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تجاربهن الشخصية
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أخبار

الجامعة تطرح
208 وظائف في يوم 

المهنة بأمريكا
6

جهود لتهيئة األجواء المالئمة لالمتحانات
يوؤدي �ليوم  نحو  65 �ألف طالب وطالبة  
�خ��ت��ب��ار�ت نهاية �ل��ع��ام  �ل��در����س��ي 1434 
�مل��ر�ح��ل  خمتلف  على  م��وزع��ن   ،1435  ����
�لرئي�سي  م��ق��ر �جل��ام��ع��ة  �ل��در����س��ي��ة يف  
�ملنت�سرة مبحافظات  و�لفروع  بالقريقر، 

منطقة ع�سري. 
طالبا   57170 �أن  �ل��ت��ف��ا���س��ي��ل  ويف 
وط��ال��ب��ا ي��خ��و���س��ون �خ���ت���ب���ار�ت �مل��رح��ل��ة 
 4500 مقابل  »�لبكالوريو�س«  �جلامعية 
�لدبلوم، و 2800  طالبا وطالبة مبرحلة 
ط���ال���ب وط���ال���ب���ة يف �ل����در������س����ات �ل��ع��ل��ي��ا 
و�ل���دب���ل���وم ف����وق �جل���ام���ع���ي، ب��الإ���س��اف��ة 
ي��وؤدون  �ل��ذي��ن  �ل��ط��اب و�لطالبات  �إل��ى 
�خ��ت��ب��ار�ت��ه��م م���ن خ����ال ع���م���ادة خ��دم��ة 

�ملجتمع و�لتعليم �مل�ستمر.
وك���ان���ت �خ���ت���ب���ار�ت م�����و�د �لإع������د�د 
�لعام و�لعملي و�لنت�ساب �نطلقت �لأحد 

�ملا�سي، و��ستمرت خم�سة �أيام.
و�لت�سجيل  �لقبول  عميد  و�أو���س��ح 
�أن  �ل��دك��ت��ور �سعد ب��ن حممد ب��ن دع��ج��م 
�جل���ام���ع���ة ت�����س��ع��ى ج���اه���دة جل��ع��ل ف��رة 
�لخ���ت���ب���ار�ت �أك����ر ي�����س��ر� و���س��ه��ول��ة من 
�لختبار�ت،  مو�قع  د�ئ��رة  تو�سيع  خال 
�إليها  �لو�سول  مع �حلر�س على �سهولة 
�ملائمة  و�لأج���و�ء  �لر�حة  �سبل  وتوفري 

لامتحانات.
ك��اف��ة كليات  �أن  دع��ج��م  د.  و�أ���س��اف 
�جل��ام��ع��ة ق���د �ت���خ���ذت خ���ط���و�ت �إد�ري�����ة 
ل�����س��م��ان ���س��ري �لخ���ت���ب���ار�ت ع��ل��ى �ل��وج��ه 
�ملطلوب، وتاأمن �لقاعات مبا حتتاج �إليه 

من م�ستلزمات، وتهيئة للمناخ �ملائم.
و�����س����دد ب����ن دع���ج���م ع���ل���ى ����س���رورة 

طالب اإلعالم يزورون إذاعة وتلفزيون جدة
ن���ظ���م ق�������س���م �لإع����������ام و�لت���������س����ال 
م��وؤخ��ر�،  رحلة �سمت 20  باجلامعة، 
�لق�سم،  لزيارة  م��ن  وط��ال��ب��ة  طالبا 
حمطتي �لإذ�عة و�لتلفزيون يف جدة، 
وذل�����ك ���س��م��ن �ل���ر�م���ج �ل��ت��دري��ب��ي��ة 
�لق�سم  ي��ق��دم��ه��ا  �ل��ت��ي  و�لتطبيقية 
�لعمل  على  �لتعرف  بهدف  لطابه، 

�لإعامي عن قرب .
و���س��م��ل��ت  �ل���زي���ارة �أي�����س��ا مركز 
عكاظ  �سحيفتي  ومكاتب  �لبحوث  
و�مل���دي���ن���ة يف م��دي��ن��ة ج�����دة، و�ل��ت��ق��ى 
�لإع��ام��ي��ن،  بكبار  �ل��وف��د   خالها 
ممن م�سى لهم �أكر من20 عاما يف 

جمال �لإعام. 
منصور كويع

أكثر من 70  ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم النهائية
بطاقاتهم  و�لطالبات  �ل��ط��اب  �إح�سار 
�جل��ام��ع��ي��ة، يف �إ����ش���ارة �إل����ى �أن���ه���ا ���ش��رط 
�لختبار، كما حثهم على  لدخول  قاعة 
�البتعاد عن م�شببات �ل�شغوط �لنف�شية، 
د�عيا �إلى تنظيم �أوقات �ملذ�كرة و�لر�حة.

و�لطالبات  �ل��ط��اب  »بع�س  وق���ال 
ي�����س��ه��رون ف���رة �لخ��ت��ب��ار�ت ح��ت��ى وق��ت 
م��ت��اأخ��ر م��ن �ل��ل��ي��ل، وي��ح��اول��ون �مل��ذ�ك��رة 
�سيكونون  وب��ذل��ك  �ل�����س��ائ��ع،  �ل��وق��ت  يف 
�لتي  �مل��ادة  و��ستذكار  تعلم  عن  عاجزين 
�سلبيا  تاأثري�  يوؤثر  ما  �أيديهم، وهو  بن 
و�لياأ�س  بالكاآبة  في�سابون  على �سحتهم 
وي����ب����د�أ ل��دي��ه��م �ل�����س��ع��ور ب���اخل���وف من 

�لمتحانات وعدم �لثقة بقدر�تهم«.
م����ن ج���ه���ة �أخ��������رى ت���ف���ق���د وك��ي��ل 
�جلامعة لل�سوؤون �لتعليمية و�لأكادميية 
�لدكتور حممد بن علي �حل�سون، �سري 
�لختبار�ت يف عدد من كليات �جلامعة، 
ح���ي���ث حت�����دث م����ع ع�����دد م����ن �ل���ط���اب 
د�خل قاعات �لختبار، حاثا �إياهم على 
�لتح�سيل  �سبيل  يف  �جل��ه��د  م�ساعفة 
جولته  عقب  �حل�����س��ون  وق���ال  �لعلمي. 
تقومي  مرحلة  »�لخ��ت��ب��ار�ت  �لتفقدية 
لدى  �لعلمي  �لتح�سيل  ملعرفة  وقيا�س 
�ملوؤ�سر�ت  تكون  خالها  ومن  �لطالب، 
�إ�سافة  �لأه�����د�ف،  حتقيق  م��دى  ح��ول 
�ملتاحة  �لإمكانات  من  ��ستفادتهم  �إل��ى 
�ملر�فق  من  �جلامعة  توفره  مما  لهم؛ 
و�ملباين يف ظل توجيهات معايل مدير 
�لدكتور عبد�لرحمن  �لأ�ستاذ  �جلامعة 

بن حمد �لد�ود«.
محمد إبراهيم 

كلية  يف  ممثلة  �جلامعة  ��ست�سافت 
�لعلوم �لإن�سانية، 21 طالبا من معهد 
بجامعة  �ل���س��ت�����س��ر�ق��ي��ة،  �ل��در����س��ات 
رئي�س  ي��ر�ف��ق��ه��م  �ل��ن��م�����س��اوي��ة،  فيينا 
باملعهد  �لعربية  �للغة  �أ���ش��ت��اذ  �ل��وف��د 
و�أرب��ع��ة  بوخ�ستا،  ��ستيفان  �ل��دك��ت��ور 

من �أع�ساء هيئة �لتدري�س.
لكلية  و�سوله  ف��ور  �ل��وف��د  وز�ر 
�لأق�سام،  من  عدد�  �لإن�سانية  �لعلوم 
م��ن��ه��ا: ق�����ش��م �ل��ت��اري��خ، وق�����ش��م �للغة 
�ل��ع��رب��ي��ة، ك��م��ا ز�ر �مل��ك��ت��ب��ة �مل��رك��زي��ة 
ب��اجل��ام��ع��ة، و�ط���ل���ع  ع��ل��ى �أق�����س��ام��ه��ا 
وم���ا حت��وي��ه م��ن ك��ت��ب وخم��ط��وط��ات 

قدمية.
منصور كويع

الجامعة تستقبل وفدا طالبيا من النمسا
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�سهد �أمري منطقة ع�سري رئي�س جمل�س 
�ساحب  باملنطقة،  �ل�سياحية  �لتنمية 
خالد  ب��ن  في�سل  �لأم���ري  �مللكي  �ل�سمو 
لهيئة  �لعام  و�لرئي�س  �لعزيز  عبد  بن 
�مللكي  �ل�سمو  �ساحب  و�لآث��ار  �ل�سياحة 
�لأم�����ري ���س��ل��ط��ان ب���ن ���س��ل��م��ان ب���ن عبد 
�ل��ع��زي��ز، م���وؤخ���ر�، ح��ف��ل �لأه����ايل �ل��ذي 
�ملحافظة  مبقر  بي�سة  حمافظة  �أقامته 

عقب �شالة �ملغرب.
�سموه جامع  �فتتح  وفور و�سوله، 
�مللك خالد بن عبد �لعزيز يف �ملحافظة، 
و�أدى فيه �إلى جانب �لأمري �سلطان بن 
�شلمان، �شالتي �ملغرب و�لع�شاء جماعة 
حجر  �سموه  و���س��ع  ث��م  وم��ن  بامل�سجد، 
�سياحيا  مم���ول  ف��ن��دق  لأول  �لأ����س���ا����س 

مبحافظة بي�سة. كما د�سن �سموه �ملوقع 
�لإلكروين ملحافظة بي�سة.

وع����ق����ب ذل�����ك �ل���ت���ق���ى �لأم��������ري�ن 
ب���اأه���ايل �مل��ح��اف��ظ��ة و����س��ت��م��ع��ا �إل���ى ع��دد 
م���ن �ل��ك��ل��م��ات �ل��رح��ي��ب��ي��ة و�ل��ق�����س��ائ��د 
�سمو  كرم  كما  �ملنا�سبة،  بهذه  �ل�سعرية 
للم�ساريع  �ل��د�ع��م��ن  في�سل  �لأم����ري 

�لتنموية و�ل�سياحية يف �ملحافظة.
خالد  ب��ن  في�سل  �لأم����ري  ود���س��ن 
و�لأم������ري ���س��ل��ط��ان ب���ن ���س��ل��م��ان �أي�����س��ا، 
م��ه��رج��ان �ل��ب��ادي��ة، يف دورت����ه �ل��ث��ان��ي��ة، 
�ل��������ذي ي����ع����د م�����ن �أ�����س����خ����م �ل����ر�م����ج 

�ل�سياحية يف �ململكة.
وق����د �ب����ت����د�أ �لح���ت���ف���ال ب���ال���ق���ر�آن 
�ل����ك����رمي، ث����م ت����و�ل����ت �ل���ف���ق���ر�ت �ل��ت��ي 
حممد  بي�سة  مل��ح��اف��ظ  ك��ل��م��ة  ت�سمنت 
ب���ن ���س��ع��ود �مل��ت��ح��م��ي �أع������رب ف��ي��ه��ا عن 
�سكره ل�سيفي �حلفل وما يقدمانه من 
�ملحافظة،  يف  و�لتنمية  لل�سياحة  دع��م 
و����س��ف��ا م��ه��رج��ان �ل��ب��ادي��ة ب��اأن��ه �ل��ذي 
�حلا�سر،  بروعة  �ملا�سي  �أ�سالة  يربط 
وي��خ��ل��د �أجم����اد �أب���ن���اء حم��اف��ظ��ة بي�سة 
�لتي تعد بو�بة جند �إلى منطقة ع�سري، 
و�ل��دع��م  �مل��ب��ذول��ة  �جل��ه��ود  م�ستعر�سا 
�ل��ك��ب��ري م���ن ق��ب��ل ���س��م��و �أم�����ري ع�سري 
�ل��ذي  �مل��ه��رج��ان  لإجن���اح فعاليات ه��ذ� 
حقق بف�سل �هلل �ملاأمول منه يف ن�سخته 

�لأولى.
وعر رئي�س جمل�س �إد�رة �ل�سركة 
�ل���ر�ع���ي���ة ل��ل��م��ه��رج��ان، رج����ل �لأع���م���ال 
�أمري  م�سعد بن �سمار عن �سكره ل�سمو 
�ملنطقة و�لأمري �سلطان بن �سلمان على 
دعم  م��ن  ع�سري  يف  �ل�سياحة  تلقاه  م��ا 

برعاية أمير عسير
هيئة السياحة
تطلق مهرجان 
البادية في بيشة

كبري من قبلهما، م�سري� �إلى �أن رعاية 
���س��رك��ت��ه ل��ل��م��ه��رج��ان ج����زء م���ن و�ج���ب 
و�إ�سهام  �ل��وط��ن  �خل��ا���س جت��اه  �لقطاع 
�ل��ق��ط��اع  �أن ت��ق��دم��ه م��وؤ���س�����س��ات  ي��ج��ب 

�خلا�س مل�ساريع �ل�سياحة يف �ململكة.
ك��م��ا ق���دم �ل�����س��اع��ر ع��ب��د �ل��رح��م��ن 
ترحيبية  ق�سيدة  �ل�سهر�ين  بديع  بن 
بهذه �ملنا�سبة نالت ��ستح�سان �حل�سور، 
ت��اه��ا ق�����س��ي��دة ل��ل�����س��اع��ري��ن ���س��ع��د بن 
قدمها  �لأكلبي  وعلي  �لأكلبي  ج��دلن 

�ملن�سد حممد بن فر�ج �لأكلبي. 
و����س���م���ن ف����ق����ر�ت �حل���ف���ل �أي�������س���ا، 
وع��دد من  �ل�سعبية  بي�سة  فرقة  قدمت 
�أوب��ري��ت«  و�لأط���ف���ال  �ل�����س��ب��اب  �ملمثلن 
�مل��ن��ج��ل و�ل���ق���ل���م« �ل�����ذي ك��ت��ب ك��ل��م��ات��ه 
�ل�����س��اع��ر م�����س��اع��د �ل��ب��ي�����س��ي و����س��ت��م��ل 
��ستح�سان  ن��ال��ت  �إب��د�ع��ي��ة  ف��ق��ر�ت  على 
�لذي  �لكبري  �لتطور  عك�ست  �حل�سور 
�سهدته �ململكة عموما وحمافظة بي�سة 

خ�سو�سا خال �ل�سنو�ت �ملا�سية.
ويف خ��ت��ام �لأم�����س��ي��ة، ك��رم �ساحب 
خالد  ب��ن  في�سل  �لأم���ري  �مللكي  �ل�سمو 
و�لر�عية  و�ل��د�ع��م��ة  �مل�ساركة  �جل��ه��ات 

للمنا�سبة.
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال ���س��اح��ب �ل�����س��م��و 
�مل��ل��ك��ي �لأم����ري ���س��ل��ط��ان ب��ن ���س��ل��م��ان �إن 
حمافظة بي�سة من �ملحافظات �جلميلة 
�ل���ت���ي مت��ت��ل��ك �مل����ق����وم����ات �ل�����س��ي��اح��ي��ة 
�جل����ذ�ب����ة، و�����س���ف���ا م���ه���رج���ان �ل��ب��ادي��ة 
باأحد �أهم �مل�ساريع �ل�سياحية �ملميزة يف 
�لأمري  بتوجيهات  �أن��ه  م�سيفا  �ململكة، 
م�شمى  تغيري  �شيتم  خ��ال��د  ب��ن  في�شل 
�مل��ه��رج��ان م���ن م��ه��رج��ان �ل��ب��ادي��ة �إل���ى 

خ�سو�سا  ���س��م��ول،  �أك���ر  ي��ك��ون  م�سمى 
�لأ����س���ال���ة  ب����ن  ي��ج��م��ع  �مل���ه���رج���ان  �أن 

و�حل�سارة.
و�أ����س���اف »ع�����س��ري ه��ي �إح����دى �أه��م 
ون�سعى  �ململكة،  يف  �ل�سياحية  �لوجهات 
فيها  �ل�����س��ي��اح��ة  ت���ك���ون  �أن  �هلل  ب������اإذن 
م�����س��ت��د�م��ة ط���و�ل �ل��ع��ام م��ن خ���ال ما 
وم�ساريعها  للمنطقة  لتقدميه  ن�سعى 
�ل�����س��ي��اح��ي��ة م���ن �ل���دع���م و�ل��ت��م��وي��ل، ل 
كبري  �سياحي  باإقبال  �أنها حتظى  �سيما 
من خال �لأرق��ام �لكبرية �لتي ت�سجل 

كل عام«.
»بتوجيهات  ق��ائ��ا  �سموه  و�أردف 
���س��م��و ���س��ي��دي �لأم����ري ���س��ل��م��ان ب��ن عبد 
�هلل، مت  ي��ح��ف��ظ��ه  �ل��ع��ه��د  �ل��ع��زي��ز ويل 
�ملنطقة  لأم��ان��ة  �ل�سايرة  جبل  ت�سليم 
لإدر�ج��������ه ���س��م��ن �مل�����س��اري��ع �ل��ت��ن��م��وي��ة 
و�ل�����س��ي��اح��ي��ة و�ل����س���ت���ف���ادة م��ن��ه ك��اأح��د 

مقومات بي�سة �ل�سياحية« .
لل�سياحة  م��ك��ت��ب  �ف��ت��ت��اح  و�ع��ت��ر 
مب��ح��اف��ظ��ة ب��ي�����س��ة �أح������د �أه������م رو�ف�����د 
دع���م �ل�����س��ي��اح��ة يف �مل��ن��ط��ق��ة، وق����ال �إن��ه 
�سي�سارك بفاعلة يف ر�سم خطط �لتنمية 
�ل�سياحة بالتعاون مع �جلهات �ملعنية يف 

�ملحافظة.
�لتنفيذي  �ملدير  �أو�سح  من جهته 
مل��ه��رج��ان �ل��ب��ادي��ة حم��م��د �ل��ط��ف��ي��ل �أن 
وي�ستمل  �أي���ام  ت�سعة  ي�ستمر  �مل��ه��رج��ان 
ع��ل��ى �ل��ع��دي��د م���ن �مل��ن��ا���س��ط �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
�ليدوية  و�حل��رف  �لر�ثية  و�جلل�سات 
�إلى  بالإ�سافة  و�لإب��ل،  وعرو�س �خليل 
�لقرية �ل�سعبية، وزيار�ت منظمة لأهم 

معامل حمافظة بي�سة.
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�إميانا من جامعة �مللك خالد باأهمية �ل�سر�كة �حلقيقية يف ق�سايا وهموم 
و�الإ���ش��اع��ة:  »�الإع����الم  ع��ن  دويل  م��وؤمت��ر  تنظيم  �ق���ر�ح  فقد مت  �ملجتمع، 

�ملخاطر �ملجتمعية و�سبل �ملو�جهة«.
ون�سمعه  ن��ر�ه  �لقناعة لدى �جلامعة من خال ما  تولدت هذه  وقد 
ونقر�أه من �إ�ساعات تنت�سر عر �ت�سال �سخ�سي وعر و�سائل �لإعام وعر 
يف  فقط  لي�س  كثري�  منت�سرة  ظاهرة  وه��ي  �لجتماعي،  �لتو��سل  �سبكات 
بادنا ولكن يف كثري من جمتمعات �لعامل. وهذ� ما حتم علينا يف �جلامعة 

�لعمل لتنظيم هذ� �ملوؤمتر، يف ذي �لقعدة �لقادم مب�سيئة �هلل تعالى.
ل��ت��ت��ن��وع م�����س��ارك��ات �لباحثن  �مل���وؤمت���ر دول���ي���ا،  ي��ك��ون  �أن  وق���د ق��ررن��ا 
�لعامل،  �لأخ��رى يف  و�ملجتمعات  �ل��دول  ولن�ستفيد من جت��ارب  و�ملخت�سن 
وقد لحظنا �أهمية مو�سوع �ملوؤمتر من خال طلبات �مل�ساركة �لتي و�سلت 
�لعلمية، حيث و�سل حو�يل ثاثمائة طلب م�ساركة معظمها  �للجنة  �إلى 

من خارج �ململكة، وهذ� يعطي �أهمية علمية وعملية كبرية للموؤمتر. 
 و�ستفرز �للجنة �لعلمية، هذه �لطلبات لتنتقي �لأف�سل من بن هذه 
هيئة  �أع�ساء  من  �لد�خلية  بامل�ساركات  ترحب  �جلامعة  �أن  كما  �مل�ساركات. 
يف  �لتنفيذية  �لأج��ه��زة  يف  و�ملخت�سن  �ل�سعودية  �جلامعات  يف  �لتدري�س 

�لدولة حيث يكت�سبون خرة حقيقية يف مو�جهة �لإ�ساعات.
وبخ�سو�س م�ساركة �ملوؤ�س�سات �لر�سمية يف �ململكة يف هذ� �ملوؤمتر �ملهم، 
ف�سيتم تخ�سي�س جل�سة مفتوحة ت�سارك فيها عدد من �لأجهزة �لتنفيذية 
يف  و�لت�سالية  �لإعامية  جتاربها  تعك�س  عمل  �أور�ق  بتقدمي  �ل��دول��ة  يف 

�أجهزتها ملو�جهة �لإ�ساعات، وكيفية �لتعامل معها.
ومت �ختيار عدد من هذه �لأجهزة للم�ساركة بتجاربها يف ظل �حل�سور 
�لدويل يف �ملوؤمتر، �إميانا باأهمية هذه �خلر�ت على �ل�سعيد �لوطني، ومبا 
�ملو�جهة لهذه  �لأ�ساليب و�لتقنيات يف �سبل  يحقق نقا�سا علميا يطور من 
�لدر��سات  بطاب  �جلامعة  �هتمامات  �إط��ار  يف  �ملوؤمتر،  �أن  كما  �لإ�ساعات. 
�لعليا، �سيخ�س�س جل�سة مل�ساركات عدد من طاب وطالبات �لدر��سات �لعليا 
يف �لإع��ام يف �ململكة ويف بع�س �لدول �لأخ��رى، يف تقدمي �أور�ق علمية يف 
و�مل��ه��ار�ت  �لتخ�س�سية  �مل��ع��ارف  تطوير  ه��دف  يحقق  مبا  �مل��وؤمت��ر  مو�سوع 

�لبحثية لدى طاب �لدر��سات �لعليا يف �جلامعات �ل�سعودية.
�إلى �هتمامات بحثية يف �جلامعات  �ملوؤمتر يقود  �أن مثل هذ�  ولرمبا 
�ل�سعودية  �لعليا يف �جلامعات  �لدر��سات  �ل�سعودية ولدى طاب وطالبات 

لتناول هذ� �ملو�سوع ودر��سته وبحثه يف بحوث ور�سائل علمية.
و�لبحث  �ل�����س��وء  �مل��وؤمت��ر  ي�سلط  �أن  �إل���ى  �جل��ام��ع��ة  يف  نحن  ونتطلع 
و�لتق�سي على ظاهرة �نت�سار �لإ�ساعات و�لتعريف ب�سلبياتها على �ملجتمع 
و�لدولة، ودور موؤ�س�سات �لأ�سرة و�لربية و�لتعليم و�لإع��ام يف �حلد من 

�نت�سار هذه �لإ�ساعات يف جمتمعنا.
�إل��ي��ه م��ن خ��ال ه��ذ� �حل�سد  �ل���ذي ن�سعى  �ل��ه��دف �لرئي�س  ه��ذ� ه��و 

�لعلمي �لكبري �لذي ننتظره يف هذ� �ملوؤمتر �لدويل.

رؤية

اإلعالم واإلشاعة

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود
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زار  معالي مدير الجامعة األستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة عسير،  
الشيخ محمد البشري، لالطمئنان على صحته إثر العارض الصحي  الذي ألم به، متمنيا له الصحة والعافية. ومن جهته، أعرب الشيخ 

البشري عن شكره وتقديره لمعالي مدير الجامعة على الزيارة، سائال اهلل العلي القدير أن ال يريه  مكروها.

مدير الجامعة 
يطمئن على 
صحة البشري

علي آل سعيد

�ع��ت��م��د م��ع��ايل م��دي��ر �جل��ام��ع��ة �لأ���س��ت��اذ 
�ل��د�ود،  حمد  بن  عبد�لرحمن  �لدكتور 
حم�����س��ر ت��رق��ي��ة 93 م��وظ��ف��ا وم��وظ��ف��ة 
يف �جل��ام��ع��ة م��ن �مل��رت��ب��ة �لأول����ى وحتى 

�لعا�سرة.
وهناأ �لد�ود جميع �ملرقن وحثهم 
على بذل �ملزيد من �لعطاء و�أد�ء �لأمانة 
على �أكمل وجه، متمنيا �أن تكون �لرقية 
ع��ون��ا ل��ه��م يف ت��ق��دمي �مل���زي���د م���ن �جل��د 

و�لجتهاد يف �أعمالهم.
�شعد  م��ن:  ك��ال  �ل��رق��ي��ات  و�شملت 
�هلل  عبد  �سالح  �ل�سهر�ين،  م�سبب  علي 
جها�س،  �آل  �هلل  ع��ب��د  ع��ل��ي  �ل��ق��ح��ط��اين، 
�ح��م��د حم��م��د �ل��رزي��ن��ي، ع��ب��د �هلل علي 
�ل�����س��ه��ري، �سعيد  ق��ا���س��م، ع��ث��م��ان ع��ل��ي 
م�����س��ب��ب �ب����و م������درة، �ب���ر�ه���ي���م ع��ب��د�هلل 
م�����س��ع��ود،  �آل  �هلل  ع��ب��د  ب����در  م���رع���ي،  �ل 
ع����ام����ر ع���ل���ي �خل��������ريي، �ح����م����د ق��ف��ي��ل��ي 
ع�����س��ريي، �مي���ن حم��م��د �ل��ت��ي��ه��اين، علي 
جخر�ن،  �آل  حممد  �سعد  مثيب،  حممد 
م�����س��ب��ب ���س��ع��ي��د �ل��ق��ح��ط��اين، ع��ل��ي عبد 
�لقحطاين،  فار�س  �أحمد  �ل�سهري،  �هلل 
حممد  ع��ل��ي  ت��رك��ي،  �ل  �سع�سوع  حم��م��د 
�ل��ق�����س��ريي، ���س��ل��ي��م��ان �ح���م���د �ل���ب���ارق���ي، 
ع��ب��د�ل��رح��م��ن ع��ل��ي �ل���ق���ح���ط���اين، عبد 
�آل  �حمد  من�سور  �لكامتي،  علي  �لعزيز 
�سهفان، يزيد عبد �هلل علي، عبد �لباري 
�آل  �سليمان  ن��اي��ف  �هلل،  ع��ب��د  �آل  حم��م��د 
هادي، علي حممد ع�سريي، ماجد �أحمد 
خالد  م�سرع،  �آل  �سامل  �سعد  �لأ���س��م��ري، 
�لقحطاين،  حممد  علي  ع��اي،  حممد 
فايز  عبد�هلل  مرعي،  �آل  �سعيد  �هلل  عبد 
�ل�سهري، عبد�هلل ثابت �ل�سهري، مرزوق 
ع����ب����د�هلل �ل�������س���وي���ل���ع، ع����ب����د�هلل حم��م��د 
�جل����ب����ريي، ع����ب����د�هلل حم���م���د ع�����س��ريي، 
ج��م��ال يحيى �جل���اب���ري، �حل�����س��ن يحي 
�ل�����س��ه��ر�ين، يحيى  ع��ل��ي ح�سن  ح�����س��ان، 
حممد كناين، �بر�هيم مهدي خ�سريي، 
حممد  �سعد  ع�سريي،  ج��اب��ري  �ب��ر�ه��ي��م 
�حلارثي،  جاري  عبد�خلالق  �سعان،  �ل 
ف��ه��د  �����س����رمي،  �آل  ع���ب���د�ل���ع���زي���ز حم���م���د 

�آل �لفقيه،  �أحمد علي  �آل خ�سب،  حممد 
ع��ب��د�هلل حممد �لأح��م��ري، رج��اء �سعيد 
�ل�سهر�ين، عبد�هلل ح�سن �لفيفي، يحي 
�أحمد  عبد�لرحمن  �ل�����س��ه��ر�ين،  حممد 
�ل���ع�������س���ريي، ع���ب���د�هلل حم��م��د ع�����س��ريي، 
�سعيد  ع��و���س  �ل�����س��ه��ري،  ن��اي��ف عبد �هلل 
�لقحطاين،  حممد  �هلل  عبد  ظ��اه��ر،  �آل 
حممد  ي��و���س��ف  �ل�����س��ب��ايل،  �سعيد  �ح��م��د 
�ل����رف����اع����ي، ع���ل���ي حم���م���د �ل��ق��ح��ط��اين، 
م�سفر  �ساحلة  �ل�سماخي،  قا�سم  زه��ر�ء 

ترقية 93 موظفا وموظفة بالجامعة

�ل�سهر�ين،  عائ�س  ع��ون  منية،  �آل  علي 
عبد�لعظيم  مو�سى،  �آل  �هلل  عبد  مبارك 
فار�س،  حممد  علي  �إ�سماعيل،  �آل  ح�سن 
�ل  حممد  �سعد  ح�سن،  �ل  حممد  قا�سم 
عطاف، مرعي علي �لأحمري، علي عبده 
علي  ع�����س��ريي،  ���س��ال��ح  �سليمان  ع���ل���و�ن، 
�إبر�هيم غماري، �حمد حممد �آل حماج، 
ت��رك��ي ع��ب��د�هلل �ل ظ��ف��ر�ن، ح�سن علي 
�ل��ع�����س��ريي، حم��م��د �ح��م��د ع��ب��د �خل��ال��ق، 
�أح���م���د  حم���م���د ع���ب���د �هلل �ل��ع�����س��ا���س��ي، 

�ل��ق��ح��ط��اين،  �سعيد  ن��ادي��ة  �ل��ق��ح��ط��اين، 
خ��ريي��ة حم��م��د م��ت��ع��ب، ن���و�ل ح�سن �آل 
فوزيه  طالع،  �آل  عاي�س  �ساحلة  ظاهر، 
حامد �ل�سهري، منرية عبد�هلل �ل جديع، 
بدرية حممد �لع�سا�سي، حليمة عائ�س 
�لقحطاين،  ن��ا���س��ر  عائ�سة  ح��ل��ب��وب،  �ل 
حممد  جميلة  طالع،  �ل  حممد  فاطمة 
زرعة  ع�سريي،  �بر�هيم  فاطمة  خد��س، 
حممد  ح�سن  ل��ول��ة  �لقحطاين،  حممد 

�أحمد، نورة عامر �آل زقاف.

عمادة شؤون المكتبات
تطلق تطبيقات الجوال لـ »أندر ويد«

لتلبية  �لذكية  ب�الأجهزة  �خلا�س  تطبيقها  باجلامعة  �ملكتبات  ���س��وؤون  عمادة  �أطلقت 
�لتعريف بخدمات  �لتطبيق يف  �لتدري�س، و�سي�ساهم  و�أع�ساء هيئة  �حتياجات �لطلبة 
�لعمادة وتوفري �إمكانية �لبحث يف �لفهر�س �لآيل ويف �ملكتبة �لرقمية �ل�سعودية و�لرد 
و�لتطبيق متاح حاليا  ب�سكل مبا�سر.  �لعمادة  و�لتو��سل مع عميد  �ل�ستف�سار�ت  على 
على نظام »�أندرويد« و�سيتاح قريبا على »�أبل �ستور« وفق نظام »�أب��ل«. وميكن حتميل 

http://cutt.us/DeanshipofLibraries_app :لتطبيق عرب �لر�بط�
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محمد إبراهيم

�ل��ط��ب��ي��ة  �خل����دم����ات  �إد�رة  �إن���ت���ق���ل���ت 
بحي  �ل��ق��دمي  مقرها  م��ن  باجلامعة 
�ل�����س��ام��ر �إل����ى م��ب��ن��اه��ا �جل��دي��د �سرق 

م�ست�سفى ع�سري �ملركزي.
وت�����س��ع��ى �جل���ام���ع���ة �إل�����ى ت��ق��دمي 
�خل����دم����ات �ل��ط��ب��ي��ة �ل���ر�ق���ي���ة ل��ك��اف��ة 
�ملر�جعن  ت�ستقبل  من�سوبيها،حيث 

وت�����س��ع��ى �خل���دم���ات �ل��ط��ب��ي��ة �إل��ى 
�فتتاح عياد�ت يف جميع كليات �لبنات 
من�سوبات  ل��ك��اف��ة  �خل��دم��ات  ل��ت��ق��دمي 

�لكلية.
ك��ل ع��ي��ادة، �سيدلية،  وي��وج��د يف 
وق�سم مللفات �ملر�جعن يت�سم بال�سرية 

و�لتنظيم.
وجدير بالذكر �أن �إد�رة �خلدمات 
�لطبية يف �جلامعة تقوم بالتن�سيق مع 

»الخدمات الطبية« إلى مبناها الجديد
م���ن �ل�����س��اع��ة �ل��ث��ام��ن��ة ���س��ب��اح��ا �إل���ى 
طبيب  بها  وي��وج��د  م�ساء،  �خلام�سة 

عام خال فرة �لدو�م �لر�سمي.
فت�ستقبل  �لنف�سية  �لعياد�ت  �أما 
�ملر�جعن، يوما و�حد� كل �أ�سبوعن.

ومت �ف��ت��ت��اح ع���ي���اد�ت ي��وم��ي��ة يف 
كلية �ل�سريعة و�أ�سول �لدين  باملدينة 
�سباحا  �لثامنة  من  تعمل  �جلامعية 

وحتى �لثانية بعد �لظهر.

لتنظيم  �ملحلية  �مل�ست�سفيات  خمتلف 
�إطار  �ل�سجات �ل�سحية، يف  وتوحيد 
و�ل�سحية  �لطبية  �خل��دم��ات  تطوير 

�ملقدمة ملن�سوبي �جلامعة.
وي���ت���م حت���وي���ل �مل���ر����س���ى �ل���ذي���ن 
�لعاج  �إل��ى  �ل�سحية  حالتهم  حتتاج 
�أو  �مل��ت��خ�����س�����س��ة،  �مل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  يف 
باأحد  �ملعنية  �لأق�سام  �إل��ى  �جل��ر�ح��ة، 

�مل�ست�سفيات.

»شؤون الطالب« تتبنى مشروعا 
لتدوير األوراق

 
�أجل  من  �لأور�ق  تدوير  �سركات  �إح��دى  مع  �لطاب  �سوؤون  عمادة  �تفقت 
يف  وخا�سة  �لطاب  قبل  من  و�إهماله  �ل��ورق  ��ستنز�ف  مل�سكلة  حل  �إي��ج��اد 
�لدر��سية  للمذكر�ت  ع�سو�ئي  رمي  من  ي�ساحبها  وما  �لختبار�ت،  مو�سم 

و�مللخ�سات بعد �لنتهاء منها.
و�أكدت م�سادر من �لعمادة �أن �لق�ساء على ظاهرة �لرمي �لع�سو�ئي 
بالنفع  و�جل��ام��ع��ة  �ملجتمع  على  يعود  �أن  �ساأنه  م��ن  و�لأور�ق،  للمذكر�ت 

و�لفائدة.
وقامت �لعمادة بتوفري )15( حاوية �أور�ق مت توزيعها على كافة كليات 
�أمام مدخل   �إلى �يجاد حاوية مركزية  �إ�سافة  �ملدينة �جلامعية بالقريقر، 
) 9 ( باملبنى ) ج (، وهي مرحلة �أولى من م�سروع تدوير �لورق، �لذي ياأتي 
حر�سا من �جلامعة على �حلفاظ على �ملذكر�ت و�لأور�ق �لتي حتتوي على 
جامعية  بيئة  على  �حلفاظ  لهدف   حتقيقا  ياأتي  كما  و�آي��ات��ه،  �هلل  �أ�سماء 

نظيفة وح�سارية. 
عبد العزيز رديف 

إذاعة وتلفزيون جدة
تستقبل طالب اإلعالم

طالبا   20 �سمت  رحلة  م��وؤخ��ر�،  باجلامعة،  و�لت�سال  �لإع���ام  ق�سم  نظم 
وذلك  ج��دة،  يف  و�لتلفزيون  �لإذ�ع��ة  حمطتي  �لق�سم،  لزيارة  من  وطالبة 
�سمن �لر�مج �لتدريبية و�لتطبيقية �لتي يقدمها �لق�سم لطابه، بهدف 

�لتعرف على �لعمل �لإعامي عن قرب .
و�سملت �لزيارة �أي�سا مركز �لبحوث ومكاتب �سحيفتي عكاظ و�ملدينة 
يف مدينة جدة،  و�لتقى خالها �لوفد  بكبار �لإعامين، ممن م�سى لهم 

�أكر من20 عاما يف جمال �لإعام.
�ل���زي���ارة �سمت  �أن  ���س��اع��د  ���س��اع��د  �مل��ح��ا���س��ر بق�سم �لإع�����ام  و�أو����س���ح 
هيئة  �أع�����س��اء  م��ن  برفقة ثاثة  �لطالبات  م��ن  وع���دد� مماثا  ط��اب   10
�لإذ�ع��ة،  �لتقنية يف  ��ستخد�مات  �أهم  �لتعرف على  �إلى  �لتدري�س، وهدفت 

و�لتلفزيون، و�أ�س�س �لعمل �لتلفزيوين، و�لتعامل مع �ل�سيف و�لكامري�.
ال  وح��ده  �لنظري  و�لتعليم  بالتلقي  �ل��ط��الب  »�رت��ب��اط  �شاعد  وق��ال 
يكفي يف هذ� �ملجال. لبد من �إقامة حلقات تدريب خال فرة �لدر��سة« ، 
�أن  �ساأنه  طويلة، من  خ��رة  لهم  باإعامين  �لطاب  �حتكاك  �أن  و�أ���س��اف 

يعود عليهم بالفائدة.
منصور كويع 
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منصور كويع
 

بكلية  ����س��ت�����س��اف��ت �جل��ام��ع��ة مم��ث��ل��ة 
�لعلوم �لإن�سانية، 21 طالبا من معهد 
بجامعة  �ل���س��ت�����س��ر�ق��ي��ة،  �ل���در�����س���ات 
رئي�س  ي��ر�ف��ق��ه��م  �ل��ن��م�����س��اوي��ة،  فيينا 
باملعهد  �لعربية  �للغة  �أ���ش��ت��اذ  �ل��وف��د 
�لدكتور ��ستيفان بوخ�ستا، و�أربعة من 

�أع�ساء هيئة �لتدري�س.
لكلية  ف��ور و���س��ول��ه  �ل��وف��د  وز�ر 
�لأق�سام،  من  ع��دد�  �لإن�سانية  �لعلوم 
م��ن��ه��ا: ق�����ش��م �ل��ت��اري��خ، وق�����ش��م �للغة 
�ل��ع��رب��ي��ة، ك��م��ا ز�ر �مل��ك��ت��ب��ة �مل��رك��زي��ة 
�أق�سامها وما  باجلامعة، و�طلع  على 
حتويه من كتب وخمطوطات قدمية.   
و�أو�سح رئي�س �لوفد �لنم�ساوي، 
�أن �ل����زي����ارة ت���اأت���ي ل��ت��اأ���س��ي��ل م��ف��ه��وم 
�ملنتمني  �لعربية لدى �لطالب  �للغة 
وق����ال« جامعتنا  �مل��اج�����س��ت��ري،  مل��رح��ل��ة 
قررنا  ل��ذل��ك  �ل��ع��رب��ي��ة،  باللغة  تهتم 
�مللك خالد، و�ل�ستفادة  زيارة جامعة 
من �إمكانياتها �ل�سخمة، خا�سة يف ما 

يتعلق باللغة �لعربية«.
و�أ�����س����اف »ن��ب��ح��ث �أي�����س��ا خ��ال 
زي����ارت����ن����ا �ل���ت���ع���رف ع���ل���ى �ل��ل��ه��ج��ات 
�ل�سعبي �خلا�س  و�مل��وروث  �جلنوبية، 
�إلى �كت�ساف �ملباين  �إ�سافة  باملنطقة، 
ب��اأب��ن��اء  �خل��ا���س��ة  �ل�سعبية  و�لأل���ع���اب 

�جلنوب«.  
و�ختتم �لوفد جولته يف �ملنطقة 
بزيارة  �لنادي �لأدبي باأبها، ومتحف 
ع�سري �لوطني، وقرية �ملفتاحة  باأبها، 

و�سوق �لثاثاء، وقرية رجال �أملع.

طالب معهد الدراسات االستشراقية
بالنمسا يزورون الجامعة

مستشار 
التعليم 
العالي  
يزور كلية 
الحاسب

احمد البهيشي

����س��ت�����س��اف��ت ك��ل��ي��ة ع���ل���وم �حل��ا���س��ب 
�مل�����س��ت�����س��ار ب������وز�رة �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل��ع��ايل، 
عميد كلية علوم �حلا�سب و�ملعلومات 
�لأ�ستاذ  �سابقا،  �سعود  �مللك  بجامعة 
�لدكتور ح�سام رم�سان، وذلك �سمن 
وتوثيق  �لتطويرية  للكلية  �خلطة 
�لأكادميي  �ملجال  يف  �لتعاون  رو�ب��ط 
و�لإد�ري ، ونقل �لتجارب و�خلر�ت. 
�ل�ست�سافة  برنامج  �سمل  وق��د 
زي�������ارة م���ع���ر����س م�������س���اري���ع �ل��ت��خ��رج 
من  �لكلية  م��ر�ف��ق  وك��ذل��ك  للطلبة، 

معامل وجتهيز�ت. 



أخبار الجامعة

الجامعة تطرح 208 وظائف في يوم المهنة بأمريكا
محمد إبراهيم

عبدالعزيز رديف

يف  �ل�سبت،  �أم�س  �جلامعة،  �ساركت 
»م��ع��ر���س ي���وم �مل��ه��ن��ة« �ل����ذي ي��اأت��ي 
م�����س��اح��ب��ا حل��ف��ل ت��خ��ري��ج �ل��دف��ع��ة 
�ل�سابعة من برنامج خادم �حلرمن 
�ل�����س��ري��ف��ن ل��اب��ت��ع��اث �خل���ارج���ي 
ذه��ب��ي��ا.  ر�ع���ي���ا  ب�سفتها  ب��اأم��ري��ك��ا، 
وي�����س��ت��م��ر �مل���ع���ر����س ح��ت��ى ي����وم غد 

�لثنن.
�مل����ع����ر�����س  يف  ��������س�������ارك  ك�����م�����ا 
�ل����ذي ت��ن��ظ��م��ه �مل��ل��ح��ق��ي��ة �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
�ل�����س��ع��ودي��ة ب��اأم��ري��ك��ا ���س��ن��وي��ا،  ع��دد 
و�خلا�سة،  �حلكومية  �جل��ه��ات  م��ن 
مثل �لوز�ر�ت و�جلامعات و�لهيئات 
و�ل�����ك�����ل�����ي�����ات وم�������ر�ك�������ز �ل����ب����ح����وث 
و�ل��ب��ن��وك،  و�ل�����س��رك��ات  �ملتخ�س�سة 
��ستقطاب  �مل��ه��ن��ة  ي���وم  وي�����س��ت��ه��دف 
خ���ري���ج���ي ك���اف���ة م����ر�ح����ل �ل��ت��ع��ل��ي��م 
و�ملاج�شتري  �لبكالوريو�س  �لعايل: 

و�لدكتور�ه .
�جلامعة  مدير  معايل  و�أو�سح 
بن  �لرحمن  عبد  �لدكتور  �لأ�ستاذ 
�أن �جل��ام��ع��ة ت��ط��رح  �ل������د�ود  ح��م��د 
يف �ملعر�س  )208(  وظ��ائ��ف،  منها 
م�����س��اع��د  �أ����س���ت���اذ  وظ���ي���ف���ة    )158(
يف   ومعيد  حما�سر  ل��درج��ة  و)50( 

�ل�سريفن  �حلرمن  خل��ادم  �ل�سكر 
�مل���ل���ك ع��ب��د �هلل ب���ن ع��ب��د �ل��ع��زي��ز،  
ويل  ويل  و�سمو  �لعهد،  ويل  و�سمو 
– يحفظهم �هلل -  على ما  �لعهد  
ق��دم��وه لأب��ن��ائ��ه��م ط��اب وطالبات 
�ل��ت��ع��ل��ي��م �ل��ع��ايل م��ن دع���م ل��ر�م��ج 
��ستوعبت  �لتي  �خلارجي،  �لبتعاث 
�أع��������د�د� ك���ب���رية م���ن �أب����ن����اء وب��ن��ات 
بعودتهم  �سي�سهمون  �لذين  �لوطن 

يف رقي وتقدم �لوطن.
�لتعليم  وزي��ر  معايل  �سكر  كما 
�لتعليم  وزي��ر  نائب  ومعايل  �لعايل 
�ل����وز�رة من  �ل��ع��ايل على م��ا تبذله 
على  وحتفيزهم  للمبتعثن  متابعة 
�أف�����س��ل م�ستويات �لإجن���از  ت��ق��دمي  

�ملتوقع منهم.
م������ن ج����ه����ت����ه �م������ت������دح وك���ي���ل 
�جل���ام���ع���ة رئ��ي�����س �ل���وف���د �مل�����س��ارك 
�لأ������س�����ت�����اذ �ل�����دك�����ت�����ور م����رع����ي ب��ن 
ح�سن �ل��ق��ح��ط��اين  ب��رن��ام��ج خ��ادم 
�حل���رم���ن �ل�����س��ري��ف��ن ل��اب��ت��ع��اث 
�خلارجي، موؤكد� �أنه ي�سهم يف  دفع 
نحو  ق��دم��ا  للم�سي  �ل��وط��ن  �أب���ن���اء 
�أن�����س��ي من  �ل��ت��ي  حتقيق �لأه�����د�ف 
خمتلف  يف  �ململكة  وتطوير  �أجلها، 

�ملجالت.  
وع��ن ي��وم �لتخرج، ق��ال » تاأتي 
منا�سبة تخريج �لدفعة �ل�سابعة من 

�لعام  يف  �لهند�سة  كلية  ��ستقطبت 
�ملا�سي من خال �لرنامج �أ�ساتذة 
م�ساعدين حا�سلن على �لدكتور�ه 
يف �مل����ج����الت �ل��ه��ن��د���س��ي��ة �مل��ه��م��ة، 
ولز�لت �لكلية تبحث عن مثل هذه 

�لكفاء�ت �ملتميزة«.
وقال »بهذ� نوؤكد على �جلامعة 
��ستقطاب  ���س��رورة  �مل��ه��ن��ة  ي���وم  ويف 
جميع  يف  �مل��ت��م��ي��زي��ن  �خل���ري���ج���ن 

�ملجالت«.
ك������ذل������ك، ق��������ال ع���م���ي���د ك��ل��ي��ة 
ع��ب��د�هلل  �ل��دك��ت��ور  �لآيل  �حل��ا���س��ب 
ب����ن ع���ل���ي �ل����رب����اع »ب����د�ي����ة ن���ب���ارك 
جلميع �خلريجن و�خلريجات من 
�ل�سريفن  �حلرمن  خ��ادم  برنامج 
ب����ال����ولي����ات �مل���ت���ح���دة �لأم���ري���ك���ي���ة 
ل��ه��ذ� �ل���ع���ام. وه����ذه �لأع������د�د �ل��ت��ي 
ن��ر�ه��ا �ل��ي��وم ثمرة م��ن ث��م��ر�ت هذ� 
�ل���رن���ام���ج �ل������ذي �أط���ل���ق���ه ودع���م���ه 
حفظه  �ل�سريفن  �حل��رم��ن  خ���ادم 
موؤهلة  ك���و�در  لتخريج  ورع���اه  �هلل 
�لبناء  م�سرية  ل�ستكمال  ومتميزة 

و�لتنمية لهذ� �لوطن �لغايل«.
لهوؤلء  �لعمل  »فر�س  و�أ�ساف 
�خل���ري���ج���ن و�خل����ري����ج����ات ك��ب��رية 
ج���د� ���س��و�ء ب��ال��ق��ط��اع �حل��ك��وم��ي �أم 
�خل���ا����س، و�جل���ام���ع���ات �ل�����س��ع��ودي��ة 
ما�سة  بحاجة  �لتحديد  وج��ه  على 

ذل��ك  يف  مب��ا  �لب��ت��ع��اث  تخ�س�سات 
و�لعلوم  �ل�شحية  �لطبية/  �لعلوم 
و�لعلوم  �حلا�سب  وعلوم  �لهند�سية 
�لأ����س���ا����س���ي���ة و�ل����ع����ل����وم �ل��ق��ان��ون��ي��ة 

و�الإد�رية و�للغات. 
�ملعر�س  ه��ذ�  �أن  �ل����د�ود  وذك���ر 
يعد موؤ�سر� لهتمام �لدولة بتوفري 
�أف�سل �لفر�س �لوظيفية للكفاء�ت 
تاأهيا  و�مل��وؤه��ل��ة  �مل��درب��ة،  �لوطنية 
�أك���ادمي���ي���ا وع��ل��م��ي��ا رف��ي��ع �مل�����س��ت��وى 
للم�ساركة �لفاعلة يف خدمة م�سرية 
�لتنمية �لتي يقودها خادم �حلرمن 

�ل�سريفن، يحفظه �هلل. 
�جلامعة  م�ساركة  �أن  و�أ���س��اف   
يف »معر�س يوم �ملهنة« يوؤكد �سعيها 
خادم  برنامج  خريجي  ل�ستقطاب  
�حل���رم���ن �ل�����س��ري��ف��ن ل��اب��ت��ع��اث 
�خل���ارج���ي ل��ل��ع��م��ل ب��ه��ا و«�لإ����س���ه���ام 
يف ت���وظ���ي���ف �مل���ت���م���ي���زي���ن م����ن ه���ذ� 
�ل���رن���ام���ج �ل����ذي �أت�����اح ل��ل��ج��ام��ع��ات 
ف��ر���س��ة ك��ب��رية ل��ت��وط��ن وظ��ائ��ف��ه��ا 
�لوطن  باأبناء  و�شغلها  �الأك��ادمي��ي��ة  
�ل��غ��ايل �ل��ذي��ن ����ش��ت��ط��اع��و� حتقيق 
وتاأكيد  �لر�سيدة  قيادتنا  طموحات 
ت��ط��ل��ع��ات��ه��ا ن���ح���و �أب���ن���ائ���ه���ا �ل���ذي���ن 
ت�سلحو�  وق���د  ل��وط��ن��ه��م  ���س��ي��ع��ودون 

بالعلم و�ملعرفة« .
�ل����د�ود يف خ��ت��ام حديثه  ورف���ع 

�أمانينا   لتج�سد  �ل��رن��ام��ج  ط���اب 
ن��ح��ن �مل��و�ط��ن��ن  و�أم�����اين �ل��ق��ي��ادة 
�حلكيمة بتفوق �أبنائها، وح�سولهم 
ع�����ل�����ى مت�����ي�����ز م������ع������ريف وث������ق������ايف، 
�لبناء  و�نخر�طهم قريبا يف عملية 
�لتنمية  يف  و�لإ���س��ه��ام  و�ل��ت��ح��دي��ث، 

�ل�ساملة«.
وت��اب��ع »ه��ذ� م��ا جعل �جلامعة 
حت��ر���س ع��ل��ى ����س��ت��ق��ط��اب ع���دد من 
�ل���ذي���ن نفخر  ه������وؤلء �خل��ري��ج��ن 
بهم، وجعلتنا نطرح هذ� �لعدد من 
�ست�سهم  �لتي  �لأكادميية  �لوظائف 
�ل��ع��م��ل  دف����ع  ت��ع��ال��ى يف  ب���ع���ون �هلل 

�لأكادميي يف �جلامعة«.
���س��ب��ه ع��م��ي��د كلية  �ل�����س��ي��اق،  يف 
�ل��ط��ب �لأ���س��ت��اذ �ل��دك��ت��ور ع��ب��د �هلل 
ع�سريي يوم �ملهنة باجل�سر �لر�بط 
للطلبة  �لأك���ادمي���ي���ة  �حل���ي���اة  ب���ن 
يف  �ل��و�ق��ع��ي  و�الن���خ���ر�ط  �ملبتعثني 
���س��وق �ل��ع��م��ل وت���زوي���ده ب��ال��ك��ف��اء�ت 
لها  �ل��ت��ي  �مل��دّرب��ة  �مل��وؤه��ل��ة  �لوطنية 
�لتنمية  دف��ع عجلة  �لأث���ر يف  �أك���ر 

و�لتقدم يف �لوطن.
كلية  �أو���س��ح عميد  ذل���ك،  �إل���ى 
�ل��ه��ن��د���س��ة �ل���دك���ت���ور ح�����س��ن م��ان��ع 
�أن �مل�ساركة  يف هذ� �ليوم،  �لو�دعي 
�ل�سعودية  �جلامعات  متد  �أ�سبحت 
»حيث  �مل��ت��م��ي��زة،  �ل��ك��ف��اء�ت  ببع�س 

وخ�سو�سا  منهم  �ملتميزة  ل��ل��ك��و�در 
يف �مل���ج���الت �ل��ط��ب��ي��ة و�ل��ه��ن��د���س��ي��ة 

و�حلا�سب«.
و�أم��������ا ع���م���ي���د ك���ل���ي���ة �ل���رب���ي���ة 
�ل����دك����ت����ور حم���م���د ����س���ف���ر�ن ف��ق��ال 
�أب��و�ب جامعات  �ململكة  »لقد فتحت 
م�سروع  خ��ال  من  لأبنائها  �لعامل 
خ����ادم �حل���رم���ن �ل�����س��ري��ف��ن �مل��ل��ك 
عبد�هلل بن عبد�لعزيز، حفظه �هلل، 
لابتعاث �خلارجي حيث نهلو� من 
�لعلوم يف خمتلف �ملجالت ليعودو� 
وه����م م�����س��ل��ح��ون ب��ال��ع��ل��م و�مل��ع��رف��ة 
وي�ساعدو� وي�ساركو� يف بناء وطنهم 
م�����س��ه��م��ن يف دف����ع ع��ج��ل��ة �ل��ت��ق��دم 
لهم  ت��ت��اح  وح��ت��ى  و�مل���ع���ريف،  �لعلمي 
ه���ذه �ل��ف��ر���س��ة ي��ج��ب �أن ت��ه��ي��اأ لهم 
�لوظائف �لتي ت�ساعدهم يف حتقيق 

حلم خادم �حلرمن �ل�سريفن«.
و�أك�����د �أن ج��ام��ع��ة �مل��ل��ك خ��ال��د 
وفرت �أكر من 200 وظيفة قدمتها 
�ل��ع��ام  ل��ه��ذ�  �ملبتعثن   للخريجن 
ت�ستمر  �ل�����ذي  �مل��ه��ن��ة  ي����وم  ���س��م��ن 
�ل�����ولي�����ات �مل��ت��ح��دة  ف���ع���ال���ي���ات���ه يف 
ه���ذ�  �أن  ت����وؤك����د  �لأم���ري���ك���ي���ة ح���ت���ى 

�مل�سروع قد حقق �أهد�فه.
للوطن  »هنيئا  ق��ائ��ا  و�خ��ت��ت��م 
للجامعة  هنيئا  �جل��ام��ع��ة..  ب��ه��ذه 

بهذ� �ل�ستقطاب«.
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وإسعاد اآلخرين تدفعنا للعطاء

ريم العسيري 

بامل�ستوى  �لطالبة  �ملتطوعة،  قالت 
�لر�بع يف ق�سم �لفيزياء بكلية �لعلوم 
»بد�أت  �ل�سهر�ين  رفعة  باأبها  للبنات 
�لتطوعي  ب��ال��ع��م��ل  خ��ط��و�ت��ي  �أول����ى 
عندما  �لثانوي  �لثاين  بال�سف  و�أن��ا 
باللجنة  �لعامة  للعاقات  �ن�سممت 
و�لإر���س��اد  �ل��دع��وة  مبكتب  �لن�سائية 
�خلريي،  باملجمع  �جلاليات  وتوعية 
وم����ن����ه ت���ر����س���ح���ت لأك����������ون م��ع��ل��م��ة 
ل��ل�����ش��غ��ري�ت يف ب���رن���ام���ج �ل���د�ع���ي���ة 
�ل�شغرية لل�شغري�ت مبجمع تندحة 
�خل�������ريي، ح���ي���ث دّر�����س����ت �لأط����ف����ال 
�إل��ى  و�لتمهيدي  �ل��رو���س��ة  مبرحلة 
�ل���ث���ال���ث �الب����ت����د�ئ����ي، م������ادة »ل��غ��ت��ي 

�جلميلة«.
ك���م���ا در�����س����ت ط���ال���ب���ات �ل�����س��ف 
�ل�ساد�س مادة »�أح�سن �حلديث«، ومن 
�لأع��م��ال  م��ن  بالعديد  قمت  بعدها 
�ل��ت��ط��وع��ي��ة د�خ����ل وخ�����ارج �جل��ام��ع��ة  
وت�سلية   تعليم  م�����س��روع  ب��ي��ن��ه��ا   م��ن 
�أط����ف����ال �حل�������س���ان���ة ب��ال��ك��ل��ي��ة ل��ع��ام 
»بر�عمنا  مب�سروع  و�لتطوع   ،2013
باإ�سر�ف ملتقى  متطوعة«، و�لتطوع 
�ل��ط��ف��ل مب��ل��ت��ق��ى ت��ن��دح��ة �ل���دع���وي 
ملركز  �ل��ت��اب��ع   غ���ري«  »ب��ن��ات  وملتقى 

�أمهات �ملوؤمنن باخلمي�س. 
وع����ن دو�ف������ع ذل�����ك، ق���ال���ت »م��ا 
يدفعني للعمل �لتطوعي هو �لرغبة 
يف ما عند �هلل من �لأجر وبث �لأمل 
لاأطفال  حبي  �أن  كما  �لنفو�س،  يف 

ي�سعرين باملتعة و�أنا �أعمل معهم«.  
وو����س��ل��ت »يف �جل��ام��ع��ة، وج��دت 
من  �لتطوعي  للعمل  منا�سبة  بيئة 
ت��ن��ف��ي��ذ  يف  م�����س��ان��دت��ه��م يل  خ�����ال 
حيث  متطوعة«،  »بر�عمنا  م�سروع 
ح���ظ���ي���ت ب�����دع�����م م���������ادي وم���ع���ن���وي 
و�إعامي  كبري منهم، ومتت �ملو�فقة 
�سوؤون  عمادة  قبل  من  �مل�سروع  على 

�لطاب«. 
وم�����ن �مل�����و�ق�����ف �مل�����وؤث�����رة �ل��ت��ي 
جتربتها  خال  �ل�سهر�ين  تتذكرها 
يف �ل��ع��م��ل �ل��ت��ط��وع��ي ت��ق��ول »�أث���ن���اء 
ب���اإح���دى  م��د�ر���س  مل�����س��روع   تنفيذنا 
ري��ا���س �لأط���ف���ال، ك���ان ه��ن��اك طفلة 
�سنو�ت،  خم�س  عمرها  ليان  ��سمها 
كانت فرحة جد� لتنفيذها للحقيبة 
مب���ه���ارة ولل��ت��ق��اط��ن��ا �ل�����س��ور ل��ه��م، 
فاأم�سكت بيدي بقوة و�أخذت تقبلها، 
مما جعل من�سوبات �ملدر�سة يعتقدن 
�أن���ه���ا �ب��ن��ت��ي، وم���وق���ف �آخ�����ر  م��وؤث��ر  
�لنظافة بحقائب  وهو  فرحة عمال 

�لك�سوة �لتي �أهديناها �إليهم«. 
وتابعت »�لعمل �لتطوعي يحتاج 
�إلى جهد وتعاون ومبادرة و�سدق مع 

يجد العمل التطوعي اهتماما كبيرا وسط  طالبات الجامعة في مختلف الكليات، حيث برزن مؤخرا في العديد من األعمال التطوعية داخل الجامعة وخارجها 
بعد أن تعاهدن على أن يحملن على عاتقهن، جزًء من مهمة  نشر الوعي  بالمجتمع والتثقيف واإلسهام باألعمال اإلنسانية الخيرية,  حيث يعتبرن، أن األجر 
والثواب هما الدافع وراء إقدامهن  على  التطوع،  مثمنات دعم الجامعة لهن، مطالبات بالمزيد من أجل تشجيعهن على االستمرار في العطاء. »آفاق« 

تحدثت إلى الطالبات المتطوعات  فبحن بتجاربهن   في هذا العمل التطوعي خالل المساحة التالية.. 
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متابعات
يحتاج  �لتطوعي  و�ل��ف��ري��ق  �لنف�س، 
�إلى دعم من خمتلف �لنو�حي ماديا 

ومعنويا و�إعاميا«. 

 مبنى الكلية عائق
من جانبها حتكي �لطالبة  بامل�ستوى 
�لر�بع بق�سم �لتمري�س بكلية �لعلوم 
�لطبية مبحايل ع�سري  تهاين مريع 
�ل��ع��ل��ك��م��ي ع���ن جت��رب��ت��ه��ا يف �ل��ع��م��ل 
�لتطوعي حيث تقول »بد�أت �لتطوع 
�ل��ث��ان��وي  �ل��ث��اين  ك��ن��ت بال�سف  م��ن��ذ 
�إحدى معلماتي،  بت�سجيع ودعم من 
قبل  م���ن  ع��ل��ي��ه  �لإق����ب����ال  �أن  و�أرى 
ولو   �زدي���اد،  يف  باجلامعة  �لطالبات 
نحن  �ل��ذي  باملقر  �إمكانيات  تو�فرت 
�ل��ت��ط��وع��ي  �ل��ع��م��ل  ب���ه �لآن لأ���س��ب��ح 
مبنى  �إن  حيث  �أك���ر،  ب�سكل  متاحا 
�لكلية �حلايل ل ي�سمح لنا باأن نقوم 

باأعمال تطوعية بد�خله.
ونحن بحاجة  �إلى مقر منا�سب 
�مل�ستهدفن  �ل�سيوف  فيه  ن�ستقبل 
نحتاج   كما  �لتوعوية،  حماتنا  من 
�إلى دعم معنوي ومادي من �جلامعة 
قبل  �ملجتمع  خ��دم��ة  يف  لا�ستمر�ر 

�لتخرج«. 
وعن �أعمالها �لتطوعية، قالت« 
من �لأعمال �لتطوعية �لتي �ساركت 
ف��ي��ه��ا �إل����ى ج��ان��ب زم���ي���ات���ي، زي����ارة 
خالها  قدمنا  �مل�ست�سفيات  لإح��دى 
�أين �سمن  ك��م��ا  ل��ل��م��ر���س��ى،  �ل��ه��د�ي��ا 
�ملتطوعن لعمل �سال رم�سانية يف 

بد�ية  �سهر رم�سان من كل عام.
و�أي�������س���ا م����ن ���س��م��ن �لأع����م����ال 
�ل��ت��ط��وع��ي��ة  �ل��ت��ي  ق��م��ت ب��ه��ا ب�سكل 
�سخ�سي، �أنني كنت  كل �سباح  �أقوم 
ب���ع���ي���ادة �مل���ر����س���ى يف ق�����س��م �ل��ت��ن��ومي 
عنهم  ل��ل��رف��ي��ة  ع�����س��ري  مب�ست�سفى 
و�ل�����دع�����اء ل���ه���م لأ����س���ب���وع���ن، ن��ظ��ر� 
�لفرة  تلك  و�لدتي  خال  لوجود  
ب��ن��ف�����س �ل��ق�����س��م، و�أي�����س��ا ���س��ارك��ت يف 
�ل���ت���ط���وع ���س��م��ن ب���رن���ام���ج ت��ط��وع��ي 
ل��ن��ظ��اف��ة �ل���ب���ي���ئ���ة  �أث����ن����اء در�����س���ت���ي 
بجانب  قمت  كما  �لثانوية،  باملرحلة 
زم���ي���ات���ي،  ب����زي����ار�ت ل����د�ر �لأي���ت���ام 

وذوي �لحتياجات �خلا�سة«. 

مسؤولة أعمال تطوعية
م���ن ج��ه��ت��ه��ا، ق��ال��ت �ل��ط��ال��ب��ة بكلية 
مبحايل  �لتطبيقية  �لطبية  �لعلوم 
ط���ال���ع  �آل  حم���م���د  زرع�������ة  ع�������س���ري، 
�لتطوعية  �مل���ب���ادر�ت  »م���ن  ع�����س��ريي 
�لفر�سة  يل  �أتيحت  �ل��ت��ي   �جلميلة 
من خالها للتطوع، زيارة م�ست�سفى 
حم��اي��ل �ل���ع���ام ب��ع��ي��د �ل��ف��ط��ر، حيث 
�أت��ي��ن��ا ب���ال���ورود و�حل���ل���وى و�ل��ه��د�ي��ا 
مل��خ��ت��ل��ف �أع����م����ار �مل���ر����س���ى وخم��ت��ل��ف 
�لتجربة  تلك  يل  و�أ�سافت  �لأق�سام، 
�لكثري، حيث �ساركت �ملر�سى بالعيد 
روؤيتهم  عند  كبرية  ب�سعادة  و�سعرت 

يبت�سمون.
�أ���س��ع��رن��ا  ل��ن��ا  ���س��ك��ره��م  �أن  ك��م��ا 
�مل��ن��زل و�أن����ا يف  �إل���ى  بالبهجة ف��ع��دت 
�أك����رر  �أن  �ل�������س���ع���ادة، و�أمت���ن���ى  غ���اي���ة 
بالعمل  �أ���س��ت��م��ر  و�أن  �ل��ت��ج��رب��ة  ت��ل��ك 

�لتطوعي �لذي �أجد نف�سي به«. 
ب���ه �جل��ام��ع��ة  ت��ق��وم  »م���ا  وز�دت 
م���ن دع����م ل��ل��ع��م��ل �ل��ت��ط��وع��ي ج��ي��د، 
�أكر ملا للعمل  ولكننا نرغب يف دعم 
�لتطوعي من �أهمية كبرية، ونطمح 
لاأعمال  م�سوؤولة  و�سع  يتم  �أن  يف 
ذل��ك  �جل��ام��ع��ة، لأن  �ل��ت��ط��وع��ي��ة يف 
�سي�سهم يف �إظهار �لكثري من �لإبد�ع   

و�لت�سجيع على �لتطوع«. 

قيمة إنسانية
�لأملعي  �أحمد  رو�ن  �لطالبة  و�سفت 

بكلية  �لثانية  �ل�سنة  يف  تدر�س  �لتي 
�إ�سترق  لفريق  قائدة  وتعمل  �لطب 
�سباب  مبجل�س  وع�����س��و�  �ل��ت��ط��وع��ي، 
م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري، �ل��ع��م��ل �ل��ت��ط��وع��ي 
ب��ال��ق��ي��م��ة �لإن�����س��ان��ي��ة �مل���ت���ج���ردة من 

�لرياء و�لغرور.
وقالت« �لعمل �لتطوعي يعلمنا 
�ل�����س��ع��ادة يف �ل��ع��ط��اء ول��ي�����س��ت يف  �أن 
و�أبناء  ب�سر�  ب�سفتنا  ونحن  �لأخ���ذ، 
جمتمع و�حد، علينا حقوق لبع�سنا 
على بع�س ولوطننا حق علينا وعلى 
فاأكر  �أي�����س��ا،  علينا  ح��ق  �إن�سانيتنا 
وتلم�س  �ل��ف��رح��ة  روؤي���ة  ي�سعدين  م��ا 
ن�ساعدهم،  م��ن  بنفو�س  �لبت�سامة 

فهو �سعور جميل«.
 وعن بد�ياتها يف �لتطوع تقول 
�لأملعي« بد�أت �لتطوع �سنة 2011 من 
برعاية  باأبها  �ل�سيفي  �ملركز  خ��ال 
�إد�رة ن�شاط �لطالبات، ثم تطوعت يف 
�أوملبياد  �لتي تليها يف معر�س  �ل�سنة 
�لتطوع  جمال  فاأحببت   2012 �إب��د�ع 
و�أخ������ذ �ل����د�ف����ع ل��ل��ع��م��ل و�مل�����س��اع��دة 
و�لعطاء �لإن�ساين ي�ستقر بد�خلي يف 
�زدياد، حيث �أ�سعر بال�سعادة و�لإجناز 

عندما �أ�ساعد �لنا�س من حويل«. 
وتكمل »م��ن  �أج��م��ل �لإجن���از�ت 
ب���ح���ي���ات���ي ت���ك���وي���ن ف���ري���ق �إ����س���ت���رق 
مب�ساعدة  �أ�س�سته  �ل���ذي  �ل��ت��ط��وع��ي 
�ل�سديقات يف �سهر رجب �ملا�سي عام 
1434، و�ن�سممنا وهلل �حلمد كفريق، 

�إلى جمل�س �سباب منطقة ع�سري.
ف���روؤي���ت���ن���ا ب���ال���ف���ري���ق ه����ي ن�����س��ر 
جماليات �لعمل �لتطوعي من خال 
�لتي تخدم جمتمعنا  �لأفكار  تفعيل 
وت�سهم يف رقيه، ور�سالتنا هي تقدمي 
�خل����دم����ات �ل��ت��ط��وع��ي��ة يف جم���الت 
�مل�ستوى  على  عالية  وبكفاءة  عديدة 
�مل���ح���ل���ي، وق���دم���ن���ا، ن���ح���ن �ل���ف���ري���ق، 
جميلة  م����ب����ادر�ت  ت�����س��ع  �لآن  ح��ت��ى 
وزي�����ارة  دور�ت  ك��ت��ق��دمي  وم��ت��ن��وع��ة 
�ل�سائمن  و�إفطار  و�مل�سنات  لاأيتام 
�لفريق  ع��دد  و�سل  حيث  برم�سان، 
�إل����ى 55 م��ت��ط��وع��ة، و���س��ريى �ل��ع��امل 
م��دى ج��م��ال �إ���س��ت��رق وب��ري��ق��ه ب��اإذن 

�هلل«. 

األميرة عادلة قدوة
�لنف�سي  �ل��ط��ب  �أ����س���ت���اذة  و�ع���ت���رت 
ب���اجل���ام���ع���ة، �ل���ق���ائ���دة يف �جل���و�ل���ة 
فهمي،  �إح�سان  �لدكتورة  �ل�سعودية 
�زده������ار  يف  �ل���ت���ط���وع���ي  �ل���ع���م���ل  »�أن 
بف�سل دعم �سمو �لأمرية عادلة، فكل 
�لعمل  وت��دع��م  ق��دوة  ق��ي��ادة تتخذها 
م�سرية  عملها«،  مكان  يف  �لتطوعي 
�ل��ت��ي  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �أن �حل���م���ات  �إل�����ى 
�جلامعة،  وط��ال��ب��ات  ط��اب  يقيمها 
ت���دخ���ل يف �ل��ع��م��ل �ل��ت��ط��وع��ي لأن��ه��ا 
ت��رف��ع �ل��وع��ي ل��دى �ل��ن��ا���س وت�ساعد 

على ت�سحيح �ملفاهيم �خلاطئة. 

�مل��ج��ت��م��ع��ي  �ل���وع���ي  �أن  و�أك�������دت 
�ل��ت��ط��وع��ي م��ا ز�ل يف ط��ور  ب��ال��ع��م��ل 
�ل��ر���س��ي��ع �ل����ذي ي��ح��ت��اج �إل����ى �ل��دع��م 
�ملعنوي خ�سو�سا من علماء �ل�سريعة 
�ل���ذي���ن ه���م �لأق������در ل��ل��و���س��ول �إل���ى 
متدين،  جمتمع  �أن��ه  بحكم  �ملجتمع 
بالإ�سافة �إلى دور �جلامعات يف دعم 
�لتجربة  كتلك  �ل��ت��ط��وع��ي،   �ل��ع��م��ل 
�ل����ت����ي ق����ام����ت ب���ه���ا ع���م���ي���دة �مل���رك���ز 
�لقرين  �سنيفاء  �لدكتورة  �جلامعي 
باملركز،  �لأي��ت��ام  ��ست�سافت  عندما 
و�أي�������س���ا ت���ك���رمي ومت���ي���ي���ز �مل��ه��ت��م��ن 
بالعمل �لتطوعي باأن يتم �إعطاوؤهم 
�لأول����وي����ة يف �لب���ت���ع���اث و�ل��ت��ع��ي��ن، 
�إ�سافة �إلى تكرميهم معنويا وماديا. 
�ل���ع���م���ل  يف  جت����رب����ت����ه����ا  وع��������ن 
�مل�������س���اع���ر �مل��ق��د���س��ة،  �ل���ت���ط���وع���ي يف 
�لتطوعي  �لعمل  يف  ��سركت  قالت« 
لرنامج �سيوف �لرحمن �لذي تقوم 
مها  �ل�سعوديات  �لر�ئد�ت  رئي�سة  به 
�أربعة  منذ  �ل��رن��ام��ج  وب���د�أ  فتيحي، 
�ل��ر�ئ��د�ت  �أ�سبحت  وخ��ال��ه  �أع����و�م، 
�لأطفال  عن  م�سوؤولت  �ل�سعوديات 
 24 م��دى  على  �مل�ساعر  يف  �لتائهن 

�ساعة.
ومت تكرميي هذ� �لعام من قبل 
فعاليات  �سمن  عادلة  �لأم��رية  �سمو 
�ملر�سد�ت �ل�سعوديات وت�سلمي �سهادة 
كبري�  �سرفا  ك��ان  يدها  من  �لتقدير 
يل لأن���ه���ا ر�ع���ي���ة �ل��ع��م��ل �ل��ت��ط��وع��ي 
�لن�سائي، و�أ�ساأل �هلل �أن �أرى طالبات 
�لعمل  ب��ارز�ت يف  �مللك خالد  جامعة 
�ل��ت��ط��وع��ي مب���ا ل ي��خ��ال��ف �ل�����س��رع 

و�لتقاليد«. 

بناء وطن وإنسان
من جانبه قال عميد �سوؤون �لطاب 
باجلامعة �لدكتور مريع �لهبا�س، �إن 
فرد  كل  م�سوؤولية  �لتطوعي  �لعمل 
و�لإن�����س��ان  �ل��وط��ن  ب��ن��اء  لاإ�سهام يف 
يف  �لر�سيدة  �حلكومة  م�ساركة  ويف 
�سنع تنمية م�ستد�مة وتعزيز معنى 
�لإن�����س��ان��ي��ة و�خل���ريي���ة يف �ل��ن��ف��و���س 

تاأ�سيا بالقيم �لدينية و�لأخاقية.
و�أ����س���ار �ل��دك��ت��ور م��ري��ع �إل���ى �أن 
ور�ئعا  �إيجابيا  كبري�  تفاعا  هناك 
م��ن ط���اب وط��ال��ب��ات �جل��ام��ع��ة مع 
يف  ت�سب  �ل��ت��ي  �لتطوعية  �مل���ب���ادر�ت 
�أ�سبوع  مير  يكاد  »ل  �ملجتمع  خدمة 
ك��ان��ت  ����س���و�ء  ت��ط��وع��ي��ة  دون ح��م��ل��ة 
�سحية �أم �جتماعية يبادر بها طاب 
�أ�سو�ر  د�خ��ل  بها  ويتنقلون  �جلامعة 
�جلامعة وخارجها يف مر�كز �لت�سوق 

و�أماكن جتمع �ل�سباب« . 
����س���وؤون  �أن ع���م���ادة  �إل�����ى  ول���ف���ت 
�ل����ط����اب ل���دي���ه���ا �أن�����دي�����ة ط��اب��ي��ة 
ت��ط��وع��ي��ة ت��دع��م��ه��ا �ل���ع���م���ادة م���ادي���اً 
�حل��م��ات  م�����س��اري��ف  ج��م��ي��ع  بتكفل 
�ل����ت����ط����وع����ي����ة، ك����م����ا �أن������ه������ا ت��ت��ك��ف��ل 
ب��امل��خ��اط��ب��ات �ل��ر���س��م��ي��ة م��ع �جل��ه��ات 
�ل�����ازم�����ة وت�������س���ه���ل ع���م���ل �ل�����س��ب��اب 
�ملتطوع لإي�سال ر�سالتهم للمجتمع. 
�ل���ع���م���ل  �أن  �ل����ه����ب����ا�����س  وذك���������ر 
�لتطوعي متاح للجميع، مو�سحاً �أن 
هناك حمات توعوية لدى �لطاب 
�أكر  �لطاب  ك��ان  و�إن  و�لطالبات، 
ت��ف��اع��ا وح�������س���ور� ب��ح��ك��م ���س��ه��ول��ة 
ت��ن��ق��ل��ه��م يف �لأم����اك����ن �مل�����س��ت��ه��دف��ة، 
�لعمل  تنظم  �ل��ع��م��ادة  �أن  �إل���ى  لف��ت��ا 
�ل��ت��ط��وع��ي م��ن خ���ال �أن��دي��ة �لعمل 
�لتطوعي ل�سمان متا�سي �أعماله مع 
ن��ظ��ام �جل��ام��ع��ة و�لأن��ظ��م��ة �ملخت�سة 
بفائدة  و�خل���روج  �جل��ه��ود  ولتن�سيق 
م��ع��ايل مدير  �أن  �إل���ى  م�سري�  �أك���ر، 
يتابعون   �جل��ام��ع��ة  و�إد�رة  �جل��ام��ع��ة 

ويدعمون �لعمل �لتطوعي �لنافع. 

د. الهباش:
عمادة شؤون الطالب
 تدعم  األندية التطوعية ماديا
د. إحسان فهمي:
وعي المجتمع بالعمل التطوعي
ما زال في طور الرضيع
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مجتمع الجامعة

�لعام  لهذ�  »�آف���اق«  �أع���د�د �سحيفة  �آخ��ر  هو  �ليوم  �أيديكم  بن  �ل��ذي  �لعدد   
)1435( و�سنعاود �لرك�س �ل�سحفي �لعام �لقادم �إن �ساء �هلل بحما�سة وتبويب 
�ل�سحيفة  على  �مل�سرف  �سعادة  �أطلقها  �لتي  �ل��دع��و�ت  خ��ال  من  جديدين، 
و�لأفكار  و�ملقرحات  �لآر�ء  بتقبل  �لقرين،  �سويل  بن  علي  �لدكتور  �لأ�ستاذ 
�لتي و�سلت �إلينا، حيث �سن�سعها يف �حل�سبان عند �لعمل على تبويب �لأعد�د 

�لقادمة بحول �هلل تعالى .
نحن يف »�آفاق« �سعينا وما نز�ل ن�سعى �إلى �أن تكون �ل�سحيفة من �ملفاخر 
�ل�شادقة  وقفتكم  بغري  يتحقق  لن  وه��ذ�  �جلامعة،  من�شوبو  بها  يفخر  �لتي 
�لتدري�س  هيئة  �أع�����س��اء  م��ن  �أح���د�  �ل��ق��ادم��ة،  �ملرحلة  يف  ن�ستثني  ول��ن  معنا 
جد�  باآر�ئكم  نعتز  ل��ذ�  و�إليكم،  منكم  فهي  و�ملوظفن،  �لطالبات  و�لطاب 

وناأخذ بها، لأن هدفنا �لرتقاء بهذه �ل�سحيفة كما هو هدفكم.
وب��و�ق��ع معاي�سة يومية، مل�ست �جلهد  »�آف���اق«  وم��ن خ��ال جتربتي يف  
��ستكمال  بل ونحر�س على  �إلينا  ي�سل  ن�سر كل ما  �لزماء يف  يبذله  �ل��ذي 

�ملقال �أو �خلر ون�سره لرغبتنا يف �أن تكون �ل�سحيفة للجميع.
 و�أحب �أن �أوؤكد �أنه مل يتم جتاهل �أي مادة كانت �ساحلة للن�سر، وحاولنا 
�مل��ادة �جليدة  �أن ن�سل جلميع وح��د�ت �جلامعة و�لتنوع يف طرح  بقدر كبري 
من�سوبي  تهم  مو�سوعات  على  �ل�سحيفة  حتتوي  و�أن  �جلميع،  تنا�سب  �لتي 
خال  من  �لأ�سا�سي  هدفنا  نعتره  �ل��ذي  �لطالب  على  و�لركيز  �جلامعة 
و�إب���ر�ز كافة  و�ل��ع��م��اد�ت  �لكليات  و�أخ��ب��ار  �لتي تهمه   �لق�سايا  �إل��ق��اء وط��رح 

منا�سطها.
�لعايل، وما يقدم  �ملنطقة و�سوؤونها و�لتعليم  �أخبار  �أننا مل نهمل   كما 
يف عدد من �جلامعات �ل�سعودية. كذلك �هتممنا بالدر��سات �لعلمية و�ألقينا 
�ل�سوء على عدد كبري من �جلامعات �لعاملية، كما خ�س�سنا �سفحات للتقنية 
نهمل  مل  و�ل�ست�سار�ت.  و�لإع���ام  �جلامعي  و�ملجتمع  و�لثقافة  و�لريا�سة 
�ل�سورة �ملميزة، وهنا �أحب �أن �أ�سيد بالزميل عبد �لعظيم �آل �إ�سماعيل وعبد 

�لوهاب �لأملعي على جهدهما �لذي بذله .
لزل���ن���ا ن��ط��م��ع ل��اأف�����س��ل و���س��ن�����س��ع��ى ج��اه��دي��ن ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه و�ل��و���س��ول 
بال�سحيفة لتكون �آفاقا بكل ما حتمله �لكلمة من معنى، وما يدفعني لقول 
ذلك، �حلما�سة �لكبرية �لتي �ساهدتها يف عيون �لزماء يف �ل�سحيفة و�جلهد 
�لذي يبذلونه للخروج �أ�سبوعيا مبادة �سحفية مميزة دون �لنظر �إلى �ساعات 
�إلى  �إلى وقت متاأخر من م�ساء كل خمي�س، قد ي�سل  �لعمل �لتي متتد بهم 

منت�سف �لليل من �أجل جتهيز �لعدد للطباعة .
* نائب رئي�س �لتحرير

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

عندما نتحدث عن »آفاق«

د. الباقر في امتحانات
الزمالة البريطانية

ي�سارك ع�سو هيئة �لتدري�س بق�سم �لطب �لباطني �لأ�ستاذ �لدكتور حممد 
يومي �لريطانية  للزمالة  �ل�سريرية  �لمتحانات  يف  �هلل،  خلف  �لباقر 
9 ��10 يونيو �ملقبل، بعد �أن تلقى �لدعوة من �لكلية �مللكية للطب �لباطني 
بريطانيا ويعد �لباقر ممتحنا معتمد� من �لكلية �مللكية لل�سنو�ت �ل� 15 

�ملا�سية، حيث ظل ي�سارك كل �سنة.

النادي الهندسي
يكرم المتميزين

�ل�سرف  مرتبة  على  �حلا�سلن  �لهند�سة،  بكلية  �لهند�سي  �ل��ن��ادي  ك��رم 
�لتعليم  يف  و�ملتميزين  �مل��ث��ايل  و�مل��وظ��ف  ق�سم  ك��ل  م��ن  �مل�ساريع  و�أف�سل 
�لنادي  �أع�ساء  من  و�ملتميزين  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  من  �لإل��ك��روين 
�لنادي نظر� ملا قدموه  �أع�ساء  �أي�سا �خلريجن من  �لهند�سي. كما كرم 

من متيز وعطاء للنادي.

الخالدي لمؤتمر
نظم المعلومات

�لدويل  �ملوؤمتر  يف  �خلالدي  �سعيد  �لدكتور  �ملكتبات  �سوؤون  عميد  �سارك 
بورقة  باإ�سبانيا  فالن�سيا  مدينة  يف  عقد  �ل��ذي  �لأع��م��ال  معلومات  لنظم 
روب���ريت  ج��ام��ع��ة  م��ن  �لفيفي  ف��ه��د  �ل��دك��ت��ور  م��ع  ب��ح��ث علمية م�سركة 

موري�س باأمريكا.

ترقية
�لإد�رة و�لقت�ساد  كلية  �لدين من  نور  �أم��رية عبد�هلل  �لدكتوره  ح�سلت 
�ملنزيل باأبها على درجة �أ�ستاذ م�سارك بق�سم �لقت�ساد، تخ�س�س �لن�سيج 

و�ملاب�س. نتمنى لها م�سري علمية ناجحة.

رندة تضيء منزل العسيري
ُرزق �ملحا�سر بكلية �لعلوم �لطبية �لتطبيقية باأبها، �لأ�ستاذ عبد�هلل نا�سر 
ع�سريي، مبولودة �تفق هو وحرمه على ت�سميتها ب� » رندة »، جعلها �هلل 

من مو�ليد �ل�سعادة.

علوم وآداب بلقرن
تحتفي بإسالم عامل نظافة

�أحد  باإ�شالم  بلقرن،  يف  و�الآد�ب  �لعلوم  بكلية  �لطالبي  �لن�شاط  �حتفى 
جميع  دع��وة  مت  وق��د  �لإ���س��ام،  باعتناقه  فرحة  بالكلية؛  �لنظافة  عمال 
زمائه من جميع �جلن�سيات. كما مت تقدمي �إعانة مادية من قبل موظفي 

�لكلية مل�ساعدته على �أد�ء �لعمرة.

أحزان
�لعمري من من�سوبي  �لدكتور حممد  و�ل��د  تعالى  �إل��ى رحمة �هلل  �نتقل 
�هلل  رحمة  �إل��ى  �نتقلت  كما  �الن�شانية،  �لعلوم  بكلية  �لعربية  �للغة  ق�شم 
تعايل و�لدة �ملوظف يف كلية �لعلوم �لطبية �لتطبيقية للبنات بالنما�س 
�هلل  تغمدهما  �ل�شهري،  �شفو�ن  �آل  ح�شن  عبد�لرحمن  �شعيد  �الأ���ش��ت��اذ 

بو��سع رحمته و�أ�سكنهما ف�سيح جناته. و«�إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون«.

من
إجاباتك

• اال�سم ثالثيا؟
حممد بن عائ�س �لع�سا�سي.

• جهة عملك؟
مكتب وكيل �جلامعة. 

• حالتك االجتماعية؟
�أعزب.

• �سف نف�سك باإيجاز �سديد؟ 
�أحب �خلري للجميع

و�أمتنى �لتوفيق لهم.

• اأول اأعمالك؟ 
فني �سيانة �آلت مكتبية.

• حكمتك يف احلياة؟
 �أحب �لنا�س هلل �أنفعهم للنا�س.

• يوم ال تن�ساه؟  
وفاة جدي رحمه �هلل. 

• عادة �سيئة لديك 
 تريد التخل�ص منها؟ 

�سرعة �تخاذ �لقر�ر.

• واأخرى تود تاأكيدها
على �سخ�سيتك؟

�حللم و�لتفاوؤل وحب �خلري للنا�س.

• اأ�سرتك ومكانتها يف حياتك؟ 
هم �أ�سا�س كل جناح يف حياتي.

• متى ت�سمت؟ 
عند �لغ�شب.

• متى حتدث نف�سك؟ 
يف حالة �لتفكري لإيجاد حلول

لبع�س �مل�سكات �خلا�سة.

• ماذا يزعجك؟ 
�أن يطلب �سخ�س مني �مل�ساعدة

و�أنا غري قادر على م�ساعدته.

• اأهم ثالثة كتاب تقراأ لهم؟
�ل�شيخ علي �لطنطاوي،

حممد بن فطي�س،
عبا�س حممد �لعقاد.

• ما ذا تعني لك
جامعة امللك خالد ؟
�سرح علمي �أفتخر به.

• مدينة تف�سلها لل�سياحة؟
�ملدينة �ملنورة. يكفي وجود

م�سجد وقر �لر�سول
عليه �ل�ساة و�ل�سام.

اآخر كتاب قراأته؟ 
عبقرية حممد �سلى �هلل عليه و�سلم، 

و�أن�سح �جلميع بقر�ءته.

كم �ساعة تق�سيها
يف االنرتنت يوميا؟ 

تقريبا من 3 �إلى 6 �ساعات يوميا.

محمد 
بن عائض 
العضاضي

آفاق الجامعة  |  العدد 118  |  26 رجب 1435  |  25 مايو 2014



إعالن آفاق الجامعة  |  العدد 118  |  26 رجب 1435  |  25 مايو 2014

دعوة للمشاركة ببحوث وأوراق علمية

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

محاور المؤتمر:
• مفاهيم اإلشاعة وتطورها

• مخاطر وتأثيرات اإلشاعة على المجتمع
• اإلشاعة واألزمات

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

في مواجهة اإلشاعة.

www.kku.ed.sa

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

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

جامعة الملك خالد  |  كلية العلوم اإلنسانية  |  قسم اإلعالم واالتصال

المؤتمر الدولي لإلعالم     واإلشاعة
المخاطر المجتمعية وسبل المواجهة
THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDIA AND RUMOR 

Societal Risks and Ways of Confrontation
COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LES MÉDIAS ET LA RUMEUR 

Risques Sociaux et Moyens de Lutte 



أنشطة طالبية

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

طالبات يتحدثن عن تجاربهن الشخصية

موسم االختبارات..
عادات روتينية ومواقف طريفة ونصائح طبية 

ريم العسيري 

�للغة  بق�شم  �لطالبة  �أ���ش��ارت  ب��د�ي��ة  
و�لآد�ب  �ل��رب��ي��ة  ب��ك��ل��ي��ت��ي  �ل��ع��رب��ي��ة 
�سروق علي �لقحطاين �إلى �أن �ملذ�كرة 
هادئة  �أج����و�ًء  يتطلبان  و�ل���س��ت��ي��ع��اب 
وق�سطا كافيا من �لنوم، وقالت »�أكر 
م��ا يهمني خ��ال تلك �ل��ف��رة ه��و �أن 
�أح�سل على �أكر قدر كاف من �لنوم، 
حيث �أذهب �إلى �لختبار و�أنا �سهر�نة 
و �أع���ود منه لأن���ام و�أ���س��ت��ي��ق��ظ  و�أب���د�أ 
�لثاين،  �ليوم  �ملذ�كرة حتى  بعدها يف 
وهكذ�، �أعلم �أن تلك عادة غري جيدة، 
ول��ك��ن ل �أ���س��ت��ط��ي��ع �مل����ذ�ك����رة و�أه��ل��ي 
�جتماعاتهم  �إن  ح��ي��ث  م�ستيقظون 
و�أحاديثهم تزعجني  وتدفعني للبقاء 

معهم و�لتخلي عن �ملذ�كرة«. 

مشروبات مفضلة
ومل ت��خ��ف ���س��روق �ل��ق��ح��ط��اين وج��ود 
ط��ق��و���س ���س��اح��ب��ت��ه��ا م��ن��ذ زم����ن غري 
م�����س��روب��ات  ت��ن��اول  يف  تتمثل  ق�����س��ري، 
�أثناء  ك��رمي  و�لآي�����س  �لن�سكافيه  مثل 
�لخ�����ت�����ب�����ار�ت، ق���ائ���ل���ة »ل������دي ب��ع�����س 
تناولها  على  �أحر�س  �لتي  �مل�سروبات 
خ����ال ف����رة �لخ���ت���ب���ار�ت و�مل���ذ�ك���رة 
ك��ال��ن�����س��ك��اف��ي��ه و�لآي���������س ك����رمي خ��ال 
ف����رة �لخ���ت���ب���ار�ت، ول �أع���ل���م مل����اذ�؟  
رمبا تعودت عليها لدرجة ل �أ�ستطيع 

�ل�ستيعاب من دونها«.
وع����ن �مل����و�ق����ف �ل��ط��ري��ف��ة �ل��ت��ي 
مي��ر ب��ه��ا �ل��ط��اب و�ل��ط��ال��ب��ات �أث��ن��اء 
�لختبار�ت،  قالت �سروق »�أتذكر �أين 
�مل��غ��رب  ع��ن��د  و��شتيقظت  ن��ائ��م��ة  ك��ن��ت 
و�ل�����ش��م�����س مل ت���غ���رب ب���ع���د، ف�����ش��ع��رت 
�ل�سباح  يف   �أن��ن��ي  معتقدة  ب��اخل��وف  
وحدث  بعد.  �أذ�ك���ر  مل  �أنني  و�مل�سكلة 
�أن��ن��ي ذ�ك���رت م���ادة لختبار  ذ�ت م��رة 
�لغد وبعدما �نتهيت منها نظرت �إلى 
�جلدول فوجدت �أنها لي�شت مادة �لغد 

�ملفر�س ��ستذكارها«.
�ل��ع��ل��وم  بكلية  �ل��ط��ال��ب��ة  و�أك�����دت 
�أنه يف  �ل�سهر�ين،  رفعة  باأبها،  للبنات 
مو�سم �لختبار�ت  يتقلب �ملز�ج كثري� 
ويتغري �لروتني، م�شيفة �أنها حتر�س 
يف هذه �لفرة على و�سع جدول زمني 
��ستدركت  لكنها  م��ادة،  لكل  للمذ�كرة 

قائلة »نادر� ما �أنفذه«.
وت���اب���ع���ت »�أي�������س���ا، �أع���ق���د �ل��ع��زم 
و�ل�ستيقاظ  �ل��ن��وم  يف  �لنتظام  على 
�سديقا  يظل  �لأرق  ول��ك��ن  �مل��ب��ك��ري��ن، 
�أث��ن��اء تلك �ل��ف��رة حيث  م��ازم��ا يل 
و�أ�شبح قلقة  �أب��د�  ال تغم�س يل عني 

�أغلب �لوقت«.
وم����ن �مل���ف���ارق���ات �أن�����ه »ع������ادة ما 
تلك  تتفجر مو�هبي وطاقاتي خال 
�ل��ف��رة،  وب��ال��رغ��م م��ن �سيق �لوقت 

فاإنه يخطر ببايل �لكثري من �لأفكار 
تنتهي  ل��ك��ن��ه��ا  �ل���ك���ب���رية،  �مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
بانتهاء �لختبار�ت، و نادر� ما تزورين 

تلك �لأفكار لحقا«. 

قصة طريفة
و�سردت رفعة �ل�سهر�ين ق�سة طريفة 
وقالت  �لخ��ت��ب��ار�ت،  �أح��د  عاي�ستها يف 
تتيقن  �أن  ت���ري���د  ���س��دي��ق��ت��ي  »ك���ان���ت 
منها  كان  فما  �لختبار،  بعد  �أجوبتها 
تنقل  وب�����د�أت  م��ن��دي��ا  �أخ����ذت  �أن  �إل 
�ل�سك  �أوق��د  مما  �ملنديل،  يف  �أجوبتها 
لدى �ملر�قبة و�أثار غ�سبها ظنا منها 
للغ�س  �ملنديل  �أح�����ش��رت  �لطالبة  �أن 
و�سرعان  �لخ��ت��ب��ار،  �ملهمة يف  ون��ف��ذت 
ثم  ورمته  �ملنديل  �ملر�قبة  �سحبت  ما 
�سديقتي  على  نظرها  ت�سلط  �أخ���ذت 
حتى �نتهى �لختبار وخرج �جلميع«. 

�مل���وق���ف �ل�����س��اب��ق ل��ي�����س �ل��وح��ي��د 
يف ذ�ك����رة رف��ع��ة �ل�����س��ه��ر�ين، ب��ل �إن��ه��ا 
�أحد  يف  موؤملة  �سخ�سية  بتجربة  مرت 
�إحدى  منها  طلبت  حيث  �لختبار�ت، 
�جلامعة  يف  �لأول  �مل�ستوى  زم��ي��ات 
ترجعه  �أن  على  �لكيمياء  م��ادة  منهج 
مل  �مل�ستعرية  لكن  �لت�سوير  بعد  لها 

توف بالوعد ح�سب رفعة.

وو�������س�����ل�����ت »ك�����ن�����ت ج�����دي�����دة يف 
�جل��ام��ع��ة ومل �أك���ن �أع���رف ك��ث��ري� من 
وكنت  �ملرحلة،  بتلك  �ملتعلقة  �لأم���ور 
يل  تعيد  �أن  على  �لزميلة  مع  �تفقت 
�ملذكرة خال دقائق و�سرت �أنتظرها 
�أحت��رك من مكاين، لكنها مل  �أن  دون 
ترجعه �إلى �لآن، ما جعلني �أحتار ليلة 
�لختبار و�أذ�كر �أكر من 500 �سفحة  
و�أكر من منهج، ودخلت �لختبار و�أنا 
�إل بف�سلن فقط، وك��ان ذلك  �أمل  مل 

بالن�سبة �إيل در�سا قا�سيا«.

عدم استقرار
وف��ي��م��ا ي���ب���دو� �ت���ف���اق���ا م���ع زم��ي��ل��ت��ه��ا 
بامل�ستوى  �ل��ط��ال��ب��ة  ق��ال��ت  �ل�����س��اب��ق��ة، 
�لثاين بق�سم �لطب و�جلر�حة، �أ�سماء 
ينقلب  �لختبار�ت  »بفرة  �لدهم�سي 
حيث  عقب،  على  ر�أ�سا  حياتي  ج��دول 
نومي ووجباتي  غري  ت�سبح مو�عيد 

م�ستقرة.
�أج��ل�����س ط��ول �ل��ي��وم ب��ن �أور�ق���ي 
�أن��ام  وج��ه��ازي �مل��ح��م��ول، كما �أين ق��د 
و�أ�ستطيع  �أ�سعر،  �أن  �ملكان دون  بنف�س 
�أن �أذ�كر يف �أي مكان ب�شرط �أن يكون 

هادئا وخاليا ل يوجد به �أحد«.
خال  يوؤملني  م��ا  »�أك���ر  و�أكملت 

ف����رة �لخ����ت����ب����ار�ت، ه���و رن����ن منبه 
و�أن��ا  للمذ�كرة  لا�ستيقاظ  �جل���و�ل، 
مل �أت�������زود مب���ا ي��ك��ف��ي��ن��ي م���ن �ل���ن���وم، 
�إلى  و�ل��ع��ودة  للنهو�س  بعده  لأ�سطر 

�ملذ�كرة من جديد«. 
لت�سف  �لدهم�سي  �أ�سماء  وع��ادت 
و�ملمتعة،  بالر�ئعة  �لخ��ت��ب��ار�ت  ف��رة 
د�ع��ي��ة �إل��ى تنظيم �ل��وق��ت و�ل��ت��ف��اوؤل،  
حيث قالت »على �لرغم من كل �لتعب 
�ل��ذي نبذله يف ه��ذه �لفرة  و�جل��ه��د 
ذلك  �أن  و�أعتقد  ممتعة،  ر�ئعة  فاإنها 
تفاوؤلها  وم��دى  نف�سها  للطالبة  يعود 
نكتفي  �إن��ن��ا  حيث  للوقت،  وتنظيمها 
�أي  فقط،  بالختبار�ت  �ل��ف��رة  بتلك 
�ملذ�كرة  علينا  بحوث،  ول  و�جبات  ل 
فقط. ولكن يجب �أن نبذل جهد� �أكر 
بتلك �لفرة ونحرم �أنف�سنا من بع�س 
�لأ�سياء �لتي نحبها كمو�قع �لتو��سل 

�لجتماعي«. 
ذه���ب���ت  م���������س����اب����ه،  م�����وق�����ف  ويف 
�ل�������س���ن���ة �ل��ت��ح�����س��ريي��ة  �ل���ط���ال���ب���ة يف 
����س���ذى م���ه���دي �ل��ع��م��ري �إل�����ى �ل��ق��ول 
�أف�سل  ميثل  �لخ��ت��ب��ار�ت  مو�سم  ب��اأن 
ف������ر�ت �ل����در������س����ة ل���دي���ه���ا لأ����س���ب���اب 
»�ل��ط��ال��ب��ة خ��الل��ه��ا جتتهد  �أن  م��ن��ه��ا: 
و�أح�س  و�ملناف�سة،  �لتحدي  �أج��ل  من 

قاعة  �أخ��رج من  �سعور عندما  باأجمل 
�لمتحان و�أنا ر��سية عن �أد�ئي« .

وع������ن �ل�����وق�����ت �ل��������ذي ت��ف�����س��ل��ه 
للمذ�كرة، قالت �سذى �لعمري »�أحب 
�لأخ�����ري من  �ل��ث��ل��ث  �أ���س��ت��ي��ق��ظ يف  �أن 
�لليل، و�أنا عادة �أذ�كر يف ذلك �لوقت«.

الرأي الصحي
�ل�سيدلنية  �أ�سارت  �أخ��رى،  جهة  من 
�ل����دك����ت����ورة ه���ب���ة �خل���ط���ي���ب �إل������ى �أن 
ب�شكل كبري  ت��زد�د  �لنف�شية  �ل�شغوط 
يوؤدى  مما  و�لطالبات،  �لطاب  لدى 
وزي��ادة  �ملناعة  م�ستوى  �نخفا�س  �إل��ى 
�لإ����س���اب���ة ب����الأم����ر������س، و »�لإج���ه���اد 
�لنف�سي و�جل�سدي للطلبة قد يت�سبب 
يف ف����ق����د�ن �ل���ع���دي���د م����ن �ل��ع��ن��ا���س��ر 
�ل���������ش����غ����رى يف �جل�������ش���م  �ل����غ����ذ�ئ����ي����ة 
وفيتامن  و�لبوتا�سيوم  كالكال�سيوم 
»ج« لذ� كان �الهتمام بتغذية �لطالب 
�ملمتحن بالعو�مل �مل�ساعدة يف حت�سن 

�أد�ئه يف �لمتحان«
ووج��������ه��������ت �خل�����ط�����ي�����ب ب���ع�������س 
للطالب  �ل�شحية  �لغذ�ئية  �لن�شائح 
و�ل�����ط�����ال�����ب�����ات ق����ب����ل و�أث�������ن�������اء ف����رة 
�لخ����ت����ب����ار�ت، ف��ق��ال��ت »ه���ن���اك بع�س 
�الإر�شاد�ت �خلا�شة بالتغذية و�حلالة 

�أن  يجب  �ل��ت��ي  و�جل�����س��دي��ة،  �لنف�سية 
يتبعها �لطاب و�لطالبات قبل و�أثناء 
ن�سديها  ن�سيحة  و�أه���م  �لخ��ت��ب��ار�ت، 
ق�شطا  ياأخذو�  �أن  مر�عاة  هي:  �إليهم 
مل���دة 15-20 دق��ي��ق��ة بعد  �ل��ر�ح��ة  م��ن 
ك��ل ���س��اع��ت��ن �إل����ى ث���اث ���س��اع��ات من 
�لطالب  و���س��ع  ي��ك��ون  و�أن  �مل���ذ�ك���رة،  
�ل��ر�ح��ة يف و�سع  �أو �لطالبة يف ف��رة 
فر�سة  لأعينهم  ليعطو�  �ل�سرخاء 
ر�ح����ة وجت��ن��ب �أ���س��ب��اب �إره�����اق �ل��ع��ن 
�ملبكر،   بالنوم  و�له��ت��م��ام  و�إج��ه��اده��ا، 
و�لنوم يجب �أن ير�وح بن 6� 8 �ساعات 
ي��وم��ي��ا خ��ا���س��ة ل���ي���ايل �لم��ت��ح��ان��ات، 
وترتيب  تنظيم  يف  مهم  �ل��ن��وم  �إن  �إذ 
خال  در��ستها  مت��ت  �لتي  �ملعلومات 

فر�ت �لنهار«.
ودع����ت �خل��ط��ي��ب �إل����ى �حل��ر���س 
غ��ذ�ئ��ي��ة �سحية،  ت��ن��اول وج��ب��ات  على 
�الأ���ش��م��اك  م��ن��ه��ا:  �أن���و�ع���ا  م�شتعر�شة 
و�مل�����اأك�����ولت �ل��ب��ح��ري��ة وغ���ريه���ا من 
�لأط����ع����م����ة �ل����ت����ي ت����ق����وى �ل�����ذ�ك�����رة، 
»وي���ف�������ش���ل ت����ن����اول وج����ب����ات ���ش��غ��رية 
وم��ت��ف��رق��ة م���ا ب���ن خ��م�����س �إل�����ى �ست 
�لكبرية  فالوجبات  �ل��ي��وم،  يف  وجبات 
ق����د ت��������وؤدي �إل�������ى �ل�������س���ع���ور ب��ال��ك�����س��ل 

و�خلمول و�ل�سرخاء«. 
وح����ث����ت �ل����ط����اب و�ل���ط���ال���ب���ات 
بالفيتامينات  �لغنية  �الأط��ع��م��ة  على 
و�مل��������ع��������ادن، �ل����ت����ي ت���ن���خ���ف�������س ف��ي��ه��ا 
و�أه��م  و�ل��ده��ون،  �حل��ر�ري��ة  �ل�سعر�ت 
�جلزر  مثل:  �خل�شر  �الأطعمة:  ه��ذه 
و�خل���������س و�خل����ي����ار و�ل���ف���ل���ف���ل �حل��ل��و 
و�ل����ب����ن����دورة و�ل���ك���رن���ب و�ل��ق��رن��ب��ي��ط 
مثل  و�ل��ف��و�ك��ه:  �مل�شلوق،  و�ل��ربوك��ل��ي 
و�مل�سم�س  و�ل���در�ق  و�لتفاح  �لفر�ولة 
و�جل���و�ف���ة و�ل��ب��ط��ي��خ و�ل��ك��ن��ت��ال��وب �أو 

�ل�سمام. 

وجبة اإلفطار
�لتهاون يف وجبة  كما ن�سحتهم بعدم 
�لإف���ط���ار، م���وؤك���دة �أن��ه��ا مت��د �جل�سم 
�ل��ن��وم وحتث  ف��رة م��ن  بالطاقة بعد 
�لتمثيل  �لبدء يف عملية  على  �جل�سم 
�ل��غ��ذ�ئ��ي وت��ن�����ش��ط��ه، و�أو����ش���ت �أي�����ش��ا 
ب���ت���ن���اول �مل�����اء و�ل��ع�����س��ائ��ر �ل��ط��ازج��ة 
وخ�سو�سا �ملحتوية على فيتامن »ج« 
ك��احل��م�����س��ي��ات و�جل���و�ف���ة و�ل��ف��ر�ول��ة 
و�ل����ط����م����اط����م. و«ي���ف�������س���ل �ل��ت��ق��ل��ي��ل 
م��ن �مل�����س��روب��ات �مل��ح��ت��وي��ة ع��ل��ى م��ادة 
و�لن�سكافيه  �ل��ق��ه��وة  م��ث��ل  �ل��ك��اف��ي��ن 
�إل��ى زي��ادة �سربات �لقلب  ت��وؤدي  �لتي 

وزيادة �إدر�ر �لبول«.
و����س���ددت ع��ل��ى ����س���رورة مم��ار���س��ة 
�ل��ري��ا���س��ة ب�����س��ك��ل ي���وم���ي ول����و ل��وق��ت 
ق�سري، مما ي�ساعد يف تخفيف �لتوتر 
ل�����دي �ل����ط����اب وي�����س��ه��م يف حت�����س��ن 

�أد�ئهم.

»سهر، توتر، مزاج متقلب, مشروبات طاقة، قهوة وآيس كريم، واضطراب في مواعيد النوم والمذاكرة«.. بهذه العبارات لخص عدد من طالبات الجامعة أجواء االختبارات، 
وفي الوقت الذي يؤمن فيه كثير منهن بأن ذلك الموسم يتغير فيه الروتين اليومي لما يصاحبه من رهبة وتوتر، تصفه أخريات بالممتع الرائع. وبين هذا الرأي وذاك، نصائح 

طبية وإرشادات علمية لكسب معركة االختبارات يسديها بعض المتخصصات في المساحة التالية.
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حوارات شبابية

سارة القحطاني

ح��������ّول �ل���ف�������س���ول �ل������ز�ئ������د و�ل���ب���ح���ث 
و�لج����ت����ه����اد، ط���ال���ب���ة ق�����س��م �ل��ف��ي��زي��اء 
ب���اجل���ام���ع���ة، رف����ع����ة �ل�������س���ه���ر�ين �إل����ى 
مبتكرة  ي�سار لها بالبنان لتحقق ثاث 
ميد�ليات يف �لأوملبياد �لوطني لاإبد�ع 
م�ستوى  ع��ل��ى  �لأول  و�مل���رك���ز  �ل��ع��ل��م��ي 
�ملنطقة يف م�سابقة روؤية جمل�س �سباب 
�ملنطقة  �أم���ري  ب��رع��اي��ة  ع�سري  منطقة 
�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري في�سل بن 

خالد.
يف �ل���ب���د�ي���ة ع����ّرف����ت �ل�����س��ه��ر�ين 
عائ�س  رف��ع��ة  »�إ���س��م��ي  ق��ائ��ل��ة  بنف�سها 
خالد  �مللك  بجامعة  طالبة  �ل�سهر�ين، 
فتاة  ف��ي��زي��اء.  تخ�س�س  �ل��ع��ل��وم،  بكلية 
ط��م��وح��ة و���ش��غ��وف��ة ب��ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د، 
�أع�سق �لبحث و�لتطور و��سم  �بتكاري، 

�لعميل �ملزدوج«.
وع���ن �مل�����س��روع و�ن��ط��اق��ت��ه قالت 
»ب����������د�أت ف���ك���رت���ه م����ن م����و�ق����ف م���وؤمل���ة 
�ساهدتها وب�سورة متكررة و�أثارت لدي 
�لف�سول يف �لبحث و�لجتهاد يف �إيجاد 

حل لتلك �ملو�قف.
ب�����د�أت ف��ك��رت��ي ب���اإب���رة �لأن�����س��ول��ن 
�لتنقل  بارد و�سهولة  وحفظها يف مكان 
ب��ه��ا وح��م��ل��ه��ا م���ن م���ك���ان لآخ�����ر يف �أي 

زمان«.
وعن هدفها من هذ� �مل�سروع قالت 
»هدفت من  �مل�سروع �إلى حفظ �لأدوية 

طالبت بتمويل مشاريع الموهوبين والموهوبات

رفعة الشهراني.. من فضولية
إلى مبتكرة حاصلة على ثالث ميداليات

جهاز  باإيجاد  منا�سبة  ح��ر�رة  درج��ة  يف 
���ش��غ��ري ي�����ر�وح ح��ج��م��ه ب���ني حمفظة 
�لهند�سية،  �لأدو�ت  علبة  �إل���ى  �جل��ي��ب 
وفكرته قريبة جد� من �أجهزة �لتريد 
ب��اخ��ت��اف �ل�����س��ع��ة و�حل���ج���م وط��ري��ق��ة 
باجلهاز  �مل��رف��ق��ة  و�الأج���ه���زة  �لت�شغيل 
�ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ع��ل��ى  �لطاقة  وي��ح�����س��ل 

بثاث طرق«.
ب��ه جهاز قيا�س  و�أ���س��اف��ت »م��رف��ق 
�إلكرونية  و�شا�شة  و�ل�شكري  �ل�شغط 
حل�����ش��اب درج���ة �حل����ر�رة وق����ارئ ت��اري��خ 

�ل�ساحية«.
وعن �أهمية �مل�سروع  قالت« �أهميته 
كبرية نظر� لحتياج �سريحة و��سعة من 
�ملجتمع �إليه ب�سبب ظروف �لعمل �لتي 
�سحية  بيئة  لإي��ج��اد  �سعبة  ت��ك��ون  ق��د 
�آمنة، �إ�شافة �إلى �شغر حجمه ومنا�شبة 

�سعره جلميع طبقات �ملجتمع«.
ج��ه��ازه��ا ح�سل  �أن  رف��ع��ة  و�أك�����دت 
على ثاث ميد�ليات )ف�سية وبرونزية 
لاإبد�ع  �لوطني  �لأوملبياد  يف  وذهبية( 

�لعلمي »�إبد�ع2012«.
�لأول  �مل����رك����ز  ع���ل���ى  ح�����س��ل  ك���م���ا 
روؤية  م�سابقة  يف  �ملنطقة  م�ستوى  على 
برعاية  ع�سري  منطقة  �سباب  جمل�س 
�أمري منطقة ع�سري �سمو �لأمري في�سل 
�أنه مت عر�سه  �إلى  بن خالد، بالإ�سافة 
خالد  �مل��ل��ك  بجامعة  موهبة  م��رك��ز  يف 
و�خ��ر�ع��ات، ومت  �أفكار  م�سابقة  خال 
تطوير �لفكرة على مدى �سبع مر�حل 

حتى �أ�سبحت حلفظ جميع �لأدوية.
و�أ���س��ادت رفعة مبن دعمها يف هذ� 
�ل��د�ع��م يل بعد  »ب��ق��ى  �لإجن����از، فقالت 
حفظهما  وو�ل��دت��ي  و�ل���دي  �هلل  توفيق 
ق�سم  من�سوبات  دع��م  �أن�سى  ل  كما  �هلل، 
خمي�س  ب���اإ����ش���ر�ف  �ل���ط���ال���ب���ات  ن�����ش��اط 
م�������ش���ي���ط وم���ن�������ش���وب���ات ق�������ش���م ن�����ش��اط 
�لطالبات باأبها و�أي�سا من�سوبات ثانوية 

�لزلل.
�أم����ا خ���ال �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���ع���ايل، فلن 
�أن�����س��ى دع��م��ي م���ن ق��ب��ل م��رك��ز موهبة 
�لطاب  ���س��وؤون  عميد  وم��ن  باجلامعة 
كلية  وع��م��ي��دة  �لهبا�س  م��ري��ع  �ل��دك��ت��ور 
�لعلوم �لدكتورة زهبة �آل ر�ئزة، ورئي�سة 
نورة  �لأ�ستاذة  بالكلية  �لعاقات  مكتب 
م�سبب �آل رمان، ورئي�سة مكتب �جلودة 
ب��ال��ك��ل��ي��ة �ل���دك���ت���ورة ت��رك��ي��ة �لأح���م���ري، 
و�لأ����س���ت���اذة ع��ل��وة ع�����س��ريي و�ل��دك��ت��ورة 
�ل�سعيدي و�لأ�ستاذة بدور عابد،  حليمة 
ف��ك��ل �أول���ئ���ك، ل��ه��م ف�سل ك��ب��ري ع��ل��ي يف 

دعمي بعد �هلل عز وجل«.
ب�سرورة �إيجاد  رف���ع���ة  وط���ال���ب���ت 
ج����ه����ات مت������ول م�������س���اري���ع �مل���وه���وب���ن 
و�ملوهوبات و�إن�ساء مركز ريادة �لأعمال 
م�سرفن  �إي���ج���اد  وك���ذل���ك  ب��اجل��ام��ع��ة، 
باملركز متخ�س�سن يف جمال �لإ�سر�ف 
م�سروعه،  ح�سب  ك��ل  للطلبة  و�ل��دع��م 
�إل���ى ت�سجيل ب���ر�ء�ت �لخ���ر�ع  �إ���س��اف��ة 
ل���ل���ط���اب يف م����ر�ك����ز م��ت��م��ي��زة حل��ف��ظ 

حقوق ملكيتهم.
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إعالن

دعوة للمشاركة ببحوث وأوراق علمية  في ندوة وطنية حول

حاضر ومستقبل اللغة االنجليزية
في المملكة العربية السعودية: اهتمامات بحثية

جامعة الملك خالد
كلية اللغات والترجمة

25-26  ذو الحجة  1435 الموافق 19-20 أكتوبر 2014

موضوعات الندوة
•  اللغة واألدب وطرق تدريسهما   •   اللغة والثقافة   •   تعلم اللغة والتكنولوجيا

•  التخطيط اللغوي وسياسات اللغة ومناهج تعليم اللغة اإلنجليزية

أهداف الندوة
•  جذب الباحثين في التخصصات الفرعية المختلفة ذات الصلة باللغويات التطبيقية لمشاركة أفكارهم

ونتائج بحوثهم والممارسات الفضلى في البحوث والتدريس مع أقرانهم حول المملكة
•  زيادة وعي األكاديميين فيما يتعلق باالتجاهات الحالية والمستقبلية في تدريس اللغة اإلنجليزية

•  تناول القضايا البحثية الساخنة في مجال اللغويات التطبيقية على مستوى النظرية والتطبيق
•  نشر المعرفة المرتبطة بأحدث االتجاهات والمنشورات في اللغويات التطبيقية

•  دعوة الباحثين والتطبيقيين في مجال اللغويات وما يرتبط بها من علوم لمناقشة القضايا ذات االهتمام المشترك.

آخر موعد لتقديم الملخصات 24 شوال 1435 الموافق 28 أغسطس 2014
آخر موعد لتسليم البحوث كاملة 25ذو القعدة 1435الموافق 29 سبتمبر 2014
تقتصر المشاركة في هذه الندوة العلمية على الباحثين من الجامعات السعودية.

PFESA@KKU.EDU.SA :ترسل الملخصات والبحوث إلى
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استشارات

روب��رت  �ل��دك��ت��ور  �ل�سمالية،  كارولينا  بجامعة  �ل��ط��ب  كلية  يف  �لباحث  �سنف 
�ساندلر �أنو�ع �ل�سرطان �إلى ثاث درجات بن �لأكر خطورة وتقليل �لإ�سابة 
و�سول �إلى �أمور ت�ساعد على تقليل فر�س �لإ�سابة، �لتي ن�سرتها دورية هارفارد 

�ل�سحية.

اللحوم
�ل��ل��ح��وم �حل��م��ر�ء )�ل��ب��ق��ر و�خل����ر�ف( وغ��ريه��م��ا، �أو �ل��ل��ح��وم �مل��ع��اجل��ة �سناعيا 
)�ل�سجق، و�أنو�ع من �سر�ئح �للحم �لباردة( تزيد من خطر �سرطان �لقولون، �إل 

�أن �لأ�سباب �لرئي�سة لي�ست و��سحة متاما.
�أن طهوها  وهو  �للحوم �حلمر�ء  �لتف�سري�ت خلطر  �أح��د  �حتمال  وميكن 
 heterocyclic aminesبدرجات حر�رة عالية يولد بع�س �ملركبات مثل
يف�سل  ل��ذ�  �ل�����س��رط��ان،  ح���دوث  على  ت�سجع  �ل��ت��ي متتلك خ�سائ�س  م��ث��ا،   «  «
جتنب تناول �للحوم �حلمر�ء �ملطبوخة جيد� �أو �ملتفحمة، وهو �أحد �ملقرحات 

�خلا�سة بتخفي�س خطر �لإ�سابة.

السمنة
�لبطن.  منطقة  على  �ل��ده��ون  �أي�سا  �لإ���س��اب��ة  فر�س  تزيد  �لتي  �ملخاطر  م��ن 
�لدر��سة  �أن  �إل  �لقولون،  ب�سرطان  �لإ�سابة  �إل��ى  ي��وؤدي  خطري  عامل  و�ل�سمنة 
توؤكد �أن �خلطر �أكر للرجال �لبدينن �أكر من �لن�ساء �لبدينات، ويرجع ذلك 

�إلى �أن �سمنة �لرجل غالبا ما تركز حول منطقة �لبطن، �أكر من �لن�ساء.
مقارنة  �لغذ�ئي  �لتمثيل  عمليات  يف  فعالية  �أك��ر  تكون  �لبطن  فدهون 
�إلى وجود  �ل�سبب  �أخرى من �جل�سم. وقد يعود  بالدهون �ملر�كمة يف مناطق 

حتفيز �لدهون �إلى حدوث �سرطان �لقولون.

التدخين
خطر �لتدخن، بات من �مل�سببات �ملعروفة للجميع، فهو �لأكر خطر� لي�س على 

�لقولون فح�سب بل على حياة �لإن�سان ب�سفة عامة.

نصائح لخفض خطر اإلصابة
من �لن�شائح �لتي ت�شاعد يف خف�س خطر �الإ�شابة ب�شرطان �لقولون:

• ممار�شة �لن�شاط �لبدين.
• �لتمارين �لريا�سية. 

• �لوزن.
• �لنظام �لغذ�ئي.

• �لنباتات )تناول �ملو�د �لكيمياوية يف �لنباتات
دلئل على دورها �ملوؤثر يف �لوقاية(.

• �لفو�كه.
با�سم م��و�د »فيتو«  �خل�سر )حتتوي على م��و�د كيمياوية معينة تعرف   •
يف  يوجد  �ل��ذي  »�لكوير�سيتن«  مثل  م��و�د  تعد  كما  �ل��وق��اي��ة،  توفر  �لتي 
�لتفاح و�لب�سل، و«�لكركمن« �ملوجود يف �لكركم، من �ملو�د �لتي تعزز دور 

�لوقاية(.

نصائح تقلل فرص اإلصابة
�ل��در����س��ات دلئ��ل قوية على  تركز يف تناول )�لأل��ي��اف(، حيث وج��دت   •
�لأوعية  �أمر��س  من  تقي  و�خل�سر�و�ت  �لفو�كه  يف  �ملوجودة  �لألياف  �أن 

�لدموية و�ل�سكري.
• �الإم�شاك: يعتقد �أنه عامل يزيد من خطر �الإ�شابة ب�شرطان �لقولون.

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.

اللحوم والسمنة والتدخين أبرز مسببات سرطان القولون

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

استشارة صحية استشارة تحذيرية

»الغذاء والدواء« تحذر
من مسبب أمراض القلب 

ح����ذرت �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ع��ام��ة ل��ل��غ��ذ�ء و�ل�������دو�ء، ج��م��ي��ع �مل�����ش��ت��ه��ل��ك��ني من 
���س��رك��ة  م���ن  �مل��ن��ت��ج   Days Slimming Coffee  7 م�����س��ت��ح�����س��ر 
ويتم   American Kangmei Bioengineering )HK( Ltd
ب��ي��ع��ه وت�����س��وي��ق��ه ع��ل��ى ه��ي��ئ��ة �أك��ي��ا���س حت��ت��وي ع��ل��ى ب�����ودرة م���ن قبل 
طريق  عن  وجمهولن  �ملتجولن  �لباعة  وبع�س  �لعطارة  حم��ات 
�لتي  �لتحاليل  �أظهرت  �أن  بعد  وذلك  �لجتماعي،  �لتو��سل  و�سائل 
م��ادة  �مل�ستح�سر  على  �ح��ت��و�ء  للهيئة،  �ل��ت��اب��ع��ة  ب��امل��خ��ت��ر�ت  مت��ت 
لعدم  حمظورة  مادة  وهي  �لدو�ئية،   Sibutramine �ل�سيبوتر�من 
ماأمونيتها وخطرها على �ل�سحة، �إذ توؤدي �إلى وجود �أعر��س جانبية 
و�ل�سر�ين  �لقلب  ب��اأم��ر����س  �لإ���س��اب��ة  �حتمالية  �رت��ف��اع  يف  تتمثل 

و�لإدمان.
ه��ذ�  ����س��ت��ه��اك  ب��ت��ج��ّن��ب  �مل�ستهلكن  ج��م��ي��ع  �ل��ه��ي��ئ��ة  و�أو����س���ت 
�مل�ستح�سر و�لتخل�س مما لديهم من عينات، علما �أن �لهيئة قامت 
مبخاطبة �جلهات ذ�ت �لعاقة لتخاذ �لإجر�ء�ت �لنظامية �لازمة 

ل�سحب هذ� �مل�ستح�سر من �لأ�سو�ق.
للتيقظ  �ملركز �لوطني  �إب���اغ  �إل��ى  �لهيئة �مل�ستهلكن،  ودع��ت 
و�ل�����س��ام��ة �ل��دو�ئ��ي��ة ع��ن��د ح���دوث �أي �أع���ر�����س ج��ان��ب��ي��ة ل���اأدوي���ة، 
و�ل�شالمة �لدو�ئية،  للتيقظ  �ل��وط��ن��ي  ط��ري��ق:  �ملركز  ع��ن  وذل���ك 
ت��ل��ف��ون  �ل�����������دو�ء:  و�لدو�ء – قطاع  ل����ل����غ����ذ�ء  �ل����ع����ام����ة  �ل���ه���ي���ئ���ة 
على  �أو   )2354،2340،5721،2356  ،  2340( )0112038222( حتويلة 
�أو على  �لفاك�س )0112057662(  �أو  �ملجاين )8002490000(  �لهاتف 

npc.drug@sfda.gov.sa :لربيد �الإلكروين�

استشارة تثقيفية

خريطة توضح
عدد إصابات كورونا 

مل��ت��اب��ع��ة كافة  �إل��ك��رون��ي��ة  �ل��ع��امل��ي��ة، خ��ري��ط��ة  �ل�����س��ح��ة  �أ����س���درت منظمة 
�ل��ت��ط��ور�ت �ملتعلقة ب��ف��ريو���س »ك����ورون����ا«، ح��ي��ث ت��و���س��ح �خل��ري��ط��ة ع��دد 
�لإ�سابات يف كل بلد، وعدد �لوفيات، وعدد من �ُسفي من �لفريو�س، ويتم 
حتديثها نحو  �أربع مر�ت يوميا، ما يتيح للجميع �لطاع على �أي جديد 
�لإلكرونية  �خلريطة  م�ساهدة  وميكن  �لعامل.  حول  بالفريو�س  يتعلق 

/http://coronamap.com من خال �لر�بط �لتايل
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رياضة

للجامعات  �لريا�سي  �لحت���اد  جن��ح 
�ل���������س����ع����ودي����ة، م���ن���ذ �إن���������س����ائ����ه ق��ب��ل 
ي�����س��ع ب�سمة  �أن  �أع������و�م،  يف  �أرب���ع���ة 
�لإي��ج��اب��ي��ة  �آث���اره���ا  �نعك�ست  مم��ي��زة 
ع��ل��ى ط����اب �جل���ام���ع���ات و�ل��ك��ل��ي��ات 
�حل���ك���وم���ي���ة و�لأه����ل����ي����ة يف خم��ت��ل��ف 
م��ن��اط��ق �مل��م��ل��ك��ة يف جن����اح مم��ي��ز يف 
ظ��ل رع��اي��ة �ل���دول���ة مم��ث��ل��ة بجميع 
�أجهزتها ويف مقدمتها وز�رة �لتعليم 
�ل���ع���ايل �ل���ت���ي �أن�����س��ئ �لحت�����اد حتت 

مظلتها.
وخال �ل�سنو�ت �لأربع �ملا�سية، 
نظم �لحتاد يف مو�سمه �لأول ثماين 
مو�سمه  يف  �أ�سبحت  حتى  ب��ط��ولت 
�أكر  فيها  �سارك  بطولة   15 �لر�بع 
م���ن 39 ج��ام��ع��ة وك��ل��ي��ة �أه��ل��ي��ة من 
لعبا،   2652 مثلها  �ملناطق  خمتلف 
ل��ذوي  بطولتن  ��ستحد�ث  مت  كما 
يف  م��رة  لأول  �خلا�سة  �لحتياجات 

�ملو�سم �لر�بع.
وق���ال رئ��ي�����س �حت���اد �جل��ام��ع��ات 
�ل�������س���ع���ودي���ة �ل����دك����ت����ور ول����ي����د ب��ن 
ع���ب���د�ل���رز�ق �ل����د�يل »ح��ي��ن��م��ا �سدر 
�إن�ساء  على  باملو�فقة  �ل�سامي  �لأم��ر 
�ل�سعودية  للجامعات  ريا�سي  �حت��اد 
باأهمية  �لر�سيدة  �لقيادة  �إدر�ك��ا من 
�لحت���اد يف �إب����ر�ز م��و�ه��ب �ل��ط��اب، 
ع���م���ل جم���م���وع���ة م�����ن �مل��خ��ت�����س��ن 
و�مل�سوؤولن على و�سع �أ�س�س ر��سخة، 
�إجن��از�ت  مكنت �لحت��اد من حتقيق 
تقف �ساهدة على عزم �لرجال �لذين 
متكنو� بف�سل �هلل ثم بدعم �لقيادة 
�لطاب  �أبنائنا  �إط��اق مو�هب  من 

يف خمتلف �لأن�سطة �لريا�سية«.
و�أك����د �أن دع���م خ���ادم �حل��رم��ن 

عبد  ب��ن  �هلل  عبد  �مل��ل��ك  �ل�سريفن 
كان  �هلل،  حفظه  ���س��ع��ود،  �آل  �ل��ع��زي��ز 
مب���ن���زل���ة �حل����اف����ز �مل���ع���ن���وي �ل��ك��ب��ري 
على  �لحت��اد  على  �لقائمن  جلميع 
حت��ق��ي��ق �إجن��������از�ت ت��ل��ي��ق ب��ال��وط��ن، 
ونتج عن ذلك �أن مثل طاب �ململكة 
ب���اده���م خ���ري مت��ث��ي��ل يف ك��ث��ري من 

�ملحافل �لدولية و�لإقليمية.
و�أ�����س����ار �ل�����د�يل �إل�����ى �له��ت��م��ام 
وزير  معايل  من  �مل�ستمر  و�لتوجيه 
�ل���ت���ع���ل���ي���م �ل����ع����ايل رئ���ي�������س جم��ل�����س 
للجامعات  �لريا�سي  �لحت���اد  �إد�رة 
�لعنقري  خالد  �ل��دك��ت��ور  �ل�سعودية 
ومعايل نائبه �لدكتور �أحمد �ل�سيف.
و�����س���ت���ع���ر����س ت���ط���ور ب���ط���ولت 
�ل�سنو�ت  �لحت��اد خال م�سريته يف 
�لأربع، م�سري� �إلى �أن عدد �لبطولت 
يف �ملو�سم �لأول كان ثماين بطولت 
وم����ن ث���م �أ���س��ب��ح��ت 15 ب��ط��ول��ة يف 
وحر�كا  قفزة  لتحقق  �لر�بع  �ملو�سم 
ري���ا����س���ي���ا ج���ام���ع���ي���ا ع���ل���ى م�����س��ت��وى 
�جلامعات، موؤكد� �أن �سناعة �لبطل 
�لأوملبي تتم يف هذ� �لعمر من خال 

�لبطولت �جلامعية.
�ل���ب���ط���ولت  ع������دد  »ز�د  وق�������ال 
�خل����ا�����س����ة ب�����الحت�����اد ه������ذ� �مل���و����س���م 
�ل���ر�ب���ع، �إل����ى 15 ب��ط��ول��ة، ب��اإ���س��اف��ة 
بطولت للجولف و�لفرو�سية لذوي 
�لحتياجات �خلا�سة حيث �سارك يف 
�لبطولت �ل�15 �أكر من 2652 لعبا 
 950 وق��ي��ادة  جامعة   15 با�ست�سافة 
و�إد�ري���ا، وحركة  و 558 مدربا  حكما 
تنقل بلغت 64458 جلميع �جلامعات 
لهذ�  �لبطولت  خمتلف  يف  �مل�ساركة 

�ملو�سم«.

األسبوع الجاري.. قرار أخير حول رحيل أو بقاء الجابر 
رددت و�سائل �إعام �أن �جتماع �أع�ساء 
�ل��ذي  �ل��ه��ال  ن���ادي  و�إد�رة  �ل�����س��رف 
ع��ق��د م���وؤخ���ر� مب��ن��زل �لأم�����ري ن���و�ف 
ب��ن ���س��ع��د يف �ل��ري��ا���س، ���س��ه��د �إج��م��اع 
�حلا�سرين على رحيل مدرب �لفريق 
�جل��اب��ر،  ���س��ام��ي  �ل���ق���دم  ل��ك��رة  �لأول 
و�ل��ت��ع��اق��د م��ع م����درب ك��ب��ري، وق�سى 
ب��دف��ع  �لإد�رة  ت��ت��ك��ف��ل  ب����ان  �لت���ف���اق 
ماين   10 �لبالغ  �جل��ز�ئ��ي  �ل�شرط 
�ل�سرف  �أع�ساء  يتكفل  �أن  ري��ال، على 
وينتظر  �مل��درب �جلديد.  بقيمة عقد 
�أن ي�����س��ه��د �لأ����س���ب���وع �حل����ايل �ل��ق��ر�ر 

�لنهائي حول �جلابر.
ب��ي��ان  يف  �ل���ه���ال  �إد�رة  و�أك�������دت 
�لبت  ت��اأج��ي��ل  �سهد  �لج��ت��م��اع،  �أن  لها 
تو�فق  لعدم  �جلابر  بقاء  �أو  رحيل  يف 

�لآر�ء.
رئي�س  من  كل  �لجتماع  وح�سر 
ه��ي��ئ��ة �أع�����س��اء �ل�����س��رف �لأم����ري بندر 
بن حممد، و�لأم��ري خالد بن طال، 
و�لأمري عبد�هلل بن م�ساعد، و�لأمري 
ن���و�ف ب��ن حم��م��د، و�لأم����ري خ��ال��د بن 
حم���م���د، و�لأم��������ري ن������و�ف ب����ن ���س��ع��د، 
عبد�لرحمن  �لأم���ري  �ل��ن��ادي  ورئي�س 
بن م�ساعد ونائبه حممد �حلميد�ين، 

و�لأمن �لعام �سامي �أبو خ�سري.
�لنادي »عقد  �إد�رة  بيان  وج��اء يف 
ع���دد م���ن �أع�����س��اء �ل�����س��رف �ج��ت��م��اع��ا 

االتحاد الرياضي للجامعات السعودية
2652 طالبا من 39 جامعة تنافسوا على 15 بطولة

�خلتامي  و�حل��ف��ل  �أن  و�أ����س���اف 
للمو�سم �لريا�سي �لذي �أقيم موؤخر� 
بح�سور معايل وزير �لتعليم �لعايل 
�ل��دك��ت��ور خ��ال��د �ل��ع��ن��ق��ري وم��ع��ايل 
�لدكتور  �لعايل  �لتعليم  وزي��ر  نائب 
�أح��م��د �ل�����س��ي��ف، ر���س��م ل��وح��ة مميزة 

مل�����س��رية ن��اج��ح��ة وم��وف��ق��ة ل��احت��اد 
غاياته  نحو  ي�سري  وه��و  �ل��ري��ا���س��ي، 

�ملن�سودة بخطى حثيثة« .
�جلامعات  �حت��اد  رئي�س  و���س��دد 
على �أن م�ستوى �لتناف�س �لكبري بن 
�مل�ساركة  و�لكليات  �جلامعات  لعبي 

ي��ج�����س��د ح��ق��ي��ق��ة �لإف��������ادة �ل��ك��ام��ل��ة 
م���ن ق��ي��ام �لحت�����اد �ل��ري��ا���س��ي وه��و 
�ملاعب  خمتلف  يف  �مل��و�ه��ب  يطلق 
�ل��ري��ا���س��ي��ة، م�����س��ي��د� ب���ال���دور �ل��ب��ارز 
�لذي ��سطلع به معايل وزير �لتعليم 
�لحت��اد  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لعايل 

كبري  باهتمام  يتابع  وهو  �لريا�سي، 
جميع بر�مج و�أن�سطة �لحتاد.

�ست�سهد  �ملقبلة  »�ملرحلة  وتابع 
مب�سيئة �هلل تعالى حتقيق �ملزيد من 
تعزيز  على  نعمل  بحيث  �لنجاحات، 

�لإيجابيات وتفادي �ل�سلبيات«.

بع�س  م��ع  هاتفيا  �ل��ت��د�ول  خاله  مت 
�مل��وج��ودي��ن خ��ارج �لريا�س،  �لأع�����س��اء 
ث��اث��ة مو�سوعات  ون��اق�����س �لج��ت��م��اع 

هي:
�ل��رع��اة، حيث  �لعقود  ملف  �أوال: 
ق������دم ع�������س���و �ل���������س����رف �لأم������ري 
ع���ب���د�هلل ب���ن م�����س��اع��د، ورئ��ي�����س 
���س��رك��ة ���س��ل��ة �ل��ري��ا���س��ي��ة �مل�����س��وق 
�حل�سري للنادي، ر�كان �حلارثي 
تفا�سيل هذه �لعرو�س وجو�نبها 
�مل����خ����ت����ل����ف����ة، ولق����������ى �ل����ع����ر�����س 

�لرحيب و�لإ�سادة.
ثانيا: و�شع �جلهاز �لفني، حيث 
ع���ر����س رئ���ي�������س �ل����ن����ادي روؤي���ت���ه 
لو�سع �جلهاز �لفني وتقييمه له، 
�أع�ساء  نظر  لوجهات  ��ستمع  ثم 
�إحالة  �لتفاق على  ليتم  �ل�سرف 
�لنادي  �إلى رئي�س  �لنظر  وجهات 

لتخاذ �لقر�ر �لنهائي.
ث���ال���ث���اً: ن���اق�������س �مل��ج��ت��م��ع��ون م��ا 
جت��اوز�ت  من  �لهال  له  تعر�س 
وق���ر�ر�ت م��ن بع�س جل��ان �حت��اد 
ك���رة �ل���ق���دم، وخ�����س��و���س��ا �حل��ك��ام 
و�الن�شباط، و��شفني ما تعر�س 
ل����ه �ل����ه����ال، ب����اأن����ه جت������اوز ل��ك��ل 
معايري �ملناف�سة �ل�سريفة وعد�لة 
كرة  �حت���اد  مطالبن  �ل���ق���ر�ر�ت، 

�لقدم بتحمل م�سوؤولياته.

األهلي يضم 
المقهوي ويالحق 

معاذا
ر�سميا  تعاقدها  �لأه��ل��ي  �إد�رة  �أعلنت 
م���ع لع���ب خ���ط و���س��ط ف��ري��ق �لفتح 
ح�������س���ن �مل����ق����ه����وي خ���م�������س ����س���ن���و�ت، 
بو�سلته  �ل��ن��ادي  ح��ول  �أن  بعد  وذل���ك 
ف�سل  ع��ق��ب  �جل��دي��دة  �ل�سفقة  ن��ح��و 
م��ف��او���س��ات��ه م��ع لع���ب �لت��ف��اق حمد 

�حلمد.
و�أع�����رب رئ��ي�����س �ل���ن���ادي �لأم���ري 
ف��ه��د ب��ن خ��ال��د ع��ن ���س��ك��ره وت��ق��دي��ره 
ت��ع��اون��ه��ا  ح�����س��ن  ع��ل��ى  �ل��ف��ت��ح  لإد�رة 

و�حر�فيتها �لعالية يف �ملفاو�سات.
ر�سميا  و�لتوقيع  �لتعاقد  �إج��ر�ء�ت  �إنهاء  �ملقهوي،  �لتوقيع مع  و�سبق 
مع �لاعب �ل�سوري عمر �ل�سومة يف �لكويت ليكون بذلك �لاعب �ملحرف 
�لفريق  حار�س  عقد  �ل��ن��ادي  �إد�رة  ج��ددت  كما  ول.  �لأ �لفريق  يف  �سيوي  �لآ

�لأول يا�سر �مل�سيليم.
من جهة �أخرى �أ�سخن �لأهلي و�لهال �أجو�ء �ملفاو�سات بدخول كل 
منهما يف خط �لآخر على �أكر من لعب، فالأهلي فاو�س مد�فع �ل�سباب، 
�لدويل ح�سن معاذ، يف حن �أبدى �لهال رغبته يف �لاعب �أي�سا. و�أغرى 
�الأهلي نظريه �ل�شباب ب�شر�ء �ملدة �ملتبقية من عقد معاذ، يف حني ��شرط 
�ل�سباب على من يرغب يف �سر�ء عقد ح�سن معاذ، دفع 25 مليون ريال، فيما 

طالب �لاعب ب��ستة ماين ريال عن كل مو�سم.
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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

ل��م يجد وكيل ش��ؤون الطالب بف��رع الجامعة في تهامة، الدكت��ور حمزة آل فتحي بدا من االعت��راف بأن برامج 
األنش��طة غي��ر المنهجي��ة في الف��رع الجامعي تعاني من ع��زوف طالبي، مؤك��دا وضع محف��زات نوعية لجذب 
المس��تهدفين. وق��ال آل فتحي في حوار م��ع »آفاق« إن من أبرز المعوقات التي يواجهها برنامج النش��اط تأخر 

السلف المالية الالزمة للتمويل والمباني المستأجرة الضيقة التي ال تسمح باستيعاب بعض الفعاليات.

خالد  العمري

حدثنا عن مهام وكالة
عمادة �سوؤون الطالب

بفرع تهامة؟
����ش���در �ل���ق���ر�ر ب��ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا م���ن ت��اري��خ 
��ستكمال  وه���ي  �ل��ع��ام،  ه���ذ�  يف  تكليفي 
لربنامج �لن�شاط �لطالبي، �لقائم على 
مو�هبهم،  وتنمية  �لطاب  ��ستقطاب 
وف��ت��ح �آف����اق �لإب������د�ع ل��دي��ه��م، وت��ق��دمي 
هو  ما  �إل��ى  �إ�سافة  مل�سكاتهم،  �حللول 
ق��ائ��م ���س��اب��ق��ا م���ن خ��دم��ت��ه��م �أك��ادمي��ي��ا 
خال  م��ن  وذل��ك  و�جتماعيا،  و�سحيا 
�ملنبثقة  و�الأن��دي��ة  �لطالبي،  �لت�شغيل 

من �لأن�سطة.

ما تقييمك  للن�شاط
الطالبي يف الفرع؟

يعد �لآن جيد�، ولي�س كما ناأمل، ب�سبب 
�لر�مج  بع�س  وتعطل  �لأم��اك��ن  �سيق 
لأن �ملباين م�ستاأجرة، و�لنظرة �ل�سائدة 
يف �لفروع �لهتمام بالناحية �لأكادميية 

على ح�ساب �لنو�حي �لأخرى.

 وماذا عن حجم اإقبال
الطالب على الأن�شطة؟

ل���اأ����س���ف �ل�������س���دي���د، لح���ظ���ن���ا ع���زوف���ا 
وت��ر�خ��ي��ا ط��اب��ي��ا ع���ن �لأن�����س��ط��ة غري 
�ملنهجية، وهو ما جعلنا نعتمد حمفز�ت 
نوعية بف�سل �هلل جلذبهم وتب�سريهم 
باأهمية �مل�ساركة يف مثل هذه �لأن�سطة.

وهل اأتت املحفزات
ثمارها املاأمولة؟

ح��اول��ن��ا ج���ذب �ل��ط��اب ب��ع��دة و���س��ائ��ل، 
ونحن م�ستمرون يف هذ� �لتحفيز �لذي 
�أ�سبح  يوؤتي ثماره، حيث  ب��د�أ  �أن��ه  نرى 
�لإقبال على �لأن�سطة �لطابية �أح�سن 

�لأن�����س��ط��ة  �أن  �أوؤك������د  �أن  �أود  ك��م��ا 
�لطابية ت�سهم يف دفع �لطالب للتفوق 
�ل����در������س����ي وت�������س���اع���ده ع���ل���ى مم��ار���س��ة 
�ل��ن�����ش��اط �ل����ذي ي��رغ��ب ف��ي��ه الأن����ه من 
خالل هذ� �لن�شاط �شيتحقق له �لكثري 

من �لفو�ئد �لنف�سية و�لتعليمية.
ومن خال �سحيفة »�آف��اق« �أدعو� 

جانب  بتن�سيط  وق��م��ن��ا  ق��ب��ل.  ذي  م��ن 
�لرحات.

ما ردك على من يتهم برامج 
الأن�شطة الطالبية باجلمود؟

على  ذل��ك  يف  حر�سنا  ول��ذل��ك  �سحيح، 
ف��ت��ح ب���اب �حل����و�ر م��ع �جل��م��ي��ع ل��ت��ب��ادل 
�لر�مج  ونوق�ست  �خللل،  ب�ساأن  �لآر�ء 
نافذة  و�أ�س�سنا  م��رة،  �أك��ر من  �لنوعية 
لتلقي �لأفكار �لطابية يف هذ� �ملجال. 
ون�����س��ع��ر ب���ت���ق���دم ول�����و ي�����س��ري يف ذل����ك، 
�ساعن �إلى تقدمي �لأن�سطة �لتي تزيد 
من تفاعل �لطاب لأنهم هدفنا �لأول.

  
هل تتعاونون مع جهات
خارج اجلامعة لتقدمي

برامج جمتمعية؟ 
ن���ع���م، م��ث��ل ن�����ادي �جل����و�ل����ة و�ل���ت���ع���اون 
م���ع �مل���رك���ز �ل��ك�����س��ف��ي مب��ح��اي��ل ع�سري، 
ون�����ادي �ل��ع��م��ل �ل��ت��ط��وع��ي، ك��م��ا ن��ق��دم 
دور�ت بالتعاون مع مركز زمام �ملعرفة 
ل��ل��ت��دري��ب و�ل����س���ت�������س���ار�ت �ل���رب���وي���ة، 
وب���رن���اجم���ا ط���اب���ي���ا ي��خ��ت�����س ب���زي���ارة 
�ملحتاج  �لآليات  بع�س  و�سرح  �لثانويات 

�ليها.
ول����دي����ن����ا ب����رن����ام����ج �آخ��������ر �����س���م���ه 
�للغة  ق�شم  يخدم  �جل��ال��ي��ات«  »ف��ر���ش��ان 
�لإجن���ل���ي���زي���ة، وُق��������درت ل����ه م��ي��ز�ن��ي��ة، 
وينتظر �ملو�فقة عليه، وهو برنامج هام 
مب�سوؤوليته  �لطالب  تثقيف  على  يقوم 

جتاه دينه ووطنه.

هل من ر�سالة تود
توجيهها لطالب الفرع؟

�ل�����ع�����زوف ع����ن �ل���ن�������ش���اط ل��ي�����س ح���ال، 
ب��ل �ل���و�ج���ب �مل���ب���ادرة و�مل�����س��ارك��ة. وك��م 
م��ن ط��ال��ب �أظ���ه���ره �ل��ن�����ش��اط، فربقت 

موهبته!

�أب���ن���ائ���ي �ل���ط���اب �إل�����ى �حل���ر����س على 
�النخر�ط يف �الأن�شطة �لتي تقدم لهم.

�أو فعالية  ن�شاط  ومن لديه فكرة 
در��ستها  لتتم  باأفكاره  للتقدم  ف��اأدع��وه 
لو�ئح  مع  متو�فقة  كانت  �إن  وتنفيذها 
�لأن�����س��ط��ة �ل��ط��اب��ي��ة �مل��ع��م��ول ب��ه��ا يف 

�جلامعة.

وكيل شؤون الطالب
بتهامة د. آل فتحي:

المباني المستأجرة 
أبرز معوقات 
األنشطة الطالبية

عمادة شؤون الطالب
الرؤية

حتقيق �لتميز و�لريادة ومو�كبة �لتطور�ت يف جمال �لهتمام ببناء �سخ�سية 
و�جتاهاتهم  مهار�تهم  وتنمية  �جل��و�ن��ب  جميع  من  متكاما  بناًء  �لطلبة 

و��ستثمار �أوقاتهم ب�سورة �إيجابية ومثمرة. 

الرسالة
�إيجابية  ب�سورة  �لطلبة  �سخ�سيه  لبناء  �لربوية  �لر�مج  وتطوير  �إع��د�د 

متو�زنة  متكنهم من �لإ�سهام يف م�سرية �لتنمية �لوطنية على نحو فاعل.
 

األهداف
�جلامعين �لطلبة  وتطوير  �إعد�د  يف  • �لإ�سهام 

وتكوين �سخ�سيتهم �ملتكاملة �ملتو�زنة .
نحو و�لتوجيه  �جلامعين  �لطلبة  • دعم 

�للتز�م بال�سلوك �لإ�سامي . 
مبجتمعهم �جلامعين  �لطلبة  • ربط 

وتاأكيد �نتمائهم لوطنهم و�أمتهم .
�لتعليمية �لأن�سطة  يف  و�لإبد�ع  �لتميز  • حتقيق 

و�لتدريبية �ملختلفة.
�لجتماعية �مل�ساركة  على  �لطلبة  • تعويد 

وتنمية �لعاقات �لأخوية بينهم وبن �أ�ساتذتهم .
�لأن�سطة.  ممار�سة  خال  من  للطاب  و�لطماأنينة  �لر�حة  • توفري 

�لحتياجات ذوي  ورعاية  �ملتفوقن  رعاية  يف  • �لإ�سهام 
�خلا�سة من �لطلبة.

�ل�سليمة. �لإيجابية  و�لجتاهات  �حلميدة  �لقيم  • �إك�سابهم 
�لطلبة لدى  �لفر�غ  �أوقات  • ��ستثمار 

مبا يعود عليهم بالنفع و�لفائدة.
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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 مصورة

اختبارات نهاية الفصل الدراسي
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أساتذة

خالد العمري

حدثنا عن م�سريتك
يف املجال االأكادميي؟

ك���ان���ت در�����س���ت���ي يف م���ر�ح���ل �ل��ت��ع��ل��ي��م 
�لأ����س���ا����س���ي و�ل����ث����ان����وي يف حم��اف��ظ��ة 
مدر�سة  يف  �ل�سعيد  باليمن  �سنعاء 
ري���ف���ي���ة مي����ت����از حم���ي���ط���ه���ا ب��ال��ب��ي��ئ��ة 
�لزر�عية �جلبلية �جلميلة يف مديرية 
يف  تخرجت  حتى  �خلارجية،  �حليمة 
عام  �لثانوية  مذيور  خمي�س  مدر�سة 

.1988
ثم در�ست �ل�سنة �لإلز�مية فيها، 
ثم �لتحقُت بجامعة �سنعاء وتخرجت 
يف كلية �لربية )ق�شم �للغة �لعربية( 
م��ع  ب��ت��ق��دي��ر ج���ي���د ج�����د�  ع�����ام 1993 
على  �لأول  وك��ن��ت  �ل�������س���رف،  م��رت��ب��ة 
دف��ع��ت��ي، ث��م ع��م��ل��ُت مل���دة �أرب����ع �سنو�ت 
ثم  �لثانوي،  �لعام  �لتعليم  يف  مدر�سا 
ملدة عامن  باجلامعة معيد�  �لتحقت 
للماج�ستري  �ل��در����س��ي��ة  �ل��ب��ع��ث��ة  ق��ب��ل 
و�ل�����دك�����ت�����ور�ه يف ج���م���ه���وري���ة م�����س��ر 
�لعربية، حيث �أخذت دبلوم �لدر��سات 
و�لبحوث  �لدر��سات  �لعليا من معهد 
ملدة  �لعربية،  �ل���دول  جلامعة  �لتابع 

عامن.
وق���د ح�سلت ف��ي��ه ع��ل��ى �ل��دب��ل��وم 
�لتحقت  �أث��ن��ائ��ه  ويف  مم��ت��از،  بتقدير 
فيها  ح�سلت  �لتي  �ل��ق��اه��رة  بجامعة 
ع���ل���ى �مل��اج�����س��ت��ري يف �ل���ن���ق���د �لأدب������ي 
�حلديث، من كلية �لآد�ب، يف �سبتمر 
»�مل��وروث��ات  بعنو�ن  ر�سالة  ع��ن   2003
�ل�����س��ع��ب��ي��ة �ل��ق�����س�����س��ي��ة يف �ل����رو�ي����ة 

�ليمنية.. در��سة يف �لتفاعل �لن�سي«
ث���م ح�����س��ل��ت ع��ل��ى �ل���دك���ت���ور�ه يف 
�لآد�ب  ك��ل��ي��ة  م���ن  �حل����دي����ث،  �لأدب 
ي��ول��ي��و 2008،  �ل��ق��اه��رة، يف  ب��ج��ام��ع��ة 

فقد �أدركت منهم �لكثري من �لعتز�ز 
يف  �لأب  معاملة  ومعاملته  ب��الأ���س��ت��اذ 
على  و�لتقبيل  �لتقدير  جناح  خف�س 
�جلبن �حر�ما، ويف ح�سن �لإن�سات 

للمحا�سر�ت، و�لتلقي.
وم����ن �ل�����س��ل��ب��ي��ات، �ل���ت���ي ب��ي��ده��م 
�أن ح�شورهم  حلها و�لتخل�س منها،: 
ره���ب���ة م���ن �ل���غ���ي���اب، يف م��ع��ظ��م��ه، ال 
ع��دم حر�س  ثم  �ملحا�سر�ت،  رغبة يف 
بع�سهم على �لكتابة ومتابعة �لأ�ستاذ 
ب���ال���ت���دوي���ن و�ل���ك���ت���اب���ة و�الل���ت���ق���اط 
ل  حيث  و�لعلمية  �ملنهجية  للق�سايا 
دفاترهم وكتبهم �جلامعية،  يحملون 

�إل نادر�.
وقد يكتفون يف �لغالب باالهتمام 
�أدو�ت  م��ن  �أك��ر  و�ل��ن��ظ��ارة  باملحمول 
�لعلم، و�لأه���م م��ن ك��ل ذل��ك ه��و عدم 
�ملحا�سرة  د�خ��ل  �لفاعلة  م�ساركتهم 
�لأ�ستاذ  و��ستثارة  و�لنقا�س  بالأ�سئلة 
ب���الأ����س���ئ���ل���ة وحم����اول����ة �ل���ف���ه���م رغ���م 
�حلر�س من قبل كثري من �لأ�ساتذة 
�لطاب،  لدى  �لتفاعل  روح  بث  على 
يتد�ولها  و��سحة  ظاهرة  هذه  ولعل 
�لتدري�س  هيئة  �أع�����س��اء  م��ن  �لكثري 
فيما بينهم كماحظات عامة، حتتاج 
�إل���ى ق����ر�ءة ت��رب��وي��ة ودر�����س���ة نف�سية 
ج������ادة، ل��ع��ل ه���ن���اك م���ن ي��ن��ه�����س بها 
يف  �لنف�س  وع��ل��م  �لربية  علماء  م��ن 
�جلامعة لتحديد �أ�سباب هذ� �لعزوف 
وت���ل���ّم�������س ط�����رق ع����اج����ه، وحت���دي���د 

مكامن �مل�سكلة بال�سبط. 

ما ال�سعوبات االأكادميية
التي تعتقد اأنها تواجه الطالب؟

يف  �ل�سعوبات  تلك  �أب���رز  تكمن  رمب��ا 
ع����دم �ل��ت��اأ���س��ي�����س �جل��ي��د و�ل���ق���وي يف 
وكذلك  �لأ�سا�سية،  �لتعليم  م��ر�ح��ل 

ت�ستدعي  �ل��ت��ي  ��سر�تيجيته  �أدب����ي 
م���ن���ه���ج���ا م���ع���ي���ن���ا ل����ق����ر�ءت����ه وف��ه��م��ه 
و��ستنتاج جمالياته �لتي من �ملفر�س 

�أن تختلف عن غريه من �لن�سو�س.
هذه �لقر�ء�ت �أكر�سها يف حماولة 
د�ئمة لربط �لن�س مبنهجه، وكذلك 
�إن��ت��اج ن�����س ق��ر�ئ��ي م���و�ز ال ي��غ��رق يف 
�النطباعية  يف  يبا�شر  وال  �لغمو�س 
و�لإع��ام��ي��ة، وق��د حاولت جمع ذلك 
يف كتاب �أنتظر �سدوره ي�سمى )�لن�س 
و�ل���������س����دى(، ه�����ذ� ب���الإ����س���اف���ة �إل����ى 
�هتمامي باأدب �لطفل تاأليفا ومتابعة 

خلطابه �ل�سعري و�ل�سردي.

تقييمك  للبيئة التعليمية
بجامعة امللك خالد؟

مو�كبة  باجلامعة  �لتعليمية  �لبيئة 
فيها  مل��ا  �لتعليمية  �ل��ن��م��اذج  لأح����دث 
م����ن ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة م���ائ���م���ة وط���اق���م 
تدري�سي خمتار بعناية، وجامعة �مللك 
�أرق����ى �جل��ام��ع��ات �ملحلية  خ��ال��د م��ن 
و�ل��ع��رب��ي��ة و�ل��ع��امل��ي��ة، وه���ذ� و����س��ح يف 
�جلامعة،  يف  �لعاملن  �لأ�ساتذة  عدد 
يف  �لعاملية  �ملقايي�س  تو�كب  �أنها  كما 
�لأكادميي، وت�سعى  �جلودة و�لعتماد 
ب��ا���س��ت��م��ر�ر �إل�����ى حت�����س��ن �مل��خ��رج��ات 
و�مل�������س���ت���وي���ات �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ل��ل��ط��اب 
�لعمل  ���س��وق  �ح��ت��ي��اج��ات  ينا�سب  مب��ا 
�ملتخ�س�سة  بالكو�در  و�ملجتمع لرفده 

و�لفاعلة و�ملتمكنة.

وماذا عن الطالب.. من حيث 
ال�سلبيات واالإيجابيات؟

عليهم  يبدو  ما  هي  �لإيجابيات  �أب��رز 
د�ئ���م���ا م���ن ���س��م��ت �ل����وق����ار و�ل���ه���دوء 
و�الن�����ش��ب��اط يف �أروق����ة �جل��ام��ع��ة، ثم 
ح�سن �لأدب يف �لتعامل مع �أ�ساتذتهم، 

ح��ت��ى ي�����س��ار �إل���ي���ه ب��ال��ب��ن��ان ل��ت��م��ي��زه 
و�إبد�عاته.

ن�سيحتك للطالب من اأجل 
تقدمي اأداء اأف�سل يف مرحلتهم 

اجلامعية؟
�ل���ق���ر�ءة ث��م �ل���ق���ر�ءة ث��م �ل���ق���ر�ءة. ل 
ميكن �أن يتح�سن �لأد�ء من دون بذل 
�جل���ه���د �ل��ك��ب��ري و�مل��خ��ل�����س م���ن قبل 
�ل��ط��ال��ب يف ت��ل��ق��ي �ل��ع��ل��م، وق���ر�ءت���ه، 
من  و�لتعب  حت�سيله  على  و�حلر�س 

�أجل �متاكه.
ف�����ح�����ي�����اة �ل�����ع�����ل�����م م����د�ر�����س����ت����ه 
و����س��ت��ذك��اره، و�آف��ت��ه �لك�سل و�لإه��م��ال 
�أن  ه���ي  �مل�����س��ك��ات  و�أم  و�ل���ن�������س���ي���ان، 
ي��ت�����س��رب �لإح�������س���ا����س ل����دى �ل��ط��ال��ب 
�أو  �لتخ�س�س  ه��ذ�  من  فائدة  ل  باأنه 
باملاديات يف �حلياة  ذ�ك عند مقارنته 

�ليومية �أو �مل�ستقبلية.
 وي��ج��در ب��ال��ط��ال��ب ف��ه��م حقيقة 
�ل��ع��ل��م و�أه��م��ي��ة �ل��رغ��ب��ة يف ت��ل��ق��ي��ه ل 
لأج����ل �لخ��ت��ب��ار ول��ك��ن لأج��ل��ه ه��و يف 

ذ�ته.
ن���ع���ف���ي ع�������س���و ه��ي��ئ��ة  وه����ن����ا ل 
�ل���ت���دري�������س م����ن �حل�����ث و�ل���رغ���ي���ب 
يكون  و�إليه  �لقدوة  لأن��ه هو  و�ملتابعة 
�ل��ت��و���س��ي��ح و�لأخ�������ذ بيد  �مل��ن��ت��ه��ى يف 
�ل��ع��ل��م ومناهله  �إل���ى م����و�رد  �ل��ط��ال��ب 
م�ستفيد�  م��ن��ه��ا  ي��ن��ه��ل  �ل��ت��ي  �ل��ع��ذب��ة 
�إلى  �ل��ق��ر�ءة  لديه  وتتحول  ومتعلما، 
عنها،  ي�شتغني  ال  وع����ادة  ي��وم��ي  ورد 
و�لأم����ر ب��ا ���س��ك ي��ح��ت��اج �إل���ى �لكثري 
من �حلب و�ل�سدق يف �لتوجيه ليحب 
ويجد  �أول،  �أ���س��ت��اذه  بالفعل  �لطالب 
�مل��ر���س��د، وم��ن ث��م �ستوؤتي  �مل��رب��ي  فيه 
�هلل،  �ساء  �إن  ثمارها،  و�حل��ب  �لتلمذة 

ولو بعد حن.

»�لق�سة  ب��ع��ن��و�ن  �أط��روح��ت��ي  وك��ان��ت 
�ل���ق�������س���رية يف �ل���ي���م���ن ب����ن �ل�����ر�ث 
و�ل��ت��ج��دي��د »در�����س���ة يف ت��ط��ور �ل��ن��وع 

�لق�س�سي«.
بجامعتي  للعمل  ذلك  بعد  عدت 
�أ�����س����ت����اذ� م�������س���اع���د� ل�������اأدب و�ل��ن��ق��د 
رئ��ي�����س��ا لق�سم  ث���م ع��ي��ن��ت  �حل����دي����ث، 
�لربية  بكلية  و�آد�بها،  �لعربية  �للغة 
�ل��ت��اب��ع��ة جل��ام��ع��ة �سنعاء،  �أرح����ب،  يف 
�ملبدعن  رعاية  ق�سم  برئا�سة  وكلفت 
و�لنف�سي،  �ل��رب��وي  �لإر���س��اد  مب��رك��ز 
�جلامعي  �لعام  منذ  ذ�تها،  باجلامعة 
�ل���ع���ام  ب����د�ي����ة  وح���ت���ى   ،2009/2008

�جلامعي �حلايل.
 وب���ال���ن�������س���ب���ة �إل�������ى �ل���ن�������س���اط���ات 
�لأدب��اء  �حت��اد  يف  ع�سو  فاأنا  �لثقافية 
�لأدب  ر�بطة  ويف  �ليمنين،  و�لكتاب 

�لإ�سامي �لعاملية.
بيت  يف  موؤ�س�س  ع�سو  �أن��ن��ي  كما 
�لق�سة  بنادي  وع�سو  �ليمني،  �ل�سعر 
مبجل�س  وع�����س��و  م��ق��ه،  �إل   ���� �ليمنية 
�لعرب  �لطفولة  �سفر�ء  �حت���اد  �إد�رة 
حتكيم  بلجنة  وع�سو  �ليمن(،  )ف��رع 
لل�سباب،  �جل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  ج��ائ��زة 

)جمال �لق�سة منذ �لعام 2011(.
م�ساعد�  �أ���س��ت��اذ�  ح��ال��ي��ا  و�أع���م���ل 
ل�������اأدب و�ل���ن���ق���د �حل����دي����ث ب��ج��ام��ع��ة 
�مل��ل��ك خ��ال��د، و�أم��ي��ن��ا للجنة �لإب����د�ع 
�لعلوم  كلية  يف  �لعربية  �للغة  بق�شم 

�لإن�سانية.

اأهم املو�سوعات
البحثية التي تهتم بها؟

�ل�سردي  ب���الأدب  �ملتعلقة  �ملو�سوعات 
حت���دي���د�، وك���ذل���ك م���ق���ارب���ات �ل��ن�����س 
�لتلقي،  �أفق  يفتحه من  �ل�سعري مبا 
و��شتثارة �لقارئ، حيث يكون لكل ن�س 

�ملختار  �لتخ�س�س  يف  �ل��رغ��ب��ة  ع���دم 
�ل��ط��ال��ب لأن���ه فيما  ب��ه  �ل���ذي يلتحق 
�إليه،  �أن هذ� �لختيار، و�لد�فع  يبدو 
�أك���ر م��ن رغبته  ه��و م��ع��دل �لطالب 
و�ه���ت���م���ام���ه، ح���ي���ث ت����اأخ����ذ �ل��ك��ل��ي��ات 
�لعلمية �لأعلى تقدير� من �ملتقدمن 
للجامعة ويبقى للعلوم �لإن�سانية من 
بقي، على �لرغم من �أن �للغة �لعربية 
�ل��ط��ال��ب عن  ب��ه��ا  ي��ل��ت��ح��ق  �أن  ي��ج��ب 
لأنها  وح��ب ل  رغبة حقيقية ومتكن 
�سنفهمها  ع��رب  لأن��ن��ا  �أو  �سهلة  م���ادة 

باملعاي�سة.
ذل��ك وجيه، ولكن هي  ولعل كل 
م���ادة حت��ت��اج �إل���ى �لكثري م��ن �ل��ذك��اء 
فيها  �مل��ت��خ��رج  لأن  �ل���ع���ايل  و�مل���ع���دل 
ه��و �أ���ش��ت��اذ �ل��غ��د �ل����ذي ع��ل��ي��ه تعتمد 
�مل���وؤ����س�������س���ات �لأخ�������رى وه����و �ل��ك��ات��ب 
و�لأدي�����ب و�ل��ن��اق��د و�مل��ف��ك��ر وك���ل من 
بادنا  يف  و�لأدب  و�ل��ع��ل��م  �لفكر  ق��اد 
�لعربية هم يف �الأ�شل �ملجيدون للغة 
ثم  ك��ب��ار،  و�سعر�ء  �أدب���اء  م��ن  �لعربية 
عليهم  �مل��ع��ول  و�ملعلمون  �مل��رب��ون  ه��م 

م�ستقبا، ففاقد �ل�سيء ل يعطيه.
ن����اح����ظ����ه يف ط����اب  م�����ا  ث�����م   
تلك  جت��د  ال  �أن���ك  ه��و  �لعربية  �للغة 
�أو �خلط  �لنماذج من �ملحبن لل�سعر 
�ل��ت��ح��ق  �ل���ب���اغ���ة وغ���ريه���ا مم���ن  �أو 
بالق�سم فر�هم عازفن عن �ملناف�سة 
و�مل�������س���ارك���ة يف م��ن��ا���س��ط �مل�����س��اب��ق��ات 
�لإب��د�ع��ي��ة م��ن �سعر وق�����س��ة وف��ن��ون 
�سوى  لي�ست  وكاأن �جلامعة  خمتلفة، 
�لتخ�س�س  وك����اأن  �مل��ح��ا���س��رة  ق��اع��ات 
�ل�����س��ه��ادة  ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى  �إل  ل��ي�����س 
�أك�����ر م���ن �ل��ت��ف��اع��ل و�جل�����د و�حل���ب 
�أن��ه  �مل��ف��ر���س  �ل���ذي م��ن  للتخ�س�س 
يعرب عن ذ�ت �لطالب �مللتحق باللغة 
كيانه وح�سوره،  فيه  ويجد  �لعربية، 

أستاذ األدب المساعد
د. إبراهيم أبو طالب:

بعض طالبنا 
يهتمون بالجوال 
والنظـارة أكثر

من أدوات العلم! 
امتدح أستاذ األدب والنقد بقسم اللغة العربية في 
كلية العلوم اإلنسانية الدكتور إبراهيم أبوطالب ما 
رآه في طالب الجامعة من اعتزاز باألستاذ لكنه في 
الوقت ذاته عاب عليهم عدم االهتمام بالدراسة 
والحضور دون دفاتر وكتب جامعية إال نادرا!
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إدارات

�أحيان���ا �أت�س���اءل عم���ا و�سلن���ا �إلي���ه م���ن تق���دم وتط���ور م���ع �حت�س���ان ه���ذه 
�الخر�عات �لتي طغت على �لعامل باأ�شره من �شرقه لغربه.

و�أت�س���اءل �أي�س���ا ه���ل فع���ا حل���ت ه���ذه �لخر�ع���ات كل م�سكاتن���ا �أم 
ز�دته���ا تعقي���د�؟ ب���دء بالكهرب���اء بكل ما حتويه م���ن مادة و�أجه���زة، و�أجهزة 
�حلا�سب �لآيل، و�لف�سائيات، و�لأجهزة �لذكية، وقنو�ت �لتو��سل وغريها، 

مما �سنعته يد �إن�سان لتوفري �لر�حة لإن�سان �آخر.
م���ن وجه���ة نظري، ل �أعتق���د �أنها حققت ما يريده ذل���ك �ملخرع  من 
خل���ف عبقريت���ه و�إبد�ع���ه ومهارته، ب���ل على �لعك�س ز�دت ه���ذه �لخر�عات 
�حلي���اة تعقي���د� وز�دت ن�سب���ة �مل�س���كات �لت���ي يو�جهها �ملرء لدرج���ة �أننا مل 
ن�ستط���ع �نف���كاكا من �ملا�سي �لذي كان يتنا�سب مع �حلياة �لتي كنا نعاي�سها 

بب�ساطتها و�سعوبتها يف �آن و�حد.
مث���ال، ��ستخ���د�م نظ���ام �لب�سم���ة فرحنا برب�س���ه وتر�س���ده باملوظف 
وحتقيق ما عجز عنه �لإن�سان من هروب �أو حتايل يف �حل�سور و�لن�سر�ف 
�أو غي���اب، لكنن���ا لاأ�س���ف ما زلنا نحتفظ باحلا�س���ر و�ملا�سي معا من خال 
ك�س���وف �لتوقي���ع �لورقي���ة، ملاذ�؟ حتى ل ُيظلم �ملوظ���ف �إذ� ما �نف�سل �لتيار 
�لكهربائ���ي. �أ�س���ف �إل���ى ذلك ��ستخ���د�م �لباك ب���ورد لامتحان���ات، فابد 
�أن تك���ون هن���اك ن�ش���خ ورقي���ة لتوزيعه���ا عل���ى �لطالب عن���د �نف�ش���ال �لتيار 

�لكهربائي �أو حدوث خلل فني مفاجئ.  
�لت�سحيح �لآيل ي�ستخدم لت�سحيح �لأور�ق ذ�ت �لعدد �لكثري ليخفف 
ع���بء �لت�سحي���ح عل���ى ع�سو هيئ���ة �لتدري�س لك���ن لبد م���ن مر�جعة ما مت 
ت�سحيح���ه فيم���ا بع���د للتاأكد من عدم خطاأ �جله���از يف ظلم �لطالب.لحظ 

عزيزي �لقارئ �أن �لورق يالزمنا طيلة �لوقت مع �ملُخرع.
ه���ل ��ستخد�من���ا له���ذه �لتقني���ات �ملط���ورة فق���ط م���ن �أج���ل �أن ل يقال 
�إنن���ا متخلف���ون ورجعي���ون �أم لأنن���ا نوؤم���ن بالورق وم���ا ح���و�ه �ملا�سي؟ وهل 
�لق�س���د فع���ا خ�سية ظلم �لآخري���ن �أم لأننا نعجز يف تطبي���ق هذه �لأجهزة 
كم���ا يج���ب وينبغي �أم الأ�شباب �أخرى جنهله���ا؟ �إن كنا نخ�شى فعال �أن تظلم 
هذه �لأجهزة �لإن�سان فماذ� عن �لإن�سان نف�سه؟ �أمل يحدث �أن ظلم �سخ�س 

غريه؟ 
�إم���ا �أن نتف���ق عل���ى ��ستخ���د�م ه���ذه �لخر�ع���ات ونوؤم���ن باأخطائه���ا 

و�أعطالها وما �أ�شبه �أو نلغيها من حياتنا ونبقى على تقدي�س ما�شينا.

كنا أفضل

القلم النابض
د. إيمان عبد اهلل العسيري

محمد إبراهيم 

�لوثائق  م��رك��ز  �مل�����س��رف على  ���س��رح 
�لأ�ستاذ  �إجن��از  ونظام  و�ملحفوظات 
���س��امل ب���ن ج����ر�ن �خل����ال����دي، دور 
�لني  و�لأه���د�ف  عمله  و�آلية  �ملركز 
كفاءة  ك��رف��ع  حتقيقها  �إل���ى  ي�سعى 
�لقدرة  وت�سريع  �لإد�ري��ة  �لعمليات 

على �تخاذ �لقر�ر�ت.
وك�سف �خلالدي �أن روؤية �ملركز 
ت��ت��م��ث��ل يف �ل���ت���ح���ول �إل�����ى ح��ك��وم��ة 
بالت�سالت  يتعلق  �إلكرونية فيما 
�لإد�ري����ة و�لأر���س��ف��ة ورف��ع �مل�ستوى 

�ملعريف و�لثقايف بن �ملوظفن.

الهدف من م�شروع  املركز؟
�ل���ه���دف م���ن �مل�������س���روع رف����ع ك��ف��اءة 
�لقدرة  وت�سريع  �لإد�ري��ة  �لعمليات 
ع��ل��ى �ت���خ���اذ �ل����ق����ر�ر�ت ع���ن ط��ري��ق 
حتقيق �لت�سال �لد�خلي �لوثائقي 
�لد�خلية  و�لأق�����س��ام  �لإد�ر�ت  ب��ن 
�حلفظ  عملية  وتنظيم  باجلامعة 

بجميع �لأق�سام.
ما الروؤية التي ت�سعون 

لتحقيقها؟
�إلى �لتحول حلكومة  يتطلع �ملركز 

�إلكرونية فيما يتعلق بالت�سالت 
�لإد�ري������ة و�لأر����س���ف���ة �لإل��ك��رون��ي��ة 
باجلامعة  �خلا�سة  �لوثائق  و�إد�رة 
ورفع  �لإد�ري����ة،  عملياتها  وت�سريع 
�مل�ستوى �ملعريف و�لثقايف ون�سره بن 

�ملوظفن لتوفري خدمة �أف�سل.

ما الر�سالة التي ت�سعون
اإلى حتقيقها؟

وللعاملن  للم�ستفيدين  �لتو�سيح 
يف جميع �ملجالت، �أن �سرعة �تخاذ 
�لقر�ر�ت تعتمد يف �ملقام �لأول على 
�ملطلوبة  بال�سرعة  �ملعلومة  تو�فر 
عن  �إل  مي��ك��ن  ول  �أق������ل،  وب��ج��ه��د 
ط���ري���ق حت���وي���ل �إج���������ر�ء�ت �ل��ع��م��ل 

�إلكرونيا.

ملاذا هذا امل�شروع؟
ت��ع��د �ل��ب��ي��ان��ات و�مل���ع���ل���وم���ات ث���روة 
وط��ن��ي��ة ي��ج��ب �مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه��ا« 
ه�����ذ� م����ا ج�����اء يف ت��ع��م��ي��م جم��ل�����س 
 1427/8/14 �ل���رق���م  ذي  �ل�������وزر�ء 
تو�سيات  على  باملو�فقة  و�لقا�سي 
�لإد�ري  للتنظيم  �ل��وز�ري��ة  �للجنة 
تعنى  �ل��ت��ي  �ملجل�س  خ���ر�ء  بهيئة 
ب��ك��ي��ف��ي��ة �ل���ت���ع���ام���ل م����ع �ل���وث���ائ���ق 

�لأجهزة  د�خ��ل  وتد�ولها  �لر�سمية 
�حلكومية، حيث و�سعت �خلطو�ت 
�لأ�سا�سية للمركز �لوطني للوثائق 
و�ملحفوظات و�لكيفية �لتي يتعامل 
لإعد�د  �حلكومية  �لأجهزة  مع  بها 
�ل����ل����و�ئ����ح �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة وت���وح���ي���د 

�إجر�ء�ت �لعمل �ملتعلقة بها.
�لتعميم  ه���ذ�  م���ن  و�ن��ط��اق��ا 
باإن�ساء  خ��ال��د  �مل��ل��ك  جامعة  ب���ادرت 
م����رك����ز ل����ل����وث����ائ����ق و�مل����ح����ف����وظ����ات 
بالتعاون مع �ملركز �لوطني وو�سع 
�لتنظيمية  و�ل���ل���و�ئ���ح  �ل�����س��ي��ا���س��ات 
�خلا�سة باأعماله وبيان مهام �ملركز 
و�الأه��د�ف  و�لت�شغيلية  �لتف�شيلية 

�لتي �أن�سئ من �أجلها .
وت��ع��د �ل���وث���ائ���ق و�مل��ح��ف��وظ��ات 
�جلامعية من �ملمتلكات �ملهمة �لتي 
يجب �لعمل على �إد�رتها و�ملحافظة 
ع��ل��ي��ه��ا ح��ي��ث ت��دع��م ع��م��ل��ي��ة ت��و�ف��ر 
�إليها  �ل��و���س��ول  �ل��وث��ائ��ق و���س��ه��ول��ة 
�تخاذ  و�إد�رتها قدرة �جلامعة على 
�ل�����ق�����ر�ر�ت �لإد�ري���������ة و �ل��ت��و����س��ل 
�لإد�ر�ت  ب���ن  و�ل���ف���ع���ال  �ل�����س��ري��ع 
و�لأق���������س����ام �جل���ام���ع���ي���ة �مل��خ��ت��ل��ف��ة،  
كفاءة  رفع  �لوثائق  �ساأن هذه  ومن 

�لعمليات و�لإجر�ء�ت باجلامعة.

حدثنا عن الظروف
التي دعت اجلامعة للتفكري 

يف اإن�شاء هذا املركز؟
�لتي  وخدماتها  �جلامعة  ت��ط��ور  م��ع 
و�أق�سامها  �إد�ر�ت���ه���ا  وت��ع��دد  تقدمها 
كزيادة  �مل�سكات  م��ن  �لعديد  يظهر 
ح��ج��م �ل��وث��ائ��ق وت���ر�ك���م �مل��ح��ف��وظ��ات 
ب�سكل كبري و�زدو�جية �أماكن حفظها 
و�سعوبة �لتعامل معها �أو �إد�رتها، مما 
قد ي�سبب تعر�سها للتلف �أو �ل�سياع، 
وعليه تزد�د �حلاجة �إلى وجود �آليات 

و�أنظمة حمددة لإد�رتها وحمايتها.
 لذلك قام �ملركز بدر��سة حتويل 
�لت�����س��الت م��ن ورق��ي��ة �إيل �آل��ي��ة عن 
وذلك  »�إجن���از«  �أ�سماه  برنامج  طريق 
ل��ت�����س��ري��ع ع��م��ل��ي��ة �ت���خ���اذ �ل����ق����ر�ر�ت 
و�حل����ف����ظ �لإل������ك������روين ل����ه����ا، ف��ت��م 
�لر�ئدة يف  �أف�سل �لر�مج  ��ستقطاب 
�إج��ر�ء در��سة خلطة  ه��ذ� �ملجال بعد 
وترميز  �لإد�ر�ت  لرميز  تف�سيلية 
وت�����س��ن��ي��ف �ل���وث���ائ���ق �مل�����س��ت��خ��دم��ة يف 
�جل��ام��ع��ة ح�����س��ب م��و���س��وع �ل��وث��ي��ق��ة 

ب�سكل ي�سهل �لرجوع لها م�ستقبا.
�ل���در�����س���ة  ه�����ذه  ت�����س��م��ن   ومت 
يف �ل��رن��ام��ج و�إع���ط���اء �ل�����س��اح��ي��ات 
�لتنظيمي  �ل��ه��ي��ك��ل  ح�����س��ب  �ل���ازم���ة 
وم��ن  �مل��وظ��ف��ن،  وت���دري���ب  للجامعة 
ث���م �ل��ت��ط��ب��ي��ق �ل��ف��ع��ل��ي ل��ل��ن��ظ��ام حيث 
�ل�ستخد�م  توفري 80% من  �ساعد يف 
�لورقي �ل�سابق، وكذلك توفري مبالغ 
كبرية كانت ت�ستهلك يف تاأمن �لورق 
وتكاليف  �لت�سوير  ومكائن  و�لأحبار 
�لد�خلية و�خلارجية، مما  �ملر��سات 
�إل��ى �لرفع من ن�سبة �لإجن��از يف  �أدى 
�ملعامات بن�سبة عاليه جد� لتوفريه 
�ملعامات  ت��ب��ادل  يف  و�جل��ه��د  للوقت 
و�ل��ب��ي��ان��ات �إل��ك��رون��ي��ا، وب����دوره �أدى 
�إل����ى ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة غ���ري م�����س��ب��وق��ة يف 
ه��ذ� �مل��ج��ال لأن���ه جمع ب��ن �لأر���س��ف��ة 
�لإل���ك���رون���ي���ة ل��ل��وث��ائ��ق و�ل��ب��ي��ان��ات 
وحت���وي���ل �لت�������س���الت �لإد�ري��������ة من 

ورقي �إلى �آيل.

ماذا قدمتم ملن يعمل
على هذا الربنامج

من من�سوبي اجلامعة؟
مت ع��ق��د ور���س��ة ع��م��ل ل��ل��ت��دري��ب على 
ب��رن��ام��ج »�إجن�����از« مل���دة ث��اث��ن يوما 
م���ت���ف���رق���ة جل���م���ي���ع �ل���ع���ام���ل���ن ع��ل��ى 
�ل���رن���ام���ج يف �جل���ام���ع���ة وحم���اول���ة 
ت�����س��ه��ي��ل ك���اف���ة م����ا ي��ع��ر���س��ه��م م��ن 

�سعوبات.
�مل�ساعدة  تاأمن �لأجهزة  كما مت 
ع���ل���ى �إجن��������اح ه�����ذ� �ل����رن����ام����ج وه���و 
باأهمية  م��ع��رف��ة �جل��ام��ع��ة  ي��وؤك��د  م��ا 
�ل��ت��ط��وي��ر و�جل�����ودة �لل��ك��رون��ي��ة يف 
خا�سة  و�حلفظ  �لت�سالت  جم��الت 
ون����ح����ن ن��ع��ي�����س يف ع�������س���ر م��ت�����س��ارع 
�خل����ط����ى ن���ح���و �حل���������س����ارة و�ل����رق����ي 

و�لتطور �لتقني يف جمال �حلياة.

 ل��ذ� ف���اإن ه��ذ� �ل��رن��ام��ج يحتوي 
ع��ل��ى ك��ل �أع���م���ال �لت�����س��الت �لإد�ري�����ة 
ب�����س��ك��ل �إل�����ك�����روين ت��ف��اع��ل��ي مل��و�ك��ب��ة 
�حل��ك��وم��ة �لإل���ك���رون���ي���ة �ل��ت��ي ت��ن��ادي 
و�ملنظمات  و�ملوؤ�س�سات  �حلكومات  بها 
�لعربية  �ململكة  �سمنها  وم��ن  �لعاملية 

�ل�سعودية .

اإلى ماذا ت�سعون لتحقيقه
من وراء هذا الربنامج؟

ه�����ذ� �ل���رن���ام���ج ي��ح��ق��ق �ل���ع���دي���د م��ن 
�الأهد�ف منها:

و�جل���ه���د  �ل�����وق�����ت  �خ���ت�������س���ار   •
و�لتكاليف. 

�ل��روت��ن  ت��ق��ل��ي��ل  ع��ل��ى  • �ل��ع��م��ل 
�لإد�ري �لرتيب �لذي عانينا منه 

لفرة طويلة.
�إلى  �لورقية  �ملعامات  • حتويل 

�إلكرونية �سهلة �لإجناز.
ومن �أج��ل حتقيق هذه �لأه��د�ف، 
ك��ان��ت �جل��ام��ع��ة م���ن ���س��م��ن �مل��ب��ادري��ن 
ل���ل���ري���ادة  يف ه����ذه �خل���ط���وة ويف ه��ذ� 
�مل�����س��روع  �أن جن���اح ه���ذ�  �لجت����اه، علما 
ي��ت��وق��ف ب��ال��درج��ة �لأول�����ى ع��ل��ى م��دى 

�قتناء �مل�ستفيدين و�مل�ستخدمن له.

سالم الخالدي يشرح لـ »آفاق« دوره وأهدافه وآلية عمله

مركز الوثائق والمحفوظات.. 
حكومة إلكترونية لرفع المستوى 

المعرفي للموظفين

البرنامج يحتوي 
على كل أعمال 

االتصاالت اإلدارية 
بشكل إلكتروني 
تفاعلي لمواكبة 

الحكومة 
اإللكترونية
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التعليم العالي

العنقري: ندرس تحويل
أقسام اإلعالم إلى كليات

تناولت سير العملية التنفيذية لخطة »آفاق«
ورشة عمل لتقييم االستراتيجية الشاملة للتعليم العالي 

�أو�����س����ح م���ع���ايل وزي�����ر �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل��ع��ايل 
�أن  �لعنقري،  حممد  ب��ن  خالد  �ل��دك��ت��ور 
�ل�������وز�رة ت���در����س حت��وي��ل ج��م��ي��ع �أق�����س��ام 
�لإع�����ام يف �جل��ام��ع��ات �ل�����س��ع��ودي��ة �إل���ى 
�لإع���ام  بكلية  �أ����س���وة   م�ستقلة،  ك��ل��ي��ات 
و�لت�������س���ال ب��ج��ام��ع��ة �لإم�����ام حم��م��د بن 

�سعود �لإ�سامية، �لتي �أن�سئت حديثا. 
مع  �لعنقري  لقاء  خال  ذلك  جاء 
�لعلمي  �مل��وؤمت��ر  �مل�����س��ارك��ن يف  �ل��ط��اب 
�خل���ام�������س يف ج��ل�����س��ة ح����و�ري����ة ت��خ��ل��ل��ه��ا 
ع����دد م���ن �مل����ح����اور و�مل���ق���رح���ات و�أب�����رز 
حياتهم  يف  �لطلبة  تو�جه  �لتي  �لعقبات 

�لأكادميية. 
وح����ول ���س��ع��وب��ة �ل��ق��ب��ول يف ب��ر�م��ج 
�لدر��سات �لعليا يف �جلامعات �ل�سعودية، 
– �أي �جلامعات  �أنها  �إلى  �لعنقري  �أ�سار 
�ل�سعودية- تركز على �لطاب �ملتميزين، 
م�سيفا �أن �لعدد �لقليل يزيد من جودة 

�ملخرجات ب�سكل �أكر.

على  �هلل  ب���اإذن  �سينعك�س  ذل��ك  �أن  مبينا 
�جلودة«.

و�أ���س��اف »�أع��ت��ق��د �أن��ن��ا ب��د�أن��ا ن�سهد 
بف�سل  للجامعات،  �لعاملية  �لتناف�سية 
�ل�سريفن،  خ��ادم �حلرمن  دعم  ثم  �هلل 
و����س���رى ت��ق��دم��ا �أك�����ر، و�إن���ت���اج���ا علميا 
و�ف�����ر� مي��ي��ز �جل��ام��ع��ات ع��امل��ي��ا، و���س��وف 
معريف،  جمتمع  يف  �طمئنان  بكل  نعي�س 
م���ا ���س��رى �آث������اره يف ت��ك��وي��ن �لق��ت�����س��اد 
يتفاعلون  �ل��وط��ن  �سباب  ون��رى  �مل��ع��ريف، 
مع كل مكونات و�أركان �لعلم �لذي زرعه 
�لبنية  لبناء  �ل�سريفن  �حلرمن  خ��ادم 

�لب�سرية يف  �ململكة«.
�مل��ك��ت��ب  �أن  �إل������ى  �ل�����س��ي��ف  و�أ������س�����ار 
�لتنفيذي برئا�سة وكيل �لوز�رة لل�سوؤون 

�لعايل  �لتعليم  وزي��ر  نائب  �فتتح معايل 
�ل���دك���ت���ور �أح����م����د ب����ن حم���م���د �ل�����س��ي��ف، 
م���وؤخ���ر�، ب��ق��اع��ة م��ك��ارم ب��ف��ن��دق �مل��اري��وت 
»�إ�سهام �جلامعات  بالريا�س، ور�سة عمل 
يف �ل����دورة �الأول����ى جل��م��ع ب��ي��ان��ات �آف���اق: 
�لتجارب �لناجحة و�لتحديات«، بح�سور 
وك����اء �جل��ام��ع��ات �ل�����س��ع��ودي��ة، و�مل����در�ء 

�لتنفيذين لآفاق يف �جلامعات.
تقييم جتربة  �إل��ى  �لور�سة  وهدفت 
��ستكملت  �ل��ت��ي  �لأول����ى  �ل��ب��ي��ان��ات  ج��م��ع 
خ���ال �ل���رب���ع �ل���ث���اين م���ن �ل���ع���ام 1435، 
و�إط����������اع م���������س����وؤويل �جل����ام����ع����ات ع��ل��ى 
�خل�����ط�����و�ت �ل����ق����ادم����ة ل�������س���ري �ل��ع��م��ل��ي��ة 
�لتنفيذية للخطة، �لتي ت�سمل �حتياجات 
�لدورة �لثانية جلمع �لبيانات و�لر�مج 

�لتدريبية وعملية مر�جعة خطة �آفاق.
نائب وزير  �أك��د معايل   ويف كلمته، 
�لتعليم �لعايل �لدكتور �أحمد بن حممد 
للجامعات  �لعاملية  �لتناف�سية  �أن  �ل�سيف 
�ل�����س��ع��ودي��ة ه��ي �إح����دى ث��م��ار دع���م خ��ادم 
�لتعليم  ل��ق��ط��اع  �ل�����س��ري��ف��ن  �حل���رم���ن 
�أ�سهمت يف  �لتي  �لنتائج  و�إح��دى  �لعايل، 
�لعايل  �لتعليم  ��سر�تيجية  حتقيقها 

�ل�ساملة »�آفاق«.
�لعايل  �لتعليم  وزي���ر  ن��ائ��ب  ول��ف��ت 
ت��ن��ف��ي��ذ خطة  �مل���وؤ����س���ر�ت ح����ول  �أن  �إل�����ى 
»�جلامعات  و  �إيجابي،  ب�سكل  ت�سري  �آف��اق 
لدينا  ي��وج��د  ول  ك��ب��ري،  ب�سكل  ت��ت��ف��اع��ل 
ما  �أن  �إل  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي،  �مل��ك��ت��ب  يف  ن��ق�����س 
نطمح ل��ه ه��و زي����ادة ع���دد �ل���ور����س �لتي 
ت�����س��ه��م يف ت��ف��ع��ي��ل ت��ط��ب��ي��ق �جل���ام���ع���ات 
وبنودها،  لأركانها  و��ستيعابها  للخطة، 

�لتعليمية �لدكتور حممد �لعوهلي »قام 
تكاما  ن��رى  و�أ�سبحنا  مباركة،  بجهود 
ت���زوي���د �ملكتب  ب���ن �جل��ام��ع��ات يف  ق��وي��ا 
�لتنفيذية  �خل��ط��و�ت  و�ت��ب��اع  بالتقارير، 
�آفاق، و�أ�سبحنا نرى كافة �لبنود  خلطة 
و�ملوؤ�سر�ت �لتي نطمح يف �لو�سول �إليها 
�أن �لدعم �لذي يحظى به  موجودة، كما 
قطاع �لتعليم �لعايل �سهل للوز�رة �لقيام 

مبهامها«.
�أو�����س����ح وك���ي���ل وز�رة  م���ن ج���ان���ب���ه، 
�ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���ع���ايل ل���ل�������س���وؤون �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
�لدكتور حممد بن عبد�لعزيز �لعوهلي، 
و�سعت ثمانية  �آف����اق  ����س��ر�ت��ي��ج��ي��ة  �أن 
����س��ر�ت��ي��ج��ي��ا  ه����دف����ا   20 و  م���������س����ار�ت 
�مل�������س���ار�ت  �أن ه����ذه  ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا، م��ب��ي��ن��ا 

لقطات

محاكمة صورية
في جامعة الجوف 

 
أحمد العياف

�إ�سماعيل بن حممد  ح�سر  معايل مدير جامعة �جلوف �لأ�ستاذ �لدكتور 
�لب�سري جل�سة ��ستماع ق�سية حقوقية عن دعوى »�سفعة« ل�سرد�د منزل 
�ملدعي  فيها  طالب  �ملبيع،  للمنزل  ما�سقا  ج��ار�  باعتباره  �مل�سري  من 

بف�شخ عقد �لبيع �ملربم بني جاره �لبائع و�مل�شري وتثبيت حق �ل�شفعة.
وتقدمي  »�مل��ح��ام��ي«،  ووكيله  �مل��دع��ي  لأق���و�ل  �لقا�سي  ��ستماع  وب��ع��د 
»�مل�سري«،  عليه  للمدعى  كامه  �لقا�سي  وجه  مر�فعته،  �ملدعي  حمامي 
�لذي �أقر ب�سر�ئه للمنزل، وتدخل حمامي �ملدعي عليه، و�أقر هو وموكله 
�أن هناك �سفيعا للمنزل، و�أنه ر�جع جاره  باأن ذمته بريئة، ومل يكن يعلم 
ذل��ك، حيث  �أن��ه رف�س  �إل  �ملنزل ل�سر�ئه  �أن��ه عر�س عليه  �مل��دع��ي، و�دع��ى 
�مل�سري  �أن  �لكام، مدعيا  و�أنكر متاما هذ�  �ملدعي عليه،  تدخل حمامي 
�إلى تاأجيل  مل يعر�س على موكله �ملنزل �ملبيع، �لأم��ر �لذي دفع �لقا�سي 
�لبائع. جاء ذلك خال حماكاة  �أق��و�ل  �أخ��رى ل�سماع  �إل��ى جل�سة  �لق�سية 
�أ�سلوبا  للق�ساء  و�لقانون يف جامعة �جلوف  �ل�سريعة  بكلية  �لقانون  ق�سم 
�لق�سم  �أق��ام  حيث  در��ستهم،  يف  تعلموه  ما  تطبيق  على  �لطاب  لتدريب 
�إ�سماعيل  �لدكتور  �أمام مدير �جلامعة  لق�سية حقوقية  حماكمة �سورية 

�لب�سري. 
هذ�  �أن  �ملعيقل،  ب��در  �لدكتور  و�ل��ق��ان��ون  �ل�سريعة  كلية  عميد  و�أك���د 
�لعملي،  �لتطبيق  �أ�شاليب  تطوير  يف  �لكلية  خطة  �شمن  ي��اأت��ي  �لن�شاط 

موؤكد� �أن هذ� �لعر�س يقام للمرة �الأولى يف  تاريخ تاأ�شي�س �لكلية. 

»الخدمة التطوعية«
مادة إلزامية بجامعة الباحة

�ألزمت جامعة �لباحة طابها وطالباتها در��سة مادة »�خلدمة �لتطوعية«  
لتكون مادة جديدة بو�قع 10 �ساعات لكل ف�سل در��سي، فيما �أ�سندت �ملادة 

لكلية �لدر��سات �لتطبيقية و�لتعليم �مل�ستمر وخدمة �ملجتمع. 
�لدكتور  �مل�ستمر  و�لتعليم  �لتطبيقية  �ل��در����س��ات  كلية  عميد  وق��ال 
حممد بن �سعد زومة، �إنه »�نطاقا من دورها  يف حتقيق �لوظيفة �لثالثة 
خلدمة �ملجتمع، فقد بادرت �جلامعة باإقر�ر مادة �خلدمة �لتطوعية حيث 
لتقوم  �لتطّوعي  �لعمل  وح��دة  و�أن�����س��اأت  �مل��ب��ادرة،  ه��ذه  م��ع  �لكلية  تفاعلت 

بالإ�سر�ف و�لتنفيذ لهذه �ملادة يف جميع كليات �جلامعة«.
 و�أ�ساف �أن �لوحدة قدمت �سر�كات جمتمعية، ونفذت �أعمال وحمات 

تطّوعية د�خل وخارج �جلامعة.

و�ل���س��ت��ي��ع��اب،  �ل��ق��ب��ول  حم���ور  تت�سمن 
وحم������ور ه��ي��ئ��ة �ل���ت���دري�������س و�مل���وظ���ف���ن 
و�ل��ط��ل��ب��ة، وحم����ور �ل���ر�م���ج و�مل��ن��اه��ج، 
و�ل���ب���ح���وث و�لب����ت����ك����ار�ت، و�حل���وك���م���ة، 
وحم��ور  �مل��ع��ل��وم��ات،  وتقنية  و�ل��ت��م��وي��ل، 

�لبنية �لتحتية.
جم���ال�������س  �أن  �ل����ع����وه����ل����ي  و�أك�����������د 
تناق�س مدى مو�ءمة وتنفيذ  �جلامعات 
بر�جمها مع خطة �آفاق مرتن كل عام، 
�لعامة  �لإ�سر�فية  �للجنة  مع  بالتن�سيق 
�لتي ير�أ�سها معايل وزير �لتعليم �لعايل 
�ل���دك���ت���ور خ���ال���د ب���ن حم��م��د �ل��ع��ن��ق��ري، 
خال  �لتنفيذية  �خل��ط��ط  تناق�س  كما 
�لج���ت���م���اع���ات �ل���ت�������س���اوري���ة م����ع م�����در�ء 
�جل��ام��ع��ات، للتحقق م��ن م��دى م��و�ءم��ة 
�خل����ط����ط �ل���د�خ���ل���ي���ة ل���ل���ج���ام���ع���ات م��ع 

��سر�تيجية �لتعليم �لعايل »�آفاق«.
�ملكتب  �أن  �إل��ى  �ل��وز�رة  و�أ�سار وكيل 
تاأ�سي�س  على  حر�س  للخطة  �لتنفيذي 
ث���ق���اف���ة �ل��ت��خ��ط��ي��ط �ل����س���ر�ت���ي���ج���ي يف 
موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل وعمل �لتحديث 
�ل�������دوري ل���ل���ر�م���ج و�خل���ط���ط ب�����س��ورة 
ع��ام��ة. و����س��ت��ع��ر���س��ت �ل��ور���س��ة �ل��ت��ج��ارب 
�ل��ن��اج��ح��ة جل��م��ع ب��ي��ان��ات خ��ط��ة �آف����اق يف 
دورت���ه���ا �لأول�������ى، و�أه�����م حت���دي���ات جمع 
�لتنظيمي  �مل�ستوى  على  �خلطة  بيانات 

و�لإجر�ئي ونوعية �لبيانات �ملطلوبة. 
وت�����س��ع��ى وك���ال���ة �ل�������وز�رة ل��ل�����س��وؤون 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة مم��ث��ل��ة مب��ك��ت��ب �آف�������اق م��ن 
تعزيز  �إل����ى  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ه���ذه  ع��ق��د  ور�ء 
�لتنفيذي  �ملكتب  بن  �لفاعلة  �ل�سر�كة 

و�جلامعات.
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نجران
و�ف�����ق جم��ل�����س ج��ام��ع��ة جن���ر�ن 
ل����ل����ع����ام �جل����ام����ع����ي �حل��������ايل يف 
�ل���ث���ان���ي���ة، ع��ل��ى تعين  ج��ل�����س��ت��ه 
ث���اث���ة �أع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ت��دري�����س 
و�بتعاث  وحما�سر�  معيد�  و57 
52 �آخرين على نف�س �لدرجتن 
معايل  وك��ان  وحما�سر(  )معيد 
م���دي���ر ج���ام���ع���ة جن�������ر�ن  ن��ائ��ب 
رئي�س جمل�س �جلامعة �لدكتور 
قد  �إبر�هيم �حل�سن،  بن  حممد 
ت��ر�أ���س �لج��ت��م��اع �ل���ذي ح�سره 
�لتعليم  مل��ج��ل�����س  �ل���ع���ام  �لأم�����ن 
�ل����ع����ايل �ل����دك����ت����ور حم���م���د ب��ن 
ع��ب��د�ل��ع��زي��ز �ل�����س��ال��ح و�أع�����س��اء 

�ملجل�س.

الطائف
�فتتح �أمري منطقة مكة �ملكرمة 
���س��اح��ب �ل�����س��م��و �مل��ل��ك��ي �لأم���ري 
م�سعل بن عبد�هلل بن عبد�لعزيز 
�لطائف  جامعة  طالبات  جممع 
�جل��دي��د ب��احل��وي��ة �ل����ذي �أن�����س��ئ 
م2.  �أل������ف   700 م�������س���اح���ة  ع���ل���ى 
وي���������س����م����ل �مل����ج����م����ع جم���م���وع���ة 
م���ن �مل���ب���اين ع���دده���ا 32 م��ب��ن��ى، 
ت�ستوعب 27 �ألف طالبة. وي�سم 
�مل���ج���م���ع م����ب����اين مل���ع���ام���ل ك��ل��ي��ة 
�ل�سيدلة و�لطب ومباين كليات 
و�ل�����س��ري��ع��ة،  و�لآد�ب  �ل����ط����ب، 
وم��ب��ن��ى ل��اأن�����س��ط��ة �ل��ط��اب��ي��ة 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة و�����س����الت وم���اع���ب 
وق���اع���ة ل���اح���ت���ف���الت �ل��ك��رى 
طالبة   1700 م��ن  لأك���ر  تت�سع 
مت ت�سميمها ب�سكل جمايل غري 

م�سبوق وفقا مل�سوؤويل �مل�سروع.

طيبة
�ح���ت���ف���ى ف������رع ج���ام���ع���ة ط��ي��ب��ة 
مبحافظة �لعا بتخريج �لدفعة 
بح�سور  ط���اب���ه،  م���ن  �ل��ث��ان��ي��ة 
�لدكتور  �جلامعة  مدير  معايل 
عدنان �مل���زروع، �ل��ذي ك�سف عن 
ب����دء �ل��ب��ن��اء يف م�����س��روع ك��ل��ي��ات 
م�سروع  وكان  بالعا.  �لطالبات 
مت  ق��د  بالعا  �لطالبات  كليات 
م��وؤخ��ر�،  تر�سيته  ع��ن  �لإع����ان 
�لن��ت��ه��اء منه  ي��ت��م  �أن  وي��ت��وق��ع 
�أكده  خال 14 �سهر�، ح�سب ما 
�أن  »ي�سعدين  و�أ���س��اف  �مل����زروع. 
مبلغ  �ع��ت��م��اد  ب�����س��رى  ل��ك��م  �أزف 
�إن�ساء  مل�سروع  ري��ال  مليون   288
وب��اإذن  �لعا  يف  �ل��ط��اب  كليات 
قريبا،  �ملناف�سة  طرح  �سيتم  �هلل 
و�ملرحلة �لأولى و�لثانية �ستكون 

بناء �ملدينة �جلامعية كاملة«.

تبوك
وق��ع��ت ج��ام��ع��ة ت��ب��وك ممثلة يف 
م��ع��ه��د �ل��ب��ح��وث و�ل���س��ت�����س��ار�ت 
ب��اجل��ام��ع��ة ع�����س��ر م����ب����ادر�ت مع 
ب��رن��ام��ج ���س��و�ع��د �ل��ع��م��ل �ل��ت��اب��ع 
ل�����وز�رة �ل��ع��م��ل. و�أو����س���ح عميد 
م��ع��ه��د �ل��ب��ح��وث و�ل���س��ت�����س��ار�ت 
ب����اجل����ام����ع����ة �ل�����دك�����ت�����ور خ���ال���د 
�لع�سر  �مل���ب���ادر�ت  �أن  �ل�����س��ري��ف، 
ت���ت�������س���م���ن ر�������س������ا �مل�������س���ت���ف���ي���د 
ع����ن خ����دم����ات م���ك���ت���ب �ل���ع���م���ل، 
و�أخاقيات �لعمل لدى �ملوظف 
�لعام يف تبوك، ودر��سة ومقارنة 
ملر�سى  �سامل  م�سح  خ��ال  م��ن 
بني  و�ل�شمنة  و�ل�شغط  �ل�شكر 
�ملجتمع  يف  و�ملقيمن  �ملو�طنن 
�سالت  تطوير  ومبادرة  �ملحلي، 
�حلكومية  �جل��ه��ات  يف  �لنتظار 
�خل�����دم�����ي�����ة، وم��������ب��������ادرة ح����ول 
�ل�شغرية  �مل�شروعات  م�شكالت 
بتبوك، ومبادرة حتديد مهار�ت 
�حلا�سب �لآيل �ملطلوبة يف كليات 

�إد�ر�ت �لأعمال.

الدمام
�أو������ش�����ى ق�������ش���م �جل���غ���ر�ف���ي���ا يف 
جلان  بت�سكيل  �ل��دم��ام،  جامعة 
�لربية  وز�رت����ي  ب��ن  م�سركة 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م،   و�ل��ت��ع��ل��ي��م �ل��ع��ايل، 
مم��ث��ل��ة يف �أع���������س����اء م����ن ق�����س��م 
�جل���غ���ر�ف���ي���ا ون���ظ���م �مل��ع��ل��وم��ات 
علمية  وب����درج����ات  �جل��غ��ر�ف��ي��ة 
خمتلفة، وذلك للقيام مبر�جعة 
مادة  وم��ق��رر�ت  مناهج  وتدقيق 
�لعام  �لتعليم  يف  �لجتماعيات 
ب�����س��ورة دوري�����ة ل��ت��ح��دي��ث ه��ذه 
�مل���ق���رر�ت ورب��ط��ه��ا مب��ا تو�سلت 
جتنبا  �حلديثة  �جلغر�فيا  �إليه 
ملا يحدث من تكر�ر ح�سب ق�سم 

�جلغر�فيا بجامعة �لدمام.

الجوف
وق��ع��ت ج��ام��ع��ة �جل����وف ك��ر���س��ي 
�لأم���رية  �مللكي  �ل�سمو  �ساحبة 
�سارة بنت عبد�هلل بن عبد�لعزيز 
�آل �سعود، لأبحاث حتديات �ملر�أة 
ياأتي  �ل��ذي  يف جمتمع �جل���وف، 
ت��ق��دي��ر� ل���دور �مل����ر�أة يف �حل��ي��اة، 
و�ه���ت���م���ام���ا ب��ك��ل ج���و�ن���ب ح��ي��اة 
و�مل���ر�أة  عموما  �ل�سعودية  �مل���ر�أة 
يف م��ن��ط��ق��ة �جل�����وف ع��ل��ى وج��ه 
�خل�����س��و���س، وذل����ك م���ن خ��ال 
�ستعمل على حتقيق جودة  روؤية 
و��ستثمار  �مل�����ر�أة،  حل��ي��اة  ع��ال��ي��ة 
مثايل  جمتمع  بناء  يف  طاقاتها 

ر�سن.

األميرة نورة
رع�������ت ح�������رم خ��������ادم �حل����رم����ن 
�ل�������س���ري���ف���ن ����س���اح���ب���ة �ل�����س��م��و 
�لأم�����������رية ح�������س���ة ب����ن����ت ط�����ر�د 
�ل�����س��ع��ان ح��ف��ل ت��خ��ري��ج كوكبة 
م���ن ط��ال��ب��ات ج��ام��ع��ة �لأم�����رية 
ن�����ورة ب��ن��ت ع��ب��د�ل��رح��م��ن ل��ع��ام 

.1435-1434
وق�����ال�����ت  م����ع����ايل م���دي���رة 
ج���ام���ع���ة �لأم����������رية ن��������ورة ب��ن��ت 
ع��ب��د�ل��رح��م��ن �ل���دك���ت���ورة ه��دى 
حفل  يف  كلمتها  خ���ال  �لعميل 
بتكرمي  �ل��ي��وم  »نحتفل  �لتخرج 
8819 طالبة بدرجة بكالوريو�س 
ح��ا���س��ل��ة ع��ل��ى م��رت��ب��ة �ل�����س��رف، 
ب���درج���ة  ط���ال���ب���ة   29 وت���خ���ري���ج 
بدرجة  طالبة  و22  ماج�ستري، 

دكتور�ه.

اإلمام
ن���ف���ى �مل���ت���ح���دث ب���ا����س���م ج��ام��ع��ة 
�لإم���������������ام حم�����م�����د ب�������ن ����س���ع���ود 
بن  حممد  �لدكتور  �لإ�سامية 
�جلامعة  ع��اق��ة  �مل��ع��ل��م،  �سعيد 
جامعة  »�أ�ساتذة  توير  بح�ساب 
�لإمام: @fj1111fj �لذي يحمل 
�أن����ه »ل ميثل  م��ب��ي��ن��ا  ���س��ع��اره��ا، 
من�سوبيها  من  �أيا  ول  �جلامعة، 
ب�����اأي ح����ال م���ن �لأح��������و�ل، وه��و 
مي��ت  ول  وم���ف���ت���ع���ل،  م�����ك�����ذوب 
�لإم���ام حممد  لأ���س��ات��ذة جامعة 
بن �سعود �لإ�سامية باأي �سلة«.

اإلسالمية
���س��ارك��ت �جل��ام��ع��ة �لإ���س��ام��ي��ة 
�ل�������دويل  ج���ن���ي���ف  م����ع����ر�����س  يف 
�ل�����ذي   ،2014 ل����ع����ام  ل���ل���ك���ت���اب 
�لعا�سمة  يف  فعالياته  �نطلقت 
�ل�������س���وي�������س���ري���ة. و�ف���ت���ت���ح ج��ن��اح 
خادم  �سفري  �ملعر�س،  يف  �ململكة 
�حلرمن �ل�سريفن يف �سوي�سر� 
�مللحق  مب�ساركة  كركتلي،  ح��ازم 
�ل���ث���ق���ايف �ل�������س���ع���ودي يف ب��اري�����س 
�ل����دك����ت����ور �إب����ر�ه����ي����م �ل���ب���ل���وي. 
و�أو�����س����ح وك���ي���ل ع���م���ادة ����س���وؤون 
�لإ�سامية  باجلامعة  �ملكتبات 
�ل��دك��ت��ور ع��ب��د�ل��ع��زي��ز �ل��غ��ام��دي 
�أن م�ساركة �جلامعة يف معر�س 
ج���ن���ي���ف �ل��������دويل ت����اأت����ي ���س��م��ن 
�ملعار�س  يف  بامل�ساركة  �هتمامها 
�لدولية، لعر�س �أهم �إ�سد�ر�تها 

�لعلمية و�لبحثية.

الملك عبدالعزيز
�مللك  جامعة  مدير  معايل  وق��ع 
ع��ب��د�ل��ع��زي��ز �ل���دك���ت���ور �أ���س��ام��ة 
ب���ن ����س���ادق �ل��ط��ي��ب م���ع رئ��ي�����س 
»و����س«  �ل�سعودية  �لأنباء  وكالة 
ع����ب����د�هلل ب����ن ف���ه���د �حل�������س���ن ، 
م����وؤخ����ر�، �ت��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون بن 
تبادل  بهدف  و�جلامعة  »و�����س« 
�خلر�ت و�لتعاون بن �جلانبن 
يف �مل���ج���ال �ل��ع��ل��م��ي و�لإع���ام���ي 
يف ���س��ت��ى �مل���ج���الت �ل��ت��ي ت��خ��دم 
و�لعمل  �لعلمي  �لبحث  م�سرية 

�لإعامي يف �ململكة.
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جامعة 
إمبريال تطلق 
برنامجا جديدا  
لتدريب رواد 
األعمال

�أط���ل���ق���ت ج��ام��ع��ة »�إم�����ري�����ال ك��ول��دج 
لندن« برناجما جديد� لرو�د �لأعمال  
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ب��ور���س��ة ل��ن��دن لتحفيز 
�ل�����ش��غ��رية  �الأع�����م�����ال  رو�د  م�������ش���اري���ع 
وم��ت��و���س��ط��ة �حل���ج���م يف ���س��ه��ر �إب���ري���ل 

�ملا�سي.
و����س���ه���د وزي������ر �مل�����ه�����ار�ت وري������ادة 
�إط��اق  �لأع��م��ال »م��ات هنكوك« حفل 
�ل��رن��ام��ج �ل���ذي ح��م��ل ����س��م »�إل��ي��ي��ت« 
رئ��ي�����س��ا   20 ب��������اأول  ورح�������ب   ELITE
ري��ادة  �أ�س�س  تطبق  ل�سركات  تنفيذيا 

للرنامج.  �سين�سمون  ممن  �لأعمال، 
و��ست�ساف حفل �لنطاق عميد كلية 
�لأع����م����ال يف �جل��ام��ع��ة �ل��روف�����س��ي��ور 
»�أن����ادن����د �أن����ادن����د ل��ي��ن��غ��ام« و�ل��رئ��ي�����س 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ب��ور���س��ة ل��ن��دن »���س��اف��ري 

روليت«.
ع��ل��ى  ت���ع���ل���ي���ق���ه  م����ع����ر�����س  ويف   
»�أن��ادن��د  �لروف�سيور  ق��ال  �ل��رن��ام��ج، 
رو�د  »م�����ش��اري��ع  �إن  ل��ي��ن��غ��ام«  �أن����ادن����د 
�حلجم  ومتو�شطة  �ل�شغرية  �الأعمال 
ت��ع��د �أح����د �أ���س��ب��اب حت��ف��ي��ز �لق��ت�����س��اد 

�سر�كة  و�ستمكن  �مل��ت��ح��دة  �مل��م��ل��ك��ة  يف 
بخرتها  �لأكادميية  �إمريال  جامعة 
مع ك��رى م��ب��ادر�ت ري��ادة �لأع��م��ال يف 
تبادل �خلر�ت مع موؤ�س�سي وتنفيذيي 
خ��ط��وط �الإب�����د�ع يف جم���ال �الأع��م��ال. 
�ل���روؤ����س���اء  �أول�������ى  ن�����س��اع��د  �أن  ن����اأم����ل 
�لتنفيذين من برنامج �آيليت�س يف �أن 
لتطوير  �ملطلوبة  ب����الأدو�ت  ن�سلحهم 

�أعمالهم مل�ستوى �أعلى«. 
م���ن ج��ان��ب��ه ع���ر وزي����ر �مل���ه���ار�ت 
وري�����ادة �لأع���م���ال »م����ات ه��ن��ك��وك« عن 

�مل���وؤ����س�������س���ات  ه�����ذه  ت���ك���ون  �أن  �أه���م���ي���ة 
�ل���ت���ج���اري���ة ���ش��غ��رية �حل���ج���م م��ب��دع��ة 
»لأنها  �لريطاين  وملهمة لاقت�ساد 
جزء من خطة �حلكومة طويلة �لأجل 
لنمو  خ�سبة  بيئة  لديها  �أن  ل�سمان 
�ل��ر�م��ج تعمل  �لأع���م���ال. فمثل ه��ذه 
ع��ل��ى ت���وف���ري �ل��ت��ع��ل��ي��م ع����ايل �جل����ودة 
تلك  لنمو  و�لدعم  �ل�ست�سارة  وتقدم 

�ل�سركات بالطريقة �ل�سحيحة«.
 و�خ���ت���ت���م ك���ام���ه ب�����اأن »ج��ام��ع��ة 
�أم����ري����ال ت��ع��د ه���م���زة و����س���ل م���ا بن 

�مل��وؤ���س�����س��ات �ل��ت��ج��اري��ة وم�����س��اري��ع رو�د 
�لأعمال وتعليم �لأعمال �لتجارية.«

يف �ل�������س���ي���اق، ق�����ال ع���م���دة ل��ن��دن 
�ملوؤ�س�سات  »ت��ع��د  ج��ون�����س��ون«  »ب��وري�����س 
�ل��ت��ج��اري��ة �ل�����ش��غ��رية وك��ب��رية �حلجم 
لأنها  لندن  يف  �لقت�ساد  حياة  ع�سب 
ل�سكان  �لعمل  ف��ر���س  م��ن   %50 ت��وف��ر 
جت��د  �أن  �ل���������س����روري  وم������ن  ل����ن����دن. 
�ل�سركات �لنا�سئة �لطاحمة من ياأخذ 
�أرحب باإطاق  بيدها لتنمو، ومن ثم 
�أن  �مل��ق��رر  م��ن  �ل���ذي  �أيليت�س  برنامج 

�لعملية  �لناحية  من  �لعون  يد  يقدم 
ف�سا عن �ل�ست�سارية.«

و�لرنامج، مدته عامان، �سممته 
ج���ام���ع���ة �إم�����ري�����ال ل����اأع����م����ال، وم���ن 
موؤ�س�سي  �لرنامج  ي�ساعد  �أن  �مل��ق��رر 
�ل�����س��رك��ات، و�ل���روؤ����س���اء �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ن، 
وفرق �لعمل �لتنفيذي على �حل�سول 
�إليها  ي��ح��ت��اج��ون  �ل��ت��ي  �لأدو�ت  ع��ل��ى 
يف ع���م���ل���ه���م، ف�������س���ا ع����ن �خل����دم����ات 
�لتعليمية و�خلر�ت �لعملية من �أكر 

من 50 �سريكا ��ستثماريا و��ست�ساريا.

»أكسفورد« تشرف على مشروع جديد لتخزين الطاقة في بريطانيا
تطوير  على  �أك�سفورد  جامعة  تعمل 
يف  �لطاقة  تخزين  و�أب��ح��اث  تقنيات 
�إل���ى  تكلفته  ت�����س��ل  ���س��خ��م  م�����س��روع 
�أرب���ع���ة م��اي��ن ج��ن��ي��ه ����س��رل��ي��ن��ي، 
وذل�����ك حت���ت �إ�����س����ر�ف م���رك���ز ع��ل��وم 
EPSRC وحتت  �لهند�سة و�لفيزياء 
م��ظ��ل��ة ب���رن���ام���ج جم���ال�������س �أب���ح���اث 
 .RCUK �ملتحدة  �ململكة  �لطاقة يف 
تخزين  »مركز  ��سم  �مل�سروع  يحمل 
و�سي�ستقطب  ���س��وب��رغ��ن«  �ل��ط��اق��ة 
بريطانية  �سبع جامعات  خ��ر�ء من 
ك���������ربى ه���������ي: »�أك���������������ش�������ف�������ورد«، و 
و  ل���ن���دن«،  �أوف  ك���ول���دج  »�إم����ري����ال 
»ب��اث«  و  »برمنجهام«  و  »كمريدج« 
»���س��اوث��ه��ام��ب��ت��ون« و »ووروري������ك«   و 
�سناعيا  �سريكا   14 �إل���ى  ب��الإ���س��اف��ة 
على  جميعا  �سيتعاونون  وحكوميا، 
مو�جهة �لتحديات �لفنية و�لعلمية 
�ملتنوعة �لتي تو�جه تقنيات تخزين 

�لطاقة.
و�������س������ري�أ�������س ف�����ري�����ق �ل���ب���ح���ث 
�لروف�سيور »بير بروو�س« �لأ�ستاذ 
�ملركز  و�سيقدم  �أك�سفورد،  يف جامعة 
روؤية م�سركة عن تخزين �لطاقة يف 
�ململكة �ملتحدة بو�سع خارطة طريق 
�أطياف  لكافة  �أو�سع  باإ�سر�ك  وطنية 
�ملجتمع �ملعنية. ورحب �لروف�سيور 
»ب���روو����س« ب��ق��ر�ر �ل��ت��م��وي��ل ب��اأرب��ع��ة 
»�إن   قائا  ��سرليني  جنيه  ماين 

ت��خ��زي��ن �ل��ط��اق��ة ي��ع��د �أك����ر �أه��م��ي��ة 
�ل��ي��وم م��ن �أي وق��ت �آخ��ر يف �لتاريخ 
�لب�سري، لأن م�سروع »�ل�سوبرغين« 
يلعب دور� حيويا يف تخزين �لطاقة 
�ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة م���ن �مل�����و�رد �مل��ت��ج��ددة، 

�لأ�سا�س يف كهربة �ملو��سات.
�لتطابق   على  �ملركز  و�سيعمل   
و�لتعليم  �ل�سناعة  نظم  مع  �لكامل 
�لأج��ه��زة  �أد�ء  لتح�سن  و�حل��ك��وم��ة 
�ل���ك���ه���روك���ي���م���اوي���ة و�مل��ك��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة 
و�حل������ر�ري������ة، ول���ت���ط���وي���ر و�خ���ت���ب���ار 
عمليات  ولتح�سن  �جل��دي��دة،  �مل���و�د 

�لدينامكية �حلر�رية. 
جمموعة  م��ع  �مل��رك��ز  و�سيعمل 
وت��رية  ت�سريع  على  �ل�����س��رك��اء   بقية 
�لأبحاث من �أجل �لو�سول للنموذج 

�لأويل لتخزين �لطاقة.«
م������ن ج����ه����ت����ه ق��������ال �ل���رئ���ي�������س 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل���رك���ز ع���ل���وم �ل��ه��ن��د���س��ة 
و�ل����ف����ي����زي����اء  »ف���ي���ل���ي���ب ن��ي��ل�����س��ون«، 
»ت��ط��وي��ر ت��ق��ن��ي��ات ت��خ��زي��ن �ل��ط��اق��ة 
�ل��ازم��ة  �لتحيتة  و�لبنية  �لفعالة 
ل��ه��ا �أم�����ر ����س���روري ل���ن���زع �ل��ك��رب��ون 
ول���ت���ق���وي���ة ن���ظ���ام �ل���ط���اق���ة و�لأم������ن 
�ل�سناعة  فبالعمل مع قطاع  لدينا. 
�سي�سهم م�سروع �ل�سوبرغن يف دفع 
�ململكة �ملتحدة قدما جتاه ما حتتاج 
�أم��ن��ا  �أك����ر  مب�ستقبل  ل��ت��ن��ع��م  �إل���ي���ه 

ودميومة.«

موقع جامعة أكسفورد

الربوف�سيور بيرت بروو�ص
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اليونسكو: زيادة اقتصاد آسيا بفضل التوسع في التعليم ما بعد الجامعي

�ل����دول �لآ���س��ي��وي��ة �زدي�����اد� يف  مل ت�سهد 
عدد �لطاب �لر�غبن يف �حل�سول على 
بل  فح�سب،  منها  �لبكالوريو�س  درج��ة 
�لر�غبن يف �حل�سول  �لطاب  يف عدد 
ع���ل���ى درج������ة �مل��اج�����س��ت��ري و�ل����دك����ت����ور�ه 
تبذل  �ل��ذي  �لوقت  �لبحثي، يف  و�لعمل 
ف��ي��ه �جل��ام��ع��ات ج��ه��ود� ح��ث��ي��ث��ًة لتلبية 
�لأكفاء  �لأ�ساتذة  على  �ملتنامي  �لطلب 
�ملوؤهلن تاأهيا عالى �جلودة للتدري�س 

بجامعاتها.
�سبل  كاأحد  ي��رى  �لبحثي  فالعمل 
م�����ردوده  لأن  �لق���ت�������س���ادي���ة،  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�ل���رب���ح���ي ع�����ال ج������د�، وم�����ن ث����م ت��ع��م��ل 
�ل��ت��و���س��ع ف��ي��ه بالعمل  �حل��ك��وم��ات ع��ل��ى 

بالتو�سع  �أو  على دعم تعليم �خلريجن 
يف زي���ادة قيد ط��اب �جل��ام��ع��ات لزيادة 
رقعة �لتعليم �لعايل و�لبحث يف مرحلة 
ما بعد �حل�سول على �لدرجة �جلامعية 
ح�سبما ورد موؤخر� يف تقرير �سدر عن 
�ليون�سكو حمل ��سم »�لتعليم �لعايل يف 

�آ�شيا: �لتو�شع و�لزيادة«.
وي������رى �ل���ت���ق���ري���ر ق������درة �ل��ت��ع��ل��ي��م 
�لعاملية  �ل�ستثمار�ت  جذب  على  �لعايل 
�ل�ستثمار  �أن  هو  �ل�سائد  �لعتقاد  »لأن 
يف �لتعليم �لعايل �سيوؤدي �إلى وجود قوة 
�ل�ستثمار  �سيجذب  مما  متعلمة،  عمل 
�ل���������دويل �ل��������ذي ي�������س���ه���م يف �ل��ت��ن��م��ي��ة 

�لقت�سادية للدولة«. 
مباليزيا  م��ث��ا  �ل��ت��ق��ري��ر  و���س��رب 
وت���اي���ان���د، ف��ه��م��ا ي��ط��ب��ق��ان ���س��ي��ا���س��ات 
يف  �ل��ط��اب  قيد  يف  بالتو�سع  م��زدوج��ة 
�جلامعات وتطوير قدرة �لعمل �لبحثي، 

�أن ذل����ك دل��ي��ل ع��ل��ى تبني  ف�����س��ا ع���ن 
�جلامعة �سيا�سات من �ساأنها زيادة مكانة 

�جلامعة يف �لت�سنيف �لعاملي.
�ل��ت��و���س��ع  �أن  �إل�����ى  �ل��ت��ق��ري��ر  ون���ب���ه 
ق����د غ����ري ط���ري���ق���ة ع���م���ل �ل���ك���ث���ري م��ن 
ب�سبب  و�لأ���س��ات��ذة  �لبحثية  �جل��ام��ع��ات 
�لعلمية  �ل��درج��ات  على  تركيزهما  ج��ل 
�سبق  �أك��ر مما  �لبحثي بدرجة  و�لعمل 
يف �ملا�سي، »فالعمل �لبحثي يتم تطبيقه 
�لتعليمية لطاب �جلامعة  �لر�مج  يف 
يف �لوقت �لذي يعمل  فيه �لطاب عمل 

م�ساعد �لباحث.«
وحت�������دث �ل���ت���ق���ري���ر ع�����ن م������ردود 
�ل����ع����ايل  �ل����ت����ع����ل����ي����م  يف  �ل�����س����ت����ث����م����ار 
»ف���احل���ك���وم���ات �أق������رت ب�����اأن �ل���س��ت��ث��م��ار 
�لوطني يف �لتعليم �جلامعي من �ملمكن 
�أن ي��ك��ون ل��ه م����ردود�ن �ث��ن��ان؛ �أوله��م��ا 
�أنه ي�ساعد �جلامعات على تلبية طلبات 

ت���وف���ري م��ع��ل��م��ي��ن �أك����ف����اء يف �مل��رح��ل��ة 
�لطلب  يلبي  �أن���ه  وثانيهما  �جلامعية، 

�لعام على �لعمل �لبحثي.« 
وت���ط���رق �ل��ت��ق��ري��ر �إل�����ى �خ��ت��اف 
ح��ك��وم��ات �ل������دول يف ت��ط��وي��ر �ل��ت��ع��ل��ي��م 
�ل����ع����ايل  »ف��ب��ع�����س �حل���ك���وم���ات ل��دي��ه��ا 
�ملنا�سب  �لتو�زن  بتحقيق  تتعلق  قر�ر�ت 
��ستثمار �حلكومة يف �جلامعات  ما بن 
�ل��ب��ح��ث��ي��ة ع��ال��ي��ة �ل��ت�����س��ن��ي��ف وم����ا بن 
�مل��وؤ���س�����س��ات  �أو����س���ع ع��ل��ى  �لإن���ف���اق ب�سكل 

�ل�سعيفة لتقوية ع�سدها«. 
�ل��دول  م��اآرب  وهنا يكمن �ختاف 
للتعليم  �أم������و�ل  م���ن  ت��خ�����س�����س��ه  ف��ي��م��ا 
�حلكومات  من  �لكثري  �إن  حيث  �لعايل 
»ع��ام��ة  �لبحثية  �جل��ام��ع��ات  �أن  ت���رى 
دول��ي��ة« ع��ل��ى �ل��ت��ح��دث، وم����ورد لعو�ئد 
�ق��ت�����س��ادي��ة ���س��خ��م��ة، وم��ك��ون ���س��روري 

لنظم �لتعليم �لعايل.

�آ�سيا  يف  �لعايل  �لتعليم  �زد�د  لقد 
ع���ر �آخ�����ر  15-20 ���س��ن��ة، مم���ا ي�����س��اوي 
تقريبا ن�سف ن�سبة �مل�سجلن يف �لتعليم 
�لعايل يف �لعامل باأ�سره على حد و�سف 
�حلا�سلن  �ل��ط��اب  فمعظم  �لتقرير. 
�لت�سجيل  �أر�دو�  �ل��ث��ان��وي��ة  درج���ة  ع��ل��ى 
»ت�سخيم«  �أ���س��ه��م يف  �جل��ام��ع��ة، مم��ا  يف 
نظم �لتعليم �لعايل �لذي كان مق�سور� 
�إلى  ليقفز  �ل�سكان  ع��دد  على 15%  من 
مما  �ل��ب��ك��ال��وري��و���س،  م��رح��ل��ة  يف   %15
ن�����س��ب��ة �ل��ر�غ��ب��ن  ب���ال�������س���رورة م���ن  ز�د 
يف �حل�������س���ول ع��ل��ى درج�����ة �مل��اج�����س��ت��ري 

و�لدكتور�ه.
�لتعليم  �أخ������رى، من���ا  ن��اح��ي��ة  م���ن 
ب�سكل ملمو�س  و�لأهلي  �لعايل �خلا�س 
ع�سرة  �خلم�س  �ل�سنو�ت  �إب���ان  �آ���س��ي��ا  يف 
ع��ام��ا �مل��ا���س��ي��ة م��ق��ارن��ًة ب���ق���ار�ت �ل��ع��امل 
�أج���م���ع،  ح��ي��ث ح���و�يل 40% م��ن ط��اب 

جامعات  يف  م�سجلون  �ل��ع��ايل  �لتعليم 
على  �جل��ام��ع��ات  ت��ل��ك  وتعتمد  خ��ا���س��ة. 
ر�سوم �لطاب كمورد للدخل، وبالرغم 
م���ن �أن���ه���ا خ��ا���س��ة ت��ه��ت��م ج����د� ب��ت��وف��ري 
�أ�����س����ات����ذة ح���ا����س���ل���ن ع���ل���ى �مل��اج�����س��ت��ري 

و�لدكتور�ه لتعليم طابها.
وحتى يف نظم �لتعليم �لتي تهيمن 
فيها �جلامعات �خلا�سة على �حلكومية 
مثل �ليابان و�لفلبن و�إندوني�سيا يظل 
�لبكالوريو�س  مرحلة  بعد  م��ا  �لتعليم 

يتم تقدميه يف �جلامعات �حلكومية.
يف  م���ت���ز�ي���د�  ق��ل��ق��ا  ه��ن��ال��ك  �أن  �إل 
ب��ع�����س �ل��ب��ل��د�ن ب�����س��ب��ب �أن م��ع��دل منو 
موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل �خلا�س ي�سري 
ب�����س��رع��ة �أك����ر م��ن �أن ي��ت��م ت��وظ��ي��ف �أو 
ت��دري��ب �أ���س��ات��ذة موؤهلن ل��ذل��ك، �لأم��ر 
�لتعليم  على جودة  يلقي بظاله  �لذي 

�لعايل.
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بقلم: يوجانا شارما
يونيفرسيتي وورلد نيوز



زينب مسلم المطرفي

يعترب »�لغ�س« من �ملو�شوعات �للغوية، 
و�لأدب������ي������ة، و�ل����رب����وي����ة، و�ل��ن��ف�����س��ي��ة، 
و�لج��ت��م��اع��ي��ة �مل���ع���ق���دة، وذل�����ك ن��ظ��ر� 
لتعدد �أ�سكاله، ومدلولته، وم�ستوياته، 

و�أ�ساليبه.
ومل����و�����ش����وع �ل���غ�������س ع������دة ج���و�ن���ب 
تربوية، و�جتماعية، ودينية، و�قت�سادية 

و�أمنية.
�لغ�س  �أن  ع��ل��ى  �ل��ب��اح��ث��ون  وي��ج��م��ع 
ع���ب���ارة ع���ن ���س��ل��وك ل �أخ����اق����ي، وغ��ري 
تربوي، وينم عن �سخ�سية غري �سوية �أو 

نا�سجة.
وهذ� �ل�سلوك، على �ختاف �أ�سكاله 
يعتر حمرما دينيا. قال ر�سول �هلل عليه 

�ل�ساة و�ل�سام »من غ�سنا فلي�س منا«.
�أو  �ل��وج��د�ن  لند�ء  خمالف  و�لغ�س 
�ل�سمري وخمالف لقيم �لإن�سان �لأ�سيلة 

كقول �ل�شاعر:
و�إن �لغ�س مقبوح م�شني

ول يبني قول فاحذره
وكيف يكون لاأوطان ذخر�

على �لغ�س من عودمتوه

على  و��سحة  ب�سورة  تنعك�س  �سلبية  �آث��ار 
مظاهر �حلياة �لجتماعية يف �ملجتمع.

انتشار ظاهرة الغش
في االختبارات والواجبات 

األكاديمية لدى طلبة
المدارس والجامعات

ن��ع��ل��م �أن ظ���اه���رة �ل��غ�����س م���وج���ودة ل��دى 
ت��ام��ي��ذ وط��ل��ب��ة �مل����د�ر�����س و�جل���ام���ع���ات،  
�لربوية  �لعلمية  �ملوؤ�س�سات  د�خ���ل  ويف 
وخارجها ، وب�سكل فردي وجماعي، ولدى 

�ل�شغار و�لكبار، ولدى �لذكور و�الإناث.
�أن ه��ذه  �إل�����ى  �ل����در������س����ات  وت�����س��ري 
�ل����ظ����اه����رة �ن���ت�������س���رت ل������دى �ل��ت��ام��ي��ذ 
وبن  �ل��در����س��ي،  �ل��ع��ادي��ن يف حت�سيلهم 
�سعاف  �لطلبة  ل��دى  وكذلك  �ملتفوقن، 
�سعوبات  من  يعانون  و�لذين  �لتح�سيل 
يف جمال �لتعلم. وهناك در��سات تربوية 
ع��دي��دة �أج���ري���ت يف �ل��وط��ن �ل��ع��رب��ي عن 

ظاهرة �لغ�س من بينها:
• در��سة كل من جابر عبد �حلميد، 
�إل��ى   )1980( �خل�����س��ري  و���س��ل��ي��م��ان 
وج����ود ن�����س��ب��ة ت��ق��در ب���ح���و�يل 82 % 
�ل��ع��ي��ن��ة ق���ام���و� بالغ�س  م���ن ط���الب 

تعريف الغش
منحرف  �شلوك  على  ت��دل  ظاهرة  �لغ�س 
غ��ري ���س��وي وغ���ري �أخ���اق���ي، وه���و �سلوك 
َم���َر����س���ي،  ي��ه��دف �إل����ى ت��زي��ي��ف �ل���و�ق���ع، 
من  �أو  معنوي،  �أو  م��ادي  ك�سب  لتحقيق 
�لرغبات  �أو  �حل��اج��ات  بع�س  �إ�سباع  �أج��ل 

لدى �لفرد.
و�ل��غ�����س م��ن �ل��ن��اح��ي��ة �الأخ��الق��ي��ة، 
مثله مثل �لكذب و�لرياء و�خلد�ع، وهذه 
�لدالئل للغ�س تتفق مع ما جاء يف �للغة 
غ�شه،  فيقال  للغ�س  معنى  م��ن  �لعربية 
له  و�أظهر  ين�شحه،  مل  �أي  غ�شا،  ويغ�شه 
خالف ما �أ�شمره، و�لغ�س يدل على �لغل 

و�حلقد و�خليانة.
�أم�����ا ت��ع��ري��ف �ل��غ�����س م���ن �ل��ن��اح��ي��ة 
ت��زي��ي��ف لنتائج  �ل���رب���وي���ة، ف��ه��و ع��م��ل��ي��ة 
غري  حم��اول��ة  ب��اأن��ه  يعرف  كما  �لتقومي. 
�سوية حل�سول �لتلميذ على �لإجابة من 
�أ�سئلة �لختبار ، وبا�ستخد�م طريقة غري 

م�سروعة .
وي����ع����رف ع���ل���م���اء �الج���ت���م���اع �ل��غ�����س 
وذل��ك  منحرفة  �جتماعية  ظ��اه��رة  ب��اأن��ه 
خلروجها عن �ملعايري و�لقيم �لجتماعية 
�ل��ت��ي ي�����س��ع��ه��ا �مل��ج��ت��م��ع، ومل���ا ت��رك��ه من 

دراسات

الغش في االمتحانات..
الظاهرة.. والوقاية والعالج!

آفاق الجامعة  |  العدد 118  |  26 رجب 1435  |  25 مايو 2014

تقدر  ن�سبة  مقابل  �لمتحانات  يف 
بحو�يل 69% من �لطالبات.

�أج���ر�ه���ا في�سل  وه��ن��اك در�����س���ة   •
�ل���زر�د، على عينة من  حممد خري 
يف  �لثانوية  �ملرحلة  وطالبات  طلبة 
ن�سبة  هناك  �أن  �إل��ى   )1980( �سوريا 
بحو�يل  تقدر  �لذكور  �لطاب  من 
31% يغ�شون يف �متحاناتهم، مقابل 
م��ن   %18 ب����ح����و�يل  ت����ق����در  ن�����س��ب��ة 

�لطالبات.
�سليمان  �لباحث عمر  در��سة  �أما   •
�لكويت  م��د�ر���س  يف   )1979( بكي�س 
ن�����س��ب��ة %40.7  م��ن��ه��ا وج�����ود  ت��ب��ن 
 %37.6 ن�سبة  مقابل  �ل��ط��اب،  م��ن 
م��ن �ل��ط��ال��ب��ات ك��ان��و� ق��د غ�����س��و� يف 

�متحاناتهم �ملدر�سية.

العوامل المؤدية
إلى سلوك الغش

�إلى  �مل��وؤدي��ة  �لأ�سباب  �أو  �لعو�مل  تعددت 
�لغ�س، ومن �أهمها:

أوال: عوامل التنشئة األسرية 
واالتجاهات الوالدية في التربية:

�أح��ي��ان��ا يتم نقل �لإج��اب��ة خ��ارج   •
�لقاعة وبعد توزيع �أور�ق �لمتحان 
و�لتعرف عليها، يتم طلب �خلروج 
ل��ل��ح��م��ام وه����ن����اك ي���ك���ون ق����د �أع����د 

و�سيلة �لإجابة.
• وه���ن���اك �أ���س��ال��ي��ب غ�����س وخ����د�ع 
�لعائلة  من  ف��رد  �أو  �أف���ر�د  ينظمها 
وه�������ي ع���م���ل���ي���ة ������س����ط����ن����اع ح���ال���ة 
مر�سية �أو �إحد�ث جر�حة للمكوث 
جلنة  تخ�سي�س  ليتم  بامل�ست�سفى 
طبية لكتابة �لتقرير، ت�سرف على 
�م��ت��ح��ان �ل���ط���ال���ب، وي���ت���م ت��رت��ي��ب 
عملية �لنقل، و�أحيانا يتم ��شتغالل 
حالة �ملدر�س �لجتماعية وظروفه 
له  ليتم دفع مبالغ مالية  �ل�سعبة 

للح�سول على �لأ�سئلة.

أشكال االختبارات المدرسية
وسلوك الغش فيها

ب��اأن  �ل��رب��وي��ة  �ل��در����س��ات  بع�س  ت�سري 
ب��ع�����س �أن�����و�ع �لخ���ت���ب���ار�ت �مل��در���س��ي��ة �أو 
�جلامعية، من طبيعتها، �أنها ي�سهل فيها 
�أنها  �أكر من غريها، كما  عملية �لغ�س 
ت��دف��ع �ل��ط��ل��ب��ة ن��ح��و �ل��غ�����س، وذل���ك الأن 
عملية �لغ�س فيها ال حتتاج �إلى جهد �أو 

تفكري كبريين.
وه��������ذه �لأ�����س����ئ����ل����ة ه�����ي �لأ����س���ئ���ل���ة 
�ملو�سوعية يف �لأغلب، كاأ�سئلة �أجب بنعم 
�لإجابة  �خر  �أو  �لفر�غ،  �أكمل  �أو  ل،  �أو 
�ل�سحيحة، �أو �ختبار�ت �لإجابة �ملحددة 
�مل��ط��اب��ق��ة بن  و�خ���ت���ب���ار  �ل��ق�����س��رية  �أو 
�الأفكار. �أما �حتمال �لغ�س يف �الختبار�ت 
�ل��ت��ج��ري��ب��ي��ة و�ل��ع��م��ل��ي��ة، و�لخ���ت���ب���ار�ت 

�ل�سفوية ف�سعيف جد�.

طرق الوقاية والعالج 
لحاالت الغش في االخـتبارات 

األكاديمية
ه��ن��اك ب��ع�����س �مل��ق��رح��ات �ل��رب��وي��ة �أو 
توجيهات  مبثابة  ه��ي  �لتي  �لإر����س���اد�ت، 

للمعلم وللطالب وللو�لدين:

أوال: مقترحات تربوية وقائية
• من �ل�سروري على �ملعلم �لك�سف 
ع���ن ح�����الت �ل��ت��خ��ل��ف �ل���در�����س���ي، 
مبكرة  ب�����س��ورة  �لتعلم  و���س��ع��وب��ات 
قبل �أن تتطور وي�سحبها ��سطر�ب 

يف �ل�سلوك.
�ملعلمن  ع��ل��ى  �ل�������س���روري  م���ن   •
و�مل���رب���ن ت��وج��ي��ه �ل��ت��ام��ي��ذ يف ما 
ي��ت��ع��ل��ق ب���ع���اد�ت �مل���ذ�ك���رة �جل��ي��دة.  
مع  بالتعاون  ذل��ك  يتم  �أن  وميكن 

�لأ�سرة.
• �إن �ملعلم �لناجح هو �لذي ياأخذ 
�لغ�س  كافة �حتياطاته �شد عملية 
�مل��ح��ت��م��ل��ة ب����ن ت���ام���ذت���ه خ���ال 

�لختبار�ت.

ثانيا: توجيهات إرشادية
من أجل استعداد التلميذ 
للمذاكرة وألداء االختبار

• ع��ل��ى �ل��ت��ل��م��ي��ذ م���ر�ج���ع���ة �مل����ادة 
�لعام  م��د�ر  وعلى  دوري��ا  �لدر��سية 
�ل���در�����س���ي، ل��ك��ي ل ت���ر�ك���م �مل����ادة 

و�لنف�سية  �ل��رب��وي��ة  �ل��در����س��ات  �إن 
و�لج��ت��م��اع��ي��ة �أج��م��ع��ت ك��ل��ه��ا، على 
لاأطفال  �لأ�سرية  �لتن�سئة  �أهمية 
�مل��ر�ح��ل �ملبكرة  د�خ���ل �لأ���س��رة، ويف 
من �أعمارهم. فالأ�سرة مبا ي�سودها 
من عاد�ت وقيم تلعب دور� بارز� يف 
�إك�سابه جمموعة  تعليم �لطفل ويف 

�لقيم �حل�سنة.

ثانيا: العوامل التربوية التعليمية:
،�لو�سط  �لم��ت��ح��ان��ات  ن��ظ��ام  ومنها 
وخوف  �لمتحان  فرة  يف  �ملدر�سي 
�ل��ت��ل��م��ي��ذ م���ن �لم���ت���ح���ان، �أ���س��ل��وب 
�مل��ذ�ك��رة  �لتعليم،  يف  �ملعلم  وك��ف��اءة 

�جليدة و�لنجاح و�لر�سوب.

ثالثا: العوامل االجتماعية
�لعليا  �لطبقة  �أن  غالبا ما ناحظ 
على  ت�شغط  �أو  ت�شجع  �ملجتمع،  يف 
�أولده�������ا م���ن �ج����ل �ح���ت���ال م��رك��ز 
�جتماعي مرموق، على �لعك�س من 

�لطبقة �لدنيا.

أساليب الغش
في االختبارات المدرسية

�أج��ري��ت ع��دة در����س��ات ك��ان �ل��ه��دف منها 
معرفة �لطرق �أو �لأ�ساليب �ملختلفة �لتي 
يف  و�جلامعة  �ملد�ر�س  طلبة  ي�ستخدمها 
�ل��غ�����س وغ��ال��ب��ا م��ا تنح�شر ه��ذه  جم���ال 

�الأ�شاليب يف:
• نقل �لإجابة عن �ل�سوؤ�ل �أو �جلزء 
�ل��ه��ام منها، م��ن �سديق جم��اور يف 

قاعة �لمتحان.
• �ل��ن��ق��ل م��ن ك��ت��اب م��ق��رر، �أو من 

مذكرة ميليها معلم �ملادة.
• �لنقل من �أور�ق خا�شة وم�شغرة 

ومعدة لهذ� �لغر�س.
• نقل �لإجابة من خال مذكر�ت 

مكتوبة على مقعد �لمتحان.
نقل �لإج��اب��ة من خ��ال �لكتابة   •

على طرف �لثياب �أو ر�حة �ليد.
نقل �لإج��اب��ة من خ��ال �لكتابة   •

على منديل من �لورق �أو �لقما�س.
نقل �لإجابة على بع�س �لو�سائل   •
�لتعليمية �لتي ي�سمح باإدخالها قاعة 

�لمتحان مثل �مل�سطرة و�ملمحاة.
• ن��ق��ل �لإج���اب���ة م���ن خ���ال ورق���ة 
���ش��غ��رية ي��ت��م ت��ب��ادل��ه��ا م���ع �شديق 

جماور يف �لمتحان.
مع  �لإج��اب��ة  �أور�ق  نف�س  ت��ب��ادل   •

طالب �آخر.
• نقل �لإجابة من خال �حلديث 

�ل�سفوي مع زميل جماور.
ن��ق��ل �لإج����اب����ة ب��الع��ت��م��اد على   •
�لرموز و�لإ�سار�ت �ملتفق عليها بن 

�لطاب .
• نقل �لإجابة من �أجهزة �لا�سلكي 

من خارج قاعة �لمتحان.
نقل �لإج��اب��ة م��ن خ��ال �لآلت   •

�حلا�سبة.
ن����ادرة، ولكنها  �أ���س��ال��ي��ب  وه��ن��اك   •
حت���دث ح��ي��ث ي��ق��وم �أح���د �مل��ر�ق��ب��ن 
مب�ساعدة  بالطالب  �سلة  ل��ه  مم��ن 

هذ� �لطالب.
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�لدر��سية لفرة طويلة من �لزمن 
دون مر�جعة .

• �ل���ع���م���ل ع���ل���ى �إع�����������د�د ج�����دول 
م����ن����ظ����م حت���������دد ف�����ي�����ه �لأوق�������������ات 
تتنا�سب  و�لتي  للمذ�كرة،  �ملنا�سبة 
م����ع ظ������روف �ل��ت��ل��م��ي��ذ �لأ����س���ري���ة، 

و�ملدر�سية، �أوقات فر�غ �لتلميذ.
على �لأ���س��رة و�ل��و�ل��دي��ن �لعمل   •
على توفري و�سائل �لر�حة للتلميذ 
من �أج��ل �مل��ذ�ك��رة، و�إب��ع��اد �لتلميذ 

عن كل ما ي�ستت �لذهن.
ب��در����س��ة  �ل��ب��دء  للتلميذ  مي��ك��ن   •
�لتي يحبها و�لأكر  �لعلمية  �مل��ادة 
�أهمية و�لتي حتتاج �إلى وقت وجهد 
�مل��ادة لأخذ فكرة  و�أن يبد�أ بت�سفح 

ومن ثم يبد�أ باحلفظ تدريجيا.
• مي��ك��ن ل��ل��ت��ل��م��ي��ذ ب��ع��د م��ر�ج��ع��ة 
ي��ب��د�أ بطرح  �أن  �ل��در����س��ي��ة،  م��ادت��ه 
ب��ع�����س �ل����ت���������س����اوؤلت ع���ل���ى ن��ف�����س��ه 

وحماولة �لإجابة عنها.

عالج حاالت الغش
في االختبارات

المدرسية والجامعية

طريقة اإلرشاد والتوجيه
�لطالب  وتوجيه  �إر�ساد  �ملعلم  مهام  من 
�ملدر�سية  م�سكاته  جميع  يف  و�ل��ن��ظ��ر 
و�لأ�سرية و�ل�سحية و�لجتماعية، وهذه 
مهمة �ملعلم �ملر�سد، وميكن �أن يقوم بها 
من  و�لهدف  �لو�لدين،  �أو  �ملربي  �ملعلم 
هذه �لطريقة هو جعل �لتلميذ �لغا�س، 
مع  ت��و�ف��ق��ا  �أك���ر  �سلوكيا،  �مل��ن��ح��رف  �أو 
و�أ�سرته وجمتمعه، وحيث يتم  مدر�سته 
ووعيا  وتفهما  فهما  �أكر  �لتلميذ  جعل 
مب�سكاته، مما ي�ساعده على مو�جهتها 

�أو حلها.

طريقة التحليل
النفسي المختصرة

لحظ علماء �لنف�س �أن �لعاج بو��سطة 
عد�  مفيد،  عام  ب�سكل  �لنف�سي  �لتحليل 
�ل��ث��ان��ي��ة  يف جم���ال �لأط���ف���ال دون ع��م��ر 
يتطلب  �لعاج  من  �ل�سكل  وه��ذ�  ع�سر، 

خرة وممار�سة.
�لنف�سي  �لتحليل  �أ�ساليب  �أن  كما 
�إل��ى  حت��ت��اج  لكنها  م��ف��ي��دة،  �لكا�سيكي 
وقت، وهي طريقة طويلة وذ�ت تكاليف 
كبرية، لذلك و�سع بع�س علماء �لنف�س 
ط��ري��ق��ة خم��ت�����س��رة وب�����س��ي��ط��ة ل��ل��ع��اج 

بو��سطة �لتحليل �لنف�سي.
ويهدف هذ� �ل�سكل من �لعاج �إلى 
�لعميقة  �مل��ري�����س  ح��اج��ات  ع��ن  �لك�سف 
�أو  �مل���ن���ح���رف  �ل�����س��ل��وك  ور�ء  �ل��ك��ام��ن��ة 
�لتلميذ  ي�سعى  �لتي  �لثانوية  �ملكا�سب 
يف  �ل��غ�����س  ���ش��ل��وك  ور�ء  م���ن  لتحقيقها 
�أو  �ملعلم  من  �لنتقام  مثل  �لخ��ت��ب��ار�ت، 
�أو �لأ�سرة �لقا�سية  �لنتقام من �ملدر�سة 
�أو خ�سية  �إل��ي��ه  �لنظر  لفت  �أج��ل  م��ن  �أو 
يعمل  وبالتايل  در��سي،  لف�سل  �لتعر�س 
�لأخ�������س���ائ���ي ع���ل���ى م���ع���اجل���ة �لأ����س���ب���اب 

بالتدريج.

العالج النفسي الجماعي
ي�����س��ت��خ��دم ه����ذ� �ل���ع���اج ع��ن��دم��ا ت��ك��ون 
�ل��غ�����س يف �الخ��ت��ب��ار�ت منت�شرة  ظ��اه��رة 
�ملدر�سة  �أو  �ل��و�ح��د  �ل�سف  تاميذ  بن 

�لو�حدة.
ويف هذ� �لعاج يتم جمع عدد من 
تلميذ،   12 �إل����ى   7 ح����دود  يف  �ل��ت��ام��ي��ذ 
يف  �لغ�س  ي��ح��اول��ون  باأنهم  ي�شتبه  مم��ن 
متلب�سن  �سبطو�  ممن  �أو  �ختبار�تهم، 
جل�شة  يف  يجمعون  حيث  �لغ�س،  بعملية 
90 و 120 دقيقة، وتر�وح  ت�شتغرق بني 
ع���دد �جل��ل�����س��ات �ل��ازم��ة ل��ع��اج ح��الت 
ج��ل�����س��ات   10 و   3 ب����ني  و���ش��ط��ي��ا  �ل���غ�������س 

وميكن �أن يجد �ملعالج �ل�سلوكي باأن 
�شبب �لغ�س يف �الختبار هو خوف �لتلميذ 
�أو قلقه من �لختبار�ت، ويف هذه �حلالة 
على �ملعالج معاجلة �لأ�سباب �ملوؤدية �إلى 
قلق �لم��ت��ح��ان �لتي ت���وؤدي ب��دوره��ا �إل��ى 

�شلوك �لغ�س.
ويف ه����ذه �حل���ال���ة ي��ت��م ����س��ت��خ��د�م 
»ط��ري��ق��ة �ل���ك���ف ب��ال��ن��ق��ي�����س«، ويف ه��ذه 
�ل��ط��ري��ق��ة ي��ت��م ت���دري���ب �ل��ت��ل��م��ي��ذ �ل���ذي 
�لقلق و�خلوف من �لختبار،  يعاين من 
على مو�قف �لختبار، قبل بدء �لختبار 
�ختبار  ملوقف  وتعري�سه  تقريبا  ب�سهر 
ح��ق��ي��ق��ي �أو �إث������ارة م���وق���ف �لخ���ت���ب���ار يف 

ت�سور�ته ويف ذهنه.
�ملعالج  ي��ك��ون  �أن  بعد  ذل��ك  وي��ك��ون 
�لتلميذ وم�ساكله  �لبيانات عن  قد جمع 
�مل���ت���ع���ل���ق���ة ب����الخ����ت����ب����ار، وع������ن ط��ب��ي��ع��ة 
�لتلميذ  منها  ي��خ��اف  �ل��ت��ي  �لخ��ت��ب��ار�ت 

وبالتايل عاجها.

العالج البيئي واالجتماعي
ي���ه���دف �ل���ع���اج �ل��ب��ي��ئ��ي ����� �لج��ت��م��اع��ي 
�إل���ى �إع��ان��ة �ل��ف��رد �مل��ري�����س على حت�سن 
�لعاقة  طريق  عن  �ملجتمع  يف  وظيفته 
�ملهنية بن �ملعالج و�لفرد �ملري�س، وذلك 
بالتاأثري يف �سخ�سيته وتعديل �آثار �لبيئة 
بال�شكل  م���و�رده���ا  و����ش��ت��غ��الل  �ل�شلبية 

�ل�سحيح.
ومب���ع���ن���ى �آخ������ر �ل����ع����اج �ل��ب��ي��ئ��ي ���� 
�لج��ت��م��اع��ي ي��ه��دف يف م��ث��ل ح���الت �إل��ى 
����ش��ت��ع��ادة ن�����ش��اط �ل��ت��ل��م��ي��ذ �الج��ت��م��اع��ي 
ب�سكل �سوي ومتزن �سو�ء د�خل �لأ�سرة �أو 
د�خل جمتمع �ملدر�سة �أو يف �إطار �ملجتمع 

�لكبري خارج �لأ�سرة و�ملدر�سة.
عدة  �لجتماعي   �� �لبيئي  وللعاج 
�أ���س��ال��ي��ب، م��ن��ه��ا �ل��ع��اج �ل��ب��ي��ئ��ي ل��اآث��ار 

�لنف�شي  �ل��ع��الج  يف  وي�شرط  عالجية، 
جتان�س �أفر�د �جلماعة من حيث �مل�سكلة 

و�جلن�س و�لعمر و�ل�سف.

العالج النفسي السلوكي
يف  �ل�سلوكي  �لنف�سي  �لعاج  علماء  فكر 
كيفية  ويف  �ل��غ�����س  ظ��اه��رة  ت��ك��وي��ن  �شبب 
ك��ان  �إذ�  م��ا  ويف  �إز�ل��ت��ه��ا،  �أو  ت�سحيحها 
بالإمكان بناء عادة �سحيحة مكان �لعادة 

غري �ل�سوية.
�لعديد  علماء غربيون  �أج��رى  وقد 
�إل���ى ع��دة طرق  �ل��ت��ج��ارب، وتو�سلو�  م��ن 
�ل�سوي،  غ��ري  �ل�سلوك  ع��اج  يف  ت�ساهم 
�ل��ذي  �لتنفريي«  »�ل��ع��اج  طريقة  منها 
ي�سعى �إلى تكوين رد فعل معاك�س جديد 

وذلك على �لنحو �لتايل:
• ع���و�م���ل د�ف���ع���ة م�����س��ج��ع��ة، ت��دف��ع 
�ل���ف���رد ن��ح��و �ل��ت��خ��ل��ي ع���ن ���س��ل��وك 
�لغ�س يف �الختبار، وحتقيق �لنجاح 

و�لر�حة بعيد� عن هذ� �ل�سلوك.
• عو�مل د�فعة مع ت�سديد �ملر�قبة 
�لغ�س  يف  �لتلميذ  ف�شل  �إل���ى  ت���وؤدي 
و�لإح�سا�س  �لنجاح  ع��دم  وب��ال��ت��ايل 

بالف�سل.
• ع�����و�م�����ل ك���ا����س���ف���ة ت���������وؤدي �إل�����ى 
�لنجاح  وع���دم  �ل��غ�����س  ���ش��ل��وك  ف�شل 
و�لإح�سا�س بالف�سل وتوقع �لعقوبة.

ي���الح���ظ ه��ن��ا ب�����اأن �أ����ش���ل���وب �ل��غ�����س 
ن��ت��ائ��ج  �إل�����ى  و�أدى  �ل��ت��ل��م��ي��ذ،  ي��ف��ي��د  مل 
�لإح�����س��ا���س  �إل���ى  �لتلميذ  دف��ع��ت  عك�سية 
وبالتايل  �لأم���ل،  وخيبة  و�لف�سل  ب���الأمل 
�إلى  �ل�سوي  �ل�سلوك غري  �سيتعر�س هذ� 
حالة �نطفاء و �إلى �لكف عنه، ولكن لبد 
من متابعة �لإ�سر�ف حتى يتم �لتاأكد من 

��شتمر�رية �نطفاء �شلوك �لغ�س.

�ملادية و�ملعنوية �ل�سارة يف بيئة �لتلميذ، 
�سويا،  غري  تفاعا  معها  يتفاعل  و�لتي 
�الأ�شرة  من  �شغوط  وج��ود  حالة  يف  كما 
�أجل  �ملدر�س، من  �أو من  �لأبوين  �أو من 
�لجتهاد و�لنجاح �أو �لتفوق �أو �حل�سول 

على درجات �أعلى، وغري ذلك.
ل����ذ� ك����ان م���ن �ل�������س���روري ت��ع��دي��ل 
�لأ�سدقاء  �أو  �ملعلم  �أو  �لأبوين  �جتاهات 
�أ�سرته  م��ن  م��ن��ب��وذ�  �لتلميذ  ي��ك��ون  وق��د 
يتطلب  �لأ���س��دق��اء، مما  �أو  �ملعلم  �أو من 
نحو  �جتاهاتهم  وتعديل  ه��وؤلء  مقابلة 

هذ� �لتلميذ.

العالج االنفعالي
العقالني ـ المعرفي

�لنف�سي  �ل��ع��اج  يف  �لطريقة  ه��ذه  تعتر 
م����ن �ل����ط����رق �حل���دي���ث���ة و�ل���ه���ام���ة و�ل���ت���ي 
مت ت��و���س��ل �إل��ي��ه��ا ب��ع��د ت��ط��ور �لجت���اه���ات 
تكامل  �أو  و�سمولية  �ل��ع��اج��ي��ة  �لنف�سية 
هذه �لجتاهات، وقد ظهرت هذه �لطريقة 

بف�سل جهود �لعامل »�ألرت �إلي�س«.
وهذه �لطريقة يف �لعاج ل تعتمد 
�لنف�شي  �لتحليلي  �ل��ع��الج  م��ب��ادئ  ع��ل��ى 
�لطفولة،  من  �حلالة  تاريخ  در��شة  مثل 
�لعاطفي  �لتحويل  مبد�أ  على  و�لعتماد 

و�لتد�عي �حلر.
كبري  ب�سكل  تعتمد  �لطريقة  وه��ذه 
على دور �لأفكار و�ملعتقد�ت يف �ل�سطر�ب 
هذ�  و����س��ت��م��ر�ري��ة  �ل�سلوكي  �أو  �لنف�سي 

�ل�سطر�ب.
»�أل��رت  طريقة  �عتبار  ميكن  لهذ� 
�إل��ي�����س« ط��ري��ق��ة م��ع��رف��ي��ة ف��ك��ري��ة، وه��ي 
وعو�مل  �لبيئية  بالعو�مل  تهتم  طريقة 
�ل����ور�ث����ة و�ل���ع���و�م���ل �ل��ب��ي��وك��ي��م��ي��ائ��ي��ة يف 
عند  و�لعاطفة  �ل�سلوك  على  تاأثري�تها 

�لإن�سان.

و�ل��ف��ك��ري��ة و�لج��ت��م��اع��ي��ة ل����دى �ل��ف��رد. 
ف��ع��ن��دم��ا ت��ت��غ��ل��غ��ل �ل��ت��ع��ال��ي��م �ل��دي��ن��ي��ة يف 
�ل�سلوك  �إل��ى  �ل��ف��رد  تدفع  فاإنها  �لنف�س 

�لإيجابي.
ك���م���ا �أن�����ه�����ا ت�������س���اع���د �ل�����ف�����رد ع��ل��ى 
�لإح�����������س�����ا������س ب������الأم������ن و�ل���ط���م���اأن���ي���ن���ة 
و�ل�ستقر�ر. كما ميكن �لنظر �إلى �لدين 
كاأحد �أبعاد �ل�سخ�سية، و�أنه يتناول جميع 
�أبعاد حياة �لفرد. و�سو�ء كان �لجتاه نحو 
�لدين موجبا �أو �سالبا فاإن �لدين يعتر 

قوى د�فعة للفرد .
و�لعمل  ب��اهلل  �لإمي����ان  �أن  �سك  ول 
ي�سري  �لفرد  يجعان  �لإ���س��ام،  بتعاليم 
يف �ل�سلوك �ل�سحيح وفقا لهذه �لتعاليم، 
�سادقا  يكون  �ل��ذي  هو  �ملوؤمن  و�لإن�سان 
وو�ثقا من نف�سه و�أمينا وخمل�سا ومهذبا 

وخلوقا، ال يكذب وال يغ�س وال يخون.
�لتاميذ  �أن توجيه  �لطبيعي  ومن 
�لطالب  ومقابلة  �سحيحا  دينيا  توجيها 
وتوعية  �ختبار�ته  �لغ�س يف  ي�شلك  �لذي 
�لإح�سا�س  تقوية  بهدف  دينيا  �إر�ساده  �أو 
ل���دي���ه ب����الإمي����ان و�ل�������س���دق، وب��ت��ع��ال��ي��م 
�لإن�سان  و�جتاهات  �أفكار  وبناء  �لإ�سام 
�مل�����س��ل��م ل���دي���ه، وب��الع��ت��م��اد ع��ل��ى �مل��ن��ه��ج 
�لطالب  ب��ه��ذ�  ي���وؤدي  و�مل��ن��ط��ق��ي،  �لعقلي 
و�لبعد عن  �لدين  بتعاليم  �لل��ت��ز�م  �إل��ى 
�لغ�س ومقته وحتريره من م�شاعر �لقلق 

و�خلوف
وي���رى �الإم����ام �ل��غ��ز�يل ب���اأن �لعالج 
�لديني له �أركان ثاثة، هي �لعلم بالذنب 
�ملخالف لأمر �هلل، و�لإح�سا�س  �أو �خلطاأ 
ب��ه��ذ� �ل��ذن��ب �أو �خل��ط��اأ، وف��ع��ل ن���اجت، هو 

طلب �لتوبة وترك �لذنب.
�لتوجيه  عملية  تعمل  ذل���ك  وب��ع��د 
�لتلميذ  �إك�����س��اب  على  �ل��دي��ن��ي  و�لإر����س���اد 
�جت������اه������ات وق���ي���م���ا ج������دي������دة، وي�����س��ب��ح 
ول��ذ�ت��ه  ل��اآخ��ري��ن  تقبا  �أك���ر  �لتلميذ 
ومل��وق��ف �لخ��ت��ب��ار�ت، وق���ادر� على �سبط 
وغري  �ملدر�سية  بو�جباته  و�لقيام  نف�سه 
حيث  ممكن،  وج��ه  �أح�سن  على  �ملدر�سية 
تتكون لديه عاد�ت حميدة ور�سا نف�سيا، 
ه��و �أ���س��ا���س �ل��رب��ي��ة �لأخ��اق��ي��ة يف نظر 

�لإ�سام.
وي�����رى ع��ل��م��اء �ل���دي���ن �لإ����س���ام���ي 
�أم���ث���ال �ل���غ���ز�يل، و�ب����ن ���ش��ي��ن��ا، و�ل�����ر�زي، 
وغ���ريه���م ب�����اأن �أ����س���ا����س �ل���ع���اج �ل��دي��ن��ي 
باخلري  �لإح�سا�س  هو  �لنف�س،  لأمر��س 
ينوي  من  ولأن  �خل��رية،  و�لنية  و�لر�سا 
�أو  ب��اخل��ري  ي�سعر  ل  ف��اإن��ه  �ل�����س��ر،  �سلوك 

�لر�سا.
�ل��ذي��ن يف  »ف��رى  يقول �هلل تعالى 
ق��ل��وب��ه��م م��ر���س« )����س���ورة �ل���ن���ور( وق��ول��ه 
ت��ع��ال��ى »و�رت����اب����ت ق��ل��وب��ه��م ف��ه��م يف ري��ب 
ي���رددون« )���س��ورة �مل��ائ��دة( وقوله تعالى 
رج�سا  ف��ز�ده��م  مر�س  قلوبهم  »يف  �أي�سا 

�إلى رج�سهم« )�سورة �لتوبة(.
وي�����رى ه������وؤلء ب�����اأن �ل��ن��ي��ة �خل���رية 
�ل��ف��رد نحو فعل �خل���ري�ت و�لكف  ت��دف��ع 
عن جميع �ل�سرور، وذلك لأن �لإح�سا�س 
�إذ� مل  �لإن�����س��ان  ي��اأت��ي  �ل���ذ�ت ل  بخريية 
يفعل �خلري وباإر�دة خرية. و�أهم ما ينمي 
�لفرد هو غر�س وح�سا�سية يف  ذلك لدى 

�لوجد�ن، وخ�سية م�ستمرة من �لذنب.
 وت���ق���وى �هلل ه���ي ن��ب��ع �ل��ف�����س��ائ��ل 
�ل�سليم  �ل�����س��ل��وك  وم�����س��در  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
وه���ي �ل��و���س��ي��ل��ة �لأول�����ى يف ت��و�ف��ق �ل��ف��رد 
�مل���وؤم���ن م��ع ذ�ت���ه وم���ع �لآخ���ري���ن، لينال 
ر���س��ا �هلل يف �ل��دن��ي��ا و�لآخ����رة »وم���ن يتق 
ويرزقه من حيث  له خمرجا  �هلل يجعل 

ل يحت�سب«.
�لقدرة  �لإ���س��ام،  �لتقوى يف  وق��و�م 
على �لعطاء و�لإجناز و�لعمل. فالإن�سان 

�ملوؤمن منتج ومنجز و�إيجابي.
للعاج  �لرئي�سية  �مل��ح��اور  هي  ه��ذه 
�مل�سلمن  نهجها  �لتي  �لديني،  �لإر�سادي 

يف مو�جهة �خلطاأ و�لنحر�ف.

ما  �إن�سانا  �أن  نقول  عندما  وه��ك��ذ�، 
�إل��ى تف�سريه  ذل��ك ي�سري  ف��ان  م�سطربا، 
تف�سري  ه���و  م���ع���ن،  مل���وق���ف  ت��ق��ومي��ه  �أو 
خاطئ و�أن هذ� �ل�سطر�ب نتج عن �سوء 
ذلك  تبع  وبالتايل  �لتقومي  �أو  �لتف�سري 

�سلوكا غري �سويا.
�أن هدف  �إلي�س«  »�ل��رت  لهذ� يرى 
�لعاج �لعقاين هو تعليم �ملري�س، كيف 
�مل��وق��ف،  ح��ول  ومعتقد�ته  ت��اأوي��ات��ه  �أن 
هي تاأويات ومعتقد�ت خاطئة، ومن ثم 
�إي�ساله �إلى �لتف�سري �أو �ملعتقد �ل�سحيح 
يتعر�س  �لتي  �مل��ث��ري�ت  �أو  �مل��و�ق��ف  حيال 
�إليها، ويتم ذلك من خال عدة مر�حل 

�أو خطو�ت يتبعها �ملعالج .
�لعقاين«   �� »�لنفعايل  �لعاج  ويف 
يقوم �ملعالج مب�ساعدة �لفرد �ملري�س على 
�لتي  �مل�سللة  �أو  �خلاطئة  �أف��ك��اره  �إدر�ك 
تقوده نحو �ل�شلوك غري �ل�شوي، كالغ�س 

يف �لمتحان.
�مل��ع��ال��ج خ��ال مقاباته  ي��ق��وم  كما 
�لت�سخي�سية و�لعاجية بتزويد �ملري�س 
و�مل��ه��ار�ت  �ل��ازم��ة و�خل���ر�ت  بالتقنيات 
�لتي ت�ساعده يف تبديل �أفكاره ومعتقد�ته 
�إز�ء �لمتحاناتو مثل و�سلوكه وم�ساعره 
�أو بكل ما يرتبط بامل�سكات �لتي تفرزها 

مو�قف �لمتحانات.

العالج الديني
�لتوجيه  �أن  �لنف�س  علماء  بع�س  وج��د 
�مل�سكلة  �ساحب  للفرد  �لديني  و�لإر���س��اد 
غالبا ما ي�ساهم يف �حلد من هذه �مل�سكلة 
ومو�جهتها، وخا�سة �إذ� كان لهذه �مل�سكلة 
م��ث��ل م�سكلة  دي��ن��ي��ا،  �أو  �أخ��اق��ي��ا  ج��ان��ب��ا 

�لغ�س يف �الختبار�ت.
ك��م��ا �أن �ل���دي���ن ل���ه �أث�����ره �ل��و����س��ح 
�لنف�سية  �ل�سحة  ويف  �لنف�سي  �لنمو  يف 
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خالد مخافة 

لنبداأ ب�شريتك الذاتية؟
ول���دت يف 12ي��ون��ي��و م��ن ع���ام 1959 يف 
تعليمي  وتلقيت  �ل��ق��ري��ات،  حم��اف��ظ��ة 

�لبتد�ئي و�ملتو�سط و�لثانوي فيها.
وك�����ان�����ت و�ل�����دت�����ي ����س���ف���ي���ة ب��ن��ت 
ع���ب���د�هلل �ل��ث��وي��ن��ى يف ل��ب��ن��ان ع��ن��دم��ا 
حملت ب���ي، ح��ي��ث ك��ان��ت ت���زور و�ل���دي 
باأمر  للعاج  عامن  هناك  بقى  �ل��ذي 

من �مللك �سعود، رحمهم �هلل جميعا.
�لريا�س  ملدينة  �نتقلت  ذلك  بعد 
و�لتحقت بق�سم �لإعام بجامعة �مللك 
�سعود و�أنهيت فيه در��سة �لبكالوريو�س 

ثم �ملاج�ستري.
�أ���س��ب��ح  �أن  �مل��ف��ر���س  وك�����ان م���ن 
ب��وز�رة  قبويل  مت  �أن  بعد  دبلوما�سيا، 
نف�سي  وج����دت  �أين  غ���ري  �خل���ارج���ي���ة، 
�لتخ�س�س  ب��ح��ك��م  ل���اإع���ام  م��ت��ج��ه��ا 
و�لرغبة �لتي بد�أت منذ �أن كنت مذيعا 

يف �لطابور �ل�سباحي بالبتد�ئية.
�أم����ا م�����س��ريت��ي �لإع���ام���ي���ة، فقد 
�لتلفزيون  يف  للر�مج  مر�قبا  بد�أتها 

�مل�سائية  ب�سحيفة  وك��ات��ب��ا  �ل�����س��ع��ودي 
ل���ع���دة �أ����س���ه���ر، ح��ت��ى ف����اج����اأين رئ��ي�����س 
�ملالك  خالد  �جل��زي��رة  جريدة  حترير 
باختياري م�سرفا على ملحق �لإعام 
مفاجاأة  لتعقبها  لفتتاحيته،  وكاتبا 
�أخ�����رى ب�����س��م��ي ل��ق��ائ��م��ة ك��ت��اب ع��م��ود 
»هو�م�س �سحفية« مبقال �أ�سبوعي مع 

كبار �لكتاب.
�جلريدة،  من  �ن�سحبت  ثم  وم��ن 
بعد ��ستبعاد �ملالك من رئا�سة �لتحرير 
غازي  �لدكتور  ق�سيدة   ن�سره  ب�سبب 
�ل��ق�����س��ي��ب��ي »م����ن �مل��ت��ن��ب��ي �إل�����ى �سيف 

�لدولة«.
و�ن��ط��ل��ق��ت جت��رب��ت��ي �ل��ر�جم��ي��ة 
�ل��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة، ح��ن �أ���س��ب��ح��ت م��دي��ر� 
�ل��ر�جم��ي،  لإد�رة �لإع����د�د و�ل��ت��ب��ادل 
فولد �أحد �أهم بر�مج �ملنوعات »�أور�ق 
م��ل��ون��ة« وه����و م���ن ف��ك��رت��ي و�إع������د�دي 
ق��دم خمرجا  وك��ان منر�،  وتقدميي، 
�أ�سبح من �أهم خمرجى �لدر�ما فيما 

بعد وهو خالد �لطخيم.
ك���م���ا ب�����رز م����ن خ���ال���ه مم��ث��ل��ون 
ومطربون هم �لآن يف قمة �لنجومية، 

ق��ال المدير العام إلذاعة جدة س��المة عب��د العزيز الزيد إن كثيرا من اإلذاعات الخاص��ة التي ظهرت مؤخرا غارق 
في تس��ويق التوافه والتسطيح، مرحبا بالمنافسة التي تغري بتطوير الذات واألدوات، مؤكدا في الوقت ذاته أن 
مفاجآت إذاعته ال تتوقف، وأنها تتميز عن غيرها بإيقاعها الشبابي العصري، مع عدم اإلسفاف والسقوط في فخ 
الخفة وانعدام القيمة. وتحدث الزيد في حوار مع آفاق عن تجربته اإلعالمية الشاملة وموضوعات أخرى مهمة.

مدير إذاعة جدة في ضيافة »آفاق«
الزيد: أغلب إذاعاتنا الخاصة غارقة
في تسويق التوافه ونشر التسطيح
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و�أيام  رم�سان  �سهر  طيلة  �لهو�ء  على 
�أبها  �سيف  �سهر�ت  ذلك  تخلل  �لعيد، 
لعدة  مبا�سرة  وهى  �جلنادرية  وليالى 

�ساعات ليليا.
�لآخ�������رة  ج����م����ادى  م���ط���ل���ع  ويف  
1435، �سدر قر�ر رئي�س هيئة �لإذ�عة 
و�لتلفزيون بر�سيح من نائبه جمرى 
وزير  من  ومباركة  وتاأييد  �لقحطانى 
�لثقافة و�لإعام بتعييني مدير� عاما 

لإذ�عة جدة.

وماذا عن التجربة اجلديدة؟ 
جدة  مدينة  يف  للعمل  �ن��ت��ق��ايل  �سكل 
�لإع���ام  م��ن  عملي  طبيعة  يف  حت��ول 
�ملرئي �إلى �لإعام �مل�سموع، حيث كان 
يل ح�سور ب��ارز يف �ل��ر�م��ج �لإذ�ع��ي��ة 
�ل��ث��اين �حلكومية،  �ل��رن��ام��ج  لإذ�ع����ة 
و����س���ط���رت �ل���ع���دي���د م����ن �ل��ن��ج��اح��ات 
�أف  »مبا�سر  برنامج  �أ�سهرها  مذيعا، 
»���س��وت��ك و���س��ل«  ب����  ي��ع��رف  م���ا  �أو  �أم« 
�لذي نال �سرف ��ستماع �مللك عبد�هلل 
رعايته  حت��ت  يكون  ب��اأن  وتوجيهه  ل��ه 
مبا�سرة، و�أن كل من ي�سارك فيه ينال 

ث�����م خ�������س���ت جت����رب����ة ف�����س��ائ��ي��ة 
وق��دم��ت  ف���ع���دت   »ART« ���س��ب��ك��ة  م���ع 
جم��م��وع��ة م��ن �أه���م �ل���ر�م���ج �أب��رزه��ا 
)ثمانون  �لآخ��ر«  �ل�ساطئ  �إل��ى  »رحلة 
»ق�سية  و  وق�سية«  »�سيف  و  حلقة( 

للمناق�سة« وغريها �لكثري.
�لتلفزيون  ل��ر�م��ج  �ل��ك��رة  �أع���دت 
�ل���������س����ع����ودي ب������ »ك���������س����ف ح���������س����اب« و 
»�ل��ف��ر���س��ان« �ل��ذي قدمته م��ن ب��ريوت 

مت �ع��ت��م��اد ث���اث م��ذي��ع��ات ج��دي��د�ت 
برومو�سن   12 و  �مل��ذي��ع��ن  م��ن  وع���دد 
باإيقاع ع�سري للر�مج �جلديدة، كما 

�عتمدنا دورة رم�سان.
ببث  ج��دي��دة  جت��رب��ة  و�سنخو�س 
ك��ل جمعة  �لنبوي  �حل��رم  م��ن  مبا�سر 
ن��ه��اي��ة �ساة  ح��ت��ى  �ل��ف��ج��ر  �أذ�ن  م��ن 

�جلمعة.
وهو   2014 ب��ر�زي��ل  �عتمدنا  كما 
بث مبا�سر يوميا بو�قع 90 دقيقه كل 

ليلة حتى نهاية �لبطولة.
�لليل«  »�أول  �أي�سا،  �جلديد  ومن 
بو�قع ثاث �ساعات مبا�سرة يوميا، و 
»جتو�ل« و »يف �لثمانيات« وهو برنامج 
ريا�سي، و »قلوب وقناديل« ��ستقطبنا 
�ل��دو���س��رى  م�سفر  �لنجم  �ل�ساعر  ب��ه 
كل  م�ساء  دقيقة   90( وم��ق��دم��ا  م��ع��د� 
ج���م���ع���ة(، و�ل���ك���ث���ري م����ن �مل�����س��ل�����س��ات 
�لإذ�عية �ملنتجة ح�سريا لإذ�عة جدة.

كيف تقيم الو�سع العام
لالإذاعات يف ال�سعودية؟

ط���ور  يف  �ل�������س���ع���ودي���ة  يف  �لإذ�ع�������������ات 

بل وكانت بد�ية فكرة طا�س ما طا�س 
من �لرنامج.

عر  لل�سحافة  ع���دت  ذل���ك  ب��ع��د 
�لإ�سر�ف على عدة �سفحات يف عكاظ، 
ثم م�سرفا على ملحق جملة �ليمامة 
�لذهبي  عهدها  يف  و�لفني  �لإع��ام��ي 

عام 1407.
كما عاودت �إطالتي �لتلفزيونية 
ع���ر ب��رن��ام��ج م���ن ف��ك��رت��ي و�إع������د�دي 
وت��ق��دمي��ي ���س��م��ي��ت��ه »م�����س��اء �ل��ن��ج��وم« 
و������س����ط����ررت لإي���ق���اف���ه ب���ع���د �حل��ل��ق��ة 
�خل����ام���������س����ة، �ح���ت���ج���اج���ا ع���ل���ى ق��ط��ع 
وهى  �ل��ر�ب��ع��ة  �حللقة  ب��ث  �لتلفزيون 
على �لهو�ء بتوجيه هاتفي ل مرر له 

من م�سوؤول كبري.
�ل�سهرة  ب��ر�م��ج  ب��ع��ده��ا  و����س��ل��ت 
و�ل�سهرة  �لعربية  و�ل�سهرة  �خلليجية 
عن  �لذهبية  �لنخلة  ونلت  �ملفتوحة، 
�سهرة »رحلة �إلى �لأم�س« يف مهرجان 
ي��ن��ال��ه��ا  ج����ائ����زة  �أول  وه�����ى  �خل���ل���ي���ج، 
يل  �أ�سندت  ث��م  �ل�سعودي،  �لتلفزيون 
مهمة رئا�سة حترير جملة �لتلفزيون 
�ملرئية، و��ستمررت فيها حتى توقفت.

�سرف لقاء �مللك ويعر�س مو�سوعه.
و�هتماما  �سيتا  �ل��رن��ام��ج  ون��ال 
ج��ع��ل��ن��ي �أت�������س���در �ل�����س��ف��ح��ات �لأول����ى 
»رحلة  برنامج  وقدمت  ول��ق��اء�،  خ��ر� 
ل ت��ن�����س��ى« و »�ل���رن���ام���ج �مل���ف���ت���وح« و 
»�لبو�سلة« و »�لثاين �أف �أم« و »�خلط 
�ل�سيا�سية  للر�مج  �إ�سافة  �ل�ساخن«، 
و »دن��دن��ة« و »نقاط على �حل���روف« و 

»ليايل رم�سان«.

حدثنا عن اإذاعة جدة؟
�إذ�ع��ة  �إذ�ع���ات حتت مظلة  �أرب��ع  هناك 
ج���دة )�إذ�ع�����ة ج����دة، ون����د�ء �لإ����س���ام، 
و�لإذ�ع���ات  �إجنليزى،  ر�دي��و  و�سعودي 
�ل�شعودية �لدولية وهى بثماين لغات(، 

و�لإذ�عات �لأربع تبث 24 �ساعة.

ما التطورات اجلديدة 
التي ت�شهدها الإذاعة؟

لن نتوقف عن �لتطوير، وذلك توجيه 
من قياد�ت �لهيئة ودعم ومتابعة من 
م�����س��اع��د �ل��رئ��ي�����س ل����اإذ�ع����ة جم��رى 
�لقحطانى، ففي �لأ�سبوع �ملا�سي مثا 

اإلعالم فن 
أعشقه.. ورغبتي 

اإلذاعية ترجع 
لطابور االبتدائية

فكرة »طاش
ما طاش« مقتبسة 

من برنامجي
»أوراق ملونة«

�إذ�ع��ة  وخا�سة  و�لتحديث،  �لتطوير 
جدة، ومفاجاآتنا ل تتوقف وتتميز عن 
�لع�سري،  �ل�سبابي  باإيقاعها  غريها 
م��ع ع��دم �الإ���ش��ف��اف و�ل�����ش��ق��وط يف فخ 

�خلفة و�نعد�م �لقيمة.

ظهرت موؤخرا العديد
من االإذاعات اخلا�سة،

ما راأيك فيها؟
�ملناف�شة تغريك بتطوير  �أن  ال�شك يف 
ذ�ت��ك و�أدو�ت���ك، و�إن كان �لكثري منها 

غارقا يف ت�سويق �لتو�فه و�لت�سطيح.

كيف ترى �سعبية االإذاعة
يف ظل تعدد و�سائل االإعالم 

التقليدية واجلديدة؟
�لتلفزيون  �إن  ك��ب��ري  م�����س��وؤول  يل  ق���ال 
��ست�سافه ومل يتد�خل معه �سوى �أربعة 
فات�سل  �لإذ�ع��ة  و��ست�سافته  مت�سلن، 
�ل��ع�����س��ر�ت، وه���ذ� دل��ي��ل و����س��ح على �أن 
�لإذ�ع��ة ل تز�ل تتم�سك بخ�سو�سيتها 
تعدد  رغ��م  �مل�ساهدين  م��ن  وعا�سقيها 

و�سائل �لإعام.



حوارات

حوار: نورة الصهلولي

�ملذيعة  �ل�سعودية،  �لإع��ام��ي��ة  و�سفت 
تهاين علي عطيف، �ملذيعات �ل�سعوديات 
باملتمكنات يف عر�س �لر�مج �لإعامية، 
�إل �أنها �أكدت يف �لوقت نف�سه، حاجتهن 
�إلى خليط من �لثقافة و�سرعة �لبديهة 

يف بع�س �لأحيان.
�لريا�س  باإذ�عة  �ملذيعة  و�عرفت 
يحكمها  بجر�أة  متتع  باأنها   ،2009 منذ 
�ل��ت��ي  �حل��������دود  م����ن  و�ل����ك����ث����ري  �لأدب 
�أن  �أك����دت  ك��م��ا  جتعلها ج����ر�أة م��ق��ب��ول��ة، 
مييز�ن  و�لتفاوؤل،  �لجتماعي  �لنفتاح 
�ل�سخ�سي  �ل�سعيدين  على  �سخ�سيتها 

و�لجتماعي..

عرفينا بتهاين عطيف ؟
م��ذي��ع��ة يف �إذ�ع�������ة �ل���ري���ا����س، وط��ال��ب��ة 
�لأدب  ب��ق�����س��م  �مل��اج�����س��ت��ري  م��رح��ل��ة  يف 
يف ج��ام��ع��ة �لإم�������ام حم��م��د ب���ن ���س��ع��ود 

�لإ�سامية، متزوجة و�أم لطفلة.

مب تردين على من ي�سفك 
باجلريئة ال�سريحة

�شاحبة ال�شخ�شية القوية 
املنفتحة اجتماعيا؟

�أن  فاأعتقد  �ل�سخ�سية،  لقوة  بالن�سبة 
مع  يتعامل  مب��ن  يخت�س  �حل��ك��م  ذل���ك 
كنت  �إن  �جل����زم  �أ���س��ت��ط��ي��ع  ول  ت���ه���اين، 
بجر�أة  �أمتتع  فعا  لكنني  ل،  �أم  كذلك 
�حل���دود  م���ن  و�ل��ك��ث��ري  �لأدب  يحكمها 
�سخ�سيا  م��ق��ب��ول��ة  ج����ر�أة  جتعلها  �ل��ت��ي 
لل�سر�حة  ب��ال��ن�����س��ب��ة  �أم����ا  و�ج��ت��م��اع��ي��ا، 
و�لنفتاح �لجتماعي و�لتفاوؤل، فاأعتقد 
�أن���ه���ا �أه�����م م���ا مي��ي��ز ���س��خ�����س��ي��ت��ي على 

�ل�سعيدين �ل�سخ�سي و�لجتماعي.

وجهة نظرك يف الإعالم
ب�سورة عامة ؟

�لتطور فطرة وظاهرة �سحية يف جميع 
�ل��ت��ط��ور تختلف  ل��ك��ن ه����ذ�  �مل����ج����الت، 
���س��دت��ه م��ن م��ك��ان �إل���ى �آخ����ر، و�أظ����ن �أن 
�إلى  �لو�سول  ��ستطاع  �مل��ق��روء  �لإع���ام 

مميز�  جتعله  �لتطور  من  عالية  درج��ة 
ع���ن �لإع�������ام �مل����رئ����ي، �أم�����ا �ل���ت���ط���ور يف 
ل��دي، فيحتاج  �ملف�سل  �مل�سموع  �لإع��ام 
�إلى  �إلى مر�حل عدة من �أجل �لو�سول 

�ملطلوب.

اأي الربامج جتدين نف�سك فيها، 
واأي برنامج تطمحني اإلى تقدميه؟

ت�ستهويني �لر�مج �ملنوعة كثري�، فهي 
�سريحة من  �أك���ر  �إل���ى  �ل��و���س��ول  �سهلة 
�إلى  �أطمح  �لتي  �ل��ر�م��ج  �أم��ا  �ملجتمع. 
تطوير  ب��ر�م��ج  يف  فتنح�سر  تقدميها 

�لذ�ت .

كيف تنظرين اإلى اأداء
املذيعات ال�شعوديات و�شعيهن

اإلى اإثبات وجودهن؟
ه�����ن م���ت���م���ك���ن���ات يف ع����ر�����س �ل����ر�م����ج 
خليط  �إل��ى  يحتجن  لكنهن  �لإعامية، 
م��ن �ل��ث��ق��اف��ة و�إل����ى ���س��رع��ة �ل��ب��دي��ه��ة يف 

بع�س �لأحيان.

اعتبرت  اإلعالم المقروء أكثر تطورا من المرئي

المذيعة تهاني عطيف:
جرأتي مقبولة يحكمها األدب

هل ميكن و�شف نظرة املجتمع 
لالإعالمية ال�سعودية بال�سلبية؟

يف جميع �ملجتمعات هناك نظرة �سلبية 
و�إيجابية لعمل �مل��ر�أة يف �لإع��ام، وهذ� 
�لو��سعة  �لثقافية  �خللفيات  �إل��ى  يعود 

لدى �لكثري من �ل�سعوب.
وب���ال���ط���ب���ع ه�����ذ� ي���ظ���ه���ر ج���ل���ي���ا يف 
ب��و���س��ف��ه جمتمعا  �ل�����س��ع��ودي  �مل��ج��ت��م��ع 
يف  �مل���ر�أة  ظهور  على  يعتد  مل  حمافظا 
�ملجال  وخ�سو�سا  �مل��ج��الت  من  �لكثري 
�لإع��ام��ي، �إل �أن��ه م��ن �مل��اح��ظ وج��ود 
ت��ق��ب��ل  ل��دخ��ول �مل�����ر�أة �إل����ى ه���ذ� �مل��ج��ال 
�أن  خا�سة يف �لآون���ة �لأخ����رية، و�أع��ت��ق��د 
تتغلب على  ب����د�أت  �الإي��ج��اب��ي��ة  �ل��ن��ق��اط 

�ل�سلبية.

كيف تريدين اأن ترين املجتمعات 
العربية وباالأخ�ص  ال�سعودي 

قيا�سًا باملجتمعات الغربية ؟
�أح����ل����م ب������اأن ن���ك���ف ع����ن م���اح���ق���ة ت��ل��ك 
�مل��ج��ت��م��ع��ات �ل��غ��رب��ي��ة وق��ي��ا���س ت��ط��ورن��ا 

عليها، و�أن ن�سنع لأنف�سنا �سلما للنجاح 
بعيد� عن تلك �ملقارنة �لظاملة، مع �لعلم 
�أن �أهم ما مييز تلك �ملجتمعات �لغربية 
م����درج ���س��م��ن تعاليم  ه���و يف �حل��ق��ي��ق��ة 
دي���ن���ن���ا، و���س��م��ن �ل����ع����اد�ت �ل�����س��ح��ي��ح��ة 
و�لتقاليد �لتي �أ�سهمت يف نه�ستنا منذ 

قدمي �لزمان.

اأي و�سائل االإعالم املعروفة
التي باإمكانها تقدمي املعلومة 
والتاأثري على اجلماهري اأكرث؟

لذ�  و�ل��ف��ع��ال،  �مل��ه��م  دوره���ا  و�سيلة  لكل 
لبد من �لهتمام بها جميعا.

برامج ت�ستهويك عندما
ت�شاهدين التلفاز وهل توجد 

اإعالمية اأثرت يف تهاين؟
متابعة  يف  ج���د�  مقلة  �أن���ا  �حل��ق��ي��ق��ة  يف 
�ل��ت��ل��ف��از، ل����ذ� �أج����د �أن �ل���ر�م���ج �ل��ت��ي 
بع�س  م�ساهدة  يف  تتج�سد  ت�ستهويني 
�مل�سابقات �لثقافية �لتي تعد قليلة نوعا 

ما، �أما �لإعامية �لتي تاأثرت بها فهي 
�لأ�ستاذة نو�ل بخ�س.

كيف توفقني بني
حياتك العملية والعائلية؟

عن  ذل���ك،  يف  ك��ث��ري�  عائلتي  ت�ساعدين 
طريق تق�سيم �ملهام، وتقدمي �لأولويات 

دون �لإخال بدوري كربة منزل.

موقف قادك للتفكري
يف ترك االإعالم؟

ولي�س  �سخ�سيتي  م���ن  ج���زء  �لإع������ام 
عما �أقوم به حتى �أفكر يف تركه.

 كلمة اأخرية توجهينها
اإلى االإذاعة، ومتنياتك

لالإعالم ال�سعودي؟
�سكر�  لها  و�أق���ول  �إذ�ع��ت��ي،  �إل��ى  �أوجهها 
�إذ�ع������ة �ل���ري���ا����س، م���زي���د� م���ن �ل��ت��ق��دم 
�ل�سعودي  ل��اإع��ام  و�أمت��ن��ى  و�ل��ت��األ��ق، 

ب�سفة عامة �ملزيد من �لتطور.
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إعالم

���س��م��ن ف���ع���ال���ي���ات »م���ن���ت���دى �لإع������ام 
�ل���ع���رب���ي« يف دورت�����ه �ل��ث��ال��ث��ة ع�����س��ر يف 
حترير  رئي�س  �أد�ره���ا  جل�سة  ويف  دب��ي، 
�للندنية،  �لأو���س��ط«  »�ل�سرق  �سحيفة 
�ل��دك��ت��ور ع���ادل �ل��ط��ري��ف��ي، �أك���د رئي�س 
 »MBC »جم����م����وع����ة  �إد�رة  جم���ل�������س 
�بر�هيم،  �آل  �بر�هيم  بن  وليد  �ل�شيخ 
�لعربي من  �لإع���ام  على  »يخ�سى  �أن��ه 
�مل��ن��اف�����س��ة، وم��ن  �إل���ى  �ل�سيقة  �ل��ن��ظ��رة 
تاأخذ  �لتي  �لإعامية  �لو�سائل  بع�س 

�لإعام يف �جتاهات خاطئة«.
�آل �ب���ر�ه���ي���م م���ا ي��ح��دث  وت���ن���اول 
�إل��ى ما  ه��ذه �لأي���ام يف م�سر، متطرقا 
غري  حملة  م��ن  �ملجموعة  ل��ه  تتعر�س 
حول  �أ���س��ا���س��ي  ب�سكل  تتمحور  م���ررة، 
م�����س��األ��ة ت��ع��اق��ده��ا م��ع »�حت����اد �لإذ�ع����ة 

و�لتلفزيون«.
وقال رئي�س »جمموعة MBC« �إن 
»تنفيذ �تفاقية �لتعاون �مل�سرك يوؤدي 
�لتلفزيون  ع��ودة  �إل��ى  وتدريجيا  عمليا 
�لتطور  م��ن  عهده  �سابق  �إل��ى  �مل�سري 
و�لأد�ء و�ملناف�سة و�لعائد�ت �لإعانية.
 و�أ����س���اف �أن م��ث��ل ه���ذ� �لأم����ر »ل 
ير�سي بع�سهم، لأن ل م�سلحة فعلية 

لديهم يف نه�سة �لتلفزيون �لر�سمي«.
وك�سف �آل �بر�هيم عن مفاو�سات 
ج��رت يف �لآون���ة �لأخ���رية م��ع ع��دد من 
و���س��ائ��ل �لإع������ام �خل��ا���س��ة يف م�����س��ر، 
بهدف �ل�ستثمار فيها �أو �متاكها، قبل 
�تخاذ �لقر�ر بالتعاون مع »ما�سبريو«، 
ومفيدين  جّيدين  كنا  »ه��ل  مت�سائا 
مل�����س��ر ح��ي��ن��م��ا ك���ان���ت ت���ل���ك �ل��و���س��ائ��ل 
تتفاو�س  �ليوم،  �ملعر�سة  �لإعامية، 
و�أ�سبحنا  �سر�كتنا،  عن  وتبحث  معنا 
�لوطنية«، عندما  �مل�سلحة  »�سد  فجاأة 
�لر�سمي  �لتلفزيون  مع  �لتعاون  قررنا 

�مل�سري »ما�سبريو«؟
�مل��ع��ر���س��ن  �ب���ر�ه���ي���م  �آل  ودع������ا 
درب  �نتهاج  �إل��ى  �لتعاون  �تفاقية  على 
�إعامية  ���س��وق  يف  �ل�سريفة،  �ملناف�سة 
و�إعانية تكون مفتوحة، ويكون �ملعلن 
و�إليهما  �حل��ك��م،  ه��م��ا  فيها  و�مل�����س��اه��د 

�لحتكام«.
 MBC« و�سدد �آل �بر�هيم على �أن
م�����س��ر« ه���ي ق���ن���اة م�����س��ري��ة خ��ال�����س��ة، 
وحت����ت����ل �ل�����ي�����وم �مل�����رك�����ز �ل�����ث�����اين ب��ن 
قائا  و�أردف  �مل�����س��ري��ة«،  �لف�سائيات 
»تعلمنا من �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
�أن  ب��ل   »2« بالرقم  نعرف  �أل  مكتوم، 

نتبو�أ دوما �ملركز �لأول«.
�أنه »مع  �إلى  وتابع كامه م�سري� 
�أمنها  يحفظ  ما  وك��ل  م�سر،  ��ستقر�ر 

وم�سلحتها �لوطنية«.
وف��ي��م��ا ل��ف��ت �آل �ب��ر�ه��ي��م �إل���ى �أن 
مثال  هو  �ل�سي�سي  �لفتاح  عبد  »�مل�سري 
�لتطّرف«،  ومو�جهة  و�لإق��د�م  للجر�أة 
دعا �إلى »�نتظار �ل�سعب �مل�سري ليقول 
كلمته يف �لنتخابات �لرئا�سية«، موؤكد� 

»�أننا مع ما �سيقرره �ل�سعب �مل�سري«.
�أما عن ردود �لأفعال حول �ن�سمام 
 MBC« إلى� �لإعامي د. با�سم يو�سف 
�جلدل  �أن  �بر�هيم  �آل  فاعتر  م�سر«، 
�ل�����ذي �أث�����ري ح����ول »�ل���رن���ام���ج« ي��ع��ود 
�أ�سا�ساً �إلى �لحتقان يف �ل�سارع �مل�سري، 
لفتا �إلى �أن »من غري �ملن�سف حتميله 
حلقات  وم�سمون  يحتمل،  مم��ا  �أك���ر 

الشيخ وليد بن ابراهيم آل ابراهيم
يفتح ملفات اإلعالم العربي على مصراعيها

»�ل���رن���ام���ج« ي���ح���دده���ا ب��ا���س��م ي��و���س��ف 
وفريقه، ونحن ل نتدخل فيها«.

يف جمال �آخر، ورد� على �سوؤ�ل عن 
�إخبارية  قناة  �ملجموعة،  �إطاق  �إمكان 
كانت  �إذ�  ما  �بر�هيم  �آل  ت�ساءل  عاملية، 
يف  فعا  ناجحة  �لإنكليزية«  »�جلزيرة 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية كي نقتدي 
بها، معتر� �أن »�ملحطة مل تتمكن من 
�لأمريكي،  �مل�ساهد  لدى  مكانها  حجز 
و�أد�ءها  تكلفتها  خ�سو�سا عند مقارنة 

بنظري�تها«.
»من  �أن  �إل��ى  �بر�هيم  �آل  وخل�س 
�إن�����س��اء ق��ن��و�ت ل ج��دوى  غ��ري �ملنطقي 

�قت�سادية لها«.
قناة  تبووؤ  �إل��ى  �بر�هيم  �آل  ولفت 
�لقنو�ت  ب��ن  �لأول  �مل��وق��ع  »�ل��ع��رب��ي��ة« 
�أعلى  �ملنطقة، وت�سجيلها  �لإخبارية يف 
�ملعلنن  ث��ق��ة  ون��ي��ل��ه��ا  م�����س��اه��دة،  ن�سب 
وع���امل �مل���ال و�لأع���م���ال، وو���س��ول ع��دد 
م��ت��اب��ع��ي��ه��ا م���وؤخ���ر� �إل����ى �أك����ر م���ن 27 
�سبكات  على  م�سجل  م�سرك  مليون 

�لتو��سل �لجتماعي.
�مل��ن��ا���ش��ب��ة  �ب���ر�ه���ي���م  �آل  و����ش��ت��غ��ل 
ليوجه ر�سالة �إلى »�سديقي »�أبو خالد« 
�لأم������ري �ل���ول���ي���د ب���ن ط������ال«، ع��ن��دم��ا 
�أن »�لعربية« هي قناة »�حلكام«،  �عتر 
و«�جلزيرة« قناة »�ل�سعوب« ف�ساأل »هل 

�أ�سبح عدد �حلكام 27 مليون؟«.
�بر�هيم  �آل  ق��دم  �آخ���ر،  يف جم��ال 
�لعربي،  �لإع��ام  م�ستقبل  روؤيته حول 
موؤكد� �أن »ثورة �ملعلومات و�لت�سالت 
و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا« حت��م��ل م��زي��ج��ا من 
�ل���ف���ر����س و�ل���ت���ح���دي���ات. ل���ك���ن، ي��ب��ق��ى 
�لإن�سان هو حمور �لتطور �لتكنولوجي 

وغايته«.
�أما بالن�سبة لاإنتاج �لدر�مي عر 
عدد من �لأعمال �لتاريخية �ل�سخمة، 
لفت �آل �بر�هيم �إلى �أنه يقوم �سخ�سيا 
مبتابعة �لعملية �لبد�عية يف �ملجموعة 
�لوثائقية  �لأف�����ام  وم��ع��ه��ا  ك��ث��ب،  ع��ن 
�ل����ك����رى و�مل�������س���ل�������س���ات و�ل�����ر�م�����ج، 
تاريخيا،  طابعا  حتمل  �لتي  خ�سو�سا 
�إلى تخليد ذكرى كبار �لرموز  وت�سعى 

و�ل�سخ�سيات.
م�سل�سل  �ب��ر�ه��ي��م  �آل  و���س��ف  كما 
»�سر�يا عابدين« باأنه »�أكر �إنتاج در�مي 
عربي على �لإط��اق، يفوق ب�سخامته 

م�سل�سل »عمر« من حيث �لتكلفة«.
 وتابع »بف�شل دعم �ل�شيخ حممد 
وتعاوننا  �سخ�سيا،  مكتوم  �آل  ر��سد  بن 
دبي لاإعام«، متكنا عر  مع »مدينة 
دبي  »مدينة  يف  �جلديدة  ��ستديوهاتنا 
ل��ا���س��ت��دي��وه��ات«، م��ن �ل���س��ت��ف��ادة من 
�لب�سرية،   �� �ل�سمعية  �لتقنيات  �أح��دث 
�ل���ف���ائ���ق���ة �جل���������ودة، ل��ي��ظ��ه��ر »����س���ر�ي���ا 
ع���اب���دي���ن« ب��ط��ري��ق��ة م��ب��ه��رة، وي�����س��ك��ل 

»مفاجاأة« رم�سان �ملقبل.
ويف م��ع��ر���س �إج��اب��ت��ه ع���ن ���س��وؤ�ل 
ح����ول »�لإع��������ام �جل����دي����د« و�ل������ »ن��ي��و 
عدد  �أن  �إل��ى  �بر�هيم  �آل  �أ�سار  ميديا«، 
م��ت��اب��ع��ي خ���دم���ات و���س��ب��ك��ات �ل��ت��و����س��ل 
�لج���ت���م���اع���ي و�مل���ن���ت���دي���ات �ل���ع���ائ���دة ل� 
�لثابتة  مبن�ساتها   ،»MBC »جمموعة 
بلغ 122 مليون  و�ملتحركة،  و�لتفاعلية 
م�شركا م�شجال يف �شهر ني�شان/�أبريل 

من �لعام �حلايل«.
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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

أحمد العياف

�أو�شح �ملحا�شر يف ق�شم �للغة �لعربية 
�ل��دك��ت��ور  �لإن�����س��ان��ي��ة،  �ل��ع��ل��وم  بكلية 
�ملبدع  للكتاب  �أن  �أبو طالب،  �إبر�هيم 
�ل��ق��ر�ءة  يف  بع�سها  يتمثل  ���س��روط��ا 
�ل��و����س��ع��ة، و�ل���رك���ي���ز ع��ل��ى �حل��ف��ظ 
�الأدب  �الإب���د�ع���ي���ة يف  �ل��ن��م��اذج  ل��غ��رر 
يف  وبع�سها  وحديثه،  قدميه  �لعربي 
�أن  عليه  يجب  �لتي  �ملهار�ت  �أ�ساليب 
�لل�سان  تقومي  �أبرزها  ومن  يكت�سبها 

�لف�شيحة،  �لعربية  و�للغة  بالنحو 
وتقومي �ليد مبعرفة قو�عد �لإماء 

وعامات �لرقيم.
وتطرق �أبو طالب خال حديثه 
يف دورة تدريبية نظمها موؤخر�، نادي 
بالتعاون  �لعربية،  �للغة  �لقلم بق�شم 
مع �ملكتب �لتعاوين للدعوة و�لإر�ساد 
وت��وع��ي��ة �جل��ال��ي��ات مب��ح��اف��ظ��ة �أح��د 
باأبها، بعنو�ن  رفيدة، و�لنادي �لأدبي 
�لأدب  �أن��و�ع  �إلى  �لإبد�عية«  »�لكتابة 
م��ن �سعر و�أن���و�ع���ه، ون���ر وف��ن��ون��ه ، 

م�����س��ري� �إل����ى �أن����ه ي��ج��ب �أن ي��اح��ظ 
نوع  لكل  �لأ�سا�سية  �ل��ف��و�رق  �ملتدرب 
منها حيث يحدد طبيعة ما يكتب وما 
يرغب فيه باملمار�سة م�ستقبا حيث 
ي��ج��د ذ�ت���ه �أم��ي��ل �إل���ى ه���ذ� �ل��ن��وع �أو 
باأبرز  �أدبي  ذ�ك، وكيف مييز كل نوع 

ماحمه �لعامة و�سروطه �لكتابية.
و���س��ل��ط��ت  �ل�������دورة �ل��ت��دري��ب��ي��ة 
�ل�����س��وء ع��ل��ى  ع���دد م��ن �مل��و���س��وع��ات 
�ل���ت���ي ت��خ�����س �ل���ك���ت���اب���ة �لإب���د�ع���ي���ة 
م��ت�����ش��م��ن��ة ت���ع���ري���ف���ه���ا، و�ل�������ش���روط 

�مل��ب��دع،  �لكاتب  ت��و�ف��ره��ا يف  �ل��و�ج��ب 
�لكتابة،  وف��ن��ون  �ل��ل��غ��وي��ة،  و�مل���ه���ار�ت 
و�شروط �ملكتوب، و�خلال�شة �لعلمية 

للكتابة �لإبد�عية.
وحت�����دث �أب�����و ط���ال���ب ل���� »�آف������اق« 
فقال  وطبيعتها  �ل����دورة  �أه��م��ي��ة  ع��ن 
�إل���ى حد  م��ف��ي��دة  �لعلمية  »�ل�����دور�ت 
ك��ب��ري ح��ي��ث ت���ع���زز ع���اق���ة �ل���د�ر����س 
ب���امل���ح���ا����س���ر�ت و�لأج����������و�ء �ل��ع��ل��م��ي��ة 
و�ل���ل���ق���اء ب���ال���زم���اء �ل���د�ر����س���ن من 
خم��ت��ل��ف �ل��ت��خ�����س�����س��ات، وه����ي ذ�ت 

في دورة نظمها نادي القلم بالجامعة

أبوطالب: تقويم اللسان واليد أهم شروط الكتابة اإلبداعية
ج������دوى ع��م��ل��ي��ة ���س��ري��ع��ة ل����اإف����ادة، 
ينفذ  �ل���ذي  �مل���درب  �أو  �ملحا�سر  لأن 
ه����ذه �ل�������دور�ت ي�����س��ت��خ��ل�����س جت��ارب��ه 
وي���ق���دم���ه���ا ب�����س��ك��ل م����وج����ز وم��ف��ي��د 
على  و�لركيز  �ملكثف  �ل��وق��ت  بحكم 
لديه  م��ا  خا�سة  فيعطي  �مل��و���س��وع، 
�لتجارب و�ملعارف ب�سكل متدفق  من 

ونافع«.
�أقيمت  �لتي  �ل��دورة  �أن  و�أ�ساف 
�إل��ى �سقل  على مدى يومن هدفت  
قدر�تهم  وتعزيز  �لر�غبن  م��و�ه��ب 

�لإب����د�ع����ي����ة ب���امل���ع���ل���وم���ات �ل���ازم���ة 
و�مل��ف��ي��دة.  وو����س��ل »ي��دع��م ذل��ك كله 
�ملوهبة �حلقيقية و�لرغبة �جلادة ملن 
�لكتابة  �أن يخو�س يف حم��اولت  �أر�د 
�لإب��د�ع��ي��ة وي��ت��درج بها �إل���ى �لإت��ق��ان 
وط��ول  باملثابرة  م�ستقبا  و�لإج����ادة 

�ملر�ن و�لقر�ءة و�لتجويد«. 
يذكر �أن �لدورة حظيت مب�ساركة 
�أك����ر م���ن 60 م��ت��درب��ا م���ن خمتلف 
و�لتخ�س�سات و�سملت طابا  �لفئات 

ومعلمن و�إعامين.

السعودية تحقق أعلى تفاعل 
في مهرجان بجامعة هل

�سارك عدد من �ملبتعثن و�ملبتعثات �ل�سعودين بجامعة »َهْل« �لريطانية 
 10 �أك��ر من  فيه  و�ساركت   �ل��ذي نظمته �جلامعة  �لثقافة  يف مهرجان 
�لطلبة  ج�سد  حيث  وفل�سطن،  و�سوريا  �لأردن  بينها  من  خمتلفة  دول 
هوية �ململكة �لعربية �ل�سعودية يف ذلك �ليوم بدعم من �لنادي �ل�سعودي، 

و�أ�سهمو�  يف �لتعريف باململكة وثقافتها وعاد�ت �سعبها. 
�لأج��ان��ب  �ل����زو�ر  م��ع  تفاعل  ن�سبة  �أع��ل��ى  �ل�سعودي  �جل��ن��اح  وح��ق��ق 
بحكم تنوع �الأن�شطة �لتي متيز بها �جلناح ومتثلت يف كتابة �ال�شم باللغة 
�ل�سعودية«  �ملعامل  »�أب��رز  وز�ئ��رة، وم�سابقة  ز�ئر  �لعربية لأكر من 200 
جائزة  وتخ�سي�س  ومت�سابقة  مت�سابق   100 من  �أك��ر  فيها  �سارك  �لتي 
و�لت�سوير  �ل�سيافة  ركني  �إل��ى  بالإ�سافة  �جلمهور،  من  للفائز  مالية 

بالزي �ل�سعودي. 

تهدف إليفاد المتميزين إلى دورات لدى المجالت العالمية
المكتبة الرقمية السعودية

تطلق مبادرة »الطالب الباحث«
�ل�سعودية  �ل��رق��م��ي��ة  �ملكتبة  �أط��ل��ق��ت 
م���ب���ادرة ج���دي���دة  ب��ع��ن��و�ن »�ل��ط��ال��ب 
�لطاب  »تتبنى من خالها  �لباحث 
���س��ت��ى  و�مل�����وه�����وب�����ن يف  �مل���ت���م���ي���زي���ن 
�مل����ج����الت، ب��الإ���س��اف��ة �إل����ى �ل��ط��اب 
�حل��ا���س��ل��ن ع��ل��ى �مل���ر�ك���ز �لأول������ى يف 
�مل���وؤمت���ر �ل��ع��ل��م��ي �خل��ام�����س ل��ط��اب 
�لذي  �ل�سعودية،  �جلامعات  وطالبات 

�نعقد موؤخر� يف مدينة �لريا�س. 
�مل�����ب�����ادرة  �أن  �ل���ت���ف���ا����س���ي���ل  ويف 
و�لطالبات  �ل��ط��اب  �إي��ف��اد  تت�سمن 
ت��دري��ب��ي��ة  دور�ت  ل��ت��ل��ق��ي  �مل��ت��م��ي��زي��ن 
متخ�س�سة يف �لكتابة �لعلمية و�لن�سر 

يف �ملجات �لعلمية �لعاملية.
�لتعليم  بوز�رة  �مل�ست�سار  و�أو�سح 
�ل��ع��ام ع��ل��ى �ملكتبة  �مل�����س��رف  �ل���ع���ايل، 
�ل��رق��م��ي��ة �ل�����س��ع��ودي��ة، �ل��دك��ت��ور عبد 
�حل��م��ي��د ب���ن حم��م��د �ل�����س��ل��ي��م��ان �أن 
تبني  على  �سركز  �جل��دي��دة  �مل��ب��ادرة 
�لبحث  جم��ال  يف  �ملتميزين  �لطاب 
عمل  ور���س  وعقد  وتدريبهم  �لعلمي 

لهم يف جمال �لكتابة �لعلمية.
و�أ���س��اف �أن �مل��ب��ادرة ت��ه��دف �إل��ى 
منذ  �لباحث”  “�لطالب  ت���دري���ب 
�أهمية  على  �جلامعية  در��سته  بد�ية 
�ملتعارف  بال�شيغة  �لعلمية  �لكتابة 
�لفكري  �لإن��ت��اج  ورف���ع  ع��امل��ي��ا،  عليها 
�ل�سعودي وفق معايري �لن�سر �لعاملي، 
�لباحثن  م��ن  جيل  تكوين  ث��م  وم��ن 
عجلة  دف��ع  يف  ل��اإ���س��ه��ام  �ل�سعودين 

�لتنمية.
�ملبادرة  هذه  تنفيذ  �آليات  وحول 
��ستقطاب  “�سيتم  �إنه  �ل�سليمان  قال 
�ل����ط����اب �مل��ت��م��ي��زي��ن �مل�������س���ارك���ن يف 
�مل������وؤمت������ر ل���ر����س���ي���ح���ه���م ل���رن���ام���ج 
�سيتم  ك��م��ا  �لباحث”،  “�لطالب 
�ل�سعودية  �جل��ام��ع��ات  م��ع  �لتن�سيق 
ل����ر�����س����ي����ح �ل������ط������اب �مل���ت���م���ي���زي���ن 
ل��ل��م�����س��ارك��ة يف �ل���رن���ام���ج. و�أ����س���اف 
�أن����ه ���س��ي��ت��م �ل���ت���ع���اون م���ع �ل��ن��ا���س��ري��ن 
“�لطالب  ت�����دري�����ب  يف  �ل���ع���امل���ي���ن 
وفق  �لعلمية  �لكتابة  على  �لباحث” 

�مل��ع��اي��ري �ل��ع��امل��ي��ة، وع��ق��د ور����س عمل 
للتعرف  وخ��ارج��ه��ا  �ل�سعودية  د�خ���ل 
�لعاملي،  �لعلمي  �لبحث  م�سار�ت  على 
بطرق  �لباحث”  “�لطالب  وتكليف 

مو�سوعات جديدة.
�مل���ب���ادرة  ه����ذه  ن��ت��ائ��ج  �أن  و�أك������د 
و�لبعيد  �ملتو�سط  �مل��دى  على  �ستوؤدي 

�إل�������ى �إي�����ج�����اد ج���ي���ل م����ن �ل��ب��اح��ث��ن 
و�مل�ستويات  �ملعايري  وفق  �ل�سعودين 
�مل��ب��ادرة،  ه��ذه  �ستتيح  حيث  �ل��ع��امل��ي��ة، 
ح�����س��ب ك����ام �ل�����س��ل��ي��م��ان، ل��ل��ط��اب 
�ملجالت  يف  �لعلمي  �لن�سر  �ملتميزين 
�ل��ع��ل��م��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة، »م���ا ���س��ي��وؤدي �إل��ى 
دخ���ول �ل��ن�����س��ر �ل��ع��ل��م��ي �ل�����س��ع��ودي يف 
ويف  �ل��ع��امل��ي،  �لعلمي  �لن�سر  جمتمع 
م�ستوى  �سريفع  �لنهائية  �ملح�سلة 
�جل����ام����ع����ات �ل�������س���ع���ودي���ة و�إن���ت���اج���ه���ا 
�لفكري يف �لت�سنيف �لعلمي �لعاملي«.
�ل���رق���م���ي���ة  �مل���ك���ت���ب���ة  �أن  ي����ذك����ر 
عربي  تكتل  �أ�سخم  متثل  �ل�سعودية 
�لرقمية،  �ملكتبات  جمال  يف  �أكادميي 
ر�سالة  م��اي��ن  خم�سة  وف���رت  ح��ي��ث 
علمية و)310( �آلف كتاب، بالإ�سافة 
و)160(  معلومات  قاعدة   )184( �إل��ى 
ماين  و���س��ب��ع��ة  علمية  جم��ل��ة  �أل����ف 
�سور �ساملة ، يف خمتلف �لتخ�س�سات 
متاح  ذل��ك   وك��ل  و�لنظرية،  �لعلمية 

باللغتني �لعربية و�الإجنليزية. 
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تقنية

ريتويت

»�سماء�ت« �سركة �سعودية متخ�س�سة يف �لت�سويق �لرقمي و�سناعة �ملحتوى 
و�لتطبيقات �لرجمية، بنت لها ��سما مهما �ليوم يف عامل �لت�سويق �لرقمي، 
و�أ�سبحت مثال يحتذى به للباحثن عن �لنجاح خ�سو�سا يف عامل »توير«.

�أكر ح�ساب متخ�س�س  �ل�سعودية«  »ها�ستاق  �مل�سوؤولة عن ح�ساب  فهي 
للح�شاب  �إ���ش��اف��ة  �ل�����ش��ع��ودي��ني،  �مل��غ��ردي��ن  ب��ني  �مل��ت��د�ول��ة  �لها�شتاقات  لن�شر 
�لإخباري �ل�سهري »�أخبار �ل�سعودية« وكذلك ح�ساب »عقار �ل�سعودية« وح�ساب 

»وجبات 15 ثانية« و�لقائمة تطول.
وبتو�سعها �مل�ستمر، فتحت »�سماء�ت« �أبو�ب �لأمل �أمام �جلميع، موؤكدة 
�أن �لنجاح من �ملمكن �أن يكون �سعوديا 100% ولي�س باأيدي من يبدوؤون »بالام 
بالفكرة  و�لإمي����ان  �جل��ه��ود  ت�سافر  �إل���ى  �هلل،  بعد  ي��ع��ود  و�لف�سل  �مل��ي��م«،  �أو 
و�لقدرة على بنائها لت�سبح حقيقة ترى، ثم �إلى قائد �لنجاح مديرها �لعام 
30% من  »�سماء�ت« حققت  �أن  موؤخر�  ك�سف  �لذي  �أحمد �جلرين  �ملهند�س 

قيمة دخل »توير« يف �ل�سعودية عام 2013.
بدر �ل�سعد، هو �ساب �سعودي، كان قبل �سهور قليلة يبحث عن وظيفة يف 
»�سماء�ت«، و�ليوم هو �أحد �أهم �ملوظفن يف هذه �ل�سركة، فقد �أعلن �لتحدي 
وبتغريدة  ق��ادرون  باأنهم  �ل�شركة  �أم��ام مدير  �لفريق  موؤخر� مع زمالئه يف 
�ل�سركة  تكافئهم  �أن  �أل��ف ريتويت، على  �إل��ى 30  �لو�سول  و�ح��دة فقط، على 
برحلة �سياحية �إلى دبي ت�سمل جميع �أفر�د �لفريق �لبالغ عددهم 17 �سخ�سا.
بدت �لفكرة جنونية، ولكن �جلنون �لأكر كان يف �لتفاعل �لكبري �لذي 
�الإع��الم  يف  �مل�شاهري  كبار  وم��ن  »ت��وي��ر«  يف  �ل�شعوديني  �ملغردين  من  القته 
و�لريا�شة، لت�شل �لتغريدة يف �أقل من 48 �ساعة فقط، �إلى30 �ألف ريتويت، 

ولو ��ستمرت لك�سرت حاجز �ملليون.
�ملهم �أن بدر �ل�سعد، وهو على ��سمه، �أ�ساء و�أ�سعد من حوله من زمائه 

لتطري بهم �سماء�ت يف �ل�سماء �إلى دبي.
و�لآن بعد ك�سب رحلة دبي، بات من هم يف �سف و�حد مع �ل�سعد، �أمام 
�مل�سافة بن �ل�سعودية و�لإم��ار�ت، و�لكل  �أمياله  �آخر رمبا يتجاوز عدد  حتد 
�أن  �ملقبل على  �لأك��ر  �لتحدي  �أط��ول يف  �ل�سعد، م�سافة  ب��اأن يجتاز  يرقب 

يكون �سعاره �لو�سول �إلى لندن مثا.
و�لنق�سان يف زمننا هذ�، فلن  �لزيادة  �أ�سبح يحتمل  �سيء  �أن كل  ومبا 
وقالو�  �ل�سعبي  �ملثل  يف  �ل�سعد  وزم��اء  �أ�سدقاء  عدل  �إذ�  �سرر  هناك  يكون 
و�أعلنو� دخولهم يف حتد جديد  �ل�سعيد،  ي�سعد« بدل من  �ل�سعد  »من جاور 

من نوع �آخر.

»سماءات«..
باب للسمو   

حسن أحمد العواجي

أعلنت شركة yahoo العالمية مؤخرا عن استحواذها على تطبيق التراسل Blink دون الكشف عن سعر الصفقة. ويعد 
التطبيق شبيها إلى حد ما بتطبيق snapchat حيث إن الرسائل يتم تدميرها ذاتيا بعد قراءتها. وبموجب الصفقة، فإن 
الفريق المطور ل� snapchat وعددهم سبعة أشخاص، سينتقل تلقائيا للعمل في شركة yahoo، على أن يزول التطبيق 

القديم من جميع متاجر التطبيقات في األسابيع القادمة.

Blink تستحوذ على تطبيق التراسل yahoo

Yotaphone أول هاتف ذكي روسي يعمل بشاشتين
�سدر موؤخر� يف �لأ�سو�ق �لعاملية عن �سركة Yota Devices �لرو�سية، هاتف ذكي جديد� �أطلق عليه ��سم Yotaphone. ويتميز �لهاتف �جلديد باأنه يعمل بنظام �لأندرويد 
وب�سا�سة 4.3 �ن�س، وهو مزود مبعالج ثنائي �لنو�ة  1.7GHz وذ�كرة و�سول ع�سو�ئي 2GB، �إ�سافة �إلى ذ�كرة تخزين د�خلية ب�سعة 32MB وكامري� خلفية 13MB، وكامري� 
�أمامية 1MB، يف حن �أن �ل�سا�سة �لأمامية عبارة عن LCD  بو�سوح 720X1280. �أما �ل�سا�سة �خللفية فهي يف �لأ�سا�س من �حلر �لإلكروين E-ink  بحيث تقوم بعر�س 
�أو ر�سائل �لريد �لإلكروين �أو �لطاع على �أي مو�د �أخرى للقر�ءة �أو غريها من دون ��ستهاك  �ملعلومات بناًء على �ختيار �مل�ستخدم لاطاع على �لر�سائل �لن�سية 

�لبطارية، ويتو�فر Yotaphone يف �لأ�سو�ق ب�سعر 599 دولر� �أمريكيا وباللونن �لأ�سود و�لأبي�س.
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قرص صلب ال سلكي
بسعة 1.5 تيرا من سامسونج

ك�سفت �سركة �سام�سوجن �لكورية �جلنوبية موؤخر� عن 
قر�س �سلب ل�سلكي ب�سعة 1.5 تري�، ي�ستطيع تخزين 
�أو  ���س��وت��ي،  مقطع   375000 �أو  فيلما،   750 ح���و�يل 
425000  �سورة، وميكن خلم�سة م�ستخدمن �لت�سال 
به يف وقت و�حد عر �ل�سبكة �لا�سلكية دون �سرورة 

تو�فر �ت�سال بالإنرنت.
 Samsung Wireless ويتو�فق �لقر�س �ل�سلب 
ون��ظ��ام  ف���وق،  ف��م��ا   windows XP ت�شغيل  ن��ظ��ام  م��ع 
 OS Gingerbread فما فوق، ونظام  �أندرويد  ت�شغيل 
�لقر�س  ذل��ك، ي�سم  �إل��ى  �إ�سافة  ف��وق.  X 10.6 فما 
�ملبا�سر  بالو�سول  للم�ستخدم  ي�سمح   USB 3.0 منفذ 
�إلى �ملحتوى �ملطلوب، كما يتميز بعمر بطارية طويل 
لات�سال  ��ستخد�مه  وميكن  �ساعات،  �سبع  �إل��ى  ي�سل 
ب�سبكات �أخرى لتزويد م�ستخدميه �خلم�سة بالت�سال 

ب�سبكة �لإنرنت.



الرأي الجامعي

قلة 
الموارد 
البشرية 
وهموم 
ال تنتهي

د.محمد الفي 
شاهر العتيبي

كلية الطب

ك���ث���رية �مل�������س���ك���ات �ل��ت��ي 
�ليوم،  �أمتنا  منها  تعاين 
ومن �أبرزها: قلة �لكو�در 
�خلر�ت  وذوي  �لقيادية 
�لأم��ر  فاإ�سناد   ، �لإد�ري���ة 
�إل�����ى �أه���ل���ه م���ن �ل���دي���ن، 
�سلى  �هلل  ر����س���ول  ي��ق��ول 
»ل  و�����س����ل����م  ع���ل���ي���ه  �هلل 
ت���ن���ازع���و� �لأم������ر �أه���ل���ه«، 
��ستقر�ر  يجلب  مما  و�إن 
�مل��ج��ت��م��ع��ات وت��ط��وي��ره��ا 
�لرجل  و���س��ع  ونه�ستها 
�ملنا�سب يف �ملكان �ملنا�سب، 
�مل��ج��ت��م��ع��ات  ع���م���ت  و�إل 
�لفو�شى. يقول �ل�شاعر:

ل ي�سلح �لنا�س
فو�سى ل �سر�ة لهم

ول �سر�ة �إذ� جهالهم 
�سادو�.

قلت  �إن  م��ب��ال��غ��ا  ول�����ش��ت 
�إل��ى غري  �إن �إ�سناد �لأم��ر 
�أهله من �أ�شر�ط �ل�شاعة!
ف��ق��د ج���اء رج���ل �إل��ى 
ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 
و���ش��ل��م، ف��ق��ال: ي��ا ر���ش��ول 
فقال  �ل�ساعة؟  متى  �هلل 
ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 
�لأم���ر  و���س��د  »�إذ�  و���س��ل��م 
فانتظر  �أه���ل���ه  غ���ري  �إل����ى 
و�شد:  ومعنى  �ل�����ش��اع��ة«، 

�أ�سند و�أوكل.
وي����وؤك����د ر����س���ول �هلل 
�سلى �هلل عليه و�سلم هذ� 
�مل��ع��ن��ى ب��ق��ول��ه »ب���ن ي��دي 
�ل�����س��اع��ة ���س��ن��ون خ��د�ع��ة 
ي�������س���دق ف���ي���ه���ا �ل����ك����اذب 
وي����ك����ذب ف��ي��ه��ا �ل�������س���ادق 
وي�����خ�����ون ف���ي���ه���ا �لأم������ن 
وي����وؤمت����ن ف��ي��ه��ا �خل��ائ��ن 
�لرويب�سة.  فيها  وينطق 
يا  �لرويب�شة  وم��ا  ق��ي��ل: 
�لرجل  ق��ال  ر���س��ول �هلل؟ 
�لتافه �لذي يتحدث عن 

�أمر �لعامة«.
ول����ع����ل ه��������ذ�  و�ق�����ع 
�ل��ذي نعي�س فيه،  �حل��ال 
فقد ح��ل �جل��ه��اء مكان 
�ل��ع��ل��م��اء ون���زل���ت ب��الأم��ة 
ف���ن ���س��ار �حل��ل��ي��م فيها 

حري�ن. 

وملا ر�أيت �جلهل
يف �لنا�س فا�سيا

جتاهلت حتى ظن
�أين جاهل.

»�الخ��ت��الف  مبقولة  تغنينا  لطاملا 
ق�سية«  ل��ل��ود  ي��ف�����س��د  ل  �ل������ر�أي  يف 
�ملقولة  ز�ي��دن��ا بتلك  م��ا  �أك���ر  وم��ا 
بعد  وخ��ا���س��ة  ع��دي��دة،  منا�سبات  يف 
�ل����ن����ز�ل يف م���ع���ارك �لخ����ت����اف يف 
�أط��ي��اف  م�ستويات  ك��ل  على  �ل����ر�أي 

�ملجتمع و�سر�ئحه �ملختلفة.
تلك  ت���ك���ون  �أن  ن���اأم���ل  وك���اأن���ن���ا 
�ل��ب��ارد حن  �مل��ط��ر  �مل��ق��ول��ة مبنزلة 
ي��ت�����ش��اق��ط ع��ل��ى �ل���غ���اب���ة �مل�����ش��ت��ع��رة 

فيخمد لهيبها ويطفئ جذوتها.
�ملجتمعية  جمال�سنا  يف  فنحن 
�سو�ء �أكادميية �أم ثقافية �أم حياتية 
�لنظر،  وج��ه��ات  يف  نختلف  حينما 
ف����اإن����ن����ا ب����ذل����ك ن����وج����د م���ت���ازم���ة 
من  ب��ح��ال��ة  �سماتها  ت��ب��د�أ  مر�سية 
�لتاأهب و�ل�ستعد�د م�سوبة بظاهرة 
�لحتد�د، يرجم ذلك على تقا�سيم 
�ملتازمة  عامات  وتظهر  وجوهنا 
�أود�جنا �لدموية يف  من �حت�ساء يف 
ت��رى ثعابن  �أن  �لأع��ن��اق حتى تكاد 

�ل�سحر�ء �ملتعرجة يف �سفاح جباهنا 
ورق���اب���ن���ا، ي�����س��اح��ب ذل���ك ت��ه��ت��ك يف 
باجلفاف  و�سعور  �ل�سوتية  حبالنا 
�ملبطنة  �ملخاطية  �أغ�سيتنا  �حلاد يف 

لتجاويف �أ�سد�قنا.
 وما �أن تنف�س تلك �ملعركة حتى 
�لور�ء  �إلى  �لفتاكة  بقو�تنا  نر�جع 
باإح�سا�س  ون��ب��د�أ  ق��و�ن��ا  ون�ستجمع 
�أنف�سنا  على  �لختاف  كدمات  �آلم 
تتز�يد يوما بعد يوم مما ينتج عنه 
وتن�سيط  �ملختلفة  �لأن��ف�����س  ت��ن��اف��ر 
د�ء  و�إع���م���ال  �ل��ظ��ن  �إ����س���اءة  عمليات 
ب��رك��ان   و�إي���ق���اظ  �مل��ق��ي��ت  �ل�سخ�سنة 
ينتهي  ذل��ك  كل  �حل�سابات،  ت�سفية 
�إل���ى ن�سف �ل���ود ع��ن ب��ك��رة �أب��ي��ه ثم 
�إن �لختاف يف �لر�أي  ناأتي ونقول 

ل يف�سد للود ق�سية!!.
ن�����س��ت��م��ر يف �ج�������ر�ر ك�����ام ل 
يهبط �إل��ى �أر����س �ل��و�ق��ع ب��ل يحلق 
يف ���س��م��اء �ل��ن��ظ��ري��ات و�ل��ف��ل�����س��ف��ات 
كبد  يف  �ل�سيف  ك�سحابة  ناحقه 

�مل��اء يف �سحر�ء  �أو  ك�سر�ب  �ل�سماء 
�ل��ده��ن��اء ب��ل ن��وؤك��د وج���وده و�إح��ك��ام 
قب�سته  يحكم  كمن  عليه  قب�ستنا 

على �لزئبق.
ح��ث��ن��ي ك���ل ذل����ك ع��ل��ى �ل��ب��ح��ث 
و�ل��ت��ق�����س��ي يف �أ����س���ل ت��ل��ك �مل��ق��ول��ة 
ومن �أوهمنا بها، فتبن يل �أن  تلك 
م�سادر  م��ن  نابعة  تكن  مل  �ملقولة  
ت�����س��ري��ع��ن��ا ول م���ن م��ل��ه��م ت��اري��خ��ي 
بالبنان ول قائد حمنك  �إليه  ي�سار 

كان له ب�شمة يف �لتاريخ.
�ل�سادة  �أح��د  �إل��ى  تعود  ولكنها   
�لف�ساء من منظري نظام �لتعليم 
يف م�����س��ر �ل��ع��روب��ة يف �ل��ث��اث��ي��ن��ات 
�مل���ي���ادي���ة وه����و �لأ����س���ت���اذ �ل��دك��ت��ور 
�أول  �ل�����س��ي��د وه�����و  �أح����م����د ل��ط��ف��ي 
وزير  و�أول  �لقاهرة  جلامعة  رئي�س 

للمعارف و�لد�خلية.
 ومما دلني عليه �أي�سا حمرك 
حن  غاندي  لل�سيد  مقوله  �لبحث 
قال ) �الختالف يف �لر�أي ينبغي �أن 

�أن��ا  ل ي���وؤدي �إل��ى �ل��ع��د�ء و�إل لكنت 
وزوجتي من �ألد �لأعد�ء(.

وب��ع��د ك���ل ذل����ك ي���ا ����س���ادة، من 
�جلميل �أن ل يف�سد �ختاف �لر�أي 
ل��ل��ود ق�سية ول��ك��ن و�ق���ع �حل���ال يف 

ثقافتنا �ل�سرقية يعك�س غري ذلك.
 �لخ��ت��اف يف �ل���ر�أي يجب �أن 
للحق  ومنت�سر�  مو�سوعيا  ي��ك��ون 
ولي�س جدل منت�سر� لإثبات قد��سة 

�لر�أي بغ�س �لنظر عن �شحته.
�أن يكون �لختاف   كما يجب 
من�شبطا ب�شروط و �آد�ب �الختالف 
و�ح��������ر�م �ل��������ر�أي �لآخ�������ر وح��ف��ظ 
ح��ق��وق �مل��خ��ال��ف و�حل��ي��اد يف �ل���ر�أي 
و�لبعد عن حتزب �لر�أي مع �ختيار 
ومن  و�حل�سارية،  �ملعرة  �ملفرد�ت 
�أريحية  ثم �لقبول بالختاف بكل 

وطماأنينة نف�سية.
يف�سد  فقد ل  ذل��ك  فعلنا  ف��اإن 
�لختاف �لود كثري� وقد ل ين�سفه 

ن�سفا يف �أ�سو�أ �لأحو�ل.

من قال إن 
االختالف ال يفسد 
للود قضية؟
 أ.د  عبد اهلل سعيد عسيري 
عميد كلية الطب 
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أنت المسؤول
مها أحمد األلمعي
طالبة علوم حاسب

�ل���غ���ال���ب���ي���ة �أ����ش���ب���ح���ت ب���ل�������ش���ان الئ���م 
ي��ع��رف��ون ك��ي��ف ي��ن��ت��ق��دون وي��وج��ه��ون 
�ل�سهام نحو �خلطاأ �لآن، �لكل يعرف 

ما �ملفر�س �أن يكون عليه �حلال.
ل����و �أج���ل�������ش���ت ����ش���غ���ري� �أم���ام���ك 
يعجبه  ل  ما  لك  ي�سرد  �أن  ل�ستطاع 
�أن ي���ك���ون. ه���ذ� مما  وم���ا �مل��ف��ر���س 

ل ���س��ك ف��ي��ه ن��ت��ي��ج��ة �ل��ف�����س��اد �ل���ذي 
��ستفحل و�خلطاأ �لذي ل ُيردع.

لكن دعنا نتاأمل قليا يف �لف�ساد 
وجن�����زئ ه����ذ� �ل��ن��ت��اج �ل��ك��ب��ري �ل���ذي 

نلم�شه �ليوم �إلى �أجز�ء �شغرية.
كل فرد ما هو �إل غرزة م�سوؤولية 

يكتمل بها �لن�سيج. 

�ل��ط��ال��ب م�����س��وؤول ع��ن �ملعلومة 
�لتي يتلقاها وعن بناء نف�سه و�سقل 

مهار�ته.
�مل���در����س���ة ل ي��ح��ق له  �مل��ع��ل��م يف 
�لف�ساد وهو ل  �أن يتحدث عن دم��ار 

ُيح�شن ل�شغري بني يديه.
�ملدير يف �أي قطاع كان؛ باأي حق 

يحرك ل�سان �ملعاتبة وهو ل يعلم �أي 
خري و�سر يحدث حتته !

جم���ال�������س  يف  ي���ن�������ش���غ���ل  �الأب 
�أ����س���ح���اب���ه ب��ال�����س��ت��م و�إل����ق����اء ق��ائ��م��ة 
يجال�س  ل  بينما  »ل���و«  م��ن  م��ط��ول��ة 
�لنوم   قبل  �إل  يعرفهم  ول  �أط��ف��ال��ه 
يد�عبهم فيعتقد �أنه �أخل�س لو�جب 

�لأبوة.
دوره����ا  �أن  ت��ع��ت��ق��د  �ل���ت���ي  و�لأم 
ي��ن��ت��ه��ي ع��ن��د وج��ب��ة ط��ع��ام وت��رت��ي��ب 
�ل�شغري  ه���ذ�  م��ع  ف��ت��ت��ع��ام��ل  ملب�س 
تتفاخر مبظهرها بن  �آل��ة  �أن��ه  على 
م�سابقة  �سمار  تدخل  �أو  �ساحباتها 
�أك��ر ع��دد م��ن هذه  م��ن يكون لديه 

�الآالت �ل�شغرية!
�ل���ك���ات���ب �ل������ذي ل ي���ع���رف ح��ق 
�لعقول �لتي يلفظ قلمه �أنفا�سه من 
�إدر�ك  ن��ور  ُيطفئ  م��ا  فيكتب  �أجلها 
�حلق وُي�شغل �أنامله وعقولهم مبا ال 

ي�شمن وال يغني من جوع.
ين�شغل  �جل��ام��ع��ة  يف  �الأ����ش���ت���اذ 

برفيع نف�سه!
�أل��ف حاجز  ي�سنع  فيها  �لوكيل 
ب��ي��ن��ه وب����ن �ل���ط���اب م��ت��ب��اه��ي��ا بها 

وكاأنها ُتعلي �ساأنه.
�إل  عنه  ُيعرف  ل  �ل��ذي  �لعميد 

بابه �ملغلق!
يبايل  ل  �ل��ذي  �ل�سيارة  و�سائق 
ف��ي��ع��ت��دي على  ب��دق��ي��ق��ة و���س��ول��ه  �إل 

حقوق غريه دون مبالة.
�ملمر�س �لذي ن�سي �أنه ع�سفور 

ر�حة.
م���وظ���ف �ل����س���ت���ق���ب���ال �ل������ذي ل 

يجيد ُح�سن �ل�ستقبال.
�أه��م��ل حياة هي  �ل��ذي  �لطبيب 

بن يديه بعد �هلل.
�أن�����َت �أح����دث����ك. �أن�����َت �أي����ا ك��ان��ت 
مهنتك، �أياً كان دورك، �أنت م�سوؤول، 

�أنِت م�سوؤولة.
�ل��ن��ت��ائ��ج �ل��ك��ب��رية د�ئ��م��ا خلفها 
و�أحدثت  �جتمعت  �شغرية  م�شببات 

�لكبري.
ت��ف��ك��ريك  �أ���ش��غ��ل  �أن  ����ش��م��ح يل 
ب��ت��خ��ي��ل ل��ث��ان��ي��ة: ل���و �أخ�����ذت م��در���ش��ا 
�أتعتقد   ، وز�رة  �إليه  و�سلمت  مهما 

م�سبقا �أنه �سُيح�سن!
�أخ���ري�: �أن���ت م�����ش��وؤول حتى عن 
و�فعل  حقك  �سلبك  �ل���ذي  �ل�سمت 

جتد.
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كافة المراسالت باسم المشرف العام
صحيفة افاق

المدينة الجامعية بأبها
مبنى المدرجات المركزية )ب(

هاتف: 2419441   |   فاكس: 2419933
aafaq@kku.edu.sa :اإليميل العام

twitter.com/aafaqkku
facebook.com/aafaqkku

كافة اآلراء الواردة في الصحيفة تعبر عن وجهة نظر أصحابها
وال تعكس بالضرورة رأي صحيفة آفاق أو رأي جامعة الملك خالد

كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

الرأي الجامعي

�أت�سفح �إحدى  بالأم�س �لقريب كنت 
�ل�������س���ح���ف �ل���ي���وم���ي���ة �ل��ري��ط��ان��ي��ة 
ف���وج���دت يف ���س��ف��ح��ة و�ح�����دة ث��اث��ة 
ولحظت  باخلمر،  عاقة  لها  �أخبار 

�أن كل خر فيه �أ�سو�أ من �لآخر.
 ففي �خلر �لأول، �إيقاف �سائق 
���س��ي��ارة ب��ع��د ح�����ادث ت�����س��ادم ع��ن��دم��ا 
ق��ام��ت ���س��رط��ة �مل����رور ب��ق��ي��ا���س ن�سبة 
�ل��ك��ح��ول يف �ل����دم ع���ن ط��ري��ق ه���و�ء 
�ل���زف���ري ب��ال��ت��ن��ف�����س يف ج��ه��از خ��ا���س، 
�ل�سرطة  ترجيح  هو  �لثاين  و�خل��ر 
لغرق فتاة يف �أحد �الأنهار بعد �شهرة 
يف �أحد �لنو�دي �لليلية حيث �أظهرت 
ت�����ش��ج��ي��الت دو�ئ������ر �ل��ت��ل��ف��از �مل��غ��ل��ق��ة 
ناحية من  �أ���س��دق��اء يف  م��ع  ظهورها 
ج�����س��ر ف�����وق �ل���ن���ه���ر و�خ���ت���ف���اءه���ا يف 
وملا  �لأخ����رى،  �لناحية  عند  �ل�����س��ورة 
�سرب �خلمر رجحت  ثملة من  كانت 

�ل�سرطة وقوعها يف �لنهر، وما تز�ل 
فرق �لغو�س تبحث عن جثتها.

 �أم������ا �خل�����ر �ل���ث���ال���ث يف ن��ف�����س 
�ل�����س��ف��ح��ة ف��ه��و ع���ن در������س����ة ق��ام��ت 
ب���ه���ا جم���ل���ة »�ل����ان���������س����ت« �ل��ط��ب��ي��ة 
�ل���ري���ط���ان���ي���ة ع����ن �ل���ف���ودك���ا )وه����ي 
�خل��م��ر �ل��رو���س��ي��ة( وت��اأث��ريه��ا �لقاتل 
�أثبتت �لدر��سة  �ل�ساربن، حيث  على 
و�نتهت   1999 ع��ام  يف  �نطلقت  �ل��ت��ي 
 %35 بن�سبة  تفتك  �أن��ه��ا   2010 �سنة 
بلوغهم  قبل  رو�سيا  يف  �ل��رج��ال  م��ن 

55 �سنة.
�لأ�ستاذ  بيتو«  »ريت�سارد  ويقول 
بجامعة �أك�سفورد باإجنلر� �أن هناك 
وج��ود  على  �ملماثلة  �ل�سو�هد  بع�س 
�لرو�سيات  �لن�ساء  بن  �لن�سبة  نف�س 
�للو�تي يدمن �سرب �خلمر و�إن كانت 
�لأرقام �لنهائية غري متو�فرة حاليا.

وت���ت���ح���م���ل ب���ري���ط���ان���ي���ا خ�������س���ارة 
ب��اي��ن جنيه  م��ادي��ة م��ق��د�ره��ا �ستة 
�إ����س���رل���ي���ن���ي ����س���ن���وي���ا ب�����س��ب��ب ع���اج 
م�������س���اع���ف���ات ����س���رب �خل���م���ر و�مل�����وت 
�لفجائي و�جلر�ئم �ملرتبطة باخلمر 
و�ل���ت���غ���ي���ب ع����ن �ل���ع���م���ل و�ل���ب���ط���ال���ة 

�لنا�سئة عن م�سار تعاطي �لكحول.
�مللكية  �لأط���ب���اء  كلية  وت��ط��ال��ب 
�حلكومة �لريطانية ب�سرعة �إ�سد�ر 
ت�سريعات حتد من �إدمان �لكحوليات، 
فاإن  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  ويف 
كلفة �خل�سارة لنف�س �لأ�سباب و�سلت 
 2006 ع��ام  يف  دولر  بليون   224 �إل���ى 
للتحكم  �الأمريكية  �ملر�كز  )�مل�شدر: 
�أكتوبر   17 �الأم��ر����س:  من  و�لوقاية 

.)2011
�ختتم ه��ذ� �مل��ق��ال ب��� »�حل��م��د هلل 

على نعمة �لإ�سام«.. و�سكر� للقر�ء.

عظمة اإلسالم
 د. علي سعيد القحطاني

وكيل كلية الطب للشؤون 
األكاديمية والجودة

نص مهجور
 

أمل الصالح

جاءتني ر�سالة �لهجر منها، وحن ف�س�ست غاف �لر�سالة وجدت »حبا يتو�رى ووعود� قاطعة بالرحيل لحمالة، لقيت فيها �أميانا غليظة 
بالفكاك و�لتّري، وق�ساء بعدم �سدقي وبعدم ��ستحقاقي �ملكوث على عر�س قلبها.« 

طويُت مظروفها وكتبت �إليها: »و�شلت �إيل  ر�شالتك ك�شم�س �شحى مك�شوفة، مل حتمل هذه �ملرة �أريج عطرك!«.
ك �ملهجور، قر�أتك من �سطرِك �لأعلى �إلى �سطرِك �لأ�سفل، وكنُت كلما جتاوزُت �سطر�، با �سك، �أنحدُر �إلى �لفجيعة �سطر�  لقد قر�أت ن�سّ

�سطر�. فلقد كان بن كل كلمة و�أخرى »حلظة فارغة من �لزمن« ت�سربني فيها معاولك. 
ك. وت�سّمرُت �أنا ل �أعدو مكاين كنُت مدهو�سة منك من قلبك من  وتدّرعت كل كلمة منك بدروع �حلرب، ون�سب �لقتال بن عيني ون�سّ

بر�عة �إطاحتك بي!
و�سرب »�لو�ساة« هذه �ل�سربة بيننا للمرة �لثالثة، و�جنذب يف قلبي �خلوف و�لأمل مبقد�ر و�حد، و�أبى علي �سعوري بكرياء �حلب �أن 

ك �ملهجور، ثم عدت �أقر�أه غري مّرة بتاأوه ل �أنن فيه. �أو��سل قر�ءة ن�سّ
جعلُت �أن�سُئ من نظرتي �ملتهدجة يف �سطورك »نظر�ت �أخرى« هنا وهناك لتعزيني نظرة وتو��سيني نظرة و�ألوذ �أنا بنظرة.

ك �ملهجور �نتهيت �إلى �ملو�سع �لذي بد� يل �أن �أمزق فيه ر�سالتك، �أح�سب �أن �ل�سيطان متثل �ل�ساعة يف تلك �ملفردة  عند �آخر كلمة يف ن�سّ
�لتي قلت يل فيها »غادريني« و�عتلى هو حمر�بك يخطب بالنيابة عنك، ولكن �سرعان ما ��ستعذت باهلل منه ومني، وقّبلُت مو�سعك �لأثري يف 

قلبي، مو�سعك �لذي حّل �لهجر فيه �أبديا علينا.
يا �سديقتي �إنها لوحو�س من �لأحز�ن ثائرة، ول�سوف ي�سلب غيابك �لأ�سياء و�نعكا�سها يف نف�سي وما �أر�ين �أحتمل يا �أعز �لنا�س �إيل، يا 

�سديقتي تركت يل �سربة خملب على �لقلب و�أترك لك قبلة مطبوعة على جبينك �لطاهر.
مل ترميني، يا �سديقة، �إذ رميتني ولكن »ن�سك �ملهجور« رمى.
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نافذة

ه��ذ� �ل��ع��دد ه��و �ل��ع��دد �لأخ����رية من 
���س��ح��ي��ف��ة »�آف�������اق« ل��ل��ع��ام �ل��در����س��ي 
�حل�������������ايل، ون�������ك�������ون ق�������د �أن����ه����ي����ن����ا 
�����س���د�ر�ت���ن���ا ل��ل��ع��ام �حل�����ايل، ول��ك��ن 
ي��ت��ب��ق��ى ع�����دد خ���ا����س ���س��ي��ك��ون ع��ن 
وهو  �ملنطقة،  يف  �ل�سياحي  �مل��و���س��م 
م���ا ع���ودن���ا ق���ر�ئ���ن���ا ع��ل��ي��ه ك���ل ع���ام. 
�لعام  يف  �ل�سياحي  ع��ددن��ا  ف��از  وق��د 
�مل��ف��ت��اح��ة كاف�سل  ب��ج��ائ��زة  �مل��ا���س��ي 
متخ�س�س  �سياحي  �سحايف  �إ���س��د�ر 
يف �مل��ن��ط��ق��ة وك�����ان ذل����ك �لإ�����س����د�ر 
توزيع  ومت  �سفحة،   72 يف  وق��ع  ق��د 
ن�سخة منه. �ل��ف  �أك��ر من ثمانن 

و�ستكرر �سحيفة »�آفاق« هذ� �لنجاح، باإذن �هلل، بعدد �سياحي جديد عن 
�ملنطقة و�أبرز مامح وجوهها �ل�سياحية، �إ�سافة �لى �بر�ز �لر�مج �لنوعية 

�لتي و�سعتها �جلامعة، �إ�سهاما منها يف �أحد�ث هذ� �ملو�سم.
وقد عملنا خال �لأ�سابيع �ملا�سية، ول زلنا، على �لتجهيز لهذ� �ل�سدور 
�ملتميز بهذه �ملنا�سبة. وندعوكم لإنتظار �سدور هذ� �لعدد خال �لأ�سبوعن 

�لقادمن مب�سيئة �هلل.

العدد السياحي
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

األخيرة

بدء �لختبار�ت �لنهائية

للف�سل �لدر��سي �لثاين

مهرجان جامعة �مللك خالد �ل�سيفي

�ملوؤمتر �لدويل لاإعام و�لإ�ساعة.. �ملخاطر �ملجتمعية و�سبل �ملو�جهة

)ق�سم �لإعام و�لت�سال(

ندوة وطنية حول »حا�شر وم�شتقبل �للغة �الجنليزية

يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية: �هتمامات بحثية

)كلية �للغات و�لرجمة(

�لأحد 25 رجب 1435

17-21 �سعبان 1435

19-21 ذو �لقعدة 1435

�ملو�فق 14-16  �سبتمر 2014

1435/12/ 26-25

التاريخالفعالية والجهة المنظمة مفكرة الجامعة

بدون زعل
• ك�شف��ت لن��ا �شحيفة »اآف��اق« يف عدد من 
اللقاءات ال�سحفية التي اأجرتها مع طالب 
وطالبات اجلامعة، موهوبني وموهوبات يف 
جماالت متعددة منه��ا: الت�سوير ال�سوئي 
وت�سمي��م  والكتاب��ة  والنح��ت  والر�س��م 
م��ن  اأغلبه��م  ا�ستك��ى  والديك��ور،  االأزي��اء 
اأن  متجاه��ال  والدع��م  الت�شجي��ع  انع��دام 
عم��ادة �س��وؤون الطالب حتت�س��ن مواهبهم 

وتنادي بذلك عرب اأن�شطتها الدورية.

• كل جه��ة يف اجلامع��ة مبا فيه��ا الكليات  
واالأق�سام  واالأندي��ة الطالبية واالإدارات 
واملراك��ز واجلمعيات اأ�سبح لديها �سفحات 
على مواقع التوا�سل االجتماعي، رغم اأنه 
ل يعرف كي��ف مت اإن�شاء ه��ذه ال�شفحات،  
واملوؤ�س��ف اأن اأغلبه��ا من دون حمتوى جيد، 
ودون متابعة مل��ا يحدث يف اجلهة �ساحبة 

احل�ساب.

• قام��ت عم��ادة �ش��وؤون الط��الب م�شكورة 
املذك��رات  لو�ش��ع  حاوي��ات  بتوف��ري 
وامللخ�س��ات بعد االختب��ارات واال�ستفادة 
منه��ا، ولكن لالأ�سف ال ي��زال البع�ص م�سرا 

على رمي هذه املذكرات بطريقته.

• يعاتبونن��ا لأنن��ا ن�شرن��ا درا�ش��ات لي�شت 
ملن�سوب��ي اجلامع��ة وعندم��ا طلبن��ا منه��م 
اإث��راء ال�سفحة املتخ�س�سة يف ال�سحيفة، 

مل نقابل بغري الوعود.

• بع���ص اأع�س��اء هيئة التدري���ص ال يزال 
ي�ستخدم اأ�سلوبا بدائيا يف اإدخال الطالب 
يف  عليه��م  بال�س��راخ  االختب��ار  لقاع��ات 

املمرات ومناداتهم ب�سوت مرتفع.

• اأغل��ب ال��دورات التي تعق��د يف اجلامعة 
اأو  املوظف��ني  اأو  الط��الب  م�ست��وى  عل��ى 
برامج خدم��ة املجتمع، عب��ارة عن دورات 
نظرية اأركانه��ا الأ�شا�شية )مدرب وطالب 
و�سه��ادات(، وما اأحوج الط��الب ومن�سوبي 
اإل��ى دورات مهني��ة متخ�س�س��ة  اجلامع��ة 
مت���ص حياته��م اليومي��ة والوظيفية، مثل 
)برام��ج الت�ساميم احلا�سوبية، واالإخراج 
ال�سحف��ي، التحري��ر ال�سحف��ي، الت�سوير 

التلفزيوين، اجلرافيك  وغريها(.

القاعات  الكرا�س��ي من  اإخراج  ي��زال  •  ال 
اإل��ى احلدائق القريبة م�ستمرا لعدم وجود 

جهة تتولى حماية ممتلكات اجلامعة.

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

2917

غائم 
غائم مشمسجزئيا

جزئيا

3117301728162816

مشمس غائم 
جزئيا

حو�ر�ت ومر�جعات �أخرية قبيل �لدخول �إلى �سالة �لختبار
..بالتوفيق و�لنجاح للجميع، باإذن �هلل
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