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خطوة داعمة لمبادرة السياحة على مدار العام
رع����ى �أم�����ر م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر، رئ��ي�����س 
باملنطقة،  �ل�سياحية  �لتنمية  جمل�س 
في�سل  �لأم��ر  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب 
ب��ن خ��ال��د، �لأرب���ع���اء �مل��ا���س��ي، يف �أب��ه��ا، 
�لعامة  �لهيئة  نظمته  �ل���ذي  �حل��ف��ل 
ل��ل�����س��ي��اح��ة ��لآث���������ار �����س���رك���ا�ؤه���ا يف 
��للجان  �ل�سياحية  �لتنمية  جمال�س 
�ل�سياحية يف مناطق �ململكة، لإطالق 
ف��ع��ال��ي��ات �ب��ر�م��ج م��ه��رج��ان��ات �سيف 

�ل�سعودية 1435.
�فور ��سول �سموه ملقر �لحتفال 
�مل�����س��ارك��ة،  �مل���ه���رج���ان���ات  �أج��ن��ح��ة  ز�ر 
�����س��ت��م��ع ���س��رح��ا م���ن ن��ائ��ب �ل��رئ��ي�����س 
�لعامة  بالهيئة  ��ل��ر�م��ج  للت�سويق 
�ل�سيخ عن  �آل  لل�سياحة ��لآث��ار حمد 
�لأج��ن��ح��ة ��مل��ه��رج��ان��ات �مل�����س��ارك��ة يف 

�لحتفال.
ع����ق����ب ذل����������ك، �ب�������ت�������د�أ �حل���ف���ل 
ب���ع���ر����س م�����س��رح��ي م�����س��غ��ر ب��ع��ن��و�ن 
»�ي������ن ن�������س���ي���ف؟« ت�����اله ����س��ت��ع��ر����س 
م�سر�ت �خليول ��ل�سيار�ت �لقدمية 
��ل����ف����ر������س����ي����ة، �ع�����ر�������س �لأل��������و�ن 
��لفنون �ل�سعبية، �إ�سافة �إلى عر��س 
�لإ�ساءة  �عر��س  �لثقافية،  �لأطفال 

��ل�سوت، مب�ساركة 1200 �ساب.
�يف خ��ت��ام �حل���ف���ل، �أع�����رب �أم���ر 
منطقة ع�سر رئي�س جمل�س �لتنمية 
�ل�سمو  �ساحب  �ملنطقة  يف  �ل�سياحية 
�مل��ل��ك��ي �لأم�����ر ف��ي�����س��ل ب���ن خ��ال��د بن 
عن  �سحفي،  ت�سريح  يف  عبد�لعزيز، 
لل�سياحة  �ل��ع��ام��ة  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  ت��ق��دي��ره 
لإط��الق  �أبها  مدينة  لختيار  ��لآث���ار 

50 متطوعا بالجامعة يوعّون المجتمع بأضرار مشروبات الطاقة
��لأك��ادمي��ي��ة  �لتعليمية  ل��ل�����س��وؤ�ن  �جل��ام��ع��ة  �ك��ي��ل  �أ����س���اد 
�لدكتور حممد �حل�سون باحل�سور �مللفت للكليات �ل�سحية 
للمجتمع،  �تثقيف  ت��وع��وي��ة  م��ن  تقدمه  �م��ا  باجلامعة، 

�ذلك بتمثيل �جلامعة يف عدد من �ملو�قع.
تد�سني  يف  �ألقاها  �لتي  كلمته  خ��الل  �حل�سون  ��أك���د 
للتوعية مبر�س  حملة »حتى ل يبكي حبيب على حبيب« 
�لف�سل �لكلوي �لتي ينظمها نادي �لعمل �لتطوعي بعمادة 
ب��ح��اج��ة للعمل  �مل��ج��ت��م��ع  �أن  ب��اجل��ام��ع��ة،  �ل��ط��الب  ����س���وؤ�ن 
�لتطوعي، �قال »�أ�سكر لكم حر�سكم على �مل�ساركة، ��أ�سكر 

عمادة �سوؤ�ن �لطالب على �أن�سطتها �ملتو�لية«.
�يف ذ�ت �ل�����س��ي��اق �أط���ل���ق �ل���ن���ادي ح��م��ل��ة »ط��اق��ت��ك يف 
�سحتك« للتوعية باأ�سر�ر م�سر�بات �لطاقة، مب�ساركة 50 
�ألف عبوة ع�سر طبيعي  توزيع  طالبا متطوعا، حيث مت 

على عدد من مر�فق �جلامعة.
منصور كويع

أمير عسير يرعى إطالق مهرجانات صيف السعودية
مهرجانات �سيف �ل�سعودية بالتز�من 
�سياحية  �جهة  »ع�سر..  م��ب��ادرة  م��ع 
ت�سهد  �لتي  �لعام«  مد�ر  على  رئي�سية 
�ملنطقة تفعيل �أن�سطتها، مقدما �سكره 
�لعامة  �لهيئة  رئي�س  �إل���ى  �ت��ق��دي��ره 
ل��ل�����س��ي��اح��ة ��لآث�������ار ���س��اح��ب �ل�����س��م��و 
�مللكي �لأمر �سلطان بن �سلمان على 
�لوطنية،  بال�سياحة  ��هتمامه  دعمه 
�قال »لول �هلل ثم �لأمر �سلطان بن 
�سلمان ملا  كان هناك �سياحة باململكة«.
ب��الح��ت��ف��ال   �أم���ر ع�سر  ��أ����س���اد 
ق��ائ��ال »�حل��م��د هلل ���س��اه��دن��ا �ح��ت��ف��ال 
�لكلمة، مب�ساركة  تعنيه  ما  بكل  ر�ئعا 
فرق �فنون من جميع �أنحاء �ململكة« 
�متنى �سموه �لتوفيق لكل �ملهرجانات 

يف �لبالد.
م���ن ج��ه��ت��ه �أك�����د رئ��ي�����س �ل��ه��ي��ئ��ة 
�ل��ع��ام��ة ل��ل�����س��ي��اح��ة ��لآث�������ار ���س��اح��ب 
�ل�����س��م��و �مل��ل��ك��ي �لأم������ر ���س��ل��ط��ان بن 
���س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��د �ل��ع��زي��ز �أن �إط���الق 
م��ه��رج��ان��ات ���س��ي��ف �ل�����س��ع��ودي��ة ل��ه��ذ� 
�ل���ع���ام م���ن ع�����س��ر ي���اأت���ي ت��ق��دي��ر� من 
�لهيئة للمكانة �ل�سياحية �ملهمة لهذه 
ملبادرة »ع�سر..  �ملنطقة، �دعما منها 
�ج��ه��ة ���س��ي��اح��ي��ة رئ��ي�����س��ي��ة ع��ل��ى م��د�ر 
�إط��الق��ه��ا مطلع ه��ذ�  �ل��ع��ام«�ل��ت��ي مت 
�ل��ع��ام �ي��ج��ري حاليا تنفيذ ع��دد من 

بر�جمها �خططها.
تفاصيل وصور
في صفحات 2، 20 و 21

يحيى التيهاني

كرم رئي�س ق�سم �لإع��الم ��لت�سال �لأ�ستاذ �لدكتور علي 
�لعكا�سي  ر�ك��ان  هما:  بالق�سم  طالبني  �لقرين  �سويل  بن 

�حممد ع�سري، لتفوقهما يف �لف�سل �لدر��سي �ملا�سي.
�تقدير  �سكر  كلمة  �ل��ت��ك��رمي  خ��الل  �ل��ق��رين  ��ج���ه 
ع��ل��ى حتقيق  �جل��ه��د ��حل���ر����س  بتكثيف  م��ط��ال��ب��ا  ل��ه��م��ا، 

�ملعدلت �لعالية خالل �لفرتة �ملقبلة.
�ل��ق��در�ت  تطوير  على  �لعمل  ب�����س��ر�رة  �أ����س��ى  كما   
�ح��رت�يف  ب�سكل  تاأهيلهم  يتم  حتى  للطالب  �لإع��الم��ي��ة 
ل�����س��وق �ل��ع��م��ل، ��ع�����د �مل��ت��ف��وق��ني ب��ال��رت���س��ي��ح ل���ل���د�ر�ت 

��لفعاليات �خلارجية.
بهذ�  �سعادتهما  ع��ن  �ل��ط��ال��ب��ان  ع���ررّ  جانبهما،  م��ن 
هيئة  ��أع�����س��اء  �لق�سم  لرئي�س  �ل�سكر  �ق��دم��ا  �لح��ت��ف��اء، 
�لتعليمية  ر�سالتهم  �إي�سال  �لتدري�س على »حر�سهم على 

على �لوجه �ملطلوب«.
يحيى القبعة

قسم اإلعالم يكرم المتفوقين
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يحيى التيهاني
 

�أط���ل���ق���ت �ل���ه���ي���ئ���ة �ل���ع���ام���ة ل��ل�����س��ي��اح��ة 
�لتنمية  ��سركا�ؤها يف جمال�س  ��لآث��ار 
�ل�����س��ي��اح��ي��ة ��ل���ل���ج���ان �ل�����س��ي��اح��ي��ة يف 
مناطق �ململكة، فعاليات �بر�مج �سيف 
�ل�����س��ع��ودي��ة 1435ه�������� يف �حل���ف���ل �ل���ذي 
�أقامته م�ساء �لأربعاء �ملا�سي، يف مدينة 
�أبها، برعاية �أمر منطقة ع�سر رئي�س 
�ملنطقة  يف  �ل�سياحية  �لتنمية  جمل�س 
�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمر في�سل بن 

خالد بن عبد�لعزيز.
م�سرحي  بعر�س  �حلفل  �بتد�أ  ثم 
م�������س���غ���ر ب����ع����ن����و�ن »�ي���������ن ن�������س���ي���ف«، 
�خل��ي��ول  م�������س���ر�ت  ت����اله  ��ستعر��س 
��ل�������س���ي���ار�ت �ل���ق���دمي���ة ��ل���ف���ر�����س���ي���ة، 
�ل�سعبية،  ��ل��ف��ن��ون  �لأل�����و�ن  �ع��ر����س 
�لثقافية،  �لأطفال  عر��س  �إلى  �إ�سافة 
مب�ساركة  ��ل�سوت،  �لإ���س��اءة  �عر��س 

1200 �ساب.
�أم����ر  �أدل��������ى  �يف خ����ت����ام �حل����ف����ل 
�لتنمية  جمل�س  رئي�س  ع�سر  منطقة 
�ل�سمو  �ساحب  �ملنطقة  يف  �ل�سياحية 
�مل��ل��ك��ي �لأم������ر ف��ي�����س��ل ب���ن خ���ال���د بن 
عبد�لعزيز بت�سريح �سحفي �أعرب فيه 
لل�سياحة  �ل��ع��ام��ة  للهيئة  ت��ق��دي��ره  ع��ن 
�أب��ه��ا لإط��الق  ��لآث����ار لخ��ت��ي��ار مدينة 
بالتز�من  �ل�سعودية  �سيف  مهرجانات 
م��ع م���ب���ادرة »ع�����س��ر.. �ج��ه��ة �سياحية 
ت�سهد  �لتي  �ل��ع��ام«  م��د�ر  على  رئي�سية 
�أن�سطتها، مقدما �سكره  �ملنطقة تفعيل 
�ت��ق��دي��ره �إل����ى رئ��ي�����س �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ع��ام��ة 

المكانة السياحية لعسير
لل�سياحة  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة  رئ��ي�����س  �ك���ان 
�مل��ل��ك��ي �لأم���ر  ��لآث�����ار ���س��اح��ب �ل�سمو 
قد  �لعزيز  عبد  بن  �سلمان  بن  �سلطان 
�ملنا�سبة،  بهذه  �سحفي  ت�سريح  يف  �أك��د 
�أن  �ل�سابع،  للعام  �لهيئة  تنظمها  �لتي 
�إط����الق م��ه��رج��ان��ات ���س��ي��ف �ل�����س��ع��ودي��ة 
ياأتي تقدير� من  �لعام من ع�سر  لهذ� 
لهذه  �ملهمة  �ل�سياحية  للمكانة  �لهيئة 
»ع�سر..  مل��ب��ادرة  منها  �دع��م��ا  �ملنطقة، 
�جهة �سياحية رئي�سية على مد�ر �لعام«، 
�ل���ت���ي مت �إط���الق���ه���ا م��ط��ل��ع ه����ذ� �ل��ع��ام 
�يجري حاليا تنفيذ عدد من بر�جمها 

�خططها.
�ل�سعودية«  �أن »�سيف  ��أبان �سموه 
�بر�مج  فعاليات  لإب��ر�ز  مهمة  منا�سبة 
�ل�سيف �لتي �أ�سبحت ن�ساطا �قت�ساديا 
م��ه��م��ا، ي�����س��ه��م ب�����س��ك��ل م���وؤث���ر يف زي����ادة 
�لإقبال على �لرحالت �ل�سياحية �ملحلية 
يف خمتلف مناطق �ململكة، م�سيد� �سموه 
جمال�س  بذلتها  �لتي  �لكبرة  باجلهود 
برئا�سة  �ملناطق  يف  �ل�سياحية  �لتنمية 
�إ�سافة  �ملناطق،  �أم��ر�ء  �ل�سمو  �أ�سحاب 
لتنظيم  �ل�سياحية  �لتنمية  جل��ان  �إل���ى 
�سناعة  �أ�سبحت  �لتي  �ملهرجانات  هذه 
ت����د�ر م���ن ���س��رك��ات م��ت��خ�����س�����س��ة ب��دع��م 

�تاأهيل من �لهيئة.
�ل��د�ل��ة  تقدمه  مب��ا  �سموه  ��أ���س��اد 
�لوطنية  بال�سياحة  ��ه��ت��م��ام  دع��م  م��ن 
من خالل عدد من �لأنظمة ��لقر�ر�ت 
�لتي توجت بقر�ر �ملو�فقة على م�سر�ع 
�مللك عبد�هلل للرت�ث �حل�ساري، �قر�ر 

�مللكي  �ل�سمو  ��لآث��ار �ساحب  لل�سياحة 
دعمه  على  �سلمان  ب��ن  �سلطان  �لأم���ر 
�ق��ال  �ل��وط��ن��ي��ة،  بال�سياحة  ��ه��ت��م��ام��ه 
»لول �هلل ثم �لأمر �سلطان بن �سلمان 

ملا  كان هناك �سياحة باململكة«.

احتفال رائع
�أم���ر ع�سر ب��الح��ت��ف��ال  قائال  ��أ���س��اد 
بكل  ر�ئعا  �حتفال  �ساهدنا  هلل  »�حلمد 
ما تعنيه �لكلمة، مب�ساركة فرق �فنون 

من جميع �أنحاء �ململكة«. 
�مت����ن����ى �����س����م����وه  �ل���ت���وف���ي���ق ل��ك��ل 
�مل��ه��رج��ان��ات يف �مل��م��ل��ك��ة، لف��ت��ا �إل����ى �أن 
�ملهرجانات  باإطالق  �ل�سنوي  �لحتفال 
يرفع من �لتناف�س �ملحموم بني �ملناطق 
هيئة  ع��ل��ى  م��ق��رتح��ا  �لأم���ث���ل،  للظهور 
�ل�سياحة تد�ير منا�سبة �حتفال �إطالق 
مناطق  على  �ل�سنوي  �ل�سعودية  �سيف 

�ململكة.
��أك�����د ���س��م��وه �أن ل��ك��ل م��ن��ط��ق��ة يف 
خمتلفة  �م��ق��وم��ات  خ�سائ�س  �ململكة 
��لآث����ار  ��لطبيعة  �لأج�����و�ء  ح��ي��ث  م��ن 
��ل���������رت�ث،  د�ع���ي���ا ل��ل��ع��م��ل ع��ل��ى ب��ق��اء 
�ل�����س��ع��ودي��ني د�خ�����ل �ط��ن��ه��م يف ف��رتة 

�ل�سيف قدر �لإمكان.
كما �متدح �سموه ب�سا�سة �ملو�طنني 
يف ك���ل م��ن��اط��ق �ل���ب���الد �����س��ت��ق��ب��ال��ه��م 

لل�سياح ��لز��ر.
بن  في�سل  �لأم���ر  �سمو  �أن  يذكر 
خالد قد د�سن حملة »يعطيك خرها«، 
�ملو�طنني  د�عيا  �لحتفال،  هام�س  على 

�إلى �لتفاعل معها ��ل�ستفادة منها.

�أن  م��وؤك��د�  ��إد�ري�����ا،  ماليا  �لهيئة  دع��م 
�كتمال  �لوطنية ينتظر  �ل�سياحة  قطاع 
�لتمويل  م��ن  بتمكينه  �مل��ن��ظ��وم��ة  ه���ذه 
لل�سياحة  �لإقر��س  »برنامج  من خالل 
م��ر�ح��ل��ه  �لآن يف  ه���و  �ل�����ذي  �ل��وط��ن��ي��ة 
�لأخرة، ��سيكون بعد تفعيله باإذن �هلل 
حجر �لأ�سا�س يف �لنقلة �لكبرة �ملرتقبة 
لل�سياحة �لوطنية �لتي �نتظرت ل�سنني 
�ل�ستثمارية  م�ساريعها  يدعم  متويال 

�يرفع من م�ستو�ها �جودة خدماتها«.

السائح المحلي
 �جدد �سموه تاأكيد تركيز �لهيئة �لكامل 
ع��ل��ى �ل�����س��ائ��ح �مل��ح��ل��ي، م�����س��ر� �إل�����ى �أن 
ت��ق��وم على  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �ل�����س��ي��اح��ة  تنمية 
��ملنتجات  �لرتقاء مبنظومة �خلدمات 
��لر�مج �لتي تكَون �لتجربة �ل�سياحية 
�مل��ت��ك��ام��ل��ة �ل��ت��ي ي��ن�����س��ده��ا �مل����و�ط����ن، ملا 
من  للمو�طنني  مت��ك��ني  م��ن  ع��ن��ه  ينتج 
�ل���س��ت��م��ت��اع ب��ب��الده��م، �ت���وف���ر ف��ر���س 
ع��م��ل ل��ه��م يف م��ن��اط��ق��ه��م، �زي������ادة منو 
موؤكد�  للمناطق،  �لقت�سادية  �لعو�ئد 
�لتي  �ل��ك��ث��ر م��ن �خل���دم���ات  �أن ه��ن��اك 
»�لفعاليات  �إل���ى  �إ���س��اف��ة  تطويرها،  مت 
��لأن�سطة ��لر�مج �لتي يقابلها حاليا 

�إقبال كبر �متز�يد من �ملو�طنني«.
�لتوقعات  �أن  �لأم��ر �سلطان  �بني 
�إل��ى �رت��ف��اع حجم ع��دد �لرحالت  ت�سر 
�ل�سيف،  ه��ذ�  خ��الل  �ملحلية  �ل�سياحية 
�ملعلومات  م��رك��ز  در�����س���ات  ت�سر  ح��ي��ث 
��لأب���ح���اث �ل�����س��ي��اح��ي��ة )م���ا����س( �ل��ت��اب��ع 
�ل�سياحية  �ل��رح��الت  من��و  �إل���ى  للهيئة 

برعاية أمير عسير
هيئة السياحة تطلق مهرجانات صيف السعودية

ف��رتة  بن�سبة )6.0%( خالل  �مل��ح��ل��ي��ة 
�لعام  �لعام مقارنة ب�سيف  �ل�سيف هذ� 
�مل��ا���س��ي، �ذل����ك ن��ت��ي��ج��ة ل��ل��ج��ه��ود �ل��ت��ي 
جمال�س  يف  ����س��رك��ا�ؤه��ا  �لهيئة  تبذلها 
للرت�يج  باملناطق  �ل�سياحية  �لتنمية 
��لت�سويق لل�سياحة �لد�خلية، مبينا �أنه 
�ملحلية  �ل��رح��الت  ت�سل  �أن  �ملتوقع  من 
رحلة  �إلى )5.8( مليون  �ل�سيف  خالل 
يف  رحلة  مقابل )5.5( مليون  �سياحية 
�أن���ه من  �سيف �ل��ع��ام �مل��ا���س��ي، يف ح��ني 
�ملتوقع �أن ت�سل عدد �لرحالت �ل�سياحية 
�ل����و�ف����دة خ����الل �ل�����س��ي��ف �إل��������ى )3.1( 
رحلة مقابل )3.0(  مليون  م��ل��ي��ون 
رحلة يف �سيف �لعام �ملا�سي، بن�سبة منو 

.)%5.6(
�لتقديرية  �ل��ب��ي��ان��ات  �أن  ��أ����س���اف 
م�����س��ر�ف��ات  �أن  �إل������ى  ت�����س��ر  �لأ�ل�����ي�����ة 
�مل��ح��ل��ي��ة ل�سيف  �ل�����س��ي��اح��ي��ة  �ل���رح���الت 
مليار ريال،  �ستبلغ )6.2(  �ل��ع��ام  ه���ذ� 
م��ق��اب��ل دخ���ل م��ت��ح��ق��ق يف ���س��ي��ف �ل��ع��ام 
�ملا�سي بلغ)5.0( مليار ريال بن�سبة منو 

.)%23.9(

10 ماليين زائر
لل�سياحة  �لعامة  �لهيئة  رئي�س  ��أ���س��ار 
��لآث�����ار �إل���ى �أن���ه م��ن �مل��ت��وق��ع �أن توفر 
�لبالغة  �لعام،  لهذ�  �ل�سيف  مهرجانات 
فر�سة   5000 من   �أك���ر  مهرجانا؛   45
�ت�ستقطب  ل��ل��م��و�ط��ن��ني،  م��وؤق��ت��ة  ع��م��ل 
�أن  ز�ئ��ر، �يتوقع  �أك��ر من 10 ماليني 
حت��ق��ق ع���و�ئ���د �ق��ت�����س��ادي��ة ت��ت��ج��ا�ز 10 

مليار�ت ريال.

ت����ويل �ه��ت��م��ام��ا  �أن �ل��ه��ي��ئ��ة  ��أك�����د 
خالل  من  �ل�سياحية  �ملهرجانات  لدعم 
ه���ذ�  ��أن  �ل���ف���ع���ال���ي���ات،  دع�����م  ب���رن���ام���ج 
�أك��ر من 50  �أثمر يف حتقيق  �لرنامج 
�ملهرجانات  موؤقتة يف  �أل��ف فر�سة عمل 
�لتي �أقيمت منذ عام 2005م �حتى �لآن، 
فيما جت���ا�ز ع���دد �مل��ه��رج��ان��ات �ل��ت��ي مت 
مهرجان   500 �لهيئة  برعاية  تنظيمها 

من عام 2005م �إلى �لآن.
�لرنامج  �أعلنت  �لهيئة  �أن  �ب��ني 
�لتطويري �ل�سامل للفعاليات �ل�سياحية 
يف �ململكة خ��الل �ل��ف��رتة م��ا ب��ني عامي 
ع��ل��ى  ق��������ادر�  ل���ي���ك���ون  2014-2018م، 
�إقبال �ملو�طنني على �لفعاليات  مو�كبة 
�ت��ط��ل��ع��ه��م ل��ت��ط��وي��ره��ا، �م��ت��ز�م��ن��ا مع 
�لفعاليات  مفهوم  بناء  مرحلة  �كتمال 
�ل�����س��ي��اح��ي��ة يف �ل��رن��ام��ج �ل�����س��ي��اح��ي يف 

�ململكة.

معلومات
عن المهرجانات

ي�سار �إلى �أن �لهيئة �فرت كافة �ملعلومات 
�فعالياتها  بالإجازة  �ملتعلقة  ��لعر��س 
ع��ل��ى م��رك��ز �لت�����س��ال �ل�����س��ي��اح��ي  عر 
جميع  ي��ح��وى  �ل���ذي   ،)19988( �ل��رق��م 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات ��أم���اك���ن �إق��ام��ت��ه��ا، �إ���س��اف��ة 
�لتابع  �ل�سعودية«  »�ل�سياحة  موقع  �إلى 
www.sauditourism.com.( للهيئة 
sa( �ل����ذي مي��ك��ن �ل�����س��ائ��ح م���ن �خ��ت��ي��ار 
�لهيئة  ك��م��ا �ف����رت  �مل��ن��ا���س��ب��ة،  �ج��ه��ت��ه 
�ل�سياحية  للفعاليات  �لكرت�نية  رزنامة 

.)event.scta.gov.sa( على �لر�بط
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تعي�س �جلامعة حاليا فرتة �لختبار�ت �لنهائية للف�سل �لثاين من 
هذ� �لعام، �هذ� بد�ية نهاية �لعام �جلامعي �حلايل.

�نحمد �هلل على �أن هذ� �لعام كان حافال بالكثر من �لإجناز�ت 
��لطالبة  فالطالب  ��لكليات.  �جلامعة  م�ستوى  على  ��لن�ساطات 
بجامعة �مللك خالد هما حمور �لعملية �لتعليمية �م�سدر �إجناز�ت 

�جلامعة �هدف عملية �لتطوير.
�لخ��ت��ب��ار�ت هو  �ل��ذي متثله  �لعلمي  �لتح�سيل  ف��اإن  هنا  �م��ن 

نتائج نتطلع لها د�ئما يف �لعملية �لتعليمية �لتي توؤديها �جلامعة.
�خ����الل ه���ذه �ل��ف��رتة م��ن ك��ل ف�����س��ل در�����س���ي، جت��ن��د �جل��ام��ع��ة 
كافة طاقاتها من �أجل تهيئة �أف�سل بيئة تعليمية منا�سبة للطالب 
��ل��ط��ال��ب��ات، ح��ت��ى ي��ت��م��ك��ن��و� م���ن �أد�ء �خ��ت��ب��ار�ت��ه��م ب���ه���د�ء �ر�ح���ة 

�طماأنينة.
�لعلمي  �لتح�سيل  �أن  د�ئ��م��ا،  ن��وؤك��د عليه  م��ا  �مل��ه��م، �ه��ذ�  �م��ن 
عملية مت�سلة من بد�ية �لف�سل �لدر��سي �حتى موعد �لختبار�ت 
يكت�سبها  �لتي  ��ملهار�ت  �ملعارف  من  تر�كمية  عملية  فهو  �لنهائية، 
��لأ�ساتذة  �ملنهج  �مل�ستمر مع  �لتفاعل  ��لطالبة من خالل  �لطالب 

��لزمالء.
��ذ� كان هذ� هو �مل�سار، فاإن �لختبار�ت لن تكون خوفا �أ� رهبة، 
بل متعة يتوق لها �لطالب يف �إثبات حجم ما تعلمه �قيمة م�سمون 

�ملعرفة �لتي �كت�سبها.
ما  د�ئما  �لتي  ��مل��ه��ار�ت  �ملعرفة  تكون  �أن  با�ستمر�ر  ندعو  كما 
م�ستمر�  معرفيا  بناًء  �لتخ�س�س،  �أ�  �جلامعة  م��ق��رر�ت  يف  نوؤكدها 
�سخ�سيته  تكون  �لتي  �ملعرفية  منظومته  من  ج��زًء  ي�سبح  للطالب، 
�جلامعة  هدف  لأن  �لتخرج،  بعد  �لتخ�س�سية  �سخ�سيته  �أ�  �لعامة 
�أد�ة  ليكون  �لطالب  �سخ�سية  بناء  بل  تخرج،  �سهاد�ت  �إ���س��د�ر  لي�س 

فاعلة �بناءة يف جمال تخ�س�سه �يف �ملجتمع ب�سكل عام.
�من هنا فاإننا ندعو �أبناءنا �بناتنا �لطالب �أن يعيد�� �لنظر يف 
��سبل  �أهد�فها  يف  �لتفكر  يعيد��  ��أن  �لختبار�ت،  �كت�ساف مفهوم 
�لإعد�د لها، لتكون �لختبار�ت م�سدر �أمل ل خوف، �م�سدر حت�سيل 

م�ستمر ل م�سدر حت�سيل موؤقت.
فهذ� ما حتا�ل �جلامعة �أن توؤ�س�سه يف مناهج �مقرر�ت �لدر��سة 
��أق�سام  كليات  تعميمها على  �أك��ادمي��ي مت  ��عتماد  عر ط��رق ج��ودة 

�جلامعة.

رؤية

إعادة اكتشاف
مفهوم االختبارات

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود
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سلطان عوض

�جتماعه  �جل��ام��ع��ة  جم��ل�����س  ع��ق��د 
�ل��ت��ا���س��ع ل��ل��ع��ام �جل��ام��ع��ي �حل���ايل، 
�����س��ت��ه��ل م��ع��ايل م��دي��ر �جل��ام��ع��ة 
بن  عبد�لرحمن  �لدكتور  �لأ�ستاذ 
بالرتحيب  �لجتماع  �ل��د��د  حمد 
�ن�سمو�  �ل��ذي��ن  �ملجل�س  ب��اأع�����س��اء 
ح��دي��ث��ا. �ن���وه �إل���ى ت��وج��ي��ه معايل 
�زي����ر �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل��ع��ايل ب��ا���س��ت��م��ر�ر 
ح�سور عمد�ء كليات جامعة بي�سة 

ملجال�س �جلامعة.
���ن �ل�������د��د ��أع�������س���اء  ك��م��ا ث���مرّ
�مل���ج���ل�������س ج�����ه�����ود �ل����ع����ام����ل����ني يف 
�جل���ام���ع���ة لإجن������اح ف��ع��ال��ي��ات ي��وم 
�لبحث �لعلمي، �كذلك حفل ختام 

�لأن�سطة �لطالبية لهذ� �لعام.
ب���ع���د ذل�����ك ����س��ت��ع��ر���س �أم����ني 
حمود  �ل��دك��ت��ور  �جل��ام��ع��ة  جمل�س 
�أب����و ظ���ه���ر،18 م��و���س��وع��ا م��درج��ا 
ع���ل���ى ج������د�ل �أع����م����ال �لج���ت���م���اع، 
لتخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة حولها، 
حيث ��فق �ملجل�س على منح درجة 
�مل��اج�����س��ت��ر ل��� 18 ط��ال��ب��ا �ط��ال��ب��ة، 
على  �أع�ساء   10 تعيني  �إل��ى  �إ�سافة 
رتبة �أ�ستاذ م�ساعد بكليات �جلامعة 
ت����ن����وع����ت ب������ني ت���ع���ي���ني ��ن����ت����ق����ال 

للجامعة من جامعات �أخرى.
�لعلمي  �ل��ت��و����س��ل  جم��ال  �يف 
م��ع �جل��ام��ع��ات �ل��ع��امل��ي��ة، ��مل��ر�ك��ز 

منح 18 طالبا وطالبة درجة الماجستير
الجامعة تقر 51 قرارا خالل شهر

�أن��ه  ظ��ه��ر  �أب���و  �أ�����س���ح   ، �لبحثية 
مت���ت �مل��و�ف��ق��ة ع��ل��ى ت��ف��رغ عملي، 
ل��ل��ع��ام �جل��ام��ع��ي �حل���ايل ل��ك��ل من 
�لدكتور حمد �لد��سري، �سيق�سيه 
على  ��لدكتور  �ملتحدة،  �ململكة  يف 
�مل��و���س��ى ��ل���دك���ت���ور �أح���م���د ط��اه��ر 
�لذين �سيق�سيان تفرغهما �لعلمي 

يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
�مل��ج��ل�����س ��ف����ق على  �أن  �ب���ني 
ق�����س��اء ك���ل م���ن �ل��دك��ت��ور عائ�س 

�ل���������س����ه����ر�ين، ��ل����دك����ت����ور م��ف��رح 
ع�����س��ري ف���رتة �ت�����س��ال ع��ل��م��ي يف 
�ل����ولي����ات �مل���ت���ح���دة �لأم���ري���ك���ي���ة، 
��لدكتور عامر �حل�سيني يف �ململكة 
�لدكتور  م��ن:  ��إي��ف��اد كل  �ملتحدة، 
��ل��دك��ت��ور فهد  ح�سني �خل��ال��دي، 
يف  تدريبيتني  ل��د�رت��ني  �ل��ع��م��ري 
ك���ل م���ن ك��ن��د� �ف��رن�����س��ا، �مت��دي��د 
�إع������ارة خ���دم���ات �ل���دك���ت���ور حممد 
�لعايل  �لتعليم  ل���وز�رة  م��ف��رح  ب��ن 

ل��ل��ع��م��ل م��ل��ح��ق��ا ث��ق��اف��ي��ا ب������الأردن 
خر�ت  من  �لال�ستفادة  عام.  ملدة 
�لتدري�س،  هيئة  �أع�ساء  �جت���ارب 
��ف��ق  �ملجل�س  �أن  ظ��ه��ر  �أب���و  �أك���د 
حممد  �لدكتور  مع  �لتعاقد  على 
�جل��ام��ع��ة  يف  ل��ل��ع��م��ل  م���زه���ر  �آل 
مل����دة ع����ام، �جت���دي���د �ل��ت��ع��اق��د مع 
لنف�س  �ملتعاقدين  م��ن  جمموعة 
�أقر  �ملجل�س  �أن  �إل��ى  م�سر�  �مل��دة، 

عقد �لجتماع �ملقبل.

عبد اهلل سعد

ت���و�����س���ل ع���م���ادة �ل���ق���ب���ول ��ل��ت�����س��ج��ي��ل 
�لرتبية  �ز�رة  م��ع  بالتعا�ن  باجلامعة 
�ملرحلة  ط��الب  توعية  حملة  ��لتعليم 
�ل��ن��ه��ائ��ي��ة ب���ال���ث���ان���وي���ة �ل���ع���ام���ة ب��ط��رق 
�ل��ت�����س��ج��ي��ل يف �جل��ام��ع��ة، ح��ي��ث نظمت 
�مل��د�ر���س �لثانوية  �إل���ى  م��وؤخ��ر� زي����ار�ت 

ببع�س حمافظات منطقة ع�سر.
ز�رت،  �جلامعة  �أن  �لتفا�سيل  �يف 
م����وؤخ����ر�، م��ن��ط��ق��ة )�أب���ه���ا �حل�����س��اري��ة( 

استمرار حملة التعريف بآلية القبول في الجامعة
ب��وف��د م��ك��ون م��ن �ك��ي��ل ع��م��ادة �لقبول 
�ل��دك��ت��ور  �ل��ف��ن��ي��ة  ل��ل�����س��وؤ�ن  ��لت�سجيل 
�ل���ع���م���ادة  ��ك����ي����ل  ف�������ارح،  �آل  ���س��ل��ط��ان 
�لدكتور عبد�ملح�سن  للتطوير ��جلودة 
�لأ�ستاذ  �لقبول  ق�سم  �رئي�س  �ل��ق��رين، 

عثمان بكري.
�من طرف �ز�رة �لرتبية،  ح�سر 
م�����س��اع��د رئ���ي�������س �ل���رتب���ي���ة ب��امل��ن��ط��ق��ة، 
�جمموعة  �موجهوها،  �لإد�رة  ��ك��الء 
م��ن �مل��ر���س��دي��ن �ل��ط��الب��ي��ني ب��امل��د�ر���س، 
�أك��ر من )450 ( طالبا من  �إل��ى جانب 

�ل�����س��ف �ل��ث��ال��ث �ل��ث��ان��وي م���ن خمتلف 
�ملد�ر�س.

ت����وزي����ع  مت  �ل����ل����ق����اء  ب�����د�ي�����ة  �يف 
�ل��ق��ب��ول،  ب��ط��ري��ق��ة  �ملتعلقة  �مل��ن�����س��ور�ت 
ث��م حت��دث �آل ف��ارح ع��ن �أهمية  �ه��دف 
�ل��ت��ق��دم  خ��ط��و�ت  م�ستعر�سا  �ل���زي���ارة، 
للقبول �جلامعي، ���سائل �لتو��سل مع 

�لعمادة يف حالة �جود �أي ��ستف�سار�ت.
بعد ذلك فتح �لباب للنقا�س.

�جلميع  توجه  �لثانية  �لزيارة  �يف 
�إلى مركز )مربه(، �حتديد� �إلى ثانوية 

�ل��ف��رق��ان �لتي حت��وي �أك��ر م��ن )100( 
طالب من �ل�سف �لثالث �لثانوي.

حم��اف��ظ��ة  �ل����ع����م����ادة  ز�رت  ك���م���ا 
حم���اي���ل، م�����س��ت��ه��دف��ة �أك����ر م���ن )200( 
من  �لثانوي  �لثالث  �ل�سف  من  طالب 

خمتلف مد�ر�س �ملحافظة.
�من  م�ستمرة،  �حلملة  �أن   يذكر 
�أمل��ع،  رج��ال  ت�سمل حمافظات  �أن  �مل��ق��رر 
�ب��ي�����س��ة، �تثليث،  �ب��ل��ق��رن،  ��ل��ن��م��ا���س، 
�������س�����ر�ة ع���ب���ي���دة، �ظ�����ه�����ر�ن �جل���ن���وب، 

��لفر�سة يف تهامة قحطان.
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كلية الشريعة تحتفي بمنسوبي ناديها

منصور كويع

نظم كر�سي �مللك خالد باجلامعة يف مبنى 
�جلامعية  ب��امل��دي��ن��ة  �مل��رك��زي��ة  �مل���درج���ات 
)�لبحث  بعنو�ن  بحث  حلقة  بالقريقر، 
�للغة  لأ�ستاذ  �تطلعات(،  �آف��اق��اً  �لعلمي: 
�لدكتور  �لإن�سانية  �لعلوم  بكلية  �لعربية 

عبد�لو��سع بن �أحمد �حلمري.
�بد�أ �حلمري �لنقا�س حول مفهوم 
�لبحث �لعلمي )فل�سفة �منهج(، �نطالقا 
من �ملعنى �للغوي لكلمة )بحث( ��أ�سلها 
حديثه  خ��الل  �ب��نيرّ  �لعربية،  �ملعاجم  يف 
باأنها  �لبحثية  �لعملية  �أنه ميكن تعريف 
�سيء  ع��ن  يبحث  باحث  بها  يقوم  عملية 
ما، يف مكان ما، بكيفية ما، لتحقيق غاية 

�أ� مق�سد .
��نطالقا مما يعنيه، �ملعنى �للغوي 
لكلمة )بحث(، �أجاب �حلمري على عدد 
من �لت�سا�ؤلت مركز� على ما يبحث عنه 
�ل��ب��اح��ث مهما ك���ان جم���ال ب��ح��ث��ه، ���س��و�ء 
مو�سوعا  �أم  م���ا،  لق�سية  حقيقة  ك��ان��ت 
ما،  �أم حقيقة �لظاهرة �لتي ل تز�ل غر 
تكون  ق��د  �ل��ظ��اه��رة  �أن  م�سيفا  ظ��اه��رة، 
�أن  يعني  ما  تاريخية،  �أ�  نقدية  �أ�  �أدبية 
�حلقائق تتعدد مبجالت �لبحث � طرق 

�لبحث .

كرسي الملك خالد ينظم حلقة 
»البحث العلمي آفاقا وتطلعات«

أضرار الوساطة
في حملة بالجامعة

�لتابع مل�سر�ع »�سو�عد �طن« �لذي تقدمه   Live2Give نفذ فريق 
�خلرية،  خالد  �مللك  �موؤ�س�سة  باأبها،  �لجتماعية  �لتنمية  جلنة 
حملة »لن ن�سع من ل ي�ستحق مبكان �لأحق« بهدف  توعية �ملجتمع  
�مل��رك��ز �جل��ام��ع��ي لدر��سة  �ل��و���س��اط��ات، �ذل���ك على م�سرح  ب��ظ��اه��رة 

�لطالبات.
�ملجالت  �لو�ساطة يف خمتلف  �نت�سار ظاهرة  �تنا�لت �حلملة 
يف  تر�سخت  �أن��ه��ا  مبينة  ��مل�ست�سفيات،  ��لب��ت��ع��اث  �جل��ام��ع��ات  مثل 
�لأعر�ف �لجتماعية، ��أنها �أحد �لأ�سباب �لرئي�سية �لتي ت�سعر �أفر�د 

�ملجتمع بالظلم.
والأ�صدقاء  الأه��ل  و�صغوط  الر�صوات  على  احلملة  رك��زت  كما 
��مل���ع���ارف، ��لإج������ر�ء�ت �ل��ق��ان��ون��ي��ة �ل��ت��ي ي��ج��ب �ت��خ��اذه��ا �إز�ء تلك 

�لظاهرة.
�ل�سريرية   �ل�سيدلة  بق�سم  �لطالبة  �لفريق  قائدة  ��أ��سحت 
باجلامعة، ع�سو جلنة �لتنمية �لجتماعية بال�سامر، نو�ل �لفرد��س 
�أن �حلملة تهدف �إلى توعية �ملجتمع بخطورة �لو��سطة، ��عتبارها  
�إيجاد  �إلى  �ل�سعي  �لت�سدي لها، ��لإ�سهام يف  ظاهرة خطرة يجب 

�سبل حللها ب�سكل جذري �نهائي.
�عن فكرة �حلملة �أكدت �لفرد��س �أن �أع�ساء �ملجموعة �لبالغ 
�لظاهرة  ل��ه��ذه  �لت�سدي  على  �ل��ع��زم  ع��ق��دن   ، ف��ت��اة   )13( ع��دده��ن 

�ل�سلبية »�لتي تهدم، �ل تبني«.
حقوق  �ه�سم  �لظلم  يف  �يتمثل  عظيم،  »���س��رره��ا  ��أ���س��اف��ت 
�إلى �إطالق هذه  �أنها حمرمة �سرعا، �هذ� ما حد�نا  �لآخرين، كما 

�حلملة«.
يذكر �أن م�سر�ع  »�سو�عد �طن« يهدف  �إلى تنمية ر�ح �لنتماء 
للوطن،  �بناء جيل �سبابي متميز ي�سهم يف م�ساريع �لبناء، ��لتنمية، 

كما يهدف �إلى ن�سر ثقافة �لتطوع لدى كافة �سر�ئح �ملجتمع .

عمادة التطوير تختتم 
أنشطتها التدريبية للفصل 

الدراسي الثاني
بن  �لرحمن  عبد  �لدكتور  �لأ�ستاذ  �جلامعة  مدير  معايل  برعاية 
حمد �لد��د، �ختتمت عمادة �لتطوير �لأكادميي ��جلودة، �أن�سطتها 
 11 �سملت  �لتي   ،1435-1434 �لثاين  �لدر��سي  للف�سل  �لتدريبية 

فعالية ح�سرها نحو 886 من �أع�ساء هيئة �لتدري�س ��لطالب. 
��أبان عميد �لتطوير �لأكادميي ��جلودة، �لدكتور عمر عقيل، 
�أنه مت تفعيل �ر�س �لعمل يف �جلانب �لن�سائي من خالل مدربات، ما 

�أ�سفي عليها مزيد� من �لتفاعل ��لتالحم �لفكري.
عبد�لعزيز  �لدكتور  �لتطوير  عمادة  �كيل  عر  جانبه  �من 
�ل��ه��اج��ري ع��ن ر���س��اه عما حققته �ل��ع��م��ادة م��ن �إجن����از�ت يف هذ� 
�أن�سطة  �سبيل حت�سني  �ملزيد من �جلهد يف  ب��ذل  م��وؤك��د�  �لإط���ار، 
�لتطوير �لتي تقيمها �لعمادة خالل �لفرتة �لقادمة يف ظل �لدعم 
�مل�ستمر من قياد�ت �جلامعة، �مزيد من �مل�ساركة �لفعالة من قبل 
�لذين  �لعمادة  من�سوبي  لكل  �ل�سكر  مقدما  �جلامعة،  من�سوبي 
�مل�سرف  �لنحو  على  �لتدريبية  �لأن�سطة  تلك  �إخ���ر�ج  يف  �أ�سهمو� 

�لذي ظهرت عليه.
يحيى القبعة

علي آل سعيد

�لدين  ��أ���س��ول  �ل�سريعة  كلية  �حتفت 
�ط��الب  من�سوبي  م��ن  ب��ع��دد  باجلامعة 
ن�����ادي �ل�����س��ري��ع��ة يف ح��ف��ل �خ��ت��ت��م��ت به 
�أن�����س��ط��ت��ه��ا ل���ل���ع���ام �جل���ام���ع���ي �حل����ايل 
حممد  �ل��دك��ت��ور  �لكلية  �ك��ي��ل  بح�سور 

�لغامدي .
�تخلل �حلفل، كلمة لوكيل عمادة 
لأن�سطة  �تقرير مرئي  �لطالب  �سوؤ�ن 

�ل�����ن�����ادي ع���ر����س ف���ي���ه ر�ؤي��������ة �ر����س���ال���ة 
��أه�����د�ف �ل���ن���ادي، �ع����دد م��ن �ل��ر�م��ج 
بتنفيذها  ق��ام  �لتي  �ملفيدة  ��لأن�سطة 
خ���الل �ل��ع��ام �جل��ام��ع��ي �حل����ايل �حفل 
�ل��در����س  �ع��ق��د  �مل�ستجدين،  ��ستقبال 
��مل��ح��ا���س��ر�ت ��ل���ن���د��ت �ل��ت��ي ك���ان لها 
�لطالب  �لأث��ر يف توعوية �توجيه  بالغ 

�جلامعي خالل م�سرته �لتعليمية .
ك����م����ا �أق����������ام �ل������ن������ادي ع���������دد� م��ن 
�لأم�������س���ي���ات ��ل�����������د�ر�ت �ل��ت��ط��وي��ري��ة 

�لتي  �لثقافية  ��مل�سابقات  ��ل��ق��ي��ادي��ة، 
ت��ن��م��ي �حل�����س �ل��ذه��ن��ي ل���دى �ل��ط��ال��ب، 
��لرتفيهية  �لعلمية  �لرحالت  �تنظيم 
��لعا�سمة  �مل��ن��ورة  �ملدينة  مدينتي  �إل��ى 

�لريا�س.
ب��ع��د ذل���ك ق���دم ع���دد م��ن �ل��ط��الب 
من  ع��دد  على  �ل�سحب  �مت  م�سابقات، 
�جلو�ئز �لقيمة. ��ختتم �حلفل بتكرمي 
�لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  م��ن  �ملتعا�نني 
م���ن د�خ�����ل �خ������ارج �جل���ام���ع���ة، �م��دي��ر 

مركز موهبة ��إبد�ع، �عدد من �لطالب 
�مل��ت��م��ي��زي��ن يف �لأن�������س���ط���ة �ل��ط��الب��ي��ة، 
�لذين مثلو� �لكلية يف م�سابقة )تناف�س 
�لقائمني  تكرمي  مت  كما  �لتح�سري(، 
ع���ل���ى م���ع���ر����ض ال���ن�������ص���اط ال���ط���اب���ي، 
��ل���ف���ائ���زي���ن مب�����س��اب��ق��ة ح��ف��ظ �ل���ق���ر�آن 
�لكرمي، ��لطالب �لفائز بت�سميم �سعار 
�ل��ك��ل��ي��ة، �ق��دم��ت در�ع ت��ذك��اري��ة  ن����ادي 
���س��وؤ�ن  �ل��ك��ل��ي��ة �ع���م���ادة  لعميد ��ك��ي��ل 

�لطالب.
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أخبار الجامعة

�جل�������ودة خ�����الل ج��ل�����س��ت��ني ت��خ��ل��ل��ه��ا 
باأبها  ل��ل��ب��ن��ات  �ل��ع��ل��وم  لكلية  ع��ر���س 
ق���دم���ت���ه رئ���ي�������س���ة �ح������دة �ل��ت��ط��وي��ر 
��جلودة �لدكتورة حنان علي ياقوت، 
�ع���ر����س ل��رئ��ي�����س �ح�����دة �ل��ت��ط��وي��ر 
�ل�����س��ي��دل��ة  باأبها  ب��ك��ل��ي��ة  ��جل�������ودة 
�سليمان،  ه�����س��ام  �ل��دك��ت��ور  �لأ����س���ت���اذ 
��آخر لكليتي �لرتبية ��لآد�ب للبنات 
باأبها قدمتها �كيلة �لكلية للتطوير 

عبدالعزيز رديف

ع��ق��دت ع��م��ادة �ل��ت��ط��وي��ر �لأك��ادمي��ي 
�لعلمي  لقاءها  باجلامعة  ��جل���ودة 
�لثاين بعنو�ن »جتارب كليات جامعة 
�مللك خالد يف تطبيق نظام �جلودة: 

خطط �لعمل �لتطويرية«. 
���س��ت كليات  �ل��ل��ق��اء  �����س���ارك يف 
نظام  تطبيق  يف  لتجاربها  بعر��س 

��جلودة �لدكتورة د�له ع�سري .
�ل���ث���ان���ي���ة، ع��ر���س  �يف �جل��ل�����س��ة 
للتطوير ��جلودة  �لطب  كلية  �كيل 
�ل���دك���ت���ور ع��ل��ي �ل��ق��ح��ط��اين جت��رب��ة 
�لكلية يف تطبيق نظام �جل��ودة ، تال 
�لتطوير  لرئي�سة �حدة  ذلك عر�س 
��لآد�ب  �ل���ع���ل���وم  ب��ك��ل��ي��ة  ��جل��������ودة 
ل��ل��ب��ن��ات ب��خ��م��ي�����س م�����س��ي��ط جم��م��ع 
عبد�لرحمن،  جيهان  �لدكتورة   )1(

ست كليات بالجامعة تتبادل تجارب تطبيق نظام الجودة

تدريب 50 فتاة
على برنامج تحليل الشخصية

ريم العسيري

�أقامت ع�سو هيئة �لتدري�س باجلامعة )ق�سم �ملناهج �طرق �لتدري�س( 
ك��ب��رة �مل���درب���ني ب��اجل��ر�ف��ول��وج��ي، �لأ����س���ت���اذة ���س��ح��ر ي��ح��ي��ى �مل��و���س��ى، 
��لتوقيع  �ل��ي��د  خ��ط  ط��ري��ق  ع��ن  �ل�سخ�سية  حتليل  ب��رن��ام��ج  يف  د�رة 
�أربعة  مدى  على  باأبها  ��سيدة  فتاة   50 درب��ت  حيث  )�جلر�فولوجي(، 
�أيام بو�قع 20 �ساعة تدريبية بالقاعة �لتدريبية  مبجل�س �سباب منطقة 

ع�سر.
�تعرفت �ملتدربات خالل �لد�رة، على مفهوم �جلر�فولوجي، �عن 
�ملعر�فة  �خلاطئة  ��ملعتقد�ت  ��ستخد�مه،  �جم��الت  �كت�سافه،  كيفية 
حتليل  ��أد��ت  ��أنظمة  �جلر�فوجل�ست،  �أخالقيات  �إل��ى  �إ�سافة  عنه، 
وق��واع��د  و���ص��روط  الهند�صية،  لاأ�صكال  النف�صية  وال����دللت  اخل���ط، 

�قو�نني حتليل �لتوقيع، ��لدللت �لنف�سية للحر�ف. 
قبل  من  �لكبر  بالإقبال  �سعادتها  �ملو�سى  �سحر  �مل��درب��ة  ��أب���دت 
رغبة  �جلميع  من  مل�ست  �أنها  موؤكدة  �ل��د�رة،  مع  �تفاعلهن  �ملتدربات 
�ل�سخ�سية  حتليل  د�ر�ت  �أن  �لفتت  �جل��ر�ف��ول��وج��ي.  بتعلم  �سادقة 
�لب�سرية،  �لتنمية  د�ر�ت  �أق��وى  من  تعد  �ليد�ية،  �لكتابة  طريق  عن 

�مهار�ت �لت�سال غر �للفظي.
�قالت »حتليل �ل�سخ�سية يعطي �لقدرة على فهم �ل�سخ�س نف�سه، 
�فهم �لآخرين عن قرب، �ترجمة �سلوكهم  بالقدر �ملطلوب، د�ن عناء 
متعددة حيث  �جل��ر�ف��ول��وج��ي،  ��ستخد�م  ��أ���س��اف��ت »جم���الت  ك��ب��ر«. 
�لتعليم، �جمال  �ل��ذ�ت ��لآخ��ري��ن، �جم��ال  ي�ستخدم  يف جم��ال فهم 
�علم  �لقانون  �ل��ط��ب،  �جم��ال  �لتجارية، �جم��ال  ��لأع��م��ال  �لإد�رة، 

�جلرمية«. 
�عرفت �ملو�سى  مفهوم �جلر�فولوجي، باأنه يق�سد به علم حتليل 
�ل�سخ�سية عن طريق �لكتابة �ليد�ية، حيث يتم ذلك من خالل در��سة 
�سكل �خلط �لذي تر�سمه �ليد على �لورقة باأمر من �ملخ، �يطلق على 
�أ�  �لر�سم  �أي �خلبر يف حتليل  �لعلم جر�فولوج�ست  �ملتمر�س يف هذ� 
�ل�سكل، فيما يعني مفهوم �ل�سخ�سية جمموعة من �ل�سفات �جل�سمية 

��لعقلية ��لنفعالية �لتي تظهر يف فرد بعينه.
�أن��ه  �أ����س��ح��ت  �جل��ر�ف��ول��وج��ي،  علم  عنه  يك�سف  �أن  ميكن  �ع��م��ا 
ح�سي(،  ���س��م��ع��ي،  )ب�����س��ري،  ل��الإن�����س��ان  �لتمثيلي  �ل��ن��ظ��ام  ع��ن  يك�سف 
��حلالة �لنف�سية ��ملز�جية، ��لعاطفية له، ��لطاقة �لعقلية، ��لبدنية، 
واجلن�صية، واأمناط التفكري، والكفاءة الوظيفية، والدوافع، واملهارات 
�ل��ق��ي��ادي��ة، ��لج��ت��م��اع��ي��ة، �ب��ع�����س �مل�����س��ك��الت �ل�����س��ح��ي��ة، ��لأم���ر�����س 

��لأخالقيات. 
�لعلم  لهذ�  تلجاأ  بريطانيا  يف  �ل�سركات  م��ن   %79 �أن  بينت  كما 
ك�سر�رة �أ�سا�سية يف �لتوظيف، فيما ت�ستعمله �ل�سركات بفرن�سا لنف�س 
�أك��ر من  �أن هناك  بن�سبة 85 %، كما  �أملانيا  بن�سبة 80 %، �يف  �لغر�س 
ي�ستخدم  كما  �لتوظيف،   عملية  يف  ت�ستخدمه  �أمريكا  يف  �سركة  �ألفي 
�أي�سا يف �لتحقيق، ��ملحاكم، �يدر�س �أي�سا يف �أكر �لد�ل �ملتقدمة يف 

جمال �لتكنولوجيا يف �لعامل  كق�سم من �أق�سام علم �لنف�س. 
�أن��ظ��م��ة هي:  �أن ه��ن��اك ث��الث��ة  �أن��ظ��م��ة حتليل �خل���ط، بينت  �ع��ن 
�لعام  �ل�سكل  �أ�سا�س  على  مبنية  �نظريته  �ل�سمويل،  �لتحليلي  �لنظام 

للكتابة مثل �لهو�م�س، ��حلركة، ��مليل، ��ل�سغط، ��مل�سافات.
على  مبنية  �نظريته  �لتكاملي،  �لتحليلي  ه��و  �ل��ث��اين  ��لنظام   
�أ�سا�س �سكل �حلرف، �طريقة كتابته. �أما �لنظام �لثالث هو �لتحليلي 
كالتوقيع،  �لرمزية  �لأ���س��ك��ال  �أ�سا�س  على  مبنية  �نظريته  �ل��رم��زي، 

��لأ�سكال �لهند�سية، ��لر�سومات. 
ع�سر  منطقة  �أم��ر  �سمو  برنامج  �سمن  ت��اأت��ي  �ل���د�رة  �أن  يذكر 
�لثانية حتت  �لأم��ر في�سل بن خالد للتدريب ��لتطوير يف ن�سختها 

�إ�سر�ف جمل�س �سباب منطقة ع�سر .

تكريم 28 مشاركا في المؤتمر 
العلمي الخامس

منصور كويع

ك���رم���ت �جل���ام���ع���ة ع������دد� م����ن ط��الب��ه��ا 
�ل�سبق  ق�سب  لهم  كان  ممن  �طالباتها، 
م�ساركتهم  خ���الل  ��ل��ت��م��ي��ز  �ل��ت��األ��ق  يف 
�ل��ف��اع��ل��ة يف �مل���وؤمت���ر �ل��ع��ل��م��ي �خل��ام�����س 
ل����ط����الب �ط����ال����ب����ات �ل���ت���ع���ل���ي���م �ل���ع���ايل 

باململكة.
��أك�������د م���دي���ر �جل���ام���ع���ة �لأ����س���ت���اذ 
�ل��د��د،  حمد  بن  عبد�لرحمن  �لدكتور 
�أن رعاية �جلامعة �تكرميها للم�ساركني 
�إميانها  من  ينبع  �ملوؤمتر،  يف  ��مل�سرفني 
�ل��ت��ام ب���اأن ت��األ��ق �جن���اح ط��الب��ه��ا يعك�س 

جناح عملها.
بهم  �ملحتفى  بكوكبة  �ل��د��د  ��أ�ساد 
ن��ظ��ر ف���وزه���م �مت��ث��ي��ل��ه��م جل��ام��ع��ت��ه��م، 

باملوؤمتر،  م�ساركتهم  خ��الل  �منطقتهم 
متقدمة  مبر�كز  بتتويجهم  تكلل  �ل��ذي 

�حتقيقهم جو�ئز قيمة.
�طالبة  14 طالبا  تكرمي  ذل��ك  تال 
مم��ن ���س��ارك��و�، �ف����از�� ب��امل��وؤمت��ر �لعلمي 
�إل��ى  �إ���س��اف��ة  مالية،  مبكافئات  �خلام�س 
درع معايل مدير �جلامعة للتميز �هم: 
م��ف��رح ه���ادي �آل د������س، �ع��ب��د�هلل خالد 
�علي  مانع،  �آل  ح�سن  �حممد  �لفيفي، 
معي�س �لعمري، �عهود عامر �ل�سهر�ين، 
عبد�هلل  �منى  عطيف،  ظافر  �خديجة 
�ل�سهري، �حنان  �آل د�يل، �فايزة عو�س 
�لقحطاين،  يا�سر  �ليلى  �لبارقي،  �أحمد 
�م��ن��ى ده����ام �ل��ق��ح��ط��اين، �ن�����ورة ج��اب��ر 
�ل���ع���ب���ديل، �رف���ع���ة ع��ائ�����س �ل�����س��ه��ر�ين، 

�جو�هر �أحمد �لعماري.

ك��م��ا مت ت���ك���رم  ���س��ت��ة م���ن �أع�����س��اء 
ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����س �ل��ذي��ن �أ���س��رف��و� على 
باملوؤمتر  �مل�ساركني  ��لطالبات  �لطالب 
�ه�����م: �ل���دك���ت���ور ع��ب��د�ل��ل��ط��ي��ف ه�����س��ام 
عبد�للطيف، ��لدكتور �سليمان عبد�هلل 
�آل درم������ان، ��ل���دك���ت���ور ���س��دي��ق زك��ري��ا 
�أح��م��د�  ��ل��دك��ت��ور  ���س��ق��ر،  عبد�حلميد 
�لد �أحمد �سامل، ��لدكتور ه�سام �سالح 
حم��م��د ع���ب���درب���ه، ��ل���دك���ت���ورة ���س��ام��ي��ة 

عبد�لعزيز در�ي�س م�سطفى .
ب��ي��ن��م��ا مت ت����ك����رمي ث���م���ان���ي���ة  م��ن 
�ملوؤمتر  �فد �جلامعة يف  �مل�سرفني على 
�لطالب  �سوؤ�ن  عمادة  عميد  يتقدمهم 
�ل���دك���ت���ور م���ري���ع ب���ن ���س��ع��د �آل ه��ب��ا���س، 
��ل�����دك�����ت�����ور حم���م���د ع���ل���ي �ل�������س���ه���ري، 
قمي�سان،  �آل  حم��م��د  ن��ا���س��ر  ��ل��دك��ت��ور 

��ل����دك����ت����ورة ه���ن���د ���س��ع��د �ل��ق��ح��ط��اين، 
�سالح  �ع��ل��ي  �ل��دي��ن،  �سيف  ��ل��دك��ت��ور 
�ل��ق��ح��ط��اين، �ه���اين �أح��م��د �ل��زه��ر�ين، 
ح�سني  �مرمي  �ل�سهري،  علي  �عبد�هلل 

�آل حميا .
�أكد ��لد �لطالبة منى  من جانبه 
�لتكرمي  �أن  د�ي����ل،  �آل  م��رع��ي  ع��ب��د�هلل 
��لطالبات  للطالب  معنويا  يعد حافز� 
�ل��ف��ائ��زي��ن، �ق���ال »�ل��ت��ك��رمي ب���ذرة �أ�ل��ى 
مزيد  لبذل  �لأي���ام  مقبل  يف  �ستدفعهم 
م����ن �جل���ه���د ل��ل��ح�����س��ول ع���ل���ى م���ر�ك���ز 

متقدمة«. 
�سكره ملعايل مدير  د�ي��ل  �آل  �ق��دم 
على  �ل��ط��الب  ���س��وؤ�ن  �عميد  �جلامعة، 
ه����ذه �مل����ب����ادرة �ل���ن���رة �ل��ت��ي �أ���س��ع��دت��ه��م 

ب�سفتهم �أ�لياء �أمور .

ببي�سة  �ل��رتب��ي��ة  كلية  عر�ست  فيما 
�لتطوير  �ح��دة  رئي�س  قدمه  عر�ساً 
��جلودة �لدكتور �سعد مبارك حممد 
�ل��رم��ث��ي.  �يف ن��ه��اي��ة �ل��ل��ق��اء كرمت 
�مل�����س��ارك��ة بخطط  �ل�����س��ت  �ل��ك��ل��ي��ات 
م�ساركتها  نظر  �لتطويرية  �لعمل 
نظام  تطبيق  يف  لتجاربها  �طرحها 

�جلودة .
�سمن  ي���اأت���ي  �ل��ل��ق��اء  �أن  ي���ذك���ر 

م��ه��ام �م�����س��وؤ�ل��ي��ات ع��م��ادة �لتطوير 
��جلودة جتاه عمليات �إقر�ر �متابعة 
�لأك���ادمي���ي  �لأد�ء  ج����ودة  م���وؤ����س���ر�ت 
�جلامعة  كليات  �م�ساعدة  ��لإد�ري، 
�ب���ر�جم���ه���ا �لأك����ادمي����ي����ة يف �إع�����د�د 
�ت��ن��ف��ي��ذ خ���ط���ط �ل���ت���ق���ومي �ل���ذ�ت���ي 
���ستيفاء  �ل��ذ�ت��ي��ة  �ل��در����س��ة  ��إع����د�د 
للتقومي  �لوطنية  �لهيئة  متطلبات 

��لعتماد �لأكادميي 
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25 إعالميا يختتمون دورة »الكتابة للمواقع اإلخبارية«
منصور كويع

�ختتم ما يزيد عن )25( من �إعالميي 
منطقة ع�سر د�رة »�لكتابة �ل�سحفية 
للمو�قع �لإخبارية« �لتي  نظمها �ملركز 
�ملا�سي،  �لثنني  باجلامعة،  �لإعالمي 

���ستمرت ثالثة �أيام.
�ك����ان����ت �ل���������د�رة �ل����ت����ي ق��دم��ه��ا 
�لأ�����س����ت����اذ �مل�������س���ارك ب��ق�����س��م �لإع������الم 
��لت�����������س�����ال ب����اجل����ام����ع����ة �ل����دك����ت����ور 
ج���م���ال �ل�������زرن، ق���د ت���ن���ا�ل���ت حم���ا�ر 
�لأم�����س،  �سحفي  ب��ني  �ل��ف��ر�ق  منها: 
�مل�ستقبل،  ��سحفي  �ل��ي��وم،  ��سحفي 
�ل�سحافة  يف  �ملهنية  �ملمار�سة  ��أ�ج��ه 
�مل��ك��ت��وب��ة �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة، ��مل�����س��ت��ج��د�ت 
على  �حلديثة  �لتقنيات  �أدخلتها  �لتي 

�����س��ت�����س��ه��د �ل������زرن ب��امل��ح��ط��ت��ني 
�لتلفزيونيتني »�جلزيرة« � »�لعربية« 
�ل��ل��ت��ني �أ���س��ب��ح ل��ه��م��ا م��وق��ع �إخ���ب���اري 
ين�سر مو�د� �إعالمية مكتوبة ت�ساهي 

ما تن�سره �جلر�ئد.
ك��م��ا ن��اق�����س م��ع�����س��ل��ة �لآن���ي���ة يف 
�ل�����س��ح��اف��ة، �خ�����س��ائ�����س �ل�����س��ح��اف��ة 
�لإل���ك���رت�ن���ي���ة �مل��ت��م��ث��ل��ة يف �حل���ري���ة 
بالإ�سافة  �لن�سر،  ��سرعة  ��ملجانية 
�تعدد  للجميع،  �لن�سر  �إمكانية  �إل��ى 
��سائط �لن�سر، ��جود ر��بط ت�سعبية 
��لتفاعلية  �أكر،  ب�سكل  تف�سر �خلر 

بالتعليق ��مل�ساركة ��لتحيني.
�يف معر�س �ملقارنة بني �لإعالم 
�لتقليدي ��جلديد توقف �لزرن عند 
م��ق��ول��ة »�جل���دي���د ي��ول��د م���ن �أح�����س��اء 

�لفرعية،  �لرئي�س ��لعنا�ين  �لعنو�ن 
�لإل��ك��رت�ين، �ج�سم  �مقدمة �خل��ر 
�خ���ل���ف���ي���ة �خل��������ر، �ط��������ول �ل���ن�������س، 
�������س����ائ����ل ب����ث �حل����ي����اة يف �ل��ق�����س��ة، 
�إ����س���اف���ة �إل�����ى �ل���ع���و�م���ل �ل���ت���ي ت��خ��دم 
�ل��ن�����س �جت���ذب �ل���ق���ارئ، �م��ع��ل��وم��ات 
من  �ملنا�سبة  �مل�سادر  ��أهمية  �ل��وي��ب 
ع��دم��ه��ا يف �ل�����س��ح��اف��ة �لإل��ك��رت�ن��ي��ة 
��ل��ق��ي��م ��مل���ب���ادئ �لأ���س��ا���س��ي��ة للموقع 
��لتو�زن،  كاحليادية،  له  يكتب  �ل��ذي 

��ل�ستقاللية، ��لدقة، ��حلقيقة.
م��ن ج��ان��ب��ه �أ�����س���ح رئ��ي�����س ق�سم 
�مل�سرف  باجلامعة  ��لت�سال  �لإع��الم 
علي  �لدكتور  �لإع��الم��ي،  �ملركز  على 
ب��ن ���س��وي��ل �ل��ق��رين يف ن��ه��اي��ة �ل���د�رة 
�أن���ه���ا ت���اأت���ي ع��م��ال ب��ت��و���س��ي��ات م��ع��ايل 

�مل�سهد  ك��ت��ح��ولت  �ل�����س��ح��اف��ة  م��ه��ن��ة 
�ل�����س��ح��ف��ي يف �ل��ت��ع��ام��ل �جل���دي���د مع 
�لآنية ��لنتقال من �لوترة �لد�رية 
ل��ت��غ��ط��ي��ة �لأخ������ب������ار �إل�������ى �جل����ري����دة 
�مل�����س��رت���س��ل��ة، ��ل��ر���س��ال��ة �لإع��الم��ي��ة 
�أ� من رمزين  �مل�سكلة من رمز ��ح��د 
ف��ق��ط �إل�����ى �لن���ت���ق���ال م���ن �ل��ر���س��ال��ة 
�لن�س  ��لتحول من  �لرموز،  متعددة 
�ملطبوع ذي  �مل�ساحة �لثابتة �إلى �لن�س 
بن�سو�س  �ملو�سول  ��لت�سعبي  �لفائق 
�أخرى، �إ�سافة �إلى �لتحول �جلذري يف 
��لقر�ء  �جلمهور  مع  �لعالقة  نوعية 
يف  �سفحة  ل��ه  تفتح  �سلبي  متلق  م��ن 
تفاعلي  �سريك  �إل���ى  �حل���الت  �أف�����س��ل 
�لر�سالة  �سياغة  يف  حقيقي  د�ر  ل��ه 

�لعالمية.

�إل��ى �أن �ل�سحافة  �إ���س��ارة  �ل��ق��دمي«، يف 
�لإلكرت�نية �متد�د لل�سحافة �ملكتوبة 
�ل��ي�����س��ت ب��دي��ال ع��ن��ه��ا، ل��ك��ن��ه �أ����س���ار يف 
�أن �لن���ت���ق���ال من  �إل�����ى  �ل���وق���ت ذ�ت�����ه 
�لإلكرت�نية،  �إل��ى  �لورقية  �ل�سحافة 
»ل��ي�����س جم���رد ت��غ��ي��ر يف �ل���وع���اء كما 
يظن �أ�سحاب �ل�سحف �لذين ��سعو� 
ن�����س��خ��ة �إل��ك��رت�ن��ي��ة ع��ل��ى �لإن���رتن���ت، 

مطابقة لالأ�سل �لورقي«.
��أ���س��ه��ب �أي�����س��ا يف �حل��دي��ث عن 
�ملو�طن،  ��إع��الم  �لإع��الم �لجتماعي 
على  �لإل��ك��رت�ن��ي��ة  �ل�سحافة  �ت��اري��خ 

�مل�ستويني �لعاملي ��لعربي.
�ل���د�رة  �ر���س��ة عملية  �ت�سمنت 
ع����ن ك���ت���اب���ة ق�������س���ة �إخ����ب����اري����ة مل��وق��ع 
كتابة  كيفية  ��ستملت على  �إلكرت�ين، 

م���دي���ر �جل���ام���ع���ة �لأ����س���ت���اذ �ل��دك��ت��ور 
خالل  �ل���د��د  حمد  ب��ن  عبد�لرحمن 
ب��اإع��الم��ي ��إع��الم��ي��ات  لقائه �لأخ���ر 
�مل��ن��ط��ق��ة، ع��ل��ى ت��اأك��ي��د ت��وف��ر د�ر�ت 
�جلامعة  م��ن  ��إمي��ان��ا  ل��ه��م،  تدريبية 

بد�رها يف خدمة �ملجتمع . 
�ق�����ال »ه�����ذه �ل�������د�رة ���س��ي��ت��ل��وه��ا 
عدد من �ل��د�ر�ت يف مقبل �لأي��ام من 
�لإعالمي  �ملركز  بني  �ل�سر�كة  خالل 
باجلامعة«  ��لت�سال  �لإع��الم  �ق�سم 
م�سيفا �أن �ملركز يرحب بالقرت�حات 
�لإع��الم  �لتي تخدم �تدعم  ��لأف��ك��ار 

��لإعالميني باملنطقة .
بعد ذلك �سلم  �لقرين  للم�ساركني 
�ل���ت���دري���ب���ة،  �ل���������س����ه����اد�ت  �ل����������د�رة،  يف 

��لتقطت �ل�سور �جلماعية.
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خالل اللقاء العلمي الثاني لتجارب الكليات..

آداب وتربية أبها تناقش »إدارة ضمان الجودة«
د. إيمان العسيري

�ساركت كليتا �لآد�ب ��لرتبية  باأبها 
يف �ل��ل��ق��اء �ل��ع��ل��م��ي �ل��ث��اين »جت���ارب 
كليات جامعة �مللك خالد يف تطبيق 
ن�����ظ�����ام �جل������������ودة: خ����ط����ط �ل���ع���م���ل 
ع��م��ادة  نظمته  �ل����ذي  �ل��ت��ط��وي��ري��ة« 
�لتطوير �لأكادميي ��جلودة موؤخر� 
بهدف تر�سيخ ثقافة �جلودة �تبادل 
�لتجارب ��خلر�ت بني �لكليات من 

خالل معاير حمددة لكل كلية.
 �كان �ملعيار �ملخ�س�س لكليتي 
�ملعيار  ه��و  ب��اأب��ه��ا  ��ل��رتب��ي��ة  �لآد�ب 
�جل������ودة«  ����س���م���ان  »�إد�رة  �ل���ث���ال���ث 
�لتطوير  �كيلة  �أ����س��ح��ت��ه  ح�سبما 
�لأك�������ادمي�������ي ��جل�����������ودة ب��ال��ك��ل��ي��ة 
م�سيفة  �لع�سري،  د�ل��ة  �لدكتورة 
�أنه باجتهادها هي ��لفريق �ملتعا�ن 
م��ع��ه��ا مت �إل���ق���اء �ل�����س��وء ع��ل��ى ه��ذ� 
�ملعيار �ما يندرج حتته من معاير 

�أدركت �لد�لة، �أعزها �هلل، منذ عهد 
�مللك  �هلل  ب���اإذن  ل��ه  �ملغفور  �ملوؤ�س�س 
فاأن�ساأت  �حلقيقة  ه��ذه  �لعزيز  عبد 
�مل�����د�ر������س ��جل����ام����ع����ات ل��ت��ح��ت�����س��ن 
�تك�سبهم  �أر�قتها  �بناتنا يف  �أبناءنا 
�لإ�سالمية  ��لقيم  ��ملعارف  �لعلوم 
��مل�������ه�������ار�ت ��خل�����������ر�ت �ل����الزم����ة 

للم�ساركة يف بناء هذ� �لوطن«.
�حل��دي��ث  خم�س�سة  ��أ���س��اف��ت 
ب��ع��ه��د خ����ادم �حل���رم���ني �ل�����س��ري��ف��ني 
�مللك عبد �هلل بن عبد �لعزيز  »لعل 
من �أبرز مالمح عهد خادم �حلرمني 
�ل�����س��ري��ف��ني �ل�����ز�ه�����ر، ح��ف��ظ��ه �هلل 
ملوؤ�س�سات  �لنوعي  �لتطوير  �رع��اه،  
�ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���ع���ايل ك��م��ا �ك��ي��ف��ا، �م��ن 
�لتعليم  �ز�رة  ج��ه��ود  ت�سافرت  ث��م 
�لعايل لتطوير �جلامعات، �من هنا 
�كت�سب �لعتماد �لأكادميي �لأهمية 
�سمان  ��سائل  من  ��سيلة  باعتباره 

�جلودة يف هذه �ملوؤ�س�سات«.

�م���وظ���ف���ات ج�����اءت ه����ذه �ل��ف��ع��ال��ي��ة، 
�مل�ساعي  م��ن  �سل�سلة  ���س��م��ن  ل��ت��ك��ون 
�ملبذ�لة لتحقيق �جلودة ��لتطوير يف 
�جلودة  تر�سيخ  �أن  موؤكدة  �جلامعة«، 
ي��ت��ط��ل��ب م���ن �جل��م��ي��ع �ل��ت��ع��ا�ن على 
��لإد�ري��ة  �لأكادميية  �مل�ستويات  كافة 
خطط  تنفيذ  عند  �لأد��ر  �حت��دي��د 
جناح  »�إن  �إذ  �طموحاتها،  �جل��ام��ع��ة 
�إد�رة �جلودة يعتمد على �إ�سهام جميع 

من�سوبي �ملوؤ�س�سة �أيا كانت«.
جتاه  �مل�ستقبلية  تطلعاتها  �عن 
ب���اجل���ودة يف �ل��ك��ل��ي��ة، قالت  �لرت���ق���اء 
�مل��زي��د من  ن��اأم��ل  ن���ز�ل  »ل  �آل ح�سن 
��لرتقاء  �سر�كتنا يف حتقيق �جلودة 
�للتز�م  ي�سمن  مبا  �لكلية  مب�ستوى 
�لبحث  �جل���ودة يف جم��الت  مبعاير 
��لإد�رة  ��ل��ت��ع��ل��م  ��لتعليم  �لعلمي 
�هلل  ب��اإذن  ذلك  ��سيتحقق  ��خلدمات 
جميع  م��ن  ��ل��ت��ف��اين  �جل���اد  بالعمل 
بالكلية  �لأكادميية ��لإد�ري��ة  �لكو�در 

ف���رع���ي���ة م����ع ت��و���س��ي��ح �مل���م���ار����س���ات 
حتقيق  ت�سمن  �ل��ت��ي  ف��ي��ه  �جل��ي��دة 
�حلد �لأدنى من �ملو��سفات �ملقبولة 
�لتعليمية،  �ملوؤ�س�سات  جل��ودة  عامليا 
�لأدل��ة  م��ن  ع��دد  ��ستعر��س  كما مت 
 KPIS �لرئي�سة  �لأد�ء  �م��وؤ���س��ر�ت 
�ل���ت���ي ����س��ع��ت��ه��ا �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��وط��ن��ي��ة 
�ملعيار،  ل��ه��ذ�  �لأك��ادمي��ي  لالعتماد 
�ملقرتحة  ��ملوؤ�سر�ت  �لأدلة  �كذلك 

من قبل �لهيئة.

اهتمام الدولة بالجودة
�لكلية  ع��م��ي��دة  �أ����س���ادت  جهتها  م��ن 
باهتمام  �آل ح�سن  �لدكتورة خرية 
�لقيادة �لر�سيدة باجلودة ��لتطوير 
�أن  �لعلمي، �قالت »مما ل�سك فيه 
ت��ق��دم �لأم����م ��مل��ج��ت��م��ع��ات م��ره��ون 

بالتقدم �لعلمي.
�لبنيتان  هما  ��لتعليم  فالعلم 
�لأ�سا�سيتان لكل تطور ��زدهار، �قد 

وسائل تحقيق التميز
�أن  �أي�������س���ا  ك��ل��م��ت��ه��ا  يف  ��أ������س����ح����ت 
�جلامعة يف ظ��ل رع��اي��ة �دع��م معايل 
�لدكتور عبد  �لأ�ستاذ  مدير �جلامعة 
�مبتابعة  �ل���د���د  حمد  بن  �لرحمن 
تبنت   ، ��جل���ودة  �لتطوير  �كالة  من 
�لتميز  لتحقيق  �ل��و���س��ائ��ل  م��ن  ع���دد� 
��جل������ودة ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى �لع��ت��م��اد 
�لأك�����ادمي�����ي م��ث��ل �ل���ت���ق���ومي �ل���ذ�ت���ي 
��لع��������رت�ف ب���الأخ���ط���اء ��مل���ر�ج���ع���ة 
�ل���د�خ���ل���ي���ة �ن�������س���ر ث���ق���اف���ة �جل�����ودة 
�ن���ح���وه���ا م����ن �مل���م���ار����س���ات �ل��ك��ف��ي��ل��ة 
ب�����س��م��ان �حل���د �لأدن������ى م���ن �مل��ع��اي��ر 

�ملقبولة عامليا«.
��أردفت قائلة »�لتز�ما من كليتنا 
ر�ؤي����ة �ر���س��ال��ة �جل��ام��ع��ة يف  بتحقيق 
باأهمية  منا  ��إمي��ان��ا  �جل���ودة  حتقيق 
ن�������س���ر ث���ق���اف���ة �جل���������ودة ��لع����ت����م����اد 
ب��ني م��ن�����س��وب��ات �جلامعة  �لأك���ادمي���ي 
�طالبات  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  من 

خالل  م��ن  طالباتها  ��إب����د�ع  �بتميز 
�سعار »لي�س �ملهم �أين �أنت �لآن،  �لكن 

�ملهم �إلى �أين تتجه؟«.

فيلم وثائقي
ذ�ت��ه، قدمت رئي�سة �حدة  �ل�سياق  يف 
�لدكتورة  بالكلية   ��جل��ودة  �لتطوير 
مها قطي�س �سرحا ملعيار �سمان �إد�رة 
�جلودة،  مع �لرتكيز على ما مت �إجنازه 
�لكلية.  يف  �ملعيار  لهذ�  ممار�سات  من 
كما �سهد �للقاء عر�سا للمعيار باللغة 
�لعربية  ثم بالإجنليزية للحا�سر�ت 
غر �لناطقات باللغة �لعربية قدمته 
�لإجن��ل��ي��زي��ة  �ل��ل��غ��ة  بق�سم  �مل��ح��ا���س��رة 

�لأ�ستاذة �سارة ع�سري.
بعد ذلك مت عر�س فيلم �ثائقي 
عن �إجن��از�ت �لكلية يف جمال �جلودة 
ب���دًء م��ن �ف��ت��ت��اح �ل��وح��دة �إل����ى  �ل��ع��ام 
�حل�����ايل، ك��م��ا ����س��ت��م��ل �ل��ع��ر���س على 
ت��ع��ري��ف ب�������اإد�رة ���س��م��ان  �جل������ودة يف 
�سمل  باأبها،  ��لرتبية  �لآد�ب  كليتي 

ر�ؤيتها �ر�سالتها ��إجناز�تها.

كلمة شكر
يف �ملقابل، �سكرت �كيلة عمادة �جلودة 
��ل��ت��ط��وي��ر �ل���دك���ت���ورة ح�����س��ة �مل��ل��وذ، 
ك��ل��ي��ت��ي �لآد�ب ��ل���رتب���ي���ة  مم��ث��ل��ة يف 
�كالة �لكلية للتطوير ��جلودة، على 
�لتعريفي  �ل��ي��وم  ب��اإق��ام��ة  »م��ب��ادرت��ه��ا 
مب��ع��ي��ار ���س��م��ان �جل�����ودة �ل����ذي ُي��ل��زم 
�مل��وؤ���س�����س��ة ب��ت��ح�����س��ني �أد�ئ���ه���ا �ي��ت��ك��ون 
م���ن خ��م�����س��ة م��ع��اي��ر ف��رع��ي��ة �)35( 
مهام  ن�سف  تعادل  �مهامه  ممار�سة. 
ب��ق��ي��ة �مل���ع���اي���ر، ��ل��ك��ل��ي��ة ك���ان���ت مما 
يقارب �ل�سهر كخلية نحل تعمل بد�أب 
�إجن���از  م���ن  �ل���ي���وم  ن����ر�ه  م���ا  لتحقيق 
م�ستوى  على  �مل��ق��ام  �لتعريفي  لليوم 
�مل��ل��ك خ��ال��د،  �ل��ب��ن��ات بجامعة  ك��ل��ي��ات 
�لأق�سام  رئي�سات  فيه  �ساركت  �ل���ذي 
��أع�������س���اء ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����س �م��ع��ظ��م 

�لإد�ريات بالكلية«.
�لكليات  عميد�ت  �مللوذ  ��سكرت 
��ك�������ي�������الت �ل����ت����ط����وي����ر ��جل����������ودة 
��لطالبات من خمتلف كليات �لبنات 

�لالتي �ساركن باحل�سور.

مسرحية وتكريم
�لكلية،  طالبات  �أنع�ست  جهتهن،  من 
ت�سمن  م�سرحي  ب��ع��ر���س  �ل��ف��ع��ال��ي��ة، 
�ل��ط��ال��ب��ة يف حت��ق��ي��ق �جل�����ودة يف  د�ر 

�لتعليم �جلامعي. 
يف �خلتام، كرمت عمادة �لتطوير 
�لكلية  ع��م��ي��دة  �لأك���ادمي���ي ��جل�����ودة 
ع��ل��ى  �آل ح�����س��ن  �ل����دك����ت����ورة خ���ري���ة 
جهودها �ملتميزة يف �جل��ودة،  �كذلك 
�ك��ي��ل��ة �ل��ك��ل��ي��ة ل��ل��ت��ط��وي��ر ��جل�����ودة  
�رئي�سة  �لع�سري،  د�ل���ة  �ل��دك��ت��ورة  

�لوحدة مها قطي�س.
 كما قامت عميدة �لكلية بتكرمي 
بالكلية   �جل���ودة  يف  �أ�سهم  م��ن  جميع 
من رئي�سات �أق�سام �ممثالت للجودة 
�م��ن��ظ��م��ات ل��ل��ح��ف��ل، �ذل����ك ق��ب��ل �أن 
تتجول �ل�سيفات يف �ملعر�س �خلا�س 
ب����اجل����ودة، �ل�����ذي ع��ر���س��ت ف��ي��ه �أه���م 
�إجن���از�ت بر�مج �جل��ودة �قدمت فيه 
��لتذكارية  �لتعريفية  �لهد�يا  بع�س 

لل�سيفات.
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للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(

0555832030
إيميل

mubasher@kku.edu.sa

آفاق الجامعة  |  العدد 117  |  19 رجب 1435  |  18 مايو 2014



خارطة األخبار

ات
لبن

ت ا
ليا

ك
عسير

سراة عبيدة

ظهران الجنوب

تثليث

رجال ألمع

محايل

بلقرن

تنومة

بيشة

خميس مشيط

أحد رفيدة

النماص

أبها

العلوم واآلداب
خميس مشيط

 اأق������ام اأع�������ص���اء جل��ن��ة ال��ن�����ص��اط 
�ل��ع��ل��وم  بكلية  �ل��ب��ي��ئ��ي  �ل�����س��ح��ي 
م�����س��ي��ط  ب���خ���م���ي�������س  د�ب  ��لآ
م��ع  ب����امل���������س����ارك����ة   )1 )جم����م����ع 
ب������رن������ام������ج �مل������������دن �ل�������س���ح���ي���ة 
تثقيفيا  ب��رن��اجم��ا  ب��ال��ري��ا���س، 
�ملجتمعية  )�مل�����س��ارك��ة  ب��ع��ن��و�ن 
�د�ره��������ا يف م���و�ج���ه���ه م�����س��اك��ل 
�مل���ج���ت���م���ع �ل�����س��ح��ي��ة �ل��ب��ي��ئ��ي��ة، 
�لج��ت��م��اع��ي��ة ��لق���ت�������س���ادي���ة(. 
��ستمل  �ل��ذي  �لرنامج  �حظي 
نقا�سية،   �حلقة  حما�سرة  على 
بح�سور عدد كبر من �ل�سيوف 
��ز�رة  �جل���ام���ع���ة  ك���ل���ي���ات  م����ن 

�ل�سحة ��سركات خا�سة.
�سلمى القحطاين

كلية اآلداب
والتربية

اأق������ام ف���ري���ق ال��ن�����ص��اط ال��دي��ن��ي 
ب���ق�������س���م���ي ري������ا�������س �لأط������ف������ال 
�ع��ل��م �ل��ن��ف�����س، م���وؤخ���ر�، ملتقى 
»بح�سور  �ل�سقاء  »ع��ذب  بعنو�ن 
��لرتبية   �لآد�ب  كليتي  عميدة 
�ل����دك����ت����ورة خ���ري���ة حم���م���د �آل 
لل�سوؤ�ن  �لكلية  ��كيلة  ح�سن، 
�لإد�ري���������ة  �ل���دك���ت���ورة ���س��ل��ط��ان��ة 
�مل�������س���ي���ق���ح، ��ك���ي���ل���ة �ل��ت��ط��وي��ر 
��جل�������ودة  �ل���دك���ت���ورة د�ل�����ة �آل 
الديني  الن�صاط  ورئي�صة   ، مانع 
بالكلية �لدكتورة  فاطمة يحيى.

مو�سوعات  �مللتقى  �تنا�ل 
منها: موؤ�سر�ت �ل�سحة �لنف�سية 
��أ�س�س  ��ل�سنة،  �لقر�آن  �سوء  يف 
�لإ���س��الم،  يف  �لنف�سية  �ل�سحة 
�م��ن��ه��ج �ل����ت����و�زن، �ك���ي���ف حقق 
�لإ���������س��������الم م����ف����ه����وم �ل�������س���ح���ة 

�لنف�سية لدى �لفرد.
عفيفة حبرت  

العلوم واآلداب
بمحايل عسير 

ن��ظ��م  ق�����س��م �لق��ت�����س��اد �مل��ن��زيل 
بكلية �لعلوم ��لآد�ب  يوم �لبحث 
�جلامعي  للعام  �ل��ث��اين  �لعلمي 
�لأدب�����ي  ب��امل��ج��م��ع   1435-1434
�أع�ساء  م��ن  ع��دد  �ق��دم  للبنات. 
ه��ي��ئ��ة �ل���ت���دري�������س ��ل���ط���ال���ب���ات، 
�ل��رت�ث  ��ستلهام  منها:  بحوثا 
��ل����ف����ن����ون �حل����رف����ي����ة ل���ت���اأك���ي���د 
�حليز�ت  يف  �ملحلية  �ل�سخ�سية 
حتليلية  �در������س����ة  �ل��ف��ن��دق��ي��ة، 
لأمناط ا�صتهاك الطاقة واملياه 
��أ���س��ال��ي��ب ت��ر���س��ي��ده��ا ب��ال��ق��ط��اع 
�مل���ن���زيل، ��إم��ك��ان��ي��ة �ل���س��ت��ف��ادة 
م��ن �ل��ف��ن �لإ���س��الم��ي يف تنفيذ 
ح��ق��ائ��ب ل��ل�����س��ي��د�ت ب��ا���س��ت��خ��د�م 
غ��رزة �جل��اك��ار، �تاأثر �ختالف 
ك��ل م��ن ن��وع �خل��ام��ة ��لرتكيب 
�ل��ر�ح��ة  خا�سية  على  �لن�سجي 
لأقم�سة  �جل��م��ال��ي��ة  ��خل���و�����س 
م��الب�����س �لأط�����ف�����ال، ��إم��ك��ان��ي��ة 
�لقدمية  �ملالب�س  �ل�ستفادة من 
ل��ت�����س��ن��ي��ع م�����ودي�����الت ج���دي���دة 

لالأطفال.
منى حامد

المركز
الجامعي

�مل��رك��ز �جلامعي  ك��ل م��ن  �حتفل 
ل�����در�������س�����ة �ل����ط����ال����ب����ات �ك���ل���ي���ة 
مبنا�سبة  م��وؤخ��ر�،   �لتمري�س،  
�خ����ت����ت����ام ف���ع���ال���ي���ات �لأن�������س���ط���ة 
ح�سر  �حل��ايل.  للعام  �لطالبية 
�لحتفال عميدة �ملركز �جلامعي 
�ك���ل���ي���ة �ل��ت��م��ري�����س �ل���دك���ت���ورة 
�����س����ن����ي����ف����اء حم�����م�����د �ل������ق������رين، 
��كيالت �لكليات، ��أع�ساء هيئة 
�ل���ت���دري�������س،  ��ل���ط���ال���ب���ات.  �يف 
كلمتها باملنا�سبة، �أبدت �لدكتورة 
����س���ن���ي���ف���اء �ل�������ق�������رين  ف���خ���ره���ا 
ب��اإجن��از�ت �ملركز �م��ا حققه من 
�أك����ادمي����ي �ع��ل��م��ي ح�سب  مت��ي��ز 

قولها.
رمي الع�سريي

العلوم واآلداب
بمحايل عسير 

�ف��ت��ت��ح��ت ع��م��ي��دة ك��ل��ي��ة �ل��ع��ل��وم 
��لآد�ب مبحايل ع�سر �لأ�ستاذة  
�سمرة عو��س معر�س م�ساريع 
ط��ال��ب��ات ك��ل��ي��ة �حل��ا���س��ب �لآيل 
�ن��ظ��م �مل��ع��ل��وم��ات �ل���ذي �أق��ام��ت��ه 
�ل��ك��ل��ي��ة، م����وؤخ����ر�، حت���ت ���س��ع��ار 
)ف��ن �ل��ع��ق��ول �مل��ب��دع��ة(. ��سمل 
�مل����ع����ر�����س م���������س����اري����ع �ل���ت���خ���رج 
خمتلف  يف  �ل��ت��خ�����س�����س  �م�����و�د 
م�ساريع  �إل��ى  �إ�سافة  �مل�ستويات، 

حا�سوبية حرة غر منهجية.
�إب��ر�ز  �إل��ى  �ه��دف �ملعر�س 
�فتح  �ملميزة  ��مل��و�ه��ب  �لأف��ك��ار 
�ملجال لتبادل �خلر�ت ��ملهار�ت 
�ل��ع��م��ل  �ر�ح  �حل���م���ا����س���ة  �ب�����ث 

�جلماعي بني �لطالبات.
منى حامد

المركز
الجامعي

الطابي  الن�صاط  نادي  احتفل  
ب���ق�������س���م �لأح������ي������اء ب����ي����وم �ل���ف���ن 
��لإب�������د�ع، حت��ت رع��اي��ة عميدة 

�ملركز �جلامعي للطالبات.
�������س����ت����م����ل �حل�����ف�����ل ع��ل��ى 
م�������س���اب���ق���ة ف���ن���ي���ة �����س����ارك ف��ي��ه��ا 
�تبارين  �مل��رك��ز  ط��ال��ب��ات  جميع 
ف��ي��ه��ا ع��ل��ى �ل��ر���س��م ��ل��ت�����س��وي��ر 
�ليد�ية  ��لأ�سغال  �لفوتوغر�يف 

��لفن �لت�سكيلي.
عائ�سة ال�سهراين

العلوم واآلداب
بمحايل عسير 

تهامة  يف  �جلامعة  ف��رع  �حتفل 
�لدفعة  بتخريج  ع�سر  حمايل 
�ل����ر�ب����ع����ة م�����ن ك���ل���ي���ة �ل���رتب���ي���ة 
��ل����دف����ع����ة �ل���ث���ان���ي���ة م����ن ك��ل��ي��ة 
�ل��ل��غ��ة  )ق�����س��م  ��لآد�ب  �ل��ع��ل��وم 
�لإجن��ل��ي��زي��ة(،  ��لدفعة �لأ�ل��ى 

من ق�سم نظم �ملعلومات.
من�سوبات  م��ن  ع���دد  �ع���ر 
�ل���ف���رع ع���ن ف��رح��ت��ه��ن �ل��ع��ارم��ة 

بالتخرج �حتقيق �لإجناز.
منى حامد

العلوم واآلداب
بمحايل عسير 

��لآد�ب  �ل��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  �ح��ت��ف��ت 
مب����ح����اي����ل ع���������س����ر، ب���اخ���ت���ت���ام 
�أن���������س����ط����ت����ه����ا �ل����ث����ق����اف����ي����ة غ��ر 
�لكلية  عميدة  برعاية  �ملنهجية، 
عو��س  حممد  �سمرة  �لأ�ستاذة 

�ل�سائغ.
�أن�سطتها  �لكلية  ��ختتمت 
م�ساركات  �سمل  علمي  مبعر�س 
من عمل طالبات �لكلية، متثلت 
يف م��ل�����س��ق��ات ث��ق��اف��ي��ة ��أع���م���ال 

يد�ية �م�سابقات ثقافية.

العلوم واآلداب
ببلقرن

يف �إط������ار �خل���دم���ة �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
��لآد�ب  �ل��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  ن��ظ��م��ت  
فر��س  ع��ن  حما�سرة  ببلقرن 
ك���ور�ن���ا ����س��ت�����س��اف��ت �ل��دك��ت��ورة  
������س�����ذى حم�����م�����ود �أح������م������د م��ن 
ب�سبت  �ل�سحية  �لرعاية  مركز 
�ل��ع��الي��ة، �ذل����ك ب��ح�����س��ور ع��دد 

كبر من من�سوبات �لكلية.
�مل���ح���ا����س���رة   �ت�������س���م���ن���ت 
�لتعريف  �أه��م��ه��ا:  ع���دة حم���ا�ر 
ب��ف��ر����س ك���ور�ن���ا، ك��ي��ف ينتقل 
�ل���ف���ر�����س ب����ني �ل���ب�������س���ر، �م���ن 
�حل�������ي�������و�ن �إل���������ى �لإن�������������س������ان؟،  
��أعر��س �ملر�س �كيفية �لوقاية 

منه .
�سادية عبدالفتاح
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مجتمع الجامعة

�ملوؤمتر �لد�يل لالإعالم  �لإع��الم ��لت�سال  تنظيم �جلامعة ممثلة يف ق�سم 
��لإ�ساعة خطوة جبارة تهدف �جلامعة من �ر�ئها �إلى توعية �لنا�س بخطورة 

�لإ�ساعة �ما ميكن �أن ت�سببه من بلبلة تخلط من خاللها مفاهيم �ملجتمع.
�قد برع �ملح�سر�ن لهذ� �ملوؤمتر يف حتديد �ملحا�ر �لتي �سملت مفاهيم 
�لتي  �حليثيات  �ك��اف��ة  �ملجتمع  على  �تاأثر�تها  خماطرها  �ب��ي��ان  �لإ���س��اع��ة 

جتعل منها خطر� على �ملجتمع �لذي تظهر فيه.
�لإ�ساعة يف  �لأزم��ات، �كذلك  �لإ�ساعة يف  د�ر  �ملحا�ر على  ت�ستمل  كما 
�لإ�ساعة  تعزيز  من  �لو�سيلتان  هاتان  تلعبه  �ما  ��لإن��رتن��ت  �لإع��الم  ف�ساء 
ملو�جهة  �لجتماعية  �ملوؤ�س�سات  د�ر  �مل��ح��ا�ر  تغفل  �مل  �نت�سارها،  ��سرعة 

�لإ�ساعة. 
لقد حذرنا �لإ�سالم من �لإ�ساعة ��لندفاع خلفها، ��أ�جب على �مل�سلم 
�لتثبت من �سحة �لإ�ساعة �عدم �لإ�سهام يف تر�يجها د�ن تفكر فيها، قال 
َقْوًما  يُبو�  ُت�سِ �أَْن  َفَتَبيَُّنو�  ِبَنَباأٍ  َفا�ِسٌق  َجاَءُكْم  �إِْن  �آََمُنو�  �لَِّذيَن  َها  �أَيُّ تعالى  )َيا 
من  �لتثبت  علينا  يجب  لذلك  َن��اِدِم��نَي(  َفَعْلُتْم  َم��ا  َعلَى  ِبُحو�  َفُت�سْ ِبَجَهاَلٍة 

�لإ�ساعة حتى ل نخ�سر �أمور� كثرة. 
�يجمع �جلميع على خطر �لإ�ساعة �ما ت�سببه من فتنة ت�سغل �لنا�س 
لأيام �ليايل � »قيل �قال« خا�سة �أنها جتد من يعززها بكافة �لو�سائل فتبد�أ 
�لإ�ساعة �سغرة ثم تكر �تكر �يكون �أثرها ���سحا �يزيد خطرها �إذ� كانت 
ما  �أ�  �لب�سر  بحياة  يتعلق  �م��ا  �ملجتمعية  ��لثو�بت  �لأخالقية  �لقيم  مت�س 
يتعلق باأمور �قت�سادية �أ� �جتماعية لأنها تالم�س جانبا مهما جد� يف حياة 

�لنا�س.
�ل��ر�أي �لعام لينتهي بع�سها   قد تبد�أ بحكاية �مع مر�ر �لوقت ت�سغل 
بكارثة على كثر من �لنا�س، ��لإ�ساعة ��إن تعددت �أ�ساليبها تظل مقلقة كثر� 
للمجتمع �خا�سة �أن هناك من يتعمد يف �إطالق �لإ�ساعات �يتفنن فيها بل 
ي�سبح بارعا يف تر�يج �لإ�ساعات �لتي تهم �سريحة كبرة من �لنا�س �ل يرتدد 

يف دفع �إ�ساعته ���ستخد�م كافة �لإمكانات �ملتاحة لت�سل لكل �أفر�د �ملجتمع .
�قد �أ�سهمت ��سائل �لت�سال �لجتماعية يف �نت�سار �لإ�ساعة ب�سكل كبر 
جعلت بع�س �لنا�س يلجاأ �إليها د�ن تردد لبث �أحقاده ��سغائنه، ��ملوؤ�سف �أن 
بث �لإ�ساعات �سار طريقا �سهال للت�سلية ��ل�سحك على �لآخرين من خالل 

هذه �لو�سائل.
هدفه  �لإ�ساعة   من  �ل�سرعي  �لتحذير  ب��اأن  نعلم  �أن  يجب  �خلتام،  يف   
�لبلبلة ��ل�سطر�ب مما ت�سببه  �لعقول من  �لفكري �حماية  حتقيق �لأمن 

�لإ�ساعة، ��هلل ر�ؤ�ف بعباده.
* نائب رئي�س �لتحرير

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

مؤتمر االشاعة

آل جلبان و الجبيلي وكيلين للجامعة 
�سدرت مو�فقة معايل مدير �جلامعة �لأ�ستاذ �لدكتور عبد �لرحمن بن حمد �لد��د 
بتكليف �لأ�ستاذ �لدكتور خالد بن �سعد علي �آل جلبان �كيال للجامعة للتخ�س�سات 
�ل�سحية. كما �سدرت مو�فقة معاليه على تكليف �لدكتور �أحمد يحيى علي �جلبيلي 

�كيال للجامعة للتطوير ��جلودة .. �لتوفيق ��ل�سد�د.

آل اسماعيل إلى السادسة
�سدرت مو�فقة معايل مدير �جلامعة �لأ�ستاذ �لدكتور عبد �لرحمن بن حمد �لد��د 
�إلى  »�آف���اق«  �سحيفة  م�سور  ��سماعيل،  �آل  ح�سن  بن  �لعظيم  عبد  �لزميل  برتقية 
عبد  للزميل  يتمنون  من�سوبيها  �كافة  �ل�سحيفة  حترير  �رئي�س  �ل�ساد�سة.  �ملرتبة 

�لعظيم �لتوفيق �ل�سد�د �مزيد من  �ل�سور �لر�ئعة.

األسمري يعقد قرانه 
من�سوبي  من  �لأ�سمري  �لعزيز  عبد  �لزميل  �أق��ام  ��لأ�سحاب  �لأه��ل  ح�سور  ��سط 
�سحيفة »�آفاق« حفل عقد قر�نه يف حمافظة خمي�س م�سيط.. بارك �هلل له يف قر�نه. 

�رئي�س حترير �ل�سحيفة �كافة من�سوبيها يتمنون للزميل حياة ز�جية �سعيدة.

شكر وتقدير
�لطبية  �لعلوم  لكلية  ��لتقدير  بال�سكر  �ل�ساد�سة  �لثانوية  مدر�سة  �إد�رة  تقدمت 
�لتطبيقية ببي�سة ممثلة  يف كل من عميدتها �لدكتورة عبر حممد زكريا �ع�سو 
هيئة �لتدري�س �لدكتورة  �إميان نبيل على ما قدماه من دعم �عون لطالبات �لثانوية 

باحثات �مل�ستقبل، يف �إطار خدمة �ملجتمع ��لبحث �لعلمي.

بهاء الدين أستاذا مشاركا
�لدكتور  برتقية  �لعلمي  ��لبحث  �لعليا  للدر��سات  �جلامعة  �كيل  مو�فقة  �سدرت 
)ق�سم  بي�سة  يف  ��لآد�ب  �ل��ع��ل��وم  بكلية  م�����س��ارك  �أ���س��ت��اذ  لرتبة  �ل��دي��ن  ب��ه��اء  حممد 

�لفيزياء( بفرع �جلامعة يف بي�سة.. بالتوفيق ��ل�سد�د. 

زرن في القمة اآلسيوية لإلعالم
ع��م��ارة زرن يف  �لدكتور جمال  �لإع���الم ��لت�����س��ال  �مل�سارك يف ق�سم  �لأ���س��ت��اذ  ���س��ارك 
موؤمتر �لقمة �لأ�سيوية لالإعالم �ملنعقد يف مدينة جدة، مبحا�سرة عنو�نها »�لإعالم 

�لعمومي يف �لعامل �لعربي �خل�سائ�س ��لرهانات«.  

العلياني يكرم العامل األكثر نشاطا 
كرم عميد كلية �لعلوم �لطبية �لتطبيقية بخمي�س م�سيط �لدكتور م�سيعل �لعلياين 
ن�ساطا على م�ستوى  �لأكر  �لبنغالية ب�سفته  بكر من �جلن�سية  �أبا  بالكلية  �لعامل 
�لعاملني بالكلية. �قد �سلم �لعلياين �إلى �أبي بكر مبلغا ماليا ��سهادة �سكر �تقدير 
���سف  �لتطبيقية.  �لطبية  �لعلوم  بكلية  �لطالبية  لالأن�سطة  �خلتامي  يف  �حلفل 
عدد من من�سوبي �لكلية هذه �خلطوة بلفتة �فاء لعامل متفان �تفق �جلميع على 

�أنه �لأكر ن�ساطا يف �لكلية.

من
إجاباتك

• اال�سم ثالثيا؟ 
�سعد حممد �لقحطاين.

• جهة عملك؟
مكتب �كيل �جلامعة

للدر��سات �لعليا ��لبحث �لعلمي. 

• حالتك االجتماعية؟ 
متز�ج.

• �سف نف�سك باإيجاز �سديد؟ 
�إن�سان متفائل ��أمتنى �خلر للجميع. 

• يومك مب يذكرك؟ 
باهلل �سبحانه �تعالى.

• حكمتك يف احلياة؟
من �أحب �هلل ر�أى كل �سيء جميال.

• عادة �سيئة لديك
تريد التخل�ص منها؟ 

�لطيبة �لز�ئدة.

• واأخرى تود تاأكيدها
على �سخ�سيتك؟

�ل�ستمر�ر يف حب �خلر للجميع.

• اأ�سرتك ومكانتها يف حياتك؟ 
�أ�ل �هتماماتي.

• يوم ال تن�ساه؟ 
يوم ز��جي.

• متى ت�سمت ؟
عندما يتحدث �لآخر�ن.

• متى حتدث نف�سك؟
قبل �تخاذ �أي قر�ر.

• ماذا يزعجك؟
كذب �سخ�س يعلم �أنني

�أعرف �أنه يكذب.

•  اأهم ثالثة كتاب تقراأ لهم؟ 
�لدكتور على �ملو�سى،

�لدكتور عاي�س �لقرين،
�لدكتور حمود �أبو طالب.

• ما ذا تعني لك
جامعة امللك خالد؟

م�سدر فخري ��عتز�زي.

• مدينة تف�سلها لل�سياحة؟
�خلر.. للذكريات �جلميلة فيها.

• ناديك الريا�سي املف�سل؟
ريال مدريد.

• اآخر كتاب قراأته؟ 
�لقر�آن �لكرمي.

• كم �ساعة تق�سيها
يف االنرتنت يوميا؟

من 1 – 2 يوميا.

سعد محمد 
القحطاني
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أنشطة طالبية

آفاق تنشرها تزامنا مع االختبارات

الحفظ والمذاكرة..
إرشادات علمية وتجارب عملية

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

سلمان العلي

ي�����س��ك��و ك��ث��ر م���ن �ل��ط��ل��ب��ة م���ن ع��دم 
ق���درت���ه���م ع���ل���ى �مل�����ذ�ك�����رة، �ج��ه��ل��ه��م 
�ل���ط���رق �ل�����س��ل��ي��م��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق �أف�����س��ل 
نتيجة يف �ل�ستذكار. �يف هذ� �ل�سدد، 
�رتاأت »�آفاق« �أن تن�سر مع قرب حلول 
م��وع��د �لخ��ت��ب��ار�ت؛ �إر����س���اد�ت عملية 
للطالب  تنر  �أن  �ساأنها  �تربوية من 
��لتفوق،  �لنجاح  طريق  ��لطالبات 
��أ�سلحها  �ل��ط��رق  باأف�سل  �تعرفهم 
��لو�سول  �لفعال  �ل�ستذكار  لتحقيق 
�أف�����س��ل �لنتائج �آخ���ر �ل��ع��ام ب��اإذن  �إل���ى 

�هلل.

معوقات االستذكار الجيد
ميكن  �ل��ت��ى  �ل�سعوبات  بع�س  ه��ن��اك 
�أن تعيقك عن �ملذ�كرة، �يجب عليك 
عليها،  �لتغلب  �حت���ا�ل  تكت�سفها  �أن 
�ملذ�كرة  فى  تدخل  �أن  ت�ستطيع  حتى 

�لفعالة، ��أهم هذه �ل�سعاب:
• عدم �لقدرة على �لرتكيز �أثناء 
�ملذ�كرة، فتفقد �قتك فى �لتنقل 
من در�س �إلى �آخر �من مادة �إلى 

�أخرى د�ن �أن تذ�كر �سيئا.
�لقدرة  �ع��دم  �لدر��س  تر�كم   •
ع���ل���ى ت��ن��ظ��ي��م �ق���ت���ك ل��الن��ت��ه��اء 

منها.
• كر�هية بع�س �ملو�د �لدر��سية، 
�ت�������س���دي���ق �ل���ف���ا����س���ل���ني �ل���ذي���ن 
يخوفونك منها �ي�سور�نها لك 
على �أنها )بعبع( ل ميكن �لتغلب 

عليه.
�ل����ذي����ن  �ل���������س����وء  �أ������س�����دق�����اء   •
ي�سيعون �قتك فى �للهو ��لهر�ء 

د�ن تقدير لأي م�سوؤ�لية.

�ل��ن��اجت��ان عن  �لقلق ��ل��ت��وت��ر   •
�لعاطفية  �أ�  �لأ�سرية  �مل�سكالت 
�لذهن �ت�سعف من  ت�ستت  �لتى 
�ل���س��ت��ذك��ار �جليد  ق��درت��ك على 

��لتقدم �لدر��سى.

كيفية المذاكرة
لتحقيق �ملذ�كرة �لفعالة �لتى تقودك، 
��لتفوق  �لنجاح  قمة  �إل��ى  �هلل،  ب���اإذن 
يجب �أن متر باملر�حل �لثالث �لتالية: 
�حلفظ  للدر�س،  �لإجمالية  �ل��ق��ر�ءة 

��ملذ�كرة،  �لت�سميع، ��ملر�جعة.
 

أوال( القراءة اإلجمالية للدرس
بقر�ءة  مذ�كرتك  تبد�أ  �أن  يجب 
�ل����در�����س ق������ر�ءة ع���ام���ة ب�����س��ورة 
�إج����م����ال����ي����ة ������س����ري����ع����ة ل����الإمل����ام 
�يجب  �مو�سوعه،  مبحتوياته 

عليك �تباع �لإر�ساد�ت �لتالية:
�إل�����ى  ت��ق�����س��ي��م �ل�����در������س   •
ع���ن���ا�ي���ن ك���ب���رة رئ��ي�����س��ي��ة، 
رئي�سى  عنو�ن  كل  �تق�سيم 
�أ�سغر  فرعية  عنا�ين  �إل��ى 
م����ن����ه، �ح���ف���ظ���ه���ا ل��ت��ك��وي��ن 
���س��ورة �إج��م��ال��ي��ة ع��ام��ة عن 
�حتقيق  ذهنك  فى  �لدر�س 

�لرت�بط بني �أجز�ئه.
�إجماليا،  �ل��در���س  ق���ر�ءة   •
�ب�����س��رع��ة ق��ب��ل �ل�����س��ر�ع فى 
�در��سته  تف�سيليا  ق��ر�ءت��ه 
ب��اإم��ع��ان، مم��ا ي�����س��اع��د على 
�����س����رع����ة �حل�����ف�����ظ �ي����زي����د 

�لقدرة على �لرتكيز.
• �لهتمام بدر��سة �لر�سوم 
�ل��ت��و���س��ي��ح��ي��ة ��مل��خ��ط��ط��ات 
��جل���������د��ل �ل��ت��ل��خ��ي�����س��ي��ة، 

�حما�لة �لإجابة عن بع�س 
��لأ�سئلة  �لعامة  �لتدريبات 

�ملبا�سرة حول �لدر�س.

ثانيا( الحفظ والمذاكرة
�أعلى  لتحقيق  �لذهبية  �لقاعدة 
�أى  يف  �لنتائج  ��أف�سل  �لدرجات 
م����ادة ه����ى: )�ح���ف���ظ ث���م �ح��ف��ظ 
ث�����م �ح������ف������ظ(، ف����رغ����م �أه���م���ي���ة 
فاإنه  �مل��ذ�ك��رة  عملية  ف��ى  �لفهم 
�لفهم  على  ق��درت��ك  كانت  مهما 
�أن حتفظ �ملعلومات �لتى  فالبد 
����س���وف ت�����س��ع��ه��ا ف���ى �لم���ت���ح���ان، 
�ك���ث���ر م����ن �ل��ط��ل��ب��ة �لأذك����ي����اء 
ي��رج��ع ف�����س��ل��ه��م �إل����ى �ع��ت��م��اده��م 
�حلفظ،  د�ن  فقط  �لفهم  على 
متو�سطى  �لطلبة  بع�س  بعك�س 
�لتفوق  ��ستطاعو�  �لذين  �لذكاء 
على  معتمدين  �لمتحانات  ف��ى 
ق��درت��ه��م �ل��ف��ائ��ق��ة ع��ل��ى �حلفظ 
�أدق  ف��ى  حتى  �لفهم  م��ن  �قليل 

�ملو�د مثل �لريا�سيات!

إرشادات مهمة
تساعد على الحفظ الجيد

للمعلومات
تعرف على النقاط الرئي�صية   •
ف���ى �ل���در����س ����س��ع خ��ط��ا حتتها 
�ك����رر ق��ر�ءت��ه��ا ح��ت��ى ت��ث��ب��ت فى 

ذهنك �ذ�كرتك.
• �ف���ه���م �ل���ق���و�ن���ني ��ل���ق���و�ع���د 
…�لخ  ��مل���ع���ادلت ��ل��ن��ظ��ري��ات 

فهما جيد� ثم �حفظها.
• ���س��ع �أ���س��ئ��ل��ة ت��ل��خ�����س �أج�����ز�ء 
عنها  �أج��ب  ثم  �ملختلفة،  �لدر�س 

كتابة ��سفاهة.

• ق�����س��م �مل�������و�د �ل���ط���وي���ل���ة �إل����ى 
فهمها  ي�سهل  متما�سكة  �ح��د�ت 

�حفظها كوحدة مرت�بطة.
• ث��ق ف��ى نف�سك �ف���ى ذ�ك��رت��ك 

��حفظ ب�سرعة.

وتقوية  النسيان  مقاومة 
الذاكرة

ظاهرة  ب��در����س��ة  �لنف�س  علماء  �ه��ت��م 
�ل���ن�������س���ي���ان خ���ا����س���ة ل�����دى �ل����ط����الب، 
ت�ساعد  �لتى  �لقو�عد  بع�س  �ح���دد�� 
على �لتغلب على �لن�سيان �تعمل على 

تقوية �لقدرة على �لتذكر، ��أهمها:
تعرف على النقاط الرئي�صية   •
ف���ى �ل���در����س ����س��ع خ��ط��ا حتتها 
�ك����رر ق��ر�ءت��ه��ا ح��ت��ى ت��ث��ب��ت فى 

ذهنك �ذ�كرتك.
• ل تذ�كر ��أنت مرهق فالتعب 
�ملعلومات  تثبيت  على  ي�ساعد  ل 

بل �ستن�ساها ب�سرعة.
• ق�����س��م �مل�������و�د �ل���ط���وي���ل���ة �إل����ى 
فهمها  ي�سهل  متما�سكة  �ح��د�ت 

�حفظها كوحدة مرت�بطة.
• ث��ق ف��ى نف�سك �ف���ى ذ�ك��رت��ك 

��حفظ ب�سرعة.

ثالثا( التـسـميـع
ي��ع��ت��ق��د ك���ث���ر م����ن �ل��ط��ل��ب��ة �أن 
�فهمه �حما�لة  �ل��در���س  ق��ر�ءة 
حفظه تكفي، لكنه عندما يحا�ل 
�لإج���اب���ة  ع��ن �أح���د �لأ���س��ئ��ل��ة فى 
�لم��ت��ح��ان��ات ف���اإن���ه ي��ق��ف ح��ائ��ر� 
��أفهمها(  �أعرفها  )�إن��ى  �يقول: 
 … �لإج���اب���ة  ي�ستطيع  ل  لكنه 
�إهماله عملية  �إل��ى  ذل��ك  �يرجع 
لأهميتها  �إدر�ك��ه  �لت�سميع �عدم 

�ل����ق���������س����وى، �ت���ت���م���ث���ل �أه���م���ي���ة 
�لت�سميع فيما يلى:

• �ل��ت�����س��م��ي��ع ي��ك�����س��ف ل��ك 
��لأخ��ط��اء  �سعفك  مو��سع 
م��ر�آة  فهو  فيها،  تقع  �ل��ت��ى 

لذ�كرتك.
• ه����و �ل���و����س���ي���ل���ة �ل���ق���وي���ة 
�زي����ادة  �مل��ع��ل��وم��ات  لتثبيت 
لفرتة  تذكرها  على  �لقدرة 

�أطول.
ن�����اج�����ح  ع������������الج  �إن���������������ه   •
ل����ل���������س����رح����ان، ف���ال���ط���ال���ب 
ت�سميع  د�ن  ي���ذ�ك���ر  �ل����ذى 
ي��وم ��ح��د كمية  ين�سى بعد 
�لطالب  ين�ساه  م��ا  ت�����س��ا�ى 
بعد  بالت�سميع  يقوم  �ل��ذى 
ي���وم���ا، �ت��خ��ت��ل��ف ط��رق   36
�ل��ت�����س��م��ي��ع ب��اخ��ت��الف م���ادة 
طالب  كل  �طريق  �لدر��سة 
�أف�سل  �مل���ذ�ك���رة، �ل��ك��ن  ف��ى 
ط����رق �ل��ت�����س��م��ي��ع ه���ي �ل��ت��ى 
�سوف  �لتى  �لطريقة  ت�سبه 
�لمتحان،  ف��ى  ت�ستخدمها 
�لت�سميع  ط���رق  �أه����م  �م���ن 

ما يلى:

التسميع التحريرى
الرئي�صية  النقاط  بكتابة  وذل��ك 
��ل��ق��و�ن��ني ��ل��ق��و�ع��د ��ل��ر���س��وم 
�ل��ت��و���س��ي��ح��ي��ة �ب��ي��ان��ات��ه��ا، �ي��ت��م 
ت��ي��ق��ن م���ا ت��ك��ت��ب��ه ب��ال��رج��وع �إل���ى 
�ل���ك���ت���اب، �ي���ج���ب ع��ن��د �ل��ك��ت��اب��ة 
بتح�سني  ت��ه��ت��م  �ألرّ  ل��ل��ت�����س��م��ي��ع 
�ل��رتت��ي��ب ��ل��ت��ن��ظ��ي��م،  �أ�  �خل���ط 
��إمنا �كتب ب�سرعة �بخط كبر 
ح��ت��ى ت��ع��ت��اد �جل����ر�أة ف��ى �لكتابة 

��لقدرة على ت�سحيح �أخطائك.

التسميع الشفوي
�هو �أ�سهل ��أ�سرع �لطرق، �يجب 
�أف�سل  لتحقيق  مايلى  مالحظة 

�لنتائج:
لنف�سك  ت�سمع  ك��ن��ت  �إذ�   •
ف���اإن���ه ي��ج��ب �ل����رج����وع �إل���ى 
�لكتاب فى �لأج��ز�ء �لتى ل 

تتاأكد منها.
�أح������د  م������ع  �ل���ت�������س���م���ي���ع   •
�ل��������زم��������الء �أف�������������س������ل م���ن 

�لت�سميع لنف�سك.
�ل���ت�������س���م���ي���ع ف�����ى ����س���ورة   •
ل�سرح  �حم���ا�ل���ة  م��ن��اق�����س��ة 
�ل������در�������س ي���ع���ط���ي ن��ت��ي��ج��ة 

�أف�سل.

فى  تقضيه  الــوقــت  مــن  كــم 
التسميع؟

�مل���ادة  ي��ت��وق��ف ذل���ك ع��ل��ى طبيعة 
�ل��ت��ى ت�����س��ت��ذك��ره��ا، �ذل����ك �ف��ق��ا 

للقو�عد �لتالية:
مفككة  �مل�����ادة  ك���ان���ت  �إذ�   •
حتتاج  فاأنت  ���سحة  �غ��ر 
�إلى 90 % من �قت �ملذ�كرة 

للت�سميع.
ع���ب���ارة  �مل�������ادة  ك���ان���ت  �إذ�   •
ع����ن ن����ظ����ري����ات، م����ع����ادلت، 
م�������س���ط���ل���ح���ات، ت������و�ري������خ، 
�سابه.  ما  �أ�  �أ�سماء  قو�نني، 
ف��ال��ت�����س��م��ي��ع ه����و �ل��ع��م��ل��ي��ة 

�لأ�سا�سية يف �ملذ�كرة.
• �إذ� كانت �ملادة �أدبية فاأنت 
�إل����ى 50% م���ن �ق��ت  حت��ت��اج 

�ملذ�كرة للت�سميع.
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ريم العسيري 

ت���ق���ول �ل���ط���ال���ب���ة  خ���ل���ود �ل���ت���ي ت���در����س 
�لتمري�س  ب��ك��ل��ي��ة  �خل��ام�����س  ب��امل�����س��ت��وى 
�أن  �أه��ل��ي قبل  �أ���س��ك��ن م��ع  �أب��ه��ا » كنت  يف 
�إل��ى   بعائلتي   �ينتقل  ��ل����دي   يتقاعد 
م��ك��ة �مل��ك��رم��ة ��أن����ا يف �مل�����س��ت��وى �ل��ث��ال��ث، 
��أردت �أن �أنقل معهم �لكن كان ل بد �أن 
�لنقل،  يف  رغبت  ح��ال  �لتخ�س�س  �أغ��ر 
�إل��ى �جللو�س مع عمي  ��سطررت  لذلك 

يف خمي�س م�سيط.
يل �لآن حو�يل �سنة ��أنا �أعي�س حياة 
�غ��رت�ب بعيد� عن �أهلي، كما �أع��اين من 
لتخ�س�س  در��ستي  ع��ن  عمي  ر�سا  ع��دم 
�ل��ت��م��ري�����س، �د�ئ���م���ا ي��ف��ت��ع��ل �مل�����س��ك��الت 
�أمامي،   �أهلي بال�سوء  معي �يتحدث عن 
�ع��ن��دم��ا �أخ���ر ��ل���دي ع��ن ذل��ك �لأم���ر، 

يطالبني بال�سر«. 
��أ�سافت »عمي ي�سافر �أغلب �لوقت 
هو �عائلته  ��أظل لوحدي  باملنزل، كما 
للمنزل  �أغ��ر����س  �أي  ب�سر�ء  يقوم  ل  �أن��ه 
فيه،  موجودة  ل�ست  �كاأنني  �ل�سفر  قبل 

طالبات يتحملن نار االغتراب
طمعا في العلم والنجاح

�إليه  �ل �أج��د من يح�سر يل  ما  �أحتاج 
�أي��ام��ا  للجلو�س  فاأ�سطر  �أغ���ر�����س،  م��ن 
د�ن تنا�ل طعام، ��أنتظر حتى ياأتي �أحد  
يل  �يح�سر  باملنطقة،  �ملوظفني  �إخوتي 

معه �ساند�يت�س �أ� �أي طعام �آخر.
ع���ودت���ي  ع���ن���د  �مل��������ر�ت  ب���ع�������س  �يف 
م���ن �ل��ك��ل��ي��ة �أث���ن���اء �ج����ود ع��م��ي ب��امل��ن��زل 
ب��ق��اي��ا طعامهم  ت���رك���و� يل  ق���د  �أج���ده���م 
�لطعام عن  �يزيد  �أطبخ  �عندما  لأكله، 
حاجتي يغ�سب عمي �يتهمني بالتبذير 
فاأ�سطر �أحيانا للبقاء بالغرفة ��لكتفاء 
بتنا�ل �لطعام  باجلامعة كي ل �أتعر�س 

للم�سكالت«. 
�ت���ك���م���ل خ����ل����ود �����س����رد م���ع���ان���ات���ه���ا 
بالكلية  زميالتي  �أحاديث  �أ�سمع  »عندما 
كبر  ��أمل  بغ�سة  �أ���س��ع��ر  �أه��ال��ي��ه��ن،  ع��ن 
�أبكي   �ملنزل،  �إل��ى  �أع��ود  بد�خلي، �عندما 
لأن هذه �أ�ل مرة �أبتعد فيها عن �أهلي«.

��أ�سافت »يف �أحد �لأيام بعد عودتي 
يت�سل  �أن  �لإج���ازة، طلبت من عمي  من 
����س���اأذه���ب غ��د�  �أين  ب��ال�����س��ائ��ق �ي���خ���ره 
للكلية،  فرف�س بحجة �أنه لي�س �سر�ريا 

�أذه��ب، �ظل مياطلني �ي�ستهزئ بي،  �أن 
��أن���ا  ��سمعني  بنف�سي  �ل�����س��ائ��ق  فكلمت 
يدي،  من  �جل��و�ل  �سحب  �حينها  �أكلمه 
�حدثت بينه �بني ز�جته م�سكلة ب�سبب 
بال�ستمر�ر  �تهمني  �أن  بعد  �لأم���ر  ه��ذ� 
�أنني  �ل�سائق طاملا  �إل��ى غر  �لتحدث  يف 

تكلمت مع �ل�سائق«.   

صعوبات
 �حت��ك��ي  ط��ال��ب��ة �أخ����رى )ف�����س��ل��ت ع��دم 
ذك���ر ����س��م��ه��ا( ع��ن م��ع��ان��ات��ه��ا م��ع �لغربة 
ب��ح��ي��اة  ع����ام يل  �أ�ل  »ه�����ذ�  ت���ق���ول  ح��ي��ث 
�لغربة، فاأنا من بي�سة ��أ�سكن �إلى جانب 
طالبتني من منطقتي ب�سقة قريبة من 
���جهتنا  م�سيا،  �إليها  نذهب  �جلامعة 
ب��ع�����س �ل�����س��ع��وب��ات ب���ب���د�ي���ة �لغ�����رت�ب 
��آمنا  رخي�سا  يكون  �سكن  ع��ن  كالبحث 

�قريبا من �لكلية.
�لتنقل،  يف  �سعوبة  نالقي  �أننا  كما 
�ل جن��د م��ن يح�سر لنا  �لأ���س��ي��اء �لتي 

نحتاج �إليها من �ملكتبة«.
��أردفت »من �ملو�قف �لتي تعر�سنا 

ل��ه��ا  ب���اإح���دى �مل�����ر�ت، خ��رج��ن��ا ذ�ت م��رة 
�م����رت بجانبنا  �جل������ر�ن،  ب��ن��ت  �م��ع��ن��ا 
�سيارة فيها �سابان قاما بت�سغيل �لأغاين 
يف �سيارتهما ��أزعجانا بذلك، فوبختهما 
ب��ن��ت ج��ر�ن��ن��ا، �إل �أن��ه��م��ا حل��ق��ا ب��ن��ا �إل��ى 
عن  تقل  ل  مل��دة  حولها  ��ن��ت��ظ��ر�  �ل�سقة 
رب����ع ���س��اع��ة، �ح��ي��ن��ه��ا ���س��ع��رن��ا ب��اخل��وف 

ملعرفتهما  مبقر �سكننا.
�لكلية  �إل��ى  ذهبنا  �لثاين  �ليوم  �يف 
�أن  خ�سية  ���س��دي��د  ب��خ��وف  ن�سعر  �ن��ح��ن 
�أخ����رى �يعرت�سا  �ل��ظ��ه��ور م���رة  ي���ع���ا�د� 
تكون  �أن  قيمة  �أدرك��ن��ا  �حينها  طريقنا، 

بني �أهلك«. 
�ت��اب��ع��ت »م���ن �مل��ف��رت���س �أن ت��وف��ر 
ل��ن��ا �جل��ام��ع��ة م��ا ن��ح��ت��اج �إل��ي��ه م��ن �سكن 
��سائقني لأننا كطالبات مغرتبات لدينا 
�حتياجات معينة �ل تكفي �أبد� مكافاآتنا 

�جلامعية«.

السنة الرابعة 
�أم����ا �ل��ط��ال��ب��ة ب��امل�����س��ت��وى �ل�����س��اب��ع بق�سم 
�ل���ط���ب ��جل����ر�ح����ة ب��اجل��ام��ع��ة �ب��ت�����س��ام 

�لأح�����م�����ري، ف���ق���ال���ت« ه����ذه ه���ي �ل�����س��ن��ة 
�ل���ر�ب���ع���ة يل م����ع �لغ����������رت�ب،  ف��اأه��ل��ي 
�أ�سكن هنا  ي�سكنون منطقة جن��ر�ن، ��أن��ا 

لوحدي  مبنزل ��لدي  باأبها.
��أح���ي���ان���ا  ي��اأت��ي �أه��ل��ي م��ن جن��ر�ن 
لكن لي�س با�ستمر�ر �ذلك ب�سبب �ن�سغال 
��لدي بعمله،  �يف بد�ية حياة �لغرت�ب، 
كاملو��سالت،  �مل�ساعب   بع�س  ��جهتني 
��ل��ت��ن��ق��ل �ب��ع��د ذل���ك �أح�����س��ر يل ��ل���دي 

�سائقا خا�سا، فارحتت كثر�«.
��������س����ل����ت »م�����ن �مل�������س���اع���ب �ل��ت��ي  
من  �لنتهاء  بعد  �لن�سر�ف  ��جهتني، 
�مل���ح���ا����س���ر�ت، ح��ي��ث �أ����س���ط���ر ل��ل��ج��ل��و���س 
حتى نهاية �ل��د��م لعدم �ج��ود �يل �أمر 
�أي�سا  عانيت  كما  ل��ل��خ��ر�ج،  يل  ي�ستاأذن 
من �ل�سعور بالوحدة لأين �أ�سكن لوحدي 
ب�سكن  ي�سكن  �ل��الت��ي  �لطالبات  بعك�س  

خا�س للطالبات«. 
�لتي  �مل��و�ق��ف  �أح��د  �بت�سام  �تتذكر 
ح���دث���ت ل���ه���ا ب���ح���ي���اة �لغ���������رت�ب، ح��ي��ث 
ت���ق���ول »ق���ب���ل ع���ام���ني ت��ق��ري��ب��ا، م��ر���س��ت  
قريب  مل�ستو�سف  �ذهبت  �لختبار  قبل 

ش��عور بالوحدة، حنين إلى المنزل، اش��تياق إلى األهل، فقدان  حنان  األم، تحد مع النفس، خوف وبكاء وألم، تلك هي مش��اعر الطالبات المغتربات بالجامعة، الالتي لم يزلن 
يناضلن بطريق العلم و يجاهدن  في س��بيله رغم كل ما يعترض طريقهن من صعوبات.  »آفاق« التقت بعدد من الطالبات المغتربات للوقوف على المش��كالت التي يعانين 

منها، وكيفية تغلب بعضهن عليها مقابل استسالم أخريات لعدم تحمل نار الغربة.
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حوارات شبابية
�ح�����س��ل��ت ع��ل��ى ت��ق��ري��ر �ع����ذر م���ن �أج���ل 
�إعادة �لختبار، ��ت�سلت بعمي �لذي جاء 
�أي�سا  ياأخذين  �أن  لأج��ل  بعيد  مكان  من 
�آخ��ر من   �أخ��ذت ع��ذر�  للم�ست�سفى، حيث 
�أنني  �مل�ست�سفى حتى تتاأكد �جلامعة من 

فعال مري�سة.
طلبو�  للجامعة  قدمتها  �ع��ن��دم��ا 
�إح�ساري  �أم��ر  يف  م�سككني  حتقيق  فتح 
ت���ق���ري���ري���ن ط���ب���ي���ني ب������دل م����ن ت��ق��ري��ر 
موقفي،  �أثبت  كي  كثر�  فعانيت  ��ح��د، 

م�ستغلني بعد �أهلي عني«. 
�ت��اب��ع��ت »ع��ل��ى �ل��رغ��م مم��ا ترتكه 
�لغربة يف نف�س �لطالبة �ملغرتبة من �أمل، 
غرت  �ل�سخ�سي،  �ل�سعيد  على  ف��اإن��ه��ا 
�سخ�سيتي  �أ�سبحت  حيث  �لكثر،  فيني 
�أ�سبحت  كما  نف�سي،  على  �أعتمد  قوية، 
�لتي  �ملو�قف  �لت�سرف يف  لدي ج��ر�أة يف 
�أقوم  �أمر بها،  �ُبعد نظر يف كل ت�سرف 

به«. 

مشكلة السكن
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ح��ك��ت �آم����ال ه����الل، طالبة 
ب��امل�����س��ت��وى �ل����ر�ب����ع ب��ك��ل��ي��ة �ل��ت��م��ري�����س، 
ق�����س��ت��ه��ا م���ع �لغ������رت�ب ق��ائ��ل��ة« �أن����ا من 
�لدمام، ��أدر�س بجامعة �مللك خالد لأنها 
�أرغب  �أ�ل جامعة مت قبويل فيها،  كنت 
بدر��سة �لطب، �لكن مل يتم قبويل فيه 
بعيد�  �سنتان   �لآن  �يل  �لعدد،  لكتمال 

عن �أهلي.
���س��ت  ك���ن���ا  ب����د�ي����ة �لغ����������رت�ب  �يف 
��حدة  �سقة  ن�سكن يف  طالبات مغرتبات 
حمل  �نتبادل  �سويا،  در��سنا   �ن�ستذكر 
ي��ح��ت��م��ل��ن ح��ي��اة  �أن���ه���ن مل  �إل  �ل���ه���م���وم، 
�لغ��رت�ب، حيث كان �مل�سوؤ�ل عن �سكننا 
ع�����س��ب��ي��ا ج���د� د�ئ���م���ا ي��ف��ت��ع��ل �مل�����س��ك��الت، 
�بنهاية �ل�سنة �لأ�لى لالغرت�ب، �نتقلن 
�إلى جامعة �أخرى �بقيت لوحدي يف �أبها 
�إل��ى  �لتمري�س  م��ن  �لن��ت��ق��ال  �أم���ل  على 
�ل��ط��ب، �ه���و ح��ل��م �أج����رين ع��ل��ى حتمل 

�لكثر من �أجل حتقيقه«.
�من �ملو�قف �ل�سعبة �لتي تتذكرها 
ه���الل يف ح��ي��ات��ه��ا م���ع �لغ������رت�ب، �ف���اة 
�لتي  جدتي  »توفيت  تقول  حيث  جدتها 
�أ�سهر، �قبل �فاتها  �أره��ا منذ ثالثة  مل 
بال�سالم  �أه��ل��ي  تو�سي  ك��ان��ت  بلحظات، 
ع���ل���ي، ف���ت���اأث���رت ك���ث���ر� ��ن���ه���رت ع��ن��دم��ا 
�أخرين �أهلي بوفاتها ��سعرت بالنك�سار 
نف�سيتي جد�، �بعد ذلك  جاءت  ��ساءت 
باخلوف  ل�سعورها  �أب��ه��ا  يف  �إيل  ��ل��دت��ي 
ع��ل��ي ب��ع��د �أن �أح�������س���ت ب��ك��ره��ي ل��ل��غ��رب��ة 

��لدر��سة«. 
بالوحدة  »���س��ع��رت   ه��الل  �ت�سيف 
�أ�سعر  ��أحيانا  ب��الغ��رت�ب،  حياتي  �أثناء 
�كلما   �لطبخ،  �أع���رف  ل  لأين  بال�سعف 
�أبكي  �لهاتف  عر  ��لدتي  �سوت  �سمعت 
�أدى  �أفتقدها ك��ث��ر�،  �ه��ذ� �لأم��ر  لأين 
�طلبو�  علي  ب��اخل��وف  �أه��ل��ي  �سعور  �إل���ى 
�أن  �ق���ررت  رف�ست  �لكني  �ل��ع��ودة  مني 

�أحتمل �مل�سوؤ�لية«.

شعور بالخوف
�ق����ال����ت ط���ال���ب���ة ب���اجل���ام���ع���ة )رف�������س���ت 
�ل�سابع  بامل�ستوى  »�أدر�����س  ��سمها(  ذك��ر 
�أخ��ت��ي حياة  �ل��ط��ب ��أت�����س��ارك م��ع  بكلية 
�لغرت�ب، حيث �إننا ن�سكن مبنزل ��لدي 
�أهلي  بينما  �ل�سيف  يف  �إليه  ناأتي  �ل��ذي 

ي�سكنون بالريا�س«.
�مل��وؤمل��ة �لتي تعر�ست  �مل��و�ق��ف  �م��ن 
لها بالغرت�ب، قالت »�أذكر �أنني  حجزت 
�نتهاء  �أن��ا ��أختي  بعد  �أهلي  �إل��ى  لل�سفر 
ف���رتة �لخ��ت��ب��ار�ت، ح��ي��ث �إن��ن��ا مل نرهم 
م��ن��ذ ���س��ه��ري��ن، �ت���ف���اج���اأن���ا ب��ع��د �حل��ج��ز 
ف�سعرت  �آخ��ر،  �أ�سبوعا  �لختبار  بتاأجيل 

بالأمل ��لقهر«.
�أح���ت���اج للخر�ج  »ع��ن��دم��ا  �ت�����س��ي��ف 
�إل���ى  �ل���ذه���اب  �أ�  �ح��ت��ي��اج��ات��ي  لتق�سية 

�ل�������س���وب���ر م�����ارك�����ت، ي�������س���ع���رين �جل��م��ي��ع 
باخلوف �يطالبونني بعدم �لذهاب، كما 
�أن زميالتي بالكلية ين�سحنني د�ئما باأن 
د�ن  لوحدي  �أ�سكن  �أنني  �أح��د�  �أخ��ر  ل 
باإيذ�ئي،  �أح��د  يقوم  �أن  م��ن  خوفا  �أه��ل��ي 
�لكن �حلمد هلل �جود �أختي �إلى جانبي 
ي�����س��ع��رين  ب���اأين �أف�����س��ل م��ن غ���ري من 

�ملغرتبات«. 

صقل شخصية
�ل��ط��ال��ب��ات  ع��ل��ى  �لغ�����رت�ب  ينح�سر  مل 
�لأط��ف��ال  ري��ا���س  ق�����س��م  فرئي�سة  ف��ق��ط، 

بكليتي �لرتبية ��لآد�ب باأبها، �ملحا�سرة 
بق�سم �لرتبية �خلا�سة )م�سار �سعوبات 
�ل��ت��ع��ل��م(، �لأ����س���ت���اذة ���س��ري��ن �ل��ب��ك��ري، 
�أي�����س��ا جت��رب��ة �لغ����رت�ب خ��ارج  عاي�ست 
ح���د�د �ل��وط��ن، ح��ي��ث حت��دث��ت ع��ن تلك 
�أين  حظي  ح�سن  »م��ن  قائلة  �ل��ت��ج��رب��ة  
ع�ست يف د�لتني هما بريطانيا ��لوليات 
يف  كثر�  ذل��ك  ��أث��ر  �لأمريكية،  �ملتحدة 
�سقل �سخ�سيتي �جعلتني تلك �لتجربة، 
رغم  عنا  غائبة  جميلة  �أ�سياء  �إل��ى  �أنتبه 

�أننا نحن �مل�سلمني �أ�لى بها.
�ك����ان ذل���ك خ���الل ف���رتة �لب��ت��ع��اث 

�لتي كان لها �لأثر �لكبر يف زيادة ثقتي 
على   ي��ق��وم  ه��ن��اك  �لتعليم  لأن  بنف�سي، 
�لطالب  ب��ني  ��ل�سد�قة  �لأخ���وة  عالقة 

��ملعلم.
�ل�����س��ع��وب ه��ن��اك  �أن غ��ال��ب��ي��ة  ك��م��ا 
حت������رتم ح����ق����وق �لآخ�������ري�������ن، �ل���دي���ه���م 
حر�س كبر على �حلفاظ على �لنظافة 
يب�سق  من  جتد  فال  �لعامة،  ��ملمتلكات 
ي����رم����ي خم��ل��ف��ات��ه  �أ�  �لأر�����س����ف����ة  ع���ل���ى 

بال�سارع«. 
�سلبيات  ه��ن��اك  �أن  �أن��ك��ر  »ل  �ز�دت 
عن  �لبعد  �أ�ل��ه��ا  �ل���د�ل  تلك  يف  للعي�س 

�حلياة  م�سوؤ�ليات  كامل  �حتمل  �لأه��ل 
�ملناظر  لكرة  �لأط��ف��ال  تربية  ��سعوبة 
�ل���ت���ي ت��خ��د���س �حل����ي����اء، �ك���ذل���ك غ��الء 
�ملعي�سة �لفاح�س بريطانيا  يف كل �سيء، 
فثمرة �ملاجنو �لو�حدة ي�سل �سعرها �إلى 

30 ريال.
��أن�سح كل من يريد �أن يكون �سمن 
قو�فل �ملبتعثني، �أن يعك�س �سورة ح�سنة 
يت�سلح  ��أن  �سعبه  �ع���ن   �مل�سلمني  ع��ن 
ب��ال�����س��ر ��ل��ه��م��ة ��لل�����ت�����ز�م، ف��ال��ت��ع��ب 
���س��ي��ن�����س��ى ����س��ت��ب��ق��ى ح������ال�ة �حل�����س��ول 
تلك  من  �لياأخذ  �لعلمية  �ل��درج��ة  على 

ما  ك��ل  �ينبذ  ه��و مفيد  م��ا  ك��ل  �ل�سعوب 
ي�سر بديننا ��سمعتنا �مملكتنا.

�لهمد�ين  �ل��زم��ان  بديع  ق��ال  �كما 
ل  �مل���ر�د،  �سعب  فوجدته  �لعلم  )طلبت 
ي�ساد ب����الأزلم، �ل ي��ورث ع��ن �لأخ���و�ل 
�ل�سهر،  بطول  عليه  فا�ستعنت  ��لأعمام، 
��إعمال �لفكر، ��فرت��س �ملدر، حتى لنت 

يل قناته«. 

رأي علم النفس
�ع��ن �غ���رت�ب �ل��ط��ال��ب��ات، ق��ال��ت �أ���س��ت��اذة 
�إح�سان  �لدكتورة  �لنف�س باجلامعة،  علم 
فهمي« يف �أ�ل عام جامعي تتعر�س جميع 
�إلى  �أزمة  �لطالبات �ملغرتبات ��ملقيمات 

�لغرت�ب �لذ�تي.
�ملغلق  �مل��در���س��ة  ق��د تركن ج��و  فهن 
�إلى جو �جلامعة �ملفتوح، من �لزي �ملوحد 
�إل��ى  �ل��زي �حل��ر، �من �لثقافة �لو�حدة 
غر  �لقبول  �من  �ملتعددة،  �لثقافة  �إل��ى 
امل�����ص��روط م���ن اأ����ص���دق���اء امل���در����ص���ة، اإل���ى 
اجلامعة،  اأ�صدقاء  امل�صروط من  القبول 
�ت��زي��د ع��ن��ه��ن �ل��ط��ال��ب��ات �مل��غ��رتب��ات، يف 
من  �لقادمات  �خ�سو�سا  �ملكان  �غ��رت�ب 
��لأل��ف��ة  ��ل��ت��اآل��ف  �ل�سفاء  �ل��دي��رة حيث 
�إلى  �ل��دي��رة، �م��ن ثم �لتنقل  �أف���ر�د  بني 
�لتاآلف �جتنب  �لزحام ��ل�سجيج �عدم 
من  �لطالبة  ت��ع��اين  �ق��د  ل��ه��ن،  �ملجتمع 
�إذ� مل تتاأقلم مع   ��سطر�ب عدم �لتاأقلم 

�لغرت�ب«. 
�ع����ن �ل�����س��ع��وب��ات �ل��ن��ف�����س��ي��ة �ل��ت��ي 
�ملغرتبة  �لطالبة  لها  تتعر�س  �أن  ميكن 
قالت »متر �ملغرتبة بعدد  من �ل�سعوبات 
قريتها  �أ�  بيتها  �إل��ى   �لنف�سية كاحلنني 
�أ� مدينتها قد يوؤدي �إلى عدم ��ستمتاعها 
فقد�ن  �إلى  بالإ�سافة  �جلديدة  بحياتها 
�لقدرة على  �لرتكيز ��نخفا�س م�ستوى 
تقليد  �حم���ا�ل���ة  �ل��در����س��ي  �لتح�سيل 
�ل��ف��ت��ي��ات يف �أن�������و�ع م���ن �ل�����س��ل��وك غر 
��ل���وق���وع  �لأ���س��ل��ي��ة،  بيئتها  يف  �مل��ق��ب��ول 
حت��ت ت��اأث��ر �لإع���ج���اب ح��ي��ث ت��وف��ر لها 
�ملعجبة بها �حلماية ��حلنان �تقلل من 

�إح�سا�سها بالغرت�ب« . 
�ملغرتبة  للطالبة  »ينبغي  ��أ�سافت 
�إذ�  �ل��ط��الب��ي��ة  �مل���ر����س���دة  �إل�����ى  ت��ل��ج��اأ  �أن 
�حلنني  �أ�  �حل����زن  �أ�  ب��ال�����س��ي��ق  ���س��ع��رت 
كانت  ��إذ�  لتقيم حالتها  �إلى منطقتها، 
�إل��ى  �ستحولها  �أك���ر  رع��اي��ة  �إل���ى  بحاجة 

�لإر�ساد �لنف�سي.
تر�سى  �أن  �أي�����س��ا  �مل��غ��رتب��ة  �ع��ل��ى 
خرجت  علم  طالبة  لأنها  �غرت�بها  عن 
جماهدة يف �سبيل �هلل باغرت�بها من �أجل 
�لعلم �عليها �أي�سا �أن تنمي �لثقة بنف�سها 
ن���ظ���ر�ت ع��دم  ب��ال��ذن��ب م���ن  ��أل ت�����س��ع��ر 
�لر�سا يف نفو�س بع�س �أهل منطقتها �أ�  
�ملجتمع �لذي �نتقلت �إليه، �عليها �أي�سا 
�أن  د�ن  �جل��دي��دة  بيئتها  م��ع  تتاأقلم  �أن 
تن�سى عاد�تها �تقاليدها �تعاليم دينها«. 
�ل���دك���ت���ورة ف��ه��م��ي بع�س  ��ج���ه���ت 
�ل��ن�����س��ائ��ح ل��ل��ط��ال��ب��ات �مل���غ���رتب���ات، �ل��ت��ي 
�ل�سعوبات  على  �لتغلب  م��ن  �ستمكنهن 
�ل��ن��ف�����س��ي��ة �ل��ت��ي ت��و�ج��ه��ه��ن �أث���ن���اء ف��رتة 
�ملغرتبة  »�أ��سي  قالت  حيث  �غرت�بهن، 
بالهتمام باملذ�كرة ��مل�ساركة يف �لأعمال 
د�خ��ل  �جلماعية  ��لأن�����س��ط��ة  �لتطوعية 
�جلامعة �مز��لة �لريا�سة �ليومية حتى 
�لو يف د�خل غرفتها بالقفز باحلبل ملدة 
ربع �صاعة يوميا ب�صرط األ  يكون وزنها 
ز�ئ����د� �أ� ت��ع��اين م��ن ق�����س��ور يف �ل��ق��ل��ب، 
��مل�سي �أي�سا يوميا ملدة ن�سف �ساعة مع 
حما�لة ت�سفية �لذهن بالت�سبيح بلفظ 
�جلاللة، ��إذ� مل يتوفر لها مكان للم�سي 
يف �لأماكن �ملخ�س�سة عليها �نتهاز �قت 
بها،  �مل�سي   مت��ار���س  ��أن  بالكلية  �ل��ف��ر�غ 
��أخ������ر� �أن�����س��ح��ه��ن ب��رك��ع��ت��ني يف ج��وف 
�ل��ل��ي��ل ��ل��ل��ج��وء �إل����ى �هلل ب��ال��دع��اء ب��اأن 

يرزقهن �لطماأنينة ��ل�سكينة«.

السكن والمواصالت 
ونظرة ضعاف النفوس

تؤرق مضاجع البعيدات 
عن أهاليهن

االعتماد على النفس 
وبناء الشخصية

فوائد لمن يتغلبن
على مصاعب االغتراب

آفاق الجامعة  |  العدد 117  |  19 رجب 1435  |  18 مايو 2014



استشارات

بينها  �م��ن  �لطبيعية  �مل��و�د  من  �لعديد  �أن  �حلديثة  �لعلمية  �لأب��ح��اث  �أثبتت 
جتاه  �فعال  كبر  تاأثر  لها  �لبحرية،  �لطحالب  لبع�س  �ملائية  �مل�ستخل�سات 

�خلاليا �ل�سرطانية �ملختلفة.
�يعتر �ل�سرطان من �أكر �لأمر��س �مل�سببة للوفاة يف �لعامل، لذلك فاإن 
�لبحث عن �أنو�ع جديدة من م�ساد�ت �ل�سرطان ما ز�ل م�ستمر�  ملحا�لة �إيجاد 

عنا�سر جديدة موؤثرة يف عالج �لأمر��س �ل�سرطانية. 

مستخلص الطحالب
�ملتنوعة  �لبحرية  �لطحالب  �أنو�ع من  تاأثر م�ستخل�سات عدة  در��سة  �أجريت 
�أب��ى ق��ر على  م��ا ب��ني �حل��م��ر�ء ��لبنية ��خل�����س��ر�ء مت جتميعها م��ن منطقة 
�ساطئ �لبحر �لأبي�س �ملتو�سط، �مل يتم در��سة تاأثرها من قبل على �خلاليا 
�ل�سرطانية �ملمثلة يف خاليا �يرل�س، �فى نف�س �لوقت لي�س لها �آثار جانبية كما 

هو �حلال بالعالج �لكيميائي.
تاأثر  لها  �لبنية  �لطحالب  �أن م�ستخل�سات  �لأ�لية   �لدر��سة  ��أ��سحت 
قوي �فعال على �خلاليا �ل�سرطانية مقارنة مب�ستخل�سات �لطحالب �حلمر�ء 
�دكتيوتانوت�سينياى«   - »دكتيوتاديكوتوما  طحلبي  �ب��الأخ�����س  ��خل�����س��ر�ء 
لهما  لل�سرطان،  �لطحلبيني كم�ساد  �أن  م�ستخل�سي هذين  �إلى  ذلك  �يرجع 
�لتاأثر �لفعال على �جلهاز �ملناعي �لذي يوؤدي بد�ره �إلى �إيقاف منو �خلاليا 
�ل�سرطانية عن طريق تثبيط تكوين �حلم�س �لنو�ي DNA، �بالتايل يوؤدى 
�مل�ستخل�سات  ��ستخد�م هذه  بتطبيق  �يو�سى  �ل�سرطانية.   �إلى موت �خلاليا 
�إج��ر�ء �ملزيد من �لدر��سات  �أن��و�ع �أخرى من �لأ�ر�م �ل�سرطانية، �كذلك  على 

عن كيفية عمل هذه �مل�ستخل�سات. 

الفيوكودان
�لبحرية،  �لطحالب  ��ستخد�م   عند  �نفعا  فائدة  �لأك��ر  فيوكود�ن  م��ادة  تعد 
�إلى �لدر��سات �لتي متت يف بادئ �لأمر يف  �ليابان  ثم مر�كز  �ذلك بالرجوع 
�لبحث يف �أمريكا ��أ�ر�با. ��لفيوكود�ن عبارة عن �سكريات عديدة كريتية ذ�ت 

تركيب معقد، �لعل �أهم ما �أ�سارت �إليه نتائج �لدر��سات �لعلمية هو:

• تن�سيطها خلاليا جهاز �ملناعة باجل�سم.
• قدرتها على �قف �لنمو للخاليا �ل�سرطانية.

• دفع �خلاليا �ل�سرطانية �إلى �لتخل�س من نف�سها �أ� ما يعرف بعملية 
�لتخل�س �لذ�تي.

• تخفيف حدة تفاعل �جل�سم مع �ملو�د �مل�سببة للح�سا�سية.
�لزهامير،  �ح���الت  �ل�سر�يني  يف  �لكول�سرت�ل  تر�سيب  ت��ده��ور  �ق��ف   •

�تعديل �رتفاع �سكر �لدم. 

مصدر غذائي
��مل��ع��ادن،  �لأم����الح،  على  لحتو�ئها  جيد  غ��ذ�ئ��ي  م�سدر  �لبحرية  �لطحالب 
�ل�سكريات  �ملهمة للج�سم، ��لر�تينات. �كذلك لحتو�ئها على  ��لفيتامينات 
�ل��ع��دي��دة �ل��ت��ي ت��رف��ع م��ن م�����س��ت��وى م��ن��اع��ة �جل�����س��م �ت��ق��ل��ل ف��ر���س��ة �لإ���س��اب��ة 

بال�سرطان. 

�أ.د. �أم على يو�سف عبد �جلليل
من كليتي �لعلوم ��لآد�ب ��ملجتمع للبنات برجال �أملع

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.

»فيوكودان«.. طحالب بحرية توقف نمو الخاليا السرطانية

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

استشارة صحية استشارة أكاديمية

الخميس يحدد الفروق بين رسائل 
الماجستير والدكتوراه

عبد  �لدكتور  �لكاتب  �ل�سحية  ��ل�سيا�سات  �لتاأمني  ق�سايا  يف  �ملتخ�س�س  ح��دد 
�ل��وه��اب ب��ن ع��ب��د �هلل �خل��م��ي�����س، �أه���م �ل��ف��ر�ق ب��ني ر���س��ائ��ل �ملاج�ستر �ر���س��ائ��ل 
�لدكتور�ه، بناًء على طبيعة �لدر��سة �هدفها �جمالها �طبيعة �لر�سالة �فحو�ها، 
ر�سائل  �لفر�ق بني  �ملوؤثرة يف حتديد  ��لعو�مل  رئي�سية،  �أم  تكميلية  كانت  �سو�ء 

�لدكتور�ه �ر�سائل �ملاج�ستر.

الفروق والتوقعات
باأخرى  �أ�  ب�سورة  توؤثر  �لتعليمية  �أن �جلامعات �مناهجها �خططها  �سك يف  ل 
يف حتديد �لفر�ق ��لتوقعات �ملختلفة بني مرحلة �ملاج�ستر �مرحلة �لدكتور�ه. 

المراحل التعليمية
�لتعليمية  �ملر�حل  تكامل  يف  يوؤثر  ما  �ل��د�ل،  بني  تختلف  �لتعليمية  �ل�سيا�سات 
�متطلبات كل مرحلة در��سية، �هذه �لعو�مل �غرها توؤثر يف �ختالف متطلبات 
للر�سائل  �لنظرة  يف  يوؤثر  ما  �لدكتور�ه،  در��سة  متطلبات  عن  �ملاج�ستر  در��سة 

�لعلمية على م�ستوى �ملاج�ستر ��لدكتور�ه. 

عينة الدراسة
�أن حجم عينة �لدر��سة �كرة عينة �لدر��سة  بع�س �لأكادمييني يعتقد�ن خطاأ، 

من �أهم ما مييز ر�سالة �لدكتور�ه عن ر�سالة �ملاج�ستر.

الوزن والحجم
بع�س �جلامعات يف �لد�ل �لنامية تربط �لختالف بني متوقعات ر�سائل �ملاج�ستر 
�زن  �أن  مبعنى  �ل�سفحات،  �ع��دد  �لر�سالة  حجم  �ختالف  على  بناء  ��لدكتور�ه 
ماج�ستر�،  �أم  دكتور�ه  �لعلمية  �لر�سالة  كانت  �إذ�  ما  يحدد�ن  �حجمها  �لر�سالة 
فكلما ز�د عدد �ل�سفحات �أ�سبحت �لر�سالة ذ�ت قيمة علمية �أكر بغ�س �لنظر عن 

حمتوى �لر�سالة �تاأثر نتائجها. 

اإلضافة العلمية
بالن�سبة للجامعات �لغربية، فر�سائل �لدكتور�ه تهتم مبدى حتقيق �إ�سافة علمية 
للعلم �مدى �نعكا�س �لر�سالة على �مل�ستوى �لإن�ساين �لي�س بال�سر�رة بانعكا�سها 
على بلد بعينه. �من �أهم معاير تقييم ر�سائل �لدكتور�ه، مقد�ر �لإ�سافة �لعلمية 
�لتي �أ�سهم فيها �لباحث، �إ�سافة �إلى �أنه يجب �أن تكون مهمة �تعزز �لبحث �لعلمي 

يف �ملجال �لذي يتطرق �إليه �لباحث يف ر�سالته. 
�أنها ر�سالة  �إقر�رها على  �هناك ر�سائل دكتور�ه مل تتجا�ز 100 �سفحة مت 
دكتور�ه، نظر� لالإ�سافة �لعلمية �لتي �أ�سهمت بها هذه �لر�سالة �قيمتها �ملرجعية 
م�ستقبال. بينما قد جتد �أن بع�س ر�سائل �لدكتور�ه متت �إعادتها للبحث �لعلمي 
ب�سبب  �ل�سفحات  �آلف  يتجا�ز  �لر�سالة  حجم  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  على  جديد  م��ن 
�لإ�سافة  �لر�سالة  حتقق  �أن  د�ن  علماء  من  �نقولت  جتميع  جمرد  �لر�سالة  �أن 

�لعلمية �ملطلوبة. 

قيمة الرسالة
�لنقل من كالم �لعلماء �عدم حمورية �لر�سالة �تكامل �أبو�بها �ف�سولها ي�سعف 
قيمة �لر�سالة �قد يوؤدي يف كثر من �حلالت �إلى رف�سها ��إن كان عدد �سفحاتها 

يتجا�ز �آلف �ل�سفحات.

العينة الممثلة
�أن عينة  �ملاج�ستر،  ر�سالة  �لدكتور�ه عن  ر�سالة  �أهم ما مييز  �أن  �لبع�س يعتقد 
�لدر��سة يف ر�سالة �لدكتور�ه �أكر من عينة �لدر��سة يف ر�سالة �ملاج�ستر،  �هذ� 
�لعينة ممثلة ملن ت�سملهم  �أن تكون  �لدر��سة  �لأه��م يف عينة  �لعتقاد خاطئ لأن 
�لدر��سة. �ل �سك يف �أن جمع 10 �آلف عينة يزيد من ثقتنا مبدى متثل �لعينة 
لل�سريحة �مل�ستهدفة �يرفع من م�سد�قية �لر�سالة، خ�سو�سا ر�سائل �لدكتور�ه، 
لكن هذ� �لأمر ل يعني بال�سر�رة �أن زيادة عينة �لدر��سة يعطي �ختالفا جوهريا 

بني ر�سائل �لدكتور�ه عن ر�سائل �ملاج�ستر.

سؤال للدارسين
�سوؤ�ل يجب �أن يجيب عنه كل د�ر�س يف �ململكة يف �لدر��سات �لجتماعية ��لإن�سانية: 
�إ�سافة  ر�سالتك  له  �ست�سكل  ما، هل  �سخ�س من مدينة  �لدكتور�ه  ر�سالة  قر�أ  لو 
علمية مهمة؟ �أم �إن ر�سالة �لدكتور�ه جمرد در��سة ��ست�سارية ي�ستفيد منها �سانع 
�لقر�ر يف بلد ما فقط؟ فاإذ� كانت �ست�سكل له �إ�سافة علمية مهمة، فاإنك �ستكون 

قادر� على �لدفاع عنها عند �متحان �لر�سالة �مناق�ستها. 
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رياضة

المؤشر من الوحدة لألهلي
أنهت إدارة األهلي برئاسة األمير فهد بن خالد رسميا إجراءات ضم قائد فريق الوحدة سلمان 
المؤشر )26 سنة( لمدة ثالث سنوات، مقابل ما يزيد عن مليوني ريال. ووقع المؤشر مساء االثنين 

الماضي على عقد انتقاله بحضور األمير فهد بن خالد.
وكان عقد سلمان المؤشر، الذي خاض تجربة مع نادي الهالل قبل أن يعود إلى ناديه األصلي 
الوحدة، دخل الشهور الستة األخيرة مع الوحدة مطلع العام الميالدي الحالي، ورفض كل محاوالت 

ناديه للتجديد معه، حيث دخل في مفاوضات مع األهلي تكللت بالتوقيع الرسمي.

يحيى عبدالعظيم

نظمت �كالة عمادة �سوؤ�ن �لطالب 
ك�سيم  بن  حممد  �لدكتور  برئا�سة 
�ل����ك����رع����اين �لأ������س�����ب�����وع �مل���ا����س���ي، 
لبطولتي  �ل��ن��ه��ائ��ي��ت��ني  �مل���ب���ار�ت���ني 
�ل��ك��رة �ل��ط��ائ��رة �ك����رة �ل��ق��دم على 
ك���اأ����س  �جل��ام��ع��ة ب��ب��ي�����س��ة، �لأ���س��ب��وع 
�مل���ا����س���ي، ح��ي��ث ف����از ف���ري���ق ط��ائ��رة 
ب��ل��ق��رن  يف  ��لآد�ب  �ل���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة 
باملركز �لأ�ل عقب تفوقه على كلية 
ببي�سة  �لتطبيقية  �لطبية  �لعلوم 
بال�سالة  �أق���ي���م  �ل����ذي  �ل��ن��ه��ائ��ي  يف 

�لريا�سية »ب«.
ك��م��ا ت��غ��ل��ب ف��ري��ق ك����رة �ل��ق��دم 
فريق  على  بي�سة  يف  �لرتبية  بكلية 
ب��ل��ق��رن  يف  ��لآد�ب  �ل���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة 

ب�سربات �لرتجيح 1/4.

كليات:  �لبطولتني  يف  ��سارك 
��لآد�ب  �ل���ع���ل���وم  ب��ي�����س��ة،  �ل���رتب���ي���ة 
ب��ب��ل��ق��رن،  ��لآد�ب  �ل��ع��ل��وم  ب��ي�����س��ة، 
�مل��ج��ت��م��ع ب��ي�����س��ة، �ل���ع���ل���وم �ل��ط��ب��ي��ة 
�لآد�ب  )ب��ن��ني(،  ببي�سة  �لتطبيقية 
��أق��ي��م��ت  )ب��ن��ني(،  ببي�سة  ��لإد�رة 
�ل�����د�رة ب��اإ���س��ر�ف �ل��دك��ت��ور ري��ا���س 
حم��م��د �إب���ر�ه���ي���م، ��لأ����س���ت���اذ هيثم 

�أحمد �أبو عكا�سة.
�����س���ل���م ك����اأ�����س����ي �ل���ب���ط���ول���ت���ني 
��ل�������������در�ع �������س�����ه�����اد�ت �ل���ت���ق���دي���ر 
ل��ل��م�����س��ارك��ني، �ل��دك��ت��ور م��ه��دي بن 
��ل��دك��ت��ور حممد بن  �ل��ق��رين  علي 

ك�سيم �لكرعاين.
لكرة  �لنهائية  �ملبار�ة  �أن  يذكر 
�ل���ق���دم، ح�����س��ره��ا ع���م���د�ء �ل��ك��ل��ي��ات 
��ك����ال�ؤه����ا، �ب��ع�����س �أع�����س��اء هيئة 

�لتدري�س ��ملهتمني ��لطالب.

التربية وعلوم بلقرن
بطال كأس الجامعة ببيشة

االتحاد لربع نهائي أبطال آسيا بالتخصص في الشباب
ك��ل م�سكالته  �لحت���اد  ف��ري��ق  تخطى 
�إل��ى �ل��د�ر  �ع��ر�ت��ه �ملحلية، �ت��اأه��ل 
ربع �لنهائي لد�ري �أبطال �آ�سيا لكرة 
�لقدم، بعد �أن جدد فوزه على �ل�سباب 
بثالثة �أهد�ف مقابل هدف، �لثالثاء 
�ملا�سي، على ملعب �مللك فهد �لد�يل 
بالريا�س يف �إياب د�ر �ل� 16 للم�سابقة، 
ل��ي��ث��ب��ت �ل��ع��م��ي��د �أن�����ه م��ت��خ�����س�����س يف 
�لبطولة �لآ�سيوية مهما كان م�ستو�ه 

غر ثابت يف �لبطولت �ملحلية.

طريق  عن  مبكر�  �لحت��اد  تقدم 
�لثامنة،  �ل��دق��ي��ق��ة  يف  ف��الت��ة  خم��ت��ار 
��أ����س���اف زم��ي��ل��ه ف��ه��د �مل��ول��د �ل��ه��دف 
�ل��ث��اين ل��الحت��اد يف �ل��دق��ي��ق��ة �ل���� 72، 
�لنتيجة  �لر�يلي  �ملجيد  �قل�س عبد 
ليعود   ،79 �ل����  �ل��دق��ي��ق��ة  يف  ل��ل�����س��ب��اب 
فهد �ملولد �ي�سجل �لهدف �لثاين له 
��لثالث لفريقه يف �لدقيقة �لأخرة 
م��ن �مل���ب���ار�ة ب��ط��ري��ق��ة ر�ئ��ع��ة ب��ع��د �أن 
�ل�سباب  حار�س  فوق  من  �لكرة  ��سع 

�ليد عبد �هلل. �قدم �لحت��اد ��حدة 
م���ن �أج���م���ل ع���ر�����س���ه ه����ذ� �مل��و���س��م، 
�ساء،  كيفما  �ل�سباب  بفريق  �تالعب 
وكاد اأن ي�صاعف النتيجة يف ال�صوط 
�ل���ث���اين، ب��ف�����س��ل ذك����اء م���درب���ه خ��ال��د 
�لقر�ين �لذي فاجاأ مناف�سه بتقدمي 
مبار�ة مفتوحة منذ �لدقيقة �لأ�لى، 

عك�س �لتوقعات.
�ل���ذي يبد�  �ل��ق��ر�ين  كما جن��ح 
�ل�سباب قبل  ق��ر�ءة فريق  �أح�سن  �أن��ه 

مناف�سه  خ��ط��ورة  تقلي�س  يف  �مل��ب��ار�ة 
ع���ر �حل����د م���ن خ���ط���ورة �لأط������ر�ف 
�ل���ت���ي ي���وج���د ف��ي��ه��ا ح�����س��ن م���ع���اذ يف 
�ليمني، �عبد �هلل �لأ�سطا يف �لي�سار، 
ب��اع��ت��ب��اره��م��ا �أه������م م��ف��ات��ي��ح �ل��ل��ع��ب 

�ل�سبابي.
�ك������ان �لحت�������اد ق����د ف�����از ذه���اب���ا 
بهدف د�ن مقابل على ملعب مدينة 
�مللك عبد �لعزيز �لريا�سية بال�سر�ئع 

يف مكة �ملكرمة.

فريق اإلدارة
يظفر بكأس اإلسكان

فريق  القحطاني،  حسين  محمد  األستاذ  اإلسكان،  مدير  توج 
عميد  عن  نيابة  القدم،  لكرة  اإلسكان  بطولة  بكأس  اإلدارة 
واإلياب  الذهاب  بنظام  أقيمت  البطولة  وكانت  الطالب.  شؤون 
الطالب  من  جيدا  حضورا  وشهدت  أشهر،  ثالثة  مدى  على 

ومشرفي اإلسكان .

فريق الجامعة
يواجه STC وديا

القدم  لكرة  الجامعة  منتخب  تجمع  مباراة  بإقامة  الجامعة  رحبت 
الجامعة  ملعب  على   STC السعودية  االتصاالت  شركة  بفريق 
األنشطة  إدارة  في  ممثلة  الطالب  شؤون  عمادة  وتنظيم  بإشراف 
على  المباريات  هذه  إقامة  خالل  من  الجامعة  وتحرص  الرياضية. 

التفاعل مع المجتمع الخارجي والتعاون معه في شتى المجاالت.
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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

أكد رئيس قسم هندسة الحاسب بكلية علوم الحاسب د. ساسي كوماران أن القسم يواكب تطورات مجاله 
من خالل خطوات منها: التعاون مع بعض الجامعات الرائدة، ومراجعة المناهج باستمرار. وأوضح في حديث 
ل�»آفاق« أن ثمة فرص عمل ممتازة تنتظر خريجي القسم، كاشفا عن نية الجامعة فتح باب الدراسات العليا.

حوار: خالد  العمري

نبذة عن الق�سم؟
�أن���������س����ئ  ق�������س���م ه���ن���د����س���ة �حل����ا�����س����ب يف 
�ل���ع���ام 1426 ه����، �ي���ق���دم ب��رن��ام��ج درج���ة 
�لكمبيوتر،  ه��ن��د���س��ة  يف  �ل��ب��ك��ال��وري��و���س 

�يدر�س فيه حاليا حو�لى 300 طالب.
ف��رع��ا من  �ت��ع��د هند�سة �حل��ا���س��ب 
�حتليل  بت�سميم  �ملعنية  �ملعرفة  ف���ر�ع 
�من���ذج���ة �ت��ن��ف��ي��ذ �أن��ظ��م��ة �حل��ا���س��ب��ات، 
�ل��رجم��ي��ات ��لأج��ه��زة  �لق�سم  �ي��در���س 
ل����ه����ذه �لأن����ظ����م����ة ب���ط���ري���ق���ة م���ت���و�زن���ة 

�متما�سكة.

كيف يواكب الق�سم تطورات جمال 
اخت�سا�سه؟

يو�كب ق�سم هند�سة �حلا�سب ما ي�سهده 
�حتد  �سريع  منو  من  �لتخ�س�س  جمال 
متو��سل، �من �ملعلوم �أن جمال �لهند�سة 
يف  �سريعة  تقنيات  يف  يتمثل  �حلا�سوبية 
���سح  �تاأثرها  �حلديثة،  �لتكنولوجيا 
على نحو متز�يد يف �لأجهزة �مل�ستخدمة 

يف جمال �ل�سناعة ��لتحكم �لآيل. 
هذ� �لرنامج يف جامعة �مللك خالد 

رئيس قسم هندسة الحاسب د. ساسي كوماران:
لدينا 300 طالب يتأهبون إلثراء

سوق البرمجة والشبكات

رؤية القسم 
�ل�سعي لإن�ساء مركز علمي على م�ستوى عاملي ذي د�ر ريادي يف جمال هند�سة �حلا�سب �لآيل � �سناعة �حلا�سبات.

رسالة القسم 
�إتاحة تعلم عايل �جلودة للطالب خالل �ملرحلة �جلامعية �مرحلة ما بعد �لتخرج يف جمال هند�سة �حلا�سب 

�لآيل ��لتقنية. كذلك �ل�سعي لتاأ�سي�س مركز �أبحاث متميز حمليا ��إقليميا �د�ليا. 

أهداف القسم 
لتحقيق �لر�ؤية ��إجناز متطلبات �لر�سالة، فقد �أن�ساأ �لق�سم �أهد�فه على �لنحو �لتايل: 

عاملي. م�ستوى  على  �لآيل  �حلا�سب  هند�سة  يف  مقرر�ت  •  تقدمي 
�ملدجمة. ��لنظم  �حلقيقي  �لزمن  جمال  يف  �ملتخ�س�سة  ��ملهار�ت  باملعارف  �خلريجني  •  تز�يد 

��لتطور.  �لبتكار  على  ��لقدرة  �لعالية  �لكفاء�ت  ذ�ي  من  طالب  • تخريج 
• تطوير �دعم عملية �لتعا�ن �لقوي مع �ملوؤ�س�سات �لأكادميية � موؤ�س�سات �لبحث �لعلمي يف �لبالد ��خلارج .

�لعمل.  �تطوير  �لبحث  باأعمال  للقيام  للباحثني  �لأكادميية  ��ملو�رد  �لفر�س  • توفر 
�ل�ست�سارية.  ��مل�ساريع  �خلر�ت  تبادل  خالل  من  �ل�سناعي  �لقطاع  مع  �لوثيق  �لتعا�ن  • تطوير 

�رفع مهار�تهم يف جمال هند�سة  ��سقل مو�هبهم  للعمل  �أجل جتهيزهم  للموظفني من  �لتدريبات  • �إجر�ء 
�لكمبيوتر ��لتقنية.

�مهار�تهم.  موؤهالتهم  م�ستوى  �رفع  للنا�س  �لفائدة  تقدمي  �أجل  من  �مل�ستمرة  �لتعليم  بر�مج  • �لقيام 

قسم هندسة الحاسب - كلية علوم الحاسب
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أقسام

مل��ج��م��وع��ة �����س��ع��ة  ���س��ام��ل��ة  ي��وف��ر تغطية 
�لأج��ه��زة  ت�سميم  مثل  �مل��و���س��وع��ات  م��ن 
��أن���ظ���م���ة �ل��ت�����س��غ��ي��ل ��أن���ظ���م���ة �ل���زم���ن 
��ملتحكمات  �ملعاجلات   �نظم  �حلقيقي، 
�كذلك  �ملدجمة  ��لرجميات  �لدقيقة 

. VLSI �تكنولوجيا �ل
  �ه������ي ت���ق���ن���ي���ات ت�������س���ه���د ت��و���س��ع��ا 
يف �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات م����ع م����ي����ز�ت حم�����س��ن��ة 

�ل�سناعة،  يف  �لنهائيني  للم�ستخدمني 
��لأجهزة، ��لرعاية �ل�سحية، ��لرتفيه، 

��لعلوم ��لر�بوتات.

 دوركم يف خدمة املجتمع؟
لتوفر  �مل�ستقبل  يف  خطة  لديه  �لق�سم 

�خلدمات �ملجتمعية �لتالية:
�ملمار�سني �ملهنيني  • تدريب 

�للعامة للطالب  • د�ر�ت ق�سرة 
��ست�سارية • خدمات 

ماذا عن فر�ص العمل
خلريجي الق�سم؟

 ط���ور �ل��ق�����س��م ب��رن��ام��ج ت��ط��وي��ر �مل��ه��ار�ت 
��ل���ك���ف���اءة �ل����الزم����ة ل��ت�����س��م��ي��م �ت��ن��ف��ي��ذ 
�أنظمة �حلا�سبات ب�سورة عامة ��لأنظمة 

�مل��غ��م��ورة على �ج��ه �خل�����س��و���س.  هناك 
فر�س �ظيفية عديدة �تتو�سع ب�سرعة يف 
جمموعة متنوعة من �ملوؤ�س�سات �لكبرة 
��ل�������س���غ���رة. ����س���وف ي��ج��د �خل��ري��ج��ون 
فر�سا ممتازة �ميكن �أن يعملو� مهند�سي 
�لأن��ظ��م��ة  خمتلف  يف  �ت��ط��وي��ر  ت�سميم 
�ملغمورة �ملتعلقة بال�سناعات مثل �ملالحة 
ع���ر �لأق����م����ار �ل�����س��ن��اع��ي��ة، �لت�����س��الت 

لل�سيار�ت،  �مل�سنعة  �ل�سركات  �ملتنقلة، 
يف  �لتوظيف  ميكنهم  كما  ��ل��ر�ب��وت��ات. 
�فيما  ��لبحثية.  �لأك��ادمي��ي��ة  �مل��ج��الت 
ي��ل��ي ق��ائ��م��ة ب��ع��دد م���ن م��ن��ا���س��ب �لعمل 
�ملتاحة يف �ملن�ساآت �ل�سناعية �غرها من 

�ملوؤ�س�سات.
�أجهزة ت�سميم  • مهند�س 

برجميات تطوير  • مهند�س 

�ملغمورة  �لأنظمة  • م�سمم 
�ملغمورة �ل�سبكات  �أنظمة  • م�سمم 

رقمية نظم  • م�سمم 
�حلا�سب �سبكات  �من�سق  • مدير 

�لأجهزة �سيانة  • مهند�س 

هل من تعاون بني ق�سمكم
واالأق�سام املماثلة

يف اجلامعات االأخرى؟
مع  ت��ع��ا�ن  �إق��ام��ة  ح��ال��ي��ا  �لق�سم  يبحث 
�عامليا  حمليا  �مل�ستوى  رفيعة  جامعات 
يف جمال هند�سة �حلا�سب ��لتكنولوجيا 

ذ�ت �ل�سلة.

تقييمك مل�ستوى البحث
العلمي يف الق�سم؟

ع���ل���ى �أ����س���ا����س �مل�������س���ارك���ة يف �مل����وؤمت����ر�ت 
��ر�����س �ل��ع��م��ل ��مل��ن�����س��ور�ت يف �مل��ج��الت، 
�كذلك م�ساريع �لبحوث د�خل �جلامعة 
�خ��ارج��ه��ا ب��ال��ت��ع��ا�ن م��ع ع��م��ادة �لبحث 

�لعلمي باجلامعة.

تطلعاتكم امل�ستقبلية؟
ن��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر �ل��ق�����س��م، م��ن خ��الل 

�خلطو�ت �لتالية:
�جل��ام��ع��ات  بع�س  م��ع  �ل��ت��ع��ا�ن   •

�لر�ئدة يف جمال �لتخ�س�س.
�لبكالوريو�س  مناهج  مر�جعة   •

با�ستمر�ر.
�ل��ت��ن��م��ي��ة  ب���ر�م���ج  يف  �مل�������س���ارك���ة   •

بالكلية خلدمة �ملجتمع.
�لعليا �لدر��سات  بر�مج  • بدء 

�لتعا�نية  �لبحوث  يف  �ل�سر�ع   •
��ل�ست�سار�ت مع:

�لأخرى. • �جلامعات 
�ل�سناعية • �ملجالت 

�لأخرى. �لبحثية  • �ملوؤ�س�سات 

ر�سالتك لطالب الق�سم؟
�أ���س��ج��ع �ل��ط��الب ع��ل��ى �ك��ت�����س��اب �مل��ه��ار�ت 
من  �حل��ا���س��ب  هند�سة  جم��ال  يف  �ملهنية 
��لثابت.  �ملنتظم  �ل���د�ؤ�ب  �لعمل  خ��الل 

ق�سم هند�سة �حلا�سب.

آفاق الجامعة  |  العدد 117  |  19 رجب 1435  |  18 مايو 2014



آفاق مصورة

حفل إطالق مهرجانات صيف السعودية
فيصل بن خالد:

لوال اهلل ثم 
سلطان بن سلمان 

لما كان لدينا 
»سياحة«

توقعات بنمو 
الرحالت السياحية 

المحلية بنسبة
6.0% مقارنة 

بالصيف بالماضي

أكثر من  5000 
فرصة عمل 

وعوائد اقتصادية 
تتجاوز عشرة 

مليارات ريال
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أساتذة

خالد العمري

رحلة حياتك العلمية؟
ج��ام��ع��ة  �حل�����م�����د،  يف   ت���خ���رج���ت، �هلل 
�أكملت  ثم   ،2002 ع��ام  �لعزيز  عبد  �مللك 
���س��ن��ة �لم���ت���ي���از يف م�����س��ت�����س��ف��ى �جل��ام��ع��ة 

��مل�ست�سفى �لع�سكري بجدة،
�حلر�س  مل�ست�سفى  �ن�سممت  بعدها 
�هلل  �ف���ق���ن���ي  �أن  �إل������ى  ب���ج���دة  �ل���وط���ن���ي 
ل��الن�����س��م��ام جل��ام��ع��ة �مل���ل���ك خ���ال���د ع��ام 

.2004
ع��م��ل��ت يف م�����س��ت�����س��ف��ى �أب���ه���ا �ل��ع��ام 
��مل�����س��ت�����س��ف��ى �ل��ع�����س��ك��ري ب��اخل��م��ي�����س ثم 
�بتعثت �إلى �أ�سرت�ليا عام 2005، ���ستمر 
���س��ن��و�ت عملت خاللها  ث��م��اين  �ب��ت��ع��اث��ي 
ت��خ�����س�����س  �ل�������س���ري���ري يف  �ل���ت���دري���ب  يف 
�ل���س��ت��ع��ا���س��ة �ل�����س��ن��ي��ة �زر�ع�����ة �لأ���س��ن��ان 
�بحث للماج�ستر عن ت�سميم �ت�سنيع 
ت��الب��ي�����س زر�ع�����ات �لأ����س���ن���ان ب��ا���س��ت��خ��د�م 
�ل��دك��ت��ور�ه  ب��ح��ث  ت���اله  �حل��ا���س��ب �لآيل، 
جينات  على  �ل�سنية  �ل��زرع��ات  تاأثر  عن 

�خلاليا �ملحيطة بها. 
مت  علمية  �أ�ر�ق  �سبع  �أع���ددت  �ق��د 

�آي  �إ���س  �آي  ن�سر خم�س منها يف جم��الت 
ISI �هلل �حلمد. كان هذ� بالإ�سافة �إلى 
جزئي  ب��د��م  تدري�س  هيئة  ع�سو  عملي 

يف �جلامعة �لتي در�ست بها.

ما ال�سعوبات التي واجهتها
يف حياتك العلمية؟

�أغ�����ل�����ب �ل�������س���ع���وب���ات ت���ت���م���ث���ل يف ع���دم 
��������س������وح مم������ي������ز�ت �ع������ي������وب �ل����ط����رق 
من  للتخرج  �لتالية  للمر�حل  �ملختلفة 
�لبكالوريو�س  ف�سهادة  �ل��ب��ك��ال��وري��و���س. 
�أ�ل خ��ط��وة يف ط��ري��ق طويل  �إل  م��ا ه��ي 
لكن  ��ل��ب��ح��ث��ي،  �ل�����س��ري��ري  للتخ�س�س 
�هلل �حلمد فنهج �لكلية حاليا هو تهيئة 
�خل��ري��ج��ني ل��ه��ذه �مل��ر�ح��ل ك��ي يتجنبو� 

هكذ� م�ساعب.

حدثنا عن اجلمعية ال�سعودية 
لطب االأ�سنان من حيث الن�ساأة  

واملراحل التي متر بها؟
ن�ساأت �جلمعية �ل�سعودية لطب �لأ�سنان 
حت���ت م��ظ��ل��ة ج��ام��ع��ة �مل���ل���ك ���س��ع��ود ع��ام 
م���ن خ��الل  �ل��ت��خ�����س�����س  1401 خل���دم���ة 

تقدمي د�ر�ت تدريبية م�ستمرة ملن�سوبي 
توعوية  �أن�سطة  �ت��ق��دمي  �لأ���س��ن��ان  ط��ب 
مر�ر  مع  �جلمعية  �تو�سعت  للمجتمع، 
ل��ه��ا مت��ث��ي��ل يف جميع  �ل���وق���ت ��أ����س���ب���ح 
باأن  تكليفي  مت  �موؤخر�  �ململكة،  مناطق 
ع�سر  مبنطقة  للجمعية  ممثال  �أك���ون 
�ل�سهر�ين  �إبر�هيم  �لدكتور  لأخي  خلفا 
�مللك  بجامعة  �لأ�سنان  طب  كلية  عميد 

خالد.
 

ما اأهم اإجنازات اجلمعية 
ال�سعودية لطب االأ�سنان

يف منطقة ع�سري ب�سكل خا�ص
ويف اململكة ب�سكل عام؟ 

ت��ق��وم �جل��م��ع��ي��ة ح��ال��ي��ا ب��اإق��ام��ة ع�سر�ت 
�سهريا  ��لتوعوية  �لتدريبية  �لأن�سطة 
منطقة  �يف  �ململكة،  مناطق  خمتلف  يف 
ع�����ص��ري ل��دي��ن��ا ن�����ص��اط ���ص��ه��ري ي��ق��دم��ه 
من  �ل�سعوديني  �ل�ست�ساريني  من  نخبة 

خمتلف مناطق �ململكة.
املو�سوعات البحثية

التي تهتم بها؟
�لأب�����ح�����اث يف ت��خ�����س�����س��ي �ل���س��ت��ع��ا���س��ة 

فقد كلف بحثي للدكتور�ه قر�بة 
رب�����ع م���ل���ي���ون ري������ال دف���ع���ت �جل��ام��ع��ة 
�لدعم  م��ع  ذل��ك  �أ�سهم  �ق��د  معظمه، 
من  �لوج�ستيا  �إد�ري�����ا  �مل���ح���د�د  غ��ر 
بحث  �إع�����د�د  م��ن  �هلل  بف�سل  مت��ك��ن��ي 
تاأثر  لكت�ساف  �مل�ستوى  ع��ايل  علمي 
�ل������زر�ع������ات �ل�����س��ن��ي��ة ع���ل���ى �جل��ي��ن��ات 
�لزر�عة  �لتئام  عن  �مل�سوؤ�لة  �لب�سرية 

�ل�سنية بعظم �لفك. 
ك���ن���ت ���س��م��ن جم���م���وع���ة ب��ح��ث��ي��ة 
نبحث يف  باحثني  ثماين  حتتوي على 
كنت  ذل��ك  م��ع  مت�سابهة.  مو�سوعات 

��لأبحاث  كال�سر�ميك،  �مو�ده  �ل�سنية 
يف جمال زر�عة �لأ�سنان �خا�سة تاأثرها 
بالزر�عة  �ملحيطة  �خلاليا  جينات  على 
�ت�سنيع  ت�سميم  جم���ال  يف  ��لأب���ح���اث 
�حلا�سب  ب��ا���س��ت��خ��د�م  �لأ���س��ن��ان  تالبي�س 
جو  ب��وج��ود  علينا  �هلل  م��ن  �ق���د  �لآيل، 
بحثي ر�ق يف كلية طب �لأ�سنان بجامعة 

�مللك خالد.

هل ترى اأن املناهج التعليمية 
احلالية مواكبة ملتطلبات الع�سر؟

للمناهج  �ل����د�ري  ��لتطوير  بالتاأكيد، 
������س�����ر�ري ح���ت���ى ت����و�ك����ب م�����س��ت��ح��دث��ات 

�لع�سر.

كيف تنظر جلامعة امللك خالد 
و�سعيها يف حتقيق الريادة؟

يقال لي�س من ر�أى كمن �سمع، �ساأعطيك 
لتحقيق  �جل��ام��ع��ة  ل�سعي  ��ق��ع��ي��ا  م��ث��ال 
تاأهيل  �ل�ستثمار يف  خ��الل  م��ن  �ل��ري��ادة 
للنهو�س  من�سوبيها  م��ن  �ل��وط��ن  �أب��ن��اء 
ب��اجل��ام��ع��ة يتمثل يف دع���م �جل��ام��ع��ة يل 

�سخ�سيا �أثناء �بتعاثي.

ب��ف�����س��ل �هلل ث���م ب��دع��م �جل��ام��ع��ة من 
لأف�سل  ���ستخد�ما  تقدما  �أك��ره��م 
كانو�   �أن��ه��م  ل��درج��ة  �لبحثية  �لأد��ت 
لنتظار  ك��ث��رة  �أح��ي��ان  يف  ي�سطر�ن 

دعم مادي من جهات خمتلفة.
�لدعم  ه��ذ�  �أن  بالذكر  ��جل��دي��ر 
�مللك  جامعة  دع��م  مب�ستوى  يكن  مل 

خالد يل �ملبتعثيها ب�سكل عام.
�بعد عودتي �جدت، �هلل �حلمد،  
�لدعم من �جلامعة لال�ستمر�ر  نف�س 

يف �أبحاثي باإذن �هلل.

ر�سالة عامة لكل الطالب؟
ث��م  �هلل  م�����ن  �ب���ف�������س���ل  �لآن  ن���ح���ن 
ذهبي  بع�سر  ننعم  �أم��رن��ا،  �لة  جهد 
ع��ام،  ب�سكل  �ململكة  يف  ��لتعلم  للعلم 
�ن�سيحتي لإخو�ين �لطالب ��أخو�تي 
�ل���ط���ال���ب���ات ب�����اأن ي�����س��ت��ف��ي��د�� �أق�����س��ى 
����س��ت��ف��ادة م���ن �ل���دع���م �مل���ق���دم، �ذل���ك 
للم�ستقبل  ��لنظر  ��لجتهاد  باجلد 
�لبعيد ��مل��ك��ان��ة �ل��ت��ي ي��رغ��ب��ون  يف �أن 
يكونو� فيها �عدم �لرتكيز على نتائج 

نهاية �لرتم فقط.

اس��تدل أس��تاذ االستعاضة السنية وزراعة األسنان المساعد بكلية طب األسنان, ممثل الجمعية السعودية لطب األس��نان بمنطقة عسير، د. محمد عبدالرحمن الفارس، على 
سعي جامعة الملك خالد لتحقيق الريادة، بدعمها له شخصيا أثناء ابتعاثه، مؤكدا أن بحثه للدكتوراه كلف  نحو ربع مليون ريال دفعت الجامعة معظمه.

أستاذ االستعاضة وزراعة األسنان د. الفارس: ماليين ابتعاثي وبحثي
أكبر دليل على سعي الجامعة لتحقيق الريادة

من الصعوبات 
عدم وضوح 

مميزات وعيوب 
مراحل ما بعد 
البكالوريوس
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أساتذة

�ملجتمع���ات حتت�س���ن جميع �لأجي���ال، �لغابرة ��حلا�س���رة ��لقادمة بغ�س 
�لنظ���ر ع���ن تغره���ا �أ� تبدله���ا، �لك���ن م���ع  نهاية �لألفي���ة �لثاني���ة قفزت 
�ملجتمعات قفز�ت �س���ريعة �س���رعة �لزمن نف�س���ه، حيث �نق�س���مت �إلى جيل 
قدمي �جيل حديث ب�س���بب �نت�س���ار �لقنو�ت �لف�س���ائية ��سبكات �لتو��سل 
���دم   �سُ �لت���ي  �لإلكرت�ني���ة �حلديث���ة  ��لأجه���زة  ��لنرتن���ت  �لجتماع���ي 

ب�سببها �تر�جع �جليل �لقدمي بينما ر�قت للجيل �جلديد.
�جلي���ل �لق���دمي �ل���ذي رف�س باإ�س���ر�ر عدم خل���ع عباءة �ملا�س���ي رمبا 
خلوفه من �لن�سالخ عن ما�سيه، �أ� رمبا لأنه عجز عن فهم هذه �لتقنية 
�حلديثة �قفز�ت �حل�س���ارة �ملذهلة، �أ� رمبا لأنه ف�س���ل يف جمار�ة �ل�سباب 

�ملندفع ��ملطلع على �أدق تفا�سيل �لأمور �لتي يعجز عنها.
ل �أل���وم �جلي���ل �ملا�س���ي يف رف�س���ه �أ� خوفه، فالتحول مهول ��س���ائك 
لأن���ه �نتق���ال من منهج عادي �إلى �آخر م�س���تحيل �أ� �س���به م�س���تحيل، قفزة 
مر�ع���ة تتح���دى ذ�ك �ملا�س���ي �لب�س���يط، فاجلدي���د معق���د �يتطلب جهد� 

لفك رموزه،  �يعد بالن�سبة لهم نقلة نوعية من �ل�سعب  ه�سمها.
ه���ذ� ل يعني �أن �جليل �ملا�س���ي ل يرغب حقيق���ة يف هذه �لنقلة لكنه 
ل ز�ل م�ستتا �عاجز� عن معادلة مو�زين �لقوى، فالنقلة �أبهرته �حتدت 
قدر�ت���ه �تع���دت ح���د�د فهم���ه ��إدر�ك���ه بخالف من ُ�ل���د �ن�س���اأ عليها، لذ� 

اأ�صبح من ال�صعب  عليه التعامل والنخراط  فيها ب�صهولة. 
�إن هذ� �لتغير �ملقلق ل مي�س �سخ�س���ا بعينه �إمنا جيال باأكمله، كما 
�أن هذ� �لتطور �ملفاجئ  مل يعط �جليل �لقدمي �لفر�سة لإعد�د �لعدة له 

���ستقباله  برحابة �سدر. 
�إن م���ا ي�س���ايق �جليل �لقدمي �أن �حلديث هو �ل�س���باب �لأ�س���غر �س���نا 
�ل���ذي هو �أكر تاأهي���ال ��أقرب للمجتمع يف �هتماماته �تطلعاته ��خلوف 

من �سيطرته بحيث ي�سبح �لقدمي غر منظور له �أ� معرتف به. 
جي���ل يرف����س �ل�س���تغناء �أ� �لتخل���ي ع���ن قدمي���ه �ل���ذي تع���ود علي���ه 
�يوؤم���ن بقيمته، �جيل �أ�س���ابه �لغ���ر�ر مبا حباه �هلل من تق���دم فعمد �إلى 

�لندفاعية ��لتهور �عدم �حرت�م جيل �سبقه خرة �ن�سجا.
�م���ن �أج���ل تعا�س���د �لقدمي ��حلا�س���ر، عمد �ملجتمع لالإ�س���هام  يف 
تق���ارب �جهات �لنظر ��لتو��س���ل بني �لطرفني ��إيج���اد عالقة جديدة 
�س���متها �لح���رت�م �غايتها �لعمل على تاأ�س���ي�س قاع���دة جديدة للتعامل 

بني جيلني. 

تصادم األجيال

القلم النابض
د. إيمان عبد اهلل العسيري

د. إيمان العسيري 

�أك�����دت رئ��ي�����س��ة ق�����س��م �ل��ل��غ��ة �لإجن��ل��ي��زي��ة 
�لدكتورة  باأبها،  ��لآد�ب  �لرتبية  بكليتي 
�أريج م�سطفى حممد بن ح�سني، �أن هناك 
فعال حاجة ما�سة للتعريف بالإ�سالم  �أ� 
عنه،  �ملغلوطة  �ل�سورة  ت�سحيح  بالأ�سح 
�لتحقت  د�رة  خ��الل  �ق��ف��ت  �أن��ه��ا  مبينة 
بها، �أن كثر� من غر �مل�سلمني خا�سة يف 
�لإ�سالم  ي�ستقون معلوماتهم عن  �لغرب 
م��ن �لإع���الم �م��ن م�سادر غ��ر موثوقة 

�من �نطباعات �سخ�سية.

ب�سفتك رئي�سة لق�سم
اللغة االإجنليزية, ما روؤية

ور�سالة واأهداف الق�سم؟
�لعام  لهذ�  ��لر�سالة  �لر�ؤية  حتديث  مت 
مب���ا ي��ت��و�ف��ق م���ع م���ا ����س��ت��ج��د يف �ل���ر�ؤي���ة 
�مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة،  �خل���ط���ة �لإ���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
للق�سم، كما مت �إعالنها باللغتني �لعربية 
��لإجن����ل����ي����زي����ة ��ع���ت���م���اده���ا يف ك��ل��ي�����س��ة 
�خلطابات �لر�سمية للق�سم. �تتمثل ر�ؤية 
�لق�سم يف حتقيق �لتميز حمليا �عامليا يف 

جمال تدري�س �للغة �لإجنليزية.
�لتطوير  ف��ت�����س��م��ل،  �لأه������د�ف  �أم����ا   
��ل��ر�م��ج  �لدر��سية  للمقرر�ت  �مل�ستمر 
�لتعليمية ملو�كبة تطور�ت �لع�سر، ��إعد�د 
ج��ي��ل م��ن �خل��ري��ج��ات ذي  ك��ف��اءة عالية 
يف �ل��ل��غ��ة �لإجن��ل��ي��زي��ة ل�����س��د �ح��ت��ي��اج��ات 
�ل��ط��ال��ب��ات  ق����در�ت  �ل��ع��م��ل، تنمية  ���س��وق 
بكفاءة  �حلديثة  �لتقنية  ��ستخد�م  على 
عالية �مو�كبة كل ما هو جديد، �تنمية 

�لتدري�س  ف��اإن  يل،  �بالن�سبة  ك��اأ���س��ت��اذة. 
��لإد�رة مهمتان لبد من �إتقانهما.

هل وجدت �سعوبات
يف التعريف باالإ�سالم

من خالل م�ساركتك يف دورة 
باأكادميية ر�سل ال�سالم

بالدمام خا�سة بالتعرف به؟
م����ن �أ�ج��������ب  م����ا ي���ت���وج���ب ع��ل��ي��ن��ا ن��ح��ن 
�ل�ستفادة  �لجنليزية؛  للغة  �ملمار�سني 
ن�سر  بو�جبنا يف  للقيام  �مل��ه��ارة  ه��ذه  من 
يف  ن�ساأنا  لكوننا  �حلنيف،  ديننا  تعاليم 
ق��ل��ب �ل���ع���امل �لإ����س���الم���ي ُم��ن��ح��ن��ا نعمة 
ح���ال  ع���ل���ى  �ط���ل���ع  م����ن  �إل  ي���ق���دره���ا  ل 
�لإجنليزية  �للغة  �لكن  �ل�سعوب،  بقية 
كافية  لي�ست  �لقوية  �لدينية  ��خللفية 
ب��ل لب���د م��ن �ل��ت��اأه��ي��ل �مل��ن��ا���س��ب لتحمل 
�أمانة هذه �ملهمة �حل�سا�سة �بالأخ�س يف 

�لفرتة �حلالية.
للتعريف  ما�سة  حاجة  فعال  هناك 
�ل�سورة  ت�سحيح  بالأ�سح  �أ�  بالإ�سالم  
�ملغلوطة عنه، �من �لأمور �لتي عرفتها 
غ��ر  م����ن  ك���ث���ر�  �أن  �ل���������د�رة،  ه�����ذه  يف 
�مل�����س��ل��م��ني خ��ا���س��ة يف �ل���غ���رب ي�����س��ت��ق��ون 
�لإع���الم  م��ن  �لإ����س���الم  ع��ن  معلوماتهم 
�م�������ن م���������س����ادر غ�����ر م����وث����وق����ة �م����ن 
�نطباعات �سخ�سية �هنا مكمن �خلطر، 
فلي�س ك��ل م��ا ي��ب��ث يف  ق��ن��و�ت �لإع����الم 
باأنو�عها ينقل �سورة �سحيحة لالإ�سالم، 
لكن �حللول كثرة تعتمد على ما يجيده 
�ل��د�ع��ي��ة م��ن م���ه���ار�ت �م���ا ميتلكه من 

قدر�ت.

راأيك يف جمال الرتجمة
وملاذا جند �سحا لهذا التخ�س�ص

يف اأق�سام اجلامعات؟ 
 جمال �لرتجمة من �أهم �ملجالت �تعد 
�لثمرة �لأ�لى ��لأكر فاعلية من تعلم 
لغة ثانية، بل �إن لهذ� �ملجال �آثاره لي�س 
�ل��ت��ع��ل��ي��م ��إمن�����ا ي�سمل  ن��ط��اق  ف��ق��ط يف 
�لنا�س  �ح��ي��اة  �ل��ب��الد  ج��و�ن��ب مهمة يف 
��مل��ج��ت��م��ع، ك��م��ا �أن����ه ي��ع��د جم���ال خ�سبا 
ل��ال���س��ت��ث��م��ار، ��حل�������س���ارة �لإ���س��الم��ي��ة 
ب����د�أت م��ن �ل��رتج��م��ة، ��أ�ر�ب������ا خرجت 
�لنتاج  ترجمة  بعد  �ل��ظ��الم  ع�سور  م��ن 
�لإ����س���الم���ي،  ل��ك��ن ل��الأ���س��ف ه���ذ� �مل��ج��ال 
بال�سكل  توظيفه  ي��ت��م  �مل  مهمل  �لآن 

�ملطلوب.

ر�سالة للجامعة من اأجل
اأخذ هذا املجال بعني االعتبار؟

�أقول فيها مت�سائلة: �أما �آن �لأ��ن لفتح 
ق�سم �لرتجمة؟

ح�سرت موؤمتر الن�سر العلمي
فما الذي ا�ستوقفك فيه؟ 

�مل����وؤمت����ر ك�����ان ف���ر����س���ة ج���ي���دة ل��ت��ط��وي��ر 
�مل������ه������ار�ت �ل���ب���ح���ث���ي���ة لأع���������س����اء ه��ي��ئ��ة 

�لتدري�س.

اأين جتدين نف�سك اأكرث
يف التدري�ص اأم االإدارة؟

من  ندر�سه  م��ا  تنفيذ  لنا   تتيح  �لإد�رة 
نظريات على �أر�س �لو�قع، كما تتيح يل 
تفعيل ما �أمتنى �أن �أر�ه يف جمال �لتعليم 

عملت رئي�سة للق�سم عام 1429
والعام احلايل, فما الفرق
يف الطالبات ويف االإدارة 

واملقررات؟
بالن�سبة لالإد�رة ��ملقرر�ت فهناك تغر 
�أما  زلنا نطمح لالأف�سل،  �إيجابي �ما 
منهن  ناأمل  فاإننا  للطالبات  بالن�سبة 
�ل�ستفادة مما �أتيح لهن من �متياز�ت 

�من م�سادر للتعلم.

ي�سم الق�سم حتت جناحيه,
ق�سم اللغات والرتجمة, ق�سم 

اللغة االإجنليزية لكلية الرتبية, 
وق�سم اللغة االإجنليزية لكلية 

االآداب, ملاذا هذا الت�سعب
وما الفرق بينها, والهدف منها؟

�لو�قع عبارة عن ثالث خطط  هي يف 
در����س��ي��ة حت��ت ق�سم ��ح����د، �ط��ال��ب��ات 
�إلى  �ل�سابقتني يف طريقهن  �خلطتني 

�لتخرج باإذن �هلل.

كلمة نختم بها.
�أمت��ن��ى لآف����اق �ل��ت��وف��ي��ق ك��م��ا عهدناها 

��جهة م�سرفة للجامعة.

��حل��و�ري��ة،  �لفكرية  �لطالبات  م��ه��ار�ت 
�ت���اأه���ي���ل���ه���ن لإق�����ام�����ة ح������و�ر ح�������س���ار�ت 
م���ع �ل���ع���امل �خل����ارج����ي �ن�����س��ر �ل��ث��ق��اف��ة 
��حل�سارة �لإ�سالمية، �إ�سافة �إلى متكني 
�ل��ط��ال��ب��ات م��ن م��ه��ار�ت �ل��ل��غ��ة ��مل��ه��ار�ت 
ب��ر�م��ج  ��ستكمال  م��ن  ليتمكن  �لبحثية 
�ململكة،  خ��ارج   � د�خ��ل  �لعليا  �ل��در����س��ات 
هيئة  لأع�ساء  �لبحثية  �ملهار�ت  �تطوير 
�لتدري�س، �ت�سجيع �إ�سهاماتهم يف �لبحث 
�إث��ر�ء  �لعلمي ��مل��وؤمت��ر�ت، مما ي�سهم يف 
بدر��سة  �ملتعلقة  �لعلمية  �لبحوث  جمال 
من  ��ملبدعات  �ملوهوبات  ��حتو�ء  �للغة، 
��لإ���س��ه��ام  مو�هبهن،  �تنمية  �لطالبات 
للمجتمع،  �ملختلفة  �خلدمات  تقدمي  يف 
�ع��ق��د ����س���ر�ك���ات م���ع �مل��ج��ت��م��ع �ل��د�خ��ل��ي 

��خلارجي.

در�ست طالبات مرحلتي 
البكالوريو�ص والدرا�سات العليا,  

فاأيهما تف�سلني وملاذا؟
من  �توقعاتها  متطلباتها  مرحلة  لكل 
ك��ل مرحلة  �أن  �ل��ط��الب ��لأ���س��ت��اذة، كما 
ل��ل��ط��ال��ب��ة  ت���ق���دم  �أن  ل���الأ����س���ت���اذة  ت��ت��ي��ح 
ج������زًء خم��ت��ل��ف��ا م����ن خ���ر�ت���ه���ا �ل��ع��ل��م��ي��ة 

��لأكادميية.

ما تقديرك لطالبات الرتبية 
العملية اإبان ممار�ستك

االإ�سراف عليهن؟
ما ميتلكن من معارف  هناك فجوة بني 
�ب����ني �مل����ه����ار�ت �ل���ت���ي ي��ت��ط��ل��ب��ه��ا �ل��ع��م��ل 

�مليد�ين فعليا.

ما ال�سعوبات التي تواجهها 
طالبات الق�سم وما دور الق�سم

يف حلها؟
م�ستوى  ت���دين  يف  تتمثل  �ل�����س��ع��وب��ات 
�ل��ك��ف��اءة �ل��ل��غ��وي��ة ����س��ع��ف خم��رج��ات 
�ل��ت��ع��ل��ي��م �ل�����ع�����ام، �ج���ه���ل �ل���ط���ال���ب���ات 
ب����امل����ه����ار�ت �ل����در������س����ي����ة �مل���ط���ل���وب���ة يف 
�مل��رح��ل��ة �جل��ام��ع��ي��ة، �لإي����ج����اد ح��ل��ول 
ع��دد�  �لق�سم  يتبنى  �ل�سعوبات  لهذه 
�لهتمام  منها:  �ل�سرت�تيجيات  م��ن 
ب��ت��اأ���س��ي�����س �ل���ط���ال���ب���ات يف �مل�����س��ت��وي��ات 
�لعمل  �ر����س  بع�س  �ت��ق��دمي  �لأ�ل�����ى، 
للطالبات يف مد�ر�س �ملرحلة �لثانوية.

ماذا عن اإقبال طالبات الق�سم 
على االأن�سطة وهل من اإجناز 

مثمر؟
�سو�ء  �لأن�سطة  على  ر�ئع  �إقبال  هناك 
ت�سكل  ح��ي��ث  �ل��ك��ل��ي��ة  خ�����ارج  �أ�  د�خ�����ل 
�لأن�سطة متنف�سا نافعا للطالبات خارج 
مقاعد �لدر��سة. �أما عن �لإجناز �ملثمر 
�لأن�سطة  �أم��ام حجم هذه  �أحتار  فاين 
اأ�صبوع من ن�صاط داخل  حيث ل يخلو 

�أ� خارج �لكلية.

رئيسة قسم اللغة اإلنجليزية بتربية وآداب أبها د. إريج بن حسين:

مشكالت طالبات الترجمة تدني الكفاءة 
اللغوية والجهل بالمهارات المطلوبة
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التعليم العالي

العنقري يتوج الجامعات الثالث 
الفائزة ببطولة التميز الرياضي

أحمد العياف 

خالد  �لدكتور  �لعايل  �لتعليم  �زير  توج 
�لفائزة  �جلامعات  �لعنقري،  حممد  بن 
ب���امل���ر�ك���ز �ل��ث��الث��ة �لأ�ل������ى يف ب��ط��ولت 
�لحت�������اد ل��ل��م��و���س��م �ل���ري���ا����س���ي �حل����ايل 
�لأ�ل  �مل���رك���ز  )�ل�����ر�ب�����ع(، ح��ي��ث ح���ل يف 
ج��ام��ع��ة �مل��ل��ك ع��ب��د�ل��ع��زي��ز، ف��ائ��زة ب��درع 
مليون  ق���دره  �م��ب��ل��غ  �ل��ري��ا���س��ي  �لتميز 
�جل��ام��ع��ة  م��دي��ر  م��ع��ايل  ت�سلمها  ري����ال، 
لتحقيقها  �ذل��ك  طيب،  �أ�سامه  �لدكتور 
خم�س بطولت هي: �لفر��سية ��جلود� 
�ل�ساطئية  �لطائرة  �كرة  �لقوى  ��ألعاب 

�كرة �ل�سلة.
�ذهب �ملركز �لثاين جلامعة �لدمام 
�أل���ف ري��ال  �إل���ى مبلغ ق���دره 500  �إ���س��اف��ة 
�لدكتور  �جلامعة  مدير  معايل  ت�سلمها 
بطولت  حققت   حيث  �لربي�س،  عبد�هلل 

�لكار�تيه �كرة �لطائرة ��ل�سباحة.
�يف �ملركز �لثالث جاءت جامعة �مللك 
ع��ب��د�هلل  �ل��دك��ت��ور  �كيلها  �ت�سلم  ���س��ع��ود 
�ل�سلمان نيابة عن مدير �جلامعة، مبلغا 
قدره 250 �ألف ريال بعد حتقيقها بطولة 
�ألعاب �لقوى لذ�ي �لحتياجات �خلا�سة، 

�بطولة كرة �لهدف للمكفوفني. 
�كرم �لعنقري �أي�سا �جلامعات �لتي 
�لق�سيم  جامعة  �ه���ي:  ب��ط��ولت  حققت 
�كرة  �لطا�لة  تن�س  بطولتي  لتحقيقها 
�ل����ق����دم، �ج���ام���ع���ة �مل���ل���ك ف��ه��د ل��ل��ب��رت�ل 
��مل�����ع�����ادن ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا ب���ط���ول���ة �ل��ت��ن�����س، 
بطولة  لتحقيقها  �ل���ق���رى  �أم  �ج��ام��ع��ة 
�جلود�، �جامعة جاز�ن لتحقيقها بطولة 
�خرت�ق �ل�ساحية، �كليات �لريا�س لطب 
بطولة  لتحقيقها  ��ل�����س��ي��دل��ة  �لأ���س��ن��ان 

�جلولف.
ج���اء ذل���ك خ���الل �حل��ف��ل �خل��ت��ام��ي 
�أقيم  لالحتاد �لريا�سي للجامعات �لذي 
يف �ل�����س��ال��ة �ل��ري��ا���س��ي��ة مب��ج��م��ع �لأم���ر 
في�سل بن فهد �لأ�ملبي بالريا�س بح�سور 
ن���ائ���ب �زي�����ر �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���ع���ايل �ل��دك��ت��ور 
�جلامعات �رئي�س  �م��در�ء  �ل�سيف  �أحمد 

�لحتاد �لريا�سي �لدكتور �ليد �لد�يل.
�لريا�سي  �لحت����اد  رئ��ي�����س  ��أ�����س���ح 
للجامعات �لدكتور �ليد �لد�يل، �أن عدد 
�لبطولت �لتي نظمها �لحتاد يف �ملو�سم 
بلغت ثماين بطولت، فيما ��سل  �لأ�ل، 
عدد �لبطولت يف �ملو�سم �لر�بع �حلايل، 
ب��ط��ول��ة مب�����س��ارك��ة 39 ج��ام��ع��ة  �إل�����ى 15 
حتقيق  ن��ح��و  تناف�ست  ��أه��ل��ي��ة  حكومية 

�لألقاب.
��أ�ساد �لد�يل بالدعم غر �ملحد�د 
�ل�سريفني  �حل��رم��ني  خ��ادم  حكومة  م��ن 
م�سر�  �مل�ستمرة،  ��مل��ت��اب��ع��ة  ��لت�سجيع 
�ل��ع��ايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  توجيهات �زير  �إل�����ى 
ب��ا���س��ت��ح��د�ث م�����س��اب��ق��ات خ��ا���س��ة يف ه��ذ� 
�لتي  �لحتياجات �خلا�سة  �ملو�سم لذ�ي 
�لهدف  ك��رة  يف  فعالة  مب�ساركة  مت��ي��زت 
��أل���ع���اب �ل���ق���وى، م��ب��ي��ن��ا �أن زي�����ادة ع��دد 
�لأل���ع���اب ����س��ل �إل����ى 15 ل��ع��ب��ة ب����دء�ً من 
�جلولف  ري��ا���س��ة  منها:  �لر�بع   �مل��و���س��م 
�خل��ا���س��ة  �لح���ت���ي���اج���ات  ذ�ي  �ري���ا����س���ة 
�ريا�سة �لفر��سية يف ظل م�ساركة �أكر 
جامعة    15 با�ست�سافة  لعبا   2652 من  
��إد�ري��ا،  � 558 مدربا  �قيادة 950 حكما 
جل��م��ي��ع   64458 ب��ل��غ��ت  ت��ن��ق��ل  �ح����رك����ة 
�جلامعات �مل�ساركة يف خمتلف �لبطولت 

لهذ� �ملو�سم.

لقطات

مبتعث سعودي يقدم
أول نظرية إعالمية عربية

أحمد العياف
�لإع��الم بجامعة  ق�سم  �لعنزي من  بن �سميان  د. علي  �ملبتعث  قدم 
�إنديانا يف ن�سلفانيا، نظرية »�ل�سمنة �لإخبارية« �لتي تعد �أ�ل نظرية 

�إعالمية عربية تعلن يف �أحد �ملوؤمتر�ت �لعلمية يف فلوريد�. 
�ذكر �لعنزي، �أن �لنظرية تفرت�س �أن �لهو�تف �لذكية تت�سبب 
يف �خرت�ق �لأخبار ملعظم مو�قع �لتو��سل �لجتماعي، ��أن ��ستخد�م 
�لوقت  ط��و�ل  م�ستمر�  ل��الأخ��ب��ار  �لتعر�س  يجعل  �لذكية  �ل��ه��و�ت��ف 
بعك�س �ملا�سي، حيث يتعر�س �ل�سخ�س لالأخبار عر ��سائل �لأخبار 
�لتقليدية )�لتلفزيون، �لإذ�عة، �ل�سحف( يف �أ�قات خمتارة �حمددة 

من قبل �ل�سخ�س.
يزيد  �ل��ذي  �لز�ئد عن �حلاجة،  �لد�ئم  �لإخبار  توفر  �أنها  كما 
�بالتايل  �سحيحة  �غ��ر  مزيفة  لأخ��ب��ار  �لتعر�س  �حتمالية  م��ن 
مب�سادر  �لأخ��ب��ار،  م�سادر  نظريته  يف  �لعنزي،  ��سبرّه  �سارة.  ت�سبح 
موقع  �سبه  فمثال  �ل�سمنة،  يف  يت�سبب  �ل��ذي  �ل�سحي  غر  �لطعام 
تويرت بالت�سايل )�ل�سناك�س( �في�سبوك �يوتيوب مبطاعم �لوجبات 
باملطاعم  �لإع����الم،  ����س��ائ��ل  �م��و�ق��ع  �لإخ��ب��اري��ة  ��مل��و�ق��ع  �ل�سريعة، 
�أن  يذكر  �مل��ن��زل.  بطعام  ذ�تها  �لتقليدية  �لإع���الم  ���سائل  �لعادية، 

�لعنزي طبق هذه �لنظرية يف �أطر�حته للدكتور�ه.

ورشة لمتابعة مؤشرات
األداء الرئيسة للدول األعضاء 

لمنظمة التعاون اإلسالمي
برعاية معايل �زير �لتعليم �لعايل، عقدت جامعة �مللك عبد �لعزيز 
للجنة  �لأ�ل����ى  �لعمل  �ر���س��ة  �ملا�سيني،  ��خلمي�س  �لأرب��ع��اء  ي��وم��ي 
�جلودة ��لعتماد باجلامعات �لإ�سالمية، �لتي نظمتها �ز�رة �لتعليم 
�لإ�سالمية للرتبية  »�ملنظمة  �لي�سيكو  بالتعا�ن مع منظمة  �لعايل 
��لعلوم ��لثقافة« �منظمة �لتعا�ن �لإ�سالمي، �ذلك على م�ستوى 
خر�ء �جلودة ��لعتماد يف جامعات �لعامل �لإ�سالمي، بهدف متابعة 
تنفيذ موؤ�سر�ت �لأد�ء �لرئي�سة يف �لد�ل �لأع�ساء يف منظمة �لتعا�ن 

�لإ�سالمي.
�تنا�لت �لور�سة جمموعة من �ملحا�ر، منها: �لتقدم يف تطوير 
نوعية �لتعليم �لعايل خالل �لعامني �ملا�سيني، ��إن�ساء نظام �سمان 
�لتعليم  ��ملوؤهالت يف  �لكفاءة  �إط��ار  ��إن�ساء  �لعايل،  للتعليم  �جل��ودة 
�لعايل، ��إن�ساء نظام �سمان �جلودة �لد�خلية على م�ستوى موؤ�س�سات 
�لتعليم �لعايل، �تقييم �حتليل �لو�سع ��لتقدم ��لتنمية على �سمان 
�جلودة يف �لتعليم �لعايل، ��إن�ساء هيئات متخ�س�سة جلمع �حتليل 

�ن�سر �لبيانات ��لإح�ساء�ت حول �لتعليم �لعايل للد�ل �لأع�ساء.

»الملك فيصل«تفتتح قاعة النور 
للمكفوفين وضعاف البصر

�ف��ت��ت��ح م��ع��ايل م��دي��ر ج��ام��ع��ة �مل��ل��ك ف��ي�����س��ل �ل��دك��ت��ور ع��ب��د�ل��ع��زي��ز 
�ملكتبة  مقر  يف  �لب�سر  ��سعاف  للمكفوفني  �لنور  قاعة  �ل�ساعاتي، 

�ملركزية باملدينة �جلامعية. 
عبد�لعزيز  بن  �سالح  �لدكتور  �ملكتبات  ���س��وؤ�ن  عميد  ��أ����س��ح 
د�خل  ��ملكفوفني من  �لب�سر  �لقاعة تخدم �سعاف  �أن هذه  �ل�سامي 
�خارج �جلامعة �حتتوي على �أحدث �لأجهزة �لتي ميكن �أن ي�ستفيد 
منها �مل�ستهدفون باخلدمة يف �جلامعة �عددهم 200 طالب �طالبة، 
�برنامج  �ل�سا�سة  ق��ارئ  �لقاعة،  حتويها  �لتي  �لأج��ه��زة  �سمن  �م��ن 
�سعاف �لب�سر �جهاز �لتكبر �ملحمول �جهاز �لتكبر �لثابت �ما�سح 

�سوئي للكتب ��سطر �إلكرت�ين �طابعة �ندك�س �كامتة �سوت.
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الملك فيصل
ك�����س��ف م���دي���ر �مل����رك����ز �ل��وط��ن��ي 
لأب������ح������اث �مل����وه����ب����ة ��لإب�����������د�ع 
�لدكتور  في�سل  �مل��ل��ك  بجامعة 
�أن  �ل�سباطي  �سامل  بن  �إبر�هيم 
�جل��ام��ع��ة ت��ب��ذل ك��اف��ة ج��ه��وده��ا 
�م�������س���اع���ي���ه���ا لإط��������الق ك��ر���س��ي 
باملوهبة �ذ�ي  لليون�سكو خا�س 
�حما�لة  �خلا�سة  �لحتياجات 
��ستكمال جميع �لأم��ور �لإد�ري��ة 
�مل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ه، ب��الإ���س��اف��ة ل��ق��رب 
)�ملجلة  �لأ�ل من  �لعدد  �إ�سد�ر 
�ل����ع����رب����ي����ة لأب������ح������اث �مل���وه���ب���ة 
جملة  �أ�ل  تعد  �لتي  ��لإب����د�ع( 
م��ت��خ�����س�����س��ة يف جم����ال �مل��وه��ب��ة 
��لإب����������د�ع يف �ل����وط����ن �ل��ع��رب��ي 

بهيئة حترير جديدة.

الطائف
��ل��ت ج��ام��ع��ة �ل��ط��ائ��ف ممثلة  ف��عرّ
ب����ع����م����ادة �ل���ت���ط���وي���ر �جل���ام���ع���ي 
ن���ظ���ام���ا ل��ل��م��ر�ج��ع��ة �ل��د�خ��ل��ي��ة 
بهدف جودة �لعملية �لتعليمية، 
ب��ع��د ت��دري��ب �ت��اأه��ي��ل �أك���ر من 
50 ع�����س��و ه��ي��ئ��ة ت���دري�������س م��ن 
ذ�ي �خل���رة يف جم���ال �جل���ودة 
باجلامعة  �لأك��ادمي��ي  ��لعتماد 
��ل��ط��ال��ب��ات،  �ل��ط��الب  ب�سطري 

ليكونو� �مل�سوؤ�لني عن �لنظام.
يذكر �أن �ملر�جعة �لد�خلية 
يف  ف��اع��ل  ب�سكل  ت�سهم  ل��ل��ج��ودة 
�ل���ر�ه���ن لكافة  �ل��و���س��ع  ت��ق��ي��ي��م 
�ح�����د�ت �جل��ام��ع��ة �لأك���ادمي���ي���ة 
�أك��ر م��ن 45  ��لإد�ري����ة �لبالغة 
�مل�����س��وؤ�ل��ون من  ليتمكن  �ح���دة، 
��لق�سور  �خللل  معرفة مكامن 
�لت�سحيحية  �لإج��ر�ء�ت  ��تخاذ 
بكافة  �جل��ودة  ل�سمان  �ل��الزم��ة 

�حد�ت �جلامعة.

طيبة
رعى معايل �زير �لتعليم �لعايل 
�ل��دك��ت��ور خ��ال��د �ل��ع��ن��ق��ري حفل 
ت��خ��ري��ج �ل��دف��ع��ة �ل��ع��ا���س��رة من 
مب�سرة  طيبة،  جامعة  ط��الب 
خ���ري���ج���ي �جل����ام����ع����ة ب��امل��دي��ن��ة 

�ملنورة �بدر ��ملهد. 
�إج��������م��������ايل  �أن  ي��������ذك��������ر 
�خلريجني يف �جلامعة �فر�عها 
1434-1435ه������  �جل��ام��ع��ي  للعام 
�ط��ال��ب��ة،  ط��ال��ب��ا   )9328( ب��ل��غ 
 )6183(� طالبا   )3145( منهم 
كلية   )30( من  �أك��ر  يف  طالبة، 
م�����ن خم���ت���ل���ف �ل���ت���خ�������س�������س���ات 

�لطبية ��لعلمية ��لأدبية.

تبوك
رعى �أمر منطقة تبوك �ساحب 
�ل�����س��م��و �مل��ل��ك��ي �لأم����ر ف��ه��د بن 
�سلطان، حفل تخريج �ستة �آلف 
ط���ال���ب �ط���ال���ب���ة م����ن خم��ت��ل��ف 
بينهم  كليات جامعة تبوك، من 
دفعة  )�أ�ل  �لطب  كلية  طالبات 
دف��ع��ة من  �أ�ل  �ك���ذل���ك  ل���ه���ن(، 
�تقنية  �حلا�سبات  كلية  ط��الب 
�مل��ع��ل��وم��ات، �إ���س��اف��ة �إل���ى ط��الب 
تخ�س�س  يف  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل���در�����س���ات 
�ل��رتب��وي  ��ل��ت��خ��ط��ي��ط  �لإد�رة 

��ملناهج �طرق �لتدري�س.

الدمام
����س��ت��ق��ب��ل��ت ك��ل��ي��ة ط����ب �لأ����س���ن���ان 
ب��ج��ام��ع��ة �ل���دم���ام م����وؤخ����ر�، �ف���د� 
ع��امل��ي��ا مي��ث��ل ج��ام��ع��ات �أم��ري��ك��ي��ة 
�لكلية  تهيئة  �أج����ل  م��ن  �ع��رب��ي��ة 
للح�سول على �لعتماد �لأكادميي 
من قبل �لهيئة �لوطنية للتقومي 

��لعتماد �لأكادميي.
 ��ل�����ت�����ق�����ى �ل������وف������د م���دي���ر 
�جلامعة �لدكتور عبد�هلل �لربي�س 
�عميد  �جلامعة  �ك��الء  مكتبه  يف 

��كالء �لكلية �ر�ؤ�ساء �لأق�سام.

الملك فهد
رعى نائب �أمر �ملنطقة �ل�سرقية 
����س���اح���ب �ل�����س��م��و �مل���ل���ك���ي �لأم�����ر 
جلوي بن عبد�لعزيز بن م�ساعد، 
حفل  تخريج �لدفعة �لتا�سعة من 
�لتابعة  �ل��دم��ام  يف  �ملجتمع  كلية 
جل���ام���ع���ة �مل����ل����ك ف���ه���د ل���ل���ب���رت�ل 
��مل�����ع�����ادن،  ��ل���دف���ع���ة �ل����� 12 من 
�جلامعي،  �لدبلوم  برنامج  طالب 
�ل��ب��ال��غ ع���دده���م 57 خ��ري��ج��ا من 
يف  �ذل���ك  �لكلية،  �أق�����س��ام  خمتلف 

مقر �لكلية بالدمام.

الملك سعود الصحية
ن��اق�����س �مل���وؤمت���ر �ل�����س��ن��وي �ل��ث��ال��ث 
�مللك  بجامعة  �لتوحد  ل�سطر�ب 
����س���ع���ود ب����ن ع���ب���د�ل���ع���زي���ز ل��ل��ع��ل��وم 
�ل�����س��ح��ي��ة ب���ال���ري���ا����س، �لأرب����ع����اء 
�مل��ا���س��ي، �ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي ت��و�ج��ه 
�مل�������س���اب���ني ب���ال���ت���وح���د، �ت��ق��ن��ي��ات 
ح���الت  ��إد�رة  �مل���ب���ك���ر،  �ل���ت���دخ���ل 
�مل�������س���اب���ني  �ل������ط������و�رئ يف ح����ي����اة 
بالتوحد، �لتحديثات �ملتعلقة بعلم 

�جلينات ��لتوحد.
�����س���ت���ن���ظ���م �مل������وؤمت������ر �ل�����ذي 
ي��د���س��ن��ه م���دي���ر �جل���ام���ع���ة �مل��دي��ر 
�ل�سحية  لل�سوؤ�ن  �لتنفيذي  �لعام 
�لدكتور  �لوطني  �حل��ر���س  ب���وز�رة 
ب��ن��در ب���ن ع��ب��د�مل��ح�����س��ن �ل��ق��ن��ا�ي، 
�إد�رة طب �لأطفال يف مدينة �مللك 
ع��ب��د�ل��ع��زي��ز �ل��ط��ب��ي��ة ب��ال��ري��ا���س 
ب��ال��ت��ع��ا�ن م���ع ع���م���ادة �ل���در�����س���ات 

�لعليا باجلامعة. 

األميرة نورة
ك�����س��ف��ت م���دي���رة ج��ام��ع��ة �لأم����رة 
�لدكتورة  عبد�لرحمن،  بنت  ن��ورة 
هدى �لعميل،  �أن �جلامعة ح�سلت 
ع���ل���ى م���و�ف���ق���ة م��ب��دئ��ي��ة لإن�������س���اء 
جم���م���ع���ات م�����د�ر������س �ح�������س���ان���ات 
�مل���دي���ن���ة  مل���ن�������س���وب���ي �جل���ام���ع���ة يف 
مبنى  لتو�سعة  �إ�سافة  �جلامعية، 
�ل�����س��ن��ة �ل��ت��ح�����س��ري��ة ��مل���ع���ام���ل 
يف �مل�����س��ت�����س��ف��ى �جل��ام��ع��ي �م��ب��ن��ى 
�لعلمية  للكليات  �لتابعة  للمعامل 
�م��ب��ن��ى مل��رك��ز �ل��ت��ع��ل��ي��م ��ل��ت��ع��ل��م. 
مبا  �سعادتها  �ل��ع��م��ي��ل،  �أب����دت  ك��م��ا 
حتقق من ح�سول 10 طالبات من 
يف  متقدمة  م��ر�ك��ز  على  �جلامعة 
�ملوؤمتر �لعلمي �خلام�س للطالب.

أم القرى
د���س��ن م��دي��ر ج��ام��ع��ة �أم �ل��ق��رى 
رئ���ي�������س �ل���ه���ي���ئ���ة �ل���س��ت�����س��اري��ة 
ل���ك���ر����س���ي �لأم��������ر ����س���ل���م���ان ب��ن 
عبد�لعزيز لدر��سات تاريخ مكة 
بكري معتوق  �لدكتور  �ملكرمة،  
�لأ�ل  �لعلمي  �لإ�سد�ر  ع�سا�س، 
ل���ك���ر����س���ي �لأم��������ر ����س���ل���م���ان ب��ن 
عبد�لعزيز لدر��سات تاريخ مكة 
�لعام  �لأم���ني  بح�سور  �ملكرمة، 
ل����د�رة �مل��ل��ك ع��ب��د�ل��ع��زي��ز ع�سو 
�ل��ه��ي��ئ��ة �ل���س��ت�����س��اري��ة ل��ك��ر���س��ي 
عبد�لعزيز  ب��ن  �سلمان  �لأم����ر 
ل��در����س��ات ت��اري��خ م��ك��ة �مل��ك��رم��ة، 
�لدكتور فهد عبد�هلل �ل�سماري.

��لإ���������س��������د�ر ع�����ب�����ارة ع��ن 
يتحدث  ت��اري��خ��ي  علمي  م��وؤل��ف 
بن  عبد�لعزيز  �مللك  جهود  عن 
�سعود  �آل  �لفي�سل  عبد�لرحمن 
�لأم����ن  ح��ف��ظ  �هلل( يف  )رح���م���ه 
ب��احل��ج��از �أث��ن��اء ت��وح��ي��ده �أرج���اء 

�ململكة.
�أعدته  �ل��ذي  �لكتاب  �ج��اء 
�ل��ب��اح��ث��ة �أري�����ج حم�����س��ن �ل��ع��ويف 
�جل��زي��رة  ت��اري��خ  يف  �ملتخ�س�سة 
ث����الث����ة ف�����س��ول  �ل����ع����رب����ي����ة، يف 

موزعة على 234 �سفحة.

الباحة
رع������ى �أم�������ر م��ن��ط��ق��ة �ل���ب���اح���ة 
���س��اح��ب �ل�����س��م��و �مل��ل��ك��ي �لأم���ر 
م�ساري بن �سعود بن عبد�لعزيز، 
�لتعا�ن  م��ذك��رة  توقيع  مر��سم 
ب��ني ج��ام��ع��ة �ل��ب��اح��ة ��مل��دي��ري��ة 

�لعامة ملكافحة �ملخدر�ت.
��أعرب �سموه عقب �لتوقيع 
عن �سعادته بهذ� �لتعا�ن، ر�جيا 
�أن يحقق �لأهد�ف �ملنتظرة منه، 
مقرتحا �أن يتطور هذ� �لتعا�ن 
ل��ي��ت��م �إن�������س���اء ك��ر���س��ي ب��ح��ث��ي يف 
مبكافحة  يعنى  �لباحة  جامعة 

�ملخدر�ت.
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هل تاريخ آيرلندا مقتبس من طرواده؟
موقع جامعة كمبريدج

هل ميكن تز�ير �لتاريخ؟ هل من �ملمكن �أن تدر�س �سيئا تاريخيا ر��سخا يف ذهنك 
�أدبي ���سع  �أن �لأمر كله جمرد خيال  �ذهن من قبلك ملئات �ل�سنيني، ثم تكت�سف 

�مهارة ق�س�سية ر�ئعة؟
�لتي  �إيرلند� بالألفية �لأ�ل��ى ملعركة »كلونرت�ف«  يف �لوقت �لذي حتتفل به 
فيها  ��نت�سر  �لفايكنج  �حماربي  �لأيرلنديني  بني  �قعت  بطولية  ملحمة  ت�سور 
�جلي�س �لآيرلندي حمدد� م�سر �هوية بالده؛  فجر �أحد �لباحثني مفاجاأة كرى 
�أدب��ي حم�س مل يحدث على  ب��اأن ما حدث ��ق��ع من معركة، ما هو �إل نتاج عمل 

�أر�س �لو�قع منه من �سيء.
�لقر��سطي  �لأدب  على  �ملطلع  �ل��ق��ارئ  ل��ل��در����س��ة،  �لرئي�س  �لباحثة  ت��ق��ول  
�لعتيقة �لر�ف�سيورة »ماري ين  ��لتاريخ يف كلية »�سان جون« بجامعة كمريدج 
موؤلفا  كان  لقد  �أدبية.  �ل حتفة  �لأم��ر  »ما   Máire Ní Mhaonaigh مها�نايه« 
بعنو�ن  در��سته  �لذي يحمل  كتابه �جلديد  �سطر يف  متعلما« ح�سبما  بارعا حاذقا 
»�لأدب ��لتعلم �لكال�سيكي يف �لأدب �لآيرلندي �لقر��سطي«. ��أدرفت �لر�ف�سيورة 

»مها�نايف«، »�إنه تاريخ كاذب جرى �قتبا�سه من �إحدى �حلكايات«.
�لعل من قبيل �مل�سادفة �أن �لدر��سة �جلديدة تاأتي يف �لوقت �لذي حتتفل فيه 
»دبلن« بالألفية �لأ�لى ملعركة »كلونرت�ف« �لتي �قعت بتاريخ 23 من �إبريل 1014. 
��ملعر�ف تاريخيا �أن �ملعركة �قعت بني �مللك »بر�يان بور�« �لأيرلندي �ملك 
�لأمر بهزمية  �آن��ذ�ك يف »دبلن« ��نتهى  �ملقيمني  �لفايكنج  مقاطعة »لين�سرت« من 

�لفايكنج، �لكن بتكلفة باهظة �هي مقتل �مللك »ب��ر�ي« نف�سه، �لأم��ر �لذي جعله 
�سخ�سية مغو�رية �رمز� ل�سهد�ء �إيرلند� عر �لتاريخ.

�ك�سفت �لدر��سة �لنقاب عن �أن جل ما نعرفه عن »كلونتارف« ترجع جذ�ره 
�أ�سال لعمل �أدبي تاريخي ي�سور �أجز�ء من ر��ية عن ح�سار طر��دة.

�لأيرلنديني �سد  »حرب  با�سم  �ملعر�فة  �لقر��سطية  �لأيرلندية  فالن�سو�س 
�لغز�ة« Cogadh Gáedhel re Gallaibh تعد حتفة �أدبية �سممت لتمجيد ما�سي 
�آيرلند� �لغابر بو�سلها باأعمال »هومر��س« ��لفل�سفة �لإغريقية �لكال�سيكية مثل 

كل �لأعمال �لتي �سورت �أ�ر�با يف تلك �لفرتة. 
�هذ� يعني �أنه بالرغم من �لت�سوير �لأدبي �لر�ئع ملعركة «كلونتارف«  ب�سفتها 
فاإن  �إيرلند�،  �سبيل ق�سية  بحياتهم يف  �لأيرلنديون  فيها  ملحمة بطولية �سحى 

�حلقيقة �لتاريخية تظل غر معر�فة. 
ل�  كفاحا �طنيا  كلونتارف  »ت�سور معركة  »مها�نايف«،  �لر�في�سورة  �تقول 
»بر�ين« �لعجوز. فهو ك�سهيد يحدد لنا ما يعرفه �لنا�س عن �ملعركة، �هذ� ما ��ستمر 
�ملتعاقبة من رج��ال �ن�ساء  �لأجيال  �أن تقر�أه  �أري��د  �لزمان لأن هذ� ما  لفرتة من 

�إيرلند�«.
 ��أكت �لر�في�سورة » مها�نايف« �أن �لأكادمييني �تفقو� منذ زمن طويل على 
�أن »كوجا«( ل ميكن �أن يعتد به كدليل يثق فيه، �مع هذ� مل ميتنع بع�سهم من �أن 

ينهل مما ر��ه »كوجاد« يف ت�سوير �ملعركة.
 �ما يريد �أن يو�سحه هذ� �لبحث �أن �ملعركة كانت م�سطنعة يف جزء منها على 
�لأقل لإيجاد �سل�سلة من �لأحد�ث ت�ساهي �أحد�ث طر��دة. �إنها عمل �إبد�عي معقد 

ملوؤلف حاذق.« ��ل�سبب �لآخر �لذي يرى �لباحث �أنه يع�سد كالمه عدم �جود �أي 
دليل مادي عن �ملعركة فال توجد �آثار باقية، �ل يوجد مكان حمدد للمعركة، �لتي 
�أنه �قعت يف مكان ما حول �لعا�سمة �لآيرلندية »دبلن«. �مع هذ� يظل  يفرت�س 

�ملكان حمل خالف. 
�يف حوليات �لتاريخ �ملعا�سر نرى �أن �ملعلومات �لأ�سا�سية عن �ملعركة م�ستقاة 
من »كوجاد« �لذي ر�ى  �حلكاية من �أ�لها لآخرها �إل �أنه من �ملعر�ف �أنها كتبت 

بعد مر�ر قرن رمبا بناًء على ��سية �حلفيد �لأكر ل� »بر�يان«.
�ملكتوبة م�ستقاة  �لن�سخة  �أن  �إل  ب�سكل جزئي  بها  يعتد  �أن��ه  �ملوؤرخون  �ي��رى   

�أ�سال من ر��يات �سفهية �نتقلت من جيل لآخر ممن �سهد�� �ملعركة.
�لرئي�س  �مل��ع��رك��ة  معلومات  م�سدر  �أن  »م��ه��ا�ن��اي��ف«  �ل��ر�ف��ي�����س��ورة  �ت���رى  
لأنه  �أحد  يتوقعه  مما  �أكر  ب�سكل  مفركة  �أنها  يوؤكد  للمعركة  �ملتاأنية  ��لدر��سة 
من  م�سقاة  �أنها  �ستجد  ��لأفكار  ��مل�سطلحات  �لبيانية  لل�سور  �ملتاأنية  بالدر��سة 
Togail Troí، �هي  �إلهام �مل�سادر �لأدبية �لأ�لية ل�سيما ر�ئعة »تدمر طر��دة« 

ترجمة �سدرت يف �لقرن �ل�حادي ع�سر تر�ي معركة طر��دة يف �لقرن  �خلام�س.
 �بدل من ت�سويه �حتفالية مر�ر �ألف عام على �ملعركة يرى �لباحث �أن معركة 

»كلونتارف« ت�سور �لإجناز�ت �حل�سارية خللفاء »بر�يان«.
��ختتم �لباحث در��سته باأن »�أيا كان من كتب �مللحمة، فاإنه من �ملهم �أن نعرف 
�أنه كان يعمل �سمن منظومة �لتقاليد �لأ�ر�بية �لكرى، �يجب �أن يرى �لنا�س �أن 
ذكري لها عمل �أدبي م�سطنع يجب �أل ينظر �إليها كو�سمة عار يف جبني »بر�يان«، 

بل كمنظومة عمل ح�سارية على درجة عالية من �لرتتيب ��لتنظيم.« 

الربوف�سيورة 
»ماري ين 
مهاونايه« ال�سورة الرئي�سية اأعاله 

ويف االإطار: ر�سمان 
ملعركة »كلونرتاف«

خوذة عرث عليها 
يف موقع اأري ُيعتقد 
اأنها خوذة امللك 
»برايان بورو«
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الجامعة الياغييلونية في بولندا.. تاريخ عريق وريادة وطنية
 The �لياغييلونية   �جلامعة  تاأ�س�ست 
Jagiellonian University يف مدينة 
بولند�  جنوب  يف   Kraków »كر�كوف« 
عام 1364م، �هي �إحدى �أعرق جامعات 
�أ�ر�ب���������ا ��ل�����ع�����امل. �ه�����ي ث�����اين �أق�����دم 
جامعة يف �أ�ر�با �لو�سطى بعد »جامعة 

ت�سارلز« يف بر�غ. 
�مل��ل��ك كاجيميج  �����س �جل��ام��ع��ة  �أ���سرّ
»ك��ازمي��ر« �ل��ث��ال��ث �أ� »�ل��ك��ب��ر« حتت 
��سم »�ستوديوم جرن�يل« )�ملعهد �لعام( 
عام 1364 يف �لبلدة �لتي حتمل ��سمه 
�أح��ي��اء  �أح���د  ع��ام 1791  �أ�سحت  ��ل��ت��ي 

مدينة كر�كوف.
باأن  �مللك كاجيميج موؤمنا   �كان 
ج  �لبالد بحاجة �إلى معهد علمي يخررّ

جمال  يف  �سيما  ل  �مهنيني  مثقفني 
�ل���ق���ان���ون، ي���دي���ر�ن �أج���ه���زة �ل���د�ل���ة، 
�لقيت رغبته جتا�با مع �لبابا �أ�ربان 

�خلام�س �لذي �أجاز تاأ�سي�س �ملعهد.
�����س �مل���ل���ك ف��ي��ه��ا  �م�����ن ث����م خ�����سرّ
��لآد�ب.  ��ل���ط���ب  ل��ل��ق��ان��ون  ك��ر����س��ي 
عر  �لياغييلونية  �جل��ام��ع��ة  �ل��ع��ب��ت 
�دينيا  �علميا  ثقافيا  د�ر�  تاريخها 
ر�ئ��������د� ج���ع���ل م����ن م���دي���ن���ة ك���ر�ك���وف 
�ل��ع��ا���س��م��ة �ل��ث��ق��اف��ي��ة ل��ب��ول��ن��د� ��أح���د 
�أ�ر�ب���ا  �أه���م م��ر�ك��ز �لثقافة يف ����س��ط 

��سرقها.
 �ت��ع��د �جل��ام��ع��ة �ل��ي��وم م��ن �أه��م 
�مل���ع���اه���د �ل��ب��ح��ث��ي��ة �ل��ع��ل��ي��ا يف �ل���ق���ارة 
�ل���ع���ج���وز، �ت���ت���ب���و�أ �����س����د�رة ج��ام��ع��ات 

بولند� يف كل قو�ئم �لتقييم �جلامعية 
حتتل  د�ئما  �أنها  كما  تقريبا،  �لعاملية 
على  جامعة   500 �أف�سل  ب��ني  مكانها 

م�ستوى �لعامل. 
�أم��������ا �����س���م���ه���ا ف���ي���ت�������س���ل ب��امل��ل��ك 
ف���و�دي�������س���و�ف �ل���ث���اين ي��اغ��ي��ي��ل��و، د�ق 
دعمها  �ل��ذي  بولند�،  �ملك  ليتو�نيا 
بعدما  تاأ�سي�سها  من  عقود  �أربعة  بعد 
دت  ��ج�����ه�����ت ����س���ع���وب���ات م���ال���ي���ة ه������درّ

�جودها.
 �لح��ق��ا �أ���س�����س �مل��ل��ك م��زي��د� من 
�ملعاهد �لتخ�س�سية تدررّ�س علم �لفلك 
�سخ�سيات  فيها  ج  ت��خ��ررّ ��لريا�سيات 
ع���امل���ي���ة لم����ع����ة ع���ل���ى م�����ر �ل���ع�������س���ور 
�ل��ف��ل��ك �لعظيم  �أ���س��ه��ره��ا ع���امل  ل��ع��ل 

بالإ�سافة  كوبرنيكو�س«  »نيكول��س 
�إلى �أبرز �سخ�سيات بولند�.

 �ه���ن���ا جت����در �لإ������س�����ارة �إل�����ى �أن 
�أ�ر�ب���ا  يف  �أ�ل معهد  ك��ان��ت  �جل��ام��ع��ة 
يخ�س�س كر��سي م�ستقلة للريا�سيات 

��لفلك.
�ع������ر �ل�������س���ن���ني، ب����ل �ل����ق����ر�ن، 
تنت�سر  �لتي  �جلامعة،  مباين  تز�يدت 
�ل���ي���وم يف ع����دة �أن����ح����اء م���ن ك���ر�ك���وف 
مبنيا  �فيه  �لتاريخي  حرمها  بجانب 
»�ل��ك��ل��ي��ة  �أ�  م���اي���و����س«  »ك���ول���ي���ج���ي���وم 
�ل��ق��دمي��ة« � »ك��ول��ي��ج��ي��وم ن���وف���وم« �أ� 

»�لكلية �جلديدة«.
��سمدت �جلامعة خالل �حلقبة 
�أ����س��اع��ه��ا حت�سنت  ل��ك��ن  �ل�����س��ي��وع��ي��ة، 

كثريا بعد �صقوط ال�صيوعية، وات�صعت 
جممعها  بت�سييد  �لبدء  مع  مر�فقها 
�ل��ث��ال��ث �مل��ت��وق��ع �إجن����ازه ع��ام 2015 يف 

�لذكرى �ل�سنوية �ل� 650 لتاأ�سي�سها.
تقيم  �ملنا�سبة  بهذه  �لالحتفال 
»مدينة  حول  معر�سا  حاليا  �جلامعة 
»ك���ر�ك���وف ��جل��ام��ع��ة ع��ر �ل��ع�����س��ور« 
فرتة  ت�سجل  تاريخية  طو�بع  لعر�س 
�مل����ر�ح����ل �ل���ت���ي م����رت ب��ه��ا �جل��ام��ع��ة، 
 500 باليوبيل  �لح��ت��ف��ال  ط��اب��ع  منها 

للجامعة  يف 1900 . 
��ليوم، يربو عدد طلبة �جلامعة 
�أل���ف ط��ال��ب �ط��ال��ب��ة، منهم  ع��ل��ى 54 
�أكر من 2600 يف مرحلة �ملاج�ستر � 

300 يف مرحلة �لدكتور�ه.

�ه�����ي ع�����س��و يف ع�����دد م����ن �أه����م 
�لهيئات �لأكادميية ��لبحثية يف �أ�ر�با 
��لعامل، �منها »جمموعة كومير�« � 
»ر�بطة �جلامعات �لأ�ر�بية« � »�سبكة 

�أ�ترخت«.
�أ�سهر خريجي  ف��اإن من  ��أخ���ر�، 
بجائزة  �لثالثة  �ل��ف��ائ��ز�ن  �جلامعة: 
ن���وب���ل »ف��ي�����س��و�ف��ا ���س��وم��ب��ر���س��ك��ا«  � 
»فو�ديك« � »�إيفو �آندريت�س«  يف جمال 
�ل��ب��ول��ن��دي  �ل������وزر�ء  �رئ��ي�����س  �لآد�ب، 
��لعامل  �سر�نيكييفيت�س«  »ج��وزي��ف 
�ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي »ك�������ار�ل �أ�ل�����س��ي��ف�����س��ك��ي« 
�م��وؤ���س�����س م��ع��ه��د ف��ي��ي��ن��ا ل��الق��ت�����س��اد، 
�لق��ت�����س��ادي »ك�����ارل م��ي��ن��غ��ر« ��مل�����وؤرخ 

�لريطاين »نورمان ديفي�س«.

شتلة 
هيروشيما 
رمزا 
للسالم في 
سنغافورا 

موقع جامعة
سنغافورا الوطنية

ج��دي��د�  ���س��ي��ئ��ا  ���س��ن��غ��اف��ور�  ز�دت 
�ل�سد�قة  جهود  فبف�سل  موؤخر�، 
��ل�����س��الم �ل��ت��ي ت��ت��م��ي��ز ب��ه��ا كلية 
�سنغافور�  جامعة  يف  )مت��ب��و���س��و( 
�ل��وط��ن��ي��ة ق���ام ث��م��اين ط���الب من 
�ل��ك��ل��ي��ة ب���زر�ع���ة ���س��ت��ل��ة م���ن ن��ب��ات 
�ل��ك��اف��ور م���ن ب����ذ�ر ���س��ج��رة جنت 
�سربت  �لتي  �لنو�ية  �لقنبلة  من 

هر��سيما عام 1945م.

��أق������ام������ت �ل���ك���ل���ي���ة �ح���ت���ف���ال 
ب���ه���ذه �مل��ن��ا���س��ب��ة يف ي����وم �لأر������س 
 22 ي��وم  فيه  �لنا�س  �حتفل  �ل���ذي 
فيه  �سكرت  �ملن�سرم،  �إب��ري��ل   م��ن 
�لأع�ساء  �إح���دى  �آزم���ي«  »ن�سرين 
�ملوؤ�س�سني ملبادرة تر�ث هر��سيما 
�لنباتي GLH �لتي �أر�سلت �ل�ستلة 
�إلى �أ�ستاذها �لر�ف�سيور »طومي 
ك�����وه« ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ت��ي��م��ب��و���س��و يف 

�أ��خر عام 2012. 
�مل��ب��ادرة ب�سر�كة   �ت��اأت��ي ه��ذه 
بني معهد �لأمم �ملتحدة للتدريب 

�آ�سيا -  »�سبكة تر�ست   � ��لأبحاث 
 ANT-Hiroshima هر��سيما« 
�ل���ت���ي ت��ع��م��ل ع���ل���ى ت����وزي����ع ب����ذ�ر 
�لق�سف  من  جنت  �لتي  �لأ�سجار 
�ل����ن����و�ي ع��ل��ى ه��ر����س��ي��م��ا على 
�مل���د�ر����س ��جل��ام��ع��ات ��حل��د�ئ��ق 
لل�سالم  رم����ز�  ل��ت��ك��ون  �خل�����س��ر�ء 

��ل�سد�قة. 
�ب�����ه�����ذه �ل�������س���ت���ل���ة �ن�����س��م��ت 
���س��ن��غ��اف��ور� ل��ق��ائ��م��ة �ل����د�ل �ل���� 21 
�ل�ستالت  ت��ل��ك  فيها  زرع���ت  �ل��ت��ي 
م���ن �أم���ث���ال �ل���ي���اب���ان ��أ���س��رت�ل��ي��ا 

��ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة ��أف��غ��ان�����س��ت��ان 
�ر��سيا.

ي���ق���ول �لأ�����س����ت����اذ يف ج��ام��ع��ة 
ه��ر����س��ي��م��ا �ل��ر�ف�����س��ي��ور »���س��ني 
غر�س  ح�سر  �ل���ذي  �إئيت�سييوي« 
ر�ح  نن�سر  �أن  »ن���ود  �ل�ستلة،  ه��ذه 
باإز�لة  لل�سالم  هر��سيما  ر�سالة 
ك���ل �لأ���س��ل��ح��ة �ل���ن���و�ي���ة م���ن ه��ذ� 
�لعامل لإيجاد عامل ينعم بال�سالم.

ن��اأم��ل �أن ي��ع��م��ل ���س��رك��ا�ؤن��ا يف 
�مل����ب����ادرة �ه�����ذه �ل�����س��ت��الت متثل 

�سفر �سالم لهر��سيما«.

�سورة عامة ملدينة 
»كراكوف« تظهر 
فيها مباين اجلامعة 
الياغييلونية 
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إعداد: أسعد أبو قاعود

معرفة  يقروؤها  مل��ن  الأل���وان  ت�صرتط  ل 
�أي لغة �أ� ل�سان، بل هي بذ�تها لغة �سهلة 

يفهمها كل �لب�سر.
��لكون مبا يحويه من �ألو�ن بديعة 

هو مدر�ستها �منها نتعلم.
�ل����س���ك �أن �لأل������و�ن �ل��ت��ي حت��اك��ي 
ماتكون،  �أجمل  �لغالب  يف  هي  �لطبيعة 

كاألو�ن �لورد �أ� �ألو�ن �لأزهار �أ� �لثمار.
�ي��ت��ع��ام��ل �ل��ن��ا���س م���ع �لأل�������و�ن يف 
بنا  يحيط  ما  فكل  كلها،  حياتهم  �سوؤ�ن 
من �أ�سياء، لها �ألو�نها �درجاتها �للونية: 
مالب�سنا، طعامنا، مكاتبنا �حمتوياتها، 
ب��ك��ل ما  ���س��و�رع��ن��ا  بيوتنا �حم��ت��وي��ات��ه��ا، 
فيها، �مدننا، �حقولنا، بل ��سمائنا �لتي 
��لأح��و�ل  �لف�سول  بتغر  �ألو�نها  تتغر 

�جلوية.

مفهوم اللون
�لطبيعة،  علماء  ي�ستعملها  »ل��ون«  كلمة 
ناجتة  فيزيائية  ظاهرة  بها  �يق�سد�ن 
�ي�ستعملها  �لأبي�س.  �ل�سوء  حتليل  عن 
�ل���ف���ن���ان���ون �ل��ت�����س��ك��ي��ل��ي��ون ��مل�����س��ت��غ��ل��ون 
�ألو�ن  فكلمة  �ملطابع،  �عمال  بال�سباغة 
 pigments هنا يق�سد بها �ملو�د �ل�سابغة

�لتي ي�ستعملونها لتلوين �ملنتجات.
ذلك  هو  �لكلمة،  مبعنى  �ل��ل��ون،  �أن 
�لتاأثر �لف�سيولوجية، �خلا�س بوظائف 
�أع�ساء �جل�سم، �لناجت على �سبكية �لعني، 
�ل�سباغية  �مل����ادة  ن��اجت��ا ع��ن  ك���ان  ���س��و�ء 
�إذ�،  �أ� عن �ل�سوء �مللون، فاللون،  �مللونة 
خ��ارج  �ج��ود  �أي  ل��ه  �لي�س  �إح�سا�س،  ه��و 

�جلهاز �لع�سبي للكائنات �حلية.

درجة اللون
ه���ي �ل�����س��ف��ة �ل���ت���ي مت��ي��ز م����دى ���س��دت��ه 
�����س��ح  ن��ق��ي  ��لأل������و�ن بع�سها  �ن���ق���اءه، 
�للون  �درج���ة  مم���ز�ج،  �سعيف  �بع�سها 
ه��ي نتيجة ت��اأث��ر �ل�����س��وء ع��ل��ى �ل��ل��ون،  
�ب���الأح���رى ه��ي ع��ب��ارة ع��ن ت���درج �ل��ل��ون 
ن��ف�����س��ه، ف��ه��ن��اك �ل���ل���ون �ل���ف���احت ��ل���ل���ون 
�أحمر قامت �هذ�  كاأن تقول هذ�  �لقامت، 

�أحمر فاحت، �هكذ�.

إدراك األلوان
���س��ود�ء« ه��ذ� ما  »يف �لليل ك��ل �ل��ب��ق��ر�ت 
�هذ�  »هيجل«،  �لأمل��اين  �لفيل�سوف  قاله 
فاللون  �لأل���و�ن،  ما ينطبق على حقيقة 
�سفات  من  �سفة  لي�س  �ملنطلق  هذ�  من 
�إل  ح��ق��ي��ق��ة  �أي  ل���ه  �ل��ي�����س  �لأج���������س����ام، 
ب��اإدر�ك��ه  ت�سمح  �ل��ت��ي  باأعيننا  بارتباطه 
وح�صه ب�صرط وجود ال�صوء. فهو ظاهرة 

مرتبطة بعاملني �أ�سا�سني هما:
• �جلهاز �لع�سبي للكائنات �حلية.

• �ل�سوء.

وحيد اللون »مونوكروم«
يعني تلوين �ل�سئ بالعتماد على درجات 

لون ��حد .

المزيج الضوئي
لونية  ��سع طبقة  �لناجت من  �للون  هو 
فوق �لأخرى �أ� ��سع لون بجو�ر �لآخر 

بدلمن مزجمهما معا على �لورقة .

التناغم اللوني
�ملنعك�س على  �ل�����س��وء  ه��و م��ق��د�ر درج���ة 

�سطح معني.

صفة اللون
هو �ل�سفة �لتي متيز �أي لون �نتعرف 
لغره،  بالن�سبة  �مظهره  م�سماه  على 
�ه��ذ� لون  بنف�سجي،  ل��ون  ه��ذ�  فنقول 

�أحمر، �هذ� لون �أزرق.
ف����اإذ� ق��ل��ن��ا ه���ذه �ل��ل��ي��م��ون��ة لونها 
�أ�سفر، �أي �أن �للون �لأ�سفر هو مدلول 
�أي  م��دل��ول  تغير  ميكننا  �ق��د  لونها، 

لون مبزجه بلون �أخر.
ف����اإذ� م��زج��ن��ا م��ث��ال م���ادة لونية 
ح����م����ر�ء ب����اأخ����رى �����س����ف����ر�ء، ك���ان 
�ل�����رتك�����ي�����ب �ل�������ل�������وين �ل�����ن�����اجت 
برتقاليا، �هذ� يعني تغير يف 

مدلول �للون �أ� مظهره.

حدة اللون
�ل��ل��ون  ه���ذ�  �أن  ق��ل��ن��ا  �إذ� 
دل  غ�����ام�����ق،  �أ�  ف�������احت 
ذل������������ك ع������ل������ى درج���������ة 
م����ق����د�ر  �أي  �ل�������ل�������ون، 
ق����رب����ه م�����ن �لأب���ي�������س 
�أ� �لأ����س���ود، �م���ن �أح��د 
�للونية  �لعنا�سر  ه���ذه 

�لأ�سا�سية �ملكونة له.
ف���������اإذ� ك������ان �ل���ل���ون 
قريبا، بد� للعني ���سحا 
بعيد�  ك��ان  �إذ�  �أم���ا  جليا، 
ع��ن��ه��ا، ف��اإن��ه ي��ب��د� للعني 
ب��اه��ت��ا م��ت��د�خ��ال م���ع ل��ون 

�آخر.
��ل����ل����ون، يف ك��ام��ل ق��وت��ه 
نقي  لون  �لطبيعية يطلق عليه 
�ط��ب��ي��ع��ي، �ك��ل��م��ة »ل����ون« ت�سمل 

بوجه عام �لألو�ن �لنقية.
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نغم اللون
ه���و �ل��ع��الق��ة ب���ني �ل��غ��ام��ق ��ل���ف���احت من 
�لألو�ن، �أ� �لدرجات �ملتفا�تة بني �لغامق 

��لفاحت للون �لو�حد.

كثافة اللون
�أ� ���س��دة �ل��ل��ون، �تتغر  ه��ي درج���ة ن��ق��اء 
كثافة �أي لون بح�سب مزجه مع لون �خر.

أصل اللون
ل��ق��د �أث��ب��ت �ل��ع��امل �لإجن��ل��ي��زي »ن��ي��وت��ن« 
�أن  �أثبت  فقد  �للون.  �أ�سل  هو  �ل�سوء  �أن 
مبعنى  حتليله،  مي��ك��ن  �لأب��ي�����س  �ل�����س��وء 
هنا  م��ن  �لأ���س��ل��ي��ة،  �أل���و�ن���ه  �إل����ى  ت�ستيته 
بو��سطة  �إل  لون  �أي  �إدر�ك  ن�ستطيع  فال 
�ل�����س��وء �ل���و�ق���ع ع��ل��ي��ه ث���م �مل��ن��ع��ك�����س �إل���ى 
قوة  لها  عموما  �لأج�سام  ��أ�سطح  �أعيننا. 
�ل���و�ق���ع ع��ل��ي��ه��ا، طبيعيا  ل��ل�����س��وء  حت��ل��ي��ل 
كان �أم �سناعيا. فكل �سطح ميت�س بع�س 
�لإ�سعاعات �لأخرى يف جميع �لجتاهات، 
��إن لون �لإ�سعاعات �لتي �نعك�ست من هذ� 

�ل�سطح متثل لونه.
فمثال، �إذ� كان �سطح ما �أحمر �للون، 
عليه،  �ل�ساقط  �ل�سوء  حلل  لأن��ه  فذلك 
��مت�س كل �لإ�سعاعات ما عد� �لإ�سعاعات 

�حلمر�ء �لتي عك�سها �إلى �أعيننا.
على هذ� �لأ�سا�س يقال ل�سطح ما �أنه 
�أبي�س، �إذ� ما ن�سر، �بد�ن �أي �مت�سا�س، 

كل �لإ�سعاعات �لتي ي�ستقبلها.
�إذ�  �أ���س��ود  �أن���ه  ك��م��ا ي��ق��ال ل�سطح م��ا 
م���ا �م��ت�����س مت��ام��ا ك���ل �لإ���س��ع��اع��ات �ل��ت��ي 

ي�ستقبلها.
�أم���ا �لأ���س��ط��ح �ل��رم��ادي��ة ف��ه��ي �لتي 
ت��ع��ك�����س م���ن ج��م��ي��ع �لإ����س���ع���اع���ات �مل��ل��ون��ة 

�متت�س ن�سبا معينة منها.
كاملة  لي�ست  �لتي  �لأ�سطح  كل  �أم��ا 
�لبيا�س �أ� كاملة �ل�سو�د �أ� رمادية فيقال 

عنها �أ�سطحا ملونة.

أنظمة األلوان 
 Major Color �لأل����������و�ن  ن���ظ���م  �أه�������م 
�مل��ع��ا���س��ر  �ل��رق��م��ي  �ل���ع���امل  يف   Systems

تنق�سم �إلى ق�سمني رئي�سيني:
ف��ك��رة حب�س  ت��ق��وم ع��ل��ى  ن��ظ��م  أوال: 
 CMYK ن�����ظ�����ام  م����ث����ل  �ل�����������س�����وء، 
��لت�سميم  �ل��ط��ب��اع��ة  يف  �مل�ستخدم 
�ل��ف��ن��ي �ل�����س��ح��ايف. �ه����ذه �لأح����رف 
 Cyan، Magenta، Yellow، �خت�سار ل�
نقي،  ق��رم��زي  ن��ق��ي،  )�أزرق   Black
�ي�ستخدم  نقي(  ��أ�سود  نقي،  �أ�سفر 
ه���ذ� �ل��ن��ظ��ام يف ع��م��ل��ي��ات �ل��ط��ب��اع��ة، 
����س��دة �ل��ل��ون يف ه���ذ� �ل��ن��ظ��ام ه��ي 4 
بت�سكيل   �لنظام  ه��ذ�  �ي�سمح  بايت. 

)4،294،967،296( لون. 

�إط��الق  فكرة  على  تقوم  نظم  ثانيا: 
�ه���ي   RGB ن����ظ����ام  م���ث���ل  �ل���������س����وء 
 Red، Green، Blue ل����  �خ��ت�����س��ار 
�ي�ستخدم  �أزرق(  �أخ�����س��ر،  )�أح���م���ر، 
هذ� �لنظام يف ��سائل �لعر�س �ملرئية 
مثل �لتلفاز �خمتلف �أنو�ع �ل�سا�سات 
�لنظام  �للون يف هذ�  �سدة  �لرقمية. 
ه���ي 3 ب���اي���ت. �ي�����س��م��ح ه���ذ� �ل��ن��ظ��ام 

بت�سكيل )16، 777، 216( لون. 
تنتج  �أن  مي��ك��ن  ك��ي��ف  �ل���ك���ن، 
م���الي���ني �لأل�������و�ن ه����ذه م���ن خ��الل 

ثالثة �أ� �أربعة �ألو�ن فقط؟
�إن ل��ك��ل ل���ون ن��ط��اق ي��ب��د�أ من 
255 )مبعنى  �ل�  �إل��ى  �ي�سل  �ل�سفر 

256 حالة لكل لون(.
ف���اإذ� ك��ان ع��دد �لأل���و�ن �ملكونة 
�أخ�سر،  )�أح��م��ر،  ثالثة  هي  للنظام 
�ح��ت��م��ال   256 ل����ون  �ل���ك���ل   ) �أزرق 
ف��ت�����س��ب��ح �لأل��������و�ن �مل���ت���اح���ة يف ه��ذ� 
 =  256 ×  256 × ه��ي 256  �ل��ن��ظ��ام 

16.777.216 لون. 

�سخ�سيات �جتماعية من �لدرجة �لأ�لى، 
ب�سا�ستها  ب�سبب  �جل��م��ي��ع  م��ن  حم��ب��وب��ة 
��ب��ت��ه��اج��ه��ا �ل���د�ئ���م، �غ��ال��ب��ا م��ا يكونون 
نف�سية  �سغوطات  م��ن  يعانون  مل��ن  �مللجاأ 
لقدرتهم  ن��ظ��ر�  �ج��ت��م��اع��ي��ة،  �م�����س��ك��الت 
قلوب  �إلى  �سديدة  بب�ساطة  �لو�سول  على 
�لآخ���ري���ن ب�����س��ال���س��ة �أ���س��ل��وب��ه��م ����س��الم��ة 
�لتو��سل  يف  �لأك��ي��دة  �رغبتهم  �أف��ك��اره��م 

مع جميع من حولهم.
�ي�����س��اع��د ه����ذ� �ل���ل���ون ع��ل��ى�ل��ه�����س��م 
�ي��ن�����س��ط �جل���ه���از �ل��ت��ن��ف�����س��ي �ي��ن�����س��ح به 
مل���ن ي��ع��ان��ون م���ن �لإره�������اق يف �ل��ع��م��ل �أ� 

�ملنزل،�يعتر لون ُمقا�م للنعا�س.

البنفسجي
يرى �خلر�ء �أن �ل�سخ�سيات �لتي تف�سل 
�كاأنها  تبد�  خيالية،  �لبنف�سجي  �ل��ل��ون 
�إل���ى ع��امل �آخ���ر غ��ر �ل���ذي تعي�س  تنتمي 
فيه، هي �سخ�سيات خالقة �مبتكرة تت�سم 
بقدر من �لر�حانية ��حل�سا�سية، �تعرف 
كيف تهرب من �لو�قع عن طريق �لأحالم 
�ي�ساعد هذ� �للون يف مقا�مة �لنفعالت 
�إيجابي  ت��اأث��ر  �ل��ه  �ل�سديدة  ��لع�سبية 
على �ظائف �لطحال �عملية تنقية �لدم.

كما ي�ساهم يف �لوقاية من �لت�سمم، 
لل�سخ�سيات �حلزينة،  به  ين�سح  �لكن ل 
ل��الإ���س��اب��ة  ����س��ت��ع��د�د  ل��دي��ه��م  �ل���ذي���ن  �أ� 

بالكتئاب والإحباط.

البني
�لتي  �ل�سخ�سيات  �أن  �لتحليالت  �أظهرت 
�متما�سكة  �سلبة  �ل��ب��ن��ي  �ل��ل��ون  تف�سل 
ب���ل �ح���دي���دي���ة، �ل��ك��ن��ه��ا يف ن��ف�����س �ل��وق��ت 
هادئة �بنرّاءة تقوم بعملها على خر �جه 
�لتفاهات،  جتذبها  ل  �مثابرة،  جمتهدة 
�ل تلقي بال ملا يقوله �لآخ��ر�ن �ي�ساعد 
�آلم  تخفيف  على  �ل�سحية  �لناحية  من 

�لظهر �حماية �لب�سرة.

األخضر
ي��رم��ز �ل���ل���ون �لأخ�������س���ر �إل����ى �ل��ب�����س��اط��ة، 
ف�سخ�سياته مت�ساحمة متفاهمة �حليمة، 
���سوحها.  لب�ساطتها  بها  �لوثوق  ميكن 
�هو لون �لفنانني على �ختالفهم، �مييز 
�ملحبة  �حل�س،  �ملرهفة  �لنفو�س  �أ�سحاب 
ل��ل��ح��رك��ة وال���ن�������ص���اط، وت��ع��ت��ر ال���دق���ة يف 
�أك��ر  م��ن  �يعتر  خ�سالهم  �أب���رز  �لعمل 
�لع�سبي، �ي�ساعد  �لألو�ن تهدئة للجهاز 
على �لعمل ب�سكل متو�زن، �يقا�م �لهياج 
�لع�سبي، كما يعمل على ت�سكني تقل�سات 
�ملعدة �لناجتة عن �ل�سطر�بات �لع�سبية.

األسود
تعتر �ل�سخ�سيات �لتي تف�سل للون �لأ�سود 
يف  �تعي�س  نف�سها،  على  �منطوية  غام�سة 
عامل مغلق �مظلم، �هي �سخ�سيات متكلفة 
�أن ت�سفي  للغاية، �رغ��م ذل��ك فهي حت��ا�ل 
�حل��ي��وي��ة ع��ل��ى ح��ي��ات��ه��ا ��ج���وده���ا ب��ك��ل ما 

�أ�تيت من قوة.
�د�ر �للون �لأ�سود  يف �ل�سحة يقت�سر 
ع��ل��ى �م��ت�����س��ا���س �ل�����س��وء ��حل���م���اي���ة، فهو 
�جل�سم،  �أع�����س��اء  �ي��ظ��ل��ل  ���س��يء  ك��ل  يخفي 

فريحها �يبعث على �لنعا�س.

األبيض
�للون �لأبي�س �لنقي يدل على �لعقالنية، 
�إل��ى  �ل��ل��ون  ه���ذ�  �سخ�سيات  ح��ي��ث مت��ي��ل 
�ل��ع��ق��ل ��لت�������ز�ن �ل���ف���ك���ري، �ل ي��ق��ف يف 
م�سكالت  م���ن  ت��ع��اين  �ل  ���س��يء  �ج��ه��ه��ا 
�ل�سد�قات  ت��ع��دد  �ت��ه��وى  ����س��ط��ر�ب��ات  �أ� 
�سخ�سيات  �ه���ي  �ل��ن��اج��ح��ة،  �خ�����س��و���س��ا 
حمبوبة �إجمال، نظر� للطفها �عذ�بتها 
��أدب�������ه�������ا �جل��������م، �ل����ي���������س ل����ه����ذ� �ل����ل����ون 
�آثار�سلبية، لذ� فهو رمز للنقاء ��حليوية 
�تقوية  �لتهدئة  يف  �ي�ستخدم  ��لو�سوح، 

�لأع�ساء�خ�سو�سا جهاز �ملناعة.

م��الي��ني  �إن  �ل����ق����ول  �مي����ك����ن 
�لألو�ن �مل�ساهدة، �سو�ء يف �ملطبوعات 
�أ� يف ��سائل �لعر�س، هي عبارة عن 
م��زج ه��ذه �لأل����و�ن م��ع بع�سها �فق 

ن�سب علمية حمددة.

معاني األلوان
فى علم النفس

متكن علماء نف�س خمت�سون من حتديد 
�لعالقة بني �للون �ملف�سل لدى �ل�سخ�س،  
�لذي يعك�س �سخ�سيته �يف�سح عن ميوله 
عليه  �مل�سيطرة  ��ل��ر�ح  �مز�جه  ��سفاته 

�بني حالته �ل�سحية.
��أ����س��ح ه��وؤلء �أن �لأل���و�ن �ملحيطة 
ب���الإن�������س���ان ت���وؤث���ر ب�����س��ورة م��ب��ا���س��رةع��ل��ى 
نف�سيته، ��سرعان ما يتحول هذ� �لتاأثر 
قابال  �جل�سم  يجعل  ع�سوي  ت��اأث��ر  �إل���ى 
تعرف  �لتي  �لأم��ر����س  ببع�س  لالإ�سابة 
�لأم��ر����س  �أي  »�لنف�سج�سديرّة«  باأمر��س 

�ملت�سللة �إلى �جل�سد من باب �لنف�س. 

األحمر
�أن �للون �لأحمر هو لون  �جد �لباحثون 
�لأ�سخا�س  يتمتع  �إذ  ��حليوية،  �لطاقة 
واحل��ي��وي��ة  بالن�صاط  يف�صلونه  ال��ل��ذي��ن 
��حل�سا�سية  ��ل�����س��ج��اع��ة  ��لديناميكية 
�ل�سديدة. �هم يهتمون باجلانب �حل�سي 

�أكر من �هتمامهم باجلانب �ملعنوي.
فيوؤثر  �ل�سحي،  �مل�ستوى  على  �أم��ا 
�ل����ل����ون �لأح����م����ر ت����اأث����ر� �إي���ج���اب���ي���ا ع��ل��ى 
�ملثانة.  �ين�سط عمل  �لأك��زمي��ا ��حل��ر�ق 
�ي��ج��ب �حل����ذر م���ن ه����ذ� �ل���ل���ون �إذ� ك��ان 
بارتفاع  لالإ�سابة  ��ستعد�د  �ل�سخ�س  عند 

�سغط �لدم، �أ� كان �سريع �لنفعال.

األزرق
�ل��ل��ون �لزرق هو  �أن  �إل���ى  �أ���س��ار �خل���ر�ء 
ل����ون ب�����ارد. �ي��ت��م��ت��ع �لأ���س��خ��ا���س �ل��ذي��ن 
ي��ف�����س��ل��ون ه����ذ� �ل���ل���ون ب�����س��خ�����س��ي��ة ج���ادة 
يف  �سمرها  ت��ر�ع��ي  حم��اف��ظ��ة،  ح�سا�سة 
�ل��ل��ون  ه���ذ�  ��أن  خ�سو�سا  �لأ�ل،  �مل��ق��ام 
ي��ع��ت��ر رم����ز� ل��ل��م��ع��اين �مل��ط��ل��ق��ة، �ل��ذل��ك 
فهو ي�سر �إلى �حلب للحياة �للم�ساحات 
�ملنازل  ت�ساميم  يف  به  �ين�سح  �ل�سا�سعة، 
��مل�ست�سفيات، خا�سة يف غرفة نوم �ملر�سى 
��ل��ع�����س��ب��ي��ة،  �لأرق  م���ن  ي��ع��ان��ون  �ل���ذي���ن 
��ل�سكينة  �ل���س��رتخ��اء  على  ي�ساعد  فهو 
�����س��رتج��اع �حل��ي��وي��ة �مل��ف��ق��ودة، �ل���ه �أث��ر 
�إي���ج���اب���ي ع���ل���ى ع���م���ل �ل���ق���ل���ب ��ل���رئ���ت���ني 
�يو�سى با�ستخد�مه ملر�سى �لربو ��لقلب 
��ل�سد �لع�سبي، �لكنه ل ينا�سب �أ�سحاب 
�لطاقة  تنق�سهم  �من  �لهادئة  �لأع�ساب 
قو�س  �أل���و�ن  �أب��رد  يعتر  حيث  ��حليوية 

قزح �لها �يقاع مثبط للهمم. 

األصفر
�أن �لأ���س��خ��ا���س �ل��ذي��ن  لح����ظ �ل��ع��ل��م��اء 
ي��ف�����س��ل��ون �ل����ل����ون �لأ�����س����ف����ر، �ه�����و ل���ون 
�حل��ك��م��ة، م��ث��ال��ي��ون �م��ت��ف��ائ��ل��ون ����س��ع��د�ء 
�ح���ك���م���اء، ح��ي��ث ت��ت��ن��اغ��م ���س��ف��ات��ه��م مع 
���س��ف��ات ه����ذ� �ل���ل���ون �ل�����ذي ي��ع��ت��ر رم���ز� 
�ساحبه  �سحن  �ميكنه  ��ل���ر�ء،  لل�سوء 
ب��احل��ي��وي��ة ��ل���ق���درة ع��ل��ى �لإب�������د�ع. كما 
�لكبد  �إيجابيا على عمل  �للون  يوؤثر هذ� 
�لدرقية  ��ل��غ��دة  ��لبنكريا�س  ��لطحال 
��ل�سعب �لهو�ئية �يقوي �جلهاز �لع�سلي 

��لع�سبي يف �جل�سم.
�لأ�سفر   �ل��ل��ون  با�ستخد�م  �ين�سح 
ب�������س���ك���ل خ�����ا������س ل���ل�������س���خ�������س���ي���ات �ل���ت���ي 
ت��ع��اين م��ن ع�����س��ر يف �ل��ه�����س��م �أ� �إم�����س��اك 
لديهم  �مل���ن  ن�����س��ف��ي،  ���س��د�ع  �أ�  م�ستمر 

��ستعد�دلالكتئاب ��لت�سا�ؤم.

البرتقالي
ي��ع��ت��ر �ل���ل���ون �ل���رت���ق���ايل م���ن �لأل������و�ن 
ذ�ي  �للون  ه��ذ�  حمبي  �يكون  �ملبتهجة، 
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حول الجامعة
آفاق: خاص

ع��ل��ى ح��اف��ة �ل��غ��ي��م ��إط���الل���ة �جل��ب��ل، 
�ل�����س��ي��اح��ي��ة مبنطقة  �ل���ق���رى  ت��ت��ع��دد 
ع�سر، لت�سكل عالمات �سياحية فارقة 
تعر  �أث��ري��ة،  �مقتنيات  مباين  ت�سمل 
ع��ن ح�����س��ارة �لإن�����س��ان �ع��م��ق ج���ذ�ره 

�ل�ساربة يف �ملنطقة.
�ت��ن��ت��ظ��ر ت���ل���ك �ل����ق����رى ت��ف��ع��ي��ال 
حقيقيا مبا يحفظ هوية �ملكان تز�منا 
م��ع م��ب��ادرة »ع�����س��ر.. �ج��ه��ة �سياحية 
فتح  ت�سمل  �لعام«،  م��د�ر  رئي�سية على 

�ل�ستثمار �ت�سجيع �لر�غبني.
�أ����س���ت���اذ  ب����ني  �ل�������س���دد،  �يف ه�����ذ� 
�ل��دك��ت��ور غيثان  ب��اجل��ام��ع��ة  �ل��ت��اري��خ 
ت�سم  �جلنوبية  �ملنطقة  �أن  �جلري�س 
م���ئ���ات �ل���ق���رى �ل���ت���ي ت��ت��م��ي��ز ب��رت�ث��ه��ا 
�ت���اري���خ���ه���ا �ل����ع����م����ر�ين، �ق������ال »ل��ق��د 
جت��ول��ت يف �ل��ع��دي��د م��ن �ل��ق��رى �لتي 
�أ� مز�ياها  تتميز مبو�قعها �ل�سياحية 
�سياحية  ح���ال���ة  ب��ح��ق  �ه����ي  �لأث����ري����ة 
��لتطوير  ��لبحث  �ل��در����س��ة  تتطلب 
مل���ع���رف���ة ت���اري���خ���ه���ا �ل����ع����م����ر�ين، �ه���ي 
ت�����س��م مل�����س��ات ع��م��ر�ن��ي��ة �م��ع��م��اري��ة، 
�ت����اري����خ ب��ع�����س �ل���ق���رى ي���ع���ود لأك���ر 
حجارة  ي�سم  �بع�سها  �سنة،   400 من 
تعود  �سخرية  �ر�سومات  �منقو�سات 
يف ت��اري��خ��ه��ا مل��ا ق��ب��ل �لإ����س���الم، ك��م��ا ل 
�ل�سياحية  �لإط���الل���ة  ننكر  �أن  مي��ك��ن 
�لر�ئعة للعديد من �لقرى يف منطقة 
ع�����س��ر ب��ح��ك��م م��وق��ع��ه��ا �مل��رت��ف��ع على 

�سطح �لبحر«.

م�سدد�  ��قت�ساديا«،  �سياحيا  لتفعيلها 
ع��ل��ى �أه���م���ي���ة  ت��ف��ع��ي��ل ك���ر�����س���ي بحثية 
ب�سكل  ب����ال����رت�ث  ت��ه��ت��م  �جل���ام���ع���ات  يف 
ب�سكل خا�س  �ل��رت�ث��ي��ة  �ب��ال��ق��رى  ع���ام 
�ت�����س��ج��ي��ع �ل��ب��اح��ث��ني ��مل��ه��ت��م��ني على 
تهتم  �لتي  ��ل��در����س��ات  �لبحوث  �إج���ر�ء 
ب��ال��ق��رى �ل��رت�ث��ي��ة ع��ن ط��ري��ق دعمهم 

ماديا �معنويا.
�لقرى  �حت��دي��د  ح�سر  ����س��ر�رة 
�عمل  بد�ية،  ع�سر  مبنطقة  �لرت�ثية 
بها  للتعريف  ��خل��ر�ئ��ط  �لإح��د�ث��ي��ات 
�ت��ث��ق��ي��ف �لأه�������ايل ب��ال��ك��ي��ف��ي��ات �مل��ث��ل��ى 
ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ه����ذه �ل���ق���رى �ع��ل��ى 
�ملتميز  �ل��ع��م��ر�ين  �ط��اب��ع��ه��ا  ن�سيجها 
ذ�ت  �لتقليدية  �ملباين  �ترميم  ��سيانة 
�ل��ق��ي��م��ة �ل��رت�ث��ي��ة ��ل��ت��اري��خ��ي��ة د�خ���ل 
�ل���ق���رى �ل���رت�ث���ي���ة لإح����ي����اء م���ا �ن��دث��ر 
�لتقليدية  �مل��ب��اين  على  ��لإب��ق��اء  منها، 
مفتوحا  تر�ثيا  معلما  لتبقى  �ملتجمعة 
بالرت�ث،  ��ملهتمون  �ل�سائحون  ياأتيها 
ن��اه��ي��ك ع���ن  ع��ق��د �ل������د�ر�ت ��ل���ور����س 
لأ�سحاب �لقرى �لرت�ثية بهدف �إي�ساح 
��لقت�سادية، �حث  �ل�سياحية  �أهميتها 
دعم  على  ��مل�ستثمرين  �لأع��م��ال  رج��ال 
�قت�ساديا  �لقرى ��ل�ستفادة منها  هذه 

��لإفادة ممن �سبقو� يف هذ� �ملجال.

ترويج إعالمي
�إن  م��غ��ا�ي  �مل���وؤرخ على  ق��ال  �ل�سياق،  يف 
قرى ع�سر مميزة باإطاللتها �طابعها 
�أن عدد  �إلى  �حل�ساري ��لرت�ثي، لفتا 
��ستثمارها  �ميكن  باملئات  �لقرى  ه��ذه 

�مل�ساعد باجلامعة �لدكتور علي عبد �هلل 
مرز�ق �أن  قرى ع�سر متتاز مبكوناتها 
�مل��درج��ات  حيث  ��مل��ن��اخ��ي��ة،  �جلغر�فية 
�ل���زر�ع���ي���ة، ��ل��ه�����س��اب، ��ل��ت�����س��اري�����س 
�ملتنوعة، ��رتباطاتها �ملو�سمية، م�سيفا 
تنوع ط��رز مبانيها  ذل��ك جتلى يف  »ك��ل 
�سمات  من  بها  يرتبط  �م��ا  �لتقليدية، 
ذ�ته  �لوقت  يف  موؤكد�  �جمالية«،  فنية 
�أن هذه �لقرى بحاجة ما�سة �إلى �إجر�ء 
�ل���ع���دي���د م���ن �مل�������س���وح���ات ��ل���در�����س���ات 

�ملتخ�س�سة.
�من ثم حتديد ما حتتاج �إليه من 
�أعمال ترميم، ��إعادة تاأهيل، ���ستثمار 
على  �ملحافظة  ���س��ر�رة  م��ع  �قت�سادي، 
لتتحول  ��لعمر�نية  �لبيئة  مقوماتها 
�إل���ى م��و�ق��ع ج���ذب ���س��ي��اح��ي ي��ف��د �إليها 
�ل�سياح من كل مكان؛ مما يعود بالنفع 
��ل����ف����ائ����دة ع���ل���ى ����س���ك���ان ه�����ذه �ل���ق���رى 
�ت�سويق منتجاتهم �حلرفية ��لزر�عية 
�إيجاد  يف  �ي�سهم  �ل�سعبية؛  ��مل��اأك��ولت 
ف��ر���س �ظ��ي��ف��ي��ة لأب��ن��ائ��ه��ا ��حل����د من 

�لبطالة بني �سفوف �سبابها.

كراسي بحثية
ودورات متخصصة

����سل »لن يتحقق ذلك ما مل تكتمل 
�جل��ه��ود، ��أق�����س��د ب��ذل��ك ج��ه��ود �لهيئة 
�ل��ع��ام��ة ل��ل�����س��ي��اح��ة ��لآث�������ار، ��ل��ك��ل��ي��ات 
�ل�سياحة ��لآث��ار يف �جلامعات،  ��أق�سام 
�إ�سافة  �ملتخ�س�سة،  �لأب��ح��اث  �م��ر�ك��ز 
�لقرى ��سر�رة  �ملالكني لهذه  �إلى د�ر 
�ل��ع��الق��ة  ت��ع��ا�ن��ه��م م���ع �جل���ه���ات ذ�ت 

مسح استكشافي
�إل����ى ذل����ك، �أ�����س���ح م��دي��ر ف���رع �لهيئة 
�لعامة لل�سياحة بع�سر حممد �لعمرة 
للتعرف  �لهيئة يجري م�سحا   �أن فرع 
ع��ل��ى �مل���و�ق���ع ��ل���ق���رى ذ�ت �لإط��الل��ة 
�مل��م��ي��زة ��مل��و�ق��ع �ل��ت��ي ت��زخ��ر بقيمتها 
بها  للتعريف  ��حل�����س��اري��ة  �ل��رت�ث��ي��ة 
لو�سع  �ملخت�سة  �للتفاعل مع �جلهات 
�ترميمها  لتطويرها  ��سرت�تيجيات 
��ملحافظة عليها �حمايتها من �لعبث.

�ل��ه��ي��ئ��ة  ف�����رع  �إن  �ل���ع���م���رة  �ق������ال 
يقوم  ع�سر  مبنطقة  لل�سياحة  �لعامة 
�ل��ه��ي��ئ��ة يف دعمها  ت��وج��ي��ه��ات  ب��ت��ن��ف��ي��ذ 
�مل��ك��ان،  �م���ور�ث  ثقافة  على  للحفاظ 
على  للتعرف  �مل��ي��د�ين  �مل�سح  �بتعزيز 
م�ستقبلي  ت�سور  �����س��ع  �مل��و�ق��ع  ه��ذه 
لآلية �ل�ستفادة منها يف تطوير �سياحة 
�ل��ق��رى �ت��وف��ر كافة �لأ���س��ب��اب �مل��وؤدي��ة 
ل��ت��وف��ر ه����ذه �ل�����س��ي��اح��ة ��ل���س��ت��ف��ادة 
هذ�  يف  ��ملحلية  �لعاملية  �لتجارب  من 

�ملجال.
��أبان �أنه يجري �لآن �إعد�د خطة 
ح�سر جلميع �لقرى �لرت�ثية بالتعا�ن 
�أمانة  ع�سر �فق خمطط �سامل،  مع 
�لأه��ايل  من  مبادرة  �أي  ��سول  �«عند 
بطلب �له��ت��م��ام ب��ال��رت�ث �مل��وج��ود يف 
�ل��ق��ري��ة ت��ت��م �مل��ت��اب��ع��ة م��ن ق��ب��ل �لهيئة 
معاير  منوذج  �تطبيق  تقرير  باإعد�د 
�لرت�ثية  ��ل��ق��رى  للمو�قع  �ت�سنيف 
ب��ع�����س��ر ع����ن ط����ري����ق م����رك����ز �ل�����رت�ث 
�لعمر�ين �لوطني بالهيئة �لذي ميثله 

�ملهند�س عبد �لعزيز �آل غامن«.  

تواريخ وأشكال
�ت��اب��ع »ه���ذ� �جل��ان��ب لي�س �ل��وح��ي��د يف 
��إمن���ا تظل تو�ريخ  �ل��ق��رى،  متيز ه��ذه 
��أ�����س����ك����ال �ل���ب���ن���اء ��ه���ت���م���ام �لإن�������س���ان 
�ن��ح��ت��ه  د�ره  ب���رت����س���ي���خ  �مل���ن���ط���ق���ة  يف 
�ل�����س��خ��ور دللت ع��ل��ى م��ر�ع��ات��ه  ع��ل��ى 
ل��ل��ت�����س��اري�����س �ت���ع���ام���ل���ه م����ع �حل�����ر�ب 
��ل�����س��ر�ع��ات �����س��ع��ه ل��ه��ذه �ل���دللت 
على �ل�سكل �لعمر�ين ��لبنائي«، مبينا 
�لرت�ثية  ��لقرى  �مل��دن  �لعديد من  �أن 
يف �أ�ربا �د�ل �لعامل حتولت �إلى معامل 
ح�����س��اري��ة ب��ع��د �له���ت���م���ام �ت��رم��ي��م��ه��ا 
�ت��وف��ر خ��دم��ات ع��ام��ة �ط���رق م��وؤدي��ة 
��سائل  طريق  عن  بها  ��لتعريف  �إليها 

�لإعالم«.
��أردف »هناك مئات �لقرى تنتظر 
ن���ظ���رة ��ع������دة �در�������س�����ات ب��ح��ث��ي��ة من 
معامل  �إل���ى  لتحويلها  �ملعنية  �جل��ه��ات 
ح�سارية، ��أخرى تنتظر �أن يتم در��سة 
م��و�ق��ع��ه��ا �حت��وي��ل��ه��ا �إل���ى م��ن��ت��زه��ات �أ� 
مناظر  على  �سياحية  جمالية  مطالت 
يتطلب  ل  ذل����ك  �أن  م����وؤك����د�  خ���الب���ة« 
�أك���ر م��ن �ل��وع��ي ��ل��دع��م م��ن خمتلف 
�ل��رت�ث  ه��ذ�  على  للحفاظ  �لقطاعات 
�جلنوبية  �ملنطقة  تفوق  نظر  �لهائل، 
ع���ل���ى م���ن���اط���ق �مل���م���ل���ك���ة يف م���ور�ث���ه���ا 
�حل�ساري ��لتاريخي �لقدمي ملا ت�سمه 
م��ن �ل��ت��اري��خ �للغوي �ح�����س��ارة م��ا قبل 

�لإ�سالم.

سمات فنية وجمالية
��لآث��ار  �ل�سياحة  �أ�ستاذ  �أ����س��ح  ب���د�ره، 

��ل��ك��وف��ي��ات  �مل��ط��اع��م  ب��اإق��ام��ة  �سياحيا 
��ل�����رت�ي�����ج ل���ل���م���و�ق���ع �مل���ط���ل���ة ع��ل��ي��ه��ا 
�حلرفيني  م�����س��ارك��ة  �تفعيل  �إع��الم��ي��ا 
��حلرفيات من هذه �لقرى  مع �لعمل 
على تنمية �لبنية �لتحتية ��ملو��سالت 
��إي�سال �خلدمات لهذه �لقرى ��إجر�ء 
م�����س��ح ���س��ام��ل ل��ك��اف��ة �ل��ق��رى �ل��رت�ث��ي��ة 
�ل�سعبي �حتويلها  �مل��ور�ث  �لتي حتمل 
�إل����ى م��ت��اح��ف �ت��رم��ي��م��ه��ا ��ل���س��ت��ف��ادة 
هذ�  يف  ��لعربية  �لعاملية  �لتجارب  من 

�ملجال.
�ح��ول قرية رج��ال �أمل��ع، �أ��سح �أن 
ع�سو�ئية،  ت���ز�ل  ل  فيها  �ل���س��ت��ث��م��ار�ت 
�لعامة  �لهيئة  جهود  من  يت�سح  �لكن 
ل��ل�����س��ي��اح��ة ��لآث�������ار يف م��ن��ط��ق��ة ع�سر 
�ب��ن��ائ��ه��ا م��رك��ز� خ��ا���س��ا ب���ال���ز��ر، �أن��ه��ا 
�ستوؤ�س�س لدعم هذه �لقرية، �إ�سافة �إلى 
جهود �ملجتمع �ملحلي �لذي يقوم حاليا 
�لرتكيز  ليتحول  �م�����س��رح  ن���زل  ب��ب��ن��اء 
من �ل�ستثمار �ملحد�د يف متحف رجال 
���ستثمار  �مللفت  �خلارجي  ��ل�سكل  �أملع 

�ملطعم �بيع �لقطع �لرت�ثية.
�ت���ن���ب���اأ م���غ���ا�ي مب�����س��ت��ق��ب��ل ��ع���د 
�أمل���ع ي��ب��د�أ من  ينتظر حم��اف��ظ��ة رج���ال 
��لبيئة  لالآثار  �لعامة  �لهيئة  �هتمام  
��إ����س���ه���ام �ل��ب��ل��دي��ة يف ت��و���س��ع��ة م��د�خ��ل 

�ملحافظة.
ر�ئ��دة  �أمل��ع  ��أردف: »جتربة رج��ال 
�مل��ور�ث �ل�سعبي لإ�سهام  يف جمال دعم 
�أبناء �ملحافظة من مهند�سني �مبدعني 
�م���وه���وب���ني ب���خ���ر�ت���ه���م �مل���ت���ع���ددة يف 

�سناعة ��ستثمار �سياحي«.

الجريس: المنطقة 
تتمتع بقرى أثرية

يرجع تاريخها
لما قبل اإلسالم 

مرزوق: االهتمام 
بسياحة عسير

كفيل بالقضاء
على  بطالة الشباب
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حوارات

عاليم البارقي

�أن���ه���ت در����س��ت��ه��ا �ل��ث��ان��وي��ة مب���د�ر����س 
�أكملت  ث��م  �ل��ك��رمي،  �ل���ق���ر�آن  حتفيظ 
�لبكالوريو�س يف �لدر��سات �لإ�سالمية، 
�حلا�سب  يف  مماثلة  درج��ة  حققت  ث��م 
�مل��اج�����س��ت��ر  ت����ن����ال  �أن  ق���ب���ل  �لآيل، 
يف �لإع�����������الم، ل��ت��ق��ت��ح��م ب������اب �مل��ه��ن��ة 
كتاب  حافظة  �إنها  متعددة.  مب��ه��ار�ت 
�ل��ي��ع��ق��وب..  �أح�����الم  �لإع���الم���ي���ة  �هلل، 

��ست�سافتها �آفاق يف هذ� �حلو�ر .

عرفينا باأحالم اليعقوب؟
ف��ت��اة ���س��ع��ودي��ة �ج����دت �ل��دع��م �ل��ك��ايف 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ط���م���وح���ات���ه���ا، ز�ج������ة رج���ل 

عظيم، ��أم لفي�سل �طالل.

حدثينا عن م�سريتك االأكادميية؟
يلبي  م��ا  �ق��ت��ا ط��وي��ال لأج���د  ��ستغرقت 
رنني عقلي �ملزعج، نهلت كثر�، �إل �أنني 

غر ر��سية ��أبحث عن �ملزيد.
مبد�ر�س  �لثانوية  در��ستي  �أنهيت 
حت��ف��ي��ظ �ل����ق����ر�آن �ل���ك���رمي، ث���م �أك��م��ل��ت 
�لإ�سالمية  �لدر��سات  يف  �لبكالوريو�س 

بجامعة �مللك في�سل.
 يف �ل�����وق�����ت ذ�ت������������ه،  رغ�����ب�����ت  يف 
يف  دبلومات  لأخ��ذ  فتوجهت  �ل���س��ت��ز�دة 
برجمة �حلا�سب ��إد�رة �لأعمال بالفرتة 
�مل�سائية.. �عندما تعمقت يف هذ� �ملجال 
لدر��سة  �لأ�سبوع  نهاية  باإجازة  توجهت 
�لبكالوريو�س كمنهج �إ�سايف يف �جلامعة 

�لعربية �ملفتوحة.
 ث���م �ن��ت��ق��ل��ت ل��ل��ع��ي�����س ب��ال��ب��ح��ري��ن 

ب��ع��د �ل�����ز��ج ف��وج��دت��ه��ا ف��ر���س��ة ثمينة 
ل�ستكمال درجة �ملاج�ستر يف �لعالقات 

�لعامة ��لإعالم.
ث���م �ن��ت��ق��ل��ت �إل�����ى دب����ى يف خ��ط��وة 
مطيعة بعد �نتقال ز�جي للعمل يف دبي. 
�لبحث عن عمل منا�سب ل  ب��د�أت  �هنا 

ي�ستهلك �قتي �خلا�س مع �لعائلة.

اإلى اأي مدى ترين اأن الدورات 
التدريبية مفيدة؟

�أ�م�������ن ب���اأن���ه���ا م��ه��م��ة ج�����د� ل���الرت���ق���اء 
ب�سكل  بها  �أهتم  ��أنا  ��ملعارف،  باملهار�ت 
م��ت��و����س��ل، ��أق�����رب م��ث��ال ه��و �أن��ن��ي �إذ� 
��سرتيت جهاز� جديد� �أعمد لد�رة ��إن 
ق�سرت مدتها حتى �أتعرف على طريقة 

��ستعماله.

اإلعالمية الحافظة أحالم اليعقوب:
علمتني اإلذاعة فن التواصل مع الناس دون حاجز

�سخ�سية اأثرت فيك؟
بها  معرفته  �أك�سب  م��ي��زة  �سخ�س  لكل 

��أرى جانبه �لإيجابي.

اأبرز الداعمني لنجاحاتك؟
�أب �أح�سن �لرتبية، دعاء �أم، �دعم ز�ج.

مبا اأنك حافظة لكتاب اهلل
عز وجل, هل هناك اآية ت�ستوقفك 

اأكرث من غريها؟
�لكرمي �ساحلة لكل زمان  �لقر�آن  �آي��ات 
�م���ك���ان، �أي��ن��م��ا ت���ول���ني �ج���ه���ك جت��دي 
م��ا يطمئنك �ي��زك��ي �إمي��ان��ك. ��لآي���ات 
قر�أها  �إذ�  �مل��رء  ت�ستوقف  كلها  �لقر�آنية 
بوعي �تدبر. ��أعتقد �أن �أهم ر�سالة دعا 
�لتاأمل.. ��لتاأمل  �إليها رب �لعاملني هي 

يغريك على �لعلم ��لبحث عن �ملعرفة. 

هل كان التحاقك باالإعالم يف 
املاج�ستري عن رغبة اأم جمرد حظ 

وم�سادفة؟
م��ت��اأخ��رة،  �لإع����الم بخطوة  در���س��ت  حقا 
�يف ك���ل �لأح�������و�ل رغ��ب��ت��ي �لأ�ل������ى هي 
�ل��ع��الق��ات �ل��ع��ام��ة، �ت��وج��ه��ي ل��الإع��الم 
�لعودة  ��أمتنى  �أ�ل��ى،  هو جمرد خطوة 

للعالقات �لعامة قريبا.

ملاذا اخرتت االإذاعة على وجه 
اخل�سو�ص؟

�تنا�سبت  يل  �أتيحت  �لتي  �لفر�سة  هي 
مع خ�سو�سيتي �عائلتي ��أ�سرتي.

ماذا اأ�سافت االإذاعة الأحالم؟
�أي  د�ن  مبا�سرة  �ل��ن��ا���س  م��ع  �ل��ت��و����س��ل 

حاجز.

ما اأبرز امل�سكالت التي يتناولها 
برناجمك االجتماعي » تو 

النهار«؟
بطالة، �سكن، عز�ف عن �لز��ج.. �كلها 
ب�سكل  �ملجتمع  منها  ي��ع��اين  م�سكالت 

د�ئم.

بطاقة.. ملن تهدينها؟
ل �أحب �إهد�ء �لبطاقات.

حكمة ترددها اأحالم دائما؟
�حلياة حلوة.. لكن يجب �أن نفهمها.
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إعالن

ال تهدر صحتك جامعة بال تدخين
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إعالم

منذ مدة لي�ست بالطويلة زرت مدينة »جنيف« �ل�سوي�سرية حل�سور 
موؤمتر علمي هناك، ��أثناء جتو�يل يف �سو�رعها �جلميلة �قرتبت من 
�أحد �ملارة ف�ساألته: كم �ل�ساعة من ف�سلك؟ فاأجابني: �إذهب ���سرت 

�ساعة، �أل ترى �أنني م�سغول؟
تقدي�س  م���دى  �أدرك  لأن���ن���ي  ك��الم��ه  �أ���س��ت��غ��رب  �مل  �ب��ت�����س��م��ت 
�ل�����س��وي�����س��ري��ني ل��ل��وق��ت ��ه��ت��م��ام��ه��م ب��اق��ت��ن��اء �ل�����س��اع��ات، مم��ا ي��وؤك��د 

حر�سهم على ��ستغالله �عدم �إ�ساعته يف �أمور ل تفيدهم.
يف  للوقت  �إهمال  �أرى  كلما  �حلادثة  ه��ذه  �أتذكر  �أ�سبحت  لقد 
اأو�صاط جمتمعاتنا واإ�صاعته يف اللهو واجلل�صات الطويلة يف املقاهي 

��ملطاعم �قاعات �لنتظار يف �مل�ست�سفيات � �لإد�ر�ت � غرها.
�ل��زم��ن يف حياتهم  لأه��م��ي��ة  �ل��غ��رب عندما فطنو�  ت��ط��ور  لقد   
�عرفو� �أن �لوقت كال�سيف �إن مل تقطعه قطعك بحيث نرى �أن جل 
مفكريهم قد ربطو� �لتقدم بقيمة �لوقت باعتباره ميثل �ملوؤ�سر �لد�ل 

على �عي �لنا�س بد�ره يف ما�سيهم �حا�سرهم �م�ستقبلهم.
 Donʼt يقول:  �سعبيا م�سهور�  �لإجنليز مثال  لدى  �ل��ذ� جند 
put off tomorrow what you can do today مبعنى »ل توؤجل 
عمل �ليوم �إلى �لغد« �هو يف جوهره �إ�سارة �إلى �أهمية �لوقت �ح�سن 

�لتعامل معه يف �إجناز �أي عمل.
كان  فاإنه  كانط«  »�ميانويل  �لفيل�سوف  عن  �أي�سا  يحكى  �كما 
�أثناء  من�سبطا يف مو�عيده �قيامه باأعماله �حمرتما للوقت حتى 
ر�حته حيث قيل �إنه كان يخرج من مكتبه كل يوم يف �ل�ساعة �لر�بعة 
من  ق�سط  �لأخ��ذ  منزله،  حديقة  يف  للتنزه  متاما  بال�سبط  م�ساء 
�لر�حة لدرجة �أن �لنا�س كانو� ي�سبطون �ساعاتهم عندما ير�نه يف 
�حلديقة، �يقول �لعامل �لجتماعي �لأملاين »ماك�س فير« �إن �أ�ر�با 

مل تدخل �حلد�ثة �إل عندما �أ�سبح للوقت قيمة فيها.
عجلة  لأن  �سدى  ي�سيعه  �ل  �قته  م��ن  ي�ستفيد  �أن  �مل��رء  على 
�لزمن ل تعود �أبد� �إلى �لور�ء �يجتهد يف ��ستغالل �لوقت �يح�سن 
�لتعامل معه باأف�سل �لو�سائل ��لطرق �لتي ر�سمها ديننا �لإ�سالمي 
�حلنيف، ��لتي من بينها �ملد��مة على �لعمل ��إن كان قليال ��لتبكر 
�إليه ��ل�ستفادة من جتارب �لآخرين، فالعمر ق�سر ��حلا�سر �سيق.

لأنف�سنا  �سن�سمن  فاإننا  �ج��ه  خر  على  بالوقت  �نتفعنا  ��إذ�   
�لنجاح يف دنيانا ��آخرتنا �ملجتمعنا �لتقدم ��لرخاء.  

أين نحن
من قيمة الوقت؟

لحظة تأمل

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

حت��ت رع��اي��ة خ���ادم �حل��رم��ني �ل�سريفني 
�سعود،  �آل  عبد�لعزيز  بن  عبد�هلل  �مللك 
�لثقافة  �زي��ر  معايل  �فتتح  �هلل،  حفظه 
�لهيئة  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س  ��لإع�����الم 
�لعامة لالإعالم �ملرئي ��مل�سموع �لدكتور 
ع��ب��د�ل��ع��زي��ز ب���ن حم��ي��ي �ل���دي���ن خ��وج��ة 
�لقمة �لآ�سيوية �حلادية ع�سرة لالإعالم 
حت��ت ع��ن��و�ن »�لإع�����الم ��ل��ت��ن��وع لإث���ر�ء 

جتربة �لبث« بفندق هيلتون بجدة.
رئي�س  معايل  �ألقى  �ملنا�سبة  �بهذه 
��مل�سموع  �ملرئي  لالإعالم  �لعامة  �لهيئة 
�لدكتور ريا�س بن كمال جنم كلمة رحب 
فيها بامل�ساركني يف �لقمة من �لأع�ساء يف 
 AIBD �لإذ�ع��ة  لتنمية  �لآ�سيوي  �ملعهد 
��حت����اد �إذع�����ات �ل����د�ل �ل��ع��رب��ي��ة ��حت���اد 
�من   ABU ��لبا�سيفيك  �آ�سيا  �إذ�ع����ات 

جميع �أنحاء �لعامل.
�ق��ال د. جن��م »نعي�س يف ع��امل من 
�أب�����رز ��أ�����س���ح خ�����س��ائ�����س��ه �ل�����د�ر �ل���ذي 
تقوم به ��سائل �لعالم يف كونها م�سدر� 
للتثقيف  �توفرها  للمعلومات  �أ�سا�سيا 
ميز�ت  �أن  �ح��ي��ث  �ملجتمع  يف  ��ل��رتف��ي��ه 
��لتجديد  �لتغر  ه��و  �لتو��سل  عملية 

بح�سب حاجة �ملجتمعات ��لأفر�د«.

�أن ��سائل �لع���الم قد  �إل���ى  ��أ���س��ار 
�أ���س��ه��م��ت �ب�����س��ك��ل م��ك��ث��ف خ�����س��و���س��ا يف 
�لد�ل �لنامية يف عمليات �لتنمية بيد �أن 
ب��د�أ يقل مع تغر �هتمامات  �ل��د�ر  ه��ذ� 
�ملجتمعات ��لتطور�ت �ملتالحقة يف عامل 
�لت�������س���الت �ن��ت��ج ع���ن ه���ذ� �ل��ت��ح��ول يف 
�آليات عمل ��سائل �لعالم تاأثرها على 
�لق�سايا  �جت���اه  يف  �ل��ع��ام  �ل����ر�أي  توجيه 
�ل�سيا�سية �لتي �أ�سحت من �أهم ما يطرح 
للق�سايا  ب��ال���س��اف��ة  �لع���الم  ����س��ائ��ل  يف 
�لق��ت�����س��ادي��ة ��لج��ت��م��اع��ي��ه �م���ع ذل��ك 
ب��اأن  عليها  غبار  ل  �لتي  �حلقيقة  تبقي 
�مل���ق���درة ع��ل��ى ت�سكيل  ل��و���س��ائ��ل �لع����الم 
�ل��ر�أي �لعام يف خمتلف �ملجتمعات حيال 
�أ�  �سيا�سية  كانت  �سو�ء  �لق�سايا  جميع 
ذلك  خ��الف  �أ�  �جتماعية  �أ�  �قت�ساديه 

من �لق�سايا �لتي يتم تنا�لها .
�لهائلة  �لتطور�ت  ب�سبب  �أنه  ��أف��اد 
مفتوح  ف�ساء  يف  يعي�س  �جلميع  �أ�سبح 
�حتقق  ��حل���د�د  �مل�سافات  معه  تال�ست 
�إل  �لكونية  �لقرية  م�سطلح  ج��دل  ب��ال 
ب���ال ثمن  ت��ك��ن  �ل���ت���ط���ور�ت مل  ه����ذه  �أن 
����س���و�ء ك����ان ذل����ك ف��ي��م��ا ي��خ�����س �لأف�����ر�د 
�أ� �مل��وؤ���س�����س��ات �لإع��الم��ي��ة ف��ال��ع��دي��د من 

افتتاح القمة اآلسيوية
الحادية عشرة لإلعالم بجدة

�لأف������ر�د ي��الح��ظ ع��ل��ي��ه��م ظ���اه���رة ���س��وء 
�جل��دي��د  �لع����الم  لتقنيات  �ل���س��ت��خ��د�م 
�ل��ظ��اه��رة �ل��ت��ى ج��ع��ل��ت �ل��ب��ع�����س يعي�س 
عند  �فرت��سية  �سخ�سية  ب�سخ�سيتني 
�ل����و�ج����ه ل�����س��ب��ك��ة �مل���ع���ل���وم���ات �ل��د�ل��ي��ة 
بو�سائل  �ملتعلقة  �تطبيقاتها  �لن��رتن��ت 
�أخ��رى  ��سخ�سية  �لجتماعي  �لتو��سل 
تعي�س �لو�قع �ليومي بكل تفا�سيله ففي 
�لبع�س  يعتقد  �لفرت��سية  �ل�سخ�سية 
�أن لهم �حلق يف ن�سر كل ما يرغبون فيه 
حتى ��ن كان يف ذلك ن�سر لقيم �لكر�هية 
�ن  �ف���ات عليهم  ��ل��ت��ع�����س��ب ��لإق�����س��اء 
ه��ن��اك ح�����د�د� حل��ري��ه �ل��ت��ع��ب��ر عندما 
�خ�سو�سيات  حل��ق��وق  بالتعر�س  ت��ب��د�أ 
�مبادئ  قيم  تن�سر  عندما  �أ�  �لآخ��ري��ن 

ت�سر بال�سلم ��لأمن �لجتماعي.
��أ����س���ار �إل���ى �ل��ت��ط��ور �ل��ك��ب��ر �ل��ذي 
���س��ه��ده ق��ط��اع �لع����الم �مل��ت��م��ث��ل يف تعدد 
�جلغر�فية  �حل��د�د  �جت��ا�زه��ا  �لو�سائل 
وازدياد حدة املناف�صة وهبوط امل�صداقية 
�لع��الم  ����س��ائ��ل  يف بع�س منها �ه��ج��رة 
�خل��ا���س��ة �إل����ى �خل�����ارج �ك����ان ل ب���د من 
�إع��ادة �لنظر يف قطاع �لإع��الم يف �ململكة 
لكي ي�ستوعب هذه �ملتغر�ت ��سمن هذ� 

�ململكة  حكومة  مو�فقة  �سدرت  �لتوجه 
ع��ل��ى �إع������ادة ه��ي��ك��ل��ة �لع�����الم �ل�����س��ع��ودي 
�إع��الم��ي��ة جديدة  هيئات  ث��الث  ب��اإن�����س��اء 
��لتلفزيون  �لذ�ع���ة  هيئة  ه��ي  م�ستقلة 
�ل���ت���ي ت��ع��ن��ي ب�������اإد�رة �ت�����س��غ��ي��ل �ل��ق��ن��و�ت 
�ل��ع��م��وم��ي��ة ��ك���ال���ة �لأن���ب���اء �ل�����س��ع��ودي��ة 
�لبالد  �لر�سمية يف  �لأن��ب��اء  �ك��ال��ة  �ه��ي 
������س���ت���ح���د�ث ك���ي���ان ج���دي���د ه���و �ل��ه��ي��ئ��ة 
��لتي  ��مل�سموع  �ملرئي  لالإعالم  �لعامة 

تعنى بتنظيم قطاع �لعالم يف �ململكة.
�ل�سيوي  �ملعهد  رئي�سة  �أل��ق��ت  كما 
ر�دي��و  �م��دي��رة   AIBD �لذ�ع����ة  لتنمية 
جمهورية �ند�ني�سيا �لدكتورة ر��ساريتا 
فيها  �سكرت  كلمة  �يديا�ستوتي  نيكني 
�على  �ل��ق��م��ة  ��ست�سافتها  ع��ل��ى  �ململكة 
�جلهود �لكبرة �لتي يبذلها معايل �زير 
�لثقافة ��لعالم �لدكتور عبد�لعزيز بن 

حميي �لدين خوجة.
��أ�����س����ارت �إل����ى �أه��م��ي��ة �مل��و���س��وع��ات 
�ر�س  �أن  مو�سحة  �لقمة  تناق�سها  �لتي 
�لعمل تالم�س �لو�قع �لإعالمي �جلديد 
�لذي �نت�سر بني �أطياف �ملجتمع �لو�حد 
موؤخًر�  �أدخلت  �لتي  �جلديدة  ��لو�سائل 

على �ل�ساحة �لإعالمية.

في الذكرى 
الـ 66 للنكبة: 
اإلعالم 
اإلسرائيلي ينكر 
نكبة فلسطين

لنكبة   66 �ل�����  �ل����ذك����رى  م���ع  ب���ال���ت���ز�م���ن 
مركز  ع��ن  ���س��در  �لفل�سطيني،  �ل�سعب 
»�إع������الم« م���وؤخ���ر� ب��ح��ث ج��دي��د ب��ع��ن��و�ن 
»ن��ك��ب��ة ف��ل�����ص��ط��ن يف اأو�����ص����اط اجل��م��ه��ور 
وامل�صوؤولية«  الإنكار  اأمناط  الإ�صرائيلي: 

ال ��سماح ب�سول. للر�في�سور �أمل جمرّ
�حتليل  ر�سد  على  �لبحث  يعتمد 
للنكبة  تطرقت  �لتي  ��لأخ��ب��ار  �مل��ق��الت 
�ن�������س���رت يف �لإع���������الم �ل����ع����ري خ���الل 
�ل�سنو�ت 2008 حتى 2012 ���سل عددها 
�ل��ى 318 مقال �خ��ر� ن�سرت يف �سحف 

�إ�سر�ئيلية.
ت��ك��م��ن �أه��م��ي��ة �ل��ب��ح��ث يف ت��وف��ره 
قر�ءة مل�ساحة �ملعرفة ��لوعي �لإ�سر�ئيلي 
�لتعامل  بالنكبة �ط��رق  يتعلق  يف كل ما 
معها على �ل�سعيدين �ل�سعبي ��لر�سمي.

�م�������ا ع����ل����ى �ل�������س���ع���ي���د �ل��ت��ح��ل��ي��ل��ي 
مل�����س��ام��ني �لخ���ب���ار ��مل���ق���الت �مل��ن�����س��ورة، 

�أ�سكال  خم�سة  ه��ن��اك  �ن  �لبحث  ُيظهر 
مع  �لإ�سر�ئيلي  �جلمهور  تعامل  لكيفية 

مو�سوع �لنكبة �هي:
��ل����ت����ع����ام����ل  �ل����ن����ك����ب����ة  �إن�������ك�������ار   •
م��ع��ه��ا ك����اإخ����رت�ع ل���دع���م �ل��دع��اي��ة 

�لفل�سطينية �تز�ير �لتاريخ.
�لنكبة  حلد�ث  �مل�سوؤ�لية  �إنكار   •

�لي�س �إنكار حد�ثها.
ت��ر�ج��ي��دي  ح����دث  ه���ي  • �ل��ن��ك��ب��ة 

م�ستمر حتى يومنا هذ�.
• �لنكبة هي تهديد م�ستمر يهدف 

لنزع �ل�سرعية عن �إ�سر�ئيل.
يجب  جمعية  ذ�ك��رة  هي  • �لنكبة 

�إحرت�مها.
�ي���ت�������س���ح م����ن خ�����الل �ل���ب���ح���ث �ن 
�لنكبة  لنكار  �أ�سا�سية  د��ف��ع  �ستة  هناك 

تتلخ�س يف ما يلي:
�لتخوف  تعك�س  �أي��دي��ول��وج��ي��ة،   •

من زعزعة �لفكر �ل�سهيوين.
�إ�سر�ئيل  بانكار  تتعلق  • �أخالقية، 
�مل�������س���وؤ�ل���ي���ة �لأخ����الق����ي����ة حل����د�ث 

�لنكبة.
على  ب��احل��ف��اظ  تتعلق  نف�سية،   •

كون �ليهود �سحية. 
بتمل�س  تتعلق  �إ���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة،   •
ق�سية  يف  �مل�سوؤ�لية  م��ن  �إ�سر�ئيل 
�كونهم  �لفل�سطينيني  �لالجئني 

مركب �أ�سا�سي حلل �لنز�ع.
من  �خل��وف  يف  تكمن  قانونية،   •
�لإ�سر�ئيليني  �مقا�ساة  حما�سبة 
�مل�سوؤ�لني عن حد�ث �لنكبة �فتح 
�ل���ن���ق���ا����س يف �حل�����ق ع���ل���ى �لأر�������س 

��أمالك �لالجئني.
ب��و���س��ع  ت��ت��ع��ل��ق  • دب���ل���وم���ا����س���ي���ة، 
�إ���س��ر�ئ��ي��ل يف م��وق��ف دف��اع��ي يعزز 

�ملوقف �لفل�سطيني.
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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

عبداهلل العسيري ـ 
كوااللمبور

حقق جناح �ململكة �لعربية �ل�سعودية 
ك��ولمل��ب��ور  م��ع��ر���س  يف  �لأ�ل  �مل���رك���ز 
�لد�يل للكتاب بح�سوله على »جائزة 
على  بذلك  متقدما  م�ساركة«  �أف�سل 
م��ك��ت��ب��ات   209 م���ن  ��أك�����ر  د�ل�����ة   32
�د�ر ن�سر �ساركت موؤخر� يف معر�س 
ك����و�لمل����ب����ور �ل�������د�يل ل��ل��ك��ت��اب ل��ه��ذ� 
�فتتحها  �لتي  �ل��� 33  �ل��ع��ام يف د�رت���ه 
�حلكومة  يف  ��لتعليم  �لرتبية  �زي��ر 
�مل���ال���ي���زي���ة �إدري���������س �حل�����اج ج��و���س��وه 
بح�سور رئي�س هيئة �لكتاب �ملاليزية 
�رئ���ي�������س �مل��ج��ل�����س �ل���وط���ن���ي ل��ل��ك��ت��اب 

�لد�تو عبد�لوهاب �إبر�هيم.
�ل�سعودي  �لثقايف  �مللحق  �ت�سلم 
بن  �لدكتور عبد�لرحمن  ماليزيا  يف 

�مل�سرف  ��مل�����س��ت�����س��ار  ف�����س��ي��ل،  حم��م��د 
للتعا�ن  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  ع��ل��ى  �ل��ع��ام 
�ل��������د�يل ب���������وز�رة �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���ع���ايل 
�ل���دك���ت���ور ���س��امل ب���ن حم��م��د �مل��ال��ك، 
�مل��ع��ر���س مدير  ��مل�����س��رف �ل��ع��ام على 
�لثقافية  بامللحقية  �لعامة  �لعالقات 
�لأ�ستاذ �سعد بن علي �آل ح�سني، كاأ�س 
�ل���س��ت��ح��ق��اق،  ����س��ه��ادة  �لأ�ل  �مل��رك��ز 
�ملجل�س  رئي�س  �حلفل  ر�ع��ي  ي��د  م��ن 
�سري  ت��ان  للكتاب،  �ملاليزي  �لوطني 
ع��ب��د�ل��غ��ف��ار خ���الل �حل��ف��ل �خلتامي 

للمعر�س.
��لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  �زي����ر  �ك����ان 
�حل��اج  �إدري�����س  �ملاليزية  �حلكومة  يف 
جو�سوه، �فتتح جناح �ململكة بح�سور 
���س��ف��ر خ�����ادم �حل���رم���ني �ل�����س��ري��ف��ني 
��إ���س��ر�ف  �لر�سيد،  ع��ب��د�هلل  ب��ن  فهد 
�مل��ل��ح��ق��ي��ة �ل��ث��ق��اف��ي��ة �ل�����س��ع��ودي��ة يف 

ل��ل��ت��ع��ا�ن  �ل��ع��ام��ة  ��لإد�رة  م��ال��ي��زي��ا 
�لد�يل بوز�رة �لتعليم �لعايل.

��ح����ت����وى �مل���ع���ر����س ع��ل��ى ج��ن��اح 
�ركن  �جم�سمات  ��إ���س��د�ر�ت  للكتب 

للرت�ث �جناح للطفل.
�عن  حتقيق �ملركز �لأ�ل، عر 
���س��ف��ر خ�����ادم �حل���رم���ني �ل�����س��ري��ف��ني 
لدى ماليزيا �لأ�ستاذ فهد بن عبد�هلل 
�ملنا�سبة  ب��ه��ذه  �سعادته  ع��ن  �لر�سيد 
ع����زز من  �مل���ع���ر����س  ه����ذ�  »�إن  ق���ائ���ال 
طبيعة �لعالقات �لتاريخية �لقدمية 
�لتي تربط  بني �ل�سعودية �ماليزيا 

�يدفعها نحو �لأف�سل«.
من جانبه قال �مل�ست�سار �مل�سرف 
للتعا�ن  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  ع��ل��ى  �ل��ع��ام 
�ل�������د�يل ب��������وز�رة �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���ع���ايل، 
�لدكتور �سامل بن حممد �ملالك »�إننا 
ن�سعر بالفخر باأن �فقنا �هلل �سبحانه 

�لإجن����از عر  ه���ذ�  لتحقيق  �ت��ع��ال��ى 
�أك��ر  يف  للمملكة  �ل��ث��ان��ي��ة  �مل�����س��ارك��ة 

ن�صاط ثقايف عاملي يف �صرق اآ�صيا«.
كما عر �مللحق �لثقايف �ل�سعودي 
يف م��ال��ي��زي��ا �ل���دك���ت���ور ع��ب��د�ل��رح��م��ن 
بهذ�  �سعادته  ع��ن  ف�سيرّل  حممد  ب��ن 

�لإجناز.
يف �ل�����س��ي��اق، ق���ال �مل�����س��رف �ل��ع��ام 
�لعامة  �لعالقات  �ملعر�س مدير  على 
ب��امل��ل��ح��ق��ي��ة �ل��ث��ق��اف��ي��ة ���س��ع��د ب���ن علي 
لهذ�  �ململكة  م�ساركة  »�إن  ح�سني  �آل 
�لعام تاأتي حتت �إ�سر�ف �ز�رة �لتعليم 
بعد  نوعها  من  �لثانية  للمرة  �لعايل 
�لنجاحات �لكبرة يف �مل�ساركة �لأ�لى 
�إقامة جناح  �ملا�سي، ��سملت  �لعام  يف 
���س��ارك  مب�����س��اح��ة 250 م����رت� م��رب��ع��ا 
�ل��ع��ايل،  �لتعليم  �ز�رة  م��ن:  ك��ل  فيه 
�لإ�سالمية ��لأ�قاف  �ل�سوؤ�ن  ��ز�رة 

جناح السعودية يحقق المركز األول
بمعرض كوااللمبور للكتاب

��لدعوة ��لإر�ساد، �جممع �مللك فهد 
باملدينة  �ل�سريف  �مل�سحف  لطباعة 
�ملنورة، ��جلامعة �لإ�سالمية باملدينة 
�مل����ن����ورة، �ج���ام���ع���ة ط��ي��ب��ة، �ج��ام��ع��ة 
�لق�سيم، �جامعة �أم �لقرى، �جامعة 
�لإ�سالمية،  �سعود  بن  حممد  �لإم��ام 
�م��ك��ت��ب��ة �مل��ل��ك ع��ب��د�ل��ع��زي��ز �ل��ع��ام��ة، 
�د�رة �مللك عبد �لعزيز، �مكتبة �مللك 
�لثقافية  ��مللحقية  �ل��وط��ن��ي��ة،  ف��ه��د 
�ل�������س���ع���ودي���ة يف م���ال���ي���زي���ا ��مل����د�ر�����س 

�ل�سعودية يف كو�لملبور«.
�ل��ع��ن��ا�ي��ن  ع����دد  »ز�د  ��أ�����س����اف 
�إل���ى   �مل���ط���ر�ح���ة ع����ن  500 ع����ن����و�ن، 
ن�����س��خ��ة من    6000 ت����وزي����ع   ج���ان���ب 
ترجمة معاين �لقر�آن �لكرمي باللغة 
��لتايلندية  ��ل�سينية  �لإجنليزية 
ز��ر  ع��ل��ى  �ل��ب��ه��ا���س��ا  �ل��غ��ة  ��لأ�رد� 
�ملرتجمة،  �لق�س�س  �كذلك  �جلناح 

��سا�سة  �ململكة،  ت���ر�ث  ميثل  �ق�سم 
لعر�س �لأفالم �لوثائقية عن �ململكة 
�إد�رة  ترجمت �طبعت  كما  �نه�ستها 
�لثقافية  بامللحقية  �لعامة  �لعالقات 
كتابا   )16( �ملنا�سبة  بهذه  ماليزيا  يف 

�إلى �للغة �ملال�ية«.
������س����ارك يف �جل���ن���اح ع����دد من 
�ل����ط����الب �ل�������س���ع���ودي���ني �مل��ب��ت��ع��ث��ني 
�ل�سعودي  ب��ال��زي  �ه���م  م��ال��ي��زي��ا  يف 
�مل�����وح�����د، ع���م���ل���و� ع���ل���ى �ل��ت��ع��ري��ف 
ب���امل���م���ل���ك���ة ��ل�����رتح�����ي�����ب ب�����ال�����ز��ر 
��لتمور  �لعربية  �ل��ق��ه��وة  �ت��ق��دمي 
�لتعريفية  ��لكتب  �لهد�يا  �توزيع 
�لإجن��ل��ي��زي��ة  ��ل��ل��غ��ة  �لبها�سا  بلغة 
�أن عدد  ��لأ�رد�. يذكر  ��لتاميلية 
ز��ر �ملعر�س �لذي ��ستمل على 919 
�ثالثمئة  مليونني  ب��ل��غ   ج��ن��اح��ا،  

�ثمانني �ألف ز�ئر.

أكاديمي وأكاديمية من الجامعة يضفيان صبغة عالمية للشعر
أحمد العياف

�أ�سفى ع�سو� هيئة �لتدري�س باجلامعة، 
�ل���دك���ت���ور ط��اه��ر �جل���ل���وب، ��ل���دك���ت���ورة 
�إمي���ان ع�����س��ري، �إ���س��اف��ة �إل���ى �ملرتجمة 
لل�سعر  عاملية«  »�سبغة  دحماين  مهدية 
يف �أم�سية �أد�رها حممد �لر�قدي، �أقيمت 

موؤخر� يف �لنادي �لأدبي باأبها.
�ق��دم��ت �ل��دك��ت��ورة �إمي���ان ع�سري 
من����اذج م��ن �ل�����س��ع��ر�ء �ل��ع��امل��ي��ني �منهم 
�إجنليزي  �ساعر  �ه��و  ��ردز�رث،  �ليام 
تعا�ن مع �ل�ساعر �سمويل تيلور كولردج 
�لأدب  يف  �لر�مان�سي  �لع�سر  �إط��الق  يف 
)�أنا�سيد غنائية(  �لإجنليزي مبجموعة 
ع��ام 1798. �ق���ر�أت من��اذج م��ن ق�سائده 

�منها »�أزهار �لرنج�س �لري«.
�حت����دث����ت ع�������س���ري ع����ن �إمي��ي��ل��ي 
بر�نتي، �هي ر��ئية بريطانية ��ساعرة 
م��ن �ل��ق��رن �ل��ت��ا���س��ع ع�����س��ر، �م���ن �أ�سهر 
رمزية  ق�سيدة  �هي  »�لأم��ل«  ق�سائدها 

ق�������ر�أت م���ق���اط���ع م���ن���ه���ا. �حت����دث����ت ع��ن 
�ل�����س��اع��ر �لأم���رك���ي »ر�ب�����رت ف��ر����س��ت« 
�يعد  �لع�سرين،  �ل��ق��رن  يف  ع��ا���س  �ل���ذي 
�أنه  ذ�ك��رة  �لإجنليزية،  �سعر�ء  �أه��م  من 
���س��ارك��و� يف م��ر����س��م تن�سيب  ك���ان مم��ن 

�لرئي�س جون كيندي.
�أما �لدكتور طاهر �جللوب، فقال » 
ل يوجد ما هو �أ�سد حرجا من �أن تقر�أ 
ق�����س��ي��دة م��رتج��م��ة ع��ل��ى م�����س��م��ع ع��رب��ي 
لديه  لأن  �لعربية  �جلزيرة  �سبه  ي�سكن 
�ف����اء ل��ل��ذ�ئ��ق��ة �ل�����س��ع��ري��ة �ل��ع��رب��ي��ة من 

�لناحية �لتخيلية لل�سورة �حل�سية«. 
��أ�ساف »�إن علينا �أن نعجب بح�سن 
�لق�سيدة �ملرتجمة برغم ما حلقت بها 
�أيادي �ملرتجمني �لعابثة، �عندما نعرف 
�لنماذج  م��ن خ��الل  ه��و عاملي نعرفه  م��ا 
على  �سلطة  �لأك���ر  ��لأدب���ي���ة  �لب�سرية 
�لثقافة �لعاملية �أمثال �سك�سبر، �جوته، 
�خورخي لوي�س بورخي�س«. �قدم مناذج 

من �ل�سعر �لعاملي.

من جهتها، �أكدت �ملرتجمة مهدية 
�ل��ت��ج��رب��ة يف ترجمة  دح��م��اين ���س��اح��ب��ة 
�أن�����ه »مل يكن  �ل��ت��وث��ي��ق��ي��ة،  �ل��ن�����س��و���س 
هناك �سيء يعرف بال�سعر �لفرن�سي قبل 
�لقرن �ل�ساد�س ع�سر، �عرف )من �لقرن 
�لثامن حتى �لقرن �خلام�س ع�سر( منط 
�سعري ع��ب��ارة ع��ن �أه��ازي��ج �ل��رت�ب��اد�ر، 
�ه����م ����س���ع���ر�ء �ل���ت���ج���و�ل �ل���ذي���ن ك��ان��و� 
ي�سلون �إلى م�سارف �لأندل�س �ياأخذ�ن 
�لق�سائد �يرتجمونها �ينظمونها بلغة 
فرن�سا،  ج��ن��وب  تخ�س  �سعبية  فرن�سية 
��ل�  »�أ�ك«  بلغة  تعرف  �لتي  �للغة  �ه��ي 
»���س��ي« لأن��ه��ا ت��اأخ��ذ ج��ذ�ره��ا م��ن �للغة 

�لالتينية.
ذ�ت  ق�سائد  ذل��ك  بعد  ظ��ه��رت  ث��م 
ط���اب���ع م��ل��ح��م��ي �ذل������ك ب���ع���د م��و�ج��ه��ة 
�جل���ي���و����س �ل���ف���رن�������س���ي���ة م����ع �جل���ي���و����س 
�لإ���س��الم��ي��ة �ه��زمي��ة »���س��ارمل��ان« فن�ساأت 
لتحمي�س �جليو�س، �بعد ع�سر �لنه�سة 
من  �أمن��اط��ا  �أخ���ذت  �لفرن�سي  �لأدب  يف 

�ل�����س��ع��ر �لإي����ط����ايل �ل�����ذي ع����رف ع�سر 
نه�سته بد�ره يف �لقرن �لر�بع ع�سر �إثر 
النخبة  وانتقال  الق�صطنطينية  �صقوط 

�إلى ر�ما«.
��أ�سافت دحماين �أنه »عقب �حلرب 
�ل��ع��امل��ي��ة �ل��ث��ان��ي��ة �ن��ق�����س��م �ل�����س��ع��ر�ء �إل��ى 
�مللتزم.  ��ل�سعر  �حل��ب،  �سعر  �جتاهني: 
�برز مغنون مثل  �ل�سعر مغنى،  ��أ�سبح 
»ج���اك ب��ري��ف��ر« � »ت�����س��ارل��ز �أزن���اف���ور« � 

»جورج مو�ستاكي«.
�ق���دم���ت ن�����س »ن�����س��ف �لأر�������س يف 
�سعر ريفال» �من �سعر فكتور هيجو من 
ديو�نه »تاأمالت« �ق�سيدة ج�سر »مر�بو» 
ل� »جيوم �بولينر« �ق�سيدة »�حل�سر�ت« 

من �سعر »جو��سم د�بايل«.
�لأدب��ي  �أبها  ن��ادي  �ختيار  �أن  يذكر 
ياأتي  �ملغاير،  �ل�سكل  بهذ�  �لأم�سية  هذه 
�لعاملي«،  »�ل�سعر  ب�  �حتفائه  عن  تعبر� 
عر �سيوف يجيد�ن لغات غر �لعربية 

�لهم جتربة يف �لرتجمة.

ر�سم للروائية 
وال�ساعرة الربيطانية 
من القرن التا�سع ع�سر, 
اإمييلي برونتي
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تقنية

ريتويت

ب��ي��ن��ت در������س����ة �إح�����س��ائ��ي��ة ج���دي���دة �أج���رت���ه���ا »جم���م���وع���ة ���س��وب��ري��ور 
لال�ست�سار�ت« �أن 59% من �لأطفال يف منطقة �ل�سرق �لأ��سط لديهم حالة 
»نوموفوبيا« �أي �إدمان ��سائل �لتقنية لدى �لأطفال، ��خلوف من فقد�نها، 
بعد �أن منت هذه �مل�سكلة ح�سب �لدر��سة، �سريعا يف �ل�سنو�ت �ملا�سية ب�سبب 

تطور ��سائل �لت�سال.
�ل� »فوبيا« )�لرهاب( �نت�سار نوع جديد من  �أن  ��ليوم يرى �لباحثون 
�لبالغني،  �أم��ر� ���سحا للعيان لي�س بني �لأطفال فقط بل حتى ��سط  بات 
�لطبقات  ت��زد�د منو� حتى يف  ه��ذه؛  �لنموفوبيا  �أن حالة  �لكرى  ��ملع�سلة 
�ملتو�سطة يف �ملجتمع، �هي �إ�سارة ���سحة على �أننا يف طريقنا �إلى �لتعاي�س 
يعود  ��ل�سبب يف ذلك  �لعامل،  �نت�سار� يف هذ�  �لنف�سية  �لأمر��س  �أ�سرع  مع 
�أخ��رى، يف  لها من جهة  �ملا�سة  �لتكنولوجيا من جهة، ��حلاجة  �إل��ى تطور 
ع�سر بات حتى �لطفل �ل�سغر فيه، يت�سل بالعامل �أجمع د�ن �أن يغادر باب 

غرفته �لو مرت� ��حد�.
ملاذ� ل نخاف على فقد�ن �أنف�سنا ��أطفالنا �أكر من خوفنا على فقد�ن 
�أجهزتنا �لذكية؟ �ألي�س �لأحرى بنا �ليوم �أن ننظر لهذه �لأجهزة على �أنها 
معني لنا ل علينا؟ فقد �جدت لت�سهيل حياتنا ل لزيادتها تعقيد�، علما �أن 
يتفوقون  ثم  �لكبار  �لطريق من  ببد�ية  �لأطفال جمرد مقلدين مي�سكون 

عليهم.
�أم  �أننا جميعا نوموفوبيون �لي�س �لأطفال فقط �سئنا  ��حلقيقة �ملرة 
�أبينا، فمن منا ل ي�ساب بت�سوي�س ذهني ���سطر�ب ���سح عند فقد�ن هاتفه 
�ملحمول؟ �من منا ل يتعكر �سفوه حال فقد�ن جهازه ثم �سرعان ما تطمئن 
�سريرته �تهد�أ نف�سه حال �حل�سول عليه؟ فما �لعمل؟ �كيف نقلل من منو 

�لنموفوبيا يف �أنف�سنا؟
�لإلكرت�نية   �لأج��ه��زة  ه��ذه  �أم��ام  �ل�سمود  قليال من  نبدي  �أن  �أق��رتح 
�نخ�س�س �لو �ساعة ��حدة يف �ليوم بعيد� عنها، نتو��سل فيها مع �أطفالنا 
حتى لو مرت يف �للهو معهم، فحينها �سرنى �أن �حلياة �أجمل مب�ساركتها مع 

من نحب ل مع من نت�سل.
ب�سبب  �أط��ف��ال��ه��ا  م��ن  �ن�سغال  �أك���ر  ب��ات��ت  �لأم  ب���اأن  ن��ع��رتف  �أن  علينا 
�إم�ساكها �سبه �لد�ئم بهاتفها، بحثا عن �لتو��سل عر قر�ب �ل�سديقات، �أ� 
مع �لأم ��لأخت �غرهما، �هو ذ�ت حال �لأب حتى �هو يف عمله، ��لأطفال 
��أ�سبح مفر��سا  �عتاد�� عليه  ما  �لثمن، فقد غاب عنهم  يدفعون  هم من 

عليهم، �لعتياد على جديد �آبائهم،  يف دعوة �إلى �لنز��ء ��لنطو�ئية.

أنقذوا أطفالكم
من عبثكم

حسن أحمد العواجي

iMoveChargher �ساحن للهو�تف ��لأجهزة �لذكية ي�سم بد�خله مولد� 
�لأمريكي جوي  �أكد مطوره  �مل�ستخدم، �قد  �لكهربائية من حركة  للطاقة 
�أنه يتميز بحجمه �ل�سغر، مما ي�سهل من عملية حمله، �بطاريته  �سيرد 
م��ن ن���وع ليثيوم �آي����ون حل��ف��ظ �ل��ط��اق��ة �مل��ول��دة م��ن �حل��رك��ة، حل��ني �إع���ادة 
حركة  �أثناء  �لطاقة  لتوليد  تر��س  ثالثة  �ج��ود  �إل��ى  �إ�سافة  ��ستخد�مها، 

�مل�ستخدم.
�مت تز�يد �ل�ساحن iMoveChargher ب�سا�سة تعمل باللم�س لعر�س 
�لد�خلية  �لبطارية  �سحن  �معدل  �ملولدة،  �لطاقة  بكم  �خلا�سة  �ملعلومات 
�أثناء  �مل�ستخدم  فقدها  �لتي  �حل��ر�ري��ة  �ل�سعر�ت  ك��م  �إل��ى  �إ�سافة  للجهاز، 

�حلركة.
�لأمريكية  �لطاقة  �ز�رة  �ختباره من قبل  �ساحنه مت  �أن  �سيرد  ��أك��د 
�ح�سل على تقييم كفاءة بن�سبة %92.3. �للجهاز ��جهة ��ستخد�م متعددة 
�للغات تعمل باللم�س، �إ�سافة مليزة �لتحكم بالفولتية لي�سهل ��ستخد�مه مع 

�لأجهزة �لتي تعمل مبعدل فولت منخف�س.
�كان �سيرد �أطلق حملة عر موقع indiegogo للح�سول على �لدعم 
�ل�ساحن بكميات كبرة متهيد� لطرحه يف  �إنتاج  �ل��الزم لبدء عملية  �مل��ادي 

�لأ�سو�ق، �هي �حلملة �لتي �ستتحكم يف �سعر �لتجزئة للجهاز.

iMoveChargher جهاز للشحن بالحركة

Xperia ZL2 سوني
جهاز مقاوم للماء والغبار

طرحت �سركة �سوين �لإلكرت�نية موؤخر� ن�سختها �جلديدة من هاتفها �لذكي 
�ملا�سي،  �لعام  �أطلقت  �لتي  �لأ�ل���ى  �لن�سخة  عن  يتميز  �ل��ذي   Xperia ZL2
 Snapdragon نوع  من  مبعالج  متيزه  �إل��ى  �إ�سافة  ��لغبار،  للماء  مبقا�مته 
801 رباعي �لنو�ة يعمل ب�سرعة 2.3 جيجاهرتز، كما �أنه مز�د بذ�كرة ��سول 
ع�سو�ئي �سعة 3 جيجابايت، �ذ�كرة تخزين د�خلية �سعة 32 جيجابايت ميكن 

.MicroSD زيادتها عر بطاقة ذ�كرة خارجية من نوع
5 بو�سة �دقة  Xperia ZL2 ميلك �سا�سة بقيا�س  �إ�سافة �إلى ذلك، فاإن 
على  �ق���درة  ميجابك�سل   20.7 ب��دق��ة  خلفية  ك��ام��ر�  م��ع   ،Full HD ع��ر���س 
»كيت   4.4 �أندر�يد  بنظام   Xperia ZL2 �يعمل   .4K بدقة  �لفيديو  ت�سجيل 
ميلك  4.كما  بلوتوث   �  NFC �لقريب  �مل��دى  �ت�سالت  تقنيات  �يدعم  ك��ات« 
قابلة  �بطارية غر  167 غر�م  بوزن  10.8ملم  ب�سماكة  Xperia ZL2 هيكل 
لالإز�لة تبلغ �سعتها 3000 �أمبر/ �ساعة. �قد �أكدت �سوين باأن هاتفها �جلديد 
�ألو�ن  �لعاملية بثالثة  �لأ�سو�ق  �ليابانية �من ثم يف  �ل�سوق  �سيطرح قريبا يف 

رئي�سية هي: �لأ�سود ��لأبي�س ��لأزرق �ملائل للخ�سرة.
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الرأي الجامعي

صلة 
الرحم
آالء مناحي 

ادراة مكتبيه

�لإ����س���الم  م���ب���ادئ  م���ن  �إن 
ربط  �لأ�ل����ى  �لجتماعية 
ج����م����اع����ات �مل�������س���ل���م���ني يف 
جماعية  ج�����س��دي��ة  �ح����دة 
�لنا�س بذلك  ��أ�ل��ى  عامة 
�لأقربون رحما، فلهم حق 
�أخ����وة �لإ����س���الم �ل��ه��م حق 

قر�بة �لرحم. 
�إل����ى  �لإ�������س������اءة  ��إن 
�لأرحام �أ� �لتهرب من �أد�ء 
حقوقهم �سفة من �سفات 
قطعو�   �لذين  �خلا�سرين 
يو�سل،  �أن  به  �هلل  �أم��ر  ما 
بل �إن ذلك جرمية �كبرة 

من كبائر �لذنوب.
م��ن��ا   �لإن���������س����ان  ��إن 
ليوؤمله  �أ�سد �لإيالم ما ير�ه 
بعينه �أ� ي�سمعه باأذنيه من 
ق��ط��ي��ع��ة ل������ذ�ي �لأرح�������ام 
على  �لإن�سان  فطر  �لذين 
��إك��ر�م��ه��م  �ب��ره��م  حبهم 
ح��ت��ى �أ���س��ب��ح م���ن �لأم����ور 
�ملعتادة يف بع�س �ملجتمعات 
�أن ن�سمع �أن �أحد �لو�لدين 
�إل��ى  �للتجاء  �إل��ى  ��سطر 
�مل��ح��ك��م��ة ل��ي��ن��ال ح��ق��ه من 
حمايته  يطلب  �أ�  �لنفقة 
�ب��ن��ه، �ل ي��ف��ع��ل مثل  م��ن 
�لن�����س��ان  �إل  �جل�����رم  ه����ذ� 
�ل�����ذي ق�����س��ى ق��ل��ب��ه �ق��ل��ت 
�إح�سا�سه  ��ن��ع��دم  م��ر�ءت��ه 

بامل�سوؤ�لية. 
�ل��ب��ع��ي��د  �ل����ه����دف  �إن 
�أن  ه��و  خميلتك  يف  �ل���ذي 
�أن  يجب  جميعا  �أق��رب��اءك 
يكونو� على �ساكلتك �على 
�ل��ذي  �ل�سحيح  �ل��ط��ري��ق 
�أن������ت ع��ل��ي��ه �ع���ل���ى �مل��ن��ه��ج 
�ل��ق��ومي �ل����ذي ت�����س��ر فيه 
�على �لهدف �لكبر �لذي  
ت�����س��ع��ى �إل����ي����ه �ه�����و ���س��ل��ة 

�لرحم.
�أخ��ر�، يجب �أن نعلم 
�ل��رح��م  ���س��ل��ة  �أن  ج��م��ي��ع��ا 
تعني �أمر� باملعر�ف �نهيا 
ع���ن �مل��ن��ك��ر. ���س��ل��ة �ل��رح��م 
ت��ع��ن��ي �أن ت��ك��ون د�ع���ي���ة يف 
ح������د�د م����ن ح����ول����ك.. �أن 

تكون د�عية �إلى �هلل.

ك���ن���ا ن���ح���ن �ل����ع����رب �م�����ا زل���ن���ا �أم����ة 
�لأم����م،  م��ن  ع��ل��ى غ��ره��ا  منفتحة 
ت�����اأخ�����ذ م�����ا ي���ف���ي���ده���ا �ي���ت���ف���ق م��ع 
م��ال  �ت��رف�����س  �ت��ر�ث��ه��ا،  فل�سفتها 

يتفق معها.
ف��ف��ي �ل��ع�����س��ور �ل��ذه��ب��ي��ة �لتي 
فيها  ��سلو�  �لتي  �ل��ع��رب،  عاي�سها 
�لعلوم،  �ري���ادة  �حل�سارة  قمة  �إل��ى 
مل يرتدد�� يف �أخذ �لعلوم ��ملعارف 
�ر�ء  �سعيا  �لأم���م،  عن غرهم من 
�لتطور ��لنماء كالر�مان ��ليونان 
�غ����ره����م، ب��رتج��م��ة م�����س��ن��ف��ات��ه��م 
م��وه م��ن معرفة  ��لإف�����ادة مم��ا ق��درّ
�إمي���ان���ا منهم  �ل��ع��ل��وم،  يف خم��ت��ل��ف 
من  غرهم  مع  �لتو��سل  ب�سر�رة 
�لأم����م؛ ل��ت��ب��ادل �مل��ع��ارف ��لط���الع 

على كل ما يقدمه �لب�سر.
��ليوم �نحن يف ع�سر تطورت 
�لتي  �حلديثة  �لتقنية  ��سائل  فيه 
�ل�سعوب  قبل  م��ن  معظمها  �بتكر 
�لأع����ج����م����ي����ة ك����ال����غ����رب ��ل����ي����اب����ان 
ناأخذها  جتدنا  �غرهم،  ��ل�سني 
�ن�����س��ت��ورده��ا �ن��ط��الق��ا م��ن �أخ���ذ ما 
لأنها  �لأم����م؛  خمتلف  م��ن  يفيدنا 

���س��ب��ل �حل���ي���اة، �تعيننا  ل��ن��ا  ت�����س��ه��ل 
بي�سر،  �مل��ع��رف��ة  �إل���ى  �ل��و���س��ول  على 
من  �جت��ع��ل  �مل�سافات‘  �ت��خ��ت�����س��ر 

�لعامل �لبعيد قرية �سغرة.
�م���ن ت��ل��ك �ل��و���س��ائ��ل، ����س��ائ��ل 
�لت�سال ك� )�لتلفزيون( � )�لر�ديو( 
� )�ل�����س��ت��الي��ت( � )�لإن����رتن����ت( � 

)�لتلفون( � )�ملوبايل( �غرها.
�جن�������د �أن����ف���������س����ن����ا ن�������س���ت���خ���دم 
م�����س��م��ي��ات��ه��ا �لأع���ج���م���ي���ة، ك��م��ا هي 
�ت��ق��ره��ا �مل��ج��ام��ع �ل��ل��غ��وي��ة؛ لأن��ه��ا 
�ساعت ��نت�سرت على �أل�سنة �لعامة، 
����ر جم��م��ع �ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة يف  ك��م��ا �أقرّ
ف�سيح  يف  ����س��ت��خ��د�م��ه��ا  �ل���ق���اه���رة، 
)تلفون(،   � )تلفزيون(  ك���  �ل��ك��الم، 
�لتي  �لدخيلة  �لألفاظ  من  ها  �عدرّ

��ستخدمها �لعرب.
�ل����ت����وج����ه  ه��������ذ�  خ���������س����م  �يف 
ل����س���ت���خ���د�م �ل����ع����رب ل��ل��م�����س��م��ي��ات 
�لأع��ج��م��ي��ة ل��ه��ذه �ل��و���س��ائ��ل �ل��ت��ي 
�إل��ي��ن��ا م��ن �لأم���م �لأخ���رى،  ��سلت 
جن����د ب��ع�����س �مل�������س���م���ي���ات �ل��ع��رب��ي��ة 
�أل�سنة  على  ت�سيع  �لأج��ه��زة،  لهذه 
�ل���ع���ام���ة يف �مل��ج��ت��م��ع��ات �ل��ع��رب��ي��ة، 

�ل( �ل���س��م �ل��ذي  �م���ن ذل���ك )ج������وَّ
�أطلقه �ملو�طنون يف �ململكة �لعربية 
�ل�سخ�سي،  �لهاتف  على  �ل�سعودية 

�لذي يحمله �ساحبه حيث �ساء.
تقر  �للغوية  �ملجامع  �أن  �مب��ا 
ك�  �لأعجمية  �مل�سميات  با�ستخد�م 
�لتلفزيون ��لتلفون، �غرها، فمن 
ك�  �مل�سميات �لعربية  �أن تقررّ  �لأ�لى 
�ل(؛ فهي �سيغة �سرفية على  )ج��وَّ
ال، تتفق ��ل�سيغ �ل�سرفية  �زن فعَّ
�سيغة  على  ج��اءت  باأنها  �لعربية؛ 
�لتي  �ل�سناعية  �لآل��ة  �أ�سماء  �أ�ز�ن 
 : مثل  �حل��دي��ث  �لع�سر  يف  �ساعت 
....، �غرها،  دبَّابة  �سيَّارة،  طيَّارة، 
�ه�����ي ���س��ح��ي��ح��ة، م�����س��ت��خ��دم��ة يف 

ف�سيح �لكالم.
ى  عال�ة على ذلك، فهذ� �مل�سمرّ
ي��دل يف معناه على كرة  �ل(  )ج����وَّ
�لتجو�ل، ��لتنقل؛ لأنه يتجول مع 
�ه��و معنى  �رحت���ل،  �أي��ن��م��ا  �ساحبه 
نع من �أجلها. يتفق ��لغاية �لتي �سُ
يوؤيد ذلك ما �جدته يف �ملعجم 
 « �لة(  �لو�سيط يف معنى كلمة )جورّ
�لبالد  جت��وب  ريا�سية  فرقة  �ه��ي 

�سر�« ، ج1/جول، �ل يخفى معنى 
�ل���ت���ج���و�ل ��حل����رك����ة �مل��ت�����س��م��ن يف 

�لدللة على معناها.
�ل(  كل ذلك ي�سوغ لفظة )ج��وَّ
ل���ت���دل على  �مل���ع���اج���م �حل���دي���ث���ة  يف 
ه���ذ� �جل���ه���از، �ت�����س��ب��ح لفظة د�ل��ة 
�بتكرها  �ل�سخ�سي  �ل��ه��ات��ف  ع��ل��ى 
�ل�����س��ع��ودي��ون؛ ل��ت�����س��ب��ح ���س��ائ��ع��ة يف 
خم��ت��ل��ف �أق���ط���ار �ل���وط���ن �ل��ع��رب��ي، 
�يف  �ل��ك��الم،  ف�سيح  يف  م�ستخدمة 

ة.  حديث �لعامَّ
��أع����رتف ب��اأن��ن��ي ل �أت��اأث��ر ب��اأي 
لهجة عربية، �ل �أحيد عن لهجتي 
�إلرّ يف  ل��ه��ج��ات،  مهما ���س��ادف��ت م��ن 
ح����الت ن������ادرة، ��أ����س���ع���ى د�م����ا �إل���ى 
��ستخد�م بع�س �ملفرد�ت ��مل�سميات 
�ح��و�ر�ت��ي  �أح��ادي��ث��ي  يف  �لف�سيحة 
عندما  �أين  غ��ر  �لنا�س،  عامة  م��ع 
على  ل��ت��دل  �ل(  )ج�����وَّ كلمة  �سمعت 
ه�����ذ� �جل����ه����از �ل�������س���غ���ر، مت�����س��ك��ت 
لي�س  �رحتلت،  �أينما  با�ستخد�مها، 
�ح�سب،  ذكرتها  �ل��ت��ي  للم�سوغات 
تها ��سهولتها،  ��إمنا لأنني �أمل�س خفَّ

متوجة بجمال عر�بتها.

جوال
د. حنان أبو لبدة
قسم اللغة العربية
كليتا اآلداب والتربية بأبها

َّ

م�����س��م��ى  ع��ل��ي��ه��ا  �أط����ل����ق  �أن  ق�������ررت   
ه��م  �أث���ق���ل���ن���ي  �أن  ب���ع���د  خم���ط���وط���ة، 
فكري  �حملني  ��لتكليفات،  �مل�ساريع 
ب��ه��اج�����س خ��ط��ة �ل���دك���ت���ور�ه �ل��ت��ي مل 
�أ���س��ت��ق��ر ب��ع��د ع��ل��ى ع���ن���و�ن ج��ي��د ل��ه��ا. 
�ملاج�ستر  ر���س��ال��ة  ب��ت��الب��ي��ب  �أخ�����ذت 
ثم  معها.  ذكرياتي  ��أ�ستعيد  �أتاأملها 

تاأملت �أخرى يف كلمة ر�سالة!
ر���س��ال��ة حت��ت��اج ملر�سل �هو  ن��ع��م، 
�ل��ب��اح��ث، ث��م ر���س��ال��ة ه��ي �ل��ب��ح��ث، ثم 
م�����س��ت��ق��ب��ل��ني ي��ت��م��ث��ل��ون يف �جل��ام��ع��ة 

��ز�رة �لرتبية �كافة من�سوبيها.
 نعم، حتتاج لكل تلك �لأط��ر�ف 
ي�ستفيد  حقيقية  ر���س��ال��ة  ت��ك��ون  ك��ي 

منها �جلميع.

ع�����دت ل���و�ق���ع���ي �مل�����ر لأج������د �أن 
�لطرف �لأهم، �هو �مل�ستقبل، مفقود� 
يف هذه �حللقة، ��أن ر�سالتي ��ستقرت 

مع �أخو�تها �لر�سائل �ل�سابقة.
 ع���ف���و�، �مل���خ���ط���وط���ات �لأخ�����رى 
على رف��وف يف �جلامعة ل �أع��رف لها 
�ل��ب��اح��ث��ات  �أن  �أظ����ن  ط��ري��ق��ا، ك��م��ا ل 

�لأخريات يعرفن هذ� �لطريق.
ت���������رى ه�������ل �����س����ي����ك����ون م�������س���ر 
�مل�سر  ذ�ت  �لدكتور�ه هو  خمطوطة 

�ملاأ�سا�ي ملخطوطة �ملاج�ستر؟!
���س��وف �أل��ت��زم ب��وع��دي حتى �أج��د 
�لإجابة،  ��أظل �أطلق ��سم �ملخطوطة 
ع���ل���ى ج���م���ي���ع �أب������ح������اث �مل���اج�������س���ت���ر 

��لدكتور�ه يف جامعات �ململكة!

مخطوطة 
الدكتوراه
ريحانة الموسى
دكتوراه بقسم المناهج
وطرق التدريس
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الرأي الجامعي

�لكثرين  �ن��ت��م��اء  ع��ل��ى  �مل�����س��ادر  ���د  ت���وؤكرّ
��ع��ر�ء �ل�����س��ع��ال��ي��ك �إل����ى ج��ب��ال  م���ن �ل�����سرّ
�ل�سج�ستاين  ح��امت  �أب��و  يقول  �ل�سر��ت، 
��ع��ر�ء«: »ق��ل��ت:  يف ك��ت��اب��ه: »ف��ح��ول��ة �ل�����سرّ
من  ل��ي�����س  ق����ال:  ف�سليك بن �ل�سليكة، 
من  �لكنرّه  �لفر�سان،  م��ن  �ل  �لفحول، 
�ل���ذي���ن ك���ان���و� ي���غ���ر�ن ف���ي���ع���د�ن على 
�أرج����ِل����ه����م، ف��ي��خ��ت��ل�����س��ون، ق�����ال: �م��ث��ل��ه 
�ب���ن ب���ر�ق���ة �ل���ه���م���د�ين، �م��ث��ل��ه ح��اج��ز 
منهم،  ��ط  �ت��اأبرّ ر�يني،  �ل�سَّ م��ن  �لثمايل 
�أك��ر  �بال�سر�ة  منهم،  �باحلجاز  ق��ال: 
م����ن ث����الث����ني، ي���ع���ن���ي �ل����ذي����ن ي���ع���د�ن 
ع��ل��ى �أرج��ِل��ه��م �ي��خ��ت��ل�����س��ون«، �يف ك��الم 
�ل�����س��ج�����س��ت��اين م���ا ي�����دلُّ ع��ل��ى ك��رت��ه��م، 
�ساعر�ً، �من  يزيد�ن على ثالثني  فهم 
ي��دل  ك��م��ا  �لأزدي،  �ل�سنفرى  �أ���س��ه��ره��م 
ببيئة  �عيا  �أكر  كانو�  �لقدماء  �أن  على 

عاليك. �ل�سرّ
غ��م م��ن ذل���ك، ف���اإن ج��لرّ  �ع��ل��ى �ل��رُّ
عر �جلاهلي،  �لدر��سات �لتي تنا�لت �ل�سرّ
ل ت��رب��ط ب��ني ه����وؤلء ��أم��اك��ن��ه��م رب��ط��اً 
بالعتماد  ق�سائدهم  تقر�أ  �ل  ���سحاً، 

ع��ل��ى ك��ون��ه��ا ����س���ادرة ع��ن ب��ي��ئ��ٍة خمتلفة 
ُتربط  �لتي  �لعربيرّة  حر�ء  �ل�سرّ بيئة  عن 
�إن  ب��ل  �جل��اه��ل��ي،  عر  �ل�سرّ خ�سائ�س  بها 
بع�س هذه �لدر��سات ت�سر على �خللط، 
�م���ن ذل���ك �أن ي��ك��ون ع���ن���و�ن �إح���د�ه���ا: 

»�ل�سنفرى: �ساعر �ل�سحر�ء �لأبي«!
بيئات  م��ع  مُي��ار���س  �ل��ذي  �لتنميط 
�جلزيرة �لعربيرّة ناجم عن نق�س معريف 
ب��ال��ت��ب��اي��ن �جل����غ����ر�يف، �م����ا ي��ت��ب��ع��ه من 
عر  �ل�سرّ على  تن�سحب  ثقافية،  »تباينات« 
بيعة،  بو�سفه �بن بيئته، �أ� »هو �بن �لطرّ
منها ن�ساأ، �يف �أح�سانها ترعرع، �مبثِلها 
يو�سف  �لدكتور  يقول  كما  �لكمال«،  بلَغ 

نوفل.
�لد�ر�سون  مار�سها  �لتي  �لأخ��ط��اء 
�لأ��ئل، �أ�سبحت »هادية« �إلى »�ل�سالل« 
��سيطرة  �سطوة  ل��الأ��ئ��ل  لأن  �لعلمي، 
�أ�  متحي�س  د�ن  عنهم  �ل��ن��اق��ل��ني  ع��ل��ى 
�لنرّظر  �لأ��ئ��ل  �أخطاء  �أظهر  �من  نقد، 
��ع��ر �جل���اه���ل���ي ب��و���س��ف��ه ن��ت��اج  �إل�����ى �ل�����سرّ
�ل��و�ق��ع  م��ا ينق�سه  �ذل���ك  ��ح����دة،  بيئة 
�جلغر�يف، �يرف�سه – تبعا له – �ملنطق. 

ه������ذ� �ل���ت���ن���م���ي���ط، مم�����ا مي���ك���ن �أن 
�خلطاب  يف  �لطرف  عنه  �لإن�سان  يغ�س 
�ل�سعبيني  �ن��ط��ب��اع��ات  �يف  �لإع����الم����ي، 
��أح����ادي����ث����ه����م، ل���ك���ن���ه غ����ر م���ق���ب���ول يف 
– هنا  منها  ��أخ�����س  �لعلمية،  �لأع��م��ال 
منها،  ُيتوقع  �لتي  �لنقدية  – �لدر��سات 
�ف��ي��ه��ا �ع��ت��م��اده��ا ع��ل��ى ق��و�ع��د معرفية 

�سليمة.
�أ����س���ع���ار  ق��������ر�ءة  �إع���������ادة  �أن  �أج��������زم 
��ع��ال��ي��ك �ل�����س��ر�ي��ني، �ن��ط��الق��ا من  �ل�����سرّ
�أ�سباب  �سياغة  ��إع��ادة  �جلبلية،  بيئاتهم 
على  بالعتماد  نف�سها،  �ل�سعلكة  ظاهرة 
كونهم عا�سو� يف بيئات جبلية ذ�ت �أ�سجار 
تغر  �أن  ميكن  ���ستقر�ر،  �بناء  �ث��م��ار، 
�إلى �ل�سعر �جلاهلي، �تغررّ  ز��يا �لنظر 
�لطريقة �لتي تتبعها �لأذه��ان يف حتليل 
ينتمون  هوؤلء  �أن  �إلى  بالنظر  �لظاهرة، 
�إلى قبائل م�ستقرة، ل �إلى قبائل ر�حلة، 
��لقبلي  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ن��ب��ذ  يعنيه  �م���ا 
م�ستقر،  جمتمع  �إلى  منتم  �إلى  بالن�سبة 
��لفر�ق �جلوهرية بينه، ��لنبذ بالن�سبة 

�إلى منتم �إلى جمتمع د�أبه �لرتحال.

..وليس الصعاليك أبناء صحراء
أحمد التيهاني
 كاتب صحفي وشاعر

التنظيم في العمل 
رغد عون ال جزوا الدوسري 

فرع الجامعة ببيشة

�إن �لتنظيم يف �لعمل يتطلب منا حما�سة  كبرة �تفاعال لتحقيق نتائج متقدمة يف جمال �لعمل �لوظيفي ب�سورة منتظمة، �لكن لبد �أن تتاح �لفر�س �أمام 
�ملوظفني  ظ��ر�ف  مع  يتالءم  مبا  ��لتاأهيل  �لتدريب  �سعيد  على  �لكبر  �جلهد  يبذل  ��أن  �ملختلفة  �لعمل  �متطلبات  ب�سو�بط  ��لتقيد  �للتز�م  مع  �لعاملني 

وحاجاتهم النف�صية والجتماعية لأن بع�صهم توجد لديه الكفاءة والرغبة  اجلادة يف حتمل م�صوؤولية الأعمال التي تناط بهم.
 �لبد للم�سوؤ�لني من �إيجاد �حللول �ملنا�سبة لالإ�سهام يف عالج م�سكالت �لعمل لدى �ملوظفني �تكثيف �لر�مج �لتوعوية ��ل��د�ر�ت �لتثقيفية �متابعة 
م�سرة �لعاملني من �ملوظفني ليتم �إز�لة �لعو�ئق �لتي حتول د�ن تقدمهم �تطلعاتهم �مل�ستقبلية ���ستحد�ث �حللول �لتي ت�ساعد يف تنظيم �لعمل لتقلي�س حجم 
�لأخطاء �سمن حلول ���سحة �جادة حيث �إن بع�س �ملوظفني لديهم �لفاعلية ��لتاأهيل ما يتفوقون به على غرهم �ما يجعلهم قد�ة جلميع �ملوظفني �لعاملني 

يف خدمة هذ� �لوطن �ملعطاء �لذي ي�ستحق منا بذل �لكثر له.

آفاق الجامعة  |  العدد 117  |  19 رجب 1435  |  18 مايو 2014



نافذة

ك��ان م��ع��ايل م��دي��ر �جل��ام��ع��ة يعلم، 
م��ن��ذ �أن �ل��ت��ق��ى ب��ط��الب �ط��ال��ب��ات 
ق�������س���م �لإع����������الم م���ط���ل���ع �ل��ف�����س��ل 
�أ�ل ف�سل  �ل��در����س��ي �مل��ا���س��ي، �ه��و 
�ل��زي��ار�ت  �أن  بالق�سم،  لهم  در����س��ي 
ت�����س��ب��ح م��ه��م��ة ل���ه���م �خ���ا����س���ة �أن 
م���ع���ظ���م �مل���وؤ����س�������س���ات �لإع���الم���ي���ة 
ت���ق���ع خ������ارج م���دي���ن���ة �أب�����ه�����ا، �ه����ذ� 
م����ا ح���ر����س ع��ل��ي��ه ق�����س��م �لإع������الم 
زي��������ار�ت  ت���ن���ظ���ي���م  ��لت�����������س�����ال يف 
�إع���الم���ي���ة ل��ل��ط��الب ��ل��ط��ال��ب��ات.
�ل��وط��ن  ل�سحيفة  زي�����ار�ت  �ب��ع��د   
�حم���ط���ة �ل���ت���ل���ف���زي���ون �ل�����س��ع��ودي 

للريا�س  �لق�سم  �طالبات  لطالب  زي��ار�ت  �لف�سل  هذ�  خالل  كانت  �أبها،  يف 
�جدة، حيث قامو� بزيار�ت للتلفزيون �ل�سعودي �عدد من �ل�سحف �لأق�سام 
�لإعالم ��ل�سحف �جلامعية، �إ�سافة �إلى ح�سورهم منا�سبات مهمة كمعر�س 

�لكتاب �غره.
�ل��زي��ار�ت متثل نقلة نوعية يف معرفة  �أن مثل ه��ذه  ن��ظ��ري،   �ه��ن��ا، يف 
��طالع طالبنا بالق�سم على �ملوؤ�س�سات �لإعالمية ��حلديث مع متخ�س�سني 

يف �لإعالم ��لتعليم �لإعالمي.

زيارات طالب وطالبات اإلعالم
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

األخيرة

بدء �لختبار�ت ملو�د �لإعد�د �لعام ��لعملي

��لنت�ساب للف�سل �لدر��سي �لثاين

نهاية �لختبار�ت ملو�د �لعد�د �لعام ��لعملي

��لنت�ساب للف�سل �لدر��سي �لثاين

بدء �لختبار�ت �لنهائية للف�سل �لدر��سي �لثاين

مهرجان جامعة �مللك خالد �ل�سيفي

�ملوؤمتر �لد�يل لالإعالم ��لإ�ساعة.. �ملخاطر �ملجتمعية ��سبل �ملو�جهة

)ق�سم �لإعالم ��لت�سال(

19 رجب 1435 

�خلمي�س 23 رجب 1435

�لأحد 25 رجب 1435

17-21 �سعبان 1435

19-21 ذ� �لقعدة 1435

�ملو�فق 14-16  �سبتمر 2014

التاريخالفعالية والجهة المنظمة مفكرة الجامعة

بدون زعل
• ه��ل نحت��اج اإل��ى اأن تق��وم اجلامع��ة 
بتنظي��م موؤمت��ر يب��ني خط��ر االإ�ساعة 
وم��ا ت�سبب��ه م��ن م�س��كالت؟  األي���ص من 
املفرو���ص علينا عدم تقوي��ة االإ�ساعة 
بتجاهلها وع��دم انتظار اأحد اأن يعلمنا 

خطرها العظيم؟

رق��م  اجلامع��ة  ب��اإدارة  امل�ساع��د  يف   •
جوال للطواريء, ولكنه كتب بخط اليد 
وبقلم ميكن اإزالة حربه, واملده�ص اأن ال 
اأح��د يرد يف ح��ال االت�سال به.  ملاذا ال 
يت��م ربط امل�ساعد بالبوابات الرئي�سية 
ل��كل مبن��ى, ليتمك��ن امل�ستخدم��ون م��ن 

الت�سرف عند احلاجة؟

يت��م  بال�سري��ة,  و�س��ف  خط��اب   •
اإر�ساله عرب برنامج اإجناز, يطلع عليه 
اأغل��ب موظفي اجلامع��ة.. اأمل تنعدم 

ال�سرية اإذن؟

• طال��ب يتق��دم بال�سك��ر ملع��ايل مدير 
يف  مو�سوع��ه  اأنه��ى  الأن��ه  اجلامع��ة, 
اأ�سبوع��ني, وكان قب��ل ذل��ك  اأق��ل م��ن 
يراج��ع كليت��ه لف��رتة طويل��ة دون اأن 

حت��ل م�سكلته. ه��ل يج��ب اأن ت�سل كل 
م�س��كالت الطالب ملعايل مدير اجلامعة 

ليحلها بنف�سه؟

• ال يزال الطالب والطالبات يطالبون 
برتكي��ب �سراف��ات للبن��ك ال��ذي تودع 
مكافاآتهم فيه داخل كلياتهم حتى يتم 

اال�ستفادة منها!

• ال ت��زال العناوي��ن الربيدية لطالبنا 
م�س��ي  رغ��م  موج��ودة  غ��ري  املبتعث��ني 
حوايل عام على طلب ت�سجيل عناوينهم 

عرب رابط خا�ص على موقع اجلامعة.

• ال ت��زال هناك مطالب��ة بجهة تتولى 
فعالي��ات اجلامعة ومنا�سباته��ا لتن�سيق 
مواعيدها, لتتوزع على اأيام خمتلفة وال 

يحدث تعار�ص اأو ت�سارب يف املواعيد.

• تعود البع�ص االت�سال يف وقت متاأخر 
لتغطي��ة فعالياته��م ومنا�سباتهم, واإذا 
مل يتمك��ن طاق��م ال�سحيف��ة )اآف��اق( 
عليه��ا  القائم��ني  يل��وم  تغطيته��ا,  م��ن 

بالتجاهل وعدم االهتمام. 

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

أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد
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كوب من �ل�ساي على �قع �لتح�سر لالمتحانات
يف حديقة �جلامعة
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