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إمداد سوق العمل بمخرجات نوعية
باجلامعة  الن�سائية  الأق�سام  احتفلت 
ال��دف��ع��ة  يف  ط��ال��ب��ة   8273 ب��ت��خ��ري��ج 
ال�����س��اد���س��ة ع�����س��رة م���ن اخل���ري���ج���ات، 
وذلك على  م�سرح اجلامعة بالقريقر، 
ب���رع���اي���ة م�������س���اع���دة وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة 
تنظيم  جلنة  رئي�سة  ال��ب��ن��ات،  لكليات 
حفل تخرج الطالبات، الدكتورة خلود 

اأبو ملحة.
ابتداأ احلفل بال�سالم امللكي، تلته 
العليا  ال��درا���س��ات  م�����س��رة خ��ري��ج��ات 
ث���م م�سرة  )دك����ت����وراه وم��اج�����س��ت��ر( 
كل  بكليات  ال��ب��ك��ال��وري��و���س  خ��ري��ج��ات 
اأبها وخمي�س م�سيط،  من حمافظتي 
كلية  اجلامعي،  ال�سامر  مركز  وه��ي: 
والق��ت�����س��اد  الإدارة  ك��ل��ي��ة  ال���ع���ل���وم، 
املنزيل، كليتا الرتبية والآداب ، وكلية 
والآداب  العلوم  وكلية  باأبها،  املجتمع 
جممع 1، وكلية العلوم والآداب جممع 

2، وكلية املجتمع بخمي�س م�سيط .
معايل  ه��ن��اأ  م�سجلة،  ك��ل��م��ة  ويف 
مدير اجلامعة، الأ�ستاذ الدكتور عبد 
اخلريجات  ال��داود  حمد  بن  الرحمن 
م�سرتهن  يف  النجاح  حتقيقهن  على 
يف  التوفيق  لهن  متمنيا  الأك��ادمي��ي��ة، 

احلياة العلمية والعملية.
عمادة  وكيلة  اأ���س��ادت  جهتها  من 
القبول والت�سجيل لالأق�سام الن�سائية 
ال���دك���ت���ورة ح��ن��ان ال�����س��ع��ي��دي ب��ت��وج��ه 
النوعية  التخ�س�سات  نحو  اجلامعة 
وه��ن��اأت  ال��ع��م��ل،  ���س��وق  يتطلبها  ال��ت��ي 
اخل����ري����ج����ات ع���ل���ى حت���ق���ي���ق ال���ن���ج���اح 

واأو�ستهن بتقوى اهلل.

»العمل التطوعي« ينظم دورة اإلسعافات األولية
التطوعي  العمل  ن��ادي  نظم  
يف اجلامعة بالتعاون مع هيئة 
ال���ه���الل الأح���م���ر ال�����س��ع��ودي 
»الإ����س���ع���اف���ات  ب���ع���ن���وان  دورة 
»على  التخ�س�سية   الأول��ي��ة 
م�������دى ي�����وم�����ن. وت����ن����اول����ت 
الدورة اأبرز احلالت الطارئة 
وكيفية  امل�ساب  ت��واج��ه  ال��ت��ي 
ال�����ت�����ع�����ام�����ل م�����ع�����ه�����ا، ومت�����ت 
ال���ت���دري���ب���ات  ال����س���ت���ع���ان���ة يف 
والأدوات  ب��ال��دم��ى  ال��ع��م��ل��ي��ة 
من  ا�ستفاد  وق��د  الإ�سعافية. 
ال��دورة عدد كبر من طالب 

خمتلف الكليات باجلامعة.
سفر ال مسروح

نادي المال واألعمال يقيم اللقاء األول
املال والأعمال بكلية العلوم الإداري��ة واملالية  اأق��ام نادي 
اللقاء  املا�سي،  الأ�سبوع  الطالب،  �سوؤون  لعمادة  التابع 
الأول للنادي بح�سور عميد كلية العلوم الإدارية واملالية 
الطالب  �سوؤون  الغامدي، وعميد  ال�سالم  الدكتور عبد 
ال��دك��ت��ور م��ري��ع ب���ن ���س��ع��د ال��ه��ب��ا���س وذل����ك ب��ا���س��رتاح��ة 
اجلامعة بلع�سان. بداأ اللقاء باآيات من القران الكرمي، 
ثم كلمة لرائد الن�ساط الطالبي بالكلية، الأ�ستاذ حمود 
األ��ق��اه��ا م��ان��ع بن  ال��ت��ي  ال��ط��الب  اآل ع��م��ر، تبعتها كلمة 
عو�سه الأ�سمري. ثم مت عر�س فيلم عن اإجنازات النادي 
قبل اأن يكرم عميد الكلية وعميد �سوؤون الطالب، عددا 
توا�سل  مبلتقى  متقدمة  م��راك��ز  على  احلا�سلن  م��ن 
القدم  لكرة  الكلية  منتخب  تكرمي  مت  وك��ذل��ك  ببي�سة 
حل�����س��ول��ه ع��ل��ى ك��اأ���س م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة وت��ك��رمي 

الفرق الفائزة بدوري الكلية لكرة القدم.
مانع المانع 

الجامعة تحتفل بتخريج 8273 طالبة هذا العام
نحو  اجلامعة  توجه  »اإن  وقالت 
ال��ت��ي يحتاج  ال��ن��وع��ي��ة  ال��ت��خ�����س�����س��ات 
اإليها �سوق العمل قد بد وا�سحا، حيث 
ارتفعت ن�سبة اخلريجن واخلريجات 
يف ال��ت��خ�����س�����س��ات ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ط��ب��ي��ة 

والتطبيقية«.
واأ���س��اف��ت »ه���ذا ال��ت��ح��ول يف ن��وع 
امل����خ����رج ج�����اء ن��ت��ي��ج��ة ل��ال���س��ت��ج��اب��ة 
ال���ق���ائ���د، حفظه  ل��ت��وج��ي��ه  ال�����س��ري��ع��ة 
اهلل، تلبية للحاجة التنموية للوطن، 
وبجهد من فريق عمل متجان�س كان 
ع��ل��ى راأ����س���ه م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة، 
ال�����س��ع��ادة وك���الء اجلامعة،  واأ���س��ح��اب 
وال��ب��ن��ات،  للبنن  ال��ك��ل��ي��ات  وع���م���ادات 
ب��ه��ا. فلهم  ال��ت��دري�����س  واأع�����س��اء هيئة 

جميعا ال�سكر«. 
واأ������س�����اف�����ت م���وج���ه���ة ح��دي��ث��ه��ا 
ل��ل��خ��ري��ج��ات »ه����ا اأن�����نت ق���د حققنت 
ب��ت��خ��رج��ك��ن ال���ه���دف، وه���ا اأن����نت على 
م��رح��ل��ة ج��دي��دة، فلتكن لكن  ع��ت��ب��ات 
اأح�����الم واأه�������داف ك���ب���رة. ف��واج��ب��ك��ن 
ال���ي���وم ه���و ال��ع��م��ل ع��ل��ى ح��م��اي��ة ه��ذا 
املجالت،  �ستى  يف  به  والرقي  الوطن 
واأو���س��ي��ك��ن ب��الب��ت��ع��اد ع���ن ال��ت��ي��ارات 
الفكرية والإرهابية التي حذرت منها 

ال�سريعة املطهرة«.
»اآف���������اق« ع��ر  اإل������ى  ويف ح���دي���ث 
ع����دد م���ن اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 
واخل��ري��ج��ات والأم���ه���ات ع��ن الفرحة 
ال�ساد�سة  ال��دف��ع��ة  ت��خ��ري��ج  مبنا�سبة 

ع�سرة من طالبات اجلامعة.
إيمان العسيري
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األقسام النسائية تحتفل بتخريج 
الدفعة 16 من الطالبات

إيمان العسيري

باجلامعة  الن�سائية  الأق�سام  احتفلت 
من  ع�سرة  ال�ساد�سة  الدفعة  بتخريج 
الطالبات، وذلك على  م�سرح اجلامعة 
ب��ال��ق��ري��ق��ر، ب��رع��اي��ة م�����س��اع��دة وك��ي��ل 
جلنة  رئي�سة  البنات  لكليات  اجلامعة 
تنظيم حفل تخرج الطالبات الدكتورة 

خلود اأبو ملحة.
 واب���ت���داأ احل��ف��ل ب��ال�����س��الم امللكي 
تلته م�سرة  خريجات الدرا�سات العليا 
)دك����ت����وراه وم��اج�����س��ت��ر( ث���م م�����س��رة 
خريجات البكالوريو�س بكليات كل من 
حمافظتي اأبها وخمي�س م�سيط وهي: 
العلوم،  كلية  اجلامعي،  ال�سامر  مركز 
كلية الإدارة والقت�ساد املنزيل، كليتي 
امل��ج��ت��م��ع  وك��ل��ي��ة   ، والآداب  ال���رتب���ي���ة 
باأبها،( وكلية العلوم والآداب جممع 1،  
وكلية العلوم والآداب جممع 2، وكلية 

املجتمع بخمي�س م�سيط.

التحول  وه��ذا  والتطبيقية،  والطبية 
يف نوع املخرج جاء نتيجة لال�ستجابة 
اهلل،  حفظه  القائد،  لتوجيه  ال�سريعة 
ت��ل��ب��ي��ة ل��ل��ح��اج��ة ال��ت��ن��م��وي��ة ل��ل��وط��ن، 
وبجهد من فريق عمل متجان�س كان 
ع��ل��ى راأ����س���ه م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة، 
واأ���س��ح��اب ال�����س��ع��ادة وك���الء اجل��ام��ع��ة، 
وال��ب��ن��ات،  للبنن  ال��ك��ل��ي��ات  وع���م���ادات 
ب��ه��ا. فلهم  ال��ت��دري�����س  واأع�����س��اء هيئة 

جميعا ال�سكر«. 
واأ������س�����اف�����ت م����وج����ه����ة ح��دي��ث��ه��ا 
اأن�����نت ق���د حققنت  ل��ل��خ��ري��ج��ات »ه����ا 
ب��ت��خ��رج��ك��ن ال���ه���دف، وه���ا اأن����نت على 
لكن  فلتكن  ج���دي���دة،  م��رح��ل��ة  ع��ت��ب��ات 
اأح������الم واأه�������داف ك���ب���رة. ف��واج��ب��ك��ن 
ال���ي���وم ه���و ال��ع��م��ل ع��ل��ى ح��م��اي��ة ه��ذا 
املجالت،  �ستى  يف  به  وال��رق��ي  الوطن 
واأو����س���ي���ك���ن ب��الب��ت��ع��اد ع���ن ال��ت��ي��ارات 
التي حذرت منها  والإرهابية  الفكرية 

ال�سريعة املطهرة«.

ودع����ت ق���ائ���دة م�����س��رة ط��ال��ب��ات 
 )2 )جم���م���ع  والآداب  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة 
ب���خ���م���ي�������س م�������س���ي���ط، ع�������س���و ه��ي��ئ��ة 
ال��ت��دري�����س ب��ال��ك��ل��ي��ة ال���دك���ت���ورة دع���اء 
الب�سطامي اخلريجات اإلى رد جميل 

الوطن والوفاء للجامعة.
عظيمة  ر���س��ال��ت��ك��ن  »اإن  وق���ال���ت 
العمل  فيه  حياتكن  وم�سوار  ونبيلة 
احلياة  ميدان  يف  فاأخل�سن  ال���دوؤوب 
الوطن،  ول تدخرن جهدا يف خدمة 
ون����ذك����رك����ن  ب����ال����وف����اء جل��ام��ع��ت��ك��ن 
للهيئة  ال��وف��اء  ك��ل  وال��وف��اء  العريقة 
ال��ت��دري�����س��ي��ة والإداري������ة ال��ت��ي قدمت 
ل��ك��ن ك���ل م���ا مت��ل��ك م���ن ع��ل��م وع��م��ل 
وم��ع��رف��ة وخ����رة، وذل���ك ع��ن طريق 

الدعاء«.

الطالبات
بالتخرج،  ال�سعادة  الطالبات  واأب��دت 
حيث قالت حم�ساء حبي�س الدو�سري، 

ويف ك��ل��م��ة م�����س��ج��ل��ة، ه��ن��اأ م��ع��ايل 
م���دي���ر اجل���ام���ع���ة الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور 
ع���ب���د ال���رح���م���ن ال��������داود اخل���ري���ج���ات 
م�سرتهن  يف  النجاح  حتقيقهن  على 
يف  التوفيق  لهن  متمنيا  الأك��ادمي��ي��ة، 

احلياة العلمية والعملية.

التخصصات النوعية
م����ن ج��ه��ت��ه��ا اأ������س�����ادت وك���ي���ل���ة ع���م���ادة 
الن�سائية  لالأق�سام  والت�سجيل  القبول 
ال���دك���ت���ورة ح���ن���ان ال�����س��ع��ي��دي ب��ت��وج��ه 
النوعية  التخ�س�سات  نحو  اجلامعة 
وه��ن��اأت  ال��ع��م��ل،  ���س��وق  يتطلبها  ال��ت��ي 
اخل����ري����ج����ات ع���ل���ى حت���ق���ي���ق ال���ن���ج���اح 

واأو�ستهن بتقوى اهلل.
نحو  اجلامعة  توجه  »اإن  وق��ال��ت 
ال��ت��ي يحتاج  ال��ن��وع��ي��ة  ال��ت��خ�����س�����س��ات 
اإل���ي���ه���ا ����س���وق ال��ع��م��ل ق���د ب���د وا���س��ح��ا 
ح���ي���ث ارت����ف����ع����ت ن�������س���ب���ة اخل���ري���ج���ن 
العلمية  التخ�س�سات  يف  واخلريجات 

استطالع رأي
»اآف��اق« على هام�س  التقت  ال�سياق،  يف 
حفل التخرج بعدد من قيادات الأق�سام 
ال��ن�����س��ائ��ي��ة واأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 
واخل��ري��ج��ات والأم���ه���ات، ف��ع��رن عن 

»فرحهن بثمار العلم والتعلم«.
وب���ع���ب���ارات م��ت�����س��اب��ه��ة ت���ق���دم كل 
لكليات  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  م�ساعدة  م��ن 
ال���ب���ن���ات، رئ��ي�����س��ة جل��ن��ة ت��ن��ظ��ي��م حفل 
ت���خ���رج ال���ط���ال���ب���ات ال����دك����ت����ورة خ��ل��ود 
اأب�����و م��ل��ح��ة، ون��ائ��ب��ة رئ��ي�����س��ة ال��ل��ج��ن��ة 
ال��ن�����س��ائ��ي��ة حل��ف��ل ال��ت��خ��رج ال��دك��ت��ورة 
بالتهاين  ال�سعيدي  اإب��راه��ي��م  حليمة 
اأن  اأملهما يف  للخريجات، وعرتا عن 
لالنطالق  بداية  التخرج  حفل  يكون 
ن����ح����و خ����دم����ة امل����ج����ت����م����ع، واأو�����س����ت����ا 
اخل��ري��ج��ات مب��وا���س��ل��ة ال��ع��م��ل اجل���اد 
الإ�سالمية  بالعقيدة  والتم�سك  املثمر 
الغايل  للوطن  ب��الن��ت��م��اء  والف��ت��خ��ار 

اململكة العربية ال�سعودية.

احلديث  التاريخ  يف  دكتوراه  خريجة 
ب��ال��ف��رح والفخر  »اأ���س��ع��ر  وامل��ع��ا���س��ر، 
واح��د عندما حققت ج��زء من  اآن  يف 

اأحالمي«.
واأو��������س�������ح�������ت »اخ��������������رتت ه�����ذا 
اأرغب ب�سدة يف  التخ�س�س لأين كنت 
تتعلق  ال��ت��ي  امل��و���س��وع��ات  ع��ن  البحث 
العثماين  الع�سر  يف  احل��ج��از  بتاريخ 
ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ���س��ع��وب��ات ال��ب��ح��ث 
يف ف���رتات ال��ت��اري��خ ال��ع��ث��م��اين ب�سبب 
����س���ع���وب���ة احل�������س���ول ع���ل���ى ال���وث���ائ���ق 
ال��ع��ث��م��ان��ي��ة ال��ق��دمي��ة م��ن م�����س��ادره��ا 
الأ�سلية وترجمتها اإلى اللغة العربية 
اأر�����س����ي����ف ا����س���ت���ان���ب���ول وال���ق���اه���رة  يف 

وغرها من الأر�سيفات العاملية«.
وق���دم���ت  اأم�����رة ���س��ع��ي��د ح��ري��ق 
معلومات  ن��ظ��م  خ��ري��ج��ة  الأح���م���ري، 
�سكرها  الآيل،  احلا�سب  ع��ل��وم  بكلية 
للجامعة على »اهتمامها باخلريجن 

واخلريجات«.
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ما ن�ساهده هذا الأ�سبوع من ن�ساط بحثي باجلامعة هو ن�ساط غري 
م�سبوق يف اأي جامعة �سعودية، ون�سعد نحن مبثل هذا العمل البحثي 
ذي القيمة العلمية التي تعد من اأهم متطلبات ووظائف اجلامعات. 
ويوم البحث العلمي ال�سنوي الذي نحتفي به هذا الأ�سبوع هو 
املنا�سبة العا�سرة �سمن �سل�سلة هذا احل�سور العلمي الكبرللجامعة، 
يقرب  امل�ساركن مما  قيا�سية يف عدد  اأرقاما  ي�سهد  العام  ولكن هذا 
من 400 بحث يتم تقدميها يف يومن كاملن، عر جهود م�سكورة 
يف  العلمية  البحوث  مراكز  مع  بالتعاون  العلمي  البحث  عمادة  من 

الكليات.
الن�ساطات  اأك��ر  من  تعد  البحثية  العلمية  التظاهرة  ه��ذه  اإن 
فيها  ت�سارك  جماعية  تظاهرة  لكونها  متيزا  اجلامعة  تنظمها  التي 
جميع كليات اجلامعة، ومن كل كلية ي�سارك اأع�ساء هيئة تدري�س من 

خمتلف الأق�سام يف زخم علمي وتناف�س غر م�سبوق. 
خمتلف  يف  متخ�س�سة  علمية  بحوثا  الفعاليات  هذه  وتعر�س   

التخ�س�سات العلمية التي ت�سمها اجلامعة.
امل�ساركة الفعالة  وما مييز هذا الن�ساط الأكادميي، كذلك، هو 
يف  )الأ���س��ت��اذات(  الن�سائية  الأق�����س��ام  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  م��ن 
بحوث طبية وعلمية ونظرية ت�سهم ب�سكل فعال يف دفع حركة الن�سر 

العلمي يف اجلامعة، وخا�سة يف هذه املنا�سبة ال�سنوية املهمة. 
اأنها  �سيالحظ  خالد  امللك  بجامعة  الن�سر  حركة  ي��ق��راأ  وم��ن   
بن اأكر اجلامعات ال�سعودية متيزا ون�ساطا ون�سرا �سمن مقايي�س 

الن�سر العلمي الوطني والدويل.
اهلل  بحول  ال��ق��ادم   العام  من  ابتداء  املنا�سب  من  يكون  ولرمبا 
ليعطي  العلمي،   البحث  اأ�سبوع  اإل��ى  العلمي  البحث  يوم  يتحول  اأن 
وقتا اأطول لتقدمي البحوث ومناق�ستها، كما اأمتنى اأن تدخل �سمن 
هذا الأ�سبوع م�ساركات بحثية جادة لطالب وطالبات الدرا�سات العليا 

باجلامعة، فهم باحثو امل�ستقبل وعلماء الغد. 
امل��ل��ك خ��ال��د ه��و البحث  اأه���م م��ا حت��ر���س عليه جامعة  اإن م��ن 
هذا  مثل  لأن  واأج��ن��ب��ي��ة،  عربية  دوري����ات  يف  بالن�سر  امل��ت��وج  العلمي 
احلراك يف الن�سر �سيحقق متطلبات البحث العلمي يف اجلامعة ويفي 
مب�سوؤوليات اأع�ساء هيئة التدري�س يف اأداء مهامهم البحثية، كما اأن 
هذه النتاجات البحثية �ست�سهم يف خدمة املجتمع وقطاعات الإنتاج 
القت�سادي واخلدمة املجتمعية وفق ر�سالة جامعة امللك خالد التي 
تدعم البحث العلمي وتخدم املجتمع ال�سعودي والإن�ساين ب�سكل عام.

رؤية

يوم البحث العلمي

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود
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وق��ال��ت »ه���ي م��ب��ادرة رائ��ع��ة من 
باخلريجات.  اله��ت��م��ام  يف  اجل��ام��ع��ة 
للجامعة  اأب������ارك  اأن  اأح�����ب  واأي�������س���ا 
ب��امل��وق��ع الإل����ك����رتوين اجل���دي���د وم��ا 
ت��ط��ورات  م��ن  الن�سخة  ه���ذه  ت�سهده 
تقنية.  بارك اهلل يف جهودهم اجلبارة 

واأجزل لهم العطاء«. 
الع�سكر،  اأحمد  زكية  تخف  ومل 
بكلية  ت�����س��خ��ي�����س��ي��ة  اأ����س���ع���ة  خ��ري��ج��ة 
اعتزازها  التطبيقية،  الطبية  العلوم 
بجامعة امللك خالد، وبح�سولها على 

الدفعة،  م�ستوى  على  الثالثة  املرتبة 
حيث قالت »لن اأن�سى ف�سل اهلل  الذي  
وه��ي  العظيمة   ال��ه��ب��ة  ه���ذه  منحني 
املنطقة  يف  جامعه  اأف�سل  يف  ق��ب��ويل 
ف���اإن من  ك��ذل��ك  ولكونها  اجل��ن��وب��ي��ة، 
املحتم علي ال�سعور بالفخر وال�سعادة 

التي ل تو�سف لنتمائي لها.
مبنا�سبة  تكرميي  »اإن  واأ�سافت 
الدفعة  على  الثالث  املركز  حتقيقي 
فتح يل املجال الكبر لال�ستزادة من 
بحر العلم وال�ستفادة من كل حلظة 

من  وال�ستفا�سة  بال�ستذكار  ف���راغ 
م��ع��ل��وم��ات يف جم���ايل اأك����ر واأك����ر. 
ف�سكرا من الأعماق ملن علمني حرفا 

وتابعني حتى تخرجي«. 

األمهات
وب��ع��ب��ارات مت��ل��وؤه��ا معانى الأم��وم��ة، 
ت��ع��ر الأم����ه����ات ع���ن ف���رح���ة ف��ل��ذات 
اأك����ب����اده����ا ب���ال���ت���خ���رج، وق����ال����ت م��ن��ى 
هيازع، والدة اإحدى اخلريجات،  عن 
حلم  »حت��ق��ق  ابنتها  بتخرج  فرحتها 

اأربعة اأعوام، واأخرا  راأيت ابنتي وهي 
اأنتظر  التخرج،  وكنت  ترتدي عباءة 
هذه اللحظة واأمتنى اأن حت�سل على 

اأعلى املراتب يف امل�ستقبل«. 
وغر بعيد عن ذلك، قالت الأم 
���س��ري��ف��ة ع��ل��ي ع�����س��ري، ت��ع��ب��را عن 
»هي  ابنتها  تخرج  مبنا�سبة  �سعورها 
ف��خ��ر لأ���س��رت��ن��ا وب�����س��راح��ة ه��ي اأول 
واحدة بعائلتنا تتخرج وطعم النجاح 
غ���ر وي���ا رب  حت��ق��ق اأع���ل���ى امل��رات��ب 

وال�سهادات«.

طالبات »اقتصاد« أبها
يزرن جمعية الفنون

ريم العسيري
املا�سي   الأ�سبوع  باأبها  والقت�ساد  الإدارة  امل�ستويات  بكلية  خمتلف  من  طالبات  زارت 
الن�سائية  اللجنة  م�سوؤولة  وجتولت  باأبها.  للثقافة  والفنون  ال�سعودية  اجلمعية  فرع 
باجلمعية الفنانة الت�سكيلية اإميان القحطاين، بالطالبات يف املعر�س الدائم   باجلمعية،  
الذي يحتوي على العديد من اللوحات الت�سكيلية والفوتوغرافية، وحتدثت معهن عن 

�سبل  تعزيز التعاون امل�سرتك بن طالبات الكلية واجلمعية.
امل�ساعدة يف تخ�س�ص  الأ�ستاذة  والقت�ساد  الإدارة  بكلية  الن�ساط  رائدة  واأو�سحت 
الكلية  ت��اأت��ي دع��م��ا م��ن  ال���زي���ارة  ���س��م��ر قنونة اأن ه���ذه  ال��دك��ت��ورة  امل��الب�����س وال��ن�����س��ي��ج 

لطالباتها  من خالل توجيههن نحو اجلهات الثقافية الداعمة ملهاراتهن.
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تحليل الشخصية عن طريق الكتابة.. في دورة
عبدالعزيز رديف 

ن��ظ��م ق�����س��م ال��ن�����س��اط ال��ط��الب��ي بكلية 
الرتبية، الثنن املا�سي، دورة تدريبية 
عن  ال�سخ�سية  )حت��ل��ي��ل  ع��ن��وان  حت��ت 
اأن  لتكت�سف  ال��ي��دوي��ة:  الكتابة  ط��ري��ق 
�سخ�سيات الآخرين مل تعد لغزا وبيدك 

مفاتيح اكت�سافها(.
وقدم الدورة التي اأقيمت  يف مبنى  
ال��رئ��ي�����س��ي��ة، خ��ب��ر حتليل  امل����درج����ات 

اليدوية  الكتابة  طريق  عن  ال�سخ�سية 
حممد  ال��دك��ت��ور  ال��رتب��ي��ة  كلية  عميد 

ح�سن �سفران.
وا����س���ت���ه���دف���ت ال����������دورة اأع�������س���اء 
هيئة ال��ت��دري�����س وامل��وظ��ف��ن وال��ط��الب 
ل�����ت�����زوي�����ده�����م ب����اأ�����س����ا�����س����ي����ات ال���ع���ل���م 
بتحليل  يخت�س  ال��ذي  )اجلرافوجلي( 
ال��ي��د، وهو  ال�سخ�سية م��ن خ��الل خ��ط 
علم ي�ستطيع اأن يك�سف معظم ال�سمات 
للكاتب  النف�سية  وال�سفات  اجل�سمية 

م����ن خ�����الل خ����ط ي������ده، ح�����س��ب م��ق��دم 
الدورة.

واأو���س��ح �سفران خ��الل ال���دورة اأن 
حتليل ال�سخ�سية  علم قدمي جدا يبلغ 
عمره اأكر من )400( �سنة، و »هو علم 
ع�����س��ك��ري ب��ح��ت وي��ع��د م��ن اأه���م العلوم 
بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  الكتابة  لأن  اجلنائية، 
ال��ك��ات��ب ه��ي ع��ب��ارة ع��ن ق���راءة مل��ا ي��دور 
مبخ الكاتب وما ي�سلكه جهازه الع�سبي، 
لي�س هذا فح�سب بل يرى خراء العلم 

عبد العزيز رديف
وسارة القحطاني

بريطانيا  م��ن  دول��ي��ون  خ���راء   اختتم 
واأمل���ان���ي���ا وب��ل��ج��ي��ك��ا وال����ولي����ات امل��ت��ح��دة 
ال�سعودية  العربية  واململكة  الأمريكية 
الدويل  الكيمياء  موؤمتر  اأخ��رى،  ودول 
اجلامعة خالل  نظمته  ال��ذي  اخلام�س 
الفرتة )من 26 اإلى 29 اأبريل املن�سرم(  
ب��ال��ت��ع��اون م���ع اجل��م��ع��ي��ة ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
ال�����س��ع��ودي��ة حت���ت رع���اي���ة اأم����ر ع�سر 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمر في�سل بن 

خالد.
وكان املوؤمتر قد انعقد حتت �سعار 
متطور  جمتمع  اأج���ل  م��ن  ال��ك��ي��م��ي��اء   «
اأن�سطة  �سمن  وياأتي  م�ستقر«،   وع��امل 
ق�سم الكيمياء بكلية العلوم يف اجلامعة.

واأو�����س����ح رئ��ي�����س ق�����س��م ال��ك��ي��م��ي��اء 
رئي�س اللجنة املنظمة للموؤمتر الدكتور 
اجلامعة  تنظيم  اأن  حن�س  اآل  ع��ب��داهلل 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع اجلمعية  امل���وؤمت���ر  ه����ذا 
ال��ت��زام��ا  ي��اأت��ي  ال�����س��ع��ودي��ة  الكيميائية 
بال�سرتاتيجية  منها  ووطنيا  اأخالقيا 
و  والبتكار،  العلوم  و  للتقنية  الوطنية 
املحلي يف منطقة  ب��دوره��ا  اإمي��ان��ا منها 
يتوجب  علميا  �سرحا  ب�سفتها  ع�سر 
عليه تفعيل �سياحة املوؤمترات والندوات 
يرعاها   و  اإل��ي��ه��ا  يتطلع  ال��ت��ي  العلمية 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمر في�سل بن 

خالد حفظه اهلل.
اأحدث  تقدمي  اإلى  املوؤمتر  وهدف 
م��ا و���س��ل��ت اإل��ي��ه ال��ب��ح��وث يف امل��ج��الت 

الطبيعية  واملنتجات  النائية  الكيمياء 
والكيمياء الطبية، والتقنيات والطرائق 
ال��ت��ح��ل��ي��ل��ي��ة احل���دي���ث���ة، وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
احلديثة للكيمياء الإ�سعاعية والنووية، 
وال���ن���م���ذج���ة وال��ك��ي��م��ي��اء احل��ا���س��وب��ي��ة، 

والكيمياء القيا�سية )الكيمومرتك(.
التي حتققت  املكت�سبات  اأه��م  ومن 
عقد  للمنظمن:  وف��ق��ا  امل��وؤمت��ر  خ��الل 
�����س����راك����ات ع���امل���ي���ة ع��ل��م��ي��ة م����ع خ����راء 
ب��ح��ث دول���ي���ن وحم���ل���ي���ن  ل��ل��ح�����س��ول 
ع������ل������ى  خم�������رج�������ات ب����ح����ث����ي����ة حت���ق���ق 

املختلفة للكيمياء، وحتفيز الباحثن يف 
اململكة العربية ال�سعودية لبذل اجلهود 
ال��الزم��ة يف ال��ب��ح��وث ال��ت��ي م��ن �ساأنها 
اأه�����داف اخلطة  اإجن����از  اإل����ى  ت����وؤدي  اأن 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ق��ن��ي��ة والب��ت��ك��ار 

.)NSTIP(
و�سلط املوؤمتر من خالل جل�ساته 
ال�����س��وء ع��ل��ى  ق�����س��اي��ا امل���ي���اه وال��ب��ي��ئ��ة، 
وال��ن��ف��ط وال����غ����از، وال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات 
وتقنية  احليوية  والتقنية  والتحفيز، 
ال���ن���ان���و وامل���������واد امل���ت���ق���دم���ة، وك���ذل���ك 

ط��م��وح��ات ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة واخل��ط��ة 
اأن  ي��ذك��ر  والب��ت��ك��ار.  للعلوم  ال��وط��ن��ي��ة 
امل��وؤمت��ر بلغ )429(  امل�����س��ارك��ات يف  ع��دد 
و  ب���و����س���رتا   )342( م��ن��ه��ا  م�������س���ارك���ة، 
ع���دد من  )87( حم��ا���س��رة، مب�����س��ارك��ة 
من  العاملين  الكيميائين  املتحدثن 
)28( دولة، كما �ساحب املوؤمتر معر�س 
�سم ال��ب��و���س��رتات امل�����س��ارك��ة وع���ددا من 
تعريفيا  وجناحا  الكيميائية،  ال�سركات 
واأب������رز معاملها  وت���راث���ه���ا  امل��ن��ط��ق��ة  ع���ن 

�سارك به نادي ع�سر الفوتوغرايف.

شارك فيه خبراء من 28 دولة
اختتام مؤتمر الكيمياء الدولي الخامس

اأي�����س��ا  ال��ك��ت��اب��ة  اأن  )اجل���راف���ول���وج���ي( 
اأجهزته  وق����درات  اجل�سم  هيئة  تطبع 

املختلفة«.
اإن خط  ال��ق��ول  » ميكننا  واأ���س��اف 
ال���ك���ات���ب ي���ع���ر ع����ن م���ك���ون���ات ج�����س��م��ه 
ونف�سه، اأي هو مقيا�س دقيق بل �سديد 
تعد  ال��ت��ي  الإن�����س��ان  ل�سخ�سية  ال��دق��ة  
ناجت تفاعل اجل�سم مع النف�س، وبذلك 
خمتلفة  خ��ط  ب�سمة  �سخ�س  لكل  ف��اإن 

عن الآخر حتى يف حالة التوائم«.

الحسون يدشن
حملة الصحة اإلنجابية

وك��ي��ل اجلامعة  د���س��ن 
التعليمية  ل��ل�����س��وؤون 
الدكتور  والأكادميية 
حم�����م�����د احل�����������س�����ون 
ف������ع������ال������ي������ات ح���م���ل���ة 
الإجنابية(  )ال�سحة 
مب���رك���ز ع�����س��ر م��ول 
ال�����ت�����ج�����اري ب����اأب����ه����ا، 
بح�سور عميدة املركز 
اجل���ام���ع���ي ل���درا����س���ة 
ال����ط����ال����ب����ات وك���ل���ي���ة 
الدكتورة  التمري�س 
���س��ن��ي��ف��اء ب��ن��ت حممد 
ال����ق����رين، وم�����س��ارك��ة 

)300( �سيدة وفتاة.
حول  والتثقيفية  التوعوية،  املحاور  من  عدد  على  احلملة  وا�ستملت 
 )21( ع��دده��ن  البالغ  امل�ساركات  الطالبات  وحر�ست  الإجن��اب��ي��ة،  ال�سحة 
طالبة، على ن�سر التوعية من خالل الأرك��ان التي ت�سمنتها احلملة، وهي 
بفرتة  والتثقيف  للتوعية،  واآخ��ر  احلملة،  باأهداف  تعريفي  ركن  كالتايل: 
م��ا قبل احل��م��ل، وث��ال��ث  ل��ف��رتة احل��م��ل، وراب���ع ل��ط��رق تنظيمه، وخام�س  
لتاأخر احلمل )العقم(، و�ساد�س عن فرتة ما بعد احلمل) فرتة النفا�س(، 
لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل  واأف���اد  و���س��وؤون��ه.  بالطفل  اخت�س  رك��ن  جانب  اإل��ى 
التعليمية والأكادميية  الدكتور حممد احل�سون اأن اجلامعة حتر�س على 
املجالت  كافة  يف  ودعمه  خدمته  خ��الل  من  املجتمع  مع  الكامل  التفاعل 

الطبية والتثقيفية، وحتى اجلوانب الأ�سرية.
من جانبها اأو�سحت عميدة املركز اجلامعي لدرا�سة الطالبات وكلية 
من  �سل�سلة  �سمن  تاأتي  احلملة  اأن  القرين  �سنيفاء  الدكتورة  التمري�س 
الأن�سطة والفعاليات التي تهدف اجلامعة من خاللها اإلى تو�سيل ر�سائل 
تاأتي  اأن احلملة  اإيجابية ومهمة ت�سب جميعها يف خدمة املجتمع، موؤكدة 

�سمن خطة نادي طالبات الطب، وبدعم من عمادة �سوؤون الطالب.
يف ال�سياق،  اأكدت اأ�ستاذة علم الأمرا�س باجلامعة، رئي�سة جلنة خدمة 
املجتمع الدكتورة جيهان ال�سرنوي، اأن مو�سوع )ال�سحة الإجنابية( جديد 
مثل  تقدمي  اأن  وج��دن��ا  وق��ال��ت«  ب��ه،  بالتوعية  ال��ك��ايف  بالهتمام  يحظ  مل 
اأم  ال�سيدة احلامل،  �سواء  عامة،  ال�سيدات  لتوعية  هذه احلملة مفيد جدا 
بفرتة  متر  التي  ال�سيدة  اأو  احلمل،  يف  ترغب  التي  اأو  حملها،  تاأخر  التي 
النفا�س، والعناية بالطفل«. يذكر اأن احلملة �سارك يف تنظيمها 21 طالبة 
من امل�ستوى ال�ساد�س  بكلية الطب، حتت اإ�سراف كل من الدكتورة جيهان 

ال�سرنوين، والدكتورة ن�سرين دفع اهلل.
ريم العسيري

أستاذان زائران يقيمان
مناهج الطب بالجامعة

ق�سم  ملن�سوبي  ال�سودان،  يف  �سندي  جامعة  من  اإ�سحاق  م�سود  الدكتور  ق��دم 
التعليم الطبي بكلية الطب يف جامعة امللك خالد حما�سرة بعنوان » كيفية 
الدكتور  اأي�سا،  و���س��ارك  ال��درا���س��ي��ة«.  للمقررات  التثقيفية  الأه���داف  اإع���داد 
 ،OSCE اإ�سحاق الذي يزور اجلامعة حاليا، يف اإقامة ور�سة عمل عن اختبار
وتقييم  مبراجعة  ك��ام��ال  �سهرا  ت�ستمر  ال��ت��ي  اإق��ام��ت��ه  ف��رتة  خ��الل  و�سيقوم 
يف  الكلية  ت�ستقبل  ذات���ه،  ال�سياق  يف  ال��ط��ب.  لكلية  اجل��دي��د  املنهج  م��ق��ررات 
جامعة  من  اخلوجلي  �سهاب  الدكتور  الأ�ستاذ  اجل���اري،  ال�سهر  من  الثامن 
دندي باململكة املتحدة. ومن املقرر اأن يقدم الأ�ستاذ الزائر حما�سرة يف الندوة 
الأ�سبوعية للكلية عن اإن�ساء منهج درا�سي متكامل يف كليات الطب، ويجتمع 

مع اللجنة املكلفة باإعداد املنهج اجلديد لكلية الطب ومناق�سته معهم.
عبد العزيز أبو سحمة  
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أخبار الجامعة

الجامعة في االجتماع 
الـسادس عشر لعمداء 

المكتبات الخليجيين
ال�16  املكتبات، يف الجتماع  �سوؤون  �ساركت اجلامعة ممثلة يف عمادة 
لأع�ساء جلنة عمداء �سوؤون املكتبات وم�سوؤويل املكتبات يف اجلامعات 
التعاون  جمل�س  ب��دول  البحوث  ومراكز  العايل  التعليم  وموؤ�س�سات 
اخلليجي،  الذي ا�ست�سافته جامعة الدمام، خالل الفرتة ) 24-23 ( 

من جمادى الآخرة املن�سرم.
املكتبات  ���س��وؤون  عميد  اخلليجي،  الجتماع  يف  اجلامعة  ومثل 
ناق�ست  اللجنة  اأن  اأو�سح  ال��ذي  اخلالدي،  قا�سم  بن  �سعيد  الدكتور 
جت���ارب ع��م��ادات امل��ك��ت��ب��ات، وت��ب��ادل  اخل���رات املتخ�س�سة يف جمال 

اخلدمات املكتبية. 
واأ�ساف اخلالدي اأن الجتماع �سلط ال�سوء على تعزيز التعاون 
اإل���ى  جانب مناق�سة  املجل�س،  دول  املكتبات يف  وم��رك��ز  ع��م��ادات  ب��ن 

م�سروع بوابة اخلليج العربي للبحث املوحد يف م�سادر املعلومات.
الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  ملعايل  �سكره  اخل��ال��دي  وق��دم 
عبدالرحمن بن حمد الداود على »دعمه غر املحدود لعمادة �سوؤون 
املكتبات يف اجلامعة وعلى اإتاحة الفر�سة ملن�سوبي العمادة يف امل�ساركة 
يف اللقاءات املحلية والدولية، مبينا اأن مثل هذه امل�ساركات  ت�سهم يف 

الرتقاء بالعمل يف املكتبات اجلامعية.

يوم رياضي مفتوح
لموظفي الجامعة 

وأبنائهم
اأقامت عمادة �سوؤون الطالب يوما ريا�سيا مفتوحا حتت �سعار )كلنا 
ري��ا���س��ي��ون( لأع�����س��اء هيئة ال��ت��دري�����س وامل��وظ��ف��ن واأب��ن��ائ��ه��م، وذل��ك 

بال�سالة الريا�سية باملدينة اجلامعية باأبها.
مثل   الريا�سية  الألعاب  من  عدد  ممار�سة  املفتوح  اليوم  و�سهد 
وغرها،  وال�سباحة  والبلياردو  التن�س  وك��رة  والطائرة  القدم  ك��رة 
كما �ساركت فرقة مرح ع�سر الرتفيهية باأن�سطة متنوعة ا�ستهدفت 

الكبار وال�سغار على حد �سواء.
�سهد ختام اليوم الريا�سي توزيع جوائز على الفائزين، كما مت 

ال�سحب على اأجهزة اإيباد للح�سور. 

محاضرة عن استخدام الليزر 
في خام البترول

 
بي�سة  يف  اجلامعة  بفرع  والآداب  العلوم  بكلية  الكيمياء  ق�سم  نظم 
)جامعة بي�سة( حما�سرة علمية بعنوان » ا�ستخدام تقنية الليزر يف 
امل�ساعد بالق�سم الدكتور �سيف الدين  األقاها الأ�ستاذ  خام البرتول« 

يا�سن حممد �سيف اهلل.
وت���ن���اول���ت امل��ح��ا���س��رة حم�����اور م��ن��ه��ا: ال��ت��ع��رف ع��ل��ى م��ك��ون��ات 
خ���ام ال���ب���رتول وال��ع��ن��ا���س��ر الثقيلة واآث���اره���ا ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة، واأه��م��ي��ة 
حقيقية  اإ�سافة  ي�سكل  مبا  النفطية  ال�سناعات  يف  الليزر  ا�ستخدام 
وال�سرعة  ال��دق��ة  م��ن حيث  امل��ت��ع��ددة  مل��زاي��اه��ا  منها  ال�ستفادة  جت��ب 

واحل�سا�سية العالية.
ح�سر املحا�سرة اأع�ساء جمل�س الق�سم، ورئي�س ق�سم املخترات 
الطبية  الدكتور طالل دهان، ورئي�س ق�سم الفيزياء  الدكتور حممد 

بهاء الدين خ�سر.

منصور كويع
اأع����ل����ن����ت ع�����م�����ادة ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي 
ب��اجل��ام��ع��ة ا���س��ت��ك��م��ال ا���س��ت��ع��دادات��ه��ا 
لإق���ام���ة ف��ع��ال��ي��ات ال������دورة ال��ع��ا���س��رة 
ال�سنوي  العلمي  ال��ب��ح��ث  »ي���وم  م���ن  
»ب���اجل���ام���ع���ة، امل���ق���رر ع��ق��ده��ا ي��وم��ي 
الث����ن����ن وال����ث����الث����اء م����ن الأ����س���ب���وع 
اجل����اري يف ك��ل م��ن مبنى امل��درج��ات 
بالقريقر  اجلامعة  باملدينة  املركزية 

وجممع كليات البنات بال�سامر.
وب�����ن ع��م��ي��د ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي 
ب��اجل��ام��ع��ة ال���دك���ت���ور ع��ي��د ب���ن ليف 
امل�ساركة  املحكمة  الأوراق  اأن  العتيبي 
 )343( بلغت  العلمي  البحث  ي��وم  يف 
ورق����ة ع��ل��م��ي��ة م���ن خم��ت��ل��ف ال��ك��ل��ي��ات 
مبا�سرة  ومب�ساركة  والتخ�س�سات، 
وف��اع��ل��ة م��ن م��راك��ز ب��ح��وث الكليات 

باجلامعة .
امل��ح��ك��م��ة  الأوراق  وت������وزع������ت 
 )47( اإل���ى  للعتيبي  وف��ق��ا  وامل�����س��ارك��ة 
واحل��ا���س��ب  ال��ه��ن��د���س��ة،  لكليات  ورق���ة 
الآيل، والعلوم، و)159( ورقة للكليات 

)49( ورقة، مقابل )48( ورقة لكيات 
الرتبية واللغات والرتجمة.

م�ساركات  اأن  العتيبي  واأ���س��اف 

كليات  م�ساركة  تبلغ  بينما  ال�سحية، 
ال�����س��ري��ع��ة واأ����س���ول ال��دي��ن، وال��ع��ل��وم 
واملالية  الإداري���ة  والعلوم  الإن�سانية، 

اأوراق   303 يف  مت��ث��ل��ت  ال���رج���ال  ف��ئ��ة 
علمية، بينما و�سلت م�ساركات الفئة 

الن�سائية اإلى 40 ورقة علمية.

يوم البحث العلمي العاشر
يستقطب 343 ورقة

سفر ال مسروح 

العمل  ب��ن��ادي  الطبية  اللجنة  اختتمت 
 « حملة  م��وؤخ��را،  باجلامعة،  التطوعي 

نحن معكم« ملر�سى �سلل الرعا�س.
وكان قد افتتح احلملة التي جاءت 
ت��زام��ن��ا م��ع ال��ي��وم ال��ع��امل��ي مل��ر���س �سلل 
اأبريل،  ال���11 من  يوافق  ال��ذي  الرعا�س 
ا�ست�ساري طب املخ والأع�ساب باجلامعة 
ب��اب��ط��ن، مب�ساركة 31  ف���وزي  ال��دك��ت��ور 

»نحن معكم« حملة لمرضى شلل الرعاش
ع�����س��وا م���ن ن�����ادي ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي. 
اأرك���ان  خم�سة   على  احلملة  وا�ستملت 
واأعرا�سه  الرعا�س  �سلل  مبر�س  عرفت 
عر�س  و�سا�سة  ب��ه،  امل�سابن  وامل�ساهر 
هدايا  ُقدمت  كما  ومطويات.  تفاعلية 

ومن�سورات توعوية.
ويف تعليق على املنا�سبة قال رئي�س 
التطوعي  العمل  بنادي  الطبية  اللجنة 
ح�سن عقران »يف ظل عدم الوعي مبر�س 
�سلل الرعا�س من املجتمع والإميان باأنه 

اأعرا�س طبيعية لل�سيخوخة وكر ال�سن 
امل���ر����س انطلقت  ب��ه��ذا  وع����دم الإمي������ان 
اأع�ساء  من  توعوي  تطوعي  عمل  فكرة 
نادي العمل التطوعي ممثلة يف اللجنة 
اليوم  م��ع  وت��زام��ن��ا  ب��اجل��ام��ع��ة،  الطبية 

العاملي للرعا�س«.
واأ�سار اإلى اأن احلملة حظيت باإقبال 
كبر من كافة �سرائح املجتمع، واأ�ساف 
»ك����ان ل�����س��ب��ك��ات ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي 
ب��ح��ي��ث مت ن�سر  ال��ت��وع��ي��ة  ن�����س��ي��ب م���ن 

من  والإر����س���ادات  الن�سائح  م��ن  العديد 
#الرعا�س_نحن_ ه��ا���س��ت��اق  خ���الل 

معكم«.
وت����ق����دم ع����ق����ران م��ت��ح��دث��ا ب��ا���س��م 
اجلزيل  بال�سكر  التطوعي  العمل  ن��ادي 
ل����س���ت�������س���اري ط�����ب امل������خ والأع���������س����اب 
ب��اجل��ام��ع��ة ال���دك���ت���ور ف�����وزي ب��اب��ط��ن، 
ع��ل��ى »ا���س��ت��ج��اب��ت��ه ل��ل��دع��وة وم�����س��ارك��ت��ه 
يف احل����م����ل����ة، واإج����اب����ت����ه ع���ل���ى اأ���س��ئ��ل��ة 

وا�ستف�سارات الزوار«. 
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متابعات

آداب وتربية أبها تحث على النظافة

»إنها مسؤولية الجميع«
أمل آل مستور 

وال�����س��ي��ان��ة  اخل���دم���ات  اإدارة  ن��ظ��م��ت 
باجلامعة،  وال��رتب��ي��ة  الآداب  بكليتي 
م�����وؤخ�����را، ب���رن���اجم���ا ب���ع���ن���وان »اإن���ه���ا 
م�����س��وؤول��ي��ة اجل��م��ي��ع« ه���دف اإل���ى حث 
اجلميع على نظافة البيئة واملحافظة 
ع��ل��ي��ه��ا وو����س���ع ال��ن��ف��اي��ات ب��الأم��اك��ن 
املخ�س�سة لها من اأج��ل  بيئة نظيفة 
والتعاي�س  العي�س  الإن�سان  ي�ستطيع 

فيها.
جميع  يف  ال��رن��ام��ج  تفعيل  ومت 
اأن����ح����اء ال��ك��ل��ي��ة ب���امل���ب���اين وال�����س��اح��ة 

الداخلية للطالبات.
الكلية  وافتتح الرنامج، عميدة 
بح�سور  ح�سن  اآل  خرية  ال��دك��ت��ورة 
ال����وك����ي����الت وج����م����ع م����ن امل���وظ���ف���ات 
الإداري���������ات وامل�������س���رف���ات وال��ط��ال��ب��ات 
وال���ع���ام���الت،  ح��ي��ث ب����داأ مب��ب��ن��ى )ج( 
ك��ت��اب اهلل تلتها  ب���ت���الوة ع��ط��رة م���ن 
وترجمتها  احل��ف��ي��ظ  اأم����ة  الأ����س���ت���اذة 
ب��ال��ل��غ��ة الإجن���ل���ي���زي���ة الأ����س���ت���اذة ن��ور 

ال�سي�سان.
 ث���م األ���ق���ت الأ�����س����ت����اذة اأم�������ل اآل 
اأه���داف  فيها  و�سحت  كلمة   م�ستور 
احل�سور،  ي�ساهد  اأن  قبل  ال��رن��ام��ج 
النظافة لأطفال  م�سهدا متثيليا عن 
ملديرة  كلمة  تلته  بالكلية،  ال��رو���س��ة 
عزيزة  الأ�ستاذة  وال�سيانة  اخلدمات 
الدكتورة  الكلية  واأخ��رى لعميدة  درع 
احلفل  اختتم  ث��م  ح�سن،  اآل  خ��ري��ة 
عن  ع��ب��ارة  للعميدة  ه��داي��ا  بت�سليم 
اللغة  ط��ال��ب��ات  �سنع  م��ن  جم�����س��م��ات 
الإجنليزية، كما قدم  واللغة  العربية 
اللغة  بق�سم  التدري�س  هيئة  اأع�ساء 
اأبو  حنان  الدكتورة  برئا�سة  العربية 
ال��ه��داي��ا للعامالت  ل��ب��دة، ع���ددا م��ن 

باملبنى. 
اللغة  ق�سمي  ط��ال��ب��ات  وجن��ح��ت 
العربية والإجنليزية يف جتميل مبنى 
على  جمالية  جم�سمات  بل�سق  )ج( 
اجلدار، اإ�سافة اإلى  جم�سمات ل�سعار 

الرنامج.
املبنى وجود  اأك��ر ما ميز  وك��ان 
امل���ظ���الت ال�����س��م�����س��ي��ة ب��ال�����س��ق��ف حيث 
كانت فكرة وت�سميم وتن�سيق الأ�ستاذة 
اأمل م�ستور مب�ساعدة م�سرفات الأمن 

بالق�سم.
يذكر اأن �سيافة احلا�سرين قام 
املتابعة  اإدارة  موظفات  م��ن  ع��دد  بها 
م�ساعدة  مكتب  وم��وظ��ف��ات  بالكلية 
وكيلة الكلية وموظفات املكتبة العامة 
ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة  وم�����س��رف��ات ق�سم 
وال�سالمة  الأم����ن  م��دي��ر  وم�����س��اع��دة 
الع�سري  ح�سينة  الأ���س��ت��اذة  املكلفة 

وامل�سرفة اأمل م�ستور.
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متابعات

معتبرين الخطوة دليل اهتمام وحرص على التواصل

المتقاعدون يصفون تكريمهم بالوفاء 
ويشكرون مدير الجامعة

خالد العمري

قدم عدد من املتقاعدين الذين كرمتهم 
اجل���ام���ع���ة خ����الل ح��ف��ل رع�����اه الأ����س���ت���اذ 
ال��داود،  حمد  بن  عبدالرحمن  الدكتور 
املجتمع  ت��خ��دم  ال��ت��ي  للجامعة  �سكرهم 
م��ن خ���الل ت��خ��ري��ج اآلف ال��دف��ع��ات من 

الطالب والطالبات.
ب��ع�����س  اآراء  ا���س��ت��ط��ل��ع��ت  »اآف����������اق« 
امل��ت��ق��اع��دي��ن خ���ول امل��ق��ارن��ة ب��ن فرتتي 
ال��ع��م��ل وال��ت��ق��اع��د ف��ق��ال ح���م���دان �سعد 
امل�سرتيات  ب����اإدارة  م��وظ��ف  ال��ق��ح��ط��اين، 
�سابقا،  »كنت ل اأجد الوقت الذي اأجل�س 
ودائ��م  العمل  دائ��م  ف��اأن��ا  عمل،  دون  فيه 
الرتباط بجميع ال�سوؤون الفنية، ومتى 
التاأمل  يف  اأق�سيه  فاإنني  فراغا،  وج��دت 
والراحة التي متدين بالقوة لعطاء اأكر 

بحمد اهلل«.

بن  علي  ب��ن  حممد  املتقاعد  وب���داأ 
حديثه  ال��ط��ب،  كلية  اإدارة  م��ن  م��رع��ي، 
يف  ج��ه��دا  ب��ذل  م��ن  لكل  ال�سكر  بتقدمي 
�سبيل حتقيق الر�سالة النبيلة املتمثلة يف 
خدمة اجلامعة وطالبها، وقال »ل نزال 
التطور  لتحقيق  ���س��رورة  ب��اأن��ه��ا  ن��وؤم��ن 
والنماء لالأفراد وللمجتمعات، ومن هنا 
اأ�سهم  بال�سكر والتقدير لكل من  اأتوجه 

يف هذا التكرمي
اللقاء  اإل��ى  ولكن  وداع���ا،  نقول  ول 
بالتوفيق  لكم  ن��دع��و  �سكر  ل�سان  وكلنا 

وال�سداد«.
وف�سل اأ�ستاذ التاريخ بكلية العلوم 
الإن�����س��ان��ي��ة ���س��اب��ق��ا ال��دك��ت��ور ���س��ال��ح بن 
ي��ب��داأ ح��دي��ث��ه ب�سكر  اأن  ال��غ��ام��دي  ع���ون 
اجل���ام���ع���ة، خ���ا����س���ة  م���ع���ايل م��دي��ره��ا 
ال��داود  حمد  بن  عبدالرحمن  الدكتور 
على تكرميه للمتقاعدين وعلى جهوده  

م�ست ب�سكل �سريع، وقال« منذ التحاقي 
هذا  اإل��ى  خالد  امللك  جامعة  يف  بالعمل 
اليوم، مررت بعدة انتقالت وتطورات يف 
للريد  موزعا  عملي  وبحكم  اجلامعة، 
اجل��ام��ع��ة،  اأو����س���اع  ملختلف  ومعاي�ستي 
اأحل����ظ اأن��ه��ا ���س��ه��دت ت��ط��ورت ك��ب��را يف 
ي�سار  معلما  واأ�سبحت  امل��ج��الت  جميع 
�سعدت  فقد  نف�سي،  وع��ن  بالبنان.  اإليه 
كل  اأ�سكر  اأن  واأح��ب  فيها  بالعمل  كثراً 
من�سوبيها بقيادة معايل مدير اجلامعة 

على اهتمامه بنا وتكرميه لنا«.
اأم����������ا ي����ح����ي����ى حم����م����د ال����ك����ن����اين 
)م��ي��ك��ان��ي��ك��ي ���س��ي��ارات م��ت��ق��اع��د(، فقل« 
فرعا  كانت  اأن  منذ  اجلامعة  يف  عملت 
جل���ام���ع���ة الإم����������ام حم���م���د ب�����ن ���س��ع��ود 
الوقت  ه��ذا  حتى  العمل  يف  وا�ستمررت 
ال����ت����ي ت�����س��ه��د ف���ي���ه اجل���ام���ع���ة ت���ط���ورا 
يدعوين  ما  جمالتها،  �ستى  يف  عظيما 

وق���������ال امل����ت����ق����اع����د حم����م����د ع���ام���ر 
»عندما  البنات،  كلية  اإدارة  ع�سري، من 
اأن���ن���ي ط��ي��ل��ة �سنن  ت���ق���اع���دت اك��ت�����س��ف��ت 
نف�سي  واأج��ه��د  ب��راح��ت��ي  اأه��ت��م  ل  عملي، 
اأم���ا بعد  ت��ق��دمي م��ا ير�سيني،  اأج���ل  م��ن 
ال��راح��ة  ببع�س  اأح�س�ست  فقد  ت��ق��اع��دي 
املنزل،  امل�سوؤولية خارج  الأق��ل، قلت  على 
ودعني ا�ستغل ال�سانحة يف تقدمي ال�سكر 
جهوده  على  اجلامعة  مدير  معايل  اإل��ى 

املتميزة«.
وع���ن ح��ف��ل ال��ت��ك��رمي ق���ال املتقاعد 
كلية  م��ن  ال�����س��ه��راين،  �سبنان  ب��ن  �سعيد 
املجتمع، »ن�سكر اجلامعة على هذه اللفتة 
ال��ب��ارع��ة غ���ر امل�����س��ت��غ��رب��ة م���ن م��دي��ره��ا 
ال���داود،  حمد  ب��ن  عبدالرحمن  الدكتور 
وم���ا ق��م��ن��ا ب��ه خ���الل امل��رح��ل��ة ال�����س��اب��ق��ة، 
واجب ل منا�س من تاأديته داخل املدينة 

اجلامعية ملوظفيها وطالبها«.

ومن�سوبيها  اجلامعة  خدمة  يف  اجلبارة 
من طالب واأع�ساء هيئة تدري�س.

يتجاهل مدير اجلامعة  وقال »مل 
خطوة  لهم  وتكرميه  املتقاعدين،  دور 
مم���ي���زة حت�����س��ب جل��ام��ع��ة امل���ل���ك خ��ال��د 
وت������وؤك������د م�������دى ت����ق����دي����ره����ا ووف����ائ����ه����ا  
لأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س ال�����س��اب��ق��ن 
اأنها  واأرى  ع��ام،  ب�سكل  فيها  والعاملن 
ملا  والح���رتام   التقدير  ت�ستحق  خطوة 
واأع�ساء  باملوظفن  اهتمام  م��ن  متثله 
التحاقهم  ب��داي��ة  منذ  ال��ت��دري�����س  هيئة 
حيث  ال��ت��ق��اع��د،  بعد  م��ا  اإل���ى  باجلامعة 
املتقاعدين  توا�سال بن  اإن ذلك يوجد 
بينهم   اخل����رات  ت��ب��ادل  عملية  وي���ري 
وبن القائمن على العمل حاليا يف هذا 

ال�سرح العظيم«. 
وب���ننّ اإب��راه��ي��م اأح��م��د ع��ب��داهلل اآل 
م��ط��وع )م����وزع ب��ري��د ���س��اب��ق( اأن الأي���ام 

ال�سرح  ه��ذا  مثل  يف  بعملي  لالفتخار 
ال��ع��ظ��ي��م، وال���ي���وم اأن����ا اأك����ر ���س��ع��ادة مبا 
حظيت ب��ه م��ع زم���الء م��ت��ق��اع��دي��ن من 
ت��ك��رمي ي���دل ع��ل��ى وف����اء اجل��ام��ع��ة اإل���ى 
خالد  امللك  جامعة  ف�سكرا  من�سوبيها، 

و�سكرا معايل مديرها«.
واع���ت���ر امل��ت��ق��اع��د ���س��ع��د ع��ب��داهلل 
ال�����س��ه��راين، ل��ي��ل��ة الح���ت���ف���ال ب��احل��دث 
���س��ج��الت��ه  ي��ح��ف��ظ��ه يف  اأن  ي��ج��ب  ال�����ذي 
اخل��ا���س��ة، م��ق��دم��ا ���س��ك��ره هلل ت��ع��ال��ى اأن 

اأعانه على خدمة الوطن واجلامعة.
وق����ال« اأ���س��ك��ر اأي�����س��ا ج��ام��ع��ة امللك 
خالد ومعايل مديرها وجميع من�سوبيها 
لنا  وتكرميهم  جلهودنا  تقديرهم  على 
نحن املتقاعدين يف هذه الليلة ال�سعيدة 
التي تعد ليلة مهمة يف امل�سرة العملية 
جلميع املتقاعدين، ف�سكرا من الأعماق 

جلامعة امللك خالد«.
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آداب وتربية
أبها

بكليتي  اجلغرافيا  ق�سم  تفاعل 
باأبها،  للبنات  وال��رتب��ي��ة  الآداب 
العاملي  املياه  يوم  احتفالت  مع  
من خالل اإقامة برنامج قدمته 
ال����دك����ت����ورة ح���ن���ان ال���ق���ا����س���ي يف 
م���دي���ري���ة امل���ي���اه ب��ع�����س��ر.  كما 
���ل  ال��ق�����س��م ن��ف�����س��ه، اأ���س��ب��وع  ف���عنّ
ال���������س����ج����رة مب���������س����ارك����ة ب��ع�����س 
امل�����دار������س مب���ح���اف���ظ���ة خ��م��ي�����س 
م�����س��ي��ط، ح��ي��ث ���س��اح��ب��ه اإل���ق���اء 
التثقيفية  املحا�سرات   عدد من 
يف  ودوره  الت�سجر  اأه��م��ي��ة  ع��ن 
قدمتها  البيئة  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة 
ك��ل م��ن: ال��دك��ت��ورة اأم���ل املاحي 
جميلة  وال����دك����ت����ورة  اخل��ل��ي��ف��ة، 
�سيف،  �سادية  والأ�ستاذة  العمر، 
والأ����س���ت���اذة ع��م��رة ال��ق��ح��ط��اين، 
وذل�����ك يف امل���در����س���ة الب��ت��دائ��ي��ة 
ال��ث��ان��ي��ة وامل��ت��و���س��ط��ة اخل��ام�����س��ة 
ل���ل���ب���ن���ات مب���ح���اف���ظ���ة خ��م��ي�����س 

م�سيط .
هناء �آل �سرور

عمادة القبول
والتسجيل

يف �سوء احلملة التعريفية التي 
طالب  لتوعية  اجلامعة  نفذتها 
الثانوي  الثالث  ال�سف  مرحلة 
بطريقة اآلية القبول والت�سجيل 
لعام 1435ه� ، قامت وكيلة عمادة 
للطالبات  والت�سجيل  ال��ق��ب��ول 
ال�سعيدي  اأحمد  الدكتورة حنان 
وع����������دد م������ن امل�����وظ�����ف�����ات ب��ع��د 
التن�سيق مع كل الكليات ومكاتب 
الإ������س�����راف ال���رتب���وي���ة ال��ت��اب��ع��ة 
لوزارة الرتبية والتعليم، بزيارة 
امل��ح��اف��ظ��ات مبنطقة  م���ن  ع���دد 
ع�����س��ر وه������ي: ب��ي�����س��ة، ب��ل��ق��رن، 
ظ��ه��ران اجل��ن��وب، ���س��راة عبيدة، 

رجال اأملع، املجاردة، والنما�س.
�أمرية �سحيم 

كلية المجتمع
 أبها

اأح���ي���ت جل��ن��ة ال�����س��ح��ة )اإح����دى 
بكلية  الطالبي  الن�ساط  جل��ان 
ال�سحة  ي��وم  فعاليات  املجتمع( 
ال����ع����امل����ي ب���ج���م���ع���ي���ة الأط�����ف�����ال 
امل���ع���اق���ن حت����ت رع����اي����ة ع��م��ي��دة 
ال��ك��ل��ي��ة ال���دك���ت���ورة م���ن���رة اأب���و 
الفعاليات،  �سملت  وقد  حمامة. 
م����ط����وي����ات ت����وع����وي����ة، وع���ر����س 
ف��ي��دي��وه��ات ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة، واإه�����داء 
حتاليل  واإج������راء   ،)2( ب���ان���رات 
ط��ب��ي��ة ل���� 45 م���ن احل�����س��ور، ثم 

وزعت هدايا على احل�سور. 
�سذى �ل�سربمي

العلوم الطبية
بالنماص

اأق����ام����ت ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 
ب��ال��ن��م��ا���س ممثلة  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
ب��امل�����س��ت��وى ال�������س���اب���ع م����ن ق�����س��م 
ال���ت���م���ري�������س ن�������س���اط���ا ت��ث��ق��ي��ف��ي��ا 
ت��وع��وي��ا ع���ن م��ر���س ال�����س��رط��ان 
ومن�������ط احل������ي������اة ال�������س���ح���ي يف 
م�ست�سفى النما�س حتت اإ�سراف 
الأ�����س����ت����اذات، ع���ه���ود واأ���س��م��ه��ان 
اإق��ب��ال  الن�ساط  ول��ق��ي  و�سلفيا. 

كبرا من مراجعي امل�ست�سفى.
�سر�ء �آل خالد

قسم العلوم
اإلدارية بمجتمع أبها
الإداري��ة بكلية  العلوم  نفذ ق�سم 
ب���ع���ن���وان  دورة  اأب�����ه�����ا،  جم���ت���م���ع 
يف  الإداري  الإب�������داع  )م����ه����ارات 
حل امل�سكالت الإداري��ة( قدمتها 

الأ�ستاذة رانيا حممد �سعيد.
وهدفت الدورة اإلى اإك�ساب 
املتدربة الوعي مبو�سوع الإبداع 
الجت������اه  واك����ت���������س����اب  الإداري 
الإي����ج����اب����ي  يف ف��ه��م امل�����س��ك��الت 
الإداري��ة والقدرة علي ت�سنيفها 
وحت���دي���د م��ت��غ��رات��ه��ا، وك��ي��ف��ي��ة 
الت�سحيحية  ال���ق���رارات  ات��خ��اذ 
وال��ت��خ��ط��ي��ط ل��ت��ن��ف��ي��ذ وم��ت��اب��ع��ة 
�سمات  وتطوير  ال��ق��رارات،  ه��ذه 
وزي����ادة  الإب���داع���ي���ة  ال�سخ�سية 
ال���وع���ي ب���ال���ق���درات والأ���س��ال��ي��ب 

الإبداعية .
�سذى �ل�سربمي

االقتصاد المنزلي
بأبها

ق���دم ط��ال��ب��ات امل�����س��ت��وى ال��راب��ع 
اأبها،   يف  املنزيل  القت�ساد  بكلية 
اأعمال عن اخلزف حتت م�سمى 
)روؤية خمتلفة للخزف( بح�سور 
�سمر  ال��دك��ت��ورة  الكلية،  عميدة 
اأع�ساء  من  كبر  وع��دد  النعمي 
ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س والإداري����������ات، 
واإ���س��راف الدكتورة جن��الء. ومت 
عر�س �سرح عن اخلزف وكيفية 
ي�سنع  التي  والأ�سياء  به  العمل 
ت�سنع  ال���ت���ي  والأع�����م�����ال  م��ن��ه��ا 
املختلفة  وال���ط���رق  اخل���زف  م��ن 

للخزف.
وك����ان����ت امل���ع���رو����س���ات م��ن 
جنحن  ال��الئ��ي  الطالبات  �سنع 
لالك�س�سوارات  اأ�سكال  تقدمي  يف 
ن���ال���ت   امل�����ن�����زل�����ي�����ة،  والأواين 

ا�ستح�سان احل�سور.
زهر�ء حبرت

آداب وتربية
أبها

حتقيقا ملبداأ ال�سراكة املجتمعية 
املجتمع،  ومرافق  اجلامعة  بن 
نظم ق�سم التاريخ بكليتي الآداب 
والرتبية للبنات باأبها حما�سرة 
ب����ع����ن����وان )ت���و����س���ع���ة احل���رم���ن 
ال�سريفن عر التاريخ( قدمتها 
ال����دك����ت����ورة ن����ادي����ة ال���دو����س���ري 
ل��ط��ال��ب��ات ال��ث��ان��وي��ة اخل��ام�����س��ة 

باأبها.
ك���م���ا ن���ظ���م ق�����س��م امل��ن��اه��ج 
واأ�������س������ول ال����رتب����ي����ة ب���رن���اجم���ا 
ب�����ع�����ن�����وان )ا�����س����رتات����ي����ج����ي����ات 
ال����ت����دري���������س ال����ف����ع����ال( ق��دم��ت��ه 
ال����دك����ت����ورة اإي����ن����ا�����س ال�����س��اف��ع��ي 
ملعلمات جممع املتو�سطة الثانية 

والثانوية الرابعة باأبها.
هناء �آل �سرور

العلوم واآلداب
بخميس مشيط

 ن���ظ���م ق�����س��م ال�����س��ح��ة ال��ع��ام��ة 
بكلية  البيئي  ال�سحي  وال��ن��ادي 
)جم����م����ع1(  والآداب  ال����ع����ل����وم 
توعوية  حملة  م�سيط،  بخمي�س 
وذل��ك  كفتاة(  )�سحتي  بعنوان 
م�����ن خ�������الل زي����������ارة م���ي���دان���ي���ة 
عجر  اآل  وث���ان���وي���ة  مل��ت��و���س��ط��ة 
ل����ل����ب����ن����ات ب����ت����ن����دح����ة ت�����س��م��ن��ت 
اإق���ام���ة م��ع��ر���س �سحي وت��وزي��ع 
ع�����دد ك���ب���ر م����ن ال����رو�����س����ورات 
التثقيفية.   امل��ن��وع��ة  وامل��ط��وي��ات 
ال��وزن  ك�سف  ال��رن��ام��ج،  وتخلل 
وحتليل  اجل�سم  وكتلة  وال��ط��ول 
ال�سكر وقيا�س ال�سغط، وف�سيلة 
ال�����دم ل��ل��ط��ال��ب��ات ال���راغ���ب���ات يف 

ذلك.
�سلمى �لقحطاين

العلوم واآلداب
بخميس مشيط

ت��ف��اع��ل��ت ع����ي����ادة ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
بخمي�س   )2 )جم��م��ع  والآداب 
م�����س��ي��ط مم��ث��ل��ة يف الأ���س��ت��اذت��ن 
فايزة ع�سري وليلى ال�سهراين، 
اخلليجي  الأ���س��ب��وع  منا�سبة  م��ع 
ال��ف��م والأ���س��ن��ان   ل��ت��ع��زي��ز �سحة 
م������ن خ��������الل و������س�����ع م���ع���ر����س 
ت���وع���وي ب��ال�����س��اح��ة اخل��ارج��ي��ة 
توعوية  ل��وح��ات  ت�سمن  للكلية 
وم��ط��وي��ات وم��ن�����س��ورات وعر�س 
ل��الأغ��ذي��ة ال�����س��ح��ي��ة والأغ���ذي���ة 
غ����ر ال�������س���ح���ي���ة ال����ت����ي ت�����س��ب��ب 
الت�سو�س. كما مت عر�س �سرائح 
املحافظة  كيفية  ع��ن  بروجكرت 

على �سحة الفم والأ�سنان.
فاطمة حمد�ن
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مجتمع الجامعة

ت��اأخ��ذك  اإداري  عمل  يف  طويلة  ف��رتة  تعي�س  اأن  ج��دا  اجلميل  م��ن 
ال�سنن بعد ال�سنن واأنت تتفانى يف خدمة هذا العمل وتقدم ع�سارة 
جهدك ووقتك وتعاي�س اأحلى �سنوات عمرك يف �سحبة جمموعة من 
الزمالء والأ�سحاب، ترتقى يف عملك ومتر بعدة منا�سب يف ال�سلم 
الإداري، تكر وتكر معك ال�سنن، تتوالى الأيام واأنت تعمل يف هذا 

املكان.
 ينتقل موظف وياأتي موظف، يف�سل اآخر ويتوفى ثالث واأنت 
تع�سة  وحل��ظ��ات  جميلة  حل��ظ��ات  عليك  مت��ر  وظ��ي��ف��ت��ك  يف  ���س��ام��د 
تختلف مع مروؤو�سيك وتخالفهم.. تختلف مع زمالئك، تتاأخر عن 
اإذن  اأو تخرج من دون  موعد احل�سور، تخرج قبل املوعد م�ستاأذنا، 
بلحظة،  حلظة  تعاي�سها  الوظيفة،  ه��ذه  يف  �سلوكياتك  كل  متار�س 
ت�سعد  ت�سحك  تخرج  تاأكل  معهم،  ت�سافر  معهم،  تعي�س  زم���الوؤك 
ن �سدقات  تكونّ بكل جوارحك.  العامل  تعي�س يف هذا  وت�سقى معهم، 
اأخوية معهم ويكون بينكم الن�سح وامل�سورة وتغ�ساكم يف هذه الزمالة 

الرحمة ويعطف بعظكم على بع�س.
 يف هذه ال�سنوات التي تبلغ ما يقارب 35 ربيعا متتد من ريعان 
عن  ترتجل  اأن  منك  تتطلب  عمرية  ملرحلة  ت�سل  اأن  اإل��ى  �سبابك 
مكانك لياأتي اآخر يكمل ما بداأته من �سرة  ي�سر ويجد ويتعب اإلى 
اأن ي�سل ملكانك، وهذا حال الدنيا ) فلو دامت لك ما و�سلت لغرك ( 

ل بد من اأن ياأتي من يكمل امل�سرة، لأن احلياة لن تتوقف. 
وبعد كل هذه الأحداث والتجارب واخلرات ياأتي يومك لتجد 
خطاب التقاعد وترك عملك الذي �سخرت وقتك وجهدك فيه اأمام 
تق�سي  جديدة  حياة  لبداية  لتخطط  بيتك  اإل��ى  فرتحل  ناظريك 
اأن بع�س املوظفن ل يعد العدة لهذا  اأغلبها يف فراغ زائ��د  خا�سة 
اليوم في�ساب بالقلق والأمرا�س وكرة الفراغ، بينما ي�سعر اآخرون 
لها ويعترون ما م�سى مرحلة مرت  العدة  ال�ساعة فيعدون  بهذه 
وانق�ست موؤمنن باأنهم دخلوا مرحلة وجتربة جديدتن ل بد اأن 

تعود على �سخ�سيته بالفائدة.
وبعد هذا اجلهد، وعندما ترى التكرمي من جهة عملك ويكون 
تكرميها هذا نابعا من حر�سها على مد ج�سور التوا�سل معك واأن 
املكان الذي ع�ست فيه اأكر اأيام عمرك ل يزال متوا�سال معك ول 
ل��و ك��ان بتكرمي ب�سيط يف ي��وم واح��د،  ت��زال تعي�س يف ذاك��رت��ه حتى 

حينها تعلم اأن هذا من باب رد اجلميل.
* نائب رئي�س التحرير

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

بعد سنين

الخالدي: معرض التعليم العالي
حقق لي أمنيتي

اأ�ساد عميد �سوؤون املكتبات الدكتور �سعيد اخلالدي  باملعر�س واملوؤمتر الدويل للتعليم 
العايل الذي اأقيم موؤخرا يف الريا�س، موؤكدا اأنه حقق له حلمه بزيارة اجلامعة التي 
در�س فيها نحو ثماين �سنوات اللغة الإجنليزية واملاج�ستر والدكتوراه يف بريطانيا.
وقال »قابلت يف املعر�س اأ�ستاذي الروفي�سور ريت�سارد هاريف الذي در�ست على 
والغريب يف   ،  2001 ع��ام  ذل��ك  وك��ان  ال�سطناعي  الذكاء  املاج�ستر مقرر  يديه يف 

الأمر اأنه لزال يذكرين �سكال رغم اأنه ن�سي ال�سم«.
ل��ه الفولدر  ت��ذك��اري��ة وق��دم��ت  وت��اب��ع اخل��ال��دي »�سكرته واأخ���ذت معه ���س��ورة 
باللغة الإجنليزية،  املن�سورات عن اجلامعة  امللك خالد وبه بع�س  اخلا�س بجامعة 

ووعدين م�ستقبال بزيارتي  يف مدينة  اأبها«.

حيدر وعبد الحفيظ في مؤتمر باألردن
�سارك الأ�ستاذ حيدر وح�سة والأ�ستاذ عبداحلفيظ يون�س، وكالهما من اأع�ساء هيئة 
يف  ال��دويل  للموؤمتر  واملراجعة  التحكيم  يف  الآيل،  احلا�سب  علوم  بكلية  التدري�س 

جمال التقنية والت�سال، الذي عقد موؤخرا  يف الأردن.

القرني يستقبل لجنة التنمية االجتماعية ببيشة
اإدارة  القرين  الدكتور مهدي بن علي  بي�سة  امل�سرف على فرع اجلامعة يف  ا�ستقبل 
جلنة التنمية الجتماعية باملحافظة، وبحث معها �سبل تفعيل دور كل من اجلامعة 
واللجنة مبا يخدم بي�سة وما حولها. يف ختام الزيارة، ت�سلم القرين من جمل�س اإدارة 
الفرع اجلامعي  يف خدمة  ل��دور  تقديرا  تذكاريا،  درع��ا  الجتماعية  التنمية  جلنة 

املجتمع.

الساعد يدرب طالب وطالبات اإلعالم 
قدم املحا�سر بق�سم الإعالم والت�سال الأ�ستاذ �ساعد ال�ساعد  دورة تدريبية بعنوان 
» التحرير ال�سحفي الإلكرتوين و�سحافه النت » لعدد من طالب وطالبات الق�سم. 
واألقى املحا�سر ال�سوء على ن�ساأة ال�سحف الإلكرتونية وظهور اأول �سحيفة عربية 
ملراحل  تطرق  كما  الإخبارية،  وال�سحف  املواقع  بن  الفرق  تناول  ثم  اإلكرتونية، 

اإعداد اخلر والتحرير ال�سحفي.

أسرة الفجر تنظم برنامجا عن التراث العربي
اأن�سطة  العربية برناجما ثقافيا يف ختام فعاليات  اللغة  الفجر بق�سم  اأ�سرة  قدمت 
اإ�سراف الدكتورة تقوى حممد حجر، وبح�سور رئي�سة الق�سم  الق�سم، وذلك حتت 
الدكتورة هناء عابدين عبد اهلل، وعدد كبر من الطالبات وع�سوات هيئة التدري�س. 
اللغة  اأهمية  عن  حتدثن  الق�سم،  من  طالبات  الرنامج  فقرات  تقدمي  يف  و�سارك 

العربية، ودورها يف احلفاظ على الرتاث، والهوية العربية على مر الع�سور.

»تطبيقية« بيشة تقيم برنامجا تثقيفيا
للبنات يف  التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  ال�سحي، نظمت  التثقيف  برنامج  �سمن 

حمافظة بي�سة زيارة طالبية اإلى البتدائية الثالثة يف املحافظة. 
املعدية«  والأمرا�س  ال�سخ�سية  »النظافة  بعنوان  تثقيفيا  برناجما  الزيارة  و�سملت 

قدمته عميدة الدكتورة عبر زكريا، مب�ساركة طالبات امل�ستوى الثامن بالكلية.

آل قميشان وكيال لألنشطة الطالبية
ال��داود  حمد  بن  الرحمن  عبد  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  ق��رار  �سدر 
الطالب  ���س��وؤون  ل��ع��م��ادة  وك��ي��ال  قمي�سان  اآل  اهلل  عبد  ب��ن  نا�سر  ال��دك��ت��ور  بتكليف 

لالأن�سطة الطالبية. بالتوفيق.

من
إجاباتك

• �ال�سم ثالثيا؟
ح�سن بن علي اآل قما�س.

 
• جهة عملك؟

عمادة �سوؤون اأع�ساء هيئة
التدري�س واملوظفن،

رئي�س ق�سم الالئحة ال�سحية.

• حالتك �الجتماعية؟
متزوج ولدي من الأبناء

ليندا ونايف ويو�سف.

• �سف نف�سك باأقل قدر من �لكلمات؟
اأحاول الجتهاد واملثابرة وتاأدية الأمانة 

بال�سكل املطلوب.

• يومك مب يذكرك؟
بتقوى اهلل عز وجل.

• حكمتك يف �حلياة؟
احلياة حلظة.. فلتكن يف ر�سا اهلل. 

 • عادة �سيئة لديك
تريد �لتخل�ص منها؟

الطيبة الزائدة.

• و�أخرى تود تاأكيدها
على �سخ�سيتك؟

خدمة اجلميع وحب اخلر لالآخرين.

• �أ�سرتك ومكانتها
يف حياتك؟

راحتي وا�ستقراري. 

• يوم ال تن�ساه؟ 
وفاة اأخي يو�سف رحمه اهلل

هو واأموات امل�سلمن.

• متى ت�سمت؟ 
عندما اأغ�سب.

• متى حتدث نف�سك؟
عندما اأكون لوحدي.

 • ماذ� يزعجك؟
النفاق والتملق والظلم. 

 
• �أهم ثالثة كتاب  تقر�أ لهم؟

ال�سيخ عائ�س القرين، الدكتور علي 
ال�سلمي، والدكتور اإبراهيم الفقي.

• ماذ� تعني لك جامعة �مللك خالد؟ 
�سرح علمي عريق وم�سنع مواهب 

خلدمة الوطن.

• مدينة مف�سلة �إليك
لل�سياحة؟

مكة املكرمة قبلة امل�سلمن.

• ناديك �لريا�سي �ملف�سل؟ 
نادي الحتاد.

• �آخر كتاب قر�أته؟ 
اإدارة املوارد الب�سرية

للدكتور �سليمان الفار�س.

حسين
بن علي
آل قماش
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أسبوعية جامعة الملك خالد

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

طالبة الجغرافيا لجين عسيري:
التصوير الفوتوغرافي موهبة
يمنع تطورها غياب الدعم
ونظرة المجتمع
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ريم  العسيري 

ال�سورة الفوتوغرافية اأعمق من اأن تكون 
جم���رد ذك���رى اأو ���س��ورة ب��ال م��ع��ن��ى. تلك 
تو�سيلها  يف  ت��رغ��ب  ال��ت��ي  ال��ر���س��ال��ة  ه���ي 
خالل  م��ن  ع�سري  جل��ن  الفوتوغرافية 

الت�سوير.
ال�ساد�����س  بامل�ست����وى  الطالب����ة  وت����رى 
والآداب  الرتبي����ة  بكلي����ة  اجلغرافي����ا  بق�س����م 
باأبه����ا، اأن دعم اجله����ات الثقافية للموهوبات 
بالت�سوي����ر باملنطق����ة �سعيف ج����دا ل يرتقي 
للم�ست����وى املطل����وب، واأن من����ع الت�سوي����ر يف 
الأماك����ن العام����ة م����ن املعوقات الت����ي تقف يف 

طريق اإبداع كل فوتوغرايف وفوتوغرافية. 

 متى بد�أت عالقتك بالت�سوير؟ 
بداأت قبل �ستة اأعوام تقريبا، حيث مار�ست 
ال��ت�����س��وي��ر يف امل��رح��ل��ة امل��ت��و���س��ط��ة، وك��ان��ت 
البداية باقتنائي كامرا ديجتال  �سغرة 

التقطت بها العديد من ال�سور للطبيعة.
وك��ن��ت اأح����اول اأن اأت��ق��ن ال��ت��ك��وي��ن يف 
اجتهت  وبعدها  ال�سامتة،  الطبيعة  �سور 
اإلى عامل الكامرات الحرتافية فتبحرت 
اأكر يف فن الت�سوير. اأما بدايتي الفعلية 

فاعترها انطلقت من عام 2011. 

كيف تعملني على تطوير 
موهبتك ؟ 

امل�ستمرة  وال��ت��ج��ارب  املمار�سة  ط��ري��ق  ع��ن 
والتغذية الب�سرية قبل البدء بالت�سوير.

اأح����ر�����س على  ف����راغ����ي،  اأوق�������ات  ويف 
الحتكاك بامل�سورين وامل�سورات، والأخرة 
اإل��ى مرحلة  كان لها دور كبر يف و�سويل 
متقدمة، وكذلك قراءة الدرو�س واملقالت 

الفوتوغرافية من مواقع الإنرتنت.

كيف ترين دعم �جلهات 
�لثقافية باملنطقة للموهوبات

يف �لت�سوير؟ 
امل�ستوى  اإل���ى  ي�سل  ل  ج���دا  �سعيف  دع���م 
املطلوب، فنحن نفتقد الدورات التدريبية 

والور�س والرحالت وغرها.

ما �لذي  تريده �ملوهوبة
يف �لت�سوير من تلك �جلهات؟ 

الدعم املتوا�سل، واإقامة الندوات والدورات 
ون�سر  الفوتوغرافية،  والرحالت  والور�س 
به  والتعريف  للمجتمع  الت�سوير  ثقافة 
واأنه  املواهب  كباقي  للفتيات  باأنه  موهبة 

لي�س حكرا  على ال�سباب فقط. 

وماذ� عن دعم �جلامعة 
للفوتوغر�فيات ؟ 

اجلامعة كغرها مل تدعمنا دعما مبا�سرا، 
ونحن ل ننتظر منها �سوى اأن حتفزنا من 
خالل رعاية معار�س طالبية على اأن تقدم 

الت�سهيالت الكافية لذلك.

 باأي عني تنظرين
�إلى نادي ع�سري �لفوتوغر�يف؟ 

جناحه  اأظهر  فقد  بوجوده،  جدا  متفائلة 
خالل فرتة ق�سرة وهلل احلمد، ودائما ما 

اأجد الدعم من قبل اأع�سائه.
اإل اأن��ن��ا ن��ح��ن ال��ف��ت��ي��ات، ن��ح��ت��اج منه 
امل���زي���د م���ن ال���دع���م وال���ت���وا����س���ل امل�����س��ت��م��ر 
م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ت��دري��ب��ي��ة  دورات  واإق����ام����ة 
اأمت��ن��ى م��ن جميع فتيات  وب��امل��ق��اب��ل  ع���ال، 
الجت��اه  الت�سوير،  يف  امل��وه��وب��ات  املنطقة 
بالنادي  ي��ق��ام  مل��ا  امل�ستمرة  وامل��ت��اب��ع��ة  اإل��ي��ه 

وامل�ساركة يف فعالية. 

ما �أهم م�ساركاتك
يف �ملعار�ص و�مل�سابقات؟ 

م�ساركاتي  اأول��ى  كانت  للمعار�س  بالن�سبة 
»���س��ي��ف��ن��ا مب��ط��ارن��ا  ع����ام 2012 مب��ع��ر���س 
اأب��ه��ا ، وم��ن ث��م ا�ستمرت  األ����وان« يف مطار 

كمعر�س  املنطقة،  معار�س  يف  م�ساركاتي 
النما�س فوتو واملعار�س التي تقام من قبل 
�ساركت  واأي�سا  الفوتوغرايف،   نادي ع�سر 
بالقطيف  �سوئية«  »هم�سات  معر�س  يف 
مل  اأن��ن��ي  اإل  متتالين،  عامن  م��دى  على 

اأ�سارك باأي من امل�سابقات. 

ما �لر�سالة �لتي ترغبني 
باإي�سالها من خالل �لت�سوير؟ 

اجلميلة  والأم��اك��ن  بالأ�سياء  ملئ  ال��ع��امل 
ت��ق��در وت�ستمتع  ع���ن  اإل����ى  ي��ح��ت��اج  ول��ك��ن 

بذلك اجلمال.
»ال��ال���س��يء«،  م��ن  ي�سنع  فالت�سوير 
����س���ي���ئ���ا ج����م����ي����ال وث����م����ي����ن����ا، وال�����������س�����ورة 
جمرد  تكون  اأن  من  اأعمق  الفوتوغرافية 
ف��ائ��دة، بل  اأو  ب��ال معنى  اأو ���س��ورة  ذك���رى 
هي  تخلد اإح�سا�س امل�سور وخيالته وفكره 

وثقافته على مر ال�سنن. 

�إلى �أي مدى توؤثر
بيئة ع�سري يف �أعمالك ؟ 

ب��ي��ئ��ة  ع�����س��ر ح�����س��وره��ا دائ�����م  واأ���س��ا���س��ي 
يف اأع����م����ايل، ب���ل ه���ي م���ن اأه�����م الأم���اك���ن 
ت�سويرها  ع��ل��ى  ح��ر���س��ت  ال��ت��ي  واأج��م��ل��ه��ا 
كجبال ومنتزهات ال�سودة و�سواحل ع�سر 
اأمل��ع وم��ا حتويه من تراث  ومنطقة رج��ال 
واأي�سا  اأهايل ع�سر،  ذي قيمة عالية عند 
ت��زال  ل  التي  اأب��ه��ا  مدينة  �سواحي  بع�س 

ت�سهد بيوتا اأثرية قدمية.

�أقرب �أعمالك �إلى قلبك؟ 
غالبية اأعمايل قريبة اإلى قلبي، وكل عمل 
ودائ��م��ا  ت�سويره،  اأث��ن��اء  جميلة  ذك���رى  ل��ه 
قبل  عملي  عن  التام  الر�سا  على  اأح��ر���س 
ن�����س��ره ع��ل��ى م��واق��ع الإن���رتن���ت اأو اإر���س��ال��ه 

للم�ساركة يف املعار�س. 

�سيء يزعجك
�أثناء �لت�سوير؟ 

نظرات املجتمع  غر املحببة  للمراأة التي 
لتقتن�س  م��ك��ان  ك���ل  يف  ال���ك���ام���را  حت��م��ل 
اأج��م��ل امل�����س��اه��د، ودائ��م��ا م��ا اأت��ع��ر���س لهذا 

املوقف.
الأم��اك��ن  يف  الت�سوير  م��ن��ع  وك��ذل��ك 
ال��ع��ام��ة  ح��ي��ث اأع��ت��ره م��ن اأه���م امل��ع��وق��ات 
ال�����ت�����ي ت����ق����ف اأم�����������ام ال����ف����وت����وغ����راف����ي����ن 

والفوتوغرافيات ب�سفة عامة. 

من �لد�عمون للجني ع�سريي؟ 
ال���داع���م الأول يل،  ع��ائ��ل��ت��ي واأق���ارب���ي ه��م 
وم�سورات  م�سوري  م�ساندة  اإل��ى  اإ�سافة 
على  وح��ر���س��ه��م  وت�سجيعهم  يل  املنطقة 
موا�سلتي للت�سوير، كما اأن ملجتمع ع�سر 

دورا كبرا اأي�سا يف دعمي.

مباذ� تن�سحني
كل هاوية للت�سوير؟ 

اأن متار�س با�ستمرار حتى ت�سل اإلى نتائج 
واأع��م��ال اح��رتاف��ي��ة، واأن جت��رب ك��ل اأن���واع 
ال��ت�����س��وي��ر وم���ن ث��م ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ال��ن��وع 
املحبب لها لتملك الثقافة العامة يف الفن 

الفوتوغرايف.
وكذلك موا�سلة امل�ساركة يف املعار�س 
وحماولة  الب�سرية،  والتغذية  وامل�سابقات 
قراءة معنى ال�سور الفوتوغرافية والفكرة 
ال��ت��ي ت����دور ح��ول��ه��ا، وك���ذل���ك  ال���س��ت��ف��ادة 
متابعة  خ��الل  املحرتفن من  من جت��ارب 

اأعمالهم. 

و�إلى ماذ� تطمحني؟ 
 اأط�������م�������ح لح�������������رتاف ف�������ن ال���ت�������س���وي���ر 
اأن يتم  اإلى  اأي�سا  اأطمح  الفوتوغرايف، كما 
املجتمع  قبل  م��ن  الت�سوير  معنى  اإدراك 
واحرتام الفوتوغرافين والفوتوغرافيات 
الأم��اك��ن  يف  بكامراتهم  يتنقلون  حينما 

العامة.
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نوف قراش

الأرب���ع���ة،  ال��ف�����س��ول  ت�سبه  »ك��ت��اب��ات��ي 
رب��ي��ع��ه��ا ق�������س���ة، و����س���ت���اوؤه���ا م��ق��ال��ة، 
وخ��ري��ف��ه��ا ت��غ��ري��دة ل ت��ت��ج��اوز 140 
لكتاب  خباأتها  اأوراق  و�سيفها  حرفا، 
اأع���م���ل ع��ل��ى اإجن�����از ط��ب��اع��ت��ه ل��ي��ك��ون 

اإ�سدارا خا�سا«.
ب������ه������ذه ال�������ع�������ب�������ارات خل�������س���ت 

ال�����س��ح��ف��ي��ة الأدي������ب������ة ����س���ب���اح ع��ل��ي 
موؤكدة  الكتابية،  موهبتها  الأ�سمري 
اأن���ه���ا ت��ن��زع��ج م���ن ال��ك��ت��اب��ات امل��ك��ررة 
وال���ق�������س�������س امل��������دورة اخل���ال���ي���ة م��ن 

الإح�سا�س العاطفي.
وحت���دث���ت الأ����س���م���ري���ة يف ح���وار 
واأب��رز  ن�ساأة موهبتها  »اآف��اق« عن  مع 
امل��وؤث��ري��ن يف ن��ه��و���س��ه��ا، اإ���س��اف��ة اإل��ى 

طموحاتها امل�ستقبلية.

من هي �سباح �الأ�سمري؟
اأنا �سباح علي �سعيد الأ�سمري كاتبة 
جن��ران  يف  �سحفية  ت��ق��اري��ر  وم��ع��دة 

نيوز، كاتبة حرة.
اأتنقل بن املقالة والق�سة، اأ�سبه 
ال��ف�����س��ول الأرب����ع����ة يف م�����ادة احل��ر 
وجه  تاأمل  يهمني  ما  كثرا  والقلم، 
تفا�سيلة  اأدق  وم�ساحبة  الإن�����س��ان 
فهو بالن�سبة يل انعكا�س يتم اإ�سقاطه 

حرفيا يف كتاباتي. در�ست ون�ساأت يف 
عمل  ب�سبب  احلبيبة  جن��ران  مدينة 
والدي يف القوات امل�سلحة ال�سعودية، 
بنجران  وتكوينيا  جذريا  فارتبطت 
ك��ان��ت انطالقتي  ال�����س��غ��رة، وم��ن��ه��ا 
نحو الكلمة، حيث اإنني اأنتمي اأ�سال 
حمافظات  اإح��دى  بلل�سمر  ملحافظة 

ع�سر.
وح�سلت  العربية  اللغة  در���س��ت 

ال��ب��ك��ال��وري��و���س فيها  ����س���ه���ادة  ع��ل��ى 
ع���ام 2009 م��ن ج��ام��ع��ة جن����ران، ثم 
التحقت بالعمل يف الكتابة والأن�سطة 
التطوعية يف املنطقة، وح�سلت على 
الب�سرية،  التنمية  يف  عديدة  دورات 
يف  املاج�ستر  درا���س��ة  يف  انتظمت  ثم 
تخ�س�س الأدب العربي عام 2013 يف 
جامعة امللك خالد باأبها، واأ�ساأل اهلل 

التوفيق يف طموحي العلمي.
تقد�س  اأ�سرة  من  اأنا  اجتماعيا، 
الطبيب،  منها  خرج  والتعليم  العلم 
وامل��ع��ل��م��ة، ورج����ل الأم�����ن، وامل���دي���رة، 
وال���ب���ق���ي���ة ي���وا����س���ل���ون ����س���ر اأغ������وار 
فوالدي  للمبتغى،  للو�سول  التعليم 
فيما  اهلل  بعد  الف�سل  لهم  ووالدتي 
اجتماعية  م��رات��ب  م��ن  ع��ل��ي��ه  ن��ح��ُن 

متميزة.

ما نوع كتاباتك ؟
ك��ت��اب��ات��ي ت�����س��ب��ه ال��ف�����س��ول الأرب���ع���ة، 
رب��ي��ع��ه��ا ق�����س��ة، و����س���ت���اوؤه���ا م��ق��ال��ة، 
وخ��ري��ف��ه��ا ت��غ��ري��دة ل ت��ت��ج��اوز 140 
لكتاب  اأوراٍق خباأتها  حرفا، و�سيفها 
اأع���م���ل ع��ل��ى اإجن�����از ط��ب��اع��ت��ه ليكون 

اإ�سدارا خا�سا.
ما اأهدف لبيانه هو اأن كتاباتي 
م���ن���وع���ة ل ت��ن��ت��م��ي ل��ف�����س��ل واح�����د، 
ول��ك��ن��ه��ا ت�����س��رتك يف ت��رك��ي��زه��ا على 
على  ال��رتب��وي،  الجتماعي  القالب 
اأن  ه��ن��اك �سحرا يف فن  ال��رغ��م م��ن 

الق�سة ياأ�سرين.

من �أقرب �لكتاب �إليك ؟
له يكون قريبا مني،  اأق��راأ  كل كاتب 
واح��دة بن كل  تكون  فالأفكار رمب��ا 
تطبخ  التي  الأ�ساليب  ولكن  الكتاب 
احلكم  يف  الفا�سل  هي  الفكرة  فيها 

والتمييز بن اجلودة والرداءة.
ف���ال���ك���ات���ب���ة �����س����ه����رزاد اخل��ل��ي��ج 
ت�ستطيع اأن تنتزع مبهارة كل ماتفكر 
وكذلك  اآلم عاطفية،  م��ن  ح��واء  ب��ه 
ال���ك���ات���ب ب�����س��ح��ي��ف��ة الق���ت�������س���ادي���ة، 
الأ�ستاذ عبداهلل املغلوث،، لديه مهارة 
ت���روق يل يف ت��ق��دمي وج��ب��ة ال��ف��ك��رة، 
بالإ�سافة اإلى موؤلف الكتاب ال�سهر 
يا�سر  الكاتب  بك�س«  �ستار  »بيكا�سو 
ح���ارب ال���ذي ق���ال »الأم���ث���ال جت��ارب 

اإن�سانية لب�سر مروا قبلنا«،
بجريدة  م�سارات  كاتب  وكذلك 
ال���ري���ا����س ال���دك���ت���ور ف��اي��ز ال�����س��ه��ري 
بقال  القارئ  ينهي م�ساره مع  ال��ذي 
وم�سى، ول اأن�سى الثناء على الكاتبة 
اجل����زائ����ري����ة ال���ق���ا����س���ة وال����روائ����ي����ة 
ف��اأن��ا  م�ستغامني،  اأح����الم  العظيمة 
م���ن اأ����س���د امل��ت��اب��ع��ن حل��رف��ه��ا، وك��ل 
اإ����س���دارت���ه���ا لت��ف��وت��ن��ي يف م��ع��ر���س 
ال��ك��ت��اب، وك��ث��را م��ا اأمت��ن��ى اأن اأ�سل 
مل�ستواها فاأ�سلوبها مل يتكرر يف عامل 

الكتابة.

هل لديك م�ساركات �سحفية؟
الأم  ����س���ح���ي���ف���ت���ي  ب����ج����ان����ب  ل��������دي 
»جن����ران ن��ي��وز« بع�س امل�����س��ارك��ات يف 

»ال��وط��ن«  ج��ري��دة  يف  نقا�سات  م�سار 
ال�������س���ع���ودي���ة، و���س��ح��ي��ف��ة »ع�������س���ر«، 
اإلى  اإ�سافة  نيوز«،  »ع�سر  و�سحيفة 

�سحيفتكم املوقرة »اآفاق«.
و�ساركت اأي�سا يف م�سابقة اأجمل 
زه��رة  ال��ت��ي نظمتها جم��ل��ة  خ��اط��رة 

اخلليج، حيث فزت باملركز الثاين.
وعلى الرغم من تعدد ال�سحف 
املرحبة مب�ساركاتي فاإن �سيق الوقت 
جعلني  والتح�سرات  ال��درا���س��ة  م��ع 
التي  نيوز«  ب�سحيفة »جن��ران  اأكتفي 
انطالقي  ونقطة  عملي  اأ�سا�س  تعد 

الأولى.
 

�أي نوع من �لكتابات يزعجك؟
والفكرة  امل��ك��ررة  الكتابات  تزعجني 
اإثارة  والق�س�س اخلالية من  املدورة 

احل�س العاطفي وامل�ساعر.

�أ�سخا�ص لهم دور موؤثر
يف حياتك؟

م��وؤث��ر يف  اأه���م  وال����دي، فهو  بالطبع 
ح��ي��ات��ي ف��م��ن دون����ه اأت���وق���ع اأن��ن��ي مل 
اأك����ن لأ����س���ل اإل����ى م���ا اأن����ا ف��ي��ه »وك���ل 
والدتي  اأي�سا  معحبة«،  باأبيها  فتاة 
اأم حم���م���د، ه���ي مب��ن��زل��ة   ال���ع���زي���زة، 
ال��دي��ن��ام��و امل��ح��رك يل اأن���ا واإخ��وت��ي، 
اأم����ي مل��ا ك��ن��ت و�سلت  ول����ول اهلل ث��م 

لهذه املرحلة بالذات.
تاأثرت  التي  ال�سخ�سيات  وم��ن 
�سحيفة  حت��ري��ر  رئي�س  اأي�����س��ا،   بها 
»جن������ران ن���ي���وز« الأ����س���ت���اذ م���ان���ع بن 
�سالح اآل قري�سة، الذي  �سكل نقطة 
يف  واأ���س��ه��م  املهنية،  حياتي  يف  مهمة 
ال�سحافية،  الكتابة  يف  ا�سمي  اإر�ساء 
الأ�ستاذة  اأختي  اأث��ر  اأقتفي  اأنني  كما 
اأم����رة ع��ل��ي الأ���س��م��ري واأ���س��ر على 
نهجها يف الإخال�س العملي والتفوق 
والوفاء  املتجددة  والأف��ك��ار  والتميز، 

املهني، والت�سحية والإيثار.

هل لك �أن�سطة �أخرى
خارج فن �لكتابة؟

امل�������س���ارك���ة يف الأع����م����ال ال��ت��ط��وع��ي��ة 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ن��دوة ال��ع��امل��ي��ة ل��ل�����س��ب��اب 

الإ�سالمي.

طموحاتك �مل�ستقبلية؟
واإ���س��دار  العليا،  درا���س��ات��ي  موا�سلة 
احل�سول  اإل��ى  اإ�سافة  الأول،  كتابي 
فيما  التدريب  مزاولة  رخ�سة  على  

يخ�س التنمية الب�سرية.

كلمة يف نهاية �للقاء؟
اأن�سج  لزل���ُت  ق�سرة  ق�سة  ���س��اأق��ول 

اأحداثها:
ع�����ن�����دم�����ا ع���������س����ق ال���ع�������س���ف���ور 
ووقفت  الطبيعة  خالفتهما  ال�سمكة 
الطبيعة  الع�سفور  عاند  �سديهما! 
فغرق ومات! حياة الأجنحة تختلف 

عن حياة الزعانف. 
واأ�سكر �سحيفتكم املوقرة وعلى 

جهودكم املبذولة يف �سعاع املوهبة.

األديبة الصحفيـة تقلب أوراق الهوايات
صباح األسمري: أجد سحرا في القصة

وكتاباتي تشبه الفصول األربعة
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بق�سم  الل���ت���ح���اق  اأ����س���ب���اب  ت��ت��ف��اوت��ت 
الإع������الم والت�������س���ال ل����دى ط��ال��ب��ات 
�ساقها  م���ن  م��ن��ه��ن  ف��ك��ان��ت  ال��ق�����س��م، 
للمهنة  ق��دمي  ع�سق  التخ�س�س  اإل��ى 
ورغ���ب���ة ج���احم���ة يف ت��ع��ل��م اأدوات����ه����ا، 

وم��ن��ه��ن م��ن ان�����س��م��ت اإل��ي��ه اأم���ال اأن 
الق�سم احلديث م�ستقبل  لهذا  يكون 

وظيفي جيد.
الق�سم  طالبات  من  ع��دد  واتفق 
اأن ما  ل���� »اآف������اق« ع��ل��ى  يف ا���س��ت��ط��الع 

والدار�سات  للدار�سن  الق�سم  يقدمه 
كفيل  اإعالمية  واأن�سطة  دورات  م��ن 
باأن  ووع��دن  التخ�س�س،  حب  بغر�س 
لتحقيق  ج��ه��وده��ن  ق�����س��ارى  يبذلن 
ال��ن��ج��اح وال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى م���ا و���س��ف��وه 

للمراأة  ال�سلبية  املجتمعية  بالنظرة 
الإعالمية.

الطالبة  الطالبة  اأك���دت  ب��داي��ة   
اأن���ه���ا دخ��ل��ت ق�سم  ن��ا���س��ع  اآل  اأجم�����اد 
لأن��ه  للتخ�س�س،  ح��ب  ع��ن  الإع����الم 
وممتع،  جميل  ق�سم  و�سفها  ح�سب 

وله م�ستقبل باإذن اهلل.  

النظرة المجتمعية
ل��درا���س��ة  املجتمعية  ال��ن��ظ��رة  وح����ول 
امل���راأة تخ�س�س  الإع����الم،  ق��ال��ت اآل 
ال�سعودي  املجتمع  اأن  »اأعتقد  نا�سع 
يف الآونة الخرة اأ�سبح يتقبل املراأة  
الإع��الم��ي��ة، وذل���ك راج���ع لتطور 
املجتمع واإن كانت هناك ن�سبة 
باأن  توؤمن  زال��ت  �سئيلة ل 

املراأة مكانها املنزل«.   
جناح  اأن  واأ�سافت 
امل��������������راأة الع����الم����ي����ة 
ويف  حجابها  يف  يكمن 
اح����رتام����ه����ا ل��ن��ف�����س��ه��ا 
وكذلك  �سيء،  كل  قبل 
ت���اأدي���ت���ه���ا ل��ع��م��ل��ه��ا ع��ل��ى 
و�سخ�سيتها  وج���ه،  اأك��م��ل 
واجن��ذاب  اأ�سلوبها  وطريقة 

اجلمهور لر�سالتها الإعالمية. 
وت���اب���ع���ت »اأت����ط����ل����ع ل���ل���ن���ج���اح يف 
الإعالم نظريا وتطبيقيا،   واأرى اأنني 
قادرة على التميز والإب��داع باإذن اهلل 

مع التدريب وتكثيف املمار�سة«. 
اأه����م  ع����ن  ������س�����وؤال  ع���ل���ى    وردا 
�سعوبات  توجد  »ل  قالت  امل��ع��وق��ات، 
خ��الل امل�����س��وار ال��درا���س��ي لأن��ن��ا حتت 
اإ�سراف خراء اأكادميين مرموقن، 
بامل�ستقبل  ن�ستب�سر  يجعلنا  م��ا  وه��و 

املهني. وك�سفت اآل نا�سع عن ر�سالتها 
املراأة   » �ستكون عن  الإعالمية فقالت 
مل�س  ع��ل��ى  ق����ادرة  ع����ام، لأن��ن��ي  ب�سكل 
و�ساأكون  املجتمع  يف  امل��راأة  متطلبات 
امل���راأة  روؤي���ة  لتو�سيح   م�سخرة  اأداة 

وطموحاتها العلمية واملهنية«.
 وط����ال����ب����ت ب���������س����رورة ت���وف���ر 
خا�سة  ال�سحف  يف  ن�سائية  اأق�����س��ام 
ال���ت���ي تخلو  اجل��ن��وب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
واأ���س��ادت  ق��ول��ه��ا،  متاما،ح�سب  منها 
املقدمة  الوقت ذاته   بالت�سهيالت  يف 
يف ال��ق�����س��م، م�����س��ت�����س��ه��دة ب����ال����دروات 
ال��ت��دري��ب��ي��ة الأ���س��ب��وع��ي��ة ع��ل��ى اأي���دي 
اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س، وغ��ره��ا 
الزيارات  تنظيم  مثل  الفعاليات  من 
مثل  ال�سحف  مراكز  اإل��ى  الطالبية 

»الوطن« و »اآفاق«.

رغبة وطموح
الطالبة  حتدثت  م�سابه،  موقف  ويف 
ع���ب���ر اجل�����م�����از ع�����ن ت�����اري�����خ ح��ب��ه��ا 
بالق�سم  التحاقي   « فقالت  ل��الإع��الم 
لزمني  وط��م��وح  لرغبة  نتيجة  ك��ان 
م��ن��ذ ال�����س��غ��ر، ف��ق��د ك���ان ح��ل��م��ي، ول 
زال، اأن اأ�سبح اإعالمية ناجحة توؤثر 
ه��ذا  واف��ت��ت��اح  جمتمعها،  يف  اإي��ج��اب��ا 

الق�سم �سمح للحلم اأن يكر وينمو«.
كل  تن�سح  اأن  ع��ب��ر  ت��ن�����س  ومل 
طالبة ت�ساركها يف حلمها باأن ت�سمد 
اأم��ام جمتمعنا ال��ذي ل زال ي��رى اأن 
النفتاح  �سديد  الإع��الم��ي  الف�ساء 
ت��ت��ن��ك��ر  اأن  الإع����الم����ي����ة  ع���ل���ى  واأن 
لأم��ور عدة تنايف روؤي��ة املجتمع حتى 
ت�ستطيع اأن تثبت نف�سها يف مثل هذا 

املجال.

وخل�������س���ت ����س���م���ات الإع���الم���ي���ة 
ال��ن��اج��ح��ة يف اأم����ور م��ن��ه��ا: الإ���س��رار 
بالروح  والتمتع  باملجال  والتم�سك 
التعامل مع  ف��ن  واإج����ادة  ال��ق��ي��ادي��ة، 

اجلمهور.
واخ��ت��ت��م��ت ق��ائ��ل��ة »اأت��ط��ل��ع لأن 
ن��اج��ح��ة يف  ال�����س��ع��ودي��ة  امل������راأة  اأرى  
جزء  اأن��ه��ا  تثبت  واأن  امل��ج��الت  �ستى 
واأه��دف  املجتمع  ه��ذا  يتجزء من  ل 
والرتكيز  �سوتي،  �سدى  اأ�سمع  لأن 
هو  للمجتمع  املهم�س  ال�سوت  على 

الأهم«.
القحطاين  روان  الطالبة  واأم��ا 
ق�سم  ط���ال���ب���ات  اأن  اأو����س���ح���ت  ف��ق��د 
اإل���ى  ينق�سمن  والت�������س���ال  الإع�����الم 
رغبة  بالق�سم  التحقت  فئة  فئتن: 
وحبا يف التخ�س�س، وفئة مل تتوافر 
ل���دي���ه���ا ال���رغ���ب���ة ول��ك��ن��ه��ا م��ت��ف��ائ��ل��ة 
ال�ستعداد  ولديها  الق�سم  مب�ستقبل 
ل��ت��ط��وي��ر ق��درات��ه��ا، ووا���س��ل��ت »لكن 
ودورات  ت�سهيالت  م��ن  ل��ن��ا  م��اق��دم 
غ��ر���س ح��ب الإع����الم يف ق��ل��وب كافة 
ال��ط��ال��ب��ات، ون��ط��م��ح لأن ن��ح��ق��ق ما 
ي�سعى اإليه الق�سم من تطور وجناح 
للمراأة  املجتمع  نظرة  على  ونتفوق 

الإعالمية«.
ارت����داء  ي��ك��ون  اأن  روان  ون��ف��ت 
احل��ج��اب عائقا اأم���ام جن��اح امل���راأة يف 
جم���ال الإع������الم، م���وؤك���دة اأن امل����راأة 
وه���ي  اإع���الم���ي���ا  ت���ب���دع  اأن  مي��ك��ن��ه��ا 
وقالت  وح�سمتها،  حجابها  ت��رت��دي 
»  ن���ود اإث���ب���ات ح���ق امل������راأة يف جم��ال 
ر�سالتنا  واإي�سال  ال�سعودي  الإع��الم 
مهما  دورا  ل��ل��م��راأة  ب����اأن  للمجتمع 

وكبرا يف الإعالم«.

أبدين تفاؤلهن بالمستقبل المهني
طالبات اإلعالم يمتدحن التخصص ويتحدين المجتمع
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استشارات

العام والأنيميا، وم�سادات  ال�سعف  »املورينجا« يف عالج كل من   ت�ستخدم �سجرة 
الأك�سدة لعالج اأعرا�س ال�سيخوخة، وهو عالج منظم ل�سغط الدم والكولي�سرتول 
وزي��ادة عدد احليوانات  ال�سرطان،  املناعة وعالج وقائي �سد  ال��دم، وتقوية  و�سكر 
املنوية وحيويتها، ولتح�سن الرتكيز الذهني، وحت�سن الإب�سار، وزيادة اللنب يف 
الب�سر  بفقدان  الإ�سابة  من  الوقاية  يف  مفعولها  جانب  اإل��ى  املر�سعات،  الأمهات 
والرو�ستاتا  املثانة  التهاب  اأم��را���س  ع��الج  ويف  )اأ(،  فيتامن  نق�س  ع��ن  ال��ن��اجت 
وال�سيالن والزهري واحلمى ال�سفراء والروماتيزم. وتعالج اأكر من 300 مر�س 

لحتوائها على احلم�س الدهني غر امل�سبع مثل حبة الركة. 

األوراق
بكميات  للج�سم  املطلوبة  الفيتامينات  ك��ل  على  املورينجا  �سجرة  اأوراق  حتتوي 
يف  عالية  فعالية  ولها  لالإن�سان،  واآم��ن��ا  �سحيا  غ��ذاء  لتكون  ت�سلح   فهي  ك��ب��رة، 
ت�سمن احليوان واإذا متت تغذية الأبقار باأوراقها فاإن اإنتاج احلليب يرتفع بن�سبة 
املحا�سيل  من  احلقل  اإن��ت��اج  ل��زي��ادة  ي��وؤدى  ممتاز  ك�سماد  ت�ستخدم  اأنها  كما   ،%50

بن�سبة 30%، وت�ستخدم موؤخرا يف اإنتاج الوقود احليوي البايوغاز.
وحتتوي اأوراق �سجرة املورينجا على:

• 30 جراما من الكال�سيوم، وهو ما يوازى حمتوى اأربعة اأمثال من احلليب.
• ما يوازى ثالثة اأ�سعاف حمتواه يف املوز من البوتا�سيوم.

• قيل اإن هذه الأوراق حتتوى على ما يلي:
• فيتامن )ج( ما يوازى يف حمتواه �سبع مرات من ع�سر الرتقال.

• فيتامن )اأ( ما يوازى اأربعة اأ�سعاف حمتواه يف اجلزر.
• ما يوازى ثالثة اأ�سعاف حمتوا احلديد يف ال�سبانخ.

• �سعف حمتوى الروتن يف احلليب اأو ما يعادل بي�سة.
• كميات كبرة من الزنك.

الزيت
اإن زيت هذه ال�سجرة يفوق يف قيمته الغذائية زيت الزيتون، واكت�سف اأنها حتتوى 
اأي�سا على 46 نوعا من م�سادات الأك�سدة، و36 نوعا من م�سادات اللتهابات، كما 

حتتوى على 18 حم�سا اأمينيا ، و15 من الفيتامن وامللح املعدنى.

الجوع والفقر
 ت��ق��دم ه���ذه ال�����س��ج��رة ح��ل��ول ن��اج��ح��ة مل�����س��ك��الت اجل����وع وال��ف��ق��ر يف ال���ع���امل، وم��ن 

ا�ستخداماتها املتعددة اأي�سا يف:
• املناحل لإنتاج الع�سل.
• �سناعة ع�سر الزيوت.

• �سناعة الأدوية واملكمالت الغذائية.
• �سناعة م�ستح�سرات التجميل.

• الأعالف واملر�سحات املائية.
• تنقية املياه ومعاجلة ال�سرب وال�سرف و�سناعة م�سروبات الطاقة.

عائلة المورينجا
Moringa وهي جن�س  اأو املورينجا  اإلى ال�سم العلمي ل�سجرة البان  بقي الإ�سارة 
 14 املورينجا على  عائلة  الكرنبيات. حتتوى  رتبة  األبانية من  ف�سيلة  يتبع  نباتي 
�سنفا من اأ�سناف املورينجا املختلفة، ولها عدة اأ�سماء حول العامل، فيطلق عليها 
يف بع�س املواقع الغربية ا�سم �سجرة )احلياة( اأو ال�سجرة )املعجزة( ويطلق عليها 

بالعربية ا�سم )الي�سر اأو احلبة الغالية اأو �سجرة الفقراء(. 
ب�سرعة  ومت��ت��از  اجل��ف��اف  تتحمل  حيث  واحل���ارة  القاحلة  الأرا���س��ي  يف  تنمو 
النمو، وتعد من اأ�سرع الأ�سجار يف النمو حيث ي�سل ارتفاعها اإلى اأكر من مرتين 
يف اأقل من �سهرين واأكر من ثالثة اأمتار يف اأقل من 10 اأ�سهر من زراعة البذور، 

وقد ي�سل ارتفاعها اإلى ما بن 9 و12 مرتا خالل ثالث �سنوات. 
اإن�سانية  جوانب  حتمل  لأنها  الباحث�ن  من  العدي��د  اهتمام  ال�سجرة  نالت 
عديدة للفقراء ملا ميكن اأن متثله من م�سدر غذائي كامل لهم ول�سيما اأنها تنمو 

بريا وتنت�سر يف بالد عديدة من قارتي اآ�سيا واأفريقيا. 

طريقة تحضيرها
ملعقة �ساي على كوب من املاء وتغلى على النار جيدا ثم ترتك 10 دقائق وت�سرب.

د. ملياء فوزي اإبراهيم
كلية الإدارة والقت�ساد باأبها

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

المورينجا.. شجرة الفقراء تعالج أكثر من 300 مرض

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

استشارة تثقيفية

استشارة تحذيرية

»الغذاء والدواء«
تفرض كتابة عبارات تحذيرية 

على مشروبات الطاقة
وت�سريح منتجات  وال��دواء، على وج��وب ترخي�س  للغذاء  العامة  الهيئة  اأك��دت 
يف  الداخلة  املكونات  بحدود  بالتقيد  وذل��ك  الهيئة،  ل��دى  الطاقة«  »م�سروبات 
تركيب هذه املنتجات من خالل اللتزام باللوائح الفنية واملوا�سفات الغذائية 
اخلليجية ال�سعودية ومنها الالئحة الفنية اخلليجية رقم GSO 1926 اخلا�سة 
ف مب�سروبات الطاقة على اأنها  ب� »ا�سرتاطات تداول م�سروبات الطاقة« التي تعرنّ
كربوهيدراتية  وم��واد  امل��اء  من  اأ�سا�سا  حت�سر  غازية  غر  اأو  غازية  م�سروبات 

طبيعية والكافين وبع�س املواد املحفزة.

العبارات  التحذيرية
التالية على  التحذيرية  العبارات  الهيئة على وجوب اللتزام بكتابة  توؤكد  كما 

العبوة بخط وا�سح وبارز:
�سحية. فائدة  اأي  املنتج  لهذا  • لي�س 

 � ب�سحتك.  الإ�سرار  اإلى  يوؤدي  قد  اليوم  يف  عبوتن  من  اأكر  • تناول 
اأقل من �ست  املنتج: احلوامل، واملر�سعات، ومن هم  اأن يتناول  هذا  نحذر من 
ع�سرة �سنة، ومن يعانون من اأمرا�س القلب وارتفاع �سغط الدم وال�سكر، ومن 

لديهم ح�سا�سية ملادة الكافين، والريا�سيون اأثناء ممار�سة الريا�سة.

تحديث الالئحة الفنية
الفنية  ال��الئ��ح��ة  حت��دي��ث  ب��درا���س��ة  الهيئة  �ستقوم 
اخلا�سة مب�سروبات الطاقة، ودرا�سة تعديل حمتوى 
ال�سم  تعديل  ودرا���س��ة  الأخ���رى،  واملكونات  الكافن 
مبا يتوافق مع طبيعة املنتج، ودرا�سة تخفي�س حجم 
العبوة  وفق الفقرة الثامنة من قرار جمل�س الوزراء 
بحظر  القا�سي   1435/5/2 وتاريخ   176 الرقم  ذي 
الإعالن عن اأي م�سروب طاقة اأو القيام باحلمالت 

الدعائية اأو الرتويجية له باأي و�سيلة اإعالمية .
ال�ساأن  هذا  يف  ي�ستجد  ما  كل  الهيئة  وتتابع 
وتوؤكد حر�سها على كل ما من �ساأنه حماية �سحة 
يف  الهيئة  دور  م��ن  انطالقا  امل�ستهلك،  و�سالمة 
التي  الغذائية  املنتجات  ور�سد  ومراقبة  متابعة 
ي��ت��م ا���س��ت��راده��ا واإن��ت��اج��ه��ا وت�����س��وي��ق��ه��ا، وم��ن��ه��ا: 

م�سروبات الطاقة.

آفاق الجامعة  |  العدد 115  |  5 رجب 1435  |  4 مايو 2014



رياضة

خادم الحرمين 
يفتتح مدينة 
الملك عبد اهلل 
الرياضية بجدة
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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 الشؤون الفنية بالجامعة المهندس مشعل آل شريم:

نحمل هم المحافظة على المباني 
والمرافق وجمالية المنشآت

حوار: خالد  العمري

عرفنا باإد�رة �ل�سوؤون �لفنية؟
اإدارة ال�سوؤون الفنية من الإدارات  تعد 
بالأمور  تعنى  حيث  باجلامعة،  املهمة 
ال���ف���ن���ي���ة يف ك����اف����ة م����ب����اين وم����راف����ق 
هوية  وعلى  عليها  للحفاظ  اجلامعة 
ال���ط���اب���ع ال����ع����ام وج���م���ال���ي���ة امل���ن�������س���اآت، 
وكذلك تقدمي ال�ست�سارات الهند�سية 
يف امل�ساريع الأخرى بعد اأن يتم تكليف 
عليها  والإ����س���راف  مبتابعتها  الإدارة 
يطراأ  ق��د  هند�سي  تعديل  اأي  وتنفيذ 
على اأي وحدة من وحدات اجلامعة عن 
ووف��ق  ب����الإدارة  الفني  الطاقم  ط��ري��ق 

الإجراءات النظامية املتبعة.

هل هناك مهام
�أخرى الإد�رتكم؟

ب��ال��ط��ب��ع، ح��ي��ث ت��ن��ح�����س��ر يف اأع���م���ال 
باملجمعات  وال��ت��ع��دي��الت  الإن�������س���اءات 
التي  واخلدمية  والإداري���ة  الأكادميية 
عليها  واحل��ف��اظ  مهامها  �سمن  ت��ق��ع 

وعلى هويتها املعمارية.
اإج���راء  مهامها،  ب��ن  م��ن  اأن  كما 
الدرا�سات الفنية للعرو�س واملناف�سات 
الكميات  امل��ط��روح��ة وحت��دي��د ج���داول 
وامل���وا����س���ف���ات اخل��ا���س��ة ب���ه���ا، وك��ذل��ك 
اإع�������داد وح���ف���ظ امل��خ��ط��ط��ات الأول���ي���ة 
وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ل��م�����س��اري��ع واأر���س��ف��ت��ه��ا 
اإل�����ى ح�سر  ب���الإ����س���اف���ة  اإل���ك���رتون���ي���ا، 
ال��ف��راغ��ات امل��ع��م��اري��ة يف ك��اف��ة م��راف��ق 
وم��ن�����س��اآت اجل��ام��ع��ة واق�����رتاح احل��ل��ول 

 كيف ��ستفدمت من �لتقنية
يف جمال عملكم؟

�سمن  م��ن  ه��ي  ال��ف��ن��ي��ة  ال�����س��وؤون  اإدارة 
اإل���ى  ت�����س��ع��ى  ال���ت���ي  اخل��دم��ي��ة  الإدارات 
���س��ه��ول��ة اإي�������س���ال اخل����دم����ة ب���ك���ل ي�����س��ر 
بذلك  م�ستفيدة  اخلدمة  طالبة  للجهة 
حاليا  وت�����س��ع��ى  احل��دي��ث��ة،  التقنية  م��ن 
على  موقع  اإن�ساء  اإل��ى  خططها،  �سمن 
يحتوي  للجامعة  الإلكرتونية  البوابة 
ع���ل���ى ج��م��ي��ع امل���خ���ط���ط���ات ال��ه��ن��د���س��ي��ة 
مل��ن�����س��اآت وم����راف����ق اجل���ام���ع���ة ب��وا���س��ط��ة 
، و���س��ور  امل��وق��ع  ع��ل��ى  ال��دخ��ول  ت�سجيل 
ميكن  بحيث  للم�سروعات،  فوتوغرافية 
للمهند�س املخت�س يف اأي موقع، الدخول 
وال�ستفادة  املخططات  وفتح  املوقع  اإلى 
م��ن��ه��ا يف ع��م��ل��ه، اأم����ا ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��زائ��ري 
املعلومات  على  ال���دور  فيقت�سر  امل��وق��ع، 
ون�سعى  الفوتوغرافية،  وال�سور  العامة 
يف  ي��خ��دم��ن��ا  م���ا  ك���ل  مل��واك��ب��ة  الإدارة  يف 

اإي�سال عملنا وفق منهجية معينة.

�إلى �أي مدى �سعيتم 
لتطوير موظفي �الد�رة؟

املتجددة،  العلوم  من  الهند�سية  العلوم 
ول�سك يف اأن التطوير امل�ستمر للموظف 
الفني املتخ�س�س وتاأهيله مبنحه فر�سة 
ال���س��ت��ف��ادة وت��ع��ل��م م���ا ه���و ج���دي���د، من 
اإيجادها يف بيئة  اإلى  الأمور التي ن�سعى 
الرامج  ذل��ك من خ��الل  ويكون  عملنا، 
الإدارة  التخ�س�سية يف معهد  التدريبية 
للمهند�سن  ال�سعودية  والهيئة  العامة 
يف  نحر�س  كما  التخ�س�سية،  وامل��راك��ز 

امل��ث��ل��ى ل��ال���س��ت��ف��ادة منها وال��ت��اأك��د من 
ج������ودة امل�������واد امل�����س��ت��خ��دم��ة يف ع��ق��ود 
مطابقتها  وم���دى  اخل��دم��ي��ة  التنفيذ 
للعقود املرمة، ومتابعة ت�سليم املواقع 
نطاق  �سمن  امل�ساريع  وت�سلم  وتنفيذ 
املقاولن  مب�ستحقات  وال��رف��ع  عملها 
وفق ا�ستحقاقهم لها بناًء على العقود 

املرمة.

وماذ� عن دوركم جتاه �ملباين 
�لقدمية �مل�سلمة للجامعة من 

وز�رة �لرتبية و�لتعليم وكذلك 
�ملباين �مل�ستاأجرة؟

بالإ�سراف  الفنية  ال�سوؤون  اإدارة  تقوم 
ع���ل���ى ه�����ذه امل����ب����اين ورف������ع ال��ت��ق��اري��ر 
اإن�سائيا  ب�سالمتها  اخلا�سة  الهند�سية 
من عدمها، وو�سع الت�سورات الالزمة 
اأجزائها  بع�س  تعديل  اإمكانية  جت��اه 

وفق الغر�س الذي �سي�ستفاد منه.

هل هناك تكامل يف �أدو�ر ومهام 
�إد�رة �ل�سوؤون �لفنية ووكالة 

�جلامعة للم�ساريع؟
ن��ع��م، ف�������اإدارة ال�������س���وؤون ال��ف��ن��ي��ة ي��اأت��ي 
من  امل�سروع  واإن��ه��اء  ت�سلم  بعد  عملها 
اإذ تقوم  ل��ل��م�����س��اري��ع،  وك��ال��ة اجل��ام��ع��ة 
الهند�سية  املخططات  باأر�سفة  الإدارة 
فيه اجلهة  ترغب  تعديل  باأي  والقيام 
امل�����س��ت��ف��ي��دة م���ن امل�������س���روع، ون�����س��ع��ى يف 
ج��م��ال��ي��ة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  اإل�����ى  الإدارة 
املن�ساآت ويتم التعديل يف حدود ممكنة 

مبا يتوافق مع املباين.

اإدارة ال�سوؤون الفنية على حث املوظفن 
لهم يف  يقدم  ال�ستفادة من كل ما  على 
الدورات وور�س العمل التي يح�سرونها.
 وك��م��ا ق��ل��ت يف ���س��اب��ق ح��دي��ث��ي اإن 
الهند�سية علوم متجددة فلذلك  العلوم 
نحن يف حاجة م�ستمرة لتقدمي الدورات 
على  مطلعن  ليكونوا  الإدارة  ملن�سوبي 

اأحدث العلوم يف جمال الهند�سة.
 

هل من �سعوبات
تو�جهونها يف عملكم؟

���س��ع��وب��ات  م����ن  م��ن��ظ��م��ة  اأي  ت��خ��ل��و  ل 
ت���واج���ه���ه���ا يف اأع���م���ال���ه���ا، وم�����ن ���س��م��ن 
ال�����س��ع��وب��ات ال��ت��ي ت���واج���ه اإدارت����ن����ا، قلة 
بالأعمال  مقارنة  الهند�سية  ال��ك��ف��اءات 
ثقافة  وكذلك  بها،  املنوطة  والواجبات 
والنمط  املن�ساآت  جمالية  على  احلفاظ 
الإدارة  يف  نعاين  اإذ  فيها،  ال�سائد  العام 
بع�س  م��ن  الع�سوائية  ال��ت��ع��دي��الت  م��ن 
اجلهات دون اأخذ الراأي الفني من قبلنا، 

مما قد يوؤثر يف ا�ستخدامات املوقع.  

م�ساحة حرة كيف ت�ستغلها؟
القائمن  اإلى  ال�سكر  توجيه  اأ�ستغلها يف 
ع���ل���ى اجل����ام����ع����ة ب�������دًء مب����ع����ايل م���دي���ر 
اجلامعة ووكالئها وكافة عمداء الكليات 
بكل  ي�سعون  الذين  املوظفن  وزمالئي  
جد اإلى الرقي باجلامعة وتقدمها، كما 
اأ���س��ك��ر ل��ك��م يف »اآف�����اق« ع��ل��ى اإت��اح��ة ه��ذه 
ال�����س��وؤون  ب����اإدارة  للتعريف  يل  الفر�سة 
الفنية وت�سليط ال�سوء على ما تقوم به 

من اأدوار يف اجلامعة.

استغل مدير إدارة 
الشؤون الفنية 
بالجامعة، المهندس 
مشعل بن جابر آل شريم، 
المساحة التي منحتها 
إياه »آفاق«، في 
التعريف بإدارته واألدوار 
المهمة التي تقوم بها 
ويغفل عنها البعض، 
متطرقا إلى أهم مهام 
اإلدارة والصعوبات التي 
تواجهها.
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تكريم الموظفين المعينين حديثا



ن�ستكي يف معظم الأحيان من طالبنا وطالباتنا، لتدمرهم املمتلكات العامة 
اأو اخلا�سة باملعلمن اأو التعدي عليهم، ولكننا ل نعلم ما الذي يحدث خلف 

الكوالي�س. بالطبع هناك اأ�سباب كثرة خلف هذا التمرد والتعدي. 
وم���ن هذه الأ�سباب؛ اإهانة املعلم للطال���ب، �سواء اأكان املعلم اأو الطالب 
مواطن���ا اأم مقيم���ا. ي�ستكي ه���وؤلء الطلبة والطالبات من تلق���ي الإهانة من 
معلميه���م الذي���ن ينعتونه���م باأب�سع ال�سف���ات ويذمونهم وي�سته���زوؤون منهم 
ب�ست���ى الأ�سالي���ب التي ت�سل به���م للبهيمي���ة. بالإ�سافة اإلى ال�س���ب وال�ستم. 

ولالأ�سف انتقلت العدوى للمرحلة اجلامعية اأي�سا.
يت�ساي���ق الطالب، ولكن خوفا رمبا ي�سمتون، بينما اآخرون يتجرعون 
الأمل والإهان���ة فيدم���رون،  ليثبتوا للجميع: »نحن ل�سنا كما ي�سفون، نحن 
اأذكي���اء و اأف�س���ل منه���م. اإنه���م  يحطمونن���ا برتدي���د ه���ذه العب���ارات لأنهم ل 
يقدرونن���ا ول يحرتمونن���ا ب�سفتن���ا ب�س���را  ول  يحرتمون حت���ى املكان الذي 
يزوده���م بلقم���ة عي�سه���م ول باحل�س����س الت���ي هيئ���ت للعل���م ولي����س لإهان���ة 

الآخرين.«
دينن���ا احلني���ف يو�س���ي »الدي���ن املعامل���ة«، كي���ف ونح���ن نحط���م هوؤلء 
الن����سء ومن ثم ن�ستكي من �س���وء املخرجات اأو من متردهم وتدمرهم لكل 

ما ي�سادفونه اأمامهم.
 املعل���م بالن�سب���ة للطالب، منارة يتلقى منها كل اأنواع ومعامل احل�سارة 
والثقاف���ة والعل���م والهوي���ة الذاتي���ة، وق���د ت�ستح�س���ر اأيها الأب عندم���ا ياأتي 
اإلي���ك ابن���ك مبعلوم���ة مغلوط���ة م���ن املعلم وترغ���ب يف ت�سحيحه���ا،  يرف�س 
لأن���ه يث���ق مبعلمه الذي يق�سي مع���ه جل يومه. كيف تك���ون �سدمته عندما 

يحطمه من هو قدوته؟ 
املعل���م  اإن احتق���ار  حينه���ا �ستتال�س���ى كل معاي���ر الح���رتام والثق���ة. 
للطال���ب يع���د عنف���ا نف�سيا. وقد راق يل م���ا اتخذت���ه وزارة الرتبية والتعليم 
العام من عقاب  �سد املعلمن الذين ين�سرون �سورا لإجابات خاطئة �سجلها 
طال���ب اأثن���اء المتحان من اأجل ال�سحك والنكت���ة اأو يبثون مقاطع للتلميذ 
عل���ى يوتي���وب  وه���و يجاوب خطاأ اأو يبكي و يرتج���ى. لحظ اأيها القارئ من 

معول الهدم؟ اإنه اأداة البناء ذاتها، فهل يجتمعان؟ 
اإن املعل���م ال���ذي يت�سرف بهذه الطريقة املزري���ة ل ُي�سحك النا�س على 
الطالب واإمنا يك�سف عن حقيقته، حقيقة  تعليمه و�سوء اأ�سلوبه �سد فلذات 
الكب���د. فهل �ستنته���ج كل من وزارتي الرتبية والتعلي���م العام والعايل اإجراء 

�سارما لإنهاء هذه املهزلة؟

عذرا أيها المعلم!

القلم النابض
د. إيمان عبد اهلل العسيري

أساتذة

خالد العمري

الكيمياء  بق�سم  امل�سارك  الأ���س��ت��اذ  ع��اب 
بكلية  اجلزيئية  والبيولوجيا  احليوية 
ال���ط���ب، ال��دك��ت��ور حم��م��د ح�����س��ن على 
اأن  بع�س طالب كلية الطب، اعتبارهم 
ثقيل  حمل  ال��درا���س��ي��ة  امل��ق��ررات  بع�س 
بنهاية  م��ن��ه  ال��ت��خ��ل�����س  ي��ت��م  اأن  ي��ج��ب 
الخ�����ت�����ب�����ارات، ن��ا���س��ح��ا اإي����اه����م ب��ح��ب 
النتماء  بفخر  وال�سعور  تخ�س�ساتهم 

اإليها.

كيف بد�أت رحلة حياتك 
�لعلمية؟

والبيولوجيا  احليوية  الكيمياء  در�ست 
حيث  ع��ام��ا،   30 ح���وايل  منذ  اجلزيئية 
العلمية  درج��ات��ي  جميع  ع��ل��ى  ح�سلت 

)البكالوريو�س واملاج�ستر والدكتوراه( 
اخل�سب،  ال��ع��ل��م��ي  التخ�س�س  ه���ذا  يف 
الذي قد يراه البع�س من التخ�س�سات 
ال��ع��ل��م��ي��ة ال�����س��ع��ب��ة مل����ا ي���ت���ن���اول���ه م��ن 
املختلفة  للمركبات  اجلزيئى  الرتكيب 
باجل�سم وامل�سارات احليوية املعقدة التى 

تتم فى اخلاليا املختلفة.
ه���ذا  ب���اأه���م���ي���ة  ق���ن���اع���ت���ى  اأن  غ����ر 
امل��ح��دودة  غ��ر  واإ���س��ه��ام��ات��ه  التخ�س�س 
ف����ى ت��ف�����س��ر ال����ظ����واه����ر ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة 
والعمليات الف�سيولوجية باجل�سم �سواء 
دفعتني  مر�سه،  اأم  الإن�����س��ان  �سحة  ف��ى 
تلقيت  حيث  التخ�س�س،  بهذا  للتم�سك 
درا���س��ت��ى ل���ه م���ا ب���ن م�����س��ر وال���ولي���ات 
اكت�ساب  التي تخللها  املتحدة الأمريكية 
العلمية  وامل��ه��ارات  الكثر من اخل��رات 

والأكادميية.

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

ت���ن���اول���ت ع����ر م���������س����وارى الأك�����ادمي�����ى 
البحثية فى جمال  املناحى  العديد من 
ن��اح��ي��ة م�سبباته  ���س��واء م��ن  ال�����س��رط��ان 
ع��الق��ت��ه  اأم  ح����دوث����ه،  وم��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ات 
ب���ال���ت���غ���رات اجل��ي��ن��ي��ة امل�����س��اح��ب��ة ف��ى 
الإ���س��اب��ة  اأن  خ��ا���س��ة  امل�����س��اب،  الن�سيج 
بال�سرطان من امل�سكالت ال�سحية التي 
ل يخلو جمتمع منها، كما تعتمد الدول 
مبالغ طائلة �سواء للدرا�سات والبحوث 

اخلا�سة به اأم للعالج. 
وق�����د ت���رج���م���ت ه�����ذه ال����درا�����س����ات 
املن�سورة  العلمية  البحوث  من  للعديد 
يل يف الدوريات العلمية الدولية، ولقد 
بدرا�سة  الأك���ادمي���ي  ت��اري��خ��ي  ا�ستهللت 
جينات اخلاليا الكبدية التي تتاأثر �سلبا 

امل�سببة  بالفرو�سات  الإ���س��اب��ة  نتيجة 
ل�����س��رط��ان ال��ك��ب��د، وك��ي��ف��ي��ة ق���ي���ادة ه��ذه 
ال��ك��ب��د م��ن احل��ال��ة  ال��ف��رو���س��ات ن�سيج 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة اإل����ى احل���ال���ة ال�����س��رط��ان��ي��ة، 
وه���و امل��و���س��وع ال����ذي م��ن��ح��ت ب��ه درج��ة 

الدكتوراه.
����س���ل���ة وف���ى  م���و����س���وع ذي  وف�����ى   
ا�ستحداث  م��ن  متكنت  لح��ق��ة،  ب��ح��وث 
ط��ري��ق��ة ل��ت��ع��ي��ن م���راح���ل ت��ل��ي��ف الكبد 
 Non-invasive وخذية  غر  بطريقة 
ب��ح��ي��ث مي��ك��ن ب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة حت��دي��د 
درج����ة ت��ل��ي��ف ن�����س��ي��ج ال��ك��ب��د م���ن خ��الل 
املعملية  التحاليل  اإج��راء جمموعة من 
ال��روت��ي��ن��ي��ة ف��ى ال���دم دون ال��ل��ج��وء اإل��ى 
لفح�سها  الكبد  ن�سيج  من  عينات  اأخ��ذ 

ن�سيجيا. 
الأثر  تناولت  اأخ��رى  درا�سات  وفى 
امل�������س���اد ل��ل�����س��رط��ان ل��ب��ع�����س امل��رك��ب��ات 
امل�����س��ادر  بع�س  م��ن  امل�ستقة  الع�سوية 

الطبيعية.
ك��م��ا اأن يل ب��ع�����س ال��ب��ح��وث ح��ول 
الرو�ستاتا وعالقته  ب�سرطان  الإ�سابة 
بالطفرات التي حتدث يف جن م�ستقبل 
اأن ه����ذا اجل��ن  الأن�����دروج�����ن خ��ا���س��ة 
معروف بارتباطه الوثيق ب�سالمة غدة 

الرو�ستاتا ووظيفتها.
وكذلك قمت بعمل مناذج حيوانية 
)م���ن ال��ف��ئ��ران( حت��م��ل اجل���ن الآدم����ي 
امل��ع��ط��وب وه���و م���ا ي��ع��رف ب��احل��ي��وان��ات 
 Transgenic Animal وراثيا  املحورة 
م��ن  مي���ك���ن  ال������ذي  الأم��������ر   ،Models
النماذج يف البحوث  ا�ستخدام مثل هذه 
اخل��ا���س��ة ب��ه��ذا ال���ن���وع م���ن ال�����س��رط��ان، 
ب���الإ����س���اف���ة اإل�����ى اك��ت�����س��اف��ى ل��ل��رتك��ي��ب 
ال��وراث��ى لأن���واع ج��دي��دة م��ن فرو�سات 
واملعروفة   Papilloma Virus البابللوما 
بدور بع�سها فى الإ�سابة ب�سرطان عنق 
ببنك  م�سجلة  وه���ي  الإن����اث  ال��رح��م يف 
اجلينات، ولدي اأي�سا اأربعة كتب علمية 

من�سورة يف اململكة.

ما ال�شروط الالزم توافرها
يف ع�سو هيئة تدري�ص؟

ال��رتاك��م امل��ع��ريف واخل���رات الأك��ادمي��ي��ة 
التدري�س  يكت�سبها كل ع�سو هيئة  التي 
التدري�س  هيئة  واأع�����س��اء  ع��ام��ة،  ب�سفة 
من  ت��ع��د  خ��ا���س��ة،  ب�سفة  ال��ط��ب  بكلية 
امل����ق����وم����ات ال���رئ���ي�������س���ي���ة ل��ع�����س��و ه��ي��ئ��ة 
ال��ت��دري�����س ال��ت��ي متكنه م��ن الإ���س��ه��ام يف 
حت��ق��ي��ق اأه������داف اجل��ام��ع��ة خ��ا���س��ة من 

خالل ن�سره واإنتاجه للمعرفة.
الواجبة  لل�سمات  ب��الإ���س��اف��ة  ه��ذا 
الأخ���������رى م���ث���ل الن�������س���ب���اط اخل��ل��ق��ي 
وال�سلوكي، واللتزام بالآداب واأخالقيات 
اإيجابيا على  املهنة، الأمر الذي ينعك�س 
الطالب يف تربية وتنمية عقولهم، مما 
يوؤهلهم علميا ومهنيا، الأمر الذي ميهد 
اإي��ج��اد جيل من الأط��ب��اء املتميزين  اإل��ى 
والنافعن  بتخ�س�ساتهم  والناه�سن 

ملجتمعهم ولوطنهم.

حدثنا عن �ل�سلبيات
�مللحوظة على �لطالب؟

اأك��ر  م��ن  ال�سحية  العلوم  اأن  امل��ع��روف 
ت�سهد  فهي  وديناميكية،  تطورا  العلوم 
اجلديد كل يوم ممثال بالكم الهائل من 
البحوث التي تن�سر يف الدوريات العلمية 
والك���ت�������س���اف���ات اجل����دي����دة وال��ت��ق��ن��ي��ات 
وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات امل�����س��ت��ح��دث��ة يف امل��ج��الت 
ل  ي��ك��اد  ال���ذي  بالقدر  املختلفة  الطبية 
التخ�س�سات  ذوي  م���ن  ال��ك��ث��ر  مي��ك��ن 
ال��ط��ب��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة م���ن م��ت��اب��ع��ة ك���ل ما 
وهو  الدقيقة،  تخ�س�ساتهم  يف  ي�ستجد 
اأود لفت انتباه الطالب بكلية الطب  ما 

اإليه.
امل���ق���ررات  اأن  ب��ع�����س��ه��م  اع��ت��ب��ار  اإن 
ي��ن��ت��ه��ي بنهاية  ث��ق��ي��ل  ال��درا���س��ي��ة ح��م��ل 
الخ���ت���ب���ارات، م���ن ال�����س��ل��ب��ي��ات ال��واج��ب 

التخل�س منها، 
يتلقاه طالب  م��ا  اأن  الأم���ر  ف��واق��ع 
الطب من مقررات درا�سية لي�ست نهاية 
املطاف، بل هي بداية لفتح اآفاق معرفية 
الطب  ك��ل��ي��ة  ت�سعى  م��ا  وه���و  م��ت��ك��ام��ل��ة، 
حيث  ت��اأك��ي��ده،  اإل��ى  خالد  امللك  بجامعة 
واأهدافها  ا�سرتاتيجيتها  بتفعيل  تقوم 
يف ت��ط��ب��ي��ق م��ع��اي��ر اجل�����ودة وامل���داوم���ة 
والعملية  النظرية  املناهج  تطوير  على 

مب��ا ي��واك��ب ك��ل ج��دي��د، ب��الإ���س��اف��ة اإل��ى 
الطبي  للتعليم  احل��دي��ث��ة  ال��ط��رق  ن��ه��ج 
 Integrated Medical ال��ت��ك��ام��ل��ي 
مياثل  مبا  تطبيقه  املزمع   Education
م��اه��و ق��ائ��م ب��امل��ع��اه��د ال��ط��ب��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة 
الالزمة  الدعائم  تر�سيخ  ي�سمن  ومب��ا 
ل���س��ت��م��رار ري�����ادة ك��ل��ي��ة ال��ط��ب م��ق��ارن��ة 
وو�سع  الأخ��رى،  باجلامعات  بنظراتها 
ال��ل��ب��ن��ات الأ����س���ا����س���ي���ة ل��ط��الب��ه��ا، ال��ت��ي 
الأك��ادمي��ي  م�ستقبلهم  عليها  �سيبنون 

واملهني. 

ر�سالة عامة لكل �لطالب؟
اأمتنى من كل طالب اأن يحب تخ�س�سه 
اإليه  بالنتماء  وف��خ��ره  �سعوره  وير�سخ 
والإمل��������ام ب��ج��وان��ب��ه امل��ع��رف��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة 

وم�سادره، فهو ال�سبيل للتميز.
وق������د ي����ك����ون ذل������ك الأم���������ر اأك�����ر 
ال���ط���ب ح��ي��ث يتعلق  ل��ط��ال��ب  �����س����رورة 
الأمر مب�ستقبله املهني الذي �سيرتجمه 
اإل���ى م���ه���ارات م��ع��رف��ي��ة وت��ق��ن��ي��ة تنعك�س 
اخلدمة  م�ستوى  على  مبا�سرة  ب�سورة 
الطبية املتميزة التي يرجوها وينتظرها 

اجلميع.

أستاذ الكيمياء الحيوية د. محمد حسين:

أنصح الطالب بحب تخصصاتهم
والشعور بفخر االنتماء إليها

يعاب على الطالب 
اعتبار المقررات 
»هما« ينتهي 
بنهاية االختبارات
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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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التعليم العالي

الطالبات يتفوقن على الطالب في المؤتمر العلمي الخامس للتعليم العالي

عهود الشهراني الطالبة بالجامعة
تفوز بريشة ذهبية

أحمد العياف 

ب��رع��اي��ة خ����ادم احل���رم���ن ال�����س��ري��ف��ن 
امل���ل���ك ع����ب����داهلل ب����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز اآل 
اف��ت��ت��ح م��ع��ايل  ي��ح��ف��ظ��ه اهلل،  ����س���ع���ود، 
خالد  ال��دك��ت��ور  ال��ع��ايل  التعليم  وزي���ر 
املا�سي  الث��ن��ن  العنقري،  حممد  ب��ن 
العلمي  امل��وؤمت��ر  ال��ري��ا���س،  يف م��دي��ن��ة 
التعليم  وط��ال��ب��ات  ل��ط��الب  اخل��ام�����س 
العايل باململكة الذي ا�ستمرت فعالياته 

ملدة اأربعة اأيام انتهت يف 1435/7/2.
امل������وؤمت������ر، ط���الب  وت���ن���اف�������س يف 
وط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة على 
ت���ق���دمي اإن��ت��اج��ه��م ال��ب��ح��ث��ي وال��ع��ل��م��ي 
وخم��رتع��ات��ه��م الب��ت��ك��اري��ة واأع��م��ال��ه��م 
الإبداعية التي زادت هذا العام عن 17 

األف م�ساركة.

تتويج المبدعين
والمبتكرين 

ويف ختام املوؤمتر، الأربعاء املا�سي، رعى 
الدكتور  ال��ع��ايل  التعليم  وزي��ر  معايل 
وبح�سور  العنقري،  حممد  ب��ن  خالد 
م��دي��ري اجل��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة، حفل 
ختام فعاليات املوؤمتر العلمي اخلام�س 

لطالب وطالبات التعليم العايل. 
م معايل وزير  ويف نهاية احلفل كرنّ
وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��الب  ال��ع��ايل  التعليم 
يف  الأول���ى  الع�سرة  ب��امل��راك��ز  الفائزين 
حم�����اور امل����وؤمت����ر امل��خ��ت��ل��ف��ة وع���دده���م 
 )13( م��ن��ه��م  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب��ا   )233(
توجوا بالري�سة الذهبية وهم: حممد 
اأح���م���د ال���ع���وز م���ن ج��ام��ع��ة ط��ي��ب��ة يف 
حم���ور ال��ب��ح��ث يف ال��ع��ل��وم الأ���س��ا���س��ي��ة 
وال��ه��ن��د���س��ي��ة ل���درج���ة ال��ب��ك��ال��وري��و���س، 
ورا�����س����د حم��م��د ي��ع��ق��وب م���ن ج��ام��ع��ة 
نف�س  يف  وامل��ع��ادن  للبرتول  فهد  امللك 
العليا، ويف  ال��درا���س��ات  ل��درج��ة  امل��ح��ور 
حم���ور ال��ب��ح��ث يف ال��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة 
البكالوريو�س:  ل��درج��ة  والجتماعية 
جامعة  من  النقيب  عبدالقادر  هاجر 
الإ���س��الم��ي��ة،  �سعود  ب��ن  الإم����ام حممد 
ويف ن��ف�����س امل���ح���ور ل���درج���ة ال��درا���س��ات 
ال��ع��ل��ي��ا: ع��م��اد ي��ون�����س ال�����س��واع��ر من 
جامعة الق�سيم، ويف حمور البحث يف 
العلوم ال�سحية لدرجة البكالوريو�س: 
امللك  جامعة  م��ن  امل��ط��ري  خالد  رمي 
�سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�سحية، 
ول���ل���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا: رق���ي���ة ع��ل��ي اآل 
ح��ج��ي م���ن ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود، ويف 
حمور اخلدمة املجتمعية ح�سلت على 
الري�سة الذهبية الطالبة مرمي مقعد 
امل���ط���ري م���ن ج��ام��ع��ة ال��ق�����س��ي��م، ويف 
حمور الأف��الم الوثائقية ح�سلت على 

عامر  عهود  الطالبة  الذهبية  الري�سة 
ال�����س��ه��راين م��ن ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د. 
على  ح�سلت  املتميزة  الفكرة  ف��رع  ويف 
عبدالرحمن  عبر  الذهبية  الري�سة 
ال��ب��ق��م��ي م���ن ج��ام��ع��ة الأم������رة ن����ورة، 
على  ح�سلت  املتميز  البتكار  ف��رع  ويف 
را�سد  وف��اء  الطالبة  الذهبية  الري�سة 
ال����ذواد م��ن ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود، ويف 
ح�سلت  املتميز  الريادي  امل�سروع  فكرة 
ع��ل��ى ال��ري�����س��ة ال��ذه��ب��ي��ة ال��ط��ال��ب��ة مها 
ح���م���د ال�����ه�����زاين م�����ن ج���ام���ع���ة امل���ل���ك 
واخلطابة  الإلقاء  م�سابقة  ويف  �سعود. 
ل��ف��رع ال���ط���الب ح�����س��ل ع��ل��ى ال��ري�����س��ة 
الذهبية الطالب تركي �سعيد الدخيل 
م��ن ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ف��ي�����س��ل، وم���ن ف��رع 
ال���ط���ال���ب���ات ح�����س��ل��ت ع���ل���ى ال��ري�����س��ة 
ال���ذه���ب���ي���ة ال���ط���ال���ب���ة مت���ا����س���ر ���س��ال��ح 

العامر من جامعة طيبة.

محاور المؤتمر
ه��ذا  امل��وؤمت��ر  �سهد  مت�سل  ���س��ي��اق  ويف 
العام، اأكر عدد من امل�ساركات امل�سجلة، 
من  م�ساركة   17024 اإل��ى  و�سلت  حيث 
اإجمايل عدد املتقدمن البالغ عددهم 
اأكر من 20 األف طالب وطالبة، قدموا 
اأب��ح��اث��ه��م واب��ت��ك��ارات��ه��م ع���ر حم���اور 
امل����وؤمت����ر ال��رئ��ي�����س��ي��ة وه�����ي: الب��ت��ك��ار 
ال�سحية،  وال��ع��ل��وم  الأع���م���ال،  وري����ادة 
والعلوم الأ�سا�سية والهند�سية، والعلوم 

الإن�سانية.

أكبر المعارض 
ت�سمن املوؤمتر جمموعة من الفعاليات 
امل�ساحبة تقدمها معر�س ي�سنف على 
اململكة  ت��اري��خ  امل��ع��ار���س يف  اأك����ر  اأن����ه 
4000م،  اأك��ر من  م�ساحة  وميتد على 
ابتكار،  اأكر من 200 جناح  يقف فيها 
و 98 جناحا للمل�سقات العلمية، و 60 

عمال فنيا ت�سكيليا يف �ستة حماور.
ك��م��ا ���س��م اأرب���ع���ة اأج��ن��ح��ة خا�سة 
باأدوات التقنية، ومن�سة خا�سة للرواد، 
وال���ل���ق���اءات ب��ن ال��ط��الب وامل�����س��ارك��ن 
وال�������س���رك���ات وامل���وؤ����س�������س���ات واجل���ه���ات 
ال���داع���م���ة ل��الب��ت��ك��ار، ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى 
الأف��الم  لعر�س  �سينمائيتن  قاعتن 
اأن�سطة  ع��ن  املرئية  وامل���واد  الوثائقية 

خدمة املجتمع.

عدد المشاركات 
هذه  يف  امل�ساركات  بعدد  يتعلق  وفيما 
املعار�س  جلنة  رئي�س  اأو���س��ح  ال����دورة، 
الدكتور ه�سام مغربي، اأن اإجمايل عدد 
ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات ال��ذي��ن ���س��ارك��وا 
للملتقى،  ال��ت��ح�����س��ري��ة  امل��ل��ت��ق��ي��ات  يف 
األ��ف طالب وطالبة، قدموا  جت��اوز 20 
يف  علمية  م�ساركة  األ���ف   17 م��ن  اأك���ر 
خمتلف حماور املوؤمتر، مبينا اإمكانية 
ال���س��رتاك لأك��ر م��ن طالب يف بحث 

واحد.
 وق�����ال »ع��م��ل��ت اجل���ام���ع���ات على 
الأف�سل  واختيار  امل�ساركات  ه��ذه  ف��رز 
حيث  املوؤمتر،  يف  للم�ساركة  بينها  من 

بلغ ع��دد امل�����س��ارك��ات يف امل��وؤمت��ر  5676 
م�ساركة من بينها 2353 من الطالب، 
تاأهل  الطالبات،  من  م�ساركة   3323 و 
كافة  يف  م�ساركة   587 للتحكيم،  منها 

املحاور.

تفوق الطالبات
وق������د ����س���ه���د امل���ع���ر����س ب���ع���د ال��ن��ت��ائ��ج 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة، ت��ف��وق م�����س��ارك��ة ال��ط��ال��ب��ات 
على الطالب من حيث عدد امل�ساركات 
املرت�سحة للموؤمتر، حيث �سكلت ن�سبة 
الأبحاث  الطالبات يف حماور  م�ساركة 
الإن�سانية،  )ال��ع��ل��وم  الثالثة  العلمية 
الأ�سا�سية(  ال��ع��ل��وم  ال�سحية،  ال��ع��ل��وم 
اإج����م����ايل ع���دد  ن�����س��ب��ت��ه 58% م����ن  م����ا 
يف  اأعلى  ن�سبة  حققن  فيما  امل�ساركات، 
حم��ور البتكار وري��ادة الأع��م��ال، حيث 
ن�سبة  اإل��ى  الطالبات  م�ساركة  و�سلت 

75%من اإجمايل عدد امل�ساركات.
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الفائزون من طالب وطالبات
جامعة الملك خالد في

المؤتمر العلمي الخامس
للتعليم العالي

• عهود عامر حمد الشهراني
• خديجة ظافر يحيى عطيف
• حنان أحمد محمد البارقي

• منى عبداهلل مرعي آل دايل
• مفرح بن هادي آل دواس

• عبد اهلل خالد عبداهلل الفيفي
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الملك فيصل
امل��ل��ك في�سل  وك��ي��ل جامعة  اأك���د 
ل��ل�����س��وؤون الأك���ادمي���ي���ة ال��دك��ت��ور 
اجل��وه��ر،  عبداللطيف  ب��ن  ب���در 
ال�سابق  يف  اجل��ام��ع��ة  ت��رك��ي��ز  اأن 
هيئة  وع�����س��و  الإدارة  ع��ل��ى  ك���ان 
والتعلم،   التعليم  يف  ال��ت��دري�����س 
امل�������س���ت���ق���ب���ل  يف  ي�����ج�����ب  »ل������ك������ن 
تلقاه  فيما  للطالب  ال���س��ت��م��اع 
الكليات  مع  بالتعاون  علوم  من 
اأهمية  على  والتاأكيد  والعمادات 
����س���راك���ة ال����ط����ال����ب«. ي���ذك���ر اأن 
تبنى  اجلامعة  كليات  من  ع��ددا 
بالطالب  الهتمام  ا�سرتاتيجية 
ب�سفته حمور العملية التعليمية 
واأهم ركن يف البيئة الأكادميية.

اإلسالمية
التطوعي  ر�سالتي  ن���ادي  اأط��ل��ق 
ال���ت���اب���ع ل��ل��ج��ام��ع��ة الإ���س��الم��ي��ة 
حملة بعنوان »يدا بيد مع عمال 
النادي  اأع�ساء  وقدم  اجلامعة«، 
خ����الل احل��م��ل��ة  جم��م��وع��ة من 
الأن�سطة التي تعزز قيم الأخوة 
والتكاتف  وامل��ح��ب��ة  الإ���س��الم��ي��ة 
ب�ستى  امل��ج��ت��م��ع  م���ع  وال���ت���ع���اون 
مبادرة  �سباب  قدم  كما  طبقاته. 
)ل��ن��ع��ظ��م م��دي��ن��ة ال��ر���س��ول اهلل 
عليه و�سلم( العديد من اأن�سطة 
م�ساعدة  �سمنها  وم��ن  التوعية 
ع���م���ال اجل��ام��ع��ة يف ال��ت��ن��ظ��ي��ف، 
طهي  يف  املطعم  عمال  و�ساعدوا 

الطعام وتقدميه للطالب.

طيبة
اأطلق معايل مدير جامعة طيبة 
املزروع، موؤخرا،  الدكتور عدنان 
ح��م��ل��ة »���س��ح��ت��ك ب���ال���دن���ي���ا« يف 
ينفذها  ال��ت��ي  ال��ث��ال��ث��ة  ن�سختها 
نادي طيبة الطبي التابع لعمادة 
�سوؤون الطالب باجلامعة، بهدف 
توعية املجتمع بالأمور ال�سحية 

التي تهمهم يف حياتهم. 
واأف������������اد رئ����ي���������س احل���م���ل���ة 
ال��ط��ال��ب احل�����س��ن ع��ب��د ال��دائ��م، 
التوعية  ت�ستهدف  احل��م��ل��ة  اأن 
مبر�س ه�سا�سة العظام واأ�سبابه 
وال���ك�������س���ف امل���ب���ك���ر ع���ن���ه وط����رق 
احلملة  اأن  مبينا  منه،  الوقاية 
باأمرا�س  التوعية  على  �ستعمل 
والك�سف  ال��دم،  و�سغط  ال�سكر، 

عن �سحة الأ�سنان.

األميرة نورة
د�����س����ن م����رك����ز دع�������م وت���ط���وي���ر 
نورة  الأم���رة  الأع��م��ال بجامعة 
»ري��ادة  حملة  عبدالرحمن  بنت 
البتكار« . وياأتي ذلك تزامنا مع 
وابتكار«   ري���ادة  »اأف���ك���ار..  قافلة  
التعليم  وزارة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
البتكار  ح��ول  للتثقيف  ال��ع��ايل 
وري���������ادة الأع�����م�����ال يف خم��ت��ل��ف 

جامعات اململكة.

تبوك
اأق����ام����ت ك��ل��ي��ة ال���ط���ب ب��ج��ام��ع��ة 
ن���دوة طبية ع��ن فرو�س  ت��ب��وك 
مدير  م��ع��ايل  بح�سور  ك��ورون��ا، 
اجلامعة الدكتور عبدالعزيز بن 
امل�سرف  واأو���س��ح  العنزي.  �سعود 
امل��ت��ح��دث  الإع�������الم  اإدارة  ع��ل��ى 
ال���ر����س���م���ي ل��ل��ج��ام��ع��ة ال���دك���ت���ور 
حم����م����د ال���ث���ب���ي���ت���ي اأن��������ه ن���ظ���را 
الذي  ك��ورون��ا  فرو�س  خلطورة 
وال���دور  اأخ���را،  اململكة  يف  ظهر 
اأف��راد  توعية  يف  بالكلية  املنوط 
اأقيمت  ال��ع��ام،  ب��ال�����س��اأن  املجتمع 
هذه الندوة للتعريف بالفرو�س 
واأع����را�����س الإ����س���اب���ة ب���ه وط���رق 
ال���وق���اي���ة م��ن��ه، واأه���م���ي���ة حت��ري 
م�����س��داق��ي��ة امل���ع���ل���وم���ة، وال�����دور 
ال�سحيني،  باملمار�سني  امل��ن��وط 
امل��ج��ت��م��ع ملكافحة  اأف�����راد  وك��اف��ة 

هذا الفرو�س.

أم القرى
اف���ت���ت���ح م���ع���ايل م���دي���ر ج��ام��ع��ة 
ب��ك��ري بن  ال���دك���ت���ور  ال���ق���رى  اأم 
معتوق ع�سا�س، موؤخرا، فعاليات 
الأمرا�س  لطب  العلمي  امللتقى 
ال���روم���ات���ي���زم���ي���ة، ب��ت��ن��ظ��ي��م من 
املفا�سل  اأمرا�س  اأبحاث  كر�سي  
والروماتيزم، وح�سور الداعمن 
يحيى  املتقاعد  ال��ل��واء  للكر�سي 
ب����ن �����س����رور ال�����زاي�����دي وم�����س��ع��ل 
ب����ن �����س����رور ال�����زاي�����دي، وع��م��ي��د 
اأمن��ار  د.  باجلامعة  الطب  كلية 
البحوث  معهد  وع��م��ي��د  ن��ا���س��ر، 
وال����درا�����س����ات ال����س���ت�������س���اري���ة د. 
في�سل بن اأحمد عالف، وعميد 
الأ����س���ن���ان د. حممد  ك��ل��ي��ة ط���ب 
العلمي  الفريق  ورئي�س  ب��ي��اري، 
امل�������س���رف ع���ل���ى ت��ن��ف��ي��ذ ب���رام���ج 
بكلية  امل�سارك  الأ�ستاذ  الكر�سي 
الطب باجلامعة د. هاين املعلم.

الملك سعود
بالريا�س  الأح���د  ال��ي��وم  تنطلق 
الأول  امل��������وؤمت��������ر  ف�����ع�����ال�����ي�����ات 
»الإب���داع  �سعار  حتت  للتمري�س 
وذلك  اخلليجي«،  التمري�س  يف 
التمري�س  كلية  ب��ن  ب��ال��ت��ع��اون 
ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود وامل��ك��ت��ب 
وزراء  مل���ج���ل�������س  ال����ت����ن����ف����ي����ذي 
التعاون،   جمل�س  ل��دول  ال�سحة 
وم�������س���ارك���ة مم���ث���ل���ن م����ن دول 
امل��ج��ل�����س وم�������س���وؤويل وق���ي���ادات 
ال��ت��م��ري�����س وط��ل��ب��ة وط��ال��ب��ات 
كليات التمري�س بدول التعاون. 

الملك عبدالعزيز
وال��ع��ل��وم  الآداب  ك��ل��ي��ة  اأع���ل���ن���ت 
الإن���������س����ان����ي����ة ب���ج���ام���ع���ة امل���ل���ك 
اأرب��ع  ت��واف��ر  ب��ج��دة   عبدالعزيز 
وظ����ائ����ف مب�����س��م��ى »حم���ا����س���ر« 
ب��الأق�����س��ام ال��ت��ال��ي��ة:  ق�����س��م علم 
النف�س  علم  »تخ�س�س  النف�س 
واللغات  الأكلينيكي«،  ال��ع��ي��ادي 
الأوروبية واآدابها »تخ�س�س اأدب 
اإجن��ل��ي��زي« و»ل��غ��وي��ات ن��ظ��ري��ة« 

للعام الدرا�سي 1434/1435ه�.
 وت����ق����دم ال���ط���ل���ب���ات وف��ق��ا 
ل�����الإع�����الن اإل�������ى م���ك���ت���ب وك��ي��ل 
الكلية للدرا�سات العليا والبحث 
وغ��رف��ة   )112( مببنى  ال��ع��ل��م��ي 
اأق�����س��اه��ا  م����دة  خ����الل   ،551(  (

.1435 /7/16

الدمام
نظمت عمادة ال�سنة التح�سرية 
والدرا�سات امل�ساندة بالتعاون مع 
عمادة �سوؤون الطالب، وكلتاهما 
ب��ج��ام��ع��ة ال������دم������ام،  م��ه��رج��ان 
ال��راب��ع حتت �سعار »من  اجل��ري 
اأج�����ل ���س��ح��ة اأف�������س���ل«، ب��رع��اي��ة 
الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل 

عبداهلل الربي�س.
امل����ه����رج����ان  يف  و��������س�������ارك 
م��ن�����س��وب��و اجل���ام���ع���ة وال���ط���الب 
واأع�ساء هيئة التدري�س، وح�سل 
الفائز باملركز الأول على جائزة 
ريال،  اآلف  �سبعة  قدرها  نقدية 
اآلف، وال��ث��ال��ث،  اأرب��ع��ة  وال��ث��اين 

األفا ريال.
ون���ال اأ���س��ح��اب امل��راك��ز من 
الرابع وحتى ال�25  جوائز عينية 
واأجهزة  اأيباد  اأجهزة  عن  عبارة 

حممولة وذكية.

الطائف
ا���س��ت��اأن��ف ك��ر���س��ي الأم�����ر خ��ال��د 
ال��ف��ي�����س��ل ل���الل���ت���زام ب��ال��ن��ظ��ام، 
ب��ج��ام��ع��ة ال���ط���ائ���ف، ف��ع��ال��ي��ات��ه 
ال��ت��ع��ل��ي��م  اإدارة  يف  مب��ح��ا���س��رة 

مبحافظة جدة.
واأو��������س�������ح م����ع����ايل م���دي���ر 
ج����ام����ع����ة ال����ط����ائ����ف ال����دك����ت����ور 
ال��ن��ظ��ام  اأن  ب��ان��اج��ه،  ع���ب���دالإل���ه 
يحقق م�سلحة املجتمع وي�ساعد 
على ال�ستقرار، كما اأن احرتامه 
يعر عن الولء للوطن وي�سهم 
يف ت��ط��وره وازده����اره مب��ا يحقق 

اأهداف التنمية امل�ستدامة.
م�����ن ج���ه���ت���ه اأ������س�����ار وك���ي���ل 
اجل����ام����ع����ة ال����دك����ت����ور ج���ري���دي 
املن�سوري اإلى اأن الكر�سي ير�سخ 
مفهوم الل��ت��زام م��ن خ��الل حل 
امل�سكالت باملجتمع وتن�سئة جيل 

يحرتم النظم القائمة.
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دراسات

 واإ����س�������ه���ام���ا م���ن م���رك���ز الأم����ر 
ل��ل��درا���س�����ات  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  �س�لطان 
فقد  وال�س�ياحية،  البيئية  والأب��ح��اث 
اخت�ار الدكتور عثمان مرغني حممد 
ال�سوء  يلقي  اأن  باملركز  الباحث  علي 
له  ملا  الفرتا�سية  املياه  على مو�سوع 
اململكة من  على  انعكا�س�ات مهمة  من 

املنظورين البيئي والإقت�سادي.
وي���ن���ب���ن���ي ه������ذا امل����و�����س����وع ع��ل��ى 
خ��ل��ف��ي��ة و���س��ع امل�����وارد امل��ائ��ي��ة يف دول 
العربية  اململكة  ويف  ال��ع��رب��ي  اخلليج 
يرتبط  كما  خا�س،  بوجه  ال�س�عودية 
بق�سية الأمن الغذائي ب�سفتها ق�سية 

حمورية وا�س�رتاتيجية يف اململكة.

األمن الغذائي
ال��ع��رب��ي  ب���ذل���ت دول اخل��ل��ي��ج  ول���ق���د 
حتقي�ق  ���س�����ب��ي��ل  يف  م���ق���درة  ج���ه���ودا 

لي�س�ت  وه��ي  امل��ائ��ي.  الأم���ن  حتقيق 
مب��وارده��ا  غنية  دول  عند  مع�سلة 
اإذ مي��ك��ن��ه��ا حت��ق��ي��ق الأم����ن  امل��ائ��ي��ة 

الغذائي دون امل�س�ا�س باأمنها املائي.
ل���ق���د ظ�����ل امل���ع���ي�������ار ال�������س�������ائ���د 
ل��ت��ح��دي��د اإن��ت��اج��ي��ة امل��ح��ا���س��ي��ل اأن 
امل�س�احة  اإلى  املنتجة  الكمية  ُتن�س�ب 
امل��زروع��ة؛ فمثال حم�سول ما ينتج 
ال��ه��ك��ت��ار دون الأخ����ذ يف  50 ط��ن��ا يف 
العتبار كم ي�س�تهلك ذلك املح�سول 

من املياه.
 ول����ك����ن ه���ن�������ال���ك حم��ا���س��ي��ل 
غرها؛  م��ن  اأك��ر  مي�اها  ت�س�تهلك 
ق��د يحتاج  امل��ح�����س��ول  ن��ف�����س  اإن  ب��ل 
اإل���ى م��ع��ام��الت م��ت��ع��ددة حتى ي�سل 
اإلى امل�ستهلك، وهذه اأي�سا ت�س�تهلك 
ك��م��ي��ة م����ن امل����ي���������اه. وع���ل���ى ���س�����ب��ي��ل 
اأكر  من  ال�س�كر  ق�سب  ف��اإن  املث�ال، 

الأم�������ن ال����غ����ذائ����ي مت��ث��ل��ت يف ت��ب��ن��ي 
حتقيق  نحو  ت�سعى  زراعية  �سي�ا�سات 
تبلورت  ال��غ��ذاء  من  ال��ذات��ي  الكتفاء 
�س�كل برامج تنمية زراعية تنزلت  يف 
نّ�عت من نطاق القطاع  يف م�ساريع و�س�

الزراعي نوعا وكما.
ق��د  امل�������س���اري���ع  ه�����ذه  اأن  ب���ي�������د   
اعتمدت ، يف ظروف �س�ح وندرة املياه 
ال�سطحية، على املياه اجلوفية ب�سكل 
�س�كل �سغطا علي هذه  اأ�س�ا�سي؛ مما 
امل������وارد غ���ر امل���ت���ج���ددة ال���ت���ي ت��ع��اين 

اأ�سا�سا من ال�س�تنزاف.
 وم��������ن ج�����ان�����ب اآخ������������ر، ف������اإن 
ال����س�����������ت���خ���دام الإروائ�����������ي ل��ل��م��ي�����اه 
ت�������س�������ارك���ه ا�����س����ت����خ����دام����ات اأخ������رى 
كال�سرب وال�سحة وال�سناعة...اإلخ، 
عامة  ال��دول  تواجه  التي  فاملع�سلة 
الغذائي مع  الأم��ن  هي كيف حتقق 

حتى  للمي�اه  ا�س�تهالكا  املحا�سيل 
يبلغ مرحلة احل�ساد.  ثم تتبع ذلك 
ومعامالت  احلقل  يف  خطوات  ع��دة 
مرحلة  اإل���ى  ي�سل  حتى  امل�سنع  يف 
ال���ت�������س�������وي���ق. ك����ل ه�����ذه اخل����ط����وات 
واملعامالت ت�س�تهلك قدرا من املي�اه 
مل يكن يدخل يف ح�س�اب الإنتاجية. 
وما ينطبق على املنتوجات الزراعية 
ي��ن��ط��ب��ق ك����ذل����ك ع���ل���ى امل���ن���ت���وج���ات 

احليوانية وال�س�ناعية.

مفهوم المياه االفتراضية
»ت��وين  الروف�س�ر  ا�س�توعب  وق��د 
 Kings م��ن   Tony Allan األن« 
ه���ذه  ل����ن����دن،  ب��ج��ام��ع��ة   College
املي�اه  وا���س�����ت��ق��دم م��ف��ه��وم  امل��ع��ط��ي��ات 

الفرتا�سية يف عام 1993.
واأو�سح توين األن اأن املياه التي 

ا���س�����ت��خ��دم��ت يف اإن���ت���اج ال��ق��م��ح مثال 
ل���ن ت��ظ��ه��ر ح��ق��ي��ق��ة ع��ن��دم��ا يكتمل 
القمح، ولذا فهي تعتر مياها  منو 

افرتا�سية اأو مي�اها كامنة.
ف���اأي مياه  امل��ن��وال  وع��ل��ى نف�س 
ت�س�تهلك لإنتاج وحدة ما من ال�س�لع 
الآل��ي�����ة  اأو  احل��ي��وان��ي��ة  اأو  ال��ن��ب��ات��ي��ة 
وحت�سرها لال�س�تهالك، فهي مي�اه 

اإفرتا�سية.
وك���م���ي���ة امل����ي����اه الف���رتا����س���ي���ة 
امل��ط��ل��وب��ة لإن���ت���اج حم�����س��ول معن 
الظروف  كل  حتت  مت�ساوية  لي�ست 
امل��ن��اخ��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة، وب��ال��ت��ايل فهي 

لي�ست مت�ساوية يف كل الأقطار.
ف��م��ث��ال لإن���ت���اج ك��ي��ل��وج��رام من 
احلبوب من حم�سول يروى مطريا 
فاإننا  مواتية،  مناخية  ظ��روف  ويف 
من  ك��ج��م   2000-1000 اإل���ى  ن��ح��ت��اج 

ح��ف��ز ه����ذا امل���و����س���وع ت�����س��ري��ح م��ع��ايل 
وزير املياه والكهرباء املهند�س عبداهلل 
احل�����س��ن جل���ري���دة »ال����وط����ن« عقب 
افتتاحه حمطة معاجلة مياه ال�سرف 
ال�����س��ح��ي يف ح��ائ��ل، ح��ي��ث ق���ال »ح��ن 
تنتج ال�سركات الزراعية الكرى لرتا 
من اللنب، فاإن ذلك ي�س�تنزف نحو 500 

لرت من املي�اه بطريقة غر مبا�سرة.
اأما كيلو اللحم ال�سايف في�س�تهلك 
من الأعالف ما مقداره 25 األف مرت 

مكعب من املياه«.
اأن  الوزير  معايل  اأو�سح  وعندما 
لإنتاج  امل�س�تهلكة  امل��ي��اه  م��ن  م��رت   500
ا�س�تهالكا  ل��ي�����س��ت  احل��ل��ي��ب  م���ن  ل���رت 
�س�كل  يف  ت�س�تهلك  هي  واإمن��ا  مبا�س�را، 
م�����س ق�س�ية مهمة  ق��د  ف��ه��و  اأع����الف، 
حت��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام ع��امل��ي م��ت��زاي��د وه��ي 

ق�س�ية املياه الإفرتا�سية.

ترشيد المياه االفتراضية
يحقق األمن الغذائي

والمائي
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دراسات
الكمية  نف�س  حت��ت��اج  بينما  امل���ي���اه.  
امل��ح�����س��ول يف قطر  ي�����زرع  ع��ن��دم��ا 
قاحل حيث الظروف املناخية قا�سية 
)درج������ات ح�����رارة ع��ال��ي��ة، م��ع��دلت 
 – اإل����ى 3000  ب��خ��رن��ت��ح م��رت��ف��ع��ة(، 

5000 كجم من املي�اه.
           

أهمية المياه االفتراضية
وقد اأ�س�بحت املي�اه الفرتا�سية جزًء 
من موازنة الدول بل اأدجمته �سمن 
التجارة  اإط�ار  التجارية يف  براجمها 
ومت  الفرتا�س�ية.   املي�اه  يف  العاملية 
ا�س��ترادها  ح�س�ب  ال���دول  ت�س�نيف 
يف  الفرتا�سية  للمي�اه  وت�س�ديرها 
وح��ي�����وان��ي��ة  زراع���ي���ة  م��ن��ت��ج��ات  �س�كل 

و�س�ناعية.
 وت�������اأت�������ي امل����م����ل����ك����ة ال���ع���رب���ي���ة 
ع�سرة  الثانية  املرتبة  يف  ال�س�عودية 
ع��امل��ي��ا وال���ث���ان���ي���ة ع��رب��ي��ا يف ق��ائ��م��ة 
الدول امل�ستوردة للمياه الفرتا�سية 
وهي  م3  مليار   45.4 بلغت  مبعدلت 

مر�س�حة لعت�الء مراكز اأعلى.
وت�����س��ري��ح م���ع���ايل وزي�����ر امل��ي�����اه 
وال���ك���ه���رب���اء ل ي��ع��ك�����س ف���ق���ط وع���ي 
املائية  املوارد  اململكة بو�سع  واهت�مام 
وتبنيها  ا�س��تيعابها  واإمن���ا  فح�سب، 
يف  احلديثة  وال�س�يا�سات  للمفاهيم 
احلوكمة املائية مثل الإدارة املتكاملة 

للموارد املائية واملياه الفرتا�سية. 
وق�����د ت���ب���ل���ورت ج���ه���ود امل��م��ل��ك��ة 
يف ال��ت��وج��ه ن��ح��و ا���س�����ت��خ��دام امل��ي�����اه 
الف��رتا���س��ي��ة يف م�����س�����اري��ن: امل�����س�����ار 
الأول تقليل ا�س��تخدام املي�اه اجلوفية 
يف اإنتاج احلبوب وعلى راأ�س�ها القمح، 

واللجوء لال�ستراد.
ومما يجدر التنبيه اإليه هنا اأن 
فاإنها  قمحا  ت�س�تورد  عندما  املمكلة 
املي�اه  الوقت  نف�س  يف  اأي�س�ا  ت�س�تورد 
اإنتاج  الفرتا�سية التي ا�س��تهلكت يف 

القمح يف الدولة املوردة.
الإج���راء  وب���ذات  اململكة  اأن  كما 
قد خففت الوطء على املياه اجلوفية 
امل��ي��اه،  ا�س��تخراج  مل��ع��دلت  بتقلي�لها 
ُوفرت  التي  املي�اه  وبذا ميكن توجيه 

وتوجيهها ل�س�تخدامات اأخرى.
تبنته  ال�����ذي  ال���ث���اين  وامل�������س�������ار 
امل���م���ل���ك���ة ن���ح���و ا����س�����������ت���خ���دام امل���ي�������اه 
الف����رتا�����س����ي����ة؛  ت���وف���ر ج�����زء م��ن 
اإح���ت���ي���اج���ات���ه���ا ال���غ���ذائ���ي���ة ب����زراع����ة 

حما�س�يل خارج اأرا�سيها.
وت����ن����زل ه�����ذا ال���ت���وج���ه يف ع���ام 
ال�س�عودية  احلكومة  حثت  اإذ   2011
ال�����س�����رك��ات ال��ع��ام��ل��ة يف ال���ب���الد، من 
ا�س�تئجار  خالل تدابر خا�سة، على 
اإفريقيا  يف  الأرا���س��ي  م��ن  م�س�احات 
ل���س�����ت��غ��الل��ه��ا يف الإن���ت���اج ال���زراع���ي. 
م�ستثمرون  بالفعل  ا���س�����ت��اأج��ر  وق���د 
واإثيوبيا  م�سر  يف  اأرا�سي  �س�عوديون 

وكينيا وال�سودان.
وه���ن���ا اأي�������س�������ا ح��ق��ق��ت امل��م��ل��ك��ة 
امل�����ي�����������اه  يف  الجت���������������ار  م�����ق�����ا������س�����د 
الفرتا�سية: حتقيق الأمن الغذائي 
امل��ائ��ي  الأم����ن  والإ���س�����ه��ام يف حتقيق 
امل��ائ��ي  امل���خ���زون  ا���س��������ت��ن��زاف  بتقليل 

اجلويف.
ولي�س�ت اململكة الوحي�دة يف هذا 
امل�س�مار اإذ تقوم الهن�د مثال بزراعة 
ال�������ذرة وق�������س���ب ال�����س�����ك��ر وال���ع���د����س 
ومدغ�س�قر  وكينيا  اإثيوبيا  يف  والأرز 
تزويد  بغر�س  وموزمبيق  وال�س�نغال 
اأن  ال���داخ���ل���ي���ة، يف ح���ن  اأ����س�������واق���ه���ا 
للح�سول  ت�سعى  اأوروب���ي���ة  �س��ركات 
على حوايل اأربعة مالين هكتار من 
يف  ل�س��تغاللها  اأفريقيا  يف  الأرا�سي 
زراعة حما�سيل بغر�س اإنتاج الوقود 

الأحي�ائي. 

ه��ذا  يف  نن�س�ى  األ  ي��ج��ب  ول��ك��ن 
فقط  هي  الغني�ة  ال��دول  اأن  ال�س�ياق 
املي�اه  اإل���ى  ت��ل��ج��اأ  اأن  ت�س�تطيع  ال��ت��ي 
ال��غ��ذاء  م�س�كلة  حل��ل  الف��رتا���س��ي��ة 
املائية.  موازنتها  يف  ال��ت��وازن  وخ��ل��ق 

البلدان النامية
�س�حيحة  النامية  ال��ب��ل��دان  اأم��ا 
بحيث  الفقر  م��ن  ت��ك��ون  فقد  املي�اه 
ت��ع��ج��ز ع���ن ���س�����راء امل�����واد ال��غ��ذائ��ي��ة 

امل�ستوردة.

وب��ع��د، ف����اإن امل��ي��اه الف��رتا���س��ي��ة 
تقدم خيارا ملتخذي القرار يف اململكة 
يف ال�������س���ع���ي ن���ح���و حت���ق���ي���ق واإجن�������از 
اأه��داف كل من الأم��ن املائي والأم��ن 
الغذائي دون امل�س�ا�س باأمنها القومي 
يف  النق�س  ت�سد  بحيث  وال�����س�����ي��ادي، 
امل�����وارد امل��ائ��ي��ة م���ن خ���الل ا���س�����ت��راد 
امل��ح��ا���س��ي��ل ذات ال���س��ت��ه��الك ال��ع��ايل 
بع�س  ال����غ����ذاء يف  وت����وؤم����ن  ل��ل��م��ي��اه، 
ال��دول��ة  ل��ه��ا  تفتقر  ال��ت��ي  املحا�سيل 
وتعتمد على موا�سم معينة وت�س�تهلك 

مي�اها اأقل.
وث���م���ة ف����ائ����دة اأخ�������رى جت��ن��ي��ه��ا 
املحا�سيل  ت�����س�����ت��ورد  حينما  امل��م��ل��ك��ة 
من  ال�س�تهالك  عالية  وامل��ن��ت��وج��ات 
املي�اه اجلوفية، وهي اأنها تقلل الكلفة 
ال�س�لبية  الآث����ار  يف  املتمثلة  البيئية 
الناجت  كالتلوث  الزراعية  لالأن�سطة 
الكيميائية  الأ�س�مدة  ا�س�تخدام  ع��ن 

واملبيدات احل�س�رية والنباتية.
ك��ان ثمة حم��اذي��ر يف جلوء  واإن 
لأن  فهي  الفرتا�سية  للمياه  اململكة 
ح��رك��ة ال��ت��ج��ارة وال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري 
ت��رت��ب��ط ارت��ب��اط��ا وث��ي��ق��ا ب��ال��ع��الق��ات 
ال�س�يا�سية املتقلبة التي قد ل ت�س�تمر 

دوما على وجه م�س�تقيم.
ي���ك���ون ه��ذا  اأن  ن���اأم���ل  واأخ�������را، 
متوا�س�ع  ب�س�كل  اأ�س�هم  ق��د  املو�سوع 
يف رف���ع ال��وع��ي ب��امل��ي��اه الف��رتا���س��ي��ة 
ب�����س��ف��ت��ه م��ف��ه��وم��ا ج����دي����دا ن�����س�����ب��ي��ا 
يف جم������ال ����س�������ون امل����������وارد امل���ائ���ي���ة 
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى امل��ح��ل��ي، ب��ح��ي��ث يتم 
اأخ�����رى  ا���س�����ت��خ��دام��ه��ا يف جم������الت 
وت�����س�����ج��ي��ع احل����رك����ة الق���ت�������س���ادي���ة 
الإن��ت��اج  تفعيل  خ���الل  م��ن  للمملكة 
ت�س�تهلك  التي  املحا�سيل  يف  املحلي 
مياها قليلة. وُيرجى اأن تويل اململكة 
ق�����س�����ي��ة امل��ي�����اه الف��رتا���س��ي��ة ع��ن��اي��ة 

اأكر.
 وم���ن ال��ت��و���س�����ي��ات ال��ت��ي ميكن 

اإيرادها هن�ا:
ال����درا�����س��������������ات  اإج�����������راء  �أوال: 
قاع�دة  اإل���ى  للو�س�ول  العلمية 
املي�اه  و�س�ع  معلومات مثقفة يف 
امل��م��ل��ك��ة على  الف��رتا���س�����ي��ة يف 
النطاق املحلي ويف اإطار جتارتها 

الدولي�ة.
امل����ي���������اه  ت������ك������ون  اأن  ث���ان���ي���ا: 
مع  متكامال  ج��زء  الفرتا�س�ية 
الدولة  تتبناها  التي  ال�سيا�سات 
حلماية مواردها املائية يف اإط�ار 
الإدارة املت�كاملة للموارد املائية.

السعودية
الثانية عربيا
في استيراد
المياه االفتراضية

مزرعة منوذجية
بالقرب من تبوك
يف �سمال غرب اململكة

المياه االفتراضـية 
جزء أساسي هام 

ومتكامل من 
سياسات الدول 

لحماية مواردها 
المائية وإدارتها
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حول الجامعة

أسبوعية جامعة الملك خالد

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

عمل متواصل لفك االختناقات المرورية

توحيد طرق ومسارات أبها..
أخطاء من أجل التصحيح
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حول الجامعة

آفاق: خاص

ضربة البداية
ب��داأت اخلطوة الأول��ى خالل الجتماع 
ال�������ذي ع���ق���د ب���ح�������س���ور اأم�������ن ع�����س��ر 
امل��ه��ن��د���س اإب���راه���ي���م اخل��ل��ي��ل، وم��دي��ر 
اهلل  عبد  عائ�س  العميد  ع�سر  م��رور 
دخ��ي��ل اهلل، ووك���ي���ل الأم�����ن ل��ل�����س��وؤون 
الفنية املهند�س علي احل�سنية، ومدير 
العقيد  امل��ه��ن��د���س  امل���روري���ة  ال�����س��الم��ة 
حم���م���د ���س��ع��ي��د ال�������س���ه���راين، وم���دي���ر 
امل�ساريع  م��دي��ر  ع�سر  مب���رور  ال�����س��ر 
مفرج،  خالد  املهند�س  الإ�سرتاتيجية 
املهند�س  وال�سيانة  الت�سغيل  وم��دي��ر 
ع��ب��د ال���ك���رمي اأب����و خ��ر���س��ة، ح��ي��ث اأق���ر 
التي من  النقاط  املجتمعون عددا من 
اأكر  املرورية  اأن جتعل احلركة  �ساأنها 
حواجز  بو�سع  ال��ب��دء  ومنها  �سال�سة، 
خ��ر���س��ان��ي��ة ب�����س��ك��ل م���وؤق���ت، ث���م ال��ب��دء 
ب��ت��ع��دي��ل الأر���س��ف��ة، م��ع و���س��ع و�سائل 
وتنفيذ  ال��ك��اف��ي��ة،  امل���روري���ة  ال�����س��الم��ة 

ال��ري��د  ���س��ارع  م�����س��ار  • ت��وح��ي��د 
ب���اجت���اه احل�����زام ال���دائ���ري ب��داي��ة 
اإل��ى  الفرن�سي  البنك  اإ���س��ارة  م��ن 
)احل��زام  عبدالعزيز  امللك  طريق 

الدائري(.

خطة زمنية
واأو�سح مدير اإدارة الت�سغيل وال�سيانة 
ب���الأم���ان���ة امل��ه��ن��د���س ع��ب��دال��ك��رمي اأب���و 
برنامج  وف��ق  ت�سر  الأم��ان��ة  اأن  خر�سه 
وخطة زمنية معينة يف توحيد امل�سارات 
داخل املدينة، ممتدحا تعاون املواطنن 
ذلك  واأن  امل�����س��ارات،  توحيد  عملية  يف 
ال�سائقن  يلقى جتاوبا كبرا من قبل 
تقيم  �سيتم  اأن���ه  واأ����س���اف  امل��ن��ط��ق��ة.  يف 
الو�سع اجلديد، وتقرير خطة املرحلة 

املقبلة خالل الفرتة القليلة املقبلة.

تصحيح األخطاء
الأم��ان��ة  اأن  »اآف����اق«  علمت  م��ن جهتها، 
وامل�����رور ات��ف��ق��ت��ا م���وؤخ���راً ع��ل��ى ���س��رورة 

التي ت�سهدها  الكبرة  النه�سة  يف ظل 
�سنويا ما ل يقل  ت�ستقبل  التي  املدينة 
عن مليون ون�سف مليون �سائح، مبينا 
ال��ت��ط��وي��ري��ة  ه����ذه اخل���ط���ط  اأن م��ث��ل 
الإيجابي  الأث���ر  لها  �سيكون  للمدينة 

على حركة ال�سر داخلها.

توحيد مسارات
با�ستكمال  واجل��ه��ود  اخل��ط��ة  توا�سلت 
اخل���ط���وة ال��ث��ان��ي��ة ب��ت��وح��ي��د ع����دد من 

امل�سارات على النحو التايل:
• م�سار �سارع اليمانية من بداية 
ط��ري��ق امل��ل��ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز حتى 

و�سط اأبها.
• م�سار �سارع اليمانية من بداية 
ط��ري��ق امل��ل��ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز حتى 

و�سط املدينة.
• م�سار �سارع الأمر �سلطان من 
اإيل  �سابقاً  الق�سبة  اإ���س��ارة  ب��داي��ة 
�سم�سان  ب��اجت��اه  الطائف  ك��وب��ري 

من اجلنوب اإلى ال�سمال.

»خ���الف امل�����س��ارات، ن��رى ه��ن��اك جهودا 
لتو�سيع مدخل املدينة من جهة املطار 
وط���ري���ق امل���ل���ك ع����ب����داهلل، ف�����س��ال عن 
مع�سلة  �سينهي  ال��ذي  ال�����س��ودة  طريق 
ع��ان��ى م��ن��ه��ا اأه����ايل امل��ن��ط��ق��ة وال�����س��واح 
مطالبا  املا�سية«  ال�سنوات  يف  وال���زوار 
يف الوقت ذاته ب�سرورة معاجلة بع�س 

الت�سوهات الب�سرية.
القحطاين  �سعيد  عبدالعزيز  اأما 
ال���ت���ي مت  امل���������س����ارات  ب��ع�����س  اإن  ف���ق���ال 
ت���وح���ي���ده���ا مل حت����ل م�����س��ك��ل��ة، واإمن�����ا 
�ساعفتها، وبات هناك تكد�س يف بع�س 
ي��ت��م م��ع��اجل��ة  اأن  امل���������س����ارات، م��ت��م��ن��ي��ا 

الو�سع قريبا.
اأخ����را ل��ف��ت ع��ل��ي ال�����س��ري��ع��ي اإل��ى 
موؤخرا،  عام  ب�سكل  املنطقة  ميز  ما  اأن 
وجود عمل ظاهر اأمام العيان، معترا 
ما حدث من اأخطاء، دليال على العمل. 
امل�سوؤولن  اإلى  قناعته بقدرة  وم�سرا 
وت�سحيح  ب��ن��ج��اح  امل�����س��وار  تكملة  ع��ل��ى 

الأخطاء اإن وجدت.

أنهت أمانة منطقة عس��ير بالتعاون مع المرور خالل األش��هر الماضية، تعديل اتجاهات الحركة المرورية التي س��بق أن أقرها مجلس التنس��يق المروري الذي يرأس��ه أمير 
منطقة عسير صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز لتغيير وتوحيد اتجاهات حركة السير لمدينة أبها والحزام الدائري. بدورها خصصت »آفاق« مساحة 

لرصد الخطوات السابقة وما صاحبها من عمل وإنجاز إضافة إلى رصدها معلومات جديدة.

التي  الأول���وي���ة  ال��ع��م��ل ح�سب  م��راح��ل 
راأوها على النحو التايل:

• تبداأ التعديالت وحركة توحيد 
امل�����س��ار ب��ال�����س��ارع ب��ن و���س��ط البلد 

اإلى تقاطع نهران.
خيال  اأب��و  م��ن  امل���وؤدي  ال�سارع   •

اإلى البنك الأهلي.
جوار  البلد  من  املوؤدي  • ال�سارع 
جامع  تقاطع  اإل��ى  الأم��ان��ة  مبنى 

امللك في�سل.
)الريد  امل��ن��ورة  املدينة  �سارع   •

�سابقا(.
البنك  تقاطع  اإ����س���ارات  اإل��غ��اء   •

الفرن�سي واإ�سارة امل�سيف.
تنفيذه  مت  ما  وتقييم  • مراقبة 
للمرحلة  اخلطة  م��راح��ل  وو���س��ع 

الثانية.

واأ������س�����ار اأم������ن ع�����س��ر اإب���راه���ي���م 
اإلى  العمل يهدف  ه��ذا  اأن  اإل��ى  اخلليل 
اأبها،  مدينة  و�سط  يف  الختناقات  فك 

اإع������ادة ت��خ��ط��ي��ط ب��ع�����س امل�������س���ارات، يف 
وي�سر  الإ���س��ك��الت.  بع�س  وج���ود  ظ��ل 
الأخطاء  من  ال�ستفادة  على  اجلانبان 

التي �ساحبت  بع�س امل�سارات.

األهالي يطالبون بالتصحيح
اأبها عن  اأه��ايل  بدورهم عر ع��دد من 
غر  التطويرية،  للخطوات  تقديرهم 

اأنهم انتقدوا بع�سها.
يقول عبداهلل �سالح »منذ �سنوات 
طويلة مل ن�ساهد �سيئا يتغر يف مدينة 
ب�سكل خا�س ومنطقة  و�سواحيها  اأبها 
يف  مل�سنا  اأن��ن��ا  غ��ر  ع���ام،  ب�سكل  ع�سر 
ونقلة  �سخمة  ج��ه��ودا  املا�سية  ال��ف��رتة 

كرى قيا�سا بالو�سع ال�سابق«.
ت�سحيح  ه��و  نتمناه  »م��ا  واأ���س��اف 
ب��ع�����س الأخ����ط����اء احل��ا���س��ل��ة وت��ن��ف��ي��ذ 
املجل�س  اأعلنه  ال���ذي  اجلميل  التوجه 

التن�سيقي موؤخرا يف ذات ال�سدد«.
الع�سري  علي  ام��ت��دح  امل��ق��اب��ل  يف 
اجلهود الت�سحيحية يف ال�سوارع، وقال 
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شخصيات

محمد فيصل

تاريخك �لعلمي
و�لوظيفي يف �سطور؟

اإح����دى  اآل غ��ل��ي��ظ،  ق���ري���ة  ول�����دت يف 
اأب����ه����ا، ع����ام 1375  ����س���واح���ي م��دي��ن��ة 
ون�����س��اأت يف اأ���س��رة ���س��احل��ة حت��ب اهلل 
ور�سوله وحتافظ على دينها وت�سعى 
لإر�����س����اء رب���ه���ا وت����اأمت����ر ب���اأم���ر رب��ه��ا 
وتنتهي بنهيه وكانت متو�سطة احلال 

وقليلة التعلم لقلة العلم والعلماء. 
اأن���ه���ي���ت   1397-1396 ع�����ام  يف 

ثم  اأب��ه��ا  يف  العلمي  باملعهد  ال��درا���س��ة 
ت��ع��ل��ي��م��ي اجل��ام��ع��ي يف كلية  اأك��م��ل��ت 

ال�سريعة يف الريا�س.
عندما  العلمي  حت�سيلي  وزاد 
ج��ل�����س��ت ب����ن اأي�������دي ع���ل���م���اء اأج�����الء 
ب��از،  ب��ن  ال��ع��زي��ز  عبد  ال�سيخ  منهم: 
الوابل،  وال�سيخ  عبد اهلل بن يو�سف 
وال�سيخ  العثيمن،  حممد  وال�سيخ 
وال�سيخ  �سالح  ع��ب��داهلل اجل��ري��ن،  

الفوزان.
ذل��ك عينت  معيدا يف كلية  بعد 
ظرفا  ولكن  تخرجي،  عند  ال�سريعة 

اإل��ى  ح��ال دون الإع�����ادة،  ث��م انتقلت  
ه��ي��ئ��ة الأم����ر ب��امل��ع��روف وال��ن��ه��ي عن 
لرئي�س  م�ساعدا  عينت  حيث  املنكر، 
فروع الهيئة بع�سر من 1397/9/25 

اإلى 1404/12/27.
اإلى  بالهيئة  العمل  بعد  انتقلت 
�سعود  الإم��ام حممد بن  فرع جامعة 
الإ���س��الم��ي��ة ب��اجل��ن��وب، ع��ل��ى وظيفة 
ظرويف  ولكن  درا�ستي  لإك��م��ال  معيد 
امل���وا����س���ل���ة،  ت��ه��ي��ئ يل  ال��ق��ا���س��ي��ة مل 
اأثناء عملي يف فرع اجلامعة  ف�سغلت 
وظ���ي���ف���ة م����دي����ر ال�����������س�����وؤون امل���ال���ي���ة 

اإلى  ذل��ك  بعد  انتقلت  ثم  والإداري����ة، 
املعهد العلمي يف اأبها من 1406/5/1.
وقد خ�ست الكثر من التجارب 
م��ن  زادت  ال���ت���ي  ال����ري����ة  الإداري����������ة 
النا�س  باحتياجات  امل��ع��ريف  ر�سيدي 

و�سوؤونهم.
عملي  يف  بالتعين  ت�سرفت  ث��م 
احل����ايل ب���الإف���ت���اء مب��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر، 
وق������د ����س���ع���دت ب����ه����ذا ال������ت������درج لأن 
م�سا�س  لها  �سغلتها  ال��ت��ي  ال��وظ��ائ��ف 
واإ���س��الح  ال��ن��ا���س  وخ��دم��ة  باجلمهور 
الأخطاء والدللة على اخلر ون�سر 

اخلر  وح��ب  ال�سائل  واإج��اب��ة  العلم 
وقتي  جل  فيها  واأم�سيت  لالآخرين، 
اإل  ل��ن��ف�����س��ي ول لأه���ل���ي  اأت������رك  ف���ال 

الوقت الي�سر،  اأ�ساأل اهلل القبول.

ماذ� �أ�ساف لك عملك �حلايل
وهل من �سعوبات و�جهتها؟

اأ�ساف يل هذا املن�سب ثقل امل�سوؤولية 
وعظم الأمانة لأن الذي يفتي يوقع 
اهلل  �سل  ر�سوله  عن  ويوقع  اهلل  عن 
واحل��رام  احل��الل  ويبن  و�سلم  عليه 
وال����واج����ب وامل���م���ن���وع وامل����ب����اح ون��ح��و 

ذلك، ومل تواجهني، وهلل احلمد، اأي 
م�ساعب.

العامة  الرئا�سة  لنا  بذلت  وق��د 
لالإفتاء ما نن�سده ونحتاج اإليه ممثلة 
اهلل  فجزاهم  العام  املفتي  �سماحة  يف 

خرا.

َمن من �أ�ساتذتك كان له
تاأثري خا�ص يف �سخ�سيتك؟

قدوات  وهم  كر  الأفا�سل  م�سايخي 
منهم  ولكل  الكثر،  منهم  ا�ستفدت 
ت���اأث���ر يف ت��ع��ل��م��ي وت��ع��ل��ي��م��ي، وع��ل��ى 

»اس��تفدت من الش��يخ ابن باز ورعه وصبره، ومن ابن عثيمين طول نفسه وتحقيقه للمسائل، ومن الفوزان رفضه للبدع وبغضه للمبتدعين«. قالها المشرف العام على فرع 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء  بمنطقة عسير، عضو اإلفتاء بالمنطقة، الشيخ الدكتور سعد بن سعيد الحجري في حديث مع »آفاق« هنا نصه.

المشرف العام على فرع اإلفتاء  بعسير د. سعد الحجري:

توحيد الفتاوى يزيل الشبهات 
ويقطع دابر األهواء
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شخصيات

تتلمذت على أيدي 
أجالء أسهموا

في تكوين 
شخصيتي العلمية

أنفق وقتي
في خدمة الناس 
وال أترك لنفسي 
وأهلي إال اليسير

منطقة عسير تزخر 
بإنجازات كبيرة 

ظاهرة للعيان

من  ا�ستفدت  احل�سر  ل  املثال  �سبيل 
ال�سيخ ابن باز ورعه و�سره وحتمله 

وح�سن خلقه ولينه وتوا�سعه.
وا�����س����ت����ف����دت م�����ن ال�������س���ي���خ اب���ن 
ع���ث���ي���م���ن ط������ول ن���ف�������س���ه وحت��ق��ي��ق��ه 
ل��ل��م�����س��ائ��ل وا����س���ت���خ���راج���ه ال���ف���وائ���د 
وال���ف���رائ���د، وا���س��ت��ف��دت م���ن ال�����س��ي��خ 
ال�����ف�����وزان رف�������س���ه ل���ل���ب���دع وب��غ�����س��ه 
ل��ل��م��ب��ت��دع��ن، ويف ك����ل م��ن��ه��م خ��ر 
واأ����س���األ اهلل ال��رح��م��ة مل��ن ت��ويف منهم 

والتوفيق ملن كان حيا.

ذكريات قدمية
تربطك مبدينة �أبها؟

ذك��ري��ات��ي مب��دي��ن��ه اأب��ه��ا ه��ي ذك��ري��ات 
امل��رح��ل��ت��ن   اإذ در����س���ت ف��ي��ه��ا  ال���ع���ل���م، 
امل��ت��و���س��ط��ة وال����ث����ان����وي����ة، وذك����ري����ات 
�ست فيها حوايل 26 عاما  التعليم اإذ درنّ
يف املعهد العلمي يف اأبها، واألقيت فيها 
املئات من املحا�سرات وقدمت  الكثر 
من الدورات، وهي بلدي الذي ع�ست 
وا�ستفدت  وال��ع��م��ل  العلم  ح��ي��اة  فيه 
من اآيات اهلل العظيمة فيها التي تدل  
على عظمة الباري، وهلل يف كل �سيء 

اآية تدل على اأنه واحد.

ما م�سدر �لفتوى �ل�سحيح
يف ظل �نت�سار �لفتاوى

دون قيود؟
ياأخذ امل�سلم الفتوى ممن يثق بعلمه 
وهو ميلك الدليل من الكتاب وال�سنة، 
ويحب للنا�س ما يحب لنف�سه ، وهم 
العلماء الربانيون الذين ربوا النا�س 
وربوهم  وال�سنة  بالكتاب  الأخ��ذ  على 

على القدوة احل�سنة.
الأفا�سل  العلماء  ه���وؤلء:  وم��ن 
يف اللجنة الدائمة للفتوى ويف هيئة 
كل  م��ن  اهلل  حفظهم  ال��ع��ل��م��اء  ك��ب��ار 
ع��ل��ى احل����ق وجعلهم  ���س��وء وث��ب��ت��ه��م 

مباركن اأين ما كانوا.

كيف ترى �نعكا�ص
توحيد �لفتوى على �ملجتمع؟

الأ�سل اأن الفتوى واحدة لأن ال�سرع 
اأن  واح��د وامل�سرع واح��د، فال بد من 
تكون واحدة ومل ياأت اخلالف اإل من 
عدم و�سول الدليل للمفتي، ولكن اإذا 
وامل�سايخ  الفتوى  هو  فالدليل  و�سل 
الف�سالء يفتون بعلم وروية ودراية، 
الإع��ان��ة. ول �سك يف  اأ���س��األ اهلل لهم 
ال�سكوك  ي��زي��ل  ال��ف��ت��وى  ت��وح��ي��د  اأن 
الثقة  وي���زرع  ال��ن��ا���س  ع��ن  وال�سبهات 

والطماأنينة ويقطع دابر الأهواء.

ما �لطرق �ملثلى ال�ستثمار
و�سائل �لتو��سل �الجتماعي 

بطريقة �إيجابية؟
مي���ك���ن ا���س��ت��ث��م��اره��ا ب������اأن ت�����س��خ��ر يف 
النا�س  ر  اخلر واأن متالأ به واأن يذكنّ
تن�سر  واأن  مفيد  ن��اف��ع  ه��و  مب��ا  فيها 
ال�����رذائ�����ل، واأن  ال��ف�����س��ائ��ل وحت������ارب 
يتحرى الإن�سان فيها ال�سدق واحلق 
لأن��ه��ا  وال��ب��اط��ل  ال��ك��ذب  يجتنب  واأن 
نفع  هو  الهم  يكون  واأن  الآف���اق  تبلغ 
النا�س ودفع ال�سرر عنهم واأن يجعلها 
حجة  يجعلها  ول  ل��ه  حجة  الإن�����س��ان 

عليه.

كيف ميكن جتنب �لفنت 
و�الأخطار �ملهددة لل�سباب

يف �لع�سر �حلا�سر؟
من  ال�سباب  بتح�سن  جتنبها  ميكن 
م��ر���س ال��ه��وى وال�����س��ه��وة وال�����س��ب��ه��ة، 
وال��ب��ع��د ع��ن ق��رن��اء ال�����س��وء والل��ت��زام 
ب��ح��ل��ق��ات ال�����ق�����راآن ودرو���������س ال�����س��ن��ة 
والتم�سك  ال�ساحلن  مع  واجللو�س 
والبعد  احلق  وطلب  وال�سنة  بالكتاب 
اإل���ى العلماء  ال��ب��اط��ل وال���رج���وع  ع��ن 
ال����ع����ارف����ن وال����ث����ب����ات ع���ل���ى ال�����س��ن��ة 

واجلماعة.

كيف تقر�أ ما ت�سهده
ع�سري من تطور�ت تنموية؟

زخ������رت م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر ب����اإجن����ازات 
اأن  اهلل  ون�ساأل  للعيان  ظاهرة  كبرة 
واأن يجعل  خ��را  الأم���ر  ي��ج��زي ولة 
يوفق  واأن  ح�سناتهم  م��ي��زان  يف  ذل��ك 
خ�����ادم احل���رم���ن امل���ل���ك ع���ب���داهلل بن 
واأن يوفق �سمو  عبدالعزيز لكل خر 
ويل العهد وويل ويل العهد واأن يدمي 

هذا اخلر على بالدنا.

ما �لذي ينتظره �أهايل ع�سري
من جامعة �مللك خالد

وما تقييمك لها؟
امللك  اأه��ايل ع�سر من جامعة  ين�سد 
الف�سائل  وتعليم  العلم  ن�سر  خ��ال��د 
وحم��ارب��ة ال���رذائ���ل وح��ف��ظ الأوق����ات 
والإ����س���ه���ام يف ب��ن��اء امل��ج��ت��م��ع وال��ع��م��ل 
ع��ل��ى اإ���س��الح��ه وا���س��ت��ق��رار ال���دار����س 
ال�سفر  وال�سالمة من عناء  اأهله  بن 
بن  الوعي  ون�سر  اأهله  عن  والتغرب 
امل��ج��ت��م��ع ف��ه��ي ل��ب��ن��ة ب��ن��اء حت��ق��ق بها 
اأهايل  بوجودها  و�سعد  الكثر  اخلر 

املنطقة.
ن��رى ونلم�س جهود  اأن��ن��ا  واأوؤك���د 
امللك خالد يف خمتلف  وثمار جامعة 
امل�����ج�����الت ال���ب���ح���ث���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
واملجتمعية يف خمتلف اأنحاء منطقة 
ع�����س��ر، وف���ق اهلل ال��ع��ام��ل��ن ف��ي��ه��ا ملا 

يحبه وير�ساه.

كلمة ختامية؟
باأن  يل  ا�سمحوا  اللقاء،  هذا  ختام  يف 

اأوجه ثالث ر�سائل هي كالتايل:
ال��ر���س��ال��ة الأول������ى، ل���ويل الأم���ر 
ال�سريفن وويل  خادم احلرمن 
العهد: جزاكم  وويل ويل  عهده 
اهلل ع���ن اأم��ت��ك��م وب��ل��دك��م خ��را 
وج���ع���ل م���ا ت��ب��ذل��ون��ه يف م��ي��زان 

ح�سناتكم.
الر�سالة الثانية، لكل م�سوؤول يف 
ال��دول��ة: تذكروا ق��ول اهلل �سلى 
وك��ل  راع  كلكم  و���س��ل��م  عليه  اهلل 
م�سوؤول عن رعيته فاأدوا الأمانة 

واحفظوا امل�سوؤولية .
واأم:  اأب  لكل  الثالثة،  الر�سالة 
اعلموا اأنكم م�سوؤولون عن حفظ 
فطرة اأولدكم وعن وقايتهم من 

النار وعن رعايتهم.
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إعالم

احلوارية  الرامج  اأ�ساهد  حينما  والتوتر  القلق  ينتابني  ما  كثرا 
يف العديد من الف�سائيات، وهو ما يدفعني اإلى تغير القناة و�سط 

اإح�سا�ص غامر بالغ�سب والإحباط.
بالأحرى  اأو  احلوارية  الرامج  هذه  يف  النقا�سات  حتولت  لقد 
تاهت  ال��ذي  العقيم  واجل��دال  وال�ستم  لل�سب  �ساحة  اإل��ى  اخلالفية، 
الذوق  وقواعد  ال�سحفية  للممار�سة  املهنية  املعاير  كل  خ�سمه  يف 

واملنطق ال�سليم .
وبالرغم من اأن ال�سكل احلواري هو املميز لهذه الرامج، فاإنه 
اأ�سا�سيات احلوار الهادف الذي  اأبعد ما يكون من  يف واقع الأمر هو 
ميثل جوهر الر�سالة الإعالمية، والذي نفتقده ب�سفة بارزة وجلية 

يف خمتلف املجالت املرتبطة بحياتنا اليومية.
فمثال جند اأن العديد من الدرا�سات الجتماعية والنف�سية قد 
الزوجن، كان  الأ���س��رة، وخا�سة بن  داخ��ل  انعدام احل��وار  اأن  اأثبتت 
ب�سكل  ن�سبته  ارتفعت  التي  الطالق  تف�سي ظاهرة  الأه��م يف  ال�سبب 

مفزع خالل العقد الأخري يف اأو�ساط جمتمعاتنا.
وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه يف هذا الإطار هو: ما فائدة ال�سخب 

واجلدال والتنازع والرتا�سق اللفظي يف الف�سائيات؟ 
الأكيد اأن هذا الأمر �سيزيد من حدة التوتر واخلالف الذي ل 
اإل التخلف والعنف والكره  جدوى منه، فغياب احلوار ل ينتج عنه 

والنزاعات.
اأ�سا�س  احل��وار  جعل  قد  الإ�سالمي  ديننا  اأن  العجيبة  واملفارقة 
ر�سالته التي مالأت الدنيا رفقا ورحمة وتطورا يف كل امليادين، ولكن 
لالأ�سف اأ�سبح الكثر من النا�س يف ع�سرنا احلايل يعر�سون عن هذا 
فيه  يفرط  ل  و  به  يتم�سك  الغرب  بينما جند  ويتجاهلونه  احل��وار 

ويعتمد عليه يف بناء م�سرته احل�سارية امل�ستمرة.
ولإرج�����اع م��ك��ان��ة احل����وار يف جم��ت��م��ع��ات��ن��ا، ي��ج��ب ع��ل��ى و�سائلنا 
الإعالمية اأن تغر يف اأ�سلوب عملها من خالل انتهاج طرق جديدة 
وكيفيات  احلوارية  لراجمها  املختلفة  امل�سامن  ت�سكيل  يف  وفعالة 
الأ�سا�سية  اأولوياتها  و�سمن  احل�سبان  يف  اآخ��ذة  للجمهور،  تقدميها 
خدمة املجتمع ل غر، عر ن�سر ثقافة احلوار البناء واجلاد الذي 
ينبذ ال��ع��ن��ف وال��رف�����س ل��الآخ��ر وي�����س��ه��م يف ال��ق�����س��اء ع��ل��ى  ظ��اه��رة 
ال�ستبداد يف الراأي، التي طاملا جعلت احلق ي�سيع  يف متاهات الباطل 

وفر�س الذات .

البرامج الحوارية..
إلى أين؟

لحظة تأمل

د. عمر إبراهيم بوسعدة
obousada@kku.edu.sa

�سرحت الن�سخة الأمريكية من قناة 
اجلزيرة ما يقارب من 100 موظف 
بح�سب و�سائل الإعالم الأمريكية.

اإن  م����ا�����س����ب����ل،  م����وق����ع  وق��������ال 
 the وبرنامج  الريا�سية  ال��رام��ج 
stream    الذي يعتمد على و�سائل 
اأكر  الجتماعي، حتمال  التوا�سل 

اخل�سائر.
من  الأول  الت�سريح  هذا  ويعد 
اأو�سع لتقلي�س حجم القناة  عملية 
التي اأطلقت منذ عام وف�سلت القناة 
يف اج����ت����ذاب امل�������س���اه���دة امل��ت��وق��ع��ة، 
حيث انخف�س عدد امل�ساهدين اإلى 
كان  ال��ذي  الأ�سلي  العدد  من  اأق��ل 
التي   Current TV ق��ن��اة  ي�ساهد 
ا���س��رتت��ه��ا ال��ق��ن��اة ل���دخ���ول ال�����س��وق 

الأمريكي. 
وكانت القناة التي باعها مر�سح 
الرئا�سة الأمريكي ال�سابق اآل جور 
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اإلى ال�سبكة القطرية، جتتذب اأكر 
امل�ساهدين احلايل  من �سعف عدد 
وه���و ي����دور ح���ول م�����س��اه��د بح�سب 

موقع هافينجنت بو�ست.
 واأ�����س����ارت ج���ري���دة ن��ي��وي��ورك 
ل جتتذب  اجلزيرة  اأن  اإل��ى  بو�ست 
الفئة  يف  م�ساهد  اآلف  خم�سة  اإل 
املعلنون  ي�ستهدفها  التي  العمرية 
من 25 اإلى 54 �سنة، مبينة اأن تلك 
الأرقام يف ال�سوق الأمريكي ت�سمى 
�سركة  اأن  »خد�سة �سغرة« لدرجة 
القناة يف تقريرها  نيل�سن ل تذكر 

املتخ�س�س.
واأ����س���ارت رئ��ي�����س��ة ال��ق��ن��اة كيت 
»ل  املوظفن  اأن عدد  اإل��ى  اوبريان 
اأك��ر من 800 عر الوليات  ي��زال 
امل��ت��ح��دة« يف ر���س��ال��ة اإل��ك��رتون��ي��ة مت 
خ�سارة  خ��الل��ه��ا  اأع��ل��ن��ت  ت�سريبها 

الوظائف للعاملن بالقناة.
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وزارة اإلعالم تطالب الصحف اإللكترونية 
بإشهار رؤساء التحرير

والإع��الم مالك  الثقافة  وزارة  طالبت 
اإ�سهار  ب�سرورة  الإلكرتونية  ال�سحف 
ا����س���م امل����ال����ك ورئ���ي�������س ال���ت���ح���ري���ر م��ع 
مبوقع  ب��ارز  مكان  يف  التوا�سل  و�سيلة 
اإ�سهار  اأن عدم  ال�سحيفة، م�سددة على 
ال�سحيفة  وم���ال���ك  ال��ت��ح��ري��ر  رئ��ي�����س 
يف م��ك��ان ب����ارز، ي��ع��د خم��ال��ف��ة وف��ق��ا ملا 
للن�سر  التنفيذية  ال��الئ��ح��ة  ت�سمنته 

الإلكرتوين.
ون����ق����ل����ت ����س���ح���ي���ف���ة »ال������وط������ن« 
الإع����الم  اإدارة  م��دي��ر  ع���ن  ال�����س��ع��ودي��ة 
الثقافة  ب����وزارة  الإل���ك���رتوين  وال��ن�����س��ر 
والإع���الم ط��ارق اخل��ط��راوي، قوله اإن 
اإح��دى  متثل  ال��ذي  التفاعلي  الإع���الم 
يتطلب  الإلكرتونية،  ال�سحف  �سوره 
و�سع هذه البيانات بحيث تكون متاحة 

لالأفراد واجلهات التجارية وللقطاعات 
ما  ومناق�سة  للرد  الر�سمية  اخلدمية 
اأنه  كما  ال�سحف،  هذه  يف  عنهم  يكتب 

من حق القراء معرفة من يكتب لهم.
وع���ن ن���وع ال��ع��ق��وب��ات ال��ت��ي ميكن 
قال  املخالفة،  ال�سحف  على  اإيقاعها 
عقوبة  تبقى  العقوبة  »اإن  اخل��ط��راوي 
مهما كان حجمها ويرتك تقرير نوعها 

للجنة املخت�سة«.
دقيقة  اإح�سائية  توجد  »ل  وتابع 
ل��ل�����س��ح��ف الإل���ك���رتون���ي���ة ت�����س��م��ل غر 
امل��رخ�����س م��ن��ه��ا، ل��ك��ن امل��رخ�����س منها 
اأن  كما  اإل��ك��رتون��ي��ة،  �سحيفة   700 ه��و 
�سحيفة   35 ط�����اول  امل����وؤق����ت  احل���ج���ب 
اإلكرتونية ب�سبب عدم ت�سحيح و�سعها 
حل�����ن ح�������س���ول���ه���ا ع���ل���ى ال���رتخ���ي�������س 

اأن  واأك���د  ال��ن�����س��اط«.  مل��زاول��ة  النظامي 
جميع  تلزم  الإل��ك��رتوين  الن�سر  لئحة 
الواردة  الإلكرتونية  الأن�سطة  اأ�سحاب 
يف امل�����ادة اخل��ام�����س��ة وه����ي ال��ت��ي تن�س 
اأ����س���ك���ال ال��ن�����س��ر الإل���ك���رتوين  اأن  ع��ل��ى 
�������س ل��ه��ا وه����ي ال�����س��ح��اف��ة  ال���ت���ي ُي���رخنّ
الإل���ك���رتون���ي���ة، امل���واق���ع الإل��ك��رتون��ي��ة 
ل�����و������س�����ائ�����ل الإع���������������الم ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة 
)ال���ت���ل���ف���زي���ون، الإذاع�����������ة، ال�����س��ح��ف، 
التجارية،  الإعالنات  املجالت(، مواقع 
البث  وامل�سموعة،  املرئية  امل��واد  مواقع 
اأخبار،  )ر�سائل،  املحمول  الهاتف  عر 
اإع���الن���ات، ���س��ور(، وال��ب��ث ع��ر ر�سائل 
اأخ������رى )ر����س���ائ���ل، اأخ����ب����ار، اإع����الن����ات، 
اأو�ساعهم  ت�سحيح  على  العمل  �سور(، 
هذه  ن�سر  تاريخ  من  اأ�سهر  �ستة  خالل 

الالئحة، واأن من مل يبادر اإلى ت�سحيح 
املقررة يعد خمالفا  املدة  و�سعه خالل 

لأحكام النظام وهذه الالئحة.
وقال اإن املهلة الت�سحيحية انتهت 
منذ عام 1432 ه� )2011( ومت متديدها 
عدة مرات اإلى ربيع الآخر لعام 1435، 
وه���ي م���دة اأك����ر م��ن ك��اف��ي��ة لل�سحف 
العمل  الراغبة يف  اجل��ادة  الإلكرتونية 

وفق الأ�سول املهنية.
وزارة  �����س����روع  م����ع  ذل�����ك  وي����اأت����ي 
ال���ث���ق���اف���ة والإع�����������الم ال�������س���ع���ودي���ة يف 
للمواقع  ومراقبتها  اإجراءاتها  ت�سديد 
الإل�����ك�����رتون�����ي�����ة، ل����س���ي���م���ا ال�����س��ح��ف 
الإل���ك���رتون���ي���ة امل��رخ�����س��ة يف حم��اول��ة 
مل��واج��ه��ة ال�����س��ائ��ع��ات ال��ت��ي ت��ن�����س��ر عر 

ال�سبكة العاملية عن اململكة.

رسالة ماجستير تكشف ضعف »الجزيرة أمريكا« تسرح  100 موظف
اهتمام الصحف اليابانية بالمملكة

ناق�ست جامعة امللك �سعود موؤخرا ر�سالة ماج�ستر للطالبة نهى اأبو 
الفرج بق�سم الإعالم تناولت فيها »�سورة اململكة العربية ال�سعودية 
اإل��ى  ال��درا���س��ة  هدفت  حيث  حتليلية«  درا���س��ة  اليابانية:  ال�سحف  يف 

ا�ستجالء �سورة اململكة يف ال�سحافة اليابانية.
 وقد اختارت الباحثة دولة اليابان ملكانتها العاملية اإذ تعد ثالث 
القت�سادية وعالقتها  العامل من حيث مكانتها  م�ستوى  دولة على 
التي  نوعها  من  الأول���ى  ال��درا���س��ة؛  من  يجعل  مبا  باململكة،  القوية 

تتناول �سورة اململكة يف ال�سحافة اليابانية حتديدا. 
ال�سورة  درا���س��ة  يف  التو�سع  ح��ول  الباحثة  تو�سيات  ومت��ح��ورت 
اأطول وو�سائل  الذهنية للمملكة لدى الراأي العام الياباين لفرتات 
اإلى توجيه الباحثن  اإعالمية متنوعة مثل املرئية منها، بالإ�سافة 
كوريا  الأخ��رى مثل:  الآ�سيوية  ال��دول  اململكة يف  درا�سة �سورة  اإل��ى 
لل�سحفين  ال�سماح  ج��ان��ب  اإل���ى  لقلتها،  ن��ظ��را  وال�����س��ن  وم��ال��ي��زي��ا 

الأجانب وخا�سة اليابانين بزيارة اململكة ورفع القيود عنهم.
 واأخرا تطوير خدمات وكالت الأنباء ال�سعودية لتقدمي ن�سرة 

اأ�سبوعية باللغة اليابانية وتوجيهها للقراء اليابانين.



إعالن

للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(

0555832030
إيميل
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ثقافة

نظمتها لجنة اإلبداع بقسم اللغة العربية

أصبوحة شعرية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة
أحمد العياف 

اأق���ام���ت جل��ن��ة الإب�������داع يف ق�����س��م ال��ل��غ��ة 
الإن�سانية  الآداب والعلوم  العربية بكلية 
اأ���س��ب��وح��ة �سعرية  ب��اجل��ام��ع��ة، م���وؤخ���را، 
ل���ع���دد م����ن اأع���������س����اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س 
ب���اجل���ام���ع���ة، ����س���ارك ف��ي��ه��ا خ��م�����س��ة من 
اآخ��ر  وم��ن  ن�سو�سهم  ب��اأج��م��ل  ال�سعراء 
بح�سور  ال�����س��ع��ر،  بع�سهم من  ك��ت��ب  م��ا 
العربية الدكتور عبد  اللغة  رئي�س ق�سم 
الرحمن املح�سني، الذي �سارك اأي�سا يف 

الأ�سبوحة. 

 الشاعر البارقي
الإب���داع  جلنة  اأم��ن  الأ�سبوحة  ا�ستهل 
اأب����و ط��ال��ب مرحبا  اإب���راه���ي���م  ال��دك��ت��ور 
ب��ال�����س��ع��راء واحل�����س��ور، ث��م دع���ا اجلميع 
اإل�������ى ال�����دخ�����ول يف ف�������س���اء ال��ق�����س��ي��دة 
م�����س��ت��ه��ال ت��ق��دمي��ه ل��ل�����س��اع��ر ال��دك��ت��ور 
ع��ب��د ال��رح��م��ن ح�����س��ن ال���ب���ارق���ي ب��ق��ول��ه 
حم�����اورا اإح�����دى ق�����س��ائ��ده ال��ت��ي حتمل 
ع���ن���وان غ���ي���داء »غ���ي���داء ه����ذا ال��ب��ارق��ي، 
كب�سمة  واأت������ى  ال���ف���ن���ون،  ت��ع��ل��م��ه  ك���ان���ت 
عا�سٍق، يرنو، ويعزف حبها يف كل زاويٍة 
العيون،  يف  تقطر  حب  غ��ي��داوؤه  �سجون، 
تعلمون؟،  هل  اجلنون،  يف  ي�سافر  ع�سٌق 
واأمنيٌة وحلٌن  اأم��ٌل  البارقي،  غيداء هذا 
ال�ساعر  ثم ا�ستهل  اللحون«.  غر  رائ��ع 
البارقي،  ح�سن  الرحمن  عبد  الدكتور 

قراءاته بق�سيدة غيداء ومنها:
»غيداء ليتك تعلمن ! 
حتى القوايف ال�سائمات

عن العيون عن الثغور عن اللحون
باتت تراودين 

لتغم�س حريف املكلوم 
يف طهر اجلنوْن! 

غيداء ليتك تعلمن!
حتى الثلوج 

اجلاثيات على دمي..
حتى احلروف

املطرقات على فمي..
نه�ست تغرد ت�سطلي 

األقا تزنبق 
يف جبينك مل تلوْثه الظنوْن!

غيداء ليتك تعلمن!«.

ث��م ق���راأ ال�����س��اع��ر ال��ب��ارق��ي، ن�سن 
اآخرين، الأول بعنوان »اأتيت« ومطلعه:

»اأتيَت وقلبي لياٍل اأيامي..
لأجلك اأُْهرُق جفَن الليايل الأرمْل

واأنق�س ن�سجي طقو�س اليباْب
واأغزُل �سحرا كما مقلتيك..

و اأُعنُق يف همهمات ال�َسَحْر

وال����������ث����������اين ب�������ع�������ن�������وان »ط������ي������ف« 
وفيه يقول:

»اأَعيدي الهْم�س
بالرم�ِس الوريِف 

بي الأم�َس و�سُ
ريِف       يف �َسَفِة الطَّ

اإذا ما غاب هم�ُسك  عْن وريدي 
َع ُمْطِرًقا َعَتَب الأ�سيِف«. َتلَفَّ

الشاعر المحسني
اأب��و  الأ���س��ب��وح��ة  قدم عريف  ذل���ك  ب��ع��د 
»على  بقوله  املح�سني  ال�ساعر  ط��ال��ب، 
من  ير�سم اأن�سودًة  ك��ان  عا�سفٍة،  رم�س 
األ���ق، وي��رف��ع فيها ���س��راع ال��ن��دى، يقاوم 

ج����رَح ال��ق��ب��ي��ل��ة، ي��رف�����س ���س��ي��ق ال��ن��زق، 
م�سى  ونبٌت  الربيع،  اأمنيات  حرفه  ويف 
اأيها  اأيا  كال�سياء،  ين�سره  ال�سدَق،  يزرع 
املح�سني، ت�سامى ن�سيدك �سار يبدد ظلَم 

النفو�س، وي�سعُل �سمعته يف الغ�سق«.
وقراأ ال�ساعر الدكتور عبد الرحمن 
ق�سيدة  »هوام�س  �سعره  م��ن  املح�سني 
حن  �سنعاء  عن  ال�سمال«  تغريبة  على 
قبل  �سعري  مهرجان  يف  م�ساركا  زاره���ا 

اأعوام:
»ومن �سرفة للزمن

ها.. تطل �سنعاء 
با�سمة كاملطر

تبدت كاأحبولة 
للوداد املوثق باملاء وراء

هنا..
كان للروح ق�ستها
كان للروح غ�ستها

....
ليتني كنت روحا من امل�س

ح�����ن زم�������وا رح����ال����ه����م����وا ب���اجت���اه 
ال�سمال

ليتني كنت »حجر بن مرة«
اأو كنت »يعرب«،

اأو كنت روحا من امل�س
اأحب�سهم فيما هنا 

مبدار الهوى والرتاث املبن
 يا ل�سقوتهم حن جازوا 

جنانا من اليْمن حولهموا
وويلمها 

ترتك الغانيات فيما هنا
وترحل للوهم 

يف هاويات ال�سمال«.

ق�سيدة  املح�سني،  ال�ساعر  ق��راأ  ثم 
»احلالج على ماأدبة فقر«، قول فيها:

» اأهال.. وتقدم..
ل �سيء يقي وجه الدار

وما يف اجلبة 

اإل الريح ال�سافية الآثار
اأهال ل �سيء

ول خيل لنا ننحرها لكن
اأهال بالقادم من تلك الأغوار

* * *
ما حويل اإل ما تب�سر »عيناك«

جدار.. و�سفار.. و�سغار.
واملدية �سدئت 

من ع�سف الفقر عليها
ورماد القدر النافر 

�سار هباء..«.

الشاعر الحازمي
ال����دك����ت����ور حم��م��د  ال�������س���اع���ر  دور  وج������اء 
احل�������ازم�������ي، ال���������ذي ق�������ال ف����ي����ه ع���ري���ف 
الأ�سبوحة ال�ساعر اأبو طالب«هو كاملطر، 
ي��ن�����س��اُب م��ن��ه ال���ق���ول ع���ذب���ا ك��ال��ن�����س��ي��م، 
يف  يقولها،  حن  الكلماُت  تتعانق  ونافعا، 
ويظلُّ  ال��ِع��َر،  مت��ل��وؤه��ا  امل��ح��م��ود  �سدقها 
واإمي��ان��ا،  ُح�سناً  نهجها،  للمحبة  ير�سم 
يخالطها  ك���ي حت��ي��ا،  الأ����س���م���اُع  ت��ت��ل��ه��ُف 
ن���دى الإخ���ال����س، اآي����ات ال�����س��ف��اء، وينر 
..؛ حزمَت  يا ح��ازم��ينّ ال���درر،  يف جوانبها 
يف  ف�سموَت  الهوى،  خمالطة  عن  نف�َسَك 

عن الب�سْر«.
حممد  الدكتور  ال�ساعر  اأن�سد  ث��م   
احل������ازم������ي، ع�������ددا م�����ن ق�������س���ائ���ده م��ن 
ذك��ري��ات��ه م���ع ع���دد م���ن ال�����س��ع��راء منهم 
ال�ساعر الدكتور حممد بن علي العمري، 
وال�ساعر امل�سري الدكتور مروك عطية 
كتابا  ل��ه  اإه��دائ��ه  �سرح فيها ق�سة  ال���ذي 
من كتبه �سغر احلجم واآخر كبرا من 
يف  ف��از  ق��د  ك��ان  التدري�سية  املناهج  كتب 
ال�سف  مناهج  لإع���داد  م�سر  يف  م�سابقة 
���س��وى  ل مي��ل��ك  ول��ك��ن��ه  ال���ث���ان���وي  الأول 
ن�سخة واحدة فكتب على غالفه )عارية( 
لكي يعيده الدكتور احلازمي بعد قراءته 
فكتب  لل�سعر  جميال  مو�سوعا  فوجدها 

له مفاكها:

»ُحييَت يا مروك األف حتية
وال�سكر اأ�سعاف التحايا تاليا

وافى الكتابان اللذان بعثتُم 
بهما اإيلَّ ونعَم ما وافانيا

فوجدُت نبع العلم من عايل الذرا
يجري واأنهلني فراتاً �سافيا
فطفقُت اأر�سفه كعلنِّة �سامًي

طوراً اأم�سية وطوراً غاديا
...

اأهاًل واإجالل كتابي �سيخنا
�سيٌخ وجنٌل يخطران تواليا

َل يف مدار�س فتيٍة  �سيٌخ ترجنّ
وفتاه يرقى بالأئمة عاليا

فعجبُت من هذا ومن نحٍو بدا 
يجري من الأدب الرفيع �سواقيا«.

 
ث���م ق���ال ال�����س��اع��ر ال��دك��ت��ور حممد 
مو�سوع  اإل���ى  وم�سرا  ي��ا  م��ورِّ احل��ازم��ي، 
اإعارة  الإعارة، وكيف جعل الكتاب الكبر 

وال�سغر اإهداًء:

»ومن العجيب كذلكم يا �ساحبي
اأمٌر فاأرجوك التقبنّل را�سيا

األب�ستم املولوَد ثوب هدية
اأما الكبر فجاء يبكي عاريا

فا�سلْم فليتك كال�سغر ك�سوته
اأو�سكُت اأعطيه الغداة ردائيا«.

ال���دك���ت���ور م����روك  وق�����د رد ع��ل��ي��ه 
ما  اأنه  ومو�سحا  ال�سبب  معلال  بق�سيدة 
فعل ذلك اإل لندرة الكتاب، واأنه ل ميلك 
قيل  ما  اأجمل  من  هي  ق�سيدة  يف  �سواه، 
اأمتعْت احل�سور  ال��ت��ي  ال��ر���س��ائ��ل  اأدب  يف 
ب��ج��م��ال��ه��ا وب�����س��ح��ر اأ���س��ل��وب احل���ازم���ي يف 

ال�سرد والإن�ساد.

الشاعر الدرويش
ع���ق���ب ذل�����ك ق�����دم ع����ري����ف الأ����س���ب���وح���ة 
يا�سر  ال��دك��ت��ور  �سوريا  �ساعر  اأب��وط��ال��ب، 

»ق��ادٌم يحمُل يف كفيه  بالقول:  الدروي�س 
كانت  عندما  دم�����س��َق،  ب�ساتن  م��ن  وردْة، 
اآه يا جرح  ْة،  ريا�سا وجمال ون��زارا وم��ودَّ
�سوريا،  دمنا،  يف  غ��ائ��راً  نزيفا  يا  الأ���س��ى، 
، فمن مي�سح عنك  اأن��ِت من علمنا احل��بَّ
ْة، اأي��ه��ا ال��دروي�����س  احل����زَن يف م���وٍت و����س���دَّ
ماذا؟، اأيها العازُف ماذا �ستغننّي، غ�سة يف 

احللق اأم يف ال�سدر نهده؟!«. 
دروي�س  الدكتور  �سوريا  �ساعر  وب��داأ 

بق�سيدة »�سهيٌد باأمة« قال فيها:
»لعلي باخع نف�سي
على اآثارهم اأ�سفا

رجال من بني قومي
�َسَروا بنفو�سهم �سرفا

وقالوا للردى جئنا
فال واهلل ما وقفا
ول واهلل ما خاروا

ووجه املوت قد َن�ِسفا
رجال ي�ستحيل املوُت

عند قتالهم َطَرفا
فما ُتغني جاللته

اإذا كانت لهم هدفا
رجال ي�سقط التاريخ

عند نعالهم ِك�سفا
رجال ت�ستحيل ال�سم�ُس

عند وجوههم ُنَتفا
رجال ي�ستقيم النُّون

حتت ِزنادهم األفا
وكاٌف َقبلَها هزَّت

عرو�ساً، ثبنّتت ُخلَفا
موا قيداً رجال حطنّ

وقالوا للطغاة: كفى«.

ث���م اأع��ق��ب��ه��ا ال���دروي�������س ب��ق�����س��ي��دة 
اأخرى بعنوان »اإلى متى؟!« ومطلعها:

»ما يل اأرى العراِت منَك َتَرقُق؟ 
اأم ما لقلِبَك كل حٍن يخفُق؟

يا قلُب ما لَك قد �سِرقَت بدمعٍة؟ 
قد كان عهدي فيك اأن ل َت�سَرُق«.

الشاعر اللتيني
الأ�ستاذ  مع  الأ�سبوحة  خامتة  وكانت 
الدكتور  ق��دم��ه  ال���ذي  اللتيني،  يحيى 
اأبو طالب فقال »هو يحيا يف ال�سراين 
ط��م��وح��ا، ح���ام���اًل اأح���الم���ه يف ���س��ره، 
وعبر القرية الأنقى، بجنبيه �سفوحا، 
و�سفاء  خال�ٌس،  ح��بٌّ   ، ال���ريُّ عطرها 
ال��ف��ط��رة الأح���ل���ى ل�����س��ان��ا ن��اب�����س��ا ع��ذب��اً 
النف�س  ي��ب��ع��ث  »ي��ح��ي��ى«  اإن  ���س��م��وح��ا، 
واأمانيه  متناً،  احل���رَف  وي��زي��ُن  �سبابا، 

�سروحا«.

اللتيني،  يحيى  ال�ساعر  ق��راأ  وق��د 
عددا من مقطوعاته ال�سعرية منها:

»اأحب النا�س والوطنا 
واأر�سى القاع يل �سكنا 

اأهز غ�سون ذاكرتي 
فُت�سقط يفنّ ما حِزنا 

األوم الغ�سن مهرتيا 
ودمع العن اأغرقنا 

األ يا غ�سن ذاكرتي  
األ�ست احلافظ الكِننا؟! 

اأتف�سحني وتبكيني؟! 
اأمام اخِللنّ بل علناً  

فرد بقوِل منت�سر : 
اأما حركَت ما �سكنا؟!«

اأخ���رى،  ق�����س��ي��دة  اللتيني  واأل���ق���ى 
قال فيها:

»مات جنينا يف ظلمة اأمه
ما اأ�سعد هذا املوت واأزكاه!

مل يعرف ذل العربينّ ومل
يطرب زيفا حن مدحناه

ما عرف الدنيا 
ما عرف مغبتها.. ما اأهناه!

ما اأنعم عينيه جنينا
ل �سوت الغرب يجلجل مغناه

طلَّ على الدنيا فا نفجعت
روح الطهر وفا�ست منه مناه«.
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تقنية

ريتويت

ق��ب��ل اأ���س��ب��وع��ن، حت��دث��ت ع���ن ن��ظ��ام ال��ت�����س��غ��ي��ل XP وك��ي��ف ق��ام��ت 
على  امل�ستهلكن  اإجبار  يف  منها  رغبة  وفاته  باإعالن  مايكرو�سوفت 
التحول اإلى نظامها الأحدث Windows 8 ولكن ما مل نتحدث عنه، 
اأحقية مايكرو�سوفت يف اإجبارنا نحن امل�ستهلكن على التغير لنظام 
اأحدث من عدمه، اأم اأحقيتنا نحن من ندفع، يف الجتاه نحو اأنظمة 
ت�سغيل اأخرى وبتكاليف اأقل لتكون بديال يف �سبيل موا�سلة ا�ستخدام 
هذين  نف�سه  �ساأل  منا  فمن  اأط��ول،  عمرا  لتعي�س  القدمية  اأجهزتنا 

ال�سوؤالن؟ رمبا ل اأحد.
مع  وت��زام��ن��ا  الهندية،   Tamil Nadu ن���ادو«  »تاميل  ولي��ة  يف 
انتهاء دعم Windows Xp، اأعلنت اإدارة تقنية املعلومات يف الولية، 
الأمثل  البديل  ه��و   Linux الت�سغيل  نظام  اأن  م�سن،  تفكر  وبعد 
جلميع اأجهزة الكمبيوتر احلكومية يف الولية نظرا لقدمها ولعدم 
اإمكانية تغيرها دفعة واحدة ب�سبب التكاليف الباهظة التي �ستلحق 

مبيزانية الولية.
تاميل  يف  املعلومات  تقنية  اإدارة  ق��ررت  ت��ردد،  دون  وم��ن  لذلك 
نادو، اأن ل رجوع ملايكرو�سوفت، واأنه على ال�سركة اأن تعلم جيدا باأن 
امل�ستهلك اليوم، غنيا كان اأم فقرا، هو اأوعى من اأن تنطلي عليه حيل 
مايكرو�سوفت يف ت�سويق اأنظمتها اجلديدة، فقد انقلب ال�سحر على 

ال�ساحر ولو يف ولية �سغرة يف اأق�سى �سبه القارة الهندية.
اأكاد اأجزم باأن الكثر من دول العامل الثالث، والرابع اإن وجد، 
�ستحذو حذو »تاميل نادو« ولن تقبل باأن تكون لقمة �سائغة لطمع 
الأق��ل  البديل  الفور  على  جتد  حتى  �ستقاوم  بل  الكرى،  ال�سركات 
املفرط حتى  ال�ستهالك  و�سيا�سة  الإجباري  التغيري  بدل من  ثمنا 
التخمة التي تفر�سها ال�سركات من فرتة اإلى اأخرى، لي�س من باب 
لت�سبح  �سركات كرى  للم�ساعدة يف منو  واإمن��ا   امل�ستهلك  م�سلحة 

اأكر.
من  وم��ن  ن��ادو«  »تاميل  فر�سية  �سحة  �ستثبت  القادمة  الأي���ام 
الدول الفقرة الأخرى �ستحذو حذوها لت�ستفيد من فائ�س اأموالها 
يف تنمية �سعوبها وحتويلهم اإلى منتجن بدل من م�ستهلكن فقط 

ي�ست�سلمون اإلى نظريات الربح ل التطوير.
ت�سدي تاميل نادو يجب اأن يكون ثورة �سد دعاة التطوير املغلف، 
خ�سو�سا و�سط الدول التي حتتاج بع�س مدنها وولياتها اإلى ت�سخر 
ميزانياتها يف ما هو اأهم بدل من جماراة مو�سة التغير غر املفيد 
ن�سر  ذلك  ومع  اليومية  حياتنا  يف  الباهظة  بتكاليفها  نعرتف  التي 

عليها من باب املظهر وتطبيق مبداأ »نحن مع اجلديد«.

ثورة ضد االستنزاف

حسن أحمد العواجي

»ممنوع كتابة الرسائل أثناء 
القيادة«.. براءة اختراع ألبل

ح�سلت �سركة »اأبل« على براءة اخرتاع لنظام جديد مينع م�ستخدمي اأجهزتها 
الذكية، من كتابة الر�سائل اأثناء قيادة ال�سيارة.

وتعد كتابة الر�سائل الن�سية من اأكر الأ�سباب التي ت�ستت انتباه ال�سائقن 
اإلى احل��وادث يف الطرقات، وتفيد درا�سة  اأثناء قيادة �سياراتهم، مما قد يوؤدي 
�سابقة اأن ت�ستت انتباه ال�سائق يعد �سببا لأكر من 80% من احلوادث، مما دفع 
الأجهزة  ا�ستخدام  حظر  اإل��ى  العامل  ح��ول  القانون  تنفيذ  جهات  من  العديد 

املحمولة اأثناء القيادة.
وت��ق��وم ب���راءة الخ����رتاع على اآل��ي��ة تقفل اجل��ه��از ال��ذك��ي اخل��ا���س ب�سائق 

ال�سيارة، بحيث متنعه من اإجناز بع�س املهام مثل كتابة الر�سائل.
وت�ستفيد براءة الخرتاع هذه؛ من نظام لتحليل احلركة، واآخر لتحليل 
باكت�ساف وجود  Scenery Analyze، حيث يقوم نظام حتليل احلركة  امل�سهد 
باكت�ساف  الآخ��ر  النظام  يقوم  ال�سيارة، يف حن  داخل  الذكي  م�ستخدم اجلهاز 
هاتفه  قفل  ليتم  القيادة  عجلة  خلف  موجودا  اجلهاز  م�ستخدم  كان  اإذا  فيما 

ومنعه من كتابة الر�سائل، يف تلك احلالة.

 Galaxy ك�سفت �سركة �سام�سوجن الكورية موؤخرا عن اجليل الثاين من هاتفها الذكي
Beam 2 املزود بجهاز اإ�سقاط �سوئي )بروجيكتور(.

وي�سم Beam 2، �سا�سة بقيا�س 4.66 بو�سة تعمل بدرجة و�سوح تبلغ 480×800 
بك�سل، وهي نف�ص درجة و�سوح ال�سور التي يعر�سها جهاز الإ�سقاط ال�سوئي املدمج 
به، وميلك جهاز الإ�سقاط ميزة ت�سحيح الألوان تلقائيا لتتنا�سب مع خلفية العر�ص، 

ليكون مبقدوره تقدمي �سور بدرجة �سفافية منخف�سة وبتباين عال.
1.2 غيغاهرتز،  Beam 2 مزود مبعالج  رباعي النواة ب�سرعة  اإ�سافة لذلك فاإن 
قابلة  داخلية  تخزين  ذاك��رة  اإل��ى  اإ�سافة  غيغابايت،   1 �سعتها  ع�سوائي  و�سول  وذاك��رة 

.Micro SD للزيادة عر بطاقة ذاكرة من نوع
ودعمت �سام�سوجن هاتفها اجلديد بكامرا خلفية تبلغ دقتها 5 ميجابك�سل قادرة 
املعروف   4.2.2 اأندرويد  ت�سغيل  بنظام  وزودت��ه   ،FullHD بدقة  الفيديو  ت�سجيل  على 

اخت�سارا با�سم »جيلي بن«.
ويتميز Beam 2 بوزن منخف�س ل يتجاوز 165 غراما تقريبا، و�سمك 11.6ملم، 
2600 ميلي اأمبر/ اأن �سام�سوجن اأكدت تزويده بهيكل معدين، وبطارية �سعتها  رغم 

�ساعة.
ومل تك�سف ال�سركة عن موعد حمدد لطرح Beam 2 يف الأ�سواق لكنها اأكدت اأنه 

�سيكون يف الأ�سواق ال�سينية قريبا جدا ومن ثم يف الأ�سواق العاملية.

هاتف جديد مزود ببروجكتور من سامسونج
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الرأي الجامعي

ال تسكت 
وال تكتم

مالك الشمراني
طالبة في كلية
العلوم الطبية

التطبيقية للبنات ببيشة

ه��ن��اك اأوق�����ات ن��ح��ت��اج فيها 
لكننا نخاف  نتكلم،  اأن  اإل��ى 
�سنقوله،  ال��ذي  الكالم  من 
اأو نخ�سى من ردة فعل من 
ح��ول��ن��ا ف��ن��ع��ود ون���ق���ول: ل، 
نتكلم  اأو  اأف�����س��ل،  ال�سكوت 
ون����واج����ه ال���ن���ا����س ب��ك��الم��ن��ا 
كالمنا  ي��ت��ق��ب��ل��وا  اأن  ف���اإم���ا 
يناق�سونا  اأو  ب��ه  وي��ر���س��وا 
وي�����ك�����ر ال������ك������الم وي����ك����ون 
ويف  م�سكلة.  اأك���ر  كالمنا 
اأوق��ات نتكلم  املقابل، هناك 
فيها بق�سد اخلر ومن نية 
�سافية فيتحول كالمنا يف 
اأن��ه بق�سد  نظر من حولنا 

ثان وبنية خبيثة.
هكذا هي نظرة النا�س 
راأي  ننتظر  اإلى متى  ولكن 
ن��ع��ط��ل كل  اأو  ح��ول��ن��ا  م���ن 
�سيء يف حياتنا حتت مقولة 
والنا�س  ترحم  ما  النا�س   «
ما تر�سى«،  لذلك يجب اأن 
ل نربط حياتنا وم�ستقبلنا 
ب��ت��ف��ك��ر ال���ن���ا����س ورده������م، 
املهم اأن نكون مقتنعن مبا 

نعمل.
تكلموا  اأق���ول:  لذلك، 
اأن���ت  ال���ي���وم  ت�����س��ك��ت��وا،  ول 
ع���اي�������س وغ�������دا اأن�������ت غ��ر 
م�����وج�����ود، ق����ل م����ا ي��خ��ط��ر 
ح��اول  انتبه!  ولكن  ببالك 
خذ  اأح��������دا..  جت����رح  ل  اأن 
ورق���ة وقلما واك��ت��ب ك��ل ما 

يجول بخاطرك.
اأو  ال�������ورق�������ة  اح����������رق 
ت��ك��ت��م  ول����ك����ن ل  ���ع���ه���ا  ق���طنّ
بداخلك �سيئا لأنك �ستوؤثر 
يف نف�سك وتدمر تفكرك.

اأي�����������س�����ا مت������ر ع��ل��ي��ن��ا 
اأوق�������ات ن��ح��ت��اج ف��ي��ه��ا اإل���ى 
ال���ك���الم ول��ك��ن��ه ي�����س��ي��ع اأو 
ي����ك����ون ك���الم���ن���ا م����وج����ودا 
اأن  نعتقد  اأو  ت��رت��ي��ب،  دون 
اأو  منا�سب،  غ��ر  التوقيت 
اأن نتكلم. ولكن  نخاف من 
اإلى متى هذا اخلوف؟ نحن 
مل ي��ك��ت��ب ل��ن��ا اخل���ل���ود من 
اأجل اأن نختار متى نتكلم ؟ 

ويف اأي زمان ومكان ؟
 ل��ذل��ك ل ب���د م���ن اأن 
ن��ن��ت��ب��ه خل��ط��وات��ن��ا ون��ع��رف 
يكون  اأن��ه  والأه���م  طريقنا، 
ه����و ال�����س��ح��ي��ح ل���ق���ول اهلل 
ت��ع��ال��ى)وم��ن اأع���ر����س عن 
ذك�������ري ف�������اإن ل�����ه م��ع��ي�����س��ة 
يذكرك  اهلل  اذك��ر  �سنكا(.. 
ول  يحفظك  اهلل  واح��ف��ظ 
ت��ت��ع��ب ن��ف�����س��ك ب��ال��ك��ت��م��ان 
فائدة  لكالمك  يكون  فقد 
ويجب  بها،  ت�سعر  ل  واأن��ت 
اأن ترتك لك ب�سمة بقلوب 
النا�س لأنه �سوف ياأتي يوم 

يتذكرون فيه ما قلت.

ال��ذى  ال��ت��ط��ور  �سريع  الع�سر  ه��ذا  يف 
ن��ع��ي�����س ف��ي��ه اأ���س��ب��ح��ت م��ه��م��ة ت��رب��ي��ة 
الأب���ن���اء ع�����س��رة، وم���ع ك���رة الأم����ور 
ال���ت���ي ت�����س��غ��ل الآب������اء وم�����س��وؤول��ي��ات��ه��م 
امل��ت��ع��ددة اأ���س��ب��ح ال��و���س��ول اإل���ى نوعية 
م��ن ال��رتب��ي��ة تتفق م��ع ق��ي��م الإ���س��الم 
ومغرياته  الع�سر  وظ��روف  وتعاليمه 
اأم�������را ي���ح���ره���م، واأ�����س����ب����ح ال��ت��ح��ك��م 
يف ك���ل م���ا ي��ت��ع��ر���س ل���ه ال��ط��ف��ل منذ 
التلفزيون  من  �سواء  املبكرة  طفولته 
اأم الن���رتن���ت واأل���ع���اب ال��ف��ي��دي��و اأم���را 

ي��زال  ل  مهال  ول��ك��ن  م�ستحيل،  �سبه 
هناك اأمل واأمور يجب اأن نلتفت اإليها 
مع  تتنا�سب  تربية  اأبناءنا  نربى  لكي 
تعاليم ديننا وحتمل الطابع الع�سري، 

ومنها:
اعتبارهم  يف  الآب���اء  ي�سع  اأن   •
حياتهم  يف  اأول��وي��ات��ه��م  اأه����م  اأن 
ال��ع��م��ل ول  اأب��ن��اوؤه��م، فلي�س  ه��م 
اأه��م  الجتماعي  امل��رك��ز  ول  امل��ال 
من تربية الأبناء، فالأب املن�سغل 
اأن  يجب  واأع��م��ال��ه  با�ستثماراته 

احلقيقي  ال���س��ت��ث��م��ار  اأن  ي����درك 
والأم  اأب���ن���ائ���ه،  ت��رب��ي��ة  يف  ي��ك��م��ن 
والتزين  ب��الح��ت��ف��الت  املن�سغلة 
والأ�سدقاء  الأه��ل  مع  واللقاءات 
يجب اأن تدرك اأن زينتها ومتعتها 
احلقيقية هي تربية الأبناء تربية 
وقت  ك��ان  فمهما  �ساحلة.  طيبة 
اأن ي�سعوا  م��زدح��م��ا لب��د  الآب����اء 

الأبناء على راأ�س الأولويات. 
• اأن يعودوا اأبناءهم من �سغرهم 
اخ��ت��ي��ار الأه�����داف ال��ت��ي ي��ري��دون 

من  لي�س  فمثال  ي��ح��ق��ق��وه��ا،  اأن 
منذ  ال��ط��ف��ل  ي��خ��ت��ار  اأن  ال�سعب 
����س���غ���ره امل���ه���ن���ة ال���ت���ي ي���رغ���ب يف 
العتبار  يف  وا�سعن  فيها  العمل 
وم��ررات  اأ���س��ا���س  على  يختار  اأن 
ول��ي�����س جم���رد الخ��ت��ي��ار للمهنة 
ب���ال����س���م، وب���ه���ذا ي��خ��ت��ار ال��ط��ف��ل 
هدفه ويعرف ملاذا اختاره فيعمل 

على حتقيقه. 
اأنه  الآباء يف العتبار  • اأن ي�سع 
لي�س من ال�سرورة اأن يكون البن 

اأف���ك���اره  ك���ل  الأب يف  م���ن  ن�����س��خ��ة 
زمن  يف  يعي�س  لأن��ه  و�سلوكياته، 
خمتلف وع�سر مغاير، وكما قال 
الإم��ام على ر�سى اهلل عنه »رب��وا 
اأولدكم على غر ما ِربيتم عليه 

فقد ولدوا لزمان غر زمانكم«.
اأبناءكم  �سعوا  ال��ق��ول:  خال�سة 
على راأ�س اأولوياتكم فهم ثمرة اجلهد 
وح��ب��ة ال��ق��ل��ب وزي��ن��ة احل��ي��اة ال��دن��ي��ا، 
تكون  الآن  م��ع��ه��م  تعبكم  ق���در  وع��ل��ى 

مكافاأتكم فى �سيخوختكم. 

ماذا نفعل 
لكى نربى 
أبناءنا؟ 
د. أمانى محمد قنديل 
كلية العلوم واآلداب للبنات 
بمحايل عسير

د. سعيد علي هديه
 مشرف جودة شاملة 
باإلدارة العامة
للتربية والتعليم
بمنطقة عسير

الثقافة التنظيمية يف اأو�سع مفاهيمها الثقافة التنظيمية 
ع���ب���ارة ع���ن جم��م��وع��ة م��ت��ك��ام��ل��ة من 
التي  واملعتقدات والفرتا�سات  القيم 
يتبناها تدريجيا الأفراد واملجموعات 
املنظمة،  الر�سيمة يف  الر�سمية وغر 
اآليات  ال��داخ��ل��ي  للعميل  تر�سم  وه��ي 
ال�����س��ح��ي��ح من  ب��ال�����س��ك��ل  ال��ع��م��ل  اأداء 
وتقدم  املعاير،  من  جمموعة  خالل 
ل��ل��ع��م��ي��ل اخل����ارج����ي �����س����ورة ذه��ن��ي��ة 
ال�سلوكيات  خ���الل  م��ن  املنظمة  ع��ن 
تظهر  التي  البارزة  واملعامل  الظاهرة 

له خالل تعامله مع املنظمة.
التنظيمية  الثقافة  تعد  كذلك 
ال�سائدة باملنظمة معيارا للحكم على 
مدى قبول البيئة التنظيمية لإدخال 
اأو من��وذج ج��دي��د، كما  اأو م��ب��داأ  فكرة 
اأنها تعك�س قدرة املنظمة على التكيف 
مع اأ�ساليب وممار�سات جديدة، وذلك 
لثقافة  وت�سكيل  ب��ن��اء  اإع����ادة  يتطلب 

تلك املنظمة.
وم���وؤ����س�������س���ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل 
وال��ع��ام لها ع��دة حم���اولت ول ت��زال 
لتطبيق مبادئ اإدارة اجلودة ال�ساملة 
مل  املحاولة  تلك  اأن  اإل  عملياتها  يف 
حتقق اأهدافها حتى الآن، لأن الثقافة 
التنظيمية ال�سائدة يف هذه املوؤ�س�سات 
ل تتالءم اإلى حد كبر مع متطلبات 
اإدارة اجلودة ال�ساملة، وهذا ما اأ�سارت 
اإل��ي��ه ن��ت��ائ��ج ال��ع��دي��د م��ن ال��درا���س��ات 

امليدانية التي اأجريت يف هذا املجال.
تتفق  تنظيمية  ثقافة  اإيجاد  اإن 
ال�ساملة  اجل��ودة  اإدارة  مبادئ  وتدعم 
املعاير  يف  ممثلة  تطبيقها  واأدوات 

منها  الأك��ادمي��ي  لالعتماد  املختلفة 
يعد  الأدوات؛  من  وغرها  واملدر�سي 
م���ن اأه�����م ال��ت��ح��دي��ات ل��ت��ط��ب��ي��ق ه��ذا 
اأن��ه عامل ح�سم  كما  الإداري،  املدخل 
اإذ  تطبيقها،  يف  الف�سل  اأو  النجاح  يف 
لي�س من املنطقي البدء بتطبيق هذا 
املدخل يف بيئة اأو ثقافة ل تتوافر لها 

مقومات النجاح وال�ستمرار.
اأن  ينبغي  �سبق:  م��ا  على  وب��ن��اء 
ي��ن�����س��ب اه��ت��م��ام ال���ق���ي���ادة ال��رتب��وي��ة 
يف ه���ذه امل��رح��ل��ة ع��ل��ى ب��ن��اء وت��ك��وي��ن 
لتطبيق  داع���م���ة  ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ث��ق��اف��ة 
ال�ساملة، لأن تلك تعد  اإدارة اجل��ودة 
اخلطوة الأولى يف الطريق ال�سحيح 
ال�ساملة  اجل���ودة  اإدارة  تطبيق  نحو 
اآخذين  التعليم عموما،  يف موؤ�س�سات 
بناء  اإع�����ادة  عملية  اأن  اع��ت��ب��اره��م  يف 
مع  ي��ت��الءم  مب��ا  التنظيمية  الثقافة 
ال�����س��ام��ل��ة  اجل�����ودة  اإدارة  م��ت��ط��ل��ب��ات 
ت�ستغرق  وق��د  الي�سر  بالأمر  لي�ست 
وق���ت���ا ط���وي���ال وج���ه���دا ك���ب���را وع��ل��ى 
ف��ي��ه��ا )الهيكل  الأ���س��ع��دة مب��ا  ك��اف��ة 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي، الأن��ظ��م��ة وال�����س��ي��ا���س��ات 
والإج������������������راءات، احل������واف������ز امل����ادي����ة 
واملعنوية واملكافاآت، العاملون، القادة، 
والتقنية..(؛  املادية  التحتية  البنية 
اأهمية  اأنها عملية �سرورية وذات  اإل 
الأ�سا�سية  القاعدة  متثل  فهي  بالغة 
يف ه���ذا امل���ج���ال، وم��ه��م��ا ك��ل��ف��ت ه��ذه 
وم��ال فهي  العملية من جهد ووق��ت 
ت�ستحق ذلك كله اإذا اأرادت موؤ�س�سات 
اإدارة  تطبيق  باجتاه  ال�سر  التعليم 

اجلودة ال�ساملة.
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كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

الرأي الجامعي

ت���ت���ط���ل���ب ع���م���ل���ي���ة ت���ن���م���ي���ِة ال��ع��م��ل 
اجل��م��اع��ينّ ت��واف��ر ع��ن�����س��رْي��ن اأ���س��ا���س��ي��ن 

هما: الوقت والإ�سرار. 
�سروري  مكون  هو  الوقت  الوقت: 
ب�سبب حاجة  ن��اج��ح  ع��م��ل  ف��ري��ق  ل��ب��ن��اء 
اإل���ى ف��رتة زمنية ج��ي��دة ملعرفة  الأف����راد 

بع�سهم بع�سا، ولت�سيع الثقة بينهم.
الإ������س�����رار: ل ت��ب��ن��ى ف����رق ال��ع��م��ل 
بن  كبر  تنا�سق  يوجد  التي  اجلماعي 
اأف���راده���ا يف ي���وٍم ول��ي��ل��ة، ل���َذا ي��ج��ب على 
حتى  والإ���س��رار  بال�سر  التحلي  القائد 
ي�����س��م��ن ن�����س��ج ث���م���ار ال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي 

الفاعل واملوؤثر واملنتج. 
ومت�����ر ف�����رق وجم���م���وع���ات ال��ع��م��ل 
اجلماعي عر اأربع مراحل قبل اأن تعمل 
ب��اأق�����س��ى ك���ف���اءة، وم��ع��رف��ة ه���ذه امل��راح��ل 
�ست�ساعد  منها  ك��ل  م��ع  التعامل  وكيفية 
ع��ل��ى ت��ك��وي��ن وب��ن��اء وت��ط��وي��ر ف���رق عمل 

عالية الفعالية والإنتاج:
1.مرحلة الت�سكيل: 

ل ي���وج���د ط���ري���ق خم��ت�����س��ر ل��ب��ن��اء 
وت��ط��وي��ِر ف��ري��ق ع��م��ل، واأي ف��ري��ق عمل 
يتم تكوينه لإجناز مهمة ما اأو جمموعة 
التي  الأ�سباب  معرفة  اإل��ى  يحتاج  مهام، 
م���ن اأج��ل��ه��ا مت ت��ك��وي��ن��ه وم�����اذا ع��ل��ي��ه اأن 
من  يتوقعون  فالأع�ساء  ويحقق،  ينجز 

رئي�س الفريق اأن يحدد الهدف والجتاه 
يتحقق  وه��ذا ل  اإل��ي��ه،  �سياأخذهم  ال��ذي 
معلوم  هو  وكما  الفعال،  بالتخطيط  اإل 
ي�سبق  الذي  التفكر  التخطيط هو  فاإن 
العمل، واإذا مل يتم القيام به فاإن الوقت 

واجلهد ي�سيعان �سدى.
2.مرحلة العا�سفة:

وه����ي م��رح��ل��ة م��وؤق��ت��ة م���ن ظ��ه��ور 
امل���ت���اع���ب وال����ن����زاع����ات، وت�����س��م��ى اأي�����س��ا 
مبرحلة ال�سطراب، وتتميز باخلالفات 
بالغ�سب،  واأحيانا  والتناف�س  الداخلية 
اأ���س��خ��ا���س��ا ذوي  اأن ه��ن��اك  وال�����س��ب��ب ه��و 
وج����ه����ات ن���ظ���ر خم��ت��ل��ف��ة وم��ت��ب��اي��ن��ة ب��ل 

ومت�ساربة يحاولون العمل �سويا.
وه�����ذه امل���رح���ل���ة حت���ت���اج اإل�����ى وق��ت 
و����س���ر ح���ت���ى ت��ن��ت��ق��ل اإل������ى م���رح���ل���ة م��ا 
بعدها، وهي املرحلة التي ميكن اأن نطلَق 
قلبل  ع��م��ا  ���س��ي��ف  »���س��ح��اب��ة  امل��ث��ل  عليها 
الفريق  ترك  هنا  القيادة  ودور  تنق�سع«، 
والتدخل  خالفاته،  ويجلو  اآراءه،  ينقح 
ي��ك��ون ف��ق��ط مل��ن��ع ال��ت��ج��ري��ح والإه���ان���ات 
بالرتكيز  ع��ل��ي��ه  وال��ت��ن��ب��ي��ه  ال�����س��خ�����س��ي��ة، 
على الأهداف العامة بدل من اخلالفات 
الداخلية الزائلة والتي �سرعان ما تزول.

3.مرحلة المتزاج :
املجموعة  تبداأ  عندما  ذلك  يحدث 

عن  الأع�ساء  يتخلنّى  اإذ  كفريق،  بالعمل 
بع�سهم  وي�سعى  وح��ذره��م  حتفظاتهم 
القيادة  ودور  بع�س،  م��ن  ال��ع��ون  لطلب 
هنا هو ترك الفريق يندمج وميتزج مع 

د الأفراد على بع�سهم. بع�سه، ويتعونّ
4.مرحلة العطاء:

يف ه���ذه امل��رح��ل��ة ي���ب���داأ ال��ف��ري��ق يف 
الإنتاج وت�سريف الأعمال واملهامنّ املوكلة 
اإل���ي���ه وي���دخ���ل يف ف���رتة حت��ق��ي��ق ال��ه��دف 
م��ن ت��ك��وي��ن��ه، وي��ك��ون ه��ن��اك ت��ق��ارب بن 
اأع�����س��ائ��ه، ورغ���ب���ة يف اإمت�����ام واإجن�����از ما 
ي��ت��منّ ت��وك��ي��ل��ه ب��ال��ق��ي��ام ب��ه م��ن م�����س��اري��ع، 
�سوا  ويالحظ اأن اأع�ساء الفريق قد مترنّ
وجهات  وتباين  خالفاتهم  مناق�سة  على 
��ه��ا ب�سكل  ن��ظ��ره��م وم���ن َث���مَّ ح��لنّ��ه��ا وف�����سنّ

�سريع وُمْر�س.
اجلماعي  العمل  ف�سل  اأ�سباب  ومن 
والآراء  احل���ق���ائ���ق  ب����ن  ال��ت��م��ي��ي��ز  ع�����دم 
وامل�����س��اع��ر، و���س��ي��ط��رة ب��ع�����س الأع�����س��اء، 
والف�سل يف توزيع املهام اخلا�سة، واجلزم 
ب������الآراء امل��ط��روح��ة ك��ح��ق��ائ��ق دون دع��م 
الختالف  وتكرار  واملعلومات،  بالبيانات 
فيما هو مقبول وغر مقبول، والغمو�س 
الفريق، والعمل على م�سكالت  يف اجتاه 
يف  والف�سل  املجموعة،  عمل  نطاق  خ��ارج 

ا�ستخدام مهارات احلوار والنقا�س .

العمل الجماعي 2 
د. علي سعيد القحطاني

 وكيل كلية الطب للتطوير 
األكاديمي والجودة

»واتساب« تغلغل في أعماق المشكلة؟
يزيد عبد الكريم الجاسر 

محاضر بقسم األعالم واالتصال

قبل عدة �سنوات كنت اأنا واأحد الزمالء ن�ساهد فيديو ق�سرا عن ال�سياحة يف جنوب اأفريقيا عر املوقع العاملي ال�سهر »يوتيوب« ولفت نظري نوعية الردود 
والتعليقات العربية )ال�سعودية بالتحديد( التي كانت مليئة بكم هائل من الت�سنج وحدينّة الطرح، وكذلك اإحالت اإلى مو�سوعات مل تكن ذات عالقة باملادة 

املعرو�سة يف الفيديو نهائيا. 
هذا امل�سهد الذي رمبا تكرر مع معظم املقاطع اأو الق�سا�سات الإخبارية يف مواقع ال�سحف مهما كانت نوعية املادة املُعلق عليها، كان حمور نقا�سنا ذلك 

امل�ساء.
حتدثنا يومها عن اأن ذلك الو�سع العجيب رمبا ي�ستهويني م�ستقبال ملحاولة درا�سة هذه احلالة ولو ملقاربة ب�سيطة ملحاولة فهم هذه الظاهرة التي رمبا 

اأ�سبحت ماركة م�سجلة متيز كل املو�سوعات التي نداخل اأو نعلق عليها يف يوتيوب على وجه اخل�سو�س.
 وعلى كل حال، ل اأخفي اأنني حينما اأتذكر راأيي هذا، الآن؛ اأدرك كم كانت نظرتي متفائلة جدا مبحاولة ح�سر ُبعد هذا الأمر على تعليقات الف�ساء 

الفرتا�سي املتخفية حتت اأ�سماء م�ستعارة يف غالب الأحيان! 
لدينا  املتابع للرامج احلوارية  اإن  الواقع،  يف 
ح���ول اأي م���ن ال��ق�����س��اي��ا الج��ت��م��اع��ي��ة وال��رتب��وي��ة 
والوطنية ف�سال عن اجلدلية بطبعها يف ال�سنوات 
النخبة  ت�سم  اأنها  ُيفرت�س  التي  املا�سية  القليلة 
���اء يجد  ال��ف��ك��ري��ة، وت���ق���دم احل�����وار ال���ه���ادف وال���ب���ننّ
وت�سعيد  بالراأي  والتم�سك  واحلدينّة  الت�سنج  ذلك 
اإل��ى خ��الف مع )اآخ���ر( معدوم  الخ��ت��الف الفكري 
احل��ق��وق والح�����رتام، ح��ت��ى م��ن ح��ق اإب����داء ال����راأي، 
جلي  ب�����س��ك��ل  وم�����س��ن  م��ق��ي��ت  بت�سعيد  م�����س��ح��وب 
وخم��ي��ف لأق�����س��ى ح���د. وب���ال���ع���ودة اإل����ى ع��ي��ن��ة من 
احل��وارات امل�سجلة على يوتيوب ميكن لأي �سخ�س 
اأن ي�����س��اه��د ح��ج��م الأزم������ة ون��وع��ي��ة امل�����س��ط��ل��ح��ات 
بالآخر  لإل�ساقها  ط��رف  كل  ي�سارع  التي  املخجلة 
وغرها مما ميكن اأن يكون اأي �سيء اإل نقا�س نخب 

فكرية. 
واإذا كان هذا واقع حال من يعدون نخبة، فال 
ت�ساأل عما عداه! واإن كان تاأثر هذا الت�سنج وا�سحا 
وجليا يف تعليقات الأخبار واملقاطع ونقا�سات تويرت 
وغرها مما يدور يف العامل الفرتا�سي على �سبيل 
امل��ث��ال، ف���اإن احل���ال يف وات�����س��اب ال��رن��ام��ج البديل 
خا�سية  م��ع  وخ�سو�سا  لدينا،  الن�سية  للر�سائل 
والأ�سدقاء  الأه��ل  ت�سم  ما  غالبا  التي  املجموعات 
اأخبار وو�سائط  العمل لتبادل اجلديد من  وزمالء 

ونحوه ليئن بنماذج يومية موؤ�سفة ومقلقة جدا.
واأ�س�س  ب���اآداب  التوعية  ���س��رورة  اأن  اأعتقد  ل��ذا 
احل���وار واأري��ح��ي��ة اخل��الف باتت الآن اأم���را ل مفر 

منه اأكر من اأي وقت م�سى .. واإل!
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نافذة

يف  خمتلفة  ج  تخرنّ حلظات  عاي�سنا 
ع��ل��ى م�ستوى  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال���درج���ات 
ال����ب����ك����ال����وري����و�����س وامل���اج�������س���ت���ر 
وال����دك����ت����وراه، ول���ك���ن ح��ف��ل ت��خ��رج 
البكالوريو�س هو الذي حظي بفرح 
اأكر وانطباعات اأعمق يف الذاكرة.
الأ����س���ب���اب  اأح������د  اأن  ول����رمب����ا 
خ���ري���ج���ي  ع����ل����ى  ال������ف������رح  اأن  ه������و 
ال���ب���ك���ال���وري���و����س ه����و الأه�������م رمب���ا 
ل��ك��ون ال��ف��رح و���س��ط اأج����واء عائلية 
وقريبا من مكان كثر من الأقارب 
ال��ف��رح  اأن  ح���ن  يف  والأ�����س����دق����اء، 
ال��ذي عاي�سناه خ��ارج اأر���س الوطن 
بعيدا  �سخ�سيا  فرحا  بكونه  يت�سم 
ع��ن الأه����ل وال��وط��ن والأ���س��دق��اء.

اأعن  �ساهدناه يف  ال��ذي  الكبر  الفرح  املقدمة مالمح  لهذه  وال�ساهد   
خريجي اجلامعة خالل الأ�سبوعن املا�سين، ولرمبا نف�س امل�ساعر �ساهدها 

ع�سوات هيئة التدري�س واأهايل خريجات اجلامعة يف الأ�سبوع املا�سي.
اأو  ذاك��رة اخلريج  الزمن يف  وانطباعات يحفرها  ذكريات لتن�سى  اإنها   
ال��ن��ج��اح يف  ل��ه��ولء اخل��ري��ج��ن فرحتهم متمنن لهم  ون��ب��ارك  اخل��ري��ج��ة.. 

حياتهم املهنية القادمة.

فرحة التخرج
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

األخيرة

اخر موعد لالعتذار عن مقرر درا�سي للف�سل الدرا�سي الثاين

فعاليات يوم البحث العلمي ال�سنوي العا�سر لعام 1435

)عمادة البحث العلمي(

بدء الختبارات ملواد الإعداد العام والعملي

والنت�ساب للف�سل الدرا�سي الثاين

نهاية الختبارات ملواد العداد العام والعملي

والنت�ساب للف�سل الدرا�سي الثاين

بدء الختبارات النهائية للف�سل الدرا�سي الثاين

الأحد 5 رجب 1435 

6 رجب 1435

19 رجب 1435 

اخلمي�س، 23 رجب 1435

الأحد، 25 رجب 1435

التاريخالفعالية والجهة المنظمة مفكرة الجامعة

بدون زعل
�ل�����س��ي��ار�ت يف  ي��ع��اين بع�ص ق��ائ��دي   •
�خلروج  �سعوبة  من  �جلامعية  �ملدينة 
تخطيط  نتيجة  �سيار�تهم  مو�قف  من 
ب��ع�����ص �مل���و�ق���ف ب�����س��ك��ل ع���م���ودي.. 
�ملو�قف  هذه  تخطيط  يعاد  لو  فحبذ� 
حركة  �ن�سيابية  لت�سهيل  مائل  ب�سكل 

�ل�سيار�ت.

• عدم �نتظام بع�ص �لطالب و�لطالبات 
�إل��ى  ي��وؤدي  حما�سر�ته��م،  ح�س��ور  يف 
�سع��ف حت�سيله��م �لعلمي، ومن ث��م �إلى 
�الختب��ار�ت..   ح�س��ور  م��ن  حرمانه��م 
�سيء مو�سف جد�! وتر�كم يف �جلامعة!

�جلامع��ة  فعالي��ات  بع���ص  تنظي��م   •
خ��ارج  وحما�سر�ته��ا،  وموؤمتر�ته��ا 
�ملدين��ة �جلامعي��ة يفقده��ا �لكث��ري من 
وهجه��ا، ويوؤث��ر �سلبا عل��ى �لتعاطي مع 
هذه �لفعالي��ات، فال ينق�سن��ا �ملكان وال 

�لتجهيز�ت.

• مت تخري��ج ع��دد كب��ري م��ن �لط��الب 
و�لطالب��ات، وه��ذ� و�ج��ب ت�سك��ر عليه 
�جلامعة، ولكن �ل�سوؤ�ل �ملهم ماذ� عملت 

م��ن  �لتخ��رج،  بع��د  لطالبه��ا  �جلامع��ة 
خالل تنظيم �أي��ام �لتوظيف لتعريفهم 
عل��ى �لفر���ص �ملتاح��ة م��ن خ��الل هذه 

�الأيام؟

• طالب��ات �الأ�سنان، �لطب ، و�ل�سيدلة، 
د�ئم��ا ينظمن ن�ساط��ات وبر�مج خلدمة 
و�جلمعي��ات  �الأ�س��و�ق  يف  �ملجتم��ع 
و�مل�ست�سفي��ات، ولك��ن ال جن��د مث��ل هذه 

�الأن�سطة لدى �لطالب.. ما �ل�سبب؟

• تعم��ل �جلامع��ة م�سك��ورة يف عدد من 
توثيقي��ة  لوح��ة  �لوطني��ة  �ملنا�سب��ات 
يوق��ع عليه��ا �أك��رب م�س��وؤول يف �ملنطقة، 
وه��ذ� �س��يء جميل. لك��ن لالأ�س��ف هذه 
�ملنا�سب��ة،  بانته��اء  تختف��ي  �للوح��ة  
فلماذ� ال يتم و�سعها يف �إطار مبكان بارز 

يف �جلامعة؟ 

معرف��ة  يف  �سعف��ا  هن��اك  �إن  يق��ال   •
بع���ص  �لط��الب و�لطالب��ات باالأنظم��ة 
�الأكادميي��ة و�للو�ئ��ح، وع��دم معرفتهم 
به��ا رغ��م توزي��ع �لكتيب��ات �الإر�سادية 

تو�سح هذ� �الأمر.. �إنهم ال يقروؤون!

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 
ممطر

غائم 
ممطر

»اآفاق« رافقت »�سيوف املوؤمتر الدويل اخلام�س للكيمياء«
الذين اأبدى كثر منهم اإعجابه ب�سحيفة اجلامعة 
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