
كأس البطولة
منتخب الهندسة

يواجه »طب األسنان«

اجلامعة،  مبالعب  ال�سبت،  ال��ي��وم  يقام 
مدير  معايل  كاأ�س  من  النهائية  امل��ب��اراة 
اجلامعة لبطولة كرة القدم، بني فريقي 
ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���س��ة و ك��ل��ي��ة ط��ب الأ���س��ن��ان. 
النهائية  امل��ب��اراة  اأن حتظى  املتوقع  وم��ن 
ج��م��اه��ري،  وح�����س��ور  ���س��دي��دة  بحما�سة 
يف ال��وق��ت ال����ذي ي��ح��م��ل ف��ي��ه ال��ف��ري��ق��ان 
ح��ظ��وظ��ا م��ت�����س��اوي��ة يف ال��ظ��ف��ر ب��ال��ك��اأ���س 
ال��ف��رق  لأداء  امل��ت��اب��ع��ني  ب��ع�����س  ح�����س��ب 

املتبارية.
شوقي النهاري
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أمير عسير يرعى تخريج 10028 طالبا وطالبة.. اإلثنين
ب��رع��اي��ة اأم�����ر م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر ���س��اح��ب 
خالد،  ب��ن  في�سل  الأم���ر  امللكي  ال�سمو 
اأكرب عدد  املقبل،  تزف اجلامعة، الثنني 
تاريخها  يف  واخلريجات  اخلريجني  من 

اإلى �سوق العمل.  
وثمن معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ 
ال��داود  ب��ن حمد  الرحمن  عبد  ال��دك��ت��ور 
رع���اي���ة اأم�����ر م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر، ���س��اح��ب 
خالد  ب��ن  في�سل  الأم����ر  امل��ل��ك��ي  ال�سمو 
تخريج  حفل  �سعود،  اآل  العزيز  عبد  ب��ن 
ال���دف���ع���ة اخل��ام�����س��ة ع�����س��رة م���ن ط��الب 
اجل��ام��ع��ة، وال��ب��ال��غ ع��دد اأف��راده��ا 10028 

طالبا وطالبة من خمتلف الكليات.
حل��ف��ل  ����س���م���وه  رع�����اي�����ة  اأن  واأك���������د 
اخلريجني املقرر اإقامته، الثنني املقبل، 
ومتابعته  امل�ستمر  دع��م��ه  اإط����ار  يف  ت��اأت��ي 
ال������دوؤوب������ة ل���ك���اف���ة اأن�������س���ط���ة وف���ع���ال���ي���ات 
اجل���ام���ع���ة، واأن����ه����ا جت�����س��د ال����دع����م غ��ر 
اأ�سوة  اجلامعة  به  حتظى  ال��ذي  امل��ح��دود 
ب��اجل��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة م���ن ل���دن خ���ادم 
بن  اهلل  عبد  امل��ل��ك  ال�سريفني  احل��رم��ني 
وويل  اهلل،  حفظه  �سعود،  اآل  العزيز  عبد 
ع���ه���ده الأم������ني ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي 
والنائب  العزيز،  عبد  بن  �سلمان  الأم��ر 
ال���ث���اين ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ر 

مقرن بن عبد العزيز.
م����ن ج���ه���ت���ه اأك�������د ع���م���ي���د ال���ق���ب���ول 
حممد  ب��ن  �سعيد  ال��دك��ت��ور  وال��ت�����س��ج��ي��ل 
ب��ن دع��ج��م اأن اخل��ري��ج��ني واخل��ري��ج��ات 
يتوزعون  على خمتلف املراحل الدرا�سية، 
منهم 403 يف املاج�ستر، و881 يف مرحلة 
اإل��ى  اإ�سافة  اجلامعية،  ف��وق  الدبلومات 

قبول وتسجيل
لقاء تعريفي

مع ثانويات بيشة

لقاءا  بي�سة  بفرع  العمادة  وكالة  نظمت 
الثانوي  الثالث  ال�سف  لطالب  تعريفيا 
اآليات  وتو�سيح  ل�سرح  بي�سة  مبحافظة 
القبول والت�سجيل للعام اجلامعي املقبل 
التعريفي،  ال�سرح  ق��دم  ه���.   1435  �  1434
م�����س��ج��ل ال���ك���ل���ي���ات، الأ�����س����ت����اذ ال���دك���ت���ور 
القبول  وم�سوؤول  �سليمان،  عبداملق�سود 
بالفرع مرزوق عبد اهلل ال�سويلع، وذلك 
باآلية  للتعريف  ال��ع��م��ادة  جهود  اإط���ار  يف 

القبول عرب الربيد املمتاز.
د. يحيى عبد العظيم 

تطوير وجودة
محاضرة عن تطبيق 

الجودة الشاملة

لدرا�سة  اجل��ام��ع��ي  امل��رك��ز  وكيلة  ق��دم��ت 
الأ���س��ت��اذة  واجل����ودة  للتطوير  ال��ط��ال��ب��ات 
رحمة جري�س حما�سرة بعنوان »الدليل 
يف  ال�ساملة  اجل���ودة  لتطبيق  الإر���س��ادي 
املحا�سرة  ت��ن��اول��ت  التعليمي«.  ال��ق��ط��اع 
املفاهيم الأ�سا�سية واملتطلبات ال�سرورية 
ل��ت��ط��ب��ي��ق اجل��������ودة. ح�����س��ر امل��ح��ا���س��رة 
م����وظ����ف����ات امل������رك������ز، ومت�������ت م��ن��اق�����س��ة 
اأثناء  املوظفة  تواجهها  التي  ال�سعوبات 

اأدائها عملها واحللول املقرتحة.
خديجة السعيد

معارض
»شؤون المكتبات«

في معرض ماليزيا للكتاب

���س��ارك��ت اجل��ام��ع��ة ممثلة ب��ع��م��ادة ���س��وؤون 
امل��ك��ت��ب��ات يف امل���ع���ر����س ال������دويل ل��ل��ك��ت��اب 
اأك���ر من  ا�ستقطب  وال����ذي   مب��ال��ي��زي��ا، 
دول���ة.  ع�����س��رة  خم�س  م��ن  ن�سر  دار   150
ومتثلت م�ساركة اجلامعة يف عر�س اآخر 
وبع�س  التدري�س،  هيئة  اأع�ساء  اإنتاجات 
اجلامعة  م�سرة  حتكي  التي  املطبوعات 
ويعد  والداري.  الأك���ادمي���ي  وت��ط��وره��ا 
معر�س كوالملبور الدويل للكتاب واحدا 

من اأ�سخم معار�س الكتب يف اآ�سيا.
علي آل سعيد

قبول وتسجيل
تعريف بالتخصصات 

والقبول المطور بالجامعة

والت�سجيل  القبول  عمادة  وكالة  نظمت 
مع  بالتن�سيق  بي�سة،  يف  اجلامعة  ب��ف��رع 
وحدة الإر�ساد والتوجيه مبكتب الرتبية 
لطالب  تعريفيا  لقاءا  ببلقرن  والتعليم 
هدف  ال��ع��الي��ا.  ب�سبت  ال��ع��ام��ة  الثانوية 
باجلامعة  ال��ط��الب  تعريف  اإل���ى  ال��ل��ق��اء 
وك��ل��ي��ات��ه��ا والأق�����س��ام اجل���دي���دة يف ال��ع��ام 
احلايل، وكذلك  اآليات القبول وخطواته 
بالتخ�س�سات  التعريف  مت  كما  املطورة، 

املتاحة يف فرع اجلامعة للبنني والبنات.
د. يحيى عبد العظيم 

علوم وتقنية
ورشة تدريبية

للباحثين بالكليات

اأقامت وحدة العلوم والتقنية باجلامعة 
ور����س���ة ع��م��ل ت��دري��ب��ي��ة ل��ل��ب��اح��ث��ني من 
البوابة  على  اجلامعة،  كليات  خمتلف 
للعلوم  الوطنية  للخطة  الإلكرتونية 

والتقنية والبتكار
 وقام الفريق امل�سارك با�ستعرا�س 
بع�س امل�����س��ك��الت ال��ف��ن��ي��ة ال��ت��ي ت��واج��ه 
ال���ب���اح���ث���ني اأث����ن����اء رف�����ع م��ق��رتح��ات��ه��م 
الل��ك��رتون��ي��ة،  ال��ب��واب��ة  ع��ل��ى  البحثية 

وطرق حلها.
أسامة السلمي 

8170 خريج بكالوريو�س، و574 يف برامج 
الدبلومات.

وك�سف بن دعجم يف حوار مع »اآفاق« 
توقيع  �سي�سهد  ال��ت��خ��ري��ج  ح��ف��ل  اأن  ع��ن 
عقد اتفاقية مع موؤ�س�سة الربيد املمتاز، 
لتنظيم  ت��ه��دف  الت��ف��اق��ي��ة  اأن  م�����س��ي��ف��ا 
عملية ت�سليم ملفات الطالب، و«هو نظام 
جديد �ستتبعه اجلامعة يف قبول الطالب 
وال��ط��ال��ب��ات اع��ت��ب��ارا م��ن ال��ع��ام اجلامعي 

املقبل«.
وه���ن���اأ ع��م��ي��د ال���ق���ب���ول وال��ت�����س��ج��ي��ل 
اخل��ري��ج��ني واخل���ري���ج���ات م��ت��م��ن��ي��ا لهم 
العلمية  ح��ي��ات��ه��م  وال��ن��ج��اح يف  ال��ت��وف��ي��ق 
وال���ع���م���ل���ي���ة، واأ������س�����اف »اأمت����ن����ى ل���ه���م اأن 
يكونوا �سفراء مثاليني للجامعة يف كافة 
القطاعات، واأن يحر�سوا على تطبيق كل 
واأذك��ر  الأك��ادمي��ي��ة،  تعلموه يف احلياة  ما 
امل�����س��اع��دات  ت��ق��دم  ب����اأن اجل��ام��ع��ة �ستظل 
وال�����س����ت���������س����ارات لأب���ن���ائ���ه���ا اخل��ري��ج��ني 
التخرج،  بعد  ما  مرحلة  يف  واخلريجات 
ف��ال��ع��الق��ة ب���ني اجل���ام���ع���ة وال���ط���ال���ب ل 

تنتهي  مبوعد التخرج.«
اأعرب عدد من اخلريجني  بدورهم 
ع�����ن ع���ظ���ي���م ������س�����روره�����م ب��������« احل�������س���اد 
املزيد  اإل��ى حتقيق  ال��درا���س��ي«، متطلعني 
مب�ستقبل  م�ستب�سرين  الطموحات،  من 

وظيفي زاهر.
تخريج  ح��ف��ل  اأن  ب��ال��ذك��ر  وج���دي���ر 
ال����ط����ال����ب����ات ����س���ي���ك���ون ي�������وم اخل���م���ي�������س 
2013/5/9م  امل����واف����ق  1434/6/29ه�������������� 
مب�����س��رح اجل���ام���ع���ة ب��امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة 

بقريقر يف متام العا�سرة �سباحا.

أكياس البالستيك
تلوث بيئي وأمراض

على رأسها السرطان
34

امل�سرح اجلامعي بانتظار اخلريجني
واخلريجات يف حفلي تخرجهم
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رع������ى  اأم������ر م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر ���س��اح��ب 
خالد  ب��ن  في�سل  الأم����ر  امل��ل��ك��ي  ال�سمو 
طالبا   99 تخريج  حفل  عبدالعزيز  ب��ن 
وط����ال����ب����ة م����ن ح���م���ل���ة ال���ب���ك���ال���وري���و����س 
وامل��اج�����س��ت��ر م��ن خ��ري��ج��ي كلية الأم���ر 
الكلية  عميد  بح�سور  لل�سياحة،  �سلطان 

الدكتور علي بن عي�سى ال�سعبي.
ول������دى و�����س����ول ����س���م���وه اإل������ى م��ق��ر 
املنا�سبة  ب��ه��ذه  امل��ع��د  اخل��ط��اب��ي  احل��ف��ل 
ع��زف ال�����س��الم امل��ل��ك��ي، ث��م ب���داأت م�سرة 
اخل����ري����ج����ني وال�����ت�����ي ت����ول����ى ال��ت��ع��ل��ي��ق 
و�سارة  التيهاين،  اأح��م��د  الدكتور  عليها 
الدرا�سات  طالبات  اإح��دى  عبدالرحمن، 

العليا بالكلية.
عميد  رح��ب  باملنا�سبة،  كلمته  ويف 
والإدارة،  لل�سياحة  �سلطان  الأم��ر  كلية 
ب�سمو  ال�سعيبي  عي�سى  بن  علي  الدكتور 
ال�سكر  ل��ه  مقدما  ع�سر،  منطقة  اأم��ر 
كان  »وال���ذي  الكلية،  حفل  ت�سريف  على 
بالدعم  ث��م  وج���ل،  ع��ز  اهلل،  م��ن  بتوفيق 

املتوا�سل من قبل �سموه«.
تقدمه  م���ا  اأن  ال�����س��ع��ي��ب��ي  واأو����س���ح 
يف  منها  اإ�سهام  هو  خريجني  من  الكلية 
�سخ املزيد من الكفاءات للوطن، متمنيا 

لهم التوفيق وال�سداد يف حياتهم العلمية 
والعملية. واألقى كلمة  الطالب بالنيابة 
عيا�س  اآل  عبداهلل  اأحمد  الطالب  عنهم، 
العليا  ال��راي��ة  لها  »اململكة  اأن  اأك��د  حيث 
واليد الأكر �سخاءا  يف  توفر الأجواء 
اأوجدت  العلم، حيث  امل�سجعة على طلب 
امل���دار����س واجل��ام��ع��ات ووف����رت الأج��ه��زة 
ذوي  من  الأف�سل  وا�ستقطبت  واملعدات، 

العقول واخلربات«.
اأب����ن����اوؤك����م، عملنا  »ن���ح���ن  واأ�����س����اف 
وت��ع��ل��م��ن��ا ب��ج��د واج���ت���ه���اد ل��ن��ن��ال ال��ع��ل��م 
ورف���ع���ت���ه وم��ك��ان��ت��ه وه��ي��ب��ت��ه، اج��ت��ه��دن��ا 
لنكون �سواعد بناء يف نه�سة اأمتنا ولبنة 
�ساحلة يف �سروح العز وال�سموخ لبلدنا، 
ونحن اليوم خدام لوطننا الذي لبد من 

رد اجلميل له«.
ث����م األ����ق����ت وك���ي���ل���ة ال��ك��ل��ي��ة ل��ق�����س��م 
ال��ط��ال��ب��ات ال��دك��ت��ورة اأدي����ل ل��ي��ه م��وديل 
ب�سمو  فيها  رحبت  املنا�سبة،  بهذه  كلمة 
الأم�����ر  ف��ي�����س��ل ب���ن خ���ال���د، وال�����س��ي��وف 
�سعادتها  عن  فيها  واأعربت  احلا�سرين  
بحفل ال��ت��خ��رج. واأك����دت م���وديل اأن���ه مت 
ب�سكل  الكلية  خ��ري��ج��ات  وتهيئة  اإع����داد 
ل��ل��ع��م��ل يف بيئات  ج��ي��د، واأن���ه���ن م��ه��ي��اآت 

يدر�سن  لكونهن  والعاملية  املحلية  العمل 
باللغة الإجنليزية التي تعد لغة الدرا�سة 

والتدري�س بالكلية. 
�سعرية  ق�سيدة  األ��ق��ي��ت  ذل���ك  ب��ع��د 
النتائج  اإع����الن  ت��اله��ا  امل��ن��ا���س��ب��ة،  ب��ه��ذه 
ح����ي����ث ق�������ام ����س���م���و الأم����������ر ب��ت�����س��ل��ي��م 
اخل��ري��ج��ني ���س��ه��ادات ال��ت��خ��رج. ث��م ق��ام 
تذكارية  دروع��ا  املكرمني  بت�سليم  �سموه 

ل��دع��م��ه��م م�����س��رة ال��ك��ل��ي��ة وه����م وك��ي��ل 
الأك��ادمي��ي،  الرئي�س  الفي�سل،  جامعة 
عبدالعزيز  بن  في�سل  الدكتور  الأ�ستاذ 
امل��ب��ارك��ة، وال�����س��ي��خ ���س��ل��ي��م��ان ب��ن حبرت، 
عقب  العلمية.  خ��وارزم  موؤ�س�سة  ومدير 
ذل���ك ت�سلم ���س��م��وه ه��دي��ة ت��ذك��اري��ة من 
والإدارة  لل�سياحة  �سلطان  الأم��ر  كلية 

قدمها له عميد الكلية. 

أمير عسير يرعى حفل التخرج بكلية األمير سلطان للسياحة
سموه يكرم الداعمين ويزف 99 طالبا لسوق العمل

لقطات

افتتاح معرض اإلبداع العربي
خوجة،  عبدالعزيز  ال��دك��ت��ور  والإع����الم،  الثقافة  وزي���ر  م��ع��ايل  افتتح 
املعر�س اخلا�س مبعهد العامل العربي »25 عاما من الإبداع العربي« 
اململكة،  لدى  الفرن�سي  وال�سفر  ل��وجن،  جاك  املعهد،  رئي�س  بح�سور 
ومب�ساركة نخبة من الفنانني والفنانات الت�سكيلني يف العامل العربي. 
املعر�س، واطلعوا على ما  الفتتاح جتول خوجة واحل�سور يف  وعقب 

يحويه من لوحات ت�سكيلية.

ملتقى لخريجي الجامعات السعودية 
نظمت اجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة ملتقى خريجي اجلامعات 
م�ساركتها يف  وذل���ك �سمن   ، والأم��ري��ك��ي��ت��ني  اأوروب�����ا  م��ن  ال�����س��ع��ودي��ة 
العام احلايل.  الإ�سالمية(  للثقافة  املنورة: عا�سمة  ن�ساطات )املدينة 
دول��ة،  اأك��ر من 30  اللقاء 70 خريجا من  امل�ساركني يف  ع��دد  وجت��اوز 
تقدموا باأبحاث  من �ساأنها اأن تري امللتقى وت�سهم يف تبادل اخلربات.

»الرقمية السعودية«
في مؤتمر المكتبات الخليجية

يف  العايل  التعليم  ل��وزارة  التابعة  ال�سعودية  الرقمية  املكتبة  �ساركت 
 ،) اخلليج  ف��رع   ( 2013م  املتخ�س�سة  املكتبات  جلمعية   19 ال���  امل��وؤمت��ر 
املكتبات  ملهنة  التقليدية  احل��واج��ز  ك�سر   - املهنة  م�ستقبل   ( بعنوان 
واملعلومات والتحول نحو م�ستقبل البيئة املهنية الرقمية (، مب�ساركة 

اأكر من 350 متخ�س�سا يف املكتبات من دول اخلليج العربي.

انطالق أولمبياد الكيمياء 
الثانية  املرحلة  والتعليم يف جن��ران  للرتبية  العامة  ب��الإدارة  انطلقت 
طالبا   145 مب�ساركة  احل��ايل،  للعام  للكيمياء،  الوطني  الأوملبياد  من 
يذكر  اململكة.  وحمافظات  مناطق  خمتلف  من  تعليمية  اإدارة   24 من 
اأن الأوملبياد ياأتي حتت اإ�سراف وزارة الرتبية والتعليم ممثلة يف اإدارة 
ورجاله  العزيز  عبد  امللك  م�ؤ�س�سة  م��ع  بال�سراكة  العلمي،  الن�ساط 

للموهبة والإبداع.

تدشين »المسح الوطني للصحة«
الإع��اق��ة،  لأب��ح��اث  �سلمان  الأم���ر  م��رك��ز  اأم��ن��اء  رئي�س جمل�س  د���س��ن 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمر �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز، املرحلة 
واأو�سح  احلياة.  و�سغ�ط  لل�سحة  ال�طني  امل�سح  برنامج  من  الثانية 
معنيون اأن امل�سروع حلم كل طبيب وم�سوؤول يف ال�سحة، مبينا اأنه بعد 

اأ�سهر معدودة �سينتهي العمل امليداين، املمتد على مدى ثالثة اأعوام.

موهبةتكريممشاريعمهرجان

مهرجان »أبها يجمعنا«  

ملجل�س  التنفيذية  اللجنة  رئي�س  اأو�سح 
التنمية ال�سياحية مبنطقة ع�سر اأحمد 
ال��ق��ح��ط��اين اأن ال��ل��ج��ن��ة ن��اق�����س��ت خ��الل 
اجتماعها الأخر، ال�ستعدادات الالزمة 
لن��ط��الق��ة ف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان » اأب��ه��ا 

يجمعنا » لعام 1434ه�.
 واأك�����د ال��ق��ح��ط��اين ج��اه��زي��ة الأم���اك���ن 
وفقا  امل�سطافني،  ل�ستقبال  ال�سياحية 
لتوجيهات اأمر منطقة ع�سر، �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمر في�سل بن خالد بن 

عبدالعزيز. 

سرعة إنجاز مشاريع عسير

املهند�س  ع�سر،  منطقة  اأم��ني  اأو�سح 
اإب��راه��ي��م اخل��ل��ي��ل اأن���ه ق��د ي��ت��م �سحب 
امل���������س����اري����ع م������ن ب���ع�������س امل����ق����اول����ني 
امل����ت����اأخ����ري����ن، ن����ظ����را مل��م��اط��ل��ت��ه��م يف 

تنفيذها. 
واأك����������د اخل����ل����ي����ل خ�������الل الج����ت����م����اع 
املقاولني  مع  عقده  ال��ذي  الأ�سبوعي 
م����وؤخ����را، يف م��ق��ر الأم����ان����ة اجل��دي��د، 
اإجن����از م�ساريع  ���س��رع��ة  ح��ر���س��ه ع��ل��ى 
قبل  ال�سرتاتيجية  وامل�����س��اري��ع  اأب��ه��ا، 

مو�سم ال�سيف. 

تكريم بمهرجان »أدفا«

ك����رم حم���اف���ظ حم���اي���ل ع�����س��ر رئ��ي�����س 
ال�سياحية  للتنمية  ال��ف��رع��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
حم��م��د ب���ن ���س��ع��ي��د ب���ن ����س���ربة، اجل��ه��ات 
مهرجان  فعاليات  يف  امل�ساركة  واللجان 
حم��اي��ل ادف�����اأ 1434ه�������، ب��ح�����س��ور وك��ي��ل 
حم��اف��ظ��ة حم��اي��ل ع�����س��ر، م��و���س��ى بن 
�سرطة  ومدير  عبدالرحمن  اآل  حممد 
امل���ح���اف���ظ���ة، ع���ب���دال���ع���زي���ز ال��ق��ح��ط��اين 
امل��دين مبحايل عوا�س  ال��دف��اع  وم��دي��ر 
الإدارات  وم�������دراء  الأمل����ع����ي،  زاه�����ر  ب���ن 

احلكومية.

تطبيق مقياس موهبة 

العامة  الإدارة  يف  املوهوبني  اإدارة  اأمتت 
ل��ل��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م يف م��ن��ط��ق��ة ع�سر 
ت��ط��ب��ي��ق م��ق��ي��ا���س »م��وه��ب��ة » مب��دار���س 
امل��ن��ط��ق��ة ل��ل��ع��ام ال��درا���س��ي احل����ايل على 

1274 طالبا. 
والتعليم  للرتبية  العام  املدير  واأو���س��ح 
�سيتم  اأنه  اآل كركمان  املنطقة جلوي  يف 
ب�����دءا م���ن ال���ع���ام امل��ق��ب��ل ت��ط��ب��ي��ق ن��ظ��ام 
الرتبية  وزارة  قبل  من  املقرر  الرتفيع 
ترفيع  مبوجبه  �سيتم  والذي  والتعليم، 

الطالب املوهوبني.
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اإن ت�سريف �ساحب ال�سمو امللكي الأمر في�سل بن خالد بن عبدالعزيز اأمر منطقة 
من  لأك���ر  ت�سل  وال��ت��ي  اخلريجني  م��ن  ع�سرة  اخلام�سة  الدفعة  لتخريج  ع�سر 
تاريخ اجلامعة، وخا�سة  �سنوية مهمة يف  يعد منا�سبة  اآلف طالب وطالبة،  ع�سرة 
الت�سريفي املهم.  وي�سعد  اأن من�سوبي اجلامعة قد تعودوا من �سموه هذا احل�سور 
جامعة امللك خالد اأن ت�ستقبل �سموه يف »يوم الفرح« ال�سنوي الذي تعي�سه اجلامعة 

بكافة من�سوبيها، وتعي�سه ب�سكل خا�س اأ�سر الطالب والطالبات اخلريجني.
علمي  جن��اح  ه��و  الكبرة  الدفعة  ه��ذه  بتخريج  خالد  امللك  جامعة  جن��اح  اإن 
من   كلية  خم�سني  عن  يزيد  ما  ي�سرتك  حيث  الويل،  بالدرجة  اجلامعة  حتققه 
وبتخ�س�سات  الدفعة،  ه��ذه  يف  الإ�سهام  يف  املحافظات  خمتلف  من  اجلامعة  كليات 
ب��ك��ف��اءات متعلمة  ���س��وق العمل احل��ك��وم��ي واخل��ا���س  ع��دي��دة وث��ري��ة ت�سهم يف رف��د 

ومتدربة وباأعلى امل�ستويات العلمية املتوقعة يف هذه التخ�س�سات.
اإن ال��ف��رح ال���ذي ي��زرع��ه حفل ال��ت��خ��رج يف ع��ي��ون الآب����اء والأم���ه���ات والإخ����وان 
للجامعة  احلقيقي  النجاح  مبنزلة  هو  واخلريجات  اخلريجني  لهوؤلء  والأخ���وات 
اإن خريجي  ع��ام، حيث  ب�سكل  ال�سعودية  الأ���س��رة  املجتمع ونحو  دوره��ا نحو  اأداء  يف 

وخريجات اجلامعة هم من مناطق عديدة من ربوع اململكة. 
 ومظاهر الفرح الأ�سري هي م�سدر جناحنا يف اجلامعة حيث اإن الأمانة التي 
ا�ستاأمننا عليها الآباء والأمهات قد اأديناها علي اأف�سل حال واحلمد هلل.  وهذا الفرح 
هو فرحنا جميعا لي�س فقط يف جامعة امللك خالد بل يف باقي اجلامعات ال�سعودية 
التي تعي�س نف�س املظاهر البتهاجية مبنا�سبة حفالت التخرج لطالبنا وطالباتنا 

يف اململكة احلبيبة.
وتعمل جامعة امللك خالد بكل اإمكانياتها الأكادميية والإدارية وعرب من�سوبيها 
منذ  والطالبة  للطالب  التعليمية  العملية  م�ساندة  علي  وموظفني  اأ���س��ات��ذة  م��ن 
قبولهم والتحاقهم بامل�ستوى الأول اإلى اأن ي�سلوا اإلى مرحلة التخرج وقطف ثمار 

ال�سنوات اجلامعية التي يتوجها حفل التخرج كل عام يف مثل هذا الوقت.
  ول �سك يف اأن جميع من�سوبي اجلامعة معتزون بهذا النجاح الذي حتقق على 
اأيديهم حيث ا�ستطاعوا اأن ي�سهموا يف الدفع بهوؤلء ال�سباب وال�سابات اإلى مرحلة 
العمل والإنتاج املتمثلة يف جاهزيتهم للعمل والإ�سهام يف م�سروع التنمية ال�سعودي 
ال�سامل. ونفتخر، نحن اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س، بهذا املنجز الذي رعيناه 
�سغرا باملعرفة، وغذيناه بالتطبيق املهني املنا�سب اإلى اأن كرب واأ�سبح جاهزا ليكون 

م�ستقال بذاته قادرا على االنخراط يف �س�ق العمل ودورة االقت�ساد ال�طني.
اجلامعة  اأن  هو  املنا�سبة  بهذه  اخلريجني  وبناتي  لأبنائي  اأقوله  اأن  اأود  وم��ا 
كما كانت بيتهم يف ال�سنوات املا�سية �ستظل هي بيتهم بعد التخرج، و�سيظل م�سدر 
وال�ستفادة  لزيارتها  للجامعة  اخلريجة  اأو  اخلريج  ع��ودة  اجلامعة  يف  لنا  افتخار 
اإليه  من  واأ�ستاذاتها لل�سوؤال عما يحتاجون  اأ�ساتذتها  من خدماتها والتوا�سل مع 
هنا  نوؤكد  ونحن  الوظيفية.  اأعمالهم  تخ�س�سية يف جمال  وا�ست�سارات  ا�ستف�سارات 
م�ستمرة  توا�سل  اآليات  اإيجاد  على  ونعمل  خريجيها،  مع  م�ستمر  اجلامعة  دور  اأن 
�سواء مع هذه الدفعة التي تتخرج هذا العام اأم مع كافة خريجي اجلامعة على مدى 

خم�س ع�سرة �سنة ما�سية. 
به  ال��ذي حتظى  الكبر  الدعم  اإل��ى  والع��ت��زاز  بالفخر  اأ�سر  اأن  اأود  وختاما، 
امللك عبد اهلل بن عبدالعزيز،  ال�سريفني  �سيدي خادم احلرمني  اجلامعة من قبل 
الأمر  الثاين  النائب  و�سمو  عبدالعزيز،  بن  �سلمان  الأم��ر  العهد  �سمو ويل  ومن 
امل���ادي الكبر  ال��دع��م  ال��دول��ة  ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، يحفظهم اهلل، فقد ق��دم��ت  م��ق��رن 
ال�سنوات  �ستنقل اجلامعة خالل  التي  امللك خالد ال�سرتاتيجية  مل�سروعات جامعة 
القادمة اإلى جامعة ع�سرية جمهزة باأف�سل الإمكانات الفنية والتجهيزية والكوادر 

املتميزة، و�ستكون اجلامعة من كربى جامعات اململكة واملنطقة بحول اهلل تعالى.
 كما اأن جهود �ساحب ال�سمو امللكي الأمر في�سل بن خالد بن عبدالعزيز 
لن�ساطات  وامل�ستمرة  الكرمية  رعايته  يف  وجلية  وا�سحة  ع�سر  منطقة  اأم��ر 
اجلامعة ودعمه غر املحدود للجامعة ودورها يف املنطقة. واأخرا ال�سكر ممتد 
ملعايل وزير التعليم العايل ومعايل نائبه وكافة الزمالء يف وزارة التعليم العايل، 
كما اأ�سكر معايل وزير املالية وجهاز الوزارة الذي جند منه كل الدعم وامل�ساندة 

مل�سروعات اجلامعة.

رؤية

يوم الفرح..

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

انطالق برنامج »جامعتي في خدمة مجتمعي«
الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  افتتح 
الداود،  الدكتور عبدالرحمن بن حمد 
املا�سي، مبركز الفر�سة بتهامة  ال�سبت 
خدمة  يف  »جامعتي  برنامج  قحطان، 
جم��ت��م��ع��ي«، ب��ح�����س��ور حم��اف��ظ ���س��راة 
ع���ب���ي���دة ووك��������الء اجل���ام���ع���ة وع���م���داء 

الكليات وعدد من من�سوبي اجلامعة.
ان��ط��ل��ق احل��ف��ل ب��ال��ق��راآن ال��ك��رمي 
ث��م كلمة لأه���ايل ق��رى وم��راك��ز تهامة 
ق���ح���ط���ان ع������ربوا ف��ي��ه��ا ع����ن ���س��ك��ره��م 
تبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود   « على  للجامعة 
يف خدمة منطقة ع�سر عامة، وتهامة 
ق���ح���ط���ان ب���وج���ه خ�����ا������س«،  م���وؤك���دي���ن 

ا���س��ت��ق��ب��ل م���ع���ايل ال���رئ���ي�������س ال���ع���ام 
وامل�سجد  احل����رام  امل�����س��ج��د  ل�����س��وؤون 
ال��ن��ب��وي، ال�����س��ي��خ ع��ب��دال��رح��م��ن بن 
ع���ب���دال���ع���زي���ز ال�������س���دي�������س مب��ك��ت��ب��ه، 

السديس 
يستقبل مدير 
الجامعة

بح�سور معايل نائب الرئي�س العام 
ل�����س��وؤون امل�����س��ج��د احل�����رام ال��دك��ت��ور 
حم��م��د ب��ن ن��ا���س��ر اخل����زمي، معايل 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور 

عبدالرحمن بن حمد ال��داود.  ومت 
خ����الل ال���ل���ق���اء ب��ح��ث ���س��ب��ل ت��ع��زي��ز 
التعاون بني الرئا�سة العامة ل�سوؤون 
احل����رم����ني واجل���ام���ع���ة مب����ا ي��خ��دم 

ت�سليط  مت  كما  التعليمية،  العملية 
ال�سوء على دور اجلامعة يف تخريج 
بني  التوا�سل  ج�سور  وم��د  ال��دع��اة، 

الطرفني لتبادل اخلربات.

اأن ه���ذه ال���ب���ادرة غ���ر م�����س��ت��غ��رب��ة من 
اجلامعة.

الأ���س��ت��اذ الدكتور  األ��ق��ى  بعد ذل��ك، 
اأك���د فيها  ال�����داود كلمة  ال��رح��م��ن  ع��ب��د 
�سعي اجلامعة لتحقيق ر�سالتها وروؤيتها 
املجتمع،  وخدمة  والتدريب  التعليم  يف 
اإل��ى  يهدف  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  اأن  مو�سحا 
تعزيز العالقة بني اجلامعة واملجتمع يف 
العديد  ياأتي �سمن  واأن��ه  كافة،  املنطقة 
من الربامج التي تقدمها اجلامعة من 

واقع م�سوؤوليتها املجتمعية.
وبني الداود اأن برنامج » جامعتي 
يف خ��دم��ة جم��ت��م��ع��ي« ي�����س��م ع����ددا من 

ال���ربام���ج وال�������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ت��ي 
تقدمها عمادة خدمة املجتمع والتعليم 
امل�����س��ت��م��ر، واأن�����ه ي�����س��م��ل م��ن��ظ��وم��ة من 
والتوعية  ال�سحي  املجال  يف  اخلدمات 
وطب  الطب،  كليتي  مب�ساركة  الطبية 
ال�سريعة  ك��ل��ي��ة  اأن  م�سيفا  الأ����س���ن���ان، 
الناحية  من  الربنامج  اإث���راء  يف  ت�سهم 

ال�سرعية.
واأ�����س����اد م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ب��ال��دع��م 
ال�����س��خ��ي ال������ذي حت���ظ���ى ب����ه اجل��ام��ع��ة 
خ��ادم  قبل  م��ن  اململكة  بجامعات  اأ���س��وة 
امللك عبد اهلل بن  ال�سريفني  احلرمني 
الأم��ر  عهده  ويل  و�سمو  عبدالعزيز، 

النائب  و�سمو  عبدالعزيز،  ب��ن  �سلمان 
العزيز،  ب��ن عبد  الأم���ر مقرن  ال��ث��اين 
م�����س��ي��ف��ا اأن اجل���ام���ع���ة  ت��ل��ق��ى ح��ر���س��ا 
ومتابعة دوؤوبة من اأمر منطقة ع�سر 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمر في�سل بن 

خالد بن عبد العزيز.
عقب ذلك جتول الداود وحمافظ 
�����س����راة ع���ب���ي���دة يف م���ع���ار����س ال��ت��وع��ي��ة 
وال���ع���ي���ادات ال��ط��ب��ي��ة امل��ت��ن��ق��ل��ة امل��ق��ام��ة 

مبركز الفر�سة.
���س��ي�����س��م��ل  ال����ربن����ام����ج  اأن  ي����ذك����ر 
امل���دار����س وال���ق���رى ل��ت��ق��دمي اخل��دم��ات 

الطبية والندوات ال�سرعية.
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لقطات

9 من طالب الجامعة
في المؤتمر العلمي الرابع 

�سارك  ت�سعة من طالب وطالبات اجلامعة يف املوؤمتر العلمي الرابع لطالب 
وطالبات اململكة، والذي نظمته  وزارة التعليم العايل يف مكة املكرمة خالل 
ال��ف��رتة م��ن 19-22/ج���م���ادى الآخ���رة/1434ه����، حت��ت رع��اي��ة خ��ادم احلرمني 

ال�سريفني.
ويف التفا�سيل اأنه �سارك يف الإلقاء العربي،  الطالب مفرح هادي علي 
�ستوي  حمد  منرة  الطالبة  الوثائقية،  الأف���الم  يف  �ساركت  كما  دوا����س،  اآل 
ال�سعدي، و �سارك كل من الطالبني: اإبراهيم علي كريري، وعلي عامر ح�سن 

ال�سهري يف املل�سق العلمي مبحور العلوم الإن�سانية.
و�سارك الطالب عبداهلل اأحمد احلكمي يف املل�سق العلمي مبحور العلوم 
حممد  الطالب  التقدميي  العر�س  يف  �سارك  بينما  )الهند�سة(،  الأ�سا�سية 
اآلء  الطالبتني  م��ن  ك��ال  الفنية  امل�ساركات  و�سمت  خ��واج��ي،  حممد  طاهر 
العر�س  يف  �ساركت  بينما  عبثان،  عامر  وميعاد  ال�سمراين،  من�سور  �سعالن 

التقدميي)حمور اأف�سل خدمة جمتمعية(، الطالبة اإيثار م�سفر الغامدي.
و�سل  بينما  حم��ك��م،   )2500( ع��دده��م  بلغ  امل��وؤمت��ر  حمكمي  اأن  ي��ذك��ر 
بلغت يف  املحاور، حيث  اإل��ى  )4572( م�ساركة يف خمتلف  امل�ساركات  جمموع 
جمال البحث العلمي )2875( بحثا، ويف جمال اخلدمة املجتمعية والبتكارات 
ال��وث��ائ��ق��ي��ة )759( م�ساركة،  ال��ع��رب��ي والأف�����الم  الأع���م���ال والإل���ق���اء  وري����ادة 
وال�سوئي،  الت�سكيلي  الت�سوير  جم��ال  يف  م�ساركة   )938( اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة 

واخلط العربي، والر�سم الت�سكيلي والكاريكاتوري، والفن الرقمي.

الجامعة تشارك في مؤتمر الجودة بالدمام 
يحيى القبعة

املوؤمتر  امل�سوؤولني املعنيني بالتطوير واجل��ودة باجلامعة يف  �سارك عدد من 
الدويل الثالث ل�سمان اجلودة يف التعليم فوق الثانوي الذي نظمته، ال�سبت 
والعتماد  للتقومي  الوطنية  الهيئة  مع  بالتعاون  ال��دم��ام  جامعة  املا�سي، 

الأكادميي، بفندق �سراتون بالدمام، وا�ستمر ثالثة اأيام.
الأ�ستاذ  واجل���ودة،  الأك��ادمي��ي  للتطوير  وكيلها  اجلامعة  وف��د  ت��راأ���س 
واجل���ودة،  الأك��ادمي��ي  التطوير  برفقة عميد  ال�����س��ه��راين،  ع��ام��ر  ال��دك��ت��ور 
وا�ستمل  بالكليات،  واجل��ودة  التطوير  ووك��الء  علوان عقيل،  الدكتور عمر 
ال��دويل يف جمال �سمان اجلودة  التعاون  علمية عن  املوؤمتر على جل�سات 

والعتماد الأكادميي.

»علوم وآداب« النماص تناقش الغذاء المشع
نظمت كلية العلوم والآداب بالنما�س حما�سرة بعنوان »حفظ الأغذية بتقنية 
الإ�سعاعية،  والفيزياء  التطبيقية  النووية  الفيزياء  اأ�ستاذ  األقاها  الإ�سعاع« 
منها:  حم��اور  فيها   وت��ن��اول  النبي  رب  عبد  اأحمد  عا�سم  الدكتور  الأ�ستاذ 
معينه  وبجرعة  جاما  لإ�سعاع  تعري�سه  طريق  عن  بالإ�سعاع  املعالج  الغذاء 
وزمن حمدد، و تقنية حفظ الغذاء بالإ�سعاع.واأو�سح املحا�سر اأن الغذاء امل�سع 
اآمن لالأكل بت�سريح من ثالث منظمات دولية هي: الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، ومنظمة ال�سحة العاملية، ومنظمة الأغذية والزراعة )الفاو(. ح�سر 

املحا�سرة عدد من اأع�ساء هيئة التدري�س والطالبات.

حفل ربيعي بـ »علوم« السامر
خديجة السعيد

بكلية  ممثلة  بال�سامر  الطالبات  لدرا�سة  اجلامعي  املركز  عمادة  نظمت 
�سمل  والل����وان(.   )ال��زه��ور  بعنوان  ربيعيا  الأح��ي��اء( حفال  العلوم )ق�سم 
احلفل  حما�سرة علمية بعنوان »كيف جتعلني بيتك جنة« وفقرات اأدبية 
متثلت يف ال�سعر والإن�ساد واخلطابة، اإ�سافة اإلى جانب ترفيهي وم�سابقات 

�ساملة ومتنوعة.

الداود يوقع مذكرة تفاهم مع »الندوة العالمية«
الأ�ستاذ  وقع معايل مدير اجلامعة 
ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��رح��م��ن ب���ن حمد 
ال������داود م���ع م���ع���ايل الأم������ني ال��ع��ام 
ال�سالمي،  لل�سباب  العاملية  للندوة 
الدكتور �سالح بن �سليمان الوهيبي، 
مذكرة تفاهم بني اجلامعة والندوة 

تهدف اإلى تعزيز التعاون بينهما.

واأكد مدير اجلامعة اأن املذكرة 
ت��ه��دف اإل���ى ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك بني 
ال��ت��ع��ل��ي��م  ال����ط����رف����ني يف جم�������الت 
املجتمع،  وخ��دم��ة  العلمي  والبحث 
وتبادل الأعمال الفكرية والثقافية.

اأن التفاقية  ن�ست  اإلى  واأ�سار 
كذلك على تبادل الدعوات حل�سور 

ما ينظمه كل طرف من الن�ساطات 
العلمية والثقافية والرتبوية.  

اأن اجل��ام��ع��ة  ال�����داود  واأ����س���اف 
ت�سعى دائما لتوقيع مذكرات تفاهم 
م���ع اجل���ه���ات ال���ت���ي ت��ت��ول��ى ����س���وؤون 
يف  ت�سهم  و  خا�سة  ب�سفة  ال�سباب 
التزام ال�سباب بالتعاليم الإ�سالمية 

والجتماعية،  الفردية  حياتهم  يف 
ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  اجل���ام���ع���ة  اأن  م��ب��ي��ن��ا 
ل��دى  الإ���س��الم��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  تعميق 
ر�سالة  لتو�سيح  وت�سعى  ال�����س��ب��اب، 
ال�����س��ب��اب امل�����س��ل��م يف ب���ن���اء امل��ج��ت��م��ع 
الجتماعية  وموؤ�س�ساته  الإ�سالمي 

والقت�سادية والعلمية. 

.. ويلتقي بعضوات تدريس »التربية واآلداب
زار  معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد  الداود، ال�سبت 
املا�سي، كليتي الرتبية والآداب، حيث التقى بع�سوات هيئة التدري�س و ا�ستمع اإلى  

مقرتحاتهن ومطالباتهن.
ح�سر اللقاء وكيل اجلامعة لكليات البنات الدكتور علي �ستوي، وعميدة كلية 
الرتبية  كليتي  وعميدة  فرحان،  اآل  بدرية  الدكتورة  رفيدة،  باأحد  والآداب  العلوم 

والآداب،  الدكتورة �سنيفاء القرين، اإلى جانب وكيالت الكلية ورئي�سات الأق�سام.
اأخرى  كلمة  تلته  ترحيبية،  كلمة  �ستوي  علي  الدكتور  األقى  اللقاء،  بداية  يف 
على  اجل��ام��ع��ات  اأف�سل  اإح���دى  تعد  اجلامعة  اأن  فيها  اأك���د  اجلامعة  م��دي��ر  مل��ع��ايل 
امل�ستوى املحلي والعاملي، م�سيفا اأن املاأمول منها كبر، واأن اأع�ساء وع�سوات هيئة 

التدري�س قدوة للمجتمع والطالب والطالبات.
وعن امل�سوؤولية املجتمعية للجامعة قال »  لبد اأن يكون للجامعة م�ساركة يف 
خدمة املجتمع، وقد حتقق هذا من خالل تد�سني الربنامج التوعوي وال�سحي » 

جامعتي يف خدمة جمتمعي » يف تهامة قحطان، و�ستليها برامج اأخرى يف ال�سيف، 
كافة  بتقدمي  احل�سور  ال���داود  وطالب  ال��ق��ادم��ني«.  الدرا�سيني  الف�سلني  وكذلك 
اجلامعات  قائمة  لت�سبح �سمن  اجلامعة  م�ستوى  رفع  �ساأنها  التي من  املقرتحات 

العريقة عامليا.
ويف كلمتها باملنا�سبة، رحبت عميدة كليتي الرتبية والآداب الدكتورة �سنيفاء 
القرين مبعايل مدير اجلامعة، ووكيل اجلامعة لكليات البنات وجميع احل�سور، ثم 

�سكرت  الداود على »لفتته الكرمية لفتح باب احلوار بينه وبني من�سوبات الكلية«.
اأن هذا اللقاء ياأتي �سمن �سل�سة من اللقاءات التي عقدها    واأ�سافت �سنيفاء 
للوقوف  التدري�س  هيئة  وع�����س��وات  الأق�����س��ام  رئي�سات  م��ع  اجلامعة  مدير  معايل 
واف��ق معايل مدير اجلامعة على  اللقاء،  وخ��الل  على مقرتحاتهن ومطالباتهن. 
مقرتحات عدة مت تقدميها اإليه، مطالبا عميدة الكليتني برفع كل املقرتحات اإليه 

لالطالع عليها جمددا  وو�سعها يف قائمة التنفيذ.
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أخبار الجامعة

المقترح البحثي في محاضرة 
بــ«تطبيقية« الخميس

نعم.. وال..

من املعروف اأن مكافاآت جميع الطالب والطالبات يف اجلامعة ت�سرف 
اأغ��ل��ب من�سوبي اجل��ام��ع��ة من  اأن  ال��راج��ح��ي« كما  ع��ن ط��ري��ق »ب��ن��ك 
التدري�س واملوظفني لهم ح�سابات يف بنك واحد، ويتم  اأع�ساء هيئة 
اإي��داع مرتباتهم كل �سهر يف هذه احل�سابات، وبالرغم من ذلك فال 
اأو اأجهزة �سراف تخدم العمالء  اأو حتى جهاز  يوجد باجلامعة فرع 

لهذا البنك.
وهنا اأقول نعم، اجلامعة مطالبة بفتح فرع للبنك الذي يتعامل 
اأو  نلغي،  اأن  اأغلب من�سوبي ومن�سوبات اجلامعة، وهذا ل يعني  معه 
ل نتيح الفر�سة لبنوك اأخرى لت�سجل ح�سورها يف اجلامعة، ولكن 
البنك الذي يحتاجه اأغلب امل�ستفيدين من من�سوبي اجلامعة يجب 

اأن يكون موجودا يف اجلامعة ويقدم اخلدمات للم�ستفيدين.
وب��ت��وف��ر جم���ال ل��ه��ذا ال��ب��ن��ك يف رح���اب اجل��ام��ع��ة ي��ت��م الق�ساء 
الدرا�سي،  اليوم  اأثناء  اجلامعة  خ��ارج  الطالب  كثر من  على حركة 
وتنخف�س ن�سبة الغياب عن املحا�سرات، كما ل يكون هناك عذر لكثر 
من املوظفني باخلروج اإلى خارج املدينة اجلامعية يف حالة احتياجهم 

لبع�س العمليات البنكية.
من�سوبي  اأغلب  تطلعات  حتقق  بنكية  خلدمات  نعم  نقول  وهنا 
اجلامعة، ول لغياب البنك الذي يتعامل معه اأغلب من�سوبي اجلامعة 
لأغلب  الآيل  ال�سرف  اأج��ه��زة  ل��وج��ود  ونعم  فيه،  ح�سابات  ولديهم 
البنوك يف املدينة اجلامعية، ول لغياب مثل هذه اخلدمات ال�سرورية 

التي نحتاج اإليها ب�سكل يومي.

* وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة 

الخدمات البنكية
المتاحة بالجامعة

أ. د . عامر بن عبد اهلل
الشهراني *

أحمد العياف
م�سيط  بخمي�س  التطبيقية  الطبية  العلوم  بكلية  امل�ساندة  الطبية  العلوم  ق�سم  نظم 
تعد مقرتحا  بعنوان )كيف  امل�ستمر،  الطبي  التعليم  وبرامج  فعاليات  حما�سرة �سمن 

بحثيا(، وبح�سور وكيل الكلية الأ�ستاذ عبد اهلل بن مبارك ال�سهراين.
 األقى املحا�سرة اأ�ستاذ علم الت�سريح رئي�س جلنة البحث العلمي بالكلية، الدكتور 
ناظم نا�سر اأحمد، و ا�ستملت على حماور منها: مقدمة تعريفية عن البحث العلمي، 
تواجه  التي قد  وامل�سكالت  املعوقات  العلمي،  البحث  الهدف من  العلمي،  البحث  خطة 

الباحث اأثناء البحث العلمي، واحللول املقرتحة ملعوقات البحث العلمي.

اختتام المرحلة الثانية من مشروع تدريب الموظفين
خالد العمري

اختتمت الثنني املا�سي الدورة الأ�سبوعية الثانية من م�سروع »بناء... لتعزيز القدرات« لتدريب موظفي اجلامعة، بح�سور امل�سرف العام على اإدارة �سوؤون اأع�ساء 
حممد  بن  علي  الدكتور  باجلامعة،  امل�ستمر  والتعليم  املجتمع  خدمة  عمادة  وعميد  القحطاين،  هادي  بن  اهلل  عبد  الدكتور  الأ�ستاذ  واملوظفني،  التدري�س  هيئة 
العطيف. يذكر اأن م�سرع )بناء لتعزيز القدرات(  يقام باملقر الرئي�س للجامعة وكافة فروعها يف املنطقة، ويهدف اإلى تعزيز قدرات موظفي اجلامعة، وت�سل عدد 

دوراته اإلى 46 دورة ي�ستفيد منها 1.360 موظفا وموظفة.

تركي آل مبارك 
والرتجمة، الدكتور  ال��ل��غ��ات  كلية  عميد  رع��اي��ة  حت��ت 
الإل��ك��رتوين  التعلم  وح���دة  نظمت  ملهي،  اآل  اهلل  عبد 
الإل���ك���رتوين  بالتعلم  ت��وع��ي��ة  حملة  م���وؤخ���را،  ب��ال��ك��ل��ي��ة، 
لأع�ساء هيئة التدري�س ملدة يومني. وقام اأع�ساء وحدة 
من  فريق  يرافقهم  احلملة،  اأثناء  الإل��ك��رتوين،  التعلم 
اأع�ساء هيئة  الإلكرتوين، بزيارات ملكاتب  التعلم  عمادة 
واأ�ساد  مبفرده.  منهم  واح��د  كل  قابلوا  حيث  التدري�س، 
عميد كلية اللغات والرتجمة الدكتور عبد اهلل اآل ملهي، 
الإلكرتوين يف  اأهمية التعلم  على  م�����س��ددا   ، باحلملة 
الع�سر احلا�سر. من جهته بني م�سرف الوحدة، الأ�ستاذ  
ال��ه��دف م��ن احلملة ه��و حتفيز  اأن  حم�سن ر�سا خ���ان،  
التعلم  اأنظمة  ا�ستخدام  على  التدري�س   هيئة  اأع�ساء 
التي  ال��ف��ردي��ة  امل�سكالت  وح��ل  باجلامعة،  الإل��ك��رتوين 

تواجههم يف ا�ستخدام اأنظمة التعلم  الإلكرتوين.

»التربية واآلداب« 
تنظمان مهرجان 

»جمالك وتألقك« 
منصور كويع  

الجتماعيات  الأخ�سائيات  مكتب  نظم 
ل��ل��ب��ن��ات  وال����رتب����ي����ة  الآداب  ب��ك��ل��ي��ت��ي 
ال��ط��ب��ي،  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع م��رك��ز داوين 
بح�سور  وتاألقك(،  جمالك  مهرجان) 
ع���م���ي���دة ال���ك���ل���ي���ة ال����دك����ت����ورة ���س��ن��ي��ف��اء 

القرين.
ان��ط��ل��ق ال��ربن��ام��ج ب��ك��ل��م��ة األ��ق��ت��ه��ا 
اأخ�����س��ائ��ي��ة اجل���ل���دي���ة ال���دك���ت���ورة دي��ن��ا 
التقنيات  ع���ن  ف��ي��ه��ا  ال���دي���ب وحت���دث���ت 
الب�سرة  جمال  يف  امل�ستخدمة  احلديثة 

وال�سعر. 
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ت���ن���اول���ت اأخ�����س��ائ��ي��ة 
التجميل الدكتورة مها �سربيني الثورة 
ع��الج  واأج���ه���زة  التجميل  يف  احل��دي��ث��ة 
م�����س��ك��الت ال��ب�����س��رة وجت��دي��د خ��الي��اه��ا 
ال�سباب  وحب  ال�سوداء  الهالت  وع��الج 

والكلف.
واأل������ق������ت اأخ���������س����ائ����ي����ة ال���ت���غ���ذي���ة 
ال���دك���ت���ورة ���س��ح��ر م���ن���اع ال�������س���وء على 
علمية،  بطريقة  ال���وزن  تقليل  ط��رائ��ق 
امل��ث��ايل  ال����وزن  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  وكيفية 
احلمية  و�سلبيات  واإيجابيات  للج�سم، 
الغذائية،  كما ناق�ست اآثار ال�سمنة على 
يف  م�سكالت  م��ن  ت�سببه  وم��ا  ال�سحة، 

القلب وارتفاع يف الكول�سرتول.
تناول  اأهمية  على  �سحر  و���س��ددت 
ال���غ���ذاء امل���ت���وازن، ومم��ار���س��ة ال��ري��ا���س��ة 
للمحافظة على �سحة اجل�سم ولياقته. 
ح�سر الربنامج عدد كبر من طالبات 
ومن�سوبات الكلية، واأجابت املحا�سرات، 
وم��داخ��الت  اأ�سئلة  على  ال�����س��اد،  بك�سر 
احل�����س��ور. يف اخل��ت��ام، مت ت��وزي��ع هدايا 

على ال�سيوف واحل�سور.

حملة للتوعية بالتعلم اإللكتروني
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استطالع : إيمان العسيري

ج���م���ع امل����ع����ر�����س وامل������وؤمت������ر ال������دويل 
للتعليم العايل الذي اختتم يف التا�سع 
يف  املا�سي،  الآخ���رة  جمادى  من  ع�سر 
م��رك��ز م��ع��ار���س ال��ري��ا���س، اأك����ر من 
للتعليم  وموؤ�س�سة  وكلية  جامعة   450
اأن��ح��اء  م��ن  ال��ع��ايل م��ن دول خمتلفة 
العامل، اإلى جانب نخبة من موؤ�س�سات 
ال�����س��ع��ودي��ة ممثلة  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م 
بجامعات وكليات من القطاعني العام 

واخلا�س.
ح���ظ���ي امل���ع���ر����س ط������وال اأي���ام���ه  
الأرب����ع����ة ب���اإق���ب���ال  ك��ب��ر م���ن ال�����زوار  
ال���ذي���ن وج�����دوا ف��ي��ه ب��ي��ئ��ة اأك��ادمي��ي��ة 
تتعانق فيها الثقافات، مما اأتاح للزوار 
موؤ�س�سات  اأب���رز  م��ع  مبا�سرة  التفاعل 
والط���الع  اململكة  يف  ال��ع��ايل  التعليم 
على اأحدث برامج النه�سة والتطوير 

العلمي والرتبوي يف العامل. 
ك����ذل����ك اأت��������اح امل���ح���ف���ل ال���ث���ق���ايف 
ل��ل��ط��الب واأول����ي����اء اأم����وره����م ف��ر���س��ة 
املنا�سبة  التعليمية  ال��وج��ه��ة  اخ��ت��ي��ار 
ب��ع��ي��دا ع��ن تعقيدات  ب��دق��ة و���س��ه��ول��ة 

املرا�سالت وفرتات النتظار.

استطالع
كان ل��«اآفاق« جولة بني اأروقة املعر�س 
كثب،  ع��ن  واملتابعة  التغطية  بغر�س 
املعنيني  م���ن  ع���دد  اأراء  فا�ستطلعت 

بالتعليم العايل.
املكتبات  ����س���وؤون  واأع�����رب  ع��م��ي��د 
امل�سرف  املن�سق  خ��ال��د،  امللك  بجامعة 
ع���ل���ى ج���ن���اح اجل���ام���ع���ة يف امل���ع���ر����س، 
القحطاين  ع��و���س  من�سور  ال��دك��ت��ور 
عن �سروره بامل�ساركة وجناح املعر�س، 
التي  العلمية  بالتظاهرة   اإياه  وا�سفا 
يف  ت��دري�����س  هيئة  ع�سو  ك��ل  ين�سدها 

اجلامعات ال�سعودية.
ع��ل��ى قلب  ي��خ��ط��ر  واأ�����س����اف »ل 
تقبع  ج��ام��ع��ة   450 ي��ج��د  اأن  اإن�������س���ان 
حتت �سقف واحد تتالقى فيه الأفكار 
وي���ت���م  ف��ي��ه ت���ب���ادل ال���ت���ع���اون ال����دويل 
ال�سوؤون  يف  التفاهم  مذكرات  وتوقيع 
الأك���ادمي���ي���ة م��ث��ل اإج�������راءات ال��ق��ب��ول 
واإتاحة  العليا،   للدرا�سات  والت�سجيل 
لإكمال  والطالبات  للطالب  الفر�سة 

الدرا�سات العليا«.

خبرات أكاديمية
كان  املعر�س  اأن  القحطاين  واأو���س��ح 
فر�سة للتعرف على ما لدى الآخرين 
من خربات اأكادميية، » وبخا�سة ممن 
وال��ب��ح��ث  التعليم  ق�����س��اي��ا  يف  �سبقنا 
امل��ج��ت��م��ع«، م�سيدا  وخ���دم���ة  ال��ع��ل��م��ي 
مب���ح���اور امل���وؤمت���ر امل�����س��اح��ب وور�����س 
اإنها مثلت خال�سة  قال  التي  العمل  

جتارب جامعات عاملية عريقة. 
وتابع »اأعجبني يف هذه التظاهرة 
ال��زوار، مما يدل على  الثقافية كرة 
وبالن�سبة  ال�����س��اب��ق��ة،  ال�����دورات  جن���اح 
الأرب��ع  ال���دورات  �ساركت يف  اإيل، فقد 
امل�ستمر،  ال��ت��ط��ور  واألح����ظ  امل��ا���س��ي��ة، 
واأ�سكر وزارة التعليم العايل مدعومة 
م���ن ح��ك��وم��ت��ن��ا ال��ر���س��ي��دة ع��ل��ى ه��ذا 

اجلهد املبذول«. 
امل�����س��ارك��ة يف املعر�س  اآل��ي��ة  وع��ن 
اأكد  واملوؤمتر الدويل للتعليم العايل، 
لكل  ت��وج��ه  ال���دع���وة  اأن  ال��ق��ح��ط��اين 
العلمي  البحث  وموؤ�س�سات  اجلامعات 
وموؤ�س�سات التعليم اخلا�س، يف اإ�سارة 
اإلى اأن الدعوة عامة، م�سيفا اأن وزارة 
التعليم العايل حتر�س على اأن يكون 
ه��ن��اك متثيل لأك���رب ع��دد ممكن من 

املوؤ�س�سات املعنية.
واأ�ساد بجناح اجلامعة يف املعر�س 
مبينا اأن م�ساركاتها �سملت مطبوعات 
العليا  ال��درا���س��ات  ب��ربام��ج  تعريفية 

ومراكز التميز والبحث العلمي.
كليات  ع��دد  تو�سح  ومن�سورات    
اجلامعة بغر�س تعريف الآخرين مبا 
ت�سهده من تو�سع يف كافة حمافظات 
ع�سر،  اإ�سافة الى الربامج املجتمعية 

التي تقدمها اجلامعة.

اغتنام الفرصة
ويف خ��ت��ام ح��دي��ث��ه، دع���ا ال��ق��ح��ط��اين 
العليا  ال���درا����س���ات  وط��ال��ب��ات  ط���الب 
على  واحل��ر���س  الفر�سة  اغتنام  اإل��ى 
ال�ستفادة من هذا املعر�س والفعاليات 
املماثلة، للتعرف على اأعرق موؤ�س�سات 
دول  ال����ع����ايل يف خم���ت���ل���ف  ال��ت��ع��ل��ي��م 
العامل والتقدم لرباجمها املخ�س�سة 

للدرا�سات العليا. 
م����ن ج���ه���ت���ه اأك�������د ع���م���ي���د ك��ل��ي��ة 
اللغات والرتجمة باجلامعة الدكتور 
ي�سهم  املعر�س  اأن  اآل ملهي  اهلل  عبد 

ثقافات العالم تتعانق في معارض الرياض

العلمي  للبحث  ال��ف��ر���س��ة  اإت��اح��ة  يف 
وال��ت��وا���س��ل م��ع اجل��ام��ع��ات ال��ع��امل��ي��ة، 
م�����س��را اإل����ى اأن����ه ي��وف��ر ال��ك��ث��ر من 
ال��وق��ت واجل��ه��د وامل���ال مل��ن ي��رغ��ب يف 

موا�سلة التعليم العايل.
اأك����ر م��ن 450  واأك����د اأن جت��م��ع 
ج��ام��ع��ة ع��امل��ي��ة حت��ت �سقف واح���د يف 
اإث���راءا  يعد  الريا�س  معار�س  مركز 
ل��ث��ق��اف��ة ال��ت��ع��ل��م وت��و���س��ي��ع��ا ل��ل��م��دارك 

والآراء و الأفكار.
وك���ي���ل���ة  ذك���������رت  ال���������س����ي����اق،  يف 
باجلامعة  واجل���ودة  التطوير  ع��م��ادة 
اأن  املعر�س  العامر  ح�سة  الدكتورة 
على  فر�سة  للتعرف  للجميع  ق��دم 
اململكة  يف  الن�ساأة  حديثة  اجلامعات 
واأنظمتها،  والتوا�سل مع اجلامعات 
وما  اأنظمتها  على  والتعرف  العاملية 
ميكن  وتخ�س�سات  اأق�سام  من  لديها 

اأن يلتحق بها الطلبة ال�سعوديون يف 
حال البتعاث.  ووا�سلت » قد �سرفت 
بزيارة املعر�س العام املا�سي، وكررت 
ال��زي��ارة ه��ذا ال��ع��ام، وق��د اأ�سعدت مبا 
ال�سعودية،  اجل��ام��ع��ات  اإليها  و�سلت 
وم����ا ق��دم��ت��ه م���ن ور������س ع���م���ل، كما 
امل�ساحب  الفني  باملعر�س  اأع��ج��ب��ت  
ل��ل��م��وؤمت��ر وال�����ذي ك���ان ع��ام��ل ج��ذب 

للعديد من الزوار«. 

450 جامعة
اأم����ا امل��ع��ي��دة ب��ع��ل��وم احل��ا���س��ب ون��ظ��م 
ع�سري   علياء  الأ���س��ت��اذة  امل��ع��ل��وم��ات 
اأك�����ر  امل����ع����ر�����س  اإن   « ق����ال����ت  ف���ق���د 
م���ن رائ�����ع، وال��ت��ن��ظ��ي��م م��ب��ه��ر وب��ن��اء 
وخ�����دم�����ي،  ه����ن����اك اأك�������ر م����ن 450 
ال���ع���امل،  ج��ام��ع��ة م���ن خم��ت��ل��ف دول 
لطالب  ذهبية  فر�سة  ي�سكل  وه���ذا 

للتعرف  العليا  ال��درا���س��ات  وط��ال��ب��ات 
عن كثب عما حتويه هذه اجلامعات 
من  اأق�سام، ليختاروا ما ينا�سبهم من  
فر�سة  ل��ه��م  اأت��ي��ح��ت  اإذا  تخ�س�سات 

البتعاث«.
وام���ت���دح���ت ع�����س��ري م�����س��ارك��ة 
اجلامعة وخ�ست بالذكر ور�سة عمل 
يف  للطالبات  الإل��ك��رتوين  التفاعل   «
قدمتها  التي  ال�سعودية«  اجلامعات 
الأ�ستاذة امل�ساركة بق�سم اأ�سول املناهج 

والرتبية الدكتورة لبنى العجمي.

تغطية شاملة
مل تقت�سر تغطية »اآفاق« على النخبة 
املمثلة للجامعة يف املعر�س بل �سمل 
حيث   زواره،  من  العديد  ال�ستطالع 
حت���دث اإل��ي��ن��ا اأ���س��ت��اذ امل��ن��اه��ج وط��رق 
الرتبية  كلية  يف  امل�ساعد  ال��ت��دري�����س 
بجامعة الباحة، الدكتور هزاع عامر 
املعر�س  ح�سوره  اأن  مبينا  ال�سمري، 
ج����اء ت��ل��ب��ي��ة ل���دع���وة م���ن ق��ب��ل وزارة 

التعليم العايل.
املعر�س  جت��اه  انطباعاته  وع��ن 
اأك����د ال�����س��م��ري اأن��ه��ا ت����رتاوح م��ا بني 
ب��الده  تقدمه  ب���«م��ا  بالفخر  ال�سعور 
الرغبة  وب��ني  ثقافية«  اإجن����ازات  م��ن 
العلمية داخل  اللقاءات  املزيد من  يف 

املعر�س. 
وقال  اإنه وجد معر�س وموؤمتر 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل وم����ا راف��ق��ه��م��ا من 
اأن�������س���ط���ة وور����������س ع���م���ل ت���دري���ب���ي���ة 
اأطروحات  من  قدماه  وما  وتعريفية 
واأفكار وجهود، ذا اأهمية بالغة يهدف 
اإل���ى ال��رق��ي ب��اأب��رز م��ك��ون��ات النه�سة 

الوطنية، وهو »الكادر الب�سري«
واأ���س��ار اإل���ى اأن امل��ع��ر���س جن��ح يف 
يجمعها  �سغرة  ق��ري��ة  ال��ع��امل  جعل 
�سقف واحد، مو�سحا اأن اململكة ت�سهد 
ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  ع�سر  يف 
نه�سة تنموية ت�ستهدف بناء الإن�سان 

ال�������س���ع���ودي، و«ذل�������ك م����ن خ�����الل م��ا 
قدمه خادم احلرمني ال�سريفني من 
كم�ساريع  رائ���دة  تطويرية  م�ساريع 
الب����ت����ع����اث ال����داخ����ل����ي واخل�����ارج�����ي، 
ب�سقيه  ال��ت��ع��ل��ي��م  ت��ط��وي��ر  وم�����س��اري��ع 
ال��ع��ام وال��ع��ايل، وم��ا ه��ذا املعر�س اإل 
اأحد مظاهر هذه النه�سة التنموية«.

إجابات شافية
واأع���رب ع��دن��ان، طالب طب بجامعة 
ال��ف��ي�����س��ل، ع���ن ارت��ي��اح��ه ل��ل��خ��دم��ات 
اأنه وجد  موؤكدا  املعر�س،  املقدمة يف 
ل��ك��اف��ة اأ���س��ئ��ل��ت��ه اإج���اب���ات ���س��اف��ي��ة من 
قبل م�سوؤويل الأجنحة بالتعاون مع 
امل��رتج��م��ني امل���وج���ودي���ن ب��ك��ل ج��ن��اح، 
اإحدى  اختيار  كا�سفا عن عزمه على 
اجلامعات الكندية بعد اأن تعرف على 
ب��راجم��ه��ا وط��ري��ق��ة ت��دري�����س الطب 

فيها من خالل املعر�س.
العقبي،  جن���الء  بينت  ب���دوره���ا 
ط��ال��ب��ة م��اج�����س��ت��ر ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 
اأن من ح�سنات املعر�س  عبد العزيز، 
ع���ر����س ك���ل ج��ام��ع��ة مب���ا ل��دي��ه��ا من 
ب�����رام�����ج  وام�����ت�����ي�����ازات ل��ت�����س��ت��ق��ط��ب 
العليا،  الدرا�سات  وط��الب  الباحثني 
اأ�سبح  العامل  اأن  ب�سكل عملي  لتوؤكد 
ق���ري���ة ����س���غ���رة. واأم�����اط�����ت ال��ل��ث��ام 
ع��ن رغ��ب��ت��ه��ا  يف اإك���م���ال درا���س��ت��ه��ا يف 

بريطانيا.
واأم��������ا امل���ع���ي���د ب��ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم 
وال����درا�����س����ات الإن�����س��ان��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة 
اأع��رب  فقد  العمر،  ط��ارق  املجمعة، 
ع��ن اإع��ج��اب��ه ب��امل��ع��ر���س وم���ا �سماه 
م�سرا  والتنظيم،  التن�سيق  ح�سن 
اإلى اأن هذه اأول زيارة له للمعر�س، 
اأن����ه ط��ال��ب ب��ا���س��ت�����س��اف��ة امل��زي��د  اإل 
م��ن اجل��ام��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة 
ل�سمان توافر اأكرب قدر ممكن من 
اخليارات اأمام الراغبني يف موا�سلة 

التعليم العايل.

القحطاني:
معرض التعليم العالي 

يختزل تجارب أعرق 
الجامعات العالمية

آل ملهي:
تجمع 450 جامعة 
عالمية تحت سقف 

واحد.. إثراء للثقافة
نجالء:

الجامعات المشاركة  
جسدت عمليا بأن 

العالم أصبح قرية 
واحدة

العدد 78  |  24 جمادى اآلخرة 1434  |  4 مايو 2013



إعالن

ال تتخلى عن صديقك!
ال تتخلى عن كتابك!

أصدق أصدقائك هو الكتاب
..كلما أشتقت إليه وجدته ينتظرك
..ينفعنك أكثر مما يأخذ منك
..يأخذ من عمرك ساعات ويزيدك أعمارا بالمعرفة
..فهل يستحق منك الهجران
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خارطة األخبار

حفل تراثي 
بأحد رفيدة

ن���ظ���م ف����ري����ق ال���ن�������س���اط غ�����ر امل��ن��ه��ج��ي 
والآداب  العلوم  بكلية  العامة  والعالقات 
ب����اأح����د رف����ي����دة م����وؤخ����را ح���ف���ل م��ه��رج��ان 

اجلنادرية )28( برعاية عميدة الكلية.
واأع��دت  الكرمي،  بالقراآن  املعر�س  افتتح   
اأف��الم  و�سوهدت  واأك���الت،  �سعبية  �سيافة 
وث��ائ��ق��ي��ة حت��ك��ي ت��اري��خ الآب����اء والأج�����داد، 
واح����ت����وى امل���ع���ر����س ع��ل��ى اأرك�������ان ت��راث��ي��ة 

تختزل ما�سي اململكة ومنطقة ع�سر.

مسابقات ثقافية
 بين األقسام

ال���ث���ق���ايف وال���ف���ن���ي بكلية  ال��ن�����س��اط  ن��ظ��م 
�سمن  اجلنوب،  بظهران  والآداب  العلوم 
م�سابقة  موؤخرا،  الف�سلية،  اأن�سطته غر 
م�سرح  على  الأق�سام  بني  وعلمية  ثقافية 
ب��ح�����س��ور ع��م��ي��دة الكلية  ال��ك��ل��ي��ة، وذل����ك 
وع�سوات هيئة التدري�س والطالبات.وفاز 
كرمت  ح��ي��ث  ال��ف��ي��زي��اء  ق�سم  بامل�سابقة، 
الفائز  ال��ف��ري��ق  ع�����س��وات  الكلية  ع��م��ي��دة 

وهناأتهن على اإجنازهن املعريف.

حفل الجنادرية 
يجسد التعاون

ب��ظ��ه��ران  لآداب  وا  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  اأق���ام���ت 
اجل����ن����وب، م�����وؤخ�����را، ح���ف���ل اجل���ن���ادري���ة. 
وت�سمن الحتفال العديد من املعرو�سات 
ال�سعبية مثل دكان احلارة، و كُتاب زمان، 
اإل��ى  زم���ان،  وع��رو���س  �سعبية،  ملبو�سات  و 
جانب ماأكولت �سعبية، وذلك بتعاون بني 
م�سوؤولت الكلية واأع�ساء هيئة التدري�س 
وعدد كبر من الطالبات، »مما ج�ّسد  روح 

التعاون« . 

»اآليباد« في العملية 
التعليمية .. دورة 

ب��ت��وج��ي��ه م���ن امل�������س���رف ال���ع���ام ع��ل��ى ف��رع 
ال���ق���رين،   ب��ي�����س��ة د. م���ه���دي  اجل��ام��ع��ة يف 
وبرعاية عميدة العلوم الطبية التطبيقية 
د. عبر زكريا؛ قدم امل�سرف على ال�سبكات 
ملن�سوبي  تدريبية  دورة  يحيى  حممد  اأ. 
الكمبيوتر  وت�سغيل  اإع����داد  ح��ول  الكلية 
يف  تفعيلها  وك��ي��ف��ي��ة  »الآي����ب����اد«،  ال��ل��وح��ي 
ا�ستخدامها  وطريقة  التعليمية  العملية 

يف نظام اإدارة التعلم »بالك بورد«.

احتفال بيوم 
التمريض الخليجي

ال��ع��ل��وم الطبية  ك��ل��ي��ة  ب���اإ����س���راف ع��م��ي��دة 
د.  بي�سة،  يف  اجل��ام��ع��ة  ب��ف��رع  التطبيقية 
ع��ب��ر زك����ري����ا،  وب���ال����س���رتاك م���ع امل��رك��ز 
بيوم  الكلية  احتفلت  بي�سة  يف  ال�سحي 
حتت  2013م  مار�س  اخلليجي  التمري�س 
�سعار »التمري�س عناية م�ستمرة و�ساملة« 
فيه  ���س��ارك  بالتمري�س.  الرت��ق��اء  بهدف 
ب��اإ���س��راف  الكلية  جم��م��وع��ة م��ن ط��ال��ب��ات 

املديرة الإدارية بالكلية اأ. منرة جديع.

تحكيم أبحاث 
المؤتمر العلمي 

بخمي�س  للبنات  املجتمع  كلية  ���س��ارك��ت 
اأبحاث املوؤمتر العلمي  م�سيط يف حتكيم 
اع��ت��ب��ارا من  املكرمة  امل��ق��ام مبكة  ال��راب��ع 
اأيام.ومثلت  اأربعة  ومل��دة  املا�سي  الثنني 
ال��ك��ل��ي��ة ك���ل م���ن رئ��ي�����س��ة ق�����س��م ال��ع��ل��وم 
اأمينة �سليمان بتحكيم �سبعة  الإدارية د. 
د.  احلا�سب  علوم  ق�سم  ورئي�سة  اأب��ح��اث، 
انت�سار اجليالين بتحيكم اأربعة اأبحاث، 
علي  رق��ي��ة  د.  امل��ح��ا���س��ب��ة  ق�سم  ومن�سقة 

بتحكيم بحثني.

االعتماد األكاديمي 
..في دوة

 
بكلية  واجل����ودة  ال��ت��ط��وي��ر  وح���دة  نظمت 
بعنوان  حما�سرة  باأبها  للبنات  املجتمع 
للتقومي  ال��وط��ن��ي��ة  ب��ال��ه��ي��ئ��ة  »ال��ت��ع��ري��ف 
احل�سول  وخطوات  الأكادميي  والعتماد 
راأف��ت،  اأمينة  د.  قدمتها  العتماد«.  على 
بالهيئة  التعريف  على  ال�سوء  م�سلطة 
من  باململكة  الأكادميي  بالعتماد  املعنية 
حيث ال��روؤي��ة وال��ر���س��ال��ة، وال��ت��ع��رف على 
االعتماد  بطلب  للتقدم  امل�ؤهلة  ال�سروط 

الأكادميي من الهيئة الوطنية.

صباح تناقش 
استراتيجيات التدريس

 ق���دم���ت رئ��ي�����س��ة ق�����س��م ال��ع��ل��وم الإداري������ة 
ال��دك��ت��ورة ���س��ب��اح فتحي حم��ا���س��رة حتت 
�سلطت  التدري�س«  »ا�سرتاتيجيات  عنوان 
ال�سوء على  الفرق بني التعليم و التعلم، 
لطرق  املعيارية  امل�ستويات  على  والتعرف 
الن�سط  التعلم  ومفهوم  والتعلم،  التعليم 
واأه��م��ي��ت��ه يف ت��وف��ر ب��ي��ئ��ة ت��ع��ل��م م��وات��ي��ة 

لتحقيق التعلم الفعال.
ك��م��ا ن��اق�����س��ت م��ف��ه��وم ال��ت��ع��ل��م ال��ت��ع��اوين 

وخ�سائ�سه واأ�س��سه واأ�ساليبه.

محاضرة عن
هشاشة العظام

حتت  باأبها  للبنات  املجتمع  كلية  نظمت 
رع��اي��ة ال��ل��ج��ن��ة ال�����س��ح��ي��ة حم��ا���س��رة عن  
هيئة  ع�سوة  قدمتها  ال��ع��ظ��ام«  »ه�سا�سة 
خليفة  حممود  رانيا  الدكتورة  التدري�س 
بهدف تعريف الطالبات مبر�س  ه�سا�سة 
وكيفية  الوقاية  و�سبل  اأ�سبابه   و  العظام 
من  اإمي��ان��ا  وذل���ك  وال���ع���الج،  الت�سخي�س 
 . ل��ل��ط��ال��ب��ات  ال�سحية  ب��ال��ت��وع��ي��ة  الكلية 
يذكر اأنه تخللت املحا�سرة اأ�سئلة وجوائز 

للطالبات.                                      

زيارة إلى
»توعية الجاليات«

قام ق�سم اللغة الإجنليزية بكليتي الآداب 
وال��رتب��ي��ة للبنات ب��اأب��ه��ا، م��وؤخ��را، ب��زي��ارة 
مدينة  يف  اجلاليات  وتوعية  دع��وة  لإدارة 
رئي�س حترير  اإ�سراف م�ساعدة  اأبها حتت 
اإمي��ان  الأ���س��ت��اذة  الن�سائية  لل�سوؤون  اآف���اق 
ال�سعيدي،  ع��ف��اف  وال��دك��ت��ورة  الع�سري 
والأ�ستاذة اأمة احلفيظ برفقة 15 طالبة.

عن  حما�سرة  ال��وف��د  ع�سوات  وا�ستمعت 
وي�سر  واأ���س��ال��ي��ب��ه��ا،  ال���دع���وة  ن�سر  كيفية 

الدين الإ�سالمي وتعاليمه.

كلية المجتمع
للبنات

كلية المجتمع 
للبنات

كلية المجتمع 
للبنات

كلية المجتمع 
للبنات

كليتا اآلداب
والتربية

عسير
تثليث

رجال ألمع

النماص

ظهران الجنوب

كلية العلوم
واألداب

العلوم الطبية
التطبيقية

بلقرن

محايل

بيشة

المجاردة

العلوم الطبية
التطبيقية

كلية العلوم
واآلداب

أحد رفيدة سراة عبيدة

كلية العلوم
واآلداب

خميس مشيط

أبها
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خارطة األخبار

محاضرة ألعضاء 
هيئة التدريس

ببلقرن،  والآداب  العلوم  كلية  عميد  قدم 
الدكتور مفلح بن دخيل الكلبي حما�سرة 
وجودة  التح�سيلية  »الختبارات  بعنوان 
املخرجات« جلميع اأع�ساء هيئة التدري�س 
وق���ام  ب��ب��ل��ق��رن.  والآداب  ال��ع��ل��وم  ب��ك��ل��ي��ة 
الدكتور طاهر حممد الهادي بالرتجمة 
ل��غ��ر ال��ن��اط��ق��ني ب��ال��ع��رب��ي��ة م��ن اأع�����س��اء 
هيئة التدري�س. يذكر اأنه تخلل املحا�سرة 
واأنها  املو�سوع،  اأث��رت  وح���وارات  نقا�سات 

�سهدت تفاعال من احلا�سرين

برنامج لتعزيز جودة  
التخصصات الهندسية

تنظم كلية الهند�سة باجلامعة بالتعاون 
والتقومي  للقيا�س  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  م��ع 
بوزارة التعليم العايل، برنامج خمرجات 
التعليم العايل للتخ�س�سات الهند�سية.

وي��ه��دف ال��ربن��ام��ج اإل����ى ت��ع��زي��ز عملية 
الأ�سا�سية  التعلم  بنواجت  اجلودة  �سمان 
امل���ت���وق���ع���ة يف ك����ل ت��خ�����س�����س، وك���ذل���ك 
ت��ط��وي��ر امل���ه���ارات وال���ق���درات ال��ت��ي تعد 
ومن  الوظيفية،  الكفاءة  متطلبات  من 

مقومات النجاح يف احلياة العملية.

آل عريج يلتقي
 بوفد »تحول«

الدكتور  ال�سيدلة،  كلية  عميد  التقى 
مبارك اآل عريج مع وفد مكتب »حتول« 
الطرفان  حتدث  اللقاء  ويف  باجلامعة. 
مب�سروع  بالإ�سراع  الكفيلة  ال�سبل  عن 
»حتول« بالكلية ب�سكل خا�س، واجلامعة 
اإلى  ونقل جمتمع اجلامعة  عام،  ب�سكل 
م��ع��ل��وم��ات��ي اق��ت�����س��ادي، وخ����رج ال��ل��ق��اء 
بالعديد من التو�سيات التي ميكن من 
التطور  ع��امل  نحو  الن��ط��الق  خاللها 

الإلكرتوين.

ثانوية األقصى 
تزور الجامعة

والت�سجيل  ال��ق��ب��ول  ع��م��ادة  ا�ستقبلت 
ومن�سوبي  ط��الب  م��ن  وف���دا  باجلامعة 
الأق�سى،  مدر�سة  من  الثانوية  املرحلة 
وكان يف ا�ستقبالهم وكيل عمادة القبول 
�سعد عبدالرحمن  الدكتور  والت�سجيل، 
عثمان  القبول  ق�سم  ورئي�س  العمري، 

البكري وعدد من موظفي العمادة.
عن  تعريفيا  عر�سا  اللقاء  وا�ستعر�س 
اجل��ام��ع��ة م��ن��ذ اإن�����س��ائ��ه��ا وح��ت��ى ال��ع��ام 
احلايل، كما مت تبادل الدروع التذكارية.

كلية الهندسة كلية الصيدلة كلية الشريعة 
وأصول الدين

عمادة القبول 
والتسجيل

كلية العلوم 
واآلداب

مركز البحث العلمي 
يناقش الليبرالية 

ال��ع��ل��م��ي يف كلية  ال��ب��ح��ث  اأق�����ام م���رك���ز 
ال�����س��ري��ع��ة واأ�����س����ول ال����دي����ن، الث��ن��ني 
امل����ا�����س����ي، ح���ل���ق���ة ن���ق���ا����س���ي���ة، ب���ع���ن���وان 

»الليربالية: املفهوم واحلكم«.
 ق�����ام ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق ل��ل��م��ح��ا���س��رة، ق�����س��م 
بكلية  امل��ع��ا���س��رة  وامل����ذاه����ب  ال��ع��ق��ي��دة 
كل  وقدمها  ال��دي��ن،  واأ���س��ول  ال�سريعة 
من: الدكتور عبد العزيز عمر القن�سل، 
وال�����دك�����ت�����ور حم���م���د حم���م���د ع��ي�����س��ى،  

والدكتور ح�سن حممد الأ�سمري. 

»التحرير الصحفي« 
.. في دورة

الأن�سطة  ب��اإدارة  املنعقدة  فعاليته  �سمن 
اأق��ام  بي�سة،  يف  اجلامعة  بفرع  الطالبية 
دورة  موؤخرا،  بالفرع،  الإعالمي  النادي 
»فن التحرير ال�سحفي«. قدمها، الأ�ستاذ 
يحيى  د.  العربية،  اللغة  بق�سم  امل�ساعد 
اإل���ى اأرك���ان  ع��ب��دال��ع��ظ��ي��م، وت��ط��رق فيها 
اخل����رب ال�����س��ح��ف��ي، وط���رائ���ق ���س��ي��اغ��ت��ه، 

وموا�سفات كتابة العنوان اخلربي.

تنظيم سلسلة 
محاضرات علمية

نظمت كلية ال�سيدلة باجلامعة عددا من 
الأ���س��ب��وع  مبنا�سبة  العلمية  امل��ح��ا���س��رات 

العلمي لالأن�سطة الطالبية.
ل���ط���ف���ي دي��������اب ع�����ن الإب������ر  وحت��������دث د. 
ال�������س���ي���ن���ي���ة، واحل�����ج�����ام�����ة: ب�����ني ال��ع��ل��م 
واخل����راف����ة، ك��م��ا ن��اق�����س د. حم��م��د اأن����ور 
ه�سام  د.  و�سلط  الإكلينيكية،  ال�سيدلة 

الرفاعي ال�سوء على العالج اجليني.

تحقيق انتصارات 
بكأس مدير الجامعة

ح�سلت كلية الهند�سة على املركز الأول 
 4x100( يف  القوى  األ��ع��اب  بطولت  يف 
الثاين يف 400م، وذلك  واملركز  تتابع(، 
يف بطولة كاأ�س معايل مدير اجلامعة.

يف ال�سياق، فاز فريق كرة القدم بالكلية 
 /2 الإن�سانية  العلوم  كلية  فريق  على 
�سفر، ليتاأهل اإلى الدور قبل النهائي، 

ملواجهة  نظره من كلية العلوم.

كلية الهندسة

عسير
سراة عبيدة

ظهران الجنوب

تثليث

رجال ألمع

محايل

االجتماع األول 
لـ»اللجنة الدائمة«

برئا�سة امل�سرف العام على فرع اجلامعة يف 
بي�سة د. مهدي القرين، وبح�سور عمداء 
ووك�����الء ال���ع���م���ادات وع��م��ي��دات ال��ك��ل��ي��ات؛ 
ع���ق���دت ال��ل��ج��ن��ة الإداري��������ة والأك���ادمي���ي���ة 
الدائمة، الثنني املا�سي، اجتماعها الأول. 
وناق�ست فيه الربنامج التدريبي لأع�ساء 
انتقال  موعد  وحتديد  اجل��دد،  التدري�س 

كلية الآداب والإدارة للمبنى اجلديد.

تنومة

كلية الصيدلة

بيشة

خميس مشيط

أحد رفيدة

النماص

أبها

مشروع لتطوير 
التحدث باإلنجليزية

ينظم ق�سم اللغة الإجنليزية بكلية العلوم 
الأح��د  بي�سة،  يف  اجلامعة  بفرع  والآداب 
والثالثاء من كل اأ�سبوع، م�سروع تطوير 
خالل  م��ن  بالإجنليزية  التحدث  م��ه��ارة 
ال��ت��خ��اط��ب م���ع م��ت��ح��دث��ي ال��ل��غ��ة الأم يف 
فيديو«  »موؤمتر  بوا�سطة  اإفريقيا  جنوب 
اإ���س��راف  حت��ت  وذل���ك  كونفرن�س،  فيديو 

رئي�س الق�سم د. عائ�س ال�سهراين.

فرع الجامعة 
في بيشة

فرع الجامعة 
في بيشة

فرع الجامعة 
في بيشة

بلقرن
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كليات

تأسيس
كلية  يف  الإداري����ة  العلوم  ق�سم  تاأ�س�س 
الجتماعية  وال��ع��ل��وم  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة 
ثالثة  على  م�ستمال  1402ه�����،  ع��ام  يف 
واإدارة  امل���ح���ا����س���ب���ة،  ه�����ي:  م���������س����ارات 
ع��ام  ويف  ال��ع��ام��ة،  والإدارة  الأع���م���ال، 
1404ه� انف�سل ق�سم املحا�سبة لي�سبح 

م�ستقال.
 ع���ن���دم���ا احت�����د ف���رع���ا ج��ام��ع��ت��ي 
اأب���ه���ا تغر  الإم�������ام وامل���ل���ك ���س��ع��ود يف 
العربية  اللغة  كلية  اإل���ى  الكلية  ا���س��م 
ومت  والإداري�����ة،  الجتماعية  وال��ع��ل��وم 
تطوير خطط جديدة للق�سمني بذات 

امل�سميات ال�سابقة.
 ويف عام 1429ه��� �سدرت املوافقة 
ع��ل��ى اإن�������س���اء ك��ل��ي�����ة ال��ع��ل��وم الإداري������ة 
اإلى  تخ�س�ساتها  تو�سيع  ومت  واملالية، 
يف  البكالوريو�س  تقدم  اأق�سام  خم�سة 
حتديث  م��ع  خمتلفة  م�����س��ارات  �سبعة 
وت��ط��وي��ر ال���ربام���ج الأك��ادمي��ي��ة لهذه 
العتماد  متطلبات  وفق  التخ�س�سات 

واجلودة.

لغة  الدراسة
الكلية،  عميد  اأكد  الدرا�سة،  لغة  وعن 
اآل  �سعيد  ب��ن  ال�����س��الم  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور 
اأن���ه مت دع��م اخلطط  ال��غ��ام��دي،  �سيد 
ب�  للبكالوريو�س  اجل��دي��دة  ال��درا���س��ي��ة 

الإجنليزية  اللغة  يف  »كور�سات«مكثفة 
ال���ع���ام���ة وامل��ت��خ�����س�����س��ة يف الأع����م����ال 
الدرا�سة  على  ق���ادرا  الطالب  لي�سبح 
اأن��ه  اإل���ى  باللغة الإجن��ل��ي��زي��ة، م�����س��را 
ثمة مرونة يف تطبيق ذلك ح�سب واقع 

احلال واملتاح.
 واأ���س��اف »مي��ك��ن ت��دري�����س املقرر 
ك��ل��ي��ا ب��ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة م��ت��ى توفر 
امل���رج���ع والأ����س���ت���اذ ال���ق���ادر وال��ط��ال��ب 
يتم  اأن  التايل  وامل�ستوى  لذلك،  املهياأ 
باللغتني  خم��ت��ل��ط  ب�����س��ك��ل  ال��ت��دري�����س 
ال��ع��رب��ي��ة والإجن���ل���ي���زي���ة ح�����س��ب واق���ع 
احل����ال وامل���ت���اح، اأم����ا امل�����س��ت��وى الأدن����ى 
العربية  باللغة  التعليم  فهو  املقبول 
علمية مكثفة  تقدمي م�سطلحات  مع 

باللغة الجنليزية لكل مقرر«. 

تهيئة القاعات
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ن�����س��اط االأك���ادمي���ي 
ب��ال��ك��ل��ي��ة، ف��ق��د مت م��ن��ذ ب���داي���ة ال��ع��ام 
احل�����ايل ال��ع��م��ل ع��ل��ى حت�����س��ني امل��ن��اخ 
الكلية م��ن خ��الل تهيئة  ال��درا���س��ي يف 
جميعها،  لت�سبح  وجتهيزها  القاعات 
باأجهزة  م���زودة  الكلية،  عميد  ح�سب 
الإل��ق��اء،  احل��دي��ث��ة ومن�سات  ال��ع��ر���س 
»ك����م����ا مت ع���م���ل ال�������س���ت���ائ���ر ال����الزم����ة 
اأث��ن��اء  املنا�سبة  ال��روؤي��ة  على  للحفاظ 

العر�س.

كشف عميد كلية العلوم اإلدارية والمالية، الدكتور عبد السالم بن سعيد آل شيد الغامدي، عن استحداث برنامجي ماجستير في مجال المحاسبة، أحدهما 
أكاديمي واآلخر مهني، وأكد لــ«آفاق« أن الكلية قطعت شوطا كبيرا في الحصول على االعتماد األكاديمي في إدارة األعمال.  إلى ذلك، أشاد عدد من 

الطالب بالدورات التطويرية التي تنظمها الكلية، فيما طالب بعضهم بتغيير مواعيدها لتناسب الجميع.

الرؤية:
اأن تت�سنم الكلية قائمة اأف�سل الكليات يف تخ�س�سات املال والأعمال 

بحثا وتعليما وخدمة للمجتمع على امل�ستويني املحلي والإقليمي.

الرسالة:
الكلية ملتزمة باإنتاج املعرفة املتخ�س�سة يف املال والأعمال من خالل 
اإنتاج  اإع��ادة  القادرين على  املوؤهلني  املتميز وتخريج  العملي  البحث 

املعرفة �سعيا نحو خدمة الإن�سان وبيئة الأعمال.

أقسام وتخصصات 
الأعمال  يف:»اإدارة  البكالوريو�س  ويقدم  الأعمال  اإدارة  ق�سم   •
اإدارة  التمويل،  م�سار   - الأع��م��ال  اإدارة  الأع��م��ال،  اإدارة  م�سار   -

الأعمال - م�سار املوارد الب�سرية«.
• ق�سم املحا�سبة ويقدم البكالوريو�س يف املحا�سبة

• ق�سم الت�سويق والتجارة الإلكرتونية ويقدم البكالوريو�س يف 
الت�سويق والتجارة الإلكرتونية

نظم  يف  البكالوريو�س  ويقدم  الإداري���ة  املعلومات  نظم  ق�سم   •
املعلومات الإدارية

• ق�سم القانون ويقدم البكالوريو�س يف القانون

المراكز البحثية بالكلية 
• مركز حوكمة ال�سركات

• مركز الدرا�سات الإدارية واملالية )حتت التاأ�سي�س(.
• مركز امل�سرفية الإ�سالمية )حتت التاأ�سي�س(.

كلية العلوم  اإلدارية والمالية

2300طالب في خمسة أقسام ومؤتمرات دولية تستقطب المتخصصين 

كلية العلوم اإلدارية والمالية

وتزويد الأق�سام باأجهزة حممولة 
توافر جهاز لدى ع�سو  يف حالة عدم 
هيئة التدري�س ل�ستخدامه يف القاعات 
غر املزودة باأجهزة حا�سب اآيل، كما مت 
تاأمني بع�س الكتب واملراجع باللغتني 
لتنفيذ  الالزمة  والإجنليزية  العربية 

اخلطط اجلديدة«. 
و���س��ل��ط ال���غ���ام���دي ال�����س��وء على 
توا�سل الكلية مع الهيئات واملوؤ�س�سات 
الكلية   اأن  ف��ذك��ر  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ع��ل��م��ي��ة 
ا�ستقبلت موؤخرا اأ�ستاذين زائرين من 
مان�س�سرت  وجامعة  �سرتلنق  جامعة 
ب��امل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة ق�����دم ك����ل م��ن��ه��م��ا 
اأ���س��ب��وع ك��ام��ل ج��ل�����س��ات يومية  ط����وال 
يف م��و���س��وع��ات م��ه��م��ة يف امل��ح��ا���س��ب��ة، 
الدرا�سية  والتجارب  العلمي،  والبحث 
الناجحة يف الغرب، والن�سر العلمي يف 

املجالت العاملية املرموقة.

إدارة األعمال
واأ�ساف اأن الكلية قطعت �سوطا كبرا 
نحو احل�سول على العتماد الأكادميي 
املحلي يف برنامج البكالوريو�س يف اإدارة 
اأن ه��ذا الربنامج  اإل��ى  الأع��م��ال، لفتا 
النموذجية  ال�ستة  اأحد الربامج  ميثل 
ال���ت���ي ت�����س��ع��ى م���ن خ��الل��ه��ا اجل��ام��ع��ة 
للح�سول على العتماد الرباجمي من 

والعتماد  للتقومي  الوطنية  الهيئة 
الأق�������س���ام  اأن  م��و���س��ح��ا  الأك�����ادمي�����ي، 
ب�سكل  للعمل  ت�سعى  بالكلية  الأخ���رى 
متواز مع متطلبات اجلودة والعتماد 

الأكادميي لربنامج اإدارة الأعمال. 
املجتمعية،  اخل��دم��ة  جم���ال  ويف 
ت���ق���دم  ال���ك���ل���ي���ة  اأن  ال����غ����ام����دي  ب�����ني 
خ��ري��ج��ي��ه��ا وم��ن�����س��وب��ي��ه��ا ل��الإ���س��ه��ام يف 
املالية  وال�ست�سارات  اخل��ربات  توفر 
والإداري���������ة امل��ط��ل��وب��ة داخ�����ل امل��ج��ت��م��ع 
ب���دءا م��ن تلبية الح��ت��ي��اج  ال�����س��ع��ودي 
منطقة  داخ��ل  ثم  للجامعة،  الداخلي 
ع�����س��ر ويف ج��م��ي��ع ق��ط��اع��ات ال��دول��ة 

املختلفة والقطاعات اخلا�سة. 
واأردف » نتطلع اإلى اأن يبقى حتت 
خا�سة  اأو  حكومية  موؤ�س�سة  اأي  �سقف 
وال�ست�سارات  ال��وظ��ائ��ف  م��ن  �سل�سلة 
ال���ت���ي ل ت��ن�����س��ب خل���ري���ج���ي ال��ك��ل��ي��ة 

وم�ست�ساريها املوؤهلني«.

عدد الطالب
وردا ع��ل��ى ����س���وؤال ع���ن ع����دد ال��ط��الب 
بالكلية، اأو�سح الغامدي اأنها حتت�سن 
ح��وايل2000 طالب منتظم يف الفرتة 
ال�����س��ب��اح��ي��ة يف الأق�������س���ام وامل�������س���ارات 
اأن��ه   م�سيفا  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  التخ�س�سية 
ي���در����س���ون  ط���ال���ب  ن���ح���و 300  ي���وج���د 

التعليم  ب��ن��ظ��ام  امل�����س��ائ��ي��ة  ال���ف���رتة  يف 
بالبكالوريو�س  ي��ع��رف  م��ا  اأو  امل����وازي 
متكني  اإل���ى  »ي��ه��دف  ال���ذي  التكميلي 
حملة الدبلومات من موا�سلة مرحله 
ت�����س��ع��ى  ال���ب���ك���ال���وري���و����س، يف خ����ط����وة 
لالإ�سهام يف خدمة املجتمع من خالل 
واإتاحتها  التعليمية  القاعدة  تو�سيع 
للجميع وفق �سوابط واأ�س�س معينة«. 

الكلية  اأن  اإل���ى  ال��غ��ام��دي  واأ����س���ار 
هو  اأولهما  طالبيني،  جمل�سني  ت�سم 
ال���ذي ميثل  ال��ع��ام  ال��ط��الب��ي  املجل�س 
وجميع  الكلية  اإدارة  بني  و�سل  حلقة 
واحتياجاتهم  ينقل معاناتهم  طالبها 
واق��رتاح��ات��ه��م،  وتطلعاتهم  واآم��ال��ه��م 
واالآخ��ر ه� جمل�س الن�ساط الطالبي 
اق��رتاح  يتم من خالله  ال��ذي  بالكلية 
وم��ت��اب��ع��ة الأن�����س��ط��ة ال��ط��الب��ي��ة غر 

املنهجية.
وت���اب���ع »ك���ذل���ك ي��وج��د ب��ال��ك��ل��ي��ة، 
امل��ال  »ن���ادي  امل�سمى  الطالبي  ال��ن��ادي 
مكثف،  ون�ساط  مقر  ول��ه  واالأع���م���ال« 
وق���د ق���ام  خ���الل ال��ع��ام احل���ايل بعمل 
زيارات ميدانية اإلى �سركات وموؤ�س�سات 
وق���ط���اع���ات ح��ك��وم��ي��ة داخ������ل وخ�����ارج 
من  العديد  اأق���ام  كما  ع�سر،  منطقة 
اجلامعة  داخ��ل  وال��ل��ق��اءات  الفعاليات 
ال��دورات  العديد من  وقدم  وخارجها، 

د. الغامدي: 
قطعنا شوطا 
كبيرا نحو االعتماد 
األكاديمي.. 
وجهودنا مستمرة
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كليات

الثقافية املهمة لطالب الكلية«.

برامج ماجستير
وعن اجلديد بالكلية، ك�سف الغامدي 
ب��رن��اجم��ي ماج�ستر  ا���س��ت��ح��داث  ع��ن 
ماج�ستر  برنامج  اأحدهما  الكلية،  يف 
امل��ح��ا���س��ب��ة، وه���و ل��الأك��ادمي��ي��ني وم��ن 
ل���دي���ه���م ال���رغ���ب���ة يف امل���وا����س���ل���ة اإل����ى 
ل��غ��ة  اأن  ع���ل���ى  م�������س���ددا  ال�����دك�����ت�����وراه، 
تعد  واأن��ه��ا  الإجن��ل��ي��زي��ة،  ه��ي  تدري�سه 

�سرطا اأ�سا�سيا للقبول فيه.
املهني،  املحا�سبة  ماج�ستر  واأم��ا 
فقد اأو�سح الغامدي اأنه يقدم بطريقة 
يوؤهل  برنامج  »وه��و  امل���وازي،  التعليم 
للممار�سة املهنية القانونية للمحا�سبة 
وي�����س��اع��د ع��ل��ى ت��خ��ط��ي الم��ت��ح��ان��ات 

املهنية«.
ع��ل��ى  ج�����ار  ال���ع���م���ل  اأن  واأ������س�����اف 
اإدارة  امل��اج�����س��ت��ر يف  ب��رن��ام��ج  ت��ق��دمي 
اأن��ه يعد  اإل��ى  الأع��م��ال MBA، م�سرا 
واأن  املطلوبة،  النوعية  ال��ربام��ج  م��ن 

لغة التعليم فيه هي الإجنليزية.
ال�����س��ت��ار ع���ن  م��واف��ق��ة  اأزاح  ك��م��ا 
�سادرة من معايل وزير التعليم العايل 
ب��ن حم��م��د العنقري  ال��دك��ت��ور خ��ال��د 
على اإقامة الكلية موؤمترا علميا دوليا 
يف الفرتة من 7-9 جمادى الثاين من 

العام املقبل 1435ه� بعنوان »موؤ�س�سات 
اململكة  يف  الإك��ت��واري��ة  واملهن  التاأمني 

العربية ال�سعودية«.

ندوات دولية
اإن �ساء  املوؤمتر  واأ�ساف »�سين�سم هذا 
والندوات  املوؤمترات  اإلى عدد من  اهلل 
�سابقا،  الكلية  اأقامتها  التي  الدولية 
وم��ن��ه��ا: ن���دوة ال��ت��ج��ارة الإل��ك��رتون��ي��ة، 
وندوة ال�سوق املالية ال�سعودية: نظرة 
الأول  ال��ع��امل��ي  وامل���وؤمت���ر  م�ستقبلية، 

حلوكمة ال�سركات«.
اإل����ى ذل����ك، اأ����س���ار ال���دك���ت���ور عبد 
ال�سالم الغامدي اإلى اأن الكلية ت�سعى 
يف   ال��ري��ادة  حتقيق  اإل���ى  حثيث  ب�سكل 
اأنها  مبينا  والإداري������ة،  امل��ال��ي��ة  ال��ع��ل��وم 
تطوير  على  احل���ايل  ال��وق��ت  يف  تعمل 
ب��رن��ام��ج ل��ل��ب��ك��ال��وري��و���س يف ال��ت��اأم��ني 
اأن هناك  م��وؤك��دا  الإك��ت��واري��ة،  والعلوم 
احلايل  العام  بداية  منذ  مكلفة  جلنة 
ب���درا����س���ة ه�����ذا ال���ربن���ام���ج وت��ق��دمي��ه 

بال�سكل املنا�سب.

رأي الطالب
م�����ن ج���ه���ت���ه���م اأب���������دى ع������دد م��ن 
الطالب اآراءهم عن الكلية، حيث اأ�ساد 
الطالب علي �سعيد العبيدي بالدورات 

التطويرية وور�س العمل التي تنظمها 
دورات  من  ا�ستفاد  اأن��ه  موؤكدا  الكلية، 
تاأ�سي�س  وكيفية  الإح�سائي،  التحليل 
ال�سركات، والتفكر الإيجابي وحتقيق 

النجاح.
ك��م��ا اأب������دى ال��ع��ب��ي��دي ارت��ي��اح��ه 
ال��ط��الب، وم��ا  الأ���س��ات��ذة م��ع  لتعامل 
���س��م��اه امل���رون���ة يف ت��و���س��ي��ل امل��ع��ل��وم��ات 

وتوقيت املحا�سرات.
ال����ط����ال����ب   ي����خ����ف  مل  ب��������������دوره، 
اإب��راه��ي��م ح�����س��ن الأمل���ع���ي اأن����ه ت��ع��ل��م يف 
ال��ك��ل��ي��ة االن�����س��ب��اط وت��ن��ظ��ي��م ال���ق��ت، 
م�����س��ي��دا ب��ال��ت��م��ك��ن ال��ع��ل��م��ي لأع�����س��اء 
العملية  اأثناء  واأدائهم  التدري�س  هيئة 

التدري�سية.
واأم����ا ال��ط��ال��ب ع��ب��دالإل��ه حممد 
اأن م��ق��رره  اأو����س���ح  ال��ق��ح��ط��اين ف��ق��د 
اإدارة  امل��ح��ا���س��ب��ة يف  امل��ف�����س��ل ه��و م����ادة 
املالية،  والقوائم  والبنوك  املوؤ�س�سات 
بتخ�س�س  ال��ت��ح��اق��ه  اأن  اإل����ى  م�����س��را 
املحا�سبة كان نتيجة لتوجيه من اأحد 

اإخوانه.
وام���ت���دح م��ث��ل ���س��اب��ق��ي��ه ال����دورات 
لكنه  الكلية،  يف  املقامة  العمل  وور���س 
يف املقابل متنى اأن يتم تغير مواعيد 
ق��در  اأك����رب  م��ن��ه��ا  لي�ستفيد  ال������دورات 

ممكن من الطالب.

القحطاني:
أشيد بالدورات التطويرية
لكن مواعيدها غير مناسبة

العدد 78  |  24 جمادى اآلخرة 1434  |  4 مايو 2013



حوار: يحيى القبعة

ما اجلديد يف تخرج هذا العام؟ 
ح��ر���س��ت اجل��ام��ع��ة م��ن��ذ ن�����س��اأت��ه��ا على 
اإق�����ام�����ة ح����ف����الت ال����ت����خ����رج ل��ط��الب��ه��ا 
اأمر  �سمو  دع��وة  يتم  ولهذا  وطالباتها 
امل��ن��ط��ق��ة، ل��رع��اي��ة احل���ف���ل، اإل����ى ج��ان��ب 
كبار امل�سوؤولني يف املنطقة واأولياء اأمور 
اخلريجني لت�سريف هذا احلفل ولي�سعر 
الذي  والفخر  الفرحة  مب��دى  الطالب 

نكنه لهم يف هذه اجلامعة.
 وه�����ذا احل���ف���ل ���س��ي��ك��ون ام���ت���دادا 
لحتفالت اجلامعة يف الأعوام ال�سابقة، 
و���س��ي��ت��م ف��ي��ه ت��وق��ي��ع ع��ق��د ات��ف��اق��ي��ة مع 
لتنظيم  هادفة  املمتاز  الربيد  موؤ�س�سة 
ع��م��ل��ي��ة ت�����س��ل��ي��م م��ل��ف��ات ال���ط���الب، وه��و 
ن��ظ��ام ج��دي��د ���س��ن��ت��ب��ع��ه يف اجل��ام��ع��ة يف 
القادم  للعام  والطالبات  الطالب  قبول 
خ��دم��ة ل��ه��م وحت��ق��ي��ق��ا لأه���داف���ه���م بكل 
ي�����س��ر و����س���ه���ول���ة،  ك��م��ا اأن ح��ف��ل ت��خ��رج 
على  �سيقام  الكليات  كافة  يف  الطالبات 
يوم  اجلامعية  باملدينة  اجلامعة  م�سرح 
ال�ساعة  مت��ام  2434/6/29ه�������  اخلمي�س 

العا�سرة �سباحا،  وذلك لأول مرة. 
ع���دد  اأن  اإل�������ى  الإ�������س������ارة  وجت�������در 
اخلريجني واخلريجات الذين ت�سمهم 
 10028 يبلغ  ع�����س��رة  اخل��ام�����س��ة  ال��دف��ع��ة 

طالبا وطالبة.

ماذا عن تاأهل
خريجي اجلامعة ل�سوق العمل 

يوفر  اجلامعة،  حميط  داخ��ل  الطالب 

ل��ه ك��اف��ة الإم��ك��ان��ات امل��ادي��ة وامل��ع��ن��وي��ة، 
تاما،  تاأهيال  اأن يكون موؤهال  اأج��ل  من 
ت�ساعده يف  التي  الكاملة  القدرة  ولديه 
االن��خ��راط ب�سكل ق���ي  يف �س�ق العمل 
الوظيفية  امل��ه��ام  م��ع  الأم��ث��ل  والتعامل 

اجلديدة.
واأم�����ا ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال��ت��ي 
ال��ت��دري�����س  اأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة  ي�����س��ر عليها 
ف��ع��ال��ة وذات ج����دوى حيث  ت��ع��د  ف��اإن��ه��ا 
تطوير  �سبيل  يف  ال��ط��ال��ب  ت��خ��دم  اإن��ه��ا 
ق���درات���ه ال�����س��خ�����س��ي��ة وال��ع��م��ل��ي��ة، وم��ن 
خالد  امل��ل��ك  جامعة  ط��الب  اأن  امل�سهود 
وهم  الكفاءات،  خ��رة  ميثلون  ما  دائما 
اجلامعات  م�ستوى  على  متيزا  الأك���ر 

يف اململكة.

هل لديكم خطة للتوا�سل
مع اخلريجني من خالل تاأ�سي�س 

قاعدة بيانات لهم مثال؟
م�����س��وؤول��ي��ة ال��ع��م��ادة ه��ي م��ت��اب��ع��ة اأم���ور 
ال��ق��ب��ول ل��ل��ط��الب امل�����س��ت��ج��دي��ن، وك��اف��ة 
ال��درا���س��ة  خ��الل  الأك��ادمي��ي��ة  العمليات 
واإ���س��اف��ة وغرها  م��ن ح��ذف  اجلامعية 
ال��وث��ائ��ق  ك��اف��ة  ال��ع��م��ادة  ت�سلم  اأن  اإل����ى 
ت��خ��رج��ه، واأم�����ا متابعة  ل��ل��ط��ال��ب ع��ن��د 
اخل��ري��ج��ني ف��اإن��ه��ا م���ن م��ه��ام ال��ك��ل��ي��ات 

وعمادة �سوؤون الطالب.

حتدثتم عن توقيع اتفاقية 
للقبول عرب الربيد املمتاز ..

هل من تفا�سيل اإ�سافية عن ذلك؟
باجلامعة  والت�سجيل  القبول  عمادة  يف 

و���س��ع��ن��ا خ���ط���ة ل��ل��ق��ب��ول ع����رب ال���ربي���د 
ال�سعودي املمتاز للعام اجلامعي 1434ه� 
- 1435ه�،  وذلك، مب�سيئة اهلل، على عدة 

خطوات كالتايل:  
الأولى: يقوم الطالب اأو الطالبة 
باإدخال طلبات اللتحاق باجلامعة 
موقع  على  املبا�سر  الت�سجيل  عرب 
www. اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى الإن���رتن���ت

ي��وم  م���ن  اع��ت��ب��ارا   kku.edu.sa
اإل���ى   1434-6-5 امل���واف���ق  الث���ن���ني 
 ،1434-8-10 املوافق  الأرب��ع��اء  ي��وم 
وي��ج��ب ع��ل��ى ال��ط��الب ف��ق��ط  رف��ع 
ملونة  حديثة  اإل��ك��رتون��ي��ة  ن�سخة 
مقا�س  وذات  ال�سخ�سية  لل�سورة 
4*6 ���س��م،  وخ��ل��ف��ي��ة ب��ي�����س��اء، على 
ح�سب  ال��ط��ل��ب  ���س��م��ن   jpg ه��ي��ئ��ة 

التعليمات الواردة بهذا ال�ساأن.
ال��ث��ان��ي��ة: ي���ت���م اإر������س�����ال ر���س��ال��ة 
وم��ر���س��ح��ات  م��ر���س��ح��ي  اإل���ى  ن�سية 
الطالب/ درجة  كل مرحلة ح�سب 

الطالبة املوؤهلة اأو املوزونة.
الطالب/الطالبة   على  الثالثة: 
ال����دخ����ول م���ن ج���دي���د ع��ل��ى طلب 
القبول بعد تلقي الر�سالة الن�سية، 
وحتديد الرغبات ح�سب الأولوية، 
ومن ثم طباعة منوذج الرغبات، و 
من��وذج التعهد و من���وذج  الإر���س��ال 
على  والتوقيع  ال�سعودي،  بالربيد 

كل هذه النماذج. 
ال��راب��ع��ة: ال���ت���وج���ه اإل�����ى اأق����رب 
م���ك���ت���ب ب����ري����د ����س���ع���ودي)خ���دم���ة 
جامعي( والقيام باإر�سال امل�ستندات 

اإل��ى  الأع��ل��ى  م��ن  مرتبة  املطلوبة 
الأ�سفل كما يلي: 

اأ����س���ل ���س��ه��ادة ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة، 
�سورة من بطاقة الأح��وال املدنية 
ل���ل���ط���الب )و������س�����ورة م����ن ب��ط��اق��ة 
�سجل  م���ن  اأو  امل���دن���ي���ة  الأح��������وال 
اإر�سال  من��وذج  للطالبات(،  الأ�سرة 
ال���وث���ائ���ق ب��ع��د ت��ع��ب��ئ��ت��ه وال��ت��وق��ي��ع 
ع���ل���ي���ه، اأ�����س����ل من�������وذج ال���رغ���ب���ات 
وال��ت��وق��ي��ع  تعبئتها  ب��ع��د  وال��ت��ع��ه��د 
ع��ل��ي��ه��ا، ع�����دد 1 �����س����ورة ���س��م�����س��ي��ة 
حديثة )4*6 �سم( للطالب فقط، 
)لغر ال�سعوديني من اأم �سعودية، 
تر�سل �سورة  �سبق،  ما  اإلى  اإ�سافة 
ل��الأم  املدنية  الأح���وال  بطاقة  م��ن 
اإقامة و �سهادة ميالد  و�سورة من 

الطالب اأو الطالبة(.
اخلام�سة: بعد و�سول الإر�سالية 
اإل���ى اجل��ام��ع��ة، وب��ع��د ال��ت��ث��ب��ت من 
اأو الطالبة باملقعد  اأحقية الطالب 
لها،  ت��ق��دم  ال��ت��ي  والكلية  والق�سم 
للطالب  ن�سية  ر�سالة  اإر���س��ال  يتم 
اأو ال��ط��ال��ب��ة )يف غ�����س��ون ف���رتة ل 
اإر���س��ال��ه  اأي����ام م��ن  ت��ت��ع��دى ثمانية 
ال���وث���ائ���ق اإل�����ى اجل���ام���ع���ة( ت��ف��ي��ده 
وتت�سمن  ن��ه��ائ��ي  ب�سكل  ب��ال��ق��ب��ول 
بالق�سم  واإع��الم��ه  اجلامعي  رقمه 

الذي مت قبوله فيه.
للطالب  امل��ل��ف  ي��ع��اد  ال�ساد�سة: 
وال��ط��ال��ب��ة يف م��وع��د اأق�����س��اه 15-

9-1434ه���� اإل��ى مقر الإر���س��ال عرب 
الربيد املمتاز.

هل هذه الإجراءات تعني 
�شروط �لقبول �أم �إن هناك �آليات 

مفا�سلة؟ 
�سيكون  القبول ح�سب املتاح من املقاعد 
لكل  واملوؤهلة  املوزونة  الدرجات  وح�سب 

طالب و طالبة.
اأم����ا ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ط��الب وط��ال��ب��ات 
الثانوية العامة من ال�سعوديني، ف�سيتم 
ق��ب��ول دف��ع��ة 1433ه��������، اإ����س���اف���ة ل��دف��ع��ة 
التي  ال�سحية   ال��ك��ل��ي��ات  ع���دا  1434ه������، 
الطالب/ يك�ن  اأن  قب�لها  يف  ي�سرتط 

يقل  ل  واأن   1434 دف��ع��ة  م��ن  ال��ط��ال��ب��ة 
معدله الرتاكمي يف الثانوية عن %90.

 وفيما يخ�س الطالب والطالبات 
اإقامة  املقيمة  العربية  اجلن�سيات  م��ن 
نظامية ف�سوف يتم قبول دفعة 1434ه�  
ف���ق���ط يف امل����ت����اح م����ن ك���ل���ي���ات اجل��ام��ع��ة 
والطبية(  ال�سحية  التخ�س�سات  )ع��دا 
ال�طني  املركز  اختبارات  دخ�ل  ب�سرط 
زيارة  للقيا�س.  ولطلب قبولهم يرجى 
ي��وم  م���ن   www.kku.edu.sa امل���وق���ع 
اإل��ى  – 1434ه����  امل��واف��ق 13– 8  ال�سبت 

يوم اخلمي�س املوافق  25- 8 – 1434 ه� 
لتحميل الوثائق الالزمة لذلك. 

امللك  اأن��ن��ا يف جامعة  اإل��ى  اأن��ب��ه  اأن  واأود 
خ���ال���د ن���ل���ت���زم ب��ال�����س��ف��اف��ي��ة وال���ع���دال���ة 
وامل�ساواة يف كل عمليات القبول، ونوؤكد  
ل��ل��ج��م��ي��ع ب������اأن ال���ع���م���ادة ل����ن ت�����س��ت��ق��ب��ل 
ال��ربي��د  ع���ن ط��ري��ق  اإل  م�����س��ت��ن��دات  اأي 
ج��م��ي��ع  اأن  ع��ل��م��ا  امل���م���ت���از،  ال�������س���ع���ودي 
�ستكون  اجلامعة  واإل��ى  من  الإر�ساليات 

على ح�ساب اجلامعة.     
     

هل ي�سمل النظام اجلديد كافة 
كليات اجلامعة؟

ي�سمل نظام القبول عرب الربيد املمتاز 
ج��م��ي��ع ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة )ب��ن��ني-ب��ن��ات( 
بكافة املحافظات يف منطقة ع�سر، ولن 

يتم ا�ستثناء اأي كلية.

وما الهدف من ورائه؟ 
اأو����س���ح ل��ل��ج��م��ي��ع اأن�����ه مت اع��ت��م��اد ه��ذه 
الطريقة لراحة الطلبة واأولياء اأمورهم 
والتنقل،  ال�سفر  وع��ن��اء  م�سقة  ول��رف��ع 
وت��وف��ر ال��وق��ت واجل��ه��د ل��ه��م، واأوؤك����د 
اأن��ه لن يتم جتاهل اأي  لهم مرة اأخ��رى 
اأو طالبة، و�سنكون  اأي طالب  طلب من 
م�ستنداتهم  كافة  وعلى  عليهم  اأمينني 
ال��ت��ي و���س��ل��ت اإل��ي��ن��ا ع��ن ط��ري��ق ال��ربي��د 

ال�سعودي املمتاز. 

واإذا اأ�سر بع�س املراجعني
على النظام التقليدي

ومل ي�ستجيبوا لالآلية املطورة؟
القبول  عمادة  ب��اأن  علما  اجلميع  نحيط 
ت�ستقبل  ل��ن  كافة  والكليات  والت�سجيل 
ال��ربي��د  ط��ري��ق  ع���ن  اإل  م�����س��ت��ن��دات  اأي 
ال�������س���ع���ودي امل���م���ت���از، وع���ن���د ال�������س���رورة 
للم�ساعدة  الحتياج  حالة  ويف  الق�سوى 
فقط(،  )للطالبات  معرفةالإجراءات  يف 
كلية  اأق���رب  ال��ى  التوجه  الطالبة  فعلى 
ب���ن���ات اإل���ي���ه���ا م���ن ال�����س��اع��ة 9 ����س حتى 

ال�ساعة 12ظهرا.

ما ن�سيحتكم للخريجني ؟
اأمت��ن��ى لكافة اخل��ري��ج��ني واخل��ري��ج��ات، 
العملية،  حياتهم  يف  وال��ن��ج��اح  التوفيق 
واآمل اأن يكونوا �سفراء مثاليني للجامعة 
على  يحر�سوا  واأن  القطاعات  ك��اف��ة  يف 
تطبيق كل ما تعلموه، واأذكر باأن اجلامعة 
امل�����س��اع��دات وال���س��ت�����س��ارات  ت��ق��دم  �ستظل 
لأب���ن���ائ���ه���ا اخل���ري���ج���ني واخل���ري���ج���ات يف 
بني  فالعالقة  التخرج،  بعد  م��ا  مرحلة 
اجل��ام��ع��ة وال��ط��ال��ب ل ت��ن��ت��ه��ي  مبوعد 
واأو����س���ي اخل��ري��ج��ني بتقوى  ال��ت��خ��رج. 
ي��ك��ون��وا خر  واأن  وال��ع��ل��ن  ال�����س��ر  اهلل يف 
ب�سرورة  اأن�سحهم  كما  لوطنهم،  ب��ن��اة 
ق��درات��ه��م  وت��ط��وي��ر  باأنف�سهم  اله��ت��م��ام 

الذاتية يف كافة املجالت.

عميد القبول والتسجيل د. بن دعجم لــ«آفاق«: 
أتمنى للخريجين أن يكونوا سفراء مثاليين 

للجامعة بمختلف القطاعات
صرح عميد القبول والتسجيل الدكتور سعد محمد بن دعجم بأن عدد الخريجين والخريجات سيكون قياسيا هذا العام، حيث يبلغ 10028 طالبا وطالبة، 
وكشف في حوار مع »آفاق« عن أن حفل التخرج سيشهد توقيع اتفاقية للقبول عبر البريد الممتاز. وأكد بن دعجم أن الجامعة تلتزم الشفافية والمساواة 

في قبول الطالب والطالبات، موضحا أن القبول المطور سيسهم في راحتهم ويوفر الوقت والجهد لهم.

برامجنا متطورة وطالبنا
األكثر تميزا على مستوى الوطن
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الرقم

1
2
3
4
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
38
39
40
43
44
47
50
51

اسم الكلية

علوم الحاسب اآللي
العلوم

اللغات والترجمة
الشريعة واصول الدين

التربية
المجتمع بيشة

الهندسة
الصيدلة

الطب
طب األسنان

العلوم الطبية التطبيقية - أبها
العلوم اإلنسانية

المجتمع بخميس مشيط
العلوم اإلدارية والمالية

التربية االدبية بأبها )طالبات(
التربية العلمية بأبها )طالبات(

المجتمع بابها )طالبات(
التربية بالخميس )طالبات(

التربية العلمية ببيشة )طالبات(
التربية االدبية ببيشة )طالبات(
التربية بسراة عبيدة )طالبات(

التمريض بأبها )طالبات(
العلوم واالداب ببيشة

التربية بالنماص )طالبات(
التربية بظهران الجنوب )طالبات(

التربية ببلقرن )طالبات(
التربية بمحايل )طالبات(

المجتمع بالنماص
المجتمع برجال ألمع )طالبات (

المجتمع بمحايل عسير
العلوم واآلداب بمحايل عسير

العلوم الطبية التطبيقية في محافظة محايل عسير)طالبات(
العلوم الطبية التطبيقية في محافظة النماص )طالبات (

العلوم الطبية التطبيقية بمحافظة بيشة
العلوم واآلداب بخميس مشيط )طالبات(

المجتمع بخميس مشيط )طالبات(
العلوم واآلداب بالنماص 1

العلوم واآلداب بظهران الجنوب )طالبات(
العلوم واآلداب ببلقرن

المجموع

عدد الطلبة الخريجين
والمتوقع تخرجهم

275
220
363
257

1048
19

356
118
326
117
231
101
127
186

1260
652
179
235
390
595
280

76
87

360
262
389
818

39
47
98

189
27

8
60
45
65
50
29
44

10028

تتقدم صحيفة »آفاق« بأسمى 
آيات التهنئة والتبريك لكافة طالب 

وطالبات جامعة الملك خالد الخريجين 
والخريجات وتتمنى لهم دوام النجاح 

والتقدم واالزدهار  في حياتهم 
العملية وفي خدمة الوطن والمجتمع

مبروك
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خريجون

د. العمري: الجامعة أعطتكم مفاتيح المعرفة.. وطلب العلم ال ينتهي بالتخرج 
د. التنجي: ينتظر من الخريجين أن يخدموا الوطن.. وأنصحهم بالتوسع العلمي. 

د. عبد الرحيم: الدورات التدريبية واللغة اإلنجليزية ..عوامل مهمة لتوظيف الخريجين
د. عبد القوي: ما بعد التخرج  مرحلة ذهبية لتطبيق مخرجات الدراسة األكاديمية

استطالع: يحيى شقيقي
وخالد العمري

بق�سم  التدري�س  هيئة  ع�سو  هناأ  بداية 
حممد  الدكتور  واآداب��ه��ا  العربية  اللغة 
ال���ع���م���ري اخل���ري���ج���ني واخل����ري����ج����ات، 
متمنيا لهم التوفيق يف حياتهم العلمية 
اأعطتكم  »اجلامعة  واأ�ساف  والعملية.  
لي�س  والتخرج  والإف��ادة،  العلم  مفاتيح 
ب��امل��رح��ل��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة يف ط��ل��ب ال��ع��ل��م، 
ف��اأو���س��ي��ك��م ب��ك��رة ال���ق���راءة والط����الع 
والبعد عن اجلمود والرتابة، واأو�سيكم 
والأم����ة بحاجة  ف��ال��وط��ن  ب��ت��ق��وى اهلل، 
البناء  اأج���ل  ب��اإخ��ال���س م��ن  العمل  اإل���ى 

والنهو�س«

خدمة الوطن
بق�سم  ال��ت��دري�����س  هيئة  ع�سو  واأو����س���ح 
اأن  الريا�سيات الدكتور حممد التنجي 
يخدموا  اأن  منهم  ينتظر  اخل��ري��ج��ني 
ال���وط���ن وي��رف��ع��وا راأ����س���ه ع��ال��ي��ا حمبة 
للمليك وويل العهد الذين �سهلو جميع 
ال�سعاب اأمام الطالب لكي يح�سل على 

اأعلى الدرجات العلمية.
وح����ث ال��ت��ن��ج��ي اخل��ري��ج��ني على 
موا�سلة  خ��الل  م��ن  العلم  يف  التو�سع 
م�سيفا  والب��ت��ع��اث،  العليا  ال��درا���س��ات 

اخل��ارج  اإل��ى  يبتعث  عندما  الطالب  اأن 
اأت��ى منه،  ال��ذي  ف��اإن��ه يعد م���راآة لبلده 
ال�سخ�س  ع��ل��ى  ي��ح��ك��م��ون  ل  »ف��ال��غ��رب 
فانقلوا �سورة  بل على جن�سيته،  بذاته 

ح�سنة عن وطنكم«.

عدم جدية
هيئة  ع�سو  انتقد  التخرج،  عن  وبعيدا 
ال��ت��دري�����س ب��ق�����س��م ال��ف��ي��زي��اء، ال��دك��ت��ور 
�سالح عبد القوي ما و�سفه بعدم جدية 
موؤكدا  العلمي،  التح�سيل  يف  ال��ط��الب 
اأن كثرا منهم ل يهتمون باملراجعة ول 
يذاكرون اإل عند الختبارات، مما يجعل 
القوي،   عبد  للدكتور  والكالم  الأ�ستاذ، 
اخ��ت��ب��ارات ق�سرة  و���س��ع  اإل���ى  ي�سطر  
لتكون  الدرا�سية  خطته  خ��الل  و�سهلة 
حافزا للطالب ليحققوا درجات عليا يف 

المتحانات.
وع���ن ال�����س��اع��ات امل��ك��ت��ب��ي��ة، اأك����د اأن 
اأوقاتها  بع�س الطالب ل يهتم مبعرفة 
اأنها  على  م�سددا  اأهميتها،  ع��ن  ف�سال 
اأن  ال��ط��ال��ب، منتقدا  اأج���ل  و���س��ع��ت م��ن 
ل��ل��ط��الب،  الأول والأخ�����ر  ال��ه��ّم  ي��ك��ون 

احل�سور والغياب.
ودع����������ا ال�����دك�����ت�����ور ع����ب����د ال����ق����وي 
ا�ستثمار  اإل���ى  واخل��ري��ج��ات  اخل��ري��ج��ني 
ال��ت��خ��رج يف تطبيق ما  ب��ع��د  م��رح��ل��ة م��ا 

تعلموه، لكون هذه املرحلة فر�سة ذهبية 
القاعة  يف  ال��ط��ال��ب  تعلمه  م��ا  لتطبيق 
الدرا�سية، حاثا اخلريجني واخلريجات 
وبذل  وتعالى،  �سبحانه  اهلل  تقوى  على 
امل��زي��د م��ن اجل��ه��د ل��ل��و���س��ول اإل���ى اأع��ل��ى 
النجاح  لهم  متمنيا  وال��درج��ات،  الرتب 

والتوفيق يف حياتهم امل�ستقبلية.
وغ�������ر ب���ع���ي���د ع�����ن ذل���������ك، اأ������س�����ار 
املحا�سبة  بق�سم  التدري�س  هيئة  ع�سو 
اأن��ه  اإل���ى  ال��دك��ت��ور حم��م��ود عبد الرحيم 
ظواهر  املا�سي  الدرا�سي  الف�سل  ر�سد 
توؤثر  اأن  �ساأنها  م��ن  ال��ط��الب  يف  �سلبية 
ح�سب  ومنها  ل��ه��م،  ال��ع��ام  امل�ستوى  على 
احل�سول  و�سهولة  الغياب،  كرة  قوله: 
�سليمة،  غر  بطريقة  طبية  اأع��ذار  على 
الكتاب  على  ك��اف  ب�سكل  العتماد  وع��دم 
ال��ط��الب   ب��ع�����س  اأن  م�سيفا  اجل��ام��ع��ي، 
على  اخل�سو�سية  ال��درو���س  على  يعتمد 
ت���ت���واف���ر فيهم  اأي������دي م���در����س���ني ق���د ل 
امل����وؤه����الت ال��ك��اف��ي��ة ل��ت��دري�����س ال��ط��ال��ب 

اجلامعي. 

دورات تطويرية
ون�سح الدكتور عبد الرحيم اخلريجني 
واخل��ري��ج��ات ب��ال���س��ت��ف��ادة م��ن ال���دورات 
ال��ت��ي تنظمها  ال��ت��ط��وي��ري��ة  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
توظيفهم  اأ�سهم  م��ن  لرتفع  اجل��ام��ع��ة، 

�سرورة  على  �سدد  كما  العمل،  �سوق  يف 
الهتمام باللغة الجنليزية، واحل�سول 
احلا�سب  يف  ق��ي��ادة  رخ�سة  ���س��ه��ادة  على 

اليل.
بق�سم  التدري�س  هيئة  ع�سو  وع��زا 
م�سباح  خ�سر  الدكتور  املعلومات  نظم 
اإ�سماعيل �سعف اللغة الإجنليزية لدى 
التوجيه  توجيههم  ع��دم  اإل���ى  ال��ط��الب 
ال�����س��ل��ي��م ل��ل��ق��راءة ومم��ار���س��ة ال��ت��ح��دث 

عليها.  التعود  بهدف  اجل��دي��دة  باللغة 
ومت���ن���ى ال���دك���ت���ور خ�����س��ر  ل��ل��خ��ري��ج��ني 
ال��ت��وف��ي��ق وال���ن���ج���اح، ح��اث��ا اإي���اه���م على 
�سرورة بذل املزيد من الهتمام باللغة 
الإجن���ل���ي���زي���ة، وك����ل م���ا م���ن ����س���اأن���ه اأن 
وي�ساعدهم  ق��درات��ه��م  تنمية  يف  ي�سهم 
ي�سر  بكل  العمل  �س�ق  االن��خ��راط يف  يف 

و�سهولة.
بق�سم  التدري�س  هيئة  ع�سو  واأم��ا 

الفقه والأنظمة بكلية ال�سريعة الدكتور 
���س��ي��د ح�����س��ن ع���ب���داهلل، ف���اأ����س���ار اإل����ى اأن 
اململكة جوهرة نفي�سة يف قلوب اجلميع، 
داعيا اخلريجني اإلى الإ�سهام يف خدمة 
اأم��ن��ه، كما حثهم على  ال��وط��ن وح��ف��ظ 
ال����س���ت���ف���ادة م���ن ال��ت��ج��رب��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ال���را����س���دة ال���ت���ي ت��ل��ق��وه��ا يف اجل��ام��ع��ة، 
وحتويلها اإلى �سلوك عملي وا�ستثمارها 

يف خدمة الوطن.

أعضاء هيئة التدريس:
انطباعات وتوصيات للخريجين

إذا كان المزارع يفرح بحصاد ما زرعه، فإن المدرس يكون أشد فرحا حين يشارك أبناءه الخريجين الفرحة بيوم الحصاد الدراسي.. »آفاق« استطلعت آراء 
عدد من أعضاء هيئة التدريس بعدد من كليات الجامعة فسجلت انطباعاتهم وتوصياتهم ألبنائهم الخريجين.
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خريجون

استطالع: خالد العمري
وعائض آل رفده

ب����داي����ة اأك������د ���س��ع��ي��د الأح�����م�����ري، خ��ري��ج 
ب��ق�����س��م ال��ك��ي��م��ي��اء، اأن����ه ي��ن��ت��ظ��ر ال��ت��خ��رج 
تخ�س�س  در���س  اأن��ه  مبينا  ال�سرب،  بفارغ 

الكيمياء، والتحق به عن رغبة.
واأ�ساف »يوم تخرجي هو فرحه ل 
ا�ستمر  تو�سف، وذلك بعد تعب واجتهاد 
عدة �سنوات من الدرا�سة،  وهذا هو اليوم 
احل�سول  واأمت��ن��ى  انتظرته،  طاملا  ال��ذي 

على وظيفة جيدة بعد تخرجي«.
اآل جم����دوع، خريج  واأو����س���ح ه���ادي 
اإل��ى ممار�سة  اأن��ه يطمح  ال�سريعة،  بكلية 
يتم  اأن  متمنيا  ال��ت��خ��رج،  بعد  التدري�س 
ت��ع��ي��ي��ن��ه يف ال�����س��ل��ك ال���رتب���وي يف اأق����رب 
وق��ت، واأ���س��ار اآل جم��دوع اإل��ى اأن��ه يرغب 
يف م��وا���س��ل��ة ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا ق��ب��ل اأن 
يوؤهله  ل  الرتاكمي  معدله  اأن  ي�ستدرك 
اإلى ذل��ك.  واأم��ا عن انطباعاته مبنا�سبة 
ال��ت��خ��رج ف���ق���ال« ���س��ع��وري ه���و ���س��ع��ور اأي 
طالب جامعي متخرج مليء قلبة بالفرح 

وال�سرور«.

يوم حصاد
بق�سم  خريج  الأملعي،  اأحمد  عي�سى  واأك��د 
واملالية،  الإداري���ة  العلوم  بكلية  املحا�سبة 
ح�ساد  ي��وم  طالب  لكل  يعني  التخرج  اأن 
والكالم  اخلريج،  يح�سد  حيث  وتتويج، 
ل��الأمل��ع��ي، ث��م��ار ج��ه��ده لينتقل ب��ع��ده اإل��ى 
احلياة العملية اأو يبتغي الرقي يف طريق 
ال��ع��ل��م م���ن خ����الل م��وا���س��ل��ة ال���درا����س���ات 

العليا، اأو يجمع بينهما اإن اأمكن.
ي���وم  ه����و  ت���خ���رج���ي  »ي�������وم  واأردف 
طموحي الذي طاملا انتظرته بعد �سنوات 
حافلة باجلد والجتهاد، واأنا �سعيد جدا 
يف ه����ذا ال���ي���وم واأمت���ن���ى احل�����س��ول على 

الوظيفة املنا�سبة لرغبتي«.

اختيار التخصص
وخرباته  جتاربه  من  بع�سا  ينقل  ولكي 
اإل���ى م��ن ي��اأت��ي ب��ع��ده م��ن ال��ط��الب، �سدد 
م�سبب عبد اهلل ال�سهراين، خريج بق�سم 
الرغبات  تقدير  ���س��رورة  على  املحا�سبة، 
للنجاح  �سمانا  التخ�س�س  اختيار  عند 
ف���ي���ه، م��ق��رتح��ا اأن ت���ك���ون ه���ن���اك ج��ه��ات 
املقبلني  ال��ط��الب  بتوجيه  ت��ق��وم  علمية 

على اجلامعات التوجيه العلمي ال�سليم.

اأكد  املحا�سبة،  بق�سم  التحاقه  وعن 
مقلدا  رغبة  دون  م��ن  در���س��ه  اأن��ه  م�سبب 
بع�س زمالئه الذين اختاروا التخ�س�س 
ذات������ه، واأ�����س����اف »وه������ذا م���ا م��ن��ع��ن��ي من 

معديل  لأن  العليا  ال��درا���س��ات  م��وا���س��ل��ة 
ل���ذل���ك«، متمنيا  ي��وؤه��ل��ن��ي  ال��رتاك��م��ي ل 
احل�������س���ول ع��ل��ى وظ��ي��ف��ة م��ن��ا���س��ب��ة بعد 

التخرج. 

ركنان مهمان
وات���ف���ق ع��ب��د اهلل ���س��ع��د ع��ل��ي ، خ��ري��ج 
الأعمال، مع زميله م�سبب  اإدارة  بق�سم 
اأن الرغبة وامليول ركنان  ال�سهري على 

التخ�س�س  يف  النجاح  ل�سمان  مهمان 
الأكادميي،  واأ�ساف علي اأن »كال مي�سر 

ملا خلق له«.
حيث  ال�سهري  م��ع  اختلف  لكنه   

ق���ال »اأن�����ا ���س��ع��ي��د ج���دا ب��ي��وم ت��خ��رج��ي، 
مع  يتوافق  ك��ان  الق�سم  لهذا  ودخ���ويل 
م�ستقبال  واأمتنى  ورغبتي،  طموحاتي 
وظ��ي��ف��ي��ا زاه������را  يف ���س��وق ال��ع��م��ل بعد 
تكمله  يف  اأرغ������ب  اأين  ك��م��ا  ال���ت���خ���رج، 

الدرا�سات العليا، اإن �ساء اهلل«. 
وال��ت��ح��دي،  ب��ال��ث��ق��ة  مليئة  وب��ل��غ��ة 
ال�����س��ه��راين، طالب  ف��ال��ح  �سعيد  اأع����رب 
اخل���ا����س���ة،  الح����ت����ي����اج����ات  ذوي  م�����ن 
ذات���ه، عن  الأع��م��ال  اإدارة  بق�سم  خ��ري��ج 
التخرج،  بعد  اأف�سل  مب�ستقبل  تفاوؤله 
ذوي  ب��ني  الوظيفية  بامل�ساواة  مطالبا 
الح���ت���ي���اج���ات اخل��ا���س��ة وغ���ره���م من 

اخلريجني.
وت���اب���ع » من��ل��ك ج��م��ي��ع امل���وؤه���الت 
التي ميلكها غرنا، ول متنعنا اإعاقاتنا 
التي يحتاج  الوظيفية  اأداء مهامنا  عن 

اإليها �سوق العمل«.

تحدي اإلعاقة
الأدل������ة  م����ن  اأن  ال�������س���ه���راين  واأ������س�����اف 
لدى  الوا�سعة  ال��ق��درات  على  الوا�سحة 
اخل��ا���س��ة  الح���ت���ي���اج���ات  ذوي  ال���ط���الب 
على  وي�سربون  الإع��اق��ة  يتحدون  اأنهم 
طلب  �سبيل  يف  ال��ذات  لتحقيق  ال�سعاب 
اأنهم ينجحون يف  واملعرفة، مبينا  العلم 
اأو رمبا يتفوقون على غرهم  درا�ستهم 

اأحيانا.
وط����ل����ب ال�������س���ه���راين م����ن اأرب�������اب 
تقدير  التوظيف  وج��ه��ات  العمل  �سوق 
الح���ت���ي���اج���ات  ذوي  م����ن  ال���ن���اج���ح���ني 
اخلا�سة وما بذلوه من جهود ومثابرة 

اأثناء م�سرتهم الأكادميية. 
اأما حممد ال رفده من كلية العلوم 
ن��ودع  »ون��ح��ن  ف��ق��ال  التطبيقة  الطبية 
جامعة امللك خالد بعد عدة �سنوات من 
الدرا�سة بني قاعات املحا�سرات واملعامل 
والإج��ت��ه��اد لهما  اأن اجل��د  ب��ان  الطبية، 

ثمرة لك وملجتمعك
اأم����ا م���ن ن��اح��ي��ة امل�����س��اك��الت ال��ت��ي 
ت���واج���ة ال���ط���ال���ب اجل���ام���ع���ي يف ب��داي��ة 
الدرا�سة الأكادميية فاأهمها عدم اإتقانه 
ل��ل��غ��ة الجن���ل���ي���زي���ة، ال���ت���ي ي��ج��ب عليه 

ممار�ستها والتحدث بها
اق�����رتح ع�����ادل �سبيب  م���ن ج��ه��ت��ه 
للغة  �سيفة  دورات  اي��ج��اد  ال��ع�����س��ري 
هذا  وازل��ة  اللغة  لتح�سني  الجنليزية 

العائق.

خريجون: ننتظر »الحصاد« بفارغ الصبر
ونتطلع لمستقبل وظيفي زاهر
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التعليم العالي

لقطات

التعليم العالي تنظم ورشة عمل
لتقييم تجربة االبتعاث

نظمت وكالة الوزارة لالبتعاث ور�سة عمل بغر�س تقييم جتربة البتعاث 
للتعرف على �سبل تطويرها مبا يعزز خمرجاتها على نحو يحقق اأهداف 

البتعاث وتطلعاته. 
الرتز  بفندق  يومني  م��دى  على  عقدت  التي  الور�سة  ناق�ست  وق��د 
كارلتون عددا من املحاور ذات العالقة اأبرزها �سوابط القبول يف برنامج 
التي  والتخ�س�سات  اخل��ارج��ي  ل��الب��ت��ع��اث  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 

يقدمها وكذلك دول البتعاث وبرامج التهيئة. 
كما ت��ن��اول��ت ال��ور���س��ة ال��ت��ي ���س��ارك بها ع��دد م��ن م�����س��وؤويل ال���وزارة 
وامل��ل��ح��ق��ني ال��ث��ق��اف��ي��ني ب��الإ���س��اف��ة اإل����ى ع���دد م���ن خ��ري��ج��ي ال��ربن��ام��ج 

مو�سوعات الإحلاق للبعثة واجلامعات املو�سى بها. 
الور�سة  نهاية  يف  املجتمعون  خ��رج  وق��د  الإليكرتونية  واخل��دم��ات 
بالعديد من التو�سيات واملقرتحات التي ينتظر اأن تنعك�س اإيجابا على 

تطوير البتعاث وبراجمه.

تدشين السجل الوطني
وكتاب »التعليم العالي« 

د���س��ن م��ع��ايل وزي���ر التعليم ال��ع��ايل الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور خ��ال��د ب��ن حممد 
البحوث  مركز  اأع��ده  ال��ذي  العايل،  للتعليم  الوطني  ال�سجل  العنقري، 
العايل  للتعليم  ال��دويل  وامل��وؤمت��ر  املعر�س  فعاليات  خ��الل  وال��درا���س��ات، 
كتابا  العنقري  الدكتور خالد  د�سن  اأخ��رى  الرابعة. من جهة  دورت��ه  يف 
باللغة الإجنليزية بعنوان »التعليم العايل يف اململكة العربية ال�سعودية: 

الإجنازات، التحديات، والفر�س«.

دورة تأهيلية للمبتعثين الجدد باليابان
بغرب  اأوكاياما  مدينة  يف  الدار�سون  اجلدد  ال�سعوديون  املبتعثون  متكن 
الثقافية  امللحقية  اأقامتها  التي  التاأهيلية  ال���دورة  ح�سور  من  اليابان 
ال�سعودية يف اليابان، باإ�سراف وزارة التعليم العايل، والتي عقدت يف مقر 

امللحقية يف طوكيو. 
ال�سعوديني  الطلبة  من  اأع��داد  موؤخرا  اليابان  اإل��ى  و�سل  قد  وك��ان 
برنامج  مبتعثي  م��ن  ال��ث��ام��ن��ة  ال��دف��ع��ة  �سمن  وم��راف��ق��وه��م  وع��وائ��ل��ه��م 
الثقايف  امللحق  واأو�سح  اخلارجي.  لالبتعاث  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم 
اأن هذا الربنامج  اأم��ان اهلل بخاري،  الدكتور ع�سام  اليابان  ال�سعودي يف 
توجيهات  اإط���ار  يف  ي��اأت��ي  وتاأهيلهم  اجل��دد  املبتعثني  با�ستقبال  اخل��ا���س 
معايل وزير التعليم العايل الدكتور خالد العنقري ومعايل نائبه الدكتور 

اأحمد ال�سيف، ووكيل الوزارة للبعثات الدكتور نا�سر الفوزان.

وق�����ع رئ���ي�������س جم��ل�����س اأم����ن����اء م��رك��ز 
الأم�������ر ���س��ل��م��ان لأب����ح����اث الإع����اق����ة 
�سلطان  الأمر  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
ال��ع��زي��ز، ومعايل  ب��ن عبد  �سلمان  ب��ن 
خالد  الدكتور  ال��ع��ايل  التعليم  وزي��ر 
ال��ع��ن��ق��ري، م��ذك��رة تعاون  ب��ن حممد 
ب��ني م��رك��ز الأم����ر ���س��ل��م��ان لأب��ح��اث 

الإعاقة ووزارة التعليم العايل.
ه����دف����ت امل������ذك������رة اإل��������ى ت��ن��ف��ي��ذ 
»ب���رن���ام���ج ال��ك�����س��ف امل��ب��ك��ر  حل��دي��ث��ي 
ال��ولدة للحد من الإعاقة« يف جميع 
امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات اجل���ام���ع���ي���ة ال��ق��ائ��م��ة 
التعليم  ل���وزارة  التابعة  وامل�ستقبلية 
العايل، حيث مت توقيع اتفاقيات بني 
مركز الأمر �سلمان لأبحاث الإعاقة 
جامعة  �سعود،  امللك  جامعة  من  وكل 
ال��دم��ام،  وجامعة  العزيز،  عبد  امللك 
على  املبكر  الك�سف  برنامج  لتطبيق 
ح��دي��ث��ي ال����ولدة للحد م��ن الإع��اق��ة 

للمواليد يف امل�ست�سفيات اجلامعية.

مذكرة تعاون للفحص المبكر لحديثي الوالدة
وع���ق���ب ال��ت��وق��ي��ع، ن��ب��ه ���س��اح��ب 
ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم������ر ���س��ل��ط��ان بن 
���س��ل��م��ان اإل����ى اأه��م��ي��ة امل����ذك����رة، وق���ال 
تعالج  لأنها  للمواطنني،  اإ�سافة  اإنها 
ال���ولدة  الإع��اق��ة وح��دي��ث��ي  م�سكالت 
خا�سة يف بع�س املناحي التي يغطيها 

الربنامج.
واأ�����س����اف ���س��م��وه »ه���ن���اك خم�س 
ع�����س��رة ط��ب��ق��ة م��ن ط��ب��ق��ات الفح�س 
وه�����ذه ع�����ادت ب���ال���ف���ائ���دة ع��ل��ى كثر 
باأطفال غر  الأ���س��ر حيث رزق��وا  من 
كانوا  اأط��ف��ال  اأن��ق��ذت  واأي�سا  معاقني 
اخل��ط��وة  وه���ذه  ل��الإع��اق��ة،  معر�سني 
ت��ع��د ت��اري��خ��ي��ة ت�����س��ج��ل مل���ع���ايل وزي���ر 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ال��دك��ت��ور خ��ال��د بن 
حممد العنقري الذي بادر بعد طرح 
ال��ف��ك��رة ع��ل��ي��ه ب��امل��واف��ق��ة واله��ت��م��ام، 
التعليم  ب�����وزارة  ن��ع��ت��ز  ن��ح��ن  وال���ي���وم 

العايل وكوادرها«.
خريجي  ب�سمعة  ���س��م��وه  واأ����س���اد 

املجال  يف  دوليا  ال�سعودية  اجلامعات 
حيث  اخل�سو�س،  وج��ه  على  الطبي 
اأرقى  اأح��د  كليفلند،  مركز  »زرت  قال 
بالوليات  ال��ع��امل  يف  الطبية  امل��راك��ز 
امل���ت���ح���دة الأم���ري���ك���ي���ة، و���س��م��ع��ت من 
م��ن�����س��وب��ي امل��رك��ز الإ����س���ادة ب��الأط��ب��اء 
امل��م��ل��ك��ة  امل���ت���خ���رج���ني يف ج����ام����ع����ات 
وو�سفوهم باملتميزين وباأنهم يقبلون 
التو�سع يف اخت�سا�ساتهم، وهذا فخر 

لنا ك�سعوديني«.
بن  �سلطان  الأم���ر  �سمو  واأ���س��ار 
الربنامج  بعد جن��اح  اأن��ه  اإل��ى  �سلمان 
اأ�سبح  وال��دف��اع  ال�سحة  وزارت����ي  م��ع 
امل�ست�سفيات  م���ع  ال��ت��ع��اون  ���س��روري��ا 

اجلامعية.
وت��ع��د امل��م��ل��ك��ة م��ن اأك����ر ال���دول 
ال���ت���ي ت���ع���اين م����ن ح���ج���م وم�����س��ت��وى 
امل�سببة لالإعاقات املختلفة  الأمرا�س 
ع���ن���د الأط������ف������ال ح���دي���ث���ي ال��������ولدة، 
معدل  اأن  الإح�����س��ائ��ي��ات  بينت  ح��ي��ث 

الإ���س��اب��ة بهذه الأم��را���س ه��و مولود 
واح����د م�����س��اب م���ن ك���ل األ����ف م��ول��ود 
الأخ���رى  ب��ال��دول  م��ق��ارن��ة   »1000:1«
واأ�سرتاليا  اأمريكا  يف   »4000:1« وهي 

واأملانيا، و »7000:1« يف اليابان.
املبكر  الك�سف  برنامج  اأن  يذكر 
ع���ل���ى ح���دي���ث���ي ال���������ولدة ل���ل���ح���د م��ن 
الوطنية  امل�ساريع  اأه���م  م��ن  الإع��اق��ة 
ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا م��رك��ز الأم����ر �سلمان 
برعاية  2005م،  عام  الإعاقة  لأبحاث 
الأعلى  الرئي�س  املوؤ�س�س،  من  كرمية 
ملركز الأمر �سلمان لأبحاث الإعاقة، 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ال���ع���ه���د،  ويل 
الوزراء، وزير الدفاع،  �ساحب ال�سمو 
امللكي الأم��ر �سلمان بن عبد للعزيز 
رئ��ي�����س جمل�س  وح�����س��ور  ���س��ع��ود،  اآل 
�سلمان لأبحاث  الأم��ر  ملركز  الأمناء 
الإعاقة، �ساحب ال�سمو امللكي الأمر 
�سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز اآل 

�سعود، ومعايل وزير ال�سحة.

ورشة عمل لمديري الجامعات
ن��ظ��م��ت وزارة ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل ب��ق��اع��ة الأم����ر ���س��ل��م��ان بن 
ملديري  عمل  ور�سة  ال���وزارة  مبقر  للموؤمترات  عبدالعزيز 

اجلامعات. 
واألقى معايل نائب وزير التعليم العايل الدكتور اأحمد 
وزير  معايل  عن  نيابة  مقت�سبة  كلمة  ال�سيف،  حممد  بن 
رحب  العنقري،  حممد  بن  خالد  الدكتور  العايل  التعليم 
اأه��م��ي��ة ه��ذه ال��ور���س��ة التي  ب��امل�����س��ارك��ني، م�����س��ددا على  فيها 
ق�سايا  ملناق�سة  والعلماء  الباحثني  من  نخبة  فيها  ي�سارك 

التعليم العايل.
عقب ذلك، حتدث  امل�ست�سار امل�سرف على الإدارة العامة 
اأن  موؤكدا   املالك،  �سامل  الدكتور  بالوزارة  ال��دويل  للتعاون 
ه���ذه ال��ور���س��ة ت��ه��دف اإل���ى اإل��ق��اء ال�����س��وء ع��ل��ى امل�ستجدات 
احل��دي��ث��ة وال��ت��ع��رف ع��ل��ى ب��ع�����س ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه 
موؤ�س�سات التعليم العايل. وناق�ست الور�سة مو�سوعات ذات 
قيمة م�ساعفة لعدد من املفاهيم احلديثة التي ت�سكل عدة 
ما  وموؤ�س�ساته،  ال��ع��ايل  التعليم  لتطوير  اأ�سا�سية  حم���اور 
يف  التمايز  الت�سنيف،  وماهية  البتكار،  على  الرتكيز  بني 
الرتكيز  اإلى  وتطبيقاتها،  ال�سرتاتيجيات  وبناء  الر�سالة، 

على اأثر العوملة على التعليم العايل.
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الباحة

أبها

الرياض

الدمام

الخبر

ثول

الجامعات 
السعودية

تدشين وحدة 
الطب الوراثي 

ب���ن  �سلم���ان  جامع���ة  مدي���ر  برعاي���ة 
عبدالعزيز، د. عبدالرحمن العا�سمي، 
نظمت وحدة الط���ب الوراثي اجلزيئي 
الطبي���ة  العل���وم  لكلي���ة  التابع���ة 
الوح���دة  تد�س���ني  حف���ل  التطبيقي���ة، 
»حمل���ة  فعالياته���ا  اأول���ى  وانط���الق 
الأمرا����س الوراثي���ة« �ساملة جمموعة 
ت�سمن���ت  التثقيفي���ة  املحا�س���رات  م���ن 
وبع����س  ال���زواج  قب���ل  الفحو�س���ات 

اأمرا�س الدم الوراثية.

افتتاح المكتبة 
المركزية

افتت���ح  مع���ايل مدي���ر جامع���ة احل���دود 
ال�سمالي���ة الدكت���ور �سعي���د ب���ن عمر اآل 
عم���ر املكتب���ة املركزي���ة مبق���ر اجلامعة 
خدماته���ا  لتق���دم  عرع���ر،  مدين���ة  يف 
التدري����س  هيئ���ة  واأع�س���اء  للط���الب 
والأدباء واملثقف���ني يف املنطقة. وجتول 
وكالوؤه���ا  يرافق���ه  اجلامع���ة  مدي���ر 
وعم���داء الكليات يف اأروقة مبنى املكتبة 
حي���ث عر�س عميد �سوؤون املكتبات اآلية 

عمل نظام الإعارة اللكرتوين. 

دورتان حول
قضايا االسرة 

يف  الواع���دة  الأبح���اث  مرك���ز  ا�ست�س���اف   
امل���راأة  ودرا�س���ات  الجتماعي���ة  البح���وث 
بجامعة الأمرة ن���ورة بنت عبدالرحمن، 
الأكادمي���ي القا�س���ي، عب���داهلل ب���ن فري���ح 
دورت���ني  لإقام���ة  البه���الل،  �سال���ح  ب���ن 
الإلكرتوني���ة،  ال�سبك���ة  ع���رب  تدريبيت���ني 
املحا�س���رة الأول���ى كان���ت بعن���وان »اأح���كام 
املنازع���ات الأ�سرية يف الق�س���اء ال�سعودي« 
والثاني���ة بعن���وان »نظام التنفي���ذ اجلديد 

وتطبيقاته يف ق�سايا الأ�سرة«. 

ولي العهد
يهنئ بن سعد

ا�ستقب���ل ويل العه���د �ساح���ب ال�سم���و 
امللك���ي الأمر �سلمان ب���ن عبدالعزيز 
اآل �سع���ود يف مكتبه بق�سر اليمامة يف 
الريا�س، معايل وزير التعليم العايل 

الدكتور خالد العنقري.
�سق���راء  جامع���ة  مدي���ر  يرافق���ه   
الدكت���ور خال���د ب���ن �سع���د، مبنا�سب���ة 
يف  بتعيين���ه  امللك���ي  الأم���ر  �س���دور 

من�سبه اجلديد. 
وقد هناأه �سموه بالثقة امللكية متمنيا 

له التوفيق.

آل هيازع يتعاون 
مع أرامكو

ج���ازان  مع���ايل مدي���ر جامع���ة  ا�ستقب���ل 
الأ�ست���اذ الدكتور حمم���د اآل هيازع، وفدا 
من �سركة اأرامكو، لبحث الآلية التي من 
خالله���ا ميكن ال�ستفادة من موقع كلية 

املجتمع.
واأو�س���ح اآل هي���ازع، اأن وج���ود كلية ببي�س 
يحت���م التخطي���ط لروؤي���ة وا�سح���ة م���ن 
اأج���ل تلبي���ة حاجة �س���وق العم���ل وال�سعي 
تدع���م  خمرجاته���ا  تخ�س�س���ات  لإيج���اد 
امل�سفاة وامل�ساريع القت�سادية العمالقة 

بجازان.

انطالق معرض 
»االعتدال فنون«

عبدالعزي���ز  املل���ك  وكي���ل جامع���ة  افتت���ح 
لالأعم���ال والإبداع املع���ريف الدكتور اأحمد 
فن���ون«  »العت���دال  معر����س  حام���د،  ب���ن 
الذي نظمه كر�سي الأمر خالد الفي�سل، 

لتاأ�سيل منهج العتدال ال�سعودي.
مع���ايل  د�سن���ه  ال���ذي  املعر����س  و�س���م 
مدي���ر اجلامع���ة الأ�ست���اذ الدكت���ور اأ�سامة 
ب���ن �س���ادق طي���ب، �ست���ني عم���ال فني���ا يف 
الت�سكيل���ي،  الف���ن  ه���ي:  جم���الت  اأربع���ة 
الت�سمي���م اجلرافيك���ي،  العرب���ي،  اخل���ط 

والت�سويري.

معتوق يستقبل 
وفدا ماليزيا

اأم  جامع���ة  مدي���ر  مع���ايل  ا�ستقب���ل 
الق���رى الدكت���ور بك���ري معت���وق، نائ���ب 
مدي���ر جامع���ة التكنولوجي���ا مباليزي���ا  
الدكت���ور اأحم���د يو�سف، ومدي���ر مكتب 
التعاون الدويل باجلامعة الدكتور نانا 

�سوريانا.
 ومت خ���الل اللق���اء ا�ستعرا�س جمالت 
التع���اون العلم���ي والأكادمي���ي والبحثي 
ال���دور  ب���ني اجلانب���ني والتع���رف عل���ى 
التعليمي والعلمي والبحثي واملجتمعي 

الذي تقدمه جامعة التكنولوجيا. 

الطائف

جامعة جازان

اإلحساء

جامعة أم القرى

جازان

ورشة للتعريف
بوكالة التطوير

عق���دت وكال���ة جامع���ة جن���ران للتطوي���ر 
التعري���ف  ح���ول  عم���ل  ور�س���ة  واجل���ودة 
العم���ادة  »الوكال���ة،  بعن���وان  بخدماته���ا 

والدرا�سات والتخطيط«.
وكي���ل  مكت���ب  مدي���ر  الور�س���ة  وافتت���ح   
الأ�ست���اذ  واجل���ودة،  للتطوي���ر  اجلامع���ة 
عم���ر ال�سقح���اء، واأدارها من���دوب برنامج 
احل�س���ول عل���ى �سه���ادة الآي���زو املهند����س 
جمدي بخ���اري، واختتم���ت الور�سة بلقاء 
م���ع وكي���ل اجلامع���ة للتطوي���ر واجل���ودة، 

الأ�ستاذ الدكتور �سعيد اأبو ع�سي.

جامعة نجران

المدينة 
المنورة

جدة

األمير عبد العزيز
بن سطام يزور حائل

الع���ايل  باملعه���د  امل�س���ارك  الأ�ست���اذ  زار 
ب���ن  حمم���د  الإم���ام  جامع���ة  يف  للق�س���اء 
�سع���ود الإ�سالمي���ة  �ساح���ب ال�سمو امللكي 
الأم���ر عب���د العزي���ز ب���ن �سط���ام ب���ن عبد 
يف  كان  حي���ث  حائ���ل،  جامع���ة  العزي���ز، 
ا�ستقباله معايل مدي���ر اجلامعة الدكتور 
خليل بن ابراهيم الرباهيم، واطلع �سموه 
عل���ى برام���ج اجلامع���ة وكلياته���ا، وجتول 
مبعي���ة اأع�ساء جمل�س اجلامعة لالطالع 

على من�ساآت الكليات.

جامعة األميرة نورةجامعة األمير سلمان

افتتاح يوم 
المهنة والتوظيف

الع���ايل  التعلي���م  وزي���ر  مع���ايل  برعاي���ة 
حمم���د  ب���ن  خال���د  الدكت���ور  الأ�ست���اذ 
الإم���ام  بجامع���ة  انطل���ق  العنق���ري، 
حمم���د بن �سع���ود الإ�سالمية ي���وم املهنة 
والتوظي���ف الث���اين ال���ذي نظم���ه مرك���ز 
خدم���ات التوظي���ف والأعم���ال الريادية، 
التويج���ري  عبدالعزي���ز  ال�سي���خ  بقاع���ة 
يف مبن���ى املوؤمت���رات والتعلي���م امل�ستم���ر 
باجلامعة. وا�ستمر الربنامج ثالثة اأيام 

اعتبارا من الثالثاء املا�سي.

جامعة اإلمام

نجران

الجوف

بريدة

القصيم

شقراء

الملك عبدالعزيز

مكة 
المكرمة

جامعة حائل

تبوك

عرعر

الظهران
حائل

التعليم العالي

جامعة شقراء

الحدود الشمالية
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طالبة صينية بين ضحايا
تفجيري بوسطن

بقلم : إيفان آلين
 

الريا�سيات  ت��در���س  �سينية  طالبة  الغا�سمة  الإره����اب  ي��د  اغ��ت��ال��ت 
بو�سطن  مل��اراث��ون  م�ساهدتها  اإب���ان  بو�سطن  جامعة  يف  والإح�����س��اء 
بحياة  اأودى  نهايته  ق��رب خ��ط  اإره��اب��ي  وق��ع تفجر  ال��ذي  ال�سهر 
ثالثة اأ�سخا�س واإ�سابة اأكر من مائة، يف اأ�سواأ هجوم على الوليات 

املتحدة الأمركية منذ هجمات �سبتمرب 2001.
مل يدر يف خلد »لينجز لو« Lingzi LU، ذات الثالثة والع�سرين 
ربيعا، اأن حياتها �ستنتهي فجاأة بعد اأن حققت نتائج باهرة يف اختبار 
التخ�س�س ن�سف الف�سلي الأول، والذي يجب اأن جتتازه للح�سول 
اإل��ك��رتوين  ب��ري��د  ب��اإر���س��ال  الإح�����س��اء، فقامت  على درج���ة علمية يف 
اأنها �سعيدة للغاية للح�سول على هذه النتيجة،  لأ�ستاذ املادة قائلة 
ح�سب ما اأفاد رئي�س ق�سم الريا�سيات والإح�ساء يف جامعة بو�سطن، 

»تا�سو كيرب«.
التي جاءت  الطالبة  فيه  تنعي  بيانا  بو�سطن  واأ�سدرت جامعة 
تعرفت  اآخر من  وكانت  ال�سني،  �سرق  �سمال  »�سينيانغ«  من مدينة 

عليهم ال�سرطة من �سمن �سحايا اأيدي الإرهاب الغا�سمة.
جل  كر�ست  التي  املمتازة  للطالبة  مثال  »لينجز«  الآن�سة  كانت 
وقتها للمذاكرة وطلب العلم، وكانت تدر�س يف معهد بكني للتقنية 
رحلة  لتبداأ  املا�سي   اخلريف  املتحدة  الوليات  اإل��ى  ت�سافر  اأن  قبل 

ثالث �سنوات من الدرا�سة للح�سول على البكارلوريو�س.

بقلم: مياينا وورورو
صحيفة ديلي ناشين الكينية

اأوق����ع����ت اخل����الف����ات احل����دودي����ة بني 
ق��رب���س وت��رك��ي��ا ال���ط���الب الأف���ارق���ة 
ال����ق����ادم����ني ل����ل����درا�����س����ة  م�����ن ك��ي��ن��ي��ا 

خ�سي�سا، يف ورطة كبرة . 
ف������اأح������الم ال�����ط�����الب ال��ك��ي��ن��ي��ني 
امل��ع��روف��ني ب��ول��ع��ه��م ب��ال��ع��ل��م وال��ذي��ن 
و����س���ع���وا ن�����س��ب اأع���ي���ن���ه���م  ال�����س��ه��ادة 
اجل��ام��ع��ي��ة امل���رم���وق���ة م���ن ج��ام��ع��ات 
ق��رب���س��ي��ة ع��ري��ق��ة، رمب����ا ت���ذه���ب مع 
الريح ب�سبب اأن  اجلامعات التي دفعوا 
ل��ه��ا ك��ل م��ا مي��ل��ك��ون غ��ر معتمدة يف 

قرب�س اأ�سال.
اجل��ام��ع��ات  ت��ل��ك  اأن  واحل��ق��ي��ق��ة 
التي �سجلوا فيها، تتبع �سمال قرب�س 

الطالب الكينيون يتهافتون
على التعليم غير المعتمد  بقبرص

يف املنطقة التي ت�سيطر عليها تركيا، 
وهي ،اأي اجلامعات، غر معرتف بها  

من قبل املجتمع الدويل.
وه�����ذه اجل���ام���ع���ات ه����ي: ج��ام��ع��ة 
CIU، وجامعة �سرق  الدولية  قرب�س 
ال��ب��ح��ر امل��ت��و���س��ط، وه��م��ا اجل��ام��ع��ت��ان 
اللتان جتذبان معظم  الطلبة الأفارقة 
عن  ف�سال  الت�سجيل  ر���س��وم  لرخ�س 

التعليم العايل عايل اجلودة.
ق��رب���س  ج��ام��ع��ة  اأن  وامل��ع�����س��ل��ة 
ال���دول���ي���ة ل ت��ك��ف ع���ن الإع������الن عن 
الكينية،  الإع��الن  و�سائل  يف  الدرا�سة 
الأم�������ر ال������ذي دف�����ع ����س���ف���ارة ق��رب���س 
يف ن���روب���ي اإل�����ى حت���ذي���ر امل��واط��ن��ني 
ال��ك��ي��ن��ي��ني ب����اأن ه���ذه اجل��ام��ع��ات غر 
م��ع��ت��م��دة يف ق���رب����س، واإ�����س����دار ب��ي��ان 
ر�سمي األقاه املفو�س الأعلى يف �سفارة 

ق��رب���س يف ك��ي��ن��ي��ا، »اآج��ي�����س ل���وي���زاو« 
يقول فيه »نوجه حتذيرا للجميع باأن 
جامعة قرب�س الدولية غر معتمدة 
وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رتب���ي���ة  وزارة  ق��ب��ل  م���ن 
وال���ث���ق���اف���ة يف ج��م��ه��وري��ة ق���رب����س«. 
»اإن ج��ام��ع��ة قرب�س  ال��ب��ي��ان  واأ����س���اف 
ال���دول���ي���ة ك���ي���ان غ���ر ق���ان���وين يتبع 
ج��م��ه��وري��ة ���س��م��ال ق��رب���س ال��رتك��ي��ة 

ومن ثم ل تعمل ب�سكل قانوين «.
طلبة  حفيظة  البيان  ه��ذا  واأث���ار 
ك��ي��ن��ي��ا و����س���رق اأف��ري��ق��ي��ا، ح��ي��ث ي��ق��ول 
الدين، طالب يف اجلامعة،  يف  جمال 
ناي�سن«  »دايلي  ل�سحيفة  ت�سريحات 
يف  كينيا  ط��ال��ب��ا   30 »ي��در���س  الكينية 
واأوؤك��د  املتو�سط،  البحر  �سرق  جامعة 
الطلبة  اآلف  حتت�سن  اجل��ام��ع��ة  اأن 
ال���دول���ي���ني م����ن ك����ل اأن����ح����اء ال���ع���امل، 

ل����س���ي���م���ا م����ن ال��������دول الأف���ري���ق���ي���ة، 
فيها  ون��ن��ع��م  رخ��ي�����س  فيها  والتعليم 

بالأمن والأمان«.
ال�سفارة  وب��ال��رغ��م م���ن  حت��ذي��ر 
القرب�سية وما حلقه من حتذير من 
الكينية  اجلامعي   التعليم  هيئة  قبل 
والتحذيرات  البيان   اأن  يبدو  اأن��ه  اإل 
مل تردع الطلبة من الت�سجيل ول من 
الذهاب اإلى  جمهورية �سمال قرب�س 

الرتكية.
اأول��وو«، طالب  »فريدريك  يقول 
كيني اآخر يف  جمهورية �سمال قرب�س 
الرتكية، اإن التحذير مل يردع الطلبة 
حتقيق  وراء  ال�����س��ع��ي  م���ن  الأف����ارق����ة 
اأح���الم���ه���م ب��ال��ت��ع��ل��ي��م يف ج��م��ه��وري��ة 
�سمال قرب�س الرتكية حيث »التعليم 

رخي�س وعلى جودة عالية«.

جامعة نيقو�سيا



حول العالم

معركة التعليم العالي في أوكرانيا
بقلم د. سيرجي كيفيت

تهدف  �سرو�س  حلرب  اأوكرانيا  تتعر�س 
ل��ط��م�����س ه��وي��ت��ه��ا واإع���������الن  ان��ت��م��ائ��ه��ا 
ل���رو����س���ي���ا، وري������ث الحت�������اد ال�����س��وف��ي��ت��ي 
ن��وع خا�س،  م��ن  ولكنها ح��رب  ال�����س��اب��ق، 
ح����رب ت��ت��ع��ل��ق ب��ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ال���ذي 
تعر�س لثالث حوادث �ستوؤثر �سلبا على 

م�ستقبله يف اأوكرانيا.

عودة الوزير
احل���ادث���ة الأول�����ى وق��ع��ت اإث����ر ان��ت��خ��اب��ات 
اأك��ت��وب��ر 2012 ،  ال���ربمل���ان الأوك������راين يف 
التي مل  املعار�سة  والتي قوت من �سوكة 

يكن لها نفوذ يذكر قبل النتخابات.  
ف��ف��ي ب��داي��ة ال��ع��ام احل����ايل، قدمت 
العمل،  وجمموعة  الربملان  يف  املعار�سة 
وه���م���ا ط���رف���ا ن��ق��ي�����س، م�������س���روع ق��ان��ون 
التعليم العايل  للربملان، اإل اأنه ومع هذا 

كان فيهما نقاط م�سرتكة.
 وب��ع��د ا���س��ت��ق��ال��ة اأع�����س��اء  ال��ربمل��ان 
تولى  الن��ت��خ��اب��ات،   بعد  جماعي  ب�سكل 
 Dmytro ت����اب����اخ����ن����ي����ك«  »دمي�����������رتف 
والتعليم  الرتبية  وزارة   Tabachnyk
والعلوم وال�سباب والريا�سة، مرة اأخرى.

وال�����وزي�����ر »ت���اب���اخ���ن���ي���ك« امل���ع���روف 
باجتاهاته الرو�سية، مل ياأل جهدا لتغير 
م�������س���روع ال���ق���ان���ون ال�����ذي ق���دم���ه ع�سو 
جم��م��وع��ة ال��ع��م��ل ال��ربمل��ان��ي��ة »م��اخ��ي��ل��و 
 ،Mykhailo Zhurovsky زورفو�سكي« 
و�سبب تقدمي جمموعة العمل للم�سروع 
�سيا�سة  ل��ه��ا  ت��ك��ن  مل  احل��ك��وم��ة  اأن  ه���و 
وا�سحة جتاه التعليم العايل، ناهيك عن 
اأن اأحدا مل يك يتوقع عودة »تاباخنيك« 

لتويل احلقيبة الوزارية مرة اأخرى.
 وقد عمل »تاباخنيك« عقب توليه 
ال�������وزارة ع��ل��ى ن����زع ال��ث��ق��ة ع���ن م�����س��روع 
التعليمي  الن���دم���اج  م��ع��ار���س��ا  ال��ق��ان��ون، 
وال�سبب يف هذه  ع��ام،  ب�سكل  اأوروب���ا  م��ع 
املعار�سة هو اأنه يعار�س مبادئ ا�ستقالل 
القرار  م�سروع  يف  املطروحة  اجلامعات 
على  لل�سيطرة  م�ساعيه  �ستعار�س  لأنها 
ل  لأن��ه  ال��ع��ايل،  التعليم  موؤ�س�سات  اإدارة 
يريد حت�سني جودة التعليم العايل ول اأن 
تكون له قدرة على التناف�س من منطلق 
فر�سته اأيديولوجية  الحتاد ال�سوفيتي 
القدمي على اأوكرانيا، موؤكدا يف كل وقت 

وحني على اأهمية ال�سداقة والأخوة مع 
ال�سعب الرو�سي.

ح�سارة  تغير  موؤامرة  تكمن  وهنا 
الأوك�����راين حيث  ال�سعب  وث��ق��اف��ة  وف��ك��ر 
اأمن��اط  ت��زوي��ر بع�س  ال���زي��ر على  يعمل 
ا�ستقالل اأوكرانيا ال�سيا�سي والقت�سادي 
والثقايف، فعلى �سبيل املثال يعمل الوزير 
ع��ل��ى اإع������ادة ك��ت��اب��ة ال��ت��اري��خ الأوك������راين 
بتقدميه على اأنه جزء اأ�سيل من التاريخ 
ال���رو����س���ي م����ع ع��م��ل��ه ع���ل���ى ق���م���ع ال��ل��غ��ة 

الأوكرانية.
وت��ث��ر ع���ودة »ت��اب��اخ��ن��ي��ك« ل��ل��وزارة 
ا�ستفهام كبرة ب�سبب ما عرف  عالمات 
وف�سائح  نفوذ  وا�ستغالل  ف�ساد  عنه من 
مالية، فمثال اتهم الوزير ال�سابق احلايل 
حافالت  ل�سراء  بالتواطوؤ   2010 ع��ام  يف 
مدر�سية غر اآمنة، وبتوزيع املخ�س�سات 
امل��ال��ي��ة ل������وزارة ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م من 
املدر�سي  الكتاب  وبطباعة  �سفافية،  دون 
ال��ذي  ال��وق��ت  يف  ال�سخ�سية،  مل�سلحته 

تقوم فيه احلكومة بتق�سيم اأوكرانيا على 
اأج���ل �سرف  اأ���س��ا���س الإق��ل��ي��م واللغة م��ن 
اأعني النا�س عن م�سكالت البلد الداخلية 

والجتماعية والقت�سادية.

تزوير مشروع القانون
الن�سخة  اأن  يف  تتمثل  الثانية  احل��ادث��ة 
التعليم  ق���ان���ون  م�����س��روع  م���ن  الأ���س��ل��ي��ة 
ال����ع����ايل ج�����رى اإع�����داده�����ا ب�����س��رع��ة ومت 
ث��الث��ة  ق��ب��ل  م���ن  ال���ربمل���ان  يف  ت�سجيلها 
عميدين ينتمون حلزب الأقاليم بالرغم 
م���ن اأن���ه���م ل��ي�����س��وا اجل��ه��ة ال��ت��ي ط��رح��ت 

امل�سروع اأ�سال.
القانون  مل�سروع  الإخراجي  »ال�سكل 
واح���د، ول��ك��ن اجل��وه��ر خمتلف مت��ام��ا!« 
هكذا علق ع�سو جمموعة العمل »يجور 
القانون  م�سروع  مهند�س  وهو  �ستادين« 
ف�  زورف�سكي«،  »مايخليوف  الذي طرحه 
الإدارة  تقوية مركزية   »ي��ج��ور«  يقرتح 
ع��ل��ى  الأك����ادمي����ي����ة   والإدارة  ال���ع���ام���ة، 

اإل  م�ستوى ال��وزي��ر و م��دي��ر اجل��ام��ع��ة،  
الذي جرى تقدميه  القانون  اأن م�سروع 
التدري�س  هيئة  واأع�����س��اء  الطلبة  يحرم 
واملوظفني من اأي قدرة على التاأثر على 

منظومة �سناعة القرار.
ويقف م�سروع القانون حجر عرة 
العايل  التعليم  نظام  الن��دم��اج مع  اأم��ام 
يف الحت��اد الأوروب��ي، بل ويفتح جمالت 
اأن  ج���دا  ال��وا���س��ح  وم���ن  للف�ساد.  ك��ب��رة 
»تاباخنيك« ل زال يحاول تطبيق �سيا�سة 
اللثام  اأم��اط  التي  واال�ستبداد  االن��ع��زال 

عنها يف مار�س 2010.
احل�������ادث�������ة ال����ث����ال����ث����ة ت���ت���م���ث���ل يف 
ال��وزي��ر لكل حم���اولت تطوير  حم��ارب��ة 
املاج�ستر  يف  وب��راجم��ه  ال��ع��ايل  التعليم 

والدكتوراة.
وترجع بذور الق�سة اإلى عام 1996 
عندما قامت »اأكادميية كييف �� موهيال« 
 Kyiv-Mohyla Academy KMA
بفتح  جمال درا�سة املاج�ستر والدكتوراة 

غر  تخ�س�سات  يف  ال��راغ��ب��ني  للطلبة 
مرحلة  يف  در���س��وه��ا  ال��ت��ي  التخ�س�سات 
البكالوريو�س، وهو اأمر معتاد يف جامعات 
الحت��اد الأوروب����ي، لكن الأك��ادمي��ي��ة كان 
ل��ه��ا زم����ام امل����ب����ادرة ق��ب��ل ك���ل اجل��ام��ع��ات 
ال��ذي طبقته  املجال   ه��ذا  الأوكرانية يف 
يف 1998،  اإلى اأن جاء الوزير فاعرت�ست 
اإع��ادة تعيينه لأن��ه يقف  الأكادميية على 
حجر عرة اأمام ا�ستقالل التعليم العايل 
لرو�سيا،  تبعيته  يف  ويرغب  اأوك��رن��ي��ا،  يف 
ال��ذي دفعها لرفع الأم��ر لرابطة  الأم��ر 
اجل��ام��ع��ات الأوروب����ي����ة، م��ع��رت���س��ة على 
جتاهلت  ال��راب��ط��ة  اأن  اإل  تعيينه،  اإع���ادة 
الدعم  من  بالرغم  الأك��ادمي��ي��ة  مطالب 
تلقته مب�ستندات  ال��ذي  وال��دويل  املحلي 
اأم��ام  �سفة  ببنت  تنطق  مل  حيث  ر�سمية 
�سيا�سته التي تقو�س التعليم العايل من 

اأ�سا�سه يف اأوكرانيا.
ت��ي��اأ���س الأك���ادمي���ي���ة، ف��رف��ع��ت  ومل 
وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ع��ل��ى  ق�����س��ي��ة 

والعلوم وال�سباب �سد قرار الوزير بوقف 
ق��ب��ول ال��ط��ل��ب��ة ال��راغ��ب��ني يف احل�����س��ول 
يف  ال��دك��ت��وراة  اأو  املاج�ستر  درج���ة  على 
ت��خ�����س�����س��ات خم��ت��ل��ف��ة،  ع��ل��ى ادع�����اء اأن���ه 
فعليه  الفيزياء  الطالب  در���س  مثال  اإذا 
يف  ال��دك��ت��وراه  اأو  املاج�ستر  يح�سر  اأن 
اإذا در�س حما�سبة مالية  الفيزياء، بينما 
اأو  امل��اج�����س��ت��ر  ي��ح�����س��ر  اأن  ي�ستطيع  ل 

الدكتوراه يف النظرية القت�سادية.
ثقافيا  اأو  اأدبيا  در�س تخ�س�سا  واإذا 
ال��ف��ل�����س��ف��ة،  ال��ت�����س��ج��ي��ل يف  ي�����س��ت��ط��ي��ع  ل 
�سيا�سة  يعار�س  لأن��ه  �سخيف  اأم��ر  وه��ذا 
البينية  والتخ�س�سات  التحرك  �سهولة 
املطبقة بالفعل يف الحت��اد الأوروب���ي بل 
ويف رو�سيا اأي�سا، الأمر الذي يوؤثر �سلبا 
التعليم  وجودة  الأكادميية  العملية  على 

العايل يف اأوكرانيا.
ال���وزي���ر  اأن  ���س��خ��اف��ة ه���و  والأك������ر 
�سنتني ون�سف من  الأكادميية منذ  منع 
ثانية   كلغة  الإجنليزية  اللغة  ا�ستخدام 
ف�سال عن اأنه يعمل على كبح ا�ستقاللها 
بتغير لوائحها الداخلية. ولكن ما �سكل 

القانون اجلديد؟
ال���وزي���ر   ت��ع��ي��ني  اإع�������ادة  اإن م��ه��زل��ة 
اجلديد �ستوؤدي اإلى مزيد من النهيار يف 
التعليم العايل و�ستنزع الثقة من �سدور 
العامة جتاه ا�ستقالل اجلامعات بل وعن 
ال��ب��ي��ئ��ة اجل��ام��ع��ي��ة ذات���ه���ا وع���ن م�����س��روع 
ال��ق��رار ال���ذي ق��دم��ه »زورف�����س��ك��ي« وكلها 
ت��ق��وي�����س منظومة  ���س��اأن��ه��ا  ع���وام���ل م���ن 
من  ب��دل  لأن��ه  باأ�سرها،  ال��ع��ايل  التعليم 
تعلم وتنفيذ �سيا�سات ناجحة مطبقة يف 
»تاباخنيك«  يتجاهل  الأوروب���ي  الحت��اد 
ف��ق��ط لنتهاج  وي�سعى  الأم����ور  ه���ذه  ك��ل 
ول  ت�سمن  ل  فا�سلة،  انعزالية  �سيا�سات 

تغني من جوع يف قطاع التعليم العايل.
تهدف  الأك��ادمي��ي��ة  يف  ق�سيتنا  اإن 
حل���م���اي���ة م�������س���ال���ح ال�����دول�����ة وال���ع���ام���ة 
وت�سجيع الن��دم��اج يف الحت��اد الأوروب��ي 
وحت�سني جودة التعليم العايل الأوكراين 
التناف�س  ع��ل��ى  اجل��ام��ع��ات  ت�سجيع  م��ع 

الدويل املحمود.
ال���ق���ان���ون  م���ع���رك���ة  دخ����ل����ت  والآن 
اجلديد للتعليم العايل يف مرحلة وف�سل 
جديد ونحن يف انتظار ردود الأكادمييني 
املنظمات  يف  والإع���الم  ال�سيا�سة  ورج��ال 

املدنية لنتخذ قرارنا النهائي.
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جامعة كييف

اجلامعة الوطنية باأكرانيا



آفاق مصورة

الجامعة تطلق فعاليات برنامجها التوعوي والتثقيفي
والصحي األول في تهامة قحطان بمشاركة كليات الشريعة
والطب وطب األسنان وعمادة خدمة المجتمع
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ثقافة

أسبوعية جامعة الملك خالد

يعرض هذا القسم
من »آفاق« عددا
من الموضوعات
والزوايا المنوعة
عن الحياة الجامعية
وما حولها في محيط 
الجامعة على شكل 
تحقيقات وتقارير
وصفحات متخصصة
باإلعالم والثقافة
والتقنية 

القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  برعاية 
الإمارات  بدولة  امل�سلحة  للقوات  الأعلى 
العربية املتحدة، ال�سيخ حممد بن زايد 
اأبوظبي  هيئة  رئي�س  افتتح  نهيان،  اآل 
بن  �سلطان  ال�سيخ  والثقافة،   لل�سياحة 
ال�  ال����دورة  فعاليات  نهيان  اآل  طحنون 
اأبوظبي الدويل للكتاب  23 من معر�س 
2013م، بح�سور  �سفر خ��ادم احلرمني 
ال�����س��ري��ف��ني ب���دول���ة الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة 
اإب���راه���ي���م ب���ن �سعد  امل���ت���ح���دة الأ����س���ت���اذ 
ال��رباه��ي��م، وامل��ل��ح��ق ال��ث��ق��ايف ال�����س��ع��ودي 
ب��ن حمد  ال��دك��ت��ور �سالح  الإم�����ارات،  يف 

ال�سحيباين. 
ال�����س��ي��خ  زار  الف�����ت�����ت�����اح،  وخ�������الل 
وجتول  اململكة  جناح  نهيان  اآل  �سلطان 
يف اأق�سامه، مبديا اإعجابه ب�سور معر�س 

اأطياف احلرمني.

ك��م��ا ق����ام ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح��ام��د بن 
زايد اآل نهيان، بجولة يف اأرجاء معر�س 
اأب����وظ����ب����ي ال��������دويل ل���ل���ك���ت���اب. وخ����الل 
ج��ول��ت��ه يف امل���ع���ر����س ت���وق���ف ���س��م��وه يف 
اإع��ج��اب��ه مبا  اأب����دى  ج��ن��اح اململكة ح��ي��ث 
م�ساحبة  ثقافية  فعاليات  م��ن  �ساهده 
للكتاب داخل اجلناح، وبالأخ�س معر�س 
للحرمني  النادر  الفوتوغرافية  ال�سور 

ال�سريفني.
من جهته زار معايل وزير الثقافة 
وال�������س���ب���اب وت���ن���م���ي���ة امل���ج���ت���م���ع ب���دول���ة 
الإم��ارات العربية املتحدة، ال�سيخ نهيان 
ب���ن م���ب���ارك اآل ن���ه���ي���ان، ج���ن���اح امل��م��ل��ك��ة 
امل�����س��ارك يف م��ع��ر���س اأب��وظ��ب��ي ال���دويل 
 ، 2013م  ل��ع��ام  ال����23  ن�سخته  يف  للكتاب 
وت���وق���ف ال���وزي���ر ع��ل��ى ق�����س��م ال��ط��ف��ل يف 
اجل��ن��اح واأث��ن��ى ع��ل��ى مت��ي��ز وت��ن��وع جناح 

امل��م��ل��ك��ة م���ن ح��ي��ث ال�����س��ك��ل وامل�����س��م��ون، 
نهيان  اآل  اأ�ساد  كما  املعرو�س،  وانتقائية 
وزي��ر  معايل  يبذلها  التي  اجل��ه��ود  على 
خالد  الدكتور  الأ���س��ت��اذ  ال��ع��ايل  التعليم 
ب��ن حم��م��د ال��ع��ن��ق��ري يف دع���م الأج��ن��ح��ة 
ال�����س��ع��ودي��ة ال���ت���ي ت�����س��ارك يف م��ع��ار���س 

الكتاب الدولية.
اإل�����ى ذل�����ك  ق����ام ال���وك���ي���ل امل�����س��اع��د 
لوزارة الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع 
بزيارة  البدور،  الأ�ستاذ بالل  بالإمارات، 
ب��  م�سيدا  عليه  واأث��ن��ى  امل��م��ل��ك��ة،  جل��ن��اح 
العايل  التنظيم  لهذا  املتميز  »امل�ستوى 

الذي يليق بهذا احلدث الثقايف«.
 

مشاركة المملكة
امل��ع��ر���س  ���س��ارك��ت يف  امل��م��ل��ك��ة  اأن  ي��ذك��ر 
ب��ج��ن��اح م�����س��اح��ت��ه ق����درت ب���ح���وايل 200 

�سم  ال��ذي  باملعر�س  الوحيد  وه��و  م��رت 
ا�ستمال على ق�سم خا�س باحتاد  دوري��ن 
ال��ن��ا���س��ري��ن ال�����س��ع��ودي��ني، واآخ�����ر خ��ا���س 
ال�سريفني حتت عنوان  ب�سور احلرمني 
لالأطفال،  وجناح  احل��رم��ني(،  )اأط��ي��اف 
ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى ال�����س��ال��ون ال��ث��ق��ايف املعد 
والكتاب  واملفكرين  املثقفني  ل�ستقطاب 
الكتاب  ق�سايا  ملناق�سة  يلتقون  ال��ذي��ن 
ال����ع����رب����ي وه����م����وم ن�������س���ره وت�������س���وي���ق���ه، 

واملجالت الثقافية يف املنطقة.
رائ��دة  م�سرحية  اجل��ن��اح  ق��دم  كما 
والتعلق  ال��ق��راءة  على  الن�سء  لت�سجيع 
باللغة العربية والهتمام بها وبهويتهم. 
ناجح  ت��ع��اون  نتاج  امل�سرحية  ه��ذه  وتعد 
حماية  وجمعية  الثقافية  امللحقية  بني 

اللغة العربية بالإمارات.

العمق التاريخي
ويف تعليق على املنا�سبة، اأكد �سفر خادم 
احل��رم��ني ال�����س��ري��ف��ني ب��دول��ة الإم�����ارات 
اإب��راه��ي��م بن  الأ���س��ت��اذ  امل��ت��ح��دة،  العربية 
اململكة  م�����س��ارك��ة  اأن   ال���رباه���ي���م،  ���س��ع��د 
املتني  والثقايف  التاريخي  العمق  تعك�س 
ل��ل��ع��الق��ات وال�����رواب�����ط وال�������س���الت بني 
اأن��ه��ا  اإل���ى  م�����س��را  ال�سقيقني،  ال��ب��ل��دي��ن 
جتمع  التي  املحبة  لأوا�سر  تعزيزا  تاأتي 
و�سعبيهما  الر�سيدتني  قيادتيهما  ب��ني 
امل�����س��ارك��ة تبني ما  واأن ه��ذه  ال��ع��زي��زي��ن، 
مميز  ث��ق��ايف  ح���راك  م��ن  اململكة  ت�سهده 

على ال�ساحتني العربية والدولية.
امل�����س��ه��د  اأن  ال���رباه���ي���م  واأو������س�����ح   
ينطلق  ال�سقيقني  ال��ب��ل��دي��ن  يف  ال��ث��ق��ايف 
م��ن مقام  ك��ل  يتبناها  روؤي���ة حكيمة  م��ن 
خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل 
دولة  ورئي�س  �سعود،  اآل  العزيز  عبد  بن 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  الإم���ارات 
بن زايد اآل نهيان، يحفظهما اهلل، و«هي 
روؤية �سديدة تنطلق جذورها من الدين 
الإ�سالمي احلنيف، وترتكز على بث روح 
ال�سالم  ون�سر  واحل���وار  الت�سامح  ثقافة 

والوئام«.

المملكة في معرض أبوظبي للكتاب
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ثقافة

يبتكر  اأ�سبوع  وكل  الأول،  ديوانه  ي�سدر  اأن  عامني،  منذ  يريد،  �سديق  يل 
اأبديت  اأم  بالعنوان،  اإعجابي  ل��ه  اأب��دي��ت  و���س��واء  فيه،  ي�ساورين  ث��م  عنوانا 
العنوان  وك��اأن  اآخ��ر،  بعنوان  يليه  الذي  الأ�سبوع  ياأتيني يف  فاإنه  امتعا�سي، 

هو الديوان كله.
فعُل �سديقي جعلني اأتاأمل فيما اآلت اإليه العنونة يف الع�سر احلديث 
�ساروا  املعا�سرين  الأدب���اء  لكن  ب��ه،  ُيهتم  ل  مما  كانت  اأن  بعد  اأهمية،  من 
يفوق  اهتماما  بها  ويهتمون  ودواوي��ن��ه��م،  ن�سو�سهم  عناوين  يف  ي��ح��ارون 
الكثر،  لهم  يعني  ال��ع��ن��وان  اأن  يعني  م��ا  نف�سها،  بالن�سو�س  اهتمامهم 
ي�ساوي  العنوان هاج�سا  بات  املتلقي، حتى  اإلى  بالن�سبة  يعنيه  لإدراكهم ما 
يف قلقه قلق اإن�ساء الق�سيدة نف�سها، اإن مل يفقه، لأنه �سار عن�سرا ع�سويا 
يف الق�سيدة، وركنا رئي�سا من اأركانها، ذلك اأنه �سار نظرا بطاقة التعريف 
العالية،  الفنية  القيمة  ذات  الق�سائد  يعرفون  القدماء  ك��ان  اأن  بعد  بها، 
ويعرفونها من خالل و�سفها، �سواء اأكان هذا الو�سف م�ستمدا من قافيتها، 
اأم من جزء من املطلع، اأم من حكم انطباعي ناجم عن الإعجاب، فيقولون 
ال��ب��ح��رتي«، عند عنونة  و�سينية  اأب��ي مت��ام،  وبائية  ال��ع��رب،  »لم��ي��ة  مثال: 
ال�سب«،  ليل  ويا  �سعاد،  »بانت  ويقولون:  قافيتها،  على  اعتمادا  الق�سيدة 
عند عنونة الق�سيدة باأول لفظتني من مطلعها، ويقولون: »�سمط الدهر، 
الإعجاب  على  يدل  بو�سف  الق�سيدة  عنونة  عند  والدامغة«،  والفا�سحة، 

بها.
واحلق اأن هذه العنوانات اأو الأ�سماء اأو الأو�ساف اأو الألقاب، مل تكن 
من �سنع ال�ساعر نف�سه، واإمنا هي من �سنع املتلقني اأو النقاد، مما يجعلها 

خارج العملية الإبداعية، وخارج اإطار الن�س.
ال�سعر  يف  نف�سه،  ال�ساعر  ي�سنعها  ال��ت��ي  العنونة  ت��اري��خ  يف  وال��ن��اظ��ر 
العربي، يلحظ اأن الو�سول اإلى الهتمام بالعنوانات كان عرب تدرج تاريخي 
اأف�سى، يف الع�سر احلديث، اإلى اأن اأ�سبح العنوان جزءا من الق�سيدة، وركنا 

مهما من اأركانها.
وعلى الرغم من كون عْنونة الدواوين قد بداأت عند العرب منذ القرن 
اخلام�س الهجري، اإل اأن الوعي مبفهوم العنوان بو�سفه جزءا من الن�س 
بعد  اإل  العرب،  عند  يكتمل،  مل  اإليه،  وجاذبا  مل�سمونه،  واخ��ت��زال  الأدب���ي، 
الطالع على التجارب الأدبية الغربية، ف�سال عن الطالع على الدرا�سات 
الغربية التي ترى يف العنوان اأهم »العتبات« الن�سية، ودليل ذلك اأن بع�س 
من  املبكرة  الفرتة  يف  �سعوديون،  �سعراء  ومنهم  احل��دي��ث،  الع�سر  �سعراء 
فئة  و�سعت  واإن  ق�سائدهم،  بعنونة  يهتمون  يكونوا  مل  ال�سعودي،  العهد 
عند  العنونة،  ت��ط��ورت  ث��م  وح�سب،  للت�سمية  عنونة  فهي  ع��ن��وان��ات  منهم 
اأ�سبحت ل  اأن  اإلى  الع�سوائية،  الختيارات  ال�سعوديني، وجت��اوزت  ال�سعراء 

تاأتي اإل بعد اإطالة النظر، والتاأمل يف الأثر املتوقع.

»عنونة«
إذا عسعس الليل

أحمد التيهاني

خطاطو الحرم يبدعون في معرض أبوظبي
لوحات  �سامال  ال�سريفني«  احلرمني  خطاطي   « معر�س  على   اململكة  جناح  احتوى 
ال��زوار ر�سم عدد من   اأم��ام  خطية لأ�سهر خطاطي  مدر�سة احلرمني، حيث مار�سوا 
اخلط�ط العربية باليد، مما اأثنى عليه رواد املعر�س وو�سف�ه باالإبداع ال�ساحر. يذكر 

اأن م�ساركة خطاطي احلرمني تعد الأولى من نوعها يف معر�س خارجي. 

ال�سعودية  امللحقية  اأق��ام��ت 
ب���دول���ة الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة 
املتحدة حفل تكرمي للجهات 
امل�ساركة يف املعر�س.  وت�سلم 
ممثل اجلامعة عميد �سوؤون 
املكتبات الدكتور من�سور بن 
عو�س القحطاين من �سفر 
اململكة ل��دى دول��ة الإم��ارات 
الرباهيم،  اإبراهيم  الأ�ستاذ 
���س��ه��اده ت��ق��دي��ري��ة مل�����س��ارك��ة 
اجلامعة يف فعاليات معر�س 

اأبوظبي للكتاب.
واأع���������������رب ال�����دك�����ت�����ور 
ال����ق����ح����ط����اين ع������ن ����س���ك���ره 
وت�����ق�����دي�����ره مل�����ع�����ايل م���دي���ر 
اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور 
ع���ب���د ال����رح����م����ن ب�����ن ح��م��د 
نطاق  تو�سيع  على  ال����داود، 
م�����������س�����ارك�����ة اجل������ام������ع������ة يف 
والعاملية،  املحلية  امل��ع��ار���س 
معربا عن اأمله يف  اأن تكون 
امل�������س���ارك���ة احل���ال���ي���ة م��ث��ل��ت 

اجلامعة خر متثيل.

للكتاب يف  ال��دويل  اأبوظبي  �سهد معر�س 
اأع��داد من �سحيفة  دورته احلالية توزيع 
»اآف�������اق«، ح��ي��ث اأ����س���اد ب��ه��ا ع���دد م���ن زوار 
امل��ع��ر���س.  واأو���س��ح عميد ���س��وؤون املكتبات 
القحطاين،  عو�س  ب��ن  من�سور  الدكتور 
اجل��ام��ع��ة  متثلت يف عر�س  م�����س��ارك��ة  اأن 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  اإنتاج  من  العديد 
باجلامعة،  اخل��ا���س��ة  امل��ط��ب��وع��ات  وب��ع�����س 
اإ����س���اف���ة اإل�����ى ع���ر����س ف��ي��ل��م وث��ائ��ق��ي عن 
ت��ط��ورات امل�����س��رة الإداري�����ة والأك��ادمي��ي��ة 
»اآفاق«  �سحيفة  توزيع  وكذلك  للجامعة، 

على زوار اجلناح.
 واأ�ساف القحطاين اأن جناح اجلامعة 
���س��ه��د ع��ر���س��ا مل�����س��اري��ع��ه��ا وت���ق���اري���ر عن 
والأكادميية،  الإداري���ة  ووحداتها  كلياتها 
العديد  ب��زي��ارة  حظي  اجل��ن��اح  اأن   مبينا 

السحيباني: جناح المملكة حوى 
مشاركات نادرة وحظي بإقبال عالمي 

اأ�ساد امللحق الثقايف بدولة الإمارات العربية املتحدة، الدكتور �سالح بن حمد ال�سحيباين، 
بدعم وزارة التعليم العايل واهتمامها باأن تكون م�ساركة اململكة يف املحافل الثقافية فعالة، 
من خالل اإبرازها ب�سكل يعك�س ما تتمتع به البالد من حراك ثقايف متميز. كما اأثنى  على 

ح�سور اجلهات احلكومية للم�ساركة يف مثل هذه املنا�سبات.
معر�س  يف  امل�سارك  اململكة  جناح  اأن  ال�سحيباين  ذك��ر  »اآف���اق«  ب���  خ�سه  ت�سريح  ويف 
اأبوظبي للكتاب يف دورته احلالية، ح�سر على �سكل �سفينة ثقافية متحركة، واأ�ساف »اأردنا 
اأن نبداأ باأكر ما ت�ستهر به البالد متيزا، وهو احلرمان ال�سريفان، فقد �سم اجلناح معر�س 
»اأطياف احلرمني« وحظي باإقبال وح�سور �سد النتباه، �ساحبه وان�سجم معه معر�س اآخر 
باأيدي خطاطي  ر�سمت  ال�سريفني« وجميع اخلط�ط  »ل�حات خطاطي احلرمني  بعن�ان 

احلرمني ال�سعوديني.
اإن��ت��اج��ات��ه��ا  اأح����دث  ج��ه��ة حكوميةعر�ست   23 اأن  اأك���د  ال�����س��ع��ودي��ة،  امل�����س��ارك��ات  وع���ن 
ثقافيا  و�سالونا  للطفل  ق�سما  �سم  ال�سعودي  اجلناح  اأن  م�سيفا  العلمية،  واإ���س��دارات��ه��ا 
ا�ستقطب العديد من الأدباء واملثقفني يف نقا�س مفتوح ا�ستمر لأكر من اثنتي ع�سرة �ساعة 

خالل اأيام املعر�س.
أبو ظبي - أحمد العياف 

من ال�سيوف، ويف مقدمتهم �سفر خادم 
احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني ب���دول���ة الإم������ارات 
العربية املتحدة الأ�ستاذ اإبراهيم بن �سعد 
ال���رباه���ي���م، وامل��ل��ح��ق ال��ث��ق��ايف ب���الإم���ارات 
ال�سحيباين،  ح��م��د  ب��ن  ���س��ال��ح  ال��دك��ت��ور 
وامللحقية  ال�سفارة  موظفي  من  والعديد 
رجال  من  العديد  جانب  اإل��ى  ال�سعودية، 
ال��ث��ق��اف��ة والإع������الم وال���ط���الب م��ن دول��ة 
جميعهم  اأن  م��وؤك��دا  ال�سقيقة،  الإم����ارات 

اأثنوا على ح�سن التنظيم وامل�ساركة.
ال��ع��ام  ���س��ج��ل��ت  اآف��������اق«    « اأن  ي���ذك���ر 
احلايل ح�سورا ب��ارزا يف كل من  معر�س 
ال��ك��ت��اب ال����دويل ب��ال��ري��ا���س ، وم��ه��رج��ان 
الدويل  اجلنادرية 28، واملوؤمتر واملعر�س 

للتعليم العايل.
أبو ظبي - علي آل سعيد

أبوظبي تقرأ »آفاق«

الملحقية السعودية تكرم الجامعة
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إعالم

قراءة: يحي القبعة

ت��ط��رق ال��دك��ت��ور ه���ادي ح�سن ح��م��ودي 
التنمية  ال��ع��رب��ي..  »الإع�����الم  ك��ت��اب��ه  يف 
اللغوية واملو�سوعية« لهذا احلقل الذي 
املحلي  للتوا�سل  الأول���ى  الو�سيلة  غ��دا 
والعاملي، م�سرا اإلى اأنه قد حان الوقت 
هوام�س  م��ن  ينتقل  اأن  الإع����الم  ل��ه��ذا 
املعرفية  متونه  اإل���ى  الق�سية  ال��ت��اري��خ 

واحل�سارية.
يف  نه�سة  اأي  اأن  ح��م��ودي  واأك����د   
اأي م��ن��ط��ق��ة م���ن ال���ع���امل ت��رت��ك��ز ال��ي��وم 
اأن��ه هو  الإع���الم، مبينا  يف قيامها على 
و�سفا  و�سفها  ي�ستطيع  ال��ذي  الوحيد 
وميادينها  جمالتها  خمتلف  يف  كامال 
ومن �ستى جوانبها كي تكتمل �سورتها 

لدى املتلقي.
التي  النافذة  هو  الإع���الم  »اأ�سبح 
نطل منها على العامل، واملراآة التي يود 
املواطنون اأن يجدوا فيها �سورتهم بكل 
اأن  ي��ري��دون  فهم  وواق��ع��ي��ة،  مو�سوعية 
يروها بال روتو�س ول �سعارات �ساخبة 
وف�سفا�سة«.. انطالقا من هذا املفهوم 
ي��ق��دم ال��دك��ت��ور ه����ادي ح�����س��ن ح��م��ودي 
يف ك��ت��اب��ه }الإع������الم ال��ع��رب��ي{ درا���س��ة 
م�ستفي�سة ي�ستعر�س فيها املرجتى من 
وتو�سيحات  مقدمة  يف  الإع����الم،  ه��ذا 
اإ�سافة  وخامتة،  ف�سول  وثمانية  اأولية 

اإلى امل�سادر واملراجع.
وا���س��ت��ه��ل امل����وؤل����ف ب��ع��د م��ق��دم��ت��ه 
ب��ت��و���س��ي��ح��ات لأ����س���ئ���ل���ة ع����ن ال��ن��ه�����س��ة 
العربية منذ اأن كانت، وعالقة الإعالن 
بها. ويجيب عن �سوؤال موؤداه: هل ثمة 
اإع�����الم ع���رب���ي؟ ردا ع��ل��ى م���ن زع���م األ 
وج��ود لإع��الم عربي بحجة عدم وجود 
ف��ك��ر ع��رب��ي ينطلق م��ن��ه الإع������الم. ثم 
حتدث عن هذا الإعالم وكيفية تعامله 
للحدود  امل��ت��ج��اوز  الف�سائي  ال��ب��ث  م��ع 

اجلغرافية وحدود القيم.
وب�����ح�����ث  ال����دك����ت����ور ح�����م�����ودي يف 
املفاهيم الإعالمية مبعانيها وحدودها 

وت���ط���ورات���ه���ا ب��ح�����س��ب وج��ه��ت��ي ال��ن��ظ��ر 
املعا�سرة.،  والغربية  الرتاثية  العربية 
انتقالت الإع��الم من مفاهيمه  متتبعا 
ووظائف  جديد،  معنى  اإل��ى  التقليدية 
عهد  للنا�س  يكن  مل  وو���س��ائ��ل  ج��دي��دة 

بها.
الإع����الم احتل  اأن  واأك����د ح��م��ودي 
م��ك��ان��ة م��ت��م��ي��زة يف ع���امل ال���ي���وم، حتى 
���س��ار ���س��ام��ال ل�����س��ت��ى ح��ق���ل ال��ن�����س��اط 
الإن�ساين، ثم األقى ال�سوء على امل�ساعر 
ال�����س��خ�����س��ي��ة وامل���م���ار����س���ة الإع���الم���ي���ة، 
الإعالمي:  )البحث  باحلديث  وتناول 
)م�سادر  ثم  واملنهج(  والأ���س��ل��وب  اللغة 
معتربا  وم��راج��ع��ه(،  الإع��الم��ي  الن�س 
اأن ن�سر البحوث والدرا�سات الإعالمية 
ه��� ال��ن�����س��اط ال���ردي���ف امل�����س��ان��د ل����الأداء 
ال�����س��ح��ف  ال���ت���ق���ل���ي���دي يف  الإع����������الين 
والإذاعات والتلفزيون وال�سبكة البينية 

)الإنرتنت(.
وع���ن م��ف��ه��وم ال��ب��ح��ث الإع���الم���ي 
ق�����ال  »ه����و ل ي���ت���ح���ّدث ع���ن )اخل����رب( 
وحت����ري����ره وال��ت��ع��ل��ي��ق ع���ل���ي���ه، ول ع��ن 
اأو متلفز، بل عن  اإعالمي مذاع  ن�ساط 
الإعالم مبفهومه ال�سا�سع الذي ي�سمل 
ال��درا���س��ات وال��ب��ح��وث وال��ت��ق��اري��ر التي 
تكون اإطار املمار�سة الإعالنية برمتها«.

املرجتى  اأن  اإل��ى  ح��م��ودي  وتو�سل 
وامل��وؤم��ل م��ن الإع���الم ه��و اأن ي���درك اأن 
اأو  املرحلي  بهدفه  مرتبطة  ممار�ساته 
ال�سرتاتيجي، من غر ان�سغال بالتافه 
م��واج��ه��ة  ال��ت�����س��ن��ج يف  اأو  ال�������ردود  م���ن 

الإعالم الآخر.
اأن  ه���و  امل���ط���ل���وب  اأن  اإل�����ى  ول���ف���ت 
ي���ت���ن���اول ه�����ذا الإع��������الم ق���ي���م امل��ج��ت��م��ع 
امل��ح��ل��ي، وع��الق��ات��ه ب��ال��ع��امل اخل��ارج��ي، 
و�سائر جوانب احلياة، بفكر واع متفتح 
التفاعل  م��ن  م��زي��دا  ال��ت��ج��رب��ة  تك�سبه 
الإيجابي امل�ستمر. و�سدد على اأن يوؤدي 
الإع������الم م��وق��ف��ه ال��ت��اري��خ��ي احل��ا���س��ر 
باأف�سل �سورة حمرتمة لها موقعها يف 

النتقالت احل�سارية.

وافقت وزارة الثقافة والإعالم موؤخرا على 
ال��راأي  لكتاب  ال�سعودية  اجلمعية  تاأ�سي�س 
من  ال��ع��دي��د  خ���را  ب��ه��ا  فا�ستب�سر  »راأي«، 
الكتاب موؤكدين اأن تاأ�سي�سها ياأتي متاأخرا، 
يف اإ�سارة اإلى اأن احلاجة اإليها كانت قائمة 
م��ن��ذ زم����ن ب��ع��ي��د، اآم���ل���ني اأن ت���ك���ون ه��ذه 
ال���راأي يف  لكتاب  وداع��م��ا  م�ساندا  اجلمعية 
اأم  ورقية  دوري��ات  كتاب  كانوا  �سواء  اململكة 

مواقع اإلكرتونية. 
وكان وزير الثقافة والإعالم الدكتور 
قد  خ��وج��ة،  ال��دي��ن  حميي  ب��ن  عبدالعزيز 
ا�ستقبل يف مكتبه اأع�ساء اللجنة التاأ�سي�سية 
وه��م  ال�����راأي،  ل��ك��ت��اب  ال�����س��ع��ودي��ة  للجمعية 
وحممد  ال�سليمان،  وخ��ال��د  ال�����س��دي  ع��ل��ي 
الح���ي���دب، وع��ب��دال��ع��زي��ز ال�����س��وي��د. واط��ل��ع 
التي  املقابلة على اخلطوات  معاليه خالل 
العمومية  لعقد اجلمعية  اللجنة  اتخذتها 

والرت�سيح لنتخابات جمل�س الإدارة.

حرية الكلمة
الكاتبة  ت��ق��ول  »ال���ي���وم«  �سحيفة  بح�سب 
حليمة مظفر »ل �سك يف اأن اأي فكرة مثل 
اإث��راء للم�سهد  جمعية كتاب ال��راأي م�سدر 
الثقايف وينظر لها املثقف باإيجابية، وكون 
ه���ذه اجل��م��ع��ي��ة يف ط���ور ال��ت��اأ���س��ي�����س يجعل 
م��ن ال�����س��ع��ب ال���وق���وف ���س��ده��ا اأو ن��ق��ده��ا، 
اأي ك��ي��ان ي��خ��دم الفكر  ت��اأ���س��ي�����س  ف��اأن��ا م��ع 
اأن تكون  اأمتنى  والثقافة والفن، ومن هنا 
هذه اجلمعية معززة حلرية الكلمة والدور 
الإي���ج���اب���ي ل��ك��ات��ب ال������راأي، وم��داف��ع��ة عن 
الكاتب �سواء كان ق�سائيا اأم معنويا، ويكون 

لها الدور احلازم يف الوقوف مع الكاتب«.
ودع������ت ج��م��ع��ي��ة ك���ت���اب ال��������راأي اإل����ى 
ال��ث��ق��اف��ي��ة  م����ن اجل���م���ع���ي���ات  ت�����س��ت��ف��ي��د  اأن 
وجمعية  امل�سرحيني  جمعية  مثل  الأخ��رى 
وغرها  ال�سحافيني  وهيئة  الت�سكيليني 
م�����ن اجل���م���ع���ي���ات ال����ت����ي مت ت���اأ����س���ي�������س���ه���ا، 
به  تقوم  �سوف  ال��ذي  ال��دور  ما  وت�ساءلت: 
اجلمعية مبعزل عن هيئة ال�سحفيني وهل 

لها دور خمتلف؟. 

كاتب الرأي
ويف�سل الكاتب �سالح الق�سيمي اأن يطرح 
�سوؤال م��وؤداه »م��ن كاتب ال���راأي؟«، هل هو 
الورقية  اليومية  ال�سحف  يف  يكتب  ال��ذي 
فقط، اأم يف املجالت الأ�سبوعية اأو ال�سهرية 

اأو الف�سلية اأي�سا؟«.
الق�سيمي بنف�سه فيقول »هو  يجيب 
من ي�ستحق اأن يطلق عليه كاتب راأي دون 
اأخ��رى مثل  غ��ره ممن يكتبون يف قنوات 
املخ�س�سة  واملواقع  الإلكرتونية  ال�سحف 

لن�سر الراأي«.
وي�����س��ي��ف » اأن�����ا م���ع ه����ذه اجل��م��ع��ي��ة 
يف  ج��اءت  اأنها  واأرى  وقالبا،  قلبا  الوليدة 

وقت منا�سب جدا و اإن تاأخرت قليال«.
تعريف  يت�سع  اأن  الق�سيمي  ومت��ن��ى 
ال���راأي،  كتاب  جميع  لي�سمل  ال���راأي  كاتب 
����س���واء ك���ان���وا مم���ن ي��ك��ت��ب��ون يف ال�����س��ح��ف 
واملجالت الورقية اأم الإلكرتونية، مبينا اأن 
كتاب املواقع الإلكرتونية يحظون مبتابعة 
م��ن اآلف ال�����زوار وم���ن ���س��رائ��ح م��ت��ع��ددة، 
خلارج  اليوم  تت�سع  ال���راأي  كتابة  اأن  مبينا 

حميط الإعالم التقليدي.
الق�سيمي  متنى  ح��دي��ث��ه،  خ��ت��ام  ويف 
مل��وؤ���س�����س��ي اجل��م��ع��ي��ة ال��ت��وف��ي��ق والزده������ار 
والرت����ق����اء ب��احل��رك��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة يف ب��ل��دن��ا 
بقيادة  ال�سعودية  العربية  اململكة  احلبيب 
راع�������ي ه�����ذه ال��ن��ه�����س��ة خ�������ادم احل���رم���ني 
ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل 

�سعود »حفظه اهلل«.

تأخرت كثيرا
وت�������رى ال���ك���ات���ب���ة ف���اط���م���ة ال���ع���ت���ي���ب���ي اأن 
ج��دا  �سحية  ع��الم��ات  املهنية  التجمعات 
التي  وم��وؤ���س�����س��ات��ه  امل���دين  املجتمع  ت�سكل 
ومت��ن��ح  ل��ل��م��ه��ن��ة  وولءا  ان���ت���م���اءا  ت��ع��ط��ي 
بتطوير  وع�سواتها  لأع�سائها  الفر�سة 
متنوعة،  جت��ارب  على  والط���الع  قدراتهم 
م�سرة اإلى اأن اجلمعيات والهيئات املهنية 
املهمة.  امل��دين  املجتمع  تطبيقات  من  تعد 
املدين، ح�سب  املجتمع  ويق�سد مبوؤ�س�سات 
مثل  حكومية  غ��ر  موؤ�س�سة  ك��ل  ف��اط��م��ة، 
وجمعيات  اخلرية  واجلمعيات  املوؤ�س�سات 
حقوق الإن�سان والنقابات املهنية والنوادي 

واملنتديات الثقافية والريا�سية.
وزادت »من هنا اأرى اأن جمعية كتاب 
ال��راأي تاأخرت كثرا، لكن لو ظهرت بقوة 
داعمة فذاك �سين�سينا مرارة التاأخر، ومن 
اجلمعية  م��ن  ننتظرها  التي  الأم���ور  اأه��م 
�سن  اإل���ى  ال��ق��رار  �سنع  دوائ����ر  م��ع  ال�سعي 
ت�����س��ري��ع��ات وق���وان���ني حت��م��ي ح��ق��وق ك��ت��اب 

الراأي«.

كتاب يتفاءلون بــ »رأي« 
ويطالبون بتوسيع المفهوم

حليمة مظفر: أرحب بأي كيان
يخدم الثقافة ويعزز  حرية الكلمة
القصيمي: األقالم اإللكترونية تحظى
بمتابعة واسعة ويجب أن تشملها الجمعية
فاطمة العتيبي: ننتظر من الجمعية
سن قوانين تحمى كتاب الرأي

حمودي يقيم
اإلعالم العربي.. في كتاب
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تقنية

رتويت

ناق�س جمموعة من علماء الف�ساء يف موؤمتر عقد باأملانيا الأ�سبوع 
الهائمة  امل��خ��ل��ف��ات  م��ن  لآلف  للت�سدي  اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ات  امل��ا���س��ي، 
بالف�ساء والتي قد تهدد الأر�س والأقمار ال�سناعية املحلقة يف مدار 

كوكبنا.
احلربة  بخطة  ت�سمى  خطة  امل��ق��رتح��ة،  اخل��ط��ط  �سمن  وم��ن 
ف�سائية  مطاردة  مركبة  ا�ستخدام  على  تعتمد    ،harpoon plan
الهائمة(، حربة  )املخلفات  اقرتابها من  لدى  ماأهولة، تطلق  غر 
القطع  ل�سحب  حجما،  اأ�سغر  دفع  وح��دة  ت�ستخدم  ثم  ومن  �سائكة 
الف�سائية نحو الغالف اجلوي حيث حترتق باأمان عند اإعادة دخول 
ال��ذي متت جتربته يف  ي�سطاد اجلهاز،  اأن  ويتوقع  اجل��وي.  املجال 
اأهداف يف كل مهمة، مقلال  خمتربات باململكة املتحدة، نحو ع�سرة 
بذلك، كم املخلفات الهائمة ال�سابحة يف الف�ساء والتي ي�سل اإجمايل 
وزنها اإلى �ستة اآلف طن يف املدار الأر�سي فقط، مما يخلق تهديدا 

ل�سبكات الت�سالت والتلفزة وكذلك الأر�ساد اجلوي.
األي�س  الأر���س،  كوكب  ون�سيان  بالف�ساء  الهتمام  كل هذا  ملاذا 
الهائمة على �سطح كوكبنا قبل تلك  املخلفات  بنا تنظيف  الأح��رى 

الهائمة خارجه خ�سو�سا اأننا نحن من خلفها.
نحن يف كوكب الأر�س ل نطمح اإلى اهتمام مماثل للذي يجده 
الف�ساء، لكننا ناأمل على الأقل يف اإزالة بع�س املخالفات التي �سربت 
بيننا اأمرا�سا ل حت�سى ول تعد ب�سبب التلوث البيئي مثال، ويكفي 
اأن �سيارة ل يتجاوز ثمنها اأ�سابع اليد الواحدة، تلحق ال�سرر مبئات 

الأ�سخا�س وحترمهم التمتع باأب�سط حقوقهم يف �سن مبكرة.
ونعلم اأن خمالفاتنا لن ي�سبطها »�ساهر« ول »رادار« ول »قمر 
اأمامهم  �سناعي«، لذا ن�سلم بها بيننا ون�ست�سلم ملرتكبيها ون�سحك 

اليوم ثم نبكي غدا..
اأحيانا يراودنا اإح�سا�س باأن اجلن�س الب�سري ي�سعى اإلى تدمر 
الأر�س ولي�س تعمرها، وهو ما يجعلنا نطرح اأ�سئلة على �ساكلة: هل 
�سياأتي يوم ي�سبح فيه كوكب الأر���س، الكوكب املهجور وتولد حياة 

اأخرى على كوكب اآخر تبداأ �سيئا ف�سيئا يف تدمره اأي�سا!.

مخالفات الفضاء ومخلفاتنا

حسن العواجي

بال�ستيكية  رقاقة  التقنية،  لالأبحاث  الأمل��اين  فهانوفر  معهد  يف  خ��رباء  ط��ور 
حلماية الآلت والأجهزة فائقة التطور من القر�سنة الفكرية.

ويقول اخلرباء اإن هذه الرقاقة �ستكون مبنزلة خامت اإلكرتوين على املنتج 
املراد حمايته، موؤكدين اأن اخرتاعهم يعد نقلة جديدة يف هذا الجتاه، موؤكدين 
اأن حماية الربامج الإلكرتونية املهمة كانت تعتمد على ت�سفر حا�سوبي وهي 
الرقاقة  اأن هذه  تالية، مبينني  اإل��ى خطوة  كانت حتتاج  الثمن  باهظة  حماية 

اجلديدة تربط الآن بني احلماية ال�سلبة واحلماية الربجمية.
املكونات  اأ�سا�سي من  اأنها حتتوي على ح�سا�سات، وهي جزء  اأو�سحوا  كما 

ال�سلبة للمنتجات.

اأع���ل���ن���ت ���س��رك��ة ن��وك��ي��ا ع���ن ه��ات��ف��ه��ا 
اأول  يعد  ال���ذي   »210 »اآ���س��ا  اجل��دي��د 
ه���ات���ف م�����زود ب����زر خم�����س�����س لفتح 
)وات�����س  ال���ف���وري  ال��رتا���س��ل  تطبيق 

اآب(.
اأعلنت  ال���ذي  ال��ه��ات��ف  وي�سنف 
ع��ن��ه ال�����س��رك��ة، �سمن ف��ئ��ة ال��ه��وات��ف 
ذات امليزانية املنخف�سة، اإذ ل يتجاوز 
وي��دع��م  اأم��ري��ك��ي��ا،  دولرا   72 ���س��ع��ره 

رقاقة بالستيكية لحماية
المنتجات من القرصنة الفكرية  

»آشا 210« هاتف أصحاب الدخل المحدود
الت�������س���ال ب�����س��ب��ك��ات )ال������واي ف����اي(، 
الجتماعي  للتوا�سل  تطبيقات  مع 
مثبتة م�سبقا، مثل في�سبوك وتويرت 

ويوتيوب.
ه���ات���ف  اأن  م����راق����ب����ون  وي�������رى 
رواجا  يلقى  قد  اجلديد،   »210 »اآ�سا 
ل���دى اأ���س��ح��اب ال��دخ��ل امل��ح��دود من 
م�ستخدمي تطبيق )وات�س اآب( الذي 
الرتا�سل  تطبيقات  اأ���س��ه��ر  م��ن  يعد 

م�ستخدميه  ع��دد  يبلغ  اإذ  ال��ف��وري، 
بتبادل  يقومون  �سهريا،  مليون   200
اأك����ر م���ن ث��م��ان��ي��ة م��ل��ي��ارات ر���س��ال��ة 
واردة يومياً و12 مليار ر�سالة �سادرة، 
اآب(  )وات�������س  ���س��رك��ة  بح�سب  وذل����ك 

املطورة للتطبيق.
ُيذكر اأن هذا الهاتف لي�س الأول 
�سابقا  ن��وك��ي��ا  ق��ام��ت  اإذ  ن���وع���ه،  م���ن 
ب��زر خم�س�س  ب��اإ���س��دار هاتف م��زود 

الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل  �سبكة  لفتح 
)في�سبوك( مبا�سرة.

وي��اأت��ي ه��ات��ف »اآ���س��ا 210« ال��ذي 
 series40 الت�سغيل  بنظام  يعمل 
ال��ت��اب��ع ل�����س��رك��ة ن��وك��ي��ا، ب��ع��دة األ����وان 
والأرج���واين.  والأزرق  الأ�سفر  مثل 
وي���ت���وق���ع اأن ي��ت��م ط����رح ال���ه���ات���ف يف 
الأ����س���واق، اأواخ����ر ال��رب��ع ال��ث��اين من 

العام اجلاري 2013.

كمبيوتر دفتري
بنظـام »أندرويد«

�شا�شة  على  يعتمد  جديد  دفرتي  كمبيوتر  طرح  من  �لعاملية  »غوغل«  �شركة  �قرتبت 
ال  ب�شعر  و�شيتوفر  »�أت��وم«  نوع  من  �الأمريكية  �إنتل  �شركة  من  ومعالج  باللم�س  تعمل 

يتجاوز 200 دولر. 
�ل�شعر،  بهذ�   »8 »ويندوز  نظام  على  تعتمد  دفرتية  كمبيوتر�ت  توفر  ول�شعوبة 
�لت�شغيل  نظام  �عتماد  لقاء  �مل�شنعني  على  مايكرو�شوفت  تفر�شها  �لتي  للكلفة  نظر� 

�خلا�س بها، فقد قررت »غوغل« بالتعاون مع �إنتل، طرح هذ� �لكمبيوتر.
وعلى �لرغم من تاأكيد �ل�شركتني �قرت�بهما من طرح �لكمبيوتر �لدفرتي �جلديد، 

�إال �أنه مل يحدد وقتا الإطالقه، كما مل يتم �لتحدث عن مو��شفاته �لتقنية.
دفرتية  كمبيوتر�ت  تطوير  على  م�شنعة  �شركات  مع  عملت  »جوجل«  �أن  يذكر 
تعتمد على نظام »كروم �أو �إ�س« �لذي تطوره هي �أي�شا، �إال �أنها وللمرة �الأولى تك�شف 

عن �عتماد �أندرويد يف �لكمبيوتر�ت �لدفرتية.
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شخصيات

شباب  أن  الزيد  علي  بن  محمد  األستاذ  سابقا،  عسير  منطقة  أمارة  وكيل  أكد 
منطقة عسير يعانون من قلة الوظائف، داعيا القطاع العسكري إلى احتوائهم 
للتخفيف من حدة البطالة، مبينا أن الشباب هم عماد الوطن وحماته »خاصة أن 

المملكة مترامية األطراف واألعداء يتربصون بها من كل جانب«.

وكيل أمارة منطقة عسير سابقا
األستاذ محمد بن علي الزيد:

أنصح الطالب باالجتهاد 
وعدم االهتمام بالتخرج 

من أجل الوظيفة
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شخصيات

بطاقة
األستاذ محمد بن علي بن عبدالعزيز الزيد

• عني موظفا باأمارة منطقة ع�سر بتاريخ 1376/2/1ه� - 1385/1/26ه�
• نقل بالرتقية عن طريق امل�سابقة لالإدارة العامة للجوازات واجلن�سية بالريا�س بتاريخ 1385/1/26ه� -1385/5/25ه�
• كلف بالعمل باإدارة اجلوازات واجلن�سية باأبها مب�سمى مفت�س مركزي لكل مناطق ع�سر وجازان وجنران والباحة من 

1385/5/25ه�- 1389/1/15
• ر�سح مديرا للجوازات واجلن�سية باأبها بتاريخ 1389/1/15ه�- 1393/3/25ه�

• نقلت خدماته اإلى اإمارة منطقة ع�سر بتاريخ 1393/3/25ه� مديرا لإدارة احلقوق اخلا�سة حتى 1402/1/7ه�
• ر�سح مديرا لإدارة احلقوق اخلا�سة من 1402/1/7ه� - 1411/10/22ه�

• ر�سح وكيال م�ساعدا لإمارة منطقة ع�سر من 1411/10/22ه� - 1412/8/13ه�
• كلف بالعمل وكيال لإمارة منطقة ع�سر من 1412/8/13ه� 

• ر�سح لوظيفة وكيل اإمارة منطقة ع�سر بتاريخ 1414/9/11ه� - 1423/7/1ه�
• مت متديد خدماته خلم�س �سنوات من 1418/7/1ه�

• مت التعاقد معه من 1423/7/1 ه� حتى اأنهيت خدمته على طلبه بتاريخ 1426/7/1ه�.

حوار: محمد إبراهيم

�أول عمل �إد�ري �شغلته؟
ب����ت����اري����خ  ك��������ان  م����ار�����س����ت����ه  ع����م����ل  اأول 
1376/2/1ه������������ مب�����س��م��ى ك���ات���ب ب���اإم���ارة 
منطقة ع�سر والراتب على ما اأذكر كان 
امل��رات��ب فقد ك��ان��ت تبداأ  اأم���ا  400 ري���ال، 
الو�سع  بعك�س  الأول���ى  اإل��ى  التا�سعة  من 

احلايل.

عملت فرتة طويلة وكيال الإمارة 
منطقة ع�شري..  حدثنا عن

هذه التجربة؟
ع��م��ل��ت وك���ي���ال لإم�������ارة م��ن��ط��ق��ة ع�سر 
ب��ع��د ���س��ن��وات م���ن ال���ت���درج يف ال��وظ��ائ��ف 
وكانت جتربتي خالل عملي  وامل�سميات، 
من 1376/2/1ه� اإلى 1426/7/1ه� كبرة 
ومتنوعة، ول يت�سع املجال هنا ل�سرحها  
اأن ما يوجزها هو معرفة  اإل  بالتف�سيل 
حوائجهم،  ق�ساء  يف  وامل�����س��اع��دة  النا�س 
حقوقهم  اإع���ادة  يف  ال�سعفاء  وم�ساعدة 
والن�سح  ال��ظ��امل،  م��ن  املظلوم  واإن�����س��اف 
�سعيدا  وك��ن��ت  ���س��ل��وك��ه،  لتعديل  ل��ل��ظ��امل 
املنطقة  تنمية  �ساركت يف حتقيق  عندما 

وحفظ الأمن.
 وق�������د اأع����ط����ت����ن����ي ت����ل����ك الأع����������وام 
وتفاوت  الق�سايا  نوعيات  ع��ن  انطباعا 
�سكاواهم  �سياغة  يف  اأ���س��ح��اب��ه��ا  تفكر 
العمل  وك��ان  وتوجهاتهم،  ومطالباتهم 
اأن الإمكانات  يف ذلك الوقت ممتعا رغم 
تكن  مل  احل��دي��ث��ة   والتقنيات  والأدوات 

متوافرة.
اأنا�س كثرين فتعلمت  تعاملت مع 
والو�سوح  وال�سفافية  النوايا  ح�سن  اأن 
ع��ام��ل مهم اإل���ى ج��ان��ب ال��ع��دل والأم��ان��ة 
يف  �سك  ول  النا�س،  ر�سا  تك�سب  وبذلك 
الجتهاد  لكن  الق�سايا معقدة  بع�س  اأن 
والت�ساور وتبادل الآراء كان قد �ساعد يف 
اإيجاد احللول والتفاعل، والتعاون له دور 
يتم  ملا  املواطنني  تقبل  اإل��ى جانب  مميز 
من اإج��راءات بعد اأن اأدرك��وا ما بذل من 
جهود ونزاهة، وعدم تف�سيل طرف على 

الطرف الآخر اإل باحلق والعدالة. 

�شغلت من�شب �الأمني �لعام
جلائزة �أبها للخدمة �لوطنية..

هل ترى �أنها حققت �أهد�فها ؟
كان الهدف من اجلائزة التحفيز و�سحذ 
ال��ه��م��م وال��ت��ن��اف�����س، وق���د ح��ق��ق��ت بع�س 
وكبرة  عظيمة  ر�سالتها  لكن  اأه��داف��ه��ا 
وم�سيئته  اهلل  ب���اإذن  و�ست�سل  وم��ت��ج��ددة 
اإلى حتقيق تلك الأهداف ولو بعد حني.

ما راأيك فيما حتقق من اإجنازات 
تنموية للمنطقة؟

كبرة  اإجن���ازات  من  للمنطقة  حتقق  ما 
وك���ث���رة، وهلل احل���م���د، وق���د ���س��م��ل��ت كل 
والقت�ساد  كالتعليم  التنموية  املجالت 
وال���ع���م���ران وال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة ك��ال��ط��رق 
وامل��ي��اه وال�سرف  وامل���ط���ارات وال��ك��ه��رب��اء 
من  ال��ك��ث��ر  الآن  ون�����س��اه��د  ال�����س��ح��ي، 

امل�ساريع يف كل مدينة.
وتعالى  �سبحانه  هلل  الف�سل  ويعود 
الأمر يحتاج  الكرمية، ولكن  للقيادة  ثم 
اإل�����ى م��ت��اب��ع��ة وم���راق���ب���ة و���س��ي��ان��ة تلك 
واملواطنني  امل�سوؤولني  قبل  من  امل�ساريع 
والرتقاء بها من خالل حتمل امل�سوؤولية 
امل�سرتكة باقتدار، فاملالحظ اأن ال�سركات 
بتعجيل  مبالية  غر  املنفذة  واملوؤ�س�سات 
ت��ل��ك امل�����س��اري��ع وج��ودت��ه��ا، وال��دل��ي��ل بني 

اأيدينا واأمام اأعيننا.

ماذا تعني لك جامعة
امللك خالد؟

ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د ذل���ك ال���ن���ور ال���ذي 
انطلق يف املنطقة يخرج لنا تلك الكوكبة 

العلمية من الدكاترة والأطباء والعلماء 
الطويل  النف�س  وهي  عام،  كل  واملثقفني 
من  ل��ل�����س��ب��اب  وم��ت��ج��دد  واع����د  مل�ستقبل 
ذك����ور واإن������اث، وم���ن���ارة ع��ل��م ف��اع��ل��ة لكل 
ول��ه��ا دور  وت��ع��ل��م،  امل��ع��ط��ي��ات م��ن تعليم 
ال�سبق  ل��ه��ا  جم��ت��م��ع��ي ع��ظ��ي��م، واأمت���ن���ى 
يف  والتنوع  والبتكار  التجديد  يف  دائما 
لال�ستجابة  ومهاراته  التخرج  خمرجات 
ملتطلبات �سوق العمل ومواكبة اجلامعات 

العمالقة.

كيف تقيم الفر�س الوظيفية 
�ملتاحة لل�شباب يف منطقة ع�شري؟

امل�ستقبل  عماد  هم  واإناثا  ذك��ورا  ال�سباب 
ل��ه��م ط��م��وح��ات ك��ب��رة وي��ح��م��ل��ون همما 
عالية ويتمتعون بذكاء وفطنة متاأ�سلة، 
ول غرو فهم اأبناء واأحفاد اأولئك الرجال 
والن�ساء الذين قابلوا احلياة بكل اقتدار، 
الى  اجت��ه��وا  ب��ل  الوظائف  ينتظروا  فلم 
امل��ج��الت الأخ����رى ك��ال��زراع��ة وال��ت��ج��ارة 
واملهن احلرفية، واأمتنى اأن يتجه ال�سباب 

لتلك املجالت ففيها اخلر الكثر.

جامعة الملك خالد 
منارة علم فاعلة.. 

ودورها المجتمعي 
عظيم

الشباب عماد الوطن.. 
والقطاع العسكري 

يمكن أن يخفف 
البطالة

عسير تشهد مشاريع 
تنموية واسعة 

لكنها بحاجة 
لمتابعة إدارية

ق��ل��ة  ي��������درك  اجل���م���ي���ع  اأن  ومب������ا   
باأعداد  مقارنة  واأنها حمدودة  الوظائف 
ال�����س��ب��اب، ف����اإن ل����دي اأم���ن���ي���ات اأرج�����و اأن 
تتحقق، وتتمثل هذه الأمنيات يف التو�سع 
يف ا�ستيعاب ال�سباب بالوظائف الع�سكرية 
مرتامية  ال�سعودية  العربية  اململكة  لأن 
من  بها  يرتب�سون  والأع����داء  الأط����راف 
كل جانب وال�سباب عماد الوطن وحماته 

عندما ينخرطون يف تلك الوظائف.
نوعية  م�سانع  اإق��ام��ة  اأمت��ن��ى  ك��م��ا 
�سواء  متخ�س�سة  �سركات  قبل  من  ت��دار 
�سركات الداخل الناجحة ك�سركة اأرامكو 
اأجنبية  ���س��رك��ات  ق��ب��ل  م��ن  اأم  ���س��اب��ك،  اأم 
وحتت اإ�سراف الدولة يلتحق بها ال�سباب 
وال�������س���اب���ات ك���ل ح�����س��ب ت��خ�����س�����س��ه، لأن 
اململكة بحاجة الى تنوع يف الدخل ويجب 

اأن حتقق لل�سباب فر�س عمل.

من واقع خربتك ال�سخ�سية..
كيف ترى �لو�شع �الإد�ري

يف اململكة؟
ولكنه  جيد  اململكة  يف  الإداري  ال��و���س��ع 

يحتاج الى تعديل وترقية بع�س الأنظمة 
العمل  اأن  يف  �سك  ول  تنفيذها،  وتفعيل 
ال��ت��ج��دي��د  اإل�����ى  دائ���م���ا  ي��ح��ت��اج  الإداري 
العقوبات  وتطبيق  والتفعيل  والب��ت��ك��ار 
بحق من ل يحرتم النظام فالهيبة تكمن 

وراء ذلك.

كيف ميكن ال�ستفادة من اخلربات 
الإدارية للمتقاعدين؟ 

كل  املتقاعدون  اكت�سبها  التي  اخل���ربات 
ول���ن يبخلوا  يف جم��ال��ه ج��ي��دة وم��ه��م��ة 
ب��ه��ا ع��ن��دم��ا ت��ط��ل��ب م��ن��ه��م ل��ك��ن التقنية 
احلديثة متطورة وت�سابق الزمن ول بد 
اأطروحاتها  وفق  والعمل  م�سايرتها  من 
وبكل  بها  مقتنعون  وال�سباب  وتقنيتها، 

جديد.

هل تنوي تدوين خرباتك
يف كتب اأو مذكرات ؟

لأن  خرباتي  تدوين  الآن  حتى  اأق��رر  مل 
بالتقنية  وي��ه��ت��م  يتجه  اجل��دي��د  اجل��ي��ل 

احلديثة ويتابعها ول يقتنع بغرها.

كيف ميكن حت�شني �ل�شباب
من فنت الع�سر  احلديث؟

يواجهون  والإن��اث  الذكور  من  ال�سباب 
وتاأخذهم  بهم  تع�سف  وم��غ��ري��ات  فتنا 
وال�سبب  اهلل  رح��م  اإل من  ال�سياع  ال��ى 
و����س���ائ���ل ال��ت��ق��ن��ي��ات احل���دي���ث���ة و���س��ي��وع 
الن������رتن������ت وم����ن����ت����دي����ات ال���ت���وا����س���ل 
الج���ت���م���اع���ي وامل�����واق�����ع الإل���ك���رتون���ي���ة 
وال��ت��ع��ارف  ال��ت��وا���س��ل  ���س��ه��ل��ت  جميعها 

ونحت بال�سباب الى مناح خطرة.
ال�سباب من اجلن�سني  اأدع��و   وهنا 
اإل�����ى الن���ت���ب���اه ل���ذل���ك واإل������ى ال��ت��م�����س��ك 
العقيدة  وتاأ�سيل  وعمال  ق��ول  بالدين 
ف��اإن  ه��و معلوم  وك��م��ا  ل��ه��م،  املنقذ  فهي 
والعالقة  يتعار�سان،  ل  والدين  العلم 
ب��ي��ن��ه��م��ا ق���وي���ة، ول��ل�����س��ب��اب ط��م��وح��ات 
واأط�����روح�����ات م�����س��روع��ة م���ق���درة تلقى 
حفظها  الر�سيدة،  القيادة  من  ترحيبا 

اهلل.
 ومما ل �سك فيه اأن على الوالدين 
م�سوؤولية  واملجتمع  والأ���س��ر  والأق����ارب 
جت�����اه اأولده�����������م، وامل����ط����ل����وب ت��ب�����س��ر 

جلت  اهلل  اأ���س��األ  ينفعهم،   مب��ا  ال�سباب 
يريهم  واأن  ال��ه��داي��ة  ل�سبابنا  ق��درت��ه 
احل���ق ح��ق��ا وي��رزق��ه��م ات��ب��اع��ه وي��ري��ه��م 

الباطل باطال ويرزقهم اجتنابه.

ما راأيك يف الدور املجتمعي للمراأة 
؟

امل��راأة جديرة بامل�ساركة يف بناء املجتمع 
وخ���دم���ة وط���ن���ه���ا، وق����د ح��ق��ق��ت بع�س 
ال��ن��ج��اح��ات، وامل���ج���ال اأم���ام���ه���ا م��ف��ت��وح 
ل��ك��ن��ن��ي اأخ�������س���ى ع��ل��ي��ه��ا م����ن ال����غ����رور 
واخل���روج ع��ن امل��ب��داأ وال��ه��دف املتعارف 
عليه من حيث احل�سمة واحلياء، واأدعو 
اهلل لها بالعون والتوفيق ومراقبة ربها 
عز وجل �سرا وعالنية يف كل ت�سرفاتها، 
اإذا  وكلمتها  مكانتها  لها  تكون  و�سوف 

حافظت على هذه املبادئ والأهداف.
 امل�������راأة ن�����س��ف امل��ج��ت��م��ع ودوره�����ا 
امل��ج��الت املهياأة لها، و  ب��ارز ووا���س��ح يف 
اإعطائها  اإل��ى  وحتتاج  ملمو�س  جناحها 
م��زي��دا م��ن ال��ث��ق��ة ب��ال��ن��ف�����س، ويف نف�س 

الوقت حتتاج للن�سيحة وامل�سورة.

كلمة توجيهية لأبنائك
�لطالب و�لطالبات ؟

اأط��ل��ب م��ن ط���الب وط��ال��ب��ات جامعة 
امل�����ل�����ك خ�����ال�����د اجل��������د والج�����ت�����ه�����اد 
وال��ت��ح�����س��ي��ل ال��ع��ل��م��ي ال���ن���اف���ع دون 
اله���ت���م���ام ب��ال��ت��خ��رج ف��ق��ط م���ن اأج���ل 

الوظيفة.
ف��ال��ع��ل��م ه���و امل��ط��ل��ب الأ����س���ا����س، 
الطالب  يح�سل  ف�����س��وف  حت��ق��ق  واإذا 
�سواء  يريدانه  م��ا  ك��ل  على  والطالبة 
امل����رم����وق����ة يف  امل���ك���ان���ة  اأم  ال���وظ���ي���ف���ة 

املجتمع.
»ق��ل ه��ل ي�ستوي  ق��ال اهلل تعالى 
الذين يعملون والذين ل يعملون اإمنا 

يتذكر اأولوا الألباب«.
من املالحظ وامل�ساهد اأن العامل 
واملثقف يفر�س احرتامه على اجلميع 
اإليه  انت�سابه  الكل يطمع يف  وبالتايل 
ال�سركات  اأم  الإدارات احلكومية  �سواء 

واملوؤ�س�سات.
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سبعة أيام
إهتماما منها بمتابعة الحياة األكاديمية لطالب وطالبات الجامعة، وعكس انطباعاتهم ومشاعرهم وتفاصيل أنشطتهم اليومية، ترصد »آفاق« مشاهد جميلة من يوميات الطالب والطالبة عبر أحاديث 
ودية مباشرة لنماذج طالبية من مختلف التخصصات، وتتيح لهم الفرصة ليرووا وقائع حياتهم الجامعية بألسنتهم عبر زاوية » سبعة أيام« في جو عفوي ال يشوبه تكلف وال تتدخل فيه يد التحرير.

ي��وم الأرب��ع��اء ه��و ال��ي��وم الوحيد ال��ذي ل 
درا�سية،  حما�سرات  بجدويل  فيه  توجد 
ولذلك اأق�سي نهاره بالنوم حتى ال�ساعة 
واأتناول  حينها  اأ�ستيقظ  ع�سرة،  الثانية 

وجبة الإفطار.
ب��ع��د ذل���ك اأق�����س��ي وق��ت��ي مب��ا يعود 
ق��راءة  اأو  ال��ن��ت،  ت�سفح  م��ن  علي  بالنفع 
الكتب الدرا�سية حتى �سالة الع�سر التي 

اأق�سيها مع جماعة امل�سجد. 
ع��ن��دم��ا اأن��ت��ه��ي م��ن ال�����س��الة اأذه���ب 
وال�سخ�سية  العائلية  امل�ستلزمات  لق�ساء 
املغرب  بعد �سالة  ما  الفرتة  وج��دت.  اإن 
اأعتربها وقت اجللو�س مع العائلة ل�سرب 
القهوة واحلديث معهم حتى تناول وجبة 
الع�ساء  وجبة  من  النتهاء  بعد  الع�ساء. 
اأجتمع مع اأ�سدقائي الذين مل اأقابلهم يف 
�سويا،  واملذاكرة  احلديث  لتبادل  ال�سباح 
اإل��ى  اأرج���ع  ع�سرة  الثانية  ال�ساعة  وعند 

البيت للنوم ل�ستقبال يوم جديد. 
منصور علي السالطين
كلية التربية- تربية خاصة

األربعاء

اإلى اجلامعة لأح�سر  اأذهب  باأداء �سالة الفجر، وبعدها  اأبداأ �سباحي كالعادة 
حما�سراتي التي متتد اإلى ال�ساعة الثانية ع�سرة.

الأهل،  واأتناوله مع  الغداء  اأن يجهز  اإلى  واأنتظر  البيت  اإلى  اأرجع  بعدها 
وعند النتهاء من الغداء، اأ�ستغل فرتة الراحة بقيلولة حتى اأذان الع�سر.

ال�سن من  كبار  مع  اجللو�س  اأف�سل  اأنني  الع�سر، ومبا  فري�سة  اأداء  عند 
العائلة فاإنني اأق�سي وقت الع�سرية معهم بتناول القهوة وال�ستماع  حلديثهم 

حتى حتني �سالة املغرب.
عقب ذلك، اأرجع اإلى البيت واأبداأ يف مراجعة الدرو�س وحل الواجبات اإن 
وجد. بعد الع�ساء، اأجل�س مع الأهل لتناول وجبة الع�ساء. وعندما تاأتي ال�ساعة 

العا�سرة اأذهب اإلى فرا�سي للنوم.

أحمد جابر مفرح الفيفي
كلية الهندسة

الثالثاء

اأ���س��ح��و م��ب��ك��را ع��ن��د ال�����س��اع��ة ال��ع��ا���س��رة 
اأب��داأ  ثم  الفطور  وجبة  لأت��ن��اول  �سباحا 
اجل��م��ع��ة مع  ف��ري�����س��ة  لأداء  ال��ت��اأه��ب  يف 

اجلماعة.
 بعد النتهاء من فري�سة اجلمعة، 
اأعود اإلى املنزل واأتناول وجبة الغداء مع 
تلفزيوين.  برنامج  اأي  اأت��اب��ع  ث��م  الأه���ل 
وعندما يحني وقت �سالة الع�سر اأذهب 
مع  اأخ��رج  وبعدها  لل�سالة،  امل�سجد  اإل��ى 

الأهل اإلى اأحد املنتزهات اأو احلدائق.
اإث��ر ذل��ك، اأرج��ع اإل��ى املنزل لأجتهز 
واأذه���������ب اإل�������ى ال����ك����ويف �����س����وب  مل��ق��اب��ل��ة 
اأ�سدقائي  واأتناول معهم وجبة الع�ساء، 
ث��م اأع����ود اإل����ى ال��ب��ي��ت مل��راج��ع��ة درو���س��ي، 

وعند ال�ساعة الثانية ع�سرة اأخلد للنوم.
اإج��ازة نهاية  اأنهيت  اأكون قد  وبهذا 
الأ�سبوع لأ�ستعد ل�ستقبال اأ�سبوع درا�سي 

جديد.

موسى أحمد العزق  
الهندسة الميكانيكية

الجمعة

وذل��ك  املف�سل،  يومي  ه��و  اخلمي�س  ي��وم 
ل��ع��دم ارت���ب���اط���ي مب��ح��ا���س��رات درا���س��ي��ة. 
اأت��ن��اول  العا�سرة،  ال�ساعة  فيه  اأ�ستيقظ 
وجبة الإفطار، وبعدها اأذهب لأداء �سالة 
ذل��ك،  عقب  امل�سجد.  جماعة  م��ع  الظهر 
اإل��ى ال�سوق خلدمة الأه��ل واإكمال  اأذه��ب 
م���ا ي��ن��ق�����س��ه��م م���ن م�����س��ت��ل��زم��ات، وع��ن��د 
حتني  حتى  الغداء  وجبة  اأنتظر  الرجوع 
واأت��ن��اول��ه��ا م��ع الأه����ل. ب��ع��د ذل���ك اأ�سلي 
ال��ع�����س��ر واأذه�����ب اإل����ى ال���ن���ادي ال��ري��ا���س��ي 
ال��ذي يعد ج��زءا من حياتي اليومية ول 

اأنتهي منه اإل عند �سماع اأذان املغرب.
اأرجع اإلى البيت للجلو�س مع الأهل 
ي��ت��ع��ل��ق بحياتنا  ف��ي��م��ا  م��ع��ه��م  واحل���دي���ث 
اأ�سدقائي  م��ع  اأذه���ب  وب��ع��ده��ا  العائلية، 
واأت����ن����اول وج��ب��ة ال��ع�����س��اء م��ع��ه��م ون��ك��م��ل 
�سهرتنا بال�سوالف حتى يحني وقت النوم 

الذي اأرجع فيه اإلى البيت.

رائد عوض القحطاني
كلية الحاسب- هندسة شبكات

الخميس

السبت

اأ�ستيقظ لأداء �سالة الفجر وقراءة 
اأذك���������ار ال�������س���ب���اح وال���������ورد ال��ي��وم��ي 
ث���م اأذه������ب اإل�����ى اجل��ام��ع��ة حل�����س��ور 

املحا�سرات اخلا�سة بهذا اليوم.
ي��ت��خ��ل��ل امل���ح���ا����س���رات ���س��اع��ات 
بتالوة  وقتي  فيها  اأق�سي  ا�سرتاحة 
اأتوجه  ثم  اهلل  كتاب  من  اأحفظه  ما 
�سالة  لأداء  الكلية  يف  امل�سلى  اإل���ى 
ال��ظ��ه��ر، وب��ع��د الن��ت��ه��اء م���ن ي��وم��ي 

اجلامعي اأرجع اإلى املنزل.
 ب����ع����د ذل��������ك، اأت�������ن�������اول وج���ب���ة 
ال���غ���داء م��ع ع��ائ��ل��ت��ي ح��ي��ث ن��ت��ج��اذب 
اأط����راف احل��دي��ث ح��ت��ى ي��ح��ني اأذان 
بت�سفح  اأق���وم  بعدها  امل��غ��رب،  �سالة 
الن�����رتن�����ت وال������ق������راءة وا����س���ت���ذك���ار 
مع  الع�ساء  وجبة  واأت��ن��اول  درو���س��ي، 
الأهل كالعادة ومن ثم اأقوم باأعمال 
ال�ساعة  ح���وايل  تنتهي  ال��ت��ي  امل��ن��زل 
احل��ادي��ة ع�����س��رة، وب��ع��ده��ا اأخ��ل��د اإل��ى 
النوم ا�ستعدادا لليوم التايل متفائلة 

باأن يكون �سعيدا.

إبتسام عسيري

األحد

وق���راءة  الفجر  ب�سالة  ي��وم��ي  اأب����داأ 
اأذهب  الإفطار  وبعد  ال�سباح،  اأذك��ار 
يف  ���س��اع��ات  ت�سع  لأق�����س��ي  للجامعة 
الكلية م��ا ب��ني حم��ا���س��رات، وق���راءة 
جمال�س  وح�سور  فائدة،  فيها  كتب 
ال�����ذك�����ر يف ال�������س���اع���ة الأول����������ى م��ن 
ال��ق��راآن  وت�سميع  وق����راءة  ال�����س��ب��اح، 
ال��ك��رمي وال�����س��الة، ث��م اجللو�س مع 
ال�����س��دي��ق��ات، وم���ن ث���م ال���ع���ودة اإل���ى 

املنزل واأداء �سالة الع�سر.
ب��اأخ��ذ  اأق����وم   يف بع�س الأوق�����ات 
واإن  الع�سر،  بعد  ال��راح��ة  من  ق�سط 
كان لدي اختبار فاإنني اأق�سي الوقت 
م��ا ب��ني ال��ع�����س��ر وامل���غ���رب ب��امل��ذاك��رة، 
امل��غ��رب ومنها   اأق���وم لأداء ���س��الة  ث��م 
اإل��ى ق��راءة اأذك��ار امل�ساء ثم ا�سرتجاع 
م��ق��ررات��ي وح���ل ال���واج���ب���ات وق����راءة 
الورد اليومي، ثم اجللو�س مع الأهل 

واأداء �سالة الع�ساء.
 عقب ذلك، اأجتهز لليوم التايل 
واأت����ف����رغ ل��ق�����س��اء اأ����س���غ���ايل ال��ي��وم��ي��ة 
الأخ����رى، واأخ����را اأخ��ل��د اإل���ى ال��ن��وم. 

وذلك يوم من اأيامي الدرا�سية.

صالحه سعيد فهران

اإلثنين

وق����راءة  ال��ف��ج��ر  ���س��الة  لأداء  اأق�����وم 
الأذك�����ار ال��ي��وم��ي��ة، ث��م اأت���ن���اول وجبة 
الإفطار، وبعدها اأجتهز  للذهاب اإلى 
اجلامعة وح�سور الدر�س اليومي يف 

امل�سلى ثم ح�سور املحا�سرات.
عند دخ���ول وق��ت ���س��الة الظهر 
ال�����س��الة،  امل�����س��ل��ى لأداء  اإل����ى  اأذه�����ب 
حتى  �سديقاتي  م��ع  اأجل�س  وبعدها 

يحني وقت العودة للمنزل.
 ع��ن��د ال��و���س��ول، اأت���ن���اول وجبة 
الغداء مع الأهل واأداء �سالة  الع�سر، 
وب���ع���ده���ا اأرت�������اح ق��ل��ي��ال ح��ت��ى يحني 
ال�سالة،  م��ن  الن��ت��ه��اء  عند  امل��غ��رب. 
اأقوم باملذاكرة واجللو�س مع الأهل اأو 
اأتناول  ثم  دينية،  ملحا�سرة  ال�ستماع 

وجبة الع�ساء.
ق��ب��ل ال��ذه��اب اإل���ى ال��ن��وم اأت���زود 
ب��ق��راءة �سيء م��ن الكتب وح��ف��ظ  ما 
تي�سر م��ن ال���ق���راآن ث��م اأ���س��ل��ي ال��وت��ر 
جديدا  يوما  لأ�ستقبل  مبكرا  واأن���ام 

مليئا بالنجاح.

أمل سعيد االحمري
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إعالن

حافظو على
نظافة جامعتكم
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نايف عبوش

من  تعترب  البطالة  م�سكلة  اأن  �سك  ل 
بني اأهم التحديات التي تواجه الأقطار 
ال���ع���رب���ي���ة، وذل�����ك ب�����س��ب��ب ال��ت��داع��ي��ات 
ال�����س��ل��ب��ي��ة ال���ت���ي ت��رتك��ه��ا ع��ل��ى ال���واق���ع 
الجتماعي والقت�سادي لتلك الأقطار. 
ولبد من الإ�سارة يف هذا ال�سدد اإلى اأن 
فيها  تتداخل  البطالة،  ظاهرة  اأ�سباب 
والجتماعية،  الق��ت�����س��ادي��ة،  الأ���س��ب��اب 
اأ�ساليب  يعقد  الذي  الأمر  وال�سيا�سية، 

املعاجلة. 
التي  الأ�سباب  اأه��م  بني  من  ولعل 
ال��ب��ط��ال��ة  ظ����اه����رة  ت���ف���اق���م  وراء  ت���ق���ف 
يف ال���وط���ن ال���ع���رب���ي م���ا ي���ل���ي: اإخ���ف���اق 
القومية  القت�سادية  التنمية  خطط 
يف الأق����ط����ار ال��ع��رب��ي��ة، وزي������ادة ع��ر���س 
مطردة،  مبعدلت  العربية  العمل  ق��وة 
ب�سبب الزيادة املطردة يف معدلت النمو 
انخفا�س  مقابل  يف  ال�سنوية،  ال�سكاين 

الطلب الكلي على العمالة.
من��و  م�����ع�����دل  اأن  ي����ع����ن����ي  وه����������ذا 
ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة ي������زداد ب��ن�����س��ب��ة اأك���رب 
م����ن م����ع����دلت من����و ف���ر����س ال���ع���م���ل يف 
ال�سلبية  والآث���ار  العربية  القت�سادات 
ل���الأزم���ة ال��ب��ن��ي��وي��ة ل��الق��ت�����س��اد ال��ع��امل��ي 
العربية، ومنعك�ساتها  على القت�سادات 
العربية  البطالة  ظاهرة  على  بالتبعية 
التعليمية  ال�����س��ي��ا���س��ة  م��واك��ب��ة  وع��ج��ز 
وال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة مل��ت��ط��ل��ب��ات �سوق 
ا�سرتاتيجية  وغ��ي��اب  ال��ع��رب��ي��ة،  العمل 
املجال  هذا  يف  موحدة  عربية  تاأ�سرية 
الق���ت�������س���ادي  الأداء  ك����ف����اءة  وت����راج����ع 
ال���ع���رب���ي، وع���ج���زه ع���ن ت��ول��ي��د ع��وائ��د 
عمل  فر�س  لتفريخ  كافية  ا�ستثمارية 
جديدة وتراجع دور الدولة املركزي يف 
اإدارة الن�ساط االقت�سادي باخل�سخ�سة، 
ب��ذري��ع��ة ال����س���الح الق���ت�������س���ادي، مما 
����س���اه���م يف ت��خ��ف��ي�����س الن����ف����اق ال���ع���ام، 
الن�ساط  اإدارة  يف  الدولة  دور  وتقلي�س 
تخفي�س  اإل����ى  اأدى  مم���ا  الق��ت�����س��ادي 
ال����س���ت���ث���م���ار احل���ك���وم���ي، وع����ج����زه ع��ن 
ت�ستوعب  جديدة  اإنتاجية  طاقات  خلق 
العاطلني عن العمل، وبالتايل اأدى ذلك 

القومي  الت�سغيل  فر�س  تقلي�س  اإل��ى 
وال�ستغناء عن خدمات بع�س العاملني 
ب�سيا�سة  الل���ت���زام  ع��ن  ال��دول��ة  بتخلي 
ال��ت��ع��ي��ني امل���رك���زي ل��ل��خ��ري��ج��ني، وت��ل��ك��وؤ 
القت�سادات  العمالة يف  �سيا�سة توطني 
ال��ع��رب��ي��ة، وا����س���ت���م���رار ت���دف���ق ال��ع��م��ال��ة 

الأجنبية الوافدة للت�سغيل.
وت���ع���د م�����س��ك��ل��ة ال��ب��ط��ال��ة مب��ث��اب��ة 
قنبلة موقوتة تهدد ال�ستقرار العربي، 
ال�سميم،  ال��ع��رب��ي يف  ال��ق��وم��ي  والأم����ن 
ال�سلبية  اآث����اره����ا  اإل�����ى  اإ����س���اف���ة  وذل�����ك 
وبالتايل  القومي،  بالقت�ساد  ال�سارة 

ف�����اإن الأم������ر ي��ت��ط��ل��ب ال��ت�����س��دي ل��ه��ذه 
موؤ�س�ساتي  اط��ار  يف  عجل  على  امل�سكلة 
ع��رب��ي ج��م��ع��ي، اإ���س��اف��ة اإل���ى امل��ع��اجل��ات 
ال��ق��ط��ري��ة، وذل����ك م��ن خ���الل ال�����س��روع 
ب��و���س��ع ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ع��رب��ي��ة ���س��ام��ل��ة 
ل��ل��م��ع��اجل��ة، ت����اأخ����ذ يف الع���ت���ب���ار ع���دة 
موؤ�سرات منها: �سرورة الإ�سراع باإن�ساء 
وت�سجيع  امل�����س��رتك��ة،  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����س��وق 
العربي  البيني  الق��ت�����س��ادي  الت�سابك 
ب��اإن�����س��اء م�����س��روع��ات قومية  وال�����س��روع 
ك���ربى ق�����ادرة ع��ل��ى ا���س��ت��ي��ع��اب الأع�����داد 
املتزايدة من الداخلني اإلى �سوق العمل 

حممد  الأم����ر  موؤ�س�سة  اأط��ل��ق��ت 
ب����ن ف���ه���د ل��ل��ت��ن��م��ي��ة الإن�������س���ان���ي���ة 
موؤخرا، برناجما لتاأهيل خريجي 
اجل��ام��ع��ات ل��الل��ت��ح��اق ب��وظ��ائ��ف 
�سوق العمل، وينفذ هذا الربنامج 
وموؤ�س�سات  جامعات  مع  بالتعاون 

تعليمية يف اململكة.
وي�������س���ع���ى ال�����ربن�����ام�����ج اإل�����ى 
التخرج،  حديثي  ال�سباب  اإك�ساب 
املهارات التي يتطلبها �سوق العمل 
ق��ادري��ن على  احل��دي��ث، ويجعلهم 
الل���ت���ح���اق ب���وظ���ائ���ف���ه، وال���ق���ي���ام 
ب���واج���ب���ات���ه���م وم���ه���م���ات���ه���م، ك��م��ا 

تتطلبه هذه الوظائف.
اإجراء  املوؤ�س�سة على  وعملت 
م�������س���وح���ات م���ي���دان���ي���ة ون���ظ���ري���ة 
الفعلية  احل���اج���ة  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف 
حل���اج���ات ال���وظ���ائ���ف امل���ت���اح���ة يف 
باإمكانات  العمل، ومقارنتها  �سوق 
ال�������س���ب���اب، وم�����ن ث����م ط�����رح ه���ذه 
الربامج للو�سول بقدرات ال�سباب 
اإل���ى متكينهم م��ن االن��خ��راط يف 

�سوق العمل وتلبية حاجاته.
وي�������������س������م������ل ال�������ربن�������ام�������ج 
م��و���س��وع��ات م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ق��درات 
ال����ت����ي ي��ت��ط��ل��ب��ه��ا �����س����وق ال��ع��م��ل 
وال��ت��وا���س��ل  التقنية،  ك��ا���س��ت��خ��دام 
والإجن��ل��ي��زي��ة،  العربية  باللغتني 
وال���ق���درة ع��ل��ي ال��ت��ف��ك��ر ال��ن��ق��دي 
وح���ل امل�����س��ك��الت، وال��ع��م��ل �سمن 
املهنة،  اأخالقيات  ومعرفة  فريق، 

واللتزام بها يف بيئة العمل.
يف  ال��ربن��ام��ج  تنفيذ  و�سيتم 
اململكة، للو�سول  خمتلف مناطق 
اإلى اأكرب عدد ممكن من خريجي 
اجل���ام���ع���ات، وت�����س��ه��ي��ال ل��ل�����س��ب��اب 

اللتحاق بالربنامج.
واأب�����ان�����ت م��وؤ���س�����س��ة الأم�����ر 
حممد بن فهد للتنمية الإن�سانية، 
اأن اجلامعات  اأنه على الرغم من 
ت��ع��م��ل ع���ل���ى اإع��������داد ال����ط����الب يف 
اإل  خمتلفة،  تخ�س�سية  جم��الت 
يتطلب  احل��دي��ث  العمل  �سوق  اأن 
ام�����ت�����الك اخل����ري����ج����ني م����ه����ارات 
م��ع��ي��ن��ة ق���د ل ت�����س��ت��ط��ي��ع امل��ن��اه��ج 
ال���درا����س���ي���ة اإك�����س��اب��ه��ا ال���ط���الب، 
م��ا ي��زي��د م��ن اأه��م��ي��ة تنفيذ ه��ذا 

الربنامج.

على  اخل��ا���س  القطاع  وت�سجيع  �سنويا 
واملتو�سطة،  ال�سغرة  ال�سناعات  اإن�ساء 
وت��وع��ي��ة ال�����س��ب��اب ال��ع��اط��ل ع��ن العمل 
اخل��ا���س،  ال��ن�����س��اط  يف  للعمل  ل��ل��ت���ج��ه 
ال���ت���ي ت�سمن  ال���ق���وان���ني  ت�����س��ري��ع  ب��ع��د 
نف�س  يف  ال��ع��م��ل  رب  وح��ق��وق  حقوقهم 
عربية  ا�سرتاتيجية  واع��ت��م��اد  ال��وق��ت، 
ج������ادة ل���ل���ت���وط���ني، وت���ع���ري���ب ال��ع��م��ال��ة 
القت�سادي  الأداء  كفاءة  ورفع  العربية 
ال���ق���وم���ي ال����ع����رب����ي، وت���ن�������س���ي���ط م��ن��اخ 
روؤو����س  ج��ذب  على  وال��ع��م��ل  ال�ستثمار 
ب��اخل��ارج،  امل�ستثمرة  العربية  الأم����وال 

وت��وظ��ي��ف��ه��ا يف ال���داخ���ل ال��ع��رب��ي، بعد 
ان�سيابية  تنظم  التي  القوانني  ت�سريع 
ت��دف��ق��ه��ا، وح��م��اي��ت��ه��ا م���ن اأي خم��اط��ر 
غر منظورة، جتعل اأ�سحابها يتهيبون 
من اإع��ادة توظيفها يف الوطن العربي. 
التي  ال��ت��ح��دي��ات اجل��دي��ة  ان  ول ج���رم 
ال��وط��ن  يف  ال��ب��ط��ال��ة  م�سكلة  تطرحها 
العربي، باعتبارها هاج�سا جمعيا ملحا، 
با�ستغالل  ال���زم���ن  م��غ��ال��ب��ة  ت�����س��ت��دع��ي 

فر�سة اللحظة
جريدة البالد

نسبة مشاركة المرأة الخليجية في سوق العمل %27
ال��ربي��ط��اين،  ب��ن��ك »غ��اي��ت��ه��او���س«  ك�سف 
العمل  �سوق  يف  امل���راأة  م�ساركة  ن�سبة  اأن 
ح��ي��ث   ،%27 م����ن  اق����رتب����ت  اخل���ل���ي���ج���ي 
ال��رغ��م  وع��ل��ى   ،»%  26.9« اإل����ى  و���س��ل��ت 
ت�����س��اوي ح����وايل ن�سف  ال��ن�����س��ب��ة  اأن  م��ن 
اأنها  غر   »%51.7 وهو  العاملي،  املتو�سط 
بح�سب نائبة رئي�س قطاع اإدارة الروات 
فعليا،  متثل  زه��ر«  »عظيمة  البنك  يف  
القوى  م��ن  م�����س��درا  اخلليجية،  ل��ل��دول 
العاملة الأف�سل تعليما مقارنة باملجموع 
بالكويت،  مثال  �ساربة  العام،  ال�سكاين 
امل��������راأة 67% م����ن جم��م��ل  ت�����س��ك��ل  ح���ي���ث 

خريجي اجلامعات.
التعليم من  اأن  »زه���ر«   واع��ت��ربت 
ي�سهد  حيث  امل���راأة،  متكني  اأدوات  اأق���وى 
عدد الن�ساء املتعلمات زيادة ثابتة تقابلها 
القوى  الن�ساء يف  ع��دد  زي��ادة مماثلة يف 
ال��ع��ام��ل��ة وع����دد ال��ن�����س��اء ال��ب��اح��ث��ات عن 

فر�س ا�ستثمارية. 
امل������راأة  ن���ف���وذ  »اأن  اإل������ى  واأ�������س������ارت 
با�ستمرار  يتنامى  ا�ستثمارية  كمجموعة 
تلعب  امل���راأة  اأ�سبحت  اإذ  اخلليج،  دول  يف 

مشكلة البطالة في الوطن العربي

واأك��دت  ال���روات«.  اإدارة  يف  اأ�سا�سيا  دورا 
يف �سياق اآخر اأن اإ�سهام املراأة يف ال�سركات 
حيث  با�سطراد،  من��وه  يتزايد  العائلية 
الن�ساط  من   %  90 ال�سركات  تلك  ت�سكل 
التجاري اخلليجي، اإذ ت�سم املنطقة اأكر 
من خم�سة اآلف �سركة عائلية، وتتجاوز 

مقدراتها املالية 500 مليار دولر. 
واأ����س���اف���ت اأن ظ��ه��ور ج��ي��ل ج��دي��د 
امل��راأة«  »جيل  اأو  الن�ساء  امل�ستثمرات  من 
ع��امل��ي��ة«،  »ظ��اه��رة  ت�سميه  اأن  ك��م��ا حت��ب 
وت��ن��ام��ي ال���س��ت��ق��الل��ي��ة امل��ال��ي��ة ل��ل��م��راأة، 
يقابله اأهمية يف ن�سوج »الثقافة املالية«، 
لإزال��������ة م����ا ي���واج���ه���ن م����ن غ���م���و����س يف 
املراأة من اتخاذ  املالية ومتكني  الأ�سواق 
تكوين  كيفية  ح��ول  امل�ستقلة  ق��رارات��ه��ا 
باأف�سل  ال�ستثمارية  حمفظتها  وتنويع 
ال���ط���رق امل��م��ك��ن��ة«، ل��ل��ق��ي��ام ب�����دور اأك���ر 
القت�سادية  ال��ق��رارات  �سنع  يف  فعالية 
ت�سعا  »اإن  قائلة  وتتابع  وال�ستثمارية، 
م���ن اأ����س���ل 10 ن�����س��اء ي��ت��ول��ني وح��ده��ن 
ما  مرحلة  يف  اأموالهن  اإدارة  م�سوؤولية 

من عمرهن«.

إطالق 
برنامج 
لتأهيل 
خريجي 

الجامعات
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يعرض هذا القسم 
من »آفاق« صفحات 
متخصصة في 
الشوون األكاديمية 
والبحثية واإلدارية 
في الجامعة، إضافة 
إلى مقاالت الرأي 
الجامعي

أسبوعية جامعة الملك خالد

حياتك العلمية يف �سطور؟
تلقيت تعليمي يف مدينة جازان اإلى اأن اأكملت 
ال���درا����س���ة ب��امل��ع��ه��د ال�����س��ح��ي ه���ن���اك. عملت 
اأ�سهر   3 مل��دة  فهد  امللك  مب�ست�سفى  ممر�سة 
للعمل  ال��ن��م��ا���س  اإل���ى حم��اف��ظ��ة  انتقلت  ث��م 
ال�سحة، حتى  ل��وزارة  تابع  يف  مركز �سحي 
وتوليت  ال��ن��م��ا���س  م�ست�سفى  ال���ى  نقلي  مت 
ب��ق��رار �سام  منا�سب ع��دة، واأخ���را  مت نقلي 
ل��ك��ي األ��ت��ح��ق ب��ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل  وحت���دي���دا 
بجامعة امللك خالد، حيث مت تعييني مدربة 
ال��ي��وم، واأن��ا  متري�س م��ن ع��ام 1429 وح��ت��ى 

فنية متري�س ح�سب تخ�س�سي الدقيق.

لو عاد بك �لزمان للخلف
هل كنت �شتختارين غريه؟

ك��ان ع��ن حب  ل��ه  اخ��ت��ي��اري  بالتاأكيد ل، لأن 
ملا اخرتت غره  الزمان  ورغبة، ولو عاد بي 
، ويجب اأن ل نن�سى اأنه عمل اإن�ساين قبل اأن 

يكون حرفة ومهنة.

هل من �سعوبات واجهتك
يف حياتك العلمية؟

املمر�سة  اإلى  ال�سعودي  املجتمع  نظرة  كانت 
امل��واط��ن��ة غ��ر ج��ي��دة يف ال�����س��اب��ق، ول��ك��ن مع 
تقدم الزمن وثبات كفاءة املمر�سة ال�سعودية 
تغرت نظرة املجتمع ن�سبيا، وب�سكل عام مل 

اأواجه �سعوبات تذكر، وهلل احلمد.

ما اأهم املو�سوعات البحثية
التي تهتمني بها؟

املن�ساآت  بوا�سطة  التمري�س  بتنمية  اأه��ت��م 
العربية  اململكة  يف  التمري�سية  التعليمية 

ال�سعودية.

ما ذا عن هواياتك ؟
القراءة اأهم هواياتي.

وكيف تق�شني �أوقات فر�غك؟
اأق�����ّس��م وق��ت��ي، بحيث ي��ك��ون ج���زء ك��ب��ر منه 
لرعاية اأولدي وجزء اآخر مل�ساهدة التلفزيون 

اأو ملمار�سة هوايتي املف�سلة، القراءة.

ر�سالة توجهينها لطالب العلم؟
قال تعالى : وقل ربي زدين علما )�سورة طه: 

.)114
ي��ورث��ك علمك  اإذا مل  ال��ع��ل��م  ي��ا ط��ال��ب 
نقي�سها، فلنحذر من  خ�سية اهلل ف�سيورثك 
] ق��ال تعالى )اإمن��ا يخ�سى  ال��ري��اء والنفاق، 

اهلل من عباده العلماء(.

ما اأن�سب الطرق للتغلب
على امل�سكالت؟

من وجهة نظري، ينبغي اأن ننظر اإلى امل�سكلة 
ع��ل��ى اأن���ه���ا ���س��غ��رة م��ه��م��ا ك����ربت ث���م ن��ق��وم 
فلكل  ف��ع��ال��ة،  �سريعة  م��واج��ه��ة  مبواجهتها 

م�سكلة حل.

حكمة تتم�سك بها
الأ�ستاذة اأ�سمهان؟

حكمتي املف�سلة هي »ال�سرب مفتاح الفرج«.

ما �ل�شروط �لالزم تو�فرها
يف ع�سو هيئة التدري�س؟

ال�سدق، الأمانة وامل�ساواة.

مدربة التمريض بـ »تطبيقية » النماص  األستاذة اسمهان عمر:
التمريض عمل إنساني قبل أن يكون حرفة

إذا قال لك قائل »القراءة أولى هواياتي« فمن الطبيعي أن تصنفه في عداد المهتمين باألدب والقصص والروايات، 
لكن المدربة بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالنماص، األستاذة اسمهان يحيى علي عمر، رغم ولوعها بالقراءة 

إال أنها متخصصة في التمريض الذي تحبه وتراه عمال إنسانيا قبل أن يكون حرفة يقصدها أهلها لالسترزاق.
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حوار: يحيى شقيقي

جتربتك يف املجال الأكادميي؟
بداأت حياتي الأكادميية قبل ع�سرين 
عاما منذ تخرجي من جامعة امللك 
�سعود يف ق�سم التاريخ. بعدها عملت 
الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ع��ل��وم  بق�سم  م��ع��ي��دا 
وا�سلت  ث��م  باأبها،  املعلمني  كلية  يف 
العليا وح�سلت على  درجة  درا�ستي 
امل��اج�����س��ت��ر ع����ام 1419ه��������، واأك��م��ل��ت 
ال���دك���ت���وراه وح�سلت  ب��ع��ده��ا درج����ة 
بجامعة  ال��ت��اري��خ  ق�����س��م  م��ن  عليها 

امللك �سعود عام 1428 ه�.
وخ����الل م�����س��رت��ي الأك��ادمي��ي��ة 
املقررات  من  العديد  بتدري�س  قمت 
اأه���م���ه���ا: ت����اري����خ امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال�������س���ع���ودي���ة، وال���������س����رة ال���ن���ب���وي���ة، 
وتاريخ العرب )احلديث واملعا�سر(، 
واأ�سرف  العثمانية، وغره،  والدولة 
م��اج�����س��ت��ر يف  ر���س��ال��ت��ي  ع��ل��ى  الآن 
ال���ت���اري���خ احل���دي���ث وامل���ع���ا����س���ر، كما 
اأتولى حاليا الإر�ساد العلمي للعديد 
مرحلة  يف  والطالبات  الطالب  من 

املاج�ستر.
اأما عن م�سرتي الإداري��ة فقد 
راأ�ست ق�سم العلوم الجتماعية بكلية 
بعدها  ث��م  ���س��ن��وات،  لثالث  املعلمني 
التاريخ بكلية  ت�سرفت برئا�سة ق�سم 
لكلية  وكيال  ث��م  الإن�سانية،  العلوم 

العلوم الإن�سانية اإلى الآن.

عالقتك بطالبك؟ 
ع���اي�������س���ت ال����ط����الب ط��ي��ل��ة ���س��ن��وات 
وقد  اجلامعة،  يف  الأك��ادمي��ي  عملي 
واإخ���وة  ك��اأب��ن��اء  اجلميع  م��ع  تعاملت 
وزم��الء، ول زال��ت تربطني �سداقة 
طالبي  من  بالكثر  حميمة  اأخوية 
املا�سية.  ال�سنوات  اخلريجني خالل 
ب�سفات  عام  ب�سكل  الطالب  ويتميز 
الذي  الرفيع،  جيدة، ومنها: اخللق 
نتاجا لرتبية جمتمعية جيدة،  يعد 

كما يتميزون بالذكاء الفطري.
 وه��ن��اك  ال��ع��دي��د م��ن الطالب 
واإب��داع��ات  ال��ذي��ن ميتلكون م��واه��ب 
واخ�������رتاع�������ات، وع����ن����ده����م ال����ق����درة 
لك��ت�����س��اب امل��ع��ل��وم��ة وال��ب��ح��ث عنها، 
وهو ما خلق جيال طموحا ومبدعا 
املجالت، وخر دليل ما  يف خمتلف 
ال��ي��وم م��ن ط��اق��ات وك���وادر  ن�ساهده 
م���وؤه���ل���ة ت��ع��م��ل يف ك���اف���ة ق��ط��اع��ات 

الدولة.
وعلى كل حال، فالطالب عندنا 
وه��و  التعليمية،  البيئة  حم���ور  ه��و 
الأ�سا�س الذي جئنا لنعمل من اأجله، 
فمن املفرت�س اأن يكون هناك عطاء 
اأ�ساتذة اجلامعة، وتوا�سل  اأكرب من 
م���ع ال���ط���الب ل��ت��ح��ف��ي��زه��م و���س��ح��ذ 
وباجلامعة؛  بهم  لالرتقاء  هممهم 
لأن خمرجات اجلامعة هي ال�سورة 
التي تعك�س مدى قوة اجلامعة من 

عدمه.

وهل مل�شت �أي �شلبيات 
لدى �لطالب؟

التي  ال�سلبية  ل��الأم��ور  بالن�سبة  اأم���ا 
اأمت���ن���ى زوال����ه����ا م���ن ب��ع�����س اأب��ن��ائ��ن��ا 
ال���ط���الب، ف��ه��ي، ب��ك��ل اأم���ان���ة وبحكم 
جت���رب���ت���ي يف امل���ج���ال���ني الأك�����ادمي�����ي 
ظ��واه��ر  مت��ث��ل  ول  قليلة  والإداري، 
م��ن��ت�����س��رة، ب���ل ه���ي اأ����س���ب���ه م���ا ت��ك��ون 
ب��ت�����س��رف��ات ف���ردي���ة، وم���ن ذل���ك على 
ال��ط��الب،  بع�س  اأن  التدليل،  �سبيل 
ي�سعرون  ل  اهلل،  ه��داه��م  ق��ل��ة،  وه���م 

وكيل كلية العلوم اإلنسانية د. آل فايع:

الطالب محور العملية التعليمية.. 
وعلى الجامعة تلبية طموحاته

وبالتايل  للجامعة،  انتمائهم  باأهمية 
تنعك�س على ت�سرفاتهم داخل املدينة 

اجلامعية �سلوكيات منها
عدم املبالة بح�سور املحا�سرات 
المتحانات  عن  والغياب  والنتظام، 
اإل��ى وج��ود بع�س  اإ�سافة  دون م��ربر، 
امل���ظ���اه���ر ال�����س��ل��وك��ي��ة غ���ر امل��ق��ب��ول��ة  
داخ�����ل اجل���ام���ع���ة، ك���اإط���ال���ة ال�����س��ع��ر، 
داخل  الأ���س��وات  وارت��ف��اع  والتدخني، 
مم����رات ال��ك��ل��ي��ات، وال��ت��ج��م��ع ب��ج��وار 
القاعات الدرا�سية مما ي�سبب اإزعاجا 

لزمالئهم داخل القاعات.
اأن يبتعد  ه���و  اأمت���ن���اه  م���ا  وك���ل   
الت�سرفات  تلك  عن  الطالب  اأبناوؤنا 
ت�����س��وه �سورتهم  ال��ت��ي  وال�����س��ل��وك��ي��ات 
داخ�������ل اجل����ام����ع����ة، وت���������س����وه ����س���ورة 

اجلامعة لدى الآخر.

كيف ت�سف احلراك العلمي 
بجامعة امللك خالد؟

امللك  جامعة  اإل���ى  بالنتماء  اأت�����س��رف 
خالد، هذا ال�سرح العلمي والأكادميي 
ال�سامخ يف منطقة ع�سر، والواقع  اأن 
اجلامعة  الأك��ادمي��ي يف  العلمي  اجل��و 
مريح للعمل والإبداع، بحكم ما وفرت 
حكومة خادم احلرمني  للجامعة من 
وجود  ظل  ويف  ج��دا،  كبرة  اإمكانيات 
ق���ي���ادات اإداري�������ة واأك���ادمي���ي���ة ن��اج��ح��ة 
ت��ذل��ل ال��ك��ث��ر م���ن ال�����س��ع��اب يف وج��ه 
الأك��ادمي��ي��ني والإداري������ني ل��ك��ي تخلق 

في سياق الحديث
عن عظم منزلة المعلم، 
قال أحمد شوقي: »قف 
للمعلم وفه التبجيال..  
كاد المعلم أن يكون 
رسوال« لكن وكيل كلية 
العلوم اإلنسانية الدكتور 
أحمد بن يحيى آل فايع 
له رأي آخر حيث يرى

أن الطالب هو أهم ركن 
من بين أركان العملية 
التعليمية، وأن بقية 
العناصر يجب أن تكون 
في خدمته ومصلحته.

جوا عمليا اأكادمييا يتيح لل�سخ�س اأن 
يبدع وينتج من خالله.

هل يعني ذلك اأن البيئة 
التعليمية منا�سبة

وحمفزة كما يجب؟ 
ال���ط���ال���ب، ك��م��ا اأ����س���ل���ف���ت، ه���و امل��ح��ور 
ال���رئ���ي�������س يف ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
اأن ت��ك��ر���س جميع  ل���ذا ع��ل��ى اجل��ام��ع��ة 
ج��ه��وده��ا يف ه��ذا الجت����اه، وذل���ك من 
خالل ا�ستقطاب الكفاءات الأكادميية 
ال�سعوبات  لتذليل   وال�سعي  املتميزة 
ال����ت����ي ت���ع���رت����س م�������س���رة ال���ط���ال���ب 
الأك�����ادمي�����ي�����ة م����ن خ������الل خ���ل���ق ج��و 
علمي واأكادميي  جاذب، وتوفر بيئة 
خاللها  من  ي�ستطيع  جيدة  تعليمية 

الطالب اأن يتعلم واأن يبدع. 
الإم�����ك�����ان�����ات امل����ت����واف����رة ح��ال��ي��ا 
اإل��ى  ن��ط��م��ح  ب��اجل��ام��ع��ة ج��ي��دة، لكننا 
اإي���ج���اد اإم��ك��ان��ي��ات اأف�����س��ل م���ن حيث 
واملعامل،  ال��درا���س��ي��ة،  ال��ق��اع��ات  تهيئة 
واملختربات، وهو ما �سينعك�س اإيجابا، 
التعليمية  البيئة  على  ت��اأك��ي��د،  وب��ك��ل 
يف اجل��ام��ع��ة، ع��م��وم��ا، وع��ل��ى الطالب 
خ�سو�سا، وكلي تفاوؤل باأن  جميع هذه 
اإل��ى  الن��ت��ق��ال  عند  �ستتحقق  الأم����ور 

املدينة اجلامعية اجلديدة بالفرعاء.

هل من اأمثلة
لل�سعوبات الأكادميية

كان يوما .. ثم رحل!!
القلم النابض

إيمان عبد اهلل العسيري

اأ�ستيقظ على �سوته فجرا وهو يتلو القراآن واأتظاهر بالنوم لي�سنف ال�سمع 
بجميل �سوته وتخنقني العربة عندما ي�سل لآيات تت�سمن بر الوالدين اأو 

حترمي عقوقهما يف اآيات اأخرى.
اأبكي ب�سمت واأردد  اأكت�سف تق�سري جتاه والدي  اأفكر واأفكر وعندما 

»رب اغفر يل ولوالدي وارحمهما كما ربياين �سغرا«. 
اأت��ذك��ر م��واق��ف ع��دي��دة مت��ر اأم���ام ن��اظ��ري وك��اأن��ه��ا حت��دث للتو. اأتذكر 
عندما كان يطلب مني �سيئا لأح�سره له فاأتذمر لوجود اآخرين من اإخوتي 
اأتعمد يف عدم  اأو  اأعاند  واأخواتي، وعندما يوبخني اأغ�سب، وعندما ينهاين 

�سماع ندائه غر مبالية اأو مهتمة.
كبر  قلبه  ب���اأن  ليقيني  ب�سيطة  ح�سبتها  ال��ت��ي  الأ���س��ي��اء  ه��ي  ك��ث��رة   
و�سي�سامح، اأو كنت اأظنها ت�سرفات طفولة عابرة ل نعاقب عليها لذا مل األق 
لها بال. الآن اأندم على فعلها واأجه�س بالبكاء حتى ينفطر الفوؤاد بعدما رحل 

فجاأة  دون كلمة وداع كما تعودت منه، دون ابت�سامة ودون عناق ودون عتاب.
 اأ�ستاق اإليه كثرا عندما اأخلو مع ذاتي واألومها بق�سوة اأن لو اأح�سنت 
اأمل الفراق اأخف وقعا على قلبي. ولكن الآن وقد  بع�س ال�سيء، لرمبا كان 

رحل، كيف اأعتذر؟ واإن اعتذرت، هل �سيقبل اعتذاري؟
يناديني  وه��و  ح��ني  ك��ل  يف  �سوته  اأ�سمع  كما  �سوتي؟  �سي�سمع  ه��ل  ب��ل 
اآي��ات من القراآن  اأو عندما يتلو  اأو يطلب مني �سيئا  اأو يعاتبني  اأو يوبخني 

الكرمي ؟
لنا  املنزل ومالعبته وهم�سه  اأرج��اء  كانت متالأ  التي  اأفتقد �سحكاته   
بنكتة اأو تعليق فن�سحك، اأو قبلة يطبعها على جبني اأحدنا عندما ياأتي اإليه 

�ساكيا باكيا.
يف حياة كل منا �سخ�سان عظيمان.. هما الوالدان اللذان قرن اهلل ر�ساه 
بر�ساهما و ل نعرف قيمتهما حقا اإل بعد فقدهما، ثم لالأ�سف نبكي عليهما 
بحرارة ومرارة، ونندم ولكن اأنى ينفع الندم، ن�ساأل اهلل اأن يغفر لنا تق�سرنا 

معهما. 
الآن وقد رحل، اأقف حرى يف متاهات ت�ساوؤلتي ثم اأجري لأمي واألقي 
بنف�سي يف ح�سنها واأنر دمعي على �سدرها، واأعاتب نف�سي: ها قد انطفاأت 
ال�سمعة  على  فالأحافظ  جديد  من  اإ�سعالها  يف  اأم��ل  دون  حياتي  يف  �سمعة 
امل��زاح، ول  اأرف�س لها طلبا ولو على �سبيل  ب��اأن ل  املتبقية كي تبقى متقدة 
اأع�سي لها اأمرا واإن كان �سعبا، واأن اأذلل نف�سي خلدمتها واأن اأح�سن �سحبتها 
اأم�سي بقية عمري يف ح�سرات ودم��وع وندم ونف�س تلوم ول تغفر.  حتى ل 

رحمك اهلل يا اأبتي رحمة وا�سعة.

�لتي تو�جه �لطالب؟
من خالل موقعي الإداري اأرى اأن من 
الطالب،  تواجه  التي  امل�سكالت  اأب��رز 
اجلامعة  اأنظمة  ببع�س  اإملامهم  عدم 
الأك��ادمي��ي��ة وال��ل��وائ��ح، وع��دم معرفة 
ال��ت��ي ت�سهل  ال��ع��م��ل��ي��ات الأك���ادمي���ي���ة 
ع��ل��ي��ه��م ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب��ك��اف��ة 
ت�سعى  اجل��ام��ع��ة  اأن  علما  اأ���س��ك��ال��ه��ا؛ 
ال��ل��وائ��ح  ك��ت��ي��ب��ات ت�سمل  ت��وف��ر  اإل���ى 
يطلع  اأن  اأمت����ن����اه  وم����ا  والأن���ظ���م���ة، 
على  ي��ح��ر���س��وا  واأن  ال��ط��الب  عليها 
الأخ��رى  ال�سعوبات  وم��ن  معرفتها. 
اأن بع�س الطالب ي�ستكي من �سعوبة 
وبع�سهم  وامل��ن��اه��ج،  امل���ق���ررات  بع�س 
الأ�ساتذة  بع�س  �سدة  م��ن  يتذمرون 
اأن��ه يجب على  املتوا�سع،  راأي��ي  ، ويف 
الأ�ستاذ اأن يتعامل مع الطالب ب�سيء 
م��ن ال������س��ط��ي��ة ح��ي��ث ال اإف�����راط وال 
تفريط فال يتنازل عن املادة العلمية 
واالن�سباط، ويف املقابل يك�ن ر�س�ال 
ال��ط��ال��ب يف  ال��راق��ي، وع��ل��ى  للتعامل 
اجل��اد  الأ���س��ت��اذ  ب��ني  يفرق  اأن  املقابل 
والأ���س��ت��اذ  م�سلحته  على  احل��ري�����س 

املت�ساهل لدرجة التفريط.

كلمتك �الأخرية؟
جامعة  خم���رج���ات  ت��ك��ون  اأن  اأمت���ن���ى 
امل���ل���ك خ���ال���د ع���ل���ى م�����س��ت��وى ع��ل��م��ي 
هذا  بناء  لي�سهموا يف  عال  واأكادميي 

الوطن الكرمي.

هناك أساتذة
جادون لمصلحة 

الطالب.. وآخرون 
متساهلون  لدرجة 

التفريط

التدخين وإطالة 
الشعر واإلزعاج .. 
تصرفات مرفوضة 

داخل الجامعة



دراسات
قراءة: يحيى القبعة

اإن��ت��اج 500 مليار كي�س  يتم  اأن��ه  تعلم  هل 
بال�ستيك �سنويا، واأن ع�سرات الآلف من 
ال��ربي��ة والبحرية مت��وت كل  احل��ي��وان��ات 
البال�ستيك  اأكيا�س  ابتالعها  ب�سبب  عام 
التي ت�سبب تلوثا بيئيا خطرا واأمرا�سا 
م��ق��ال علمي  الإج��اب��ة يف  ق��ات��ل��ة؟  معدية 
اإبراهيم، من  اأحمد  الدكتور خالد  اأع��ده 
م��رك��ز الأم�����ر ���س��ل��ط��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
البيئية وال�سياحية،  للبحوث والدرا�سات 
وطرح فيه جملة من الأ�سباب واخلطوات 

الوقائية واحللول.

النايلون
ن��ه��اي��ة  يف  ال���ن���اي���ل���ون  اإن�����ت�����اج  ث�������ورة  اإن 
من  تعد  املا�سي  القرن  من  الثالثينيات 
الإجن�����ازات املهمة يف ع��امل الخ��رتاع��ات 
يف  الب�سرية  اإيل  ت�ساف  ال��ت��ي  العظيمة 
يف  اخلليقة  بداية  منذ  املتوا�سل  �سعيها 
اإحداث التطور تلو التطور للو�سول ايل 

عامل الرفاهية.
ون��ت��ي��ج��ة ل��ه��ذا الخ�����رتاع ف��ق��د ب��داأ 
ا�ستخدام  م��ن  تدريجيا  يتحول  ال��ع��امل 
الورق يف التغليف اإيل البال�ستيك، وهكذا 
اإل����ى اأن ت��رب��ع ه���ذا امل��ن��ت��ج ال��ره��ي��ب علي 
يكاد  ول  ال��ي��وم،  عاملنا  يف  التغليف  عر�س 
يخلو منتج منه �سواء كان ذلك من �سمن  

مكوناته اأم مغلفا به اأو غر ذلك.

تغليف األغذية
مت ا�ستخدام اأكيا�س البال�ستيك باأ�سكالها 
وم��ك��ون��ات��ه��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة يف ���س��ت��ي ���س��روب 
وامل�سروبات  الأغ��ذي��ة  تغليف  من  احلياة 
ك��م��ا مت  واأن���واع���ه���ا،  م��ك��ون��ات��ه��ا  مبختلف 
ا�ستخدام البال�ستيك يف �سناعة حاويات 
وال�سرف  املياه  واأنابيب  ال�سيارات  زي��وت 
والراديو  واحلوا�سيب  واملالب�س  ال�سحي 
املنتجات  من  ذل��ك  وغ��ر  والتلفزيونات، 
ال��ك��ث��رة ال��ت��ي تنتج يف ك��ل ث��ان��ي��ة خ��الل 
الوا�سع  ال�ستخدام  لهذا  اليوم.ونتيجة 
العامل  يف  البال�ستيك  لأكيا�س  والكثيف 
ظهرت  ف��ق��د  ك��ي�����س/���س��ن��ة«،  م��ل��ي��ار   500«
اأدم��ن  ال���ذي  املنتج  ب��ه��ذا  التلوث  م�سكلة 
ا�ستثناء،  بال  العامل  كل  ا�ستخدامه  على 
هاج�سا  بعد  فيما  املنتج  ه��ذا  �سكل  حتى 
الب�سر واحلكومات واملهتمني  موؤرقا لكل 
بق�سايا البيئة والأمم املتحدة واملنظمات 
احل��ك��وم��ي��ة وغ����ر احل��ك��وم��ي��ة، وك��ذل��ك 
اجلهات املهتمة والعاملة يف جمال البيئة 

حول العامل.

األثر البيئي
وي��ك��م��ن الأث�����ر ال��ب��ي��ئ��ي امل���ل���وث لأك��ي��ا���س 
ال��ب��ال���س��ت��ي��ك يف اأن���ه���ا ت�����س��ب��ب ك��ث��را من 
اإذا مل يتم التخل�س  امل�سكالت، خ�سو�سا 
يبتلعها  ف��ح��ني  امل��ث��ل��ي،  بالطريقة  منها 
يه�سمها  اأن  ي�ستطيع  ل  ف��اإن��ه  احل��ي��وان 
مما يجعلها ال�سبب الرئي�سي يف موته اأو 
اأع��داد  اأن  بينت  الإح�����س��اءات  واأن  نفوقه، 
والربية  البحرية  احليوانات  من  كبرة 
اأو  الألف مت��وت  اأع��داده��ا ع�سرات  تفوق 

تنفق �سنويا لهذا ال�سبب.
البال�ستيك  اأك��ي��ا���س  ت��دخ��ل  عندما 
اإيل داخ����ل خ��ط���ط اإم�����داد امل���ي���اه ف��اإن��ه��ا 
ت���وؤدي اإل��ى اإغ��الق��ه��ا، الأم���ر ال��ذى ي��وؤدي 
اإيل انفجار هذه اخلط�ط  فينعك�س �سلبا 
علي حياة املواطن وي�سبب نق�سا يف املياه 

يوؤدي اإلى تلوث يف البيئة.
 وكذلك االأمر بالن�سبة اإيل خط�ط 
انفجارها  ي��وؤدى  حيث  ال�سحي  ال�سرف 
ب�سببه  ت��ن��ت�����س��ر  ك��ب��ر  ب��ي��ئ��ي  ت���ل���وث  ايل 
الأم����را�����س امل��ع��دي��ة م��ث��ل ال��د���س��ن��ت��اري��ا، 
ذلك  وغ��ر  املعوية،  ال��ن��زلت  التيفوئيد، 
م���ن الأم����را�����س. ك��م��ا اأن امل���ك���ان ي��ت��ل��وث 

بالروائح الكريهة.

ان��ت�����س��اره��ا م��ع ح��رك��ة ال���ه���واء، ل��ذا 
ي��ج��ب ت���دري���ب ال��ع��م��ال ع��ل��ي ذل��ك 
وت��ع��ري��ف��ه��م ب���الأث���ر ال��ب��ي��ئ��ي ج��راء 
ت���رك���ه���م ج������زءا م����ن ال���ق���م���ام���ة اأو 

اأكيا�س البال�ستيك دون جمعها.
اأك��ي��ا���س  م��ن  التخل�س  ي��ت��م  ل   •
البال�ستيك بالطريقة ال�سحيحة، 
مما ي��وؤدي اإيل انت�سارها يف العراء 

اأو حرقها م�سببة التلوث البيئي.

مخاطر االستخدام
وق����د اه��ت��م ع����دد م���ن م���راك���ز ال��ب��ح��وث 
اأكيا�س  ا�ستخدام  مبخاطر  العامل  حول 
كثرة  نتائج  اإل��ى  وخل�ست  البال�ستيك 
مهمة ومثرة، منها اأنه عندما ي�ستخدم 
يتم  ال��ت��ي  البال�ستيك  اأك��ي��ا���س  ال��ن��ا���س 
ال��ط��ع��ام احل���ار عليها؛ ف���اإن ذلك  و���س��ع 
تختلط  مكوناتها  بع�س  اأن  اإيل  ي���وؤدي 
ا�ستخدامها  اأن  كما  الأطعمة،  ه��ذه  مع 
اأك��ر من م��رة ي���ؤدي اإيل اختالط عدد 
والع�سائر  الأطعمة  مع  مركباتها  من 
وغر  والقهوة  وال�ساي  وامل��اء  واحلليب 

ذلك من املواد الغذائية. 
وع����ن����دم����ا ي���ت���م ال���ت���خ���ل�������س م��ن��ه��ا 
وخ�������س���و����س���ا ب����احل����رق ف���ق���د ت��ت��ط��اي��ر 
الكربون،  اأك�سيد  اأول  مثل  �سامة  م��واد 
الأم���ون���ي���ا، ال���ف���ورم���ال���ده���ي���د، ���س��ي��ان��ي��د 
البنزالدهيد  امليثانول،  ال��ه��ي��دروج��ني، 
الأخ���رى  ال�سامة  العنا�سر  م��ن  وك��ث��ر 
تعمل  ثقيلة  وم��ع��ادن  الديوك�سني  مثل 
علي تلوث الرتبة وامل��اء والهواء، الأمر 
الإن�سان  �سلبا علي �سحة  ينعك�س  الذي 
ف��ي�����س��اب ب����الأم����را�����س اخل����ط����رة م��ث��ل 
اله�سمي،  التنف�سي،  اجل��ه��از  اأم��را���س 
القلب، الكلي، الع�سبى، وحالت الت�سمم 
ول���ك���ن اخل���ط���ر الأك��������رب ه����و اأم����را�����س 

ال�سرطانات.

قوانين
ون���ت���ي���ج���ة ل�����ه�����ذا ال�����ك�����م ال����ه����ائ����ل م��ن 
اأكيا�س  ت�سببها  التي  ال�سحية  امل�سكالت 
ونتيجة  ال��ي��وم  ال��ع��امل  يف  البال�ستيك 
للبيئة  ال��ب��ال���س��ت��ي��ك  اأك���ي���ا����س  ل��ت��ل��وي��ث 
قوانني  �سن  فقد مت  احل�سرية عموما، 
البال�ستيك  اأكيا�س  ا�ستخدام  من  حتد 
اأيرلندا  وتعد  العامل،  دول  يف كثر من 
من اأوائل الدول التي فر�ست ال�سرائب 
ع��ل��ي اأك���ي���ا����س ال��ب��ال���س��ت��ي��ك ون���ت���ج عن 
لي�سل  ان��خ��ف�����س  ا���س��ت��ه��الك��ه��ا  اأن  ذل���ك 
، واأن ال���س��ت��ه��الك يف  اإل���ى ح���وايل %90 
الدمنارك و�سل اإلى 66% كما اأن فرن�سا 
م��ن��ع��ت��ه��ا، وم��وا���س��ل��ة ل��ه��ذا الأم�����ر فقد 
ا���س��ت��خ��دام��ه��ا مثل  اأخ�����رى  دول  م��ن��ع��ت 
ب��ن��غ��الدي�����س، ت���اي���وان، ال��ه��ن��د »م��وم��ب��اي 
ون��ي��ودل��ه��ي«، اأ���س��رتال��ي��ا، ه��ون��غ ك��ون��غ، 
ال���������س����ودان »ال���ق�������س���ارف والأب����ي���������س«، 
»لو�س  اأمريكا  اأفريقيا،  وجنوب  اأوغندا 
العامل  كثرة يف  دول  وتفكر  اجنلو�س«، 

يف منعها.

الحلول
وتبنت جهات توعية تر�سيخ ثقافة منع 
والعمل  البال�ستيك  اأك��ي��ا���س  ا�ستخدام 

من البدايات بالآتي:
منذ  الأط����ف����ال  ب��رتب��ي��ة  اله���ت���م���ام   •
ال�������س���غ���ر وت���وع���ي���ة ال�������س���ب���اب مب��ف��ه��وم 
الفهم  عندهم  ليتكون  البيئية  الرتبية 
حياتهم  يف  البيئة  متثله  مبا  ال�سحيح 
و������س�����رورة م���ع���رف���ة ك��ي��ف��ي��ة امل��ح��اف��ظ��ة 

عليها. 
وور������س  ال�����ن�����دوات  ت��ع��ق��د  اأن  ي���ج���ب   •
املواطن  لتوعية  البيئية  والأي��ام  العمل 
ب���خ�������س���و����س امل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ي ال��ب��ي��ئ��ة 
وتنظيفها من اأكيا�س البال�ستيك وذلك 
امل���واط���ن بجمعها  اه��ت��م��ام  م���ن خ����الل 
اأو حتي  اأو من مكان وج��وده  املنزل  من 

فروع األشجار
علي  البال�ستيك  اأكيا�س  تلت�سق  كذلك 
وكثر  وال�سجرات  وف��روع��ه��ا  الأ���س��ج��ار 
ذل��ك مقدرتها يف  فيعيق  ال��ن��ب��ات��ات،  م��ن 
حجب  علي  تعمل  لأن��ه��ا  غذائها  تكوين 
تكوين  عملية  يف  امل��ه��م  ال�����س��م�����س  ���س��وء 
يف  اإن���ه  حيث  للنباتات،  بالن�سبة  ال��غ��ذاء 
الأ�سجار  القريب متوت كثر من  امل��دي 
وال��ن��ب��ات��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة، ول��ك��ن ع��ل��ي امل��دي 
ال���ط���وي���ل ق����د ي�������وؤدى ذل�����ك الأم�������ر ايل 
يوؤدي  الت�سحر، مما  اإلى  اجلفاف ورمبا 
مل  اإذا  جديدة  كبرة  م�سكلة  ظهور  ايل 
البال�ستيك  اأك��ي��ا���س  ان��ت�����س��ار  ع���الج  ي��ت��م 

بالطريقة البيئية املثلى.
البال�ستيك طبقات  اأكيا�س  وتعزل   
ت�سرب  ي��ع��ي��ق  مم��ا  بع�سها،  ع��ن  ال��رتب��ة 

املياه اإيل داخل الرتبة، ويوؤدي اإلى عط�س 
كثر من النباتات والكائنات املوجودة يف 
الرتبة لتموت جراء ذلك، اأي�سا حتتفظ 
اأك��ي��ا���س ال��ب��ال���س��ت��ي��ك ب��امل��ي��اه ل��ف��رتة من 
لتكاثر  بيئة منا�سبة  الزمن مما يجعلها 
وبالتايل  البعو�س،  وخ�سو�سا  احل�سرات 
من  العديد  واإ�سابة  نقل  احتمال  ي��زداد 
النا�س مبر�س املالريا، عالوة علي ذلك 
امليادين،  امل�ساحات،  القري،  املدن،  تتلوث 
البال�ستيك،  ب��اأك��ي��ا���س  ال��ع��ام��ة  احل��دائ��ق 

مما ي�سوه ذلك املنظر الطبيعي.

أسباب المشكلة
البيئية  بالق�سايا  املهتمني  م��ن  كثر 
امل�سكلة  اأن  ي��رون  العامل  م�ستوي  علي 
تكمن يف كيفية اإدارة اأكيا�س البال�ستيك 

امل�سوؤولة  احلكومية  اجلهات  قبل  من 
ع��ن جمع ال��ن��ف��اي��ات وذل���ك م��ن خالل 

الآتي:
• ن��ق�����س ع���دد ح���اوي���ات ال��ق��م��ام��ة 
امل��خ�����س�����س��ة ل���الأو����س���اخ وامل��خ��ل��ف��ات 
وع������دم ت���وزي���ع���ه���ا ب�������س���ورة ت��خ��دم 
املدينة،  اأح��ي��اء  معظم  يف  اجلميع 
مم���ا ي�����س��اع��د يف ان��ت�����س��ار الأو����س���اخ 
وخ�����س��و���س��ا اأك���ي���ا����س ال��ب��ال���س��ت��ي��ك 
مل���ا ت��ت��م��ي��ز ب���ه م���ن خ��ف��ة يف ال����وزن 
ف��ي��ج��ع��ل��ه��ا ���س��ه��ل��ة احل���رك���ة مل��ج��رد 
ال�سرعة  منخف�سة  ال��ري��اح  هبوب 
فتنت�سر يف جميع امل�ساحات م�سببة 

التلوث البيئي.
• ترك حاويات القمامة لفرتة من 
الزمن دون التخل�س منها ب�سورة 

دورية، ويف الزمن املنا�سب فتنت�سر 
هذه الأكيا�س يف كل منطقة م�سببة 
الطبيعي  امل��ن��ظ��ر  و���س��ي��اع  ال��ت��ل��وث 

لهذه املنطقة. 
• كثر من �سيارات جمع القمامة 
ولي�ست  مفتوحة  تكون   واملخلفات 
م��غ��ل��ق��ة مم����ا ي�����س��اع��د يف ان��ت�����س��ار 
حركتها،  اأثناء  البال�ستيك  اأكيا�س 
اأن  ل����ذل����ك ي����ج����ب ال����ع����م����ل ع����ل����ي 
بتجميع  اخلا�سة  ال�سيارات  تكون 
مع  تتفق  موا�سفات  ذات  القمامة 

طبيعة عملها.
يهتم  ل  الأح��ي��ان  من  كثر  يف   •
ع����ام����ل ال���ن���ظ���اف���ة ب���ج���م���ع ك���ام���ل 
امل���خ���ل���ف���ات وخ�������س���و����س���ا اأك���ي���ا����س 
ال��ب��ال���س��ت��ي��ك، ف����ي����وؤدى ذل����ك اإيل 

أكياس البالستيك
تلوث بيئي وأمراض

على رأسها السرطان

العدد 78  |  24 جمادى اآلخرة 1434  |  4 مايو 2013



دراسات

على  بو�سعها  وال��ت��زام��ه  ���س��ي��ارت��ه،  م��ن 
احل����اوي����ات امل��خ�����س�����س��ة ل��ذل��ك ح��ت��ي ل 
اإل��ى  وت����وؤدي  ع�����س��وائ��ي��ة  ب�����س��ورة  تنت�سر 

امل�سكالت �سابقة الذكر.
• اأن يت�سمن اليوم العاملي للبيئة مثل 
الكافية  امل�ساحة  ويعطيه  املو�سوع  ه��ذا 
اأن�سطة  تفعيل  خ��الل��ه  م��ن  ي��ت��م  ح��ي��ث 

الروابط واملنظمات ال�سبابية.
امل��ل�����س��ق��ات  ت���وزي���ع  ي��ت��م  اأن  ي��ج��ب   •
من  ذل��ك  وغ��ر  والكتيبات  وال��ن�����س��رات 
ال���و����س���ائ���ل ح��ت��ي ي���ك���ون ع��ن��د امل���واط���ن 
بالبيئة وكيفية احلفاظ  الكبر  الوعي 
ع��ل��ي��ه��ا وي���ت���م ت���وزي���ع���ه���ا يف امل����دار�����س، 
اجل����ام����ع����ات، امل�������س���ت�������س���ف���ي���ات، امل����راك����ز 
ال��ت��ج��اري��ة، الأن��دي��ة، الأ���س��واق وغرها 
من اأماكن التجمعات، كما يجب اأن يتم 
ال��رادي��و،  مثل  الإع����الم  و���س��ائ��ل  تفعيل 
التلفزيون، ال�سحف اليومية، املجالت، 
و����س���ائ���ل ال���ت���وا����س���ل الج���ت���م���اع���ي علي 
املجتمعي  احل�����س  رف���ع  الن����رتن����ت،  يف 

باحلفاظ علي البيئة. 
•يجب �سن القوانني البيئية الرادعة يف 
حالة عدم التزام املواطن  بالتخل�س من 
وذل��ك  ال�سحيحة،  بالطريقة  نفاياته 
التي  املالية  ال��غ��رام��ات  م��ن خ��الل عمل 
تو�سع يف �سندوق خا�س حلماية البيئة 

و�سيانتها. 

بدائل صديقة
وق��د اه��ت��م كثر م��ن م��راك��ز البحوث 
باإيجاد البدائل ال�سديقة للبيئة، غر 
علي  تعمل  التي  البال�ستيك،  اأكيا�س 
اأكيا�س  بت�سنيع  وذلك  عليها  احلفاظ 
من منتجات طبيعية خالية من املواد 
امل��ل��وث��ة، وه��ن��ال��ك اأم��ث��ل��ة ك��ث��رة مثل 
ق�سب  القطن،  م��ن  الأك��ي��ا���س  ت�سنيع 
ال�����س��ك��ر، احل���ب���وب م��ث��ل ن�����س��اء ال����ذرة، 
ولكن بداأ الهتمام كثرا بنبات اجلوت 
هذا  وي��ع��د  البديلة  الأك��ي��ا���س  عمل  يف 
ميكن  وب��ال��ت��ايل   %100 طبيعيا  املنتج 
�سهولة ول يحدث  بكل  التخل�س منه 
اأي م�سكالت من �ساأنها تلويث  البيئة.
ول����ك����ن ي���ب���ق���ى ال�����������س�����وؤال امل���ه���م 
امل��ل��ح ج���دا: ه��ل ه��ن��اك ج��دي��ة يف اأن��ن��ا 
ن��ه��ت��م ب��ع��دم ت��ل��وي��ث ال��ب��ي��ئ��ة ب��اأك��ي��ا���س 
م�ساألة  الأم��ر  ه��ذا  اإن  اأم  البال�ستيك 
اإعالمية فقط لال�ستهالك ل حترك 
البيئة  علي  احل��ف��اظ  ���س��اأن  يف  �ساكنا 
اأك��ي��ا���س  خم��ل��ف��ات  اإدارة  خ����الل  م���ن 
لكي  امل��ث��ل��ي؟  بالطريقة  البال�ستيك 
ن��ع��م��ل ع��ل��ى ذل���ك لب���د م��ن حما�سبة 
النف�س اأول واأخرا بحيث نكون فعال 
احلقيقة  يف  ال��ت��ي  البيئة  ح��م��اة  نحن 
ت��ع��ن��ي ل��ن��ا احل���ي���اة وي��ج��ب امل��ح��اف��ظ��ة 

عليها حتي ل متوت احلياة.

إحصاءات: عشرات اآلالف من الحيوانات تموت بابتالع أكياس البالستيك سنويا
التوعية المجتمعية والتخلص األمثل من النفايات .. أهم حلول المشكلة
التصاق أكياس البالستيك باألشجار يحجب عنها الشمس ويعيق إنتاجها
أكياس البالستيك مضرة صحيا وحضاريا والبد من بدائل صديقة للبيئة
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مشاريع

كلية اللغات والترجمة.. بوابة الجامعة 
للتواصل الثقافي مع العالم

حسن العواجي

�سممت كلية اللغات والرتجمة على 
م�ساحة )35000 م2( مكونة من �ستة 
اأدوار لت�ستوعب حوايل 2000 طالب، 
املتكاملة  امل��ن��ظ��وم��ات  اإح����دى  وه���ي 
ل��ل��م��ج��م��ع الأك����ادمي����ي م���ع ال��ك��ل��ي��ات 
الأخ���������رى، وحت����ت����وى ع���ل���ى اأح�����دث 
باأنظمة  املجهزة  التعليمية  املعامل 
متقدمة ملواكبة امل�سرة التعليمية. 

الراهنة  مرحلتها  يف  الكلية  ت�سم 
ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة، وه���و من  ق�سم 
اأق����دم الأق�����س��ام يف اجل��ام��ع��ة، ال��ذي 

مينح درجة البكالوريو�س.
 وي���ه���دف اإل�����ى ت��خ��ري��ج ك����وادر 
م��ت��م��ي��زة ع��ل��م��ي��ا وع��م��ل��ي��ا يف ال��ل��غ��ة 
الإجن���ل���ي���زي���ة ق�������ادرة ع���ل���ى ال��ق��ي��ام 
ب��واج��ب��ات��ه��ا امل��ه��ن��ي��ة و ال��ت��وا���س��������ل 
ال��ث��ق��ايف واحل�����س��اري م��ع الآخ��ري��ن 
معت��زة  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن 
مب���ب���ادئ���ه���ا وق��ي��م��ه�����ا الإ���س��الم��ي��������ة 

والوطني��ة.
اإط��الق  اإل��ى  الكلية  ت�سعى  كما 
اأق�سام جديدة على راأ�سها الفرن�سية، 
نطاق  لتو�سيع  قريبا  وال��ف��ار���س��ي��ة، 
ال��ت��وا���س��ل م��ع ال��ع��امل ع��رب خمتلف 

اللغات.
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مشاريع

كلية اللغات والترجمة

الكلية  م��ق��ر  م��ن  املبنية  امل�����س��اح��ة  تبلغ 
�ستة  على  وحتتوي  م2«   35000« تقريبا 
م��واق��ف  ت�سغلهما  دوران  م��ن��ه��ا  اأدوار 
ل���ل�������س���ي���ارات وب���ع�������س غ�����رف اخل���دم���ات 
»الكهرباء، امليكانيكا،....الخ« وخمتربات 

اأبحاث.

الدور الثالث »تحت األرضي«

الدور الرابع »الدور األرضي«

الدور الخامس »الدور األول«
على  حتتوي  الثالثة  الأدوار  ه��ذه 
لأع�ساء  ومكاتب  درا���س��ي��ة  ف�سول 
للكلية  وم��ع��ام��ل  ال��ت��دري�����س  ه��ي��ئ��ة 

وبع�سا من معامل الكمبيوتر.

الدور السادس
»الدور الثاني«

يحتوي على مكتب العميد ومكاتب 
الأق�سام  روؤ���س��اء  ومكاتب  ال��وك��الء 
وب���ع�������س امل���ك���ات���ب لأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة 
ال��ت��دري�����س وال�����س��ك��رت��اري��ة وق��اع��ات 
اج��ت��م��اع��ات، وي��وج��د يف ه��ذا ال��دور 
ج�����س��ر ي��رب��ط م��ب��ن��ى ال��ك��ل��ي��ة بكلية 

احلا�سب الآيل.

وهذا تفصيل لما تحتوي 
عليه الكلية من فراغات:

74 •مكاتب: 
2 مدراء:  •مكاتب 
5 اأبحاث:  •معامل 
4 الكلية:  •معامل 

2 كمبيوتر:  •معامل 
69 درا�سية:  •ف�سول 

2 تخ�س�سية:  لغات  •معامل 
4 �سوتيات:  •معامل 

3 الكلية:  وكالء  •مكاتب 
4 الأق�سام:  روؤ�ساء  •مكاتب 

10 �سكرتارية:  •مكاتب 
9 اجتماعات:  •قاعات 

1 العميد:  •مكتب 
1 موؤمترات:  •قاعة 
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الرأي الجامعي

التربية قبل 
التعليم

مفرح القحطاني

يعني  مما  التعليم،  ت�سبق  الرتبية 
تعلم،  اأن  قبل  ت��رب��ي  اأن  يجب  اأن���ه 
ل��ك��ن ك���ال م��ن��ه��م��ا م��ك��م��ل ل��الآخ��ر. 
احل�سنة  الرتبية  نقل  عليك  يجب 
ذل��ك، مما  بعد  ياأتي  والتعليم  اأول 

يقود الطالب للتقبل اأكر. 
ال���رتب���ي���ة ����س���ل���وك وال��ت��ع��ل��ي��م 
اأ����س���ل���وب وج��م��ي��ع��ه��م��ا واج�����ب على 
عاتقك، يقول ال�ساعر: قف للمعلم 
وفه التبجيال..  كاد املعلم اأن يكون 

ر�سول
لأج��ي��ال،  مربيا  تكون  حينما 
فمن املوؤكد اأن �سلوكك يكون موؤثرا 
يف ���س��ري��ح��ة ك��ب��رة م���ن امل��ج��ت��م��ع، 
فلذلك يجب عليك اأن تكون قدوة 
ح�����س��ن��ة وم�����س��در ت���اأث���ر اإي��ج��اب��ي،  
والر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم حث 
على الرتبية وعلى التعلم، ولكن ل  
لأن  تربية،  دون  م��ن  للعلم  ف��ائ��دة 
ال��رتب��ي��ة  ت���دل ع��ل��ى رق���ي وث��ق��اف��ة 
وت��ر���س��ي��خ  اأي جم��ت��م��ع،  امل��ج��ت��م��ع، 
الطالب  الرتبية يف ذهن  م�سطلح 

كخطوة اأولى مهم جدا.
اأن ين�سب الرتكيز  اإذا، يجب 
الدرا�سية  املراحل  يف  الرتبية  على 
الأول��ى، لأن الطالب يكون يف تلك 
امل��رح��ل��ة م��ه��ي��اأ مت���ام���ا، وال��رتب��ي��ة 
حت�����ق�����ق الح���������������رتام وال���������س����ل����وك 
الإي����ج����اب����ي ل���ل���ط���ال���ب. يف اخل���ت���ام 
�سابقا  قلته  م��ا  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  اأود 
التعليم،  ت�سبق  ال��رتب��ي��ة  اأن  وه���و 
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأه��م��ي��ة الث��ن��ني 
اإل  ببع�سهما  الوثيق  وارتباطهما 

اأن الرتبية اأول.. والتعليم ثانيا.
كلية �للغات و�لرتجمة 

وسائل االتصال الحديثة: اآلثار السلبية

�ساعات  لق�ساء  املعا�سر  املجتمع  اجت��ه 
ط��وي��ل��ة اأم������ام ���س��ا���س��ات ال��ك��م��ب��ي��وت��ر اأو 
طويلة  �ساعات  واأه���در  الذكية  الأج��ه��زة 
م���ن ي��وم��ه اأم��ام��ه��ا مم���ا ���س��ب��ب اأ����س���رارا 
اأم  امل��دى  قريبة  كانت  �سواء  للم�ستخدم 

بعيدة.
ل���الأ����س���ف ال�������س���دي���د، اأغ���ف���ل ع��ل��م��اء 
الجتماع واملعنيني بامل�ساألة هذا اجلانب 
واإن كان هناك بع�س الدرا�سات اخلجولة 
امل�سكلة  ه���ذه  اأن  واأرى  ت��ع��م��م،  مل  ال��ت��ي 
�سببت العديد من امل�سكالت الجتماعية 
ي��ج��ب ع��ل��ى املخت�سني  ال��ت��ى  وال�����س��ح��ي��ة 
لها، فمن خالل  والت�سدي  فيها  البحث 
عملي اأخ�سائية اجتماعية وجدت اأمهات 
واأخوات ي�ستكني من �سلوك اأبنائهن من 
وف���رط احل��رك��ة، وظهر  االن��ت��ب��اه  ت�ستت 

ذلك وا�سحا يف الآونة الأخرة.
وجدت بعد درا�سة مب�سطة ل�سلوك 
الأ�سرة مع الطفل اأنها جتعله قابعا اأمام 
لدرجة  طويلة  ل�ساعات  التلفاز  �سا�سات 
اأن الطفل ل يهداأ اإل عند م�ساهدة تلك 

حماكاة  وفقد  املتغرة  ال�سريعة  ال�سور 
الطفل  ع��ن  اأي�����س��ا  بان�سغالهما  وال��دي��ه 

بالأجهزة الذكية والكمبيوتر. 
ه����ذا ب��ال��ن�����س��ب��ة ل���الأط���ف���ال ال��ذي��ن 
الأخ���ذ  مب�����س��وؤول��ي��ة  ننه�س  اأن  ي��ف��رت���س 
اأما  فطريا،  �سحيا  من��وا  لينموا  بيدهم 
امل�سكالت التى  اأهم  بالن�سبة للكبار فمن 
ي��واج��ه��ون��ه��ا: ق��ل��ة احل��رك��ة ال��ت��ي ت�سبب 
ون�ستطيع  عنها  غنى  يف  نحن  اأم��را���س��ا 

جتنبها.
ك���م���ا ���س��ب��ب��ت ل���ه���م ت���ل���ك ال��و���س��ائ��ل 
احل��دي��ث��ة ال��ع��زل��ة وال���وح���دة، فكثر من 
ال�سباب يف�سل املكوث اأمام اأجهزته على 
بال�اجبات  قيامه  اأو  باأقرانه  االختالط 

الجتماعية جتاه والديه واأقربائه.
وج����دت م���ن خ���الل ت��ع��ام��الت��ي مع 
برامج  لبقة يف  اأنها متحدثة  الفئة  هذه 
ولكنها  الجتماعي  التوا�سل  وتطبيقات 
خجولة يف اللقاءات املبا�سرة ل ت�ستطيع 

املواجهة والتحدث بنف�س القوة.
جامعة  جامعتي،  ت�سجل  اأن  اأمتنى 
امللك خالد، املبادرة الأولى لدرا�سة تاأثر 
و���س��ائ��ل الت�������س���ال احل��دي��ث��ة وال�����س��ورة 
وتت�سافر  الفرد  على  املتغرة  ال�سريعة 
والجتماعية  الطبية  الباحثني  ج��ه��ود 
وال��ن��ف�����س��ي��ة وال����رتب����وي����ة ل��ل��ك�����س��ف ع��ن 

اأ�سرارها وكيفية مواجهتها. 

 فوزية الشهري 

مشرفة اجتماعية بكلية 
العلوم واآلداب بالنماص 

السرطان ونمط حياة اإلنسان

اأف���ك���ار بع�سها  ب���ني اجل��م��اه��ر  ت�����س��ود 
ي�����س��ل اإل����ى درج����ة اخل���راف���ات ع���ن كنه 
»ال�سرطان  مثل:  ال�سرطان،  وطبيعة 
»ال�سرطان: مر�س  اأو  باملوت«  هو حكم 

الأثرياء والعجائز والدول املتقدمة«.
ل����ه����ذا ك�������ان ال����غ����ر�����س م�����ن ي����وم 
ال�سرطان العاملي الذي كان حتت �سعار 
»ال�����س��رط��ان« م����اذا ت��ع��رف ع��ن��ه؟« ه��ذا 
اإ����س���راك قطاعات  ال��ع��ام، ه��و ال��ب��دء يف 
بدورهم  التوعية  يف  املختلفة  املجتمع 
يف املعرفة وحثهم على الإقدام يف اتخاذ 
خ���ط���وات اإي��ج��اب��ي��ة ل��ل��وق��اي��ة م���ن ه��ذا 

املر�س وال�سمود يف املواجهة.
الحت����اد  م���ن  اآدم«  »ك�����اري  ي���ذك���ر 
هناك  اأن  ال�����س��رط��ان  ملكافحة  ال����دويل 
م���ل���ي���ون���ا ون�������س���ف���ا م�����ن ال���ب�������س���ر ع��ل��ى 
م�����س��ت��وى ال���ع���امل مي��ك��ن اإن���ق���اذه���م من 
فقط  وذلك  �سنة،  كل  بال�سرطان  املوت 
عدد  وه��و  منه،  الوقاية  �سبل  بتطوير 
يعادل اإنقاذ كل �سكان مدينة فيالدلفيا 
الإ���س��ب��ان��ي��ة  ب��ر���س��ل��ون��ا  اأو  الأم���ري���ك���ي���ة 

�سنويا.
ومن بني هذه الو�سائل، الهتمام 
ولقد  ل��ل��ن��ا���س،  احل��ي��اة  من��ط  بتح�سني 
اأظ����ه����رت درا�����س����ات امل��وؤ���س�����س��ة ال��ع��امل��ي��ة 
النا�س  من   %28 اأن  ال�سرطان  لأبحاث 
حياة  منط  تغير  ج��دوى  بعدم  تعتقد 
الإن�����س��ان )ال��ل��ه��م ���س��وى الم��ت��ن��اع عن 
التدخني( لتجنب الإ�سابة بال�سرطان، 
ذاتها  املوؤ�س�سة  اإح�سائيات  يوؤكد  وه��ذا 
من  قليلة  ن�سبة  اأن  اإل���ى  ت�سر  ح��ي��ث 
اجل���م���ه���ور ت���ع���رف ع����ن ال���ع���الق���ة ب��ني 
وقلة  وال�سمنة  ال�سحية  غ��ر  الوجبة 
احل���رك���ة و���س��ع��ف ال��ن�����س��اط اجل�����س��دي 

وبني الإ�سابة بال�سرطان.

 وتقول الدكتورة »كيت األني« من 
ال�سرطان  لأب��ح��اث  العاملية  املوؤ�س�سة 
القلق  ع��ل��ى  ت��ب��ع��ث  ال��ن��ت��ائ��ج  ه���ذه  »اإن 
بني  الن�سبة  ه���ذه  ل��وج��ود  والن���زع���اج 
الكثر  هناك  اأن  املدركني  غر  النا�س 
مما ي�ستطيعون عمله خلف�س خماطر 

ال�سرطان.
ف����ب����ت����ن����اول ال�����ط�����ع�����ام ال�������س���ح���ي 
الن�ساط اجل�سماين وجتنب  وممار�سة 
زي����ادة وزن اجل�����س��م )ال�����س��م��ن��ة( ف��اإن��ن��ا 
الإ���س��اب��ة  ب��الإم��ك��ان جتنب  اأن���ه  نتوقع 
بني  �سيوعا  الأك��ر  ال�سرطانات  بثلث 
الب�سر، ولدى كل فرد دور يقوم به يف 
منع حدوث ال�سرطان لكن احلكومات 
وامل���ه���ن���ي���ني ال�����س��ح��ي��ني ه����م ال��ع��ام��ل 
الأ���س��ا���س��ي يف زي�����ادة وع����ي امل��واط��ن��ني 

بتغير عادات ومنط حياتهم«.
اإل���ى ق��ي��ام منظمة  وق��د اأدى ه��ذا 
ال�سحة العاملية بالطلب من حكومات 
وف��ي��ات  خف�س  ع��ل��ى  تعمل  اأن  ال��ع��امل 
املعدية  غر  الأمرا�س  من  مواطنيها 
ع��ام 2025م يف  ال��رب��ع بحلول  مب��ق��دار 
ح��م��ل��ة ���س��ع��اره��ا »25 ب��ح��ل��ول ع���ام 25« 
)اخلم�سة والع�سرون الأولى ت�سر اإلى 

الربع، والثانية اإلى عام 2025م(.
العاملية  ال�سحة  منظمة  وك��ان��ت 
بالعوامل  قائمة  قبل  من  اأ�سدرت  قد 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ال���ت���ي ي���ج���ب جت��ن��ب��ه��ا مل��ن��ع 
الإ������س�����اب�����ة ب����ال���������س����رط����ان وت�������س���م���ل: 
والطعام  اخل��م��ور،  وتعاطي  التدخني، 
وزي��ادة  الن�ساط،  وقلة  ال�سحي،  غ��ر 
البيئة،  وتلوث  وال�سمنة،  اجل�سم،  وزن 
وامل�������س���رط���ن���ات امل���ه���ن���ي���ة، والإ�����س����ع����اع، 
ب��ال��ع��دوى )م��ث��ل جرثومة  والإ���س��اب��ة 
امل��ع��دة وف���رو����س ال��ك��ب��د »ب« و »���س��ي« 
وف����رو�����س ع��ن��ق ال����رح����م(، وه����ي كما 
البتعاد عنها  اأم��ور يف مقدورنا  نراها 
والتعامل معها مبا ي�سمن  وحتا�سيها 

لنا ال�سالمة يف اأبداننا باإذن اهلل.

د. علي سعيد القحطاني
وكيل كلية الطب
للشئون السريرية
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كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

الرأي الجامعي

»آفاق«.. 
في أحضان 

أبوظبي
يحيى القبعة

رئيس قسم التحقيقات
بـصحيفة »آفاق«

الورقية  اأ�سكالها  بكافة  الثقافات  متتزج 
يتيم  وع���اء  يف  مقولبة  لنا  ت��ب��دو  حينما 
الكثر  فُتنجب  الكتاب،  معر�س  برعاية 
م���ن الأج���ن���ة ال��ط��ب��ع��ي��ة امل��ت��م��خ�����س��ة من 
ليت�سارك  جن�سياتها،  متعددة  ن�سر  دور 
اجل���م���ي���ع ف���رح���ة احل������دث حت����ت ���س��ق��ف 

الفكر.
اأبوظبي  امل��ي��الد يف  ي��ك��ون  وع��ن��دم��ا 
عرب  متجلية  الأهمية  تكون  العا�سمة، 
رائحة  انتحلت  الثقافية.  املكان  اأهمية 
ال�������ورق ال���ت���ي ت���ف���وح ب�����اأرج�����اء م��ع��ر���س 
زكية  لتبدو  العطرية  ال�سفة  اأب��وظ��ب��ي 
فاتنة لكل من يع�سق القراءة ويتنف�سها، 
اأن احلا�سرين نهمون متلهفون  ل�سيما 
ل���ك���ل م����ا ي�����س��ب��ع رغ���ب���ات���ه���م م����ن ج��دي��د 

وير�سي اأذواقهم العقلية. 
اأن  يرى  الن�سر،  حلركة  فاملرت�سد 
الجتاه احلديث يف عامل الكتاب، مل يعد 
يحمل الفكر التقليدي الكال�سيكي واإمنا 
الأب�سار ومغازلة  اإغ���راء  اإل��ى  ب��ات مييل 
الكتاب  لنا  يظهر  اأن  اأج���ل  م��ن  ال��ع��ق��ول 

لحقا يف اأح�سن تقومي.
جناح  ح�سور  حقيقة،  ���س��رين  مم��ا 
اإل��ى  وال���ذي ي�سر  امل��ل��ك خ��ال��د،  جامعة 
املثلى يف احل��ر���س على  روؤي���ة اجل��ام��ع��ة 
الثقافية  الن�ساطات  ك��اف��ة  يف  امل�����س��ارك��ة 
وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ع���ل���ى امل�������س���ت���وى امل��ح��ل��ي 
ال�سورة  وت�سكيل  وال��ع��امل��ي،  والإق��ل��ي��م��ي 
كل  ل��دى  الإيجابي  والنطباع  الذهنية 
يفرز  الأكادميي، مما  باجلانب  املهتمني 
عالقات متينة بني اجلامعة وجمهورها 

اخلارجي.
ومما اأده�سني كذلك وجود احلبيبة 
وحجمها  بت�سميمها  متزينة  »اآف������اق«، 
وع��ل��ى م���ا حت��ت��وي��ه م���ن م����واد �سحفية 
رائعة، لتلفت انتباه كل العابرين هناك. 
فتواجدها بكل فعالية، مل يكن من باب 
الع�سالت  وا�ستعرا�س  الثقافية  املناورة 
ال�����س��وت احلقيقي  اأ���س��ب��ح��ت  ب���ل لأن���ه���ا 

للجامعة ونب�سها.
ال�سفينة  لربان  العظمى  والتحية 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور علي ب��ن ���س��وي��ل، على 
اإتاحته الفر�سة لنا لالحتفاء بالعرو�س 
اأب��وظ��ب��ي، وال�����س��الم اخلال�س  »اآف����اق« يف 
واحل���������ار ك����ذل����ك لأ������س�����دق�����اء ال���رح���ل���ة 
واأح���م���د  ���س��ع��ي��د،  اآل  ع���ل���ي  ال����زم����ي����الن، 
ال���ع���ي���اف، ع���ل���ى ج���ه���وده���م���ا ال��وا���س��ح��ة 
ال��دوام،  على  ال�سحفي  ح�سهما  ويقظة 
قراءتكم  على  اأن��ت��م  اأي�سا  لكم  وال�سكر 

ملقايل، دمتم �ساملني.

التكافل االجتماعي

ليتنا نتعامل مع بع�سنا يف هذه احلياة الزائلة كرحلة نق�سيها يف م�سعد كهربائي  
فهو يف خدمة  تاأخر  اإن  نغ�سب  ل  قليلة،  ث��واين  ننتظره  زر،  ب�سغطة  بنا  يتحرك 

غرنا،  يفتح الباب، نبت�سم يف دواخلنا ابت�سامة ر�سا.
معنا  ي�سعد  مبن  مهتمني  غر  بابه،  اإل��ى  ننظر  متقابلني  داخله  يف  نرتا�س 
اأو حتى مالمح  اأ�سخا�س، غر مهتمني باألواِنهم، وطباعهم، ودرجات علمهم،  من 
وجوههم، لأن اأعيننا اإن مل تكن تناظر  ذلك املنفذ ال�سحري، �ستكون معلقة ب�سا�سة 
يحمله  مب��ا  اآب��ه��ني  غ��ر  ونحن  ال�سقف  اإ���س��اءة  تتفقد  اأو  �سعودنا  درج���ات  تو�سح 

الآخرون ول ما يرتدونه، فقط فخورون باأنف�سنا ونحن ن�سعد الأدوار.
فرحلتنا  ذل��ك  يهم  ل  اإن�����س��ان.  اأي  م��ع  امل�سعد  اأر����س  ت�ساركنا  ل��و  نغ�سب  ل��ن 
ق�سرة، والكل له حق ال�سعود، لذلك فاإنه ل توجد يف امل�سعد طبقات اجتماعية 

حتدد الأجدر ول حواجز  تف�سل بني اجلماعات والطوائف املختلفة.
اإن اأ�ساء اأحدهم الت�سرف، �سنكون ذوي كيا�سة اأكرب من اأن نوبخه ولو بنظرة، 
فقط �سندعي اأن �سيئا مل يكن! حتى واإن �سعرت اأعيننا بالف�سول لربهة وبداأت يف 
تفقد املرافقني لنا، �ستكون نظرة خاطفة ملا حولنا واإن اكت�سفت �سيئا اأو قراأت اأمرا، 
فاإنها �ستتورع حتما عن اإف�ساء ذلك جلارك هم�سا اأو غمزا. فقط �ستبت�سم يف داخلك، 
بكل  مرافقيك  ين�سيك يف  ما  عبثا حتى جتد  التفقدية  الرحلة  عيناك  و�ستوا�سل 
ب�ساطة. �سنت�سارك ذاك امل�سعد بكل �سالم وا�ست�سالم ونظل نناظر حتى ننزل جميعا 

ونعاود التفرق من جديد.

درس
في اإلخاء 
بمصعد!

مشاعل قاسم  
طالبة بطب أسنان 

يف ال��ع��دد ال�����س��اب��ق حت��دث��ت ع��ن ال���دور 
وتفعيل  تنفيذ  يف  ل��ل��ج��ام��ع��ات  امل��ف��ق��ود 
هذا  ويف  الجتماعية،  امل�سوؤولية  برامج 
مفاهيم  ع��ن  احل��دي��ث  يتوا�سل  ال��ع��دد 

وتاريخ امل�سوؤولية الجتماعية.
يف  الجتماعية  امل�سوؤولية  ت��ع��رف 
اأي ن�ساط  اأن��ه��ا  ال���ا���س��ع ع��ل��ى  اإط���اره���ا 
امل��وؤ���س�����س��ات احلكومية  ق��ب��ل  ي��ق��دم م��ن 
اإن  وحيث  املجتمع،  خلدمة  الأهلية  اأو 
م��ف��ه��وم امل�����س��وؤول��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة ع��ادة 
القطاع  يف  الأع��م��ال  مبجال  يقرتن  ما 
اخل���ا����س، ف����اإن ال��ب��ن��ك ال�����دويل ي��ع��رف 
امل�����س��وؤول��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة اأي�����س��ا ب��اأن��ه��ا 
الل���ت���زام ب��اإ���س��ه��ام ���س��اح��ب امل�����س��روع يف 
العمل  خ���الل  م��ن  امل�����س��ت��دام��ة  التنمية 
املحلي  واملجتمع  واأ�سرهم  مع موظفيه 
لتح�سني  ب��ك��ام��ل��ه  امل��ح��ي��ط  وامل��ج��ت��م��ع 
ب��اأ���س��ل��وب  امل��واط��ن��ني  معي�سة  م�����س��ت��وى 

يخدم التجارة والتنمية يف اآن معا.
 وهذا التعريف م�ستمد من مفهوم 
اآدم  ال�سكتلندي  الق��ت�����س��اد  فيل�سوف 
اأطلقه  وال��ذي   Adam Smith �سميث 
اإلى  اأ���س��ار  حني  ع�سر  الثامن  القرن  يف 
�سوف  املجتمع  ورغ��ب��ات  احتياجات  اأن 
تتحقق على اأف�سل وجه بف�سل التعاون 
القت�سادية  واملوؤ�س�سات  املنظمات  بني 
للم�سوؤولية  امل��ف��ه��وم  وه���ذا  وامل��ج��ت��م��ع.  
اأك��ر  م��ن  يعد  لل�سركات  الإج��ت��م��اع��ي��ة 
احلكم  مظلة  حت��ت  بحثا  امل��و���س��وع��ات 
بحوكمة  عليه  ي�سطلح  ما  اأو  الر�سيد 

ال�سركات.

الإجتماعية  امل�سوؤولية  مفهوم  اإن 
الأه����داف  ك��ث��را م��ن ح��ي��ث  ل يختلف 
عمل  يف  كثرة  مفاهيم  ع��ن  امل��ب��ادئ  اأو 
اخل���ر وال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي، وال��ت��ك��اف��ل 
وامل�������س���ارك���ة الج���ت���م���اع���ي���ة. وك�����ل ه���ذه 
الدين  يف  عميقة  ج���ذور  ذات  املفاهيم 
وذكرت يف موا�سع  الإ�سالمي احلنيف، 
ال���ك���رمي، وعلمها  ال���ق���راآن  ك��ث��رة م���ن 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  ال��ك��رمي  ر�سولنا 
لأ����س���ح���اب���ه ور����س���خ���ت ك��ق��ي��م وم���ب���ادئ 

اإ�سالمية عميقة لُي�ستغنى عنها. 

املطهرة  وال�سنة  الكرمي  ال��ق��راآن 
ي���ح���وي���ان ال���ك���ث���ر م����ن الأدل��������ة ال��ت��ي 
حت��ث ع��ل��ى ال��ت��ك��اف��ل ورع��اي��ة م�سالح 
الآخ����ري����ن، وم����ن ذل����ك ق���ول���ه ت��ع��ال��ى 
يف ���س��ورة امل��ائ��دة »وت��ع��اون��وا على الرب 
وال���ت���ق���وى ول ت���ع���اون���وا ع��ل��ى الإث����م 

والعدوان« )اآية 2(.
 وم��ن ك��الم امل�سطفى �سلى اهلل 
وم�سلم  البخاري  م��اروى  و�سلم  عليه 
ع��ن اب���ن ع��م��ر ر���س��ي اهلل ع��ن��ه��م��ا، اأن 
قال  و�سلم  عليه  اهلل  اهلل �سلى  ر�سول 
»امل�����س��ل��م اأخ�����و امل�����س��ل��م ل ي��ظ��ل��م��ه ول 
اأخ��ي��ه كان  ك��ان يف حاجة  ي�سلمه، م��ن 
ف��رج ع��ن م�سلم  اهلل يف حاجته، وم��ن 
كربة فرج اهلل عنه بها كربة من كرب 
م�سلم  على  �سرت  وم��ن  القيامة،  ي��وم 
ذلك  وغ��ر  القيامة«،  ي��وم  اهلل  �سرته 

كثر مما ل يت�سع املقام ل�سرده.
فالدين الإ�سالمي مليئ بالكثر 
من الكنوز اجلميلة التي تدعو وتوؤيد 
ه���ذا امل��ف��ه��وم الإن�����س��اين ال��ن��ب��ي��ل. من 
امل�سوؤولية  مفهوم  اأن  لنا  يت�سح  ه��ذا 
كونه  ي��ع��دو  ل  احل��دي��ث  الجتماعية 
ال��ذي  الج��ت��م��اع��ي  للتكافل  مفهوما 
ج��اء ب��ه ال��دي��ن الإ���س��الم��ي منذ اأك��ر 

من األف واأربعمائة عام. 
لهذا يربز ا�ستف�سار عما اإذا كانت 
امل�سوؤولية الجتماعية تقع على عاتق 
القطاع اخلا�س وحده؟ اأم اإنها مفهوم 
اأف������راد املجتمع  وا����س���ع ي��ق��ع ع��ل��ى ك���ل 

وموؤ�س�ساته املدنية؟

د. عامر محمد الحسيني

مساعد المشرف العام على اإلدارة 
العامة للعالقات واإلعالم
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نافذة

اآف���اق  �سحيفة  يف  ال��ط��ال��ب  م�����س��ارك��ة 
ال�سحيفة،  ا�سرتاتيجيات  �سمن  تعد 
الهدف  هما  وال��ط��ال��ب��ة  ال��ط��ال��ب  لأن 
الأ�سا�سي للن�سر عرب هذه ال�سحيفة، 
وع�����ن�����دم�����ا ت�����الح�����ظ�����ون ال���ت���ب���وي���ب 
اأن  ����س���ت���ج���دون  ال���ت���ح���ري���ري لآف��������اق 
الطالب يقع �سمن اأولويات الهتمام 
تتوافر  ال��ت��ي  امل���واد  ب��ق��در  التحريري 

لدى ال�سحيفة.
واأعرتف باأننا مل ن�سل اإلى الآن 
حل�سور  نتمناها  ال��ت��ي  الن�سبة  اإل���ى 
ولكننا  اآف���اق،  �سفحات  على  الطالب 
ن�سعى دائما اإلى الو�سول اإلى ما يزيد

عن خم�سني يف املائة من م�ساحة الن�سر التي تتيحها ال�سحيفة اأ�سبوعيا. واحلقيقة 
اأننا نعاين من �سعوبة احل�سول على املادة ال�سحافية للتحقيقات وال�ستطالعات 
لي�ست  اجلامعي  ال��راأي  يف  بها  ي�ساركون  التي  وامل��ق��الت  والطالبات،  الطالب  من 

باحلجم الذي نتمناه.
الهتمام،  مقدمة  يف  الطالب  ي�سعوا  اأن  التحرير  يف  ال��زم��الء  كلفت  وق��د 
بال�سحيفة  اأحد مقالته  اجلامعة يف  اأطلقه معايل مدير  مبداأ  وذلك مت�سيا مع 
حتت عنوان »الطالب اأول«. وبناء على ذلك �سن�سعى خالل الأعداد القادمة يف هذا 
ا�ستقطاب  اإل��ى  التحرير، وه��ذا ما حدانا  زي��ادة اجلرعة الطالبية يف  اإل��ى  الف�سل 
اإبراهيم  الزميل حممد  واأج��رى  ال�سحيفة،  للتعاون مع  اإ�سايف من الطالب  عدد 
حترير  يف  واإ�سراكهم  الطالب  ا�ستقطاب  اإل��ى  تهدف  التي  الجتماعات  من  ع��ددا 

ال�سحيفة.
اأما على �سعيد التطوير القادم لل�سحيفة يف العام القادم مب�سيئة اهلل تعالى؛ 
مع  لل�سحيفة  جديد  حتريري  تبويب  بناء  على  التحرير  اأ�سرة  يف  حاليا  فنعمل 
مطلع العام القادم يكون الطالب فيه هو حمور ال�سحيفة، و�سن�سعى لإيجاد مادة 
فيها  مبا  ال�سفحات  من  كثر  اإل��ى  ت�سل  ع��ال  مهني  مب�ستوى  طالبية  حتريرية 
اإميان  والزميلة  اإبراهيم،  الزميل حممد  ويعمل حاليا كل من  الأول��ى.  ال�سفحة 
الع�سري، والزميل يحي التيهاين وباقي الزمالء على ا�ستك�ساف الفر�س املمكنة 

لإ�سراك الطالب والطالبات يف املواد التحريرية لل�سحيفة.
و�ستتوالى الجتماعات العامة للتحرير خالل الأ�سابيع القادمة حتى ن�سل 
باأي �سحيفة جامعية �سعودية، يكون فيه  اإلى تبويب مطور نوعي ل يوجد رمبا 
الزمالء  مع  ال�سيف  خ��الل  �سنوا�سل  كما  ال�سحيفة،  اهتمام  حم��ور  هو  الطالب 
الزميل  مع  وخا�سة  لل�سحيفة،  النهائي  والتحريري  الفني  ال�سكل  اإلى  للو�سول 
الأ�ستاذ اأ�سعد اأبوقاعود م�ساعد رئي�س التحرير للق�سم الفني حتى يتطور ال�سكل 

النهائي لل�سحيفة للعام القادم مب�سيئة اهلل تعالى..
اأن  من  نتمكن  حتى  ال�سحيفة  مع  التوا�سل  اإل��ى  وطالباتنا  طالبنا  وندعو 
نرحب  فنحن  التحرير،  يف  معنا  كم�ساركني  اأو  للتحرير  كمو�سوعات  ن�سركهم 

باإ�سهاماتهم اأيا كانت يف �سحيفتهم اجلامعية.

طالبنا و »آفاق«
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

• وكال��ة اجلامع��ة للم�س��اريع  م��ن ال��وكالت 
احليوي��ة يف اجلامع��ة، ولك��ن ه��ذه احليوي��ة 
مل ت�ش��فع له��ا عن��د م�ش��ريي موق��ع �جلامع��ة 
ذل��ك  يف  ذك��ر  للوكال��ة   فلي���س  �الإلك��رتوين، 

املوقع.

• حتت�سن مكاتب بع�س كليات البنات  الفئران 
الت��ي تفتك بالأوراق الر�س��مية وتدمر الأثاث 

و�الأجهزة و�الآالت.

• تتوقف با�س��ات الطالبات يف جممع ال�سامر 
يف اآخ��ر املواق��ف مم��ا يج��رب الطالب��ات  عل��ى 
قط��ع  �ل�ش��ارع �مل��ار منت�ش��ف �ملو�ق��ف، و�ملرور 
بني ال�س��يارات للو�سول للبا�سات التي تبعد عن 

البوابة الرئي�سية اأكرث من 50م.

• و�ش��ائل �لرت�ش��يد، م��ن �ل�ش��هولة �حل�ش��ول 
عليه��ا لفائدتها يف توف��ري �ملياه، ولكن �ملالحظ 
عدم ��شتخد�مها يف مباين �لكليات مما يزيد يف 

هدر �ملياه ب�شكل كبري.

الحتياج��ات  بطل��ب  التوجي��ه  يت��م   •
�ملكتبي��ة ع��ن طري��ق تعبئة �لربنام��ج �خلا�س 
بامل�ش��تودعات، وعن��د �لدخ��ول عل��ى �لربنامج 

جتد �أكرث �ملو�د غري موجودة يف �مل�شتودعات.

باأبه��ا كث��ري�  �مل�ش��اعد يف كلي��ات �ملجتم��ع   •
م��ا بات��ت معطل��ة،  ود�ئم��ا م��ا كان��ت تتعط��ل 
و�لطالب��ات ميتطينها حتى  مت �إغالقها موؤخر� 
ب�س��كل نهائي، مما يجرب الطالبات على �س��عود 

�ستة  اأدوار م�سيا على الأقدام.

• ��ش��تاند�ت �ل�ش��حيفة �لتي مت توزيعها على 
كلي��ات �لبن��ات الحت�ش��ان »�آف��اق« مت حتويلها 

ل�سناديق نفايات.

بدون زعل

معرض أبوظبي للكتاب يعرض
أقدم كسوة للكعبة عمرها 470 عاما

ك�سف معر�س اأبوظبي للكتاب م�ساء اجلمعة عن اأقدم ك�سوة للكعبة ال�سريفة بعثها اأ�سهر �سالطني الدولة العثمانية 
يف عام 950 هجرية من اإ�سطنبول.

ولقت الك�سوة اإقبال كبرا من زوار املعر�س فور عر�سها للجمهور خا�سة واأنها ل تزال حتافظ على رونقها 
بعد مرور 470 عاما على حياكتها. وقال منظمو املعر�س اإن الك�سوة »تعد اأندر قطعة من نوعها وتقف �ساهدا على 

الفن الإ�سالمي وتعك�س ت�سابق ملوك امل�سلمني على احل�سول على �سرف ك�سوة الكعبة«.
وتعر�س الك�سوة دار من�ساوية متخ�س�سة يف املخطوطات الأثرية وقال هيجو ويت�سرك مدير الدار اإن »الك�سوة 
يف  املحفوظة  نظرتها  من  حال  اأف�سل  واأنها  الدقة  من  الدرجة  بهذه  للكعبة  معروفة  ك�سوة  اأق��دم  هي  املعرو�سة 

متحف ق�سر توبكابي والتي مل يتم حفظها ب�سكل �سليم«.
واأو�سح ان الك�سوة �سنعت يف عهد ال�سلطان �سليمان القانوين وهو اأحد اأهم رعاة الفنون والآداب الإ�سالمية يف 
الإمرباطورية العثمانية، الذي تكليف اأف�سل الن�ساجني يف تركيا يف ذلك الوقت، بن�سج هذه الك�سوة، التي اأرادها اأن 

تكون فخرا لكل امل�سلمني و�سهادة على الع�سر الذهبي لالإمرباطورية العثمانية.
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