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37 ورقة تناقش تحديات المهنة
الأمري  امللكي  ال�سمو  اأمري منطقة ع�سري �ساحب  حتت رعاية 
في�سل بن خالد، افتتح معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور 
يف  التمري�ض  موؤمتر  فعاليات  ال��داود  حمد  بن  الرحمن  عبد 
بني  واملهنة..  »العلوم  عنوان  حتت  ال�سعودية  العربية  اململكة 

التحديات واحللول«.
ويف كلمته باملنا�سبة، نقل الداود للحا�سرين حتيات �سمو 
اأمري ع�سري، مبينا اأن اهتمام �سموه بكافة منا�سط اجلامعة يعد 
املوؤمتر  هذا  اأن  واأو�سح  وال�ستمرار،  للنجاح  احلقيقي  الداعم 
مهنة  تواجه  التي  وال�سعوبات  التحديات  على  ال�سوء  ي�سلط 
واملقرتحات  باحللول  اأن يخرج  اأمله يف  التمري�ض، معربا عن 
التي من �ساأنها الرتقاء بالتمري�ض يف اململكة، متمنيا للخرباء 

امل�ساركني يف املوؤمتر اإقامة �سعيدة يف منطقة ع�سري.
من جهتها اأكدت عميدة املركز اجلامعي لدرا�سة الطالبات 
العليا للموؤمتر الدكتورة �سنيفاء حممد  باأبها  رئي�سة اللجنة 
القرين اأن هذا املوؤمتر يعد الأول من نوعه يف منطقة ع�سري، 
واأن الهدف منه اإلقاء ال�سوء على تعليم التمري�ض، وامل�سكالت 
التي تواجه املهنة يف املوؤ�س�سات ال�سحية احلكومية واخلا�سة، 

ودرا�سة الجتاهات احلديثة يف املجال.
وب��ي��ن��ت  ال��دك��ت��ورة ���س��ن��ي��ف��اء ال���ق���رين  اأن امل���وؤمت���ر حظي 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  من  عامليني  متحدثني  مب�ساركة 
املتخ�س�سني  العربية ونخبة من  الدول  واأ�سرتاليا، وعدد من 

من اجلامعات ال�سعودية والقطاعات ال�سحية باململكة.
�سكر  حيث   ، امل�ساركني  كلمة  تنت  ب��ول  الربف�سور  واألقى 
فيها اجلامعة على ح�سن ال�ستقبال والتنظيم للموؤمتر، م�سريا 
اإلى اأن  التمري�ض يعد من اأهم املهن يف التخ�س�سات ال�سحية، 
علوم  م�ستجدات  بتعمق  �ستناق�ض  املوؤمتر  واأرواق  جل�سات  واأن 

التمري�ض واملعوقات التي تواجه هذه املهنة.
امل���وؤمت���ر 37 ورق����ة ع��م��ل يف تخ�س�ض  ون��اق�����س��ت ج��ل�����س��ات 
 30 على  للموؤمتر  امل�ساحب  املعر�ض  ا�ستمل  كما  التمري�ض، 

مل�سقا علميا منها 12 لطالبات كلية التمري�ض باجلامعة.

علي آل سعيد 

لقاءات مفتوحة مع الطالب حول تقييمهم للمقررات
الأكادميي  التطوير  عمادة  ا�ستطلعت  كاملني،  عامني  م��دار  على 
حول  ال��ط��الب  اآراء  وال��ت��ق��ومي،  القيا�ض  ب��وح��دة  ممثلة  واجل����ودة 
جودة املقررات �سعيا للتعرف على مدى جودتها بهدف حت�سينها 
للمو�سوعية  النتائج  بع�ض  افتقار  خاللها  لوحظ  وتطويرها، 

و�سعف ات�ساقها مع الواقع. 
ومن اأجل احلفاظ علي الثقة املتبادلة بني الطالب واآرائهم 
اأخ��رى، ق��ررت العمادة عقد لقاءات  من جهة واجلامعة من جهة 
بني  التناق�ض  اأ�سباب  علي  والتعرف  ال��ط��الب  ملناق�سة  مفتوحة 

بع�ض نتائج تقييمهم والواقع امللمو�ض. 
البنني  بكليات  منها  اأقيمت ثالثة  �ستة،  اللقاءات  عدد  وبلغ 
التعرف  اللقاءات يف  تلك  اأه��داف  البنات، ومتثلت  بكليات  ومثلها 
علي مدى دراية الطالب باأهمية ا�ستيفاء ا�ستبانة تقييم املقررات، 
التقييم،  تطبيق  اإج����راءات  ح��ول  نظرهم  وج��ه��ات  على  والتعرف 
وا�ستطالع اقرتاحاتهم للح�سول على ا�ستجابات اأكرث م�سداقية 

يف تقييم املقررات.

األسمري  في المجلس االستشاري الطالبي بجامعات الخليج

الجامعة تستضيف مؤتمر التمريض في المملكة

حوارات شبابية

900 ألـف ريال
لدعم مشاريع التخرج 

لطالب الهندسة
13

الثالث  املجل�ض ال�ست�ساري الطالبي  �ساركت اجلامعة يف 
جلامعات وموؤ�س�سات التعليم العايل بدول جمل�ض التعاون 
ل��دول  ال��ت��ع��اون  ملجل�ض  العامة  الأم��ان��ة  مبقر  اخلليجي، 

اخلليج العربي يف الريا�ض.
ومثل طالب اجلامعة يف املجل�ض، الطالب مانع بن 

عو�سه اآل مانع الأ�سمري.
 وب��ح��ث امل��ج��ل�����ض حم����اور م��ن��ه��ا: ال��ن��ظ��ر يف ���س��وؤون 
وتوعية  الطالبية،  املجال�ض  واإن�ساء  باجلامعات  الطالب 
الطالب والطالبات امل�ستجدين، وتهيئة البيئة اجلامعية 
امل��ن��ا���س��ب��ة ل���ط���الب وال���ط���ال���ب���ات م���ن ذوي الح��ت��ي��اج��ات 
املتاحة  وامل��ادي��ة  الب�سرية  الإم��ك��ان��ات  وتوظيف  اخلا�سة، 
اخلا�سة  الحتياجات  ل��ذوي  جلنة  اأو  مركز  واإيجاد  لهم، 
وتفعيل م�ساركتهم يف الأن�سطة داخل اجلامعة وخارجها، 
التطوعية،  الأعمال  وال�ستفادة من جتربة اجلامعات يف 

وتفعيل املنا�سط الريا�سية.
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تحت رعاية
سمو أمير عسير

مدير الجامعة 
يفتتح مؤتمر 
التمريض في 
المملكة

علي آل سعيد،
ريم العسيري

ن��اق�����ض م���وؤمت���ر ال��ت��م��ري�����ض ال���ذي 
ن��ظ��م��ت��ه اجل��ام��ع��ة الث���ن���ني امل��ا���س��ي 
حت��ت رع��اي��ة اأم����ري ع�����س��ري �ساحب 
ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم�����ري ف��ي�����س��ل بن 
خ����ال����د، 37 ورق������ة ع��ل��م��ي��ة ���س��ل��ط��ت 
ال�����س��وء، ع��ل��ى  م���دى ي��وم��ني، على 
ال��ت��ح��دي��ات وامل��ع��وق��ات ال��ت��ي تواجه 
مهنة التمري�ض و قدمت جملة من 

التو�سيات واملقرتحات.
وكان معايل مدير اجلامعة قد 
واملهنة.. بني  »العلوم  افتتح موؤمتر 
التحديات واحللول« نيابة عن اأمري 
حتيات  للحا�سرين  ن��اق��ال  ع�����س��ري، 
�سموه  اه��ت��م��ام  اأن  ومبينا  ���س��م��وه،  
بكافة منا�سط اجلامعة يعد الداعم 
احل��ق��ي��ق��ي  ل��ل��ن��ج��اح وال����س���ت���م���رار، 
ي�سلط  امل����وؤمت����ر  ه����ذا  اأن  واأو�����س����ح 
وال�سعوبات  التحديات  ال�سوء على 
التي تواجه مهنة التمري�ض، معربا 
ب��احل��ل��ول  ي���خ���رج  اأن  اأم���ل���ه يف  ع���ن 
واملقرتحات التي من �ساأنها الرتقاء 
متمنيا  امل��م��ل��ك��ة،  يف  ب��ال��ت��م��ري�����ض 
للخرباء امل�ساركني يف املوؤمتر اإقامة 

�سعيدة يف منطقة ع�سري.
من جهتها اأكدت عميدة املركز 
باأبها   الطالبات  ل��درا���س��ة  اجلامعي 

ون��اق�����س��ت ج��ل�����س��ات امل���وؤمت���ر 37 
التمري�ض،  تخ�س�ض  ورقة عمل يف 
ك���م���ا ا���س��ت��م��ل امل���ع���ر����ض امل�����س��اح��ب 
علميا  مل�سقا   30 ع��ل��ى  ل��ل��م��وؤمت��ر 
التمري�ض  كلية  لطالبات   12 منها 

باجلامعة.

آفاق تستطلع
اآف��اق  التقت  امل��وؤمت��ر،  هام�ض  وعلى 
ب��ع��دد م���ن امل�����س��ارك��ات، م���ن بينهن 
بجامعة  ال��ت��م��ري�����ض  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��دة 
�سعد  �سباح  ال��دك��ت��ورة  �سم�ض  ع��ني 
ال�سرقاوي التي اأكدت  اأن التمري�ض 
يف العامل العربي بالرغم من الباع 
الطويل له، مل يزل يواجه عددا من 
اأن  تطبيق  اإل��ى  التحديات، م�سرية 
ت��و���س��ي��ات امل����وؤمت����ر م���ن ����س���اأن���ه اأن 

يحدث طفرة يف جمال التمري�ض.
واأو����س���ح���ت ال�������س���رق���اوي اأن��ه��ا 
يف  التمري�ض   مب�ستقبل  متفائلة 
العامل العربي، مو�سحة اأن النفتاح 
على الغرب  عامل  اإيجابي اأ�سهم يف  
تطور التمري�ض يف الوطن العربي  
خرباته   م��ن  ال�ستفادة  خ��الل  م��ن 

عن طريق  املوؤمترات  و اللقاءات.
م��ن جانبها  ق��ال��ت  ال��دك��ت��ورة 
نهاد  عازوري  من  ق�سم التمري�ض 
الطبية  للعلوم  املانع  حممد  بكلية 
ب���اخل���رب  »ح���ق���ق ل��ن��ا ه����ذا امل���وؤمت���ر 

رئ��ي�����س��ة ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��م��وؤمت��ر 
ال��ق��رين  حم��م��د  �سنيفاء  ال��دك��ت��ورة 
اأن هذا املوؤمتر يعد الأول من نوعه 
منه  الهدف  واأن  ع�سري،  منطقة  يف 
اإلقاء ال�سوء على تعليم التمري�ض، 
وامل�����س��ك��الت ال��ت��ي ت��واج��ه امل��ه��ن��ة يف 
امل���وؤ����س�������س���ات ال�����س��ح��ي��ة احل��ك��وم��ي��ة 
واخل����ا�����س����ة، ودرا������س�����ة الجت����اه����ات 

احلديثة يف املجال.
وب���ي���ن���ت  ال����دك����ت����ورة ���س��ن��ي��ف��اء 
القرين  اأن املوؤمتر حظي مب�ساركة 
م��ت��ح��دث��ني ع��امل��ي��ني م���ن ال���ولي���ات 
امل���ت���ح���دة الأم���ري���ك���ي���ة واأ����س���رتال���ي���ا 
وع���دد م��ن ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ونخبة 
م���ن امل��ت��خ�����س�����س��ني م���ن اجل��ام��ع��ات 
ال�سحية  وال��ق��ط��اع��ات  ال�����س��ع��ودي��ة 
ب��امل��م��ل��ك��ة، م��ق��دم��ة ���س��ك��ره��ا ل��راع��ي 
املوؤمتر �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
في�سل بن خالد، وجميع الداعمني 

وامل�ساركني.
واأل����ق����ى ال��ربف�����س��ور ب����ول تنت 
فيها  �سكر  حيث   ، امل�ساركني  كلمة 
اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى ح�����س��ن ال���س��ت��ق��ب��ال 
وال��ت��ن��ظ��ي��م ل��ل��م��وؤمت��ر، م�����س��ريا اإل��ى 
املهن  اأه���م  م��ن  يعد  التمري�ض  اأن  
واأن  ال�����س��ح��ي��ة،  ال��ت��خ�����س�����س��ات  يف 
�ستناق�ض  امل��وؤمت��ر  واأرواق  جل�سات 
التمري�ض  علوم  م�ستجدات  بتعمق 

واملعوقات التي تواجه هذه املهنة.

ف��ر���س��ة ال��ت��ع��رف ع���ل���ى  م��ت��ط��ل��ب��ات  
خم��ت��ل��ف امل�����س��ت��وي��ات ب��ال��ت��م��ري�����ض 
ال�سعودية،  اجلامعات  خمتلف  م��ن 
اأن حال التمري�ض يف الوطن  واأرى 
ال���ع���رب���ي  ي��خ��ت��ل��ف  م����ن ب���ل���د اإل����ى 
اأرى  حتديدا،  ال�سعودية  ويف  اآخ��ر،  
مير  حيث  ت��ط��ور  يف  التمري�ض  اأن 
منهج التمري�ض بانتقال وتغري من  
ال��دب��ل��وم اإل���ى ال��ب��ك��ال��وري��و���ض وه��ذا 

اأعتربه تقدما ملحوظا.
ونلحظ يف املقابل اأن التمري�ض 
األغى  امل��ث��ال،  �سبيل  على  ل��ب��ن��ان،  يف 
ال��دب��ل��وم منذ ف��رتة ط��وي��ل��ة، وب��دل 
منه هناك البكالوريو�ض واملاج�ستري 

يف التمري�ض،
لدينا  كان  عاما   20 نحو  وقبل 
اأم��ا  التمري�ض،  يف  يعملون  اأج��ان��ب 
اأجنبي  اأي  يعمل  اأن  فممنوع  الآن 

مبهنة التمري�ض يف لبنان«. 
يف ال�����س��ي��اق، اأو���س��ح��ت اأ���س��ت��اذة 
�سم�ض   ع���ني  ب��ج��ام��ع��ة  ال��ت��م��ري�����ض 
ال��دك��ت��ورة وف���اء ع����ودة  اأن امل��وؤمت��ر 
ال���ع���ل���م���ي ����س���ه���د ت����ب����ادل اخل������ربات  
وال�����روؤى وال���وق���وف ع��ل��ى امل��ع��وق��ات 
ال����ت����ي ت����واج����ه ت���ل���ك امل����ه����ن����ة، اإل����ى 
ج���ان���ب م��ن��اق�����س��ة ج�����ودة اخل���دم���ات 
ال��ت��م��ري�����س��ي��ة و ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي،  
وت����ن����ب����اأت ب�������اأن ت���ل���ك امل���و����س���وع���ات  
�ست�سهم يف تطوير مهنة التمري�ض.
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املا�سي  الأ���س��ب��وع  يف  التقيت  عندما  ك��ب��رية  �سعادتي  ك��ان��ت 
ب��ال��زم��الء وال���زم���ي���الت م���ن اإع��الم��ي��ي م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري يف 
برنامج نظمه املركز الإعالمي باجلامعة، يف اإطار التعريف 
بدور املركز اجلديد يف تقدمي خدماته الإعالمية ملن�سوبي 

الأ�سرة الإعالمية يف املنطقة وعلى م�ستوى الوطن. 
اأك���رث ب���احل���وار ال��ب��ن��اء ال���ذي دار بيني وب��ني  و���س��ع��دت 
ا�ستمعت ملتطلباتهم وتطلعاتهم لإيجاد  الإعالميني، حيث 
قنوات متطورة وجديدة من اأجل خدمة اأهداف اجلامعة يف 
اإي�سال ر�سالتها اإلى املواطنني يف املنطقة ويف اململكة ب�سكل 

عام.
واجل��م��ي��ع ي��ع��ل��م اأه��م��ي��ة الإع�����الم يف اإجن����اح اأو اإخ��ف��اق 
مبا  بالتنمية،  املتعلقة  تلك  وخ��ا���س��ة  م�����س��روع  اأو  عمل  اأي 
اإح���دى  ه��ي  واجل��ام��ع��ات  التعليم،  جم���ال  يف  التنمية  فيها 
ن�سر  الإع��الم يف  اإل��ى  التي حتتاج  التعليمية  املوؤ�س�سات  اأه��م 

ر�سالتها وتعزيز قيمها واإبراز اإجنازاتها.
دائم  اإع��الم��ي  تاأ�سي�ض مركز  ف��اإن  املنطلق،  ه��ذا  وم��ن   
باجلامعة �سيكون اأداة لت�سهيل دور الإعالميني وتقدمي كل 
املعلومات املتاحة لهم مبا يحقق ر�سالة الإعالم يف الإخبار 

والتوعية العامة مبا يدور داخل اأ�سوار اجلامعة.
وال�سحافة  ب��ني اجل��ام��ع��ة  ال��ت��ع��اون  �سبل  وم��ن خ��الل 
وو�سائل الإعالم الأخرى، نحن نطور �سراكة جمتمعية بني 
الطرفني، لأن كل طرف يحتاج اإلى الآخر، حتى ن�سل اإلى 
الأه��داف  واإل��ى خدمة  اأه��داف اجلامعة من ناحية،  خدمة 

البناءة لالإعالم من ناحية اأخرى.
اإعالمية  وخ��دم��ات  للجامعة  اإع��الم��ي  مركز  ووج���ود   
اجلامعة،  با�سم  اإعالمي  ناطق  اإلى وجود  اإ�سافة  متكاملة، 
هو تطور نوعي داخل جامعة امللك خالد من �ساأنه اأن يبني 
ج�سور تفاهم ووعي بدور اجلامعة واأهميتها ال�سرتاتيجية 
ال��ع��ايل يف  امل��ن��ط��ق��ة، وح�����س��وره��ا ع��ل��ى خ��ارط��ة التعليم  يف 

اململكة.
جامعة  ل��دى  يكون  اأن  ال��ى  امل�ستقبل  يف  نتطلع  ونحن 
اأك���رب مركز  امل��ل��ك خ��ال��د يف مدينتها اجل��ام��ع��ي��ة اجل��دي��دة 
اإع���الم���ي يف امل�����س��اح��ة والإم��ك��ان��ي��ات م��ت��ك��ام��ل يف اخل��دم��ات 

لتقدمي الت�سهيالت الإعالمية يف كل املنا�سبات.
مقرتح  م�سروع  جانب  اإل��ى  امل��رك��ز  ه��ذا  مثل  و�سيعمل 
مل��رك��ز وط��ن��ي ل��ل��ت��دري��ب الإع���الم���ي ع��ل��ى ت��ق��دمي خ��دم��ات 
اإعالمية نوعية لي�ض على م�ستوى املنطقة وح�سب، بل على 

م�ستوى اململكة واملنطقة العربية مب�سيئة اهلل تعالى. 
وهنا ل بد من اأن نو�سح اأن كل مكونات املركز الإعالمي 
ا�ستوديوهات  »اآف��اق« ومن  وامل�ستقبلي من �سحيفة  احلايل 
تلفزيون واإذاعة، اإلى جانب مركز التدريب، �ستكون مبنزلة 
هذا  والت�����س��ال،  الإع���الم  ق�سم  لطالب  التدريبية  املعامل 
الق�سم اجلديد الذي يحتاج يف �سنواته الأولى اإلى مزيد من 

الدعم ل�ستكمال من�ساآته التطبيقية داخل اجلامعة.

رؤية

ملتقى إعالميي 
المنطقة

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود
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اأك��ادمي��ي��ة،   »ب�سفتي  واأ���س��اف��ت 
م�سكالت  م��ن��اق�����س��ة  ع��ل��ى  ح��ر���س��ت 
ط����الب وط���ال���ب���ات ال��ت��م��ري�����ض من 
خ����الل ال��ب��ح��ث ال����ذي ق��دم��ت��ه عن 
دور املجموعة امل�ساندة  يف م�ساعدة 
للنجاح يف خربة  الرا�سبني  الطلبة 
ال��ت��ع��ل��م، ح��ي��ث ه���دف ال��ب��ح��ث اإل���ى 
الطلبة  اح��ت��ي��اج��ات  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف 
وح������ل م�������س���ك���الت���ه���م ال����ت����ي ت��ع��ي��ق 
النجاح، و اأرى اأن لدينا الإمكانيات 
الالزمة  ولكنها بحاجة للتحديث، 
املكتبات  العمل على تطوير  فيجب 
واملعامل وزيادة الطاقة ال�ستيعابية 
اأكرب  ل�ستقبال  بالكليات  للطالب 

عدد منهم«.  

التحديات
املهنة  تواجه  التي  التحديات  وعن 
قالت الدكتورة وفاء » عدد العاملني 
ب��ال��ت��م��ري�����ض ق��ل��ي��ل ل��دي��ن��ا م��ق��ارن��ة  
اإ�سافة  واملر�سى  امل�ست�سفيات  بعدد 
املمر�سني  م�ستويات  اختالف  اإل��ى 
واملمر�سات باختالف درا�ستهم  من 
دبلوم اإلى بكالوريو�ض و غري ذلك، 
التمري�سية  ال��رع��اي��ة  ي��ج��ع��ل  مم��ا 
لي�ست  اأول��ئ��ك  اخلريجني  قبل  من 
باجلودة ذات امل�ستوى، كما اأن  عدم 
التي  العوائق  من  الإمكانات  وجود 

تواجه  مهنة التمري�ض«. 

م�ست�سارة  املوؤمتر  من�سقة  واأم��ا 
ع���م���ادة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ب��اجل��ام��ع��ة 
ف��ق��د  اهلل،  ع���ب���د  ه�����امن  ال����دك����ت����ورة 
حت���دث���ت ع���ن امل���ع���ر����ض امل�����س��اح��ب، 
ف���ق���ال���ت » امل���ع���ر����ض ي��ن��ق�����س��م اإل����ى 
مل�سقا   30 ي�����س��م  الأول  ق�����س��م��ني: 
لأب����ح����اث ع��ل��م��ي��ة يف جم�����ال  ع��ل��وم 
الرتقاء  كيفية  و  التمري�ض  ومهنة 
اجلن�سيات  خمتلف  تقدمي  من  بها، 
واجل���ام���ع���ات  الأه��ل��ي��ة واحل��ك��وم��ي��ة 

واجلهات احلكومية.
املعر�ض  الثاين من  الق�سم  اأم��ا 
ف����اح����ت����وى ع���ل���ى اأرك����������ان خم��ت��ل��ف��ة 
اجل��ام��ع��ي  للم�ست�سفى  رك����ن  ه����ي: 
ب���اجل���ام���ع���ة،  رك����ن مل�����س��روع م��دي��ن��ة 
لكلية  رك���ن  ال��ط��ب��ي��ة،  في�سل  امل��ل��ك 
العلوم  لكلية  ركن  باأبها،  التمري�ض 
الطبية والتطبيقية بالنما�ض،  ركن 
لكلية  التمري�ض ببي�سة،  ركن لكلية  
العلوم الطبية و التطبيقية مبحائل 
ع�سري ، و ركن لكلية العلوم الطبية 

والتطبيقية  بخمي�ض م�سيط ».
�سم  امل��ع��ر���ض  اأن  واأو����س���ح���ت 
املو�سوعات  من  العديد  عام  ب�سكل 
ال�����س��ح��ي��ة وال��ط��ب��ي��ة ال���ت���ي ت��ه��دف 
طرق  مثل  ال�سحي   ال��وع��ي  لن�سر 
واحلفاظ  ال�سرطان،  من  احلماية 
على الكلى، و اأي�سا الغذاء ال�سحي،  

واحلماية من ال�سكري  ونحوه.
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محاضرة عن دور المملكة
في محاربة األفكار الهدامة

املا�سي، حما�سرة بعنوان  العلمي، الثنني  امللك خالد للبحث  نظم كر�سي 
»دور اململكة العربية ال�سعودية يف حماربة الأفكار الهدامة« األقاها الأ�ستاذ 

الدكتور ب�سار عواد الُعبيدي.
املحا�سرة،  فايع  اأحمد  الدكتور  الإن�سانية  العلوم  كلية  وكيل  وافتتح 
ب��ال��ت��ع��ري��ف ب��ال�����س��ي��ف وال��رتح��ي��ب ب���ه. ب��ع��د ذل���ك ا���س��ت��ه��ل ال��دك��ت��ور ب�سار 
يف  اململكة  دور  اإل��ى  تطرق  ثم  الهدامة،  الأف��ك��ار  اأن���واع  بتق�سيم  حما�سرته 
العلماء  اململكة يف عملية بعث  اأ�ساد بجهود  الأفكار، كما  حماربة مثل هذه 
واملفكرين اإلى جميع اأنحاء العامل من اأجل ن�سر الدين والعلم للق�ساء على 

تلك الأفكار الهدامة وحت�سني �سورة ال�سالم وامل�سلمني.
عبدالعزيز رديف

شؤون الطالب تنظم
محاضرة »متصدر نافسني« 

نظمت عمادة �سوؤون الطالب باجلامعة حما�سرة بعنوان )مت�سدر ناف�سني( 
للداعية ال�سيخ ح�سن بن را�سد ال�سهري و�سط ح�سور نحو ٨0 طالبا مببنى 
من  ع��دد  ح�سور  وكذلك  بالقريقر،  اجلامعية  باملدينة  املركزية  امل��درج��ات 
الأ�ساتذة.  من جهة ثانية، اأقيم اللقاء الأول لنادي الإ�سكان اجلامعي واملنح 
بح�سور  القحطاين  رائ��د  الأ�ستاذ  النادي  على  امل�سرف  بح�سور  باجلامعة 
ال��ربام��ج. يف  ال��ع��دي��د م��ن  ال��ل��ق��اء  ل��ل��ن��ادي. و�سمل  املن�سمني  ٤0 طالبا م��ن 
املن�سمني  للطالب  الأول  اللقاء  باجلامعة،  نادي و�سال  اأق��ام  �سياق م�سابه، 
من  طالبا  و٥0  الزهراين  هاين  الأ�ستاذ  النادي  على  امل�سرف  بح�سور  اإليه 

الأع�ساء. و�سمل اللقاء تقدمي برامج خا�سة بال�ساأن الإعالمي. 
مانع المانع  

نادي الجوالة يعقد لقاءه األول
امللك خالد  لنادي جوالة جامعة  الأول  اللقاء  املا�سي،  الثالثاء  م�ساء  اأقيم 
من  ع��ددا  اللقاء  و�سمل  ج���وال.   ٨0 بح�سور  بلع�سان  اجلامعة  با�سرتاحة 
وقال  للنادي.   املن�سمني  اجلدد  بالأع�ساء  والرتحيب  وامل�سابقات  الربامج 
الأن�سطة  العديد من  »للنادي  الزهراين  الأ�ستاذ هاين  النادي  امل�سرف على 
مع�سكرات  ومنها:  واخلارجية،  الداخلية  واملع�سكرات  والرحالت  والربامج 
اخلدمة العامة مبكة املكرمة خلدمة حجاج بيت اهلل احلرام، وميثل النادي 
واحة لالأن�سطة مبختلف املجالت الثقافية والريا�سية والعلمية والك�سفية«.  
من جانبه قال اجلوال حامد الأحمري اإن الن�ساط الك�سفي ميثل �سياحة يف 
عامل الأن�سطة، حاثا زمالءه طالب اجلامعة على امل�ساركة يف نادي اجلوالة 

لال�ستفادة مما يقدمه من اأن�سطة وبرامج ودورات يف خمتلف املجالت.
مانع المانع

خال ترؤسه االجتماع الثاني للجنة الطالبية العليا
الداود: 90٪ من مقترحات ومالحظات الطالب 

نفذت في أقل من شهرين

أقامت محاضرة بعنوان »نحو مجمع آمن«
علوم وآداب بلقرن تتفاعل

مع اليوم العالمي للدفاع المدني 

ع����ق����دت ال���ل���ج���ن���ة ال���ط���الب���ي���ة ال��ع��ل��ي��ا 
اجتماعها الثاين برئا�سة معايل مدير 
الداود  عبدالرحمن  الدكتور  اجلامعة 
وح�سور عميد �سوؤون الطالب الدكتور 

مريع الهبا�ض.
وا���س��ت��م��ر ال���ل���ق���اء ث����الث ���س��اع��ات 
متوا�سلة قدم خاللها مدير اجلامعة 
والإر����س���ادات  الن�سائح  م��ن  جم��م��وع��ة 

وم��و���س��وع��ات ال��ط��الب امل��ط��روح��ة، مت 
حلها خالل فرتة مل تتجاوز ال�سهرين، 
متثلت  امل�����س��ك��الت  ت��ل��ك  اأن  م��و���س��ح��ا 
يف ال��ب��وف��ي��ه��ات واخل����دم����ات امل��ق��دم��ة 
بع�ض  جتهيز  اإل��ى  بالإ�سافة  للطالب، 
املالعب وتوفري حار�سات اأمن وجتهيز 
بقية  اأن  اإل���ى  م�سريا  ال��ق��اع��ات،  بع�ض 
املو�سوعات يف طريقها للحل خا�سة ما 

التي تهم الطالب وحتافظ على هويته 
ال��وط��ن��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة امل��ع��ت��دل��ة، داع��ي��ا 
اخلدمات  من  ال�ستفادة  اإل��ى  الطالب 

التي تقدمها اجلامعة. 
مالحظات  ال��داود  ا�ستعر�ض  كما 
ال���ط���الب ال��ت��ي ع��ر���س��ت يف الج��ت��م��اع 
ال�����س��اب��ق وم���ا مت ح��ي��ال��ه��ا، ح��ي��ث ك�سف 
م�سكالت  م��ن   %90 م��ن  اأك���رث  اأن  ع��ن 

يتعلق منها باملباين والإن�ساءات. ووجه 
الدود الإدارات بالبدء باتخاذ اإجراءات 

تنفيذية حولها .
كما �سدد على �سرورة فتح قنوات 
ال���ت���وا����س���ل م���ع ال���ط���ال���ب وال���س��ت��م��اع 
ل��ه وت��ل��ب��ي��ة ح��اج��ات��ه، م��ق��دم��ا ال��دع��وة 
ل���ل���ط���الب م����ن اأج������ل ال���ت���وا����س���ل م��ع��ه 

مبا�سرًة عن طريق »وات�ض اآب«.

ببلقرن  والآداب  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
)ب��ن��ني( ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��دي��ري��ة ال��دف��اع 
تثقيفية  ب��امل��ح��اف��ظ��ة، حم��ا���س��رة  امل���دين 
حتت �سعار )نحو جمتمع اآمن( مبنا�سبة 
 201٤ لعام  امل��دين  للدفاع  العاملي  اليوم 
�����س����ارك ف��ي��ه��ا ك����ل م�����ن  ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة 
الدكتور مفلح بن دخيل الأكلبي، واملقدم 

خالد بن زايد القرين.
وت�����س��م��ن��ت امل��ح��ا���س��رة ع���دة حم���اور 
�سملت كيفية حتقيق الوقاية من احلريق، 
وخم��اط��ر ال�����س��ي��ول، وخم��اط��ر ال��ك��ه��رب��اء 
وترك الأدوية يف متناول الأطفال؛ ف�سال 
امل�سوؤولية  حتمل  على  ال��ط��الب  ح��ث  ع��ن 
وتوعية  املخاطر  تلك  جت��اه  الجتماعية 
تقدمي   املحا�سرة،  و�ساحب  بها.  املجتمع 
واأ�سرارها  املخاطر  تلك  تبني  من�سورات 

على الفرد واملجتمع.
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آل مريع يوقع 
»خطاب الجنون« 

بمعرض الرياض
وق���ع رئ��ي�����ض ن����ادي اأب��ه��ا الأدب�����ي ع�����س��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض 
ب��اجل��ام��ع��ة، ال��دك��ت��ور اأح��م��د ب��ن علي اآل م��ري��ع الأرب��ع��اء 
امل��ا���س��ي  ك��ت��اب��ه اجل���دي���د )خ���ط���اب اجل���ن���ون يف ال���رتاث 
العربي: احل�سور الفيزيائي والغياب الثقايف( يف من�سة 
وزارة الثقافة والإعالم الر�سمية لتوقيع الكتب مبعر�ض 

الريا�ض الدويل للكتاب201٤. 
وح���ل ���س��ي��ف��ا ع��ل��ى ���س��رف��ة ك��ب��ار امل��وؤل��ف��ني يف ج��ن��اح 
 336 يف  الكتاب  اأ���س��درت  التي  العبيكان  مبكتبة  املعر�ض 
خ�س�ض  ف�����س��ول،  �ستة  يف  املتو�سط  القطع  م��ن  �سفحة 
الف�سالن الأول والثاين ملفهوم العقل واجلنون ب�سفتهما 
بعنوان  فجاء  الثالث  الف�سل  اأم��ا  تراثيني،  م�سطلحني 
الرابع  الف�سل  يف  ج��اء  فيما  ال��ل��غ��ة(،  يف  اجل��ن��ون  )تلقي 
)تلقي اجلنون يف منطقة املفاهيم(، ويف الف�سل اخلام�ض 
وجاء  الفقهية(،  املوؤ�س�سة  ممار�سات  يف  اجلنون  )خطاب 

ال�ساد�ض بعنوان )خطاب اجلنون يف املمار�سات الأدبية(.
يذكر اأن الكتاب يف اأ�سله اأطروحة دكتوراه يف النقد 
الثقايف بجامعة امللك �سعود حتت اإ�سراف الناقد الأ�ستاذ 
الكتاب مبقدمة  ال��ذي خ�ض  الغذامي  اهلل  عبد  الدكتور 

»حكاية هذا الكتاب«.
أحمد العياف 
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والدرا�سات  البحوث  معاهد  عمداء  عقد 
ال���س��ت�����س��اري��ة يف اجل���ام���ع���ات ال�����س��ع��ودي��ة 
وممثلوهم، لقاءهم ال�ساد�ض الذي نظمته 
ج��ام��ع��ة ح��ائ��ل مب��دي��ن��ة ح���ائ���ل، ب��رع��اي��ة 
م��ع��ايل وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل الأ���س��ت��اذ 

الدكتور خالد بن حممد العنقري.

ت�سمنت  ي��وم��ني  م���دار  على  اجلل�سات 
حلقات نقا�ض وور�ض عمل. من جانبه 
وج������ه م���ع���ه���د ال����ب����ح����وث واخل�����دم�����ات 
ال�سكر  ح��ائ��ل  ب��ج��ام��ع��ة  ال���س��ت�����س��اري��ة 
وال���ت���ق���دي���ر ل���ل���ع���م���داء وم�����ن مي��ث��ل��ه��م 
لإج��اب��ت��ه��م ال���دع���وة، وح��ر���س��ه��م على 

وقعت اجلامعة موؤخراً عقد اتفاقية تدريب ملن�سوبيها بالتعاون مع مركز)روؤية اإيجابية( للتدريب ، بح�سور عميد عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر الدكتور مبارك بن �سعيد 
حمدان . وتهدف التفاقية اإلى حتقيق اأهداف عديدة  منها:  تطوير اأداء املوظف مبا يتلقاه يف التدريب من معلومات جديدة واآليات متكن اجلامعة من �سغل وظائفها الإ�سرافية 
واملهمة باأ�سخا�ض �سقلهم التدريب مبا ا�ستجد يف جمال العمل الوظيفي من اأفكار تطويرية واإجراءات جديدة . ومبوجب هذه التفاقية، �سيتم تقدمي دورة ال�ستثمار الفعال 
للوقت ملوظفي وموظفات اجلامعة املثبتني اجلدد. ح�سر التوقيع كل من وكيل عمادة �سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�ض واملوظفني للتطوير والتقنية الدكتور علي العلياين، ووكيل 

عمادة خدمة املجتمع ل�سوؤون التعليم والتدريب الدكتور علي اآل يا�سر، ورئي�ض ق�سم التدريب يف عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر الأ�ستاذ اإبراهيم حمرز.
علي آل سعيد

حلقات نقاش 
وورش عمل 
خالل اجتماع 
عمداء البحوث

الجامعة و »رؤية« يوقعان اتفاقية تدريب موظفي الجامعة

جامعة  مدير  معايل  اللقاء  وافتتح 
حائل الأ�ستاذ الدكتور خليل بن اإبراهيم 
ف��ي��ه��ا ���س��رورة  ت��ن��اول  الإب���راه���ي���م بكلمة 
بينها  فيما  البحوث  معاهد  بني  التعاون 

خلدمة اجلامعات ال�سعودية .
وان��ع��ق��د خ���الل ال��ل��ق��اء ع���دد من 

امل�����س��ارك��ة ال��ت��ي ت��ع��ود ع��ل��ى اجل��ام��ع��ات 
ال�����س��ع��ودي��ة ب��ن��ت��ائ��ج اإي���ج���اب���ي���ة خ��الل 
وال�ست�سارات  البحوث  معاهد  م�سرية 
امل�ستقبل  يف  ال�سعودية  اجل��ام��ع��ات  يف 

القريب.
عبد اهلل زارب 

محاضرة عن الزمالة البريطانية 
في المحاسبة

ال��دويل  املحا�سر  واملالية،  الإداري���ة  العلوم  بكلية  املحا�سبة  ق�سم  ا�ست�ساف 
الدكتور �سامي ناثان باملدرجات املركزية لإلقاء حما�سرة لطالب ومن�سوبي 
 ACCA املحا�سبة  الربيطانية يف  الزمالة  كيفية احل�سول على  الكلية عن 

.IFRS وكذلك دبلوم يف املعايري الدولية
بق�سم  الثقافية  اللجنة  بها  تقوم  التي  الأن�سطة  �سمن  ذل��ك   ويدخل 
املحا�سبة علما اأنه يف ال� 23 من ال�سهر املا�سي، مت ا�ست�سافة  الع�سو التنفيذي 
للهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني SOCPA الدكتور حممد �سليمان 
ال�سعودية  ال��زم��ال��ة  ع��ل��ى  احل�����س��ول  كيفية  ع��ن  حم��ا���س��رة  لإل��ق��اء  العقيل 
عند  عليها  للح�سول  اجلامعة  يف  املحا�سبة  ق�سم  لطالب  املتاحة  والفر�ض 

تخرجهم.

مركز األميرسلطان
للبحوث يزور السودة

علي آل سعيد 
وال��درا���س��ات  للبحوث  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن  �سلطان  الأم���ري  م��رك��ز  من�سوبو  زار 
البيئية وال�سياحية، موؤخرا، جبل ال�سودة لتفقد الأنظمة املختلفة التي مت 
العربية  اململكة  يف  املياه  متثل  حيث  الأم��ط��ار،  من  املياه  حل�ساد  تطبيقها 
يف  الأ�سا�سية  الركيزة  القاحلة،  واملناخية  البيئية  ظروفها  بحكم  ال�سعودية 
تواجه  التي  امل�سكالت  اأه��م  من  باململكة  املياه  ن��درة  وتعد  عمليات  التنمية، 

التنمية القت�سادية والجتماعية.
 وتزداد هذه امل�سكلة تعقيدا ب�سبب حمدودية امل�سادر املائية الطبيعية 
اإلى  بالإ�سافة  التقليدية،  امل�سادر غري  عليها من  تكاليف احل�سول  وزي��ادة 
تزايد الطلب على املياه لالأغرا�ض املختلفة خ�سو�سا يف  القطاع الزراعي.  
و�سيمثل عدم توافر املياه يف اململكة بكميات كافية لالأغرا�ض املختلفة م�سكلة 
م�ستمرة حتى يتو�سل اإلى توازن مائي م�ستقر بحيث يعو�ض ب�سفة مطردة 
النق�ض يف املخزون املائي ال�سرتاتيجي الناجت من ال�ستهالك الذي يحدده 

الطلب الكلي للمياه جلميع الأغرا�ض.
يعد ح�ساد املياه و�سيلة اقت�سادية فعالة للحفاظ على املياه وزيادة املتاح 
تاأثري اجلفاف وهو تقليد قدمي مت  منها لال�ستخدام وو�سيلة للتقليل من 
اآلف ال�سنني يف معظم الأرا�سي اجلافة يف العامل، وجرى  ا�ستخدامه منذ 
تطوير تقنياتها وكان معظمها لأغرا�ض الري، اأ�سف اإلى ذلك متتع املنطقة 
يجب  فريد  نباتي  بتنوع  ال�سعودية  العربية  اململكة  من  الغربية  اجلنوبية 
احلفاظ عليه. ا�سفرت الدرا�سة ال�سريعة عن تفقد مكونات نظام ح�ساد املياه 

يف اأجزائه الثالثة وه��ي:
.Catchment area املياه  حجز  • منطقة 

ويق�سد بها حجز املياه ب�سكل موؤقت متهيد لنقلها اإيل منطقة التخزين
.Collection device التخزين •  و�سيل�ة 

وهو املكان الذي حتتجز  ب�ه املياه من وقت جتميعها وحتي  ا�ستخدامها
.Conveyance System النقل  •  نظام 

املياه يف بع�ض الأحيان نقلها من منطقة  اأنظمة ح�ساد  حيث تتطلب 
الحتجاز اإيل منطق�ة التجميع عن طريق قنوات اأو اأخاديد.
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الجامعة تنظم الملتقى األول إلعالميي عسير
علي آل سعيد، منصور كويع 

الأ�ستاذ  اجلامعة  م��دي��ر  م��ع��ايل  اأ���س��اد 
الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود 
اإي����اه بالكبري  ب����دور الإع�����الم وا���س��ف��ا 
والبناء، لكونه �سريكا اأ�سا�سيا  للنجاح 
وتخطي العقبات، واأ�ساف »يجب علينا 
لردم  ج��دي  ب�سكل  العمل  اجلامعة  يف 
تقارب  هناك  يكون  واأن  الفجوة،  هذه 

بني اجلميع«.
ج�����اء ذل�����ك خ�����الل ك��ل��م��ت��ه ال��ت��ي 
لإعالميي  الأول  اللقاء  خالل  األقاها 
اجلامعة  نظمته  ال��ذي  ع�سري  منطقة 
م�����س��اء الث��ن��ني امل��ا���س��ي ب��ف��ن��دق ق�سر 
اأب���ه���ا، ب��ح�����س��ور رئ��ي�����ض ق�����س��م الإع����الم 
والت�����������س�����ال امل���������س����رف ع���ل���ى امل���رك���ز 
الإع���الم���ي ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ب���ن �سويل 
للجامعة  الر�سمي  واملتحدث  القرين، 
ال���دك���ت���ور حم��م��د ح���ام���د ال��ب��ح��ريي، 
واإعالميات  اإعالميي  من  والع�سرات 

املنطقة.
 وك�������ان ال����ل����ق����اء ال�������ذي ا���س��ت��م��ر 
���س��اع��ت��ني ق���د ه����دف اإل�����ى م���د ج�����س��ور 
التوا�سل مع كافة اجلهات الإعالمية 
لت�سافر اجلهود  و«ردم الفجوة » بني 

الأكادمييني والإعالميني.

املجال  يف  �سواء  له  اخلدمات  وتقدمي 
م�ستوى  على  اأم  الأه��ل��ي  اأم  احلكومي 
فعالية   ب���اآخ���ر  وا���س��ت�����س��ه��د  الأف��������راد«، 
نظمتها اجلامعة يف هذا ال�سدد، وهي 
م��ل��ت��ق��ى ال�����س��راك��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  وق���ال 
»�سوف نقدم جائزة لل�سراكة املجتمعية 
ب��اإذن  ع��ام  ب�سكل  الوطن  م�ستوى  على 

اهلل«.
 وط�����ل�����ب ال�������������داود م������ن ج��م��ي��ع 
يف  وال��و���س��وح  ال�سفافية  الإع��الم��ي��ني 
ال��ط��رح،  وق���ال »ن��ح��ن يف ه��ذا امللتقى 
دع��اي��ة عن  ت��ق��دمي  اأو  تلميع  ن��ري��د  ل 
تقدمي  اأج��ل  من  هنا  نحن   ، اجلامعة 
ر���س��ال��ة مهمة جت���اه ال��وط��ن ال��غ��ايل«، 
و�سبابها  اململكة  تواجهه  ما  اأن  موؤكدا 
م��ن ���س��غ��وط وحت��دي��ات م��ن ع���دد من 
كافة  على  يوجب  ال�سالة«  »ال��ت��ي��ارات 
املوؤ�س�سات الوطنية واملجتمعية الحتاد 
وال����وق����وف �سفا  امل���ج���الت  يف ج��م��ي��ع 
واح��دا �سد كل ما ي�سيء لهذا الوطن 

الغايل و�سبابه.
»اآف��اق« قال الداود  وعن �سحيفة 
»  اجل��ام��ع��ة ت��ف��خ��ر ب��ال�����س��ح��ي��ف��ة وم��ا 
ب�سهادة اجلميع  قدمته منذ �سدورها 
داخل اجلامعة وخارجها، فهي تخطت 

احلدود ولزلنا ننتظر منها املزيد«.

ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، و���س��م��و ال��ن��ائ��ب ال��ث��اين 
بن  الأم��ري مقرن  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
اأم��ري  و�سمو  اهلل،  حفظهما  عبدالعزيز 
امللكي  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ع�����س��ري  منطقة 
الأمري في�سل بن خالد بن عبد العزيز، 
الذي يتابع ب�سكل دوري اأعمال اجلامعة.

أكبر مركز إعالمي
وك�����س��ف ال�����داود اأي�����س��ا ع��ن اإن�����س��اء اأك��رب 
امل��دي��ن��ة  يف  متخ�س�ض  اإع���الم���ي  م��رك��ز 
اجلامعية بالفرعاء، وقال« ن�سعر اأنه من 
املركز  هذا  مثل  نقدم  اأن  علينا  الواجب 
تكون  اأن  ويجب  التخ�س�سات،  جميع  يف 
ه��ن��اك ���س��راك��ة ب��ني اجل��ام��ع��ة والإع����الم 
امل���وؤمت���رات  اإق���ام���ة  يف  تخ�س�ساته  ب��ك��ل 
واللقاءات والندوات التي تخدم املجتمع 
كافة«، كما اأعلن عن اإن�ساء كلية لالإعالم  

خالل الأعوام املقبلة.
واأكد اأي�سا اأنه لن تكون هناك مبان 
م�ستاأجرة لكليات البنات يف ُمقبل الأيام،  
وقال »حظينا بدعم كبري اأ�سهم يف اإعادة 
اإن�ساء مباين كليات البنات يف حمافظات 
املنطقة ولن يكون لدينا قريبا اأي مبنى 
م�ستاأجر باإذن اهلل،  ونتطلع اإلى اأن يكون 

هناك اأكرث من جامعة يف املنطقة ».
حماربة  يف  اجلامعة  �سيا�سة  وع��ن 

ويف ب��داي��ة ال��ل��ق��اء رح���ب ال����داود 
ب��ج��م��ي��ع الإع����الم����ي����ني احل���ا����س���ري���ن  
وق����ال« ه���ذه امل���ب���ادرة ال��ت��ي ق��ام��ت بها 
ن�سعر  لأننا  علينا  واجب  اجلامعة هي 
املنطقة  جت����اه  ال��ك��ام��ل��ة  ب��امل�����س��وؤول��ي��ة 
ق�سم  تاأ�سي�ض  بعد  وخا�سة  واإعالمها، 

الإعالم والت�سال«.

عتاب
ال��داود عتبه على �سحفيي  ومل يخف 
واع��دة  منقطة  ع�سري  وق���ال«  املنطقة 
تزخر بالعديد من املزايا التي اأرى اأن 
الإعالم مل ينجح حتى الآن يف اإبرازها 

بال�سكل املاأمول واملطلوب«.
  وع������ن ل���ق���ائ���ه ب���الإع���الم���ي���ني 
ال��داود  اأك��د  منه،  املن�سودة  والأه����داف 
اأنه يجب اأن يكون هناك »اتفاق وتعاون 
وت��وا���س��ل واحت�����اد« ب��ني الأك��ادمي��ي��ني 
وامل��ه��ن��ي��ني وق�����ال« ه���ذا واج��ب��ن��ا جت��اه 
اأي  اأو  الإع����الم،  تخ�س�ض  يف  املهنيني 

تخ�س�ض اآخر«.
واأ���س��اف  »كما يعلم اجلميع فاإن 
هي:  رئي�سية  اأه��داف  ثالثة  للجامعة 
املجتمع،   وخدمة  والبحث،  التدري�ض، 
واجلامعة بداأت بخطوات قوية لي�ست 
قول بل فعال، وذلك مب�ساركة املجتمع 

الفرعاء
امل��دي��ن��ة اجلامعية  وخ���الل ح��دي��ث��ه ع��ن 
اأ�سخم  تعد من  اأن��ه��ا   اأو���س��ح  بالفرعاء، 
واأكرب املدن اجلامعية بال�سرق الأو�سط، 
م�����س��ريا اإل�����ى اأن���ه���ا ت��ق��ع ع��ل��ى م�����س��اح��ة 
ق���دره���ا ث��م��ان��ي��ة م���الي���ني م���رت م��رب��ع، 
ن�سمة،  األ����ف(   100( م��ن  لأك���رث  وتت�سع 
وحت��ت��وي ع��ل��ى ع���دد ك��ب��ري م��ن الكليات 
الأب��ح��اث،  وم��راك��ز  امل�ساندة  وال��ع��م��ادات 
هيئة  اأع�ساء  م��ن  لكل  �سكن  جانب  اإل��ى 
ال��ت��دري�����ض وال���ط���الب وال��ط��ال��ب��ات على 
مدينة  اإل��ى  بالإ�سافة  امل�ستويات،  اأرق��ى 
ريا�سية تت�سع لأكرث من 20 األف متابع، 
ونفق للخدمات يبلغ طوله  17 كيلو مرت 

يخدم املدينة ب�سكل عام.
اجلامعية  املدينة  اأن  اأي�سا  وب��ني   
ت�������س���م  اأك�������رب م�������س���رح ع���ل���ى م�����س��ت��وى 
و«ه��ذا  مقعد،  ل����٤600  ي�ستوعب  اململكة 
ال�سياحية  �سيخدم املنطقة يف ن�ساطاتها 

وامل�سرحية املقبلة باإذن اهلل« .
م��ن دعم  �سكره لكل  ال���داود  وق���دم 
ال��ك��ب��رية ويف  امل��دي��ن��ة اجلامعية  واأ���س�����ض 
ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  مقدمتهم 
�سعود  اآل  العزيز  امللك عبد اهلل بن عبد 
الأم���ني  ع��ه��ده  ويل  و���س��م��و  اهلل،  حفظة 
امل��ل��ك��ي الأم����ري �سلمان  ���س��اح��ب ال�����س��م��و 

اأن معاجلة  ال��داود  ال�سالة، بني  الأفكار 
الفكر ال�سال تاأخذ حيزا من اهتمامات 
العلمية،  الأب��ح��اث  خ��الل  م��ن  اجلامعة 
ك���ا����س���ف���ا ع�����ن ت�����س��ك��ي��ل جل���ن���ة لإق����ام����ة 
واأخ���رى  الأم����ر،  ب��ه��ذا  متعلقة  منا�سط 
الثقافة  م��ادة  النظر يف حمتوى  لإع���ادة 
تقدمها  برامج  جانب  اإل��ى   ، الإ�سالمية 
عمادة �سوؤون الطالب بخطتها القادمة. 
ك��م��ا حت���دث ع��ن ك��را���س��ي الأب��ح��اث 
العلمية باجلامعة، ومهام اللجنة العليا 
ت�سكيلها  مت  ال��ت��ي  ال��ع��ل��م��ي��ة  ل��ل��ك��را���س��ي 

حديثا.

سوق العمل
علي  الدكتور  الأ�ستاذ  رح��ب  جانبه  من 
الإعالميني  بجميع  ال��ق��رين  �سويل  ب��ن 
والإع����الم����ي����ات  وت���ط���رق اإل�����ى »ال�����دور 
الإيجابي« لالإعالم يف نقل الوقائع بكل 
مهنية،  ويف حل بع�ض امل�سكالت التي قد 

حتدث يف اأي من�ساأة حكومية .
واأل���ق���ى ال�����س��وء ع��ل��ى اإن�����س��اء ق�سم 
الإع��������الم  ب���اجل���ام���ع���ة  وم����ا واك���ب���ه من 
»م��ت��اب��ع��ة دق��ي��ق��ة م��ن اأج����ل اخ��ت��ي��ار اأه��م 
ال��ت��خ�����س�����س��ات ال���ت���ي ت��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات 
وتواكب  والإقليمي،  املحلي  العمل  �سوق 

الإعالم احلديث يف �ستى املجالت«.
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القرين  اأو�سح  مت�سل،  �سياق  ويف 
�سحيفة  اأول  لتكون  »اآف���اق«  تطوير  اأن 
ت�����س��ت��خ��دم ن���ظ���ام »ال����وي����ب« ي��ع��د اأم����را 
اجلامعية  لل�سحافة  ي�سجل  اإي��ج��اب��ي��ا 
امللك خالد ب�سكل  ب�سكل عام، وجلامعة 
خ���ا����ض، م���وؤك���دا اأن ال�����س��ح��ي��ف��ة  ت���وزع 
بع�ض  ن�����س��خ��ة، يف  األ�����ف   ٤٥ م���ن  اأك�����رث 
اآلف   10 ت���وزع  اأن��ه��ا  كما  اململكة،  م��دن 
ن�سخة داخل �سحيفة الوطن مبدينتي 

الريا�ض واأبها.
وك�����س��ف ال���ق���رين ال��ن��ق��اب ع���ن اأن 
اجلامعة �ستوقع حزمة من العقود التي 
الإع���الم،  ق�سم  وطالبات  ط��الب  تخدم 
�سحيفة  »كر�سي  عقد  توقيع  اأب��رزه��ا: 
اجل��زي��رة ل��الإع��الم ال�����س��ع��ودي« وهيئة 
تعاون  واتفاقية  والتلفزيون،  الإذاع����ة 
م��ع ق��ن��اة ال��ع��رب��ي��ة، ت��ه��دف اإل���ى تدريب 
طالب وطالبات ق�سم الإعالم، يف القناة  
وموقعها على النرتنت » العربية نت«.

ك��م��ا اأك����د اأن ال���ه���دف م���ن اإن�����س��اء 
تقدمي  هو  باجلامعة  العالمي  املركز 
ال�سحفيني،  ل��ك��اف��ة  واف���ي���ة  م��ع��ل��وم��ات 
اأن��ه   ال���دائ���م م��ع��ه��م، مبينا  وال��ت��وا���س��ل 
م�ستمال  ومغاير،  جديد  ب�سكل  �سيكون 
ع��ل��ى  ا���س��ت��دي��و ت��ل��ف��زي��وين، وا���س��ت��دي��و 
اإذاع�������ي ل��ت��وث��ي��ق ف��ع��ال��ي��ات ون�����س��اط��ات 
اجلامعة، واحت�سان الربامج التدريبية 

التي يقدمها طالب ق�سم الإعالم.
يف خ���ت���ام ال����ل����ق����اء، اأج�������اب م��ع��ايل 
الإع��الم  ق�سم  ورئي�ض  اجل��ام��ع��ة،  مدير 
للجامعة  الر�سمي  واملتحدث  والت�سال، 

على اأ�سئلة الإعالميني والإعالميات.
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لبن

ت ا
ليا

عمادة القبولك
والتسجيل

ال���ق���ب���ول  ع����م����ادة  وك����ال����ة  زارت 
احل�������س���ان���ة  دار  وال���ت�������س���ج���ي���ل، 
الج��������ت��������م��������اع��������ي��������ة ب�������اأب�������ه�������ا 
ب�����ق�����ي�����ادة ال�������دك�������ت�������ورة ح����ن����ان 
ب��رن��ام��ج  ال�سعيدي. وا�ستمل 
العديد من  تنظيم  على  الزيارة 
امل�����س��اب��ق��ات وال���ه���داي���ا وع��رو���ض 

ومقاطع فيديو واأنا�سيد.
�أمرية �سحيم 

عمادة التطوير
األكاديمي

اأق�������ام�������ت م�������س���ت�������س���ارة ع����م����ادة 
ال��ت��ط��وي��ر الأك����ادمي����ي واجل����ودة 
ال��دك��ت��ورة ت��ه��اين حم��رم ح�سن، 
اجلامعي  امل��رك��ز  بطالبات  ل��ق��اء 
خمتلف  م��ن  الطالبات  لدرا�سة 
تقييم  ا�ستبيانات  الكليات، حول 
تعبئتها  املقرر ومناق�سة طريقة 
مع  تنا�سبها  وم��دى  و�سياغتها 
ال��ط��ال��ب��ات. و����س���ددت ال��دك��ت��ورة 
ال�ستبيانات  اأهمية  على  تهاين 
واأهمية امل�سداقية وال�سفافية يف 
تعبئتها، مو�سحة مدى تاأثريها 

اليجابي فيما بعد.
�سميه �ل�سهر�ين

كلية المجتمع
أبها

الجتماع  املا�سي،  الأربعاء  عقد 
بكلية  الخ��ت��ب��ارات  للجنة  الأول 
امل���ج���ت���م���ع ب���اأب���ه���ا مب���ق���ر وح����دة 
ال���ت���ط���وي���ر واجل���������ودة وا���س��ت��م��ر 
ع��ل��ى م����دار ث��الث��ة اأي����ام �سهدت 
الخ��ت��ب��ارات  وم��راج��ع��ة  مناق�سة 
النهائية للف�سل الدرا�سي الأول 
جودتها  حيث  م��ن   1٤3٥-1٤3٤
الختبارات  ملعايري  ومطابقتها 

التح�سيلية.
ب��ح�����س��ور  الج����ت����م����اع  ومت 
رئ����ي���������ض ال����ل����ج����ن����ة ال�����دك�����ت�����ورة 
وال��ع�����س��وات،  م�سطفى  ���س��ام��ي��ة 
و�سباح  راأف��ت،  اأمينة  الدكتورات 
ف��ت��ح��ي، ودع�����اء ال��ع��ط��ار واأجن���م 
اأح�����م�����د، والأ�������س������ت������اذات اأم������رية 
ال��دي��ن،  �سعد  و���س��ف��اء  معت�سم، 
وجن����������الء حم�����م�����د، وع���ائ�������س���ة 

الأن�ساري.
�سذى �ل�سربمي

كلية 
المجتمع

اأقامت اللجنة الدينية بالتعاون 
م����ع ال���ع���الق���ات ال���ع���ام���ة ب��ك��ل��ي��ة 
دينيا  ب��رن��اجم��ا  ب��اأب��ه��ا،  املجتمع 
ب���ع���ن���وان )ه���م�������س���ات اإمي���ان���ي���ة( 
ب��اآي��ات  ف��ي��دي��و  م��ق��اط��ع  تخللته 
اهلل  بعظمة  واأنا�سيد ت�ست�سهد 

�سبحانه وتعالى. 
 �سذى �ل�سربمي

كلية اإلدارة
واالقتصاد

الإدارة  ك���ل���ي���ة  ع���م���ي���دة  رع������ت 
�سمر  الدكتورة  باأبها  والقت�ساد 
الكلية  وكيلة  بح�سور  النعمي 
ال���دك���ت���ورة ح��ل��ي��م��ة ال�����س��ع��ي��دي، 
احل���ف���ل ال�����ذي ن��ظ��م��ه ال��ن�����س��اط 
مهرجان  لتفعيل  املنهجي  غ��ري 
ب��ال��ك��ل��ي��ة. وق��د  اجل���ن���ادري���ة 29 
ب�������داأ احل����ف����ل ب���ال�������س���الم امل��ل��ك��ي 
ت�����اله اإل����ق����اء ك���ل���م���ات وق�����س��ائ��د 
واأن���ا����س���ي���د وع����رو�����ض خم��ت��ل��ف��ة، 
ح������ول امل����ه����رج����ان وف���ع���ال���ي���ات���ه 
واأهمية  ال�سعبي  ال��رتاث  وح��ول 
املحافظة عليه من حيث املالب�ض 
والأط����ع����م����ة  ال����زي����ن����ة  واأدوات 

والفلكلور ال�سعبي.
مر�م ع�سريي

كلية المجتمع
أبها

اأع��������دت ك���ل���ي���ة امل���ج���ت���م���ع ب���اأب���ه���ا 
اخل���م���ي�������ض امل����ا�����س����ي ب���رن���اجم���ا 
خا�سا لالحتفال باليوم الوطني 
ل��ل��رتاث وال��ث��ق��اف��ة »اجل��ن��ادري��ة« 
املجتمع  كلية  ع��م��ي��دة  ب��ح�����س��ور 
والوكيلة  حمامة  اأب��و  منرية  د. 
���س��ام��ي��ة م�����س��ط��ف��ى. و���س��ه��د  د. 
تراثي  اإقامة معر�ض  الربنامج، 
وت����ق����دمي امل�����اأك�����ولت ال�����س��ع��ب��ي��ة 
م���ن امل��ن��ط��ق��ة. وحت���دث���ت بع�ض 
الطالبات عن الرتاث ال�سعودي، 
وطنية  اأن�����س��ودة  طالبة  وق��دم��ت 
�سبقت عر�ض مقاطع فيديو عن 

تراث الوطن.

العلوم واآلداب
بخميس

ن���ظ���م���ت ع�����ي�����ادة ك���ل���ي���ة ال���ع���ل���وم 
ب��خ��م��ي�����ض  مب���ج���م���ع2  والآداب 
م�سيط، زيارة ميدانية مل�ست�سفى 
ال���ن�������س���اء والأط������ف������ال ب��خ��م��ي�����ض 
م�����������س�����ي�����ط جت�����ول�����ت خ����الل����ه����ا 
ال��ط��وارئ  ع��ل��ى ق�سم  ال���زائ���رات 
لالأطفال.  اخلارجية  والعيادات 
كما ق��دم ال��ف��ري��ق ال��زائ��ر، ع��ددا 
املر�سى  لالأطفال  الهدايا  م��ن  

والورود لالأمهات املرافقات.
فاطمة حمد�ن

العلوم واآلداب
بخميس

والآداب  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  يف  اأق���ي���م 
جممع2 بخمي�ض م�سيط برنامج 
الفرتا�سية«  »الف�سول  بعنوان 
اف���ت���ت���ح ب��ك��ل��م��ة ت��رح��ي��ب��ي��ة ع��ن 
حم��ت��وي��ات ال���ربن���ام���ج، اإ���س��اف��ة 
اإع��داد الطالبات  اإلى عر�ض من 
الف�سول  ملعنى  تو�سيحا  ت�سمن 
الفرتا�سية ومميزاتها وعيوبها 
ذك����ر بع�ض  ك��م��ا مت  وب��ي��ئ��ات��ه��ا. 
اأن���������واع ال��ت��ع��ل��ي��م الإل�����ك�����رتوين 
ب��اجل��ام��ع��ة وم���راح���ل���ه. ووزع����ت 
ملواقع  مطويات  الطالبات،  على 
ال����ت����وا�����س����ل اخل����ا�����س����ة ب���وح���دة 

التعليم اللكرتوين.
فاطمة حمد�ن

كلية العلوم
 واآلداب ببلقرن

اج��ت��م��ع��ت ع��م��ي��دة ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
والآداب ببلقرن الدكتورة عالية 
�سالح القرين مبن�سوبات الكلية 
لفتة  يف  معهن  ال��غ��داء  وتناولت 
ك��رمي��ة م���ن ال��ع��م��ي��دة.  ك��م��ا مت 
ت��ن��ظ��ي��م ع���دد م���ن الج��ت��م��اع��ات 
وبح�سور  الكلية  من�سوبات  م��ع 
ال������وك������ي������الت. وت������ه������دف ه����ذه 
الج�����ت�����م�����اع�����ات اإل����������ى ت���دع���ي���م 
من�سوبات  جميع  ب��ني  التوا�سل 
يعيق  م��ا  اأه��م  ومناق�سة  الكلية، 
على  اجل��م��ي��ع  واإط����الع  عملهن، 
ت���وج���ي���ه���ات ع����م����ادة اجل���ام���ع���ة، 
ق�سم  كل  من  املتميزين  وتكرمي 

خالل الف�سل الأول.
 �سادية عبد �لفتاح

كلية البنات
 في بلقرن

بلقرن،  يف  البنات  كلية  احتفلت 
يف  امل��دين  للدفاع  العاملي  باليوم 
وتطوير  املجتمع  خ��دم��ة  اإط����ار 
العمل اجلماعي بالكلية، نظمته 
بالتعاون  املجتمع  خدمة  وح��دة 
م���ع وح�����دة ال��ن�����س��اط ال��ط��اب��ي 
الفعاليات،  يف  و���س��ارك  بالكلية. 
بالتعاون  الكلية  اأق�����س��ام  جميع 
ب�سبت  امل���دين  ال��دف��اع  اإدارة  م��ع 
ال����ع����الي����ة وط����ال����ب����ات م����دار�����ض 
الربنامج  وتخلل  العام.  التعليم 
عالية  ال��دك��ت��ورة  للعميدة  كلمة 
اأحمد  للعقيد  كلمة  القرين، ثم 
حم���م���د ال����ق����رين حت�����دث ف��ي��ه��ا 
يف  ودوره  امل������دين  ال����دف����اع  ع����ن 
حماية املجتمع، ودور الأخري يف 
اأج���اب عن  امل��دن��ي��ة، ث��م  احلماية 

اأ�سئلة احل�سور.
�سادية عبد �لفتاح
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كلية العلوم 
اإلدارية

ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم الإداري������ة 
وامل��ال��ي��ة ال��ث��الث��اء امل��ا���س��ي حفل 
امل�ستجدين  ال��ط��الب  ا�ستقبال 
الدكتور  الكلية  عميد  بح�سور 
ع��ب��د ال�����س��الم ال���غ���ام���دي ال���ذي 
رحب يف كلمته بالطالب ونبههم 
اإل������ى ج��م��ل��ة م����ن الأم��������ور ال��ت��ي 
تهمهم يف م�سريتهم الأكادميية.

م����ن ج���ه���ت���ه  األ����ق����ى رائ����د 
عمر  اآل  حمود  الأ�ستاذ  الن�ساط 
ون��ادي  الكلية  تقدمه  عما  كلمة 
امل������ال والأع�����م�����ال م����ن اأن�����س��ط��ة 
ورح�������الت  ودورات  وب������رام������ج 
األ���ق���ى د. حممد  ث���م  ول����ق����اءات. 
خ����ط����اب ك���ل���م���ة ع�����ن الإر�������س������اد 
الأك���ادمي���ي، ت���اله  امل�����س��رف على 
بالكلية  الإل����ك����رتوين  ال��ت��ع��ل��ي��م 
د. اأ���س��ام��ة ���س��الم ���س��ارح��ا ن��ظ��ام 

البالك وطرق التعامل معه.
مانع �ملانع 

خدمة المجتمع
بلعصان

املجتمع  خدمة  بعمادة  انطلقت 
وال��ت��ع��ل��ي��م امل�����س��ت��م��ر ب��ل��ع�����س��ان، 
الف�سلية  الخ��ت��ب��ارات  م���وؤخ���را، 
خريجي  تاأهيل  برنامج  ملتدربي 

الدبلومات ال�سحية.
واأو������س�����ح ع��م��ي��د ال���ع���م���ادة  
ال����دك����ت����ور م����ب����ارك ب����ن ���س��ع��ي��د 
ح��ر���س��ت  ال���ع���م���ادة  اأن  ح���م���دان 
منت�سف  يف  الربنامج  ب��دء  منذ 
���س��ه��ر ذي احل��ج��ة ع���ام 1٤3٤ه����� 
وح���ت���ى و�����س����ول ال����ط����الب اإل����ى 
نهاية اجلزء الأول من التدريب 

ودخولهم قاعات المتحان.

كلية علوم 
الحاسب

 بح�سور وكيل اجلامعة لل�سوؤون 
وعميد  والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية 
الآيل،  مت  ع��ل��وم احل��ا���س��ب  كلية 
ع��ق��د ل���ق���اء م��ب��ا���س��ر م���ن خ��الل 
وح�����دة »الت�������س���ال ال��ت��زام��ن��ّي��ة«  
بق�سميها)علوم  الكلية  بطالبات 
احل��ا���س��ب ون���ظ���م امل��ع��ل��وم��ات (. 
ون��اق�����ض ال��ل��ق��اء ب��ع�����ض الأم�����ور 
واأج��اب  والتعليمية  الأك��ادمي��ي��ة 

على اأ�سئلة الطالبات.

نادي العمل 
التطوعي

���س��م��ن ف���ع���ال���ي���ات اأ����س���ب���وع 
ال�������س���ج���رة، اأق�������ام ن������ادي ال��ع��م��ل 
الأ���س��ب��وع  ب��اجل��ام��ع��ة،  التطوعي 
امل���ا����س���ي، ب���رن���ام���ج ت���وع���ي���ة ع��ن 
جرى  ب��ه��ا،  واله��ت��م��ام  ال�سجرة 
خ��الل��ه زرع ���س��ت��الت اأ���س��ج��ار يف 
امل�ساحات اخل�سراء داخل املدينة 
عميد  من  مب�ساركة  اجلامعية، 
���س��وؤون ال��ط��الب ال��دك��ت��ور مريع 

بن �سعد الهبا�ض. 

كلية علوم
الحاسب

احلا�سب  علوم  كلية  د�سن عميد 
ال��رّب��اع  ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل  الآيل 
ال��ربن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي لأع�����س��اء 
هند�سة  بق�سم  ال��ت��دري�����ض  هيئة 
بح�سور  وذل��ك  الآيل،  احلا�سب 
�سا�سي  ال��دك��ت��ور  الق�سم  رئ��ي�����ض 
هذا  تقدمي  و�سي�ستمر  كومارن. 
نقل  ي�ستهدف  ال���ذي  ال��ت��دري��ب 
والرفع  الأع�ساء،  اخل��ربات بني 
من م�ستواهم العلمي، اأ�سبوعيا، 

مب�ساركة كافة اأع�ساء الق�سم. 

عمادة خدمة
المجتمع

وقع عميد عمادة خدمة املجتمع 
وال���ت���ع���ل���ي���م امل�����س��ت��م��ر ال���دك���ت���ور 
حمدان  نا�سر  �سعيد  بن  مبارك 
اجلامعة  ملن�سوبي  تدريبيا  عقدا 
وم��ن�����س��وب��ات��ه��ا م��ع م��رك��ز »روؤي����ة 
بح�سور  ل��ل��ت��دري��ب،  اإي��ج��اب��ي��ة« 
وك���ي���ل ع����م����ادة �����س����وؤون اأع�������س���اء 
ه���ي���ئ���ة ال���ت���دري�������ض وامل���وظ���ف���ني 
ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل��������ودة ال���دك���ت���ور 
ع��ل��ي ال��ع��ل��ي��اين، ووك���ي���ل ع��م��ادة 
التعليم  ل�سوؤون  املجتمع  خدمة 
وال���ت���دري���ب ال���دك���ت���ور ع��ل��ي اآل 
ي��ا���س��ر، وذل����ك م��ن اأج����ل تقدمي 
للوقت،  الفعال  ال�ستثمار  دورة 
مل��وظ��ف��ي وم���وظ���ف���ات اجل��ام��ع��ة 

املثبتني حديثا.

كليتا العلوم
 واآلداب محايل

ال��ط��الب��ي بق�سم  امل��ج��ل�����ض  ع��ق��د 
ال���ل���غ���ة الإجن���ل���ي���زي���ة يف ك��ل��ي��ت��ي 
واملجتمع   والآداب  ال����ع����ل����وم 
الأول،  اجتماعه  ع�سري  مبحايل 
برئا�سة  الكلية  مقر  يف  م��وؤخ��را، 
ال�سيد  ال��دك��ت��ور  املجل�ض  رئي�ض 
الجتماع  وتناول  �سقف.  حممد 
امل���ج���ال�������ض  يف  اإجن�����������ازه  مت  م�����ا 
ال�������س���اب���ق���ة، وم�����س��ك��ل��ة ازدح�������ام 
ي��ع��ان��ي��ه بع�ض  ال���ق���اع���ات، وم����ا 
ال���ط���الب م���ن ���س��ع��وب��ة يف تعلم 

الإجنليزية.
�بر�هيم �لهاليل

كلية العلوم
واآلداب بتنومة

للدفاع  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  مبنا�سبة 
املدين قام عدد من طالب كلية 
عدد  مع  بتنومة  والآداب  العلوم 
م���ن اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض 
وامل����وظ����ف����ني، م�����وؤخ�����را، ب���زي���ارة 

مركز الدفاع املدين باملحافظة.
واط���ل���ع���وا خ����الل ال���زي���ارة 
يقوم  التي  والأع��م��ال  املهام  على 
ب��ه��ا امل��رك��ز ح���ال ح���دوث ك���وارث 
معها،  التعامل  وكيفية  واأزم��ات، 
املقام  املعر�ض  على  اطلعوا  كما 
للدفاع  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  مبنا�سبة 

املدين.

علوم وآداب
بيشة

نظم ق�سم الفيزياء بكلية العلوم 
بي�سة  يف  اجلامعة  بفرع  والآداب 
ج���ل�������س���ة ع���ل���م���ي���ة حت������دث ف��ي��ه��ا  
الأ�ستاذ امل�ساعد بالق�سم الدكتور 
ي���ح���ي���ى ع���ل���ي ح�������س���ن ع���ب���ي���دات 
يف  الكهربية  املو�سلية   « بعنوان 
النقية   Li2Ge7O15 ب���ل���ورات 

واملطعمة بالكروم واملنجنيز«.
ح�����س��ر اجل��ل�����س��ة ع����دد من  
وطالب  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء 

الق�سم.

شؤون أعضاء
هيئة التدريس

اجتمع عميد �سوؤون اأع�ساء هيئة 
ال��ت��دري�����ض وامل��وظ��ف��ني الأ���س��ت��اذ 
ال����دك����ت����ور ع����ب����داهلل ب����ن ه����ادي 
امل�سرف  القحطاين  مع كل من 
العام على الإدارة العامة لتقنية 
امل���ع���ل���وم���ات ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل 
لل�سوؤون  العام  واملدير  الوليدي، 
الأ�ستاذ حممد  املالية والإداري��ة 
امل�سرتيات  اإدارة  فرحان، ومدير 
الأ������س�����ت�����اذ ����س���ع���د ال�������س���ه���راين، 
الأ�ستاذ  ال�ستثمار  اإدارة  ومدير 
مدير  بح�سور  ال�����س��ه��ري،  ع��ل��ي 
التدري�ض  هيئة  ع��الق��ات  اإدارة 
العمادة  وم�ست�سار  وامل��وظ��ف��ني، 

الأ�ستاذ اأحمد علي فايع.

ين
لبن

ت ا
ليا

ك

عمادة شؤون
 الطالب

الطالب  ���س��وؤون  ع��م��ادة   �ساركت 
ال�ساد�ض  الجتماع  يف  باجلامعة 
والع�سرين لأمانة عمداء �سوؤون 
جمل�ض  دول  بجامعة  ال��ط��الب 
اأقيم  ال��ذي  اخلليجي،  التعاوين 
يف جامعة اجل��وف وناق�ض عددا 
لعمادات  املهمة  املو�سوعات  من 
�سوؤون الطالب يف اخلليج، مثل: 
حم�سر املجل�ض الطالبي املمثل 
ل���ه���ذه اجل���ام���ع���ات وال����رح����الت 
يف  امل�ساركة  ومكافاآت  اخلارجية 

الأن�سطة الطالبية وغريها.



مجتمع

امل�سلمني  الالعبني  من  لعدد  فيديو  مقطع  املتابعني  من  كبري  ع��دد  ت��داول 
اأيديهم  يرفعون  وهم  والعاملية  الأورب��ي��ة  الريا�سية  البطولت  يف  املحرتفني 
بالدعاء، وبع�ض منهم ي�سجد �سكرا هلل عز وجل عند ت�سجيل هدف اأو حتقيق 
انت�سار ريا�سي. مل مينعهم لعبهم الكرة يف اأقوى املناف�سات  العاملية من �سكر 
اهلل والفتخار بانت�سابهم لهذا الدين العظيم الذي اتخذوه منهجا حلياتهم، 
اأو  اإ���س��الم��ه��م،  وك���ان دع��اوؤه��م  ال��ع��امل  ومل ين�سهم لعبهم لأك���رب الأن��دي��ة يف 

�سجودهم عرفانا منهم بف�سل اهلل الذي جعلهم م�سلمني .
�سحيح اأن اأغلبهم ينحدرون من عائالت م�سلمة ولكنهم عا�سوا وتربوا 
يف الدول الأوربية ومل تن�سهم هذه الغربة وال�سهرة التي ينعمون بها دينهم بل 
اأ�سبحوا اأكرث مت�سكا به، واأ�سبحت هذه الدعوات وال�سجدات حترك عد�سات 

امل�سورين التي تربزها خالل املباريات.
فن�سعر  ل��ه،  وي�سجدون  اهلل  ي��دع��ون  ن�ساهدهم  عندما  بهم  يفخر  كلنا 
بعظمة هذا الدين الذي �ساوى بني النا�ض ومل يفرق بينهم ودعا اإلى املحبة 

وغر�ض القيم الأخالقية يف التعامل بني الب�سر. 
اإلى  امل�سلم  الإن�سان  يدعو  ال��ذي  الو�سطية  دين  الإ�سالمي  الدين   ، نعم 
قال  تعامالته،  كافة  يف  عليه  ي�سري  طريقا  ويجعله  و�سلوكه  بدينه  الفتخار 
َوَي��ُك��وَن  النَّا�ِض  َعلَى  ���ُس��َه��َداَء  ِلَتُكوُنوا  َو�َسًطا  ���ًة  مَّ اأُ َجَعْلَناُكْم  }َوَك��َذِل��َك  تعالى 

�ُسوُل َعلَْيُكْم �َسِهيًدا{ )البقرة: 1٤3( . الرَّ
م�سعود  جن�سية،  الأمل��اين  الإجنليزي،  الأر�سنال  لعب  ت�ساهد  اأن  مفرح 
اأوزيل الذي ينحدر من اأ�سول تركية وهو يدعو اهلل عند كل بداية مباراة، واأن 
ت�ساهد لعبا مثل الفرن�سي فرانك ربري وغريهم كثري من الذين مل مينعهم 
اإ�سالمهم من اأن  يكونوا من اأكرث لعبي العامل متيزا، واملفرح جدا اأن منهم 
من بداأ يف تعلم اللغة العربية ليتمكن من قراءة القراآن واأداء ال�سالة، بل اإن 
بع�سا منهم يجرب ناديه على تغيري نظام عمله يف �سهر رم�سان ليتمكن من 
ال�سيام بطريقة �سحيحة، ول توؤثر هذه املطالب يف م�ستواهم بل ل يزالون 

حمل فخر مدربيهم وزمالئهم الالعبني ب�سلوكهم ومت�سكهم بقيمهم.

الق�سايا  بع�ض  لهم مواقف جتاه  كانت  اأورب��ا  اأندية  م�سلمي  بع�ض من 
ي�ستغل  كما  ح��رج،  اأو  خ��وف  دون  م��ن  عالنية  مواقفهم  واأع��ل��ن��وا  الإ�سالمية 

بع�سهم الإجازات وانتهاء املو�سم الكروي لأداء احلج اأو العمرة.
يجب  ال��ذي��ن  الالعبني  م��ن  لغريهم  ق���دوة  يجعلهم  بدينهم  مت�سكهم 

عليهم افتخارهم بهذا الدين العظيم. �سكرا.
*  نائب رئي�ض التحرير

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

العبو أوروبا

مباذ� حتبني �أن تقدمي نف�سك ؟
م���ن���رية ����س���ع���د.. اأح�����ب ال����ف����األ وال��ت��غ��ي��ري 
والتجديد واأقبل التحدي واأكره الروتني 
اململ.. راحلة من دنيا فانية، م�سافرة اإلى 

دار باقية، واأ�ساأل اهلل الفردو�ض الأعلى.

تاريخك �لوظيفي؟
ه��ن��اك ع���دة وظ��ائ��ف ت��درج��ت ف��ي��ه��ا منذ 
الرتبية  بكلية  ت��وظ��ف��ت  ف��ق��د   1٤23 ع���ام 
)الأق�سام الأدبية( بعد  تخرجي  مبا�سرة.
ب�������داأت ع��م��ل��ي مب�����س��رف��ة اأم������ن ث��م 
م�����س��رف��ة ���س��ب��ك��ات ث���م م�����س��رف��ة ب��امل��ك��ت��ب��ة 
ال���ت���ع���اون���ي���ة، ث����م ����س���ك���رت���رية ب�����س��ن��دوق 
الطالبات ثم م�سرفة م�ساريع،  كل ذلك 

يف كلية الرتبية القدمية.
�سوؤون  اإل��ى مكتب  انتقلت  ذلك  بعد 
ثم  النتائج  م�����س��وؤول��ة  امل��وظ��ف��ات لأ���س��ب��ح 
م�سرفة قاعات ثم رئي�سة وحدة الت�سغيل 
وال�سيانة، ومل اأمكث طويال حتى انتقلت 

اإلى عمادة القبول والت�سجيل  من�سقة. 
وق���د  ���س��ارك��ت يف ع��دد م��ن اللجان، 

واأنا ع�سوة  اأك�سبني خربات جديدة،  مما 
اأع���م���ال م��رك��ز ق��ي��ا���ض ويف اخ��ت��ب��ارات  يف 
ب��ع��د، وم��رك��ز  امل��ل��ك في�سل ع��ن  ج��ام��ع��ة 
م��وه��ب��ة امل��ح��ل��ي ال�����س��ي��ف��ي، وم����درب����ة  يف 

عمادة خدمة املجتمع.

هل ح�سلت على دور�ت تدريبية 
خالل فرتة عملك؟

ال�����دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة م��ن الأم����ور املهمة 
ج����دا يف ح��ي��اة امل���وظ���ف لأن���ه���ا ت�����س��ه��م يف 
تطوير نف�سه وجتعله ينجز اأعماله خارج 
ال���روت���ني امل��م��ل وب����اإب����داع م��ت��ج��دد، وم��ن 
ال����دورات م��ا ميكن امل��وظ��ف م��ن الإب���داع 

وا�ستثمار الوقت بكفاءة عالية.
وق����د ح���رم���ت م��ن��ه��ا ف����رتة م���ا قبل 
ال��ت��ث��ب��ي��ت ب��ح��ج��ة اأن���ن���ي غ���ري ر���س��م��ي��ة يف 
العمل، وبعد التثبيت، اأكرمني اهلل باأكرث 
اجل��ام��ع��ة  داخ����ل  ت��دري��ب��ي��ة  دورة   1٥ م���ن 
وخ��ارج��ه��ا. وم��ن تلك ال����دورات: دورة يف 
ال��ق��ي��ادة الإداري������ة، واأخ����رى يف الإ���س��راف 
الإداري، وثالثة يف التعامل مع املروؤو�سني، 

ورابعة يف الإبداع يف العمل، وخام�سة عن 
تطوير الذات، وح�سلت اأي�سا على دورة » 
املدرب املعتمد« من املركز العاملي الكندي 

ومركز »روؤية اإيجابية«. 

�أمل تفكري يف �لدر��سات �لعليا
بعد كل هذه �ملدة؟

اأح�����س��ر ح��ال��ي��ا املاج�ستري  اأن��ن��ي  اأف��ي��دك��م 
العمل بف�سل من اهلل  واأوف��ق بينه وب��ني 

�سبحانه وتعالى.
اأع���م���ل م���ن ال�����س��اع��ة ال��ث��ام��ن��ة حتى 
اأيام  واأدر���ض م�ساًء ثالثة  الثانية  ال�ساعة 
من كل اأ�سبوع من اخلام�سة ع�سرا حتى 
واأجتهد  ب��اهلل  فاأ�ستعني  م�ساء  التا�سعة 
ازدح���م  اإذا  ال���وق���ت، وخ��ا���س��ة  ت��ن��ظ��ي��م  يف 
بالتكليفات واملذاكرة والأبحاث. ولأ�سرتي 
وكذلك  م�ساندتي،  يف  اهلل  بعد  الف�سل 
ملن�سوبات عمادة القبول والت�سجيل وعلى 
راأ�سهن وكيلة العمادة اأ�ستاذتي  الدكتورة 
الفردو�ض  اهلل  ال�سعيدي. فجزاهم  حنان 

الأعلى.

منيرة عسيري:
الدورات التدريبية تسهم
في تطوير الموظف
حوار: أميرة  سحيم

القرني  في اجتماع 
عمداء »اآلداب« 

والآداب  العلوم  كليتي  عميد  �سارك 
الأ�ستاذ  ع�سري  حمايل  يف  واملجتمع 
القرين   نا�سر  ب��ن  حممد  ال��دك��ت��ور 
كليات  ل��ع��م��داء  الأول  الج��ت��م��اع  يف 
الآداب، ال��ذي عقد يف رح��اب جامعة 
بعنوان  علمية  ب��ورق��ة  ���س��ع��ود،  امل��ل��ك 
جهة  من  الآداب(.  كليات  )م�ستقبل 
اأخ������رى ح�����س��ر ال���ق���رين الح��ت��ف��ال 
ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل��ل��دف��اع امل���دين لعام 
1٤3٥ه����������  ال������ذي اأق����ي����م مب��ح��اف��ظ��ة 
حم��اي��ل ع�����س��ري، حت���ت ���س��ع��ار )ن��ح��و 

جمتمع اآمن(. 

العلياني وكيال 
لعمادة أعضاء 

التدريس
������س�����درت م����واف����ق����ة م����ع����ايل م���دي���ر 
اجل�����ام�����ع�����ة الأ�������س������ت������اذ  ال����دك����ت����ور 
ع���ب���د ال���رح���م���ن ال����������داود، ب��ت��ك��ل��ي��ف 
ال����دك����ت����ور  ع���ل���ي ج����اب����ر ال��ع��ل��ي��اين 
اأع�����س��اء هيئة  ���س��وؤون  وك��ي��ال لعمادة 
ال���ت���دري�������ض وامل����وظ����ف����ني ل��ل�����س��ئ��ون 
العلياين  وي��ع��د  وال��ت��ط��وي��ر.  الفنية 
م���ن ال���ك���ف���اءات ال��ط��م��وح��ة امل��م��ي��زة 

باجلامعة.. بالتوفيق.

تهانينا
اح��ت��ف��ل الأ����س���ت���اذ ���س��ل��ط��ان ب���ن �سعد 
م��ن�����س��وب��ي كلية  اأح�����د  ال�������س���ه���راين، 
و���س��ط ح�سور  ق��ران��ه  بعقد  ال��ط��ب، 
ع����دد ل��ف��ي��ف م���ن الأه������ل والأق�������ارب 
والأ���س��دق��اء ال��ذي��ن ق��دم��وا التهنئة 
ب����ه����ذه امل���ن���ا����س���ب���ة.  وت���ت���ق���دم اآف�����اق 

بالتهاين لل�سهراين.
 

اح��ت��ف��ل الأ����س���ت���اذ  ي��ح��ي��ى ر���س��ي��د اآل 
الطب،  كلية  من�سوبي  اأح��د  فرحان، 
بعقد قرانه و�سط ح�سور عدد لفيف 
م���ن الأه�����ل والأق�������ارب والأ����س���دق���اء 
و�سحيفة  التهنئة.  ق��دم��وا  ال��ذي��ن 
اآفاق تهنئ اآل فرحان بهذه املنا�سبة.

اإلدارة بالقيم
في رسالة
ماجستير 

ح�����س��ل��ت ال���ط���ال���ب���ة وف������اء ع��ائ�����ض 
ع���ب���دال���وه���اب دع���ج���م، ع��ل��ى درج���ة 
الإدارة  ق�������س���م  يف  امل����اج���������س����ت����ري 
والإ�����س����راف ال����رتب����وي، ح��ي��ث ك��ان 
ع���ن���وان ر���س��ال��ت��ه��ا )ت�����س��ور م��ق��رتح 
ل���دى  ب���ال���ق���ي���م  الإدارة  مل���م���ار����س���ة 
الثانوية  املرحلة  مدار�ض  مديرات 
اأبها وخمي�ض م�سيط من  مبدينتي 
(، ومت منحها  املعلمات  نظر  وجهة 
من  مزيدا  املناق�سة..  اإث��ر  الدرجة 

التقدم والنجاح.

اإلثراء الوسيلي
في التدريس..

رسالة ماجستير
ح�����س��ل��ت ال���ط���ال���ب���ة ف���اط���م���ة ع��ل��ي 
م���ب���ارك ال���ق���ح���ط���اين، ع��ل��ى درج���ة 
وط��رق  املناهج  ق�سم  يف  املاج�ستري 
تدري�ض العلوم عقب اإجنازها ر�سالة 
ماج�ستري بعنوان  »فعالية تدري�ض 
الو�سيلي  الإث��راء  با�ستخدام  العلوم 
يف التح�سيل وتنمية عمليات العلم 
ال�سف  ل���دى ط��ال��ب��ات  الأ���س��ا���س��ي��ة 
عقليا  املعاقات  البتدائي  ال�ساد�ض 
ال���ق���اب���الت ل��ل��ت��ع��ل��م«.. م���زي���دا من 

التقدم والنجاح.

رسالة ماجستير
عن أدب المرأة 

العربية 
ح�����س��ل��ت ال���ط���ال���ب���ة زي����ن����ة حم��م��د 
ع����ب����داهلل ال�������س���ه���ري، ع���ل���ى درج����ة 
والنقد،  الأدب  ق�سم  يف  املاج�ستري 
ح���ي���ث ك������ان ع�����ن�����وان ر����س���ال���ت���ه���ا ) 
اأدب  ال��ع��رب��ي��ة يف  امل�����راأة  اإ���س��ه��ام��ات 
ال����رح����ل����ة(،  وع���ل���ى اإث����ره����ا منحت 
ال������درج������ة.. م����زي����دا م����ن ال���ت���ق���دم 

والنجاح.
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حمطات ال تن�سينها
يف م�سو�رك �ملهني؟

بع�سها  اأق��ف عند  ع��دة  هناك حمطات 
ف���اأب���ت�������س���م جل����م����ال ذك�����راه�����ا، وه���ن���اك 
تاريخي  ك��ان��ت نقطة حت��ول يف  اأخ���رى 
ال���وظ���ي���ف���ي، وه����ن����اك حم���ط���ات ي��ب��ك��ي 
اأجمل  وم��ن  ملرارتها.  عينّي  قبل  قلبي 
املحطات تلك التي ق�سيتها مع طالبات 
ق�سم ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، وم���ن ه��ن��ا اأب��ع��ث 

اإليهن التحية.
وب�سفة عامة، فاإن بع�ض املحطات 
وامل�سوؤولون  الروؤ�ساء  هم  ي�سنعها  من 
فاإما اأن يبنوها بخري واإما اأن يف�سدوها 
..ف�سكرا لكل من كان نبعا �سافيا روى 
م�����س��واري ال��وظ��ي��ف��ي ب��ال��ث��ق��ة وال��دع��اء 

ال�سادق وح�سن املعاملة.

حكمة ت�سعينها
�أمامك با�ستمر�ر ؟

اترك اأثرا قبل رحيلك..

فغدا �ستكون حكاية اأثر.



إعالن

للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(

0555832030
إيميل

mubasher@kku.edu.sa
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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
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تخرجت الفصل الماضي بامتياز

فاطمة الشمراني:
الجمع بين األمومة والدراسة 

صعب.. وأسرتي وراء نجاحي
شادية عبد الفتاح 

اع���رتف���ت خ��ري��ج��ة ق�����س��م ال��درا���س��ات 
الأم،  الطالبة  باجلامعة،  الإ�سالمية 
يف  ال�����س��م��راين،  ح�سن  ب��ري��ك  فاطمة 
حديث مع »اآفاق« ب�سعوبة اجلمع بني 
م�سوؤوليات الأمومة واأعباء الدرا�سة، 
اإل اأنها اأ�سارت اإلى اأن امل�ساألة بحاجة 

اإلى حتد  ورغبة �سادقة.

قدمي نف�سك للقر�ء..
ف��اط��م��ة ب���ري���ك ح�����س��ن ال�����س��م��راين، 
اإح�����دى خ��ري��ج��ات ق�����س��م ال���درا����س���ات 
الإ�����س����الم����ي����ة ب���اجل���ام���ع���ة، ال��ف�����س��ل 
الدرا�سي املا�سي، متزوجة واأم ل�سبعة 
اأك���ربه���م ي��در���ض ال�سنة  م��ن الأب���ن���اء 

الرابعة من املرحلة اجلامعية.

رحلتك �لعلمية يف �سطور..
الدرا�سية يف عام 1٤0٤  ب��داأت رحلتي 
يف قرية هي اأ�سبه ما تكون بالعرو�ض 
ليلة زفافها يعانقها ال�سحاب ويقبلها 
اآل  الغيم �سباح م�ساء تلك هي قرية 
ب��ب��ا���س��وت، وق���د ك���ان التحاقي  ع��ام��ر 
لتاأخر  نظرا  قليال  متاأخر  باملدر�سة 
افتتاح املدار�ض يف قريتنا، فقد كانت 
عدم  اآن���ذاك  ال�سائدة  املجتمع  ثقافة 

�سرورة تعليم البنات .
الأك��رب،  اأخ��ي  هياأ يل  ولكن اهلل 
وال�������دّي  اأق����ن����ع  ال�������ذي  اهلل،  رح����م����ه 
ب�����س��رورة اأن اأدر������ض، ف���ب���داأت جم��دة 
وحم���ب���ة مل��در���س��ت��ي ي���ح���دوين الأم����ل 

ويعانقني احللم ببلوغ القمة.
الثاين  ال�سف  درا�ستي يف  اأثناء  
ان��ت��ق��ل ب��ن��ا ال���وال���د، رح��م��ه اهلل، اإل��ى 
باملدر�سة  الطائف  فالتحقت  مدينة 
الرابعة والع�سرين هناك، و يف ال�سف 
احلبيبه  قريتي  اإل���ى  ع��دت  ال�ساد�ض 
»ب���ا����س���وت« لأح�������س���ل ع��ل��ى ال�����س��ه��ادة 

البتدائية من مدر�ستي الأم . 
متو�سطة  اإل��ى  ذلك  بعد  انتقلت 
با�سوت، ويف نهاية ال�سنة الثانية من 
وانقطعت  تزوجت  املتو�سطة  املرحلة 
عن الدرا�سة ملدة ثماين �سنوات وكاد 
ك��ان  قلبي  ول��ك��ن  يقتلني،  اأن  الأمل 

ليزال متعلقا باإكمال م�سريتي.
ط��ل��ب��ت م���ن زوج����ي ال�����س��م��اح يل 
واأعانني  بالفكرة  فرحب  باملوا�سلة 
منت�سبة  ال��درا���س��ة  لإك��م��ال  فتقدمت 
الثالثة  ال�سنة  اأكملت   .1٤19 عام  بها 
بتقدير ممتاز  املتو�سطة  املرحلة  من 
ث���م ان��ت��ق��ل��ت اإل����ى امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة 
منت�سبة اأي�ساً واجتزت ال�سنة الأولى 

بتقدير ممتاز.
اأ���س��ب��ت  ال���ث���ان���ي���ة  ال�������س���ن���ة   ويف 
مب����ر�����ض ن��ف�����س��ي ح�����ال ب���ي���ن���ي وب���ني 
ملدة  اأ�سارعه  بقيت  م�سريتي،  اإكمال 
ثماين �سنوات اأخرى اإلى اأن اأذن اهلل 

امل�سرية  ملوا�سلة  فعدت  بال�سفاء  يل 
ال�����س��ه��ادة  ع���ام 1٤29، وح�����س��ل��ت ع��ل��ى 
بتقدير   1٤31-1٤30 ع���ام  ال��ث��ان��وي��ة 

ممتاز ومعدل %93،3.
العام  نف�ض  يف  مبا�سرة  التحقت 
بفرع جامعة امللك خالد يف بلقرن ومت 
قبويل يف ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية. 
اأمت���م���ت درا����س���ت���ي -وهلل احل���م���د- يف 
ث��الث ���س��ن��وات ون�سف وت��خ��رج��ت يف 
1٤3٤-1٤3٥ب��ت��ق��دي��ر  املا�سي  الف�سل 

ممتاز.
للعمل متعاونة  الق�سم  اختارين 

بنظام ال�ساعات يف الق�سم. 

ماذ� ور�ء كل هذ� �ل�سمود 
الإكمال �لدر��سة؟

ك����ان حل��ب��ي ل���ل���درا����س���ة و���س��غ��ف��ي بها 
وت��ف��وق��ي؛  الأث���ر الإي��ج��اب��ي يف دفعي 
ل��ل��م��وا���س��ل��ة رغ�����م م����ا ت��ع��ر���س��ت ل��ه 
م��ن ال�����س��ع��وب��ات، ح��ي��ث ك��ان��ت نظرة 
اإكمال  املجتمع يل عندما �سرعت  يف 
درا���س��ت��ي ب��اأن��ن��ي ل��ن اأمت��ك��ن م��ن ذلك 
واأن���ن���ي جم���رد ع��اب��ث��ة ب���ق���راري ه��ذا. 
التحدي  اأعلن  جعلتني  النظرة  تلك 
للو�سول اإلى القمة وها اأنا قد و�سلت  

اإلى مبتغاي بعون اهلل.

كيف ترين �جلمع بني 

م�سوؤوليات �الأمومة
ومتطلبات �لدر��سة؟

ل��ق��د ع��ان��ي��ت ك��ث��ريا ول��ك��ن ك��ن��ت، ول 
ي�سيع  ل��ن  اهلل  ب���اأن  ث��ق��ة  ع��ل��ى  اأزال، 
���س��ب��ح��ان��ه »اإين ل  ت��ع��ب��ي، ف��ق��د ق����ال 
اأو  ذك��ر  م��ن  منكم  عامل  عمل  اأ�سيع 
اأن امل�سوؤولية  اأنثى« واإل فال �سك  يف 
كانت كبرية ولكني تخطيت امل�ساعب 
اأول ثم مبعونة عائلتي  مبعونة  اهلل 

يل. 
وحت��ق��ي��ق ال��ن��ج��اح ب��ح��اج��ة اإل���ى 
�سرب ومثابرة واإ�سرار ورغبة �سادقة 

وتوكل على اهلل.

 هل لك  �إ�سهامات و�أن�سطة 
جمتمعية؟

التنمية  للجنة  م��دي��رة  حاليا  اأع��م��ل 
كما  متطوعة،  ببا�سوت  الجتماعية 
اأنني ع�سوة يف  كل من مكتب الندوة 
ومكتب  الإ�سالمي،  لل�سباب  العاملية 

الدعوة والإر�ساد ببلقرن.
املحا�سرات  باإلقاء  اأق��وم  كذلك   
واأق����دم امل�����س��ورة الأ���س��ري��ة مل��ن يحتاج 
اإليها، وح�سرت العديد من امللتقيات 

واملوؤمترات يف هذا ال�ساأن. 

تطلعاتك بعد �لتخرج؟
تعرف  ل  والأمنيات  كثرية  الأح���الم 

احل���دود وال��ق��ي��ود. ف��اأن��ا اأح��ل��م حاليا 
ب��اإك��م��ال درا���س��ت��ي واأن يتم ق��ب��ويل يف 
باجلامعة،  الق�سم  نف�ض  يف  الإع����ادة 
وم����ن ث���م اإك���م���ال م�����س��ريت��ي لأخ����رج 
ل��ل��ج��م��ي��ع راف���ع���ة راي�����ة ال��ع��ل��م ال���ذي 

اأحمله و اأت�سلح به.

هل تعتقدين �أن �لنظرة 
�ملجتمعية �إلى م�ساعيك

تغريت بعد تخرجك؟
اأب���ن���ائ���ي منذ  اأع�����ني  ل��ق��د ق������راأت يف 
الت�سجيع  ب��اجل��ام��ع��ة  ال��ت��ح��ق��ت  اأن 
والإع���ج���اب والإج�����الل يل وال��ف��خ��ر، 
يف  اأم��ك��م  اإن  لهم  ي��ق��ال  اأن  فبمجرد 
بالفخر  ي�����س��ع��رون  ك���ان���وا  اجل��ام��ع��ة 
له  ك��ان  مما  اأي�سا،  اإي��اي  وُي�سعرونه 

الأثر الكبري يف جناحي .
اأخ��ريا  اقتنع  فقد  املجتمع  اأم���ا 
ب���اأن ال��ط��ري��ق مهما ط���ال ي��ك��ون مع 

الإ�سرار كمرمي الرمح.
 

ن�سيحتك للطالبات �لالئي
ما زلن يف مر�حل �لدر��سة؟ 

واأن  والج��ت��ه��اد  ب��امل��ث��اب��رة  اأن�سحهن 
قيمة  ذا  هدفا  اأعينهن  اأم��ام  ي�سعن 
ي��ع��رف  ل  واأن  ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه  وي�����س��ع��ني 
فهن  �سبيال،   اأنف�سهن  اإل���ى  ال��ي��اأ���ض 
ع��م��اد الأم����ة وع��دت��ه��ا وه���ن مربيات 
الأج���ي���ال وح��ف��ي��دات ال���رج���ال، وه��ن 

اللبنة الأولى يف بناء املجتمع. 

م�ساحة حرة..
فبم تختتمني �للقاء؟

• �سكرا لأمي، فما زالت دعواتك 
يل بالتوفيق ترن يف اأذين .

• �سكرا لك يا والدي، فقد كنت 
قدوتي الأولى فرحمك اهلل كما 

ربيتني �سغرية.
• ���س��ك��را ل��زوج��ي ال���غ���ايل، فقد 
ومكنتني  م��ع��ني  خ���ري  يل  ك��ن��ت 
م��ن ال��ن��ج��اح لأدخ��ل��ه م��ن اأو���س��ع 

اأبوابه.
• ���س��ك��را اأب��ن��ائ��ي وب��ن��ات��ي، فقد 
كنتم ال�سمعة التي حترق نف�سها 

لت�سيء يل الطريق.
واأخ��وات��ي فقد  اإخ��وت��ي  �سكرا   •
ت��اأي��ي��دك��م يل �سلما  ج��ع��ل��ت م��ن 

ارتقيت به اإلى هديف. 
الأ�سا�ض  حجر  لوا�سع  �سكرا   •
ل���ه���ذا ال���ن���ج���اح اأخ�����ي ع��ب��د اهلل، 

رحمه اهلل .
اأ�ساتذتي و معلماتي يف  • �سكرا 

جميع مراحلي الدرا�سية .
• ���س��ك��را جل��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د، 
اإلى  و�سلت  فيها  و  ومعها  فبها 
ه���ذا ال��ن��ج��اح و الإجن�����از. دام��ت  
التقدم  تواكب  عامرة  جامعتي 

عاما بعد عام.
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سلمان العلي،
عبدالعزيز رديف

زّفت اجلامعة موؤخرا ب�سرى لطالب 
م�ساريع  دع���م  يف  متمثلة  ال��ه��ن��د���س��ة 
ال����ت����خ����رج، مب���ب���ل���غ اإج�����م�����ايل ق�����دره 
للق�سم  �سرفها  يتم  ري��ال(   ٨99٥00(
ح�سب  امل�����س��اري��ع  على  توزيعها  وي��ت��م 

الحتياج.
دعم  على  املوافقة  لبيان  وطبقا 
ميزانية  اعتماد  يتم  فاإنه  امل�ساريع،  
الطالب  ع��دد  على  ب��ن��اًء  م�سروع  ك��ل 
امل�ساركني فيه لكونه العامل الأهم يف 
حتديد حجم امل�سروع، وبلغ متو�سط 
الدعم )3٥00 ريال ( يف العام الواحد 

لكل طالب.

وت����ع����د ه�������ذه اخل�����ط�����وة م��ه��م��ة 
ت�ستمر  ج��ه��ود  ث��م��رة  نتائجها  ل��ك��ون 
ل���ع���ام ك���ام���ل ي����ت����درب ف���ي���ه ال���ط���الب 
والحتكاك  والب��ت��ك��ار  الأب��ح��اث  على 
تدريبي  ج��و  يف  ال��واق��ع��ي��ة  باملمار�سة 
الكفاءات  �سقل  من  امل�سرفني  ميكن 
الأدن��ى من  توافر احلد  والتاأكد من 

الكفاءة يف الطالب قبل تخرجه.
و���س��ل��ط��ة اع���ت���م���اد م�����س��روف��ات 
امل�سروع بيد عميد الكلية بعد موافقة 
رئ��ي�����ض ال��ق�����س��م وم�����س��رف امل�����س��روع، 
وتبقى الأجهزة والأدوات، اإ�سافة اإلى 
يتم  التي  املتبقية  ال�ستهالكية  املواد 

�سراوؤها للم�ساريع؛ بحوزة الكلية.
ال��ط��الب امل�سجلني  اأع����داد  وب��ل��غ 
كلية  اأق�سام  بجميع  التخرج  مل�ساريع 

ال��ه��ن��د���س��ة خ���الل ال��ف�����س��ل ال��درا���س��ي 
الأول للعام اجلامعي 1٤3٤ – 1٤3٥ه�،  
امل�ساريع  بلغ عدد  فيما  )2٥7 طالبا( 
ق�سم  من  كال  �سملت  م�سروعا(   ٤٥(
الهند�سة الكهربائية، وق�سم الهند�سة 
الكيمائية،  الهند�سة  وق�سم  املدنية، 
وق�سم  امليكانيكية،  الهند�سة  وق�سم 

الهند�سة ال�سناعية.

عميد الكلية
الأ�ستاذ  الهند�سة  كلية  عميد  وق��ال 
اإن  الدكتور ح�سني بن مانع الوادعي 
الرئي�سة  العنا�سر  اأحد  تعد  امل�ساريع 
ال��ت��ي ت��ق��ا���ض م��ن خ��الل��ه��ا خم��رج��ات 
اإلى  نف�سه  الوقت  يف  م�سريا  الكلية، 
ت�����س��ه��م يف خ��دم��ة  امل�����س��اري��ع  ت��ل��ك  اأن 

املجتمع. وعن حاجة امل�ساريع للدعم  
قال الوادعي »بالرغم من اأن املعامل 
جمهزة  بالكلية  اخلا�سة  وال��وح��دات 
واملواد  والأدوات  املعدات  من  بالكثري 
اأن  اإل  اإل��ي��ه��ا ال��ط��الب  ال��ت��ي ي��ح��ت��اج 
بع�ض  اإل��ى  بحاجة  ت��زال  ل  امل�ساريع 
امل������وارد وال��ت��ق��ن��ي��ات غ���ري امل���ت���واف���رة، 
وي��ن��ت��ج ع���ن ذل����ك ق�����س��ور يف م����وارد 
اأو  م�سارها  تغيري  ي�ستلزم  امل�ساريع 
التنازل عن بع�ض اأهدافها اأو التنازل 
عن بع�ض معايري جودتها، ويف بع�ض 
احل�������الت ت��غ��ي��ري امل���������س����روع، ف��ت��ك��ون 

املح�سلة اأقل بكثري من املاأمول«.

هموم الطالب
املعنيني  واآراء   وللوقوف على هموم 

ال��ت��ق��ت اآف������اق ب���ع���دد م����ن  اأ���س��ح��اب 
م�����س��اري��ع ال��ت��خ��رج م��ن ط���الب كلية 
ال���ه���ن���د����س���ة ف��ك�����س��ف��وا ال���ن���ق���اب ع��ن 
ال�������س���ع���وب���ات ال���ت���ي ي���واج���ه���ون���ه���ا يف 
م�����س��اري��ع��ه��م ال��ع��ل��م��ي��ة، وع�����ربوا عن 
�سرورهم مببادرة ودعم معايل مدير 

اجلامعة.
ذك������ر ال����ط����ال����ب ع��ب��دامل��ح�����س��ن 
م��دي��ر  م���ع���ايل  دع�����م  اأن  ال�������س���ه���ري، 
دفعة  يعد  التخرج  مل�ساريع  اجلامعة 
معنوية كبرية للطالب، ف� »م�ساريع 
ال��ت��خ��رج م��ك��ل��ف��ة ج���دا ب��ال��ن�����س��ب��ة لنا  
واأحيان تبقى تلك امل�سارع حربا على 
التنفيذ  ع��ن  اأ���س��ح��اب��ه��ا  لعجز  ورق 

لأ�سباب اأغلبها مادية«.
اإج���������راءات  ال����ق����ول يف  وف�������س���ل 
فقال  التخرج  م�سروع  تنفيذ  عملية 
» ت���ب���داأ م���ن اخ��ت��ي��ار ف��ك��رة امل�����س��روع 
م���ن خ����الل ال��ب��ح��ث ع���ن امل�����س��ك��الت 
وال�������س���ع���وب���ات ال���ت���ي ي��ت��ع��ر���ض ل��ه��ا 
بكافة  ال�سناعة  جم���ال  يف  املجتمع 
اأن��واع��ه��ا واق�����رتاح ح��ل��ول حل��ل ه��ذه 
امل�����س��ك��الت، واح��ت��ي��اج��ات ال�����س��ن��اع��ة 
لهذه الأفكار، بالإ�سافة اإلى الطالع 
ُطرحت  التي  ال�سابقة  الأف��ك��ار  على 
حل����ل امل�����س��ك��ل��ة م���و����س���وع ال���درا����س���ة 
وتطوير هذه الأفكار وتطبيقها على 

اأر�ض الواقع«.
وغ����ري ب��ع��ي��د ع���ن ذل����ك، حت��دث 
اأهمية  ع��ن  العكا�سي،  ري��ان  الطالب 
م�����س��روع ال��ت��خ��رج ق��ائ��ال »ي��ج��ب اأن  
اأن م�����س��روع تخرجه  ال��ط��ال��ب  ي��ع��ي  
اإن���ه���اء م��رح��ل��ة علمية  ه���و مب��ن��زل��ة 
وب���داي���ة مل��رح��ل��ة ع��م��ل��ي��ة، ل��ذل��ك ف��اإن 
من ال�سروري  اإخراج هذا احل�سيلة 

العلمية ب�سكل ممتاز وجيد«.

معاناة
وع���ن م��ع��ان��اة ال��ط��الب اأث��ن��اء تنفيذ 
»مبا  العكا�سي  قال  التخرج،  م�سروع 
دعم  اإل��ى  اأحيانا  يحتاج  الطالب  اأن 

ف��اإن��ه يعجز عن  ق��درات��ه  يفوق  كبري 
ب��الإح��ب��اط،  امل�����س��روع وي�ساب  اإك��م��ال 
م�سروعا  ياأخذ  اأن  اإل��ى  ي�سطر  وق��د 
التكاليف  ع��ل��ى  ق��درت��ه  ل��ع��دم  �سهال 
التي يتطلبها م�سروعه املف�سل الذي 

يدور يف راأ�سه«.
وق�����دم ال��ع��ك��ا���س��ي ���س��ك��ره مل��ع��ايل 
مدير اجلامعة الدكتور عبد الرحمن 
بن حمد ال��داود على »دعمه الأب��وي«  
يحفز  كبريا  داف��ع��ا  اخل��ط��وة  معتربا 
على العمل والجتهاد وبناء املجتمع.

واأم����ا ال��ط��ال��ب حم�����س��ن ���س��ال��ح، 
ف��اإن��ه ن��ظ��ر اإل���ى امل��و���س��وع م��ن زاوي���ة 
التخرج  »م�ساريع  ف��ق��ال  اح��رتاف��ي��ة، 
ميكن اأن نقدمها  ل�سركات ال�ستثمار 
م���ن اأج�����ل ت��ن��ف��ي��ذ ه����ذه امل�����س��روع��ات 
وال���رب���ح م���ن خ��الل��ه��ا، م���ع اإم��ك��ان��ي��ة 
احل�����س��ول ع��ل��ى وظ��ائ��ف داخ����ل ه��ذه 
ال�����س��رك��ات وال��ق��ط��اع��ات ال��ه��ن��د���س��ي��ة 
امل��خ��ت��ل��ف��ة،  ل��ذل��ك ف���اإن���ه ك���ل م���ا ك��ان 
التخرج جيدا ومدعوما مبا  م�سروع 

يكفي كان اأكرث جناحا«.
وت��ن��ب��اأ ���س��ال��ح ب����اأن دع���م م��ع��ايل 
مدير اجلامعة �سيكون له اأثر اإيجابي 
كبري على املخرجات التعليمية بكلية 
ال��ه��ن��د���س��ة وت���ق���دم  امل��ج��ت��م��ع  وازده���ا 

التطور والبناء«.
وو���������س��������ف ال������ط������ال������ب خ����ال����د 
واملهمة  باجليدة  املبادرة  القحطاين، 
ل���ك���ون���ه���ا، ح�������س���ب ك����الم����ه، ت�����س��اع��د 
ال���ط���ال���ب ع��ل��ى ال���ت���ف���رغ ل��ل��ت��ف��ك��ري يف 
هموم  من  وتريحه  التخرج  م�سروع 

الن�سغال بتوفري املتطلبات املادية.
تكون  اأن  »اأمت��ن��ى  ق��ائ��ال  واختتم 
ت��ل��ك ال���ب���ادرة اجل��ي��دة دع��م��ا وح��اف��زا 
الأم��م يف  بناء وطننا وم�سابقة  لنا يف 
ال��ن��ج��اح وال��ت��ق��دم يف جميع امل��ج��الت، 
والكل يعلم باأهمية امل�ساريع الهند�سية 
امل�ساريع  اأغلب  واأن  الوطن  تنمية  يف 
الهند�سية التي جنحت يف العامل كانت 

بدايتها م�ساريع تخرج«.
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طالب يقلبون دفاتر المخالفين وحمايتهم 

الطيش والواسطة والقبلية..
عوامل تفتك بأنظمة المرور

أنشطة طالبية

عبدالعزيز رديف 

التعاون اخلليجي  اأنهت دول جمل�ض 
احتفالتها  امل��ا���س��ي،  الأح���د  ال��ع��رب��ي 
ال��� 30 حتت  امل���رور  اأ���س��ب��وع  بفعاليات 
هو  وكما  �سالمتك«.  »غايتنا  �سعار  
امل����رور  اإدارات  ك���اف���ة  ن��ظ��م��ت  م��ع��ت��اد 
احتفالت  اململكة،  مناطق  مبختلف 
الوعي  زي��ادة  بهدف  توعوية  وبرامج 
امل�����روري ب��ني امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني، 
اإدراك��ا خلطورة امل�سكالت املرورية يف 
والجتماعية  القت�سادية  النواحي 
وم�����ا ت�����س��ب��ب��ه م����ن خ�����س��ائ��ر ب�����س��ري��ة 

ومادية.
ا�ستطالعا و�سط  اأج��رت  »اآف���اق« 
ال����ط����الب ح�����ول م�����دى ت����اأث����ري ه���ذه 

ال��ت��زام��ه��م  وم���دى  عليهم  احل��م��الت 
باأنظمة املرور.

أسبوع تثقيفي
بكلية  طالب  اهلل،  ج��ار  �سليمان  ق��ال 
اأ�سبوع  ه��و  امل���رور  »اأ���س��ب��وع  الهند�سة، 
ت��ث��ق��ي��ف��ي ل��ت��و���س��ي��ل اأك����رث م���ن ف��ك��رة 
ولعل اأبرزها: القيادة بحذر والبتعاد 
ع��ن ال��ت��ه��ور ال����ذي ي����وؤدي اإل����ى ك��رثة 

احلوادث والوفيات«.
واأ����س���اف »امل�����رور ي��ب��ذل ج��ه��ودا 
ي�سكر عليها، لكن لالأ�سف ال�ستجابة 
من قبل فئة ال�سباب خا�سة، �سعيفة 
جدا، والدليل على ذلك ارتفاع ن�سبة 

احلوادث و�سطهم«.
التي  املخالفات  اأغ��ل��ب  ع��ن  اأم���ا   

ي��ق��ع ف��ي��ه��ا ال�������س���ب���اب، ق����ال «»اأغ���ل���ب 
القيادة  هي  املخالفات،  تلك  واأخطر 
ب�����س��رع��ة ج��ن��ون��ي��ة، ت����ودي يف ال��غ��ال��ب 
ب���ح���ي���اة امل���ت���ه���ور وح����ي����اة غ�����ريه م��ن 
ا�ستخدام اجل��وال  وك��ذل��ك  الأب��ري��اء، 
والن�سغال به اأثناء القيادة  من اأبرز 
الأ���س��ب��اب ال��ت��ي ت����وؤدي اإل���ى احل���وادث 
ل��ت�����س��ت��ت ت��رك��ي��ز ق���ائ���د امل���رك���ب���ة بني 

اجلوال والطريق«.
م��ن  ال�����ع�����دي�����د  »ه������ن������اك  وزاد 
اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة الإف����ت����اء ب��ال��رئ��ا���س��ة 
والإر���س��اد،  وال��دع��وة  لالإفتاء  العامة 
ي��ح��رم��ون ا���س��ت��خ��دام اجل�����وال اأث��ن��اء 
القيادة، بحجة اأن الدين اأتى بحماية 
ال�سروريات اخلم�ض: الدين والنف�ض 

والن�سل والعر�ض واملال«. 
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أنشطة طالبية
األلمعي:

»ساهر« أثبت 
عدم فاعليته 

ألن هناك طرقا 
للتحايل عليه

آل رمان:
التأثر بأفالم 
األكشن أبرز

أسباب التهور
لدى الصغار

العلكمي:
ضيق مواقف 

الجامعة وراء 
عدم التزام 

الطالب باألنظمة 

ب��خ��ط��ورة  ي��ع��ل��م  »اجل���م���ي���ع  واأردف 
ا���س��ت��خ��دام اجل�����وال اأث���ن���اء ال���ق���ي���ادة، ل��ذا 
عنايتهم  الق�سية  ه��ذه  ي��ول��وا  اأن  عليهم 
اأُزهقت ب�سبب  اأرواح  وتركيزهم، فكم من 
ان�سغاله  بعد  م��ب��ال  وغ��ري  متهور  طي�ض 

على جواله«.

عدم التزام باألنظمة
العلوم  بكلية  طالب  الأملعي،  وليد  وي��رى 
غ��ري  امل����رك����ب����ات  ق����ائ����دي  اأن  الإداري������������ة، 
ملتزمني باأنظمة املرور بال�سكل املطلوب، 
الظاهرة  املخالفات  العديد من  و »هناك 
ع��ل��ى امل���رك���ب���ات وع���ل���ى ق��ائ��دي��ه��ا ك��ذل��ك 
باأنظمة  التقيد  وع��دم  ال�سري  خمالفات 

املرور واللوحات املرورية ».
وي��ع��ي��د الأمل����ع����ي ذل����ك اإل�����ى ت��ه��اون 
ولعب  املخالفات  حترير  يف  امل��رور  رج��ال 
معاقبة  عدم  يف  كبريا  دورا  »الو�ساطات« 
فلو  اإل��ى متاديهم،  ي���وؤدي  املخالفني مم��ا 
ازدادت  مل���ا  امل��خ��ال��ف مب��خ��ال��ف��ت��ه  ع���وق���ب 
يف  »الوا�سطة  وا�سرت�سل  اخل��ط��اأ«.  ن�سبة 
األ وهي  اأك���رب  اإل���ى م�سكلة  ت���وؤدي  امل���رور 
ال��ع��ن�����س��ري��ة وال��ع�����س��ب��ي��ة ال��ق��ب��ل��ي��ة وذل���ك 
يرتكب  فعندما  اث��ن��ان،  عليه  يختلف  ل 
�سخ�ض خمالفة مرورية ما، ينظر رجل 
اإثباتاته، فاإن وجده من نف�ض  اإلى  املرور 
قبيلته، فقد يتغا�سى عن خمالفته، لكن 
اأخ��رى،  قبيلة  م��ن  املخالف  يجد  عندما 
اأو  ت���ه���اون  ال��ن��ظ��ام دون  ي��ط��ب��ق  ف��ح��ي��ن��ه��ا 

تردد«.
وت��اب��ع »دائ��م��ا م��ا يتقيد ال��ف��رد منا 
بالأنظمة املرورية عندما يقود يف اخلارج 
لإنقاذه  هناك  و�ساطة  ل  اأن  ي��درك  لأن��ه 

من تنفيذ القانون«. 
وعن نظام �ساهر وجديته، قال« لقد 
اأث��ب��ت ع���دم ف��ائ��دت��ه يف عملية احل���د من 
املخالفني، فهناك طرق يتم التحايل بها 

على �ساهر«. 

تنافس في المخالفات
بكلية  ط���ال���ب  رم�����ان،  اآل  ن�����واف  وي���ق���ول 
ال��ع��ل��وم، » م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ري اإن اأ���س��ل��وب 
اأ���س��ل��وب  امل��م��ل��ك��ة،  ع���ام يف  ب�سكل  ال��ق��ي��ادة 

تناف�سي.
املركبات  قائدي  اأح��د  يقوم  فعندما 
يناف�سه  من  هناك  اأن  جتد  ما  مبخالفة 
يف ارتكاب خمالفة اأكرب، ومن املوؤ�سف اأن 
غالبية املخالفني من فئة ال�سباب �سغار 
باأنظمة  وعيهم  قلة  م���رده  وه���ذا  ال�سن، 
امل�����رور واحل�������وادث ال���ت���ي ق���د ت��ن��ج��م عن 

تهورهم وا�ستهتارهم  بتلك الأنظمة« .
 وي����وؤك����د ن�����واف »ت��ع��ل��م ال���ق���ي���ادة يف 
التهور  اأ�سباب  اأه��م  اأح��د  يعد  مبكر  �سن 
وال���ط���ي�������ض ل����ع����دم ����س���ع���ور ه������ذه ال��ف��ئ��ة 
 « الأك�سن   « ب��اأف��الم  وتاأثرها  بامل�سوؤولية 

واألعاب الفيديو«. 
واأ���س��اف »ه��ن��اك ع��دة �سفات متثل 
ال�����س��م��ة ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل��ق��ائ��دي ال�����س��ي��ارات 
ال�����س��ن وامل���راه���ق���ني، وت�سبب  م��ن ���س��غ��ار 
واأول  ل���ل���ح���وادث،  ارت��ك��اب��ه��م  ال��غ��ال��ب  يف 
ال�سفات ع��دم اخل���ربة، ورمب���ا كان  ه��ذه 
ه��ذا ال��ع��ام��ل م��ن ال��ع��وام��ل ال��ت��ي يدركها 
على  القدرة  ع��دم  عن  ناهيك  الكثريون، 
اتخاذ القرار ال�سليم يف املواقف الفجائية 
كما  ال�سائق،  لها  يتعر�ض  م��ا  ع��ادة  التي 
اأن ك��ث��ريا م��ن امل��راه��ق��ني، ل ي��درك��ون اأن 
اجللو�ض يف مقعد الراكب العادي يختلف 
ك��ث��ريا ع��ن ف��ك��رة اجل��ل��و���ض خ��ل��ف عجلة 

القيادة.
ح���وادث  م�سكلة  اأن  م���ن  وب��ال��رغ��م 
���س��غ��ار ق��ائ��دي ال�����س��ي��ارات ق��د ت��ع��ود اإل��ى 
هناك  اأن  اإل  اأنف�سهم،  ال�سيارات  �سائقي 
نف�سها  ب��ال�����س��ي��ارة  تتعلق  اأخ����رى  ع��وام��ل 
واإن  ح���ت���ى  غ����ريه����ا،  دون  واخ����ت����ي����اره����ا 
فئة  م��ن  ولي�ست  ج��دي��دة  ال�سيارة  ك��ان��ت 

امل�ستعمل.

ي���ك���ون ه���ن���اك ع����دد من  اأن  وي���ج���ب 
ال��ن�����س��ائ��ح واخل���ط���وات ال��ت��ي ي��ج��ب على 
�سيارة  ���س��راء  عملية  ات��خ��اذه��ا يف  ال��وال��د 
تتمتع  اأنها  يتاأكد من  وذل��ك حتى  لبنه، 

بعوامل ال�سالمة وتاأمني الراكب«.

مقاييس الوعي
العلوم  بكلية  العلكمي، طالب  يقول علي 
الإدارية، »اأنا مع مقولة اإن وعي الطالب 
خالل  م��ن  قيا�سه  ميكن  امل���رور  باأنظمة 
انتظامهم بقواعد املرور يف عملية وقوف 
املواقف اخلا�سة باجلامعة،  �سياراتهم يف 
ولكن ل ميكن تطبيق هذه املقولة حتت 
ظ��ل ع��ج��ز اجل��ام��ع��ة ع��ن ت��وف��ري م��واق��ف 
واأع�ساء  ال��ط��الب  بتغطية   ت��ق��وم  كافية 

هيئة التدري�ض.
وم�����س��ك��ل��ة ���س��ي��ق امل���واق���ف ه��ي اأك��رب 
امللك  جامعة  يف  امل��واق��ف  اأزم���ة  م�سببات 
التزام  ع��دم  يف  اأي�سا  ال�سبب  وه��ي  خالد 
ال���ط���الب ب��ال��ن��ظ��ام م���ن خ����الل ال��وق��وف 
اخلاطئ وعدم التقيد باللوحات املرورية 

.
تلك  ت��ع��ف��ي  اأن  مي��ك��ن  »ل  ووا����س���ل 
ال��ن�����س��ي��ح��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة امل�������س���وؤول���ني من 
البحث عن حلول للم�سكلة وهي اأن ياأتي 
ل��ك��ن من  امل���وع���د،  ق��ب��ل  م��ب��ك��را  ال�سخ�ض 
ل  التبكري  اأن  وجد  الن�سيحة  هذه  طّبق 
لديه  حما�سرة  ك��ان  فمن  امل�سكلة،  يحل 
مثال،  �سباحا  ع�سرة  احلادية  ال�ساعة  يف 
اأن  �سيجد  ���س��اع��ة،  بن�سف  قبلها  وج����اء 
يزالون  قبلها ل  الذين لديهم حما�سرة 
ي��ب��ح��ث��ون ع���ن م���واق���ف، والأم�����ر ي�ستمر 
هكذا من ال�ساعة الثامنة �سباحا، ولي�ض 
ال�ساعة  اجلميع  يح�سر  اأن  املعقول  م��ن 
عن   البحث  اأج���ل  م��ن  �سباحا  ال�ساد�سة 
مواقف مع اأن حما�سراتهم بعد الظهر«.

وي�������س���ي���ف »ي���زع���ج���ن���ي ك���م���ا ي��زع��ج 
غ����ريي، م��ن��ظ��ر ت���راك���م ال�����س��ي��ارات ح��ول 
اجل��ام��ع��ة، والأك�����رث اإزع���اج���ا ه��و عندما 
�سيارتك  اإل��ى  وتذهب  حما�سراتك  تنهي 
دون  اأمامك  تقف  �سيارة  هناك  اأن  فتجد 
الآخ��ري��ن،  بظروف  مبالة  اأو  اهتمام  اأي 
عليها  مكتوب  ورق��ة  بو�سع  يكتفي  فقط 
نظري  وجهة  من  الت�سرف  وه��ذا  رقمه، 
اأك�����رب دل���ي���ل ع��ل��ى ع����دم اح������رتام ف��اع��ل��ه 

لأنظمة املرور«.

ا�ستخدام الهواتف اجلوالة
اأثناء قيادة ال�سيارات

من اأبراز م�سببات احلوادث
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إستشارات

األخطاء اإلمالئية
ل يف�سل طالب الدرا�سات العليا ب�سبب 
الأخ��ط��اء الإم��الئ��ي��ة، ول��ك��ن مثل هذه 

الأخطاء تنهي اأي فر�سة للنجاح ب�سرعة 
ومن دون ت�سحيحات. 

اأي�سا  تولد  الب�سيطة  الأخ��ط��اء  ه��ذه 
بع�ض ال�سك يف عقل املقّيم. اإذا وجدت تلك 
يحّث  ق��د  ذل��ك  ف���اإن  ال�سطحية،  الأخ��ط��اء 
اأك��رث  امل��ق��ّي��م على ���س��رورة اخل��و���ض بعمق 

الذي  الهيكل  اأو  املنهجيات،  التف�سري،  يف 
ارتكز عليه الطالب لتقدمي النتائج.

موضوع األطروحة 
�سغرية.  الدكتوراه تكون  اأطروحات  اأف�سل 
)تبحث يف نطاق حمدد ومر�سوم بدقة، بدًل 
اأو  من الإف���راط يف الإ���س��رار على الأ�سالة 

اخلربة(.
الأط����روح����ات الأك�����رث اإر�����س����اء، وه��ي 

نادرة، تظهر عندما يجد الطالب فجوات 
���س��غ��رية يف جم���الت ال��ب��ح��ث، ف��ريك��زون 

اأو  م��ب��ت��ك��رة،  ت��ف�����س��ريات  وي��ق��دم��ون  عليها 
يبتكرون تطبيقات جديدة لأفكار قدمية.

التي ل  تلك  ه��ي  الأط��روح��ات  اأف�سل 
للطالب  الأ�سلي  الإ�سهام  بذكر  فقط  تكتفي 

و���س��م��ن  ت�����س��ري،  اأي�������س���ا  املعرفة، ولكنها  يف 
املقدمة، اإلى املو�سوعات التي مل يتطرق الطالب 

والتاأكد من  الطالب  اأف�سل طريقة حلماية  اإن  اإليها. 
اأن املقّيمني قد فهموا نطاق وحمددات بحثه، هي ذكر مامل يتم 

البحث فيه.
على  بالرتكاز  هي  الدكتوراه  بحث  ح��دود  لر�سم  طريقة  اأ�سهل  اإن 
اأ�س�ض جغرافية اأو زمنية، في�ستطيع الطالب مثال اأن يح�سر نطاق بحثه 
اأو  اأو خالل فرتة حكم ما،  اأو يف عقد واحد من الزمن،  يف دولة واح��دة، 

بعد حدث مهم.
وتوجد طريقة اأخرى لحتواء بحث الدكتوراه من الناحية النظرية 
بالرتكيز على منوذج واحد لباحث ما، بدًل من البحث يف كافة نظرياته 

املتعلقة بذات املو�سوع. 

تفسيرات ناقدة بشكل قصير وبسيط
بحث  ال��دك��ت��وراه يف  ي�ستغرق طالب  اأن  ج��دا  امل��ك��ررة  الثوابت  م��ن  اأ�سبح 
من ثالثة  اأك���رث  مي�سي  ل  بينما  ون�سف،  �سنوات  ث��الث  م��دة  تطبيقي 

اأ�سابيع ون�سف يف كتابة تف�سرياته وحججه.
ل يعلم طالب الدكتوراه اأن املقّيمني غالباً ما يقراأون اأول التفا�سري 

واحلجج ومن ثم يندجمون مع باقي البحث.
ي�ستهلك  بحث  اإع��داد  عملية  م�ساق  يتحملون  الدكتوراه  ط��الب  اإن 

وقتا طويال وتكتنفه �سعوبات كثرية، فاإذا اأهمل الطالب التف�سريات حتى 
بناء  كيفية  ح��ول  م�ستعجل  وب�سكل  فقرة  بكتابة  واكتفى  التقييم،  وق��ت 
هذه التف�سريات بدًل من اأن يربر مل تبناها، فحينئذ �سوف تكون هناك 

م�سكالت حتما.
تت�سمن  تف�سريات  الذين يجدون طريقة لبناء  الطالب هم  اأف�سل 

روابط بني النظريات واملنهجية واملعرفة ولكن على نحو م�سغر.

مقدمة أو خاتمة قصيرة
اإج��راء  الأط��روح��ة ب�سرط  ق��رار بنجاح  اتخاذ  املقّيم على و�سك  قد يكون 
تعديالت ثانوية، ومن ثم ينتقل اإلى اخلامتة ليجدها عبارة عن جمرد 

�سفحة واحدة اأو �سفحتني على الأكرث!
�سعف  يف  تتمثل  اأع��م��ق  مل�سكالت  مقدمات  ه��ي  الق�سرية  امل��ق��دم��ات 
املقدمات  ح��ال��ة  يف  ال��ن��ظ��ري.  الإط����ار  اأو  البحث  لنطاق  ال��ط��ال��ب  اإدراك 

واخلواتيم يف اأطروحات الدكتوراه، فاإن احلجم مهم.

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.

عشر نصائح لتجنب اإلخفاق في كتابة »الدكتوراه«
)2 من 2(

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

استشارة أكاديمية استشارة بيئية

التلوث الضوضائي.. أضرار 
وحلول وإجراءات وقائية 

ال�سوت  م�سادر  ب�سبب  وذلك  البيئة،  ملوثات  اأهم  من  ال�سو�سائي  التلوث 
العايل من ماكينات  واأجهزة ومركبات وطائرات، وكذلك التزاحم ال�سكاين. 
حالت  وبع�ض  الأع�ساب  اإث���ارة  لتجنب  ال�سو�ساء  تقليل  ال�سروري  وم��ن 

فقدان ال�سمع. وميكن حل امل�سكلة من خالل اأمور  منها:
بني  م�سافة  ت��رك  اأو  حواجز  بو�سع  ال�سو�ساء:  م�سادر  من  احل��د   •

النا�ض و م�سادر ال�سو�ساء.
وتقدير  الأذن  واق��ي  با�ستخدام  لل�سو�ساء:  التعر�ض  زم��ن  حتديد   •

ال�سو�ساء يف املناطق املختلفة للتحكم يف ال�سو�ساء الذي فيها.
لأعلي  التعر�ض  ع��دم  يتطلب  ل���الآلت:  ال�سو�ساء  معايري  تطبيق   •
من تعر�سات �سو�سائية حمددة، فيمكن التعر�ض لزمن قدره ثماين 
 100 �سوتي  ملن�سوب  و�ساعتني   ، دي�سبيال   90 �سوتي  ملن�سوب  �ساعات 
�ساعة  ورب��ع  دي�سبيال،   110 �سوتي  ملن�سوب  �ساعة  ون�سف   ، دي�سبيال 

ملن�سوب �سوتي 11٥ دي�سبيال.
زمنيتني  ف��رتت��ني  م��ن  يتكون  لل�سو�ساء  ال��ي��وم��ي  التعر�ض  ك��ان  اإذا 
يف  و�سعها  املركبة يجب  تاأثرياتهما  ف��اإن  �سوتية خمتلفة  ملنا�سيب  اأك��رث  اأو 

العتبار اأكرث من تاأثرياتهما املنفردة لكل منها.
التعر�ض  تعطي  ال��ت��ي  ال�سو�سائية  اجل��رع��ة  لقيا�ض  اأج��ه��زة  وت��وج��د 
الكلي يف اليوم قيا�سا عدديا اأو رقميا، ويجب األ تزيد التعر�سات ل�سو�ساء 

الت�سادمات عن 1٤0 دي�سبيال ملن�سوب ال�سغط عند القمة.
املحطات  اإيل  مفت�سني  املتقدمة  ال��دول  يف  العمل  وزارة  تر�سل  لذلك 
واأماكن العمل ذات العالقة، واملواقع املختلفة مع اإعطائهم �سالحية توقيع 
الغرامة علي اجلهة املخالفة عندما يتعدي �سو�ساء الت�سادمات التعر�سات 

امل�سموح بها.
زمنية  ف��رتة  خ��الل  ت�سميمية  ب��اإج��راءات  القيام  ال�سناعة  رج��ال  على 
�سمعي  اختبار  منهم  مطلوب  اأن��ه  كما  ال�سو�ساء،  م�سكلة  لت�سحيح  معينة 
�سنوي للعمال الذين يتعر�سون جلرعات اأكرب من ٨٥ دي�سبيال ملدة ٨ �ساعات 

يوميا.
 وتوجد معايري للتجمعات �سد ال�سو�ساء تهتم بها جلنة حماية البيئة 
وتطلب �سهادة �سو�ساء الت�سادم عند تخطيط و بناء طرق، ومن�ساآت جديدة.
ويحدد من�سوب ال�سو�ساء للت�سميم ب�60 دي�سبيال ويف امل�ساكن والفنادق 
واأماكن  وامل�ست�سفيات  العبادة  واأماكن  واملدار�ض  العامة  الجتماعات  وغرف 
الراحة ومراكز الرتويح يحدد من�سوب ال�سو�ساء للت�سميم ب�70 دي�سبيال يف 

خارج املباين، ومن�سوب �سو�ساء داخل املبني ٥٥ دي�سبيال.
الأح��ي��ان من  بع�ض  الإن�����س��اء: يف  قيد  الأم��اك��ن  الأف����راد يف  تعر�سات 
الإ�سكان  وزارة  اأن  كما  حواجز،  توفري  و  املوقع  يف  تغريات  عمل  ال�سروري 
والتطوير العمراين لها معايري لل�سو�ساء اخلارجية والداخلية ل تزيد عن 
6٥ دي�سبيل لفرتة ل تزيد عن ٨ �ساعات يوميا، وكذلك ل تزيد ال�سو�ساء 
 ٤٥ ، اأك��رث من 60 دقيقة كل يوم  النوم عن ٥٥ دي�سبيال  الداخلية يف غرف 
 ٤٥  ، �سباحا   7 و  م�ساء   11 ال�ساعة  ب��ني  م��ا  دقيقة   30 م��ن  اأك���رث  دي�سبيال 

دي�سبيال اأكرث من ٨ �ساعات كل يوم .
اأ.د. عا�سم اأحمد عبد رب النبي
كلية العلوم والآداب بالنما�ض

ن�ست املادة )2٤( من لئحة الإجازات يف وزارة اخلدمة املدنية على اأن«يكون 
الداخل  يف  الوطنية  املنا�سبات  يف  ي�ساركون  الذين  املوظفني  اأو���س��اع  تنظيم 

 )  310( الرقم  ذي  ال���وزراء  بقرار جمل�ض  ال���واردة  للرتتيبات  وفقاً  واخل���ارج 
بتاريخ 27 / 10 / 1٤29 ه� وما يطراأ عليه من تعديالت م�ستقبال«.

إجازات الموظفين المشاركين في المناسبات الوطنية

استشارة وظيفية
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رياضة

الفريق

النصر
الهالل
األهلي
الشباب
التعاون
اإلتحاد
الفتح
نجران

الشعلة
اإلتفاق

الفيصلي
العروبة

الرائد
النهضة

ترتيب فرق دوري عبد اللطيف جميل
لعب

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

فوز

19
17
10
9
8
7
6
7
6
6
6
4
6
3

تعادل

3
3
8
8
8
8
7
4
7
7
7

12
6
6

خسارة

1
3
5
6
7
8

10
12
10
10
10
7

11
14

له

55
51
40
39
32
40
30
30
28
28
24
19
18
26

عليه

18
24
22
33
27
40
36
37
35
36
33
30
31
58

الفارق

37
27
18
6
5
0
6-
7-
7-
8-
9-

11-
13-
32-

نقاط

60
54
38
35
32
29
25
25
25
25
25
24
24
15

الترتيب

األول
الثاني
الثالث
الرابع

الخامس
السادس

السابع
الثامن
التاسع
العاشر

الحادي عشر
الثاني عشر
الثالث عشر
الرابع عشر

حكم: خاطرت باحتساب
ضربة جزاء فأنا ال أملك

كاميرا ثالثة
جذب اجلدل املحيط ب�سربة اجلزاء التي منحت ريفر بليت الفوز الأحد 1/�سفر 
على اأر�سنال، اهتمام و�سائل الإعالم التي تتابع بطولة الدوري الأرجنتيني لكرة 
القدم. وقال احلكم بابلو لوناتي اإنه راأى �سربة جزاء، ولن »يغري« موقفه حول 
اللعبة التي ح�سمت املواجهة احلا�سمة التي ت�سببت يف هدف املباراة الوحيد عن 

طريق بابلو كافيناجي.
ودافع احلكم عن نف�سه يف ت�سريحات لإذاعة »راديو 9« يف امللعب كانت �سربة 

جزاء، ولن اأغري راأيي، اأنا اآ�سف كثريا، لي�ض لدي كامريا ثالثة«.
ارتكبه  فاجنيوين  ليونيل  مل�سلحة  خطاأ   ٥9 الدقيقة  يف  احلكم  واحت�سب 
خارج  كانت  الواقعة  واأن  خطاأ،  هناك  يكن  مل  اأن��ه  اعترب  ال��ذي  كاراليو،  ميلتون 

منطقة اجلزاء.
 وقال »التحمت بج�سدي، بالن�سبة يل مل تكن خمالفة، اعتقدت اأنها احت�سبت 

�سربة مرمى«.
وقال لوناتي«عدت لروؤية املباراة، بالن�سبة يل كان خطاأ وا�سحا، مل اأ�سك اأبدا 
يف هذا«، م�سريا اإلى اأن ع�سرة اأ�سخا�ض يعرفهم اأبدوا اقتناعهم باأن اللعبة �سربة 
جزاء، وع�سرة اآخرون اأخربوه بالعك�ض، تاركا عالمة وا�سحة على �سعوبة احلكم 

على الواقعة.
وقال احلكم »�سكي كان يف اإذا ما كانت اللعبة داخل اأو خارج املنطقة، لكنني 

خاطرت، ولو كانت يف اخلارج فقد اأخطاأت وانتهى الأمر«.
ورفع ريفر بليت بهذا الفوز ر�سيده اإلى 11 نقطة، وبات على م�سافة ثالث 
نقاط من كولون املت�سدر الأوحد ملرحلة اإياب الدوري الأرجنتيني بعد مرور �سبع 

جولت.
وقال مدافع ريفر بليت، جوناثان مايدانا، اإنه من اأجل املناف�سة على اللقب، 
وقال مايدانا  �سيئا.  ي�ساوي  تقريبا ل  التعادل  لأن  الفوز  اأن يحقق  الفريق  على 

لإذاعة »اأمريكا« »الأهم هو الفوز من اأجل الوجود يف مراكز املقدمة«.

األمير نواف
بن فيصل: 
نسعى 
الستضافة 
»خليجي 22« 
بنجاح وتميز

كأس مدير 
الجامعة بين 

»اإلدارية«
و »األسنان« 

سلمان العلي 
الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  برعاية 
ال��داود،  حمد  بن  عبدالرحمن  الدكتور 
ي�����س��ه��د ال�����س����ت����اد ال���ري���ا����س���ي ب��امل��دي��ن��ة 
 ،1٤3٥/٥/30 يف  ق��ري��ق��ر،  يف  اجل��ام��ع��ي��ة 
بني  اجلامعة  مدير  كاأ�ض  نهائي  م��ب��اراة 
ف��ري��ق��ي  كلية ال��ع��ل��وم الإداري�����ة وامل��ال��ي��ة، 

وكلية الأ�سنان.
وح���ر����ض ال���ف���ري���ق���ان ع��ل��ى اإج�����راء 
ت���دري���ب���ات ج����ادة خ����الل الأي������ام امل��ا���س��ي��ة 
ل��ر���س��م اخل��ط��ط ال��ت��ي ���س��ي��خ��و���س��ان بها 

املواجهة املرتقبة.
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ال�سباب،  ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام  الرئي�ض  اأك���د 
رئ��ي�����ض ال��ل��ج��ن��ة الأومل��ب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة، 
ل��دورة  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�ض 
ك���اأ����ض اخل��ل��ي��ج ال���� 22 ال��ت��ي ���س��ت��ق��ام يف 
م��دي��ن��ة ال���ري���ا����ض، الأم�����ري ن����واف بن 
في�سل بن فهد، حر�ض ال�سعودية على 

ا�ست�سافة دورة مميزة.
ج����������اء ذل����������ك خ����������الل ت�����روؤ������س�����ه 
املنظمة  العليا  للجنة  الأول  الجتماع 
ما  ك��ل  مناق�سة  �سهد  ال���ذي  ل���ل���دورة، 
ي��ه��م ال���س��ت�����س��اف��ة وت�����س��ك��ي��ل ال��ل��ج��ان 

وت�سميتها.
وقال الأمري نواف عقب الجتماع 
ال���دورات  ه��و معتاد يف مثل ه��ذه  »كما 
فيها  ي�سرتك  عليا  جلنة  هناك  يكون 
ج��م��ي��ع اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة«، 
م���ع���رب���ا ع����ن ����س���ك���ره مل��م��ث��ل��ي اجل���ه���ات 
الجتماع  ح�����س��روا  ال��ذي��ن  احلكومية 
وك���ذل���ك مم��ث��ل��ي الحت������اد ال�����س��ع��ودي 
لرعاية  العامة  والرئا�سة  القدم  لكرة 

ال�سباب.

الر�سمية  اجل��ه��ات  »دور  واأ���س��اف 
ه�����و و������س�����ع ال����رتت����ي����ب����ات م�����ن ح��ي��ث 
ا�ست�سافة الوفود الر�سمية واملنتخبات 
واجل���م���اه���ري ورج�������ال الإع���������الم، اإل����ى 
ج���ان���ب و����س���ع م����ا ي���ل���زم ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق 
ب���الف���ت���ت���اح واخل�����ت�����ام، وك������ذا الأم������ور 
والنقل  والإع����الن  بالت�سويق  املتعلقة 

التلفزيوين« .
واأو�سح اأن كل ما يتعلق باجلوانب 
احت��اد  يخ�ض  اأم���ر   للمنتخب،  الفنية 

القدم ب�سكل متكامل.
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  ���س��ن��ح��ن يف  وق����ال 
ال��ظ��روف  ك��ل  لتهيئة  معهم  �سنتعاون 
ل�ست�سافة اململكة لهذه الدورة ح�سبما 
للتوجيهات  وتنفيذا  الجتماع  يف  اأق��ّر 
هذه  اململكة  ت�ست�سيف  ب���اأن  ال�سامية 
ومب�سيئة  الريا�ض،  مدينة  يف  ال���دورة 
لهذه  مهياأة  ال�سبل  جميع  تعالى  اهلل 

ال�ست�سافة«.
و�سع  الج��ت��م��اع  يف  »مت  ووا����س���ل 
الت�سور العام ومت اإقرار ت�سكيل اللجان 

من  العمل  و�سنبداأ  املختلفة،  العاملة 
تبقى على  اأن���ه  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى  الآن 
اأ�سهر،  ثمانية  ح���وايل  ال����دورة  م��وع��د 
وخالل هذه الفرتة �سن�ستطيع مب�سيئة 
اهلل ت��ه��ي��ئ��ة ك���ل م���ا ي��ل��زم ل���س��ت�����س��اف��ة 
واإن  التعاون،  جمل�ض  دول  يف  اأ�سقائنا 
كما هي  ناجحة  دورة  �ستكون  اهلل  �ساء 

عادة اململكة يف ا�ست�سافة البطولت« .
الرئي�ض  وك��الء  الجتماع  ح�سر 
العموم  وم��دراء  ال�سباب  لرعاية  العام 
القدم  ال�سعودي لكرة  وممثلو الحت��اد 
اخلارجية،  وزارات  من  لكل  وممثلون 
الثقافة  والتعليم،  الرتبية  الداخلية، 
والإع�������الم، اإم�����ارة م��ن��ط��ق��ة ال��ري��ا���ض، 
هيئة الإذاعة والتلفزيون، املدير العام 
وكالة  ال�سعودية،  الريا�سية  للقنوات 
اجلمارك  م�سلحة  ال�سعودية،  الأن��ب��اء 
ال��دويل،  خالد  امللك  مطار  ال�سعودية، 
امل���دي���ري���ة ال��ع��ام��ة ل���ل���ج���وازات، م��دي��ر 
�سرطة الريا�ض، رئي�ض اللجنة الأمنية 

يف الدورة، والإدارة العامة للمرور.

الفيفا يشيد بتطور 
دوري المحترفين 

السعودي
الأداء يف الحتاد الدويل  اأ�ساد مدير دائرة تطوير 
ب��راب��ط��ة دوري  ف��ري��دري��ك جيوملنت،  ال��ق��دم،  ل��ك��رة 
املحرتفني ال�سعودي لكرة القدم وعملها الحرتايف 
ال�سعودي  ال���دوري  م�سابقة  تطور  يف  اأ�سهم  ال��ذي 
ل��ل��م��ح��رتف��ني م����ن ك���اف���ة ال���ن���واح���ي ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 

والإعالمية.
الفيفا يتكون من مدير دائرة  وكان وفد من 
تطوير الأداء يف الفيفا، ومدير مكتب التطوير يف 
الحت��اد  وم�ست�سار  العبوة،  ماجد  الأو���س��ط  ال�سرق 
الدويل نوداركا�ستي، قد زار رابطة دوري املحرتفني 
خالل  واطلع  املا�سي،  الأ�سبوع  منت�سف  ال�سعودي 
زياته على اآلية �سري عمل الرابطة وطبيعة العالقة 

التي جتمعها بالحتاد ال�سعودي لكرة القدم .
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يعرض هذا القسم 
من »آفاق« صفحات 
متخصصة في 
الشوون األكاديمية 
والبحثية واإلدارية 
في الجامعة، إضافة 
إلى مقاالت الرأي 
الجامعي

أسبوعية جامعة الملك خالد
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د. محمد حمدي:
المرحلة الجامعية  
بوابة لسوق عمل 
ال يقبل سوى 
المتميزين

الطالب نحو  يتغير تفكير  أن  الدكتور محمد حمدي  بالجامعة  الكيمياء  المشارك بقسم  تمنى األستاذ 
الدراسة الجامعية، داعيا إياهم إلى أن يؤمنوا بأن المرحلة الجامعية ليست مؤهلة فقط لوظيفة بل 

هي مؤهلة لحياة وسوق عمل ال يرحم وال يقبل إال الكفاءات المتميزة.

حوار: خالد العمري

حياتك �لعلمية يف �أ�سطر؟ 
يف   1990 ع��ام  طالبا  ال��ع��ل��وم  كليه  دخ��ل��ت 
م�سر. اخرتت ق�سم الكيمياء لأنه يتالءم 
مع ميويل وهواياتي وتخرجت كيميائيا 
ب��ت��ق��دي��ر مم���ت���از م���ع م��رت��ب��ه  ع����ام 199٤ 

ال�سرف.
اخ�������رتت ال���ك���ي���م���ي���اء ال���ف���ي���زي���ائ���ي���ة 
ت��خ�����س�����س��ا ع���ام���ا ل���درا����س���ة امل��اج��ي�����س��ت��ري 
واخ����رتت ك��ي��م��ي��اء امل����واد احل���ف���ازة لتكون 
ت��خ�����س�����س��ي ال���دق���ي���ق، ن���ظ���را لرت��ب��اط��ه��ا 
الكيميائية  ال��ت��ف��اع��الت  مبعظم  املبا�سر 
ب��ف�����س��ل اهلل علي  ال�����س��ن��اع��ي��ة، وح�����س��ل��ت 
درجه املاجي�ستري يف كيمياء املواد احلفازة 

عام 199٨.
ثم بداأت درا�سة الدكتوراه يف م�سر 
اأي�سا حتي كدت اأن اأنتهي من الأطروحة، 
ب��ع��د ذل���ك ح�سلت ع��ل��ي م��ن��ح��ة ل��درا���س��ة 
التكنولوجيه  دلفت  الدكتوراه يف جامعه 
خ��ارج  اإل���ى  م��رة  لأول  و���س��اف��رت  بهولندا 
م�سر عام 2001 وبف�سل اهلل ح�سلت علي 
درجة الدكتوراه يف هند�سه املواد احلفازة 

عام 200٥. 
يف  م�ساركا  باحثا  عملت  ذل��ك  عقب 
جامعة دلفت التكنولوجية بهولندا حتي 
اأبحاث  معمل  ايل  انتقلت  ث��م   2007 ع��ام 
ب��ج��ام��ع��ة  ع����ام 200٨  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ه  امل������وارد 
فاخينينجن بهولندا، ثم اإلى مركز لندن 
لأبحاث تقنية النانو بجامعة كلية لندن 
النانو  اأب��ح��اث  معهد  اإيل  ث��م   ،2010 ع��ام 
ب��ه��ول��ن��دا ع����ام 2011،  ت��وي��ن��ت��ه  ب��ج��ام��ع��ه 
واأخريا اإيل ق�سم الكيمياء بكلية العلوم يف 

جامعه امللك خالد. 
ب���راءات  ث��الث  بلغ  العلمي  اإن��ت��اج��ي 
اخ���رتاع واأك���رث م��ن 30 بحثا يف دوري���ات 
امل�ساركات  من  العديد  جانب  اإل��ى  عاملية، 

يف املوؤمترات العلمية.

�سعوبات و�جهتها
 يف حياتك �لعلمية؟

يواجهون  والباحثون  اجلامعات  اأ�ساتذة 
العديد من ال�سعوبات والتحديات خالل 
م�����س��واره��م ال��ع��ل��م��ي، ول��ك��ن م��ن يعمل يف 
اجتياز  املتعه يف  الكثري من  يجد  مهنتنا 

التحديات الواحد تلو الآخر.
ومن ال�سعوبات التي واجهتني، علي 
التحاقي  ل��دى  معملي  اأن  امل��ث��ال،  �سبيل 
النانو يف لندن كان  اأبحاث تقنية  مبركز 

امل��ق��رر  اأن عليه رب���ط م��ف��ردات  ك��م��ا 
والتح�سري  بالطالب  املحيطة  بالبيئة 
اجل���ي���د لأ���س��ئ��ل��ة ال���ط���الب امل���ت���ك���ررة من 
بعد  املو�سوع  ه��ذا  �سيفيدنا  كيف  قبيل: 
التخرج؟  وكذلك اإ�سعار الطالب باأهمية 

املقررات املختلفة التي يدر�سها.

هل من �سلبيات الحظتها
 على طالب �جلامعة؟

ه���ل ت�����س��دق��ن��ي ل���و اأخ���ربت���ك اأن���ن���ي بعد 
ال��ت��دري�����ض يف ���س��ب��ع ج���ام���ع���ات، يف ث��الث 
جميع  اأن  اإل���ى  تو�سلت  خمتلفة،  ق���ارات 
�سلبيات الطالب هي نف�سها يف العامل ل 
ومن  لآخ��ر  طالب  من  قليال  اإل  تختلف 

مكان لآخر. 
ال��ف��رح��ة ال��ت��ي ت��رت�����س��م ع��ل��ي وج��وه 
ال��ط��الب يف ح���ال احل�����س��ول ع��ل��ي درج��ة 
والقلق  الف�سلية  الخ��ت��ب��ارات  يف  عالية 
نحو  ال�سعي  و  الم��ت��ح��ان  م��ن  ال��ت��وت��ر  و 
م�سرتكة  �سفات  الغياب،  ن�سبة  تخفيف 
ل���دى م��ع��ظ��م ال���ط���الب يف ج��م��ي��ع اأن��ح��اء 

العامل.
ت��ت��غ��ري  اأن  اأمت����ن����ي  ع��������ام،   ب�����س��ك��ل 

عبارة عن غرفة فارغة وكان مطلوبا مني 
اأن اأجهز معمل اأبحاث متكامل واأن اختار 
اأبحاث  لإج��راء  معي  يعمل  بحثيا  فريقا 
يتم  ال�سناعي  ال�سرف  مياه  تنقية  علي 
ن�سر نتائجها اجلديدة يف دوريات علمية 
حمكمة يف خالل فرتة مدتها �سنة واحدة 

فقط.
ه��ذا  ع��ل��ي  اأت��غ��ل��ب  وف��ق��ن��ي اهلل لأن 
وفريقي   م��ع��م��ل��ي  واأك���م���ل���ت  ال���ت���ح���دي 
البحثي وانتهينا من البحث ون�سرناه يف 

الوقت املحدد متاما.
ال��ت��ي واجهتني  امل���واق���ف  اأك����رث  اأم����ا 
بني  الخ��ت��ي��ار  حلظة  ك��ان  فقد  �سعوبة  
النتهاء من ر�سالة الدكتوراه اخلا�سة بي 
كبريا  �سوطا  قطعت  قد  وكنت  م�سر،  يف 
فيها وكدت اأن اأنتهي منها، و بني ال�سفر 
دكتوراه جديدة  ر�سالة  لبدء  اإيل هولندا 

باإ�سراف دويل.
فكرت كثريا جدا يومئذ وا�ستخرت 
اهلل و�سافرت، ومل اأندم، واحلمد هلل، علي 

اختياري.

�أهم �ملو�سوعات �لبحثية
�لتي تهتم بها؟

بف�سل اهلل ثم بف�سل وجودي الطويل يف 
اأوروبا وعملي يف �ست جامعات يف هولندا 
من  العديد  اكت�سبت  واأمل��ان��ي��ا،  واإجن��ل��رتا 
املختلفة،  البحثية  امل��ج��الت  يف  اخل��ربات 
فاأنا اأعمل يف جمال تنقية املياه با�ستخدام 

تقنية الأك�سدة املتطورة.
املتجددة  الطاقة   واأي�سا  يف جمال 
وحتويل  ال��ن��ان��و،  تكنولوجيا  با�ستخدام 
غ���از ث���اين اأك�����س��ي��د ال��ك��رب��ون اإيل وق���ود،  
واأع����م����ل ك���ذل���ك يف جم����ال ال��ت��ح��وي��الت 
البرتوكيماوية املختلفة، واأهمها: توفري 
مواد اأولية رخي�سة الثمن لإنتاج الأنواع 

املختلفة من النيلون.

ما �ملعايري �ملفرت�ض
حتققها يف ع�سو هيئة �لتدري�ض؟

التدري�ض هو قدوة للطالب،  ع�سو هيئه 
ف��ك��ل م��ا ي��ق��وم ب��ه ع��ل��ي امل�����س��ت��وي العلمي 
والأك�����ادمي�����ي ي���ك���ون ع��ر���س��ة ل��ل��م��ح��اك��اة 
اأهم  اأن  ال�سخ�سي  راأي��ي  و  ال��ط��الب،  من 
ال�سروط الواجب توافرها يف ع�سو هيئه 
ال��ت��دري�����ض ه���ي حم���اول���ة ال��ت��ف��ك��ري بعقل 
الطالب وتب�سيط املعلومة مبا يتالءم مع 
ا�ستيعاب الطالب دون الإخالل باملحتوي 

الدرا�سي.

منهجية تفكري الطالب يف اأ�سباب درا�سته 
جميع  ي���وؤم���ن  اأن  واأمت����ن����ي  اجل��ام��ع��ي��ة. 
ال��ط��الب ب���اأن امل��رح��ل��ة اجل��ام��ع��ي��ة لي�ست 
م��وؤه��ل��ة ف��ق��ط ل��وظ��ي��ف��ة ب���ل ه���ي م��وؤه��ل��ة 
حلياة ول�سوق عمل ل يرحم و ل يقبل اإل 

الكفاءات املتميزة.
ومن ال�سلبيات امللحوظة يف اأو�ساط 
طالب كلية العلوم: ن�سبة الغياب الكبرية  
العام للغة  امل�ستوي  بني الطالب وكذلك 

الإجنليزية.

هل ترى �أن �ملناهج �لتعليمية 
�حلالية مو�كبة ملتطلبات �لع�سر؟

نعم، اإيل حد كبري. ونحن نعمل بكل همة 
املناهج  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ال��ك��ي��م��ي��اء  ق�سم  يف 
وحت��دي��ث��ه��ا مب���ا ي���ت���الءم م���ع م��ت��ط��ل��ب��ات 

الع�سر.
الأول   الدرا�سي  الف�سل  يف  وانتهينا 
م���ن ال���ع���ام احل������ايل- واحل���م���د هلل- من 
تطوير بع�ض مقررات الكيمياء و جعلها 
ع��ل��ي ق���دم و���س��اق م��ع م���ف���ردات امل��ق��ررات 
ال���ت���ي ت����در�����ض ب���اجل���ام���ع���ات ال�����س��ع��ودي��ة 
اهلل  ب��اإذن  و�سيتوالى  العاملية،  واجلامعات 
ت��ط��وي��ر وحت���دي���ث ب��اق��ي امل���ق���ررات حتي 
اأول  هلل  يعود  والف�سل  املنظومة،  تكتمل 
ث���م ل��ل�����س��ادة الأ����س���ات���ذة ال��ع��ام��ل��ني بق�سم 
نحو  بجهد  يبخلون  ل  الذين  الكيمياء، 
التطوير الدائم للعملية التعليمية ككل، 
وعلي راأ�سهم  رئي�ض الق�سم الدكتور عبد 

اهلل اآل حن�ض.
 

كيف تقيم م�ساعي
�جلامعة  نحو حتقيق �لريادة؟

جامعه امللك خالد من اجلامعات املتميزة 
وقد  والأك��ادمي��ي،  البحثي  امل�ستوي  علي 
ح��ق��ق��ت ال���ع���ام امل���ا����س���ي م���رك���زا م��ت��م��ي��زا 
اهلل  وب���اإذن  العلمي،  الن�سر  م�ستوي  علي 

�ستحقق مركزا متقدما هذا العام اأي�سا.
 

ما ر�سالتك للطالب
يف ختام هذ� �للقاء؟

اأخي الطالب، حاول اأن تتقن كل املهارات 
التي يلقنها لك اأ�ساتذتك خالل درا�ستك 
اجل��ام��ع��ي��ة. ح����اول ال����س���ت���زادة م���ن علم 

اأ�ساتذتك كلما �سمح لك الوقت بذلك. 
اآل��ة  يف  تر�سا  �ستكون  تخرجك  بعد 
دائما نحو  ت�سعي  التي  العمالقة  الوطن 
التميز والنطالق فانتهز الفر�سة، ومن 

جد وجد و من زرع ح�سد.

عملت بست 
جامعات أوربية 

وأنجزت ثالث 
براءات اختراع

و 30 بحثا

على عضو
هيئة التدريس

أن يفكر بعقل 
الطالب ويبسط 

المعلومة

نعمل على
تطوير مناهج 

الكيمياء لتواكب 
متطلبات العصر
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اأث���ارت ال���دورات التدريبي���ة يف ال�سن���وات الأخ���رية جلب���ة للتحفي���ز عل���ى عم���ل 
الأف���راد كفريق. حتى املوؤ�س�سات التعليمي���ة باتت ت�سجع هذا املبداأ بل وتطبقه 
وكان���ت النتائج مذهل���ة، لأن العمل كفريق ي�سهم يف اإجناز الكثري من الأعمال 

التي تكون حمتكرة ومنوطة ب�سخ�ض واحد، بطريقة اإبداعية.
ول���و طبق���ت هذه املعادلة على العالق���ات الإن�سانية  يف كل مناحي احلياة 
كاملن���زل ب���ني الزوجني، والوالدين والأبن���اء، و يف العمل بني املوظف والعميل، 
والرئي����ض واملروؤو����ض وهك���ذا، ف���اإن هذه العالق���ة الثنائية عندم���ا توؤ�س�ض على 
الحتاد والتعاون �ستحقق الأهداف املن�سودة يف فرتة زمنية ق�سرية وبطريقة 

ح�سنة و�سحيحة. 
عندم���ا يطب���ق العمل كفري���ق يف احلياة الزوجي���ة، �ستت�سكل حتما عالقة 
قوي���ة ومتينة بني الزوجني اأو ب���ني الوالدين والأبناء. حتى لو انطفاأت جذوة 
العالق���ة الزوجي���ة لف���رتة �ستعاود ال�ستعال م���رة اأخرى اإذا ما كان���ت امل�ساركة 
بينهم���ا قائم���ة عل���ى كونهما فريق���ا و�سعا بن���ودا واأهدافا وحل���ول اتفقا عليها 

منذ حلظة ارتباطهما.
الفري���ق يتك���ون م���ن �سخ�سني اأو اأكرث، ل���ذا لبد من تواف���ر روح الفريق 
والتعاون والحتاد واإل �ستف�سل جل العالقات وتتفكك الوحدة املعنية وتنهار، 

لأنه ل اأ�سا�ض لها ول جذور.
هذا التالحم والرتابط  له نتائج اإيجابية لالأ�سرة حيث يحقق بالدرجة 
الأول���ى ال�ستق���رار النف�س���ي والفك���ري والعاطف���ي واجل�س���دي لك���ال الزوجني 
والأبن���اء، ذل���ك ال�ستق���رار ال���ذي ينطل���ق فيم���ا بع���د ليع���م الأقرب���اء واحل���ي 

واملجتمع باأ�سره. 
وه���ذا ال�ستق���رار م���ن �ساأن���ه اأن يقل���ل م���ن ن�س���ب الط���الق والنف�س���ال 
والتفكك الأ�سري، ويقلل من العنف باأنواعه لأي فرد يف الأ�سرة ب�سبب كبت اأو 
�سخ���ط اأو قل���ة حيلة اأو ف�سل لأي منهم، ويقلل اأي�سا من انحراف الأبناء ومن 

هروبهم وت�سربهم من املدار�ض ورف�سهم للعلم.
كما يقلل من ال�سكاوى والتذمر والإحباط، ويحفز على العطاء والإيثار 
ون�س���ر الود واحلب: حب الذات والأ�سرة والوطن والبيئة ب�سكل عام، والر�سى 
وراح���ة الب���ال والعي����ض الرغي���د، ويخل���ق ج���وا م���ن الدميقراطي���ة والتما�سك 

وال�سفافية والو�سوح.
هناك الكثري من الظروف املحيطة التي جتتاح العامل وتوؤثر فيه وتتاأثر 
ب���ه، وهن���ا ي���ربز دور الأ�سرة التي تعم���ل كفريق لت�سبح ج���دارا ب�سريا يت�سدي 
لك���ل م���ا ق���د يفككها وي�ستت وحدته���ا. لنعمل منذ اليوم كفري���ق يف املنزل ومع 

الأقرباء والأ�سدقاء واحلي واملوؤ�س�سات وغريه لنح�سد الثمرة املرجوة.

لنعمل كفريق
القلم النابض

د. إيمان عبد اهلل العسيري

د. إيمان العسيري

لنبد�أ بالبطاقة �لتعريفية؟
ا�سم���ي هال���ة اأحمد �سالح حمم���د اإ�سالم، 
دكتوراه يف الكيمي���اء احليوية من جامعة 
اأ�ست���اذ  بدرج���ة  حالي���ا  واأعم���ل  القاه���رة، 
العل���وم  بكلي���ة  الكيمي���اء  بق�س���م  م�ساع���د 
للبنات باأبها، ودرجتي العلمية هي اأ�ستاذة  

م�ساركة.
علمي���ا، اأجنزت حتى الآن 10 اأبحاث، 
وهن���اك بحوث يل حتت الن�سر، واأدعو اهلل 
اأن يعينني على اإجراء اأبحاث تخدم النا�ض 
يف جمالت ال�سحة والغداء والتكنولوجيا 
احليوي���ة والطبي���ة، وبالن�سب���ة لالإ�سراف 
عل���ى الر�سائل العلمي���ة، فقد اأ�سرفت على 
ر�سال���ة ماج�ست���ري واأخ���رى للدكت���وراه يف 
م�س���ر. واأن���ا ع�س���و يف اجلمعي���ة امل�سري���ة 

للهند�سة والتكنولوجيا احليوية.

هل و�جهتك �سعوبات
خالل م�سريتك �لعلمية؟

نع���م واجهتني بع�ض ال�سعوب���ات لعل من 
اأهمه���ا: تدري�ض الكيمي���اء باللغة العربية 
الإجنليزي���ة،  باللغ���ة  كان���ت  فدرا�ست���ي 
ومب���رور الوق���ت تع���ودت تدريجي���ا، ولكن 
طبع���ا م���ع ا�ستخ���دام بع����ض امل�سطلح���ات 

باللغة الإجنليزية اإلى الآن.

من دعمك يف حياتك �لعلمية؟ 
الداعم الأول هو اأمي حفظها اهلل ووهبها 
ف��ه��ى م���ن دعمتني  وال��ع��اف��ي��ة،  ال�����س��ح��ة 
الدرا�سية  باملراحل  درا�ستي  اأثناء  �سابقا 
الأ�سا�سية حتى اجلامعة ووقفت بجانبى 
والدكتوراه  املاج�ستري  حتى ح�سلت على 

ومازالت ت�سجعني حتى الآن.
الداع���م الث���اين ه���و زوج���ي حفظ���ه 

اهلل، فهو اأي�سا من دعمنى و�سجعني اأثناء 
املاج�ست���ري والدكت���وراه، وي�ساع���دين ف���ى 
اأم���ور كث���رية ويخفف عنى بع����ض الأعباء 
حتى تفرغت من الدرا�سات العليا ومازال 

حتى الآن يدعمني.
الداع���م الثالث: اأ�ساتذت���ي العظماء 
الأج���الء حفظه���م اهلل ووهبه���م العافي���ة 
ومنه���م  اأيديه���م  عل���ى  تتلم���ذت  الذي���ن 

عامليون م�سهورون.
والعرف���ان  بال�سك���ر  له���م  اأدي���ن 
والتقدي���ر، فهم من دعمون���ى علميا اأثناء 
الدرا�سة باجلامعة والدرا�سات العليا ومل 
يبخل���وا علينا بعلمهم ودائما ما اأتذكرهم 

واأدعو لهم بكل خري.

دّر�ست مقرر �لكيمياء
يف ثالث كليات.. كيف وجدت 

م�ستوى �لطالبات؟
م�ست���وى  ب���ني  طفيف���ا  تفاوت���ا  وج���دت 
لك���ن  الث���الث،  الكلي���ات  يف  الطالب���ات 
امل�ستوى العام مقب���ول ويحتاج للتح�سني، 
الثانوي���ة  املرحل���ة  م���ن  تاأت���ى  فالغالبي���ة 
باأ�سا����ض علم���ي �سعي���ف نتيج���ة احل���ذف 
م���ن املق���ررات حي���ث يفتقر ال���ى التوا�سل 
مو�سوع���ات  ب���ن  املطل���وب  والرتب���اط 
املقررات العلمية الواحدة، وكذلك �سعف 
امل�ست���وى يف اللغ���ة الجنليزي���ة، ويحتجن 
اإل���ى دورات تاأهيلية يف اللغ���ة الإجنليزية، 
وه���ذا ل مينع من وج���ود بع�ض الطالبات 
ب�سرع���ة  الطالب���ات  باق���ي  ع���ن  املمي���زات 
عل���ى  ال�سدي���د  واحلر����ض  البديه���ة 

ال�ستيعاب والتح�سيل والفهم.

كيف تتعاملني مع طالباتك؟
اأتعام���ل معه���ن معامل���ة ح�سن���ة اأبتغى بها 
مر�س���اة اهلل ع���ز وج���ل، والعالق���ة بين���ي 
وبينه���ن طيب���ة ج���دا، ومبني���ة على احلب 

والحرتام املتبادل و العطاء.
واأ�سع���ى واأحر�ض دائما على اأن اأكون 
ق���دوة ح�سنة لهن علميا وخلقيا ول اأبخل 
عليه���ن ب���اأي معلوم���ة واأعطيه���ن ك���ل م���ا 
ل���دّى واأق���دم له���ن الن�سيح���ة والتوجي���ه 
والإر�س���اد، فكث���ريا م���ا ياأتين���ي طالبات���ى 

يطلنب امل�سورة يف اأمورهن اخلا�سة.

ما جديد وحدة �خلريجات
�لتي تر�أ�سينها؟ 

لوحدة  تابعة  بالكلية  جديدة  وح��دة  هي 
اهلل،  ب��اإذن  و�ساأ�سعى،  والتطوير،  اجل��ودة 
ج���اه���دة ل��ت��ح��ق��ي��ق ر���س��ال��ت��ه��ا واأه���داف���ه���ا 
مع  للتوا�سل  وتعزيز  بناء  من  ال�سامية 
اخلريجات عرب الت�سال الدائم واملتبادل 
لهن من  املمكنة  كافة اخلدمات  وتقدمي 
عالية  بجودة  والتدريب  ال���دورات  خ��الل 
تتفاعل  ال��ت��ي  الكلية  ر���س��ال��ة  م��ع  مت�سيا 
م���ع ���س��وق ال��ع��م��ل وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه، وك��ذل��ك 
تنمية الوعي لدى طالبات اجلامعة حول 

املهارات التي يتطلبها �سوق العمل.
اجلدي���دة،  لالأم���ور  بالن�سب���ة  اأم���ا 
متع���ددة  جدي���دة  اقرتاح���ات  فهن���اك 
جي���دة ل اأ�ستطي���ع التح���دث عنه���ا لأنن���ا 
مل نح�س���ل بع���د عل���ى املوافق���ات عليه���ا، 
ون�سع���ى لتحقيقه���ا و�سيك���ون فيها اخلري 
خلريجات الكلي���ة باإذن اهلل وندعو اهلل اأن 

يوفقنا وي�سدد خطانا.

�إ�سهاماتك يف جمال
خدمة �ملجتمع؟

حر�س���ا عل���ى تفعي���ل دور اجلامعة وع�سو 
هيئ���ة التدري����ض يف خدم���ة املجتم���ع، فقد 
ك���ان يل ال�س���رف يف امل�سارك���ة يف اخلدمات 

املجتمعية التالية:
موهب���ة  »معر����ض  يف  التحكي���م   •
للعل���وم والهند�س���ة التاب���ع جلامع���ة 
يق���ام  ال���ذى  العزي���ز«  عب���د  املل���ك 
يل  وكتب���ت  �سنوي���ا،  اأبه���ا  مبدين���ة 
امل�سارك���ة في���ه لعام���ني من���ذ  2010 

وحتى 201٤.
اإح���دى  بح���ث  عل���ى  الإ�س���راف   •
معر����ض  يف  امل�سارك���ات  الطالب���ات 
التاب���ع  والهند�س���ة  للعل���وم  موهب���ة 
جلامعة امللك عب���د العزيز، وحققت 
عل���ى  الراب���ع  املرك���ز  في���ه  الطالب���ة 
م�ست���وى اململكة العربي���ة ال�سعودية 
كم���ا كان���ت م���ن املر�سح���ات لل�سف���ر 
الطالب���ة  �ساف���رت  وق���د  لأمريك���ا، 

بالفعل لتمثل اململكة يف اأمريكا.
• امل�سارك���ة يف تقييم م�سروع البحث 
املقدم للتدعيم من قبل كلية العلوم 
اإلى عم���ادة البحث العلم���ي بجامعة 

امللك عبد العزيز عام 2010.
• امل�ساركة مدرب���ة يف برنامج الفرق 
التنفيذية لربنامج موهبة ال�سيفي 
للوح���دات  العلمي���ة  الور����ض  يف 
موؤ�س�س���ة  اإ�س���راف  حت���ت  الإثرائي���ة 
املل���ك عبد العزي���ز ورجاله للموهبة 
املتو�سط���ة  لطالب���ات  والإب���داع 

والثانوية للعامني 1٤33 و 1٤3٤.
• امل�سارك���ة يف حم���و اأمي���ة املجتم���ع 
وحتفي���ظ القراآن الك���رمي يف اإحدى 
دور حتفي���ظ الق���راآن يف احلي الذى 

اأ�سكن فيه ملدة �ستة اأ�سابيع.
عم���ل  وور����ض  دورات  تق���دمي    •
وحما�س���رات للطالب���ات واملوظف���ات 
بكلي���ة العل���وم للبن���ات باأبه���ا به���دف 
وزي���ادة  وحت�س���ني  املجتم���ع  خدم���ة 
وكال���ة  اإ�س���راف  الأداء حت���ت  كف���اءة 

الكلية للجودة والتطوير.
اأخ���ريا ك��ان يل ال�����س��رف يف الإع���داد 
وامل�ساركة يف فعاليات امللتقى املهني الأول 
اأق��ام��ت��ه وح���دة اجل���ودة والتطوير  ال���ذى 
بكلية العلوم للبنات باأبها يف الفرتة 13-9 
فيه  وا�ست�سافت   ،1٤3٥ لعام  الآخ��ر  ربيع 
اأك���ادمي���ي���ات ون�����س��اًء ب�����ارزات يف جم���الت 
اأوراق  ت��ق��دمي  فيه  ومت  املختلفة،  العمل 
اإع������داد  ب���ه���دف  م���ف���ي���دة  ودورات  ع���م���ل 
اخلريجات ل�سوق العمل وتبادل اخلربات 
ب��ني اخل��ري��ج��ات اجل��دي��دات وال��ق��دمي��ات 
املتاحة  بالوظائف  اخل��ري��ج��ات  وتعريف 
ل��ه��ن ب��ع��د ال��ت��خ��رج ومب���ا حت��ت��اج اإل��ي��ه كل 

وظيفة من دورات ومهارات.
امللتق���ى  ذل���ك  يف  �سارك���ت  وق���د   
كتاب���ة  كيفي���ة   « بعن���وان  دورة  بتق���دمي 
ال�س���رية الذاتي���ة«، ودورة بعنوان »مهارات 
اجتياز املقابل���ة ال�سخ�سية«، و اإلقاء كلمة 
وروؤيته���ا  اخلريج���ات  بوح���دة  للتعري���ف 
ور�سالتها واأهدافها وما تقدم من خدمات 

للخريجات.
�أمنية تتمنني حتققها؟

اأن  اهلل  م���ن  اأمتن���ى  اأمني���ات  ع���دة  ل���دى 
يحققها يل. فعلى امل�ستوى العام اأمتنى اأن 

اعتبرت رئيسة وحدة 
الخريجات بكلية 
العلوم للبنات في 
أبها الدكتورة هالة 
صالح محمد أن مستوى 
الطالبات بشكل 
عام مقبول ويحتاج 
للتحسين، مرجعة ذلك 
إلى أن الغالبية تأتي 
من الثانوية برصيد 
علمي ضعيف، ودعت 
الطالبات إلى بذل 
المزيد من الجهد
في سبيل النجاح 
العلمي والعملي.

رئيسة وحدة الخريجات بـ »علوم أبها« د. هالة إسالم:
أغلبية الطالبات تأتي من الثانوية 

بأساس علمي ضعيف

ي�سلح ويهدى اهلل اأبنائي واأبناء امل�سلمني 
ال���ى طاعت���ه وح�س���ن عبادت���ه ويحفظه���م 
م���ن ك���ل �س���ر و�س���وء، واأن يوح���د �سف���وف 
امل�سلم���ني ليكون���وا يدا واح���دة قوية. فقد 
ق���ال تعالى »واعت�سم���وا بحبل اهلل جميعا 
و ل تفرق���وا« لكى نرق���ى و نتقدم و يكمل 
امل�سل���م  العرب���ي  بع�س���ا، فوطنن���ا  بع�سن���ا 
غن���ى بالرثوات الب�سري���ة الذكية املبدعة، 
وكذلك بالرثوات الطبيعية الكثرية جدا. 
اأم���ا على على امل�ستوى اخلا�ض فاأمتنى اأن 
تكون اأبحاثي يف جمال الكيمياء احليوية 
والبيوتكنولوجي���ى له���ا تطبيق���ات ت�سه���م 
فى خدمة الب�سرية خا�سة املر�سى منهم، 
وكذلك فى خدم���ة ال�سناعات الدوائية و 

الغذائية.
كم���ا اأمتن���ى اأن حت�س���ل كلي���ة العلوم 
والعتم���اد  اجل���ودة  عل���ى  باأبه���ا  للبن���ات 
الأكادمي���ي، واأمتنى اأن يكون لى دور فعال 

فى ذلك.

حكمة تطبقينها
يف جمال عملك؟

ق���ول اهلل تعال���ى »اإن اهلل ل ي�سي���ع اأج���ر 
م���ن اأح�سن عم���ال« وقول ر�سول اهلل �سلى 

اهلل علي���ه و�سلم »اذا عمل اأحدكم عمال اأن 
يتقنه« واحلكمة املعروفة »من جد وجد و 

من زرع ح�سد«.

ماذ� عن هو�ياتك؟
�سم���اع وجتويد القراآن الك���رمي، والقراءة 
اليدوي���ة،  الفني���ة  والأ�سغ���ال  والط���الع، 

والر�سم.

تطلعاتك �مل�ستقبلية؟
املل���ك  جامع���ة  حت�س���ل  اأن  اإل���ى  اأتطل���ع 
فالك���ل  ال�سامل���ة،  اجل���ودة  عل���ى  خال���د 
يعم���ل باإخال�ض وي�سعى جاه���دا لتطبيق 
التطوي���ر لتحقيق هذه الغاية، واأدعو اهلل 
اأن تثم���ر ه���ذه امل�ساع���ى املخل�س���ة باخلري 

جلامعتنا الغالية.

ن�سيحة تقدمينها لطالباتك؟
اأن�سحه���ن باجل���د والجته���اد واأن يبذلن 
ق�سارى جهودهن يف الدرا�سة والتح�سيل 
والفه���م، ويعلم���ن ب���اأن اهلل ل ي�سي���ع اأجر 
بع���د  يحر�س���ن  واأن  عم���ال،  اأح�س���ن  م���ن 
التخ���رج عل���ى رف���ع  مهاراته���ن وتاأهي���ل 

اأنف�سهن للح�سول على العمل املنا�سب.
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خالد العمري

حدثنا عن مهام
�إد�رة تقنية �ملعلومات؟

اإدارت��ن��ا: الإ���س��راف على جميع  من مهام 
التحتية  بالبنى  املتعلقة  الفنية  الأعمال 
املعلومات،  ومركز  والت�سالت  لل�سبكات 
ومتابعة �سري العمل مع الزمالء روؤ�ساء 
ومتابعة  الحتياجات،  لتحديد  الأق�سام 
الإدارة،  م�����س��اري��ع  تنفذ  ال��ت��ي  ال�����س��رك��ات 
املتعلقة  الإداري������ة  ل��الأع��م��ال  ب��الإ���س��اف��ة 

بالإدارة واملوظفني بجميع الأق�سام.

كيف تو�كبون
�لتطور�ت �لتقنية؟

للتقنية دور مهم جدا يف ترتيب الأعمال 
وجدولتها والتذكري باملواعيد واملهام، ويف 
اإدارة تقنية املعلومات ن�سعى دائما ملواكبة 
اأي جديد يف هذا احلقل �سريع التطور.  
مع  للرتا�سل  الإل��ك��رتوين  الربيد  ويعد 
واخلدمات  ال�سركات  اأو  الإدارة  من�سوبي 
امل���ل���ح���ق���ة ب����ه م���ث���ل ال���ت���ق���ومي ل��ل��ت��ذك��ري 
ال�سحابية  التخزين  باملواعيد وم�ساحات 
اأي  يف  ل�ستكمالها  املهمة  امللفات  ل��رف��ع 
ب��الن��رتن��ت؛  اأي ج��ه��از مت�سل  وق��ت م��ن 

من اأهم الأدوات امل�ساعدة يف العمل.

ماذ� عن تدريب �ملوظفني؟
�سعادة  بقيادة  التدريب  روؤي��ة يف  ل��الإدارة 
امل�سرف، وقد مت جمع املتطلبات الالزمة، 
من�سوبي  جميع  تدريب  يتم  لأن  وت�سعى 
ال��ع��امل��ي��ة  امل��ع��اي��ري  اأف�����س��ل  وف����ق  الإدارة 
الأع��وام  تدريب يف  وا�ستكمال ما مت من 

ال�سابقة.

هل من ��ستطالعات
جترونها لتقييم خدماتكم؟

ب��ت��ك��ل��ي��ف  الإدارة  ع���ل���ى  امل�������س���رف  ق�����ام 
الكليات  ل��ع��م��داء  ب��زي��ارة  مكتبه  م��دي��ر 
وال����ت����وا�����س����ل م����ع ع���م���ي���دات ال��ك��ل��ي��ات 
ل���س��ت��ط��الع اآرائ����ه����م ح����ول اخل���دم���ات 
وجلمع املتطلبات، ومت تكليف من�سوبي 
حل  ومتابعة  معهم  بالتوا�سل  الإدارة 
م�����س��ك��الت��ه��م، و���س��ي��ت��م ب����اإذن اهلل دوري���ا 

أوضح مدير إدارة تقنية 
المعلومات بالجامعة 
األستاذ عبد اهلل األسمري 
أن اإلدارة تواكب كل 
جديد في الحقل التقني 
لتلبية رضى منسوبي 
الجامعة وتحقيق 
تطلعاتهم في هذا 
المجال. وتحدث األسمري 
لـ»آفاق« عن مهام 
اإلدارة، وفلسفتها
في تطوير موظفيها 
وتقييم خدماتها 
وطموحاتها المستقبلية

مدير إدارة تقنية المعلومات عبد اهلل األسمري:
نشرف على جميع الخدمات التكنولوجية ونواكب كل جديد

ا�ستطالع اآراء امل�ستخدمني وال�ستفادة 
م��ن��ه��ا يف ت��ط��وي��ر اأع��م��ال��ن��ا وخ��دم��ات��ن��ا 

لتحقيق تطلعات اجلامعة.

كيف ترى تعاون
من�سوبي �جلامعة معكم؟

ي����وج����د ت����ع����اون ك���ب���ري م����ن م��ن�����س��وب��ي 
اجلامعة لتحقيق الأهداف التي نطمح 

الو�سول اإليها.

�أية �سعوبات تو�جهون
يف جمال عملكم؟

���س��ع��وب��ات تعيق  ت��وج��د  احل��م��د هلل، ل 
ال���ع���م���ل خ�����س��و���س��ا م����ع دع�����م ق���ي���ادات 
اجل��ام��ع��ة وال��ع��م��ل م��ع ���س��ع��ادة امل�سرف 

على الإدارة ووكيله وفريق العمل.

ما طموحاتكم
يف هذ� �ملجال؟ 

ا���س��ت��ك��م��ال امل�����س��رية ل��ل��رق��ي ب��اخل��دم��ات 
اأي  يف  للم�ستفيد  لت�سل  الإل��ك��رتون��ي��ة 

وقت دون انقطاع ب�سرعة عالية.

كلمة �أخرية؟
اآمل اأن اأوفق يف ا�ستكمال امل�سرية ودعم 
اآم��ن��ة و�سهلة م��ن دون  تقدمي خ��دم��ات 
انقطاع واأن حتوز هذه اخلدمات ر�سى 

امل�ستفيد.



أسبوعية جامعة الملك خالد

آفاق بال حدود

شاركنا النجاح!
twitter.com/aafaqkku

facebook.com/aafaqkku
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لقطات

جامعتا عبدالعزيز وسعود
تتصدران بطولة القوى

اختتمت موؤخرا بطولة الحتاد الريا�سي الرابعة لألعاب القوى للجامعات 
العايل  التعليم  وزي���ر  م��ع��ايل  ب��رع��اي��ة  ال��ق��رى،  اأم  اأق��ي��م��ت يف جامعة  ال��ت��ي 

وح�سور مدير جامعة اأم القرى خالل الفرتة 19-22 ربيع الثاين1٤3٥ه�. 
وحلت  نقطة(،   1٤6( الأول  املركز  العزيز  عبد  امللك  جامعة  وحققت 
جامعة امللك �سعود ثانية )12٥ نقطة( فيما جاءت ثالثة، جامعة جازان )9٨ 

نقطة(.
وجاءت نتائج الرتتيب العام للبطولة امل�ساحبة لألعاب القوى لذوي 
الحتياجات اخلا�سة كالتايل: )الأول: جامعة امللك �سعود »جمموع النقاط 
3٤« الثاين: جامعة امللك عبدالعزيز »جمموع النقاط 17« الثالث: جامعة 

اأم القرى »جمموع النقاط  17«(.

الجامعات العالمية تريد 
التصنيف إلنجاز مشاريعها.. 

والسعودية للشهرة
اإل��ى الطالب  بالإ�سافة  الأك��ادمي��ي��ني واملهتمني،  الأ���س��ات��ذة  ع��دد م��ن  خ��رج 
والطالبات يف خمتلف اجلامعات ال�سعودية، بعدد من التو�سيات امل�ستخل�سة 
بعد مناق�سة ها�ستاق )ق�سية ت�سنيف اجلامعات عامليا( على موقع التوا�سل 

الجتماعي )تويرت(.
وجاءت التو�سيات على النحو التايل:

احتياجات  قدر  على  يكون  اأن  يجب  العاملي،  الت�سنيف  عن  • البحث 
اجلامعة نف�سها.

• على جميع اجلامعات ال�سعودية الهتمام بالأبحاث من خالل دعم 
ع�سو هيئة التدري�ض )الباحث( ماديا ومعنويا.

على  احل�سول  اأجل  من  الت�سنيف  عن  تبحث  العاملية  اجلامعات   •
عن  تبحث  ال�����س��ع��ودي��ة  جامعاتنا  بينما  م�ساريعها؛  لإجن����از  ال��دع��م 

الت�سنيف من اأجل ال�سهرة.
اأه��م��ه��ا ت�سنيف  امل��ح��اور م��ن  ن��ق��ا���ض الق�سية يف ع���دد م��ن  وان��ح�����س��ر 

اجلامعات ال�سعودية، وحاجتها لهذا الت�سنيف واأهداف الت�سنيف.
أحمد العياف

داعيا إلى تصحيح بعض المعلومات المغلوطة

وزير التعليم العالي:
لن نسمح بأي تقصير تجاه المرأة

السيف يوقع اتفاقية مع »مايو كلنك« 
لتقديم استشارات للمستشفيات الجامعية

أحمد العياف

اأك����د م��ع��ايل وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 
العنقري،  حممد  بن  خالد  الدكتور 
لن  ال�سعودية،  اجلامعات  م��دراء  اأن 
امل����راأة،  جت���اه  تق�سري  ب���اأي  ي�سمحوا 
هيئة  ع�سوة  اأم  طالبة  ك��ان��ت  ���س��واء 
تدري�ض، اأو موظفة، واأنهم لن يقروا 
اأي ممار�سة متنعها حقا من حقوقها، 
اأو  اإل��ى اإحل���اق �سرر م��ادي  اأو ت���وؤدي 
م��ع��ن��وي ب��ه��ا، جم����ددا ال��ت��اأك��ي��د على 
ال�سريفني  توجيهات خادم احلرمني 
امللك عبداهلل بن عبد العزيز، لتوفري 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ل��ل��ف��ت��اة ال�����س��ع��ودي��ة 
مبعايري عاملية وكفاءة عالية، وتهيئة 
واأن  والإب������داع،  للتعلم  ح��اف��زة  بيئة 
ال��دي��ن  ذل���ك يف ���س��وء تعاليم  ي��ك��ون 
الإ�سالمي احلنيف الذي قامت عليه 

الدولة.

وقع معايل نائب وزير التعليم العايل 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور اأح��م��د ب��ن حممد 
ال�����س��ي��ف، ع���ق���دا م���ع امل���دي���ر ال��ط��ب��ي 
مل�ست�سفى مايو كلنك الدكتور »ديفيد 
ه���ي���ز«، ي���ق���دم مب��وج��ب��ه امل�����س��ت�����س��ف��ى، 
جم��م��وع��ة م��ن ال���س��ت�����س��ارات ل�سالح 
امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات اجل��ام��ع��ي��ة اجل���دي���دة 
موزعة  م�ست�سفى   1٨ ع��دده��ا  البالغ 
يف ج��م��ي��ع اأن����ح����اء امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

ال�سعودية.

اإطار حر�ض الوزارة على نقل اخلربة 
ال��ط��ب��ي��ة م����ن امل���وؤ����س�������س���ات ال��ع��ري��ق��ة 
وامل��ت��م��ي��زة ع��امل��ي��اً، ل��ك��ون ذل���ك ي�سكل 
ركيزة اأ�سا�سية لنطالقات امل�ست�سفيات 
م��ه��م��ا يف �سمان  اجل���دي���دة، وع���ام���ال 
جودتها يف الأداء، ومبا ينعك�ض اإيجابا 
يف  ���س��واء  م�ستوياتها  ع��ل��ى  اهلل  ب����اإذن 

اجلانب العلمي اأم املهني«.
العايل  التعليم  وزارة  اأن  يذكر 
ك��ان��ت ق���د ���س��ك��ل��ت م��ن��ذ وق���ت مبكر 

وق�����ال وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل« 
يت�سمن  ت��وق��ي��ع��ه  مت  ال�����ذي  ال��ع��ق��د 
ت���ق���دمي ال����س���ت�������س���ارات ل�����ل�����وزارة يف 
وب��ن��اء  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات،  اإدارة  جم����الت 
وكذلك  والتقنية،  الطبية  الأن��ظ��م��ة 
يف ت��ق��دمي ور�����ض ال��ع��م��ل ال��ط��ب��ي��ة يف 
عالوة  للقياديني،  امل�ست�سفيات  اإدارة 
التدريبية  ال�ست�سارات  تقدمي  على 

للعاملني«.
واأو���س��ح »ه���ذه اخل��ط��وة ت��اأت��ي يف 

جلنة خا�سة بامل�ست�سفيات اجلامعية 
ب���رئ���ا����س���ة م����ع����ايل ن����ائ����ب ال����وزي����ر، 
املعنية،  وبع�سوية وكالء اجلامعات 
وع���م���داء ك��ل��ي��ات ال��ط��ب ب��ه��ا، وذل��ك 
ال��ط��ب��ي يف تلك  ال���ن���ظ���ام  ل��ت��وح��ي��د 
امل�ست�سفيات وتوحيد امللفات الطبية 
للمر�سى، وربطها بالتقنية، والعمل 
على اإيجاد نوع من التمايز يف مهمة 
هذه امل�ست�سفيات يف ما متليه مواقع 

هذه امل�ست�سفيات وبيئاتها.

اأن  اإل��������ى  ال����ع����ن����ق����ري،  واأ�������س������ار 
امل���������س����وؤول����ي����ة م����ل����ق����اة ع����ل����ى ع���ات���ق 
لإبراز  العايل،  التعليم  يف  القياديات 
م���ا حت��ق��ق ل���ل���م���راأة يف ه����ذا ال��ق��ط��اع 
املهم،  مبو�سوعية العلماء الباحثني 
للعمل  اإي��اه��ن  داع��ي��ا  وم�سداقيتهم، 
ع���ل���ى ت�����س��ح��ي��ح ب���ع�������ض امل���ع���ل���وم���ات 

امل��غ��ل��وط��ة، والأخ���ب���ار امل�����س��وه��ة التي 
ب��ه��ا عن  وت��خ��رج  ت�سخم احل�����وادث، 
اإل��ى  امل��ت��وق��ع��ة  الطبيعية  ���س��ي��اق��ات��ه��ا 
ف�������س���اءات م����ن الإث���������ارة وال��ت��ج��ن��ي 
اأمانة  القياديات  حممال  والت�سويه، 
تقدمي تعليم نوعي واإ�سراف واإر�ساد 

اأكادميي منا�سب للطالبات.

جاء ذلك خالل كلمة توجيهية 
التعليم  وزي��ر  نائب  بالإنابة  األقاها 
ال���ع���ايل ال��دك��ت��ور اأح���م���د ب���ن حممد 
ان��ع��ق��اد ملتقى  ال�����س��ي��ف، مب��ن��ا���س��ب��ة 
ق���ي���ادي���ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ال���راب���ع 
الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي مب��ق��ر ال������وزارة يف 
الريا�ض بعنوان »نحو �سراكة فاعلة 
مل�ستقبل تعلم وتعليم م�ستدام لبنات 

الوطن«.
امل�ست�سارة  اأو�سحت  جهتها  من 
امل�������س���رف���ة ال���ع���ام���ة ع���ل���ى ال�������س���وؤون 
اأم��ل  ال��دك��ت��ورة  ب���ال���وزارة،  الن�سائية 
ج��م��ي��ل ف���ط���اين، اأن امل��ل��ت��ق��ى ي��ه��دف 
ل��ل��ت��وج��ه ن���ح���و ه�����دف واح������د جت���اه 
ال��وط��ن،  ل��ب��ن��ات  م�����س��ت��دام  م�ستقبل 
ويدعو بفعالياته وجلانه اإلى التعاون 
وت�سافر جميع القطاعات احلكومية 
التعليم  وزارة  مظلة  حتت  والأهلية 

العايل خلدمة بنات الوطن.
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أم القرىاإلحساء
احلرمني  خ��ادم  م�ست�سار  افتتح 
ال�سريفني رئي�ض فريق التحكيم 
ال���������س����ع����ودي، ����س���اح���ب ال�����س��م��و 
بن  بندر  الدكتور  الأم��ري  امللكي 
���س��ع��ود،   اآل  ب���ن حم��م��د  ���س��ل��م��ان 
اأع�����م�����ال م��ل��ت��ق��ى ال���ت���ح���ك���ي���م يف 
نظمته  ال��ذي  الإ�سالمي  العامل 
مع  بالتعاون  ال��ق��رى  اأم  جامعة 
مبقر  ال�سعودي  التحكيم  فريق 
اجل��ام��ع��ة مب��ك��ة امل��ك��رم��ة ي��وم��ي 

الأحد والثنني املا�سيني.

الملك فيصل
د���س��ن حم��اف��ظ الأح�����س��اء الأم��ري 
بدر بن حممد بن جلوي الثالثاء 
املا�سي فعاليات يوم املهنة الرابع 
ب��ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ف��ي�����س��ل، ال����ذي 
نظمته وكالة اجلامعة للدرا�سات 
والتطوير وخدمة املجتمع ممثلة 
مب��ك��ت��ب اخل���ري���ج���ني، مب�����س��ارك��ة 
اأك����رث م���ن 60 ���س��رك��ة وم��وؤ���س�����س��ة 
ف��ر���س��ة   36٥0 خ���الل���ه���ا  ق���دم���ت 
التخ�س�سات  وظيفية يف خمتلف 

لل�سباب.

طيبة
اأط��ل��ق��ت ج��ام��ع��ة ط��ي��ب��ة ب��امل��دي��ن��ة 
ن��ادي��ا متخ�س�سا  م��وؤخ��را،  امل��ن��ورة 
خلدمة ذوي الحتياجات اخلا�سة 
ي�����س��رف عليه  امل���ن���ورة  امل��دي��ن��ة  يف 
ط����الب وط���ال���ب���ات ق�����س��م ال��رتب��ي��ة 

اخلا�سة بكلية الرتبية. 
الرتبية  ق�سم  رئي�ض  واأو�سح 
البلوي  ���س��امل  ال��دك��ت��ور  اخل��ا���س��ة 
ت��ن��م��ي��ة  اإل������ى  ي���ه���دف  ال����ن����ادي  اأن 
امل���ع���رف���ة ل�����دى ط�����الب اجل��ام��ع��ة 
وا���س��ت��ث��م��ار خ��ربات��ه��م واك��ت�����س��اف 
ت����ق����دمي خ���دم���ات  م���ه���ارات���ه���م يف 
مفيدة وفاعلة  للمجتمع والإفراد 
يف جم��ال ال��رتب��ي��ة اخل��ا���س��ة، اإل��ى 
الأن�سطة  خمتلف  تفعيل  ج��ان��ب 
ب�سكل  والطلبة  املجتمع  لتوعية 
ع��ام ب���ذوي الح��ت��ي��اج��ات اخلا�سة 
التي  وامل��راك��ز  باملعاهد  والتعريف 
الحتياجات  ل��ذوي  خدمات  تقدم 

اخلا�سة.

اإلسالمية
اخ��ت��ت��م ك��ر���س��ي ���س��م��اح��ة ال�����س��ي��خ 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ن ب���از )رح��م��ه اهلل( 
ل����درا�����س����ات احل���ك���م���ة يف ال���دع���وة 
باجلامعة الإ�سالمية، ندوة بحثية 
يومي الأربعاء واخلمي�ض املا�سيني 
ب����ع����ن����وان )احل����ك����م����ة يف جت���دي���د 
اخل���ط���اب ال�����دع�����وّي: ال�����س��واب��ط 
واأك�����د  – الآث�����������ار(.  امل�����ج�����الت   -
م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور 
ال�سند،  ع��ب��داهلل  ب��ن  عبدالرحمن 
تو�سيح  اإل����ى  ه��دف��ت  ال���ن���دوة  اأن 
م����ف����ه����وم احل����ك����م����ة يف اخل����ط����اب 
الدعوي، وبيان �سوابط التجديد 
متطلبات  واإظ��ه��ار  ودللت����ه،  فيه 
اخل�����ط�����اب ال������دع������وي امل���ع���ا����س���ر، 
ف على الآثار الناجمة عن  والتعُرّ
الداعية باحلكمة والرتّقي  التزام 
يف خ��ط��اب��ه ال���دع���وي وا���س��ت�����س��راف 
م�����س��ت��ق��ب��ل اخل���ط���اب ال����دع����وي يف 

�سوء امل�ستجدات املعا�سرة.

نورة
و���س��ف��ت ع��م��ي��دة ����س���وؤون امل��ك��ت��ب��ات 
ب���ج���ام���ع���ة الأم�����������رية ن��������ورة ب��ن��ت 
عبدالرحمن الدكتورة عفاف بنت 
حممد ندمي، م�ساركة اجلامعة يف 
للكتاب،  ال��دويل  الريا�ض  معر�ض 
���س��ارك��ت  اأن��ه��ا  مبينة  ب��ال��ن��اج��ح��ة، 
ب��ج��ن��اح ع���ر����ض الإن����ت����اج ال��ف��ك��ري 

اخلا�ض باأع�ساء هيئة التدري�ض.

الباحة
ح���ل م���ع���ايل رئ��ي�����ض ه��ي��ئ��ة الأم����ر 
باملعروف والنهي عن املنكر ال�سيخ 
���س��ب��اح  ال�����س��ي��خ  اآل  ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف 
الثنني املا�سي �سيًفا على جامعة 
اجلامعية  املدينة  مب�سرح  الباحة 

بالعقيق. 
خ���الل  ال�������س���ي���خ  اآل  ود�����س����ن 
ع�سو  دور  تفعيل  دورات  زي��ارت��ه 
باملعروف والنهي عن  الأم��ر  هيئة 
امل��ن��ك��ر يف ت��ع��زي��ز الأم����ن ال��ف��ك��ري، 
وذل����ك مب��رك��ز امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز 

احل�ساري مبدينة الباحة.

تبوك
ج��ام��ع��ة  م���دي���ر  م���ع���ايل  زار 
ت���ب���وك ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��ع��زي��ز بن 
���س��ع��ود ال��ع��ن��زي ال��ث��الث��اء امل��ا���س��ي 
ف���رع اجل��ام��ع��ة مب��ح��اف��ظ��ة ح��ق��ل. 
اإدارة  ع��ل��ى  ال���ع���ام  امل�����س��رف  وق����ال 
الإع������������الم امل����ت����ح����دث ال���ر����س���م���ي 
للجامعة الدكتور حممد الثبيتي، 
مبنى  ب���زي���ارة  ب�����داأت  اجل���ول���ة  اإن 
ال��ط��ال��ب��ات ت��اله��ا اف��ت��ت��اح معر�ض 
الأن�����س��ط��ة ال��ط��الب��ي��ة، ث��م تقدمي 
وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل��ف��روع ال��دك��ت��ور 
���س��ي��ف اهلل ح���م���رون، ���س��رح��ا عن 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ت��ف��ع��ي��ل ال�������س���وؤون 
وك��ال��ة  تتبناها  ال��ت��ي  الأك���ادمي���ي���ة 

اجلامعة للفروع.

اإلمام
الإم���ام حممد  وق��ع مدير جامعة 
ب���ن ���س��ع��ود الإ����س���الم���ي���ة ال��دك��ت��ور 
���س��ل��ي��م��ان اأب�����ا اخل���ي���ل م���ع ن��ظ��ريه 
بنيودلهي  رد  همد  جامعة  م��دي��ر 
ال���ربوف�������س���ور غ����الم ن��ب��ي ق��ا���س��ي، 
م���ذك���رة ت��ف��اه��م ب���ني اجل��ام��ع��ت��ني 
ب��ح�����س��ور ���س��ف��ري خ����ادم احل��رم��ني 
الدكتور  نيودلهي،  يف  ال�سريفني 

�سعود ال�ساطي.
ت��ق��ت�����س��ي امل�����ذك�����رة ت��ط��وي��ر 
اجلامعتني  بني  التعاون  جم��الت 
اخل����������ربات  ت��������ب��������ادل  جم����������ال  يف 
والأ����س���ات���ذة وال���ط���الب وال��ب��ح��وث 
وامل���وؤمت���رات  العلمية  وال��درا���س��ات 
والندوات واملنح الدرا�سية، والعمل 
على اإق��ام��ة ���س��راك��ة )ت��واأم��ة( بني 

كليتي الطب يف اجلامعتني.

حائل
التقى اأمري منطقة حائل، �ساحب 
ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم�����ري ���س��ع��ود بن 
ع��ب��د امل��ح�����س��ن، ال���ث���الث���اء امل��ا���س��ي 
حائل  جامعة  ومن�سوبي  ب��ط��الب 
�سموه  تفقد  كما  مفتوح،  لقاء  يف 
امل�ساريع احلالية املقامة يف املدينة 
اجلامعية هناك، مثنيا على جهود 

من�سوبي اجلامعة.

الملك عبدالعزيز
ال��ر���س��م��ي با�سم  امل��ت��ح��دث  اأو����س���ح 
الدكتور  العزيز  امللك عبد  جامعة 
اأم���ري منطقة  اأن  ال��ب��ق��م��ي،  ���س��ارع 
مكة املكرمة �ساحب ال�سمو امللكي 
الأم������ري م�����س��ع��ل ب���ن ع���ب���داهلل بن 
تخريج  �سريعى حفل  عبدالعزيز، 
ال��دف��ع��ة ال�����٤3 م�����س��اء الأرب���ع���اء 1٨ 
ج���م���ادى الأول�������ى 1٤3٥ه�������� مبقر 
اأن ع��دد  اإل�����ى  واأ�����س����ار  اجل���ام���ع���ة، 
خ��ري��ج��ي ال��دف��ع��ة ب��ل��غ  133٥  يف 
خم���ت���ل���ف امل������راح������ل ال����درا�����س����ي����ة 
والدبلوم  واملاج�ستري،  الدكتوراه، 
والدبلوم  والبكالوريو�ض،  العايل، 

من جميع الكليات.
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ت�سعى اجلامعات اليابانية ل�ستقطاب 
اأكرب عدد ممكن من الطلبة الدوليني 
من  �ستى اأنحاء املعمورة، ل�سيما قارة 
ال��دول��ة م��ن  تقدم  ب��ه  مل��ا تتمتع  اآ�سيا 

علمي وتقني مذهل.
اأعلنها رئي�ض  ولكن خطتها التي 
تتعر�ض  �سينزو«   »اآب��ي  اليابان  وزراء 
خلطر �سديد ب�سبب التوتر ال�سيا�سي 
ب��ني ال��ي��اب��ان وج��ارت��ه��ا ال�����س��ني التي 
تر�سل اأكرب عدد من طالبها للدرا�سة 
يف اجل��ام��ع��ات ال��ي��اب��ان��ي��ة ح��ي��ث و�سل 
عدد الطالب ال�سينيني اإلى 137،7٥6 
ك���وري���ا  ت��ل��ت��ه��ا   2012 ع�����ام  يف  ط���ال���ب���ا 
يف  اآ�سيا  �سرق  جنوب  ودول  اجلنوبية 
املرتبة الثالثة ح�سب اإح�سائيات وزارة 
والعلوم  والريا�سة  والثقافة  الرتبية 

والتقنية.
وو�سعت اليابان من بني اأهدافها 
م�ساعفة عدد الطالب الأجانب على 
 ،2020 ب��ح��ل��ول   300،000 ل���  اأرا���س��ي��ه��ا 
وميثل الطلبة الوافدون على اأرا�سيها 

3.٨% من اإجمايل طلبة اجلامعات.
من  خم���اوف  ثمة  هنالك  اأن  اإل 
بل  ال��درا���س��ة  م��ن  ال��واف��دي��ن  الطلبة 
حتى التفكري يف العمل يف اليابان بعد 
التخرج جراء الأحداث اجليو�سيا�سية 

بني اليابان وجريانها.
واي«،  ت���������س����وو  »ف����������وو  ن����ق����ل����ت 
مواطنة  �سنغافورية در�ست يف جامعة 
اأن  اليابان،  يف  تعمل  ولزال��ت  طوكيو 
خم��اوف  ل��دي��ه��م  ال�سينيني  ال��ط��ل��ب��ة 
من ردود فعل قد ترتكبها جمموعات 
ت��ن��ت��م��ي جل���ن���اح ال��ي��م��ني ال���ق���وم���ي يف 

ال���دويل 1٥ م��رك��زا م��ن م��راك��ز التميز يف غ��رب وو���س��ط القارة  اأط��ل��ق البنك 
ال�سمراء، اأخذت نيجرييا منها ن�سيب الأ�سد حيث ح�سلت تلك الدولة على 
املرتبة ال�سابعة عامليا من حيث ن�سبة ال�سكان على 10 مراكز دفعة واحدة، مما 
املبالغ  �سيتم �سرف  ملناق�سة كيف  املبادرة معها  ي�ستهل  ال��دويل  البنك  جعل  

وطرق توزيعها.
التخ�س�ض  لن�سر   ACE اخت�سارا  عليه  يطلق  ال��ذي  امل�سروع  ويهدف   
عانت  التي  ال��ق��ارة  تلك  يف  العلمي  والبحث  اجل��ودة  على  والتدريب  العلمي 
الدويل  البنك  البارز يف  امل�سوؤول القت�سادي  وا�ستهل  التهمي�ض،  طويال من 
ل�سوؤون التعليم يف اأفريقيا »اأندريا�ض بلوم«  اجتماعاته بلقاء رابطة جامعات 
نيجرييا NUC يف العا�سمة »اأبوجي« ملناق�سة املنحة املقدمة التي ت�سل اإلى 

73 مليون دولر اأمريكي. 
ووقع اختيار البنك الدويل على �سبع دول اإفريقية لإن�ساء مراكز التميز 
على اأرا�سيها من �سمن  ٥2 طلبا من عدة دول يف غرب وو�سط اأفريقيا تقدمت 

بذلك، منها: غانا والكامريون وبوركينا فا�سو وبنني وال�سنغال وتوجو.
م�سوؤولة  قالت  نيوز«  ويرلد  »يونيفر�سيتي  ل�سحيفة  ت�سريحات  ويف   
الت�سال الأول يف البنك الدويل ل�سوؤون اإفريقيا »كافيتا وات�سا«، اإن نيجرييا 
التنمية  راب��ط��ة  م��ن  بتمويل  اأرا�سيها  على  اإ�سافية  م��راك��ز  ثالثة  �ستدعم 
الأك���رث فقرا،   ال���دول  ال���دويل لتمويل  البنك  اإح���دى جم��م��وع��ات  ال��دول��ي��ة، 

بالإ�سافة اإلى املراكز الع�سرة الأخرى. 
اأي  اأفريقيا ل يوجد  با�ستثناء دولة جنوب  اأنه  »بلوم« متاأ�سفا  واأو�سح 
جامعة من دول جنوب ال�سحراء Sub-Sahara �سمن ت�سنيف اأف�سل  ٥00 
جامعة يف العامل، وعرب عن اأمله يف اأن يغري امل�سروع من الو�سع احلايل يف 

اإفريقيا ببناء قدرات القارة حلل م�سكالتها املزمنة.

غامبيا
اإف��ري��ق��ي��ا التي  ال��وح��ي��دة يف غ���رب  ال��دول��ة  اإن غامبيا ه��ي  وق��ال��ت »وات�����س��ا« 
اأنه مل يقع عليها الختيار من �سمن ال�سبع، وذلك  ت�ست�سيف امل�سروع بيد 
مثل  تعليمية  خ��دم��ات  ل�سراء  اأم��ريك��ي  دولر  م��الي��ني  ث��الث��ة  تتلقى  لأن��ه��ا 
تطوير قدرات اأع�ساء هيئة التدري�ض واملنح التعليمية وتطوير مناهج العلوم 
املختارة  امل��راك��ز  من  وال��زراع��ة  وال�سحة  والهند�سة  والتقنية  والريا�سيات 

البالغ عددها 1٨ مركزا.
امل�سروع  م��ن  ثانية  مرحلة  هنالك  اأن  ع��ن  ال��ن��ق��اب  »وات�����س��ا«  وك�سفت 
و�سيتوقف  الدرا�سة،  مرحلة  يف  ولكنها  اأفريقيا،  وجنوب  �سرق  يف  �ستنطلق 

انطالقها على مدى جناح وتقدم املرحلة الأولى. 
التنفيذي  ال�سكرتري  اأكوجي«  من جانبه يرى الربوف�سيور »جوليو�ض 
امل�سروع  على  القائمني  عمل  ا�ستمرار  اأهمية  الوطنية،  اجلامعات  لرابطة 
اآليات تنفيذه،  وعدم تغيريهم، لأنهم هم ع�سب تطوير امل�سروع، ويعرفون 
ويجب اأن يبا�سروا تنفيذ اخلطط املو�سوعة  له باأنف�سهم، موؤكدا اأن الرابطة 
اأي جامعة تغري  م��ن  ال��دع��م  ب�سحب  ال���دويل  البنك  اإخ��ط��ار  ت���رتدد يف  ل��ن 

الباحثني العاملني اأثناء فرتة البحث.
اأج��ل جناح امل�سروع لأن   وطلب من م��دراء اجلامعات العمل بجد من 
عن  ال�سيئة  الفكرة  يغري  واأن  اجلامعي،   النظام  يح�سن  اأن  �ساأنه  من  ذلك 

اجلودة املتدنية خلريجي جامعات نيجرييا.

التعليم العالي في المنطقة
و�سل  حيث  العايل  التعليم  تهمي�ض  من  اإفريقيا  وو�سط  غ��رب  دول  تعاين   
اأقل ن�سبة على الإط��الق يف العقدين  اإلى  عدد من �سجل يف التعليم العايل 
الأخريين حيث بلغت ٥% وهي اأقل ن�سبة اإقليمية يف العامل، وال�سبب يرجع 
لهجرة العقول من اأرا�سيها، حيث يف�سل الباحثون من ذوي العقول النرية 

احل�سول على فر�سة لل�سفر اإلى اخلارج عن البقاء يف الداخل. 
وتقع اإفريقيا يف قاع موؤ�سر القت�ساد املعريف ح�سب ما �سرح به البنك 
الدويل حيث �سجلت املنطقة اأقل ن�سبة من الباحثني لل�سكان يف العامل حيث 
يوجد 17 باحثا من كل مليون يف غانا مقابل 3٨ يف نيجرييا و٤٥ يف بوركينا 
واملحيط  اآ�سيا  �سرق  دول  171٤ يف  و  الالتينية  اأمريكا  ٤٨1 يف  فا�سو مقابل 

الهادي و 266٤ يف اأوروبا وو�سط اآ�سيا.
للم�سروع مثل الحتاد  داعمة  اأخرى  امل�سروع دعما من جهات  ويتلقى 
القت�سادي  والحت���اد  اأفريقيا  غ��رب  ل��دول  القت�سادي  واملجمع  الأفريقي 
وال��ن��ق��دي ل��غ��رب اأف��ري��ق��ي��ا، وجم��ت��م��ع ���س��رق اأف��ري��ق��ي��ا، وامل��ج��ل�����ض الأف��ري��ق��ي 

واملدغ�سقري للتعليم العايل.

البنك الدولي يمول
15 مركز تميز بوسط 

وغرب إفريقيا
بقلم: مونياردزي ماكوني

يونيفرسيتي ويرلد نيوز

بقلم: سوفيندري كاكوتش
يونيفرسيتي ويرلد نيوز

التوتر الجيوسياسي
وزيادة الطالب الوافدين لليابان

�سيا�سي   مناخ  بتوفري  ون��ادت  اليابان، 
الآ�سيويني  الطلبة  جل��ذب  دفئا  اأك��رث 
�سديدة  مناف�سة  تواجه  اليابان  »لأن 
يف ا���س��ت��ق��ط��اب ال���ط���الب م���ن اأم��ريك��ا 
واململكة املتحدة، اللتني تعدان اخليار 

الأول للطلبة ال�سينيني«.
تقارير  اأ���س��ارت  نف�سه  ال��وق��ت  يف 
اإل���ى اأن ع��دد ال��ط��الب ال��ق��ادم��ني من 
يف  انخف�ض  اجلنوبية  وكوريا  ال�سني 
منظمة  اأع��ل��ن��ت  م��ا  ح�سب   2012 ع���ام 
اخل�����دم�����ات ال���ط���الب���ي���ة ال���ي���اب���ان���ي���ة ، 
امل���ت���ح���دث ال��ر���س��م��ي ل���دع���م ال��ط��الب 
اأو�سحت  حيث  اليابان،  يف  الوافدين 
اأن عدد طالب ال�سني انخف�ض بقدر 
ع��دد  ان��خ��ف�����ض  ب��ي��ن��م��ا  ط����الب   1209
بن�سبة  ك��وري��ا اجلنوبية  م��ن  ال��ط��الب 
نف�ض  يف   9٨9 ل���  لي�سل   %٥.6 ق��دره��ا 

الفرتة.
وع���������زت ����س���ح���ي���ف���ة »اأ������س�����اه�����ي« 
اإلى  الطالب  عدد  انخفا�ض  اليابانية 
املفاعل  ال��ذي �سرب  ت�سونامي  زل��زال 
 ،2011 م��ار���ض  يف  فوكو�سيما  ال��ن��ووي 
ال�����ذي ي��ع��د ال�����س��ب��ب ال��رئ��ي�����ض ل��ه��ذه 

امل�سكلة.
اجليو�سيا�سية  ال��ت��ق��اري��ر  اأن  اإل 
اأ���س��ارت اإل���ى اأن ال��زي��ارة ال��ت��ي ق��ام بها 
رئي�ض وزراء اليابان احلايل يف دي�سمرب 
يف  املا�سي  ل�سريح »يا�سوكوين« 
طوكيو،  الذي يخلد قتلى احلرب، قد 
اأثارت �سخط ال�سني وكوريا اجلنوبية 
اللتني اأبديتا يف ال�سابق غ�سبهما من 
لل�سريح  اليابانيني  ال�سا�سة  زي���ارات 
ال������ذي ي��خ��ل��د ج���ان���ب ق��ت��ل��ى احل�����رب، 
الذين  اليابانيني  ال��ق��ادة  ع��ن  ف�سال 
اأدان���ت���ه���م حم��ك��م��ة ل��ل��ح��ل��ف��اء ب��ارت��ك��اب 
جرائم حرب، علما اأنه ينظر لل�سريح 
يف اأج�������زاء م���ن اآ����س���ي���ا ع��ل��ى اأن�����ه رم��ز 

ل��ل��م��ا���س��ي ال��ع�����س��ك��ري ل��ل��ي��اب��ان، وه��ذه 
ع��ل��ى خطط  �سلبا  ت��وؤث��ر  ق��د  ال���زي���ارة 

الطلبة الأجانب يف امل�ستقبل.

تاريخ مؤلم
اح��ت��ل��ت  ال���ي���اب���ان  اأن  امل����ع����روف  وم����ن 
م��ن��ط��ق��ة م��ن�����س��وري��ا ���س��م��ال ال�����س��ني، 
وارتكبت اأعمال وح�سية يف حق ال�سكان 
الإم��رباط��وري  اجلي�ض  انهزم  اأن  اإل��ى 
بنهاية  ع��رف  ما  وا�ست�سلم يف  اآن���ذاك، 

احلرب العاملية الثانية.
وك��ذل��ك اح��ت��ل��ت ال��ي��اب��ان اجل��زر 
الأ�سباب  الكورية يف عام 1910، وهذه 
التبادل  على  بالفعل  �سلبا  اأث���رت  ق��د 
ف�����س��ال   ،2012 ع������ام  ال����ط����الب����ي  يف 
ع�سفت  اإقليمية  ن��زاع��ات  وج���ود  ع��ن 
ب��امل��ن��ط��ق��ة م���ث���ل ال����ن����زاع ح�����ول ج���زر 
»تاك�سيما« الغنية بالغاز الطبيعي بني 

اليابان وكوريا اجلنوبية.
وعدت بع�ض املنظمات الطالبية 
للجهود  ق��وي��ة  ال��ن��زاع��ات �سربة  ه��ذه 
ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا ل���زي���ادة ال���ط���الب على 
ح����د ت��ع��ب��ري »ت����وم����وك����و ف����ي����وز« وه���و 
للطالب  الثقافية  بالرابطة  م�سوؤول 
الآ���س��ي��وي��ني ال��ت��ي ت��اأ���س�����س��ت ق��ب��ل ٥٥ 
للطلبة  ال�سكن  بتدبري  وتتعهد  عاما 
الأ�سيويني  رابطة  واأن�ساأت  الآ�سيويني 
التي  اليابانية،  اجل��ام��ع��ات  خلريجي 
ت��ع��د ال��ع��م��ود ال��ف��ق��ري ل��دع��م عملية 

عوملة الطالب يف اليابان.«

مسح لآلراء
ويف ا���س��ت��ط��الع ل���ل���راأي اأج�����راه م��رك��ز 
 Genron »بي اأوي  اإن  »غ����ري����رون 
م�ستقل  رب��ح��ي  غ���ري  م��رك��ز   ، NPO
الق�سايا  ع��ن  م��ن��ت��دي��ات  ب��ع��ق��د  ي��ق��وم 
ال�سيا�سي  بالواقع  تتعلق  التي  املهمة 

والق������ت�������������س������ادي وال����دب����ل����وم����ا�����س����ي 
والج��ت��م��اع��ي يف  ال��ي��اب��ان م��ن وجهة 
ن����ظ����ر م�����واط�����ن�����ني م�������س���ت���ق���ل���ني، يف 
نتيجته  واأع���ل���ن   2013 ي��ون��ي��و  ���س��ه��ر 
يف اأغ�����س��ط�����ض امل���ا����س���ي ع���ن ال�����س��ع��ور 
ال���ع���ام ال�����س��ائ��د يف ال���ي���اب���ان وال�����س��ني 
ب���ني  ال��ط��الب والأك���ادمي���ي���ني يف كال 
البلدين، ات�سح اأن النطباعات �ساءت 
 ،2012 امل��ا���س��ي  ب��ال��ع��ام  م��ق��ارن��ة  ب�سدة 
�سجلتها  ����س���ورة  لأ�����س����واأ  وت����ده����ورت 

املنظمة  منذ انطالقها يف عام 200٥.
الطالب  م��ن  اأن  %90  راأى  فقد 
امل�����س��ح  ���س��م��ل��ه��م  اليابانيني  الذين 
ل��دي��ه��م ان��ط��ب��اع �سيئ ع��ن ال�����س��ني يف 
ال�سينيني  الطلبة  م��ن   %93 اأن  ح��ني 
ل��دي��ه��م ان���ط���ب���اع ����س���يء ع���ن ال��ي��اب��ان 
امل��دة  نف�ض  يف  اأج����ري  مب�سح  م��ق��ارن��ة 
الن��ط��ب��اع  اأن  ع��ل��م��ا   2012 ع����ام  م���ن 
ال�����س��يء ي��رج��ع ل��ل��م��واج��ه��ة امل��ب��ا���س��رة 
جزر  ب�سبب  الكبريين  القطرين  بني 
ال�سني  ب��ح��ر  تقع  يف  ال��ت��ي  »دي���اي���و« 
ال�سرقي وجزر »�سنكاكيو« التي تقع يف 
اليابان، حيث يدعي كل من الطرفني 

اأنها تقع �سمن حدوده الإقليمية.  

الجانب االقتصادي
وع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د الق��ت�����س��ادي، ت��ع��ول 
ب��ع�����ض امل���وؤ����س�������س���ات ال���ي���اب���ان���ي���ة ع��ل��ى 
الطلبة  جلذب  القت�سادية  العالقات 

الدوليني لليابان.
الطلبة  ا�ستقطاب  يقول م�سوؤول 
جلامعة �سوفيا يف طوكيو »تو�سيهيكو 
ال�سينيني  الطالب  غالبية  اإن  مياو« 
اليابانية  ممن تخرجوا يف اجلامعات 
وجدوا وظائف مرموقة يف اليابان يف 
�سركات ت�سعى وراء توظيف طالب من 
اأن  وا�ستبعد  الدولية،  اخل��ربات  ذوي 
الطلبة  على  ال�سيا�سي  ال�سدام  يوؤثر 
يف  ال��درا���س��ة  يف  ال��راغ��ب��ني  ال�سينيني 

اليابان.
املتالحقة  زي���ارات���ه  اأن  واأ����س���اف   
ل��ل�����س��ني ا���س��ت��م��رت »ورح�����ب ال�����س��ب��اب 
يف  ال�سادقة  لرغبتهم  بحما�سة«  بها 

الدرا�سة والعمل يف اليابان. 
اأن  ع�������ن  ال������ن������ق������اب  وك�����������س�����ف   
دورات  ت��ق��ي��م  ال��ي��اب��ان��ي��ة  اجل���ام���ع���ات 
�سهلت  الدولة  واأن  الإجنليزية  باللغة 
اإجراءات احل�سول على التاأ�سرية التي 
الأجانب.  للطالب  جديدة  ميزة  تعد 
ومي���ث���ل ال����ط����الب ال�����س��ي��ن��ي��ون ث��ل��ث 
الطالب الأجانب امل�سجلني يف جامعة 
علوم  ال��ط��الب  ي��در���ض  ح��ي��ث  �سوفيا 

القت�ساد وال�سحافة والبيئة.
 وي���ق���ي���م ب��ع�����ض ال�����س��ي��ن��ي��ني يف 
ال�سيدة   منهم  طويلة،  لعقود  اليابان 
»ل����ني ه��اي�����س��ي« ال���ت���ي در����س���ت جت���ارة 
الأعمال يف اليابان منذ 20 عاما  حيث 
عربت عن رغبتها اآنذاك يف احل�سول 
ع��ل��ى »وظ��ي��ف��ة ع�����س��ري��ة« ت�����س��ه��ل لها 
اأمر مل  ال�سفر للخارج واحلرية، وهو 

يكن متوفرا اآنذاك يف ال�سني.
والآن اأ�سحت امراأة متتلك �سركة 
طوكيو  يف  امل��الب�����ض  ل��ت��ج��ارة  �سخمة 
ب�سفتها مواطنة حمايدة وعلقت  »ل  
اأ�سعر باأي اإح�سا�ض من الندم على اأي 

اختيار اخرتته يف حياتي«. 
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أسرتك بانتظارك

ال تتهور! ال تخاطر بحياتك! ال تستخف بحياة اآلخرين!

هل حقا ال تبالي؟!



حول الجامعة

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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آفاق: خاص

اأب��������دى اإع����الم����ي����و م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري 
امللتقى  م��ن  متخ�ض  مب��ا  �سعادتهم 
اجل��ام��ع��ة  نظمته  ال����ذي  الإع���الم���ي 
ق�سر  بفندق  املا�سي  الثنني  م�ساء 
التوا�سل  تعزيز  ���س��رورة  م��ن  اأب��ه��ا، 
تلك  اأن  م���وؤك���دي���ن  ال���ط���رف���ني،  ب���ني 
نحو  ال�سحيح  الجت���اه  يف  اخل��ط��وة 
ن��ق��ل ر���س��ال��ة اجل��ام��ع��ة ع��رب و���س��ائ��ل 
الإع�����������الم وت����دع����ي����م »ال����ت����وج����ه����ات 
والت�سال  الإعالم  لق�سم  ال�سخمة« 

واملركز الإعالمي باجلامعة.
»اآف������������������اق«  ح���������س����رت ال����ل����ق����اء 
اآراء  اخ���ت���ت���ام���ه  ب���ع���د  وا���س��ت��ط��ل��ع��ت 
ب��ع�����ض الإع���الم���ي���ني والإع���الم���ي���ات 
باحل�سيلة  ورج��ع��ت  احل��ا���س��ري��ن.. 

التالية:
 

التواصل
اأع����رب م��دي��ر م��ك��ت��ب وك��ال��ة الأن��ب��اء 
الزميل  ع�سري  مبنطقة  ال�سعودية 
���س��ال��ح الأح���م���ري ع��ن ب��ال��غ ���س��روره  
بخطوة اجلامعة نحو فتح اآفاق اأكرب 
للتعاون والتوا�سل مع الإعالميني، 

إعالميو عسير يتطلعون
لتعاون وثيق مع الجامعة

الأ�سبوع  مت  الذي  باللقاء  م�ستب�سرا 
امل��ا���س��ي ب���ني م��دي��ر اجل��ام��ع��ة وب��ني 
امل�سرف  بح�سور  املنطقة،  اإعالميي 
امل��رك��ز الإع��الم��ي رئي�ض  ال��ع��ام على 
املتحدث  والت�����س��ال  الإع����الم  ق�سم 
ال���ر����س���م���ي ب���ا����س���م اجل���ام���ع���ة م��دي��ر 

العالقات العامة والإعالم.
وق��������ال  »ه�������ذه اخل����ط����وة ع��ل��ى 
الرغم من اأنها جاءت متاأخرة بع�ض 
ال�سيء، اإل اأنها حمل قبول وارتياح.  
اأن ت��اأت��ي م��ت��اأخ��را.. خ��ري م��ن  اأن ل 

تاأتي«.
واأع��ل��ن الأح���م���ري ع��رب »اآف����اق« 
فتح فر�سة لعقد �سراكة بني الوكالة 
وق�سم الإعالم والت�سال باجلامعة،  

مبديا ال�ستعداد لت�سهيل اأي طلب.
اأهمية  وحت���دث الأح���م���ري ع��ن 
والت�سال  الإع���الم  ق�سم  ا�ستحداث 
كانت  املنطقة  اأن  مبينا  باجلامعة، 
اإن كل من يرغب  اإليه حيث  بحاجة 
يف اللتحاق بتخ�س�ض الإع��الم كان 
عليه اأن ي�سد الرحال جلامعات خارج 
هذا  ���س��اأن  م��ن  اأن  م�سيفا  املنطقة، 
جديد  اإع��الم��ي  جيل  اإي��ج��اد  الق�سم 

قادر على اأداء املهمة.

ي���واك���ب  اأن  ال����ه����اج����ري  ومت���ن���ى 
الإعالم  وتطورات  م�ستجدات  الق�سم 
يغفل  واأن ل  والإلكرتوين،  التقليدي 
ال���ق���ائ���م���ون ع��ل��ى اجل���ام���ع���ة وال��ق�����س��م 
ال��راب��ع��ة  ال�سلطة  ملن�سوبي  وع��وده��م 
وور����ض  ال�����دورات  تنفيذ  يف  باملنطقة 
العمل التي �ست�سهم يف تطوير اأداوتهم 

ال�سحافية.
ب�سحيفة  ال�سحايف  راأى  ب��دوره، 
احلياة املحرر بوكالة الأنباء ال�سعودية 
ما  اأك���رث  اأن  الطفيل  حممد  ال��زم��ي��ل 
ي��ن��ت��ظ��ره الإع���الم���ي���ون م��ن اجل��ام��ع��ة 
اإح��دى مراحل اخلربات  اأن تكون  هو 
الإعالمية واملدر�سة املكملة خلرباتهم 
من خالل فتح اآفاق التعاون حتى على 
املوافقة  خ��الل  م��ن  العلمي  امل�ستوى 
ع��ل��ى ف��ت��ح ال��ق��ب��ول ل��ل��درا���س��ات العليا 
يف جم����ال الإع�������الم لإث�������راء اجل��ان��ب 
واإقامة موؤمتر علمي كل عام  املعريف، 
لتطوير  ال�سيف  مو�سم  يف  وحت��دي��دا 
روؤية اجلامعة يف الإعالم والتوا�سل. 

دورات تدريبية
تنظيم  اإل��ى  تطلعه  ع��ن  اأي�سا  واأع���رب 
و�سحف  ق��ن��وات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  دورات 

 عمل تكاملي
ويف م���وق���ف م�������س���اب���ه، ع����رب امل���ح���رر 
ب�����س��ح��ي��ف��ة اجل���زي���رة ال��زم��ي��ل عبد 
اأن يحقق  اأمله يف  اهلل الهاجري عن 
ال��ق�����س��م ك���ث���ريا م����ن اأم�������اين اأب���ن���اء 
املنطقة، واأن ي�سهم املركز الإعالمي 
رج��ال  واأ���س��ال��ي��ب  اأداوت  ت��ط��وي��ر  يف 
الإع��������الم يف امل���ن���ط���ق���ة، مب����ن ف��ي��ه��م 
ط������الب ال���ت���خ�������س�������ض، م�����ن خ���الل 
وور�����ض عمل  ت��دري��ب��ي��ة  دورات  ع��ق��د 

متخ�س�سة مكثفة. 
تعاون  اأن  اإلى  الهاجري   واأ�سار 
و�سائل الإعالم مبختلف قنواتها مع 
اجلامعة هو عمل تكاملي يهدف يف 

الأخري لتحقيق امل�سلحة العامة.
واأ�����س����اف: »���س��م��ع��ن��ا ط��م��وح��ات 
وخططه  اجلامعة  يف  الإع���الم  ق�سم 
والح��رتاف��ي��ة  واملهنية  التطويرية 
اإن�ساء  خ��الل  من  طالبها  �سقل  قي 
م���رك���ز ت���دري���ب���ي، وع���ق���د ات���ف���اق مع 
ج���ري���دة اجل���زي���رة وه��ي��ئ��ة الإذاع������ة 
يف  وهي  العربية،  وقناة  والتلفزيون 
�سيعود  احرتافية  خطوات  احلقيقة 
اأث����ره����ا ع��ل��ى ط����الب ال��ق�����س��م وع��ل��ى 

اإعالميي املنطقة«.



حول الجامعة آفاق الجامعة  |  العدد 109  |  15 جمادى األولى 1435  |  16 مارس 2014

مدير وكالة 
األنباء بالمنطقة: 

مستعدون لعقد 
شراكة إعالمية

مع الجامعة

الهاجري:
على القسم أن 

ال يغفل الدورات 
وورش العمل 

اإلعالمية

الجابر:
أتمنى من الجامعة 

تزويدنا بكل ما 
عندها دون خجل

املهني والأكادميي على حد �سواء«.
ودع��������ا ال���ط���ف���ي���ل اإل��������ى م��ت��اب��ع��ة 
امل�ستجدات يف الإعالم التفاعلي املتمثل 
يف ���س��ب��ك��ات ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي��ة ملا 
ي�����س��ه��ده ه����ذا ال���ق���ط���اع م���ن ت���ط���ورات 
والدرا�سة،  البحث  ت�ستحق  مت�سارعة 
اأن ال��ت��ج��ارب ال��ف��ردي��ة  وت���اب���ع »ي���ب���دو 
ت��ت�����س��ارع يف ت��ط��وي��ر ج��ان��ب الت�����س��ال 
ال�سريع، ويت�سح ذلك يف تاأثري �سركات 

عاملية، واأن تكون اجلامعة على توا�سل 
»كما  وق���ال  الإع��الم��ي��ني،  م��ع  م�ستمر 
اأن تكون اجلامعة على توا�سل  يهمني 
م�����س��ت��م��ر م����ع الإع����الم����ي����ني يف ق��ب��ول 
اأب���ح���اث���ه���م ودرا����س���ات���ه���م وت��ق��اري��ره��م 
يف  �سنوية  ج��ائ��زة  واعتماد  الإع��الم��ي��ة 
الإعالم ت�سمل الخت�سا�سات املوجودة 
ل��ت��ع��زي��ز ح�����س��ن ال���ط���رح ومت���ي���زه وف��ق 
اجلانب  يف  خمت�سون  ي�سعها  معايري 

ال�سركات  و�سام�سونغ وغريها من  اأبل 
يف ف��ت��ح ن��واف��ذ خ��ربي��ة اإع��الم��ي��ة ذات 
جودة عالية ودقة يف الت�سميم و�سرعة 
يف ال�سبق الإعالمي والتزام تقني عال 
يتواءم مع تطلعات القارئ اأو العميل«. 

نقل واقع الجامعة
�سبق  ب�سحيفة  ال�����س��ح��اف��ي��ة  واأك�����دت 
اأن  الفواز  نادية  الزميلة  الإلكرتونية 

الإعالمي يتطلع جلامعة امللك خالد 
ال��ع��ايل يف  التعليم  رائ����دة  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
منطقة ع�سري لكونها ت�سمل اأكرث  ٥0 

كلية متعددة التخ�س�سات.
»اجلامعة  ال�سدد  هذا  يف  وقالت 
ع������امل ي�������س���م اأ����س���خ���ا����س���ا، وم���دي���ن���ة 
ال���ط���الب  اآلف  ع�������س���رات  ت�����س��ت��وع��ب 
وال����ط����ال����ب����ات، والإع������الم������ي ي��ت��ط��ل��ع 
اإل���ى ن��ق��ل واق���ع اجل��ام��ع��ة وال����رد على 

الأح�����داث  ب��خ�����س��و���ض  ا���س��ت��ف�����س��ار  اأي 
اجلامعية وتف�سري ما يحدث.

»اجلامعة  اأن  اإل��ى  الفواز  ولفتت 
حت��ت��اج ل��ف��ري��ق ع��م��ل واع ي��ع��رف كيف 
الأخبار  وب��ث  الأم���ور يف جتهيز  يدير 
وا�ستطالع اآراء الطالب، وتقدمي اأهم 
ال��ب��ح��وث وامل��ن��ت��ج الإع���الم���ي بحاجة 
ل��ل��ت��وا���س��ل م���ع الإع���الم���ي���ني وع��ق��د 

�سراكات مع اجلهات الإعالمية«.

مهمة الصحفي
والبحث عن الشفافية

بدورها، قالت ال�سحافية ب�سحيفة 
ال��ري��ا���ض ال��زم��ي��ل��ة م���رمي اجل��اب��ر: 
»اإن���������ه يف ظ�����ل ال�����وع�����ي احل���ا����س���ل 
لل�سحافة  امل��ت��اب��ع  اجل��م��ه��ور  م���ن 
وم���ا ي��ك��ت��ب ف��ي��ه��ا، ف��ل��م ت��ع��د مهمة 
ال�����س��ح��ف��ي ف��ق��ط ن��ق��ل امل��ن��ا���س��ب��ات 
وال��ف��ع��ال��ي��ات لأخ��ب��ار اجل��ام��ع��ة، بل 
طرح  يف  ال�سفافية  ع��ن  يبحث  ب���داأ 
ال�����س��ل��ب��ي��ات وامل���ع���وق���ات وال��ت��ج��اوب 
ال���واردة  ال�سكاوى  ك��ل  م��ع  ال�سريع 
لل�سحافة �سواء كانت اإلكرتونية اأم 

ورقية«.
واأ���س��اف��ت »ول��ك��ن م��ا نالحظه 
تثق  ل  زال��ت  ما  اجلامعة  اأن  اليوم 
ترى  زال���ت  وم��ا  ك��ث��ريا،  بال�سحفي 
منا�سباتها  ن�سر  ف��ق��ط  مهمته  اأن 
واإجن����ازات����ه����ا وه������ذا ح����ق م�����س��روع 
ولكن  الإ���س��ادة،  ت�ستحق  واإجن����ازات 
لي�ض على ح�ساب الطالب والعملية 

التعليمة«.
ال�سحفيني  »ن��ح��ن  ووا���س��ل��ت 
ن�سعد كثريا عندما حتقق اجلامعة 
جامعات   م�����س��ت��وى  ع���ل���ى  ج����وائ����ز 
اإل��ى  ك��ث��ريا  نطمح  ولكننا  امل��م��ل��ك��ة، 
التي  امل�سكالت  م��ن  اجل��ام��ع��ة  خلو 
ي���واج���ه���ه���ا ال��ط��ل��ب��ة وال���ط���ال���ب���ات، 
خا�سة واأن الأعداد يف تزايد، يف ظل 
تطور عملية التعليم وافتتاح اأق�سام 

متعددة«.
وت����اب����ع����ت ال����زم����ي����ل����ة م�����رمي: 
ت��ب��ادر  اأن  »ان���ت���ظ���ر م���ن اجل���ام���ع���ة 
بتزويد ال�سحافة بكل ما لديها بال 
خجل، فمن ل يعمل هو فقط الذي 

ل يخطئ«.



شخصيات

سامية القحطاني

لل�سحفي  املتاعب  مهنة  »ال�سحافة 
مريحة  مهنة  وه��ي  فقط،  احلقيقي 
املهنة«. هذا  لكل �سحفي دخيل على 
ما قالته رمي الع�سريي يف حديث مع 
اأن الن�سخ والل�سق  اأك��دت فيه  »اآف��اق« 
وعدم بذل جمهود وا�سح يف بناء مادة 
الإعالمي  العمل  اإل��ى  ب�سلة  متت  ل 

احلقيقي.

عرفينا برمي �لع�سريي ؟ 
طفلة بحرم �ساحبة اجلاللة، عا�سقة 
وفية للحلم، اأم حلرف ُولد من رحم 

الإح�سا�ض.

م�سريتك �ل�سحفية باخت�سار؟ 
ب���داي���ات���ي ك���ان���ت ق���ب���ل ن���ح���و ع��ام��ني 
وت�����س��ع��ة اأ���س��ه��ر م���ن خ���الل ال��ع��م��ل ب� 
تلك  الإل��ك��رتون��ي��ة«  ع�سري  »�سحيفة 
انطالقتي  ���س��ه��دت  ال��ت��ي  ال�سحيفة 
من  وت�سكلت  الإع���الم���ي،  امل��ج��ال  يف 
املهنة،  بتلك  خطواتي  اأول��ى  خاللها 
وحظيت فيها بدعم كبري من رئي�ض 
التيهاين  يحيى  الأ���س��ت��اذ  حت��ري��ره��ا 
وال�������زم�������الء ال����ع����ام����ل����ني ف���ي���ه���ا م��ن 

م�سورين وحمررين. 
كذلك عملت يف �سحيفة عكاظ 

الآن،  حتى  فيها  اأع��م��ل  اأزل  مل  التي 
وا����س���ت���غ���ل���ت اأي�������س���ا ل���ف���رتة ق�����س��رية 
ولكن  الإلكرتونية  ال�سحف  باإحدى 
مل ي�سف يل العمل فيها �سيئا، حيث 
اإنها كانت �سحيفة جديدة ل ميتلك 
ال���ق���ائ���م���ون ع��ل��ي��ه��ا خ����ربة يف ال��ع��م��ل 

ال�سحفي. 

هل من  �سعوبات و�جهتك؟ 
مل ت��واج��ه��ن��ي ���س��ع��وب��ات ك��ب��رية، وهلل 
احل����م����د، ول����ك����ن م����ن ال���ط���ب���ي���ع���ي يف 
ال�سحافة اأن تعرت�ض طريقنا الكثري 
من املعوقات التي يجب اأن نتجاوزها 

لن�ستمر. 

»النسخ واللصق« 
ليسا من اإلعالم 

الموهبة أهم 
عوامل النجاح 

الصحفي لكنها
ال تكفي لوحدها 

ريم العسيري:
أفضل اإلعالم الجديد.. والمقال 

أحب الفنون إلى قلبي
يقال �إن �ل�سحافة مهنة 

�ملتاعب.. ما تعليقك؟ 
لل�سحفي  امل��ت��اع��ب  مهنة  ال�سحافة 
مريحة  مهنة  وه��ي  فقط،  احلقيقي 
املهنة،  تلك  على  دخيل  �سحفي  لكل 
واأع����ن����ي ب��ال�����س��ح��ف��ي ال���دخ���ي���ل ذل��ك 
الذي يكتفي بالن�سخ والل�سق للمواد 
ال�سحفية دون اأن يبذل فيها جمهودا 
اأو يتعب من اأجل الإبداع، وذلك لي�ض 
من الإعالم ول ينتمي اإلى ال�سناعة 

ال�سحفية احلقيقية. 

�ملوهبة و�لدر��سة..
�أيهما �أهم لنجاح �ل�سحفي؟

لنجاح  عامل  اأه��م  املوهبة  اأن  اأعتقد 
ف��درا���س��ة  ال�����س��ح��ف��ي��ة،  اأو  ال�����س��ح��ف��ي 
لل�سحفي  �سيئا  ت�سيف  ل  ال�سحافة 
وح��ب  امل��وه��ب��ة  ي��ك��ن مي��ت��ل��ك  اإذا مل 
امل��ه��ن��ة وك����ل امل���ق���وم���ات ال���ت���ي جتعل 
ف��اإن  وباملقابل  ناجحا،  �سحفيا  منه 
امل��وه��ب��ة وح��ده��ا ل ت��ك��ف��ي، ب��ل يجب 
اأ�سا�سيات  يتعلم  اأن  ال�سحفي  على 
ال�سحافة وكل ما يتعلق بها، لينجح 

بتلك املهنة.

�أيهما تف�سلني:
�الإعالم �لتقليدي

�أم �جلديد؟ 
اأف�����س��ل ال��ع��م��ل يف الإع����الم اجل��دي��د، 
اأكرب،  �سرعة وحرية  به من  ملا ميتاز 
وهو ينا�سب ع�سرنا احلايل اأكرث من 
الذكية  اأجهزتنا  خ��الل  فمن  غ��ريه، 
وم�����ا حت���وي���ه م����ن ب����رام����ج خم��ت��ل��ف��ة 
م�����س��ن��ف��ة ���س��م��ن الإع��������الم اجل���دي���د 
ميكننا معرفة كل ما يدور يف العامل 

يف اأي وقت وباأ�سرع وقت ممكن.

�إلى �أي من �لفنون �ل�سحفية 
متيل رمي �لع�سريي؟

ال�سحفي يجب اأن يكتب يف خمتلف 
يف  اأف�����س��ل  ول  ال�سحفية،  ال��ف��ن��ون 
اآخ��ر، لأن  ال�سحفي فنا على  عملي 

أول فتاة بالمنطقة تنال البكالوريوس في هذا المجال 
يفر�ض  ال����ذي  ه��و  نف�سه  امل��و���س��وع 
علينا اأن نكتبه بغ�ض النظر عن نوع 
فيه  ن�سع  ال��ذي  ال�سحفي  القالب 
اأحب  خا�سة  ب�سفة  ولكن  اأف��ك��ارن��ا، 
املقال لأنه ميكنني من التعبري عن 
واأفكاري ووجهة نظري، كما  اآرائ��ي 
العط�ض  م��ن  �سيئا  ي��روي  امل��ق��ال  اأن 

بداخلي للكتابة. 

كيف ترين نظرة
�ملجتمع �ل�سعودي

للمر�أة �الإعالمية؟
تقدير  الغالب نظرة  اأنها يف  اأعتقد 
واع����ت����زاز واأمل������ح ت��ل��ك ال���ن���ظ���رة من 
خ���الل ت��ع��ام��ل ال��ن��ا���ض م��ع��ي خ��الل 
عملي ال�سحفي، ولكن يبقى هناك 
اإلى  املجتمع ينظر  جزء ب�سيط من 
الإعالمية بدونية ملعتقدات خاطئة 
تعمل  اأن  ف��ك��رة  ولرف�سه  ب��داخ��ل��ه، 

الفتاة يف الإعالم. 

ر�أيك يف م�ستقبل
�ل�سحافة �لورقية؟

ل���ل�������س���ح���اف���ة ال�����ورق�����ي�����ة حم���ب���وه���ا 
اأب���دا  يف�سلون  ل  ال��ذي��ن  وق���راوؤه���ا 
قراءتها اإل ب�سكلها احلايل، واأعتقد 
اأنها لن تختفي يف الوقت الراهن ما 

دام لها حمبوها. 

هل لدى رمي �لع�سريي
هو�يات �أخرى غري �الإعالم؟

م����ن ه����واي����ات����ي: ال���ك���ت���اب���ة، ال���ر����س���م، 
الأزي��اء،  ت�سميم  ال��ق��راءة،  الت�سوير، 
ورمب����ا اأج����د ن��ف�����س��ي ف���ج���اأة م��وه��وب��ة 
يف ���س��يء اآخ����ر، ف��اأن��ا اأح���ب اأن اأغ��ام��ر 
واأكت�سف كل ما بداخلي من  واأج��رب 

مواهب و قدرات. 

�أنت �أول فتاة بع�سري 
حت�سل على درجة

�لبكالوريو�ض يف �الإعالم..
�سفي لنا �سعورك؟

�سعور جميل ي�سعرين بالفخر بنف�سي 
على  التخ�س�ض،  لذلك  وباختياري 
ب��ال��دع��م  اأح�����ظ  اأين مل  م���ن  ال���رغ���م 

والهتمام الكايف. 

ن�سيحتك لالإعالميات
�ملبتدئات؟ 

اأن  مبتدئة  اإعالمية  لكل  ن�سيحتي 
التي  املختلفة  م��ه��ارات��ه��ا  م��ن  ت��ط��ور 
اأن  و  الإع���الم���ي،  عملها  يف  ت��ف��ي��ده��ا 
واأن  ث��ق��اف��ت��ه��ا،  تنمية  ع��ل��ى  حت��ر���ض 
والإخال�ض  والأمانة  بال�سدق  تلتزم 
ب��ال��ع��م��ل وال��ت��وا���س��ع يف ت��ع��ام��ل��ه��ا مع 
التي  الفا�سلة  الأخ���الق  وك��ل  النا�ض 

�ستجعل منها اإعالمية ناجحة.
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ثقافة

معرض الكتاب 2014  
خدمات متطورة لتلبية رغبات جماهير القراءة

استطالع د. إيمان العسيري

»ي��ع��د م��ع��ر���ض ال��ك��ت��اب م��ه��رج��ان��ا ثقافيا 
والفنون«،  والأدب  للفكر  �سنويا  وملتقى 
بهذه الكلمات و�سفه �ساحب ال�سمو امللكي 
الأم�����ري ال��ول��ي��د ب���ن ط���الل اإب�����ان زي��ارت��ه 
املا�سي  اجل��م��ع��ة  ي���وم  يختتم  اأن  ق��ب��ل  ل��ه 

بالريا�ض.
احلايل  العام  دورة  م�ستجدات  وعن 
م���ن امل��ع��ر���ض ���س��رح م��ع��ايل ن��ائ��ب وزي���ر 
ال��ث��ق��اف��ة والإع��������الم ال���دك���ت���ور ع��ب��د اهلل 
اجلا�سر باأن الوزارة قامت بتجربة جديدة 
خ��ارج  املعر�ض  فعاليات  بع�ض  نقل  ه��ي: 

مدينة الريا�ض.
رئي�ض  نائب  املعر�ض  زار  ذل��ك،  اإل��ى 
البعثة ب�سفارة الوليات املتحدة الأمريكية 
ال��ذي  كينغ   اأ.ل��ي��ن��در  تيموثي  بالريا�ض، 

اأبدى اإعجابه بجهود املنظمني. 
ويف م��ق��ال ل��ه��ا، اأو����س���ح���ت ال��ك��ات��ب��ة 
فاطمة اآل تي�سان اأن املعر�ض يروي عط�ض 
امل��ت��ل��ق��ي، م��ع��ت��ربة اإي������اه  الإجن������از الأب����رز 
لوزارة الثقافة والإعالم والدللة الأقوى 
اأف�����راد املجتمع  ع��ل��ى اجل��دي��ة يف حت��ف��ي��ز 

ال�سعودي على القراءة والطالع.

البحث الذاتي
و مم��ا ح���واه امل��ع��ر���ض ه��ذا ال��ع��ام، اأج��ه��زة 
البحث الذاتي التي تك�سف عن دور الن�سر 
والعناوين واملوؤلفني الأك��رث زي��ارة. ومن 
���س��م��ن الأج��ن��ح��ة امل�����س��ارك��ة اأي�����س��ا وزارة 
امل��ع��ر���ض  زوار  ع���رف���ت  ال���ت���ي  ال���داخ���ل���ي���ة 
املتعددة،  بن�سراتها  وزودت��ه��م  بخدماتها 
اأك������رث م����ن )30(  مل�������س���ارك���ة  ب���الإ����س���اف���ة 
الت�سكيلي  ال��ف��ن  ج��ن��اح  يف   وف��ن��ان��ة  فنانا 

امل�ساحب.
وان�����س��ب ج��ل اه��ت��م��ام امل��ع��ر���ض على 
الأرك������ان امل��خ�����س�����س��ة ل��ل��ط��ف��ل،  ويف ه��ذا 
اخلليفة  هند  الدكتورة   �سددت  امل�سمار 
دور  تفعيل  العمل على  اأن لب��د من  على 
الكتب يف تعزيز الفكر املو�سوعي والبحث 

العلمي عند الأطفال.
ك��م��ا ت��وا���س��ل��ت ف��ع��ال��ي��ات ال��ربن��ام��ج 
امل�ساحبة  العمل  ور����ض  وك��ذل��ك  ال��ث��ق��ايف 
عن الأم والطفل على مدار اأيام املعر�ض.

المقهى الثقافي
املقهى  ا�ستوقف  ذل���ك،   ع��ن  بعيد  وغ��ري 
وت�سمنت  ال��زائ��ري��ن،  باملعر�ض،  الثقايف 
الأوائ��ل  الع�سرة  تكرمي  فعالياته  اإح��دى 

الفائزين بجائزة وزارة الثقافة والإعالم 
ل��ل��ك��ت��اب. ك��م��ا ���س��ه��د ت��وق��ي��ع 32 م�����س��ارك��ا 

وم�ساركة على املن�سة.
واأم��ا الإي��وان الثقايف ال��ذي اأقيم يف 
املعر�ض،  اأي���ام  م��دار  امل��اري��وت على  فندق 
ب��واق��ع  نقا�سية  م��و���س��وع��ات  ت��ن��اول  ف��ق��د 
حلقة يف ك��ل ي���وم م��ن اأي����ام امل��ع��ر���ض يتم 
والتعمق  امل��و���س��وع  ح���ول  ال��ت��ح��اور  فيها 
املثقفني  م��ع��ظ��م  ج����ذب  اأب����ع����اده، مم���ا  يف 
وغريهم  والأدي���ب���ات  والأدب����اء  واملثقفات 

من املهتمني.
وقد احتفى الإيوان باأولى اأم�سياته 
رواد  م��ن  ال��ع�����س��رة  امل��ك��رم��ني  م��ع  ب�سهرة 
اخلط العربي، وت�سمنت الأم�سية عر�سا 
ل��ت��ج��رب��ت��ه��م ال��ف��ن��ي��ة وم�����س��رية ك��ف��اح��ه��م 
اخلط  ف��ن  وتقنيات  مل��ه��ارات  واكت�سافهم 

العربي.

آفاق تتجول
املعر�ض  يف  ج��ول��ة  اآف����اق  ل�سحيفة  وك���ان 
وال��زوار،  واملنظمني  امل�سرفني  اآراء  ملعرفة 
امل��ع��ر���ض،  ب��داي��ة مب�ساعد م��دي��ر  وال��ت��ق��ت 
الأ�ستاذ عبد اهلل الكناين، الذي حتدث عن 
املعر�ض  من  احلالية  الن�سخة  يف  اجلديد 

التي  الإ�سافات  العديد من  » هناك  فقال 
ال��دويل  الكتاب  مبعر�ض  ال���وزارة  قدمتها 
اأجهزة  العام،  ومن �سمنها: تطوير  لهذا 
ال����س���ت���ع���الم ع���ن ال��ك��ت��ب ح��ي��ث مت جمع 
امل��ع��ل��وم��ات اخل��ا���س��ة ب��ا���س��م ال��ن��ا���س��ر وا���س��م 

املوؤلف و دار الن�سر و�سعر الكتاب.
لي�سهل  تطويره  مت  الربنامج  وه��ذا 
ملرتادي املعر�ض ال�ستعالم عن الكتب من 
منازلهم قبل زيارة املعر�ض. كما طبق على 
بخارطة  م���زود  برنامج  الذكية  الأج��ه��زة 
عن  وال�ستعالم  البحث  وكذلك  املعر�ض 

الكتب«.
ومن جديد املعر�ض اأي�سا – والكالم 
خا�سة  يومية  �سحيفة  ���س��دور  للكناين- 
ب����ه، ب��الإ���س��اف��ة اإل����ى ال���س��ت��ب��ي��ان��ات ال��ت��ي  
هدفت لتطوير املعر�ض وكذلك فعالياته.

عدادات رقمية
مداخل  تزويد  مت  »اأي�سا  الكناين  وتابع 
امل��ع��ر���ض ب����ع����دادات رق��م��ي��ة مل��ع��رف��ة ع��دد 
الزائرين بدقة لكي ن�ستفيد منها الأعوام 
ال���ق���ادم���ة م���ن ح��ي��ث وق����ت ال������ذروة ليتم 

تكثيف الأيدي العاملة يف هذه الأوقات.
مت تطوير جناح »املوؤلف ال�سعودي« 

وذل����ك ع���ن ط��ري��ق ت��و���س��ي��ع ه���ذا اجل��ن��اح 
الذين  النا�سرين  العديد من  لي�ستقطب 
اإ����س���اف���ة �سبع  ك��م��ا مت  ي��ن�����س��رون ذات����ي����ا، 
للرجال  خم�ض  منها:  للتوقيع  من�سات 
وثالث لل�سيدات، وهناك من�سة ليتم من 

خاللها تد�سني العديد من الكتب«.
اإع����ادة ت�سميم  اأي�����س��ا  واأ����س���اف »مت 
امل���ع���ر����ض م����ن ح���ي���ث ت��ق��ل��ي�����ض م�����س��اح��ة 

اجلهات احلكومية بن�سبة %30.
و ه���ن���اك م�������س���ارك���ة ج����دي����دة ل��ه��ذا 
وتخت�ض  املتجول«  »القارئ  وتدعى  العام 
ب��امل��ك��ف��وف��ني ح��ي��ث ي��ت��م ال��ت��وا���س��ل معهم 
ق���ب���ل و����س���ول���ه���م ل���ل���م���ع���ر����ض وم������ن ث��م 
واإطالعهم  الن�سر  دور  اإل��ى  ا�سطحابهم 
»خ��دم��ات  اإل���ى  اإ���س��اف��ة  حمتوياتها،  على 
النا�سرين  جلميع  تقدم  »التي  النا�سرين 
امل���������س����ارك����ني يف امل�����ع�����ر������ض، وم�������ن ت��ل��ك 
اخل������دم������ات: الن������رتن������ت، وال���ت�������س���وي���ر، 

والفاك�ض، والت�سالت«.
املعر�ض«  »ق��ن��اة  ع��ن  اأي�سا  وحت���دث 
التي مت تطويرها وجتهيز ا�ستديو خا�ض 
بها تبث من خالله العديد من اللقاءات، 
بالإ�سافة اإلى » املقهى الثقايف » يف �سالة 
الت�سكيلي،  الفن  ومعر�ض  ال����زوار،  كبار 

ال�سحف  التي قدمتها  ال�سور  ومعر�ض  
ال�سعودية.

وع����ن ت��ط��ل��ع��ات��ه امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة جت��اه 
امل��ع��ر���ض ق����ال ال��ك��ن��اين »ن��ط��م��ح اإل����ى اأن 
اإلى عاملي، كما  ينتقل املعر�ض من حملي 
امل��ع��ار���ض  اأن ه��ن��اك م�����س��ارك��ات م��ع بع�ض 
ال��ع��امل��ي��ة م��ث��ل م��ع��ر���ض ف��ران��ك��ف��ورت ول��ه 
ج��ن��اح م�����س��ارك ب��امل��ع��ر���ض، واأي�����س��ا هناك 
تقدمي  اإل��ى  ون�سعى  لندن.  ملعر�ض  جناح 
امل��زي��د م��ن ال��ت��ط��ورات الإب��داع��ي��ة �سنويا 

لرتقي بهذا املعر�ض للعاملية«.
ما  على  التعليق  الكناين  ين�ض  ومل 
ت���ردد م��ن �سعف اإق��ب��ال الأن��دي��ة الأدب��ي��ة 
الأدب��ي��ة  لالأندية  املتاحة  »امل�ساحة  فقال 
م��ن خالل  ي�����س��ارك  لأن معظمها  وا���س��ع��ة 
دور الن�سر التي يطبع من خاللها ويوزع.

اأم�������ا ب��ال��ن�����س��ب��ة ل���ل���ف���رتة ال��زم��ن��ي��ة 
اأن���ه���ا ك��اف��ي��ة ومتفق  ل��ل��م��ع��ر���ض ف��اأع��ت��ق��د 
اأبوابه  ُتفتح  حيث  انطالقته،  منذ  عليها 
م��ن��ذ ال�����س��اع��ة ال��ع��ا���س��رة ���س��ب��اح��ا وح��ت��ى 

احلادية ع�سر ليال«. 

رأي آخر
اإح��دى  ال�سرايعة، م��ن��دوب  واأ���س��ار رم��زي 
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ثقافة

اأْن تختلف مع �سخ�ض ما يف الراأي والروؤية، حول: ق�سية، اأو فكرة، 
اأو عمل، اأو منتج ما، فاإن ذلك من بدهّيات التعاطي الإن�ساين، بل اإنه 
راأي��ه، ورمبا  اأن ترى غري  اأن يختلف معك، ولك  فله  من احلقوق؛ 
و�سل اخلالف اإلى درجة من درجات احلدة يف وقته وحول مو�سوعه، 

وذلك حق اأي�سا.
»���س��ّن��ة« الخ��ت��الف، واإمن���ا ه��ي يف حت��ول هذا  امل�سكلة يف  لي�ست 
الختالف اإلى »�سراع« خفي يديره اأحد الطرفني بعد �سنوات طويله 
من حدوثه، فينقله من مكانه وزمانه، اإلى مكان وزمان اآخرين، مما 
اأو احرتام  اأو حتملها  اأخالقية ل ميكن قبولها  اإلى خمالفة  يحيله 
مو�سوعيا  تعليال  تعليلها  املمكن  غ��ري  م��ن  اأن��ه  ع��ن  ف�سال  فاعلها، 
مبنيا على املعطيات والأ�سباب، ولي�ض لها من تف�سري �سوى »�سعف 
»ن��ارا«  ال��ذي يجعله  اإل��ى احل��د  النفو�ض«، وجت��ّذر احلقد، ثم من��وه، 
والرتب�ض  ب���الأذى  اإطفائها  اإل��ى  في�سعى  �ساحبها،  قلب  يف  ت�ستعل 

والإ�سرار متى �سنحت له الفر�سة.
اإن نقل اأي »�سراع« اأو اختالف، اأو خالف، من مكانه وزمانه، اإلى 
موهومة  ح�سابات«  »ت�سفية  يف  الطارئ  النفوذ  وا�ستغالل  غريهما، 
وعتيقة، دليل �سارخ على وجود خلل نف�سي، و�سعور حاد بال�سعف اأو 
النق�ض، اأو هو ال�سعف والنق�ض عيناهما؛ لأن ال�سوّي الناجح الواثق 
ال��زلت،  البحث عن  نهجه، غني عن  و�سالمة  واأدوات���ه  ق��درات��ه  من 
اأو  »الت�سفي«  اأجل  والي�سرية، من  البدهية  الب�سرية  الأخطاء  وتتبع 

النتقام اأو النتقا�ض.
�سعى  مل��ا  نف�سيا،  �سليٌم  طويلة  �سنوات  احل��ق��د«  »ح��ام��ل  اأن  ول��و 
جمتهدا يف طريق النتقام بطرائق ت�سيء اإليه هو، ول توؤثر يف الآخر 
تاأثريا حقيقيا، لكن »النفو�ض ال�سعيفة« تدير حياة اأ�سحابها حول 

حمور واحد جماعه »ال�سعف«.
ي�ستحق  اخ��ت��الف  ول  امل��وؤج��ل،  الن��ت��ق��ام  فعل  ي�ستحق  ���س��يء  ل 
كثرية  والفر�ض  وال��ط��رق  وا�سعة،  فاحلياة  الن��ت��ق��ام،  يف  ال�ستماتة 
بالنا  فما  نف�سه،  الوقت  يف  ق�سرية  احل��ي��اة،  اأعني  وه��ي،  ومت�سعبة، 
�سبيل  بينما  لل�سر،  ماثلة  فيما يجعلنا مناذج  اأعمارنا،  نفنيها، وهي 

اخلري والت�سامح واحلب وال�سالم والعطاء اأقرب واأي�سر واأجمل؟
املرتب�سون بالآخرين هم اأكرث خلق اهلل تعا�سة، وهم اأ�سغرهم 
اأمام اأنف�سهم، وهم اأكرثهم تاأملا، وهم اأقربهم اإلى الكتئاب والأمرا�ض 
الع�سوية املرتبطة باأمرا�ض النفو�ض؛ لأن »النار تاأكل نف�سها اإن مل 

جتد ما تاأكله«.
فلماذا يفني الإن�سان حياته يف الأذى جمتهدا؟ بينما ي�ستطيع 
وزي���ادة  ال����ذات،  تطوير  ويف  الإن��ت��اج،  يف  التفكري،  جهد  ي�ستثمر  اأن 

ر�سيده من حب النا�ض، وتو�سعة م�ساحاته يف قلوبهم.

ما أبشعك
يا »أمراض النفوس«!

إذا عسعس الليل
أحمد التيهاني

دور الن�سر الأردنية امل�ساركة، اإلى اأن اإقبال 
ال�سنوات  مثل  كبريا  يكن  مل  الن�سر  دور 
املا�سية، معلال ذلك باأمور منها:  انت�سار 
الن�سر الإلكرتوين والنرتنت، والظروف 
القت�سادية التي مير بها العامل العربي 
ح��ال��ي��ا، وم����ا ���س��م��اه ال���ظ���روف امل��ح��ي��ط��ة 

مبنطقة ال�سرق الأو�سط.
 واأثنى ال�سرايعة على اإدارة املعر�ض 
والتنظيم  ال��ت��ن�����س��ي��ق  ب��ح�����س��ن  و���س��ف��ه  مل���ا 
واجل��ه��د الإع��الم��ي والإع����الين امل��ب��ذول، 
والإع���الم  الثقافة  ل���وزارة  �سكره  مقدما 
جلهودها امللمو�سة يف املعر�ض، متمنيا لها 
التطوير  امل��ن��وال من  ه��ذا  على  ت�سري  اأن 

والإبداع  للو�سول باملعر�ض للقمة.
الأح��م��دي، كاتب  الرحيم  لكن عبد 
ونا�سر، اأرجع ما �سهده املعر�ض من اإقبال 
املبذولة  اجل��ه��ود  اإل���ى   كثيف  جماهريي 

من قبل وزارة الثقافة والإعالم واجلهات 
ذات العالقة.

اأ�سبحوا  اململكة  يف  القراء  اإن  وقال 
ع��ل��ى وع����ي واه���ت���م���ام ب��ج��م��ي��ع اجل���وان���ب 
العلمية املتعددة والدليل اإقبالهم املتزايد 
ع��ل��ى اق��ت��ن��اء ال��ك��ت��ب. ومت��ن��ى م���ن  وزارة 

الثقافة والإعالم زيادة فرتة املعر�ض.
وقال الأ�ستاذ امل�سارك بجامعة امللك 
خالد نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة نادي اأبها 
اأبو ملحة  الأدب��ي، الدكتور حممد يحيى 
يتهافت  �سنويا  مو�سما  اأ�سبح  »املعر�ض 
القراءة  وحمبو  واملثقفات  املثقفون  عليه 
والط��الع والباحثون والطالب وكل من 
له دراية واهتمام باأهمية الكتاب وهواية 

القراءة«.
موا�سم  معظم  ملحة  اأب��و  ويح�سر 
امل���ع���ر����ض، وف��ق��ا مل���ا اأك�����ده ل���� »اآف�������اق« اإم���ا 

وزارة  م���ن  دع����وة  اأو  ���س��خ�����س��ي  ب��اه��ت��م��ام 
الن�سخة  يف  واأدار  والإع��������الم،  ال��ث��ق��اف��ة 
احل��ال��ي��ة ل��ل��م��ع��ر���ض حم��ا���س��رة ب��ع��ن��وان 

»الرواية واملجتمع املدين«. 
وق����������ال م���ع���ل���ق���ا ع����ل����ى ال���ت���ن���ظ���ي���م 
ال��دور  ت��زاي��د يف ع��دد  وامل�ساركات »ه��ن��اك 
امل�����س��ارك��ة ه���ذا ال���ع���ام وت��ن�����س��ي��ق امل��ع��ر���ض 
ن�سجا  اأك��رث  اأ�سبحت  الفعاليات  واإدارة 
ودقة، وهذا ينم عن خربة الوزارة يف هذا 
هناك  زال��ت  م��ا  اأن��ه  م�ستدركا  امل�سمار«، 
وذل��ك  الكتب،  بع�ض  على  اإ�سافية  قيود 

دون اأن يحدد اأ�سماء موؤلفات بعينها. 

طالب وطالبات
وقابلت »اآفاق« اأي�سا داخل مقر املعر�ض 
الأم��رية  جامعة  من  بكر،  �سبا  الطالبة 
ن�����ورة، ف�����س��األ��ت��ه��ا ع���ن ���س��ب��ب ح�����س��وره��ا 

ف���ق���ال���ت »حل���ب���ي ال���ع���م���ي���ق ل����ل����ق����راءة يف 
امل���ج���الت امل��ت��ن��وع��ة وال��ك��ت��اب��ة يف جم��ال 
العام  ه��ذا  املعر�ض  اأن   واأ�سافت  النرث« 
اأكرث ات�ساعا واحتواء لدور الن�سر، و«هذا 
ي�سهم يف زيادة فر�ض البحث عن الكتب 

التي قد ل توجد يف بع�ض الدور«.
واأم��������ا ال����ط����ال����ب ع���ب���د امل��ح�����س��ن، 
ب���ال�������س���ف ال�����راب�����ع مب���ج���م���ع ���س��ل��ط��ان 
ب��ال��ري��ا���ض، وال��ط��ال��ب��ة ���س��ه��د امل�����س��رف 
فاإنها  النموذجية  الرتبية  مدر�سة  يف 
ي��ه��ت��م��ان ب��ج��ن��اح ال��ط��ف��ول��ة مل��ا ف��ي��ه من 
كتب وق�س�ض �سائقة لالأطفال وكذلك 
الأط��ف��ال  لأنا�سيد  امل��دجم��ة  الأق��را���ض 
التي  والأل��ع��اب  ال�سبل  باأي�سر  والتعليم 
ت��ت��ط��ل��ب ذك������اًء وم����ه����ارة. ك��م��ا ي��ه��ت��م��ان 
والتدريبية  التعليمية  الور�ض  بح�سور 

اخلا�سة بالطفل.
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إعالم

تتالعب بي، واأنا اأكتب هذا املقال، م�ستجدات احلدث الذي طغى على 
ما  ال�سوؤال:  وين�ساأ  بقطر،  الإع��الم��ي«  اجلزيرة  »مركز  يف  جتربتي 

الذي اكت�سح الآخر.. اإعالم ال�سيا�سة اأم �سيا�سة الإعالم؟
ل�سك يف  اأنه ل تتوافر يف و�سيلة اإعالمية، باختالف كينونتها 
وخ�سائ�سها وحتى جمهورها، احليادية املطلقة، بل اإن املهنية وحدها 
ال��وح��ي��د حيث يتحتم وج��وده��ا ع��رب اح���رتام مواثيق  ال��الع��ب  ه��ي 
ر�سالتها  الأم���ر،  بنهاية  و�سيلة،  فلكل  واأدب��ي��ات��ه.  الإع��الم��ي  ال�سرف 

وروؤيتها التي ت�سعى  لإي�سالها، وهذا ميثل حقا م�سروعا للجميع.
جتربتي يف »اجلزيرة« وجتويل يف اأروقتها، ك�سفا يل مدى ولء 
اجلمهور الداخلي باملوؤ�س�سة ملا تتبناه القناة من �سيا�سة واأيديولوجية 

معينة.
بيد اأن هذا ال�سلوك امللحوظ �سن�ساهده كذلك يف حمطة اأخرى 
املوجهة  الر�سالة  اإن  اأي  ب��اأخ��رى،  اأم  الفكرية  املنهجية  بنف�ض  �سواء 
لي�ست عيبا يف حد ذاتها بل اإن غياب العامل املهني هو احلادث الأ�سواأ 

لأي و�سيلة وهو من �سيتكفل باإنهاء العالقة مع املتابعني.
تبقى كل املوؤ�س�سات حتاول جاهدة يف الو�سول للحقيقة الغائبة 
من خالل مفهومها، ويبقى املتابعون ي�ساهدون ما يتفق مع اأهوائهم 
اخلربية  امل���ادة  على  بظالله  يلقي  ال���ذي  الأم���ر  رغ��ب��ات��ه��م،  وي�سبع 
ليكون الراأي هو �سيد املوقف الذي  �سيحظى ب�سعبية من يدعمه من 

اجلمهور.
اأخ�����را، ال�����س��ي��ا���س��ات ال��ت��ح��ري��ري��ة وخ��ط��وط احل��ري��ة مبختلف 
احرتامها  وم���دى  اإع��الم��ي��ة،  موؤ�س�سة  اأي  ت��وج��ه  تعك�ض  اأح��ج��ام��ه��ا، 
للمتلقي اأي�سا، وتعاطيها مع الأحداث �سيك�سف لنا كذلك يف كيفية 

ن�سر ما تريده هي، ل ما يريده اجلمهور.

تجربتي في »الجزيرة«

يحيى القبعة
yalqobah@kku.edu.sa

اأثار كتاب الأخبار اخلاطئة يف ال�سحافة 
الأم���ريك���ي���ة اله��ت��م��ام مب��ن��ا���س��ب��ة اأخ��ب��ار 
اأغلبيتها  ووزع��ت  ال��ع��امل،  ح��ول  انت�سرت 
والتلفزيونات  وال�سحف  الأخبار  وكالت 
دورة  اأن  ومنها:  والأوروب��ي��ة،  الأمريكية 
انتهت  التي  ال�ستوية،  الأوملبية  الأل��ع��اب 
قبل اأ�سبوعني يف �سوت�سي، برو�سيا، كلفت 
 ٥1 اأق����ل،  ول  اأك����رث،  ل  دولر،  م��ل��ي��ار   ٥1

مليار دولر. 
رون��غ«  اإت  »غيتنتغ  وا�سمه  الكتاب، 
 W. مل���وؤل���ف���ه   Getting it Wrong

Joseph Campbell )ال�سورة(ي�سلط 
ال�سوء على ع�سرة من اأهم الأخبار غري 

ال�سحيحة يف ال�سحافة الأمريكية. 
الأمريكيني،  لل�سحافيني  اإن�سافا 
���س��ك��ك ب��ع�����س��ه��م، ل��ك��ن��ه��م ق��ل��ة ق��ل��ي��ل��ة، يف 
الرقم ٥1 مليار دولر. منهم بول فارهي، 

يف �سحيفة »وا�سنطن بو�ست«. 
مع نهاية الألعاب، كتب فارهي »اإذا 
�سدقنا هذا الرقم، يكون الرو�ض اأنفقوا 
اأنفقت  اأك��رث مما  الأوملبية  الأل��ع��اب  على 
اأي دول��ة اأخ��رى يف تاريخ الأل��ع��اب. اأكرث 

من ٤0 مليار دولر �سرفها ال�سينيون يف 
مناف�سات بكني عام 200٨«. 

لإح�ساء  »نيك�س�ض«  مركز  وح�سب 
ك��ل م��ا ين�سر ت��ق��ري��ب��ا، ظ��ه��ر ال��رق��م ٥1 
األ���ف���ي خرب  م���ن  اأك�����رث  يف  دولر  م��ل��ي��ار 

رئي�سي وزع حول العامل.
ورمبا كان الرو�ض يتحملون الذنب، 
على  امل�سرف  ال����وزراء،  رئي�ض  ن��ائ��ب  لأن 
الأومل��ب��ي��ة، دمي��رتي  الأل��ع��اب  حت�سريات 
كوزاك، قال يف موؤمتر �سحايف قبل �سنة 
ك��ام��ل��ة م���ن ب���داي���ة الأل���ع���اب اإن ال��رو���ض 

م�����س��ت��ع��دون ل�����س��رف ت��ري��ل��ي��ون ون�����س��ف 
تقريبا(  روبل )٥0 مليار دولر  تريليون 

عليها. 
ل��ك��ن، وه����ذا ت��و���س��ي��ح ل��ه��ذا اخل��ط��اأ 

ال�سحفي العاملي الكبري، ولي�ض عذرا:
اأول: قال نائب رئي�ض وزراء رو�سيا 
بداية  م��ن  كاملة  �سنة  قبل  ال��ك��الم  ه��ذا 

الألعاب. 
ثانيا: خالل هذه ال�سنة، انخف�ست 
قيمة الروبل الرو�سي، وبالتايل انخف�ض 

املبلغ من ٥0 اإلى ٤3 مليار دولر. 
ثالثا: منذ عام 2007، عندما فازت 
ال��روب��ل  ظ���ل  الأل����ع����اب،  بتنظيم  رو���س��ي��ا 
الرو�سي ينخف�ض. لهذا، منذ البداية، مل 

تكن �سهلة معرفة التكاليف احلقيقية. 
يخطئ  م��رة  اأول  ه��ذه  لي�ست  لكن، 
ال��غ��رب��ي��ون، خا�سة  ال�����س��ح��اف��ي��ون  ف��ي��ه��ا 
الأم���ريك���ي���ني. وه����ذا ال��ك��ت��اب ي��ق��دم اأه��م 
ال�سحافيون  فيها  اأخ��ط��اأ  اأخ��ب��ار  ع�سرة 

الأمريكيون، وفيما يلي التعداد:
ال�سحافة  اإم��رباط��ور  اأ�سعل  اأول: 
الأمريكية يف القرن التا�سع ع�سر ويليام 
واإ�سبانيا،  اأمريكا  احل��رب بني  هري�ست،  

خا�سة حول من ي�سيطر على كوبا. 
الأمريكيون م�سل�سال  ثانيا: �سدق 
ال��ق��رن  م���ن  الأول  ال��ن�����س��ف  يف  اإذاع����ي����ا 
ال��ع��وامل« وذع��روا  الع�سرين، ه��و »ح��رب 
�سن  حقيقيا  ف�سائيا  غ��زوا  اأن  واعتقدوا 

على الوليات املتحدة. 
ال����ق����رن  خ���م�������س���ي���ن���ات  ث����ال����ث����ا: يف 
الكونغر�ض  يف  حملة  خ���الل  ال��ع�����س��ري��ن، 
���س��د ال�����س��ي��وع��ي��ني الأم���ريك���ي���ني، ت��ع��ارك 
قائد احلملة ال�سيناتور جوزيف مكارثي 
م�سهور.  �سحايف  وه��و  م���ارو،  اإدوارد  م��ع 

وكانت تلك نهاية مكارثي. 
راب�����ع�����ا: يف ع���ه���د ال���رئ���ي�������ض ج���ون 
كنيدي، غزا مهاجرون من كوبا يقيمون 
الأول  وط��ن��ه��م  امل���ت���ح���دة،  ال����ولي����ات  يف 
)كوبا( بالتعاون مع وكالة ال�ستخبارات 
ي�سقطون  وك��ادوا  اإي��ه«  اآي  »�سي  املركزية 

حكومة كا�سرتو. 
خ��ام�����س��ا: ن��ق��ل وول����رت ك��رون��ك��اي��ت، 
مرا�سل تلفزيون »�سي بي اإ�ض« الذي كان 
يف  الأم��ريك��ي  الع�سكري  التدخل  يغطي 
فيتنام يف �ستينات القرن الع�سرين، خربا 
هزمية  �سبب  ك��ان  ننت�سر«،  »ل��ن  م�سفرا 

القوات الأمريكية هناك، وان�سحابها. 
����س���اد����س���ا: خ����الل ���س��ت��ي��ن��ات ال��ق��رن 
اأم���ام  ال��ن�����س��اء  ال��ع�����س��ري��ن، ت��ظ��اه��ر اآلف 
اأت����الن����ت����ك ����س���ي���ت���ي، ب���ولي���ة  م���ل���ه���ى يف 
على  ال��رج��ال  �سيطرة  �سد  نيوجري�سي، 
الن�ساء، وخلعن كلهن حمالت �سدورهن، 

وكومنها، واأحرقنها. 

يتتبع األسباب
ويلقي الضوء

على التداعيات

كتاب يجمع 
»األخبار الخاطئة

في الصحافة 
األميركية«

�سابعا: يف �سبعينات القرن الع�سرين، 
برين�ستني،  وك���ارل  وودورد،  ب��وب  ت��ع��اون 
واأ�سقطا  بو�ست«،  »وا�سنطن  ال���  �سحافيا 

الرئي�ض ريت�سارد نيك�سون. 
ثامنا: يف ت�سعينات القرن الع�سرين، 
تاآمرت وكالة ال�ستخبارات املركزية »�سي 
الأم��ريك��ي��ة،  ال��ه��ج��رة  اإدارة  م��ع  اإي����ه«  اآي 
لتوزيع خمدرات من املك�سيك يف الأحياء 
الفقرية التي ي�سكنها الزنوج والالتينيون 

يف ولية كاليفورنيا. 
الع�سكري  ال��ت��دخ��ل  خ���الل  ت��ا���س��ع��ا: 
جي�سيكا  ق��دم��ت  ال���ع���راق،  يف  الأم���ريك���ي 
يف  رائ��ع��ا  مثال  اأم��ريك��ي��ة،  جندية  لين�ض، 
ال�����س��ج��اع��ة ع��ن��دم��ا اأن��ق��ذت زم��الءه��ا من 

نريان املقاتلني العراقيني. 
هبت  ع��ن��دم��ا   ،200٥ ع����ام  ع���ا����س���را: 
العا�سفة العمالقة »كاترينا« على مدينة 
نيو اأورليانز، بولية لويزيانا، واأغرقتها، 
امل�سوؤولني من  �سكانها ح��ذروا  كان بع�ض 
اأن ال�سدود لن تقدر على مواجهة عا�سفة 

عمالقة.
امل��وؤل��ف جوزيف  ي�سرح  ال��ك��ت��اب،   يف 
اإن كل خرب  كامبل ه��ذه الأخ��ب��ار، ويقول 
لهذا،  وه��و  فيه،  اأو مبالغ  اإم��ا خطاأ  فيها 

لي�ض �سحيحا.
اأج���زاء يف بع�ض  اإن  اأي�����س��ا،  وي��ق��ول، 
هذه الأخبار كانت �سحيحة، لكن، وجود 

جزء خطاأ يف اخلرب يجعله خطاأ. 
وي��دق��ق امل��وؤل��ف يف ب��داي��ة اخل��ط��اأ يف 
كل خرب، وكيف انت�سر، وملاذا مل ي�سوب. 
وب��ره��ن امل���وؤل���ف ع��ل��ى ق��درت��ه ع��ل��ى ذل��ك، 
�سحافيا  »عمل  موؤهالته:  ب�سبب  خا�سة 
لع�سرين �سنة. وهو الآن اأ�ستاذ ال�سحافة 

وا���س��ن��ط��ن  الأم���ريك���ي���ة يف  يف اجل���ام���ع���ة 
العا�سمة«.

ول���ل���م���وؤل���ف  ���س��ف��ح��ة يف الن���رتن���ت 
عنوانها »ميديا ميث اإلريتز« )حتذيرات 
اأخ���ط���اء اإع���الم���ي���ة(. ل��ك��ن ح�����س��ب��م��ا كتب 
ك��ام��ب��ل ف����اإن ال�����س��ح��اف��ي��ني الأم��ريك��ي��ني 
حت�سروا كثريا عما كانوا عليه يف القرن 
ال�سحافة  ك��ل��ي��ات  ب�سبب  ع�����س��ر  ال��ت��ا���س��ع 
يف ك���ث���ري م����ن اجل���ام���ع���ات الأم���ريك���ي���ة، 
�ستينات  الليربالية خالل  وب�سبب موجة 
اأخ��ريا،  ثم،  الع�سرين.  القرن  وت�سعينات 
ب�سبب الإنرتنت، وال�سحافة الجتماعية، 
الأخ��ط��اء )اأخ��ط��اء  ك��ث��ريا م��ن  وك�سفهما 
���س��ي��ا���س��ي��ني و���س��ح��اف��ي��ني ورج�����ال اأع��م��ال 

وم�ساهري(. 
يف  الأول  اخل�����ط�����اأ  اإل��������ى  واأ��������س�������ار 
هري�ست،  دور  الع�سرة:  الأخ��ط��اء  قائمة 
اإم����رباط����ور ال�����س��ح��اف��ة الأم���ريك���ي���ة مع 
ن��ه��اي��ة ال��ق��رن ال��ت��ا���س��ع ع�����س��ر، يف احل��رب 
ب���ني اأم����ريك����ا واإ���س��ب��ان��ي��ا )خ���ا����س���ة ح��ول 
ذلك  اإن  وق���ال  ك��وب��ا(.  على  ي�سيطر  م��ن 
)�سحافة  ج��ورن��ال��ي��زم«  »ي��ل��و  وقتها  ك��ان 
�سفراء(، مثل �سحيفة »�سن« )ال�سم�ض( 
التي  التي كان ي�سدرها هري�ست،  املثرية 
حثت املواطنني الأمريكيني على التطوع 
املتحدة  للوليات  اإ�سبانيا  »غزو«  ملواجهة 

ب�سبب النزاع حول كوبا. 
وج�����اء يف ال��ك��ت��اب »ل��ي�����س��ت اأخ���ط���اء 
ت�سوب،  اأن  ميكن  اأو  عابرة  ال�سحافيني 
ال�سحافة  �سمعة  ت�سويه  على  ت��ق��در  ب��ل 
يف  دوره��م  ت�سخيم  وعلى  وال�سحافيني، 
املجتمع، وعلى اتخاذ احلكومات �سيا�سات 

خاطئة اعتمادا على الأخبار اخلاطئة«.
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إعالن

رؤيتنا
السعي لدور ريادي ذي عمق إقليمي وبعد عالمي وتميز معرفي وبحثي 

وإسهام مجتمعي فاعل نحو جودة تنافسية

رسالتنا
توفير بيئة أكاديمية لتعليم عالي الجودة، وإنجاز بحوث إبداعية وتقديم 

خدمات بناءة للمجتمع، وتوظيف أمثل لتقنيات المعرفة

أهدافنا اإلستراتيجية
•  تحقيق طموحات المملكة العربية السعودية في تنمية

المعرفة البناءة التي تسهم في دعم األهداف الدينية والوطنية.
•  الوصول إلى مستوى علمي، وبحثي، وخدمي متميز للجامعة.

•  تحقيق معايير الجودة الشاملة ، والحصول على االعتماد البرامجي
والمؤسسي وفق المعايير المعتمدة محليا، وعالميا.

•  تهيئة بيئة أكاديمية مناسبة الستقطاب أعضاء هيئة التدريس
المتميزين وتطوير قدراتهم المعرفية والمهنية.

•  تفعيل ونشر التقنية وصوال إلى مجتمع المعرفة.
•  المؤاءمة بين مخرجات الجامعة واحتياجات سوق العمل.

•  توفير البيئة التعليمية اإلبداعية للطالب ودعم التواصل مع خريجي الجامعة.
•  بناء التواصل األكاديمي بين الجامعة ، والمراكز البحثية اإلقليمية والعالمية.
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تقنية

ريتويت

�سندوق  منظمة  اأطلقته  ربحي  غري  مل�سروع  ا�سم   Outernet رنت«  »اأوت 
لها،  مقرا  نيويورك  من  تتخذ  التي   MDIF الإع��الم  لتنمية  ال�ستثمار 
النائية،  اأجمع حتى يف الأماكن  اإلى تزويد �سكان العامل  ويهدف امل�سروع 
بالنرتنت املجاين عن طريق �سبكة من مئات الأقمار ال�سناعية ال�سغرية 
التي يتم اإطالقها يف مدار منخف�ض حول الأر�ض لتقوم با�ستقبال البيانات 
واإع��ادة ن�سرها كمحتوى مل�ستخدمي النرتنت حول  اأر�سية  من حمطات 

العامل.
واأكدت املنظمة غري الربحية، اأنها كخطوة اأولى �ستقوم ببث حمتوى 
الإنرتنت من الأقمار ال�سناعية اإلى امل�ستخدم، اأي يف اجتاه واحد خالل 
الفرتة التجريبية، على اأن يتحول تدريجيا اإلى اجتاهني كمرحلة لحقة 

يف امل�ستقبل.
هناك  اأن  يف  لل�سك  جمال  ندع  ول  املعهودة  بطيبتنا  الظن  لنح�سن 
نوايا اأخرى من هذه اخلدمات الرائعة، ونبداأ بطرح اأ�سئلة من نوع: هل 
اأجمع،  نحن حقا مقبلون بهذا امل�سروع على جمانية النرتنت يف العامل 
اأم اإن ال�سركات املزودة لهذه اخلدمة، التي اأ�سبح ل غنى عنها حتى اأثناء 
ل  ملمو�سة  حقيقة  ي�سبح  اأن  قبل  امل�سروع  لهذا  باملر�ساد  �ستقف  النوم. 

حتجبها ال�سم�ض؟
العامل، فنحن ل نفتك  الت�سال مع  اإل��ى  نكون  اأح��وج ما  اليوم  اإننا 
نتوا�سل عن طريق اأجهزتنا الذكية وبا�ستخدام الإنرتنت يف �ستى جمالت 
خارج  ي��دور  ما  ملعرفة  الع�سر  متطلبات  تفر�سها  ملحة  ك�سرورة  احلياة 

عاملنا يف اأي مكان وزمان.
اأي  منا  تريد  ل  الربحية،  املنظمة غري  رن��ت«  »اأوت  اأن  اأي�سا  ولنقل 
مقابل نظري ما تقدمه، لن�ساأل جمددا.. هل �ستخل�سنا تلك ال�سركة قريبا 
�ستبقى  اإنها  اأم  الإنرتنت  الت�سالت وم��زودي خدمات  �سركات  من ج�سع 
جمرد حرب على ورق وم�سروع لن يرى النور ملا ميثله من خطورة وتهديد 

�سريحني لزوال اإمرباطوريات ات�سال عاملية؟
كلنا نعلم بال�سباق املحموم بني ال�سركات من اأجل ال�سيطرة على كل 
�سيء، فبالأم�ض القريب اأعلن »في�سبوك« بعد ا�ستحواذه على »وات�ض اآب« 
اأنه �سيطلق خدمة ات�سال �سوتي جماين  يف �سفقة �سغلت العامل اأجمع، 
من  طويلة  قائمة  اأن  يعني  ما  وه��و  امل�سرتكني،  جلميع  اآب«  »وات�ض  عرب 
الفادحة  واخل�سائر  اخلرب  هذا  من  ت�سررها  �ستعلن  الت�سالت،  �سركات 

التي �ستلحق بها.
قوية  ك�سربة  »في�سبوك«  درب  على   MDIF منظمة  ت�سري  وال��ي��وم 
اأم  الأم���ر  �سينجح  فهل  الن��رتن��ت..  ���س��وق  على  ا�ستولت  عاملية  ل�سركات 

�سيكون ذلك بداية حرب من نوع خا�ض؟

ما بعد النت المجاني!

حسن أحمد العواجي

اأعلنت �سركة Logbar عن منتج جديد هو عبارة عن خامت 
ذكي يعمل بتقنية البلوتوث يتحكم بالأجهزة الإلكرتونية 

مبجرد حتريك اأ�سبع اليد يف الهواء.
كما اأكدت ال�سركة املنتجة اأن اخلامت لديه قدرة على 
املحمولة،  الذكية، واحلوا�سب  املنزلية  بالأجهزة  الت�سال 
والهواتف الذكية، كما يتيح مل�ستخدميه، التحكم عن بعد 
بهذه الأجهزة بعد ق��راءة اخل��امت لأوام��ر الإمي���اءات التي 
يحركها الأ�سبع يف الهواء ومن ثم يقوم بنقلها لالأجهزة 

املت�سلة بها للتنفيذ.
يكتب  التلفزيون،  جهاز  ت�سغيل  امل�ستخدم  اأراد  ف��اإذا 
فيفتح  ال��ت��ل��ف��زي��ون،  �سكل  ير�سم  اأو   TV كلمة  ال��ه��واء  يف 

التلفزيون تلقائيا.
وي�ستطيع اخلامت اأي�سا كتابة الر�سائل للهاتف الذكي 
وق��ال��ت  ف��ق��ط.  الإجن��ل��ي��زي��ة  باللغة  ل��ك��ن  م��ب��ا���س��رة  ونقلها 
للم�ستهلك يف  �سيكون متاحا  اإن منتجها اجلديد  ال�سركة 
الدعم  على  احل�سول  بعد  وذل��ك  املقبل،  يوليو  الأ���س��واق 

املادي الالزم لإطالقه جتاريا.

 DESIRE 310
هاتف جديد

منخفض 
التكلفة من 
HTC

اأعلنت �سركة HTC عن هاتف جديد اأ�سمته DESIRE 310 وهو من فئة 
الهواتف منخف�سة التكلفة.

 854x480 و���س��وح  ودرج���ة  اإن�����ض   ٤.٥ بقيا�ض  �سا�سة  ال��ه��ات��ف  ومي��ل��ك 
 1.3 ب�سرعة   MT6582M النواة من نوع  اإلى معالج رباعي  اإ�سافة  بك�سل، 

جيجاهرتز وذاكرة ع�سوائية بقيا�ض 1جيجابايت.
دقة  تبلغ  فيما  جيجابايت،   ٤ نحو  الداخلية  التخزين  �سعة  وتبلغ 

الكامريا اخللفية 5 ميجابك�سالت، وهي غري مدعومة بفال�ض خارجي.
ت�سغيل  وي��دع��م  ب��ني  جيلي   ٤.2.2 اأن��دروي��د  بنظام   DESIRE ويعمل 
اإمكانية  مع   Blinkfeed ل�سا�سة  اإ�سافة  الوقت،  نف�ض  يف  ات�سال  �سريحتي 

قراءة املحتوى دون الت�سال بالإنرتنت.
يف  �سيكون  الأ���س��واق  يف  الهاتف  ط��رح  اأن  اأعلنت  قد  ال�سركة  اأن  يذكر 

ال�سهر املقبل ب�سعر 170 يورو.
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خاتم ذكي للتحكم 
باألجهزة عن بعد

بريسينت أوديو 
تصدر مكبر صوت 

بشكل جديد
موؤخرا،  اأودي��و  بري�سينت  �سركة  اأ���س��درت 
م��ك��رب ����س���وت ج���دي���د ب��ق��ط��ر ق��ي��ا���س��ه 12 
طبق  �سكل  على  بو�ستني  وع��م��ق  بو�سة 
ول  امل�ستخدمون.  عليه  تعود  ما  يخالف 
لتثبيته،  ك��ب��رية  م�����س��اح��ة  امل��ك��رب  ي��ح��ت��اج 
حيث ميكن و�سعه حتت الأريكة مثال اأو 
الأث��اث، وبذلك تكون  تثبيته داخل قطع 
اتبعت �سكال هند�سيا جديدا  ال�سركة قد 
)مكعبة  ال�سوت  م��ك��ربات  يف  معتاد  غ��ري 

ال�سكل(.
اجلديد  مكربها  اأن  ال�سركة  وتوؤكد 
فهو  امل�ستهلك  لح��ت��ي��اج��ات  تلبية  ج���اء 
منا�سب لال�ستخدام يف اأي مكان و�سيكون 
متاحا يف الأ���س��واق يف ال��رب��ع ال��ث��اين من 

العام احلايل.



الرأي الجامعي

منال عبداهلل الشقحاء
محاضرة بكلية العلوم
للبنات بأبها

من كنوز الطبيعة

سفرك 
هذا 

عبداهلل محمد 
الحالفي 
 كلية الطب

طريق  على  جال�ض  اأن��ا  بينما 
ُتقلع  ل��ط��ائ��رة  اأن���ظ���ر  امل���ط���ار 
واأخ���������رى ت���ه���ب���ط.. اأخ������ذين 
فكري بعيدا عن هذه الدنيا.

تذكرت �سفرا بال عودة، 
ودرج�������ة رك������وب واح�������دة ف��ال 
لنف�سي  اأن��ظ��ر  فيها،  خ��ي��ارات 
ع��ن��دم��ا اأ���س��اف��ر ل��ل��دن��ي��ا ف��اأن��ا 
اأتزين لها واأعد لها حقيبتي، 
وت����ذك����رت����ي اأن�������ا م�����ن اأح������دد 
موعدها واأختار درجة ال�سفر 

واأُحدد الرجوع اأي�سا.
لكن هناك �سفر موعده 
ل ت��ع��ل��م ب����ه ف���ه���و ي��ف��اج��ئ��ك 
مب���وع���د ال��رح��ي��ل وم����ن دون 
ل  ال�سفر  يف  حقيبتك  ع���ودة، 
يوجد فيها غري عمل قدمته.
يف �سفرك هذا ل يوجد 
جريدة تقروؤها ول كتاب غري  
ك��ت��اب واح����د اأن����ت م��ن األ��ف��ت��ه 

بح�سنة اأو �سيئة. 
 يف �سفرك هذا، ل يوجد 
ال�����س��راب  ل��ك  ت��ق��دم  م�سيفة 
ك����ان لك  اإن  ف��ق��ط  والأك�������ل. 
���س��دق��ة ج��اري��ة اأو دع���وة ول��د 
�سالح فهي ما ميدك بالغذاء 

الروحي.
ن������ع������م، اإن������������ه ال�������س���ف���ر 

احلقيقي فماذا اأعددنا له؟ 
ا�ست�سعر حقيقة رحيلك 
م���ن ال���دن���ي���ا.. ���س��دق��ن��ي، اإن���ه 

حجز موؤكد ل انتظار فيه.
اأحد  يوجد  ل  �سدقني، 
ب��ج��ان��ب��ك. ف��ق��ط، ع��م��ل��ك هو 

الذي �سيكون معك.
يف هذه اللحظة، يودعك 
الأه���ل والأ���س��دق��اء  لكن من 
مرة  ا�ستقبالك  يف  اأم���ل  دون 

اأخرى.
ال�����������ذي �������س������وف جت�����ده 
هو  اأي�����س��ا  ي�ستقبلك  اأم��ام��ك 
اأن��ت  اإن��ه��ا دنيا ث��م ه��ا  عملك. 
اإلى ربك م�سافر، فماذا تريد 

اأن تلقى اهلل به.
 اإنها دنيا فاأنت كجال�ض 
م�ستفيد من ظل �سجرة فيها 
ف��اج��ع��ل��ه��ا جل�سة  ت���رح���ل،  ث���م 
للمع�سية  وجت��ن��ب  ل��ل��ط��اع��ة 

وبر و�سلة وخلق واإح�سان.

 Lavandula »ال�����الف�����ن�����در«  ن����ب����ات 
ك���ن���ز م���ن ك���ن���وز ال��ط��ب��ي��ع��ة امل���وج���ودة 
مب���ن���ط���ق���ه ع�������س���ري ول��������ه اأ��������س�������راره 
ال��ع��ظ��ي��م��ة واآث�������اره الإي���ج���اب���ي���ة على 
من  م�ستق  وا�سمه  والنف�ض  اجل�سد 
كان  حيث  )يغ�سل(  الالتيني  الفعل 
الرومان واليونان دائما ما ي�سيفونه 
اإل�������ى �����س����اب����ون ال����س���ت���ح���م���ام ح��ي��ث 
ي��ع��ط��ي ���س��ع��ورا ب��ال��راح��ة وال��ن��ظ��اف��ة 

وال�سرتخاء.
 وه�����و ن���ب���ات ج��ب��ل��ي ي��ن��م��و ب��ني 
وهو  املرتفعة،  املناطق  ويف  ال�سخور 
ع��ب��ارة ع��ن ���س��ج��رية ق�����س��رية معمرة 
ي�����س��ل ارت��ف��اع��ه��ا اإل�����ى امل����رت ت��ق��ري��ب��ا 
جت��ذب  بنف�سجية  زرق����اء  واأزه����اره����ا 

العني ف�سال عن رائحتها الزكية.
ويف درا����س���ت���ي ل���ه���ذا ال���ن���ب���ات يف 
ال�سحر  وج����دت  امل��اج�����س��ت��ري  م��رح��ل��ة 
ال���ت���ي تبعث  رائ��ح��ت��ه��ا  احل��ق��ي��ق��ي يف 
على ال�سعور بالراحة والن�ساط، وقد 
اأك�سف يف درا�ستي لأحد  اأن  ا�ستطعت 
اأ�سراره  بع�ض  عن  الالفندر  اأجنا�ض 
ال���ت���ي ل ي������زال ال���ك���ث���ري م��ن��ه��ا غ��ري 

معروف.
لقد اأثبتت الدرا�سات العلمية اأن 
ال�سعور  على  ي�ساعد  الالفندر  زي��ت 
ب���ال���راح���ة ال��ن��ف�����س��ي��ة، ك��م��ا ي�����س��ه��م يف 
مرونة الع�سات ومقاومة ال�سغوط 

ال��ع�����س��ب��ي��ة، وذل������ك يف ظ����ل ان��ت�����س��ار 
الأمرا�ض النف�سية والع�سبية.

درا�سة  اأجريت  ال�سدد،  هذا  ويف 
ع��ل��ى اأ���س��خ��ا���ض ي��ع��ان��ون م���ن ال��ق��ل��ق  
بالأقرا�ض  اإل  النوم  ي�ستطيعون  ول 
املهدئة، حيث مت ن�سر زيت الالفندر 
يف الهواء يف غرفتهم وكانت النتيجة 
اأن ه�����وؤلء الأ���س��خ��ا���ض ن���ام���وا ن��وم��ا 
ع��م��ي��ق��ا وك��اأن��ه��م ت��ن��اول��وا الأق���را����ض 

املهدئة.
ك���ذل���ك ف������اإن ل���زي���ت ال���الف���ن���در 
ط��ب��ي��ع��ة خ��ا���س��ة ج���دا ح��ي��ث يحتوي 
مثل  الفعالة  امل��واد  من  العديد  على 
واجل��رياي��ن��ول   Linalol ال��ل��ي��ن��ال��ول 
وال����ك����اري����وف����ي����ل����ني   Geraniol
م��ن  وغ����ريه����ا   Caryophyllene
املركبات التي لها تاأثري عالجي قوي 
اجل��روح  اآلم  وتخفف  ال�����س��داع  على 
ل���ت���اأث���ريه���ا امل�������س���اد ع��ل��ى ال��ب��ك��ت��ريي��ا 
اأي�سا  التاأثري  والفطريات، ومن هذا 
واملعقمات  ال�����س��اب��ون  ت�سنيع  مي��ك��ن 

ذات الرائحة الطبيعية.
وب��داأ كثري من دول العامل مثل 
والرويج  واجنلرتا  واإيطاليا  فرن�سا 
النبات  ا���س��ت��زراع ه���ذا  وا���س��رتال��ي��ا يف 
با�ستزراعه  اأن�سح  هنا  واأن��ا  لأهميته، 
تكرث  التي  والأم��اك��ن  امل�ست�سفيات  يف 

بها املراجعات.

هي ذاتي
شهد عبداهلل بركوت 
كلية الطب- المستوى السابع

واأوه����ام!  اأخ��ف��ي خلجات م�ساعر  اأع����رف..  ق��وي��ة مب��ا 
واأظهر املزخرف.. وحيادية الكالم!

اأنثى كغريي من بنات حواء.. اأع�سق رذاذ العطور 
املخملية.. اأ�ستمتع بتحديد عيني بال�سواد.. ويبهرين 
حاجباي املرتبان وكاأنهما يعك�سان بر�سمهما الفطري 

الأنيق نظامية عالقاتي وحتفظي! 
حولها  التفت  طاولة  تعتلي  كمن  التكوين..  يف 
والفرق  وا�ستظرافا..  ن�سازا  ويعلو �سوتها  �سديقاتها 
اأن م��وج��ات ���س��وت��ي ل حت��م��ل ع��ل��ى ج��زي��ئ��ات ال��ه��واء 

للطاولة املجاورة!
 بني اأظهر الن�ساء وحتت اأ�سواء اجتماع عائلي.. 
اأركن للزوايا اأو اأجل�ض حذو والدتي.. واأطرق ب�سري 
كمن  متاما  فنجاين..  وح��واف  اخلا�سة  اأغرا�سي  يف 
اتخذت احللة ثوبها وتهدل �سعرها على كتفيها وتذيل 

يف حجرها.
لكني ل اأطيق ابتداء املجامالت و�سكب الأ�سئلة.. 
اأ�سعى للفت النظر على مقعد الدرا�سة.. كمجدة  ول 
بني  الأق��الم  وتتخاطف  اأنفها،  على  النظارات  ترتكز 
اأ�سابعها.. تنب�ض �سوؤال.. وت�ستاأنف اإجابة اآخر.. غري 

اأين اأحب حلقات التعاون.
اأم���ق���ت احل�����س��ا���س��ي��ة واإي����ث����ار ال��ن��ف�����ض. ك��ث��ريا ما 
و�سكون  تب�سمي  بقلة  الثانوية  يف  معلماتي  و�سفتني 
ت�ساأل جم��ازا عن مالحظاتهن  لأم��ي حني  مالحمي 

ال�سلبية.. »ل �سيء ..عدا الوجوم«..
ومرارا ل�سقت بي »الرج�سية« و »التعايل«.. بعد 
اأو  علمي..  اأو متيز  املدر�سي  امل�سرح  على  اإلقاء منظم 
حول  ت��دور  ق�س�ض  يف  احل��دي��ث  للغط  جتنبي  ملجرد 
اأدر���ض  ولكوين  ال�سعر!  �سبغات  اأو  الأع��را���ض  حفالت 
اأخ���رج  اأين  تخيل  بع�سهم  ع��ل��ى  ي��ت��ع��ذر  ف��ق��د  ال��ط��ب، 
الأ���س��واق ويف �سفحات  وقتي يف  واأ���س��ي��ع  م��ن غرفتي 

النرتنت.
والق�س�سي،  ال���روائ���ي  الأدب  اأت����ذوق  اأ���س��ح��ك.. 
اأح��ب الأك��ل.. واأزور املطبخ بني فرتة واأخ��رى.. ومن 
ت�ستاأن�ض ب�سحبتي، قطعا ل يخطر لها على بال اأين 
اأملك اأع�سابا تثار باأبرد ماء.. ونف�سا قلقة.. وقلبا ل 

يتورع يف اإ�ساءة الظن.. و�سرت اللطيف نعمة!
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الرأي الجامعي

اأبناوؤنا على درجات مرتفعة  يح�سل 
قد  العام  التعليم  اختبارات  يف  ج��دا 
اإل��ى %100  الأح��ي��ان  ت�سل يف معظم 
لأغلبية الطالب، مما يثلج �سدورنا 
ب��اأن  وينبئنا  اأم����ور  اأول���ي���اء  ب�سفتنا 
ف��ل��ذات اأك��ب��ادن��ا ع��ل��ى ط��ري��ق النبوغ 

والتفوق.
املرتفعة  الن�سب  ولكن هل هذه 
ج�����دا ت��ع��ك�����ض امل�������س���ت���وى احل��ق��ي��ق��ي 
ل��الأب��ن��اء؟ وه���ل ت��ع��د 100% م��ن كم 
ون���وع���ي���ة امل����ه����ارات ال���ت���ي اك��ت�����س��ب��ه��ا 
ال��ط��الب خ���الل ���س��ن��وات درا���س��ت��ه��م؟ 
ال�سهولة  الدرا�سية من  املناهج  وهل 
يف  واملعلمات  املعلمون  وه��ل  مبكان؟ 
العبقرية  العام من  التعليم  مدار�ض 
ي�سلوا  اأن  ا���س��ت��ط��اع��وا  ح��ت��ى  مب��ك��ان 

باملتعلمني لهذه امل�ستويات؟
���س��ب��ب وج�����ود ف���ج���وة تت�سع  م���ا 

مب����رور ال���زم���ن ب���ني ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ام 
والتعليم العايل؟

 كلها ت�ساوؤلت ي�سعب احل�سول 
خا�سة  عليها  دق��ي��ق��ة  اإج���اب���ات  ع��ل��ى 
واأن������ه ب��ن��ه��اي��ة ���س��ل��م ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ام 
ت��ربز  لخ��ت��ب��ارات  ال��ط��الب  يخ�سع 
والفعلية  امل�ستويات احلقيقية  غالبا 

لهم.
ورغ����م ذل����ك ل ي��ع��رتف الآب����اء 
ب��اأن هناك حلقة  الأم��ه��ات مطلقا  و 
على  باإ�سرارنا  ن�ستمر  بل  مفقودة، 
اأن هذه الختبارات غري دقيقة واأنها 
ونتجاهل  ال��ط��الب؛  بحق  جمحفة 
م���ا ح���دث ل��ل��م��ن��اه��ج ال��درا���س��ي��ة من 
ت��ه��م��ي�����ض رغ�����م ث���رائ���ه���ا ب���اخل���ربات 
يعمد  اإذ  اجليدة  النوعية  وامل��ه��ارات 
ب���ع�������ض امل���ع���ل���م���ني اإل�������ى م����ا ي�����س��م��ى 
�سفحاته  تتجاوز  ل  الذي  بامللخ�ض 

ع��دد اأ���س��اب��ع ال��ي��د ال��واح��دة، وي���زداد 
الأم���ر ���س��وءا ح��ني ت��اأت��ي الختبارات 
الت�سويه  ل��ه��ذا  الأ���س��ل  ���س��ورة طبق 
نحن  اأ�سهمنا   ول��الأ���س��ف  للمعرفة، 
اأول���ي���اء الأم�����ور يف  ت��ف��اق��م  الأم����ر، 
دون  ب�سمت  ن�ساهد  ب��دورن��ا  اإن��ن��ا  اإذ 
امللخ�سات  ه���ذه  اأ����س���رار  ع���ن  ب��ح��ث 
اأبناءنا  ونحيي  بت�سويرها  نقوم  بل 
عند ح�سولهم على درجات مرتفعة 
فيها، ونلومهم لحقا عند اإخفاقهم 
وعدم ح�سولهم على مقعد جامعي 

يتنا�سب مع  طموحاتنا.
اأ�سلوب  اإلى  العودة  اإلى  اأدع��و  ل 
احل�����س��و واإره������اق ال���ط���الب ب��امل��ن��اه��ج 
اإلى  ح�سراتكم  اأدع��و  ولكن  املكثفة، 
ذو  امللخ�ض  :ه��ل  ال�سوؤال  يف  التاأمل 
كاف  اخلم�ض  اأو  الأرب����ع  ال�سفحات 

لإعداد اأبنائنا للحياة؟

الحلقة المفقودة
د. حنان السعيدي
وكيلة عمادة شؤون الطالبات

ي��ك��اد ُي��ج��م��ع ال���رتب���وي���ون ع��ل��ى اأن 
التدري�ض علم وفن، علم له اأ�سوله 
يعتمد  وفن  ونظرياته،  ومنهجيته 
يغيب  واأحيانا  املعلم،  مهارات  على 
عنا ُبعد ثالث لعملية التدري�ض وهو 

الفل�سفة.
وال���ف���ل�������س���ف���ة ن�������س���اط وروؤي�������ة 
اإن�������س���ان���ي���ة ق���ائ���م���ة ع���ل���ى حم���اول���ة 
متعلقة  عدة  ت�ساوؤلت  عن  الإجابة 
مب��و���س��وع��ات م��ع��ي��ن��ة م��ث��ل ال��ك��ون 
والأخ�����الق وال��ط��ب��ي��ع��ة الإن�����س��ان��ي��ة، 
خمتلفة  فل�سفات  ظهور  واملح�سلة 

تعرب عن وجهه نظر رواده��ا. وهنا 
يحتمل  فل�سفى   �سوؤال  اأي  اأن  جند 
ع��ددا ل ينتهي من الإج��اب��ات، وفى 
ال��ف��ل�����س��ف��ة  ت��ب��ن��ت  اإذا  ال���وق���ت  ذات 
اجتاها حمددا واأغلقت باب اجلدل 
اإل��ى العلم،  اأق��رب  فهي بذلك تكون 
اإل��ى  ل��ل��و���س��ول  ال��ع��ل��م ي�سعى  ل��ك��ون 
اإج�����اب�����ة حم�������ددة ع����ن ت�������س���اوؤلت���ه 

البحثية.
واأي�����س��ا ق��د ي��ك��ون ال��ع��ل��م  نتاج 
من  الباحث  مُت��ك��ن  فل�سفية  اأف��ك��ار 
م��ع��رف��ة احل��ي��اة م��ن ح��ول��ه وتنمى 
ق���درت���ه ع��ل��ى ا����س���ت���خ���دام ع��ق��ل��ه يف 

مواجهة وحل م�سكالته.
وع���ل���ي���ه، ف��ال��ف��ل�����س��ف��ة وال��ع��ل��م 
التدري�ض  فعلم  ث��م  وم��ن  ق��ري��ن��ان، 

التدريس بين العلم والفلسفة
د. غادة حمزة الشربينى 

مستشارة بعمادة
التطوير األكاديمى والجودة

آفاق الجامعة  |  العدد 109  |  15 جمادى األولى 1435  |  16 مارس 2014

ل مي��ك��ن ل���ه ال���س��ت��غ��ن��اء ع���ن ذل��ك 
ال���ب���ع���د ال���ف���ل�������س���ف���ي،  ف��ال��ت��دري�����ض 
ع��م��ل��ي��ة ت���ق���وم ع��ل��ى جم��م��وع��ة من 
الإجراءات والن�ساطات التي  ت�ستند 
للمعلم  حُت��دد  وا�سحة  فل�سفة  اإل��ى 
العمليات  وطبيعة  ومالمح  اأهداف 

التي �سيقوم بها.
م��ن ه��ن��ا وج���ب ع��ل��ى امل��ع��ل��م اأن 
ي�سيغ فل�سفته  التدري�سية  ويعلنها 
ل��ط��الب��ه وزم����الئ����ه حم�����ددا فيها 
بالن�سبة  التدري�ض  واأهمية  اأه��داف 
ل�������ه،  واأن���������س����ب ال����س���رتات���ي���ج���ي���ات 
التدري�سية التي مُتكنه من حتقيق 
اأه��داف��ه واأه����داف م��ق��رره وت�ساعد 
ط����الب����ه ع���ل���ى حت���ق���ي���ق خم���رج���ات 

التعلم.

ق��د ي���رى ب��ع�����ض امل��ه��ت��م��ني  اأن 
ال��ت��دري�����ض م��ه��ن��ة و ي�����راه اآخ�����رون 
ر���س��ال��ة وف��ري��ق ث��ال��ث ي���راه و�سيلة 
ت�سكيل  خ���الل  م��ن  ال��ع��امل  لتغيري 
ع����ق����ول امل���ت���ع���ل���م���ني، وف�������ى ����س���وء 
الفل�سفة  يكون الأداء التدري�سي هو 

املخرج املعرب عنها.
ف���������اإذا ك������ان امل���ع���ل���م ي������رى اأن 
ال���ت���دري�������ض ر����س���ال���ة ف���م���ن امل��ت��وق��ع 
ل���الإب���داع  ي���ك���ون ه���ن���اك جم����ال  اأن 
اإل��ى  ينظر  ك��ان  اإذا  اأم���ا  الأداء،   يف 
ال��ت��دري�����ض ب��اع��ت��ب��اره م��ه��ن��ة ف��ه��ذا 
وختاما  تقليديا.  الأداء  يجعل  قد 
م��ب��دع��ني  ب���ط���الب  ن��ح��ل��م  ك��ن��ا  اإذا 
روؤي��ة  نتبنى  اأن  فعلينا  م�����س��وؤول��ني 

تدري�سية اإبداعية.



أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

2311

غائم 
مشمسمشمسجزئيا

2٤132٥132٥122٥13

نافذة

اإع���الم���ي���ي م��ن��ط��ق��ة ع�سري  م��ل��ت��ق��ى 
ال�������ذي ن���ظ���م���ه امل����رك����ز الإع����الم����ي 
من  كبري  باهتمام  حظي  باجلامعة 
ال��و���س��ط الإع���الم���ي مبختلف  ق��ب��ل 
و�سائله املقروءة وامل�سموعة واملرئية 
وو����س���ائ���ل الإع������الم اجل���دي���د، وك���ان 
احل�����س��ور م��ت��ن��ن��وع��ا ع��ك�����ض اه��ت��م��ام 
الإع�����������الم ب���ج���ام���ع���ة امل����ل����ك خ���ال���د 
ب�سفتها موؤ�س�سة كربى يف املنطقة. 
اكتمال  ع��ن��د  امل��رك��ز  و�سيعمل 
ب��ي��ئ��ت��ه ال��ت��ج��ه��ي��زي��ة ع���ل���ى ت��ق��دمي 
لو�سائل  متنوعة  اإعالمية  خدمات 
الإع�����������الم امل������ق������روءة وامل�������س���م���وع���ة

واملرئية، وهذه اخلدمات من �ساأنها اأن تنه�ض بهدف التعريف بحقيقة ما يدور 
يف اجلامعة من اإجنازات مل جتد طريقها للتعريف بها داخل اجلامعة وخارجها.

ال��ق��ي��ادات  م��ن  ج��دا  �سئيلة  ن�سبة  اأن  مهممة  مالحظة  وتبقى   
الأكادميية هي التي تتعاون مع املركز ومندوبيه ومندوباته بتقدمي 
املعلومات التي حتتاج اإليها و�سائل الإعالم. وهذا ما ناأمل اأن يتغري يف 

�سلوكيات هذه القيادات، وخا�سة الن�سائية منها.

المركز اإلعالمي
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

األخيرة

موؤمتر موؤ�س�سات التاأمني واملهن الكتوارية يف اململكة العربية ال�سعودية

)كلية العلوم الإدارية واملالية(

بدء اإجازة منت�سف الف�سل الدرا�سي الثاين

ا�ستئناف الدرا�سة بعد اإجازة منت�سف الف�سل الدرا�سي الثاين

م�ساركة اجلامعة يف املعر�ض واملوؤمتر الدويل للتعليم العايل

املوؤمتر الدويل اخلام�ض للكيمياء

)اجلامعة بالتعاون مع اجلمعية الكيميائية ال�سعودية(

بدء الت�سجيل للف�سل ال�سيفي1٤3٥/1٤3٤ه�

7 -9 جمادى الثاين 1٤3٥ه�

اخلمي�ض، 19 جمادى الأولى 1٤3٥ 

الأحد، 29 جمادى الأولى 1٤3٥ 

1٥ -1٨ جماد الثاين 1٤3٥ه�

26-29 جمادى الثاين 1٤3٥ه�

الأحد، 6 جمادى الثانية 1٤3٥

التاريخالفعالية والجهة المنظمة مفكرة الجامعة

بدون زعل
دورة  م��ي��ز�ن��ي��ة  ري����ال   ١٥٠٠   •
تدريبية لعدد من �لطالب، و�لغريب 
وطباعة  لت�سميم  يكفي  ال  �ملبلغ  �أن 
باقي  ع��ن  ف�سال  �ل����دورة  ���س��ه��اد�ت 

�مل�ستلزمات!

�لطالبية  �الأن�سطة  �سمن  فعالية   •
مل  حل�سور   �لكليات  �إح��دى  نظمتها 
رغم  �ليدين  �أ���س��اب��ع  ع��دد  يتجاوز 
بوقت  �مل��وع��د  قبل  عنها  �الإع����الن 

كاف!

�أي  ل��ه��ا  لي�ض  �جل��ام��ع��ة  ج��و�ل��ة   •
م��ن��ا���س��ط �جل��ام��ع��ة  م�����س��ارك��ات يف 
ن��رى  وال  و�ل����ن����دو�ت  ك���امل���وؤمت���ر�ت 
عمادة  �أن�سطة  غ��ري  يف  �أع�����س��اءه��ا 

�سوؤون �لطالب.. ما �ل�سبب؟

• م��وؤ���س��ف ح�����س��ور ب��ع�����ض �جل��ه��ات 
تنظيم  يف  للم�ساركة  �خل��ارج��ي��ة 
تزخر  فاجلامعة  �جلامعة،  فعاليات 
تنظيم  ي�ستطيعون  �لذين  بالرجال 
م�ساركات  دون  من  �لفعاليات  �أك��رب 

�أخرى. 

هيئة  وع�سو�ت  �لطالبات  ح�سور   •
موؤمتر  وجل�سات  لفعاليات  �لتدري�ض 
�ل��ت��م��ري�����ض، ���س��يء م��ف��رح وحم��رج 

للفعاليات �الأخرى!

• �خلرب يف كثري من �الأوقات يحتاج 
ن�سره،  ليتم  كافية  معلومات  �إل���ى 
�الإد�ر�ت  بع�ض  مع  �لتو��سل  وعند 
باملعلومات  تزويدنا  يتم  ال  �ملعنية 
�خلرب  لن�سر  ي�سطرنا  مما  �لكافية 

ناق�سا �أو جتاهله!

يف  �لزمالء  يبذلها  جبارة  جهود   •
�ملعلومات  لتقنية  �لعامة  �الإد�رة 
وتطويره،  �جلامعة  موقع  لتد�سني 
�جلامعة  من�سوبي  �سري�سي  ب�سكل 
ح�����س��ب ت����اأك����ي����د�ت �ل����زم����الء.. 

بالتوفيق.

�لكليات،  يف  �لطالبية  �ملجال�ض   •
رغم �أهميتها ودورها �لكبري يف بحث 
ي�سمع  مل  و�لطالبات،  �لطالب  �أم��ور 
بها كثري منهم، وقد يكون ذلك ب�سبب 

عدم �الإعالن عنها ب�سورة جيدة.

أسبوعية 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

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا

الزميالن حممد اإبراهيم وحممد بن جربان
يف موؤمتر التمري�ض يف اململكة .. ووردتان!
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