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برعاية أمير عسير.. افتتاح المؤتمر األول للنشر العلمي
130 ورقة علمية و 12 ورشة علمية

ال�سمو  �ساحب  ع�سري  اأمري منطقة  رعى 
امل���ل���ك���ي الأم��������ري ف��ي�����س��ل ب����ن خ����ال����د ب��ن 
عبدالعزيز املوؤمتر ال�سعودي الأول للن�سر 
الثالثاء  اجلامعة،  نظمته  الذي  العلمي، 
اإي��اه،  وا�سفا  اأي��ام،  ثالثة  وا�ستمر  املا�سي 
املعرفة  �سياحة  ب��اك��ورة  ب��اأن��ه  امل��وؤمت��ر،  اأي 

والثقافة يف ع�سري.
املوؤمتر  افتتاحه  عقب  �سموه  وق��ال 
»ن�������س���ع���ى ل��ت��ف��ع��ي��ل ����س���ي���اح���ة امل�����وؤمت�����رات 
وال�����ن�����دوات وامل���ل���ت���ق���ي���ات ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي 
واجتماعية  �سياحية  ب��رام��ج  ت�ساحبها 
يتعرف من خاللها امل�ساركون على معامل 
ع�سري وثقافتها ونه�ستها، ولنحقق بذلك 

�سعار »ع�سري.. نحو �سياحة م�ستدامة«.
وك�������ان يف ا����س���ت���ق���ب���ال ����س���م���وه ل���دى 
و���س��ول��ه اإل����ى م��ق��ر احل��ف��ل م��ع��ايل مدير 
الدكتور  الأ�ستاذ  املوؤمتر  رئي�س  اجلامعة 
ع��ب��دال��رح��م��ن ب���ن ح��م��د ال������داود، ووك��ي��ل 
اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س امل���وؤمت���ر الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور 
العلمي  ال��ب��ح��ث  اأح���م���د ط���اه���ر، وع��م��ي��د 
الفنية  واللجنة  العلمية  اللجنة  رئي�س 

باملوؤمتر الدكتور عيد بن ليف العتيبي.
امل�ساحب  املعر�س  �سموه يف  وجت��ول 
ال��������ذي �����س����م ع��������ددا م�����ن الإ���������س��������دارات 
وامل�ساركات املختلفة لدور الن�سر  امل�ساركة 

يف املوؤمتر.
 م��ن ج��ان��ب��ه األ��ق��ى م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 
احلفل  يف  ال���دواد  الرحمن  عبد  الدكتور 
امل��وؤمت��ر  اأن  فيها  اأو���س��ح  كلمة  اخل��ط��اب��ي، 
يف  ال��ع��ل��م��ي  ال��ن�����س��ر  و���س��ع  لتقييم  ي�سعى 
تواجهه  التي  التحديات  ودرا�سة  اململكة، 

واآل�����ي�����ات ت���ط���وي���ره وت���ف���ع���ي���ل ال��ت��ق��ن��ي��ات 
احل��دي��ث��ة يف ال��ن�����س��ر ال��ع��ل��م��ي، م��ب��ي��ن��ا اأن 
ال��ت��ق��ي��ي��م ي�����س��م��ل واق�����ع ال��ن�����س��ر ال��ع��ل��م��ي 
باململكة واأخالقيات الن�سر، بالإ�سافة اإلى 
اآلية الن�سر يف العلوم ال�سرعية والدرا�سات 
الإ�سالمية والعلوم الطبيعية والتطبيقية 

وال�سحية والرتبوية والإن�سانية.
اأن اجلامعة ت�سعى من خالل  وذك��ر 
اإل����ى ال���س��ت��م��رار يف التميز  امل���وؤمت���ر  ه���ذا 
وال����ت����ق����دم يف جم������ال ال���ب���ح���ث وال��ن�����س��ر 
هي:   رئي�سية  حم���اور  خ��الل  م��ن  العلمي 
العربية  اململكة  يف  العلمي  الن�سر  واق���ع 
العلمي،  الن�سر  اأخ��الق��ي��ات  ال�����س��ع��ودي��ة،  
ال��ن�����س��ر ال��ع��ل��م��ي يف ال���ع���ل���وم ال�����س��رع��ي��ة 
العلمي  والن�سر  الإ�سالمية،  وال��درا���س��ات 
العلوم  يف  العلمي  والن�سر  الإل���ك���رتوين، 
ال���ط���ب���ي���ة، وال���ت���ط���ب���ي���ق���ي���ة، وال�������س���ح���ي���ة، 

والرتبوية، والإن�سانية.
ال���داود مب��ا حققته اجلامعة  واأ���س��اد 
من مراكز متقدمة على امل�ستويني املحلي 

والعاملي.
يف خ���ت���ام احل���ف���ل، ك����رم ���س��م��و اأم���ري 
ت�سلم  ث��م  امل��وؤمت��ر،  يف  امل�ساركني  املنطقة 
�سموه ع���ددا م��ن ال��ه��داي��ا ال��ت��ذك��اري��ة من 

اجلهات امل�ساركة.
ون��اق�����س امل���وؤمت���ر ع��ل��ى م���دى ثالثة 
اأي�����ام ث��م��ان��ي��ة حم����اور رئ��ي�����س��ي��ة يف جم��ال 
الن�سر العلمي من خالل 130 ورقة علمية 
قدمها خرباء من داخل اململكة وخارجها. 
و�ساحب املوؤمتر 12 ور�سة عمل وعدد من 

الدورات املتخ�س�سة.
علي آل سعيد

الجامعة تبحث التعاون مع »تقنية« أبها
ا���س��ت��ق��ب��ل وك���ي���ل اجل���ام���ع���ة الأ����س���ت���اذ 
الدكتور مرعي بن ح�سني القحطاين 
التقنية  الكلية  م��ن  وف���دا  مكتبه  يف 
ب���اأب���ه���ا ب��رئ��ا���س��ة ع��م��ي��ده��ا امل��ه��ن��د���س 
ع���ب���داهلل ب���ن حم���ي ع�����س��ريي، وذل���ك 
ب��ح�����س��ور م�����س��اع��د وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة 

الأ�ستاذ الدكتور خالد اآل جلبان.
وت���ن���اول ال��ل��ق��اء اأه����م ن�����س��اط��ات 
نحو  وخططها  باأبها  التقنية  الكلية 
كما  ملن�ساآتها،  الذاتي  الت�سغيل  تبني 
مت ا���س��ت��ع��را���س ���س��ب��ل ال���ت���ع���اون بني 
اجل��ام��ع��ة وال��ك��ل��ي��ة وت��ب��ادل اخل���ربات 
اأهداف اخلطط التنموية  مبا يحقق 

يف التعليم والتدريب
علي آل سعيد 

الجامعة تبني شراكة استراتيجية مع قوقل
ال��ع��ام��ة  الإدارة  اجل��ام��ع��ة مم��ث��ل��ة يف  اأب���رم���ت 
ا�سرتاتيجية  �سراكة  عقد  املعلومات  لتقنية 

.Google »مع ال�سركة العاملية »غوغل
املعلومات  العامة لتقنية  الإدارة  واأكدت   
ال�سبق  �ستحقق  ال�سراكة  بهذه  اجلامعة  اأن 
املجال بحيث  الإقليمي يف هذا  امل�ستوى  على 
نطاق  ع��ل��ى   Google خ��دم��ات  جميع  ت��وف��ر 
جميع  �سيمكن  مم��ا   kku.edu.sa اجل��ام��ع��ة 
تدري�س  واأع�ساء هيئة  من�سوبيها من طالب 
كافة اخلدمات من  ا�ستخدام  وموظفني من 

دون متييز.
اأن جميع  اخلدمات والتطورات   وبينت 
�ستنعك�س   Google تتم على  التي  امل�ستقبلية 

على خدمات اجلامعة ب�سكل مبا�سر.
تفا�صيل �صفحة 36
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علي آل سعيد - خالد العمري

الأم��ري في�سل  امللكي  ال�سمو  اأكد �ساحب 
ب��ن خ��ال��د ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اأم���ري منطقة 
باكورة  العلمي  الن�سر  موؤمتر  اأن  ع�سري 

�سياحة املعرفة والثقافة يف ع�سري.
امل��وؤمت��ر  افتتاحه  بعد  �سموه  وق���ال 
ال��ذي  ال��ع��ل��م��ي  للن�سر  الأول  ال�����س��ع��ودي 
املا�سي »ن�سعى  نظمته اجلامعة، الأربعاء 
ل��ت��ف��ع��ي��ل ���س��ي��اح��ة امل����وؤمت����رات وال���ن���دوات 
وامللتقيات العلمية التي ت�ساحبها برامج 
خاللها  من  يتعرف  واجتماعية  �سياحية 
وثقافتها  ع�سري  م��ع��امل  على  امل�����س��ارك��ون 
ونه�ستها، ولنحقق بذلك �سعار »ع�سري.. 

نحو �سياحة م�ستدامة«.
اأمري ع�سري  �سمو  ا�ستقبال  وكان يف 
ل���دى و���س��ول��ه اإل����ى م��ق��ر احل��ف��ل م��ع��ايل 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة رئي�س امل��وؤمت��ر الأ���س��ت��اذ 
ال���داود،  حمد  ب��ن  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور 
ووكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث 
ال��ع��ل��م��ي ن��ائ��ب رئ��ي�����س امل���وؤمت���ر الأ���س��ت��اذ 
ال��دك��ت��ور اأح��م��د ط��اه��ر، وع��م��ي��د البحث 
واللجنة  العلمية  اللجنة  رئي�س  العلمي 
ب��ن ليف  ال��دك��ت��ور ع��ي��د  ب��امل��وؤمت��ر  الفنية 
ال��ع��ت��ي��ب��ي. وجت������ول ����س���م���وه يف امل��ع��ر���س 
امل�ساحب الذي �سم عددا من الإ�سدارات 
وامل�ساركات املختلفة لدور الن�سر  امل�ساركة 

يف املوؤمتر.
م���ن ج��ان��ب��ه األ���ق���ى م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 
ال���دواد  ال��دك��ت��ور عبد الرحمن  الأ���س��ت��اذ  
اأو���س��ح فيها  يف احل��ف��ل اخل��ط��اب��ي، كلمة 

الن�سر  و���س��ع  لتقييم  ي�سعى  امل��وؤمت��ر  اأن 
العلمي يف اململكة، ودرا�سة التحديات التي 
تواجهه واآليات تطويره وتفعيل التقنيات 
احل��دي��ث��ة يف ال��ن�����س��ر ال��ع��ل��م��ي، م��ب��ي��ن��ا اأن 
ال��ت��ق��ي��ي��م ي�����س��م��ل واق�����ع ال��ن�����س��ر ال��ع��ل��م��ي 
بالإ�سافة  الن�سر،  واأخ��الق��ي��ات  باململكة 
اإل����ى اآل���ي���ة ال��ن�����س��ر يف ال��ع��ل��وم ال�����س��رع��ي��ة 
والدرا�سات الإ�سالمية والعلوم الطبيعية 
وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة وال�����س��ح��ي��ة وال���رتب���وي���ة 

والإن�سانية .
اأن اجلامعة ت�سعى من خالل  وذكر 
اإل���ى ال���س��ت��م��رار يف التميز  ه���ذا امل��وؤمت��ر 
والتقدم يف جمال البحث والن�سر العلمي، 
مراكز  من  اجلامعة  حققته  مبا  م�سيدا 
امل�ستويني  على  الإط���ار  ه��ذا  يف  متقدمة 

املحلي والعاملي.
يف ال�سياق ذاته، �سدد رئي�س اللجنة 
عيد  الدكتور  للموؤمتر  والفنية  العلمية 
يف  اجلهد  م�ساعفة  اأهمية  على  العتيبي 
نظرا  العلمي،  وال��ب��ح��ث  التنمية  عملية 
علمي  تقدم  من  اليوم  العامل  به  مير  ملا 
وتطور، مثمنا الدعم غري املحدود الذي 
من  اململكة  يف  العلمي  الن�سر  ب��ه  يحظى 

لدن القيادة الر�سيدة. .
واأ����س���اف »ت���وال���ت امل���را����س���الت على 
اجل���ام���ع���ة م���ن اأج�����ل ط��ل��ب امل�����س��ارك��ة يف 
املوؤمتر ب��اأوراق علمية جتاوزت 130 ورقة  
لفعاليات  م�ساحبة  علمية  ور���س��ة   12 و 
داخ��ل  م��ن  امل��وؤمت��ر  قدمها متخ�س�سون 

اململكة وخارجها«.
يف خ���ت���ام احل���ف���ل ك����رم ���س��م��و اأم���ري 

ت�سلم  ث��م  امل��وؤمت��ر،  يف  امل�ساركني  املنطقة 
من  التذكارية  ال��ه��داي��ا  م��ن  ع��ددا  �سموه 

اجلهات امل�ساركة.

معرض النشر
و������س�����ارك يف م���ع���ر����س ال���ن�������س���ر ال��ع��ل��م��ي 
امل��ت��خ�����س�����س ال�����ذي اأق����ي����م  ع��ل��ى ه��ام�����س 
للن�سر  الأول  ال�سعودي  امل��وؤمت��ر  فعاليات 
ال��ع��ل��م��ي؛ ع���دد م���ن دور ال��ن�����س��ر ال��ع��امل��ي��ة 
العلمي  الن�سر  يف  املتخ�س�سة  وال�سركات 
ال�سفري،  و�سركة  ووايلي  كامربيدج،  مثل 
بع�س  اإل��ى  بالإ�سافة  للن�سر،  نيت�سر  ودار 
ومكتبة  كالعبيكان،  املحلية  الن�سر  دور 
ال��ن��م��و  و����س���رك���ة  ال����ع����رب،  ودار  ال���ر����س���د، 
ال��ع��ل��م��ي��ة، ون�����س��ي��ج، و امل��ك��ت��ب��ة ال��رق��م��ي��ة 
األف   262 اأك��ر من  ت�سم  التي  ال�سعودية 
التخ�س�سات  خم��ت��ل��ف  يف  ع��ل��م��ي  م��رج��ع 
الأكادميية. و�سم املعر�س اأحدث الأبحاث 
املن�سورة يف املجالت التطبيقية وال�سحية 
الإ�سالمية  والدرا�سات  ال�سرعية  والعلوم 

والإن�سانية والرتبوية.
اأي�سا  املوؤمتر  هام�س  على  اأقيم  كما 
ع���دد م��ن ال�����دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة يف جم��ال 
ا����س���ت���خ���دام ق���واع���د امل���ع���ل���وم���ات ال��ع��امل��ي��ة، 
ق��دم��ت��ه��ا امل��ك��ت��ب��ة ال���رق���م���ي���ة ال�����س��ع��ودي��ة 
ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع ع���م���ادة ����س���وؤون امل��ك��ت��ب��ات 

باجلامعة.

جلسات المؤتمر
امل����وؤمت����ر، مت  اأي�����ام  م���ن  الأول  ال���ي���وم  ويف 
ت�سليط ال�سوء على »ا�سرتاتيجيات كتابة 

ون�سر الورقة العلمية« يف ور�سة عمل، كما 
اإحداهما  عمل  ور�ستي  الأول  اليوم  �سهد 
الإجن��ل��ي��زي��ة(،  )باللغة  العلمي«  »الن�سر 

والثانية بعنوان »الن�سر الإلكرتوين«.
جل�سات  اأرب��ع  الثاين  اليوم  وت�سمن 
العلمي يف  الن�سر  واق���ع  اأوله����ا   ت��ن��اول��ت 
اململكة العربية ال�سعودية والن�سر العلمي 
وناق�ست  الإلكرتوين،  الن�سر  واأخالقيات 
بينما  ال�سحية،  العلوم  يف  الن�سر  الثانية 
���س��ل��ط��ت اجل��ل�����س��ة ال��ث��ال��ث��ة ال�����س��وء على 
ال�سرعية  العلوم  العلمي يف  الن�سر  حمور 
الرابعة  ومتثلت  الإ�سالمية،  والدرا�سات 
املحاور  جميع  ناق�ست  ن�سائية  جل�سة  يف 

)بالقاعة الن�سائية يف طب الأ�سنان(
ويف اليوم الثالث، توا�سلت اجلل�سات 
العلمي يف  الن�سر  لت�سمل حماور  العلمية 
العلوم الإن�سانية والطبيعية والتطبيقية، 

والرتبوية.
للملتقى  اجل��ام��ع��ة  ت��ن��ظ��ي��م  وي���اأت���ي 
والندوات  امل��وؤمت��رات  باأهمية  منها  اإميانا 
املهنية  التنمية  يف  املتخ�س�سة  العلمية 
لأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س وال��ب��اح��ث��ني 
عموما، حيث داأبت على ا�ست�سافة وتنظيم 

عدد من املوؤمترات املماثلة ب�سفة دورية.

ممثلو دور النشر يتحدثون
و�سط  اآف���اق  جتولت  امل��وؤمت��ر  هام�س  على 
ممثلي دور الن�سر امل�ساركة، فالتقت بعدد 
م��ن��ه��م ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ان��ط��ب��اع��ات��ه��م عن 
مرة  لأول  تقام  التي  الثقافية  التظاهرة 

يف اململكة.

لدى افتتاح المؤتمر السعودي 
األول للنشر العلمي

األمير فيصل بن خالد: 
المؤتمر باكورة
لسياحة المعرفة
والثقافة بعسير
الداود:
حققنا مراكز متقدمة
في مجال البحث 
وسنواصل التميز
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للن�سر  الأول  ال�سعودي  املوؤمتر  املا�سي  الأ�سبوع  اجلامعة  احت�سنت 
العلمي، الذي يعد تظاهرة ثقافية علمية هي الأول��ى من نوعها يف 
ال�سمو  �ساحب  ع�سري  منطقة  اأم��ري  برعاية  وذل��ك  الغالية،  بالدنا 
امللكي الأمري في�سل بن خالد بن عبد العزيز، حفظه اهلل، وم�ساركة 

العديد من اأ�سهر دور الن�سر العاملية واملحلية.
اإن ت�سريف �ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن خالد ورعايته 
حفل افتتاح املوؤمتر دليال وا�سحا على �سعي �سموه الدائم يف دعم هذه 
اجلامعة ومن�سوبيها لتحقيق اأهدافها نحو التعليم والبحث العلمي 
ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  روؤي���ة  بذلك  لتتحقق  املجتمع،  وخ��دم��ة 
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز و�سمو ويل عهده و�سمو النائب الثاين، 
وعلى  الغايل  وطننا  يف  التعليم  مب�ستوى  النهو�س  يف  اهلل،  حفظهم 

وجه اخل�سو�س البحث العلمي.
اململكة  يف  العلمي  الن�سر  و�سع  تقييم  اإل��ى  امل��وؤمت��ر  ه��دف  لقد 
العربية ال�سعودية، ودرا�سة التحديات التي تواجهه، واآليات تطويره، 
وتفعيل التقنيات احلديثة يف الن�سر العلمي مع احلفاظ على ر�سانته 
ومو�سوعيته، وال�ستفادة من نتائج وتو�سيات تلك الأبحاث، وذلك 

من خالل ثمانية حماور رئي�سية هي: 
• واقع الن�سر العلمي يف اململكة العربية ال�سعودية.

• اأخالقيات الن�سر العلمي.
• الن�سر العلمي يف العلوم ال�سرعية والدرا�سات الإ�سالمية.

• الن�سر العلمي الإلكرتوين. 
• الن�سر العلمي يف العلوم الطبية والتطبيقية.

• الن�سر العلمي يف العلوم ال�سحية.
• الن�سر العلمي يف العلوم الرتبوية.
• الن�سر العلمي يف العلوم الإن�سانية.

يف  اجلامعة  حققتها  �سابقة  لنجاحات  تتويجا  ياأتي  املوؤمتر  ه��ذا  اإن 
جمال البحث والن�سر، حيث ح�سلت، وهلل احلمد، على مراكز متقدمة 
على امل�ستويني املحلي والعاملي يف هذا املجال. وي�سرين اأن اأو�سح لكم 
يف هذا املقام اأن جناح هذا املوؤمتر يجعلنا ن�ساعف جهودنا لال�ستمرار 
ويف  العايل  التعليم  وزارة  اإليه  ت�سعى  ملا  حتقيقا  والتقدم  التميز  يف 
مقدمتها معايل الوزير الدكتور خالد بن حممد العنقري، من دعم 

وت�سجيع للبحث والن�سر العلمي يف بالدنا الغالية.
ونحن يف جامعة امللك خالد على يقني، باإذن اهلل تعالى، باأن هذا 
ي�سهدها  التي  املتقدمة  املرحلة  ثماره يف هذه  يوؤتى  �سوف  الهتمام 
البحث والن�سر العلمي يف اململكة العربية ال�سعودية، التي تتزامن مع 
اإطالق العديد من املراكز البحثية التخ�س�سية مبا يدعم النهو�س 
وال��ت��ح��ول  ال��وط��ن��ي��ة  التنمية  يف  ر���س��ال��ت��ه  وي��ح��ق��ق  العلمي  بالبحث 

لقت�ساد املعرفة.
اإل��ى مقام خادم  ال�سكر والعرفان  اآي��ات  اأ�سمى  اأرف��ع  ويف اخلتام، 
احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز و�سمو ويل عهده 
الأمني و�سمو النائب الثاين، حفظهم اهلل، على دعمهم غري املحدود 
للتعليم بجميع مراحله ب�سفة عامة والبحث العلمي ب�سفة خا�سة، 
وال�سكر مو�سول اإلى اأمري منطقة ع�سري �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
الدوؤوبة لأن�سطة اجلامعة  ملتابعته  العزيز  في�سل بن خالد بن عبد 

ورعايته للحراك التطويري الذي ت�سهده يف مرحلتها الراهنة.
اإنحاج  اأ�سهموا يف  اأ�سكر جميع امل�ساركني وامل�ساركات الذين  كما 
ال�سعودي الأول للن�سر العلمي من خرباء باحثني وممثلني  املوؤمتر 
لدور الن�سر املختلفة، دون اأن اأغفل تقدمي ال�سكر لالإخوة والأخوات 
يف اللجنة التنظيمية واللجان الفرعية على ما بذلوه من جهود كان 

لها الأثر الطيب يف و�سول هذا املوؤمتر اإلى ما و�سل اإليه.

رؤية

مواصلة التميز

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود
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اأحمد ح�سن  اأبدى  ويف هذا ال�سدد 
ع��ب��داحل��م��ي��د م���ن م��وؤ���س�����س��ة دار ال��ع��رب 
للطباعة والن�سر اإعجابه بحجم الإقبال 
وال��ت��ف��اع��ل م���ع امل��ع��ر���س ق���ائ���ال  »ح��ظ��ي 
املعر�س بتفاعل كبري من قبل املهتمني، 
ك��م��ا مت��ي��ز ب���ق���وة امل������ادة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي 
العمل  اأوراق  اإل��ى  اإ���س��ارة  األقيت فيها« يف 
والأبحاث امل�ساركة يف املوؤمتر، عاّدا ذلك 

بع�سا من اأ�سباب جناحه.
وعن طبيعة م�ساركة املوؤ�س�سة التي 
انطالقا  ياأتي  ح�سورها  اأن  اأكد  ميثلها، 
وامل��ادة  العلمي  الن�سر  يف  تخ�س�سها  من 
الأك��ادمي��ي��ة، م��وؤك��دا اأن��ه��ا ���س��وف حت�سر  
اأي�����س��ا ك��اف��ة ال��ف��ع��ال��ي��ات امل��م��اث��ل��ة ال��ت��ي 

تقيمها اجلامعة.
ب����دوره ق����ال  امل�����س��ارك ال��ربي��ط��اين 
»اإن���ن���ا   Safari ����س���رك���ة  م����ن   Martin
���س��ع��ي��دون ب��امل�����س��ارك��ة يف امل��ع��ر���س. لقد 
يف  متخ�س�سة  م��ن�����س��ة  ���س��ف��اري  ق��دم��ت 
على  العمال  واإدارة  التكنولوجيا  جمال 
اأف�����س��ل  مل��ج��م��وع��ة م��ن  الإن���رتن���ت  �سبكة 
رقمية  عاملية  مكتبة  واأف�سل  النا�سرين 
تقدم حلول يف جمال التكنولوجيا واإدارة 

الأعمال«.
واأ�������س������اف »ن���ف���خ���ر ب���ت���ق���دمي ه���ذا 
رقمية(   عاملية  )مكتبة  العلمي  املحتوى 
اإل����ى امل��ك��ت��ب��ة ال�����س��ع��ودي��ة ال��رق��م��ي��ة لتتم 
الأبحاث  ومراكز  اجلامعات  لكل  اإتاحته 

امل�سرتكة يف املكتبة ال�سعودية الرقمية«.
واأكد مارتني  اأن املعر�س امل�ساحب 
ح��ظ��ي ب��ح�����س��ور ج��ي��د م���ن دور ال��ن�����س��ر 

م�سريا  ب��ال��ك��ت��اب،  املتخ�س�سة  واجل��ه��ات 
اإلى اأن جناح �سركته لقى اإقبال من قبل 

طالب كلية احلا�سب الآيل باجلامعة.
واأع���رب���ت م���دي���رة ال��ن�����س��ر ال��ت��ج��اري 
والتطوير   لالأبحاث  العبيكان  �سركة  من 
����س���اري���ة ح�����س��ن اخل��ط��ي��ب ع���ن ا���س��ت��ع��داد 
ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  م���ع  ل��ل��ت��ع��اون  ���س��رك��ت��ه��ا 
جمال  يف  ال�سعودية  واجل��ام��ع��ات  ال��ع��ايل 
فخورون  »نحن  وق��ال��ت  امل�سرتك،  الن�سر 
مب�ساركتنا يف هذا املوؤمتر مع جامعة امللك 

خالد، و نتمنى اأن تتكرر هذه املنا�سبة«.

كامبردج 
وق�����ال م���دي���ر م��ب��ي��ع��ات ال�����س��رق الأو����س���ط 
ب�سركة »دار جامعة كامربدج للن�سر« اأرجان 
بويار، »نحن نحاول اأن ندعم جامعة امللك 
خ��ال��د يف ن�سر امل��ع��رف��ة وال��ث��ق��اف��ة ون��دع��م 
املظلة  وه��ي  ال�سعودية،  الرقمية  املكتبة 
التي تندرج حتتها اجلامعة. نحن �سعداء 

جدا بهذا املوؤمتر«.
���س��وف  امل��ل��ك خ��ال��د  وزاد »ج��ام��ع��ة 
التعليم  عمليات  يف  كبري  دور  لها  يكون 
اأن  ن�سعد  و�سوف  الثقافة  ون�سر  والتعلم 
نكون ج��زًء من هذه اخلطوة عن طريق 
من�سوراتنا واإ�سدارتنا التي حتتوي على 
اأح����دث ال��ب��ح��وث ال��ت��ي مي��ك��ن احل�����س��ول 
ع��ل��ي��ه��ا ب�����س��ه��ول��ة ت��ام��ة يف ج��م��ي��ع اأن��ح��اء 
العامل على هيئة مطبوعات اأو عن طريق 
النرتنت،  �ساملة العلوم والتكنولوجيا، 
وال���ط���ب، وال��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة، وال��ع��ل��وم 

الجتماعية«.
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م�سروع  من  الثانية  املرحلة  اأدرج���ت 
م��ك��ت��ب��ات اجل��ام��ع��ة لربطها  ف��ه��ر���س��ة 
وجتهيزها �سمن خطة ميزانية هذا 
بهدف  ري��ال   1،500،000 مببلغ  العام 
تطوير البنية التحتية لعمادة �سوؤون 
الع�سر  متطلبات  ل��ت��واك��ب  امل��ك��ت��ب��ات 
وتزيد من جودة اخلدمة كما ونوعا، 
وت�سهل و�سول الباحثني اإلى الأوعية 
حركة  دفع  يف  �سي�سهم  مما  املعرفية، 
البحث العلمي يف اجلامعة وتقدمها، 
اجل��ام��ع��ة  مل��ن�����س��وب��ي  �سيتيح  اأن����ه  ك��م��ا 
دون  املكتبة  حمتويات  على  الط��الع 

احلاجة اإلى زيارتها.
واأف�������اد ع��م��ي��د �����س����وؤون امل��ك��ت��ب��ات 
مكتبات  اأن  اخلالدي  �سعيد  الدكتور 
خ��الل  �ست�سهد  ال��ف��رع��ي��ة  اجل��ام��ع��ة 
ال���ع���ام احل�����ايل ت��ر���س��ي��ة م�����س��روع��ات 
تطويرية متعددة ر�سد لها اأكر من 
النتهاء  �سيتم  كما  1،200،000ري�����ال، 
م���ن رب���ط ج��م��ي��ع امل��ك��ت��ب��ات ال��ف��رع��ي��ة 
ليتمكن  املركزية  باملكتبة  اإلكرتونيا 
من  املنطقة  حمافظات  يف  الباحثون 
اأي  خدمات  من  الق�سوى  ال�ستفادة 
مكتبة من مكتبات اجلامعة املختلفة.

أكثر من 10 ماليين ريال لتطوير مكتبات الجامعة
اأن املكتبة  اإل��ى  واأ���س��ار اخل��ال��دي 
امل����دي����ن����ة اجل���ام���ع���ي���ة  امل����رك����زي����ة يف 
بالقريقر ت�ستمل على اأكر من 100 
ب�52  اإلكرتونيا  وتت�سل  عنوان،  األ��ف 
قاعدة معلومات عاملية حتوي ماليني 

العناوين العربية والأجنبية.
العام  املكتبة يف  كما متت تغذية 
ب��ح��وايل7500  املا�سي 1433-1434ه����� 
م���ادة م��ا ب��ني ك��ت��ب ع��رب��ي��ة واأج��ن��ب��ي��ة 

ودوريات ور�سائل جامعية.
التي  ال�ستعارات  حجم  ويك�سف 
ال��ف��اع��ل لها  ال���دور  مت��ت م��ن املكتبة 
يف ت��زوي��د ال��ب��اح��ث��ني وال��ق��ارئ��ني مبا 
جت��اوزت  اإذ  كتب  من  اإليه  يحتاجون 
عمليات ال�ستعارات يف العام الدرا�سي 
على  ج��رت  ا�ستعارة،   38،000 املا�سي 

75،316 كتابا.
اجل���ام���ع���ة  م���ك���ت���ب���ات  اأن  ي����ذك����ر 
طالبها  ع��ل��ى  خ��دم��ات��ه��ا  تقت�سر  ل 
طالبا  لت�سمل  متتد  بل  ومن�سوبيها 
اإل���ى عدد  اإ���س��اف��ة  غ��ري منتمني ل��ه��ا، 

كبري من اأفراد املجتمع.

علي آل سعيد 

الجامعة راعيا ذهبيا لحفل تخريج يوم المهنة بكندا
أحمد العياف 

راع��ي��ا  ب�سفتها  اجل��ام��ع��ة،  ���س��ارك��ت 
املهنة وحفل خريجي  يوم  ذهبيا، يف 
ال��دف��ع��ة ال��راب��ع��ة م��ن ب��رن��ام��ج خ��ادم 
احل����رم����ني ال�����س��ري��ف��ني امل���ل���ك ع��ب��د 
ل��الب��ت��ع��اث  ال���ع���زي���ز  ع���ب���د  ب����ن  اهلل 
اخل��ارج��ي، وذل��ك يف ال��� 23 من ربيع 
الأول املن�سرم 1435 املوافق24 يناير 

يف  للموؤمترات  اأوت���اوا  مبركز   2014
العا�سمة الكندية اأوتاوا.

اجل��ام��ع��ة،  م�����س��ارك��ة  وت�سمنت 
اإقامة جناح خا�س بيوم املهنة تزامن 
م��ع ح��ف��ل اخل��ري��ج��ني ع��ر���س��ت فيه 
لديها،  الوظيفية  الفر�س  اجلامعة 
بالإ�سافة اإلى عر�س اأهم منجزاتها 
وما و�سلت اإليه يف وظائفها العلمية 
اأج��رى  كما  واملجتمعية،  والبحثية 

ع��ددا  م�����س��وؤويل اجلامعة  م��ن  فريق 
م����ن امل����ق����اب����الت ال����ت����ي ا���س��ت��ه��دف��ت 
املبتعثني  م��ن  املتميزين  ا�ستقطاب 
وال��راغ��ب��ني ب��الل��ت��ح��اق ب��ال��وظ��ائ��ف 

املتنوعة يف اجلامعة.
وق����������ال امل�����ت�����ح�����دث ال���ر����س���م���ي 
ل��ل��ج��ام��ع��ة ال���دك���ت���ور حم��م��د ح��ام��د 
امل���������س����ارك����ة  ه��������ذه  اإن  ال�����ب�����ح�����ريي 
ت����اأت����ي يف اإط�������ار ت���وج���ي���ه���ات م��ع��ايل 

م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور 
عبدالرحمن بن حمد الداود بتفعيل 
ب���رن���ام���ج ا���س��ت��ق��ط��اب الأك���ادمي���ي���ني 
امل��ت��م��ي��زي��ن ل��ل��ج��ام��ع��ة، وال��ع��م��ل على 
ال���س��ت��ف��ادة م���ن خم���رج���ات ب��رن��ام��ج 
خادم احلرمني ال�سريفني لالبتعاث 
واإت����اح����ة ال��ف��ر���س��ة ل�����س��ب��اب ال��وط��ن 
لهذا  وال��ب��ن��اء  التنمية  يف  ل��الإ���س��ه��ام 

البلد املعطاء. 

وظائف شاغلة بالجامعة 
اأعلنت اجلامعة عن توفر وظائف على امل�ستويات التعليمية وترغب يف 

�سغلها اإما بالتعيني اأو النقل يف التخ�س�سات التالية:
)رجال-ن�ساء(. اإجنليزية  لغة  • مدر�سي 

)رجال-ن�ساء(. اآيل  حا�سب  • مدر�سي 
)رجال(. القراءات  علم  • مدر�سي 

وا���س��رتط��ت اجل��ام��ع��ة ب���اأن ي��ك��ون امل��ت��ق��دم ���س��ع��ودي اجلن�سية واأن 
يكون حا�سال على درجة املاج�ستري من اإحدى اجلامعات املتعرف بها 
لدى وزارة التعليم العايل واأن يكون التخ�س�س يف املاج�ستري امتداداً 
لتخ�س�سه يف البكالوريو�س. وملزيد من املعلومات يرجى زيارة موقع 

اجلامعة الإلكرتوين.

الجبيلي يلتقي بوكالء 
ورؤساء الجودة

التقى م�ست�سار معايل مدير اجلامعة، الدكتور اأحمد اجلبيلي، وكالء 
العمادة  اأقيم مبقر  ال��ذي  اللقاء  وتناول  واجل��ودة.  التطوير  وروؤ���س��اء 
من  ميكن  التى  الق�سايا  اأب���رز  الأك��ادمي��ي،  التطوير  ب�سوؤون  املعنية 
والوقوف على  كليات اجلامعة،  اأداء خمتلف  خاللها تطوير م�ستوى 

اأبرز املعوقات التى حتول دون الو�سول اإلى اأعلى م�ستويات اجلودة.
اجلامعة  مدير  معالى  تقدير  على  اللقاء  خ��الل  اجلبيلي  واأك��د 
الكليات  تبذلها  التى  للجهود  ال��داود  الرحمن  عبد  الدكتور  الأ�ستاذ 
توجهها  ال��ت��ى  واخل��دم��ات  والبحثية  التعليمية  بالعملية  ل��الرت��ق��اء 

اجلامعة للمجتمع حتقيًقا ملعايري اجلودة.
خالد العمري 

الدكتور باوهاب يجري عملية 
قص وتكميم معدة لمريض 

والتنفيذ عبر »المنظار الجراحي«
اأجرى الدكتور حممد بن عبدالرحمن باوهاب، رئي�س ق�سم اجلراحة 
العلوي  اله�سمي  اجلهاز  جراحة  ا�ست�ساري  باجلامعة،  الطب  بكلية 
امل�ساعد  وال��ف��ري��ق  ال�سمنة،  وج��راح��ات  املتقدمة  املناظري  وج��راح��ات 
عملية ملري�س يبلغ من العمر 40 عاما،  كان يعاين من �سمنة مفرطة 

وبلغ وزنه نحو 200 كيلوجرام.
اجللو�س  و�سع  يف  وينام  امل�سي،  يف  �سعوبة  يعاين  املري�س   وكان 
م��ن��ذ ف���رتة ط��وي��ل��ة، وم���ن اآلم م��زم��ن��ة يف امل��ف��ا���س��ل، وب���داي���ات مر�س 

ال�سكري من النوع الثاين وارتفاع �سغط الدم.
 وبعد الفحو�سات الالزمة اأجريت له عملية ق�س وتكميم املعدة 
اأبها  م�ست�سفى  يف  اأي���ام  ب�سعة  وق�سى  اجل��راح��ي،  املنظار  با�ستخدام 
اأن ميار�س حياته  العملية  بعد  ويتوقع  ب�سحة جيدة،  اخلا�س وخرج 

طبيعيا مبرونة يف امل�سي وارتياح يف النوم.
 وبنّي الدكتور باوهاب اإن هذه العملية من العمليات املعروفة يف 
وارتفاع �سغط  املري�س  وزن  زي��ادة  تعالج خطورة  ال�سمنة وهي  عالج 
ن�سبة كبرية  اأن هناك  واأف��اد  القلب.  الرئوي و�سعف ع�سلة  ال�سريان 
بن�سبة  اآمنة  تعد  التي  الطريقة  بهذه  يعاجلون  ال�سمنة  مر�سى  من 
تزيد على 95%، وقال »املري�س بعد هذه العملية ينخف�س وزنه الزائد 
العمليات يزيد   الإقبال على هذه  اأن  اإلى  واأ�سار  اأك��ر«  اأو  بن�سبة %70 

وبني ال�سيدات خا�سة.
عبدالعزيز أبوسحمة، كلية الطب
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علي آل سعيد

برعاية وح�سور معايل وزير التعليم 
ال���ع���ايل ال���دك���ت���ور خ���ال���د ال��ع��ن��ق��ري، 
الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  وق��ع 
ال����دك����ت����ور ع���ب���دال���رح���م���ن ب����ن ح��م��د 
ال������داود، ات��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون م���ع امل��رك��ز 
ال����وط����ن����ي ل���ل���ق���ي���ا����س وال����ت����ق����ومي يف 
دائ��م  ال��ع��ايل لإن�����س��اء م��رك��ز  التعليم 

لالختبارات املحو�سبة باجلامعة.
البحوث  معهد  عميد  واأو����س���ح 
باجلامعة،  ال�ست�سارية  وال��درا���س��ات 
اأن  احل��دي��ث��ي  عبداللطيف  ال��دك��ت��ور 
الت�سهيل  اإل��ى  تهدف  التفاقية  ه��ذه 
ع���ل���ى ال�����ط�����الب امل�������س���ت���ف���ي���دي���ن م��ن 
الخ����ت����ب����ارات ال���ت���ي ي��ع��ق��ده��ا امل��رك��ز 
وذل��ك  وال��ت��ق��ومي،  للقيا�س  ال��وط��ن��ي 
م��ن خ���الل اإن�����س��اء م��ق��ر دائ���م وث��اب��ت 
امل�ستويات ومبا  اأعلى  لها ومهياأ على 

يحقق م�سلحة امل�ستفيدين.

اتفاقية 
تعاون بين 
الجامعة 
ومركز 
القياس

علي آل سعيد 
ا�ستعداداتها  الإداري��ة واملالية باجلامعة  العلوم  توا�سل كلية 
املقرر  الكتوارية   واملهن  التاأمني  لتنظيم موؤمتر موؤ�س�سات 

انعقاده يف ال�سابع  من جمادى الآخرة املقبل.
مراجعة  ت��وا���س��ل  العلمية  اللجنة  اأن  التفا�سيل  ويف 
امل�ساركات وامللخ�سات البحثية املقدمة من عدد من الباحثني 
ا�ستقبال  اللجنة  اأنهت  اأن  بعد  وذل��ك  امل�ساركة،  الراغبني يف 
امللخ�سات البحثية يف �سهر �سفر املا�سي، و�سيكون اآخر موعد 
الآخ��رة  ربيع  �سهر  من  ال�سابع  امل�ساركة،  الأعمال  ل�ستقبال 

اجلاري. 
رئي�س  وامل��ال��ي��ة،  الإداري�����ة  ال��ع��ل��وم  كلية  واأو���س��ح عميد 
اأن  الغامدي  عبدال�سالم  الدكتور  للموؤمتر  املنظمة  اللجنة 
املوؤمتر يهدف لدعم وم�ساندة الثورة الكبرية لقطاع التاأمني 
من خالل تقييم جتربة اململكة واإثراء اأدبيات البحث العلمي 
امل�ساندة  اإلى  اأي�سا  املوؤمتر ي�سعى  اأن  يف هذا املجال، واأ�ساف 
والعلوم  التاأمني  جم��الت  يف  الأكادميية  الربامج  اإن�ساء  يف 
ال�سعودية،  التعليمية  واملوؤ�س�سات  اجلامعات  يف  الكتوارية 
الرائدة  الدول  ال�ستفادة من جتارب  اإلى حتقيق  بالإ�سافة 
واإب�����راز دور  امل�ستويني الأك���ادمي���ي وامل��ه��ن��ي  وخ��ربات��ه��ا ع��ل��ى 

التاأمني يف التنمية القت�سادية يف اململكة. 
�سريكز على حم��اور  امل��وؤمت��ر  اأن  ع��ن  ال��غ��ام��دي  وك�سف 
التاأمني من خالل مناق�سة  الإدارة يف موؤ�س�سات  عدة منها: 
الق�سايا الإدارية املختلفة، واملحا�سبة واملراجعة يف موؤ�س�سات 
ال��ت��اأم��ني، وال��ت��م��وي��ل وال���س��ت��ث��م��ار، واق��ت�����س��ادي��ات ال��ت��اأم��ني، 
موؤ�س�سات  يف  التقنية  وا�ستخدامات  والأن��ظ��م��ة،  وال��ق��وان��ني 
العلوم  مناق�سة  اإل��ى  بالإ�سافة  الك��ت��واري��ة،  واملهن  التاأمني 

واملهن الكتوارية ب�سكل م�ستقل.

يقام في السابع من جمادى اآلخرة المقبل
استعدادات متواصلة لتنظيم مؤتمر المهن االكتوارية
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وكيل الجامعة يتفقد التجهيزات
الخاصة بمبنى كلية البنين بظهران الجنوب

زار وكيل اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور مرعي بن ح�سني القحطاين وعدد من قيادات اجلامعة، حمافظة ظهران اجلنوب، وذلك بناء على التوجيه الكرمي من اأمري منطقة ع�سري، �ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن خالد بن عبد العزيز، لالطالع 
على التجهيزات اخلا�سة با�ستئجار مبنى فرع اجلامعة. والتقى وكيل اجلامعة مبحافظ ظهران اجلنوب حممد القرقاح ثم عقد اجتماعا بح�سور اأع�ساء املجل�س املحلي ملناق�سة كل ما يحتاج اإليه الفرع من جتهيزات واإمكانات. واأكد القحطاين اهتمام 
اجلامعة على افتتاح العديد من الكليات يف كافة حمافظات منطقة ع�سري، وذلك باهتمام ومتابعة م�ستمرة من �ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن خالد يف ظل الدعم ال�سخي الذي حتظى به اجلامعة اأ�سوة بنظرياتها من اجلامعات ال�سعودية من 
قبل حكومة خادم احلرمني ال�سريفني خلدمة التعليم العايل ودفع عجلة التنمية والتقدم يف كل �سرب من اأر�س اململكة. بعد ذلك التقى وكيل اجلامعة باأهايل املحافظة وا�ستمع اإلى مطالبهم واعدا بتلبيتها، ثم قام القرقاح ووكيل اجلامعة واللجنة 

الفنية من ق�شم امل�شاريع باجلامعة بجولة على عدد من املواقع املقرتحة الختيار املنا�شب منها وفق ال�شروط املطروحة. ويف ختام الزيارة �شكر حمافظ ظهران اجلنوب الدكتور مرعي والوفد املرافق له على جهودهم واهتمامهم.
سلمان العلي 
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البحث العلمي بالجامعة:
15 براءة اختراع و 38 جائزة في عام واحد

تضاعف ميزانية البحث  بالجامعة خالل السنوات الخمس الماضية

علي آل سعيد 

ك�������س���ف ت���ق���ري���ر �����س����ادر ع����ن ع���م���ادة 
ال����ب����ح����ث ال���ع���ل���م���ي ع�������ن  ت�����س��اع��ف 
العلمي  للبحث  املخ�س�سة  امليزانية 
اخلم�س  ال�����س��ن��وات  خ��الل  باجلامعة 
اإل����ى اأن اجل��ام��ع��ة  امل��ا���س��ي��ة، م�����س��ريا 
 22 نحو  احلالية  مرحلتها  يف  ت�سم 
مركزا بحثيا وخم�س جمالت علمية 

حمكمة.
وت����خ����ط����ط اجل������ام������ع������ة، وف���ق���ا 
ل��ل��ت��ق��ري��ر ل��ت��ح��ق��ي��ق من����و ����س���ن���وي يف 
ميزانية البحث العلمي بها مبا يقارب 

30% �سنويا خالل ال�سنوات املقبلة.
عدد  بلغ  اأنه  اإلى  التقرير  واأ�سار 
لأع�ساء  املن�سورة  العلمية  الأب��ح��اث 

ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س ب��اجل��ام��ع��ة خ��الل 
 2،213 ح���وايل   1433 و   1432 ع��ام��ي 
بحثا علميا من�سورا منها حوايل %45 
م�سنفة  علمية  جم��الت  يف  من�سورة 

.ISI سمن�
ال��ع��ل��وم قائمة  ك��ل��ي��ة  وت�����س��درت 
كلية  ت��ل��ت��ه��ا  ب��ح��ث��ا،   480 ب����  ال��ك��ل��ي��ات 
ال�سريعة ب� 180 بحثا، فكلية الطب ب� 

150 بحثا.
وبلغ عدد الأبحاث التي ن�سرتها 
اجلامعة خالل العام اجلامعي 1433-

1434، حوايل 538 بحثا.
حتقيق  عن  التقرير  ك�سف  كما   
ع���دد م��ن اأع�����س��اء هيئة ال��ت��دري�����س ل� 
15 براءة اخرتاع ناجته عن اأبحاثهم 
العلمية خالل عام 1433، وحوايل 38 

جائزة عاملية ووطنية على منجزاتهم 
العلمية  الأق�������س���ام  ���س��م��ل��ت  ال��ب��ح��ث��ي��ة 
وكلية  ال��ط��ب،  كلية  منها:  كليات  يف 
العلوم، وكلية العلوم الإدارية واملالية، 

وكلية الهند�سة.
ويف العام اجلامعي 1431- 1433، 
البحثي  م�سروعها  اجلامعة  اأطلقت 
الأول مب�ساركة 165 باحثا من اأع�ساء 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س ب��اجل��ام��ع��ة، ق��دم��وا 
خالله 84 بحثا، كما �سارك يف امل�سروع 
ال��ب��ح��ث��ي ال���ث���اين يف ال���ع���ام اجل��ام��ع��ي 
اجلامعة  من  باحثا   369  1433-1432

قدموا 212 بحثا علميا حمكما.
اأي�������س���ا اأن  واأو������س�����ح ال���ت���ق���ري���ر 
والكرا�سي  البحوث  ومعاهد  م��راك��ز 
خم�سة  من  عددها  ت�ساعف  العلمية 

م��رك��زا   22 اإل�����ى   1419 ع����ام  م���راك���ز 
والإن�سانية  العلمية  للكليات  بحثيا 
 ،1434 ع�����ام  ب��ن��ه��اي��ة  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
كر�سيني  حاليا  ت�سم  اجل��ام��ع��ة  واأن 
بن  خالد  امللك  كر�سي  هما:  علميني 
 ،1427 ع��ام  تاأ�س�س  ال��ذي  عبدالعزيز 
وك��ر���س��ي الأم������ري ف��ي�����س��ل ب���ن خ��ال��د 
ال�سباب  واب��ت��ك��ارات  اإب��داع��ات  لرعاية 

الذي مت تاأ�سي�سه عام 1434.
اجلامعة  اأن  التقرير  يف  وج���اء   
لربنامج  املعتمدة  الالئحة  �سوء  يف 
عدد  بدرا�سة  تقوم  العلمية  الكرا�سي 
م��ن ال��ط��ل��ب��ات امل��ق��دم��ة م��ن ع���دد من 
اجل���ه���ات والأف�������راد ل��رع��اي��ة ك��را���س��ي 
علمية متخ�س�سة مثل كر�سي الأمري 
تاريخ  لدرا�سة  عبدالعزيز  بن  �سلمان 

العربية،  اجل��زي��رة  جنوبي  وح�سارة 
كر�سي  املجتمعية،  ال�����س��راك��ة  ك��ر���س��ي 
ع��ل��م��ي ل��ت��ق��ن��ني وت���ط���وي���ر ع���الج���ات 
ق�������س���ور ال���������دورة ال����دم����وي����ة مل��ف�����س��ل 
ال�����ورك مل��ر���س��ى ف��ق��ر ال����دم امل��ن��ج��ل��ي، 
ك���ر����س���ي لأب�����ح�����اث امل��������واد م��ت��ن��اه��ي��ة 
البطاريات  لأب��ح��اث  كر�سي  ال�سغر، 
املواد  كفاءة  املتطورة، كر�سي لأبحاث 
الإل��ك��رتون��ي��ة، كر�سي  ال�����س��ن��اع��ات  يف 
لأبحاث الطالءات والدهانات، كر�سي 
لأبحاث تكنولوجيا وكيمياء الأغذية، 
كر�سي لأبحاث تقنية املياه بالأك�سدة 
املتقدمة والطاقة ال�سم�سية، وكر�سي 
وكر�سي  ال�سم�سية،  الطاقة  لأب��ح��اث 

لأبحاث �سابك.
وف����ي����م����ا ي���ت���ع���ل���ق ب���امل���خ���ت���ربات 

ال��ب��ح��ث��ي��ة ف��ق��د اأ����س���ار ال��ت��ق��ري��ر اإل���ى 
ك��ب��ريا من  ع���ددا  اجل��ام��ع��ة ت�سم  اأن 
خمتربات  ي�سمل  البحثية  املختربات 
الكيمياء  وخمتربات  املتقدمة،  امل��واد 
ال��ع�����س��وي��ة واحل���ي���وي���ة، وامل��خ��ت��ربات 
ال���ط���ب���ي���ة وال���ه���ن���د����س���ي���ة ب���اأن���واع���ه���ا، 
واملعامل  التجارب،  حيوانات  ومركز 
امل���ع���ل���وم���ات  ن���ظ���م  امل��ت��خ�����س�����س��ة يف 

وال�ست�سعار عن بعد.
اأن اجلامعة  التقرير  اأو�سح  كما 
ت�سدر خم�س جمالت علمية حمكمة 
م��ت��خ�����س�����س��ة ه������ي: جم���ل���ة ال���ع���ل���وم 
ال�سرعية،  العلوم  وجملة  الرتبوية، 
وجم��ل��ة ال��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة، وجملة 
ال���ع���ل���وم ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة وال��ه��ن��د���س��ي��ة، 

وجملة العلوم الطبية.



التيهاني ضيفا
على »عبقر« 

بنادي  ال�سعري  عبقر  منتدى  ا�ست�ساف 
جدة الأدبي، �سمن فعالياته لهذا املو�سم، 
ال��زم��ي��ل اأح��م��د ب��ن ع��ب��د اهلل ال��ت��ي��ه��اين، 
ال�سعرية  ع��ن جت��رب��ت��ه  خ��الل��ه��ا  حت���دث 
والإعالمية واحلياتية. يذكر اأن منتدى 
اأط��ل��ق مو�سمه اجل��دي��د قبل  ق��د  ع��ب��ق��ر، 
اأكر من ثالثة اأ�سابيع مبقره يف مدينة 

جدة.

زمالة أميركية
ألبو ملحة

طب  بكلية  التدري�س  هيئة  ع�سو  ح�سل 
ملحة  اأب��و  عبدالعزيز  الدكتور  الأ�سنان 
ع��ل��ى ال��زم��ال��ة الأم��ري��ك��ي��ة ل��ع��الج ج��ذور 

الأ�سنان.. بالتوفيق وال�سداد. 

عالوي والشهري 
أستاذين مشاركين

ترقى الدكتور حممد كبريي عالوي اإلى 
ق�سم  العلوم  بكلية  م�سارك  اأ���س��ت��اذ  رتبة 
الدكتور  ترقية  مت��ت  كما   ، الريا�سيات 
الى  ال�سهري  الكناين  م�سبب  ب��ن  ظافر 
اللغة  بق�سم  اأي�سا  م�سارك  اأ���س��ت��اذ  رت��ب��ة 
ال��ع��رب��ي��ة يف ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة.. 

بالتوفيق والنجاح.

الماجستير
لـ فاطمة العبدلي

ح�����س��ل��ت ال��ط��ال��ب��ة ف��اط��م��ة ���س��ي��ف اهلل 
املاج�ستري  درج��ة  على  ال��ع��ب��ديل،  ح�سني 
ر�سالتها  مناق�سة  بعد  التاريخ،   ق�سم  يف 
)احل��ي��اة الق��ت�����س��ادي��ة يف جن���ران خ��الل 
من  م���زي���دا  ال���ه���ج���ري(..  الأول  ال���ق���رن 

التقدم والنجاح.
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الإن�سان مير مبراحل خمتلفة يف عمره، وعندما يتاأمل يف حياته 
لي�ساهد كيف كان وليدا ل يقدر على �سيء واأ�سبح الآن كبريا يعمل كل 
�سيء؛ يدرك اأن هذه املراحل العمرية التي مّر بها وهو يف �سحة ونعمة 
يجب عليه اأن يحمد اهلل تعالى عليها، واأّن عليه اأن يقف مليا عند نعمتي 
ْمَنا َبِني  ال�سحة والعقل اللتان كرمه اهلل بهما، قال تعالى: ))َوَلَقْد َكرَّ
ْلَناُهْم َعلَى  َباِت َوَف�سَّ ِيّ َن الطَّ ّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم ِمّ اآَدَم َوَحَمْلَناُهْم يِف الرَبِ
التكرمي يجب على  )الإ���س��راء: 70(، هذا  ياًل(  َتْف�سِ َخلَْقَنا  ��ْن  َّ مِمّ َكِثرٍي 
الإن�سان اأن ي�سونه ويحافظ عليه ليعرف التمكني الذي وهبه اهلل له .

�ساحبت  التي  الأح���داث  كل  من  ي�ستفيد  اأن  من  لالإن�سان  بد  ل 
ال�سراء ويحمده  املحزنة، في�سكر اهلل يف  اأم  املفرحة منها  �سواٌء  حياته 
الذي  املطلوب  ال��ت��وازن  لنف�سه  اأوج��د  قد  يكون  وبذلك  ال�سراء،  على 
ميكنه من العي�س مع نف�سه، والإن�سان معر�س يف حياته لالبتالء، وهنا 
يجب اأن ل ينزعج مما ي�سيبه اأو يجعل منه حمطما لنف�سه وقدراته، 
بل يجب عليه اأن يعرتف بهذا البتالء حتى ي�ستطيع اأن يجابهه بكل 

قواه. 
اأن  �ستجد  الآخرين  ي�سيب  وقارنه مبا  ي�سيبك  ما  وراج��ع  تاأمل 
اهلل  احمد  فقط،  اأ���س��اب��ك،  مم��ا  تتذمر  ل  حالهم..  م��ن  اأف�سل  حالك 
على كل �سيء فقد يكون ما حل بك خريا لك.. كن �سادقا مع نف�سك 
ما  لكل  مقاومة  �سخ�سيتك  اج��ع��ل  ���س��دق..  بكل  حياتك  وا�ستعر�س 
ي�سيبها. مت�سك باإميانك باهلل �سبحانه وتعالى فهو اأرحم بك من كل 

اخللق.
ثق يف نف�سك وتغلب على كل الهواج�س والأفكار بكرة ال�ستغفار 
اإليك من حبل الوريد.. تاأمل الآخرين  اأقرب  وذكر اهلل عز وجل فهو 
وراقب حركاتهم و�سكناتهم �ستجدهم خمتلفني يف كل �سيء، و�ستجدهم 
يعانون اأكر منك.. عد اإلى نف�سك وقل: احلمد هلل.. ا�سرتجع �سريط 

حياتك ف�ستكت�سف اأنك يف خري كثري فقل: احلمد هلل. 

وقفة
عن �سهيب ر�سي اهلل عنه اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال:»عجبا 
لأمر املوؤمن، اإن اأمره كله له خري، ولي�س ذاك لأحد اإل للموؤمن، اإن 
فكان  �سرب  �سراء  اأ�سابته  واإن  له،  خريا  فكان  �سكر  �سراء  اأ�سابته 

خريا له«.

* نائب رئي�س التحرير 

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

أعد تشكيل حياتك
»كهرباء« الجنوب تكرم آل هباش 

الطالب  �سوؤون  عميد  القحطاين،  الرحمن  عبد  بن  من�سور  املهند�س  للكهرباء  ال�سعودية  بال�سركة  اجلنوبي  القطاع  رئي�س  ك��رم 
باجلامعة الدكتور مريع اآل هبا�س الذي قّدم عر�سا عن ال�سالمة البيئية ومعيار ISO26000 ملن�سوبي ال�سركة.

حفل تكريم وتوديع بـ«تطبيقية« خميس 
نظمت كلية العلوم الطبية التطبيقية بخمي�س م�سيط حفل تكرمي وتوديع لعدد من موظفيها الذين انتقل عملهم جلهات اأخرى. 
العلياين كلمة  الكلية الدكتور م�سيعل بن م�سعل  األقى عميد  الكلية الأ�ستاذ مفرح حممد الأ�سمري، ثم  التوديع وكيل  افتتح حفل 
رحب فيها باحلا�سرين و�سكرهم على جهودهم لالإ�سهام يف الرتقاء بالكلية، ومتنى ملن غادرها التوفيق والنجاح يف حياته العملية. 

يف اخلتام، مت توزيع الهدايا والدروع التذكارية.

تكريم الزميلين عبدالعظيم آل اسماعيل ورمضان إمام
كرم الدكتور عيد بن ليف العتيبي رئي�س اللجنة العلمية يف اختتام املوؤمتر ال�سعودي الأول للن�سر العلمي الزميلني، م�سور �سحيفة 
اإدارة اخلدمات  اإمام من  املوؤمتر، والزميل رم�سان  اإ�سماعيل لقاء جهوده يف تغطية فعاليات وجل�سات  اآل  الأ�ستاذ عبدالعظيم  اآفاق 

وال�سيانة لقاء اجلهود التي بذلها خالل حت�سريات املوؤمتر  واملعر�س امل�ساحب له.



إعالن

مساهماتكم!
ترحــب صحيفة »آفاق« بمســهامات أعضــاء وعضوات هيئة 
التدريــس من دراســات وبحــوث وملخصــات عــن اإلصدارات 
الحديثة والمشاركات في المؤتمرات العلمية داخل المملكة 

وخارجها، إضافة إلى األخبار الشخصية والجامعية.

كما تفتح »آفاق« صفحاتها للطالب والطالبات ليشاركوا في 
تحريرها بالكتابات اإلبداعية كالمقاالت ورسوم الكاريكاتير 

والصور الفوتوغرافية واألخبار الشخصية والجامعية.

يمكنكم إرســال مســاهماتكم ومشــاركاتكم عبــر البريد 
aafaq@kku.edu.sa :االلكتروني
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أنشطة طالبية

أسبوعية جامعة الملك خالد

»طالبنا« قسم 
يختص بشكل 
مباشر بشؤون طالب 
الجامعة وطالباتها، 
يبحث في قضاياهم 
وهمومهم ويسعى 
إلى تقديم الحلول 
من خالل التواصل مع 
مسؤولي الجامعة 
وأكاديمييها

األنشطة الطالبية..
فوائد تعم الفرد 

والمجتمع

سلمان العلي 

ب��ك��ل��ي��ة طب  اأح���م���د درع، ط��ال��ب  حت����دث 
الأ�سنان عن اأهمية الأن�سطة الطالبية يف 
حياة الطالب اجلامعي قائال »الأن�سطة 
مهم  ب��ن��وع  لرت��ب��اط��ه��ا  مهمة  الطالبية 
م���ن ال���ذك���اء وه���و ال���ذك���اء الج��ت��م��اع��ي. 
ول��ه��ذه الأن�����س��ط��ة ج��ان��ب��ان: الأول م��لء 
الفراغ للطلبة يف ظل الظروف احلالية، 
اأن��ه��ا طريق  يتمثل يف  ال��ث��اين  واجل��ان��ب 

للطالب لكي يربز �سخ�سيته ومواهبه. 

دور مكمل
واأكد بدر �سيف، طالب بكلية طب الأ�سنان 
م��ه��م��ة ج���دا  ال���ط���الب���ي���ة  الأن�������س���ط���ة  اأن 
ومكّملة للعملية التعليمية ولها تاأثريها 
الإيجابي يف �سخ�سية الطالب اجلامعي، 
واأ�سار اإلى اأن من املفاهيم اخلاطئة لدى 
ب��ع�����س ال��ط��ل��ب��ة اع��ت��ق��اده��م اأن ال��درا���س��ة 
م��اه��ي  اإل م��ق��رر درا����س���ي وحم��ا���س��رات 
ف��ق��ط، واأن الأن�����س��ط��ة ال��ط��الب��ي��ة جم��رد 

مت�سية وقت اأو اإ�ساعة له.
وق��������ال م���ف���ن���دا ه������ذا الع����ت����ق����اد » 
ل��ه��ذه  اإن  ب����ل  ذل������ك،  احل���ق���ي���ق���ة ع��ك�����س 
الأن�سطة اأهمية يف اإبراز مواهب ال�سباب 
ل�سخ�سية  م��الزم��ة  اأن��ه��ا  كما  وتنميتها، 
ال��ط��ال��ب اجل��ام��ع��ي ح��ت��ى ب��ع��د ت��خ��رج��ه 
نتاج  اإن  حيث  ال��ع��م��ل،  ب�سوق  وال��ت��ح��اق��ه 
الأن�����س��ط��ة ي��راف��ق ال��ط��ال��ب وي��دع��م��ه يف 

حياته امل�ستقبلية«.
 

الأن�سطة  يف  امل�����س��ارك��ة  اأن  واأو����س���ح 
غري ال�سفية تفتح للطالب اآفاقا وا�سعة 
م�ست�سهدا  والإب���داع،  والبتكار  للتطوير 
ب������اأن ك���ث���ريا م����ن امل�������س���ارك���ني يف ب���رام���ج 
اإبداعاتهم  يف  الثقة  اكت�سبوا  الأن�سطة 
على  ين�سرونها  جعلهم  مما  ومواهبهم، 
على  ثم  الدرا�سية  موؤ�س�ساتهم  م�ستوى 

م�ستوى املجتمع.

منافع
واأوجز خالد اآل طالع، طالب بكلية طب 
يف  الطالبية  الأن�سطة  منافع  الأ���س��ن��ان، 
والتعارف  التعاون  على  ا�ستملت  حم��اور 
الطالب  �سخ�سية  و�سقل  الطلبة،  ب��ني 
اأو الطالبة، واكت�ساب العديد من املعارف 
وامل���ه���ارات، وت��ط��وي��ر امل��واه��ب واإب���رازه���ا، 
والتفاعل  امل�ساركة  الطالب على  وتعويد 

حاجز  وك�سر  الأدوار،  وتقا�سم  اجلماعي 
الإح�سا�س  وتنمية  واخل��ج��ل،  الن��ط��واء 

بامل�سوؤولية والعتماد على الذات.
ودع����ا اآل ط��ال��ع زم�����الءه ال��ط��الب 
امل�ساركني يف خمتلف الأن�سطة اجلامعية 
زمالئهم  وح���ّث  امل�����س��ارك��ة  موا�سلة  اإل���ى 

االآخ����ري����ن ع��ل��ى االن����خ����راط يف امل��ج��ال 
»ل��ي��ت��ع��رف��وا ع��ل��ى ه��واي��ات��ه��م وم��واه��ب��ه��م 

وينّموها«.

دور الكليات
وعن اأهمية الأن�سطة الطالبية يف احلياة 

طالب  ال��وادع��ي،  �سالح  ق��ال  اجلامعية  
بكلية ال�سيدلة، »كل اجلامعات والكليات 
الأن�����س��ط��ة الطالبية  ه���ذه  اأه��م��ي��ة  ت��ع��ي 
فتجدها تقدم خمتلف الأن�سطة وت�سهل 
ب�ستى  وت��رّغ��ب��ه  ال�سعوبات  ك��ل  للطالب 
الطرق لكي يلتحق كل طالب مبا ينا�سبه 

أكد عدد من طالب الجامعة أن األنشطة غير الصفية توازي وتكمل العملية التعليمية، وأن من 
بالمسؤولية،  الشعور  روح  وزرع  وتنميتها،  المواهب  الطالب، وصقل  تكوين شخصية  منافعها 
وتكريس ثقافة العمل التطوعي. وشدد المشاركون في استطالع مصغر أجرته »آفاق« على أن 
من الخطإ االعتقاد أن األنشطة الطالبية ماهي إال تمضية للوقت، ودعا بعضهم إلى أن يستند 

النشاط الطالبي إلى أسس تربوية سليمة كي يؤتى الثمار المرجوة منه.
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أنشطة طالبية

منا�سط  من  املختلفة  املجالت  ه��ذه  من 
ث��ق��اف��ي��ة وري��ا���س��ي��ة واأدب����ي����ة، واجل���دي���ر 
ال��ط��الب��ي��ة  امل�������س���ارك���ات  اأن م���ن  ب��ال��ذك��ر 
ت��ق��دمي��ه يف  اإل���ى الإب�����داع ليتم  م��ا ي�سل 
الإب���داع والب��ت��ك��ار، وذل��ك كله  م�سابقات 

بف�سل الأن�سطة الطالبية«.
ك���م���ا حت������دث ال������وادع������ي ع�����ن دور 
العمل  ت��ع��زي��ز  ال��ط��الب��ي��ة يف  الأن�����س��ط��ة 
التطوعي، م�سريا اإلى اأنها تعّلم الطالب 
اأ����س���ي���اء ك���ث���رية وت���ع���رف���ه ع��ل��ى واج��ب��ات��ه 
ودوره يف جمتمعه، وتدفعه اإلى الأعمال 
التطّوعية كخدمة للمجتمع، م�ست�سهدا 

باأمثلة منها: حملة التربع بالدم.
واخ��ت��ت��م ق��ائ��ال » اأوج���ه ر���س��ال��ة اإل��ى 
اإل��ى �سرورة  واأدع��وه��م  الطالب  زمالئي 
فهي  ال�سفية  الأن�سطة غري  امل�ساركة يف 
ال�سرورية  وامل��ه��ارات  اخل��ربات  تك�سبهم 
ال��غ��ايل. ودع��وت��ي موجهة  ال��وط��ن  لبناء 
اإل�����ى ج��م��ي��ع ال��ط��ل��ب��ة ح��ت��ى م���ن ه���م يف 
ال�شفوف املدر�شية بامل�شاركة يف الن�شاط 
مهاراتهم  تنمية  من  ليتمكنوا  الطالبي 

وتقوية عالقاتهم مبجتمعهم«.

ثقة اآلخرين
ولفت عبدالباري ال�سهري، طالب بكلية 
الأن�سطة  يف  امل�ساركة  اأن  اإل���ى  ال��رتب��ي��ة، 
ال���ط���الب���ي���ة ت��ك�����س��ب ���س��اح��ب��ه��ا خ����ربات 
يعتمد  اإن�سانا  يكون  لأن  توؤهله  اإيجابية 
ع��ل��ي��ه م���ن ح���ول���ه، وب���ه���ا، اأي الأن�����س��ط��ة، 

يك�سب ثقة الآخرين.
وتابع »يت�سح من ذلك اأن الأن�سطة 
تكوين  يف  ب����ارزا  دورا  ت��ل��ع��ب  ال��ط��الب��ي��ة 

الإح�����س��ا���س  روح  وت��ن��م��ي��ة  ال�����س��خ�����س��ي��ة 
بامل�سوؤولية الجتماعية، ومن هنا ندرك 
الأن�سطة غري  الفرق بني ممار�س  حجم 

ال�سفية ومن ل ميار�سها«.
 

نتائج إيجابية
عبدالعزيز  اأك���د  �سبق،  عما  بعيد  وغ��ري 
ال�������س���ه���ري، ط���ال���ب ب��ك��ل��ي��ة ال����ط����ب،  اأن 
اإيجابية  نتائج  ال�سفية  غري  لالأن�سطة 
يعود نفعها على الطالب واملجتمع، اإذا مت 
تطبيقها بال�سكل ال�سليم ووفقا ملا اأعدت 

من اأجله، ح�سب قول ال�سهري. 
وخالل حديثه عن  ثمار الأن�سطة 
اأنها  اإل��ى  اأ���س��ار  ال�سفية وف��وائ��ده��ا،  غري 
وم��واه��ب  م��ي��ول  لإ���س��ب��اع  متنف�سا  ت��ع��د 
الطالب اجلامعي، ووعاًء  يحوي املواهب 

الطالبية.
وع����������رج ال���������س����ه����ري ع����ل����ى ن��ق��ط��ة 
اجليد  التخطيط  وهي  باملهمة،  و�سفها 
لالأن�سطة، مبينا اأن من الواجب اأن يبنى 
اأ���ش�����س تربوية  ال��ن�����ش��اط ال��ط��اب��ي ع��ل��ى 
مل�ستوى  منا�سبا  يكون  اأن  منها:  �سليمة 
ال��ط��ال��ب والإم���ك���ان���ات امل��ت��اح��ة ل��دي��ه يف 
اأن  امل�ستح�سن  م��ن  اأن  م�سيفا  ب��ي��ئ��ت��ه، 
تكون الأن�سطة الطالبية �ساملة متوازنة 
وم��ت��ن��وع��ة وم��ع��ي��ن��ة ع��ل��ى اك��ت�����س��اب خ��ربة 
كافية  توجيهات  تت�سمن  واأن  وظيفية، 

لتنفيذها.

استنتاج وتلخيص
يف  امل���������س����ارك����ني  اآراء  م�����ن  وان����ط����الق����ا 
اأه��م  م��ن  تعد  اجلامعة  ف��اإن  ال�ستطالع 

بدر سيف
تنمية الذات والمسؤولية والتعاون

أهم منافع األنشطة الطالبية
صالح الوادعي:

يجب أن يستند النشاط الطالبي
إلى أسس تربوية سليمة

خالد آل طالع:
األنشطة ترتقي بالحياة الجامعية

وتكرس العمل التطوعي
أحمد درع:

من الخطأ االعتقاد أن الدراسة
تنحصر في المقرر والمحاضرات

ال�������س���روح ال���رتب���وي���ة ال���ت���ي ت���ق���وم ب���دور 
ع��ادات  واإك�����س��ابهم  الن�سء  تربية  يف  مهم 
و���س��ل��وك��ي��ات اإي��ج��اب��ي��ة، وت��ه��ت��م ال��ك��ل��ي��ات 
ب��و���س��ع ال���ربام���ج والأن�����س��ط��ة ل��ل��ط��الب؛ 
ل�����س��غ��ل اأوق���ات���ه���م مب���ا ي��ف��ي��ده��م، وغ��ر���س 
وتنمية جوانب واأمور مهمة يف �سخ�سية 
التعليمية  العملية  اأن  يوؤكد  ما  الطالب، 
لي�ست جمرد تلقني للدر�س فقط، واإمنا 
هي عملية مفيدة لبناء �سخ�سية الطالب 
امل�سوؤولية  روح  وبث  النواحي  جميع  من 
وحتمل  ب��ال��ذات  والع��ت��داد  الجتماعية 

امل�سوؤولية.
ال��رتب��ي��ة يفرت�س  ووف���ق���ا خل����رباء 
الطالب  داخل اجلامعة من  اأن ي�ستفيد 
ويتفاعل  له  املتاحة  وال��ربام��ج  الأن�سطة 
م���ع غ����ريه م���ن امل��ج��ت��م��ع اجل���ام���ع���ي من 
خ��الل ه��ذه الأن�����س��ط��ة امل��ت��اح��ة، ويتبادل 
اأنواع ال�سلوك الإن�ساين مع غريه فيفيد 
ال�سلوك  م��ن  اأن���واع���ا  ويتعلم  وي�ستفيد 
اإيجابية من غريه من  ويكت�سب خ��ربات 
خالل ذلك التفاعل والأن�سطة، ويحاول 
بامل�سوؤولية  الإح�سا�س  نف�سه  يف  ينمي  اأن 
والع��ت��م��اد ع��ل��ى ال����ذات م��ن خ���الل ه��ذه 

العمليات والأن�سطة.
كذلك تعد الن�ساطات غري ال�سفية 
�سرورة ملحة تتطلبها احلياة اجلامعية، 
عن  الك�سف  م�سادر  م��ن  م�سدر  اإن��ه��ا  اإذ 
م����واه����ب واإم����ك����ان����ات وم����ي����ول ال���ط���الب 
يف ���س��ت��ى جم�����الت الأن�����س��ط��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة 
على  املبنية  وال��ري��ا���س��ي��ة  والج��ت��م��اع��ي��ة 
اأ���س�����س اإمي���ان���ي���ة را���س��خ��ة م�����س��ت��م��دة من 

ال�سريعة الإ�سالمية.

آفاق الجامعة  |  العدد 103  |  2 ربيع الثاني 1435  |  2 فبراير 2014



مع بداية الفصل الدراسي..
طالب يستجمعون الهمم 
ويرسمون خطط المذاكرة
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سلمان العلي

»ق���ب���ل ال����رم����ي ي����را�����س ال�������س���ه���م«.. 
العربي  املثل  ه��ذا  مدلول  يتلخ�س 
يف �سرورة التاأهب وال�ستعداد لأمر 
م���ا ق��ب��ل وق���وع���ه، وق����د ي��ن��ط��ب��ق يف 
الطالب  واق��ع  على  احل��ايل  �سياقه 
اأو  لعام  يتاأهبون  ح��ني  والطالبات 
ف�سل درا�سي جديد بتوفري املراجع 
الالزمة وو�سع خطط املذاكرة قبل 
اأن يحني موعد الخ��ت��ب��ارات.. هذا 
ا�ستطالع  يف  »اآف���اق«  ا�ستنبطته  ما 
لها م��ع ع��دد م��ن ط��الب اجلامعة، 

وفيما يلي التفا�سيل:

ب���داي���ة ع��ل��ي ال����وادع����ي، ط��ال��ب 
اأن  الطالب  »على  الهند�سة،  بكلية 
ين�سى ما م�سى ويبداأ بفتح �سفحة 
ج��دي��دة  م��ن اجل��د والج��ت��ه��اد واأن 
ي��ب��ت��ع��د ع����ن ك����ل م����ن وم�����ا ي��ح��ب��ط 
الطموح، فاإذا كان قد لقي �سدمات 
اأن  ف��ع��ل��ي��ه  ال�������س���اب���ق،  يف الخ���ت���ب���ار 
الأم���ام  اإل���ى  وينظر  همومه  ين�سى 
العزم على حتقيق جناحات  ويعقد 

جديدة«.
ال�������س���روري  م���ن  اأن  واأ�����س����اف 
الدرا�سي  ف�سله  الطالب  ي��ب��داأ  اأن 
اجل���دي���د ب�����روح ت��ف��اوؤل��ي��ة وب��خ��ط��ة 
ث���اب���ت���ة ل���ل���م���راج���ع���ة وال����س���ت���ذك���ار 
ال����ي����وم����ي مل����واك����ب����ة امل����ح����ا�����س����رات 
يتعب  ل  حتى  اجلامعية  والدرو�س 

يف اأيام الختبارات.
وح����ذر ع��م��ر ال��ع��م��ري، ط��ال��ب 
ب���ك���ل���ي���ة ال�������س���ري���ع���ة، م�����ن ال���غ���ي���اب 
املحا�سرات  متابعة  يف  والت�ساهل 
وال�����درو������س اجل���ام���ع���ي���ة يف الأي������ام 
والأ�����س����ه����ر الأول���������ى م����ن ال��ف�����س��ل 
يعد  ال��غ��ي��اب  اأن  مبينا  ال���درا����س���ي، 
واح����دا م��ن اأب����رز اأ���س��ب��اب الإخ��ف��اق 

الدرا�سي.
اأو  ال����ط����ال����ب  »ي���غ���ي���ب  وق��������ال 
الف�سل  بداية  يف  التاأخر  من  ُيكر 
ال���درا����س���ي، ظ��ن��ا م��ن��ه اأن ال��درا���س��ة 
الأي��ام  مل تنتظم بعد، لكنه مب��رور 
�سوطا  الأ�ساتذة قطعوا  اأن  يكت�سف 
كبريا يف املقررات، ما يجعله يعجز 
ويبالغ  ي�سّوف  ثم  بها،  اللحاق  عن 
اإل��ى  امل��ذاك��رة  ل��ي��وؤخ��ر  الت�سويف  يف 
اأي�������ام الخ����ت����ب����ارات ح���ي���ث ي��ت�����س��ت��ت 

الذهن وي�سعب الرتكيز«.

دقة األهداف
ودعا حممد الأحمري، طالب بكلية 
ال��ه��ن��د���س��ة، زم�����الءه ال���ط���الب اإل���ى 
حتديد الأهداف القريبة والبعيدة 
الدرا�سي،  العام  اأي��ام  اأول  بدقة من 
وبذل اجلهد الكايف واملثابرة والعزم 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ال���ن���ج���اح والأه�������داف 

املن�سودة.
و����س���دد الأح���م���ري اأي�����س��ا على 
ب����ت����ق����وى اهلل  �������س������رورةالل������ت������زام 
وال���س��ت��ع��ان��ة ب��ه وال��ت��وك��ل ع��ل��ي��ه يف 
اأه��م��ي��ة  واإدراك  احل���ي���اة،  اأم����ور  ك��ل 
امل�ستقبل  و���س��ن��ع  احل��ي��اة  يف  ال��ع��ل��م 
وحتقيق  واملجتمع،  النف�س  وخدمة 
موؤكدا  املجتمع،  يف  امل��ح��رتم  امل��رك��ز 
للتح�سيل  وا���س��ح  داف���ع  تكوين  اأن 
على  ي�ساعد  اأن  �ساأنه  م��ن  العلمي 
النطالق بقوة نحو حتقيق الهدف 
املن�سود وي�سمن ال�ستمرار يف بذل 

اجلهد حتى يتحقق ذلك الهدف.
واخ��ت��ت��م ق��ائ��ال »اأن�������س���ح اأخ���ي 
ويثق  ق��درات��ه  ب��اأن يحرتم  الطالب 

يف قراراته واأدائه«.
وق��������دم حم����م����د ال���������س����ه����راين، 
طالب بكلية الطب، و�سفة ملا �سماه 

الأ�سلوب الأمثل للمذاكرة امل�ستمرة 
م��ن ب��داي��ة ال��ع��ام ال��درا���س��ي، داع��ي��ا 
ال���ط���الب وال���ط���ال���ب���ات اإل�����ى ال��ث��ق��ة 
ب��ال��ن��ف�����س والع���ت���م���اد ع��ل��ى ال����ذات 
يف ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��م وال����س���ت���ذك���ار، 
وال���رتك���ي���ز ع���ل���ى ال��ت��ع��ل��م امل��ت��ع��م��ق 
وال��ت��ع��ل��م ال���ف���ردي ال���ذات���ي، وت��ب��ّن��ي 
وم��راق��ب��ة  النف�س  اخ��ت��ب��ار  م��ه��ارات 

م�ستوى التعلم والتقدم.
واأ������س�����اف »ع���ل���ى ال���ط���ال���ب اأن 
ي��ت��ح��ك��م يف ال����ظ����روف اخل���ارج���ي���ة 
ال��درا���س��ي،  �سلوكه  يف  �سلبا  امل��وؤث��رة 
الظروف  تلك  تتحكم  اأن  من  ب��دل 
اأ�سلوب  يتبع  اأن  اأي�سا  وعليه  فيه، 
التح�سري القبلي للمادة الدرا�سية، 
ع���ام���ا  ات����ف����اق����ا  ه����ن����اك  اإن  ح����ي����ث 
ل���دى ال��ب��اح��ث��ني ع��ل��ى اأن ال��ط��الب 
�����رون« ل���ل���در����س  ال�����ذي�����ن »ي�����ح�����������سّ
اأو غ��ريه��ا من  ب���ال���ق���راءة  اجل���دي���د 
اأك��ر  يتعلمون  ال���س��ت��ع��داد  و���س��ائ��ل 
ويحتفظون مبا تعلموه ملدة اأطول«.

و����س���ّدد ع��ل��ى ����س���رورة ح�����س��ور 
العام  بداية  من  املحا�سرات  جميع 
ال���درا����س���ي اإل����ى ن��ه��اي��ت��ه وامل��راج��ع��ة 
ثابت، وجتنب  ج��دول  وفق  املواكبة 

التاأجيل.
ويف موقف م�سابه، قال حممد 
ال�������س���ه���ري، ط���ال���ب ب��ك��ل��ي��ة ال��ط��ب، 
ل��دى  ي��ك��ون  اأن  ال�����س��روري  اإن م��ن 
ال��ط��ال��ب، وك��ذل��ك ال��ط��ال��ب��ة، �سفة 
ال���ق���درة ع��ل��ى اإق���ن���اع الآخ���ري���ن من 
�سلبا  يوؤثروا  اأن  حوله، ممن ميكن 
يف درا���س��ت��ه وج��دول��ه ال��ي��وم��ي، مثل 

العائلة والزمالء. 
اأن تنبههم  وق��ال »يجب عليك 
اإلى ما هو مطلوب لي�ساعدوك على 
ال�ستذكار والتعلم، واأن تتعلم قول 
بتعطيل  الأم���ر  يتعلق  عندما  »ل« 
درا���س��ت��ك وت��ع��ل��م��ك، وي��ج��ب عليك 
الواجبات  باأداء جميع  القيام  اأي�سا 
وال���ت���م���اري���ن وت�����س��ل��ي��م��ه��ا ب��امل��وع��د 

املحدد«. 

جدولة األنشطة
ون���������س����ح ع����ب����دال����ع����زي����ز ال����ق����رين 
على  بالتدرب  والطالبات  الطالب 
العادية  الأن�سطة  ج��دول��ة  م��ه��ارات 
والدرا�سية وت�سميم خطة وبرنامج 
الدرا�سة،  وقت  وتنظيم  للمذاكرة، 
وتعلم مهارات  باملكتبة،  وال�ستعانة 
ال�سريعة واملكثفة والتمرن  القراءة 

عليها. 
وع�����ن ال���ت���ع���ام���ل م����ع م�����س��األ��ة 
الختبارات قال »من املهم اأن تنظر 
اإل���ى الم��ت��ح��ان��ات ن��ظ��رة اإي��ج��اب��ي��ة، 
لغر�س  و�سعت  اأنها  على  وتتقبلها 
تكون  اأن  عليك  يوجب  مم��ا  معني، 
هادئ النف�س مطمئنا عند تاأديتها، 
الالزمة  امل��ه��ارات  على  تتعرف  واأن 

للتعامل معها«. 
وم����ن زاوي������ة م���غ���اي���رة، ت��ن��اول 
اآل ق�����س��ادي احلياة  ن��اي��ف  ال��ط��ال��ب 
على  ال�����س��وء  م�سلطا  ال��درا���س��ي��ة، 
خ����ط����وات و�����س����ف ال���ت���ف���ك���ري ف��ي��ه��ا 
ب��ال��ت�����س��اه��ل، وم���ن���ه���ا: ال���س��ت��ع��ان��ة 
ب��امل��در���س اخل�����س��و���س��ي وامل���ذك���رات 
لها ح�سب قوله  اإن  التجارية حيث 
تاأثريا �سلبيا على العملية الرتبوية 
»وهناك  املعلومات،  اكت�ساب  وعلى 
�سك كبري يف قدرتها على م�ساعدة 
درج��ات  على  احل�سول  يف  الطالب 

متميزة يف المتحانات«. 

تعليل
واأ������س�����اف م���ع���ل���ال ن����ق����ده مل����ا ���س��ب��ق 
تقلل  اأن��ه��ا  فيها  الرئي�سة  »امل�سكلة 

يف  للطالب  الفعلية  امل�����س��ارك��ة  م��ن 
املعلومات  اإل���ى  وال��و���س��ول  ال��ب��ح��ث 
الإجابات بجهده اخلا�س،  وتقدمي 
وذلك يتنافى مع متطلبات العملية 

الرتبوية الناجحة«.
ول�����ل�����ت�����غ�����ل�����ب ع�������ل�������ى ره�����ب�����ة 
ق�����س��ادي  اآل  اأو����س���ى  الخ���ت���ب���ارات، 
ب���اأن ي��ق��وم ال��ط��ال��ب ب��ال��ت��درب على 
الإج��اب��ة  وي��ح��اول  الأ�سئلة  تخمني 

مبا  �سبيهة  اأن�سطة  ممار�سا  عليها 
ق��اع��ات الخ��ت��ب��ارات، موؤكدا  يتم يف 
اأن ذلك من �ساأنه اأن يقلل من قلق 

المتحانات.

كتيبات إرشادية
بكلية  طالب  ال�سهري،  وائ��ل  واأم���ا 
ال���ط���ب ف���ق���د ن���ب���ه اإل������ى اإم���ك���ان���ي���ة 
التي  الكتيبات  ببع�س  ال�ستعانة 

ت���ر����س���د اإل�������ى ط������رق ال����س���ت���ذك���ار 
لالمتحانات،  ال���س��ت��ع��داد  وكيفية 
الكتب، متوافرة يف  اأي  اأنها،  مبينا 
للطالب  »ميكن  واأ���س��اف  املكتبات. 
الطالب  ببع�س  ال�ستعانة  اأي�سا 
امل��ت��ف��وق��ني يف ط��ري��ق��ة ال���س��ت��ذك��ار 
اأو  املدر�سية  كرا�ساتهم  وتفح�س 

اجلامعية اإن وجدت.
واأي�������������س������ا  مي����ك����ن ل���ل���ط���ال���ب 

ال�����س����ت����ع����ان����ة ب���ب���ع�������س خ���ري���ج���ي 
اجل���ام���ع���ة امل��ت��م��ي��زي��ن م���ن خ��الل 
ال�ستذكار  اآرائهم حول طرق  اأخذ 

والنجاح«. 
واخ��ت��ت��م ق��ائ��ال »اب��ح��ث وتتبع 
الإع���الم حول  و�سائل  ين�سر يف  م��ا 
م��و���س��وع��ات ال���س��ت��ذك��ار وال��ت��ع��ل��م 
وبخا�سة  اآراء وا�ست�سارات اخلرباء 

الرتبويني يف امل�ساألة«.
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اأ�سار خرباء التجميل، اإلى اأن ن�سبة 40% من الأ�سخا�س الذين يعانون من ت�ساقط 
ال�سعر ب�سكل كبري هن من الن�ساء، ويظهر ذلك من خالل ت�ساقط وفقدان ال�سعر 

ب�سكل عام، اأو يرتكز اأكر يف املنت�سف اأو حتى يف مقدمة الراأ�س.
وفى حني اأن تراجع خط ال�سعر الأمامى �سئ �سائع جدا بني الذكور اإل اأنه 
نادر احلدوث عند الإن��اث. ووفقا للموقع الطبي »كل يوم معلومة« فاإن من اأهم 

اأ�سباب ت�ساقط ال�سعر لدى الرجال والن�ساء ما يلي:

التوتر
كبري  جزء  لفقدان  ي��وؤدى  ال�شديدة  ال�شغوط  من  ح��االت  اأو  ل�شدمات  التعر�س 
اأرباعة ومثال على ذلك  اأو ثالثة  اإلى ن�سفه  ال�سعر ب�سكل مفاجئ قد ي�سل  من 
التعر�س حلالة مر�سية خطرية، واإ�سابة تت�سمن فقدان كمية كبرية من الدم، اأو 

�سدمات ع�سبية �سديدة وقد ي�ستمر فقدان ال�سعر لفرتة 6-8 �سهور.

الدرقية
الوظائف  من  بالعديد  يقوم  ال��ذى  »الثريوك�سني«  الدرقية  الغدة  هرمون  تفرز 
اأو اأكر من  فى اجل�سم خا�سة فيما يخ�س الأي�س، فاإذا اأنتجت الغدة كمية اأقل 

الطبيعى، فاإن ذلك يوؤثر ب�سكل ما على منو ال�سعر. 

الغذاء
ال��زائ��د، فقد  ال���وزن  اأك��ر م��ن جم��رد  خ�سوعك لنظام غ��ذائ��ى قا�س �سيفقدك 
بعد  �سهور  و�ستة  ثالثة  بني  ت��رتاوح  مل��دة  ال�سعر  فقدان  النا�س  بع�س  يالحظ 
اأخ��رى  م��رة  ينمو  ولكنه  كيلوجرامات،  ثمانية  من  اأك��ر  يفقدهم  قا�س  رجيم 
خالل عدة �سهور. لذلك اإذا كان النظام الغذائى اخلا�س بك ليحتوى على كم 
تاأثر  فيتوقع  »اأ«  فيتامني  من  اللزوم  من  اأك��ر  كم  اأو  الربوتينات  من  منا�سب 

ال�سعر ب�سكل كبري.

الثعلبة
نوع من اأنواع ال�سلع يفقد فيه ال�سعر على �سكل بقع حمدودة، حيث يهاجم جهاز 
املناعة ب�سيالت ال�سعر الطبيعية ب�سبب م�سكلة مناعية ويوؤدى لختفاء ال�سعر يف 
هذه املنطقة، وعادة ل يكون فقدان ال�سعر دائما لكن يعود للنمو بعد فرتة قدرها 
ال�سعر فى كل ج�سمه  اإلى عام، واأحيانا يكون دائما، وقد يفقد الفرد  �ستة �سهور 

ولي�س فقط الراأ�س.

التينيا
ينتج عن فطريات معينة ويظهر فى الراأ�س على �سكل بقع حمددة ال�سكل غالبا، 
با�ستخدام  تدريجيا.  التو�سع  ف��ى  وت�ستمر  ق�سور  ويعلوها  واح��م��رار  حكة  فيها 
انتقال  ج��داً  ال�سهل  ولأن��ه من  املر�س.  املنا�سبة ميكن عالج  الفطريات  م�سادات 

العدوى الفطرية، فمن املهم فح�س باقى اأ�سرة امل�ساب.

المبايض
الن�ساء امل�سابات مبتالزمة تكي�س املباي�س يعانني من فقدان التوازن الهرموين، 
حيث يزيد اإنتاج الهرمونات الذكورية ب�سكل عام، مما يزيد منو ال�سعر فى اأماكن 
غري مرغوبة باملقارنة مع ت�ساقط و�سعف ال�سعر يف فروة الراأ�س الى جانب ظهور 

حبوب الوجه وزيادة الوزن وعدم انتظام التبوي�س والدورة ال�سهرية.

الحمل
فى  ف��اإن مرحلة اخلمول  ال��دم،  الهرمونات فى  ن�سب  ارتفاع  نتيجة  اأثناء احلمل 
منو ال�سعر ت�ستمر لفرتة طويلة دون وقوع ال�سعريات القدمية، مما يوؤدى لظهور 

ال�سعر اأكر كثافة.
ال��ولدة؛ فاإن ن�سب الهرمونات  لكن هذه املرحلة ل ت�ستمر كثريا، فبمجرد 
تقل فجاأة ب�شكل كبري، مما يعنى �شقوط ال�شعر القدمي ب�شكل وا�شح ولكن يعود 

ال�سعر للنمو فى خالل عامني.

األدوية
ا�شتخدام حبوب منع احلمل قد يوؤدى اأحياناً ل�شقوط ال�شعر نتيجة ارتفاع ن�شبة 
الهرمونات التى متنع التبوي�س، واأحيانا قد ي�سقط ال�سعر عند التوقف عن اأخذ 

هذه احلبوب.

اأكرث عر�شة  ال�شعر  ل�شقوط  تاريخا مر�شيا  الائى يحملن  الن�شاء  وتكون 
اأدوي��ة عالج ال�سغط، اأمرا�س  لذلك من غريهن. وبع�س الأدوي��ة الأخ��رى مثل 

القلب، التهاب املفا�سل اأو الكتئاب، قد توؤدى اأي�ساً اإلى ذلك.  

تسريحات الشعر القاسية
على  كبريا  �سغطا  اأو  �سدا  ت�سع  التى  ال�سعر  ت�سريحات  اأن  يف  اثنان  يختلف  ل 
ا�ستخدام  ب�سكل وا�سح، كذلك  ال�سعر  الوقت لفقدان  توؤدى مع  ال�سعر،  ب�سيالت 

بكرات ال�سعر بقوة اأكرب من الالزم وخا�سة اإذا امتد ذلك لفرتات طويلة.
مريح  ب�سكل  ال�سعر  واإط���الق  الت�سريحات  ه��ذه  ع��ن  الب��ت��ع��اد  يجب  ل��ذل��ك 

و�سوف ينمو ال�سعر املفقود ب�سكل طبيعى فى فرتة ق�سرية . 

عالج السرطان
وخا�سة  ال�سعر  ف��ق��دان  اإل���ى  ي����وؤدى  ال�����س��رط��ان  ع���الج  اأن  للجميع  امل��ع��روف  م��ن 
العالجات التى تت�سمن الإ�سعاع والعالج الكيماوى، فبا�ستخدام هذه العالجات 
لقتل اخلاليا ال�سرطانية، تتاأثر اأي�سا ب�سيالت ال�سعر ب�سكل كبري، ولكن مبجرد 

توقف العالج فاإن ال�سعر يعود للنمو مرة اأخرى. 

عالج تساقط الشعر
وال���دواء  ال��غ��ذاء  م��ن منظمة  عليه  املتوافق  ال��ع��الج  ه��ي  املينوك�سيديل  م��ادة  تعد 
ربع  وفى  ال�شعر،  �شقوط  وقف  اأو  تقليل  على  م�شتخدميه  ي�شاعد  ال��ذي  العاملية 

احلالت قد ي�ساعد على اإعادة منوه مره اأخرى. 
ال��ن�����س��اء ال���الئ���ى ي��ع��ان��ني م���ن م���ر����س ال��ث��ع��ل��ب��ة ق���د ي��ف��ي��ده��ن ا���س��ت��خ��دام 
اأي حالة مر�سية  اأو  تعانى من مر�س غذائي  امل��راأة  كانت  اإذا  اأم��ا  الكورتيزونات، 

عامة، فعالج امل�سكلة الأ�سا�سية �سيعيد منو ال�سعر مرة اأخرى. 

استخدام الليزر لعالج تساقط الشعر
وقد  املت�ساقط،  ال�سعر  منو  على  ت�ساعد  اأنها  وجد  احلديثة  الليزر  اأجهزة  بع�س 
ال�شعر  �شقوط  لعاج  وال���دواء  الغذاء  منظمة  من  موافقة  على  اإح��داه��ا  ح�شلت 
عند الرجال والن�ساء، كما اأنه يوجد اآلت اأ�سغر منزلية ميكن ا�ستخدامها ب�سكل 

�سخ�سى بجانب الأجهزه املعتادة فى العيادات املخت�سة.
وح�سب الدرا�سات التى اأجريت فاإنه با�ستخدام هذه الأجهزة ظهرت نتائج 
جيدة بعد �شهرين اإلى اأربعة �شهور، لكن والأن املنظمة ال ت�شرتط نف�س املعايري 
القا�سية على الأجهزة مثل الأدوية، فاإن النتائج املوثقة والأخطار ل تعرف بعد. 

زراعة الشعر
ل  ال�سعر  فقدان  لأن  �سعبا  يكون  ب�سكل خا�س  للن�ساء  ال�سعر  زراع��ة  ا�ستخدام 
اإل فى  ب�سكل عام  الراأ�س  على فروة  يخ�س مناطق معينة ولكن يكون منت�سراً 
اإ�سابة. وفى هذه  اأو التى حتدث نتيجة  حالت فقدان ال�سعر امل�سابهة للرجال 
العملية ت�ستخدم ب�سيالت �سعر �سحية من اجل�سم ويعاد زراعتها فى الأماكن 

امل�سابة.

منتجات عالج تساقط الشعر
اإع��ادة منوه،  اأو  ال�شعر  البحث يف االإنرتنت عن و�شائل لوقف �شقوط  مبجرد 
النتائج لكن ل ميكننا بكل ب�ساطة العتماد على �سور  ف�ستظهر لك ع�سرات 
»قبل وبعد« التى تو�سح مع هذة الأجهزة اأو الأدوية لأنها مل تخ�سع لأبحاث 
اأم��را���س  طبيب  ا�ست�سارة  ميكنك  م�سكلتك  لتقييم  ول��ذل��ك  دق��ي��ق��ة.  علمية 
جلدية، اأو البحث عن معلومات عن الأجهزة املعرو�سة فى اأبحاث وكالة الغذاء 

والدواء العاملية.

للتعايش مع مشكلة سقوط الشعر
اأو  ا�ست�سر متخ�س�س العناية بال�سعر عن الت�سريحات املنا�سبة ملظهرك والأدوات 

امل�ستح�سرات التي ميكنها اإخفاء العيوب اأو اإظهار ال�سعر ب�سكل اأكر كثافة. 
لكن  ج���دا،  �سعبا  ي��ك��ون  نهائي  ب�سكل  ال�سعر  ف��ق��دان  م�سكلة  م��ع  التعامل 
با�ستخدام اأدوات معينة مثل ال�سعر امل�ستعار، احلجاب، اأو القبعات املختلفة، ميكنك 
التعاي�س مع امل�سكلة، لكن اإذا واجهت �سعوبة يف ذلك اأو تاأثرت حياتك اأو عملك 
ب�ساأن  الن�سائح  لتقدمي  ا�ست�ساري متخ�س�س  اإلى  الذهاب  الأف�سل  بامل�سكلة، من 

ذلك ب�سكل منا�سب. 

المرأة أكثر تعرضا لهشاشة العظام
الن�ساء  اأن  بيد  والرجال  الن�ساء  �سائع ي�سيب  العظام مر�س  ه�سا�سة 
انقطاع  مرحلة  اأب��رزه��ا:  عديدة  لأ�سباب  املر�س  لهذا  تعر�سا  اأك��ر 
هناك  لكن  العظام،  يف  توؤثر  هرمونية  تغريات  ت�سبب  التي  الطمث 
منها:  ال��ع��ظ��ام  به�سا�سة  الإ���س��اب��ة  ت�سريع  يف  ت�سهم  اأخ���رى  ع��وام��ل 
التدخني، ممار�سة الريا�سة، الطعام غري ال�سحي، واإليكم اأبرز اأ�سباب 

ه�سا�سة العظام ب�سكل عام لدى الرجال والن�ساء معا:

الكالسيوم
من املهم جدا توافر كميات منا�سبة من الكال�سيوم يف الغذاء للحفاظ 
ففي  ال���دم،  يف  ثابتا  الكال�سيوم  م�ستوى  واإب��ق��اء  العظام  �سحة  على 
حالة عدم توافره يف الغذاء يزداد اإفراز الغدة فوق الدرقية لتعوي�س 
النق�س، فينتج عن ذلك �سحب الكال�سيوم من العظام. ومن احلالت 
العظام، احلمل والر�ساعة،  الكال�سيوم من  التي يتم �سحب  الأخ��رى 
لذلك تزيد احلاجة له يف هذه الفرتات، وتتوافر م�سادر الكال�سيوم 

الغذائية العالية يف احلليب وم�ستقاته. 

الشمس
زيت  اإل��ى  بالإ�سافة   D فيتامني  م�سادر  اأه��م  من  ال�ساطعة  ال�سم�س 
كبد احلوت واحلليب املدعم بفيتامني D ي�ساعد هذا الفيتامني على 
ال��دم  يف  ثابتا  م�ستواهما  واإب��ق��اء  والفو�سفور  الكال�سيوم  امت�سا�س 

وتثبيتهما يف العظام، ونق�سه يوؤدي اإلى �سعف العظام.

النشاط البدني وانعدامه
تزيد الريا�سة من ن�سبة تر�سب الكال�سيوم والفو�سفور يف العظام، مما 

يقلل من احتمال حدوث �سعف يف العظام.

التدخين
يوؤدي التدخني اإلى نق�س كثافة العظام وبالتايل اإلى الك�سور وترقق 

العظام يف امل�ستقبل.

المشروبات الغازية
للم�سروبات الغازية تاأثري �سلبي على كثافة العظام ويجب ا�ستبدالها 

بامل�سروبات ال�سحية كاحلليب والع�سائر الطبيعية. 
د. هبة اإبراهيم غمري 
)اأ�ستاذة م�ساعدة بكلية الدارة والقت�ساد املنزيل اأبها 

استشارة صحية

استشارات

فيها  تتلقى  وإجاباتهم،  المجاالت  مختلف  في  والمختصين  وتساؤالتهم،  القراء  بين  وسيطا  لتكون  »آفاق«  خصصتها  صفحة  »استشارات« 
أسئلة القراء ثم تطرحها على المتخصصين ليردوا عليها من واقع خبراتهم ومعارفهم، وذلك في إطار الدور الخدمي الذي تؤديه الصحيفة.

أسباب وعالج تساقط الشعر لدى الرجال والنساء 

للتواصل مع صفحة استشارات، نستقبل مشاركاتكم عبر البريد اإللكتروني لمسؤول الصفحة
aaalayafi@kku.edu.sa الزميل أحمد العياف

استشارة تجميلية

آفاق الجامعة  |  العدد 103  |  2 ربيع الثاني 1435  |  2 فبراير 2014



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 بالمعرفة أعمارا
..فهل يستحق منك الهجران؟!
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الفريق

النصر
الهالل
األهلي
الشباب
التعاون
الشعلة
اإلتحاد
نجران

االتفاق
الفتح
الرائد

العروبة
الفيصلي
النهضة

ترتيب فرق دوري عبد اللطيف جميل
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20
20
20
20
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20
20
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20

فوز
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7
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5
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8
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6
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33
33
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26
24
25
51

الفارق

33
25
13
7
3
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7-
4-

12-
9-
7-

31-

نقاط

54
48
31
29
28
24
23
23
22
21
21
20
18
12

الترتيب

األول
الثاني
الثالث
الرابع

الخامس
السادس

السابع
الثامن
التاسع
العاشر

الحادي عشر
الثاني عشر
الثالث عشر
الرابع عشر

في دوري عبد اللطيف جميل
الجولة 19 تحطم الرقم 

القياسي للحضور الجماهيري 
دوري  يف  املناف�سة  ق��وة  اأح��دث��ت 
عبداللطيف جميل للمحرتفني 
ل��ك��رة ال��ق��دم، ارت��ف��اع��ا ملحوظا 
اجلماهريي  احل�سور  اأرق���ام  يف 
يف اجلولت املا�سية،  اإذ �سهدت 
الرقم  ال� 19 حتطيم  اجلولة 
ال��ق��ي��ا���س��ي يف ع���دد احل�����س��ور 
اجلماهريي للجولة الواحدة 
 )51453( اإل���ى  و���س��ل  اأن  بعد 
م�ساهدا، متجاوزا الرقم ال�سابق لعدد ح�سور اجلولة ال� 17 الذي و�سل العدد فيها 
مباراة  يف  جماهريي  ح�سور  باأعلى  املناف�سة  حظيت  كما  م�ساهدا.   )49090( اإل��ى 
الهالل يف  وو�سيفه  الن�سر  املت�سدر  م��ب��اراة  ع��دد ح�سور  بلغ  اإذ  ل��ل��دوري،  واح��دة 
اجلولة العا�سرة )40193( م�ساهدا، وذلك وفقا لالأرقام التي تعلنها اإدارات املالعب 

عرب ال�سا�سات وير�سدها موقع اإح�سائيات الدوري ال�سعودي.
بالغ  النوي�سر، عن  ال�سعودي حممد  املحرتفني  دوري  رابطة  رئي�س  وعرب 
اأرق��ام احل�سور اجلماهريي يف دوري عبد اللطيف جميل، هذه  �سعادته بتجاوز 
املعدلت و »ب�سكل م�ستمر يتما�سى مع الرتفاع يف ن�سب امل�ساهدة امل�سطردة خلف 

ال�سا�سات«.
 وقال »هذا يعني زيادة يف قيمة املنتج النهائي للدوري كمكمل لالرتفاع الكبري 
الذي حدث يف قيمة رعاية م�سمى الدوري ابتداء من هذا املو�سم، مما يتيح الفر�سة 

لت�سويق حقوق النقل التلفزيوين ورعايات الأندية باأرقام اأكرب من احلالية«.
�سي�سهد تطورا  الرابطة  به  ال��ذي تقوم  العمل  اأن  ذات��ه على  الوقت  و�سّدد يف 
اخلدمات  م�ستوى  بارتفاع  وذل��ك  الأرق���ام،  ه��ذه  لتجاوز  املقبلة  الفرتة  يف  كبرياً 

املقدمة يف املالعب.

ن���ادي  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ط���ال���ب 
ال��ن�����س��ر الأم�����ري ع��ب��د ال��رح��م��ن بن 
اأج��ان��ب لكل  م�����س��اع��د  بتعيني ح��ك��ام 
ولغرميه  لفريقه  املتبقية  امل��ب��اري��ات 
الهالل يف دوري املحرتفني ال�سعودي 
لكرة القدم، مبديا ا�ستعداده لتحمل 

تكاليف ذلك.
جدل  ال�سعودي  التحكيم  واأث��ار 
وا���س��ع��ا ه���ذا امل��و���س��م، وه���و م��ا جت��دد 
ب��ع��دم��ا ف���از الن�سر  امل��ا���س��ي  ال�����س��ب��ت 
املت�سدر 1/2 على العروبة يف مباراة 
ط���ال���ب خ��الل��ه��ا الأخ�����ري ب��اح��ت�����س��اب 
بدل  املحت�سب  الوقت  يف  ج��زاء  ركلة 
ال�����س��ائ��ع ب��ع��د ت��ع��ر���س اأح����د لعبيه 
يلم�س  اأن  قبل  القمي�س  من  جل��ذب 
لعب الن�سر مراد دلهوم الكرة بيده 

ب�سكل وا�سح.
واأبقت هذه النتيجة التي جاءت 
بعد فوز الهالل على الرائد 1/�سفر 
بف�سل هدف متاأخر اأثار جدل اأي�سا، 
بر�سيد  ال�����س��دارة  يف  الن�سر  ف��ري��ق 
نقطة   54 ر�سيده  )اأ�سبح  نقطة   51
عقب فوزه على الفتح يف اجلولة 20( 
ماحقه  على  ن��ق��اط  ب�شت  متقدما 
قبل �سبع جولت على نهاية امل�سابقة 

)تبقت �ست جولت(.
ل�ربنامج  ال��ه��الل  رئ��ي�����س  وق���ال 
روتانا خليجية الثنني املا�سي »اأ�سيد 
دائ���م���ا ب��ال��ن�����س��ر ب��ع��دم��ا ق���دم فريقا 
لكن  ال�����س��دارة،  ي�ستحق  واأن���ه  مميزا 
اأكر  زاد عن احل��د يف  التحكيم  اأم��ر 

من مباراة«.
اأ����س���ي���اء فيها  واأ�����س����اف »ه���ن���اك 
خالف يكون احلكم جزءا من اللعبة 
ل��ك��ن يف م���ب���اراة ال��ن�����س��ر وال��ع��روب��ة، 
اأن لقطة �سربة اجل��زاء غري  ف��اأوؤك��د 
على  لقطة  اأ�سهر  �ستكون  املحت�سبة، 
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اجتماع لتطوير 
النشاط الرياضي 

بالجامعة
الدكتور  الطالب،  �سوؤون  عميد  عقد 
م��ري��ع ���س��ع��د ال��ه��ب��ا���س، اج��ت��م��اع��ا مع 
خ�س�س  الريا�سية  الأن�����س��ط��ة  اإدارة 
ملناق�سة كل ما يتعلق بخطط وبرامج 
الأن�سطة الريا�سية للف�سل الدرا�سي 
الثاين. ومت التفاق خالل الجتماع 
ع���ل���ى �������س������رورة ال�����رق�����ي مب�����س��ت��وى 
ال��ن�����ش��اط ال���ري���ا����ش���ي وت���ط���وي���ره ملا 
اجلامعي  الطالب  مب�ستوى  يرتقي 
اجلامعة  ويجعل  طموحاته  ويحقق 

تناف�س على م�ستويات عالية.

الهالل يطالب بحكام أجانب لمباريات النصر
م��دار 50 عاما مقبلة، لأن��ه ل ميكن 
باأي حال من الأحوال اأن متر لقطة 
بهذا الو�سوح دون اأن يراها احلكم«.

ووفقا للوائح الحتاد ال�سعودي 
التقدم  القدم، يحق لكل فريق  لكرة 
يف  اأج��ان��ب  بحكام  لال�ستعانة  بطلب 
اأربع مباريات فقط على مدار املو�سم 
على اأن يتحمل تكاليف ا�ستقدامهم، 
ب��زي��ادة  ط��ال��ب  ال��ه��الل  رئي�س  اأن  اإل 
لتحمل  ا�ستعداده  واأب��دى  العدد  هذا 

تكاليف احلكام.
وق��ال » خ��الل  م��ب��اراة العروبة 
ج��ذب دل��ه��وم لعبا م��ن ال��ع��روب��ة ثم 
���س��رب ك��رة ط��ائ��رة ب��ي��ده وتف�سريي 
ال�����س��ع��ودي  اأن احل���ك���م  ب���و����س���وح ه���و 
ن��ت��ي��ج��ة ال�������س���غ���وط���ات وال��ت��ن��اف�����س 
بات  وال��ه��الل،  الن�سر  ب��ني  ال�سديد 
حت����ت ال�����س��غ��ط ول����ذل����ك ل ي���ج���روؤ 
�سحيحة  ج���زاء  رك��ل��ة  احت�ساب  على 
وا���س��ح��ة و���س��وح ال�����س��م�����س يف راب��ع��ة 
لو  ورمب��ا  ال�سائع،  الوقت  يف  النهار 
الو�سع حلدث  نف�س  الهالل يف  ك��ان 

نف�س ال�سيء«.
واأ�����س����اف »اأرج�������و م���ن الحت����اد 
ال�سعودي لكرة القدم فيما تبقى من 
حكاما  يكلف  اأن  ال����دوري،  م��ب��اري��ات 
اأج����ان����ب جل��م��ي��ع م���ب���اري���ات ف��ري��ق��ي 
وحتى  املتناف�سني،  والن�سر  ال��ه��الل 
الإدارة  يف  ف��ن��ح��ن  احل�������رج،  ن���رف���ع 
هذه  ك��ل  نفقات  لتحمل  م�ستعدون 

املباريات«.
م����ن ج��ه��ت��ه ق�����ال رئ���ي�������س جل��ن��ة 
احل���ك���ام ع��م��ر امل��ه��ن��ا يف ت�����س��ري��ح��ات 
ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة »ل���ن���ا اأخ����ط����اء وب��ع�����س 
املباريات تكون فيها الأخطاء موؤثرة 
تغري نتيجة املباراة، لكن كل الأندية 

ا�ستفادت كما ت�سررت جميعها«.

اأن  واأ������س�����اف »اأك���������رر ك����الم����ي 
اأ�سهل  مباريات الن�سر والهالل من 
امل���ب���اري���ات يف اإدارت����ه����ا، ف��ال��الع��ب��ون 
ي���ت���ط���رق���ون ل���ل���ك���رة ول���ي�������س لأم�����ور 
م�����س��ل��ح��ة  م����ن  ك�����ان  واإذا  اأخ��������رى، 

ال��ت��ح��ك��ي��م ال�������س���ع���ودي وج�����ود حكم 
و�ستتجدد  ذل����ك«.  �سنفعل  اأج��ن��ب��ي 
وقت  يف  وال��ه��الل  الن�سر  مواجهات 
لح����ق م���ن ف���رباي���ر ع��ن��دم��ا يلتقي 
للدوري   23 ال�  الفريقان يف اجلولة 

بعد لقاءي الدور الأول ونهائي كاأ�س 
ويل العهد. ويتطلع الهالل لإحراز 
ال�����دوري لأول م���رة يف ث��الث  ل��ق��ب 
باللقب  الن�سر  ت���وج  بينما  ���س��ن��وات 

اآخر مرة يف 1995.



الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

لحماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية 
ومكافحة الفساد المالي واإلداري

بشتى صوره ومظاهره وأساليبه
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أقسام

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

أسبوعية جامعة الملك خالد
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أقسام

خالدالعمري

حدثنا بداية عن الق�صم
وما يقدمه للطالب الدار�صني؟

ق�سم اللغة العربية يعنى بالل�سان العربي 
الذي ميثل جزءا مهما من هوية الأمة، 
العربية  يتقنون  طالب  ببناء  يعنى  وهو 
ال��ف�����س��ح��ى وي��ت��ق��ن��ون م���ه���ارات ال��ك��ت��اب��ة 

والقراءة واحلوار.
ل��دي��ه يف ه���ذا ال��ه��دف ب��رن��اجم��ان، 
ح����وايل  600  وف��ي��ه  ب��ك��ال��وري��و���س  الأول 
وفيه  املاج�ستري  برنامج  والثاين  طالب، 
اللغة  نحو 200 طالب وطالبة يف فرعي 
والأدب. كما ميتد عطاء الق�سم لتدري�س 
م���ق���رري امل����ه����ارات ال��ل��غ��وي��ة وال��ت��ح��ري��ر 

العربي جلميع اأق�سام اجلامعة. 
خم�سني  م��ن  اأك���ر  الق�سم  وي�����س��م 
ع�سو هيئة تدري�س وبداأ خدمته للعربية 

منذ عام 1396.

كيف يواكب الق�صم التطورات
يف جمال اخت�صا�صه؟

ال��ت��ط��وي��ر ه��اج�����س م��ن ه��واج�����س الق�سم 
وهو ميثل حجر الزاوية لتنمية العربية، 
درا�سية مطورة  على خطة  الق�سم  يعمل 
ل��ل��ب��ك��ال��وري��و���س يف مل�����س��ات��ه��ا الأخ������رية، 
ب���راجم���ه  ي���ق���دم  اأن  اإل������ى  ي��ط��م��ح  وه�����و 
�سوتية  م��ع��ام��ل  خ���الل  ال��درا���س��ي��ة  من 

وقاعات ذكية.

ما الدور الذي يقوم به الق�صم
يف خدمة املجتمع؟

الق�سم  اأه����داف  م��ن  مهم  ج��زء  املجتمع 
يف  مبتخ�س�سني  امل��ج��ت��م��ع  ي��غ��ذي  وه���و 
دورات  يقدم  كما  واآدابها،  العربية  اللغة 
احلكومية  الدوائر  موظفي  مهنية اإلى 
ال��ك��ت��اب��ة وال��ت��ح��ري��ر بطلب  يف م���ه���ارات 
اإم���ارة منطقة ع�سري ومن  م��ن  ورع��اي��ة 
ع���دد م��ن اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة الأخ����رى 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع امل�������س���وؤول���ني يف خ��دم��ة 

املجتمع يف اجلامعة.
كما يقدم الق�سم هذا العام م�سروع 
���س��راك��ة م���ع ال���ط���الب امل��ت��خ��رج��ني فيه 
للرتبية  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
والتعليم يف ع�سري، اإ�سافة اإلى ما يقدمه 
علمية  حم��ا���س��رات  م��ن  الق�سم  اأ���س��ات��ذة 
وثقافية يف موؤمترات وحما�سرات حمليا 

وعربيا وعامليا.

هل يقيم الق�صم دورات
يف اللغة العربية؟

دورات  �سنوات؛  م��دى  على  الق�سم  يقدم 
وقد  احلكومية،  الدوائر  ملوظفي  مهنية 
بداأ يف الإعداد حلقائب تدريبية جديدة 
م���ه���اري���ة  للموظفني  دورات  لإق����ام����ة 
احل���ك���وم���ي���ني، وال���ق�������س���م مي��ت��ل��ك ك�����ادرا 
تعليميا ذا كفاءة عالية و�سي�سرع يف ذلك 

خالل هذا الف�سل باإذن اهلل.

هل من تعاون مع اأق�صام اللغة 
العربية يف اجلامعات الأخرى؟

ي�����س��ع��ى ال���ق�������س���م خ�����الل ه�����ذا ال��ف�����س��ل 
���س��راك��ات علمية م��ع جامعات  ب��ن��اء  اإل���ى 
العربية  ب��ال��ل��غ��ة  ت��ع��ن��ى  وم���راك���ز ع��امل��ي��ة 
واآدابها، حيث بداأ يف التن�سيق  مع بع�س 
ومعهد  اأملانيا  يف  جوته  كمركز  املعاهد 
ال�سني  وجامعة  النم�سا  يف  ال�ست�سراق 
وم���ال���ي���زي���ا ب���ن���اء ع��ل��ى ط��ل��ب اجل��ام��ع��ة 
بينها  ال���دويل  التعاون  بناء  يف  ال�سروع 

وبني �سركاء املعرفة.

أوصى رئيس قسم اللغة العربية الدكتور عبدالرحمن المحسني، طالب القسم بضرورة الحفاظ على اللغة العربية بصفتها هوية وقدرا جميال، وأكد أن القسم يعكف 
على خطة دراسية مطورة للبكالوريوس هي اآلن في لمساتها األخيرة، كما يطمح إلى أن يقدم برامجه الدراسية من خالل معامل صوتية وقاعات ذكية.

 وه����و ي��ن�����س��ق ه����ذا ال��ف�����س��ل اأي�����س��ا 
لإق��ام��ة ن���دوة »ال��ع��رب��ي��ة و���س��وق العمل« 
امل��ل��ك  ب���ني اجل��ام��ع��ة  ومركز  ب��ال��ت��ع��اون 

عبداهلل الدويل خلدمة اللغة العربية.
 ويف ه����ذا الإط�������ار ب�����داأ ال��ق�����س��م يف 
م�������س���اري���ع ا����س���ت�������س���اف���ات ع��ل��م��ي��ة ت��دع��م 
ا�ست�ساف  حيث  العليا  الدرا�سات  برامج 
الدكتور  الأ���س��ت��اذ  ال��ق��رى  اأم  م��ن جامعة 
العايد، وي�ست�سيف هذا الف�سل  �سليمان 
الدكتور  الأ�ستاذ  امللك �سعود  من جامعة 

عبد العزيز املانع. 

ما تطلعاتكم امل�صتقبلية للتطوير؟
ق�����س��م ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة م����ن الأق�������س���ام 
وه����و يحظى  اجل���ام���ع���ة  امل��وؤ���س�����س��ة يف 
ب��اه��ت��م��ام م��ب��ا���س��ر م���ن م���ع���ايل م��دي��ر 
اجلامعة وعميد كلية العلوم الإن�سانية، 
على  احل��ف��اظ  يف  دوره  ي�ست�سعر  وه���و 
ال��ه��وي��ة ال��ع��رب��ي��ة وي��ط��م��ح لأن ي��ك��ون 

منارة جمتمعية وجامعية . 
ويف هذا الإطار يقدم عدة م�ساريع 
ت���ط���وي���ري���ة م��ن��ه��ا خ��ط��ط��ه اجل���دي���دة 
برامج  الدرا�سات  كتطوير  اأمتها  التي 

 كيف تقيمون م�صتوى
البحث العلمي يف الق�صم؟

بحثية  م�ساريع  ب��ع��دة  الق�سم  ا���س��رتك 
الأول  ال��ب��ح��ث��ي  اجل��ام��ع��ة  م�����س��روع  يف 
وال����ث����اين، ك��م��ا ام���ت���د ح�������س���وره ع��امل��ي��ا 
وا�سرتك بعدة اأبحاث يف فعالية معر�س 
ب�سفتها  اململكة  م�ساركة  �سمن  النم�سا 
اإ�سافة   ،2013 املعر�س  يف  �سرف  �سيف 
يقدمها  ال��ت��ي  العلمية  الأب���ح���اث  اإل����ى 
اأ����س���ات���ذة ال��ق�����س��م ل��ل��ن�����س��ر يف امل��ج��الت 

املحكمة حمليا وعربيا.

العليا، وم�سروع ال�ست�سافات العلمية، 
يف  العاملة  الأن�سطة  جلان  اإلى  اإ�سافة 
اأع�ساء  اأن�سطة  جلنة  وم��ن��ه��ا:  الق�سم 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س، وجل��ن��ة اإب�����داع ال��ت��ي 
الكلية  م�ستوى  على  م�سابقة  نظمت 
الإبداعي  احل�سور  بتنمية  تعنى  وه��ي 

للطالب والأ�ساتذة .

كلمة اإلى طالب اللغة العربية؟
العربية هويتنا وقدرنا الأجمل واحلفاظ 

عليها م�سوؤولية دينية واأدبية.

رئيس قسم اللغة العربية يحث على التمسك بالهوية

المحسني: الحفاظ على »العربية«
مسؤولية دينية وأدبية

قسم اللغة العربية.. الرؤية والرسالة واألهداف
الرؤية

ري��ادي  دور  حتقيق  اإل��ى  ال�سعي 
حم���ل���ي واإق���ل���ي���م���ي وع����امل����ي يف 
واآداب��ه��ا  العربية  اللغة  خ��دم��ة 
ت��ع��ل��ي��م��ا وب���ح���ث���ا وت���ف���اع���ال م��ع 

املجتمع .

الرسالة 
خ����دم����ة ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة م��ن 
العلمية  امل��ه��ارات  تنمية  خ��الل 

وال�سعي  لدار�سيها،  والبحثية 
اإلى متيزهم، والتفاعل الواعي 
م�����ع امل���������س����ت����ج����دات امل���ع���رف���ي���ة 
والتقنية، وبناءعالقة توا�سلية 

متميزة مع املجتمع.

األهداف 
للغة  الن��ت��م��اء  روح  تعميق   •
ال��ع��رب��ي��ة والع����ت����زاز ب��رتاث��ه��ا 

املعريف.

هيئة  ع�سو  ق����درات  تنمية   •
التدري�سية  ومهاراته  التدري�س 
وال�����ب�����ح�����ث�����ي�����ة مب��������ا ي������واك������ب 

امل�ستجدات املعرفية احلديثة .
احلديثة   التقنيات  ا�ستثمار   •
ال���ل���غ���ة  وظ������ائ������ف  ت����ط����وي����ر  يف 
العربية واإ�سهاماتها يف التنمية 
ال��ب�����س��ري��ة والج��ت��م��اع��ي��ة وف��ق��اً 
ل��ر���س��ال��ة اجل��ام��ع��ة  وال��ث��واب��ت 

الوطنية .

• تخريج دار�سني متخ�س�سني 
وم���ت���م���ي���زي���ن يف جم�����ال ال��ل��غ��ة 
ال��ع��رب��ي��ة واآداب�����ه�����ا وت��اأه��ي��ل��ه��م 

خلدمة املجتمع.
الإبداعية  املواهب  • ا�ستك�ساف 
الطالبية وتنميتها  ورعايتها .

الأك��ادمي��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  • ت��ه��ي��ئ��ة 
امل�����س��ج��ع��ة لم����ت����داد ال��ت��وا���س��ل 
الأ�ستاذ  ب��ني  املثمر  الأك��ادمي��ي 

وطالبه اإلى ما بعد التخرج .

يف  العلمي  ال��ب��ح��ث  ت��ط��وي��ر   •
ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة واآداب�����ه�����ا مب��ا 
ي���ربز خ�����س��و���س��ي��ت��ه��ا ال��رتاث��ي��ة  
الفكرية  ويحافظ على هويتها 
العلمية  امل�����س��ت��ج��دات  وي���واك���ب 

املعا�سرة.
اجل������ودة  م���ع���اي���ري  • حت���ق���ي���ق 
اأك���ادمي���ي���ة  يف ت���ق���دمي ب����رام����ج 
ذات ج���ودة ع��ال��ي��ة و���س��ول اإل��ى 

العتماد الأكادميي.
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آفاق مصورة

مؤتمر النشر العلمي
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أستاذ التاريخ بكلية العلوم اإلنسانية في حديث النصح والصراحة

د. محمود قاسم: من يعتبر الدراسة 
وسيلة للوظيفة فلن يتعلم

خالد العمري

كيف بداأت رحلة
حياتك العلمية؟

عام  اليمن  ت��ع��ز  يف  ول���دت مبحافظة 
1957، وب�����س��ب��ب ع���دم وج����ود م��دار���س 
ان��ت��ق��ل��ت م���ع بع�س  ت���ع���ز،  ن���واح���ي  يف 
ال�ستينات  منت�سف  يف  اأ���س��رت��ي  اأف���راد 
اإل����ى ���س��ن��ع��اء، وه��ن��اك اأك��م��ل��ت درا���س��ة 

ثم  والإع��دادي��ة،  البتدائية  املرحلتني 
دولة  اإل��ى  درا�سية  ح�سلت على منحة 

قطر، واأكملت املرحلة الثانوية.
الثانوية  درجاتي يف  ولأن معدل 
ك�����ان م��رت��ف��ع��ا ح�����س��ل��ت ع���ل���ى م��ن��ح��ة 
درا�سية من جامعة قطر، كان ذلك يف 

عام 1978.
ويف عام 1982 نلت البكالوريو�س 
يف التاريخ واملكتبات من تلك اجلامعة 
على  الأول  ت��رت��ي��ب  ع��ل��ى  وح�����س��ل��ت 
دفعتي مع مرتبة ال�سرف الأولى. بعد 
اختبار  اليمن ودخلت  اإل��ى  ذلك عدت 
امل��ن��اف�����س��ة اخل���ا����س ب��احل�����س��ول على 
وقد  �سنعاء،  جامعة  يف  معيد  درج���ة 
يف  املتقدمني  بني  الأول  ترتيبي  ك��ان 

تخ�س�س التاريخ.
ويف جامعة �سنعاء عملت معيدا 
حتى نهاية عام 1985 ثم ح�سلت على 
اأمل��ان��ي��ا  اإل���ى  منحة درا���س��ي��ة و���س��اف��رت 
الغربية، وبعد اأن جنحت يف اختبارات 
ح�سلت  والإجنليزية،  الأملانية  اللغة 
ال��ت��اري��خ  ق�سم  يف  درا���س��ي  مقعد  ع��ل��ى 
ملحافظة  التابعة  »جوتنجن«  بجامعة 

هنوفر.
ع��ل��ى  1990ح���������س����ل����ت  ع������ام  ويف 
الأوروب��ي  التاريخ  املاج�ستري يف  درجة 
احل�����دي�����ث وامل����ع����ا�����س����ر وال����ع����الق����ات 

الأوروبية العربية.
ويف عام 1999 ح�سلت على درجة 
ال��دك��ت��وراه م��ن ج��ام��ع��ة ه��ام��ب��ورج يف 
التاريخ احلديث واملعا�سر والعالقات 
ال�����دول�����ي�����ة، درا�����س����ت����ي ل��ل��م��اج�����س��ت��ري 
والدكتوراه كانت كلها باللغة الأملانية 

والإجنليزية.
ال��ع��م��ل يف  ب�����داأت  ع����ام 2000   يف 
اأ�ستاذ م�ساعد،  جامعة �سنعاء بدرجة 
اأ���س��ت��اذ  اإل�����ى  ت��رق��ي��ت   2007 ع����ام  ويف 
م�سارك، وحا�سرت يف جامعات مينية 

واأملانية خمتلفة.
اإل��ى درجة  ويف عام 2012 ترقيت 
»ب��روف�����س��ور« اأ���س��ت��اذ ال��ت��ي ت��ع��د اأع��ل��ى 
درج����ة ع��ل��م��ي��ة يف ال�����س��ل��م الأك���ادمي���ي 

العاملي.
متت  املذكورة  الرتقيات  وجميع 
ب���ن���اء ع��ل��ى درا�����س����ات وب���ح���وث علمية 
مناق�ستها  ومت  ب��ه��ا  ت��ق��دم��ت  حمكمة 
وت��ق��ي��ي��م��ه��ا م����ن ق���ب���ل اأ�����س����ات����ذة ك��ب��ار 
يف اأمل��ان��ي��ا وم�����س��ر وال���ع���راق و���س��وري��ا 
واليمن، ورافق ذلك كله 14 عاماً من 
اخلربة والتعليم يف املجال الأكادميي 

بعد احل�سول على الدكتوراه.
الدرا�سات  العديد من  ن�ِسرت يل 
وال��ع��الق��ات  ال��ت��اري��خ  يف  املتخ�س�سة 
تاريخ  وع��ن  الأملانية،  باللغة  الدولية 
م�������س���ر وال���ي���م���ن وامل���������س����رق ال���ع���رب���ي 
احل����دي����ث وامل���ع���ا����س���ر ع���ام���ة ب��ال��ل��غ��ة 

العربية. 
اأوك���ل���ت اإيل  يف ج��ام��ع��ة ���س��ن��ع��اء 
الأك��ادمي��ي  التعاون  برامج  م�سوؤولية 
وال�����ث�����ق�����ايف، ب�����ني ج����ام����ع����ة ����س���ن���ع���اء 
واجل��ام��ع��ات الأمل��ان��ي��ة، يف ال��وق��ت ذات��ه 

ن��اق�����س��ت واأ���س��رف��ت ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 
ال��ر���س��ائ��ل ال��ع��ل��م��ي��ة. ويف ب���داي���ة ه��ذا 
ب���داأت   2014-  2013 ال��درا���س��ي  ال��ع��ام 
-ق�سم  الإن�سانية  العلوم  بكلية  العمل 

التاريخ- يف جامعة امللك خالد.

 ما ال�صعوبات التي واجهتها
يف حياتك العلمية؟

ال�����س��ل��ك  يف  اأع����م����ل  اأن  اأف�������س���ل  ك���ن���ت 
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي ال��ي��م��ن��ي ال��ق��ري��ب ج��دا 
م���ن ت��خ�����س�����س��ي، ال�����ذي ت��ف��ت��ق��ر اإل��ي��ه 
واملوؤ�س�سات  اليمنية  اخلارجية  وزارة 
النظام  �سيا�سة  ول��ك��ن  ل��ه��ا،  امل�سابهة 
التفرقة  م��ار���س��ت  ال��ي��م��ن  ال�����س��اب��ق يف 
ال��ع��ن�����س��ري��ة وال��ط��ائ��ف��ي��ة وامل��ن��اط��ق��ي��ة 
وامل��ذه��ب��ي��ة؛ ولأن اأ���س��رت��ي م��ن اأ���س��ول 

مينية جنوبية �سنية.
اأف��راده��ا  على  ممنوعا  ك��ان  فقد 
مهما  ال�سيادية«  »ال���وزارات  يف  العمل 
ك���ان ل��دي��ه��م م��ن ت��خ�����س�����س��ات، وحتى 
ي�سمح  مل  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ام��ع��ات  يف 
اإل يف جم��ال  ال��ع��م��ل  ت��ع��ز يف  لأب���ن���اء 
التدري�س فقط  اإذا ا�ستدعت احلاجة، 
وظائف  اأي  ت��ول��ى  م��ن  حرمانهم  م��ع 

اأكادميية عليا.
ولذلك فقد اأ�سبح بع�س طالبي 
وزراء و�سفراء يف اخلارجية، وبع�سهم 
ولكن  اجلامعات.  بع�س  رئا�سة  تولوا 
الأم������ل ك���ب���ري، ب�����اأن ي���اأت���ي الإن�������س���اف 
اليمن  ال���ق���ادم يف  احل��ك��م  م��رح��ل��ة  يف 

اجلديد.       

اأهم املو�صوعات البحثية
التي تهتم بها؟

ج��م��ي��ع امل��و���س��وع��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��اري��خ 
وعالقاته  واملعا�سر،  احلديث  العرب 
ال�ستعمار  ف��رتة  يف  الغربي،  بالعامل 
بداأت  احلالية  املرحلة  ويف  بعده،  وما 
ب���و����س���ع ب��ع�����س اخل���ط���ط ل��ل��ب��ح��ث يف 
وخمرجاته  امل�سرتك  التعاون  ق�سايا 
ال��ت��ي اأث���م���رت يف ع��الق��ات ال��ي��م��ن مع 
امل��م��ل��ك��ة  م���ق���دم���ت���ه���م  ويف  ج�����ريان�����ه، 
اخل��ل��ي��ج  ودول  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 

الأخرى.
ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال ����س���وف اأع���د 
درا�����س����ة ت���وث���ق ل��ل��م�����س��اع��دات امل���ادي���ة 
اليمن  عليها  ح�سلت  التي  واملعنوية 
ودول  ال�سعودية  العربية  اململكة  من 
القرن  من  الثاين  الن�سف  يف  اخلليج 

الع�سرين وبداية هذا القرن.

ما ال�شروط الالزم توافرها
يف ع�صو هيئة تدري�س؟

ال�����ش��روط ك��ث��رية وم��ه��م��ة وم��ن��ه��ا اأن 
يف  وا�سعة  علمية  م��ع��ارف  لديه  يكون 
متميزا  ي��ك��ون  واأن  تخ�س�سه،  جم��ال 
مبا لديه من ثقافة كبرية يف املجالت 
يتمتع  واأن  تخ�س�سه،  م��ن  ال��ق��ري��ب��ة 
يف  معتدل  يكون  واأن  رفيعة،  باأخالق 
ويتقن  الإ�سغاء  يح�سن  واأن  طرحه، 
امل�����س��ارك��ة يف احل�����وار م���ع الآخ���ري���ن، 

الت�سامح،  من  كبري  بقدر  يتمتع  واأن 
واأن  متحزب  غري  يكون  اأن  والأف�سل 
املع�سر،  ح�سن  امل��ظ��ه��ر،  جميل  ي��ك��ون 

متاأدبا حتى يف املاأكل وامل�سرب.

حدثنا عن ال�صلبيات
امللحوظة على الطالب؟

ال���ك���ث���ري م����ن ال����ط����الب يف م�����س��ت��وى 
غ��ريه��م م��ن ط��الب ال��وط��ن العربي، 
اجليد،  بينهم  ومن  املمتاز  بينهم  من 
ال��ن��ظ��رة  يف  تتمثل  ال�����س��ل��ب��ي��ات  اأن  اإل 
اأن��ه��ا و�سيلة فقط  ال��درا���س��ة على  اإل��ى 
ت�سمح  جامعية  �سهادة  على  للح�سول 
لهم بالبحث عن وظيفة، ول يدر�سون 

لغر�س العلم واملعرفة.
يوجد  الأخ����رية  املجموعة  وم��ن 
»لالأ�سف« من ل يفرق يف نظرته بني 
املتعاقد واجلارية )اخلادمة(  الأ�ستاذ 
الأج��ن��ب��ي��ة امل��ت��ع��اق��دة م��ع��ه يف ال��ب��ي��ت، 
وقليل منهم يعتقد اأنه باملال ي�ستطيع 
ي�����س��اء وكيفما  م��ت��ى  اأ���س��ت��اذ  اأي  ���س��راء 

ي�ساء. 

هل ترى اأن املناهج التعليمية 
احلالية مواكبة ملتطلبات 

الع�صر؟
التعليمية،  باملناهج  تق�سد  كنت  اإذا 
املواد واملفردات التي تدر�س، فاجلواب 
للمناهج  مواكب  منها  الكثري  اأن  هو 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال���ت���ي ت���در����س يف ال��ع��امل 
ي�سبه مناهج  ما  اأي�ساً  وفيها  العربي، 
بع�س اجلامعات الغربية، لكن الفارق 
ل يزال كبرياً، وهذا الأمر ل يختلف 

كثرياً يف اجلامعات العربية. 

كيف تنظر جلامعة امللك خالد 
و�صعيها يف حتقيق الريادة؟

على الرغم من الفرتة الق�سرية التي 
اأم�سيتها يف اجلامعة، يت�سح يل يوما 
اإدارت���ه���ا مم��ث��ل��ة مبعايل  اأن  ي���وم  ب��ع��د 
اإمرته  حتت  هم  من  وجميع  مديرها 
الأق�سام  وروؤ���س��اء  والعمداء  )الوكالء 
جدا  عالية  بوترية  يعملون  العلمية( 
اأج��ل تقدم ورق��ي ه��ذه اجلامعة،  م��ن 
رغ���ب���ة م��ن��ه��م يف ج��ع��ل��ه��ا ت�����س��ل اإل����ى 
م�ستوى اجلامعات الكبرية واملتقدمة 
يف العامل، ويف يوم ما �ستح�سل جامعة  
امللك خالد على �سهادة اجلودة العاملية 

قول وفعال. 

ر�صالة لكل الطالب؟
 اأن�������س���ح ط�����الب وط����ال����ب����ات ج��ام��ع��ة 
وطالبات  ط��الب  وخا�سة  خالد  امللك 
ي��ط��ل��ع��وا على  اأن  ال��ع��ل��ي��ا،  ال���درا����س���ات 
ال����ك����ت����ب يف جم������الت  ال����ك����ث����ري م������ن 
الأخ���رى،  امل��ج��الت  ويف  تخ�س�ساتهم 
لأن الدرا�سة اجلامعية ل تقت�سر على 
ال��ط��ال��ب يجب  ف��ق��ط،  امل��ق��ررة  الكتب 
كتبا كثرية جدا خالل فرتة  يقراأ  اأن 
من  حتى  وبعدها  اجلامعية  الدرا�سة 

خارج التخ�س�س.

عاب األس��تاذ الدكتور محمود قاس��م من كلية العلوم 
اإلنس��انية, قس��م التاريخ، على بعض الطالب، نظرتهم 
إل��ى الدراس��ة عل��ى أنها وس��يلة فقط للحص��ول على 
ش��هادة جامعي��ة تس��مح له��م بالبح��ث ع��ن وظيفة، 
وبالتال��ي عدم الدراس��ة لغرض العل��م والمعرفة. كما 
تأس��ف لمن ال يفرق ف��ي نظرته بين األس��تاذ المتعاقد 

والشغالة األجنبية المتعاقدة معه في البيت! 
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التعليم العالي

لقطات

مراكز التميز البحثي.. 900 بحث
و 51 براءة اختراع في 5 سنوات

اأكد وكيل وزارة التعليم العايل لل�سوؤون التعليمية الدكتور حممد العوهلي  
ل�سمان  خا�سة  ومتابعة  اهتماما  البحثي،  التميز  مراكز  اأول��ت  ال��وزارة  اأن 
حتقيق الأهداف املحددة لها، اإذ اأكملت بنيتها التحتية والتنظيمية واملعملية 
بحث،   900 م��ن  اأك��ر  ن�سر  م��ن  املا�سية  اخلم�س  ال�سنوات  خ��الل  ومتكنت 
الت�سجيل، وا�ستقطبت  اخ��رتاع بني م�سجل وحتت  ب��راءة  وح�سلت على 51 
284 باحثا، وقدمت 488 برناجما علميا، كما اأ�سهمت هذه املراكز يف تعزيز 
البحثية  التدريبية  واملراكز  باجلامعات  العلمي  والبحث  م�ستويات اجلودة 

يف اململكة.
جاء ذلك خالل امللتقى ال�ساد�س ملراكز الأبحاث الواعدة الذي نظمه 
برعاية  جن��ران  بجامعة  الإلكرتونية  للمج�سات  ال��واع��دة  الأب��ح��اث  مركز 

معايل مدير جامعة جنران الأ�ستاذ الدكتور حممد احل�سن.
التعليم  وزارة  جهود  �سمن  ي��اأت��ي  امللتقى  ه��ذا  اأن  العوهلي،  واأ���س��اف 
العايل واجلامعات لتحقيق الأه��داف املر�سومة ملبادرات اجلودة يف التعليم 
من  ال��واع��دة،  الأب��ح��اث  وم��راك��ز  البحثي  التميز  مبراكز  واخلا�سة  العايل 
اأهمها الإ�سهام يف تنوع م�سادر الدخل وتعزيز التنمية امل�ستدامة يف مناطق 

اململكة املختلفة، واملناف�سة يف القت�ساد املعريف العايل. 
وامل��راك��ز  البحثي  التميز  مل��راك��ز  ال��ع��ام  الأم���ني  اأ���س��ار  ال�سياق  ذات  ويف 
ياأتي  امللتقى  هذا  اأن  اإلى  العبدالوهاب،  �سالح  بن  �سامي  الدكتور  الواعدة 
البحثي  التميز  مراكز  اأداء  متابعة  يف  العايل  التعليم  وزارة  جهود  �سمن 
منتجة  مراكز  لتكون  تطويرها  �سبل  وحتديد  ال��واع��دة  الأب��ح��اث  وم��راك��ز 

تخدم التنمية امل�ستدامة والقت�ساد الوطني املبني على املعرفة.
مبادرة  تعد  الواعدة  واملراكز  البحثي  التميز  مراكز  خطوة  اأن  يذكر 
لها  ور���س��دت  و1431ه����  1428ه����  ع��ام  العايل  التعليم  وزارة  اأطلقتها  نوعية 
ميزانية منا�سبة للرتكيز على اأهم اأولويات البحث العلمي التطبيقي التي 

تن�سجم مع خطط التنمية.

»التعليم العالي« تعقد لقاء 
الدارسين على حسابهم الخاص

  
ح�سابهم  على  الدار�سني  اإع��داد  لقاء  فعاليات  موؤخرا  الريا�س  يف  انطلقت 
اخلا�س  ح�سابهم  على  ال��دار���س��ني  الطلبة  لتعريف  واملخ�س�سة  اخل��ا���س، 
باأنظمة البتعاث، والإن�سمام للبعثة، عالوة على الطلبة املبتعثني الذين مل 
يتمكنوا من ح�سور امللتقيات التي عقدتها الوزارة خالل ملتقى املبتعثني، 
فيما �سهد لقاء اإعداد الدار�سني ح�سور نحو 638 طالب وطالبة، وذلك على 

فرتتني �سباحية وم�سائية.
الدكتور  البتعاث  وكالة  مل�ست�سار  حما�سرة  اللقاء  فعاليات  وتناولت 
اإج��راءات البتعاث يف املرحلة التا�سعة، فيما  عبد الرحمن الداغري، حول 
، عن  ب��خ��اري  ف���وزي  ال��دك��ت��ور  ال��ع��ام��ة للبعثات  الإدارة  حت��دث م��دي��ر ع��ام 
ال�سفر  من  املبتعث  يحتاجها  التي  واملالية  والإداري���ة  الأكادميية  الأنظمة 
وحتى التخرج، وتناول ال�سيخ الدكتور يو�سف ال�سبيلي حمور اأخالق امل�سافر 

واأحكام ال�سفر.
امل�ست�سار بوزارة التعليم العايل الدكتور هذال العتيبي   اإلى ذلك قدم 
ال��دار���س��ني ع��ل��ى ح�سابهم اخل��ا���س،  اإج�����راءات  اآل��ي��ة  ���س��رح��ا مف�سال ح���ول 
واخل��ط��وات ال��ت��ي يجب عليهم ات��خ��اذه��ا ب���دءا م��ن اأخ���ذ م��واف��ق��ة ال����وزارة، 
يف  ملف  وفتح  الدرا�سة،  ملقر  و�سولهم  وحتى  بها،  مو�سى  جامعة  واختيار 

امللحقية الثقافية فيه، والتقدمي على اإجراءات الن�سمام للبعثة لحقا.
و���س��ه��د ال��ل��ق��اء حم��ا���س��رة ع��ن ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة وال���ط���رق املثلى 
لتعلمها، والقبول اجلامعي والتخ�س�س، واجلامعات املتميزة، وحما�سرة 
معادلة  لأنظمة  �سرح  اإل��ى  بالإ�سافة  امل��خ��درات،  اأ���س��رار  ح��ول  توعوية 

ال�سهادات الدرا�سية.

خالل رعايته حفل التخرج ويوم المهنة
العنقري: ميزانية التعليم تجسد إدراك 

القيادة ألهمية هذا القطاع

طالب »الملك فهد للبترول« يزورون كوريا 

أحمد العياف

خالد  الدكتور  العايل  التعليم  وزير  اأ�ساد 
اأويل الأمر  بن حممد العنقري، باهتمام 
بالتعليم عموما وبالتعليم العايل خا�سة 
للتعليم �سمن  م��ا مت ر���س��ده  م��ن خ��الل 
اإذ   ،)1436-1435( ال��ع��ام  ه���ذا  م��ي��زان��ي��ة 
ري���ال وه���و ما  م��ل��ي��ارات  ل��ه 210  خ�س�س 
يعادل 25% من جمموع ميزانية الدولة، 
العايل  للتعليم  خ�س�س  م��ا  اأن  مو�سحا 
الدولة  ميزانية  اإج��م��ايل  من  ي��ع��ادل%10 
لهذا العام، مبينا اأن ذلك جت�سيد لإدراك 
ال��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة لأه��م��ي��ة ه���ذا القطاع 

املهم. 
بالإ�سافة  اأن��ه  اإل��ى  العنقري  ولفت 
اإل������ى اأه���م���ي���ة ب���رن���ام���ج خ������ادم احل���رم���ني 
ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 
والدرا�سة  اخل��ارج��ي  لالبتعاث  �سعود  اآل 
دول  اجل���ام���ع���ات يف خم��ت��ل��ف  اأف�������س���ل  يف 
املعايري  من  عال  م�ستوى  واإيجاد  العامل 
�سعودية  ك��وادر  وبناء  واملهنية  الأكادميية 
يوؤكد  الربنامج  ف��اإن  وحم��رتف��ة،  موؤهلة 
قائد  امل��م��ل��ك��ة ممثلة يف  م���ب���ادرات  ���س��دق 
ال�سريفني  احل���رم���ني  خ����ادم  م�����س��ريت��ه��ا، 
امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز. حفظه 
م���ب���ادئ احل����وار  اإر�����س����اء  اأه���م���ي���ة  اهلل، يف 
البناء بني الثقافات واحل�سارات العاملية، 
وتاأكيد جدية اململكة يف دعوتها وتوجهها 
ل��الن��ف��ت��اح ع��ل��ى الآخ����ري����ن وت��و���س��ي��ل ما 
و�سداقة  حب  ر�سالة  من  اململكة  حتمله 

و�سالم عن طريق التوا�سل العلمي.
جاء ذلك خالل رعاية معاليه، حفل 
ال��ت��خ��رج وي����وم امل��ه��ن��ة خل��ري��ج��ي ال��دف��ع��ة 
ال���راب���ع���ة م���ن ب���رن���ام���ج خ�����ادم احل��رم��ني 
ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 
الذي نظمته وزارة التعليم العايل ممثلة 
يف امل��ل��ح��ق��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة يف ك���ن���دا خ��الل 
احتفاء   1435 الأول  ربيع   25-23 الفرتة 
األ���ف خ��ري��ج وخ��ري��ج��ة من  بتخريج نحو 

الربنامج.

ا���س��ت��ق��ب��ل��ت امل��ل��ح��ق��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ب�����س��ف��ارة 
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ب�����س��ي��ئ��ول 
 9 امل��واف��ق   1435 الأول  رب��ي��ع   8 اخلمي�س 
جامعة  م��ن  طالبيا  وف��دا  2014م،  يناير 
امللك فهد للبرتول وامل��ع��ادن يف زي��ارة له 
ع�سرة  ا�ستغرقت  ك��وري��ا   جمهورية  اإل���ى 
واأرب��ع��ة من  20 طالبا  الوفد  و�سم  اأي���ام. 

اأع�ساء هيئة التدري�س والإداريني.
وه��دف��ت ال��زي��ارة اإل��ى اإط���الع الوفد 
ع��ل��ى اأب����رز اجل��ام��ع��ات وم��راك��ز الأب��ح��اث 
الكورية. ال�سياحية  وامل��ع��امل  وال�سركات 
واأع�����دت امل��ل��ح��ق��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة 
يف ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة ب���اإ����س���راف امل��ل��ح��ق 
ال��ث��ق��ايف ال���دك���ت���ور ه�����س��ام ع��ب��دال��رح��م��ن 
خ��داوردي، برامج منوعة للوفد ا�ستملت 
على زي���ارة م��راك��ز ال��ب��ح��وث واجل��ام��ع��ات 
واملعهد  النووية،  للطاقة  كوري  وحمطة 
وزي����ارة بع�س  ال��ط��اق��ة،  ال��ك��وري لبحوث 
ك�سركة  العمالقة  ال�سناعية  ال�سركات 
هيونداي لل�سناعات الثقيلة، وم�سنع كيا 

يف دع��م حركة من��وه وازده����اره يف جميع 
ج���وان���ب���ه���ا، ول��ت�����س��ب��ح ب���الدن���ا مب�����س��اف 
الإقليمي  امل�ستوى  على  املتقدمة  ال��دول 

والعاملي«.
برنامج  اأن  اإل���ى  ال��ع��ن��ق��ري،  واأ����س���ار 
خ����ادم احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني ل��الب��ت��ع��اث 
عام  الأول���ى  انطالقته  ومنذ  اخل��ارج��ي، 
املبتعثني  اأع�����داد  ت�����س��اع��ف  �سهد   ،1426
ال�������س���ع���ودي���ني امل�������س���ت���ف���ي���دي���ن م�����ن ه���ذا 
م��ب��ت��ع��ث  اآلف  خ��م�����س��ة  م����ن  ال���ربن���ام���ج 
اإل��ى  ال��ع��ام لت�سل  اأم��ري��ك��ا يف ذل���ك  اإل����ى 
ومبتعثة  مبتعث  األ���ف   150 ي��ت��ج��اوز  م��ا 
اأك���ر م��ن 30 دول���ة، لنيل  م��وزع��ني على 
اجلامعات  اأرق���ى  م��ن  العلمية  ال��درج��ات 
العاملية يف جميع املجالت والتخ�س�سات 
والهند�سية  والطبية  وال�سحية  العلمية 
م�ساريع  يف  العمل  ���س��وق  يتطلبها  ال��ت��ي 
والقت�سادية  والعلمية  الفكرية  التنمية 
يف اململكة العربية ال�سعودية، وقد تخرج 

قائاًل«  املبتعثني  العنقري  وخاطب 
ال��ذي تتالحق فيه  املبارك  اليوم  يف هذا 
دقات قلوبكم ا�ست�سعاراً لل�سعادة، وتزدان 
ف��ي��ه وج���وه���ك���م ف���رح���ا ب��ال��ن��ج��اح ال���ذي 
حتقق ح�سادا لثمار جهودكم التي دامت 
م��رارا  قلته  ما  اأعيد  اأن  ي�سرين  اأع��وام��ا، 

لزمالئكم يف اأعوام �سابقة.
اإن���ك���م ب��ن��ج��اح��ك��م ه����ذا ق���د اأك����دمت 
اأه��م��ي��ة جت��رب��ة الب��ت��ع��اث اإل����ى اخل����ارج، 
ب�����داأت لأول م����رة م��ن��ذ ح����وايل90  ال��ت��ي 
العربية  اململكة  عاماً يف بالدنا احلبيبة، 
اأدرك����ت منذ  ب��ق��ي��ادة حكيمة  ال�����س��ع��ودي��ة، 
ب��اإذن  لهم  امل��غ��ف��ور  اأي���دي  على  تاأ�سي�سها 
الرحمن  عبد  بن  العزيز  عبد  امللك  اهلل 
التطور  ب��اأن  ال���ربرة،  واأب��ن��اوؤه  �سعود،  اآل 
تاأتي  اإمن���ا  للوطن  احلقيقية  والتنمية 
تطوير  يف  احل��ق��ي��ق��ي  ب��ال���س��ت��ث��م��ار  اأول 
املوؤهلة  الب�سرية  والكوادر  العقول  وبناء 
بنجاح  لالإ�سهام  الوطن  وبنات  اأبناء  من 

يف هذا الربنامج حتى الآن نحو 55 األف 
طالب وطالبة. يذكر اأن عدد اخلريجني 
األ��ف خريج وخريجة  بلغ نحو  العام  هذا 
يف م���راح���ل ال��ب��ك��ال��وري��و���س وامل��اج�����س��ت��ري 
يف  مبا  تخ�س�سات،  جميع  يف  والدكتوراه 
وال��ع��ل��وم  ال�سحية  الطبية  ال��ع��ل��وم  ذل���ك 
ال��ه��ن��د���س��ي��ة وع���ل���وم احل���ا����س���ب وال��ع��ل��وم 

الأ�سا�سية والعلوم القانونية والإدارية.
كما رافق حفل التخرج اإقامة عر�س 
اإلى عقد خم�سة ور�س  اإ�سافة  للوظائف، 
ع��م��ل وحم���ا����س���رات ت�����س��م��ن��ت ع�����دًدا من 
املو�سوعات، منها اإدارة امل�ساريع، الأ�سلوب 
م��وؤث��رة  مهنية  �سخ�سية  ل��ب��ن��اء  الأم���ث���ل 
ق�����ادرة ع��ل��ى ال��ن��ج��اح يف ع���امل الأع���م���ال، 
الأ�سلوب  عن  عمل  ور�سة  اإل��ى  بالإ�سافة 
وور�سة  ال��ذات��ي��ة،  ال�سرية  لكتابة  الأم��ث��ل 
وال��ت��وا���س��ل  الأع���م���ال  اإدارة  ع���ن  اأخ�����رى 
الفعال، وور�سة اأخرية عن ا�سرتاتيجيات 

فاعلة للنجاح يف عامل الأعمال.

ومعر�س  �سام�سوجن،  ومتحف  لل�سيارات، 
اأحالم امل�ستقبل.

ك���م���ا ن��ظ��م��ت امل��ل��ح��ق��ي��ة ل���ق���اء ���س��م 
مع  ب��ك��وري��ا  املبتعثني  الطلبة  م��ن  نخبة 
الوفد الزائر ناق�سوا خالله جتربتهم يف 

املجتمع  مع  وتعاي�سهم  بكوريا  الدرا�سة 
الكوري.

الدكتور  الثقايف  للملحق  كلمة  ويف 
اأمي���ن ب��ن حممد م��وؤم��ن��ة، رح��ب بالوفد 
مهنئا   املرافقني،  والأ�ساتذة  الطلبة  من 

مهدياً  الدرا�سي،  متيزهم  على  الطالب 
ت��ف��وق��ه��م اإل����ى ق��ائ��د امل�����س��رية ال��ت��ن��م��وي��ة 
ال�سريفني  احل���رم���ني  خ����ادم  التعليمية 
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز وللحكومة 

الر�سيدة.
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اإلحساء

الدمام
الدكتورة  الدمام،  جامعة  عينت 
ملركز  م��دي��رة  العفالق،  اجل���ازي 
ال���ع���ل���م���ي يف اجل���ام���ع���ة  ال���ن�������س���ر 
ك�����اأول اأ����س���ت���اذة ���س��ع��ودي��ة ت��راأ���س 
باململكة.  العلمي  للن�سر  مركزا 
للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  واأك��د 
العليا والبحث العلمي، الدكتور 
اأن  ال�������س���ل���ي���م���ان  ع���ب���دال�������س���الم 
اجل���ام���ع���ة ت���اأخ���ذ ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��ا 
ن�����س��ر واإي���������س����اح ال��ت��خ�����س�����س��ات 
ال��ع��ل��م��ي��ة واجل�����وان�����ب امل��ت��ع��ل��ق��ة 
باأهمية الن�سر العلمي وم�ساركة 
جميع  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ني  ك���اف���ة 
اأن��ه  اإل���ى  م�����س��ريا  التخ�س�سات، 
ي���دخ���ل يف ذل����ك ���س��م��ن��ا، ك���ل ما 
ل�����ه ع����الق����ة ب���ال���ن�������س���ر ال��ع��ل��م��ي 
التدري�س  هيئة  لأع�ساء  املحكم 
وال���ب���اح���ث���ني ب���ك���اف���ة درج���ات���ه���م 

العلمية.

جازان
اتفاقية  ج����ازان  ج��ام��ع��ة  وق��ع��ت 
ت�����ع�����اون م�����ع وك�����ال�����ة ال��ت��ن��م��ي��ة 
ل��ت��دري��ب 30 من  الج��ت��م��اع��ي��ة 
املوظفات الالتي يعملن مبركز 
ال��ت��ن��م��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة ب��ج��ازان 
الدبلوم  برنامج  على  للح�سول 

الأ�سري. 
ووق����������ع الت�����ف�����اق�����ي�����ة م��ن 
وزارة  وك���ي���ل  ال���وك���ال���ة،  ج���ان���ب 
للتنمية  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال�����س��وؤون 
اهلل  عبد  ال��دك��ت��ور  الجتماعية 
وقع  فيما  ال�سدحان،  نا�سر  بن 
م����ن ج���ان���ب اجل����ام����ع����ة، ع��م��ي��د 
والتعليم  املجتمع  خدمة  عمادة 
امل�����س��ت��م��ر ال���دك���ت���ور ق��ا���س��م علي 

احلربي. 

الملك فيصل
�����س����ارك وف�����د ط���الب���ي م����ن ف���رع 
امل���ن���ظ���م���ة ال����ع����امل����ي����ة مل��ه��ن��د���س��ي 
التابع  والإل��ك��رتون��ي��ات  الكهرباء 
لق�سم الهند�سة الكهربائية بكلية 
في�سل  امل��ل��ك  بجامعة  الهند�سة 
امل���وؤمت���ر  يف  ع��م��ل  اأوراق  ب����اأرب����ع 
وال�سبكات  للنظم  الرابع  ال��دويل 

ب�ساللت نياجرا يف كندا.
 و����س���م ال����وف����د  ال��ط��الب��ي 
ك������ال م�������ن: ع������ب������داهلل احل�����م�����ام، 
الق�سيب،  ح�سن  العمري،  ح�سن 
اأبو  وقا�سم  العبداللطيف  �سالح 

الهيجاء رئي�سا.

اإلسالمية
ن���ظ���م���ت اجل����ام����ع����ة ال����س���الم���ي���ة 
الطالب،  ���س��وؤون  ع��م��ادة  ممثلة يف 
واأحكامها  ال�سالة  يف  علمية  دورة 
هيئة  اأع�����س��اء  م��ن  ع��دد  مب�ساركة 
ال���ت���دري�������س ب��اجل��ام��ع��ة ا���س��ت��م��رت 

خلم�سة اأيام.
وتاأتي الدورة �سمن فعاليات 
م�سروع تعظيم قدر ال�سالة الذي 
ت���ن���ف���ذه ال���ع���م���ادة ب���ه���دف ت��ك��ث��ي��ف 
اجلامعة  ط��الب  لتوعية  اجل��ه��ود 
ب��اأه��م��ي��ة ال�������س���الة، اإ����س���اف���ة اإل���ى 
واآداب��ه��ا  اأحكامها  ب��اأه��م  اإم��داده��م 
وت���دري���ب���ه���م ع��ل��ى ���س��ف��ات ���س��الة 

النبي �سلى اهلل عليه و�سلم.

جامعة تبوك
اع��ت��م��د ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة اجل��ام��ع��ي��ة 
ب��اأم��ل��ج ال���دك���ت���ور ع��ل��ي ب���ن ح�سن 
ال������ق������رين، ال�����ق�����وائ�����م ال���ن���ه���ائ���ي���ة 
ل��ل��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات املُ��ر���س��ح��ني 
ل��ل��دب��ل��وم ال��ع��ام يف ال��رتب��ي��ة ال��ذي 
ينطلق مع بداية الف�سل الدرا�سي 
اأن املفا�سلة  الثاين. وبنِي القرين 
ب������ني امل����ت����ق����دم����ني وامل����ت����ق����دم����ات 
واملو�سوعية،  بال�سفافية  ات�سمت 
البكالوريو�س  معدل  اأن  مو�سحا 
القبول،  يف  الأ���س��ا���س��ي  املعيار  ك��ان 
من   %80 ن�سبته  م��ا  اأن  اأك����د  ك��م��ا 
املقبولت كّن من خريجات جامعة 
تبوك، بينما كانت الن�سبة املتبقية 
خل��ري��ج��ات اجل��ام��ع��ات الأخ�����رى.

العام  امل�����س��رف  اأو���س��ح  م��ن جهته، 
امل���ت���ح���دث  الإع���������الم  اإدارة  ع���ل���ى 
الر�سمي للجامعة الدكتور حممد 
الثبيتي، اأن خريجي جامعة تبوك 
جميعا،  قبولهم  مت  ال��ط��الب  م��ن 
عليهم  انطبقت  م��ن  اإل���ى  اإ���س��اف��ة 

ال�شروط من اجلامعات االأخرى.

األمير سلمان
ن����ظ����م����ت ج����ام����ع����ة �����س����ل����م����ان ب��ن 
ع��ب��دال��ع��زي��ز رح��ل��ة ل��وف��د طالبي 
اإل�����ى اجل���ام���ع���ات ال�����س��ي��ن��ي��ة حتت 
����س���ع���ار »ط�������ور ق�����درات�����ك ي��ت��ط��ور 
ع����امل����ك«، وت�����راأ������س ال����وف����د ع��م��ي��د 
���س��وؤون ال��ط��الب ال��دك��ت��ور م�سفر 
بن حمما�س الكبريي. وزار الوفد 
ج��ام��ع��ة ج��ن��خ��وا، وق����دم ال��دك��ت��ور 
م�����س��ف��ر ال��ك��ب��ريي خ���الل ال���زي���ارة 
ل��رئ��ي�����س اجلامعة  ت��ذك��اري��اً  درع����اً 
وم�����س��اع��ده ���س��اك��راً اجل��م��ي��ع على 
وال�ستقبال.  ال�ست�سافة  ح�سن 
ث����م ت���وج���ه ال����ط����الب اإل������ى م��رك��ز 
م��وت��ي��ان��ا م��ارك��ت ال��ت��ج��اري ال��ذي 
اطلع  وف��ي��ه  ���س��رك��ة،   43000 ي�سم 
ال���وف���د ع��ل��ى امل��ن��ت��ج��ات ال��ت��ج��اري��ة 
اآلية  على  تعرفوا  كما  املعرو�سة، 

ال�سراء والت�سدير.

جامعة حائل
وجيجيان  ح��ائ��ل  جامعتا  ات��ف��ق��ت 
ال�سينية على اإقامة مركز لأبحاث 
يت�سمن  ح��ائ��ل،  جامعة  يف  النانو 
درا�����س����ة امل������واد ال���ث���ان���وي���ة مت��ه��ي��دا 
لتكوين نواة انطالقة املركز الذي 
اأخرى يف  �سي�ستمل على تطبيقات 
والعلوم  وال��ط��ب  الهند�سة  جم��ال 
التفاقية  على  ووق���ع  الأ���س��ا���س��ي��ة. 
مدير جامعة حائل الدكتور خليل 
ال��رباه��ي��م خ���الل زي���ارت���ه م��وؤخ��را 

جلامعة جيجيان مبدينة هانزو.
اأي�سا  �سملت  ال��زي��ارة  وكانت 
م���ع���ه���د ج���ي���ج���ي���ان ك���ال���ي���ف���ورن���ي���ا 
ال���ذي يعد  ال��ن��ان��و  لأن��ظ��م��ة تقنية 
اأك�����رب واأح������دث م��ع��ه��د اأب���ح���اث يف 
بجمهورية  ال��ن��ان��و  تقنية  جم���ال 

ال�سني ال�سعبية.

الملك سعود
الأطفال«  »اأنقذوا  منظمة  ر�سحت 
اخل���ريي���ة الأم���ري���ك���ي���ة، ال��ط��ب��ي��ب��ة 
ال�سعودية املحا�سرة يف كلية الطب 
ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود ب��ال��ري��ا���س، 
نورة العمرو للفوز باإحدى جوائز 
»الأبطال احلقيقيون« املتخ�س�سة 
يف ت��ك��رمي ال��ع��ام��ل��ني يف امل��ج��الت 
ال�سحية، واأبرزها �سالمة املر�سى.

وت���ع���زز ه����ذه اجل����ائ����زة ال��ت��ي 
و�سعت ا�سم اململكة لأول مرة على 
لئ��ح��ة ال��ف��ائ��زي��ن ب��ه��ا، دور امل���راأة 
ووج���وده���ا ع��ل��ى ���س��اح��ة امل��ن��ج��زات 

الدولية.

الطائف
تعتزم جامعة الطائف تنفيذ نظام 
وخروج  دخ��ول  لتنظيم  »الب�سمة« 
ال���ط���ال���ب���ات اع���ت���ب���ارا م���ن ال�����س��ه��ر 
اجلامعة  اإدارة  واأو�سحت  احل��ايل. 
ي�سمح  ل���ن  اجل���دي���د  ال���ن���ظ���ام  اأن 
بدخول اجلامعة، اإل للطالبة التي 
و�ستكون  فقط،  درا�سي  جدول  لها 
هناك ب�سمة لكل طالبة يرفق مع 
ي�سمح  ول���ن  الإل����ك����رتوين،  ملفها 
انتهاء  بعد  اإل  طالبة  اأي  ب��خ��روج 
���س��وؤون  م��ن  ب���اإذن  اأو  حما�سراتها 
اأن����ه خ�س�س  ال��ط��ال��ب��ات. واأف�����ادت 
على  اإل��ك��رتون��ي��ة  ب�سمة  ج��ه��از   35
مداخل مقر الطالبات اجلديد يف 
اإل��ى اأن اإج���راءات  احل��وي��ة، م�سرية 
خالل  مفتوحة  �ستكون  الب�سمة  
يكتمل  حتى  الأول���ني  الأ�سبوعني 

ت�سجيل ب�سمات جميع الطالبات.

أم القرى
اأن����ه����ى ن���خ���ب���ه م����ن ط������الب ق�����س��م 
كافة  ال��ق��رى  اأم  بجامعة  الإع���الم 
ا����س���ت���ع���دادات���ه���م لإق����ام����ة ب��رن��ام��ج 
�سناعة  يف  الأول  امل��ح��اك��اة  من���وذج 
امل���وؤمت���رات وامل��ع��ار���س ال����ذي ُيعد 
ال����ب����ادرة الأول������ى م���ن ن���وع���ه على 

م�ستوى اجلامعات العربية. 
وي��ق��ام ال��ربن��ام��ج حت��ت �سعار 
)����س���ن���اع���ة امل������وؤمت������رات: ت���دري���ب 
ومم��ار���س��ة وع��الق��ات ع��ام��ة(، كما 
على  ال��ت��دري��ب��ي  ال��ربن��ام��ج  يعتمد 
ن���ظ���ام امل���ح���اك���اة وه����و ط��ري��ق��ة اأو 
املعلم  ي�ستخدمه  تعليمي  اأ�سلوب 
العامل  اإل��ى  الطلبة  لتقريب  ع��ادة 
وفّعالة  منا�سبة  كطريقة  الواقعي 

يف عملية التعليم.
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في جامعة هارفارد.. عرض مسرحي
عن الطحال يجذب الماليين على »يوتيوب«

يف  طلبة  لعدة  رائعة  فكرة  خطرت 
يف  الطب  كلية  من  الثانية  ال�سنة  
جامعة هارفارد باقتبا�س مو�سيقى 
م�����س��ه��ورة ل��ت��ع��ل��ي��م ال��ن��ا���س اأه��م��ي��ة 
فكرة  الإن�����س��ان.  ج�سد  يف  الأع�ساء 
اإل يف  ب�سيطة ولن تنجح  قد تبدو 
حمدود  واأكادميي  جمتمعي  و�سط 
غ�سون  يف  الآف�����اق  ب��ل��غ��ت  اأن��ه��ا  اإل 
ت�سويرها  م��ن  ف��ق��ط  اأي����ام  خم�سة 
ع�سرة  خم�س  ي��ت��ع��دى  ل  كليب  يف 

دقيقة.
ول���ك���ن ه���ل ه����ذه ك���ان���ت اأ���س��ل 
ال��ف��ك��رة؟ الإج���اب���ة ب��ب�����س��اط��ة »ل«، 
الأ�سل جمرد  كانت يف  الفكرة  لأن 
ب��ع��ر���س م�سرحي  اح��ت��ف��ال  اإق���ام���ة 

للفرقة الثانية لطلبة كلية الطب، 
اأي  ي��ق��ت��ب�����س��وا  اأن  ال���ط���الب   وق����رر 
م��و���س��ي��ق��ى م�����س��ه��ورة ل��ي��ب��ن��وا على 

اأ�سا�سها احتفالهم.
فاجتمع »ويلز لوي�س« و»ليديا 
»اآريانيا   »اإي��دي غ��روم« و  فالير« و 
»لينا  و  نغو«  و»ري�ستارد  ميت�سيك« 
اإلي�سون« وقرروا اأن يختاروا ع�سوا 
نظرا  ال��ط��ح��ال  ه��و  واح����دا  ب�سريا 
ال��ن��ا���س ل يعرفون  ك��ث��ريا م��ن  لأن 
يف  رئي�سيا  ع�سوا  ب�سفته  اأهميته 

فلرتة الدماء.
�سيئا  الطلبة  يختار  اأن  وبقي 
م��ا رائ��ج��ا ي��ح��ف��ظ ال��ن��ا���س اأن��غ��ام��ه 
ف���ق���رروا اأن ي�����س��م��و ال��ك��ل��ي��ب »م���اذا 
 What Does« ال��ط��ح��ال؟  ي��ف��ع��ل 
غ����رار  ع���ل���ى   »the Spleen Do
ال��ث��ع��ل��ب؟«   ي��ق��ول  »م����اذا  مو�سيقى 

What Does the Fox Say، وهي 
نرويجي  ف��ري��ق  نظمها  مو�سيقى 
ا���س��م  ح��م��ل  م�سل�سل  يف  ك��وم��ي��دي 
»يلفيز« Ylvis عر�س العام املا�سي 
تتناول الثعلب و�سباحه اأي  �سوته 
ب�سيطة  ���س��ه��ل��ة  اأ����س���ع���ار  ����س���ورة  يف 
»ي��وت��ي��وب« حيث  لقيت رواج���ا على 
هنا  وم��ن  امل��الي��ني،  مئات  �ساهدها 
جاءت فكرة اأن تكونى الطحال على 

نف�س النمط وال�سم واملحاكاة. 
دي�سمرب  �سهر  ج���اء  وب��ال��ف��ع��ل 
وعر�س الحتفال يف م�سرح هارفارد 
وانتهى كل �سي بو�سع الفيديو على 

اليوتيوب للذكرى وللتوثيق.
الفيديو  اأن  امل��ف��اج��اأة  وك��ان��ت 
امل�ساهدين  رواج��ا كبريا بني  لق��ى 
اإذ و���س��ل ع��دد من  على »ي��وت��ي��وب« 
اأي��ام  خم�سة  يف  مليون  اإل��ى  �ساهده 

مليون   1،7 اإل��ى  الآن  العدد  وو�سل 
م�ساهد حتى تاريخ 22 يناير 2014 

)21 ربيع الول 1435(.
ال���ذي �سور  روم«  »ب���ني  ي��ق��ول 
الفيلم وحرره، »مل نكن نتخيل اأن 
الكبري.  الرواج  �سيلقى هذا  الفيلم 
نحن فقط قدمناه يف اإطار احتفالنا 
بالعر�س ذي الرقم )107( ال�سنوي 
وا�ستمر  الثانية،  بالفرقة  اخلا�س 
ال��ع��ر���س مل���دة ث���الث ل��ي��ال يف كلية 
الطب يف �سهر دي�سمرب املا�سي ثم 
رف��ع��ن��اه ع��ل��ى »ي��وت��ي��وب« واأخ��ربن��ا 
اأ�سدقاءنا عنه عرب في�س بوك ومل 
نكن ن�سعى وراء ال�سهرة، اإل اأنه يف 
اأي��ام �ساهده مليون  غ�سون خم�سة 

م�ساهد على يوتيوب.
ن�ستثمر  اأن  ق��ررن��ا  ث���م   وم���ن 
ه����ذه ال�����س��ع��ب��ي��ة يف ت��ع��ل��ي��م ال��ن��ا���س 

ف��اأط��ل��ق��ن��ا م�����س��اب��ق��ة تعليم  ال��ع��ل��وم 
ال�����ع�����ل�����وم  و�����س����م����ي����ن����اه����ا  حت����دي 
 HMS/HSDM Organ  الأع�ساء
�سهر  ح��ت��ى  لت�ستمر   Challenge
م��ار���س ال��ق��ادم و���س��ت��ك��ون م��ت��واف��رة 
ع���ل���ى الن�����رتن�����ت و����س���ي���ت���م ت��ق��ي��ي��م 
امل��ت��ن��اف�����س��ني ع��ل��ى ح�����س��ب  ال��دق��ة 
الإن��ت��اج  ولي�س  الطبية  والأ����س���ول 
الطلبة  ي��ج��ع��ل  ذات�����ه، مم���ا  يف ح���د 
تنفق  ل  وال���ع���ائ���الت  والأ�����س����ات����ذة 
للم�ساركة  الأم�������وال   م���ن  ال��ك��ث��ري 
التقنية  »اإن  ق��ائ��ال  وع��ق��ب  ف��ي��ه��ا. 
اأ���س��ح��ت ���س��ه��ل��ة وم���ت���واف���رة ال��ي��وم 
ت�ستطيع اأن تننج فيديو با�ستخدام 

هاتفك الذكي«.
 ومل يكن عمل »روم« هو الأول 
م��ن ن��وع��ه، ب��ل ق��ام يف اآخ���ر فيديو 
م��رئ��ي ل��ه ���س��م��اه »اأغ��ن��ي��ة  �ساحب 

مقتب�سة  ن�����س��خ��ة  وه����و  ال�������س���الح« 
 Thrift �سوب«  »ثريفت  اأغنية  من 
الهيب  مغني  بها  �سدا  ال��ت��ي   Shop
ه�����وب الأم�����ريك�����ي »م����اك����المي����ور« 
و»ريان لوي�س« يف �سيف 2012، وما 
مل�سروع  ان�سم  انتهى منها حتى  اأن 

»ماذا يفعل الطحال؟«.
الفيديوهات  اأن  »روم«  وي��رى 
حت���ت���اج اإل�����ى ال��ك��ث��ري م���ن اجل��ه��د، 
ولكنها اأي�سا ت�سمل كثريا من املرح 
امل�ساهدين تتفاعل  واملتعة، وجتعل 
اأو العمل الفني ب�سورة  مع الفيلم 

خمتلفة عن غريها. 
واخ���ت���ت���م ك���الم���ه ق���ائ���ال »اإن����ه 
جزء  واأف�سل  ومتعة  م��رح  م�سروع 
اأنك تعمل مع الكثري والكثري  فيه 
م���ن ط��ل��ب��ة ال��ف��رق��ة ال��ث��ان��ي��ة وه��ن��ا 

تكمن متعة  التجربة«.

بقلم: الين باول
صحيفة جامعة هارفارد
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اأط���ل���ق���ت امل���ج���م���وع���ات ال��ط��الب��ي��ة يف 
جامعة بر�ستول Bristol يف بريطانيا 
لت�سجيع  ن��وع��ه��ا  م��ن  ج��دي��دة  حملة 
للحياة  جديد  من��ط  لتبني  ال��ط��الب 
ج��دي��دة  خ��ط��وة   20 ات��خ��اذ  يف  يتمثل 
تدعو الطلبة لعمل تغيري جديد كل 
�سهور  خم�سة  ملدة  حياتهم  يف  اأ�سبوع 
التدوير،  »اإع���ادة  �سعار   حت��ت  مقبلة 

الطاقة، الغذاء، النقل، املجتمع«.
الطالبية  املجموعات  و�ستوثق 
يف  وت��ق��دم��ه  امل�����س��رتك  البيئي  العمل 
�سورة مدونات واأفالم مرئية و�سور 
على  جميعا  �سرتفعها  فوتوغرافية 

بقلم: راشيل بارليت
موقع »جورناليزمكويوكا« البريطاني 

اأعلنت    املجتمعي احلديث  الإلكرتوين  التعليم  ملا ي�سمى  اإطار الرتويج  يف  
اإقامة دورة جمانية لتعليم ال�سحافة  جامعة كارديف الربيطانية  عزمها 
MOOCs، يف خطوة  املحلية عرب املناهج التعليمية الإلكرتونية املفتوحة 
ال�سحفي  البيان  هي الأويل من نوعها بني اجلامعات. وح�سب ما جاء يف 
ال�سادر من اجلامعة �ستبداأ الدورة يف ال� 14 من اإبريل 2014 و�ستكون اأول 
دورة جمانية عن �سحافة املجتمع تطلقها مبادرة »فيوت�سر لرين« املفتوحة، 
 Richard وقال مدير  مركز ال�سحافة، الربوف�سيور ريت�سارد �سامربوك« 
Sambrook،  اإن الدورة �ست�سمل ال�سحافة املجتمعية يف بريطانيا و�ستقدم 
الن�سائح عن كيفية تد�سني موقع اإلكرتوين وجذب املجتمع جتاهه، موؤكدا 
اأن االأمناط التي �شيجرى تدري�شها تقت�شر فقط على املجتمع الربيطاين، 
اأوروب��ا  درا�ستها من  الراغبني يف  اأنها مع ذلك جذبت عددا من  وا�ستدرك 
واآ�سيا واأمريكا اجلنوبية،  موؤكدا اأن عدد من �سجل يف الدورة حتى الآن بلغ 

نحو 1000 �سخ�س«. 
مواقعهم  اإط���الق  يف  النا�س  فكر  »اإذا  �سامربوك  الربوف�سيور  وق��ال 
اخلا�سة ومواقع املجتمع ف�سي�ساعدهم هذا يف ال�سروع يف اأ�سياء يحتاجون 
النا�س  من  �سبكة  يف  ال��دخ��ول  من  �سيمكنهم  مما  اأم��ره��ا،  يتدبروا  اأن  اإل��ى 

واملجتمع ت�ساعدهم عند احلاجة.«
يف  تتمثل  اأ�سابيع  خم�سة  مل��دة  ال���دورة  »�ست�ستمر  �سامربوك  واأ���س��اف 
احلا�سرين  توجه  تفاعلية  واأجوبة  واأ�سئلة  تقدميية  وعرو�س  فيديوهات 

نحو مزيد من القراءة و�شينظم منتدى للنقا�س حول نقاط معينة«.
ال�سحافة، موؤكدا  �سيء يف  ال��دورة كل  اأن تغطي  �سامربوك  وا�ستبعد 
اأن الوقت لن ي�سمح بالتاأكيد بتغطية اأ�س�س وقواعد املركز الوطني لتدريب 

ال�سحفيني NCTJ  مثاُل.

موقع جامعة بريستول

عشرون خطوة
للتغيير اإليجابي 
بجامعة بريستول

ب�20  م��وق��ع اإل��ك��رتوين  م��وح��د �سمي 
احلملة  ب���دء  م��ع    Steps website
وت��ه��دف  ي��ن��اي��ر 2014.  ال���� 27 م��ن  يف 
والإب��داع  الخ��رتاع  لت�سجيع  احلملة 
و�سيكون  ال��ط��الب،  بني  ما  والتعاون 
اإلهام  م�سدر  بال�ستدامة  املهتمون 
ل��ك��ل ال��ط��الب ���س��واء م��ن ب���ذل جهدا 

عاديا اأم جهدا وفريا. 
وترتاوح الأعمال التي �سينفذها 
ب�سيطة  �سهلة  اأعمال  بني  ما  الطلبة 
مثل تقليل درجة التدفئة يف اجلامعة 
بني  وم��ا  ال�ستحمام  مياه  تر�سيد  اأو 
تدوير  اإع���ادة  مثل  الكبرية  الأع��م��ال 
تدوير   اإع����ادة  اأو  امل�ستعملة  امل��الب�����س 
فواني�س  لعمل  امل�ستخدمة  القوارير 

جامعة كارديف
تعلم الصحافة مجانا

على االنترنت

اأو التطوع لعمل اإعادة تدوير للطعام 
اأو ا�ست�سافة خبري يف تعليم الآخرين 

كيفية احلفاظ على البيئة.
ويف معر�س تعليقه على احلملة 
قال مدير بري�ستول هب، وهي اجلهة 
رعايتها،  حتت  املبادرة  انطلقت  التي 
Eleri Dare- اإدواردز«  داري  »اإي���ري 
ع�����س��ري��ن  ح��م��ل��ة  ت���ع���د   »Edwards
ياأخذون  رائعا لطالب  خطوة عر�سا 
زم�����ام امل����ب����ادرة لإ�����س����الح امل�����س��ك��الت 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة، ف���ال داع����ي لأن ت��ك��ون من 
اأن�سار البيئة  لت�سارك يف احلملة بل 
ولو  فيها  امل�ساركة  اجلميع  ي�ستطيع 
اأجل  بتغيري  ب�سيط ولكنه فعال من 

توفري عن�سر ال�ستدامة«. 

وللحملة اأهداف حمددة ترغب 
يف حت��ق��ي��ق��ه��ا ع���ل���ى م������دار الأ����س���ه���ر 
ال��ق��ادم��ة، ه��ي م��دة احل��م��ل��ة،  منها: 
يو  »اإن  منظمة  تتولها  اأبحاث  دع��م 
نتائج  لتحقيق  اإم��ب��اك��ت«  غرين  اإ���س 

اإيجابية باهرة.
و���س��ي��ت��ل��ق��ى ال��ط��ل��ب��ة امل�����س��ارك��ون 
م��ن��ه��ا:  ت�سجيعية  وج���وائ���ز  ح���واف���ز 
ويف  امل��ن��ظ��م��ة.   ودرع  �سهرية  ج��وائ��ز 
ن���ه���اي���ة احل���م���ل���ة ����س���ي���ق���دم ال���ف���ري���ق 
ال��ذي مت  البيئي  ل��الأث��ر  كمية  نتائج 

حتقيقه.
للحملة  يكون  اأن  املتوقع  وم��ن 
اأث������ر اج���ت���م���اع���ي ط���ي���ب يف جم��ت��م��ع 

الطالب واملجتمع باأ�سره.
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ت�����س��ري ال��ت��ن��ب��وؤات ال��ع��ل��م��ي��ة اإل����ى خ��ط��ورة 
املناخ نتيجة  املتوقعة من تغري  الظواهر 
الح��ت��ب��ا���س احل�����راري، وذل����ك يتمثل يف 
ت��داع��ي��ات خ��ط��رية م��ن��ه��ا: ازدي����اد معدل 
ح������دوث ال�����ك�����وارث ال����زراع����ي����ة وف���ق���دان 
املعدية،  الأم��را���س  وانت�سار  املحا�سيل، 
وغرق اجلزر املنخف�سة واملدن ال�ساحلية،  
وزيادة عدد و�سدة العوا�سف والأعا�سري، 
اأكر  من  ال�سعودية  العربية  اململكة  واأن 
البلدان تعر�سا لتاأثريات التغري املناخي. 
بعنوان  علمي  م��ق��ال  يف  ذل���ك  ج���اء 
»الح�����رتار ال��ع��امل��ى وت��غ��ري امل���ن���اخ« اأع���ده  
اإبراهيم  الدين  ع�سام  الدكتور  الأ�ستاذ 
وراق،  من مركز الأمري �سلطان بن عبد 
البيئية  ل��ل��درا���س��ات وال��ب��ح��وث  ال��ع��زي��ز  

وال�سياحية، وفيما يلي ن�س املقال:
املناخي نتيجة  التغري  تبقى ق�سية 
لالحرتار العاملي  »الحتبا�س احلراري« 
والتحديات  الق�سايا  اأخطر  من  واح��دة 
واملنطقة  العامل  يواجهها  التى  البيئية 

العربية واململكة العربية ال�سعودية.
وطويل  موؤثر  تغري  هو  املناخ  تغري 

وي�سمل  الطق�س  حالة  معدل  ف��ى  امل��دى 
ذل��ك درج���ات احل����رارة، وم��ع��دل ت�ساقط 

الأمطار وحالة الرياح.
املا�سية  العقود  فى  املناخ  تغري  كان 
ل��ل��ظ��واه��ر  ن��ت��ي��ج��ة  اأو ف��ر���س��ي��ة  ن��ظ��ري��ة 
تتداول  الب�سرية  والأن�سطة  الطبيعية 
يف االأو�����ش����اط االأك���ادمي���ي���ة، اأم����ا ح��دي��ث��ا 
ف��ق��د اأ���س��ب��ح م��ل��م��و���س��ا وحم�����س��و���س��ا مثل 
)ال���ت�������س���ون���وم���ي���ات(، وارت�����ف�����اع اأ����س���ط���ح 
ب���ال���ف���ع���ل،  ر������س�����ده  ال�����ب�����ح�����ارال�����ذى مت 
وان��خ��ف��ا���س �سمك ال��ك��ت��ل��ة اجل��ل��ي��دي��ة يف 
ال��ق��ط��ب ال�����س��م��ال��ى ب�����س��ب��ب ال����زي����ادة فى 
الإن�سان  ي�سببها  التى  الدفيئة  ال��غ��ازات 
ف��ى الأ���س��ا���س. وتفيد ال��درا���س��ات ارت��ف��اع 
درج�����ة ح�����رارة ك���وك���ب الأر�������س ب��ح��وايل 
درجة مئوية خالل القرن املا�سى نتيجة 
لإحراق اأكر من ن�سف تراليون طن من 

الكربون منذ الثورة ال�سناعية.

الغازات الدفيئة
»غازات االحتباس الحراري«

طبيعيا  ت��وج��د   Greenhouse Gases

يف الغالف اجلوي وتتميز بقدرتها على 
الأر�س  تفقدها  التي  الأ�سعة  امت�سا�س 
اإل��ى  الأر����س  فتقلل �سياع احل���رارة م��ن 
جو  ت�سخني  على  ي�ساعد  مم��ا  الف�ساء، 
الأر���س، ولكن الزدي��اد يف تركيزاتها يف 
املئتني  ال�سنوات  خ��الل  اجل��وي  الغالف 
الن�ساطات  نتيجة  املا�سية  واخلم�سني 
ال��ب�����س��ري��ة اأ���س��ه��م يف ظ���اه���رة الح����رتار 
ال���ع���امل���ي. ال����غ����ازات ال��دف��ي��ئ��ة امل��ع��روف��ة 
 CO2 ه�����ي: ث�����اين اأك�������س���ي���د ال����ك����رب����ون
م�سدر  واأى  الوقود  اح��رتاق  من  وينتج 
اأك�سيد  ال�����س��ي��ارات،  ع���وادم  مثل  للدخان 
وينتج   CH4 امل��ي��ث��ان   ،N2O ال��ن��ي��رتوز 
 O3 الأوزون  احل��ي��وان��ي��ة،  ال�����روة  م���ن 
هذه  وكانت   CFCs الكلوروفلوركاربون 
ت�ستخدم يف املا�سي يف تربيد الثالجات.

الجهود العالمية
لمجابهة التغير المناخى

خطورة  اإلى  والتنبوؤات  الدرا�سات  ت�سري 
الظواهر املتوقعة من تغري املناخ نتيجة 

الحتبا�س احلراري، وذلك يتمثل يف:

•  ازدي�����اد م��ع��دل ح����دوث ك���وارث 
زراعية وفقدان للمحا�سيل. 

•  اح���ت���م���الت م���ت���زاي���دة ب���وق���وع 
اأحداث متطرفة يف الطق�س. 

الغابات واملراعي  زي��ادة حرائق    •
الطبيعية. 

•  ازدي������اد ال��ف��ي�����س��ان��ات وارت���ف���اع 
م�������س���ت���وى ����س���ط���ح ال���ب���ح���ر ن��ت��ي��ج��ة 

لذوبان اأجزاء كبرية من اجلليد. 
غ��رق اجل��زر املنخف�سة وامل��دن    •

ال�ساحلية. 
•  حدوث موجات جفاف وت�سحر 

م�ساحات كبرية من الأر�س. 
• زي������ادة ع����دد و����س���دة ال��ع��وا���س��ف 

والأعا�سري. 
• ان��ت�����س��ار الأم����را�����س امل��ع��دي��ة يف 

العامل. 
الكائنات  م��ن  العديد  ان��ق��را���س   •

احلية وتقليل التنوع الأحيائى. 

ولهذا ُعقد يف مدينية ريو دى جانريو 
قمة  م���وؤمت���ر   1992 ع����ام  ال���ربازي���ل���ي���ة 

الأر���س ال��ذى مل ي�سبق له مثيل علي 
املتحدة من  الأم��م  م�ستوى م��وؤمت��رات 
حيث الهتمام، و�سارك فيه عدد كبري 
من روؤ�ساء الدول وزعماء العامل لوقف 
ت��دم��ري الأر������س وت��غ��ري امل���ن���اخ نتيجة 

للن�شاط الب�شرى.
 ن��ت��ج ع���ن ه���ذا ال��ت��ج��م��ع الأمم���ي 
اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية لتغري 
املناخ التى �سادق عليها 191 بلدا يلتزم 
مب��وج��ب��ه��ا ب��و���س��ع ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
الوطنية ملواجهة الحتبا�س احلرارى، 
ال�سعودية  العربية  اململكة  و���س��ادق��ت 
 1994 دي�سمرب   28 فى  التفاقية  علي 
ودخ���ل���ت ح��ي��ز ال��ت��ن��ف��ي��ذ يف 28 م��ار���س 

.1995
 وي��ع��ق��د ���س��ن��وي��ا، اج��ت��م��اع ل���دول 
ال��ع��امل ي�سار اإل��ي��ه مب��وؤمت��ر الأط���راف 
Conference of Parties-COP
التفاقية  تنفيذ  ملتابعة  امل��ن��اخ  لتغري 
عقد  وق��د  متغريات،  من  ي�ستجد  وم��ا 
 COP  19« ورق����م����ه  اج����ت����م����اع،  اآخ������ر 
)وار�����س����و(  ب���ول���ن���دا  ع��ا���س��م��ة  يف   »19

ت��خ��ت�����س  ح���ي���ث   ،2013 ن���وف���م���رب  يف 
الت���ف���اق���ي���ة الإط�����اري�����ة ب��ال��ع��م��ل علي 
الدفيئة  ال��غ��ازات  انبعاثات  م��ن  احل��د 
تغري  اآث��ار  مع  والتكيف   Mitigation

 . Adaptation املناخ

الحد من االنبعاثات
ن��ت��ج ع��ن م��وؤمت��ر الأط�����راف يف مدينة 
باليابان يف عام 1997 برتوكول  كيوتو 
ك��ي��وت��و امل��ل��ح��ق ب��الت��ف��اق��ي��ة الإط���اري���ة 
ل��ت��غ��ري امل����ن����اخ، ال������ذى ح�����دد اأه����داف����ا 
النبعاثات  من  للحد  زمنية  وج��داول 
ف���ى ال�����دول ال�����س��ن��اع��ي��ة )ت�����س��م��ى دول 
من  ب��ه  العمل  ي��ب��داأ  اأن  علي  اأ(  ملحق 
 ،2012 دي�سمرب  اإل��ى   2005 فرباير   16
يف   2020 اإيل  ب���ه  ال��ع��م��ل  جت��دي��د  ومت 
موؤمتر الأط��راف الذي عقد بالدوحة 
يف 2012. وقد �سادقت اململكة العربية 
ال�سعودية على برتوكول كيوتو فى 31 
فى التنفيذ  حيز  دخ��ل  و   2005 يناير 

1 مايو 2005.
تغري  ظاهرة  من  والتقليل  احلد 

المملكة
من أكثر البلدان
تعرضا لتأثيرات 

تغير المناخ

العالم يشهد أسرع وتيرة لتغير المناخ
منذ 10 آالف سنة 

الكوارث الزراعية وانتشار األمراض المعدية
أبرز تداعيات االحتباس الحراري
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دراسات
والفعاليات  الأن�سطة  به  يق�سد  املناخ 
الب�سريه املوجهة للتقليل من انبعاثات 
التقنيات  با�ستخدام  الدفيئة  ال��غ��ازات 
احل��دي��ث��ة وم�����س��ادر ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة 
وزي�����ادة ك��ف��اءة ا���س��ت��خ��دام ال��ط��اق��ة فى 

املنازل. 
اأي�������س���ا ت��ع��د امل��ح��اف��ظ��ة وح��م��اي��ة 
واملحيطات  النباتى  والغطاء  الغابات 
للغازات  ومثبتات  )م�سبات  وال��ب��ح��ار 
اأك�سيد الكربون(  الدفيئة خا�سة ثانى 
املناخ.  تغري  احلد من  اآليات  وهى من 
وقدرت اإ�سهامات القطاعات املوؤدية ايل 
لالأن�سطة  نتيجة  العاملية  النبعاثات 

الب�سرية يف عام 2010 بالأتى: 
•  قطاع الطاقة %35

•  قطاع ال�سناعة %18 
•  قطاع النقل %18

•  قطاع املنازل واملبانى %8
•  قطاع الزراعة %11
•  قطاع الغابات %11

•  املخلفات والنفايات %4 
التي  الأن�سطة  معظم  وتنح�سر 
حتد وتقلل من النبعاثات يف قطاعات 
باعتبارها  وال��زراع��ة  والغابات  الطاقة 
م����ن اأك������ر ال���ق���ط���اع���ات ال���ت���ى مي��ك��ن 
علي  توؤثر  اأن  دون  من  عليها  الرتكيز 
املواطنني  حياة  وم�ستوى  اقت�ساديات 

يف الدول ال�سناعية )دول ملحق اأ( . 

التكيف مع تغير المناخ
اأظهر الإن�سان مقدرة على التكيف مع 
اإل  ق��رون  املناخية منذ  الأح���وال  تغري 
اأن التغري املناخي الذي ي�سهده العامل 
من  بكثري  اأك��رب  ب�سرعة  يحدث  حاليا 
خالل  الأر����س  كوكب  �سهده  �سيء  اأي 

ع�سرة اآلف �سنة ما�سية.
وامل��خ��اط��ر امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ت��غ��ريات 
ذات ال�سلة باملناخ هي خماطر حقيقية 
وحتدث يف كثري من النظم والقطاعات 
الأ����س���ا����س���ي���ة ل��ع��ي�����س الإن���������س����ان، وم���ن 
الغذائي،  والأم���ن  امل��ي��اه،  م���وارد  بينها 
ت��اأث��ريات تغري  وال�����س��ح��ة، وق��د ت�سكل 
امل��ن��اخ ت��ه��دي��دا م��ب��ا���س��را ل��ب��ق��اء النا�س 
على قيد احلياة، والعي�س يف ظل تغري 
التاأقلم والتكيف يف النظم  املناخ يعنى 
الأذى  لتخفيف  الب�سرية  اأو  الطبيعية 
واملتاحة،  املفيدة  الفر�س  وا�ستغالل 
باتخاذ  التبكري  ي��وؤدي  اأن  ميكن  حيث 
املناخية  ال��ت��ن��ب��وؤات  لتح�سني  ت��داب��ري 
واإم��دادات  الغذائي،  والأم��ن  املو�سمية، 
ح��الت  يف  وال�ستجابة  ال��ع��ذب��ة،  امل��ي��اه 
ال���ك���وارث وال����ط����وارئ، ون��ظ��م الإن����ذار 
املبكر باملجاعات، والتغطية التاأمينية؛ 
ال��ذي ينجم  اإل��ى الإق���الل من ال�سرر 
املتاأثرة  البلدان  املناخ، وعلى  عن تغري 
حاليا  للتكيف  ا�سرتاتيجيات  ت�سع  اأن 

ويف ال�سنوات املقبلة. 
يف  الأع�ساء  احلكومات  واأوج���دت 
ب�ساأن  الإطارية  املتحدة  الأمم  اتفاقية 
التمويل  م��ن فر�س  ع��ددا  امل��ن��اخ  تغري 
فر�س  بينها  م��ن  التكيف  مل�����س��روع��ات 
م���ن خ����الل ال�������س���ن���دوق ال���س��ت��ئ��م��اين 
العاملية وثالثة �سناديق  البيئة  ملرافق 
خ��ا���س��ة ه����ي: ���س��ن��دوق اأق����ل ال��ب��ل��دان 
منوا، وال�سندوق اخلا�س بتغري املناخ، 
بروتوكول  مبوجب  التكيف  و�سندوق 

كيوتو.

تغير المناخ 
في المملكة

امل�������س���وؤول���ي���ة  ال�������س���ع���ودي���ة  ت��ت��ح��م��ل  ل 
التاريخية يف ظهور م�سكلة تغري املناخ، 
اإل اأنها لن تكون مبناأى عن تاأثرياته، 
املناطق  اأك��ر  م��ن  تكون  اأن  يعتقد  ب��ل 
عر�سة للتاأثريات املحتملة لتغري املناخ 

وتفاعالتها املختلفة. 
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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 

حول الجامعة

آفاق: خاص

م��ع ت��راج��ع الإق���ب���ال ع��ل��ى ال��ك��ت��اب 
و����س���ط غ��ال��ب��ي��ة ����س���رائ���ح امل��ج��ت��م��ع 
عن  والب��ت��ع��اد  ال�����س��ب��اب،  خ�سو�ساً 
تراجع  ح��ول  اآراء  اتفقت  ال��ق��راءة، 
بها يف  امل��ن��وط  ع��ن دوره���ا  املكتبات 
ج����ذب امل��ج��ت��م��ع وال�����س��ب��اب اإل��ي��ه��ا، 
يحتاج  ما  تلبيتها  اإلى عدم  اإ�سافة 
اإل������ي������ه  ال�����ط�����الب يف اجل����ام����ع����ات 

والبحث العلمي.
ال����ع����ام  ال�����و������س�����ع  ي����ك����ن  ومل 
مبعزل  ع�سري  مبنطقة  للمكتبات 
عن تلك الآراء فتوجهت »اآفاق« اإلى 
عبداهلل  باأبها  العامة  املكتبة  مدير 
ن��ادي  مكتبة  وم�����س��رف  ع��ق��ران  اآل 
اأبها الأدبي اأحمد ال�سغري للحديث 

ب�سكل اآو�سع عن هذا املو�سوع.

أثر االنترنت
ب��اأب��ه��ا  ال��ع��ام��ة  امل��ك��ت��ب��ة  راأي م��دي��ر 
ل��ل��م��ك��ت��ب��ات  اأن  ع����ق����ران  ع����ب����داهلل 
اأث��را على كل  والن��رتن��ت  الرقمية 
الإقبال  من  خففا  واأنهما  املكتبات 
عليها، كا�سفا يف الوقت ذاته عن اأن 

بعد أن كانت مالذا لمختلف الشرائح..

المكتبات تشكو 
جفاء القراء

اإلكرتوين، هو نتاج  األف عنوان   30
املكتبة عرب 10 اأعوام خلت، �سيكون 
�ستفتتح  ال��ت��ي  الرقمية  املكتبة  يف 
يتم  ري��ث��م��ا  اأب��ه��ا  مكتبة  يف  ق��ري��ب��اً 

توفري الأجهزة الكافية.
املكتبة  اأن  ع��ق��ران  اآل  واأو���س��ح 
ال���ت���ي ت��ق��ع ب���ج���وار م�����س��ج��د امل��ل��ك 
ع��ب��دال��ع��زي��ز و����س���ط امل���دي���ن���ة، تعد 
اأه���م رواف����د امل��ع��رف��ة باملنطقة  م��ن 
اجل��ن��وب��ي��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا امل��وؤ���س�����س��ة 
وال��رتب��وي��ة  والتعليمية  الثقافية 
بكافة اأنواعها عرب الأرفف املفتوحة 
للبحث  ال����ق����راء  جل��م��ي��ع  امل���ت���اح���ة 
والط����الع وال���س��ت��ع��ارة اخل��ارج��ي��ة 
بكل ي�سر و�سهولة واإقامة امل�سابقات 
ال���ث���ق���اف���ي���ة وم�����ع�����ار������س ال���ك���ت���اب 
والندوات والدورات املتاحة جلميع 

اأفراد الوطن.
ال������دور  امل���ب���ن���ى يف  وي����ح����ت����وي 
الأر�����س����ي ع��ل��ى ق���اع���ة ل���ل���وردي���ات، 
واأخ�������رى ل��ل��م��ح��ا���س��رات وم�����س��ل��ى 
وم�����س��ت��ودع ل��ل��ك��ت��ب وور����س���ة جتليد 
واأر����س���ي���ف ل���ل���وردي���ات وال�����س��ح��ف، 
وي�سم الدور الأول: مكتبة الطفل، 
واإدارة  ال���ت���ع���ل���م،  م�������س���ادر  ق����اع����ة 
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حول الجامعة

قاعات  اأرب��ع  الثاين،  وي�سم  املكتبة، 
ال��ع��ام��ة.  ال��ع��رب��ي��ة  للكتب  مطالعة 
الثالث: قاعة للمراجع  فيما ي�سم 
العربية، واأخرى لالأجنبية، وثالثة 
وم��رك��زا  احل��ك��وم��ي��ة،  للمطبوعات 
ل���ل���وث���ائ���ق وامل���خ���ط���وط���ات وق���اع���ة 

لالنرتنت. 

عام 1394
وع���اد اآل ع��ق��ران ���س��ري��ط ال��ذاك��رة، 
عام  تاأ�س�ست  املكتبة  اأن  اإل���ى  لف��ت��ا 
ال�  يف  اجل��دي��د  املبنى  وافتتح   1394
18 م��ن ذي احل��ج��ة م��ن ع��ام 1418  
ب��رع��اي��ة ويل ال��ع��ه��د وزي����ر ال��دف��اع 
وال���ط���ريان امل��ف��ت�����س ال���ع���ام الأم���ري 

�سلطان بن عبدالعزيز، رحمه اهلل.
اأبوابها  تفتح  املكتبة  اأن  وب��ني 
الثانية  وحتى  �سباحا  الثامنة  من 
وحتى  ع�سرا  الرابعة  وم��ن  ظهرا، 
الأح���د  م��ن  ي��وم��ي��ا  م�����س��اء  التا�سعة 

وحتى اخلمي�س.
»اإن  ق����ال  وع����ن حم��ت��وي��ات��ه��ا، 
جم�����ال اه���ت���م���ام امل���ك���ت���ب���ة يف ج��م��ع 
الإ�سالمية  العلوم  وخا�سة  املعرفة 
وال��ع��رب��ي��ة، ب��ي��ن��م��ا اأن������واع الأوع���ي���ة 

ت�����س��م��ل ك��ت��ب��ا وم����راج����ع ودوري�������ات 
وت���ق���اري���ر ون�������س���رات وخم��ط��وط��ات 
ووث���ائ���ق و����س���ورا ول���وح���ات وم����وادا 

�سمعية وب�سرية.
واأكد اآل عقران وجود ن�ساطات 
منها:  ال��ع��ام،  م���دار  ع��ل��ى  للمكتبة 
امل���وؤمت���رات، وال���ن���دوات، وامل��ع��ار���س، 
الرتبوية،  وال��ور���س  وامل��ح��ا���س��رات، 
وال��ل��ق��اءات ال��رتب��وي��ة، وامل��ن��ت��دي��ات، 
وال�����������دورات وال������زي������ارات امل���ت���ك���ررة 

وامل�سابقات.
العديد  تقدم  »املكتبة  واأ�ساف 
م�����ن اخل�����دم�����ات ل��ل��م�����س��ت��ف��ي��دي��ن، 
وت���وج���ه���ه���م ل���ل���ح�������س���ول ع���ل���ى م��ا 
يريدون باأ�سرع وقت ممكن. وتعتمد 
ع��ل��ى الأرف�������ف امل��ف��ت��وح��ة، ول��ذل��ك 
املبا�سر على  تقدم خدمة لالطالع 

مقتنياتها على الفرتتني.
املرجعية  اخل��دم��ة  ت��ق��دم  ك��م��ا 
باعتبار  ال��وق��ت  اخت�سار  يف  املهمة 
اأن ك��ث��ريا م��ن ال�����زوار ل ي��ج��ي��دون 
طريقة البحث يف املراجع، واإ�سافة 
ال�سريعة  اخل��دم��ة  لدينا  ذل��ك  اإل��ى 
للجميع  والإع���������ارة  ال���ه���ات���ف  ع���رب 
عن  ناهيك  معينة،  ل�سوابط  وفقا 

الكتب  ي��ري��د حجز  م��ن  اأن��ه��ا متنح 
واخل���ل���وات ل��ل��ب��اح��ث��ني وال��ت�����س��وي��ر 
من  للم�ستفيدين  امل��ت��اح  وال��ب��ح��ث 
با�ستخدام  الآل��ي��ة  الفهار�س  خ��الل 

برنامج الي�سري للمكتبات«.
طالب  ا�ستفادة  وج���ود  وح���ول 
اجل��ام��ع��ات م���ن امل��ك��ت��ب��ة، ق���ال »اإن 
هم  املكتبة  زوار  م��ن   %40 اإل���ى   30
م���ن ط����الب ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ��ال��د، 
ي�����س��دق��ون ب��ط��اق��ات ع�����س��وي��ات��ه��م 
والإع���������ارة م���ن ع���م���ادة ال��ت�����س��ج��ي��ل 
والقبول« مقدما ال�سكر اإلى طالب 
ي�سكرون  ال��ذي��ن  العليا  ال��درا���س��ات 
امل��ك��ت��ب��ة يف ر���س��ائ��ل��ه��م. واع���ت���رب اآل 
باجليدة،  املكتبة  ميزانية  ع��ق��ران 
كثرية،  اأخ���رى  مكتبات  عك�س  على 
املحافظات  مكتبات  اأن  اإل���ى  لف��ت��ا 
تتبع  وب��ات��ت  مكتبته  ع��ن  انف�سلت 

للمكتبة يف الريا�س مبا�سرة. 

تراجع عام
اأبها  ن��ادي  مكتبة  م�سرف  يجد  مل 
الأدب�������ي اأح���م���د ال�����س��غ��ري اأ���س��ل��وب��ا 
من  اأف�سل  الق�سية  ع��ن  للحديث 
ال�������س���راح���ة والع��������رتاف ب��رتاج��ع 

ن�������س���ب���ة اإق������ب������ال امل���ج���ت���م���ع ب��ك��اف��ة 
خا�س،  ب�سكل  وال�����س��ب��اب  �سرائحه 
املكتبات،  وبالتايل عن  القراءة  عن 
اأهمية  على  ذات��ه  الوقت  م�سددا يف 
ب�سكل  اململكة  املكتبات يف  ت�سهم  اأن 
ع����ام يف ح���ل ت��ل��ك امل��ع�����س��ل��ة ال��ت��ي 
ب�سكل  ال�سباب  تطوير  عن  توقفت 
الواقع  م�سايرة  وذلك عرب  خا�س، 
الرقمية  املكتبات  ب��اإدخ��ال  اجلديد 
والن�������رتن�������ت ج���ن���ب���ا اإل��������ى ج���ن���ب، 

واحلفاظ على الكتاب وقيمته.
الأدب����ي،  ال���ن���ادي  مكتبة  وع���ن 
 180 ل���  تت�سع  اأن��ه��ا  ال�سغري  اأو���س��ح 
اأن م��واع��ي��د  اإل�����ى  ���س��خ�����س��ا، لف���ت���ا 
ا�ستقبالها للزوار ب�سكل يومي، تتم 
التا�سعة  الأول��ى من  على فرتتني، 
والن�سف  ال��واح��دة  وح��ت��ى  �سباحا 
ظ���ه���را، وال���ث���ان���ي���ة م���ن اخل��ام�����س��ة 

ع�سرا وحتى التا�سعة م�ساء.
امل��ك��ت��ب��ة  اأن  ال�������س���غ���ري  واأك��������د 
يف  واح�����دا  ي��وم��ا  ال��ن�����س��اء  ت�ستقبل 
الأ����س���ب���وع، ف��ي��م��ا ي��خ�����س�����س ب��اق��ي 
الأي��ام للرجال، ع��دا ي��وم واح��د هو 

اإجازة املكتبة.
ت�سمها  التي  املحتويات  وع��ن 

خمتلفة  كتبا  »ت�سم  ق��ال  املكتبة، 
وجمالت منوعة ووثائق تاريخية«.

ب�سكل  ال��ط��الب  ا�ستفادة  وع��ن 
عام وطالب جامعة امللك خالد من 
املكتبة، �سدد ال�سغري على اأن املكتبة 
ت�����س��ه��د اإق���ب���ال ج��ي��دا م���ن ال��ط��الب 
اأع�ساء  بح�سور  م�ست�سهدا  عليها، 
التدري�س مع طالبهم يف  من هيئة 
لالطالع  للمكتبة  امل�سائية  الفرتة 
املعاجم  م��ن  ���س��واء  ت�سمه  م��ا  ع��ل��ى 
واإلقاء  التاريخ وغريها  اأو  الأدب  اأو 
اأن  م��وؤك��دا  فيها،  املحا�سرات  بع�س 
ن��ادي��ه  مكتبة  ي��ج��دون يف  ال��ط��الب 
ما ل يجدونه يف املكتبات الأخ��رى، 
املكتبة،  اأن م��ا مي��ي��ز   م�����س��ددا ع��ل��ى 
ال��رتت��ي��ب وال��ت��ن��ظ��ي��م وع����دم وج���ود 
كتاب يف غري مكانه الطبيعي، وذلك 

»ت�سهيل وت�سجيع ملرتادي املكتبة«.

تعاون ثنائي
اأن  اأي�����س��ا  ال�����س��دد  واأو����س���ح يف ذات 
اإدارة النادي برئا�سة الدكتور اأحمد 
اآل مريع كانت قد عقدت اجتماعا 
م���ع م���ع���ايل م���دي���ر ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 
خالد الدكتور عبد الرحمن الداود 

لبحث اأوجه التعاون يف العديد من 
املجالت ما بني اجلامعة والنادي، 
ومنها ا�ستفادة الطالب من مكتبة 

النادي.
وب������رر ال�����س��غ��ري ع�����دم ���س��م��اح 
املكتبة للطالب باإعارة الكتب، بعدم 
باعتبار  منها،  كبرية  كميات  توافر 
كاملكتبات  لي�ست  ال��ن��ادي  مكتبة  اأن 
العامة اأو تلك الأكادميية الكبرية، 
والقراءة  الت�سوير  اأن  اإل��ى  م�سريا 

مفتوحان للجميع.
واأج��������اب ال�����س��غ��ري ع����ن م���دى 
التطوير للمكتبة ووجود ميزانيات 
»املكتبة  قائال  الغر�س،  بهذا  تفي 
تتجدد �سنويا �سواء عرب الأهداءات 
اأم ع��رب ال�������س���راء«، ف��ي��م��ا ل��ف��ت اإل��ى 
م���وؤخ���را  اأق�����ر  الإدارة  جم��ل�����س  اأن 
بعد  للمكتبة،  ميزانية  تخ�سي�س 

اأن كانت دونها يف الأعوام املا�سية.
ال�سغري ميلك خربة  اأن  يذكر 
وا���س��ع��ة يف امل��ك��ت��ب��ات ع��ل��ى م���دى 28 
اأي م���ا ي���ق���ارب ث����الة ع��ق��ود  ع���ام���اً 
ق�ساها متنقال ما بني جامعة امللك 
واأخريا  خالد،  امللك  وجامعة  �سعود 

ا�ستقر يف نادي اأبها الأدبي.

اتفاق على التأثر
بالمكتبات الرقمية واالنترنت
طالب جامعة الملك خالد يشكلون
30 إلى 40 % من زوار المكتبة

آفاق الجامعة  |  العدد 103  |  2 ربيع الثاني 1435  |  2 فبراير 2014



شخصيات

حوار : د. أإيمان العسيري

ن�شاأتك وحياتك العلمية
يف �صطور؟

بكري  اأب  م��ن   1345 ع��ام  باأبها  ول��دت 
�سهري واأم رفيدية قحطانية.

يف ذلك الوقت مل تكن يف منطقة 
ع�����س��ري م���دار����س واإمن�����ا ك��ان��ت ت��وج��د 
يقت�سر  »م��ع��الم��ات«  ت�سمي  كتاتيب 
القراآن  تدري�س  على  التعليمي  دوره��ا 

الكرمي بطريقة بدائية.
العزيز،  امللك عبد  ق��رر  ثم  وم��ن 
خم�سني  اأول  اإن�����س��اء  ث���راه،  اهلل  طيب 
مدر�سة ابتدائية يف اأنحاء اململكة وكان 

لأبها منها واحدة. 
ال���ط���الب   ي���وم���ئ���ذ ت�����س��ن��ي��ف  مت 
وكنت  والثالثة  والثانية  الأولى  للفئة 
اأب��و حاويي  واأحمد مطاعن وعلي  اأن��ا 
اأحمد  ب��ن  و�سليمان  النعمي  واأح��م��د 
ك��ن��ا من  ميم�س وح��ا���س��ده وغ���ريه���م، 

ذوي الثالثة.
الثالثة  درا���س��ة  اأك��م��ل��ت  وع��ن��دم��ا 
لك�سب  للعمل  ال���ظ���روف  ا���س��ط��رت��ن��ي 
العي�س، ولكني ا�ستع�ست عن الدرا�سة 
امل��ن��ظ��م��ة ب��امل��ط��ال��ع��ة ال���وا����س���ع���ة. ث��م 
مدر�سة  يف  الإجن��ل��ي��زي��ة  اللغة  در���س��ت 
اأرامكو يف  مهد الذهب ثم يف مدر�سة 
رحيمة، وهنا مكنتني اللغة من التميز 
فمار�ست  ع��م��ل،  اأي  يف  زم��الئ��ي  ع��ل��ى 
عمل الرتجمة يف اأرامكو براأ�س تنورة 
ثم مع التابالين يف راأ���س امل�سعاب ثم 
�سركة  ثم مع   « بكتل   « اآي  بي  اآي  مع 

اجلراد الإجنليزية يف الريا�س.

وماذا بعد ذلك؟
ب����ع����د ال�������������زواج، اجت����ه����ت ل���ل���ع���م���ل يف 
الإ�سابات  ق�سم  اإيل  فاأ�سند  احلكومة 
والعمال  العمل  �سعبة  يف  وال��ن��زاع��ات 
ثم  ال���دم���ام  يف  امل��ال��ي��ة  وزارة  مب��ك��ت��ب 
ُعينت رئي�سا لل�سعبة، ثم مديرا ملكتب 
ثم  الأنابيب،  خط  يف  والعمال  العمل 
ُنقلت للعمل بوزارة الزراعة وتدرجت 
اأعمالها م��ن م��دي��ر وح���دة زراع��ي��ة  يف 
يف اجل������وف وح����رمي����الء واأب�����ه�����ا، ث��م 
مديرا مليزانية الوزارة ووكيال ل�سوؤون 
ثم مديرا  ب��ال��وزارة،  وال��ق��رى  البادية 
وتقاعدت  الإع����الم.  لق�سم  وموؤ�س�سا 
م��ب��ك��را مب��رت��ب��ة م��دي��ر ع���ام ل��ل�����س��وؤون 

الزراعية. 
وك���ن���ت ق���د ق���دم���ت ال���ع���دي���د من 
عملي  خ��الل  التطويرية   املقرتحات 
فتمت  الأم�������ر،  ولة  اإل�����ى  احل���ك���وم���ي 

ال�ستجابة لها وتنفيذها.
با�سرت العمل يف جمال العقارات 
بعد تقاعدي املبكر واأكرمنا اهلل برزق 
منه فكففت عن الأعمال العقارية بعد 

تقدمي يف ال�سن، واأن��ا الآن يف انتظار 
املوعد املحتوم.

م�صادر معرفية
اأثرت خلفيتك العلمية؟

تكويني  يف  اأ���س��ه��م  م���ا  اأن  يف  ���س��ك  ل 
ال��ث��ق��ايف ه��و ال���ق���راآن ال��ك��رمي و���س��رية 
الر�سول حممد �سلى اهلل عليه و�سلم 

وكّتاب كثريون.
امل��ث��ال  ع��ل��ى �سبيل  اأذك����ر  ول��ك��ن��ي 
م�����س��ط��ف��ى �����س����ادق ال���رف���اع���ي وزك����ي 
مبارك وجملة الر�سالة لأحمد ح�سن 

الزيات. ثم اإن لدواوين ال�سعر العربي 
اإث��راء خلفيتي املعرفية،  اأث��را بالغا يف 
واأ���س��ح��اب  باملتنبي  م��ول��ع��ا  ك��ن��ت  ف��ق��د 
امل��ع��ل��ق��ات و���س��اع��ر ال�����س��ب��اب ع��ب��د اهلل 
ب��ل��خ��ري وغ����ريه����م، ف�������الأدب ال��ع��رب��ي 
حم��ي��ط ل ي���درك ك��ل��ه. وت�����س��ك��ل كتب 
م�سطفى �سادق الرفاعي اأهم ما اأثر 

يف حياتي الفكرية.

اأ�صاتذة تتلمذت على اأيديهم
ول تزال تتم�صك باأ�صمائهم؟

الأ���س��ت��اذ عبد ال��رح��م��ن امل��ط��وع ال��ذي 

حتمل �سغبنا نحن ال�سغار، ثم الأ�ستاذ 
ا�ستمر  ال��ذي  الطرابل�سي  املالك  عبد 
يف م��در���س��ة اأب���ه���ا وخ�����ّرج اأج���ي���ال من 

املبدعني.
ا���س��م��ه  ���س��خ�����س��ا  اأذك������ر  اأزال  ول 
اأح����م����د ع���م���ر ف���خ���ري ك�����ان م��رتج��م��ا 
ملدير معدن الذهب م�سرت توت�سل ثم 
املعادن  مكتبة  اإدارة  احلكومة  �سلمته 
وال�����س��رك��ات، ه��و واأح��م��د ع��م��ر عبا�س 
ه��م��ا ال��ل��ذان وج��ه��اين ل��درا���س��ة اللغة 
الإجنليزية التي حققت يل متيزا على 

زمالئي يف كل عمل.

89 عاما من التجارب والخبرات الثرية
األشول: القرآن أسهم في تكويني الثقافي.. 

واالطالع هوايتي المفضلة

اأهم املو�صوعات التي ركزت 
عليها يف كتاباتك واقرتاحاتك 

املقدمة للحكومة؟
ط��ال��ب��ت ب��اإح�����س��اء ال�����س��ك��ان ل��ت��ع��رف 
فتعطيها حقها  احلكومة كل منطقة 
ل��الإح�����س��اء و  ن��ظ��ام  اأول  اإ����س���دار  ومت 
اأن�����س��ئ��ت م��دي��ري��ة ل��الإح�����س��اء يف كل 
وزارة واأجريت عدة اإح�ساءات ولكنها 
مل تنجح لغياب ال�سعور بامل�سوؤولية اأو 
الفالحني  باإنقاذ  نحو ذلك، وطالبت 
م���ن ج��ح��ي��م امل����راب����ني ف���اأن�������س���اأ امل��ل��ك 
الت�سليف  ب��ن��ك  اهلل،  رح��م��ه  ف��ي�����س��ل، 

الزراعي. كما طالبت بتوطني البادية 
باأ�ساليب  فقامت احلكومة بالتوطني 
خمتلفة ن��اج��ح��ة وغ���ري ذل���ك مم��ا ل 

يت�سع املقام لذكره بالتف�سيل.

اإجنازات �صخ�صية تفخر بها؟
اأفخر به هو توطيني لقبيلة  اأبرز ما 
ال�������س���رح���ان،  وادي  يف  ال�����������س�����رارات 
يكن  مل  التي  طربجل  اأن  وي�سعدين 
بها �سوى بيت �سعر لعا�سق اللحادي، 
ال�����س��رارات،  اأع���ي���ان قبيلة  اأب����رز  اأح���د 
التي  الهجر  اليوم ت�سم كل  اأ�سبحت 
ا�ستطعنا توطينها يف وادي ال�سرحان 
ال��ع��ظ��ي��م ال����ذي ي�����س��ب ف��ي��ه 40 وادي���ا 
اختزنتها  ب��ل  امل��ي��اه منه  ث��م ل تخرج 

للمالأ.
لأوراق  بتنظيمي  اأف��ت��خ��ر  ك��م��ا 
�سعبة العمل والعمال يف الدمام، فقد 
كان العامل اإذا تقدم بطلب التعوي�س 
ع��ن اإ���س��اب��ت��ه ي��ك��ل��ف ب��الإث��ب��ات بينما 
ن��ظ��ام ال��ع��م��ل وال��ع��م��ال ي��ف��ر���س على 
ب��ت��ق��دمي تقرير  اأرام���ك���و الأم��ري��ك��ي��ة 
تقعده  ع��ام��ل  اأي  اإ���س��اب��ة  ع���ن  اأويل 
ثالثة اأيام فاأكر وتقريرا نهائيا عند 

خروجه من امل�سفى.
 وك��ان��ت ه���ذه حت��ف��ظ ب��ال نظام 
الذي  التنظيم  وبعد  متتابعة  �سنوات 
مدته اأربعة اأ�سهر اأ�سبح الأمر �سهال، 
اأي جم��رد ���س��وؤال م��ف��اده: كم رقمك؟ 
ثم تخرج اأوراقه يف دقائق، مما اأ�سهم 
يف ح�����س��ول ك��ث��ري م���ن ال��ع��م��ال على 
حقوقهم بعد اأن كانت تنكرها اأرامكو 
الأم��ري��ك��ي��ة م��ع الأ����س���ف. وغ���ري ذل��ك 

مما ل نريد التطويل فيه.

جتربة حمبطة
تاأبى اأن تفارق ذاكرتك؟ 

اأع��������ددت م�������س���روع درا�����س����ة ال��ق��ب��ائ��ل 
املوافقة  وطلبت  ال�سعودية  العربية 
واأدرت��ه  امل�سروع  بتنفيذ  اأق��وم  اأن  على 
م���ن دائ�����رة اإل�����ى اأخ�����رى ح��ت��ى و���س��ل 
اإدارة ن�ست من دون ذكر  اإلى  للتنفيذ 
اأن  مني  طلب  ال���ذي  م�سوؤولها  ا���س��م 
با�سمي  الدرا�سة  بعد  الإ���س��دار  يكون 
امل�سروع  واأهملت  فان�سدمت  وا�سمه 

الذي ل يزال بني يدي.

كيف واكبت ميالد وم�صرية
نادي اأبها الأدبي؟

ك��ان��ت ه��ن��اك حم����اولت م��ن ال�سباب 
فح�سر  اأب��ه��ا،  يف  اأدب����ي  ن���اد  لتاأ�سي�س 
رحمه  عقيالن  مفرح  اأحمد  الأ�ستاذ 
ا�ستطاع من  اأبها وجمع من  اإل��ى  اهلل 
اأدبي  ناد  اأول  اأبها، و�سكل منهم  اأدب��اء 
عام 1398ه�، وكان يراأ�سه ال�سيخ عبد 
اهلل بن حميد، رحمه اهلل، ولكنه تويف، 
الرئا�سة  اأحمد  الأ�ستاذ  علي  فعر�س 

األس��تاذ حس��ين بن ظافر بن علي األش��ول، ولد عام 1345، وهو كاتب ومفكر وأديب عاصر جميع فترات حكام المملكة 
الذين أعجبوا بأفكاره ونفذوا كثيرا من اقتراحاته التطويرية. »آفاق« استضافت األشول ففتح لها ألبوم تجارب امتدت لما 

يقارب 90 عاما، تشمل نشأته وحياته العلمية والعملية واألدبية.

أجبرتني الظروف
على ترك المدرسة

بعدعام من االلتحاق
إجادتي لـ »اإلنجليزية«

ميزتني بين أقراني
في مختلف اإلدارات
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شخصيات

بعد اأن اأ�سندت اإلى حممد بن عبد اهلل 
منها  فا�ستقال   ) امل��ت��ويف  )اب��ن  حميد 

ب�سبب كلمة طراأت من اأحد الأدباء.
اأق�����س��ي  لأين  اع����ت����ذرت  ول��ك��ن��ي 
ن�����س��ف ال���ع���ام يف امل�����س��ت��ى يف ت��ه��ام��ة، 
التجاري،  للعمل  تفرغي  اإل��ى  اإ�سافة 
ثم اإن النادي حتت اإ�سراف مبا�سر من 
الأمري خالد الفي�سل الذي ل ميكن 
اأقنعنا  اأن�ساف احللول،  لذا  اأن يقبل 
حممد بن حميد على موا�سلة العمل 
بالتعليقات  اله��ت��م��ام  وع���دم  رئ��ي�����س��ا 

التي ت�ستهدفه �سخ�سيا.
جلنة  ال�سباب  لرعاية  كان  وقد 
اململكة وتقيم  النوادي يف  ت��دور على 
ن��ت��اج��ه��ا ث���م ت�����س��ن��ف الأن���دي���ة فيقع 

نادي اأبها يف الأولوية.
اأرب���ع  ك��ل  ا�ستقالتنا  ن��ق��دم  ك��ن��ا 
ترد  ل  ال�سباب  رع��اي��ة  ولكن  �سنوات 
علينا حتى متكنا من امل�سي بالراية 

28 عاما.
بعد  فيما  ت�سلمه  النادي  ولكن   
ح���داث���ي اخ��ت��ل��ف ح��ت��ى م���ع زم��الئ��ه 
النادي  رئا�سة  اأ�سندت  ثم  وا�ستقال، 
اأن��ور حممد خليل فقام  اإل��ى الأ�ستاذ 
ن�سفها  م��ن  الع�سا  ما�سكا  ب��واج��ب��ه 
بها  وف��از  بقوة، ثم جرت النتخابات 
متفرغني  لي�سوا  اجل��ام��ع��ة  اأ���س��ات��ذة 

فلزم تقدير ظروفهم. 
الإ�سارة  يجب  ال�سدد،  ه��ذا  ويف 

اإلى اأن الأندية ل تخلق الأدب ولكنها 
ت���رع���ى الأدب���������اء وت���ط���ب���ع اإن��ت��اج��ه��م 
وجتمعهم يف جلان كما كنا نفعل، ول 
باأ�س من توجيه، لأن الأديب ح�سا�س 
على  يهيمن  اأن  اأح���د  م��ن  يقبل  ول 

فكره.

 ما ال�صبل التي ينبغي
اأن ت�شلكها الأندية لتخطي 

العقبات التي تعرت�س طريقها 
الأدبي والثقايف؟

ال���ن���وادي  لإدارة  الأم����ث����ل  ال�����س��ب��ي��ل 
الأدبية هو اأن يتفرغ الرئي�س لرئا�سة 
اأم��ا اأن يكون م�����س��وؤول عن  ال��ن��ادي . 
كمال  وارد  ون��اد فغري  وط��الب  كلية 

النجاح له.
ويجب اأي�سا اأن يكون لالأع�ساء 
ج����راأة الع���رتا����س ع��ل��ى م��ا ل ي�سح 
وما ميكن اأن يوؤثر �شلبا على ن�شاط 
ي��ت��ج��ن��ب��وا  واأن  و���س��م��ع��ت��ه،  ال����ن����ادي 
بالبحث  النادي  يقوم  واأن  املجاملة، 
ويتبناها  امل���دار����س  يف  امل���واه���ب  ع��ن 

ويرعاها ويي�سر اأمورها.

 لوحظ يف ال�صنوات الأخرية 
عزوف عن الأندية الأدبية..

ما الأ�شباب واحللول يف نظرك؟
عزوف الأدباء عن ارتياد النادي راجع 
لن�����س��غ��ال اأع�����س��اء ورئ��ي�����س ال��ن��ادي. 

ال��داع��ي  عند  اإل  يح�سرون  ل  فهم 
ه��ذا م��ن جهة؛ وم��ن جهة اأخ���رى ل 
يوجد  ا�ستقطاب ل�سخ�سيات جذابة 
ل��الأم�����س��ي��ات، ولب����د م��ن ح��ل هاتني 

املع�سلتني.

هل تعتقد اأن الرتجمة
عامل م�صهم يف ازدهار

احلركة الأدبية؟
ال��رتج��م��ة ي��ج��ب اأن ت��ك��ون ج����زًء ل 

يتجزاأ من ن�شاط النادي.

ما الكتب التي تف�صل قراءتها؟
اأقراأ  اأميز، فكنت  اأكن  البداية مل  يف 
اأي ك��ت��اب ي�����س��ل اإل����ى ي����دي، ول��ك��ن��ي 
التف�سري  ك��ت��ب  ع��ل��ى  رك�����زت  اأخ�����ريا 
واحلديث والتاريخ الإ�سالمي وكتب 

النقد الإ�سالمي.

وماذا عن ال�صحف واملجالت؟
ف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق مب����ج����ال ال�����س��ح��اف��ة 
على  دوري  يقت�سر  فلم  وال��دوري��ات، 
ال����ق����راءة وال��ت��ل��ق��ي، ب���ل اأ���س��ه��م��ت يف 
حترير بع�سها والن�سر يف بع�س منها، 
وم���ن ال�����س��ح��ف ال��ت��ي ن�����س��رت فيها: 
جم��ل��ة ���س��وت ال��ب��ح��ري��ن وه���ي كانت 
العربية،  البلدان  يف  وت��ق��راأ  متطورة 
جملة  غري  وه��ي  القافلة،  و�سحيفة 
القافلة الأرامكوية و�سحيفة اخلليج 

العربي لعبد اهلل �شباط.  وملا �شدرت 
اليمامة اأ�سهمت يف حتريرها ومثلتها 
اإل��ى  وال��ت��ج��ار  ال�سحفيني  رح��ل��ة  يف 
ثم  الق�سيم  �سحيفة  يف  ث��م  هولندا 
وجملة  والبالد  والندوة  اجلزيرة  يف 

ال�سرق للدكتور الهريف.

ذكر رئي�س نادي اأبها الأدبي 
�شابقا الأ�شتاذ اأنور خليل

يف ت�شريح �شحفي اأنه جنح
يف اإقناعك بطباعة نتاجك..

ما تعليقك على ذلك؟
ب���اإع���ادة ن�سر م��ا �سبق  اأه��ت��م  اأك���ن  مل 
ن�����س��ره يف ال�����س��ح��ف وامل���ج���الت ولكن 
الأدب��ي  اأب��ه��ا  ل��ن��ادي  ال�سابق  الرئي�س 
اأنور حممد خليل، جزاه اهلل  الأ�ستاذ 
خ��ريا، األزمني من باب الأخ��وة جمع 
ب��ع�����س م���ق���الت���ي وط��ب��ع��ه��ا يف ك��ت��اب 
»هكذا كنا« وقد �سرحت فيه اأننا نريد 
من  بداأنا  اأننا  يعرفوا  اأن  �سبابنا  من 
ال�سفر يف كل �سيء واأن ما مت ي�ستحق 
ال��ت��ق��دي��ر وع��ل��ى ي��دي��ه��م ن��ري��د امل��زي��د 

واملزيد اإن �ساء اهلل.

هل تعتقد اأن املبدعني اأمثالك 
قد نالوا حقهم من الأ�شواء

اأو النت�شار؟ 
امل��ب��دع��ني  م����ن  اأين  اأزع�������م  ل  اأول، 
ح���ت���ى اأن�������ال ح���ظ���ي م����ن الأ������س�����واء. 

ووطني  وحكومتي  ب��رب��ي  اأه��ت��م  كنت 
التنمية،  لت�سريع  واأ�سعى  ومواطني 
وق����د ا���س��ت��ج��اب��ت احل���ك���وم���ة ل��ك��ل ما 
يف  ونطمع  ال�سكر  فلها  اإليه،  دعوتها 
اأو  املف�سدين  اإ�سالح  وخا�سة  املزيد، 

ا�ستبعادهم من طريق التنمية

طموحات اأخرى ت�صعى 
لتحقيقها؟ 

ال�سن )89 عاما(،  اأ�سبحت طاعنا يف 
اإل بر�سا اهلل وح�سن  اأحلم  اأع��د  ومل 
رزقني  فقد  العاملني.  رب  من  اخلتام 
ال��وف��ري،  وال����رزق  ال�ساحلة  ب��ال��ذري��ة 

فله احلمد وال�سكر.

هل من هوايات ل زلت متار�صها؟
اأق������راأ  امل���ط���ال���ع���ة ول زل�����ت  ه���واي���ت���ي 
����س���اع���ات ي���وم���ي���ا، ول���ل���ق���راآن ال��ك��رمي 
ع��ن��دي م��واع��ي��د ثابتة ث��الث��ة اأج���زاء 
التدبر  م��ع  وتنفيذ(  )ال��ت��زام  يوميا 

والعتبار.

هل  يتقاعد الكتاب واملوؤلفون؟ 
ل اأحد ي�ستطيع منعهم من التقاعد، 
قدرتهم  ا�ستمرار  مب��دى  اأع��ل��م  فهم 

على الإنتاج.

ما موا�صفات الكاتب الناجح
من وجهة نظرك؟  

ال��ك��ات��ب ال��ن��اج��ح ه��و ال����ذي ي�ستمع 
ل�سوت �سمريه ول يكابر ولينافر. 
ون�سيحتي له اأن ي�ستمر يف الطالع 
واأن يقراأ اأ�سعاف ما يكتب ويتلم�س 
ح����وائ����ج اأم����ت����ه وم�����ا ي��ف��رح��ه��ا وم���ا 

ينفعها، بعيدا عن حب الظهور.

ما راأيك يف املراأة ال�صعودية 
اأديبة ومثقفة؟

ت�سق طريقها  بداأت  ال�سعودية  املراأة 
ب��خ��ط��ى ث��اب��ت��ة ل��ت��ت��ح��دى امل��ث��ب��ط��ات 

واملثبطني.
واحلقيقة اأن امللك عبد اهلل بن 
الف�سل  له  اهلل  حفظه  العزيز  عبد 
اأول��ئ��ك الذين  امل���راأة رغ��م  يف تقدير 
وغ��ف��ل��وا عن  ثقافتهم  ق��د حت��ج��رت 

معطيات ع�سرهم.

ن�شيحتك للمواهب الواعدة
يف جمال الأدب؟

ي��ك��روا  اأن  ل��ل��م��وه��وب��ني  ن�سيحتي 
قراءة اخت�سا�سهم لتت�سع مداركهم 

فيبدعوا.

 بطاقة ملن تهديها؟ 
ال�����س��ع��ودي��ة املثقفة  ل��ل��م��راأة  اأه��دي��ه��ا 
ال���ت���ي اأث���ب���ت���ت ك��ف��اءت��ه��ا ل��ل��ع��امل يف 
والعلم  العمل  م��ي��ادي��ن  م��ن  الكثري 

واحلياة ب�سكل عام.
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إعالم

مقدم »إضاءات« في ضيافة »آفاق«
الدخيل: الجاذبية اإلعالمية هبة ربانية 

والنجاح قرين العمل واإلصرار
أشار اإلعالمي المذيع في قناة العربية األستاذ تركي الدخيل إلى أن الجاذبية موهبة ربانية، نافيا أن يكون للنجاح اإلعالمي عالقة بالدرجة األكاديمية في المجال، 
وأكد في الوقت ذاته أن على الجامعات أن تقوم بواجبها تجاه دراسة ورصد الظواهر اإلعالمية الجديدة، مشددا على أن تكون منتجات اإلعالميين اليومية موضع رصد 

ودراسة. وتحدث الدخيل في حوار أجرته معه »آفاق«، بلغة صريحة، عن فكره الشخصي، وتجربته في مجال النشر والتأليف، وموضوعات أخرى مهمة.

تركت »اإلسالموية«
ألبقى مسلما معتدال

على اإلعالم العربي
التجديد وتجاوز الطائفية 

وتجنب االبتذال

الحديث عن انقراض
اإلعالم التقليدي وهم
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إعالم

���س��ن��وات ط��وي��ل��ة ق��ادين  ل��ع��دة  ا���س��ت��م��رت  ال��ت��ي  اأب��ح��اث��ي العلمية  يف خ�سم 
جمال  يف  التخ�س�س  اإل��ى  الب�سري  ال�سمعي  بالت�سال  املتزايد  اهتمامي 
التلفزيون الذي ما زلت اعتربه من اأكر و�سائل الت�سال فعالية يف نقل 
الأفكار بني النا�س، ويف نف�س الوقت اأداة مهمة يف تعطيل التفكري لديهم، 
و هذا نظرا للقدرة الفائقة التي يتميز بها يف التاأثري على حا�سة الب�سر 
التي متثل اأ�سرع احلوا�س يف ت�سجيل ال�سور يف عقل الإن�سان مثلما توؤكده 
 Tedy Stoddard ���س��ت��ودارد«  »تيدي  الأمريكي  الطبيب  العامل  جت��ارب 
الذي  ت�سري نتائج جتاربه اإلى اأن اأكر من 38% من املعلومات يتم اكت�سابها 

عرب م�ساهدة التلفزيون.
امل�ساهدة  اعتباطية  ف���اإن  احل��دي��ث��ة  الإع��الم��ي��ة  ال��درا���س��ات  وح�����س��ب 
ل��ل��ت��ل��ف��زي��ون وك��رت��ه��ا اأ���س��ب��ح��ت حت��د م��ن ق����درة الإن�����س��ان ع��ل��ى التفكري 
الك�سل الذهني، فهي ت�سعف اجلانب الأي�سر من  والتحليل وتنمي لديه 
الدماغ الب�سري الذي يقوم بعمليات التحليل وتاأويل املعاين وتقوي جانبه 

الأمين الذي يتولى ا�ستقبال و تخزين خمتلف املعلومات. 
ل  التلفزيون  جهاز  ع��رب  واملتدفقة  املتتالية  ال�سور  تتابع  ف�سرعة 
تعطي فر�سة �سانحة ول جمال وا�سعا لل�سخ�س اأن يحلل ب�سكل دقيق ما 
لها فقط  للمعلومات وخمزنا  ي�ساهده في�سبح يف هذه احلالة م�ستقبال 
دون حتليلها بال�سكل الكامل واملنا�سب، ويوؤدي ذلك اإلى حتديد يف قدرات 
عقله التحليلية و�سطحية يف تفكريه وتاأويله ملختلف املعاين التي حتملها 

تلك ال�سور واملعلومات.
ولتجنب هذا الأمر، فينبغي تر�سيد ا�ستخدام حا�سة الب�سر من خالل 
اأكرث على حا�شة  االهتمام  وتركيز  للتلفزيون  امل�شاهدة  االإف��راط يف  عدم 
ال�سمع والقراءة من خالل ال�ستماع اأكر اإلى الإذاعة والأ�سرطة ال�سمعية 
ومطالعة الكتب، مع العلم اأن عملية ال�ستماع مثلما يوؤكده العلماء حتتل 
اإلى  مكانة مهمة يف الزمن الت�سايل لالإن�سان بحيث ي�سل حجمها فيه 
45% يف حني ميثل الكالم 30% منه و القراءة %16 والكتابة %9 فقط، مما 
يدل على اأنه من املفرو�س اأن ن�سمع اأكر مما نتكلم ونتكلم اأكر مما نقراأ 
و نقراأ اأكر مما نكتب حتى ن�ستطيع اأن نحفز وندرب عقولنا على التحليل  

وننمي قدراتنا يف التفكري والإبداع.
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مب حتب اأن تقدم نف�شك؟
باملقدم التلفزيوين اأم الكاتب

اأم املوؤلف اأم مباذا؟
اإن�سان يود اخلري  اأنني  اأق��دم نف�سي على 
ال��ع��م��ي��م ل��ل��ج��م��ي��ع. اأن�����ا اب����ن ال�����س��ح��اف��ة 
والإذاعة وال�سا�سة، وكذلك عا�سق الكتاب 

وال�سحيفة، هذا هو عاملي. 

منعطفات فكرية �صكلت
�صخ�صية �صيف »اآفاق«..

هل من تفا�صيل يف هذا
اجلانب؟

ل اأرى اأنها منعطفات، هذه كلمة �سخمة 
ت���وه���م ال���ق���ارئ اأن���ن���ي اأُ����س���ب���ح ع��ل��ى راأي 
�سعوديا  �سابا  ن�ساأت  اآخ���ر.  على  واأُم�����س��ي 
مثل غريي، والأ�سل يف ال�ساب ال�سعودي 
اأن مير على املنا�سط والأن�سطة ال�سفية، 
ثم حني ين�سج يختار اإما اأن يبقى اأو اأن 

ي�سق طريقاً اأخرى.
اأت����رك »الإ���س��الم��وي��ة«   اخ���رتت اأن 
لأب���ق���ى م�����س��ل��م��ا م���ع���ت���دل، ي���اأن�������س بعبد 
البا�سط عبدال�سمد، وي�ستاق اإلى فريوز، 
بجواري  ف�سجادتي  الكرب  بي  �ساق  واإذا 
هذا  ع�سري،  ك��ل  يل  ي�سهل  اأن  اهلل  اأدع���و 

لي�س منعطفا واإمنا هو خيار وجودي.
الإ���������س��������الم��������وي��������ة  جت���������������������اوزت   
الأيديولوجية اإلى دين اأمي واأبي، واأمك 
العاديني،  النا�س  دين  عزيزي،  يا  واأبيك 
النبي �سلى  له  قال  الذي  الأعرابي  دين 
اهلل عليه و�سلم »اأفلح اإن �سدق«. هذه هي 

الق�سة باخت�سار. 

لننتقل اإلى الإعالم العربي..
كيف تقيم مهنيته؟ 

الإج���اب���ة ع��ل��ى ه���ذا ال�����س��وؤال حت��ت��اج اإل��ى 
العربي؟  بالإعالم  تعني  م��اذا  جملدات! 
اأنني  ال�سوؤال فمعناها  اأجبت عن هذا  لو 
���س��اه��دت األ���ف ق��ن��اة وق����راأت ث��الث��ة اآلف 

�سحيفة.
اأ�ساهده  اإن ما  اأق��ول  لكن باخت�سار 
يف الإعالم العربي متطور تقنيا، ولكننا 
وجت��اوز  املو�سوعات،  جتديد  اإل��ى  نحتاج 
ال��ط��ائ��ف��ي��ة، وال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن الب���ت���ذال 
اأو اجل�سدي والتعامل مع ج�سد  اللفظي 

املراأة على ال�سا�سة. 

وماذا عن الإعالم الأكادميي؟
ومن  ع���ام،  الأك��ادمي��ي  ال��ت��اأخ��ر  بالتاأكيد 
�سمن ذلك جمال الإع��الم، لأن الإعالم 
م���و����س���وع ح���دي���ث يف ال����ع����امل ال���ع���رب���ي، 
عمره  يتجاوز  ل  اأي�سا،  اخلليج  واأخ�����س 

احلقيقي قرنا من الزمن تقريبا.
ن����ربر ه��ذا  اأن  ي��ع��ن��ي  ل��ك��ن ه����ذا ل 
التاأخر، هناك ظواهر حتتاج اإلى درا�سات، 
اإل��ى الإذاع���ي،  التلفزيوين،  م��ن الإع���الم 
اإلى الإعالم اجلديد حاليا. وهذه مهمة 

الأكادمييات الكربى. 
البحوث  تري  اأن  اجلامعات  على 
الإع�����الم�����ي�����ة م�����ن خ������الل ال����درا�����س����ات 
والربامج  لالإعالم  والرت�سد  امليدانية، 
وال���ف���ق���رات، وه����ذا غ��ري م��وج��ود ب�سكل 

كبري وكاف لالأ�سف يف اجلامعات. 
ولو كان بيدي اأن اأ�سيف �سيئا اإلى 
بلداننا لأ�س�ست ق�سم  الإع��الم يف  اأق�سام 
امليدانية«، بحيث  »الدرا�سات الإعالمية 
ت��ك��ون امل��وؤ���س�����س��ات م��و���س��ع ب��ح��ث وت��ك��ون 
م��ن��ت��ج��ات الإع���الم���ي���ني ال��ي��وم��ي��ة حمل 

ر�سد ودرا�سة. 

ما تعليقك على اإدراج
تخ�ش�س الإعالم �شمن برنامج 

خادم احلرمني ال�شريفني
لالبتعاث اخلارجي؟ 

درا�سة  اأن  على  اأ�سر  واأن��ا  خطوة مهمة، 

الإعالم جتعلك عاملا يف جمال الإعالم، 
لكن لي�س �سرطا اأن جتعل منك مذيعا، 
ه����ذا ����س���يء، وذل����ك ���س��يء اآخ�����ر، ال��ب��ون 

بينهما �سا�سع. 

هل تق�صد اأن النجاح الإعالمي 
يعتمد على  جاذبية ال�شخ�س 

وح�شوره ب�شرف النظر
عن خلفيته الأكادميية؟

والكاريزما  الإعالمي  للنجاح  ل عالقة 
)اجل����اذب����ي����ة( ب���ال���درج���ة الأك����ادمي����ي����ة، 
اأك��ادمي��ي��ا يف الإع���الم ظهوره  فقد جت��د 
ال��ت��ل��ف��زي��وين ب���اه���ت، وق����د جت���د خ��ري��ج 
اإعالمي ممتاز،  ذا ح�سور  تربة وزراع��ة 
وال��ك��اري��زم��ا ه��ي ه��ب��ة وج���ودي���ة، تتطور 
ب�سقل املوهبة، لكن النجاح قرين العمل 

والإ�سرار. 

ح�صلت على عدة دورات
يف جمال الإعالم يف الوليات 
املتحدة الأمريكة.. ما الذي 

اأ�صافته اإلى ر�صيدك يف املجال؟
هي دورات ا�ستفدت منها يف جمال اللغة 
وال��ت�����س��وي��ر واحل������وار، اأع��ط��ت��ن��ي دف��ع��ة 
اأحببته، مع  ال��ذي  التوجه  نحو تطوير 
التجارب  خ��الل  من  اأدر����س  يوميا  اأنني 
كانت  احل��ي��اة  ج��ري��دة  فمثال  امل��ع��ي�����س��ة، 
ذل��ك  م��ث��ل  وق���ل  يل،  بالن�سبة  م��در���س��ة 
ع��ن اإذاع���ة اإم ب��ي �سي وم��ون��ت ك��ارل��و اأو 
ق��ن��اة ال��ع��رب��ي��ة، ه��ذا الح��ت��ك��اك اليومي 

بالتجارب الكربى ي�سيف يل الكثري. 

هل وراء قبولك اإدارة مركز امل�صبار 
للبحوث والدرا�صات دوافع معينة؟ 

هذا املركز اأ�س�سته واأملكه، فال اأدري عن 
اأي عر�س اأو قبول تتحدث؟! من الذي 
اأ�س�سته  اأن��ا  اأدي��ر مركزا  اأن  يعر�س علي 

واأملكه؟! 
ع��ل��ى ال���ع���م���وم، ه���و م���رك���ز بحثي 
كتاب   100 ي��ق��ارب  م��ا  الآن  ل��ه  ر���س��ني، 
ول��دي��ه  �سهريا  تطبع  ال��ت��ي  ال��ك��ت��ب  م��ن 
امل�سرتكني الذين يتهافتون  الكثري من 
العامل  اأن��ح��اء  م��ن  ال�سهري  املنتج  على 
القرار  �سناع  باإنتاجه  ويهتم  ال��ع��رب��ي، 

واأه������ل ال��������راأي، وامل���ه���ت���م���ون ب��ال��ب��ح��وث 
الأكادميية وال�سرتاتيجية. 

حدثنا عن دار مدارك للن�شر.. 
امليالد وامل�صرية ؟ 

دار م��دارك هي م�سروع للن�سر يدور يف 
ذهني منذ م��دة، وق��د حتقق من خالل 
روؤي�����ة يف جم����ال ال��ن�����س��ر ك��ن��ت اأح��م��ل��ه��ا 

وترجمتها من خالل هذه الدار.
اخل���ط���ة اأن����ن����ي و����س���ع���ت ف��ي��ه��ا ك��ل 
ال�سباب،  جت��ارب  الطفل،  اأدب  الأذواق: 
الفكرية،  الكتب  الفل�سفية،  الرتجمات 
وال��رواي��ة.  وال�سعر  والتاريخ  ال�سيا�سة، 
هو  ال���ذي  ال�سباب  اأج���ذب  اأن  ا�ستطعت 
لهذه  كان  ولهذا  واأعاي�سه،  اأفهمه  جيل 
الدار جمهورها الذي �سنعته على مدى 

ثالث �سنوات.
 م����ط����ب����وع����ات ال�����������دار م���ط���ل���وب���ة 
حيث  ع��م��ره��ا  �سبقت  وه���ي  ب��ح��م��داهلل، 
ت�سل من�سوراتها اإلى 400 عنوان خالل 
ثالث �سنوات، هذا بحد ذاته خطوة نحو 

ما نطمح اإليه فيها.
اأ�����س����اف����ت يل الح���ت���ك���اك  ال���������دار 
باملوؤلفني واملبدعني، وهي اإ�سافة مهمة 
واأطلع  اأحاورهم  اأن  نا�سراً،  بو�سفي  يل 

على روؤاهم يف الأحداث واملو�سوعات. 

جتربتك مع كتب ال�صفحات 
البي�صاء، مثل كتابّي »كيف يفكر 
القذايف؟«  و »كيف يفهم الرجل 

املراأة«؟
كان يل مق�سد من وراء ن�سر هذه الكتب، 
لكنه لالأ�سف مل يتحقق، لأننا نربط يف 
العامل العربي كل �سيء بالنوايا، الأ�سل 
يف كل فكرة اأنها خطرية، واأنها خمطط، 

واأنها موؤامرة.
هذه الكتب طرحتها لتكون مثل 
»الك�سكول«،  اأو  »ال��دف��رت«  اأو  »ال��ن��وت« 
علما اأنني طرحتها بقيمة اأرخ�س من 
لكن  والك�سكولت،  الدفاتر  كثري من 
عليك  يت�سيد  اأن  يريد  النا�س  بع�س 
املغرقة  فكرتك  ي�سع  واأن  ���س��يء،  اأي 
خ��ط��ة عظمى  ق���ال���ب  يف  ال�������رباءة  يف 

لتدمري الأمة. 

ما راأيك يف �صعبية قناة
العربية؟ وهل تعتقد اأنها

لبت طموح العامل العربي؟ 
العري�س،  جمهورها  لها  العربية  قناة 
و���س��ه��ادت��ي ب��ه��ا جم��روح��ة لأن��ن��ي منها 
وف��ي��ه��ا، ل��ك��ن ح��ني ت���رى اجل��ه��د ال��ذي 
ي���ب���ذل���ه م���دي���ر ال���ق���ن���اة ع��ب��دال��رح��م��ن 
اأن��ه��ا  ال��ع��م��ل، تتيقن  ال��را���س��د وزم����الء 
ت���ت���وج���ه ن���ح���و امل�����زي�����د م�����ن ال���ت���اأث���ري 
والك��ت�����س��اح يف جم��ال الإع���الم بالعامل 
اأي�سا، ون�سب امل�ساهدة  العربي والعامل 

املرتفعة خري دليل على ذلك. 
 

هل تعتقد اأن انت�شار الإعالم 
اجلديد موؤذن بانقرا�س

الإعالم التقليدي؟
ل ����س���يء ي��ل��غ��ي ���س��ي��ئ��ا، ج���وال���ك ب���ه اآل���ة 
حا�سبة، لكن هذا مل يجعلنا ن�ستغني عن 
الراديو  العملية،  الكبرية  الآلة احلا�سبة 
مل ينقر�س، الكتاب الورقي مل ينقر�س، 
احل��دي��ث ع��ن الن��ق��را���س لأي جم��ال هو 
يف ك��ث��رٍي م��ن مناحيه وه���م. لكن م��ن ل 
�سيكون  الإع��الم اجلديد،  ملواكبة  يتطور 

يف املوؤخرة، وهذا نذير �سوؤم له.

يقال اإن وزير العمل الراحل 
الدكتور غازي الق�صيبي،

من ال�شخ�شيات التي تاأثرت بها 
كثريا.. ما تعليقك؟  

غ��ازي، غفر اهلل ل��ه، ظ��اه��رة، واأع��ن��ي بها 
الومي�س  مثل  تاأتي  التي  الظواهر  تلك 
مثل  اأث��راً  لكنها ترتك  ب�سرعة ومت�سي، 
على  ال�شاقط(  )ال�شهاب  نيزك  �شقوط 

الأر�س، مثل الزلزال اأو اخل�سف.
والإدارة  ال��ث��ق��اف��ة  اأر������س  يف  ح��ف��ر 
مبرور  ولو  تن�سى  لن  ب�سمة  و�سع  حتى 
واأكادمييا  مربيا  اأحببته  ال�سنني.  مئات 
و�سرفت  قف�سات معي،  له  وك��ان  ومثقفا، 
ب����ح����وارات م��ع��ه يف »اإ�������س������اءات« واأّل���ف���ت 
القيمي  امل��خ��زون  دي��ن  لأ���س��دد  كتابا  عنه 

واملعريف الذي اأ�سافه اإيل. 
اأو  ال���ت���غ���ي���ري  اأن  غ��������ازي  ع���ل���م���ن���ي 
�سخمة،  �سريبة  ول���ه  �سعب  ال��ت��ج��دي��د 
لقد �سرب على كل الهجوم، وحني اعتذر 

كان  لهم.  �سديقا  اأ�سبح  خ�سومه  منه 
مت�ساحما واإن�سانا جداً. 

 
مت اختيارك عام 2010 من قبل 

جملة اأريبيان بزن�س لتكون
�صمن اأقوى 100 �صخ�صية عربية.. 

ماذا يعني لك ذلك؟
اأين اخ��رتت يف هذه  م��ن ف�سل اهلل علي 
 2007 من  بداية  �سنوات  خم�س  القائمة 

ثم لأربع �سنوات ما�سية متوالية.
ميثل احل�سور الذي اأقوم به، �سواء 
يف الإعالم الف�سائي اأم الإعالم اجلديد، 
م�سوؤولية،  اأي�ساً  ولكنها  يبهجني،  وه��ذا 
وي�����س��ي��ف علينا  م�����س��وؤول��ي��ة  ف��ال��ت��ق��دي��ر 

حتديات كربى. 

اأي�صا يوجد تركي الدخيل 
على م�صتوى تويرت �صمن اأكرث

100 �صخ�صية تاأثريا يف العامل 
العربي .. تعليقك؟ 

الدخيل،  لرتكي  املتابع  يعلق  اأن  اأمت��ن��ى 
اأن  اأم���ر مبهج  ل��ك��ن ه��و  اأن����ا،  اأع��ل��ق  اأن  ل 
ال��ت��اأث��ري على حميطه،  ل��الإن�����س��ان  ي��ك��ون 
اأن  ي��ت��ط��ور  اأن  جمتمعي،  دائ��م��ا  يهمني 
يكون اأف�سل، اأن ي�سعد يف حياته اأكر من 

خالل الرتكيز على الإيجابية وال�سعادة 
والنطالق يف هذه احلياة اجلميلة التي 

هي هدية اهلل لنا. 

�صهد دي�صمرب املا�صي رحيل
من �شمي باأيقونة حماربة 

العن�شرية ني�شلون مانديال..
ما راأيك يف هذه ال�شخ�شية؟

م��ان��دي��ال رج���ل ع��ظ��ي��م، ورم���ز م��ن رم��وز 
وكافح  لبلده،  ق��دم  العن�سرية،  مكافحة 
اأن يكافح  باإمكانه  ك��ان  ب��ل��ده،  داخ��ل  م��ن 
خ����ارج ج��ن��وب اأف��ري��ق��ي��ا ل��ك��ن��ه اأ���س��ر على 
الت�سحيح من الداخل، اإ�سافة اإلى �سفة 

الت�سامح.
لقد كان باإمكانه اأن مي�سك باحلكم 
لكنه  ال��زن��ازي��ن،  يف  �سّجانيه  ي�سع  واأن 

�سافحهم.
ح���اف���ظ ع��ل��ى امل�����س��ل��م��ني م���ع اأن��ه��م 
الدولة  دي��ن  امل�سيحية  يجعل  ومل  اأقلية 
ذلك،  يفعل  اأن  باإمكانه  اأن  مع  الر�سمي، 
و�سع د�ستورا للبي�س وال�سود معا، وكان 
اجلمهورية  رئا�سة  يح�سر  اأن  باإمكانه 
بال�سود، على اعتبارهم اأكرية، لكنه مل 
لقد  مانديال.  نكهة  �سر  ه��و  ه��ذا  يفعل، 

كان اإ�سافة اإن�سانية للعامل كله.
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تقنية

شراكة استراتيجية
بين الجامعة و »غوغل«

الوليدي:
الخطوة تضع
40 خدمة 
جديدة بين 
أيدي منسوبي 
الجامعة

العلياني: 
الشراكة تندرج 
ضمن مساعي 
التحول لالقتصاد 
المعرفي

إعداد منصور العياف

الإدارة  يف  مم��ث��ل��ة  اجل��ام��ع��ة  ع��ق��دت 
���س��راك��ة  امل��ع��ل��وم��ات،  لتقنية  ال��ع��ام��ة 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة م���ع ال�����س��رك��ة ال��ع��امل��ي��ة 

 .Google »غوغل«
ال��ع��ام��ة لتقنية  ل�����الإدارة  ووف��ق��ا 
بهذه  تكون  اجلامعة  ف��اإن  املعلومات 
ال�������س���راك���ة ����س���ب���اق���ة ع���ل���ى امل�����س��ت��وى 
توفر  حيث  املجال،  هذا  يف  الإقليمي 
نطاق  على   Google خ��دم��ات  جميع 
و�سيتمكن   kku.edu.sa اجل��ام��ع��ة 
طالب  من  اجلامعة  من�سوبي  جميع 
واأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ت��دري�����س وم��وظ��ف��ني 
من ا�ستخدام كافة اخلدمات من دون 

متييز.
اخل������دم������ات  ك������اف������ة  اأن  ك�����م�����ا 
وال���ت���ط���ورات امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ال���ت���ي تتم 
على  اأي�سا  �ستنعك�س   Google على 

خدمات اجلامعة ب�سكل مبا�سر.
الإدارة  على  العام  امل�سرف  واأك��د 
ال��دك��ت��ور  امل��ع��ل��وم��ات  لتقنية  ال��ع��ام��ة 
اإمييل  اإط���الق  اأن  ال��ول��ي��دي  ع��ب��داهلل 
وت��ط��ب��ي��ق��ات »غ����وغ����ل« يف اجل��ام��ع��ة 
�سركة  م��ع  ا�سرتاتيجية  �سراكة  يعد 
خدمات  تطوير  ط��ري��ق  يف   Google
التي متكن الطالب  املعلومات  تقنية 
واملوظفني  التدري�س  هيئة  واأع�ساء 
من ال�ستفادة من 40 خدمة جديدة.

وردا على �سوؤال عن حجم النقلة 
مع  ال�سراكة  حتدثها  اأن  ميكن  التي 
»غ���وغ���ل«، ق���ال وك��ي��ل امل�����س��رف ال��ع��ام 
املعلومات  العامة لتقنية  الإدارة  على 
البداية  »يف  العلياين  �سامل  الدكتور 
���س��ي��ت��م��ك��ن م��ن�����س��وب��و اجل���ام���ع���ة م��ن 
على   Google خ���دم���ات  ا���س��ت��خ��دام 
kku.edu. النطاق الر�سمي للجامعة
من  الو�سول  �سهولة  يعني  وه��ذا   sa
امللفات  وم�ساركة  العامل  يف  مكان  اأي 
التي  الفرتا�سية  التجمعات  واإن�ساء 
تخدم العملية التعليمة بني من�سوبي 

اجلامعة«.
يف  ت�����ط�����ورات  اأي  اأن  واأ������س�����اف 
امل�����س��ت��ق��ب��ل  يف   Google خ�����دم�����ات 
�ستنعك�س على اخلدمات الإلكرتونية 

يف اجلامعة ب�سكل تلقائي.
اخل����دم����ات  ه������ذه  اأن  واأو�������س������ح 
معريف  جم��ت��م��ع  اإي���ج���اد  يف  �ست�ساعد 
يف اجل��ام��ع��ة وامل��ن��ط��ق��ة ب�����س��ك��ل ع���ام، 
الوطنية  دعم اخلطة  »ي�سهم يف  مما 
للتحول لقت�ساديات املعرفة، ناهيك 
ع���ن الأم�������ان، وال�����س��ع��ة ال��ت��خ��زي��ن��ي��ة، 
و�سهولة ال�ستخدام، و�سمان الكفاءة، 
والإمي��ي��الت  امل��ل��ف��ات  اإدارة  و���س��ه��ول��ة 

اإلكرتونيا«.
ع��م��ل��ي��ة  اأن  ال����ع����ل����ي����اين  وب�������ني 
التاأثري  دون  ب�سال�سة  متت  النتقال 
على اأي من حمتوى امل�ستخدمني اأو 
ح�ساباتهم،  موؤكدا اأن الأرقام ال�سرية 
و�سعها  على  �ستبقى  للم�ستخدمني 
التطوير  ه��و  �سيطراأ  »وم���ا  ال�سابق، 
 Gmail فقط، و�سيجد امل�ستخدم على
ال��ك��ث��ري م��ن اخل��دم��ات ال��ت��ي �ستوفر 

الوقت واجلهد على اجلميع«

كثري   Google ع��ل��ى  وي��ت��وف��ر 
من اخلدمات التي تتيح للم�ستخدم 
خاللها  من  ي�ستطيع  خيارات  عدة 
دون  اليومية  اأعماله  اأغلب  اإجن��از 

عناء، ومنها: 

Google Gmail
وه���ي خ��دم��ة ال��ربي��د الل��ك��رتوين 
ال������ذي ي��ت��ي��ح ل��ل��م�����س��ت��خ��دم ق��ائ��م��ة 
ت���ط���ول م����ن امل����ي����زات م��ن��ه��ا ح��ف��ظ 
تلقائيا،  م�ستمر  ب�سكل  ال��ر���س��ائ��ل 
كما ميكنه حفظها يف الوقت الذي 

يرغب فيه بنقرة واحدة.
وت��ت��م��ي��ز اخل���دم���ة ب��ال�����س��رع��ة 
ال��ع��ال��ي��ة وال���س��ت��ج��اب��ة ل����الأوام����ر، 
ما  ال��ربي��د،  داخ���ل  التحدث  وتتيح 
بحاجة  لي�س  امل�����س��ت��خ��دم  اأن  يعني 
لربنامج حمادثات خارجي، بل اإنه 
ي�ستطيع التحدث مع جميع جهات 
الت�سال املوجودة لديه يف الربيد، 

وال�سوت  الكتابة  خ��الل  وذل��ك من 
مم��ي��زات��ه  اأروع  وم����ن  وال���������س����ورة،  
متميزة  ف��ل��رتة  ب��ن��ظ��ام  يتمتع  اأن����ه 

للر�سائل غري املرغوب فيها
اأي�����س��ا خ��دم��ة التقومي  وي��ت��ي��ح 
اخل���ا����س ب��امل�����س��ت��خ��دم، ف��ه��و ي��ق��وم 
ر�سائل  وير�سل  مبواعيده  بتذكريه 
م���ب���ا����س���رة ل����ه مب���ه���م���ات���ه،   ك���م���ا اأن 
برتجمة  القيام  امل�ستخدم  باإمكان 
 Gmail ب��ري��د  نف�س  م��ن  الر�سائل 

بح�سب اللغة التي يرغب فيها

Google Calendar
مواعيد  حت��دي��د  ال��ت��ق��ومي  وي�سهل 
املنا�سبة  الأوق�����ات  يف  الج��ت��م��اع��ات 
ب�ساأن  للجميع، كما يقدم تذكريات 
م�ساركة  ويتيح  الج��ت��م��اع��ات  ه��ذه 
ال����ت����ق����ومي����ات م�����ع زم�������الء ال��ع��م��ل 

ومن�سوبي جهة العمل كافة.
يوم  تنظيم  م��ن  اأي�سا  وميكن 

امل�������س���ت���خ���دم ال������ذي مي��ك��ن��ه ك��ذل��ك 
على  تذكري  ر�سائل  على  احل�سول 
اأو م�ستندات  هاتفه، واإرف��اق ملفات 

وم�ساركتها مع من يريد.

Google Groups
وه��ي خ��دم��ة مقدمة م��ن »غ��وغ��ل« 
او  جمموعات  اإن�ساء  اإمكانية  تتيح 
معينة،  جم��م��وع��ة  اإيل  الن�����س��م��ام 

وتتيح التوا�سل وتبادل الر�سائل.

Google Drive
وهي خدمة مقدمة من قبل �سركة 
ميلك  �سخ�س  لأي  تتيح  »غ��وغ��ل« 
بريدا علي »غوغل« امتالك ح�ساب 
ي�ستطيع  دراي��ف  جماين ل»غوغل« 
اأن يحّمل عليه ما يريد، وي�ستطيع 
اأو  الأ���س��دق��اء  م�����س��ارك��ة  ب��ع��د  فيما 
ال���ع���ام���ة امل���ل���ف���ات وامل����ج����ل����دات م��ن 
اأو  اإر�ساله لهم رابط حتميل  خالل 

معاينة  على  ويقدر  للروؤية،  رابطا 
اأي  اإيل  اإر���س��ال��ه  م��ا مت رف��ع��ه ق��ب��ل 
�سخ�س للتاأكد من �سالمة الرابط، 
وي���ع���ر����س ع��ل��ى امل�����س��ت��خ��دم اأي�����س��ا 
ال���ذي مت رفعه  امل��ل��ف  ع��ن  تفا�سيل 
قام  وم��ن  عليه،  التعديل  حيث  من 
يف  معه  امل�����س��ارك��ني  وم��ن  بالتعديل 

نف�س الوقت.

Google Analytics
وفيها ي�ستطيع امل�ستخدم احل�سول 
اإح�سائيات تف�سيلية عن زوار  على 
اجلغرافية  مناطقهم  حت��دد  املوقع 

والكثري من الإح�سائيات املفيدة.

Google Books
تتيح لك اإمكانية البحث عن الكتب 
ال�����س��ف��ح��ات منها،  ب��ع�����س  وت�����س��ف��ح 
وال���ت���ع���رف ع��ل��ي��ه��ا ب�����س��ك��ل ج���زئ���ي، 
والبحث عن كتب يف جم��ال معني، 

علي  التعرف  تتيح  اخل��دم��ة  وه��ذه 
البحث  واأي�سا  �سرائها،  قبل  الكتب 

عن الكتب اخلا�سة مبجال معني.

Google Plus
اأح��دث خدمات »غ��وغ��ل«، فهي  هي 
ان�سمت  التي  الجتماعية  ال�سبكة 
الأخرى  الجتماعية  ال�سبكات  اإيل 

ك�«في�س بوك« و«تويرت« وغريها.
لتقنية  العامة  الإدارة  وت��وؤك��د 
»غ���وغ���ل«  خ���دم���ات  اأن  امل���ع���ل���وم���ات 
ي��ت��واف��ر فيها ال��ع��دي��د م��ن امل��ي��زات، 
النتهاء  قريبا  يتم  اأن  املقرر  وم��ن 
م�����ن ع����م����ل ������س�����روح�����ات م��ف�����س��ل��ة 
ع���ن ك��ي��ف��ي��ة ال���س��ت��خ��دام وامل���ي���زات 
الإ���س��اف��ي��ة. وي��اأت��ي ذل��ك �سعيا من 
املعلومات  لتقنية  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
اإلى توفري اأرقى اخلدمات ملن�سوبي 
اجلامعة والبيئة الإلكرتونية املثلى 

للعمل.
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ريتويت

هند�سة  علم  يف  عمله  ب���داأ  لبناين،  اأ���س��ل  م��ن  مهند�س  ه��و  فا�سل،  ط��وين 
الربجميات عام 1990. ومن اأول اأعماله، و�سع الت�سور املبدئي لأول م�سغل 

مو�سيقى يعتمد على قر�س �سلب للتخزين.
 ويف عام 2001م ان�سم طوين اإلى �سركة اآبل لي�سهم يف اإنتاج ipod قبل 
اأن ي�سبح يف عام 2006 رئي�سا للق�سم ويتدرج بعد ذلك يف منا�سب عدة حتى 
اأ�سبح م�ست�سارا خا�سا ل�ستيف جوبز يف تطوير كافة منتجات ال�سركة، حتى 
 Nest »ن�ست لبز«  با�سم  �سركة خا�سة  وتاأ�سي�س  ا�ستقالته يف 2010  اإع��الن 
Labs مهتمة ب�سناعة اأجهزة ذكية تتحكم بحرارة املنازل تقوم بفهم طبيعة 
اأجهزة  ت�سغيل  فيه  يتوجب  ال��ذي  الوقت  اإل��ى  والتنبيه  املنزل  داخ��ل  اجل��و 

التكييف اأو اإطفاوؤها.
ب�سرائها من  الأخ���رية  لتقوم  اأث���ارت ف�سول قوقل  ه��ذه،  »ن�ست لب��ز« 
اإلى قائمة الأثرياء وي�سبح  طوين مقابل 3.2 مليار دولر، وين�سم فا�سل 

مثال يحتذى به بني اأقرانه من املربجمني الناجحني يف هذا املجال.
تقفز  ال���دوام،   على  ويالحقهم  الف�سول  ينتابهم  الذين  من  كغريي 

اأمامي اأ�سئلة دون اأن اأجد لها اإجابات �سافية.
الذكية  والتربيد  التدفئة  باأجهزة  تهتم  ب�سركة  غوغل  �ستفعل  فماذا 
ذكاء،  اأكر  «الثريمو�ستات« مع غوغل  اأنظمة  �ست�سبح  املنازل؟ وهل  داخل 
اإنه  اأم  اأو تزود مبحرك بحث مثال،  لرتينا الف�سول الأربعة يف يوم واح��د، 
مبقدورنا م�ستقبال �سراء منزل ذكي من ت�سميم غوغل، توجد به مدبرة 
اأ�سرب،  اأو  اآك��ل  اأن  اأري��د  اأج��وع وم��اذا  ذك��ي يعرف متى  منزل ذكية ومطبخ 
جمهود  ب��اأي  القيام  دون  فقط  الأوام���ر  يعطي  �سخ�س  جم��رد  اأن��ا  لأ�سبح 

يذكر؟.
الف�ساء  يف  امل�ستثمرين  اإن  اأق��ول  تلك،  اأ�سئلتي  اأمامهم  تت�سابق  ومل��ن 
املعلومات، على �سم كل مبتكر من  الإلكرتوين ومن بينهم غوغل، ح�سب 
موؤ�س�سات و�سركات وغريها نظري مقابل مادي متنحه قوقل لهوؤلء لعلمها 
ازداد  كلما  اأن��ه  اأي  البحث،  حم��رك  طريق  عن  املبلغ  تعوي�س  باإمكانه  اأن��ه 

البحث عن ال�سركة اأو املوؤ�س�سة، ازداد العائد املادي.
وما اأحوجنا هذه الأيام اإلى من يذكرنا مبا علينا فعله داخل منازلنا 
خلف  ورك�سنا  احل��ي��اة  م�ساغل  تنامي  م��ع  خ�سو�سا  اأي�����س��ا،  وخ��ارج��ه��ا  ب��ل 
األ يدرك  الطبيعي  بات من  ال�سرود حتى  و�سعت حجم  تكنولوجيا جوفاء 
اأين  اأو  �ساعة  اأن يفعل بعد  �ساعة وم��اذا عليه  م��اذا فعل قبل  ال�سخ�س منا 

يذهب ومن اأين ياأتي.
اأ�سهل،  التقنية يف جعل حياتنا  ت�ساعدنا  اأن  واملفيد حقا  من اجلميل 
امل�سيطر علينا وحتولنا  لتكون   لها  ا�ست�سالمنا  اأب��دا،  لكن ل يبدو جميال 

اإلى دمى ورجال اآليني.

نحن والتقنية

حسن أحمد العواجي

م���ع ���س��دة ال��ت��ن��اف�����س يف  ���س��وق احل��وا���س��ب ال��ل��وح��ي��ة وخ�����س��و���س��ا ذات 
الإمكانيات املتو�سطة، اأ�سبحت ال�سركات ل تكتفي بجهاز واحد يحمل 
كافة املوا�سفات القيا�سية، بل بات من الطبيعي اإنتاج جهازين اأو ثالثة 

تتنوع موا�سفاتها واأ�سعارها للو�سول اإلى جيب امل�ستهلك.
وهذا ما انتهجته �سركة هواوي ال�سينية، حيث ك�سفت موؤخرا عن 

.MediaPad 7 Youth2 جهازها اللوحي اجلديد
 ،1024X600 وياأتي اجلهاز اجلديد ب�سا�سة 7 اإن�س وبدقة عر�س
وب��ذاك��رة   Snapdragon200 ن��وع  م��ن  ال��ن��واة  رب��اع��ي  مبعالج  يعمل 
ع�سوائية 1GB، اإ�سافة لذاكرة داخلية حجمها 4GB وميكن تو�سعتها 
اأم��ام��ي��ة  ك��ام��ريا  ب��وج��ود   youth2 ويتميز   ،micro SD ب��ا���س��ت��خ��دام 
mah ، اإ�سافة لعمله  واأخرى خلفية بدقة VGA وبطارية بقوة 4100 

بنظام اأندرويد 4.3.
ت�سميمه  اأن  اإل  �سعيفة،  اجل��ه��از  م��وا���س��ف��ات  اأن  م��ن  وب��ال��رغ��م 
جميل، حيث يحمل غطاًء خلفيا ذهبيا من الأملنيوم مع اإطار معدين 
اأنيق. ومل يحدد حتى الآن موعد نزوله يف الأ�سواق ويرجح اأن يكون 

�سعره 130 دولرا فقط.

جهاز لوحي جديد من هواوي الصينية

ك�سفت قوقل ال�ستار عن اآخر ابتكاراتها الطبية وهو عبارة عن عد�سات ل�سقة ميكنها قيا�س معدل ال�سكر يف الدموع كل ثانية. واأفاد رئي�س م�سروع تطوير العد�سات الال�سقة الذكية 
يف �سركة »غوغل« املهند�س براين اأوتي�س اأن هذا اجلهاز النموذجي له نف�س �سكل وملم�س العد�سة الال�سقة الناعمة العادية، لكنه يحتوي بداخله على رقاقة متناهية ال�سغر وجهاز 

�سغري جدا لك�سف ال�سكر ي�سمح  مبراقبة معدلته يف الدمع ب�سكل متوا�سل.
و�سكل هذا الخرتاع ثورة لدى مر�سى ال�سكري الذين يقدر عددهم ب� 382 مليون �سخ�س يف العامل، ما �سيجعلهم يف مناأى عن �سحب نقطة دم من اأ�سابعهم عدة مرات يف اليوم 
لقيا�س ن�سبة ال�سكري. وتعمل هذه العد�سات الال�سقة من خالل ا�ستخدام �سريحة �سغرية مو�سولة، ولقط، اإ�سافة اإلى جهاز ا�ست�سعار لقيا�س ن�سبة اجللوكوز. ومن املقرر اأن ي�ستغرق 

هذا الخرتاع خم�س �سنوات على الأقل لريى النور وي�سل اإلى امل�ستهلكني، ملراقبة اجللوكوز لدى مر�سى ال�سكري بطريقة �سهلة واأقل �سررا من غرزات الأ�سبع التقليدية.

عدسة لقياس 
معدل السكر
في الدموع
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التسويف 
والتأجيل

تاأجيل  ه��و  التاأجيل  اأو  الت�سويف 
الأف���ع���ال امل��ط��ل��وب��ة لإجن����از مهمة 
اإل��ى ه��دف، وه��و �سمة  اأو الو�سول 
على  تبعث  ال�سخ�سية  �سمات  من 
ال�����س����ط����راب وت���ع���ط���ل الإ����س���ب���اع، 
ومي���ك���ن ت�����س��م��ي��ة ه����ذا ال���ن���وع من 

التاأجيل )زملة اأعرا�س غدا(.
يعانون  ال��ذي��ن  ف��الأ���س��خ��ا���س 
م����ن ال���ت���اأج���ي���ل امل����زم����ن ي���ج���دون 
اأن���ف�������س���ه���م ي���ع���م���ل���ون ب�������س���رع���ة يف 
اآخ���ر دق��ي��ق��ة، وح���ني ي��وؤج��ل ال��ف��رد 

اأن  ي�ستطيع  ل  م��ه��م��ا  م��و���س��وع��ا 
ل��دى  ال�����س��ائ��ع  وم���ن  ب���ه.  ي�ستمتع 
الأ����س���خ���ا����س ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون من 
ي�سعروا  اأن  غ���دا«  اأع��را���س  »زم��ل��ة 
فقد  جت��ت��اح��ه��م،  امل�����س��وؤول��ي��ات  اأن 
اأج����ل����وا ال���ع���دي���د م����ن الأم��������ور يف 
حياتهم، فاأ�سبح لديهم فواتري ل 
من  بد  ل  ،و�سيارة  دفعها،  من  بد 

اإ�سالحها.
وم����������ن امل������ظ������اه������ر �����س����دي����دة 
ال�������س���وء ل��ل��ت��اأج��ي��ل: ع����دم ال���ق���درة 

»ويكى« Wiki هى اأ�سهل قواعد البيانات 
العاملية،  ال�سبكة  ف��ى  تعمل  اأن  وميكنها 
امل�����س��ارك��ة  ع��م��ل��ي��ة  تب�سيط  ه���و  وال���ه���دف 
والتعاون يف تطوير املحتويات اإلى اأق�سى 

حد ممكن.
ومي��ك��ن ا���س��ت��خ��دام وي��ك��ي لأغ��را���س 
ك������ث������رية، ف����م����ن و�����س����ي����ل����ة ل���الح���ت���ف���اظ 
قاعدة  اإن�ساء  اإل��ى  �سخ�سية  مبالحظات 
ب��اإن�����س��اء م��واق��ع  م����رورا  ب��ي��ان��ات معرفية 
تقليدية، وميكن لربامج ويكي اأن تنا�سب 
تبقى  ذلك  ومع  الحتياجات،  من  كثريا 

هذه الربامج ب�سيطة يف فكرتها.
تب�سيط عملية  ومن مميزات ويكى 
حتوي  �سفحة  فكل  امل��ح��ت��وي��ات،  حت��ري��ر 
اأراد  راب���ط���ا ل��ت��غ��ي��ري حم��ت��وي��ات��ه��ا، ف�����اإذا 
ال�سفحة  حم��ت��وي��ات  تغيري  م��ا  �سخ�س 
و�سيظهر  الرابط  على  ي�سغط  اأن  فعليه 
وعندما  امل��ح��ت��وي��ات،  لتحرير  من���وذج  ل��ه 
اإ���س��اف��ة وت��ع��دي��ل م��ا ي��ري��د؛  ينتهي م��ن 
عليه اأن ي�سغط الزر لإر�سال التعديالت 

و�ستظهر ال�سفحة كما قام بتحريرها.
وت�������س���ت���خ���دم وي���ك���ي اأوام��������ر ���س��ه��ل��ة 
لتن�سيق حمتوياتها، فال حاجة لتعلم لغة 

وتعديل  اإ���س��اف��ة  يف  للم�ساركة   HTML
حمتويات م��واق��ع وي��ك��ي، وه��ذه الأوام���ر 
ت��ن��ا���س��ب اأغ��ل��ب ال��ن��ا���س مم��ن ل ميلكون 
خربة كبرية يف ا�ستخدام احلا�سوب اأو يف 

تطوير املواقع.
ب�سجل  وي��ك��ي  م��واق��ع  حتتفظ  كما 
�سخ�س  اأخ��ط��اأ  ف���اإذا  ال�سفحات،  لتاريخ 
ميكن  ال�سفحات  اإح����دى  حت��ري��ر  يف  م��ا 
ال�����رج�����وع اإل�������ى ال�������س���ف���ح���ات ال�����س��اب��ق��ة 
املحفوظة، وميكن املقارنة بني ال�سفحات 
لإظهار الفروق بينها، فال خوف هنا من 
ارتكاب الأخطاء، بل ميكن دائما الرجوع 

اإلى ن�سخ �سابقة من ال�سفحة.
تب�سيط  اأي�������س���ا:  مم��ي��زات��ه��ا  وم����ن 
ويكي  فمواقع  املحتويات،  تنظيم  عملية 
تعمل كقاعدة بيانات مت�سعبة، ميكنك اأن 
تريد.  التي  بالطريقة  املحتويات  تنظم 
كثري من برامج اإدارة املحتويات جتربك 
للمحتويات  حم���دد  تنظيم  اإن�����س��اء  ع��ل��ى 

قبل اأن تقوم بكتابة اأي �سيء.
اأن  ت�ستطيع  ف���اإن���ك  وي��ك��ي  يف  اأم����ا 
ت��ن��ظ��م امل��ح��ت��وي��ات ع���ن ط��ري��ق الأق�����س��ام 
اأن  ل��ل��زائ��ر  اأق�����س��ام، ومي��ك��ن  اأو م��ن دون 
التي  الروابط  املوقع من خالل  يت�سفح 
تربط بني ال�سفحات، وميكن اجلمع بني 
الطريقتني اأو ابتكار طرق اأخرى لتنظيم 
املرونة غري متوافرة يف  املحتويات، هذه 

برامج اإدارة املحتويات التقليدية.

د. هناء رزق محمد
وكيلة كلية العلوم واآلداب للبنات
 بمحايل لشؤون الطالبات
»المجمع العلمي«

ل���الأه���داف املهمة  ال��و���س��ول  ع��ل��ى 
اإجن���از  اإن ع���دم  يف احل���ي���اة، ح��ي��ث 
اأو عدم  املنا�سب  الوقت  الأ�سياء يف 
اإجن��ازه��ا على الإط���الق ق��د يفقد 

الفرد فر�سا ثمينة.
و���ش��ح��ي��ة ال���ت���اأج���ي���ل امل��ف��رط 
يعي�س يف اأحالم اليقظة فال يفعل 
�سيئا وي��ظ��ل ح��امل��ا ع��اط��ال وراأ���س��ه 
تتحقق.  مل  التي  باخلطط  مليئ 
وهذا ال�سخ�س يجيد احلديث من 
الآخرين يف  ي�سارك  اأي  فعل،  دون 

كليات »ويكي« أسهل قواعد البيانات في جيلها الثاني 
المجتع 

حول العالم 
: أستراليا 

نموذجا
شذى الشبرمي

ل ي�ستخدم م�سطلح »كلية املجتمع 
» يف اأ�سرتاليا لكن توجد موؤ�س�سات 
عبارة  وه��ي  لها  م�سابهة  تعليمية 
عن كليات اأو معاهد فنية اأو كليات 
وهي  امل�ستمر،  للتعليم  معاهد  اأو 
مبنزلة موؤ�س�سات تعليمية تخ�سع 
كما  املقاطعة،  اأو  الولية  لقوانني 
املوؤ�س�سات  من  متزايد  عدد  يوجد 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة اخل��ا���س��ة ال��ت��ي ت��ق��دم 
والتي  التعليمية  اخل��دم��ات  نف�س 
ت�سميتها  ع��ل��ى  حم��ل��ًي��ا  ا���س��ط��ل��ح 

»كلية«.
وت������اأخ������ذ ت���ل���ك امل���وؤ����س�������س���ات 
م�سوؤولية  عاتقها  على  التعليمية 
ت��ع��ل��ي��م ال���ك���ب���ار، وه����و ت��ق��ل��ي��د ب���داأ 
ال��ق��رن  منت�سف  يف  ا���س��رتال��ي��ا  يف 
تعقد  ك��ان��ت  ع�سرحينما  ال��ت��ا���س��ع 
مل�ساعدة  م�سائية  درا���س��ي��ة  ف�سول 
القراءة  مهارات  حت�سني  يف  الكبار 
وال����ك����ت����اب����ة واحل���������س����اب ل���دي���ه���م. 
ا�سرتاليا  يف  اجل��ام��ع��ات  وغ��ال��ب��ي��ة 

بداأت من مثل هذه الف�سول.
اأم���������ا ال������ي������وم ف����ت����ق����وم ه����ذه 
بتقدمي مواد  التعليمية  املوؤ�س�سات 
درا�سية تهدف اإلى التنمية الذاتية 
تعلم  خمرجات  وحتقيق  لالأفراد، 
ترتبط بتوفري فر�س عمل، حيث 
فيها  التعليمية  ال���ربام���ج  تغطي 
الدرا�سية  امل��واد  من  وا�سعا  جم��ال 
التي تتنوع ما بني الفنون واللغات 

واإدارة الأعمال.
 وغ��ال��ب��ا، م��ا ت��ك��ون ال��درا���س��ة 
اأثناء  اأو  امل�سائية  ال��ف��رتات  يف  بها 
تتالءم  لكي  الأ�سبوع  نهاية  عطلة 
مع احتياجات املتعلمني بها الذين 
يرتبطون باأعمال ذات دوام كامل. 
وي��ك��ون مت��وي��ل ه���ذه ال��ك��ل��ي��ات من 
اأو امل��ن��ظ��م��ات غري  ق��ب��ل احل��ك��وم��ة 

الربحية.
ه��ذه  يف  التعليم  ت��ط��ور  وق���د 
حاجات  م��ع  يتنا�سب  مب��ا  الكليات 
امل���ج���ت���م���ع امل����ح����ل����ي. ف����ف����ي ف����رتة 
ال��ث��م��ان��ي��ن��ات م���ن ال���ق���رن امل��ا���س��ي 
اإلى  كانت هناك حاجة يف املجتمع 
تعلم مهارات ا�ستخدام الكمبيوتر، 
املتعلمني  م��ن  الآلف  التحق  ل��ذا 
الكمبيوتر.  لدرا�سة  الكليات  بهذه 
الكليات  ه��ذه  معظم  حت��ول��ت  كما 
بنهاية القرن املا�سي اإلى منظمات 
تنمية  اإلى  تهدف  معتمدة  تدريب 
الأف����راد مب��ا يتنا�سب مع  م��ه��ارات 

�سوق العمل.
امل��وؤ���س�����س��ات  ه����ذه  ول مت��ن��ح 
ال��ب��ك��ال��وري��و���س  درج����ة  التعليمية 
اجت��اه  م��ن  ال��رغ��م  على  لدار�سيها 
العديد منها اإلى عقد اتفاقات مع 
توفري  بهدف  اجلامعات  من  ع��دد 
ف���ر����س مل���ن���ح ال����درا�����س����ني درج�����ات 

علمية منها.

د م فيفر الهادي     
كلية العلوم و اآلداب للبنات 
بمحايل عسير    

التي  الأ�سباب  من  ولعل  الأف��ك��ار. 
تف�سر هذا ال�سلوك ما يلي:

• توحي املمار�سة الإكلينيكية 
يرتبط  امل��زم��ن  ال��ت��اأج��ي��ل  اأن 
ب��ن��م��ط ال��ت��ن�����س��ئ��ة ال��ت�����س��ل��ط��ي، 
ال�سيطرة  �سديدا  ف��ال��وال��دان 
ا�ستثارة  يف  يف�سالن  والتحكم 
�سعور التعاون لدى اأولدهما، 
نوعا  التاأجيل  يكون  وبالتايل 
م��ن ال�����س��ل��وك ال���ع���دواين وه��و 
ط��ري��ق��ة م���ن ب���ني ع����دة ط��رق 
ح���ت���ى ي���ح���اف���ظ ال����ف����رد ع��ل��ى 
ويعرب  ال�ستقالل  م��ن  درج��ة 

عنها.
وراء  الكامنة  العوامل  • اأحد 
احلاجة  ه��و  املتكرر  التاأجيل 

اإلى تخفي�س القلق.
يلعب  الف�سل  من  اخل��وف   •

دورا يف التاأجيل املزمن .
ل��دي��ه��م  ه�������وؤلء  اأن  ك���م���ا   •
م���������س����ت����وي����ات م����ف����رط����ة م��ن 
الفرد  ي�سع  وح��ني  ال��ط��م��وح، 
م�������س���ت���وى ط����م����وح ع�����ال غ��ري 

منطقي فقد �سمن الف�سل .
للتغلب  حلول  يوجد  اأن��ه  وامل��ف��رح 
على ال��ت��اأج��ي��ل امل��زم��ن، وه��ي على 

النحو التايل:
نحو  موجها  اأ�سلوبا  اتخذ   •
مبعنى  الزمن:  ولي�س  املهمة 
الثالجة  �ساأ�سلح  لنف�سك  قل 
وال�سيارة ول تقل �سوف اأعمل 

من 8 �سباحا اإلى 12 ظهرا.
قبل  ال�سارة  غري  املهام  اأّد   •

املهام ال�سارة اأو اللعب.
• جتنب احلديث بكرة قبل 

الفعل. 
• �سع لنف�سك اأهدافا فرعية 
ول حتاول اأن ت�سل اإلى اأعلى 

اأهدافك بقفزة.
يتغلب على  الفعل  اأن  • اعلم 

القلق.
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حمور  املعرفة  جعل  يف  الكونية  اهلل  �سنة 
الذين  ي�ستوي  هل  »ق��ل  تتغري  ل  التغيري 
اأمر  وح��ني  يعلمون«،   ل  والذين  يعلمون 
القراءة  بفعل  العزيز  كتابه  يف  تعالى  اهلل 
ك����ان الأم�����ر م��ف��ت��وح��ا ع��ل��ى اأف����ق ال���ق���راءة 
ال���وا����س���ع ال����ذي ب���ه ي��ك��ون ت��ك��وي��ن ال��وع��ي 

وعمارة الكون اأيا كانت اآلية هذه القراءة.
اأمي  ونزل القراآن العظيم على نبي 
ع��ل��ى اخ���ت���الف امل��ف�����س��ري��ن ح����ول م��ف��ه��وم 
الأم����ي����ة، ل��ك��ن اهلل اأم�����ره ع��ل��ي��ه ال�����س��الة 
اأن  اخللق  يعّلم  وكاأنه  بالقراءة  وال�سالم 
اأفق القراءة اأو�سع من اأن يخت�س بالكتاب 
كالقراءة  اأخ���رى  اآف��اق��ا  ي�سمل  ب��ل  والقلم 
الذهنية والتاأمل اإلى ما اأتى بعد ذلك من 
م�ساحات اأو�سع للقراءة جاءت تالية لفعل 
الع�سر  اإل���ى  امل��ع��روف��ة،  باآلياتها  ال��ق��راءة 
احلديث الذي تعددت فيه منافذ القراءة 
رمب��ا مل  ب�سورة  املعا�سرة  الأج��ي��ال  اأم���ام 

ت�سبق.
ب��اإت��اح��ات  احل��دي��ث��ة  التقنية  ظ��ه��رت 
م�ساحات  املت�سفح  اأم����ام  جعلت  ق��رائ��ي��ة 
اأجهزة  بدايتها مع  للقراءة وكانت  اأرح��ب 

ال��ك��م��ب��ي��وت��ر ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ال���ت���ي اأت���اح���ت 
ت�سم  ال��ت��ي  ال�ساملة  املكتبات  للمت�سفح 
التي  ال��ك��ت��ب  اأّم�����ات  م��ن  الآلف  ع�����س��رات 
مي��ك��ن��ه حت��م��ي��ل��ه��ا ع��ل��ى ج���ه���ازه ك��امل��ك��ت��ب��ة 
التي  ال�سعرية  املو�سوعة  وك���ذا  ال�ساملة 
و���س��ل��ت مل��ل��ي��وين ب��ي��ت م��ن ال�سعر اإ���س��اف��ة 
م���ن يهتم  اأو  اأ���س��ح��اب��ه��ا  ن�����س��ط  مل��وؤل��ف��ات 
ب��اإن��ت��اج��ه��م ع��ل��ى و���س��ع��ه��ا ع��ل��ى اأق���را����س 
م����دجم����ة ����س���وت���ي���ة ك����م����وؤل����ف����ات ال�����س��ي��خ 
والع�سماوي  املتنبي  ودواوي���ن  ال�سعراوي 

وغريهم .
وال����ي����وم ت���ق���دم ال�������س���رك���ات امل��ع��ن��ي��ة 
على  ت��ق��وم  ت��اري��خ��ي��ة  م��ق��ارب��ة  بالتقنية 
اأج��ه��زة  م��ع  التقنية  احل��وا���س��ب  م��ق��ارب��ة 
باأن  كفيلة  اأجهزة  يف  املحمولة  الت�سال 
تلغي ما كان ي�سمى باحلا�سب الآيل، وهو 
تقدم هائل يف م�سار التقنية الذي يهمنا 
منه اأن نقف على تاأثريها يف تعزيز فعل 
ال���ق���راءة ع��ن��د الأج���ي���ال امل��ع��ا���س��رة، وه��و 
ت���اأث���ري م���ن وج��ه��ة ن��ظ��ري اإي��ج��اب��ي واإن 
الورقي  الكتاب  ح�ساب  على  اأحيانا  ج��اء 
يف  اأ�سلفنا  كما  ال��ق��راءة  ففعل  �سري،  ول 

الكرمي  ال��ق��راآن  بن�س  منفتح  ال��ت��ق��دمي 
على كل الآفاق القرائية.

ل��ق��د اأ���س��ب��ح امل��ت�����س��ف��ح الإل���ك���رتوين 
ل��الأج��ه��زة احل��دي��ث��ة قريبا ج��دا م��ن فعل 
ال���ق���راءة وي�����س��ت��ط��ي��ع ب��ا���س��رتاك زه��ي��د ل 
يتجاوز قيمة كتاب ورقي واحد اأن يت�سفح 
ع�������س���رات ال��ك��ت��ب وال�����رواي�����ات وال�����س��ح��ف 
وامل����ق����الت، وي���ك���ون ح���ا����س���را يف وع����ي ما 
واجتماعية  ثقافية  حركة  من  به  يحيط 
و���س��ي��ا���س��ي��ة مب���ا ي��ع��زز الأم�����ل اأن ت��ت��ح��ول 
اأجهزة التقنية احلديثة اإيل اأجهزة داعمة 
والأم��ر يف هذا  والكتابة،  والقراءة  للوعي 
متاح اإذا ما اأرادت الأجيال لذلك اأن يكون؛ 
الإده��ا���س  م��رح��ل��ة  جت����اوزت  اإذا  فالتقنية 
اإيل  دوم���ا  ال��ع��رب��ي  امل�ستثمر  ع��ن��د  تنقلب 

غاياتها الإيجابية .
وه�������ي ت���ق���ن���ي���ة م����ط����واع����ة ت��خ�����س��ع 
حاجاته  ح�سب  توجيهها  يف  للم�ستهلك 
،اإ�سافة اإيل اأن مثل هذه التقنيات احلديثة 
اللغوي  للت�سحيح  عالية  بربامج  مدعمة 
ول��ه��ا اأث���ر خ��ف��ي دق��ي��ق يف ت��ع��زي��ز ال�سحة 

اللغوية، اإ�سافة اإيل تعزيز فعل القراءة.

الأم����ان����ة م�����س��وؤول��ي��ة ع��ظ��ي��م��ة وق��د 
القيادة  موقع  اإل��ى  اإن�سان  اأي  ير�سح 
وامل�سوؤولية، فهل فكر كل واحد فيما 
وهو  �سفات  من  به  يتحلى  اأن  يجب 

مرتبع علي ذلك املن�سب؟
ال����ب����داي����ة  ن����ف����رت�����س يف  دع����ن����ا 
ج����دارة  ع��ل��ى  ب���ن���اًء  مّت  الخ���ت���ي���ار  اأن 
من  بحزمة  م�سحوبا  وك��ان  واأحقية 
ال�ساحلة  ال�����س��روري��ة  اخل�����س��ائ�����س 
لع����ت����الء ال��������درج ال���وظ���ي���ف���ي م��ث��ل 
اأن  اإل  وامل����وؤه����ل،  ال��ك��ف��اءة واخل�����ربة 
املفيد  م��ن  اأخ����رى  خ�سائ�س  ه��ن��اك 
بها،  والتحلي  توافرها  وامل�ستح�سن 
العالقة  تقوية  يف  اأهمية  ذات  وكلها 
ب��ني امل�����س��وؤول وامل�����س��وؤول ع��ن��ه ون�سر 
احل����ب وال�����ود وط��ي��ب ال��ع��الق��ة بني 

مكونات املجتمع، ومنها:

ق�صاء احلاجات
تكاد تكون املعاناة عند اإنهاء امل�سالِح 
كل  بني  م�سرتكا  قا�سما  واملعامالت 
م���راك���ز خ��دم��ة ال��ن��ا���س، وك�����اأن ذل��ك 
فر�ٌس وقَدر ُكتب عليهم، يحدث هذا 
يف الوقت الذي ينتظر امل�سوؤول خريا 
وف��ريا، وث��واب��ا جزيال، واأج���را كثريا 
مطالبهم،  العباد  على  ي�سّهل  حينما 

َخرْيٍ  ِمْن  َتْفَعُلوا  )َوَم��ا  تعالى:  يقول 
اهلُل( )ال���ب���ق���رة:197(، وع��ن  َي��ْع��لَ��ُم��ُه 
ر����س���ول اهلل ���س��ّل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���س��ّل��م 
اأّن��ه ق��ال: »َم��ن كان �سهاًل هّيًنا ليًنا، 
)�سححه  ال���ن���ار«  ع��ل��ى  اهلل  ح����ّرَم����ُه 

الألباين(.

ع التوا�صُ
ال��ت��ع��ايل )التي  ن��ظ��رة ومم��ار���س��ة  اإن 
ت���اأخ���ذ اأ����س���ك���ال م���ت���ع���ددة( ت������وؤدي يف 
وتعطيل  ت��اأخ��ري  اإل���ى  امل��ط��اف  نهاية 
ما  اإنهاء م�سالح اخللق على خالف 
وال��ذوق  احلنيف  ال�سرع  به  يطالبنا 
ال����ع����ام، ي���ق���ول ���س��ب��ح��ان��ه وت���ع���ال���ى: 
»َواْخ���ِف�������سْ َج���َن���اَح���َك ِل���ْل���ُم���وؤِْم���ِن���نَي« 
)احلجر:88(، ويقول امل�سطفى عليه 
اأوح���ى  اهلل  »اإّن  وال�����س��الم:  ال�����س��الة 
َي��ْف��َخ��َر  ل  ح��ت��ى  ��ُع��وا  ت��وا���سَ اأْن  اإيّل: 
اأح���ٌد على  اأح���د، ول يبغي  اأح���ٌد على 

اأحد«)رواه م�سلم(. 

ُح�ْصُن اخُلُلق
عليه  اهلل  ���س��ل��ى  اهلل  ر����س���وِل  يف  ل��ن��ا 
ُتّتبع،  وق���دوة  ُي��ح��ت��ذى،  و���س��ّل��م مثال 
واجل���الل  ال���ع���ّزِة  ربُّ  ام��ت��دح��ه  فلقد 
َعِظيٍم(  ُخ��ُل��ٍق  َلَعلَى  �����َك  )َواإِنَّ بقوله: 

)القلم:4(، ويقول �سبحانه يف و�سِف 
ر�سوله عليه ال�سالة وال�سالم: )َوَلْو 
وا ِمْن  ا َغِليَظ الَقْلِب لْنَف�سُّ ُكْنَت َفظًّ
َحْوِلَك()اآل عمران: 159(، وعن اأن�ٍس 
ر�سي اهلل عنه قال: »كان ر�سول اهلل 
���س��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���س��ّل��م م��ن اأح�����س��ِن 
الّنا�ِس ُخُلًقا« )من حديث للبخاري(، 
وكان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سّلم 
اأح�سنَت  كما  »ال��ل��ه��ّم  فيقول:  ي��دع��و 
َخْلِقي فاأح�ِسْن ُخُلِقي« )رواه اأحمد(.

ال�صـــدق
ال�����س��دُق م��ن اأع��ظ��ِم خ�����س��ال اخل��ري، 
وه��و م��ن م��ك��ارِم الأخ����الِق التي جاء 
ال�����س��رع ب��ت��اأك��ي��ِده��ا والأم����ِر ب��ه��ا، فهو 
ُخ��ل��ق رف���ي���ٌع ي��ت��م��ّث��ل��ه الأف���ا����س���ل من 
النا�س، وق��د ج��اء الأم��ر بال�سدق يف 
َها الِذيَن اآَمُنوا  القراآن الكرمي: )َيااأَيُّ
��اِدِق��نَي(  ��ُق��وا اهلَل َوُك���وُن���وا َم���َع ال�����سَّ اتَّ
�سفَة  يفقد  وال���ذي  )ال��ت��وب��ة:119(، 
ول  عزيزا،  غاليا  �سيئا  َفَقَد  دق  ال�سّ
دنيا  الأ�سياء من  اأ�سغر  على  ُيوؤمتن 
دق  الّنا�س ف�سال عن ديِن اهلل، وال�سّ
 ، ل��ه ث���م���رات: ف��ه��و ي��ه��دي اإل����ى ال����رِبِّ
��ادق  وال���ربُّ ي��ه��دي اإل���ى اجل��ّن��ة، وال�����سّ

حمبوٌب عند اهلل وعند الّنا�س. 

من صفات 
المسؤول
د. علي سعيد القحطاني
وكيل كلية الطب للتطوير
األكاديمي والجودة

العودة 
للقراءة 
من بوابة 
التقنية
د. عبدالرحمن المحسني
 رئيس قسم اللغة العربية وآدابها
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نافذة

ك��م��ا اأ���س��ار م��ع��ايل م��دي��ر اجلامعة 
ف��اإن  املا�سي  الأ���س��ب��وع  مقاله يف  يف 
عامها  اأكملت  قد  »اآف���اق«  �سحيفة 
ونحن  امل���ط���ورة،  بن�سختها  الأول 
الآن ن��ب��داأ ع��ام��ا ج��دي��دا ن��اأم��ل اأن 
ي��ك��ون م��ك��ل��ال ب��ال��ن��ج��اح وال��ت��م��ي��ز.

ن��ت��ط��ل��ع  امل���ن���ا����س���ب���ة  ه�����ذه  ويف 
اإل����ى م��ق��رتح��ات واأف���ك���ار ال��زم��الء 
اجلامعة  من�سوبي  والزميالت من 
اأ�ساتذة وطالبا وموظفني مبا يعزز 
لل�سحيفة،  ال��ت��ط��وي��ري  ال��ت��وج��ه 
ه���ذه  اإل����ي����ن����ا  ت�������س���ل  اأن  ون������اأم������ل 
ال�سحيفة، اإمييل  على  املقرتحات 

حيث �ست�سكل لنا منطلقا  للعملية التطويرية امل�ستمرة لل�سحيفة، كما اأنها 
العام اجلامعي  له يف  ال��ذي نطمح  لل�سحيفة  البناء اجلديد  �ستكون �سمن 

القادم مب�سيئة اهلل تعالى.
بعد  ع�سري  منطقة  يف  �سحيفة  ث��اين  اأ�سبحت  ق��د  »اآف����اق«  و�سحيفة   
اأ�سهم يف  �سقيقتها الكربى �سحيفة »الوطن« التي كنت، واحلمد هلل- ممن 
بالغة  و�سعادتي  التاأ�سي�س.  مل�سروع  تنفيذيا  التاأ�سي�سية مديرا  درا�ساتها  بناء 
باأنني قد اأ�سهمت اأي�سا يف تطوير �سحيفة »اآفاق« التي تعد الآن من اأف�سل 

ال�سحف اجلامعية يف اململكة.
 ولعلمنا اأن القارئ هو الأ�سا�س يف عملية التطوير، فما نن�سده من اأ�سرة 
القراء هو اأن ي�سهموا معنا يف بناء فكر جديد ي�ساعدنا على نقالت تطويرية 

قادمة لل�سحيفة.

مرور عام..
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

األخيرة

موؤمتر التمري�س يف اململكة العربية ال�سعودية:العلوم واملهنة بني التحديات واحللول 

)كلية التمري�س بابها(

املوؤمتر الدويل اخلام�س للكيمياء.

املوؤمتر ال�سعودي الول للبيئة 

)مرك���ز الأمي��ر �سل�ط���ان بن عبدالعزيز للبحوث والدرا�سات البيئية وال�سياحية(

موؤمتر موؤ�س�سات التامني واملهن الإكتوارية يف اململكة العربية ال�سعودية

)كلية العلوم الدارية واملالية(

يوم املهنة الطبي ال�ساد�س  )كلية الطب باجلامعة(

10-11 جماد الول 1435ه�

26-29 جماد الول 1435ه�

18- 20 جماد الول 1435ه� 

7 -9 جمادى الثاين 1435ه�

من 1435/4/13 الى 1435/4/15

التاريخالفعالية والجهة المنظمة مفكرة الجامعة

بدون زعل
العتبار  يف  يــوؤخــذ  ل  ملـــاذا   •
الأن�شطة  يف  الطالب  م�شاركة 
األي�س  تخرجه؟  عند  الطالبية 
من الأجدر اأن مينح ميزة متيزه 
ع���ن غ���ره مم���ن ل ي��ع��رف عن 

اجلامعة غري كليته؟

الأن�����ش��ط��ة ال��ري��ا���ش��ي��ة يف   •
كــرة  دوري  وخــا�ــصــة  الــكــلــيــات 
ع�شرة  يف  وتنتهي  تبداأ  القدم 
ذلــك  ويح�صب  تــقــريــبــا،  اأيــــام 

ن�شاطا من الكلية! 

ارت����داء  اأ���ش��ب��اب  ت��ع��رف  مل   •
كرة  مباريات  يف  الكليات  طالب 
�صعارات  حتمل  مالب�س  الــقــدم 
اأن���دي���ة اأورب����ي����ة.. ن��ت�����ش��اءل: 
املالب�س  تلك  ت�صتبدل  ل  ــاذا  مل
من  خالية  بــاأخــرى  ــة  ــي الأوروب
وي�شجل  املجانية  الإع���الن���ات 
عليها ا�صم الكلية بدل من ذلك؟ 

احل��را���ش��ات  اأف����راد  ي�شتكي   •
اجلامعة  بوابات  على  الأمنية 

م���ن ن���ظ���رات ال���ش��ت��ع��الء من 
عند  اجلامعة  من�صوبي  بع�س 
ت�صريح  اأو  الهوية  ــراز  اإب طلب 
ــع هلل  ـــن تــوا�ــص الـــدخـــول.. »م

رفعه«!

ت�شمم  التي  ال�شعارات  بع�س   •
والندوات  للموؤمترات  خ�صي�صا 
التي تنظمها اجلامعة ل ت�صمن 
يوحي  ما  اأو  للجامعة  اإ�صارة  اأي 

باأنها هي التي تقوم بالتنظيم!

ـــالب  ـــط وال الــفــ�ــصــل  ــــــداأ  ب  •
يوا�صلون  يزالون  ل  والطالبات 
من  الأولى  الأيام  خالل  الغياب 
الدرا�شة.. وكاأن الغياب يف هذه 
الفرتة حق م�شروع لهم! اأين دور 
على  للق�صاء  والكليات  الأق�صام 

هذه العادة؟

باجلامعة  العلمية  اجلمعيات   •
ل تزال يف بياتها فال حركة ول 
على  حتى  جمعية  اأي  عن  خرب 

موقع اجلامعة!

اسبوعية جامعة الملك خالد
الصحيفة الجامعية االكثر انتشارا:

43 الف نسخة اسبوعيا
أول صحيفة جامعية تطبع بنظام الويب

توزع في كافة مناطق المملكة وخارجها
توزع كل اسبوع داخل صحيفة الوطن

شاركونا النجاح

أسبوعية جامعة الملك خالد
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