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معرض مصاحب يستقطب 25 ناديا
رع����ى م���ع���ايل م���دي���ر اجل���ام���ع���ة الأ����س���ت���اذ 
ال��دك��ت��ور عبد ال��رح��م��ن ب��ن حمد ال���داود 
ال��ذي  الطالبية  الأن�����س��ط��ة  اخ��ت��ت��ام  حفل 
الثالثاء  ال��ط��الب،  ���س��وؤون  ع��م��ادة  نظمته 
امل��ا���س��ي، ب��امل�����س��رح اجل��ام��ع��ي ب��ال��ق��ري��ق��ر، 
امل�ساحب  املعر�ض  ال��داود يف  حيث جت��ول 
وا�ستقطب  الريا�سية،  ال�سالة  يف  للحفل 
انتقل اجلميع  ناديا ومركزا. ثم  نحو 25 
اإل��������ى امل���ل���ع���ب اجل����ام����ع����ي ح���ي���ث ع���ر����ض 
جم���م���وع���ة م����ن ط�����الب اجل���ام���ع���ة ف��ق��رة 
ال�سيوف  وت��ن��اول  »ال��زام��ل«  بلون  �سعبية 
احلفل  ويف  ال�سعبية.  الأط��ب��اق  من  ع��ددا 
اخل��ط��اب��ي األ��ق��ى ع��م��ي��د ����س���وؤون ال��ط��الب 
اأن  فيها  اأو���س��ح  كلمة  ال��ه��ب��ا���ض  م��ري��ع  د. 
لالإ�سهام  الأ�سا�سي  امل��ح��رك  ه��م  ال��ط��الب 
لأن�سطة  والتنفيذ  والتخطيط  الفكر  يف 
العمادة، موؤكدا اأن اجلامعة حر�ست على 
ب��ن��اء �سخ�سية  امل���وؤث���رة يف  ال��ع��وام��ل  دع���م 
الطالب من خالل امل�ساركة يف الفعاليات 
يف  واالن��خ��راط  املنهجية  غري  واالأن�شطة 

العمل التطوعي.
ت����ال ذل�����ك ع���ر����ض م���رئ���ي مل��ن��ا���س��ط 
وم�شاركتها  الطالبية  االأندية  ومنجزات 
امل��ح��ل��ي��ة وال���دول���ي���ة، ث��م اأوب���ري���ت ب��ع��ن��وان 
»اإ����س���راق���ة ح��ك��م��ة« وم�����س��رح��ي��ة ف��ك��اه��ي��ة 
طالبية بعنوان » وثيقة راجح وبات�ستوتا«، 
ق�����س��ي��دة خم�����س�����س��ة لل�سعب  األ��ق��ي��ت  ث���م 

ال�سوري بعنوان »جراح ال�سام«.
واأذكى �سيفا احلفل ال�ساعر علي بن 
رفدة احلبابي واملن�سد فهد مطر قريحة 
و�سيالت  بق�سائد  اجلمهور  ل��دى  ال�سعر 

وطنية و�سعبية نالت ال�ستح�سان.

مراكز متقدمة للجامعة بالمؤتمر العلمي
ح�سدت اجلامعة �ستة مراكز متقدمة باملوؤمتر العلمي اخلام�ض لطالب 
العلوم  بكلية  الطالبة  نالت  حيث  باململكة،  ال��ع��ايل  التعليم  وط��ال��ب��ات 
الأف��الم  جم��ال  يف  الذهبية  الري�سة  ال�سهراين  عهود  ببي�سة،  والآداب 

الوثائقية.
ويف الفرع نف�سه ح�سد الطالب من كلية ال�سيدلة عبد اهلل الفيفي 
واخلطابة،  الإلقاء  م�سابقة  يف  الرابع  باملركز  توج  كما  اخلام�ض،  املركز 

الطالب مفرح اآل دوا�ض من كلية الطب.
ويف حمور البحوث الهند�سية بق�سم الدرا�سات العليا، نالت الطالبة 
منى اآل دايل من كلية العلوم باأبها، املركز ال�ساد�ض، فيما ح�سلت الطالبة 
حنان البارقي على املركز التا�شع من كلية العلوم واالآداب مبحايل ع�شري 

يف حمور البحوث الهند�سية )مل�سقات(.
وح�سلت الطالبة جواهر العماري من كلية العلوم باأبها يف جمال 
الكلية  ذات  ويف   ، ال�ساد�ض  امل��رك��ز  على  )ع��رو���ض(  الهند�سية  البحوث 

واملجال، ح�شدت املركز الثالث الطالبة خديجة عطيف.
منصور كويع

مدير الجامعة يرعى حفل اختتام األنشطة الطالبية
واأل�����ق�����ى م����ع����ايل م����دي����ر اجل���ام���ع���ة 
حمد  بن  عبدالرحمن  الدكتور  الأ�ستاذ 
ال�������داود ك��ل��م��ة ب���ن ف��ي��ه��ا اأن الأن�����س��ط��ة 
يف  ت�شهم  اأن��واع��ه��ا  مبختلف  اجل��ام��ع��ي��ة 
الطالب  ل��دى  القيادية  ال��ق��درات  تعزيز 
واأن الطالب اأثبتوا اأنهم اأهل للم�سوؤولية 
منا�سطها  اجلامعة يف خمتلف  بتمثيلهم 

املحلية والدولية .
وت�����اب�����ع »اأن�����ت�����م ال���ق���ل���ب ال���ن���اب�������ض 
���ش��رين ما  وق���د  ال��ط��الب  اأي��ه��ا  للجامعة 
وما  للحفل  امل�ساحب  املعر�ض  يف  راأي��ت��ه 
على  راأي��ت��ه  وم��ا  ال�سعبية  باخليمة  ق��دم 
امل�������س���ارح هي   اأن  امل�������س���رح«، م���وؤك���دا  ه����ذا 
الكلمات  ب��ت��ق��دمي  ال���ق���ادات  ت�سنع  ال��ت��ي 

والعرو�ض الإبداعية .
ووعد ال��داود يف ختام حديثه بدعم 
اجلامعة،  كليات  منا�سط  جلميع  اإ���س��ايف 
داعيا الطالب اإلى اأن يكونوا لبنة �ساحلة 

يف خدمة دينهم ووطنهم .
واخ���ت���ت���م احل���ف���ل ب���ت���ك���رمي ال���رع���اة 
واجل���ه���ات امل��ت��ع��اون��ة، ووك��ي��ل��ي اجل��ام��ع��ة 
الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور م��رع��ي ال��ق��ح��ط��اين، 
وال���دك���ت���ور حم��م��د احل�����س��ون، وال��ط��الب 
امل��ت��ف��وق��ن وامل��ت��وق��ع ت��خ��رج��ه��م، وك��ذل��ك 
ال�����ط�����الب وال����ط����ال����ب����ات امل���������س����ارك����ن يف 
العايل  للتعليم  اخلام�ض  العلمي  املوؤمتر 
احلا�سلن على عدد من املراكز واجلوائز 
امل��ت��ق��دم��ة، واجل���ه���ات الإع��الم��ي��ة، ورواد 
املتميزين  والطالب  بالكليات،  الأن�سطة 
ب���الأن�������س���ط���ة، وال���ف���ائ���زي���ن ب��امل�����س��اب��ق��ات 

الثقافية.
منصور كويع

وباإ�سراف  رب��اع،  اآل  عبداهلل  الدكتور  الآيل  احلا�سب  علوم  كلية  عميد  برعاية 
اإجراء  الإلكرتوين، مت  التعلم  بالتن�سيق مع عمادة  رئي�ض ق�سم علوم احلا�سب 
اأجهزة  با�ستخدام  طالب   2٠٠٠ حل��وايل  الآيل  احلا�سب  مهارات  مقرر  امتحان 

االآيباد يف مدة ال تتجاوز �شاعتني.
وكان قد بداأ الإعداد لالمتحانات مبكرا، بالتن�سيق مع ق�سم ال�سبكات يف 
ال�سيانة  ق�سم  وكذلك  الال�سلكي  الت�سال  �سبكة  من  للتاأكد  املعلومات  تقنية 
املتمثل يف  االلكرتوين  التعلم  ودور عمادة  االمتحانات  الأداء  لتوفري مدرجات 

توفري اأجهزة االآيباد وتقدمي الدعم وامل�شاندة قبل واأثناء وقت االمتحان.
 22( املقرر  �سعب  وتوزيع  املقرر  اأ�ساتذة  مع  التن�سيق  الإع���داد،  �سمل  وقد 
مع  التوا�سل  اإل��ى  بالإ�سافة  الم��ت��ح��ان،  واإع���داد  خمتلفة  اأوق���ات  على  �سعبة( 
بوا�شطة  الق�شرية  وبالر�شائل  االإل��ك��رتوين  التعلم  نظام  خ��الل  من  الطالب 
الأ�ستاذ اأحمد البهي�سي وخمت�ض التعلم اللكرتوين بالكلية الأ�ستاذ اأحمد اآل 

�سفلوت.
�شرعة  م��ن    مكنتهم  جديدة  بتجربة  االإي��ب��اد  اختبارات  الطالب  وو�شف 

احل�سول على تقييمهم فور انتهائهم من ا�ستكمال الأ�سئلة.

اآليباد المتحان 2000 طالب في مقرر الحاسب
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برعاية مدير الجامعة..
شؤون الطالب تحتفل

باختتام أنشطتها السنوية
منصور كويع

ب��رع��اي��ة م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��رح��م��ن 
عمادة  احتفلت  ال����داود،  حمد  ب��ن 
املا�سي،  الثالثاء  الطالب،  �سوؤون 
ب��اخ��ت��ت��ام الأن�������س���ط���ة ال��ط��الب��ي��ة، 

بامل�سرح اجلامعي بالقريقر.
جت����ول  احل����ف����ل  ب�����داي�����ة  ويف 
امل�����س��اح��ب  امل���ع���ر����ض  ال���������داود يف 
ل��ل��ح��ف��ل، ال�����ذي اأق���ي���م ب��ال�����س��ال��ة 
ال���ري���ا����س���ي���ة، وا����س���ت���ق���ط���ب ن��ح��و 

ون���ادي و���س��ال الإع���الم���ي، ون��ادي 
ال��ت��و���س��ت��م��ا���س��رتز، ون����ادي ن��زاه��ة، 
ون�����ادي امل�����س��رح، ون�����ادي اجل��وال��ة 
العمل  ون��ادي  الك�شفي،  والن�شاط 
ونادي  القراءة،  ون��ادي  التطوعي، 
الت�سكيلي،  وال��ف��ن  العربي  اخل��ط 

ومركز التوجيه والإر�ساد.
وق�����دم ال���ط���الب يف امل��ع��ر���ض 
وم�ساركات  اإجن����ازات  ع��ن  م��وج��زا 
اأن��دي��ت��ه��م ك��م��ا وزع������وا م��ل�����س��ق��ات 

توعوية وتثقيفية.
ثم  انتقل اجلميع اإلى امللعب 

ن���ادي  ن���ادي���ا وم���رك���زا ه���ي:   )25(
ط��ب  ون���������ادي  الآيل،  احل����ا�����س����ب 
ونادي  الهند�سة،  ون��ادي  الأ�سنان، 
العلوم  ون��ادي  والرتجمة،  اللغات 
العلوم  ونادي  التطبيقية،  الطبية 
الإداري��ة  العلوم  ون��ادي  الإن�سانية، 
وامل���ال���ي���ة، ون�����ادي ال��ع��ل��وم، ون���ادي 
ون��ادي  ال�سيدلة،  ون���ادي  ال��ط��ب، 
ون��ادي  ال��دي��ن،  واأ���س��ول  ال�سريعة 
ال��رتب��ي��ة، ون�����ادي ط���ب الأ���س��ن��ان، 
ون��ادي  امل�سرتكة،  الربامج  ون��ادي 
الغو�ض،  ونادي  التطوعي،  العمل 

ع��ر���ض جمموعة  اجل��ام��ع��ي حيث 
�سعبية  فقرة  اجلامعة  طالب  من 
ال�سيوف  وت��ن��اول  »ال��زام��ل«  بلون 

عددا من الأطباق ال�سعبية.
بعد ذلك  بداأ احلفل اخلطابي 
ب��امل�����س��رح اجل���ام���ع���ي، ح��ي��ث األ��ق��ى 
ع��م��ي��د ����س���وؤون ال���ط���الب ال��دك��ت��ور 
فيها  اأو���س��ح  كلمة  الهبا�ض  مريع 
الأ�سا�سي  املحرك  هم  الطالب  اأن 
والتخطيط  ال��ف��ك��ر  يف  ل��الإ���س��ه��ام 
والتنفيذ لأن�سطة العمادة، موؤكدا 
اأن اجل��ام��ع��ة ح��ر���س��ت ع��ل��ى دع��م 
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ن��ع��م، ���ش��ك��را ل�����ش��اح��ب ال�����ش��م��و امل��ل��ك��ي االأم����ري حم��م��د ب��ن نايف 
ال�سعودي، يف  الأم��ن  الداخلية، على جهوده وجهود رجال  وزير 
املحافظة على اأمن وا�ستقرار بالدنا، وكف اأيادي الغدر واخليانة 
التي حتاول اأن تعبث مبقدرات هذا الوطن، وتنال من مواطنيه 

وموؤ�س�ساته ورجاله ون�سائه.
 اإن اهلل عز وجل قد قّدر لهذه الدولة نعمة القيادة احلكيمة 
ذات ال������راأي ال�����ش��دي��د واحل���ر����ص ال��ك��ب��ري ع��ل��ى خ��دم��ة ال��وط��ن 
ع��ب��دال��ع��زي��ز بن  امل��وؤ���س�����ض  ك��ت��ب اهلل للملك  اأن  م��ن��ذ  وامل���واط���ن، 
عبدالرحمن، طيب اهلل ثراه، اأن يوحد اململكة ويبني ا�ستقرارها 
اإلى عهد خادم  اأن و�سلت هذه الدولة  اإلى  ومكانتها بن الدول 
احلرمن ال�سريفن امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، يحفظه اهلل، 
الذي منح هذه البالد قوة وحت�شينا ومكانة بني الدول وعمل 
بجهده وفكره وروؤيته، يف اأن تتبواأ اململكة مكانة رائدة بني دول 

العامل.
�ساحب  اأخ��وي��ه  م��ع  ال�سريفن  احل��رم��ن  خ���ادم  حقق  لقد 
ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن عبدالعزيز ويل العهد، و�شاحب 
ال�شمو امللكي االأمري مقرن بن عبدالعزيز ويل ويل العهد، نه�شة 

تنموية كبرية غري م�شبوقة يف تنمية االإن�شان واملكان.
وك��ل ه��ذه الإجن���ازات التي يتمتع بها امل��واط��ن وي��زده��ر بها 
منظمات  اأم  دول  من  �سواء  منها  للنيل  هدفا  اأ�سبحت  الوطن 
من  النيل  يف  اهلل،  بف�سل  اليائ�سة  حماولتها،  توا�سل  اإرهابية 
الفرقة وزعزعة ال�ستقرار، والت�سوي�ض على ثباته  الوطن ببث 

على مبادئ احلق والنور واخلري. 
الأم���ن ك�سف  اأن ي�سر لأخ��وت��ن��ا رج��ال  اإن��ن��ا نحمد اهلل على 
اخلاليا الإرهابية واحدة بعد اأخرى، وجاءت خلية ٦2 االأخرية 
اإق��ح��ام  ا���س��ت��م��رار حم��اولت��ه��ا يف  ن��ي��ات تلك اخل��الي��ا يف  لتعك�ض 
التي تقو�ض مقدرات  الإرهابية  العمليات  �سل�سلة من  بالدنا يف 

الوطن واملواطن.
املا�سي، ما هو  الأ�سبوع  الداخلية يف  وما ك�سفت عنه وزارة 
اأن بالدنا م�ستهدفة واأمتنا  اإل �ساهدا حيا ودليال وا�سحا على 
حما�سرة بنيات �سريرة واأفعال خبيثة وفكر �سال ي�سعى اإلى زرع 

الفنت وتقوي�ض ال�ستقرار يف بالد احلرمن ال�سريفن. 
اأبناء هذا  اأن بع�سا من  وما يحز يف النف�ض ويدمي القلب، 
اأبناء  رق��اب  على  م�سلطا  �سيفا  لي�سبح  ت�سليله  مت  قد  الوطن 
وبنات الوطن، وقد و�سل الت�سليل حّده اإلى اأن ا�سرتك هوؤلء يف 
اأفكار وممار�سات ملنظمات ودول اإرهابية تقف �سد م�سالح بالدنا 

وحتاول جاهدة اأن تقو�ص اأركان اال�شتقرار يف اململكة.
اأكرث وعيا واإدراك��ا  ومن هنا فنحن ندعو �سبابنا لأن يكون 
ملخاطر هذه الأفكار ال�سالة امل�سلة والتي لي�ض لها هدف اإل اأن 
تقو�ص بنيان هذا املجتمع، وتزرع الفنت، وتعمم الف�شاد بني اأبناء 

وبنات الوطن الواحد.
�سرور  و�سبابنا من  اأن يحمي بالدنا وقيادتنا  وندعوا اهلل 
هذه التيارات ال�سالة، واأن يرد كيدهم يف نحورهم، واأن يهيء 
الأجهزة االأمن، التي يقودها�شاحب ال�شمو امللكي االأمري حممد 
ال�سبل للك�سف عن خمططات الإره��اب والف�ساد  بن نايف، كل 

التي حتاول اأن تنال من بالدنا.
حفظ اهلل بالدنا وقيادتنا واأبناءنا وبناتنا من هذه ال�سرور، 

»ومكروا ومكر اهلل واهلل خري املاكرين«.

رؤية

شكرا محمد بن نايف

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود
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�سخ�سية  بناء  يف  املوؤثرة  العوامل 
ال���ط���ال���ب م����ن خ�����الل امل�������س���ارك���ة 
ال��ف��ع��ال��ي��ات واالأن�������ش���ط���ة غري  يف 
العمل  يف  واالن���خ���راط  امل��ن��ه��ج��ي��ة 
ال���ت���ط���وع���ي لأه���م���ي���ت���ه يف ���س��ق��ل 

�سخ�سية الطالب.
لالأن�سطة  اأن  الهبا�ض  وب��ن 
ب��ن��اء  يف  ف���ع���ال  دورا  ال���ط���الب���ي���ة 
وت����ط����وي����ر ���س��خ�����س��ي��ة ال����ط����الب، 
لديهم،  املعرفية  اجلوانب  واإث��راء 
وتنمية امل��واه��ب والإ���س��ه��ام يف حل 

امل�سكالت.
احلا�سرون  �ساهد  ذل��ك  بعد 
ومنجزات  ملنا�شط  مرئيا  عر�شا 
الأن���دي���ة ال��ط��الب��ي��ة وم�����س��ارك��ت��ه��ا 
امل��ح��ل��ي��ة وال���دول���ي���ة خ����الل ال��ع��ام 
اجل���ام���ع���ي احل������ايل، ث���م اأوب���ري���ت 
ب��ع��ن��وان »اإ����س���راق���ة ح��ك��م��ة«، تلته 
من  مل��ج��م��وع��ة  ف��ك��اه��ي��ة  م�شرحية 
ال��ط��الب ب��ع��ن��وان » وث��ي��ق��ة راج��ح 
خ�س�سها  فقرة   ثم   ، وبات�ستوتا« 
املنظمون لل�سعب ال�سوري  متثلت 

يف ق�سيدة بعنوان »جراح ال�سام«.
ال�ساعر  احلفل  �سيفا  واأذك���ى 
ب��ن رف���دة احل��ب��اب��ي واملن�سد  ع��ل��ي 
ف��ه��د م��ط��ر ق��ري��ح��ة ال�����س��ع��ر ل��دى 
اجلمهور بق�سائد و�سيالت وطنية 

و�سعبية نالت ال�ستح�سان.
ع����ق����ب ذل��������ك األ������ق������ى راع������ي 
احل���ف���ل م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن 
ب����ن ح���م���د ال��������داود ك��ل��م��ة اأو����س���ح 
اجل��ام��ع��ي��ة  الأن�������س���ط���ة  اأن  ف��ي��ه��ا 
تعزيز  يف  ت�شهم  اأنواعها  مبختلف 
الطالب  ل��دى  القيادية  ال��ق��درات 
اأه���ل  اأن���ه���م  اأث��ب��ت��وا  ال���ط���الب  واأن 
اجلامعة  بتمثيلهم  للم�سوؤولية 
يف خم��ت��ل��ف م��ن��ا���س��ط��ه��ا امل��ح��ل��ي��ة 

والدولية .
وت���اب���ع ق���ائ���ال »اأن����ت����م ال��ق��ل��ب 
الطالب  اأي��ه��ا  للجامعة  الناب�ص 
وق��د ���س��رين م��ا راأي��ت��ه يف املعر�ض 
امل���������س����اح����ب ل���ل���ح���ف���ل وم�������ا ق����دم 
على  راأيته  وما  ال�سعبية  باخليمة 
ه���ذا امل�����س��رح«، م��وؤك��دا اأن امل�����س��ارح 
بتقدمي  القادات  ت�سنع  التي  هي  
ال��ك��ل��م��ات وال���ع���رو����ض الإب���داع���ي���ة 
. ووع���د ال�����داود  يف خ��ت��ام حديثه 
ب���دع���م اإ�����س����ايف جل��م��ي��ع م��ن��ا���س��ط 
ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة، داع��ي��ا ال��ط��الب 
اإل����ى اأن ي��ك��ون��وا ل��ب��ن��ة ���س��احل��ة يف 

خدمة دينهم ووطنهم .
واخ����ت����ت����م احل�����ف�����ل ب���ت���ك���رمي 
الرعاة واجلهات املتعاونة، ووكالء 
مرعي  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة 
ال���ق���ح���ط���اين وال����دك����ت����ور حم��م��د 
احل�������س���ون، وال����ط����الب امل��ت��ف��وق��ن 
وامل����ت����وق����ع ت���خ���رج���ه���م، وك���ذل���ك 
يف  امل�ساركن  والطالبات  الطالب 
للتعليم  اخلام�ض  العلمي  املوؤمتر 
ال����ع����ايل احل���ا����س���ل���ن ع���ل���ى ع���دد 
م��ن امل���راك���ز واجل���وائ���ز امل��ت��ق��دم��ة، 
ورواد  الإع�����الم�����ي�����ة،  واجل�����ه�����ات 
الأن�������س���ط���ة ب��ال��ك��ل��ي��ات وال���ط���الب 
والفائزين  بالأن�سطة  املتميزين 
�سهد  ك��م��ا  ال��ث��ق��اف��ي��ة.  بامل�سابقات 
احل���ف���ل مل�����س��ة وف�����اء جت�������س���دت  يف 
ت���ك���رمي ع��م��ي��د �����س����وؤون ال���ط���الب 
الكا�سي،  عبداهلل  الدكتور  ال�سابق 
ووك��ي��ل��ي ال���ع���م���ادة ���س��اب��ق��ا وه��م��ا: 
ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��رح��م��ن ال���ق���ريف، 

والدكتور حممد متعب اآل كردم.
على  ال�سحب  مت  ذل��ك  عقب   
اجل���ائ���زة ال��ك��ربى )���س��ي��ارة( التي 
كانت من ن�سيب اأحد طالب كلية 

الهند�سة.

وزارة الداخلية تحبط مخططا
إلعادة إنشاء تنظيم إرهابي

���س��رح امل��ت��ح��دث الأم���ن���ي ل�����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ب��اأن��ه 
تعي�سها  التي  ال�سعبة  الأمنية  الأو���س��اع  ظ��ل  ويف 
املنطقة، وما ي�سهده الواقع من ا�ستهداف مبا�سر 
ومقدراته،  و�سبابه،  وا�ستقراره،  اأمنه،  يف  للوطن 
عليه  نبيه  و�شنة  اهلل،  كتاب  على  القائم  ومنهجه 
اآل����ه و�سحابته  ال�����س��الة وال�����س��الم وع��ل��ى  اأف�����س��ل 
املخت�سة  الأم��ن��ي��ة  الأج��ه��زة  ت��ول��ت  الأخ���ي���ار، فقد 
متابعة الو�سع بعناية فائقة، واأخذ ما يطرح على 
اجل��د،  حممل  على  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات 
الفئات  ل��ك��اف��ة  ف�سيحا  م��ي��دان��ا  اأ���س��ب��ح��ت  اأن  ب��ع��د 
اأرب���اب  لتوا�سل  �سهلة  و�سيلة  ووف���رت  امل��ت��ط��رف��ة، 

الفنت يف مواقع كثرية.
وبف�سل من اهلل متكنت الأجهزة املخت�سة من 
اإرهابي  تنظيم  ك�سفت عن  م�سبوهة  اأن�سطة  ر�سد 
يتوا�سل فيه عنا�سر التنظيم ال�سال يف اليمن مع 
قرنائهم من اأع�ساء التنظيمات ال�سالة يف �سوريا 
وبتن�سيق �سامل مع العنا�سر ال�سالة داخل الوطن 
يف ع���دد م��ن م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة، ح��ي��ث ب��اي��ع��وا اأم���ريا 
وو�سائل  التنظيم  مكونات  ب��ن��اء  يف  وب��ا���س��روا  لهم 
ت�ستهدف  اإج��رام��ي��ة  لعمليات  والتخطيط  دع��م��ه 
واغ��ت��ي��االت  اأج��ن��ب��ي��ة،  وم�شالح  حكومية،  من�شاآت 
الدعوة،  اأم��ن، و�سخ�سيات تعمل يف جمال  لرجال 

وم�سوؤولن حكومين.
التنظيم  ذل���ك  ك�����س��ف  مت  اهلل  م���ن  وب��ت��وف��ي��ق 
على  ا�ستمر  اأم��ن��ي  جهد  خ��الل  م��ن  وخمططاته 

مدى اأ�شهر وكانت اأبرز نتائجه ما يلي:
اأول: بلغ عدد من اأُلقي القب�ض عليه لنتمائه 
خلاليا التنظيم اثنن و�ستن )٦2( متورطاً منهم 
وباك�ستاين(  وميني،  )فل�سطيني،  مقيمن  ثالثة 
وث��الث��ون  خم�سة  بينهم  م��ن  ���س��ع��ودي��ون،  والبقية 
اأمنية وممن  ال�سراح يف ق�سايا  )35( من مطلقي 

ل يزالون رهن املحاكمة.
ا���ش��ت��ج��واب  التحقيق  م�شلحة  تقت�شي  ك��م��ا 
اأرب��ع��ة واأرب����ع����ن)44( م��ن امل��ت��واري��ن ع��ن الأن��ظ��ار 
على  لإدراجهم  الدولية  لل�سرطة  بياناتهم  ُم��ررت 

قوائم املطلوبن.
المنية  واملتابعات  التحقيقات  بف�سل  ثانيا: 

مت ر�سد انت�سار وا�سع لهذه ال�سبكة وارتباطات لها 
مع عنا�سر متطرفة يف �سوريا واليمن.

ث���ال���ث���ا: اأف�������س���ح ال���ب���ن���اء ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي خل��الي��ا 
ال��ت��ن��ظ��ي��م ع���ن اه��ت��م��ام ب��ال��غ ب��خ��ط��وط ال��ت��ه��ري��ب 
خ��ا���س��ة ع���رب احل�����دود اجل��ن��وب��ي��ة وذل����ك لتهريب 
ق�سوى  اأول��وي��ة  اإعطاء  مع  والأ�سلحة  الأ�سخا�ض 
امل���راأة  تهريب  م��ن  متكنوا  حيث  الن�ساء  لتهريب 
اأروى بغدادي، وكذلك املراأة رميا اجلري�ض، يف حن 
اأحبطت قوات الأمن منت�سف ليلة ال�سبت املوافق 
الطلق،  مي  املراأتن  تهريب  حماولة   1435/٦/19

واأمينة الرا�سد وب�سحبتهما عدد من الأطفال.
راب���ع���ا: م��ن خ���الل تنفيذ ع��م��ل��ي��ات امل��داه��م��ة 
ال���دوائ���ر  لت�سنيع  م��ع��م��ل  ���س��ب��ط  مت  وال��ت��ف��ت��ي�����ض 
التفجري  يف  ت�شتخدم  التي  املتقدمة  االإلكرتونية 
الهواتف  اأج��ه��زة  وحت��وي��ر  والتن�شت،  والت�شوي�ص 
الوثائق  لتزوير  جتهيزات  اإل��ى  اإ�سافة  املحمولة، 
التمويل  خلية  ع��ن  الك�سف  مت  كما  وامل�����س��ت��ن��دات، 
اأع�شاوؤها بجمع تربعات  لهذا التنظيم والتي قام 
م��ن م�شادر  وت��وف��ري مبالغ  االإن��رتن��ت  �شبكة  ع��رب 
اإذ جت�����اوز م���ا مت ���س��ب��ط��ه ح��ت��ى ت��اري��خ��ه  اأخ������رى 
ال��دولر،  بعملة  البع�ض منها  ري��ال  األ��ف  ت�سعمائة 
وك���ان اجل���زء الأك���رب م��ن ه��ذا املبلغ ق��د اأخ��ف��ي يف 
حقيبة معلقة بحبل داخل منور الإ�ساءة يف اإحدى 
ال��ع��م��ائ��ر ال�����س��ك��ن��ي��ة، اأم����ا الأ���س��ل��ح��ة ووف��ق��ا لإف����ادة 
تنفيذ  ُقبيل  تهريبها  يتم  التنظيم ف�سوف  اأع�ساء 

عملياتهم املزمعة.
اأن  ل��ت��وؤك��د  ذل���ك  ت��ع��ل��ن  اإذ  ال��داخ��ل��ي��ة  ووزارة 
الأجهزة الأمنية لن تاألوا جهداً يف �سبيل املحافظة 
على اأمن الوطن وا�ستقراره، وُت�سيد يف الوقت ذاته 
بالتعاون الذي تلقاه من اأبناء الوطن يف مواجهة 
خمططات احلقد واخليانة التي ت�ستهدف الوطن 

يف اأبنائه ومقدراته.
اأنف�سهم  اأول��ئ��ك ال��ذي��ن و���س��ع��وا  ك��م��ا ت��دع��وا 
للجهات  بالتقدم  امل��ب��ادرة  اإل���ى  اال�شتباه  حم��ل  يف 
الأمنية لإي�ساح حقيقة و�سعهم، ول تزال املتابعة 
م�����س��ت��م��رة، و���س��وف ي��ت��م الإع�����الن لح��ق��اً ع��ن اأي��ة 

م�شتجدات.



أخبار الجامعة

تصميم ألستاذ بالجامعة
يتفوق على مايكروسوفت العالمية

منصور كويع

جن���ح الأ����س���ت���اذ امل�����س��اع��د يف ق�����س��م ال��ل��غ��ة 
العربية بكلية العلوم الإن�سانية باجلامعة، 
الدكتور يا�سر دروي�ض يف ت�سميم برنامج 
وي�سححها  الإم��الئ��ي��ة،  الأخ��ط��اء  يعالج 
ت��ل��ق��ائ��ي��ا، م��ت��غ��ل��ب��ا ب���ذل���ك ع���ل���ى امل���دق���ق 
الإمالئي اخلا�ض ب�سركة مايكرو�سوفت .
اأن احل���اج���ة هي  واأو�����س����ح دروي�������ض 
ال��ع��م��ل، نظرا  ب��ه��ذا  للقيام  دف��ع��ت��ه  ال��ت��ي 
ملجال عمله باللغة العربية الذي يتطلب 
ت�����ش��ح��ي��ح االأخ���ط���اء وحت��ك��ي��م االأب���ح���اث، 

والر�سائل اجلامعية.
وقال »كان ل بد من ت�سميم برنامج 
يعالج هذه امل�سكلة دون ت�سييع الوقت يف 
ت�سحيح الأخطاء الإمالئية، اأو م�سكالت 
الن�ض، كوجود نقطة يف بداية ال�سطر، اأو 

فراغات كثرية ما بني الكلمات«.
�سنوات  اإل��ى  تعود  »الفكرة  واأ���س��اف 
عدة، عندما كنت اأعمل خالل تلك الفرتة 
ع��ل��ى حت��وي��ل م��ئ��ات ال��ك��ت��ب ال��ورق��ي��ة اإل��ى 
مكتبة  جمعت  حيث  اإل��ك��رتون��ي��ة،  رقمية 

رقمية �سخمة تزيد عن ٦٠ األف كتاب« .
العمل  اأن��ه على هام�ض ور�سة  وب��ّن 
اللغة  ق�سم  جمل�ض  لأع�ساء  عقدت  التي 
»اب��ت��ك��ارات  ب��ع��ن��وان  اجل��ام��ع��ة  العربية يف 

ا�ستعر�ض  العربية«  اللغة  خلدمة  تقنية 
اآل���ي���ة ع��م��ل ال���ربن���ام���ج، م��ق��دم��ا من��وذج��ا 
بتجربة  ق���ام  ب���االأخ���ط���اء،  مليئة  ل��ورق��ة 
امل���دق���ق ع��ل��ي��ه��ا و���س��اه��د اجل��م��ي��ع كيفية 
دون  الأخ����ط����اء  اآلف  امل���دق���ق  م��ع��اجل��ة 
ت��دخ��ل، ك��م��ا ع��ر���ض ق��ال��ب م��اك��رو يقوم 
املرتبطة  الأخ���ط���اء  م��ن  امل��ل��ف  بتنظيف 

بعالمات الرتقيم وتن�سيق الن�ض.
وع����ن ت��ف��ا���س��ي��ل ال���ربن���ام���ج، اأج����اب 

ب�سيطة  برجمة  عن  عبارة  اأن��ه  دروي�����ض، 
وفق   Microsoft Word بيئة  يف  تعمل 
بت�شجيل  يقوم  حيث  »م��اك��رو«  ال���  تقنية 
اخل���ط���وات ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا امل�����س��ت��خ��دم، 
مبينا  ت��دخ��ل،  دون  اآيل  ب�سكل  ويعيدها 
يعمل  »ماكرو«  لل�  تلقن  باإجراء  قام  اأنه 
ع��ل��ى م��ب��داأ ال��ب��ح��ث وال���س��ت��ب��دال وي��ق��وم 
بالبحث عن الكلمة اخلاطئة وفق قواعد 
اللغة العربية ومقايي�ض مت تلقينه اإياها 

ت���ن���ظ���م اجل���ام���ع���ة »امل������وؤمت������ر ال������دويل 
لالإعالم واالإ�شاعة: املخاطر املجتمعية 
ذي   21-19 الفرتة  يف  املواجهة«  و�سبل 
�سبتمرب   1٦-14 امل��واف��ق   1435 القعدة 

2٠14 مبدينة اأبها.
وق�������ال م����ع����ايل م����دي����ر اجل���ام���ع���ة 
امل�����س��رف ال���ع���ام ع��ل��ى امل���وؤمت���ر الأ���س��ت��اذ 
الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود،  
اإمي��ان��ا م��ن اجلامعة  ي��اأت��ي  امل��وؤمت��ر  اإن 
ب���دوره���ا يف خ��دم��ة ال��وط��ن وامل��ج��ت��م��ع، 
اأف����رادا  ون��ظ��را مل��ا ي��ع��اين م��ن��ه املجتمع 
التي  الإ�ساعات  انت�سار  من  وموؤ�س�سات 
واأداء  خ��ا���ص يف  �شري  ب�شكل  ت��وؤث��ر  ق��د 
املوؤ�ش�شات التنفيذية يف املجتمع، وحتي 

على م�ستوى الأ�سخا�ض العادين.
من  اأن  اجل��ام��ع��ة  »راأت  واأ����س���اف 
الواجب عليها اأن تبحث هذه الظاهرة 
ل�سيما  والعملية  العلمية  الناحية  من 
و�سبكات  و�سائل  ا�ستخدام  انت�سار  م��ع 
اأ�سهمت  ال��ت��ي  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
املجتمعات  يف  االإ�شاعات  ن�شر  يف  كثريا 

ب�سكل عام وجمتمعنا ب�سكل خا�ض«.
واأو�سح الداود اأن اجلامعة و�سعت 
ل��دع��م تنظيم ه��ذا  اإم��ك��ان��ي��ات��ه��ا  ك��ام��ل 
با�ست�سافة  و«ذل����ك  ال�����دويل،  امل���وؤمت���ر 
اأف�����س��ل ال��ب��اح��ث��ن واخل������رباء م���ن كل 
اأنحاء العامل، اإ�سافة الى اإظهار جهود 
املوؤ�س�سات ال�سعودية الفاعلة يف التعامل 

مع اأزمات االإ�شاعات يف املجتمع«.  
اأن حم���اور  اإل�����ى  ال�������داود  واأ�����س����ار 
امل�����وؤمت�����ر ت��ع��ك�����ض ج����وان����ب م���ه���م���ة يف 
مقدمتها  يف  ي���اأت���ي  الإ����س���اع���ة  ظ���اه���رة 

للموؤمتر  التنظيمية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ص 
اجلامعة  اأن  احل�سون  حممد  الدكتور 
اأول���������ت اه���ت���م���ام���ا خ���ا����س���ا ل���ل���م���وؤمت���ر 
ت�سكيل  م��ب��ك��ر يف  ب�����س��ك��ل  ب�����داأت  ح��ي��ث 
ال�����ل�����ج�����ان امل���ت���خ�������ش�������ش���ة ك���ال���ل���ج���ن���ة 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة والإع���الم���ي���ة 

الإع���الم  و�سائل  ع��رب  مواجهتها  �سبل 
املختلفة،  اإ�سافة  الن��رتن��ت  و�سبكات 
املجتمع  القيمية يف  املنظومة  دور  اإل��ى 

ال�سعودي للت�سدي لهذه الظاهرة. 
اجلامعة  وكيل  اأو�سح   من جهته 
ل���ل�������س���وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة والأك����ادمي����ي����ة 

وال���ن�������ش���ائ���ي���ة  وغ����ريه����ا م����ن ال���ل���ج���ان 
امل�������ش���ان���دة ك��ل��ج��ن��ة ال���ع���الق���ات ال��ع��ام��ة 

والت�شجيل. 
اللجان  ه��ذه  »تعمل  ق��ائ��ال  وت��اب��ع 
كافة  ا���س��ت��ك��م��ال  ع��ل��ى  منتظمة  ب�سفة 
الإج�������راءات امل��ط��ل��وب��ة لإجن����اح امل��وؤمت��ر 
خ��الل  عملها  و���س��ت��وا���س��ل  اهلل،  ب��ح��ول 
الإج���راءات  كافة  ملتابعة  ال�سيف  ف��رتة 

التي يتطلبها عمل املوؤمتر«.
ق�سم  رئي�ض  ق��ال  ذات��ه،  ال�سياق  يف 
االإع��������الم واالت���������ش����ال رئ���ي�������ص ال��ل��ج��ن��ة 
ال��ع��ل��م��ي��ة ل��ل��م��وؤمت��ر الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور 
علي بن �سويل القرين، اإن تنظيم ق�سم 
الإعالم والت�سال لهذا املوؤمتر الدويل 
هو اإعالن حقيقي عن مكانة هذا الق�سم 
الإع��الم يف  واأق�سام  كليات  اجلديد بن 
اأن  م�سيفا  ال��ع��رب��ي،  وال��وط��ن  اململكة 
على  يعملون  الق�سم  وط���الب  اأ���س��ات��ذة 

اإجناح املوؤمتر باأف�سل �سورة. 
امل��وؤمت��ر وجد  اأن  واأ���س��اف القرين 
وعامليا،  وع��رب��ي��ا  حمليا  وا���س��ع��ا  ���س��دى 
موؤكدا اأن اللجنة التنظيمية تلقت حتي 
ملخ�سات  ت�سليم  م��وع��د  ان��ت��ه��اء  ق��ب��ل 
يقارب  م��ا  العلمية  والأوراق  البحوث 
2٠٠ م�ساركة معظمها من خارج اململكة 
وحتديدا من الواليات املتحدة واأوروبا 
واآ���س��ي��ا وال���ع���امل ال��ع��رب��ي، اإ���س��اف��ة اإل��ى 

م�ساركات نوعية من داخل اململكة. 
املوؤمتر  خ�س�ض جل�سة  اأن   يذكر 
العليا  ال���درا����س���ات  وط��ال��ب��ات  ل��ط��الب 
اجلامعة  حر�ص  يج�شد  ما  للم�شاركة، 

على اإ�سراكهم يف الفعاليات العلمية.

»اإلعالم واإلشاعة«
في مؤتمر دولي بالجامعة

للفصل الصيفي المقبل 
عمادة القبول تعلن آلية 
التسجيل للطالب الزائرين

علي آل سعيد

اأعلنت عمادة القبول والت�شجيل باجلامعة، اأنها �شتبداأ اعتبارا من الثالثاء 
الطالب  با�ستقبال طلبات    1435/8/21 يوم اخلمي�ض  1435/8/19، وحتى 
والطالبات، من اجلامعات االأخرى الراغبني يف الت�شجيل كزائرين  للف�شل 

ال�سيفي 1435/1434.
اأن  دع��ج��م  ب��ن  �شعد  د.  ب��اجل��ام��ع��ة  والت�شجيل  ال��ق��ب��ول  عميد  واأ����ش���ار 
اأن  اإل��ى  نبه  كما  االأك��ادمي��ي،  النظام  بوابة  اآليا عن طريق  �شيتاح  الت�شجيل 
باليد، مو�سحا  املناولة  اأو منوذج عن طريق  اأي خطاب  العمادة لن تت�سلم 
اجلامعة  موقع  على  كالدخول  اتباعها،  املتقدم  على  يجب  التي  اخلطوات 
»بوابة النظام الأكادميي« واختيار »طلب زائر من خارج اجلامعة« من قائمة 
اخلدمات االإلكرتونية، ثم اختيار »اإدخال طلب« واإدخال ال�شجل املدين ثم 
ال�شغط على تاأكيد، مبينا اأنه يجب على املتقدم اأي�شا اأن يقوم بتعبئة جميع 

البيانات املطلوبة وال�سغط على زر التاأكيد.
التي  املطروحة  امل��ق��ررات  عن  البحث  املتقدم  على  اأن  دعجم  واأو���ش��ح 
ي��رغ��ب يف درا���ش��ت��ه��ا واخ��ت��ي��ار وت��ع��دي��ل امل��ق��ررات امل��ط��روح��ة وال�شغط على 

»حفظ« يلي ذلك ظهور رقم الطلب املتقدم الذي ينبغي الحتفاظ به.
واأ���س��اف »ع��ل��ى امل��ت��ق��دم اإرف����اق خ��ط��اب امل��واف��ق��ة م��ن جامعته و���س��ورة 
وذل���ك من   PDF واح���د ب�شيغة  رق��م اجل���وال مبلف  م��ع  الوطنية  ال��ه��وي��ة 
خالل »حتميل امللفات »، كما ميكن للطالب اأو الطالبة متابعة حالة الطلب 
اأن حالة الطلب تتنوع ما بن  عن طريق خدمة »متابعة الطلب« مو�سحا 

)مدخل، معتمد، مرفو�ض(.
الدرا�شة ورقم  اأن ح�شول طلب  اإل��ى  واأك��د بن دعجم يف ختام حديثه 
�ستكون  القبول  عملية  اإن  اإذ  نهائي،  ب�سكل  القبول  يعني  ل  كزائر  الطلب 
�سوف  نهائي  ب�سكل  الطلب  ق��ب��ول  »ع��ن��د  ق��ائ��ال  وت��اب��ع  الإم��ك��ان��ي��ة.   ح�سب 
ت�سل اإلى املتقدم ر�سالة ن�سية على رقم اجلوال املدخل تفيد بقبوله طالبا 
زائرا بجامعة امللك خالد مت�شمنة الرقم اجلامعي« مبينا اأن على املتقدم 
الدخول ب�شجله املدين والرقم اجلامعي على البوابة االإلكرتونية وطباعة 

جدوله من خالل الرابط التايل:
http://registration.kku.edu.sa/kku/init

فرع بيشة يحتفل بـ2048 
خريجا وخريجة

يحيى عبدالعظيم
رعى حمافظ بي�سة، حممد بن �سعود املتحمي، الثالثاء املا�سي، حفل تخرج 
طالب فرع اجلامعة يف بي�سة للعام اجلامعي 1435/1434ه�، البالغ عددهم 
اأه��ايل  هناأ  كما  اخلريجني،  فيها  هناأ  بكلمة  احلفل  املتحمي  وب���داأ   .2٠48
بي�شة.  جامعة  باعتماد  ال�شامي  ال��ق��رار  �شدور  مبنا�شبة  ع��ام  ب�شكل  بي�شة 
من جهته رحب امل�سرف العام على فرع اجلامعة ببي�سة الدكتور مهدي بن 
ت�سود  التي  والأم���ان  الأم��ن  نعمة  على  اهلل  �ساكرا  باحل�سور،  القرين  علي 
الوطن  يف ظل القيادة الر�سيدة من لدن خادم احلرمن ال�سريفن امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود، وويل عهده �شاحب ال�شمو امللكي االأمري 
�شلمان بن عبدالعزيز، وويل ويل العهد �شاحب ال�شمو امللكي االأمري مقرن 
مبنا�شبة  للملك  ال��والء  االحتفال،  اأثناء  اجلميع  قدم  كما  عبدالعزيز.  بن 

الذكرى التا�سعة للبيعة خلادم احلرمن ال�سريفن � حفظه اهلل �.
ب��ن برج�ص  ال��دك��ت��ور حممد  والت�شجيل  ال��ق��ب��ول  ع��م��ادة  وك��ي��ل  وه��ن��اأ 
منهم  طالبا   2٠ ح�شل  الذين  اخلريجني  والطالبات  الطالب  ال�شهراين، 
على مرتبتي ال�سرف الأولى والثانية، قبل اأن يختتم احلفل بتوزيع �سهادات 

التقدير للطلبة املتفوقن.

حل���ذف ال��ك��ل��م��ة اخل��اط��ئ��ة وا���س��ت��ب��دال��ه��ا 
ب��ال��ك��ل��م��ة ال�����س��ح��ي��ح��ة وف�����ق ����س���واب���ط 
وتطابق  للبحث،  كمطابقتها  حم����ددة، 

همزة الألف.
ال��ك��ل��م��ات  اآلف  اأدخ������ل  اأن�����ه  واأك������د 
ويكرث  الكتابة،  يف  تتكرر  التي  اخلاطئة 
اخل���ط���اأ ف��ي��ه��ا، ب��ح��ي��ث ت���ق���وم ال��ربجم��ة 
الإم��الئ��ي��ة  الأخ����ط����اء  اآلف  ب��ت�����س��ح��ي��ح 

تلقائيا مهما كان حجم امللف.
امل���دق���ق الإم���الئ���ي  اأن  اإل����ى  واأ�����س����ار 
مدقق  على  يتفوق  بت�سميمه  ق��ام  ال��ذي 
العاملية من حيث  »مايكرو�سوفت«  �سركة 
ت�سحيحه ومعاجلته لالأخطاء الإمالئية 
للكلمات  الإ����س���ارة  وع���دم  مبا�سر،  ب�سكل 
باعتبارها خاطئة وهي �سحيحة ما يوقع 
امل�ستخدم يف الأخطاء، م�سيفا اأن قامو�ض 
�سوى  ب��ه  يوجد  ل   Microsoft Word
القليل من الكلمات، بعك�ض مدققه الذي 

يحوي اآلف الكلمات ال�سحيحة .
ال��دك��ت��ور دروي�����ض ترحيبه  واأب����دى 
امل��ت��ط��ورة،  ال���ربجم���ة  يف  باملتخ�س�سن 
م�ستقال  ل��ي�����س��ب��ح  ب���رن���اجم���ه  ل��ت��ط��وي��ر 
من  م��ت��م��ن��ي��ا   Microsoft Word ع���ن 
امل�سروع  ه��ذا  دع��م  ت�سهم يف  اأن  اجلامعة 
ال���ذي ي��خ��دم الباحثن وال��ط��الب  امل��ه��م، 

على حد �سواء.
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أخبار الجامعة

العقيدة  وعلومه،  القراآن  الأنظمة، 
الرتبية  وكلية  املعا�سرة(،  واملذاهب 
العامة،  ال��ت��دري�����ض  )امل��ن��اه��ج وط���رق 
امل���ن���اه���ج وط������رق ت���دري�������ض ال���ع���ل���وم، 
ال�����رتب�����وي،  والإ���������س��������راف  الإدارة 
وكلية  النف�سي(،  والإر���س��اد  التوجيه 
العلوم الإن�سانية )الآداب يف التاريخ، 
الأدب  ال��ع��رب��ي��ة-ت��خ�����س�����ض  ال��ل��غ��ة 
واللغويات(، وكلية العلوم )الأحياء(، 
وكلية اللغات والرتجمة )الرتجمة، 
العلوم  وك��ل��ي��ة  تطبيقية(،  ل��غ��وي��ات 

علي آل سعيد

اأع��ل��ن��ت اجل��ام��ع��ة ف��ت��ح ب���اب ال��ق��ب��ول 
ملرحلة  العليا  ال��درا���س��ات  ل��ربن��ام��ج 
 /1435 اجل��ام��ع��ي  ل��ل��ع��ام  املاج�شتري 

.143٦
العليا  الدرا�سات  عميد  واأو�سح 
ال�سهراين  حممد  بن  علي  الدكتور 
كلية  ت�����س��م��ل  امل��ت��اح��ة  ال���ربام���ج  اأن 
)ال�سنة  ال��دي��ن  واأ����س���ول  ال�����س��ري��ع��ة 
وع��ل��وم��ه��ا، ال��ف��ق��ه، اأ����س���ول ال��ف��ق��ه، 

الإدارية واملالية )املحا�سبة املهنية(.
واأف���������اد اأن�������ه يف ح�����ال ان���ط���ب���اق 
ال�������ش���روط امل��ب��دئ��ي��ة ل��ل��ق��ب��ول، يتم 
على  اللتحاق  من��وذج  تعبئة  بعدها 
وحتميل  االإلكرتوين،  القبول  بوابة 
امل�����س��ت��ن��دات امل��ط��ل��وب��ة خ���الل ال��ف��رتة 
احل������ايل،  ال�������س���ه���ر  م�����ن   )18-12(
�سيتم  حيث  القبول،  بوابة  ومتابعة 
ت��ب��اع��ا الإع������الن ع���ن م��وع��د وم��ك��ان 
اخ����ت����ب����ار ال���ت���خ�������س�������ض، ال����وث����ائ����ق، 

وامل�ستندات

فتح باب القبول في برنامج الدراسات العليا

يوم مفتوح ألنشطة
طالبات الحاسب اآللي

باإ�سراف ومتابعة من كلية علوم احلا�سب الآيل ومركز الطالبات بال�سامر، 
اأقام ق�سم علوم احلا�سب الآيل )�سطر الطالبات( يوما مفتوحا مت خالله 
عر�ض م�ساريع التخرج واأن�سطة الطالبات عن طريق عرو�ض »بور بوينت«. 

كما �سملت املعرو�سات لفتات ومل�سقات حائطية وت�ساميم فنية. 
رئي�سة  الطالبات(  )�سطر  الآيل  احلا�سب  علوم  ق�سم  من�سقة  واأف��ادت 
اللجنة املنظمة الدكتورة غادة نور الدين اأن عددا كبريا من طالبات املجمع 
من كلية علوم احلا�سب والكليات الأخرى اإلى جانب اأع�ساء هيئة تدري�ض 
حيث  م��ن  فكرية  اإب���داع���ات  م��ن  �شاهدنه  مب��ا  جميعا  واأ���ش��دن  الق�شم  زرن 

مو�سوعات امل�ساريع وت�سميم اللوحات الورقية.

الصيدلة تستضيف موهوبي 
مركز األمير فيصل 

ا�شت�شافت كلية ال�شيدلة، الطالب املوهوبني مبركز االأمري في�شل بن خالد 
لرعاية املوهوبني بع�شري، قاموا خاللها بجولة يف بع�ص معامل الكلية. كما 
قام عميد الكلية  الدكتور مبارك اآل عريج،  ووكيل الكلية الدكتور  حممد 

القرثدي بتكرمي الطالب وم�سرفيهم .

علوم الحاسب اآللي تنظم »اليوم المفتوح للتعلم اإللكتروني«
علوم  كلية  عميد  م��ن  ورع��اي��ة  بتوجيه 
اآل  ع���ب���داهلل  ال���دك���ت���ور  الآيل  احل��ا���س��ب 
رب����اع ووك��ي��ل ال��ك��ل��ي��ة ال��دك��ت��ور ع��ل��ي اآل 
قروي، نظمت وحدة التعلم الإلكرتوين 
بالكلية ممثلة مب�شرف الوحدة االأ�شتاذ 
ع��م��ادة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  البهي�سي  اأح��م��د 
ال��ت��ع��ل��م الإل����ك����رتوين ون�����ادي احل��ا���س��ب 
للتعلم  امل��ف��ت��وح  ال���ي���وم  م���وؤخ���را،  الآيل 

الإلكرتوين بالكلية.
الكلية  عميد  ال��ف��ع��ال��ي��ات،  واف��ت��ت��ح 

الذي قام بجولة زار خاللها مقر وحدة 
ال��ت��ع��ل��م الإل���ك���رتوين اجل���دي���د، ومعمل 
ال���ت���دري���ب اخل���ا����ض ب��ال��ك��ل��ي��ة، وا���س��ت��م��ع 
التعلم  وح���دة  اأداء  ع��ن  مف�سل  ل�����س��رح 

الإلكرتوين من م�سرف الوحدة.
كما التقى بوفد من عمادة التعلم 
الإل����ك����رتوين اأط��ل��ع��ه��م ع��ل��ى م�����س��اري��ع 
الكلية  منها  ت�ستفيد  قد  التي  العمادة 
ال���ق���ادم م���ن الأي�������ام، واأث���ن���ى عميد  يف 
الكلية على اجلهود املبذولة واخلدمات 

امل����ق����دم����ة م�����ن ق���ب���ل ع�����م�����ادة ال��ت��ع��ل��م 
الإل�����ك�����رتوين. و���س��م��ل ال���ي���وم امل��ف��ت��وح 
زيارات ميدانية لأع�ساء هيئة التدري�ض 
التعلم  اأخ�سائي  بوا�سطة  مكاتبهم  يف 
اآل  اأحمد  الأ�ستاذ  بالكلية  الإل��ك��رتوين 
التعلم  وح���دة  اأع�����س��اء  برفقة  �سفلوت 
الإلكرتوين، كما مت تقدمي ور�سة عمل 
خا�سة باأع�ساء هيئة التدري�ض بعنوان 
با�ستخدام  الإلكرتونية  التقييم  »طرق 
الأ���س��ت��اذ  ق��دم��ه��ا  ال��ت��ع��ل��م«  اإدارة  ن��ظ��ام 

تنظيم  مت  كما  ي��ون�����ض.   عبداحلفيظ 
ور����س���ة ع��م��ل خ��ا���س��ة ب���ط���الب ال��ك��ل��ي��ة 
لتدريبهم على ا�ستخدام اأجهزة الآيباد 
ومعمل  الإل��ك��رتون��ي��ة  الخ���ت���ب���ارات  يف 
مفتوح لتلقي ا�ستف�سارات الطالب زاره 

اأكرث من 1٠٠ طالب.
املتنوعة  بفعالياته  ال��ي��وم  ومت��ي��ز 
التعلم  م�شرية  �شتخدم  التي  واملتميزة 
ب��ال��ك��ل��ي��ة واأع�������س���اء هيئة  الإل����ك����رتوين 

التدري�ض والطالب على حد �سواء.

من  للتاأكد  للمطابقة  املطلوبة 
نهائياً  للمقبولن  املعلومات  �سحة 
يف ال���ربام���ج ب��ع��د م�����س��ي ���س��ه��ر من 

نهاية الت�شجيل.
وب��ن ال��دك��ت��ور ال�����س��ه��راين، اأن��ه 
ي�����ش��رتط يف امل���ت���ق���دم اإل�����ى ب��رن��ام��ج 
املاج�شتري  ملرحلة  العليا  ال��درا���ش��ات 
على  ح��ا���س��ال  اأو  ���س��ع��ودي��ا  ي��ك��ون  اأن 
اإذا  العليا  للدرا�سات  ر�سمية  منحة 
كان من غري ال�شعوديني، واأن يكون 
ال�سهادة  على  حا�سال  اأي�سا  املتقدم 

اأو  ���س��ع��ودي��ة،  جامعة  م��ن  اجلامعية 
م���ن ج��ام��ع��ة اأخ������رى م���ع���رتف ب��ه��ا، 
العامة  ال��ق��درات  اختبار  ي���وؤدي  واأن 
كلية  اإل���ى  للمتقدمني  للجامعيني 
الرتبية،  وكلية  وال��رتج��م��ة  ال��ل��غ��ات 
و���س��ه��ادة ال��ت��وف��ل ل��ل��م��ت��ق��دم��ن اإل���ى 
ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم وال��ل��غ��ات وال��رتج��م��ة، 
وال�شلوك،  ال�شرية  ح�شن  يكون  واأن 
تقدمي  اإل��ى  بالإ�سافة  طبيا،  ولئقا 
�سبق  اأ�ساتذة  من  علميتن  تزكيتن 

لهم تدري�سه.

»فن اإلتيكيت« في دورة
اختتمت موؤخرا دورة »فن التيكيت العام واتيكيت املائدة« التي نظمتها عمادة �سوؤون الطالب 
الن�سائية،  التدريبية  بالقاعة  وذل��ك  التدريبي،  للحياة  تعلم  مركز  مع  بالتعاون  باجلامعة، 
العربي  واملجل�ص  لالإتيكيت  الفرن�شية  االأك��ادمي��ي��ة  م��ن  املعتمدة  امل��درب��ة  اخل��ب��رية  ب��اإ���ش��راف 

للتدريب، تغريد العلكمي.
العلكمي خالل دورتها فن الإتيكيت ب�سكل  و�سهدت الدورة ح�سورا مميزا، فيما ناق�ست 

عام، والتيكيت الإ�سالمي ب�سكل خا�ض، كما ناق�ست اتيكيت
واتيكيت  العملي،  والتيكيت  والتحدث،  ال��زي��ارات،  واتيكيت  واجللو�ض،  وامل�سي،  التحية، 
الفرن�سية.  للمدر�سة  وفقا  املائدة  وتن�سيق  الطعام،  اإتيكيت  عمليا،  مطبقة  العامة،  الأماكن 
واأكدت العلكمي اأن لديها ر�سالة تود اإي�سالها، لأكرب �سريحة ممكنة، وهي الرقي بالت�سرفات 
للمجتمعات  اإيجابية  ���ش��ورة  وعك�ص  املجتمع  يف  امل�شتطاع  ق��در  ال��ع��ام  واملظهر  وال�شلوكيات، 

الأخرى.
املدرو�ض، مما  العلمي  بال�سكل  الفن  اإلى معرفة هذا  اأن جمتمعنا يفتقر  وقالت »وج��دت 

حداين لالهتمام به، وحماولة تقدميه للجميع لتعم الفائدة«.
ال��دورة، ال�شيما احل�شور  به  الذي حظيت  الكبري  بالتفاعل  �شعادتها  العلكمي  اأب��دت  كما 

الكبري من ال�شيدات  ب�شفتهن امل�شتهدف االأول يف مثل هذه الدورات.
واأ�سافت »لبد اأن تكون الأنثى ملمة بهذه الأمور املهمة، ل �سميا اأنها اأحد املعنين بهذا 
فن  يف  حم��رتف��ة،  لتكون  الأ�سا�سية  القواعد  م��ن  جمموعة  اإك�سابها  يف  �سي�سهم  ال��ذي  الفن 

الإتيكيت الذي �سي�ساعدها يف العديد من الأمور املهمة يف حياتها اليومية«.
يذكر اأن العلكمي تعكف هذه الأيام على برنامج تدريبي متنوع، عن فن الإتيكيت �سيتم 

تقدميه خالل ال�شيف املقبل باجلامعة، وبجامع الراجحي، واخليمة الدعوية.
سارة القحطاني
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متابعات

اختتام فعاليات يوم البحث العلمي العاشر بالجامعة
منصور كويع

اأ����س���اد م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
ال��داود،  حمد  بن  عبدالرحمن  الدكتور 
خ���الل اف��ت��ت��اح��ه ف��ع��ال��ي��ات »ي���وم البحث 
ال���ع���ل���م���ي ال�������ش���ن���وي ال���ع���ا����ش���ر« مب��ب��ن��ى 
اجلامعية  باملدينة  امل��رك��زي��ة  امل��درج��ات 
بالقريقر، مبا �شاهده من بحوث علمية 
حمكمة وجهود مميزة للقائمن عليها، 
رك��ي��زة  ي��ع��د  العلمي  ال��ب��ح��ث  اأن  م��وؤك��دا 

مهمة، واأ�سا�سية لأي جامعة.
راأيته  ما  واأ�سعدين  »���س��رين،  وق��ال 
منت�سب  لكل  مفخرة  تعد  اإجن���ازات  من 
���ش��ك��ري لعميد  اأق������دم  ك��م��ا  ل��ل��ج��ام��ع��ة، 

م����ن ج���ان���ب���ه اأك������د 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 بن 
األقاها  التي  كلمته  خ��الل  العتيبي  ليف 
ت��ن��وي  اأن اجل��ام��ع��ة  يف ح��ف��ل الف���ت���ت���اح 
التي مت  العلمية  الأوراق  5٠% من  ن�سر 
حمكما  علميا  ن�سرا  املوؤمتر  يف  طرحها 
ل��دع��م ت��وج��ه اجل��ام��ع��ة يف زي���ادة الن�سر 
»التجربة  اأن ه��ذه  اإل��ى   واأ���ش��ار  العلمي، 
ه���ي االأول������ى ال���ت���ي ت���ق���ام ب���ه���ذا احل��ج��م 
وال��ت��وق��ي��ت« ع��ل��ى م�����س��ت��وى اجل��ام��ع��ات 

ال�سعودية.
ب�سدد  اجلامعة  اأن  عن  ك�سف  كما 
ا���س��ت��ق��ب��ال امل�������س���روع ال���ث���ال���ث ال��ن��وع��ي 
علمية  بورقة  �ست�سارك  واأنها  للبحوث، 

ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ب��اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور 
هيئة  واأع�����س��اء  العتيبي،  ليف  ب��ن  ع��ي��د 
الذين  والطالبات  والطالب  التدري�ض، 
الحتفالية  ه��ذه  واأ���س��ه��م��وا يف  ���س��ارك��وا 

العلمية«.
وث�����م�����ن ال������������داود م������ا حت����ظ����ى ب��ه 
اجل��ام��ع��ة م��ن دع���م م��ت��وا���س��ل م��ن قبل 
ال�سريفن، وويل عهده  خادم احلرمن 
اأمري  و�شمو  العهد،  ويل  وويل  االأم���ني، 
اأن اجل��ام��ع��ة  م��ب��ي��ن��ا  ع�����ش��ري،  م��ن��ط��ق��ة 
على  التميز  نحو  ثابتة  خطى  تخطوا 
امل�شتوى العاملي بجهود الكادر االأكادميي 
الذي ي�سرف اجلامعة يف كل منا�سباتها 

واحتفالتها.

عن جتربتها يف اأيام البحث العلمي على 
مدار 1٠ �سنوات، يف لقاء �سي�سم عمداء 
ال�سعودية  باجلامعات  العلمي  البحث 

مبدينة الطائف.
ويف ال�����س��ي��اق ذات�����ه اأو�����س����ح وك��ي��ل 
عمادة البحث العلمي الدكتور �سعيد بن 
هو  العلمي  البحث  اأن  القحطاين  �سعد 
املوؤ�س�سات  يف  الأكادميي  التعليم  ع�سب 
التعليمية،  وقال » ي�سكل البحث العلمي 
ال��ب��ح��ث العلمي  ت��ن��ظ��م��ه ع���م���ادة  ال����ذي 
اأهم العنا�سر يف تطوير  اأحد  باجلامعة 
م��ن��ظ��وم��ة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ال����ذي يعد 
م��ن اأه���م ال��رك��ائ��ز الأ���س��ا���س��ي��ة، ويعك�ض 
م�ساركة اأع�ساء هيئة التدري�ض، وطالب 

الدرا�سات العليا يف البحث العلمي على 
مدار ت�سعة اأعوام متتابعة«.

اإح�سائية  القحطاين  وا�ستعر�ض   
لأع�������داد ال���ب���ح���وث ال���ت���ي ا���س��ت��ق��ط��ب��ت��ه��ا 
فعاليات اأيام البحث العلمي يف ال�سنوات 
اأن  يوم البحث  الثالث االأخ��رية، مبينا 
الثامن ا�ستمل على 3٦ بحثا و 1٠٠مل�سق 
و »ب��ل��غ ع����دد ال��ب��ح��وث يف ي����وم ال��ب��ح��ث 
التا�سع 57 بحثا، و 74 مل�سقا، فيما بلغ 
عدد اأبحاث يوم البحث ال�سنوي العا�سر 
الذي حتتفل به اجلامعة هذا العام 143 

بحثا و 2٠٠مل�سق«.
يذكر اأن الأوراق املحكمة وامل�ساركة 
يف يوم البحث العلمي توزعت على النحو 

ال���ت���ايل: 47 ورق�����ة ل��ك��ل��ي��ات ال��ه��ن��د���س��ة، 
واحل��ا���س��ب الآيل وال��ع��ل��وم، و 159 ورق��ة 
م�ساركة  بلغت  فيما  ال�سحية،  للكليات 
كليات ال�سريعة واأ�سول الدين، والعلوم 
الإن�سانية، والعلوم الإدارية واملالية 49 
الرتبية  لكيات  ورق��ة   48 ورق��ة، مقابل 
وال��ل��غ��ات وال��رتج��م��ة، ب��اإج��م��ايل ق��دره 
ال���رج���ال، و  4٠  ل��ف��ئ��ة  3٠3 م�����س��ارك��ات 
كليات  على  ت��وزع��ت  للن�ساء،  م�ساركة 
ال��ع��ل��وم وال��ه��ن��د���س��ة، واحل��ا���س��ب الآيل، 
واأ�سول  وال�سريعة  ال�سحية،  والكليات 
ال��دي��ن، وال��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة، وال��ع��ل��وم 
الإداري��������ة وامل���ال���ي���ة، وك��ل��ي��ات ال��رتب��ي��ة 

واللغات والرتجمة.

خالد العمري

الأ�ستاذ  اجل��ام��ع��ة،  مدير  معايل  د�سن 
ال��داود  حمد  بن  عبدالرحمن  الدكتور 
ال�سابع(  العلمي  )البحث  يوم  فعاليات 
لأط��ب��اء الم��ت��ي��از بكلية ط��ب الأ���س��ن��ان 
و�سبق  بالقريقر،  اجلامعية  باملدينة 
اطلع خاللها  بجولة   قيامه  التد�شني 
وع��ي��ادة  التخ�س�سية،  ال��ع��ي��ادات  ع��ل��ى 
زراعة الأ�سنان، كما اطلع على البحوث 
املقدمة من قبل طالب المتياز، التي 
بلغ عددها 38 بحثا، يف خمتلف املجاالت 

الطبية اخلا�سة بطب الأ�سنان. 
وخالل ا�ستماعه اإلى �سرح مف�سل  
م����ن اأط����ب����اء الم���ت���ي���از ع����ن ال��ب��ح��وث 
امل��ق��دم��ة، اأك����د ل��ه امل��ت��ح��دث��ون اأن����ه  مت 
ا���س��ت��ق��اء م��ع��ل��وم��ات ال��ب��ح��وث  م��ن قبل 
اإلى  اإ�سافة  الكلية،  لعيادات  املراجعن 
ال�سحية  املراكز  من  معلومات  تلقيهم 

مبنطقة ع�شري.
ال��داود  ق��دم  نف�سه،  ال�سعيد  على 
���س��ك��ره اإل�����ى ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة ال��دك��ت��ور 
اإب��راه��ي��م ال�����س��ه��راين ع��ل��ى ه���ذا املنتج 
ي��ك��ون هناك  اأن  اآم����ل  ال��ع��ل��م��ي، وق����ال« 
خدمة  يف  للكلية  واإي��ج��اب��ي  ب����ارز  دور 
املجتمع ملا متلكه من خربات واإمكانيات 

مميزة«.

احلا�سلن على املراكز الثالثة الأولى، 
حيث حقق املركز الأول الدكتور �سعيد

عو�ض، والدكتور علي القحطاين، 
�سعد  بن  علي  الدكتور  ثانياً  ج��اء  فيما 
القرين،  مرعي  والدكتور  القحطاين، 
وال��دك��ت��ور رام��ي احل��م��راين، والدكتور 
اأيوب البخاري، ويف املركز الثالث  طالب 

المتياز �سعود بن علي القحطاين.
من جهة اأخرى اختتم نادي الطب 
بكلية طب الأ�سنان اأن�سطته لهذا العام 

طب  كلية  عميد  ق��دم  جانبه  م��ن 
الأ���س��ن��ان ���س��ك��ره مل��دي��ر اجل��ام��ع��ة على 
ح�������س���وره ودع���م���ه امل���ت���وا����س���ل لإجن����اح 
م�������ش���رية ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي 
�ستعمل  ال��ك��ل��ي��ة  اأن  م���وؤك���دا  ب��ال��ك��ل��ي��ة، 
املنوط  دوره��ا  تقدمي  ملوا�شلة  جاهده 
�سواء  وال�سحة  واملعرفة،  العلم،  بها يف 

للطالب، اأم املجتمع ب�شكل عام.
وك���رم م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ع���ددا من 
اأع�ساء هيئة التدري�ض وطالب المتياز 

على م�سرح اجلامعة باملحالة، بح�سور 
عميد الكلية، وعدد من اأع�ساء هيئة

ال���ت���دري�������ض وال�����ط�����الب. وت��خ��ل��ل 
االح���ت���ف���ال ف��ي��ل��م ق�����ش��ري ع����ن  بع�ص 
امل����واق����ف ال���ت���ي مي���ر ب��ه��ا ط���ال���ب طب 
الأ����س���ن���ان، ت����اله ق���ي���ام جم��م��وع��ة من 
كوميدية،  م�سرحية  بتقدمي  الطالب 
الطالب  بها  ال��ت��ي مي��ر  امل��ع��ان��اة  حتكي 
ي�شل  حتى  التعليمية  م�شريته  خ��الل 

للنجاح .

مدير الجامعة يدشن فعاليات
يوم البحث العلمي السابع لطب األسنان

تكريم مشروع تدريب
موظفي الجامعة

خالد العمري
حمد  بن  عبدالرحمن  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  عن  نيابة 
ال��داود، رعى وكيل اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور مرعي بن ح�سن القحطاين 
حفل تكرمي م�سروع تدريب موظفي اجلامعة بفندق ق�سر اأبها، تخلله عقد 
الفعال للوقت(،  الذات(، و)ال�ستثمار  القدرات وبناء  دورتن بعنوان )بناء 
امل�شتمر الدكتور مبارك بن �شعيد  بح�شور عميد خدمة املجتمع والتعليم 
التدري�ض واملوظفن، الدكتور عبداهلل  اأع�ساء هيئة  حمدان وعميد �سوؤون 

هادي وعدد من اأع�ساء هيئة التدري�ض.
احل�سول  اأن  القحطاين  �سالح  ع��ب��داهلل  امل��ت��درب  اأو���س��ح  جهته  م��ن 
اإدراك املوظف، وينعك�ض على  التدريبية يزيد من  ال��دورات  على مثل هذه 
اإدارات  اإلى اال�شتفادة العظمى التي �شتجنيها  اإ�شافة  اأدائه ب�شكل ملحوظ، 
من  تعزز  التي  ال���دورات  ه��ذه  مثل  على  موظفيها  ح�سول  بعد  اجلامعة، 

قدراتهم.
اجلامعة،  من�سوبي  ق��درات  وتعزيز  بناء  اإل��ى  يهدف  امل�سروع  اأن  يذكر 
واإعطائهم املهارات ال�شخ�شية الالزمة  لتح�شني اأدائهم مبا يخدم االأهداف 

واخلطط، مما ينعك�ص ب�شكل اإيجابي على املنظومة االإدارية.
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إعالن

جامعة الملك خالد
كلية العلوم اإلنسانية 
قسم اإلعالم واالتصال

دعوة للمشاركة ببحوث وأوراق علمية

المؤتمر الدولي لإلعالم واإلشاعة
المخاطر المجتمعية وسبل المواجهة

19-21 ذو القعدة 1435الموافق 14-16  سبتمبر 2014

محاور المؤتمر:
• مفاهيم اإلشاعة وتطورها

• مخاطر وتأثيرات اإلشاعة على المجتمع
• اإلشاعة واألزمات

• اإلشاعة في فضاء االعالم واالنترنت
• دور المنظومة القيمية والمؤسسات المجتمعية

في مواجهة اإلشاعة.

www.kku.ed.sa

آخر موعد لتسليم الملخصات: 15 شعبان 1435 )13 يونيو 2014(
آخر موعد لتسليم البحوث وأوراق العمل: 18 رمضان 1435 )15 يوليو 2014(

ترسل الملخصات والبحوث واألوراق العلمية وكافة المراسالت باسم رئيس اللجنة العلمية
con.masscomm@kku.edu.sa :على البريد االلكتروني
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حضور مميز واتفاق على تثمين الخطوة

قاعة كرستال تحتضن حفل تكريم المتقاعدات
د. إيمان العسيري

ب��رع��اي��ة وك��ي��ل��ة ع���م���ادة ����س���وؤون هيئة 
التدري�ض واملوظفات، الدكتورة  اإميان 
الأرب��ع��اء  ج��رى  ميم�ض،  �سليمان  بنت 
ق�سر  بفندق  كر�ستالة  بقاعة  املا�سي 
من�سوبات  من  ع��دد  تكرمي  حفل  اأبها، 

اجلامعة مبنا�شبة تقاعدهن.
وق��ال��ت ال��دك��ت��ورة اإمي���ان ميم�ض 
يف ك��ل��م��ت��ه��ا ال���ت���ي ت��ل��ت ك��ل��م��ة م��ع��ايل 
عبد  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير 
الرحمن بن حمد الداود« علمنا ديننا 
اإح�سانه  للمح�سن  نقدر  اأن   احلنيف 
ع��ن��دم��ا ق���ال »ه���ل ج���زاء الإح�����س��ان اإل 

الإح�سان«.
الكرمي �سلى  ر�سولنا  كما وجهنا 
عمل  م��ن  نكافئ  لأن  و�سلم  عليه  اهلل 
ونقدر جهده حيث قال »من ل ي�سكر 
اليوم  فاإننا  ل��ذا  اهلل«  ي�سكر  ل  النا�ض 
عملن  ف��ا���س��الت،  لنا  ب��اأخ��وات  نحتفي 
كفاحهن  ف���اآت���ى  وك��اف��ح��ن  ف��اأخ��ل�����س��ن 

روح  و�شياغة  الطالبات  عقول  واإن���ارة 
الطموح يف نفو�سهن.

واإمنا  م�ستمرا  زال  ل  العطاء  اإن 
م��رح��ل��ة ال��ت��ق��اع��د ه���ي ح�����س��اد العمل 
اأم�����ش��ي��ن��اه يف م�شرية  ال����ذي  ال��ط��وي��ل 
من  ج��دي��دة  مرحلة  �سنبداأ  التعليم، 
اأنف�سنا  ونعطي  اأبناءنا  لنفيد  حياتنا 
ال��ه��واي��ات  ومم��ار���س��ة  للتنف�ض  فر�سة 
بعدما جنينا ثمار  تركناها  التي طاملا 
ج��ه��دن��ا وع��م��ل��ن��ا يف ت��خ��ري��ج زه����رات 

يانعات لتخدم جمتمعها«.
وخ���ت���م ب���رن���ام���ج احل���ف���ل ب��ك��ل��م��ة 
وق�����س��ي��دة األ��ق��ت��ه��ا ال�����س��اع��رة زه���رة اآل 
ظ��اف��ر ح��ي��ث ق��ال��ت »اح����رتام ل�سنوات 
تعوي�سها،  ي�ستحيل  ب��ل  ي�سعب  عمر 
امل�سرف  الوظيفي  للتاريخ  وت��ق��دي��را 
العملية  وخدمتها  منكن  واح���دة  لكل 
ال���ت���ي مت���ي���زت ب��ال��ع��ط��اء وال��ت�����س��ح��ي��ة 
الأم��ان��ة  اأداء  �سبيل  ال���ذات يف  ون��ك��ران 
اإي���اه���ا، وع��رف��ان��ا جلهد  ال��ت��ي حملنت 

اأثرينت به م�شرية وطنكن املعطاء.

 وق���ال���ت ع��م��ي��دة ك��ل��ي��ة امل��ج��ت��م��ع 
ب��خ��م��ي�����ض م�����س��ي��ط ال����دك����ت����ورة دلل 
ومبادرة  وف��اء  مل�سة  كانت  لقد  اأعظم« 
اإي��ج��اب��ي��ة رائ����دة م��ن اجل��ام��ع��ة، وه��ي 
خطوة لي�ست م�ستغربة على جامعتنا، 
ح��ي��ث ت��ن��ب��ث��ق م���ن ح�����س��ه��ا الإن�����س��اين، 

وقيمها امل�ستمدة من ال�سرع«.
اأم�������ا رئ���ي�������س���ة وح�������دة ال��ت��وج��ي��ه 
الرتبية  بكليتي  الأك��ادمي��ي  والإر���س��اد 
ك��ام��ل��ة  ال����دك����ت����ورة  ب���اأب���ه���ا  والآداب 
ت��ق��ام  اأن  ف���اق���رتح���ت  ع��ل��ي م��ن�����س��ور، 
لال�ستفادة  ن�سائية  اإدارة  للمتقاعدات 
م�������ن خ������ربات������ه������ن وت����وج����ي����ه����ات����ه����ن 

للموظفات اجلديدات.
واأك�����دت ع��ل��ى ك��الم��ه��ا ال��دك��ت��ورة 
اللغة  ق�سم  )رئ��ي�����س��ة  م�سطفى  اأري����ج 
الإجن���ل���ي���زي���ة ب������ذات ال���ك���ل���ي���ة( ق��ائ��ل��ة 
»املتقاعدون واملتقاعدات ي�سكلون ثروة 
لبد من الحتفاظ بها، فهم يحملون 
م���ع���ه���م خ������ربة ����س���ن���وات ع���ل���ى ج��م��ي��ع 
الأ����س���ع���دة. ومم����ا مي��ك��ن م�����س��ارك��ت��ه��م 

ن�سهده  وم���ا  ث��م��اره،  اهلل  م��ن  بتوفيق 
وليد  لي�ص  جلامعتنا  كبري  تو�شع  من 
العمل  م��ن  لعقود  نتيجة  ب��ل  اللحظة 
الدوؤوب وجهد �سواعد �ساركن فيه دون 

انتظار للجزاء اإال من اهلل وحده.
ون���ح���ن يف ه����ذا ال���ي���وم ن��ت�����س��رف 
ب���ل���ق���ائ���ه���ن ل���ي�������ض يف رح��������اب ال��ع��م��ل 
وف��اء  مل�سة  رح���اب  يف  ب��ل  وم�سوؤولياته 
وت���ك���رمي، ن��ح��ت��ف��ل ب��ل��ق��اء اأه�����ل ف�سل 
فكان  ومليكنا  وط��ن��ن��ا  خ��دم��ن  علينا، 

حقا علينا اأن نحتفي بهن«.
األقتها  امل��ت��ق��اع��دات  ك��ل��م��ة  تلتها 
نيابة عنهن االأ�شتاذة �شاحلة حجازي 
ق��ال��ت ف��ي��ه��ا »اإن اجل��ي��ل ال�����س��اب��ق ق��دم 
ي�ستطيع من جهد وج��د وبذل  كل ما 
وع���ط���اء ب���ال ح������دود، وق�����دم خ��ال���س��ة 
خربته وعلمه يف �سلك التعليم واأ�سهم 
ب���ج���ده وت���ع���اون���ه يف ت��ن�����ش��ئ��ة اأج���ي���ال 
م��ت��ع��اق��ب��ة م���ن ال���ط���ال���ب���ات وال����ك����وادر 
الوطنية املوؤهلة الإكمال م�شرية العلم 
املعطاء  الوطن  هذا  وخدمة  والتعليم 

اع��ل��م��ن اأن احل��اج��ة اإل��ي��ك��ن واإل���ى 
اإن  ومت�سلة  ق��ائ��م��ة  �ستظل  خ��ربت��ك��ن 
اإال تعبريا  املنا�شبة  �شاء اهلل، وما هذه 
����س���ادق���ا م����ن اجل���ام���ع���ة مل���رح���ل���ة م��ن 
لوطنكن  الوظيفي  عطائكن  م��راح��ل 
ال����ذي ن��ف��خ��ر ج��م��ي��ع��ا ب��ان��ت��م��ائ��ن��ا اإل��ي��ه 
والت�سرف بخدمته«. ثم األقت ق�سيدة 

قالت يف بع�ض اأبياتها: 

�شارت بنا االأيام حثت �شريها 
وحثت تفا�سيال واأحالما اأمنتم

مل يبق منها غري ما فزنا به
حبا وتقديرا من الأعماق �سنتم

حل الوداع وما توانى �سوقنا 
اأو مات عزم اأو بجوف القلب هنتم

 ومن ثم مت تكرمي املتقاعدات.

وجتولت »اآفاق« و�سط احلا�سرات 
التي  املنا�سبة  ه��ذه  يف  اآرائ��ه��ن  ملعرفة 
اأنها  تعد الأول��ى من نوعها، خ�سو�سا 

جمعت عطاء ال�سلف وتهنئة اخللف.

ت��ك��وي��ن جلنة  امل��ث��ال،  ف��ي��ه ع��ل��ى �سبيل 
ا�ست�سارية وتقدمي حما�سرات وتكوين 
وح���دة ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي واإن�����س��اء ن��اد 

ريا�سي وثقايف خا�ض بهم«.
مركز  عميدة  اأب���دى  جانبها  م��ن 
�سنيفاء  ال��دك��ت��ورة  للطالبات  ال�سامر 
ال����ق����رين، اإع���ج���اب���ه���ا ب���ه���ذه امل����ب����ادرة، 
وقالت« مبادرة اأكرث من رائعة وتوجه 
اإن�����س��اين م���ن اجل��ام��ع��ة وح��ف��ل  راق و 

اأح�سن تنظيمه واإعداده«.
اأم���������ا وك����ي����ل����ة ع������م������ادة ال���ق���ب���ول 
ال�شعيدي،  حنان  الدكتورة  والت�شجيل 
ف����ق����ال����ت«  يف ي�����وم ال�������س���ك���ر وال����وف����اء 
لأ����س���ح���اب ال����ب����ذل وال���ع���ط���اء ن�����س��ك��ر 
ل��ل��م�����س��وؤول��ن ه���ذه ال��ل��ف��ت��ة ال��ك��رمي��ة، 
وبذل  عطاء  عهدناهم  كما  دائما  فهم 

وتقدير«.
املتابعة  اإدارة  م�ساعدة  وب��ارك��ت 
ال��ن�����س��ائ��ي��ة، الأ����س���ت���اذة م��ه��ا ال��ب��ل��وي، 
التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  عمادة  جهود 
واملوظفن واملوظفات ب�سقيها، م�سيدة 
يكفيني  وق���ال���ت«  الح���ت���ف���ال،  ب���روع���ة 
ف��خ��را م�����س��وؤول��ون مل ي��ن�����س��وا ج��ه��ود 
املوظفن طيلة فرتة حياتهم العملية، 
فال�سكر ملن اأ�سهم يف اإجناح هذا احلفل 
ب������دًء ب���ال���ف���ك���رة وال����دع����م وال��ت��ن��ظ��ي��م 

وانتهاء بالتنفيذ«.
ال��درا���س��ات  ق�سم  رئي�سة  وق��ال��ت 
ال�سرحاين«  اأمل  الدكتور  الإ�سالمية 
اإن����ه ي����وم ك��ا���ش��م��ه، ح��م��ل ال��ك��ث��ري من 
ال��وف��اء ورد ج��زء م��ن اجلميل  معاين 
وال��ع��ط��اء امل��ث��م��ر، ك���ان ك��ال��غ��ي��ث على 
فاأثمرت،  الوفاء  لهذا  ا�ستاقت  قلوب 
ف��ال�����س��ك��ر وال����ع����رف����ان مل����ن ق�����ام ع��ل��ي��ه 

واأجنزه«.
وكان لرئي�سة ق�سم اللغة العربية 
ل��ل��دك��ت��ورة خ��دي��ج��ة احل��ف��ظ��ي كلمة 
م�سابهة حيث قالت« كان يوما متميزا 
ورائ����ع����ا ون�����س��ك��ر ب��ح��ق ك���ل م���ن وق��ف 
لهم  من  حق  واأوفيتم  اأبدعتم  خلفه، 

حق علينا«.
اأي�سا، قال عميدة  التكرمي  وعن 
كلية الآداب جممع 1 بخمي�ض م�سيط 
يوما  ك��ان  ملحة«  اأب��و  �سراء  الدكتورة 
رائ���ع���ا وح���اف���ال ب��ال��ن�����ش��اط، ال��ت��ق��ي��ن��ا 
ب���اأن���ا����ض مت��ن��ي��ن��ا روؤي���ت���ه���م م��ن��ذ زم��ن 
اللفتة  ه��ذه  ع��ن  للم�سوؤولن  ون��دع��و 

بالتوفيق«.
العامة  الأمينة  اأثنت  من جهتها 
الأ�ستاذة  الن�سائية  اجل��ن��وب  جلمعية 
»مل�سة  نفذ  من  كل  على  الربيك  منى 
ال��وف��اء« وق��ال��ت »اإن��ه��ا اأك��رث م��ن لفتة 

رائعة ووفاء ملن اأعطى«.
ال��ت��دري��ب  اإدارة  يف  امل��وظ��ف��ة  اأم���ا 
ع�شري  لتعليم  واالب��ت��ع��اث  ال���رتب���وي 
الأ���س��ت��اذة اأح����الم ح��ب��رت، ف��ق��ال��ت« اإن 
تكرمي  يعني  املتقاعدات  تكرمي  حفل 
اجلهود التي بذلت وتقديرها مطلب 
والوفاء  الإن�ساين  لالت�سال  �سروري 
اأن  اجلهود  ه��ذه  ت�شتحق  مبتطلباته، 

تكرم ويعرتف باأدوارها يف البناء«.
اإدارة  مدير  م�ساعدة  قالت  فيما 
اجل�����ودة ال�����ش��ام��ل��ة ب��ع�����ش��ري االأ���ش��ت��اذة 
ف��ائ��زة ح��ب��رت« ت��زخ��ر ب��الدن��ا بالكثري 
من الإمكانيات واخلربات والعطاءات 
حمطة  وف���اء  مل�سة  وال��ي��وم  املتوا�سلة 

ت�ستحق التكرمي والحتفاء«.
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العلوم الطبية

بالنماص
اأق����ام����ت ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 
حما�سرة  بالنما�ض  التطبيقية 
قبل  الفح�ض  )اأه��م��ي��ة  ب��ع��ن��وان 
ال����������زواج( ق���دم���ت���ه���ا ال���دك���ت���ورة 
وتخللتها  خليفة،  حممود  رانيا 
م������داخ������الت وت������وزي������ع ج����وائ����ز 
واإجراء  فحو�سات ف�سائل الدم 

وقيا�ض ال�سغط وال�سكر.
�سر�ء �آل خالد 

المركز
الجامعي

للطالبات  اجلامعي  املركز  اأق��ام 
الأول  ال�سنوي  امللتقى  بال�سامر 
ل��ل��خ��ري��ج��ات 1435ه������ - 1434ه���� 
ب���رع���اي���ة ع��م��ي��دة امل���رك���ز وك��ل��ي��ة 
�سنيفاء  ال���دك���ت���ورة  ال��ت��م��ري�����ض 

القرين.
اآيات  بتالوة  اللقاء  وافتتح 
م���ن ال��ك��ت��اب احل��ك��ي��م ث���م ع��زف 
الوطني، تال ذلك كلمة  ال�سالم 
ل��ع��م��ي��دة امل����رك����ز اأ������س�����ارت ف��ي��ه��ا 
اإع��داد  اأن ه��دف الكلية م��ن  اإل��ى 
االإ�شهام  هو  موؤهالت  خريجات 
يف حت��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة 

املن�سودة. 
و�����س����ه����د امل���ل���ت���ق���ى ك���ل���م���ات 
ل���ع���دد م����ن م���������س����وؤولت امل���رك���ز 
اجل��ام��ع��ي ل��درا���س��ة ال��ط��ال��ب��ات، 
قبل اأن يختتم بجولة يف املعر�ص 

امل�ساحب للملتقى.
عائ�سة مو�سى

كلية العلوم
اإلنسانية

ق���دم امل��ح��ا���س��ر ب��ق�����س��م الإع����الم 
�ساعد   �ساعد  الأ�ستاذ  والت�سال 
دورة تدريبية بعنوان )التحرير 
ال�سحفي الإلكرتوين و �سحافه 
ال���ن���ت ( ل��ل��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات. 
وحت������دث  ع����ن ن�������ش���اأة ال�����ش��ح��ف 
اأول  وظ�����ه�����ور  الإل�����ك�����رتون�����ي�����ة، 
���س��ح��ي��ف��ة ع��رب��ي��ة اإل���ك���رتون���ي���ة، 
ث���م ت���ن���اول ال���ف���رق ب���ن امل���واق���ع 
وال�سحف الإخبارية. كما تطرق 
ب��ع��د ذل����ك اإل�����ى م���راح���ل اإع�����داد 
اخل����رب وال��ت��ح��ري��ر ال�����س��ح��ف��ي. 
واخ���ت���ت���م���ت ال��������دورة ب��ف��ت��ح ب���اب 
امل���������س����ارك����ات وال����س���ت���ف�������س���ارات 
ل��ل��ط��الب وال���ط���ال���ب���ات. ب�����س��رى 
نا�شر ع�شريي .. �شمن فعاليات 
جل���ن���ة ال���ت���ف���اع���ل م����ع امل��ج��ت��م��ع 
امل���ح���ل���ي، ن��ظ��م��ت  ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
اإل��ى  زي����ارة   التطبيقية  الطبية 
الب��ت��دائ��ي��ة  زي���ن���ب  اآل  م��در���س��ة 

�سمت جمموعة من الطالبات.
زهره �لقحطاين

كلية اإلدارة
واالقتصاد المنزلي

الإدارة  ك���ل���ي���ة  ط���ال���ب���ات  ن���ظ���م 
والق���ت�������س���اد امل���ن���زيل جم��م��وع��ة 
امل��ت��ن��وع��ة �سملت  م��ن الأن�����س��ط��ة 
ال��ت��ف�����س��ي��ل وال���ر����س���م وت�����س��م��ي��م 

اللوحات الفنية.
وا����س���ت���ق���ط���ب���ت الأن�������س���ط���ة 
ح���������������ش�������ورا ك��������ب��������ريا والق���������ت 

ال�ستح�سان.
زهر�ء حبرت

العلوم واآلداب
ببلقرن

واأ���س��ول  ال�سريعة  كلية  نظمت 
املا�سي،  الثنن  ببلقرن،  الدين 
ث������اين حم����ا�����س����رات ال���ربن���ام���ج  
ال����ث����ق����ايف ال�����ت�����وع�����وي ب���ع���ن���وان 
قدمها  الع�سر«  اآف��ة  »امل��خ��درات 
الدكتور  ال�سريعة  ق�سم  رئي�ض 
من  الأملعي  ح�سن  حممد  ر�سيد 
التليفزيونية،  ال���دائ���رة  خ���الل 
ب��ح�����س��ور ع����دد م����ن  ال��ط��ال��ب��ات 
واأع�ساء هيئة التدري�ض. وركزت 
التالية:  املحاور  على  املحا�سرة 
اأنواع املخدرات،   ق�س�ض واقعية، 
ال���ع���وام���ل الأ���س��ا���س��ي��ة ل��ت��ع��اط��ي 
املخدرات، والتاأكيد على خطورة 

املخدرات على الفرد واملجتمع. 
د. �سادية عبد�لفتاح

العلوم واآلداب
ببلقرن

اأقامت  املجتمع  خدمة  اإط���ار  يف 
للبنات   والآداب  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  
ب���ب���ل���ق���رن ال�����ث�����الث�����اء امل���ا����س���ي 
امل��ع��م��ل   « ب����ع����ن����وان  حم����ا�����س����رة 
الفيزياء  جت��ارب  يف  الفرتا�سي 
اجل���ان���ب  ت����دري���������ض  يف  ودوره 
العملي« قدمها  الدكتور  خالد 
ال�سبكة  ع���رب  ال�����س��رف��ات  ���س��ي��اح 
ال��ت��ل��ي��ف��زي��ون��ي��ة، ب��ح�����س��ور ع��دد 
والتعليم  الرتبية  مدر�سات  من 
هيئة  واأع�شاء  بلقرن،  مبنطقة 

التدري�ض.

العلوم واآلداب
ببلقرن

اآل��ي��ة القبول  م��ن اأج���ل ت��ط��وي��ر 
اجل����ام����ع����ي، ا���س��ت�����س��اف��ت ك��ل��ي��ة 
وكيلة  ببلقرن  والآداب  ال��ع��ل��وم 
ال��ق��ب��ول وال��ت�����ش��ج��ي��ل ال��دك��ت��ورة 
ح����ن����ان ال�������س���ع���ي���دي وط���ال���ب���ات 
اآما�سي،  بقاعة  العامة  الثانوية 
وذلك حتت رعاية عميدة الكلية  
القرين،  �سالح  عالية  الدكتورة 
وبح�سور 348 طالبة وعدد من 
امل���در����س���ات. ق��دم��ت الإع��الم��ي��ة 
م����رمي اجل���اب���ر ل��ط��ال��ب��ات ق�سم 
الإع�����الم والت�������س���ال ب��اجل��ام��ع��ة 
ور���������س��������ة ع�����م�����ل ع��������ن ك���ي���ف���ي���ه  
اإع�����������داد ال�����ربن�����ام�����ج الإذاع����������ي 
خاللها  حتدثت  والتلفزيوين،. 
املعد واملذيع واملقدم،  عن �سمات 
وخطط اإعداد الربامج الإذاعية 

والتلفزيونية.
 د. �سادية عبد �لفتاح

العلوم واآلداب
ببلقرن

والآداب  ال���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة  اأق����ام����ت 
ل��ل��ب��ن��ات ب��ب��ل��ق��رن ور�����س����ة ع��م��ل 
بعنوان »تنمية قدرات الطالبات 
املحا�سرة  قدمتها  امل��وه��وب��ات« 
زرع��ة  الأ���س��ت��اذة  الكيمياء  بق�سم 
ح�سن القرين، وح�سرها العديد 
م���ن اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض 

»الأ�ستاذات«.
كيفية  ال��ور���س��ة  وت��ن��اول��ت 
و�سبل  املبدعة  الطالبة  اكت�ساف 
على  و����س���ددت  ق��درات��ه��ا،  تنمية 
�����س����رورة  اله���ت���م���ام ب��ال��ط��ال��ب��ة  

املوهوبة واملتميزة.
د. �سادية عبد�لفتاح
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على  االإلكرتونية  ال�شحف  تاأثري  من  البع�ص،  لدى  كبري،  تخوف  هناك 
النا�ص  م��ن  وق��ت كثري  ي�شتهلك  ال���ذي  احل��دي��ث  وه��و  ال��ورق��ي��ة،  ال�شحف 

وخا�سة من يعمل يف الو�سط الإعالمي.
وك��ث��ريا م��ا ي��ح��ت��دم ال��ن��ق��ا���ص ح���ول امل��ك��ان��ة ال��ت��ي  حت��وزه��ا ال�شحف 
ن�سر  خا�سية  متلك  باعتبارها  ال��ق��راء  قبل  من  متابعة  من  الإلكرتونية 
لقراءة   الثاين  اليوم  اإل��ى  القارئ  ينتظر  اأن   دون  وق��ت وقوعه  احل��دث يف 
تفا�سيل ما يحدث من اأخبار، واأن ال�سحف الإلكرتونية ل تكلف اأحدا عناء  
�شرائها بل الأن القائمني على هذه ال�شحف هم من يحاولون اإجبار القارئ 
املتابعة  على  واحلر�ض  الو�سائل   بكل  الإلكرتونية  �سحفهم  متابعة  على 
اجليدة والتميز يف ن�شر االأخبار مبا يجعلها تلقى رواجا كبريا عند القراء.
 وهذه النوعية من ال�شحف وجدت هذا االنت�شار وهذه املتابعة نتيجة 

للثورة التقنية التي نعاي�سها على م�ستوى العامل وهذا اأمر طبيعي.
فال�شحف االإلكرتونية جتذب القراء ب�شكل اأ�شهل واأكرب الأن القارئ 
ال يتكلف غري �شغطة زر بني يديه، واأ�شبح من ال�شهولة حتميل عدد من 
ال�سحف الإلكرتونية من خالل الأجهزة الذكية وميكن ت�سفحها يف كل 

وقت و�ساعة.
ال��ق��راء حتى  م��ن  كثريا  �شك، جذبت  ب��ال  االإل��ك��رتون��ي��ة،  وال�شحف 
دوره��ا  و�شتفقدها  رجعة  غري  اإل��ى  الورقية  ال�شحف  �شتن�شينا  اأنها  ُظ��ن 
لل�سحف  فقط  خم�س�سا  املكان  ويكون  وتختفي  تتال�سى  حتى  وقراءها 

الإلكرتونية.
متم�سكة  �ستظل  الورقية  ال�سحف  اأن  اأرى  خا�سة  نظر  وجهة  ومن 
طبيعي  اأم��ر  وه��ذا  معينة،  لفرتة  �شعفت  لو  حتى  �شجاعة  بكل  مبكانتها 

لالنبهار الذي اأ�ساب النا�ض من ثورة ال�سحف الإلكرتونية.
الريادة  لها  و�ستعود  بقرائها  الورقية  ال�سحف  هذه  �ستتم�سك  نعم، 
احلقيقية لأن ال�سحف الإلكرتونية مهما تطورت ومتيزت ب�سرعة متابعة 
اأغلب  مع  فتجاربنا  قليال  تخفت  اأو  �شتتال�شى  فاإنها  واالأخ��ب��ار  االأح���داث 
و�سائل التوا�سل احلديثة اأثبتت اأننا نفرح بها ونتحدى بطول بقائها ولكن 
ات�سال حديثة  و�سيلة  فيه، فكم مر علينا من  �ستتال�سى  مير عليها وقت 
بدء بالبلوتوث، والكيك، وال�سات، واملنتديات ونعي�ض الآن يف ع�سر »وات�ض 
اآب«، والتيلقرام، واأغلب هذه الو�شائل انعدم ا�شتخدامها وقليل من يتحدث 

عنها، وهذا طبيعي يف الثورة الإلكرتونية ال�سريعة التي منر بها.
اأنه �شتتال�شى ال�شحف االإلكرتونية مثل غريها من  يف اخلتام، اأرى 

الو�سائل احلديثة و�ستبقى الريادة لل�سحف الورقية. 
* نائب رئي�ض التحرير

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

ستبقى للورقية ريادتها

القحطاني في لقاء
مدراء شؤون الموظفين الحكوميين

هادي  بن  عبداهلل  د.  الأ�ستاذ  واملوظفن  التدري�ض  هي�ئة  اأع�ساء  عمادة  عميد  �سارك 
واملوؤ�س�سات  احلكومية  بالأجهزة  املوظفن  �سوؤون  مل��دراء  الثالث  اللقاء  يف  القحطاين 
وال��ه��ي��ئ��ات ال��ع��ام��ة مبنطقة ع�����ش��ري، ال���ذي ان��ع��ق��د م���وؤخ���را، ب��ف��ن��دق ق�شر اأب��ه��ا حتت 
ال�سهيب. ومتثلت م�ساركة  الدكتور  �سالح  املدنية  نائب وزير اخلدمة  رعاية معايل 
القحطاين  يف ورقة عمل عنوانها »ا�شرتاتيجيات جامعة امللك خالد يف التعامل مع 

ال�سح الوظيفي«.

طالب محايل عسير يزورون
متحف أسماء اهلل الحسنى 

اإدارة الن�شاط الطالبي بكليتي العلوم واالآداب واملجتمع مبحايل ع�شري زيارة  نظمت 
طالبية اإلى متحف اأ�سماء اهلل احل�سني باملحافظة. وخالل الزيارة، �ساهد الوفد الذي 
�شم عددا من الطالب بقيادة م�شرف الن�شاط بالكلية االأ�شتاذ راجي فقيه، اللوحات 
وت��اأث��ريه��ا  وتف�شريها   احل�شنى  اهلل  اأ���ش��م��اء  عليها  املكتوبة  املتحركة  االإل��ك��رتون��ي��ة 
ال�شماوية  االأج���رام  الوفد مبعر�ص  كما جت��ول  ب��اإخ��راج مميز.  لغات،  بعدة  االإمي���اين 
الذي يعر�شها باأحجامها املختلفة وقربها وبعدها من االأر�ص ومكانة االأر�ص بني هذه 

الأجرام العظيمة.

تكريم موظفي المكتبة المركزية في بيشة
كرم امل�سرف العام على فرع اجلامعة يف بي�سة )جامعة بي�سة(  الدكتور مهدي بن علي 
حمدان  وعبداهلل  الدو�سري،  ع��دام  �سلطان  وه��م:  املركزية،  املكتبة  موظفي  القرين 
ح�سر  وال��ب��اح��ث��ن.   الطلبة  خ��دم��ة  يف  جل��ه��وده��م  امل��ع��اوي  حممد  ومني�ض  البي�سي، 

التكرمي امل�شرف على املكتبة املركزية بالفرع الدكتور حممد بن ك�شيم الكريعاين.

الشريف يكرم المشاركين
في ندوات اللغة العربية 

كّرم عميد كلية العلوم الإن�سانية  الدكتور يحيى ال�سريف، بح�سور رئي�ض ق�سم اللغة 
يف  �ساركوا  الذين  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  املح�سني،  الرحمن  عبد  الدكتور  العربية  

حلقات النقا�ض التي نظمتها جلنة الندوات واملوؤمترات بالق�سم.

أزهري في منزل العقيد 
عليه  اأطلق  مبولود  بال�شحيفة،  خمرج  العقيد،  عبدالرحيم  على  ع��ادل  الزميل  رزق 

ا�سم »اأزهري« لين�سم اإلى �سقيقيه ب�سار ونور�سن.. جعله اهلل من مواليد ال�سعادة.

نجاح عمليتين جراحيتين لـ آل هيازع وآل محسن
امل�ست�سفيات  اأح��د  يف  جراحية  عملية  هيازع  اآل  علي  بن  العزيز  عبد  للزميل  اأجريت 
اخلا�شة مبدينة جدة. كذلك خ�شع الزميل خالد اأحمد اآل حم�شن من من�شوبي عمادة 
�شوؤون املكتبات لعملية جراحية يف م�شت�شفى ع�شري املركزي، وقد تكللت جراحتاهما 

بالنجاح. حمدا على ال�شالمة.

تعزية 
تدري�ض  هيئة  اأع�ساء  من  واملالية  الإداري���ة  العلوم  كلية  عمادة  من�سوبي  كافة  يتقدم 
للتطوير  الكلية  وكيل  ل�شكرتري  املوا�شاة  وعظيم  العزاء  بخال�ص  وط��الب  واإداري���ني 
واجلودة �شكرتري رئي�ص ق�شم الت�شويق والتجارة االإلكرتونية الزميل فائز بن �شعيد 
االأحمري يف وفاة �شقيقته وابنتها يف حادث �شري، �شائلني املولى عز وجل اأن يتغمدهما  

بالرحمة واأن يعظم اأجر اأهلهما )اإنا هلل واإنا اإليه راجعون(.

من
إجاباتك

• �ال�سم ثالثيا؟
علي حممد القحطاين

• جهة عملك؟
الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعي.

• حالتك �الجتماعية؟ 
متزوج.

• �سف نف�سك باإيجاز �سديد؟ 
رجل ب�سيط.. اأبحث عن �سرت احلال.

• يومك مب يذكرك؟ 
يذكرين باهلل �سبحانه وتعالى واأثر نعمته 

علّي.

• حكمتك يف �حلياة؟
اعمل اخلري وال تنتظر الرد من اأحد.

• عادة �سيئة لديك تريد �لتخل�ص 
منها؟ 

الت�سرع يف اتخاذ القرار اأحيانا.

• و�أخرى تود تاأكيدها على 
�سخ�سيتك؟ 

حب اخلري للنا�ص.

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

• يوم ال تن�ساه؟ 
عندما مت تعييني يف اخلزن 

اال�شرتاتيجي.

• متى ت�سمت؟ 
عندما يتحدث من هو اأكرب مني �سنا.

• متى حتدث نف�سك؟ 
عند املرور بظروف �سعبة.

• ماذ� يزعجك؟ 
املقاطعة اأثناء الكالم.

•  �أهم ثالثة كتاب
تقر�أ لهم؟

الدكتور عائ�ض القرين، والدكتور علي 
املو�سى، والأ�ستاذ �سالح ال�سيحي.

• ما ذ� تعني لك
جامعة �مللك خالد؟

م�سدر فخري واعتزازي.

• مدينة تف�سلها لل�سياحة؟
الريا�ض، لوجود الأ�سدقاء.

• ناديك �لريا�سي �ملف�سل؟
االحتاد.

• �آخر كتاب قر�أته؟
ال حتزن لل�شيخ عائ�ص القرين.

• كم �ساعة تق�سيها
يف �النرتنت يوميا؟

من 3-4 �ساعات يوميا.

علي محمد 
القحطاني
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أنشطة طالبية

ريم العسيري 

اأ�سغال وحرف يدوية، ت�ساميم اأزياء،  
ورقمية،  وفوتوغرافية  فنية  لوحات 

وماأكولت.
تنوعت م�ساركات طالبات  هكذا 
اجل����ام����ع����ة يف »م����ع����ر�����ض  رائ�������دات 
االأعمال مبنطقة ع�شري - رام« الذي 
ن��ظ��م��ت��ه م���وؤخ���را ال��غ��رف��ة ال��ت��ج��اري��ة 
ب��امل��ن��ط��ق��ة، وف��ق��ا لتنوع  ال�����س��ن��اع��ي��ة 

اهتماماتهن ومواهبهن.
الطالبات يف  وام��ت��دح ع��دد م��ن 
حديث اإلى »اآفاق« املعر�ض، معتربات 
اإل��ى  ملواهبهن  ان��ط��الق  اإي���اه حمطة 

جمهور اأو�سع.
ب����داي����ة  حت���دث���ت �����ش����روق ع��ل��ي 

اآل م�سعود، طالبة بق�سم اللغة  �سعد 
م�ساركتها  ع��ن  باجلامعة،  العربية 
يف امل���ع���ر����ض ق��ائ��ل��ة »م�����س��ارك��ت��ن��ا يف 
اآف��اق��ا  اأم���ام���ن���ا  م��ع��ر���ض رام ف��ت��ح��ت 
الل��ت��ق��اء  م��ن  ح��ي��ث مكنتنا  وا���س��ع��ة 
معنا  للتوا�سل  ج�سر  وفتح  بالنا�ض 
يف  �ساركت  اأك���رث.  طلبات  وا�ستقبال 
اأعمل  يف  اإين  املاأكولت حيث  جمال 
اإل��ى  اأع����وام  امل��ج��ال منذ خم�شة  ه��ذا 
جانب اأخواتي، وب�سراحة فاأنا اأعترب 
مبنزلة  »رام«  معر�ص  يف  م�شاركتنا 

ترويج وت�سويق ملهاراتنا«. 
مبجال  اهتمامها  ب��داي��ة  وع���ن 
اآل  �شروق  قالت  امل��اأك��والت،  حت�شري 
م�شعود  »كانت بدايتنا يف هذا املجال 
بتجهيز  ن��ق��وم  كنا  حيث  امل��ن��زل  م��ن 

طالبات الجامعة ينعشن
معرض رام بمواهب متنوعة

ط���ل���ب���ات ل���ل���م���دار����ض ول��ل��م��ن��ا���س��ب��ات 
امل���خ���ت���ل���ف���ة واحل������ف������الت، ون��ح�����س��ر 
م�����اأك�����ولت خم��ت��ل��ف��ة م����ن امل���ط���اب���خ 
ال��ع��امل��ي��ة م���ن ه��ن��دي��ة وب��اك�����س��ت��ان��ي��ة 
واإي���ط���ال���ي���ة واإي����ران����ي����ة وت��اي��ل��ن��دي��ة 

و�سعبية«. 
ال��ط��ب��خ  م�����س��ع��ود  اآل  واع���ت���ربت 
كغريها  حتتاج  موهبة  فيه  والتفنن 
م���ن امل����واه����ب اإل�����ى ���س��ق��ل وت��ن��م��ي��ة، 
املواهب،  بقية  مثل  موهبة  »الطبخ 
فما دامت الفتاة متتلك تلك املوهبة 
اأن تنميها لتفيد وطنها  فال بد من 

اأول ونف�سها واأهلها ثانيا«.

الرسم الرقمي
غ���ري ب��ع��ي��د ع���ن ذل����ك، اأف������ادت غ���ادة 

ال�������س���م���راين، ط��ال��ب��ة ب��ق�����س��م ال��ل��غ��ة 
العربية اأي�سا، اأنها �ساركت يف جمال 
ال��ر���س��م ال��رق��م��ي ع��ل��ى اجل���داري���ات 
وال���ل���وح���ات وال��ر���س��م ع��ل��ى ال���زج���اج، 
ال���ف���ن ج���دي���د ول  اأن ذل����ك  م���وؤك���دة 

يعرفه اإل قليل من النا�ض. 
وع�������ن ط����ري����ق����ة ذل�������ك ال���ع���م���ل 
الفني، قالت ال�سمراين »اأقوم به من 
ومزجها  معينة  اأ�سكال  جمع  خ��الل 
النباتية.  والزخرفة  العربي  باخلط 
الفن بنف�سي من خالل  تعلمت هذا 
الن����رتن����ت وه����و ف���ن مم��ت��ع و���س��ه��ل 

جدا«.
ت���روي جتربتها  واأردف�����ت وه���ي 
ب��اإق��ب��ال  »ح��ظ��ي��ت  »رام«،  م��ع��ر���ض  يف 
كبري من الزوار، وتلقيت العديد من 

أسبوعية جامعة الملك خالد

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

جداريات،  لت�سميم  منهم  الطلبات 
اأك���رب  مل�����س��ت��وى  اأ����س���ل  واأط����م����ح لأن 
مب��ج��ال ال��ر���ش��م ال��رق��م��ي وحت��ق��ي��ق 

ال�سهرة فيه«. 

صناعة الحلويات
و�ساركت اأبرار �سايع الب�سري، طالبة 
ب��ق�����س��م ري���ا����ض الأط����ف����ال، يف جم��ال 
بدعم  كيك«  »ك��اب  حلويات  �سناعة 
ما  ح�سب  بها  واملحيطن  اأهلها  من 

اأكدته ل� »اآفاق«.

وق���ال���ت اأب������رار ال��ب�����س��ري »ل���دي 
موهبة �شنع ال� »كب كيك« ال�شغرية، 
املوهبة  بتلك  امل��ع��ر���ض  يف  و���س��ارك��ت 
اأط����وره����ا واحل���م���د هلل  اأن  واأح���ب���ب���ت 
بدعم من اأهلي و اأقاربي واملحيطن 
اأجن��ح واأ���س��ارك يف  اأن  ب��ي. ا�ستطعت 
املعر�ض، وهي امل�ساركة الأولى يل يف 

معر�ض �سخم مثل »رام«.  
وحت����دث����ت ع����ن ب����داي����ة ظ��ه��ور 
»ك��ب  ال����  �شناعة  مب��ج��ال  اهتمامها 
»ب��داأت بداية قوية قبل  كيك« قائلة 

ن��ح��و ���س��ه��ري��ن، و����س���ارك���ت اأي�����س��ا يف 
اإح����دى ال��ف��رق م��ن خ���الل »ب��رن��ام��ج 
زاد  كلما  اأن���ه  واأرى  وط���ن«،  ���س��واع��د 
اأبدع  اأ�شبحت  يل  والدعم  الت�شجيع 

ب�سكل اأكرب«. 
وع���ن ف��ن��ي��ات ال��ت��ح�����ش��ري ق��ال��ت 
بالن�سبة  كيك  الكب  »عمل  الب�سري 
ه��ن��اك  اإن  ح���ي���ث  وم���وه���ب���ة  ف����ن  يل 
�ستايال خمتلفا لكل منا�سبة، فهناك 
ك���ب ك��ي��ك حل��ف��الت امل��وال��ي��د واآخ���ر 
حل��ف��الت ال��ت��خ��رج، وه���ك���ذا. ودائ��م��ا 

اأن ي���ك���ون ال��ك��ب  اأح����ر�����ض ع��ل��ى  م���ا 
املرة  اأقدمه خمتلفا عن  ال��ذي  كيك 
ال�سابقة، وعلى اأن يكون �سيئا مميزا 

يحمل ب�سمتي«.

إقبال كبير
اأن ركنها يف املعر�ض حظي  واأ�سافت 
باإقبال كبري، م�شتدركة اأنها الحظت 
اأن الإقبال من خالل موقع التوا�سل 

الجتماعي »اإن�ستغرام« كان اأكرب.
تطلعاتها  ع��ن  ���س��وؤال  على  وردا 

لتطوير  امل�ستقبلية  وط��م��وح��ات��ه��ا 
م��وه��ب��ت��ه��ا، ق���ال���ت اأب�������رار ال��ب�����س��ري 
مقهى  اأفتتح  لأن  م�ستقبال  »اأط��م��ح 

ن�شائيا مبنطقة ع�شري«. 
طالبة  ج���ب���ار،  اآل  ت��ه��اين  واأم�����ا 
فقد  باأبها،  والقت�ساد  الإدارة  بكلية 
الأزي����اء  ت�سميم  حم���ور  يف  ���س��ارك��ت 
حيث قدمت وفقا ملا اأكدته ل� »اآفاق« 
ت�����س��م��ي��م��ات ف��ن��ي��ة م����ن اأع���م���ال���ه���ا، 
ف��وائ��د ع��دة من  اأن��ه��ا تلقت  م�سيفة 

م�ساركتها يف املعر�ض.

واأ����س���اف���ت »امل���ع���ر����ض اأت������اح يل 
ف��ر���ش��ة ك��ب��رية ل��ل��و���ش��ول اإل����ى اأك��رب 
ع���دد م��ن ال�����س��ي��دات وال��ت��وا���س��ل مع 
اأم��ام  موهبتي  اأظ��ه��ر  واأن  اجلمهور 

املالإ«.
واخ���ت���ت���م���ت ق���ائ���ل���ة »ال���ت���ف���اع���ل 
وهلل  ج��ي��دة،  والتعليقات  رائ��ع��ا  ك���ان 
احل��م��د، ووج����دت ف��ي��ه��ا داف��ع��ا قويا 
لتقدمي الأف�سل يف جمال اهتمامي 
م�ستقبال، واأمتنى اأن اأحقق تطورات 

كبرية يف ت�شميم االأزياء«.
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حوارات شبابية

ريم العسيري

ف��ر���س��ت ال��ط��ال��ب��ة ب��امل�����س��ت��وى ال�����س��اد���ض 
تهاين  باأبها،  والقت�ساد  الإدارة  بكلية 
الر�سم،  يف  موهبتها  جبار،  اآل  اإبراهيم 
ف���ح�������س���رت ����س���م���ن  38 م���وه���وب���ة م��ن 
م���وه���وب���ات ط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة ال��الئ��ي 
ر���س��ح��ن ل��ل��م��وؤمت��ر ال��ع��ل��م��ي اخل��ام�����ض 
اللقاء  يف  م�شاركتها  نتيجة  بالريا�ص، 
لطالبات  االأول   التح�شريي  التناف�شي 
اجل��ام��ع��ة. ك��م��ا ح�����س��دت امل��رك��ز الثالث  
ت�سميم  لأف�سل  »موهبتي«  م�سابقة  يف 

اأزياء. 
وع��ن ذل��ك ق��ال��ت ت��ه��اين« ت�سميم 
الأزي��اء �سغفي منذ الطفولة، فقد كنت 
اأع�����س��ق الأل�����وان والأق��م�����س��ة، واأح����ب اأن 
اأبحر باخليال بهما حتى دخلت املدر�سة  
�سخ�سيات  ع��ل��ى  الأل������وان  اأرت����ب  وك��ن��ت 
وهمية دون اأن اأدرك طبيعة العمل الذي 
اأقوم به،  حيث كنت اأر�سم ن�ساًء بطريقة 
اأغو�ص  وبداأت  بتلبي�شهن  واأقوم  بدائية 
اأدرك ما ت�شميم  اأن  املجال دون  يف هذا 

الأزياء.
وب����ع����ده����ا اأ�����س����ب����ح ل�������دي م���ي���ول 
معلماتي  با�ستح�سان  فحظيت  للر�سم 
اأر���س��دت��ن��ي معلمتي  اأن  اإل���ى  وزم��ي��الت��ي 
وبينت يل ما ميكنني فعله، وما طبيعة 
الأزي��اء  ت�سميم  يف  انخرطت  حتى  فني 
واأ�سبحت مع املمار�سة اأتعلم كيف اأر�سم 
بدقة اأكرب، وكيف اأر�سم اجل�سم الب�سري 

واأتعامل معه.

كانت ت�ساميمي يف البداية لنف�سي 
وبعد ذلك امتدت اإلى اأ�سرتي واملقربن 
اإلى زميالتي ومعلماتي  يل، ثم امتدت 
وال��ق��ل��ي��ل م���ن ن�����س��اء جم��ت��م��ع��ي، وك��ان��ت 

غالبيتها ف�شاتني �شهرة. 
واأكملت »اأما موهبة الر�سم فبداأت 
م��ع��ي م���ن خ���الل احل�����س�����ض ال��ف��ن��ي��ة يف 
امل���در����س���ة، ح��ي��ث ا���س��ت��ه��واين ه���ذا ال��ف��ن 
وبداأ يلهمني باأفكار خ�سبة ومع الوقت 
دون  معي  ت��ط��ور  والتعلم،  وال���س��ت��م��رار 

جهد.
)الر�سم  موهبة  ك��ل  اأن  واكت�سفت 
وت�����س��م��ي��م الأزي���������اء( ت�����س��ك��ل يل خ��ي��ال 
ك���ال منهما  اأن  ك��م��ا  ل���الأخ���رى،  م��ل��ه��م��ا 
يعتمد على الألوان والإح�سا�ض والذوق، 
اأ�سعر  ف��ب��ال��ر���س��م  ع��ن��وان،  منهما  ول��ك��ل 
باأن جمال املراأة عنوان الأغلب لوحاتي، 
وبالت�سميم اأجد املراأة لوحة اأعرب عليها 

بالت�ساميم«. 
قالت  ال��درا���س��ي،  تخ�س�سها  وع��ن 
الإدارة  لكلية  باختياري  حمظوظة  »اأن��ا 

وفيها  الأق�����رب يل،  لأن���ه���ا  والق��ت�����س��اد 
وي��زي��د من  م��ي��ويل  ينا�شب  الكثري مم��ا 
معرفتي بالألوان وتاريخ الأزياء وفنون 
واأعتقد  وغ��ريه��ا،   وال��زخ��رف��ة  الع�شور 
يف  موهبتي  خ���دم  التخ�س�ض  ذل���ك  اأن 

ت�سميم الأزياء والر�سم«.
واعتربت اآل جبار اأن الدعم ملجال 
بع�ض  ع��ل��ى  مقت�سر  الأزي������اء،  ت�سميم 
املناطق دون اأخرى ويالقي اإهمال وقلة 

وجود اأيد م�شاعدة يف هذا املجال. 
الدعم  اإل��ى  يحتاج  »امل��ج��ال  وقالت 
ول����و ق��ل��ي��ال ح��ت��ى ت���ك���ون ه���ن���اك ب��داي��ة 
ب����خ����ط����وات وا�����س����ح����ة ومم������ي������زة، ف��ك��ل 
اإلى من ي�شقلها لي�شطع  موهبة حتتاج 

�سووؤها«.
بت�سميم  املوهوبة  اأن  اإل��ى  واأ�سارت 
االأزياء يف منطقة ع�شري  تفتقر للدعم 
واله����ت����م����ام،  وك����ذل����ك اإل������ى ال�������دورات 
املتخ�س�سة، كما تعاين اأي�سا من �سعوبة 
ال���و����س���ول ل��ل��ن��ا���ض، ل���ع���دم وج�����ود مقر 
ليمكنها  م�سممة  ب�سفتها  يحت�سنها 
على  والتعرف  للجمهور  الو�شول  م��ن 

منتجها.  
وعن م�ساركاتها، قالت« م�ساركاتي 
�سابقا كانت تتنوع بن ت�سميم  الأزي��اء 
واجلامعة  املدر�سة  خالل   من  والر�سم 
وما تنظمه  للموهوبات من  م�سابقات،  
وبع�ض اأعمايل ُر�سحت للفوز ودائما ما 
احلمد،  وهلل  اأق��دم��ه  ملا  ا�ستح�سانا  اأج��د 
يخ�ض  م��ا  ب��ك��ل  للم�ساركة  دف��ع��ن��ي  مم��ا 
امل���ج���ال���ني ل���ت���ق���دمي اأف�������ش���ل م����ا ل����دي، 
الرابع   العلمي  املوؤمتر  يف  �ساركت  حيث 
وك���ذل���ك يف اخل���ام�������ض، وح�����س��ل��ت على 

�سهادة �سكر«.
واأ����س���اف���ت »ك��ن��ت ���س��م��ن الأ���س��م��اء 
املر�سحة للفوز، وكذلك �سبق اأن �ساركت 
يف  ع��م��ري  م��ن  ع�سرة  ال��سابعة  يف  واأن���ا 
ت�سميم  لأف�������س���ل  م��وه��ب��ت��ي  م�����س��اب��ق��ة 
املن�سوجات  جل��ن��ة  نظمتها  ال��ت��ي  اأزي����اء 
التجارية   الغرفة  يف  االأقم�شة  و�شناعة 
ال�شناعية بجدة، وح�شلت خاللها على 
امل��رك��ز ال��ث��ال��ث، ون��ل��ت م��اك��ي��ن��ة تركيب 
كري�ستال ودورة تدريبية،  وحاليا اأ�ستعد 
ل���رائ���دات  رام  م��ع��ر���ض  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
االأع����م����ال واالأ�����ش����ر امل��ن��ت��ج��ة يف  م��رك��ز 

االأمري  �شلطان احل�شاري.  
واأ�������س������اف������ت »اح����ت����ك����ك����ت ب��ب��ع�����ض 
م�����س��م��م��ي وم�����س��م��م��ات الأزي��������اء، حيث 
�سند  الأزي��اء �سراج  تعرفت على م�سمم 
وامل�����س��م��م��ة ح��ن��ان م���دين ب��ح��ك��م اأن��ه��م��ا 
م�سابقة  يف  التحكيم  جلنة  �سمن  ك��ان��ا 
واأعتقد  فيها،  �ساركت  التي  »موهبتي« 
يف  الرغبة  يل  اأ�شاف  بهما  احتكاكي  اأن 
اأعمايل  اأن  اإليه، كما  الو�سول ملا و�سال 

ح�شلت على اإعجابهما«.
بعدد  ت���اأث���رت  اأين  »ك��م��ا  ووا���س��ل��ت 
ت�شميم  جمال  يف  الكبرية  االأ�شماء  من 
�شعب  واإي���ل���ي  حبيقة  ك��ج��ورج  االأزي������اء 
وع��ب��د حم���ف���وظ،  واأح������اول م���ن خ��الل  
اأجمع بن  اأن  ت�ساميمي  وبكل جهدي، 
اأن���وث���ة اأزي�����اء ج����ورج ح��ب��ي��ق��ة، وب�����س��اط��ة 
ودق��ة وفخامة عبد  اإيلي �سعب  واأن��اق��ة 

حمفوظ  وهذا ما اأطمح  له«. 
اأن   »ط��م��وح��ي  ج���ب���ار  اآل  وخ��ت��م��ت 
ع��امل��ي��ة يف جم��ال  م��ارك��ة  ا���س��م��ي  ي�سبح 
اإل��ى قلوب  الأزي��اء واأن ت�سل ت�ساميمي 

اجلميع«.

طالبة كلية اإلدارة  تكشف أحالمها غير الدراسية
تهاني آل جبار.. رسامة ومصممة أزياء تطمح للعالمية

في البداية 
كانت تصاميمي 
لنفسي وبعد 
ذلك امتدت إلى 
أسرتي وزميالتي 
ومعلماتي، 
وكانت غالبيتها 
فساتين سهرة
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من هي رو�ن �الأملعي؟ 
اأدر���ض  2٠ عاما،  الأمل��ع��ي،  اأحمد  روان 
مهتمة  الثانية،  ال�سنة  الطب،  بكلية 
اإ���س��ت��ربق  و»ف��ري��ق  ال��ع��ل��م��ي،  بالبحث 

التطوعي«.

متى بد�أت �أولى خطو�تك 
بالعمل �لتطوعي؟ 

املركز  يف  تطوعت  حينما   2٠11 ع��ام 
ن�شاط  اإدارة  برعاية  باأبها  ال�شيفي 
ال���ط���ال���ب���ات حت����ت اإ������ش�����راف م���دي���رة 
اأح��الم  الأ���س��ت��اذة  ال�سنة  بتلك  امل��رك��ز 
احلفظي، ثم تطوعت يف ال�سنة التي 
تليها يف معر�ض اأوملبياد اإبداع 2٠12، 
واأخذ  التطوع  جمال  اأحببت  وبذلك 
وال��ع��ط��اء  وامل�����س��اع��دة  للعمل  ال��داف��ع 

بال�سعادة  واأ�سعر  بداخلي،  الإن�ساين 
وال��ف��خ��ر ع��ن��دم��ا اأ���س��اع��د ال��ن��ا���ض من 

حويل. 

ح�سلت على جائزة �أبها
للنبوغ �لعلمي.. ماذ� عنت لك؟ 

جل���ائ���زة اأب���ه���ا م��ك��ان��ة خ��ا���س��ة ل���دي، 
ف��ه��ي ت��ك��رمي��ي م��ن م��دي��ن��ت��ي واإم����ارة 
م��ن��ط��ق��ت��ي، واأن������ا ف���خ���ورة ج����دا ب��ه��ا، 
وقدرت  جهودي  توجت  ب��اأن  و�سعيدة 
ب���ه���ا، ف��ال��ت��ك��رمي امل��ح��ل��ي خ��ط��وات��ن��ا 

الأولى نحو العاملية.

وماذ� عن �لفريق �لتطوعي
�لذي جنحت يف تاأ�سي�سه؟ 

اأجمل  من  التطوعي  اإ�ستربق  فريق 
االإجنازات بحياتي، اأ�ش�شته مب�شاعدة 
ال�سديقات يف �سهر رجب املا�سي من 

احلمد  وهلل  وان�سممنا   ،1434 ع���ام 
ع�شري،  منطقة  ���ش��ب��اب  جمل�ص  اإل���ى 
جماليات  ن�سر  هي  بالفريق  وروؤيتنا 
تفعيل  خ��الل  م��ن  التطوعي  العمل 
الأفكار التي تخدم جمتمعنا وت�سهم 

يف رقيه.
ور����س���ال���ت���ن���ا ت���ق���دمي اخل���دم���ات 
التطوعية يف جمالت عديدة وبكفاءة 
وقدمنا  املحلي،  امل�ستوى  على  عالية 
م��ب��ادرات  ت�سع  الآن،  ح��ت��ى  ب��ال��ف��ري��ق 
ك��ت��ق��دمي دورات  ج��م��ي��ل��ة وم��ت��ن��وع��ة، 
وزي�����ارة ل��الأي��ت��ام وامل�����س��ن��ات واإف���ط���ار 
ال�����س��ائ��م��ن ب��رم�����س��ان، وو���س��ل ع��دد 
وي�سعدنا  متطوعة،  اإل����ى55  ال��ف��ري��ق 
اأن يطلع اجلميع على �سفحتنا  جدا 

. estabra81@ بتويرت

بعيد� عن در��سة �لطب 

و�لتطوع.. هل لديك �هتمامات 
�أخرى ؟ 

يل اهتمامات عدة من اأهمها البحث 
اأفتخر  جتربة  ل��دي  اأن  كما  العلمي، 
حيث   ،2٠11 اإب������داع  اأومل���ب���ي���اد  يف  ب��ه��ا 
املتحدة  الوليات  ال�سعودية يف  مثلت 
بالبحث  مهتمة  زلت  وال  االأمريكية، 
كما  جيلي،  من  الباحثات  وم�ساعدة 
اأين اأحب جمع العمالت والقراءة يف 
�شتى املجاالت، واأحاول من فرتة اإلى 
اأخرى اأن اأفتح لنف�سي بابا واهتماما 

جديدا.

هل لديك م�ساركات �أخرى؟
موهبة  م�سابقة  يف  �ساركت  فقد  نعم 
للعلوم والهند�سة 2٠1٠، ويف الأوملبياد 
وعملت   2٠٠9 ل��ل��ري��ا���س��ي��ات  ال����دويل 
بع�شري  املوهوبات  ملتقى  يف  متعاونة 
2٠11، كما تاأهلت للت�سفيات النهائية 
على  وح�سلت   ،2٠11 اإب���داع  وملبياد  لأ
املركز اخلام�ض على امل�ستوى الوطني 
العلمي«  البحث   - اإب��داع  »اأوملبياد  يف 
وح�����س��ل��ت اأي�����س��ا ع��ل��ى ���س��ه��ادة ت��ف��وق 
ال��ت��ح�����س��ي��ل ال��ع��ل��م��ي ع��ل��ى م�����س��ت��وى 

ع�شري 2٠11 و 2٠12.
امل��راك��ز  يف  متطوعة  عملت  كما 
ال�سيفية باأبها منذ 2٠11 حتى 2٠13، 
ال�سابة  القيادات  ملتقى  يف  و�ساركت 
جائزة  على  ح�سلت  كما  ب��ال��ري��ا���ض، 
اإ�سافة  العلمي،  والتفوق  للنبوغ  اأبها 
اإل�����ى ح�����س��ويل ع��ل��ى م��ن�����س��ب ع�سو 

منت�شب يف جمل�ص �شباب ع�شري.

ما �لذي تطمحني لتقدميه من 
خالل �نت�سابك ملجل�ص �سباب 

منطقة ع�سري؟ 
يحويه  مب��ا  التطوعي  العمل  تفعيل 
اأر���ض الواقع خ�سو�سا  من قيم على 
يف امل����ج����االت ال��ن�����ش��ائ��ي��ة، وت�����ش��خ��ري 
من  اأراه����ا  ال��ت��ي  ال�سبابية  ال��ط��اق��ات 

االأف�شل  وت��ق��دمي  املجتمع  يف  ح��ويل 
ملنطقتي ومن ثم وطني. 

�أين ترى رو�ن نف�سها
بعد ع�سر �سنو�ت؟ 

روان  �ستكون  عمرا،  اهلل  لنا  كتب  اإن 
العاملية،  اإح��دى معامل اجلامعات  يف 
رمبا هارفرد، فاأنا عاكفة على درا�شة 
ناحية  وم��ن  اهلل،  ب��اإذن  علم اجلينات 
اأخ����رى ���ش��ريى ال��ع��امل م���دى جمال 

اإ�ستربق وبريقه باإذن اهلل.

ما �لذي ي�سدك
�إلى تخ�س�ص �جلينات؟ 

اأ����س���رارا  وت��ع��ال��ى  ���س��ب��ح��ان��ه  اهلل  اأودع 
اخ��ت��الف  واأي  اجل��ي��ن��ات،  يف  عظيمة 
املخلوقات  تلك  يف  يحدث  قد  دقيق، 
امل��ي��ك��رو���ش��ك��وب��ي��ة خ��ل��ال ك���ب���ريا، فهي 
بن  وحتى  لكائن  كائن  م��ن  تختلف 

الب�سر وبن الإخوة وحتى التوائم.
اجل���ي���ن���ات ع���ل���م وا�����ش����ع وم��ث��ري 
م��ل��يء ب���الأ����س���رار، وت��ده�����س��ن��ي م��دى 
دقتها فاأقف مبهورة م�سبحة معظمة 

للخالق.

ماذ� �أ�سافت لك جتربة
�لعمل �لتطوعي؟ 

ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي ق��ي��م��ة اإن�����س��ان��ي��ة 
والغرور، علمني  الرياء  متجردة من 
ال��ع��ط��اء ول��ي�����س��ت يف  ال�����س��ع��ادة يف  اأن 
حقوقا  الب�سر  اأبناء  علينا  اأن  الأخ��ذ، 
حقا  ول��وط��ن��ن��ا  ب��ع�����ض،  ع��ل��ى  لبع�سنا 

علينا ولإن�سانيتنا حقا علينا اأي�سا.
فاأكرث ما ي�سعدين روؤية الفرحة 
وت��ل��م�����ض الب���ت�������س���ام���ة ب��ن��ف��و���ض م��ن 
ن�����س��اع��ده��م، و���س��ع��ور ج��م��ي��ل ع��ن��دم��ا 
يكون لنا دور فعال يف احلياة، �ساأكون 
اإن وج��دت من يدعو يل  ممتنة ج��دا 
ويكون يل ب�سمة ولو ب�سيطة يف بناء 

حياته.

ما تقييمك لفتيات
�لزمن �حلايل ممن هم

بعمرك؟ 
ف��ت��ي��ات ال��زم��ن احل����ايل مي��ل��ك��ن م��ال 
م�شتوى  ح��ي��ث  م��ن  غ��ريه��ن،  ميلكه 
ث���ق���اف���ت���ه���ن وف�����ك�����ره�����ن، ف��ي��م��ك��ن��ك 
ال���س��ت��م��ت��اع ب��احل��دي��ث ع���ن خمتلف 
امل����و�����س����وع����ات ب���ل���ب���اق���ة ول����ط����ف م��ع 
مع  ج��دي��دة  ل��غ��ة  تعلم  اأو  اإح���داه���ن، 

الأخرى.
عظيمة  ده�سة  ل��ك  اأ���س��م��ن  كما 
م����ن م���واه���ب���ه���ن امل���ت���م���ي���زة، واجل���ي���ل 
القادم  مت�سلح بالعلم والإرادة ووا�سع 
اأنزعج عندما  اأحيانا  الط��الع، ولكن 
اأف��ك��اره��ن  ي�سطحن  بع�سهن  اأ���س��م��ع 
و  الإج����اب����ات  وراء  ع��م��ا  ي��ب��ح��ث��ن  ول 

ي�ست�سلمن.
لأن  نحتاج  اأننا  ن��درك  اأن  علينا 
اأكرث  اآف��اق  ن�ساأل ونتعلم ونبحث عن 
عمقا، واأمتنى من كل قلبي اأن ي�ستمر 
امل�سهد  فهذا  القارئات،  الفتيات  عدد 

ي�سعدين.

ما �لر�سالة �لتي توجهينها
لكل فتاة تطمح للتفوق و�لنجاح؟
وال���س��ت��م��ت��اع  ال��وق��ت  بتنظيم  عليها 
وامل�سائل  الأ�سئلة  ومناق�سة  بالتعلم، 
ممن  علم  ذي  ك��ل  وتقدير  ال�سعبة، 

حولها.

تطلعاتك وطموحاتك؟ 
عنان  تالم�ص  اأن  يجب  الطموحات 
ي��وم،  ب��ع��د  ي��وم��ا  تعلو  اأن  و  ال�����س��م��اء، 
بعلمها  اأم��ت��ن��ا  ت��ع��ود  اأن  ط��م��وح��ات��ي 
باأخالقنا  نعيد  واأن  ال��ع��امل،  ل��ق��ي��ادة 
اإل��ى  اأط��م��ح  كما  ال��ق��دمي��ة،  ح�سارتنا 
ل����وال����دي ووط���ن���ي  ف���خ���را  اأك�������ون  اأن 
بعلمي  الإن�سانية  اأ�ساعد  واأن  واأمتي، 
اأول عاملة م�سلمة  اأكون يوما ما،  واأن 

عربية تفوز بنوبل. 

الطالبة الحاصلة على 
جائزة أبها للنبوغ العلمي 
روان األلمعي:

عيني على 
جامعة هارفارد 
وجائزة نوبل
ارتبط اسم الطالبة روان األلمعي
باإلبداع والتفوق والنبوغ منذ أن كانت
طالبة بمقاعد الدراسة بالتعليم العام.
وترى قائدة »فريق إستبرق التطوعي«
أن فتيات الزمن الحالي أكثر ثقافة
من سابقاتهن.

أهتم بالبحث 
العلمي ومثلت 
السعودية في 
أولمبياد إبداع 

بالواليات المتحدة

�أحد مر��سم ت�سليم
جائزة نوبل لفائزين بها
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استشارات

املخالطة  من  فقيه،  حممد  بن  ع��ادل  املهند�ض  املكلف  ال�سحة  وزي��ر  معايل  ح��ذر 
الإب��ل، خا�سة  اإل��ى الق��رتاب من  املبا�سرة لالإبل )اجل��م��ال( ويف حالة ال�سطرار 
الإبل امل�سابة باأعرا�ض تنف�سية كالزكام و�سيالن الأنف ينبغي، ح�سب معايل وزير 
واأخ��ذ  للج�شم،   وواق  وم��ري��ول،  وق��ف��از،  للعينني،  وواق  الكمامة،  ارت���داء  ال�شحة، 
اأما  احليطة عند التعامل مع حلوم االإبل النيئة، وعدم �شرب احلليب قبل غليه. 

اللحوم املطبوخة، والكالم ملعايل وزير ال�سحة املكلف، فال ت�سكل خطرا.

ثالثة مراكز
جاء ذلك خالل عقد وزير ال�سحة املكلف، موؤخرا، موؤمترا �سحيفا حول مكافحة 
طبية  مراكز  ثالثة  تخ�شي�ص  �شملت  االإج����راءات  اأن  فيه  بني  »ك��ورون��ا«  فريو�ص 

ملواجهة الفريو�ص، وهي:
• مدينة امللك عبداهلل الطبية بجدة، وهي التي تعد املركز الرئي�ص ملكافحة 

»كورونا«.
• م�شت�شفى االأمري حممد بن عبدالعزيز بالريا�ص.

• جممع الدمام الطبي باملنطقة ال�سرقية.

السفر
من جانبه، اأكد رئي�ض وفد منظمة ال�سحة العاملية مدير �سعبة مكافحة الأمرا�ض 
ج��واد  ال��دك��ت��ور  العاملية،  ال�شحة  مبنظمة  املتو�شط  ���ش��رق  اإقليم  مبكتب  املعدية 
حمجور، اأن حما�شرة فريو�ص »كورونا« والق�شاء عليه خالل هذه الفرتة ت�شكل 
الوباء. و�سدد  اإع��الن حالة  الأم��ر ل ي�ستدعي  اأن  ذاته  الوقت  اأولوية، مو�سحا يف 
حمجور على اأن  املنظمة ال تو�شي باأية اإجراءات ب�شاأن اإيقاف ال�شفر داخل اململكة 

وخارجها.

 ارتداء الكمامات
ويف ذات ال�سياق، اأو�سح وكيل وزارة ال�سحة لل�سحة العامة الدكتور زياد ميم�ض اأن  
وزارة ال�شحة ال تن�شح املجتمع بارتداء الكمامات يف ال�شوارع واملدار�ص واالأماكن 
من  املخالطني  على  الكمامات  ارت���داء  يقت�شر  اأن  يجب   اأن��ه  م�شتدركا  ال��ع��ام��ة، 

الأطباء واملمر�سن اأثناء دخولهم على املر�سى.
اإل��ى م�سدر  الكمامات قد يحولها  اأن ال�ستمرار يف لب�ض  اإل��ى  وذه��ب ميم�ض 

للعدوى، الفتا يف الوقت ذاته اإلى اأنه ال يوجد عالج اأو لقاح للفريو�ص حتى االآن.
والعمرة  للحج  القادمن  يف  توافرها  الواجب  ال�سحية  ال�سرتاطات  وحول 
العلمية و�شعت جمموعة من  اللجان  ال���وزارة مع  اأن  اأو���ش��ح ميم�ص،  ال��ع��ام،  ه��ذا 
ال�سرتاطات، ن�سحت بتاأجيل اأداء فري�سة احلج هذا العام، للفئات التالية:  كبار 

ال�سن،  اأ�سحاب الأمرا�ض املزمنة،  واحلوامل.

   مطهرات ومعقمات 
ط��ارق حممد  الدكتور  ال�سحة  ل��وزارة  امل�ستقل  الطبي  امل�ست�سار  اأك��د  من جهته، 
مدين اأن املطهرات واملعقمات املوجودة يف املنازل وتلك التي ت�ستخدم بامل�ست�سفيات 
االأ�شطح  بتطهري  مل��دين،  وفقا  ال���وزارة،  وتو�شي  الفريو�ص،  من  للوقاية  كافية 
الأدوات  وتعقيم   الكهربائية،  وال�سالمل  للدرج  اجلانبي  والدرابزين  والطاولت 
واأزرار  الأب���واب  ومقاب�ض  كنرتول  الرميوت  مثل  م�ستمر  ب�سكل  ت�ستخدم  التي 

امل�ساعد الكهربائية.
اأك��ر من  ال��رج��ال  امل��ر���ص يف  ومل يف�شح م��دين ع��ن تف�شري وا���ش��ح النت�شار 
الن�شاء، بل اكتفى بالقول »رمبا يعود االأمر اإلى اأن الرجال اأكر ترددا على االأماكن 

العامة«.

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.

تحذيرات ونصائح لمواجهة كورونا

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

استشارة صحية استشارة وقائية

الهشاشة مرض صامت
يهدد العظام بالكسر

العظام  كثافة  لنق�ض يف  العظام  فيها  تتعر�ض  العظام حالة  تعد ه�سا�سة 
)ترقق العظام( حيث تفقد العظام عن�سر الكال�سيوم فت�سبح اأكرث ه�سا�سة 

وتفقد �سالبتها، مما يوؤدي اإلى زيادة خماطر الك�سر.
ومعظم امل�سابن به�سا�سة العظام ل يعانون من اأية اأعرا�ض مر�سية 

لذلك ت�سمى اله�سا�سة باملر�ض ال�سامت.

بين النساء: ت�سل ن�سبة ه�سا�سة العظام بن الن�ساء يف اململكة العربية 
ال�سعودية اإلى ٦7% وهي ن�شبة كبرية جدا �شواء على امل�شتوى الفردي اأم 
االجتماعي اأو االقت�شادي، حيث اإن معظم امل�شت�شفيات حتت�شن العديد 

من ال�سيدات اللواتي يعانن من م�سكالت وم�ساعفات مثل الك�سور.

المشكلة: اإن هذه امل�سكلة التي ميكن تفاديها وتفادي م�ساعفاتها من 
املمكن اأن توفر الكثري من املال للمري�ص والدولة وكذلك التقليل من 

املعاناة النف�سية والطبية لهوؤلء املر�سى.

أسباب  ال يمكن التحكم فيها:
الهرمونية  التغيريات  ب�شبب  ال��رج��ال  م��ن  عر�شة  اأك��ر  الن�شاء   •
امل�ساحبة لفرتة انقطاع الطمث، بالإ�سافة اإلى اأن عظامهن اأقل يف 

الكثافة. 
• مع تقدم ال�سن وبالذات فوق �سن اخلم�سن. 

• الأفراد الأق�سر طول والأكرث نحافة.
• تاريخ عائلي اإيجابي للمر�ص.

• الأ�سول العرقية.
• البي�ض والأ�سيويات.

أسباب يمكن التحكم فيها:
• عدم تناول القدر الكايف من االأغذية الغنية بالكال�شيوم

)اأقل من 1 جرام يوميا (.
• عدم تناول فيتامن دال، املوجود يف )احلليب والبي�ض والأ�سماك(.

• قلة احلركة وعدم ممار�سة الريا�سة. 
• عدم التعر�ض لأ�سعة ال�سم�ض.

• التدخن و�سرب القهوة وامل�سروبات الغازية والكحولية. 
• احلمل والولدة املتكررة.

• ا�ستئ�سال املبي�سن. 
• العالج بعقاقري الكورتيزون . 

• االأمرا�ص مثل: ازدياد ن�شاط الغدة الدرقية،
اأمرا�ض الكلى، اأمرا�ض  الكبد.

األعراض:
• اآلم مزمنة يف الظهر.

• ن���ق�������ش���ان ت���دري���ج���ي يف 
الطول. 

• حتدب الظهر. 
اجل����ه����از  يف  ال����ك���������س����ور   •

العظمي. 

الوقاية:
غ��ن��ي  غ������ذائ������ي  ن�����ظ�����ام   •
بالكال�سيوم وفيتامن دال. 
• مم���ار����س���ة ال���ري���ا����س���ة و 

امل�سي  بانتظام.
• التعر�ض لأ�سعة ال�سم�ض 
ب���ن 1٠- 15  ت�����رتاوح  مل���دة 

دقيقة يوميا. 
التدخن والإق��الع  منع   •
ع������ن ������س�����رب امل���������س����روب����ات 

الغازية و الكحولية.

د.رانيا حممود خليفة 
)كلية املجتمع للبنات باأبها(

تجميل األظافر يتسبب في  اإلصابة بالسرطان

استشارة تحذيرية

»جت��م��ي��ل الأظ���اف���ر م���رة واح����دة يف الأ���س��ب��وع ق��د يت�سبب يف خ��ط��ر اإ���س��اب��ة اجللد 
يف  تلف  الإح���داث  كافية  �شتكون  م�شباح  حت��ت  جل�شات  ثماين  اأن  اأي  بال�شرطان. 

احلم�ص النووي للجلد، وهو ال�شبب الرئي�شي ل�شرطان اجللد«.
الطب يف جورجيا،  كلية  اأجرتها  �سيب،  يند�سي  للدكتور  درا�سة  جاء ذلك يف 
لديه،  املتوافرة  البيانات  اأن  اإلى  درا�سته  �سيب يف  واأ�سار  ون�سرتها �سحيفة عكاظ. 
حتى مع العديد من التعر�ض لالأ�سعة،  تدل على اأن خطر الإ�سابة ب�سرطان اجللد 

ل يزال �سعيفا.
الأ�سعة  ا�ستخدام م�سابيح  بال�سرطان مع  الإ�سابة  زي��ادة خطر  يتم  يف حن 
فوق البنف�شجية، »فامل�شابيح تنبعث منها درجات متفاوتة من االأ�شعة ال�شارة التي 
اأن م�سابيح الأ�سعة فوق  اإل��ى  قوية، وه��ذا ل يعني مع ذل��ك  ت��رتاوح من �سعيفة 

البنف�شيجية يجب التعامل معها متاما«. 
واأ�ساف �سيب »نحن نتفق مع من يو�سون  با�ستخدام واقيات ال�سم�ض وقفازات 

واقية للحد من خطر الإ�سابة ب�سرطان اجللد وال�سيخوخة«.
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رياضة

الداود على رأس وفد الجامعة بحفل االتحاد الرياضي للجامعات
اأق��������ام االحت��������اد ال���ري���ا����ش���ي ل��ل��ج��ام��ع��ات 
ال�سعودية حفل ختام الأن�سطة الريا�سية 
الريا�ض، بح�سور معايل وزير  يف مدينة 
خالد  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  ال��ع��ايل  التعليم 
ال��ع��ن��ق��ري وم�������دراء ووك������الء اجل��ام��ع��ات 
وع������م������داء �������س������وؤون ال�����ط�����الب وم���������دراء 
وامل�سرفن  الريا�سية  الأن�����س��ط��ة  اإدارات 
ال���ري���ا����س���ي���ن ب����اجل����ام����ع����ات وال����ط����الب 

امل�ساركن يف خمتلف البطولت.
و����س���ارك وف����د اجل��ام��ع��ة يف احل��ف��ل 
الدكتور  الأ���س��ت��اذ  امل��دي��ر  م��ع��ايل  بح�سور 
ع��ب��دال��رح��م��ن ال��������داود، وع��م��ي��د ����س���وؤون 
الطالب الدكتور مريع بن �سعد الهبا�ض، 
لالأن�سطة  الطالب  ���س��وؤون  عمادة  ووكيل 
اإدارة  ومدير  قمي�سان،  اآل  نا�سر  الدكتور 
الأن�����س��ط��ة ال��ري��ا���س��ي��ة الأ���س��ت��اذ ول��ي��د بن 
الريا�سي  وامل�����س��رف  ال�����س��ه��راين،  ع��ب��داهلل 
ومدير  ال�سريف،  اأحمد  بن  علي  الأ�ستاذ 
اإدارة الأن�سطة الطالبية الأ�ستاذ علي بن 
�سالح اآل دميح، والأ�ستاذ هاين بن اأحمد 

الزهراين.

نور يكمل اتفاق العودة إلى النمور
أنهى العب الوسط محمد نور اتفاقا مع ناديه السابق االتحاد, للعودة إلى صفوفه لموسم واحد بعد فترة ناجحة في النصر, قاده 
خاللها ألول ألقابه في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم وبطولة كأس ولي العهد. وبدت عودة نور البالغ من العمر 36 
عاما إلى النادي المنتمي لجدة كالسر المعلن في السعودية منذ رفض الالعب المخضرم توقيع عقد جديد مع النصر الذي ضمه قبل 

نهاية موسم 2012-2013، ويقول الالعب اآلن إنه أنهى كل ترتيبات العودة.
وقال نور »عودتي إلى االتحاد طبيعية وغير مستغربة، فأنا ابن للنادي وفيه نشأت وترعرعت وخروجي منه كان بسبب إبعاد 
اإلدارة السابقة لي دون مبرر«. وأضاف »عشت سعادة كبيرة من خالل تمثيلي للنصر وتحقيقي مع زمالئي بطولتي الدوري وكأس 
ولي العهد«. وذكرت تقارير صحفية أن اإلعالن الرسمي عن عودة نور لقيادة االتحاد سيتم بعد أن ينتهي الفريق من مواجهته ضد 

المنافس المحلي الشباب في الدور الـ16 لدوري أبطال آسيا.

في�شل  االأم���ري  الن�شر  ن���ادي  رئي�ص  وق��ع 
االحتاد  ر�شميا مع العب  تركي عقدا  بن 
بواقع  �سنوات،  اأرب��ع  مل��دة  الفريدي  اأحمد 
اأن  ب��ع��د  ال���واح���د،  للمو�سم  م��الي��ن  �ستة 
من  تبقى  م��ا  ب�سراء  الن�سر  اإدارة  قامت 

عقده ودفع مليوين ريال لنادي االحتاد.
وج����رت م��را���س��م ال��ت��وق��ي��ع يف م��ن��زل 
الريا�ض. وعقب  النادي يف مدينة  رئي�ض 
خمت�سر،  �سحفي  موؤمتر  اأقيم  التوقيع 
في�شل  االأم���ري  ال��ن��ادي  رئي�ص  اأك���د  حيث 
بن تركي باأنهم- اأي الإدارة- يبحثون عن 

الأف�سل والأكرث متيزا.
 وقال »كانت مفاو�شاتنا مع االحتاد 
الالعب،  عقد  ب�سراء  فقمنا  �سهلة،  ج��دا 
م��ع  م���ف���او����س���ات  ك���ن���ا يف  الأ�����س����ا�����ض  ويف 
اإلى االحتاد، ولكن  الفريدي قبل انتقاله 
الت�شجيل،  االآن  ومت  بالت�شجيل  نوفق  مل 
و�شيبدع  كبرية  اإ�شافة  �شيكون  والالعب 

كما كان مبدعا من قبل«.
اأف��ك��ر ب��ال��الع��ب بعد  واأ����س���اف« كنت 
املو�سم  يف  الفريق  ليمثل  ال���دوري  نهاية 
امل��ق��ب��ل، وف��ري��ق��ن��ا م�����س��ت��ع��د مل��و���س��م مقبل 

منلكه  مب��ا  الفريق  تقوية  على  و�شنعمل 
من قوة، والإدارة لن تعمل عمال ع�سوائيا 
على خطط  وموؤ�س�ض  هو عمل منظم  بل 

قوية، واأمتنى التوفيق من اهلل«.
كانيدا،  امل���درب  و���س��ول  »ع��ق��ب  وزاد 
للوقوف  اج��ت��م��اع��ات  ع���دة  م��ع��ه  �شنجري 
على جتهيز الفريق واملفاو�سات، والبحث 
عن لعبن لزال قائما، وننتظر الالعب 
اإدارة  وم���واف���ق���ة  اجل���ربي���ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ال����رائ����د، وال��ن�����س��ر ل���ن ي��ت��وق��ف ع��ل��ى اأي 
العب وال اأي مدرب، فالبد من التغيري. 
بالعبيكم  ثقوا  الن�شر  جلماهري  واأق���ول 
وبرئي�سكم واإن �ساء اهلل نعدكم بالأف�سل«.

اأبدى الالعب اأحمد الفريدي  فيما 
����ش���ع���ادت���ه ال���ك���ب���رية ب��ان�����ش��م��ام��ه ل��ف��ري��ق 
بن  في�شل  االأم���ري  اأ�شكر  وق���ال«  الن�شر، 
تركي واالإدارة واجلماهري على ثقتهم بي 
واإن �ساء اهلل اأكون عند ح�سن الظن، وقد 
اأتيت من ناد كبري اإلى ناد كبري، وباإذن اهلل 
اأكون اأنا وزمالئي الالعبون فريقا قويا، 
املو�سم  البطولت يف  ونناف�ض على جميع 

املقبل«.

الفريدي يستبدل
االتحاد بالنصر

الهالل يغلق ملفي القحطاني
والشلهوب بالتجديد

يا�سر  الأول  الكروي  الفريق  ثنائي  عقدي  اليوم  الهالل  ن��ادي  اإدارة  ج��ددت 
القحطاين وحممد ال�سلهوب لثالث �سنوات مقبلة، وذلك يف مقر النادي.

واأكد رئي�ص جمل�ص اإدارة نادي الهالل االأمري عبدالرحمن بن م�شاعد 
اختالف و�شع ال�شلهوب والقحطاين من ناحية التجديد عن بقية الالعبني 
لدى  كبرية  وقيمة  �شعبية  ميتلكان  وال�شلهوب  »القحطاين  وق��ال  االآخرين، 
اجلماهري ال�شعودية عامة والهالليني خا�شة، ولكونهما خمتلفني مل ي�شغلنا 
جتديد العقد معهما، حيث مل تاأخذ املفاو�سات معهما �سوى دقيقة واحدة«، 
االنتهاء من  على  كبري  لديهما حر�ص  كان  والقحطاين  ال�شلهوب  اأن  مبينا 

ا�ستحقاقات الفريق وتقدمي الت�سحية من اأجل حبهم للكيان.
ملدة   التجديد لالعبني  بعد  ال��ذي عقده  ال�شحفي  املوؤمتر  واأ���ش��اف يف 
ثالث �سنوات »النادي يدر�ض جتديد عقد الالعب عبداللطيف الغنام الذي 

�سينتهي عقده نهاية هذا املو�سم«.
وحول ربط �شرعة التجديد مع القحطاين وال�شلهوب مبا تردد يف االأيام 
املا�سية عن انتقال القحطاين اإلى الن�سر، قال رئي�ض الهالل« كل ما قيل عن 
، ومل  اإليها  اآخر »خزعبالت« ولن ننظر  القحطاين لأي فريق  يا�سر  انتقال 

يكن الأمر جديدا«.
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أقسام

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

أسبوعية جامعة الملك خالد

رئيس قسم إصالح األسنان د. محمد علي القرني:

نحرص على االستفادة من التجارب 
العالمية ونتطلع للريادة

خالد  العمري

نبذة عن �لق�سم؟
الق�سم  ي��ع��د  الأ����س���ن���ان  اإ����س���الح  ق�����س��م 
الأ���س��ن��ان، ويقوم  الأك���رب يف كلية ط��ب 
يف  الأ�سا�سية  العلوم  ال��ط��الب  بتعليم 
خ��وا���ض م��واد ط��ب الأ���س��ن��ان وح�سوات 
التحفظي،  العالج  �سقيها:  الأ�سنان يف 

وعالج جذور واأع�ساب الأ�سنان.

كيف يو�كب �لق�سم �لتطور�ت
يف جمال �خت�سا�سه؟

التي  العلمية  امل��واد  ف��اإن  من دون �سك 
تقدم للطالب يتم حتديثها با�شتمرار 
ا���س��ت��ن��ادا ل��ط��ب ال��ف��م والأ���س��ن��ان املبني 
ع��ل��ى ال���رباه���ن،  وه��ن��اك م��واك��ب��ة  ملا 
ن�����س��ره م���ن م��و���س��وع��ات متعلقة  ي��ت��م 
بالتخ�س�ض على امل�ستوين النظري و 

الإكلينيكي. 

دوركم يف خدمة �ملجتمع؟
حيوية  تخ�س�سات  ال��ق�����س��م  يف  ي��وج��د 
ومهمة يف جمال طب االأ�شنان غالبا ما 
تكون عمادا لربامج خدمة املجتمع يف 
املجال التوعوي والعالجي، ومن �شمن 
بها  يقوم  التي  الجتماعية  الن�ساطات 
الق�سم: امل�ساركة يف احلمالت التوعوية 
اجلامعة،  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  وال��ع��الج��ي��ة 
وم���ن اأم��ث��ال��ه��ا ح��م��ل��ة ت��ه��ام��ة قحطان 
وت��ث��ل��ي��ث، وك��ذل��ك م�����س��ارك��ة ال��ك��ل��ي��ة يف 
التي  والتوعوية  التثقيفية  احل��م��الت 

تخدم جميع �شرائح املجتمع.

هل من دور�ت تدريبية
تر�فق �ملنهج �لدر��سي بالق�سم؟

ال��دورات  اإقامة  الق�سم:   اأول��وي��ات  من 
املتخ�س�سة  العمل  وور����ض  التدريبية 

لرتافق متطلبات املواد الدرا�سية.

ماذ� عن تعاون �لق�سم
مع نظر�ئه يف �ململكة و�خلارج؟

يف  اخل��������ربات  ت����ب����ادل  اأن  يف  ����س���ك  ل 

أوضح رئيس قسم
إصالح األسنان بكلية

طب األسنان د. محمد 
علي القرني، في حوار 
مع »آفاق« أن المنهج 
الدراسي بالقسم 
يتم تحديثه باستمرار 
لمواكبة الجديد في 
مجال التخصص.

اآث��ار  لها  مهمة  رك��ي��زة  الطبي  امل��ج��ال 
م��ن خاللها  الق�شم  ح��ر���ص  اإي��ج��اب��ي��ة، 
التجارب  من  الكاملة  اال�شتفادة  على 
واخلربات العاملية واملحلية،  مبا يرفع 

م�ستوى الأداء والتطوير، باإذن اهلل.

كيف تقيمون م�ستوى
�لبحث �لعلمي يف �لق�سم؟

ع���ل���ى ال����رغ����م م����ن ال���ك���م وال����ن����وع ذي 

املن�سورة  الأبحاث  من  اجليد  امل�ستوى 
وامل��ح��ك��م��ة ع��ل��م��ي��ا م���ن اأع���ل���ى اجل��ه��ات 
االأمريكية  امل��ج��الت  واأع����رق  العلمية، 
امل��ت��خ�����س�����س��ة،  ف��اإن��ن��ا م���ا زل��ن��ا نطمح 
املحدود  الدعم  غري  لالأف�شل يف ظل 
من معايل مدير اجلامعة، حفظه اهلل.

تطلعاتكم �مل�ستقبلية؟
ن��ت��ط��ل��ع مل��واك��ب��ة ك���ل م���ا ه���و ج��دي��د يف 
نعمل  لأن  ون��ط��م��ح  تخ�س�سنا  جم���ال 
ال��دوري��ة لكل م��ا يقدم  امل��راج��ع��ة  على 
بجلب  ن���ق���وم  واأن  ال����ك����رام،  ل��ط��الب��ن��ا 
يواكب  مب��ا  والتجهيزات  امل���واد  اأح���دث 
وعلى  ب��اجل��ام��ع��ة  امل�����س��وؤول��ن  تطلعات 
الدكتور  الأ�ستاذ  املدير  معايل  راأ�سهم 
عبد الرحمن بن حمد ال��داود، حفظه 
ب��ه،   ي��ح��ت��ذى  اأمن����وذج����ا  ل��ن��ب��ق��ى  اهلل،  
بتخ�س�ض  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  ل��ك��ل  وم��رج��ع��ا 

اإ�سالح الأ�سنان باملنطقة.

كلمه لطالب �لق�سم؟
رغ��ب��ت��ه��م  ع���ل���ى  اأ����ش���ك���ره���م  اأن  اأح�������ب 
اأكفاء،  اأط��ب��اء  يكونوا   اأن  يف  اجلاحمة 
و ن���ع���ده���م ب���الأف�������س���ل دوم�������ا، واأح�����ب 
اإن�����ه ل��و���س��ول  اأق������ول ل��ه��م  اأن  ك���ذل���ك 
تكون  اأن  م��ن  لب��د  الطموحات؛  اأع��ل��ى 
الأه��داف حمددة واأن يبذل يف �سبيلها 
واجلهد  ال��وق��ت  م��ن  والنفي�ض  ال��غ��ايل 
العلى  ال���درج���ات  ت��ن��ال  وال��رتك��ي��ز. ل 
بالتمني ولكن تنال بال�سرب واملثابرة. 
وفق اهلل اجلميع. واأ�سكر �سحيفة اآفاق 

على ا�ست�سافتها يل. 
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إعالن

ال تتخلى عن صديقك!
ال تتخلى عن كتابك!

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

حفل اختتام األنشطة الطالبية
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أساتذة

خالد العمري

م�سريتك وم�سو�رك
يف �ملجال �الأكادميي؟

ول����������دت مب���������ش����ر وح���������ش����ل����ت ع��ل��ى 
واملاج�شتري  ال��ب��ك��ال��وري��و���ص  درج����ات 
وهو  امليكروبيولوجي  والدكتوراه يف 
العلم الذي يخت�ض بدرا�سة الكائنات 
الدقيقة مثل الفريو�شات والبكرتيا 
وثيقا  ارتباطا  املرتبطة  والفطريات 
 Infectious امل��ع��دي��ة  ب���الأم���را����ض 

Diseases التي ت�سيب الإن�سان.
وب���ال���ت���وازي م���ع ح�����س��ويل على 
ال���درج���ات ال��ع��ل��م��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، ك��ان 
ت���درج���ي يف ال���وظ���ائ���ف الأك���ادمي���ي���ة 
مب���رك���ز ال��ب��ح��وث ال���ن���ووي���ة وب���اأح���د 
بالتطبيقات  تخت�ض  التي  اأق�سامه 
ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة وال��ط��ب��ي��ة ل��ل��ت��ق��ن��ي��ات 
اأكادمييا  تدرجت  حيث  الإ�سعاعية، 
م�ساعد  اأ�ستاذ  اإل��ى  معيد  درج��ة  من 

بالق�سم.
وخ�����الل ع��م��ل��ي ب���امل���رك���ز، قمت 
باإجراء العديد من البحوث العلمية 
يف جمال امليكروبيولوجى من حيث 
الإ�سعاعية  التقنيات  ب��ن  التكامل 
وامل���رك���ب���ات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة يف م��ق��اوم��ة 
الأمرا�ض امليكروبية املختلفة بهدف 
احل����د م���ن االإف��������راط يف ا���ش��ت��خ��دام 
امل���رك���ب���ات ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ال�������س���ارة يف 

م���ق���اوم���ة ه�����ذه الأم������را�������ض جت��ن��ب��ا 
ال  التي  املتعددة  ال�شارة  لتاأثرياتها 
وعلى  العامة  ال�شحة  على  حت�شى 

النظام البيئي بوجه عام.
 وخ������الل ه�����ذه ال���رح���ل���ة ال��ت��ي 
ب��الإ���س��راف  قمت  ع��ام��ا   2٠ ا�ستمرت 
الر�سائل  من  ع��دد  وتقييم  وفح�ض 
ال��ع��ل��م��ي��ة ال���ت���ي ك����ان م���ن اأه���داف���ه���ا 
من  والتقليل  الطبيعة  اإل��ى  ال��ع��ودة 
امل��ت��زاي��دة  ال�سلبية  ال���س��ت��خ��دام��ات 
ل���ل���م���واد ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ف���ى م��ق��اوم��ة 

الأمرا�ض امليكروبية. 
قمت  اأي�سا  الفرتة  هذه  واأثناء 
ب���اإل���ق���اء ال���ع���دي���د م����ن امل���ح���ا����س���رات 
ال��ع��ل��م��ي��ة ح���ول ا���س��ت��خ��دام امل��رك��ب��ات 
مقاومة  يف  اآم���ن  كبديل  الطبيعية 
الأم����را�����ض امل��ي��ك��روب��ي��ة وذل�����ك من 
خ����الل ال��������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ت��ي 
ت��ن��ظ��م��ه��ا ال��ه��ي��ئ��ة وم����رك����ز ال�����س��رق 
امل�سعة  للنظائر  الإقليمي  الأو���س��ط 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ع���دد م���ن اجل��ام��ع��ات 
وذل�����ك ل���ل���واف���دي���ن م���ن امل��وؤ���س�����س��ات 
ال���ع���ل���م���ي���ة واجل�����ام�����ع�����ات ال���ع���رب���ي���ة 

املختلفة. 
امللك  بجامعة  بالعمل  �شرفت 
م�ساعدا  اأ���س��ت��اذا   ،1431 ع���ام  خ��ال��د 
تقنية  ب��ق�����س��م  ل��ل��م��ي��ك��روب��ي��ول��وج��ى 
املجتمع  بكلية  ال��ط��ب��ي��ة  امل��خ��ت��ربات 
ب���ف���رع اجل���ام���ع���ة ب���ال���ن���م���ا����ض ح��ت��ى 

ل��ل��ع��م��ل  ب���الن���ت���ق���ال  ث����م   1434 ع�����ام 
بكلية  ال��ط��ب��ي��ة  امل���خ���ت���ربات  ب��ق�����س��م 
باملجمع  التطبيقية  الطبية  العلوم 

الرئي�سي باأبها. 

كيف ترى �لبيئة
�لتعليمية يف �جلامعة؟

ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د م��ن اجل��ام��ع��ات 
املتميزة، وهي منارة للتنوير خا�سة 
ال�شعودية،  العربية  اململكة  بجنوب 
وت�شم عددا كبريا من الكليات التى 
ال�سحية  التخ�س�سات  تغطى جميع 
تنت�سر  ال���ت���ي  والأدب����ي����ة  وال��ع��ل��م��ي��ة 
ل��ت��غ��ط��ى م�����ش��اح��ة ج��غ��راف��ي��ة ك��ب��رية 
مبنطقة ع�شري من خالل املجمعات 
االأكادميية مبدينة اأبها واملحافظات 
املجاورة، حيث توفر اجلامعة البيئة 
البنية  ه���ذه  خ���الل  م��ن  التعليمية 
ال��ت��ح��ت��ي��ة وال��ع��ن��ا���س��ر الأك���ادمي���ي���ة 

والإدارية املتميزة.
وت�����ق�����دم اجل����ام����ع����ة ال��ع��م��ل��ي��ة 
النظامية  ���س��وره��ا  ف���ى  التعليمية 
احل���دي���ث���ة وك����ذل����ك ع����رب ال��ت��ع��ل��ي��م 
الإلكرتونى وهو ما يرتجم اإلى بيئة 
اأكادميية ينعك�ض اأثرها على امل�ستوى 
املميز ملن�سوبى اجلامعة من الطالب 

والطالبات.
وت���ق���وم ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 
من  امل��ث��ال  �سبيل  ع��ل��ى  التطبيقية 

يف مقاومة هذه امليكروبات املمر�سة.
وه�����و م����ا وج������دت ف���ي���ه ���س��ب��ي��ال 
ل��ل��ب��ح��ث ورك������زت ف��ي��ه ج���ل اأب��ح��اث��ي 
العلمية املن�سورة التي تناولت اختبار 
من  امل�ستخل�سة  الطبيعة  امل��رك��ب��ات 
م�سادر نباتية مثل النباتات الطبية 
 Medicinal Plants وال��ع��ط��ري��ة 

ب�سفتها م�سادات ميكروبية.
 ف��ف��ي جم��م��وع��ة م���ن اأب��ح��اث��ي 
املن�سورة على �سبيل املثال ل احل�سر، 
ث��ب��ت م���دى ف��ع��ال��ي��ة ال���زي���ت ال��ط��ي��ار 
م��ن  امل�����س��ت��خ��ل�����ض   Volatile Oil
ريزومات نبات الزجنبيل فى مقاومة 
منو العديد من امليكروبات املمر�سة 
التي توؤثر �سلبا على ال�سحة العامة 

لالإن�سان.
ك��م��ا ث��ب��ت زي������ادة ف��اع��ل��ي��ة ه��ذا 
امل��ق��اوم��ة  ف��ى  الطبيعى  امل�ستخل�ض 
جل��رع��ات  تعري�سه  ب��ع��د  امل��ي��ك��روب��ي��ة 
خمتلفة من اأ�سعة جاما، الأمر الذى 
ي���وؤك���د م���دى ال��ت��اأث��ري امل��ح��ف��ز ل��ه��ذه 
العطري  ال��زي��ت  ك��ف��اءة  على  الأ�سعة 
ف���ى ت��ث��ب��ي��ط من���و ه����ذه امل��ي��ك��روب��ات 
م����ق����ارن����ة ب����ال����زي����ت غ�����ري امل���ع���ر����ص 

لالإ�سعاع.
وت��ب�����س��ر م��ث��ل ه����ذه ال���درا����س���ات 
مب��������دى ف����ع����ال����ي����ة امل�������ش���ت���خ���ل�������ش���ات 
فى   Natural Extracts الطبيعية 
املقاومة امليكروبية، الأمر الذى يقلل 

خ����الل امل����ق����ررات ال��ع��م��ل��ي��ة ب��ت��وف��ري 
والتجهيزات  الت�شخي�شة  االأج��ه��زة 
التقنية املختلفة �سواء لطالب ق�سم 
اإليه  اأنتمي  الذي  الطبية  املختربات 
اأو الأق�������س���ام الأخ������رى ال��ت��ي مت��اث��ل 
التى  الطبية  ب��امل��راك��ز  ال��ت��ج��ه��ي��زات 
بعد  ال��ط��ال��ب  ب��ه��ا  يلتحق  اأن  مي��ك��ن 

تخرجه.

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

اأكرث  من  امليكروبية  الأم��را���ض  تعد 
الأمرا�ض انت�سارا حيث ي�سببها عدد 
هائل من امليكروبات التى تتنوع من 

فريو�شات وبكترييا وفطريات.
اأن امل��ح��اوالت  وعلى ال��رغ��م م��ن 
الأولى ملكافحة الأمرا�ض امليكروبية، 
ج��اءت من خ��الل منتج طبيعى وهو 
ك��اأول  وا�ستخدامه  البن�سليوم  فطر 
م�ساد حيوى »على يد العامل فلمنج 
ال��الح��ق��ة  امل����ح����اولت  ف�����اإن   ،»1921
جاءت  امليكروبية  الأمرا�ض  ملكافحة 
م��ن خ���الل ع���دد ه��ائ��ل م��ن امل��رك��ب��ات 
رغم  ثبت  ال��ت��ي  املخلقة  الكيميائية 
فعاليتها العالجية، اأنه لديها الكثري 
وهو  امل�ساحبة،  اجلانبية  الآث��ار  من 
ما اأدى اإلى التفكري فى منحى جديد 
يتبنى العودة اإلى املنتجات الطبيعية 
وا�ستخدامها   Natural Products

والعقاقري  امل��رك��ب��ات  ع��ل��ى  االع��ت��م��اد 
اآث��ار جانبية  لها من  الكيميائية مبا 
كغذاء  الطبيعة  اإل��ى  فالعودة  �سارة. 
اأ�سبح �سرورة ملحة للحفاظ  ودواء 

على �سحة الإن�سان و�سالمته.

�إيجابيات و�سلبيات
الحظتها و�سط �لطالب؟

اأبداأ باالإيجابيات، حيث اإن كثريا من 
والرغبة  اال�شتعداد  لديهم  الطالب 
ال���ك���ب���رية يف ال��ت��ح�����ش��ي��ل ال��ع��ل��م��ي، 
ويالحظ ذلك  من خالل حر�سهم 
تغيب،  دون  املحا�سرات  على ح�سور 
واأي�������س���ا م���ن خ����الل الأ���س��ئ��ل��ة ال��ت��ي 

يطرحونها خالل املحا�سرات.
 اأم������ا ع����ن ال�������ش���ل���ب���ي���ات، ف��ن��ج��د 
بع�ض الطالب يتغيبون عن ح�سور 
ي��ك��ون  ح�������س���روا،  واإن  امل���ح���ا����س���رات 
حتى  ح�سورهم  اإثبات  الأول  همهم 
ل ي��ت��ع��ر���س��وا ل��ل��ح��رم��ان م��ن دخ��ول 
على  ي��وؤث��ر  مم��ا  النهائي،  المتحان 
حت�����ش��ي��ل��ه��م ال����درا�����ش����ي وي�����ش��ع��ف 

م�ستواهم العلمي.
 

ما �ل�سعوبات �الأكادميية
�لتي تو�جه �لطالب؟

كلية  ف���ى  ال���درا����س���ة  لطبيعة  ن��ظ��را 
ال��ع��ل��وم ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ال��ت��ي 
تدر�ض  متخ�س�سة  م��ق��ررات  تتناول 
اأهم  اأن من  اأجد  باللغة الإجنليزية، 
تواجه  التي  الأك��ادمي��ي��ة  ال�سعوبات 
الطالب، �سعف م�ستوى بع�سهم يف 
اللغة الإجن��ل��ي��زي��ة، مم��ا ي��ح��ول دون 
العلمية،  للمادة  وحت�شيلهم  فهمهم 
وهذا يتطلب منهم اأن يبذلوا جهدا 
اللغة  يف  م�ستواهم  لتح�سن  اأك���رب 
�سينعك�ض  ال��ذي  الأم��ر  الإجنليزية، 
التح�شيل  يف  قدراتهم  على  اإيجابا 

العلمي.
 

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

ي��ه��ت��م��وا  اأن  ال���ن�������س���ائ���ح  اأه�������م  م����ن 
من  ي�ستفيدوا  واأن  العلم  بتح�سيل 
الإمكانيات التي توفرها اجلامعة يف 
العلمية  وقدراتهم  مهاراتهم  تنمية 
وحت���م���ل امل�������ش���وؤول���ي���ة ح��ت��ى ي��ك��ون��وا 
قادرين على االنخراط بفعالية فى 
���س��وق ال��ع��م��ل، الأم���ر ال���ذى ميكنهم 
من اأن ي�ستفيدوا ويفيدوا جمتمعهم 
مما تعلموه يف حياتهم العملية فيما 

بعد. 

ماذ� تتمنى �أن يتو�فر
يف �جلامعة؟

البحثية  امل���راك���ز  م���ن  ع����دد  اإن�������س���اء 
�سينعك�ض  ال��ذي  الأم���ر  املتخ�س�سة، 
للجامعة  ال��ب��ح��ث��ي��ة  ال���ق���درات  ع��ل��ى 
وزي���������ادة ع�����دد ال���ب���ح���وث امل���ن�������س���ورة 
بالدوريات العاملية ويرفع الت�سنيف 

العاملي للجامعة.

أثنى األســتاذ المســاعد بقسم المختبرات الطبية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها الدكتور إسماعيل محمد هالل على بعض الطالب واستعداد ورغبة كثير منهم في 
التحصيل العلمي، فيما أخذ  على بعضهم، التغيب عن المحاضرات أو حضورها من باب إثبات الحضور حتى ال يتعرضوا إلى الحرمان من دخول االمتحان النهائي!

األستاذ بقسم المختبرات الطبية بكلية العلوم د. إسماعيل هالل:

اإلنجليزية والحضور القسري عيبان مؤثران

إنشاء مراكز بحثية متخصصة 
سيرفع تصنيف الجامعة عالميا

ثبت في أبحاثي المنشورة مدى 
فعالية الزيت الطيار المستخلص 
من نبات الزنجبيل فى مقاومة 
نمو العديد من الميكروبات الضارة 
بصحة اإلنسان
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أساتذة

يق���ول الر�سول �سلى اهلل علي���ه و�سلم:« كل مولود يولد على الفطرة، فاأبواه 
يهودان���ه اأو ين�شرانه اأو ميج�شانه«.  واأقي�ص على ذلك، بذرة اخلري املوجودة 
يف الب�سر منذ الولدة اأي اأنها فطرة اأي�سا وتظهر جلية يف الن�ضء، لذا نعمد 
دائم���ا اإل���ى تعزيز الف�شائل ولي����ص غر�شها فيهم ومتابعته���ا ورعايتها لتنمو 

معهم وت�سبح عادة حمببة وحممودة لديهم. 
فف���ي املراحل التعليمية الأولى جن���د التالميذ مييلون وياأن�سون لفعل 
اخل���ري دائم���ا، فلم���اذا ال يك���ون ه���ذا م�شحوب���ا بتطبي���ق وتوجيه م���ن مدير 

ومعلمي املدر�سة؟
مث���ال ذل���ك عندم���ا يح�سر لل�س���ف طالب جدي���د منقول م���ن مدر�سة 
اأخ���رى  اأو بل���د اآخ���ر، مل���ا ل  يقدمه املعل���م  لزمالئه ويحثهم عل���ى م�ساعدته 
فيم���ا يحت���اج اإلي���ه ليتقبله���م ويتقبل���وه بدل م���ن حماربت���ه والت�سييق عليه 

وال�ستهزاء به حتى ينفطر قلبه قهرا. 
عندم���ا يتغي���ب زمي���ل له���م بالف�سل يلف���ت املعلم نظره���م لالهتمام به 
وال�ش���وؤال عن���ه الأنه اإن�ش���ان مثلهم بقوله: هل يعلم اأحدك���م ملاذا غاب زميلكم 
؟ األ يتوا�س���ل اأحدك���م مع���ه؟ وعندم���ا مير����ض اآخ���ر، يو�سيه���م  بزيارت���ه لو 
ا�ستطاع���وا لذل���ك �سبيال. �ستغمره���م فرحة اأداء الواج���ب وتن�سر يف قلوبهم 

املحبة وُي�سعد بع�سهم بع�سا. 
وهن���اك التربع لزميلهم املحت���اج اأو حتى الذي ن�سى وجبته اأو دفرتا اأو 
قلم���ا اأو م���ا اأ�سب���ه، �سي�سعدهم ذلك حتم���ا و�سيعودون ملنازله���م ليحكوا ق�سة 

بطولتهم لأ�سرهم.
ولب���د من اأن ينبه املعلم اإلى الفائدة العظمى التي �سيكت�سبها الطالب 
حت���ى يتج���ذر معناه���ا يف قلب���ه فال ميحوه���ا الزم���ان اأو ق�ش���وة املجتمع فيما 
بع���د، اإ�شاف���ة اإلى ن�شحه���م باأن اأي عمل خري يقدمونه ال ب���د اأن تن�شلخ  منه 
املنة عند امل�شاجرة والتعارك الذي ُيفقدهم االأجر اأو يجرح م�شاعر زميلهم. 
اأعل���م عزي���زي الق���ارئ اأن ت���رك اأب���واب القل���وب املتعط�ش���ة لعمل اخلري 
اأي���اد حا�ش���دة  اإليه���ا  مفتوح���ة عل���ى م�شراعيه���ا دون اأن حُتت���وى، �شتدل���ف 
متزقه���ا وت�شن���ع منها قلوبا حاقدة ومتحجرة باحث���ة عن كل اأ�شاليب الهدم 

والتدمري. 
مملكتن���ا احلبيب���ة فيه���ا خ���ري ونح���ن فين���ا خ���ري، لالإن�شاني���ة وللع���امل 
باأ�شره. �شجعوا و منوا يف الن�صء هذا اخلري ليكونوا يد عطاء وحمامة �شالم 

لوطنهم واأهليهم واأنف�سهم.

فينا خير

القلم النابض
د. إيمان عبد اهلل العسيري

د. إيمان العسيري

التمري�ض بكلية  اأوج��دت رئي�سة ق�سم   
مبحائل  التطبيقية  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ع��ل��وم 
ع�شري الدكتورة اإينا�ص حممد ب�شيوين، 
الطبيعية  الر�شاعة  عالقة كبرية بني 
لإك�ساب  بالتواأم  و�سبهتهما  والريا�سة، 
امل��������راأة ال�������وزن امل����ث����ايل، م�������س���ددة ع��ل��ى 
وتاأثريها  الطبيعية  الر�شاعة  اأهمية 

االإيجابي على الطفل،.

هل من �ملمكن �أن يحل �حلليب 
�ل�سناعي حمل حليب �الأم؟

ل��ل��ط��ف��ل  غ�������ذاء  اأف�������ش���ل  االأم  ح���ل���ي���ب 
لكل  الطبيعي  ال��غ��ذاء  وه���و  ال��ر���س��ي��ع، 
م����ول����ود، خ��ا���س��ة يف الأ����س���ه���ر الأول�����ى 
ي��ج��ب ت�شجيع كل  ول��ه��ذا  ع��م��ره،  م��ن 
ملا  الطبيعية  الر�ساعة  على  الأم��ه��ات 
اأنه  اأهمها  من  وف��وائ��د  اأهمية  من  لها 
املنا�سبة،  وباحلرارة  دوما  جاهز  حليب 
وال��ك��م��ي��ة امل��ن��ا���س��ب��ة، ول ي��ح��ت��اج وق��ت��ا 

لتح�شريه.
الطفل  و�شع  مبجرد  يتدفق  فهو 
ط��ازج  حليب  اأن���ه  كما  الأم،  ث��دي  على 
ون��ظ��ي��ف و���س��ه��ل ال��ه�����س��م وخ�����ال من 
اأي���ة م��ل��وث��ات ج��رث��وم��ي��ة، وه���ذا يجعل 
م��ن حليب  ير�سعون  ال��ذي��ن  الأط��ف��ال 
اأمهاتهم اأقل عر�سة لاللتهابات املعوية 
وغريها، من االأطفال الذين يعتمدون 

على احلليب ال�سناعي.

ما مدى تاأثر �لطفل باتباع

القليلة، وتقلل من الربوتن ال�سحمي 
تزيد  كما  العالية،   الكثافة  ذي  اجليد 
من عالمات اللتهاب وفر�سة الإ�سابة 

بنوبات القلب.

هل ت�ساعد �لر�ساعة �لطبيعية 
على �إنقا�ص وزن �الأم؟  

الكثري  الطبيعية  الر�شاعة  ت�شتهلك 
من الطاقة وال�سعرات احلرارية، حيث 
تعمل على حرق نحو 5٠٠ �سعرة حرارية 
يوميا وهو ما يعادل ممار�سة الريا�سة 

ليوم واحد يف ال�سالت الريا�سية.
الطبية  الأب���ح���اث  ت��و���س��ل��ت  وق���د 
يف  الأم  ا����س���ت���م���رار  اأن  اإل�����ى  احل���دي���ث���ة 
لأك��رث  لطفلها  الطبيعية  ال��ر���س��اع��ة 
ي�ساعدها  الأق���ل،  على  اأ�سهر  �ستة  م��ن 
واكت�سابها  ر�ساقتها  على  احلفاظ  على 
الزائد  ال���وزن  وخ�سارة  املعتدل  ال��ق��وام 

الذي تتعر�ض له اأثناء احلمل.
واأي���������س����ا ي�������س���اع���د الن����ت����ظ����ام يف 
احلفاظ  يف  الأم  الطبيعية،  الر�ساعة 
ع���ام���ا تعقب  ن��ح��و 3٠  ر���س��اق��ت��ه��ا  ع��ل��ى 

الولدة.
�شتة  اأن كل  اإل��ى  البيانات   وت�شري 
جتعلها  ل���الأم  طبيعية  ر���س��اع��ة  اأ���س��ه��ر 
تخف�ض نحو  رطلن من وزنها الزائد.
ومن املمكن اأن نقول اإن ال�سبب يف 
نق�سان الوزن اأثناء الر�ساعة الطبيعية 
ه��و اأن ال��ده��ون ال��زائ��دة ال��ت��ي ترتاكم 
ا�ستخدمها  ي��ت��م  احل��م��ل،  ف���رتة  اأث���ن���اء 

لإدرار حليب الثدي.
الطبيعية  الر�ساعة  ف��اإن  ولذلك 

ال�شرورية للج�شم، مما ي�شر باالإن�شان 
ول�سيما املراأة املر�سعة.

ما �الأطعمة �لتي يجب
على �الأم �ملر�سعة جتنبها؟

عن  االب��ت��ع��اد  املر�شعة  االأم  علي  يجب 
املقت�سرة  ال��غ��ذائ��ي��ة  الأن��ظ��م��ة  ج��م��ي��ع 
االأنظمة  م��ن  ال��ربوت��ني وغ��ريه��ا  علي 
التي تتطلب منها التهام خلطات تنفذ 
اأن  �ساأنها  وم��ن  احلليب  اإل���ى  مبا�سرة 
تهدد منو الطفل على نحو خطري وهو 

يف حاجة اأكرث اإلى اأن ينمو.
وق�����د ن�����س��م��ع ب��ع�����ض ال���ن�������س���اء يف 
بع�ض الأح��ي��ان ي���رددن اأن��ه��ن ل ي��ردن 
���س��دوره��ن طمعا يف  م��ن  ي��ر���س��ع��ن  اأن 

ا�ستعادة ر�ساقتهن �سريعا بعد الولدة.
الر�ساعة  وهناك من تتوقف عن 
تريد  اأنها  بحجة  �شهر  بعد  الطبيعية 
اتباع نظام غذائي، وهذا خطاأ، ويجب 
ال�������س���ارة  ال����ده����ون  جت���ن���ب  الأم  ع���ل���ى 
الدهنية،  اللحوم  يف  امل��وج��ودة  املُ�سبعة 
واحل���ل���ي���ب ك���ام���ل ال���د����س���م، وال����زي����وت 
جوز  وزي��ت  النخيل  كزيت  ال�ستوائية 
الهند والزبدة، وذلك لتاأثريها ال�شلبي 
ال��ده��ون  م��ن  الأم  حليب  تركيبة  على 
اإن��ت��اج  وت��اأث��ريه��ا على  للطفل  ال�����ش��ارة 

الدهون.
 وعلى الرغم من عدم ثبوت تاأثري 
ال���ده���ون ال�����س��ارة ع��ل��ى ���س��ح��ة القلب 
توؤثر  فاإنها  للطفل  الدموية  والأوعية 
تركيز  م��ن  وت��زي��د  البالغن  �سحة  يف 
الكثافة  ال�سار ذي  ال�سحمي  الربوتن 

ل  كانت  لو  حتى  الطفل   اإليها  يحتاج 
حتتاج اإلى غذاء خا�ص لالإر�شاع.

وم���ع ذل���ك، ي��ج��ب اأن ي��ك��ون ل��دى 
ك��ل اأم م��ر���ش��ع، ن��ظ��ام غ��ذائ��ي م��ت��وازن 
ت��ب��ق��ى يف ���س��ح��ة ج��ي��دة، وعليهن  ل��ك��ي 
تنفذ  ال�سامة  امل��رك��ب��ات  اأن  ي��درك��ن  اأن 
املواد  مثل  متاما  الر�ساعة  حليب  اإل��ى 

املفيدة.
وم���������ع ذل�����������ك، مي����ك����ن����ه����ا ت�����ن�����اول 
م�������س���ادات  ب��ع�����ض  اأو  ب���ارا����س���ي���ت���ام���ول 
يف�سل  كما  الأمل،  حالة  يف  اللتهابات 
اأو  ع��ق��اق��ري  اأي  ت���ن���اول  ع���ن  االم���ت���ن���اع 
مواد �سارة وطلب امل�سورة الطبية عند 

ا�ستخدام اأية اأدوية.

وماذ� عن فرتة �لر�ساعة؟
الر�ساعة الطبيعية هي من اأهم النعم 
الطبيعي  للنمو  اإي��اه��ا  اهلل  رزقنا  التي 
وال�����س��ح��ي��ح ل��ل��ط��ف��ل، وي��و���س��ح ال��ق��راآن 
ال���ك���رمي اآي������ات ت��ب��ن م����دة ال��ر���س��اع��ة 
الآي��ة  يف  تعالى  قوله  منها  الطبيعية، 
»وال�����وال�����دات  ال���ب���ق���رة  �����س����ورة  يف   233
ملن  كاملن  حولن  اأولده����ن  ير�سعن 

اأراد اأن يتم الر�ساعة«.

�أمه نظام حمية �أو �إنقا�ص للوزن  
يف فرتة �لر�ساعة؟

لها  تتعر�ض  التي  امل�سكالت  اأك��رث  م��ن 
ب��ع��د انق�ساء  ال����وزن  زي����ادة  الأم���ه���ات: 
فرتة احلمل، وذلك ب�سبب متدد اجللد 
واالهتمام  احلمل  ل�شغوط  والتعر�ص 

بتغذية اجلنن.
توؤرق  الزيادة  ف��اإن هذه  �سك  وبال 
ال�شاغل  �شغلها  ي�شبح  وب��ال��ت��ايل  االأم 
ال��زائ��د  ال����وزن  ه��و التخل�ض م��ن ذل���ك 
ب�����س��ت��ى ال����ط����رق، ويف ه����ذه احل���ال���ة ل 
اتباع نظام غذائي  االأم  تبداأ  اأن  يف�شل 
الر�ساعة  ف��رتة  خ��الل  الإط����الق  على 
اإلى  حتتاج  الواقع  يف  الأنها  الطبيعية، 

الطاقة من اأجل الر�ساعة.
كما اأنه اإذا كانت كمية الغذاء غري 
كافية، فاإنها تتعر�ض لفقر الدم وتنتج 
حليبا قليل القيمة الغذائية، لذا يجب 
بع�ض  �ستفقد  اأن��ه��ا  تعلم  اأن  الأم  على 
ب�سورة  اكت�سبتها  التي  الكيلوجرامات 

طبيعية.
ون��ح��ن ن��ن�����س��ح ب����اأن ت��ن��ت��ظ��ر حتى 
تقرر  عندما  اأو  الر�ساعة،  فرتة  نهاية 
من  لكن  الطبيعية،  الر�ساعة  ت��وق��ف 
اختالفا  ه��ن��اك  اأن  معرفة  ال�����س��روري 
كبريا بني مبداأ تنظيم الغذاء املتوازن 
ال�������س���ح���ي ال��������ذي ي���ح���ت���وي ع���ل���ي ك��ل 

العنا�سر الغذائية املفيدة وال�سحية.
ه����ذا  م����ت����اب����ع����ة  م������ن  �����ش����ري  وال 
املحاذير،  ببع�ص  االل��ت��زام  م��ع  االأخ���ري 
وب����ن ال��ن��ظ��ام ال���غ���ذائ���ي ال����ذي ي��رت��ك��ز 
ع��ل��ى احل���رم���ان م���ن ب��ع�����ض ال��ع��ن��ا���س��ر 

�سكله  اإل���ى  اجل�سم  ع���ودة  على  ت�ساعد 
فاإنه  ح��ال  كل  وعلى  �سريعا،  الطبيعي 
ال ُي��ن�����ش��ح ب��ات��ب��اع ن��ظ��ام غ��ذائ��ي اأث��ن��اء 
يكون  حيث  الطبيعية،  الر�ساعة  فرتة 
اجل�سم بحاجة اإلى مزيد من ال�سعرات 
الطبيعي  الو�سع  م��ن  اأك��رث  احل��راري��ة 
الطاقة  وذلك للحفاظ على م�ستويات 
اخلا�سة به، بالإ�سافة اإلى اإنتاج كميات 

كافية من حليب الثدي.
وم��ع ذل��ك عندما ت��ق��وم الأم��ه��ات 
ب����ت����ق����دمي ال�����ر������س�����اع�����ة ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة 
الوزن  اإنقا�ض  املمكن  فمن  لأطفالهن، 
بب�شاطة عن طريق تناول نظام غذائي 
�سحي متوازن واحلفاظ على ممار�سة 
فى  وم��ع��ت��دل  منتظم  ب�سكل  ال��ري��ا���س��ة 
عن  ال�ستغناء  فيه  يتم  ال���ذي  ال��وق��ت 

ال�سكر واأي مواد كحولية.

ما �ملخاطر �لتي قد تو�جه �الأم 
�أثناء فرتة �لر�ساعة؟

ل��ق��د وف���ر اخل���ال���ق ع���ز وج���ل ك���ل ���س��يء 
اإر���س��اع طفلها،  امل���راأة من  تتمكن  حتى 
فج�شد املراأة ينتج الكميات الالزمة من 
اللنب ذي القيمة الغذائية العالية التي 

رئيسة قسم التمريض بمحايل د. إيناس بسيوني:

الرضاعة الطبيعية والرياضة
يكسبان المرأة الوزن المثالي

األطفال الذين 
يعتمدون على حليب 
األم أقل عرضة 
لاللتهاب المعوية
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استطالع

أستاذات وخريجات وأمهات
يتبارين في وصف فرحة التخرج

عين على مرح الحياة الجامعية وأخرى على الوظيفة والمستقبل
استطالع:

د. إيمان العسيري، أميرة 
سحيم، زهراء حبتر، شذى 
الشبرمي، عائشة موسى، 

فاطمة حمدان، نوف قراش

للطالبات  ال�سامر  مركز  عميدة  قالت 
ووك���ي���ل���ة ك��ل��ي��ة ال��ت��م��ري�����ض ال���دك���ت���ورة 
�سنيفاء القرين »املهم يف الأمر لي�ض اإل 
وهو  البداية  ق��رار  ال�شجاعة يف  اجتماع 
م��ا ك���ان ق��ب��ل ���س��ن��وات خ��ط��وة ت�ستهدف 
ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف ت��ع��ل��ي��م ال���ف���ت���اة ب��ه��ذه 
امل��ن��ط��ق��ة، وك���ل ه���ذه اخل���ط���وات ال��ن��رية 
ت��ن��ط��ل��ق م���ن امل����ب����داأ ال���وط���ن���ي ال��را���س��خ 
لنطالقات نوعية مميزة يف ق�سة تعليم 
الفتاة التي ت�ستمد ميثاقها من الثوابت 
مرتكزات  عليها  ق��ام��ت  ال��ت��ي  والأ���س�����ض 

م�شريتنا الوطنية«
يكنقدوة  اخل��ري��ج��ات��ب��اأن  واأو����ش���ت 
يف الأخ��الق��وال��ت��ف��اين يف ال��ع��م��ل،وع��دم 
ال��ت��وق��ف ع��ن �سقل امل���واه���ب وامل���ه���ارات 
مبا يعود عليهن بالنفع، ومراقبةاهلل يف 

ال�سر والعلن.
اال�شتثمار  »اخلريجةهي  واأ�شافت 
ذلك  وي��اأت��ي  التعليم  مل�شرية  احلقيقي 
االأم��������ر خ����ادم  ل����ن����داء ويل  ا����ش���ت���ج���اب���ة 
بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفن  احلرمن 
امل���راأة  ت��اأخ��ذ  ب���اأن  اهلل  اأي���ده  عبدالعزيز 
الإن�ساين  الوطني  امل�سروع  من  ن�سيبها 
العظيم  لدعمه  ك��ان  و  التعليم  يف حقل 

الأثر يف ذلك«.
باأبها،  العلوم  كلية  عميدة  واأب���دت 
ال���دك���ت���ورة زه��ب��ة اآل رائ�����زة، اف��ت��خ��اره��ا 
الفخر يف  »لنا  قالت  باخلريجات، حيث 
من  متميزة  ك��وك��ب��ة  لوطننا  ن��ه��دي  اأن 
املوؤهالت  الوطن  بنات  اخلريجات،هن 
ب��ال��ع��ل��م وامل��ع��رف��ة ل��الن�����س��م��ام اإل����ى من 
�سبقهن يف طريق العمل وخدمة الدين 
اأهنئهن  اأن  ي��ف��وت��ن��ي  ل  ك��م��ا  وال���وط���ن، 
واأه��ل��ي��ه��ن واأ�����س����األ اهلل ل��ه��ن ال��ت��وف��ي��ق 

وال�سداد يف الدارين«.
وغ������ري ب���ع���ي���د ع����ن ذل�������ك، ع��رف��ت 
املنزيل  والقت�ساد  الإدارة  كلية  عميدة 
ب��اأب��ه��ا ال���دك���ت���ورة  ���س��م��ر ال��ن��ع��م��ي، ي��وم 
ال��ت��خ��رج ب��اأن��ه ي���وم ال��ف��خ��ر، واأ���س��اف��ت » 
فيه  وجُت��ن��ى  وال��ت��ع��ب  ال�سهر  فيه  ُي���ودع 
ال�سرح  هذا  ومن  واملثابرة.  اجلد  كنوز 
امللك خالد،  ال�سامخ،  جامعة  التعليمي 
ق�شم  خل��ري��ج��ات  ال��ت��ه��اين  اأج��م��ل  اأزف 
ال��الت��ي بلغ عددهن  امل��ن��زيل  الق��ت�����س��اد 

152 خريجة.
ف��ب��ا���س��م��ي وا����س���م ج��م��ي��ع اأع�����س��اء 
لهن  اأب���ارك  واملوظفات  التدري�ض  هيئة 
التوفيق يف  واأمت��ن��ى لهن  الإجن����از  ه��ذا 
اهلل  �ساء  اإن  والعملية  العلمية  حياتهن 

تعالى«.
الآداب  كليتي  ع��م��ي��دة  واأو���س��ح��ت 
اأن  ع�شريي  خريية  الدكتورة  والرتبية 
عدد خريجات الكلية بلغ 1325 خريجة 

�سنوات  ا�ستغرقت  جهود  بثمار  الفرحة 
الكلية  اإل���ى  اأب���و حمامة  واأ����س���ارت  ع���دة. 
ت����زود ���ش��وق ال��ع��م��ل مب��خ��رج��ات عالية 
خريجات  بانت�شار  م�شت�شهدة  التاأهيل 
املوؤ�ش�شات  اأغ��ل��ب  يف  ال�����ش��اب��ق��ات  الكلية 
وال�����دوائ�����ر احل��ك��وم��ي��ة ح�����س��ب ق��ول��ه��ا، 
مزجية التهاين خلريجات العام احلايل 

واأمهاتهن.
وحت����دث����ت ع���م���ي���دة ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
م�سيط   بخمي�ض   )1 )جم��م��ع  والآداب 
الكلية  ال��ف��وزان��ع��ن  ج���واه���ر  ال���دك���ت���ورة 
والتخرج، فقالت »اليوم حتتفل اجلامعة 
ع��م��وم��ا وال��ك��ل��ي��ة خ�����ش��و���ش��امب��ن��ا���ش��ب��ة 
 )14( ال����  دف��ع��ت��ه��ا  ت��خ��ري��ج  ه��ي  عظيمة 
بلغ  وق��د   ،1435  -1434 اجلامعي  للعام 
 )232( ال��ع��ام  لهذا  اخلريجات  جمموع 
تقارير  حققن  ثلة  بينهن  م��ن  خريجة 
جمهودهن  تتوج  �شرف  مبراتب  عالية 

خالل م�شريتهن اجلامعية«.

ال��ع��ت��ب��ة الأول��������ى يف م�������س���وار ح��ي��ات��ه��ن 
العلمية بل يجب عليهن الت�شلح بالدين 
امل�����س��ت��م��ر يف تنمية  واخل���ل���ق واحل���ر����ض 
مواجهة  يف  والتميز  التناف�سية  املهارات 
بواجبهن  وال��ق��ي��ام  العلمية  ال��ت��ح��دي��ات 
الر�سيدة  وقيادته  الغايل  الوطن  جت��اه 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى رد اجل��م��ي��ل ل��ه وب���ذل كل 

غال ونفي�ص خلدمته«.
واح���ت���ف���ل���ت ك��ل��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ب��اأب��ه��ا 
ال��دك��ت��ورة  لعميدتها  وف��ق��ا  ال��ع��ام  ه���ذا 
طالبة   2٦8 بتخريج  حمامة  اأب��و  منرية 
من�سبعة تخ�س�سات هي )نظم املعلومات 
واإدارة  احل��ا���س��ب��ات،  وت�سغيل  وب��رجم��ة 
واملحا�سبة،  املكتبية،  والإدارة  الأع��م��ال، 
الطبيعي  وال��ع��الج  الطبية  واملختربات 

وال�شجالت الطبية(.
واأ�سافت اأبو حمامة اأن يوم التخرج 
يعد منا�شبة عظيمة وغاية ينتظرها كل 
ليعاي�ض  ال�سرب  ب��ف��ارغ  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب 

احلايل  العام  خريجات  اأن  اأعظم   دالل 
الإداري��ة  العلوم  اإلى تخ�س�سات  ينتمن 
ون���ظ���م  حم���ا����س���ب���ة،  اأع������م������ال،  )اإدارة 
لبنات  يكن  ب��اأن  واأو�ستهن  معلومات(، 
���س��احل��ة يف ه���ذا ال���وط���ن ال���غ���ايل، واأن 
ليكن  واإخ��ال���ص  بجد  امل�شرية  يوا�شلن 
منتجا للمعرفة بدال من م�شتهلك لها.

واخ��ت��ت��م��ت ح��دي��ث��ه��ا ق��ائ��ل��ة »اأي��ت��ه��ا 
اأنت حلم الوطن، فكوين له  اخلريجة: 

اأجمل حقيقة«.

وكيالت ورئيسات أقسام
وت����ق����دم ع�����دد م����ن وك����ي����الت ال��ك��ل��ي��ات 
الهيئة  واأع�������س���اء  الأق�������س���ام  ورئ��ي�����س��ات 
ال���ت���دري�������ش���ي���ة ب���ال���ت���ه���اين ل��ل��خ��ري��ج��ات 

واأهاليهن على النحو التايل:
وك��ي��ل��ة ال�����س��وؤون امل��ال��ي��ة والإداري�����ة 
امل�سيقحن�سحت  ���س��ل��ط��ان��ة  ال���دك���ت���ورة 
اخلريجات قائلة »اإن هذا اليوم منعطف 
تاريخي يف حياتكن فهو يوم �سكر النعمة 
بعد  االأمنيات  هلل عز وجل على حتقيق 
�سكر  وم��ن  والكفاح  اجلهد  م��ن  �سنوات 
ال��ن��ع��م��ة ال��ت��م�����س��ك ب��دي��ن��ك��ن والع���ت���زاز 

بعقيدتكن وهويتكن الإ�سالمية«.
الوفاء  يوم  اليوم  هذا  »اإن  وتابعت 
ل��ل��وط��ن امل��ع��ط��اء وم���ن ال��وف��اء التفاين 
هذا  اإن  بنائه.  يف  والإ���س��ه��ام  خدمته  يف 
للوالدين  باجلميل  العرفان  يوم  اليوم 
والم���ت���ن���ان ل��ف�����س��ل��ه��م��ا وم����ن ال��ع��رف��ان 

برهما وحتقيق اآمالهما.
الن���ط���الق���ة  ي�����وم  ال����ي����وم  ه�����ذا  اإن 
احلقيقية لتحقيق الإجنازات وا�ستثمار 
اخل������ربات وامل����ه����ارات وال����س���ت���ف���ادة من 
حياتكن  يف  والإم��ك��ان��ات  الفر�ض  جميع 
العملية القادمة، فاملجتمع ينتظر نتائج 
ه����ذه ال��ن��ج��اح��ات وم����ا ���ش��ت��ق��دم��ه ل���ه يف 

م�ستقبل الأيام«. 
رئ��ي�����س��ة ق�����س��م امل���ن���اه���ج و اأ����س���ول 
ذكرت  العجمي  لبنى  الدكتورة  الرتبية 
الطالبات برد اجلميل ملن كان له ف�سل 
اآب����اء واأ���س��ات��ذة واأ���س��ت��اذات،  عليهن م��ن 
تعلمنت  لقد  اخلريجات  اأيتها   « فقالت 
يف ه����ذا ال�������س���رح ال�����س��ام��خ ع��ل��ى اأي����دي 
م�ساعل  كانوا  اأفا�سل  واأ�ستاذات  اأ�ساتذة 
نور وهداية وتربية وتعليم، وبارك هذه 
واأمهاتكن،  اآبائكن  ودع��اء  دع��م  امل�شرية 
الدرا�سة  اأيام  الذي ظل يرافقكن طيلة 

وكان نتاجه هذا الحتفاء بتخرجكن«.
الإ�سالمية  الدرا�سات  ق�سم  رئي�سة 
»تنق�سي  ال�سرحانيقالت  اأمل  الدكتورة 
الأعمار وتطوى الأيام ول يبقى منها اإل 
ما �سطره العبد فيها واأجنزه واأجمل ما 
يكون فيها طلب علم وارتقاء عقل بفهم 
اجلامعة  وهاهي  لالآخرين  ونفع  �سليم 
الأث��ر  اأعظم  فيكن  تركت  وق��د  تودعكن 
وتاأمل منكن اأن ت�سنعن بعلمكن ب�سمة 

يف كل جمال واأن تخدمن الوطن«.
واأ�������س������ادت رئ���ي�������س���ة ق�����س��م ري���ا����ض 
م��اج��دة فتحيبعزم    ال��دك��ت��ورة  الأط��ف��ال 

م��ن �سبعة اأق�����س��ام ه��ي ال��ع��دد الإج��م��ايل 
لالأق�سام التي ت�سمها الكلية.

وع���ن ي���وم ال��ت��خ��رج ق��ال��ت خ��ريي��ة 
متوا�شل  جلهد  تتويجا  »يعد  ع�شريي 
ل�سنوات م�ست وبداية  الطالبات  بذلته 
واع��د  م�سرق  م�ستقبل  اإل��ى  لالنطالق 
باإذن اهلل لي�سهمن يف خدمة الدين وبناء 
الوطن فهنيئا لهن وهنيئا للوطن بهذه 
التي  التخ�س�سات  خمتلف  يف  الكوكبة 
واهتمام  رعاية  على  دللةوا�سحة  تعد 
وخا�سة  امل��راأة  بتعليم  الر�سيدة  قيادتنا 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل، وذل����ك ان��ط��الق��اً من 
الفاعلة  وم�ساركتها  امل��راأة  لدور  اإدراكها 

يف التنمية«.
موا�شلة  اإل����ى  اخل��ري��ج��ات  ودع����ت 
اجلهد والطموح لنيل املراتب العليا ورد 

اجلميل للوطن.
يقف  األ  ل��ه��ن  »و���س��ي��ت��ي  وق���ال���ت 
ال��ط��م��وح ع��ن��د ه���ذه ال��ف��رح��ة ال��ت��ي هي 

العلوم  كلية  عميدة  قالت  بدورها 
م�سيط  بخمي�ض  )جم���م���ع1(  والآداب 
الدكتورة �سراء اأبو ملحة » بداأت الكلية 
يف تخريج اأول دفعة لها يف العام اجلامعي 
الجنليزية  ال��ل��غ��ة  لق�سم   1434-1433
الأولى  الدفعة  تخريج  يتم  فقط.بينما 
من العام اجلامعي 1434-1435 احلايل 
يف الأق�سام التالية:ق�سم نظم املعلومات، 
ق�����س��م ع���ل���وم احل���ا����س���ب، ق�����س��م ال�����س��ح��ة 
ال��ع��ام��ة. ح��ي��ث  ي��ب��ل��غ ع���دد اخل��ري��ج��ات 
لهذا العام )137( طالبة بينهن طالبات 
حققن تقديرات عالية مبراتب �شرف«. 
كوادر  لتخريج  ت�سعى  الكلية  اأن  واأك��دت 

موؤهلة تلبي احتياجات �سوق العمل.
واأما كلية املجتمع بخمي�ص م�شيط 
فقد احتفلت هذا العام بتخريج دفعتها 
ال��ث��ال��ث��ة ال��ت��ي ب��ل��غ ع����دد اأف����راده����ا 119 

خريجة.
ال��دك��ت��ورة  الكلية  ع��م��ي��دة  واأف�����ادت 

عبر عدد من عميدات الكليات والوكيالت ورئيسات األقسام وأعضاء هيئة 
التدريس عن فرحهن بتخرج بناتهن الطالبات مهنئات إياهن على اإلنجاز العلمي. 

كما تقاسمت مجموعة من الخريجات واألمهات أفراح التخرج على هامش 
االحتفال بموسم الحصاد الدراسي.
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استطالع
اجلامعة على اإن�ساء ق�سم خا�ض لإعداد 
م��ع��ل��م��ات ري���ا����ض الأط����ف����ال ع��ل��ى ق��در 
ع���ال م��ن ال��ك��ف��اءة والإع�����داد ال��رتب��وي، 
م���ا ي��وؤه��ل��ه��ن ل��ل��ع��م��ل يف جم����ال ت��رب��ي��ة 
العلمية  الريادة  الطفل وكذلك حتقيق 
الطفولة  جم��ال  يف  املتكاملة  اخل��الق��ة 
املبكرة والبحث العلمي وخدمة املجتمع 
واالإ�شهام يف حتقيق جمتمع املعرفة على 

امل�ستوى املحلي والعاملي.
وه���ن���اأت خ��ري��ج��ات ال��ق�����ش��م ق��ائ��ل��ة 
»ه���ان���ح���ن ال����ي����وم ب��ف�����س��ل اهلل ن��ح��ت��ف��ل 
ريا�ض  ل�سعبة  الثانية  الدفعة  بتخريج 
التخرج  ون���ب���ارك لأع�����س��ائ��ه��ا  الأط���ف���ال 
ون��ت��م��ن��ى ل���ه���ن ال���ت���وف���ي���ق يف ح��ي��ات��ه��ن 

امل�ستقبلية«.
رئ��ي�����س��ة ق�����س��م ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة 
اإل���ى  اأه�����دت  م�سطفى  ال���دك���ت���ورةاأري���ج 
الن�شائح  من  جملة  اخلريجات  بناتها 
ال��ع��ط��اء  ب��داي��ة  ف��ق��ال��ت »اإن ت��خ��رج��ك��ن 
ال���ف���ع���ل���ي مل��ج��ت��م��ع��ك��ن ال��������ذي ي��ن��ت��ظ��ر 
وحتقيق  قدراتكن  واإث��ب��ات  اإ�شهاماتكن 

مكانتكن كن�ساء واعيات.
ال���ل���غ���ة  مل�����ه�����ارة  اك���ت�������س���اب���ك���ن  اإن 
الإجن����ل����ي����زي����ة ل���ي���ع���د م����ي����زة ف���اأح�������س���ّن 
ا���س��ت��خ��دام��ه��ا خل��دم��ة دي��ن��ك��ن واب��ح��ث��ن 
عن �سبل لنقل ما اكت�سبنت من معرفة 

وتبنن م�سروعكنفي احلياة«.
وب��ك��ل��م��ات مم��اث��ل��ة ت��ق��دم ك���ل من 
فاطمة  الدكتورة  التاريخ  ق�سم  رئي�سة 
ث���اب���ت، ورئ��ي�����س��ة ق�����س��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ورئي�شة  احل��ف��ظ��ي،  خديجة  ال��دك��ت��ورة 
ق�����ش��م ع���ل���م ال��ن��ف�����ص ال����دك����ت����ورة ع��ب��ري 
حم���ف���وظ، ورئ��ي�����س��ة ق�����س��م اجل��غ��راف��ي��ا 
القا�سي، ورئي�سة ق�سم  الدكتورة حنان 
راأف��ت  اأمينة  ال��دك��ت��ورة  الطبية  العلوم 
بذلتها  التي  اجل��ه��ود  على  اأث��ن��ن  حيث 
موا�شلة  ل��ه��ن  م��ت��م��ن��ي��ات  اخل��ري��ج��ات، 
حياتهن  يف  والتوفيق  والجتهاد  اجل��د 

امل�ستقبلية.
وقالت وكيلة كلية املجتمع للبنات 
عبد  م�سطفى  �سامية  الدكتورة   باأبها 
»اإن  املنا�سبة  على  تعليقها  يف  اللطيف 
ال��ع��ط��اء الإن�����س��اين وامل��ح��ب��ة ال�����س��ادق��ة 

والتعاون الفعال لتنتهي.
نتطلع  علم  حلقة  يف  اأن��ن��ا  ويكفي 
لالأعلى ون�سمو للقم. ويف هذه املنا�سبة، 
ب��اإط��الل��ة ج��دي��دة  ال���دع���اء  اإل  ي��ف��ي  ل 
الطموح  بالعمل  قادم  مل�ستقبل  م�سرقة 
واجل����د والج��ت��ه��اد ع��ازم��ة ع��ل��ى العلم 
ورفعة  الإ�سالم  رفعة  اأج��ل  والعمل من 

الوطن.
وك���ل���ي رج�����اء ب�����اأن ال����زه����ور ال��ت��ي 
�ستبقى  امل��ع��رف��ة  ح��دي��ق��ة  ق��ط��ف��ن��اه��ا يف 
داوم  النريةومن  العقول  تزكي  فواحة 

ال�سكر دوام النعم«.
ووج���ه���ت ع�����س��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض 
قائدة  م�شيط  بخمي�ص  املجتمع  بكلية 
م�شرية الكلية الدكتورة اإجني كامل اإلى 
اخلريجة قائلة »اإنك ال متثلني نف�شك، 
ولبد  اإليه  بالنتماء  ت�سرفت  وطن  بل 
م��ن اأن ت��ك��وين خ��ري ���ش��ف��رية ل��ه اأي��ن��م��ا 
لغد  اأغلى  ت�شنعني حلما  حللت.واليوم 
ي��دي��ك، فحافظي على  واع��د م��ن �سنع 
واثقة  بخطى  وانطلقي  ونف�سك  دينك 

نحو غد واعد«.
بق�سم  التدري�ض  هيئة  ع�سو  واأم��ا 
ع��ل��وم احل��ا���س��ب ال��دك��ت��ورة ���س��ف��اء �سعد 
ال���دي���ن، ف��ل��م ت��خ��ت��ل��ف ع���ن زم��ي��الت��ه��ا، 
ح��ي��ث ق��ال��ت » يف ه���ذا ال��ي��وم امل�����س��ه��ود، 
تفخرن  اأن  اخل��ري��ج��ات  اأيتها  لكن  ح��ق 
ب��وط��ن��ك��ن، وط����ن الإ�����س����الم وال�����س��الم 
ت��ف��خ��رن  اأن  ل��ك��ن  والإن�����س��ان��ي��ة، و ح���ق 
بهذا  واأه��ن��ئ��ك��ن  لتخرجكن.  باأنف�سكن 
الإجن���������از ف���ال���ك���ل ل����ه ب�����س��م��ة يف ه���ذا 
واأولياء  اأ�سركن  لكل  التخرج،والتهنئة 

اأموركن«.

ال�سعوبات هي التي ت�سقل املواهب، 
رمبا اللغة هي اأول �شعوبة واجهتني يف 
بداية الأم��ر، لكن مع الإ���س��رار تنح�سر 

ال�سعوبات.
واأ�ساتذتي  وجامعتي  كليتي  اأ�سكر 

ووالدي وكل من ي�شر يل درب النجاح«.
ك��ل من  ت��ق��دم  وب��ع��ب��ارات مت�سابهة 
بيان عباق )كلية الطب(،  ومرام مبارك 
�سراحيلي  اأح��م��د  واأ����س���واق  ال�����س��ه��راين، 
حممد  بدرية  و  ال�سهراين،  علي  ون��وف 
والآداب  ال���ع���ل���وم  )ك���ل���ي���ة  ال�������س���ه���راين 
اإلى  بال�سكر   )1 جممع  م�سيط  بخمي�ض 
اأع�ساء  م��ن  جناحهن  يف  اأ�سهم  م��ن  ك��ل 
هيئة تدري�ض واأولياء اأمور، متمنيات اأن 

يحالفهن التوفيق يف حياتهن العملية.
ال�سربقي  ن��ورة  واأو�سحت كل من  
واآم����ن����ة ال�������س���ه���راين )ك��ل��ي��ت��ي ال��رتب��ي��ة 
ال��ت��خ��رج  ي���وم  ان��ت��ظ��را  اأن��ه��م��ا  والآداب( 
ال�سرب، نعم لقد �سربنا  طويال وبفارغ 
ل��ن��ا ه���ذا الإجن����از  امل�����راد. فهنيئا  ون��ل��ن��ا 

وهنيئا لوالدينا«.
وات����ف����ق م��ع��ه��م��ا يف ال���ت���ع���ب���ري ع��ن 
ال��ت��خ��رج ك��ل م���ن  هيلة م��ف��رح ع�شريي 
االإدارة  )كلية  ع�شريي  عائ�ص  وفاطمة 
والق��ت�����س��اد امل���ن���زيل(،  واأ���س��م��اء حممد 
ال�سهراين  اهلل  عبد  �سعيد  وعهود  علي، 

)كلية العلوم(.

ب�����س��اي��ر ح�سن  ال��ط��ال��ب��ة  و���س��ك��رت 
املع�سي، طبيبة امتياز،  كل من اأ�سهم يف 
اآخ��ر يوم  ي��وم  وحتى  اأول  جناحها »م��ن 
اأقول لهم باإذن  اأن  اأريد  يل يف اجلامعة، 
اهلل �سوف ياأتي يوم نرفع فيه روؤو�سكم، 
اأث��ب��ت وج����ودي يف ه���ذا املجتمع  و���ش��وف 
من خالل همتي وعزمي للتقدم لالأمام 
باإذن اهلل واعتذر عن كل ما بدر مني من 

خطاأ �شغريا اأو كبريا«.
وع���������ربت زه�����������راء ع����ل����ي ����س���ل���م���ان 
ال���ع���م���ري، ط��ال��ب��ة ب��ق�����س��م  ب��ك��ل��ي��ة ع��ل��وم 
احل���ي���اة، ع���ن امل��ن��ا���س��ب��ة ب��ل��غ��ة ي��ت��ن��ازع��ه��ا 
واحل���زن،  الفرحة  متباينان:  ���س��ع��واران 
هذه   يف  بدرا�شتي  كثريا  »�شعدت  فقالت 
اجلامعة حيث وجدت التفاهم من جميع 

الأ�ساتذة وامل�ساعدة وح�سن التوجيه.
وب���ق���در ف��رح��ت��ي ب��ال��ت��خ��رج اأ���س��ع��ر 
وكل  الفا�سالت  اأ�ستاذاتي  ك��ل  بافتقاد  

زميلة ق�سيت معها وقتا جميال«.
ج��ري�����ص،  غ��ي��ث��ان  اأروى  وال��ت��ف��ت��ت 
طبيبة امتياز من ق�سم الطب واجلراحة 
اإلى الوراء لتعلق على حياتها اجلامعية 
اأج��ه��ل ك��ل �سيء  اأن��ن��ي كنت  قائلة »اأظ���ن 
اأن  ع��ل��م��ت��ن��ي  اجل��ام��ع��ي��ة  جت��رب��ت��ي  لأن 
الإن�سان يطلب  من العلم من املهد اإلى 
الآن  له  وو�سلت  تعلمته  ما  وك��ل  اللحد 

فهو قطره يف بحور عميقة.

اأح���م���د  ����س���ي���ف  اأروى  وك�������س���ف���ت 
ال���ق���ح���ط���اين، الأول��������ى ع���ل���ى م�����س��ت��وى 
طموحاتها  بع�ض  عن  املحا�سبة،  ق�سم 
�سي�ستمر  »طموحي  قائلة  امل�ستقبلية 
اأح�����س��ل ع��ل��ى ال�����س��ه��ادات العالية  ح��ت��ى 
واأحقق حلمي باحل�سول على وظيفة«.

واأم������������ا �������س������ارة �����س����ال����ح حم��م��د 
م�ستوى  على  الثانية  وهي  ال�سرحاين، 
تخ�س�ض الربجمة وت�سغيل احلا�سبات 
فيها  اأرى  ن�����ادرة  »ه���ي حل��ظ��ة  ف��ق��ال��ت 
م�����ش��اع��ر ال����ف����رح مم����زوج����ة مب�����ش��اع��ر 
اأت�سلم فيها �سهادة كنت  احلزن، حلظة 
اأحلم بها طيلة حياتي وهى اأول خطوة 
لبناء م�ستقبلي وطموحي وحلظة وداع 
ال��الئ��ي ع�سنا  الأ����س���ات���ذة وال��زم��ي��الت 

معهن وتعلمنا من جتاربهن«.
وخل�������س���ت  ت���ه���اين م���ف���رح ح�سن 
م�شتوى  على  اخلام�شة  وهي  ع�شريي، 
اإدارة الأع��م��ال،  كلمتها عن حفل  ق�سم 
مفادها   خمت�سرة  ر���س��ال��ة  يف  ال��ت��خ��رج 
»ل���ك���ل جم��ت��ه��د ن�����س��ي��ب ف��م��ن اج��ت��ه��د 
ف�شريى ما ي�شره وهي ن�شيحة اأقدمها 

ملن بعدي من الطالبات«.

األمهات
ومل ت��ك��ن الأم����ه����ات ب���اأق���ل ف���رح���ا من 
ف��ل��ذات اأك��ب��اده��ن، ح��ي��ث ر���س��دت اآف���اق 

م�ساعرهن على النحو التايل:
منى هيازع )والدة الطالبة  خلود 
اآل �سلطان( ع��ربت عن  اإب��راه��ي��م  ف���وؤاد 
»انتهت  قائلة  ابنتها  بتخرج  فرحتها 
اأع���وام  ه��ي حلم حققتها فرحة  اأرب��ع��ة 
اليوم. واأخريا راأيت ابنتي وهي ترتدي 
ع���ب���اءة ال���ت���خ���رج  وك���ن���ت اأن���ت���ظ���ر ه��ذه 
اأعلى  على  حت�شل  اأن  واأمتنى  اللحظة 

املراتب«.
وقالت والدة  الطالبة مرام مبارك 
ال�سهراين »احلمد هلل وبعد عناء اأربعة 
ابنتي  وت��خ��رج��ت  الثمر  قطفنا  اأع����وام 
وهي اأول من يتخرج يف منزلنا ونهدي 
اأمها، التي  فرحتها جلدتها من ناحية 
حت��ب��ه��ا ك��ث��ريا، ل��ق��د اأب��ه��ج��ت��ن��ا ون�����ش��رت 

الفرح يف اأرجاء املنزل«.
 وت��ق��ول اأم ال��ط��ال��ب��ة زك��ي��ة اأح��م��د 
حم���م���د ال���ع�������ش���ك���ري، خ���ري���ج���ة ك��ل��ي��ة 
ال��ع��ل��وم ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، »ك��ان��ت 
كانت  اأن  منذ  ومتميزة  متفوقة  ابنتي 
اأث��ل��ج  وق����د  الآن.  وال����ى  الب���ت���دائ���ي  يف 
فهنيئا  قلوبنا  واأراح  �سدورنا  تخرجها 

لنا بها«. 
اأ���س��واق عبد اهلل  وال��دة  واأو�سحت 
علوم  كلية  خ��ري��ج��ة  ع��ن��دل،  ال  ظ��اف��ر 
ت�شجع  ك���ان���ت  اأن���ه���ا  االآيل،  احل���ا����ش���ب 
اب��ن��ت��ه��ا لأن��ه��ا ك��ان��ت جت��د ل��دي��ه��ا ميال 
وح��ب��ا ل��ل��درا���ش��ة وك��ان��ت حت���اول تهيئة 
لها خ�شو�شا  وامل��ن��ا���ش��ب  ال��ه��ادئ  اجل��و 
تعتذر عن  كانت  كما  الخ��ت��ب��ارات  اأي���ام 
زيارة النا�ض �سعيا لتهيئة اجلو املنا�سب 

لبنتها.
وق�����ال�����ت »ك�����ان�����ت ف����رح����ت����ي ح��ن 
ب�����س��رت��ن��ي اب��ن��ت��ي ب���اأن���ه���ا ح�����س��ل��ت على 
جدا  فرحت  دفعتها  على  الأول  امل��رك��ز 
وكانت  ال��ك��ربى  ابنتي  اأن��ه��ا  وخ�سو�سا 
هذه اأمنيتها وهلل احلمد  وقد حتقق ما 
دائما حتى يف  الأول��ى  متنته كما كانت 

املرحلة الثانوية«.
اأم�����ا  وال�����دة ال��ط��ال��ب��ة ن����وف علي 
والآداب  ال����ع����ل����وم  )ك���ل���ي���ة  ال�������س���ه���ري 
وجميع  ابنتها  ن�سحت  فقد   ) جممع1 
اخلريجات اأن يتقني اهلل واأن يحافظن 
واأن  واخللقية  الدينية  واجباتهن  على 

يكن ال�ساعد الأمين لوالداتهن.
اأروى  الطالبة  وال��دة  قالت  بينما 
�سيف » �سعوري ل يو�سف وهو ممزوج 
اأن  اهلل  واأ���س��األ  الفرح  ودم��وع  بالب�سمة 

ي�شهل لها اإكمال م�شريتها العلمية«.

الطالبات
وعربت الطالبات عن فرحهن بالتخرج 
الكلمات  اختلفت  واإن  متقاربة  مب��ع��ان 
وامل�������ف�������ردات ب���ع�������ض ال���������س����يء، ف��ق��ال��ت 
اخلريجة خديجة عطيف، درا�شات عليا 
كيمياء، »حلظات اأح�ض فيها اأين يف قمة 
ال�سعادة اأن و�سلت بف�سل اهلل اإلى نهاية 
هذا الطريق، وبداية طريق اأكر حتديا. 
اأطمح يف اإكمال درا�ستي واحل�سول على 
الدكتوراه يف نف�ض التخ�س�ض باإذن اهلل«.

اأب���وع���الم،   ع��ل��ي  �سلمى ح�����س��ن  اأم����ا 
فقالت  االإ���ش��الم��ي  الفقه  يف  ماج�شتري 
ال��دع��وي  ال�سلك  اإل���ى  اأن�����س��م  اأن  »ه���ديف 
من  معلمة  كنت  فقد  للتدري�ض،  واأع���ود 
اإداري��ة، ولكن  اأتولى مهاما  قبل، وحاليا 
ه����ذه ال���ع���ودة اأمت���ن���اه���ا  ع���رب م���درج���ات 

وقاعات الكليات.
ف������ال ي�����وج�����د ������س�����يء اأج������م������ل م��ن 
خ���دم���ة ال���دي���ن م��ت��م��ث��ال يف ب���ن���اء ب��ن��ات 
الإ����س���الم���ب���وج���ه خ���ا����ض والإ����س���ه���ام مع  
اأخواتي يف �سناعة واإعداد اجليل القادم 
معتدلة  ق���راءة  وف��ق  امل�ستقبل،  واأم��ه��ات 
ل��ت��ع��ل��ي��م��ات ال�������س���رع احل��ن��ي��ف وت��ط��ب��ي��ق 
و����ش���ط���ي م����ن ����ش���اأن���ه ح����ل ال���ك���ث���ري م��ن 
اإل��ى العي�ض  الإ���س��ك��الت وال��و���س��ول بهن 
الكتاب  اإ�سالمية �سرفه  مدارها  بهوية 

وال�سنة«.

وق����ال����ت ك����ل م������ن  ع���ب���ري اأح���م���د 
ال����ع����م����ري وزي�����ن�����ب ح�������ش���ني ع�����ش��ريي 
نرى  »كنا  الآيل(  احلا�سب  علوم  )كلية 
اخل��ري��ج��ات ال���الت���ي ���ش��ب��ق��ون��ا ف��رح��ات 
ول��ك��ن��ن��ا مل ن��ف��ه��م م��ع��ن��ى م�����س��اع��ره��ن 
اللحظات  ه���ذه  عاي�سنا  ع��ن��دم��ا  ول��ك��ن 
تخرج  فرحة  كلمة  معنى  عرفنا  ذاتها 
اأو  �سرح  الإن�سان  على  �سيء  واأ�سعب   .

و�سف م�ساعر الفرح«.
وق�����������ال�����������ت ��������س�������ري�������ف�������ة خم����ل����د 
الغامدي)درا�سات اإ�سالمية جممع »2« 
بخمي�ض م�سيط( »اأ�سكر اهلل على نعمة 
التخرج واأعتز بهذا الوطن الذي يقدم 
اهلل  ح��ف��ظ  التعليم،  اأج���ل  م��ن  ال��ك��ث��ري 
ال��وط��ن م��ن ك��ل �سوء يف ظ��ل حكومتنا 
بع�سا  اأرد  �سوف  اهلل  وب���اإذن  الر�سيدة، 
مما قدم يل بخدمته وخا�سة يف جمال 

التعليم وتقدمي ما اأ�ستطيع تقدميه«.
ك����ذل����ك اأه���������دت ف���اط���م���ة خم��ل��د 
ال��رف��اع��ي )ق�����س��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة( اإل��ى 
ال���وط���ن ك��ل��م��ات ح���ب وت���ق���دي���ر ق��ائ��ل��ة 
»اأهدي اإلى وطني بع�سا من م�ساعري، 
اأح��ب��ك ي��ا وط��ن��ي، وه��ل ت�سف الكلمات 
حبي؟ ل وربي ل وربي، فما كان احلرب 
يوما ينطق بخلجات قلبي، كنت جنما 
كنت  ط��ري��ق��ي،  يف  و���س��ي��اء  �سمعا  ك��ن��ت 

معطاء وكرميا، فلك حبي«.
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التعليم العالي

مجلس الوزراء يشيد بدور
وفعاليات المؤتمر العلمي الخامس

..ويدشن النسخة الثالثة من »قاموس مشرق اإللكتروني«

أحمد العياف 

التي  ال���وزراء يف جل�سته  ن��وه جمل�ض 
االأم��ري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  راأ�شها 
�سعود، ويل  اآل  �سلمان بن عبدالعزيز 
ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ن��ائ��ب  العهد 
بفعاليات  اهلل،  حفظه  ال��دف��اع،  وزي��ر 
امل���وؤمت���ر ال��ع��ل��م��ي اخل��ام�����ض ل��ط��الب 
ا�ستمل  وما  العايل  التعليم  وطالبات 
ع��ل��ي��ه م����ن حم������اور خل���دم���ة ر���س��ال��ة 
الإب�������داع يف امل��م��ل��ك��ة وم��ن��ه��ا الب��ت��ك��ار 

وريادة الأعمال.
وكان املوؤمتر، الذي حظي برعاية 
خ������ادم احل����رم����ن ال�����س��ري��ف��ن امل��ل��ك 
اهلل،  حفظه  عبدالعزيز،  بن  عبداهلل 
قد اختتم اأعماله يوم الأربعاء املا�سي 
العايل  التعليم  وزي��ر  معايل  بح�سور 
ال��دك��ت��ور خ��ال��د ب��ن حم��م��د العنقري 
وم�����دي�����ري اجل����ام����ع����ات ال�������س���ع���ودي���ة 
ال��ع��ايل، حيث مت  التعليم  وم�����س��وؤويل 
يف  الفائزين  وتكرمي  النتائج  اإع��الن 
املتنوعة  وف��ع��ال��ي��ات��ه  امل��وؤمت��ر  حم���اور 

د�سن معايل وزير التعليم العايل الدكتور 
خ���ال���د ب���ن حم��م��د ال��ع��ن��ق��ري، ال��ن�����س��خ��ة 
ال���ث���ال���ث���ة م����ن خ���دم���ة ق���ام���و����ض م�����س��رق 
األ��ف  ا�ستمل على 57  ال��ذي  الإل��ك��رتوين 
والإجنليزية  العربية  باللغات  م�سطلح 
وال��ي��اب��ان��ي��ة، ق��ام��ت ب��ت��األ��ي��ف��ه واإع������داده، 

امللحقية الثقافية ال�سعودية يف اليابان.
يف  م�سطلحات  القامو�ض  ويغطي 
واالإداري���ة  والعلمية  الهند�شية  املجاالت 
احلا�سوب  اإل��ى  بالإ�سافة  والقت�سادية، 

وتقنيات املعلومات والت�سالت.
وي��اأت��ي ه��ذا امل�سروع يف اإط��ار جهود 
العربية  اململكة  يف  العايل  التعليم  وزارة 
الثقافية  بامللحقية  مم��ث��ل��ة  ال�����س��ع��ودي��ة 
ال�����س��ع��ودي��ة ب��ال��ي��اب��ان، ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��ب��ادل 
ال��ث��ق��ايف وال��ع��ل��م��ي ب��ن ال��ي��اب��ان واململكة 
العربية ال�شعودية وتوفري بيئة اأكادميية 

حم�����اور الب���ت���ك���ار وري������ادة الأع���م���ال، 
والعلوم  ال�سحية  العلوم  يف  والبحث 
الأ����س���ا����س���ي���ة وال��ه��ن��د���س��ي��ة، وال��ع��ل��وم 

وط��ال��ب��ة  ط���ال���ب���ا   )233( وع�����دده�����م 
الذهبية  بالري�سة  منهم )13( توجوا 
حل�����س��ول��ه��م ع��ل��ى امل���راك���ز الأول������ى يف 

املبتعثن  ال�����س��ع��ودي��ن  ل��ل��ط��ل��ب��ة  داع���م���ة 
عملية  ال��ق��ام��و���ض،  وي�سهل  ال��ي��اب��ان.  يف 
اإلى ترجمة  دون احلاجة  املبا�سر  التلقي 

امل�سطلح با�ستخدام لغة و�سيطة. 
وقد مت حتديد التخ�ش�ص واملجال 
طريقة  كتابة  مع  م�سطلح  لكل  العلمي 
ال��ن��ط��ق ب��ا���ش��ت��خ��دام اأح����رف ال��ه��رياج��ان��ا 
الكتابة  طريقة  اإل��ى  بالإ�سافة  اليابانية 
ال��ك��اجن��ي  ال�سينية  ب���الأح���رف  ال��ع��ادي��ة 
وال��ك��ات��اك��ان��ا.  واأو����س���ح امل��ل��ح��ق ال��ث��ق��ايف 
ال�سعودي يف اليابان الدكتور ع�سام اأمان 
املطورة  الثالثة  الن�سخة  اأن  بخاري،  اهلل 
من قامو�ض م�سرق الإلكرتوين، ا�ستغرق 
���س��ن��وات،  ي��ق��ارب خم�ض  م��ا  فيها  ال��ع��م��ل 
بجهود  وتطويرها  تاأليفها  مت  اأنه  مبينا 
م�سرتكة بن من�سوبي امللحقية الثقافية 

ال�سعودية والطالب املبتعثن.

الإل���ق���اء  ف��ع��ال��ي��ات  الإن�������س���ان���ي���ة، ويف 
واخل���ط���اب���ة، والأف��������الم ال��وث��ائ��ق��ي��ة، 

وم�شروعات اخلدمة املجتمعية.

لقطات

ندوة بعنوان »دور الوازع الديني
في حماية النزاهة«

نظمت الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد الثنن املا�سي بالتعاون مع جامعة 
الديني يف  ال��وازع  »دور  بعنوان:  ن��دوة  الإ�سالمية  �سعود  بن  الإم��ام حممد 
حماية النزاهة«، ي�سارك فيها كل من رئي�ض الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد 
حممد بن عبداهلل ال�سريف، و�سماحة املفتي العام للمملكة رئي�ض هيئة كبار 
العلماء والبحوث العلمية والإفتاء ال�سيخ عبدالعزيز بن عبداهلل اآل ال�سيخ، 

ومدير اجلامعة الدكتور �سليمان بن عبداهلل اأبا اخليل.
عن  الأخالقي  ال�سلوك  وتعزيز  اجلمهور  توعية  اإل��ى  الندوة  وتهدف 
طريق تعزيز الوازع الديني واحلث على النزاهة وحماربة الف�ساد عن طريق 

و�سائل الإعالم املختلفة، وخطباء امل�ساجد والعلماء واملوؤ�س�سات التعليمية.
امل�ست�سار  يرتاأ�سها  الأول���ى  جل�ستن،  على  ال��ن��دوة  برنامج  وي�ستمل 
بالديوان امللكي الدكتور �سالح بن عبداهلل بن حميد، و�ستكون بعنوان« دور 
الثانية  اجلل�سة  عنوان  �سيكون  فيما  النزاهة«،  تعزيز  يف  الإ�سالمي  املنهج 
ملجل�ص  العام  االأمني  ويرتاأ�شها  الف�شاد«  االإ�شالمي يف مكافحة  املنهج  »دور 

التعليم العايل الدكتور حممد بن عبدالعزيز ال�سالح. 

الحرزاوي يحذر من
هواء المباني السكينة

بجامعة جنران  الهند�شة  كلية  احل��رزاوي من  اأم��ني ح�شني  الدكتور  حذر 
من خطر بع�ض ملوثات الهواء داخل املباين ال�سكنية على �سحة الإن�سان، 
وخ�سو�سا تلك التي ت�ستخدم ب�سكل يومي مثل مواد التنظيف، ودخان التبغ 

والبخور، والتلفزيون واجلوالت وال�سبكات الال�سلكية. 
واأ�شار اإلى اأن اأهم طرق معاجلة هذه التاأثريات ال�شلبية، اال�شتفادة من 

املوا�سفات اخلا�سة لنوعية الهواء الداخلي.

21 طالبا وطالبة لمسابقة 
الحسابات الذهنية الدولية

أحمد العياف 
ي�سارك 21 طالبا وطالبة ميثلون خمتلف مناطق اململكة يف امل�سابقة الدولية 
نهاية  اأفريقيا  بجنوب  تاون  كيب  مبدينة  �شتقام  التي  الذهنية  للح�شابات 

العام احلايل.
وجاءت الأ�سماء امل�ساركة كالآتي: اأمين بن اأحمد نوري، نادر بن حممد 
بن  اأحمد  القر�شي،  ه�شام  بن  ال�شو�ص، حممد  بنت زهري  نادية  ال�شهري، 
عبداحلكيم احلليبي، اأن�ض بن خالد املطوع، العنود بنت اأحمد اجلعيد، معاذ 
بن عبداهلل احلارثي، ظافر بن �سعيد مطاعن، حممد بن ثنيان ال�سنربي، 
اأثري بنت اأبوبكر باهامل، عامر بن ثامر ال�شقري، �شعود ال�شليماين، حممد 
ال�شخريي، نا�شر بن حممد ال�شيحاين، في�شل الغامدي، هيا احل�شني، ربى 
املالكي،  بنت جميل ب�ساوري، حممد بن �سالح مهلل، �سهالء بنت عبداهلل 

خالد بن حممد الزهراين.
يذكر اأن م�شرح جامعة االأمري �شلطان االأهلية مبدينة الريا�ص، �شهد 
الت�سفيات  انطلقت  حيث  املتاأهلن،  اململكة  اأب��ط��ال  اأ�سماء  اإع��الن  م��وؤخ��را 
من  مكونة  حتكيم  جلنة  عليهم  اأ���ش��رف��ت  وط��ال��ب��ة،  طالبا   2٦٠ مب�شاركة 

اأكادميين وم�سرفن ومراقبن وم�سححن ميثلون جهات عدة. 

العنقري يدشن موقع »راصد الفعاليات العلمية في المملكة«
تدشين  العنكبوتية، وذلك خالل  الشبكة  العلمية على  الفعاليات  راصد  العنقري موقع  بن محمد  خالد  الدكتور  العالي  التعليم  وزير  دشن معالي 
المعرض المصاحب للمؤتمر العلمي الخامس لطالب وطالبات التعليم العالي. وجاء التدشين بعد أن تم اطالق الموقع الذي يهدف إلى توفير مرجعية 
علمية لمتخذي القرار والباحثين يعمل على رصد الفعاليات العلمية في المملكة العربية السعودية، يضم قاعدة بيانات لتوثيق محتويات الفعاليات 
والتوصيات الصادرة عن هذه الفعاليات. ويعتبر موقع راصد الفعاليات العلمية امتدادا طبيعيا لعمل مرصد التعليم العالي والذي تشرف عليه وكالة 
وزارة التعليم العالي للتخطيط والمعلومات, ويقوم الموقع برصد الفعاليات العلمية العامة المقامة بالمملكة من قبل كافة القطاعات الحكومية 

واألهلية ومؤسسات المجتمع المدني, حيث تقوم الجهات المنظمة للفعاليات بإرسال بيانات الفعاليات إلى إدارة الموقع.
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الملك فيصل
���س��ارك اأرب���ع���ة ط���الب م��ن ق�سم 
بجامعة  الكهربائية  الهند�شة 
ال��دويل  امل��وؤمت��ر  امللك في�سل يف 
ال���ت���ا����س���ع ل���ل���م���رك���ب���ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
الذي   2٠14 املتجددة  والطاقات 

اأقيم يف موناكو الفرن�سية.
الطالب  م�ساركة  ومتثلت 
بعنوان  الأرب��ع��ة يف ورق��ة بحثية 
ك��ي��ل��و واط  ن���ظ���ام 2  »ت�����س��م��ي��م 
ل��ل��ط��اق��ة ال�����س��م�����س��ي��ة«، ق��دم��ه��ا 
ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف ال��ع��م��ري واأح���م���د 
ال��ن��ع��ي��م وحم��م��د امل��ظ��ف��ر وع��م��ر 
الدكتور منري  ب��اإ���ش��راف  ب��اوزي��ر 

بوزقندة.

جازان
العليا  ال��درا���س��ات  ع��م��ادة  اأعلنت 
املقبولني  اأ�شماء  بجامعة جازان 
ب����رام����ج ال����درا�����س����ات ال��ع��ل��ي��ا  يف 

للف�سل الدرا�سي املقبل. 
وب������ه������ذه امل����ن����ا�����س����ب����ة ه���ن���اأ 
م���ع���ايل م���دي���ر ج���ام���ع���ة ج�����ازان 
ال���دك���ت���ور حم���م���د ب����ن ع���ل���ي اآل 
ه����ي����ازع امل���ق���ب���ول���ن يف ب��رن��ام��ج 
اجلامعة  اأن  م��وؤك��دا  املاج�شتري، 
ع��دد من  اأك��رب  ت�سعى ل�ستيعاب 
وال��ط��ال��ب��ات يف جميع  ال��ط��الب 
املختلفة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال���ربام���ج 
وت�����وف�����ري ال���ب���ي���ئ���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

املنا�سبة لهم.

اإلسالمية
���س��ارك��ت اجل��ام��ع��ة الإ���س��الم��ي��ة 
امل�����ن�����ورة يف م��ع��ر���ض  ب���امل���دي���ن���ة 
لعام  للكتاب  ال���دويل  ك��والمل��ب��ور 
2٠14، الذي انطلق يف ماليزيا يف 
25 من اأبريل، وا�ستمر اأ�سبوعن. 
وزار جناح اجلامعة �شفري خادم 
احل���رم���ن ال�����س��ري��ف��ن ف��ه��د بن 
دوره���ا  ال��ر���س��ي��د مثمنا  ع��ب��داهلل 
وامل�سلمن  الإ����س���الم  خ��دم��ة  يف 
امل���ع���م���ورة، كما  اأن���ح���اء  يف ���س��ت��ى 
من  جم��م��وع��ة  اجل��ن��اح  ا�ستقبل 
امل�����س��وؤول��ن امل��ال��ي��زي��ن، وع���ددا 

كبريا من الزوار. 
واأو���������س��������ح ع�������س���و ف���ري���ق 
اجل��ام��ع��ة امل�������س���ارك يف امل��ع��ر���ض 
اجل��ن��اح  اأن  اجل��م��ي��ل��ي  ع���ب���داهلل 
ي���اأت���ي ���س��م��ن ال���رك���ن ال�����س��ع��ودي 
وي���ح���ت���وي ع���ل���ى جم���م���وع���ة م��ن 
املطبوعات التي اأ�سدرتها عمادة 
لنماذج  اإ���س��اف��ة  العلمي  البحث 
م���ن ك��ت��ب واأب����ح����اث امل����وؤمت����رات 
والندوات التي نظمتها اجلامعة، 

والدرا�سات التي نفذتها.

القصيم
الق�سيم  ج��ام��ع��ة  منتخب  ت���وج 
ل����ك����رة ال����ق����دم ب����ك����اأ�����ض ب��ط��ول��ة 
االحت�����اد ال��ري��ا���ش��ي ل��ل��ج��ام��ع��ات 
املباراة  يف  ف��وزه  بعد  ال�سعودية، 
جامعة  منتخب  ع��ل��ى  النهائية 
الطائف يف اللقاء الذي جمعهما 
ع��ل��ى م��ل��ع��ب م��دي��ن��ة امل��ل��ك فهد 
ال���ري���ا����س���ي���ة ب���احل���وي���ة ب��ث��الث��ة 

اأهداف مقابل هدفن.
ج��ام��ع��ة  ت��ت��وي��ج  اأن  ي���ذك���ر 
ال��ق�����س��ي��م ب��ال��ن�����س��خ��ة ال���راب���ع���ة 
م��ن ب��ط��ول��ة االحت����اد ال��ري��ا���ش��ي 
ل���ل���ج���ام���ع���ات ال�������ش���ع���ودي���ة ج���اء  
بعد م�����س��وار ط��وي��ل ب���داأ ب��دوري 

املجموعات.

شقراء
ك��ل��ي��ة  م�����ن  ط����الب����ي  وف�������د  زار 
ال��ع��ل��وم وال���درا����س���ات الإن�����س��ان��ي��ة 
ال��ت��اب��ع��ة جلامعة  ال��ق��وي��ع��ي��ة،  يف 
الكلية  عميد  ب��رئ��ا���س��ة  ���س��ق��راء، 
عبدالعزيز  ب��ن  ن��اي��ف  ال��دك��ت��ور 
امل�������ط�������وع، م��������وؤخ��������را، جم��ل�����ض 
ال�����س��ورى. وه��دف��ت ال��زي��ارة اإل��ى 
كيفية  على  الكلية  اأب��ن��اء  اإط��الع 
ومهام  الت�شاورية  العملية  �شري 
جم���ل�������ض ال���������س����ورى، وال�����س��ع��ب 
ال��ت��اب��ع��ة ل���ه.  ي��ذك��ر اأن ال��زي��ارة 
����س���م���ت جم���م���وع���ة م����ن ط���الب 

الكلية املتفوقن.

سلمان
اأك����د وك��ي��ل ج��ام��ع��ة ���س��ل��م��ان بن 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ب���اخل���رج ال��دك��ت��ور 
ذك���رى  اأن  ال��ق��ح��ط��اين،  ���س��ال��ح 
ال�سريفن  خ��ادم احلرمن  بيعة 
وفاء �سعب وعطاء مليك وجمد 
وط�����ن. وق������ال  »ع���ام���ا ب��ع��د ع��ام 
يف ع���ه���دك���م ال����زاه����ر ي����ا م��ل��ي��ك 
ال��ق��ل��وب وال��زه��و مي��الأ النفو�ض 
مبا يتحقق يف رب��وع الوطن من 
اأرجائه  ُي�شّيد يف  اإجن��ازات، ومبا 
وها  والفخار،  العزة  �سروح  من 
للبيعة  ال��ت��ا���س��ع��ة  ال���ذك���رى  ه���ي 
متر على كل مواطن وهو يفخر 
للخري، ملك جعل  مبلك حُمب 
من حياته خادما لأقد�ض البقاع 
م��ك��ة امل��ك��رم��ة وامل���دي���ن���ة امل���ن���ورة 

ولأمته الإ�سالمية«.

السعودية
ت����ق����دم اجل����ام����ع����ة ال�������س���ع���ودي���ة 
الإل����ك����رتون����ي����ة ب���ال�������س���راك���ة م��ع 
ج��ام��ع��ة ف��ران��ك��ل��ن الأم��ري��ك��ي��ة 
بيئات  يف  للتعليم  موؤهلة  �سهادة 
وامل��دجم��ة  الإل��ك��رتون��ي��ة  التعلم 
لأع�����س��اء ه��ي��ئ��ات ال��ت��دري�����ض من 
خم��ت��ل��ف اجل���ام���ع���ات ع���رب دورة 
تدريبية متخ�ش�شة حتت عنوان 
»ا�شرتاتيجيات التعليم يف بيئات 
التعلم الإلكرتونية واملدجمة«. 

واأو�����س����ح وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة 
واجل��ودة  والتطوير  للتخطيط 
ال��دك��ت��ور اأح���م���د ب���ن اإ���س��م��اع��ي��ل 
ت��ق��ام على  ال�����دورة  اأن  ال�����رباك، 
ثالث مراحل ب��دءا من الإع��داد 
عن طريق التعلم عن بعد، ومن 
ث���م احل�����س��ور يف م��ق��ر ال�����دورة، 
وت��ل��ق��ي ال���ت���دري���ب امل��ك��ث��ف مل��دة 

اأ�سبوع.

الملك عبدالعزيز
امللك  جامعة  مدير  معايل  رعى 
�سادق  بن  اأ�سامة  د.  عبدالعزيز 
طيب تكرمي 2٠٠ من املتقاعدين 
وامل����ت����م����ي����زي����ن م������ن م���ن�������س���وب���ي 
اجلامعة.واأو�سح وكيل اجلامعة 
لتكرمي  الدائمة  اللجنة  رئي�ص 
م��ن�����س��وب��ي اجل���ام���ع���ة ال���دك���ت���ور 
مهرجي،  م�سطفى  بن  عبداهلل 
اأن اجلامعة داأبت على العرتاف 
بجهود من�شوبيها عرب االحتفاء 
ب�سفوة من اأبنائها وبناتها، ممن 
العلم  اأمانة  اأيديهم  بن  حملوا 
���س��ن��وات عملهم  وال��ع��م��ل ط��ي��ل��ة 
ب��ه��ذا ال�����ش��رح ال��ع��ل��م��ي ال��ك��ب��ري، 
واالع�����������رتاف مب�����ا ب�����ذل�����وه م��ن 
طاقات  م��ن  �سخروه  وم��ا  جهود 

اإبداعية«.

الباحة
ي���رع���ى م���ع���ايل م���دي���ر ج��ام��ع��ة 
الباحة الدكتور �سعد بن حممد 
احل����ري����ق����ي ن��������دوة »الع����ت����م����اد 
امل�سافة  ال��ق��ي��م��ة   .. الأك���ادمي���ي 
وال���ت���وق���ع���ات« م��ط��ل��ع الأ����س���ب���وع 
واأو�سح  الفالح.  بفندق  اجلاري، 
للندوة  العلمية  اللجنة  رئي�ص 
ع���م���ي���د ك���ل���ي���ة ال����ع����ل����وم امل���ال���ي���ة 
والإداري����������ة ال���دك���ت���ور ط��ل��ق بن 
اأن ال��ن��دوة  ع��و���ص اهلل ال�����ش��واط 
ت���������س����م ن����خ����ب����ة م������ن اخل��������رباء 
العتماد  جم��ال  يف  واملخت�سن 
الأك�����ادمي�����ي م���ن داخ�����ل وخ����ارج 

اململكة. 
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حول العالم

اكتشاف أمواج الجاذبية يتطلب فيزياء جديدة
هارفارد غازيت

ح��ب�����ض ال��ن��ا���ض اأن��ف��ا���س��ه��م يف ان��ت��ظ��ار 
اأع��ل��ن مركز  ال��ذي  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر 
اإبريل  يف  عقده  عن  الفلكية  الفيزياء 
ما  منهم يخمن  ك��ل  وب���ات  امل��ن�����س��رم، 
�سيتمخ�ض عنه  املوؤمتر: فهل �سيعلن  
ع��ن ���س��يء ج��دي��د يف ال��ف�����س��اء اأم عن 

ن�ساأة احلياة؟.
ت��ن��اث��رت الأخ����ب����ار ه��ن��ا وه��ن��اك؛ 
ف��ك��ث��ري م����ن ال���ت���وق���ع���ات رك������زت ع��ل��ى 
يرى  ال��ت��ي  اجل��اذب��ي��ة  اأم����واج  اكت�ساف 
العلماء اأنها وجدت بف�سل قوة �سخمة 
ال��ك��وين،  بالت�سخم  ي��ع��رف  م��ا  اأث��ن��اء 
الذي يرى العلماء وقوعه يف جزء من 
الثانية الأولى من وجود الكون والذي 
ت��و���س��ع م��ل��ي��ارات امل����رات ع��رب ال��زم��ان، 
ال��ذي و�سعه العاملمِ  وه��و الف��رتا���ض 
الفلكي »اآالن غوث« Alan Guth عن 
الأول��ي��ف��ي  ال��ك��وين  الت�سخم  م��رح��ل��ة 
ي�سكل عن�سرا من  وهو ل   ،1981 عام 
لالنفجار  االأ���ش��ل��ي  ال��ن��م��وذج  عنا�شر 

.Big Bang العظيم

 وك���������ان ال�������س���ب���ب ال���������ذي دع����ى 
معهد  يف  يعمل  ال��ذي  الفلكي  ال��ع��امل 
غ��وت،   اآالن  للتقنية،  ما�شاتو�شيت�ص 
اإل�������ى اف�����رتا������ض ال��ت�����س��خ��م ال���ك���وين 
على  امل��ب��ن��ي  ال��ف��ل��ك  ع��ل��م  اأن  الأويل؛ 
تاأثريات النظرية الن�شبية كان يحتاج 
اإل��ى  بالن�سبة  ج��دا  دقيقة  ح���دود  اإل���ى 
الإح���داث���ي���ات ال��ف��ل��ك��ي��ة، وال��ت��ي اأي�����س��ا 

كانت يف حمل ت�ساوؤلت. 
�سحيحة،  كانت  التوقعات  وهذه 
الفلك  اأ���س��ت��اذ علوم  اأع��ل��ن  م��ا  فح�سب 
يف ج��ام��ع��ة ه���ارف���ارد، م��دي��ر م�����س��روع 
حم��ط��ة  يف    BICEP2 ت��ل��ي�����س��ك��وب 
ال��ق��ط��ب  �����س����ك����وت« يف  »اأم����ن����د�����س����ن 
 John ك�����وف�����اك«  »ج������ون  اجل����ن����وب����ي، 
يجري  االأول����ى  للمرة  ف��اإن��ه   ،Kovac
حت��دي��د اآث���ار اأم����واج اجل��اذب��ي��ة، االأم��ر 
ال����ذي دع���ا جم��ل��ة ت��امي��ز االأم��ريك��ي��ة 
ت�سع )كوفاك(  اأن  اإلى  ال�سيت  ذائعة 
م��وؤث��رة  �سخ�سية   1٠٠ اأف�����س��ل  �سمن 
عن  و�ستعلن  ال���ع���امل،  يف   2٠14 ل��ع��ام 
القادم  العدد  يف  اجلديدة  �سخ�سيتها 

يف مايو اجلاري. 

م����وؤمت����ر  ك�����وج�����اك يف  وق��������ال 
����س���ح���ف���ي ع���ق���د خ�����س��ي�����س��ا ل���ه���ذا 
الإعالن اإنه ممنت للغاية لع�سرات 
امل�������س���اع���دي���ن مم�����ن ع���م���ل���وا م��ع��ه 
اأم  الرئي�سية  امل��خ��ت��ربات  يف  ���س��واء 
اكت�ساف  على  املتعاونة  املختربات 
تلك الأم��واج التي عدها »اأحد اأهم 
الكون، قائال »ق�سيت  اأه��داف علم 
12 عاما حماول تاأكيد وجود اأمواج 
اجلاذبية«، وعندما راأها راأي العن 
يف البيانات اع��رتاه  �سعور »ممزوج 
الرغبة يف  بالرهبة والن�شوة« تبعه 
الأمواج  باأن هذه  والت�سميم  العزم 

مل تقع عبثا ول خطاأً.
وا�ستطرد كوفاك قائال »نحن 
بتتبع  للغاية؛ قمنا  دقيقون  علماء 
ت���ل���ك الإ������س�����ارة ب���ك���ل اأم�����ان�����ة، مم��ا 
وبالن�سوة  ب��ال��ره��ب��ة  ن�سعر  جعلنا 
وبال�شغط الكبري. ولطاملا كنا على 
ه��ذا احل���ال وامل��ن��وال ل��وق��ت طويل 
منهج  يف  للغاية  حذرين  كنا  حيث 

حتليل البيانات.«
ع��ل��ى  ت��ع��ل��ي��ق��ه  م���ع���ر����ض  ويف 

ه�������ذا الك����ت���������س����اف ق�������ال اأ�����س����ت����اذ 
جامعة  يف  الفلك  وع��ل��وم  الفيزياء 
»ج�������ون ه���وب���ك���ن���ز« ال���ربوف�������س���ي���ور 
 Marc ك��ام��ي��ون��ك��و���س��ك�����ض«  »م����ارك 
مل  ال�������ذي   ،Kamionkowski
م�سروع  عمل  فريق  يف  ع�سوا  يكن 
ح�سر  ولكن   BICEP2 تلي�سكوب 

الكت�ساف   »هذا  ال�سحفي،  املوؤمتر 
الو�سل  حلقة  عن  النقاب   يك�سف 
طاملا  التي  الكون،  علم  يف  املفقودة 
ك��ن��ا ن��ب��ح��ث ع��ن��ه��ا ط��ي��ل��ة 2٠ ع��ام��ا، 
»فيزياء  تتطلب  الكت�ساف  فنتائج 
ج�����دي�����دة »ت���خ���ت���ل���ف ع���م���ا ن��ف��ه��م��ه 
ال��ق��ي��ا���س��ي  ال���ن���م���وذج  ع���ن  نظرية 

يف فيزياء   Standard Model
اجل�سيمات  التي تقوم على تو�سيف 
الطبيعة  اأ���س��ا���س��ي��ة يف  ق���وى  ث���الث 
ال�سعيفة،  والقوية،  ال��ق��وى  ه��ي: 
تقوم  والكهرومغناطي�سية،  كما 
التي  الأولية  اجل�سيمات  بتو�سيف 

تدخل يف تركيب املادة.

مارك كاميونكو�سك�صجون كوفاك�آالن غوث
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الدنمارك تستقطب المواهب الفذة
من غير األوروبيين

بقلم: غان بيتر ميكليباست
يونيفرسيتي وورلد نيوز

اأق���دم ث��الث��ة وزراء يف ال��دمن��ارك  على 
خ���ط���وة م��ف��اج��ئ��ة يف ال����ق����ارة ال��ع��ج��وز 
ب���ت���ق���دمي خ���ط���ة ج�����دي�����دة ل��ل��ح��ك��وم��ة 
ل����س���ت���ق���ط���اب امل�����واه�����ب الأج���ن���ب���ي���ة يف 
فر�ص  بتوفري  باأ�شرها  واأوروب���ا  البالد 
رب��وع  يف  لهم  الكرمية  واحل��ي��اة  العي�ض 

الدمنارك.
ال��ذي تتخذ فيه دول  الوقت  ففي 
كربى مثل اإجنلرتا وال�سويد و�سوي�سرا 
اإج��راءات م�شددة بغية تقلي�ص الهجرة 
اإل��ى اأرا���س��ي��ه��ا، ق��ام ال����وزراء الثالثة يف 
���س��ه��ر اإب���ري���ل امل��ا���س��ي ب��خ��ط��وة حمققة 
ل��ت��وق��ع��ات وحل���الم ال��ك��ث��ريي��ن احل��امل��ني 
وال��دك��ت��وراة  املاج�شتري  ب��رام��ج  ب��اإك��م��ال 
والنغما�ض اأكرث يف بيئة احلقل العلمي.
وت�����س��م��ل خ��ط��ة ال�������وزراء ال��ث��الث��ة 

تقدمي مزايا اإ�سافية يف �سداد ال�سرائب 
ح�سبما اقرتح وزير ال�سرائب »مورتن 
كما  للتوظيف  �سريع  ونظام  اأو�ستغراد« 
راأى وزير التوظيف »ميتي فرديرك�سن« 
واإج�������������راءات م��ب�����ش��ط��ة ل���ل���ه���ج���رة ك��م��ا 
اقرتحت وزيرة التعليم العايل والعلوم 

»�سويف كار�سن نيل�سون«.
ا�ستهلت   ذات���ه،  للهدف  وللو�سول 
برناجما  والعلوم  العايل  التعليم  وزارة 
حل�ساب   Dream »درمي«  ا�سمه  جديدا 
الدولة  �ستتكبدها  التي  التكلفة  مزايا 
وراء  م��ن  جتنيها  اأن  امل��ت��وق��ع  والأرب�����اح 
الح��ت��ف��اظ ب���اخل���ربات الأج��ن��ب��ي��ة على 
 1٠٠٠ ك��ل  ي�سهم  اأن  متوقعًة  اأرا�سيها، 
فر�سة   15٠٠ اإي���ج���اد  يف  اأج��ن��ب��ي  خ��ب��ري 

وظيفية يف م�ستهل عملهم.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا  اق��رتح��ت احل��ك��وم��ة 
ح��زم��ة اج�����راءات بغية ج���ذب اخل���ربات 
غ����ري االأوروب������ي������ة م��ن��ه��ا ت���ق���دمي ك��اف��ة 

يف  الراغبة  ال�شركات  اأم��ام  الت�شهيالت 
اإج����راءات  وتب�سيط  اخل����رباء،  توظيف 
احل�������ش���ول ع��ل��ى »غ���ري���ن ك������ارد« ال���ذي 
اإعطاوؤه الحقا للمواهب  غري  �شي�شهل 

الأوروبية.
اإج����راء اق��رتح��ت��ه احلكومة  واأه���م 
تخفي�ض �سقف ال�سرائب على الرواتب 
 %32 يعادل  ما  املغرتبون  �سيدفع  حيث 
من الراتب ك�سريبة  بعد اأن نزل �سقف 
من  رواتبهم  على  امل�ستحقة  ال�سريبة 
 13.1٠٠( دمن����ارك����ي  ك������راون   7٠.٦٠٠
 ( ك����راون   ٦٠.٦٠٠ اإل���ى  �سهريا  دولر( 

11.2٠٠ ( دولر. 
وم�����ن ���س��م��ن ال��ت�����س��ه��ي��الت م��ن��ح 
ال��واف��دة رقما  م��ن اخل���ربات  املتميزين 
�سخ�سيا  قبل التاريخ امل�ستحق لت�سهيل 
ن��ظ��م الإق����ام����ة وف��ت��ح ح�����س��اب م�����س��ريف 
وال���ت���م���ت���ع ب���ن���ظ���ام ال���ت���اأم���ن ال�����س��ح��ي 

الدمناركي، ف�سال عن ميزات اأخرى.

جامعة ليدز تعرض روبوتا
على شكل دودة

موقع جامعة ليدز

العدة  الإجنليزية  ليدز  جامعة  تعد 
 Universities منظمة  مع  لتتعاون 
البحثية   ب��الأع��م��ال  لالحتفال   UK
لدورها  الب�شرية  م�شار  غ��ريت  التي 
يف حت�����ش��ني احل���ي���اة  ب��ال��رتك��ي��ز على 
اأبرز الإ�سهامات التي قدمها الروبوت 

للمجتمع.
�ستعقد  املقبل  يونيو  �سهر  ففي 
 Universities UK م���ن���ظ���م���ة 
ال���ت���ي ت��ع��ت��رب ����س���وت اجل���ام���ع���ات يف 
اأ�سبوع  مل��دة  معر�سا  املتحدة،  اململكة 
متحف  يف  ب����الأب����ح����اث،  ل��الح��ت��ف��ال 
ال���ت���اري���خ ال��ط��ب��ي��ع��ي، يف ل��ن��دن حيث 
منتوجاتها  ل��ي��دز  ج��ام��ع��ة  �ستعر�ض 
م����ن ال�����روب�����وت ال��ت��ف��اع��ل��ي ل��ت�����ش��ج��ع 
اأن ياأتوا للمعر�ص لريوا  النا�ص على 
يحول  البحث  اأن  كيف  اأعينهم  ب���اأم 
امل�شيبة  اأو  ال��ف��اج��ع��ة  ع��ن  ينجم  م��ا 
ال��ت��ي ق��د تلحق بهم اإل���ى ���س��يء اآخ��ر، 
وكيف ي�ساعد على اكت�ساف املزيد من 
املزيد عن اجلراحة  العلوم، ومعرفة 
ي�ساعد  وكيف  الرتقيعية،  اأو  العادية 

على اإعادة تاأهيل املر�سى.
وي�����ع�����د ال�������روب�������وت ج���������زًء مم��ا 
ما  ال��ف��رتة  يف  اجل��ام��ع��ات  �ستعر�سه 
احتفالية  يف  املقبل  يونيو   15-9 بن 

 Universities منظمة  فيها  ت�سارك 
بالدور  اجلماهري  وع��ي  ل��زي��ادة   UK

البحثي املتنوع للجامعات.
وخ�������س�������ض م���ت���ح���ف ال����ت����اري����خ 
لالأبحاث  خا�سة  م�ساحًة  الطبيعي 
اإليه  تو�سلت  م��ا  لعر�ض  اجلامعية  
فر�شة  موفرة  امل�شتجدات،  اآخ��ر  من 
لرواد املعر�ض ملعرفة املزيد عن اآليات 
اجل��ام��ع��ات مل��ع��اجل��ة ال��ت��ح��دي��ات التي 

تواجه املجتمع وتبحث عن حل لها.
���س��ت��ق��دم ج��ام��ع��ة  ويف ج��ن��اح��ه��ا 
�سل�سلة متنوعة من تطبيقاتها  ليدز 
ا�ستك�ساف  الروبوت مثل روبوت  على 
وروبوت  القدماء  امل�سرين  اأهرامات 
مل�������س���اع���دة م���ر����س���ى ال�������س���ك���ت���ة ع��ل��ى 
حت��ري��ك ال������ذراع، ع��ل��م��ا ب����اأن باحثي 
علم  م��ن  اأف��ك��اره��م  ي�ستلهمون  ل��ي��دز 
ببناء  قاموا  حيث  والطبيعة  الأحياء 
اأن  ت�ستطيع  دودة   �سكل  على  روب��وت 
ت��ل��ف وت����دور وت��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ال��ع��وائ��ق 
جهاز  عليها  ومعلق  تواجهها،  ال��ت��ي 
ل��دي��ه ق���دم مم��اث��ل��ة ل��ق��دم ال�����س��ف��دع 
جرى ت�سميمها للزحف داخل ج�سد 
م�سغرة  ج���راح���ة  لإج������راء  امل��ري�����ض 

باملب�سع يف البطن.
ت��ت��ج��ه  ن���ف�������ش���ه  ال���������ش����ي����اق  ويف 
�سناعة  لدعم  الربيطانية  احلكومة 
ال�����روب�����وت ل��ت��ح�����س��ن ق������درة ال���ب���الد 

التناف�سية على امل�ستوى العاملي، ومن 
ل�سالح  وط��ن��ي��ا  م�سنعا  اأن�������س���اأت  ث���م 
ج���ام���ع���ة ل���ي���دز ل��ت�����س��م��ي��م ولإن�������س���اء 
مالين   4.3 قيمته  تبلغ  ال���روب���وت 
ج��ن��ي��ة ا���س��رتل��ي��ن��ي، ودع��م��ت��ه ب���اأب���رز 
التقنية  اخل��ربات  اأ�سحاب  الباحثن 
ثالثية  التقنية  فيها  مب��ا  امل��ت��ن��وع��ة 
التجميع  ونظم  الطباعة،  يف  االأبعاد 
ب��ال��غ��ة ال���دق���ة والأف�������س���ل يف ال��ع��امل 
اإحدى  باأ�شره، مما �شيجعل اجلامعة 

الرواد يف هذا املجال.   
مدينة  ت�ستعد  ذات��ه  ال��وق��ت  ويف 
اأك����رب ح��م��ل��ة لت�سبح  ل��ي��دز لإط����الق 
اململكة  يف  ال��روب��وت  �سناعة  عا�سمة 
العام  طيلة  معار�ض  بعقدها  املتحدة 
ل��ك��ل الأ����س���ي���اء امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ال���روب���وت 

�شمتها »م�شرية الروبوت«.
ومل���ع���رف���ة امل���زي���د ع���ن الأب���ح���اث 
زي���ارة  ت�ستطيع  ب��ال��روب��وت  املتعلقة 
الطبيعي   ال��ت��اري��خ  م��ت��ح��ف  م��ع��ر���ض 
ال�  ليدز من  يتاح جناح جامعة  حيث 

11 اإلى ال� 13 من يونيو املقبل.
 Universities منظمة  وتعقد 
الفعالية هذا الأ�سبوع بالتعاون   UK
البحثية،  املتحدة  اململكة  مراكز  مع 
ال��ع��ايل يف  التعليم  وجم��ل�����ض مت��وي��ل 
ان��ك��ل��رتا  وم���رك���ز ال��ت��ن�����س��ي��ق ال���دويل 

للعمل العام.
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أسبوعية جامعة الملك خالد

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

استطالع: د. إيمان العسيري

ق��ال��ت  ال��دك��ت��ورة ر���س��ا ب���دوي م��ن مركز 
ال���ط���ال���ب���ات مب�����ش��ت�����ش��ف��ى ع�������ش���ري »ت��ع��د 
الريا�سة اأهم خطوة للوقاية من معظم 
متالزمة  مثل  عليها  املتعارف  الأمرا�ض 
ال�����س��ك��ر وال�����س��م��ن��ة وارت���ف���اع ال�����دم، ول��ه��ا 

الرياضة للطالبات..
اتفاق على أصل الفكرة 

واختالف في اآلليات
»العقل الســليم في الجسم الســليم« عبارة كثيرا ما يستشهد بها المهتمون بالرياضة، واألصل في مفهومها 
أنها تســتهدف كال الجنســين، مما يعني أن الرياضة مفيدة صحيا للرجل والمرأة على حد ســواء. ولكن كثيرا ما 
تناقش مســألة رياضة الفتاة في األوســاط المجتمعية بنوع من التخوف والشك، بين مؤيد ومعارض لها وموافق 

عليها بشروط..«آفاق« استطلعت آراء شرائح متنوعة من المجتمع السعودي حيال المسألة..

اأمرا�ض  من  الوقاية  يف  اأي�سا  فعال  اأث��ر 
ال��ت�����س��ح��ي��م ال��ك��ب��دي ال����ذي ه���و ال��ب��داي��ة 

للمتالزمة الثالثية ال�سابقة.
العلمية  بالأبحاث  ذل��ك  اأثبت  وق��د 
ي�ستكون  ل  النا�ض  معظم  لأن  احلديثة، 
اكت�سافه  ي��ت��م  ال����ذي  ال��ك��ب��د  ت�سحم  م��ن 
م�سادفة عند اإجراء الك�سف الطبي لأي 

غر�ص اآخر«. 

واأ����س���اف���ت »ال���ري���ا����س���ة ب�����س��ك��ل ع��ام 
وب�سيط  ف��ع��ال  دواء  خ�سو�سا  امل�سي  اأو 
ال��دم  ت��دف��ق  على  وي�شاعد  مكلف  وغ��ري 
واالأك�����ش��ج��ني ع��ل��ى م�����ش��ت��وى اخل��الي��ا يف 
اأن��ح��اء اجل�شم وي��وؤث��ر  اإي��ج��اب��ا يف  جميع 

�سحة اخللية«.
الدكتورة  ذهبت  م�سابه  موقف  ويف 
التغذية  ق�شم  م��ن  غمري  اإب��راه��ي��م  هبة 

وعلوم الأطعمة بكلية الإدارة والقت�ساد 
الريا�سة  برامج  اإدخ���ال  اأن  اإل��ى  امل��ن��زيل، 
اأ�سا�سيا  مطلبا  اأ�سبح  البدنية  واللياقة 
من  لها  »مل��ا  البنات،  تعليم  موؤ�س�سات  يف 
واجل�سد  العقل  اإراح���ة  يف  ك��ربى  اأهمية 
من �شغوط الدرا�شة يف املدر�شة، فالعقل 

ال�سليم يف اجل�سم ال�سليم«.
وع��������ادت ال����دك����ت����ورة ه���ب���ة غ��م��ري 
قائلة  الن�سائية  للريا�سة  �سروطا  لت�سع 
وال��ع��ادات  التقاليد  م��ع  تتفق  اأن  »ي��ج��ب 

وال�سوابط ال�سرعية يف امللب�ض«.
وت��اب��ع��ت »ل ي��خ��ف��ى ع��ل��ى اأح����د ما 
على  اإيجابي  اأثر  من  املنتظمة  للريا�شة 
ال�سحة، فهي تعمل على التحكم بالوزن، 
االأم���را����ص، وحت�شني  م��ن  العديد  وم��ن��ع 
وال�سحة  اجل�سم،  وبناء  العامة  ال�سحة 

النف�سية
وعززت غمري راأيها بنتائج درا�شات 
 « ف��ق��ال��ت  ب��امل��و���س��وع  ع��الق��ة  ذات  علمية 
اأثبتت  احلديثة  ال��درا���س��ات  م��ن  العديد 
ال�شعودي  املجتمع  يف  ال�شمنة  ن�شبة  اأن 
حيث  للقلق،  ت��دع��و  ب�����س��ورة  ازدادت  ق��د 
اإن 23.٦% من الن�ساء و14% من الرجال 
ن�سبة  و�سلت  كما  ال�سمنة،  م��ن  يعانون 
العربية  اململكة  الأطفال يف  ال�سمنة بن 
اإل��ى ح��وايل 18%. ومن �سمن  ال�سعودية 
اأ���س��ب��اب ال�����س��م��ن��ة: ق��ل��ة احل���رك���ة خا�سة 
يف  ال��ي��وم  ط���وال  تتحرك  ل  الطالبة  اأن 
ومن  للف�سحة  اإل  اجل��ام��ع��ة  اأو  امل��در���س��ة 

اأجل تناول الطعام«.
اإمي��ان فرغلي من  وت��رى الدكتورة 
الريا�سة  اأن  النف�ض  وعلم  الرتبية  ق�سم 
ت�����ش��اع��د ع��ل��ى ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ك��ث��ري من 
ال��ت��ي ق���د تتعر�ض  ال��ن��ف�����س��ي��ة  امل�����س��ك��الت 
ان��غ��الق  �شمته  م��ا  نتيجة  ال��ط��ال��ب��ة  ل��ه��ا 

املجتمع.
و�سددت على �سرورة تفعيل برنامج 
ال��ري��ا���س��ة ال��ب��دن��ي��ة يف م��وؤ���س�����س��ات تعليم 
النوع  تبني  على  التاأكيد  م��ع   « ال��ب��ن��ات، 
املنا�سب من الريا�سة خل�سو�سية املراأة«.  
قائلة  الريا�سة  فوائد  وا�ستعر�ست 
التغلب  اإل���ى ح��د كبري يف  ت�شاعد  »اإن��ه��ا  
كالك�سل،  ال�سحية  الأمرا�ض  بع�ض  على 
والبدانة، حيث  الن�شاط،  وال�شعف وقلة 
ت�����س��اع��د ال��رتب��ي��ة ال��ب��دن��ي��ة ع��ل��ى جتديد 

الن�شاط وتفريغ الطاقات«.

مسألة خالفية
وم�������س���ك���ت ����س���ب���اح الأ������س�����م�����ري، ط��ال��ب��ة 
ال��و���ش��ط،  م���ن  ال��ع�����ش��ا  اأدب،  م��اج�����ش��ت��ري 

آفاق تستطلع
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الريا�سة  برامج  تبني  م�ساألة  اأن  موؤكدة 
يف موؤ�س�سات تعليم البنات خالفية، داعية 
ط��ريف ال��ن��زاع اإل��ى اح���رتام وجهة النظر 

املخالفة.
راأيها  الأ���س��م��ري   �سباح  تخف  ومل 
قالت  حيث  للربنامج  امل��وؤي��د  ال�سخ�سي 
جدا  مهمة  البدنية  الريا�سة  اأن  »اأرى 
ت�����س��اع��د ع��ل��ى تن�سيط  ب��ح��ي��ث  ل��ل��ف��ت��ي��ات 
التح�شيلي،  والن�شاط  الدموية  ال���دورة 
الطالب  ت�ساعد  اخلفيفة  الريا�سة  لأن 
والطالبة على ال�ستيعاب اأكرث،  ولكنني 
اأرف�ض اللب�ض اخلاد�ض للحياء يف املالب�ض 
الريا�سيات  بع�ض  وتعميم  الريا�سية، 
ال���ت���ي ل ت��ل��ي��ق ب��ال��ف��ت��اة، ف��ل��و اق��ت�����س��رت 
ال��ري��ا���س��ة ال��ب��دن��ي��ة ل��ل��ب��ن��ات يف امل��دار���ض 
ب��امل�����س��ي وال���ه���رول���ة وب��ع�����ض ال��ري��ا���س��ات 
الألعاب  لنطاق  تخرج  ل  التي  اخلفيفة 

الذكورية، فهذا اأف�سل«. 
واأم������������ا ن��������وف ق�������را��������ض، م���وظ���ف���ة 
ال�سابقة  الآراء  خالفت  فقد  باجلامعة، 
وا���س��ف��ة اع��ت��م��اد م���ادة ال��رتب��ي��ة البدنية 
ل���ل���ف���ت���ي���ات مب���خ���ط���ط ت���خ���ري���ب���ي ت���رب���و 
مف�سدته على امل�سلحة، وقالت دون تردد 
»ف��ي��ه ن���زع ل��ل��ح��ي��اء م��ن ال��ط��ال��ب��ات، ول��ه 
اأن  ماآرب اأخرى لن تظهر لنا الآن« دون 

تف�سل القول يف تلك املاآرب.
وعاتبت اجلهات املعنية على اإهمال 
ما �شمته باالأهم واالن�شغال مبو�شوعات 
ال��رتب��ي��ة  م����ادة  اإدراج  م��ث��ل  م��ه��م��ة  غ���ري 

البدنية يف مناهج البنات.
وف��ي��م��ا ي��ب��دو راأي�����ا و���س��ط��ي��ا، ق��ال��ت 
»لي�ست  عليا  درا�سات  طالبة  �سالح،  اأم��ل 
اأح��دا  اأن  اأظ��ن  فال  الريا�سة،  يف  امل�سكلة 
ع��دم احل��رك��ة من  ذل���ك، لأن  يخالف يف 
وه��و مف�سدة ظاهرة ل  الع�سر  اأم��را���ض 
يقرها ال�سرع. اإمنا امل�سكلة  تكمن يف كيف 

�ستتم ريا�سة البنات وباأي الو�سائل.
ال���ت���خ���وف احل���ا����س���ل ي��خ�����س��ى م��ن 
انحراف الأمور. ووجود تفاخر باللبا�ض 
الأحذية  يف  العاملية  وامل��ارك��ات  الريا�سي 
ال��ري��ا���ش��ي��ة وال��ب��ن��اط��ي��ل وال���ت���ي ���ش��ريت. 
امل�شاألة لي�شت ريا�شة فقط. ما يجري يف 
اأخالقية  غري  اأم��ور  من  البنني  مدار�ص 
يف ح�س�ض الريا�سة �سينتقل ب�سكل اأ�سواأ 

ملدار�ض البنات«.

مديرات ومعلمات
تلقى م�شاألة ريا�شة البنات ترحيبا كبريا 
م��ن ق��ب��ل م���دي���رات وم��ع��ل��م��ات امل���دار����ض، 
ال��الت��ي ات��ف��ق��ن ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ري��ا���س��ة، 
ك��وادر  يتطلب  التنفيذ  اأن  اإل���ى  واأ���س��رن 

مهياأة ورمبا تقبال جمتمعيا.
وثانوية  متو�سطة  م��دي��رة  وق��ال��ت 
ح�س�ض  »�ستكون  ال�����س��اأن  ه��ذا  يف  ال���روغ 
ال���ري���ا����س���ة ال���ب���دن���ي���ة ب���دي���ال حل�����س�����ض 

الن�شاط االأ�شبوعية.
اإل��ى  لتطبيقها  الفكرة  حتتاج  وق��د 
ومرافق  و�ساحات  للتنفيذ،  مهياأة  ك��وادر 
خا�سة، والأهم من ذلك تقبل الفكرة من 
والطالبات  االأم��ور  واأولياء  املجتمع  قبل 

اأنف�سهن«.
وحت����دث����ت ع����ن اإي����ج����اب����ي����ات ت��ب��ن��ي 
اأب��دت  لكنها  للبنات،  ال��ري��ا���س��ة  ب��رن��ام��ج 
لنف�سيات  ان��ه��ي��ار  ح����دوث  م���ن  ت��خ��وف��ه��ا 
قدرتهن  ع���دم  نتيجة  ال��ط��ال��ب��ات  بع�ص 
ع��ل��ى ت��وف��ري امل�����ش��ت��ل��زم��ات ال���الزم���ة من 

مالب�ض ونحوها.
اإيجابياتها:  وقالت »قد يكون من 
اإخ����راج ال��ط��ال��ب��ات م��ن اجل���و ال��درا���س��ي 
واالأن�شطة الروتينية اإلى ن�شاط حركي 
الكامنة.  طاقاتهن  اإخ��راج  على  ي�ساعد 
وما اأخ�ساه هو اأن  يحدث ك�سر لأنف�ض 
ب��ع�����ص ال��ط��ال��ب��ات ن��ت��ي��ج��ة ع���دم ت��واف��ر 
املادة  متطلبات  لتوفري  مادية  اإمكانات 
اإ���ش��اف��ة  م��ن م��الب�����ص معينة وغ���ريه���ا، 
يرف�سن  ق��د  ال��ط��ال��ب��ات  بع�ض  اأن  اإل���ى 

تعليم  م��وؤ���س�����س��ات  ت��ب��ن��ي  اأن  م��ن ج����دة، 
قيمة  فكرة  البدنية  للريا�سة  البنات 
وتقوية  ج�سدية  ن�ساطات  م��ن  فيها  مل��ا 
ل��ل��ذه��ن، واأي�����س��ا ت��ع��ن ال��ري��ا���س��ة على 
اإنقا�ص الوزن وحتريك الدورة الدموية 
يف ج�سم الإن�سان وتبعد اخلمول الذي 

يالزم الفتيات يف فرتة ال�سباح«.
اأم  �سماح  اأي����دت   ذات���ه،  ال�سياق  يف 
الفكرة من  الدمام،  دان��ة، ربة بيت من 
ح��ي��ث امل����ب����داأ ل��ك��ن��ه��ا ا����س���رتط���ت وج���ود 
يتنا�سب  مل��ا  وم��درو���س��ة  وا�سحة  خطط 

مع الفتيات.
و�سرحت اأكرث قائلة »اأق�سد البعد 
مبا  واالل��ت��زام  العنيفة،  الريا�شات  عن 
يتنا�سب مع عاداتنا من لبا�ض حمت�سم 
اإلى �شاالت جمهزة  و غريه، باالإ�شافة 
ومنهج هادف ورعاية طبية تكون على 

اأمت ال�ستعداد لأي اإ�سابة طارئة«.
اإلى توفري مدربات  دانة  اأم  ودعت 
متمكنات، وح���ذرت يف ال��وق��ت ذات��ه من 
املواد  اإل��ى معلمات  الأم��ر  اإ�سناد  يتم  اأن 

االأخرى  لتغطية العجز.
خ��م��ي�����ض  م����ن  و�����س����ن،  اأم  وب���ي���ن���ت 
م�سيط، اأن �سعادتها بالقرار ل تو�سف، 
واأ�����س����اف����ت » ال���ري���ا����س���ة مت����د ب��ن��ات��ن��ا 
ال�شباح  كانت من  اإذا  بالن�شاط خا�شة 
بالف�سل  ينمن  معظمهن  اإن  اإذ  الباكر 
الأن����ه����ن حم�����روم�����ات م����ن ال���ت���ج���دي���د. 
املادة �شت�شيف الكثري للطالبات  وهذه 

واأكدت املعلمة زهراء اآل ظافر، من 
الريا�سة  اأن  ع�سرة،  الثامنة  املتو�سطة 
باتت �سرورة للفتيات، لكونها توؤدي اإلى 
زيادة كفاءة اجلهاز الدوري والتنف�سي، 
احلركة  نق�ض  اأم��را���ض  منع  يف  وتفيد 
وال�سمنة  ال�سراين  ت�سلب  يف  املتمثلة 
واآلم الظهر والعمود الفقري، كما تقلل 
ن�سبة الدهون والكولي�سرتول يف الدم. 

ج��اء  ال����ق����رار  اأن  »اأرى  واأردف��������ت 
املطالبات من  ك��رة  رغ��م  متاأخرا ج��دا 
ق��ب��ل ال���رتب���وي���ن وامل��ه��ت��م��ن ب��ال�����س��اأن 
ال�����س��ح��ي ل��ل��م��راأة. مل ي��ك��ن اإل ل��وج��ود 
خم������اوف ل���دي���ه���م ل اأ����س���ا����ض ل���ه���ا م��ن 
اجتماعية  معظمها  يف  وه���ي  ال�����س��ح��ة 
املنع  اأدل��ة �سرعية توؤكد  اإلى  ول ت�ستند 

والتحرمي«.

رأي األمهـــات
البيوت  ورب��ات  الأمهات  وعرب عدد من 
ع��ن ارت��ي��اح��ه��ن لإق�����رار م����ادة ال��رتب��ي��ة 
البدنية للبنات. وقالت عائ�سة اإبراهيم، 
رب����ة  ب��ي��ت م��ن اأب���ه���ا، »ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ق��رار 
للبنات  البدنية  الريا�سة  برنامج  فتح 
اأرى  املقبل،  الدرا�سي  العام   باملدار�ض، 
اأنه قرار �سائب ولكنه ل يكفي لتحقيق 
التنفيذ  ي�ساحب  مل  اإن  منه  ال��ف��ائ��دة 
ت�����ش��ج��ي��ع ل��ل��ف��ت��ي��ات ع���ل���ى اال����ش���ت���م���رار 

مبمار�شة الريا�شة يف املنزل اأي�شا«.
بيت  ربة  اأحمد،  رو�سة  واأو�سحت 

وات����ف����ق م��ع��ه��ا م���ب���دئ���ي���ا، ك����ل م��ن 
الطالبة املها القحطاين وخلود دعي�ض 
امل��ان��ع ح��ي��ث ق��ال��ت��ا اإن »ال��ري��ا���س��ة تعد 
�شحة للج�شد وتفيد العقل وتقلل من 

ن�سبة الدهون يف الدم و اجل�سم«. 

آراؤهم
ومل تختلف الفكرة عند الرجال الذين  
و�سع  يغفلوا  اأن  دون  ب��ال��ق��رار  رح��ب��وا 

ا�ستثناءات تنا�سب خ�سو�سية املراأة.
وق����ال اأ���س��ت��اذ ال��ري��ا���س��ة ال��ب��دن��ي��ة 
الربامج  م�سرف  البتدائية  للمرحلة 
الريا�سية بنادي احلي بالوادين تركي 
مهمة  ع��ام  ب�سكل  »الريا�سة  الب�سامي 

لكال اجلن�سن.
وم����ن وج���ه���ة ن���ظ���ري ف�����اإن اإق�����رار 
قرار  للبنات  املنا�سبة  البدنية  الرتبية 
البتدائية  للمرحلة  وخا�سة  منا�سب 
ال��ت��ي حت��ب امل����رح وامل��ت��ع��ة وت��ك��ر فيها 
ح�����الت ال�����س��م��ن��ة امل���ف���رط���ة«. واأ����س���اف 
املتو�سطة  للمرحلتن  بالن�سبة  »اأم����ا 
اخلفيفة  الريا�شات  فرمبا  والثانوية 
�سد  واأن���ا  تنا�سبهن.  ق��د  مثال  كامل�سي 
الريا�سة العنيفة التي ت�سر بالفتيات«.
الأملعي، معلم تربية  ويرى �سالح 
جدا  مهم  مطلب  الريا�سة  اأن  بدنية، 
اأم غ��ريه��ن و«ب���ال���ذات  ����ش���واء ل��ل��ن�����ش��اء 
ل��ل��ف��ئ��ات ال�����ش��ن��ي��ة ال�����ش��غ��رية. واالأه�����م 
الثقافة  اإي�����س��ال  كيفية  ك��ل��ه  ه���ذا  م��ن 

الريا�سية لكل اأ�سرة«.
اأما ظافر ال�سهري، معلم باملرحلة 
فيقول  م�����س��ي��ط،   بخمي�ض  امل��ت��و���س��ط��ة 
مع  جتاوبا  ياأتي  وا�سع  ترحيب  »هناك 
وتثقيفية  و���س��ح��ي��ة  ت��رب��وي��ة  ح���اج���ات 

للطالبات يف مدار�ض البنات.
م��ه��م��ا ي���ك���ن الأم��������ر، ف����اأن����ا ل�����س��ت 
مبالغا  ح��م��ا���س��ة  ه��ن��اك  لأن  متحم�سا 
مع  اأميل  اأج��دين  الطرفن.  من  فيها 
ال��ب�����س��ط��اء ال���ذي���ن ي���ذع���ن���ون. وه�����وؤلء 
اإذعانهم  نظري  لهم  ي�شرف  اأن  اأمتنى 
وت��ق��ب��ل��ه��م ل���الأم���ر ت��ط��ب��ي��ق��ا وت��ن��ف��ي��ذا 
للقرار. اأي اأن ي�سرف لهم بدل مالب�ض 
اإل  ل��ه��م  ل��ي�����ض  ه�����وؤلء  ري��ا���س��ي��ة. لأن 

التنفيذ«.
وت��اب��ع »ق��د ي��ب��دو امل��و���س��وع نكتة! 
لكن اأرجو من اجلميع النظر اإلى حال 
املجتمع ال���ذي ي��ع��اين م��ع ك��ل ج��دي��د. 
جت�����ده ي��ت��ق��ب��ل اجل����دي����د ب���ع���د رف�����ض 

طويل«.
وت�ساءل ال�سهري عما اإذا كان اإدراج 
مناهج  �سمن  البدنية  الريا�سة  م��ادة 
ال���ب���ن���ات ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة ن��ح��و اله��ت��م��ام 
ب�سحة الفتاة لت�سبح اأما �ساحلة تربي 
وح�سن  ال�سحي  ال��وع��ي  على  اأب��ن��اءه��ا 
الخ��ت��ي��ار ال��غ��ذائ��ي، اأو جم���رد اإ���س��اع��ة 
وقت واإثقال لكاهل الأ�سرة باملزيد من 

املتطلبات.
�سعيد، طالب  وقال ح�سام حممد 
اخلرب،«اأنا  يف  الثانوي  الثالث  بال�سف 
لأنها  للبنات  البدنية  الريا�سة  اأوؤي���د 
للتخل�ض  وتعد عالجا طبيعيا  �سحية 
بتخ�سي�ض  اأن�سح  ولكني  ال�سمنة  من 
يتنا�سب مع  ال��ري��ا���س��ة  م��ن  ن��وع معن 

الفتاة«.
واأع���������رب اأح����م����د ال�����زه�����راين م��ن 
ال���دم���ام ع���ن ت��اأي��ي��ده ل��ري��ا���س��ة ال��ف��ت��اة 
راأي��ه  معلال  ر�ساقتها،  على  للمحافظة 
بن  منت�سرة  اأ���س��ب��ح��ت  »ال�سمنة  ب����اأن  
قلة  ب�سبب  الن�ساء  م��ن  اأك���رث  الفتيات 
احلركة والك�سل وعدم بذل اأي جمهود 

حتى يف املنزل«. 
وذه�����ب ع��ب��د اهلل ب���ن ط���ال���ب اإل���ى 
ال���ق���ول ب�����اأن ري��ا���س��ة ال���ف���ت���اة  ل ت�سر 
بالفتيات  خ��ا���ص  ���ش��يء  الأن���ه  باملجتمع 
ومدار�سهن  تعليمهن  اأماكن  يف  وُتفعل 

املغلقة«.

اإما  تتعلق  لأ�سباب  الريا�سية  الأن�سطة 
بعدم مالءمة اأج�شامهن وعدم رغبتهن 
يف اإظهارها اأمام زميالتهن واإما ب�سبب 
عدم قدرتهن على مواكبة غريهن من 
غالية،  ريا�شية  مالب�ص  اق��ت��ن��اء  حيث 

مما ي�سعهن يف حرج و�سيق«.
وق�����ال�����ت ن��������وال ط�����ال�����ع، اإداري����������ة 
الريا�شة  »اإن  باأبها  البنات  مبتو�شطة 
اأي هي  بناء فكر وروح وج�سد،  البدنية 
تهيئة فكرية وذهنية وروحية ومهنية. 
وم�����اورد يف احل���دي���ث »ع��ل��م��وا اأولدك�����م 
مل  اخليل«  ورك��وب  وال�سباحة  الرماية 
الأن��ث��ى،  دون  ل��ل��ذك��ر  تف�سيل  ف��ي��ه  ي���رد 
وال��دي��ن الإ���س��الم��ي يبني ال��ف��رد يف كل 

اجلوانب دون متايز«.
واخ��ت��ت��م��ت ق��ائ��ل��ة »���ش��ع��دت ك��ث��ريا 
بفتح برنامج الريا�سة البدنية ل �سيما 
يف  حرجة  عمرية  فئة  مع  اأتعامل  واأن��ا 

املدر�سة وهي املرحلة املتو�سطة«.
ا�شتح�شنت  ذل��ك،  ع��ن  بعيد  وغ��ري 
امل��ع��ل��م��ة اأ����س���م���اء الأمل����ع����ي اإق�������رار م���ادة 
ال��رتب��ي��ة ال��ب��دن��ي��ة ل��ل��ب��ن��ات  ح��ي��ث قالت 
»لكوين معلمة األحظ ازديادا يف  اأوزان 
الطالبات اإذا ما قورنت باأعمارهن وذلك 
والإكثار من  اجلاهزة   الوجبات  ب�سبب 

ال�سكولته.
اأرف�ض  اأرحب بهذا القرار ولكنني 
جتاوز احلدود يف الزي الذي ل يتنا�سب 

مع احل�سمة املطلوبة«. 

م���ن ح��ي��ث ال��ت��ح�����س��ي��ل ال��ع��ل��م��ي وت��ب��ث 
احلما�شة يف نفو�شهن و�شيدب الن�شاط 
يف اأج���������س����اده����ن ط�������وال ف�����رتة ال���ي���وم 

الدرا�سي«.
قالت   الريا�سية،  امل��الب�����ض  وع��ن   
»���ش��اأوف��ره��ا ل��ب��ن��ات��ي مب���ا ي��ت��ن��ا���ش��ب مع 
وطبيعة  ف��ت��ي��ات  ب�سفتهن  طبيعتهن  

تكوينهن اجل�سدي«. 

الطالبات
الريا�سة  الطالبات  م��ن  ع��دد  واع��ت��رب 
اأم������را م��ه��م��ا ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال�����س��ح��ة 
وال��ت��ح�����س��ي��ل ال��ع��ل��م��ي اأي�����س��ا، م��ا يبدو 
»العقل  ال�شهرية  املقولة  اإل��ى  ا�شتنادا 

ال�سليم يف اجل�سم ال�سليم«. 
وق�����ال�����ت رن����ي����م حم����م����د، ط��ال��ب��ة 
�سعيدة  »اأن��ا  باأبها،  املتو�سطة   باملرحلة 
ن�����س��اط��ا  ذل����ك  امل���واف���ق���ة لأن يف  ب���ه���ذه 
والبعد  للدرا�شة  وت�شجيعا  للطالبات 

عن الروتن اململ«.
وبداأت فطمة النهدي الكالم من 
حيث وقفت زميلتها فقالت » الريا�سة 
ر�ساقتنا  على  املحافظة  على  ت�ساعدنا 
اأثناء فرتة املراهقة وال�سباب.  وخا�سة 
والبد اأن تكون املدر�شة م�شدر ت�شجيع 
ال تعقيد  بالن�شبة للطالبات. الت�شجيع 
على تخفيف الوزن. كما اأننا �سنحر�ض 
على عدم التغيب و�ست�ساعدنا الريا�سة 

على الرتكيز«.

إشادات بإقرار الرياضة
ضمن مناهج الطالبات

في المملكة
اتفاق مجتمعي

على ضرورة تقنين
رياضة الفتيات
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حوارات

حنان سرهيد األحمري

ح�سلت على درجة �لبكالوريو�ص يف 
�الأدب �الإجنليزي من كلية �لبنات 

بجدة، ثم توجهت لدر��سة �الإعالم، 
ما �سر هذ� �لتحول؟

كان حلما الزمني  الأن��ه  حتولت لالإعالم 
ط������وال ع���م���ري، ول���ك���ن ظ������روف ح��ي��ات��ي 
منعتني من اأن اأتخ�س�ض واأعمل فيه من 
البداية، وعند اأول فر�سة �سانحة توجهت 
لالإعالم واإن اأتت الفر�سة متاأخرة  فاإنها 

جاءت لأحقق طموحي و�سغفي بالكتابة.
عملت مذيعة ومعدة بر�مج 

ومنتجة، فاأين جتدين نف�سك
وهل �أفادتك جتربة �لتنقل

بني �ملحطات؟
دبي  م��ن مدينة  الإع��الم��ي  ب���داأت عملي 
وان��ط��ل��ق��ت م��ن ق��ن��اة الق��ت�����س��ادي��ة حيث 
عملت يف البداية حمررة يف ق�سم الأخبار 
اإل����ى ج��ان��ب اإع�����داد وت���ق���دمي ب��رن��اجم��ن 
هما »اجتاه ال�سوق« و »املراأة وال�ستثمار« 
وهي بداية منحتني الكثري من اخلربات 
واأت���اح���ت يل ف��ر���ش��ة ال ت��ت��اح ل��ك��ث��ري من 
ال���ت���ل���ف���زي���ون.  ل���ل���ع���م���ل يف  ال����ط����احم����ات 
وق����د ا���ش��ت��غ��رق��ت ه����ذه ال��ت��ج��رب��ة ق��راب��ة 
من�سب  اإل���ى  خاللهما  العامن، و�سلت 

وه��ذه  االأخ���ب���ار،  ق�شم  يف  حت��ري��ر  رئي�شة 
ومركزا  مكثفا  دبلوما  اأعتربها  البداية 
ق�سم  وخا�سة يف  التلفزيوين  الإع��الم  يف 
املتكاملة(،  الإعالمية  )املدر�سة  الأخبار 
حيث تعلمت منها كتابة اخلرب والتقارير 
وال���رتج���م���ة ال�����س��ري��ع��ة وب����ن����اء ال��ن�����س��رة 
للمحللن  الأ���س��ئ��ل��ة  واإع�����داد  الإخ��ب��اري��ة 
التخ�س�سات،   خم��ت��ل��ف  م���ن  واخل������رباء 
اإلى فن ا�سطياد  اخلرب وتدريب  اإ�سافة 

احل�ض ال�سحفي لدي.
ان��ت��ق��ل��ت ب���ع���ده���ا اإل������ى ال��ت��ل��ف��زي��ون 
ووا�سلت عملي يف ق�سم الأخبار واكت�سبت 
ال��ت��ي  امل���ون���ت���اج  ك��ع��م��ل��ي��ة  م���ه���ارات  فنية  

فرضت اإلعالمية مها الســراج نفســها بصفتها إحدى رائدات العمل اإلعالمي في الســعودية مستفيدة من شــخصيتها التي جمعت بين المواهب اإلعالمية 
المتعددة  والثقافة الواســعة. وبحديث لم يخل من الحســرة، حصرت الســراج ســلبيات اإلعالم الســعودي في  كيفية التعامل مع اإلعالمية المحترفة، وفي 
عدم فهم الفرق بينها وبين من جاء إلى اإلعالم دون احتراف، إضافة إلى محدودية فرص اإلعالمية، مشيرة إلى أن األمور تسير بالمحسوبيات وصلة القرابة 

والشللية، مؤكدة أن المشهد اإلعالمي بشكل عام يحتاج إلى  كثير من التطوير والتغيير والتجديد.

اإلعالمية مها السراج:
اإلعالم السعودي محركاته المحسوبية

وصلة القرابة والشللية

منحتني بعدا اأكرب يف العمل التلفزيوين 
وكذلك عمل اجلرافيك.

ومل يكن العمل �سهال على الإطالق  
نختربه يف حياتنا  �سيء �سعب  كل  ولعل 
اأك����رث.  ي��دف��ع��ن��ا لأن ن��ح��ب��ه ون��ت��ع��ل��ق ب���ه 
ف�سعوبة العمل الإعالمي  تقابلها متعة 
ل�سحذ  امل�ستمر  والتحدي  اليومي  التعلم 

الطاقات الإبداعية اإلى اأق�سى حدودها.
ال�سعبة  البدايات  اأن تلك  راأيي  ويف 
التي  ه��ي  الإع��الم��ي  العمل  اح���رتاف  يف 
ت�سكل �سخ�سيتنا الإعالمية لحقا وهذا 

بال�سبط ما حدث معي.
فالتجربة بكل زخمها، حولتني اإلى 

�سخ�سية احرتافية مهنيا، كما اأن العمل 
الإعالمي اإن مل  ي��وؤد ب�سكل اح��رتايف، ل 
ي��ع��د ع��م��ال م��ت��ك��ام��ال، وك���ل م��ا م���ررت به 
اأع����ده خ����ربات ت��راك��م��ي��ة وت��ك��ام��ل��ي��ة، لأن 
اأن  ميكن  ول  الأخرى   تكمل  مرحلة  كل 
واح��د  بعن�سر  الإع��الم��ي  العمل  يكتمل 
ناق�سا  �سيكون  ب��ه��ذا  ف��ه��و  عن�سرين  اأو 
نف�شي  اأعترب  فاأنا  لهذا  متكامل.   وغ��ري 
اأك��م��ل��ت ن�سابي م��ن احل��رف��ة الإع��الم��ي��ة 
ال���ت���ل���ف���زي���ون���ي���ة ب��ج��م��ع��ي ب����ني م����ه����ارات 
خمتلفة، اكتملت و�سكلت عندي �سخ�سية 
اأداء احلرفة برباعة  اإعالمية قادرة على 

كافية.

ك��م��ا اأن و����س���ويل اإل����ى ال�����س��ا���س��ة مل 
ي��ك��ن خ��ال��ي��ا م��ن اخل����ربات وه���ذا اأع��ت��ربه 
اأف�سل ما حدث معي، فاأنا املعدة واملقدمة 
وامل��ن��ت��ج��ة وامل��ن��ف��ذة، واأن����ا اأي�����ش��ا امل��ح��اورة 
اأن  اأنها لن تنجح دون  اجليدة التي تعلم 
على  القدرة  مينحها  ثقايف  بزخم  تت�سلح 
ومع  معقدة  تلفزيونية  ح����وارات  اإج����راء 

�شتى ال�شخ�شيات ويف كل املجاالت.

�عتربت برناجمي »�سعوديات 
يف �لقمة« و »عرفتي مها« نقطة 

مهمة وفا�سلة يف م�سرية ن�ساطك 
�الإعالمي، ملاذ�؟

اأعتربه  ل  القمة«  يف  »�سعوديات  برنامج 
ن��ق��ط��ة حت���ول  يف م�����ش��واري االإع���الم���ي، 
امل�شاهد  تعريف  يف  حت���ول   نقطة  واإمن���ا 
ال�������ش���ع���ودي مب��ه��ا ال�������ش���راج، ح��ي��ث اإن��ن��ي 
ط��وال عملي يف القنوات واأن��ا يف دب��ي، مل 
ال�سعودية  يف  م�ساهدة  »الآن«  لقناة  يكن 
الآن يف وقت عر�ض  تلفزيون  كان  لذلك 
مب�شاهدة  يحظى  القمة«  يف  »�شعوديات 

عالية.
ول���ع���ل ه�����ذا ال���ربن���ام���ج  ك�����ان اأح����د 
اأ�شباب حتول امل�شاهد ال�شعودي لتلفزيون 
هي  يل  بالن�سبة  التحول  ونقطة  »الآن« 
ع��م��ل��ي يف ال��ق��ن��اة ال��ث��ق��اف��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة، 
والكتابة  بالقراءة  متعلقة  �سخ�سية  فاأنا 
�شتى  اهتمامات كبرية يف  ول��دي  االأدبية، 

اأنواع الفنون والآداب.
ل��ه��ذا ا���س��ت��غ��ل��ل��ت ع��م��ل��ي يف ب��رن��ام��ج 
»�سباح الثقافية« يف التعرف على امل�سهد 
الثقايف ب�سكل عام يف ال�سعودية من خالل 
لقاءاتي املتعددة مع اأقطاب اأدبية وفنية، 
الأمر الذي كنت اأعتربه نزهة يف حدائق 
وتفتح  حلقة  ك��ل  عبريها  متنحني  غناء 

يل اآفاقا اأو�سع يف عامل الفن والأدب. 
اأما برنامج »عرفتي مها« فهو مهم 
جدا لطبيعته املختلفة عن بقية الربامج، 
واإنتاجي  واإع����دادي  فكرتي  م��ن  اأن���ه  كما 

اأي�سا.
ف���ت���ج���رب���ة االن����ت����ق����ال م�����ن ت��ق��ري��ر 
لتقرير ب�سكل ميداين، منحت الربنامج 
�شريعة  حركة  له  واأ�شافت  كبريا  تنوعا 
وق���دم���ت م���ن خ���الل���ه ل��ل��م�����س��اه��د وج��ب��ة 
اأعتربه  واأن���ا  د�سمة،  واجتماعية  ثقافية 
م��ن ال���ربام���ج امل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي ت��خ��رج عن 

الإطار التقليدي. 

مباذ� يجب �أن تتحلى
�الإعالمية �ملبتدئة؟

جدا  كبري  اإعالمية،  اأو  اإع��الم��ي  م�شمى 
خرب  م���ن  ع��ل��ى  اإال  ي��ط��ل��ق  اأن  ي��ج��ب  وال 

العمل الإعالمي من جميع جوانبه.
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حوارات

الوصول عن طريق 
الواسطة لن 
يجدي.. والسقوط 
من القمة موجع

القناة الثقافية 
نقطة تحول..
و »سعوديات في 
القمة« قدمني 
للمشاهدين

متمكنة  �سحفية  هي  فالإعالمية 
ب������داأت ب��ت��ع��ل��م ك��ت��اب��ة اخل����رب ال�����س��ح��ف��ي 
فرقا  هناك  لأن  والإذاع����ي،  التلفزيوين 
كبريا يف �شياغة اخلرب لكل من املجاالت 
الإع��الم��ي��ة ال��ث��الث��ة، اإ���س��اف��ة اإل��ى نقطة 
م��ه��م��ة ج����دا اأع���ت���ربه���ا م��ف�����س��ل��ي��ة فيما 

يخ�ض العمل الإعالمي.
تعترب  وامل���ق���روءة  الكتابية  فاللغة 
�سخ�سية  اأي  تقييم  يف  اأ�سا�سيا  عن�سرا 
ترغب يف دخول املجال االإعالمي،  فكيف 
اإعالميا وهو ل  اأو ال�سابة  ي�سبح ال�ساب 
التي متكنه من  اللغوية  املهارات  ميتلك 
تقدمي اأو كتابة �سيناريو اأو ن�سرة اأو خرب 

اأو تقرير اأو برنامج.
اأالحظه  لالأ�شف يف كثري  وه��ذا ما 
من خريجي االإعالم لدينا اأو حتى ممن 
يعملون الآن يف الإع��الم، وهو اأمر يوؤثر 
ع��ل��ى م�����س��ت��ق��ب��ل الإع������الم ل��دي��ن��ا خ��ا���س��ة 
اأن ه����وؤلء ه��م م��ن ���س��ي��ق��ودون اإع��الم��ن��ا 

م�ستقبال.
 الأم�����ر الآخ�����ر ال����ذي اأج�����ده مييز 
االإع���الم���ي���ة هو  ال��رغ��ب��ة ال�����ش��ادق��ة يف 
لأن  ب��ال��ت��دري��ج،  ال�سلم  و���س��ع��ود  التعلم 
اأو  الوا�سطة  طريق  عن  للقمة  الو�سول 
بو�شائل اأخرى لن يجديها ولن مينحها 

الحرتام والتقدير.
ف����الإع����الم م��ه��ن��ة ت��ك�����س��ف اجل��ه��ل��ة 
القمة  م��ن  وال�����ش��ق��وط  اخل���ربة  وقليلي 
موجع والعودة للبداية لن تكون ناجحة 
لأن من ي�سقط اأمام اجلمهور ي�سقط كل 
�سيء معه واأول ما ي�سقط هو امل�سداقية 
والثقافة  بالعلم  الت�سلح  اإن  والح���رتام. 
ت�شخري  يقت�شي  وامل���ه���ارات،  واخل����ربات 
ون�سيحتي  وللتعلم،   للطموح  النف�ض 
اأف�سل  عن  تبحث  اأن  الإعالمية  لل�سابة 
م�����س��ادر ال��ت��ع��ل��م ل��ت��ب��داأ م�����س��واره��ا منه 
ول��ت��ق��راأ ك��ث��ريا، وت��ب��ح��ث ك��ث��ريا وت��ط��ور 

مهاراتها با�ستمرار.

�إلى �أين و�سلت �ملر�أة �ل�سعودية
يف جمال �الإعالم؟

رغم اأن املراأة ال�شعودية لها جتربة كبرية 
امل�سهد  لهذا  مراقبتي  ف��اإن  الإع���الم،  يف 
ال��ذي وق��ع على  الظلم  تعك�ض يل م��دى 

اإعالمياتنا ال�سعوديات.
القا�شي  املجتمع  فاإلى جانب  حكم 
يف تقييمه لعمل املراأة يف الإعالم، هناك 
احتكرت  التي  الذكورية  ال�سلطة  اأي�سا 
الإع��الم��ي  امل�سهد  الأم��ام��ي��ة يف  امل��ق��اع��د 
وب��ق��ي��ت  ت��خ�����س��ي�����ض،  ع����ام ودون  ب�����س��ك��ل 

اإعالمياتنا مكانك �سر.
 وحاليا اأ�شتطيع اأن اأقول اإن تغيريا 
ال�شحفي،  امل��ج��ال  يف  خا�شة  ي��ح��دث  م��ا 
التلفزيوين  ال��ع��م��ل  �سعيد  ع��ل��ى  ول��ك��ن 
عن  تبحث  ال�سعودية  الإع��الم��ي��ة  بقيت 
مكان لها وهذا ما يربر جلوءها لقنوات 
اإل���ى  اأدري  ول  ف��ي��ه��ا.  ل��ل��ع��م��ل  ف�����س��ائ��ي��ة 
على  التلفزيونية  الإعالمية  تبقى  متى 
دول  اإل��ى  لو نظرنا  لأننا  امل�سهد،  هام�ض 
ف��ي��ه��ا احت����ادات  ع��رب��ي��ة جم����اورة �شنجد 

ملتقيات  م��ن��ه��ا  ت��ن��ط��ل��ق  ل���الإع���الم���ي���ات، 
وور���ض عمل وم��وؤمت��رات وكلها ت�سب يف 

�سالح تطوير املهارات الإعالمية.
هناك اأي�سا احتفاء بالإعالميات يف 
دول عربية جماورة، ويف املقابل نحن هنا 
نخجل من العمل االإعالمي ونتحرج الأن 

املجتمع يدفعنا لهذا.

ما د�فعك لتاأ�سي�ص �سركة �الإنتاج 
ومن �ساندك و�سجعك،

وهل تعتقدين �أنك جنحت
يف هذ� �ملجال ؟

م���ا دف��ع��ن��ي ل��ت��اأ���س��ي�����ض ���س��رك��ة اإن���ت���اج، هو 
برنامج  اإنتاج  ت�سلمت  �سركة  مع  تعاملي 
يل، وك������ان ت��ع��ام��ل��ه��م م���ع���ي خ���ال���ي���ا م��ن 
الح��رتاف��ي��ة وال��ع��م��ل ك���ان جت��اري��ا ج��دا، 
حيث مل يكن يهمهم اإل الرتقاء بال�سورة 
االإنتاجية  العملية  ي��دف��ع  م��ا  بتوفري  اأو 
لتكون يف اأع��ل��ى ج���ودة. ل��ه��ذا ح��ن ب��داأت 
العمل على برنامج »عرفتي مها« ترك يل 
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حرية اختيار ال�شركة املنتجة، فقررت اأن 
برناجمي  لأنتج  اخلا�سة  �سركتي  اأوؤ�س�ض 
فهو  الإنتاج يف بالدنا،  �سوق  اأما  بنف�سي. 
ككل �سوق يحتكره الرجل وت�سيطر عليه 
اأمور كثرية مل تنا�شبني قط، لهذا وجدت 
اأقرر  برناجمي،  من  النتهاء  بعد  نف�سي 

عدم ال�ستمرار يف العمل الإنتاجي.

ما �ل�سلبيات �لتي و�جهت
مها �ل�سر�ج يف �الإعالم؟

ما واجهته من �سلبيات يف الإعالم  داخل 
التعامل  كيفية  يف   ينح�سر  ال�سعودية 
مع الإعالمية املحرتفة، ويف عدم فهم 
ال��ف��رق بينها وب���ن م��ن دخ���ل الإع���الم 
دون اح����رتاف، اإ���س��اف��ة اإل���ى حم��دودي��ة 
االأم��ور  ت�شري  حيث  االإعالمية،  فر�ص 

باملح�سوبيات و�سلة القرابة وال�سللية.
وامل�����س��ه��د الإع����الم����ي ب�����س��ك��ل ع��ام 
والتغيري   التطوير  م��ن  لكثري  يحتاج 
االأم���وال  م��ن  الكثري  و�شخ  والتجديد 

على برامج تدريبية متنوعة لالرتقاء 
مب�شتوى االإعالميني.

ماذ� يعني لك �ل�سعر
يف حياتك وما �لتاأثري �ملتباَدل

بني �الإعالم كو�سيلة للتاأثري
وبني �ل�سعر؟

ال�����س��ع��ر يف ح��ي��ات��ي ل��ي�����ض م��ه��ن��ة على 
الإط����������الق ول���ك���ن���ه  م���ن���ح���ن���ي ���س��ب��غ��ة 
�سخ�سيتي  دع��م��ت  اأدب���ي���ة  و���س��خ�����س��ي��ة 
الإع����الم����ي����ة  خ���ا����س���ة واأن�������ا اأع����م����ل يف 
الآداب  يف  املتخ�س�سة  الثقافية  ق��ن��اة 

والفنون.

�أحيانا يتمنى �ل�سعر�ء �البتعاد
عن �ل�ساحة وعدم �لعودة فهل 

متنيت �سيئا كهذ�، وهل ي�ستحق 
�ل�سعر �أن ت�سحي الأجله؟

ب��الب��ت��ع��اد ع���ن عملي  ي���وم���ا  اأف���ك���ر  مل 
االإعالمي فما بداأته يحمل الكثري من 
ال��ط��م��وح، ول���ن األ��ق��ي ب��خ��ربات��ي بعيدا 
واأم�سي، هذا لن يحدث اأبدا حتى واإن 
اإل��ى جانب  اأخ��رى  اأعمل يف مهنة  كنت 
اأما ال�سعر فهو عامل �سحري  الإع��الم. 
ل��ه زواي�����اه يف اأوق���ات���ي ال��ت��ي اأخ��ت��اره��ا، 

ويبقى جزء من روحي.

بعد م�سى �سبع �سنو�ت لك
يف �الإعالم.. هل من ندم

على �لو�سع �الإعالمي
وما تطلعاتك �مل�ستقبلية؟

ل��ع��ل اإج���اب���ات���ي ال�����س��اب��ق��ة ت���وح���ي لك 
يحدث  عما  ر�ساي  مدى  عن  باإجابتي 
نادمة  ل�ست  اأنا  الإعالمية.  ال�ساحة  يف 
اإليه  اآل  ما  اإل��ى  واآ�سفة  حزينة  ولكنني 
امل�����س��ه��د الإع�����الم�����ي ال���ع���رب���ي ف���ه���و ل 
يخاطب ثقافتنا، ول يحاكي طموحات 

ال�سباب اجلاد ول يبني جمتمعات.
هو مزيج من ثقافات متعددة يتم 
النتيجة  تركيبها على ثقافتنا فت�شبح 
ثقافة م�سوهة ل تنتمي جلذور ولي�ض 

لها هوية.
 اأن������ا ح���زي���ن���ة ع���ل���ى اإع�������الم ي��ه��ت��م 
ب��امل�����س��م��ون، ح��زي��ن��ة على  ب��ال�����س��ك��ل ل 
اإع���الم ي��ك��ذب وي��ب��ث اأف��ك��ارا ت��وؤث��ر على 
�سلبية  ب��ط��ري��ق��ة  ال���ق���ادم���ة  الأج����ي����ال 

للغاية. 

مباذ� تن�سحني
�الإعالمية �ملبتدئة؟

اأق������ول ل��ه��ا ت��ع��ل��م��ي ول ت��ت��وق��ف��ي عن 
جاهلن  نبقى  تعلمنا  فمهما  التعلم، 
عملك  مع  تعاملي  لها  واأق��ول  للكثري، 
بحب وبعطاء وال ت�شتعجلي، ف�شياأتيك 
املجد فقط حني ت�شتحقينه، فال طعم 
للنجاح اإال حني ياأتي بعد جهد وكفاح. 

اأق�����������ول ل����ه����ا ت�������س���ل���ح���ي ب��ق��ي��م��ك 
ومت�سكي باأخالقك ودينك ف�ستك�سبن 
احرتام اجلميع وهذا هو مفتاح النجاح 

وال�ستمرار.



إعالم

ال�سقيقة.  ال���دول  لإح���دى  دبلوما�سيا  ع�����س��اءا  ح�سرت  ���س��ن��وات  قبل 
الوطني  ع��ي��ده��م  ح���ول  ال�شحف  اإح����دى  يف  ق�����ش��ريا  اخل���رب  واأوردت 

وجمريات تلك الليلة. 
اإح��دى ال�سفحات  وو�سع خم��رج اجل��ري��دة »خ��رب الع�ساء«  يف ذي��ل 
وباللون الأ�سود. ويف ال�سباح ات�سل امللحق الإعالمي معاتبا على موقع 

اخلرب يف اجلريدة واختيار اللون الأ�سود.
اأردت اأن اأ�سرح ل�سديقي املكلف بالإخراج  �سحة كالم الدبلوما�سي 
اأومن  ول  رو�سة  يف  ول�سنا  نخبة  نخاطب  »نحن  متهكما  عني  فاأعر�ض 

باللون يف ال�سحافة اأبدا«.
 و�شديقي، وهو من املدر�شة الكال�شيكية، رمبا ال يعرف ما للون من 
اأهميه يف ال�شحف واالإع��الم ب�شكل عام، فاللون ال�شحفي غري التلوين 
يف ال�شحف، وغريه كثري يف و�شائل االإعالم الثقيلة مبفهومها احلديث 

وخا�سة التلفزيون و�سبكات التوا�سل الجتماعي .
والتحرير  ال��ك��ت��اب��ة  يف  ال��ف��ن��ي  ال��ت��ن��وع  ذاك  ه��و  ال�سحفي  ف��ال��ل��ون 
اآخر، وكذلك  ال�سحفي لون  ال�سحفي لون والعمود  ال�سحفي، فاخلرب 

احلال يف الفتتاحية والتعليق واملقال والتحقيق.
يتقاطع يف  وال�سمات، قد  نوع يختلف يف اخل�سائ�ض  فكل لون هو 

بع�سها ويختلف يف البنية وال�سكل ومكان الإ�سدار والت�سمية.
فيحمل  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  ويف  ال�سحفي  التلوين  اأم��ا 
االأ���ش��ود،  اأو  ال��ع��ادي  االأح��م��ر غ��ري  ب��ال��ل��ون  ع��ن��وان  اآخ����ر، فكتابة  معنى 
وا�ستخدام البنط العري�ض اأو اأقل منه؛ يحمل خطا افتتاحيا لل�سحيفة 

�سواء كانت مقروءة اأم اإلكرتونية .
هذ املو�سوع اأثار ف�سويل يف الأيام املا�سية اإذ �ساهدت مذيعة تقدم 
»حم��روم��ني«  وحت���اور  حزينة  ومو�شيقى  م��وؤث��ر  ذا  اجتماعيا  برناجما 
ابت�سامات على اليمن وال�سمال، وبها  ال��وردي وتوزع  اللون  وهي تلب�ض 
معروفة  حمرتفة  اإعالمية  هيئة  عن  ت�سدر  و�سحيفة  �سارخ،  »مكياج« 
ك�سور  ع�سواء  فيها خبط  والأل����وان  ردي��ئ��ة  و���س��وره��ا  باهت  واإخ��راج��ه��ا 

الأطفال ال�سغار٠
لعل ال�شبب يعود اإلى اأن الكثري من اأق�شام االإعالم يف عاملنا العربي 
مثل  وهو  وخمربية،  وفنية  درا�سية  كوحدة  لالإخراج  اهتماما  يويل  ل 
اأن  عليه  املتعارف  كان  واإن  والتلفزيوين،  الإذاع��ي  التدريب  ا�ستديوهات 

املخرجني والفنني هم خريجو مدار�ص الفنون.
والتدريب  ال�سمويل  بالتعليم  يوؤمن  لالإعالم  احلديث  املفهوم  اإن 
ب�  التدريب  حلقات  يف  حاليا  يعرف  ما  اأو  التخ�س�سات  وتكامل  العملي 

»ال�سحفي ال�سامل«.

العشاء الدبلوماسي..
واأللوان

لحظة تأمل

ساعد ساعد
ssaed@kku.edu.sa

اأو���س��ح م��ع��ايل وزي���ر الثقافة والإع���الم 
تطور  اأن  خ��وج��ة  العزيز  عبد  ال��دك��ت��ور 
املقبلة  ال�سنوات  يف  ال�سعودي  الإع���الم 
م�����ره�����ون مب�����ا ي���ن���ب���ث���ق ع�����ن ال���ه���ي���ئ���ات 
الإبعاد  اأخ��ريا،  اأن�شئت  التي  املتخ�ش�شة 

الإعالم ال�سعودي عن حالة النف�سام.
واأو�سح  خوجة بعد افتتاحه اأعمال 
موؤخرا،  بجدة،  االآ�شيوي  االإع���الم  قمة 
ال�سريفن  خ����ادم احل��رم��ن  ع��ن  ن��ي��اب��ة 
ما  اأن  ال��ع��زي��ز،  ب��ن عبد  امل��ل��ك عبد اهلل 
املقبلة  املرحلة  يف  الإع���الم  تطور  يكفل 
ذلك  اأن  اإلى  الهيئات، م�شريا  اإن�شاء  هو 
ك���ان نقلة ن��وع��ي��ة ل��الإع��الم ال�����س��ع��ودي، 
و »ه�����ي ب����داي����ة لن���ط���الق���ة م�������س���وؤول���ة 
و�سيتبعها عدد من الأفكار التي �ستنبثق 
اأفكار  وج��ود  اإل��ى  م�شريا  الهيئات«،  عن 
اإن�شاء  كثرية لدى الهيئات يف مقدمتها 
اأ���س��ي��اء  م��ن��ه��ا  تنطلق  خمتلفة  ���س��رك��ات 
متخ�س�سة لتخ�سي�ض الإعالم، يف ظل 

الإع��الم  ي�سهده  ال��ذي  ال�سريع  التطور 
التطور  هذا  مواجهة  و�سرورة  العاملي، 
ك���ي يعي�ض  امل���ت���ن���ور وامل��ت��ط��ل��ع  ب��ال��ف��ك��ر 
الإع��الم ال�سعودي مع هذا التطور دون 

انف�سام.
وحول مدى اأفق احلرية املمنوحة 
لالإعالم ال�سعودي مقارنة بدول اأخرى، 
ال��وزي��ر »ل مي��ك��ن م��ق��ارن��ة اململكة  ق���ال 
بغريها من الدول، فاإن احلرية ن�شبية، 
وه���ي امل�����س��وؤول��ي��ة، اأم���ا احل��ري��ة املطلقة 

فهي فو�سى« .
مفهومه  جم��ت��م��ع  »ل��ك��ل  اأن  وب���ن 
وم���ع���اي���ريه اخل���ا����ش���ة ح����ول احل���ري���ات، 
وذل��������ك ي���رت���ب���ط ب���ت���ق���ال���ي���د امل���ج���ت���م���ع، 
يف  ون��ح��ن  البلد؛  وجغرافية  وظ��روف��ه، 
ال�سعودية نعتقد اأن �سقف احلرية لدينا 

كبري جدا.
ك��م��ا اأن���ن���ا ن���وؤم���ن ب�����اأن احل���ري���ة ل 
وكل  ك��ب��رية،  م�شوؤولية  ه��ي  ب��ل  تعطى، 

منتدى اإلعالم العربي
ينـاقش »الحروب االفتراضية«

ك�����ش��ف��ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة مل��ن��ت��دى 
العربي عن تفا�سيل جل�ستن  الإع��الم 
ال� 13  �ستعقدان �سمن فعاليات الدورة 
العربي، وي�سارك فيها  الإع��الم  ملنتدى 

عدد من الإعالمين العرب.
وت�����ب�����ح�����ث اجل����ل���������س����ة الأول�������������ى، 
وه�����ي ب���ع���ن���وان »الإع�����������الم.. احل�����روب 
االفرتا�شية« التغريات التي طراأت على 
وتقنيات  وامل��ع��ل��وم��ات  الت�����س��ال  �سبكة 
التي غ��رّيت ج��ذري��ا مفاهيم  االت�����ش��ال 
ب��ات��ت  اإذ  ال���ق���وم���ي،  احل�����روب والأم������ن 
الفرتا�سية«  »احل���روب  �سيناريوهات 

حا�سرة.
ويدير اجلل�سة الكاتب يف �سحيفة 
اخل�سيبان،  ع��ل��ي  ال��دك��ت��ور  »ال��ري��ا���ض« 
الإم��ارات  رئي�ض جامعة  ويتحدث فيها 

العربية املتحدة الدكتور علي النعيمي، 
وع�����س��و ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������ض يف ج��ام��ع��ة 
ال�سرق الأو�سط الدكتور �سباح يا�سن، 
الدكتور  ال�سعودي  الأكادميي  والكاتب 
م��ن�����س��ور ال�����س��م��ري، وال��ك��ات��ب امل��غ��رب��ي 

الدكتور يحيى اليحياوي.
وت�����س��ل��ط اجل��ل�����س��ة ال��ث��ان��ي��ة وه��ي 
ب��ع��ن��وان »الإع�������الم اجل���دي���د: ظ��واه��ر 
املتزايد  التاأثري  على  ال�شوء  جديدة«، 
ل��و���س��ائ��ل الإع������الم الج��ت��م��اع��ي، ال��ت��ي 
خ�سو�سا  ق��وي��ا  دورا  ت��ل��ع��ب  اأ���س��ب��ح��ت 
ب���ني ج��ي��ل ال�������ش���ب���اب، ورمب�����ا جت����اوزت 
ال���دور الإخ��ب��اري امل��ح��دود ال��ذي تلعبه 
ناحية  م��ن  التقليدية  الإع���الم  و�سائل 
امل��ج��ال  واإف�����ش��اح  تفاعلية  بيئة  اإي���ج���اد 
وتداوله  اخل��رب  �سنع  يف  اجلميع  اأم��ام 

اأ���س��ب��اب  اجلل�سة  تناق�ض  ك��م��ا  ون�����س��ره، 
التي  الكبرية  اجلماهريية  وت��داع��ي��ات 
بات يحظى بها جنوم و�سائل التوا�سل 

الجتماعي.
وت����دي����ر اجل���ل�������س���ة؛ الإع����الم����ي����ة 
ع��ال ال��ف��ار���ض م��ن ق��ن��اة »اإم ب��ي ���س��ي«، 
جديدة  �سبابية  وج���وه  فيها  وت�����س��ارك 
برزت على و�سائل التوا�سل الجتماعي 
الكاتب  منهم  القوي،  وجودها  واأثبتت 
ال�����س��ح��ايف امل�������دّون ال�������س���ع���ودي اأجم���د 
املنيف، ومقدمة برنامج »نون الن�سوة« 
هتون  ال�سعودية  »يوتيوب«  موقع  عرب 
ق��ا���س��ي، وع��ب��دال��ع��زي��ز اجل�����س��م��ي من 
الب�سري من  وفي�سل  الإم���ارات،  دول��ة 
ال���ولي���ات  م���ن  ���س��ال��ح  واآدم  ال���ك���وي���ت، 

املتحدة االأمريكية.

خوجة: إنشاء الهيئات نقلة نوعية لإلعالم السعودي 

نجم: مراقبة مواقع التواصل
ستؤول لـ »اإلعالم المرئي« 

اأن الهيئة  اأكد  رئي�ض »الهيئة العامة لالإعالم املرئي وامل�سموع« ريا�ض جنم 
�ستتولى قريبا م�سوؤولية مراقبة مواقع التوا�سل الجتماعي، حيث اإن العمل 
مواقع  م�شوؤولية  اأن  اإل��ى  م�شريا  ذل��ك،  يف  املخت�شة  الكوادر  ال�شتقطاب  جار 
وزارة  الوقت احلايل موزعة بن ثالث جهات هي:  الجتماعي يف  التوا�سل 
الثقافة والإعالم، والهيئة العامة لالإعالم املرئي وامل�سموع، وهيئة الت�سالت 

وتقنية املعلومات.
واأو�شح جنم اأن املن�شة االإعالمية و�شعت لكل قناة خا�شة ترغب يف البث 
الف�سائية،  القنوات  عرب  اأم  اإلكرتونية  رقمية  و�سيلة  عرب  �سواء  اململكة  من 

ومدة الرتخي�ض �ستكون 15 �سهرا ابتداء من ال�سهر الذي منحت فيه.
وحول حفظ احلقوق الفكرية، اأفاد جنم اأن هناك اإدارة يف وزارة الثقافة 
اإلى  ذلك يحال  الفكرية، وكل من يخالف  والإع��الم معنية بحفظ احلقوق 

جلنة خمالفات خمت�سة.

م�شوؤوليته  يتحمل  املجتمع  يف  �شخ�ص 
الإع��الم وما  يف هذه احلرية، خ�سو�سا 

ين�سر ويكتب فيه«.
اأ�سا�سا  يرتكز  »نحن جمتمع  وتابع 
ع���ل���ى االأخ��������الق وامل�����ب�����ادئ االإن�������ش���ان���ي���ة، 
واخللق الطيب، خ�سو�سا اأننا يف جمتمع 
اإ�شالمي، ويجب على االإعالم يف اململكة 

اأن ياأخذ يف العتبار كل تلك العوامل.
اأن التحدي احلقيقي  الوزير  وبن 
ال������ذي ي����واج����ه الإع��������الم ال�������س���ع���ودي يف 
الع�سر احلديث هو التطور التكنولوجي 
اأن ال��ع��ل��م��اء  ال���ره���ي���ب، واع���ت���رب خ��وج��ة 
وامل���خ���رتع���ني ���ش��ه��ل��وا ك���ث���ريا ل���الإع���الم 
يف  العاملن  و���س��ع��وا  لكنهم  ول��ت��ط��وره، 
االإعالم اأمام حتد كبري للتعامل مع هذه 
لي�سع  ال�سليمة،  بالطريقة  الت�سهيالت 
امل��ف��ي��د،  ال�����س��يء  خ��الل��ه��ا  م���ن  للمتلقي 
�سواء من الناحية العلمية اأم الأخالقية، 
وب�����س��ورة ج��ي��دة ي��ت��ل��ق��اه��ا امل��ت��ل��ق��ي دون 

الأخ��الق��ي��ة  قيمه  اأو  ح��ي��اءه  يخد�ض  اأن 
وال��دي��ن��ي��ة، ف��الأط��ف��ال والأ����س���ر، ت�سمع 
الإذاعة وت�ساهد التلفزيون وكل ما يبث، 
حتى بالن�شبة لليوتيوب وغريها، ليقدم 
للمجتمع ال�شيء املفيد الذي ال يخد�ص 
احل���ي���اء وي���ق���دم امل��ع��ل��وم��ة ال�����س��ح��ي��ح��ة، 
الإ�ساعات  ع��ن  بعيدا  ال�سحيح  واخل��رب 
والإثارة والتحري�ض، وكل املوؤثرات التي 

تخلخل املجتمع وتهزه من الداخل.
ح�������س���ر احل����ف����ل وك����ي����ل ال���رئ���ي�������ض 
لل�سوؤون  البيئة  وحماية  لالأر�ساد  العام 
الفنية، االأمري خالد بن �شعود بن خالد 
بن تركى، ونائب وزير الثقافة والإعالم 
ال��دك��ت��ور ع��ب��د اهلل ب��ن ���س��ال��ح اجل��ا���س��ر، 
عبد  والتلفزيون  الإذاع���ة  هيئة  ورئي�ض 
الرحمن بن عبد العزيز الهزاع، ورئي�ض 
وكالة الأنباء ال�سعودية عبد اهلل بن فهد 
احل�����س��ن، وع����دد م���ن امل��ث��ق��ف��ن ورج���ال 

الإعالم وال�سحافة والتلفزيون.

د. علي �خل�سيبان
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إعالن

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

لحماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية 
ومكافحة الفساد المالي واإلداري

بشتى صوره ومظاهره وأساليبه
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ثقافة

استند إلى مالحظة دقيقة وخبرة شخصية

»السفر للدراسة والحياة في أمريكا«
في كتاب لمدير الجامعة

أحمد العياف 

ع��ن��دم��ا تعقد ال��ع��زم ع��ل��ى ال�����س��ف��ر اإل��ى 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة، يكون 
م���ن اأك����رب اه��ت��م��ام��ات��ك ال��ت��ع��رف على 
الإجراءات اخلا�سة بال�سفر والتعليمات 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��اآل��ي��ة ا���ش��ت��خ��راج ال��ت��اأ���ش��رية 
واالإق��ام��ة وغ��ريه��ا، ���ش��واء ك��ان �شفرك 
من اأجل الدرا�سة اأم الزيارة اأو ال�سياحة 
للتجارة،   حتى  اأو  ال��ع��الج  اأو  العمل  اأو 
وه���و م���ا ي��ت��ن��اول��ه ب��ال��ت��ف�����س��ي��ل ك��ت��اب » 
ال��ولي��ات  يف  واحل��ي��اة  للدرا�سة  ال�سفر 
املتحدة الأمريكية.. اأنظمة واإجراءات« 
الدكتور  الأ�ستاذ  ملعايل مدير اجلامعة 

عبد الرحمن بن حمد الداود.
 وج���اء يف ال��ك��ت��اب »يف ال��غ��ال��ب قد 
�سوؤال  هو  عنه  تبحث  ما  م�سدر  يكون 
من �سبقك يف ذلك، اأو زيارة �سفارة البلد 
طريق  ع��ن  البحث  اأو  تق�سدها،  ال��ت��ي 
اإل  يفيدك،  اأن  ما ميكن  النرتنت عن 
امل�سافر للوليات املتحدة الأمريكية  اأن 
من  اآخ��ر،  لبلد  م�سافر  اأي  عن  يختلف 
والوثائق  واملعلومات  الإج���راءات  حيث 
اأهميتها  يفهمها ويدرك  اأن  التي يجب 
على  يقت�سر  ل  الأم��ر  لأن  بها،  ويعمل 
احل�سول  كيفية  اأو  عنوان،  اأو  معلومة 
ع��ل��ى خ��دم��ة م��ع��ي��ن��ة ف��ق��ط، ب���ل اأ���س��ب��ح 
اأب��ع��د م��ن ذل��ك م��ن حيث معرفة اأم��ور 
باأنظمة وقوانن تلك البالد،  لها �سلة 
من  ع�سر  احل���ادي  اأح���داث  بعد  خا�سة 
للوليات  حق  فقد   ،2٠٠1 ع��ام  �سبتمرب 

وت�سدد  ت��دق��ق  اأن  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة 
اإليها، �سواء كان يف  ال�سفر  اإج��راءات  يف 
من  يلحقها  ما  اأم  التاأ�شرية  ا�شتخراج 
متطلبات ال��دخ��ول واخل���روج والإق��ام��ة 
وغريها من االأمور التي اأ�شبحت لزاماً 
اأهميتها  يعي  اأن  اإليها  م�سافر  كل  على 

ويعمل بها«.
ك��ل م��ن  نائب رئي�ض  تاأييد  وك��ان 
ال��ب��ع��ث��ة ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة يف وا���س��ن��ط��ن 
)����س���اب���ق���ا(، وم�������س���اع���د الأم�������ن ال���ع���ام 
االأم��ن  ل�شوؤون  الوطني  االأم���ن  ملجل�ص 
وزي��ر  ون��ائ��ب  )�سابقا(،  وال�ستخبارات 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  )حاليا(،  الدفاع 
االأم�����ري ���ش��ل��م��ان ب���ن ���ش��ل��ط��ان ب���ن عبد 
اأع���داد  زي���ادة  واأي�����س��ا  �سعود،  اآل  العزيز 
الأمريكية  املتحدة  للوليات  املبتعثن 
يف ال�شنوات االأخرية، من خالل برنامج 
خادم احلرمن ال�سريفن امللك عبداهلل 
بن عبد العزيز، يحفظه اهلل، لالبتعاث 
اخلارجي؛ دافعا قويا لإعادة  النظر يف 
ما لدى الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن 
الداود من معلومات وبيانات، كان ينوي 
تعريفية،  ن�سرات  �سكل  على  اإخ��راج��ه��ا 
الكتاب،   ه��ذا  تاأليف  يف  الفكرة  لت�سبح 
ي��رج��ع اإل��ي��ه ك��ل م�سافر اإل���ى ال��ولي��ات 
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة، مل��ع��رف��ة م��ا يتعلق 
التي  والتعليمات  والقوانن  بالأنظمة 
ال�شفر  يف  التفكري  منذ  معرفتها  يلزم 

اإليها وحتى مغادرتها.
وي���ع���د ال���ك���ت���اب م���رج���ع���ا ي�����ش��ت��ن��ري 
ب���ه امل��ب��ت��ع��ث��ون ال���راغ���ب���ون يف االب��ت��ع��اث 

امل���ت���ح���دة  ال��������ولي��������ات  يف  ل�����ل�����درا������س�����ة 
الأمريكية، من خالل خربات وجتارب 
واجل��دي��ر  امل���وؤل���ف،  خ��ا���س��ه��ا  �سخ�سية 
اأكرث  الكتاب-  ت�سمن  اأي  اأن��ه-  بالذكر 
من 25٠ �سورة وتكون من �ستة ف�سول، 

على النحو التايل:

عن  حتدث  �أمريكا:  و�سيا�سة  تاريخ 
الأمريكية  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  تاأ�سي�ض 
واحل���ك���وم���ة الأم���ري���ك���ي���ة، وج��غ��راف��ي��ة 
اأم����ري����ك����ا، واأه��������م امل����ع����امل ال�����س��ي��اح��ي��ة 
ونظم  الأمريكية،  والثقافة  والأث��ري��ة، 

العمل واأخالقياته يف اأمريكا.

تخ�سي�سه  مت  و�ل��ت��ع��ل��م:  �لتعليم 
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  والتعلم  للتعليم 
التعليم  نظام  على  وا�ستمل  الأمريكية 
وامل���را����س���ل���ة وال���ق���ب���ول، ودرا�����س����ة ال��ل��غ��ة 
وال��درا���س��ة الأك��ادمي��ي��ة وم���ا ل��ه عالقة 
الت�سال  و�سائل  ثم  العلمية،  بال�سرقة 
اإ�سافة  ال�سعودية،  الثقافية  بامللحقية 
املهمة  وال��ت��وج��ي��ه��ات  الن�سائح  لبع�ض 

للدار�سن.

�ل��ت��اأ���س��رية: ت���ن���اول ت���اأ����ش���رية ال�����ش��ف��ر 
مت�سمنا  الأمريكية،  املتحدة  للوليات 
اأرب����ع����ة م��و���س��وع��ات ه����ي: خ�����س��و���س��ي��ة 
التاأ�شرية  لطلب  )ال��ت��ق��دمي  ال��ت��اأ���ش��رية 
والوثائق  املوعد  على  احل�سول  وفيها 
واالأوراق املطلوبة ال�شتخراج التاأ�شرية(، 
واأن�����واع ال��ت��اأ���ش��ريات ل��غ��ري امل��ه��اج��ري��ن، 

وامل�����ش��ط��ل��ح��ات اخل��ا���ش��ة ب��ال��ت��اأ���ش��رية، 
وموانع احل�شول على التاأ�شرية.

�إج����ر�ء�ت �ل��دخ��ول: ت���ط���رق اإل���ى 
اآل���ي���ة واإج���������راءات ال���دخ���ول ل��ل��ولي��ات 
الأم��ري��ك��ي��ة، وت���ن���اول خم�سة  امل��ت��ح��دة 
بال�سفارة  الت�����س��ال  ه���ي:  م��و���س��وع��ات 
بامل�سافر  خا�سة  وتعليمات  الأمريكية، 
اأث��ن��اء الرحلة،  ال��ط��ائ��رة  لأم��ري��ك��ا، ويف 
وال����و�����س����ول ل����الأرا�����س����ي الأم���ري���ك���ي���ة، 
وم�������ا ب����ع����د اجل�������������وازات واجل������م������ارك. 
)تعليمات الدخول لل�سفارة، والتقدمي 
وامل���ق���اب���ل���ة، وف���ي���م���ا ي��ت�����ش��ل ب��خ��ط��وط 
والوثائق  والتذاكر،  واحلجز  الطريان 
والإج���������راءات امل��ط��ل��وب��ة ق��ب��ل ال�����س��ف��ر، 
وامل���ط���ل���وب ع��م��ل��ه يف حم��ط��ة امل���غ���ادرة، 
ب���الإ����س���اف���ة اإل������ى الإج������������راءات اأث���ن���اء 
تعبئة  من  الأم��ر  يتطلبه  وما  الرحلة، 
والإج���راءات  الو�سول،  قبل  ا�ستمارات 
عند ال��و���س��ول، وال��ت��ع��ام��ل م��ع موظف 
اجلوازات وموظف اجلمارك، واملطلوب 

عمله يف حمطة الو�سول(.

 احلياة يف �أمريكا: خ�س�ض للحياة 
ع�سر  اث��ن��ي  على  وا�ستمل  اأم��ري��ك��ا،  يف 
خمالفات  الأول:  كالتايل:   مو�سوعا 
ال�سكن  وال���ث���اين:  الإق���ام���ة،  ع��ام��ة يف 
احل�سول  ومتطلبات  قوانينه  واأه���م 
ع��ل��ي��ه واأن��������واع ال���ع���ق���ود واإج����راءات����ه����ا 
وم�������س���وؤول���ي���ات امل����ال����ك وامل�������س���ت���اأج���ر، 
ال��ع��ام��ة وكيفية  وال��ث��ال��ث: اخل��دم��ات 

احل�������س���ول ع��ل��ي��ه��ا وال���ت���ع���ام���ل م��ع��ه��ا 
والغاز  والهاتف  وامل��اء  الكهرباء  مثل 
والقنوات الف�شائية والربيد وغريها.

وم��ا  �مل���رور:  و�أنظمة  �ملو��سالت 
ل��ه �سلة ب��ه��ا م��ث��ل ال��ت��ع��ام��ل م��ع رج��ل 
املرور وطرق �سراء ال�سيارة وا�ستخراج 

رخ�سة القيادة.

اختيار  ي��ت��ن��اول  �ملالية:  �ملعامالت 
يتطلبه  اإل��ى فتح احل�ساب وما  البنك 

من وثائق واإجراءات.

�ل�����س��ح��ة و�ل���ع���الج: وف����ي����ه اأه�����م 
ال�سحي  التاأمن  واأن���واع  امل�ست�سفيات 
وال�سابع:  على عالج،  واآلية احل�سول 
ال���ق���وان���ن اجل���ن���ائ���ي���ة وم�����ا ل����ه ���س��ل��ة 
باجلرائم العامة واخلا�سة والعقوبات 

يف ذلك.

�ل��ت�����س��وق: وي��ت�����س��م��ن اآل���ي���ة اإرج�����اع 
والأطعمة احلالل وكيفية  امل�سرتيات 

التعرف عليها.

�لتعامالت �لعامة
العالقة  كيفية  يتناول  و�خلا�سة: 
اجلريان  مع  والتعامل  اجلن�شني  بني 
واآداب  ب��ي��ن��ه��م،  فيما  الأ����س���رة  واأف�����راد 
امل���ن���ا����س���ب���ات وع���ق���وب���ات ال���ت���دخ���ن يف 
الأماكن املمنوعة والكلمات والإ�سارات 

البذيئة.

جتديد  ط��رق  و�الإقامة:  �لتاأ�سرية 
التاأ�شرية واالإقامة.

يجب  مهمة  اإج���راءات  �ملغادرة:  قبل 
الأخذ بها قبل مغادرة الوليات املتحدة 

الأمريكية.

بع�ض  تناول  �الإجنليزية:  �لكلمات 
الكلمات الإجنليزية ال�سائعة يف ميدان 

التعليم العايل.

�ملالحق و�لنماذج: ا�ستملت على عدد 
م��ن ال��ن��م��اذج )ال���س��ت��م��ارات ال��ت��ي يلزم 
امل�سافر بها وتعبئتها بدءا من ا�ستمارات 
م��رورا  التاأ�شرية،  طلب  على  التقدمي 
ا�ستمارتي  ثم  املغادرة،  مطار  با�ستمارة 
اجل���وازات واجل��م��ارك اأث��ن��اء الرحلة يف 
اخلا�شة  اال�شتمارة  واأخ���ريا  ال��ط��ائ��رة، 

بالت�شجيل يف مطار القدوم(.

الإج��������راءات  اإن  امل����وؤل����ف  وي���ق���ول 
واملتطلبات واملعلومات الواردة يف الكتاب 
الآخ��ر، م�شريا  للتغيري من حني  قابلة 
اإلى اأن وزارة اخلارجية الأمريكية على 
اإج�����راءات  اأن  ذك����رت  الإن���رتن���ت  �سبكة 
�شيا�شات  على  وال��ت��غ��ريات  ال��ت��ع��دي��الت 
يف  التنظيمية  ول��وائ��ح��ه��ا  ال��ت��اأ���ش��ريات 
جميع اأنحاء العامل، �سوف ي�ستمر معها 
ا�ستحداث وتطبيق الإج��راءات الأمنية 
اجل��دي��دة، ل��ذا نبه ال��ك��ات��ب اإل���ى زي��ارة 

موقع وزارة اخلارجية الأمريكية.
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تقنية

ريتويت

اأعلنت �شركة »تويرت«  �شمن نتائجها املالية للربع االأول من العام احلايل، 
العاملية، عن بلوغ م�ستخدميها الن�سطن حول العامل، 255 مليون م�ستخدم 
اأك��دت  كما  امل��ح��م��ول��ة،  الأج��ه��زة  ع��رب  م�ستخدم  مليون   198 منهم  �سهريا، 
اإج��م��ايل  م��ن  بلغت %8٠  الأج��ه��زة،  ه��ذه  ع��رب  الإع��الن��ات  ن�سبة  اأن  ال�سركة 

اإيرادات ال�سركة.
الثالثة  الأ���س��ه��ر  بلغت خ��الل  ال�سركة  اإي����رادات  اأن  الإع���الن  وج���اء يف 
الأولى من العام احلايل، 25٠ مليون دولر، وبح�سبة ب�سيطة فاإن مبلغ 22٦ 

مليون دولر، جاء من الإعالنات فقط.
هذه االإجنازات الهائلة واملبالغ ال�شخمة التي حتققت يف فرتة وجيزة، 
توؤكد اأننا مقبلون على اإمرباطورية جديدة ت�ساف اإلى »قوقل« بنهاية هذا 

العام.
واإذا ما �سلمنا اإلى اأن اخلدمة الأ�سا�سية ل� »تويرت« هي التغريد وطرح 
ما يدور يف خاطر امل�ستخدم من اأفكار ومواقف واآراء جتاه مو�سوع معن اأو 
حدث حي باخت�سار، فهذا دليل على ما و�سل اإليه الإن�سان من كبت نف�سي 
اأنه دائما ما يجد نف�شه جمربا على اإخ��راج ما يف دواخله  وعزلة، خ�شو�شا 
واخت�ساره يف 14٠ حرفا فقط، لكن رمبا يتعدى االأمر هذه احلدود، وي�شل 
نود قوله يف  ما  اإي�شال  وتعلم  الطرح  االإيجاز يف  كيفية  تعليمنا  درج��ة  اإل��ى 

ر�سالة موجزة بدل من الإ�سهاب اململ.
ولي�ض  ال���س��ت��ف��ادة،  اأج��ل  م��ن  اأك��رب  باهتمام  الأم���ر  م��ع  التعاطي  علينا 
ت�سمع،  ما لبثت  تكاد  بتغريدة ل  ب��داأت  اأن��ه جم��رد م�سادفة  اإل��ى  بالت�سليم 
اأعيان  حتى  به  يتفاخر  النهار  و�شح  يف  اأج�ص  �شادح  �شوت  اإل��ى  حتولت  اأن 
املجتمع وطبقاته العليا قبل الدنيا، واأن ال نعترب »تويرت« جمرد �شوق ل�شراء 
نت�شابق جلمع  العدد،  باأننا مهمون من خالل  التباهي  رغبة يف  التغريدات 

االأبواق حولنا لنوؤكد للمالأ اأنه ال غنى للمجتمع عنا.
باأنه ومن خالل هذا  فليت كل متباه مبن حوله من »مطبلني« يعلم 
الطائر املغرد املدعو »تويرت« ي�شتطيع اأن يفيد وي�شتفيد بطرق غري ترا�شق 

التهم ون�سر الغ�سيل الفا�سح للعلن.
ميكنك  م��ن��ه،  ت�ستفيد  اأن  دون  ت��ف��ي��ده  ال����ذي  »ت���وي���رت«  خ���الل  ف��م��ن 
الت�سويق  خ��الل  ونياتك من  تك�سف عن طموحك  اأن   عرب خدمة جديدة، 
لتطبيقك اخلا�ص، فرمبا ي�شل االأمر اإلى بيعه باملاليني لت�شبح يوما ما من 
الناجحن الذين ي�سار اإليهم بالبنان، وي�سمع العامل اأجمع، �سوتك �سادحا 

يف اأرجائه بعد اأن كانت البداية جمرد تغريدة.

تطويع تويتر
للمصلحة ال للتباهي

حسن أحمد العواجي

ميزة  م��وؤخ��را   Google ���س��رك��ة  اأ���س��اف��ت 
على   Google Now لتطبيق  ج��دي��دة 
م�����س��اع��دة  يف  تتلخ�ض  اأن����دروي����د،  ن��ظ��ام 
اأوق��ف  ال��ذي  املكان  تذكر  على  امل�ستخدم 
اخلدمة  وتعمل  اخل��ا���س��ة.  �سيارته  فيه 
على تتبع حركة ال�شيارة مبجرد اإيقافها 
امل�ست�سعرات  ف��ورا  يف مكان ع��ام، ثم تبداأ 
وت�شجيل  العمل  يف  الهاتف  يف  امل��وج��ودة 

مكان ال�سيارة.
واأكدت ال�سركة اأن اخلدمة اجلديدة 
مازالت يف بدايتها و�شيطراأ عليها الكثري 
م���ن ال��ت��ع��دي��ل م�����س��ت��ق��ب��ال ل��ت��ك��ون اأك���رث 
للم�ستخدم تخ�سي�ض هذه  دقة. وميكن 
البطاقات  ي��ت��م ع��ر���ض  اخل��دم��ة ع��ن��دم��ا 
كذلك  للم�ستفيدين.  واإر�سالها  اخلا�سة 
يف  ت�سغيلها  اإي��ق��اف  امل�ستخدم  ي�ستطيع 

حالة عدم احلاجة اإليها.

خدمة جديدة من Google تقود لمكان موقف السيارة

منتج ذكي لألطفال قابل 
Leap Frog لالرتداء من

 Leap Band با�شم  Leap Frog موؤخرا، منتجا ذكيا لالأطفال  اأطلقت �سركة 
وه��و ع��ب��ارة ع��ن �ساعة ي��د قابلة ل��الرت��داء تقدم ع��ددا م��ن امل��م��ي��زات التي لها 
 Leap Band عالقة بالتمارين الريا�شية التي تثري االأطفال. ويتلخ�ص عمل
بتحفيز الطفل على احلركة والقيام ببع�ض التمارين الريا�سية، واإ�سدار بع�ض 
االأ�شوات لتقوم ال�شاعة مبنحه املزيد من النقاط عند اإمتام كل مهمة ليتمكن 
على �سوئها من احل�سول على حيوانات األيفة اأخرى للعب بها داخل ال�ساعة. 
بواجهة  م��زود  ل��الرت��داء  قابل  ل��الأط��ف��ال  ذك��ي  منتج  اأول   Leap Band وتعد 
 Leap Band اأن  ال�سركة  واأك��دت  الريا�سية.  التمارين  على  مركزة  م�ستخدم 
خم�س�سة لالأطفال دون �سن ال� 13، واأن منتجها اجلديد �شيتوافر يف االأ�شواق 

خالل اأغ�شط�ص املقبل ب�شعر 4٠ دولرا فقط.
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الرأي الجامعي

اصنع 
الفرصة 

وال 
تنتظرها!

لمياء البكري
كلية التربية

واآلداب بأبها

ن���ع���م اأي����ه����ا ال�����ق�����ارئ، ا���ش��ن��ع 
لأنها  تنتظرها  ول  الفر�سة 
ل�����ن ت�����اأت�����ي وت�����ط�����رق ب���اب���ك 
اأب���������دا، ف���ال���ف���ر����س���ة ���س��ري��ع��ة 
اإذا  اإل  العودة  وبطيئة  امل��رور 

�سنعتها.
للنجاح  الفر�شة  ا�شنع 
رغ��ب��ت��ك  وح�����دد  اأوال  واب�������داأ 
لتحقيقه،  ا���س��ع  ث��م  وه��دف��ك 
ت�ستطيع  ال��ق��وي��ة  وب������الإرادة 
م����واج����ه����ة ك�����ل ال�������س���ع���وب���ات 
والتحديات ول ت�سمح لالآراء 
ال�������س���اخ���رة ب�������اأن ت���ق���ل���ل م��ن 
اإرادت��ك وعزميتك يف �سناعة 
ف���ر����ش���ة ق�����د ت���غ���ري جم���رى 
لديك  ما  كل  ح��رك  حياتك. 
م��ن م��واه��ب ول ت��دع يومك 
ك���ان  ول�����و  اإجن�������از  دون  مي����ر 

ب�سيطا.
ا�سنع فر�ستك بنف�سك 
م��ن اأدوات���ك امل��ت��واف��رة لديك 
والعجلة  واإي��اك  كانت،  مهما 
حتتاج  الفر�ص  �شناعة  ف��اإن 
اأن  وت��ذك��ر  وال�����س��رب،  للوقت 
اأم���را اإال خلري  اهلل ال ي��وؤخ��ر 

وال يحرمك اأمرا اإال خلري.
ال���ف���ر����ض  ����س���ن���اع  اإن   
ك�����س��ن��اع احل���ي���اة، ف��الإن�����س��ان 
احل���ك���ي���م ل ي��ن��ت��ظ��ر ف��ر���س��ة 
���س��ن��ع��ه��ا ب����ل ي����ب����ادر ب�����س��ن��ع 
ذل���ك  لأن  ل��ن��ف�����س��ه،  ف���ر����س���ة 

يقوي الثقة بالنف�ض. 
اخ���رت ال���وق���ت امل��ن��ا���س��ب 
ل��ل��ب��دء يف حت��ق��ي��ق ف��ر���ش��ت��ك 
ال��ت��ي ق��د ت��ك��ون نقطة حتول 
وت�����وق�����ع جن����اح  يف ح����ي����ات����ك 
حالة  اأ���س��واأ  وت��وق��ع  فر�ستك 
تفقد  ل  ح��ت��ى  ف�سلها-  -اأي 

الثقة بقدراتك وبنف�سك.
اأع����زائ����ي  اخل�����ت�����ام،  يف   
القراء  بادروا ب�سنع الفر�ض 
ب�سناعتها  ومتيزوا  الذهبية 
ع�����ن غ�����ريك�����م، ف����ه����ي ت��ن��م��ي 
ق�����درات�����ك�����م وت�����ق�����وي ال���ث���ق���ة 
بالذات وكونوا على ثقة باأنه 
على  م�ستحيل  هنالك  لي�ض 
ما  حتقيق  ف��ب��اإم��ك��ان��ك��م  اهلل، 
ب����الإرادة  م�ستحيال؛  ت��رون��ه 

القوية والعزمية.

وننتظر  فقط   ونحلم  نفكر  نظل  اأن 
فهذا  �سيئا،  لنا  يحقق  لكي  التوفيق 
���س��رب م��ن اخل��ي��ال،  وال�����س��يء امل��وؤك��د 
اأنه ل يتحقق لنا اأي �سيء دون اتخاذ 

خطوة جدية نحو حتقيقه.
و�شواء كانت اإجنازاتنا  كبرية اأم 
واحد  ل�شيء  منا  �شغرية فهي حتتاج 
ه���و ال���ق���وة ال���داف���ع���ة ال���ت���ي ب��داخ��ل��ك 
ف��ت��دف��ع��ك ن��ح��و ه���ذا ال��ت��غ��ي��ري ون��ح��و 

حتقيق الهدف.

باأ�سياء  ونحلم  نفكر  نحن  نعم، 
ك���ث���رية ول���ك���ن ت��ع��د م��ع��رف��ت��ن��ا مب��دى 
ال���ت���زام���ن���ا ب��ت��ح��ق��ي��ق ه����ذه الأه������داف 
�ستمدنا  مهمة  خ��ط��وة  بها  ومت�سكنا 
فعله  ميكننا  ما  جتاه  روؤيتنا  بو�سوح 

يف حتقيق هذه االأهداف.
ولكن ال�سر يكمن خلف اخلطوة 
القرار والبدء يف  اتخاذ  الأول��ى وه��ي 
العمل بناء على اخلطط التي ن�سعها 
لأن��ف�����س��ن��ا وق����د ت��واج��ه��ن��ا يف رح��ل��ت��ن��ا 

ت��ل��ك؛ ب��ع�����ض امل�����س��اع��ب وال��ت��ح��دي��ات 
بال�شرب  التحلي  علينا  ي��ج��ب  ول��ك��ن 

والعزمية ملواجهتها.
ف��اإن  م��ا  ف����اإذا واج��ه��ت��ن��ا م�سكلة   
م��ن الأف�����س��ل ل��ن��ا ال��ب��ح��ث ع��ن حلها 
والتفكري بطريقة اإيجابية لال�شتفادة 
اإل��ى  تقود  التي  الأ�سئلة  بطرح  منها 
الأول  ا�شت�شلمنا  فلو  اإيجابية  نتائج 
ن�سل  فلن  طريقنا  يعرت�ض  ع��ار���ض 

اأبدا لهدفنا املر�سوم.

ك��ث��ريا م��ا ننظر اإل���ى ���ش��يء ما 
اأنه م�سكلة �سعبة لكنه يت�سح  على 
لنا يف النهاية اأنه هو اخليار الأمثل 
اأن احل��ي��اة  ن��ع��ل��م  اأن  وي��ن��ب��غ��ي  ل��ن��ا.. 
ك��امل��ت��اه��ة ف��ل��و ك���ان ل��دي��ن��ا خريطة 
ل��ه��ذه امل��ت��اه��ة ل��ظ��ل ك��ل ���س��يء على 
حاله لكن من اجلميل عدم معرفتنا 
نعمل  اإمن��ا  بل  �شيحدث الحقا،  مبا 
لنكافاأ  ال�سيء  ه��ذا  طلب  يف  وجن��د 

باأكرث مما نتوقع.

اتخاذ القرار
بداية اإلنجاز
علياء علي سعيد القحطاني

طالبة بقسم التاريخ 

أ. د. عبد اهلل
بن سعيد عسيري

عميد كلية الطب 

اإلقصاء..
داء أم دواء؟

م��ن م��ن��ا مل مي��ر يف ح��ي��ات��ه مبرحلة 
اإق�����س��ائ��ي��ة واح�����دة ع��ل��ى الأق�����ل، منذ 

نعومة اأظفاره حتى تيب�سها؟
الإق�������س���اء وب����اء ال�����س��ع��وب واآف����ة 
امل��ج��ت��م��ع��ات، ح��ي��ث ي�����وؤدي ذل����ك اإل���ى 
واالإنتاج  االإيجابية  من  الفرد  حت��ول 
اأح��ي��ان  ويف  والن��ت��ق��اد،  ال�سلبية  اإل���ى 
كثرية اإلى الت�شادم والهدم لكل بناء. 
�سعور مر يحول  الإق�ساء  �سعور 
العطاء اإلى �شقاء، واالأمل اإلى اإحباط، 
حتى  �سيء  لكل  ناقدا  الفرد  في�سبح 
�سوء  ي�سلط  ول  اجل��م��ي��ل��ة  الأ���س��ي��اء 
وت�سيق  م��ث��ل��ب��ة،  ك��ل  ع��ل��ى  اإل  عينيه 
اإل لذاته،  روؤيته فال يرى ول ي�سمع 
جاثمة  ���س��وداء  نظارة  مرتديا  ي�سبح 
اأن���ف وج��ب��ن متعرجة،  م��وج��ات  على 
حتمل نظرة �شوداوية عن كل ما يقع 

يف نطاق روؤيته. 
كما  مق�سود،  اإق�ساء  كل  ولي�ض 
وبالتاأكيد  �سيء،  اإق�ساء  كل  لي�ض  اأن 
لي�ض كل اإق�ساء ممكن تالفيه، فعند 
الفراغ من من�سب اأو من عمل بحكم 
التكليف  اأو  اخل��دم��ة  ���س��ن��وات  ان��ت��ه��اء 
اإق�����س��اء ل ميكن ت��ف��ادي��ه، كما  ف���ذاك 
هو  كفاءته  ع��دم  ثبت  م��ن  اإق�ساء  اأن 
حلقات  جلها  واحلياة  حميد،  اإق�ساء 
اإق�������س���اء م��ت�����س��ل�����س��ل��ة، ف���امل���وت اإق�����س��اء 

للحياة، والآخرة اإق�ساء للدنيا. 
ف���الإق�������س���اء، ي���ا �����س����ادة، ظ��اه��رة 

ط��ب��ي��ع��ي��ة وك����ون����ي����ة ع���ل���ى اخ���ت���الف 
اأحيان   يف  وه��ي  وم�سبباتها،  اأن��واع��ه��ا 
����س���رورة وع�����دل، ويف اأح���ي���ان اأخ���رى 
ظلم وجور، وحن ذكرت اأن الإق�ساء 
واآفة املجتمعات، عنيت  ال�شعوب  وبال 
الوطن  يحرم  الذي  الظامل  الإق�ساء 

والفرد من بع�شهما رغم التكافوؤ.
اأم�����ا الإق�������س���اء امل�����س��ت��ح��ق فهو   
ع������دل وح����ف����ظ حل����ق����وق الأوط����������ان، 
وحد  للمف�سدة  وع��زل  للبلبلة،  ودرء 

لآثارها.
ال���ذي عنيته فهو  اأم���ا الح��ت��واء 
ت�����دارك ح�����الت الإق�������س���اء اخل��اط��ئ��ة 
املتفائل  ال��وط��ن  اإل���ى حقل  واإع��ادت��ه��ا 
ل��ك��ي مي��ار���س��وا ح��ب ال��وط��ن ب��رتاج��م 
ويفرغوا  االأع��م��ال  وترانيم  ال�شلوك 
جمرة  م�شار  يف  االإيجابية  �شحناتهم 
بهم  الوطن  في�سمو  امل�سيئة  الوطن 
وتت�سامق الأنف�ض وي�سيع عبق الورود 
فيما تت�ساقط حبات املطر على اأوراقه 

اليانعة.
ورج��اح��ة  احل�سافة  م��ن  اأن  كما 
بظاهرة  اأح�����ض  م��ن  يتاأمل  اأن  العقل 
اإلى م�سبباتها بكل عقالنية  الإق�ساء 
وجت���رد وم��و���س��وع��ي��ة، ف���اإن ك��ان��ت من 
فعليه  امل�ستحقة  الإق�سائية  احل��الت 
والإح�����س��ا���ض  ل��ل�����س��ل��وك  ي�����س��م��ح  اأن ل 
وي�سيطر  داخ��ل��ه  يتغلغل  اأن  ال�سلبي 

على حياته ويحد من اإبداعه.
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الرأي الجامعي

مبدى  يقا�ص  وال�شعوب  االأم���م  تقدم  اإن 
العلوم  خل��ط��وط  ومالم�شتها  اق��رتاب��ه��ا 
واحل���������س����ارة ال���ع�������س���ري���ة امل����ت����وازي����ة م��ع 
م����ق����وم����ات ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي احل���دي���ث 
ب�سواعد  ويبنى  الواعي  الفكر  واأ�سا�سيات 
اأمة  تقيم  اأن  اأردت  واإذا  الفتية،  ال�سباب 
ف��ان��ظ��ر اإل���ى اإب��داع��ات��ه��ا وك���م متتلك من 

اخرتاعات.
ال�سعودية من  العربية  اململكة  وتعد 
اأكرث الدول العربية احلا�سلة على براءات 
اخرتاع، حيث ت�ستحوذ على ن�سبة قدرها  
ال���ع���امل  اخ�����رتاع�����ات  اإج����م����ايل  م����ن   %٦٦

العربي. 
وي���ع���رف الخ������رتاع ب���اأن���ه ك���ل ف��ك��رة 
جديدة ومفيدة قابلة للتطبيق ال�سناعي، 
اأو  قائمة  مل�سكلة  ح��ال  الفكرة  تكون  وق��د 

حت�شينا يف منتج.

 وب���راءة الخ���رتاع ه��ي وثيقة متنح 
ال�ستغالل  من  فكرته  حلفظ  للمخرتع 
للحق  التجاري، وهي حفظ  اأو  ال�شناعي 

الفكري.
وامل����ب����دع ه����و م����ن ل���دي���ه ا���س��ت��ع��داد 
عن  متميز  اأداء  اأو  ع��ادي��ة  غ��ري  وق����درات 
ال��ت��ف��وق العقلي  اأق���ران���ه يف جم���ال  ب��ق��ي��ة 
ل��رع��اي��ة  وي��ح��ت��اج  الب��ت��ك��اري  التقليد  اأو 

تعليمية خا�سة.
 اأما املراحل التي مير بها الخرتاع 
ال�شكلي  الفح�ص  ث��م  بالت�شجيل،  فتبداأ 
كانت  اإذا  م��ا  لتيقن  الفكرة  ع��ن  والبحث 
الفح�ض  ث��م  الن�سر،  ث��م  ل،  اأو  م�سبوقة 
ال��ن��وع��ي، وب��ع��ده��ا احل�����س��ول ع��ل��ى ب���راءة 

الخرتاع.
 وهناك جهات ملنح براءات الخرتاع 
للعلوم  ع��ب��دال��ع��زي��ز  امل��ل��ك  م��ث��ل م��دي��ن��ة 

وال���ت���ق���ن���ي���ة وم���ك���ت���ب ب��������راءات الخ������رتاع 
اخل���ل���ي���ج���ي واالأوروب����������������ي واالأم�����ري�����ك�����ي 
والربيطاين، اإ�شافة اإلى اتفاقية ت�شجيل 
اأك��رث من  التي ت�سم   PCT الخ��رتاع��ات 
17٠ دولة حلماية الخرتاع عامليا وتقليل 

تكاليف ت�شجيل وحماية االخرتاع . 
على  ل��الخ��رتاع��ات  ال��ن��ظ��ر  وينبغي 
اأنها ذات قيمة ميكن ت�سويقها وت�سنيعها، 
ول�����ه�����ذا ف��������اإن امل���ح���ك���م���ني ع���ن���د حت��ك��ي��م 
اأ�سالة الفكرة،  الخرتاعات يركزون على 
واإذا كانت غري م�شبوقة وكذلك اجلدوى 
الخرتاع  للمنتج،  وهل هذا  القت�سادية 

يخدم املجتمع اأم ال؟ 
وختاما اأقول اإن املبتكر �شيظل اأ�شري 
اأبحاثه اإذا مل يجد جمتمعا ي�شمع اأفكاره، 
ومل يتم تقديره ومكافاأته، وهذا ي�ستدعي 

وقفة داعمة مع املخرتعن واملبتكرين. 

اإلبداع واالختراع
د. علي سعيد القحطاني

 وكيل كلية الطب للتطوير 
األكاديمي والجودة

منطقة الوسط
د.غادة حمزة الشربينى

مستشارة بعمادة التطوير األكاديمي والجودة

نتفق جميعا على اأن االختالف �شنة من �شنن اهلل يف خلقه. قال تعالى »ولو�شاء ربك جلعل النا�ص اأمة واحدة » )هود 118(. واإن هذا الختالف يرتجم يف جمال 
العلوم النف�شية اإلى ما يعرف بالفروق الفردية التي ت�شري اإلى وجود متايز بني النا�ص  يف ال�شمات املختلفة  العقلية اأو ال�شلوكية اأو االأخالقية اأو اجل�شمية، ولعل 

ذلك يعد تعبريا عن االأ�شا�ص الفل�شفي لعلم القيا�ص.
فالختبارات واملقايي�ض هي اأدوات تعك�ض من خاللها الفروق احلقيقية بن الب�سر يف هذه ال�سمات، وتفرت�ض البحوث النف�سية والرتبوية اأن ال�سمات تتوزع 

توزيعا اعتداليا، اإذا كانت العينة ممثلة للمجتمع االأ�شلي، على النحو التايل: ٦8% متو�سطي ال�سمة،  1٦% مرتفعي  ال�سمة، و 1٦% منخف�سي ال�سمة.
ق�سيتنا هنا هي اعتقاد البع�ض اأن الو�سع الطبيعي هو اخل�سوع للمنحنى  العتدايل بهيئته ال�سابقة، وهذا من الناحية العلمية يعد خطاأ لأن هذا املنحنى  
قابل للحركة يف اأي اجتاه )ميينا-ي�شارا(. ويوؤكد �شحة ذلك  اأحد مبادئ الرتبية، الذى ي�شري اإلى اأن االأفراد قادرون على تعلم ما نريد تعليمه لهم، مبعنى اأن 
الهتمام امل�ساعف بفئة ٦8% بعد التقومي وتقدمي التغذية الراجعة قد يغري من اأو�شاع هذه الفئة ويتح�شن اأداوؤهم، الأنه بالتاأكيد  يوجد  من بني ٦8% من لديهم 
القدرة والرغبة يف التعلم وتطوير االأداء  لينتقلوا بذلك اإلى فئة 1٦% جهة اليمن، وبذلك تزداد ن�سبة التميز يف الأداء. ولعلنا نخرج من ذلك بحقيقة هي )فقط 

نحن من نحدد اجتاه وهيئة املنحنى(.
 واإذا اأردنا االرتقاء مب�شتوى اأدائنا واأداء طالبنا اأو العاملني يف اأي  قطاع  فعلينا  القيام بتحريك منطقة الو�شط اإلى جهة اليمني، وذلك بتفهم حاجات 
االأفراد وحماولة تلبيتها، وتفهم نقاط القوة والتميز وحماولة توظيفها ل�شالح العمل، وحتفيز االأفراد واإك�شابهم الثقة يف اإمكاناتهم وقدراتهم، وتوفري التدريب 
اجليد وامل�شتمر الإك�شابهم معارف ومهارات جديدة  وتغيري قناعاتهم، واأي�شا املتابعة والتقومي امل�شتمر. كل ذلك له اأن ي�شهم يف حتريك منطقة الو�شط  جهة 

اليمن ومن ثم يتح�سن الأداء.
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نافذة

يعد م��وؤمت��ر »الإع����الم والإ���س��اع��ة: 
املخاطر املجتمعية و�شبل املواجهة« 
ال����ذي ت��ن��ظ��م��ه اجل��ام��ع��ة م���ن اأه���م 
يف  ت��ق��ام  ال��ت��ي  العلمية  امل���وؤمت���رات 
امل��م��ل��ك��ة ن���ظ���را لأه���م���ي���ة امل��و���س��وع 
وتداعياته اخلطرية على املجتمع.
داء  الإ�ساعة  اأن  جميعا  ونعلم 
وينخر  بالعطب،  احلقيقة  ي�سيب 
يف اأم������ن وا����ش���ت���ق���رار امل��ج��ت��م��ع��ات. 
اأهمية  اإل��ى  اجلامعة  فطنت  ولهذا 
ه�����ذا امل����و�����س����وع واأه����م����ي����ة ت��ن��اول��ه 
م�����ن ق����ب����ل ب����اح����ث����ن وخم��ت�����س��ن 
يف جم�����ال الإع���������الم والت���������س����ال.

و�شعادة من�شوبي »ق�شم االعالم واالت�شال« كبرية، باأن يكون هذا احلدث 
العلمي الكبري اأحد اأهم اأن�شطتها يف بداية افتتاح هذا الق�شم.

عبد  الدكتور  الأ�ستاذ  الإعالمي  زميلنا  اجلامعة،  مدير  معايل  اأن  كما 
الرحمن الداود، �ساحب هذه املبادرة، يقف داعما وم�ساندا لإجناح هذا املوؤمتر 

مع القيادات الأكادميية يف اجلامعة.
و�سنكون بانتظار ا�ست�سافة اجلامعة لهذا احلدث العلمي الدويل مطلع 

الف�شل الدرا�شي القادم مب�شيئة اهلل تعالى.

اإلعالم واإلشاعة
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

األخيرة

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

الف�سل ال�سيفي - اإجازة ال�سيف

املوؤمتر الدويل لالإعالم واالإ�شاعة.. املخاطر املجتمعية و�شبل املواجهة

)ق�سم الإعالم والت�سال(

19 رجب 1435 

اخلمي�ض 23 رجب 1435

الأحد 25 رجب 1435

19-21 ذو القعدة 1435

املوافق 14-1٦  �سبتمرب 2٠14

التاريخالفعالية والجهة المنظمة مفكرة الجامعة

بدون زعل
يف  �مل�سوري��ن  ك��رة  ي��ز�ل  ال   •
�حتفاالت �جلامعة ي�سكل عبئا كبري�  
على �ملنظم��ني للمنا�سبة، و�ملوؤ�سف �أن 
�لغالبي��ة ي�س��ور م��ن �أج��ل �لت�سوير. 
فه��ل ن��رى يوم��ا تنظيما لعم��ل هوؤالء 

�مل�سورين؟!

• يف كل مرة، عند تنظيم �أول فعالية، 
�لكل يتكلم عن �ل�سوتيات وخا�سة يف 
م�س��رح �جلامع��ة �ل��ذي يع��د مفخرة 
للجامع��ة، ولكن �سوء �أجه��زة �ل�سوت 
يدفع �جلامعة ال�ستئجار نظام �سوتي 
يف كل منا�سب��ة تق��ام عل��ى �مل�س��رح..  
مل��اذ� ال يتم عمل نظ��ام �سوتي ومرئي 

يبعدنا عن �لتوتر يف كل منا�سبة؟!

• نظم��ت كلي��ة �آد�ب وتربي��ة �أبه��ا، 
م�سك��ورة، يوما للنظاف��ة بعنو�ن »�إنها 
م�سوؤولي��ة �جلمي��ع« فه��ل نح��ن فع��ال 
بحاج��ة ملثل ه��ذه �لفعالي��ة لتذكرنا 
بالنظاف��ة �لت��ي يحثن��ا عليه��ا ديننا 

�حلنيف!

• ع��ادت �الإختب��ار�ت، فع��ادة فو�سى 

ت�س��وه  �أور�ق  �ملركزي��ة،  �ملدرج��ات 
وكر��س��ات  و�الب��و�ب،  �جل��در�ن 
وكتيب��ات ملق��اة عل��ى �الأر���ص يف كل 

مكان!

• حت��ى يخ��ف �جله��د عل��ى عم��ادة 
�س��وؤون �لط��الب عن��د تنظي��م حف��ل 
ختام �الن�سطة، ملاذ� ال تقدم كل كلية 
فق��رة و�ح��دة يف حفل خت��ام �أن�سطة 
و�ح��د، توح��د في��ه �جله��ود ليظه��ر 

مبظهر يليق باجلامعة!

• �أع�ساء هيئة �لتدري�ص �ملتعاقدين، 
يف  م�سارك��ة  �أي  منه��م  للكث��ري  لي���ص 
�جلامع��ة  �حتف��االت  �أو  فعالي��ات 
ي��وؤدي  فق��ط  و�مل�سارك��ة،  باحل�س��ور 
�أن  متنا�سي��ا  ويخ��رج،  حما�سر�ت��ه 

�جلامعة جامعته!

• حف��ل �ملتقاعدي��ن، منا�سبة جمعت 
�لكثري منا بزمالء تركو� �لعمل بيننا، 
ف��كان م�ساء �ملتقاعدي��ن ر�ئعا بروعة 
�للق��اء به��م وه��ي منا�سبة نتمن��ى �أن 

تتكرر يف كل عام .

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

كوب من ال�شاي على وقع التح�شري لالمتحانات
يف حديقة اجلامعة

أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد
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