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الأ�ستاذ  اجلامعة  معايل  مدير  اأعلن 
ال����دك����ت����ور ع���ب���دال���رح���م���ن ب����ن ح��م��د 
ال�����داود اأن اجل��ام��ع��ة ب�����س��دد ت��ق��دمي 
ت�����س��ه��ي��ات ل�������س���راء ال��ك��ت��ب ال��ط��ب��ي��ة 
كلية  وط��ال��ب��ات  الأ���س��ا���س��ي��ة  لطاب 
ال��ط��ب ب��ك��اف��ة امل�����س��ت��وي��ات م��ن خ��ال 
���س��راء  �سيتم  ح��ي��ث  اجل��ام��ع��ة،  مكتبة 
اأو  ل��ل��ط��ال��ب  وت�سليمها  ال��ك��ت��ب  ه���ذه 
الأم��د  طويلة  ا�ستعارة  عرب  الطالبة 
م�ساعدة  وذل��ك  التخرج،  حتى  متتد 
اأ���س��ع��ار  ارت���ف���اع  م��ن اجل��ام��ع��ة نتيجة 

�سراء الكتب الطبية املتخ�س�سة.
ج�������اء ذل�������ك خ�������ال ت���د����س���ي���ن���ه، 
اخل��م��ي�����ض امل��ا���س��ي، م��ع��ر���ض ال��ك��ت��اب 
ال��ط��ب��ي ال���راب���ع ع�����س��ر ال����ذي نظمته 
مع  بالتعاون  املكتبات  ���س��وؤون  ع��م��ادة 
بح�سور  والتوزيع،  للن�سر  �سم�ض  دار 
وك���ي���ل اجل���ام���ع���ة الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور 
م�����رع�����ي ب������ن ح�������س���ن  ال���ق���ح���ط���اين 
عبداهلل  الدكتور  الطب  كلية  وعميد 
الكليات  عمداء  من  وع��دد  الع�سريي 

وروؤ�ساء الأق�سام.
وف�������ور و�����س����ول ال�����������داود، ق�����ض 
�سريط الفتتاح ثم جتول يف املعر�ض 
واط��ل��ع ع��ل��ى م��ا ي��ح��وي��ه م��ن م��راج��ع 
وح��دي��ث��ة،  متخ�س�سة  طبية  علمية 
وحث الطاب والطالبات على ال�سعي 
مبا  العلمي  والتح�سيل  التميز  نحو 
بالرقي  وط��ن��ه��م  وع��ل��ى  عليهم  ي��ع��ود 

والتقدم.
و����س���م امل���ع���ر����ض اأح������دث ال��ك��ت��ب 
لأك��ر  املتخ�س�سة  الطبية  وامل��راج��ع 

م���ن ���س��ت��ن ن��ا���س��را م���ن ك��اف��ة اأن��ح��اء 
اآلف  واأك��������ر م����ن خ��م�����س��ة  ال����ع����امل 
عنوان طبي لأكر من 10 اآلف كتاب 
وم���رج���ع م��ت��خ�����س�����ض وذل����ك ب��ال��دور 
الثالث من مبنى كلية الطب باملجمع 

الأكادميي بالقريقر.
واأك�������د ع��م��ي��د �����س����وؤون امل��ك��ت��ب��ات 
املعر�ض  اأن  اخلالدي  �سعيد  الدكتور 
تقدمها  التي  اخل��دم��ات  �سمن  ي��اأت��ي 
اجلامعة لطابها وطالباتها يف كافة 
التخ�س�سات، ويتيح لطاب وطالبات 
ك��ل��ي��ة ال���ط���ب ال���ع���دي���د م���ن ال��ف��ر���ض 
القيمة من حيث توافر الكتب الطبية 

املتخ�س�سة واملهمة لهم.
ع��م��ادة  اأن  اخل����ال����دي  واأ�����س����اف 
���س��وؤون امل��ك��ت��ب��ات ق��د ح���ددت مواعيد 
ال�ثامنة  ال�ساعة  م��ن  يوميا  املعر�ض 
�سباحا وحتى الرابعة ع�سرا ملن�سوبي 
وط�������اب اجل���ام���ع���ة وذل�������ك ب����ال����دور 
باملجمع  الطب  كلية  مبنى  يف  الثالث 
يوم  و�سيكون  بالقريقر،  الأك��ادمي��ي 
وطالبات  ملن�سوبات  خم�س�سا  ال�سبت 
وحتى  �سباحا  التا�سعة  من  اجلامعة 
ال��ساد�سة م�ساء كما ي�ست�سمر املعر�ض 

حتى يوم الأحد 1435/5/7.
ع���م���ادة  ت���وف���ر  اأن  امل����ق����رر  وم�����ن 
املقبلة  الأع������وام  يف  امل��ك��ت��ب��ات  ����س���وؤون 
ج��م��ي��ع ال���ك���ت���ب الأ����س���ا����س���ي���ة جل��م��ي��ع 
بداية كل عام جامعي  الطب  مراحل 

ليت�سلمها الطالب بنظام ال�ستعارة.

منصور كويع

الجامعة في الملتقى الخامس لطالب الجامعات السعودية
�سارك وفد من طاب اجلامعة يف 
فعاليات امللتقي الطابي اخلام�ض 
ل���ط���اب اجل���ام���ع���ات ال�����س��ع��ودي��ة 
املا�سي  ا�ست�سافته  الأ�سبوع  الذي 
ج���ام���ع���ة ج�������ازان ب���رع���اي���ة م��ع��ايل 
حممد  الدكتور  الأ���س��ت��اذ  مديرها 

بن علي اآل هيازع.
اإل����ى توثيق  امل��ل��ت��ق��ى  وه����دف 
اأوا�����س����ر الأخ������وة وال����راب����ط بن 
يف  ومن�سوبيها  اجلامعات  ط��اب 
اإ�سافة  اململكة،  مناطق  خمتلف 
اإل�����ى ت���ب���ادل اخل������ربات ال��ث��ق��اف��ي��ة 
فيما  والج���ت���م���اع���ي���ة  وال��ع��ل��م��ي��ة 

بينهم.
منصور كويع 

وفد من الكلية التقنية بأبها يزور مقر إدارة تقنية المعلومات
مقر  ب��اأب��ه��ا  التقنية  الكلية  م��ن  وف��د  زار 
و�سم  املعلومات.  لتقنية  العامة  الإدارة 
ق�سمي  م���ن  م���ت���درب���ا  ط��ال��ب��ا   23 ال���وف���د 
ال���ربجم���ي���ات وال����دع����م ال���ف���ن���ي ب��ال��ك��ل��ي��ة 

التقنية.
وكان يف ا�ستقبال الوفد الأ�ستاذ عبد 
وال��دك��ت��ور  الإدارة  م��دي��ر  الأ���س��م��ري  اهلل 
اأجمد مهنا مدير مكتب امل�سرف وال�ستاذ 

�سعد الر�سود مدير امل�ساريع بالإدارة.
التحتية  البنية  على  ال��وف��د  واط��ل��ع 
ق�سم  عن  مف�سل  و�سرح  املعلومات  ملركز 
ال�����س��ب��ك��ات، وق�����ام ب����زي����ارة ق�����س��م ال��دع��م 
مف�سل  �سرح  اإل��ى  وا�ستمع  املوحد  الفني 
ال��دع��م  وب���رام���ج  واأق�����س��ام��ه��ا  الإدارة  ع��ن 

وخدماتها باجلامعة.
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ثقافةمرورمشاريعتعليم

أمير عسير يكرم
350 متفوقا ومتفوقة 

ي���ك���رم اأم������ري م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري ���س��اح��ب 
خالد  ب��ن  في�سل  الأم����ري  امل��ل��ك��ي  ال�سمو 
بن عبدالعزيز، اليوم الأح��د، 350 طالبا 
واملتفوقات  املتفوقن  اأوائ��ل  من  وطالبة 
ل��ل��رب��ي��ة  ال���ع���ام���ة  الإدارة  م����دار�����ض  يف 
العام  املدير  وثمن  املنطقة.  يف  والتعليم 
ل��ل��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م يف امل��ن��ط��ق��ة ج��ل��وي 
التكرمي  لهذا  �سموه  رعاية  كركمان  اآل 
ودع����م����ه امل���ت���وا����س���ل ل����ربام����ج ال��رب��ي��ة 

والتعليم يف املنطقة.

مشـاريع جديدة
بـ 200مليون ريال

ت���ب���داأ اأم���ان���ة م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري يف ط��رح 
التحيتية  البنية  م�ساريع  م��ن  ح��زم��ة 
ال��ت��ن��م��وي��ة واخل��دم��ي��ة اجل���دي���دة التي 
تزيد على 30 م�سروعا، وا�ستكمال عدد 
م��ن امل�����س��اري��ع، ب��اأك��ر م����ن200 مليون 
مر  م��اي��ن  �ستة  وتخ�سي�ض  ري����ال، 

مربع لل�سفلتة. 
واأر�سفة،  �سفلتة  امل�ساريع  وت�سمل 
واإنارة �ساحات بلدية، وتطوير منتزهات 

ومواقع �سياحية اأخرى.

افتتاح أعمال الرخص
بـ »مرور« تندحة

اإدارة مرور منطقة ع�سري  افتتح مدير 
العميد عاي�ض بن عبداهلل اآل دخيل اهلل 
تندحة،  م��رور  بوحدة  الرخ�ض  اأعمال 
وذل����ك ب��ح�����س��ور رئ��ي�����ض م��رك��ز تندحة 
م�سيط.  خمي�ض  م���رور  �سعبة  وم��دي��ر 
حول  م��وج��ز  ل�سرح  احل�سور  وا�ستمع 
كافة جتهيزات الوحدة واجتمع العميد 
مبن�سوبي الوحدة، وحثهم على تقدمي 
للمواطنن  امل��روري��ة  اخل��دم��ات  اأف�سل 

واملقيمن على حد �سواء.

برنامج تعليمي
لمصوري المنطقة

ن���ظ���م ن�������ادي ع�������س���ري ال����ف����وت����وغ����رايف، 
ب���رن���اجم���ا ت��ع��ل��ي��م��ي��ا ب���ع���ن���وان »ن�����س��ائ��ح 
�سمن  ال���ف���وت���وغ���رايف«،  ال��ت�����س��وي��ر  يف 

ن�ساطاته الدورية لهذا العام.
وه������دف ال����ربن����ام����ج اإل������ى ت���ب���ادل 
الأف��ك��ار واخل��ربات يف جم��ال الت�سوير 
ال���ف���وت���وغ���رايف، وع���ر����ض ال��ع��دي��د من 
مقاطع الفيديو واملواد التعليمية، التي 
ا�ستعر�ض الفريق خالها مهاراتهم يف 

الت�سوير والتقنيات امل�ستخدمة فيه.

لقطات

ثالث اتفاقيات تعاون
بين المملكة واليابان

ال��وزراء  رئا�سة  مبقر  اليابانية  ال�سعودية  الر�سمية  املباحثات  جولة  عقدت 
العهد  املباحثات ويل  ال�سعودي يف  راأ���ض اجلانب  اليابانية يف طوكيو، حيث 
الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ال��دف��اع  وزي��ر  ال����وزراء،  جمل�ض  رئي�ض  نائب 
�سلمان بن عبدالعزيز، فيما راأ�ض اجلانب الياباين رئي�ض الوزراء الياباين 

�سينزو اآبي.
ومت خ���ال ال��ل��ق��اء ب��ح��ث �سبل ت��ع��زي��ز ال�����س��راك��ة ال���س��رات��ي��ج��ي��ة بن 
البلدين يف جميع املجالت ال�سيا�سية والقت�سادية وال�ستثمارية، بالإ�سافة 
الأزم��ة  الأو���س��ط وب�سكل خا�ض  ال�سرق  الأو���س��اع يف منطقة  ت��ط��ورات  اإل��ى 
وامللف  الأو���س��ط  ال�سرق  يف  ال�سام  عملية  مل�ستجدات  بالإ�سافة  ال�سورية، 

النووي الإيراين والتطورات الإقليمية والدولية.
وعلى هام�ض الجتماع، وبح�سور ويل العهد ورئي�ض الوزراء الياباين، 
التعاون  يف  تفاهم  م��ذك��رة  الأول���ى  ات��ف��اق��ي��ات،  ث��اث  توقيع  مرا�سم  ج��رت 
لل�سرق  الياباين  التعاون  ومركز   SAGIA ال�سعودية  ال�ستثمار  هيئة  بن 
ال�ستثمار  جم���ال  يف  ال��ت��ع��اون  ب��ت��ط��وي��ر  يتعلق  فيما   JCCME الأو����س���ط 
العامة لا�ستثمار  الهيئة  ال�سعودي حمافظ  امل�سرك، وقعها من اجلانب 
املهند�ض عبداللطيف العثمان، ومن اجلانب الياباين رئي�ض مركز التعاون 

الياباين لل�سرق الأو�سط JCCME اأوكودا.
 Toray Membrane �سركة   اإن�ساء  عقد  توقيع  يف  الثانية  ومتثلت 
Middle East Company LLC:TMME كم�سروع م�سرك بن �سركة 
اأبو نيان القاب�سة، و�سركة توراي لل�سناعات، وقعها من اجلانب ال�سعودي 
الياباين  اجلانب  وم��ن  نيان،  اأب��و  خالد  نيان،  اأب��و  ل�سركة  التنفيذي  املدير 

املدير التنفيذي ل�سركة توراي لل�سناعات اأكيهريو نيكاككو.
 واأما الثالثة، فقد كانت بن رجال الأعمال ال�سعودين ورجال الأعمال 
اليابانين، حيث وقعها من اجلانب ال�سعودي طارق عبدالهادي القحطاين، 

ومن اجلانب الياباين ال�سيد �سايتو.

»الصحة« توقع اتفاقية 
مع جمعية أسر التوحد

وق��ع��ت ات��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون ب���ن وزارة ال�����س��ح��ة مم��ث��ل��ة ب��ال��ربن��ام��ج ال��وط��ن��ي 
بح�سور  اخل��ريي��ة،  التوحد  اأ���س��ر  وجمعية  وال�سلوك،  النمو  ل�سطرابات 

معايل وزير ال�سحة الدكتور عبداهلل بن عبدالعزيز الربيعة .
للخدمات  ال����وزارة  وك��ي��ل  ال�سحة  وزارة  ج��ان��ب  م��ن  التفاقية  ووق���ع 
العاجية الدكتور عبدالعزيز احلمي�سي، ومن  طرف جمعية اأ�سر التوحد 
بنت عبداهلل  �سمرية  الأم��رية  امللكي  ال�سمو  اإدارتها �ساحبة  رئي�سة جمل�ض 

الفي�سل.
ال�سحة  وزارة  قبل  من  امل�ساندة  تقدمي  على  التفاقية  بنود  ورك��زت 
والإمكانيات  اخل��ربات  وف��ق  اجلمعية  بها  تقوم  التي  وال��ربام��ج  لاأن�سطة 
املتاحة، وتبادل امل�سورة وفقا للخربات املتوافرة لكا الطرفن، والتعاون مع 
اجلمعية يف اإقامة عدد من الدورات وور�ض العمل طبقاً للخطة املو�سوعة 

من قبلها.
التوحد،  اأ�سر  ال�سحة بعدد من  التقى معايل وزير  ذات��ه،  ال�سياق  ويف 
لاأطفال  املقدمة  ال�سحية  الرعاية  على  وماحظاتهم  ملطالبهم  وا�ستمع 

التوحدين بجميع مناطق اململكة.
واأكد الربيعة اأن جميع املاحظات �ستوؤخذ بعناية وجدية، م�سريا اإلى 
اأن هناك نحو 20 عيادة خلدمة الأطفال والت�سهيل عليهم يف احل�سول على 

املواعيد واإعداد بطاقة للتعريف بهوؤلء املر�سى خلدمة م�ساحلهم.

أمير عسير يرعى اختتام مهرجان »محايل أدفا« 

األمير فيصل بن خالد:
االستدامة السياحية بالمنطقة تتطلب التكاتف

يحيى التيهاني

رع�����ى اأم�������ري م��ن��ط��ق��ة ع�������س���ري ���س��اح��ب 
خالد  ب��ن  في�سل  الأم���ري  امللكي  ال�سمو 
حفل  املا�سي،  الأرب��ع��اء  عبدالعزيز،  ب��ن 
اخ���ت���ت���ام م���ه���رج���ان »حم����اي����ل اأدف��������ا« يف 

حمافظة حمايل ع�سري.
واف��ت��ت��ح ���س��م��وه ل���دى و���س��ول��ه اإل��ى 
امل���ح���اف���ظ���ة، م���رك���ز ال��غ��ن��ي��م ال���ت���ج���اري 
وال�����س��ي��اح��ي، ح��ي��ث ك����ان يف ا���س��ت��ق��ب��ال��ه 
امل��ح��اف��ظ حم��م��د ب���ن ���س��ع��ي��د ب���ن ���س��ربة 

وعدد من امل�سائخ والأعيان.
ث��م ت��وج��ه ���س��م��وه اإل����ى م��ق��ر مبنى 
ال��ب��ل��دي��ة اجل���دي���د، واط��ل��ع ع��ل��ى عر�ض 
مرئي حول امل�ساريع التي يجري العمل 
اإلى �سرح عنها، كما د�سن  فيها، وا�ستمع 
���س��م��وه م���وق���ع احل���ك���وم���ة وال��ت��ع��ام��ات 

الإلكرونية للبلدية.
وا���س��ت��م��ع ���س��م��وه اإل�����ى ق�����س��ي��دت��ن 
يف  العاملة  ال��ل��ج��ان  ك��رم  ث��م  �سعريتن، 

التن�سيط ال�سياحي والإدارات احلكومية 
ذلك  بعد  والرعاة.  والداعمن  امل�ساركة 
ت��وج��ه ���س��م��وه اإل����ى م��ه��رج��ان ال��ت�����س��وق، 
وال��ف��ن��ون  املنتجة  الأ���س��ر  م��ع��ار���ض  وزار 
اخلتامي  احلفل  ���س��ّرف  ث��م  الت�سكيلية، 
مل���ه���رج���ان »حم���اي���ل اأدف�������ا« ال�����ذي اأق��ي��م 

مب�سرح احليلة.
وق����������ال ������س�����م�����وه  خ��������ال احل���ف���ل 
»انطباعي جيد عندما اأزور اأي حمافظة 
�سيما حمايل ع�سري، لأن  املنطقة، ل  يف 
اأهلها طيبون وكرماء وخمل�سون كبقية 
يتميزون  ال��ذي��ن  جمعيا  املنطقة  اأه���ايل 
ثم  اأول  ل��ل��دي��ن  والإخ����ا�����ض  ب���ال���وف���اء 

للقيادة والوطن«.
عند  دائما  اأ�سعد  »اأن��ا  �سموه  وتابع 
واأق��دم  ع�سري،  حمايل  ملحافظة  زي��ارت��ي 
���س��ك��ري ل��ل��م��ح��اف��ظ ورئ���ي�������ض ال��ب��ل��دي��ة 
ومدراء  البلدي  املجل�ض  اأع�ساء  وجميع 
ما  ���س��اه��دت  ف��ق��د  احل��ك��وم��ي��ة،  الإدارات 
ملحوظ  ت��ط��ور  فهنالك  خ��اط��ري،  ���س��ّر 

كل �سنة وهو ما اأمتناه لكافة حمافظات 
هنالك  اأن  اإل��ى  �سموه  واأ���س��ار  املنطقة«. 
املقبلة،  الأ���س��ه��ر  خ��ال  تفقدية  زي���ارات 
املنطقة،  حم��اف��ظ��ات  جلميع  اهلل،  ب���اإذن 

وافتتاحا لبع�ض امل�ساريع.
واأ�ساف �سموه »نحن نعي�ض يف بلٍد 
اإلى  اإلى التنمية ل  اآمن مطمئن يلتفت 
النزاعات كما هو احلال يف حميطنا غري 
يف  تعي�ض  اآم��ن��ة  واح���ٌة  واململكة  امل�ستقر، 
�سيدي  يقودها  واعية  را�سدة  قيادة  ظل 
خادم احلرمن ال�سريفن، و�سمو �سيدي 
ويل العهد، و�سمو �سيدي النائب الثاين 
التوا�سل  على  دائ��م��ا  يحر�سون  ال��ذي��ن 
م�����ع امل������واط������ن وحت���ق���ي���ق م��ت��ط��ل��ب��ات��ه، 
واأن����ا اأ���س��ع��د ب��ت��ف��اع��ل ج��م��ي��ع حم��اف��ظ��ات 
امل��ن��ط��ق��ة، ل��ت��ح��ق��ي��ق الأه�������داف امل��رج��وة 
ال�سياحية  ال�ستدامة  ا�سراتيجية  من 
بالتعاون  اإل  يكون  ل��ن  وه��ذا  باملنطقة، 

والتكاتف من اجلميع«.
م���ن ج��ه��ت��ه اأك�����د ب���ن ����س���ربة خ��ال 

كلمته اأهمية الدعم والت�سجيع من قبل 
الأثر  ال��ذي كان له  املنطقة،  اأم��ري  �سمو 
امل�سوؤولية،  م��ن  امل��زي��د  حتمل  يف  ال��ب��ال��غ 
الإدارات  ح������دا  ال�������ذي  »الأم����������ر  وه������و 
احل��ك��وم��ي��ة وروؤ�����س����اء امل���راك���ز وم�����س��ائ��خ 
ال��ق��ب��ائ��ل وال����ن����واب والأع�����ي�����ان ورج����ال 
اإلى  الراعية  الأعمال واللجان وال�سركة 

بذل املزيد من اجلهد«.
بعد ذلك �ساهد �سمو اأمري املنطقة 
ال�سوء  األ��ق��ى  مرئيا  عر�سا  واحل�����س��ور 
ع��ل��ى ال��ت��ن�����س��ي��ط ال�����س��ي��اح��ي ب��امل��ح��اف��ظ��ة 
ط��وال  ال�ستوية  ال�سياحية  والفعاليات 
مو�سم ال�ستاء. ثم قدمت فرقة املحافظة 
من  �سعبية   ع��رو���س��ا  احل��ف��ل  ن��ه��اي��ة  يف 

خال الأوبريت.
وكيل  اجل��ول��ة  خ��ال  �سموه   رافق 
اجلري�ض،  �سليمان  ع�سري  اإم��ارة منطقة 
واملدير العام ملكتب �سموه حممد بن علي 
الأمنية  القيادات  من  وع��دد  جمثل،  اآل 

ومدراء الإدارات احلكومية.
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واق��ع  ول��ك��ن��ه  ���س��ع��ارا  لي�ض  وه���ذا  التعليمية،  العملية  حم���ور  ه��و  ال��ط��ال��ب 
الدرا�سية  الف�سول  داخ��ل  عليه  نحر�ض  م��ا  وه��ذا  خ��ال��د،  امللك  جامعة  يف 
وخارجها. فمن يتابع ن�ساطات طاب وطالبات اجلامعة خال الأ�سبوعن 
م�ساركاتهم يف  وكانت  الأح��داث،  واجهة  كانوا يف  اأنهم  �سياحظ  املا�سين 
تنظيم فعاليات وفوزهم مب�سابقات يف جامعات اأخرى وح�سورهم موؤمترات 

خارجية هي مناذج فقط من متيز الطالب والطالبة يف اجلامعة.
من  فاعلة  مب�ساركة  ال��ط��ب  كلية  نظمته  ال���ذي  املهنة  ي��وم  فعاليات 
الطالب  به  ق��ام  ا�ستثنائي  لن�ساط  حيا  منوذجا  يعد  والطالبات  الطالب 
كافة  ب��ن  رب��ط��ت  ال��ت��ي  اجلماعية  وال���روح  وامل�����س��ارك��ة  التنظيم  يف  بامتياز 
اللجان التنظيمية، وهذا هو النجاح احلقيقي الذي نن�سده ونتطلع اإليه يف 

املنا�سبات املختلفة باجلامعة.
الأ�سبوع  اأفتتح  ال��ذي  الطبي  الكتاب  اأي�سا يف معر�ض  وه��ذا ما حدث 
املا�سي، حيث وجدت فيه ح�سورا وم�ساركة طابية كبرية اعتز بها، وتعتز 
بها اجلامعة. كما اأن عددا من طاب اجلامعة قد �ساركوا وجنحوا وفازوا 
يف  بع�سهم  ���س��ارك  بينما   ال�سعودية،  اجل��ام��ع��ات  يف  خمتلفة  م�سابقات  يف 
موؤمترات داخلية وخارجية وكان مل�ساركتهم متيز وح�سورهم تعلم، ومثلوا 

اجلامعة اأف�سل متثيل. 
 وهذه امل�ساركات هي التي ت�سقل �سخ�سية الطالب اأو الطالبة، وتبني 
ن�سجه املعريف و�سلوكه املهني وتعطيه بعدا اإ�سافيا مهما اإلى جانب العملية 

التعليمية التي يخو�سها الطالب خال �سنوات درا�سته باجلامعة.
وم���ا اأمت��ن��اه ب�سفة دائ��م��ة ه��و م�����س��ارك��ة ال��ط��ال��ب وال��ط��ال��ب��ة يف كافة 
ن�ساطات اجلامعة، ويجب اأن يكون الطالب هو احلا�سر الفاعل يف منا�سباتنا 

املختلفة، وهذا جناح لنا وجناح للجهات املنظمة ملنا�سباتنا اجلامعية. 
اأبحث  اأنه عند ح�سوري لأي منا�سبة يف اجلامعة،  القول  واأ�سدقكم   
ح�سور  يف  فقط  لي�ض  غيابه،  اأو  م�ساركته  ع��ن  واأ���س��ال  الطالب  ع��ن  دائ��م��ا 
منا�سبات اجلامعة  كجمهور متلق، ولكن يف امل�ساركات العلمية اأو التنظيمية 

يف فعاليات اجلامعة.
حلجم  )اإح�سائي(  مو�سوعي  موؤ�سر  اإيجاد  يف  اأفكر  اأزال،  ول  وكنت، 
تقييم ح�سور  ي��ت��م  بحيث  اجل��ام��ع��ة،  م��ن��ا���س��ب��ات  ال��ط��اب��ي��ة يف  امل�����س��ارك��ات 

وم�ساركات الطاب يف كل منا�سبة.
فيها  يتم  �سنوية  م�سابقة  اإل��ى  املوؤ�سر  ه��ذا  نتائج  تتحول  اأن  وميكن   
تكرمي وتقدير املنا�سبات الأكر توظيفا لدور الطالب، ليكون ذلك حافزا 

ملزيد من امل�ساركات الطابية.
 واأرجو من اجلهات ذات العاقة مثل عمادة �سوؤون الطاب وغريها 
واعتماده  مناق�سته  ليتم  املقرح  تبلور مثل هذا  اأن  والإدارات  الكليات  من 
يف  ال��ط��الب��ي  الن�ساط  لقيا�س  ال�سعودية  ب��اجل��ام��ع��ات  م��وؤ���س��ر  اأول  ليكون 

فعاليات ون�ساطات اجلامعات.

رؤية

الطالب واقعا
وليس شعارا

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

مدير الجامعة يفتتح
معرض التوعية بأضرار التدخين

أمير عسير 
يزور جناح 
الجامعة 
في الجنادرية

علي آل سعيد 

اأك������د م���ع���ايل م���دي���ر اجل���ام���ع���ة الأ����س���ت���اذ 
ال��دك��ت��ور عبد ال��رح��م��ن ب��ن حمد ال���داود 
على �سرورة اإن�ساء عيادة خا�سة مبكافحة 
ال��ت��دخ��ن وال��ت��وع��ي��ة ب����اأ�����س����راره، وذل���ك 
لتوعية طاب اجلامعة وكافة من�سوبيها 
ع���ن الأ������س�����رار ال���ن���اجت���ة ع���ن ال��ت��دخ��ن، 
ت�سعى  ال��ت��ي  املن�سودة  الأه����داف  وحتقيق 
اجلامعة لها من خال توفري بيئة علمية 

و�سحية.
ج��اء ذل��ك خ��ال افتتاحه للمعر�ض 
باجلامعة،  ال��ت��دخ��ن  ملكافحة  ال��ت��وع��وي 
الذي اأقامته عمادة �سوؤون الطاب ممثلة 
مع  بالتعاون  والإر����س���اد  التوجيه  مب��رك��ز 
التدخن  باأ�سرار  للتوعية  »كفا«  جمعية 

واملخدرات باملنطقة الغربية.
وا���س��ت��م��ع ال����داود اإل���ى ���س��رح مف�سل 
عيادة  عن  وكذلك  امل�ساحب  املعر�ض  عن 
طابا  ا�ستقبلت  التي  التدخن  مكافحة 
ا�ستفادوا  طالبا   32 ح���وايل  ع��دده��م  بلغ 
خال  التدخن  عن  واأقلعوا  العيادة  من 

اليومن الأولن من املعر�ض.
من جانبه اأكد مدير مركز التوجيه 
بن  �سعيد  ال��دك��ت��ور  باجلامعة،  والإر���س��اد 

علي آل سعيد 

ال�سمو  اأم��ري منطقة ع�سري �ساحب  زار 
عبد  بن  خالد  بن  في�سل  الأم��ري  امللكي 
ال���ع���زي���ز، ج��ن��اح اجل��ام��ع��ة يف امل��ه��رج��ان 
)اجلنادرية  والثقافة  ل��ل��راث  الوطني 
الذي  الراثية،  29( �سمن قرية ع�سري 
احتوى على عدد من املطبوعات لأع�ساء 
هيئة التدري�ض وعر�ض مرئي للمنجزات 

التي متت خال الأعوام املا�سية.
م����ن ج���ان���ب���ه ث���م���ن م���ع���ايل م��دي��ر 
اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن 
ب��ن ح��م��د ال����داود زي����ارة الأم����ري في�سل 

���س��وؤون  لتحقيق ذل���ك م��ن خ���ال ع��م��ادة 
الطاب يف توجيه الطاب واإر�سادهم.

اأ�سرار  وقال »املعر�ض التوعوي عن 
ال���ت���دخ���ن ح���ق���ق ع�������ددا م����ن الأه��������داف 
اأقيم  التي  واملهنية  والنف�سية  ال��رب��وي��ة 

ع��ل��ي الأح����م����ري اأن ه����ذا امل��ع��ر���ض ي��اأت��ي 
ان���ط���اق���ا وح���ر����س���ا م���ن اجل���ام���ع���ة على 
للطاب  مميزة  اإر�سادية  خدمات  تقدمي 
وف���ق ح��اج��ت��ه��م وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه��م ال��رب��وي��ة 
ت�سعى  اجلامعة  واأن  واملهنية،  والنف�سية 

امل���ع���ر����ض يف  اأن  اأج���ل���ه���ا« م�����س��ي��ف��ا،  م����ن 
خال  من  كثيفا  اإقبال  لقي  الأول  يومه 
الإر�سادية  اخل��دم��ات  من  العديد  تقدمي 
وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة ل��ل��ط��اب واأول���ي���اء الأم����ور 

ومن�سوبي اجلامعة وهلل احلمد .

الأمري  وق��ال« متابعة  للجناح  بن خالد 
كان لها الأثر الأكرب يف اإجناح فعاليات 

اجلناح«.
واأ������س�����اف » ن���ح���ر����ض دائ����م����ا ع��ل��ى 
احل�����س��ور يف امل��ه��رج��ان اإمي���ان���ا م��ن��ا مبا 
اج��ت��م��اع��ي ت�ستطيع  ي��ق��دم��ه م��ن زخ���م 
اجل���ام���ع���ة م����ن خ���ال���ه ت���ق���دمي ذات���ه���ا 
يعك�ض  كبري  جناح  عرب  العام  للجمهور 
بانتظام  تتحقق  ال��ت��ي  الإجن�����ازات  اأب���رز 
ع���ل���ى ك����اف����ة امل�������س���ت���وي���ات الأك����ادمي����ي����ة 

والثقافية جمتمعة«.
وا���س��ت��م��ع ���س��م��وه خ����ال ال���زي���ارة 
���س��رح��ا م��ف�����س��ا ع���ن م�����س��روع امل��دي��ن��ة 

اطلع  كما  اإجنازها،  ومراحل  اجلامعية 
وبنات  لأب��ن��اء  اجلامعة  تقدمه  م��ا  على 
عر�سا  م�ساهدته  اإل��ى  اإ�سافة  املنطقة، 

مرئيا يحكي م�سرية اجلامعة.
اأن امل��ع��ر���ض ���س��ه��د ت��واف��دا  ي��ذك��ر 
على  ع�����س��ري  م��ن��ط��ق��ة  زوار  م���ن  ك���ب���ريا 
اجل��ن��اح ال����ذي ق���دم ���س��رح��ا ل���ل���زوار عن 
ت���ط���ور امل���دي���ن���ة اجل���ام���ع���ي���ة ب��ال��ف��رع��اء 

واملراحل التي و�سلت اإليها.
اأن�سطته  �سمن  املعر�ض  واح��ت��وى 
من  ع��دد  م��ع  املجتمعية  ال�����س��راك��ة  على 
ال��ق��ط��اع��ات احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���س��ة، كما 
ق����دم اجل���ن���اح ع��ر���س��ا ع���ن م�����س��روع��ات 

امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة وم���راح���ل اإجن���ازه���ا 
لأع�ساء  العلمي  الإنتاج  عدد من  وعلى 
ومطبوعات  باجلامعة  التدري�ض  هيئة 
الجتماعية  والبحوث  الدرا�سات  مركز 
وم�����واد م��ط��ب��وع��ة ت��ع��ر���ض م�����س��روع��ات 
اجلامعة يف املدينة اجلامعية بالفرعاء.

واأثني عدد من الزوار على اجلناح 
ال�������ذي ق�����دم ل���ه���م ن����ب����ذة ع����ن ال���ت���ط���ور 
ال���ك���ب���ري ال�������ذي ت�������س���ه���ده اجل���ام���ع���ة يف 
اإلى  اإ�سافة  والبحثي،  العلمي  املجالن 
املدينة  ال��ذي حتظى به  �سرعة الإجن��از 
اجل��ام��ع��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��د م���ن���ارة م��ه��م��ة يف 

املنطقة.

200 ألف ريال جوائز مسابقة عمادة الطالب
األ���ف  ري��ال للم�سابقة الثقافية  ر���س��دت ع��م��ادة ���س��وؤون ال��ط��اب ج��وائ��ز ت��ت��ج��اوز  200 
والأدبية للف�سل الدرا�سي احلايل، ودعت الطاب والطالبات اإلى املبادرة بالت�سجيل يف 

فروع امل�سابقة وهي على النحو التايل:
• م�سابقة القراآن الكرمي، وحتتوي على عدد من الفروع.

)كتاب  النبوية  ال�سرية  وم�سابقة  )ال�سحيحن(،  ال�سريف  احلديث  م�سابقة   •
الرحيق املختوم ل�سفي الرحمن املباركفوري(، وم�سابقة املقالة الأدبية، والق�سة 

الق�سرية، وامل�ساجلة ال�سعرية، والإلقاء.
اأن �سروط  اإلى  اآخر موعد للت�سجيل ليكون 1435/6/9، منبهة  وحددت العمادة  

http://goo.gl/NR5uPG :امل�سابقات  ميكن الطاع عليها عرب الرابط
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باملحالة  امل�سركة  ال��ربام��ج  ن���ادي  اأق���ام 
اأن�سطة  افتتاح  حفل  املن�سرم  الأ���س��ب��وع 
اجل��اري،  للعام  الثاين  الدرا�سي  الف�سل 
ب���ح�������س���ور ع��م��ي��د ال�����ربام�����ج امل�����س��رك��ة 
ال����دك����ت����ور حم���م���د ال���ف���ي���ف���ي وم�������س���رف 
الأكادميي  باملجمع  الطابية  الأن�سطة 
باملحالة الأ�ستاذ  عبدالرحمن ال�سهراين 

ومقرر النادي مازن ثابت.
وت���خ���ل���ل احل���ف���ل ك��ل��م��ة ت��وج��ي��ه��ي��ة 
األقاها عميد الربامج امل�سركة الدكتور 
حم��م��د ال��ف��ي��ف��ي رح����ب ف��ي��ه��ا ب��ال��ط��اب 
معايل  توجيهات  لهم  ونقل  امل�ستجدين 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة وح��ر���س��ه ع��ل��ى تقدمي 
ك���ل م���ا ي��ف��ي��د ال��ط��ال��ب اجل���ام���ع���ي، تا 
ذل��ك كلمة  ل��رائ��د ال��ن��ادي دع��ا خالها 
من  ال��ع��م��ادة  تقدمه  م��ا  م��ن  لا�ستفادة 
ودورات  وف���ع���ال���ي���ات  واأن�������س���ط���ة  ب���رام���ج 
اأج��اب  ث��م   . تدريبية ورح���ات وزي����ارات 
اأع�ساء النادي على ا�ستف�سارات الطاب 
ح���ول الأن�����س��ط��ة ال��ط��اب��ي��ة وم���ا يتعلق 

بالأمور الدرا�سية.

فتح باب القبول 
لـ »الدراسات العليا«

علي آل سعيد 
اأع��ل��ن��ت ع��م��ادة ال��درا���س��ات العليا ب��اجل��ام��ع��ة ع��ن ف��ت��ح ب���اب ال��ق��ب��ول ب��ربام��ج 
املاج�ستري والدكتوراه  للعام اجلامعي 1436/35، اعتبارا من بداية دوام يوم 
جمادى  من  ال�سابع   املوافق  ال�سبت  وحتى  اجل��اري  الثاين  ربيع   23 الأح��د 

الأولى 1435.
وحددت اجلامعة عددا من الربامج املتاحة يف كل من: كلية ال�سريعة 
واأ�سول الدين، وكلية الربية، وكلية العلوم الإن�سانية، وكلية العلوم، وكلية 

اللغات والرجمة، اإ�سافة الى كلية العلوم الإدارية واملالية.
اأن  ال�سهراين  الدكتور علي بن حممد  العليا  الدرا�سات  واأو�سح عميد 
بوابة القبول والت�سجيل والربامج املتاحة واختبارات القبول التي ت�سرطها 
الدرا�سات  ع��م��ادة  وم��وق��ع  الرئي�سي،  اجلامعة  موقع  على  �ستكون  الأق�����س��ام 

العليا.  
اأن العمادة ت�سرتط اختبار القدرات العامة للجامعيني الذي  واأ�ساف 
يعقده املركز الوطني للقيا�ض والتقومي، وذلك لعموم املتقدمن واملتقدمات 
طلبات  ت�ستقبل  اأي�سا  العمادة  اأن  مبينا  وال��دك��ت��وراه،  املاج�ستري  برامج  يف 

القبول من طاب املنح غري ال�سعودين«.
وقال »ميكن للطالب والطالبات مراجعة ال�سروط والوثائق املطلوبة 

.www.kku.edu.sa على موقع العمادة

انعقاد اللقاء الثاني لوكالء 
ورؤساء وحدات التطوير 

طارق خنفور
الثاين  اللقاء  املا�سي،  الثاثاء  الأكادميي واجل��ودة،  التطوير  عقدت عمادة 

لوكاء وروؤ�ساء وحدات التطوير واجلودة.
ومت خال اللقاء عر�ض بع�ض املاحظات على تطبيق ا�ستبانات تقييم 
العمادة تطبيقه يف  تعتزم  الذى  املقرح  الدرا�سية، وكذلك عر�ض  املقررات 
واأخ��ريا  الأكادميية،  وبراجمها  اجلامعة  لكليات  الداخلية  املراجعة  جم��ال 

مناق�سة مناذج اخلطط التطويرية على امل�ستوى املوؤ�س�سي  والرباجمي.
اأن  اإل��ى   من جهته دعا عميد التطوير واجل��ودة الدكتور عمر علوان، 
تعم فائدة هذا اللقاء من�سوبي جميع الكليات من خال نقل اخلربات التي 

اكت�سبها احل�سور، مبا ي�سهم يف تطوير املنظومة التعليمية باجلامعة.

معامل جديدة بكلية اآلداب 
واإلدارة في بيشة

د. يحيى عبدالعظيم
اأكد امل�سرف العام على فرع اجلامعة يف بي�سة الدكتور مهدي بن علي القرين، 
باملبنى  والإدارة  الآداب  بكلية  الإل��ك��رون��ي��ة  املعامل  م��ن  ع��دد  م��ن  النتهاء 

اجلديد على طريق بي�سة، خمي�ض م�سيط.
املعلومات  نظم  ت�سم معما متخ�س�سا يف  املعامل اجلديدة  اأن  واأب��ان 
اجلغرافية يحتوى على 10 اأجهزة حتديد للمواقع وثاث طابعات خرائط 
و 30 جهاز حا�سب، ومعما متخ�س�سا لر�سم اخلرائط يحتوي على اأجهزة 
ر�سم خرائط اإلكرونية و 30 لوحة ر�سم و20 اأطل�ض خرائط متخ�س�سة و60 

خريطة طبوغرافية مطبوعة.
كما ت�سم معما متخ�س�سا يف تقنيات التعليم يحتوي على 30 جهازا 
واأجهزة عرو�ض �سوئية متعددة وكامريات رقمية وكامريات فيديو واأجهزة 
الكلية بثاث  وحدات من�سات �سوتية  اإلى تزويد  DVD بالإ�سافة  عر�ض 
البيانات  عر�ض  واأجهزة  الذكية  ال�سبورات  من  كبرية  وجمموعة  متطورة 

و�ست منا�سد اإلكرونية ، وقد مت تركيبها يف قاعات ومعامل الكلية.
متكاملة  ملعامل  بداية  املعامل  ه��ذه  اإن  القرين  مهدي  الدكتور  وق��ال 
والطالبات  والطاب  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  لتمكن  كافة  الفرع  كليات  يف 
الهدوء وال�سكينة  التعليمي بكل �سهولة وي�سر ويف جو من  اأداء دوره��م  من 

ومواكبة تطورات العلم احلديث يف العملية التعليمية.

نادي البرامج المشتركة يعاود فتح أبوابه

في الملتقى العلمي المنعقد بالقصيم
مراكز متقدمة لطالب طب األسنان بالجامعة 
ويف  الق�سيم.  بجامعة  املنعقد  الأ�سنان،  وطالبات طب  ال�ساد�ض لطاب  العلمي  امللتقى  يف  وجوائز  متقدمة  مراكز  على  الأ�سنان  بكلية طب  المتياز  اأطباء  من  عدد  حقق 
اآل كزمان فاز باملركز الأول يف فرع املل�سقات العلمية لأطباء المتياز، ونال هادي راجح الفهادي املركز الثاين يف جمال الأبحاث العلمية ملرحلة  اأن فواز حمد  التفا�سيل 
البكالوريو�ض، بينما ذهب باملركز الثالث الطالب �سعيد عو�ض ال�سرحاين، وكلهم من طاب المتياز بكلية طب الأ�سنان باجلامعة. وبلغ عدد الأعمال العلمية  التي قدمت يف 
امللتقى نحو 30 ورقة عمل، و 20 مل�سقا علميا. يذكر اأن امللتقى يقام للمرة ال�ساد�سة على التوايل، ويعد الأول من نوعه على م�ستوى اململكة،  ويهدف اإلى رفع امل�ستوى العلمي 

لدى طاب وطالبات طب الأ�سنان يف اململكة، وتعزيز القيم البحثية والإبداعية لديهم، وتنمية ثقافة البحث العلمي وغر�ض قيم التناف�ض العلمي ال�سريف.
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أخبار الجامعة

نعم.. وال..

ميكن ماحظة املخالفات يف املدينة اجلامعية ب�سكل يومي، ومن اأكرها 
�سراء بع�ض  يتم  داخل اجلامعة عندما  الأماكن  بع�ض  يتم يف  تكرارا ما 
امل�سروبات اأو املاأكولت من بوفيهات اجلامعة، حيث يذهب بع�ض الطاب 
اإلى اجللو�ض على املقاعد املخ�س�سة لذلك يف بع�ض الأماكن  اأو املمرات، 
وبعد النتهاء من الأكل، اأو ال�سرب ي�سع املخلفات على الأر�ض اأو يركها 
تبعد  ل  املهمات  �سلة  اأو  النفايات  حاوية  اأن  من  بالرغم  الطاولة  على 
نف�سه  الطالب  يكلف  ، ول  الأم��اك��ن  اأك��ر من مرين يف كثري من  عنه 
بالتخل�ض من هذه النفايات يف اأماكنها ال�سحيحة، وليكون املكان نظيفا 

له يف امل�ستقبل اأو لزميل اآخر.
النفايات  ك��ان لدينا ح��اوي��ات  ل��و  اأع���رف م��اذا �سيكون عليه احل��ال   ل 
توزيع  ال��ف��رد  م��ن  يتطلب  بحيث  ال��ن��وع  ح�سب  النفايات  ل��ف��رز  املخ�س�سة 

املخلفات اإلى ورقية وزجاجية واأخرى!
 نعم، �سيتم التخل�ض من النفايات يف حالة وجود مثل هذه احلاويات يف 
اأقرب حاوية من دون فرز اإذا مل يتم تركها يف املكان من دون التخل�ض منها. 

نعم، للمحافظة على املكان نظيفا لك ولزميلك من بعدك. 
والآخ��ر  احل��ن  بن  م�ساهدتها  يتم  التي  املزعجة  الأخ���رى  الظاهرة 
هي اأن كثريا من الطاب يعمد للوقوف يف مواقف اجلامعة ب�سكل خمالف 
بحيث ياأخذ اأكر من موقف ل�سيارته، ول يقف بال�سكل ال�سحيح فقد يقف 
اآخر من الوقوف يف  ، وهذا يحرم زميال  على اخلط ولي�س بني اخلطوط 

هذه املواقف.
 وهنا اأقول: نعم، للوقوف ال�سحيح ، ول للوقوف غري ال�سحيح ، ويف 
املحا�سرة  للجامعة متاأخرا وقبل  الطاب   بع�ض  ياأتي  الأوق��ات  كثري من 
بوقت ق�سري، ويبحث عن موقف ل�سيارته فا يجد ويقف يف مواقف غري 
منا�سبة، وقد يقف بطريقة من خالها يتم حجز بع�ض ال�سيارات الواقفة 
نظاميا. وهنا اأ�ساأل من يقوم مبثل هذا الت�سرف: هل ير�سى هو �سخ�سيا اأن 
يقوم اأحد بالوقوف خلف �سيارته؟ وهذا يوؤذي الآخرين بحيث ل ي�ستطيع 

اأن يخرج من املوقف ولعدد من ال�ساعات!
 اجلانب املهم يف هذا املجال اأن يتم ت�سجيل ال�سيارات يف برنامج لدى 
اإدارة الأمن وال�سامة ويعطى لكل طالب بطاقة يتم تثبيتها على الزجاج 
الأمامي، يف حالة املخالفة يتم ر�سدها وت�سجيلها عليه يف الربنامج من قبل 
رجال الأمن وال�سامة، وميكن معاقبة من تتكرر خمالفته باآلية منظمة. 

* وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة 

ظواهر مزعجه!

أ. د . عامر بن عبد اهلل
الشهراني *

عبد العزيز أبوسحمة

اأفاد عميد كلية الطب الأ�ستاذ الدكتور 
الكلية  اأن  ع�سريي  �سعيد  بن  اهلل  عبد 
مم��ث��ل��ة يف ق�����س��م الأح�����ي�����اء ال��دق��ي��ق��ة 
من  متكنت  الإكلينيكية،  والطفيليات 
حت��دي��د ���س��ب��ب ال���ع���دوى ال��ت��ي اأ���س��اب��ت 
الفيفي  يحيى  اأح��م��د  ي��و���س��ف  ال��ط��ف��ل 
ال������ذي ب�����رت رج���ل���ه ب�����س��ب��ب ان��ت�����س��ار 
ج��رث��وم��ة ب��ق��دم��ه اإث����ر ح����ادث اأ���س��اب 

القدم.
فيفا  م�ست�سفى  غ����ادر  ال��ف��ي��ف��ي  وك����ان   
ب���ج���ازان ب��ع��د اأن م��ك��ث ب���ه  م���ا ي��ق��ارب 

ا�ستهل الن�ساط الطالبي بكلية العلوم والآداب ببلقرن فعالياته الف�سل الدرا�سي الثاين 
من العام اجلامعي احلايل بالكلية، باإقامة حفل ا�ستقبال للطاب امل�ستجدين. بداأ عميد 
وتوظيف  النافع  العلم  طلب  على  وحثهم  اجل��دد  بالطاب  بالرحيب  احلفل  الكلية 
واأنظمة  لوائح  وف��ق  املطلوب  بال�سكل  وا�ستثمارها  بالكلية  والب�سرية  املادية  الإمكانات 
اجلامعة. ثم اأكد املر�سد الأكادميي بالكلية على اأهمية اطاع الطاب على لوائح اجلامعة 
بعد  والأكادميية.   التعليمية  وواجباتهم  ي�سهل عليهم معرفة حقوقهم  واأنظمتها، مما 
�سدد  فيما  باجلامعة،  الإلكروين  التعلم  نظام  توظيف  اآلية  الكلية،  م�سجل  �سرح  ذلك 
وا�ستثمار  الق�سم  اأع�ساء  خ��ربات  من  ال�ستفادة  �سرورة  على  الإجنليزية  اللغة  رئي�ض 
اأكد  الكلية مبداخلة  املكتبية لهم للتوجيه والإر�ساد الأكادميي، ثم ختم وكيل  ال�ساعات 

فيها على اأهمية الن�سباط والتفاعل مع الربامج التي تتيحها الكلية.

ن���وع خ��ط��ري ون����ادر من  ليتبن وج����ود 
ميكريومايكو�س�ض  ت�سمى  الفطريات 
Mucormycosis ي�سببها فطر ي�سمى 

.Zygomycete »زايكومايو�سايت«
ومت اإر����س���ال ت��ق��ري��ر م��ت��ك��ام��ل عن 
احل���ال���ة ل��ل��دك��ت��ور امل���ع���ال���ج   وال��ف��ري��ق 
الطبي مب�ست�سفى ع�سري املركزي وذلك 
وامل�ست�سفى،  الكلية  بن  التعاون  �سمن 
حيث اإن الق�سم يقوم بعمل العديد  من 
ال���س��ت�����س��ارات وال��ف��ح��و���س��ات يف جم��ال 

املناعة وامليكروبيولوجي. 
وذكر اأ�ستاذ الفطريات والبكترييا 
امل���������س����ارك ال����دك����ت����ور حم���م���د الأم������ن 

قسم األحياء الدقيقة يكتشف
نوع جرثومة الطفل الفيفي

حفل الستقبال الطالب الجدد ببلقرن ا�ستقبال  امل��ا���س��ي ح��ف��ل  الأ���س��ب��وع  اأق��ي��م 
ل���ل���ط���اب امل�����س��ت��ج��دي��ن ت�����س��م��ن ل���ق���اًء 
م��ف��ت��وح��ا ج��م��ع ال���ط���اب ب��ع��م��ي��د كلية 
بخمي�ض   ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ع��ل��وم 
م�سعل  ب��ن  م�سيعل  ال��دك��ت��ور  م�����س��ي��ط، 
ال��ع��ل��ي��اين ووك��ي��ل��ه��ا الأ���س��ت��اذ م��ف��رح بن 
حم��م��د الأ���س��م��ري، �سهد الإج���اب���ة على 

اأ�سئلة الطاب.
ب������داأ احل���ف���ل ب����اآي����ات م����ن ال���ق���ران 
اأب��و عامة  الطالب علي  الكرمي تاها 
لعميد  كلمة  ث��م  التمري�ض،  ق�سم  م��ن 
للكلية  باملن�سمن  فيها  رح���ب  الكلية 
م���ن ط����اب امل�����س��ت��وي ال���ث���ال���ث وب����ارك 
و�سدد  امل��ا���س��ي،  )ال����رم(  يف  للناجحن 
مقدرات  من  لا�ستفادة  الطاب  على  

الكلية واجلامعة.
عقب ذلك األقى وكيل الكلية كلمة 
رحب فيها بالطاب اجلدد و�سكر جميع 
اأ�سهم يف اإجناح الأن�سطة الطابية  من 
فتح  ب���داأ  ث��م  الأول،  ال��درا���س��ي  للف�سل 

املجال لت�ساوؤلت الطاب.

م�ست�سفى  دخ����ل  ث���م  وم����ن  اأ���س��ب��وع��ن 
الك�سف عليه تبن وجود  ع�سري، وعند 
غرغرينا وتعفن بالقدم، مما ا�ستدعى 
ب�سبب  القدم  لبر  اجل��راح��ي  التدخل 
ط��ول م��دة الإ���س��اب��ة وخ��ط��ورة الو�سع 
يتم  اأن  دون  وذل��ك  الطفل  �سحة  على 
اكت�ساف وحتديد اجلرثومة الأ�سا�سية 

امل�سببة للغرغرينا.
 وعند طلب ا�ست�سارة ق�سم املايكرو 
ب��ي��ول��وج��ي  بكلية ال��ط��ب ب��اجل��ام��ع��ة ، 
والبكترييا  الفطريات  علم  اأ�ستاذ  ق��ام 
امل�����س��ارك يف ال��ق�����س��م، ال��دك��ت��ور حممد 
الأم��ن حامد، بطلب عينة من اجلرح 

اأن ال��ف��ط��ر ك����ان م����وج����ودا يف  ح���ام���د، 
طريق  عن  الطفل  اإل��ى  وانتقل  الربة 
اإ�سابته بجرح اختلط بالربة على اإثر 

احلادث. 
املناعة  اأ���س��ت��اذ  اأو���س��ح  جهته،  م��ن 
الدقيقة  الكائنات  ق�سم  رئي�ض  امل�ساعد 
احلكمي،  اأحمد  الدكتور  الطب،  بكلية 
يكون  الفطريات قد  النوع من  اأن هذا 
اإذا انت�سر باجل�سم  خطريا على احلياة 
وع��ادة ما ي�سيب مر�سى نق�ض املناعة 
اأن  اإل  امل��زم��ن��ة،  واأ���س��ح��اب الأم���را����ض 
�سليمة    مناعة  ذو  وه��و  الطفل  اإ���س��اب��ة 

تعد من الأمور النادرة.

لقاء مفتوح مع طالب كلية العلوم الطبية بالخميس
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اجلامعة  مدير  معايل  رعاية  حتت 
بن  الرحمن  عبد  الدكتور  الأ�ستاذ 
حمد الداود، افتتحت، فعاليات يوم 
نظمه  الذي  ال�ساد�ض  الطبي  املهنة 
طاب كلية الطب باجلامعة  و�سط 

ح�سور كبري.
بداأت فعاليات يوم املهنة باآيات 
م���ن ال���ق���راآن ال���ك���رمي، ت��ل��ت��ه��ا كلمة 
ل��ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ط��ب ن��ائ��ب رئ��ي�����ض 
الأ�ستاذ  العليا  الإ���س��راف��ي��ة  اللجنة 
ع�سريي،  �سعيد  اهلل  عبد  ال��دك��ت��ور 
رح�����ب ف���ي���ه���ا ب���ال�������س���ي���وف ال����ك����رام 
ومتنى لهم طيب الإقامة يف رحاب 

اجلامعة ومدينة اأبها.
ث�����م األ�����ق�����ى وك����ي����ل اجل���ام���ع���ة 
ال��دك��ت��ور م��رع��ي ال��ق��ح��ط��اين كلمة  
العليا  الإ���س��راف��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ض 
م����دي����ر اجل���ام���ع���ة ال����دك����ت����ور ع��ب��د 
ال��رح��م��ن ال�������داود. ومت ب��ع��د ذل��ك 
ا����س���ت���ع���را����ض ف���ي���ل���م وث����ائ����ق����ي ع��ن 

اجلامعة ويوم املهنة الطبي .
ال�������س���ي���وف  ت�����ك�����رمي  ك����م����ا مت 
واملتحدثن امل�ساركن يف يوم املهنة 
يتوجهوا  اأن  قبل  ال�ساد�ض،  الطبي 
اإلى املعار�ض امل�ساحبة التي �سهدت 
م�ساركات من جامعات ومدن طبية 

عدة.
واف�����ت�����ت�����ح وك������ي������ل اجل����ام����ع����ة 
الدكتور مرعي بن ح�سن  الأ�ستاذ  
القحطاين املعار�ض امل�ساحبة ليوم 
امل��ه��ن��ة ال��ط��ب��ي ال�����س��اد���ض امل���ق���ام يف 
رحاب اجلامعة بح�سور عميد كلية 
ال��ط��ب الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل 
ع�سريي، والعديد من عمداء كليات 
ال��ط��ب يف امل��م��ل��ك��ة، وال�����س��خ�����س��ي��ات 
امل���ع���ت���ربة يف امل���ج���ال ال�����س��ح��ي من 

داخل اململكة وخارجها .
وا����س���ت���ق���ط���ب���ت م����ع����ار�����ض ي���وم 
امل��ه��ن��ة، م�����س��ارك��ات ت�����س��ع ج��ام��ع��ات 
الطبية  كلياتها  مثلتها  ���س��ع��ودي��ة 
وامللك  خالد،  امللك  جامعات  وه��ي: 
عبد العزيز، وامللك في�سل، وتبوك،  
واأم  والق�سيم،  وطيبة،  واملجمعة، 

القرى وجازان.
ك��م��ا ����س���ارك يف امل��ع��ر���ض ع��دد 
م���ن امل����دن ال��ط��ب��ي��ة وامل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 
احلكومية، مثل مدينة امللك في�سل 
في�سل  امل��ل��ك  وم�ست�سفى  الطبية، 
ال��ت��خ�����س�����س��ي وم����رك����ز الأب����ح����اث، 
اجلهات  من  العديد  اإلى  بالإ�سافة 
الطبية  الأك��ادمي��ي��ة  مثل  الأخ����رى 
الف��را���س��ي��ة، وم��ن��ظ��وم��ة اإ����س���اءة، 
العاملية  ب��ال��ن��دوة  الطبية  واللجنة 
لل�سباب الإ�سامي، وجمعية الكوثر 
اخل�����ريي�����ة، واجل���م���ع���ي���ة اخل���ريي���ة 

لرعاية املر�سى ) عناية(. 
و�����س����ارك����ت ال���ل���ج���ن���ة ال��ع��ل��م��ي��ة 
ب��ع��دد م��ن الأج��ن��ح��ة م��ث��ل : الطب 
واملجتمع،  الأ���س��رة  وط��ب  الباطني، 
وط���ب ال��ن�����س��اء وال�����ولدة، وج��راح��ة 
العيون،  وطب الأمرا�ض اجللدية.

بداأت  املعار�ض  جلنة  اأن   يذكر 
وعكفت  اأ���س��ه��ر،  ث��اث��ة  قبل  عملها 
اأثار اإعجاب  اإع��داد 31 معر�سا  على 
اأك��ده رئي�ض جلنة  ملا  ال���زوار، طبقا 
امل���ع���ار����ض امل�����س��اح��ب��ة ل���ي���وم امل��ه��ن��ة 
ال��ط��ب��ي ال�����س��اد���ض ال���دك���ت���ور خ��ال��د 

حممد الرويعي.

نظمه طالب وطالبات كلية الطب بالجامعة
جهات حكومية وأهلية تتبارى في يوم المهنة الطبي السادس
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ت�سمع هذه الكلمة )ما حد درى عني(  كثريا من خمتلف الأ�سخا�ض 
الذي تقابلهم  يف حياتك اليومية.

ي��درى عني،  اأح��د  اأعمل بجد واإخا�ض ول  اأن��ا  فاملوظف يقول: 
وال��ط��ال��ب ي��ق��ول: اأن��ا اأذاك���ر واأج��ت��ه��د ول اأح��د ي��درى عني، والعامل 
اأحد يدري  اإننا نعمل ول  والأ�ستاذ والأب والأم والبن كلهم يقولون 

عنا .
اأن  اأن كل من يعمل يف جم��ال معن ل بد من  يعتقد كثري منا 
من  وامل��ك��اف��اأة  وامل��دي��ح   الثناء  يلقى  اأن  ب��د  ول  بعمله،  اجلميع  يعلم 
اأ�ساتذته ومن ولده،  اجلميع من رئي�سه يف العمل ومن والديه ومن 
متنا�سيا اأن هناك من يعلم عن عمله وعن �سريرة نف�سه عند اأداء ما 
يوكل له من اأعمال، ويعلم اأي�سا اإن كان اأداوؤه لعمله رياًء اأو اإخا�سا.

وم��ا تخفي  الأع��ن  يعلم خائنة  ال��ذي  وتعالى  �سبحانه  اهلل  اإن��ه 
يف  العاملن  رب  مراقبة  الإن�سان  ي�ست�سعر  اأن  بد  ل  لذلك   ، ال�سدور 
فاإن  والثناء،  امل��دح  ينتظر  كل ما يعمل، ويجد ويخل�ض يف عمله ول 
وجد التقدير والثناء يف عمله فهذا �سيء طيب، لأن الإن�سان مهما بلغ 
من اإنكار الذات واأخل�ض واجتهد فاإنه يحتاج  للدعم املعنوي عند اأداء 

اأعماله بكل جد ويفرح ب�سماع الثناء على ما يعمل.
اأ�سمى  الثناء مطلبا �سروريا وهدفا  يكون هذا  األ  ينبغي  ولكن 
ياأكل  ال���ذي  ل��ل��ري��اء  ذل��ك طريقا  ي��ك��ون  ب��ه، حتى ل  ي��ق��وم  لكل عمل 

احل�سنات كما تاأكل النار احلطب. 
اأعتقد اأن الرياء يت�سلل اإلى اأعمال كثري من النا�ض حتى لو مل 
اأن يعلم اجلميع باأنه هو الذي يعمل  يريدوا  ذلك، فرغبة الفرد يف 
اأحد غريه بهذا  العمل فلن ينجح يف  وينجز،  واعتقاده باأنه لو قام 
اأدائه بهذا الإتقان، واأن كل العاملن معه ل يفهمون وهو وحده من 
يفهم  ول بد اأن يثنوا عليه، كل ذلك يدخل يف باب الرياء الذي ميقته 
اهلل ور�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم، وبذلك يكون م�سري كل ما قدمه 
ما  يقّدر  اأح��د  ل  ب��اأن  يتذمر  لنجده  والتا�سي  التجاهل  اأعمال  من 

يعمل واأنه مهما عمل فلن يدري عنه اأحد.

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

ما درى عني أحد

حفل توديع لعدد من منسوبي »الصيدلة«
اأقامت كلية ال�سيدلة باجلامعة حفل توديع لعدد من من�سوبيها الذين مت نقلهم لإدارات وكليات اأخرى باجلامعة، كما جرى ا�ستقبال املن�سمن حديثا للكلية. و�سكر عميد الكلية الدكتور 

مبارك اآل عريج، خال احلفل، املوظفن املنتقلن ورحب بالأع�ساء اجلدد الذين ان�سموا للكلية اأخريا، ومت تقدمي درع تذكاري ملدير الإدارة ال�سابق الأ�ستاذ �ساكر �سعد القحطاين.

حسام في منزل 
القحطاني

�سعد  �سالح  ماجد  الأ�ستاذ  رزق 
الأول  مب����ول����وده  ال���ق���ح���ط���اين 
و�سماه » ح�سام« .. جعله اهلل من 
عيني  واأق��رب��ه  ال�سعادة  مواليد 

والديه.  

العتيبي
يكرم »تحول«

يف  العلمية  اللجنة  رئي�ض  ك��رم 
للن�سر  الأول  ال�سعودي  املوؤمتر 
ب��ن ليف  ع��ي��د  ال��دك��ت��ور  العلمي 
مبكتب  التغيري  اإدارة  العتيبي 
امل�ستمرة  التغطية  على  حت��ول 
لأح������داث امل����وؤمت����ر.. ب��ال��ت��وف��ي��ق 

وال�سداد.

الجامعة في ملتقى السالمة
اأقيم  الذي  ال�سعودية،  ال�سامة باجلامعات  للعاملن يف جمال  الثاين  العلمي  امللتقى  �ساركت اجلامعة يف 
اإدارة  امللك خالد، كا من م�ساعد مدير  امللك فهد للبرول واملعادن. و�سم وفد جامعة  موؤخرا  بجامعة 
تركي  الأ�ستاذ  ب���الإدارة  ال�سامة  ق�سم  على  وامل�سرف  القحطاين،  حممد  علي  الأ�ستاذ  وال�سامة  الأم��ن 

ال�سعاق، ومدير وحدة ال�سامة والأمن اجلامعي بفرع اجلامعة يف بي�سة الأ�ستاذ  �سعيد الغامدي. 

• اال�سم ثالثيا؟
حممد �سع�سوع اآل تركي

• جهة عملك؟
كر�سي امللك خالد للبحث العلمي

• حالتك االجتماعية؟
متزوج واأب لطفلن.

من
إجاباتك

• �سف نف�سك باأقل الكلمات؟
اأجاهد للو�سول لأهدايف يف احلياة، اأحب 

م�ساعدة الآخرين مبا اأ�ستطيع �سواء 
كلمة اأم معلومة اأم خدمة، ولعلي اأكون 

خريا لأهلي وملجتمعي

• اأول اأعمالك؟
�سكرتريا بكر�سي امللك خالد

للبحث العلمي.

• يومك مب يذكرك؟  
بالتوكل على اهلل يف جميع اأموري.

• حكمتك يف احلياة؟ 
اأمر املوؤمن كله خري.

• عادة �سيئة لديك؟
التاأجيل.

• ماذا يزعجك؟
التفاخر القبلي.

• واأخرى تود تاأكيدها
على �سخ�سيتك؟

احلر�ض اأكر على �سعائري الدينية.

• اأ�سرتك ومكانتها يف حياتك؟
اإنها كل �سيء.

• يوم ال تن�ساه؟ 
ان�سمامي للعمل احلكومي

لدى اجلامعة.

• متى ت�سمت؟ 
عند التفكري العميق.

 
• متى حتدث نف�سك؟

ل اأحدث نف�سي. فما يجول يف نف�سي 
عادة ما يكون على طرف ل�ساين.

• اأهم ثالثة كتاب
تقراأ لهم؟

د. �ساجد بن متعب العبديل.

اأ. فهد عامر الأحمدي.
اأ. عبداحلميد بن ح�سن العمري.

• ماذا تعني لك
جامعة امللك خالد؟

ميدان حتد.

• مدينة مف�سله لديك
لل�سياحة.. وملاذا؟

دبي لتنوع خيارات الرفيه
وال�ستجمام.

• ناديك الريا�سي املف�سل؟
نادي ال�سباب ال�سعودي.

• اآخر كتاب قراأته؟ 
»اأنا واأخواتها« ل�سلمان العودة.

• كم �ساعة تق�سيها
يف االنرتنت يوميا؟

من 5- 6 �ساعات.

الإن�سانية  العلوم  كلية  م�سجل  من  كل  وال��دا  تعالى،  اهلل  رحمة  اإل��ى  انتقل 
بالكلية  الإعام والت�سال  بق�سم  امل�سارك  والأ�ستاذ  اإبراهيم خالد،  الدكتور 
رحمته  بوا�سع  الفقيدين  اهلل  تغمد  ع��زت.  حممد  ال�سيد  الدكتور  نف�سها، 

واألهم اأهليهما ال�سرب وال�سلوان.. اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.



خارطة األخبار

عسير
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بيشة

خميس مشيط

أحد رفيدة

النماص

أبها

ات
لبن

ت ا
ليا

ك
علوم وآداب

الخميس
امل�����س��ل��ى بكلية  اأن�����س��ط��ة  اف��ت��ح��ت 
خمي�ض  مبجمع  والآداب  العلوم 
م�سيط، بتقدمي حما�سرة حتت 
ع����ن����وان )ب�������س���م���ات(، ت�����س��م��ن��ت 
العلم،  وف�سل  اهلل  اإل��ى  ال��دع��وة 
وف�����س��ل جم��ال�����ض ال���ذك���ر وع��ل��و 
ال��ه��م��ة وك���ي���ف ت�����س��ع ال��داع��ي��ة 
ب�������س���م���ة يف ح���ي���ات���ه���ا. واأع�������دت 
امل���ح���ا����س���رة ال���ط���ال���ب���ات اآم���ن���ه 
الأح����م����ري ون�����ورة ال��ق��ح��ط��اين، 
واأفراح ظافر، باإ�سراف  الأ�ستاذة 

فاطمة القرين.

فاطمة مبارك

علوم وآداب
 أبها

الآداب  ك��ل��ي��ت��ي  ع��م��ي��دة  اأق���ام���ت 
وال��رب��ي��ة ل��ل��ب��ن��ات ب��اأب��ه��ا، يوما 
الإداري����ات،  للموظفات  مفتوحا 
مفتوحة  �ساعات  خاله  ق�سن 
داخل املدينة اجلامعية بعيدا عن 
املكاتب.  واأج����واء  العمل  روت���ن 
ولق������ت ال���ف���ك���رة ����س���دى ط��ي��ب��ا 
اأبدين  ال��ائ��ي  امل��وظ��ف��ات  و�سط 
���س��ع��ادت��ه��ن ب���ال���ي���وم ال�����ذي ج��اء 
الخ��ت��ب��ارات.   ف��رة  انتهاء  عقب 
ال���ف���ك���رة ج���دي���دة مل  اأن  ي���ذك���ر 
ت�سهد املوظفات مثلها من قبل، 
خ�سو�سا واأن��ه �سمح لهن خال 
املنا�سبة باإح�سار ما يرغنب فيه 
م���ن م����اأك����ولت وم�������س���روب���ات يف 

حماولة لك�سر روتن العمل.

هناء اآل �سرور

الصيدلة

نظمت طالبات كلية ال�سيدلة يف 
مركز ال�سامر، حفل افتتاح نادي 
ت���ري���اق ال�����س��ي��ديل ع��ل��ى امل�����س��رح 
املركز  وكيلة  بح�سور  اجلامعي 
اجلامعي الأ�ستاذة اأ�سماء اآل جار 
التدري�ض  هيئة  وع�����س��وات  اهلل 

بكلية ال�سيدلة.
ب��رام��ج احلفل،  اأول  وك���ان   
ال��ل��ق��اء ال��ت��ع��ري��ف��ي ب��ال��ط��ال��ب��ات 
امل�����س��ت��ج��دات يف ال��ك��ل��ي��ة، ال���ذي 
ت�����س��م��ن ع���ر����ض روؤي�����ة ور���س��ال��ة 
الكلية واأهدافها ومن ثم تعريف 
الطالبات بعميد الكلية الدكتور 
م���ب���ارك ع���ري���ج ووك���ي���ل ال��ك��ل��ي��ة 

الدكتور حممد القردي .

عائ�سة مو�سى

علوم واقتصاد
بيشة

التدري�ض  هيئة  ع�سوة  اأق��ام��ت 
ب���ك���ل���ي���ة ال����ع����ل����وم والق����ت���������س����اد 
ناهد  ال��دك��ت��ورة  ببي�سة  امل��ن��زيل 
علميا  ب��رن��اجم��ا  ال��ن��ج��ار  حممد 
ع���ن«ال����س���ت���ن�������س���اخ ب����ن ال��ع��ل��م 
وال�����دي�����ن« مب�������س���ارك���ة ط��ال��ب��ات 
الربنامج  الأح��ي��اء.  و�سم  ق�سم 
ع���رو����ض ب���ورب���وي���ن���ت وع���رو����ض 
ف�����ي�����دي�����و ل����ت����و�����س����ي����ح م���ف���ه���وم 
ال���س��ت��ن�����س��اخ واأن����واع����ه وك��ي��ف��ي��ة 
حدوثه علميا واأمثلة على بع�ض 
اإ���س��اف��ة  امل�ستن�سخة،  ال��ك��ائ��ن��ات 
اإلى راأي علماء الدين والعلم يف 
الكائنات  يف  ال�ستن�ساخ  �سرعية 
ال�ستن�ساخ  وح��ك��م  ع��ام��ة  احل��ي��ة 

الب�سري خا�سة. 
 عزه اآل عمري

علوم وآداب
أحد رفيدة

الطالبي  الن�ساط  مكتب  ن�سق 
ب��اأح��د  والآداب  ال���ع���ل���وم  ب��ك��ل��ي��ة 
رف����ي����دة، زي�������ارة ل������دار امل�����س��ن��ات 
ا�ستقبالهن  يف  ك��ان  حيث  باأبها، 
مديرة الدار وعدد من املوظفات 
وامل����م����ر�����س����ات ال���ق���ائ���م���ات ع��ل��ى 
خ��دم��ة امل�����س��ن��ات.  و���س��م ال��وف��د 
اأفنان  الأ�ستاذة  الن�ساط  رئي�سة 
اآل ع��ذب��ة، وع���ددا م��ن الطالبات 
اأح�������س���رن اأن����واع����ا خم��ت��ل��ف��ة من 
ال�سن،  لكبار  ال�سعبية  الأك���ات 
من  جمموعة  لهن   قدمت  كما 

الهدايا.

زهراء الذيب

علوم واقتصاد
بيشة

والقت�ساد  العلوم  كلية  نظمت 
امل�����ن�����زيل ب���ب���ي�������س���ة، حم���ا����س���رة 
)عاج  بعنوان  الكلية  لطالبات 
الإي��دز يوؤدي ثماره( حتت �سعار 
اأف�سل، وذلك  اأكر- عالج  عالج 
ال�سحي  امل��رك��ز  م��ع  بالتن�سيق 
بي�سة.   امل��ط��ار مب��ح��اف��ظ��ة  ب��ح��ي 
فاتن  الطبيبة  املحا�سرة  واألقت 
���س��ام��ي ع��ل��ي وت���ن���اول���ت خ��ال��ه��ا 
وكيفية  الإي��دز  فريو�ض  تعريف 
ان���ت���ق���ال���ه واأع�����را������س�����ه وط�����رق 

الوقاية.
عزه اآل عمري 

الحاسب اآللي
بيشة

بكلية  الآيل  احلا�سب  ق�سم  اأق��ام 
العلوم والقت�ساد املنزيل ببي�سة 
 ،social continue ب���رن���ام���ج 
ن��اق�����س��ت ف��ي��ه ال��ط��ال��ب��ات ب��رام��ج 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي، وط��رق 
الفريو�سات،  خطر  من  الوقاية 
وال��ه��اك��ر ب���ن ال��ن��ف��ع وال�����س��رر. 
ك��م��ا ت�����س��م��ن ال��ربن��ام��ج ت��ك��رمي 
ال����ف����ائ����زات مب�������س���اب���ق���ة اأف�������س���ل 
ت�������س���م���ي���م ف����وت����و�����س����وب ي��ج��م��ع 
ب��رام��ج ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي. 
الكلية  ع��م��ي��دة  ال��ربن��ام��ج  رع���ى 
عبدالباقي،  �سميحة  ال��دك��ت��ورة 
فاطمة  الأ�ستاذة  عليه  واأ�سرفت 

عبداهلل الغامدي . 
عزة اآل عمري 

العلوم الطبية
التطبيقية بالنماص

التفاعل  جل��ن��ة  ف��ع��ال��ي��ات  �سمن 
مع املجتمع املحلي بكلية العلوم 
بالنما�ض،  التطبيقية  الطبية 
قامت الأ�ستاذة  ناديه عبدالقادر 
ال�����س��ه��ري مب���راف���ق���ة الأ����س���ت���اذة 
ع���ه���ود راف�����ع والأ�����س����ت����اذة  اأم����ل، 
وث��ان��وي��ة  متو�سطة  اإل���ى  ب��زي��ارة 
لإلقاء  بالنما�ض  الثالث  املجمع 
حم��ا���س��ره ب��ع��ن��وان )ال�����ُس�����م��ن��ة( 
وتوزيع  تقدميي  عر�ض  تخللها 
ال�ُسمنة  اأ����س���رار  ع��ن  م��ط��وي��ات 

وكيفية التخل�ض منها.

�سراء اآل خالد

علوم وآداب بلقرن

اختتمت موؤخرا فعاليات برنامج 
)ن����ح����و ب���ي���ئ���ة اأف���������س����ل( ال�����ذي 
املجتمع  خ��دم��ة  وح����دة  ن��ظ��م��ت��ه 
عدد  بح�سور  اأي���ام  لثاثة  مل��دة 
م���ن ع�����س��وات م��ك��ت��ب الإ����س���راف 
ال����رب����وي وم����دي����رات امل���دار����ض 
وعميدة الكلية والوكيات وعدد 
م���ن ع�����س��وات  ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض 

والطالبات. 
ب���������داأ ال�����ربن�����ام�����ج ب��ك��ل��م��ة 
عالية  الدكتورة  الكلية  لعميدة 
�سالح القرين، ثم كلمة لرئي�سة 
جل��ن��ة خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع. و���س��ارك 
ومو�سوعات  بعرو�ض  ق�سم  ك��ل 
ع����ن اأخ�����ط�����ار ال���ت���ل���وث ب��ج��م��ي��ع 

اأنواعه وكيفية التعامل معه. 

د. �سادية عبدالفتاح
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ال تهدر صحتك جامعة بال تدخين
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حوارات شبابية

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

سلمان العلي 

ح��������ذرت درا������س�����ة م��ت��خ�����س�����س��ة م��ن 
املجتمع  يف  التدخن  ظاهرة  انت�سار 
ب�سكل خا�ض،  بن�سبة تزداد  ال�سعودي 
اخلطر  ن��واق��ي�����ض  دق  ي�ستدعي  مم��ا 
خا�سة لدى �سريحة ال�سباب. وت�سري 
اإلى  العاملية  ال�سحة  منظمة  تقارير 
اأن ه��ن��اك ���س��ت��ة م��اي��ن م��دخ��ن يف 
امل��م��ل��ك��ة، واأن����ه م��ن امل��ت��وق��ع اأن ي�سل 
م��اي��ن مدخنا  اإل���ى ع�سرة  ع��دده��م 
املرتبة  متثل  اململكة  واأن   ،2020 ع��ام 
الرابعة عامليا من حيث عدد املدخنن 
الذين  املواطنن واملقيمن  فيها من 
يحرقون ما يزيد على 12 مليار ريال 

كل عام على الدخان.

12 مليار ريال تصرف سنويا على التدخين في المملكة

طالب الجامعة يطالبون 
بإنقاذ المدخنين بتصحيح 

مفاهيمهم
ج���اء ذل���ك يف درا����س���ة م��ي��دان��ي��ة 
واأبعاده  واآث��اره  التدخن  عن عوامل 
الإن�سانية التي اأعدها الأ�ستاذ �سلمان 
ب���ن حم��م��د ال���ع���م���ري ، و���س��م��ه��ا يف 
م��ن 230 �سفحة حتت  م��ك��ون  ك��ت��اب 
املجتمع  التدخن يف  »ظاهرة  عنوان 

ال�سعودي«.
واأو������س�����ت ال����درا�����س����ة ب�������س���رورة 
ت��ن��ظ��ي��م ب���رام���ج يف امل���در����س���ة ب��وج��ه 
الأمور  واأولياء  الآب��اء  خا�ض لتوعية 
ال��ت��دخ��ن واأه��م��ي��ة متابعة  ب��اأ���س��رار 
وقائي  ك��اإج��راء  ومراقبتهم  اأبنائهم 
ه��ذه  يف  اجن��راف��ه��م  دون  للحيلولة 

العادة .
ال��دار���س��ة على �سرورة  و���س��ددت 

للوقاية  �ساملة  تنظيم حملة وطنية 
ت�سمل  ال��ت��دخ��ن،  ظ��اه��رة  ومكافحة 
ج��م��ي��ع م��ن��اب��ع ه���ذه ال���ع���ادة ت�سرك 
فيها جميع الوزارات التي لها عاقة 
ال�سحة،  وزارات  منها  الأم����ر،  ب��ه��ذا 
وال�������س���وؤون الإ����س���ام���ي���ة والأوق�������اف 
والدعوة والإر�ساد، وال�سوؤون البلدية 
والقروية، والتعليم العايل، والتجارة 
وال�����س��ن��اع��ة، وال���رب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م، 
والثقافة والإعام، والرئا�سة العامة 
ل���رع���اي���ة ال�������س���ب���اب، ب��ح��ي��ث ت�����س��م��ل 
ال�سجائر  اأ���س��ع��ار  ه���ذه احل��م��ل��ة رف���ع 
وم����ت����ط����ل����ب����ات ال�����ت�����دخ�����ن، وع������اج 
امل��دخ��ن��ن، وال��رك��ي��ز ع��ل��ى اجل��ان��ب 
ال���وق���ائ���ي م���ن ت��ن��ظ��ي��م حم��ا���س��رات 
النوادي وو�سائل الإعام  وندوات يف 

التدخن  م�سار  تبن  التي  املختلفة 
على خمتلف امل�ستويات .

وع������ن ال����ت����دخ����ن واأ��������س�������راره، 
من  ع����دد  اآراء  »اآف��������اق«  ا���س��ت��ط��ل��ع��ت 

الطاب.

إسراف في الضرر
بكلية  طالب  ال�سرحاين،  خالد  علق 
ال���ع���ل���وم، ع����ن ال���ت���دخ���ن ق���ائ���ا »ل 
الب�سيطة  وج��ه  على  ي��وج��د خم��ل��وق 
كامل  يف  وه���و  بنف�سه  الأذى  يلحق 
وع��ي��ه ���س��وى الإن�����س��ان، ف��ه��و ي�سرف 
ع���ل���ى ن��ف�����س��ه يف اأم�������ور ���س��ت��ى ت�����س��ر 
ب�����س��ح��ت��ه اأب���ل���غ ال�����س��رر وي��رت��ك��ب يف 
حقها حماقات قد تودي بحياته، فهو  
البدنية  ال��ري��ا���س��ة  مم��ار���س��ة  ي��ه��م��ل 
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حوارات شبابية

ال���ت���ي ت��ن�����س��ط ال�������دورة ال���دم���وي���ة يف 
لياقته  وحتفظ  وع�ساته،  ع��روق��ه 
تعينه  التي  املرونة  وتك�سبه  البدنية، 
ع��ل��ى مم��ار���س��ة ن�����س��اط��ات��ه ال��ي��وم��ي��ة 
بكفاءة واقتدار، ويقبل على التدخن 
مب��خ��ت��ل��ف األ�����وان�����ه غ����ري ع���اب���ئ مب��ا 
بقلبه  تلحق  اأ���س��رار  يجره عليه من 

و�سرايينه وخمه ورئتيه«.

اعتقاد خاطئ
اأم����ا ح�����س��ن ال���ع���م���ري، ط��ال��ب بكلية 
يعتقدون  »املدخنون  فقال  الربية، 
ع��ل��ى  ي���������س����اع����ده����م  ال����ت����دخ����ن  اأن 
ال�سرخاء يف مواقف ال�سدة والقلق 
توؤكد  العلمية  الأدل���ة  لكن  وال��ك��رب، 
ع��ك�����ض ذل������ك، ف��ال��ق��ل��ق وال��ع�����س��ب��ي��ة 
للكرب  رئي�سية  م��ظ��اه��ر  وال��ت��م��ل��م��ل 
الوقت  النف�سية، وهي يف  وال�سغوط 
ذات��ه �سمات ب��ارزة يف املدخنن كجزء 
حلقة  م��ن  اأو  امل��دخ��ن  �سخ�سية  م��ن 

القلق املفرغة التي يدور فيها«. 
واأ������س�����اف »ارت�����ب�����اط ال��ت��دخ��ني 
اأ���س��ب��ح ع�����ادة �سيئة  امل���واق���ف  ب��ت��ل��ك 
منار�سها ك��ل ي��وم يف الأف���راح وامل��اآمت 
وخم��ت��ل��ف امل��ن��ا���س��ب��ات الج��ت��م��اع��ي��ة، 
بع�ض  اأذهاننا  يف  وتر�سخها  تدعمها 
ال�سطحية  التلفزيونية  امل�سل�سات 
والأف�����������ام ال���ه���اب���ط���ة ال����ت����ي ي��ح��ل��و 
ي�����س��وروا  اأن  مل��وؤل��ف��ي��ه��ا وخم��رج��ي��ه��ا 
اأب���ط���ال���ه���ا امل���دل���ل���ن وه�����م ي�����س��ع��ل��ون 
مل��وق��ف  ال��ت��ع��ر���ض  اإزاء  ال�����س��ي��ج��ارة 
ع�سيب اأو ل�سغط نف�سي من اأي نوع، 
اأغلب الأعمال الفنية  ول تكاد تخلو 
�سيجارته  ينفث  ول��ه��ان  ع��ا���س��ق  م��ن 
اأو  حمبوبته،  للقاء  ان��ت��ظ��ارا  قلق  يف 
كاتب عبقري يتاأمل الدخان املنبعث 
م���ن اأن���ف���ه وف���م���ه ل��ي�����س��ت��ل��ه��م اأف���ك���اره 
اأو  ن��اج��ح  اأع��م��ال  رج��ل  اأو  العبقرية، 
اأو  م��اه��ر  م��ه��ن��د���ض  اأو  ح���اذق  طبيب 
�سخ�سية بارزة، ل تفارق ال�سيجارة اأو 
ال�سيجار اأو الغليون �سفاهم، فينطبع 
يف ذهن امل�ساهد م�سلوب الإرادة اأمام 
وال��ك��ب��رية  ال�����س��غ��رية  ال�سا�سة  ب��ري��ق 
اأن  اإل  ول ميلك  الفذ،  النموذج  هذا 
هذه  ملثل  التعر�ض  عند  ب��ه  يحتذي 
الأف��ام  تلك  تعاجلها  التي  امل��واق��ف 

وامل�سل�سات. 
واأردف »اإنها حقا ماأ�ساة ت�ستحق 
اخلطر  ملجابهة  �سجاعة  وق��ف��ة  منا 
ويف�سد  �سحتنا  يهدد  ال��ذي  ال��داه��م 

عقولنا وذوقنا الجتماعي«.

ورطة الصغر
بكلية  طالب  ال�سرحاين،  علي  تناول 
ال��رب��ي��ة، امل��و���س��وع م��ن وج��ه��ة نظر 
التدخن  »خ��ط��ر  ق��ال  اأخ����رى، حيث 

ال�سباب  ل��دى  ك��ب��رية  ب��درج��ة  ي�ستد 
هذه  يف  ي��ت��ورط��ون  ال��ذي��ن  وال�سبية 
ال���ع���ادة ال�����س��ي��ئ��ة يف اأع���م���ار ���س��غ��رية 
ل�سخ�سياتهم،  واإثباتا  للكبار  تقليدا 
دون التفكري يف ما �سيتعر�سون اإليه 
لح��ق��ا م���ن اأزم�����ات ق��ل��ب��ي��ة و���س��ك��ت��ات 
والأربعينات،  الثاثينات  يف  دماغية 
فيدفعون ثمنا غاليا يكلفهم حياتهم 
ل���ق���اء حل���ظ���ات م���ن ال���ل���ذة ال��زائ��ف��ة 
واملتعة الواهية التي ت�ساحب تدخن 

ال�سجائر  اأو الغليون«.
وزاد »بدل من اختفاء التدخن، 
املجتمعات،  ك��ل  يف  اأم����ره  ا���س��ت�����س��رى 
ال��ن��ادر  ���س��ن��وات ك��ان م��ن  فمنذ ب�سع 
اأن ت�سادف مدخنة، لكن هذا املنظر 
اأ�سبح ماألوفا بدرجة تثري الده�سة، 
ع�سرات  امل��دخ��ن��ات  ع���دد  ازداد  ح��ي��ث 
ذل��ك  واأ���س��ب��ح��ن��ا نلحظ  الأ���س��ع��اف، 
يف ك��ل م��ك��ان، ف��ق��د ���س��اءت امل�����راأة اأن 
التي  ال�سيئة  عاداته  الرجل  ت�سارك 
ت��ك��اد م��ق�����س��ورة ع��ل��ي��ه ت��ق��ري��ب��ا، وع��ز 
عليها اأن تركه اأ�سري عادة التدخن 
وحيدا، وت�سورت اأن التدخن مظهر 
من مظاهر احلرية ال�سخ�سية، واأنه 
ي�سعها على قدم امل�ساواة مع الرجل 
ال�����ذي ���س��ب��ق��ه��ا اإل�����ى ه����ذا م��ن��ذ عهد 
اكت�سفت  التجربة  بعيد، ومن خال 
�سهيتها  ي��ق��ل��ل  ال��ت��دخ��ن  اأن  امل������راأة 
�سعيا  ب��ه  مت�سكا  ف�����ازدادت  ل��ل��ط��ع��ام، 
حتى  تن�سدها  ال��ت��ي  ال��ر���س��اق��ة  ن��ح��و 
�سحتها  ح�ساب  على  ذل��ك  ك��ان  واإن 
التي تتعر�ض للخطر يوما بعد يوم، 
اأخرى مهمة على  ومل تلتفت لأمور 
ب�����س��اط��ت��ه��ا ك��رائ��ح��ة ف��م��ه��ا و���س��ام��ة 
ذل��ك م��ن مظاهر  اآخ��ر  اإل��ى  اأ�سنانها 

اجلمال واجلاذبية«.

ضرائب على التدخين
بكلية  طالب  ال�سهري،  ط��ال  ن��ادى 
ال����رب����ي����ة، ب���ف���ر����ض ����س���رائ���ب ع��ل��ى 
امل�سدد  الأ�سياء  التدخن وجعله من 

عليها، اأو العمل على حظره متاما. 
ي��ه��ت��م��ون  ك�����ان�����وا  »اإن  وق��������ال 
يف  والتواريخ  واملقايي�ض  باملوا�سفات 
يحظر  اأن  املنطق  فمن  ناأكل،  ما  كل 
ما هو م�سر اأكر كالتدخن وغريه، 
فاإن فتى يف الرابعة ع�سرة من عمره، 
فاأين  مدر�سته،  اأم���ام  ي��دخ��ن  اأ�سبح 
الرغم  على  والن�سرات  الوعي  زي��ادة 
ذات  اأنها وبكل �سراحة، مل تعد  من 

فائدة«. 
ووا����س���ل »ح���ت���ى داخ�����ل امل��دي��ن��ة 
اجل��ام��ع��ي��ة ف���اإن���ن���ا ن�����س��اه��د م��ن��اظ��ر 
اأمامنا  ي�سبح  ومل  للتدخن  �سلبية 
اأي �سكة للهرب من رائحة الدخان يف 

املمرات والقاعات«.

العمري:
المسلسالت واألفالم

تسوق للتدخين من خالل 
مواقف وهمية

السرحاني:
المرأة اتجهت إلثبات

شخصيتها بالتدخين
فمحت  مظاهر جمالها
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سلمان العلي 
 

باجلامعة هي  التدخن  عيادة مكافحة 
اإحدى اخلدمات العامة لأفراد املجتمع 
ت��ق��دم م��ن دون ر���س��وم وت��ف��ت��ح اأب��واب��ه��ا 
طوال  اأيام الأ�سبوع من التا�سعة �سباحا 
وحتى الثانية ع�سرة )منت�سف النهار(، 
وم���ق���ره���ا ب���ه���و م��ب��ن��ى ع����م����ادة ����س���وؤون 

الطاب.
يخ�سع مراجع العيادة اإلى برنامج 

عاجي ح�سب اخلطوات التالية :

الخطوة األولى:
ع���ن���د ح�������س���ور امل�����راج�����ع ل��ل��ع��ي��ادة 
ي��ت��م ت��ع��ري��ف��ه ب��احل��ك��م ال�����س��رع��ي 
ل��ل��ت��دخ��ن وب����اأخ����ط����ار ال��ت��دخ��ن 
ال�����س��ح��ي��ة وال��ن��ف�����س��ي��ة م���ن خ��ال 
ج��ل�����س��ة م���ع امل�����س��رف الج��ت��م��اع��ي 
وم��������ن خ��������ال امل�����ع�����ر������ض ال������ذي 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ب��ع�����ض امل��ع��رو���س��ات 

واملج�سمات.  
الخطوة الثانية:

املراجع  بيانات عن  اأخ��ذ  فيها  يتم 
م��ث��ل: ن��وع ال��ت��دخ��ن - امل���دة التي 
ق�����س��اه��ا يف ال��ت��دخ��ن – ال��ع��م��ر، 
ومن ثم يفتح له ملف ويعطى رقم 
بذلك ملتابعة حالته، ثم يحال على 

عيادة القيا�سات. 
الخطوة الثالثة:

معينة  ال��ق��ي��ا���س��ات  اأخ���ذ  فيها  ي��ت��م 
وهي:  الطول والوزن، وقيا�ض اأول 
وهذا  الرئتن  يف  الكربون  اأك�سيد 
يتم عن  طريق اأخذ املراجع �سهيقا 
ثم ينفخ يف اجلهاز، ليقوم اجلهاز 
ثم  ال��ك��رب��ون  اأك�����س��ي��د  اأول  بقيا�ض 
تظهر القراءات على النحو التايل 

وبن�سب معينة:

. طبيعي   2  ��  1 •
. خفيف  مدخن   7  ��3 •

ب�سراهة. مدخن   22  ��  8 •
ع���ق���ب ذل������ك ي���ت���م ق���ي���ا����ض ك���ف���اءة 
الرئتن حيث يعطي مدى ال�سرر 
الذي اأ�ساب الرئة بالن�سب املئوية.

الخطوة الرابعة:
ب��ع��د ا���س��ت��ك��م��ال ال��ق��ي��ا���س��ات ت��اأت��ي 
خطوة دخول املراجع على الطبيب 
ل��ي�����س��رح ل���ه ال��ق��ي��ا���س��ات ال�����س��اب��ق��ة 
التي  اجلل�سات  ع��دد  ل��ه  ث��م يحدد 

يحتاج اإليها. 
الخطوة الخامسة:

ت��ت��ل��خ�����ض يف ج��ل�����س��ات ع��ل��ى ج��ه��از 
امل���ام�������ض ال��ف�����س��ي ب���ع���د حت��دي��د 
ال��ط��ب��ي��ب ل���ع���دد اجل��ل�����س��ات ال��ت��ي 
امل���راج���ع. ويخ�سع  اإل��ي��ه��ا  ي��ح��ت��اج 
مدتها   يوميا  جل�سة  اإل��ى  امل��راج��ع 
25 دق��ي��ق��ة ي��ق��وم خ��ال��ه��ا اجل��ه��از 
ب����اإر�����س����ال ذب����ذب����ات اإل������ى ال���دم���اغ 
لإف���راز م���ادة )الإن���دروف���ن( التي 
ت�����س��اع��د ع���ل���ى ت��ق��ل��ي��ل الإ�����س����رار 
الن�����س��ح��اب��ي��ة ل��ل��ن��ك��وت��ن وب��ذل��ك 
ي�����س��ب��ح ال��ت��خ��ل�����ض م���ن ال��ت��دخ��ن 

اأمرا ي�سريا.  

نبذة عن تاريخ التدخين
م�����س��ط��ل��ح ال���ت���دخ���ن ال������ذي ي���ت���داول���ه 
ال���ن���ا����ض، اأخ������ذ م����ن ���س��ف��ري ف��رن�����س��ا يف 
ك��ان   ح��ي��ث  ن��ي��ك��وت،  ا���س��م��ج��ون  ل�سبونة 
ل��ه فوائد  اأن  وي��وؤك��د  التبغ  ع��ن  ي��داف��ع 
م��ث��ل اإع����ادة ال��وع��ي وع���اج ال��ك��ث��ري من 

الأمرا�ض.
ن��ب��ات  اأوراق  م���ن  ال��ت��ب��غ  وي�����س��ن��ع 
نيكوتينيا  ال��ع��ل��م��ي«  وا���س��م��ه  ال��ط��ب��اق 
اأوراق��ه بعد جتفيفها  تباكم« وت�ستخدم 
ل��ا���س��ت��ن�����س��اق  ك��م�����س��ح��وق  اأو  ل��ل��م�����س��غ، 

تبغ  كلفائف  للتدخن  اأو  »ال��ن�����س��وق«، 
ال�سيجار، اأو يف الغليون »البايب«.

ث��م��ة ق����ول ���س��ائ��ع ب���ن امل��دخ��ن��ن 
التدخن  الإق��اع عن  يحاولون  الذين 
هو« اأنها لي�ست م�سكلة. فاحلقيقة اأنني 

قد اأقلعت عدة مرات«.
اأ�سرار  اأح��د  اأن  لكن احلقيقة هي 
عرفته  ح�سبما  الإدم����ان،  ه��و  التدخن 
ف��اإن  ول���ذا  وال��ط��ب��ي��ة،  العلمية  امل��ع��اي��ري 
التدخن هو عملية عاج  الإق��اع عن 
عاج  ت�سبه   ،Detoxification لإدم��ان 

اأي اإدمان اآخر.

مكـونات اإلدمان
ع���وام���ل الإدم��������ان م���ت���ع���ددة وم��ت��ن��وع��ة 
�سن  وم��ن  لآخ���ر  �سخ�ض  م��ن  وتختلف 
ع��دة  اإل���ى  ���س��ن. ومي��ك��ن تق�سيمها  اإل���ى 

عوامل نف�سية واإلى عامل ج�سدي.

عوامل اإلدمان النفسية
ت���ت���م���ث���ل يف ������س�����ورة امل�����دخ�����ن م��ع 
ال�سينمائية،  الأف���ام  يف  العائلة، 
الإع���ان���ات  يف  اأو  ال��ت��ل��ف��زي��ون  يف 
ال���ت���ج���اري���ة ت���دف���ع ك���ث���ريي���ن اإل����ى 
جت���ري���ب ال���ت���دخ���ن وال�������س���روع يف 
التدخن، ثم يتكر�ض لحقا كعادة 
لانتماء  �سروريا  باعتباره  ثابتة 
عن  ال��ت��وق��ف  بينما  الج��ت��م��اع��ي، 
التدخن، يف املقابل، قد يوؤدي اإلى 

�سعور بالعزلة الجتماعية.
الأح�������ي�������ان،  م������ن  ك����ث����ري  يف 
حياتية  بتجارب  التدخن  يرتبط 
امل���دخ���ن حن  اإن  خم��ت��ل��ف��ة، ح��ي��ث 
يدخن،  يتذكر تلك التجارب التي 
قد تكون ال�سبب اأو الظروف التي 
بداأ التدخن فيها، بل قد يعاي�سها 
تول�د  التداعيات  هذه  جديد.  من 

أنشطة طالبية

حرب تبدأ 
بسيجارة..
وتحتاج إلى
جيش إلطفائها

عيادة الجامعة تساعد على هجره بطرق طبية نفسية
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أنشطة طالبية
����س���ع���ورا اإي���ج���اب���ي���ا يف »ال����اوع����ي« 
وت����زي����د احل����اج����ة ال��ن��ف�����س��ي��ة اإل����ى 

موا�سلة التدخن.
وث��م��ة ع��ام��ل اآخ����ر ل���اإدم���ان 
ي��ت��م��ث��ل يف ا����س���ت���خ���دام ال��ت��دخ��ن 
ال�سعور  وتبديد  لتخفيف  و�سيلة 

بالوحدة وامللل.
وقد يبداأ التدخن يف حالت 
ثم  ب�سيطة  ع����ادة  جم���رد  م��ع��ي��ن��ة، 
اأخ���رى لي�سبح  ع��ادة  ك��اأي��ة  يتطور 
وطبيعته،  املدخن  طبع  من  ج��زءا 
م���ا ي��ح��ول��ه م���ن جم���رد ع����ادة اإل���ى 

اإدمان.

عامل اإلدمان الجسدي
ال���ع���ام���ل اجل�������س���دي يف الإدم�������ان 
ال�سجائر  تبغ  اأن  نابع من حقيقة 
ال��ن��ي��ك��وت��ن، فيتم  ي��ح��ت��وي ع��ل��ى 
امت�سا�ض النيكوتن من الرئتن 
وجتويف الفم في�سل اإلى جمرى 
اإل��ى  ويو�سله  يحمله  ال���ذي  ال���دم 

جميع اأنحاء اجل�سم.

مناطق يؤثر فيها
النيكوتين

منظومة  ال��ن��ي��ك��وت��ن  ي��ف��ع��ل  ال����دم����اغ: 
الأح��ا���س��ي�����ض ال��ت��ي ت��ول�����د ل���دى امل��دخ��ن 

اإح�سا�سا باملتعة والهدوء.
الغدة الك�ظ�رية: يحفز النيكوتن 
اإح�سا�سا  يول�د  الذي  الأدرينالن  اإف��راز 
اإف��راز اجللوكوز، مما  باليقظة وين�سط 

يولد ال�سعور بال�سبع. 
اجل�سم  فاإن  ذلك،  اإلى  وبالإ�سافة 
ح����ن ي���ع���ت���اد ع���ل���ى ك��م��ي��ة م��ع��ي��ن��ة م��ن 

النيكوتن، ي�ستمر يف طلبها.
الوعي مبخاطر واأ�سرار التدخن 
منذ اخلم�سن من القرن املا�سي، بداأت 
ت��راك��م الأدل����ة ع��ل��ى اأ����س���رار التدخن 
التي قادت اإلى �سن قوانن وفر�ض قيود 
على التدخن للحد منه، يف العديد من 

الدول.

أضرار التدخين الرئيسية
ال��ت��دخ��ن  اأ����س���رار  اأن  الآن  ح��ت��ى  ث��ب��ت 

تنح�سر يف ما يلي: 
التنف�سي:  اجلهاز  يف  اأم��را���ض   •
الق�سبات  التهاب  الرئتن،  انتفاخ 
امل���زم���ن، ���س��ي��ق ال��ت��ن��ف�����ض وازدي�����اد 

خطر التهاب الرئتن. 
ازدي�������اد  ال���������س����رط����ان:  • م����ر�����ض 
ب���اأن���واع خمتلفة  الإ����س���اب���ة  خ��ط��ر 
م����ن �����س����رط����ان ال�����رئ�����ة، وازدي��������اد 
خ��ط��ر الإ����س���اب���ة ب�����س��رط��ان ال��ف��م، 
احل��ن��ج��رة، امل�����ريء وامل���ث���ان���ة. كما 
اأن������ه م����ن ال���ث���اب���ت وج������ود ع��اق��ة 
ب�����ن ال����ت����دخ����ن وب������ن ����س���رط���ان 
الرحم  عنق  �سرطان  البنكريا�ض، 

و�سرطان الدم )لوكيميا(.
الدموية:  الأوع��ي��ة  يف  اأ���س��رار   •
ت�سيق الأوع��ي��ة ال��دم��وي��ة، م��ا قد 
اإل����ى ن���وب���ات ق��ل��ب��ي��ة، �سكتة  ي�����وؤدي 
امل��ع��دة، هبوط يف  دم��اغ��ي��ة، قرحة 
�سعور  ال���ربد،  حتمل  على  ال��ق��درة 
ب��ال��ت��ن��م��ي��ل يف الأ����س���اب���ع، وال��ع��ن��ة 
)ال��ع��ج��ز اجل��ن�����س��ي( ع��ن��د ال��رج��ال 
لدى  اخل�سوبة  معدل  وانخفا�ض 

الن�ساء.
جمال  ع��ل��ى  ال��ت��دخ��ن  • اأ����س���رار 
الإن�����س��ان: ت��غ��ريات حت��دث يف لون 

اجللد والأ�سنان والأظافر.

اإلقالع عن التدخين
ل��ي�����ض عملية  ال���ت���دخ���ن  الإق�������اع ع���ن 
وا�سحة  العملية  ثمار هذه  لكن  �سهلة، 
نوعية  حت�سن  فهي  اجل��ه��د،  وت�ستحق 

احلياة وجودتها.

ال��ت��دخ��ن  ع����ن  الإق��������اع  اأن  ك���م���ا 
يعني التوقف الفوري والتام عنه دفعة 
وب�سكل خا�ض  منا�سبة  واحدة كطريقة 
لاأ�سخا�ض الذين يدخنون كمية قليلة 
ق�سرية،  زمنية  لفرة  دخنوا  الذين  اأو 

ن�سبيا.

اإلقالع عن التدخين
تدريجيا

 ه�����ذه ال���ط���ري���ق���ة ت��ع��ن��ي الإق��������اع ع��ن 
يف  وتتمثل  ت��دري��ج��ي،  ب�سكل  ال��ت��دخ��ن 
خف�ض عدد ال�سجائر التي يتم تدخينها 
ال��ن��ي��ك��وت��ن  ك��م��ي��ة  ت��ق��ل��ي��ل  اأو  ي���وم���ي���ا، 
يف ال�����س��ج��ائ��ر )ال�����س��ج��ائ��ر اخل��ف��ي��ف��ة(. 
خا�ض  ب�سكل  منا�سبة  الطريقة  وه��ذه 
يدخنون  ال��ذي��ن  ال�سرهن  للمدخنن 
اأو  يوميا،  ال�سجائر  م��ن  كبرية  كميات 

الذين دخنوا لفرة زمنية طويلة.
ال��ط��ري��ق��ة  اأن  ال���درا����س���ات  وت���ب���ن 
التدخن وكذلك  ل��اإق��اع ع��ن  الأول���ى 
الثانية، ناجعة ومفيدة بن�سب مت�سابهة. 
وج���ن���ب���ا اإل������ى ج���ن���ب، م����ع الإق��������اع ع��ن 
التدخن، ينبغي معاجلة كل واحد من 

عوامل الإدمان ومكوناته، على حدة.
النف�سية  امل��ك��ون��ات  معاجلة  ميكن 
ل��������اإدم��������ان م������ن خ��������ال ال����س���ت���ع���ان���ة 
النف�سي،  وبالعاج  الدعم،  مبجموعات 
وبالكتب الإر�سادية واملواقع الإلكرونية 

التي ت�ساعد يف مقاومة التدخن. 
ويبقى العن�سر املركزي والأ�سا�سي 
اجلادة  املحاولة  هو  العاجات،  هذه  يف 
يف ال��ف��رة الأول�����ى م��ن الإق������اع، على 
الأق��������ل ل��ت��ج��ن��ب امل�����واق�����ف والأم�����اك�����ن 
املرتبطة بالتدخن، اأو اعتماد بديل عن 
ال��ت��دخ��ن م��ن خ���ال الن�����س��غ��ال ب�سيء 
ا�ستعمال  اأو  العلكة  م�سغ  م��ث��ل  ب��دي��ل 
ال�سجائر  اأو  الوهمية  الزائفة  ال�سجائر 
الكهربائية التي حتتوي على بديل عن 

النيكوتن.
كما يجدر اأي�سا، حماولة مواجهة 
وراء  ال�سبب  ك��ان  ال��ذي  الأويل  العامل 
ال�سعور باحلاجة اإلى تدخن ال�سجائر، 
ث���م حم���اول���ة جت��ن��ب ال�����س��ع��ور باحلنن 
باحل�سد جتاه  ال�سعور  اأو  التدخن  اإلى 

املدخنن.
وميكن معاجلة العمل اجل�سماين 
الذي ميثل احلاجة اإلى النيكوتن، عن 
التي  النيكوتن  بدائل  ا�ستعمال  طريق 
ل�سقة،  ب�سكل  عليها  احل�سول  ميكن 
�سجائر  للم�ض،  �سغرية  ك��ري��ات  علكة، 
اأو   Spray ل���اأن���ف  ب���خ���اخ  ك��ه��رب��ائ��ي��ة، 

.Inhaler من�سقة
ت���ت���واف���ر يف الأ�������س������واق اأدوي���������ة ل 
تقلل  لكنها  ل��ل��ن��ي��ك��وت��ن،  ب��دي��ا  ت�سكل 
م���ن ���س��ع��وب��ة الإق�������اع ع���ن ال��ت��دخ��ن، 
»ت�سامبيك�ض«  و   Zyban »زي��ب��ان«  مثل 
التي تعمل على م�ستقبات   Champix

النيكوتن يف الدماغ.
 هذه الأدوية حتتاج اإلى و�سفة من 
قبل الطبيب وي�ستمر العاج بها، عادة، 

نحو 60 يوما.
وق����د ب��ي��ن��ت الأب����ح����اث ال�����س��ري��ري��ة 
ملعاجلة  والأجن���ع  الأف�سل  الطريقة  اأن 
عوامل الإدمان واأ�سرار التدخن خال 
عملية الإق��اع عن التدخن هي الدمج 
بن الدعم النف�سي وبن العاج الدوائي 
اأو  النيكوتن،  م�ستقبات  يثبط  ال��ذي 
النيكوتن.  ب��ب��دائ��ل  ال��ع��اج  با�ستخدام 
ب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة مي��ك��ن ت��ل��ب��ي��ة احل��اج��ة 

اجل�سمانية، �سوية مع الدعم النف�سي.
اأح��د خماطر  ال���وزن  ي�سكل ارت��ف��اع 
ا�ستبدال  ب�سبب  التدخن،  عن  الإق���اع 
ال�����س��ج��ائ��ر ب��ال��ط��ع��ام، ل���ذل���ك م���ن امل��ه��م 
ال��ت��غ��ذي��ة ال�سليمة  امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى  ج���دا 
ومم��ار���س��ة ال��ن�����س��اط اجل�����س��م��اين، خ��الل 

عملية الإقاع عن التدخن.

• أضرار التدخين عديدة, وتؤثر على العديد من أعضاء الجسم وأجهزته.

ثمة حلول  ولكن  التدخين عملية معقدة وغير سهلة،  اإلقالع عن  • طريقة 
عديدة من شأنها تسهيل المهمة، وعلى المدخن أن يختار الطريقة المناسبة 

له وأن يواظب عليها.

• الفائدة المضمونة من اإلقالع عن التدخين تتمثل في زيادة متوسط العمر 
بعد اإلقالع عن التدخين وتحسين جودة الحياة.

• »بوبروبيون« Bupropion دواء ينتمي لمجموعة األدوية المضادة لالكتئاب، 
الذي تمت الموافقة عليه في بعض الدول كعامل مساعد لإلقالع عن التدخين. 

• إن اإلقالع عن التدخين يجب أن يكون مقترنا ببرنامج دعم وبإشراف طبي.

• عالج النيكوتين المستنشق فعال في عالج اإلقالع عن التدخين.

• كثير من المدخنين يجدون أنه ال يوجد عالج لإلقالع عن التدخين، حتى مع 
الدعم والمساعدة، وذلك بسبب التعلق بالنيكوتين المادة نفسية المفعول 

التي تسبب اإلدمان الشديد.
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الهيئة  و�سفتها  ومعلومات  اأخ��ب��ار  ت��ب��ادل  الجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  �سهدت 
العامة للغذاء والدواء بغري الدقيقة وغري املوثقة  حول املواد امل�سافة وما ت�سببه 
اأنواع منها من اأعرا�ض مر�سية مع الإ�سارة لوجودها يف منتجات غذائية متداولة 

يف الأ�سواق املحلية.
واأو�سحت الهيئة العامة للغذاء والدواء بع�ض احلقائق ذات العاقة ب�سمان 
لاأغذية  باإ�سافتها  ي�سمح  امل�سافة  امل��واد  اأن  موؤكدة  الغذاء،  وماأمونية  �سامة 
حتدد  التي  واخلليجية  ال�سعودية  القيا�سية  واملوا�سفات  الفنية  للوائح  طبقا 
نوع ون�سب املواد امل�سرح باإ�سافتها لكل نوع من الأغذية مبا يتواءم مع املعايري 

الدولية املعتمدة.
لأغ��را���ض  وت�ستخدم  وم��ت��ع��ددة  متنوعة  امل�سافة  امل���واد  ف���اإن  ع���ام،  وب�سكل 
الغذائية  للمنتجات  احل�سية  اخل��وا���ض  حت�سن  بهدف  ت�ستخدم  فقد  خمتلفة، 
من  احلد  خال  من  ال�ساحية  فرة  لإطالة  وكذلك  واملنكهات،  امللونة  كاملواد 

منو الأحياء الدقيقة يف الغذاء خ�سو�سا املمر�سة منها اأوامل�سببة للف�ساد.
امل�سافة من  امل��واد  التعرف على هذه  اأن��ه ميكن  الهيئة يف بيان لها،  وبينت 
امل�سافة  متيزاملواد  الدولية  التنظيمية  اجلهات  قبل  من  معتمدة  رم��وز  خ��ال 
لاأغذية امل�سرح با�ستخدامها دون احلاجة اإلى ذكر ال�سم العلمي الكامل للمادة، 

وهذا الرميز معتمد دوليا.
اأن  امل�سافة يف  باملادة  الرمز اخلا�ض  ي�سبق  الذي   )E( فمثا يو�سح حرف
تلك املادة امل�سافة ي�سمح با�ستخدامها يف الحتاد الأوروبي، ومن ثم يتبع باأرقام 
التعريف باملادة التي ي�سرح باإ�سافتها لأغذية معينة بن�سب حمددة مبا ل ي�سر 

مبن ي�ستهلكها ب�سكل معتدل. 
الفنية  اللوائح  بتحديث  تقوم  اأنها  وال��دواء،  للغذاء  العامة  الهيئة  واأك��دت 
كما  املعتمدة،  الدولية  القيا�سية  املوا�سفات  مع  لتتوافق  القيا�سية  واملوا�سفات 
تقوم بفح�ض الواردات الغذائية واختبارها معمليا للتاأكد من مطابقتها للوائح 

الفنية واملوا�سفات القيا�سية ال�سعودية قبل الإذن بف�سحها.
بالأ�سواق  املتداولة  بالأغذية  امللوثات  لر�سد  برامج  الهيئة  ل��دي  اأن  كما 
تداولها  وملنع  ذل��ك  من  للتحقق  املعيبة  الأغ��ذي��ة  عن  الباغات  وتتابع  املحلية 

والتاأكيد على �سحب ما و�سل منها لاأ�سواق. 
املواطنن  تاأمل من  وال��دواء،  للغذاء  العامة  الهيئة  »تاأمل  بيانها  وج��اء يف 
ب�سكل  وت�سديقه  الإلكرونية  املواقع  يف  وين�سر  يرد  مبا  الأخ��ذ  عدم  واملقيمن 
علمية،  درا���س��ات  اأو  اأ�س�ض  على  مبنية  غ��ري  معلومات  م��ن  يحويه  ق��د  مل��ا  مطلق 
املوقع  بالتحقق من م�سداقية  نو�سي  بل  ب�سامة غذائنا،  يتعلق  فيما  وخا�سة 
ومن ين�سر به، ونرى من ال�سروري الرجوع ملا تن�سره اجلهات الرقابية العلمية 
الأغذية، ومن  �سامة  بها عن  املوثوق  املعلومات  على  للح�سول  ودوليا   حمليا 

ذلك موقع الهيئة«.
وا�ستخدامها  ورق��م��ه��ا  ت�سنيفها  ح�سب  ال����واردة  امل���واد  قائمة  يلي  م��ا  ويف 

واأ�سمائها طبقا للموا�سفات ال�سعودية واخلليجية اخلا�سة بها:

موادملونة
E100 )م�سحوق الكركم(

E110 )لون ا�سفر الغروب( 
E120 )لون الكارمن( 

E171 )ثاين اأوك�سيد التيتانيوم(
E140 )لون الكلوروفيل( 

E141 )لون مركب النحا�ض والكلوروفيل( 
E153 )لون الفحم النباتي املن�سط( 

المواصـفة القيـاسية السعودية رقـم 1999/285م والخليجية 
رقم1998/23م »المواد الملونة المستخدمة في المواد 

الغذائية«. 
مواد حافظة

E210 )حم�ض البنزويك( 
E211 )بنزوات �سوديوم (

E213 )بنزوات الكال�سيوم( 
E214 )ايثيل بارا هيدروك�سي بنزوات الكال�سيوم( 

E216 )بروبيل بارا هيدروك�سي بنزوات الكال�سيوم(
E220 )ثاين اك�سيد الكربيت(

E223 )ميتاباي�سولفيت(

E234 )ني�سن( 
E252 )نرات البوتا�سيوم(
E270 )حم�ض الاكتيك( 

E280 )حم�ض الربوبيونيك(
E330 )حام�ض ال�سريك( 

المواصفة القياسية السعودية رقم 1992/677م
والخليجية رقم 1994/356م »المواد الحافظة
المسموح باستخدامها في المنتجات الغذائية«. 

مواد مضادة لألكسدة
E325)لكتات ال�سوديوم(

E326 )لكتات البوتا�سيوم( 
E327 )لكتات الكال�سيوم( 

E334 )حم�ض الطرطريك( 
E335 )طرطرات ال�سوديوم( 

E336 )طرطرات البوتا�سيوم( 
E337 )طرطرات البوتا�سيوم وال�سوديوم( 

المواصفة القياسية السعودية 1992/678م
والخليجية 1994/357م »مضادات األكسدة

المسموح باستخدامها في المنتجات الغذائية«. 
مواد مستحلبة، ومثبتة ومغلظة للقوام 

E339 )ارثوفي�سفات ال�سوديوم( 
E407 )كرجينان( 

E422)اجللي�سرين( 
E430 )ا�ستيارات-8-عديد اك�سي اليثلن( 

E431 )ا�ستيارات-40-عديد اك�سي اليثلن( 
E432 )�سوربيتان احادي اليرات-20-عديد اك�سي اليثلن(

E433 )�سوربيتان احادي الوليات-20-عديد اك�سي اليثلن( 
E434 )�سوربيتان احادي بامليتان-20-عديد اك�سي اليثلن( 

E435 )�سوربيتان احادي ا�ستيارات-20-عديد اك�سي اليثلن( 
E436 )�سوربيتان ثاثي ا�ستيارات-80-عديد اك�سي اليثلن( 

E440 )بكتن( 
E470 )ملح ال�سوديوم والبوتا�سيوم والكال�سيوم لاأحما�ض الدهنية 

E471 )احادي وثنائي اجللي�سريدات لاأحما�ض الدهنية( 
E472 )ا�سر حم�ض ال�سريك البوتا�سيوم وال�سوديوم( 

E473 )ا�سرات ال�سكروز لاأحما�ض الدهنية( 
E474 )جلي�سريدات �سكريه( 

E475 )ا�سرات عديد اجلل�سرين لاأحما�ض الدهنية( 
E476 )عديد اجللي�سرين عديد الري�سينولت( 

E477 )ا�سرات 1،2 ثنائي الربوبانول لاأحما�ض الدهنية( 
E481 )لكتيات-2- ا�ستيارويل ال�سوديوم( 
E482 )لكتيات-2- ا�ستيارويل الكال�سيوم( 

E483 )طرطرات ا�ستياريل( 
E491 )�سوربيتان احادي ال�ستيارات( 
E492 )�سوربيتان ثاثي ال�ستيارات( 

E493 )�سوريتا احادي ليارات( 
E494 )�سوربيتان احادي اأوليات( 
E495 )�سوربيتان احادي بامليتات(

المواصـفة القيـاسية السعودية رقـم 1994/709م
والخليجية رقم 1994/381« المستحلبات والمثبتات

ومغلظات القوام المسموح باستخدامها في المنتجات الغذائية .
محسنات النكهة

E631 )-5- انو�سينات ثنائي ال�سوديوم( 
E635 )-5- ريبونيكلوتيد ثنائي ال�سوديوم(

رق��م  واخل��ل��ي��ج��ي��ة  1998/951م  رق�������م  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ق��ي�����ا���س��ي��ة  امل��وا���س�����ف��ة 
1997/707«املنكهات امل�سموح با�ستخدامها يف املواد الغذائية«. 

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.

هيئة الغذاء والدواء: المواد المضافة مسموح بها وال تسبب األمراض

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

استشارة صحية

أصناف المخزون والعهد بين 
مستدامة ومعدة لالستهالك

احلكومية،  امل�ستودعات  واإج����راءات  ق��واع��د  م��ن  ال�سابعة  امل���ادة  ق�سمت 
وطبيعة  خ�سائ�سها  حيث  من  ق�سمن  اإل��ى  والعهد  امل��خ��زون  اأ�سناف 

ا�ستعمالها، م�ستدامة ومعدة لا�ستهاك.

مستدامة
امل�ستدامة ل ت�ستهلك، لكن لها عمر ا�ستعمايل وتعاد اإلى امل�ستودع 
اأو ال�ستغناء عنها، وتق�سم الأ�سناف امل�ستدامة  بعد انتهاء �ساحيتها 

اإلى جمموعات منها:
• الأثاث املكتبي: )املكاتب والكرا�سي باأنواعها املختلفة ودواليب 

احلفظ والفهر�سة(. 
القيمة. ذات  والأوراق  • املطبوعات 

والتكييف. والتهوية  والتدفئة  والت�سخن  التربيد  • اأجهزة 
• اأجهزة اأو معدات امل�ست�سفيات واملختربات واملعامل وما مياثلها.

الزراعية. واملعدات  • ال�سيارات 
يتبعها. وما  ال�سبكات  مق�سمات  • اأجهزة 

 
معدة لالستهالك

ت�ستهلك بال�ستعمال املبا�سر وتق�سم اإلى جمموعات:
الكتابية. • الأدوات 

ال�ستهاكية. التعليمية  • اللوازم 
واللقاحات. والأم�سال  والعقاقري  الطبية  • الأدوية 

ال�ستهاكية. الطبية  والأدوات  واملبيدات  الكيماوية  • املواد 
الختبارات. يف  ت�ستخدم  التي  الزجاجية  • الأدوات 

ول  الت�سغيات  يف  تدخل  التي  للت�سنيع  الازمة  اخلام  • املواد 
يتخلف عنها بقايا من نوعها.

وم�ستقاته. • الوقود 
النظافة. • مواد 

الغذائية. واملنتجات  • املواد 
ا�ستعمالها  بعد  منها  ي�ستفاد  ل  التي  الغيار  قطع  اأنواع  • بع�ض 

ول يجدي فيها اأي اإ�ساح.
فيتم  ال�سابقن  النوعن  التي جتمع بن  بالن�سبة لاأ�سناف  اأما 
حتديد ما حتلق به من النوعن بالتفاق مع وزارة املالية والقت�ساد 

الوطني.
علي حديب )اإدارة مراقبة املخزون( باجلامعة

استشارة تثقيفية
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الفريق

النصر
الهالل
األهلي
الشباب
التعاون
اإلتحاد
الفتح
نجران

الشعلة
العروبة

الفيصلي
اإلتفاق

الرائد
النهضة

ترتيب فرق دوري عبد اللطيف جميل
لعب

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

فوز

19
16
10
9
8
7
6
7
6
4
6
5
5
2

تعادل

3
3
7
8
7
8
6
3
6

12
6
7
6
6

خسارة

0
3
5
5
7
7

10
12
10
6

10
10
11
14

له

52
47
39
38
31
39
29
29
27
18
23
24
16
22

عليه

14
21
21
29
26
38
35
36
34
26
32
35
30
57

الفارق

38
26
18
9
5
1
6-
7-
7-
8-
9-

11-
14-
35-

نقاط

60
51
37
35
31
29
24
24
24
24
24
22
21
12

الترتيب

األول
الثاني
الثالث
الرابع

الخامس
السادس

السابع
الثامن
التاسع
العاشر

الحادي عشر
الثاني عشر
الثالث عشر
الرابع عشر

رابطة »المحترفين السعودي«
تودع 6 ماليين في حسابات االندية 

اأودعت رابطة دوري املحرفن ال�سعودي لكرة القدم �ستة ماين ريال �سعودي يف ح�سابات 
اأندية دوري عبد اللطيف جميل بواقع 356،572 )ثاثمائة و�ستة وخم�سن األفا وخم�سمائة 
على  امل�ستحقة  ال�سهرية  الدفعة  عن  عبارة  وه��و  ن��اد،  لكل  �سعوديا(  ري��ال  و�سبعن  واثنن 
الرابطة لاأندية حتى نهاية �سهر يناير، بالإ�سافة اإلى اإيداع مبلغ قدره مليون ريال بواقع 
500،000 األف ريال لكل من ناديي النه�سة والعروبة ا�ستكمال ملكافاأة ال�سعود لدوري عبد 

اللطيف جميل ال�سعودي للمحرفن.
باإيداع  اأن��ه  امل�سحل  يا�سر  ال�سعودي  املحرفن  دوري  لرابطة  التنفيذي  املدير  واأك��د 
املو�سم  بداية  من  لها  امل�ستحقة  املبالغ  جميع  على  ح�سلت  قد  الأن��دي��ة  تكون  املبالغ  ه��ذه 
ورابطة  القدم  لكرة  ال�سعودي  الحت��اد  من  �سرفه  مت  ما  جمموع  اأن  علما  تاريخه،  وحتى 
والنقل  الرعاية  عقود  من  جميل  اللطيف  عبد  دوري  لأندية  حقوق  من  املحرفن  دوري 
التلفزيوين ومكافاأة ال�سعود منذ بداية املو�سم وحتى الآن هو 78،672،000 )ثمانية و�سبعون 

مليونا و�ستمائة واثنان و�سبعون األف ريال �سعودي (، متمنيا التوفيق لكل الأندية.

رياضة

األهلي يحتفل 
بعودة المصابين 

الثالثة
والإداري  ال��ف��ن��ي  اجل���ه���ازان  اح��ت��ف��ل 
كامل  الثاثي  بعودة  الأهلي  ولعبي 
امل���و����س���ى وحم�����س��ن ال��ع��ي�����س��ى وي��ا���س��ر 
ال��ف��ه��م��ي اإل����ى ج���دة ع��ق��ب ال��رح��ات 
العاجية للتعايف من الإ�سابات التي 

تعر�سوا لها خال املو�سم احلايل.
املو�سى قد عاد من مدينة  وكان 
ل�����س��ب��ون��ة يف ال���ربت���غ���ال ب��ع��د ق�����س��اء 
�سهرين هناك اأجرى خالهما عملية 
جراحية يف الرباط ال�سليبي للركبة 
مكثف  تاأهيلي  ب��رن��ام��ج  يف  دخ��ل  كما 
ه���ن���اك، ب��ي��ن��م��ا ك���ان���ت ع�����ودة زم��ي��ل��ي��ه 
من  الفهمي  ويا�سر  العي�سى  حم�سن 
جراحية  عملية  اإج��راء  بعد  الريا�ض 
الطبيب  ل��دى  ال�سليبي  ال��رب��اط  يف 

ال�سعودي �سامل الزهراين.

اح��ت��ف��ل لع��ب��و ال��ف��ري��ق الأول ب��ن��ادي 
الحتاد يف جدة، بقيادة الاعب اأحمد 
مهاجم  ح�سول  مبنا�سبة  الفريدي، 
الفريق فهد املولد على جائزة اأف�سل 
م��ن قبل  ل��ع��ام 2013،  ���س��اع��د  لع���ب 
القنوات  و�سراكة  الريا�سية  �سحيفة 
م�سابقة  يف  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ري��ا���س��ي��ة 

التميز الريا�سي. 
ال��ت��م��ي��ز  م�������س���اب���ق���ة  اأن  ي����ذك����ر 
ال��ري��ا���س��ي ت��ق��ام ���س��ن��وي��ا، وح�����س��ل يف 
عامها ال�سابع، لعب الفتح الربازيلي 
وجائزة  الذهبية،  ال��ك��رة  على  ال��ت��ون 
بعدما  املا�سي،  باملو�سم  لعب  اأف�سل 
ل���ق���ب دوري  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ق�����اد ف���ري���ق���ه 

املحرفن ملو�سم 2012-2013.

المولد 
أفضل العب 

صاعد.. 
واالتحاد 

يحتفل
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الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

لحماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية 
ومكافحة الفساد المالي واإلداري

بشتى صوره ومظاهره وأساليبه
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كليات

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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كليات

عميدة علوم وآداب خميس في ضيافة »آفاق«
د. جواهر الفوزان: الصبر والحكمة واإلخالص

أهم مواصفات اإلداري الناجح
»أتيح للطالبة الجامعية في عصرنا الحاضر من وسائل المعرفة واالهتمام والتسهيالت والتفاعل في خدمة المجتمع مالم يكن لمثيالتها من قبل، إال أن هذا زاد من 

حجم مسؤولياتها«.. جاء ذلك في حديث لعميدة كلية العلوم واآلداب )مجمع2( بخميس مشيط الدكتورة جواهر محمد الفوزان أدلت به لـ »آفاق« وتحدثت فيه عن 
محاور عدة منها: متطلبات التخطيط للعملية التعليمية، ومواصفات اإلداري الناجح، واإلرشاد األكاديمي.

حوار: فاطمة حمدان

نبذة خمت�سرة 
عن م�سريتك العلمية؟

اإ�سامية،  درا���س��ات  بكالوريو�ض  ل��دّي 
وحت����دي����دا يف ال��ف��ق��ه واأ����س���ول���ه  من 
ج���ام���ع���ة امل����ل����ك ����س���ع���ود ب���ال���ري���ا����ض، 
وم��اج�����س��ت��ري يف اأ�����س����ول ال��ف��ق��ه من 

اجلامعة ذاتها.
واأم�����ا م��رح��ل��ة ال���دك���ت���وراه فقد 
باأبها  خالد  امللك  جامعة  يف  ق�سيتها 
ح��ي��ث ت��خ�����س�����س��ت يف اأ�����س����ول ال��ف��ق��ه 

اأي�سا.
وك���������������ان ع���������ن���������وان ر������س�����ال�����ت�����ي 
»التخ�سي�ض بامل�سلحة املر�سلة  و�سد 
ال��ذرائ��ع وال��ع��رف و���س��رع م��ن قبلنا«، 

وكان ذلك عام 1430.
اأعمل عميدة  ويف الوقت احلايل 
)جم���م���ع2(  والآداب  ال��ع��ل��وم  ل��ك��ل��ي��ة 

بخمي�ض م�سيط.

ع��ن��ا���س��ره الأ���س��ا���س��ي��ة وه���م���ا: امل��ر���س��د 
وال��ط��ال��ب ب��اأه��م��ي��ت��ه واأه����داف����ه، ف���اإذا 
م��ا ت��ع��رف��ت ال��ط��ال��ب��ة ع��ل��ى واج��ب��ه��ا يف 
املر�سد  وكذلك  املر�سد،  مع  التوا�سل 
يف خدمة الطالب و�سلنا اإلى النتيجة 

املطلوبة.
وعلى م�ستوى الكلية، فقد بذلت 
الأك���ادمي���ي  ب��الإر���س��اد  امل��ع��ن��ي��ة  الإدارة 
بحاجة  لزلنا  اأننا  اإل  تنكر  ل  جهودا 
ت�ستهدف  وتثقيفية  توعية  حملة  الى 
ال��ط��ال��ب��ات. وي��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق الكلية 
ب�سكل  املر�سد  تثقيف  م�سوؤولية  اأي�سا 
ليتعرف على كيفية  اأكرب من احلايل 

التعامل ال�سحيح مع حالة الطالبة.
 

كيف ترين الطالبة 
اجلامعية يف ع�سرنا احلايل؟

ع�سرنا  يف  اجل��ام��ع��ي��ة  للطالبة  اأت��ي��ح 
احلا�سر من و�سائل املعرفة والهتمام 
وال��ت�����س��ه��ي��ات وال���ت���ف���اع���ل يف خ��دم��ة 

حدثينا عن الكلية؟
ل��ت��ت��ول��ى   1418 ع����ام  ال��ك��ل��ي��ة  اأن�����س��ئ��ت 
وتهيئتهن  امل�ستقبل  معلمات  تخريج 
عام  يف  اأ�سيفت  ث��م  وتربويا  اأك��ادمي��ي��ا 
خالد  امللك  جامعة  هيكلة  اإل��ى   1428
كلية  اإل��ى  حتويلها  ومت  تربوية  ككلية 

العلوم والآداب يف عام 1432 - 1433.
ت�������س���م ال���ك���ل���ي���ة ق�������س���م���ن ه���م���ا: 
ال��درا���س��ات الإ���س��ام��ي��ة )ال�����س��ري��ع��ة(، 

واللغة العربية.

تقييمك لالإر�ساد 
االأكادميي بالكلية؟

الإر�����س����اد ال���ط���اب���ي ب��ك��اف��ة اأن����واع����ه: 
عامل  والنف�سي  وال�سلوكي  الأكادميي 
اجلامعية  ال��ط��ال��ب��ة  دع���م  يف  اأ���س��ا���س��ي 
وال�سعوبات  امل�سكات  يف  وم�ساندتها 

التي تواجهها.
لكي  ال��ط��اب��ي  الإر����س���اد  ويعتمد 
يوؤدي دوره بال�سكل املطلوب على وعي 

املجتمع مامل يكن ملثياتها من قبل، 
زاد من حجم م�سوؤولياتها  اأن هذا  اإل 
جت�������اه ت����ق����دي����ر ه�������ذه الإي����ج����اب����ي����ات 
وا�ستغالها بال�سكل ال�سحيح املنا�سب، 
طالبة  فهي  اإدارت��ه��ا  اأح�سنت  م��ا  ف���اإذا 

جامعية ناجحة.
 

ما ال�سبل الكفيلة  بتنمية مهارات 
احلوار  لدى الطالبات؟

رئي�سي  اأ�سا�سي وعمل  احلوار متطلب 
اجلامعية  الطالبة  �سخ�سية  ب��ن��اء  يف 
من جهة، ومن جهة اأخرى ميكنها من 

طرح روؤيتها وفق منظورها اخلا�ض. 
احلوار  على  الطالبة  ت�سجيع  اإن 
واحرام طرحها لهو من اأهم العوامل 
لأن  ال��ك��ل��ي��ة  م�سلحة  يف  ت�����س��ب  ال��ت��ي 
كثريا من الأمور ل تتم معاجلتها ال 

مب�ساندة الطالب نف�سه. 
ومي��ك��ن ت��ن��م��ي��ة م���ه���ارات احل���وار 
و����س���ط  ال���ط���ال���ب���ات م���ن خ����ال عقد 

واأث�����ن�����اء   ، ال������دوري������ة  الج����ت����م����اع����ات 
املحا�سرات التدري�سية.

وت���اأت���ي  ال������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة يف 
هذا اجلانب �سمن اأولويات اهتمامات 

الكلية.

ما متطلبات التخطيط 
للعملية التعليمية الناجحة؟

العملية  لعنا�سر  ال�سليم  التخطيط 
علمية  م��ع��اي��ري  وو����س���ع  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
�سارمة لنتقائها، وهذه العنا�سر هي 

كالتايل:
الدارية.  • القيادة 

التدري�ض.  هيئة  • ع�سو 
• الطالب. 

امل�ساندة. • اخلدمات 

ما �سمات القائدة
االإدارية الناجحة؟

الإداري  ال�����س��خ�����ض  ���س��م��ات  اأه����م  م���ن 

الناجح: احلكمة وال�سرب والإخا�ض 
والتفاين والت�سحية.

 
 ن�سائح وتوجيهات 

تقدمينها للطالبات؟
اأدع�����و اب��ن��ت��ي ال��ط��ال��ب��ة يف ال��ك��ل��ي��ة ويف 
يف  التعليمية  ال���وح���دات  م���ن  غ��ريه��ا 

اجلامعة اإلى ما يلي:
طلب  يف  واجل�����د  الإخ����ا�����ض   •

العلم.
باأن  م�سوؤوليتها  ت�ست�سعر  اأن   •
و�سمعة  اإي��ج��اب��ي��ة  ���س��ورة  تعك�ض 

لئقة بجامعتها.
. واللوائح  بالأنظمة  • اللتزام 

ال�سيء  بجوهر  دائما  • الهتمام 
ولي�ض مبظهره .

خ��دم��ة  يف  ف��ع��ال��ة  ت���ك���ون  اأن   •
املبذولة  للجهود  �ساكرة  كليتها 

من اأجلها .
البناء. النقد  • تقدمي 

كلية
العلوم واآلداب 

الرؤية
تنطلق روؤية الكلية من روؤية جامعة امللك خالد 
ال�سعي اإيل حتقيق الريادة املحلية يف  وتتمثل يف 
خال  م��ن  الكلية  تت�سمنها  التي  التخ�س�سات 
جودة الأداء التدري�سي والبحثي وخدمة املجتمع.

الرسالة 
تخريج كوادر موؤهلة تلبي متطلبات �سوق العمل 
من خال التعليم املتميز وتنمية املقدرة البحثية 

لدي الطالبات والإ�سهام يف خدمة املجتمع .

األهداف
ال�سحيحة  الإ���س��ام��ي��ة  ال���روؤي���ة  تر�سيخ   •
النابعة من اآفاق املعرفة الإ�سامية ال�ساملة 

وت�سورها للكون والإن�سان واحلياة.
• تطوير املعرفة باإجراء البحوث العلمية يف 
خمتلف جمالت املعرفة �سواء علي امل�ستوي 
ال���ف���ردي اأو اجل��م��اع��ي وت��وج��ي��ه��ه��ا خل��دم��ة 

احتياجات وخطط التنمية. 
• اإع������داد ال��ط��ال��ب��ات يف خم��ت��ل��ف امل��ج��الت 

وتوفري البيئة التعليمية املنا�سبة لهن.
التدري�ض  هيئة  اأع�����س��اء  م��ه��ارات  تطوير   •

بالن�سمام للدورات املختلفة.
• ت��ه��ي��ئ��ة اجل����و امل���ائ���م ل��ل��ط��ال��ب��ات وع��م��ل 

اأن�سطة ترفيهية وعلمية وتربوية.
• تكوين مهارات التفكري العلمي البتكاري 

الناقد.
اله����ت����م����ام ب��ت��ن��م��ي��ة ال��ت��ق��ن��ي��ة وت���ط���وي���ره���ا 

وال�ستفادة منها يف تطوير املجتمع.
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أقسام

حوار: خالد العمري

لنبداأ بنبذة عن الق�سم؟
ال�سيدلنيات هو علم ت�سميم الأ�سكال 
و�سولها  و�سمان  املختلفة  ال�سيدلية 
تظل  واأن  واآم��ن  فعال  ب�سكل  للمري�ض 
ثابته للفرة املحددة لها، ولذلك يقوم 
امل��ق��ررات  م��ن  العديد  بتدري�ض  الق�سم 
ال���ت���ي ت���ه���دف ل��ت��ح��ق��ي��ق ه����ذا ال��غ��ر���ض 
واحل�سابات  الفيزيائية،  ال�سيدلة  مثل 
ال�����س��ي��دل��ي��ة، والأ�����س����ك����ال ال�����س��ي��دل��ي��ة 
ال�������س���ل���ب���ة، وال���������س����ي����دل����ة احل����ي����وي����ة، 

وامل�ستح�سرات اخلارجية. 
ك����م����ا ي�������دّر��������ض ال����ق���������س����م اأي�������س���ا 
ال�سيدلية  الدقيقة  الأح��ي��اء  م��ق��ررات 

وامل�������س���ت���ح�������س���رات ال����دوائ����ي����ة امل��ع��ق��م��ة 
ال����ت����ي ت��������زود ال�����ط�����اب ب���امل���ع���ل���وم���ات 
الأ����س���ا����س���ي���ة ف��ي��م��ا ي��خ�����ض الأم����را�����ض 
تعقيم  وط��رق  وم�سبباتها،  امليكروبيه 
وت��ط��ه��ري امل�����س��ت��ح�����س��رات ال�����س��ي��دل��ي��ة، 
عملها،  وط����رق  احل��ي��وي��ة  وامل�������س���ادات 
وم����ق����اوم����ة امل���ي���ك���روب���ات ل��ل��م�����س��ادات 
الوراثية  الهند�سة  وتقنيات  احليوية، 
امل�ستح�سرات  اإنتاج  يف  وا�ستخداماتها 

الدوائية املختلفة. 
وي����ق����وم ال���ق�������س���م، ب���ال���ت���ع���اون م��ع 
بتدري�ض  ب��ال��ك��ل��ي��ة،  الأخ�����رى  الأق�����س��ام 
ال�سيدلية  العلوم  بكالوريو�ض  برنامج 
وب���رن���ام���ج ال�����س��ي��دل��ة الأك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة يف 
امل��خ��ت��ل��ف��ة. وي��ت��ول��ى ق�سم  امل�����س��ت��وي��ات 

ال�����س��ي��دلن��ي��ات ت��دري��ب ال��ط��اب على 
خال  م��ن  املطلوبة  العملية  امل��ه��ارات 

العديد من املعامل املجهزة.
من  جمموعة  الق�سم  يف  ويتوافر 
ت�ستخدم يف  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة  الأج���ه���زة 
املختلفة  ال�سيدلية  الأ�سكال  حت�سري 
الأج��ه��زة  واأي�سا  ك��الأق��را���ض وغ��ريه��ا، 
ال��ت��ي ت�����س��ت��خ��دم يف اخ���ت���ب���ارات اجل���ودة 
وتقييم امل�ستح�سرات الدوائية املختلفة 
تدريب  يتم  حيث  جودتها  م��ن  للتاأكد 
لإك�سابهم  الأجهزة  هذه  علي  الطاب 

فنون تركيب الدواء. 
وي�������س���ع���ى ال���ق�������س���م ل���ت���ك���ون ه���ذه 
و�سلت  ما  لأح��دث  مواكبة  التجهيزات 

اإليه التكنولوجيا يف هذا املجال.

بداأ العمل بق�سم ال�سيدلنيات مع 
العام  يف  بالكلية  الطاب  قبول  بداية 
ا�ستقبل  كما   ، 1423-1424ه����  الدرا�سي 
اأول  1427ه����  الدرا�سي  العام  يف  الق�سم 

دفعة من الطالبات.
اإجمال روؤية الق�سم فيما   وميكن 
يقدمه للطالب والطالبات يف النقاط 

التالية:
ع��ل��م��ي��ة  م���������ادة  ت�����ق�����دمي   •
نظرية وعملية متكاملة من 
التي  ال�سيدلنية  املعلومات 
العمل  على  الطالب  ت�ساعد 
يف ال��ف��ري��ق ال�����س��ح��ي وذل���ك 
ل�����س��م��ان ا���س��ت��خ��دام الأدوي����ة 

ب�سكل اآمن وفعال.

امل��ه��ارات  الطالب  اإك�ساب   •
على  ت�ساعده  التي  العملية 
الطبية  ال��و���س��ف��ات  جت��ه��ي��ز 
وما تتطلبه احلالة املر�سية.

ال�����ط�����ال�����ب  اإك�����������������س��������اب   •
لركيب  ال���ازم���ة  امل���ه���ارات 
امل�����س��ت��ح�����س��رات ال��دوائ��ي��ة يف 

ال�سيدلية.
للعمل  ال���ط���اب  اإع������داد   •
امل���ه���ن���ي امل����ع����ريف ل��ل��ع��م��ل��ي��ات 
ال�������س���ن���اع���ة  يف  امل���خ���ت���ل���ف���ة 

الدوائية.

كيف يواكب الق�سم
تطورات جماله؟

ي���ه���دف ال��ق�����س��م اإل�����ى حت��ق��ي��ق ال��ت��م��ي��ز 
ال�سيدلنيات  تخ�س�ض  يف  واحل��داث��ة 
وبحثا،  تدري�سا  ال�سيدلة  وتكنولوجيا 
للمتخ�س�سن  اخلدمة  توفري  وكذلك 
ال�سحية  ال��رع��اي��ة  اأج����ل حت�����س��ن  م���ن 

للمجتمع ال�سعودي .
اطاع  على  ال�سيدلنيات  وق�سم 
ب��ك��ل م��ا ه��و ح��دي��ث يف  دائ����م وم�ستمر 
جم�����ال اخ��ت�����س��ا���س��ه �����س����واء يف جم���ال 
الأ���س��ك��ال  اإن��ت��اج  يف  احل��دي��ث��ة  التقنيات 
الدوائية املختلفة اأم  يف جمال البحوث 
العلمية التي تن�سر يف الدوريات العاملية 
اإي��ج��اد  ال���ى  ت��ه��دف  ال��ت��ي  املتخ�س�سة، 
ح���ل���ول مل�����س��ك��ات امل��ج��ت��م��ع يف جم���ال 

الدواء.

رئيس قسم الصيدالنيات يشرح الحاضر والمأمول
د. إبراهيم: خطة العتماد برنامج تدريبي ميداني

مدته سنتان لطالب القسم
أكد رئيس قسم الصيدالنيات بكلية الصيدلة الدكتور ياسر إبراهيم أن القسم يسعى لتخريج صيادلة على مستوى عال من الكفاءة يستطيعون رفع 

شأن الوطن، مبينا أنه بصدد تصميم وتوصيف برنامج تدريب ميداني مدته أكثر من سنة ونصف لطالب العلوم الصيدلية والصيدلة السريرية.
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أقسام
للتطوير  ال��ق�����س��م  ي�����س��ع��ى  ك��م��ا   
امل�ستمر للمحتوى العلمي للمقررات 
ال�����درا������س�����ي�����ة امل�����ق�����دم�����ة ل���ل���ط���اب، 
ح��ي��ث ا����س���ت���ح���دث  م���ق���رر )ال��ت��ق��ن��ي��ة 
ال�������س���ي���دلن���ي���ة احل�����دي�����ث�����ة(  ال�����ذى 
ي���ح���ت���وى ع���ل���ى ك����ل م����ا ا���س��ت��ج��د م��ن 
تو�سيل  ���س��ي��دلن��ي��ة وط����رق  اأ���س��ك��ال 
الدواء با�ستخدام التقنيات احلديثة، 
وال���ه���دف م��ن��ه��ا اإي�����س��ال ال�����دواء اإل��ى 
امل��ك��ان امل��ط��ل��وب ع��اج��ه وت��ت��م بعدة 
ط�����رق ت��خ��ت��ل��ف ب���اخ���ت���اف ال�������دواء 
وامل��ك��ان امل���راد ع��اج��ه )م��ث��ال لذلك 
الناب�ض  ال�����دواء  حت���رر  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
البيولوجية  ال�ساعة  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن 

للج�سم وتقنية النانو وغريهما(. 
اأع�ساء  باجتذاب  الق�سم  ويقوم 
من  عالية  درج��ة  على  تدري�ض  هيئة 
كما  تخ�س�سهم،  جم���ال  يف  ال��ك��ف��اءة 
يحاول توفري اأمهات الكتب احلديثة 

لا�ستعانة بها. 
اجلديد  الق�سم،  اأع�ساء  ويتابع 
التعليم لتحقيق خمرجات  يف جمال 
ال���ت���ع���ل���م امل����ن���������س����ودة م�����ن امل�����ق�����ررات 

ال��درا���س��ي��ة ب�����س��ك��ل اأف�����س��ل، و���س��م��ان 
و����س���ول امل��ع��ل��وم��ة ل��ل��ط��اب ب�����س��ورة 
التعليم  ا�ستخدام  يتم  حيث  مي�سرة، 
الفرا�سية  والف�سول  الإل��ك��روين 
وم��ن��اق�����س��ات امل��ج��م��وع��ات ال�����س��غ��رية 
الدرا�سي، ويتم تدريب  الف�سل  اأثناء 
اإعداد وتقدمي عرو�ض  الطاب على 
لإك�سابهم  وغ���ريه���ا،  ب��وي��ن��ت  ال���ب���اور 
ومهارات  املطلوبة  التوا�سل  مهارات 
العمل �سمن فريق، وهى من املهارات 

الأ�سا�سية لل�سيديل املتميز.

دور الق�سم يف خدمة املجتمع؟
ي����درك ال��ق�����س��م ج��ي��دا ال����دور امل��ن��وط 
ب����ه يف خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع ب����داي����ة م��ن 
ت��خ��ري��ج ���س��ي��دل��ى ع��ل��ى درج���ة عالية 
ال��ك��ف��اءة، م��ا ميكنه م��ن تقدمي  م��ن 
م��ت��م��ي��زة، وم���ن حيث  خ��دم��ة �سحية 
ت���ق���دمي خ����دم����ات ال��ت��ع��ل��م امل�����س��ت��م��ر 
املجتمع  وتثقيف  الكلية،  خلريجى 
وخم��اط��ر  ال����دواء  ا���س��ت��خ��دام  بكيفية 
بالإ�سافة  ل��ه،  اخل��اط��ئ  ال���س��ت��خ��دام 
الرامية  العلمية  اإج��راء البحوث  اإلى 

لإيجاد حلول علمية للم�سكات التي 
توؤرق املجتمع . 

وفيما يخ�ض اإ�سهامات الق�سم يف 
هذا ال�ساأن، فقد �سهد العام الدرا�سي 
متخ�س�سة  ت��دري��ب��ي��ة  دورة  امل��ا���س��ي 
ب��ع��ن��وان »ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ت��ق��دم��ة يف 
الهيئة  مبوافقة  الأق��را���ض«  �سناعة 
ال�سحية  للتخ�س�سات  ال�����س��ع��ودي��ة 
التي متنح ال�سيادلة وفنيي ال�سيدلة 

�ساعات معتمدة.
ال���دورة التدريبية   وك��ان��ت ه��ذه 
قد متت باإ�سراف متميز من الأ�ستاذ 
ال��دك��ت��ور ع���ادل حم��م��د، وننتهز هذه 
واأن  بالرحمة  ل��ه  ب��ال��دع��اء  الفر�سة 

ي�سكنه ف�سيح جناته.
يجريها  التي  الأب��ح��اث  وتهدف 
الق�سم اإلى خدمة املجتمع كتلك التي 
اأجريت على امل�ستح�سرات الرجتالية 
يف  ال�سيادلة  بتح�سريها  يقوم  التي 
امل�ست�سفيات نتيجة عدم توافر اأ�سكال 
ودرا�سة  منا�سبة  جرعات  اأو  �سيدلية 
م���دى ث��ب��ات��ه��ا وف��اع��ل��ي��ت��ه��ا يف ال��وق��ت 

املحدد لها. 

وماذا عن الدورات املتخ�س�سة 
التي ت�ستهدف طالب الق�سم؟ 

الدورية  املحا�سرات  يف  الق�سم  ي�سارك 
جلنة  طريق  ع��ن  الكلية  تقدمها  التي 
ينظم  كما  امل�ستمر،  ال�سيدلى  التعليم 
زي�����ارة ع��ل��م��ي��ة مل�سانع  ���س��ن��وي��ا  ال��ق�����س��م 
الأدوية املحلية لطاب امل�ستوى ال�سابع 
خالها  م��ن  ي��ت��م  �سناعية(  )���س��ي��دل��ة 
اخلا�سة  باملعلومات  ال��ط��اب  تعريف 
ب����امل����واد ال���ت���ي ي�����س��ن��ع م��ن��ه��ا الأ����س���ك���ال 

الدوائية املختلفة.
كما يتم تعريف الطاب على اأهم 
يف  ت�ستخدم  التي  ال�سيدلية  العمليات 
ط��رق �سبط  وك��ذل��ك  الأدوي����ة  �سناعة 
الأ�سكال  لتقييم  املتبعة  وتاأكيد اجلودة 
ال���دوائ���ي���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، ك��م��ا مت يف ه��ذا 
ال�����س��دد اإق��ام��ة ور���س��ة ع��م��ل الأق��را���ض 

املتطورة.

هل  تتعاونون مع اأق�سام 
ال�سيدالنيات يف اجلامعات

املحلية واخلارجية؟
امل�����س��رك مع  ل��ل��ت��ع��اون  ال��ق�����س��م  ي�سعى 

الأق�سام املناظرة يف اجلامعات الأخرى 
امل��ق��ررات  م��راج��ع��ة  فيما يخ�ض  ���س��واء 
امل�سروعات  يف  الإ���س��ه��ام   اأو  ال��درا���س��ي��ة 
ال��ب��ح��ث��ي��ة امل�����س��رك��ة، وغ���ري ذل���ك مما 
املن�سود واحل�سول على  التطور  يحقق 

العتماد الأكادميي واجلودة.
وفى هذا ال�سدد قدم الق�سم روؤية 
متكاملة للجهات ذات ال�سلة بخ�سو�ض 
اتفاقية التعاون مع ق�سم ال�سيدلنيات 

بجامعة اأريزونا الأمريكية. 

تقييمك مل�ستوى
البحث العلمي يف الق�سم؟

البحث  م�ستوى  اإن  ال��ق��ول  اأ���س��ت��ط��ي��ع  
، وقد  ب�سكل عام  بالق�سم جيد  العلمي 
�سارك اأع�ساء هيئة التدري�ض يف ثاثة 
اأب���ح���اث م��دع��وم��ة م��ن ع��م��ادة البحث 
العلمي باجلامعة �سمن امل�سروع الثاين 
اأبحاثهم  ن�سر  مت  و  العلمية،  للبحوث 
يف دوري�����ات ع��امل��ي��ة. وق���د ك��ان��ت جميع 
خم���رج���ات ه���ذه الأب���ح���اث م��وج��ه��ة يف 
وتوظيفها  امل�سكات  بع�ض  حل  اجت��اه 

يف خدمة املجتمع.

ك��م��ا اأ����س���رف ال��ق�����س��م ع��ل��ى بحوث 
الطابي  العلمي  امل��وؤمت��ر   الطاب يف 
ب��اخل��رب )ال���ع���ام امل���ا����س���ي(، وال��ري��ا���ض 
اأي�سا  الإ�سارة  )العام احل��ايل(، وجتدر 
اأن ال��ق�����س��م ي�������س���ارك م���ن خ��ال  اإل�����ى 
اأع�سائه يف حتكيم الأبحاث يف املجات 
ال��ع��امل��ي��ة واأي�������س���ا يف امل���وؤمت���ر ال��ع��ل��م��ي 
ل���ط���اب وط���ال���ب���ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل 

باململكة.

ما تطلعاتكم
امل�ستقبلية للتطوير؟

م�ساركا  الق�سم  يكون  لأن  دائما  ن�سعى 
فعالة يف تخريج �سيادلة على  ب�سورة 
ي�ستطيعون  الكفاءة  من  ع��ال  م�ستوى 
رف��ع ���س��اأن ال��وط��ن ، واأود الإ���س��ارة هنا 
اإلى اأن الق�سم ب�سدد ت�سميم وتو�سيف 
برنامج التدريب امليداين يف اإطار خطة 
الكلية لتطوير املناهج الدرا�سية، الذى 
مي��ك��ن اإي���ج���از ال�����س��م��ات ال��ع��ام��ة ل���ه يف 

النقاط التالية: 
م�����ي�����داين  ت�������دري�������ب  ف����������رة   •
)ال�سيدليات  املجتمع  ب�سيدليات 
اخل��ا���س��ة( ب��ع��د امل�����س��ت��وى ال��راب��ع 
لطاب  ال�ساد�ض  امل�ستوى  وحتى 
م�������س���ارى ب���ك���ال���وري���و����ض ال��ع��ل��وم 
ال�سيدلية وال�سيدلة ال�سريرية.

يف  م�����ي�����داين  ت�����دري�����ب  • ف������رة 
الأدوية اخلا�سة والعامة  م�سانع 
ب��ع��د امل�����س��ت��وى ال�����س��اب��ع ل��ط��اب 

بكالوريو�ض العلوم ال�سيدلية.
تدريبية  دورات  لعقد  ن�سعى  كما 
ب�سركات الأدوية لتدريب الطاب علي 
العمل كمندوبن ل�سركات الأدوية، بعد 
بكالوريو�ض  لطاب  ال�سابع  امل�ستوى 
ال���ع���ل���وم ال�����س��ي��دل��ي��ة، ون�����س��ع��ى اأي�����س��ا 
)امل�ستح�سرات  عمل  ور���س��ة  عقد  اإل���ى 
م���رجت���ل���ة ال��ت��ح�����س��ري يف ���س��ي��دل��ي��ات 

امل�ست�سفيات( .
 ون���ت���ط���ل���ع اأي�������س���ا اإل�������ى حت�����س��ن 
مبا  بالق�سم  العلمي  البحث  م�ستوى 
مي���ك���ن ال��ق�����س��م م�����س��ت��ق��ب��ا م����ن م��ن��ح 
درج����ت����ي  امل��اج�����س��ت��ري وال����دك����ت����وراه يف 

العلوم ال�سيدلية )�سيدلنيات( . 
ال�����س��دد ف��اإن��ن��ا ن�سيد  وف����ى ه����ذا 
ب���������الإدارة احل��ك��ي��م��ة م���ن ع��م��ي��د كلية 
ال�����س��ي��دل��ة ال��دك��ت��ور م���ب���ارك ب���ن على 
ي����األ����و  ج���ه���دا يف  ال�����ذى ل  اآل ع���ري���ج 
التطوير  �سبيل  يف  الكلية  اأق�سام  دع��م 
بالكلية  املختلفة  ل��ل��وح��دات  امل�ستمر 
مبا يعود بالنفع على طاب ومن�سوبى 

الكلية، فجزاه اهلل خريا ووفق خطاه.

ما هي ر�سالتك لطالب الق�سم ؟
وطالبات  وبناتي طاب  لأبنائي  اأق��ول 
كلية ال�سيدلة: اإن ق�سم ال�سيدلنيات 
اإمكانيات ب�سرية  مبا يتوافر لديه من 
وم��ادي��ة ق��د اأن�����س��ئ م��ن اأج��ل��ك��م، يعمل 
على اإك�سابكم املعارف واملهارات يف فرع 
فاغتنموا  ال�سيدلة،  ف��روع  من  اأ�سيل 
ه����ذه الإم���ك���ان���ي���ات ل��ت��ن��م��ي��ة ق��درات��ك��م 
الازمة  الأ�سا�سية  امل��ه��ارات  واكت�ساب 
اأكمل  على  اجلليلة  مهنتكم  ملمار�سة 

وجه.
الفريق ال�سحي  لكم دور رائد يف 
املعنى بتقدمي خدمة عاجية متطورة 
وخالية من الأخطاء الدوائية، فكونوا 

على قدر امل�سئولية.
معارف  م��ن  لديكم  مب��ا  اأ���س��ه��م��وا 
واأب��ح��اث��ه  الق�سم  فعاليات  خمتلف  يف 
مقرحات  م��ن  لديكم  ومب��ا  العلمية، 
اخلدمة  م�ستوى  حت�سن  ال��ى  ت��ه��دف 
ال��ت��ي ت��ق��دم ل��ك��م م���ن خ���ال ال��ق�����س��م ، 
تغذية  اإلينا من  يرد  ن�سعد مبا  فنحن 
راجعة عن م�ستوى ما نقدمه لطابنا 

ويكون دائما حمل تقديرنا.

آفاق الجامعة  |  العدد 106  |  23 ربيع الثاني 1435  |  23 فبراير 2014



أساتذة

خالد العمري

م�سريتك االأكادميية
 يف �سطور؟

حا�سل على درجة الدكتوراه يف الكيمياء 
عام  �سم�ض  ع��ن  جامعة  م��ن  الإ�سعاعية 
الع�سوية  غ��ري  للكيمياء  واأ���س��ت��اذ   2000
والإ����س���ع���اع���ي���ة ب��ه��ي��ئ��ة ال���ط���اق���ة ال���ذري���ة 
ع�سو  حاليا  واأع��م��ل   ،2011 ع��ام  امل�سرية 
امللك  بجامعة  الكيمياء  بق�سم  ت��دري�����ض 
خ��ال��د، وم��ق��ررا ل��وح��دة وجمل�ض اجل��ودة 

بكلية العلوم.
 ل��دي خ��ربة مل��دة 15 �سنة يف جمال 
م��ع��اجل��ة ال��ن��ف��اي��ات امل�����س��ع��ة ال��ن��اجت��ة من 
املفاعات النووية وحقول اإنتاج البرول 
وال����غ����از ال��ط��ب��ي��ع��ي وامل���خ���ل���ف���ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
الأ�سمدة وال�سمنت  الناجتة من م�سانع 

و�سركات الأدوية واملدابغ .
وحا�سل  اإ�سعاعية  وقاية  اأخ�سائي 
م���ع���ام���ل  م�����ن  م���ت���ق���دم���ة  دورات  ع����ل����ى 
ن��ي��و مك�سيكو  ب��ولي��ة  ال��ق��وم��ي��ة  ���س��ان��دي��ا 

تك�سا�ض  بولية  الغربى  اجلنوب  ومعهد 
بالوليات املتحدة الأمريكية وكذلك من 

معهد اإنتاج النظائر باملجر. 
�ساركت يف العديد من امل�ساريع من 
اأهمها التعاون امل�سرك بن هيئة الطاقة 
مك�سيكو  نيو  وج��ام��ع��ة  امل�سرية  ال��ذري��ة 
املغلقة  امل�سعة  امل�سادر  تفكيك  التقنية يف 
من الأجهزة امل�ستخدمة لعاج الأورام و 

كيفية التخل�ض منها بطريقة اآمنة.
ك���ذل���ك ح�����س��ل��ت ع��ل��ى ال���دع���م من 
مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية 
وعظام  التمور  اأن��وي��ة  ا�ستخدام  مل�سروع 
ال�سامة  العنا�سر  من  للتخل�ض  اجلمال 
والثقيلة من مياه الآب��ار مبنطقة ع�سري 
بالإ�سافة اإلى املوافقة على الدعم مل�سروع 
ا���س��ت��خ��دام ا���س��م��ن��ت ال�����س��وري��ل امل��ح�����س��ر 
ال�سبغات  النونية للتخل�ض من  بالطرق 
الع�سوية ومن العنا�سر الثقيلة املوجودة 
اخلطة  م�ساريع  �سمن  ال�سرف  مياه  يف 

الوطنية .
وقد حزت جائزة الدولة الت�سجيعية 

وق��م��ت   ،2005 ع����ام  ال��ك��ي��م��ي��اء  جم����ال  يف 
ماج�ستري،  ر���س��ال��ة   12 ع��ل��ى  ب���الإ����س���راف 
خم�ض منها داخل ق�سم الكيمياء بجامعة 
امل���ل���ك خ���ال���د، ك��م��ا اأ����س���رف���ت ع��ل��ى ث��اث 
ر���س��ائ��ل دك���ت���وراه وح��ك��م��ت ث���اث ر�سائل 

ماج�ستري وثنتن للدكتوراه.
ع�����س��و ب���ال���ع���دي���د م����ن اجل��م��ع��ي��ات 
وا�ست�سارى  واملحلية،  ال��دول��ي��ة  العلمية 
ل��ع��دد م���ن امل����وؤمت����رات ال���دول���ي���ة، وع�سو 
الدولية  امل��ج��ات  م��ن  العديد  يف  حتكيم 

العلمية.

اإيجابيات مل�ستها  
يف جامعة امللك خالد؟ 

م����ن الإي����ج����اب����ي����ات ال���ت���ي لح���ظ���ت���ه���ا اأن 
اجل��ام��ع��ة ت��ول��ى اه��ت��م��ام��ا ك��ب��ريا خلدمة 
امل��ج��ت��م��ع م���ن خ����ال اإ����س���راك���ه���ا ال��ق��ط��اع 
التي  الفاعليات  يف  واخل��ا���ض  احل��ك��وم��ي 
املعار�ض  واإقامة  املهنة  يوم  مثل  تقيمها، 
لإك�ساب  وال��دورات  والزيارات  واملوؤمترات 
ال���ط���اب امل����ه����ارات ال���ازم���ة ل��دخ��ول��ه��م 

بالتعلم  اجلامعة  تهتم  كما  العمل.  �سوق 
الإل����ك����روين ال����ذي ي��ع��د م���ن ال��ط��ف��رات 
وتطبيق  حققتها،  ال��ت��ي  وامل��م��ي��زة  املهمة 
وتطويرها  الدرا�سية  للمقررات  اجل��ودة 

وو�سع خطط ا�سراتيجية للتطوير.
وب�����س��ك��ل ع����ام، ف����اإن اجل��ام��ع��ة بيئة 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ج���اذب���ة ت���ت���واف���ر ف��ي��ه��ا جميع 
بن  التوا�سل  فيها  وي�سهل  الإم��ك��ان��ات، 

اأع�ساء هيئة التدري�ض والطاب.
  

اأ�سرفت موؤخرا على طالب
الكيمياء امل�ساركني يف االأوملبياد 

الوطني لالإبداع العلمي..
حدثنا عن هذه التجربة؟

الدكتور  الكيمياء  ق�سم  رئي�ض  ر�سحني 
الأكادميي  لاإ�سراف  اآل حن�ض  عبداهلل 
ع���ل���ى جم���م���وع���ة م����ن ط�����اب امل��وه��ب��ة 
امل�ساركن يف الأوملبياد الوطني لاإبداع 

العلمي 2014 )م�سار البحث العلمي(.
ب��ه��ذه  ل��ل��ق��ي��ام  وق�����د وف���ق���ن���ي اهلل 
اأ�سرفت  ال��ذي  امل�سروع  ف��از  حيث  املهمة 

املرحلة  ت�سفيات  الأول يف  باملركز  عليه 
الثانية مبنطقة ع�سري، وتاأهل للمرحلة 

الثالثة على م�ستوى اململكة.

خططكم امل�ستقبلية؟
اأ�سرف بالنتماء له  الذى  الكيمياء  ق�سم 
للمقررات  �ساملة  تطوير  بعملية  ي��ق��وم 
الدرا�سية واإعداد خطة تطوير م�ستقبلية 
ل����ربام����ج ال���ب���ك���ال���وري���و����ض وامل��اج�����س��ت��ري 
ال�سريع  التكنولوجى  ال��ت��ط��ور  ل��ت��واك��ب 
مب�������س���اع���دة ن���خ���ب���ة م����ن اأع���������س����اء ه��ي��ئ��ة 
اخل���ربات  ذوى  املتخ�س�سن  ال��ت��دري�����ض 

واملوؤهات العلمية الكبرية.

هل من �سعوبات اأكادميية
تواجه الطالب؟ 

من  الإجن���ل���ي���زي���ة  ال��ل��غ��ة  اأن  يف  ���س��ك  ل 
اأب������رز ال���ع���وائ���ق ال���ت���ي ت���واج���ه ال���ط���اب، 
وخ�����س��و���س��ا اأن����ه ي��ت��م ت��دري�����ض ك��ث��ري من 
امل���ق���ررات ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ب��ي��ن��م��ا تن�سر 
باللغة  اأبحاثها  العلمية  املجات  معظم 

التوظيف  �سركات  واأغ��ل��ب  الإجن��ل��ي��زي��ة،  
تف�سل يف املرحلة احلالية متحدثى اللغة 
فاإنني  املع�سلة  ه��ذه  وحل��ل  الإجنليزية. 

اأقرح اأحد اأمرين هما:
لرجمة  متخ�س�ض  م��رك��ز  اإن�����س��اء   
التخ�س�سات  جميع  يف  العاملية  الدوريات 
اخلارجي  املجتمع  مع  التوا�سل  ل�سهولة 
وال��ت��ع��رف ع��ل��ى اأح�����دث ال�����س����دارات، اأو 
من  الإجنليزية  باللغة  املقررات  تدري�ض 
وبخا�سة  ب��اجل��ام��ع��ة،  درا���س��ي  ف�سل  اأول 

الأق�سام العلمية.

ن�سيحة للطالب
 امل�ستجدين؟ 

ي����وم ح��ت��ى جتد  اأول  ال��ع��م��ل اجل�����اد م���ن 
ل��ن��ف�����س��ك م��ك��ان��ا يف ���س��وق ال��ع��م��ل ���س��دي��د 

املناف�سة.
ح���دد ه��دف��ك وال��ت��خ�����س�����ض ال���ذى 
احر�ض  ف��ي��ه.  تتفوق  حتى  فيه  ت��رغ��ب 
ع��ل��ى ال��ت��م��ي��ز وع����دم ال��غ��ي��اب والل���ت���زام 

بح�سور املحا�سرات.

امتدح عضو هيئة التدريس بقسم الكيماء بكلية العلوم  األستاذ الدكتور ناصر عواد ما توليه الجامعة من اهتمام لمجال خدمة المجتمع والتعلم اإللكتروني، 
مشــيرا فــي الوقت ذاته إلــى أن اللغة اإلنجليزية تمثل أبــرز العوائق التي يواجهها طالب الجامعــة. واقترح عواد  في حديث إلــى »آفاق« تدريس مقررات 

الجامعة باإلنجليزية اعتبارا من أول فصل دراسي، أو تأسيس مراكز ترجمة تعين الباحثين على التواصل مع العالم الخارجي.

أستاذ الكيمياء اإلشعاعية د. عواد:
اإلنجليزية أبرز صعوبات الطالب.. وحل المشكلة ضرورة

آفاق الجامعة  |  العدد 106  |  23 ربيع الثاني 1435  |  23 فبراير 2014



أساتذة

هناء آل سرور

بكليتي  النف�ض  علم  ق�سم  رئي�سة  ا�ستكت 
الآداب والربية للبنات يف اأبها، الأ�ستاذة 
امل�������س���اع���دة ع���ب���ري حم���ف���وظ حم���م���د اآل 
م�������داوي، م���ن زي������ادة الأع����ب����اء الإداري�������ة 
على  التدري�ض  هيئة  لع�سو  والتدري�سية 
ح�ساب البحث العلمي، معتربة ذلك اأحد 
معوقات عمل الق�سم بجانب نق�ض املوارد 
واأن�سطة  ومرافق  جتهيزات  لدعم  املادية 
على  املوافقة  يف  ال��ب��طء  وك��ذل��ك  الق�سم، 
امل�ستحدثة  ال��درا���س��ي��ة  اخل��ط��ة  ت��ط��ب��ي��ق 

لربنامج البكالوريو�ض بالق�سم.

عرفينا بق�سم علم النف�س للطالبات 
من خالل نبذة خمت�سرة؟

اأكادميية  اإمكانات وبرامج  الق�سم  ميتلك 
اأع�ساء هيئة  متنوعة وك��وادر موؤهلة من 
ال��ع��ل��م��ي  الخ��ت�����س��ا���ض  ذوي  ال��ت��دري�����ض 
امل���ت���ع���دد. وع���ل���م ال��ن��ف�����ض ي��ع��ن��ى ب��درا���س��ة 
والتنبوؤ  الإن�ساين  ال�سلوك  وفهم  العقل 
ب����ه و����س���ب���ط���ه ح���ي���ث ن�������س���اأ ال���ق�������س���م ع���ام  
الربية  ق�سم  ف�سل  عقب   1431/1430
وريا�ض  النف�ض  عل���م  هما:  ق�سمن   اإل��ى 

الأطفال.
 ويهدف الق�سم اإلى اإعداد خريجات 
م��ب��دع��ات ق����ادرات ع��ل��ى ت��وظ��ي��ف املعرفة 
ال��ن��ف�����س��ي��ة وال���رب���وي���ة والإر�����س����ادي����ة يف 
اإتاحة  وكذلك  املجتمع  موؤ�س�سات  جميع 
اخلدمات النف�سية جلميع فئ���ات املجتمع، 
وت���وف���ري اخل�����ربات وال��������دورات ال��ازم��ة 
التفاعل مع  والت�سخي�ض وزيادة  للقيا�ض 
حلول  اإيج��اد  يف  املختلفة  التخ�س�سات 

مل�سكات املجتمع.

ماذا عن روؤية ور�سالة
واأهداف الق�سم؟ 

روؤي�����ة ال��ق�����س��م اأن ي�����س��ب��ح م���رك���زا ع��امل��ي��اً 
اخت�سا�سيات  نف�سيات  خ��ب��ريات  لإع���داد 
ومر�سدات ومعلمات وفقا ملعايري اجلودة 
ال��ع��امل��ي��ة، ق�����ادرات ع��ل��ى ا���س��ت��خ��دام املنهج 
العلمي يف التخ�س�سات النف�سية جميعها 
لتكوين جمتمع تربوي متعلم قادر على 
النف�سية  للمعايري  وف��ق��ا  م�سكاته  ح��ل 
اأم  املحلي  امل�ستوى  على  �سواء  والربوية 

العاملي.
اأما الر�سالة فتتمثل يف ال�سعي نحو 
الربوية لتخريج  الربامج  �سمان جودة 
النف�سيات  الخت�سا�سيات  رائدة من  فئة 
واملر�سدات الربويات واملعلمات القادرات 
واخلدمي  املهني  املجال  يف  املناف�سة  على 
ل��ل��م��ج��ت��م��ع وع����ل����ى ال���ت���وظ���ي���ف الأم����ث����ل 
ل��ت��ق��ن��ي��ات امل���ع���رف���ة يف جم�����ال ال��ب��ح��وث 
ال�سعودي  باملجتمع  للنهو�ض  امل��ب��دع��ة؛ 

وفقا للمعايري العاملية.

اأما اأهداف الق�سم فهي:
ل���ل���م���ق���ررات  اخل����ط����ة   • ت���ط���وي���ر 
علم  برنامج  يف  املقدمة  ال��درا���س��ي��ة 

النف�ض.
الق�سم  من�سوبي  كفاءات  • حت�سن 
واللغوية  والبحثية  التكنولوجية 
والإداري�������������������ة، وذل���������ك م�����ن خ����ال 

الدورات التدريبية والتثقيفية.
قادرات  مبدعات  خريجات  • اإعداد 
ع���ل���ى ت���وظ���ي���ف امل���ع���رف���ة ال��ن��ف�����س��ي��ة 

وال��رب��وي��ة والإر����س���ادي���ة يف جميع 
موؤ�س�سات املجتمع.

املنهج  ا�ستخدام  على  ال��ت��دري��ب   •
للم�سكات  ال��ت�����س��دي  يف  ال��ع��ل��م��ي 

البحثية واملجتمعية.
النف�سية جلميع  • اإتاحة اخلدمات 
ف���ئ���ات امل��ج��ت��م��ع وت���وف���ري ال������دورات 
واخل������������ربات ال������ازم������ة ل��ل��ق��ي��ا���ض 

والت�سخي�ض والعاج.
التخ�س�سات  مع  التفاعل  زي��ادة   •
مل�سكات  ح��ل��ول  اإي��ج��اد  يف  املختلفة 

املجتمع. 

كيف ترين م�ستوى الطالبات؟
تلبية  يتم  واأن���ه  خ�سو�سا  ج���دا،  متقدم 
الأكادميية  ومتطلباتهن  احتياجاتهن  
وخ���ارج  داخ���ل  والتطبيقية(  )ال��ن��ظ��ري��ة 
لتعليم  اأكادميية  بيئة  توفري  مع  الكلية 
م�ساركات  لهن  اأن  كما  عالية،  ج��ودة  ذي 
الق�سم  م�ستوى  على  م��ت��ع��ددة  واأن�����س��ط��ة 

والكلية.

هل هناك موا�سفات معينة
يف الطالبة امللتحقة بالق�سم؟

ه���ي ل��ي�����س��ت م���وا����س���ف���ات واإمن������ا م��ع��اي��ري 
تنح�سر يف:

الطالبة  جن��اح  ن�سبة  ت��ك��ون  اأن   •
ال�سنة  م��ا حت��دده اجلامعة يف  وف��ق 
ال���درا����س���ي���ة ال���ت���ي ت��ت��ق��دم ال��ط��ال��ب��ة 

للقبول بها.
ال���ق���درات  اخ���ت���ب���ارات  جت��ت��از  اأن   •

العامة.

ك�سفا  بنجاح  الطالبة  جتتاز  اأن   •
الأم��را���ض  م��ن  خ��ل��وه��ا  يثبت  طبيا 
امل����ع����دي����ة و����س���اح���ي���ت���ه���ا مل��ت��اب��ع��ة 

الدرا�سة بالق�سم.
ال�������س���رية  حم����م����ودة  ت����ك����ون  اأن   •
وال�����س��ل��وك ب�����س��ه��ادة امل��در���س��ة ال��ت��ي 

تخرجت فيها.

ماذا عن م�ستوى البحث العلمي 
بالق�سم؟

ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ب��ال��ق�����س��م م��ت��ق��دم 
اأن يكون هناك  اإلى  نوعا ما، لكن نتطلع 
تطوير لربامج البحث العلمي يف جمال 
ت�سمح  بيئة  تهيئة  خال  من  التخ�س�ض 
بحوث  ب��اإج��راء  التدري�ض  هيئة  لأع�ساء 

علمية ذات جودة عالية.

هل تقومون بتقييم املقررات 
الدرا�سية ملواكبة التطور

يف جمال التخ�س�س؟
مع  مت�سيا  ذل��ك  يتم  اأن  على  ن��ع��م، 
العاملية،  نحو  وتوجهها  اجل��ام��ع��ة  روؤي���ة 
ح���ي���ث ي���ت���م ت���ق���ي���ي���م م������ف������ردات اخل���ط���ة 
ال���درا����س���ي���ة مل���واك���ب���ة ال���ت���ط���ور يف جم��ال 
التخ�س�ض ورغبة يف الرتقاء باملخرجات 
وتلبية  التنمية  خطط  ملواكبة  التعليمية 
اح���ت���ي���اج���ات ����س���وق ال���ع���م���ل وم��ت��ط��ل��ب��ات 
ت�سكيل  مت  ول��ذل��ك  الأك��ادمي��ي،  العتماد 
جل���ن���ة داخ������ل ال��ق�����س��م خ���ا����س���ة ب��ت��ط��وي��ر 
اخل��ط��ط وامل��ن��اه��ج ال��درا���س��ي��ة تتكون من 
نف�ض  الق�سم وثاث ع�سوات يف  )رئي�سة 

التخ�س�ض(.

اخلطة  رفعت  منها  النتهاء  وبعد   
اخلطط  جلنة  اإل��ى  احلديثة  الدرا�سية 
وامل��ن��اه��ج لع��ت��م��اده��ا مب��ا ي��ت��ن��ا���س��ب مع 
والعتماد  اجل��ودة  ومعايري  موا�سفات 
الأك����ادمي����ي ورب����ط اخل��ط��ة ال��درا���س��ي��ة 
ب����روؤي����ة ال��ق�����س��م الأك�����ادمي�����ي ور���س��ال��ت��ه 
يف  وا�سحة  منهجية  ووج���ود  واأه��داف��ه، 
اإع������داد اخل��ط��ط وال���ربام���ج ال��درا���س��ي��ة 
والطاع على جتارب اجلامعات املماثلة 
يف اإعداد اخلطط الدرا�سية وتطويرها .

ما الدور الذي يتبناه الق�سم
جتاه املجتمع؟

ميتلكه  م��ا  ���س��وء  يف  ك��ب��ري  دور  للق�سم 
من خربات علمية وب�سرية لا�ستجابة 
ل��ق�����س��اي��ا وح����اج����ات امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ي��ط 
الجتماعية  امل�سكات  حل  يف  كالإ�سهام 
املجتمع   ملوؤ�س�سات  والنف�سية  والربوية 
ول��ل��ق�����س��م  خ��دم��ات ون�����س��اط��ات يقدمها 
لأفراد املجتمع يف �سوء اإمكانات الق�سم،

البحوث  بنتائج  املجتمع  وت��زوي��د 
الأ���س��ات��ذة يف  التي يجريها  وال��درا���س��ات 

جمال علم النف�ض.
 كما اأن له دورا فاعا يف جمالت 
ال���س��ت�����س��ارات ال���رب���وي���ة ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات 
التعليمية واملدار�ض احلكومية والأهلية 
ت��ن��ظ��ي��م  م�����س��ت��وي��ات��ه��ا، ويف   مب��خ��ت��ل��ف 
تدريبية  )دورات  م��ن  تدريبية  ب��رام��ج 
 – حما�سرات  اإلقاء   – عمل  ور���ض   –
يف  ال��ع��ام��ات  ملختلف  نقا�سية(  حلقات 
يقدم  حيث  والإداري  التعليمي  امل��ج��ال 
الربويات  وامل�سرفات  للمعلمات  برامج 

والإداري������ات والأخ�����س��ائ��ي��ات وال��ق��ي��ادات 
ال���رب���وي���ة امل��ي��دان��ي��ة، وت���ق���دمي ب��رام��ج 
لاأمهات  وت��دري��ب��ي��ة  وتثقيفية  توعية 
املجتمع يف جمالت  وغريهم من فئات 
الإر����س���اد ال��ن��ف�����س��ي وال��رب��ي��ة الأ���س��ري��ة 
الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة،  ورع���اي���ة ذوي 
وال��ق��ي��ام ب���زي���ارات م��ي��دان��ي��ة ل��ط��ال��ب��ات 
ل��ع��دد م���ن م��وؤ���س�����س��ات املجتمع  ال��ق�����س��م 
تك�سب الطالبات كفايات خدمة املجتمع 

وللتاأهيل قبل التخرج.

ماذا عن اأوجه التعاون
بني الق�سم واالأق�سام املناظرة 

باجلامعات االأخرى؟
ال���ت���ع���اون ب�����س��ي��ط حم�����س��ور يف ت��ط��وي��ر 
ب��رن��ام��ج ال��ق�����س��م )اخل���ط���ة ال��درا���س��ي��ة( 

باجتهاد اأع�ساء هيئة التدري�ض.  

معوقات حتد من تطور الق�سم؟
نعم هناك معوقات تتمثل يف:

ل��دع��م  امل����ادي����ة  امل�������وارد  • ن��ق�����ض 
جت����ه����ي����زات وم������راف������ق واأن�������س���ط���ة 

الق�سم.
اأع���داد  م��ع  امل��ك��ان  تنا�سب  • ع��دم 
التدري�ض  واأع�ساء هيئة  الطالبات 

والإداريات .
تطبيق  ع��ل��ى  امل���واف���ق���ة  ب����طء   •

اخل���ط���ة ال���درا����س���ي���ة امل�����س��ت��ح��دث��ة 
لربنامج البكالوريو�ض بالق�سم.

امل��ك��ت��ب��ات  اإم����ك����ان����ي����ات  • ����س���ع���ف 
بالق�سم  ي��وج��د  ل  ك��م��ا  ب��ال��ك��ل��ي��ة، 
م��ن��ا���س��ب لإق���ام���ة مكتبة يف  م��ك��ان 

جمال التخ�س�ض.
الإداري������������ة  الأع�������ب�������اء  زي�����������ادة   •
والتدري�سية لع�سو هيئة التدري�ض 

على ح�ساب البحث العلمي .

تطلعاتكم امل�ستقبلية؟
 نتطلع اإلى تفعيل دور الق�سم يف اجلامعة 
خل��دم��ة ال��ط��ال��ب��ات وامل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي، 
وع��ق��د امل��زي��د م��ن ال��ل��ق��اءات وال���ن���دوات 
املتخ�س�سة ملوؤ�س�سات التعليم يف املجتمع 
املحلي، وامل�ساركة يف املوؤمترات والور�ض 

والندوات داخل وخارج اجلامعة.
ك���م���ا ن��ت��ط��ل��ع اإل������ى اإن�������س���اء م��رك��ز 
خ��ا���ض ب��الخ��ت��ب��ارات وال��ق��ي��ا���ض خلدمة 
ط���ال���ب���ات ال��ب��ك��ال��وري��و���ض وال���درا����س���ات 
ال��ع��ل��ي��ا وال��ب��اح��ث��ن وال���ب���اح���ث���ات داخ���ل 
ال��ك��ل��ي��ة وخ��ارج��ه��ا، وال��ت��و���س��ع يف اإن�����س��اء 
اإ���س��اف��ي��ة خ��ا���س��ة ب��ع��ل��م النف�ض  م��ع��ام��ل 
والإكلينكي.  والربوي،  الف�سيولوجي، 
ونهدف اأي�سا  ل�ستقطاب كوادر ب�سرية 
معتمدة  جامعات  م��ن  وم��درب��ة  موؤهلة 

داخل وخارج اململكة.

رئيسة قسم علم النفس بـ »آداب وتربية« بنات أبها عبير آل مداوي:

نقص الموارد المادية وبطء الموافقة
على خططنا يعرقالن عملنا

جبل���ت الطبيع���ة الب�سري���ة عل���ى حب اخلري قول وفع���ا و�سعورا وفك���را، تبحث 
ع���ن اخل���ري لاإن�ساني���ة اأنى ُوجدت متجاهل���ة التاأين عند اتخ���اذ قرارها لإجناز 
ه���ذا اخل���ري الذي قد ينتج عنه �سرر ج�سيم ج���راء النفعال الذي يتملكنا حن 

التفكري مب�ساعدة الآخرين. 
اإن النفع���ال امل�ساح���ب للتفكري غري املتاأين يف عمل اخل���ري يفقد الإن�سان 
ب�سره وب�سريته وينجم عنه ال�سرر. لذا ل بد من التاأين، ففي التاأين ال�سامة 
لكا ال�سخ�سن: فاعل اخلري واملحتاج له. ومن املوؤكد اأن حب اخلري يدل على 
�سدق الإميان ونقاء ال�سريرة و�سفاء القلب من احلقد واحل�سد ولكن الر�سول 

�سلى اهلل عليه و�سلم يقول يف هذا امل�سمار »ل �سرر ول �سرار«.  
م���ن اأمثل���ة ذلك اإبعاد �سجرة تعر�ض طري���ق املركبات يندفع حينها الفرد 

من باب حبه للخري غري مفكر يف العواقب. 
اأحده���م راأى عب���اءة ام���راأة متدلية من ب���اب املركبة وخ�سي���ة وقوع اخلطر 
يندف���ع  خوف���ا وحر�س���ا وحب���ا للخ���ري غ���ري مدرك م���ا قد يح���دث اأي�س���ا فيقود 
مركبت���ه م�سرع���ا ومومئ���ا لقائد املركبة الأخ���رى  ليلتفت اإلي���ه، عندئذ  يحدث 

ما ل يحمد عقباه.
 حت���ى الأ�سي���اء الب�سيطة قد ت�س���كل خطرا لأن عظيم الن���ار من م�ست�سغر 
ال�س���رر، فعندم���ا ي�سري اأحدهم يف زحمة الب�سر وفجاأة يتوقف وينحني للتقاط 
قطع���ة خب���ز مثا م���ن الأر�ض، قد يلحق ه���ذا العمل املفاجئ  ب���ه الأذى اأو مبن 

ي�سري خلفه م�سرعا. 
ق���د ينت���ج عن ح���وادث املركب���ات اإ�سابات ومن ب���اب حب اخل���ري والفزع قد 

يت�سرر امل�سابون الذين يكونون حينها يف غنى عن هذه امل�ساعدة. 
يف املنزل قد يبتلع اأحد اأفراد الأ�سرة ما مينعه من التنف�ض فيجزع اجلميع 

ويهرعون اإليه لنجدته وبطرق ب�سعة فتكون الطامة الكربى.
حقيق���ة اأن اخلط���ر يحيط بنا م���ن كل جانب والأ�سواأ من���ه خطر امل�ساعدة 
والإنق���اذ بته���ور ودون ت���اأن اأو روية. انفعالتنا ت�سيطر علين���ا ول تدع لنا فر�سة 
التفك���ري لختي���ار الطريق���ة ال�سحيح���ة لإعانة الآخري���ن، لأنن���ا حينها ل نرى 

اأمامنا اإل لفتة كتب عليها »افعل اخلري حيثما كان توؤجر«.
 يخاجلن���ي �سع���ور ب���اأن م���ن ال�سع���ب ال�سيطرة عل���ى خوفنا وقلقن���ا وحبنا 

للخري حتى ولو حاولنا التاأين، فماذا ترون؟ 

التـأني 

القلم النابض
د. إيمان عبد اهلل العسيري

زيادة األعباء اإلدارية
تحد من تطور القسم
رؤيتنا أن نصبح
مركزا عالميا يعد
اختصاصيات نفسيات مميزات
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لقطات

متنى  اأمري منطقة املدينة املنورة الأمري في�سل بن �سلمان بن عبدالعزيز 
اأن يتم يف القريب العاجل، الحتفال بتد�سن جامعة ينبع جامعة م�ستقلة، 
وا�ستقلت  امللك عبدالعزيز،  كانت فرعا جلامعة  التي  اأ�سوة بجامعة طيبة 

واأ�سبحت جامعة كبرية.
واأعلن �سموه عن تر�سية م�سروع اإن�ساء جممع كليات الطالبات بفرع 
مناق�سة  وط��رح  ري���ال،  مليون   226 مببلغ  ينبع  مبحافظة  طيبة  جامعة 

م�سروع اإن�ساء كليات الطلبة، وكلية للطب بذات الفرع.
جاء ذلك خال افتتاح �سموه، موؤخرا، فعاليات وجل�سات ندوة »ينبع 
التاريخ«، التي نظمها كر�سي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز لدرا�سات  عرب 

تاريخ املدينة املنورة باجلامعة الإ�سامية.

مشاريع بحثية بين الجامعات 
السعودية وشركات يابانية

  يف اجتماع مع ممثلن لعدد من ال�سركات اليابانية الكربى ملناق�سة تنفيذ 
برامج تعاون مع اجلامعات ال�سعودية يف جمالت تدريب طاب اجلامعات 
يف  ال�سعودي  الثقايف  امللحق  ا�ستعر�ض  امل�����س��رك��ة،   والأب��ح��اث  ال�سعودية 
يابانية  ل�سركات  ناجحة  من��اذج  بخاري،  اهلل  اأم��ان  ع�سام  الدكتور  اليابان 
ط��ب��ق��ت ب���رام���ج ت���ع���اون م���ع ج��ام��ع��ات ���س��ع��ودي��ة ك��م��رك��ز الأب���ح���اث ل�سركة 
)يوكوجاوادينكي( يف وادي الظهران للتقنية، وم�ساريع الأبحاث بن �سركة 
والتعاون  املياه،  حتلية  جمال  يف  عبدالعزيز  امللك  جامعة  مع  )هيتات�سي( 
عبداهلل  امللك  جامعة  مع  )كانيكا(  و�سركة  فرونتاير(  )�سولر  �سركة  بن 
يف  اأم���ان  وحت���دث  ال�سم�سية.  ال��ط��اق��ة  اأب��ح��اث  جم��ال  يف  والتقنية  للعلوم 
الجتماع الذي عقدته امللحقية الثقافية ال�سعودية، يف طوكيو، عن النه�سة 
العلمية والبحثية التي متر بها اجلامعات ال�سعودية يف ظل الدعم الكبري 
وغري املحدود من لدن القيادة الر�سيدة، داعيا ال�سركات اليابانية لتفعيل 

برامج التعاون يف هذه املجالت. 
واأو�سح بخاري اأن التعاون مع القطاع ال�سناعي الياباين ياأتي بدعم 
كبري من وزير التعليم العايل الدكتور خالد العنقري ونائبه الدكتور اأحمد 
ال�سيف و�سفري خادم احلرمن ال�سريفن لدى اليابان الدكتور عبدالعزيز 
برامج  واملعرفة وتوطينها عرب  التقنية  نقل  الإ�سهام يف  ترك�ستاين بهدف 

تطوير املوارد الب�سرية ال�سعودية بالأبحاث والتدريب.

أمير المدينة يأمل تدشين ينبع 
جامعة مستقلة

مشيدا بجهود األمانة العامة لدول مجلس التعاون
العنقري: توصيات اجتماع وزراء التعليم 

الخليجيين تصب في خدمة الشباب

مباني جامعة جازان مقاومة للزالزل

أحمد العياف

التعليم العايل الدكتور  اأ�ساد معايل وزير 
الأمانة  العنقري بجهود  خالد بن حممد 
العامة لدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج 
العربية، وعلى راأ�سها معايل الأمن العام 
تقارب  يف  الوا�سح  واإ�سهامها  وم�ساعدوه، 
امل�������س���ارات وت���ع���زي���ز ال��ت��ك��ام��ل وم��وا���س��ل��ة 
ور�سالة  روؤي��ة  ذات  موؤ�س�سات  لبناء  العمل 
وا���س��ح��ت��ن وه���وي���ة ت���اأخ���ذ يف احل�����س��ب��ان 
دعم  وت�ستثمر  اخلليجية  ال���دول  ط��م��وح 
اأبناء  الر�سيدة وترجم تطلعات  القيادات 

دول املجل�ض.
ج���اء ذل���ك خ���ال اف��ت��ت��اح ال��ع��ن��ق��ري 
���س��ب��اح الأرب���ع���اء امل��ا���س��ي، الج��ت��م��اع ال����16  
وال��ب��ح��ث  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزراء  ل��ل��ج��ن��ة 
ال��ع��ل��م��ي ب�����دول جم��ل�����ض ال���ت���ع���اون ل���دول 
وزارة  ا�ست�سافته  ال��ذي  ال��ع��رب��ي،  اخلليج 
التعليم العايل باململكة العربية ال�سعودية، 
التعليم  وزراء  امل��ع��ايل  اأ���س��ح��اب  بح�سور 
ال���ع���ايل وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ب����دول اخلليج 
ال���ع���رب���ي، والأم������ن ال���ع���ام ل����دول جمل�ض 
دول  يف  الربية  مكتب  وم�ساركة  التعاون 

اخلليج العربية، وجامعة اخلليج .
ون����ق����ل ال����ع����ن����ق����ري، حت����ي����ات خ�����ادم 
احل��رم��ن ال�����س��ري��ف��ن امل��ل��ك ع��ب��داهلل بن 
ع��ب��دال��ع��زي��ز، و���س��م��و ويل ع��ه��ده الأم���ن 
يكلل  اأن  واأمنياتهم  الثاين  النائب  و�سمو 
التقدير  ع��ن  معربا  بالتوفيق،  الجتماع 
والإ�سادة مبا تبذله وزارات التعليم العايل 
املجالت  كافة  يف  التعاون  جمل�ض  دول  يف 
امل�سركة، باجتاه تكامل وت�سافر اجلهود 
والعتزاز  املجل�ض،  دول  مواطني  خلدمة 
على  جن��اح��ات  م��ن  للجامعات  حتقق  مب��ا 
وال��دويل كربهان على  الإقليمي  امل�ستوى 
الطبيعية  ل��ل��م��وارد  الأم���ث���ل  ال���س��ت��ث��م��ار 

ج��ازان  جامعة  يف  الإع��ام��ي  الناطق  اأك���د 
املدينة  اأن  ه����ادي،  اأب���و  اإب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور 
ثماين  ب��ق��وة  ل��ل��زل��زال  م��ق��اوم��ة  اجلامعية 
اأن  ري��خ��ر، مبينا  م��ق��ي��ا���ض  ع��ل��ى  درج����ات 
تنفيذها  واجل��اري  القائمة  جميع مبانيها 
البناء  املدينة خا�سعة ل�سراطات كود  يف 
ال�������س���ع���ودي يف م���ق���اوم���ة ال��������زلزل، ل��ك��ون 
م��ن��ط��ق��ة ج�����ازان م�����س��ن��ف��ة ���س��م��ن ال��ن��ط��اق 
ال����زل����زايل، اإل����ى ج��ان��ب الل���ت���زام ب���اإج���راء 
اخ���ت���ب���ارات ال���رب���ة ل��ل��ت��اأك��د م���ن م��ق��اوم��ة 

الزلزل والعوا�سف.
واأ�����س����اف اأب�����و ه�����ادي »ع���ل���ى ال��رغ��م 
اجلامعية  املدينة  م�ساريع  معظم  اأن  م��ن 
ت���ق���ام يف م���ن���اط���ق م��ت�����س��اب��ه��ة، وي���ت���ج���اور 
ع�سرات  �سوى  بينها  يف�سل  ل  اإذ  بع�سها، 
الأم��ت��ار، ف��اإن اخ��ت��ب��ارات ال��رب��ة تنفذ لكل 
م��وق��ع ع��ل��ى ح���دة م��ن خم��ت��ربات خمتلفة 
الر�سية  قبل  مرحلتن،  وعلى  وحمايدة، 
اأعلى  تطبيق  م��ن  التاأكد  بهدف  وبعدها؛ 
للمن�ساأة،  ال�سامة  وا���س��راط��ات  معايري 
وت��ت��م م��راج��ع��ة وف��ح�����ض ن��ت��ائ��ج اخ��ت��ب��ارات 
الربة من فريق خمت�ض ب��الإدارة العامة 

للم�ساريع بوزارة التعليم العايل«.

ال��ت��ي وه��ب��ه��ا اهلل ل��ه��ذه ال����دول م��ن اأج��ل 
ب���ن���اء الإن���������س����ان وت���اأه���ي���ل���ه ل��ي��ت��ح��ول م��ن 
م�ستهلك ملوارد الطاقة اإلى منتج وحمرك 
ل��اق��ت�����س��اد ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ث��ن��ائ��ي��ة امل��ع��رف��ة 

والإن�سان.
اللجان  عقدت  لقد  العنقري«  وق��ال 
وروؤ���س��اء  م��دي��ري  م�ستوى  على  املختلفة 
املعنية  واملوؤ�س�سات  اخلليجية  اجل��ام��ع��ات 
ب��اجل��ودة والع��ت��م��اد الك��ادمي��ي، ومعادلة 
ال�����س��ه��ادات وجل����ان ال���ع���م���داء، اج��ت��م��اع��ات 
وخرجت  ال�سابق  اجتماعنا  منذ  مكثفة 
بتو�سياتها ت�سب يف خدمة �سباب و�سابات 
ب�����ادن�����ا وت�������س���ه���م يف ت���ع���زي���ز خم���رج���ات 

موؤ�س�ساتنا التعليمية والبحثية«.
موؤ�سرات  تبقى  الجتماعات   « وتابع 
طيبة وتفاعا اإيجابيا بن الأع�ساء لكنها 
اإل���ى خ��دم��ات وم��ن��ج��زات يلم�سها  ت��ت��ح��ول 
امل���واط���ن ع��ن��دم��ا ي���ب���داأ ال��ت��ط��ب��ي��ق وي��ل��ت��زم 

يطمئن  ما  من  وان��ه  بالتو�سيات  اجلميع 
ع��ل��ى ���س��ام��ة امل�����س��ار و���س��ح��ة ال��ت��وج��ه اأن 
نتائج  ال��واق��ع  اأر����ض  على  يلم�ض  اجلميع 
بن  الكبري  والتفاعل  وال��ت��ع��اون  التقارب 
م��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل يف دول���ن���ا«، 
التي  املهمة  املو�سوعات  من  اأن  اإل��ى  لفتا 
تطرق اإليها الجتماع، اعتماد مركز امللك 
العربية،  اللغة  خل��دم��ة  ال���دويل  ع��ب��داهلل 
اململكة  يف  كبرية  بجهود  يقوم  مركز  وهو 
لغة  خلدمة  والإ�سامي  العربي  والعامل 
القراآن، ليكون املركز هو املرجع الرئي�سي 
الذي تعتمد عليه كافة الربامج، و�سيكون 
املنفذ لكل الربامج الرئي�سية التي ت�ساعد 
يف حتقيق الأهداف يف خمتلف دول اخلليج 

العربي. 
اأب�����رز م���ا ج���اء يف اج��ت��م��اع  ي��ذك��ر اأن 
وزراء التعليم العايل، التطرق اإلى  تطوير 
احلراك العلمي بن املوؤ�س�سات اجلامعية، 

وت�سجيع طاب اجلامعات اخلليجية على 
من  زي��ارات��ه��م  وت�سهيل  العلمي  التوا�سل 
بالربامج  والتحاقهم  اجلامعات،  خمتلف 
ال��ع��ل��م��ي��ة ����س���واء ك��ان��ت ت��ق��ود اإل����ى درج���ات 

علمية اأم للدرا�سة لفرات حمدودة.
ب���الإ����س���اف���ة اإل������ى ذل������ك، ا���س��ت��ه��دف 
البحث  التعاون يف جمال  زي��ادة  الجتماع 
الآليات  وو�سع  ت�سجيعه  وكيفية  العلمي 
الطاقات  من  ال�ستفادة  على  حتفز  التي 
املوجودة يف اجلامعات اخلليجية والتطرق 
اإلى عدد من الق�سايا التي تهم جمتمعات 

املنطقة.
 ك���م���ا مت ال���ت���ط���رق ل���ك���ل م����ا ي��ت��ع��ل��ق 
ب���اجل���ودة يف ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل، وال��ت��ع��اون 
ب����ن الأج�����ه�����زة يف ال�������دول ال���ع���رب���ي���ة م��ن 
الع��ت��م��اد  ت��ط��وي��ر  يف  ت�سهم  �سبكة  خ���ال 
ال�سهادات،  اعتمادات  وتطوير  الأكادميي، 

وجتنب ال�سهادات الوهمية وال�سعيفة.
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اإلحساء

طيبة
اجتماعات  طيبة  جامعة  تعقد 
مع  بالتعاون  مكثفة  حت�سريية 
ج���ه���ات ع�����دة مت���ه���ي���دا لإط�����اق 
التي  بالتنمية  التوطن  حا�سنة 
وينفذها  العمل،  وزارة  ترعاها 
�سندوق املوارد الب�سرية »هدف« 
اجلمعيات  جمل�ض  مع  بالتعاون 
ال��ت��ع��اون��ي��ة ب��امل��م��ل��ك��ة. وت��ت��ب��ن��ى 
اجل��ام��ع��ة اح��ت�����س��ان احل��ا���س��ن��ة 
املنورة،  املناطقية ملنطقة املدينة 
�سيتم  ال��ذي  ال��ن��م��وذج  تعد  التي 
ت��ع��م��ي��م��ه ع���ل���ى ج��م��ي��ع م��ن��اط��ق 

اململكة.

الطائف
اأطلقت جامعة الطائف م�سابقة 
ال��ط��ائ��ف��ي بعنوان  ل��ل��ورد  ع��ام��ة 
»اربح مع الورد الطائفي« �سمن 
ج���ه���ود ك���ر����س���ي اأب����ح����اث ال�����ورد 
ثاثة  تت�سمن  التي  باجلامعة، 
اأن��واع من ال��ورد الطائفي الذي 
متتاز مرتفعات واأودية املحافظة 
ب���زراع���ت���ه واإن����ت����اج����ه. واأو�����س����ح 
لاإبداع  الطائف  جامعة  وكيل 
وال��ت��ن��م��ي��ة ال���دك���ت���ور ج���ري���دي 
ت��ع��زز  امل�����س��اب��ق��ة  اأن  امل��ن�����س��وري 
م��ه��ام ك��ر���س��ي ال����ورد ال��ط��ائ��ف��ي، 
م�سريا اإلى اأن للكر�سي ن�ساطن 
اأحدهما بحثي يقوم به باحثون 
خم���ت�������س���ون ل���ت���ط���وي���ر م��ن��ت��ج��ه 
ا�ستخا�ض  اأ���س��ال��ي��ب  وحت�سن 
ال��ع��ط��ر م��ن��ه، واجل���ان���ب الآخ���ر 
ت��ث��ق��ي��ف��ي ت�����وع�����وي ي�����س��ت��ه��دف 

اإي�سال ر�سالة اإلى املجتمع.

الملك فيصل
في�سل  امللك  جامعة  مدير  عقد 
ال�ساعاتي،  عبدالعزيز  ال��دك��ت��ور 
اأب����وي����ا م���ع ط���ال���ب���ات كلية  ل���ق���اء 
التلفزيونية  ال�سبكة  عرب  الآداب 
اجلامعة  اإدارة  توجهات  اإط��ار  يف 
ل���ع���ق���د ���س��ل�����س��ل��ة م����ن ال���ل���ق���اءات 
الأب�����وي�����ة م����ع ط�����اب وط���ال���ب���ات 
اجل���ام���ع���ة ب��ح�����س��ور امل�����س��وؤول��ن 
ال�سفافية  م��ن  اإط���ار  يف  املعنين 
املعوقات  ك��ل  ملناق�سة  وال��و���س��وح 
الطالبات  ت��ود  التي  وامل��ق��رح��ات 
اإي�سالها لإدارة اجلامعة، وال�سعي 
العاجلة  نحو و�سع احللول  فورا 
وامل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، وف�����ق الأن���ظ���م���ة 

والإمكانيات املتاحة.

اإلسالمية
وق���ع م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الإ���س��ام��ي��ة 
الدكتور عبدالرحمن ال�سند، عقد 
ال�سيخ  ���س��م��اح��ة  ك��ر���س��ي  ت��اأ���س��ي�����ض 
ال�سيخ  اآل  عبداهلل  بن  عبدالعزيز 
التعاون بن  اإط��ار  للخريجن، يف 
اجل��ام��ع��ة وم��وؤ���س�����س��ة ع��ب��داهلل بن 

غنيم اخلريية.
تاأ�سي�ض  اأن  ال�سند  واأو����س���ح 
ال��ك��ر���س��ي ي���اأت���ي ا���س��ت��ك��م��ال ل��ب��ن��اء 
ال��ب��ح��ث��ي  امل�����ج�����ال  اجل����ام����ع����ة يف 
مبينا  املجتمع،  وخ��دم��ة  والعلمي 
حتقيق  يف  �سي�سهم  ال��ك��ر���س��ي  اأن 
ر�سالة اجلامعة التي ت�سمل جانبي 
ال��ع��ن��اي��ة ب��ال��ط��اب واخل��ري��ج��ن 
التوا�سل  وتعزيز  �سواء،  حد  على 
ب���ل���دان���ه���م  يف  اخل�����ري�����ج�����ن  م������ع 
واجباتهم  اأداء  على  وم�ساعدتهم 

من التعليم والتدري�ض والدعوة.

اإلمام
اأو�سح وكيل خدمة املجتمع وتقنية 
حممد  الإم���ام  بجامعة  املعلومات 
ب���ن ���س��ع��ود الإ���س��ام��ي��ة ال��دك��ت��ور 
ال��ف��وزان  عبدالرحمن  ب��ن  ف���وزان 
املهرجان  يف  اجلامعة  م�ساركة  اأن 
 29 ال���  والثقافة  ل��ل��راث  الوطني 
�سمن جناح وزارة التعليم العايل، 
ي���اأت���ي ب��ه��دف ال��ت��ع��ري��ف ب��وح��دات 
اجل���ام���ع���ة  ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ب��ح��ث��ي��ة 
الثقافية،  وفعالياتها  واأن�سطتها 
اإ�����س����اف����ة ل���ل���ت���ع���ري���ف ب���رباجم���ه���ا 
مراحلها،  خمتلف  يف  التعليمية 
من  املقدمة  بالربامج  والتعريف 
ل��ل��ق�����س��اء، ومعهد  ال��ع��ايل  امل��ع��ه��د 
للبحوث واخلدمات  نايف  الأم��ري 

ال�ست�سارية.

الملك عبدالعزيز
وتقنية  احل��ا���س��ب��ات  ك��ل��ي��ة  ح��ق��ق��ت 
امل�����ع�����ل�����وم�����ات ب����ج����ام����ع����ة امل����ل����ك 
ع��ب��دال��ع��زي��ز م���ن حت��ق��ي��ق امل��رك��ز 
الأول واحل�سول على درع م�سابقة 
الدرا�سي  للعام  اجلامعة  فر�سان 
كلية،   22 مناف�سة  و���س��ط  احل���ايل 
اإدارة  نظمتها  ال��ت��ي  امل�����س��اب��ق��ة  يف 

الن�ساط بعمادة �سوؤون الطالب.
و������س�����ه�����د ال�������ي�������وم الأخ���������ري 
ل��ل��م�����س��اب��ق��ة ت��ن��اف�����ض ط����اب �ست 
الأدوار  م�����ن  م����ت����اأه����ل����ة  ك����ل����ي����ات 
والعلوم  الآداب  وه��ي:  التمهيدية 
الإن�������س���ان���ي���ة، ت�����س��ام��ي��م ال��ب��ي��ئ��ة، 
احل�����ق�����وق، احل����ا�����س����ب����ات وت��ق��ن��ي��ة 

املعلومات، وفرع �سمال جدة.

الملك سعود
رع���ى م��دي��ر ج��ام��ع��ة امل��ل��ك �سعود 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ب����دران ال��ع��م��ر، 
اف���ت���ت���اح اأع����م����ال امل����وؤمت����ر ال����دويل 
»اجتاهات حديثة يف تعليم العربية 
ل��غ��ة ث��ان��ي��ة« ال����ذي ا���س��ت��م��ر ثاثة 
اأي������ام. وع����رب ال��ع��م��ر ع���ن ���س��ع��ادت��ه 
العربية،  اللغويات  معهد  مببادرة 
بالتن�سيق مع دار الن�سر باجلامعة، 
ل��ط��ب��اع��ة ك���ل الأب����ح����اث امل��ق��دم��ة 
ملوؤمتر »اجتاهات حديثة يف تعليم 
ال���ع���رب���ي���ة ل���غ���ة ث���ان���ي���ة« يف ك��ت��اب 
ي��ح��ف��ظ ج��ه��د م��ن ق���ام ب��امل�����س��ارك��ة 
امل���وؤمت���ر، وي��ع��ط��ي فر�سة  ه���ذا  يف 
ل��ل��ب��اح��ث��ن وال����دار�����س����ن وط���اب 
من  لا�ستفادة  العليا  ال��درا���س��ات 
ه��ذه ال��درا���س��ات والأب��ح��اث ب�سكل 
اجلهد  ويخت�سر  و���س��ام��ل،  منظم 
واملهتمن  الباحثن  على  والوقت 

بهذا املجال.

المجمعة
ال��ع��ايل  التعليم  وزي����ر  ع��ن  ن��ي��اب��ة 
الدكتور خالد بن حممد  الأ�ستاذ 
ت���راأ����ض م��دي��ر جامعة  ال��ع��ن��ق��ري، 
�سعد  ب��ن  ال��دك��ت��ور خ��ال��د  املجمعة 
ملجل�ض  ال�سابع  الجتماع  امل��ق��رن، 
-1434 اجلامعي  للعام  اجلامعة 

1435ه� بقاعة الجتماعات مبكتب 
الأم��ن  اجل��ام��ع��ة بح�سور  م��دي��ر 
ال����ع����ام مل��ج��ل�����ض ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل 
العزيز  عبد  ب��ن  حممد  ال��دك��ت��ور 
ال�����س��ال��ح )م����ن خ����ال ال��ت��وا���س��ل 
وعمداء  اجلامعة  ووك��اء  املرئي( 

الكليات والعمادات امل�ساندة. 

حائل
اأط���ل���ق���ت ع���م���ادة خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع 
امل�ستمر يف جامعة حائل  والتعليم 
برناجمي »واعد« و«رائد« ل�سناعة 
ال�����ق�����ادة وامل������درب������ن م�����ن ط���اب 
الت�سجيل  ب����اب  وف��ت��ح  اجل���ام���ع���ة. 
يف  املتخ�س�سن  ال��ربن��اجم��ن  يف 
تدريب وتاأهيل ال�سباب من طاب 
وطالبات اجلامعة لريادة امل�ستقبل 
م��ن خ���ال ال��ب��واب��ة الإل��ك��رون��ي��ة 
واإ�سراف من  جلامعة حائل بدعم 
ك��ر���س��ي ال��دك��ت��ور ن��ا���س��ر ال��ر���س��ي��د 
»واع��د«  اأن  يذكر  امل�ستقبل.  ل��رواد 
متخ�س�سان  برناجمان  »رائ���د«  و 
يف تطوير مهارات ال�سباب ملواجهة 
حت����دي����ات احل����ي����اة وال���ت���م���ك���ن م��ن 
العديد من املهارات خلو�ض غمار 
العمل والت�سلح باملهارات احلياتية 

املهمة.

سلمان
نظم الق�سم الن�سوي بعمادة خدمة 
املجتمع والتعليم امل�ستمر بجامعة 
برناجما  العزيز،  عبد  بن  �سلمان 
ت���دري���ب���ي���ا يف امل�����ه�����ارات الإداري��������ة 
ل���ل���م���وظ���ف���ات، مل�����دة ث���اث���ة اأي������ام.  
العثمان،  اأزه��ار  الربنامج  وقدمت 
م���ت���ن���اول���ة ال�������س���ل���وك ال���وظ���ي���ف���ي 
واأخ������اق������ي������ات امل����ه����ن����ة وو�����س����ائ����ل 
مع  الت�����س��ال  يف  التفاعل  حتقيق 
الرئي�سات  مع  والتعامل  الآخرين 
ال���ع���م���ل،  ب���ي���ئ���ة  وال�����زم�����ي�����ات يف 
الفعالة  والإدارة  ال��وق��ت  واإدارة 
لالجتماعات، والتعريف ب�سغوط 
ال���ع���م���ل وط������رق ال���ت���ع���ام���ل م��ع��ه��ا، 
وم��ف��ه��وم ال��ع��م��ل ب�����روح ال��ف��ري��ق، 
وم��ن��اق�����س��ة اأ����س���ا����س���ي���ات م��ف��اه��ي��م 
الإداري��ة  التقارير  وكتابة  الإدارة، 
وامل���را����س���ات احل��ك��وم��ي��ة ب��ال��ط��رق 

ال�سليمة.
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حول العالم

ت����ع����ر�����س����ت ال�����ع�����ل�����وم الإن���������س����ان����ي����ة 
بن  م���ا  ال��ن��ق��د  ���س��ه��ام  لعديد  من 
لدعم  اأو  لدرا�ستها  ومعار�ض  موؤيد 
الأب��ح��اث اخل��ا���س��ة ب��ه��ا: اإل اأن���ه مل 
ي�����س��األ ���س��ائ��ل واح����د مل����اذا ي��ج��ب اأن 

ن�ستثمر يف العلوم الإن�سانية؟
رمبا مل تدر الإجابة بخلد اأحد 
قط رمبا لأنها ب�سيطة للغاية وهي 

اأننا ب�سر. 
ف����ف����ي  ح���ل���ق���ة ن���ق���ا����ض ع��ل��م��ي  
ح�سرها لفيف من كبار ال�سخ�سيات 
وال�����ف�����ن�����ون  ال�����ع�����ل�����وم  يف جم�����������ال  
والعاقات العامة �سجت بهم قاعة 
جامعة اأك�سفورد يف 27 يناير املا�سي 
يف  الإن�سانية  العلوم  قيمة  ملناق�سة 
اأن�ست  والع�سرين،   احل��ادي  القرن 
اجلميع لآراء كبري حمرري الفنون 

بقلم:ستيوارت غيلسبي
موقع جامعة أكسفورد

لماذا علينا االستثمار 
في العلوم االنسانية؟

كتاب جديد عن البرامج 
العلمية المشتركة

والمزدوجة في العالم
بقلم:مايكل غارنر

يونيفرسيتي ويرلد نيوز

املنظمة  م��ع  بالتعاون  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  يف  ال��ع��ايل  التعليم  معهد  اأ���س��در 
الأمل��ان��ي��ة خل��دم��ات ال��ت��ب��ادل الأك���ادمي���ي DAAD ك��ت��اب��ا ج��دي��دا يبحث يف 

الربامج العلمية التعاونية الدولية امل�سركة واملزدوجة.
وي��ح��م��ل ال��ك��ت��اب، ال���ذي ���س��در م��وؤخ��را ، ا���س��م الجت���اه���ات ال��ع��امل��ي��ة يف 
 Global Perspectives on اأو  وامل���زدوج���ة  امل�سركة  العلمية  ال��ربام��ج 
وي�سمل    ،International Joint and Double Degree Programs
الكتاب  ويبحث  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  �ستى  م��ن  موؤلفن  �ستة  �سطرها  مقال   33
توظيف  ون�سبة  وال��ط��ل��ب،  العر�ض  ال��ط��اب..  م��ث��ل:  متنوعة  جم���الت  يف 
اخلريجن، و�سبط جودة خمرجات التعليم، ويقدم الربامج العلمية التي 
ميكن حتقيقها يف اإطار  ال�سيا�سة الإقليمية، ف�سًا عن اأنه يقدم اأكر من 

درا�سة حالة ب�سكل متعمق.
اأوروب�������ا يف م�ستهل  ال�����س��ط��ح يف  ع��ل��ى  امل����زدوج����ة  ال���ربام���ج  وظ���ه���رت 
الت�سعينيات من القرن املا�سي اإل اأنها اأخذت ع�سر �سنوات لانطاق ب�سكل 
العامل  يف  الدولية  املوؤ�س�سات  من  العديد  اعرفت  وبعدها  وفعلي،  عملي 
والروابط  ال�سراكات  تطوير  يف  امل�سركة  العملية  الدرجات  مزايا  باأهمية 
التعليمية الدولية، الأمر الذي مكن املوؤ�س�سات من تو�سيع الربامج وتقوية 
التعاون البحثي  وتطوير حركة تدويل التعليم بل وزيادة مكانة اجلامعات 

يف الت�سنيف العاملي وزيادة الإيرادات اأي�سا. 
واأ�سحى الطاب اليوم اأكر دراية وعلما باأهمية تلك املهارات الدولية، 
»مارغريت  الأكادميية  للخدمات  الأملانية  املوؤ�س�سة  رئي�سة  �سرحت  ولهذا 
امل�سركة  الربامج  ه��ذه  »ب��اأن   ،Margret Wintermantel فينرمانتل« 
والدولية  ت�سهم ب�سكل كبري يف عملية تدويل التعليم العايل وتقوي التبادل 
ال���دويل ب��ن ال��ط��اب والأ���س��ات��ذة الأك��ادمي��ي��ن... لأن ه��ذه ال��ربام��ج تفتح 
التعليم  موؤ�س�سات  بن  ال�سراتيجية  ال�سراكات  لتطوير  جديدة  فر�سا 
العايل يف العامل باأ�سره، الأمر الذي اأ�سهم يف زيادة عدد امل�ساريع يف ال�سنوات 

الع�سر املا�سية.«
رئي�ض   ،Allan Goodman غ��ودم��ان«   »اآلن  الربوف�سيور  و�ساطر 
فينرمانتل«  »مارغريت   ،IIE املتحدة  ال��ولي��ات  يف  العايل  التعليم  معهد 
ال��راأي قائا  »نظرا لأن موؤ�س�سات التعليم العايل ت�سعى لإع��داد مواطنن 
وراء  ت�سعى  اأي�سا  فاإنها  ال���دول  ب��ن  ال��دق��ة  عالية  اأب��ح��اث  واإج���راء  عاملين 
الطريق  واملزدوجة لأنها تنري  امل�سركة  العلمية  الربامج  بتطوير  الإب��داع 

نحو امل�ستقبل.«  
 وتاأ�س�ض معهد التعليم العايل يف الوليات املتحدة يف عام 1919 بهدف 
على  ن�ساأته  ب��داي��ة  يف  تركيزه  ج��ل  وك���ان  ال���دويل   التعليمي  ال��ت��ب��ادل  ن�سر 
التبادل العلمي بن الوليات فيما بينها. وترجع فكرة اإن�سائه ملواطن اأملاين 
ا�سمه  »يواخيم فردريخ«  Joachim Friedrich �سافر اإلى الوليات املتحدة 
لتخ�سي�ض  املعهد  ح��دا  مما  ال�سيا�سية  العلوم  يف   الزمالة  على  للح�سول 

املزيد من املنح الدرا�سية للطلبة الأملان خ�سي�سا.
اأما  املوؤ�س�سة الأملانية للخدمات الكادميية فتاأ�س�ست يف عام 1925 با�سم 
موؤ�س�سة  اأك��رب  بعد  فيما  واأ�سحت   Akademischer Austauschdienst
تعليمية يف العامل. وانتفع  من  املنظمة واملعهد حوايل 100،000 �سخ�ض ما 

بن  طالب و اأ�ستاذ اأكادميي وموظف.

الربيطانية  ال��غ��ادري��ان  �سحيفة  يف 
 Charlotte ه��وغ��ي��ن��ز«  »ت�����س��ارل��وت 
يف  ال��ري��ا���س��ي��ات  واأ���س��ت��اذ   ،Higgins
اجل��ام��ع��ة ال��ربوف�����س��ي��ور م��ارك��و���ض 
   ،Marcus du Sautoy ���س��ات��و  دو 
ميلون«  »اأن����دروز  موؤ�س�سة  ورئ��ي�����ض  
 Dr Earl ال��دك��ت��ور »اإي����رل ل��وي�����ض« 
Lewis، واأدلى امل�ساركون بدلوهم يف  
واأهميتها  الإن�سانية  العلوم  ق�سية 
على  والع�سرين  احل���ادي  ال��ق��رن  يف 
احت�سدوا  ف��ردا   450 وم���راأى  م�سمع 
يف قاعة »اإكزامينا�سن« وحتت رعاية 

مركز اأك�سفورد لاأبحاث.

ثالثة جنيهات
اللقاء  »ل��وي�����ض«  ال��دك��ت��ور  وا���س��ت��ه��ل 
بكلمة بعنوان »ماذا يعني ال�ستثمار 
م���ن منظور  الإن�����س��ان��ي��ة  ال��ع��ل��وم  يف 
اه���ت���م���ام���ات ال���ن���ا����ض؟« ح��ي��ث رج��ع 
عاما  �سبعن  م��ن  لأك���ر  ب��ال��ذاك��رة 

»فريجينا  قالته  م��ا  ���س��اردا  م�سى، 
اآنذاك   Virginia Woolf وولف« 
»اإذا  فل�سفيا  ����س���وؤال  ط��رح��ت  ح��ي��ث 
)عملة  »�سلنات«  ث��اث��ة  ل��دي��ك  ك��ان 
وعليك  قدمية(  معدنية  اإجنليزية 
اق��ت�����س��ام��ه��ا ف����اأي ���س��يء ���س��ت��دف��ع؟« 
وال�������������س������وؤال ي���ح���م���ل ب������ن ط���ي���ات���ه 
ت��واج��ه  ال��ت��ي  احلقيقية  ال��ت��ح��دي��ات 
املرء ول ميكن التغلب عليها؛ لأنها 
م��وارد  اأو   ، ي�سنع  اخ��ت��ي��ارا  تتطلب 

تخ�س�ض ، اأو مناطق تهمل«.
واأ�ساف الدكتور »لوي�ض« وهذا 
م���ا اأي���دت���ه الأك���ادمي���ي���ة الأم��ريك��ي��ة 
ل��ل��ف��ن��ون وال��ع��ل��وم يف ت��ق��ري��ر  �سدر 
موؤخرا لها اأفاد باأننا نعي�ض يف عامل 
يقوم  ع��امل  لأن���ه  بالتغيري  م��و���س��وم 
على العلوم الإن�سانية والجتماعية.

واأكد لوي�ض اأن العلوم الإن�سانية 
ت����واج����ه ن��ف�����ض م����ا واج���ه���ت���ه ع��ل��وم 
وتقنية  الآيل  واحل��ا���س��ب  الكيمياء 

امل���ع���ل���وم���ات ����س���اب���ق���ا وه�����و احل���اج���ة 
لتطوير منط �سردها وكتابتها.

قائا  بال�سرد  املق�سود  و���س��رح 
احل�سبان  يف  ن�سع  اأن  علينا  »ينبغي 
ت�����س��ت��م��ر يف  ال��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة  اأن 
ع����ر�����ض وت����ق����دمي ال����ت����وت����ر امل��ف��ع��م 
باحلركة القائم بن ال�ستمرار على 

النمط احلايل اأو تغيريه.
ف����ال����ت����خ���������س���������س����ات ال����ق����دمي����ة 
ال�ساربة يف عمق التاريخ مثل الأدب 
وال���ت���اري���خ وال��ف��ل�����س��ف��ة ���س��ت��ظ��ل دوم���ا 
جمال خ�سبا  للدرا�سة وال�ستك�ساف 
ال��ذي من  الأم���ر  العمر،  مهما ط��ال 
درا���س��ات  ي�سهم يف ظ��ه��ور   اأن  ���س��اأن��ه 
رب��ع  اآخ���ر  يف  البينية   التخ�س�سات 

قرن«. 
 وداف������ع »ل���وي�������ض« ع���ن ال��ع��ل��وم 
فهما  لنا  تقدم  اإنها  قائا  الإن�سانية 
مبا�سيه  ال��ع��امل  ع��ن  متعمقا  كاما 
وحا�سره وم�ستقبله، فا�ستعمال املرء 
معدنية  اإجن��ل��ي��زي��ة  )ع��م��ل��ة  لل�سلن 
ق���دمي���ة( ل��دع��م ال��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة 
لنمط  وا���س��ح  بفهم  ي��ب��داأ  اأن  ي��ج��ب 
�سردها على اأن يدعم ذلك بالبيانات، 
ثم ياأتي بعد ذلك دور ال�ستثمار لأن 
وال�ستثمار  الإن�سانية  ال��ع��ل��وم  دع��م 
ال��ع��ام مما  ال�����س��ال��ح  قبيل  م��ن  فيها 
ي�ساعد اجلميع يف تطوير م�ستقبلنا 

امل�سرك«.

تعليق
وع��ل��ق��ت م���دي���رة ج��ام��ع��ة وول��ف�����س��ون 
»دامي  الدكتورة  اأك�سفورد  جامعة  يف 
 Dame Hermione هريميون يل« 
»لوي�ض«  ال��دك��ت��ور  كلمة  على    ،Lee
العلوم  ي��داف��ع��ون ع��ن  اإن م��ن  ق��ائ��ل��ة 
ذلك من  يفعلوا  األ  الإن�سانية يجب 
منطلق امل�ساعر الإن�سانية التي تتنوع 
ما بن ال�سخط اأوالعنف اأو العاطفة 
ب���ل م���ن م��ن��ط��ل��ق اأن���ه���م واأن����ن����ا ب�سر 
العلوم  اأن ن�ستثمر يف  ومن ثم يجب 

الإن�سانية«. 
 ودعت »ت�سارلوت هوغينز«، وهي 
خريجة كا�سيكيات الأدب الجنليزي 
العلوم  األ تقا�ض  اأك�سفورد،  يف جامعة 
الإن�����س��ان��ي��ة ب��ن��ف�����ض م��ع��اي��ري  ال��ع��ل��وم 
فيه  م��دح  ال���ذي  ال��وق��ت  الطبيعية يف 
الربوف�سيور »ماركو�ض دو �ساتو« قيمة 

ال�سرد والق�ض الروائي يف تخ�س�سه.
�سيا�سة  م��ع��ه��د  م��دي��ر  واق������رح  
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل »ن���ي���ك ه��ي��ل��م��ان« ، 
العلوم  واأ���س��ات��ذة  ط���اب  ينغم�ض  اأن 
وا�سعي  م��ع  ج��ي��د  ب�سكل  الإن�����س��ان��ي��ة 
ال�������س���ي���ا����س���ات، ن�����ادب�����ا ح�����ظ ال���ع���ل���وم 
دائما تخو�ض  باأنها  العاثر  الإن�سانية 
ت���ارك���ة  امل���ا����س���ي  الإرث  ع���ل���ى  ح���رب���ا 

حا�سرها وراءها.
�سوؤال  بجل�سة  النقا�ض  واختتم 
العلوم  ق�سم  رئ��ي�����ض  اأداره�����ا  وج����واب 
اأك�������س���ف���ورد  الإن�������س���ان���ي���ة يف ج���ام���ع���ة 
ال��ربوف�����س��ي��ور »���س��رير وي�����س��ت« التي 
مل��اذا ينبغي  اأم��ور منها:  ناق�ست ع��دة 
ل���ط���اب ال���ث���ان���وي���ة درا�����س����ة ال��ع��ل��وم 
ك����م����ادة يف اجل���ام���ع���ة،  الإن�������س���ان���ي���ة 
وال���ع���اق���ة م����ا ب����ن درا�����س����ة ال��ع��ل��وم 
الإن�����س��ان��ي��ة وف��ر���ض ال��ع��م��ل، وم��ق��دار 

دعم الفنون والعلوم الإن�سانية.
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حول العالم

»فران�سوا  الفرن�سي  الرئي�ض  اأعلن 
ي��ورو  م��ل��ي��اري  تخ�سي�ض  اأولن�����د« 
اجلامعات  يف  بحثية  مراكز  لإن�ساء 
اإط�����ار   ال��ف��رن�����س��ي��ة الإق���ل���ي���م���ي���ة يف 
التميز  مبادرة  من  الثانية  املرحلة 

.Idex �املعروفة اخت�سارا ب
األ��ق��اه��ا يف  معهد  ك��ل��م��ة  ف��ف��ي 
ع��ل��وم ه��ن��د���س��ة ف���وق اجل��زئ��ي��ات  يف 
يناير   30 يف  »�سرا�سبورغ«  جامعة 
م��وق��ع  يف  ورد  م����ا  ح�������س���ب   2014
اأعلن  الل��ك��روين،  الإل��ي��زي��ه  ق�سر 
»اأولن��د« اأنه قطع على نف�سه عهدا 
ب������اأن ي��ح��م��ي زي�������ادة الإن�����ف�����اق ع��ل��ى 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ام ب��ال��رغ��م م��ن ال��ت��زام 
احلكومة بدعم القت�ساد بخم�سن 
الثاث  ال�سنوات  يورو طوال  مليار 

القادمة.
التميز ج��زء من  م��ب��ادرة  وتعد 

م��ن جهة ث��ان��ي��ة.  وم��ن امل��ت��وق��ع اأن 
م��ب��ادرة  م��ن  الثانية  امل��رح��ل��ة  ت�سل 
التميز لإن�ساء مراكز بحثية اأخرى 
يف م����دن »ب�������وردو« و »م��ار���س��ل��ي��ا« و 
»ت���ول���وز« ف�سا  و  »���س��را���س��ب��ورغ« 
�سواحي  يف  قائمة  مراكز  اأرب��ع  عن 
باري�ض، علما اأن املرحلة الأولى التي 
 7.7 قيمتها  اأعلنت يف 2010 و�سلت 

مليار يورو.
م��ع��اي��ري  اأن  »اأولن��������د«  واأع���ل���ن 
اخ��ت��ي��ار م�����س��اري��ع امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة 
�ستكون مثل معايري املرحلة الأولى 
مت���ام���ا ح��ي��ث ���س��ي��ت��م اخ��ت��ي��ار هيئة 
حملفن دولية لختيارها و�ست�سمل 
اأق��ال��ي��م معينة  امل����وارد »ب��اح��ث��ن يف 
���س��ي��ج��ت��م��ع��ون يف ه��ي��ئ��ات ج��ام��ع��ي��ة 
التميز  اأج����ل حت��ق��ي��ق  حم����ددة م���ن 
ال��ب��ح��ث��ي��ة فيما  ال����ربام����ج  ب����زي����ادة 

بينهم«.
م�����ن ج���ه���ة اأخ����������رى، خ�����س�����ض 
»اأولن��������د«  م��ل��ي��ارا اإ���س��اف��ي��ا واح���دا 
)ي��������ورو( م�����ن  م���ي���زان���ي���ة  ب��رن��ام��ج 
ولي�ض   ،PIA ال�ستثمارات  م�ستقبل 

مبادرة اأطلقتها احلكومة الفرن�سية 
ل�����دع�����م ال������س�����ت�����ث�����م�����ارات ب���ع���ن���وان 
ب���رن���ام���ج م�����س��ت��ق��ب��ل ال���س��ت��ث��م��ارات 
 Programme Investissements
اخت�سارا  ع��رف  م��ا  اأو    d’Avenir
ال��رئ��ي�����ض  ط���رح���ه  ال������ذي   PIA ب����� 
الفرن�سي ال�سابق »نيكول �ساركوزي« 
بغية اأن ت�سحى فرن�سا مناف�سا قويا 
ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د ال������دويل يف جم��ال 

الأبحاث والإبداع. 
وك����ان����ت احل���ك���وم���ة اأع���ل���ن���ت يف 
اإنفاقها 12 مليار  يوليو املا�سي عن 
ي��ورو يف اإط���ار نف�ض ال��ربن��ام��ج بعد 
التعليم  عن  جديد  قانون  دخ��ل  اأن 
ال�����ع�����ايل وال����ب����ح����ث ال���ع���ل���م���ي ح��ي��ز 

التنفيذ.
وم�����ه�����د ال���ت�������س���ري���ع اجل����دي����د 
العايل  التعليم  وزي��ر  اأم��ام  الطريق 
والأب�����ح�����اث ال��ف��رن�����س��ي »غ��ي��ن��ي��ف��ي 
ف����ريو�����س����ا« ل�����زي�����ادة ال����ت����ع����اون ب��ن 
اجل���ام���ع���ات م���ن ج��ه��ة وم��وؤ���س�����س��ات 
ال����ت����ع����ل����ي����م ال������ع������ايل وامل����ن����ظ����م����ات 
وال�������س���رك���ات ال��ب��ح��ث��ي��ة  الأخ�������رى، 

لت�سجيع  التميز،  من �سمن مبادرة 
التجمع  على  ال�سغرى  اجل��ام��ع��ات 
ال�سركات  بحثية مع  روابط  واإن�ساء 
امل��ح��ل��ي��ة وال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����س��ادي��ة 

ال�سغرى.
ويف ال�سياق ذاته اأعلن »اأولند« 
ع���ن خ��ط��ة خ��م�����س��ي��ة مب��ائ��ة مليون 
بيولوجية  نظم  �سبكة  لإن�ساء  يورو 
البحثية  وامل��ن��ظ��م��ات  اجل��ام��ع��ات  يف 
الوطنية بغية الو�سول لعاج طبي 
فردي ينا�سب حالة كل مري�ض على 

حدة.
واأك�����د »اأولن�������د« يف ك��ل��م��ت��ه  يف 
����س���را����س���ب���وغ  ع���ل���ى دع���م���ه ل��ل��ع��م��ل 
و�سع  »علينا  ق��ائ��ا  ال��ع��ام  البحثي 
اأن ن�سنع  لأن��ه ل ميكننا  اأول��وي��ات، 
اقت�ساديات باحل�سابات اأو باملعادلت 

اجلربية فح�سب.
روؤي�����ة  ل���دي���ن���ا  ي���ك���ون  اأن  لب�����د 
ال�سيا�سة  اأ�سا�سيات  حيال  وا�سحة 
العامة، لتي من بينها البحث العام 
لأنه دعامة اقت�سادية للتقدم.. هذه 

طبيعة ال�ستثمار«.

فرنسا: 
ملياري يورو 
للبحث العلمي

بقلم:جين مارشال
»نيتشر« و«يونيفرسيتي ويرلد 

نيوز« ووكاالت األنباء
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دراسات

اأو  ت��ده��وره��ا  ال��غ��اب��ات وخ��ط��ورة  تقدمها 
فقدانها. جاء ذلك يف مقال علمي بعنوان 
»ت��اأه��ي��ل ال��غ��اب��ات يف ج��ن��وب غ��رب اململكة 

العربية ال�سعودية« فيما يلي ن�سه:
يف  الطبيعية  الغابات  معظم  توجد 
املنطقة  يف  ال�����س��ع��ودي��ة،  العربية  اململكة 
م�ساحة  على  ومتتد  الغربية.  اجلنوبية 
27،000ك��م مربع اأي ما ن�سبته 1.2% من 
 %80 للمملكة  الكلية  الأرا���س��ي  م�ساحة 

م��ت��ف��اوت��ة م���ن ال���ت���ده���ور ب��ف��ع��ل ك���ل من 
ال��ت��دخ��ل الإن�������س���اين م���ن خ����ال ال��ق��ط��ع 
وال�����رع�����ي اجل�����ائ�����ر امل���ك���ث���ف واحل�����رائ�����ق 
بالإ�سافة اإلى العوامل الطبيعية املتعلقة  

بالربة واملناخ.

العرعر
ال��ن��وع ال�سجرى  ب��رو���س��ريا ه��و  ال��ع��رع��ر 
ارت���ف���اع 1600م،  ف���وق  اأو  ع��ن��د  ال�����س��ائ��د  

يف  مبعرة  مربع(  21،000ك���م  )اأي  منها 
ال�����س��روات يف  �سل�سلة جبال  اأن��ح��اء  جميع 

املنطقة اجلنوبية الغربية.
ه����ذه ال���غ���اب���ات ب���ات���ت م���األ���وف���ة مع 
لفرة  املنطقة  ه��ذه  يف  الب�سرية  احل��ي��اة 
ط��وي��ل��ة، حيث ك��ان��ت وم��ا زال���ت  م�سدرا 
م��ه��م��ا ل���اأخ�������س���اب ال���ت���ي ت�����س��ت��خ��دم يف 
اأن هذه  بيد  وق���ود،  الإن�����س��اءات وكحطب 
الغابات  تعانى حاليا من درج��ات واأن��واع 

من  يقرب  ما  برو�سريا  العرعر  وميثل  
95 % م��ن اأن���واع الأ���س��ج��ار ال��ت��ي تنمو يف 
يعتقدون  الباحثن  بع�ض  الغابات.  هذه 
اأن م��رك��ز اأ���س��ل ال��ع��رع��ر الإف��ري��ق��ي هي 
امل��ن��ط��ق��ة اجل��ن��وب��ي��ة ال��غ��رب��ي��ة م���ن �سبه 
اإلى  منها  هاجر  التي  العربية،  اجلزيرة 
الغرب عرب البحر الأحمر اإلى املرتفعات 
الإثيوبية ، ثم اإلى �سرق اإفريقيا و�سول 

اإلى تنزانيا. 

واأكد املركز العربي لدرا�سات املناطق 
اجل��اف��ة والأرا����س���ي القاحلة )اأك�����س��اد( يف 
امل�ستدامة  الإدارة  ع��ن  )2003م(  تقريره 
على  اأن��ه  اآ���س��ي��ا،  غ��رب  يف  النباتي  للغطاء 
اململكة  يف  الغابات  م�ساحة  اأن  من  الرغم 
فاإنها مهددة  ال�سعودية حمدودة  العربية 
والتو�سع  الغابات  اإزال��ة  ب�سبب  بالتدهور 
املناطق  وبخا�سة يف  واجلفاف،  العمراين 

اجلبلية  جنوب غرب اململكة.

الباحث بمركز األمير سلطان د. عبدالمنعم: 
للغابات أدوار اجتماعية واقتصادية

وبيئية مهمة.. وحمايتها مطلب
دع����ا ال���ب���اح���ث مب���رك���ز الأم������ري ���س��ل��ط��ان 
ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ل��ل��ب��ح��وث وال���درا����س���ات 
عبداملنعم  الدكتور  وال�سياحية،  البيئية 
املحافظة  اإل��ى  اأحمد  حممد  عبدال�سام 
ع��ل��ى ال���غ���اب���ات واإع�������ادة ت��اأه��ي��ل امل��ت�����س��رر 
اإن�����س��اء هيئة م�ستقلة  م��ن��ه��ا،  م��ن خ��ال 
تكون م�سوؤولة عن التخطيط والإ�سراف 
التاأهيل،  برنامج  عمليات  ور�سد  وتقييم 
والتوعية بالقيم واخلدمات املتعددة التي 
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دراسات
تدهور الغابات

التغيريات  اإل���ى  ي�سري  ال��غ��اب��ات  ت��ده��ور 
�سلبا  توؤثر  التي  الغابات،  قطاع  �سمن 
الغابات،  واأرا�سي  النباتي   الغطاء  على 
الطاقة  خف�ض  اخل�سو�ض  وج��ه  وعلى 
الإن��ت��اج��ي��ة.  وه��ن��اك ف���رق وا���س��ح بن  
تدهور واإزالة الغابات، فتدهور الغابات 
يعود اإلى وقت مبكر من تاريخ الب�سرية. 
اإن تدهور الغابات واإزالتها هما بو�سوح 

يف كثري من الأحيان عمليات خمتلفة.
ت����ده����ور ال����غ����اب����ات ي���ن���ط���وي ع��ل��ى 
خ�����س��ارة خ��دم��ات ال��ن��ظ��ام الإي��ك��ول��وج��ي 
نتيجة  الأن����واع  تركيبة  يف  تغيريات  اأو 
لعوامل خمتلفة مبا يف ذلك ال�ستغال 
غزو  و  النباتية،  والطفيليات  امل��ف��رط، 
اأو احلرائق،  الغريبة، والتلوث،  الأن��واع 
يف حن اأن اإزالة الغابات  تعني  حتويل 
ال���غ���اب���ات اإل�����ى ن����وع اآخ�����ر م���ن ال��غ��ط��اء 
الأر����س���ي )ا���س��ت��غ��ال الأر������ض لغر�ض 

خاف الغابات(.

مؤشرات التدهور 
ال��غ��اب��ات يف ج��ن��وب غ��رب  اإن لأرا����س���ي 

امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ت��اري��خ��ا 
ط�����وي�����ال م������ن ال�����س����ت����غ����الل امل����ف����رط 
والتدهور، بحيث ت�سنف معظم الغابات 
الآن با�سم الأرا�سي احلرجية الأخرى،  
ولكن لزالت هناك ن�سبة مئوية �سغرية 
من الغابات املغلقة يف التال واجلبال.

يف الوقت احلا�سر هناك موؤ�سرات 
دال����ة ع��ل��ى  ت��ده��ور ال��غ��اب��ات يف اأج����زاء 
خم��ت��ل��ف��ة م���ن امل��ن��ط��ق��ة، وم���ع ذل����ك، ل 
ت���وج���د اإح�������س���اءات دق��ي��ق��ة  ع���ن م��دى 

و�سدة هذا التدهور . 
تدهور  موؤ�سرات  تلخي�ض  وميكن 
اململكة  الغابات يف منطقة جنوب غرب 

العربية ال�سعودية فيما يلي:
التجدد  على  منخف�سة  ق���درة   •
الطبيعي لاأنواع الغابية الرئي�سة.

ال��غ��ط��اء  يف  ال���ث���غ���رات  ان��ت�����س��ار   •
احلرجي.

غري  الأ����س���ج���ار  ن�����س��ب��ة  • ارت���ف���اع 
امللتوي،  )املنحني،  ال�سكل  منتظمة 
امل��ائ��ل،  ق��زم��ي،  املت�سعب،  امل�سقوق، 
العرعر  اأ�سجار  يف  �سيما  ول  ال��خ(. 

برو�سريا

الغابات تشكل 
1.2% من المساحة 

الكلية للمملكة

أكساد: غابات 
السعودية مهددة 

بالتدهور بسبب 
التوسع العمراني 

والجفاف

العرعر اإلفريقي 
موطنه األصلي 

جنوب غرب 
المملكة

من  عالية  ن�سبة  اأن  ماحظة   •
الأ�سجار  قد فقدت )قطع جزئيا، 

قطع متاما، اأحرق، الخ(.
الأ�سجار  من  كبري  ع��دد  وج��ود   •

امليتة.
• اختفاء معظم الأ�سجار الكبرية.
ال�������س���ح���ي  امل����ظ����ه����ر  ف������ق������دان   •

لاأ�سجار.
امليته  الكثري من الأ�سجار  • وجود 

وامل�سابة باملوت القمى.
الغريبة. النباتية  الأنواع  • غزو 

احل�سرات • انت�سار 
ال�سارة بالأ�سجار.

ال�سجرية. الأنواع  عدد  • قلة 
الأ�سجار. فروع  • جفاف 
الغابات. حرائق  • انت�سار 

الربة.  • تاآكل 
اأنواع لبع�ض  • فقدان 

احليوانات الربية. 

تأهيل الغابات
ا�سراتيجية  هي  الغابات  تاأهيل  اإع��ادة 
ال��غ��اب��ات  اأرا�����س����ي  يف  امل��ط��ب��ق��ة  الإدارة 

الغابات  ا�ستعادة قدرة  بهدف  املتدهورة 
لإنتاج املنتجات واخلدمات. 

اأن  التي يجب  الإج���راءات  وتتمثل 
اإع��ادة  توؤخذ يف العتبار لإجن��اح برامج 

التاأهيل يف النقاط التالية:
ت��ك��ون  م�����س��ت��ق��ل��ة  ه��ي��ئ��ة  • اإن�������س���اء 
م�سوؤولة عن التخطيط والإ�سراف، 
وت��ق��ي��ي��م ر����س���د ع��م��ل��ي��ات ب��رن��ام��ج 

التاأهيل.
واخلدمات  بالقيم  الوعي  خلق   •
امل���ت���ع���ددة ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا ال��غ��اب��ات 
هذه  فقدان  اأو  تدهورها  وخ��ط��ورة 

اخلدمات.
• دعوة اأ�سحاب امل�سلحة واجلهات 
للم�ساركة  ب��ال��غ��اب��ات  ال�����س��ل��ة  ذات 
اإع���ادة  برنامج  اأن�سطة  يف  ك�سركاء 

التاأهيل.
ج��م��ي��ع  يف  ال���ب���ح���وث  ت�����س��ج��ي��ع   •
بالغابات،  ال�سلة  ذات  التخ�س�سات 
املحافظة  وكيفية  الغابات  اأرا���س��ي 

عليها واإعادة تاأهيلها.
منع  )اأي  التدهور  اأ�سباب  وقف   •

الرعي واحلرائق، وال�سيد، الخ(.

ال�����س��ج��ري��ة  الأن�������واع  • ا���س��ت��خ��دام 
التحريج،  اإع���ادة  عملية  يف  املحلية 
وت�سمل  مم��ك��ن��ا،  ذل���ك  ك���ان  حيثما 

توليد اأنواع الغابات املتدهورة.
الغابات بطريقة م�ستدامة  • اإدارة 
اإط��ار �سيا�سة �ساملة  يتم  بحثها يف 
وتطبيق نظام الإدارة ال�سليمة وهو 
على  املحافظة  وتعزيز  القطع  منع 
املقدمة من قبل  ال�سلع واخلدمات 

الغابات . 
يف  امل��ت��خ�����س�����س��ن  راأى  ي���وؤخ���ذ   •
ال��ت��ن��ف��ي��ذ والإ������س�����راف ع��ل��ى جميع 
ال���ع���م���ل���ي���ات يف خ���ط���ط ال���ربن���ام���ج 

املقرح لإعادة التاأهيل .
والتدريب  التعليم  اإعطاء  • يجب 
ل��ل��ع��ام��ل��ن يف ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ق��ن��ي��ة 

اأولوية كربى.
املتقدمة  التكنولوجيا  ا�ستخدام   •
حتقيق  يف  ل��ل��م�����س��اع��دة  امل���ت���واف���رة 
ن��ت��ائ��ج ج��ي��دة ���س��م��ن ف����رة زم��ن��ي��ة 

معقولة
امل�ستدامة. الإدارة  وتقييم  • ر�سد 

الدولية  املنظمات  مع  التعاون   •

والإق��ل��ي��م��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة 
يف جم�����ال ال���غ���اب���ات وغ����ريه����ا م��ن 

املجالت ذات ال�سلة.

الخاتمة
ختاما ننبه اإلى اأن العديد من املجتمعات 
من  عي�سهم  يك�سبون  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  يف 
ال�سلع واخلدمات  وا�سعة من  جمموعة 
التي توفرها الغابات كما توؤدى الغابات 
يف  وبيئية  واقت�سادية  اجتماعية  اأدوارا 
والأ�سجار  الغابات  ودور  الأهمية،  غاية 
كبري  اإل���ى  ي��ح��ت��اج  ل  البيئة  ح��م��اي��ة  يف 
ج��ه��د لإث���ب���ات���ه ح��ي��ث اإن���ه���ا ت��ع��م��ل على 
تاآكلها،  على  وال�سيطرة  الربة  تثبيت 
مناطق  وحماية  خ�سوبتها،  وا�ستعادة 
جتمع  املياه ومكافحة الت�سحر وتثبيت 
كم�سدات  تعمل  كما  الرملية،  الكثبان 
ري������اح، وع���ل���ى ت��ل��ط��ي��ف امل���ن���اخ امل��ح��ل��ي. 
وبالإ�سافة اإلى ذلك،  فهي موائل مهمة 

للحياة الربية والنباتات.
 وبناء على ما �سبق فها حافظنا 
و�سعينا  املهم  الطبيعي  امل��ورد  ه��ذا  على 

اإلى اإعادة تاأهيل املت�سرر منه؟
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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 
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شخصيات

حوار:  د. إيمان العسيري

اأم��ن��ي��ة لزم��ت  ال��ط��ب  ك���ان تخ�س�ض 
����س���ي���دة الأع������م������ال ����س���احل���ة حم��م��د 
ال��ع�����س��ريي، م��ن��ذ ال�����س��غ��ر، ل��ك��ن تلك 
الأم���ن���ي���ة مل ت��ت��ح��ق��ق ل��ه��ا ل��ظ��روف 
ح��وار  ب��ه يف  مل��ا �سرحت  وفقا  خا�سة 
م��ع »اآف�����اق«، حت��دث��ت فيه ع��ن بداية 
الأع�����م�����ال،  ان����خ����راط����ه����ا يف جم������ال 
وم����ا واج��ه��ت��ه م���ن ���س��ع��وب��ات خ��ال 
لكل  ن�سائحها  م��ق��دم��ة  م�����س��ريت��ه��ا، 
ف����ت����اة ����س���ع���ودي���ة ت����رغ����ب يف خ��و���ض 

التجربة ذاتها.
 

بطاقتك التعريفية؟
ا�سمي �ساحلة حممد �سعيد العلكمي 
اأعمال حا�سلة على  الع�سريي، �سيدة 

دبلوم حا�سب اآيل.

هل اخرتت املجال
بناء على رغبة؟

اأ�سبح  اأن  اأمت��ن��ى  ك��ن��ت  ط��ف��ول��ت��ي،  يف 
تتحقق  مل  اأم��ن��ي��ت��ي  ل��ك��ن  ط��ب��ي��ب��ة، 
لظروف خا�سة، واأما اختياري ملجال 
الأعمال فقد كان �سرورة يف البداية. 

وكيف كانت البدايات؟
بداأت بال�سدفة  يف عام 1425 عندما 
وبعد  ن�سائيا.  م�سغا  اأخ���ي  اف��ت��ت��ح  
اإكمال  ي�ستطع  مل  كاملة  �سنة  م��رور 
الفنية  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن  امل�����س��روع  اإدارة 
وك��ان  للتقبيل،  فعر�سه  والإداري������ة  
ه���ن���اك خ�����اف ع���ائ���ل���ي ب�����س��ب��ب ه���ذا 
امل���و����س���وع، ف��ع��ر���س��ت ع��ل��ي��ه  ال�����س��راء 
يف  اأملكها.  كنت  اأر���ض  قطعة  مقابل 
ال��ب��داي��ة ك��ان��ت ه��ن��اك  م��ع��ار���س��ة من 
الأه��ل بحجة  اخل��وف من خ�سارتي، 
ولكني اأقدمت على امل�سروع  من باب 

املغامرة.

واليوم.. كيف ترين
هذا املجال؟ 

جم���ال خ�����س��ب  ي��ح��ت��اج اإل����ى الكثري 
م��ن اجل���د وامل��ث��اب��رة وال��ت��ح��دي. كما 
وجدت فيه الكثري من اخلربة املهنية 
والفنية والإداري��ة  الواقعية. ويل يف 

هذا املجال ثماين �سنوات.

هل من �سعوبات تواجهك؟
تقبل  ع��دم  منها:  كثرية  ال�سعوبات 
املراأة  ون��زول  الفنية،  للمهن  املجتمع 
الت�ساريح،  وا�ستخراج  العمل،  ل�سوق 
واإي��ج��اد  امل��درب��ة،  العمالة  وا���س��ت��ق��دام 
اأيد عاملة �سعودية مدربة بعد �سدور 

قرار ال�سعودة.
ال��ق��رارات  ك��ذل��ك ���س��دور بع�ض 
نف�ض  ويف  ال�ستقدام   من  حتد  التي 
اأي���د مهنية حملية  ت��وج��د  ال��وق��ت ل 
ولزل��ن��ا  امل���ج���الت.  بع�ض  يف  تناف�ض 
نحاول حل بع�ض من هذه ال�سعوبات  
بينما يظل بع�سها الآخر بيد اأ�سحاب 

القرار.

كيف ميكن اإقناع الفتيات 
ال�سعوديات بانخراط هذا املجال؟

التجربة خري من األف برهان، ولكن 
ي��ج��ب اأن ت��ك��ون ال��ت��ج��رب��ة م��درو���س��ة  
اهلل،  �ساء  واإن  بالتنفيذ،  ال��ب��دء  قبل 

يكون النجاح حليفهن.

هل ت�سغلني وظائف
خارج  جمال االأعمال؟

ك��ن��ت ق��ب��ل ال���ب���دء يف ه����ذا امل���ج���ال يف 
تنا�سبني.  مل  لكنها  حكومية  وظيفة 

ثم �سرت موظفة قطاع خا�ض.

لو عاد بك الزمن
اإلى ما قبل ثماين �سنوات..

هل كنت �ستغريينه؟ 

معلمة يف املرحلة البتدائية كانت 
ع��ل��ى خ��ل��ق وُرق������ي، وك��ن��ت اأح����اول 
واأ�سبح  اأ�سلوبها  اأنتهج  اأن  دائ��م��ا 

مثلها.

موقف ال تن�سينه؟ 
اأذك��ر موقفا  املواقف كثرية، ولكن 
يكن  �سنوات مل  قبل  اأن��ه  هو  موؤملا 
مايل  م�سدر  وزوج���ي(  )اأن���ا  معنا 
�سوى راتب زوجي الذي ل يتجاوز 
4000 ريال، وبداأنا يف بناء منزل لنا 
وتراكمت  ن�سكنها  التي  القرية  يف 

علينا الديون والقرو�ض. 
كنت حينها اأملك قطعة اأر�ض 
ع��ر���س��ت��ه��ا ل��ل��ب��ي��ع لأك����ر م���ن �ست 
م���رات، ف���ذات م��رة ذه��ب��ت لإح��دى 

ل��و خ���ريت م��ن ج��دي��د لكنت اخ��رت 
املجال ذاته لأنني باخلربة واملمار�سة 
اأف��ك��ر يف  اأحببت جم��ال الأع��م��ال ول 

تغيريه، مهما كانت املغريات.

مقولة رافقتك
يف م�سريتك املهنية؟

»ل م�ستحيل مع الإرادة« وما عانيته 
يف بدايات عملي وما �سرت اإليه دليل 

على اإمياين بهذه املقولة.

ما الفرق بني �ساحلة االإن�سانة 
و�ساحلة �سيدة االأعمال؟

ل ت��خ��ت��ل��ف��ان ع���ن ب��ع�����س��ه��م��ا، ول��ك��ن 
���س��احل��ة الإن�����س��ان��ة  م�����س��ي��ط��رة على 

�سيدة الأعمال يف اأغلب الأحيان.

اأ�سخا�س دعموا
م�سريتك املهنية؟

زوج���ي واأ���س��رت��ي واأه��ل��ي. دعمهم يل 
ي��خ��ت��ل��ف م���ن ���س��خ�����ض لآخ�����ر، ول��ك��ن 
الدعم الأكرب كان من زوجي وخا�سة 

يف البداية.

ماذا عن هوايات
�ساحلة الع�سريي؟

فن  وال��ق��راءة.  الديكور  وف��ن  الر�سم 
الر�سم والديكور هما جمال مهنتي،   
اأما القراءة  فاإنها تكون يف الإجازات 

فقط.

�سخ�سية تركت ب�سمة
يف حياتك؟

عليها  وعر�ست  الأع��م��ال  �سيدات 
�سراءها،   فاأكدت يل بعد وقت اأنها 
بدل  ولكنها  �سرائها،  يف  ترغب  ل 
اإع��ان��ة  م��ن ذل���ك ���س��وف تطلب يل 
ري��ال.   5000 بحدود  اجلمعية  من 
ف�سكرتها  ك��ال�����س��اع��ق��ة  ال����رد  ك���ان 
واأخربتها باأين اأتيت يف بيع و�سراء 
ل لأط���ل���ب اإع���ان���ة، وخ���رج���ت واأن���ا 

اأبكي.

ما مدى �سحة مقولة »من اأراد 
النجاح بقى وحيدا«؟

غ��ري  امل����ق����ول����ة  ه������ذه  اأن  اأع����ت����ق����د 
�سحيحة، واأنا �سخ�سيا اأومن باأنه 
اإل  لون  للنجاح طعم ول  يكون  ل 

مع النا�ض.

حدث تتمنني وقوعه؟
اأول���ى م��ا اأمت��ن��اه  اأن ت��ت��وج  مدينة 
ال�سياحية  امل��دي��ن��ة  ب�سفتها  اأب��ه��ا 
وامل���ن���ط���ق���ة  الأول�����������ى يف اخل���ل���ي���ج 

العربية. هذا ما اأمتناه دائما.

عريف بكلمات خمت�سرة:

ع�سري  منطقة  • اأمري 
�ساحب ال�سمو امللكي 

االأمري في�سل بن خالد.
التعريف.   �سخ�سية غنية عن 
الأم��ل  ه��و  يل  بالن�سبة  ولكن 

وامل�ستقبل ملنطقة ع�سري.
• اأبها.

اأجمل باد الكون.
• النجاح.

طموح با حدود.
اأعمال. • �سيدة 

اأ����س���ت���ط���ي���ع ت��ع��ري��ف��ه��ا م��ن  ل 
منظوري.

• الرجل.
الن�سف الآخر للمراأة.

• املال
ويف  تعالى  اهلل  نعم  من  نعمة 
بع�ض الأح���ي���ان  ي��ت��ح��ول اإل��ى 

نقمة.
• االأوالد.

زي����ن����ة احل����ي����اة ال���دن���ي���ا وه���م 
ال�ستثمار احلقيقي للمراأة.

• الطفولة.
�سنوات الرباءة. اأمتنى العودة 

اإليها ولو ل�ساعة واحدة.

كلمتك االأخرية؟
ق����د وف���ق���ت يف  اأك�������ون  اأن  اأمت����ن����ى 
فيها  جتربتي  تكون  واأن  الإج��اب��ة 
ال���ف���ائ���دة ل��ك��ل ف��ت��اة ت��ري��د ارت��ي��اد 

جمال الأعمال.
ون�سيحتي لها  اأن تتم درا�سة 
البدء  العمل قبل  اجل��دوى و�سوق 
الإرادة  ت��ت��ح��ق��ق  واأن  ب���امل�������س���روع، 
ال�سادقة والعزمية على النخراط 
ل�سحيفة  متنياتي  مع  امل��ج��ال.  يف 

»اآفاق« بدوام التاألق والنجاح.

صالحة عسيري  تروي تجربتها لـ »آفاق«

عدم تقبل المجتمع للمهن الفنية
ونزول المرأة للسوق.. أبرز الصعوبات

العزيمة ودراسة 
السوق أهم أسباب 

النجاح في مجال 
األعمال

مجال األعمال فضاء 
خصب يتطلب الجد 
والمثابرة والتحدي
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ثقافة

ع�سريي  عمر  اآل  علي  ال��راح��ل  كتب  اأك���ر،  اأو  ع��ام��اً،  ع�سر  خم�سة  قبل 
فيه �ساة  ي�سور  الهطول«،  »ا�ستح�سار  بعنوان:  اً  – ن�سّ اهلل  – رحمه 
ال�ست�سقاء، وما ي�سبقها من عط�ض الأر�ض والأحياء والقلوب، وما زلت 
اأذكر احتفاء ال�سديق املخرج املبدع �سعيد حامد القحطاين بالّن�ض، اإلى 
اً تلفزيونيا، ومن  حد اأّنه طلب من اآل عمر ت�سجيله ب�سوته، ليجعله ن�سّ
الطرائف اأن الزميل القحطاين احتار يف اللقطات التي ميكن اأن ترافق 
مطلع الن�ّض، وهو: »َحَجٌر َيْنَق�ضُّ على َحَجٍر.. َيْنَق�ضُّ على َزْهَرْه«، فراح 

يرمي حجارة بحجارة وي�سّورها!
ورة  فيه ر�سم بالكلمات، اإذ كان  الذي يعنينا هنا، اأننا اأمام ن�ض حّي، ال�سّ
وامل�سموعة، وي�سّور  امل�سموعة  الّطبيعة  اآل عمر يوايل بن ذكر عنا�سر 
حركتها، واأ�سواتها، ت�سويراً يقرب من الواقع، ويبتعد عنه يف الوقت 

نف�سه، لتت�سّكل منها �سورة لغوّية م�سهدّية. يقول:
َحَجٌر

َيْنَق�ضُّ على َحَجٍر
َيْنَق�ضُّ

على َزْهَرْه
و�َسَظاَيا َقْطَرِة ماٍء

ْخَرْه ْت ِلْلَتوِّ على �سَ َحطَّ
وِحواُر ُطُيوٍر اأْرَبَعٍة

رْيِ ْت عن �ِسْرِب الطَّ �َسذَّ
ْه َمَن الَكْرَ

وَبَقاَيا اأْم�َساٍج َياِب�َسٍة
ْه« َثاَرْت َتْخَتاُل ِبَها »الُغرْبَ

ْيْف وُعُيوٌن َتْرُقُب َغْيَمَة �سَ
وْف َتَتَناَءى َحدَّ ال�سَّ

ُتْتِبُعَها َنْظَرْه
ْيْح وَحِفْيُف الرِّ

اْء َكُثَغاِء ال�سَّ
ْيْح والّنْمُل َي�سِ

يف وادي املَاْء
وَن�ِسْيُج النَّاْي
َكالُعوِد َجِرْيْح

ْه َتْخُنُقُه الَعرْبَ
لوحة  الكّلّية، وهي  ورة  ال�سّ لت�سّكل  تاأتلف  اأكر من �سورة ح�ّسّية  وهنا 
متكاملة ت�سّور حالة العط�ض واجلْدب التي �سعرت بها املخلوقات كّلها. 
لكّنه  والب�سر،  ال�ّسمع  حا�ستي:  على  ت�سكيلها  يف  ال�ّساعر  اعتمد  وق��د 
ب�سرّية  م�ساهد  ل�سناعة  جت���اوزه  واإمّن���ا  امل��األ��وف،  عند  فيهما  يقف  مل 
منه  اإمعاناً  ول م�سموعة،  معروفة  غري  اأ���س��واٍت  واإي��ج��اد  ماألوفة،  غري 
اإدراك��ه بال�ّسمع، جند حوار الّطيور  يف ت�سوير �سوء احلال. ومّما ميكن 
الأربعة التي تركت �سربها الكبري، وهو �سوٌت جمّرد ل ُتفهم لغته، لكنها 
ُت�ست�سعر، كما جند احلفيف بات م�سافاً اإلى الّريح التي كانت �سبباً فيه، 
على الّرغم من اأّنه لي�ض �سوتها، وهو �سبيه عنده �سبيه بثغاء ال�ّساء؛ لأّن 
املفهوم من  املعنى  اأداء  التي ي�سفها - تت�سابه يف  – يف احل��ال  الأ�سوات 
واقع احلال، وهو ال�ستغاثة، حتى اإّنه ي�سمع �سياح الّنمل الذي ل ي�سمعه 
الب�سرّية  ور  ال�سّ اأما  با�ستغاثتها.  ي�سعر  لأّن��ه  به  ي�سعر  ولكنه  الإن�سان، 
غري املاألوفة، فاإّن اأو�سح مناذجها �سورة انق�سا�ض حجر على حجر اآخر 
ينق�ّض على زهرة، وهي �سورة ل توجد اإل يف خيال ال�ّساعر الذي اأراد بها 
راع على احلياة، يف ظل انح�سار ماء احلياة، حتى  املبالغة يف ت�سوير ال�سّ
مما  حولها،  ما  وعلى  بع�سها،  على  كالوحو�ض  تنق�ّض  الأحجار  �سارت 
جعل املخلوقات - من اأحياء وجمادات - تاأتلف وتختلف يف وقت واحد؛ 

تاأتلف حول معاناتها، وتت�سارع على بقائها.
اأبا عبدالرحمن: كم ن�ستمطر العدل يف زمننا هذا.. و«اأ�سهد األ عدل«، 

كما قلَت ذات ق�سيدة.

»استحضار الهطول«.. 
استحضار العدل

إذا عسعس الليل
أحمد التيهاني

إعداد: أحمد العياف 

ان���ط���ل���ق���ت، م�����وؤخ�����را، اأول�������ى ف��ع��ال��ي��ات 
الوطني  للمهرجان  امل��ن��ربي  الن�ساط 
ل���ل���راث وال���ث���ق���اف���ة »اجل����ن����ادري����ة 29« 
بندوة »اململكة والأمن القومي العربي« 
اأداره������ا ال��دك��ت��ور خ��ال��د ب���ن ن��اي��ف بن 
املانع  �سالح  الدكتور  مب�ساركة  هبا�ض، 
واللواء  ال�سعودية  العربية  اململكة  من 
�سامح �سيف اليزل من جمهورية م�سر 
من  �سعبان  ح�سن  وال��دك��ت��ور  العربية 

العراق .

ويف البداية قدم املانع، ورقة عمل 
ت���ن���اول خ��ال��ه��ا ال��ع��اق��ات ال�����س��ع��ودي��ة 
الإي���ران���ي���ة وال���ت���ط���ور ال��ت��اري��خ��ي ل��ه��ا، 
م��ب��ي��ن��ا اأه��م��ي��ة اأن ت��رك��ز ك���ل ال��ع��اق��ة 
ع��ل��ى ع���دم ال��ت��دخ��ل يف ����س���وؤون الآخ����ر، 
روح��ي  ببعد  اململكة  متتع  اإل��ى  م�سريا 
وافتخارها باحلرمن ال�سريفن واأنها 
قبلة للم�سلمن، لفتا اإلى ثقل اململكة 
توؤديه  ال��ذي  املهم  وال���دور  القت�سادي 

على كافة ال�سعد .
م���ن ج��ان��ب��ه حت����دث ال����ي����زل، عن 
وا�سفا  امل�سرية  ال�سعودية  ال��ع��اق��ات 

اإي���اه���ا ب��ال��ت��اري��خ��ي��ة ال���ت���ي ب������داأت منذ 
ع��ه��د امل��ل��ك امل��وؤ���س�����ض ع��ب��دال��ع��زي��ز بن 
عبدالرحمن اآل �سعود � رحمه اهلل � الذي 
واق��ت�����س��ادي��ا  �سيا�سيا  م�����س��ر  م��ع  وق���ف 
اإل��ى عهد خادم  حتى امتد هذا العطاء 
بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفن  احلرمن 

عبدالعزيز اآل �سعود � حفظه اهلل � .
واأبرز اللواء �سامح يف ورقة العمل 
اإقامة تن�سيق دائم  التي قدمها، اأهمية 
ميثانه  مل��ا  ال�سقيقن  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ن 
كافة، لفتا  املجالت  ثقل كبري يف  من 
اإقامة تن�سيق دائم بن  اأن  اإلى  النتباه 

على  كبري  تاأثري  لها  �سيكون  البلدين 
جميع الدول .

�سعبان،  قدمها  التي  ال��ورق��ة  ويف 
اأ����س���ار ف��ي��ه��ا اإل����ى ال�����دور ال��ك��ب��ري ال���ذي 
تقوم به اململكة يف �سبيل وقف النزيف 
ال������ذي ت���ع���ان���ى م���ن���ه ب��ع�����ض ال�������دول يف 
الوقت احلا�سر، موؤكدا اأن اأمن اململكة 
ه��و ج��زء م��ن الأم���ن ال��ق��وم��ي العربي، 
منبها اإلى �سيا�سة اململكة التي حر�ست 
ال�سراعات  ع��ن  بنف�سها  ت��ن��اأى  اأن  على 
الإق��ل��ي��م��ي��ة وع����دم ال��ت��دخ��ل يف ���س��وؤون 

الدول الأخرى.

النشاط المنبري بالجنادرية ينطلق
بـ »المملكة واألمن القومي العربي«

للمهرجان  ال��ث��ق��ايف  ال��ربن��ام��ج  ���س��م��ن 
الوطني للراث والثقافة 29، عقد حوار 
ملكافحة  الوطنية  الهيئة  ح��ول  مفتوح 
وامل��ع��وق��ات«،  »امل��ن��ج��زات  بعنوان  الف�ساد 
الأ�ستاذ حممد  الهيئة  رئي�ض  مب�ساركة 
ب���ن ع���ب���داهلل ال�����س��ري��ف ون��ائ��ب��ي رئي�ض 
ال��ه��ي��ئ��ة م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل بن 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ع��ب��دال��ق��ادر، وال��دك��ت��ور 
واأدار  الربيعة،  عبدالعزيز  ب��ن  اأ���س��ام��ة 

احلوار الدكتور زيد الف�سيل.
ول���ف���ت ال�����س��ري��ف ال��ن��ظ��ر اإل�����ى اأن 
الأح��داث  ومتابعة  بر�سد  تقوم  الهيئة 

معلومات  ق��اع��دة  لإن�����س��اء  امل��ج��ت��م��ع  يف 
ت��ن��ط��ل��ق م��ن��ه��ا ال��ه��ي��ئ��ة يف م��ك��اف��ح��ت��ه��ا 

للف�ساد بكل اأوجهه وتفرعاته .
ويف ذات ال�سياق تطرق عبد القادر 
اإلى اجلانب الوقائي يف حماربة الف�ساد، 
ب��اغ��ات  ت�ستقبل  الهيئة  اأن  مو�سحا 
بدرا�ستها  وت��ق��وم  واملقيمن  املواطنن 
والتحري عن تلك الباغات، بالإ�سافة 
اإل�����ى م���ا ي��ن�����س��ر يف ال�����س��ح��ف ال��ورق��ي��ة 

والإلكرونية.
 وقال »نتابع تنفيذ العقود املتعلقة 
ب��الأج��ه��زة احل��ك��وم��ي��ة وال��ت��ح��ري عنها 

وجدت،  اإن  تنفيذها  يف  اخللل  وحتديد 
وم��ن امل�����س��وؤول ع��ن اخل��ل��ل ورف��ع��ه��ا اإل��ى 
دور  اأن  م���وؤك���دا  ال��ق�����س��ائ��ي��ة،  اجل���ه���ات 
ت��ن��ف��ي��ذي ح��ي��ث ت��ق��وم مبتابعة  ال��ه��ي��ئ��ة 

ال�ساأن العام«.
اأن  اإل���ى  الربيعة  اأ���س��ار  جانبه  م��ن 
للقطاعات  حتفيزي  ب��دور  تقوم  الهيئة 
وحتفيز  ال��ن��ظ��ام،  تطبيق  على  ال��ع��ام��ة 
امل���واط���ن ع��ل��ى ال��ت��ع��اون م���ع ال��ه��ي��ئ��ة يف 
م��ك��اف��ح��ة ال��ف�����س��اد وال����ب����اغ ع��ن��ه عرب 
الهيئة  اأوج��دت��ه��ا  ال��ت��ي  ال�ست  ال��ق��ن��وات 

ل�ستقبال الباغات.

حوار مفتوح حول الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

الصحافة الثقافية
بين الورقي والرقمي

يف  امل�ساركن  واملثقفن  واملفكرين  لاأدباء  ثقافيا  ديوانا  الثقافية  اللجنة  اأقامت 
الفعاليات الثقافية باملهرجان يف مقر اإقامة ال�سيوف ببهو فندق الإنركونتننتال 
اجلل�سة  اأدار  والرقمي«  الورقي  .. بن  الثقافية  »ال�سحافة  بعنوان  بالريا�ض جاء 

ال�ساعر حممد عاب�ض، وحتدث فيها العديد من �سيوف املهرجان.
مناف�سة  تكون  اأن  ميكن  ل  الرقمية  ال�سحافة  اأن  اللقاء  يف  امل�ساركون  واأك��د 
اأن  على  و�سددوا  لاإعام.  وتطور  وامتداد  لها  مكمله  هي  بل  الورقية  لل�سحافة 
التنظيم والن�سباط  الكثري من  اإلى  التفاعل يحتاج  اأ�سبح تفاعليا وهذا  الإعالم 

لكي يقوم بالدور التوعوي والتنويري للمجتمعات العربية والإ�سامية.
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إعالم

لطاملا قادين الف�سول اإلى بع�ض اأمهات الكتب الغربية وتلك القامات 
الإ�سام  دخلت  اأن  لبثت  ما  ثم  كفرا  كتبت  التي  والفكرية  العلمية 
طواعية عن علم وبرهان ويقن وت�ساءلت عن �سر دخولهم الإ�سام 

وهم يف مواقع متقدمة يف جمتمعاتهم.
وتكون حريتي كبرية حن اأجد اأن اأحدهم فتح اهلل قبله لاإ�سام 
باآية من القراآن ارتبطت ببحوثه ودرا�ساته. �سبحان اهلل! جتد الواحد 
فيهم يكتب كتبا وذكريات عمره العلمية وال�سخ�سية انطاقا من اآية 

قراآنية واحدة.
يف املقابل جند، لاأ�سف، من ينت�سبون لاإ�سام والعربية حينما 
يغفلون  والدرا�سات  العلمية  والأبحاث  والذكريات  الأوراق  يخطون 

عن اأم الكتب وقول خري الب�سر حممد، �سلي اهلل عليه و�سلم.
اإذا  نظرنا بعن فاح�سة اإلى ع�سرات الكتب واملوؤلفات اإن مل نقل 
اإليها  ت�سر  مل  اأنها  نعلم  فاإننا  املا�سي  القرن  بها  احتفى  التي  املئات 

البتة )اإل ما رحم ربي(.
ول��ك��ن الإع����ام واأك���ر ق��واع��ده احل��دي��ث��ة م�ستوحاة م��ن الن�ض 
ق�سيبة   وا�سحة  ملاعة  ظ��اه��رة  وال��ق��واع��د  ال�سوابط  وه��ذه  ال��ق��راآين، 

ب�سكل جلي ودقيق 
ال�سحافة  اإل��ى  ي�سري  ما  ال��ق��راآن  اأيف  قائا:  اأحدهم  ا�ستوقفني 
�سليمان  و�سيدنا  الهدهد  ق�سة  اإلى  فاأر�سدته  احلا�سلة؟  وتطوراتها 
اإن اخلرب  اإن الدرا�سات احلديثة تقول  عليه ال�سام وقلت له الآتي: 
وقوع  مكان  عنوانه  يف   وحتى  مقدمته  يف  يذكر  اأن  يجب  ال�سحفي 
التحري  للمعلومة اخلربية ثم وجب  الرئي�سة  النقطة  ثم  احل��دث  

والتق�سي يف نقل املعلومة.
هذه  و�سع  �سليمان  والنبي  الهدهد  ق�سه  يف  ال��ق��راآين  والن�ض 
القواعد من خال هدا احلوار القراآين من قوله تعايل »فمكث غري 

بعيد فقال اأحطت مبا مل حتط به وجئتك من �سبا بنباأ يقن«.
احلدث  يف  عن�سر  اأه��م  ذك��ر  ثم  »�سباأ«  باملكان  الهدهد  ب��داأ  فقد 
واأوت��ي��ت من كل �سيء ولها عر�ض  ام��راأة متلكهم  »اإين وج��دت  بقوله 
لهم  وزي��ن  اهلل  دون  لل�سم�ض من  ي�سجدون  وقومها  عظيم. وجدتها 

ال�سيطان اأعمالهم ف�سدهم عن ال�سبيل فهم ل يهتدون«.
تدر�ض  قاعدة  اأه��م  عن  اأف�سح  �سليمان؟  اهلل  نبي  رد  ك��ان  فماذا 
»�سننظر  والتق�سي  ال��ت��ح��ري  وه���ي:  وال�سحف  اجل��ام��ع��ات  يف  ال��ي��وم 

اأ�سدقت اأم كنت من الكاذبن«.
اإذا  الكتاب من �سيء«  يف اخلتام، يقول اهلل تعالى »ما فرطنا يف 

علينا اأن نعود للقراآن دائما ودوما واإلى الأبد.

الهدهد الصحفي

لحظة تأمل

ساعد ساعد
ssaed@kku.edu.sa

أ. د. علي بن شويل
القرني *

ال��ت��وق��ع��ات ت�����س��ري اإل����ى اإم��ك��ان��ي��ة اأن 
يخ�سر »في�سبوك« اأكر من ثمانن 
يف املائة من جمهوره خال ال�سنوات 
القليلة القادمة. هذه نتيجة خميبة 
لآم�������ال ال�����س��ي��د م������ارك زوك����ريب����رج 
م���وؤ����س�������ض »ف���ي�������س���ب���وك« وامل�������س���وؤول 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�������س���رك���ة »ف��ي�����س��ب��وك« 
التوقعات  ه��ذه  كانت  وق��د  احل���ايل. 
عرب درا�سة قام بها فريق بحثي من 

جامعة برن�ستون.
و���س��ب��ب��ت ه���ذه ال���درا����س���ة ج��دل 
ك��ب��ريا يف اأو����س���اط »ف��ي�����س��ب��وك« من 
�سبكات  جمتمع  اأو���س��اط  ويف  ناحية 

التوا�سل الجتماعي ب�سكل عام.
العلمي  ال��ف��ري��ق  ان����ربى  وق����د 
ل�����س��رك��ة »ف��ي�����س��ب��وك« ل��ي��ن��ت��ق��د ه��ذه 
الدرا�سة التي قذفوا بها كاأنها تطلق 
»في�سبوك«  على  الرحمة  ر�سا�سة 
�سيتقل�سون  م�ستخدميه  اأن  بتوقع 
القادم  العام  ابتداء من  ب�سكل كبري 
كبداية   %80 بن�سبة   2017 ع��ام  اإل��ى 
ل��ع�����س��ر ن��ه��اي��ة ال��ف��ي�����س��ب��وك وب��داي��ة 

�سبكات جديدة.
اأن  اإل������ى  ال����درا�����س����ة  واأ�������س������ارت 

»في�سبوك« قد و�سل هذا العام ذروة 
ال��و���س��ول ب��ا���س��ت��ح��واذه ع��ل��ى ح��وايل 
م��ل��ي��ار وم��ئ��ت��ي م��ل��ي��ون )وحت���دي���دا 
الوا�سع  جمهوره  م��ن  مليار(   1.19
اأنحاء العامل، ولكن  النت�سار يف كل 
ت��راج��ع كبري  ال���ذروة �سيتبعها  ه��ذه 
ت�سعمائة  م��ن  اأك���ر  �سيفقده  ج���دا 
م���ل���ي���ون م�����س��ت��خ��دم خ�����ال الأرب������ع 
ال��ق��ادم��ة، يف مرحلة حتول  ���س��ن��وات 
ك����ب����رية ل�����دى امل�������س���ت���خ���دم���ن ن��ح��و 
الت�سال  تقنية  يف  اأخ���رى  خ��ي��ارات 

والإنرنت.
وق������د اأظ�����ه�����ر ب���اح���ث���و ���س��رك��ة 
على  الكبري  ان��ت��ق��اده��م  »في�سبوك« 
باحثو  ا�ستخدمها  ال��ت��ي  املنهجية 
اأو�سلتهم  وال��ت��ي  برن�ستون  جامعة 
اإل������ى ال��ن��ت��ي��ج��ة امل��ت�����س��ائ��م��ة ل��ب��ق��اء 
الدرا�سة  اعتمدت  حيث  »في�سبوك« 
اجل���دل���ي���ة ع���ل���ى ت����ق����دي����رات ح��ج��م 
»في�سبوك« يف حمركات  البحث عن 

البحث وحتديدا جوجل.
وت�����س��ري ه����ذه امل���وؤ����س���رات ال��ت��ي 
انحدار  اإلى  برن�ستون  اأثبتها تقرير 
يف  »في�سبوك«  ع��ن  البحث  يف  كبري 
املنهجية  وه���ذه  ال��ب��ح��ث،  حم��رك��ات 
م�سى  م��ا  فيما  ا�ستخدامها  مت  ق��د 
م��ن درا���س��ات ع��ن انت�سار الأم��را���ض 

وان���ح�������س���اره���ا، ف��ت�����س��ري م���وؤ����س���رات 
البحث اإلى تنامي الهتمام مبر�ض 
اإل���ى  ف���ريو����ض م��ع��ن وي��ت��ن��ام��ى  اأو 
اإل����ى ال������ذروة، ول��ك��ن��ه بعد  اأن ي�����س��ل 
ينح�سر  اأن  اإل��ى  ي��ب��داأ ي�سعف  ف��رة 
املنهجية  وه��ذه  نهائيا.  به  الهتمام 
ه���ي ال���ت���ي ان��ت��ق��ده��ا ب��اح��ث��و ���س��رك��ة 
�سبكة  ت�سبيه  وم�ستغربون  في�سبوك 
ال��ف��ي�����س��ب��وك ب���ف���ريو����ض م��ر���س��ي يف 

حتليل انت�ساره وانح�ساره.
برن�ستون  جامعة  تقرير  وك��ان 
»م���اي  ل�����س��ب��ك��ة  م���ا ح�����س��ل  اأورد  ق���د 
�سبي�ض« My Space التي كانت من 
الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  اأوائ��ل 
�سبقت  وق����د   2004 ع����ام  ت��اأ���س�����س��ت 
اإلى  وو�سلت  النت�سار،  يف  في�سبوك 
ذروتها، ولكن بعد ذلك تراجع عدد 
امل�ستخدمن اإلى اأن �سعفت وتقريبا 
���س��رك��ة م������رودوخ،  اأن  ان��ت��ه��ت رغ����م 

»نيوزكوربوري�سن« قد امتلكتها.
وي�سري التقرير اإلى اأن ماح�سل 
م���ع »م�����اي ���س��ب��ي�����ض« ���س��ي��ح�����س��ل مع 
بباحثي  ح��دا  م��ا  وه���ذا  »في�سبوك«، 
�سركة »في�سبوك« اإلى القول اإن هذا 
ت�سعف  ومل  �سحيح،  غري  الت�سبيه 
وت���ن���ح���در »م�������اي ���س��ب��ي�����ض« ب�����س��ك��ل 
ط��ب��ي��ع��ي، ول��ك��ن ال���ذي اأج��ه��ز عليها 

الدراسة الجدلية 
بين »فيسبوك« 

وجامعة برنستون
وق�سى عليها هو خروج »في�سبوك«، 
حيث ا�ستطاع ويف فرة ق�سرية رغم 
اأن  اإن�سائه مع »ماي �سبي�ض«  تزامن 
يجه�ض هذه ال�سبكة التي كان عدد 
اأك��ر  اإل��ى  و�سلوا  ق��د  م�ستخدميها 

من مائتي مليون.
على  »في�سبوك«  باحثو  رد  كما 
باحثو  ا���س��ت��خ��دم��ه��ا  ال��ت��ي  املنهجية 
الأغ��ل��ب��ي��ة  اإن  ب���ال���ق���ول  ب��رن�����س��ت��ون 
»في�سبوك«  ت�ستخدم  التي  احلالية 
البحث،  حم��رك��ات  يف  عنه  تبحث  ل 
الهواتف  تطبيقات  ولكنها جتده يف 
ال���ذك���ي���ة ح��ي��ث ي�����س��ل��ون اإل���ي���ه عرب 
اإ���س��ارة  يف  التطبيقات،  ه��ذه  حتميل 
اإلى اأن موؤ�سرات البحث لي�ست دليا 
تقرير  اإل��ي��ه  و�سل  م��ا  �سدقية  على 

برن�ستون.
»في�سبوك«  باحثو  يتوقف  ومل 
ب��ل هاجموا جامعة  ه��ذا احل��د  عند 
نف�ض  يطبقون  فحاولوا  برن�ستون، 
امل��ن��ه��ج��ي��ة ع��ل��ى ج��ام��ع��ة ب��رن�����س��ت��ون 
اأن ج��ام��ع��ة  ن��ت��ي��ج��ة  اإل�����ى  وو����س���ل���وا 
برن�ستون �ستختفي من الوجود عام 
اأي بحث عنها  2012 بتا�سي وجود 
اإذا مت تبني نف�ض الجتاه الإح�سائي 
با�ستخدام منهجية بحث املحركات.

ول���ك���ن احل��ق��ي��ق��ة الأخ�������رى اأن 

درا�����س����ات اأخ�����رى م���ن م�����س��ادر غري 
تقل�ض  اإل��ى  ت�سري  برن�ستون  جامعة 
م�������س���ت���خ���دم���ي »ف���ي�������س���ب���وك« ل���دى 
�سريحة ال�سباب دون �سن الع�سرين، 
اأخ��رى  ب�سبكات  ذل��ك  وا�ستبدالهم 
اأب« التي  اأه��م��ه��ا »وات�����ض  ي��اأت��ي م��ن 
ب�����داأت جت��ت��اج ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة يف 

العامل.
ول��ك��ن ال��ظ��اه��رة الأح������دث هي 
�سناب ت�سات Snapchat وهو تطبيق 
ط�������وره ع������دد م�����ن ط������اب ج��ام��ع��ة 
���س��ت��ان��ف��ورد وب�����داأ ي��ج��ت��اح ال��ه��وات��ف 
تقريبا  ع��ام��ان  ح��وايل  ول��ه  الذكية، 
ول��ك��ن��ه اأ���س��ب��ح م��و���س��ة ج���دي���دة قد 
»وات�����ض  م�ستخدمي  اأع����داد  ت��ت��ج��اوز 
اأب« قريبا، حيث مت خال عام واحد 
ف��ق��ط اإر����س���ال اأك����ر م���ن اأرب��ع��م��ائ��ة 

مليون ر�سالة.
واأهم ما مييز هذا التطبيق هو 
القدرة على التقاط �سورة اأو فيديو 

من  تريد  ملن  واإر�سالها  جدا  ق�سري 
ق��ائ��م��ة امل�����س��ج��ل��ن ل���دي���ك يف ج��ه��از 
جوالك، ولكن الأهم هو اختفاء هذه 
اأق��ل من  الفيديو خ��ال  اأو  ال�سورة 

ع�سر ثوان من جهازك نهائيا.
التطبيقات  ه���ذه  اأن  ���س��ك  ول 
اإل���ى وج���ود ت��وي��ر وتنامي  اإ���س��اف��ة 
اأعداد امل�ستخدمن فيه �سيوؤثر حتما 
م�ستقبا،  »ف��ي�����س��ب��وك«  واق����ع  ع��ل��ى 
منها  البع�ض  التقنيات،  ق��در  وه��ذا 
ين�سخ الآخر، واجلديد يتطاول على 
القدمي، والأحدث ي�سبح هو مو�سة 
ال��ن��ا���ض، ول��ك��ن الأه���م اأن ك��ل جديد 
ي��اأت��ي مب��ي��زات مل تكن  ال��ت��ق��ن��ي��ة  يف 
موجودة يف تقنيات �سابقة، وهذا ما 
ويهيمن،  وي�سيطر  ي��ت��ف��وق  يجعله 

ولكن اإلى اأجل معن.

ن�سر يف �سحيفة »اجلزيرة« 
بتاريخ 20 فرباير 2014
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اأف�سل  م��ع  يتنا�سب  مب��ا  والتقنية 
املعايري العاملية Best Practice  يف 
ت��ق��ن��ي��ة  خ����دم����ات  واإدارة  ت����ق����دمي 

املعلومات.
تطوير  مت  ال�����س��دد،  ه���ذا  ويف 
مكتب خدمات الدعم الفني املوحد 
كفاءة  املوظفن  اأع��ل��ى  با�ستقطاب 
واحل����ر�����ض ع���ل���ى ت���دع���ي���م ال��ق�����س��م 
ب���خ���ربات ك��ب��رية يف ���س��ب��ي��ل ت��ق��دمي 
ب�سكل  ال��ف��ن��ي��ة  اخل����دم����ات  اأف�������س���ل 
فعال ي�سمن للم�ستخدم �سرعة حل 
للح�سول  عالية  ب��ج��ودة  امل�سكات 

على اخلدمة.
 

أوقات العمل الجديدة 
يف نقلة نوعية جديدة على م�ستوى 
ال��ع��ام��ة  الإدارة  ق���ام���ت  اجل���ام���ع���ة 
�ساعات  ب���زي���ادة  امل��ع��ل��وم��ات  لتقنية 
العمل يف ق�سم الدعم الفني، لتبداأ 
وت�ستمر  �سباحا   8.00 ال�ساعة  من 
حتى ال�ساعة 12.00 منت�سف الليل، 
للرد على جميع ال�ستف�سارات وحل 
ملن�سوبي  التقنية  امل�����س��ك��ات  ك��اف��ة 
كافة  ويف  فروعها  بجميع  اجلامعة 

املناطق.
 

الخدمات المقدمة
لمنسوبي الجامعة

امل��ك��امل��ات  ج��م��ي��ع  • ا���س��ت��ق��ب��ال 
الرقم 8000 من  على  ال���واردة 
ج��م��ي��ع م��ن�����س��وب��ي وم��ن�����س��وب��ات 

اجلامعة.

الإدارة  تقدمها  التي  اخلدمات 
العامة لتقنية املعلومات.

ب��ع��د  ب���ال���ع���م���اء  • الت�������س���ال 
اإغ����اق ال��ب��اغ��ات ل��ل��ت��اأك��د من 
حل م�سكاتهم ومدى ر�ساهم 
وانطباعهم عن اخلدمات التي 
لتقنية  العاملة  الإدارة  تقدمها 

املعلومات.
ال���ع���ل���ي���ا  الإدارة  خ�����دم�����ة   •
ل��ل��ج��ام��ع��ة جل��م��ي��ع م��ت��ط��ل��ب��ات 
اأح��د  ب��اإر���س��ال  وذل��ك  اأع�سائها، 
معه  واملتابعة  مبا�سرة  الفنين 
ب��ا���س��ت��م��رار، وذل����ك ب��الت�����س��ال 
ع��ل��ي��ه ح��ت��ى الن���ت���ه���اء م���ن حل 
بالعمل  تقرير  ورف��ع  امل�سكات 

كاما.
امل�ستخدمن  اأ�سماء  تفعيل   •
جلميع  امل��رور  كلمات  وا�ستعادة 

من�سوبي اجلامعة.
ال����ربام����ج  ج���م���ي���ع  ت���ن���زي���ل   •

)الإدارية – التعليمية(.
ل���اأج���ه���زة  ف����ورم����ات  • ع���م���ل 

املكتبية.
ع��ل��ى  ال���ط���ب���ع���ات  ت���ع���ري���ف   •

ال�سبكة واجلهاز.
ال���ت���ال���ف���ة  ال���ق���ط���ع  ت���غ���ي���ري   •
ل���اأج���ه���زة ال���ت���ي خ���رج���ت م��ن 
�سمان املورد وا�ستبدالها بقطع 

جديدة ح�سب تقرير الفني.

للحلول والدعم فقط اتصل
على الرقم:  0172418000

امل�سكات  لكل  باغات  فتح   •
امل��ت��ع��رة ع��ن ط��ري��ق الت�����س��ال 
الأويل  الفني  ال��دع��م  مبوظف 
وذلك   FLS »بعد عن  »التحكم 
ل���ت���ق���دمي ال����دع����م وامل���ع���ل���وم���ات 
ال����ازم����ة مل��ن�����س��وب��ي اجل��ام��ع��ة 
م����ن اأع���������س����اء ه���ي���ئ���ة ت���دري�������ض 
وم���وظ���ف���ن واإي�����ج�����اد اأف�������س���ل 
عالية  ب�سرعة  املنا�سبة  احللول 
وجودة اأعلى عن طريق برنامج 

.Remedy حلول
للم�ستوى  ال���ب���اغ  حت��وي��ل   •
ال��ث��اين م��ن جم��م��وع��ات الدعم 
املنا�سبة حلل الباغ من خال 
حت��وي��ل��ه ل��ل��ق�����س��م امل��خ��ت�����ض مع 
لدى  املتعرة  امل�سكلة  تو�سيح 

امل�ستخدم.
• الت�سال بامل�ستخدم من قبل 
جم���م���وع���ات ال����دع����م الأخ������رى 
ملحاولة الو�سول اإيل مكتبه اإن 

لزم الأمر.
• الرد على ا�ستف�سار امل�ستخدم 
اأو  ال�سابقة  بخ�سو�ض باغاته 

الباغات بالأق�سام الأخرى.  
املفتوحة  الباغات  متابعة   •
ال��ت��ي حتت  وال��ب��اغ��ات  حديثا 
الإج������راء وال��ب��اغ��ات ال��ت��ي مت 

اإغاقها.
اليومية  ال��ت��ق��اري��ر  اإ����س���دار   •
وال�����س��ه��ري��ة جل��م��ي��ع ال��ب��اغ��ات 
ق�����س��م  ل���ك���ل  الأداء  وم���ت���اب���ع���ة 
اأف�سل  لتحقيق  م��وظ��ف  ول��ك��ل 

»الدعم الفني« بالجامعة..
حلة جديدة وتطورات مستمرة

سعد علي القريشي

ل��ت��ق��ن��ي��ة  ال����ع����ام����ة  الإدارة  ت������ويل 
امل���ع���ل���وم���ات، ق�����س��م ال����دع����م ال��ف��ن��ي 
ك��ث��ريا م��ن اله��ت��م��ام، ل��ك��ون��ه ميثل 
ملن�سوبي  الأك����رب   اخل��دم��ي  الق�سم 
اجل��ام��ع��ة، وي��اأت��ي ه��ذا اله��ت��م��ام يف 
اإطار �سعي الإدارة لتقدمي خدماتها 
ل��ل��م�����س��ت��خ��دم��ن ب�����س��ك��ل مم��ي��ز ويف 

اأ�سرع وقت.
وب��ح�����س��ب اجل��ه��ة امل��ع��ن��ي��ة، يعد 
الدعم الفني املوحد واجهة رئي�سية 
ل���ق���ط���اع ت��ق��ن��ي��ة امل���ع���ل���وم���ات، ف��م��ن 
احلقيقة  ال�����س��ورة  تنعك�ض  خ��ال��ه 
ر���س��ى  وي��ع��ت��م��د  امل��ع��ل��وم��ات  لتقنية 

العميل على �سرعة حل م�سكلته. 
مواكبة  اإل��ى  اجلامعة  وت�سعى 
م��ا و�سلت اإل��ي��ه اآخ���ر ال��ت��ط��ورات يف 
ع���امل ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات، وجم����اراة 
امل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة وال�����س��رك��ات 
الكربى يف تقدمي اأف�سل اخلدمات 
موظفيها،  جلميع  امل��ج��ال  ه���ذا  يف 
ال��ف��ن��ي  طريق الدعم  ع���ن  وذل�����ك 

.Helpdesk املوحد اأو
 وح���ق���ق���ت اجل����ام����ع����ة ت��ق��دم��ا 
متقدمة  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  ملحوظا 
ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن اجل��ام��ع��ات التي 
ت�سبقها باأعوام من حيث التاأ�سي�ض.

وق������د ح���ر����س���ت ع���ل���ى ت���وف���ري  
وا�ستخدام  املتاحة  التقنيات  اأف�سل 
فعالية  واأك��ره��ا  الأ�ساليب  اأف�سل 
الفنية  اخل��دم��ات  تقدمي  �سبيل   يف 

 رسالة

احليوي؟  العلم  ه��ذا  يف  تاأثريا  احلا�سب  علماء  اأك��ر  يكون  من  ياترى  ت�ساءلنا:  لو 
األن  الربيطاين  العامل  اأن  يف  يختلفوا  لن  لكنهم  الإجابة،  يف  املتخ�س�سون  لختلف 
تورن Alan Turing الذي ولد عام 1912 كان من بن اأكر هوؤلء العلماء اأثرا. كيف 
با�سمه  Turing Award. تتم�سك  ل وجائزة نوبل يف علوم احلا�سب »جائزة تورن« 

اإلى اليوم؟
يعد تورن على ق�سر عمره، حيث مات منتحرا يف مطلع الأربعينات من عمره، 
عام 1954، الأب الروحي لعلم احلا�سب وعلم الذكاء ال�سطناعي ب�سكل خا�ض. كان 
 Ultra-mega-super Math الريا�سيات  يف  ا�ستثنائيا  عبقريا  طفولته  يف  ت��ورن 
Genius، حيث كان ي�ستطيع حل م�سائل متقدمة من الريا�سيات يف عقله يف ثوان 

معدودة، بينما كان اأ�ستاذه ي�ستغرق ح�سة كاملة حلل هذه امل�سائل. 
حل  ي�ستطيع  اآيل  عقل  ت�سور  يف  �ساعدته  ت��ورن  امتلكها  التي  العبقرية  ه��ذه 

جميع امل�سائل وامل�سكات ويفكر كالإن�سان متاما.
لقد ت�سور تورن، وهو يف الع�سرين من العمر، جهازا حا�سوبيا معقدا، حتى قبل 
اأن يكون هناك ما ي�سمى باحلا�سوب. اإن ت�سور األن تورن هذا كان كافيا لأن ن�سل اإلى 
اإل��ى اليوم غري قادرين على  اأننا مل نزل  ما نحن عليه اليوم، بل والأده��ى من ذلك 
تورن  األن  الدكتور  ت�سور  كاما.  تورن  يت�سوره  كان  الذي  الذكي  ن�سنع اجلهاز  اأن 
هذا قاده لت�سميم اأول جهاز حا�سوب مربمج Stored-Program Computer اأطلق 

عليه Automatic Computing Engine ACE وذلك عام 1946.
الثانية،  العاملية  ت��ورن يف احل��رب  األ��ن  ال��ذي حققه  الكبري  لكن يبقى الإجن���از 
اأعظم  من   Enigma »اإنيغما«  امل�سماة  الأملانية  الت�سفري  اآل��ة  �سيفرة  فك  يف  املتمثل 
الف�سل  �ساحب  ال�سخ�ض  يعد  اإن���ه  ب��ل  بريطانيا،  ل��ب��اده  قدمها  ال��ت��ي  الإجن����ازات 
وذل��ك باخراعه  الأملانية،  الآل��ة احلربية  اأم��ام  الربيطانين  اأرواح  الأك��رب يف حفظ 
اآلة »بومبي« Bombe التي كانت ت�ستطيع فك ال�سيفرة كل �سباح يف ع�سرين دقيقة 

تقريبا، علما اأن اإنيغما كانت تغري طريقة ت�سفريها كل �سباح.
عمل األن تورن الوطني مل يكن �سافعا له لأن يعي�ض بحياته ال�سخ�سية بعيدا 
عن القب�سة الق�سائية التي عاقبته على بع�ض �سلوكياته ال�ساذة، فمات بعدها منتحرا 
يف بيته عام 1954. لكن احلكومة الربيطانية على ل�سان رئي�ض وزرائها جوردن براون 
اعتذرت لألن تورن عام 2009، اأي بعد حوايل 55 عاما على انتحاره، على معاملتهم 

غري الإن�سانية له، على حد و�سف براون.

ألن تورن

د. سالم فائز العلياني
وكيل امل�سرف العام على الإدارة 

العامة لتقنية املعلومات
s.alelyani@kku.edu.sa
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ريتويت

للهواتف  املخ�س�سة   Flappy Bird لعبة  ع��ن  م��وؤخ��را  �سمعتم  رمب��ا 
الذكية وانبهرمت بها، فهي يف حقيقتها لعبة ب�سيطة جدا بجرافيك�ض 
اأكر من بدائية قام بت�سميمها طالب فيتنامي يدعى دونغ نيغو يان، 
لكن الغريب يف الأمر اأن هذه اللعبة العادية، ت�سدرت لأ�سابيع طويلة، 

قائمة اأعلى الألعاب حتميا من متجر قوقل باي ومتجر اآيتونز.
مفهوم اللعبة ب�سيط للغاية، فهو يقوم على التحكم بطائر ي�سبه 
جتاوز  اإل��ى  لدفعه  ال�سا�سة  مل�ض  خال  من  الغا�سبة(  )الطيور  �سكل 
الاعب  ويك�سب  اأن��اب��ي��ب،  �سكل  على  اأم��ام��ه  تظهر  وعراقيل  عقبات 

نقطة مع جتاوز كل عقبة، ويخ�سر بحال ارتطام الطائر بالأنبوب.
ا�ستطاع نيغو بهذه اللعبة العادية، اأن يحقق اأرباحا تعادل 50 األف 
وعلى  اللعبة،  ممار�سة  اأثناء  تظهر  التي  الإعانات  من  يوميا  دولر 
الرغم من ذلك، قرر بن ليلة و�سحاها، اأن ي�سحب لعبته من جميع 
املتاجر، وغرد يف توير قائا »اإن ن�سبة الإدمان العالية التي ولدتها 
ال�سبب  اللعبة والت�سرفات القهرية والرغبة اجلاحمة يف الفوز هي 

الرئي�سي ل�سحب اللعبة من متاجر الهواتف الذكية«.
ومبا اأن Flappy Bird اأي الطائر املحلق قد حلق بعقول بع�ض 
موقع  عرب  موؤخرا  اأحدهم  عر�ض  فقد  املوقف،  ل�ستغال  املهتمن 
البيع العاملي ebay هاتفا له من نوع iphone 5 مببلغ 90 األف دولر، 
ويعود ال�سبب الرئي�سي يف و�سول هاتفه اإلى هذا ال�سعر، وجود لعبة 
Flappy Bird حمملة وبالكامل على هذا الهاتف، فهو بذلك يغري 

باحثا جمنونا يفوقه جنونا لي�سري هاتفه بهذا ال�سعر الباهظ.
لنح�سن الظن ونقول اإن نيغو �سحى فعا مببالغ طائلة بعد اأن 
حتول طائره امل�سنوع اإلى دجاجة تبي�ض له ذهبا، ولنقل اإن الطالب 
راأي فعا اأن ا�ستمرار منتجه ياأتي على ح�ساب اأ�سياء اأخرى  اإن�سانية، 
لكن ذلك ل مينع اأبدا من تاأكيد اأن هناك �سرا اآخر يف املو�سوع بعيدا 
ال�سباب على  اإدم��ان  ال��ري، من  والتاجر  املبتكر  الطالب  خ��وف  عن 
الأي��ام  لنا  تبديه  بكثري رمب��ا  ذل��ك  م��ن  اأك��رب  �سيء  ب��ل هناك  لعبته، 

املقبلة. 
فنيغو اأم�سى اأحد عنا�سر جمتمع امل�ساهري الذي تغلفه الأحاديث 
الدبلوما�سية، كما يبدو اأنه من طينة من يع�سقون ترديد »لكل حادث 
حديث«، لذلك اكتفى بتغريدته واحتفظ مبا بعدها وكاأن هناك من 
يدفعه لذلك، واإل كيف يتنازل عن هذه املبالغ الطائلة بحجة �سغل 
العامل يوا�سلون  ال�سركات وجت��ار  اأك��رب  اأن  يعلم  ال��ذي  ال�سباب، وهو 

الليل بالنهار من اأجل بيع ب�سائعهم و�سط ال�سباب.

أين سيحط
طائر نيغو الرحال؟

حسن أحمد العواجي

LG هاتف جديد من ..G pro 2
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املا�سي  الأ���س��ب��وع   LG �سركة  ك�سفت 
ع�����ن اجل����ي����ل ال�����ث�����اين م�����ن ���س��ل�����س��ل��ة 
حيث   ،G pro ال��ل��وح��ي��ة  ال���ه���وات���ف 
من  ي�سبه  ال��ذي   G pro 2 �ست�سدر 
الأول  الإ���س��دار  كثريا،  ال�سكل  حيث 

الذي اأطلق العام املا�سي.
مب���ع���ال���ج   G pro 2 وي����ع����م����ل 
وب��������ردد   Snapdragon 800
اإلى معالج  اإ�سافة  2.20جيجا هرتز، 
ر�سوميات من نوع Adreno 330 من 

�سركة كوالكوم العاملية.
ب�سا�سة  اجل��دي��د  الهاتف  وي��اأت��ي 
ب��ق��ي��ا���ض 5.9 ان�����س��ات وب���دق���ة ق��دره��ا 
خلفية  ك��ام��ريا  اإل��ى  اإ�سافة   ،1080p

اأمامية  بدقة 13 ميجابك�سل واأخرى 
ميجا   2.1 ب��دق��ة  ال�����س��ور  لل��ت��ق��اط 

بك�سل مزودة بفا�ض خا�ض بها.
G pro 2 بوجود تقنية  ويتميز 
OIS+، وهي  الب�سري  ال�سورة  مثبت 
الت�سوير  عد�سة  ببقاء  ت�سمح  تقنية 
اأو اه����ت����زاز ي��د  ث���اب���ت���ة رغ�����م حت�����رك 
ثباتا  اأك��ر  �سورا  يعطي  ما  امل�سور، 
وو�سوحا، كما اأنها ت�سمح ببقاء فتحة 
اأط��ول، مما  الكامريا مفتوحة لزمن 
ي�سمح بدخول املزيد من ال�سوء من 
دون ت�سوي�ض، وحت�سن جودة ال�سورة 

يف ظروف الإ�ساءة املنخف�سة.
بت�سجيل  اأي�سا  اجلهاز  وي�سمح 

الفيديو بدقة HD وبعدد 120 اإطارا 
باحلركة  للفيديو  اإ�سافة  الثانية  يف 

البطيئة.
ومن ناحية املوا�سفات الداخلية 
م����زود  اجل����ه����از  ف������اإن   ،G pro 2 يف 
جيجا   3 �سعتها  ع�����س��وائ��ي��ة  ب���ذاك���رة 
بايت وذاكرة تخزين داخلية ب�سعة 32 
جيجا بايت قابلة للتو�سع با�ستخدام 

.micro SD
ط���رح  ال����ك����وري����ة   LG وت����ع����ت����زم 
اأول  ال��ك��وري��ة  ال��ه��ات��ف يف الأ�����س����واق 
متاحا  يكون  ولن  ال�سهر،  هذا  نهاية 
يف الأ������س�����واق ال��ع��امل��ي��ة ق��ب��ل ان��ع��ق��اد 

 .MWC 2014 معر�ض

كاميرا بحجم حبة الدواء تتجول في األمعاء
وال���دواء  ال��غ��ذاء  هيئة  موافقة  على   Given Imaging �سركة  ح�سلت 
.pill cam الأمريكية لإنتاج كامريا بحجم حبة الدواء اأطلقت عليها ا�سم

على  و���س��ع  كب�سولة  ع��ن  ع��ب��ارة   pill cam اأن  ال�سركة  واأو���س��ح��ت 
املري�س،  داخ���ل ج�سد  م��ن  ���س��ور  ال��ت��ق��اط  ق���ادرة على  ع��د���س��ات  طرفيها 
.12X33 mm عن كل طرف، ويبلغ حجمها نحو LED ومزودة مب�سباح

ت�سهيل   ،pill cam اإنتاج  من  الأ�سا�سي  الهدف  اأن  ال�سركة  واأك��دت 
الأمعاء ملدة ثماين  الكامريا يف  تنتقل  القولون، حيث  اإج��راء فحو�سات 
�ساعات كاملة وتر�سل �سورا رقمية عالية ال�سرعة جلهاز يرتديه املري�ض 

ليقوم بدوره بنقل ال�سور اإلى احلا�سوب ليفح�سها الطبيب.
وتوؤكد ال�سركة اأن الكامريا �ستلعب دورا كبريا يف عمليات الكت�ساف 
فح�ض  و�سيلة  توفري  اإل��ى  اإ�سافة  وامل�ستقيم،  القولون  ل�سرطان  املبكر 
العادية  القولون  فحو�ض  اإج��راء  ي�ستطيعون  ل  الذين  للمر�سى  �سهلة 

التي ي�ستخدم فيها املنظار.
لها  امل�سرح  الأ���س��واق  يف  قريبا   pill cam اإط���اق  ال�سركة  وتعتزم 

مقابل 500 دولر اأمريكي.



الرأي الجامعي

منذ  حياته  امل�سلم  الإن�����س��ان  يعي�ض 
ولدته حتى مماته مت�سلحا بالأمل 
وجمتهدا فيما يعمل ويق�سي اأيامه  

باجلد والكدح والعمل.
ق�����ال ت���ع���ال���ى )َوُق���������ِل اْع���َم���ُل���وا 
���وُل���ُه  َوَر����سُ َع���َم���لَ���ُك���ْم   ُ اهللَّ ى  ���رَيَ َف�������سَ

َوامْلُوؤِْمُنوَن( )التوبة:105(.
فالدنيا فيها كثري من امللهيات 
ان�سرافنا  اأ���س��ه��م  يف  م��ا  وال�����رف، 
الأ�سمى يف حياتنا وهو  الهدف  عن 
ع���ب���ادة اهلل وح������ده، ف��ق��د اأ���س��غ��ل��ت��ن��ا 
ال���دن���ي���ا وم�����ا ف��ي��ه��ا م����ن م�����س��ك��ات 
وملذات فاأ�سبحنا نلهث خلفها منذ 
ال�سم�ض،  غ��روب  حتى  الفجر  ب��زوغ 
خملدون  كاأننا  الدنيا  ه��ذه  ن��ط��ارد 
ف��ي��ه��ا، ك����اأن ل��ي�����ض خ��ل��ف��ن��ا ح��ي��اة ول 
م����وت، م��ت��ن��ا���س��ن ����س���رورة ال��ري��ث 
اأن يحا�سبها  اأنف�سنا قبل  وحما�سبة 

اهلل.
وتعلو  اأنف�سنا  ت�سمو  اأن  يجب 
���س��ل��ى اهلل  ال���ر����س���ول  لأن  ه��م��م��ن��ا، 

إسماعيل المالكي 
قسم الصحة العامة
المستوى السابع 
كلية العلوم الطبية التطبيقية 
بخميس مشيط

د. محمد دالك
كلية الطب

الحياة
ألم وأمل 

اكتشف ذاتك 
وتفكيرك
غير الواعي

»رحماء 
بينهم«

د. مهدي بن علي 
القرني

المشرف العام
على فرع الجامعة

في بيشة

ي��غ��ي��ث��ن��ا  اأن  اهلل  دع����ون����ا  ك����م 
وك����م ارت���ف���ع���ت اأي������ٍد ن��ا���س��ع��ة 
يغ�سل  ملطر  متلهفة  بيا�سها 
ال������دي������ار وي�������س���ل���ح احل������ال، 
وح�����ن ن���زل���ت رح����م����ات اهلل 
ع��ل��ى ب����اده وع���ب���اده، وب���دل 
�سكرا  هلل  ي�����س��ج��دوا  اأن  م��ن 
ع���ل���ى ن���ع���م���ائ���ه وي���ح���م���دوه 
اإذا  واإح�����س��ان��ه؛  ف�سله  ع��ل��ى 
لنف�سه  ي�ست�سفي  ببع�سهم 
ب���ال�������س���ب وال�������س���ت���م ل���غ���ريه 
وات�����ه�����ام�����ه ل����ك����ل خ����ل����ق اهلل 
وكاأن  الأمانة  بالف�ساد وعدم 
ويعي�ض  فا�سد،  كله  املجتمع 
ب��ن ف��ا���س��دي��ن ومل ي��ب��ق من 
ال�ساحلن يف هذا البلد اأحد 
فهو  النا�ض  هلك  ق��ال  )م��ن 
اأهلكهم(. اأي اأكرهم هاكا 
اأي هو  ال��ك��اف  وب��رواي��ة فتح 

من ت�سبب يف هاكهم.
وال����ع����اق����ل ي���ج���م���ع ول 
ي���ف���رق، وي�����س��ل ول ي��ق��ط��ع، 
اإلى  وينظر  ويقارب،  وي�سدد 
النظر  قبل  ال��ق��وم  م�سلحة 
وم�سلحة  فردية  حاجة  اإلى 

�سخ�سية.
وال�����ع�����اق�����ل ه�����و ال�����ذي 
ي��ب��ح��ث ع��ن ن��ق��اط الل��ت��ق��اء 
عن  ينقب  اأن  ل  املجتمع  يف 
نقاط الخ��ت��الف، وم��ا يثري 

ال�سحناء والبغ�ساء.
وال�����ع�����اق�����ل ه������و ذل���ك���م 
ال������رج������ل ال����������ذي ي��ت��ل��م�����ض 
لإخ������وان������ه ع�������ذرا وم������ا زال 
يبحث ع��ن اأع����ذار لإخ��وان��ه، 
وح������ن ت�����ع�����وزه احل���ي���ل���ة يف 
البحث عن عذر ول ي�ستطع 
اأن يجد عذرا لأخيه يقول يف 

النهاية:
ل���ع���ل ل����ه ع�������ذرا واأن������ت 

تلوُم.
م�����ا اأج�����م�����ل جم��ت��م��ع��ا 
اإنه  ه��ذا ديدنه وه��ذا نهجه، 
عليه  ينطبق  ال��ذي  املجتمع 
قوله تعالى  »رحماء بينهم«.
وال�����ع�����اق�����ل ه�����و ال�����ذي 
الأم��ور  معايل  اإل��ى  يت�سامى 
وي����رك ع��ي��وب ال��ن��ا���ض فا 
ل  ك�سفها  لأن  فيها  يفت�ض 
يزيده �ساحا، و�سرها فيه 
خري و�ساح، ويف الأثر« اإنك 
اإن تتبعت النا�ض اأف�سدتهم اأو 

كدت تف�سدهم«.

الأول،  ومعلمنا  قدوتنا  و�سلم  عليه 
وال��غ��اي��ة  ال��ه��دف  �سمو  علمنا  ف��ق��د 
واأن يكون مطلبنا عاليا ول نر�سى 

بالدون اأبدا. 
اإل  احل��ي��اة  ه���ذه  وم���ا مثلنا يف 
وت��رك��ه��ا،  ذه���ب  ب�����س��ج��رة  كم�ستظل 
نحو  ال���درب  على  ي�سري  م�سافٍر  اأو 
املكان الذي يطلبه، فتعلم ال�سحابة 
ر����س���وان اهلل ع��ل��ي��ه��م ه���ذا ف��ق��دم��وا 

اأرواحهم فداًء لهذا الدين. 
لوجدنا  ال�سرية  قراأنا يف  ول��و   
اأنهم �سربوا اأروع ق�س�ض الت�سحية 
والفداء،  فهذا طلحة يف غزوة اأحد 
عليه  اهلل  �سلى  ال��ن��ب��ي  ع��ن  ي��داف��ع 
نحرك،   دون  نحري  وي��ق��ول:  و�سلم 
وظل يقاتل ويدافع  عن النبي حتى 
وب��ه ب�سع و�ستون طعنة،  دم��ا  ن��زف 
وقد قطعت اأ�سبعه و�سقط يف حفرة 

مغ�سيا عليه.
فلما رجع النبي �سلى اهلل عليه 
املنرب وقراأ  املدينة �سعد  اإلى  و�سلم 
الآية »من املوؤمنن رجال �سدقوا ما 
عاهدوا اهلل عليه فمنهم من ق�سى 
نحبه ومنهم من ينتظر « فقام اإليه 
رجل فقال: من هوؤلء يا ر�سول اهلل، 
اإلى طلحة:  فقال النبي وهو ي�سري 
اأفا ن�سري  ال�سائل هذا منهم.  اأيها 
على طريقهم ونتتبع اأثرهم، ويكون 
ومهما  م�ستمرا،  لأنف�سنا  ح�سابنا 
ا�ستغلنا بالدنيا ل نن�سى اهلل يف كل 
وبذلك  تفا�سيلها،  اأدق  ويف  حياتنا 
والأم���ل  العمل  فيها  حياتنا  ت��ك��ون 

باهلل تعالى. 

»الأن��ا«  من  التخل�ض  مراحل  اأول��ى  اإن 
التي قد متاهينا معها، هو  الأفكار  اأي 
تفكرينا،  طريقة  يف  حت��ول  ي��ح��دث  اأن 
 Unconscious واع«  تفكري »غري  من 
اإلى تفكري »واع« Conscious، وي�سمى 
الإ���س��ت��ي��ق��اظ«  ب��� »عملية  ال��ت��ح��ول  ه���ذا 

.Awakening
ع��م��ل��ي��ة  م�����ن  امل����ه����م  اجل��������زء  اإن 
الإن�سان  اإدراك  ه��و   ، ه��ذه  ال�ستيقاظ 
ل���ت���ف���ك���ريه غ����ري ال�����واع�����ي، ال������ذي م��ن 
تفكري  اإرادي،  ل  تفكري  اأن��ه  خ�سائ�سه 
اإج������ب������اري، وت���ف���ك���ري ي���ح���دث ب�����س��ورة 

متكررة وم�ستمرة.
 وبعبارة اأخرى، فاإن على الإن�سان 
راأ����س���ه،  ال�����ذي يف  ال�������س���وت  ي�����درك  اأن 
وه��ذا  اليقظة،  غ��ري  ل��ذات��ه  اإدراك����ه  اإي 
وع��ي  خ���ال  م��ن  اإل  ي��ت��م  ل��ن  الإدراك 
الغر�ض  هذا  ولتحقيق  ونا�سئ.  جديد 
ما عليك، عزيزي القارئ، اإل اأن تطبق 
الربنامج الذي ن�سحت به موؤلفة كتاب 
.Rhonda Byrne ال�سر« روندا بايرن«
كل  ن��ف�����س��ك  ت�����س��األ  اأن  ي��ج��ب   •
�سباح و م�ساء هذا ال�سوؤال: مباذا 

اأفكر هذا ال�سباح/امل�ساء؟
فيه   اأفكر  ما  »هل  ب�  تتبعه  • ثم 

هو ما اأريده اأن يح�سل؟«.
فّكر  »ل«..  ب�  اجل��واب  ك��ان  اإذا   •
ال�سباح  اأن يح�سل هذا  مبا تريد 
م��وؤل��ف��ة  وح�����س��ب  اأي،  امل�������س���اء،  اأو 
ال���ك���ت���اب، اط���ل���ب، ب�����اأن ت�����دون ما 

تريده حقا على ورقة.
• اخلطوة التالية اأن توؤمن. اآمن 
ب���اأن الأم����ر ���س��ار م��ل��ك ي��دي��ك، اأي 

اآمن بالغيب.
اأن  فهي  الثالثة  اخل��ط��وة  اأم��ا   •
ت��ت��ل��ق��ى م���ا ت��ن�����س��ده، اأي اب������داأ يف 
ه��ذا،  ح��ي��ال  رائ���ع  ب�سعور  التحلي 
وا�سعر بالإح�سا�ض الذي �ستحظى 
اإل����ى مق�سدك،  ت�����س��ل  ب��ه ع��ن��دم��ا 

ا�سعر بذلك من الآن. 
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كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

الرأي الجامعي

ال��ت�����س��ف��ح الإل������ك������روين ل���اأج���ه���زة 
لفعل  ينكر  ل  داعما  اأ�سبح  احلديثة 
ماَحظا  ب���ات  مظهر  وه���و  ال���ق���راءة، 
ترى  املجال�ض اخلا�سة حن  حتى يف 
كها وقد ترك اأحاديث ال�سمر ليكب 
ع��ل��ى ق������راءات ل ت��ن��ق��ط��ع م���ن خ��ال 
ج���ه���ازه امل���ح���م���ول، ب���ل ت�����راه ي��ق��ّط��ع 
�سعبة  تعد  مل  التي  النتظار  �ساعات 
يف ظل وجود معطيات قرائية جتعل 

الوقت مير �سريعا.
هذا  مثل  ف���اإن  احل���ال  وبطبيعة 
الأمر ل يخلو من �سلبيات اجتماعية، 
ذات���ي���ة؛  اأ���س��ب��ح��ت  ال���ف���ائ���دة  اأن  ك��م��ا 
ف��ب��اإم��ك��ان امل��ت�����س��ف��ح اأن ي�����س��غ��ل وق��ت��ه 
وباإمكانه  ق��رائ��ي��ة،  ت��ف��اه��ات  مبتابعة 
ويف  الكتب  اأّم���ات  يف  يقراأ  اأن  باملقابل 
عن  ناهيك  العربي،  ال��راث  م�سادر 
ال���ك���ت���ب وال�������س���ح���ف احل���دي���ث���ة ال��ت��ي 
ل ي�����س��ت��غ��رق حت��م��ي��ل��ه��ا ����س���وى ث���وان 

معدودة. 
ول��ع��ل��ي ه��ن��ا اأخ�����س�����ض ال��ت��اأم��ل 
ال�سنوات  يف  �سكلت  اأح�سبها  لتقنية 

تاريخيا  منعطفا  الأخ�����رية  ال��ث��اث 
مهما يف حركة القراءة العربية واأعني 
ت�سكل  وه���ي  اأب«  »وات�������ض  تقنية  ب��ه��ا 
معرفية  اجتاهات  يف  يت�سظى  خطابا 
اأن  وح�سبنا  والنظر،  بالتاأمل  جديرة 
يف  التقنية  ه���ذه  دور  اإل���ى  ه��ن��ا  ن�سري 
�سبابه  وذك��وره  اإناثه  املجتمع  تقريب 

وكهوله من فعل القراءة .
ل��ق��د ا���س��ت��ط��اع��ت ت��ق��ن��ي��ة »وات�����ض 
متاحا  ال���ق���راءة  ف��ع��ل  جت��ع��ل  اأن  اأب« 
اأم���ام ف��ئ��ات املجتمع ك��اف��ة م��ن خال 
قروبات معرفية ل ننكر دورها يف بناء 

املعرفة.
وه����ي  اجت����اه ق��رائ��ي يت�سكل يف 
اأب���ع���اد خم��ت��ل��ف��ة م��ن��ه��ا م���ا ه���و علمي 
وم��ن��ه��ا م���ا ه���و اأدب������ي، وم��ن��ه��ا م���ا هو 
اإع��ام��ي حيث  وع��ظ��ي ومنها م��ا ه��و 
ت��رح��ل رواب����ط امل���ق���الت امل���غ���رّية عرب 
مرتكزا  لتتخذ  املختلفة  ال��ق��روب��ات 
املنفذ  قيمة  ع��ن  بعيدا  للن�سر  مهما 

املعريف الذي ن�سرت فيه.
ق��د  ال���ت���ق���ن���ي���ة  ه������ذه  اأن  ي����ذك����ر 

اأ����س���ق���ط���ت ال������ف������روق ب�����ن ال��ن��خ��ب��ي 
وال���������س����ع����ب����ي وب��������ن اله����ت����م����ام����ات 
ال��ت��خ�����س�����س��ي��ة، مم���ا ي�����س��ت��دع��ي وق��ف��ة 
النفتاح  ه��ذا   ت�ستقرئ  درا���س��ات  م��ن 
وقد  املهم،  ه��ذا اخلطاب  املعريف عرب 
الوطن  يف  ن�سرتها  مقالة  يف  تناولت 
تف�سيا جلزئية )احلالة( وتناولتها 
اأنها  ولحظت  خ�سو�سا  الأدب���اء  عند 
ي�سكل  الأدب���اء  من  اهتماما  ت�ستدعي 

فعا جديرا بالتاأمل.
اأن قيمة  اإل��ى  اأ�سري هنا    ولعلي 
مثل هذه املقاربات النقدية تتمثل يف 
التكوين  يف  التطور  مل�سارات  حفظها 
اإ���س��ارات  املعريف احل��دي��ث، وه��ي متثل 
ت��وث��ي��ق��ي��ة مي��ك��ن اأن ي��ب��ن��ى ع��ل��ي��ه��ا يف 
ر�سم �سورة احلركة الأدبية املعا�سرة 
التقنيات  ه��ذه  تتا�سى  اأن  بعد  مثا 
اللغة  لكن  بع�سا  بع�سها  ُيفني  التي 
ل مت��وت، وه��ي متثل حمطات ميكن 
على  ل��ي�����س��ت  اجت����اه����ات  يف  ت���ق���راأ  اأن 
امل�ستوى الأدبي فقط بل على امل�ستوى 

الجتماعي والفكري.

»واتسآب« وتدعيم فعل القراءة
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د. عبد الرحمن
بن حسن المحسني 
رئيس قسم اللغة العربية وآدابها 

و���س��ي��ظ��ل،  زال  وم�����ا  غ���ام�������س���ا  ك�����ان 
غ��م��و���س��ه ���س��ب��ب يف ت���ط���وره وجت���دده 
وق�����س��اب��ة م��ظ��ه��ره ور���س��ان��ة خم��ربه، 
وه������ذه امل�����زاي�����ا ه����ي ل����اأح����ي����اء دون 

غريهم.
اإن��ه الطب ال��ذي مل يركن فيه   
العقل الب�سري مل�سلمات تالدة ول اإلى 
اأ�سا�ساته  واإمنا طور  اأ�سول مهرئة، 
و���س��ح��ح ب��ن��ي��ان��ه ون��ق�����ض ���س��الت��ه 

واأوهامه.
 هذا العلم »الطب« كان بالأم�ض 
خ���ي���ارن���ا، ن��ع��م ك����ان اخ���ت���ي���ارن���ا فهو 
فوجدناه  عمر  ورفيق  حياة  �سديق 

اأخ��ذت منه ازداد حبه يف  عما كلما 
ا�ستقت  عنه  اب��ت��ع��دت  وكلما  نف�سك 
اإل��ي��ه ع��م��ا ي�����س��رف ك��ل م��ن يلتحق 
به، لأنه يكون قريبا من اآلم النا�ض 
ل  جراحهم،  وي���داوي  عنهم  يخفف 
لكل  وم�����س��اع��دات��ه  ب��خ��دم��ات��ه  يبخل 
ال��ع��دو وال�����س��دي��ق، فمهنة  ال��ب�����س��ر: 
ال��ط��ب م��ه��ن��ة ل��ك��ل ال��ن��ا���ض ل تفرق 

بينهم يف �سيء.
ربانية،    فالطب جوهره حكمة 
التجربة  وات�����س��اق.  ن��ظ��ام  وم��ظ��ه��ره 

طريقه، وحدوده غري حمدودة.
ع��اي�����س��ن��ا ي����وم امل��ه��ن��ة ب��ك��ل ف��رح 

ف����اأك����دن����ا اخ����ت����ي����ارن����ا ل����ه����ذه امل��ه��ن��ة 
العظيمة، والتزامنا بها علما و�سرفا 
واأخ���اق���ا، ف��ك��ان ه���ذا ال��ي��وم فر�سة 
املهنة  ه��ذه  اأ���س��رار  م��ن ك�سف  لنزيد 
ب���ن جميل  الإن�������س���ان���ي���ة، ون���ت���ج���ول 

فنونها  وعظيم علومها.
 يف هذا اليوم، التقينا بنخبة علم 
مبرافقة   واأ�سعدنا  واأ���س��ات��ذة،  ط��اب 

قناديل وطن و�سعاع معرفة.
 يف ه���ذا ال��ي��وم ك��ان��ت اأب��ه��ا على 
م���وع���د م���ع ال��ب��ه��اء ب���ه���ذه ال���وج���وه، 
بهذه الكوكبة من الأطباء. ت�ساورنا 

وتعاونا ليكون الطبيب اأبهى.

الطب.. خيارنا اإلنساني
مرعي أحمد الشهري
المستوى العاشر بكلية الطب
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نافذة

اجلامعة،  يف  اجلديدة  الأق�سام  اإن 
يف نظري املتوا�سع، يجب اأن حتظى 
ب���اه���ت���م���ام ال��ت��ع��ي��ن ع���ل���ى درج�����ات 
معيدين وحما�سرين، ول يجب اأن 
تت�ساوى مع باقي الأق�سام الأخرى 
�سعوديون  اأ�ساتذة  بها  يوجد  التي 
وب����ه����ا م���ب���ت���ع���ث���ون ك�����ر ول���دي���ه���م 
ح��ال��ي��ا ع����دد اآخ�����ر م���ن امل��ع��ي��دي��ن.

 ق�����س��م الإع��������ام والت���������س����ال م��ن 
تاأ�س�ست  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  الأق�����س��ام 
اكت�ساب  ب�����س��دد  ال���ع���ام، وه���ي  ه���ذا 
وظ����ائ����ف ج����دي����دة ل���ب���ن���اء ك������وادر 
امل�����س��ت��ق��ب��ل م���ن اأع�����س��اء وع�����س��وات 

اأهميتها  اأب��دا يف  ن�سكك  اأق�ساما قدمية ل  اأن  التدري�ض. وما ناحظه  هيئة 
برعاية  اأن يحظى  ينبغي  كان  الق�سم  اأن هذا  رغم  بتعيينات جديدة  حتظى 

اللجان والإدارات املعنية بالتعين باجلامعة.
من  ع��ددا  الآن  عيّنا  اذا  اأن��ن��ا  بحجة  التقتري  ه��و  عمليا  ن�ساهده  وم��ا   
املعيدين فاإنهم �سيتقاعدون بعد خم�سة وثاثن عاما يف �سنة واحدة، وهذا 

لي�ض من م�سلحة اجلامعة.
هذه احلجة غري مت�سقة مع املنطق والواقع، وما نحتاج اإليه هو اإعطاء 
الأف�سلية لاأق�سام اجلديدة قبل اأي تعيينات اأخرى، واإل �سنظل نعتمد طيلة 
اعتزازنا بوجود  القادمة على عنا�سر غري وطنية، رغم  الع�سرين  ال�سنوات 

هذه العنا�سر معنا يف الوقت احلايل.

األقسام الجديدة
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

األخيرة
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بدون زعل
• ي����وم امل��ه��ن��ة ال�����س��اد���س مت 
كلية  من  كامل  ب�سكل  تنظيمه 
اجلهات  اإ�سعار  يتم  ومل  الطب 
ذات العالقة يف اجلامعة كمكتب 
�سحيفة  و  واملوؤمترات  الندوات 
»اآف��اق«  عن هذا احلدث الكبري، 

بينما ُعلم عنه بامل�سادفة!

الدعائية  واالأع��الم  اللوحات   •
يف  معلقة  تبقى  ن��دوة  اأو  ملوؤمتر 
مم���رات اجل��ام��ع��ة ح��ت��ى ت��اأت��ي 
ويركب  فتزال  اأخ��رى  منا�سبة 
غريها اأو تتكفل الرياح بنزعها، 
ناهيك عن ت�سكيل هذه اللوحات 

خطورة على املارة و�سالمتهم!

»خ���ذ خ��ط��اب��ك وت��وك��ل على   •
اهلل« ه���ذا ك���الم  رئ��ي�����س اأح��د 
عندما  االأك��ادمي��ي��ة  االأق�����س��ام 
»اآف����اق«   ب���  حم���رر  اإل��ي��ه  ح�سر 

طالبا منه حوارا �سحفيا!

• هناك ت�سرفات  �سلبية يقوم بها 
منها:  والطالبات  الطالب  بع�س 

والقاعات،  املمرات  يف  ال�سراخ 
مما  وغ��ريه��ا  ال�سعر،  وت��ط��وي��ل 
وحدة  مبحاربته  تهتم  اأن  يجب 
الكليات،  يف  االأكادميي  االإر�ساد 
التي يقت�سر دورها على معاجلة 
يف  اإل��ي��ه��ا  ت�سل  ال��ت��ي  امل�سكالت 

املكتب!

ت����زال ه��ن��اك م��ع��ان��اة يف  ال   •
فتح  ب�سبب  ال�سيارات  م��واق��ف 
ال��دخ��ول  ت�ساريح  ملنح  امل��ج��ال 
ال�سعة  عددها  يفوق  ل�سيارات 
اجلامعة،  ملواقف  اال�ستيعابية 
من�سوبي  ب��ع�����س  ي�����س��ط��ر  مم���ا 
اجل���ام���ع���ة ل���ل���وق���وف ب��ط��رق 

خاطئة!

• االأن�سطة واملباريات الريا�سية 
التي تتم يف اجلامعة يف خمتلف 
مل��اذا ال يتم االإع��الن   امل��ج��االت 
يعرف  حتى  دوري  ب�سكل  عنها 
بها طالب اجلامعة ومن�سوبيها ملا 
ريا�سيي  ت�سجيع  فائدة  من  فيه 

اجلامعة وفرقها.

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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