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خدمات في طب األطفال واألعصاب واألسنان
�صاحب  ع�صري  منطقة  �أمييري  بح�صور 
بن خالد  في�صل  �لأمييري  �مللكي  �ل�صمو 
بيين عييبييد�لييعييزيييز، وقيييع رئييييي�ييس جمل�س 
�إد�رة جمعية �لأطفال �ملعوقني، �صاحب 
�ل�صمو �مللكي �لأمري �صلطان بن �صلمان 
بن عبد�لعزيز، ومعايل مدير �جلامعة 
�لأ�صتاذ �لدكتور عبد�لرحمن بن حمد 
�جلامعة  بييني  تييعيياون  �تفاقية  �لييييد�ود، 
مبنطقة  �ملييعييوقييني  �لأطييفييال  وجمعية 

ع�صري.
و�أو�ييييصييييح عييميييييد مييعييهييد �لييبييحييوث 
و�ليييدر��يييصيييات �ل�ييصييتيي�ييصييارييية بيياجلييامييعيية 
�ليييدكيييتيييور عييبييد�لييلييطيييييف بييين �إبيير�هيييييم 
�حلديثي �أن« �جلامعة حتر�س على مد 
�ملجتمع  �أطييييياف  مييع  �لتو��صل  ج�صور 
وتاأتي م�صوؤوليتها �لكاملة يف �ل�صر�كة 
ودعم �ملوؤ�ص�صات و�جلمعيات �حلكومية 
و�لأهيييلييييييية �إدر�كييييييا ميينييهييا لأهييمييييية هييذ� 
�لدور، و�صتقدم �جلامعة مبوجب هذه 
�لتفاقية، �لدعم �لكامل خلدمة هذه 

�لفئة �لغالية«.
تقدمي  �صي�صمل  �لدعم  �أن  و�أبيييان 
خدمات طبية عن طريق �أع�صاء هيئة 
باجلامعة  �لييطييب  كلية  ميين  �لتدري�س 
جلمعية �لأطفال �ملعوقني يف جمالت 
طيييييب �لأطيييييييفيييييييال وطيييييييب �لأعيييي�ييييصيييياب 
بييالييتيينيي�ييصيييييق ميييييع ميي�ييصييتيي�ييصييفييى عيي�ييصييري 
�ملركزي للمعاينة يف عياد�ت ��صت�صاري 
�جلييييامييييعيييية، كيييميييا �يييصيييتيييقيييدم كييلييييية طييب 
�لأ�صنان للجمعية، خدمات فتح ملفات 
وت�صخي�س حالة �صحة �لفم و�لأ�صنان 
لنزلء �جلمعية ومن�صوبيها و�لأطفال 

طالبة بالجامعة تخترع ساعة لقياس المؤشرات الحيوية البشرية
جنحت غادة عبد�هلل �لقحطاين، �إحدى طالبات �ل�صنة 
�لتح�صريية باجلامعة، يف حتقيق �بتكار طبي يتمثل يف 
�صاعة لقيا�س معدل �ل�صكر، و�ل�صغط، ونب�صات �لقلب، 
ودرجة �حلر�رة، وم�صاعدة  �ملر�صى يف  معرفة �لتغري�ت 
متابعة  بعد  وذلييك  با�صتمر�ر،  لأج�صادهم  حتييدث  �لتي 

دقيقة من �جلهاز ب�صكل دوري.
و�لبتكار وفقا للطالبة غادة �لقحطاين هو عبارة 
معدل  لقيا�س  و�إمنيييا  للتوقيت،  لي�صت  يييد  �صاعة  عيين  
�لقلب، ودرجة �حليير�رة، يف  و�ل�صغط، ونب�صات  �ل�صكر، 

حال حدوث تغيري لها.
و�أ�صالة فكرتها  تاأكدت من جدة  �أنها  وبينت غادة 
بعد بحث طويل عرب �لنرتنت، وطلبت من �مل�صوؤولني 
ت�صجيل  يتم  حتى  �لفكرة  و�حت�صان  �لدعم  و�ملهتمني 

�لخرت�ع با�صم �لوطن.
تفاصيل صفحة 4

طبية نادي العمل التطوعي تعقد لقاء تعريفيا 
�أقييييامييييت �لييلييجيينيية �لييطييبييييية بييينيييادي �لييعييمييل �لييتييطييوعييي 
�لدر��صي  للف�صل  �لأول  �لتعريفي  �للقاء  باجلامعة، 
دميح  �آل  علي  �لأن�صطة  �إد�رة  بح�صور مدير  �لييثيياين 
وروؤ�ييييصيييياء �لييلييجييان و�لأعييي�يييصييياء. وبيييييد�أ �لييلييقيياء بعر�س 
تو�شيحي عن اللجنة الطبية، ثم األقى مقرر الن�شاط 

كلمة بهذه �ملنا�صبة. 
كلمة  �لأنيي�ييصييطيية  �إد�رة  مييدييير  �أليييقيييى  ذليييك  عييقييب 
�أنيي�ييصييطيية �لييينيييادي وحييير�يييس �إد�رة  �أبييييييرز  �أو�يييصيييح فيييييهييا 
�لطالب �لدكتور مريع بن  وعميد �صوؤون  �جلييامييعيية 
�مل�صرفة  بال�صورة  �ليينييادي  ظهور  �صعيد �لهبا�س على 
األقى ر�ؤ�شاء اللجان يف  �حتقيق الأه��داف املرجوة، ثم 
جلنة  كل  عن  تعريفية  كلمات  �لتطوعي  �لعمل  نييادي 
�اخ��ت�����ش��ا���ش��ه��ا. ث��م ف�����ش��ح امل��ج��ال ل���أع�����ش��اء لتقدمي 

�لأفكار و�مل�صاريع ليتم در��صتها ودعمها.
سفر آل مسروح 

اتفاقية تعاون بين الجامعة وجمعية األطفال المعوقين

أنشطة طالبية

قضايا أكاديمية
تهم الطالب

والطالبات
12

رعايتهم،  على  �جلمعية  تقوم  �لييذييين 
وتييخيي�ييصييييي�ييس عيييييييادة لييتييقييدمي �لييعييالج 
�لأطييفييال،  �أ�ييصيينييان  طييب  تخ�ص�صات  يف 
وجييير�حيييات �لييفييم و�لأ�ييصيينييان و�أميير��ييس 
�لييلييثيية و�لييييفييييم، و�ليييرتكيييييييبيييات �لييثييابييتيية 
�جلذور،  وعالج  و�حل�صو�ت  و�ملتحركة 
�صريطة �أن يتم تن�صيق مو�عيد �لعالج 
�ملييو�عيييييد  قيي�ييصييم  ميييع  م�صبقا  و�ملييتييابييعيية 

بعيادة �لكلية.
و�ييصييتييقييوم كييليييييات �لييرتبييييية للبني 
طريق  عن  بالدعم  باجلامعة  و�لبنات 
نييييدو�ت وحمييا�ييصيير�ت توعوية  تييقييدمي 
و�أولييييياء  �ملعوقني  لالأطفال  و�إر�ييصييادييية 

�أمورهم يف م�صار�ت �لإعاقة.
 كما �صتقدم ور�س عمل للتعريف 
بييكيييييفييييية �لييتيي�ييصييخييييي�ييس �ملييبييكيير حليييالت 
�لإعاقة، بجانب �ل�صت�صار�ت يف �إطارها 
�خلا�صة.  �لرتبية  جمييالت  يف  �ملنظم 
و�يييصيييتيييدعيييم كيييلييييييية �ليييرتبييييييية لييلييبيينييني، 
�جلمعية، يف عقد �ملوؤمتر �لعاملي �لذي 

تنظمه �لأخرية خالل عام 2014.
تييوفيير  �أن  �لتييفيياقييييية  وتيي�ييصييميينييت 
و�لأق�صام  �لكليات  �جلامعة عن طريق 
�لييعييلييمييييية وميييير�كييييز �لأبييييحيييياث وبيييييوت 
�خلربة �ملوجودة بها، ��صت�صار�ت علمية 

وفنية جلمعية �لأطفال �ملعوقني. 
و�صت�صمح �جلامعة ملن يرغب من 
�أو �حل�صول  من�صوبيها بالإ�صهام �ملايل 
كما  للجمعية،  �لنت�صاب  ع�صوية  على 
با�صتخد�م  للجمعية  �جلامعة  �صت�صمح 

�صحيفة �آفاق لالإعالن عن �أن�صطتها.
علي آل سعيد 
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مراكزصحةسياحةمعارض

»مياه عسير« تقيم معرضا 
بمناسبة اليوم العالمي 

�أقييييامييييت �مليييدييييريييية �ليييعيييامييية لييلييمييييياه 
مبيييييينييييييطييييييقيييييية عيييييي�ييييييصييييييري ميييييعييييير�يييييصيييييا 
�ليوم  مبنا�صبة  مييول  مبجمع ع�صري 
�لييعيياملييي لييلييمييييياه �ليييييذي ييييقيييام �ييصيينييويييا 
�إليييى  يف 22 ميييار�يييس لييتيينييبيييييه �ملييجييتييمييع 
�أهييمييييية �ملييييياه �لييعييذبيية، و�ليييدعيييوة �إلييى 
حيث  ملييييو�ردهييييا،  �مليي�ييصييتييد�ميية  �لإد�رة 
للبيئة  �ملتحدة  �لأمييم  موؤمتر  �أو�صى 
بييالحييتييفييال    UNCED و�لييتيينييمييييية 

بهذه �ملنا�صبة منذ 1992. 

طائرة أمانة عسير 
تحط في أبها

ع�صري  منطقة  �أمييانيية  طييائييرة  و�صلت 
�جلامبو 747  �إلى حمطتها �لأخرية 
مطعم  �إليييى  لتتحول  �أبييهييا  مدينة  يف 
ميينييطييقيية ع�صري  �ييصييييياحييي يف  ومييعييلييم 
�أن  �لعام. يذكر  بييدء� من �صيف هييذ� 
�ملدينة  ميين  رحلتها  بييييد�أت  �لييطييائييرة 
ومنها  رنية  مبحافظة  مييرور�  �ملنورة 
�منها  ثم خمي�س م�شيط  بي�شة،  اإلى 
�إلى �أبها حيث حطت رحالها بالقرب 

من م�صروع حلم �أبها.

48 عملية جراحية 
بمستشفى تنومة 

للمديرية  �لإعييالمييي  �لناطق  �أو�ييصييح 
�لعامة لل�صحة بع�صري �صعيد بن عبد 
�لعام  تنومة  �أن م�صت�صفى  �لنقري  �هلل 
�ملا�صي 48 عملية  �لعام  �أجييرى خالل 
جر�حية و�صجل ق�صم �لطو�رئ 41062 
مر�جعا، كما ر�جع �لعياد�ت �خلارجية 
�أن  علما  ميير�جييع،   15100 بامل�صت�صفى 
 50 للم�صت�صفى  �ليي�ييصييريييرييية  �ليي�ييصييعيية 
 %31.64 �إ�صغالها   ن�صبة  بلغت  �صرير� 

بن�صبة دور�ن 10%  لل�صرير.

اعتماد 11 مركزا لهيئة 
األمر المعروف بعسير

�صاحب  ع�صري  منطقة  �أمييري  �عتمد 
�ل�صمو �مللكي �لأمري في�صل بن خالد، 
من  تنفذ  توجيهيا  مركز�   11 �إقيياميية 
قبل كو�در فرع هيئة �لأمر باملعروف 
ع�صري.  مبنطقة  �ملنكر  عيين  و�ليينييهييي 
من جانبه، تابع �لرئي�س �لعام لهيئة 
�لأميييير بيياملييعييروف و�ليينييهييي عيين �ملنكر 
�ليي�ييصيييييخ �ليييدكيييتيييور عييبييد�لييلييطيييييف  �آل 
�ملر�كز  لهذه  �لعلمي  �ملحتوى  �ل�صيخ 

م�صيد� مبا جاء فيها.

لقطات

شهد توقيع 16 اتفاقية
النائب الثاني يرعى افتتاح 
المنتدى االقتصادي العربي 

الهنغاري الثاني
رعى �لنائب �لثاين لرئي�س جمل�س �لوزر�ء �مل�صت�صار �ملبعوث �خلا�س خلادم 
�حلرمني �ل�صريفني، �صاحب �ل�صمو �مللكي �لأمري مقرن بن عبد�لعزيز �آل 
�صعود بح�صور رئي�س جمل�س �لوزر�ء �ملجري �لدكتور فيكتور �أوربان، م�صاء 
�لثاين  �لهنغاري  �لعربي  �لقت�صادي  �ملنتدى  �فتتاح  حفل  �ملا�صي،  �لأحييد 
�لذي ��صت�صافته �ململكة خالل �لفرتة من 22-24 جمادي �لأولى مب�صاركة 

و��صعة من �لقطاع �خلا�س �لعربي و�لهنغاري.
�لريا�س  منطقة  �أمييري  نائب  �لييثيياين،  �لنائب  �صمو  ��صتقبال  يف  وكييان 
ورئي�س  عبد�لعزيز،  بيين  عييبييد�هلل  بيين  تييركييي  �لأميييري  �مللكي  �ل�صمو  �صاحب 
جمل�س �لغرف �ل�صعودية �ملهند�س عبد�هلل بن �صعيد �ملبطي، ورئي�س �لحتاد 
�لق�صار،  عدنان  �لعربية  للبالد  و�لييزر�عيية  و�ل�صناعة  �لتجارة  لغرف  �لعام 

و�أع�صاء جمل�س �إد�رة �لغرف �ل�صعودية.
وقام �صاحب �ل�صمو �مللكي �لأمري مقرن بن عبد�لعزيز ير�فقه  �لدكتور 
فيكتور اأ�ربان بق�س ال�شريط اإيذانا بافتتاح املعر�س امل�شاحب للمنتدى ثم 
�إلى  و��صتمعا  �لهنغارية  �ملنتجات  �لعديد من  �لذي ي�صم  �ملعر�س  جتول يف 

�صرح من �لقائمني عليه .
و�صهد �صموه ورئي�س وزر�ء �ملجر، �لتوقيع على 16 مذكرة تفاهم وتعاون، 
�لإطيييار  �تفاقية  �صملت  وهيينييغييارييية،  عربية  جييهييات  بييني  �تفاقيات  �صت  منها 
�لهنغارية  و�ل�صتثمار  �لتجارة  �ل�صتثماري بني هيئة  �لتعاون  لتعزيز  �لعام 
بني  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  يف  تعاون  و�تفاقية  لال�صتثمار،  �لعامة  و�لهيئة 
مكتب �لبتكار �لوطني يف هنغاريا ومدينة �مللك عبد�لعزيز للعلوم و�لتقنية، 
ومذكرة تفاهم بني غرفة �لتجارة �لهنغارية و�لحتاد �لعام للغرف �لتجارية 
جمل�س  لتاأ�صي�س  تفاهم  ومييذكييرة  �لعربية،  لييلييدول  و�لييزر�عييييية  و�ل�صناعية 
�لأعمال �ل�صعودي �لهنغاري يف �ململكة، ومذكرة تفاهم بني �ملجل�س �لهنغاري 
و�لزر�عية  و�ل�صناعية  �لتجارية  للغرف  �لعام  و�لحتييياد  للتجارة  �لوطني 
للدول �لعربية، و�تفاقية للتعاون بني �صندوق �ملئوية و�لحتاد �لعام للغرف 

�لتجارية و�ل�صناعية و�لزر�عية للدول �لعربية.
كما مت توقيع 10 �تفاقيات للتعاون بني �ل�صركات �لهنغارية و�لعربية 
ت�صمل تعزيز وتو�صيع عالقات �لتعاون �لتجاري بني �جلانبني، و�إن�صاء برج 
جتاري يف مدينة جدة، وتو�صيع نطاق حجم �إنتاج �جلنب �لهنغاري لت�صديره 
�إلى �لأ�صو�ق �لعربية، وم�صاركة �ملهند�صني �ملجريني يف بناء مرتو �لريا�س، 

و�لتعاون يف جمال �ل�صياحة بني �ململكة و�ملجر.

اللجنة الكشفية العالمية
تشيد بإنجازات »رسل السالم«

�أ�صادت �للجنة �لك�صفية �لعاملية يف �جتماعها �لأخري مبقر �ملنظمة �لك�صفية 
�إليها �مل�صروع �لك�صفي �لعاملي )ر�صل  �لعاملية يف جنيف، باملرحلة �لتي و�صل 
�ل�صالم( وما ت�صمنه تقرير �ملنظمة من ت�صجيلها لي570 مليون �صاعة عمل 
حتى �لآن منذ �نطالقته من جامعة �مللك عبد�هلل للعلوم و�لتقنية )كاو�صت( 
عام 2011م. و�أ�صادت �للجنة مببادرة خادم �حلرمني �ل�صريفني �مللك عبد�هلل 
منها  �لآن،  حتى  دوليية   140 �إلييى  �مل�صروع  هييذ�  �أو�صلت  �لتي  عبد�لعزيز  بيين 
عبد�لعزيز  �مللك  مركز  يقيمها  �لتي  �حلييو�ر  دور�ت  �إلييى  بالإ�صافة  �أمريكا، 
للحو�ر �لوطني �لتي تدرب فيها ممثلون لأكرث من 50 دولة من �أنحاء �لعامل 
خمتلف  يف  الك�شافني  لتدريب  مدربني  �اإع���داد  احل��وار،  ثقافة  ن�شر  بهدف 

�أنحاء �لعامل.

أمير عسير يدشن مشاريع
في بارق والمجاردة بمليار ريال

يحيى التيهاني

�أكييييييد �أمييييييري ميينييطييقيية عيي�ييصييري �ييصيياحييب 
بن خالد  في�صل  �لأمييري  �مللكي  �ل�صمو 
بن عبد�لعزيز حر�س �لقيادة �لر�صيدة 
عييلييى �إبيييقييياء �أبيييييو�ب جييميييييع �مليي�ييصييوؤولييني 
�لييزيييار�ت  و�أن  �ملييو�طيين،  �أمييام  مفتوحة 
خادم  توجيهات  �صمن  تاأتي  �لتفقدية 
�حليييرميييني �ليي�ييصييريييفييني �ملييلييك عييبييد�هلل 
يقوم  بيياأن  �هلل،  حفظه  عبد�لعزيز،  بن 
�ملو�طنني  �حتياجات  بتلم�س  �جلميع 
يف �أماكنهم وزيارتهم وتفقد �أحو�لهم.

وبيييييييني �ييييصييييمييييوه خيييييييالل زييييييارتيييييه 
حمييافييظييتييي بييييارق و�مليييجييياردة ورعييايييتييه 
هذ�  �أن  �لتنموية  �مليي�ييصيياريييع  ميين  عيييدد� 
على  تاأ�صي�صها  منذ  �لقيادة  ديييدن  هييو 
ييييد �ملييلييك �ملييغييفييور ليييه بييييياإذن �هلل �ملييلييك 
عييبييد�لييعييزيييز بيين عييبييد�لييرحييميين، طيب 
اهلل ث����راه، اإل����ى ع��ه��د خ����ادم احل��رم��ني 

�ل�صريفني عهد �لإجناز و�لتنمية .
وقيييييييال �يييصيييميييوه »�أكيييييييييرر �ييصييعييادتييي 
بييارق  �أبيينيياء حمافظتي  بييني  بييوجييودي 
لكل  مفتوح  مكتبي  وبييياب   ، و�مليييجييياردة 
مييالحييظيية ومييظييلييميية و�يييصيييكيييوى، وهيييذه 

تو�صيات �لقيادة و�أنا منفذ لها« .

وكييييييان �ييصييمييو �أمييييييري عيي�ييصييري بييييد�أ 
بيييارق  حيث  بييزيييارة حمافظة  جولته 
�ملحافظة  حمييافييظ  ��صتقباله  يف  كييان 
و�صيوخ  �ليي�ييصييديييري  �صعد  بيين  �صلطان 
و�أعيييييان ووجييهيياء بيييارق، ود�ييصيين �صموه 
اأعمال املحافظة ثم جتول يف اأق�شامها 

و�طلع على بع�س �لأعمال فيها .
»�أ�ييصييكيير حمافظي  �ييصييمييوه  وقييييال 
ح�صن  على  و�أهاليهما  و�ملجاردة  بارق 
�ل�صتقبال ولي�س بغريب عليهم، وهذه 
�ملحافظتان  ت�صهدها  �لييتييي  �مليي�ييصيياريييع 
ميي�ييصييدر فييخيير و�عييييتييييز�ز، حيييييث �إنييهييمييا 

تنمو�ن �إلى م�صتقبل �أف�صل«.
عقب ذلييك ر�أ�ييس �صموه يف �ملركز 
يف  �ملحلي  �ملجل�س  جل�صة  �حليي�ييصيياري 
 ،1436/1435 لييلييعييام  �لأولييييييى  دورتيييييه 
حيييييث تييينييياول �ملييجييليي�ييس خيياللييهييا عيييدد� 
�ملحافظة  حاجة  �أبييرزهييا:  �ملحاور  من 
�ملحافظة،  يييخييدم  م�صت�صفى  لإيييجيياد 
�لطريق  �زدو�جييييييية  تنفيذ  و�إمييكييانييييية 
�لر�بط بني حمافظات حمايل وبارق 
ربط  �ملجل�س   ناق�س  كما  و�مليييجيييارده. 
بامل�صروع  بيييارق  ملحافظة  �ملييييياه  �صبكة 

�ملعتمد �جلاري تنفيذه باملحافظة.
وبعد �نتهاء �جلل�صة �نتقل �صموه 

�إلى �ملعر�س يف مقر �ملركز حيث �صاهد 
�أجنحة للعديد من �جلهات �حلكومية 

هناك.
بييعييد ذليييك �ييصييّرف �ييصييمييوه �حلفل 
�خلطابي يف م�صرح �ملركز �حل�صاري، 
�لذي �فتتح  باآيات من �لذكر �حلكيم، 
ث����م ك���ل���م���ة مل���ح���اف���ظ ب�������ارق الأ����ش���ت���اذ 
»تت�صرف  فيها  قال  �ل�صديري  �صلطان 
حمييافييظيية بييييارق وميير�كييزهييا �لإد�ريييييية 
�ل�صمو  ل�صاحب  �لتاريخية  بالزيارة 
�أمييري  خالد  بيين  في�صل  �لأميييري  �مللكي 
ليد�صن  للمحافظة  عيي�ييصييري  منطقة 
وي�صع حجر �لأ�صا�س مل�صاريع تنموية 
بييقيييييميية 580 مييليييييون رييييال  وخييدمييييية 
�ملو�طن  خدمة  يف  �هلل  بييياإذن  �صت�صهم 

و�ملقيم«.
�لأمييري  �صمو  ��صتمع  ذلييك  عقب 
فييييي�ييصييل بييين خييياليييد و�حلييي�يييصيييور �إلييييى  
ق�صيدة �صعرية �ألقاها �ل�صاعر �صلطان 
ال���ب���ارق���ي، ث���م ق����ام ���ش��م��وه ب��ت��د���ش��ني 
�مل�صاريع �لتنموية للقطاعات �ملختلفة 
مبحافظة بارق، �لتي جتاوزت تكلفتها 

�لإجمالية  580 مليون ريال .
�إلييى مقر  �صموه  ذلييك توجه  بعد 
��صتقباله  وكييان يف  �ملييجيياردة  حمافظة 

�لرعيني  �صعد  بيين  عييبييد�هلل  �ملييحييافييظ 
و�ييصيييييوخ و�أعيييييييان ووجيييهييياء �ملييحييافييظيية، 
و�فييييتييييتييييح �ييييصييييمييييوه �ملييييبيييينييييى �جلييييديييييد 
ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة، ث��م جت���ول يف اأق�����ش��ام��ه��ا 
و�طيييليييع عييلييى بييعيي�ييس �لأعييييمييييال فيييييهييا، 
�ملقر �جلديد  �إلييى  ذلييك   ليتوجه بعد 
لييبييلييدييية �ملييييجيييياردة حيييييث قييييام �ييصييمييوه 

بافتتاحه وتد�صني �أعماله.
ث������م ان����ت����ق����ل �����ش����م����وه ل���ل���م���رك���ز 
�حل�صاري مبحافظة �ملجاردة وتر�أ�س 
�صموه  وناق�س  �ملحلي  �ملجل�س  جل�صة 
مييع �ملييجييليي�ييس عييييدد� ميين �مليييحييياور �لتي 
تييهييم �أبييينييياء �ملييحييافييظيية وميينييهييا: حاجة 
�مليييحيييافيييظييية �ليييييى �إيييييجيييياد فيييييرع لييبيينييك 
عييبء  �لأهييييايل  عيين  يخفف  �لت�صليف 
�لنييييتييييقييييال �ليييييى �ملييييييدن و�مليييحيييافيييظيييات 
لفتح  �ملحافظة  حاجة  وكييذ�  �لبعيدة، 
ميييركيييز مييتييخيي�ييصيي�ييس لأمييييير��يييييس �لييييدم 
�مركز  املنجلية،  �الأنيميا  الوراثية 
�ل�صكري  �أميير��ييس  لييعييالج  متخ�ص�س 
يخدم �ملحافظة و�ملر�كز �لتابعة لها.  

�صموه  د�ييصيين  �لحييتييفييال  نهاية  ويف 
�ملختلفة  للقطاعات  �لتنموية  �مل�صاريع 
مبيييحيييافيييظييية �مليييييجييييياردة �ليييتيييي جتييييياوزت 

تكلفتها �لإجمالية  ن�صف مليار ريال.
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أخبار الجامعة

و�صعت �جلامعة يف �صر�كة حقيقية مع جمعية �لأطفال �ملعوقني 
باأبها عندما �صعدت بتوقيع �تفاقية تعاون بني �جلامعة و�جلمعية، 
�صلطان  �لأمييري  �مللكي  �ل�صمو  وقعها من طرف �جلمعية �صاحب 
�لأطفال  جمعية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  عبد�لعزيز  بن  �صلمان  بن 

�ملعوقني، وت�صرفُت بتوقيعها نيابة عن �جلامعة.
كما �أن ح�صور �صاحب �ل�صمو �مللكي �لأمري في�صل بن خالد 
بن عبدالعزيز اأمري منطقة ع�شري كان له اأكرب الأثر، ل�شيما اأن 
�لتوقيع جاء على خلفية منا�صبة عزيزة على قلوبنا، وهي  حفل 
بن  �صلمان  بن  �صلطان  �لأمييري  مب�صابقة  �لفائزين  تكرمي  حفل 

عبد�لعزيز حلفظ �لقر�آن �لكرمي لالأطفال �ملعوقني.
ونرى �أن �جلامعة من �لو�جب عليها �أن ت�صهم يف دعم هذه 
يف  �جلمعية  تقدمها  �لتي  �لإن�صانية  للخدمات  نظر�  �جلمعية 
خمتلف فروعها مبناطق �ململكة، لهوؤلء �لأطفال �لذين ميثلون 
و�حييد�،  ن�صيجا  ُيعد  �لييذي  جمتمعنا  �صر�ئح  ميين  �صريحة  �أغييلييى 

ويعمل كالبنيان �ملر�صو�س ي�صد بع�صه بع�صا.
�أن مبادرة �لأمييري �صلطان بن �صلمان يف تاأ�صي�س   ول�صك يف 
تعد  �ملييمييلييكيية،  ميينيياطييق  فييروعييهييا يف خمتلف  وفييتييح  هيييذه �جلمعية 
ذوي  ميين  بالأ�صخا�س  عنيت  �لتي  �لإن�صانية  �ملييبييادر�ت  �أهييم  ميين 

�لحتياجات �خلا�صة يف بالدنا �لغالية.
�ملييلييك خييالييد مع  �إن �تييفيياقييييية �لييتييعيياون �لييتييي وقعتها جييامييعيية 
جمعية �لأطفال �ملعاقني متثل تعاونا كامال من �جلامعة لدعم 
وم�صاندة �أهد�ف ووظائف �جلمعية، لي�س فقط على م�صتوى فرع 
�جلمعية يف منطقة ع�صري، بل على م�صتوى �جلمعية يف مركزها 
بالريا�س وباقي �لفروع �لأخرى. وتو�صح بنود �لتفاقية جمالت 

خمتلفة لتقدمي خدمات نوعية لفئة �لأطفال �ملعاقني.
طب  يف  وعياد�تها  �لطبية،  عياد�تها  �جلامعة  جندت  وقييد 
�لتعامل  و�صيتم  �جلمعية،  من  تييرد  حالة  �أي  ل�صتقبال  �لأ�صنان 

معها بخ�صو�صية تفر�صها طبيعة تلك �حلالت.
و�أهاليهم  لالأطفال  ملفات  �لأ�ييصيينييان  طييب  عييييياد�ت  و�صتفتح 
�أخ�صائيني  من  �ملنا�صب  �لعالج  ت�صتوجب  �لتي  حالتهم  ملتابعة 

و��صت�صاريني يف تلك �لعياد�ت.
يتعد�ها  بل  �لعالجية  �خلدمات  على  �لتعاون  يقت�صر  وليين 
�إلى �خلدمات �لتوعوية �لتي ت�صارك فيها كليات طبية و�إن�صانية 
بكامله،  وللمجتمع  و�أ�صرهم  لالأطفال  توعوية  بر�مج  لتقدمي 
وخا�صة يف �جلييانييب �لييوقييائييي �لييذي يعد ميين �أهييم �لييرب�مييج �لتي 
�إلى  �إ�صافة  �ل�صعودي،  �لعربي  جمتمعنا  يف  �لإعاقة  فئات  تخدم 
وهو  باجلامعة،  �خلا�صة  �لرتبية  ق�صم  ميين  ��صت�صارية  خييدمييات 
�لق�صم �ملخت�س بدر��صة وت�صخي�س �لأطفال من ذوي �لحتياجات 
�لإعاقة  طبيعة  ح�صب  وتاأهيلية  تربوية  بر�مج  وو�صع  �خلا�صة 

ودرجتها. 
�لأطيييفيييال  �تييفيياقييييية �جلييامييعيية ميييع جييمييعييييية  �أن  �ييصييك يف  ول 
�ملييعييوقييني هييي ميين �لتييفيياقيييييات �لييتييي �صنكون �ييصييديييدي �حليير�ييس 
تاأخري، نظر� للجانب �لإن�صاين �لذي  على تفعيلها مبا�صرة دون 
�صي�صارك  �صخ�س  كل  �أن  كما  �لتفاقية،  هذه  وت�صتهدفه  حتويه 
للجو�نب  و�لمييتيينييان  �ليي�ييصييعييادة  منتهى  يف  �صيكون  �لتييفيياقييييية  يف 
�لفئة  لهذه  جميعا  نقدمها  �لتي  �لتطوعية  و�لأعمال  �لإن�صانية 

�لغالية على قلوبنا.

رؤية

جمعية األطفال 
المعاقين

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود
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نظام آلي يربط بين مكتبات الجامعة
منصور كويع 

ا�شتحدثت عمادة �شوؤ�ن املكتبات، موؤخرا، 
نييظييامييا �آليييييا مييتييكييامييال  يييربييط بييني كافة 
حمافظات  مبختلف  �جلييامييعيية  مكتبات 
مييينيييطيييقييية  عيييي�ييييصييييري،  وييييييقيييييوم بييتييطييوييير 
من  �ل�صتفادة  لإتاحة  خدماتها  وتعزيز 
�لإمييكييانييات و�مليي�ييصييادر �ملييعييلييوميياتييييية �لتي 

متتلكها.
وتييييهييييدف �خلييييدميييية �إلييييييييى  تييقييدمي 
للباحثني  وميييتيييطيييورة  حييديييثيية  خيييدميييات 
تقنيات  �أحييدث  على  �عتماد�  و�لد�ر�صني، 

�حلا�صب �لآيل و�لت�صالت.
ويييعييد نييظييام ميييييكيينيية �ملييكييتييبيية �لآيل 
�لالزمة  �لتحتية  و�لبنية  �لز�وية  حجر 
لبناء وتوفري هذه �خلدمات �صمن �إطار 
 Integrated Library System متناغم
�لو�صول  ميين  و�مل�صتفيد  �لباحث  ميكن 
�لنظر  دقيق  بغ�س  ب�صكل  �ملعلومة  �إلييى 

عن �صكلها ومكان وجودها.
و�أو�يييييصيييييح عييميييييد �ييييصييييوؤون �ملييكييتييبييات 
�لدكتور �صعيد �خلالدي �أن �لبحث �لآيل 
�إد�رة  بيينييظييام  يتميز  �ييصيييييمييفييوين«  »نييظييام 
جميع  على  ويحتوي  �ملتكامل،  �ملكتبات 
و�ملتمثلة  و�لإد�ريييييييية  �لييفيينييييية  �لييعييمييليييييات 
و�لت�صنيف،  و�لييتيي�ييصييجيييييل،  �لييتييزويييد،  يف 
�لدوريات،  و�لإعييارة، و�صبط  و�لفهر�صة، 
و�لييبييحييث، ميي�ييصييري� �إلييييى �أنييييه يييتييو�فييق مع 
مع  تييتييالءم  �لييتييي   Marc مييييارك  �صيغة 

قو�عد �لفهر�صة �لأجنلو-�أمريكية .
�لنظام، و�لكالم  ومن مميز�ت هذ� 
لييلييخييالييدي، �إمييكييانييييية �لييبييحييث ميين خييالل 
�لإنييييييرتنييييييت، و�لييييييقييييييدرة عيييليييى �لييتييو�ييصييع 
�الرتباط بالأنظمة الأخرى من خ�ل 
�صبكة �لعمل مع �أي �صبكة حا�صب، بغ�س 
�مل�صتخدمة،  �حلا�صب  �أجهزة  عن  �لنظر 
كا�صفا عن �أنه مت �لبدء يف ت�صجيل �لكتب 

وفهر�صتها يف �لنظام ب�صيغة مارك. 
�أن نييظييام �لييبييحييث  وبييييني �خلييياليييدي 
خالل  من  �لذ�تية  �لإعيييارة  ي�صمل  �لآيل 
بيييييانييات  قيييير�ءة  ي�صتطيع  مييتييطييور  جييهيياز 
بييطيياقيية �مليي�ييصييتييعييري عيين طييريييق متييريييرهييا 
معلومات  لظهور  �ل�صوئي،  �ملا�صح  على 
طالب الإعارة ثم ميرر الباركود اخلا�س 
بييالييكييتيياب، لييييي�ييصييجييل �لييكييتيياب يف حيي�ييصييابييه 

وي�صمح له باإعارته.
وميييكيين ��ييصييتييخييد�م �لأجيييهيييزة ذ�تييهييا 
�أ�صهمت  وقييد  �مل�صتعارة،  �لكتب  �إعيييادة  يف 
�ملكتبة  رو�د  خييدميية  �لييذ�تييييية يف  �لإعييييارة 
و�لييتييقييليييييل مييين فيييييرت�ت �لنيييتيييظيييار �أمييييام 

كاونرت �لإعارة.
و�أفيييييياد عييميييييد �يييصيييوؤون �ملييكييتييبييات �أن 
م�صروع �لت�صنيف و�لفهر�صة ي�صمل عدة 
�ملييكييتييبييات �لفرعية  �أمتييتيية  �أهييمييهييا:  �أمييييور 
مييين خيييالل تييرقييييية نييظييام �ييصيييييمييفييوين يف 
جميعها،  �لفروع  �أمتتة  لي�صمل  �لعمادة 
مرت�بطة  �صبكة  �إطييييالق  عيينييه  ينتج  مبييا 
للفروع،  �لتابعة  �جلامعية  �ملكتبات  من 

وميييعييياجلييية جميييميييوعيييات �ليييييفيييييروع وفييقييا 
�لنظام،  �إلى  �لعاملية وحتميلها  للمعايري 
للخدمات  وكذلك تطوير خطة موحدة 
�لييفيينييييية عيييرب �ليي�ييصييبييكيية، بييالإ�ييصييافيية �إليييى 
وحماية  لالأمن   RFID تقنيات  تطبيق 
�ملجموعات يف �ملكتبات �لفرعية، وتدريب 
�لفرعية  �ملكتبات  يف  �لعاملني  وتيياأهيييييل 

على بيئة �لعمل �جلديدة.
وقال »يتيح نظام �صيمفوين �ملعتمد 
يف �ملييكييتييبيية �ملييركييزييية قييييدر�ت هييائييليية على 
يعزز  ما  �لفرعية، وهو  �ملكتبات  م�صتوى 
�لعربية  �لنظم  �أن �ل�صتثمار مع  حقيقة 
�مليييتيييطيييورة يييحييقييق عيييائيييد� طيييوييييل �مليييدى 

لال�صتثمار« .
و�أ�صاف« ��صتفادت �جلامعة من ذ�ت 
نييظييام �صيمفوين  �ملييتيياحيية ميين  �لييرخيي�ييصيية 
ب�صكل  تو�صعتها  مييع  �ملييركييزييية  �ملكتبة  يف 
مبا  �لييفييرعييييية  �ملييكييتييبييات  لي�صمل  مب�صط 
يتيح ت�صكيل �صبكة مرت�بطة من �ملكتبات 
من  ببع�س  بع�صها  �ملييرتييبييط  �لييفييرعييييية 

خالل نظام �صيمفوين« .
�ملكتبات  �صبكة  توحيد  نتائج  وعيين 
�خلالدي  �أو�ييصييح  �جلامعة  يف  �جلامعية 
وتوحيد  �مليي�ييصييادر  يف  �لت�صارك  يتيح  �أنيييه 
�مليييميييار�يييصيييات عيييربهيييا و�إتييييياحييييية خيييدميييات 
�ملكتبات  يف  �مل�صتفيدين  جلميع  متو�زية 
مركزيا  �لأعييمييال  و�إد�رة  فيها،  �لفرعية 
يتاح  بينما  �لييعييمييادة،  مكتبة  خيييالل  ميين 
�لفهر�س  يف  �لبحث  �لفرعية  للمكتبات 

على �لنرتنت و�أعمال �لإعارة �لد�خلية 
عملية  جلعل  وذلييك  فيها،  للم�صتفيدين 

�لفهر�صة موحدة بني جميع �لكليات.
وعن �لو�قع �حلايل للمجموعات يف 
لبد  �أنه  �خلالدي  �أكد  �لفرعية  �لكليات 
باأعمال  للقيام  �لفني  �لكادر  توفري  من 
مييعيياجليية هيييذه �ملييجييمييوعييات و�لييرقييي بها، 
وفقا  �ملييجييمييوعييات  فهر�صة  ذلييك  وي�صمل 
�لفهر�صة  قييو�عييد  ت�صمل  مييعييايييري  لييعييدة 
�لييثيياين(،  )�لإ�ييصييد�ر  �أمريكية  �لأجنييلييو- 
 ،MARC21 �آليييييا  �مليييقيييروءة  و�لييفييهيير�ييصيية 
وقائمة  �لع�صري،  ديييوي  ت�صنيف  وخطة 
روؤو�ييييييييييس �ليييفيييهييير�يييس �لييييعييييربييييي �ملييييوحييييد، 
وحتييميييييل �لييتيي�ييصييجيييييالت �ملييفييهيير�ييصيية �إليييى 
نيييظيييام �ييصيييييمييفييوين، و�إيييييجيييياد مييعييلييومييات 
�ليييوعييياء يف �ليينييظييام، وطييبيياعيية و�ييصيييييمييات 
�إ�ييصييافيية و�صيمة  كييعييب �لييكييتيياب، وتييياأميييني 
�لييرتميييييز �ليييعييياميييودي، وتييياأميييني �إ�ييصييافيية 
�إ�صافة  وتيياأمييني  �لإذ�عييييي،  �لييبييث  و�صيمة 
�ل�صريط �ملمغنط للكتب �خلا�صة باملكتبة 
�ملركزية، بالإ�صافة �إلى ترفيف �لكتب يف 

�لكليات .
�لفنية  �ملعاجلة  �أن  �خلييالييدي  وبييني 
فاعلية  ميين  تييعييزز  للمجموعات  �ملييميييييزة 
�ييصييبييكيية مييكييتييبييات �جلييياميييعييية �لأكيييادميييييييية 
ويييجييعييل فييهيير�ييصييهييا �أحييييد �أفيي�ييصييل و�أو�يييصيييع 
بعني  �أخيييييذ  ميييا  �إذ�  �مليييتييياحييية  �ليييفيييهيييار�يييس 
�لعتبار عدد �لفروع �ملنطوية حتت لو�ء 

�ل�صبكة.
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في حلته الجديدة
40 مليونا يتصفحون موقع 

الجامعة في أسبوعين
 

�أ�ييصييبييوعييني من  جتييياوز عييدد ز�ئيييري مييوقييع �جلييامييعيية 40 مليونا خييالل �أول 
بالإد�رة �لعامة  �لبيانات  ن�صرها مركز  �إح�صائية  ملا جاء يف   تطويره، وفقا 
موقع  نقلت  �ملعلومات  لتقنية  �لعامة  �لإد�رة  وكييانييت  �ملييعييلييومييات.  لتقنية 
�جلامعة �إلى  نظام �إد�رة �ملحتوى Drupal، كما عقدت �صر�كة ��صرت�تيجية 
و�ل�ييصييتيي�ييصييار�ت  �لتقني  �لييدعييم  لييتييقييدمي  �لأمييريييكييييية،   Acquia �ييصييركيية  مييع 

و�لتدريب ب�صكل دوري .
وتييعييد �لنييطييالقيية �جليييدييييدة �لييتييي حييمييلييت مييعييهييا ن�صخة مييطييورة من 

�لتكنولوجيا من �أبرز �لأنظمة �مل�صتخدمة يف �أعرق �ملو�قع �لعاملية.
�لدكتور  �ملعلومات  لتقنية  �لعامة  �لإد�رة  على  �لعام  �مل�صرف  و�أو�صح 
عبد�هلل �لوليدي �أن �لإد�رة �لعامة لتقنية �ملعلومات باجلامعة، عملت على 
و�ييصييع خطط  منهجية ومييربجميية ميين خييالل عقد �لجييتييميياعييات �لييدورييية 
�إلى  تقني، بالإ�صافة  تطور  من  �لعاملية  �ملييو�قييع  �إليه  تو�صلت  ما  ومتابعة 
�ل�صتفادة من �لتجارب �ل�صابقة لتاليف �ملعوقات، للظهور بالن�صخة �ملطورة 
�إلى  من �ملوقع على نحو يو�كب �لتطور�ت �لتي ت�صهدها �جلامعة.  و�أ�صار 
�أن بلوغ ز�ئري �ملوقع �أكرث من 40 مليونا خالل �أ�صبوعني فقط، يعد د�فعا 

لإد�رة تقنية �ملعلومات نحو حتقيق مزيد من �لتطور.
علي آل سعيد

تكريم أوائل مسابقة القرآن
بـ »علوم« محايل 

�لعلوم و�لآد�ب و�ملجتمع مبحايل ع�صري �لدكتور حممد  كرم عميد كليتي 
ال��ق��رين ال��ط���ب ال��ف��ائ��زي��ن ب��امل��راك��ز ال��ث���ث��ة الأ�ل����ى يف م�شابقة ال��ق��راآن 
اأن  التفا�شيل  �يف  بالكلية.  الط�بي  الن�شاط  ري��ادة  اأقامتها  التي  الكرمي 
�ملركز  ونييال جائزة  �لأول،  �ملركز  ت�صلم جائزة  عامر ع�صريي  علي  �لطالب 
�لثالث،  �ملركز  ت�صلم جائزة  بينما  �ل�صهري،  �لطالب يحيى حممد  �لثاين  

�لطالب يون�س �لفاهمي. ومت تكرمي جلنة �لتحكيم �أي�صا. 
راجي حسن فقيه

االنتهاء من المبنى الجديد 
لمعهد البحوث وإدارة المخزون

ملعهد  �جلديد  باملقر  �لإن�صائية  �لأعمال  موؤخر�  �لفنية  �ل�صوؤون  �إد�رة  �أنهت 
�لبحوث و�لدر��صات �ل�صت�صارية و�إد�رة مر�قبة �ملخزون يف �ملدينة �جلامعية 
باأبها. وتبلغ �مل�صاحة �لإجمالية للم�صروع )480(م2، ويحتوي على )16( مكتبا 
يت�صع لي )30(موظفا، ويجري حاليا ��صتكمال �ملوقع �لعام �ملحيط به، �لذي 
وغريها.  و�أر�صفة  زر�عية  و�أعمال  �ل�صيار�ت  مو�قف  مظالت  �أعمال  ي�صمل 
�ملتاحة مبا  �ملو�قع  �ل�صتفادة من  على  �جلامعة  �إطييار حر�س  يف  ذلك  ياأتي 

يتنا�صب مع �لحتياج و�لتو�صع �ملتز�يد يف �لإد�ر�ت و�لوحد�ت �جلامعية.

طالبة سعودية تخترع ساعة
لقياس السكر والضغط

طالبات »األسنان« ينظمن
حملة للتوعية بصحة الفم

علي آل سعيد
 

�إحدى  �لقحطاين،  عبد�هلل  غادة  جنحت 
باجلامعة،  �لتح�صريية  �ل�صنة  طالبات 
�صاعة  يف  يتمثل  طبي  �بييتييكييار  حتقيق  يف 
لقيا�س معدل �ل�صكر، و�ل�صغط، ونب�صات 
�ليييقيييليييب، ودرجيييييييه �حلييييييييير�رة، وميي�ييصيياعييدة  
�ملر�صى يف  معرفة �لتغري�ت �لتي حتدث 
متابعة  بعد  وذلك  با�صتمر�ر،  لأج�صادهم 

دقيقة من �جلهاز ب�صكل دوري.
و�أو�صحت غادة )18�صنة( �أن �لبتكار 
لييييي�ييصييت للتوقيت،  ييييد  �ييصيياعيية  عييين  عيييبيييارة 
و�ل�صغط،  �ل�صكر،  معدل  لقيا�س  و�إمنيييا 
ونب�صات �لقلب، ودرجه �حلر�رة، يف حال 
حدوث تغيري لها، وقالت »فكرة �لخرت�ع 
�لتي  جدتي  �أر�فيييق  كنت  حينما  ر�ودتيينييي 
و�صغط  �ل�صكر،  تعاين من مر�صي  كانت 
للمتابعة  �ملا�صة  حاجتها  ولحظت  �لييدم، 
�ليييدقيييييييقييية و�لييييفييييورييييية مليييعيييرفييية ميييعيييدلت 
مما  �لقلب،  ونب�صات  و�ل�صكر،  �ل�صغط 
�أ�صر على ت�صميم �بتكار وو�صيلة  جعلني 
�ليومية  حالتها  متابعة  على  ت�صاعدنا 

ب�صكل دقيق.
جهاز  لبتكار  �هلل  وفقني  وبالفعل 
يعمل على متابعة �ملري�س ب�صكل م�صتمر 
�أ�صعى من خالله لتقدمي خدمة �إن�صانية 
�أو�صاع  ومعرفة  �ملر�صى  عييالج  يف  ت�صهم 

��صتقر�رهم �ل�صحي«.
طريقة  �لقحطاين  غيييادة  و�صرحت 
�جلهاز  و�صع  »بعد  قائلة   �جلييهيياز   عمل 
�إ�ييصييارة  �ملييرييي�ييس، يعطي �جلييهيياز  يييد  على 
�لتغيري  على  تييدل  ونغمة  �لييلييون،  تغيري 

�لييي�يييصييياد�يييس  �ملييي�يييصيييتيييوى  نظمت  طالبات 
بييييكييييلييييييييية  طييييب �لأ�ييييييصيييييينييييييان بييياجلييياميييعييية 
و�لأ�ييصيينييان  �لييفييم  ب�صحة  حملة  للتوعية 
حتت �صعار »�أريد �أن �أبت�صم«، وذلك يف  �ل

بتد�ئية  �لي12للبنات  باأبها.
و�أو�صحت رئي�صة �ملجموعة  �لطالبة 
جاءت  من  »�لييفييكييرة  �ل�صهر�ين  �أن  نيييورة 
خالل در��صتنا ملادة طب �لأ�صنان �لوقائي 
من  تت�صمن  �لكثري  �لتي   preventive
�لأفكار  �لد�عمة للمحافظة على �لأ�صنان، 
وبيييالأخييي�يييس لييييدى �لأطيييييفيييييال« و�أ�يييصيييافيييت 
�أن �حلييمييليية تيي�ييصييميينييت  ركييينيييا لييلييتييوعييييية، 
�لفلور�يد  بالتعاون  و�آخيييير  لت�صخي�س 
�ث��ال��ث��ا  ال��ت��ا���ش��ع،  امل�����ش��ت��وى  مع  طالبات 

للتلوين، ور�بعا لالأ�صنان �مل�صو�صة.
وتابعت »حر�صنا خالل �حلملة على 
تييوزيييع هييد�يييا على �لييطييالييبييات، و�لييهييد�يييا 
كيييانيييت عييييبييييارة عيييين كييييي�ييس ييييحيييتيييوي عييلييى 
فر�صة ومعجون �أ�صنان  وجدول لتفري�س 
�لأ�صنان ور�صمة للتلوين«، م�صرية �إلى �أن 

�حلملة حققت جناحا كبري�.
مييين جييانييبييهييا �أكييييييدت عيي�ييصييوة هيئة 
باجلامعة  �لأ�صنان  طب  بكلية  �لتدري�س 
الدكتورة كوثر اأحمد  دفع اهلل اأن تفاعل 
قويا  موؤ�صر�  كان  �لطالبات  مع  �حلملة 

على  وعيهن ب�صحة �لفم و�لأ�صنان.

بفكرتها  �جتهت  �أنها  غييادة  وبينت 
ملقابلة  �ملييركييزي  ع�صري  م�صت�صفى  �إليييى 
�لأطييييبيييياء و�ملييهييتييمييني وقييييالييييت« وجيييدت 
�جلميع،  ميين  �لنظري  منقطع  ترحيبا 
مو��صلة  ميينييي  وطييلييبييو�  �صجعوين  كييمييا 
للمهتمني  وتييقييدمييية  �لييتييطييوييير  عملية 

�ليييييذي ييييطييير�أ عييلييى حيييالييية �مليييريييي�يييس، �إميييا 
بالرتفاع، �أو �لنخفا�س، فاللون �لأحمر 
يعني  �لأزرق  و�ليييليييون  �لرتييييفيييياع،  يييعيينييي 
�لتز�ن، ويف �حلالة �لطبيعية يكون لون 
ذ�كييرة  به  يوجد  �أنييه  كما  �أخ�صر،  �ملوؤ�صر 

للقر�ءة حتفظ جميع �لقيا�صات«.

�أنها  وبينت  با�صمي«.  �لبتكار  لعتماد 
تيياأكييدت ميين جييدة و�أ�ييصيياليية فكرتها بعد 
بحث طويل عرب �لنرتنت، وطلبت من 
و�حت�صان  �لدعم  و�ملهتمني  �مل�صوؤولني 
�لييفييكييرة حييتييى يييتييم تيي�ييصييجيييييل �لخييييرت�ع 

با�صم �لوطن.
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بييياليييتيييز�مييين مييييع �ليييييييييوم �ليييعيييامليييي 
ليييييذوي �لحيييتييييييياجيييات �خلييا�ييصيية، 
نظمت طالبات �مل�صتويني �ل�صابع 
و�لييثيياميين مييين كييلييييية �لييتييمييرييي�ييس، 
حييمييليية تيييوعييييييية حتييييت �يييصيييعيييار »ل 
تثقيف  بهدف  �لإر�دة«  مع  �إعاقة 
�ملجتمع باأهمية �لتفاعل مع هذه 
�لفئة و�لهتمام بهم مبا ينعك�س 
على   وي�صاعده  �ملعاق  على  �إيجابا 
�لندماج يف  �لأن�صطة �ملجتمعية.

و�أ�يييصيييرف عييلييى �حلييمييليية �لتي 
�أقيييييمييت يف �أ�يييصيييو�ق عيي�ييصييري ميييول، 
لدر��صة  �جلامعي  �ملييركييز  عميدة 
�ليييطييياليييبيييات  �ليييدكيييتيييورة �ييصيينيييييفيياء 
�لتمري�س  ، ووكيلة كلية  �لقرين 
و�صارك  توفيق،  عدلية  �لدكتورة 
عبد  منى  �لدكتورة  من  كل  فيها 
�مليييقييي�يييصيييود، و�لييييدكييييتييييورة مييييي�ييصيياء، 
و�ليييدكيييتيييورة دوليييييت، كييمييا ��ييصييتييفيياد 
�لحييتييييياجييات  ميين ذوي  ميينييهييا 60 

�خلا�صة من كال �جلن�صني.
و�أكدت م�صاعدة �مل�صرفة على 
�لتمري�س  كلية  وكيلة  �حلييمييليية، 
�أن   توفيق  عدلية  �لدكتورة  باأبها 
يعد   �حلييمييالت  هييذه  مثل  تنظيم 
�ملجتمع  لتوعية  �ييصييروريييا  �أميييير�  
بيييييدوره جتييياه ذوي �لحييتييييياجييات 

�خلا�صة.
وعيييين �أ�يييصيييل �ليييفيييكيييرة  قييالييت  
»�حليييميييلييية تيي�ييصييميينييت بييير�ميييج ذ�ت 
طييابييع تييرفيييييهييي، وهيييي ميين �إنييتيياج 
طييياليييبيييات �لييكييلييييية، وتيييياأتييييي رغييبيية 
منهن يف �إ�صعاد  �لفئة �مل�صتهدفة، 
و�صحية  تثقيفية  جرعة  و�إعطاء 
للم�صرفات عن كيفية �لتعامل مع 
هذه �لفئة �لغالية علينا جميعا«.

و�أ�يييييييصيييييييارت عيييدلييييييية تييوفيييييق  
�ملييجييتييمييعييات �لييعييربييييية ل  �أن  �إلييييى 
تيييز�ل حتييتيياج ملييزيييد ميين �لتثقيف 
و�لوعي باأهمية �لتفاعل مع ذوي 
�لحييتييييياجييات �خلييا�ييصيية، و�ييصييددت 
عييلييى �ييييصييييرورة نييبييذ ميييا و�ييصييفييتييه 

�حلملة ت�صمنت عدة �أركان  منها: 
عن  �لتثقيفية  للمطويات  ركييين 
و�آخر  �لحتياجات �خلا�صة،  ذوي 
ل��ل�����ش��ي��اف��ة، �ث���ال���ث ل��ل��ر���ش��وم��ات، 
�أعييمييال لذوي  ور�بييع ملعر�س �صم 
جانب  �إلى  �خلا�صة،  �لحتياجات 

م�شابقة ثقافية.

حملة ترفيهية لـ 60 من ذوي االحتياجات الخاصة

بيياليينييظييرة �لييدونييييية لييهييذه �لييفييئيية،  
تنه�س  �أن  �جلييامييعييات  عييلييى  و�أن 
بدورها يف تعزيز �لوعي �ملجتمعي 

باأهمية هذه �ل�صريحة.
من جهتها  �أو�صحت �لطالبة 
�مليي�ييصيياركيية  يف  �لييتييمييرييي�ييس،  بكلية 
�أن  �ل�صلتي  عائ�س  بيان  �حلملة،  

و�أبييييييييدت �ليي�ييصييلييتييي �يييصيييرورهيييا 
بييياليييتيييفييياعيييل �لييييكييييبييييري مييييين قييبييل 
فقر�ت  خمتلف  مييع  �مل�صتهدفني 
حما�صة  »وجييدنييا  وقالت  �حلملة، 
يف  �ل�صعادة   وملحنا  لديهم  كبرية 

وجوههم«.
يف �ل�صياق،  �أكدت �لأخ�صائية 

�لجيييتيييمييياعييييييية مبيييركيييز �لييتيياأهيييييل 
�لييي�يييصييياميييل بييياأبيييهيييا فييياطيييمييية هييييادي 
لييييذوي  �ملييجييتييمييعييييية  �لييينيييظيييرة  �أن 
�لحيييتييييييياجيييات �خليييا�يييصييية �يييصيييارت 
�أكييييييرث ميييين ذي قييبييل،  �إييييجيييابييييييية 
ميي�ييصييرية �إلييييى �أن �ملييجييتييمييع �أ�ييصييبييح 
و�إمكاناتهم  �إلى  طاقاتهم   ينظر 

بيييدل ميين �ليينييظيير �إليييى �إعيياقيياتييهييم، 
م�صكلة  »�لإعاقة  قائلة  و�ختتمت 
تييفيير�ييس عييلييى �أ�ييصييحييابييهييا حيياجييات 
�جييتييميياعييييية ونييفيي�ييصييييية وتيييربيييويييية 
وطييييبييييييييية و�قيييييتييييي�يييييصييييياديييييية، فييهييم 
يحتاجون �إلى �مل�صاندة و�مل�صاعدة 

على �لندماج يف �ملجتمع«.

مركز األمير 
سلطان لدراسات 

البيئة يزور سد 
جازان

قيييام عيييدد مييين ميينيي�ييصييوبييي  مييركييز �لأميييري 
�يييصيييليييطيييان بييييين عيييبيييد �لييييعييييزيييييز لييلييبييحييوث 
موؤخر�  و�ل�صياحية،  �لبيئية  و�لدر��صات 
بيييزييييارة ميييييد�نييييية تييفييقييدييية ليي�ييصييد جيييياز�ن،  
�ل�صد.  خ�صائ�س  عييلييى   خاللها  تييعييرفييو� 
جاء ذلك اإثر تن�شيق بني �كالة اجلامعة 
من  �لعلمي  و�لييبييحييث  �لعليا  لييلييدر��ييصييات 
جاز�ن  يف  للمياه  �لعامة  و�ملديرية  جهة، 
جاز�ن  و�دي  �صد  و�صيانه  ت�صغيل   و�إد�رة 

��شبكة الري من جهة ثانية. 

الجامعة في 
اجتماع عمداء 

خدمة المجتمع 
الخليجيين
منصور كويع 

�ييصيياركييت �جلييامييعيية يف �لجييتييميياع 
�ليييييي20 لييعييمييد�ء خيييدمييية �ملييجييتييمييع 
جمل�س  بييدول  �مل�صتمر  و�لتعليم 
�لعربية،  �خلليج  لييدول  �لتعاون 
�لييييييذي �نيييعيييقيييد يف ُعييييمييييان خيييالل 
جيييميييادى   19-18 ميييين  �لييييفييييرتة 
�ملجتمع  خييدميية  عميد  �لأوليييييى. 
�مليي�ييصييتييميير د. مييبييارك  و�لييتييعييليييييم 
بييين حيييميييد�ن مييثييل �جلييياميييعييية يف 
�لجتماع �لذي بحث م�صتجد�ت 
يف  �جلييياميييعيييات  ودور  �ليييتيييدرييييب، 
خيييدمييية �مليييجيييتيييميييع، وهييييييدف �إلييييى 
تيييبيييادل �خلييييييرب�ت بيييني عيييمييياد�ت 
ومر�كز خدمة �ملجتمع و�لتعليم 

�مل�صتمر بدول �ملجل�س.
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اآلداب والتربية
للبنات بأبها

يف �إطيييييار �لحييتييفييال بيياملييهييرجييان 
�ليييوطييينيييي ليييليييرت�ث و�ليييثيييقيييافييية » 
كليتا  �أقييامييت   ،»29« �جليينييادرييية 
باأبها  للبنات  و�لييرتبييييية  �لآد�ب 
وكيلة  بح�صور  خطابيا  حييفييال 
عيييييميييييادة �لييييتييييطييييوييييير و�جليييييييييودة 
�لدكتورة ح�صة �آل ملوذ، ووكيلة 
�لدكتورة  �لعلمي  �لبحث  عمادة 
زهيييير�ء ميي�ييصييفيير، وعييميييييدة �ملييركييز 
�جلييياميييعيييي ليييدر��يييصييية �لييطييالييبييات 
وكيييلييييييية �لييتييمييرييي�ييس �ليييدكيييتيييورة 
كلية  وعميدة  �لييقييرين،  �صنيفاء 
منرية  �لييدكييتييورة  باأبها  �ملجتمع 
�أبييييو حييميياميية. وتيينييوعييت فييقيير�ت 
�حليييفيييل حيييييييث �ييصييمييلييت �ليي�ييصييعيير 
و�خلطابة و�مل�صرحيات و�مل�صاهد 
معر�س  جييانييب  �إليييى  �لتمثيلية، 

تراثي.
هناء �آل �سرور

قسم
رياض األطفال

نيييظيييم قيي�ييصييم ريييييا�ييييس �لأطييييفييييال 
د�ر  ميييييييييييد�نييييييييييية  �إليييييى  زيييييييييييييارة 
�حليييييي�ييييييصييييييانيييييية �لجيييييتيييييمييييياعييييييييييية 
حتت  باأبها، وذلك   �لإييييو�ئييييييية 
ج�صمة  �آل  رمي  �إ�صر�ف �لأ�صتاذة 
و�لأ�يييصيييتييياذة ميييييمييونيية �لييغييامييدي 
و�لأ�ييييصييييتيييياذة ميينييى �لييقييحييطيياين. 
�صم �لوفد �لز�ئد 16 طالبة من 
قيي�ييصييم ريييا�ييس �لأطيييفيييال، قدمن 
برناجما متكامال لأطفال �لد�ر 
�ييصييمييل  ميي�ييصييرحيييييات وميي�ييصييابييقييات 
وتييقييدمي هييد�يييا ووجييبيية �إفييطييار 
ليييالأطيييفيييال ومليينيي�ييصييوبييات �ليييييد�ر. 
�صهادة  �لييد�ر  ت�صليم مديرة  ومت 
�صكر وتقدير مقدمة من كليتي 

�لآد�ب و�لرتبية للبنات.
هناء �آل �سرور

اآلداب والتربية
للبنات بأبها

�أقييياميييت رئييييي�ييصيية قيي�ييصييم �لييرتبييييية 
�لآد�ب  بكليتي  �مليينيياهييج  و�أ�ييصييول 
�ملدربة  باأبها،  للبنات  و�لرتبية 
قيييييييدر�ت  تييينيييمييييييية  �ملييييعييييتييييمييييدة يف 
و�ملتفوقني،  �ملوهوبني  �لطالب 
دورة  �لعجمي،  لبنى  �لييدكييتييورة 
قدر�ت  تنمية   « بعنو�ن  تدريبية 
�ملوهوبني  �جلامعيني  �لييطييالب 
��يييصيييتيييفييياد ميينييهييا   « و�مليييتيييفيييوقيييني 
25 عيي�ييصييوة هيييييئيية تييدرييي�ييس من 
�لييبيينييات بح�صور  كييليييييات  جييميييييع 
�لتطوير  عمادة  من  عمل  فريق 

�لأكادميي و�جلودة.
وتيينيياولييت �ليييييدورة �لييتييي �أقيييييمييت 
�ملدينة  يف  �لأ�ييصيينييان  طييب  بقاعة 
�جلييياميييعييييييية بيييقيييرييييقييير، حميييياور 
�لطالبة  �كت�صاف  كيفية  منها: 
�جلييامييعييييية �ملييوهييوبيية و�ملييتييفييوقيية، 
�لتعامل  ومنهجيات  و�صماتها، 
�لتدري�س  و��صرت�تيجيات  معها، 
لييلييطييالييبيية �جلييامييعييييية �ملييوهييوبيية 
�خلا�صة  و�ليييرب�ميييج  و�ملييتييفييوقيية، 
بيييييياملييييييوهييييييوبييييييني و�مليييييتيييييفيييييوقيييييني 
وتيييينييييمييييييييية  �جلييييييييياميييييييييعيييييييييات،  يف 
�جلييامييعييييية  �لقدر�ت للطالبة 

�ملوهوبة و�ملتفوقة.
هناء �آل �سرور

اآلداب والتربية
للبنات بأبها

�لفرد يف جمتمعه  لييدور  تفعيال 
ق�صما  نظم  بييالآخيير،   و�إح�صا�صه 
�للغة �لعربية و�للغة �لإجنليزية 
للبنات  و�لرتبية  �لآد�ب  بكليتي 
بيييياأبييييهييييا  بييييرنيييياجمييييا لييلييعييامييالت 
�لفلبينيات بعنو�ن » دفئ �ل�صتاء« 
. و�فتتح �لربنامج بتالوة عطرة 
ميييين كيييتييياب �هلل �حليييكيييييييم تييلييتييهييا 
�لإجنليزية  باللغة  توعية  كلمة 
حثت  �لعربية  باللغة  مرتجمة 
�لعامالت على ذكر �هلل و�لإكثار 
م���ن ال���ش��ت��غ��ف��ار �ال�����دع�����اء، ثم 
�أجريت م�صابقات بني �لعامالت، 
ووزعيييت جييو�ئييز وهييد�يييا عليهن، 
ثم قدمت لهن �جبة الإفطار يف 

جو ت�صوده �لألفة و�ملحبة.

العلوم الطبية
التطبيقية للبنات ببيشة

�ييصيياركييت كييلييييية �لييعييلييوم �لييطييبييييية 
�لييتييطييبيييييقييييية لييلييبيينييات بييبييييي�ييصيية يف 
موؤمتر �لتمري�س �لأول باململكة، 
باأبها  �لق�صر  بفندق  �أقيم  �لذي 
حتت عنو�ن ) �لعلوم و�ملهنة بني 
بث�ثة   ،  ) �احل��ل��ول  التحديات 
من   لكل  علمي  ومل�صق  �أبييحيياث 
و  �لدكتورة عبري حممد زكريا، 

�لدكتورة  جيا �صود�.
كيييميييا �يييصيييغيييليييت عيييميييييييدة �لييكييلييييية 
�لييدكييتييورة عييبييري زكييريييا من�صب 
�لييعييلييمييييية  �ليييليييجييينييية  عييي�يييصيييوة يف 
مت�صل،  �ييصييييياق  ويف  لييلييمييوؤمتيير. 
�ليييكيييلييييييية يف مييعيير�ييس  �ييييصيييياركييييت 

�لأن�صطة �لطالبية باملوؤمتر.
هياء �لبي�سي

العلوم واآلداب
بمحايل عسير

�أقام ق�صم �للغة �لإجنليزية بكلية 
ع�صري،   مبحايل  و�لآد�ب  �لعلوم 
و�لثقافة  �لأدب  �أ�صبوع  فعاليات 
�لذي �صاركت فيه جميع طالبات 
�ملختلفة.  مب�صتوياتهن  �لق�صم 
�هدف هذا الن�شاط اإلى اكت�شاف 
وتيينييمييييية �لإبييييييد�ع ليييدى طييالييبييات 
�لييييقيييي�ييييصييييم، �ليييييالئيييييي �أبييييييدعيييييين يف 
�صمن  و�ييصييعيير�ء  بيياأدبيياء  �لتعريف 
بطريقة  �لييدر��ييصييييية  مييقييرر�تييهيين 
مييبييتييكييرة ميييزجييين فيييييهييا مييييا بييني 
و�لييرتفيييييهييي  �لتعليمي  �جلييانييب 
وذلييييييك مبييعييلييقييات �أ�يييصيييفيييت عييلييى 
جييييدر�ن �لييكييلييييية رونييقييا وجييمييال. 
و�لثقافة  �لأدب  �أ�ييصييبييوع  و�خييتييتييم 
�لكلية  عييميييييدة  حيي�ييصييرتييه  بييحييفييل 
�لأ�صتاذة �صمرية عو��س ورئي�صات 

�لأق�صام بالكلية و�لطالبات.

اآلداب والتربية
للبنات بأبها

حتييييت رعيييياييييية ميييكيييتيييب �لإعيييييييالم 
و�لعالقات �لعامة بكليتي �لآد�ب 
و�لرتبية للبنات باأبها �أقام ق�صم 
تدريبية  �لأطفال  دورة  ريييا�ييس 
بييعيينييو�ن » حييميياييية �أطييفيياليينييا من 
�لييتييحيير�ييس �جليينيي�ييصييي« قييدمييتييهييا 
�لأ�صتاذة  رمي �لع�صريي وتناولت 

فيها طرق وقاية �لأطفال منه.
 وعييقييب خييتييام �ليييور�يييصييية �أقييامييت 
جميييميييوعييية ميييين طييياليييبيييات قيي�ييصييم 
ريا�س �لأطفال حملة توعية عن 

�لنظافة �ل�صخ�صية لالأطفال.
هناء �آل �سرور

كلية العلوم

مبيينييا�ييصييبيية �مليييهيييرجيييان �لييوطيينييي  
لييلييرت�ث و�لييثييقييافيية » �جليينييادرييية 
حفال  �لعلوم  كلية  نظمت   ،»29
عييلييى معر�س  ��ييصييتييمييل  خييطييابيييييا 
ت��راث��ي ���ش��ارك يف اإع����داده مكتب 
�ليييعيييالقيييات �لييعيياميية و�لإ�ييييصيييير�ف 
�لجييتييميياعييي، و�أقييي�يييصيييام �لييكييلييييية. 
و�صهد �حلفل �أي�صا عر�صا مرئيا 
ثقافة  ت��ن��ا�ل  اململكة  ت���راث  ع��ن 

وح�صارة كل منطقة على حدة.
منى �لهيازع

كلية العلوم واآلداب
في خميس مشيط

بكلية  �لييرتبييييية  ق�صم  ��صت�صاف 
�لعلوم و�لآد�ب )جممع2 ( هيئة 
حقوق �لإن�صان لإلقاء حما�صرة 
بيييعييينيييو�ن )�ليييعييينيييف �لأ�يييييصيييييري( . 
�لهيئة  و�صحت  �ملييحييا�ييصييرة،  ويف 
وتتالت  معها  �لييتييو��ييصييل  كيفية 
ميييييد�خيييييالت �ليييطييياليييبيييات ومتيييت 
�لإجييييييابيييييية عيييليييييييهيييا. وقييييييد نييالييت 

�ملحا�صرة �إعجاب �جلميع.
فاطمة حمد�ن
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عسير
سراة عبيدة

ظهران الجنوب

تثليث

رجال ألمع

محايل

بلقرن

تنومة

بيشة

خميس مشيط

أحد رفيدة

النماص

أبها

كلية علوم
الحاسب

نظمت وحدة �لتعلم �لإلكرتوين 
�لآيل،  �حليييا�يييصيييب  عيييليييوم  بييكييلييييية 
للتطوير  �لكلية  وكيل  باإ�صر�ف 
و�جليييييييييييييودة �ليييييدكيييييتيييييور نيييا�يييصييير 
�ليييييدور�ت  مييين  �صل�صلة  طيييييري�ن، 
و�ملتخ�ص�صة  �لعامة  �لتدريبية 
ملن�صوبي �لكلية يف جمال �لتعلم 

�لإلكرتوين. 
ومييين بييني �لييييييدور�ت، دورة 
�لتعلم  �إد�رة  نظام  ��صتخد�م  يف 
�لإليييييكيييييرتوين »�لييييبييييالك بيييييورد« 
لييلييمييبييتييدئييني وكيييذليييك �مليي�ييصييتييوى 
��يييصيييتيييخيييد�م  يف  دورة  �ملييييتييييقييييدم، 
�ملييييتيييي�ييييصييييفييييح �لآميييييييييييين لإجيييييييييير�ء 

�لمتحانات �لإلكرتونية.
وقييييد �يييصيييارك يف �لييييييدور�ت 
جميييميييوعييية ميييين �أعييي�يييصييياء هيييييئيية 
�لييتييدرييي�ييس بييالييكييلييييية وعيي�ييصييو�ت 
هيييييئيية �لييتييدرييي�ييس بيياليي�ييصيياميير من 

خالل وحدة �لت�صال �ملرئي.
�أحمد �لبهي�سي

نادي العمل 
التطوعي

�أقييييييام نيييييادي �لييعييمييل �لييتييطييوعييي 
بييياجلييياميييعييية، �ليييليييقييياء �لييتييفيياعييلييي 
�إد�رة  ميييديييير  بييحيي�ييصييور  �ليييثييياين 
دميح  �آل  �صالح  علي  �لأن�صطة 
�رائ����������د الأن�������دي�������ة ب���ال���ن�������ش���اط 
�ليييييطيييييالبيييييي �لأ�يييييييصيييييييتييييييياذ ر�ئيييييييد 
�لعمل  نييادي  ومقرر  �لقحطاين 
علي   طيييارق  �لييدكييتييور  �لتطوعي 
�ليييينييييادي  �ليييليييجيييان يف  وروؤ�ييييييصيييييياء 

وطاقم �لعمل. 
ونيييوقييي�يييس خيييييالل �ليييليييقييياء، 
�ييصييري عييمييل �ليييينييييادي و�مليي�ييصيياريييع 
�لتي �أقيمت، كما مت طرح بع�س 
�لأفييييكييييار وميينيياقيي�ييصيية �إقييامييتييهييا. 
�لأن�صطة  بع�س  �للقاء  و�صاحب 

�لريا�صية �لتفاعلية .
�سفر �آل م�سروح 

كلية علوم
الحاسب

�حلا�صب  علوم  كلية  د�صن عميد 
�لييرّبيياع  �لييدكييتييور عييبييد�هلل  �لآيل 
�لييربنييامييج �لييتييدريييبييي لأعيي�ييصيياء 
هند�صة  بق�صم  �لييتييدرييي�ييس  هيئة 
بح�صور  وذلييك  �لآيل   �حلا�صب 
�صا�صي  �لييدكييتييور  �لق�صم  رئييييي�ييس 

كومارن.
ويييييهييييدف �لييييربنييييامييييج �إلييييى 
نييقييل �خليييييرب�ت بيييني �لأعييي�يييصييياء، 
�لعلمي.  م�صتو�هم  من  و�لييرفييع 
�لتدريب  هذ�  تقدمي  و�صي�صتمر 
�أع�صاء  كافة  مب�صاركة  �أ�صبوعيا 

�لق�صم.  
�أحمد �لبهي�سي

كلية
 التربية

 ن����ظ����م ال����ن���������ش����اط ال����ط�����ب����ي 
بيييكيييلييييييية �لييييرتبييييييييية حمييييا�ييييصييييرة  
لييييلييييطييييالب بييييعيييينييييو�ن »نييي�يييصيييائيييح 
عميد   تيييييربيييييويييييية«  بيييحييي�يييصيييور 
�آل  �لييييدكييييتييييور حميييميييد  �ليييكيييلييييييية 
من  وعدد  �لكلية  �صفر�ن ووكيل 
بالكلية.  �لتدري�س  هيئة  �أع�صاء 
حر�صا  �لن�صاطات   هييذه  وتيياأتييي 
من �لكلية على تطوير طالبها  

ولقائهم و�لتو��صل معهم  .
حممد �آل هطال

كلية علوم
الحاسب

 بيييحييي�يييصيييور عيييميييييييد كيييلييييييية عييلييوم 
�لدكتور عبد�هلل  �لآيل  �حلا�صب 
�ليييييرّبييييياع، ومبييي�يييصييياركييية �ليييوكيييالء 
وروؤ�ييصيياء �لأٌقيي�ييصييام، نظمت وحدة 
�ليييعيييالقيييات �ليييعيييامييية و�لإعيييييييالم 
بالكلية، �للقاء �لجتماعي �لأول 
ملن�صوبي �لكلية للف�صل �لدر��صي 
�حليييييايل وذليييييك بييينيييادي �أعيي�ييصيياء 

هيئة �لتدري�س.
 بد�أ �للقاء بكلمة ترحيبية 
ميييين �ليييعيييميييييييد بييياأعييي�يييصييياء هيييييئيية 
�ليييتيييدريييي�يييس �جلييييييدد �مليينيي�ييصييمييني 
حديثاً، وحتدث فيها عن �أهمية 
�أنها  مبينا  �لييلييقيياء�ت،  هييذه  مثل 
تيييوفييير بيييييئيية جيييييييدة لييلييتييو��ييصييل 
وتبادل  �لأع�صاء  بني  و�لتعارف 
اخل���ربات �ال��ث��ق��اف��ات، ث��م تنا�ل 
�لع�صاء تاله لقاء  �جلميع طعام 
بع�س  للنقا�س وممار�صة  مفتوح 

�لأن�صطة �لريا�صية.
�أحمد �لبهي�سي

العلوم واآلداب
بمحايل عسير

�لييطييالبييي بق�صم  �ملييجييليي�ييس  عييقييد 
�ليييليييغييية �لإجنيييليييييييزيييية يف كييليييييتييي 
و�ملجتمع   و�لآد�ب  �لييييعييييلييييوم 
�لأول،  �جتماعه  ع�صري  مبحايل 
برئا�صة  �لكلية  مقر  يف  مييوؤخيير�، 
�ل�صيد  �لييدكييتييور  �ملجل�س  رئي�س 
�لجتماع  وتناول  �صقف.  حممد 
�مليييجيييالييي�يييس  يف  �إجنيييييييييييازه  مت  ميييييا 
�لييي�يييصيييابيييقييية، وميي�ييصييكييليية �زدحيييييييام 
يييعييانيييييه بع�س  �ليييقييياعيييات، ومييييا 
�ليييطيييالب مييين �ييصييعييوبيية يف تعلم 

�لإجنليزية.
�بر�هيم �لهاليل

كلية العلوم
واآلداب بيشة

عقد ق�صم �لفيزياء بكلية �لعلوم 
بييييي�ييصيية  يف  بييياجلييياميييعييية  و�لآد�ب 
بييرئييا�ييصيية �لييدكييتييور حمييمييد بهاء 
�ليييديييين، جييليي�ييصيية عييلييمييييية �ألييقيياهييا 
�لأ�صتاذ �مل�صاعد بالق�صم �لدكتور 
�أحيييميييد عييبييد �لييبييا�ييصييط بييعيينييو�ن 
»حماكاة مونت كارلو �لعك�صية«.

در��ييصيية  �جلل�صة  وت�صمنت 
تييركيييييب مييركييبييات زجيياجييييية من 
�جلييييريمييييانيييييييييوم �ييصيييييلييييينيييييوم يف 
با�صتخد�م  �لمييورفييييية  حييالييتييهييا 
�لعك�صية  كييارلييو  مييونييت  حميياكيياة 
مييعييتييمييدييين عيييليييي نيييتيييائيييج حيييييود 
�أطياف  �ل�صينية وكذلك  �لأ�صعة 
�أن  �لدر��صة  من  و�ت�صح  ر�ميين. 
رباعي  عبارة عن هرم  �لرتكيب 

من �جلرمانيم مع �ل�صيلنيوم.

كلية التربية
 بيشة

�أقيييييمييت �لأربييعيياء �ملييا�ييصييي جل�صة 
�لتعليم  تقنيات  لأ�ييصييتيياذ  علمية 
�مل�صاعد وكيل كلية �لرتبية بفرع 
�جلامعة يف بي�صة، �لدكتور عامر 
بيين ميييرتك �ييصييييياف حتييت عيينييو�ن 
�لت�صميم  مهار�ت  تو�فر  »مييدى 
�ليييتيييعيييليييييييميييي لييييبيييينيييياء �مليييييقيييييرر�ت 
مر�كز  �أمناء  لييدى  �لإلكرتونية 
�لعربية  باململكة  �لتعلم  م�صادر 
�جلل�صة  وقد ح�صر  �ل�صعودية«. 
تقنيات  ق�صم  �أعيي�ييصيياء  �لعلمية 

�لتعليم.
د. جالل عي�سى

ين
لبن

ت ا
ليا
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قهوة،  فنجاين  وطلبنا  مقهى  �إلييى  و�صديقي  �أنييا  »دخييلييت  �أحييدهييم:  يقول 
خم�شة  ن��ري��د  امل��ق��ه��ى:  ل�شاحب  ف��ق��ال  اث��ن��ان  دخ��ل  جال�شان  نحن  �بينما 

فناجني من القهوة، �علق ث�ثة منهن!
ثم دخل اأربعة �طلب اأحدهما �شبعة فناجني ث�ثة منهن معلقة!

خييارج  �جلميلة  �لطبيعة  �إلييى  وننظر  نتحدث  و�صديقي  �أنييا  وبينما   
املقهى  �شاحب  من  يقرتب  قدمية  رث��ة  م�ب�س  يلب�س  برجل  ف��اإذا  املحل، 

وي�صاأل: هل يوجد فنجان قهوه معلق؟
نييابييويل  مييدييينيية  تقليد يف  �لييقييهييوة   فيينييجييان  تعليق  �أن  علمنا  وبييذلييك 
�للذين ل  للفقر�ء  �آخر معلق لحقا  �أحدهم فنجان قهوة مع  فيه  يطلب 

ي�شتطيعون دفع ثمنه.
 وقد �نت�صر هذ� �لتقليد موؤخر� يف عدد من �لدول و�أ�صبحت توجد 

�صندويت�صات ووجبات خفيفة معلقه«.
ي�صتطيع  بيياأن هناك من ل  �لنا�س  ي�صعر  �لييذي  �لتقليد �جلميل  هذ� 
�صر�ء فنجان قهوة �أو تناول وجبة خفيفة من �أب�صط �لأعمال �خلريية �لتي 
ي�صتطيع �لكل تقدميها بكل ب�صاطة، فهي ل حتتاج �إلى �أي جمهود يذكر. 

فقط �دفع �لثمن م�صاعفا لطلبك و�صياأتي من يحتاج لذلك �لطلب.
وتطبيق هذ� �لعمل يف مطاعمنا وحمالتنا �صيكفي �لكثري من �لنا�س 
كل  يف  معهم  �ملجتمع  بتعاطف  ي�صعرون  كما  �مل�صاألة  وذل  �ل�صوؤ�ل  حاجة 

�أحو�لهم.
وعند قر�ءة �ملقدمة �لتي تتحدث عن عمل �أهل نابويل وما يقدمونه 
مثال  �أعطي  يجعلني  هييذ�  فيياإن  للمحتاجني،  �لطلبات  لبع�س  تعليق  من 

ب�صيطا على ما ميكن �أن نقوم به من عمل خريي.
فعندما يذهب �أحدنا هو و�أفر�د عائلته �لتي ل يتجاوز عددها خم�صة 
اأنفار اإلى مطعم لتنا�ل �جبة ما، فاإنه يطلب لنف�شه ما يكفي لع�شرة ثم 
ياأكلون ما يكفيهم ويرتكون �لباقي يذهب لأكيا�س �لقمامة، ولو طلب من 
�ملبا�صر يف �ملطعم لف ما تبقى من �لطعام و�أخييذه معه  ليت�صدق به على 

حمتاج  يف طريقه، حلقق بذلك �لعمل �ل�صيء �لكثري.
يتم  التي  الإلكرت�نية  �الأج��ه��زة  �الأث���اث  امل�ب�س  ذل��ك  على  �ق�س 
رميها، �إذ ميكن �خت�صار م�صافات كبرية لتعليم �صغار �ل�صن بد�يات �لعمل 
�لتطوعي و�أعمال �خلري �لتي �صتنعك�س على �صخ�صيتهم  يف �لكرب، وبذلك 
�صيتعود �ملجتمع و�صيعرف باأن هناك �أعمال خريية ب�صيطة ل تكلفه �صيئا 
فيعتربها و�جبات يجب �أن يقوم بها جتاه كل حمتاج وي�صبح لدينا �لكثري 

من �لأ�صياء �ملعلقة.

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

فنجان القهوة المعلق

من
إجاباتك

• �ال�سم  كامال؟
فاطمة عبد �هلل �آل �أحمد.

• جهة �لعمل؟ 
كليتا �لعلوم و�لآد�ب

و�ملجتمع برجال �أملع.

• �أ�سرتك ومكانتها يف حياتك؟ 
�أ�صرتي هي حياتي.

• يوم ال تن�سينه؟
علميا، يوم ح�صويل على درجة 

�لبكالوريو�س.

• و�جتماعيا؟
يوم �قرت�ين ب�صريك حياتي.

• كم �ساعة تق�سينها
�أمام �النرتنت يوميا؟

ثماين �شاعات من �شمنها
�صاعات �لعمل.

 • �آخر كتاب قر�أته؟
قوة عقلك �لباطن

للدكتور جوزيف مرييف.

• كتابك �ملف�سل؟
كتاب �ل�صر.

• �سفي نف�سك
باأقل �لكلمات �ملمكنة؟

طموحة ومثابرة.

• مب تق�سني فر�غك؟
يف تطوير مهار�ت

�للغة �لإجنليزية، و�لقر�ءة
يف جمايل �لعلمي.

• نقاط القوة لديك؟
�لإ�صر�ر و�لتحم�س ملعرفة

كل ما هو جديد.

• �سعارك يف �حلياة؟

ل ميكن �لو�صول �إلى �لنجاح
دون �ملرور مبحطات �لتعب

و�لف�صل و�لياأ�س.

• �أ�سخا�ص �أثرو� يف حياتك؟
و�لدي �أطال �هلل عمره

وبارك له فيه.

• مو�سوعات بحثية
تهتمني بها؟

جمال قو�عد �لبيانات.

• ماذ� تعني لك
جامعة �مللك خالد؟
بد�ية حلم مل يكتمل.

• ن�سيحتك
للطالبة �جلامعية؟

كوين �لتي ت�صنع �لفرق.. �ملرحلة 
�جلامعية �أولى �خلطو�ت يف حتمل 

�مل�صوؤولية.

الماجستير آلل شريم
ح�صل مدير �لإد�رة �لفنية باجلامعة 
�صرمي  �آل  جابر  بن  م�صعل  �ملهند�س 
�لإد�رة من  �ملاج�صتري يف  على درجة 

جامعة �لفي�صل.. بالتوفيق.

»رزق جميل« يشكر 
كلية المجتمع بأبها

تقدمت �إد�رة م�صروع باب رزق جميل  
بال�صكر لعميدة كلية �ملجتمع للبنات 
باأبها على �لتعاون مع �مل�صروع  ومد 
يد �لعون و�مل�صاعدة. وت�صمن خطاب 
باأن  �لكلية  مل�صوؤولت  �لدعاء  �ل�صكر 
يييجييعييل ميييا بييذليينييه مييين ميييعيييروف يف 

ميز�ن ح�صناتهن.

لقب الطالبة المثالية 
لـ »ود علي«

تلقت �لطالبة  ود ح�صن �صعيد علي 
�ملتخرجة يف ق�صم �ملخترب�ت �لطبية 
بكلية �ملجتمع للبنات يف �أبها خطاب 
�ييصييكيير ميين قيي�ييصييم �لييتييدريييب مبخترب 
م�صت�صفى ع�صري �ملركزي، حل�صولها 
خالل  �ملثالية  �لطالبة  لقب  عييلييى  

فرتة �لتدريب. مزيد� من �لتفوق.

البحث عن اسم لمولود
عيييبيييد�هلل  مييينييي�يييصيييور  �لأ�ييييصييييتيييياذ  رزق 
�ملوظفني  �صوؤون  �إد�رة  من  �لب�صامي 
مبولود ل يز�ل يبحث له عن ��صم..   

�أقر �هلل به عيني و�لديه.

عقد قران
عقد  مت  و�لأ�صدقاء  �لأهييل  بح�صور 
قر�ن �لأ�صتاذ �بر�هيم �لعا�صمي من 
�أع�صاء هيئة �لتدري�س.  �إد�رة �صوؤون 
كييييذلييييك، مت عيييقيييد قييييييير�ن �لأ�يييصيييتييياذ 
�إد�رة  ميين  �لع�صا�صي  �أحييمييد  ميياجييد 

�ملتعاقدين.. �لتوفيق و�ل�صعادة.

تكريم آل مزهر
�آل  علي  عبد�هلل   �لأ�صتاذ  تكرمي  مت 
�ملييوظييفييني  �يييصيييوؤون  �إد�رة  ميين  مييزهيير 
لإجنيييييييييييييازه ميييييهيييييام عييييمييييلييييه وجلييييييده 

و�جتهاده.

ديم في منزل ثابت
عييبييد�هلل مثيب   �ييصييعييد  �لأ�ييصييتيياذ  رزق 
مبولودة   �ملوظفني  �صوؤون  �إد�رة  من 
�أطلق عليها ��صم  »دمي«، جعلها �هلل 

من مو�ليد �ل�صعادة.
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حوار:  سماح محمود

فاطمة عبد اهلل
آل أحمد

محمد يبهج
منزل العضاضي

�هلل  عبد  مرعي  يحيى  �لأ�صتاذ  رزق 
�لعيا�صي، �أحد من�صوبي كلية �لطب، 
بطفل �أ�صماه ) حممد (..  جعله �هلل 
من مو�ليد �ل�صعادة.. جعله �هلل من 

مو�ليد �ل�صعادة.

الزبالي في ذمة اهلل
و�أع�صاء  ووكيال  عميد�  �ل�صيدلة  كلية  تتقدم 
حزينة  عييز�ء  بر�صالة  وموظفني  تدري�س  هيئة 
د�خييل  �هلل  ردة  �صليمان  �لكلية  طييالييب  وفييياة  يف 
�لييييزبييييايل،  �ييصييائييلييني �مليييوليييى �أن يييتييغييمييده بييو��ييصييع 
�إنا هلل   ... و�ل�صلو�ن  �ل�صرب  �أهله  رحمته ويلهم 

و�إنا �إليه ر�جعون.
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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

طالبة علوم وآداب محايل زكية العسيري:

سأدافع عن المرأة
تحت توقيع »غيمة«

سارة القحطاني

�أكملت  تكتب،  وهييي  �لثانوية  �ملرحلة  منذ 
ع�صق �لكتابة يف �ملرحلة �جلامعية وو�صلت 
عيي�ييصيير�ت  جعبتها  ويف  �لييثيياميين  لييلييميي�ييصييتييوى 

�ملقالت.
كييمييا  �أو  �ليييعييي�يييصيييريي  �ليييطييياليييبييية  زكييييييية 
�لأملعي، وغيمة  ��صم غيمة  لنف�صها  �ختارت 
ع�صري، �صنعت من نف�صها كاتبة من خالل 

تخ�ص�صها بق�صم �للغة �لعربية باجلامعة.
تيييييقيييييول �لييييطييييالييييبيييية بيييكيييلييييييية �ليييعيييليييوم 
و�لآد�ب)حمييييياييييييل عيي�ييصييري(، غيييييميية �لأملييعييي 
»�أعيي�ييصييق �لييكييتييابيية حليييد �جلييينيييون و�ييصيياعييدت 
�ليييييقييييير�ءة و�ليييتيييبيييحييير يف جميييال  نييفيي�ييصييي يف 
�لدعم  ولقيت  �ملقالت،  وكتابة  �ل�صحافة 
�مليييعييينيييوي مييين �أ�يييصيييرتيييي، وبييعيي�ييس �ملييقييربييني 
�ملهتمني بالثقافة  �لذين �أ�صرو� كثري� على 
�أرفيي�ييس فكرة  كنت  �أنني  �إل  �أكييتييب،  ما  ن�صر 
در��صتي،  عيين  �أن�صغل  ل  حتى  د�ئييمييا  �لن�صر 
ولكن �لآن عندما و�صلت للم�صتوى �لأخري، 

قررت �لتفرغ للكتابة وللن�صر«. 
�لعلوم  كلية  منت�صبة يف  »�أنييا  و�أ�صافت 
و�لآد�ب يف حمايل، و�أجد كل �لهتمام من 
�لعربية،  �للغة  �أنه يف يوم  و�أذكيير  �لأ�صاتذة، 
قررو� �أن �أمثلهم ب�صفتي طالبة لغة عربية 
عليهم  �أعيير�ييس  مل  �أنني  علما  عنهم،  نيابة 

مقالتي لأ�صتفيد من �آر�ئهم فيها«. 
اأث���رت يف حت�شن  اأك��ر �شخ�شية  �ع��ن 
لييغييتييهييا �لييعييربييييية، قييالييت غيييييميية »�لييدكييتييورة 
�صوز�ن حو��س كانت حري�صة جد� على �للغة 
تبدي  غ�صبها  كانت  �أنها  لدرجة  �لعربية 
من بع�س �لطالبات �إذ� علمت با�صتخفافهن 

باللغة �لعربية«.
�ليييكيييثيييري ميين  وتيييابيييعيييت »يف ر�يييصيييييييدي 
�لقابل  �أن  نظري  وجهة  ميين  لكن  �ملييقييالت 
لييليينيي�ييصيير ميينييهييا ييييقيييارب حيييييييو�يل 15 مييقييال، 
ملا  ذ�تي  و�لباقي عبارة عن متتمات ور�صد 
��شغوط  �اأحا�شي�س  م�شاعر  م��ن  ب��ه  من��ر 

حياتية عابرة«.
وقييالييت »�أغيييليييب مييقييالتييي تييييدور حييول 
�ملر�أة وحقوقها يف جمتمع يرى �أنها لي�صت  
�أكرث من مربية، كما كتبت عن �صلبيات من 

و�قع جمتمعنا«.
�أتييخييفييى حتت  �أن  و�أ�يييصيييافيييت »فيي�ييصييلييت 
��يييصيييم ميي�ييصييتييعييار بييينييياء عيييليييى رغيييبييية �لأهيييييل 
لزلييت  باأنني  ذلييك  عللو�  �لييذييين  و�ملقربني 
وعيينييفييو�ن  �ييصييبييابييي  بيييد�يييية  يف  نظرهم  يف 
�أو م�صكالت من  �أذى  �صباي، وقد يلحقني 
بييد�ييية  بع�س مييقييالتييي، ولأنيينييي لزليييت يف 
م�صو�ري �ل�صحفي، و�أي�صا حتى ل يلحقني 

�صرر �صخ�صي من بع�س �لأ�صخا�س«.
�ملييقييالت عن  كتابة  �أف�صل  »ل  و�أكيييدت 
ر�ئحة  وبييني  بيني  لأن  �لكمبيوتر  طييريييق 
�أ�صعر  ب�صدق  ل  كما  خييفييي،  ع�صق  �لييييورق، 
�لييكييتييابيية وبييييتييييو�رد �ملييييفييييرد�ت و�لإبييييييييد�ع �إل 
مبييد�عييبيية �لييقييلييم وتيي�ييصييطييري متييتييميياتييي على 

ر�ئحة �لورق«.
ت��اأث��رت  ال��ت��ي  ال�شخ�شيات  اأك���ر  �ع��ن 
�لأ�صتاذ  »يعد  قالت  كتاباتها  يف  غيمة  بها 
ت���رك���ي ال���دخ���ي���ل اأك������ر ���ش��خ�����ش��ي��ة اأث�����رت 
عييامل  و�أهييييم  قيييدوة يل يف  �صخ�صيتي  عييلييى 

�ل�صحافة وكتابة �ملقالت«.
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سلمان العلي 

�أمين ح�صني ع�صريي، �لطالب  يجمع 
بكلية �للغات و�لرتجمة بني �أكرث من 
موهبة، فهو �إلى جانب �لر�صم، يجيد 
�صغوف  �أنييه  كما  و�لت�صوير،  �لت�صميم 
بييالييفيين، ميييلييك �ليييقيييدرة عييلييى �لإبيييييد�ع 

و�بتكار �جلديد.

كيف �كت�سفت موهبتك؟ 
كل  على  �ل�صيطرة  �أحيييب  �صغري  ميين 
و�لتعبري  �ل�صخ�صية،  حياتي  تعابري 
عن ذ�تي بالر�صم و�لتنف�س من خالله 

و�لعمل على تطوير نف�صي.

ومتى بد�أت؟
�لبتد�ئية  �ملرحلة  من  كانت  بد�يتي 
�لفنية  �لييرتبييييية  ميييدر�يييس  مييين  بييدعييم 
فهو من طور بد�خلي كيفية �لهتمام 
وجعلني  دعمي  على  وعمل  مبوهبتي 
بيييد�أت  حييتييى  و�أدو�تييييييه  للر�صم  �صديقا 
�أ�صعر باأن �لر�صم �أ�صبح جزء� مهما يف 
دونييه،  من  �لعي�س  �أ�صتطيع  ل  حياتي 

بل �أ�صبح متنف�صا �أق�صده حينما �أ�صعر 
باململ.

هل لك م�ساركات ر�سمية؟ 
لييييي�ييس لييييدي �أييييية ميي�ييصيياركييات، فييياأنيييا مل 
�أجيييد �لييدعييم و�لييتييوجيييييه �لييييالزم �لييذي 
ييي�ييصييجييعيينييي عيييليييى تييييقييييدمي �أعيييييميييييال يف 
و�أعلم  غييريه،  �أو  ملحرتفني  م�صاركات 
متاما �أن هناك �أماكن لتنمية �ملو�هب، 
ولييكيين �أوقيياتييهييم غييري حمييييددة يف ظل 
وجود »�صلليات« تنظمها كيفما �صاءت، 
ييييز�ل يتملكني  ذليييك، ل  �إليييى  �إ�ييصييافيية 
�خليييييوف مييين عييييدم قيييبيييول ميييا �أر�ييصييمييه 
مثال، وذلك يعود �إلى �أنني مل �أجد ما 
يهتم مبوهبتي ويعمل على تطويرها 
�لوقت �حلييايل، وقد يكون للخوف  يف 
مييين �ييصييوء �ل�ييصييتييقييبييال دور� مييهييمييا يف 
�أي من  �أعييمييال يف  بيياأييية  �مل�صاركة  عييدم 

�ملنا�صبات.

ما طموحك يف �لفن �لت�سكيلي؟ 
كبار  قييائييميية  �صمن  �أ�ييصييبييح  �أن  �أمتيينييى 
�أطييور  و�أن  و�لييعييامل  باململكة  �لفنانني 

نييفيي�ييصييي و�أدعيييييييييم كييييل ميييو�هيييبيييي حييتييى 
�أمتكن من ت�صريف وطني يف �ملعار�س 

�لدولية.

وماذ� عن �أماين
�ملرحلة �حلالية؟

�أكيييادمييييييييات  تيييكيييون هييينييياك  �أن  �أمتييينيييى 
�لييتيي�ييصييكيييييلييي يف جميع  �ليييفييين  لييتييعييليييييم 

م�صابقات  تنظم  و�أن  �ململكة  مناطق 
فيها  �مليي�ييصيياركيية  مييوهييوب  كييل  ي�صتطيع 

دون تعقيد�ت �أو و�صاطات.

�لوقت �ملف�سل لديك للر�سم؟ 
�لر�صم لي�س له وقت حمدد لكن غالبا 
ما �أر�صم بعد منت�صف �لليل حيث يعم 
لييوحيياتييي  مييع  بال�صفر  فييياأبيييد�أ  �ليييهيييدوء 

و�أعيييييييرب عيييين �أحيييا�يييصييييييي�يييصيييي  بييطييريييقييي 
�خليييا�يييصييية. و�أحيييييييانيييا قيييد �أر�ييييصييييم على 
دفييرتي �أو �أييية ورقيية و�أنيييا يف �جلامعة 
كالق�صيدة  فالر�صم  حما�صرة،  �أنتظر 

�لتي تاأتي بال مقدمات.

�ل�سعوبات �لتي تو�جهك؟
جهات  وجود  وعدم  �لإمكانيات  �صعف 
عييدد�  ��صتثنينا  مييا  �إذ�  �ملييو�هييب  تييقييدر 
حمدود� من �ملوؤ�ص�صات تكتفي بتقدمي 

�لدعم �ملعنوي للمو�هب.
�أدو�ت  تيييوفيييري  يف  قيييلييية  وهيييينيييياك 
�لييير�يييصيييم حيييييييث �إنييييهييييا غيييالييييييية �لييثييميين، 
�إ�يييصيييافييية �إليييييى عييييدم وجيييييود خيييييرب�ت يف 
جمال �لر�صم لتنمية �ملو�هب، ونق�س 
�لييبييعييثييات �لييفيينييييية �إليييى �خلييييارج لييزيييادة 

�لثقافة �لفنية.

ماذ� تنتظر من �جلامعة؟ 
و�أن  مرتفع  مبعدل  �أتييخييرج  �أن  �أمتنى 

تكون �جلامعة د�عما �أول ملوهبتي.
فعاليات  تنظيم  منها  �أنتظر  كما 
وميييعيييار�يييس تييخيي�ييس �ليييفييين �لييتيي�ييصييكيييييلييي  

مو�هب  لتنمية  �صاحلة  بيئة  وتييكييون 
�لطالب.

حدثنا عن مو�هبك �الأخرى؟
�لت�صوير  �أي�صا  �أجيد  �لر�صم،  بجانب 
�أن  و�أرى  و�لييتيي�ييصييميييييم،  �لييفييوتييوغيير�يف 
ه���ن���اك ع����ق���ة �ث���ي���ق���ة ب����ني ال��ر���ش��م 
جميعها  فهي  و�لت�صميم  و�لت�صوير 
يكون  �أن  بال�صرورة  لي�س  لكن  فنون، 
�أنييه  كييمييا  �أو م�صمما  ميي�ييصييور�  �ليير�ييصييام 
�مليي�ييصييور  ييييكيييون  �أن  بيييالييي�يييصيييرورة  لييييي�ييس 

ر�صاما �أو م�صمما.

كلمة.. ملن توجهها؟ 
ليييالأ�يييصييير، و�أمتييينيييى مييين كيييل �أ�يييصيييرة �أن 
مو�هبهم  تنمية  على  �أطفالها  ت�صجع 
ميين خييالل حتفيزهم وتييوفييري كييل ما 
�لتوجه  عييلييى  وم�صاعدتهم  يييلييزمييهييم، 
�إليييى �ليينييو�دي و�ملييوؤ�ييصيي�ييصييات �لييتييي تهتم 
�لأجييييو�ء  لييهييم  تهيئ  و�أن  مبييو�هييبييهييم، 
�لييييالزميييية مليييميييار�يييصييية مييييا ييييحيييبيييون ميين 
هو�يات ومهار�ت على �أن ل ياأتي ذلك 

على ح�صاب در��صتهم �لأ�صا�صية.

تمنى أن يحظى كل موهوب
بالرعاية الالزمة

الطالب أيمن عسيري: 
أرسم وأصمم وأصور

وال أجد اهتماما 



أنشطة طالبية

قضايا أكاديمية تهم الطالب والطالبات
عند اعتذاري عن الفصل 

الصيفي، هل يحتسب
ذلك من عدد مرات
االعتذار المستحقة

بموجب النظام؟
�لدر��صة  عن  �لعييتييذ�ر  يحت�صب  ل 
يف �لييفيي�ييصييل �ليي�ييصيييييفييي �ييصييميين عييدد 
�ملر�ت �لتي يحق للطالب �لعتذ�ر 
�لدر��صي  �لف�صل  در��ييصيية  عن  فيها 
)3 مر�ت(ولكن �لعتذ�ر عن مقرر 
يف �لف�صل �ل�صيفي يحت�صب �صمن 
بالعتذ�ر  للطالب  �مل�صموح  �لعدد 

عنها .

هل يحق االعتذار
عن أكثر من مقرر

في فصل دراسي واحد؟
تيينيي�ييس �ليييالئيييحييية عيييليييى �أنييييييه ميييكيين 
للطالب �لعييتييذ�ر عيين مييقييرر و�حييد 
�أن ل  �لييفيي�ييصييل عيييليييى  فيييقيييط خيييييالل 
بعد  �ملتبقية  �ليييوحيييد�ت  عيييدد  يييكييون 
�أقييل من 12 �صاعة وتخت�س  �حلييذف 
بالنظر  �لطالبية  �مل�صكالت  جلنة 
يف �حلييييييالت �ليييتيييي يييتييم فيييييهييا طلب 

�لعييييتييييذ�ر عييين �أكيييييرث مييين ميييقيييرر يف 
ف�صل در��صي و�حد.

ما الفرق بين االعتذار
عن فصل دراسي وتأجيله 

وأيهما أفضل؟
�لييدر��ييصيية  بييتيياأجيييييل  �لييطييالييب  ين�صح 
بعدم  يعلم  كييان  �إن  در��ييصييي،  لف�صل 
�لف�صل  لذلك  �لييدر��ييصيية  ميين  متكنه 
�لييييدر��ييييصييييي، وييييتيييم تيييقيييدمي �لييطييلييب 
�إلييكييرتونيييييا عيين طييريييق �لييبييو�بيية قبل 
وتنتهي  �لدر��صي  �لف�صل  ذلييك  بييدء 
فييييييرتة ��يييصيييتيييقيييبيييال طيييليييبيييات تييياأجيييييييل 
من  �لأول  �لأ�صبوع  بنهاية  �لدر��صة 
كل ف�صل در��صي، ول يحت�صب �صمن 
�لربنامج  ل�صتكمال  �لنظامية  �ملدة 

�لدر��صي.
�أمييييييا �لعييييييتييييييذ�ر، فيييهيييو و�ييصيييييليية 
�ملقرر�ت  جميع  يف  �لر�صوب  لتفادي 
�لدر��صي  �لف�صل  لييذلييك  �لييدر��ييصييييية 
يحول  �أمييير  �أي  للطالب  عيير�ييس  �إن 
وميكن  �لدر��صة،  يف  ��صتمر�ره  دون 
�لدر��صة  عن  �لعتذ�ر  طلب  تقدمي 
لف�صل در��ييصييي ميين �لأ�ييصييبييوع �لثاين 
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وحتى قبل خم�صة �أ�صابيع من بد�ية 
�حت�صابه  ويتم  �لنهائية،  �لختبار�ت 
�ييصييميين �ملييييدة �ليينييظييامييييية ل�ييصييتييكييمييال 
�ليييربنييياميييج �ليييدر��يييصيييي ويييتييبييع ذلييك 
تيييوقيييف �يييصيييرف �مليييكيييافييياأة �ليي�ييصييهييرييية 
كلتا �حلالتني تخ�صع  للطالب. ويف 
قبل  ميين  و�إقيييير�ر  مليير�جييعيية  �لطلبات 
�لطالب  فيها  يييدر�ييس  �لييتييي  �لييكييلييييية 
�أي  �إلى  باللجوء  �لطالب  ين�صح  ول 
منهما �إل يف حال عدم �ملقدرة نهائيا 
ذلك  لأن  �لدر��صة  يف  �لنتظام  على 

�صيوؤدي حتما لتاأخري تخرجه.

هل يحق للطالب
أو الطالبة التحويل
من جامعة ألخرى؟

ن���ع���م، �ف����ق ال�������ش���ر�ط ال���ت���ي ي��ق��ره��ا 
�لكلية  ومبو�فقة  �جلامعة،  جمل�س 
�لتحويل  يف  �لييطييالييب  يييرغييب  �لييتييي 
�إليها، و �أن يكون �لتقدمي يف �لفرتة 

�ملحددة ل�صتقبال طلبات �لتحويل.

هل يتم احتساب جميع 
المقررات التي درسها

في جامعته لو تمت 
الموافقة على تحويله 

لجامعة اخرى؟
للكلية  �لطالبة  �أو  �لييطييالييب  يييقييدم 
�مليييحيييول �إليييييهييا بييو�ييصييف لييلييمييقييرر�ت 
وللكلية  در��ييصييتييهييا  ليييه  �ييصييبييق  �لييتييي 
�ملو�فقة على معادلتها مبا يتنا�صب 
ميييع ميييقيييرر�ت �خليييطييية، عييلييى �أن ل 
�ملعادلة ما ن�صبته  �ل�صاعات  تتجاوز 
40%من خطة �لطالب يف �جلامعة 

�ملحول �إليها.

هل بإمكان الطالب
أو الطالبة معادلة

مقررات درسها زائرا
في جامعة أخرى
من دون الحصول

على موافقة جامعة
الملك خالد؟

در�صه  مقرر  �أي  معادلة  تتم  ليين  ل، 
مامل  �أخيييرى  جامعة  �أي  يف  �لطالب 
�مللك  جامعة  مييو�فييقيية  على  يح�صل 
�لكلية  مييو�فييقيية  عييلييى  �ملبنية  خييالييد  

�لتي يدر�س فيها �لطالب.

هل يدخل التقدير
الذي يحصل عليه

الطالب أو الطالبة
في السنة التحضيرية
في احتساب معدله 

التراكمي؟
بدخول  �لنظام �حلايل  يق�صي  نعم، 
معدل �لطالب يف �ل�صنة �لتح�صريية 

يف �حت�صاب معدله يف �جلامعة.

ما الحد األعلى من
الساعات التي أستطيع 

تسجيلها في فصل دراسي 
عندما أكون خريجا

أو خريجة؟
تيينيي�ييس �ليييالئيييحييية عيييليييى �أنييييييه ملييدييير 
�ملو�فقة  يفو�صه،  من  �أو  �جلامعة، 
عييلييى زيييييييادة �حلييييد �لأعييييلييييى لييعييبء 
�لييطييالييب �ملييتييوقييع تييخييرجييه مبيييا ل 
�صاعة، وتنظر عمادة  يتجاوز )24( 
�لقبول و�لت�صجيل يف تلك �لطلبات 
ب�شرط ح�شول الطالب اأ� الطالبة 
يدر�س  �لييتييي  �لكلية  مييو�فييقيية  على 

فيها.

ما الحد األعلى
من الساعات التي

يمكن تسجيلها
في الفصل الصيفي؟

�أق�صى عدد �صاعات لأي ف�صل �صيفي 
للطالب  بالزيادة  وي�صمح  �صاعات،   9

اخلريج ب�شرط موافقة العمادة.
هل يمكن لي أن أعرف

إن كنت سأحصل على إنذار 
في الفصل القادم؟

ب�صبب  �إنييييذ�ر  على  �لييطييالييب  يح�صل 
�نخفا�س معدله �لرت�كمي عن �حلد 
�حت�صاب  لييلييطييالييب  �لأدنيييييى، وميييكيين 
�ملعدل �لرت�كمي بافرت��س ح�صوله 
�لتي  �ملييقييرر�ت  تقدير معني يف  على 

يدر�صها حاليا. 

هل أستطيع طلب تغيير 
تخصصي بعد أن تم 

تخصيصي في كلية أو قسم 
ال أرغب في الدراسة فيه؟

تخ�صي�صهم  يييتييم  �ليييذيييين  �ليييطيييالب 
بييعييد �إنييييهيييياء �ليي�ييصيينيية �لييتييحيي�ييصييريييية ، 
يف  �يييصيييالحييييييية  �أي  لييلييكييليييييات  لييييييي�يييس 

االعتذار والتأجيل واالنسحاب وطي القيد والتحويل.. مسائل أكاديمية تشغل بال كل دارس جامعي، حيث يبحث عنها باستمرار بهدف التعرف على أحكامها من خالل الوقوف 
على لوائحها المنظمة رغبة في استثمار الفرص وتفادي المحظور.. آفاق تنشر في األسطر التالية أهم األسئلة الطالبية المتكررة  في هذا الشأن.
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قييبييول حتييويييلييهييم عيين �لييكييليييييات �لتي 
تييغيييييري  �أو  فيييييهييا  تييخيي�ييصييييي�ييصييهييم  مت 
تخ�ص�صهم من ق�صم لآخر، ويقت�صر 
�لنظر يف �أي طلب حتويل على عمادة 

�لقبول و�لت�صجيل.

هل يحق لي التحويل
من كلية إلى أخرى

وما الشروط؟
يييييحييييق ليييليييطييياليييب �لييييتييييقييييدم بييطييلييب 
وفق  �أخيييرى  �إلييى  كلية  ميين  �لتحويل 
فيه  ي�شرتط  الذي  املعتمد،  النموذج 
م��واف��ق��ة ال��ك��ل��ي��ت��ني، �م���ن ث���م ي��ح��ال 
و�لت�صجيل  �لييقييبييول  لييعييمييادة  �لطلب 
التحويل  ���ش��ر�ط  حتقق  م��ن  للتاأكد 
�لطالب  �أن  علما  �إقيير�رهييا،  مت  �لتي 
�إنييهيياء  بعد  تخ�صي�صهم  يتم  �لييذييين 
للكليات  لي�س  �لتح�صريية،  �ل�صنة 
عن  حتويلهم  قبول  يف  �صالحية  �أي 
فيها،  تخ�صي�صهم  مت  �لتي  �لكليات 
حتويل  طلب  �أي  يف  �لنظر  ويقت�صر 

على عمادة �لقبول و�لت�صجيل.

هل يحق للطالب أو الطالبة
أن يطلب مراجعة الدرجة 

التي حصل عليها
في مقرر ما إن اعتقد

أنها تختلف عما يستحق؟
على  �لعييرت��ييس  للطالب  يحق  نعم، 
�لف�صلية  �لأعمال  يف  درجته  من  كل 
�لآلييييية  وفييق  �لنهائي  �لمييتييحييان  ويف 
�لتي ن�صت عليها �لقاعدة �لتنفيذية 
ليييالئيييحييية �لييييدر��ييييصيييية و�لخييييتييييبييييار�ت 
لييلييمييرحييليية �جلييياميييعييييييية يف مييادتيييييهييا 
�ليييثييياليييثييية و�ليييعييي�يييصيييريييين و �لييتييا�ييصييعيية 

�الث�ثني.

أرغب في طلب منحي
فرصة الستكمال دراستي 

فما الجهة التي أطلب
منها ذلك؟

�لكلية �لتي يتبعها �لطالب.

إذا تقدمت بسحب ملفي 
من الجامعة فمتى يحق لي 

التقديم مرة أخرى؟
�إذ� تقدمت ب�صحب �مللف فرتة �لقبول 
يف �ل�صهر �لأول فتعترب من�صحبا من 
�لقبول ويحق لك �لتقدمي للجامعة 
مييتييى ميييا مت �لإعييييييالن عييين فييتييح بيياب 
�شر�ط  �فق  القبول طالبا م�شتجدا 

�لقبول �ملعلنة يف حينه.
�أمييييا �إذ� ميي�ييصييى عييلييى قييبييولييك يف 
من  من�صحبا  فتعترب  �صهر  �جلامعة 
�جلييامييعيية ويييحييق لييك �لييتييقييدم للكلية 
�لقيد  �إعيييادة  بطلب  فيها  قبلت  �لتي 
�لن�صحاب  قبل  �ل�صابق  و�صعك  على 
»وفيييق �لأنييظييميية و �لييلييو�ئييح« �مليييادة 17 

فقرة ) �أ ( و )ب(.
و�إذ� م�صى على طي قيدك من 
�جلامعة �أربعة ف�صول در��صية فيحق 
وفق  م�صتجد  كطالب  �لتقدمي  لييك 
�لييلييو�ئييح و �لأنييظييميية �ملييتييبييعيية يف هييذ� 

�ل�صاأن �ملادة 17 فقرة )ج(.

ما آلية التخصيص بالنسبة 
للطالب غير السعوديين؟

يييعييتييمييد �لييتييخيي�ييصييييي�ييس لييلييطييلييبيية غري 
ال�شعوديني على ث�ثة اأمور:

عليها  قبل  �لتي  �ملنحة  نييوع   •
�لطالب.

لغري  �ملييتيياحيية  �ملييقيياعييد  • عيييدد 
�لييي�يييصيييعيييودييييني بييحيي�ييصييب تييوجيييييه 

وز�رة �لتعليم �لعايل.
للطالب  �لييرت�كييمييي  �ملييعييدل   •

بعد �إنهاء �ل�صنة �لتح�صريية.



إستشارات

يف  يبد�أ  �ملناعي  �جلهاز  فيياإن  »�حل�صبة«  مبر�س  �ل�صخ�س  ي�صاب  عندما 
به  ي�شاب  �ل  املر�س  تتكون مناعة من  ثم  الفري��س، �من  التعرف على 
�لتثقيفي عن  �ملحتوى  �ل�صحة هذ�  وز�رة  �أخييرى. حول ذلك قدمت  مرة 

�حل�صبة:

  �حل�صبة: عدوى فريو�صية  �صائعة ُت�صيب �لأطفال، وميكن �لوقاية منها 
بالتطعيم.

أعراض وعالمات مرض الحصبة 
�لتعر�س  بعد  يوما من   14 �إلييى  �أيييام  �صبعة  بالظهور من  �لأعيير��ييس  تبد�أ 

للفريو�س. وتظهر �لأعر��س على �صكل: 
• حمى.

جافة. • كحة 
�لأنف. يف  • �صيالن 

• �حتقان.
�لعني. ملتحمة  يف  • �لتهاب 

لل�صوء. • ح�صا�صية 
�خلد. جلهة  �لفم  د�خل  بي�صاء  د�خلية  • بقع 

جلدي. • طفح 

مراحل اإلصابة بمرض الحصبة 
�أي  �لييعييدوى، حيث ل يظهر  بعد  يوما   14  -  7 ميين  �مليير�ييس  تييبييد�أ ح�صانة 
�أعر��س �أو عالمات للمر�س على �ملري�س. وعادة ما ترت�وح حمى �حل�صبة 
�صيالن يف  ود�ئما  ما ير�فقها  كحة م�صتمرة،  �صديدة،  �إلى  بني متو�صطة 
�لأنف، �لتهاب ملتحمة �لعني، و�حتقان �حللق. وت�صتمر �حلمى متو�صطة 

ملدة يومني اإلى ث�ثة اأيام.

يف  الظهور  يف  تبداأ  �شغرية  حمراء  نقاط  �شكل   على  الطفح  �ظهر 
اأ�شفل  اإلى  تنت�شر  ثم   ال�شعر،  الأذن �حول منابت  الوجه، خ�شو�شا خلف 

الذراعني �اجلذع، ثم على الفخذين، �اأ�شفل ال�شاقني �القدمني.
�حل�صبة   طفح  ينح�صر  ما  وغالبا  �حلمى،  ترتفع  نف�صه  �لوقت  ويف 

تدريجيا.
�ميكن للمري�س اأن ين�شر العد�ى الفري��شية ل�آخرين ملدة ثمانية 

�أيام تبد�أ من �لأيام �لأربعة قبل ظهور �لطفح.

الفئات األكثر عرضة لمرض الحصبة 
للح�صبة. �ملطعمني  غري  • �لأ�صخا�س 

تنت�صر  حيث  �لنامية  للدول  �مل�صافرين  �ملطعمني  غري  • �لأ�صخا�س 
�حل�صبة فيها.

)�أ(. فيتامني  يف  نق�س  لديهم  �لذين  • �لأ�صخا�س 

المضاعفات 
لالأذن. بكتريي  • �لتهاب 

�أو نق�س  �أو �لولدة �ملبكرة  • م�صكالت يف �حلمل مثل فقد�ن �حلمل 
يف وزن �ملولود عند �لولدة.

• �لتهاب �ل�صعب �لهو�ئية، فاحل�صبة قد توؤدي �إلى �لتهاب �حلنجرة 
�أو �جلدر�ن �لد�خلية �لتي تبطن �ملمر �لرئي�صي للرئتني.

�حل�صبة. ملر�س  �صائعة  حالة  وهو  �لرئوي.  • �للتهاب 
�لدماغ. • �لتهاب 

نوع  وهي  �لدموية،  �ل�صفائح  يف  �نخفا�س  �إلى  �حل�صبة  توؤدي  • قد 
من خاليا �لدم �لتي تعد �صرورية لتخرث �لدم.

التشخيص 
ي�صخ�س �ملر�س من خالل معاينة خ�صائ�س �لطفح �لظاهر على �ملرب�س، 

وعند �ل�صرورة يتم �أخذ عينة من �لدم للتاأكد من �لإ�صابة باحل�صبة.

العـالج
�لتي  �لإجييير�ء�ت  بع�س  هناك  لكن  للمر�س،  نهائي  فعال  عييالج  يوجد  ل 

حتمي �لآخرين من �لعدوى، وهي كالتايل:
بلقاح  �حل�صبة يف مدة  و�لأطفال  باملري�س  �ملحيطني  • يتم تطعيم 
ل تييتييجيياوز 72 �ييصيياعيية ميين �لييتييعيير�ييس لييلييعييدوى؛ وذليييك لييلييوقيياييية من 
�أقل  �لأعيير��ييس  فيياإن  باملر�س  �لإ�صابة  حالة  يف  �أمييا  �حل�صبة،  مر�س 

حدة ويف مدة �أق�صر.
�ملناعة  يعانون من نق�س يف  �لذين  و�لبالغون  و�لأطفال  • �حلو�مل 
للعدوى،  �لتعر�س  �أيييام من  �صتة  باأج�صام م�صادة خالل  يتم حقنهم 

وتعمل على �لوقاية من �حل�صبة �أو �لتقليل من حدتها.

األدوية 
للحر�رة. • خاف�س 

حيوي. • م�صاد 
)�أ(. • فيتامني 

�لإجهاد. ويتجنب  للر�حة  �ملري�س  يخ�صع  �أن  �ملهم  • من 
فقد  لتعوي�س  �لييفيياكييهيية،  وع�صري  �ل�صو�ئل   �ييصييرب  ميين  • �لإكثار 

ال�شوائل اأثناء املر�س.
• �إر�حة �لعينني  بخف�س �صطوة �ل�صوء �أو �رتد�ء �لنظارة �ل�صم�صية، 

حيث يعاين �ملري�س من ح�صا�صية �ل�صوء �ل�صاطع خالل �ملر�س.
�لتي  و�لكحة  �لحتقان  حييدة  لتخفيف  للجو  مرطب  • ��صتخد�م 

يعاين منها �ملري�س.

الوقاية
�ملري�س عن �لآخرين ومنعه من �لحتكاك بهم يف  �ملهم عزل  • من 

فرتة  �لأيام �لأربعة قبل وبعد ظهور �لطفح على �ملري�س.
�ملر�س. من  للوقاية  �حل�صبة(  )لقاح  �لتطعيم  �أخذك  من  • تاأكد 

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.

وزارة الصحة: المصابون بنقص فيتامين )أ(
وغير المطعمين األكثر تعرضا للحصبة

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

استشارة تثقيفية استشارة نحذيرية

»الغذاء والدواء«
تحذر من العسل الملكي

م�صتح�صر  من  �مل�صتهلكني  جميع  و�ليييدو�ء،  للغذ�ء  �لعامة  �لهيئة  حييذرت 
  ETUMAX لذي تنتجه �صركة �إتيوماك�س� Royal Honey »لع�صل �مللكي�«
�ملتجولني  �لباعة  وبع�س  �لعطارة  حمييالت  قبل  من  وت�صويقه  بيعه  ويتم 
له على  يروج  و�لييذي  �لتو��صل �لجتماعي،  و�صائل  وجمهولني عن طريق 

�أنه م�صتح�صر طبيعي.
لها  �لتابعة  باملخترب�ت  متت  �لتي  �لتحليل  نتائج  �أن  �لهيئة  و�أكيييدت  
�أظهرت �حتو�ء م�صتح�صر هذ� �لع�صل �مللكي على مادة Tadalafil �لدو�ئية 
�إ�صر�فه، و�أن  �لتي ت�صتخدم مبوجب و�صفة طبية من قبل �لطبيب وحتت 

�لدعاء باأنه طبيعي �إدعاء م�صلل ولي�س له �أي �أ�صا�س من �ل�صحة.
�مل�صتح�صر  هذ�  ��صتهالك  بتجنب  �مل�صتهلكني  جميع  �لهيئة  وتو�صي 

و�لتخل�س مما لديهم من عينات.
وقد خاطبت �لهيئة �جلهات ذ�ت �لعالقة لتخاذ �لإجر�ء�ت �لنظامية 
�لالزمة ل�صحب هذ� �مل�صتح�صر من �لأ�صو�ق، كما دعت �مل�صتهلكني �إلى �إبالغ 
�ملركز �لوطني للتيقظ و�ل�صالمة �لدو�ئية عند حدوث �أي �أعر��س جانبية 

لالأدوية وذلك عن طريق �لعنو�ن �لتايل:
�ملركز �لوطني للتيقظ و�ل�صالمة �لدو�ئية
�لهيئة �لعامة للغذ�ء و�لدو�ء، قطاع �لدو�ء

هاتف: 0112038222
حتويالت: 2340، 2354، 5721، 2356

�لهاتف �ملجاين: 8002490000

استشارة صحية

عشرة أسباب ألمراض الكبد
 

�لعربية،  و�لبالد  �لعامل  يف  �صيوعا  �لأمر��س  �أكييرث  من  �لكبد  �أمر��س  تعد 
ومن �أبرز �أ�صبابها ما يلي:

1( ت�شحم اأ� تدهن الكبد، �ذلك ملا له من اآثار خطرة على الكبد مثل 
تليف �لكبد وم�صاعفاته �ملعروفة بد�ية من �لإنهاك �لعام للمري�س، �لذي 
دو�يل  من  �لدموي  �لقيء  بعمله،  �لقيام   على  قييادر  غري  �ملري�س  �أن  يعني 
�ملريء وم�صاعفاته �لذي يودي  يف 30%  من حالته بحياة مر�صى �لت�صحم 
�لكبدي معر�صا  �إياهم لالإ�صابة ب�صرطان  �لكبد بن�صبة  �أعلى من �لأ�صخا�س 
غري �مل�صابني به. وللت�صحم  �لكبدي م�صاعفات على �أمر��س �لقلب وت�صلب 
�ل�صر�يني ما يوؤدى �إلى �لوفاة �ملفاجئة. ويف �أبحاث حديثة، وجد �أن ت�صحم 

�لكبد عامل موؤ�صر لإ�صابة �لأ�صخا�س بال�صكري وما يتبعه من م�صاعفات.
.D ،C ،B  2( فريو�صات �لكبد

3( �لأمر��س �خللقية  �لتي  يولد بها �ملري�س.
4( �أمر��س �لكبد �ملنعك�صة ب�صبب �أمر��س �أخرى يف �جل�صم مثل �أمر��س 

�لقلب  و�جلهاز �لتنف�صي �ملزمنة.
5( �صرطانات �لكبد �لأولية و�لثانوية �لتي تن�صاأ  يف  �أماكن �أخرى  ويتم 

ت�صخي�صها يف �لكبد.
6( �لأمر��س �لناجتة عن �لعقاقري و�لأدوية  �ل�صارة  بالكبد و�لأع�صاب.

7( �أمر��س �لقنو�ت �ملر�رية ووجود ح�صو�ت  باملر�رة.
بت�صلب  �لإ�صابة  وكذلك  بال�صكري،  لالإ�صابة  موؤ�صر  �لكبد  تدهن   )8
لها  �لييكييبييدييية  �لييفييريو�ييصييات  �أن  كييمييا  �ملييفيياجييئيية،  �لقلبية  و�ل�صكتة  �ليي�ييصيير�يييني 

م�صاعفات على �أجهزة �جل�صم �لأخرى مثل �لكلى. 
9( اأمرا�س القولون املناعية لها تاأثري خارج القولون. 

10( نق�س فيتامني »د«.
د. ر�صا �لبدوي
�أ�صتاذ  م�صارك بق�صم �لأمر��س �لباطنية باجلامعة 
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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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هزازي يبدأ برنامج العودة للمالعب
�للياقي  هييز�زي  برناجمه  �ل�صباب،  نايف  بنادي  �لقدم  لكرة  �لأول  �لفريق  بييد�أ لعب 
باللف حول �مللعب بعد �أن �أكمل برناجمه �لعالجي يف عيادة �لنادي. وكان هز�زي �أ�صيب 
اأمام  ل��د�ري عبداللطيف جميل  الأ�ل  ال��د�ر  فريقه يف  مباراة  برباط �شليبي خ�ل 

�لأهلي.
يف املقابل، تغيب ث�ثي الفريق عمر الغامدي �ماكنيلي توري�س ��شعيد الد��شري 
�أي�صا،  �لأهلي  لقاء  يف  �ملف�صل  يف  بالتو�ء  �لأول  �إ�صابة  بعد  �جلماعية  �لتدريبات  عن 
بينما يعاين توري�س من �آلم يف �لركبة،  فيما تتمثل �إ�صابة �لدو�صري يف متدد بالع�صلة 

الأمامية بالفخذ، حيث اكتفى ث�ثتهم بالع�ج داخل عيادة النادي .
�إحماء  تدريبات  �لفريق  بتمارين  �ل�صويح   عمار  �ملييدرب  بييد�أ   ، ذلييك  جانب   �إلى 
�ملييدرب  ق�صم  ذلييك  بعد  فليبارت.  �للياقة رينات  مييدرب  �إ�ييصيير�ف  ولياقة حتت  وت�صخني 
ال�عبني اإلى ث�ث جمموعات اأدت تدريبات تكتيكية داخل مربعات �شغرية يف ��شط 

�مللعب �أبرزها  لعب �لكرة ومتريرها من مل�صة ومل�صتني.

حقيبة تثير الذعر في تنس ميامي
فريق  قييام  بينما  ميامي  يف  �لتن�س  جممع  دخييول  من  �مل�صجعني  �آلف  م�صوؤولون  منع 

تفكيك �ملتفجر�ت بفح�س حقيبة مثرية للريبة.
ومت منح �ل�صوء �لأخ�صر �أمام �إعادة فتح �ملجمع �ل�صاعة �حلادية و�لن�صف ظهر�ً 
و�ل�صماح  �لإغيييالق  قيير�ر  �مل�صوؤولني  تاأكيد  من  دقيقة   30 نحو  بعد  جرينت�س  بتوقيت 
�أي�صا  �أن �مل�صجعني منعو�  حلاملي �لتذ�كر باملغادرة. وذكرت تقارير يف �صحف حملية 

من �لدخول.
وقال بيان عن بطولة ميامي للتن�س »مت ترك حقيبة مثرية للريبة عند �لبو�بة 
يتم  حتى  �ملنطقة  تطويق  ميامي  �صرطة  قييررت  �لعامة،  �صالمة  �أجييل  وميين  �لأمامية 
الأملانية  �شد  عامليا  الأ�ل���ى  امل�شنفة  �ليامز  �شريينا  م��ب��اراة  �اأث��ن��اء  احلقيبة«.  تاأمني 
�إبييالغ  مت  �لرئي�صي،  �مللعب  على  �لثمانية  دور  يف  �خلام�صة  �مل�صنفة  كريبر  �جنليكه 

�مل�صجعني يف جممع �لتن�س باأنه لن ي�صمح لهم مبغادرة �ملن�صاأة.
وقالت وليامز بعد �لفوز على كريبر »نعم كان هناك تهديد بوجود قنبلة و�إغالق 

للمجمع وهذ� كل ما �أعرفه، �لأمر خميف«.

قرعة بطولة 2015
لم ترحم العرب

األخضر في المجموعة 
اآلسيوية األسهل

حتت�صنها  �لتي   2015 �آ�صيا  كيياأ�ييس  نهائيات  قرعة  ترحم  مل 
د�ر  يف  �صحبت  و�لتي  �ملقبل،  يناير   31 �إلييى   9 من  �أ�صرت�ليا 
�لأوبيييييير� بيي�ييصيييييدين، �مليينييتييخييبييات �لييعييربييييية، حيييييث �أوقييعييتييهييا يف 
جمموعات �صعبة، �أقو�ها �لأولى �لتي �صمت عمان و�لكويت 

مع �أ�صرت�ليا �مل�صيفة وكوريا �جلنوبية.
)اأع���وام  م��رات  ث���ث  اللقب  حاملة  ال�شعودية  �ج���اءت 
جانب  �إلييييى  �لييثييانييييية  �ملييجييمييوعيية  يف   )1996 و   1988 و   1984
�أوزبك�صتان و�ل�صني وكوريا �ل�صمالية، حيث و�صفت بال�صهلة 

على �لأخ�صر ن�صبيا.
وكيييانيييت �ليي�ييصييعييودييية وقيييعيييت يف جمييمييوعيية و�حييييييدة مع 
�أوزبك�صتان يف دورة 2000 �لتي خ�صرت مبار�تها �لنهائية �أمام 
وفازت   1988 دورتييي  يف  و�ل�صني  �ل�صعودية  و�لتقت  �ليابان، 
1/1. وجتمع  وتعادل  �ليابان  يف  و1992  1/�صفر،  �ل�صعودية 
�ملبار�ة �لفتتاحية �ملقررة يف ملبورن بني �أ�صرت�ليا و�لكويت 

بطلة عام 1980.
�لإميييار�ت  هييي:  خليجية  منتخبات   3 �لقرعة  و�أوقييعييت 
�إيييير�ن  جييانييب  �إليييى  �لثالثة  �ملجموعة  و�لييبييحييرييين يف  وقييطيير 
الأرب���ع���ة للقارة  املمثلني  اأح���د  ث����ث م���رات  ال��ل��ق��ب  ح��ام��ل��ة 
�أ�صرت�ليا  جانب  �إلييى   2014 �لرب�زيل  مونديال  يف  �ل�صفر�ء 

وكوريا �جلنوبية و�ليابان.
ووقييع �لأردن و�لعر�ق بطل 2007 جمييدد� يف جمموعة 
بطل  �للقب  حاملة  �ليابان  جانب  �إلييى  �لر�بعة  هي  و�حييدة 
نهائياتها  تقام  و�لتي  �حلايل  للعام  �لآ�صيوي  �لتحدي  كاأ�س 
وميامنار  فل�صطني  مب�صاركة  �ملقبل  مييايييو  يف  �ملييالييديييف  يف 
وقريغز�صتان وتركمان�صتان و�لفيليبني و�أفغان�صتان ولو�س.

�أربعة  على  �لنهائيات  �إلييى  �ملتاأهلة  �ملنتخبات  ووزعيييت 
م�صتويات، وكان لفتا غياب �ملنتخبات �لعربية عن �مل�صتوى 
�أف�صل ت�صنيف بح�صب  �لأول �لذي ي�صم منتخبات �صاحبة 
مر�كزها يف ت�صنيف �لحتاد �لدويل لكرة �لقدم �ل�صادر يف 
�جلنوبية  وكوريا  و�ليابان  �أ�صرت�ليا  وهي:   2014 مار�س   13
و�أوزبييكيي�ييصييتييان �لييتييي �ييصييميينييت تيياأهييلييهييا مييبييا�ييصييرة دون خييو�ييس 
كاأ�س  بلقب  �ملتوجة  �ل�صمالية  كوريا  جانب  �إلييى  �لت�صفيات، 

�لتحدي �لآ�صيوي 2012.
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نتائج القرعة
�لأولى: • �ملجموعة 

�أ�صرت�ليا وكوريا �جلنوبية
وعمان و�لكويت

�لثانية: • �ملجموعة 
�أوزبك�صتان و�ل�صعودية

و�ل�صني وكوريا �ل�صمالية
�لثالثة: • �ملجموعة 

�إير�ن و�لإمار�ت
وقطر و�لبحرين

�لر�بعة: • �ملجموعة 
�ليابان و�لأردن و�لعر�ق

وبطل كاأ�س �لتحدي �لآ�صيوي.

تصنيف المنتخبات
�لأول • �مل�صتوى 

)�ملنتخبات �مل�صنفة من 4-1(:
�أ�صرت�ليا و�إير�ن و�ليابان

و�أوزبك�صتان
�لثاين: • �مل�صتوى 

كوريا �جلنوبية و�لإمار�ت
و�لأردن و�ل�صعودية 
�لثالث: • �مل�صتوى 

عمان و�ل�صني وقطر و�لعر�ق 
�لر�بع: • �مل�صتوى 
�لبحرين و�لكويت

وكوريا �ل�صمالية بطل
كاأ�س �لتحدي �لآ�صيوي 2014.



إعالن

ال تتخلى عن صديقك!
ال تتخلى عن كتابك!

أصدق أصدقائك هو الكتاب
..كلما أشتقت إليه وجدته ينتظرك
..ينفعك أكثر مما يأخذ منك
..يأخذ من عمرك ساعات ويزيدك بالمعرفة أعمارا
..فهل يستحق منك الهجران؟!

آفاق الجامعة  |  العدد 110  |  29 جمادى األولى 1435  |  30 مارس 2014



أقسام

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

أسبوعية جامعة الملك خالد
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رئيس قسم طب األسرة د. حسن آل موسى:
نخدم المجتمع بتلمس احتياجاته 

أكاديميا.. ونطمح للتوسع
»القات بين مدرسي المدارس في صبيا.. االكتئاب لدى المراهقين.. اإلعاقة السمعية والبصرية بين طالب المدارس 
في أبها«.. كلها مشكالت بحثية تعمق في دراستها قسم  طب األسرة والمجتمع في كلية الطب بأبها، وال 
تمثل إال غيضا من فيض في سجل قسم أكاديمي ينهض بمسؤولية مجتمعية خاصة. التفاصيل في حوار لـ«آفاق« 

مع رئيس قسم طب األسرة والمجتمع وكيل كليه الطب للشؤون اإلدارية، الدكتور حسن آل موسى.

حوار: خالد العمري

نبذة عن �لق�سم؟
و�ملجتمع  �لأ�ييصييرة  طييب  ق�صم  عمر  يبلغ 
بكلية �لييطييب بيياأبييهييا 35عييياميييا، وهيييو �أحييد 
�أقيييي�ييييصييييام �ليييعيييليييوم �ليييطيييبييييييية �ليي�ييصييريييرييية 
تييدرييي�ييس  نيي�ييصيياطييه  �لييطييب وييي�ييصييمييل  بكلية 
و�ملجتمع لطالب  �لأ�ييصييرة  مييقييرر�ت طب 
وطييياليييبيييات �لييكييليييييات �لييطييبييييية )�ليييطيييب ، 
طيييب �لأ�يييصييينيييان، �ليي�ييصيييييدليية، �ملييخييتييرب�ت، 
�لطبيعي(،  �لعالج  �لتمري�س،  �لأ�صعة، 
�لأ�صرة،  �ل�صعودية لطب  �لزمالة  ويقدم 
باإجر�ء  �لق�صم  يقوم  كما  �ملجتمع،  وطب 
�ملييتييعييلييقيية ب�صحة  �لييبييحييوث و�ليييدر��يييصيييات 
يف  بفاعلية  وييي�ييصييارك  و�ملجتمع  �لأ�ييصييرة 

�لتدريب وخدمة �ملجتمع.

كيف يو�كب �لق�سم
تطور�ت �خت�سا�سه؟

�لتميز حمليا  �إلى حتقيق  �لق�صم  يهدف 
�لأ�ييصييرة  طييب  جمييال  يف  وعامليا  و�إقليميا 
�لتعليم  �لييريييادة يف  خييالل  و�ملجتمع من 
�لييطييبييي، و�لييعيينيياييية �لييطييبييييية ، و�لييبييحييث 
�أكادميية  بيئة  توفري  �لعلمي من خالل 
وتقنية معرفية متقدمة حتقق �لرتقاء 
و�لعاملني  �لد�ر�صني  ومييهييار�ت  مبعارف 
�لتعليم  وتيييقيييدمي  �ليي�ييصييحييي،  �مليييجيييال  يف 
و�لييييتييييدريييييب �مليييتيييميييييييز يف طييييب �لأ�ييييصييييرة 
�أبحاث علمية مبتكرة  و�ملجتمع، و�إجر�ء 
يف  و�لإ�ييصييهييام  �ملجتمع،  �حييتييييياجييات  تلبى 
تيي�ييصييخييييي�ييس وعيييييالج ميي�ييصييكييالت �ملييجييتييمييع 

�ل�صحية.

دور  �لق�سم
يف خدمة �ملجتمع؟

ي�صطلع �لق�صم بدور مهم جد� يف خدمة 
�ملجتمع عرب قنو�ت متعددة، ومن ذلك:  
�لأولييييية  �لييرعيياييية �ل�صحية  دعييم ميير�كييز 
يف �مليينييطييقيية، و�ليييدعيييم �لييعييلييمييي لييالأطييبيياء 
�لييتييدريييب و�لتطوير،  بيير�مييج  ميين خييالل 
�ملحا�صر�ت  �إلييقيياء  ذلييك عن طريق  ويتم 
�ملييجييالت  كييافيية  يف  و�لييعيياميية  �ملتخ�ص�صة 
و�ملجتمع،  �لأ�صرة  بطب  �ملتعلقة  �لطبية 
و�أي�صا �مل�صاركة يف بر�مج و�صائل �لإعالم، 
يف  �لتدري�س  هيئة  �أعيي�ييصيياء  ي�صهم  حيث 
�لق�صم يف بر�مج طبية للتوعية و�لإر�صاد 
و�إلقاء  �ل�صحف،  يف  �لطبية  �للقاء�ت  يف 

�ملحا�صر�ت �ل�صحية �لعامة.
�لأ�ييصييابيييييع  �لق�صم يف   ييي�ييصييارك  كييمييا 
وز�رة  تنظمها  �لييتييي  �لييدورييية  �ل�صحية 

�ل�صحة.
�مليييدر�يييصييييييية،  �لييي�يييصيييحييية  جميييييال  ويف 
�لتدري�س  هيئة  �أع�صاء  من  عدد  ي�صارك 
عامة،  وتوعوية  تثقيفية  حما�صر�ت  يف 
للتالميذ  �صحي  م�صح  �إجييييير�ء   مت  كييمييا 
�أبها وذلك  يف مركز �ل�صحة �ملدر�صية يف 

على �لنحو �لتايل:

�لتدري�س  هيئة  �أعيي�ييصيياء  ميين  عييدد 
بالكلية حتت رعاية مدير �لتعليم 
مناق�صة  تناولت  ع�صري،  مبنطقة 
و�لجتماعية  �لطبيعية  �ملييجييالت 
و�لييينيييفييي�يييصييييييية لييلييبيييييئيية �مليييدر�يييصييييييية 
�تاأثريها على التح�شيل الدرا�شي 

للتالميذ باملد�ر�س. 
�ل�صحي  �مليينييتييدى  يف  �مليي�ييصيياركيية   •

لوز�رة �ملعارف. 

خدمة المجتمع
كيييذليييك قييييام �لييقيي�ييصييم بييتييقييدمي �أنيي�ييصييطيية 
توعية يف جمال خدمة �ملجتمع ومنها: 
خالل  ميين  �لتدخني   بيياأ�ييصيير�ر  �لتوعية 
�لإ�صر�ف على عيادة مكافحة �لتدخني، 
ودر��ييصيية حجم م�صكلة حييو�دث �ملييرور يف 
منطقة ع�شري �العوامل املوؤثرة يف هذه 

�مل�صكلة وو�صع �لتو�صيات للوقاية.
وميييين �لأعييييمييييال �ملييجييتييمييعييييية �لييتييي 
��صتق�صاء  �إجيير�ء  �أي�صا:  �لق�صم  قدمها 
ملييير�يييس �لإ�يييصيييهيييال يف حيييي و�دي  وبيييائيييي 
طلب  على  بناًء  م�صيط  بخمي�س  ذهبان 
�أهيييايل �حليييي،  ودر��يييصييية  ملييييياه �لتحلية، 
ومياه �ل�صرب يف خز�نات �ملنازل يف بع�س 
�لقرى �لبعيدة عن م�صروع حتلية �ملياه.
�لبيئة  �لق�صم ندوة عن  �أقام  �أي�صا 
�مليييدر�يييصييييييية حتييييت رعيييياييييية �ملييييدييييير �ليييعيييام 

�ييصييحييييية  مييي�يييصيييوحيييات  تييينيييظيييييييم   •
لييلييتييالميييييذ بيييامليييد�ر�يييس �لبييتييد�ئييييية 
و�مليييتيييو�يييصيييطييية و�ليييثيييانيييويييية لييلييبيينييني 
يف ميييديييينييية �أبييييهييييا ليييليييوقيييوف عييلييى 
�ملييي�يييصيييكيييالت �لييي�يييصيييحييييييية �مليينييتيي�ييصييرة 
بييييييينيييهيييم، وكييييذلييييك ليييو�يييصيييع خييطيية 
للم�صح من قبل �لكلية ��صرتك يف 
�ملدر�صية  �ل�صحة  فريق  تنفيذها 
ومت  �ملختلفة.  تخ�ص�صاته  بجميع 
�ملكت�صفة  �ملر�صية  �حلالت  حتويل 
ع�صري  م�صت�صفى  �إلييى  �مل�صح  خالل 

�ملركزي حيث مت عالجها.
يف  �لثقافية  �ملو��صم  يف  • �مل�صاركة 
�لرئي�صية  �ملدر�صية  �ل�صحة  وحدة 
بيياأبييهييا عييلييى ميييدى خييميي�ييصيية �أعيييييو�م. 
�ملحا�صر�ت  بع�س  �إعييطيياء  وكذلك 
�صحية  مو�صوعات  عن  و�ليينييدو�ت 
تييهييم �لييفييريييق �ليي�ييصييحييي بييالييوحييدة، 
�ملو�صوعات  بع�س  على  و�لتعليق 
�ل�صحي  �لفريق  �أع�صاء  قييام  �لتي 

بالوحدة باإعد�دها. 
�إقامة دور�ت تثقيف  • �مل�صاركة يف 
و�أ�صاتذتها  �ملد�ر�س  لطلبة  �صحي 
�ملختلفة  �ليي�ييصييحييييية  �لأ�ييصييابيييييع  يف 
لرفع م�صتوى معلومات �لطالب. 

�ملدر�صية  �لبيئة  عن  ندوة  • عقد 
يف وحدة �ل�صحة �ملدر�صية قام بها 

للتعليم مبنطقة ع�صري تناولت �لأ�ص�س 
و�لأخييطييار  �ملييدر�ييصييييية  للبيئة  �ل�صحية 
لييالرتييقيياء  �لييتييو�ييصيييييات  وو�ييصييع  �لبيئية، 

مب�صتوى �لبيئة �ملدر�صية يف �ملنطقة. 
مع  بالتعاون  �أي�صا  �لق�صم  وتولى 
باجلنوب  �لن�صائية  �خلييريييية  �جلمعية 
�إجيير�ء بحث ميد�ين  بهدف زيييادة عدد 
و�لقيام  �جلمعية  تعولها  �لييتييي  �لأ�ييصيير 
�أحو�لهم  ومعرفة  لهم  �صامل  بفح�س 
وما  و�لجتماعية  و�ل�صحية  �ملعي�صية 
�إلييييى ذلييييك، كييمييا �أجيييييرى ميي�ييصييحييا �صحيا 
�لييدم  �صغط  �رتييفيياع  م�صكلتي  لييدر��ييصيية 
و�لييييبييييول �لييي�يييصيييكيييري يف بييعيي�ييس �مليينيياطييق 
�صمن  وذلييك  ع�صري،  مبنطقة  �لريفية 
تدريب طلبة �ل�صنو�ت �لأخرية يف كلية 

�لطب.

البحث العلمي 
كيف تقيمون م�ستوى

�لبحث �لعلمي يف �لق�سم؟
باأهمية  �لييعييميييييق  �إمييييانيييه  �نييطييالقييا ميين 
�لييبييحييث �لييعييلييمييي يف �لرتييييقيييياء بيييالأميييم 
�لعديد  يف  �لق�صم  �ييصييارك  و�ملجتمعات، 
ميييين �ليييبيييحيييوث �لييتييطييبيييييقييييية �مليييييد�نييييية 
وعلى  ع�صري،  منطقة  جمتمع  خلييدميية 
�لق�صم  �أجيييرى  �حل�صر  ل  �ملييثييال  �صبيل 
بييالييتييعيياون مييع بع�س �لأقيي�ييصييام �لأخيييرى 

من أهدافنا تلبية 
متطلبات سوق العمل 
بتخريج كوادر متميزة 
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و�جليييهيييات ذ�ت �لييعييالقيية خيييالل �لييفييرتة 
�ملا�صية �لبحوث �لتالية: 

مييييياه  نييوعييييية  حتيي�ييصييني  • در��يييصييية 
�ليييرييييفييييييية  �مليييينيييياطييييق  �ليييي�ييييصييييرب يف 
مبيينييطييقيية عيي�ييصييري بييياليييتيييعييياون مييع 
�ل�صحي  و�ل�صرف  �ملياه  م�صلحة 
و�لييييي�يييييصيييييوؤون �لييي�يييصيييحييييييية مبيينييطييقيية 

ع�صري. 
يف  �ل�صحية  �خلييدمييات  تكامل   •
�لييو�ييصييع  در��يييصييية  عيي�ييصييري..  منطقة 

�لقائم. 
على  الطبية  الو�شفات  اأمن��اط   •
�لأولية  �ل�صحية  �لرعاية  م�صتوى 

مبنطقة ع�صري. 
على  �لطو�رئ  خدمات  در��صة    •
�لأولية  �ل�صحية  �لرعاية  م�صتوى 

باملنطقة.
�لييي�يييصيييحيييي  �ليييييييو�قيييييييع  در��يييييييصييييييية   •
و�لجييييتييييميييياعييييي ليييتيييهيييامييية عيي�ييصييري 

و�صهر�ن وقحطان. 
و�ل�صحية  �ملعي�صية  �حليياليية    •
و�ليييتيييعيييليييييييمييييييية و�لجيييتيييمييياعييييييية يف 
م�صحية  در��صة  تثليث..  حمافظة 

ملحافظة تثليث مبنطقة ع�صري. 
يف  �مل�صت�صفيات  عيييدوى  در��ييصيية   •
لالأطفال  �ملييركييزة  �لعناية  وحييد�ت 

حديثي �لولدة بع�صري. 
�لفقري  �لعمود  ت�صوهات  • در��صة 
بيييين طييييييالب �ملييييييد�ر�ييييييس �ليييثيييانيييويييية 

و�لبتد�ئية مبنطقة ع�صري. 
�ملرحلة  طيييالب  بييني  •  �لإدميييييان 
�ليييثيييانيييويييية و�جلييياميييعييييييية مبيينييطييقيية 

ع�صري.
حمي  عن  وبائية  م�صل  •  در��صة 

�لو�دى �ملت�صدع بع�صري وجاز�ن.
حمي  عن  وبائية  م�صل  •  در��صة 

�لدجن بع�صري وجاز�ن.
�لفريو�صي  �لييكييبييدى  �للييتييهيياب   •
�ل�صحية  �لكليات  طييالب  بني  »ب« 

بع�صري.
�ملد�ر�س  طالب  بني  �ليود  •  عوز 

بع�صري.
• �ألبان �لإبل وعالج مر�س �لبول 

�ل�صكري.
�ل�صمنة. وعالج  �لتفاح  • خل 

إشراف دقيق
ومبا �أن كلية �لطب يف �أبها  متثل منارة 
ث��ق��اف��ي��ة �ت��ع��ل��ي��م��ي��ة �ت��دري��ب��ي��ة للبحث 
كل  �لكلية  طالب  يقوم  �لهادف  �لعلمي 
عيييام حتييت �لإ�يييصييير�ف �لييدقيييييق ميين قبل 
باإجر�ء  بالق�صم  �لتدري�س  هيئة  �أع�صاء 
بييحييث ميييييييد�ين مييين خييييالل مييقييرر طب 
�ملجتمع للتعرف على م�صكالت �ملجتمع 
وحماولة و�صع �حللول لها، وعلى �صبيل 
بتنفيذ  �لييقيي�ييصييم  قيييام  �مليييثيييال ل �حليي�ييصيير 

�لأبحاث �لتالية: 
و�لعو�مل  و�لبد�نة  �لوزن  • زيادة 
من  �مليير�هييقييني  بييني  لها  �مل�صاحبة 

طالب �ملد�ر�س مبدينة �أبها. 
بني  و�لييطيياقيية  �ليييربوتيييني  • عيييوز 
�أطيييفيييال ميييا قييبييل �ليي�ييصيين �ملييدر�ييصييي 

باأبها. 
على  �لييطييو�رئ  خييدمييات  • در��ييصيية 
�لأولية  �ل�صحية  �لرعاية  م�صتوى 

مبحافظة �أبها. 
جمتمعني  يف  �ل�صحية  �حليياليية   •
�أحدهما فوق �صطح �لبحر و�لآخر 
در��صة  �لبحر،  �صطح  عند م�صتوى 

جمتمعني مبنطقة ع�صري. 
�مليييد�ر�يييس  يف  �لأغييييذييييية  �ييصييحيية   •
�مليييتيييو�يييصيييطييية و�لييييثييييانييييوييييية بييياأبيييهيييا 
ومييعييلييومييات �ليييطيييالب و�ملييدر�ييصييني 

عنها. 
• �لكتئاب بني �لطالب �ملر�هقني 

مبدينة �أبها. 

الدراسات العليا
ويف جميييال �ليييدر��يييصيييات �لييعييليييييا يييدر�ييس 
طالب برنامج �لزمالة �ل�صعودية لطب 
هذ�  يف  �ملجتمعية  �لحتياجات  �لأ�صرة 
يف  �أجريت  �لتي  �لأبحاث  ومن  �ملجال، 
هييذ� �ليي�ييصييدد: مييدى �ليير�ييصييا �لوظيفي 
بني �ملمر�صات �لعامالت يف م�صت�صفيات 
ال���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة ب��اجل��ن��وب، �اأمن����اط 
مر�كز  يف  �حليوية  �مليي�ييصيياد�ت  و�صفات 
�ليييرعيييايييية �ليي�ييصييحييييية بييياأبيييهيييا، و�لييبييد�نيية 
�صغط  بييارتييفيياع  �مل�صابني  �ملر�صى  بييني 

�لييي�يييصيييحييييييية  �حليييييياليييييية  تيييقيييييييييييم   •
و�خليييييدميييييات �لييتيياأهيييييلييييية لييطييالب 

معهد �لرتبية �لفكرية باأبها. 
و�لب�صرية  �ل�صمعية  �لإعيياقيية   •

بني طالب �ملد�ر�س مبدينة �أبها.
بيياأبييهييا  �لييي�يييصيييييييد�ت  �إمليييييييام  • ميييييدي 

ب�صرطان �لثدي.
�ليييعييياميييليييني  بييييييني  �ليييييتيييييدخيييييني   •

�ل�صحيني بع�صري.
�لييعييامييلييني  وممييييار�ييييصييييات  • �إمليييييييام 

�ل�صحيني بنظافة �لأيدي. 

باأبها، و�حلالة  �لرعاية  �لدم يف مر�كز 
�ل�صحية للعاملني �ملعر�صني للموجات 
�لكهرباء  �صركة  يف  �لكهرومغناطي�صية 
بيياجليينييوب، وميييدى �لليييتيييز�م يف �لييعييالج 
�لييرعيياييية  �ل�صكر مبيير�كييز  بييني ميير�ييصييى 
باأبها، و�لر�صاعة �لطبيعية ومعلومات 
و�جتيييياهييييات �لأمييييهييييات �مليييييييرتدد�ت على 
عياد�ت �لطفل �ل�صليم باأبها، و�لتدخني 
بع�صري،  �ل�صحية  �لكليات  طييالب  بييني 
بني  �مل�صتخدمة  �لأ�صرة  تنظيم  وطييرق 
�ليي�ييصيييييد�ت يف مييدييينيية �أبييهييا، �إليييى جانب  

�لبد�نة بني �لطالب يف مدينة خمي�س 
ميي�ييصيييييط، و�لييييقييييات بييييني �مليييدر�يييصيييني يف 

حمافظة �صبيا.

تعاون وتدريب
هل من تعاون بينكم

وبني �الأق�سام �ملماثلة
د�خل وخارج �ململكة؟ 

ييييوجيييد تييييعيييياون بييييني �ليييقييي�يييصيييم وبييعيي�ييس 
الأق�شام الأخ��رى املماثلة يف اجلامعات 
�ل�صعودية، وذلك مثل ق�صم طب �لأ�صرة 

�مللك  بجامعه  �لييطييب  بكلية  و�ملجتمع 
�ييصييعييود، وقيي�ييصييم طييب �لأ�يييصيييرة و�ملجتمع 
بكليه �لطب بجامعه �مللك عبد�لعزيز، 
وقيي�ييصييم طييب �لأ�يييصيييرة و�ملييجييتييمييع بكليه 
�لييييطييييب بيييجييياميييعييية جيييييييييياز�ن، و�لييهيييييئيية 
�ليي�ييصييعييودييية لييلييتييخيي�ييصيي�ييصييات �ليي�ييصييحييييية، 
و�لييييتييييعيييياون جييييييار  يف �ملييييجييييال �لييبييحييثييي 
�لعليا  و�لدر��صات  �خلارجي  و�ملمتحن 
�ملجتمع وخمتلف  �لأ�ييصييرة وطييب  لطب 

�أوجه تبادل �خلرب�ت. 

هل تقدمون  دور�ت تدريبية 
تخ�س�سية للطالب؟

�لييتييعييليييييمييييية، يعقد  لييلييعييمييلييييية  تيييعيييزييييز� 
دور�ت  وطييياليييبييياتيييه  ليييطيييالبيييه  �لييقيي�ييصييم 
منها:  مييتيينييوعيية  تخ�ص�صية  تييدريييبييييية 
�لييدليييييل،  �ملييبيينييي عييلييى  �لييطييب  دور�ت يف 
�لورقة  �لعلمي،  وكتابه  وطرق �لبحث 
و�لأطباء  و�لطالبات  للطالب  �لعلمية 

و�لطبيبات. 

تطلعاتكم �مل�ستقبلية
 لتطوير �لق�سم؟

ييييطيييميييح �ليييقييي�يييصيييم �ليييييى حتيييقيييييييق تييطييور 
وهيئة  �لتعليمية  �لعملية  يف  م�صتمر 
بيئة مميزة  �إليييى  لييلييو�ييصييول  �لييتييدرييي�ييس 
يف  �لعلمي  و�لييبييحييث  و�لتعلم  للتعليم 
جميييال طييب �لأ�يييصيييرة و�ملييجييتييمييع لتلبية 
كو�در  بتخريج  �لعمل  �صوق  �حتياجات 
طييبييييية مييتييميييييزة وميينييافيي�ييصيية يف جمييال 
جمال  يف  و�لتو�صع  �لق�صم،  �خت�صا�س 

�لبحث �لعلمي وخدمة �ملجتمع.

ر�سالتك للطالب؟
�أو�ييييصييييي كيييل طيييميييوح لييتييحييقيييييق �ليينييجيياح 
�لتخطيط  و�لتيفيوق و�لتميز مبا يلي: 
�جليييييد، و�ل�ييصييتييعييد�د �ملييبييكيير، وتييرتيييييب 
�ليييوقيييت،  و�حلييير�يييس، و�لييهييميية �لعالية، 
و�لييبييعييد عييين �لييتيي�ييصييويييف،  و��ييصييتييغييالل 

�لوقت، و�لدعاء و�ل�صرب.
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أساتذة

خالد العمري

»�آفيييييياق«، دعيييا �ملحا�صر  يف حيييو�ر مييع 
�ملالية  �لعلوم  بكلية  �ملحا�صبة  بق�صم 
�صلمان  �أحيييميييد  �لأ�يييصيييتييياذ  و�لإد�رييييييييية 
باجلامعة  �ملعنية  �جلهات  �مليياحييوزي 
بتنمية  �ملتميزين  �لطالب  دعم  �إلييى 
ميييهيييار�تيييهيييم وميييو�هيييبيييهيييم مييين خييالل 
�إ�يييصييير�كيييهيييم يف �لييييييييدور�ت �لييد�خييلييييية 

و�خلارجية.

م�سريتك �الأكادميية
يف �سطور؟

��يييصيييميييي �أحييييمييييد �ييصييلييمييان �مليييياحييييوزي. 
حيي�ييصييلييت عيييليييى �ليييبيييكييياليييورييييو�يييس يف 
�لإد�ريييية  �لعلوم  كلية  من  �ملحا�صبة  
و�مليييالييييييية بييجييامييعيية �ملييلييك خييالييد عييام 
معيد�  عينت  �لعام  نف�س  ويف   ،2007

بالق�صم.
 ويف نهاية عام 2008 �بتعثت �إلى 
�لدر��صات  ملو��صلة  �ملتحدة  �لوليات 
�لعليا بجامعة مزوري، حيث ح�صلت  
�ملحا�صبة  يف  �ملاج�صتري   درجييية  على 
�ل�صرف،  مرتبة  مييع  بتقدير�متياز 
�كت�صاف  كيفية  يف  مهنية  و�ييصييهييادة 
�ليييتيييالعيييب و�خلييييييييد�ع �ملييحييا�ييصييبييي يف 

 2013 عييام  لل�صركات  �ملالية  �لقو�ئم 
من جامعة مزوري ذ�تها. 

�أكرث من  �إلى  لدي خربة متتد 
�ييصييت �ييصيينييو�ت يف �مليييجيييال �لأكيييادمييييي 
تييدرييي�ييس  تييوليييييت  حيييييث  و�لإد�ري، 
لطالب  �ملحا�صبة  ق�صم  يف  مييقييرر�ت 
م�صاعد  عملت  كما  �لييبييكييالييوريييو�ييس، 
من�صق لربنامج �لبكالوريو�س بق�صم 
�ملحا�صبة.  و�أي�صا  �صاركت يف �لعديد 
مييين �ليييليييجيييان �ليييد�خيييلييييييية بييالييقيي�ييصييم، 
�للجنة  �مليييثيييال:  �صبيل  عييلييى  وميينييهييا 
�ملجتمع،  خييدميية  �لييثييقييافييييية، وجليينيية 
وجلنة �لتطوير �لأكادميي و�جلودة، 
وجلنة �لكونرتول  بالق�صم، وغريها 
من �للجان و�لأن�صطة على م�صتوى 

�لق�صم و�لكلية.
تييلييقيييييت �لييعييديييد مييين �ليييييدور�ت 
حاليا  و�أعمل  و�خلارجية،  �لد�خلية 
�لعلمية  بييالييلييجيينيية  وميييقيييرر�  عيي�ييصييو� 
ملييوؤمتيير مييوؤ�ييصيي�ييصييات �لييتيياأمييني و�ملييهيين 
�لكيييييتيييييو�ريييييية �ليييييييذي �ييييصييييوف يييعييقييد 

مب�صيئة �هلل يوم 1435/6/7. 

ماذ� عن �هتماماتك
�لبحثية؟

�هيييتيييميييامييياتيييي �لييبييحييثييييية مييرتييبييطيية 

بتخ�ص�صي �لعام يف جمال �ملحا�صبة 
و�ملييييير�جيييييعييييية، حيييييييث يييييينيييييدرج حتييت 
هييييييذ� �ليييتيييخييي�يييصييي�يييس جميييميييوعييية ميين 
على  منها  �لدقيقة   �لتخ�ص�صات 
�ملحا�صبي،  �لإفيي�ييصيياح  �ملييثييال:  �صبيل 
و�مليييير�جييييعيييية �ليييد�خيييلييييييية، ومييعييايييري 
�مليييير�جييييعيييية، و�مليييحيييا�يييصيييبييية �ليييدولييييييية، 

المحاضر بقسم المحاسبة أحمد الماحوزي: 
أتمنى من الجامعة توفير مركز طبي مجهز بسيارات اإلسعاف

وحيييوكيييمييية �لييي�يييصيييركيييات، و�ملييحييا�ييصييبيية 
�لإد�ريييييييية و�لييتييكيياليييييف وغيييريهيييا من 

�ملو�صوعات ذ�ت �لعالقة.
  و�أعييييمييييل حيياليييييا عييلييى مييقييرتح 
بحثي حول جودة �ملر�جعة �لد�خلية 
وعييالقييتييهييا بييحييوكييميية �لييي�يييصيييركيييات.. 
�ل�صعودية  لييليي�ييصييركييات  حيياليية  در��يييصييية 

�أن  �مليييايل، و�أمتيينييى  �ملييدرجيية بال�صوق 
يكون ذلك مقرتح بحثي للدكتور�ه. 

ما تقييمك للبيئة
�لتعليمية باجلامعة؟

�أف�صل  ميين  خالد  �مللك  جامعة  تعد 
م�صتوى  عييلييى  �لييتييعييليييييمييييية  �لييبيييييئييات 
وكذلك  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة 
تييوجييد  بيي�ييصييكييل عييييام حيث   �مليينييطييقيية 
بيياجلييامييعيية ميييبيييان جميييهيييزة بييياأحيييدث 
�ليييو�يييصيييائيييل �لييتييعييليييييمييييية مييين قيياعييات 
ومكاتب  ومدرجات مركزية  در��صية 

جميعها مرتبطة ب�صبكة �لنرتنت.
ميين  �أن  نيييعيييليييم  �أن  ويييينيييبيييغيييي 
للجامعة توفري  �لرئي�صية  �لأهد�ف 
بيئة  تعليمية عالية �جلودة جمهزة 
بيييياأحييييدث �ليييتيييجيييهيييييييز�ت و�لييتييقيينيييييات 
هيئة  ع�صو  تو��صل  عملية  لت�صهل 
�لييتييدرييي�ييس ميييع �ليييطييياليييب، كييمييا �أنييهييا 
وتعمل  �لإلييكييرتوين  بالتعليم  تهتم 
على تطوير �ملناهج �لدر��صية ب�صكل 
�خلييدمييات  �أفيي�ييصييل  وتييقييدمي  م�صتمر 
للمجتمع و�لطالب  بكافة �لأ�صكال.

�إلييى ذلك توجد مكتبة  �إ�صافة   
ميييركيييزيييية مييييييزودة بيييياأحييييدث �ملييير�جيييع 
ب�صبكة  ومرتبطة  �لعلمية  و�لكتب 
�لييتييي   SDL �ليي�ييصييعييودييية  �جلييياميييعيييات 
تيي�ييصييمييح جلييميييييع �ليييطيييالب و�أعيي�ييصيياء 
عدد  �إلييى  بالو�صول  �لتدري�س  هيئة 
كييبييري مييين �ملييكييتييبييات �لإليييكيييرتونييييييية 
�آخر و�أحدث  �لعاملية و�لطييالع على 
ب�صقيها  و�لكتب  �لأكادميية  �ملقالت 
خالل  ميين  وذلييك  و�مل�صجل،  �لن�صي 
�ل�صر �خلا�س  وكلمة  �مل�صتخدم  ��صم 

بالطالب و�أ�صاتذة �جلامعة.

وتقييمك لطالب �جلامعة؟
�إن  حيث  بييالإيييجييابيييييات  �أبييييد�أ  �أن  �أود 
�لرغبة  لديهم  �لييطييالب  ميين  كييثييري� 
�أعلى  وحتقيق  �لعلمي  �لتح�صيل  يف 
ذلك  مالحظة  وميكننا  �ليييدرجيييات، 
من خالل �صعيهم �جلاد يف �حل�صول 
عيييليييى �مليييعيييليييومييية �ييييصييييو�ء ميييين خيييالل 
�ملر�جع  �لطييالع على  �أم  �ل�صتف�صار 

و�ملو�قع �لإلكرتونية.
 و�أيييي�يييصيييا نيييالحيييظ كيييثيييري� ميين 
�ليييطيييالب مييتييميييييزييين يييي�يييصييياركيييون يف 
جميييال �لأنيي�ييصييطيية �لييتييي تنظم �ييصييو�ء 
عييلييى ميي�ييصييتييوى �لييكييلييييية �أم �جلييامييعيية، 
�لطالب يجب  �لنوع من  ومثل هذ� 
�ملهار�ت  وتنمية  وحتفيزهم  دعمهم 
�مليييوجيييودة لييديييهييم �ييصييو�ء ميين خييالل 
تييخيي�ييصيي�ييصييييية  دور�ت  يف  �إ�يييصييير�كيييهيييم 
يف  �أم  �جلامعة  د�خييل  تنظم  ق�صرية 
جامعات �أخرى د�خل �ململكة �لعربية 

�ل�صعودية �أو خارجها.
بع�س  فيياإن  �ل�صلبيات  عن   و�أما 
من  �أكييرث  باحل�صور  يهتم  �لييطييالب 
�صعيه �إلى فهم �ملادة و�لرتكيز د�خل 
�لطالب ل  �لنوع من  وهييذ�  �لقاعة، 
يدرك �أهمية �ملحا�صرة �لتي يتلقاها 
وفيييائيييدتيييهيييا �مليي�ييصييتييقييبييلييييية يف جميييال 
�لعمل، وبع�صهم ل يح�صر يف �لوقت 
�أهمية  وليييقييدر  للمحا�صرة  �ملييحييدد 

�لوقت.

ما �أبرز �ل�سعوبات
�لتي تو�جه �ملجتمع

�لطالبي؟
مييين �أبييييييرز �مليي�ييصييكييالت �ليييتيييي تييو�جييه 
�ليييليييغييية  يف  �ليييي�ييييصييييعييييف  �ليييييييطيييييييالب: 
ياأتي  �لييطييالييب  �أن  كما  �لإجنييليييييزييية، 
مييين �لييثييانييوييية �لييعيياميية وهيييو متعود 
عن  كليا  تختلف  تعليمية  بيئة  على 
�لتعليم  �إن  حيث  �جلامعية،   �لبيئة 
�لثانوي يعتمد على �لتلقني ومنهج 
متمثل يف كتاب و�حد معد من قبل 
و�أمييييا يف  و�لييتييعييليييييم،  �لييرتبييييية  وز�رة 
بال�صرورة  فلي�س  �جلامعية  �ملرحلة 
�أن يعتمد �لطالب على مرجع و�حد 
حيث �إن �لتعليم �جلامعي يركز على 
تنمية موهبة �لبحث و�لبتكار وحل 
بحد  وهييذ�  �لطالب،  لدى  �مل�صكالت 
و�ل�صعوبات  �مل�صكالت  �أبرز  ذ�ته من 
�لييطييالب يف مر�حلهم  تييو�جييه  �لييتييي 

�لدر��صية �لأولى يف �جلامعة.

هل من ن�سائح تقدمها
للطالب و�لطالبات؟

يييكيي�ييصييرو�  �أن  �ليييطيييالب  �أمتييينيييى مييين 
�لعائق �لدي بينهم وبني تعلم �للغة 
�لبحث  و�أن يتعمقو� يف  �لجنليزية، 
و�لطيييييييالع يف �مليييجيييال �لأكييييادميييييي، 
�إ�ييييصييييافيييية �إليييييييى �للييييييتييييييز�م بييحيي�ييصييور 
�لغياب  �أوقاتها وعدم  �ملحا�صر�ت يف 
لأن����ه ���ش��وف ي���وؤث���ر ع��ل��ى م�����ش��ت��واه��م 
�ليييدر��يييصيييي، و�أدعيييييو جييميييييع �لييطييالب 
�إلى �لعمل �جلاد و�لجتهاد، متمنيا 
مر�حلهم   كييافيية  يف  �لييتييوفيييييق  لييهييم 

�لدر��صية.

ما �لذي تتمنى تو�فره
يف �جلامعة؟

على  �جلييياميييعييية  �إد�رة  نيي�ييصييكيير  �أول، 
تييييوفييييريهييييا كييييثييييري� مييييين �خلييييدمييييات 
هيئة  وع�صو  �لطالب  ت�صاعد  �لتي 
�لتعليمية  �لييعييمييلييييية  يف  �لييتييدرييي�ييس 
�صو�ء من ناحية �ملباين و�لتجهيز�ت 
�حلديثة �أم �ملكتبة �لتي  يتو�فر فيها 
�لكثري من �ملر�جع �لقيمة بالإ�صافة 
�لتي  �لرقمية  باملكتبة  �رتباطها  �إلى 
قو�عد  حتتوي على عدد �صخم من 

�لبيانات �لعاملية.
من جهة ثانية، يعاين الط�ب 
�ل�صيار�ت، وهذ�  من م�صكلة مو�قف 
قد يوؤثر على  ��شولهم للمحا�شرات 
للحرمان  يعر�صهم  ممييا  وقييتييهييا  يف 
من �ملحا�صرة لتخلفهم عنها �أو عدم 

فهمهم لها ب�صبب تاأخرهم.
ولهذ� �أمتنى �أن يتم حل م�صكلة 
�ملباين  �أن  علما  �ليي�ييصيييييار�ت،  مييو�قييف 
�لتي ت�صم �جلامعة موؤقتة  �حلالية 
�مل�صاألة  هييذه  تييوؤخييذ  �أن  �أرجيييو  لكنني 
�إن  �مل�صتقبل، حيث  بعني �لعتبار يف 
�ملقر �جلديد يف �لفرعاء على و�صك 

�لنتهاء من جتهيزه.
ومييين �لأ�يييصييييييياء �لييتييي يييجييب �أن 
مركز  و�لكليات  �جلامعة  يف  تتو�فر 
خييييدمييييات طييبييييية جميييهيييز بييي�يييصيييييييار�ت 
�حلالت  يف  ��صتخد�مها  يتم  �إ�صعاف 

�لطارئة. 
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أساتذة

قبل  للطالب  بالن�صبة  فاجلامعة  طالب.  كل  و�أمييل  طالبة  كل  �أمنية  �جلامعة 
�للتحاق بها عامل رحب ف�صيح يحلق فيه وخلف �لأفق �أحالمه ترت�ءى وتلوح 

له من بعيد �أن هلم فم�صتقبلك ينتظرك. 
بالن�صبة له ف�صاًء بال حدود  �إذ ي�صبح  �لو�قع غري ذلك،  ولكن لالأ�صف، 
ت�صبح  �صماء.  ول  �أر�يييس  فييال  قدميه،  ي�صع  �أييين  يعرف  ول  خائفا  فيه  ي�صبح 
�ا�شعة اخلطى،  بوثبة  العامة  الثانوية  بعد  اإليه  ينتقل  اجلامعة عاملا غام�شا 
ي�صعر فيها بال�صياع يهرول هنا وهناك. تارة يريد هذ� �لق�صم وتارة يريد ق�صما 
�آخر. تختلط عليه �لأمور فال يعي ما يريد و�أقرب حل يتخذه لي�صعره بالأمان 
�أن يتجه للق�صم �لذي يلتحق به معظم �أقر�نه حتى و�إن مل يكن يريده لأن �ملوت 

مع �جلماعة �أرحم.
بال �صك، هناك فجوة بني �ملرحلتني �لثانوية و�جلامعية لبد من ر�أبها. 
ل تكفي �لزيار�ت �مليد�نية للجامعات، ول تكفي كتيبات دليل �لطالب �جلامعي، 
�أن  �أكييرب من  �لطالب  و�ل�صرح. فما يعاين منه  �أو �حلديث  �لإعييالم  ول يكفي 

ت�صرحه �لعبار�ت وت�صمله �لكلمات.
�لعام  �أو  �لأول  �مل�صتوى  يف  وت�صربه  �لييطييالييب  متييرد  ُيييعييزى  �أن  يجب  ل 
�إلى  �إمنييا  �أنظمة،  قيود  �أو  �أ�صتاذ  حييزم  �أو  منهج  �صعوبة  �إلييى  �لأول  �لأكييادميييي 
�صعوره باخلوف و�لوح�صة ورهبة �ملكان �لذي ير�ه من �أق�صى ما يو�جهه ويف�صل 

يف ترجمته.
�أ�صبوع  �أول  �أو  يييوم  �أول  يف  �لطفل  ينتاب  �لييذي  �ل�صعور  ذ�ت  هييو  متاما   
يلتحق فيه باملدر�صة، لذ� �عتمد �أ�صبوع متهيدي له حتى يتعود �لعتماد على 
نف�صه وي�صعر بالأمان ويتجول به �مل�صوؤول �أنحاء �ملدر�صة ليعرف �لأماكن فال 

يخ�صاها وحتى تهد�أ تلك �لنف�س �مل�صطربة وتعتاد �ملكان و�لأ�صخا�س.
�لأيييدي �حلانية  �لأبييو�ب ومتتد  �لقلوب قبل  ُتفتح  �أن  �إذن من �ملفرت�س 
ُيخ�ص�س  �أ�صتاذ  كل  مع  و�حتو�ئه من خالل جل�صات عفوية  بالطالب  لالأخذ 
�لطالب وياألف  يتاأقلم  �لألفة حتى  �لعام ليوجد له جو� من  ل�صعبة يف بد�ية 

�ملكان وياألفه.
بييالييلييو�ئييح  لتعريفهم  �لييعييام  بييد�ييية  يف  بامل�صتجدين  �جييتييميياع  هيينيياك  نييعييم 
و�لأنظمة �لأكادميية ولكن هذ� ل يفي بالغر�س؛ فما يريده �لطالب �أول وقبل 

كل �صيء �أن يحتويه �لأ�صخا�س و�ملكان قبل �لأق�صام و�ملناهج و�لأنظمة.

رأب الفجوة
القلم النابض

د. إيمان عبد اهلل العسيري

حوار شذى الشبرمي

بطاقتك �لتعريفية؟
�صامية م�صطفى عبد �للطيف. عملت 
�لإد�رية  �لعلوم  بق�صم  �أ�صتاذة م�صاعدة 
ثم  امل��ح��ا���ش��ب��ة،  تخ�ش�س  يف  �حت��دي��دا 
بكلية  �ملييحييا�ييصييبيية  ليييربنييياميييج  ميينيي�ييصييقيية 
التطوير  بلجنة  ع�شوة  ث��م  املجتمع، 
ث���م �ك��ي��ل��ة لكلية  ب��ال��ق�����ش��م  �اجل�������ودة 

�ملجتمع  للبنات باأبها.
حيي�ييصييلييت عيييليييى �ملييياجييي�يييصيييتيييري ميين 
جييامييعيية �مليينيي�ييصييورة بييجييمييهييورييية م�صر 
بعنو�ن  علمية  ر�صالة  مقابل  �لعربية، 
»�إطيييييييييار حميييا�يييصيييبيييى ميييقيييرتح يف نييظييام 
�لدكتور�ه  ونلت  �لإ�ييصييالمييي«  �لتاأمني 
�أي�صا من نف�س �جلامعة، وكان عنو�ن 
�لتنبوؤية  �لقيمة  »تطوير  �أطييروحييتييي 
لييلييمييعييلييومييات �ملييحييا�ييصييبييييية يف �ليي�ييصييركييات 

متعددة �جلن�صيات« .
حيي�ييصييرت �ليييعيييدييييد مييين �ليييرب�ميييج 
�لتدريبية يف جمال تطوير  و�لييدور�ت 
�لأد�ء �جلامعي و�أ�ص�س �لبحث و�لن�صر  
�ليييعيييليييميييي، و�ليييتيييعيييليييييييم �لإلييييييكييييييرتوين، 
�لتدري�س  يف  �لتكنولوجيا  و��صتخد�م 
�لإبد�ع و�لتميز لأع�صاء هيئة   وتنمية 
�لتدري�س وتقومي �ملناهج و�لمتحانات 
�لتنمية  ودور�ت  �لييفييعييال  و�لتييي�يييصيييال 

�لب�صرية.
�ألييفييت عييدد� ميين �لكتب يف  كذلك 
يف  �ملييحييا�ييصييبيية  مييثييل  �لتخ�ص�س  جميييال 

�ملن�صاآت  وحما�صبة  �لأميييييو�ل،  �ييصييركييات 
�ملييييالييييييييية، و��ييييصييييتييييخييييد�م �حلييييا�ييييصييييب يف 

�ملحا�صبة.
كييمييا �ألييقيييييت حمييا�ييصيير�ت لطالب 
حما�صبة  جميييال  يف  �لعليا  �لييدر��ييصييات 
و�لإد�ري  �ملحا�صبي  و�لتنظيم  �لبنوك، 
يف �مليينييظييمييات �ليي�ييصييحييييية، وذليييييك �إليييى 
�لإ�ييصيير�ف على عييدد من ر�صائل  جانب 

�ملاج�صتري و�لدكتور�ه.

هل كان �ختيارك لتخ�س�ص 
�ملحا�سبة عن رغبة؟

بيييييد�أت حييييياتييي �جلييامييعييييية بيياللييتييحيياق 
بكلية �لتجارة يف جامعة �ملن�صورة، وهو 
مييا مل �أحييلييم بييه قييط، فقد كنت �أمتنى 
در��يييصييية �لييطييب، ولييكيين �ييصيياء �هلل �أن ل 
درجة  نق�صان  ب�صبب  ذلييك  من  �أمتكن 
و�حييييييدة حييييال دون طيييميييوحيييي، ولييكيينييي 
�أدركييييت �أنيييه قييدر �هلل و�أن �أمييير �ملييوؤميين 
�لعلم   جميييالت  جميع  و�أن  خييري  كييلييه 
وما  �إن�صان،  كل  بابها  يطرق  �أن  يجب 
د�م هدف �لإن�صان يف �حلياة هو خدمة 
فيييياأي تخ�ص�س  �لإ�يييصيييالميييي،  �ملييجييتييمييع 

يدر�صه ويتميز فيه �صيجد فيه نف�صه.
على  �إ�يييييصييييير�ر�  هييييذ�  ز�دين  وقييييد 
يف  �لأولييييى  �هلل  بف�صل  فكنت  �لييتييفييوق، 
على  وح�صلت  �لييدر��ييصيية،  �صنو�ت  كافة 
�لييبييكييالييوريييو�ييس ميييع مييرتييبيية �ليي�ييصييرف 
ومن  بالكلية،  معيدة  وتعينت  �لأولييى، 

هنا تو��صلت �مل�صرية.

�سعوبات و�جهتها
يف حياتك �لعلمية ؟

ل يخلو �أي م�صار من وجود �صعوبات، 
�ل�صعوبات  هذه  نحول  �أن  يجب  ولكن 
�إلى حمفز�ت للنجاح، وغالبا ما تكون 
هذه �ل�صعوبات �بتالًء من �هلل �صبحانه 

وتعالى لختبار �لثبات على �لهدف.
فيييمييين �أكيييييييرب �لييي�يييصيييعيييوبيييات �لييتييي 
و�جييهييتيينييي يف حييييياتييي �لييعييلييمييييية، كييانييت 
مرحلة �لت�صجيل للدكتور�ه، فقد كان 
اأب��ح��اث��ي يف جمال  ا�شتكمال  ه��و  ه��ديف 
�لقييتيي�ييصيياد �لإ�يييصيييالميييي و�ملييحييا�ييصييبيية يف 
�أجد  مل  �أنني  �إل  �لإ�صالمية،  �لبنوك 
بالق�صم،  �لأ�صاتذة  لدى  �صدى  لذلك 
�ملجال،  هييذ�  كثري� يف  وبحثت  و�صعيت 
وليييكييين تيييياأخييييرت عيييييدد� مييين �ليي�ييصيينييو�ت 
لييعييدم قييبييول �ملييو�ييصييوع، وقييد ��صتثمرت 
هييييذه �ليييفيييرتة يف �لهيييتيييميييام بيياأ�ييصييرتييي، 
�أن  يجب  �لييتييدرييي�ييس  هيئة  ع�صوة  لإن 
تو�زن بني حياتها �لأ�صرية وم�صريتها 

�لأكادميية.
وهييييكييييذ� �ييصييجييلييت �لييييدكييييتييييور�ه يف 
�ملو�صوعات �ملطروحة بالق�صم ويف نيتي 
يف  الدكتوراه  بعد  اأبحاثي  ا�شتكمل  اأن 

�ملجال �لذي �أن�صده.

ما �لذي تطمحني �إليه
من خالل تخ�س�سك وعملك؟

ح�صنة  قيييييدوة  �أكييييييون  �أن  �إليييييى  �أطيييميييح 
لييطييالييبيياتييي، �أنيييقيييل �إليييييييهييين �لأخيييييالق 

وحثهن  و�ملثابرة  �لعلم  وحب  �لكرمية 
�صاأن  رفييع  يف  �لإيجابية  �مل�صاركة  على 
�مليييجيييتيييميييع �لإ�ييييصييييالمييييي وهيييييو �ليينييجيياح 
�إليه،  ونتطلع  نن�صده  �لييذي  �حلقيقي 
فييالييطييالييبيية لييبيينيية �أ�ييصييا�ييصييييية ميين لبنات 
�ملييجييتييمييع يييجييب تييوجيييييهييهييا �لييتييوجيييييه 
�أ�صرتها  لتكون ع�صو� فعال يف  �ل�صليم 
بييني �أبيينييائييهييا ويف جميييال عييمييلييهييا، فهي 
مدر�صة،  �إذ� ما �أعددناها �إعد�د� جيد� 

�أعددنا �صعبا طيب �ألأعر�ق.

�أكادمييا.. كيف ترين
م�ستوى جامعة �مللك خالد؟

م�صتوى جامعة �مللك خالد جيد جد�، 
تيييبيييذل جييهييود�  �أن �جلييامييعيية  و�أعيييتيييقيييد 
�أجل  حثيثا  من  �صعيا  وت�صعى  مكثفة 
�حليي�ييصييول عييلييى �لعييتييميياد �لأكيييادمييييي 
و�جلودة وهو ما �صيكون حتققه قريبا 

باإذن �هلل.
مو�كبة  يف  �جلامعة  جنحت  لقد 
�لأخييرى  للجامعات  �حل�صاري  �لركب 
يف جمييييييالت �لييتييعييليييييم �لإليييييكيييييرتوين، 
�ملكتبة  وتييفييعيييييل  �ملييييقييييرر�ت،  وتييطييوييير 
�لرقمية �ل�صعودية لال�صتفادة منها يف 
�صتى جمالت �لعلوم، و�لتعليم �ملو�زي 
وت�صجيع  �لدبلوم،  لطلبة  و�لتج�صري 
�مليييوظيييفيييني عيييليييى �لييييدر��ييييصييييات �لييعييليييييا، 
�لبحوث  وت�صجيع  و�بتعاث  �ملعيد�ت، 
�لييتيينييافيي�ييصييييية و�مليييييييوؤمتييييييير�ت، وتييفييعيييييل 
�لأن�صطة غري �ل�صفية   �لتي ت�صتوعب 

وت�صقل  و�لطالبات  �لييطييالب   طيياقييات 
�إبد�عاتهم. 

ما ر�سالتك لطالبات �جلامعة؟
ب�صفة  �جلييامييعيية  �إن  لييلييطييالييبييات  �أقييييول 
عيييامييية و�ليييكيييلييييييية بيي�ييصييفيية خيييا�يييصييية مبييا 
لييديييهييا ميين �إمييكييانييات بيي�ييصييرييية ومييادييية 
قييد �أنيي�ييصييئييت ميين �أجييلييكيين وتييعييمييل على 
فاغتنمن  و�ملييهييار�ت  �ملييعييارف  �إك�صابكن 
كما  قدر�تكن،  لتنمية  �لإمكانات  هذه 

�أن�صحهن بالأمور �لتالية:
بيييدقييية  �لأهيييييييييييييييد�ف  حتيييييدييييييد   •
ومييييو�ييييصييييوعييييييييية وبييييييييييذل �جليييهيييد 
و�ملثابرة يف �صبيل حتقيق �لنجاح.

�ليييتيييي  �لييي�يييصيييعيييوبيييات  حتييييويييييل   •
�إلييى حمفز�ت  تو�جهها يف �حلياة 

لبذل �ملزيد من �لكفاح .
يف  �أهميته  و�إدر�ك  �لعلم  حب   •
و�أن من  و�ملييجييتييمييع  �ليييفيييرد  حييييياة 
علما  فيييييه  يلتم�س  طييريييقييا  �صلك 

�صهل �هلل له طريقا �إلى �جلنة .
ل�صقل  �ليييقييير�ءة  ميين  �لإكيييثيييار   •

�ملد�رك و�لو�صول لالإبد�ع.
و�لإ�ييييييصييييييهييييييام  �لإيييييييجييييييابييييييييييييية   •
�لتي  �لييتييطييويييرييية  مبقرتحاتكن 
تييييهييييدف �إليييييييى حتييي�يييصيييني ميي�ييصييتييوى 
�لييكييلييييية، فنحن  �خليييدمييية د�خيييييل 
نيي�ييصييعييد بييهييا وتيييكيييون د�ئيييميييا حمل 

على  جيياهييدييين  ونعمل  تييقييديييرنييا، 
حتقيقها.

كلمة يف نهاية �للقاء؟
�أهم�س يف �أذن كل ع�صوة هيئة تدري�س 
دورهييا  �إلييى  تنظر  �أن  عليها  باأنه يجب 
وعملها على �أنه لي�س وظيفة بل ر�صالة 
و�لتوكل  هلل،  �لنية  �إخييال�ييس  �صعارها 

على �هلل، و�ل�صعي نحو �لتميز.
�لعلم  عييلييى  �لييطييالييبيية  قييد حت�صل 
�لعلم  �أما  �لإنرتنت،  �أو عرب  كتاب  من 
و�لأخييييالق  �لييدييينييييية  بالقيم  �مليي�ييصييقييول 
�ل�صامية و�لقدوة �حل�صنة فال حت�صل 
عليه �إل من �أ�صتاذتها، فكم من معلومة 
ح�صلنا عليها ور�حت يف طور �لن�صيان.
�أما �لأ�صتاذة �لقدوة �حل�صنة �لتي 
تييتييمييتييع بييالييقيييييميية �لييدييينييييية و�لأخيييييالق 
�حلميدة فهي منقو�صة يف نفو�صا وطاملا 
به  يتميز  �أن  يييجييب  لييهييا. ومميييا  نييدعييو 
�لإ�صغاء  �لتدري�س: ح�صن  ع�صو هيئة 
�حلييو�ر معهن،  و�إتييقييان فن  للطالبات، 
و�خييتييالف  �لعمرية  �ملييرحييليية  وميير�عيياة 
ثقافات الأجيال، �التوا�شع، �الأمانة، 
ما  على  و�لطييييالع  �مل�صتمر،  و�لييبييحييث 
هو جديد يف جمال �لتخ�ص�س ب�صفة 
�ملييجييالت �لأخييييرى ب�صفة  خييا�ييصيية ويف 
تييكييون يف مييعييزل عن  �أل  عيياميية. فيجب 

�ملجتمع وعن �لعلوم �لأخر.

كانت األستاذة المساعدة بقسم العلوم اإلدارية بالجامعة، الدكتورة سامية عبد اللطيف، تحلم بدراسة 
الطب، لكنها في النهاية اختارت تخصص المحاسبة وسجلت نجاحات متتالية في هذا المسار.

حلمت بـ »الطب« كثيرا لكنها تخصصت في المحاسبة
د. سامية عبد اللطيف: النجاح يتطلب 

الكفاح وتحويل الصعوبات إلى محفزات

مصرف
إسالمي
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التعليم العالي

لقطات

األميرة عادلة تدشن معرض 
جامعة جازان للتدريب الخارجي 

أحمد العياف 

جيياز�ن  جامعة  معر�س  عبد�لعزيز،  بن  عبد�هلل  بنت  عادلة  �لأمييرية  د�صنت 
للتدريب �خلارجي ومعر�س �مل�صاريع �جلامعية و�أن�صطة �جلامعة.

و�أو�صح وكيل �جلامعة �لدكتور ح�صن بن حجاب �حلازمي، �أن �ملعر�س 
�لطالب  �بييتييعيياث  يف  �ملختلفة  وكلياتها  �جلييامييعيية  بييتييجييارب  للتعريف  هييدف 
و�لطالبات خارجيا للتدريب �ل�صيفي يف �أعرق �جلامعات و�ملعاهد و�ل�صركات 
�ملدينة من  �ل�صوء على ما حظيت به م�صاريع  �إلى جانب ت�صليط   ، �لعاملية 

دعم اأثمر يف اإجناز العديد من امل�شاريع العم�قة.
و�أ�صار �حلازمي �إلى �أن �جلامعة �أوكلت مهمة تنفيذ وت�صميم �ملعر�س 
لعدد من الطالبات ممن مت ابتعاثهن اإلى اخلارج، مبينا اأنهن قمن بتقدمي 
�ملعلومات و�صرح مكونات �ملعر�س لالأمرية عادلة و�صيفات �جلامعة �ملدعو�ت 

حل�صور حفل تخريج �لطالبات .
و�أو�صح �حلازمي �أن �جلامعة بد�أت خطوتها غري �مل�صبوقة يف �لبتعاث 
�خلارجي لطالب وطالبات �لبكالوريو�س قبل نحو �صت �صنو�ت حتى بلغ عدد 
و�أملانيا و�ليابان  �أمريكا وكند� وبريطانيا  �إلى  �لطالب و�لطالبات �ملبتعثني 

و�لدول �لإ�صكندنافية و�أ�صرت�ليا وغريها، نحو 2000 طالب.
من جانب �آخر د�صنت �لأمرية عادلة معر�س م�صاريع �ملدينة �جلامعية 
مبدية  و�لعمارة،  �لت�صاميم  ق�صم  طالبات  وتنفيذه  ت�صميمه  تولى  �لييذي 
�أر�س  على  �ملتحققة  �ملنجز�ت  و�قع  �لتي ج�صدت  �لعر�س  بطريقة  �إعجابها 
�صتة  من  �أكييرث  �لآن  حتى  م�صاريعها  تكاليف  بلغت  �لتي  �جلامعية  �ملدينة 

مليار�ت ريال .
بييعييد ذليييك �طييلييعييت �لأمييييرية عييادليية وعيي�ييصييو�ت جمل�س �ليي�ييصييورى، على 
عر�س مرئي عن فعاليات و�أن�صطة وبر�مج �جلامعة �لتي نفذتها �جلامعة، 
و�لعملية   و�لثقافية  �لوطنية  �ل�صخ�صيات  من  عييدد�  لإحيائها  و��صت�صافت 
�لتي حققوها  �لطالبية  �لأنييدييية  �إجنييياز�ت  �حتوى على  من خييالل معر�س 

على �مل�صتوى �لعاملي و�ملحلي.

شراكة بين التعليم العالي 
و»سبرينجر« العالمية 

 ،Springer للن�صر  �لعاملية  »�صربينجر«  ود�ر  �لعايل  �لتعليم  وز�رة  وقعت 
�لكامل  �لتاريخي  �لأر�صيف  حمتوى  على  �حل�صول  �أجييل  من  �صر�كة،  عقد 
و  جملد(،   47249( دورييية   990 حمتوى  من  �لرقمية  بال�صيغة  ل�صربينجر 
حمتوى �لكتب لعام 2013 وعددها 5800 عنو�نا، مببلغ قدره 2.350.000 دولر 
.»SpringerLink- من خالل قاعدة �لبيانات �لإلكرتونية »�صربينجرلينك

برعاية  برلني  يف  �ل�صريفني  �حلييرمييني  خييادم  �صفارة  مقر  يف  ذلييك  مت 
معايل �ل�صفري �لأ�صتاذ �لدكتور �أ�صامة بن عبد�ملجيد �صبك�صي، وح�صور �ملدير 
�لتنفيذي لد�ر �صربينجر ديرك هانك، و�مل�صرف �لعام على �ملكتبة �لرقمية 
�ل�صعودية �لدكتور عبد�حلميد بن حممد �ل�صليمان، و�مللحق �لثقايف �لدكتور 

عبد�لرحمن بن حمد �حلمي�صني.
�لتعليم  �ملبادر�ت �ل�صرت�تيجية لوز�رة  �إطار  �لعقد يف  وياأتي توقيع هذ� 
يف  �ل�صعودي  و�لطالب  و�لطبيب  للباحث  د�عمة  علمية  بيئة  لتوفري  �لعايل 
جمال حت�صيل �لعلوم �لأ�صا�صية و�خلربة �لعلمية يف جمالت متعددة يف خمتلف 
�لعلوم، ومن �ملتوقع �أن ي�صمن �لعقد �لو�صول �إلى و�حدة من �أكرب جمموعات 
�لكتب و�لدوريات �لإلكرتونية يف �لعامل ذ�ت �ملحتوى �لطبي و�لعلمي و�لتقني 
و�ملكتبات  و�جلامعات  �لتعليمية  �لهيئة  �أع�صاء  لتزويد  �ليييد�ر،  توفرها  �لتي 
�أن  يذكر  �لعلمية.  و�ملييجييالت  �مليير�جييع  بيياأحييدث  و�لبحثية  �لعلمية  و�ملوؤ�ص�صات 
و�صتمنح  وطني،  م�صتوى  وعلى  �لعايل  �لتعليم  وز�رة  ل�صالح  �صتكون  �حلقوق 

لكافة �جلامعات و�مل�صت�صفيات و�جلهات �ملعنية و�ملكتبات �ل�صعودية.

أساتذة وأكاديميين وطالب ناقشوا القضية في هاشتاق

9 توصيات للحد من خطورة
الشهادات الجامعية المزورة

15 توصية من بينها إدماج تقنيات التعليم اإللكتروني للمناهج

وزراء التعليم العالي العرب يوصون باعتماد 
استراتيجية للبحث العلمي

أحمد العياف

خيييرج عيييدد مييين �لأ�يييصييياتيييذة �لأكييادمييييييني 
�لطالب  من  عييدد  �إلييى  �إ�صافة  و�ملهتمني 
و�لييييطييييالييييبييييات يف خميييتيييليييف �جلييييامييييعييييات 
م�صتخل�صة  تو�صيات  بت�صع  �ل�صعودية، 
)�ل�صهاد�ت  ق�صية  ها�صتاق  مناق�صة  بعد 
�لتو��صل  موقع  على  �ملييزورة(،  �جلامعية 
�لنحو  على  جيياءت  »تييويييرت«،  �لجتماعي 

�لتايل:
�ليييعيييايل  �لييتييعييليييييم  وز�رة  عيييليييى   •
�لإ�ييييصيييير�ف �ملييبييا�ييصيير عييلييى �ملييجيياليي�ييس 

�لعلمية باجلامعات.
• ال�شهادات اجلامعية املز�رة كارثة 
عييلييى �ليييوطييين وييييجيييب مييعيياقييبيية كل 

�أو�صى �لوزر�ء �مل�صوؤولون عن �لتعليم 
�ليييعيييايل و�لييبييحييث �لييعييلييمييي بييالييوطيين 
�ليييعيييربيييي، بيياعييتييميياد �لإ�ييصييرت�تيييييجييييية 
�لييعييربييييية لييلييبييحييث �لييعييلييمييي و�لييتييقيينييي 
�لكفيلة  �خلطو�ت  و�تخاذ  و�لبتكار، 

با�صتكمال �إجر�ء�ت �عتماده. 
كما �أقرو� �أكرث من 15 تو�صية، 
تقنيات  بيياإدميياج  �لهييتييمييام  بينها  ميين 
�لييتييعييلييم �لإليييكيييرتوين �ييصييميين �مليينيياهييج 
ميي�ييصييار�ت  كييافيية  يف  �لتعليم  و�إد�ر�ت 
در��ييصيية  و�إجييييير�ء  �جلييامييعييي،  �لتعليم 
مقارنة بني �لتعليم �ملفتوح، و�لتعليم 
�ملنظمة  بها  تقوم  �لعتيادي،  �لعايل 
�لعربية للثقافة و�لعلوم. كما �صدرت 
تيييو�يييصيييييييات حيييييول �لييتييعييليييييم �ملييفييتييوح 

و�لتعليم عن بعد.
�لي14  �ملوؤمتر  ختام  ذلك يف  جاء 
ليييييييوزر�ء �لييتييعييليييييم �ليييعيييايل و�لييبييحييث 
�لعلمي بالوطن �لعربي  �لذي �نعقد 

موؤخر� بالريا�س.
و�أكييييييييد ميييعيييايل وزييييييير �لييتييعييليييييم 
�ليييعيييايل �ليييدكيييتيييور خييالييد بييين حممد 
�لعنقري يف كلمته خالل �ملوؤمتر، �أن 
�أ�صا�صية  ركيييييزة  تعد  �ل�صرت�تيجية 
وتطورها  �لعربية  �لبلد�ن  تقدم  يف 
مليييو�جيييهييية �مليي�ييصييتييجييد�ت و�لييتييحييديييات 
�لعاملية �ملعا�صرة �لتي تتز�يد �صعوبة 

وتعقيد� مبرور �لأيام.
�أكييرث  �ملييوؤمتيير تلقى  �أن  و�أو�ييصييح 
من 300 بحث ودر��صة، تولى �خلرب�ء 
 99 ناق�صها  ميينييهييا،  بييحييثيياً   72 �خييتيييييار 
18 دوليية، يف حني تبنى  متحدثا من 
�ملييوؤمتيير �أفييكييار� بيينيياءة حيييييال �لتعليم 
وعييو�مييل  بييعييد  عيين  و�لتعليم  �ملييفييتييوح 

تطويرهما يف �جلامعات �لعربية.
تييخييدم  »�لييتييو�ييصيييييات  �إن  وقيييييال   
�لقادمة  �أبناءنا وجامعاتنا و�لأجيال 
و�لهييتييمييام  �حلقيقية،  �لييييرثوة  وهيييم 
�ملجالت،  �صتى  �أ�صا�صي يف  بهم هدف 

و�لييتييعييليييييم عيييين بيييعيييد يف �جلييياميييعيييات 
ذلييك  بيييياأن  لقناعتها  جييياء  �لييعييربييييية، 
��يييصيييتيييمييير�ريييية �ملييوؤ�ييصيي�ييصيية  ييي�ييصييهييم يف 
�لتعليمية يف �أد�ء ر�صالتها مهما كانت 
�ل�صتثنائية  و�ل�صعوبات  �لييظييروف 
�لييتييي مييير بييهييا �أي بييلييد ميين �لييبييلييد�ن 
و�إي�صاله  �لتعليم  و�إتيياحيية  �لعربية، 
ليييليييفيييئيييات �لييييتييييي قيييييد حتييييييول بييعيي�ييس 
و�لقت�صادية  �لجتماعية  �لظروف 
دون �نخر�طهم يف �لتعليم �جلامعي، 
وتعزيز �لتوجه نحو جمتمع �ملعرفة 
عيييرب ��يييصيييتيييخيييد�م تييقيينييييية �ملييعييلييومييات 

و�لت�صال يف �لتعليم.
�أور�ق  �أن  �إلييييى  حمييييارب  ولييفييت 
�مليييوؤمتييير نيياقيي�ييصييت جمييمييل �لييقيي�ييصييايييا 

و��صحة  �صمولية  نييظييرة  �إيييجيياد  مييع 
�لأ�صاليب  لتطوير  م�صتوعبة  وروؤييية 
�حليييدييييثييية يف �ل�يييصيييتيييخيييد�م �لأميييثيييل 
�لعلمي  �لييبييحييث  جميييال  يف  للتقنية 
و�لبييييتييييكييييار حيييتيييى نييي�يييصيييايييير حيي�ييصييارة 
�لألييفييييية �لييثييالييثيية �لييتييي تييرتييكييز على 
وتو�كب  و�لثقافية  �لذهنية  �مليييو�رد 
�أحدث �لتطور�ت �لعاملية �ملعا�صرة يف 

تلكم �ملجالت«.
مييين جييانييبييه �أ�يييصيييار �مليييديييير �لييعييام 
و�لعلوم  للرتبية  �لعربية  للمنظمة 
�لدكتور عبد �هلل بن حمد  و�لثقافة 
�مليينييظييميية  �أن �خيييتيييييييار  �إليييييى  حمييييييارب، 
و�لعلوم  و�لثقافة  للرتبية  �لعربية 
مليييو�يييصيييوع تييطييوييير �لييتييعييليييييم �ملييفييتييوح 

مناق�صة  �إلييييى  وتيييطيييرق  �لييتييعييليييييمييييية، 
�لتعليم  ملييخييرجييات  �ملييتييابييعيية  �نييقييطيياع 
�جلييياميييعيييي، ميينييتييقييد� عييييدم �لهييتييمييام 
بالطالب بعد تخرجه، رغم مايتلقاه 
من عناية اأثناء الدرا�شة، م�شريا اإلى 
�أن �لعملية �لتعليمية ل ميكن ف�صلها 
�لت�صنيفات  و�أن  �لعلمي،  �لبحث  عن 
�ملحلية  جامعاتنا  تو�كب  ل  �لعاملية 
�لآن،  عييليييييهييا  تيينييطييبييق  �أن  ميييكيين  ول 
�لعلمية  �لدوريات  عدد  عن  وت�صاءل 
�لتعليم  مييوؤ�ييصيي�ييصييات  تيي�ييصييدرهييا  �لييتييي 
يف �لييوطيين �لييعييربييي، وجييييودة وكييفيياءة 
�ييييصييييهيييياد�ت و�أبيييييحييييياث �لييتييعييليييييم فيييوق 
�جلييياميييعيييي، وميييييدى ��ييصييتييحييقيياق من 

ح�صلو� عليها.

ين�س  مبا  ن�صرها،  يف  ت�صهم  و�صيلة 
عليه �لنظام.

�صهادة  يحمل  ميين  كييل  معاقبة   •

جييامييعييييية مييييييزورة مبيييا ييينيي�ييس عليه 
�لنظام.

بيانات  قاعدة  �إيجاد  على  • �لعمل 
�لتدقيق  على  �لعمل  مهمتها  تكون 

باإيجاد �صجل خا�س.
تكمن  �ملييزورة  �ل�صهاد�ت  خطورة   •
�مليييخيييرجيييات  تييييير�جيييييع مييي�يييصيييتيييوى  يف 
�لييقيير�ر�ت  �تييخيياذ  و�ييصييوء  �لتعليمية 
لييذلييك  �ملييير�فيييق،  �إد�رة  يف  و�لييفيي�ييصييل 
يييجييب �لييبييحييث عييين ميييوطييين �خلييلييل 

وعالجه.
ملعادلة  �لعامة  �لإد�رة  دور  • تفعيل 
�ل�صهاد�ت و�إلز�م �لدو�ئر �حلكومية 
و�لقطاعات �خلا�صة بطلب �ملعادلة 

لكل �صهادة.

بيع  مييكيياتييب  بع�س  �أربيييياح  بلغت   •
�ليي�ييصييهيياد�ت �جلييامييعييييية �مليييييزورة، 500 
موؤ�صر  يعطي  وهيييذ�  ريييييال،  مييليييييون 
�إلييييييى بيييييذل �ملييييزيييييد لييتييفييعيييييل �ليييييدور 

�لرقابي .
• �لتدقيق على �صهاد�ت �ملتعاقدين.
يخالف  من  على  �لنظام  تفعيل   •

�لأنظمة.
�كانت الق�شية ناق�شت ث�ث حما�ر هى:
�لييي�يييصيييهييياد�ت  �نيييتييي�يييصيييار  �أ�ييييصييييبيييياب   •

�جلامعية �ملزورة.
يف  �ليير�ييصييمييييية  �مليييوؤ�يييصييي�يييصيييات  دور   •

مكافحة �لتزوير.
ان��ت�����ش��ار  ع��ل��ى  امل���رتت���ب���ة  • الآث�������ار 

�ل�صهاد�ت �جلامعية �ملزورة.
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أم القرى
خييياطيييب وزيييييير �لييتييعييليييييم �لييعييايل 
�ليييييدكيييييتيييييور خييييياليييييد بييييين حمييمييد 
�ليييعييينيييقيييري،  �ليييينييييادي �لييطييالبييي 
يف كييلييييية �لييهيينييد�ييصيية و�ليييعيييميييارة 
�لقرى،  �أم  بجامعة  �لإ�صالمية 
�تيي�ييصييالييه هاتفيا  ميي�ييصييادفيية  بييعييد 
بكري  �لدكتور  �جلامعة  مبدير 
بيين مييعييتييوق عيي�ييصييا�ييس وهيييو يلقي 
باملدينة  �لنادي  �فتتاح  كلمته يف 

�جلامعية بالعابدية.
 وطييلييب �لييوزييير ميين مدير 
منا�صبة  معرفته  بعد  �جلامعة 
�فييتييتيياح �لييينيييادي �لييطييالبييي، فتح 
خط �لهاتف �أمام طالب �لنادي 
بافتتاح  مهنئا  �إليييييهييم  ليتحدث 
لييهييم جهودهم  �لييينيييادي، مييبيياركييا 
�لكلية  م�صرية  دفييع  يف  �ملتميزة 

نحو �لتقدم و�لرقي.

الدمام
د�ييييصيييين نييييائييييب �لييييرئييييييييي�ييييس �لييييعييييام 
�لدكتور  �حليير�م  �مل�صجد  ل�صوؤون 
حممد بن نا�صر �خلييزمي ووكيل 
�صعود  بيين  حممد  �لإميييام  جامعة 
�لإ�يييصيييالمييييييية خليييدمييية �ملييجييتييمييع 
�لدكتور فوز�ن  �ملعلومات  وتقنية 
حلقة  �لييفييوز�ن،  عبد�لرحمن  بن 
�جلامعة  نظمتها  �لييتييي  �لنقا�س 
بث  حييول  �لرئا�صة  مييع  بالتعاون 
�لييرتجييميية �لييفييورييية لييلييخييطييب يف 

�حلرمني �ل�صريفني.

طيبة
�لييتييقييى حميييافيييظ ييينييبييع �ملييهيينييد�ييس 
مييي�يييصييياعيييد بيييييين ييييحيييييييى �لييي�يييصيييليييييييم 
�لعمل  فريق  باملحافظة،  مبكتبه 
بييربنييامييج كيير�ييصييي �لأميييييري ميياجييد 
�لتطوعي  للعمل  عبد�لعزيز  بيين 
وبيييييرنييييياميييييج �ليييييقيييييو�فيييييل �ليييطيييبييييييية 
فرع  على  �لعام  �مل�صرف  ير�فقهم 
جييامييعيية طيييييبيية مبييحييافييظيية ينبع 
�ليييدكيييتيييور عييبييد�لييعييزيييز �لييييييرد�دي 
وعييييمييييد�ء �ليييكيييليييييييات بيييفيييرع ييينييبييع، 
ومدير �لقطاع �ل�صحي باملحافظة 

�لدكتور عبد�لرحمن �صعيدي.

األميرة نورة
�أعيييلييينيييت جييياميييعييية �لأميييييييييرية نييييورة 
�لبنية  �كتمال  عبد�لرحمن  بنت 
�لأ�ييصييا�ييصييييية يف تييقييدمي �خلييدمييات 
�جلامعية.  �ملدينة  د�خييل  �لطبية 
و�فييييتييييتييييحييييت مييييييديييييييرة �جلييياميييعييية 
�ليييدكيييتيييورة هييييدى �لييعييميييييل �ملييركييز 
�ليييطيييبيييي �جلييياميييعيييي �لييييييذي يييقييدم 
خدماته وفق مفهوم طب �لأ�صرة.

ويييتييكييون �مليييركيييز مييين دوريييين 
�ث���م���اين ع����ي����ادات ط��ب��ي��ة ���ش��ام��ل��ة 
�أطيييييبييييياء �لييييعييييمييييوم و�أخييي�يييصيييائيييييييات 
و��ييصييتيي�ييصيياريييات يف طيييب �لأ�ييييصييييرة، 
ويييييي�يييييصيييييم �ييييصيييييييييدلييييييييية وغيييييرفيييييا 
لييلييمييالحييظيية و�ليي�ييصييميياد ومييكيياتييب 
�إلى  بالإ�صافة  و�إ�صر�قية،  �إد�ريييية 
�لطب  يف  متخ�ص�صتني  عيادتني 

�لنف�صي و�لتثقيف �ل�صحي. 

المجمعة
�مييييييتييييييدح �ملييييي�يييييصيييييرف عييييلييييى ميييركيييز 
�ليييييدر��يييييصيييييات �جلييياميييعييييييية �ليييتيييابيييع 
جلامعة �ملجمعة يف حمافظة حفر 
�لغفيلي،  جديع  عييبييد�هلل  �لباطن 
�لإقييييبييييال �لييكييبييري عييلييى �للييتييحيياق 
بالرب�مج و�خلدمات �لتي يقدمها 
�لباطن،  حفر  حمافظة  يف  �ملركز 
خدماته  قييدم  �ملييركييز  �أن  مو�صحا 
و942  طييياليييبيييا   1628 ميييين  لأكييييييرث 
و�ييصييمييل  بيييرنييياجميييا،  طييالييبيية يف 19 
وطييالييبيية  طييالييب   1700 �ليييتيييدرييييب 
يف �أكييييرث ميين 39 جييهيية تييدريييب يف 

�لقطاعني �حلكومي و�خلا�س.

القصيم
ت�صارك جامعة �لق�صيم يف �ملوؤمتر 
�لعلمي �خلام�س لطالب وطالبات 
�لييتييعييليييييم �ليييعيييايل بيياملييمييلييكيية، حيث 
�لأخييرية 1492  �مل�صاركات  بلغ عدد 
موزعة على �لبحوث �لعلمية )849 
بحثا(  و610 بحثا يف حمور �لعلوم 
�لإنيي�ييصييانييييية و�لجييتييميياعييييية، و144 
�لأ�صا�صية  �لعلوم  حمييور  يف  بحثا 
حمور  يف  بحثا  و95  و�لهند�صية، 
�لييعييلييوم �ليي�ييصييحييييية.  كييمييا بييلييغ عييدد 
م�صاركة،   411 �لفنية  �مليي�ييصييابييقييات 
بييير�ء�ت �لخييييرت�ع  88  فيما بلغت 
�بتكار�، مقابل 72 خدمة جمتمعية 
م�صاركة و44 خطابة و�إلقاًء عربيا، 
رييييادة  ميي�ييصيياريييع  ميي�ييصيياركيية يف  و21 
بني  �مل�صاركات  وتوزعت  �لأعييمييال. 
و1034  �لييطييالب  جييانييب  ميين   458

م�صاركة من �لطالبات.

الملك سعود
نظمت كلية �لطب و�ملدينة �لطبية 
يوم  مييوؤخيير�،  �صعود  �مللك  بجامعة 
�أطباء �لمتياز لعام 2014. و�أو�صح 
عييميييييد كييلييييية �لييطييب �مليي�ييصييرف على 
�لأ�ييصييتيياذ  �جلييامييعييييية،  �مل�صت�صفيات 
�لز�مل،  عبد�هلل  بن  فهد  �لدكتور 
يف  ودوره  �لتعريفي  �للقاء  �أهمية 
�لإعييييد�د لييفييرتة �لمييتييييياز، م�صدد� 
�لعمل،  على �صرورة �لإخال�س يف 
و�لرتكيز يف �لختيار، م�صري� �إلى 
�أن م�صوؤويل �لكلية ي�صعون خلدمة 
يحتاجون  ما  كل  وتوفري  �لطلبة 

�إليه لالإبد�ع و�لتميز.

الجوف
وقع �أمري منطقة �جلوف �صاحب 
�لأمييري فهد بن بدر  �مللكي  �ل�صمو 
كر�صي  �صعود،  �آل  �لعزيز  عبد  بن 
�صموه للتنمية �لإد�رية باملنطقة يف 
بهو كلية �لعلوم باملدينة �جلامعية 
بيييجييياميييعييية �جلييييييييييوف. جييييييياء ذلييييك 
�مل�صاحب  �لبحوث  معر�س  خالل 
للبحث  �لييثيياين  �ل�صنوي  للملتقى 
�ليييعيييليييميييي و�لييينييي�يييصييير، حيييييييث بييلييغييت 
تنفيذها  �لبحوث 42 بحثا يجري 
متخ�ص�صة  بحثية  فييرق  بو��صطة 
مييييين كيييليييييييات �لييييعييييلييييوم، و�ليييعيييليييوم 
�لييطييبييييية �لييتييطييبيييييقييييية، و�ليييطيييب، 
�لإد�ريييية  �لأ�ييصيينييان، و�لعلوم  وطييب 
و�لإن�صانية، و�لرتبية، و�لهند�صة.

الملك عبدالعزيز
زف �أمييييري ميينييطييقيية مييكيية �ملييكييرميية 
بن  م�صعل  �مللكي  �ل�صمو  �صاحب 
عييبييد�هلل بيين عييبييد�لييعييزيييز  11 �ألييف 
خيييرييييج لييي�يييصيييوق �ليييعيييميييل، يف حييفييل 
تخريج �لدفعة �لي43 بجامعة �مللك 
عييبييد�لييعييزيييز �لييييذى حيي�ييصييره وزيييير 
بن  خالد  �لدكتور  �لعايل  �لتعليم 
�جلامعة  ومدير  �لعنقري  حممد 
�لييدكييتييور �أ�ييصيياميية بيين �ييصييادق طيب 
ووكالء �جلامعة وعمد�ء �لكليات.

اإلسالمية
تييينيييظيييم �جلييييامييييعيييية �لإ�ييييصييييالمييييييييية 
معر�س �لكتاب و�ملعلومات �حلادي 
جمادى  م��ن  الأ�ل  يف  �ال��ث���ث��ني 
�لآخيييييييييرة �مليييقيييبيييل وييي�ييصييتييميير حييتييى 
�لثالث ع�صر منه. و�صتحل جامعة 
�لإمام حممد بن �صعود �لإ�صالمية 

�صيف �صرف على �ملعر�س.
�ييصيييييقييام  �مليييعييير�يييس  �أن  ييييذكييير 
�آلف مرت  ميي�ييصيياحيية خييميي�ييصيية  عييلييى 
د�ر   200 قيير�بيية  ويحت�صن  مييربييع، 
نيي�ييصيير ومييكييتييبيية مييين د�خييييل �ململكة 
وخيييارجيييهيييا، ويييتيي�ييصييميين بييرنيياجمييه 
�لييثييقييايف فييعيياليييييات خييا�ييصيية ل�صيف 
�ل�صرف، ت�صمل عدد� من �لندو�ت 

�لعلمية و�لأم�صيات �لثقافية.
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حول العالم

 E4 Group فييور«  �إي  ن�صرت »جمموعة 
�لتعليم  مبوؤ�ص�صات  �ملعنية  �لأوروبييييييية، 
�ليييعيييايل �ليييكيييربى يف �أوروبيييييييييا، مييقييرتحييا 
م�صرتكا يهدف لتنقيح مقايي�س �صمان 
جييييييودة �لييتييعييليييييم �لييييعييييايل يف �أوروبيييييييييا يف 
�إن�صاء  بغية   2014 مار�س  �صهر  منت�صف 
رو�بط مبا�صرة يف عملية �لتعليم و�لتعلم 

و�إز�لة �أي لب�س حمتمل قد يعرتيها.
عنو�ن  حمل  �لييذي  �لتقرير،  وركييز 
ل�صمان  �ملنقحة  و�لإر�ييصيياد�ت  »�ملقايي�س 
على  �أوروبيييييا«  يف  �لييعييايل  �لتعليم  جيييودة 
�ييصييبييط �جليييييودة �لييد�خييلييييية و�خلييارجييييية 

وكذلك �أجهزة �صمان �جلودة . 
�لتو�صيات  بع�س  �لتقرير   و�أ�صدر 
�أن ت�صع �جلييهييات  �يييصيييرورة  مييثييل  �ملييهييميية 
يتجز�أ  ل  جييييزء�ً  تييكييون  معلنة  �صيا�صات 
للمن�صاأة  �ل�ييصييرت�تيييييجييييية  �لإد�رة  مييين 
�ملن�صاأة  ت�صمن  �أن  و�ييصييرورة  �لتعليمية، 
يتم  و�أن  �ملحا�صرين  كييفيياءة  �لتعليمية 
تييوظيييييفييهييم يف �إطيييييييار عييمييلييييية تييكييتيينييفييهييا 

�ل�صفافية �لتامة. 
 E4 Group وتيي�ييصييم جمييمييوعيية     
�جلييمييعييييية �لأوروبييييييييية ليي�ييصييمييان �جلييييودة 
يف �لييتييعييليييييم �لييييعييييايل، و�حتيييييياد �لييطييالب 
�لأوروبيييييييييييييييييييني، وجيييميييعييييييية �جلييياميييعيييات 
�لأوروبية، و�جلمعية �لأوروبية ملوؤ�ص�صات 
مل  �ملقرتحات  �أن  علما  �لييعييايل،  �لتعليم 

خيييالفيييا ملييييا جيييييرت عييليييييه �لييييعيييياد�ت 
و�لتقاليد �ل�صارية يف جامعة كيوتو 
�لييزمييان  ميين  قييرن  �ليابانية طيييو�ل 
�أن  تقريبا، قررت �جلامعة موؤخر� 
تختار  مدير� لها من خارجها بيد 

�أنه ينتمي جلامعة �أخرى .
�جلامعة  كونها  من  وبالرغم 
بجائزة  �لييفييائييزييين  ميين  لييعييدد  �لأم 
فيها  تخرج  �لتي  و�جلييامييعيية  نوبل 
�ليابانيني  �لييقييادة  ميين  كييبييري  عيييدد 
�لآن  �أنيييهيييا  �إل  �ليييييابييانيييييني،  وغيييري 
بييل تبحث عن  ل جتييد مييدييير� لها 
مييير�يييصيييحيييني لييييتييييويل �ملييينييي�يييصيييب ميين 
�جلييياميييعيييات �لأخييييييرى �ييصييريييطيية �أن 

مقترح جديد لضمان
جودة التعليم العالي في أوروبا

بقلم: بيتا لي
يونيفرسيتي وورلد نيوز

بقلم: تسيوشي ساتو
صحيفة »ذي أساهي شيمبن« 

�صاركت  بييل  بطرحها  �ملجموعة  تيينييفييرد  
�أخيييرى مثل  دولييييية  موؤ�ص�صات  عييدة  فيها 
»�إدييييوكيييا�يييصييين �نييرتنييا�ييصييونييال« و«بييزنيي�ييس 
�لتعليم  جييودة  �صمان  و«�صجل  ييييوروب« 

�لعايل يف �أوروبا«.
�ملزمع  بولونيا  مييوؤمتيير  و�صيناق�س 
�لتو�صيات  تلك   2014 �إبييريييل  يف  عييقييده 
�لجتماع  يتبناها  �أن  �ملتوقع  ميين  �لييتييي 
�أوروبا �ملقرر  �لوز�ري للتعليم �لعايل يف 

عقده يف �أرمينيا عام  2015. 

تغيير جذري
�أ�يييصيييدر �لييتييقييرييير عيييدة تييو�ييصيييييات �أخيييرى 
ميينييهييا: �ييصييرورة �إحييييد�ث نقلة نييوعييييية يف 
تييقييدمي �لتعليم �لييعييايل  نييظيير� حلييدوث 
�لعايل منذ  �لتعليم  تغيري�ت جذرية يف 
فييالآن   ،2005 عييام  يف  �ملجموعة  �نطالق 
��صتحدث �لتعليم �لعايل مفاهيم جديدة 
عملية  يف  �لييطييالب  على  �لييرتكيييييز  منها 
تعلم  طيييرق  و�نييتييهيياج  و�لييتييعييلييم،  �لتعليم 
يف  تكت�صب  �لتي  �لكفاءة  و�عتماد  مرنة، 
�إطار بعيد عن �ملناهج، حتى �إن �ملوؤ�ص�صات 
متنوعة  منييياذج  لييديييهييا  �ييصييار  �لتعليمية 
لإي�شال ر�شالتها التعليمية منها اأمناط 
تيييقيييدمي �لييتييعييليييييم، و�لييتييعييليييييم �لييرقييمييي، 

وخالفه.
وميييييين �يييصيييمييين �ليييتيييغيييييييري �جلييييييذري 
تعد  و�إجييير�ء�ت  �صيا�صات  �إ�صد�ر  �ملزمع: 
ركيينييا رئييييي�ييصييا ميين نييظييام �ييصييمييان �جليييودة 
�لتعليمية  �لأق�صام  تدعم  �أن  �صاأنها  من 

للموؤ�ص�صة  �لإد�ري  و�لهيكل  و�لييطييالب 
وحرية  تكامل  �أي�صا  وتدعم  �لتعليمية، 
�صد  حييائييط  وتييقييف  �لتعليمية  �لعملية 

�أمام �أي متييز �صد �لطالب و�لأ�صاتذة.

مراجعات خارجية 
كل  تخ�صع  �أن  باأهمية  �لتقرير  �أو�ييصييى 
خارجية  ملر�جعة  �لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات 
ب�صكل  �جليييودة  معايري  تطبيق  ل�صمان 
�صمان  �أن  �لييتييقييرييير  ر�أي  حيييييث  دوري، 
�جليييييييودة عييمييلييييية ميي�ييصييتييمييرة ل تيينييتييهييي 
�أو  �ليييتيييقييياريييير  �أو  �ملييي�يييصيييرتدة  بييالييتييغييذييية 
�ملوؤ�ص�صة فح�صب،  �ملتابعة د�خل  عمليات 
�لآليييييات  هيييذه  يييتييم تنفيذ  �أن  يييجييب  بييل 
�أن  �ييصييفييافييييية عييلييى  بيي�ييصييورة عييمييلييييية ذ�ت 
و�أحكاما  تقارير  �ملر�جعة  جهة  ت�صدر 
�ملجتمع  ليتمكن  للن�صر  �صبيلها  جتييد 
�لأكيييييييادمييييييييي و�لأطييييييييييييير�ف �خليييارجييييييية 
و�لأفر�د من ذوي �لهتمامات �لتعليمية 
�أن �جلييهييات  �إليييييهييا، علما  �لييو�ييصييول  ميين 
�لييتييي تيينييفييذ �ييصييمييان �جلييييودة �خلييارجييييية 
جييهييات لها كيييييان قييانييوين ومييعييرتف بها 

دوليا من �جلهات �ملعنية. 
م�صتهل  يف   E4 Group وقييياليييت 
�إن  �لييتييقييدميييييية   �لييتييقييرييير يف كييلييمييتييهييا 
»�مليييقيييرتح يييعييكيي�ييس �إجيييمييياع كيييل �مليينييظييمييات 
�صمان  م�صار  تقدم  عملية  يف  �ملنخرطة 
�أوروبييا،  جودة �لتعليم �لعايل يف منطقة 
�م���ن ث��م ف��اإن��ه��ا ت�شع ق��دم��ا را���ش��خ��ة يف 

�صبيل تنفيذ تلك �ملعايري بنجاح تام«.

جامعة كيوتو تكسر التقاليد اليابانية
ييييكيييون ليييدييييه �خلييييييرب�ت �لإد�ريييييييية 
�جلامعة  قييدرة  لتح�صني  �لييالزميية 

على �لتناف�س �لدويل.
تيينييتييهييي مييدة  �أن  �مليييقيييرر  وميييين 
�لدكتور  »هريو�صي  �ملدير �حلايل 
�صبتمرب  �ييصييهيير    ، ميياتيي�ييصييومييوتييو« 
�إد�رة  تولى  �لييذي  �ملقبل،  )�أيييلييول( 
�أعييو�م م�صت، ومن  �جلامعة ل�صتة 
�إعالنا  �جلامعة  ت�صدر  �أن  �ملتوقع 
عن وظيفة �صاغرة للمن�صب خالل 

�صهر مار�س �جلاري.
مثال  �جلامعة  كانت  ولطاملا 
�ملمار�صة  يف  �ليابان  يف  به  يحتذى 
�لدميقر�طية يف �ختيار مدير  لها 
ميين بييني �لأ�ييصيياتييذة �لييعييامييلييني بني 
جدر�نها، �إل �أنها �ملرة �لأولى منذ 
�جلامعة  جمل�س  يقرر   1919 عييام 
�ملوؤلف من 12 ع�صو� �أن يفتح باب 
�لدولية  �خليييرب�ت  �أميييام  �لرت�صيح 
ف�صال  �لرفيع  �ملن�صب  هذ�  لتويل 
د�خل �جلامعة  تر�صيحات من  عن 

ذ�تها.
ميي�ييصييادر مطلعة على  و�أفييييادت 
ميييا يييييدور يف كييو�لييييي�ييس �جييتييميياعييات 
امل���ج���ل�������س ب������اأن ث���م���ة ف���ك���رة ج���رى 
جلامعات  طلبات  بتقدمي  طرحها 
وكيمربيدج  هييارفييارد  مثل  عريقة 
وطيييوكيييييييو وغيييريهيييا بييرت�ييصيييييح من 

تر�ه كفاأ لتويل �إد�رة هذه �جلامعة 
�لعريقة. 

عييييلييييمييييا �أنييييييييييه يييييحييييق مليييوظيييفيييي 
�جلييياميييعييية �ليييتييي�يييصيييوييييت يف عييمييلييييية 
للجامعات  جييديييد  مييدييير  �نييتييخيياب 
�شدر  ق��رار  اإث��ر  اليابانية  الوطنية 
�جلييامييعييات  بتحويل   2004 عيييام  يف 

لهيئات �إد�رية م�صتقلة. 
و�حيييييييرتم جميييلييي�يييس  �جلييامييعيية 
�لذي  �ملجل�س،  ولكن   ، �لقر�ر  هييذ� 
جامعيني  �أ�صاتذة  �صتة  من  يتاألف 
و�صتة من كبار �ملفكرين �ليابانيني 
من خارج �جلامعة، قرر �أن ي�صعو� 
ملييعييرفيية كيفية �خييتيييييار و�حييد  �آلييييية 
مييين بيييني �أكيييييرث مييين ميير�ييصييح كييفء 
باللغة  �لتحدث  ي�صتطيع  �أن  مثل 
�أن جييامييعييات  �ليييييابييانيييييييية، يف حيييني 
�أخييييييرى  - مييثييل جييامييعيية تييوهييوكييو 
- قيييييررت ميينييع تيي�ييصييويييت مييوظييفييي 

�جلامعة يف عملية �لختيار. 
�ملييركييزي،  �لتعليم  جمل�س  �أمييا 
لوزير  تابعة  ��صت�صارية  جلنة  وهو 
�لتعليم، �قرتح يف دي�صمرب �ملا�صي 
�ليييعيييادة  عيييليييى  تيييعيييدييييل  ييييجيييرى  �أن 
�لييتييقييليييييدييية بيياخييتيييييار رئييييي�ييس من 
بالرتكيز  نف�صها  �جلييامييعيية  د�خيييل 
على كفاءة �ملدير يف �إد�رة �جلامعة  

ب�صفتها كيانا ماليا م�صتقال.
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حول العالم

جامعة سيدني تجدد دماءها
بـ 2,5 مليار دوالر أميركي

يف خيي�ييصييم حيييميييى �ليييتيييجيييدييييد �لييييذي 
�أ�صرت�ليا،  جامعات  معظم  �أ�ييصييابييت 
قيييييررت جييامييعيية �ييصيييييدين �إنييييفيييياق ما 
يييربييو عييين مييليييييارييين ونيي�ييصييف مليار 
مييقييرهييا  لييتييحييويييل  �أمييييريكييييي  دولر 
�لييتيياريييخييي �إليييى حتييفيية مييعييمييارييية لن 
يييقييدر �لآخييييييرون يف �مليي�ييصييتييقييبييل على 
ي�صتطيعو�  وليين  يناظرها،  مييا  بيينيياء 
هيييدميييهيييا لإنيييي�ييييصيييياء غييييريهييييا. فييحييتييى 
�أنفقت   2014 مييار�ييس   �صهر  مييطييلييع  
جامعة �صيدين مليار دولر �أمريكي 
�جلييارييية،  �لإن�صائية  �لعمليات  على 
وقييييييدمييييييت ليييليييحيييكيييومييية جميييميييوعييية 
بييحييو�يل 1،5  قييدرت  �أعييمييال تو�صعية 
لييتييجييديييد  �أميييييريكيييييي   دولر  ميييليييييييار 

كييامييريد�ون«  »د�رلنغتون  يف  مقرها 
.Darlington-Camperdown

ف�صيتم  للخريجني  وبالن�صبة 
�صباب  فيها  يتعلم  �لتي  �ملباين  هدم 
عيييام 2020 ح�صب  بييحييلييول  �جلييامييعيية 
�ملييخييطييط �مليييو�يييصيييوع، وتيي�ييصييتييمييل تلك 
�أميياكيين منها مقر  �ملييبيياين على عييدة 
�ملعمارية، ف�صاًل عن  �لهند�صة  كلية 
جتديد ق�صم �حلجر �لرملي لإن�صاء 

متحف و�صاحة عر�س.  
  وحييي�يييصيييب �ليييتيييجيييدييييد �جلييييياري 
تييينيييفيييييييذه �ييييصيييييييييزد�د عييييييدد �ليييطيييالب 
 60،000 �إلييى   49،500 من  و�لأ�صاتذة 
طالب مع زيادة 4000 يف عدد �لأ�صرة 

�ملخ�ص�صة لإقامة �لطالب.  

ويف تيي�ييصييريييحييات ليينييائييب مييدييير 
�صبن�س«  »مايكل  �لييدكييتييور  �جلامعة 
�أن ييينيي�ييصيياأ جييامييعيية  �إنيييييه ييييرييييد  قييييال 
ل ت��ت��اأث��ر م�����ش��ت��ق��ب��� مب��ن�����ش��اآت ذات 
�صر�حة«  »�لتافه  بي  و�صفه  ت�صميم 
كا�صفا �لنقاب عن �أن �جلامعة عانت 
مييير�ر� وتييكيير�ر� ميين عييدم �ل�صتثمار 
�لتجديد  على  عزمها  مييوؤكييد�  فيها، 
�ملييايل  للتخطيط  �جليييييد  بيييالإعيييد�د 
لييتييحييقيييييق طيييميييوحييياتيييهيييا حيييتيييى وليييو 
من  �أو  بييالييتييربعييات  �أو  بييالقييرت��ييس 
باملنزل  �لأمييير  م�صبها  �لييدوليية،  منح 
�لوحيد  لبنه  �لييو�لييد  ي�صيده  �لييذي 

�لذي �صيعول ولد� ما يف �مل�صتقبل.
موؤ�ص�صات  �أن  »�صبن�س«  و�أو�ييصييح 

تخ�صع  �صيدين  يف  �لييعييايل  �لتعليم 
كيييليييهيييا ليييعيييميييلييييييية �إحيييييييييالل وجتيييدييييد 
ميييزدهيييرة يف �ليييوقيييت �لييييذي تيياأخييرت 
جييامييعيية �ييصيييييدين يف �لييلييحيياق بييركييب 
هييييييذه �ليييطيييفيييرة �لإنييي�يييصيييائييييييية حيييييث 
و�يييد«  »�صيتي  جامعة  »�أنييفييقييت  قييال 
�أمييريكييي  دولر  مييليييييار   2،5 حييييو�يل  
على عملية �لإن�صاء مبا فيها �إحالل 
�لتي  »تكنولوجيا«  وجتديد جامعة  
�ملعماريني  �ملهند�صني  �أعيييرق  بناها 
�ل�ييصييرت�ليييييني عييلييى �لإطييييييالق وهييو 

غر�نك جيهري«. 
»�إن  جامعة   مدير  نائب  وقييال 
�إ�ييييييس دبيييليييييييو« »فييييريييييد هيييييييليييمييير«، �إن 
�لأ�ييصييرة  عييدد  ميين  �جلامعة �صاعفت 

ت�صت�صيف  �أن  ت�صتطيع  فييالآن  فيها، 
�صي�صهم  ممييا  جامعي،  طييالييب   4600
يف زييييادة عييدد �لييطييالب ميين �لد�خل 
و�خلييييييييارج، كييا�ييصييفييا �لييينيييقييياب عييين �أن 
مليار  عن  يربو  ما  �أنفقت  �جلامعة 
عيييييييييام2006   مييينيييذ  �أمييييييريكييييييي  دولر 
قائال  و�أردف  �جلييامييعيية،  مييقيير  عييلييى 
»ت�صتطيع �أن تقول �إننا لدينا �صل�صلة 
منها:  �ملتنوعة  �لييدخييل  م�صادر  ميين 
�لييتييمييويييل �حليييكيييوميييي  و�ليي�ييصيير�كييات 
�لييييعيييياميييية و�خلييييا�ييييصيييية و�لييييتييييربعييييات 
�خلييييريييييية و�لييييهييييد�يييييا �ليييتيييي و�ييصييلييت 
لأكرث من 10 ماليني دولر �أو �أكرث 
مع بيع �لأ�صول �لز�ئدة عن �حلاجة 

و�لقرت��س«.

بقلم: هيث غلمور
صحيفة »سيدني مورنينج هيرالد«
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دراسات

تسع طرق علمية
لتحديد اتجاه القبلة
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دراسات

المهندس عارف سمان

كيف نحدد �جتاه �لقبلة يف �أي مكان 
يف �لعامل؟

اأث���ار ه��ذا ال�����ش��وؤال �شجة كبرية 
جد� على م�صتوى �مل�صلمني يف جميع 
�ليييعيييامل، وخييا�ييصيية يف مدينة  �أنيييحييياء 
�ييصييييياتييل بييياليييولييييات �مليييتيييحيييدة، حيث 
حتديد  يف  هيينيياك  �مل�صلمون  ينق�صم 

�لقبلة.
اأث������ار ه����ذا امل���و����ش���وع اجل��م��ع��ي��ة 
�لييعييربييييية لييلييميي�ييصيياحيية، فييقييامييت بعمل 
عبد  �لعميد  فيها  ��صت�صافت  نيييدوة 
�لييعييزيييز �يييصيييالم �ليييييذي �أجييييييرى بحث 
و��صتطاع  �ملو�صوع،  هذ�  مو�صع حول 
تيي�ييصييع طييييرق علمية  �إليييييى  �لييتييو�ييصييل 
لييتييحييديييد �جتيييياه �لييقييبييليية عييين طييريييق 
ح�صاب �ملثلثات وجد�ول �لريا�صيات، 
�لعامة  �مل�صرية  �لهيئة  من  وح�صل 
للم�صاحة على ت�صديق ر�صمي ب�صحة 

هذه �لطرق �لت�صع.
�لييقييبييليية  �أن �جتييييياه  نييعييلييم  نييحيين 
مكة  يف  �ل�صريفة  �لكعبة  �جتييياه  هييو 
�أن يعرف  �مليي�ييصييلييم  ويييحييتيياج  �ملييكييرميية، 
�لذي يتو�جد  �ملكان  �لقبلة يف  �جتاه 
فيه حتى ي�صتقبلها �أي يتجه نحوها 
تنفيًذ�  وذليييك  ي�صلي،  �أن  �أر�د  كلما 

لقوله تعالى:
ييييَك يفيِ  يييَب َوْجييييهيِ »َقيييييْد َنيييييَرى َتيييَقيييلُّ

ْبلًَة َتْر�َصاَها َفَولِّ  َينََّك قيِ َماء َفلَُنَولِّ �ل�صَّ
َوَحْيُث  ييَر�ميِ  �حْلَ ديِ  �مْلَ�ْصجيِ �َصْطَر  َوْجَهَك 
َو�إيِنَّ  �َصْطَرُه  ُوُجْوَهُكْم  و�ْ  َفَولُّ ُكنُتْم  َما 
يييُه  �أَنَّ َلَيْعلَُموَن  ييَتيياَب  �ْلييكيِ �أُْوُتييييو�ْ  يييَن  ييذيِ �لَّ
ا  َعمَّ ٍل  َغافيِ بيِ �هلّلُ  َوَمييا  ْم  بِّهيِ رَّ ن  ييقُّ ميِ �حْلَ
َيْعَمُلوَن«. )�صورة �لبقرة �لآية 144(.

وقييد جيياء يف كييتيياب �لفقه �لييذي 
�أ�صدره ق�صم �مل�صاجد بوز�رة �لأوقاف 
�أن  �لقبلة،  حييد  تعريف  يف  �مل�صرية 
منها  قريبا  �أو  مبكة  كييان  ملن  �لقبلة 
�أو  منت�صفها  �أي  �لييكييعييبيية  عيييني  هيييي 
هييو�وؤهييا �ملييحيياذي لها ميين �أعييالهييا �أو 
ي�صتقبل  �أن  �أ�صفلها فيجب عليه  من 
و�إل �جتهد يف  �أمكن  �إن  عينها يقينا 

�إ�صابة عينها.
بعيد� عن مكة  كان  ملن  و�لقبلة 
هي جهة �لكعبة، فيجوز له �لنتقال 
عييين عيييني �لييكييعييبيية ميييييينييا �أو �ييصييمييال، 
�لييذي  �لي�صري  بييالنييحيير�ف  بيياأ�ييس  ول 
بحيث  بالكلية  �ملييقييابييليية  بييه  تيييزول  ل 
يبقى �صيء من �صطح �لوجه و��صال 
بييالييكييعييبيية. �أميييييا عييين طييييرق حيييل هييذه 

�مل�صائل فهي:

الطريقة األولى
با�صتخد�م  ح�صابية  �لأولى  �لطريقة 
قيييو�نيييني حيييل �ملييثييلييث �ليييكيييروي وذليييك 

با�صتخد�م قانون )ن�صف �لظل(.
�لقبلة  �جتييياه  �أن  مييثييال،  فثبت، 

للر��صد �ملوجود مبدينة �لإ�صكندرية 
�ل�صمال  درجيية من �جتيياه   135،5 هو 
عييقييارب  دور�ن  �جتييياه  مييع  �حلقيقي 

�ل�صاعة.
يف  للر��صد  �لقبلة  �جتيياه  و�أميييا 
من  درجيية   17،5 فهو  �صياتل  مدينة 
�جتيياه  مييع  �ل�صمال �حلقيقي   �جتيياه 

دور�ن عقارب �ل�صاعة.
�ملوجود  للر��صد  �لقبلة  و�جتاه 
يف هوجن كوجن هو 285.1 درجة من 
�جتيياه  مييع  �حلقيقي  �ل�صمال  �جتييياه 

دور�ن عقارب �ل�صاعة.

الطريقتان الثانية والثالثة
�أمييييا �لييطييريييقييتييان �لييثييانييييية و�لييثييالييثيية 
�ملثلثات  ح�صاب  طييريييق  عيين  فتتمان 
با�صتخد�م جد�ول خا�صة بهذ� �لعلم 

�لريا�صي.
�قد ثبت من هاتني الطريقتني 
نييفيي�ييس �لييييدرجييييات �ليي�ييصييابييقيية لجتييياه 
�أو  ب�صياتل  �أو  بالإ�صكندرية  �لقبلة 

بهوجن كوجن.

الطريقة الرابعة
و�أميييييا �لييطييريييقيية �ليير�بييعيية فييتييتييم عن 
طييييريييييق ��يييصيييتيييخيييد�م كيييييرة �لييينيييجيييوم، 
ح��ي��ث ي��ح��ت��اج امل�����ح اأث���ن���اء الإب���ح���ار 
�جتيياه  لتحديد  �صريعة  طريقة  �إلييى 
بدقة  �لنجوم  كرة  با�صتخد�م  �لقبلة 

مقبولة باإذن �هلل تعالى، وهو ما يتم 
�ل�صريفة  �لكعبة  مييوقييع  حتييديييد  بها 
ب�صبط خط عر�س �لكعبة �ل�صريفة 
�لنجوم  �مليل على كرة  على مو�زيات 

وخط طول �لكعبة �ل�صريفة.

 الطريقة الخامسة
با�صتخد�م  تتم  �خلام�صة  �لطريقة 
حتديد  يتم  وفيها  �لنجوم«،  »قر�س 
قر�س  على  �ل�صريفة  �لكعبة  موقع 
متت  �لتي  �لطريقة  بنف�س  �لنجوم 
على كرة �لنجوم بتوقيع خط عر�س 
�مليل  مو�زيات  على  �ل�صريفة  �لكعبة 
للجرم �ل�صماوي، وخط طول �لكعبة 

�ل�صريفة بالن�صبة ملوقع �لر��صد.

الطريقة السادسة
تيييتيييم هييييييذه �ليييطيييرييييقييية بيييا�يييصيييتيييخيييد�م 
توقيع  يتم  �فيها  �ي���رز«  »خم��ط��وط 
خييط عيير�ييس �لييكييعييبيية �ليي�ييصييريييفيية على 
خط �لأ�صا�س على تدريج ميل �جلرم 

�ل�صماوي.

الطريقة السابعة
موقع  باعتبار  �ل�صابعة  و�لييطييريييقيية 
يف  مر�جعة  كنقطة  �ل�صريفة  �لكعبة 
بع�س �لأجهزة �ملالحية، حيث توجد 
لييدى بع�س �لأجييهييزة �ملييالحييييية مثل 
جهاز حتديد �ملوقع بو��صطة �لأقمار 

نقاط  ت��خ��زي��ن  اإم��ك��ان��ي��ة  ال�شناعية 
مر�جعة مع �لقدرة على �إعطاء �جتاه 
حلظة،  �أي  يف  �لنقطة  هذه  وم�صافة 
فيتم تخزين موقع �لكعبة �ل�صريفة 
يف ذ�كرة �جلهاز كنقطة مر�جعة ويف 
�ل�صلة  �أي حلظة ير�د معرفة �جتاه 
يييتييم طييلييب �جتييييياه وميي�ييصييافيية نقطة 
بييا�ييصييتييخييد�م طريقة  هيييذه  �مليير�جييعيية 

�ل�صري على �لد�ئرة �لعظمى.

الطريقة الثامنة
تيييتيييم بيييا�يييصيييتيييخيييد�م ظيييياهييييرة تييعييامييد 
�ليي�ييصييميي�ييس عييلييى �لييكييعييبيية �ليي�ييصييريييفيية، 
مكة  على  �ل�صم�س  تتعامد  فعندما 
�مليييكيييرمييية يييييكييييون �جتييياهيييهيييا يف هيييذه 
و�ل�صم�س  �لقبلة،  �جتاه  هو  �للحظة 
تتعامد على �لكعبة �ل�صريفة مرتني 
�ييصيينييويييا، وذليييييك حييييينييمييا ييييكيييون ميل 
�ل�صم�س م�صاويا خلط عر�س �لكعبة 
ال���ز�ايل  م��ر�ره��ا  �اأث��ن��اء  ال�شريفة، 
�أذ�ن  )حلظة  �ل�صريفة  �لكعبة  فييوق 
�رتفاع  ويكون  �ملكرمة(  مبكة  �لظهر 
�للحظة  تلك  يف  درجييية   90 �ل�صم�س 
�حلييير�م  بامل�صجد  �مليييوجيييود  لييليير��ييصييد 
يوم  يف  ذلييك  و�صيكون  �ملكرمة،  مبكة 
�ليي�ييصيياعيية 12 ظييهيير� و17  28 مييايييو يف 
دقيقة و 52،8 ثانية بتوقيت كل من 
�ململكة �لعربية �ل�صعودية وجمهورية 
�ل�صيفي(،  )�لتوقيت  �لعربية  م�صر 

 12 �ل�صاعة  يف  يوليو   15 ي��وم  يف  ث��م 
من  ثانية   40،8 و  دقيقة  و26  ظهر� 
كييييل عيييييام بييتييوقيييييت كييييل ميييين �ملييمييلييكيية 
�ل�صعودية وجمهورية م�صر  �لعربية 

�لعربية )�لتوقيت �ل�صيفي(.
�صتكون  �ليييييومييني  هييذييين  وفيييى 
بيياليينيي�ييصييبيية جلميع  �ليي�ييصييميي�ييس مييرئييييية 
و�آ�صيا  و�أوروبييييا  �أفريقيا  قيييارة  �صكان 
�صرًقا حتى �لفلبني و�جلزء �ل�صمايل 
وكييل من  �أ�صرت�ليا  قييارة  �لغربي من 
ير�ها يف تلك �للحظة �ملذكورة عاليه 
بيياإذن  للقبلة  م�صتقبال  �صيكون  فاإنه 

�هلل تعالى.
وميييكيين مييالحييظيية عييمييود �إنييييارة 
مييثييال يف تييلييك �لييلييحييظيية ليييييدل على 
�جتييييياه �لييقييبييليية وبيييذليييك ميييكيين لكل 
ويعممه  مكانه  من  يتاأكد  �أن  م�صلم 

على طول �لعام،.

الطريقة التاسعة
خريطة  �إليييى  �لطريقة  هييذه  ت�صتند 
�ل�صالة �لتي ر�صمها �ملركز �لإ�صالمي 
وهي  �لأمريكية،  �ملتحدة  بالوليات 
تييو�ييصييح �جتييييياه �لييقييبييليية بييياليييزو�ييييا يف 

جميع �أنحاء �لعامل. 
�ييصيييييخ  �أن  بييييالييييذكيييير  �جليييييديييييير 
لإعطاء  للفتوى  جلنة  �صكَّل  �لأزهيير 
�لت�صع  �لطرق  ب�صحة  نهائية  فتوى 

لتحديد �جتاه �لقبلة.
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أسبوعية جامعة الملك خالد

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

محمد إبراهيم

�سف لنا جتاربك �لوظيفية
وما مررت به من حمطات 

خاللها؟
يييظييل لييكييل عييمييل �أو جتيييربييية، فييو�ئييد 
�إلى �حلياة �لعملية  مهمة، لقد دلفت 
و�أنا طالب جامعي، حيث عملت باأحد 
�لبنوك يف فرتة �ل�صيف، لكنى وقتها 
ك��ل��ف��ت ب��ع��م��ل اث��ن��ني م��ن الأ���ش��ا���ش��ي��ني 
�لييييذييييين كييييانييييو� يف �إجيييييييييازة، فييخييرجييت 

بتجربة كبرية.
كييييمييييا عيييميييليييت �يييصيييبيييه مييييتييييفييييرغ يف 
لييلييحييييياة  �أدليييييييف  �أن  قيييبيييل  �ليي�ييصييحييافيية 
�لتي �نطلقت عام  �لتعليم  �لعملية يف 
1404 مييين خيييالل عييمييلييي مييعييلييمييا ملييدة 
خم�س �شنوات، ثم اإداري��ا ملدة 27عاما، 
من  هائال  كما  ر�صيدي  �إلييى  فاأ�صفت 
بالإ�صافة  �لتعامل  وكيفية  �خلييرب�ت 
�ل�صحفي  �لييعييمييل  يف  ��ييصييتييميير�ري  �يل 
�أبييهييا �لأدبيييي من  �إلييى نييادي  و�نت�صابي 
1402 وحتى �لآن، وكذ� �ن�صمامي �إيل 

جمعية �لثقافة و�لفنون موؤخر�.
كل  �أتعلم  باأنني  �أ�صعر  ذلك  ومع 
�صيئا جديد� من مدر�صة �حلياة،  يوم 
كما �عتز بكل هذه �خلرب�ت �لرت�كمية 
وبكل عمل مار�صته، لكن يظل �لتعليم 

هو �لتاج �لذي �أعتز بارتد�ئه.

بع�ص �الأ�ساتذة يرتكون
ب�سمة على طالبهم..

من �الأ�ستاذ �لذي ترك
ب�سمة يف �سخ�سيتك؟

�أعترب و�لدي، يرحمه �هلل، �أكرب معلم 
يف حياتي فرغم �أنه غري متعلم، لكنه 
و�إن  عليه،  ويحثني  �لعلم  يحب  كييان 

كان �لق�صد من �ل�صوؤ�ل �ملدر�صة.

فكري  جييفيياف  يف  تعلمنا  فنحن 
فييييال �أذكيييييييير �أحييييييييد� ليييكييين طييمييوحيياتييي 
قييادتيينييي ملمار�صة هييو�ييياتييي،  �لييتييي  هييي 
فيييخيييارج �مليييدر�يييصييية تييعييلييمييت �ليي�ييصييحييافيية 
يف جيييرييييدة »عيييكييياظ« �ليييتيييي �أعييتييربهييا 
ملتابعة رئي�س  جامعة  �صحفية. وكان 
حتريرها �لدكتور ها�صم عبده ها�صم 

الأثر الأكرب علي.
��صتفدت  �لييبييد�يييات  يف  �أنيينييي  كما 
مييين �لييزميييييل حيي�ييصيين �ييصييلييطييان �مليييازين 
يف  �لأملعي  ز�يييد  حممد  علي  و�لزميل 
كثري�  ��صتفدت  كما  عييكيياظ،  �صحيفة 
من �لتناف�س �ل�صريف �لذي كان بيني 
وبني �لزميل �لدكتور �صالح �حلمادي 

حينما كان وقتها ب�صحيفة �جلزيرة.
�لأديييب  قيييييادة  ميين  ��صتفدت  كما 
حممد  �لو�لد  �لفا�صل  �ملربي  �لكبري 
على  لزمته  �لييذي  �حلميد،  �هلل  عبد 
مدي ث�ثة عقود، حتى بعد خر�جه 
من رئا�صة نادي �أبها �لأدبي، و��صتفدت 
�أي�صا من �إبد�ع وحيوية �لزميل �أحمد 
�ليي�ييصييروي ومييين فيين قيييييادتييه جلمعية 
�لييثييقييافيية و�لييفيينييون بيياأبييهييا، وكييييذ� من 

�لزمالء يف �جلمعية.

�أبرز �لذكريات
�لتي حتملها ملدينة �أبها؟

اأبها ق�شيت ث�ث مراحل درا�شية   يف 
و�جلامعة،  و�لثانوية  �ملتو�صطة  هييي: 
�أهلها  مت�صك  بجمالها  عييرفييت  و�أبييهييا 
بييبييعيي�ييس �لييييعيييياد�ت، قييبييل �أن تييييزول مع 
�لتطور، مثل ��صتقبال �لعيد بالألعاب 
�ملعماري  طيير�زهييا  و�خييتييفيياء  �ل�صعبية 
ولييكيينييي �أقييييي�ييس ميي�ييصييافيية �لييتيينييمييييية كما 
و�صفها �لأمري خالد، فاأقول �إن �أبها ما 
ز�لت متنف�صا للوطن و�صتبقى بطموح 

�أمريها و�أهلها �ملخل�صني لها.

تتمتع �أبها ببيئة �سياحية 
ر�ئعة، فماذ� ينق�سها لتكون

من �ملدن �ل�سياحية �ملتقدمة؟
كييل �أهييييايل عيي�ييصييري يييتييطييلييعييون �إلييييى �أن 
تييكييون �أبييهييا ميينييارة �ييصييييياحييييية، بييعييد �أن 
�لفي�صل  �لأمييري خالد  �صياحتها  ر�صم 
في�صل  لييالأمييري  �ملهمة  ي�صلم  �أن  قبل 
بييين خييياليييد، فييياأبيييهيييا عيييرفيييت بييجييمييالييهييا 
وطييبيييييعييتييهييا وميينيياخييهييا، لييكيين ل ز�ليييت 
تعاين وتنق�صها �أ�صياء حتد من جعلها 

و�جهة �صياحية من �لدرجة �لأولى.
فيينييادق ميين فئة خم�س  بييال  فهي 
جنيييييوم، وييينييقيي�ييصييهييا �مليييطييياعيييم �ملييميييييزة 
و�حلييد�ئييق �جليياذبيية، لكن نيياأمييل يف �أن 
كل  ح�صناء  فاأبها  �أحلى،  �لقادم  يكون 
ينطبق على  قلته ل  وما  ر�صاها،  يود 
�أن ي�صمل  �إليييى  بييل نطمح  فييقييط،  �أبييهييا 
�جليييانيييب �ليييعيييمييير�ين كيييل �ملييحييافييظييات 
ما  خا�صة  وتهامة  �ل�صر�ه  يف  و�ملر�كز 
ي�صلح منها لال�صتثمار وي�صجع عليه.

عملت يف �ملجال �الإعالمي
لفرت�ت طويلة، فما �لر�سالة

�لتي ��ستطعت �إي�سالها للمجتمع؟
�أعطيت �لإعيييالم كييل جييهييدي ووقييتييي، 
خدمتي  �أن  علما  �لييكييثييري  ييياأخييذ  فييهييو 
خالله و�صلت �إلى �أكرث من 33 عاما، 
�أح�صب �أنني خدمت خاللها جمتمعي 
بيينييقييل مييعييانيياتييه ومييطييالييبييه و�أفييير�حيييه 
و�أتر�حه، لكن نظل مدينني للمجتمع 
فيييقييي�يييصيييايييياه جتييييييددت وكييييييرثت وعييلييى 
�لإعالم �ملقروء تقع م�صوؤولية كبرية.

هل تلم�ص تاأثري� لل�سحافة 
�الإلكرتونية على �لورقية؟

موجود  و�قع  �لإلكرتونية  �ل�صحافة 
و�أنا فخور  ور�ئع ولها ب�صمة كبرية، 

روى لـ »آفاق« تجربته في البنوك واإلعالم والتعليم واإلدارة

مرعي عسيري: أبها ينقصها الكثير 
لتصبح الوجهة السياحية األولى

بييكييوكييبيية مييين �ييصييبيياب ميينييطييقيية ع�صري 
يعملون باإبد�ع يف �لتحرير و�لت�صوير 
�ل�صحافة  ولييكيين  �ليي�ييصييحييف،  هيييذه  يف 
اأثر �لها ما مييزها عن  الورقية لها 

�لإلكرتونية.
فدول يف �أوروبا و�أمريكا �صبقتنا 
يف �ليي�ييصييحييف �لإلييكييرتونييييية ولز�لييييت 
على  ب�صدة  تناف�س  �لورقية  �صحفها 
�أرقام �لتوزيع، ويف جامعة �مللك خالد 
�لورقية  »�آفيياق«  توزع �صحيفة  مثال، 
�أكرث من 40 �ألف ن�صخة يف دللة على 
ح�صور �ل�صحافة �لورقية، لكن تظل 
قويا  مناف�صا  �لإلكرتونية  �ل�صحافة 

للورقية.

لقبت بعميد �الإعالميني
يف ع�سري .. ما �أثر

هذه �لت�سمية عليك؟
�لفرتة  �ل�صابق وخالل  ما قدمته يف 
�ملييقييل، فهناك زمييالء  �حلييالييييية، جهد 
هنا  و�أود  �أقييدم،  ما  �أ�صعاف  يقدمون 
�صالح  �لييدكييتييور  �لييزميييييل  �أ�ييصييكيير  �أن 
�لأملعي  ز�يييد  علي  و�لزميل  �حلمادي 
وكييييالهييييمييييا مييييين �أملييييييييع �ليي�ييصييحييفيييييني 
بع�صري، وكذلك �لزميل ح�صن �ملازين 
�أخلو  فقد  مذكور  من�صور  و�لزميل 
�أكييرب زمالئي  و�أ�صبحت  �لطريق  يل 
�حليياليييييني �لييذييين �أحييبييهييم و�أقيييدرهيييم 
وهييييييم ييييبيييادليييونييينيييي نيييفييي�يييس �ليي�ييصييعييور 

فاأطلقو� علي هذ� �مل�صمى.

�نت�سرت يف �ل�سنو�ت �الأخرية 
و�سائل �لتو��سل �الجتماعي

فكيف ميكن ��ستثمارها
يف حتقيق �ل�سالح �لعام؟

�جيييتيييمييياعيييي، يعني  تيييو��يييصيييل  ��ييصييمييهييا 
تييهييتييم بييربييط �ملييجييتييمييع، وعييين نف�صي 

كفل العمــل في البنــك والصحافة 
والتعليــم واإلدارة واالنتســاب إلــى 
نادي أبها األدبــي وجمعية الثقافة 
عليــه صحفيــو  وأطلــق  والفنــون، 

المنطقة بعميد إعالميي عسير.
خــالل ســنوات طويلــة قضاهــا 
في العمل الصحافي، بقي األســتاذ 
مرعي بن ناصر عســيري شاهدا على 
معظــم المراحــل التــي شــهدتها 
المنطقــة، مــا منحــه القــدرة على 
تقييــم هذه المراحــل خصوصا وأنه 
عمل فــي خدمة المجتمــع بغوصه 
فــي احتياجاته وكشــف مشــكالته 

بحثا عن معالجتها.
آفاق استضافت اإلعالمي مرعي 
عســيري فــي هــذا اللقــاء.. فماذا 
قال عن عســير ومجتمعها وجامعة 

الملك خالد؟

آفاق الجامعة  |  العدد 110  |  29 جمادى األولى 1435  |  30 مارس 2014شخصيات



الصحافة الورقية صامدة
رغم خطر اإللكترونية

حان وقت دعم الجامعة
لمجتمع المنطقة

الكبار أخلوا الطريق فأصبحت
عميد إعالميي عسير 

التوعية بفوائد وأضرار مواقع
التواصل االجتماعي

مسؤولية الجميع

�أكن  مل  �أ�صدقاء  جمع  يف   �صاعدتني 
�صنو�ت عديدة،  �أعرف عناوينهم من 
يف  مهمة  ب�صخ�صيات  �أو�صلتنا  كما 
�ملييجييتييمييع، ويييبييقييى �لييبيييييت و�مليي�ييصييجييد 
و�ملدر�صة و�جلامعة و�ملجتمع وحملة 
�لأقييييييييييالم، مييي�يييصيييوؤوليييني عيييين تييوجيييييه 
�لييينييي�يييسء يف حيي�ييصيين �ل�يييصيييتيييفيييادة ميين 
مو�قع �لتو��صل �لجتماعي، وكذلك 
حتييذيييرهييم ميين خييطييرهييا ومييين دعيياة 
�جلن�صني  مييين  و�مليينييحييرفييني  �ليي�ييصييوء 

�أخالقيا.

كيف تقر�أ �الإجناز�ت
�لتنموية �لتي حققتها

منطقة ع�سري
 يف خمتلف �ملجاالت؟

�أر�ييصييه،  وكييذلييك  طموح  ع�صري  �إن�صان 
وقد حتقق لها كما حتقق لكل �لوطن، 
�لتطور كهدف حلكومتنا  �لكثري من 
�لييير�يييصيييييييدة بيييقيييييييادة خيييييادم �حلييرمييني 
�ل�صريفني، و�إدر�كا من �لدولة ملرحلة 
ننتظر  �لب�صري  �لنمو  ومييع  �لع�صر، 
�لقت�صاد  وز�رة  من  و�ملطلوب  �أكييرث، 

قييير�ءة  وفيييروعيييا،  وز�رة  و�لييتييخييطيييييط 
و�قع �ملجتمع �ل�صعودي بكل دقة.

ما �لدور �لذي ين�سده
�أهايل ع�سري من جامعة �مللك 

خالد وهل ترى �أن �جلامعة 
حققت تطلعاتهم؟

منارة  منطقة،  �أي  يف  �جلامعة  تبقى 
و�لتخطيط  للفكر  ومنبعا  �ييصيياخميية 
ت�صم �صفوة  وهيييي  كيييييف ل  و�لإبيييييد�ع 
�أهل �لعلم من حملة �ل�صهاد�ت �لعليا 

من خمتلف �لعلوم، ومن هم خارجها 
ينتظرون من جامعتنا �ل�صيء �لكثري.
�أن جامعة �مللك خالد  و�حلقيقة 
�ملجتمع،  نييحييو  مييبييادر�تييهييا  تيياأخييرت يف 
فييفييرعييا جييامييعيية �ملييلييك �ييصييعييود و�لإمييييام 
حممد بن �صعود قدما �ل�صيء �لكثري، 
يف  خالد  �مللك  جامعة  تنجح  �أن  قبل 
ك�صر �لأ�صو�ر �لعالية وتخرج برجالها 
جند  بد�أنا  حيث  للمجتمع،  �ملفكرين 
عييلييى �لييطييرقييات بيييني فيييرتة و�أخيييييرى، 
�إعييالنييا عيين نييدوة �أو مييوؤمتيير، و�ل�صكر 

هنا ملعايل مديرها �لن�صط �لذي �أبدى 
لالإعالميني يف ع�صري ��صتغر�به لعدم 
م�صاركة �جلامعة يف فعاليات �ل�صيف.
 لييقييد بييييييد�أت �جلييياميييعييية بييالييفييعييل 
مت�صارعة  خطو�ت  �ملا�صي،  �لعام  من 
خلييييدميييية جميييتيييميييع عييي�يييصيييري يف كيييافييية 
�آفيياق  �أجملها �صحيفة  وميين  �ملييجييالت 
ال���ت���ي اع���ت���ربه���ا ���ش��ح��ي��ف��ة ث���ان���ي���ة يف 
منطقة ع�صري تخدم جمتمع �ملنطقة 
بيي�ييصييفيية عيييامييية و�لييييطييييالب عييلييى وجييه 

�خل�صو�س.

�لكثري من �الأخطار و�مل�سكالت 
تو�جه �ل�سباب يف وقتنا 

�حلا�سر.. كيف ميكن جتنبها
�أو معاجلتها؟ 

�زينتها،  الأ�ط����ان  ث���ر�ة  ه��م  ال�شباب 
بهم،  د�ئما  �لظن  ن�صيء  ل  �أن  وعلينا 
فييهييم مييتييدييينييون مييبييدعييون طييمييوحييون 
�أن هناك  �لييرغييم ميين  وطيينيييييون عييلييى 
حييييييالت تيييزيييين ليييهيييم وكييياأنيييهيييا �أعيييميييال  

رجولة.
�صحيح �أن هناك هجمة �إعالمية 
�ييصيير�ييصيية �إلييييى جييانييب خييطيير �مليييخيييدر�ت 
و�لإرهييياب  و�لتقني  �لف�صائي  و�لييبييث 
وغيييييريهيييييا مييييين �ملييي�يييصيييكيييالت �لآنييييييييييية، 
�أو معاجلتها يجب توظيف  ولتجنبها 
و�لتعريف  للتوعية  �إعالمية  بيير�مييج 
باجلهات �لتي ياأتي منها �خلطر، كما 
ل نغفل دور �جلامعات و�لتعليم �لعام 
ودور �ملوؤ�ص�صات �لدينية خ�صو�صا و�أن 
لفهم  قابلون  دينية  تربيتهم  �صبابنا 
يجب  كما  خطر،  ميين  بهم  يحيط  مييا 
فر�غهم  �أوقيييات  ي�صغل  مييا  يتو�فر  �أن 
وفتح  و�جتماعية  ريا�صية  �أماكن  من 

�ملجال �لدر��صي.
 وقييييييد وجييييييه كيييثيييري ميييين �أمييييييير�ء 
ومنهم  �ل�صباب  جتاه  برب�مج  �ملناطق 
�أمييييري عيي�ييصييري �ييصيياحييب �ليي�ييصييمييو �مللكي 

�لأمري  في�صل بن خالد.

ثالث ر�سائل �إلى من توجهها.. 
وماذ� تقول فيها؟ 

�لر�صالة �لأولى �إلى �أ�صرتي، و�أ�صكرهم 
فيها على �صربهم علي، وفيها �أعتذر 
لهم عن �لتق�صري جتاههم لرتباطي 

بعدد من �لأن�صطة خارج �ملنزل.
�لر�صالة �لثانية �إلى جامعة �مللك 
فيها  و�أقييول  �خللوق،  ومديرها  خالد 
»�أنيييتيييم قيييادميييون �إلييييى جمييتييمييع ع�صري 

بقوة.. �صكر� لهذ� �لتوجه«.
و�لأخيييرية  �لثالثة  �لر�صالة  �أميييا 
�صويل  بن  على  للدكتور  فاأخ�ص�صها 
�مللك  �أنييت مك�صب جلامعة  �لييقييرين.. 
مل�صناه منكم يف  ملييا  لييك  خييالييد. حتييييية 
»�آفيييييييياق« وجنييياحيييكيييم يف �خلييييييروج بها 
مييين �أ�ييييصييييو�ر �جلييامييعيية �إليييييى �ملييجييتييمييع 
�ملييزيييد  وننتظر  ن�صكركم  �خليييارجيييي، 
من خالل طموحكم �لكبري بتاأ�صي�س 

ق�صم �لإعالم.
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»آفاق« - خاص

م�صروع  ر�أى  �لنييتييظييار،  ميين  عقود  بعد 
 ، ر لنو �  ، بها �أ ينة  مد �صط  و ير  تطو
�ملييدييينيية  �ييصييكييان  يييتييخييليي�ييس  �أن  وييييتيييوقيييع 
ومنطقة ع�صري وقا�صدوها من �ل�صياح 
و�لييييز�ئييييرييييين قيييرييييبيييا ميييين �ليي�ييصييعييوبييات 
�أهييم  �إن ميين  �إذ  �مليييروريييية و�لييعييميير�نييييية، 
�حلالية  �مل�صكالت  حل  �مل�صروع  �أهييد�ف 
يف �حليييركييية مبيينييطييقيية �ليييدر��يييصييية �ييصييو�ء 
�نييتييظييار  �مليي�ييصيياة و�أميييياكيييين  �أم  بيييالآليييييييات 
��صتعمالت �لأر��صي  �ل�صيار�ت وتد�خل 
�لنو�حي  من  �لالزمة  �لكفاءة  لتحقيق 
ال���وظ���ي���ف���ي���ة، �م������ن ث�����م الإ������ش�����ه�����ام يف 
وحت�صني  �لب�صرية  �خلييريييطيية  تطوير 
�صو�ء  �ملدينة  عن  �لذهنية  �لنطباعات 

من قبل  �ل�صكان �أم �ل�صياح.
�مليينييطييقيية جنبا  �أميييانييية  وقيييد عملت 
لل�صياحة  �لعامة  �لهيئة  مع  جنب  �إلييى 
�الآث������ار يف ك���ل خ���ط���وات ه���ذا امل�����ش��ر�ع 
�أهيييايل  �نييتييظييره طييويييال  �ليييذي  �ل�صخم 
بيي�ييصييكييل عييييام و�مليييديييينييية ب�صكل  �مليينييطييقيية 

خا�س.
 

الموقع
منطقيييييييية  تتو�صط مدينة �أبها عمر�ن 
عيي�ييصييري وتيييقيييع عييلييى و�دي �أبييييييهييييييا، وهييي 
�لإقليمية  �لطرق  ل�صبكة  �إ�صعاع  نقطة 
�ملييتييمييثييليية يف طيييرييييق )�أبيييهيييا-�ليييطيييائيييف( 
)�أبها-خمي�س  طريق  �إقليمي،  كطريق 
�إ�صافة  )�أبها-�لدرب(،  طريق  م�صيط(، 
)�أبها- �ملحلية مثل طريق  �لطرق  �إلييى 
�ملييحيياليية(، طييريييق )�أبييهييا-بيينييي مييالييك(، 

طريق )�أبها-�لفرعا(.
وتيييتيييميييتيييع �مليييديييينييية بييياليييعيييدييييد ميين 
�ملقومات  يف  تتمثل  �ل�صياحية  �ملقومات 
�ليييطيييبيييييييعييييييية مييييين تييي�يييصييياريييي�يييس مميييييييزة 
ف�صل  يف  خا�صة  معتدل  ومناخ  ب�صريا، 
عنا�صر  ذلييك  �إليييى  بييالإ�ييصييافيية  �ل�صيف، 
�جلييييييييذب �لييي�يييصييييييياحيييي مييييين �ملييينيييتيييزهيييات 
�لطبيعية و�حلد�ئق و�ملالهي و�حلرف 
بها  ت�صتهر  �لتي  �لتقليدية  و�ل�صناعات 

ع�صري.
�ل�صياحي  �جلييييذب  عيينييا�ييصيير  ومييين 
تتخذ  �لتي  �لأ�صبوعية  �لأ�ييصييو�ق  باأبها، 
�أ�يييصيييمييياًء  لييهييا ميين �لأ�يييصيييبيييوع، و�أ�ييصييهييرهييا 
فيما  بو�شط املدينة(،  الث�ثاء  )���ش��وق 
متتاز بوجود عدد من القرى الرتاثية 
حيث تتوافر املباين الع�شريية الرتاثية 
تعد  �لتي  �ملميز  �لعمر�ين  �لطابع  ذ�ت 
عن  �ملعرفة  م�صادر  من  مهما  م�صدر� 
طريق تطبيق فكرة �لعودة �إلى �ملا�صي، 
وتعتمد على مناخ وبيئة مغايرة للبيئة 
�ل�صكل  �ييصييو�ء يف  �لييعييميير�نييييية �حلييديييثيية 
نف�صه وهي  �أم منييط �حلييييياة  �لييعييميير�ين 

قرى )�ملفتاحة-�لب�صطة -�لن�صب(.
كما حتظى �ملدينة بقالع ك�صم�صان 
و�لعثمانية، و�ملتاحف كاملوجود يف ق�صر 

املفتاحة الأثري مبركز امللك فهد.
وتييييتييييميييييييييز وحييييييييييييييد�ت �لإقيييييييامييييييية 

�إن هناك �لفنادق  يف �أبها بالتنوع، حيث 
�ل�صقق  ومييير�كيييز  �ليي�ييصييييياحييييية  و�ليييقيييرى 
�ملييفييرو�ييصيية، بييالإ�ييصييافيية �إليييى نييزل وبيوت 
على  �مل�صروع  در��ييصيية  حثت  �إذ  �ل�صباب، 
�لإقيياميية  وحييييد�ت  دور  تفعيل  �يييصيييرورة 
يف تيينيي�ييصيييييط �حليييركييية �ليي�ييصييييياحييييية عن 
جديدة  فندقية  اأمن���اط  اإي��ج��اد  ط��ري��ق 
�لفندقية  �ل�صقق  مييثييل  مييوجييودة  غييري 
�لقطاع  للعمالة يف  �جليد  �لإعيييد�د  مع 
�جليييييودة  و�يييصيييبيييط  و�إد�رة  �لييي�يييصييييييياحيييي 
ل�صيا�صات  �مل�صتمرة  و�ملر�جعة  �ل�صاملة 
مع  ومر�قبتها  �لإقيياميية  وحييد�ت  �أ�صعار 
بيييني م�صتوى  �ليييربيييط  عييلييى  �لييتيي�ييصييديييد 
�ملعرو�صة  و�لأ�ييصييعييار  �ملييقييدميية  �خلييدميية 
�أو ما يعرف ��صطالحا باجلودة مقابل 

�لثمن.
 

موقع المشروع
للدر��صات  �لعامة  �لإد�رة  مدير  يقول 
بييياأميييانييية ميينييطييقيية ع�صري  و�لييتيي�ييصيياميييييم 
منطقة  »متثل  �لعمري  خالد  �ملهند�س 
�صمن  وتقع  مدينة �أبها،  قلب  �لدر��صة 
�لنطاق �لعمر�ين لعام 1450 هي، وميكن 
�مللك  بطريق  �لدر��صة  منطقة  حتديد 
وتبلغ  �لييد�ئييري(،  )�حليييز�م  عبد�لعزيز 
�لييدر��ييصيية  ملنطقة  �لإجييمييالييييية  �مليي�ييصيياحيية 

�حلالية 11،5 كم2«.
�إليييييييى �أن  بييييييينيييميييا ليييفيييت �لييييعييييمييييري 
�إيييجيياد  �مليي�ييصييروع،  ميين  �مل�صتهدف  �مليينييتييج 
خمييطييط تييطييويييري �ييصييامييل ييييوؤكيييد على 
�جلمالية  �لنو�حي  من  �ل�صتفادة  دعم 
�املوارد الرتاثية �ي�شهل توجيه احلركة 
كما  �لأهييمييييية،  ذ�ت  �ملييتييميييييزة  للعنا�صر 
�لوظيفية  �ليينييو�حييي  كييفيياءة  على  يييوؤكييد 
و�أنظمة �حلركة لالآليات و�مل�صاة يف �إطار 
�أر��س ير�صخ هوية  خمطط ��صتعمالت 
ودورهيييا  �ل�صياحية  ووظيفتها  �ملييدييينيية 

�لتنموي.
 

مشكالت الطرق
م�صكالت  �أبييرز  �لعمري  �ملهند�س  ح�صر 
�مليييييروريييييية،  �ليييييطيييييرق يف �لخييييتيييينيييياقييييات 
�لييطييرق حلجم  عييرو�ييس  تنا�صب  وعيييدم 
�حليييركييية، و�لييعييجييز يف �ييصيياحييات �نييتييظييار 
�ل�صيار�ت، و�نتظار �ل�صيار�ت �لع�صو�ئي، 
و�لو�صالت �ملرورية ذ�ت �لجتاه �لو�حد 
�حلركة  وع�صو�ئية  �صعوبة  �إلييى  �ملييوؤدي 
تقاطعات  ووجييييود  �ملييركييزييية،  باملنطقة 
تييييييوؤدي �إليييييى تيييوقيييفيييات يف طييييرق عييابييرة 
)�أكييد  كفاءتها  ميين  يقلل  ود�ئييرييية ممييا 
�حلاجة هنا �إلى �أعمال �صناعية ككباري 
�لتي  �لو�صالت  بع�س  ووجييود  و�أنفاق(، 
عالية  مييرورييية  تييدفييقييات  عليها  يييوجييد 
�إلى زيادة عرو�صها  )�صدد على �حلاجة 
ورفع كفاءتها(، ووجود بع�س �لو�صالت 

غري �مل�صتغلة �ل�صتغالل �لأمثل.
 

المخطط المقترح
�صبكة  �أن  �ليييعيييميييري  �ملييهيينييد�ييس  يييو�ييصييح 
�حلييييركيييية �ييصييتييعييتييمييد عيييليييى �لييييربييييط بييني 

وداعا للمشكالت العمرانية والمرورية.. قريبا!

مشروع وسط أبها..
أمنية ترى النور بعد طول انتظار!

 العمري:
هدفنا إيجاد مخطط
تطويري شامل
يحفظ هوية أبها
ووظيفتها السياحية
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�ل�صودة  وطريق  �صرقا  �لريا�س  طريق 
�إقامة طريق رئي�صي يخرتق  غربا عرب 
�ملركزية  �ملنطقة  �إلييى  و�دي �أبها لي�صل 
ال��غ��رب��ي��ة  ال��و���ش��ل��ة  ث���م  بو�شط املدينة 

لطريق �ل�صودة مبا�صرة.
و�صيتم توحيد �لجتاهات ملجموعة 
�لييييطييييرق �ليييثيييانيييويييية �لإ�يييصيييعييياعييييييية �لييتييي 
�ملييذكييور  �لرئي�صي  �ملييحييجييور  ميين  تييخييرج 
�إليييغييياء  �ييصيييييتيييييح  مميييا  ومن و�صط �أبها، 
وبالتايل  �لع�صو�ئية  �لإ�يييصيييار�ت  معظم 
للمركبات،  تييوقييف  فيييرت�ت  وجيييود  عيييدم 
�إ�يييصيييافييية �إليييييى تييو�ييصيييييع طيييرييييق �حلييييز�م 
�لد�ئري لي�صل عر�صه �إلى 53م، وكذلك 

طريق �لأمري �صلطان لي�صل �إلى 60م.
 

فلسفة التطوير
ييييبيييني ميييديييير �لييييدر��ييييصييييات و�ليييتيييطيييويييير 
�الآث���ار  لل�شياحة  العامة  الهيئة  بفرع 
نطاق  مكونات  اأن  ثقفان  �شعد  املهند�س 
و�دي �أبييييهييييا،  در��صة و�صط �أبها ت�صم: 
عمر�نية  وفييير�غيييات  جتييياريييية،  و�أ�يييصيييو�ق 
م��ه��م��ة، �ال����ق����رى �امل����واق����ع ال���رتاث���ي���ة، 
�لعامة،  و�خلييدمييات  �حلكومية  و�ملباين 
بييييينييمييا يييييقييييول مييييدييييير مييييركييييز �لييييييرت�ث 
�لييييعييييميييير�ين بييييفييييرع �ليييهيييييييئييية بييامليينييطييقيية 
�ملهند�س عبد�لعزيز �آل غامن �إن فل�صفة 
�لييتييطييوييير �ييصييتييعييتييمييد عييلييى �ليييربيييط بني 
امل���واق���ع ال��رتاث��ي��ة ال��ث���ث��ة )ال��ن�����ش��ب-

بييجييانييب حت�صني  �لييبيي�ييصييطيية-�ملييفييتيياحيية(، 
�ل�ييييصييييتييييفييييادة ميييين �مليييمييي�يييصيييى �ليي�ييصييييياحييي 
�لقائمة  �لييتييجييارييية  �لأ�يييصيييو�ق  وتييطييوييير 
�ملنزوع ملكياتها يف  �لأر��صي  و��صتغالل 
وترفيهية  �صياحية  م�صروعات  توطني 
ترفيهي  �صياحي  م�صار  و�إيجاد  جديدة، 

�ل�صياحي  �ملم�صى  و�دي �أبها عند  �صمال 
)طيييرييييق �مليييليييك خييياليييد( بيييهيييدف �إييييجييياد 

منظومة ب�صرية متكاملة.
و�تييفييق �لييعييمييري مييع مييا ذهييب �إليه 
مييدييير مييركييز �لييييرت�ث �لييعييميير�ين بفرع 
عبد�لعزيز  �ملهند�س  باملنطقة  �لهيئة 
�لب�صطة  قريتي  تطوير  ب�صاأن  غامن  �آل 
�شمن  لت�شبحا  ال��رتاث��ي��ت��ني  �الن�شب 
جانب  �إلييى  �لعاملة  �ل�صياحية  �مليييز�ر�ت 
�لوطني  ع�صري  ومتحف  �ملفتاحة  قرية 
بالإ�صافة  عبد�لعزيز،  �ملييلييك  وم�صجد 
�ملتمثلة يف  �لتجارية  �ل�صتخد�مات  �إلى 
وجود  مع  �ملركزية،  �لأ�ييصييو�ق  جممعات 
مت  �لييتييي  �لرئي�صية  �لحييتييفييالت  �صاحة 
تييوطييييينييهييا بيييدل مييين �ملييجييمييع �حلييكييومييي 
لأمانة ع�صري، منبها �إلى �أن من �ملقرتح 
�لطرق  �صبكة  �إجييير�ء تطوير جييذري يف 
وم�صار�ت �مل�صاة وتن�صيق �ملوقع وتدعيم 
�لربط بني هذ� �لقطاع وقرية �لب�صطة 
الرتاثية �كذلك قرية الن�شب الرتاثية 
�لو�صول  وت�صهيل  �ملييركييزييية  و�لأ�يييصيييو�ق 
�إليييييييهيييا يف �إطييييييار �ملييي�يييصيييار�ت �ليي�ييصييييياحييييية 

�ملقرتحة.

القطاع الثاني
للدر��صات  �لعامة  �لإد�رة  مدير  �أو�صح 
�أن  ع�صري  منطقة  باأمانة  و�لت�صاميم 
�ل�صرقي  �لن�صف  ميثل  �لثاين  �لقطاع 
ميين حييي �ملييفييتيياحيية، �لييييذي ييي�ييصييم قرية 
ومييي�يييصيييرح �ملييفييتيياحيية وبييعيي�ييس �ملييعييار�ييس 
�امل���ت���اح���ف ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ق��ري��ة ال��رتاث��ي��ة 
ال�شعبي  الث�ثاء  �شوق  اإل��ى  بالإ�شافة 
وبييعيي�ييس �مليييبييياين �ليي�ييصييكيينييييية ومييعييار�ييس 
م�صاحات  وجود  جانب  �إلى  �ل�صريميك 

�املباين  الرتاثية  بالقرى  مير  للربط 
و�لفر�غات  �لرتفيهية  و�ملييو�قييع  �ملميزة 

�لعمر�نية.

الرؤية التصميمية
للدر��صات  �لييعيياميية  �لإد�رة  مييدييير  يييعييود 
بييياأميييانييية ميينييطييقيية ع�صري  و�لييتيي�ييصيياميييييم 
�ملهند�س خالد �لعمري لتو�صيح �أن عمل 
�ملنطقة  لتطوير  �لت�صميمية  �لييروؤييية 
�ملركزية بو�صط �لبلد، تتمثل يف �لوقوف 
و�لوظيفية  �لعمر�نية  �مل�صكالت  على 
و�مليييييروريييييية وحيييييل هيييييذه �ملييي�يييصيييكيييالت مييع 
�لو�صع  تطوير و�صط �لبلد ليتالءم مع 

�ل�صياحي و�لوظيفي �ملر�د.
و�أبان �لعمري �أن �لفكرة �لأ�صا�صية 
خدمات  م�صروعات  �إقيياميية  على  تعتمد 
منخف�صة  بكثافة  وترفيهية  �صياحية 
�أر��س  ��صتعمالت  وميز�نيات  بت�صاميم 
تيي�ييصييميين قييابييلييييية تيينييفيييييذهييا عييلييى �مليييدى 
�لييقييريييب، حيييييث يييقييرتح تييطييوييير �صاحة 
�لحيييتيييفيييالت �ملييو�جييهيية ملييبيينييى �لإمييييييارة، 
باجتاه  وتو�صعتها  م�صاحتها  زييييادة  مييع 
�مليي�ييصيياحيية �خلييا�ييصيية بيياملييجييمييع �حلييكييومييي 
�حلايل بعد �إز�حته، مع توفري م�صاحات 
ميين �ييصيياحييات �نييتييظييار �ليي�ييصيييييار�ت تنا�صب 
�مليينييا�ييصييبييات  �لييييكييييربى يف  �لحييييتييييفييييالت 
�ل�صياحي،  �ملو�صم  و�حتفاليات  �لوطنية 
على اأن يتم احلفاظ على �شوق الث�ثاء 
�اجهات  �تهيئة  تطويره  م��ع  ال��رتاث��ي 
�ملييبيياين وميي�ييصييار�ت �مليي�ييصيياة وفييقييا للطابع 
اإ���ش��اف��ة  ملدينة اأبها،  امل��م��ي��ز  ال���رتاث���ي 
�ل�صياحية  �خلييدمييات  �صامل  منتزه  �إلييى 
�ملييي�يييصيييانيييدة ميييثيييل �ملييييحييييالت �ليييتيييجييياريييية 
و�ملقاعد، يخ�ص�س جزء منها للعائالت.

�يييصيييا�يييصيييعييية مييييين �لأر��يييييييصيييييييي �لييييزر�عييييييييية 
هذ�  �أن  �إلييى  م�صري�  �لف�صاء،  و�أر��ييصييي 
�لييقييطيياع تطلب �إجيييير�ء تييطييوييير جييذري 
تييتييم عملية  بييحيييييث  �ملييفييتيياحيية،  يف حيييي 
عد�  مييا  مكوناته  ملعظم  كاملة  �إحيييالل 
ق���ري���ة امل��ف��ت��اح��ة ال���رتاث���ي���ة م���ع اإع�����ادة 
�ذلك  الرتاثي،  الث�ثاء  �شوق  ت�شميم 
مب���ا ي��ت��ن��ا���ش��ب م���ع ال��ق��ي��م��ة ال��رتاث��ي��ة 
و�ليي�ييصييييياحييييية ليييقيييريييية �مليييفيييتييياحييية، �إلييييى 
وتوطني  �ملنطقة  ت�صميم  �إعييادة  جانب 
�ملختلطة  �ل�صتعمالت  ميين  جمموعة 
�ل�ييصييتييثييميياري و�جليييميييايل  �لييعييائييد  ذ�ت 
كييميير�كييز �لييتيي�ييصييوق و�مليييكييياتيييب �لإد�رييييييية 
�ملفرو�صة  �ل�صكنية  و�لوحد�ت  و�لفنادق 

متعددة �مل�صتويات، 
.

القطاع الثالث
لييفييت �ملييهيينييد�ييس خييالييد �لييعييمييري �إليييى �أن 
�لغربي  �لن�صف  ميثل  �لثالث  �لقطاع 
مييين حيييي �ملييفييتيياحيية �لييييذي ييي�ييصييم بع�س 
�لقدمية  و�لييتييجييارييية  �ل�صكنية  �ملييبيياين 
بيييالإ�يييصيييافييية �إلييييييى خمييييييازن وميييعيييار�يييس 

�ل�صري�ميك.
وقييييال »وفييقييا لييهييذ� �لييبييديييل، فقد 
�ملتنافرة  �ل�ييصييتييعييمييالت  هيييذه  �إز�ليييية  مت 
اأن�شطة  �اإن�����ش��اء  ال��رتاث��ي��ة،  القرية  م��ع 
�أ�ييصييو�ق  جممعات  يف  تتمثل  لها  مكملة 
خمييتييلييطيية وميينييطييقيية ميييطييياعيييم عيياملييييية 
وحييييد�ئييييق عيييامييية وبييييحييييري�ت �ييصيينيياعييييية 
بالإ�صافة �إلى �إن�صاء حد�ئق على جانبي 
�إن�صاء  مع  و�دي �أبها ويف و�صط �ملنطقة 
ل�صد  �صياحي  �إ�ييصييكييان  عييمييار�ت  منطقة 

�لعجز �حلايل و�لحتياج �مل�صتقبلي.
وتييقيي�ييصيييييم �لأر��ييييصييييي �ملييطييليية على 

�أميييييا قيييريييية �ملييفييتيياحيية وحميييييطييهييا، 
و�إعييادة  تطويرها  �صيتم  �أنييه  �إلييى  فاأ�صار 
امل���ب���اين ال���رتاث���ي���ة، م���ع ت����ويل ال��ه��ي��ئ��ة 
امللك  �م��رك��ز  �الآث���ار  لل�شياحة  العامة 
و�لفنون  �لثقافة  وجمعية  �لثقايف  فهد 
و�جلييييهييييات �ملييعيينييييية �لأخيييييييييرى، تييطييوييير 
بيياملييركييز �لثقايف  �لأنيي�ييصييطيية و�لييفييعيياليييييات 
و�ملييييي�يييييصيييييرح، وتيييييوطيييييني جميييميييوعييية ميين 
�خلدمات �ل�صياحية �لأخرى لال�صتفادة 
ميييين قيييييميية �لأر�يييييييييس، وجميييميييوعييية ميين 
حم�ت بيع الهدايا �املقتنيات الرتاثية 

و�مل�صنوعات �ليدوية.
»�صيتم  �ليي�ييصييدد  ذ�ت  يف  وييي�ييصيييييف 
�ملفتاحة  بييقييرييية  ربيييط �جلييييزء �خلييا�ييس 
وميييا حييولييهييا ميين ميي�ييصييروعييات �خلييدمييات 
�ليي�ييصييييياحييييية �ملييي�يييصيييانيييدة �ييصييالييفيية �ليييذكييير 
�حلييايل  �ل�صياحي  بو�دي �أبها و�ملم�صى 
بييحييديييقيية مييفييتييوحيية تيي�ييصييم ميي�ييصييطييحييات 
وجل�صات  لييلييميي�ييصيياة  وميي�ييصييار�ت  خيي�ييصيير�ء 
عيييائيييلييييييية وبييييحييييرية �يييصييينييياعييييييية، نيياهيييييك 
عيين �لييعييمييل عييلييى حتيي�ييصييني حييركيية عبور 
�ملييلييك خييالييد لالت�صال  لييطييريييق  �مليي�ييصيياة 

بو�دي �أبها.
�أمييييييييا �جلييييييييزء �لييييغييييربييييي مييييين حييي 
�مليييفيييتييياحييية، فيييقيييال »�إنييييييييه �ييصيييييتييم �إز�ليييييية 
جييميييييع �ل�يييصيييتيييعيييميييالت غييييري �مليينييا�ييصييبيية 
مثل  وذليييك  �لييدر��ييصيية،  لتو�صيات  وفييقييا 
و�إحاللها  �ل�صري�ميك  وخميييازن  ور�يييس 
بالإ�شافة  امل�شتوى،  عايل  تراثي  ب�شوق 
كفيالت  تخ�ص�س  �أر��ييييس  تق�صيم  �إليييى 
ويف  �لأر�ييييس،  قيمة  رفييع  بييهييدف  �صكنية 
�ليييوقيييت نييفيي�ييصييه خييفيي�ييس كييثييافيية �حلييركيية 
�لإطييار  هييذ�  يف  م�صدد�ً  بو�صط �ملدينة«، 
�لو�قعة  �لأجييز�ء  بتطوير  �لو�صية  على 

طريق )�مللك خالد-�مللك �صعود -�مللك 
ووحييد�ت  �صكنية  كفيالت  عبد�لعزيز( 
�إقامة د�ئمة بيئية فاخرة ت�صهم يف رفع 
وتعمل  و�لييبيي�ييصييرييية  �جلييمييالييييية  �لقيمة 
على خف�س �لكثافة �ل�صكنية و�لبنائية، 
لهذه  �لقييتيي�ييصييادي  �لييعييائييد  عيين  ف�صال 
�لييفييلييل، مييع �يييصيييرورة تييوفييري �لييفيير�غييات 
و�لأماكن �ملفتوحة وتن�صيق هذه �ملو�قع 
لرفع �لقيمة �لب�صرية و�جلمالية، �إلى 
جانب تطوير �لوجهات �لتي حتتاج �إلى 
تطوير مثل �لأ�صو�ق �صالفة �لذكر، مع 
ب�صبكة  �ملركزية  �ملنطقة  مكونات  ربييط 
وتوفري  و�ملحلية،  �لثانوية  �لطرق  من 
�أماكن  لتوفري  تقليدية  غييري  �أ�صاليب 
�نييتييظييار �ليي�ييصيييييار�ت بييالييتييو�ييصييع �ليير�أ�ييصييي 
�أو  �ملييبيياين ومييو�قييف �لأدو�ر  ميين خييالل 
�لأقبية و�لأنفاق مبا يكفي �لحتياجات 
�حلالية و�لزيادة �لناجتة من �لتو�صعات 

�مل�صتقبلية.
 

ماليين
بييييييدوره، قييييال �أمييييني �مليينييطييقيية �إبيير�هيييييم 
�أعمال �لهدم و�لإز�لة ف �إن  �خلييليييييل 
لأ � يق  طر على  عة  و ملنز � ت  ملن�صاآ � ي 

نييزعييهييا  مري �صلطان  و�صلت قيمة  
كلفت  بييييينييمييا  �إلييييى 450 مييييليييييييييون ريييييال، 

�لدر��صة نحو �أربعة ماليني. 
كييمييا �أبييييدى �خلييليييييل �رتييييياحييه من 
�لنتهاء من ج�صر �ملنهل على د�ئري �أب
ها و�لعمل على ج�صر �لعرين �لر�بط ب

�إلى  طريق �مللك فهد بحي �ملنهل، لفتاً 
�لبلد  و�صط  �إن�صاء ج�صور لتو�صعة  �أن  
تكلفته   بييلييغييت  خلف �أ�صو�ق �جلمعية 

نحو 12 مليون.



ثقافة

برنامج  اإل��ى  اأخ���رى،  اإل��ى  �ثائقية،  مقاطع  قادتني  »ي��وت��ي��وب«،  على 
ياباين يعرف بال�صعودية، فوجدت �صالتي ذ�ت ملل، وقررت متابعته 
�لأبيياعييد  ميين  �لآخييرييين  عيون  يف  �صورتنا  معرفة  لأن  �لنهاية؛  حتى 
خمتلفة،  بعني  �أر�نييا  كي  �ملتابعة،  �إلييى  ود�عية  للف�صول،  مثرية  جييد� 

ل جتامل، ول تتحامل.
مييدة �لييربنييامييج 109 دقييائييق، ومل �أفييهييم ممييا يييقييال خيياللييه كلمة 
يف  ومتابعيهما  و�ملذيعة  �ملذيع  ومالمح  بال�صورة  �أنني  بيد  و�حييدة، 

�لأ�صتوديو فهمت كل �صيء تقريبا.
�لربنامج يتكون من ق�صمني متناغمني: �أحدهما حو�ر تعريفي 
يف ��ييصييتييوديييو، و�لآخيييير جيييولت حيييرة بييالييكييامييري� يف ميينيياطييق �صعودية 

خمتلفة.
ما�صينا  �إلييى  ذهني  ذهب  وبها  �صالح،  كانت من مد�ئن  �لبد�ية 
الآثاري ال�شارب يف عمق الأزمنة �احل�شارات، لكننا مل ن�شتطع حتى 
�لآن �لت�صالح معه لأ�صباب نعرفها، ونتحرج من ذكرها �صر�حة لئال 
تتحول  �ملييرء يف معتقده، عندما  �تهام  �أ�صهل  وما  ُنتهم يف عقائدنا.. 
بدين  تليق  ل  تفتي�س«  »حماكم  اإل��ى  ثم  ��شاية،  اإل��ى  النف�س  تزكية 

عظيم كاإ�صالمنا.
�إلييى حييدود »�حليييرم«، ومل  �لكامري�  �نتقلت  وميين مد�ئن �صالح، 
غري  »طريق  لوحة  على  »زووم«  بي  مكتفية  �ملكرمة،  مكة  �إلييى  تدخل 
م�مح  تعلو  الده�شة  كانت  حيث  املنورة،  املدينة  اإل��ى  ثم  امل�شلمني«، 
�ملذيعني، وُت�صتنتج من �صهقات �لذهول �لتي يطلقانها �أمام كل م�صهد.

يف جدة، طال �ملكوث، وكان �لرتكيز على م�صهد �إغالق �ملحالت 
���ش��وق �شعبي  ال��ك��ام��ريا يف  اأث��ن��اء ج��ول��ة  ال�����ش���ة �ب��ع��ده��ا، �يف  قبيل 
�أظهرت، ب�صكل يبدو عر�صيا ولي�س كذلك، �مر�أة جتل�س على �صندوق 
اأمام حمل مغلق لل�ش�ة، يف اإ�شارة ذكية اإلى اأنه لمكان لها يف اأثناء 
امل�شلني يف  الكامريا على  تل�ش�شت  ثم  الأر�شفة،  �شوى  ال�ش�ة  اأداء 
م�صجد د�خل �صوق �صعبي، وذهبت عامدة �إلى �مر�أة وحيدة ت�صلي على 
�لأر�س يف »زقاق«، وكاأن �ل�صورة تقول: ل مكان للمر�أة يف �ل�صعودية 

حتى يف �مل�صجد.
�ليابانيان يف  �ملذيعان  �أمامها  �لتي وقف  �لإدها�س  �أكرث عنا�صر 
جدة، كان حمال لبيع �لعباء�ت �لن�صائية، و�آخر يبيع �لتمر، وحمالت 
تبيع ذهب �لزينة ذي �لأوز�ن »�لثقيلة«، مما يعني �أن ده�صة �لآخرين 
ل تكون �إل �أمام ما مييزنا عن �لعامل، �أما ما ن�صرتك معه فيه، فلي�س 
ل  باملختلف،  تتمايز  و�لبلد�ن  فال�صعوب  بدهية؛  حييال  وتلك  مهما، 

بامل�صرتك.
يف جدة، زار اليابانيان اأ�شرتني �شعوديتني ثريتني جدا، كما يبد� 
من اأثاث منزليهما، �يف الزيارتني تفا�شيل اأخرى، �تفا�شيل اأهم عن 
»كيبورد« يف  �لي  �صياأتي عليه  »�أر�مكو«، مما  و  �ل�صرقية  �ملنطقة  زيييارة 
�لياباين  �لربنامج  �ختز�ل  وكاأنها  �نتهت،  �مل�صاحة  �لقادم؛ لأن  �ملقال 

م�شاحة الوطن �ثقافاته املتباينة يف بع�س مدنه �مناطقه!

السعودية بعيون يابانية ]2-1[

إذا عسعس الليل
أحمد التيهاني

أحمد العياف 

�أكيييد �ليينيياقييد �لييدكييتييور عيييايل �لقر�صي 
بعد  تالية  مرحلة  يف  �ملييير�أة  مييرور  �أن 
جتييياوزهيييا لييلييكييثييري مييين �مليييعيييوقيييات، مل 
�إ�ييصييد�ر  ميين  �صهال حتى  متكنت  يكن 
دو�ويييينيييهيييا وكييتييابيية ��ييصييمييهييا �ليي�ييصييريييح، 
تتمكن يف حالت  �أنها مل  �إلييى  م�صري� 
كييييثييييرية ميييين �خلييييييييروج عيييليييى تييقييميي�ييس 
بد�أ  �لييذي  ن�صها  يف  �لذكورية  �حلالة 
مييفييتييقيير�ً لييالأنييثييى، و��ييصييفييا ذليييك بيياأنييه 
ومقاومة  �لنه�صة  خلطاب  ��صتبطان 

�ل�صتعمار.
جييياء ذليييك يف حمييا�ييصييرة بييعيينييو�ن 
»جتيييربييية �ملييييييير�أة �ليي�ييصييعييرييية: �ليينيي�ييصييق، 
�أبها �لأدبييي  نييادي  �لخييتييالف« نظمها 
موؤخر�، قدمها كل من �لدكتور عايل 

�لييقيير�ييصييي، و�لأ�ييصييتيياذة �ييصييارة �لييييزوري، 
و�أد�رهيييييييا �لأ�يييصيييتييياذ �ليي�ييصيياعيير �إبيير�هيييييم 
�ملر�أة  �لقر�صي »كتابة  معدي. و�أ�صاف 
��صتدعت  �لييتييي  �لأميييور  ميين  �ل�صعرية 
�لثقايف،  م�صهدنا  يف  متعددة  ظييو�هيير 
يك�صف  �لظو�هر  هييذه  و�لييوقييوف على 
�ملييبييدعيية و�ل�صاعرة  �مليييير�أة  عيين عييالقيية 
�لن�صق  مييع  ت�صاحلت  وكيف  بالن�صق، 
له  ��صت�صلمت  وكيييييف  عليه  ومتييييردت 

وهي تبدع وتكتب«.
وحتييييدث عييين هييوييية �مليييييير�أة وهييي 
»�صرنقة  بيي  و�صفه  مييا  جتييياوز  حتييياول 
�إلى  وتطرق  �ملجتمع،  وقيود  �لن�صق« 
�لإبد�عي،  لنتاجها  �مليير�أة  ن�صر  عملية 
�م���ا �اج��ه��ت��ه م���ن م��ع��وق��ات، ث���م ق���راأ 
للمر�أة،  �ل�صعرية  �لأعمال  من  بع�صاً 
تييييدل عييلييى حييالييتييهييا  �أنيييهيييا  ر�أى  �ليييتيييي 

�لكتابية و�لتعاطي مع و�قعها و�لقدرة 
على جتاوز �حلدود. 

م���ن ج��ان��ب��ه��ا حت��دث��ت الأ���ش��ت��اذة 
�يييصيييارة �لييييييزوري، عييين �ملييييير�أة �ليي�ييصيياعييرة 
�إنه  وقالت  ��صتثنائية،  حالة  بو�صفها 
�ل�صعرية  للحالة  تتبعها  خييالل  ميين 
�ملعجمي، وجدت  �مليير�أة يف عملها  عند 
تكن متاحة  �ل�صعرية مل  �ملعطيات  �أن 
�أميييييام �مليييييير�أة كييمييا هيييي عيينييد �ليي�ييصييعيير�ء 
�لجتماعية  �لقيود  ب�صبب  �لييرجييال، 
�لييتييي فيير�ييصييت عييليييييهييا، وحيي�ييصييرتييهييا يف 
يف  �إل  ميين جتيياوزهييا  تتمكن  ل  بوتقة 
�صخ�صيتها،  تييو�ييصييح  ل  نييييادرة  حيييالت 
متلب�صة  �مليير�أة  تكون  »�أحيانا  م�صيفة 
ليييدور �لييرجييل«، ودلييلييت على ذلييك �أنييه 
�ل�صاعر�ت  بع�س  مييع  تو��صلت  حييني 
كن  معجمها،  �إليييى  �إ�ييصييافييتييهيين  لأجيييل 

في محاضرة بأدبي أبها
القرشي: الشاعرة السعودية تتقمص الحالة الذكورية

سارة: القيود االجتماعية أجبرت المرأة على ذلك
يف �ليييغييياليييب ييييييردن �ليييظيييهيييور بيياأ�ييصييميياء 
�إليييييى �صبب  ميي�ييصييتييعييارة، وعيييييزت ذلييييك 
�أدى  �خل�صوع للن�صق �لذكوري، �لذي 
�إلييييى حيي�ييصيير �ليي�ييصيياعييرة يف مييكييان �صيق 
ميين �لييتييوجيي�ييس و�لييريييبيية، حيييول جدية 
م��ا ت��ط��رح��ه �ق��درت��ه��ا ع��ل��ى الإث�����راء، 
ميي�ييصييتيينييد� يف ذلييييك �إلييييى ميييا تييغييلييغييل يف 
�نرج�شية  اإق�شائية  ثقافة  داخله من 

بغي�صة.
ع�صو  �صكر  �ملحا�صرة،  ختام  ويف 
�أحمد  �لأدبييي  �أبها  نييادي  �إد�رة  جمل�س 
�لتيهاين، �ملحا�صرين على ما قدماه، 
ودعا �لدكتور قا�صم �لقرثدي لتكرمي 
كما كرمت  �لأم�صية،  �ملحا�صر ومدير 
�ليييزوري يف  �ييصييارة  �لأ�ييصييتيياذة  �ملحا�صرة 
�لدكتورة ع�صو  �لن�صاء من قبل  قاعة 

جمل�س �لإد�رة مرمي �لغامدي.

84 مكتبة تحتفي
باليوم العالمي للشعر

من  عيييدد�  للمكتبات،  �لييعيياميية  �لإد�رة  يف  ممثلة  و�لإعييييالم  �لثقافة  وز�رة  �أقييامييت 
�لن�صاطات و�ملعار�س يف 84 مكتبة عامة مبختلف مناطق �ململكة �لعربية �ل�صعودية 

�حتفاء باليوم �لعاملي لل�صعر، �لذي �صادف �جلمعة 21 مار�س. 
�أن  �لكناين،  �لعامة للمكتبات عبد�هلل بن ح�صن  �لإد�رة  �مل�صرف على  و�أو�صح 
و�ملنا�صبات  �لثقافية  و�لأيييام  �لرب�مج  �أجندة  �صمن  �أتييت  �لعامة  �ملكتبات  م�صاركة 
�لدولية �لتي حتتفي بها وز�رة �لثقافة و�لإعالم يف كل عام ممثلة باملكتبات، ومنها 
�ليوم �لعاملي لل�صعر. و�أ�صار �لكناين، �إلى �أن �ملكتبات �لعامة يف �ململكة نظمت �إلى 
جانب �لأم�صيات و�لفعاليات �ل�صعرية، معار�س م�صغرة للكتاب حتتوي على �لعديد 
و�ملرتادين  للز�ئرين  �إهيييد�ء�ت  وتقدمي  و�آد�بييهييا  �لعربية  و�للغة  �ل�صعر  كتب  من 
للمكتبات �لعامة يف جميع مناطق وحمافظات �ململكة. يذكر �أن منظمة �ليون�صكو 

حتتفل �صنويا يف 21 مار�س من كل عام باليوم �لعاملي لل�صعر.

يعاني من عجز مالي يقدر بـ 3 ماليين ريال

فرع أبها يمد الثقافة والفنون 
بحلول الخروج من األزمة

�أبها  فييرع  ومن�صوبات  من�صوبو  خييرج 
يف �جلييمييعييييية �ليييعيييربييييييية �ليي�ييصييعييودييية 
�ملقرتحات  ببع�س  و�لفنون،  للثقافة 
�ليييتيييي �أطيييليييقيييو� عييليييييهييا حيييليييول يييعييتييزم 
�لرفع  �ل�صروي،  �أحمد  �لفرع  مدير 
بيييهيييا لييييييييييييالإد�رة �لييييعيييياميييية لييلييجييمييعييييية 
و�لفنون  للثقافة  �ل�صعودية  �لعربية 
�لأزميية  حييدة  من  لتخفف  بالريا�س، 
�حليييالييييييية عييلييى �جلييمييعييييية �لييرئييييي�ييصيية 

�ملنعك�صة على �لفرع �أي�صا.
وتييتييمييثييل �لأزمييييييية يف �ييصييح مييايل 
ي��ق��در بث�ثة م�يني  �ع��ج��ز  ك��ب��ري، 
رييييال، يف ظييل �لييدعييم �ملييايل �ل�صحيح 
تييتييلييقيياه �جلييمييعييييية مييين وز�رة  �ليييييذي 
مليون   13 وهيييو  و�لإعييييييالم  �لييثييقييافيية 
ريال، ت�صرف على 16 فرعا بالإ�صافة 

�إليييييى �مليييركيييز �لييرئييييي�ييس، يف ظيييل عييدم 
�ميييتيييالك �جلييمييعييييية ميييقييير�ت لييهييا �أو 

�أ�صول ��صتثمارية.
�ل�صروي  ذلييك خييالل عقد  جيياء 
�جييييتييييميييياعييييا طيييييارئيييييا ميييييع ميينيي�ييصييوبييي 
وميينيي�ييصييوبييات �ليييفيييرع، مبييقيير �لييفييرع يف 
خطة  مناق�صة  بهدف  �أبييهييا،  مفتاحة 
�لتق�صف �لتي فر�صتها �جلمعية �لأم 
�ملالية  �ل�صنة  خييالل  من�صوبيها  على 
مناق�صة  �إلييييى  بييالإ�ييصييافيية  �حليييالييييييية، 
بييعيي�ييس �مليييحييياور �لييتييي متييخيي�ييصييت عن 
�جييييتييييميييياع مييييييييدر�ء فيييييييروع �جلييمييعييييية 
و�لفنون  للثقافة  �ل�صعودية  �لعربية 
مع �لإد�رة �لرئي�صة موؤخر�ً، و�لبحث 
عن حلول جذرية لالأزمة �ملالية �لتي 

مير بها فرع �جلمعية هذ� �لعام.

�جتماع  �أن  �ليي�ييصييروري  و�أو�يييصيييح 
ياأتي  �أبييهييا  فييرع  مييع من�صوبي  �إد�رتييييه 
لييييتييييد�ر�ييييس �حليييياليييية �لييييتييييي متيييير بييهييا 
�جلييمييعييييية عيييميييوميييا و�إطييييييييالع جييميييييع 
�ليييزميييالء و�ليييزميييييييالت عييلييى �لييو�ييصييع 
وتد�ر�س  �لرئي�صة  للجمعية  �حلييايل 

نتجت  �لتي  �ملقرتحة  �حللول  بع�س 
للخروج  مييوؤخيير�ً  بهم  �جتماعه  عيين 

من هذه �لأزمة باأقل �لأ�صر�ر. 
�لعاملون يف �جلمعية   « و�أ�صاف 
ل�ييصييميييييا �ملييتييعيياونييون يييعييمييلييون بييد�فييع 
�حليييب لييفييرع �جلييمييعييييية ومليينييا�ييصييطييهييا، 
وقد  مالية،  دو�فييع  �أي  ب�صبب  ولي�س 
نذر �لكثري منهم على �أنف�صهم للعمل 
يف هذ� لكيان وخدمته بدو�فع �حلب 

و�لولء وخدمة �لفن و�لثقافة«.
�ل�صروي  نف�صه طالب  �لوقت  يف 
�جلييمييعييييية بييرفييع ميي�ييصييتييوى �لأنيي�ييصييطيية 
فيييييهييا ويف �ليييفيييروع، و��ييصييتيييييعيياب �أكييرب 
عيييييدد ميييين �يييصيييبييياب و�يييصيييابيييات �ملييمييلييكيية 
وتييقييدمي بيير�مييج نييوعييييية تييتييو�كييب مع 

طموحاتهم.
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إعالم

لأخبار  �ملتلقي  موقع  يف  و�أنييت  يوما  �لمتعا�س  عاي�صت  �أنييك  يف  ل�صك 
كييان �صحفيا  �صو�ء  بالت�صال  �لقائم  لغة  ب�صبب  مييا،  لأحييد�ث  متتبع  �أو 
�حلديث  يلف  باملاء،  �مليياء  يف�صر  حملال  �أم  �أخبار  ن�صر�ت  مقدم  �أم  كاتبا 
جانبا ويبتعد عن �حلدث، وقد يختلق تناظر�ت للحدث ل توجد �إل يف 
خميلته، وبلغة بعيدة كل �لبعد عما هو متد�ول �أو معروف، حتى ت�صعر 

وكاأنه قادم من كوكب �ملريخ �أو زحل.
لغة  تكون  �أن  يجب  �ل�صحفي  ي�صتعملها  �لتي  �لإعالمية  �للغة  �إن 
يومية ومتد�ولة )ل د�رجة( ولي�صت لغة �ل�صارع، �أو لهجة من �للهجات، 
بل بالعك�س، يذهب �ملخت�صون �إلى �أن �للغة �لإعالمية ترقى باللهجات 

وتهذبها وت�صمح بانت�صار �للغة �لعربية.   
ولالأ�صف ما يتابع يف مقابالت �لكرة، على �صبيل �ملثال ل �حل�صر،  
وبع�س �حل�ص�س �لعربية، ي�صعرك باأنك ت�صمع همز� وغمز� وملز� خارج 

�للفظ �لعربي �ملعروف، مع �أن بحر �لعربية و��صع و�صامل ومتنوع.
عهد  حديث  �ملتابع  كييان  �إن  بالك  فما  عييرب،  متابعون  ونحن  هييذ� 

باللغة بالعربية و�صعوبها؟
اأحدهم حدثني قائ� » تابعت ن�شرة اأخبار اإحدى القنوات العربية، 
�ل�صحفي كان مرة بعد مرة ترمي  �أن  باأي لغة يتكلمون، مع  �أفهم  فلم 

�صفاهه كلمة �أو كلمتني عاربة وم�صتعربة.
وكييم ميين مييرة ومييير�ت متييوت �ليير�ييصيياليية �لإعييالمييييية وهييي يف بد�ية 
طريقها حني يجهل �لقائم  بالت�صال �أو �ملر�صل دوره �حلقيقي، وكيف 

يوؤديه، فيحدث رجع �صدى عك�صي لدى �جلمهور �ملتلقي.
وهذ� �لأمر يتكرر يف و�صائل �إعالمية خمتلفة خا�صة يف عهد �صبكات 
�لتو��صل �لجتماعي، فال ت�صل �ملعلومة، وبخا�صة حني  يحدث �خللط 
كل  فلي�س  و�لتعبريية.  و�لتحليلية  و�لفكرية  �لإخبارية  �لوظائف  بني 

من حمل قلما �أو ر�بطة عنق �أمام �لكامري� �أ�صبح �صحفيا. 
هذ� �لأمر تكرر يف كثري من �ملر�ت ولالأ�صف، يف وقت نتحدث فيه 
و�ل�صحف  و�لف�صائيات  �لإنرتنت  �صبكة  فيه  تتو�فر  �إعالمي  عن ع�صر 
�ل�صناعية  و�لأقمار  بالأخبار  �ملحملة  �لهاتفية  و�لر�صائل  �لإلكرتونية 

و�إعالم عربي يقوده ر��صب؟

اللغة اإلعالمية
إلى أين؟

لحظة تأمل

ساعد ساعد
ssaed@kku.edu.sa

�ل�صحفية  �أو  »�ل�صحفي  �أن  �لنا�س  بع�س  يعتقد  قد 
يف  للمعجبني  وجيياذبيية  لييالهييتييمييام،  مييثييرية  �صخ�صية 
�أ�صا�صا مهنة مثرية«،  �ل�صحافة  و�أن  �لأوقييات  معظم 
اأثبتت  الأمريكية  بو�شت«  »هافنجتون  �شحيفة  لكن 
�صخ�س  �آخيير  يكون  �ل�صحفي قد  �أن  و�أكييدت  �لعك�س، 

ميكن للمرء �أن يرتبط به.
ن�صره  ح�صبما  �لأمريكية  �ل�صحيفة  وعر�صت 
اأ�  ال�شحفي  اأ�شباب جتعل من  ثمانية  الأنباء  موقع 
�لعل  بها«،  الرتباط  ميكن  ل  »�شخ�شية  ال�شحفية 
�أو م�صاعره  ملز�جه  �أنه �صخ�س »جمنون ميكن  �أقلها 
�أن تتغري ب�صرعة ل مثيل لها«، ما قد يجعل �لعالقة 

معه �أو معها »كابو�صا ل نهاية له«.
وجاءت تلك �لأ�صباب على �لنحو �لتايل:

1( ال يضع المكاسب المالية
في اعتباره

فييهييو �ييصييخيي�ييس يييعييمييل �أكيييييرث مييين 70 �ييصيياعيية يف 
�لكافية،  �ملبالغ  لكنه ل يتح�صل على  �لأ�صبوع، 

�لتي يغيب ب�صببها معظم �صاعات �لنهار.
فيياإنييك  ميييعيييه،  عيييالقييية  تيييورطيييت يف  ميييا  �إذ� 
�صتجده غائبا عنك معظم �لوقت، ولكنه يكون 
�ل�صهرية  �مليينييزل  �حتياجات  متويل  على  قيييادر� 
بالكاد، ولي�س لديه �أي وقت �أو مال لال�صرت�ك 

يف �أحد �لنو�دي مثال �أو ممار�صة �لريا�صة.

2( ال يولي اهتماما كبيرا
بالمشاعر

مييعييظييم �أفييييكيييياره تيييكيييون ميينييحيي�ييصييرة يف �أ�يييصيييو�ت 
»تكات« لوحة �ملفاتيح على ملف »مايكرو�صوفت 
و�لكتب  �لأور�ق  �أكيييو�م  »خرب�صة«  يف  �أو  وورد«، 
�ملكد�صة �أمام مكتبه، كما �أن ر�ئحة �لعرق �لتي 
ب�صبب خييروجييه طييو�ل  ميين ج�صده،  دومييا  تفوح 
�ملييوؤمتيير�ت  �أو ح�صور  �لأحيييد�ث  لتغطية  �ليييييوم 
�هتمام  �أي  يييويل  ل  �صخ�صا  جتعله  �ل�صحفية، 

بامل�صاعر مع �صريك حياته.

3( لديه حس مالحظة عال
بطريقة تبعث على السخرية

لييهييجيية من  ييييدقيييق يف  �أن  �ييصييخيي�ييس ميييكيين  �إنيييييه 
ك�مك  طريقة  م��ن  يعلم  ال��ه��ات��ف،  يف  يحدثه 
�إن كنت م�صتلقيا على �لأريكة، �أو �أنك يف �ملطار، 
ملجرد �أنه لحظ �صوت كالب حر��صة �ملطار يف 

�لهاتف.
وتت�صبب تلك �ملالحظة �لدقيقة له دوما 
يف ال�شك يف مدى م�شداقية من يحدثه؛ حتى 

لو كان �أقرب �لنا�س �إليه و�صريكة حياته.
كييمييا �أنييييه ميييتييلييك ذ�كيييييرة فييوتييوغيير�فييييية ل 
�لذي  »�ليوم  مثال  يتذكر  �أن  ميكن  لها،  مثيل 
�صكبت فيه قدح �لقهوة يف �ملقهى �ملف�صل لكما«، 
ويذكرك به عندما تقابله مرة �أخرى بعد �أربعة 

�أ�صهر.

4( يمتلك ذاكرة فوالذية
�ييييصييييو�ء كيييييان �لأمييييييير خييطيييييا �أم عييييرب �ليييهييياتيييف، 
بطريقة  �لييكييلييمييات،  ييينيي�ييصييون  ل  فيياليي�ييصييحييفيييييون 
مييثييرية لييال�ييصييمييئييز�ز، فييهييم �أ�ييصييبييه بيياملييربجمييني 
و�لق�ص�س  و�ملقابالت  �لأحييد�ث  كافة  يتذكرون 
�لتي يحيكها له �صريك حياته، ويف حالة ما قرر 
�ل�صخ�س �لتالعب باأحد �لأحد�ث ي�صححها له 

حتى لو قام باإحر�جه �أمام �أطفالهما مثال.

5( مهووس بالتصحيح
النحوي واإلمالئي للكلمات

جزء من �حلم�س �لنووي لل�صحفيني و�لكتاب 
بالت�صحيح  »�لييهييو�ييس  هييو  �لييلييغييات،  وم�صححي 

�لنحوي و�لإمالئي و�لهجائي للكلمات«.
مييين �ملييمييكيين �أن ييينييظييم �ليي�ييصييحييفييي وقييفيية 
�ييصيياهييده يف عييالمييات  �حييتييجيياجييييية ب�صبب خييطيياأ 
ر�صالة  �أو  بن�س  �خلا�صة  �لهجاء  �أو  �لرتقيم 
�أن يهتم  لييهييا، دون  �أر�ييصييلييتييهييا  �إليييكيييرتوين  بييريييد 

مب�صمون �لر�صالة.

6( مدمن على وسائل
التواصل االجتماعي

بالن�صبة  �ليييدر�مييييييية  �مليي�ييصييليي�ييصييالت  �إدمييييييان  مييثييل 
ميكن  �ل�صحفية«  �أو  »�ل�صحفي  فاإن  لل�صيد�ت، 
�أن ي�صهر حتى منت�صف �لليل متجول ومتنقال 
و�إن�صتجر�م«،  وتويرت«،  »في�صبوك،  مو�قع  عرب 
بييياأنيييه »خيييبيييري يف و�ييصييائييل  يييو�ييصييف  �أن  ومييييكييين 
�لييتييو��ييصييل �لجييتييميياعييي«، وبييالأخيي�ييس يف و�صط 
ودوميييا جتدين  و�ليي�ييصيييييد�ت،  �لييبيينييات  جمتمعات 
له تعليقات عرب »في�صبوك« لفتاة على طريقة 
�ليي�ييصييورة« وميكن  تييلييك  »�أنييفييك جميل جيييد� يف 
يف  �لأولييييى  �لع�صوية  �صاحب  بيياأنييه  يو�صف  �أن 

»ريتويت« )�إعادة ن�صر �لتدوينات عرب تويرت(.

7( من الصعب إرضاؤه مهما كان
المطعم الذي تختاره له

ب�صورة  »متعجرف«  �صخ�س  باأنه  و�صفه  ميكن 
بالن�صبة  �لإر�صاء«، وقد يكون  حمدودة »�صعب 
له �أن ياأخذ �صاندوت�س �صجق من على عربة يف 
»�صتاربك�س«  مقهى  يف  يجل�س  �أن  على  �ل�صارع 

يرت�صف �لقهوة وياأخذ �صاندوت�س معه.

8( يحتاج إلى وقت طويل
للجلوس مع نفسه

يييحييتيياج كييثييري مييين �ليي�ييصييحييفيييييني �إلييييى �جلييلييو�ييس 
حتى  �لعزلة،  من  وحلظات  �أنف�صهم  مع  لفرتة 
يتمكن من �أن يجري م�صحا �صامال لر�أ�صه �لذي 
يعج بالأفكار، حتى يتمكن من �أن يخرج �أف�صل 
�لكلمات لي�صيغ بها �أحد �ملو�صوعات �ل�صحفية. 
وحتى عندما يعود �إلى »�لعامل �حلقيقي« بعيد� 
�أو �لتحقيق �لذي كان  �أو �لتقرير  عن �ملو�صوع 
لييوحييده  ييييرتك  �أن  �إلييييى  يييحييتيياج  فيييييه،  منغم�صا 
فرتة، حتى ي�صتجمع ذهنه ويعود �إلى طبيعته، 
ويف�صل �أن يجل�س على �صاطئ على �أن يتحدث 

مع �أي �صخ�س حتى لو كانت �صريكة حياته.

صحيفة أمريكية: ثمانية أسباب 
تمنع االرتباط بالصحفيين

بعد أن تجاهلت مهل تصحيح األوضاع
»الثقافة واإلعالم« تحجب 

35 صحيفة إلكترونية 
حجبت وز�رة �لثفافة و�لإعالم 35 �صحيفة �إلكرتونية مل ت�صتجب ملهل ت�صحيح �لأو�صاع 
�حل�صول  بعد  �لإعييالم  »ممار�صة  على  تن�س  �لتي  �لتنظيمية  بال�صرت�طات  و�للييتييز�م 
�إلكرتونية  ��صتهدف 41 �صحيفة  على ترخي�س«. وكان ند�ء �حل�صول على �لرتخي�س 
��صتجابت �صت منها بنيل �لرخ�صة و�إبعاد �أ�صمائها من قائمة �حلجب، لت�صتمر يف عملها 

من دون �إ�صكالت تذكر.
»غري  �إلييكييرتونييييية  �صحيفة   41 �صابق  وقييت  يف  و�لإعييييالم  �لثقافة  وز�رة  وح�صرت 
اأ��شاعها. فيما دعت  ملتزمة بال�شوابط �ال�شر�ط«، �جتا�زت املهلة املقررة لت�شحيح 
�أو�صاعها«،  �إلى ت�صحيح  �إلى »�مل�صارعة  �ل�صحف �لإلكرتونية �لتابعة لل�صحف �لورقية 

و�إ�صد�ر تر�خي�س مز�ولة ن�صاطها �لإعالمي.
و�صكل �لقر�ر م�صدر قلق لل�صحف �لإلكرتونية بعد �نتهاء �ملدة �لتي �أُقرت لت�صحيح 
اأ��شاع »غري املرخ�س منها«، ثم مت متديد املهلة، ملنحها فر�شة اأخرى لإ�شدار تراخي�س 
مزا�لة الن�شاط، �بذلك مل يقت�شر مفهوم »احلملة الت�شحيحية« على العمالة املخالفة 
»�إن  �لعقيل  عبد�لعزيز  �لدكتور  �لد�خلي  لالإعالم  �مل�صاعد  �لييوز�رة  وكيل  وقييال  فقط. 
�لوز�رة بد�أت تنفيذ قر�ر حجب �ل�صحف �لإلكرتونية غري �ملرخ�س لها يف �صكل فعلي، 
�أن »قيير�ر �حلجب طيياول 35 �صحيفة  و�أكييد �لعقيل  »ومل نحدد فرتة معينة لنتهائه«. 
�ملتكررة«، فيما جنا من عقاب �حلجب 6  �لييوز�رة  نييد�ء�ت  �أذ�نها عن  �إلكرتونية، غّطت 

�صحف �أخرى �صارعت �إلى �لت�صحيح.
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تقنية

ريتويت

�ييصييركيية »ريييييز« للت�صويق و�ليي�ييصييبييكييات �لجييتييميياعييييية، ميييوؤخييير�، عن  �أعييليينييت 
�إح�صائية جديدة تهتم بامل�صتخدم �ل�صعودي حتديد�، مفادها �أن متو�صط 
�لنرتنت،  �صبكة  �ل�صعودي على  �ملو�طن  يق�صيها  �لتي  �ليومية  �ل�صاعات 
ال�شخ�شية،  اإلى ثماين �شاعات، منها خم�س �شاعات عرب احلوا�شب  ي�شل 
�ث�ث �شاعات يوميا عرب الهواتف الذكية، فمن بني كل 10 �أ�صخا�س يف 

�ل�صعودية، �صبعة منهم ميلكون هاتفا ذكيا ح�صب �لإح�صائية.
و�أ�صافت �لإح�صائية �أن 14.6 مليونا هو عدد م�صتخدمي �لنرتنت يف 
�ل�صعودية، منهم 66% ي�صتخدمون �صبكات �لتو��صل �لجتماعي مبتو�صط 

معدل ل يقل عن ث�ث �شاعات يف اليوم.
ماليني   7.6 �إن  �لإح�صائية،  تقول  م�صتخدم،  مليون   14 بني  وميين 
ي�صتخدمون »في�صبوك« و 4.8 ماليني ي�صتخدمون »تويرت« �إ�صافة لأكرث 
من 290 مليون م�صاهدة يوميا ملوقع مقاطع �لفيديو �ل�صهري  »يوتيوب«.

�صعب  �إلييى  �إ�صارة  وفيه  �لإح�صائيات مقبول،  �أميير  يبدو  �إلييى هنا قد 
مثقف يحب �لطالع، لكن �أن تقول �إحدى �صركات ��صرت�تيجيات �لإعالم 
�إن �ل�صخ�صية �لنمطية مل�صتخدم �ل�صبكات �لجتماعية يف �ل�صعودية، �صاب 
عمره بني 24 و 35عاما يف�صل �لتفاعل باللغة �لعربية، فهنا يختلف �لأمر 

من مقبول �إلى غري مقبول.
�صحيح �أن �للغة �لعربية هي لغتنا �لتي نعتز بها خ�صو�صا و�أنها لغة 
�لقر�آن، �إل �أن ما يحز يف �لنف�س �أن تلك �ل�صخ�صية �لنمطية، مل جترب 
بعاد�تنا  بالعربية  �لناطقني  غييري  لتعريف  �لإجنليزية  باللغة  �لتفاعل 

وتقاليدنا وقبلها بديننا.
 فكل هييذه �ليي�ييصيياعييات �مليير�ييصييودة، بييدت وكيياأنييهييا هييدر ومل ت�صف �إلييى 
�لر�صيد �ملعريف ملت�صفح �لنرتنت، ول لغريه  من غري �لناطقني بالعربية، 
�ملتك�صرة  �لعامية و�لعربية  و�أننا نعي�س يف جمتمع تطغى عليه  خ�صو�صا 

مع �جلاليات �لأخرى حتى بات كالمنا �لعربي من �لي�صار �إلى �ليمني.
ثمة اأمور اأخرى تك�شفها الإح�شائية التي مل تذكر اأعداد الباحثني 
عن �لكتب �لإلكرتونية مثال، �أو �لد�ر�صني عن بعد، يف �إ�صارة �إلى �أن �لكم 
�لهائل من م�صتخدمي �لنرتنت يف �ل�صعودية، ي�صتخدمونه للرتفيه �أكرث 

منه يف �لتثقيف.
�إن �لأرقييام �ملذكورة �أعاله لن تقف عند هذ� �حلد، بل هي يف �زدياد 
�أن  �أن �لنرتنت بات �صرورة، فعلينا  م�صتمر يوما بعد يوم، لذلك وطاملا 
نذّكر م�صتخدميه باأن ي�صتثمروه �ل�صتثمار �لأمثل و�لأفيد لهم ولبلدهم، 
�ل�صورة  �أو تتبدل  �ملقبلة،  �ل�صنو�ت  �إح�صائيات  علنا ن�صبح رقما مهما يف 

ون�صبح نحن من نح�صي م�صتخدمي �لنرتنت بطريقة خمتلفة.

النت في السعودية..
»فرقعة«  

حسن أحمد العواجي

Gionee Elife S5.5 الهاتف األقل سماكة في العالم
هاتفها  عيين  �ل�صينية   Gionee �صركة  �أعلنت 
�جلديد Gionee Elife S5.5 �لذي يعد �لأقل 

�صماكة يف �لعامل ب�صمك 5.55 ملم.
ومبعالج  �أنييدرويييد  بنظام  �جلييهيياز  ويعمل 
لذ�كرة  �إ�صافة  هرتز   1.7 ب��رتدد  النواة  ثماين 
وكامري�  جيجابايت،   2 ب�صعة  ع�صو�ئي  و�صول 
�أمامية  و�أخييرى  ميجابيك�صل   13 بدقة  خلفية 

بدقة 5 ميجابك�صل.
يييتييميييييز �جليييهييياز بيي�ييصييا�ييصيية بييقيييييا�ييس 5 �إنيي�ييس 
ت�صتطيع  �أمييبييري  مللي   2.300 ب�صعة  وبطارية 
�ل�ييصييتييميير�ر ليييييوم كييامييل يف حييالييه ��ييصييتييخييد�مييه 

ل�صبكة �جليل �لثالث.
ويتوفر �جلهاز حاليا يف �لأ�صو�ق �ل�صينية 
370 دولر �أمريكي، و�صيتم طرحه  فقط ب�صعر 
يف �لأ�يييصيييو�ق �لييعيياملييييية يف �أكيييرث ميين 40 دولييية يف 

يونيو �ملقبل.

Cefaly جهاز طبي
لمنع الصداع النصفي

 »�صيفايل« Cefaly هو جهاز طبي جديد من �إنتاج �صركة STX  �لبلجيكية يعمل 
على تن�صيط �لأع�صاب �لتي توجد حتت �جلبني.

فوق  مبا�صرة  �ملري�س  ي�صعه  ببطارية  ويعمل  �لييتيياج  ي�صبه  �جلييهيياز  و�صكل 
�لعينني. ومبجرد ��صتخد�مه تنتج عنه طاقة ت�صعر �ملري�س بالوخز.

و�أظهرت �لتجارب �لتي خ�صع لها 67 مري�صا يعانون من �ل�صد�ع �لن�صفي، 
�أن �جلهاز مل يظهر قدرته  �لن�صف لدى 38% منهم، علما  تر�جع وتريته بنحو 

على تقلي�س حدة نوبة �ل�صد�ع حتى �لآن.
ويرتدي �ملري�س �جلهاز ملدة ل تتجاوز 20 دقيقة يوميا، وقد �أظهرت �لبحوث 

�أن �جلهاز ل يت�صبب يف �أعر��س جانبية وميكن ��صتخد�مه مع �أدوية �أخرى.
Cefaly متو�فر �لآن يف �لأ�صو�ق �لكندية بنحو 250 دولر� على �أن يعمم يف 

�لأ�صو�ق �لعاملية قريبا.
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الرأي الجامعي

أ. د. عبد اهلل
بن سعيد عسيري

عميد كلية الطب 

لماذا نحن سلبيون؟

الطموح 
شخصيتي 

د. جيهان
عبد العزيز رجب  

رئيسة وحدة
التطوير والجودة

كلية العلوم واآلداب
مجمع 2، بخميس مشيط 

�صخ�صية،  �صفة  �لطموح  �إن 
فييالنييا  �إن  نييييقييييول:  عييينيييدميييا 
�أنه  ذلييك  يعني  طموح  �إن�صان 
بالهدف   ير�صى  �أو  يكتفي  ل 
�ليييي�ييييصييييهييييل فييييييقييييييط، وييييييقيييييول 

�ل�صاعر:
َير�صى  َميين  �لنا�سيِ  َويف 

هيِ   ي�صوريِ َعي�صيِ َ مبيِ
جيييييييييالُه  َوَميييييييركيييييييوُبيييييييُه ريِ

لُدُه َو�لَثوُب جيِ
 فاإذ� و�صل �لإن�صان �إلى 
مرحلة �لطموح تطلعت عينه 

�إلى ما هو �أف�صل منها.
عييييدمي  �لإنييييي�يييييصيييييان  �إن 
�لطموح كالذي من دون �أمل 
�أو هدف يف �حلياة و�أنا �أ�صبهه 
�إن  بالبحار من دون بو�صلة. 
�لييذي ل  �لناجح هو  �لإن�صان 
ييييوجيييد حييياجيييز بييطييريييقيية ول 
مييانييع عيين هييدفييه، وهييو �لييذي 
هدفه  لتحقيق  د�ئييمييا  ي�صعى 
�مل�صروعة  بييالييطييرق  ومبتغاه 
و�لعمل  �ل�صريفة  و�ملناف�صة 

�ل�صادق.
ت�صتقيم  ل  �حلييييييياة  �إن 
فالطموح  طييمييوح،  دون  ميين 
هيييييو �لأميييييييييل و�لييييينيييييور �ليييييذي 
و�صلنا  �إذ�  حتى  �إليييييه  ن�صعى 
ميييرحيييلييية  �أو  حمييييطيييية  �إليييييييييى 
ميينييه نييخييطييط لييلييو�ييصييول �إيل  
�ملرحلة �أو �خلطوة �لتي تليها 

و�لتي �أعلى منها وهكذ�.
يقف  وجيييل  عيييز  �هلل  �إن 
د�ئيييميييا ميييع �مليي�ييصييلييم �ملييجييتييهييد 
�لذي ي�صعى دوما خلري �أهله 
ووطنه، ويوفقه للو�صول �إلى 
مبتغاه حتى �إذ� ما و�صل �إليه 
�صكر �ملييولييى عييز وجيييل. طرق 
حتقيق �لطموح ب�صيطة جد� 
�لإنيي�ييصييان  يييعييتيينييي  �أن  �أهييمييهييا 
بنف�شه �يك�شب ثقة الآخرين 
بيييعييينييياييييتيييه بيييعيييميييليييه و�إتييييقييييانييييه 
و�لعقبات  �ل�صعاب  وتييذليييييل 
حتقيق  طريق  يف  تكون  �لتي 
�ليييييهيييييدف و�ل�ييييصييييتييييفييييادة ميين 
جتيييييارب �لآخييييرييييين و�ليي�ييصييرب 
وتييييييكيييييير�ر �مليييييحييييياولييييية وعيييييدم 

�لياأ�س.

كيينييت �أمييييار�ييييس ريييا�ييصيية �مليي�ييصييي ودليينييي 
و�صاهدة  عتيقة  حديقة  على  �صديق 
عيان على تاريخ �أبها �لقدمي، مل �أزرها 
بلم�صات  وتفاجاأت  طويلة،  فرتة  منذ 

جميلة مت �إ�صافتها للحديقة موؤخر�، 
�لأدو�ت  وبع�س  للم�صي  م�صار  ومنها 
 ، بامل�صي فيها  ن�صتمتع  كنا  �لريا�صية، 
اإلى ما حولنا يف احلديقة  التفتنا  ثم 

مو�قع  على  �إل  تقع  مل  �أعيننا  وكييياأن 
�لأعييمييال  بع�س  وجيييود  ومنها  �خلييلييل، 
�ملتعرثة وكومات قليلة هنا وهناك من 
عامل  وجييود  وعييدم  �مل�صاريع  خملفات 
نظافة يحافظ على �حلديقة، و�إذ� بنا 
�ل�صلبيات  تلك  عيين  كله  نقد�  نتبادل 

�لتي برغم وجودها ل تز�ل قليلة.
 ت�صاءلنا: ملاذ� نحن هكذ�؟ �صلبا 
وكييذلييك  �صلبا،  ننتقد  وفييقييط  ننتقد 
نيييحييين يف جميياليي�ييصيينييا �ملييجييتييمييعييييية مييا 
�صخ�صا  �أو  للنقا�س  �إجنيييياز�  تييد�وليينييا 
�لنقا�س  يف  �ل�صلبية  وكانت  �إل  للنقد 
بهذ�  فاألقيت  �لغالبة،  �لب�صمة  هييي 
�ل�صوؤ�ل: ملاذ� نحن هكذ�؟ وطلبت من 
�صاحبي �أن يعينني على �لإجابة على 
�صرقا  نبحر  فييرحيينييا  �لييظيياهييرة،  تييلييك 
�إلى  نهتدي  لعلنا  ومينا  �صاما  وغربا 

تلك �لأ�صباب يف جمتمعنا.
وقد �تفقنا على �أنها ظاهرة دون 
ولكنها  ميييييد�نيييييا،  ��صتبيانا  نعمل  �أن 
ظاهرة حم�صو�صة، وكان �لو�صول �إلى 
وما  �ل�صعوبة،  غاية  يف  �صاف  جييو�ب 
تطارحناه  ممييا  ولكن  و�صلنا،  �أظننا 
ذهنيا هو ن�صاأتنا منذ نعومة �أظفارنا 
على �لنقد �ل�صلبي حتى على م�صتوى 
�لعائلة �ل�صغرية، فمهما حقق �أبناوؤنا 
مييين �أهيييييييد�ف ل نيينييظيير نييحيين �لآبييييياء 
لييديييهييم ونييركييز  �لييينيييو�قييي�يييس  �إليييييى  �إل 
ما  وكل  يعملون  ما  كل  وكاأنها  عليها 

ينجزون.

 وميين �لأ�ييصييبيياب �أييي�ييصييا مييا يحلو 
�لييتييغييذييية �لإعييالمييييية  �أ�ييصييميييييه  �أن  يل 
�ليي�ييصييلييبييييية يف كيييل و�ييصييائييل �لييتييو��ييصييل 
�لإعالمي و�لجتماعي عن منجز�ت 
هييييييذ� �ليييييوطييييين وميييينييييجييييز�تيييينييييا، تيييييارة 
وتييارة  �لتهكم  بيياأ�ييصييلييوب  وتيييارة  بخرب 
مكت�صباتنا،  عن  مغلوطة  مبعلومات 
حولنا  فيمن  �لثقة  �أفقدنا  ذلييك  كل 
وهام�صيا  وهييمييا  �إجنيييازهيييم  فيياأ�ييصييبييح 
�لأ�صباب  وعملهم هباء منثور�، ومن 
كذلك منغ�صات ممار�صة �لف�صاد هنا 
�لديني  �لييييو�زع  �صعف  كلما  وهيينيياك 
�أد�ء  �أو  م�صروع  تنفيذ  يف  و�لييرقييابييي 

خدمة للوطن. 
باأنف�شنا  ثقتنا  �شعف  ذل��ك  ك��ل 
�ث���ق���ة ب��ع�����ش��ن��ا ب��ب��ع�����س ف��اأ���ش��ب��ح كل 
و�لت�صكيك  �ملييحيياكييميية  رهييييينيية  �إجنيييياز 
و�لييتييحييجيييييم و�لييغييمييط و�لييتيي�ييصييوييي�ييس، 
وحتى تعي�س حياة م�صاملة مع نف�صك 
�لآخييرييين  �لأميييل يف  وتييبييث  وت�صتكني 
�أرى  �جلييهييود،  وتت�صافر  حولك  ميين 
ومبادئ  باأخالق  للتم�صك  �أن عودتنا 
ديننا �لو�صطي �لر�ئع من كل �صر�ئح 
م�صار  �إليييى  بيياإعييادتيينييا  كفيلة  �ملجتمع 

�لإيجابية و�صياق �لإجناز و�ل�صعادة.
  مل ندرك حني �أوغلنا يف حلبة 
تعر�صنا  و�صديقي،  �أنا  �أننا،  �لنقا�س 
لييو�بييل ميين زخييات �مليياء �لر�صا�صة من 
حولنا فغادرنا �حلديقة باأنف�س باردة 

�اأنفا�س مرتاحة �ثياب مبللة.

أطفال 
سوريا

مزا محمد أحمد
آل فاهدة

قسم رياض األطفال

�أمل ياأن لالأر�س �أن ترجتف غ�صبا من 
�أن  ولل�صماء  و�لييتييدمييري،   �لقتل  �آهيييات 
فيياقييو� وح�صية كل  ميين  ت�صرخ يف وجييه 
لالإن�صانية  ييياأن  �أمل  �لييكييون،  خملوقات 
�أن تتمزق مع تلطخ ذر�ت �لييرت�ب على 
�ميييتيييد�د بييقيياع �ييصييوريييا بيي�ييصيياللت د�فييئيية 
ميين دمييياء �لأطييفييال �ملييمييزوجيية بالطهر 
�أنها  �إل  ذنبها  يكن  مل  �لييتييي  و�لييييرب�ءة 

ولدت على �أر�س �صوريا �حلبيبة؟
كانت �ل�صم�س حينها تطل بكربياء 
عرب �ل�صماء �لبعيدة يف و�صط �لظهرية 
مييعييليينيية �قيييييرت�ب �لييلييقيياء بييربيييييع مييزهيير 
جديد، و�خلال�س من �حلقد و�لظلم.

حتييتيي�ييصيير �ليييرقييية و�لييييييرب�ءة و�ييصييط 
ثقيلة  قذائف  ارتطام  اإثر  عنف غريب 
�ل�صقف  فيتهاوى  �ملنزل  زو�يييا  بجميع 
�أميييييام بييريييق �أعييييني �لأطيييفيييال �مليييذعيييورة 
�لذين ما عادو� ي�صهدون �صوى �جلر�ح 
من  كابو�س  يف  يغرقون  �إنييهييم  و�لأمل. 
يف  يتغلغل  و�أنيييني  هلع  ومييزيييد  �ل�صياع 

كل �صهيق وزفري. 
�أو�نهم يف بالد  �أطفال كربو� قبل 
وبر�ءتها  �لطفولة  �أج�صاد  فيها  تغتال 

..ل �أملك �صوى �لدعاء لكم.
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الرأي الجامعي

�أو  عامة  منظمة،  �أي  جنيياح  �أن  يف  ل�صك 
خا�صة، يعتمد �إلى حد كبري على مهار�ت 
روؤ�يييصيييائيييهيييا مبييخييتييلييف ميي�ييصييتييوييياتييهييم على 
�إذن  �ملنظمة،  لتلك  �ملتاحة  �مليييو�رد  �إد�رة 
يف  �ملنظمة  لنجاح  �لرئي�صي  �ملييحييك  فييياإن 
�متالك  يتمثل فقط يف  �أهد�فها ل  بلوغ 
وحيييييازة �مليييو�رد فقط و�إمنيييا �لييقييدرة على 
حيي�ييصيين ��ييصييتييغيياللييهييا، فييكييم مييين �مليينييظييمييات 
متتلك كما هائال من �ملو�رد ولكن يفتقر 
وتطوير  تنظيم  على  �لقدرة  �إلييى  قادتها 
و��صتغالل تلك �ملو�رد �ل�صتغالل �لأمثل.
وقييييد يييتييفييق �جلييميييييع عييلييى �أن �أهيييم 
هي  منظمة  لأي  بالن�صبة  �مليييو�رد  و�أغييلييى 
مهار�ت  من  متتلكه  مبا  �لب�صرية  �ملييو�رد 
�لييروؤ�ييصيياء  قيييدرة  ت�صبح  وعليه  وخييييرب�ت، 
مهما  مطلبا  �لب�صري  �مليييورد  �إد�رة  على 

لتحقيق �أهد�ف �ملنظمة.
ومن �ملالحظ �أن �لكثري من �ملدر�ء 

بزيادة  يطالبون  �ملختلفة  �ملوؤ�ص�صات  يف 
لإد�ر�تهم  و�ملالية  �ملادية  �ملييو�رد  وتعظيم 
و�يييصيييرورة تعظيم  �لنييتييبيياه لأهييمييييية  دون 
زيييادة  بذلك  يق�صد  ول  �لب�صري،  �مليييورد 
وتييدبييري  تخطيط  دون  �لييعييامييلييني  �أعييييد�د 
وتاأهيلها  �ختيارها  ح�صن  كييذلييك  و�إمنيييا 
وحتفيزها وتعوي�صها و�صمان ��صتقر�رها 
�لوظيفي وح�صن �إد�رتها وتوجيهها، ولكل 

منظمة �أ�صلوبها يف �لدعم و�لتعظيم.
ول�صك يف �أن �تباع �ملنهج �لإ�صالمي 
يف �إد�رة �ملورد �لب�صري ي�صهم يف �لأهد�ف 
�ملرجوة بكل �صال�صة، خا�صًة و�أن نظريات 
طيييرق  تيييو�يييصيييح  �ليييتيييي  �حليييدييييثييية  �لإد�رة 
�لتعامل مع �لعاملني جميعها �أو معظمها 
�لإد�ري  �ليييفيييكييير  ميييين  ��يييصيييتيييييييحييياوؤهيييا  مت 
�لإ�صالمي، ولكن ل يغيب عن �أذهاننا �أن 
مت  غربية  نييظييريييات  هييي  �لنظريات  هييذه 
�صياغتها وتطبيقها يف جمتمعات تختلف 

عن جمتمعات منظماتنا دينيا و�جتماعيا 
من  الكثري  �شنجد  فاإننا  �عليه  �ثقافيا، 
�ليينييظييريييات  تييلييك  �ملييفييارقييات عيينييد تطبيق 
لييتييلييك  �ملييييير�عييييياة  دون  حيييرفيييييييا  تييطييبيييييقييا 
�لختالفات يف منظمات عاملنا �لإ�صالمي.
وعلى ذلك فنحن نتوقع من جميع 
قييييادة مييوؤ�ييصيي�ييصيياتيينييا يف �لييعييامل �لإ�ييصييالمييي 
�لإ�يييصيييالم  يف  �لإد�رة  بييياأ�يييصيييول  �لييتييميي�ييصييك 
�هلل  �صلى  �لكرمي  ر�صولنا  من  �مل�صتوحاة 
عليه و�ييصييلييم �ليييذي �أر�ييصييى مييبييد�أ �ييصييرورة 
وجود قائد �أو رئي�س لكل جماعة م�صلمة 
بقوله  م�صرتك  هييدف  لتحقيق  �جتمعت 
)اإذا خرج ث�ثة يف �شفر فليوؤمر�ا عليهم 
�أحيييدهيييم(، و�ييصيييييدنييا عييميير ر�ييصييي �هلل عنه 
و�لإد�رة يف  �لييقيييييادة  �أجييمييل منييط  �لييييذي 
ي�صلح  �لأمييير ل  هييذ�  �إن  بقوله  �لإ�ييصييالم 
فيييييه �إل �لييقييوى يف غييري عيينييف و�لييلييني يف 

غري �صعف.

رؤى إدارية
د.أنجم أحمد عثمان
كلية المجتمع للبنات بأبها
قسم العلوم اإلدارية

آمال هاشم البرير
مجمع الطالبات برجال ألمع

�لقلم �لذي �أق�صم �هلل به، �لذي ي�صمعنا بغري �صوت، وينطق عنا بغري كالم؛ �صار 
و�لتوقيعات  كالمتحانات  �مللحة  �ل�صرورة  عند  �إل  ن�صتعمله  ل  و�أ�صبح  مهجور�، 

�لر�صمية.
ما ر�أي �لقارئ يف �أن نلقي نظرة على خّطنا، و�صكل �حلروف �لتي نكتبها وقد 
�أن يفرق بني تلك  �أحيانا،  �أحييدنييا،  �إنييه ي�صعب على  ، بل  �إلييى �لعييوجيياج  �أمرها  �آل 

�حلروف �لتي ن�صطرها.
علينا �أن نت�صاءل ما �أ�صباب هذ� �لعوج ؟ و�لإجابة تت�صح بجالء، لأننا ل نكتب، 
فقد و�أدنا �أقالمنا و�أعطينا �أناملنا �إجازة مفتوحة من م�صك �لقلم م�صتغنني عنه 

بلوحات مفاتيح �حلو��صيب و�جلو�لت.
عذر� قلمي: ل عز�ء للبو�كي ول�صان �حلال يقول:

يا �أهيف �لقد يا مطو�ع يا قلمي  
ما عدت متلك للخطر�ت تدوينا

لماذا وأدنا أقالمنا؟
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أحوال أبها
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نافذة

�لتي  �لبحثية  �لييكيير��ييصييي  �أهيييم  ميين 
�ييصييتييوقييعييهييا جييياميييعييية �ملييييلييييك خييالييد 
لالإعالم  �حلزيرة  �صحيفة  كر�صي 
�لييي�يييصيييعيييودي، حيييييييث �ييصييتيي�ييصييتيي�ييصيييييف 
�جلييامييعيية زميييييليينييا و�أ�ييصييتيياذنييا خالد 
�ملييييالييييك رئييييييي�يييس حتيييريييير �جليييزييييرة 
للتوقيع مع معايل مدير �جلامعة 
عييلييى هيييذه �لتييفيياقييييية يف �لأ�ييصييبييوع 
تييعييالييى.  �هلل  مب�صيئة  �ليييقيييادم  بييعييد 
نوعية  �إ�ييصييافيية  �لكر�صي  و�صي�صكل 
�ملنطقة  م�صتوى  على  فقط  لي�س 
بيييل عييلييى ميي�ييصييتييوى �ملييمييلييكيية لييكييونييه 
خميييتييي�يييصيييا بييييييالإعييييييالم �لييي�يييصيييعيييودي 
�مليييييييقيييييييروء و�مليييي�ييييصييييمييييوع و�ملييييييرئييييييي.

 و�صيكون �لكر�صي ر�فد� مهما لطالب وطالبات ق�صم �لإعالم و�لت�صال 
ملا ميثله من ج�صور تو��صل مع خمتلف و�صائل �لإعالم �ل�صعودية. 

كما �صيدعم ح�صور جامعة �مللك خالد على خارطة �لإعالم �ل�صعودي؛ 
مذكرة تفاهم قادمة مع هيئة �لإذ�عة و�لتلفزيون �لتي �صتكون �صريكا �إعالميا 
التعا�ن  �شي�شيف هذا  كما  �ا�شت�شاراتها،  �بحوثها  درا�شاتها  اجلامعة يف  مع 
بعد� نوعيا يف تدريب طالب ق�صم �لإعالم و�لت�صال يف حمطة تلفزيون �أبها 

�أو يف �ملركز �لرئي�صي بالريا�س.

الجزيرة في ضيافة الجامعة
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

األخيرة

موؤمتر موؤ�ص�صات �لتاأمني و�ملهن �لكتو�رية

يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية

)كلية �لعلوم �لإد�رية و�ملالية(

م�صاركة �جلامعة يف �ملعر�س و�ملوؤمتر �لدويل للتعليم �لعايل

�لريا�س - مركز �لريا�س �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�س

�ملوؤمتر �لدويل �خلام�س للكيمياء

)�جلامعة بالتعاون مع �جلمعية �لكيميائية �ل�صعودية(

بدء �لت�صجيل للف�صل �ل�صيفي 1435/1434هي

7 -9 جمادى �لثاين 1435

15 -18 جماد �لثاين 1435

26-29 جمادى �لثاين 1435

6 جمادى �لثانية 1435

التاريخالفعالية والجهة المنظمة مفكرة الجامعة

بدون زعل
• بع���ص �لكلي��ات ال ي�سم��ع له��ا �أي 
�جلامع��ة.  ح��ر�ك  يف  م�سارك��ة 
فق��ط ي�ستمتع �أ�سحابه��ا مبا يقدمه 

�الآخرون!

�إج��ر�ء  فك��رة  ظه��رت   عندم��ا   •
جترب��ة �إخ��الء وهم��ي باجلامع��ة، 
وقفت مظ��الت �ل�سيار�ت عائقا �أمام 
وه��ذ�  �لكب��رية،  �ملركب��ات  حت��رك 
ب�سبب �سعف �لتن�سيق بني �الإد�ر�ت 

�ملعنية!

م�س��اركات �جلامع��ة يف  ت��ز�ل  ال   •
�لدوري��ة،  �ملجتمعي��ة  �ملنا�سب��ات 
و�أي��ام  �مل��دين  و�لدف��اع  كامل��رور 
�لطفول��ة، معدوم��ة �أو تظه��ر عل��ى 

��ستحياء!

•  ال يز�ل بع�سنا يكتب عما يحدث 
ينتق��د  �أعم��ال،  م��ن  �جلامع��ة  يف 
منزل��ه،  يف  جال���ص  وه��و  وينظ��ر 

متنا�سيا كل �لذين يعملون ويبذلون 
�لكثري من وقتهم وجهدهم!

• رغ��م وجود ن��اد الأع�س��اء هيئة 
يفرت���ص  و�ملوظف��ني  �لتدري���ص 
�لعام��ة  منا�سباته��م  يحت�س��ن  �أن 
و�خلا�س��ة، فاإن عدم �لعلم باجلهة 
�مل�سوؤول��ة عن ه��ذ� �لن��ادي و�آلية 
يبحث��ون  �ملعني��ني  يجع��ل  عمل��ه، 
ع��ن ��سرت�ح��ة �أو منت��زه الإقام��ة 

منا�سباتهم!

�لكلي��ات  ج��در�ن  عل��ى  �لكتاب��ة   •
و�ملطاع��م  و�لقاع��ات  و�لط��اوالت 
وطالب��ات  بط��الب  يلي��ق  ال  �سل��وك 
�جلامع��ة، ف��كل ما حولك��م ملك لكم 

�أيها �لد�ر�سون! 

• ال يز�ل كثري من من�سوبي �جلامعة 
ينتظ��ر �إن�س��اء �سوق مرك��زي د�خل 

�ملدينة �جلامعية!

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

مشمس مشمس

من ز�ار الن�شاط الذي اأقامته اجلامعة
مبنا�صبة �ليوم �لعاملي لذوي �لحتياجات �خلا�صة
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