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السبت حفل تخرج الطالبات
امللكي  ال�سمو  ���س��اح��ب  ع�����س��ر،  منطقة  اأم���ر  ي��رع��ى 
الأمر في�سل بن خالد بن عبدالعزيز م�ساء الثالثاء 
املقبل  املوافق 22 جمادى الثاين 1435، حفل تخريج 
ال��دف��ع��ة ال���� 16 م��ن ط���الب اجل��ام��ع��ة، وذل���ك بامل�سرح 
اجلامعي بالقريقر بعد �سالة املغرب. بينما يقام حفل 
بامل�سرح  اجلامعة  طالبات  من   16 ال���  الدفعة  تخريج 
الثاين  ج��م��ادى   26 ال�سبت  ي��وم  بالقريقر  اجل��ام��ع��ي 

1435 وذلك يف متام ال�ساعة العا�سرة �سباحا.
الدكتور  الأ�ستاذ  واأو�سح معايل مدير اجلامعة 
اأمر  اأن رعاية �سمو  ال��داود،  عبد الرحمن بن حمد 
الطالب  اأب��ن��اءه  وم�ساركته  للحفل  ع�سر  منطقة 
ف��رح��ة ت��خ��رج��ه��م، دل��ي��ل ع��ل��ى ح��ر���ص واه��ت��م��ام ولة 
الأمر، حفظهم اهلل، يف هذه البالد املباركة على دعم 

م�سرة التعليم. 
بخريجيها  تفخر  اجلامعة  »اأن  ال��داود  واأ�ساف 
الذين ت�سلحوا بالعلم واملعرفة يف كافة التخ�س�سات 
بناء ورفعة  العلمية والنظرية والطبية لي�سهموا يف 
ال�ساملة  التنمية  يف  بفاعلية  وي�ساركوا  الوطن  هذا 

التي ت�سهدها اململكة يف خمتلف املجالت«.
م���ن ج��ان��ب��ه  اأك�����د ع��م��ي��د ال��ق��ب��ول وال��ت�����س��ج��ي��ل 
اأن  دع��ج��م،  ب��ن  ب��ن حممد  �سعد  ال��دك��ت��ور  باجلامعة 
طالبا   »12163« ب��ل��غ  للخريجني  الإج���م���ايل  ال��ع��دد 
وط��ال��ب��ة، وف�����س��ل ال��ق��ول يف ال��رق��م ال��ك��ل��ي ب��ن��اء على 
ع��دد خريجي درج��ة  »ب��ل��غ  ق��ائ��ال  العلمية  ال��درج��ات 
الدكتوراه ثمانية،  واملاج�ستر )872( ودرجة الدبلوم 
خريجي  ع���دد  و���س��ل  بينما   )669( اجل��ام��ع��ي  ف���وق 
ودرج����ة   ،)9869( اإل����ى  ال��ب��ك��ال��وري��و���ص  وخ���ري���ج���ات 

الدبلوم التطبيقي )745( . 
واأ���س��اف اأن اجلامعة ت��زف ك��ل ع��ام دف��ع��ات من 
يف  لي�سهموا  ال��ع��م��ل،  ���س��وق  اإل���ى  وطالباتها  طالبها 

قيادة ركب التقدم لهذا الوطن املعطاء.
محمد إبراهيم

مناظرة طالبية حول »التعليم بالداخل والخارج«
مناظرة  باجلامعة  والرتجمة  اللغات  كلية  نظمت 
»التعليم  بعنوان  الإجن��ل��ي��زي��ة  اللغة  ق�سم  ل��ط��الب 
زاي��د  حممد  د.  بح�سور  وخ��ارج��ه��ا«  اململكة  داخ���ل 

وعدد من اأع�ساء هيئة التدري�ص.
الدرا�سة  باإيجابيات  الطالب  من  عدد  واأ�ساد 
والدينية،  الأدب��ي��ة  الأق�����س��ام  يف  خا�سة  ال��داخ��ل  يف 
تلك  يدر�سون يف  الذين  الطالب  على  اأن  موؤكدين 
تزخر  التي  املحلية  جامعاتنا  يختاروا  اأن  الأق�سام 

باأف�سل املناهج واملحا�سرين.
اإلى  الطالب  كبر من  ع��دد  ذه��ب  املقابل،  يف 
اخلارج  اإلى  ال�سفر  تتطلب   التخ�س�سات  بع�ص  اأن 
اللغات  الأق�سام:  تلك  »من  و  العلوم  اأف�سل  لتلقي 
والرتجمة، والأق�سام التقنية، التي يحتاج الطالب 
فيها اإلى الطالع على امل�ستجدات الع�سرية فيها«.
خالد العمري

3  من طالب الجامعة يمثلون المملكة في مؤتمر طبي بأمريكا
م���ث���ل ث���الث���ة م����ن ط�����الب ك��ل��ي��ة ال���ط���ب )م��ه��ن��د 
احل���م���راين، م��ب��ارك ال�����س��ل��ويل، ���س��ع��د ال��غ��ام��دي( 
الذي  لل�سرع   67 ال�  الأمريكي  املوؤمتر  اململكة، يف 
وا�سنطن.  الأم��ري��ك��ي��ة  بالعا�سمة  م��وؤخ��را  اأق��ي��م 
اإ�سراف  امل�ساركة يف بحثني علميني حتت  ومتثلت 
الأ�ستاذ امل�ساعد بالكلية ا�ست�ساري املخ والأع�ساب 

رئي�ص ق�سم الكيمياء احليوية د. فوزي بابطني.
امل�ساحبة  وامل��ع��ار���ص  امل��وؤمت��ر  افتتاح  و�سهد 
ع��ل��ى م�ستوى  م�����س��ارك  م��ن 1800  اأك����ر  ح�����س��ور 
ال���ع���امل. يف خ��ت��ام امل����وؤمت����ر، ع��ر���ص ال��ع��دي��د من 
الثالثة  ال��ط��الب  على  وامل�ست�سفيات  اجل��ام��ع��ات 
واأي�سا  وال���س��ت��ط��الع  للتدريب  امل��ت��اح��ة  ال��ف��ر���ص 
لإك����م����ال ال����درا�����س����ة واحل�������س���ول ع���ل���ى ال���زم���ال���ة 

الأمريكية.
عبد العزيز أبو سحمة

أمير عسير يرعى تخريج 12163 طالبا وطالبة.. الثالثاء
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السفر والدراسة بأمريكا 

في ورقة عمل
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الجامعة توقع 8 عقود
بأكثر من 11 مليون ريال

وقع معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، 
ثمانية عقود جديدة مع عدد من املعاهد وال�سركات واملوؤ�س�سات الوطنية، 
وذلك لتنفيذ عدة م�ساريع مببلغ اإجمايل )11،076،920( ريال. و�سملت 
وامل�ساريع  واخلطط  باجلامعة،  الفرعية  املكتبات  مقر  جتهيز  امل�ساريع، 
التنفيذية )املرحلة الثانية(، اإ�سافة اإلى تقدمي 10 ماليني ر�سالة فورية 

للعمادات واجلهات اخلدمية باجلامعة.
الريا�سية،  ال�����س��ال��ة  م��ظ��الت  غ��ط��اء  اإن�����س��اء  امل��ب��ال��غ،  �سملت  ك��م��ا 
وا���س��ت��ك��م��ال ع��ق��د امل�����س��ت��ودع، وغ��ط��اء ق��م��ا���ص ح���ول ال��ب��وف��ي��ه باملجمع 
الأكادميي باملحالة، اإ�سافة اإلى توقيع عقد دخول اجلامعة يف برنامج 
تعزيز ال�سمعة العاملية، وتعزيز الدخول يف الت�سنيفات العاملية، وتقدمي 

ال�ست�سارات للجامعة.
واأكد مدير اجلامعة اأن امل�ساريع تاأتي وفق جدولة معدة ومدرو�سة 
وطالبات  لطالب  املنا�سبة  التعليمية  البيئة  توفر  اإلى  وتهدف  م�سبقا، 
اجلامعة وكافة املن�سوبني، يف ظل النقلة النوعية والدعم ال�سخي الذي 
حتظى به اجلامعة من لدن خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز، و�سمو ويل عهده الأمني، و�سمو ويل العهد، وبدعم ومتابعة 
بن  خالد  بن  في�سل  الأم��ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ع�سر  منطقة  اأم��ر 

عبدالعزيز.
علي آل سعيد

جوازات عسير تزور الجامعة 
لتفعيل خدمة »أبشر« 

اجلامعة  اإل��ى  زي��ارة  ع�سر،  مبنطقة  للجوازات  العامة  املديرية  �سجلت 
على  والإجابة  الفني  الدعم  وتقدمي  ملن�سوبيها،  »اأب�سر«  لتفعيل خدمات 

جميع ال�ستف�سارات املقدمة فيما يخ�ص النظام وكيفية التعامل معه.
وب����نينّ م��دي��ر ���س��ع��ب��ة ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات ب���ج���وازات ع�����س��ر، النقيب 
من  ال�ستفادة  اجلامعة،  ملن�سوبي  اأتيح  اأن��ه  القحطاين  فالح  عبداملجيد 
خ��دم��ات »اأب�����س��ر« م��ن خ���الل ت�سجيل وت��ف��ع��ي��ل اخل���دم���ات الإل��ك��رتون��ي��ة 
وا�ستخراج  والعودة،  اخل��روج  تاأ�سرة  واإلغاء  اإ�سدار  يف  منها  وال�ستفادة 
الإقامة،  وجتديد  واإ���س��دار  ال�سفر،  وت�ساريح  النهائي،  اخل��روج  تاأ�سرة 
اإ�سافة اإلى الطالع على بيانات امل�ستخدم، و�سجل ال�سفر، ونقل الكفالة، 

وتعديل املهنة.
ال�سفر  ج��واز  وجتديد  اإ�سدار  وتفعيل  اإدراج  الربنامج،  �سيتيح  كما 
قبل  العمل،  اأ�سحاب  »على  ق��ال  الت�سجيل  اآل��ي��ة  وع��ن  قريبا.  ال�سعودي 
الإلكرتوين  املوقع  يف  جمانا  الت�سجيل  »اأب�سر«،  خدمات  من  ال�ستفادة 
تفعيل   ثم  ومن  للجوازات،  العامة  املديرية  موقع  اأو  الداخلية،  ل��وزارة 
الت�سجيل باإثبات هويته عرب الو�سائل املتاحة لذلك، م�سيفا اأن املديرية 
�سهلت العملية بتوفر جهاز التفعيل داخل اجلامعة للتحقق من الهوية 

عرب »الب�سمة« وال�ستفادة من اخلدمات الذاتية.
ع�سر  بجوازات  الن�سائي  الق�سم  نية  عن  القحطاين  النقيب  واأمل��ح 
ت�سجيل  م��ن  ال�ستفادة  واإت��اح��ة  )ن�ساء(  اجلامعة  لفرع  مماثلة  ب��زي��ارة 

وتفعيل خدمة اإمتام معامالت اجلوازات ال�سعودية »اأب�سر«.
منصور كويع

»معلمو الموهوبين«
في زيارة للجامعة

حمد  ب��ن  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  اجلامعة  م��دي��ر  م��ع��ايل  ا�ستقبل 
والتعليم مبنطقة  العامة للرتبية  ب��الإدارة  املوهوبني  ال��داود، وفد معلمي 
اإل���ى اجل��ام��ع��ة ل��الط��الع على ب��رام��ج وخ��دم��ات مركز  ع�سر، يف زي��ارت��ه��م 

املوهبة والإبداع.
اأ�سا�سيا للتنمية مبنطقة ع�سر،  اأن اجلامعة تعد راف��دا  ال��داود  واأك��د 
واأ�سار  املجتمع،  خلدمة  كبرة  م�سوؤولية  من  عاتقها  على  حتمله  ملا  نظرا 
اإلى اأن التعليم ي�ستطيع القيام به اأي فرد، بعك�ص معلم موهبة الذي يحتاج 

ملوا�سفات وجهد م�ساعف اأكر من غره .
والإب���داع  املوهبة  مركز  مع  يتوا�سلوا  ب��اأن  موهبة(  )معلمي  وطالب 
موهبته،  اكت�ساف  بداية  منذ  املوهوب  الطالب  ملف  ينقل  واأن  باجلامعة، 

اأ�سوه ب�سهادته التي تنقل عند تخرجه، مرحبا بالتعاون مع اجلميع.
من جانبه حتدث ممثل وفد معلمي املوهوبني الأ�ستاذ يحيى عي�سى 
عن تاريخ املوهبة يف ع�سر، حيث اأو�سح اأنه ن�ساأ يف البداية ق�سما يف الرتبية 
مركز  اإن�ساء  ليتم  ع�سر،  بتعليم  اإدارة  اأ�سبح  ثم  )1421ه����(،  عام  والتعليم 
الأمر في�سل بن خالد للموهوبني باأبها، ومركز املوهوبني بخمي�ص م�سيط 

يهتم بتقدمي الربامج يف الفرتات امل�سائية وال�سيفية.
منصور كويع

اتفاقية تعاون بين الجامعة والقوات البرية
أبرمت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة، مذكرة تعاون مع القوات البرية بالمنطقة الجنوبية ممثلة بمركز ومدرسة 
التعليمية والمنهجية والتدريبية، والبحثية واالستشارات، والبحث  التعاون اإليجابي بين الجوانب  اإلدارة العسكرية. وتتضمن االتفاقية، 

العلمي بما يعود بالنفع على القطاع العسكري بالمنطقة، وتحقيق رسالة الجامعة في خدمة المجتمع.
ووقع من جانب الجامعة، معالي مديرها األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، فيما مثل القوات البرية، قائد المنطقة الجنوبية 
المكلف اللواء الركن حاشم بن عبدالعزيز نعار الخمعلي، وذلك بحضور وكيل الجامعة  للشؤون التعليمية واألكاديمية الدكتور محمد 
علي الحسون ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد طاهر وعميد معهد البحوث والدراسات االستشارية الدكتور 

عبد اللطيف الحديثي والدكتور سليمان الصويان، وقائد مركز ومدرسة اإلدارة العسكرية العقيد الركن خالد بن محمد العسيري.
منصور كويع

اأمر منطقة ع�سر �ساحب  برعاية 
ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم������ر ف��ي�����س��ل بن 
اليوم  تنطلق  العزيز،  عبد  بن  خالد 
فعاليات  تثليث،  مبحافظة  الأح����د 
ال����ربن����ام����ج ال�������س���ح���ي وال����ت����وع����وي 
اأ�سبوعا  وت�ستمر  الثاين،  والتثقيفي 
مب�������س���ارك���ة ك���ل���ي���ات ال�����ط�����ب، وط���ب 
القبول  وعمادة  وال�سريعة،  الأ�سنان، 
وال��ت�����س��ج��ي��ل، ومب��ت��اب��ع��ة واإ�����س����راف 
الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  م��ن 
ووكيل  ال��داود  عبدالرحمن  الدكتور 
اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور مرعي 

القحطاين .
وي��ت�����س��م��ن ال����ربن����ام����ج ق���واف���ل 
وا�ست�سارات  دينية  وحما�سرات  طبية 
تخ�س�سية  طبية  وع���ي���ادات  �سرعية 
تطويرية،  ودورات  توعوية  ومعار�ص 
وت����ق����ام ت���ل���ك ال���ف���ع���ال���ي���ات يف امل��خ��ي��م 
ال�����س��اح��ة  ل��ل��ج��ام��ع��ة يف  ال���رئ���ي�������س���ي 
ومراكز  تثليث  وم�ست�سفى  ال�سعبية 
واملدار�ص  وامل�ساجد  الأول��ي��ة  الرعاية 

يف املحافظة واملراكز التابعة لها.
واأك������د م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
تنظيمه،  اأن  الربنامج   على  امل�سرف 
م��ن  ح���ر����س���ا  ي����اأت����ي  ال����ربن����ام����ج،  اأي 
فاعل  ب�سكل  الإ���س��ه��ام  على  اجل��ام��ع��ة 
يف اخل���دم���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة م���ن خ��الل 
ت��ق��دمي الأن�����س��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات التي 
ت��خ��دم اأب��ن��اء وب��ن��ات ال��وط��ن، م�سرا 
اإلى اأن خدمة املجتمع تعد واحدة من 
الوظائف الأ�سا�سية الثالث للجامعة 
التدري�ص  يف  ر�سالتها  تتلخ�ص  التي 
والبحث العلمي واخلدمة املجتمعية.

وبني الداود اأن الربنامج يهدف 
تثليث،   اإلى تثقيف جمتمع حمافظة 

كافة  ت�سمل   واف���رة  نعم  م��ن  املباركة 
م���ن���اح���ي احل����ي����اة، وم�����ا ت�����س��ه��ده م��ن 
ت��ط��ور وازده����ار يف ظ��ل حكومة خ��ادم 
احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني، و���س��م��و ويل 
عهده الأمني، و�سمو ويل ويل العهد.. 
النعم  املعطاء  ال��وط��ن  ه��ذا  على  اأدام 

التي اأ�سبغها عليه، واأ�سداها اإليه«.
وك��ي��ل اجلامعة  ذك��ر  م��ن جهته  
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور م��رع��ي ب��ن ح�سني 
ال����ربن����ام����ج؛  ه������ذا  اأن  ال���ق���ح���ط���اين 
ي��ع��د ال��ث��اين ال����ذي ت��ق��دم��ه اجل��ام��ع��ة 

» وهي من املحافظات التي ت�ستهدفها 
اجلامعة برباجمها واأن�سطتها«.

نف�سه  ال��وق��ت  يف  نثمن   « وت��اب��ع 
الأمر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  حر�ص 
ف��ي�����س��ل ب����ن خ���ال���د ب����ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
�سموه  ون�سكر  ع�سر،  منطقة  اأم���ر 
اأن�سطة  لكافة  الدوؤوبة  متابعته  على 
الإمكانات  جميع  وت�سخر  اجلامعة، 

لنجاحها وحتقيق الهدف منها«.
واختتم  قائال »ن�سكر اهلل تعالى 
ع��ل��ى م���ا اأن���ع���م ب���ه ع��ل��ى ه����ذه ال��ب��الد 

���س��رائ��ح جمتمع  م�����س��ت��ه��دف��ة ج��م��ي��ع 
حمافظة تثليث.

واأ�ساف » ي�سارك فيه طاقم عمل 
اأك��ر م��ن 70 ع�سو هيئة  يتكون م��ن 
تدري�ص باجلامعة و40 طبيب امتياز،  
الفنية  ال��ط��واق��م  م��ن  م��وظ��ف  و100 
والإدارية العاملة يف اللجان الرئي�سة 
وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة واخل����دم����ات امل�����س��ان��دة 

للربنامج«.
اأ������س�����اد حم��اف��ظ  ال�������س���ي���اق،   يف 
بن  �سعد  الأ���س��ت��اذ   تثليث  حم��اف��ظ��ة 
���س��ف��ر ب��ن زم��ي��ع ب��ال��ربن��ام��ج، م�سرا 
ي�ستب�سرون  الأه����ايل  »ك��اف��ة  اأن  اإل���ى 
يف  العلم  رج��ال  م��ن  نخبة  با�ستقبال 
جميع املجالت التعليمية من جامعة 
امللك خالد لإقامة الربنامج ال�سحي 
وال����ت����وع����وي وال���ت���ث���ق���ي���ف���ي«، واع������دا 
لإجن���اح  الإم���ك���ان���ات  ج��م��ي��ع  بت�سخر 

الفعاليات.
ورف����ع ب��ن زم��ي��ع  ال�����س��ك��ر ل�سمو 
ال�سمو  �ساحب  ع�سر  منطقة  اأم��ر 
ب��ن خ��ال��د بن  امل��ل��ك��ي الأم����ر في�سل 
ومتابعته  اإ�سرافه  على  العزيز،  عبد 
للحراك التطويري يف املنطقة عامة.

كما قدم �سكره للجامعة قائال » 
با�سمي وبا�سم اأهايل املحافظة وروؤ�ساء 
احلكومية  الإدارات  وم����دراء  امل��راك��ز 
وامل�سايخ  والأع��ي��ان ورج���ال الأع��م��ال 
تنظيم  يف  امل�����س��ارك��ني  بجميع  ن��رح��ب 
الربنامج  وندعو  اهلل اأن يوفقهم يف  
اأداء املهمة، ونقدم ال�سكر ملعايل مدير  
الدكتور  الأ�ستاذ  خالد  امللك  جامعة 
عبد الرحمن بن حمد الداود ووكيل 
بن  مرعي  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة 

ح�سني القحطاين«.

برعاية أمير عسير
انطالق البرنامج التثقيفي

الثاني بتثليث.. اليوم



أخبار الجامعة

املنا�سط  اأهم  العايل من  للتعليم  الدويل  واملوؤمتر  املعر�ص  اأ�سبح 
م�ستوى  ع��ل��ى  ب��ل  امل��م��ل��ك��ة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ف��ق��ط  لي�ص  التعليمية 
املنطقة، وقد عاي�سنا الأ�سبوع املا�سي دورته اخلام�سة بعد جناحات 

فاقت التوقعات للدورات الأربع الأولى.
ال�سريفني  احل���رم���ني  خ����ادم  ���س��ي��دي  رع���اي���ة  اأن  يف  ���س��ك  ول 
اأهمية خا�سة لهذا املعر�ص  امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، ت�سيف 
الكثر  ينتظرها  بات  ال��ذي يعد منا�سبة مهمة  ال��دويل،  واملوؤمتر 
اأب��ن��اء وب��ن��اء اململكة وغ��ره��م مم��ن ي��اأت��ي م��ن خ���ارج اململكة  م��ن 

للح�سور وال�ستفادة من هذه الفعاليات التعليمية والثقافية.
وم�ساركة قيادات تعليمية عاملية وباحثني واأ�ساتذة جامعيني 
يقدمها  التي  الفعاليات  اأه��م  من  تعد  ال��ع��امل؛  دول  خمتلف  من 
املوؤمتر يف برنامج علمي مركز يتناول مو�سوع البتكار يف التعليم 
والتدري�ص واملناهج، و�سناعة املبتكرين، اإ�سافة الى جتارب عاملية 

يف هذا املجال. 
 وي��ق��دم امل��وؤمت��ر ك��ذل��ك ال��ع�����س��رات م��ن ور����ص ال��ع��م��ل العامة 
وم�سوؤولون  اأ�ساتذة  يعر�سها  والأك��ادمي��ي��ة،  املهنية  واملتخ�س�سة 
وت�سهم  وخ��ارج��ه��ا،  اململكة  داخ���ل  م��ن  ومتخ�س�سون  جامعيون 
معلومة،  عر�ص  اأو  مهارة  تقدمي  اأو  معرفة  بناء  يف  الور�ص  ه��ذه 
اململكة، وخا�سة  اأبناء وبنات  الأ�سخا�ص من  اآلف  وي�ستفيد منها 
هولء الذين هم يف مرحلة التقدمي لالبتعاث اخلارجي، اإ�سافة 

اإلى ور�ص مهارية ي�ستفيد منها اجلميع.
يف  واقت�سادية  تعليمية  جهة  اأربعمائة  م��ن  اأك��ر  وم�ساركة 
على  املعر�ص  رواد  لإط��الع  مهمة  منا�سبة  تعد  ال��دويل؛  املعر�ص 
وهذه  العامل،  دول  خمتلف  من  العاملية  اجلامعات  مئات  اأجنحة 
واأول��ي��اء  ال��ذك��ور والإن����اث  ال�����س��ع��ودي م��ن  ال�سباب  ت��وات��ي  فر�سة 
العايل،  التعليم  ب�سوؤون  واملهتمني  والأم��ه��ات  الآب��اء  اأم��وره��م من 
تتيحها  ال��ت��ي  التعليمية  وال��ف��ر���ص  الأك��ادمي��ي��ة  ال��ربام��ج  ملعرفة 
خادم  برنامج  يف  وخا�سة  البتعاث،  يف  للراغبني  اجلامعات  ه��ذه 
اأبنائنا  اإل���ى  اإ���س��اف��ة  اخل��ارج��ي،  لالبتعاث  ال�سريفني  احل��رم��ني 
وبناتنا املر�سحني لالبتعاث من اجلامعات ال�سعودية من معيدين 

وحما�سرين وموظفني. 
 وت���ق���دم ه����ذه اجل���ام���ع���ات، وه����ي ج���ام���ع���ات م���رم���وق���ة على 
م�ستوى  العامل، معلومات مفيدة عن املعي�سة وال�سكن واخلدمات 

الجتماعية التي يحتاج اإليها الدار�سون يف هذه اجلامعات.
ال��ذي تقوم به اجلامعات ال�سعودية يف هذه  ال��دور  ول نن�سى 
جامعة  فيها  مبا  اجلامعات،  لكافة  اأجنحة  توجد  حيث  املنا�سبة، 
حققتها  ال��ت��ي  والثقافية  العلمية  امل��ن��ج��زات  لإب����راز  خ��ال��د،  امل��ل��ك 
التي ت�سهدها بالدنا يف عهد  النه�سة الكبرة  اإطار  اجلامعات يف 
خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، و�سمو ويل 
عهده الأمر �سلمان بن عبدالعزيز و�سمو، ويل ويل العهد الأمر 

مقرن بن عبد العزيز يحفظهم اهلل. 
املنتظمة  بامل�ساركة  امللك خالد  دائما نحن يف جامعة  ون�سعد 
زمالء  ي�سارك  حيث  ال���دويل،  وامل��وؤمت��ر  املعر�ص  ه��ذا  فعاليات  يف 
وزميالت من اجلامعة يف برامج وور�ص عمل وحما�سرات وتقدمي 

كافة املعلومات و�سرح خمتلف برامج التطوير يف اجلامعة.

رؤية

المعرض والمؤتمر  
الدولي

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود
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زار وفد من جمل�ص ال�سورى مقر اجلامعة بالقريقر  لالطالع على مرافقها، وما تتمتع به من اإمكانيات وجتهيزات. وكان يف ا�ستقبال الوفد وكيل اجلامعة الدكتور 
ال��داود. وعقد الوفد خالل الزيارة حلقة نقا�ص دار فيها عدد من الت�ساوؤلت  مرعي القحطاين نيابة عن مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد 
اأبرزها اأ�سباب ارتفاع  ن�سبة عدد الطالبات امللتحقات باجلامعة، حيث بلغت نحو 70% من اإجمايل عدد الدار�سني.  وامتد احلديث خالل احللقة اإلى اإمكانية افتتاح 
كلية للزراعة، واأخرى لل�سياحة، م�ستندا اإلى اأن طبيعة منطقة ع�سر ت�ستلزم وجود مثل هاتني الكليتني، مما �سينعك�ص ب�سكل اإيجابي على املنطقة و�سبابها ح�سب 
اأن تتكرر مثل هذه  اأع�ساء جمل�ص ال�سورى على زيارتهم وت�سريفهم للجامعة، متمنيا  املجتمعني. يف ختام اللقاء �سكر وكيل اجلامعة الدكتور مرعي القحطاين 

الزيارات التي �ست�سب يف خدمة الوطن واملواطن.
عبد العزيز رديف

وفد من »الشورى« يزور الجامعة

العايل  التعليم  وزير  نائب  وقع معايل 
الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور اأح���م���د ب���ن حممد 
ال�����س��ي��ف م���ع م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
الأ�ستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد 
الداود اتفاقية دعم برناجمي لتطوير 
ب��ع�����ص امل����ه����ارات ل����دى اأع�������س���اء هيئة 

التدري�ص.
وت�����س��ت��ه��دف الت��ف��اق��ي��ة ع���ددا من 
على  القائم  الربنامج  منها:  الربامج، 

توقيع اتفاقيتين مع »التعليم العالي«
و »الملك عبد اهلل لخدمة العربية«

يف  الإب��داع��ي��ة  للتنمية  ال��ذك��اء  نظرية 
ال��ت��دري�����ص، وب��رن��ام��ج ت��ن��م��ي��ة م��ه��ارات 
احل��ل الإب���داع���ي امل��ق��دم م��ن ق�سم علم 
ال��ن��ف�����ص ب��ك��ل��ي��ة ال���رتب���ي���ة، وه����و ق��ائ��م 
يف  الإب���داع  لتنمية  الذكاء  نظرية  على 
التدري�ص لدى اأع�ساء هيئه التدري�ص.

م�����ن ج����ه����ة اأخ����������رى وق�������ع وك���ي���ل 
اجل�����ام�����ع�����ة ل�����ل�����������س�����وؤون ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة 
والأك�����ادمي�����ي�����ة ال����دك����ت����ور حم���م���د ب��ن 

امللك  مركز  م��ع  م��ذك��رة  احل�سون  علي 
عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة 
اإقامة  التعاون يف  اللغة العربية بهدف 
باللغة  تهتم  التي  وامللتقيات  ال��ن��دوات 
ال��ع��رب��ي��ة، وذل����ك م���ن اأج����ل امل��ح��اف��ظ��ة 
املالئمة  البيئة  واإج���ادة  �سالمتها  على 
ل���ت���ط���وي���ره���ا وت��ر���س��ي��خ��ه��ا ون�������س���ره���ا، 
وال���ع���ن���اي���ة ب��ت��ح��ق��ق ون�������س���ر الأب����ح����اث 

واملراجع اللغوية.

اأك��د  الت��ف��اق��ي��ت��ني،  ع��ل��ى  وتعليقا 
م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور عبد 
ال��رح��م��ن ال������داود اأن الأول�������ى  ت��ه��دف 
ل���ت���ط���وي���ر ال������ك������وادر واأع���������س����اء ه��ي��ئ��ة 
التدري�ص مبا يعود بالنفع على املخرج 
تاأتي  الثانية  واأن  للجامعة،  الأكادميي 
الهتمام  باأهمية  اجلامعة  من  اإمي��ان��ا 
واحلر�ص على اللغة العربية وحفظها 

والرتقاء بها.
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في ورشة بالمعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي

مدير الجامعة يشرح إجراءات السفر
والدراسة بأمريكا في ورقة عمل

الرياض - علي آل سعيد

حت���ت ع���ن���وان »ال���درا����س���ة يف ال���ولي���ات 
املتحدة.. خربات وجتارب«، قدم معايل 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور عبد 
ال���رح���م���ن ب����ن ح���م���د ال���������داود ن�����س��ائ��ح 
اإل��ى  الب��ت��ع��اث  للراغبني يف  واإر����س���ادات 
اإلى  الرحال  ي�سد  اأن من  اأمريكا، مبينا 
الوليات املتحدة يختلف عن اأي م�سافر 
اآخر، وخا�سة بعد اأحداث �سبتمرب 2001، 
مما يفر�ص الإملام  مبتطلبات واإجراءات 
ال�سفر اإلى تلك البالد وقوانني الدرا�سة 

فيها.
واأو�سح ال��داود يف ورقة عمل قدمها 
ال��دويل  وامل��وؤمت��ر  باملعر�ص  يف ور�سة عمل 
يف  فعالياته  جت��ري  ال��ذي  العايل  للتعليم 
املعرفة  م�سدر  تعد  املعلومة  اأن  الريا�ص، 
وال��ث��ق��اف��ة، و »ت��واف��ره��ا ق��د ي��ك��ون �سهال 
وقد يكون يف الوقت نف�سه �سعبا، ويعتمد 
وحجمها  املعلومة  تلك  نوعية  على  ذل��ك 

وم�سدرها«.
تعدد  اأن  جن��د  امل��ق��اب��ل  »يف  واأ����س���اف 
و���س��ائ��ل وم�����س��ادر امل��ع��رف��ة اأ���س��ب��ح �سهال 
اأي�سر من ذي قبل، واأقرب  اإليه  والو�سول 
مثال على ذلك �سبكة الإنرتنت، التي متثل 
ال��ت��ي ي�ستقي منها  امل�����س��ادر  اأح���دث واأه���م 
املعلومات  والدار�سني  الباحثني  من  كثر 
والبيانات املختلفة باأ�سلوب مب�سط ومي�سر 

من خالل حمركات البحث املتنوعة.
يعقد  ع��ن��دم��ا  بطبيعته  والإن�������س���ان 
ال���ع���زم ع��ل��ى ال�����س��ف��ر اإل�����ى ب��ل��د م����ا، ي��ك��ون 
الإج����راءات  على  التعرف  اهتماماته  م��ن 
اخلا�سة بال�سفر والتعليمات املتعلقة باآلية 
ا���س��ت��خ��راج ال��ت��اأ���س��رة والإق���ام���ة وغ��ره��ا، 
���س��واء ك���ان ���س��ف��ره م��ن اأج����ل ال��درا���س��ة اأو 
حتى  اأو  ال��ع��الج  اأو  ال�����س��ي��اح��ة  اأو  ال���زي���ارة 
ما  م�سدر  يكون  قد  الغالب  ويف  للتجارة، 
ذلك،  �سبقه يف  ���س��وؤال من  هو  عنه  يبحث 
اأو  يق�سدها،  التي  البلد  �سفارة  زي���ارة  اأو 
البحث عن طريق الإنرتنت عن ما ميكن 

اأن يفيده يف هذا اجلانب«.

أحداث  سبتمبر
وق���ال ال����داود »امل�����س��اف��ر ل��ل��ولي��ات املتحدة 
لبلد  م�سافر  اأي  ع��ن  يختلف  الأم��ري��ك��ي��ة 
اآخ����ر م���ن ح��ي��ث الإج��������راءات وامل��ع��ل��وم��ات 
وي��درك  يفهمها  اأن  يجب  التي  وال��وث��ائ��ق 
اأهميتها ويعمل بها، لأن الأمر ل يقت�سر 
على معلومة اأو عنوان، اأو كيفية احل�سول 
اأبعد  اأ�سبح  بل  فقط،  معينة  خدمة  على 
اأم��ور لها �سلة  من ذلك من حيث معرفة 
بعد  البالد، خا�سة  تلك  وقوانني  باأنظمة 
ع��ام  �سبتمرب  م��ن  ع�سر  احل����ادي  اأح�����داث 

.2001
فقد حق للوليات املتحدة الأمريكية 
اأن تدقق وت�سدد يف اإجراءات ال�سفر اإليها، 
���س��واء ك���ان يف ا���س��ت��خ��راج ال��ت��اأ���س��رة اأو ما 
واخل��روج  ال��دخ��ول  متطلبات  من  يلحقها 
والإق������ام������ة وغ����ره����ا م����ن الأم��������ور ال��ت��ي 
اأن  اإليها  م�سافر  كل  على  لزاما  اأ�سبحت 

يعي اأهميتها ويعمل بها«.
واأ������س�����ار ال��������داود خ�����الل ح���دي���ث���ه يف 
اإل���ى  اإل�����ى اأن ت���زاي���د الب���ت���ع���اث  ال���ور����س���ة 

كتاب  تاأليف  اإل��ى  دفعه  املتحدة  ال��ولي��ات 
�سخ�سية  خ����ربات وجت�����ارب  اإل����ى  ي�����س��ت��ن��د 
خ��ا���س��ه��ا م��ع��ال��ي��ه، وي��ف��ي��د ال���راغ���ب���ني يف 

البتعاث.
وق���ال »ك��ان��ت زي���ادة اأع����داد املبتعثني 
للوليات املتحدة يف ال�سنوات الأخرة من 
ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  برنامج  خالل 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، حفظه اهلل، 
اإيجاد  يف  قويا  دافعا  اخلارجي،  لالبتعاث 
ملعرفة  وغ��ره  املبتعث  به  ي�ستنر  مرجع 
ال��الزم��ة وال��ق��وان��ني املنظمة  الإج������راءات 
امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  يف  وال���درا����س���ة  لل�سفر 

الأمريكية«.

تعريف بكتاب
ويف معر�ص حديثه عن الكتاب، قال مدير 
جامعة امللك خالد »مت تق�سيم الكتاب اإلى 
�ستة ف�سول، ت�سمن الف�سل الأول تاأ�سي�ص 
واحلكومة  الأمريكية،  املتحدة  ال��ولي��ات 
الأمريكية، وجغرافية اأمريكا، واأهم املعامل 
الأمريكية،  والثقافة  والأثرية،  ال�سياحية 

اأم��ري��ك��ا.  واأخ��الق��ي��ات��ه يف  العمل  نظم  ث��م 
تخ�سي�سه  مت  ال���ذي  ال��ث��اين  الف�سل  ويف 
للتعليم والتعلم يف الوليات املتحدة تناول 
ودرا�سة  والقبول  واملرا�سلة  التعليم  نظام 
اللغة والدرا�سة الأكادميية، وما له عالقة 
بامللحقية  الت�سال  ثم  العلمية،  بال�سرقة 
وتوجيهات  بن�سائح  واختتتم  الثقافية، 

مهمة.
اأم������ا ال��ف�����س��ل ال���ث���ال���ث ف���ق���د ت���ن���اول 
تاأ�سرات ال�سفر للوليات املتحدة، وت�سمن 
التاأ�سرة،  خ�سو�سية  م��و���س��وع��ات،  اأرب���ع 
واأن��������واع ال���ت���اأ����س���رات ل��غ��ر امل��ه��اج��ري��ن، 
وامل�سطلحات اخلا�سة بالتاأ�سرة، وموانع 

احل�سول على التاأ�سرة.
اأم����ا ال��ف�����س��ل ال���راب���ع ف��ق��د خ�س�ص 
لإج��������راءات ال���دخ���ول ل���ل���ولي���ات امل��ت��ح��دة 
مو�سوعات:  خم�ص  فيه  وك��ان  الأمريكية، 
وتعليمات  الأمريكية،  بال�سفارة  الت�سال 
ال��ط��ائ��رة  ويف  لأم��ري��ك��ا،  بامل�سافر  خ��ا���س��ة 
اأث����ن����اء ال���رح���ل���ة، وال����و�����س����ول ل���الأرا����س���ي 
الأمريكية، وما بعد اجلوازات واجلمارك. 

اإل���ى  ويف ال��ف�����س��ل اخل��ام�����ص مت ال��ت��ط��رق 
اأمريكا، وا�ستمل على اثنا ع�سر  احلياة يف 
م��و���س��وع��ا، خم��ال��ف��ات ع��ام��ة يف الإق���ام���ة، 
وال�سكن واأهم قوانينه، واخلدمات العامة، 
وال���ت���ع���ام���ل م���ع ال�������س���رط���ة، وامل���وا����س���الت 
واأن����ظ����م����ة امل���������رور، وامل����ع����ام����الت امل���ال���ي���ة، 
وال�سحة العامة، وطرق جتديد التاأ�سرة 

والإقامة، وقبل مغادرة اأمريكا.
ويف الف�سل ال�ساد�ص مت تناول بع�ص 
ميدان  يف  ال�سائعة  الإجن��ل��ي��زي��ة  الكلمات 
التعليم العايل. واأخرا املالحق وا�ستملت 

على عدد من النماذج«.
»اإن م���ا ذك���ر من  وا����س���ت���درك ق��ائ��ال 
هذا  يف  وم��ع��ل��وم��ات  ومتطلبات  اإج�����راءات 
الكتاب قابل للتغير من حني لآخر. فقد 
الأمريكية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  م��وق��ع  اأ���س��ار 
ت�ستمر  ���س��وف  اأن���ه  الإن���رتن���ت  �سبكة  ع��ل��ى 
وال��ت��غ��ي��رات  ال��ت��ع��دي��الت  اإج����راء  عمليات 
ع��ل��ى ���س��ي��ا���س��ات ال���ت���اأ����س���رات ول��وائ��ح��ه��ا 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة يف ج��م��ي��ع اأن����ح����اء ال���ع���امل، 
وتطبيق  ا�ستحداث  معها  ي�ستمر  و�سوف 

الإج������راءات الأم��ن��ي��ة اجل���دي���دة، ل���ذا يلزم 
زيارة املوقع بانتظام حتت عنوان:

 www .UnitedStatesVisas .gov
ل����الط����الع ع���ل���ى الإج������������راءات ال���ت���ي ي��ت��م 
تغيرها وحتديثها والتي قد توؤثر بالتايل 
ع��ل��ى خ��ط��ط ال�����س��ف��ر اخل��ا���س��ة ب��امل�����س��اف��ر 

للوليات املتحدة الأمريكية«.

كلمة شكر
وت����ق����دم ال��������داود ب��ال�����س��ك��ر ل���ك���ل م����ن اأي����د 
ف��ك��رة ال��ك��ت��اب وع��ل��ى راأ���س��ه��م ن��ائ��ب رئي�ص 
�سابقا،  وا�سنطن  يف  الدبلوما�سية  البعثة 
وم�����س��اع��د الأم�����ني ال���ع���ام مل��ج��ل�����ص الأم����ن 
وال�ستختبارات  الأم���ن  ل�����س��وؤون  ال��وط��ن��ي 
�سابقا، ونائب وزير الدفاع حاليا، �ساحب 
�سلطان  ب��ن  �سلمان  الأم���ر  امللكي  ال�سمو 
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل ���س��ع��ود، وق���ال »اأت��ق��دم 
ف��ك��رة هذا  اأي���د  م��ن  بال�سكر اجل��زي��ل لكل 
اأهمية وجوده واأخ�ص بذلك  الكتاب وراأي 
بن  �سلمان  الأم���ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
حفظه  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلطان 

اهلل، عندما التقيت ب�سموه يف �سفارة خادم 
احلرمني ال�سريفني بوا�سنطن عام 1427، 
ح��ي��ث اأدرك������ت م���ن ح��دي��ث ���س��م��وه ح��اج��ة 
اأم  طلبة  كانوا  �سواء  ال�سعوديني،  الرعايا 
خالله  م��ن  ي�ستطيعون  مل�����س��در  غ��ره��م، 
والتعليمات  وال��ق��وان��ني  الأن��ظ��م��ة  معرفة 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال�����س��ف��ر وامل��ع��ي�����س��ة يف ال��ولي��ات 
التي  املخالفات  من  كثر  لتاليف  املتحدة، 
يف الغالب قد تكون غر مق�سودة و�سببها 

قلة املعرفة امل�سبقة بال�سيء.
النظر  لإع���ادة  قويا  دافعا  ه��ذا  فكان 
يف ما لدي من معلومات وبيانات، كنت قد 
نويت اإخراجها على �سكل ن�سرات تعريفية، 
لت�سبح الفكرة يف تاأليف كتاب يرجع اإليه 
الأمريكية  املتحدة  للوليات  م�سافر  ك��ل 
مل��ع��رف��ة م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��الأن��ظ��م��ة وال��ق��وان��ني 
وال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال���ت���ي ي���ل���زم م��ع��رف��ت��ه��ا منذ 

التفكر يف ال�سفر اإليها حتى مغادرتها«.
�سبحانه  اهلل  »اأ���س��األ  قائال  واختتم   
يعيده  واأن  م�سافر  كل  يحفظ  اأن  وتعالى 

اإلى اأر�ص الوطن �ساملا غامنا باإذن اهلل«.
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الداود يتفقد جناح الجامعة
في معرض التعليم العالي

 الرياض - سلمان العلي

تفق���د مع���ايل  مدي���ر اجلامع���ة الأ�ست���اذ 
الدكت���ور عبدالرحم���ن ب���ن حم���د ال���داود 
جناح اجلامعة امل�سارك يف املعر�ص الدويل 
للتعلي���م الع���ايل املق���ام مبدين���ة الريا�ص، 

واطلع على ما يحويه املعر�ص.
وا���س��ت��م��ع ال�������داود خ����الل زي���ارت���ه 
التفقدية من وكيل اجلامعة للدرا�سات 
العليا والبحث العلمي الأ�ستاذ الدكتور 
���س��رح م��ف�����س��ل عن  اإل����ى  اأح���م���د طاهر  

مكونات  اجلناح.
وي������ق������دم اجل������ن������اح ت����ع����ري����ف����ا ع��ن 
اجلامعة وكلياتها واأق�سامها يف خمتلف 
تقدمه  وم��ا  ع�سر،  منطقة  حمافظات 
م��ن ب��رام��ج وف��ع��ال��ي��ات ت��خ��دم ال��ط��الب 
املنطقة  وك��ذل��ك جم��ت��م��ع  وال��ط��ال��ب��ات 

خا�سة واململكة عامة.
وي��ق��دم اجل��ن��اح اأي�����س��ا ل��ل��زوار من 
طالب وطالبات التعليم العايل العديد 
التعريفية   من الربو�سورات والكتيبات 
عن اآلية القبول والت�سجيل والدرا�سات 
وم��ا  اجل��ام��ع��ة  ك��ل��ي��ات  العليا، وكذلك 

ت�سمه من تخ�س�سات واأق�سام.
الهداي���ا  م���ن  العدي���د  يق���دم  كم���ا 
الع�س���ل  م���ن  مكون���ة  لل���زوار  الفاخ���رة 
الأ�سل���ي الذي تتميز ب���ه منطقة ع�سر 
وع���ددا من الهدايا الأخ���رى، اإلى جانب 
عر����ص مرئي يعك����ص ال�س���ورة املتكاملة 
للجامعة، وما يبذل من جهود لالرتقاء 

به���ا لتكون يف م�ساف اجلامعات العاملية 
املتقدم���ة، واأي�س���ا يعط���ي اجلن���اح فكرة 
عام���ة ع���ن م�س���روع املدين���ة اجلامعي���ة 
بالفرع���اء الت���ي �سيت���م النتق���ال اإليه���ا 

قريبا.
عب���د  الأ�ست���اذ  الدكت���ور  واأو�س���ح 
الرحم���ن ب���ن حم���د ال���داود اأن م�سارك���ة 
اجلامع���ة يف املعر����ص واملوؤمت���ر ال���دويل 
اخلام����ص للتعلي���م العايل تاأت���ي يف اإطار 
ال�س���رح  ه���ذا  ح�س���ور  عل���ى  احلر����ص 
العلمي���ة  املحاف���ل  كاف���ة  يف  العلم���ي 
والثقافي���ة وتب���ادل اخل���ربات ب���ني كافة 
املوؤ�س�س���ات العلمي���ة والتعليمي���ة املحلية 
والعاملية، م�سرا اإلى اأهمية الدور الذي 
تتمي���ز به مثل ه���ذه اللقاءات من جتمع 
بني امل�سوؤول���ني واأع�ساء هيئة التدري�ص 
يف اجلامع���ات املختلفة من داخل اململكة 
وخارجه���ا لتعزيز التوا�س���ل فيما بينهم 
لالرتقاء بالعملية التعليمية والتطوير 

الأكادميي للجامعات.  
ال���ذي  ال�سخ���ي  بالدع���م  واأ�س���اد 
حظي���ت به اجلامع���ة، ول تزال، من لدن 
القيادة الر�سيدة يف هذه البالد، حفظها 
اأم���ر منطق���ة  ومتابع���ة وحر����ص  اهلل، 
ع�س���ر �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي الأم���ر 
في�س���ل بن خالد بن عبد العزيز، ووزير 
التعليم العايل الدكتور خالد العنقري، 
مما ينعك�ص على اإبراز العنا�سر املتميزة 
يف التعلي���م اجلامع���ي والإ�سهام يف متيز 
الك���وادر الوطني���ة يف املحاف���ل الدولي���ة 

والعاملي���ة. واعت���رب  ال���داود حتوي���ل فرع 
اجلامع���ة  يف بي�سة اإل���ى جامعة م�ستقلة 

اإجنازا عظيما للمنطقة وللجامعة.
يف ال�سياق، و�سمن زيارات املعر�ص،
ا�ستقب���ل  مع���ايل مدي���ر جامع���ة املل���ك 
خال���د الأ�ست���اذ الدكت���ور عب���د الرحم���ن 
ب���ن حم���د ال���داود، امل�س���رف الع���ام عل���ى 
نا�س���ر  ب���ن  اأحم���د  الدكت���ور  املعر����ص 
اخلري���ف،  ال���ذي اأ�س���اد بجن���اح اجلامعة 
ووقف على متيزها على م�ستوى اململكة 
وال�سرق الأو�سط من خالل العديد من 

الإجنازات.
كم���ا ا�ستقبل ال���داود  معايل مدير 
جامع���ة ج���ازان  الدكت���ور حمم���د عل���ي 
اآل هي���ازع الذي اأب���دي �سعادته مبكونات 
جناح جامعة امللك خالد الذي متيز عن 

غره يف املعر�ص  ح�سب قوله. 
وا�ستقبل الداود اأي�سا عميد �سوؤون 
البحرين الدكت���ور  بجامع���ة  الط���الب 
عبد الرحمن بن يو�سف، وامتدح الأخر  
النه�سة التعليمية التي ت�سهدها اململكة 
يف كل القطاع���ات التعليمية وما ت�سهده 
جامع���ة املل���ك خالد من تق���دم يف جمال 
البحث العلمي وخدم���ة اململكة العربية 

ال�سعودية.
م���ن   ع���دد  اأع���رب  جهته���م،   م���ن 
اللجن���ة الطالبية العلي���ا باجلامعة عن 
�سكره���م ملع���ايل الأ�ست���اذ الدكت���ور عب���د 
الرحم���ن ال���داود عقب ا�ستقبال���ه اإياهم 

على اأر�ص املعر�ص.
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مدير الجامعة يلتقي
بنائب وزير التعليم العالي

ا�ستقبل معايل مدير  اجلامعة  الأ�ستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود  معايل نائب 
وزير  التعليم العايل  الأ�ستاذ الدكتور اأحمد بن حممد ال�سيف  �سمن جولة نائب الوزير  

على املعر�ص.
واأ�ساد  ال�سيف خالل اللقاء بجناح جامعة امللك خالد والتميز الأكادميي للجامعة، 
وما حققته من اإجنازات خالل الأعوام املا�سية. كما ناق�ص مع معايل مدير اجلامعة عددا 
اأثر  لذلك من  ملا  بي�سة  ا�ستحداث جامعة  ب�ساأن  تهانيه  الأكادميية، مقدما  الق�سايا  من 

كبر يف نه�سة التعليم العايل والزدهار يف املنطقة.

ويستقبل مدير جامعة مالطا
يف  خالد  امللك  جامعة  بجناح  ال���داود،  حمد  ب��ن  الرحمن  عبد  الدكتور  الأ���س��ت��اذ  ا�ستقبل 
املعر�ص، معايل مدير جامعة مالطا الدكتور هوانيتو كايليي والوفد املرافق له، وتباحث 

الطرفان يف �سبل التعاون بني اجلامعتني.
ال�سوء  م�سلطا  امللك خالد،  اإجن���ازات جامعة  اأه��م  اللقاء  خ��الل  ال��داود  وا�ستعر�ص 
اأنها تعد الأكرب من نوعها يف ال�سرق  على املدينة اجلامعية اجلديدة واإمكانيتها، موؤكدا 

الأو�سط، واأن جامعة امللك خالد هي اأكر اجلامعات  طالبا وطالبات يف اململكة.
اململكة، الذي ناق�ص مع  ال�سفر ال�سيني لدى  ا�ستقبل مدير اجلامعة  ال�سياق ذاته،  ويف 
اأوج��ه التعاون يف جمالت التعليم، مبديا �سعادته مبا وجده يف هذا املعر�ص من  معاليه 

اإجنازات للمملكة يف جمالت التعليم العايل.
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نظمتها الجامعة بالتعاون
مع المركز السعودي لزراعة األعضاء

»ومن أعضائي حياة« 
تحصل على موافقة

330 متبرعا باألعضاء

الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  رف��ع 
ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��رح��م��ن  ب���ن حمد 
ال���������داود ����س���ك���ره خل�������ادم احل���رم���ني 
ال�������س���ري���ف���ني امل�����ل�����ك ع�����ب�����داهلل ب��ن 
���س��ع��ود و���س��م��و ويل  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ويل  ويل  و����س���م���و  الأم���������ني  ع����ه����ده 
ال��ع��ه��د، ح��ف��ظ��ه��م اهلل، ع��ل��ى الأم����ر 
بي�سة،  جامعة  باإن�ساء  الكرمي  امللكي 
مبينا م��ا ل��ذل��ك م��ن اأث���ر ن��اف��ع على 
ال��ن��زوح  اأه���ايل املنطقة، واحل���د م��ن 

العايل على وجه  ب�سكل عام وللتعليم 
األ��ق��ى ع�سو  م��ن جهته  اخل�����س��و���ص. 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص يف ك��ل��ي��ة ال�����س��ري��ع��ة 
واأ����س���ول ال��دي��ن ب��اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور 
املنا�سبة  بهذه  كلمة  الب�سيلي  جربيل 
بني خاللها اأثر النعم املتتابعة يف هذه 
البالد، داعياً اهلل  عز وجل  اأن يحفظ 
ع��ل��ى ه����ذه ال���ب���الد ن��ع��م��ة ال���س��ت��ق��رار 
عليها  ي��ج��م��ع  واأن  والأم������ان  والأم�����ن 

الكلمة ويوحد عليها ال�سف.

ب���ه���دف احل���م���اي���ة وال��ت��ن��م��ي��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة(، 
الفيزيو  ب��ع��ن��وان)اخل�����س��ائ�����ص  وال��ث��ان��ي��ة 
ال�سمنت  لعجائن  وامليكانيكية  كيميائية 

واخلر�سانة املت�سلدة(.
�سيتحدث  الأخ�����رة  امل��ح��ا���س��رة  ويف 
البوليمرات  )ا�ستخدام  ع��ن  العينني  اأب��و 
لتح�سني  م���رتي���ة  ال���ن���ان���و  واجل�����س��ي��م��ات 
اخل�����س��ائ�����ص ال��ف��ي��زي��ائ��ي��ة وامل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة 

لعجائن الأ�سمنت واخلر�سانة املت�سلدة(.
الزيارات  من  عدد  الربنامج  وتخلل 
ملعامل  تفقدية  زيارة  اأهمها  والجتماعات 
�سيعقد  بعدها  الفيزياء،  بق�سم  الأب��ح��اث 
ال�����س��ي��ف اج���ت���م���اع���ا م����ع ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة، 
واج��ت��م��اع��ا اآخ���ر م��ع امل��ج��م��وع��ات البحثية 
بالق�سم، كما �سينظم الق�سم، نقا�سا علميا 

مفتوحا مع ال�سيف. 
عبد العزيز رديف

بدعم  م�سيدا  الرئي�سة،  امل���دن  اإل���ى 
من  املنطقة  يف  التعليمية  العملية 
قبل �سمو الأمر في�سل بن خالد بن 
عبدالعزيز، مما كان له الأثر الكبر 

والبالغ يف تطويرها.
ج���اء ذل���ك خ���الل ح�����س��ور مدير 
ل�سمو  الأ���س��ب��وع��ي  املجل�ص  اجل��ام��ع��ة 
اأم�����ر ع�����س��ر، واأك������د ال�������داود  خ��الل 
حديثه يف املجل�ص اأن وجود جامعتني 
للتنمية  قوية  دعامة  يعد  املنطقة  يف 

ا���س��ت�����س��اف��ت اجل���ام���ع���ة مم��ث��ل��ة يف ق�����س��م 
ال��ف��ي��زي��اء، اأ���س��ت��اذ ال��ك��ي��م��ي��اء ال��ف��ي��زي��ائ��ي��ة 
�سم�ص مب�سر،  البناء بجامعة عني  ومواد 
العينني،  اأب��و  الغني  عبد  �سالح  الدكتور 
لإقامة ندوة علمية تخت�ص يف مواد النانو 
ال��ط��اق��ة  اأداء  لتقييم  وذل����ك  الإ���س��م��ن��ت��ي��ة 
يف امل���ب���اين ال�����س��ك��ن��ي��ة يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال�سعودية، وا�ستحداث مواد متقدمة تعمل 
على تر�سيد ا�ستهالك الطاقة داخل قطاع 
والنت�سار  التقني  التطور  ظل  يف  املباين 
اإليه  الوا�سع ملواكبة ما تو�سلت  العمراين 

العلوم احلديثة يف هذا املجال.
اأ���س��ب��وع��ا ملناق�سة  ال��ن��دوة  وا���س��ت��م��رت 
ث�����الث  رئ����ي���������س����ي����ة يف  ث������الث������ة حم�����������اور 
)ال�ستخدام  بعنوان  الأول���ى  حما�سرات، 
ال�سناعية  ل��ل��م��خ��ل��ف��ات  والآم�����ن  ال��ع��ل��م��ي 
البناء  م��واد  تكنولوجيا  ال�سلبة يف جمال 

في كلمته بالمجلس األسبوعي ألمير عسير
الداود: وجود جامعتين في المنطقة

دعامة قوية للتنمية

عبدالعزيز رديف

ن��ي��اب��ة ع��ن م��ع��ايل م��دي��ر ج��ام��ع��ة امللك 
خ���ال���د، رع����ى وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
القحطاين  ح�سني  بن  مرعي   الدكتور 
ح��ف��ل ت��د���س��ني ن����ادي ن���زاه���ة ب��اجل��ام��ع��ة 
ور���ص  اإق��ام��ة  هام�سه،  على  �سهد  ال���ذي 
ع��م��ل ت���وع���وي���ة ب���ال���ت���ع���اون م���ع ال��ه��ي��ئ��ة 
ال��وط��ن��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة ال��ف�����س��اد »ن���زاه���ة« 
ب���ح�������س���ور امل����دي����ر ال����ع����ام ل���ل���م���وؤمت���رات 
ملكافحة  ال��وط��ن��ي��ة  ب��ال��ه��ي��ئ��ة  وال���ن���دوات 
�سوؤون  وعميد  من�سور،  حممد  الف�ساد 
ال����ط����الب ب���اجل���ام���ع���ة ال���دك���ت���ور م��ري��ع 
�سعادته   مرعي  الدكتور  واأب��دى  هبا�ص. 
ب��ت��د���س��ني ال���ن���ادي، م��ع��ت��ربا اإي����اه مطلبا 

للجميع.
يتوافر مثل هذا  اأن  »اأمت��ن��ى  وق��ال 
ال����ن����ادي يف ك����ل جم���م���ع م����ن جم��م��ع��ات 
البنني  امللك خالد على م�ستوى  جامعة 
امل�سلمني  ن��ح��ن  علينا  وي��ج��ب  وال��ب��ن��ات، 
واملحبني للوطن اأن نتقي اهلل يف اأعمالنا 

واأقوالنا  لنحقق مبداأ النزاهة«.
ك��م��ا ب����نينّ اأن م��ف��ه��وم »ن����زاه����ة« ل 
ي��ت��م��ث��ل يف الأم�����ور امل��ال��ي��ة ف��ق��ط  ب���ل يف 
اجلوانب الإدارية  اأي�سا، مطالبا اجلميع 

ن�سر ثقافة النزاهة لتعم الفائدة.

تدشين نادي »نزاهة« بالتعاون
مع هيئة مكافحة الفساد

أبو العينين يقدم ندوة علمية
في مواد »النانو« االسمنتية

م�����ن ج���ان���ب���ه ق������ال امل�����دي�����ر ال���ع���ام 
الوطنية  بالهيئة  والندوات  للموؤمترات 
مل��ك��اف��ح��ة ال��ف�����س��اد  حم��م��د م��ن�����س��ور، اإن 
للتعليم دورا مهما يف زرع القيم الفا�سلة 
تاأهيلهم كي  الأبناء، ومن ثم  يف نفو�ص 
ي�سبحوا مواطنني �ساحلني يحافظون 
على ممتلكات الوطن العامة واخلا�سة.

ب��ع��ده��ا ا���س��ت��ع��ر���ص ال���ن���ادي ع���ددا 

م��ن م�����س��ارك��ات ال��ط��الب ح��ول مو�سوع 
م���ك���اف���ح���ة ال���ف�������س���اد ال����ت����ي مت���ث���ل���ت يف 
الطالب  ق��ام  و���س��ع��ارات  م�ساهد  تقدمي 
ت����اله حلقة   ب��ت�����س��م��ي��م��ه��ا واإخ����راج����ه����ا، 
نقا�ص مع الطالب حول تعريف »الف�ساد 
ودور ال�سباب يف احلد منه« ودور ال�سباب 
ال��ت��ق��ن��ي��ة احل��دي��ث��ة لن�سر  ا���س��ت��غ��الل  يف 

النزاهة وتعزيزها.
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ريم العسيري

التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل  د�سن 
حملة  فعاليات  احل�سون،  حممد  الدكتور 
طالبات  نظمتها  التي  بالأع�ساء  التربع 
بالتعاون  باجلامعة  الطب  كلية  وط��الب 
م��ع امل��رك��ز ال�����س��ع��ودي ل���زراع���ة الأع�����س��اء 
اأع�����س��ائ��ي ح��ي��اة« التي  حت��ت �سعار »وم���ن 
ع�سر  م�ست�سفى  يف  اأي��ام  ثالثة  ا�ستمرت 
امل���رك���زي، وجم��م��ع ع�����س��ر م����ول، وم��رك��ز 

اأ�سداف مول.
وح�����س��ر ف��ع��ال��ي��ات احل��م��ل��ة، عميد 
اهلل  عبد  الدكتور  باجلامعة  الطب  كلية 
والعناية  التخدير  وا�ست�سارية  ع�سري، 
بجدة  العزيز  عبد  امللك  بجامعة  املركزة 
املركز  ورئي�ص  القثامي  هيفاء  الدكتورة 
ال�����س��ع��ودي ل����زراع����ة الأع�������س���اء الأ����س���ت���اذ 
العزيز  عبد  وال��دك��ت��ور  ال�سهري،  �سالح 
العمري، والدكتور حممد زايد، وعدد من 

املخت�سني والأطباء.
و����س���ه���دت احل���م���ل���ة ت���ف���اع���ال ك��ب��را 
وق���ع 330 متربعا  ح��ي��ث  احل�����س��ور،  م���ن 
على ب��ط��اق��ات )ال��ت��ربع ب��الأع�����س��اء(، بعد 
حول  العلماء  بع�ص  راأي  على  اطلعوا  ما 
بع�ص  ت�سحيح  اإلى  اإ�سافة  التربع،  جواز 

املفاهيم اخلاطئة لديهم .
باجلامعة  الطب  كلية  عميد  واأ�سار 
اإل���ى اهتمام  ال��دك��ت��ور ع��ب��د اهلل ع�����س��ري 
وبالأخ�ص  الإن�سانية،  بالق�سايا  اجلامعة 
ما يهتم بخدمة املجتمع، وقال« امل�ساركة 
املجتمعية الطبية تعترب جزًء من ر�سالة 
الطبيب وكلية الطب، ومن اأف�سل القيم 
التي ميكن اأن ن�سهم بها اجتماعيا، زراعة 

الأع�ساء«.
كما اأملح ع�سري اإلى �سرورة تقدمي 
ال��ت��وع��ي��ة وال��ت��ث��ق��ي��ف، واإي�����س��اح ال�����س��ورة 

ال��ت��ربع  اأه��م��ي��ة  ع��ن  للمجتمع  ال�سليمة 
هذه  من  اجلميع  يجنيها  التي  والفائدة 

العملية الإن�سانية.
واأو�سح الدكتور عبداهلل اأن ال�سنوات 
���س��ه��دت ق��ف��زة ك��ب��رة يف  ال�ع�سر الأخ����رة 
اأن  م��وؤك��دا  ال��ت��ربع،  باأهمية  املجتمع  وع��ي 
هذه  لتبني  جهدها  كل  �ستبذل  اجلامعة 

الق�سايا الإن�سانية.
الطالبة  للحملة،  املنظمة  واأ���س��ارت 
ك��ان��ت  اأن احل���م���ل���ة  اإل������ى  ال����ق����رين  ع��ل��ي��ة 
املجتمع  لأبناء  تطوعية  تثقيفية  توعوية 

الأخطاء  اإلى ت�سحيح  ال�سعودي، وتهدف 
ال�����س��ائ��دة ح���ول ال��ت��ربع ب��الأع�����س��اء. كما 
اأكدت اأن احلملة ح�سلت على موافقة من 

اللجنة الدائمة لالإفتاء.
ال�����س��وؤون  رئي�ص  اأو���س��ح  م��ن جانبه   
الإداري�����������ة ب���امل���رك���ز ال�������س���ع���ودي ل���زراع���ة 
اأن  ال�سهري  �سالح  الأ���س��ت��اذ   الأع�����س��اء،  
ويهتم  اخلليج  ل��دول  مرجعا  يعد  امل��رك��ز 
عامة،  ب�سفة  الع�سوي  الف�سل  مبر�سى 
باأهمية  ال��ع��ام��ة  بالتوعية  اأي�����س��ا  وي��ق��وم 
التربع، واإي�ساح مفهوم الوفاة الدماغية، 

امل��ت��ويف  اأن  اأن ي��ع��ي  وق����ال« ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع 
دماغيا فقد فر�سته باحلياة، ولكن لديه 
مر�سى  منها  ي�ستفاد  اأن  ميكن  اأع�����س��اء 
اآخرون كمر�سى الف�سل القلبي، والكبدي، 
الكلى، والكليتني، والرئتني والبنكريا�ص، 

والعظم واجللد« .
الأرق���ام  اأن  اإل���ى  ال�سهري  لفت  كما 
بالف�سل  مري�ص  األ��ف   16 هناك  اأن  توؤكد 
ال��ك��ل��وي ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��م��ل��ك��ة، وي��وج��د 
وثالثة  الكلى،  ل��زراع��ة  م��رك��زا   13 اأي�سا 
مراكز لزراعة القلب، والكبد، و12 مركزا 

للقرنيات، ومركز واحد لزراعة العظم.
وطماأن ال�سهري املهتمني واملتابعني 
باململكة  م��ت��واف��رة  الأع�����س��اء  جميع  ب���اأن 
زراع��ة  واأن هناك نه�سة كبرة يف جم��ال 
جميع  اأن  مبينا  ب��ال�����س��ع��ودي��ة،  الأع�����س��اء 
زراع��ة  بعمليات  يقومون  الذين  الأط��ب��اء 

الأع�ساء هم من اأبناء الوطن.
امل�ساعدة  الأ�ستاذة  اأكدت  ال�سياق،  يف 
ا���س��ت�����س��اري��ة ال��ت��خ��دي��ر وال��ع��ن��اي��ة امل��رك��زة 
ب���ج���ام���ع���ة امل����ل����ك ع���ب���د ال����ع����زي����ز ب���ج���دة، 
املجتمع  اأن  ال��ق��ث��ام��ي  ه��ي��ف��اء  ال���دك���ت���ورة 

اإن  حيث  التربع  باأهمية  التوعية  ينق�سه 
ن�سبة مر�سى الف�سل الع�سوي عالية جدا 
وتتزايد ب�سكل يومي على قائمة النتظار، 
التربع   ن�سبة  فيه  تعترب  ال��ذي  الوقت  يف 
اأهم  اأن من  القثامي  واأك���دت  ج��دا.  قليلة 
اأه������داف ه����ذه احل��م��ل��ة: ت��و���س��ي��ح احل��ك��م 
اأج��م��ع ج��م��ه��ور العلماء  ال�����س��رع��ي، ح��ي��ث 
يف ال��ع��امل الإ���س��الم��ي ع��ل��ى ج���واز ال��ت��ربع 
ب��الأع�����س��اء م���ن الأح���ي���اء اأو ب��ع��د ال��وف��اة 
ال�سدقة  باب  يعترب من  الدماغية، حيث 

اجلارية  للمتربع.



متابعات

محاضرة ناجحة على هامش التوقيع ناقشت قضايا اإلعالم

الجامعة توقع اتفاقية
»كرسي صحيفة الجزيرة لإلعالم السعودي«

عبد العزيز رديف
ومنصور كويع

اأك�������د م����ع����ايل م����دي����ر اجل����ام����ع����ة الأ�����س����ت����اذ 
اأن  ال����داود  حمد  ب��ن  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور 
لالإعالم  اجل��زي��رة  �سحيفة  »كر�سي  توقيع 
موؤ�س�سة  ب��ه  تقوم  م��ا  على  دليل  ال�سعودي« 
تنمية  جت���اه  وال��ن�����س��ر  لل�سحافة  اجل���زي���رة 
الوطن وم�ساركتها مع قطاع التعليم العايل 
ع��دد من اجلامعات  من خ��الل توقيعها مع 
التي  امللك خالد  وكذلك جامعة  ال�سعودية، 
م��ن ���س��اأن��ه��ا رف���ع م�����س��ت��وى الإع�����الم واأدائ����ه 
الإع��الم حديث  وممار�سته من خ��الل ق�سم 

الن�ساأة.
ج�������اء ذل�������ك ع����ق����ب ت����وق����ي����ع م��ع��ال��ي��ه 
لالإعالم  اجلزيرة  �سحيفة  »كر�سي  اتفاقية 
رئ��ي�����ص حت���ري���ر �سحيفة  م���ع  ال�������س���ع���ودي« 
اأول  امل��ال��ك ليكون  الأ���س��ت��اذ خالد  اجل��زي��رة، 

اجلزيرة كلمه اأكد فيها على �سعادته بوجوده 
يف رح�����اب ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د، وت��وق��ي��ع��ه 
بجامعات   11 ال���  اجل��زي��رة  كر�سي  لتفاقية 
امل��م��ل��ك��ة، م��ب��ي��ن��ا اأن ال���� 12  ���س��ت��ك��ون  خ��الل 

الأ�سبوع اجلاري مع جامعة الأمر �سلمان.
وحت�������دث امل�����ال�����ك ع�����ن م�������س���رة ه���ذا 
الكرا�سي التي متتد لأكر من �سبع �سنوات، 
وم����ا مل�����س��ت��ه ���س��ح��ي��ف��ة اجل����زي����رة م���ن اإف�����ادة 
ال�سراكة  النوع من  وا�ستفادة من خالل هذ 
عريقة  وج��ام��ع��ات  �سحفية،  م��وؤ���س�����س��ة  ب��ني 

ونا�سئة باململكة.
واأ�ساد املالك مبا راآه و�سمعه يف زيارته 
اإمكانات  م��ن  بالفرعاء  اجلامعية  للمدينة 
وج��ه��ود ك��ب��رة، وم���ا وظ���ف ل�����س��ال��ح العمل 
الإع����الم  ا���س��ت��ق��ط��ع لق�سم  الإع���الم���ي، وم���ا 
وك��ر���س��ي اجل���زي���رة، وا���س��ف��ا ذل���ك ب��امل��دي��ن��ة 
التدريب،  للطالب  �ستهيئ  التي  الإعالمية 
والإن�����ت�����اج وت���ق���دمي ال��ع��م��ل امل���م���ي���ز، م��ب��دي��ا 

واأل����ق����ى امل����ال����ك حم���ا����س���رة ب��ع��ن��وان 
»الإع�������الم ال�����س��ع��ودي: اإ�����س����اءات ���س��ري��ع��ة« 
والإع��الم��ي��ني  اجل��ام��ع��ة  من�سوبي  جلميع 
ال���ع���ام���ل���ني يف خم��ت��ل��ف و����س���ائ���ل الإع������الم 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، ا���س��ت��م��رت ���س��اع��ت��ني، ب��امل��درج��ات 
حتدث  باأبها،  اجلامعية  باملدينة  املركزية 
ف��ي��ه��ا ع��ن دور امل��م��ل��ك��ة يف الإع�����الم وم��دى 
الهتمام بال�سحافة، وقال »مل يكن عنوان 
ه���ذه امل��ح��ا���س��رة م���ن اخ���ت���ي���اري، ول���و اأخ���ذ 
احلديث  يقت�سر  اأن  اخ���رتت  لكنت  ب��راأي��ي 
الأول  ل�سببني،  املطبوعة،  ال�سحافة  على 
م���دى 50 عاما  ع��ل��ى  ي��رت��ب��ط  ت��اري��خ��ي  اأن 
الأخ���رى،  الإع����الم  بو�سائل  ل  بال�سحافة 
اأن احل����دي����ث ه����و ع����ن الإع������الم  وال����ث����اين 
املحا�سرة  ع��ن��وان  اأن  كما  و�سائله،  بجميع 
�سي�سطرين اإلى اأن اأغرف مبقدار ما يكفي 
للفرتة الزمنية املحددة للمو�سوع، ويف هذا 
اخت�سار رمبا كان خمال، غر اأن مراعاتي 

كر�سي اإعالمي باجلامعة يتم تاأ�س�سيه حتت 
مظلة ق�سم الإعالم والت�سال بكلية العلوم 

الإن�سانية.
واأ����س���ار ال����داود خ���الل ح��دي��ث��ه اإل���ى اأن 
العملي،  التطبيق   يلزمه  الإع����الم،  ط��ال��ب 
قبل  ال�سخ�سية  جتربته  واق��ع  عن  متحدثا 
اأع�����وام ك��اأح��د ال��ط��الب اجل��ام��ع��ي��ني ال��ذي��ن 
تدربوا ب�سحيفة اجلزيرة، وما انعك�ص عليه 
اإيجابيا يف �سقل موهبة التخ�س�ص يف عامل 

ال�سحافة.
واأب��������دى ال��������داود ت���ف���اوؤل���ه ب��ان��ع��ك��ا���ص 
ه����ذه الت���ف���اق���ي���ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة، 
ق�سم  من�سوبي  داع��ي��ا  ع���ام،  ب�سكل  وامل��م��ل��ك��ة 
اإلى ال�ستفادة من  اآف��اق،  الإع��الم و�سحيفة 
الإم��ك��ان��ي��ات امل��ت��اح��ة م��ن خ��الل ال��ت��ع��اون يف 
�ستى امل��ج��الت، ك��امل��وؤمت��رات وال��ن��دوات التي 

�ستعقد حتت مظلة هذا الكر�سي.
من جانبه األقى رئي�ص حترير �سحيفة 

ا���س��ت��ع��داد ���س��ح��ي��ف��ة اجل���زي���رة ل��ت��ق��دمي كل 
الإع���الم  ط��الب  خ��دم��ة  ل�سالح  اإمكانياتها 
يعزز  ما  كل  الق�سم يف  اأ�ساتذة  مع  والتعاون 

جناح الكر�سي.

أنشطة الكرسي
م���ن ج��ه��ت��ه، اأو����س���ح رئ��ي�����ص ق�����س��م الإع�����الم 
والت���������س����ال ب���اجل���ام���ع���ة م�������س���رف ورئ��ي�����ص 
حت��ري��ر »اآف�����اق« الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ل��ي بن 
�سيقدم  اجل��زي��رة  كر�سي  اأن  ال��ق��رين،  �سويل 
درا�����س����ات وب���ح���وث ت��ت��م��ح��ور ح����ول الإع����الم 
وور�ص  واملرئي،  وامل�سموع  املقروء  ال�سعودي 
تخدم  متخ�س�سة  تدريبية  اإع��الم��ي��ة  عمل 
ط�����الب وط���ال���ب���ات ق�����س��م الإع��������الم ب�����س��ف��ة 
منطقة  يف  العاملني  والإع��الم��ي��ني  خا�سة 
الكر�سي  اأن  م�سيفا  ع��ام��ة،  ب�سفة  ع�سر 
�سيتيح توافر �سحيفة اجلزيرة داخل كليات 

اجلامعة ومرافقها.

ما  لإغفال  ا�سطرتني  رمب��ا  الوقت  لعامل 
اأن نتحدث معا  اأو ذا فائدة  قد يكون مهما 

عنه«.

مسيرة الصحافة السعودية
وحت�����دث امل���ال���ك ع���ن م�����س��رة ال�����س��ح��اف��ة 
عاما   16 منذ  الأول  ط��وره��ا  يف  ال�سعودية 
ال�سعودية  العربية  اململكة  توحيد  �سبقت 
اإلى تطور مراحلها من �سحافة الأفراد اإلى 
اإل��ى مرحلة  واأخ��را  ال�سحف  مرحلة دمج 
ال�سحافة  وم��واك��ب��ة  ال�سحفية  املوؤ�س�سات 

ال�سعودية للمتغرات حول العامل.
وت��ط��رق امل��ال��ك اأي�����س��ا اإل���ى ب��داي��ة بث 
اإر����س���ال الإذاع������ة يف امل��م��ل��ك��ة، وق����ال« ب���داأت 
يف  اأ�ستديوهاتها  م��ن  اإر�سالها  ب��ث  الإذاع���ة 
ج���دة ع���ام 1949 ث��م م��ن ال��ري��ا���ص يف ع��ام 
1979، وم��ن��ذ ب��داي��ة اإر���س��ال��ه��ا واإل���ى ال��ي��وم، 
����س���ه���دت الإذاع����������ة ت�����ط�����ورات وت��ن��ظ��ي��م��ات 

آفاق الجامعة  |  العدد 113  |  20 جمادى الثاني 1435  |  20 إبريل 2014



متابعات

وتو�سعات وتغيرات فنية وب�سرية ل ي�سمح 
عن  بالتفا�سيل  ن��ت��ح��دث  ب���اأن  ل��ن��ا  ال��وق��ت 

ذلك«.
اأن���ه مر  ف��اأو���س��ح  التلفزيون  ع��ن  اأم���ا 
»ب����داأ تنفيذه وع��م��ل��ه على  وق���ال  مب��راح��ل 
اأرام��ك��و  ت��ل��ف��زي��ون  ا�ستثنينا  ف����اإذا  م��راح��ل، 
وت��ل��ف��زي��ون ب��ع��ث��ة ال��ت��دري��ب الأم��ري��ك��ي��ة يف 
القناة  ال�سعودي،  التلفزيون  الظهران، فاإن 
الريا�ص  م��ن  التجريبي  بثه  ب���داأ  الأول����ى، 
اإر���س��ال��ه  ب����داأ  نف�سه  ال��ع��ام  ويف   ،1965 ع���ام 
ر�سميا من الريا�ص وجدة، ومن ثم التو�سع 
وا�ستثمار  البث  حمطات  م��ن  ع��دد  باإن�ساء 
اإلى  بالبث  الو�سول  يف  ال�سناعية  الأقمار 
ك��ل م��واط��ن واإل���ى ك��ل اأج����زاء اململكة ومن 
ثم اإلى العامل«. وح�سر املحا�سرة عدد من 
الإع���الم  ق�سم  وط���الب  املنطقة  اإع��الم��ي��ي 

ومن�سوبيه.
و�����س����م����ن امل����ن����ظ����وم����ة الإع�����الم�����ي�����ة 

ال�����س��ع��ودي��ة، ذك��ر امل��ال��ك، اأن وك��ال��ة الأن��ب��اء 
ال�سعودية »كانت حتت مظلة وزارة الثقافة 
اأن  اإل��ى   ،1971 ع��ام  اإن�سائها  منذ  والإع���الم 
اإلى  بتحويلها  ال���وزراء  جمل�ص  ق��رار  �سدر 
ع����ام 2012 حت���ت م�����س��م��ى وك��ال��ة  ه��ي��ئ��ة يف 
تنظيمها  ووف��ق  »وا����ص«  ال�سعودية  الأن��ب��اء 
يراأ�سه  اإدارة  جمل�ص  لها  �سيكون  اجل��دي��د 
وزي������ر ال���ث���ق���اف���ة والإع����������الم، ك���م���ا ت��رت��ب��ط 
م�سدرا  ال��وك��ال��ة  وتعد  مبعاليه،  تنظيميا 
والإذاع����ة  للتلفزيون  ال��ر���س��م��ي��ة  ل��الأخ��ب��ار 

وال�سحف وغرها«.
اإليه  ي�سار  اأن  ميكن  م��ا  ناحية  وم��ن 
من امل�ستجدات يف الإعالم، قال« هو �سدور 
�سبتمرب   3 ب��ت��اري��خ  ال�����وزراء  جمل�ص  ق���رار 
ت�سمى  هيئة  تنظيم  على  ب��امل��واف��ق��ة   2012
وامل�سموع،  امل��رئ��ي  ل��الإع��الم  العامة  الهيئة 
وال���ه���دف م��ن��ه��ا ت��ن��ظ��ي��م ال���ب���ث الإع���الم���ي 
املرئي وامل�سموع وتطويره ومراقبة حمتواه 

بحيث  للمملكة،  الإعالمية  لل�سيا�سة  وفقا 
امل�سوؤولة عن �سوؤون البث  تكون هي اجلهة 

واملحتوى الإعالمي املرئي وامل�سموع«.
اأخ���������را حت������دث امل�����ال�����ك ع�����ن ن���ظ���ام 
باأنه  اأذك��رك��م  اأن  «»اأري���د  وق��ال  املطبوعات، 
�سابق  و���س��دوره  للمطبوعات  ن��ظ��ام  ي��وج��د 
وقد  ال�سحفية،  املوؤ�س�سات  ن��ظ��ام  ل�سدور 
اأج���ري���ت ع��ل��ي��ه ع���دة ت��ع��دي��الت لأك����ر من 
ال��ذي ينظم الن�سر، وم��ن �سمن  م��رة وه��و 
ال�سحفية،  املخالفات  مراقبة  م�سوؤولياته، 
ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  يف  م�����س��ك��ل��ة  جل��ن��ة  وه���ن���اك 
ع��دة جهات حكومية حتتكم  والإع���الم من 
اإلى هذا النظام يف حتديد امل�سوؤولية يف اأي 
�سكوى ت�سل اإليها �سد اأي �سحيفة اأو عند 

وجود خمالفة لنظام الن�سر«.

المداخالت
للمداخالت  م�ساحة  خ�س�ست  ذل��ك  عقب 

ك��ب��رة ج����دا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ح��ري��ة ال����راأي 
مو�سوعي  وب�سكل  مب�سداقية  والتعبر 
لأجهزة  بالن�سبة  اليومي  النقد  م�ساألة  يف 
واملطالب  واملوؤ�س�سات،  وال����وزارات  ال��دول��ة 
بتجاوب  نظري  يف  تقابل  وكلها  تتوقف  ل 

جيد«.
كما �ساأل الدكتور عبداهلل حامد عن 
م�سداقية  ومدى  لل�سحف  التوزيع  اأرق��ام 
ت��ل��ك الأرق������ام امل���ط���روح���ة. واأج�����اب امل��ال��ك 
اأرق��ام  بالإف�ساح عن  يهتم  »اأك��ر من  ب��اأن 
التوزيع هو خالد املالك وهذا لي�ص ادعاء، 
ف��ال�����س��ح��ف ت��ت��ح��دث ع���ن اأرق�������ام وه��م��ي��ة 
زي���ادة  ب��غ��ر���ص  وخ��راف��ي��ة وغ���ر �سحيحة 

النت�سار وجذب املعلب«.
و���س��األ��ت اإح����دى ال��ط��ال��ب��ات الأ���س��ت��اذ 
الورقية  ال�سحافة  تاأثر  املالك حول  خالد 
ال��ق��دمي��ة ب��الإع��الم اجل��دي��د، حيث اأج��اب 
اأك��ر  يف  الق�سية  ه��ذه  تناق�ص  م��ا  »دائ��م��ا 

وطالب  الإعالميون  فيها  �سارك  والأ�سئلة 
وطالبات ق�سم الإعالم ومن�سوبو اجلامعة، 
دارت معظمها حول ال�سحافة الإلكرتونية 
والإع��������الم اجل���دي���د وب��ع�����ص امل��و���س��وع��ات 

الأخرى.
 وك����ان م��ن اأب����رز امل���داخ���الت، ���س��وؤال 
ال����دك����ت����ور ع���ب���دال���رح���م���ن امل��ح�����س��ن��ي ع��ن 
م�����س��ت��وى احل����ري����ة يف ���س��ح��اف��ة الأف�������راد 
ال�سحفية،  امل��وؤ���س�����س��ات  ب�سحافة  م��ق��ارن��ة 
اأ�سبه  حيث رد املالك باأن »�سحافة الأفراد 
ب��ال�����س��ح��اف��ة الأدب���ي���ة، ح��ي��ث ك��ان��ت تعتمد 
ال�سحيفة  �سناعة  م��ن  اأك���ر  املقالة  على 
ت��ع��ت��م��د  اأن  وه������و  احل����دي����ث  مب���ف���ه���وم���ه���ا 
ع��ل��ى اخل���رب وال��ت��ح��ق��ي��ق وامل���ق���ال والق�سة 
احل���دث،  م��وق��ع  يف  واحل�����س��ور  ال�سحفية 
و�ساحة احلرية يف ذلك الوقت كانت كبرة، 
وامل��ت��اب��ع ل�����س��ح��اف��ة امل��م��ل��ك��ة يف ع��ه��د امللك 
م�ساحة  ه��ن��اك  اأن  �سيجد  ال��ي��وم،  ع��ب��داهلل 

فهناك  اململكة،  من موؤمتر ح�سرته خارج 
الإعالمية  املوؤ�س�س��ات  بع�ص  من  مبادرات 
الرحمة  ر�سا�سة  اإط��الق  لعدم  اخل��ارج  يف 
ع��ل��ى ال�����س��ح��اف��ة ال���ورق���ي���ة، ووج�������دوا اأن 
اأف�������س���ل ���س��ي��غ��ة ل���ذل���ك ه���ي ال����ت����زاوج بني 
ال�����س��ح��اف��ة  اأن  مب���ع���ن���ى  ال�������س���ح���اف���ت���ني، 
ال��ورق��ي��ة ت��ق��دم خ��دم��ات��ه��ا ل��الإل��ك��رتون��ي��ة 
والعك�ص، ومن خالل جتربت�ي يف �سحيفة 
بالن�سبة  ال��وق��ت مبكرا  ي��زال  اجل��زي��رة، ل 
من  هناك  ولكن  الإل��ك��رتون��ي��ة،  لل�سحافة 
اأج�����ل تهيئة  م���ن  ال�����س��ح��اف��ت��ني  ي��ع��م��ل يف 
العمل  راأ����ص  على  ليكون  م�ستقبال  نف�سة 
اختفى  لو  فيما  الإلكرتونية  ال�سحافة  يف 

الوه��ج املوجود الآن لل�سحافة الورقية«.
حت���ري���ر  رئ����ي���������ص  زي�����������ارة  خ�����ت�����ام  ويف 
»اجلزيرة« للجامعة، زار مقر �سحيفة »اآفاق« 
حيث التقى الفريق العامل فيها واطلع على 

منجزاتها وم�سرة العمل فيها.
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األطفال

العملية  ال��رتب��ي��ة  م��ك��ت��ب  اأق�����ام 
ب����ال����ت����ع����اون م�����ع ق�������س���م ري���ا����ص 
الأط������ف������ال زي�����������ارات م���ي���دان���ي���ة 
ل��ط��ال��ب��ات ال��ق�����س��م اإل�����ى ري��ا���ص 
اأع�ساء  اإح���دى  برفقة  الأط��ف��ال 

هيئة التدري�ص يف كل زيارة.
وي����ه����دف ال����ربن����ام����ج اإل����ى 
ال�ستفادة  م��ن  الطالبة  متكني 
م���ن م�����س��اه��دة ال��ع��م��ل ال��ف��ع��ل��ي 
ب��ال��رو���س��ة، واحل���د م��ن الرهبة 
ال���رو����س���ة. كما  ال��ع��م��ل يف  م���ن 
التي  وامل��و���س��وع��ات  ال��ربام��ج  اأن 
اأن  يقدمها الطالبات من �ساأنها 

تفيد مدار�ص الرو�سة.
هناء �آل �سرور

المركز الجامعي
بالسامر

ت��ن��ظ��م ط��ال��ب��ات م�����س��ل��ى امل��رك��ز 
اجل���ام���ع���ي ل���درا����س���ة ال��ط��ال��ب��ات 
ال�����س��ام��ر  برنامج )فريق  ب��ح��ي 
عميدة  بح�سور  فتيات(،  ب�سمة 
القرين  �سنيفاء  الدكتورة  املركز 

واأع�ساء الفريق.
ب�سمة  »ف���ري���ق  اأن  ي���ذك���ر 
ف��ت��ي��ات« ب��رن��ام��ج ح���واري متنوع 
ي���ه���دف اإل������ى ت���وع���ي���ة وت��ث��ق��ي��ف 
الإ����س���الم���ي،  الفتيات بالدين 
اإل���������ى  التحفيز  ب�����الإ������س�����اف�����ة 
وال��ت�����س��ج��ي��ع ع���ل���ى الإب����������داع يف 
جم������الت خم��ت��ل��ف��ة م����ن خ���الل 
الناجحني  بق�س�ص  ال�ست�سهاد 
والناجحات واملبدعني واملبدعات 
وع����ر�����ص من�������اذج ل�����س��خ�����س��ي��ات 

ا�ستطاعت اأن ت�سل لأهدافها.

المركز الجامعي
بالسامر

اأق������������������ام امل���������رك���������ز اجل�����ام�����ع�����ي 
لختبار  الإع���داد  بال�سامر دورة 
ال���ق���ي���ا����ص ل��������طلب وط���ال���ب���ات 
ال�������س���ف���ني ال������ث������اين وال����ث����ال����ث 
ال���ث���ان���وي، ل��ت��اأه��ل��ي��ه��ن ل��دخ��ول 
ال���ق���درات، وذل��ك   اخ��ت��ب��ار قيا�ص 
ب����اإ�����س����راف وم���ت���اب���ع���ة م����ن ق��ب��ل 
لدرا�سة  اجلامعي  املركز  عميدة 
الطالبات  الدكتورة �سنيفاء بنت 
حممد القرين والفريق الإداري 

والأمني من عمادة املركز.
�أريج ع�سريي

العلوم واآلداب
ببلقرن

ا�����س����ت���������س����اف����ت ك����ل����ي����ة ال����ع����ل����وم 
يف  م����وؤخ����را،  ب��ب��ل��ق��رن،  والآداب 
ب��ال��ك��ل��ي��ة، عميدة  اآم��ا���س��ي  ق��اع��ة 
ال��ق��ب��ول وال��ت�����س��ج��ي��ل ال��دك��ت��ورة 
ح����ن����ان ال�������س���ع���ي���دي وط���ال���ب���ات 
يف  باملحافظة  ال��ع��ام��ة  ال��ث��ان��وي��ة 
ل���ق���اء ح�����س��رت��ه ع��م��ي��دة ال��ك��ل��ي��ة 
ال���دك���ت���ورة ع��ال��ي��ة ب��ن��ت ���س��ال��ح 
ال���ق���رين. ون��اق�����ص ال��ل��ق��اء ال��ذي 
ثانوية  طالبة   348 منه  ا�ستفاد 
وع�����دد م���ن امل����در�����س����ات، حم���اور 
منها: حتديد مواعيد الت�سجيل 
امل��ب��ا���س��ر واآل���ي���ات���ه، و����س���رح ط��رق 
ال��رت���س��ي��ح وم���راح���ل���ه، وحت��دي��د 
للقبول، وعر�ص  املوؤهلة  الن�سبة 

لطريقة الت�سجيل وخطواته.

كليتا اآلداب
والتربية للبنات

والإر�ساد  التوجيه  وحدة  اأقامت 
الآداب  ب���ك���ل���ي���ت���ي  ال�����ط�����الب�����ي 
احتفال  باأبها  للبنات  والرتبية 
ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي مل��ه��ن��ة اخل��دم��ة 
الج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة، ا����س���ت�������س���اف���ت 
ف��ي��ه اأخ�������س���ائ���ي���ات اج��ت��م��اع��ي��ات 
ميثلن  امل��ه��ن��ة  يف  م��ت��خ�����س�����س��ات 
ال�������دور الج���ت���م���اع���ي���ة ال��ت��اب��ع��ة 
ل������وزارة ال�������س���وؤون الج��ت��م��اع��ي��ة 
الفتيات،  رعاية  موؤ�س�سة   « وهي 
دار  الإج��ت��م��اع��ي��ة،  ال��رع��اي��ة  دار 
احل���م���اي���ة الج��ت��م��اع��ي��ة، م��رك��ز 

التاأهيل ال�سامل«.
اأخ�سائية  كل  وا�ستعر�ست 
م��ه��ام��ه��ا واأدواره�����������ا يف ت��ف��ع��ي��ل 
اجلهة  يف  الجتماعية  اخل��دم��ة 
ال����ت����ي ت���ت���ب���ع���ه���ا، ع�����رب ع���رو����ص 

بوربوينت واأفالم وثائقية.
و�����س����ك����رت ع���م���ي���ة ال��ك��ل��ي��ة  
ح�����س��ن  اآل  خ���ري���ة  ال����دك����ت����ورة 
الأخ�������س���ائ���ي���ات الج��ت��م��اع��ي��ات 
و���س��ل��م��ت ل���ه���ن ����س���ه���ادات ���س��ك��ر 

تقديرا مل�ساركاتهن.
هناء �آل �سرور

كليتا اآلداب
والتربية للبنات

حت����ت رع����اي����ة م���ك���ت���ب الإع�������الم 
والعالقات العامة بكليتي الآداب 
اأق��ام��ت   ب��اأب��ه��ا  للبنات  وال��رتب��ي��ة 
الدكتورة منى عبد الواحد دورة 
تدريبية لأع�ساء هيئة التدري�ص 
والطالبات بعنوان  وامل��وظ��ف��ات 

»م�سكالت الطفولة«.
وت������ن������اول������ت امل����ح����ا�����س����رة 
الطفولية  امل�����س��ك��الت  م�سببات 
والطرق  معها  التعامل  وكيفية 
ال�سحيحة لتجاوزها، ووزعت يف 

ختامها �سهادات على احل�سور.

العلوم الطبية
التطبيقية بالنماص

يف اإط������ار ن�����س��رث��ق��اف��ة اجل�����ودة، 
واجلودة  التطوير  وحدة  اأقامت 
بالنما�ص  والآداب  العلوم  بكلية 
ور����س���ة ع��م��ل ب��ع��ن��وان »م���ه���ارات 
ال��ت��ف��ك��ر الإي����ج����اب����ي« ق��دم��ت��ه��ا 
باباكر،  عبداهلل  هاجر  الدكتورة 
حت����ت رع����اي����ة ع���م���ي���دة ال��ك��ل��ي��ة 

الأ�ستاذة فاطمه حممد فايز.
 �أبر�ر �لنعمي

العلوم الطبية
التطبيقية بالنماص

واك����ب����ت ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 
التطبيقية للبنات بالنما�ص يوم 
العام  لهذا  اخلليجي  التمري�ص 
عددا  �سم  باحتفال   1435-1434
ال�����س��ح��ي��ة بجهود  م���ن الأرك������ان 
من طالبات الكلية وبتنظيم من 

جلنة الن�شاط غري املنهجي.
وا������س�����ت�����ق�����ط�����ب امل����ع����ر�����ص 
كبرا  ع����ددا  للحفل  امل�����س��اح��ب 

من الزائرات. 
 �سر�ء�آل خالد
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العلوم واآلداب
بخميس مشيط

والآداب  العلوم  كلية  ا�ست�سافت 
)جممع 1(،  م�����س��ي��ط  ب��خ��م��ي�����ص 
م���وؤخ���را،  م��ن��دوب��ة م��ع��ر���ص رام 
هدى  املنتجة الأ�ستاذة  ل��الأ���س��ر 
ال�������س���ه���راين،  وذل�����ك ل��ل��ت��ع��ري��ف 
واك�����ت�����������س�����اف  رام  مب�����ع�����ر������ص 
امل����واه����ب ال���ت���ي مي��ك��ن��ه دع��م��ه��ا. 
من�سورات  ت��وزي��ع  اللقاء  و�سهد 
ع��������ن امل������ع������ر�������ص واإع���������الن���������ات 
ي��ذك��ر  وبرو�سورات  تعريفية. 
املنتجة   ل��الأ���س��ر  رام  معر�ص  اأن 
 18 )م��ن  ال�سعوديات  ي�ستهدف 
�سنة فما ف��وق( وي��دع��م الأف��ك��ار 
والأن�������س���ط���ة ال���ت���ي ت���ت���ق���دم ب��ه��ا 

الطالبات. 



خارطة األخبار

عسير
سراة عبيدة

ظهران الجنوب

تثليث

رجال ألمع

محايل

بلقرن

تنومة

بيشة

خميس مشيط

أحد رفيدة

النماص

أبها

نادي البرامج
المشتركة

اأق�����ام ن����ادي ال���ربام���ج امل�����س��رتك��ة 
ال��ط��رق  »ب��ع�����ص  ب���ع���ن���وان  دورة 
امل��و���س��ل��ة ل��ل��ن��ج��اح« ق��دم��ه��ا اأح��د 
ط������الب ال�����ربام�����ج امل�������س���رتك���ة. 
وه���دف���ت ال�������دورة اإل�����ى ت��ط��وي��ر 
وتو�سيع مدارك الطالب للرقي 
مب�ستوياتهم الدرا�سة. كما نظم 
ال����ن����ادي ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال���ن���ادي 
الهند�سي باجلامعة دورة للر�سم 
ال��ه��ن��د���س��ي ا���س��ت��ه��دف��ت ط���الب 
اأق�سام الهند�سة، وقدمها املن�سق 
الدكتور  الهند�سي  الر�سم  مل��ادة 

ال�سيد حميي.

عمادة شؤون
الطالب

تنظمها  التي  الفعاليات  �سمن 
وك���ال���ة ع���م���ادة ����س���وؤون ال��ط��الب 
دورة  اأقيمت  واجل���ودة  للتطوير 
باملدرجات  والإلقاء  العر�ص  فن 
امل���رك���زي���ة ب���اجل���ام���ع���ة ب��ت��ق��دمي  
امل�����درب ع��ب��دال��رح��م��ن ال���داي���ل. 
ع��دد كبر  ال���دورة  وا�ستفاد م��ن 
م��ن ط���الب وط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة 
وجم�����م�����وع�����ة م�������ن امل����وظ����ف����ني 

واملوظفات.

نادي
المسرح

نظم  نادي امل�سرح بعمادة �سوؤون 
»ف���ن  ب����ع����ن����وان  دورة  ال����ط����الب 
ال��ت��م��ث��ي��ل والإخ�������راج امل�����س��رح��ي« 
ا�ستمرت خم�سة اأيام على امل�سرح 
اجل���ام���ع���ي ب���ق���ري���ق���ر، وق��دم��ه��ا 
امل���خ���رج امل�����س��رح��ي ع�����ادل زك���ي.  
وتاأتي �سمن  �سعي عمادة �سوؤون 
ال��ط��الب لإب���راز م��واه��ب طالب 

اجلامعة وتطويرها.

نادي 
التوستماسترز 

ال��ت��ق��ى ن�����ادي ال��ت��و���س��ت��م��ا���س��رتز  
�سوؤون  بعمادة  لالأن�سطة  التابع 
ال������ط������الب ب����اجل����ام����ع����ة  ن������ادي 
اأب���ه���ا ال��ع��رب��ي ل��ل��ت��و���س��ت��م��ا���س��رتز 
التدريب  Toastmastersبقاعة 
ب�������س���رك���ة ال����ك����ه����رب����اء ل��ل��ق��ط��اع 
اجل���ن���وب���ي. ورح�����ب ن�����ادي اأب��ه��ا 
بالزيارة واعتربها بداية موفقة 
ال��ن��ادي��ني، وتخلل  ب��ني  ل��ت��ع��اون 

اللقاء عدد من الربامج.

عمادة شؤون
الطالب

ب���ال���ت���ع���اون م����ع ع����م����ادة ����س���وؤون 
ال����ط����الب ب���اجل���ام���ع���ة، اأط��ل��ق��ت 
م��وؤخ��را   ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة 
»احل��م��ل��ة ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة ل��الب��ت��ك��ار 
وري���ادة الأع��م��ال )اأف��ك��ار.. ري��ادة 
وابتكار(. تاأتي هذه احلملة التي 
خمتلف  يف  اجلامعات  ت�ستهدف 
م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة، يف اإط����ار �سعي 
املعرفة  جمتمع  ل��ب��ن��اء  ال�����وزارة 
والق��ت�����س��اد امل���ع���ريف، ك��م��ا ت��اأت��ي 
البتكارات  باأهمية  منها  اإمي��ان��ا 

يف نه�سة ال�سعوب.

كليتا العلوم
 واآلداب محايل

والآداب  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ت��ا  اأق���ام���ت 
وامل����ج����ت����م����ع مب����ح����اي����ل ع�����س��ر 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ك��ل��ي��ة ال�����س��ري��ع��ة 
ب��اأب��ه��ا برناجما  واأ���س��ول ال��دي��ن 
بعنوان » اآفة الع�سر: املخدرات« 
ب��ح�����س��ور ع��م��ي��د ك��ل��ي��ت��ي ال��ع��ل��وم 
ال���دك���ت���ور  وامل���ج���ت���م���ع  والآداب 
حم����م����د ب�����ن ن����ا�����س����ر ال����ق����رين، 
عبد  الدكتور  من  كل  وم�ساركة 
ال��رح��م��ن ب���ن خ�����س��ي��ف ال��ق��رين 
وال�������دك�������ت�������ور حم�����م�����د ب���ل���خ���ر 
ال���راج���ح���ي. ون��اق�����ص ال��ربن��ام��ج 
واأ�سباب  املخدرات  منها:  حماور 
النف�سية  واأ���س��راره��ا  انت�سارها 
والج��ت��م��اع��ي��ة و���س��ب��ل ال��وق��اي��ة 
من  كبرا  تفاعال  و�سهد  منها، 
هيئة  واأع�����س��اء  الكليتني  ط��الب 

التدري�ص.

فرع الجامعة
محايل عسير

نظمت اإدارة  الن�شاط الطالبي 
بفرع اجلامعة يف حمايل ع�سر 
داخ��ل  م��ف��ت��وح��ا  ترفيهيا  ل��ق��اًء 
ثقافية  م�سابقات  �سمل  الكلية 
وح����رك����ي����ة وع����ر�����س����ا مل����واه����ب 
يف ال�����س��ع��ر ال���ع���رب���ي ال��ف�����س��ي��ح 
وال���������س����ع����ر ال����ع����ام����ي امل��������وروث 
وال��ت��ق��دمي والإن�����س��اد.  يف ختام 
على  اجلوائز  توزيع  مت  احلفل 

احلا�سرين.

كلية الطب

ي������زور ق�����س��م ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ط��ب��ي 
هيئة  ع�سو  حاليا،  الطب  بكلية 
ال��ت��دري�����ص ب��ج��ام��ع��ة ���س��ن��دي يف 
ال�سودان الأ�ستاذ الدكتور م�سود 
اإ����س���ح���اق، ل��ت��ق��دمي حم��ا���س��رات 
ع���ل���م���ي���ة ا����س���ت���ه���ل���ه���ا ب�����واح�����دة 
ع����ن  »ك��ي��ف��ي��ة اإع������داد الأه�����داف 
التثقيفية للمقررات الدرا�سية«.

و���س��ارك اإ���س��ح��اق اأي�����س��ا  يف 
 ،OSCE  ور�سة عمل عن اختبار
زي��ارت��ه  ت�ستمر  اأن  امل��ق��رر  وم���ن 
����س���ه���را ي����ق����وم ف����ي����ه  مب���راج���ع���ة 
اجلديد  املنهج  مقررات  وتقييم 

لكلية الطب.

مركز 
الجامعة

املقبل،  الثنني  اجلامعة،  تنظم 
»اج��ت��م��اع جم��ل�����ص اأم���ن���اء م��رك��ز 
ح���وك���م���ة ال���������س����رك����ات« مب��ب��ن��ى 
الإدارة العامة، ملناق�سة عدد من 
الأمور كاملوازنة العامة للمركز، 
واع��ت��م��اد ال��ه��ي��ك��ل ال���ع���ام مل��وؤ���س��ر 
احل���وك���م���ة، واع���ت���م���اد ال��الئ��ح��ة 

التنظيمية للمركز. 
الجتماع  �سيتم خالل  كما 
اإع������الن امل���واف���ق���ة ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام 
الإل����ك����رتوين مل��وؤ���س��ر احل��وك��م��ة، 
وامل�����واف�����ق�����ة ع����ل����ى ال��ت�����س��ح��ي��ح 

النهائي له. 

ين
لبن

ت ا
ليا

ك
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إستطالع

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

وكالء وعمداء يثمنون التظاهرة الثقافية

معرض ومؤتمر التعليم العالي..
الشرق والغرب تحت سقف واحد
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إستطالع
استطالع: منصور كويع

مرعي  الدكتور  خالد  امللك  جامعة  وكيل 
م�ساركات  على  اأ���س��رف  ال���ذي  القحطاين 
اجل��ام��ع��ة يف امل���وؤمت���ر وامل���ع���ر����ص ال����دويل 
اأكد  املا�سيني،  العامني  يف  العايل  للتعليم 
احلكومية  ال�سعودية  اجلامعات  جميع  اأن 
اإل��ى  امل���وؤمت���ر   والأه��ل��ي��ة �ست�سارك يف ه���ذا 
العامل  اأنحاء  خمتلف  من  جامعات  جانب 
م���ن ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة وك���ن���دا غ��رب��ا اإل���ى 

اليابان �سرقا.

400 جامعة عالمية
واأ�ساف مرعي م�سلطا ال�سوء على اأهمية 
امل��ن��ا���س��ب��ة »ب��ح��ك��م م��ع��ل��وم��ات��ي م���ن خ��الل 
امللك  جامعة  معر�ص  تنظيم  على  اإ�سرايف 
خ��ال��د يف ال��ع��ام��ني امل��ا���س��ي��ني ي�����س��ارك يف 
املعر�ص واملوؤمتر ما يربو على 400 جامعة 
ع��امل��ي��ة، واجل��ام��ع��ات احل��ا���س��رة يف امللتقى 
ولي�ص  الأول���ى،  بالدرجة  منتقاة  جامعات 
عقد  لإع���الن  ا�ستجابة  جم��رد  ح�سورها 
جامعات  اإل  للملتقى  ي��اأت��ي  ف��ال  امل��وؤمت��ر، 
م���ت���م���ي���زة، وي����ق����ام ع���ل���ى ه���ام�������ص امل���وؤمت���ر 
وامل��ع��ر���ص ك��ث��ر م���ن امل��ح��ا���س��رات املهمة 
والرتبوية  الأكادميية  العملية  حول  جدا 
واملحا�سرات  وال��وط��ن.   العايل  والتعليم 
الإط���الق،  على  ع��ادي��ون  اأن��ا���ص  يلقيها  ل 
العامل  م�ستوى  على  وعلماء  مفكرون  بل 

واململكة العربية ال�سعودية«.
املوؤمتر  اأهمية  عن  �سوؤال  على  وردا   
ل��ل��راغ��ب��ني يف الب���ت���ع���اث اخل����ارج����ي، ق��ال 
من  كثرا  املعر�ص  »يتيح  اجلامعة  وكيل 
اأبنائنا  اإج�����راءات  يف  خ��ا���س��ة  الت�سهيالت 
���س��واء عن  ال��راغ��ب��ني يف الب��ت��ع��اث  وبناتنا 
اأم من  ط��ري��ق ب��رن��ام��ج خ����ادم احل���رم���ني 
معيدي  اأم  اخل��ا���ص  ح�سابه  ع��ل��ى  يلتحق 
وم����ع����ي����دات اجل����ام����ع����ات، ب���ح���ي���ث ي��ق��اب��ل 
اجلامعات  خمتلف  البتعاث  يف  الراغبون 
عن  معها  ليبحث  والأورب���ي���ة  الأم��ري��ك��ي��ة 
اجلامعة  يف  الدرا�سة  اآل��ي��ات  وع��ن  القبول 
التي يرغب يف اللتحاق بها دون احلاجة 
ق��د يطول  ال��ت��ي  اجل��ام��ع��ات  اإل���ى مرا�سلة 
اإلى ثالثة  �سهرين  رد قبولها من  انتظار 
�سهور، ويف الغالب حت�سر هذه اجلامعات 
تلك  من  اإدراك���ا  القبول،  م�سوؤولو  ومعها 

اجلامعات  الهدف الأ�سا�سي من املوؤمتر.
وم���ن امل���ع���روف اأن ه���ذه اجل��ام��ع��ات 
اململكة  داخ��ل  النظام  عن  نظامها  يختلف 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة لأن ك��ل ج��ام��ع��ة لها 
ا�ستقالليه خا�سة ولها ذمة مالية و نظام 
يف درا�ستها، وعليه فال ت�ستطيع اأن جتمع 
الوليات  بني نظامني مثال يف جامعة يف 
ويف  بريطانيا  يف  اأو  امل��ت��ح��دة  الأم��ري��ك��ي��ة 

اليابان مثال وال�سني«.
وم���ن م��ي��زات امل���وؤمت���ر اأي�����س��ا ح�سب 
ذاته  البلد  »اأنه يجمع بني ثقافات  مرعي 
من�سوبو  مثال  يجتمع  املثال  �سبيل  فعلى 
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د وحت���دي���دا ي��ج��ب اأن 
الذين  واملحا�سرين  املعيدين  على  نركز 
زال��وا يبحثون عن قبول فيتم جمعهم  ل 
ومن  �سعود  امل��ل��ك  جامعة  م��ن  بزمالئهم 
عبدالعزيز  وامل��ل��ك  في�سل  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة 
ال�سمال،  من  ال�سمالية  احل��دود  وجامعة 
اأفكار كثرة  اآراء وتلقيح  تبادل  ويبداأ هنا 

يف هذا اللتقاء«.

أكبر مشاركة
وتابع »ومن الفوائد الأخرى لهذا املوؤمتر 
بني  ال�سراكة  اتفاقيات  م��ن  كثر  توقيع 
مهم  وهذا  العاملية،  واجلامعات  جامعاتنا 
اإل���ى اأب��ع��د احل�����دود، ول ي��ت��م ت��وق��ي��ع تلك 
التفاقيات اإل حتت اإ�سراف وزارة التعليم 
الذي  ال�سخ�ص  �سمان  يتم  بحيث  العايل 

ميثل اجلامعة يف توقيع التفاقيات.
اأم����ا ع��ل��ى م�����س��ت��وى اجل��ام��ع��ة، فقد 
كانت اأكرب جامعة �ساركت يف هذا التجمع 

يف ال��ع��ام��ني امل��ا���س��ي��ني، وه�����ذا ن���اب���ع من 
كبر  جزء  ح�سور  على  ال�سديد  حر�سها 
والطالبات،  الطالب  وبناتها  اأبنائها  من 
كانت  امل�ساركة  اأن  كله  ه��ذا  م��ن  والأه����م  
على م�ستوى القيادة باجلامعة اأي معايل 
م�ستوى  وعلى  وال��وك��الء  اجلامعة  مدير 
ال�����س��ف ال��ث��اين األ وه���م ال��ع��م��داء بحيث 
امل�ساركة  لهم  ي�سبق  مل  من  دائما  ينتقى 

منهم«.
 واختتم وكيل اجلامعة قائال »اأمتنى 
اأو املوؤمتر الدويل  اأن ي�ستمر هذا املعر�ص 
لأنه وا�سح اأنه يحقق اأهدافا تعود بالنفع 
على اجلامعات وعلى وزارة التعليم العايل 

والبلد ب�سفة عامة«

إضافة عظيمة
لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل  و�سف  جهته  من 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال����دك����ت����ور حم���م���د ب����ن ع��ل��ي 
احل�سون املعر�ص واملوؤمتر الدويل للتعليم 
عظيمة  واإ�سافة  رائ��دة  فكرة  باأنه  العايل 
خل��دم��ة امل��ج��ت��م��ع، وحت����دث ع���ن جت��رب��ت��ه 
يف ه��ذا ال�����س��دد ق��ائ��ال »���س��ارك��ت اأك���ر من 
م��رة يف ه��ذا امل��وؤمت��ر ب�سفتي واح��دا ممن 
ولكن  العايل  التعليم  وزارة  بظل  ي�ستظل 

ال�سنة نظرا  ه��ذه  اأ���س��ارك يف  ل��الأ���س��ف مل 
اجلامعة  تخ�ص  ب��اأم��ور  ان�سغايل  لتزامن 

مع فرتة اإقامة املوؤمتر«.
اأه���داف وزارة  اإل��ى  وت��ط��رق احل�سون 
التعليم العايل من وراء  املوؤمتر،  ملخ�سا 
م��ن��ه��ا:  اأم�������ور  يف  الأه����������داف،  اأي  اإي�����اه�����ا، 
حم���اول���ة ال���رف���ع م���ن ���س��ق��ف ال���وع���ي ل��دى 
ال���س��ت��ف��ادة  ال�����س��ع��ودي م��ن خ���الل  ال�سعب 
من املفكرين ومن�سوراتهم وحما�سراتهم، 
وحتقيق التعارف والتوا�سل بني اجلامعات 
اأج���ل خ��دم��ة �سريحة مهمة ج��دا من  م��ن 

هذا املجتمع.
وت��اب��ع ي��ق��ول »م��ن اأه���م الأم����ور التي 
ال�سريفني:  احل��رم��ني  خ���ادم  اإليها  ي�سعى 
الهتمام  خ��الل  م��ن  ال�سعب  ه��ذا  تثقيف 
العربية  اململكة  يف  لي�ص  العليا  بالدرا�سات 
ال�سعودية فقط بل باإتاحة فر�ص البتعاث 
ق��در من  اأك���رب  املتقدمة لنيل  ال���دول  اإل���ى 
للمعر�ص  اأن  يف  ول�سك  وامل��ع��ارف،  العلوم 
دورا ف��اع��ال يف حم��اول��ة حت��دي��د اأط���ر هذا 
هذا  رواد  حتفيز  ال��وق��ت  نف�ص  ويف  املنحى 
امل��ع��ر���ص وت��ث��ق��ي��ف��ه��م م���ن اأج����ل الل��ت��ح��اق 
ب��اجل��ام��ع��ات ال��ع��امل��ي��ة مل���ن حت��ق��ق��ت فيهم 

�شروط قافلة االبتعاث«.

ت�سجل  اأن اجلامعة  واأو�سح احل�سون 
ح�����س��وره��ا يف امل���وؤمت���ر ب��ج��ن��اح خ��ا���ص بها 
تعر�ص من خالله اأهم منجزاتها العلمية 
م�ساركات  اأه��م  »وم��ن  واأ���س��اف  واخلدمية، 
اجلامعة التي اأ�سرف عليها يف هذا املوؤمتر:  
ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة م��ع م��رك��ز امل��ل��ك ع��ب��داهلل 
للغة العربية بح�سور معايل وزير التعليم 

العايل«.

تبادل الخبرات
يف ال�سياق، اأو�سح وكيل اجلامعة للدرا�سات 
ال��ع��ل��ي��ا وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ال��دك��ت��ور اأح��م��د 
منها،  لأ�سباب  املوؤمتر مهم جدا  اأن  طاهر 
اأكرب عدد ممكن من اجلامعات  اأنه يجمع 
اخلربات  تبادل  بهدف  وال�سعودية  العاملية 
العايل  التعليم  تهم  م�سائل  يف  بينها  فيما 
وع���ق���د ال���ت���ع���اون والت���ف���اق���ي���ات ب���ني تلك 
امللك  بجامعة  احلديث  وخ�ص  اجلامعات. 
خالد  قائال »التقت بالعديد من اجلامعات 
الأم���ري���ك���ي���ة والأوروب������ي������ة وع���ق���دت معها 
اأي�سا  وللجامعة  التفاقيات،  من  العديد 
جامعة  م��ع  الثالثة  مرحلتها  يف  اتفاقية 
لتطوير   « ق��ن  ق��رون��ن  جامعة   « هولندية 

املناهج يف كلية احلا�سب الآيل«.

نهضة التعليم العالي 
اإل����ى ذل����ك، ع��ل��ق م�����س��اع��د وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة 
امل�ست�سفى  ت�����س��غ��ي��ل  اإدارة  ع��ل��ى  امل�������س���رف 
�سعد  بن  خالد  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعي 
اآل جلبان، فقال »ياأتي هذا املنتدى ال�سنوي 
حتت رعاية كرمية من لدن خادم احلرمني 
اهلل،  حفظه  رع��اي��ت��ه،  �سياق  يف  ال�سريفني 
ليجتمع  باململكة،  العايل  التعليم  لنه�سة 
الباحث  ال��ع��ل��م  ط��ال��ب  واح���د  �سقف  حت��ت 
اجلامعات  اأك��ر  وع��ن  الفر�ص  اأف�سل  عن 
حتقيقا ملا يطمح اإليه، واأ�ساتذة اجلامعات 
اأج��واء  وخلق  اخل��ربات  لتبادل  وقياديوها 

التعاون والتكامل.
الأ�سرة  ل��رب  املعر�ص  »يتيح  واأ���س��اف 
اإم��ك��ان��ي��ة ال��ت��ع��رف ع��ل��ى م���ا ل���دى ال�����س��رق 
والغرب من مدار�ص علمية من خالل زيارة 
واح����دة ل��ل��م��ع��ر���ص، ك��م��ا ي��ت��م ع��ل��ى هام�ص 
لتوقيع  فر�ص  امل�ساحب  واملعر�ص  املوؤمتر 
التوا�سل  ج�سور  وبناء  التعاون  اتفاقيات 
بني اجلامعات الداخلية واخلارجية وعقد 
ور����ص ال��ع��م��ل وامل��ح��ا���س��رات ح��ي��ث يناق�ص 
ف��ي��ه��ا م��و���س��وع��ات ت��ه��م ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 
وتوجهات  وحت��دي��ات  ثقافات  على  ت�ستمل 

علمية خمتلفة«.

ووا�سل »اإن هذا املوؤمتر ال�سنوي قد 
خارطة  على  مركزيا  موقعا  لنف�سه  ر�سم 
امل��ن��ت��دي��ات ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي حت��ر���ص ك��اف��ة 
واملهتمون  والأف����راد  العلمية  املوؤ�س�سات 
ع��ل��ى ح�����س��وره وامل�����س��ارك��ة ف��ي��ه والإف�����ادة 

وال�ستفادة منه«.
اأ���س��اد  �سبقه،  مل��ا  م�سابه  م��وق��ف  ويف 
الدكتور  وال��رتج��م��ة  اللغات  كلية  عميد 
عبد اهلل ملهي باملنا�سبة، وبني اأنها بادرة  
تعمل  ال��ع��ايل،   التعليم  وزارة  م��ن  طيبة 
والعاملية  ال�سعودية  اجلامعات  جمع  على 
حت���ت م��ظ��ل��ة واح������دة ل���ت���ب���ادل اخل����ربات 

والآراء من خاللها.
امل��وؤمت��ر يعد فر�سة  اأن  واأك��د ملهي 
ع��ظ��ي��م��ة لأب�����ن�����اء ال����وط����ن ل��الح��ت��ك��اك 
مبختلف  وال��ع��امل��ي��ة  املحلية  ب��اجل��ام��ع��ات 
خطوة  ه��ي  و«  وتخ�س�ساتها،   اأن��واع��ه��ا 
جيدة من وزارة التعليم العايل التي داأبت 
ع��ل��ى ع��ق��د ه���ذا امل��وؤمت��ر ك��ل �سنة حر�سا 
منها على خدمة طالب وطالبات اململكة 
وم�ستقبله،  ال���غ���ايل  ال���وط���ن  ه���ذا  اأب���ن���اء 
العريقة  اجلامعات  من  ع��دد  با�ستقطاب 
حتت مظلة واح��دة لال�ستفادة من ور�ص 
ال��ع��م��ل وامل��ح��ا���س��رات ال��ت��ي ت��ق��ام يف ه��ذا 
ال���ل���ق���اء. واأرج�������و  م���ن اهلل ع���ز وج����ل اأن 
تقدمي  يف  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  ت�ستمر 

مثل هذه البادرة احل�سنة يف كل �سنة«.
وث��م��ن ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ط���ب الأ���س��ن��ان 
املنا�سبة   ال�����س��ه��راين  اإب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور 
وقال »  ل �سك يف اأن مثل هذه املوؤمترات 
عملية  يف  ك��ب��رة  اأه��م��ي��ة  ذات  ال���دوري���ة 
ال��ع��ايل  التعليم  م�����س��ت��وى  ورف���ع  ت��ط��وي��ر 
يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة، وه���ذه 
ع��ل��ى ج��ه��ة مثل  ب��غ��ري��ب��ة  ال���ب���ادرة لي�ست 
على  حتر�ص  التي  العايل  التعليم  وزارة 
تنمية املجتمع وتنمية معارفه و مداركه 
و  املجتمع  رق���ي  يف  ي�سهم  مم��ا  العلمية، 

الوطن كافة«.
واخ���ت���ت���م ق���ائ���ال »وع����ل����ى امل�����س��ت��وى 
ال�سخ�سي، تعد هذه هي امل�ساركة الأولى 
يل يف هذا املعر�ص واملوؤمتر،  وكلي اأمل و 
تفاوؤل باأن تعود هذه امل�ساركة علينّ وعلى 
بالنفع  وط��ال��ب��ات��ه��ا  اجل��ام��ع��ة وط��الب��ه��ا 

والفائدة«.

استعدادات ومشاركات
اجلامعة  يف  ال��ن��دوات  مكتب  م�سرف  اأم��ا 
الدكتور حممد ال�سفحي،  فقد قال »هذه 
وامل��وؤمت��ر  امل��ع��ر���ص  يف  الثانية  م�ساركتي 
اجلامعة  م�ستوى  ع��ل��ى  اأم����ا   ال��دول��ي��ني، 
حيث  لها  اخلام�سة  امل�����س��ارك��ة  ه��ي  ف��ه��ذه 
للتظاهرة  ال�سابقة  الن�سخ  ك��اف��ة  واك��ب��ت 

الثقافية الدولية«.
�سبقت  ال���ت���ي  ال����س���ت���ع���دادات  وع����ن 
عقدت  جلنة  تكوين  مت    « ق��ال  امل�ساركة 
تلقي  منذ  اج��ت��م��اع��ات  خم�سة  م��ن  اأك���ر 
ب�����س��اأن  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  خ���ط���اب 
م�ساركة اجلامعات،  ويف تلك الجتماعات 
للموؤمتر  ال��ف��ع��ل��ي  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ر���س��م   مت 
ومل�����س��ارك��ة اجل��ام��ع��ة، وت�����س��ارك اجلامعة 
اأكر  تنظم  اإنها  حيث  فعالية  من  باأكر 
من ثماين ور�ص تقدمها �سمن برناجمها 
اخلا�ص،  اإلى جناحها  اإ�سافة  املوؤمتر،  يف 
وي�سارك عدد من اأع�ساء هيئة التدري�ص 

والطالب والطالبات وعمداء الكليات«.
الكربى يف  الأهمية  »تكمن  واأ�ساف 
اإيجاد قبول للطالب واملعيدين الباحثني 
املاج�ستر  ب��درا���س��ات  القبول  فر�ص  ع��ن 
وال���دك���ت���وراه يف اجل���ام���ع���ات الأم��ري��ك��ي��ة 
والأورب�����ي�����ة، وه�����ذه ف��ر���س��ة ب��ح��د ذات��ه��ا 
الذين ل  البتعاث  الراغبني يف  اإن  حيث 
اأع�ساء  وج��ود  ي�ساعدهم  اللغة  يجيدون 
ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������ص اأ����س���ح���اب اخل������ربة يف 
عملية البحث عن القبول والتوا�سل مع 
اجلامعات احلا�سرة يف املعر�ص امل�ساحب 

للموؤمتر«.
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استطالع: سارة القحطاني  
وريم العسيري

����س���ه���د امل���ع���ر����ص وامل������وؤمت������ر ال������دويل 
م��ت��زاي��دا من  اإق��ب��ال  ال��ع��ايل  للتعليم 
الأك��ادمي��ي��ة  ب��ال�����س��وؤون  املهتمني  ق��ب��ل 
وال��ث��ق��اف��ي��ة ل��الط��الع ع��ل��ى اخل���ربات 
ال��ت��ي حققتها  ال��ع��ل��م��ي��ة  والإجن�������ازات 

اأعرق جامعات العامل.
واأرجع بع�ص من�سوبات اجلامعة، 
الإق��ب��ال  �سدة  »اآف����اق«،  ل���  ا�ستطالع  يف 
على التظاهرة الثقافية الدولية التي 
يح�سرها نحو 440 موؤ�س�سة اأكادميية 
اإل���ى حت���ول مت�سارع  ع��امل��ي��ة وحم��ل��ي��ة، 
اململكة  ت�سهده  املعرفة  جمتمع  نحو 
يف م��رح��ل��ت��ه��ا ال���راه���ن���ة.. وف��ي��م��ا يلي 

التفا�سيل:
ا�ستهلت وكيلة التطوير واجلودة 

الطالبات  لدرا�سة  اجلامعي  باملركز  
اجلري�سي  رح��م��ة  الأ���س��ت��اذة  بال�سامر 
اأه��م  ال��ع��ايل م��ن  التعليم  ق��ط��اع  ب���اأن 
القطاعات التي نالت الن�سيب الأكرب 
من دع��م  خ��ادم احلرمني ال�سريفني، 
الوطني  الهتمام  بحجم  م�ست�سهدة 
للتعليم  ال����دويل  وامل���وؤمت���ر  ب��امل��ع��ر���ص 

العايل.
وع���ل���ى م�����س��ت��وى ج���ام���ع���ة امل��ل��ك 
خ����ال����د، ق���ال���ت اجل���ري�������س���ي، ف���ق���د مت 
من  ت��دري�����ص  هيئة  ع�سو   77 تر�سيح 
خم��ت��ل��ف ك���ل���ي���ات اجل���ام���ع���ة وم�����ن يف 
حكمهم للم�ساركة وللح�سور، م�سرة 
اأن اجلامعة تهدف من وراء هذه  اإلى 
امل�����س��ارك��ة اإل���ى رف���ع ك��ف��اءة  خم��رج��ات 
التعليم وو�سائله باجلامعة من خالل 
ت���ب���ادل اخل�����ربات م���ع اأك����ر م���ن 440 

عار�سا حمليا ودوليا.

وث����م����ن����ت امل�����ح�����ا������س�����رة ب��ق�����س��م 
الأح���ي���اء ب��اجل��ام��ع��ة الأ����س���ت���اذة عبر 
الأح���م���ري ال��ف��وائ��د ال��ت��ي مي��ك��ن اأن 
والأك��ادمي��ي��ات  الأك��ادمي��ي��ون  يجنيها 
اأن���ه يتيح  »اأت��وق��ع  امل��وؤمت��ر قائلة  م��ن 
الأك����ادمي����ي  للمجتمع   ال���ف���ر����س���ة  
ل���ل���ت���ع���رف ع���ل���ى جن����اح����ات وجت������ارب 
العاملية  ال��ع��ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��وؤ���س�����س��ات 
وبخا�سة الراغبني يف البتعاث حيث 
الأنظمة  على  الط���الع  لهم  يت�سنى 
والإج������������راءات  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة مل��خ��ت��ل��ف 
ال����دول ال���رائ���دة يف ال��ت��ع��ل��ي��م، واأي�����س��ا 
ي�سهم يف تعريف اجلامعات ال�سعودية 
وم���ن�������س���وب���ي���ه���ا م�����ن اأع���������س����اء ه��ي��ئ��ة 
والنجاحات  اخلربات   على  التدري�ص 
مثل  ق��ادت  التي  العاملية  والإم��ك��ان��ات 
مب�ستواها  لالرتقاء  املوؤ�س�سات  ه��ذه 
تقدمها  الأكادميي وموا�سلة م�سرة 

وجناحها يف �ستى املجالت و�سينعك�ص 
هذا حتما مب�سيئة اهلل على خمرجات 

التعليم   يف وطننا العزيز«.

خطوة مهمة
الكيمياء  ق�سم  يف  املحا�سرة  وو�سفت 
الأ�ستاذة رباب احلكمي املوؤمتر الدويل 
امل��ه��م��ة يف  ب��اخل��ط��وة  ال��ع��ايل  للتعليم 
»ما  ل���  وت��ط��وره  ال��ع��ايل  التعليم  تقدم 
يت�سمنه من توا�سل وتبادل للخربات 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب����ني ����س���ف���وة م����ن اأع�����رق 
ال��ع��امل��ي��ة اخ���ت���رت طبقا  اجل���ام���ع���ات 

ملعاير علمية دقيقة«.
واأعربت رباب احلكمي عن اأملها  
امل���وؤمت���ر يف حم��ا���س��رات��ه  ي��رك��ز  اأن  يف 
منها   حم���اور  على  العلمية  ول��ق��اءات��ه 
ربط خمرجات التعليم ب�سوق العمل، 
وتفهم  الإن�سانية،  العالقات  وتعزيز 

من  للطالب  التوا�سلية  الحتياجات 
واأ���س��ادت  اخلا�سة.  الحتياجات  ذوي 
يف  ال��ع��ايل  التعليم  قطاع  ي�سهده  مب��ا 
املرحلة  وازده��ار يف  اململكة من تطور 
ال�سخي من  ال��دع��م  ال��راه��ن��ة يف ظ��ل 
امللك  ال�سريفني  خ��ادم احلرمني  لدن 

عبد اهلل بن عبد العزيز حفظه اهلل.
اأو�سحت  ذل���ك،  ع��ن  بعيد  وغ��ر 
الإجن��ل��ي��زي��ة   ال��ل��غ��ة  بق�سم  امل��ح��ا���س��رة 
تنظيم  اأن  الع�سري  �سفية  الأ�ستاذة 
رائعة  ال��دويل فكرة  واملوؤمتر  املعر�ص 
وخطوة جيدة نحو التقدم يف التعليم 

العايل.
ت��رك��ي��ز  ي����ت����م   اأن   واق������رتح������ت 
امل����ن����اق���������س����ات ال���ع���ل���م���ي���ة م�����ن خ����الل 
ور������ص ال���ع���م���ل  ع��ل��ى ك��ي��ف��ي��ة تطبيق 
املناهج  و  ال��ع��ايل  التعليم  يف  اجل���ودة 
وكذلك  التقومي،  وط��رق  التعليمية، 

خمتلف  يف  العليا  ال��درا���س��ات  ب��رام��ج 
اجلامعات.

واأب���������دت امل���ع���ي���دة ب��ق�����س��م ع��ل��وم 
���س��ري��ف��ة يعقوب  الأ����س���ت���اذة  احل��ا���س��ب 
 « وقالت   ، للح�سور  ال�سديد  تطلعها 
اأنا متحم�سة للموؤمتر لكونه يحت�سن 
الأمريكية  خا�سة  العاملية  اجلامعات 
التعرف  م��ن  وميكننا  وال��ربي��ط��ان��ي��ة، 
وطريقة  فيها  ال��درا���س��ة  اأنظمة  على 
ال��ق��ب��ول وم���ن ث��م الل��ت��ح��اق، ك��م��ا اأن 
ذات  للموؤمتر  امل�ساحبة  العمل  ور���ص 

فائدة عظيمة«.
املعيدة  قالت  م�سابه،  موقف  ويف 
ب��ق�����س��م ن���ظ���م امل���ع���ل���وم���ات الأ�����س����ت����اذة 
يحم�سني  م��ا  »اأك����ر  ج��ب��ار  اآل  خ��ل��ود 
حل�����س��ور امل���وؤمت���ر ه��و اأن����ه لأول م��رة 
تتاح يل الفر�سة حل�سوره،  وب�سفتي 
نظام  تو�سيع  ع��ل��ينّ   ي��ج��ب  اأكادميية  

الجامعة رشحتهن للمشاركة والحضور

أستاذات وطالبات يمتدحن
فعاليات المعرض ويشكرن والة األمر

احتفى مركز المعارض بالرياض باستضافة مختلف ثقافات الشرق والغرب في تظاهرة سنوية تحت مظلة »المعرض والمؤتمر الدولي 
أشادوا  الجامعة  وطالبات  ومحاضرات  وكيالت  التوالي.  على  الخامسة  للمرة  العالي  التعليم  وزارة  نظمته  الذي  العالي«  للتعليم 

بالمناسبة في استطالع لـ »آفاق«، مسلطين الضوء على أهمية الحدث وأهدافه وحجم مشاركة الجامعة.
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التعليم  ج���وان���ب  ���س��ت��ى  يف  م��ع��رف��ت��ي 
العايل، ووجود  جامعات عاملية عريقة 
يف املوؤمتر من �ساأنه اأن يك�سبنا خربات 
اإكمال  ومعلومات جديدة ت�ساعدنا يف 

م�سرتنا التعليمية بنجاح«.
واأ������س�����ادت ب��ا���س��ت�����س��اف��ة امل��م��ل��ك��ة 
ل��ه��ذه ال��ت��ظ��اه��رة ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��دول��ي��ة 
اأن ا�ست�سافة اململكة لهذا  »اأرى  قائلة 
اه��ت��م��ام حكومتنا  على  دل��ي��ل  امل��وؤمت��ر 
الر�سيدة بتوفر بيئة تعليم ذي جودة 
ت�سجيع  على  دليل  هو  واأي�سا  عالية، 
اإكمال  اأجل   الدولة لأبنائها من  هذه 
درا�ستهم يف اأرقى اجلامعات العاملية.«

رأي الطالبات
وق���دم���ت دي��ن��ا ال���رب���اع، ط��ال��ب��ة بكلية 
ق���راءة علمية حلجم  ب��اأب��ه��ا،   املجتمع 
الإقبال على املعر�ص واملوؤمتر الدويل 
ذلك  اأن  اإل��ى  م�سرة  العايل،  للتعليم 
دل��ي��ل ع��ل��ى ت��زاي��د الإق���ب���ال املجتمعي 
ا�ستمرار  واأن  ال��ع��ل��م،  على  اململكة  يف 
الإقبال لل�سنة اخلام�سة على التوايل 
يدل على جناح القائمني  على املوؤمتر 
العاملية  اأعرق اجلامعات  ا�ستقطاب  يف 
لعر�ص جتاربها وبراجمها الدرا�سية، 

والتوعية بق�سايا التعليم العايل.
وبينت دينا الرباع اأن �سدة الإقبال 
على   اأي�سا  تدل  املوؤمتر  فعاليات  على 
املعرفة  جمتمع  نحو  مت�سارع  حت��ول 
مبا يتما�سى مع خطط وزارة التعليم 

العايل يف هذا املجال.
امل��ع��ر���ص  اأن  اإل������ى  اأ������س�����ارت  ك���م���ا 
اآفاقا وا�سعة لتعزيز  واملوؤمتر يفتحان 
ال��ت��ع��اون وال�����س��راك��ات ب��ني اجل��ام��ع��ات 
ال�سعودية ونظراتها العاملية ويجلبان 

الفائدة لكافة جامعات اململكة.
واأف�����ادت ح��ي��درة ج����ربان، طالبة 
بخمي�ص  والآداب  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  م���ن 
»خطوة  واملوؤمتر  املعر�ص  اأن  م�سيط، 
ج����ب����ارة« ل���ل���رق���ي ب��ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل 

وطالبه نحو م�ستقبل واعد وم�سرق، 
بهدف  ي��اأت��ي  ح�����س��وره��ا  اأن  م�سيفة 
الط�������الع  ع��ل��ى م���ا يف امل���ع���ر����ص من 
خ���ربات واإب���داع���ات واب��ت��ك��ارات علمية 
اأن��ت��ج��ت��ه��ا ي���د اخل����ربة الأك���ادمي���ي���ة يف 
خمتلف اأنحاء العامل.  واأعربت ميعاد 
ع��ام��ر ع��ب��ث��ان، ط��ال��ب��ة ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 

والآداب، عن �سعادتها برت�سيح الكلية 
تلبية  ياأتي  ح�سورها  اأن  موؤكدة  لها، 
ل��رغ��ب��ت��ه��ا يف الط�����الع ع��ل��ى ث��ق��اف��ات 
الآخرين من خالل الدور الأكادميية 
الغربية  اجلامعات  اأع��رق  من  املنتقاة 

وال�سرقية.
»�سعيدة جدا مب�ساهدة  واأ�سافت 

العلمية  احلركة  اإليه  و�سلت  ما  اآخ��ر 
على  وال��ت��ع��رف  ال��ع��امل،  يف  والثقافية 

خمتلف اجلامعات العاملية«.  

الفوائد
م��ب��ارك،  اآل  م��ب��ارك  م�سكة  وع����ددت 
ط����ال����ب����ة ب���ك���ل���ي���ة ال����ع����ل����وم ال���ط���ب���ي���ة 

فهذا  العلمية،  وال��ل��ق��اءات  امل��وؤمت��رات  اجلامعة  تنظم  اأن  غريبا  لي�ص 
اأجلها اجلامعات، واملتاأمل يف ما يحدث  اأوج��دت من  من الأم��ور التي 
هذه  ع��ن  ال��ت��ام  بالر�سى  ي�سعر  كبر  علمي  ح���راك  م��ن  جامعتنا  يف 
اأن تت�سرف اجلامعة  اأ�سبوع دون  اأو  الفعاليات، حيث ل يكاد مير يوم 

بتنظيم فعالية كبرة يح�سرها عدد كبر من املخت�سني واخلرباء.
ومل يقت�سر دور اجلامعة على اإقامة املوؤمترات بل امتد جهدها 
يف  والإ�سهام  وتنميته  املجتمع  ب�سوؤون  تهتم  التي  الفعاليات  لتنظيم 
اأف��راده، وذلك حتقيق لدور اجلامعة والر�سالة التي  ن�سر الوعي بني 
اأن�سئت من اأجلها لتظل يف خدمة جمتمعها املحيط، وبف�سل اهلل حتقق 
واخلدمة  العلمي  والبحث  التدري�ص  يف  ر�سالتها  خالد  امللك  جامعة 

املجتمعية على نحو متوازن ل يغلب جانبا على ح�ساب جانب اآخر.
والتوعوي  ال�سحي  الربنامج  لفعاليات  اجلامعة  تنظيم  وياأتي 
والتثقيفي الثاين مبحافظة تثليث والأن�سطة امل�ساحبة التي ت�ستمر 
خم�سة اأيام حر�سا منها على اإقامة فعالية ي�ستفيد منها اأكرب عدد من 
اأفراد املجتمع بكافة اأطيافه، وياأتي اختيار اجلامعة لإقامة هذا امللتقى 
يف حمافظة تثليث لكرب حجم ال�سريحة امل�ستهدفة التي ت�ستفيد من 

امللتقى الذي تتنوع فقراته بني ال�سحية والجتماعية والدينية.
وتاأمل اجلامعة من خالل هذا امللتقى واجلهد الذي بذل لتنظيمه 
اأن تر�سم  الفرحة يف وجوه اأهايل املحافظة، حيث اإن امللتقى  ما هو اإل 
التفاتة من اجلامعة لكافة اأمورهم الدينية وال�سحية والجتماعية. 
كما ت�سعى اإلى اأن تنا�سب الربامج املقدمة يف هذه املنا�سبة وغرها من 
الأه��داف  وحتقق  للمجتمع  العامة  الحتياجات  امل�سابهة؛  الفعاليات 
املنا�سبة  املعد لهذه  املقامة يف املخيم  املرجوة منها، و�ستكون الربامج 
اأن تلبي طموح الأهايل يف املحافظة  اإلى  التي ي�سعى القائمون عليها 
اأ�سا�ص  على  ي�سر  ال��ذي  املتزن  الطرح  ه��ذا  ملثل  ال�ستماع  خ��الل  من 

علمي �سحيح بعيدا عن الت�سنج واخلو�ص يف اأمور ل تهم.
املجتمع  م��ن  كبرة  ل�سريحة  للو�سول  تهدف  اجلامعة  اأن  كما 
بها يف  املحيط  املجتمع  ال��ذي ت�سطلع به جتاه  الكبر  ال��دور  لتحقق 

خمتلف �سوؤون احلياة.
يف اخل��ت��ام، اأدع���و كافة اأف���راد جمتمعنا ال��غ��ايل اإل��ى ال��ت��ع��اون مع 
اجلامعة يف �سبيل اأداء ر�سالتها املجتمعية وحتقيق اأهدافها ال�سامية يف 

هذا املجال املهم.. و�سكرا.
* نائب رئي�ص التحرير

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

في خدمة المجتمع

الفوائد  ع�سر،  مبحايل  التطبيقية 
من  الطالبة  جتنيها  اأن  ميكن  التي 
امل��ع��ر���ص وامل��وؤمت��ر  امل�����س��ارك��ة يف  وراء 
ال������دويل. وق���ال���ت »ح�����س��ور امل���وؤمت���ر 
ي�سكل فر�سة كبرة لتبادل اخلربات 
الأكادميية  التطورات  على  والتعرف 
ال��ع��ل��م��ي��ة وامل��ح��ل��ي��ة وف��ر���س��ة ل��ت��ب��ادل 
و�سوف  الطالبات،  نحن  بيننا  الآراء 
ت�����س��ي��ف  يل ت���ل���ك ال���ف���ر����ص امل���زي���د 
الإح�سا�ص  و�ستمنحني  امل��ع��رف��ة  م��ن 
بامل�سوؤولية جتاه جامعتي وجمتمعي 

لتقدمي الأف�سل خلدمتهما«.   
وال����ت����ق����ي����ن����ا مب�����ه�����ا ع�����ب�����د اهلل 
ال�سهري، طالبة بكلية العلوم الطبية 
ت�سد  اأن  قبل  بالنما�ص،  التطبيقية 
فعاليات  حيث  الريا�ص  اإل��ى  الرحال 
املعر�ص واملوؤمتر الدويل، فاأفادت اأنه 
مت تر�سيحها للمرة الثانية للم�ساركة 
العلمي،  ت��ف��وق��ه��ا  ب�سبب  واحل�����س��ور 
وتطلعت يف حديثها  اإلى »اآفاق«  لأن 
ت�سارك يف املناق�سات الأكادميية التي 

تهم الطالبات.
واأ����س���اف���ت »اأت���ط���ل���ع م���ن خ��الل 

اأول  ل����زي����ادة م��ع��رف��ت��ي  ح�������س���وري  
ومل��ن��اق�����س��ة ال��ق�����س��اي��ا امل��ع��ا���س��رة التي 
خ�سو�سا  ال���ط���ال���ب���ات،  ن��ح��ن  ت��ه��م��ن��ا 
م�����س��ت��وى يل من  اآخ���ر  الآن يف  اأن��ن��ي 
مرحلة البكالوريو�ص، ولو �سنحت يل 
ق�سية  طرح  على  �ساأحر�ص  الفر�سة 
ال�سحية،  الكليات  يف  املعامل  تهيئة 
من  للكثر   تفتقر  كليتنا  اإن  حيث 
الأج���ه���زة و الإم��ك��ان��ي��ات ال�����س��روري��ة 

لتخ�س�ساتها«.
ع���ام���ر  خ����دي����ج����ة  ت����خ����ف  ومل 
ال�سهري، طالبة بكلية العلوم والآداب 
ب���امل���ج���اردة، ف��رح��ت��ه��ا ال��غ��ام��رة بنيل 

�سرف الرت�سيح من قبل كليتها.
وق����ال����ت »����س���ع���ي���دة ل��رت���س��ي��ح��ي 
حل�سور امل��وؤمت��ر ورف��ع راأ����ص  وال��دي 
الرت�سيح  اأن  اأنكر  ل  و  واأم���ي،  املقعد 
اأث��را  نف�سي  ت��رك يف  املوؤمتر  حل�سور 
كبرا وزاد ثقتي بنف�سي، واأطمح لأن 
وزير  معايل  من  �سهادة  على  اأح�سل 
للموؤمتر  حل�سوري  ال��ع��ايل  التعليم 
�سرتي  ملف  �سمن  بها   و�ساأحتفظ 

الذاتية«.
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إدارات

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

أسبوعية جامعة الملك خالد

مدير إدارة الوثائق واالتصاالت اإلدارية لـ»آفاق«:

نهتم بتطوير العنصر البشري 
ونجاح المؤسسة مرهون 

بكفاءة موظفيها
حوار: خالد  العمري

على  كليا  يعتمد  جم��ال  اأي  يف  »ال��ن��ج��اح 
م�ستوى الطموح، والطموح ف�ساء وا�سع 
ل��ه ح�����دود«.. ج���اء ذل���ك يف حديث  لي�ص 
اأدلى به مدير اإدارة الوثائق والت�سالت 
الإداري�������ة الأ����س���ت���اذ ���س��ال��ح ب���ن ع��ب��د اهلل 
القحطاين ل� »اآف��اق« اأكد فيه اأن املوظف 
يجب  الإداري  ال��ع��م��ل  يف  م��ه��م��ة  ل��ب��ن��ة 

الهتمام بتطويرها با�ستمرار. 

لنبد�أ باملهام �لرئي�سية لإد�رتكم؟ 
اجلامعة  م��دي��ر  م��ع��ايل  موافقة  ���س��درت 
والت�����س��الت  ال��وث��ائ��ق  اإدارة  اإن�����س��اء  على 
�سهر رم�سان  الإداري���ة يف اخلام�ص  من 
1419، وتعنى بت�سدير وتوريد املعامالت 
)الإدارة  اجل��ام��ع��ة  واإل����ى  م��ن  ال�����س��ادرة 
العام  املدير  اإداري��ا مع  العامة(، وترتبط 

لل�سوؤون الإدارية واملالية.
ال�����وث�����ائ�����ق  اإدارة  م������ه������ام  وم���������ن 
والت�����س��الت الإداري������ة: ال��ق��ي��ام ب��اأع��م��ال 
ال������وارد ال���ع���ام وال�������س���ادر ال���ع���ام ل�����الإدارة 
ال���ع���ام���ة ل���ل�������س���وؤون الإداري����������ة وامل���ال���ي���ة، 
وت�������س���دي���ر امل���ع���ام���الت اخل���ارج���ي���ة م��ن 
املدير  بتوقيع  املوقعة  العامة  الإدارات 
العام. واأنا �سخ�سيا اأقوم   بالإ�سراف على 
الإداري����ة  م�سكالتها  وح��ل  الإدارة  عمل 

وت�سهيل العقبات التي تواجهها.
 

كيف تو�كبون
م�ستجد�ت �لتقنية؟

والت�������س���الت  ال���وث���ائ���ق  اإدارة  ت�����س��ت��ف��ي��د 
الإدارية باجلامعة من التقنية يف جمال 

على  وال�����دوؤوب  امل�ستمر  وحثهم  اإجن����از، 
العمل بجد واجتهاد وال�سوؤال عن كل ما 
واإب��داء  اإليه  يحتاجون  وم��ا  عنهم  يغيب 
لبنة  ف��امل��وظ��ف  م�سداقية،  بكل  اآرائ��ه��م 
ي�ستهان  ول  اجلامعة  لبنات  م��ن  مهمة 
يبداأ  اإدارة  اأي  فنجاح  وخرباته،  بقدراته 
وينتهي باملوظف.  اإذا، طموحنا يتمثل يف 

تطوير املوظف لتتطور به املوؤ�س�سة.
 

�إلى �أي نوع من �لدور�ت
تر�سحون موظفيكم؟

امل���وظ���ف، ك��م��ا ذك���رت ���س��اب��ق��ا، ه��و اللبنة 
اأي جهة،  الإداري يف  العمل  الأ�سا�سية يف 
والت�����س��الت  ال��وث��ائ��ق  اإدارة  يف  ون��ح��ن 
الإدارية حري�سون على ما يخدم املوظف 
ون�سجعه على تطوير نف�سه وال�سوؤال عن 
عمله  جم���ال  يف  عليه  ي�سعب  ���س��يء  اأي 
الإداري، ونقدم له كل الت�سهيالت لإ�سباع 
رغباته املعرفية يف جمال معرفة حقوقه 

وواجباته الوظيفية يف عمله بالإدارة. 
اأما عن الدورات التدريبية الكفيلة 
به   تقوم  م��ا  اأن  ف���اأرى  اإداري����ا،  بتطويره 
اأع�����س��اء هيئة ال��ت��دري�����ص  ع��م��ادة ����س���وؤون 
الب��ت��ع��اث  اإدارة  يف  مم��ث��ل��ة  وامل���وظ���ف���ني 
ونتطلع  عليها  ت�سكر  جهود  والتدريب؛ 
تقدم  اأن  امل��زي��د، فهي حري�سة على  اإل��ى 
ل��ل��م��وظ��ف��ني ح��دي��ث��ي الن�����س��م��ام للعمل 
بناء   « م�سروع  عرب  اجلامعة  يف  الإداري 
الإي��ج��اب��ي  الأث����ر  ل��ه��ا  ت��دري��ب��ي��ة  »دورات 
كما  باجلامعة،   املوظف  عمل  �سر  على 
الل��ت��ح��اق  ع��ل��ى  وح��ث��ه��م  تر�سيحهم  ي��ت��م 
الإدارة  معهد  يقدمها  ال��ت��ي  بالدورات  

العامة مع زمالئهم ال�سابقني.

الربامج وتواكب م�ستجداتها، �سعيا منها 
اإل��ى  التجديد والتطوير يوما بعد يوم، 
التقدم  املزيد من  وه��ذا ما جعلها حترز 
ال�����س��ادرة  امل��ع��ام��الت  ت��وث��ي��ق  عمليات  يف 

والواردة.
ب���رن���ام���ج  الإدارة  ث�����ت  ح�����دنّ ف���ق���د 
ال�سابق عام 1421ه�،  الإدارية  الت�سالت 
اأع��م��ال الت�����س��الت الإداري���ة  انتقال  ومت 
من الورقي الى التقني، وهذا يعد تقدما 
املتابعة  اإل��ى  واأخ���را  اأول  يعود  وجن��اح��ا 
لل�سوؤون  ال��ع��ام  امل��دي��ر  قبل  م��ن  الدقيقة 

الإدارية واملالية.
العام احل��ايل  م�سروع  اأطلقنا  وقد 
ال��وث��ائ��ق  اإدارة  حتت�سنه  ال����ذي  اإجن�����از  
وامل�����ح�����ف�����وظ�����ات  وي�����ع�����د ن���ق���ل���ة ن���وع���ي���ة 

لت�سالت اجلامعة.
املبادرة   اإدارتنا من اجلهات   وكانت 
اإلى القيام بالعمل بهذا النظام وتطبيقه،  
ال��وث��ائ��ق  اإدارة  يف  لإخ���وان���ن���ا  م��ت��م��ن��ني 
الأ�ستاذ �سامل  راأ�سهم  واملحفوظات وعلى 
اخلالدي مزيدا من التوفيق. كما اأننا  ل 
ن�ستطيع  ناألو  جهدا يف م�ساعدتهم مبا 
خل��دم��ة امل�����س��روع واجل���ام���ع���ة، وذل����ك يف 

حدود اخت�سا�سنا.

طموحاتكم؟
اأن النجاح يف اأي جمال يعتمد  ل�سك يف 
والطموح  ال��ط��م��وح،  م�ستوى  على  كليا 
ف�����س��اء وا���س��ع ل��ي�����ص ل��ه ح����دود، ويف ه��ذا 
ال���������س����دد، ف���ق���د ح���ر����س���ت ج����اه����دا ع��ل��ى 
دورات  ال��ى  واإر�سالهم  املوظفني  تدريب 
م��ت��خ�����س�����س��ة والح���ت���ك���اك م���ع م��ق��دم��ي 
اخل��دم��ة يف ال�����س��رك��ة امل�����س��غ��ل��ة ل��ربن��ام��ج 

�سعوبات تو�جهونها يف عملكم؟ 
والت�����س��الت  ال��وث��ائ��ق  اإدارة  يف   نحن 
الإدارية، كغرها من الإدارات،  تواجهنا 
ب��ع�����ص ال�����س��ع��وب��ات ال��ت��ي ن�����س��ط��دم بها 
نقوم  احلمد،  وهلل  ولكن،  العمل،  اأثناء 
بحلها حال جذريا حتى ل ن�سطدم بها 

مرة اأخرى يف قادم الأيام.
 

كيف ترى تعاون
من�سوبي �جلامعة معكم؟

متكاملة   واح�����دة  م��ن��ظ��وم��ة  اجل��ام��ع��ة 
ال���ه���دف م��ن��ه��ا ال���و����س���ول اإل�����ى ال��غ��اي��ة  

باأ�سهل الطرق واأجنح الو�سائل.
الإدارات  خمتلف  وب��ني  بيننا  وم��ا 
ف��اإن��ه ميكن و�سفه بالبناء  ت��ع��اون   م��ن 
بل  وق��ال��ب��ا  قلبا  ون��ح��ن معهم  وامل��ث��م��ر، 
مبا�سرة  معنا  التوا�سل  اإل���ى  ندعوهم 
كل  نتقبل  اأن  على  العمل  ي��خ��دم  فيما 
م��ق��رتح��ات��ه��م وم��الح��ظ��ات��ه��م ب�����س��در 

رحب.

كلمة ختامية؟
اأ���س��ك��ر امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ل�����س��وؤون الإداري����ة 
وامل���ال���ي���ة، ال�����ذي ي��ح��ر���ص ع��ل��ى اإب�����راز 
امل��وج��ه  ب��ح��ق  ف��ه��و  الإدارة،   ه���ذه  دور  
ال������ذي ي���وج���ه وي���ح���ر����ص ع���ل���ى م��ك��ان��ة 
ل��الإدارة  التابعة  الإدارات الأخ��رى  كافة 
ال���ع���ام���ة ل��ل�����س��وؤون الإداري��������ة وامل���ال���ي���ة، 
وامل�سكالت  العقبات  جميع  ويحت�سن 

التي تواجهنا.
التي  »اآف����اق«  �سحيفة  اأ���س��ك��ر  كما 
اجلامعة  واأدوار  فعاليات  اإب���راز  تتولى 

اأمام املجتمع.
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»اإ�ص فيه؟ اأنت فيه معلوم �سديق؟ اأنت ما فيه مخ. خله ويل. يروح �سوا �سوا اأنا. 
هذا ما فيه �سيم �سيم. هذا فيه كوي�ص. ما يف م�سكلة. كم فلو�ص؟«

عبارات وكلمات انت�سرت يف دول اخلليج العربي ملخاطبة العمالة الأجنبية 
الواف���دة م���ن غ���ر العرب، و كان���ت ال�سعودية اآخ���ر من التقطه���ا وتعلمها وذلك  
���اري  به���ا الدول  لتاأخ���ر دخ���ول العمال���ة الأجنبي���ة اإليه���ا وم���ن ث���م اأ�سبحت جتجُ
الأخ���رى م���ع عمالته���ا الواف���دة،  ومم���ا �ساعد عل���ى انت�سارها، لالأ�س���ف، الأفالم 
اخلليجي���ة املرئي���ة وامل�سموع���ة اأي�س���ا. ول اأعل���م فرمب���ا التقطته���ا دول عربي���ة 

اأخرى.
اأخفق���ت حق���ا يف ت�سني���ف ه���ذه اللغ���ة. ه���ل اأدرجه���ا حت���ت اللغ���ة العربي���ة 

الف�سحى اأم العامية؟ اأم اإنها لغة م�ستقلة بذاتها؟
اإنها حتما لغة م�ستهجنة دخيلة و لالأ�سف ل اأعرف من هو رائدها ولكنها 

تف�ست كداء ع�سال يف املجتمعات ل ميكن ا�ستئ�ساله.
تت�ساءل���ون مل���اذا؟ لأن العمال���ة الوافدة حفظتها عن ظه���ر غيب واأ�سبحت 
اللغ���ة ال�سائ���دة  واملتداول���ة للتوا�س���ل والتفاه���م م���ع الع���رب وم���ع اجلن�سي���ات 

الأخرى وحتى عند عودتهم لديارهم. 
اأثبت���ت ه���ذه اللغ���ة اأنه���ا اأك���ر ا�سته���الكا لأن الطل���ب عليها ف���اق الو�سف 
ل�سهولة ا�ستخدامها، وامل�سحك املبكي  يف اآن واحد، اأن انت�سارها ي�سبه من ن�سر 

اإ�ساعة ثم �سدقها. 
ه���ي بالفع���ل لغ���ة مه�سمة وه�سمت معه���ا اللغة العربي���ة الأم، وعلى الرغم 
م���ن اأن الوافد ل يعرف حرف���ا واحدا من العربية، خا�سة اإذا كانت هذه الرحلة 
ع���د الأول���ى ل���ه م���ن وطن���ه لإح���دى ال���دول العربي���ة،  ف���اإن اجلميع ي�س���ر على  تجُ
خماطبت���ه بها وكاأنها لغة متفق عليها و�سيفهمها بالتاأكيد، ولكني اأجزم بعجزه 

عن فهمها اأو حتى ترجمتها. 
ول���و اأنن���ا  حتدثنا م���ع هذه العمال���ة بلهجتن���ا العامية اأو لغتن���ا الف�سيحة  
لتع���ودوا عليه���ا وتعلموه���ا، ولكنن���ا علمناه���م لغ���ة خاطئ���ة اأجادوه���ا وتوارثوها 

بطريقة مذهلة. 
واملخزي يف املو�سوع اأن الأبناء والبنات اأ�سبحوا يت�سدقون ويتحدثون بها 

من باب ال�سخرية والتهكم فيما بينهم ومع الآخرين من بني جلدتهم.
كما اأ�سبح بع�سنا ي�ستخدمها يف الكليات واملوؤ�س�سات التعليمية الأخرى مع 
اأ�ساتذتهم متحدثي اللغة الإجنليزية الذين ينظرون اإليهم بده�سة وا�ستف�سار.

�سوؤايل احلائر، هل �سنوؤلف معجما لرتجمة معنى هذه الكلمات والعبارات 
للدول الأخرى  وكيف �سيكون موقعها من الإعراب؟

لغة العمالة
غير العربية 

القلم النابض
د. إيمان عبد اهلل العسيري

أساتذة

خالد العمري

م�سريتك يف �ملجال �لكادميي؟
الإجنليزية  باللغة  �سغفي  دفعني  لقد 
ال���ذي غ��ر���س��ه يفنّ وال����دي ورع����اه حتى 
���ص ع��ل��ى خم��ي��ل��ت��ي وف��ك��ري  ب����ات ي��ع��رنّ
اإل����ى م��وا���س��ل��ة درا����س���ات���ي ال��ع��ل��ي��ا بعد 
اللغة  يف  ال��ب��ك��ال��وري��و���ص  درج���ة  نيلي 
الإجنليزية واآدابها من جامعة دم�سق؛ 
اإل���ى ن��ي��ل دب��ل��وم ال��درا���س��ات العليا يف 
اجلامعة،  ذات  من  الإجنليزي  الأدب 
ومن ثم تقاذفتني بحار ل �سطاآن لها 
لأر�سو يف لندن واأنال  درجة املاج�ستر 
ح��ازت  ال��ت��ي   Reading  ج��ام��ع��ة م��ن 
جائزة امللكة اليزابيث للبحث العلمي 
اأرب�����ع م�����رات، ول��ه��ا م��ك��ان��ة ع��ري��ق��ة ل 
تخفى على اأحد يف تخ�س�ص اللغويات،
اإل��ى  ق��ادين حبي للرتجمة  وق��د 
حت�����س��ر درج�����ة ال����دك����ت����وراه يف ه��ذا 
املجال ليتمحور املو�سوع حول ترجمة 

»املعلقات ال�سبع«.
���س��ح��ت اأث��ن��اء درا���س��ت��ي يف  ول��ق��د رجُ
يف  ك��ان��دا  جامعة  يف  للتدري�ص  ل��ن��دن 
كاندا  ملعهد  امتدادا  تعد  التي  اليابان 

للغات الأجنبية يف طوكيو.
بع�ص  اكت�ساف  م��ن  متكنت  كما 

الأخ�����ط�����اء يف ق���ام���و����ص ك���ام���ربي���دج 
 ،2006 عام  ال�سادر  الإجنليزي  للفظ 
اكت�سبت خ��ربة جيدة من خالل  وق��د 
التدري�ص يف عدد من اجلامعات هي: 
ويف  ال��ك��وي��ت،  جامعة  دم�سق،  جامعة 
بالإ�سافة  وال�سعودية،  جُمان،  ع� �سلطنة 
اإل��ى عملي مرتجما فوريا يف الحتاد 

الأوروبي ويف بع�ص املحافل الدولية.
وقد �سقلت ملكة الرتجمة لدينّ 
بدرا�سة  ذل��ك  تطوير  على  بالنكباب 
DPSI يف  دبلوم يف الرتجمة الفورية 
الأول��ى  املعتمدة  ال�سهادة  وهي  لندن، 
الفورية  للرتجمة  املتحدة  اململكة  يف 
القانوين،  ال�سياق  و�سمن  املحاكم  يف 
يف  ف��وري��ا  مرتجما  عملت  اأن  �سبق  اإذ 
جممع ال��وزارات التابع ل��وزارة العدل 

الكويتية.
ك��م��ا ع��م��ل��ت م��رتج��م��ا وحم����ررا 
الإجنليزية   باللغة  الأخ��ب��ار  لن�سرة 
ال���������س����وري،  ال���ت���ل���ف���زي���ون  ل����ف����رتة يف 
و�ساحب تلك الفرتة ترجمتي بع�ص 
ل�����س��ال��ح وزارة  ال��ق�����س��رة  ال��ق�����س�����ص 

الثقافة ال�سورية.

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

ت��ن�����س��ب اه���ت���م���ام���ات���ي ال���ب���ح���ث���ي���ة يف 
العربية  اللغتني  يف  اللغويات  بوتقة 
والإجن���ل���ي���زي���ة، وال���رتج���م���ة وخ��ا���س��ة 
والدبلوما�سية،  والقانونية  الأدب��ي��ة 
ودرا�سة  الفورية  للرتجمة  بالإ�سافة 

البالغة يف الأ�ساليب اللغوية.

كيف ترى �لبيئة �لتعليمية 
بجامعة �مللك خالد؟

امللك  جامعة  يف  التعليمية  البيئة  اإن 
اهتمامات  لإمن���اء  خ�سبة  بيئة  خالد 
ال����ط����ل����ب����ة و����س���ق���ل���ه���ا ب�������س���ك���ل ج��ي��د 
كٌل  بثقة  العمل  �سوق  اإل��ى  لالنطالق 
جهدا  اجلامعة  تدخر  ول  جماله،  يف 
�سعيها  يف  ب��ط��الب��ه��ا  ت��رت��ق��ي  اأن  يف 
ومب�ستوى  التعليم  ب��ج��ودة  ل��الرت��ق��اء 
فئات  جلميع  الأك���ادمي���ي  التح�سيل 

الطالب.

�إيجابيات و�سلبيات لحظتها
يف طالب �جلامعة؟

على  منها  واأذك���ر  الطالب،  اإيجابيات 
اإلى  تنق�سم  احل�سر،  ل  الذكر  �سبيل 
»اإي��ج��اب��ي��ات  عليه  يطلق  اأن  ميكن  م��ا 
���س��ف��ي��ة« واأخ�����رى »غ���ر ���س��ف��ي��ة« تقع 

خارج الف�سل الدرا�سي.

عشق اللغة اإلنجليزية منذ صغره، فتبحر فيها أثناء مرحلتي البكالوريوس والماجستير. ليشبع نهمه المعرفي، 
ثم نال الدكتوراه في الترجمة تحت عنوان »ترجمة المعلقات السبع«، وعمل مترجما فوريا في االتحاد األوروبي 

وفي عدد من المحافل الدولية.. إنه عضو هيئة التدريس بكلية اللغات والترجمة الدكتور إيهاب  بدر الدين.

التفاعل  فت�سمل  الأول���ى  ف��اأم��ا 
الإي���ج���اب���ي يف ال��ف�����س��ل م���ع م��در���ص 
ا�ستف�سارية  اأ���س��ئ��ل��ة  وط����رح  امل���ق���رر 
ت��ن��منّ ع��ن حم��اول��ة ال��ط��ال��ب ال��رب��ط 
ب��ني الأف��ك��ار امل��وج��ودة ل��دي��ه �سابقا 

والأفكار التي يتلقاها حديثا.
ك���م���ا مي���ك���ن اع���ت���ب���ار ان��ه��م��اك 
من  املالحظات  ت��دوي��ن  يف  الطالب 
اهتمام  على  ت��دل  التي  الإيجابيات 
ال��ط��ال��ب ب���امل���ادة. اأم����ا الإي��ج��اب��ي��ات 
غر ال�سفية فت�سمل ال�ستفادة من 
م�ساعدة  طلب  يف  املكتبية  ال�ساعات 
وم���������س����ورة امل�����در������ص ح������ول ن��ق��ط��ة 

مبهمة.
ومي�������ت�������د ه����������ذا ال��������ن��������وع م���ن 
الإيجابيات اإلى زيارة املكتبة العامة 
وم��دارك  اأف��ق  وتو�سيع  اجلامعة  يف 
التي  ب��امل��و���س��وع��ات  املتعلقة  ال��ف��ه��م 

تهم الطالب. 
التي  لل�سلبيات  بالن�سبة  اأم���ا 
حت��ي��ق ب��ف��ل��ك ال��ط��ال��ب ف��ه��ي كثرة 
داع  دون  املتكرر  الغياب  منها  اأذك���ر 
اأو �سبب وجيه وال�ستهتار يف بع�ص 
دون  املحا�سرات  ومراكمة  الأحيان 

درا�سة على نحو منتظم.
بع�ص  م��ي��ل  اأين لح��ظ��ت  ك��م��ا 

ال��ط��الب اإل���ى ظ��اه��رة احل��ف��ظ عن 
ظهر قلب لغني عقولهم يف الفهم 
ح�سري  نحو  على  وال��رتك��ي��ز  اأول، 
ع���ل���ى ����س���ب���ح م�������س���م���ون الخ���ت���ب���ار 
التعلم  فح�سب، وعليه يتغر م�سار 
ال��ط��ال��ب م���ن م�سمار  م���ن ج��ان��ب 
التعلم لأجل التعلم واملتعة والفائدة 
اإلى م�سمار التعلم من اأجل اجتياز 
بينهما  وال��ف��رق  فح�سب،  الخ��ت��ب��ار 
وت��ورق  الأول��ى  تثمر  فبينما  �سا�سع 
برت�سيخ املعلومات لال�ستفادة منها 
الثانية  تقت�سر  الطويل  املدى  على 
فور  املعلومات  وتبخر  تطاير  على 

النتهاء من الختبار.

هل من �سعوبات
�أكادميية تو�جههم؟

الأكادميية  ال�سعوبات  تختلف  قد 
باختالف التخ�س�ص، واأعني هنا اأن 
التي تواجه طالب كلية  ال�سعوبات 
اللغات والرتجمة تتعلق باللغة من 
لي�ست  بلغة  ويكتب  ي��ق��راأ  اإن��ه  حيث 

لغته الأم، وعليه فاإنه بحاجة لبذل 
م��زي��د م��ن اجل��ه��د ل��ي��ل��م ب��امل��ف��ردات 
التي متكنه من  النحوية  والقواعد 

التعبر عن نف�سه كتابة وحمادثة.
اأن ثمة  ال��ق��ول  نافلة  مل��ن  واإن���ه 
مع  متقاطعة  تكون  عامة  �سعوبات 
كافة الطلبة كرتاكم الكم الدرا�سي 
وت���ن���ظ���ي���م ال������وق������ت ب������ني ح�������س���ور 

املحا�سرات ودرا�ستها يف املنزل.

ن�سائح للطالب من �أجل
تقدمي �أد�ء �أف�سل؟

اأن�سح طالبنا الكرام باأن ي�ستفيدوا 
ف��ر���س��ة وج���وده���م يف اجلامعة  م��ن 
درا�ستهم  يف  ويثابروا  يواظبوا  ب��اأن 
يف ظل وجودهم يف كنف مدر�سيهم 
تذليل  يدخرون جهدا يف  الذين ل 

�سعابهم الأكادميية.
تكري�ص  ب��ال��ب��دء يف  اأن�����س��ح  كما 
ج��ه��وده��م مل��رح��ل��ة م��ا ب��ع��د ال��ت��خ��رج 
التوفيق  العمل، متمنيا للجميع  يف 

والنجاح.

عضو التدريس بكلية اللغات يروي مسيرته األكاديمية

د. بدر الدين: نلت الدكتوراه بترجمة
المعلقات السبع إلى اإلنجليزية

التسويف واالعتماد 
على الحفظ أبرز 

سلبيات طالب 
الجامعة

على طالب 
»اإلنجليزية«

أن يضاعف جهده 
لإللمام بمفردات 

وقواعد اللغة

اكتشفت أخطاء 
في قاموس 

كامبريدج الصادر 
عام 2006
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التعليم العالي

لقطات

اليمامة تخرج دفعة من طالب 
الماجستير والبكالوريوس

برعاية اأمر منطقة الريا�ص �ساحب ال�سمو امللكي الأمر خالد بن بندر 
بن عبدالعزيز وح�سور نائبه �ساحب ال�سمو امللكي الأمر تركي بن عبداهلل 
بن عبد العزيز، احتفلت جامعة اليمامة، موؤخرا، بتخريج الدفعة الثالثة 
من  ال�ساد�سة  وال��دف��ع��ة  املاج�ستر،  درج���ة  على  احلا�سلني  ال��ط��الب  م��ن 
 215 اخلريجني  ع��دد  وبلغ  البكالوريو�ص.  درج��ة  على  احلا�سلني  الطالب 

طالبا وطالبة.

جامعة الفيصل تحتفل
بتخريج الدفعة الثالثة 

بتخريج  اجل���اري  اإب��ري��ل  م��ن   23 ال���  يف  بالريا�ص  الفي�سل  جامعة  حتتفل 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  الريا�ص  منطقة  اأم��ر  رعاية  حتت  الثالثة  الدفعة 
والتعليم  الرتبية  وزي��ر  وبح�سور  عبدالعزيز  ب��ن  بندر  ب��ن  خالد  الأم���ر 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمر خالد الفي�سل والرئي�ص التنفيذي للجامعة، 

الأمر بندر بن �سعود.
ويبلغ عدد اخلريجني واخلريجات 196 منهم 32 يف كلية الأعمال و17 
من كلية الهند�سة، و47 يف الطب، و�ستة يف كلية العلوم، و93 يف ماج�ستر 
الفي�سل،  جامعة  اأن  يذكر  احليوية.   العلوم  ماج�ستر  يف  و�ستة  الأع��م��ال 
الريا�ص،  مدينة  ومقرها  اخلرية،  في�سل  امللك  موؤ�س�سة  م�ساريع  اإح��دى 

وهي جامعة بحثية يبلغ عدد طالبها للعام احلايل، 1765 طالبا وطالبة.

سن االبتعاث واإليفاد خارجيا وداخليا 45 عاما لغير المتفرغين

تعديل المسافة بين مقر عمل الموظف
وجهة دراسته خمسة أضعاف

أحمد العياف

�������س������درت م�����واف�����ق�����ة خ���������ادم احل����رم����ني 
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفني 
اخلدمة  جمل�ص  ق���راري  على  �سعود،  اآل 
على  املجل�ص  موافقة  املت�سمنني  املدنية 
ملوظفي  والبتعاث  التدريب  جلنة  طلب 
الأعلى لل�سن  املدنية رفع احلد  اخلدمة 
امل��ح��دد لب��ت��ع��اث امل��وظ��ف��ني ل��ل��درا���س��ة يف 
اخل�����ارج والإي����ف����اد ل��ل��درا���س��ة ب��ال��داخ��ل، 
ب��امل��وؤه��الت العلمية  و���س��واب��ط الع��ت��داد 
موافقة  دون  عليها  احل�����س��ول  مت  ال��ت��ي 
اخلدمة  موظفي  وابتعاث  تدريب  جلنة 

املدنية. 
واأب�����������ان وزي��������ر اخل�����دم�����ة امل���دن���ي���ة 
الدكتور  املدنية  اخل��دم��ة  جمل�ص  ع�سو 
ع��ب��دال��رح��م��ن ب��ن ع��ب��داهلل ال�����رباك، اأن 
رف��ع��ت مقرتحا  امل��دن��ي��ة،  اخل��دم��ة  وزارة 
ب���رف���ع ال�����س��ن امل����ح����دد، رغ���ب���ة يف اإت���اح���ة 
ال��ف��ر���س��ة ل�����س��ري��ح��ة اأك����رب م��ن موظفي 
اخل����دم����ة امل���دن���ي���ة مم����ن جت��������اوزوا ���س��ن

السن المحدد للدراسة
 في الخارج والداخل

املحدد  لل�سن  الأعلى  احلد  • رفع 
ل��الب��ت��ع��اث ل���ل���درا����س���ة يف اخل����ارج 
والإي������ف������اد ل���ل���درا����س���ة ب���ال���داخ���ل، 
اإل����ى 45 ع��ام��ا ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��درا���س��ة 
البكالوريو�ص  بعد  الدبلوم  درجات 

واملاج�ستر والدكتوراه.
ح���دا  ع���ام���ا   45 ����س���ن  حت���دي���د   •
بالداخل  للدرا�سة  لالإيفاد  اأق�سى 
ب���ال���ن�������س���ب���ة حل����م����ل����ة ال����ث����ان����وي����ة 
فوق  ال��دب��ل��وم  ل��درا���س��ة  املر�سحني 
ال��ث��ان��وي��ة وح��م��ل��ة ال���دب���ل���وم ف��وق 
درجة  لدرا�سة  املر�سحني  الثانوية 

البكالوريو�ص.
اأق�سى  �سن 40 عاما حدا  •  اإبقاء 
ل���الب���ت���ع���اث ل���ل���درا����س���ة ب����اخل����ارج 
ب��ال��ن�����س��ب��ة حل��م��ل��ة ال���دب���ل���وم ب��ع��د 
درجة  لدرا�سة  املر�سحني  الثانوية 

البكالوريو�ص.
اأق�سى  �سن 40 عاما حدا  •  اإبقاء 

ال� 40 ومازالت لديهم القدرة وال�ستعداد 
ملوا�سلة تعليمهم ومبا يعود بالنفع على 
الأعمال التي يوؤدونها، �سعيا لالإ�سهام يف 
ل�سيما  ال��ع��ام،  القطاع  يف  الأداء  تطوير 
اأن���ه ق��د التحق ب��اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة خالل 
ال�سنوات الأخرة موظفون وموظفات يف 
�سن متاأخرة مما يتطلب اإتاحة الفر�سة 
ق��درات��ه��م  م��ع��ارف��ه��م ورف���ع  لتنمية  ل��ه��م 

وتطوير مهاراتهم. 
واأ���س��اف »ال�����س��واب��ط اجل��دي��دة ملن 
بالبتعاث  التفرغ  دون  بالدرا�سة  يلتحق 
ق��درا  اهلل  ���س��اء  اإن  �ستحقق  الإي���ف���اد،  اأو 
كبرا من املواءمة بني م�سلحة املوظف 

ومتطلبات الوظيفة العامة«.
العمل بهذه  القرار، يكون  وبح�سب 
تاريخ  من  �سنوات  خم�ص  ملدة  الرتتيبات 
بعد  الو�سع  تقييم  ويتم  ال��ق��رار،  تبليغ 
اأن  ع��ل��ى  التطبيق  ن��ت��ائ��ج  ���س��وء  ذل���ك يف 
بداية  ويف  امل��دن��ي��ة  اخل��دم��ة  وزارة  ت��ق��وم 
ال�����س��ن��ة اخل��ام�����س��ة ب���رف���ع ط��ل��ب مت��دي��د 

العمل بالقرار.

ل���الب���ت���ع���اث ل���ل���درا����س���ة ب����اخل����ارج 
والإي�������ف�������اد ل����ل����درا�����س����ة ب���ال���داخ���ل 
الثانوية  ���س��ه��ادة  حلملة  بالن�سبة 
درج��ة  ل��درا���س��ة  املر�سحني  ال��ع��ام��ة 

البكالوريو�ص.
ال�  �سن  م��ن  ال���س��ت��ث��ن��اءات  • ب��ق��اء 
ال��ل��ج��ن��ة  حم�����س��ر  يف  ال���������واردة   40
املو�سوع  لدرا�سة  امل�سكلة  ال�سابقة 
الرقم  ذي  الكرمي  ال�سامي  بالأمر 
 1424/5/13 وت��اري��خ��ه   )22363(
وامل���واف���ق ع��ل��ي��ه��ا ب���الأم���ر ال�����س��ام��ي 
)7/ب/60704(  الرقم  ذي  الكرمي 
اأق��رت��ه  وم���ا   1424/12/21 ب��ت��اري��خ 
اللجنة بعد ذلك وهي: التخ�س�سات 
الرتبوية،  والدبلومات  الهند�سية، 
عليها  يغلب  ال��ت��ي  والتخ�س�سات 
ال����ن����درة م���ق���ارن���ة ب��ح��ج��م احل��اج��ة 
الفعلية لها، وما ي�ستجد مما تقتنع 
ما  اأو  ا�ستثنائه  ب�����س��رورة  اللجنة 
النظر فيه  اإع����ادة  ت��وج��ب احل��اج��ة 

من املجالت امل�ستثناة امل�سار اإليها.

خالل االجتماع الـ20 للجنة معالجة أوضاع كليات البنات

السيف: نسبة المشاريع المعتمدة
غير المتعثرة %82

اأكد معايل نائب وزير التعليم العايل، 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور اأح��م��د ب��ن حممد 
ال�����س��ي��ف، ���س��رورة ح��ر���ص اجل��ام��ع��ات 
ع��ل��ى ا���س��ت��ك��م��ال اإي�������س���ال اخل���دم���ات 
اإل�������ى امل����ب����اين ال���ع���اج���ل���ة واحل����ر�����ص 
ع���ل���ى الل�����ت�����زام مب���ع���اي���ر ال�����س��الم��ة 
وفق  والتنفيذ  الت�سميم  يف  والأم���ان 
اأع���ل���ى امل��ع��اي��ر، وذل����ك ح��ف��اظ��ا على 
وحتقيقا  ال��ط��ال��ب��ات،  وراح���ة  �سالمة 
والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  للمتطلبات 
التي ت�ستلزمها العملية التعليمية يف 

كليات البنات.
وق����دم ال�����س��ي��ف ���س��ك��ره مل�����س��وؤويل 
اجل��ام��ع��ات ع��ل��ى م��ا حت��ق��ق م��ن تقدم 

وم�ساركة  ال�سيف،  حممد  ب��ن  اأح��م��د 
اأع�ساء اللجنة العليا بالوزارة ووكالء 
ومديري م�ساريع اجلامعات امل�سمولة 
باملوافقة  ال��ق��ا���س��ي  ال�����س��ام��ي  ب��الأم��ر 
عاجلة  مالية  اع��ت��م��ادات  ت��وف��ر  على 
منها  لتنفق  ال��ع��ايل  التعليم  ل����وزارة 
ع��ل��ى اإع�����ادة ت��اأه��ي��ل امل���ب���اين ال��ق��ائ��م��ة 
ت�سييد  ي��ت��م  ري��ث��م��ا  ال��ب��ن��ات  ل��ك��ل��ي��ات 
مبان جامعية منا�سبة لتلك الكليات، 
ال���ت���ي مت ت��وق��ي��ع ع��ق��وده��ا ب��ت��ك��ال��ي��ف 
)اأرب��ع��ة  ري��ال  مليارات   4.5 ع��ن  تزيد 
ري���ال(،  مليون  وخم�سمائة  م��ل��ي��ارات 
وال���ت���ي ت�����س��ت��ه��دف اإن�������س���اء اأك�����ر من 
150 م��ب��ن��ى ع��اج��ال ل��ك��ل��ي��ات ال��ب��ن��ات، 

وح�سن �سر عمل يف تنفيذ م�سروعات 
كليات البنات، مبينا اأن ن�سبة  امل�ساريع 
ال��ت��ي ت�����س��ر وف����ق اجل�����دول ال��زم��ن��ي 
 %82 ب��ل��غ��ت  ت����ع����رات  اأي  دون  ل���ه���ا 
م��ن امل�����س��اري��ع امل��ع��ت��م��دة، ف��ي��م��ا تعمل 
ال��وزارة مع اجلامعات على دعم كافة 
بهدف  عقبة  اأي  واإزال�����ة  امل�����س��روع��ات 

منع تاأخر اأي منها.
  ج���اء ذل���ك خ���الل ع��ق��د اللجنة 
البنات  كليات  اأو���س��اع  ملعاجلة  العليا 
املا�سي  الثالثاء  الع�سرين  اجتماعها 
امل���ا����س���ي 8/ 1435/6،امل������واف������ق  ق��ب��ل 
نائب  معايل  برئا�سة   ،2014/04/08
وزير التعليم العايل الأ�ستاذ الدكتور 

حاليا  تنفيذها  على  اجلامعات  تعمل 
لكليات  التعليمية  البيئة  لتح�سني 
اململكة  م��ن��اط��ق  خم��ت��ل��ف  يف  ال��ب��ن��ات 
خادم  ملقام  الكرمية  التوجيهات  وف��ق 

احلرمني ال�سريفني، يحفظه اهلل. 
ه����ذه  ت���ن���ف���ي���ذ  م��������دة  اأن  ي�����ذك�����ر 
امل���������س����روع����ات ال���ع���اج���ل���ة ت��������رتاوح ب��ني 
���س��ه��را بح�سب   18 اإل����ى  اأ���س��ه��ر  ث��الث��ة 
ال�ستيعابية  وال��ط��اق��ة  الطالبات  ع��دد 
للكليات. وقد ت�سلمت بع�ص اجلامعات 
ال�����س��ع��ودي��ة م�����س��روع��ات ك��ل��ي��ات ال��ب��ن��ات 
ال��ع��اج��ل��ة ب���ه���ا، وب������داأت الن���ت���ف���اع ب��ه��ا، 
وم��ن��ه��ا: ب��ع�����ص امل�������س���روع���ات ال��ع��اج��ل��ة 

لكليات البنات يف عدد من اجلامعات.
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الملك عبدالعزيز
ك�������س���ف وك�����ي�����ل ج����ام����ع����ة امل���ل���ك 
بن  عبداهلل  الدكتور  عبدالعزيز 
توافر  ع��ن  ��ه��رج��ي،  مجُ م�سطفى 
م�سغولة  ���س��اغ��رة  وظ��ي��ف��ة   127
مب��ت��ع��اق��دي��ن ت���رغ���ب اجل��ام��ع��ة 
يف الإع��������الن ع��ن��ه��ا واإ���س��غ��ال��ه��ا 

مبواطنني.
 واأو�������س������ح امل�����دي�����ر ال���ع���ام 
امل����وظ����ف����ني  ���������س��������وؤون  لإدارة 
ب��اجل��ام��ع��ة الأ����س���ت���اذ حم��م��د بن 
اأن  ال�����س��ح��ي��ب��اين،  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
�سي�ستمر  ل��ل��وظ��ائ��ف  ال��ت��ق��دمي 
املقبل عرب موقع  الثالثاء  حتى 

اجلامعة الإلكرتوين.

جامعة الدمام
اأطلقت وزارة التعليم العايل عرب 
توعوية  حملة  ال���دم���ام،  ج��ام��ع��ة 
وري��ادة  »البتكار  با�سم  وتثقيفية 

الأعمال«.
 واأكد معايل مدير اجلامعة 
ال��دك��ت��ور ع���ب���داهلل ال��رب��ي�����ص، اأن 
هدف احلملة هو تر�سيخ مفاهيم 
الأعمال وحتقيق  وريادة  البتكار 
للوطن،  امل��ع��ريف  القت�ساد  م��ب��داأ 
داعيا جميع الطلبة اإلى امل�ساركة 
يف ه��������ذه احل����م����ل����ة م������ن خ����الل 
هي  التي  والإب��داع��ات  البتكارات 

منهم وتعود بالنفع عليهم.

جامعة طيبة
امل���������س����ارك����ون يف ور����س���ة  اأو�������س������ى 
ال��ع��م��ل ال��ت��ى اأق��ام��ه��ا م��رك��ز امللك 
ع���ب���دال���ع���زي���ز ل���ل���ح���وار ال���وط���ن���ي 
بجامعة طيبة حتت عنوان )اآليات 
ت��ف��ع��ي��ل احل������وار ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ل��دى 
ح��وار  جمل�ص  با�ستحداث  املعلم( 
املر�سدة  عليه  ت�سرف  بكل مدر�سة 
م��راك��ز  وت��ف��ع��ي��ل دور  ال��ط��الب��ي��ة، 
ح�����ي�����اء يف ت��ن��ف��ي��ذ ور�������ص ع��م��ل  الأ
احل���وار  اأ���س��ال��ي��ب  ع��ل��ى  للمعلمات 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، اإ����س���اف���ة اإل������ى ت��ف��ع��ي��ل 
احلوار بني ويل الأمر واملعلم من 
الت�سال  تقنيات  ا�ستخدام  خالل 

احلديثة.

العلوم الصحية
رع������ى وزي�������ر احل�����ر������ص ال���وط���ن���ي 
����س���اح���ب ال�����س��م��و امل���ل���ك���ي الأم�����ر 
متعب بن عبداهلل بن عبدالعزيز، 
امل��ا���س��ي، ح��ف��ل تخريج  الأرب����ع����اء 
ال��دف��ع��ة احل���ادي���ة ع�����س��رة لطالب 
جامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز 

للعلوم ال�سحية يف الريا�ص.

جامعة سلمان
�سلمان  د�سن معايل مدير جامعة 
العا�سمي،  عبدالرحمن  الدكتور 
لق�سم  الإل���ك���رتون���ي���ة  ال�����س��ح��ي��ف��ة 
ال����ع����الق����ات ال����ع����ام����ة ب���اجل���ام���ع���ة 

بح�سور الوكالء والعمداء.
تخلل  حفل التد�سني ق�سيدة 
���س��ع��ري��ة مل�����س��اع��د ع��م��ي��د ����س���وؤون 
احلمداء،  جمال  الأ�ستاذ  الطالب 
وك��ل��م��ة امل�����س��رف ال��ع��ام ع��ل��ى اإدارة 
العالقات العامة والإعالم الأ�ستاذ 
عميد  األقى  ثم  الدو�سري،  عي�سى 
تقنية املعلومات والتعليم عن بجُعد 
الدكتور حممد القحطاين كلمته 

بهذه املنا�سبة.

جامعة تبوك
برعاية معايل مدير جامعة تبوك 
العنزي، نظم  الدكتور عبدالعزيز 
باجلامعة  اخلا�سة  الرتبية  ق�سم 
م��ل��ت��ق��ى )ال����رتب����ي����ة اخل����ا�����س����ة.. 
امل�ستقبلية(.  وال����روؤى  التطلعات 
للملتقى  العلمية  اللجنة  وك��ان��ت 
دول��ة  م��ن 11  تلقت 120 بحثا  ق��د 
املتحدة  الوليات  ال�سعودية،  هي: 
الأمريكية، هولندا، اأملانيا، الأردن، 
ليبيا،  ت��ون�����ص،  اجل���زائ���ر،  م�����س��ر، 
البحرين،  دب���ي،  ال��ي��م��ن،  ال��ع��راق، 
واأجازت 40  بحثا فقط للم�ساركة.

جامعة اإلمام
الإم��ام  جامعة  مدير  معايل  رع��ى 
حم���م���د ب����ن ����س���ع���ود الإ����س���الم���ي���ة 
عبد  بن  �سليمان  الدكتور  الأ�ستاذ 
اأب�����ا اخل���ي���ل ف��ع��ال��ي��ات ال��ي��وم  اهلل 
املفتوح الثاين للطالب والطالبات 

بكلية العلوم الجتماعية.
وعلى خط مواز، �سرفت حرم 
ال��ري��ا���ص �ساحب  اأم����ر م��ن��ط��ق��ة 
ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم�����ر خ��ال��د بن 
الفعاليات   ، عبدالعزيز  ب��ن  ب��ن��در 
امل�������س���اح���ب���ة ل���ل���م���ن���ا����س���ب���ة ب��ق�����س��م 

الطالبات. 

جامعة الجوف
تلقى معايل مدير جامعة اجلوف 
الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور اإ���س��م��اع��ي��ل بن 
حممد الب�سري، التعازي واملوا�ساة 
الذين  اأبنائه  م��ن  خم�سة  وف��اة  يف 
اإل�����ى رح���م���ة اهلل ت��ع��ال��ى  ان��ت��ق��ل��وا 
اإث�����ر ح�����ادث م������روري يف امل��ن��ط��ق��ة 
ال�سرقية. يف املقابل، �سكر الب�سري 
امل��ن��ط��ق��ة ووق��وف��ه��م  اأه����ايل  جميع 
م��ع��ه يف م�����س��اب��ه، ���س��ائ��ال امل��ول��ى 
اأن ي��ج��زي اجل��م��ي��ع خر  ال��ق��دي��ر 

اجلزاء، واأن ل يريهم مكروها.

جامعة أم القرى
اأو����س���ح م��ع��ايل م��دي��ر ج��ام��ع��ة اأم 
ال���ق���رى ال���دك���ت���ور ب���ك���ري م��ع��ت��وق 
ال�ستيعابية  الطاقة  اأن  ع�سا�ص، 
للمبنى اجلديد لإ�سكان الطالبات 
وي���ت���ك���ون من  ط���ال���ب���ة،   550 ت��ب��ل��غ 
الن��ت��ق��ال  �سيتم  واأن����ه  ط��اب��ق��ا،   19
اإل���ي���ه يف ن��ه��اي��ة ال�����س��ه��ر اجل����اري. 
واأ�ساف اأن ال�سكن اجلديد ي�ستمل 
ع��ل��ى م�����س��ل��ى ل��ل��ط��ال��ب��ات و���س��ال��ة 
جانب  اإل���ى  الريا�سية  لالأن�سطة 
والربامج  لالأن�سطة  ممثلة  �سالة 
اإ�سافة  املختلفة ومكتبة،  الثقافية 
اإل����ى م��ط��ع��م وم��ط��ب��خ وك��اف��ت��ري��ا 
تعمل على مدار ال�ساعة، بالإ�سافة 
اإلى �سالتني خلدمات الكي وغ�سل 

املالب�ص.

جامعة حائل 
ب����داأت ج��ام��ع��ة ح��ائ��ل يف ف��ت��ح ب��اب 
العليا  ال��درا���س��ات  لربامج  القبول 
»امل���اج�������س���ت���ر« ل���ل���ع���ام اجل���ام���ع���ي 
التقدمي  1435/ 1436ه���، وي�ستمر 
عرب موقع عمادة الدرا�سات العليا 
الإلكرتوين، حتى ال� 21 من ال�سهر 
اجل����اري.  وق���ال عميد ال��درا���س��ات 
العليا الدكتور عبدالرحمن فريح 
ل��ل��ط��الب  ال���ق���ب���ول  اإن  ال��ت��م��ي��م��ي 
تخ�س�سات  يف  �سيكون  والطالبات 
الكتاب وال�سنة، والعقيدة واملذاهب 
املعا�سرة، والفقه واأ�سوله، والإدارة 
املناهج وطرق  الرتبوية، وبرنامج 
اإل��ى  بالإ�سافة  العامة،  التدري�ص 
ال��ل��غ��ة وال��ن��ح��و وال�����س��رف والأدب 

والبالغة والنقد.
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الربيطانية  املدينة  يف  ليدز  جامعة  تقع 
اإلى  وتنتمي  اإجن��ل��رتا،  �سمال  يف  الكبرة 
التي  الأح��م��ر«،  القرميد  »جامعات  جيل 
اأواخر القرن امليالدي التا�سع  تاأ�س�ست يف 
ع�سر ومطلع القرن الع�سرين يف عدد من 

كربيات مدن اإجنلرتا.
امل��خ�����س�����س��ة  الأوق������������اف  اأن  وم������ع 
جل��ام��ع��ة ل��ي��دز )ن��ح��و 45 م��ل��ي��ون جنيه( 
بحجمها  مقارنة  ن�سبيا  متوا�سعة  تعد 
وم�����س��ت��واه��ا، ف���اإن اجل��ام��ع��ة ح�سلت ع��ام 
جنيه،  مليون   547 م��ن  اأك��ر  على   2011
منها 124 مليون جنيه من منح الأبحاث.

 وبالفعل، فاإنها ع�سو يف »جمموعة 
الربيطانية  البحثية  للجامعات  را���س��ل« 
جل��ام��ع��ات   »8 »اإن  وجم��م��وع��ة  ال���ك���ربى، 
اأنها ع�سو  كما  ال��ك��ربى،  اإجن��ل��رتا  �سمال 
للجامعات«  العاملية  »ال�سبكة  يف  موؤ�س�ص 
وراب��ط��ة ج��ام��ع��ات ال��ك��وم��ن��ول��ث، وغرها 
م���ن ال���رواب���ط وال��ت��ج��م��ع��ات الأك��ادمي��ي��ة 
عمل  ولقد  املرموقة.  الدولية  والبحثية 
نوبل  ج��وائ��ز  ح�سدوا  مم��ن  خم�سة  فيها 

للعلوم.

التصنيف العالمي
وعلى �سعيد الت�سنيف العاملي للجامعات 
حت��ت��ل ل��ي��دز امل��رت��ب��ة ب��ني ال�����15 وال�����19 يف 
عامليا   200 وال����   150 ال����  وب���ني  بريطانيا 
العامل  جلامعات  الأك��ادمي��ي  »التقييم  يف 
2013« واملرتبة ال� 97 عامليا يف »تقييم كيو 

اإ�ص جلامعات العامل 2013 - 2014«.
متتد املدينة اجلامعية على م�ساحة 
ال�سكني  هيدينغلي  ح��ي  يف  ف��دان��ا   1230
ب�سمال غربي مدينة ليدز، وي�سم مزيجا 
مع  والقوطية،  الكال�سيكية  الأبنية  من 

اأبنية ع�سرية حديثة.
 وح����ال����ي����ا ت�������س���م اجل����ام����ع����ة ت�����س��ع 
والعلوم  الآداب  ه��ي:  تخ�س�سية  كليات 
الإن�سانية، وعلوم احلياة، واإدارة الأعمال، 
الجتماعية واحلقوق،  والعلوم  والرتبية 
والهند�سة، والبيئة، والريا�سيات والعلوم 
والعلوم  وال��ط��ب  والكيمياء،  الفيزيائية 
�سخم(،  م�ست�سفى  بها  )ملحق  ال�سحية 
كل  ويف  والأداء.  والت�����س��الت  وال��ف��ن��ون 
م��ن��ه��ا م��ع��اه��د وت��خ�����س�����س��ات م��ت��ع��ددة يف 
وم�����س��ت��وى  الأول  اجل���ام���ع���ي  امل�������س���ت���وى 
ال����درا�����س����ات امل��ت��ق��دم��ة وامل���ع���م���ق���ة. وم��ن 
واإدارة  وال��ط��ب  الهند�سة  عامليا  اأ�سهرها 

الأعمال.
اأما الألوان الر�سمية للجامعة فهي 

الأحمر الغامق والأخ�سر والأبي�ص.

جامعة ليدز.. تسع كليات خرجت شخصيات مشهورة

من  اأك��ر  املركزية  مكتبتها  وت�سم 
مليونني و 278 األف جملد.

خريجو الجامعة
ومن اأ�سهر من تخرج فيها من بريطانيا: 
ال��وزي��ران ج��اك �سرتو )وزي���ر اخلارجية 
والداخلية الأ�سبق( وكلر �سورت، ورئي�سة 
حزب املحافظني ال�سابقة البارونة �سعيدة 
وار�سي، والإعالميون بول دايكر )رئي�ص 
واآلن  م��ي��ل«(  »ال��دي��ل��ي  �سحيفة  حت��ري��ر 
ينتوب وغافني غيزلر ونيكول�ص ويت�سل 
���س��ي«( وم���ارك وود  ب��ي  ال���»ب��ي  )تلفزيون 

)رئي�ص »اآي تي اإن« لالأخبار(.
وم����ن اأه�����ل ال���ف���ن امل��غ��ن��ي وامل���وؤل���ف 
وال�سيناري�ست  ن��وب��ف��ل��ر،  م���ارك  وامل��ل��ح��ن 
وال���ك���وم���ي���دي ب������اري ك����راي����ر، وامل��م��ث��ل 
وال��ك��وم��ي��دي اآل��ي�����س��رت م���اك���غ���اوان، وم��ن 
ال��ري��ا���س��ي��ني ب��ط��ل ال��رتي��اث��ل��ون الأومل��ب��ي 

العاملي اآلي�ستر براونلي.
ف��ي��ه��ا من  اأو در������ص  ت���خ���رج  ك���ذل���ك 
غ��ر ال��ربي��ط��ان��ي��ني ح��ام��ل ج��ائ��زة نوبل 
���س��ووي��ن��ك��ا،  وويل  ال���ن���ي���ج���ري  ل��������الأدب 
ورئ���ي�������ص م��ن��غ��ول��ي��ا ال�����س��اب��ق ن��ام��ب��اري��ن 
الأمني  املك�سيكي  والقت�سادي  اإنخبايار، 
والتنمية  الق��ت�����س��ادي  ال��ت��ع��اون  ملنظمة 
ورائ��د  غ��وري��ا،  اآنخيل  خو�سيه   ،OECD
واملمثل  �سيلرز،  الأمركي بيرز  الف�ساء 
الأمركي كري�ص باين، ومرتجم القراآن 

الكرمي، الهندي، عبد اهلل يو�سف علي.
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األولوية لمن ال يحمل آباؤهم مؤهالت جامعية
جورج تاون تقبل 3232 طالبا

للدراسة عام 2018
موقع جامعة جورج تاون

الدرا�سي  للف�سل  طالبا   3232 قبول  على  الأمركية  ت��اون  ج��ورج  جامعة  وافقت 
اأقل بقليل من  لعام 2018 من اأ�سل 19.500 متقدم مبعدل قبول و�سل ل� %16.6 

املتقدمني لعام 2017 بن�سبة %17.
ويف معر�ص تعليقه على ن�سبة القبول، يقول مدير القبول باجلامعة »ت�سارلز 
ديكون«، »اإن الطالب الذين جرى قبولهم موؤخرا يعك�ص قبولهم التنوع املتنامي يف 
الوليات املتحدة بطرق خمتلفة، لأننا نتقدم عندما نتحدث عن التنوع القت�سادي 
 1798 منحة  يف  املتمثلة  الأم��وال  جلمع  املبذولة  اجلهود  خالل  من  والجتماعي 
الدرا�سية، و دعم �سبكة برنامج منح جورج تاون املعروف اخت�سارا با�سم GSP التي 
يح�سل  مل  الذين  الطالب  على  يطلق  )م�سطلح  الأول  اجليل  طالب  ت�ستهدف 

اأولياء اأمورهم على موؤهل جامعي(«.
واأردف ديكون »جناحنا �سي�ستمر لالأمام، و�سيعتمد على زيادة التزام خريجينا 

واأ�سدقائنا على دعم تلك الربامج الأ�سا�سية«.
 وقال اإن جورج تاون م�ستمرة يف �سيا�ستها يف قبول الطالب بغ�ص النظر عن 

قدرتهم على دفع الر�سوم، ومبوجب هذه ال�سيا�سة ي�ستطيع الطالب ممن هم يف 
حاجة  مل�ساعدة مالية اأن ي�سجلوا يف اجلامعة من خالل خليط من املنح الدرا�سية 

واملنح املالية وفر�ص »ادر�ص واعمل« والقرو�ص. 
وراعت اجلامعة يف الطالب املقبولني اأن يكونوا من نف�ص الن�سيج الجتماعي 
املتنوع املوجود يف الوليات الأمركية ف�سال عن ا�ستقطاب الأعراق املختلفة من 

�ستى اأنحاء العامل.
اأ�سول  ، و12% من  اآ�سيوي  اأ�سل  اأمريكيون من  الطالب   فحوايل 17% من 
لتينية، و 10% من اأ�سول اإفريقية، و 8%  طالب من خارج الوليات املتحدة، و%56 
ال���،50 ومن كولومبيا  ن�ساء، والطالب ج��اءوا من كل حدب و�سوب من الوليات 

وبرتريكو وجزر فرجني لند و 64 دولة اأخرى.
املرحلة  لطالب  ي�سمح  ال��ذي  املبكر  الت�سجيل  برنامج  ت��اون  ج��ورج  وت��ق��دم 
العام  من  اإبريل  من  بدل  دي�سمرب   15 يف  مبكراً  قبولهم  مدى  مبعرفة  الثانوية 
 6749(   2018 لعام  املبكر  للت�سجيل  املتقدمني  الطالب  اإج��م��ايل  وو�سل  املقبل. 
حتى  الآخ��ري��ن  قبول  تاأجيل  ج��رى  بينما  القبول  على  954منهم  ح�سل   طالبا( 

اإ�سعار اآخر.

جامعة ييل تكرم من أسهموا في خدمتها 
بقلم مايكل موراند

موقع جامعة ييل

اع���رتف���ا م��ن��ه��ا ب��ف�����س��ل اجل���ه���ود ال��ت��ي 
ب��ذل��ت م���ن اأج��ل��ه��ا وم���ن اأج����ل امل��دي��ن��ة 
»ييل«  جامعة  اأعلنت  حتت�سنها،   التي 
الفائزين لديها  اأ�سماء  الأمركية عن 
 Seton »ب��ج��ائ��زة »���س��ي��ت��ون اإمل���ي اآي���ف���ي
اأق���ام���ت���ه  ب��ه��ي��ج  ح���ف���ل  يف   Elm-Ivy

اجلامعة يف 9 اإبريل 2014.
اجلائزة  بهذه  اجلامعة  وحتتفل 
اع����رتاف����ا م��ن��ه��ا ب���ال���رواب���ط ال��ع��ري��ق��ة 
ال��ت��ي ت��رب��ط��ه��ا مب��دي��ن��ة »ن��ي��و ه��اف��ن«، 

وه��و م��ا ع��رب عنه م��دي��ر جامعة ييل، 
اأنهما »يقفان  »�سالويف« يف خطابه من 
اأر�سية م�سرتكة«، يف حني و�سف  على 
العالقة ما بني  »ه��ارب«  املدينة  عمدة 
املدينة واجلامعة باأنها »ودودة ومثمرة 
امل�����س��رتك��ة«، وق���ال عن  ب��امل��ن��اف��ع  حبلى 
ال�سراكة »اإنها جتعلنا متفردين يف هذا 
اجلزء من العامل  وحمظوظني للغاية 

اأي�سا«.
وت�����ق�����دم ه������ذه اجل�����ائ�����زة اأي�������س���ا 
تع�سيد  اأ���س��ه��م��وا يف  ال��ذي��ن  ل���الأف���راد 
ال��ع��الق��ات م��ا ب��ني  اجل��ام��ع��ة واملدينة 
من  لأك���ر  وانطلقت  فيها،  تقع  ال��ت��ي 
الفقيد  وك����ان  ال����زم����ان،  م���ن  ع��ق��دي��ن 
 Fenmore R. �سيتون«  اأى  »فينمور 
 Phyllis »ف��ي��ل��ي�����ص«  وزوج���ت���ه   Seton
هما من اأ�س�سا اجلائزة، اعرتافا منهما 
ب���اجل���ه���ود »غ�����ر امل���ت���وج���ة ب���اع���رتاف 

يذكر«، التي بذلت ل�سالح املواطنني. 
ومت��ن��ح ج���ائ���زة  ���س��ج��رة  ال����دردار  
Elm لأع�����س��اء جم��ت��م��ع »ن��ي��و ه��اف��ن« 

 Ivy »ب��ي��ن��م��ا  مت��ن��ح ج���ائ���زة »ال���ل���ب���الب
ل��ط��ل��ب��ة وم��وظ��ف��ي واأ����س���ات���ذة ج��ام��ع��ة 
من  »ييل«  جامعة  اأن  وامل��ع��روف  »ييل« 
���س��م��ن اأع�����رق ج��ام��ع��ات اأم���رك���ا ال��ت��ي 
»جامعات  اأو  ليغ«  »اي��ف��ي  با�سم  تعرف 
لأن  ب��ذل��ك  و�سميت  ال��ل��ب��الب«  راب��ط��ة 
بنيت  قدمية،  واأغلبها  مبانيها،  بع�ص 
وبداية  ع�سر  التا�سع  ال��ق��رن  نهاية  يف 
ال����ق����رن ال���ع�������س���ري���ن، ي��ت�����س��ل��ق��ه��ا ن��ب��ات 
اللبالب، ويحولها من جدران حجرية 
يف  خا�سة  زاه��ي��ة،  خ�سراء  اإل���ى  باهتة 

ال�سيف.
  وف����از ب��ج��ائ��زة ���س��ج��رة ال�����دردار 
خل��دم��ة ال�����س��رط��ة ه����ذا ال���ع���ام  م��دي��ر 
هافن  ن��ي��و  يف  ال�����س��رط��ة  خ��دم��ة  اإدارة 
»اير�سمان« ويف ال�سوؤون ال�سحية فازت 
«هيلثي  يف  الطبية  ال�����س��وؤون  من�سقة 
���س��ت��ارت« يف ن��ي��و ه��اف��ن »ن��ات��ا���س��ا راي« 
تطوير  مدير  نائب  فاز  القت�ساد  ويف 
ذاتها،  املدينة  يف  القت�سادي  القطاع 

»مايكل بي�سيتلي«.

هارفارد تطبق 
مبادئ االستثمار 

المسؤول
صحيفة جامعة هارفارد الرسمية

اأعلنت جامعة هارفارد عن قرارها بالتوقيع على وثيقة مبادئ ال�ستثمار امل�سوؤول 
ع�سوا  اجلامعة  �ست�سبح  مبوجبها  التي  امل��ت��ح��دة،  الأم���م  منظمة  ت��رع��اه  ال��ذي 
البيئية  اجل��وان��ب  مب��راع��اة  امللتزمني  امل�ستثمرين  م��ن  عاملية  منظمة  اأك���رب  يف 
والجتماعية واحلوكمة عند  ممار�سة ال�ستثمارات وعند تطبيق �سيا�سات امللكية.
ال�ستثمار  م��ب��ادئ  تطبيق  تنفيذ  يف   HMC ه��ارف��ارد  اإدارة  �سركة  و�ستبداأ 
امل�سوؤول، املعروف اخت�سارا ب�  PRI، يف اإداراتها لأوقاف اجلامعة واأ�سولها املادية، 

وتعد هارفارد اأولى اجلامعات الأمركية الكربى التي تطبق هذه املمار�سات. 
ل��سركة  التنفيذية  الرئي�سة  قالت  ه��ارف��ارد،  ق��رار  على  تعليقها  معر�ص  يف 
اإدارة هارفارد، جني منديليو، »كم�ستثمرين يهمهم طول الأمد، قررنا الرتكيز 
يف  لال�ستثمار  الأخ��الق��ي  والتاأثر  ال�ستدامة  لقيا�ص  الرئي�سة  العوامل  على 

ال�سركة واإدارة ال�ستثمارات ب�سكل م�سوؤول.
و�سع   م��ن  لأن��ه��ا  تنفيذها  ق��ررن��ا  امل��ب��ادئء  لتلك  متفح�سة  مراجعة  وب��ع��د 
يف  ال�ستدامة  مبمار�سات  لالرتقاء  لنا  طبيعية  خطوة  وه��ي  ال��رائ��دة،  املنظمة 
ال�ستثمار. ويف الوقت نف�سه تعد تلك املبادئء متوائمة متاما مع  تركيزنا على 

زيادة العوائد املالية لدعم ر�سالة جامعة هارفارد.«
وجاء قرار الن�سمام للوثيقة بعد درا�سة متاأنية ملدة عام كامل، �سطر فيها 
املدير التنفيذي لهارفارد »دروو فاو�ست« خطابا ملجتمع هارفارد يف اأكتوبر املا�سي 
يعرب فيه عن قناعته بتقوية منهج هارفارد يف ال�ستثمار امل�ستدام، الأمر الذي 
�سدقت عليه  جلنة م�سوؤولية حاملي اأ�سهم جامعة هارفارد، وهي اجلهة امل�سوؤولة 

عن خماطبة ق�سايا �سيا�سة ال�ستثمار يف هارفارد.
امل�ستثمرين  م��ن  جمموعة  م��ن  امل�����س��وؤول  ال�ستثمار  م��ب��ادئ  �سبكة  وتتاألف 
ينفذون جمموعة من املبادئء التطوعية التي تقدم اإطارا عاما لإدراج العوامل 
لتتواءم  امللكية  ال�ستثمار وممار�سات  البيئية والجتماعية واحلوكمة يف حتليل 

مع واجبات امل�ستثمرين الئتمانية.
»فيونا  امل�سوؤول  ال�ستثمار  مبادئ  يف  املنتدب  الإدارة  جمل�ص  ع�سو  وع��رب 
رينولد�ص«، عن �سعورها بال�سعادة لن�سمام هارفارد للمنظمة، نظرا »لأنها اأول 
جامعة وقفية اأمركية تلتزم على املالأ با�ستثمار اأموالها ب�سكل م�سوؤول وم�ستدام 
با�ستخدام الإطار العام ملبادئ ال�ستثمار امل�سوؤول  التطوعي، ونحن نرحب بهم 

بكل حرارة«.
ال�ستثمارية  الجت��اه��ات  اأح���د  يعد  امل�����س��ت��دام  »ال���س��ت��ث��م��ار  قائلة  واأ���س��اف��ت 
�سريعة النمو يف العامل، وريادة هارفارد يف هذا املجال متثل منوذجا �ستحتذي به 

اجلامعات الأمركية الأخرى.«
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دراسات

ب��الأ���س��ا���ص م���ن م���واد  ت��رتك��ب   )H و   C
غذائية كاخل�سراوات والفواكه واللحوم 
واخل�����ب�����ز، وغ������ر ع�������س���وي���ة ك���ال���زج���اج 

والبال�ستيك واملعادن والنايلون. 

كمية النفايات
ت��خ��ت��ل��ف ك��م��ي��ة ه����ذه ال���ن���ف���اي���ات ح�سب 
ال��ك��ث��اف��ة ال�����س��ك��ان��ي��ة وارت����ف����اع م�����س��ت��وى 
من  وال��ف�����س��ل  البيئي  وال��وع��ي  املعي�سة 
م�سكالت  ت�ساحبها  ل  وعموما  ال�سنة، 
ال�سناعية  ب��ال��ن��ف��اي��ات  م��ق��ارن��ة  عملية 
ون��ق��ل��ه��ا  ج��م��ع��ه��ا  مي��ك��ن  اإذ  ال��ط��ب��ي��ة  اأو 
اإع���ادة  اأو  منها  وال��ت��خ��ل�����ص  وم��ع��اجل��ت��ه��ا 
ا�ستغاللها بكفاءة، ودون اإ�سرار بال�سحة 

وال�سالمة العامة. 
فى  الب�سرية  املخلفات  ك��ان��ت 
ال�������س���اب���ق ج�����زء م����ن ال��ن��ظ��ام 
وطبيعتها  لقلتها  البيئى 
ال��ع�����س��وي��ة ح���ي���ث ت��ت��ح��ل��ل 
الكائنات  بوا�سطة  وت�ستغل 
احل���ي���ة ك���م���واد غ���ذائ���ي���ة فى 
عملياتها احليوية )ا�سرتجاع 
واإعادة دوران طبيعى لعنا�سر 

ومكونات النفايات(. 
ال�سناعي  ال��ت��ط��ور  وم��ع   
والزراعي والتكنولوجي حدثت 
زيادة جوهرية يف كمية النفايات 
ال�سلبة وتنوعت مكوناتها ن�سبة 
للزيادة يف عدد ال�سكان، والدخل 
اأ�سبحت  وب��ذل��ك  وال���س��ت��ه��الك، 
م�سكلة النفايات ال�سلبة املرتاكمة 

ال�سعودية  عن ارتفاع ملحوظ يف كميات 
ال��ن��ف��اي��ات ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��م��ل��ك��ة خ��الل 
اإلى ما يزيد  املن�سرم 2013 لي�سل  العام 
عن 12 مليون طن، ويبلغ متو�سط اإنتاج 
الفرد من النفايات البلدية حوالى 1.28 
كجم يوميا، يرتفع اإلى 1.4 كجم يف املدن 
ال��ك��ربى وي��ق��ل اإل����ى 1.1 ك��ج��م يف امل��دن 
كجم   0.7 اإل���ى  ي�سل  بينما  امل��ت��و���س��ط��ة، 

يوميا يف املدن والقرى ال�سغرة.  
النفايات  اأن  اأي�سا  التقرير  واأو�سح 
يزيد على 40%، من  ت�سكل ما  الع�سوية 
النفايات البلدية املنتجة �سنويا، تليها 
بن�سبة  وال��ك��رت��ون  ال���ورق  نفايات 
ال��ب��ال���س��ت��ي��ك��ي��ة  ث�����م   ،  %20

اإح�����دى ال��ق�����س��اي��ا ال��ب��ي��ئ��ي��ة امل��ه��م��ة ال��ت��ي 
وتفاقمت  املتح�سر.  اليوم  ع��امل  تواجه 
خا�ص  ب�سكل  ال�سلبة  النفايات  م�سكلة 
يف الفرتة الأخرة نتيجة ل�سرعة تراكم 
النفايات ال�سلبة مبعدل اأعلى من �سرعة 
حت��ل��ل��ه��ا وا���س��ت��ع��م��ال واإن����ت����اج م��ن��ت��وج��ات 
وغ��ر  للطبيعة  م��األ��وف��ة  غ��ر  �سناعية 
وامل��ط��اط  كالبال�شتيك  للتحلل  ق��اب��ل��ة 

ال�سناعي واملعادن والزجاج.
   

النفايات البلدية
فى المملكة

كبرا  عبئا  ال��ن��ف��اي��ات  ه���ذه  ت�سكل 
القائمني  ل���دى  بيئيا  وه��اج�����س��ا 

ع���ل���ى اأم������ره������ا ف�����ى امل��م��ل��ك��ة 
وامل����ن����اط����ق وامل���ح���اف���ظ���ات 

للزيادة  نظرا  والبلديات 
ال�ستهالك  يف  الهائلة 

وت���������������س�������ارع وت��������رة 
العمرانية  التنمية 

ال�سكان  ع��دد  وزي����ادة 
وات�ساع م�ساحة الأن�سطة 

ال�����س��ن��اع��ي��ة وال��ت��ج��اري��ة.   
وقدرت درا�سة حديثة زيادة 

ك��ب��رة ف���ى ح��ج��م ال��ن��ف��اي��ات 
التى  اخلليج  دول  يف  ال�سلبة 

منها  ال�����س��ع��ودي��ة  ح�سة  ت�سكل 
حوايل  65 %  واأ�سبحت من اأعلى 

املعدلت العاملية. 
ال���������س����وؤون  وزارة  وك�������س���ف���ت 

البلدية والقروية فى اململكة  العربية 

املعدنية  ال��ن��ف��اي��ات  تليها   ،  %  15 بن�سبة 
ت��رتاوح  بن�سب  واملن�سوجات  والزجاجية 

من 4 اإلى 7 % �سنويا.

التخلص من النفايات
 البلدية الصلبة

دون  الإب�������������ع�������������اد   •
ا������س�����ت�����غ�����الل: ي���ت���م 
ب�����وا������س�����ط�����ة دف�����ن 

ه������ذه ال���ن���ف���اي���ات 
يف  م�����ن�����اط�����ق  يف 
م���رادم )م��داف��ن(  

رخي�سة  طريقة  وه��ي 
فيها  اأن��ه  اإلنّ  اقت�ساديا 

امل��وارد  من  لكثر  �سياع 
وال����ط����اق����ة ال���ت���ي مي��ك��ن 

ا�ستغاللها.
• ا�ستغالل املوارد واملواد 
ال��ن��ف��اي��ات   امل�����وج�����ودة يف 
اأو  ال�����ط�����اق�����ة  ك������اإن������ت������اج 
امل��وج��ودة  امل���واد  ا�ستعمال 
ف�����ي�����ه�����ا، وا������س�����ت�����ح�����داث 
وا�����س����رتج����اع ل���ك���ث���ر م��ن 

املواد املكونة لها. 

الدفن الصحي
ال�سعودية  العربية  للمملكة 

م��ع��اي��ر و����س���واب���ط ق��ي��ا���س��ي��ة 
لدفن النفايات تراعى احلفاظ 

املياه  تلويث  وع��دم  البيئة  علي 
من  الناجمة  بامللوثات  والرتبة 

هذه  حت��دد  ال�سلبة.  البلدية  ال��ن��ف��اي��ات 
ال�����ش��واب��ط ال�������ش���روط ال��ع��ام��ة ال��واج��ب 
ت��واف��ره��ا ف���ى م��وق��ع ال���دف���ن و ال��واج��ب 
م��راع��ات��ه��ا ع��ن��د ت�����س��م��ي��م م��وق��ع ال��دف��ن 

وطرق معاجلة النفايات. 

استغالل النفايات والتخلص منها
بطريقة آمنة.. مطلب بيئي

ي����ه����دف ه������ذا امل����و�����س����وع اإل�������ى ت�����س��ل��ي��ط 
من  معا�سرة  بيئية  ق�سية  على  ال�سوء 
التخل�ص  وه��ى:  بامتياز  الإن�����س��ان  �سنع 
وال�ستفادة  وال�سحي  الآم���ن  والتعامل 
املختلفة   ال�سلبة  البلدية  النفايات  من 
وه���ى ال��ت��ي ت��ن�����س��اأ م��ن امل���ن���ازل وامل��ط��اع��م 
وال��ف��ن��ادق وامل��ت��اج��ر، وحت��ت��وي على م��واد 
م���ع���روف���ة مي��ك��ن ت��ق�����س��ي��م��ه��ا اإل�����ى م���واد  
ع�����س��وي��ة )م�����س��دره��ا م���ن ال��ط��ب��ي��ع��ة اأو 
م��ن ك��ائ��ن ح��ي وحت��ت��وي ع��ل��ى عن�سري 

أكد الباحث بمركز األمير ســلطان بن عبد العزيز للدراســات والبحوث البيئية والســياحية الدكتور عصام الدين إبراهيم وراق أن مشكلة النفايات الصلبة تفاقمت بشكل خاص 
في اآلونة األخيرة نتيجة لســرعة تراكمها بمعدل أعلى من ســرعة تحللها. وأرجع وراق أســباب عدم االســتغالل إلى التكاليف العالية نســبيا لعمليات جمع وفرز النفايات 

إلعادة استخدامها.. جاء ذلك في مقال علمي بعنوان »فرص إعادة استخدام النفايات البلدية الصلبة« فيما يلي فحواه.
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دراسات
 م���ن م���زاي���ا ال���دف���ن ال�����س��ح��ى اأن���ه 
ط��ري��ق��ة ب�����س��ي��ط��ة ت���الئ���م ج��م��ي��ع اأن�����واع 
ال��ن��ف��اي��ات ال��ب��ل��دي��ة وت�����س��ت��وع��ب ك��م��ي��ات 
بقايا  وج��ود  ع��دم  اإل��ى  بالإ�سافة  كبرة، 
اإ�سايف با�ستثناء  اإلى عالج  نفايات حتتاج 
التحلل  عمليات  م��ن  املنطلقة  ال��غ��ازات 
وال�����س��وائ��ل وال��ع�����س��ارات ال��ت��ي يجب منع 

تغلغلها اإلى املياه اجلوفية.
  اأم������ا ���س��ل��ب��ي��ات ال����دف����ن ال�����س��ح��ي 
اخلام  وامل��واد  للموارد  �سياع  فى  فتتمثل 
)الأوراق،  ا����س���رتج���اع���ه���ا  مي���ك���ن  ال���ت���ي 
امل���ع���ادن، الأخ�������س���اب، ال���زج���اج، ال��ن��ف��اي��ات 
كم�سدر  ا�ستغاللها  يتم  التي  الع�سوية 
املواقع  اإيجاد  و�سعوبة  و�سماد(  للطاقة 
التي تدفن فيها النفايات التى تقلل من 
باملناظر  وت�سر  املجاورة  الأرا�سي  قيمة 
الطبيعية.    ن�سبة لأهمية منطقة ع�سر 
مبعاجلة  الهتمام  يجب  فاإنه  وموقعها 
اآمنة  بطريقة  منها  والتخل�ص  النفايات 

حتافظ على البيئة وال�سياحة.

اأق���ي���م���ت ور����س���ة ع��م��ل بيئية  ل���ه���ذا 
ع�سر  مبنطقة  النفايات  م��رادم  ملعاجلة 
 1435/2/22 ي��وم  وال��ت��ط��ل��ع��ات«  »ال��واق��ع 
الأم��ر �سلطان  �سارك فيها مدير مركز 
ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ل��ل��ب��ح��وث و ال��درا���س��ات 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د الأ���س��ت��اذ 
ال���دك���ت���ور ح�����س��ني ب����ن م���ان���ع ال����وادع����ى 

ومن�سوبى املركز.
ورك����������زت ال�����ور������س�����ة ع����ل����ى ت���ق���ومي 
واحلاجات  النفايات  لإدارة  العام  الو�سع 
امل�ستقبلية بهدف تخفيف الآثار ال�سلبية 

على البيئة وال�سحة العامة.

استغالل النفايات البلدية   
����س���ج���ع���ت ال������زي������ادة ال����ك����ب����رة يف ح��ج��م 
والأ����س���رار  ال�سلبة  ال��ب��ل��دي��ة   ال��ن��ف��اي��ات 
ال��ت��ي ت�����س��ب��ب��ه��ا ل��ل��ب��ي��ئ��ة؛ م��ع��اجل��ت��ه��ا ويف 
م��وردا  ب�سفتها  ا�ستغاللها  الوقت  نف�ص 
مهما،  واأ�سحت عمليات تدوير النفايات  
التي  البيئية  ال���س��ت��دام��ة  م��ك��ون��ات  م��ن 
الدول  معظم  يف  متزايدا  اهتماما  تلقى 
امل��وج��ودة فيها ويطلق  امل��وارد  ل�ستغالل 
اأرب�������ع )R، وي��ع��ن��ي:  ع��ل��ي��ه��ا م�����س��ط��ل��ح  
ا�ستعمال   ،Reuse تقليل،   Reduction
ال��ط��اق��ة   اإن����ت����اج   ،Recovery م���ت���ك���رر، 

Recycle، ا�سرتجاع(. 
 مت���ك���ن ع���م���ل���ي���ات ال����ت����دوي����ر م��ن 
اإن����ت����اج ال���ط���اق���ة ب���وا����س���ط���ة ح�����رق امل�����واد 
 waste النفايات  يف  لال�ستعال  القابلة 
امل����واد  ب��ع�����ص  وا����س���رتج���اع   to energy
الأوراق،  م��ث��ل  ج���دي���د  م���ن  وت�����س��ن��ي��ع��ه��ا 
واإن��ت��اج  وامل��ع��ادن  وال��زج��اج  والبال�ستيك 
يف  امل��وج��ودة  الع�سوية  امل���واد  م��ن  �سماد 

النفايات.
التدوير  يقلل  ذلك،  اإلى  بالإ�سافة 
م���ن ك��م��ي��ة وح���ج���م ال���ن���ف���اي���ات ال�����س��ل��ب��ة 
املتبقية  للمدافن، ول تزيد ن�سبة ما يتم 
اخلليج  ودول  اململكة  يف  ت��دوي��ره  اإع����ادة 
النفايات  اإج��م��ايل  امل��ائ��ة م��ن  ع��ن 5% يف 
البلدية ال�سلبة، وتقف وراء هذا الواقع 
ت����دين تكلفة  ب��ي��ن��ه��ا  اأ����س���ب���اب ع����دة م���ن 
عمليات الدفن  والتكاليف العالية ن�سبيا 
لإع����ادة  ال��ن��ف��اي��ات  وف����رز  ج��م��ع  لعمليات 

ا�ستخدامها.
ل���زي���ادة ن�����س��ب��ة اإع������ادة ال���س��ت��غ��الل،  
اإدارة  ب���ف���وائ���د  ال���وع���ي  ب��ت��ع��زي��ز  ي��ن�����س��ح 
ال���ن���ف���اي���ات وت�����س��ج��ي��ع ����س���رك���ات ال��ق��ط��اع 
اخل��ا���ص على اإع����ادة ال���س��ت��خ��دام واإع���ادة 

التدوير. 

12 مليون طن كمية النفايات في المملكة عام 2013
ما يتم إعادة تدويره خليجيا ال يتجاوز 5% من إجمالي النفايات
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أسبوعية جامعة الملك خالد

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

حول الجامعة

خطوات جادة للحفاظ على
وإحياء آثار المنطقة 

عسير تبدأ تفصيل 
ثوب »السياحة 
على مدار العام«
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حول الجامعة
آفاق: خاص

اأ���س��ب��وع��ني، و���س��ع��ت الهيئة  ع��ل��ى م����دار 
ال��ع��ام��ة ل��ل�����س��ي��اح��ة والآث������ار ل��ب��ن��ات نحو 
ت���ع���م���ي���ق احل�����ف�����اظ ع���ل���ى الآث����������ار ال���ت���ي 
من  ع���دد  يف  ع�����س��ر  منطقة  ب��ه��ا  تتميز 
حم��اف��ظ��ات��ه��ا اأدخ��ل��ت��ه��ا ���س��م��ن اجل��ه��ود 
»ع�سر..  مبادرة  اإجن��اح  لتعزيز  الرامية 
وجهة �سياحية رئي�سية على مدار العام«. 

برنامج بارق 
ب��رن��ام��ج عمل  ال�����س��ي��اح��ة  واأب���رم���ت هيئة 
العام  امل��دي��ر  ال��ذي وقعه  ب��ارق  حمافظة 
العمره  حممد  املهند�ص  باملنطقة  للفرع 
ال�سديري،  �سلطان  املحافظة  وحمافظ 
�ساحب  ع�����س��ر  منطقة  اأم����ر  ب��ح�����س��ور 
خالد.  ب��ن  في�سل  الأم���ر  امللكي  ال�سمو 

و�سمل الربنامج:
وال���س��ت�����س��ارة  ال��درا���س��ة  • ت��ق��دمي 
القرية  م�سروع  على  ب��ارق  لبلدية 
ب��ه البلدية  ت��ق��وم  ال���ذي  ال��رتاث��ي��ة 

حاليا.
املحافظة  يف  الهيئة  جهود  دعم   •
ع��ل��ى امل���واق���ع الأث����ري����ة وال��رتاث��ي��ة 
يتوافق  الرتاثية ومبا  الهوية  وفق 
م���ع امل���ع���اي���ر امل��ع��ت��م��دة يف ال��ه��ي��ئ��ة 

ومركز الرتاث العمراين الوطني.
امل��واط��ن��ني  ت�سجيع  �سبل  ب��ح��ث   •
ت�سهم  خا�سة  متاحف  اإق��ام��ة  على 

يف اإبراز تراث املحافظة.
للهيئة مب�ساريع  املحافظة  •  دعم 

تتوافق مع النظرة امل�ستقبلية لها.
• حث امل�ستثمرين ورجال الأعمال 
اإق��ام��ة مهرجان  امل�����س��ارك��ة يف  ع��ل��ى 
مل��الءم��ة  باملحافظة  ���س��ت��وي  ���س��ن��وي 
اأج���وائ���ه���ا يف ت��ل��ك ال���ف���رتة وت��ن��وع 

ت�ساري�سها وتعدد تراثها.
م��ر���س��دي��ن  وت����دري����ب  •  ت���اأه���ي���ل 
ال��الزم��ة  ال�����ش��روط  وف��ق  �شياحيني 

لتلك الرتاخي�ص من الهيئة.

 متابعة وتهيئة
ت���اب���ع م���دي���ر ف�����رع ال�����س��ي��اح��ة مب��ن��ط��ق��ة 
ع�����س��ر حم���م���د ال���ع���م���ره ����س���ر م�����س��روع 
بالنما�ص  ث��رب��ان  وق�سر  ال��ق��دمي  احل��ي 
ملتقى  اأي���ام  اأح��د  لحت�سان  وجتهيزاته 

ال��ع��م��راين يف ن�سخته اجل��دي��دة  ال���رتاث 
ال��������ذي ����س���ي���ق���ام ب���امل���ن���ط���ق���ة، واج���ت���م���ع 
م�����ع حم����اف����ظ امل����ح����اف����ظ����ة حم����م����د ب��ن 
ح��م��ود ال��ن��اي��ف وم��دي��ر ال��ب��ل��دي��ة املكلف 
ع��ب��دال��رح��م��ن رق��ع��ان ال�����س��ه��ري وم��دي��ر 
مكتب ال�سياحة والآث��ار حممد الع�سبلي 
والبلدية  الهيئة  م�ساريع  على  للوقوف 

وال�ستعداد لفعاليات خمتلفة �سيفا.
ك���م���ا ع���ق���د ال���ع���م���رة اج���ت���م���اع���ا م��ع 
حم���اف���ظ امل�����ج�����اردة ع����ب����داهلل ال��رع��ي��ن��ي 
امل��ج��اردة  قبائل  و�سيخ  البلدية  ورئ��ي�����ص 
ع����اط����ف ����س���اك���ر واأع������ي������ان وم���������س����وؤويل 
امل��ج��اردة  تهيئة  �سبل  لبحث  امل��ح��اف��ظ��ة، 
لتكون وجهة �سياحية �ستوية وتابع جهود 
اخلطوة  قرية  واإن���ارة  ر�سف  يف  البلدية 

الرتاثية وبع�ص التنظيمات الداخلية.
واأخ�������را ح�����س��ر ال���ع���م���رة اج��ت��م��اع 
حم����اف����ظ ب��ي�����س��ة امل�������س���رف ال����ع����ام ع��ل��ى 
م���ه���رج���ان ال���ب���ادي���ة حم���م���د ب����ن ���س��ع��ود 
ملتابعة  املنظمة  اللجنة  واأع�ساء  املتحمي 

اآخر ال�ستعدادات للمهرجان.

 قرى وتصور جديد 
بالتعاون  اجلنوب  ظهران  بلدية  ت�ستعد 
م���ع ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل�����س��ي��اح��ة والآث�����ار 
الرتاثية  احل��وزة  قرية  وتطوير  لتاأهيل 
املحافظة،  يف  تراثيتني  قريتني  بجانب 
ب��ق��ي��م��ة 15 م��ل��ي��ون ري�����ال، ف��ي��م��ا ات��ف��ق��ت 
والآث����ار  ال�سياحة  هيئة  وف���رع  ال��ب��ل��دي��ة 
مبنطقة ع�سر على ت�سريع وترة العمل 
ال�سعبي  ال�سوق  وتاأهيل  تطوير  لإجن��از 
بتكلفة  حاليا  فيه  العمل  ي��ج��ري  ال���ذي 
8 م���الي���ني ري�����ال م���ن خ����الل ال��ب��ل��دي��ة، 
لحت�سان اإحدى فعاليات ملتقى الرتاث 
العمراين ال�سنوي الذي �سيقام يف ع�سر 

بن�سخته القادمة.
الهيئة  ف���رع  ال���ع���ام  امل���دي���ر  واأط���ل���ع 
على  باملنطقة  والآث���ار  لل�سياحة  العامة 
خ���ط���وات ت��ن��ف��ي��ذ ت��ل��ك امل�����س��اري��ع خ��الل 
زي��ارت��ه اإل���ى حمافظة ظ��ه��ران اجل��ن��وب، 
حمافظتي  �سملت  ال��ت��ي  ج��ولت��ه  �سمن 
برفقة  اأي�ساً،  عبيدة  و�سراة  رفيدة  اأح��د 
رئي�ص  باجلامعة  الهند�سة  كلية  عميد 
والبيئة  لل�سياحة  �سلطان  الأم��ر  مركز 
الدكتور ح�سني بن مانع الوادعي وعو�ص 

القحطاين من الهيئة.
ووق���ف ال��ع��م��رة يف ج��ولت��ه الثالث 
على �سر خطة عمل الفريق الفني الذي 
التاريخي  جر�ص  موقع  يف  حاليا  ينقب 
مب��ح��اف��ظ��ة اأح����د رف��ي��دة ب��رئ��ا���س��ة امل��دي��ر 
عو�ص  الدكتور  بالهيئة  للمتاحف  العام 
الزهراين، متفقا مع الفريق على عر�ص 
ما يتم ا�ستخراجه وت�سور تطوير املوقع 
خ����الل اأ����س���ب���وع���ني ع��ل��ى اأم�����ر امل��ن��ط��ق��ة 
بن  في�سل  الأم��ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

خالد بن عبدالعزيز.
العمرة  تفقد  اجل����ولت،  خ��ت��ام  ويف 
ح�����س��و���س��ة  واآل  ع���اب�������ص  اآل  ق���ري���ت���ي 
الأث���ري���ت���ني، ب��ج��ان��ب ب��ع�����ص امل��ن��ت��زه��ات 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، وم��ت��ح��ف ب���ن م��ع��ت��ق، معلنا 
على  لالإ�سراف  م�ست�سار  ا�ستقطاب  عن 

عرو�ص املتحف وباقي متاحف املنطقة.

اهتمام هيئة السياحة
تاأتي  اجل���ولت  تلك  اأن  العمرة  واأو���س��ح 
العامة  الهيئة  رئي�ص  توجيهات  �سمن 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  والآث���ار  لل�سياحة 
الأم�������ر ���س��ل��ط��ان ب����ن ���س��ل��م��ان لإجن�����اح 
رئي�سة  �سياحية  وجهة  »ع�سر..  مبادرة 
تاأهيل  العام«، ومنها موا�سلة  على مدار 
وت���ط���وي���ر ال���ق���رى ال���رتاث���ي���ة وال��ع��ن��اي��ة 
ب���امل���واق���ع الأث����ري����ة وامل���ت���اح���ف اخل��ا���س��ة 
ما  وك��ل  الطبيعية  وامل��ت��ن��زه��ات  وال��ع��ام��ة 
يتعلق بال�سياحة والآثار، م�سيدا بالوقت 
ال�سركاء يف مقدمتهم  كافة  بتعاون  ذاته 

الأمانة وبلدياتها باملنطقة.

15 مليون لتجهيز ثالث قرى بظهران الجنوب
و ثمانية ماليين للسوق الشعبي
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رياضة

آفاق- نايف األحمري

مباذ� حتب �أن تقدم نف�سك؟
ح��اف��ظ ب��ن اإب��راه��ي��م امل��دل��ج، مواطن 
وي�سعى  الوطن  ت��راب  يع�سق  �سعودي 
و�سيوا�سل  م��وق��ع،  اأي  م��ن  خلدمته 
ال��ع��م��ل ب��ح��ث��ا ع���ن امل�����س��ل��ح��ة ال��ع��ام��ة 

للوطن و�سبابه.

كيف تنظر �إلى جتربة
ت�سمية �حتاد كرة قدم ُمنتخب؟

التجربة  ع��ل��ى  ال�����س��ع��ب احل��ك��م  م��ن 
ح��ي��ث مل مت�����ص ن�سف امل���دة امل��ق��ررة 
وه����ي اأرب������ع ����س���ن���وات، وع��ل��ي��ه ف��اإن��ن��ي 
اأط������ال������ب اجل����م����ي����ع مب����ن����ح الحت�������اد 

وم�ساعدتهم  العمل  فر�سة  املنتخب 
على النجاح.

كنت مر�سحا لرئا�سة
�لحتاد �لآ�سيوي لكرة �لقدم

ثم �ن�سحبت، ملاذ�؟ 
»توافقيا«  مر�سحا  كنت  احلقيقة  يف 
ال��رت���س��ح  م����ن  ال����ه����دف  اأن  مب��ع��ن��ى 
ال��ت��وف��ي��ق ب���ني م��ر���س��ح��ي الإم�������ارات 
ل�سالح  ين�سحبان  بحيث  والبحرين 
امل���ر����س���ح ال�������س���ع���ودي ب�����دل ال�������س���دام 
اخل��ل��ي��ج��ي اخل��ل��ي��ج��ي، وك���ان���ت ف��ك��رة 
ب�سبب  ال��ن��ج��اح  ل��ه��ا  يكتب  مل  رائ����دة 
اإ�سرار ال�سيخ �سلمان على ال�ستمرار، 
ان�سحابي مبكرا قبل بدء  ولذلك مت 

الرت�سح، وقد كررت مئات املرات ويف 
�ساأن�سحب  باأنني  الإع��الم  و�سائل  كل 

اإذا بقي مر�سح خليجي يف ال�سباق.

هل كنت مر�سح �لحتاد
�ل�سعودي �أم مر�سح �لأمري 

نو�ف بن في�سل يف �نتخابات 
�لحتاد �لآ�سيوي؟

ب��ل م��ر���س��ح ال��دول��ة ال�����س��ع��ودي��ة، وق��د 
ال�سباب  لرعاية  ال��ع��ام  الرئي�ص  ق��ال 
الأمر نواف بن في�سل ذلك واأعلنه 
اأم�����ام ع����دد ك��ب��ر م���ن الإع���الم���ي���ني، 
اأن حافظ املدلج  مبينا لهم باحلرف 
لي�ص مر�سح الحتاد ال�سعودي ولكنه 
مر�سح ال��دول��ة ال��ت��ي ت��ه��دف لإي��ج��اد 

حل توافقي ملنع ال�سراع اخلليجي 
دخلت  اأن��ن��ي  والأ���س��ل  املن�سب،  على 
ينتظر  ت��واف��ق��ي��ا  م��ر���س��ح��ا  ال�����س��ب��اق 

ان�سحاب املر�سحني اخلليجيني. 

قدمت �أي�سا ملف �ل�سعودية 
ل�ست�سافة كاأ�س �آ�سيا 2019

ثم �ن�سحبت، ملاذ�؟ 
»ال�سعودية«  ه��و  بالطلب  ت��ق��دم  م��ن 
الرئا�سة  اأو  ال�سعودي  الحت��اد  ولي�ص 
العامة لرعاية ال�سباب، لأن ا�ست�سافة 
الدولة،  الدولية م�سوؤولية  الأح��داث 
يف  جديا  ترغب  ل  الدولة  اأن  ويبدو 
وزارت���ا  ت��اأخ��رت  ول��ذل��ك  ال�ست�سافة 
املالية والتجارة يف تقدمي ال�سمانات 

احل���ك���وم���ي���ة امل���ط���ل���وب���ة ل���س��ت�����س��اف��ة 
احل�����دث ال���ك���ب���ر. وب��اخ��ت�����س��ار متى 
ت�����واف�����رت ال����رغ����ب����ة ال�������س���ي���ا����س���ي���ة يف 
ا���س��ت�����س��اف��ة الأح�����داث ال��ري��ا���س��ي��ة اأو 
القوة  ف���اإن  ال��دول��ي��ة،  املنا�سب  ت��ويل 
ولكن  �سك،  دون  �ستتفوق  ال�سعودية 

هل تتوافر تلك الرغبة؟

هل �ل�سعودية قادرة
على �لرتقاء مل�ستوى

��ست�سافة كاأ�س �آ�سيا 2019؟ 
بالتاأكيد، بل كانت �ستكون من اأجنح 
ال��ب��ط��ولت الآ���س��ي��وي��ة على الإط���الق 
حال فوزها بال�ست�سافة، وقد جنحنا 
كاأ�ص  با�ست�سافة  اجلميل  ال��زم��ن  يف 

ل��ل�����س��ب��اب ع������ام1989 وجنحنا  ال��ع��امل 
كاأ�ص  وا�ست�سافة  ا�ستحداث  يف  بعده 

القارات يف الن�سخ الثالث الأولى.
ف���م���ا ال�������ذي مي���ن���ع م����ن ت���ك���رار 
والإرادة،  الرغبة  توافرت  اإذا  النجاح 
ال�سعودية  للمدن  التحتية  فالبنية 
�����س����ارت اأف�������س���ل وامل�����الع�����ب اأح�����دث 
تتزايد  والب�سرية  املادية  والإمكانات 

با�ستمرار.

تعمل �أكادمييا و�إد�ريا وكاتبا، 
كيف ميكنك �لتوفيق بني ذلك؟

الكثر  ي��ج��ي��ده  ل  ف��ن  ال��وق��ت  اإدارة 
ويف  تعلمه،  �سهولة  رغ��م  النا�ص  م��ن 
اأردت  »اإذا  احلكمة  تقول  الإدارة  علم 

رئيس لجنة التسويق باالتحاد اآلسيوي
يقرأ واقع الرياضة السعودية

حافظ المدلج:
الموسم ضعيف

بدليل انحصار الصراع 
بين النصر والهالل

لم يبخل أستاذ إدارة األعمال بجامعة اإلمام عضو 
اللجنة التنفيذية باالتحاد اآلسيوي رئيس لجنة 

التسويق باالتحاد القاري الكاتب الرياضي، حافظ 
المدلج بأية معلومة خالل إطاللته ضيفا على »آفاق«، 

فصال وجال وسدد في كل االتجاهات بكل جرأة 
وشجاعة، لمس الداء ووصف الدواء، تلمس احتياجات 

كرة القدم السعودية وما يحول دون تطورها، وصف الموسم 
الحالي باألضعف فنيا مقدما أدلته على ذلك، كشف أسباب ترشحه 

لرئاسة االتحاد اآلسيوي ومن ثم انسحابه، وقف عند محطة الملف 
السعودي الستضافة كأس آسيا، تحدث عن اتحاد كرة القدم المنتخب 

والخصخصة وغيرها من الموضوعات واالستفسارات التي يبحث 
المتابع الرياضي عن إجابات لها.. فماذا قال في الحوار التالي.
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رياضة

عودة العالمي لمنصات التتويج رفعت نسبة الحضور الجماهيري  
كاريزما الجابر تؤهله لتولي منصب رئيس االتحاد اآلسيوي
لجنتا المسابقات واالحتراف األفضل.. والتحكيم واالنضباط األسوأ
هدف الشركات المادي أبعد الرعاية عن األندية في الموسم الحالي

لل�سخ�ص  ف��اأع��ط��ه  ع��م��ال  ت��ن��ج��ز  اأن 
امل�����س��غ��ول«، وامل��ع��ن��ى م��ن احل��ك��م��ة اأن 
ال��وق��ت  اإدارة  ع��ل��ى  اأق������در  امل�����س��غ��ول 
ال��ذي  ال�سخ�ص  م��ن  ال��ع��م��ل  واإجن����از 
ل �سغل له، وامل�ساألة باخت�سار تتعلق 
ب��رتت��ي��ب الأول���ي���ات وت��ن��ظ��ي��م ال��وق��ت 
وتق�سيمه بينها وعدم هدره يف ما ل 
يفيد، مع �سرورة تقليل �ساعات النوم 

وال�سرعة يف الأداء والإجناز.

ماذ� ميثل لك �ختيارك
ع�سو� يف �للجنة �لعليا
�ملنظمة لكاأ�س �لعامل؟

دويل  حم��ف��ل  اأي  يف  ال���وط���ن  مت��ث��ي��ل 
واحلقيقة  ���س��رف،  ي�ساهيه  ل  ���س��رف 
منا�سبة  كلما جل�ست يف  اأ�ستمتع  اأنني 
دولية واأمامي العلم ال�سعودي مكتوب 
ب���ج���واره ا���س��م��ي امل��ت��وا���س��ع، واأج�����د يف 
ذل��ك متعة وف��خ��را ون�����س��وة ت��زي��د من 
م�سوؤوليتي جتاه هذا التمثيل الغايل. 

ما �أ�سباب  توقعك للمدرب
�سامي �جلابر باأن ي�سبح رئي�سا 

لالإحتاد �لآ�سيوي م�ستقبال؟
هو  اجل��اب��ر  �سامي  اإن  تقول  احلقائق 
العامل  كاأ�ص  يف  �سارك  ال��ذي  الوحيد 
اأرب�����ع م����رات و���س��ج��ل يف ث���الث منها، 
وهذا الأمر يجعل منه اأ�سطورة دولية 
يوجد  ل  اأن���ه  ك��م��ا  اأح����د،  ي�ساهيه  ل 

�سبيه له يف الكرة ال�سعودية.
ف���ه���و ج���م���ع ب����ني جن����اح����ات ك���رة 
ال����ق����دم لع���ب���ا واإداري�����������ا واإع���الم���ي���ا، 
وي��ن��ت��ظ��ره ال��ن��ج��اح ب����اإذن اهلل يف ع��امل 
ال��ت��دري��ب، ك��م��ا اأن����ه ي��ج��ي��د ع����ددا من 
ال�سرورية  الكاريزما  وميلك  اللغات 
ر�سحته  ولذلك  القيادية،  للمنا�سب 

واأمتنى جناحه.

هناك من �أبدى تذمره
لعدم ت�سويق �لدوري �ل�سعودي 
على قنو�ت خليجية لالرتقاء 

بجودته �أكرث وفتح خيار�ت
�أمام �مل�ساهد؟ 

ق الدوري  اأول من �سونّ اأت�سرف بكوين 
ال�������س���ع���ودي ع���ل���ى ال���ق���ن���وات ال���ت���ي ل 
ت��ن��ق��ل ك����رة ال���ق���دم ال�����س��ع��ودي��ة حيث 
مت ا���س��ت��ح��داث ح��ق��وق ن��ق��ل امل��ب��اري��ات 
ال�سعودي،  التلفزيون  ينقلها  ل  التي 
اإل  ميلك  ل  التلفزيون  حينها  وك��ان 

القناتني الأولى والثانية.
باإن�ساء  امل��ط��ال��ب��ني  اأول  ك��ن��ت  ث��م 
ق���ن���اة ري���ا����س���ي���ة و�����س����ارك����ت يف جل��ن��ة 
الإن�������س���اء، وال���ي���وم اأ���س��ب��ح ه��ن��اك �ست 
ق���ن���وات حت��ت��اج مل����ادة ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة مل��لء 
لحتكار  ال�سعي  ف��ك��ان  ال��ب��ث،  �ساعات 

النقل لقناة الوطن.
م�سلحة  مي��ث��ل  ذل���ك  اأن  وراأي�����ي 
وطنية �سريطة تطوير تقنيات النقل 
واأدوات������ه وج���ودت���ه ل��ت��ح��اك��ي ال��ق��ن��وات 
اأو يتم منح تلك  املناف�سة وتتخطاها، 
للمناف�سة  امل��ب��اري��ات  بع�ص  ال��ق��ن��وات 
اأرتقى  مثلما  الرت��ق��اء  �ست�سنع  التي 
موبايلي  مبناف�سة  الت�سالت  قطاع 

مع الت�سالت ال�سعودية.

كيف نرفع م�ستوى ت�سويق
�لدوري و�لأندية �ل�سعودية؟ 

امل��ج��ال  ه����ذا  ���س��ب��ق��ت��ن��ا يف  ه���ن���اك دول 
اخ��رتاع  وجن��ح��ت، ول نحتاج لإع����ادة 
ن�����س��ع��ى  اأن  ع��ل��ي��ن��ا  ف���ق���ط  ال���ع���ج���ل���ة، 
ج��اه��دي��ن لخ��ت��ي��ار اأف�����س��ل ال��ت��ج��ارب 
تلك  يف  ال��ق��رار  �سننّاع  م��ع  والتوا�سل 
ب�سيط  الأم���ر  وحماكاتهم.  التجارب 
اإعادة  ولكن هناك من ي�سرعلى  جدا 
اخ����رتاع ال��ع��ج��ل��ة ب��ال��ع��م��ل م��ن جديد 
وت���ك���وي���ن جل����ان ت���خ���رتع الأ���س��ال��ي��ب 

ال�ستفادة  الأول���ى  بينما  الت�سويقية، 
م���ن جت�����ارب ال���ذي���ن ���س��ب��ق��ون��ا بحيث 
الت�سويق  واإدارات  جل���ان  دور  ي��ك��ون 
درا����س���ة ال���ت���ج���ارب ال����رائ����دة واخ��ت��ي��ار 
معهم  التوا�سل  ج�سور  ومد  الأف�سل 

وال�ستفادة من جتربتهم وتطبيقها.

متى تتحقق �خل�سخ�سة
يف �ملجال �لريا�سي كمطلب مهم 

يف �لدول �ملتطورة ريا�سيا؟
لقد مت النتهاء من درا�سة اخل�سخ�سة 
والأك��ي��د  العليا،  للجهات  بها  وال��رف��ع 
متت  التي  الدرا�سات  اأف�سل  من  اأنها 
�ستبقى  لكنها  ال��ري��ا���س��ي،  ال��ق��ط��اع  يف 
تفعيلها  ي��ت��م  مل  اإذا  ورق  ع��ل��ى  ح���ربا 
يف ال��ق��ري��ب ال��ع��اج��ل، وال���ق���رار ل��دى 
اجل��ه��ات ال��ع��ل��ي��ا، ف��ق��ط ن��ح��ت��اج ل��ق��رار 

جريء واإرادة قوية.

�إلى ماذ� تعزو عزوف
�ل�سركات  �لكربى عن رعاية 

�أندية دوري �ملحرتفني با�ستثناء 
�لهالل �ملرتبط بعقد ُم�سبق 

مع موبايلي؟
اأول  ال����رب����ح  اإل������ى  ت��ن��ظ��ر  ال�������س���رك���ات 
اأن م��ع��ظ��م��ه��ا ل  واأخ�������را، ول���الأ����س���ف 
ي��ع��ت��رب ال���دع���م ال��ري��ا���س��ي ج�����زًء من 
فاإنها  ولذلك  الجتماعية،  امل�سوؤولية 
الريا�سة  على  الإنفاق  عوائد  حت�سب 

من منظور جتاري بحت.
جناح  من  تقلل  معوقات  وهناك 
الت�سويق وعوائده اأهمها �سعف اإدارات 
الت�سويق يف النادي وعدم احلفاظ على 
ح��ق��وق ال��راع��ي وع���دم ت��دخ��ل ال��دول��ة 
يف ال�����س��غ��ط ع��ل��ى ال�����س��رك��ات ال��ك��ربى 

والبنوك لدعم ال�سباب والريا�سة.  

تقييمك لعمل جلان
�لحتاد �ل�سعودي هذ� �ملو�سم

يف ظل �لتذمر �لكبري عليها
من قبل �لأندية؟

جل��ان  اأداء  يف  ك��ب��ر  ت���ف���اوت  ه���ن���اك 
اأن  امل���ت���وا����س���ع  راأي�������ي  ويف  الحت��������اد، 
جل��ن��ة امل�����س��اب��ق��ات ه���ي الأف�������س���ل من 
املو�سم  هذا  روزنامة  ان�سيابية  خالل 
وكاأ�ص  امللك  كاأ�ص  م�سابقتي  وتطوير 
الذي  ال�سوبر  كاأ�ص  وب��دء  العهد  ويل 
ان��ت��ظ��اره، وال��ع��م��ل دون �سك ل  ط��ال 

يخلو من الأخطاء واملالحظات.
فقد كنت اأمتنى اأن تكون اجلولة 
الأخرة يف دوري عبداللطيف جميل 
للمحرتفني بني ن�سف نهائي ونهائي 
الأن��دي��ة  امل��ل��ك حتى ل تتوقف  ك��اأ���ص 
مبكرا ويبقى الثمانية املتاأهلون لربع 

النهائي فقط.

ت���ق���ام م���ب���اراة  اأن  ك��م��ا مت��ن��ي��ت 
ل  اأنها  طاملا  منفرد  يوم  يف  التتويج 
ال��ن��ه��ائ��ي ولي�ص  ت��وؤث��ر يف ال��رتت��ي��ب 
ل���ه���ا ع���الق���ة ب���امل���ب���اري���ات الأخ������رى 
ب��ط��ولت  ي�����س��ارك ط��رف��اه��ا يف  ول 

خارجية.
التي  الح����رتاف  وه��ن��اك جلنة 
اإل���ى ح��د ك��ب��ر يف التنظيم  جن��ح��ت 
املحرتفني  الالعبني  حلقوق  امل��ايل 
واإن كنت اأمتنى لو اأنها اأقرت ال�سقف 
ب��دل من  ال��روات��ب  الأع��ل��ى ملجموع 
ال�����س��ق��ف الأع����ل����ى ل���رات���ب ال��الع��ب 

الواحد.
اأما اللجان الأخرى فتحتاج اإلى 
تطوير عملها ب�سكل كبر، حيث مل 
تقدم املاأمول منها يف مو�سمها الأول 
خ�شو�شا جلان احلكام واالن�شباط 

وامل�سوؤولية الجتماعية. 

نحن على �أعتاب نهاية
�ملو�سم �لريا�سي، فما �أبرز 

�ل�سلبيات و�لإيجابيات؟
ب�سكل عام يعد اأقل املوا�سم من حيث 
ال�سراع  اأن  فيكفي  الفني،  امل�ستوى 
على اللقب انح�سر بني فريقني من 
البداية، بينما ال�شراع على الهبوط 
ك���ان حم��ت��دم��ا ب��ني ث��م��ان��ي��ة اأن��دي��ة، 
وهدد حتى اجلولة الأخرة، خم�سة 
النه�سة  ل��ف��ري��ق  ب��الإ���س��اف��ة  اأن��دي��ة 

الذي ا�ست�سلم منذ البداية.
التحكيمية  الأخ���ط���اء  اأن  ك��م��ا 
املوا�سم  جميع  فاقت  املو�سم  هذا  يف 
ال�سعودي  باحلكم  الثقة  واأ�سعفت 
ورئي�سها  احلكام  جلنة  اأح��رج  ال��ذي 
ال��دف��اع عن احلكام،  ال��ذي تعب من 
الت�سويق  �سعف  ذل���ك  اإل���ى  ي�����س��اف 
جلميع الأن��دي��ة ع��دا ال��ه��الل ال��ذي 

رمبا يودع موبايلي اأي�سا.
اأما اأبرز الإيجابيات فهي عودة 
ال��ن�����س��ر ل��ل��ب��ط��ولت ب��ع��د غ��ي��اب 20 
زي���ادة احل�سور  اأ�سهم يف  ع��ام��ا مم��ا 
متو�سط  ق���ارب  حيث  اجل��م��اه��ري، 
ال���ت���ذاك���ر امل��ب��ي��ع��ة ل��ك��ل م���ب���اراة من 
معدل خم�سة اآلف تذكرة مع يقيني 
ذلك  من  اأك��ر  الفعلي  احل�سور  اأن 
امل�سكلة  يتم جت��اوز هذه  ولن  بكثر 
اإل  الفعلي  احل�سور  على  والتعرف 

من خالل التذاكر الإلكرتونية. 

بحكم متابعتك ملان�س�سرت
يونايتد �لإجنليزي، هل من

تعليق على �لنهيار �لكبري له
بعد 2٦ �سنة من �ل�ستقر�ر

�لفني بوجود فريج�سون، 
وكيف ميكن لالأندية �ل�سعودية 

�ل�ستفادة مما حدث؟ 
ا����س���ت���ق���رار م��ان�����س�����س��رت ي��ون��اي��ت��د يف 
ي�سعب  جت���رب���ة  ف��رج�����س��ون  ع��ه��د 
تكرارها، والنجاح الذي حتقق فيها 
املدرب ظاهرة  لأن  تكراره  ي�ستحيل 
نادرة الوجود ولذلك توقع اجلميع 
الن��ت��ك��ا���س��ة ال���ت���ي ت�����س��ي��ب ال��ف��ري��ق 

بعده.
الفريق  ي��درب  اأن  اأمتنى  وكنت 
بعده، مدرب له تاريخ يف البطولت 
كالإ�سباين جوارديول، اأو اأي مدرب 
ال��دوري ودوري  اآخ��ر حقق بطولت 

الأبطال.
اختار  ال�سر  اأن  ل��الأ���س��ف  لكن 
اإل  ي�سبهه  ل  وه��و  ليخلفه  موي�ص 
ميلك  ل  ح��ي��ث  ف��ق��ط،  اجلن�سية  يف 
وال��ت��اري��خ  وال��ك��اري��زم��ا  ال�سخ�سية 
والح������رتام وغ��ره��ا م��ن م��ق��وم��ات 
�سخ�سيته  ي��ف��ر���ص  ال�����ذي  امل������درب 

واحرتامه على جنوم الفريق. 

م�ساحة حرة..
ماذ� تقول فيها؟

باحلديث عن ع�سقي  احل��وار  ب��داأت 
ل��ل��وط��ن وال�����س��ع��ي خل��دم��ة ���س��ب��اب��ه، 
اإل  ل��ن ينه�ص  ال��وط��ن  ب���اأن  واأك����رر 
ب�������س���واع���د ���س��ب��اب��ه ول����ذل����ك اأع���ت���رب 
ب��رن��ام��ج امل��ل��ك ع���ب���داهلل ل��الب��ت��ع��اث 
اأه�����م م�������س���روع���ات خ�����ادم احل��رم��ني 

ال�سريفني.
وعلينا اأن ن�ستثمر املبتعثني بعد 
تخرجهم خلدمة الوطن وخ�سو�ساً 
يع�سقه  ال��ذي  الريا�سي  القطاع  يف 

معظم ال�سباب.
ولذلك اأمتنى اأن يتم ت�سجيعهم 
على التخ�س�ص يف الإدارة الريا�سية 
وف����روع����ه����ا ال���ع���ل���م���ي���ة ك��ال��ت�����س��وي��ق 
وال�����ق�����ان�����ون والإع��������������الم وغ����ره����ا 
ب��ال��ري��ا���س��ة  ال��ن��ه��و���ص  يف  لي�سهموا 

ال�سعودية وكرة القدم خ�سو�سا.
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إعالم

التلفزيون االجتماعي
يغزو اإلعالم المرئي

تلفزيونية  ق��ن��اة  اأول  وا�سنطن  يف  ب���داأت 
اأم��رك��ي��ة م���ن دون ت��ل��ف��زي��ون ت��ع��م��ل 24 
برامج  اأن���واع  ك��ل  وفيها  ال��ي��وم،  يف  �ساعة 
اأخ��ب��ار،  الرئي�سة:  التلفزيونية  القنوات 
برامج  حتى  اأف���الم،  ريا�سة،  م�سل�سالت، 
اأطفال )يوم الأح��د، وع�سر كل يوم، بعد 
اأن ي��ع��ود الأط���ف���ال م���ن م��دار���س��ه��م(. ل 
هوائية،  اأ���س��الك  اإل��ى  القناة  ه��ذه  حتتاج 
اأو �سحون ف�سائية، اأو كبالت. ول حتتاج 

اإلى جهاز تلفزيون.
ب��اإب��داع��ات  اأم��رك��ي��ون  ا�ستهر  واإذا 
ب��ي��دج،  يف ع�����س��ر الإن���رتن���ت م��ث��ل: لري 
و���س��رغ��ي غ���ري���ن يف »غ����وغ����ل«، وم����ارك 
دور�سي  وج��اك  »في�سبوك«،  يف  زوكربرغ 
وزم����الوؤه يف »ت��وي��رت«، ف��اإن��ه ي��دخ��ل الآن 
جم������ال الإب�������داع�������ات الأم����رك����ي����ة ج��ي��م 

بانكوف. 
واإذا ق���ال ك��ل واح���د م��ن ه����وؤلء اإن 
ق��ال جيم  وه��و �سغر«، فقد  ب��داأ  »حلمه 
الثالث  ال�سف  يف  كنت  »عندما  بانكروف 
امل��در���س��ة الب���ت���دائ���ي���ة، ويف ورق����ة عن  يف 
اأحالمي، كانت ورقتي عن قناة تلفزيونية 

من نوع مل ي�سهده النا�ص«.
الآن، بعد 35 �سنة، يجل�ص بانكروف 
اإلكرتونية عمالقة، هي  على قمة �سركة 
للكلمة  الأول  )احل���رف  »ف��وك�����ص«  �سركة 
باللغة الإجنليزية هو »يف«، ولي�ص »اإف«. 
ل���ه���ذا، ل��ي�����س��ت ه���ي ت��ل��ف��زي��ون »ف��وك�����ص« 
الإع��الم  ملياردير  ميلكه  ال��ذي  اليميني 

الأمركي الأ�سرتايل روبرت مردوخ.
اإن«  اإن  وعندما �ساأله تلفزيون »�سي 
ي�سر  اأن  يريد  كان  اإذا  عما  )التقليدي( 
اأجاب  و»ت��وي��رت«؟  »في�سبوك«  على خطى 
الجتماعية،  الت�����س��الت  يف  »ه��م  ق��ائ��ال 
ون����ح����ن يف ال���ت���ل���ف���زي���ون، ون�������س���ر ن��ح��و 
يف  اأن��ه،  واأو�سح  الجتماعي«.  التلفزيون 
امل�ستقبل، �سيكون تلفزيون »فوك�ص« لي�ص 
فقط لالأخبار وامل�سل�سالت، ولكن، اأي�سا، 

للتوا�سل الجتماعي.
�سحافيني  مع  بانكروفت  يتحالف 
ك���ان���وا ي��ع��م��ل��ون يف ���س��ح��ي��ف��ة »وا���س��ن��ط��ن 
الإنرتنت  اأن  على  اتفقوا  كانوا  بو�ست«. 
يفتح جمالت اأبعد من ال�سحف العادية، 
يقود  ال��ع��ادي��ة.  التلفزيونات  م��ن  واأب��ع��د 
وي��ع��د  ع���ام���ا(.   29( ك��الي��ن  اأزرا  ه�����وؤلء 
يف   »Blog »ب��ل��وق  �سحافيي  اأ���س��ه��ر  م��ن 

الوليات املتحدة.
عن طريق بانكروفت، جمعت �سركة 
اأك����ر م��ن 200 مليون  م��ي��دي��ا«  »ف��وك�����ص 

دولر راأ�سمال.
»الآن،  ق��ائ��ال  ب��ان��ك��روف��ت  واف��ت��خ��ر 
وه���ن���ا، ت���ب���داأ واح�����دة م���ن اأك�����رب ���س��رك��ات 
التلفزيون التي ي�سهدها اجليل احلايل«. 
�سخ�ص،   400 ن��ح��و  »ي���رتاأ����ص  اإن����ه  وق����ال 
وطبعا، يتوقع زيادات كبرة يف امل�ستقبل«. 
وقال اإنه »�سيعتمد على جيل الإنرتنت«، 
ال��ذي��ن ت����رتاوح اأع��م��اره��م ب���ني  30 و 18 
ع���ام���ا، م��ث��ل ك��ب��ر ال�����س��ح��اف��ي��ني ك��الي��ن  

الذي مل يبلغ  ال� 30حتى الآن. 
وق�����ال اإن�����ه ���س��ي��ع��ت��م��د، اأي�������س���ا، على 
»م���را����س���ل���ني غ����ر م���ت���ف���رغ���ني«، وخ�����ص 
ب�سورة  »بلوقات«  يكتبون  بالذين  الذكر 
»اأي واحد عنده كامرا  منتظمة. وقال: 
فيديو ميكن اأن يكون مرا�سال لنا، من اأي 

مكان يف العامل«.

رمبا كان ال�سوؤال املتكرر يف اللقاء الأول بني من�سوبي ق�سم الإعالم والت�سال 
وطالب وطالبات الق�سم يف بداية الف�سل املا�سي يدور حول ال�سبهة الدائمة 
الو�سط  يف  النجاح  ب��اأن  والقائل  واملهني،  الأك��ادمي��ي  بني  امل�ستمر  ال��ن��زاع  يف 
بتقلي�ص  وي��ن��ادي  فقط  الفطرية  والكاريزما  باملوهبة  مرتبط  الإع��الم��ي 

الدور الأكادميي اإلى اأقل �سورة ممكنة.
الإع��الم  امل�ساع قد ح�سر  ال���راأي  ه��ذا  اأن  ج��دا مالحظة  البديهي  من 
باملجُقدم اأمام ال�سا�سة اأو مايكرفون الإذاعة فقط، وهو بال �سك تقلي�ص غر 

�سحيح لعمل املنظومة الإعالمية املتكاملة.
�سحيح اأن املوهبة الفطرية لها اأهمية بالغة يف تكوين املذيع اأو املقدم 
ال�شعف،  نقاط  القوة ومعاجلة  وتقوية جوانب  وتدربيها  اإذا ما مت �شقلها 
لكن حتى ولو افرت�سنا اأن ال�سا�سة اأو املحطة الإذاعية هي فقط ما نق�سده 
نغفل  لزلنا  فاإننا  الإعالمية  الكوارد  وجتهيز  الإع��الم  عن  نتحدث  حينما 
وك��ات��ب��ي ن�ص  اإ���س��اءة  واإخ�����س��ائ��ي��ي  م��ن م�سورين  املتكامل  ال��ط��اق��م  اأه��م��ي��ة 

ومعدين وم�سوؤويل اإنتاج وبقية اأفراد العملية املعقدة.
املا�سي  الأ�سبوع  اأبها  تلفزيون  ملبنى  زي��ارة  خ��الل  اأن��ه  بالذكر  اجلدير 
والتعرف  بامل�سوؤولني  لاللتقاء  الق�سم  من�سوبي  من  الزمالء  بع�ص  برفقة 
على مرافق املبنى واإمكانياته، مت تلقي خرب افتتاح الق�سم ب�سعادة بالغة من 
م�سوؤويل املحطة، معربين عن اأملهم اأن يقوم الق�سم خالل ال�سنوات القليلة 
القادمة بتزويدهم بكوارد موؤهلة قادرة على االنخراط يف الو�شط وتقدمي 
الإ�سافة النوعية بدل من الو�سع القائم حاليا بتدريب خمت�سر و�سريع ملن 

يرغب يف العمل دومنا اأي تخ�س�ص من خربات اأو تعليم م�سبق.
الأكيد اأن الإ�سهامات املاأمولة من ق�سم الإعالم والت�سال على منطقة 
مب�ساحة واأهمية ع�سر تتجاوز ما حتدثنا عنه يف هذه املقالة املخت�سرة، لكن 
املبهج حقا هو معرفة اأن مكان مميزي وخريجي الق�سم يبدو ل يطيق �سربا 

يف انتظارهم.

قسم اإلعالم واالتصال 
ومستقبل الخريجين

يزيد الجاسر
محاضر بقسم اإلعالم واالتصال

عمل،  بانكروفت  اأن  املفارقات  ومن 
وتعلم، يف القنوات التلفزيونية التقليدية 
التي مترد عليها الآن. فقد عمل خمرجا 
رئا�ستها  يف  اإن«،  اإن  »�سي  يف  متفرغ  غر 
كان  )ولي��ة جورجيا(، عندما  اأتالنتا  يف 
يدر�ص يف جامعة اإميوري يف نف�ص املدينة. 
ثم انتقل اإلى وا�سنطن، وعمل خمرجا يف 
)تلفزيون  اإي���ه«  ت��ي  اإي  »دبليو  تلفزيون 

عام، �سبه حكومي(.
���س��ن��ة(، وان�سم  ث��م مت���رد )ق��ب��ل 20 
اإل���ى ���س��رك��ة »اأم���رك���ا اأون لي���ن« )ك��ان��ت 
رائدة ات�سالت الإنرتنت يف ذلك الوقت( 
وهناك عمل يف م�سفح »نيت�سكيب« )كان 
من رواد مواقع الت�سفح يف ذلك الوقت(. 
لي��ن«،  اأون  »اأم��رك��ا  موؤ�س�ص  به  واأعجب 

تيد ليون�سي�ص. 
اأخ��را، كان ليون�سي�ص حا�سرا عند 
بداية اأول اإر�سال لتلفزيون »فوك�ص«. كان 
ترك  اأن  بعد  �سنة،   20 نحو  منذ  اختفى 
»اأمركا اأون لين«. و�سار �سبه ملياردير. 
وج�����اء اإل�����ى وا���س��ن��ط��ن، وا����س���رتى ف��ري��ق 
ال�سلة، وفريق  لكرة  )ال�سحرة(  »وي��زارد« 

»كابيتالز« )العا�سميني( لكرة الهوكي.
ث���م ق����رر ال����ع����ودة اإل�����ى الإن����رتن����ت. 
وواف���ق على دع��م �سركة »ف��وك�����ص«. وق��ال 
ع���ن م��وظ��ف��ه ال�����س��اب��ق ب��ان��ك��روف��ت: »اأن���ا 
ناجحا.  اإداري����ا  ل�ست  لكنى  ن��اج��ح،  ق��ائ��د 
اإنه  ناجح.  واإداري  ناجح  قائد  لكن، جيم 

�سخ�ص هادئ جدا. ولهذا، يثق فيه كثر 
جمعها  معلومات  وح�سب  ال��ن��ا���ص«.  م��ن 
بو�ست«  »وا���س��ن��ط��ن  �سحيفة  يف  ���س��ح��ايف 
�سبكة  اأول  ت��ت��وق��ع  ه������اريف،  ب����ول  ي���دع���ى 
اأن  ت��ل��ف��زي��ون،  دون  اأم��رك��ي��ة  تلفزيونية 
مليون   80 ال�سهر،  نهاية  م��ع  ي�ساهدها، 

�سخ�ص  على م�ستوى العامل.
حتى قبل ذلك، كان ع�سرات املاليني 
ل�سركة  تابعة  اأخ���رى  م��واق��ع  ي�����س��اه��دون 
كانت  ذل��ك،  قبل  وحتى  ميديا«.  »فوك�ص 
ال�����س��رك��ة ن��اج��ح��ة، ح��ي��ث ك���ان دخ��ل��ه��ا 30 

مليون دولر يف ال�سنة املا�سية.
وع�����ن ب����رام����ج ال�����س��ب��ك��ة اجل����دي����دة، 
ق���ال م�����س��وؤول الأخ���ب���ار اأزرا ك��الي��ن »ل��ن 
حتليالت  �سنقدم  الأخ���ب���ار.  ف��ق��ط  ن��ق��دم 
وت���ف�������س���رات. و����س���رب���ط ب����ني الأخ����ب����ار 
لن  امل�سل�سالت.  الأخ���رى مثل  وال��ربام��ج 
اأن م�����س��اه��دي��ن��ا ج��ال�����س��ون على  ن��ف��رت���ص 
تلفزيون.  جهاز  واأم��ام��ه��م  وث��رة  كنبات 
نفرت�ص اأنهم ي�ساهدوننا يف كومبيوترات 

موبايل، ويف تلفونات موبايل«.
تلفزيونية  قناة  اأول  »هذه  واأ�ساف: 
ل ينقلها تلفزيون. لهذا، هذا حتد كبر 
على  ون���ق���در  الإرادة،  من��ل��ك  ل��ك��ن��ن��ا  ل��ن��ا. 
امل�ساهدين: مئات املاليني،  اإلى  الو�سول 
ح�����ول ال����ع����امل، اأغ��ل��ب��ي��ت��ه��م م����ن اجل��ي��ل 
غر  تلفزيونا  عندنا  �سيجدون  اجلديد. 

عادي، تلفزيونا اإخباريا واجتماعيا«.
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إعالن

قليل من التروي والحذر خير ألف مرة
من دموع أطفالك وحسرة والديك مدى الحياة!

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

هل حقا ال تبالي؟!
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ثقافة

من توصيات ملتقى القصة القصيرة 

التركيز على محور األدب السعودي
في المناهج التعليمية

ب��ج��ام��ع��ة  الآداب  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  اخ���ت���ت���م 
الأدب  كر�سي  على  امل�سرف  �سعود  امللك 
ب��ن معي�ص  ال��دك��ت��ور �سالح  ال�����س��ع��ودي، 
ال��غ��ام��دي )م��ل��ت��ق��ى ال��ق�����س��ة ال��ق�����س��رة 
الأدب  يف  ج�������داً  ال���ق�������س���رة  وال���ق�������س���ة 
جاء  التي  التو�سيات  بتالوة  ال�سعودي( 

فيها: 
• ا�ستمرار عقد امللتقى كل �سنتني.
م��ث��ل  حم������اور  ع���ل���ى  • ال���رتك���ي���ز 
ال��و���س��ائ��ط  يف  ال��ت��ف��اع��ل��ي  »الأدب 
ال�سعودي«  و«الأدب  الإلكرتونية«، 

يف املناهج التعليمية.
كل  يف  اأدب��ي��ة  �سخ�سية  ت��ك��رمي   •
واإ���س��دار  امللتقى،  دورات  م��ن  دورة 

كتب ترتبط بامللتقى. 
كر�سي  نظمه  ال���ذي  امللتقى  وك���ان 
�سعود،  امل��ل��ك  بجامعة  ال�����س��ع��ودي  الأدب 
بالريا�ص،  الأدب���ي  ال��ن��ادي  مع  بالتعاون 

�سهد م�ساركة 37 باحثاً وباحثة.
ك���م���ا ����س���ه���د م�������س���ارك���ة ع������دد م��ن 
الدكتور  احلديث  ب��داأ  حيث  املخت�سني، 
ح�����س��ني امل���ن���ا����س���رة، ع����ن )���س��م��ف��ون��ي��ات 
الدللية  البنية  والندم..  والأمل  الوحل 
عجيم(،  حممد  ق�س�ص  يف  واجل��م��ال��ي��ة 
امل��ق��ارن��ة يف م�ستوى  ن��اق�����ص ه���ذه  ح��ي��ث 
ال��ب��ن��ي��ة ال��دلل��ي��ة يف ث���الث جم��م��وع��ات 

ق�س�سية له.
ب���ع���ده���ا حت�����دث ال���ب���اح���ث حم��م��د 
امل�����س��ه��وري ع���ن ت��ل��ق��ي ال���رم���ز وت��اأوي��ل��ه 
عند  الأداء  ومهمة  ال��ب��ن��اء  ت�سكيل  ب��ني 
عبدالعزيز ال�سقعبي، واأ�سار اإلى اأن هذه 
اإلى  انتقلت من مكونها املبدئي  الدللة 
ج��اءت  التي  الإب��داع��ي��ة  الكتابة  مكونات 
فيها بو�سفها عالمة يف الن�ص ل حتمل 

اإل لبا�ص اللغة حتى تظهر فيه.  
ث������م حت�����دث�����ت ال����ب����اح����ث����ة اأم�������اين 
الأن���������س����اري ع����ن »ج���م���ال���ي���ة امل����ك����ان يف 
جمموعة  الق�سرة:  ال�سعودية  الق�سة 
اخلليوي  ف��ه��د  للقا�ص  واأج���را����ص  ري���اح 
اأمن���وذج���اً«، وذك����رت اأن امل��ك��ان غ��ال��ب��ا ما 
اأو اإيجابي يف نف�سية  يكون له اأثر �سلبي 
العام  ب�سقيه  واملكان  الروائي  اأو  القا�ص 
ب��ق��در  ���س��ا���س��ع��ة  روؤى  ي��ح��م��ل  واخل���ا����ص 

رحابة املكان اأو �سيقة لدى القا�ص.
ك��م��ا حت���دث���ت اأم������اين ال���ع���اق���ل عن 
امل��ع��رف��ي��ة يف جم��م��وع��ة »لي�ص  ن��ات  امل��ك��ونّ

هناك ما يبهج« لعبده خال وقالت »ثمة 
ث��الث��ة حم���اور حت���دد درا����س���ة جمموعة 
لنموذج  اأدب��ي��ا  ن�سا  بو�سفها  خ��ال  عبده 

الق�سة الق�سرة يف الأدب ال�سعودي«. 
عن  فتحدثت  ال�سمري  ه��دى  اأم��ا 
ف��ل�����س��ف��ة ال��ع��ائ��ق يف جم��م��وع��ة ع��ب��داهلل 
ال�سفر الق�س�سية »يذهبون يف اجللطة« 
ح���ي���ث ذك������رت اأن������ه ي���رب���ط ب����ني خ��ي��وط 
ال��ق�����س�����س��ي��ة ك���ي ت��ك��ون ج��دل��ي��ة واح���دة 
يعتنقها  التي  الفل�سفة  راأ���ص  من  تنبت 
الكلمات  ظ��الل  خلف  روؤاه  عن  فتك�سف 

واملواقف وال�سور باأنواعها.
وتناول القا�ص جبر املليحان، عن 
ذكرياته  م�سرتجعا  الق�سة،  يف  جتربته 
يف حائل وقريته ق�سر الع�سروات، واأ�سار 
اإلى اأنه كتب ن�سا بعنوان »حلم يتحقق« 
املتو�سطة  الثانية  ال�سنة  يف  كان  عندما 
و���س��ج��ع��ه ���س��دي��ق��ه ال�����ذي ك����ان ي��در���ص 
كنت  الق�سة  »ه���ذه  واأ����س���اف  ال��ث��ان��وي��ة، 
الق�سة..  ع��ن  �سيئا  اأع���رف  ول  حم��ت��ارا 
اإل���ى برنامج  اأر���س��ل��ت��ه��ا يف ظ���رف ورق���ي 
يوم  الريا�ص، ويف  اإذاع��ة  ال�سباب يف  مع 
اأدي��ر  واأن���ا واق���ف  ال�����س��الة  اجلمعة بعد 
فناجني القهوة على الرجال يف جمل�ص 
والدي رحمه اهلل قال املذيع ق�سة العدد 
اأرجتف وهلل  اأنني  اأذكر  )حلم يتحقق( 

ال�سيوخ احلا�سرون.
ث��م حت���دث ج��م��ع��ان ال���ك���رت، فقال 
يحاول  نف�سه  القا�ص عن  يكتب  » حني 
ق�����س��را ت���رك ب��ع�����ص الأب������واب وال��ن��واف��ذ 
اأنها ذات خ�سو�سية  اإدراك��ا منه  مغلقة؛ 
ال��ذي  ال��ب��وح  اأن  ي���رى  ال��وق��ت  ذات  ويف 
اأف�������س���ى ب����ه م��ت��م��ث��ال يف جم��م��وع��ات��ه 

الق�س�سية«.
ب����ع����ده ق���������راأت ال�����دك�����ت�����ورة اآم���ن���ة 
ي��و���س��ف، ورق����ة ح��ك��ي��م��ة احل���رب���ي نيابة 
ع��ن��ه��ا؛ ل��وج��وده��ا خ����ارج امل��م��ل��ك��ة، وج��اء 
طائعة  فاأتيتها  الق�سة  »اأغ��رت��ن��ي  فيها 
مقاومة  اأ�ستطع  مل  لفتنتها  م�ستجيبة 
ملحا�سنها،  اأ�سرة  جعلني  الذي  اإغرائها 
تلك هي الكتابة ع�سق اأزيل جمعني بها 
دنيا  على  وع��ي��ي  ن��واف��ذ  فتحت  اأن  منذ 

الإبداع وعامل الكتابة«.
ب��ع��ده��ا حت���دث حم��م��د ال�����س��ق��ح��اء، 
حتت  الق�سرة  الق�سة  يف  جتربته  عن 
ع����ن����وان » ال��ق�����س��ة ال���ق�������س���رة: ط��ائ��ر 

ال�����روح«، وق���ال »اإن ح��ي��اة الإن�����س��ان من 
وهام�ص،  اخلا�سة منت  التجربة  خالل 
امل��نت فكان قرينا  اأم��ا  الهام�ص  اأن��ا  كنت 

خفيا ير�سم خطواتي ويقيل عراتي«.
عن  تي�سان  اآل  فاطمة  حتدثت  ثم 
ال��ك��ت��اب��ة ���س��د ال��ن�����س��ي��ان وق���ال���ت« لطاملا 
ك��ان��ت ال��ك��ت��اب��ة ح��ال��ة وج���ودي���ة ف��ري��دة 
الفل�سفة  ق��الع  يف  م�ساوؤها  ك��ان  عندما 
�سفوح  ال��ت��ايل يف  ن��ه��اره��ا  ق�ست  ف��اإن��ه��ا 
احلزن الب�سري ال�سرمدي الذي بداأ اأول 

�سرخة ملولود �سمي اإن�سان الإبداع«.
زي��ل��ع، عن  كما حت��دث عمر طاهر 
وع��ن��وان  ب��اخ�����س��وي��ن،  ع��ب��داهلل  ن�سو�ص 
ورقته » قراءة حرة يف جمموعة ل�ساأن 

يل بي«.  
بعدها جاءت ورقة الدكتور حممد 
ح�سانني، وهي درا�سة يف جمموعة تلك 
التفا�سيل حل�سن حجاب احلازمي، قال 
فيها » هذه الدرا�سة جتيء للوقوف على 
تكوين  يف  ال�سردية  التفا�سيل  �سعرية 
عرب  الق�سرة  للق�سة  ال�سردي  اخل��ط 
التقاط ما يبدو عابرا وهام�شيا يف كثري 

من الأحيان«.  
م��ن ج��ان��ب��ه حت���دث ن��اي��ف ك��ري��ري 
والق�سرة  الق�سرة  الق�سة  رحلة  عن 
جداً يف ال�سعودية من ال�سحافة الورقية 
اأنه مرت  الإلكرتونية وذكر  املواقع  اإلى 
الق�سرة  وال��ق�����س��ة  ال��ق�����س��رة  ال��ق�����س��ة 
ج����دا يف ال�����س��ع��ودي��ة مب���راح���ل م��ت��ع��ددة 
اأحيانا  وت��ط��ورت  اأحيانا  تنوعت  الن�سر 

اأخرى.
 ث�����م اأع����ق����ب����ت����ه ال�����دك�����ت�����ورة م��ن��ى 
الغامدي، باحلديث عن العوامل املمكنة 
عاملنا  اأن  وذك���رت  الق�سرة  الق�سة  يف 
الواقعي منظومة من العالمات القابلة 
تن�سط  للتاأويل  النهائي  غر  لالنفتاح 
وتنفتح عرب وجود متلق ما مزود ببنية 

مفهومية �سابقة.
القا�سي  كوثر  الدكتورة  وف�سلت 
احل��دي��ث ع��ن ت��وظ��ي��ف احل��ل��م وال��روؤي��ة 
الكابو�سية يف اأقا�سي�ص جاراهلل احلميد 
الق�سرة، فقالت اإن احللم عند جاراهلل 
احل��م��ي��د ل��غ��ة خ��ا���س��ة »ل��غ��ة ال���الوع���ي« 
ع��ن��دم��ا ي��ع��رب ع��ن نف�سه ب�����س��ور ورم���وز 
اليقظة  اأح����الم  ي�ستخدم  ك��م��ا  مكثفة، 
للتعبر عن عوامل �سخ�سياته الداخلية 

فهو يلجاأ عادة اإلى تقنية احللم للهروب 
من الواقع املفعم باملتناق�سات البعيدة.

عبدالفتاح،  كاميليا  الدكتورة  اأم��ا 
فتحدثت عن املراأة بني العنفوان والعنف 
)م��ق��ارب��ة ن��ق��دي��ة يف ق�����س�����ص اإب��راه��ي��م 
م��و���س��وع  ودار  احل���م���ي���دان(،  ال��ن��ا���س��ر 
ال��ب��ح��ث ح���ول ال��و���س��ع��ي��ة ال��رتاج��ي��دي��ة 
ل���ل���م���راأة يف ق�����س�����ص ال���ك���ات���ب، وق���ال���ت 
يتعر�ص  ك��ي��ان  ق�����س�����س��ه  يف  امل������راأة  »اإن 
املختلفة  مبذاقاته  وللقهر  لال�ستالب 
م�ستلبة  فهي  اأي�سا،  املختلفة  وبواعثه 

القوى على ال�سعيد الجتماعي«.
باحلديث  اليو�سف  خالد  و���س��ارك 
اململكة  يف  ج���دا  ال��ق�����س��رة  الق�سة  ع��ن 
ببليوجرافية  درا�سة  ال�سعودية  العربية 
ببلومرتية.  فيما تناول الدكتور حممد 
الق�سة  يف  ال��ع��ن��وان  �سيمياء  ال��ب��ن��داري، 
عبداهلل  )القا�ص  ال�سعودية  الق�سرة 
باإمكاننا  اأن���ه  اأمن���وذج���اً( وذك���ر  ب��اق��ازي 
ت��ت��ب��ع ال��ع��ن��وان يف ال��ن�����ص وال�������س���روع يف 
تف�سر دللته التي اختزلها املبدع اإلى 
احل���د الأق�����س��ى ع��ل��ى امل�����س��ت��وى الفكري 

وعلى امل�ستوى اجلمايل.
وق�����دم ال���ق���ا����ص وال���ك���ات���ب ن��ا���س��ر 
اجلا�سم، ورقة بعنوان »الق�سة الق�سرة 
اجلن�ص  ه��ذا  لن�ساأة  تاأريخ  وفيها  ج��داً«، 
اجل��ذور  م��ن حيث  ال�����س��ع��ودي  الأدب  يف 
الفن  ه��ذا  واأع���الم  التاريخية  وال��ن�����س��اأة 

والعوامل املوؤثرة يف ذيوعه وانت�ساره.
اأب���و الهيجاء،  ب��ع��ده ق��دم��ت ع��ه��ود 
التكويني  اخلطاب  »بنية  بعنوان  ورق��ة 
القا�سة  الق�سرة جدا: جتربة  للق�سة 

�سيمة ال�سمري اأمنوذجا«.
عن  باحلديث  ب���اداود  �سفاء  تلتها 
»ثنائية ال�سوت وال�سمت قراءة حتليلية 
ما  ع��ن  ك�سفت  حيث  ق�س�سية«  لنماذج 
�سوتية  ب��ن��ي��ة  ب��و���س��ف��ه  اخل���ط���اب  وراء 
لل�سوت  امل��رك��زي��ة  القيمة  اإل���ى  حتيلنا 

و�سلطته .
از، عن  ال��ف��ونّ ال��رمي  بعدها حتدثت 
الق�سرة  الق�سة  يف  ال�سيميوز  م�سارات 
ج�������دا جم����م����وع����ة )اع��������رتاف��������ات ���س��ل��ت 
حيث  من��وذج��ا  ال�سيخ  ل��رن��دا  ط��ري��ق��ه��ا( 
الق�سة  ال�����س��ي��م��ي��وز يف  م�����س��ارات  ق��ارب��ت 
الق�سرة جدا عند رندا ال�سيخ من خالل 

الآليات الإجرائية ل�سيمياء التاأويل.

بمناسبة عقد كلية العلوم 
اإلنسانية محاضرة علمية

مركز الملك عبداهلل 
الدولي يشيد 

بالتعاون مع الجامعة
أحمد العياف

اأ���������س��������اد الأم�������������ني ال�����ع�����ام 
مل������رك������ز امل������ل������ك ع�����ب�����داهلل 
ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ال����دويل 
خل���دم���ة ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، 
الدكتور عبداهلل الو�سمي، 
امللك  بالتعاون مع جامعة 
العلوم  بكلية  ممثلة  خالد 
الإن�����س��ان��ي��ة وق�����س��م ال��ل��غ��ة 
تنفيذ  يف  واآدابها،  العربية 
ب��رام��ج امل��رك��ز، م��وؤم��ال اأن 
ي�����س��ت��م��ر ه����ذا ال���ت���ع���اون يف 
ك���ل م���ا م���ن ���س��اأن��ه خ��دم��ة 
ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة وت��ع��زي��ز 

ح�سورها.
واأكد الدكتور الو�سمي اأن املركز يهدف من خالل برنامج املحا�سرات 
باللغة  املهتمني  كبار  من  بارزين  اأ�ساتذة  ا�ست�سافة  اإلى  النوعية  العلمية 
مو�سوعات  يف  املناق�سة  اأو  للم�ساركة  غرهم  وم��ن  ال��ع��رب  م��ن  العربية 
بهدف معاجلة  بعناية،  اختيارها  يتم  لغوية مهمة  تعالج ق�سايا  خمتارة 
مب�سروعات  واخل���روج  م��ت��ع��ددة،  علمية  زواي���ا  م��ن  العربية  اللغة  ق�سايا 

علمية متعددة يف خدمة اللغة العربية لالأفراد واملوؤ�س�سات.
الإن�سانية  العلوم  كلية  يف  ممثلة  اجلامعة  عقد  مبنا�سبة  ذل��ك  ج��اء 
بق�سم اللغة العربية واآدابها، حما�سرة علمية بالإ�سافة اإلى حلقة نقا�ص 
م�ساحبة �سمن فعاليات »برنامج املحا�سرات العلمية« الذي يقدمه مركز 
اإط��ار  ويف  العربية،  اللغة  خلدمة  ال���دويل  عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل  امللك 

التعاون بني املركز واجلامعات ال�سعودية.      
املتحدة  الأم���م  ب��رن��ام��ج  ال��ربن��ام��ج خبر  ه��ذا  امل��رك��ز يف  وا�ست�ساف 
اللغة  دور  ع��ن  حت��دث  ال��ذي  مراياتي  ف��وزي  حممد  الدكتور  بالريا�ص، 
الجتماعي والقت�سادي، يف حما�سرة بعنوان »اللغة والتنمية امل�ستدامة: 
دور اللغة يف التحول اإلى القت�ساد القائم على املعرفة وجمتمع املعرفة«، 
واللغة(،  )املعرفة  املعرفة  كمجتمع  املحاور،  من  عدد  اإلى  خاللها  تطرق 
التنمية القت�سادية، ودورها بو�سفها  اأداة يف عملية  اللغة بو�سفها  ودور 
�سناعة و�سلعة، بالإ�سافة اإلى �سناعة املحتوى الرقمي العربي، وعمليات 

تناوله، واآليات زيادته.
مع  متخ�س�سة  نقا�سية  حلقة  تنفيذ  العلمي  ال��ربن��ام��ج   وت�سمن 
تناولت  وال��ب��اح��ث��ني،  املتخ�س�سني،  والأ���س��ات��ذة  العليا  ال��درا���س��ات  ط��الب 
م�سرة ال�سيف البحثية، والعديد من م�سروعاته، وا�ستعر�ست م�سروعات 
اللغة  خلدمة  احلا�سب  وتطويع  والتعليم،  العلوم  تعريب  ع��ن  وجت���ارب 

العربية.
امل��درج��ات  قاعة  يف  اأقيمت  واملحا�سرة  النقا�سية  احللقة  اأن   يذكر 
ال��دائ��رة  بوا�سطة  للطالبات  ونقلت  الإن�����س��ان��ي��ة،  ال��ع��ل��وم  بكلية  امل��رك��زي��ة 

التلفزيونية.
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تقنية

ريتويت

اأب��ري��ل  ال��ث��ام��ن م��ن  XP« ع��ب��ارة قالتها »م��اي��ك��رو���س��وف��ت« يف  »وداع����ا 
لنظامها الأ�سهر بعد 13 عاما من خدمة مئات املاليني من الأجهزة 

حول العامل.
اأطلقت »مايكرو�سوفت« نظام ت�سغيلها ويندوز XP يف ال� 25 من 
املدلل  الب��ن  بدعم  ال�سركة  قامت  التاريخ  ه��ذا  وبعد   ،2001 اأكتوبر 
التحديث  كان  �سنوات، حيث  �سبع  على مدى  كبرة  بثالثة حتديات 
 SERVICE PACK يف �سبتمرب 2002، تاله Service Pack 1 الأول
الكرام،  الثاين مل مير مرور  اأن  التحديث  اإل  اأغ�سط�ص 2004،  2 يف 
للنظام حتى عام 2008 وحتديدا  ا�ستقرارا  والأك��ر  الأب��رز  فقد كان 
 SERVICE PACK سهر اأبريل، ليظهر بعد ذلك التحديث الأخر�
3، ويف اأبريل 2009، توقفت »مايكرو�سوفت« عن دعم نظامها الأكر 
بطيء  مل��وت  العك�سي  العد  انطالق  بعدها  لتعلن  التاريخ  يف  �سمودا 

جدا.
من  امل�ستمر  التحذير  مرحلة  »مايكرو�سوفت«  ت��دخ��ل  وال��ي��وم 
العابثني، مطالبة  اآمنا من اخرتاقات  واأنه مل يعد  النظام  ا�ستخدام 

جميع امل�ستخدمني بالتغير لنظام اأحدث واأكر اأمانا.
الأم��ان  اأن  »مايكرو�سوفت«، هل حقا  يا  فلماذا كل هذا اجلحود 
تقبل جديد  اإل��ى عدم  لي�سل  ذلك  يتعدى  املو�سوع  اإن  اأم   ،XP يهدد 
ال�سركة وقلة ا�ستخدام الأفراد وال�سركات لأنظمة ال�سركة اجلديدة 

وخ�سو�سا »ويندوز 8«.
ال�سابق،  يف  له  املخطط  غر  الطريق  يف  ت�سر  ال�سركة  اأن  يبدو 
وحتاول جاهدة بكل الو�سائل، حتديث اأنظمتها وال�ستغناء عن القدمي 
منها، فامل�ستخدم اليوم يعي�ص يف ع�سر اأجهزة التابلت، لذلك ل بد من 
التقنية  اإليه  و�سلت  ملا  مواكبا  »مايكرو�سوفت«  ت�سغيل  نظام  يكون  اأن 
ا�ستخدام طرق واأ�ساليب تكون  ال�سركة، وب��داأت يف  راأته  الآن، وهذا ما 
كافية ومقنعة لتثني النا�ص عن القدمي والتحول طواعية اإلى اجلديد.

وبعد تفكر م�سن، وجدت ال�سركة اأن احلل يتمثل يف الت�سحية 
باللعب  ف��ب��داأت  الباقون،  ليعي�ص  اأطفالها  من  واح��دا  تاأكل  اأن  وه��ي 
على وتر البحث عن الأمان لتقنع اجلميع ب�سرورة اإطالق ر�سا�سة 

.XP الرحمة على
م��ا ي��ح��دث من����وذج ب�سيط ل��ل�����س��رك��ات ال��ت��ي ل ت����زال ت��ن��ظ��ر اإل��ى 
اأنه �ساذج ميكن ال�سحك عليه واقتياده ب�سهولة نحو  امل�ستخدم على 
كل جديد حتى واإن كان القدمي اأف�سل، طاملا اأن هناك فوائد وعائدات، 
وهي  املناف�سة،  ال�سركات  ه��ي  الوحيد  ف��امل��راق��ب  احل���ال،  و�سي�ستمر 
بدورها لن تبادر بك�سف اأي من اأ�سرار قريناتها خوفا من خروج ما هو 

اأفظع، وال�سحية اأنا واأنتم!

أكلت ابنها لتقنعنا

حسن أحمد العواجي

S810c COLPIX نيكون
كاميرا جديدة بنظام 

أندرويد 
�سل�سلة  م��ن  ج��دي��دة  ك��ام��ري�  ط��رح  ع��ن  نيكون  �سركة  �أعلنت 

COOLPIX يف �لأ�سو�ق بنظام �أندرويد )جيلي بني(.
عرب  بالإنرتنت  �لت�سال  بدعم   S810C �لكامري�  ومتتاز 
�إ�سافة  �لكامل ملتجر جوجل بالي،  �لو�ي فاي، و�لنفاذ  �سبكات 
 Google �خلر�ئط  تطبيق  مثل  �لأ�سا�سية  جوجل  لتطبيقات 
 YouTube و    Gmail �لإل��ك��رتوين  �ل��ربي��د  وتطبيق   Maps

.Google plus و�سبكلة جوجل �لجتماعية
وت�سم �لكامري� COOLPIX S810C �أي�سا م�ست�سعر� من نوع 
�لتقريب  CMOS وعد�سة بدقة 1٦ ميجابك�سل، وي�سل معدل 
للتح�سني  بتقنية  م��زودة  �أنها  كما   ،X12 �إل��ى  فيها  �لب�سري 

.X24 لتلقائي للقطات �ملقربة ترفع معدل لتقريب �إلى�
وتعمل  بو�سة،   3.7 قيا�سها   LCD �سا�سة   S810C ومتلك 
�ل�سوء  لنعكا�س  مانع  بغطاء  مدعومة  وهي   ،WVGA بدقة 
عليها، �إ�سافة لبطارية قابلة لل�سحن ب�سعة 1850ميلي �أمبري/

دورة  خالل  �سورة   270 اللتقاط  ال�صمود  على  ق��ادرة  �صاعة، 
�سحن كاملة.

�لأ�سو�ق  يف  متاحة  �ستكون   S810C �أن  نيكون  ذكرت  وقد 
قريبا جد� وب�سعر قدره  350 دولر� �أمريكيا.

أقراص صلبة
seagate من

بسعات تصل إلى
6 تيرا بايت 

اأطلقت �سركة Seagate جمموعة من اأقرا�ص التخزين ال�سلبة 
التي ت�سل �سعتها اإلى �ستة ترابايت تاأتي بواجهة SATA، وهي 
قادرة على نقل البيانات ب�سرعتني، �ستة جيجابت يف الثانية و 

12 جيجابت يف الثانية.
وتاأتي الأقرا�ص اجلديدة بقيا�ص 3،5 بو�سة وحتتوي على 
�ست �سفائح �سعة كل واحدة منها )1 ترابايت(. واجلديد يف 
عباأة بغاز الهيليوم الذي يجُ�ستخدم  اأقرا�ص Seagate، اأنها غر مجُ

عادة يف الأقرا�ص ال�سلبة لتقليل الحتكاك والهتزاز.
�سلبة  اأق��را���ص  الأ���س��واق  يتوافر حاليا يف  اأن��ه  اإل��ى  ي�سار 
على  تعتمد  لكنها  خمتلفة  �سركات  ومن  ترابايت  �ستة  ب�سعة 
�سببا توقف القر�ص  غاز الهليوم الذي قد يت�سرب مع الزمن مجُ

ال�سلب عن العمل.
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الرأي الجامعي

منى الهيازع
كلية العلوم

وداعا 
سميرة

اتخاذ 
القرار 
بداية 
اإلنجاز

علياء علي سعيد 
القحطاني

طالبة بقسم التاريخ ...

فقط   ون��ح��ل��م  نفكر  ن��ظ��ل  اأن 
يحقق  لكي  التوفيق  وننتظر 
ل��ن��ا ���س��ي��ئ��ا، ف��ه��ذا ���س��رب من 
اأنه  امل��وؤك��د  اخل��ي��ال،  وال�سيء 
دون  ���س��يء  اأي  لنا  يتحقق  ل 
ات����خ����اذ خ���ط���وة ج���دي���ة ن��ح��و 

حتقيقه.
اإجنازاتنا   كانت  و���س��واء 
ف��ه��ي  �����س����غ����رة  اأم  ك�����ب�����رة 
حت��ت��اج م��ن��ا ل�����س��يء واح���د هو 
بداخلك  التي  الدافعة  القوة 
التغير  ه��ذا  نحو  فتدفعك 

ونحو حتقيق الهدف.
نعم، نحن نفكر ونحلم 
ب���اأ����س���ي���اء ك���ث���رة ول���ك���ن تعد 
م��ع��رف��ت��ن��ا مب�����دى ال��ت��زام��ن��ا 
ب���ت���ح���ق���ي���ق ه�������ذه الأه����������داف 
مهمة  خ��ط��وة  ب��ه��ا  ومت�سكنا 
روؤيتنا جتاه  �ستمدنا بو�سوح 
ف��ع��ل��ه يف حتقيق  م���ا مي��ك��ن��ن��ا 
ه���ذه الأه�����داف، ول��ك��ن ال�سر 
الأول��ى  اخلطوة  خلف  يكمن 
وه���ي ات��خ��اذ ال���ق���رار وال��ب��دء 
اخلطط  على  بناء  العمل  يف 
وق��د  لأن��ف�����س��ن��ا  ن�سعها  ال��ت��ي 
ت��واج��ه��ن��ا يف رح��ل��ت��ن��ا ت��ل��ك؛ 
والتحديات  امل�ساعب  بع�ص 
التحلي  ع��ل��ي��ن��ا  ي��ج��ب  ول��ك��ن 
بال�سرب والعزمية ملواجهتها.

واج��ه��ت��ن��ا م�سكلة  ف����اإذا   
م����ا ف������اإن م����ن الأف�������س���ل ل��ن��ا 
والتفكر  حلها  ع��ن  ال��ب��ح��ث 
لال�ستفادة  اإيجابية  بطريقة 
م��ن��ه��ا ب��ط��رح الأ���س��ئ��ل��ة ال��ت��ي 
ت���ق���ود اإل�����ى ن��ت��ائ��ج اإي��ج��اب��ي��ة 
عار�ص  لأول  ا�ست�سلمنا  فلو 
ن�سل  فلن  طريقنا  يعرت�ص 

اأبدا لهدفنا املر�سوم.
ك���ث���را م����ا ن��ن��ظ��ر اإل����ى 
اأن�����ه م�سكلة  ع��ل��ى  م���ا  ����س���يء 
���س��ع��ب��ة ل��ك��ن��ه ي��ت�����س��ح ل��ن��ا يف 
النهاية اأنه هو اخليار الأمثل 
اأن  ن��ع��ل��م  اأن  وي��ن��ب��غ��ي  ل���ن���ا.. 
احل����ي����اة ك���امل���ت���اه���ة ف���ل���و ك���ان 
املتاهة  ل��ه��ذه  خريطة  لدينا 
لظل كل �سيء على حاله لكن 
معرفتنا  ع���دم  اجل��م��ي��ل  م��ن 
اإمنا  بل  �سيحدث لحقا،  مبا 
ن��ع��م��ل وجن����د يف ط��ل��ب ه��ذا 
ال�����س��يء ل��ن��ك��اف��اأ ب���اأك���ر مما 

نتوقع. 

ف��راق  ل  ل��ق��اًء   اجل��ن��ة  يف  نلتقي  علنا  �سديقتي!  وداع���ا 
هي  ك��م  اأنف�سنا،  على  اأم  عليك   اأنبكي  ن��دري  ل  ب��ع��ده.. 
وي��ك��اد يتال�سى  ي��ت�����س��اءل حجمها  ب��ل  ���س��غ��رة!  ال��دن��ي��ا 

بحجم من ودعنا ومن رحلوا عنا.
التي  ال��ه��داي��ا  ل��ك  نغلف  ف�سوف  �سديقتي،  وداع���ا 
اأنت ومن �سبقنا باملوت.. غاليتي  اإليك  �ست�سل باإذن اهلل 
كم �سحكنا وفرحنا معا ومل يبق لنا غر ذكرياتنا التي 
جمعتنا �سويا، ما زلت اأت�سور حلظات رحيلك وكيف كان 

�سعورك واأنت موقنة بالرحيل.
��ل ج�����س��دك ت��ب��ع��ات الأمل ال��ذي   اأت�����س��اءل ك��ي��ف حت��منّ
اأ�سابك، فرحمتك ربي، فقد اأ�سبحت اأراها يف كل الوجوه 

ويف كل الأ�سياء.  
تعلمي  حتى  رحيلك  ننتظر  كنا  ه��ل  نف�سي  اأ���س��األ 
ننتظر  الدنيا  فنحن  اأم��ر هذه  حجم حبنا لك؟ غريب 
رحيل اأحبتنا حتى نهم�ص لهم يف وداعهم الأخر )كم كنا 

نحبهم(.
بعد  ع��ل��ينّ  �سيبكي  م��ن  اأدري  ل  ���س��دي��ق��ت��ي!  وداع����ا 
رحيلي ! وهل �سيكون هناك من يكتب يل كما اأكتب اإليك 

الآن! 
وال��وج��ع  الأمل  وت��رك��ت   وداع���ا �سمره فقد رح��ل��ت 
ممن  �ستكونني  اهلل  وب���اإذن  البقاء  ل��دار  رحلت  لأحبتك، 
يقال لهم: فال خوف عليهم ول هم يحزنون. اأ�ساأل اهلل 
اأن يقي�ص يل من يذكرين بعد املوت بعبارات كهذه يكتبها 

يل لت�سل اإيل الدعوات والرحمات.

مؤرخ 
جدير
وتأريخ 
كبير
د  أنور محسن
أحمد العزاني 
كلية العلوم األنسانية 

ال��ورق��ات  ه��ذه  كتابة  �سرعت يف  ح��ني 
يف ع��م��ل ال��دك��ت��ور غ��ي��ث��ان ال��ت��اري��خ��ي 
»ال��ق��ول امل��ك��ت��وب يف ت��اأري��خ اجل��ن��وب: 
ج������ازان، ع�����س��ر، وجن������ران« ووج����دت 
يف  امل��ك��ت��وب  ق��ول��ه  ف�سول  يف  امل�سنف 
ج��زئ��ه ال�����س��اد���ص غ��ر���س��ا واح����دا، واإن 
وهو  وامل�سالك؛  الطرق  اإليه  ت�سعبت 
رف�����ع ال���ل���ث���ام ع����ن ح���ق���ائ���ق ت��اري��خ��ي��ة 
ج���دي���رة ب��ال��ت��ت��ب��ع وال����در�����ص، وك�����س��ف 
ال�����س��ت��ار ع��ن ت��اأري��خ ك��ب��ر يف املنطقة 

التهامية.
ال�ساد�ص حماور  اجل��زء  اإذ حوى 
م���ت���ع���ددة؛ ن���ح���و: حم�����ور ج�������ازان يف 
ب���ع�������ص امل���������س����ادر وال����وث����ائ����ق خ���الل 
والو�سيط  املبكر  الإ���س��الم��ي  الع�سر 

واحلديث.. وتكمن اأهمية هذا املحور 
يف احتوائه على �سيء تاأريخي نفي�ص 
هو الوثائق اخلا�سة يف مكتبة امل�سنف 

املوؤرخ، التي مل تن�سر من قبل.
 وك������ان حم�����ور ال��ق�����س��م ال���ث���اين 
بالألعاب  قليلة  غر  اإح��اط��ة  حميطا 
الريا�سية، وو�سائل الت�سلية، والفنون 
ال�����س��ع��ب��ي��ة وال��ت�����س��ك��ي��ل��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة 
ال��ت��ه��ام��ي��ة )ج������ازان وع�����س��ر( خ��الل 
القرنني  الرابع ع�سر واخلام�ص ع�سر 

الهجريني.  
فجاء  الثالث  الق�سم  حم��ور  اأم��ا 
ح���دي���ث���ا يف اأمن������وذج������ات م����ن ل��ه��ج��ة 
امل�سادر  بع�ص  يف  واأ�سولها  ال�سروات 
وامل����ع����ج����م����ات ال���ع���رب���ي���ة ال���ق���دمي���ة، 

امل��ن��ط��ق��ة  اأن  اأح������د  ع���ل���ى  ي��خ��ف��ى  ول 
وجن��ران(  ع�سر،  )ج���ازان،  التهامية 
غ��ن��ي��ة ب���امل���وروث ال��ث��ق��ايف احل�����س��اري 
وال��ل��ه��ج��ات، وم���ن ع��ج��ي��ب اأم����ر تلك 
ل��غ��وي��ة  اأن ث��م��ة م���ف���ردات  ال��ل��ه��ج��ات 
زالت م�ستعملة عند عامة  حملية ما 

النا�ص يف �سروات ع�سر.
وك�������ان حم�����ور ال���ق�������س���م ال����راب����ع 
يف  عا�ست  حية  م�سادر  اإل���ى  م�ستندا 
اجلوانب  بع�ص  عن  ودون��ت  املنطقة، 
ال��ت��اأري��خ��ي��ة  واحل�����س��اري��ة م��ن حيث 
احلياة  من  و�سور  اجلغرايف،  الو�سع 
الج��ت��م��اع��ي��ة يف امل��ج��ت��م��ع والأط��ع��م��ة 
و�سور  والفنون  والألب�سة  والأ�سربة 
م��ن احل��ي��اة الق��ت�����س��ادي��ة، ك��ال��زراع��ة 
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التقليدية  احل���رف  وبع�ص  وال�سيد 
وال�سناعات اليدوية، اإلى غر ذلك.

الق�سم  حم���ور  اأن  ت��ق��دي��ري  ويف 
حقا؛  ونفي�ص  عجيب  �سيء  اخلام�ص 
ال��دك��ت��ور غيثان  امل����وؤرخ  اإذ ج��م��ع ف��ي��ه 
فهر�ست وثائق وبحوث غر من�سورة 
املمتدة من متنية  �سروات ع�سر  عن 
جنوبا  وامل�سقي  )القرعاء(  والفرعاء 
اإل����ى ����س���راة خ��ث��ع��م و���س��م��ران وع��ل��ي��ان 
����س���م���ال .. وك����ان����ت م����ن حم��ف��وظ��ات 
فكرية  جم���الت  يف  اخل��ا���س��ة  مكتبته 

متعددة.
املكتوب يف  »ال��ق��ول  ق��راءت��ي  بعد 
تاأريخ اجلنوب« يكون حقا علينّ واجبا 
ال��ت��اأري��خ��ي  ال��ع��م��ل  اأن ه���ذا  اأ���س��ه��د  اأن 

�سفر نفي�ص يف حياة املنطقة التهامية، 
واإماطة للثام عن حقائقها التاأريخية 
اأك��ن  مل  مم��ا  والثقافية  واحل�����س��اري��ة 
اأع��ل��م ب���ه، وك�����س��ف ل��ل�����س��ت��ار ع��ن رج��ل 
اأثر كبر  فكر وتاأريخ وثقافة كان له 
واحل�سارة  التاأريخ  جواهر  اإخ��راج  يف 
والثقافة والفكر يف املنطقة التهامية.
ثمة �سيء جدير بالتاأمل والتفكر 
ك�ساف  اأن��ه  التاريخي  ال�سفر  ه��ذا  يف 
ع��ل��م��ي ر���س��ني ل��ك��ث��ر م���ن ال��ع��ن��ون��ات 
ال��ع��ل��م��ي��ة، ال����ت����ي  ت�����س��ل��ح ل��ل��درا���س��ة 
املاج�ستر  م�ساق  يف  اجل���ادة  العلمية 
اأو الدكتوراه، التي  اقرتحها امل�سنف 
امل������وؤرخ يف ق��ول��ه امل��ك��ت��وب ع��ل��ى ط��ول 

�سفحات الكتاب.
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الرأي الجامعي

���س��ب��اب��ن��ا وزه�����ور ال���وط���ن ه���م حم��ور 
م���ق���ايل ال����ي����وم، ج��ي��ل ن��ع��ت��م��د عليه 
ركائز هذا  بناء  �سبحانه يف  اهلل  بعد 
املباركة  ب�سفينته  والإب��ح��ار  ال��وط��ن 
اإلى  العمل  املعرفة وحقول  يف بحور 

�سواطئ ال�سعادة والتميز. 
ممن  كنت  اأن��ن��ي  نباأ  اأخفيكم  ل 
ي��ن��ظ��ر ل��ه��ذا اجل��ي��ل ب��ن��ظ��رة ت��خ��وف 
م�ست  �سنوات  اإل��ى  وحرقة  وتوج�ص 
ح����ني اجن����ل����ت يل ال�����روؤي�����ة وب���ان���ت 
وهطلت  جنومهم  واأط��ل��ت  �سماوؤهم 
واأظلت  زه��وره��م  واأينعت  اأمطارهم 

اأ�سجارهم على وطنهم الغايل. 
كنت اأنا و�سريحة من جمتمعنا 
ال��ذوب��ان يف زمن  نخ�سى عليهم من 
ال�سرعة وفقدان بو�سلة الربان وما 
اأنهم مل  يليها من التوهان، ونعتقد 
ح�ص  لديهم  ولي�ص  ب��ع��د،  ين�سجوا 
امل�سوؤولية الذي نطمح اإليه و�ساورنا 
ال�سريعة  الأك���ل  وج��ب��ات  ب���اأن  القلق 
للخطط  يفتقر  جيال  لنا  تنتج  ق��د 
و�سحيح  النظر  وبعد  ال�سرتاتيجية 
ال����ولء ل��ل��وط��ن، وك���م غ��م��زن��ا ومل��زن��ا 
اجليل  ذل���ك  نت�ساكى  جمال�سنا  يف 

ونحرتق عليه.  هوؤلء اجليل يا �سادة 
���س��ي��ف��اج��ئ��ون��ك��م ح���ني ت��ك��ون��ون اأك���ر 
ق��رب��ا منهم وح���ني ت���درك���ون ف���وارق 
ف���ج���وات الأج����ي����ال ب��ي��ن��ك��م وب��ي��ن��ه��م، 
الأ�سبال  ه��وؤلء  من  تطلبون  وح��ني 
ال���ن���زول مل���ي���دان احل���ي���اة وم��ع��رتك��ه��ا 
خفيف  ب���اأداء  �سيفاجئونكم  الفعلي، 
الظل متميز الهدف حديث الو�سائل 
وال��و���س��ائ��ط وب����روح ري��ا���س��ي��ة عالية 
�سرعة  تتجارى مع  وب�سرعة حيوية 
ل��وط��ن��ه��م  ����س���ادق  وولء  ع�����س��ره��م 
وباإبداع راٍق ومل�سات ل ت�ستطيع بعد 
اأمامها  ال��وق��وف  اإل  الأداء  ه��ذا  ك��ل 

رافعا العقال والقبعة.
 ������س�����واء ك�������ان ذل�������ك امل����ع����رتك 
به  ق���ام  ك��م��ا  ل��ه��م من�سطا  احل��ي��ات��ي 
وبناتنا  اأب���ن���اوؤن���ا  امل��ث��ال  �سبيل  ع��ل��ى 
يوم  يف  الطب  كلية  وطالبات  طالب 
املهنة الطبي ال�ساد�ص  اأم كان اأداوؤهم 
اإلى بالد الغرب لنيل  حني نبتعثهم 
العامل  مراكز  اأف�سل  من  ال�سهادات 
ت���ق���دم���ا يف ال����ط����ب ح����ني ت��ت��ق��اط��ر 
على  والثناء  ب��اأدائ��ه��م  الإ���س��ادة  اإلينا 

اأخالقهم. 

اأق������ول اأي���ه���ا ال����ق����ارئ ال��ع��زي��ز 
ه��ذا  م���ع���ادن  ت��ع��رف  اأن  اأردت  اإن 
اإل بهذه  اجليل النادرة فما عليك 
الو�سفات الطبية املجانية التالية: 
�سماع ب��ال ح���دود، واإ���س��راك��ه��م بال 
قيود، وتقارب معهم وهدم ال�سدود، 
وتفهم لأفكارهم ومتغراتهم دون 
فعلت  ف��اإن  اأو جحود،  م�سبق  حكم 
ذلك ف�سوف يبتهج قلبك وتطمئن 
جوارحك ويتخافت قلقك وت�سحذ 
هممك، �سوف ترى جيال طموحا، 
و�سبابا نا�سجا يجدف باحرتافية 
ب�سفينة  باإتقان  الأم���واج  ويالعب 
اإل  ال��ب��ح��ار وم��ا عليك  ال��وط��ن يف 
وال�ستمتاع  ب��اأري��ح��ي��ة  ال���س��ت��ل��ق��اء 
بالرحلة اجلميلة بعد اأن تعطيهم 
وت�سمع  كثب،  م��ن  وت��راق��ب  الثقة 
اأك��ر مم��ا تتحدث، وت��ق��رب منهم 
زح��ف��ا ل ي��ث��ر ال�����س��ك��وك ب����دًء ثم 
التحاما  ثم  الإع��ج��اب  يثر  م�سيا 
بعد طول  بابنه  الب��ن  يلتحم  كما 
غ����ي����اب، ه�������وؤلء ف����ل����ذات اأك���ب���ادن���ا 
وا����س���ت���ث���م���ار ال�����وط�����ن احل��ق��ي��ق��ي 

فا�ستو�سوا بهم خرا.

أبشروا بجيل واعد
أ. د. عبد اهلل سعيد عسيري
عميد كلية الطب

في زاوية خالية
نوال عبداهلل أبوعشي

قطعت على نف�سي عهدا اأن اأهجر عنفوانية ال�َسبوة.. واأن اأكون يف كل م�ساءاتي قابعة يف زاوية خالء.. 
الطرب  رن��ات  لكل  ظهري  اأدي��ر  واأن  اخلا�سعة،  الت�سابيح  بوتقة  يف  الآي  اأرت��ل  ال�سماء..  �سجادتي  على 

الغاوية.. وفتحات الرداء العارية.
قطعت على نف�سي عهدا اأن اأكون هدوًء يت�سلل اإلى حميطات الأخريات فرت�سفن من �سمته مروءات 
ال�سد لكل  اأب��دي  اأن  الآخرين.  ال��ذي يفري حلوم  ال�سحك  اأتناغم ب�سخب مع �سهقات  ..األنّ  وم��روءات 
ر مبفهوم طول املدى..  فكر دخيل على ديني بحجة التمدن امل�ستحدث.. اأن اأجَُكِذب �سبابي الذهبي املجُوؤطنّ
عبتي بعمق ينذر �سمري على الدوام..�ساأكبل نف�ساً اأمارًة  واأن يكون التاأهب للرحيل �سوتا ي�ستوطن ججُ
بال�سوء.. و�ساأجلمها بن�سيج من التوا�سل الروحي مع »اهلل«..�ساأغر جدولة اأولوياتي كافة ..فربي اأول 

ثم والَدَينّ وال�سالح من الزاد..
»اأن��ا«..  ال�  رداء  �ساأنزع  ال�سارقة..  التقنية  بعيدا عن  اأ�سرتي  اأح�سان  ال�سعادة يف  نكهات  بكل  �ساأنعم 
�ساأ�سعى  املنجية..  تكون  �سفاهه  دعوة  اأ�سعث.. عل  م�ست�سعف  عامل  لأي  لل�سائق..  للخادمة..  �ساأح�سن 

جاهدة اإلى األ اأغادر بقعة ما اإل و »يل« فيها ب�سمة �ساهدة.
الأ���س��م يف  ..���س��اأك��ون كالرت�ص  ال��ل��وؤل��وؤي  الب�سرة  الأي���ام  ودولب احل��ي��اة مبنظار  ���س��اأرى تراكيب 
حميطات ال�سبهات.. و�ساأًعد اأ�سطول من النيات احل�سنة اأفنده مبا اعتدته من املهام احلياتية اليومية.. 

�ساأدعو اهلل بابتهالت املوحدين اأن يح�سن يل خامتتي بعيدا عن خامتة الفجاءات والغفالت.
يف  الطائ�سة  ال�سداقات  لأ�سرب  مت�سعا  فال  واإل  الدين..  تفقد  ه  اأ�سنّ �ساأجعل  ال�سداقة..  ومفهوم 
اإل خرا..  اإل خرا..  اإل خرا..  اأن: ل تن�سرن  قامو�سي.. �ساأعلنها للجموع الغفرة من فئام الفتيات 

جتننب قبيح ال�سور.. و�سوؤم الفنت.. فاإنها اأثر.. اأثر باٍق �سرمدي.
التبعات امل�سنيات.. علنّ ر�سيد احل�سنات يكون يف  �ساأزهد يف جممل احليثيات.. واأخفف من عْبء 

ازدياد وازدياد.. �ساأغ�ص الطرف عن كل مزالق اللنّذة املو�سلة لوحل الردى الننْت.
�ساأَ�ستكني يف اطمئنان.. بقربي من املنان.. لأكتفي به.. و »به«  فقط!
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نافذة

مت��ك��ن��ت ���س��ح��ي��ف��ة »اآف�������اق« م���ن اأن 
ت�����س��در خ����الل ف��ع��ال��ي��ات امل��ع��ر���ص 
العايل،  للتعليم  ال���دويل  وامل��وؤمت��ر 
املنا�سبة،  ب��ه��ذه  خ��ا���س��ة  اإ����س���دارات 
للجامعة  امل��م��ي��ز  ت��واك��ب احل�����س��ور 
وم�����س��ارك��ت��ه��ا يف ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات.
فريقني،  ال�سحيفة  وج��ن��دت 
اأحدهما يف موقع املعر�ص بالريا�ص، 
والفريق الآخر يف اأبها ملتابعة انتاج 
الإ������س�����دارات حت���ري���را واإخ����راج����ا. 
م��ن  هلل،  واحل����م����د  ومت���ك���ن���ا، 
اإجن���������از ه������ذه الإ���������س��������دارات ع��ل��ى 
اأف�����س��ل م�����س��ت��وى، ف��ك��ان��ت »اآف�����اق« 
ال�����س��ح��ي��ف��ة اجل��ام��ع��ي��ة ال��وح��ي��دة

التي �ساركت باإ�سدار يومي عن املعر�ص واملوؤمتر، وهذه خطوة غر م�سبوقة 
لأي �سحيفة جامعية. وقد مت توزيع اإ�سدارات »اآفاق« على رواد جناح اجلامعة 

يف املعر�ص، اإ�سافة اإلى زوار املعر�ص ب�سكل عام. 
وعلى الرغم من اجلهود التي كنا نبذلها يف هذه الإ�سدارات، فقد كنا 
يف نف�ص الوقت نتابع العدد الأ�سبوعي الذي بني اأيديكم. فتحية لكل الزمالء 

والزميالت من من�سوبي �سحيفة »اآفاق«.

إصدارات »آفاق« الخاصة
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

األخيرة

الربنامج ال�سحي والتثقيفي والتوعوي الثاين

)حمافظة تثليث(

حفل تخريج الدفعة ال�ساد�سة ع�سر من طالب اجلامعة

)م�سرح اجلامعة بالقريقر بعد �سالة املغرب(

حفل تخرج الدفعة ال�ساد�سة ع�سر من طالبات اجلامعة

)م�سرح اجلامعة بالقريقر، العا�سرة �سباحا(

املوؤمتر الدويل اخلام�ص للكيمياء

)اجلامعة بالتعاون مع اجلمعية الكيميائية ال�سعودية(

20-26 جماد الثاين 1435ه�

الثالثاء 22 جمادى الثاين 1435

ال�سبت 26 جمادى الثاين 1435

26-29 جمادى الآخرة 1435ه�

التاريخالفعالية والجهة المنظمة مفكرة الجامعة

بدون زعل
• يف ظ��ل قي��ادة بع���س �ل�سائق��ني 
د�خ��ل مو�ق��ف �جلامع��ة ب�سرع��ة 
عالية، ي�سبح من �ل�سروري حتديد 
�ل�سرع��ة د�خ��ل �ملو�ق��ف حت��ى ل 

يح�سل ما ل حتمد عقباه!

• غالب��ا م��ا يق��دم بع���س �ملوظفني 
�أعم��ال �إبد�عية وجهود� كبرية يف 
تطوي��ر �لعمل ول يج��د عمله هذ� 
�أي �س��دى ت�سجيعي��ا، �أو ثن��اًء م��ن 
�أحد على هذ� �ملنجز، بينما ت�سلط 
علي��ه �صي��اط النق��د عن��د اأب�ص��ط 

خطاأ!

• بع��د �نته��اء �ختب��ار�ت »قيا�س« 
�لت��ي تعقد يف �ملدرج��ات �ملركزية، 
تنت�س��ر �لأور�ق و�أق��الم �لر�سا�س 
يف كل م��كان، مل��اذ� ل ينبه �حل�سور 
يف  �إل  �لأور�ق  رم��ي  ع��دم  �إل��ى 

�لأماكن �ملخ�س�سة لها!

• يب��ذل كث��ري م��ن �لط��الب جهود� 
�مل�سارك��ة  خ��الل  م��ن  �إعالمي��ة 
�لإلكرتوني��ة  �ل�سح��ف  بع���س  يف 

�ملنت�س��رة، �لتي ل حتم��ل ت�سريحا 
يف  �لعم��ل  ويتجاهل��ون  ر�سمي��ا، 
�سحيف��ة »�آف��اق« �لت��ي ت�سمن لهم 
و�أن  �لعملي��ة، خا�س��ة  �ل�ستف��ادة 

�لطالب مرحب بهم د�ئما!

• لوح��ات �لإعالن��ات جتم��ع بع��د 
مد�خ��ل  �أم��ام  منا�سباته��ا  �نته��اء 
�جلامع��ة ب�س��ورة ع�سو�ئي��ة غ��ري 

لئقة من �جلهة �مل�سوؤولة عنها؟!

• �ملدرج��ات �ملركزي��ة �لت��ي تع��د 
مركز� لحتف��الت �جلامعة وعقد 
�ل��دور�ت و�ملحا�س��ر�ت و�ختبار�ت 
�لقيا���س ل يوج��د فيه��ا �أو قريب��ا 
�أو م��كان لتن��اول  �أي بوفي��ة  منه��ا 

�لقهوة!

• �ل�ساح��ة �لو�قع��ة �أم��ام م�سج��د 
�لأم��ري في�س��ل ب��ن خال��د، م�ساحة 
جميل��ة، مل يت��م �ل�ستف��ادة منه��ا 
�أو  فعالي��ات  �أو  �أن�سط��ة  �إقام��ة  يف 
حتويله��ا لبه��و يتجم��ع في��ه طالب 

�جلامعة.

أسبوعية جامعة الملك خالد
الصحيفة الجامعية االكثر انتشارا: 43 الف نسخة اسبوعيا

أول صحيفة جامعية تطبع بنظام الويب
توزع في كافة مناطق المملكة وخارجها

توزع كل اسبوع داخل صحيفة الوطن

شاركونا النجاح

أسبوعية جامعة الملك خالد

غائم غائم 
جزئيا

زائرة �سغرة جلناح اجلامعة يف املعر�ص واملوؤمتر الدويل للتعليم العايل بالريا�ص 
.. وهدايا من اجلامعة من التمر والع�سل الع�سري لطالبة امل�ستقبل
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