
آفاق الجامعة  |  العدد 82  |  22 رجب 1434  |  1 يونيو 2013

أسبوعية جامعة الملك خالد

رياضة

خاص: ماجد عبداهلل
في أول لقاء

مع صحيفة جامعية
16

AAFAQ - The Weekly Newspaper of King Khalid University

كليات

الغامدي: وظيفة
»الخبير اإلكتواري« 

األولى بين 200 مهنة
22

AAFAQ - The Weekly Newspaper of King Khalid Universityآفاق الجامعة  |  العدد 97  |  4 صفر 1435  |  8 ديسمبر 2013

جولة لطالب الهندسة بالمدينة الجامعية بالفرعاء
النادي الهند�سي رحلة  لطالب  نظم 
اجلامعية  املدينة  اإل��ى  الهند�سة  كلية 
ب��ال��ف��رع��اء. و���س��م ال��وف��د ال���زائ���ر، 25 
طالبا، اإ�سافة اإلى عدد من امل�سرفني. 
وتاأتي الزيارة بهدف اإطالع  الطالب 
على م�سروع املدينة وفق تخ�س�ساتهم 

على اأر�ض الواقع. 
ال����ط����الب يف اجل����ول����ة،  وراف��������ق 
وقف  ال���ذي  ع�سريي  ع��ام��ر  املهند�ض 
معهم على مراحل امل�سروع يف املدينة 
منذ خطواتها الأولى. كما زاروا نفق 
اخلدمات ومبنى امل�ست�سفى اجلامعي، 
بينها  من  الكليات  مباين  من  وع��ددا 

مبنى كلية الهند�سة.
عايض رفدة

النمو السكاني ونضوب 
المياه أبرز مهددات 

االستقرار المائي
30

دراسات متابعات

تعاون لتطوير أبحاث 
بتروكيميائية بين 

الجامعة و »سابك«
6

الموافقة على إنشاء كلية العلوم واآلداب بمحافظة رجال ألمع
قرارات هامة اتخذها مجلس التعليم العالي

واف�����ق خ�����ادم احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني، 
رئي�ض جمل�ض الوزراء، رئي�ض جمل�ض 
بن  اهلل  ع��ب��د  امل��ل��ك  ال���ع���ايل،  التعليم 
اإن�ساء  على  اهلل،  حفظه  العزيز،  عبد 
مب��ح��اف��ظ��ة  والآداب  ال���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة 
امللك خالد،  تابعة جلامعة  اأملع  رجال 
حيوية  علمية  اأق�����س��ام  ت�سعة  وت�����س��م 
يحتاج اإليها �سوق العمل، واإن�ساء عدد 
ال���وك���الت يف اجل��ام��ع��ة، وتغيري  م��ن 
عدد  �سمن  وذل��ك  بع�سها،  م�سميات 
اتخذها جمل�ض  ال��ت��ي  ال��ق��رارات  م��ن 

التعليم العايل يف جل�سته ال� 74.
وب����ه����ذه امل���ن���ا����س���ب���ة رف�����ع م��ع��ايل 
الدكتور عبد  الأ�ستاذ  مدير اجلامعة 
ال���رح���م���ن ب���ن ح��م��د ال�������داود ب��ا���س��م��ه 
ونيابة عن من�سوبي اجلامعة، ال�سكر 
والتقدير خلادم احلرمني ال�سريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود، 
عدد  موافقته  على  على  اهلل،  حفظه 
ال��ت��ط��وي��ري��ة جلامعة  ال���ق���رارات  م��ن 
امللك خالد، مو�سحا اأن هذه املوافقة 
الكرمية تاأتي يف اإطار حر�ض القيادة 
الر�سيدة على موا�سلة نهجها الدائم 
ل���دع���م م�����س��رية ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل يف 
امل��م��ل��ك��ة، وت���وف���ري ك��اف��ة اح��ت��ي��اج��ات��ه 
خ��دم��ة لأب��ن��اء ه��ذا ال��وط��ن يف جميع 
ي�سهم  �سوف  ما  واملحافظات،  املناطق 
يف ق��ي��ام م��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 
بدورها املن�سود يف تزويد �سوق العمل 
علمي  ب��ت��اأه��ي��ل  يتمتعون  بخريجني 

ومهني عاليني.
التعليم  ي�سهده  م��ا  اأن  واأ���س��اف   

العايل يف املرحلة الراهنة من قفزات 
تنموية كبرية هو اأحد �سواهد الروؤية 
ال�سريفني  احلرمني  خلادم  احلكيمة 
و����س���م���و ويل ع���ه���ده الأم�������ني و���س��م��و 
ال��ن��ائ��ب ال���ث���اين و���س��ع��ي��ه��م��ا ال���دائ���م، 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  جل��ع��ل  اهلل،  اأي���ده���م 
ال�����س��ع��ودي��ة م���ن���ارة ل��ل��ع��ل��م، وم��ق�����س��دا 

لطالبه.
وت��ق��دم م��دي��ر اجل��ام��ع��ة بال�سكر 
اجلزيل لأمري منطقة ع�سري �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن خالد 
بن عبدالعزيز على حر�سه ومتابعته 
التطوير  وعمليات  للجامعة  الدائمة 

فيها.
اأ���س��اد ال���داود  بالدعم  غري  كما 
امل���ح���دود ال����ذي ت��ل��ق��اه اجل��ام��ع��ة من 
الأ�ستاذ  العايل  التعليم  وزي��ر  معايل 
العنقري  ب��ن حممد  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور 
وم��ع��ايل ن��ائ��ب��ه ل��دف��ع اجل��ام��ع��ة نحو 
موا�سلة م�سريتها التعليمية وحتقيق 
اجل����ودة ال�����س��ام��ل��ة يف ك��اف��ة اجل��وان��ب 

الأكادميية والتدريبية واملجتمعية.
خ���ت���ام  يف  ت����ع����ال����ى،  اهلل  ودع���������ا 
ت�سريحه، اأن »يحفظ خادم احلرمني 
الأم��ني  عهده  ويل  و�سمو  ال�سريفني 
الوطن  خلدمة  الثاين  النائب  و�سمو 
واملواطن وموا�سلة ما ت�سهده بالدنا 
�ساملة  وت��ن��م��وي��ة  علمية  نه�سة  م��ن 
وغري م�سبوقة، واأن يدمي على بالدنا 

العزيزة اأمنها وا�ستقرارها«.

علي آل سعيد

افتتاح نادي السكن الجامعي والمنح
اف��ت��ت��ح عميد ���س��وؤون ال��ط��الب، ال��دك��ت��ور م��ري��ع ال��ه��ب��ا���ض، ووك���الء 
العمادة ورواد الأن�سطة، نادي ال�سكن الطالبي واملنح بفرع اجلامعة 

بلع�سان.
ابتداأ حفل الفتتاح مبقدمة ترحيبية، قدمها الطالبان مازن 
اآيات  الطالب يو�سف خطاب،  اإ�سماعيل، ثم تال  القحطاين وهالل 

من الذكر احلكيم.
بعد ذلك األقى ال�ساعر ماجد عبد الرحمن القحطاين ق�سيدة 
عبد  ب��ن  الإل���ه  عبد  م��ن  ال��ن��ادي  مقرر  كلمة  �سماع  قبل  ترحيبية، 
بعمادة  الطالبي  الن�شاط  رائ��د  كلمة  وكذلك  القحطاين،  العزيز 
احلفل،  راع��ي  كلمة  ثم  القحطاين،  رائ��د  الأ�ستاذ  الطالب،  �سوؤون 

عميد �سوؤون الطالب، الدكتور مريع الهبا�ض. 
وعقب ذلك، مت عر�ض فيلم يعرب عن هموم واحتياجات الطالب 
الدكتور  بلقاء مفتوح مع  واختتم احلفل  واملنح،  بال�سكن اجلامعي 

مريع الهبا�ض، ناق�ض خالله الطالب همومهم وم�سكالتهم.
مانع آل مانع
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مشروعجمعيةتعليمشرطة

أمير عسير يستقبل 
مدير شرطة المنطقة

�ساحب  ع�سري  منطقة  اأم��ري  ا�ستقبل 
ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن خالد 
املنطقة  �سرطة  مدير  عبدالعزيز  بن 
املكلف العميد حممد اأبو قرنني، الذي 
وال�ستماع  �سموه  على  لل�سالم  ق��دم 
اإلى توجيهاته. ورحب �سموه يف بداية 
م��وؤك��دا  ال�����س��رط��ة،  مب��دي��ر  ال�ستقبال 
اأه��م��ي��ة م��وا���س��ل��ة اجل��ه��ود يف تطوير 
له  ومتمنيا  الأم��ن��ي،  العمل  منظومة 

التوفيق يف خدمة دينه ووطنه.

74 مقعدا إشرافيا 
شاغرا بـ«تعليم عسير« 

ل��ل��رب��ي��ة  ال���ع���ام���ة  الإدارة  اأع���ل���ن���ت 
من  لعدد  حاجتها  بع�سري،  والتعليم 
امل�����س��رف��ني ال���رب���وي���ني يف جم��م��وع��ة  
للت�سكيالت  وف��ق��ا  التخ�س�سات،  م��ن 
ال��وزارة.  قبل  املعتمدة من  الإ�سرافية 
ومت اإب����الغ امل���دار����ض ب��اآل��ي��ة و���س��واب��ط 
اإ�سرافيا �ساغرا،  الر�سح ل� 74 مقعدا 
ال��ع��ام��ة  الإدارة  يف  م��ق��ع��دا   33 م��ن��ه��ا 
م�سيط،  خمي�ض  يف  و18  اأب��ه��ا،  يف  و15 

وثمانية مقاعد يف اأحد رفيدة.

»أطفال« يحطمون 
العوائق بأناشيد

جمعية  مركز  اأطفال  من  عدد  �سارك 
احلفل  يف  بع�سري  املعوقني  الأطفال 
الن�سائية  اأقيم بجمعية اجلنوب  الذي 
حتت  لالإعاقة  العاملي  اليوم  مبنا�سبة 
افتحوا  العوائق..  »حطموا  �سعار 

الأبواب«. 
املركز  اأط��ف��ال  م�ساركة  ومتثلت 
بالإ�سافة  جماعية،  اإن�سادية  فقرة  يف 
اإلى توزيع ورود وملفات اإعالمية على 

احل�سور.

إنشاء مواقع
مطلة شـمال أبها

بداأت اأمانة ع�سري اإن�ساء مواقع مطلة 
لوحة  متثل  اأنها  م��وؤك��دة  اأب��ه��ا،  �سمال 
طبيعية بديعة، ت�ستقبل زوار املنطقة، 
ال�سياحية  الإم��ك��ان��ات  م��ن  وت�ساعف 
اأبها.  التي تتمتع بها مدينة  والبيئية 
ي�سهم  امل�سروع   ف��اإن  الأمانة  وبح�سب 
لأبناء  الرفيهية  احل��اج��ات  تلبية  يف 
امل��ن��ط��ق��ة، وزواره������ا ال���ذي���ن ي��ق��دم��ون 
اإل��ي��ه��ا يف م��و���س��م ال�����س��ي��ف، وي��ت��ج��اوز 

عددهم مليون �سائح.

لقطات

النائب الثاني يرعى إطالق 
برنامج الجينوم السعودي 

اخلا�ض  واملبعوث  امل�ست�سار  ال���وزراء،  جمل�ض  لرئي�ض  الثاين  النائب  يرعى 
خل����ادم احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني، ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم�����ري م��ق��رن بن 
»برنامج اجلينوم  اإط��الق م�سروع  املقبل، حفل  الأح��د  اآل �سعود،  عبدالعزيز 

الب�سري ال�سعودي« يف مقر مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
املدينة  تنفذها  التي  ال�سخمة  العلمية  امل�ساريع  اأح��د  الربنامج  ويعد 
التقني  التطور  ف��ر���ض  ا�ستثمار  اأج���ل  م��ن  ال�سراتيجية  خططها  �سمن 

والتكنولوجي يف املجالت كافة، خلدمة اأغرا�ض التنمية يف اململكة.
 ويهدف امل�سروع الذي تنفذه املدينة بالتعاون مع عدد من اجلامعات 
للمجتمع  الوراثية  اخلريطة  على  التعرف  اإلى  اململكة  يف  البحثية  واملراكز 
الطبي  امل��ج��ال  يف  منها  ُي�ستفاد  وراث��ي��ة  بيانات  ق��اع��دة  وت��وف��ري  ال�����س��ع��ودي، 
اأمرا�ض القلب  والت�سخي�سي لكثري من الأمرا�ض ال�سائعة يف املجتمع مثل 
والأوعية الدموية وال�سكري وال�سرطان، اإلى جانب توفري املعلومات اجلينية 
فيما  املري�ض  لينا�سب  العالج  تكييف  يف  منها  لال�ستفادة  الطبي  للمجتمع 

ي�سمى بالعالج ال�سخ�سي.

أكثر من مليارين لدعم المقترحات البحثية
500 جهة تشارك في  تنفيذ الخطة 

الوطنية للعلوم واالبتكار
اأو�سح م�ست�سار �سمو نائب رئي�ض مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية 
م�سروع  اأن  حلواين،  عمر  طالل  الدكتور  ال�سراتيجية،  التقنيات  ل�سوؤون 
اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية والبتكار اأ�سهم ب�سكل كبري يف جتاوز الأداء 
البريوقراطي يف متويل البحوث العلمية »الذي كان يعطل عمل الكثري من 

الباحثني اجلادين«.
اإل��ى  ق��د ت�سل  التي كانت  البحث  اأن م��دة حتكيم  اإل��ى  واأ���س��ار ح��ل��واين 
العاجل  اأ�سهر فقط، مع توفري الدعم  اإلى ثالثة   �سنتني �سابقا، اخت�سرت 
والكايف للبحث الذي يجاز من حمكمني خارجيني على م�ستوى علمي عال . 
وبني حلواين خالل ور�سة العمل التي نظمها املركز الواعد للمج�سمات 
الإلكرونية بجامعة جنران ، موؤخرا، اأن ما مييز امل�سروع الوطني ا�ستقالله 
�سمن  يدخل  »ل  حيث  والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة  عن  ماليا 

برنامج املنح اخلا�ض ب�)املدينة( ول يعتمد على ميزانيتها نهائيا«.
اأكرث من )500( جهة  اأن اخلطة الوطنية ي�سارك يف تنفيذها  واأو�سح 
من القطاعني العام واخلا�ض وموؤ�س�سات املجتمع املدين، واأن اخلطة تت�سمن 
»برنامج التقنيات ال�سراتيجية الذي يهتم بتوطني وتطوير التقنيات ذات 
الأولوية للمملكة كتقنيات حتلية املياه والتقنيات البروكيماوية، اإلى جانب 
التقنيات املتقدمة واحلديثة التي تعد بنتائج م�ستقبلية مهمة مثل تقنيات 
النانو والتقنية احليوية وتقنيات الت�سالت وتقنيات املواد وغريها.« واأ�سار 
ُدعم منها حتى  بحثا   4.752 بلغ  املقرحة  البحثية  امل�سروعات  اأن عدد  اإلى 
الآن ما ن�سبته 33 %، وا�ستفادت من الدعم 16 جهة، فيما بلغ الدعم اأكرث من 

مليارين وثالثمائة مليون ريال و�سجلت274 براءة اخراع.

يحيى التيهاني

�سدد اأمري منطقة ع�سري �ساحب ال�سمو 
امل���ل���ك���ي الأم�������ري ف��ي�����س��ل ب����ن خ���ال���د ب��ن 
عبدالعزيز  على اأهمية اأن تكون املنطقة 
واأن  �سياحيا؛  ت�ستحقه  ال���ذي  امل��ك��ان  يف 
و�سيلة  متثل  ال�سياحة  ا�ستدامة  مبادرة 

حقيقية لتحقيق هذا الهدف .
واأو������س�����ح ����س���م���وه خ�����الل ت��د���س��ي��ن��ه 
مبادرة )ع�سري.. وجهة �سياحية رئي�سية 
طوال العام(، بح�سور �سمو رئي�ض الهيئة  
ال�سمو  �ساحب  والآث��ار  لل�سياحة  العامة 
امل��ل��ك��ي الأم����ري ���س��ل��ط��ان ب��ن ���س��ل��م��ان، اأن 
�سيكون  م��ن  ه��م  املنطقة  وفتيات  �سباب 
على هرم الإ�سهام يف تنفيذ هذه املبادرة .

وقال �سموه »اأ�سكر اأخي �سمو رئي�ض 
على  �سلمان  بن  �سلطان  الأم��ري  الهيئة، 
ح�������س���وره وت��ف��اع��ل��ه ال����دائ����م وط��م��وح��ه 
جاهدين  و�سن�سعى  ح��د،  ل��ه  لي�ض  ال��ذي 
للو�سول اإلى الهدف املن�سود يف عام 2020 

م فانتظرونا«.
من جهته، اأكد رئي�ض الهيئة العامة 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  والآث���ار  لل�سياحة 

تدشين مبادرة »عسير.. وجهة  سياحية 
على مدار العام«

الأمري �سلطان بن �سلمان اأن هذه املبادرة 
ع�سري  منطقة  على  مق�سورة  تكون  ل��ن 
املناطق  �ست�سمل  مبادرة وطنية  »اإنها  بل 
الأخ�������رى، ح��ي��ث ���س��ي��ت��م ال���ب���دء مب��ب��ادرة 
مماثلة يف خم�ض مناطق قريبا باإذن اهلل 
واأم��راء  الداخلية  بدعم  من �سمو وزي��ر 
ع�سري منوذجا  مبادرة  و�ستكون  املناطق، 

للتطبيق يف املناطق الأخرى«.
امل��ن��ط��ق��ة  اأم�����ري  اأن  ����س���م���وه،  واأب�������ان 
رئي�ض جمل�ض التنمية ال�سياحية �ساحب 
خالد  ب��ن  في�سل  الأم����ري  امل��ل��ك��ي  ال�سمو 
م��ن��ح امل���ب���ادرة اه��ت��م��ام��ا خ��ا���س��ا وت��ب��ن��اه��ا 
اأن  اإل��ى  �سريعا، بحما�سة كبرية،  م�سريا 
ذلك ب�سر بنجاحها وتفاعل امل�سوؤولني يف 
ل�سمو  وتقديره  �سكره  مقدما  املنطقة، 
الأمري في�سل بن خالد على دعم املبادرة 

ومتابعتها.
العامة  الهيئة  رئي�ض  �سمو  وت��اب��ع 
لل�سياحة والآثار »اأهل املنطقة �سيكونون 
ال���رك���ي���زة الأ���س��ا���س��ي��ة ل��ت��ف��ع��ي��ل امل���ب���ادرة 
واإ�سهامهم  عملهم  خ��الل  من  وجناحها 
ال�سياحة  ت��ط��ور  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه��م  ف��ي��ه��ا 
ك��ل  اإل����ق����اء  ي��ن��ب��غ��ي  م��ن��ط��ق��ت��ه��م، ول  يف 

مثل  يف  منفردة  ال��دول��ة  على  امل�سوؤولية 
واأ�سار  الكبرية«.  الوطنية  امل�ساريع  هذه 
�سموه اإلى اأن ع�سري بحاجة الى ال�سياحة 
اأن  م��وؤك��دا  اأ���س��ا���س��ي،  اق��ت�����س��ادي  كعن�سر 
امل����ب����ادرة ���س��ت�����س��م��ل ح���زم���ا م���ن ال��ف��ر���ض 
اأن يقتن�سها  القت�سادية التي »يفر�ض 
رجال و�سيدات الأعمال«، داعيا ال�سركات 
املبادرة من  وامل�ستثمرين لال�ستفادة من 
خالل العمل على ال�ستثمار يف املنطقة. 
الذي  اخلطابي  احلفل  �سموهما  و�سرف 
افتتح بعر�ٍض مرئي يحكي واقع املنطقة، 
وي��ن��ط��ق ب��اأه��ازي��ج ال����راث ال�����س��ارب��ة يف 
اأعماق تاريخها، بلحٍن امتزج فيه ال�سهل 

باجلبل والورد بال�سباب 
الأ�سا�سية  اخلطوات  العر�ض  وقدم 
ل��ل��م��ب��ادرة ك����اإع����داد اخل���ط���ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
وتنفيذها،  امل��ب��ادرة  وم��دة  لها،  ال�ساملة 
تقييم  ع��رب  ال�ساملة  اخل��ط��ة  وع��ن��ا���س��ر 
وم�����راج�����ع�����ة ا����س���رات���ي���ج���ي���ة ال��ت��ن��م��ي��ة 
والأه��داف  والروؤية  باملنطقة،  ال�سياحية 
ال����س���رات���ي���ج���ي���ة، وم���ف���اه���ي���م ال��ت��ن��م��ي��ة 
امل�������س���ت���دام���ة، وت��ق��ي��ي��م ت��ط��ب��ي��ق امل���ب���ادئ 
امل�ستدامة،  ال�سياحية  للتنمية  ال��ع��ام��ة 

وال��ت��ق��ي��ي��م ال���ع���ام مل����دى ال����س���ت���ف���ادة من 
املوارد ال�سياحية، وتقييم تطوير املواقع 
واخل��دم��ات  الإي����واء،  وم��راف��ق  ال�سياحية 
ال�����س��ي��اح��ي��ة وامل��ه��رج��ان��ات وال��ف��ع��ال��ي��ات، 

والتعامل مع حتليل Swat للمنطقة.
العر�ض،  ح�سب  امل��ب��ادرة،  وت�سمنت 
ث����الث خ��ط��ط ل��ت��ن��ف��ي��ذ امل����ب����ادرة وه���ي: 
اخلطة الآنية للمبادرة 2014 م، واخلطة 
املتو�سطة 2015 م، واخلطة طويلة الأجل 

ما بعد 2015 م.
رئي�ض  نائب  األ��ق��ى  العر�ض،  عقب   
املناطق  ل�سوؤون  والآث���ار  ال�سياحة  هيئة 
فيها  اأك��د  كلمة  احلميدي  وليد  الدكتور 
اأم��ري منطقة ع�سري قد حر�ض  اأن �سمو 
ك��ل احل��ر���ض على رع��اي��ة ه��ذه امل��ب��ادرة ، 
اأ�سحت  املنطقة  اأن   مبينا  واإجن��اح��ه��ا، 
م��ق�����س��دا  ���س��ي��اح��ي��ا ل��ل��ج��م��ي��ع، و«حت��ظ��ى 
بقيادة حكيمة من اأمريها احلري�ض على 

عملية ال�سياحة وتطويرها« .
ث��م ق���دم امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي للهيئة 
ال���ع���ام���ة ل��ل�����س��ي��اح��ة والآث���������ار ب��امل��ن��ط��ق��ة 
امل��ب��ادرة   ب��ن مطاعن �سرحا ع��ن  ع��ب��داهلل 

وبداية العمل فيها. 

األمير فيصل بن خالد: شباب المنطقة سيكونون على هرم التنفيذ
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عموما  جلامعاتنا  نقدم  اأن  ميكن  م��اذا  للجميع.  به  نتوجه  عاما  ���س��وؤال  نطرح 
وامل�ش�ؤولية  بنا  املن�ط  ال��دور  من  تنبع  ال�ش�ؤال  وم�شروعية  خا�شة؟  وجلامعتنا 
امللقاة على عواتقنا، فنحن جميعا يف منظومة متكاملة من الأدوار وامل�سوؤوليات 

التي حتتم علينا اأن نوؤديها على اأف�سل وجه.
ال�����س��وؤال  امل��ل��ك خ��ال��د، �سي�سبح ه���ذا  ال�����س��وؤال ع��ل��ى ج��ام��ع��ة  ول���و خ�س�سنا 
على   التايل: ماذا ميكن اأن نقدم جلامعة امللك خالد نحن الطالب والأ�ساتذة 
من  لأك��ر  م�جها  يك�ن  رمبا  ال�ش�ؤال  وه��ذا  وامل�ظفني؟  الأكادميية  والقيادات 
ثمانني األف �سخ�ض، من الرجال والن�ساء من من�سوبي هذه اجلامعة يف مركزها 

الرئي�ض ويف كافة حمافظات املنطقة.
وقد يرى بع�سنا اأن ال�سوؤال يجب اأن يكون معكو�سا، لي�سبح ماذا ميكن اأن 
تقدم جامعتنا لنا نحن املن�ش�بني؟ وهذا مطلب و�ش�ؤال م�شروع، فهناك واجبات 
لكافة  خدماتها  تقدم  اأن  اجلامعة  على  ت�ستوجب  واللوائح  الأنظمة  بها  تتكفل 
اأن  على  نحر�ض  ما  وه��ذا  منها.  املتوقعة  وامل�سوؤوليات  الأدوار  وف��ق  من�سوبيها 
نقدمه من قرارات وتنظيمات ون�ساطات وبرامج وغري ذلك، ولكن ال�سوؤال الآخر 

املهم ه� ماذا ميكن اأن نقدم نحن يف املقابل؟
واأه��م��ي��ة ه���ذا ال�����س��وؤال تكمن يف روح امل�����س��وؤول��ي��ة وق���وة امل���ب���ادرة واإخ��ال���ض 
العمل الذي منتلكه، اأو ينبغي اأن منتلكه، يف �سبيل تقدمي فكر واأعمال وتنظيم 

و�سلوكيات تخدم اأهدافنا اجلامعية. 
اإن اقراح فكرة اأو مبادرة اأو اإبداء مالحظة يف اأي مكان من جامعتنا من 
تلك  كانت  �سواء  الأف�سل،  اإل��ى  وتطويرها  خدماتنا  تقدمي  يف  ي�سهم  اأن  �ساأنه 
يخ�ض  و�سواء  اجتماعي،  اأم  ثقايف  اأم  اأك��ادمي��ي  �ساأن  ذات  املقرحات  اأو  امل��ب��ادرات 
الطالب اأم الطالبات اأم اأع�شاء وع�ش�ات هيئة التدري�س اأو امل�ظفني اأو القيادات 
وحت�سني  اإمكانياتها  وتطوير  جامعتنا  نه�سة  يف  ت�سهم  فجميعها  الأك��ادمي��ي��ة، 

خدماتها وجتويد خمرجاتها.
اأم��ام جميع من�سوبي  تعالى،  �ساأ�سع، مب�سيئة اهلل  ف��اإين  املنطلق  ومن هذا 
اجل��ام��ع��ة، اب��ت��داء م��ن ال��ع��دد ال��ق��ادم م��ن �سحيفة »اآف����اق« رق��م ج���وال يتم فيه 
مالحظات،  اأو  مقرحات  اأو  مبادرات  اأي  عن   sms ق�سرية  ر�سائل  تلقي  فقط 
مع  للتوا�سل  جديدة  كقناة  اجلامعة  منها  ت�ستفيد  اإ�سافية  تغذية  هذه  لت�سكل 
من�سوبيها. فلدينا قنوات اأخرى من �ساعات يومية نلتقي فيها بالطالب واأع�ساء 
ب��وج��ود هذه  ولكن  وخ��ارج��ه��ا،  اجلامعة  داخ��ل  م��ن  وامل��راج��ع��ني  التدري�ض  هيئة 
لإدارة  مالحظة  اأو  مبادرة  اأو  اق��راح  اأي  و�سول  ت�سهيل  ميكن  اجلديدة  الآلية 
اجلامعة، وعلى مدار ال�ساعة، لنتمكن جميعا من ا�ستثمار هذه الأفكار واملبادرات 

واملقرحات وترجمتها على اأر�ض الواقع. 
وما نحتاج اإليه فقط يف هذه الر�سائل الق�سرية، هو طرح الفكرة باخت�سار 
اإليها، لإمكانية  اأو الكلية التي ينت�سب  مع و�سع ا�سم ال�سخ�ض، وحتديد الإدارة 
كما  ذل��ك.  اإل��ى  الحتياج  حالة  يف  الر�سالة  مو�سوع  يف  معها  اأو  معه  التوا�سل 
�ست�سع اجلامعة بريدا اإلكرونيا خا�سا ل�ستقبال الأفكار واملقرحات واملبادرات 
من كافة املن�سوبني، لتحقيق هدفنا يف مزيد من التوا�سل مع من�سوبينا يف كافة 
فيما  التوا�سل  هذا  مبثل  بالغة  �سعادتنا  و�ستكون  اجلامعية.  والإدارات  الكليات 
بيننا من اأجل اأن نتعرف على م�ساألتني يف بالغ الأهمية هما: م�سدر اخللل اإن 

وجد، ومبادرات التطوير ومقرحات التح�سني والتجويد.
تكون غري  توا�سل، رمب��ا  م��ب��ادرة  اأطلقنا  قد  نكون  احل��ال��ة،  ه��ذه  ويف مثل 
م�سبوقة يف جامعاتنا، بني اإدارة اجلامعة وبني من�سوبيها، بطريقة �سهلة وباآلية 
التي �ست�سب، بحول  الإبداعية  البناءة والأفكار  مي�سرة هدفها تبني املقرحات 

اهلل، يف خدمة جامعتنا النها�سة دوما نحو التقدم والريادة.
واإذا عدنا ل�سوؤالنا الأ�سا�سي فاإن ما ميكن اأن نقدمه جلامعتنا كثري وكثري 
اأن ت�ستفيد  اأو مالحظة ميكن  اأو مبادرة  األ نبخل مبقرح  جدا، واأق��ل ذلك هو 

منها اجلامعة.
وما اأمتناه هو التفاعل مع »مبادرة توا�سل« التي �سنن�سر عنها يف الأ�سبوع 
اإلكروين  »اآف��اق« بتحديد رقم جوال وبريد  �ساء اهلل، على �سفحات  اإن  القادم، 
خا�ض مرتبط باإدارة اجلامعة، و�ساأتولى عن قرب متابعة ما ي�سل ويتوجه اإلينا 

يف هذا اخل�سو�ض.

رؤية

ماذا نقدم لجامعتنا؟

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

محافظ المجاردة يزور الجامعة

30 اختراعا 
للجامعة 

في »ابتكار 
»2013

علي آل سعيد

الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  ا�ستقبل  معايل 
ال��داود،  حمد  بن  الرحمن  عبد  الدكتور 
مب���ك���ت���ب���ه، الث����ن����ني امل����ا�����س����ي، حم��اف��ظ 
امل�����ج�����اردة الأ�����س����ت����اذ ع����ب����داهلل ب����ن ���س��ع��د 

الرعيني وعدد من اأهايل املحافظة.

الأم��ور  ع��دد من  اللقاء  ونوق�ض يف 
املحافظة،  اأه����ايل  ت��ه��م  ال��ت��ي  التعليمية 
تاأ�سي�ض  ال���ى  ال��ق��ائ��م��ة  وم��ن��ه��ا: احل��اج��ة 
ك��ل��ي��ات ل��ل��ب��ن��ني ب��ك��ام��ل ال��ت��خ�����س�����س��ات، 
التخ�س�سات الأدبية  عدد  زي��ادة  وكذلك 
وال����ع����ل����م����ي����ة ل����ل����ب����ن����ات. وق����������دم م���دي���ر 
اجلامعة  �سكره وتقديره لأهايل املجاردة 

يف  التعليمية  ب��احل��رك��ة  اهتمامهم  على 
املحافظة وعلى وجه اخل�سو�ض التعليم 
العايل.  وحتدث عن الدور الذي تقوم به 
اجلامعة لالإ�سهام يف احلراك التطويري 
الذي ي�سهده القطاع التعليمي يف اململكة 
امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  بقيادة 
ال��ع��زي��ز، حفظه اهلل،  ب��ن ع��ب��د  ع��ب��د اهلل 

تلقاه اجلامعة من دعم مبا�سر من  وما 
�سمو اأمري منطقة ع�سري �ساحب ال�سمو 
ب��ن خ��ال��د.  و�سدد  الأم���ري في�سل  امللكي 
والتعاون  التوا�سل  اأهمية  على  ال���داود 
اأف�سل  لتقدمي  واملجتمع  اجلامعة  ب��ني 
يف  ال��ع��ايل  للتعليم  وال������روؤى  اخل���دم���ات 

كافة حمافظات منطقة ع�سري.

سلمان العلي

�ساركت اجلامعة ممثلة يف مركز املوهبة 
والإب��داع يف معر�ض ابتكار 2013م  الذي 
تنظمه موؤ�س�سة امللك عبد العزيز ورجاله 
ل��ل��م��وه��ب��ة والإب�������داع حت���ت رع���اي���ة خ���ادم 
بن  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ال�سريفني  احل��رم��ني 

عبدالعزيز، حفظه اهلل.
ومتثلت م�ساركة اجلامعة يف جناح 
خا�ض عر�ست فيه اأكرث من 30 اخراعا 
لعدد من من�سوبيها من طالب واأع�ساء 
ه��ي��ئ��ة ت���دري�������ض واإداري�������������ني،  وح��ظ��ي��ت 
اخ����راع����ات اجل��ام��ع��ة ب���اإع���ج���اب ال�����زوار 

وامل�ساركني يف املعر�ض.
 كما ح�سر وفد اجلامعة يف املعر�ض 
اإلى  واملحا�سرات،  اللقاءات  من  العديد 

جانب ور�سة العمل امل�ساحبة للمعر�ض.
وتقدم رئي�ض وفد اجلامعة امل�سارك 
يف املعر�ض مدير مركز املوهبة والإبداع، 
الدكت�ر ظافر بن �شعيد اآل حماد بال�شكر 
الدكتور  الأ���س��ت��اذ  اجلامعة  مدير  ملعايل 
عبدالرحمن بن حمد الداود على دعمه 
و«حر�سه  ن�ساطاته،  جميع  يف  للمركز 
م��ق��دم��ة  يف  اجل���ام���ع���ة  ت���ك���ون  اأن  ع���ل���ى 
والدولية  الوطنية  املحافل  يف  امل�ساركني 
امل��م��ي��زة، مب��ا ي���ربز م��ا و���س��ل��ت اإل���ي���ه، اأي 
اجل��ام��ع��ة، م��ن ت��ط��ور وري�����ادة يف جم��ال 

الإبداع املعريف«.
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علي آل سعيد

الثاين  لقاءها  الربية   كلية  نظمت 
مع طلبة الدرا�سات العليا يف برناجمي 
امل��اج�����س��ت��ري وال����دك����ت����وراه م���ن خ��الل 
تقنية الف�سول الفرا�سية، بح�سور 
الكلية ووكالئها واأع�ساء هيئة  عميد 

التدري�ض. 

عبد العزيز أبوسحمة

ن��ظ��م��ت  ك��ل��ي��ة ال���ط���ب، م����وؤخ����را، حفل 
ت��د���س��ني »م����وؤمت����ر ي����وم امل��ه��ن��ة ال��ط��ب��ي 

ال�ساد�ض«.
اأك���د عميد  ب��احل��ف��ل،   كلمته  ويف   
بن  اهلل  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  الكلية 
تت�سرف  اجل��ام��ع��ة  اأن   ع�����س��ريي  �سعيد 

عبر تقنية الفصول االفتراضية..
»التربية« تلتقي بطالب الدراسات العليا

نظمتها وزارة التعليم العالي
القحطاني يشارك في الورشة 
األولى للمستشفيات الجامعية

�سارك وكيل اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور 
م����رع����ي ب�����ن ح�������س���ني ال���ق���ح���ط���اين، 
وم�����س��اع��ده  الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور خالد 
اآل جلبان، يف »ور�سة العمل  بن �سعد 
اجل��ام��ع��ي��ة«  للم�ست�سفيات  الأول������ى 
العايل  التعليم  وزارة  نظمتها  التي 
الريا�ض، بح�سور وكالء  مبقرها يف 
الطب يف  اجل��ام��ع��ات وع��م��داء كليات 

امل�ست�سفيات اجلامعية اجلديدة. 
ون����اق���������س����ت ال�����ور������س�����ة اخل���ط���ة 
ال����س���رات���ي���ج���ي���ة ل��ل��م�����س��ت�����س��ف��ي��ات 
خالل  من  الت�سغيل،  واآلية  اجلديدة 
الرامية  العايل،  التعليم  وزارة  روؤي��ة 
اجلامعية امل�ست�سفيات  تكون  اأن  اإل��ى 

على  املبنية  ال�����س��ام��ل��ة  ال�سحية  ل��ل��رع��اي��ة  رائ����دا  طبيا  م��رج��ع��ا  اململكة  يف 
التخ�س�سات  يف  للمتدربني  جاذبة  وبيئة  ال�سحية،  والأول��وي��ات  الرباهني 

الطبية والبحث الطبي املتخ�س�ض وال�سراكة املجتمعية.
امل�ست�سفيات  لت�سغيل  ال������وزارة  خل��ط��ة  ع��ر���س��ا  ال��ور���س��ة  ���س��ه��دت  ك��م��ا 
اإي�ساح خطة  منها:  املو�سوعات  العديد من  ومناق�سة  اجلديدة،  اجلامعية 
ال�����وزارة ل��ت��دري��ب ال��ط��اق��م ال��ط��ب��ي وال��ت��م��ري�����س��ي وال��ف��ن��ي امل��ك��ل��ف بت�سغيل 
حمتوى  وكذلك  اجلامعات،  مع  بالتعاون  اجلديدة  اجلامعية  امل�ست�سفيات 
اخلطة الت�سغيلية للم�ست�سفيات اجلامعية اجلديدة املطلوبة من اجلامعات، 

ومتويل امل�ست�سفيات اجلامعية اجلديدة واإدارتها.
ح�سني  ب��ن  مرعي  الدكتور  اجلامعة الأ�ستاذ  وكيل  ���س��ارك  ذل��ك،  اإل��ى 
ال��ق��ح��ط��اين، وم�����س��اع��ده  الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور خ��ال��د ب��ن �سعد اآل ج��ل��ب��ان، يف 
الجتماع الذي دعا اإليه نائب وزير التعليم العايل الدكتور حممد ال�سيف 

لوكالء اجلامعات املعنيني بامل�ست�سفيات اجلامعية.
سلمان العلي

جراحة المخ واألعصاب 
في ندوة بـ »الطب«

املخ  »جراحة  بعنوان  ندوة  الطب،   كلية  اأقامت  الأ�سبوعية،  ندواتها  �سمن 
والأع�شاب يف القرن ال�احد والع�شرين، هل اأحرزنا تقدما؟«، قدمها الدكت�ر 
اإبراهيم حممد اأحمد النعمي، م�ستعر�سا ال�سعوبات التي تواجه جراحة املخ 
والأع�ساب، موؤكدا اأن تلك ال�سعوبات تعود اإلى ح�سا�سية الأع�ساء التي يتم 
التعامل معها )الدماغ واحلبل ال�سوكي (. وتطرق املحا�سر اإلى �سخ�سيات 
بارزة قدمت الكثري يف حقل جراحة الأع�ساب، مقدما اإر�سادات للتغلب على 

ال�سعوبات التي تواجه ذلك احلقل. 
وا�ستعر�ض املنجزات احلديثة يف هذا التخ�س�ض، موؤكدا اأن منها عالج 
الع�سبية،  الق�سطرة  طريق  ع��ن  احل���ادة  الدماغية  )اجل��ل��ط��ات(  ال�سكتات 

»حيث اأ�سبح هذا التدخل اأمال ملئات الآلف من املر�ض حول العامل«.
ك��م��ا األ��ق��ى امل��ح��ا���س��ر ال�����س��وء ع��ل��ى ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ي جت���رى ل��الأط��ف��ال 
رتق  يتم  »ح��ي��ث  احل��م��ل،  ف��رة  اأث��ن��اء  امل�����س��ق��وق،  ال�سلب  امل�سابني مب��ر���ض 

ال�سلب اأثناء وجود اجلنني يف رحم الأم«.
واأ����س���ار  اإل���ى اأن ل��ذل��ك م����ردودا اإي��ج��اب��ي��ا يف ت��ف��ادي احل��اج��ة لعمليات 
اإ�سالح عيوب  اإلى  ال��ولدة. وامتد احلديث  بعد  النخاعي  ال�سائل  ت�سريف 
وا�ستخدام  ك��ربى،  جلراحة  احلاجة  دون  باملنظار  املواليد  لدى  اجلمجمة 
ك��ان  ال��دم��اغ  يف  ح�سا�سة  م��ن��اط��ق  يف  لأورام  ال��و���س��ول  يف  الع�سبي  امل��ن��ظ��ار 

الو�سول اإليها ميثل حتديا جراحيا فيما �سبق.
عبد العزيز أبو سحمة 

»خدمة المجتمع« و »الشريعة« 
تخططان لحملة تكافح الفساد

�سعيد  بن  مبارك  الدكتور  امل�ستمر  والتعليم  املجتمع  ا�ستقبل عميد خدمة 
حمدان يف مكتبه باملجمع الأكادميي بلع�سان، عميد كلية ال�سريعة واأ�سول 

الدين الدكتور اأحمد بن حممد بن احلميد.
النزاهة  تثقيفية حلماية  تنفيذ حملة توعية  اآليات  الطرفان  وناق�ض 
ومكافحة الف�ساد، وفق الربنامج العلمي املقدم من كلية ال�سريعة واأ�سول 
امل�ستفيد  تنفيذ احلملة واجل��م��ه��ور  وق��ت  اإل���ى حت��دي��د  ب��الإ���س��اف��ة  ال��دي��ن، 
اإقامة احلملة وما  اأ�ساليب التوا�سل مع امل�ستهدفني وموقع  منها، وكذلك 

تتطلبه  من ت�سويق واإعالن .
خالد العمري

الكلية  الدكتور  عميد  وحت���دث 
�����س����ف����ران، يف  اآل  ب����ن ح�����س��ن  حم���م���د 
بربامج  اجلامعة  اهتمام  عن  اللقاء، 
العليا وطالبها وطالباتها،  الدرا�سات 
م���وؤك���دا ح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى اإع������داد ك���وادر 
م���وؤه���ل���ة وم����درب����ة يف ال��ت��خ�����س�����س��ات 

الربوية.
تنظم  ال��ك��ل��ي��ة  اأن  اإل�����ى  واأ�����س����ار   

با�ست�سافة هذا »املوؤمتر ال�سخم« الذي 
يعد الأول من نوعه يف الهتمام بطالب 
التخرج،  حديثي  والأطباء  الطب  كلية 

واأ�ساد باللجان املنظمة للموؤمتر.
 و���س��دد ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ع��م��ل ب��روح 
الفريق الواحد حتى يخرج هذا املحفل 

العلمي بال�سورة املرجّوة.
ب�����������دوره، ق�������دم رئ����ي���������ض ال���ل���ج���ان 

اإل����ى معرفة  م��ن��ه��ا  �سعيا  ال��ل��ق��اء  ه���ذا 
وطالبات  ط��الب  ورغ��ب��ات  احتياجات 
نحو  واجت��اه��ات��ه��م  العليا،  ال��درا���س��ات 
باأهمية  واإمي���ان���ا  وال��ك��ل��ي��ة،  اجل��ام��ع��ة 
ال����ت����وا�����س����ل ال����ف����اع����ل ب�����ني ال���ع���م���ادة 
وال���وك���الء وروؤ����س���اء الأق�����س��ام وجميع 

طلبة الدرا�سات العليا.
احل��������وار  ذل��������ك  ب����ع����د  دار  ث������م 

امل��ن��ظ��م��ة ال���دك���ت���ور م��ه��ن��د احل���م���راين 
ع��ر���س��ا ت��ق��دمي��ي��ا ي��و���س��ح م��ف��ه��وم ي��وم 
امل��ه��ن��ة ال��ط��ب��ي وت��اري��خ��ه، وال��ف��ئ��ة التي 
ط��الب  خ��دم��ة  يف  ودوره  ي�����س��ت��ه��دف��ه��ا، 

وطالبات الطب.
ع��ق��ب ذل���ك، ���س��رح رئ��ي�����ض اللجنة 
الإع���الم���ي���ة الأ����س���ت���اذ ���س��ع��د ال��غ��ام��دي 
الآل���ي���ة ال���ت���ي مت م���ن خ��الل��ه��ا اخ��ت��ي��ار 

الأ�سئلة  املنظمون  وتلقى  وال��ن��ق��ا���ض، 
وال����س���ت���ف�������س���ارات ووج�����ه�����ات ال��ن��ظ��ر 
امل���خ���ت���ل���ف���ة ح������ول ب���ع�������ض اجل����وان����ب 
وال�سعوبات  الربنامج،  يف  الأ�سا�سية 

التي تواجه الطلبة اأثناء الدرا�سة.
����س���ه���د   ال�������ل�������ق�������اء  اأن  ي�������ذك�������ر 
ت���ف���اع���ال م���ل���ح����ظ���ا ب�����ني امل��ن��ظ��م��ني 

واأع�ساء هيئة التدري�ض والطالب.

ال�����س��ع��ار ال��ر���س��م��ي ل��ي��وم امل��ه��ن��ة الطبي 
ال�ساد�ض، واملراحل التي مرت بها عملية 
مع  يتنا�سب  �سعار  ع��ن  بحثا  الخ��ت��ي��ار 
امل��ك��ان��ة ال��ع��ري��ق��ة ل��ل��ج��ام��ع��ة وم��وق��ع��ه��ا 

اجلغرايف يف جنوب اململكة.
يف خ����ت����ام احل����ف����ل، د�����س����ن ع��م��ي��د 
جميع  �ساكرا  الر�سمي،  ال�سعار  الكلية، 

اأع�ساء اللجنة املنظمة على جهودهم.

»الطب« تنظم مؤتمر يوم المهنة السادس



أخبار الجامعة

نعم.. وال..

تعد اجلودة من املتطلبات التي حث عليها ديننا احلنيف يف خمتلف 
جمالت احلياة.

نعم، يف هذه الأيام اأ�سبحت اجلودة يف جمالت التعليم العايل 
من  العديد  اإن�ساء  من  النتهاء  مت  ما  بعد  خا�سة  اأ�سا�سيا  مطلبا 
واجلودة  كبري،  حد  اإلى  وهيكلتها  براجمها  وا�ستكمال  اجلامعات، 
هنا مبفهومها ال�سامل تركز على حت�سني وتطوير م�ستوى العمل 

الأكادميي والإداري والرقي به واإتقانه.
بل هي  النا�ض،  بع�ض  يعتقده  كما  ترفا  تعد  اجل��ودة مل  نعم، 
ن�سمن  املختلفة  اإج��راءات��ه��ا  خ��الل  وم��ن  رئي�ض،  ���س��رورة ومطلب 
اإلى حد كبري اأن ما يقدم لأبنائنا الطالب من تعليم ومن خدمات 

تعليمية وغريها من اجلوانب، مواكبة ملعايري اجلودة.
اأه��داف اجل��ودة �سيتم   نعم، من خ��الل العمل اجل��اد لتحقيق 

الرتقاء بالأداء، وتخفي�ض الهدر يف الوقت واجلهد، واملوارد.
فجميع  واح��د،  كفريق  نعمل  اأن  جميعا  منا  تتطلب  فاجلودة 

من�سوبي اجلامعة �سركاء يف اجلودة.
والطالب �سريك اأ�سا�سي يف حتقيق اجلودة من خالل تفاعله 
امل�ستهدفني  وه��و من  واإج��راءات��ه��ا،  اجل��ودة  فعاليات  احلقيقي مع 
من اإجراءات اجلودة، وع�سو هيئة التدري�ض اأي�سا �سريك رئي�ض يف 

مراحل اجلودة املختلفة.
وامل����ظ���ف ع�����ش��� ف��اع��ل يف حت��ق��ي��ق اأه�����داف اجل������دة، فلنعمل 
خدمة  لتحقيق  توؤهلنا  التي  اجل��ودة  معايري  لتحقيق  �سويا  كلنا 
متميزة للم�شتفيدين من طالب وم�ظفني وم�شتفيدين من خارج 

اجلامعة.
 ول، للوقوف بعيدا عن امل�ساركة الفعلية  والإيجابية يف هذا 
اجلانب، ول للجودة التي ل تعك�ض الواقع، اأو ما ن�سميه ب� »اجلودة 

الورقية«، نريد جودة حقيقية.
 نعم، لتطبيق معايري اجلودة لت�سمل كافة اجلوانب الب�سرية 

واملادية واجلوانب النظرية والعملية اأوالتطبيقية.
���س��رك��اء يف جم���الت اجل����ودة، ون��ت��ائ��ج جت��وي��د العمل  اجلميع 
تقدم  التي  اخل��دم��ات  كافة  على  تعالى  اهلل  ب��اإذن  �ستظهر  واإتقانه 
ذلك  وخ��ارج��ه��ا، مب��ا يف  اجل��ام��ع��ة  داخ���ل  م��ن  امل�ستفيدين  جلميع 

خمرجات وعمليات ومدخالت اجلامعة. 

شركاء في تحقيق
أهداف الجودة 

أ. د . عامر بن عبد اهلل
الشهراني *
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كليتا العلوم واآلداب بأبها وبيشة 
تحتفالن باليوم العالمي للطفل 

»البحث اإللكتروني« ..
محاضرة بكلية الهندسة 

ال�سناعية  الهند�سة  ق�سم  نظم 
حما�سرة بعنوان »مكتبة جامعة 
امللك خالد الإلكرونية و كيفية 
ا����س���ت���ف���ادة ال��ب��اح��ث��ني وال���ط���الب 
م���ن���ه���ا«، ق��دم��ه��ا رئ��ي�����ض ال��ق�����س��م 
ال����دك����ت����ور ع���ب���د احل���ك���ي���م ع��ب��د 
ال��ه��ادي، بح�سور ع��دد كبري من 
اأع�ساء هيئة التدري�ض والطالب.
من  العديد  املحا�سرة  وناق�ست 
املحاور املتعلقة بكيفية ا�ستخراج 
على  ال�سوء  م�سلطة  املعلومات، 
امل���و����س���وع���ات ال��ب��ح��ث��ي��ة مل�����س��اري��ع 
التخرج.يف اخلتام، تبودلت الآراء 
وامل����داخ����الت، واأج������اب امل��ح��ا���س��ر 
يذكر  احلا�سرين.    اأ�سئلة  على 
ت��اأت��ي �سمن  امل��ح��ا���س��رة  ه���ذه  اأن 
بكلية  ال��ب��ح��وث  م��رك��ز  اأن�����س��ط��ة 

الهند�سة.
علي آل سعيد 

إيمان العسيري

باأبها،  للبنات  ال��ع��ل��وم  كلية  احتفلت 
ب����ال����ت����ع����اون م������ع م���ك���ت���ب اخل����دم����ة 
الج���ت���م���اع���ي���ة مب�����س��ت�����س��ف��ى ع�����س��ري 
للطفل.   ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  امل���رك���زي، 
ابتداأت  التي  احلفل  فقرات  وتنوعت 
باآيات من القراآن الكرمي تالها اأحد 
الأطفال املر�سى بامل�ست�سفى، ثم كلمة 
كلمة  تلتها  قلي�ض،  ب�سرى  للطالبة 
مل��دي��ر م��ك��ت��ب اخل���دم���ة الج��ت��م��اع��ي��ة 
م�ساعد  الأ���س��ت��اذ  ع�سري،  مب�ست�سفى 
ع��ب��د ال���رح���م���ن م���ف���رح، وذل�����ك قبل 
عرو�سا  بيبي«  »ف��ن  ف��رق��ة  ت��ق��دم  اأن 
الأطفال  ا�ستح�سان  نالت  وم�سابقات 
كلمة  يف  وج��اء  واحل�سور.  واأمهاتهم 
ل��ع��م��ي��دة ال��ك��ل��ي��ة ال��دك��ت��ورة زه��ب��ة اآل 
اأه������داف اجل��ام��ع��ة،  م���ن  اإن   « رائ�����زة 
وما  للمجتمع،  بناءة  خدمات  تقدمي 
نقدمه يف ظني القليل لهذا املجتمع 
الذي يحتوينا، لكن بالتاأكيد �سنحقق 
تكون  حتى  جميعا  بتعاوننا  الكثري 

اجلامعة يف �سدارة اجلامعات«.
اأم������ا الأ�����س����ت����اذ م�����س��اع��د م��ف��رح 
فقال«الهدف من هذا الحتفال، خلق 
بالإ�سافة  والرفيه  امل�ساعر  من  جو 
ل��الأط��ف��ال،  ال�سحية  اخل��دم��ات  اإل���ى 
وه������ذا ال���رف���ي���ه ي���ع���د م����ن اخل��ط��ط 
نوؤمن  ل  ونحن  الناجحة،  العالجية 
ب���ي���وم واح�����د ل��ل��ط��ف��ل ب���ل اإن���ن���ا ن��ق��وم 
وتقدمي  جناح  كل  يف  املر�سى  بزيارة 
باب  من  منا�سبة  كل  يف  لهم  الهدايا 
معنويات  ورفع  الجتماعي،  التكافل 

املر�سى«.
 وتابع« هذه الفكرة التي تبنتها 
ج���ام���ع���ة امل���ل���ك خ���ال���د ت����وؤك����د م���دى 
مع  الن�سهار  على  اجلامعة  حر�ض 
منها  �سنكون  جانبنا  وم��ن  املجتمع، 
العاملني  معظم  واأن  خ�سو�سا  ولها، 
يف خم��ت��ل��ف ال�����دوائ�����ر ه����م خ��ري��ج��و 
رد  على  و�سيحر�سون  اجلامعة  ه��ذه 

اجلميل لأهله«. 
تتكرر مثل  اأن  اأمت��ن��ى  واأ���س��اف« 
ه����ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات م���ن ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
برامج  جميع  ومنفذة  الفكرة  رائ��دة 

احلفل«.
انطلقت  ن��ف�����س��ه،  ال�سعيد  ع��ل��ى 
ف��عال���ي���ات الح���ت���ف���ال ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي 
للطفل يف كلية الآداب والإدارة للبنات 
الكلية،  عميدة  رعاية  حتت  بي�سة   يف 
الدكتورة اجلوهرة الدو�سري. و�سارك 
يف احلفل العديد من مدار�ض البنات 
البتدائية، وحتفيظ القراآن واملدار�ض 

الأهلية وجلنة »راأفة« لالأيتام.
القراآن  باآيات من  وافتتح احلفل 
الكلية،  لعميدة  كلمة  تلتها  ال��ك��رمي، 
الحتفال  ف��ك��رة  ب��داي��ة  فيها  �سرحت 
ب���ي���وم ال��ط��ف��ول��ة ال���ع���امل���ي، م��و���س��ح��ة 
جتاه  اجلميع  على  املرتبة  احل��ق��وق 
الأط�����ف�����ال ح�����س��ب م����ا اأ������س�����ارت اإل���ي���ه  
اإل��ى  اأ���س��ارت  كما  ال�سمحة.  ال�سريعة 
اأن احلفل انطلق حتت �سعار » اأطفال 
امل�ستقبل«.واأنهت اجلوهرة  بناة  اليوم 
امل�ساركة  كلمتها ب�سكر جميع املدار�ض 

يف احلفل.
 ع���ق���ب ذل������ك، حت�����دث حم��اف��ظ 
ب��ي�����س��ة، الأ����س���ت���اذ حم��م��د ب���ن ���س��ع��ود 

باعتبارها  الأ����س���رة  ق��ائ��ال«  املتحمي 
والبيئة  للمجتمع  الأ�سا�سية  الوحدة 
ل��ن��م��و ورف���اه���ي���ة جميع  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
اأفرادها و بخا�سة الأطفال،  ينبغي اأن 
الالزمتني  وامل�ساعدة  احلماية  تولى 

ل��ت��ت��م��ك��ن م����ن ال����س���ط���الع ال��ك��ام��ل 
املجتمع، مو�سيا  داخل  مب�سوؤولياتها 
اإع���داد  ب�����س��رورة  ال��رب��وي��ني،  جميع 
حياة  ليحيا  ك��ام��ال  اإع������دادا  ال��ط��ف��ل 
يحر�سوا  واأن  امل��ج��ت��م��ع،  يف  ���س��ع��ي��دة 

التي  العليا  امل��ث��ل  ب���روح  تربيته  على 
ي���دع���و ل���ه���ا الإ�������س������الم، وامل���ع���ل���ن���ة يف 
روح  خ�سو�سا  املتحدة،  الأم��م  ميثاق 
واحلرية  والت�سامح  والكرامة  ال�سلم 

وامل�ساواة والإخاء.



متابعات

للتعاون في مجال التقنيات 
البتروكيميـائية وتطوير أبحاثها

الجامعة تستقبل
وفدا من »سابك«

ال�سعودية  ال�سركة  من  وف��داً  اأحمد طاهر مبارك  الدكتور  الأ�ستاذ  العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  وكيل اجلامعة  �سعادة  ا�ستقبل 
لل�سناعات الأ�سا�سية »�سابك« وذلك يف اإطار التعاون والدعم القائم للبحث العلمي بني اجلامعة و�سركة �سابك.

و مت خالل الجتماع مناق�سة �سبل تعزيز التعاون القائم بني اجلامعة وال�سركة يف املجالت التي تهم الطرفني، وخا�سًة يف جمال 
التقنيات البروكيميائية وتطوير اأبحاثها، عقب ذلك قام الوفد بزيارة لعدد من معامل وخمتربات اجلامعة مبدين اإعجابهم مبا 

�ساهدوه من جتهيزات عالية تخدم البحث العلمي التطبيقي املتقدم الذي يتم يف تلك املختربات واملعامل.
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مجتمع الجامعة

يف اجل��ل�����س��ة الأول�����ى ل��ت��اأ���س��ي�����ض امل��ج��ل�����ض ال��ط��الب��ي ق���ال م��ع��ايل مدير 
اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود »لقد حر�ست 
لن�سمع من  الأول على م�ستوى اجلامعة،  يعد  ال��ذي  اللقاء،  على هذا 
اجلميع،  لأننا �سركاء يف رفع م�ستوى اجلامعة علميا وتعليميا، وذلك 
الهائل، ولكي نرقى باجلامعة ونناف�ض على  التقدم  بغية مواكبة هذا 
لتتوا�سلوا معنا  تر�سيحكم من قبل زمالئكم  لقد مت  الأول��ى،  املراكز 
ومع زمالئكم يف الكليات للرقي مب�سرية اجلامعة، واأوؤكد لكم اأن هذا 

املجل�ض جزء من �سناعة القرار يف اجلامعة«.
ي�سعى  واأن  ك��ام��ل��ة  ب��ح��ق��وق��ه  ال��ط��ال��ب  ي��ط��ال��ب  اأن  م��ن اجل��م��ي��ل 
ذل��ك  حتقيق  ع��ن  ال��ب��ح��ث  يف  ي�ستكني  ول  وي��ج��ادل  عليها  للح�سول 
الأنظمة  وف��ق  بحقوقه  مطالبته  تكون  اأن  يجب  ولكن  الو�سائل،  بكل 
الت�سريعية والأخالقية وبعيدا عن الغوغائية والتجمهر ورفع ال�سوت، 
»ف��م��ا ���س��اع ح��ق وراءه م��ط��ال��ب«،  فكثري م��ن احل��ق��وق �ساعت ب�سبب 
اإلى  يتحول احلق معها  بل  ي�ستفاد منها   التي ل  والتجمعات  الت�سنج 

باطل .
وق����د ح��ر���س��ت اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى و���س��ع  العديد م���ن ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات 
ك��ام��ال،  حقهما  ع��ل��ى  احل�����س��ول  ال��ط��ال��ب��ة  اأو  ل��ل��ط��ال��ب  ال��ت��ي  ت�سمن 
طالب  اأع�سائه  من  اختيار  يتم  ال��ذي  الطالبي  املجل�ض  فتم  اإن�ساء 
م��ا يعرف  اإن�����س��اء  اجل��ام��ع��ة، كذلك مت  كليات  كافة  وط��ال��ب��ات ميثلون  

بلجنة احلقوق الطالبية، للغر�ض ذاته.
اأن يح�سل  الطالب  ي�ستطيع  الر�سمية  القنوات  ومن خالل هذه 
اأن يطلبها، ذلك  لكي  على ما يريد بل تكون حقوقه مكفولة له قبل 
يتفرغ  الطالب والطالبات  لدرا�ستهم التي هي الهدف الأ�سمى الذي 

يجب اأن ي�سعوا لتحقيقه.
اأن تكون من  اأن املطالبة بهذه احلقوق يجب  تاأكيده هنا،  اأود  ما 
ل  ال���ذي  والتجمهر  الفو�سى  ع��ن  وال��ب��ع��د  الر�سمية  ال��ق��ن��وات  خ��الل 
يخدم اأحدا ول يحقق النتماء اجلامعي، بل يجعل الطالب والطالبة 
بعيدا عن اأهداف اجلامعة التي تقت�سي التكامل والإجناز لأنه ب�سبب 
ل  وق��د  واحل��ل��ول،  املميزات  من  الكثري  يفقد  بها  يقوم  التي  الفو�سى 
ي�سل اإلى �سيء، فرفع ال�سوت ل ي�سمن احل�سول على احلقوق يف كل 

الأحيان.
* نائب رئي�ض التحرير 

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

الحق يضيع بالفوضى
أمير عسير يشكر التيهاني

ت��ل��ق��ى امل��ح��ا���س��ر ب��ق�����س��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، 
الأ���س��ت��اذ اأح��م��د ب��ن ع��ب��د اهلل ال��ت��ي��ه��اين، 
اأم���ري منطقة  ���س��ه��ادة �سكر وت��ق��دي��ر م��ن 
ع�����س��ري، ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ري 
في�سل بن خالد بن عبد العزيز، تقديرا 
جلهوده يف الحتفال الذي اأقيم مبنا�سبة 
ال�����ذك�����رى ال���ث���ال���ث���ة وال���ث���م���ان���ني ل��ل��ي��وم 

الوطني.

سرحان مديرا ألمانة المجلس 
����س���در ق������رار اأم������ني جم��ل�����ض اجل���ام���ع���ة، 
الدكت�ر حم�د اأب� ظهري بتكليف الأ�شتاذ 
���س��رح��ان م���دي���را لإدارة  ���س��ع��ي��د  م��ن�����س��ور 

اأمانة جمل�ض اجلامعة.

العاصمي للسادسة 
اأح��م��د العا�سمي  اإب��راه��ي��م  ن���ال الأ���س��ت��اذ 
هيئة  اأع�ساء  �سوؤون  عمادة  من�سوبي  من 
للمرتبة  الرتقية  وامل�ظفني،  التدري�س 

ال�ساد�سة.

آل عبيد للخامسة 
عبيد  اآل  اهلل  عبد  ول��ي��د  الأ���س��ت��اذ  ح�سل 
من من�سوبي اإدارة املتابعة، على  الرقية 

للمرتبة اخلام�سة.
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قطران.. ثاني جائزة راشد
اللغة  بق�سم  التدري�ض  هيئة  ع�سو  ح�سل 
العربية اأ. د. اأحمد �سالح حممد قطران، 
ع��ل��ى امل���رك���ز ال���ث���اين ب���ج���ائ���زة را����س���د بن 
عن  ب���الإم���ارات،  وال��ع��ل��وم  للثقافة  حميد 
احل��دود  خ��ارج  »الإع����دام  بعنوان  مو�سوع 
والق�سا�ض.. قراءة يف املرجعية ال�سرعية« 

يف الدرا�سات ال�سرعية والقانونية.

نايف للمرتبة الخامسة 
القحطاين  حممد  نايف  الأ���س��ت��اذ  ترقى 
للمرتبة  »اآف����اق«  �سحيفة  من�سوبي  م��ن 

اخلام�سة.

خنفور للمرتبة الخامسة 
متت ترقية الأ�ستاذ طارق ح�سن خنفور، 
الأكادميي  التطوير  عمادة  من�سوبي  من 

واجلودة للمرتبة اخلام�سة.

عقد قران القاضي 
عقد الأ�ستاذ حممد بن علي القا�سي من 
التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  ع��م��ادة  من�سوبي 
وامل�����ظ����ف����ني، ق����ران����ه الأ�����ش����ب�����ع امل��ا���ش��ي 

مبدينة اأبها. 

نادي المال واألعمال يقيم لقاءه األول 
الغامدي  الدكتور عبدال�سالم  الكلية،  الأول بح�سور عميد  الطالبي  اللقاء  واملالية،  الإداري��ة  العلوم  بكلية  والأعمال  املال  نادي  اأقام 
ووكالء الكلية ورائد الن�شاط الطالبي. ومت خالل اللقاء، تد�شني �شعار النادي الطالبي وبحث عدد من امل��ش�عات التي تهم الطالب.

د. مبارك يزف ابنته 
زف ع��م��ي��د خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع وال��ت��ع��ل��ي��م 
حمدان،  �سعيد  مبارك  الدكتور  امل�ستمر 
اب��ن��ت��ه اأف����ن����ان يف اأح�����د ق�����س��ور الأف������راح 
مب��ح��اف��ظ��ة خ��م��ي�����ض م�����س��ي��ط ع��ل��ى اأح���د 

وجهاء املنطقة.

الماجستير لشمسة األحمري
ح�����س��ل��ت ال���ط���ال���ب���ة ���س��م�����س��ة ع���ل���ي ���س��ع��د 
والإ����س���راف  الإدارة  ق�سم  م��ن  الأح���م���ري 
املاج�ستري،  نظري  درج��ة  ال��رب��وي، على 
ر���س��ال��ة ع��ل��م��ي��ة ب��ع��ن��وان »ت��ط��وي��ر ال���دور 
القيادي ملديرات املدار�ض الثانوية للبنات 
درا�سة  املتعلمة:  املنظمة  مدخل  �سوء  يف 

ميدانية مبنطقة ع�سري التعليمية«.



خارطة األخبار

عسير
سراة عبيدة
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كلية العلوم

للبنات
الدينية  التوعية  جلنة  اأطلقت 
ملتقى«  ل��ل��ب��ن��ات  ال��ع��ل��وم  ب��ك��ل��ي��ة 
ثالثة  وا�ستمر  اأج��م��ل«  ���س��ت��اوؤن��ا 
اأيام متتالية حتت رعاية عميدة 
اآل رائزة.  الكلية الدكتورة زهبة 
ب��رام��ج  ث��الث��ة  امللتقى  وت�سمن 
ه�����ي: )رك������ن الأل������������وان(، وك����ان 
حم��وره الإمي��ان ب��اهلل. وبرنامج 
)اأرح����ن����ا ب��ه��ا ي���ا ب������الل(، ال���ذي 
اهتم بالتذكري باأهمية ال�سالة. 
دافئة(،  )�سموع  برنامج  واأخ��ريا 
هدايا  اإع���داد  يف  فكرته  ومتثلت 
ل��ل��م��ح��ت��اج��ني »ك�������س���وة ال�����س��ت��اء« 

بدعم من اجلامعة.
�أجماد حممد �آل نا�شع

كلية المجتمع

املجتمع  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��دة  ب��رع��اي��ة 
ل����ل����ب����ن����ات، ال�����دك�����ت�����ورة م���ن���رية 
اأب�������و ح���م���ام���ة، ع����ق����دت ال��ك��ل��ي��ة  
ث����الث ور������ض ع��م��ل ع���ن ال��ت��ع��ل��م 
الل����ك����روين مل����دة ث���الث���ة اأي����ام 
ل���ط���ال���ب���ات ال���ك���ل���ي���ة ب����ع����ن����وان » 
الإلكروين«.  التعلم  مقدمة يف 
اأهمية  الور�سة حول   ومتحورت 
ال��ت��ع��ل��م الإل�����ك�����روين يف ع���امل 
اليوم، كما عّرفت الطالبات على 
التعلم  الأ�سا�سية ونظام  الأدوات 

الإلكروين بطريقة عملية. 
فوزية ذو�لفقار

كلية البنات
بلقرن

هيئة  اأع�ساء  من  ع��دد  بح�سور 
ال��ت��دري�����ض وال��ط��ال��ب��ات، اأق��ام��ت 
كلية البنات ببلقرن بالتعاون مع 
جل��ن��ة خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع، دورة يف 
ا�ست�سافت  الأول��ي��ة،  الإ�سعافات 
ف����ي����ه����ا ع�����������ددا م�������ن ع���������س����وات 
التمري�ض من م�ست�سفي العاليا 
الإ�سعافات  فيها  �سرحن  ال��ع��ام، 
الأول�������ي�������ة حل���������الت احل���������وادث 
والإغماء، واحلروق وغريها من 
ا�ستفاد  ال�سلة،  ذات  املو�سوعات 

منها جميع احلا�سرين.
�شادية عبد�لفتاح

كليتا التربية 
واآلداب

اأق�����ام ق�����س��م ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة 
باأبها،  للبنات  ال��رب��ي��ة  بكليتي 
ال��دك��ت��ورة  قدمتها  ع��م��ل  ور���س��ة 
ب����ع����ن����وان«  ط����ال����ع  اآل  م����زي����غ����ة 
التدري�ض«  ط��رق  ا�سراتيجيات 
لأع�ساء هيئة التدري�ض بالق�سم، 
ا���س��ت��م��رت ���س��اع��ة واح�������دة.  كما 
اأخ��رى  عمل  ور���س��ة  الق�سم  نظم 
ل����الأ�����س����ت����اذة ����س���ن���ج���ي���دا ح��ل��ي��م 
بعنوان  حليم  تنزينا  والأ���س��ت��اذة 
ا����س���ت���خ���دام  ا����س���رات���ي���ج���ي���ات   «
لأع�ساء  التعليم«  يف  الرجمة 
اأي�سا  بالق�سم  ال��ت��دري�����ض  هيئة 

وملدة �ساعة واحدة فقط.
هناء �آل �شرور

كلية البنات
بلقرن

نظمت وحدة التعلم الإلكروين 
ب��ك��ل��ي��ة ال��ب��ن��ات ب��ب��ل��ق��رن، ور���س��ة 
اإن���������س����اء الخ����ت����ب����ارات  ع���م���ل يف 
الل���ك���رون���ي���ة ب���ه���دف حت�����س��ني 
وجتويد طرق التدري�ض، اأدارتها 
رئي�سة الوحدة، الدكتورة اأماين 
ح��ام��د ب��ح�����س��ور ع���دد ك��ب��ري من 
اأع�ساء هيئة التدري�ض. واأقيمت 
ال���ور����س���ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع ع��م��ادة 
باجلامعة،  الإل��ك��روين  التعلم 
ح��ي��ث ي��ت��م اإر����س���ال ���س��ه��ادات من 

العمادة ملن اجتزن الور�سة.
�شادية عبد�لفتاح

واجلودة  التطوير  وحدة  اأقامت 
للبنات  والآداب  ال��ع��ل��وم  بكلية 
ب��ب��ل��ق��رن، ور����س���ة ع��م��ل ب��ع��ن��وان 
وامل���ق���ارن���ات  الأداء  »م����وؤ�����س����رات 
الكلية  وكيلة  اأدارتها  املرجعية«، 
ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل������ودة ال��دك��ت��ورة 
����س���ادي���ة ع���ب���دال���ف���ت���اح ب��ح�����س��ور 
ال����ع����دي����د م����ن ع���������س����وات ه��ي��ئ��ة 
من  ا�ستفدن  ال��الت��ي  التدري�ض 

الور�سة واأثنني عليها.

العلوم الطبية
التطبيقية بالنماص

ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 
ال����ت����ط����ب����ي����ق����ي����ة ب����ال����ن����م����ا�����ض 
ن�����ش��اط«ك��ل��ي��ت��ي ن��ظ��ي��ف��ة« حت��ت 
اإ������ش�����راف جل���ن���ة ال���ن�������ش���اط غ��ري 
هياء  الأ�ستاذة  وتنفيذ  املنهجي، 
علي،  عهود  والأ�ستاذة  امل�سهوري 

وعدد من الطالبات. 
ومت منح عامالت النظافة، 
راحة لهذا اليوم، بعد اأن تكفلت 
ك�����ل م����ظ���ف���ة وع���������ش�����ة ه��ي��ئ��ة 

تدري�ض، بتنظيف مكتبها.
وع���ق���ب ن���ه���اي���ة ال��ن�����ش��اط، 
الأك��رث  للمكتب  الهدايا  قدمت 
ت��ن��ظ��ي��م��ا ون���ظ���اف���ة، ك��م��ا ق��دم��ت 

هديه للمكتب املميز. 
ب��ع��د ذل����ك اجت���ه���ت جميع 
امل������ظ�����ف�����ات واأع�������������ش������اء ه��ي��ئ��ة 
الطالبات،  مبنى  اإل��ى  التدري�ض 
الكلية، كلمة  األقت عميدة  حيث 

عن اأهمية النظافة. 
�شر�ء �خلالد 

كلية العلوم
واآلداب بالمجاردة

���س��ه��د الأ����س���ب���وع امل��ا���س��ي ح��رك��ة 
والآداب  ال��ع��ل��وم  ب��ك��ل��ي��ة  دوؤوب������ة 
ب���امل���ج���اردة، ح��ي��ث ن��ظ��م��ت وح��دة 
ال��ت��ط��وي��ر واجل������ودة، حم��ا���س��رة 
عنوان  حتت  للطالبات  تنويرية 
امل��ق��ررات«  »تطبيقات اجل��ودة يف 
التطوير  وح���دة  رئي�سة  األقتها 
واجل������ودة ال���دك���ت���ورة ���س��ه��ام اأب���و 
ن���ور. ك��م��ا اأق���ام���ت ال��ك��ل��ي��ة، دورة 
على  للر�سم  للطالبات  تدريبية 
دورة يف عمل  وك��ذل��ك  ال���زج���اج، 

الإك�س�سوارات.
م����ن ج���ه���ة اأخ���������رى، ُع��ق��د 
اجتماع املجل�ض الطالبي للكلية 
ب���ح�������س���ور ع������دد م�����ن ط���ال���ب���ات 
الأق�����س��ام امل��خ��ت��ل��ف��ة. ومت خ��الل 
الج���ت���م���اع، م��ن��اق�����س��ة امل�����س��ك��الت 
وطرح  الطالبات  تواجهها  التي 

احللول املنا�سبة لها.
مناهل ح�شني 

كلية العلوم
واآلداب بخميس

والآداب  ال���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة  ف���ّع���ل���ت 
العاملي  ال��ي��وم  م�سيط،  بخمي�ض 
لل�سكري من خالل و�سع مركز 
رئ��ي�����ش��ي ل��ل��ن�����ش��اط يف ال�����ش��اح��ة 
ل�سكر  وع��م��ل حتليل  ال��داخ��ل��ي��ة، 
الكلية،  وطالبات  مل�ظفات  ال��دم 
وت���وزي���ع م��ن�����س��ورات ت��وع��ي��ة عن 
امل����ر�����ض، م����ع ت����دوي����ن احل�����الت 
التي تعاين من ارتفاع يف ال�سكر، 
لح��ق��ا.  ال��ع��ي��ادة  يف  ومتابعتهن 
كما مت و�سع )برن( يو�سح �سعار 
اليوم العاملي لل�سكري على �سكل 

بالونات.
ال���ن�������ش���اط، مت  خ���ت���ام   ويف 
البي�ساء، وكا�سات  الورود  توزيع 
ُكتب عليها �سعار احلملة، كهدايا 
مل�ظفات وطالبات الكلية الالتي 

يعانني من مر�ض ال�سكري. 
فاطمة مبارك حمد�ن 

كليتا التربية 
واآلداب

برعاية مكتب التطوير واجلودة 
اأقامت  والآداب،  الربية  بكليتي 
ال�����ربي دورة  ال���دك���ت���ورة م�����روة 
ال��وق��ت  اإدارة  »م���ه���ارات  ب��ع��ن��وان 
لع�سوات  الأول���وي���ات«  وحت��دي��د 
ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������ض وال���ط���ال���ب���ات 
مل��دة ث��الث �ساعات.  والإداري�����ات 
التعريف  اإل���ى  ال�����دورة  وه��دف��ت 
ح�سب  ال���وق���ت  تق�سيم  بكيفية 
اإدارت��ه  الأول��وي��ات، وكيف ميكن 
ب�سفة جيده ت�ساعد على حتقيق 

الأهداف.
هناء �آل �شرور
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كلية العلوم
واآلداب بلقرن
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كلية العلوم
واآلداب بيشة

يف  الطبية  املختربات  ق�سم  اأق��ام 
بي�سة،  يف  والآداب  ال��ع��ل��وم  كلية 
حم���ا����س���رة ع���ن ج�����ودة ال��ت��ع��ل��ي��م 
متويل،  حممد  الدكتور  األقاها 
املختربات  ق�سم  رئي�ض  بح�سور 
ال��ط��ب��ي��ة، ال��دك��ت��ور ط���الل عيد 
التدري�ض  هيئة  واأع�����س��اء  ده���ان 
ب��ال��ق�����س��م. و����س���ه���دت امل��ح��ا���س��رة 
نقا�سا علميا مو�سعا عن حت�سني 
وجتويدها  التعليمية  العملية 

وفقا للمعايري  العاملية.
خليل عبد�هلل خليل

كلية الصيدلة

بكلية  ال��ط��الب��ي  ال��ن�����ش��اط  زار 
ال�����س��ي��دل��ة ب���اجل���ام���ع���ة، م��رك��ز 
م��ع��ل��وم��ات الأدوي��������ة وال�����س��م��وم 
مبنطقة ع�سري. و�سمت الزيارة 
عددا من  طالب امل�ستوى الثامن 
من الكلية. وقام الطالب بجولة 
على  خاللها  تعرفوا  امل��رك��ز،  يف 
اأق�������س���ام ال��ك��ي��م��ي��اء ال�����س��رع��ي��ة، 
والتحليل  احل��ي��وي��ة،  وال�����س��وائ��ل 

الآيل وحت�سري العينات.

كلية العلوم 
المالية واإلدارية

املال والأعمال بكلية  يقيم نادي 
ال��ع��ل��وم الإداري�����ة وامل��ال��ي��ة، ع��ددا 
على  التخ�س�سية  ال���دورات  م��ن 
م���دى ث��الث��ة اأ���س��اب��ي��ع. واأو���س��ح 
ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة، ال���دك���ت���ور عبد 
اأن���ه���ا تهتم  ال�����س��الم ال���غ���ام���دي، 
غري  ال��ط��ال��ب  م���ه���ارات  بتنمية 
عديدة   اأم����ور  يف  التخ�س�سية 
وا�سفا  وبعدها،  الدرا�سة  اأث��ن��اء 
ذل��������ك ب����اجل���������س����ر امل�����ه�����م ن��ح��و 
ال�ظيفي  والتفا�شل  ال�ظيفة 
اأن ه��ذه  م���ع الآخ����ري����ن، م��ب��ي��ن��ا 
اأب����واب����ا مهمة  ت��ف��ت��ح  ال��������دورات، 
م���ه���ارة معينة  م���ن  ل��ال���س��ت��زادة 

بقدر يحقق الكتفاء الكامل.
مانع �آل مانع 

كلية
طب األسنان

ب����ح���������س����ور ع���م���ي���د ك���ل���ي���ة ط��ب 
الأ���س��ن��ان، ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل اآل 
رف��ي��د، ووك��ي��ل ال��ك��ل��ي��ة ل��ل�����س��وؤون 
الأك�����ادمي�����ي�����ة، ال����دك����ت����ور وائ����ل 
لل�سوؤون  الكلية  ووك��ي��ل  املالكي، 
ال�����س��ري��ري��ة، ال��دك��ت��ور اإب��راه��ي��م 
ال���ل���ق���اء  ال���������س����ه����راين، مت ع���ق���د 
ال����رح����ي����ب����ي ب����اأع���������س����اء ه��ي��ئ��ة 
ال���ت���دري�������ض اجل�����دد ب��ك��ل��ي��ة طب 
الأ����س���ن���ان، وذل����ك ب��ف��ن��دق ق�سر 
ال�سالم، و�سط ح�سور ملفت من 
التدري�ض.  هيئة  اأع�ساء  جميع 
ومت خ��الل ال��ل��ق��اء، ع��ر���ض نبذة 
واجلامعة،  الكلية  عن  تعريفية 
ومهمتهما وروؤيتهما واأهدافهما، 
األ��ق��اه��ا ع���دد م��ن اأع�����س��اء هيئة 

التدري�ض بالكلية.

فرع الجامعة
بيشة

ب����ط����ول����ة ف����رع  اأي����������ام  ث�������اين  يف 
ان���ت���ه���ى  ب���ي�������س���ة،  اجل����ام����ع����ة يف 
وال��ع��ل��وم  ال��رب��ي��ة،  كليتي  ل��ق��اء 
اليجابي  بالتعادل  التطبيقية، 
املجموعة  لقاءات  و�سمن   .  2/2
العلوم  انتهى لقاء كلية  الثانية، 
كلية  ���س��د  ب��ل��ق��رن  يف  والآداب 
امل��ج��ت��م��ع يف ب��ي�����س��ة، ب��ال��ت��ع��ادل 

الإيجابي اأي�سا.
عبد�هلل �لعجالين

كلية العلوم
واآلداب

امل�����س��ارك بق�سم  األ���ق���ى الأ����س���ت���اذ 
العلوم  بكلية  الطبية  املختربات 
املتخ�س�ض  ب��ي�����س��ة،  يف  والآداب 
يف الأح���ي���اء ال��دق��ي��ق��ة، الأ���س��ت��اذ 
ال�����دك�����ت�����ور جم��������دي ع���ف���ي���ف���ي، 
حم��ا���س��رة ب��ع��ن��وان )ال��ه��ن��د���س��ة 
ال��ربوت��ي��ن��ي��ة ع���ن ط��ري��ق تقنية 
بق�سم  موجهة(  طفرات  اإح��داث 
ال���ع���ل���وم ال���ط���ب���ي���ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
ح�سرها عدد من طالب الكلية.
خليل عبد�هلل خليل

كلية العلوم
بيشة

نظم ق�سم الفيزياء بكلية العلوم 
ب���ع���ن���وان  ب��ي�����س��ة حم����ا�����س����رة  يف 
)ت���ك���وي���ن الأغ�������س���ي���ة ال��رق��ي��ق��ة 
لأ����س���ب���اه امل���و����س���الت ب��وا���س��ط��ة 
لتكوين  كيميائي  ل�سائل  ال��رذاذ 
اخل����الي����ا ال�����س��م�����س��ي��ة( األ���ق���اه���ا 
الفيزياء  بق�سم  امل�ساعد  الأ�ستاذ 
دلل��ه.  حممد  احلبيب  بالكلية، 
امل��ح��ا���س��رة ح��ول  ودارت حم���اور 
م���ي���ادي���ن ال���ط���اق���ة وجم���الت���ه���ا 
ال���ب�������س���ري���ة والإل�����ك�����رون�����ي�����ة، 
وطالبه  الق�سم  رئي�ض  بح�سور 

واأع�ساء هيئة التدري�ض.

العلوم واآلداب
فرع الجامعة بيشة

نظم ق�سم الفيزياء بكلية العلوم 
والآداب بفرع اجلامعة يف بي�سة، 
حم��ا���س��رة ب��ع��ن��وان »ا���س��ت��خ��دام 
ت��الب« قدمها  امل��ا  برامج  حزمة 
ال�����دك�����ت�����ور ج�����م�����ال م�����س��ط��ف��ى 
احل���م�������س���ي، ب���ح�������س���ور  ع��م��ي��د 
فالح  بن  نا�سر  الدكتور  الكلية 
ال�����س��ه��راين، وع����دد م��ن اأع�����س��اء 

هيئة التدري�ض والطالب.
ال�سوء  املحا�سرة  و�سلطت 
ع��ل��ى ك��ي��ف��ي��ة ت�����س��م��ي��م وت��ن��ف��ي��ذ 
ب��ع�����ض ال����دوائ����ر الإل���ك���رون���ي���ة 
ب��وا���س��ط��ة م�����س��ف��وف��ة ال��ب��واب��ات 
كما   ،FPGA للربجمة  القابلة 
حتويل  ميكن  اأن��ه  مقدمها  اأك��د 
الأ����س���ل���وب  م���ن  خ���وارزم���ي���ة  اأي 
احل�سابية  والربجمة  الريا�سي 
مما  اإل�����ك�����روين،  ت�����س��م��ي��م  اإيل 
ي���وؤدي ايل زي���ادة ك��ب��رية ج��دا يف 

�سرعة الت�سغيل. 
د. يحيى عبد �لعظيم

ين
لبن

ت ا
ليا

ك
كرسي الملك

خالد للبحث العلمي
للبحث  خالد  امللك  كر�سي  نظم 
ال���ع���ل���م���ي، حم����ا�����س����رة ب���ع���ن���وان 
»امل��خ��ط��وط��ات وواق�����ع ال��ت��ع��ام��ل 
م��ع��ه��ا« األ��ق��اه��ا اأ���س��ت��اذ احل��دي��ث 
ع�سو  الأزه���ر  بجامعة  وعلومه 
ه��ي��ئ��ة ك���ب���ار ال��ع��ل��م��اء ب���الأزه���ر، 
الأ�������س������ت������اذ ال�����دك�����ت�����ور اأح����م����د 
ع��ب��دال��ك��رمي. وق���دم امل��ح��ا���س��رة،  
الدكتور  الكر�سي،  على  امل�سرف 
اأحمد بن يحيى اآل فائع، كما مت 
بثها  مبا�سرة للق�سم الن�سائي يف 
مركز درا�سة الطالبات بلع�سان.



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

سلمان العلي

من  ن��وع  ب��اأن��ه  اجلامعي،  امل�سرح  يعرف 
ال��ن�����ش��اط اجل��ام��ع��ي مي��ار���ش��ه ال��ط��الب، 
وي���ت���درب���ون م���ن خ��الل��ه ع��ل��ى مم��ار���س��ة 
اأنواع متعددة من فنون الأداء، كالإلقاء 
واخلطابة والن�سيد والتمثيل ومواجهة 
اجل����م����ه����ور وال�������ق�������درة ع����ل����ى جت�����س��ي��د 
اأحا�سي�سها  عن  معربين  ال�سخ�سيات، 
املختلفة،  التعبري  بو�سائل  وانفعالتها 
الفر�شة  ل��ل��ط��الب،  يتيح  ن�����ش��اط  وه���� 
مل���م���ار����س���ة ال���ع���م���ل اجل���م���اع���ي وحت��م��ل 
التنظيم  م���ه���ارات  وت��ع��ل��م  امل�����س��وؤول��ي��ة، 
واإب��راز  البيئة  خدمات  من  وال�ستفادة 

قدراتهم و�سقل مهاراتهم.

أهمية النشاط المسرحي
يعد امل�سرح اجلامعي اأحد اأهم الربامج 
ال��ت��ي ي��ح��ق��ق ال��ن�����ش��اط اجل��ام��ع��ي  من 
خ��الل��ه��ا ال��ك��ث��ري م���ن اأه�����داف�����ه، حيث 
مي��ار���ض ال��ط��الب ع��رب امل�����س��رح، العديد 
م����ن الأن�������س���ط���ة يف خم��ت��ل��ف جم����الت 
العلمي،  املجال  ففي  املدر�شي.  الن�شاط 
ه���ن���اك م�����س��رح��ي��ة امل��ن��اه��ج ال���ت���ي ت��ق��دم 
املو�سوعات  من  جمموعة  خاللها  من 

العلمية.
ويف املجال الك�سفي، هناك الفرقة 
الأن�سطة  اأح���د  مت��ار���ض  ال��ت��ي  الك�سفية 
ال��ك�����س��ف��ي��ة يف امل�������س���رح اجل���ام���ع���ي م��ن 
اجل��م��ه��ور،  تنظيم  مهمة  ت���ويل  خ���الل 
الك�سفية  ال�سمر  حفالت  خ��الل  من  اأو 

وه������ي- ك���م���ا ي���ق���ول م���وؤ����س�������ض احل���رك���ة 
تربوية  و���س��ي��ل��ة  ب����اول«  ب���ادن  الك�سفية 
اإذ  م�سمون،  وجناحها  اجل��دوى  كبرية 
�سغرية  م�سرحيات  ت��األ��ي��ف  على  ت��ق��وم 
امل�����س��رح��ي��ات  ت��ن��ظ��ي��م  واإن  وت��ق��دمي��ه��ا، 
ي��ع��ط��ي ل��ل��ط��ال��ب اأم����ث����ال يف الأخ�����الق 
اأف�����س��ل مم��ا تعطيه اخلطب  وال��ت��اري��خ 

والدرو�ض واملحا�سرات ».
العمل  يتجلى  ال��ف��ن��ي،  امل��ج��ال  ويف 
ال���ط���الب  ب����ه  ي���ق���وم  اأن  ي��ن��ت��ظ��ر  ال������ذي 

املكلفون بعمل الديكورات.
وه����ك����ذا ����ش���ائ���ر األ����������ان ال��ن�����ش��اط 
اإذا كان يطلق على  املدر�سي، وكما قيل« 
ن�ستطيع  فاإننا  ال��ف��ن��ون«،   اأب��و   « امل�سرح 
)اأب���و  امل�����س��رح اجل��ام��ع��ي  ع��ل��ى  اأن نطلق 

الن�شاط(.

النشاط المسرحي الجامعي.. 
تنشئة إسالمية واستثمار
ألوقات الفراغ والطاقات

أهدافه
ت��ن�����س��ئ��ة  ال�����ط�����الب  ت���ن�������س���ئ���ة   •
اإ����س���الم���ي���ة ع���ل���ى ه�����دي ال���دي���ن 

احلنيف.
• ا�ستثمار اأوقات الفراغ وطاقات 

الطالب.
ال���ف���ن���ي���ة  امل�������واه�������ب  ك���������س����ف   •
والجت��اه��ات  العقلية  وال��ق��درات 
وتنميتها  ال�سلمية  الإي��ج��اب��ي��ة 

لدى الطالب.
التعبري  على  ال��ق��درة  تنمية   •
والإل���ق���اء ب��الإ���س��اف��ة اإل����ى ع��الج 
بع�ض جوانب الق�سور يف النطق 

اأو مواجهة اجلمهور .
والثقايف  املعريف  امل�ستوى  • رفع 

والعلمي لدى الطالب.

 • بث روح التعاون بني الطالب، 
والعمل بروح الفريق.

التحدث  الطالب على  • تدريب 
باللغة العربية الف�سحى.

ال��ع�����س��ل��ي  ال����ت����واف����ق  • ت��ن��م��ي��ة 
والع�سبي لدى الطفل.

على  ال��ط��ال��ب  ق����درة  • ت��ن��م��ي��ة 
الإبداع والنطالق باخليال.

امل�����س��ك��الت  ب��ع�����ض  • م���ع���اجل���ة 
ال�����������س�����ل�����وك�����ي�����ة وال����ن����ف���������س����ي����ة 
والج���ت���م���اع���ي���ة ل����دى ال���ط���الب، 
�سواء كانوا جمهورا اأم م�ساركني.
ا�ستيعاب  من  الطالب  • متكني 
طريق  عن  الدرا�سية،  املعلومات 
م�����س��رح امل��ن��اه��ج ل��ي��ت��ف��اع��ل معها 

التفاعل الإيجابي املطلوب.
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أنشطة طالبية
أسس تربوية

اإل��ى  ي�سعى  اجل��ام��ع��ي  امل�����س��رح  ك���ان  اإذا 
حت��ق��ي��ق ت��ل��ك امل��ج��م��وع��ة م��ن الأه����داف 
الربوية التي قد ل تتحقق بغريه، فاإن 
على امل�شرف على الن�شاط امل�شرحي قد 
ين�سى يف دور العمل، حقيقة دور امل�سرح 
اأه��داف  وراء  جهده  بت�ستيت  اجلامعي  

اأخرى وهمية.
املديح  يتحا�سى  اأن  فعليه  ول��ه��ذا 
والإطراء على طالب ممثل دون اآخرين، 
ح�سنة  م��ع��ام��ل��ة  ال��ط��الب  ي��ع��ام��ل  واأن  
واأن  ت��ع��ام��ل��ه،  يف  ق����دوة  اأن����ه  م�ست�سعرا 
العمل اجل��اد، ويحفزهم  ي�سجعهم على 
التاأكد  عليه،  وكذلك  الطيبة،  بالكلمة 
لن  الطالب يف احلفل،  م�ساركة  اأن  من 
ت���وؤث���ر يف حت�����س��ي��ل ال��ط��ال��ب ال��درا���س��ي 
�سلبيا، واأن  ل يغ�ض الطرف عن اأخطاء 
الأخالقية  وجتاوزاتهم  الطالب  بع�ض 
ب�سبب الن�سغال يف الرتيبات، اأو خوفا 

من م�سايقتهم وعدم م�ساركتهم معه.
هو  اجل���ام���ع���ي  امل�������س���رح  ه����دف  اإن 
حمرفني،  ممثلني  اإخ���راج  ل  الربية 
اأه��داف تربوية. وهو  اإلى  اأنه ي�سعى  بل 
العام، بل يخاطب  ل يخاطب اجلمهور 
اإلى   كذلك  ويهدف  اجلامعي،  املجتمع 
ت�����س��ج��ي��ع ف��ري��ق ال��ع��م��ل ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة 

بالقراح والبتكار والتجديد.

صفات يجب توفرها
 هناك �سفات واجب توافرها يف امل�سرف 
هذه  ولتحقيق  امل�شرحي.  الن�شاط  على 
على  امل�سرف  عمل  حتكم  التي  الثوابت 
ال��ن�����ش��اط امل�����ش��رح��ي يف اجل��ام��ع��ة، ف��اإن��ه 

قبول  على  ق��ادرا  يكون  اأن  عليه  ينبغي 
حت��دي��ات م��ه��م��ت��ه، وال��ن��ج��اح يف اأدائ���ه���ا. 
وم����ن ال�����س��ف��ات امل��ط��ل��وب ت���واف���ره���ا يف 

امل�سرف امل�سرحي:
• الإملام باأهم الأ�س�ض الفنية فيما 

يتعلق بامل�سرح.
من  الربوية  بالأهداف  الإملام   •

التعليم . 
النف�سية  باخل�سائ�ض  الإمل����ام   •
والجتماعية للمرحلة التي يعمل 

فيها.
• املعرفة اجليدة بالطالب الذين 

يعمل معهم.
• القدرة على ك�سب تعاون زمالئه 
ومديرi لتنفيذ احلفل اجلامعي .

ح��ل  ع���ل���ى  وال�����ق�����درة  • امل�����رون�����ة 
امل�سكالت.

اإجن��از  على  ال�سادقة  العزمية   •
العمل.

• التمتع بدقة املالحظة والقدرة 
على النقد.

م��ع  ال���ت���ع���ام���ل  ع���ل���ى  • ال�����ق�����درة 
الطالب ب�سكل �سليم ي�سمن ك�سب 

حما�ستهم للعمل وتفاعلهم معه.
وفنون  الإلقاء  مبهارات  الإمل��ام   •

التمثيل.
• القدرة على التحدث بالف�سحى.
يف  ال��ع��م��ل  خ�����س��و���س��ي��ة  اإدراك   •
امل�����س��رح اجل��ام��ع��ي، واخ��ت��الف��ه عن 

امل�سرح الحرايف .
• ال�سرب واحللم وهما �سروريان 
من  كبرية  جمموعة  مع  للتعامل 

الطالب وتدريبهم .

آراء الطالب
ا�شتطلعت  امل�����ش��رح��ي،  الن�شاط  وع��ن 
حيث  ال���ط���الب،  ب��ع�����ض  اآراء  »اآف������اق« 
بق�سم  طالب  القحطاين،  م�سعل  قال 
امل��ح��ا���ش��ب��ة، »ال��ن�����ش��اط  امل�����ش��رح��ي ه� 
اأن ن��رى  ���س��ع��ل��ة الأن�����س��ط��ة، ون��ت��م��ن��ى 

م�سرحا باجلامعة قريبا«.
وق����ال ح�����س��ني ال�����س��ه��ري، ط��ال��ب 
اله���ت���م���ام  اإن  ال�������س���ري���ع���ة،  ب���ك���ل���ي���ة 
ب����ال����ط����الب امل���ن���ت�������س���ب���ني ل���ل���م�������س���رح 
اأعمالهم،  على  وتكرميهم  اجلامعي 
يقدمونها  ال��ت��ي  وع��ل��ى جم��ه��ودات��ه��م 
ع��ل��ى م����دار ال�����س��ن��ة، وت���ق���دمي ال��دع��م 
وت�سجعيهم  ل��ه��م،  وامل���ع���ن���وي  امل�����ادي 
خ�سبة  على  اإبداعاتهم  موا�سلة  على 
امل�سرح، �سيكون له اأثر كبري على بقية 

الطالب. 
ح�������س���ن  مت�����ن�����ى  ال�����������س�����ي�����اق،  يف 
الأ�������س������م������ري، ط����ال����ب ب���ق�������س���م ن��ظ��م 
�سعبة  ه���ن���اك   ي��ك��ون  اأن  امل��ع��ل��وم��ات، 
ن�شاط م�شرحي بكل كلية يف اجلامعة، 
وحتويلها اإلى فرق م�سرحية م�ستقلة 
حتت  املمثلني  م��ن  اأع�����س��اوؤه��ا  مكونة 
ق���ي���ادة خم�����رج.. ع��ل��ى اأن ت��ق��ي��م ه��ذه 
الفرق، ور�ض عمل م�سرحية منتظمة 

طوال العام.
الفرق،   وتابع »مثال، تقوم هذه 
ب�سفة  واختيارها  الن�سو�ض  ب��ق��راءة 
وندوات   حما�سرات  وتنظم  جماعية، 
ت��خ�����ض ال���ع���م���ل امل�������س���رح���ي واآل����ي����ات 
�ستكون  وبهذا  به،  والرتقاء  تطويره 
اأمت ال�ستعداد لتمثيل  الفرق يف  هذه 

اجلامعة يف اأي تظاهرة خارجية«.
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استطالع: سلمان العلي

�سلط عدد من طالب اجلامعة ال�سوء 
على مفهوم النقد واأنواعه و�سوابطه، 
معهم  اأج��رت��ه  ا�ستطالع  يف   و���س��ددوا 
الإن�ساف  منها:  اأ�س�ض  على  »اآف����اق«، 
وجتنب التع�سب والهوى،  والتدرج يف 
النقد، ومراعاة التوازن يف اجلمع بني 

ال�سلبيات والإيجابيات.
ف���اي���ع،   اآل  اأح����م����د  ق�����ال  ب����داي����ة 
يعي�ض  »قد  الأحياء،  طالب بتخ�س�ض 
الإن�����س��ان ع��م��را ط��وي��ال وزم��ن��ا مديدا 
كي يجد �سخ�سا يقدم له نقدا اإيجابيا 
بناء. والنقد الإيجابي ل يعني الثناء 
واملديح والتزكية بل هو جهد لو�سف 
العمل وذكر �سلبياته واإيجابياته بوجه 
من�سبط، وهو الذي يدفع املركبة اإلى 
الأم�����ام وي��ع��ط��ي الإن�����س��ان ق����درة على 

الإنتاج والتطور.

التشجيع والتحطيم
ح��دود وعالمات  لو�سع  ويف حم��اول��ة 
ب��ني ال��ن��ق��د وال��ت��ح��ط��ي��م وال��ن��ف��اذ اإل��ى 
ال��ق��ل��وب،  ق��ال �سالح   واأ���س��رار  النيات 
حممد، طالب بق�سم املحا�سبة، »النقد 
ف��ك��رة مو�سوعية  ي��ك��ون ح���ول  ال��ب��ن��اء 
النيات  اإل��ى  فالدخول  قيا�سها،  ميكن 

واملقا�سد لي�ض من النقد البناء.
من  لبد  ت�ا�شل  نقاط  ولإيجاد 
جوهرية  نقطة  ح��ول  النقد  يكون  اأن 
تاأ�سيال  عليها  البناء  ويكون  وا�سحة 

وتفريعا«.
واأكد اأن النقد ال�سادق هو الذي 
ولي�ض  والتطوير  الرتقاء  نحو  يتجه 

التدمري.
ال�سهل جدا  اأنه من  »اأعلم  وتابع 
الأخ��ط��اء  واكت�ساف  الآخ��ري��ن  انتقاد 
ال�سعب مبكان  م��ن  ول��ك��ن  واإب���رازه���ا، 
اإك���م���ال ال��ب��ن��اء واإمت�����ام ال��ن��ق�����ض و�سد 

الثغرات«.
ويف م��وق��ف م�����س��اب��ه، و���س��ع عبد 
العزيز اآل �سامل، طالب بق�سم املحا�سبة 
اأي�سا، �سروطا للنقد البناء اأوجزها يف 
وجتنب  والهوى،  التع�سب  عن  البعد 
الأحكام امل�سبقة، وال�ستناد اإلى اأ�سول 

�سرعية اأو عقلية.

واأ���س��اف »كثري من اجل��دل يربز 
النقد  اأن  ���س��وى  ل�سيء  لي�ض  ويظهر 
كان �سببه اجلهل اأو الهوى والتع�سب، 
وحمرما  مقبول  نقدك  يكون  فلكي 
اأ�سول  على  مبنيا  يكون  اأن  من  لب��د 
اجلهل  ع��ن  ب��ع��ي��دة  �سحيحة  علمية 

والهوى«. 

نقد بليغ
ال�سكوت  ب���اأن  ي��وؤم��ن  ���س��امل  اآل  ول��ك��ن 
اإذا   « بليغة،  نقد  و�سيلة  اأحيانا  ميثل 
ك����ان ال��ن��ق��د ي�����س��ب��ب ف��ت��ن��ة اأو ي��ح��دث 
النقد  وت��رك  ال�سمت  فالتزام  منكرا، 
هو الأولى؛ لأنه لي�ض من احلكمة اأن 
والنا�ض  وي��ط��راأ،  م��ا يحدث  ك��ل  تنقد 
وتغا�سوا  كثرية  اأ�سياء  عن  �سكتوا  لو 
عن ق�سايا �سلبية ملاتت يف مهدها وملا 
حدث لها انت�سار. ول غرابة يف اأن من 
يريد اأن ين�سر فكرة ما، جنده يطلب 

من الآخرين النقد«.
و����س���دد اآل ����س���امل  ع��ل��ى ���س��رورة 
ال��ت��وا���س��ع واح�����رام الآخ���ري���ن اأث��ن��اء 

النقد، معلال ذلك باأن النقد ل يلقى 
اآذانا �ساغية اإذا �ساحبه ازدراء وتعال.
ي��ك��ون  اأن  امل��ح��ت��م��ل  وق�����ال »م����ن 
معك،   واخلطاأ  الآخرين  مع  ال�سواب 
اأن مت��ل��ك احل��ق��ي��ق��ة  ف���اأن���ت ل مي��ك��ن 
املطلقة دائما، فاإن كان لديك احلق يف 
بع�ض الق�سايا ل يعني ذلك امتالكك 
ُيقبل  ل��ن  واحل���ق  املطلقة.  للحقيقة 
وازدراء  ب��ت��ع��ال  م�����س��ح��وب��ا  ك����ان  اإذا 
ل���الآخ���ري���ن، ف��ال��ك��ل ي��ظ��ن اأن����ه ميلك 

احلقيقة« 
طالب  م�ساعد،  اآل  ب��در  وحت��دث 
ال�ستجابة  عن  العربية،  اللغة  بق�سم 
ف��اأ���س��ار  ال��ن��ق��د،  امل��ت��وق��ع��ة م��ن متلقي 
يتقبلون  ل  النا�ض  من  كثريا  اأن  اإل��ى 
النقد اعتقادا منهم اأن ما مت تقدميه 
اإليهم من مالحظات يجانب ال�سواب 
اأخ���رى،  اأه���داف���ا  ط��ي��ات��ه  يف  يحمل  اأو 
نا�سحا الناقدين وامل�سلحني بال�سرب 
الطرف  وغ�ض  بحكمة  الن�سح  وب��ذل 
اأن ي�سدر من متلقيه من  عما ميكن 
عدم تقبل، »لذلك عليك فقط تقدمي 

النقد البناء الهادف وترك اخليار ملن 
اأهديت اإليه نقدك وت�سويبك«.

وف����رق ط���الل اآل ه�����ادي، ط��ال��ب 
ال��ن��ق��د  ب���ني  الأع�����م�����ال،  اإدارة  ب��ق�����س��م 
يعني  الأول  اأن  اإلى  م�سريا  والنتقاد، 
امل�ساعدة،  بهدف  والت�سويب  التوجيه 
بينما الثاين يعني ا�ستهداف ال�سلبيات 

واإحراج �ساحبها.

نصائح مهمة
وق����دم ن�����س��ائ��ح ع��ده��ا م��ه��م��ة يف ه��ذا 
لأخيك  نقدك  »ليكن  قائال  املو�سوع 
اأمام  اأي بينك وبينه ول تنقده  بينيا، 
الآخرين، فحتى لو كان نقدك هادفا 
ال��ن��ق��د يف  اأن  اإل  وه��ادئ��ا وم��و���س��وع��ي��ا 
لهم  الآخرين ممن ل عالقة  ح�سور 
اإلى  الآخ��ر  الطرف  يدفع  بالأمر، قد 
الت�سّبث براأيه، اأو الدفاع عن نف�سه ول 
نقول عن خطئه«، م�ستندا اإلى مقولة 
ال�سالح،  ال�سلف  بع�ض  ع��ن  م��اأث��ورة 
اأخ��اه �سّرا فقد زانه  َم��ْن وعظ  وهي » 

وَمْن وعظه عالنية فقد �سانه«.

النقد،   يف  الإن�ساف  اأهمية  وعن 
قال اآل هادي »  النقد هو حالة تقومي 
امل�ستقيم،  بالق�سطا�ض  وزن  حالة   ..
وك��ل��م��ا ك��ن��ت دق��ي��ق��ا يف ن��ق��دك اأي من 
ول  تع�سب  انحياز ول  ول  ج��ور  دون 
اإف������راط وت���ف���ري���ط، ك��ن��ت اأق�����رب اإل���ى 
العدل والإن�ساف، وبالتايل اأقرب اإلى 
ال��ت��ق��وى. ق��ل يف م��ن��ق��ودك م��ا ل��ه وما 
عليه .. قل ما تراه فيه بحق ول تتعد 
ذلك، ف� » من بالغ يف اخل�سومة اأثم «.
وم������ن الأ�����س����ال����ي����ب امل���ح���ب���ب���ة يف 
ه����ادي، اجلمع  وال���ك���الم لآل  ال��ن��ق��د، 
وذل��ك  والإي��ج��اب��ي��ات،  ال�سلبيات  ب��ني 
من خالل البدء بال�سفات الإيجابية 
والإ�سادة بها لتكون مدخال يوؤدي اإلى 

تقبل ال�سلبيات التي �سوف تتبعها.
وتابع » اإذا ما احرمت اإيجابيات 
ومل  ل��ه،  وحفظتها  املنقود  ال�سخ�ض 
اأو  ذن��ب  مل��ج��رد  ت�����س��ادره��ا  اأو  تن�سفها 
���س��وف تفتح  ، ف��اإن��ك  اإ����س���اءة  اأو  خ��ط��اأ 
اأبواب ال�ستماع اإلى ما تقول، وبذلك 
ت��ك��ون ق��د حققت ه��دف��ك م��ن النقد، 

حوارات شبابية

طالب يصفون النقد بالهدية
ويتعمقون في شرح ضوابطه 

وه���و اإي�����س��ال ر���س��ال��ة ل��ل��م��ن��ق��ود حتى 
ي�����س��وب خ���ط���اأه، ك��م��ا اأن����ك مل جت��رح 
وقد  م�ساعره.  تخد�ض  ومل  اإح�سا�سه 
دع���ا ال���ق���راآن امل�����س��ل��م��ني اإل����ى اح���رام 
اإيجابيات النا�ض يف قوله تعالى  »ول 

تبخ�سوا النا�ض اأ�سياءهم«.
اأم����ور  اإل����ى    وت���ط���رق اآل ه����ادي 
للدفاع  فر�سة  املنقود  اإع��ط��اء  منها: 
ع���ن ن��ف�����س��ه، وال����س���ت���م���اع اإل���ي���ه قبل 
النقدية،  الر�سالة  وو���س��وح  احل��ك��م،  
اخل��ط��اأ،  ح�ساب  على  املجاملة  وع���دم 

وجتنب الكيل مبكيالني.

الكيل بمكيالين
وردا على �سوؤال عن املق�سود من وراء 
»اإن  ه��ادي  اآل  قال  »الكيل مبكيالني«، 
اأن ل  والن�ساف  العدل  من مقت�سى 
تكون ازدواجيا يف نقدك فاإذا انتقدت 
�سكّت عن  وك��ن��ت  م��ا،  اأم���ر  �سديقا يف 
تنقده  اأن  ي��ن��ب��غ��ي  ك���ان  اآخ����ر  ���س��دي��ق 
ل��ل�����ش��يء ذات�����ه، ف���اأن���ت ن��اق��د ظ���امل اأو 
يرى  لأن��ه  للمنقود،  بالن�سبة  منحاز 
اأنك تكيل مبكيالني، تنتقده اإذا �سدر 
وع��ن��دم��ا ي�سدر اخلطاأ  م��ن��ه،  اخل��ط��اأ 
تغ�ض  ف��اإن��ك  اآخ���ر  �سديق  م��ن  نف�سه 
له.  جماملة  اأو  حماباة  عنه  الطرف 
اأن��ك تنقد  وق��د تكون الزدواج��ي��ة يف 
ول��دي��ك  ع��م��ال  اأو  خ��ل��ق��ا  اأو  خ�����س��ل��ة 
اأن يكون  اأن تتوقع  مثله، وهنا عليك 
ال���رد م��ن امل��ن��ق��ود قا�سيا. ي��ق��ول اأح��د 

ال�سعراء:

ها الرجُل املعّلُم غريه يا اأ يُّ
هاّل لنف�ِسَك كان ذا التعليُم«

وم�������ن م���������س����اوئ ه�������ذه احل����ال����ة 
بنقدك  ي�����س��ت��خ��ف  ���س��وف  امل��ن��ق��ود  اأن 

ويعتربه جتنيا وانحيازا«.
 واأ�����س����اف »وم�����ن اأ����س�������ض ال��ن��ق��د 
اأي�����س��ا: ال���ت���درج ف��ي��ه، وع����دم ال��ع��ودة 
املليء  اأو  الأ�سود  ما�سيه  اإلى  باملنقود 
الأخ���ط���اء،  ت�سيد  وع����دم  ب��ال��ع��رثات، 

وتقدمي احللول بحكمة«.
واختتم قائال »انقد اجلديد ودع 
والنقد  واملكانة،  املوقع  وراع  القدمي، 

هدية فاعرف كيف تقدمها«.

آل فايع: النقد اإليجابي ال يعني الثناء والمدح بل هو تقويم منضبط
آل سالم: هناك مواقف يكون السكوت فيها أبلغ من النقد 

آل مساعد: على الناقد أن يتحلى بالصبر ويقدم مالحظاته بحكمة  
آل هادي: احترموا اإليجابيات.. وال تبخسوا الناس أشياءهم
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إعالن

www.kku.edu.sa

عمادة شؤون الطالب

تدعو عمادة شؤون الطالب طالبها
( دكتوراه ، ماجستير ، بكالوريس ، دبلوم ، موازي ، تجسير ، إنتساب )

 للمشاركة في
المؤتمر العلمي الخامس لطالب و طالبات التعليم العالي

بمدينة الرياض

جوائز قيمة للفائزين
(إبتعاث-دورات تدريبية داخلية وخارجية – حضور مؤتمرات-جوائز نقدية وعينية )

المركز
ا�ول

الثـانـــــي
الثــالـــث
الــرابـــــع
الخامس

بقية المراكز

المكافآت المالية (لكل من الطالب و المشرف على حده)
١٠٠٠٠ ريال +درع معالي المدير للتميز 
٨٠٠٠ ريال +درع معالي المدير للتميز
٦٠٠٠ ريال +درع معالي المدير للتميز 
٤٠٠٠ ريال +درع معالي المدير للتميز
٢٠٠٠ ريال +درع معالي المدير للتميز
١٠٠٠ ريال +درع معالي المدير للتميز 

آخر موعد لرفع ا�بحاث وا�عمال الفنية
آخر موعد لرفع االبتكارات وريادة ا�عمال

موعد انعقاد المؤتمر بمدينة الرياض 

١٤٣٥/٣/١٥هـ
 ١٤٣٥/٥/٥هـ
١٤٣٥/٦/٢٨هـ

محاور المؤتمر:

المحور الخامس: ا�لقاء العربي.
المحور السادس: المسابقات الفنية،

وتتضمن عدة فروع:
- الرسم التشكيلي  
- التصوير التشكيلي

- الرسم الكاريكاتوري
- الخط العربي

- التصوير الضوئي  

المحور ا�ول: االبتكارات وريادة ا�عمال ( محور رئيس).
المحور الثاني: ا�بحاث العلمية وتشمل ثالثة فروع:

  - العلوم ا²نسانية واالجتماعية. 
 - العلوم ا�ساسية والهندسية. 

 - العلوم الصحية. 
المحور الثالث: ا�فالم الوثائقية. 

المحور الرابع: الخدمة المجتمعية. 

محاور المؤتمر:

مواعيد مهمة:

www.kku-act.net  لمزيد من التفاصيل ولمتابعة الجديد الرجوع إلى موقع ا�نشطة الطالبية <
> لمزيد من المعلومات مراجعة رائد النشاط بالكلية.

> سيكون هناك ملتقى تحضيري  داخل الجامعة سيتم ا�عالن عنه الحقا. 

با�ضافة للعديد من الجوائز المالية والعينية للطالب والمشرفين المرشحين للمؤتمر
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استشارات

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.

الغياب عن 25% من المحاضرات
يسبب الحرمان

ن�سبة  متابعة  الطلبة،  اأنه على  باجلامعة،  والت�سجيل  القبول  اأك��دت عمادة 
غيابهم يف املواد امل�سجلة لهم ب�سكل اأ�سبوعي، مو�سحة اأنه �سيظهر اإنذار اأول 
عند بلوغ ن�سبة الغياب 10%، واإن��ذار ثان اإذا بلغت ن�سبة الغياب 20%، وعند 

و�سول الغياب اإلى ن�سبة 25% �سيكون الطالب وقتها حمروما.
وي��ث��ب��ت احل���رم���ان ع��ل��ى ال��ط��ل��ب��ة ال���ذي���ن جت�����اوزت ن�����س��ب��ة غ��ي��اب��ه��م يف 
مواد  اختبارات  اأ�سبوع  ي�سبق  ال��ذي  الأ�سبوع  منت�سف  يف   %25 املحا�سرات 

الإعداد العام.

استشارة طالبية

الطبخ والتدخين وأخطار أخرى
تهدد الحامل والجنين 

ب��ال��رغ��م م��ن ب��ل��وغ متو�سط ال��ع��م��ر امل���اأم���ول ب��ني ن�����س��اء معظم ب��ل��دان 
العامل معدلت تتجاوز معدلت الرجال، فاإن هناك عددا من العوامل 
على  وخيمة  م��وؤث��رات  جمتمعة  ت�سكل  ال��ت��ي  والجتماعية  ال�سحية 

�سحة املراأة، وتتمثل يف:
يت�سبب يف  تقليدية،  اأو مواقد  ن��ريان مك�سوفة  اأم��ام  الطبخ  �لطبخ: 
داخل  من  املنبعث  الدخان  وي��وؤدي  امللّوثات.  ملئات  اليومي  ال�ستن�ساق 
املزمن،  الن�سدادي  الرئة  ب�سبب مر�ض  �سنويا  الن�ساء  وفاة  املباين يف 
كما يت�سبب تعر�ض اجلنني لتلك امللوثات ال�سارة، اأثناء فرة احلمل 

يف انخفا�ض وزنه عند امليالد، بل وحتى يف وفاته.
�حلمل و�لوالدة: قد تت�سبب امل�ساعفات التي ميكن توقيها، والتي 
حت��دث اأثناء ف��رة احلمل وخ��الل ال���ولدة، يف وف��اة الأم اأو الطفل اأو 

الثنني معا.
الن�ساء  بني  التدخني  معدلت  اأن  اإل��ى  التقديرات  ت�سري  �لتدخني: 
10%، واأن حمالت الت�سويق ال�سارية التي ا�ستهدفت الن�ساء يف الآونة 
الأخرية اأدت اإلى ارتفاع �سريع يف ن�سبة التدخني بني الفتيات، والن�ساء 

اأكرث عر�سة من الرجال للعودة اإلى التعاطي ح�سب نظريات طبية.
تفوق  بن�سبة  الب�سر  و�سعف  للعمى  الن�ساء  تعر�ض  خطر  �لعمى: 

تعر�ض الرجال لتلك املخاطر.
زو�ج �لقا�شر�ت: تواجه نحو 14 مليون مراهقة جتربة الأمومة كل 
عام، وتتزوج 100 مليون طفلة قبل بلوغها �سن الثامنة ع�سرة. وكثريا 
ما تفتقر الزوجات من �سغار الفتيات اإلى دراية كافية باأنواع العدوى 

املنقولة لهن.
�لعنف: تبني الدرا�سات اأن خم�ض الن�ساء يبّلغن عن تعّر�سهن لعنف 
اأو جن�سي  وعنف ج�سدي  ع�سرة،  اخلام�سة  �سن  بلوغهن  قبل  ج�سدي 

بعد زواجهن.
الأو����ش���اط  جميع  يف  ال��ن�����ش��اء  م��ع��ام��ل��ة  اإ����ش���اءة  اإن  �ملعاملة:  �إ���ش��اءة 

الجتماعية والقت�سادية، يخلف اآثارا وخيمة على �سحتهن.
العامل  يف  الأي���دز  بفريو�ض  امل�سابات  الن�ساء  متثل  �ملناعة:  نق�ص 
اأكرث من الرجال، و�سجل ارتفاع يف اأعداد الن�ساء الالئي يحملن ذلك 

الفريو�ض.
يف  احل�����س��رات  وم��ب��ي��دات  النامو�سيات  ت�سهم  �حل�شرية:  �ملبيد�ت 

اإ�سابة الن�ساء واأطفالهن باملالريا.

 استشارة صحية

ال�سهم.  قيمة  يف  الأج���ل  طويلة  زي����ادات  على  مبنية  ا�ستثماراتك  خطة  اج��ع��ل 
وميكنك معرفة الأ�سهم اجليدة من خالل املالحظة الدقيقة لأ�سا�سيات ال�سركة، 

بالركيز على ثمانية معايري رئي�سية:
اأية  التي حتققها  الأرب��اح  ن�سبة  اإل��ى معرفة  اأن��ت بحاجة  �أرباح كل �شهم: 
�سركة ولت�سهيل املقارنة بني ال�سركات، فاإن الأرباح يتم تقديرها عامليا من 
خالل اأرباح كل �سهم، وتعد هذه الأرباح �سايف العائدات الكبرية بعد النفقات 

وال�سرائب والديون الثقيلة.
ن�شبة �شعر �ل�شهم للربح: العالقة بني ال�سعر احلايل والأرب��اح ال�سنوية 
اأرب��اح  ل�سراء  تدفعه  ما  مقدار  للربح  ال�سهم  �سعر  ن�سبة  وتو�سح  امل�سجلة، 
ال�سهم ممتازا.  اأ�سبح  ال�سهم للربح،  كل �سهم. وكلما انخف�ست ن�سبة �سعر 
ويعد املك�سب اأو ما ي�سمى بالربح، املتحكم يف اأ�سعار الأ�سهم وح�س�ض اأرباح 

املدفوعات.
بالنظر  امللكية  حقوق  عائد  يقوم  �الأ�شهم:  حملة  ملكية  حقوق  عائد 
اأرب��اح ال�سركة بتو�سيح ما حققته من الأرب��اح التي قام حاملو الأ�سهم  اإلى 
با�ستثمارها يف املا�سي. وتعد ن�سبة 15% فاأكرث من عائد حقوق ملكية حملة 
الأ�سهم جيدة بل ومده�سة وقائمة على ال�سناعة.ون�سبة عائد حقوق ملكية 
�سائبة،  نظر  وجهة  على  وللح�سول  الأف�سل.  الختيار  هو  الأ�سهم  حملة 

انظر اإلى اجتاهات ثالث �سنوات اأو اأكرث.
مالية  ورق��ة  ح�سا�سية  درج��ة  مقيا�ض  يعد  �ل�شهم:  �شعر  تقلب  مقيا�ص 
فاإذا  ككل.  املالية  الأوراق  ل�ش�ق  ال�شهم  �شعر  تقلب  لرتباط  معيار  مبنزلة 

يرتفع وينخف�ض  ال�سهم  اأن  يعني  ه��ذا  ف��اإن  واح��د،  اإل��ى  ال�سهم  �سعر  و�سل 
لأكرث  ال�سهم  �سعر  تخطي  وي�سري  ككل.  ال�سوق  مثل  املكان  نف�ض  يف  متاما 
وي�سري  ال�سوق ككل.  اأك��رث من  وينخف�ض  يرتفع  ال�سهم  اأن  اإل��ى  واح��د  من 
اأق��ل من  ارت��ف��اع ال�سهم  اأن  اإل��ى  اأق��ل من واح��د،  اإل��ى  انخفا�ض �سعر ال�سهم 
ال�سوق ككل. ومن الأف�سل جتنب الأ�سهم التي يتخطى �سعرها واحدا، لأن 

هذه الأ�سهم اأكرث تقلبا وخطورة.
ومبيعات  اأرب���اح  ت��واري��خ  تك�سف  �شنو�ت:  خم�ص  ومبيعات  �أرب��اح  تاريخ 
تود  بالتاأكيد  �سهم،  اأي  �سراء  تريد  اأم��ر خمتلف. فحني  �سنوات عن  خم�ض 
اأن ترى ارتفاع ن�سبة املبيعات والأرباح معا، مع ارتفاع الأرباح بن�سبة اأ�سرع. 
اأكرث قدرة على خف�ض  اأن ال�سركة  ويو�سح تخطي الأرب��اح للمبيعات دائما 

تكاليفها وعلى تو�سيع �سوقها.
حجم �ل�شركة: اإذا كنت تبحث عن تقدير عال يف قيم الأ�سهم على مدار 
يكون  اأ�سغر حيث  �سركات  اأنك تبحث عن  يعني  ب�سفة عامة، فهذا  الوقت 
املوؤ�س�سة. وتتميز  الكبرية  ال�سركات  اأكرث من  اأف�سل  اإمكانية يف منو  لديها 

اأكرب واأقدم ال�سركات باأنها اأقل ن�ساطا واأكرث بطاأ نظرا للروتني.
قوة �ل�شناعة �لن�شبية: من الوا�سح اأنك ترغب يف اإلقاء نظرة على 
ال�سركات  اأعلى 25% من  الأق��ل من  التي ميكن ت�سنيفها على  ال�سركات 
الن�سبية  ال�سناعة  ق��وة  ع��ن  معلومات  جت��د  اأن  وميكنك  �سناعتها.  يف 
اأ�سخا�ض  بو�سعها  يقوم  ل  مم��ت��ازة  اإ���س��دارات  يف  م��وج��ودة  حتليالت  يف 

يحاولون بيع الأ�سهم.

استشارة مالية

ثمانية معايير لمعرفة )األسهم( الجيدة

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

القائد السابق للنصر والمنتخب السعودي
في أول حوار مع صحيفة أكاديمية
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رياضة

نايف األحمري وسلمان العلي

لنادي  ال�سابق  القائد  »اآف��اق«  ا�ست�سافت 
القدم،  لكرة  ال�سعودي  واملنتخب  الن�سر 
امل��ح��ل��ل ال���ري���ا����س���ي م���اج���د ع����ب����داهلل، يف 
اأم����ور ع��دة  م�ساحة حت���دث خ��الل��ه��ا ع��ن 

تهم كرة القدم ال�سعودية.
املعهودتني،  و�سراحته  وب�سفافيته 
حمل اأحد اأبرز الالعبني يف تاريخ الكرة 
الإعالم  والآ�سيوية،  والعربية  ال�سعودية 
الريا�سي، اجلزء الأكرب يف ت�ساعد حدة 
التع�سب و�سط ال�سارع الريا�سي، مفندا 
الأ�سباب التي اأدت اإلى عودة فريق الن�سر 
لواجهة امل�سهد من جديد، موؤكدا اأنه مل 
ول��ن يفكر يف اأن ي��ك��ون م��درب��ا ي��وم��ا ما، 

بينما يرى نف�سه يف اأمكان اأخرى.
اأ���س��ي��اء ك��ث��رية ت��ط��رق اإل��ي��ه��ا ماجد 
���س��ح��ي��ف��ة  م����ع  ح������وار  اأول  يف  ع����ب����داهلل 

اأكادميية.

مب  حتب �أن تقدم نف�شك؟ 
م���اج���د اأح���م���د ع����ب����داهلل، لع����ب ت�����س��رف 
باللعب لنادي الن�سر واملنتخب ال�سعودي 
خالل فرة اجتهد فيها من اأجل تقدمي 
اأن  اأح���ب  ن��ادي��ه وامل��ن��ت��خ��ب، ول  م��ا يفيد 

اأقدم نف�سي باأنني جنم اأو ما �سابه ذلك.

ماجد �لتاريخ و�الأرقام 
و�الإجناز�ت، من له �لف�شل

يف بزوغ جنمك؟
الف�سل هلل اأول، وهناك مدربون ا�ستفدت 
اإ���س��اف��ة  ال���زم���الء،  بع�ض  وك��ذل��ك  منهم 
اأج��ل تطوير  اأنني عملت بجهد من  اإل��ى 
نف�سي، ما جعلني ا�ستمر ل�سنوات طويلة 
يف املالعب، وهذا من ف�سل اهلل �سبحانه 

وتعالى.

�أهم �الإجناز�ت و�أق�شى �نك�شار
مر به ماجد عبد�هلل؟

اأو  الن�سر  ن��ادي  اأي بطولة حققتها مع   
وم�سدر  اإجن��ازا  متثل  الوطني،  املنتخب 
على  واجهتني  اإخفاقات  واأي  يل،  �سعادة 
يل  متثل  املنتخب،  اأو  ال��ف��ري��ق  م�ستوى 
اأ�سرت بي،  اأكرث مما  اأفادتني  انك�سارات، 
الأف�سل،  عن  البحث  منها  تعلمت  حيث 
التعوي�ض  وكيفية  الأخ��ط��اء،  وت�سحيح 

بالأف�سل.
 

هل ترى �أن �الإعالم �ل�شعودي 
�شريك يف جناح �لكرة �ل�شعودية؟

ت��اأث��ريا  ل��الإع��الم  اأن  اأرى  ب�����س��راح��ة، ل   
اأب��داً، بل اأعتقد اأن كل  تاأثرياته  اإيجابيا 
�سلبية وبدرجة كبرية، فن�سبة كبرية من 
الإعالم الريا�سي يف اململكة ت�سل اإلى ما 
واإع��الم  متع�سب،  اإع���الم   ،%80 ع��ن  يقل 

م�سجعني واأندية.
فكل من يكتب مقال اأو خربا، ت�ستم 
ي�����س��ب يف م�سلحة  رائ���ح���ة غ��ر���ض  ف��ي��ه 
املحرر  اأو  الكاتب  ي�سجعه  ال��ذي  ال��ن��ادي 
ال�سحفي، ونادرا ما تقف على كتابات من 
اأجل تطوير الكرة وم�سلحتها، ومن هنا 

ينبع التق�سري.

ماجد عبداهلل: لن أطرق باب التدريب..
واإلعالم سبب استشراء التعصب واألحقاد

في الوسط الرياضي
كيف تنظر لت�شدر �لن�شر

للم�شهد �لريا�شي خالل �ملو�شم 
�حلايل حتى �الآن؟ 

ف��ري��ق ال��ن�����س��ر م��وج��ود وم��ن��اف�����ض دائ���م، 
ع��ل��ى  جت������ربه  ب����ظ����روف  مي����ر  ن������اد  واأي 
املو�سم احلايل، اختلف حال   الغياب، ويف 
الن�سر لالأف�سل نظرا لمتالكه لعبني 

جيدين، وبدلء ناجحني.
عمل  ال��ن��ادي،  اإدارة  جمل�ض  اأن  كما 
على تطوير اأدائه للو�سول بالفريق اإلى 
جتاربها  خالل  من  الرائع  امل�ستوى  هذا 
جديدة،  اإدارة  ف��اأي  املا�سية.  املوا�سم  يف 
ب��ع��وائ��ق مل تكن  ب��داي��ات��ه��ا  ت�����س��ط��دم يف 
تتوقعها، ثم تنه�ض بقوة، وهذا ما حدث 
التي  ت��رك��ي  ب��ن  في�سل  الأم���ري  اإدارة  يف 
العوائق وع��ادت  ه��ذه  جنحت يف معاجلة 
جديد،  م��ن  ال��ق��وي��ة  للمناف�سة  بالن�سر 
امللعب  داخ��ل  �سيا�ستها  اإل��ى جناح  اإ�سافة 
مع الالعبني والأجهزة الفنية، وخارجه 
الأخرى  النواحي  التعامل مع  من حيث 

واإطالق ت�ساريح عقالنية ومتزنة.
دور  ن��غ��ف��ل  ل  اأن  اأي�������س���ا  وي���ج���ب 

الخبرة والقراءة 
الجيدة لألحداث.. 

مفتاحا عيد لقيادة 
اتحاد الكرة بنجاح
سبب عودة النصر 
للواجهة.. تشبع 
اإلدارة بالخبرات 

والالعبين الجيدين
على وزارة التعليم 

العالي أن تغير 
واقعنا الحالي 
بمحاضرات عن 

الرياضة ودورها

واإ�سرارهم  واجل��دد،  القدامى  الالعبني 
وظه�ر  م�شرفة،  م�شت�يات  تقدمي  على 
ا�ستمر  م��ا  وم��ت��ى  امل��و���س��م.  ه���ذا  خمتلف 
ه����ذا، ف����اإن ال��ن�����س��ر ���س��ي��ك��ون يف امل��ق��دم��ة 

وي�ستعيد توهج عالقته بالبطولت.

�بتعدت فرتة عن �الإعالم
ثم عدت للو�جهة جمدد�،

ما �ل�شبب؟ 
 اأن��ا ل�ست رجل اإع��الم، ول اأح��ب الإع��الم 
اأن��ا حملل  للمباريات. وحقيقة  اأب��دا، بل 
ول  ب��الإع��الم  جيدة  عالقة  ل��دي  لي�ست 
اأحب  الظهور فيه اإل من خالل عملي يف 
يكاد  فيه  التحليلي، ووجودي  ال�ستوديو 

يكون معدوما.

هل يزعجك �الإعالم
وما ُيتداول يف الأو�ضاط الريا�ضة 

عن ماجد عبد�هلل؟ 
الإعالم مل يزعجني واأنا لعب، فكيف له 
لعب  اعتزلت  اأن  بعد  حاليا  يزعجني  اأن 
كرة القدم، وذلك ل�سبب ب�سيط وهو اأنني 

اأع����رف اإم��ك��ان��ي��ات واأه�����داف م��ن يكتبون 
عني اأ�سياًء يف غري حملها.

بر�أيك من هو
�أ�شطورة �لبالد ريا�شيا؟

نف�سه  ي�����س��ف  اأن  ���س��خ�����ض  اأي  ح���ق  م���ن   
ب���الأ����س���ط���ورة، وم����ن ح���ق الآخ����ري����ن اأن 
اأن��ا  لكن  الأ���س��ط��ورة،  لقب  عليه  يطلقوا 
عمل  لع��ب  فقط،  عبداهلل  اأحمد  ماجد 
خ����الل ف����رة ل��ع��ب��ه ع��ل��ى ت���ق���دمي نف�سه 

بال�سورة التي يراها منا�سبة. 

معظم �لالعبني �ملعتزلني ينق�شمون 
بني �لعمل يف �الإد�رة و�لتدريب. 

فاأين موقع ماجد عبد�هلل؟  
اأما  املباريات،  اإل يف حتليل  اأعمل  حاليا ل 
علم  يف  ي����زال  ل  ف��ه��ذا  الإدارة،  يف  ع��م��ل��ي 
الغيب، وكل �سي يبدو ممكنا، لكن بالن�سبة 

للتدريب، فلم ولن اأفكر فيه اإطالقا.

بعد رحيل �لرمز �الأمري 
عبد�لرحمن بن �شعود، هل جنح 

غريه يف قيادة �لن�شر كما يجب؟ 
رحيل  بعد  الن�سر  اإدارة  يف  اأت��ى  م��ن  ك��ل 
الأم�����ري ع��ب��دال��رح��م��ن ب���ن ���س��ع��ود، ك��ان 
همهم اإعادة النادي ب�سفة عامة والفريق 
ال����ك����روي ع��ل��ى وج����ه اخل�������س���و����ض، اإل���ى 
ح�سب  على  عمل  منهم  وك��ل  ال��واج��ه��ة، 
ول  املتاحة،  والإمكانات  وخربته  نظرته 
اأحد منهم كان ي�سبه الآخ��ر،  ومن جنح 
يتفقون على خدمة  اأخفق فجميعهم  اأو 

النادي واجتهدوا من اأجله.

كيف تنظر �إلى عمل �حتاد
�لقدم برئا�شة �أحمد عيد؟ 

اأح���م���د ع��ي��د لع����ب دويل ����س���اب���ق، وم��ن 
احل���را����ض امل��م��ي��زي��ن ال���ذي���ن م����روا على 
رئي�سا  يكون  اأن  وي�ستحق  اململكة،  تاريخ 
ملا ميلكه  القدم  لكرة  ال�سعودي  لالحتاد 
من خلفية ريا�سية جميلة جدا، وخربة 
م��ي��دان��ي��ة وا���س��ع��ة. ك��م��ا اأن���ه رج���ل يجيد 
لكنه  الأح����داث وبع�ض اخل��ف��اي��ا،  ق���راءة 
ومن  يعمل،  اأن  اأج���ل  م��ن  ل��وق��ت  يحتاج 
اأن نحكم نحن على عمله، وخالل  اأج��ل 

امل���رح���ل���ة امل��ا���س��ي��ة، ك���ان���ت ه���ن���اك بع�ض 
اأن��ه  كما  تفوت عليه،  ق��د ل  امل��الح��ظ��ات، 
ال��رج��ل  ب��اع��ت��ب��اره  ع��ل��ى معاجلتها  ق����ادر 

املنا�سب يف املكان املنا�سب.

هدف اليز�ل عالقا يف ذهنك؟ 
اأعتز بجميع الأهداف التي �سجلتها، لكن 
تبقى الأهداف التي حتقق اإجنازا للنادي 
الأغ��ل��ى  ه��ي  ب��ط��ول��ة،  بجلب  املنتخب  اأو 
اأن�سى هديف يف  اإل��ى قلبي، ولن  والأق��رب 
ب�سنغافورة  اآ�سيا  كاأ�ض  نهائي  يف  ال�سني 

1984م.

كيف تنظر مل�شتقبل
�ملنتخب �لوطني؟

���س��ري��ح��ا  راأي������ا  اأع���ط���ي  اأن  اأ���س��ت��ط��ي��ع  ل 
ووا���س��ح��ا يف ه��ذه امل�����س��األ��ة، ف��اأن��ا ل اأعلم 
ك��ي��ف ُي�����دار امل��ن��ت��خ��ب وم����ا ه���ي اخل��ط��ط 
لكن  تطبيقها،  ي��ن��وي  ال��ت��ي  امل�ستقبلية 
اأمت��ن��ى اأن ي��ط��ور ال��الع��ب��ون م��ن اأدائ��ه��م 
وك��ذل��ك امل����درب، وامل��ن��ت��خ��ب ب��ح��اج��ة اإل��ى 
ب��رن��ام��ج ج��ي��د ي�����س��اع��د ال��الع��ب��ني على 
اأن  مقبول  يبدو  ول  لديهم،  م��ا  تقدمي 
اأ���س��ب��وع، ثم  اإع��دادي��ا مل��دة  اأق��ي��م مع�سكرا 
اأنتظر مناف�سة على بطولة، لأن لعبينا 
خم��ت��ل��ف��ون وي��ح��ت��اج��ون ل��وق��ت لربجمة 
ال��ت��م��اري��ن وال��ت��غ��ذي��ة وال���ن���وم، وم���ن ثم 

تقدمي ما ننتظره منهم.

ر�شالة للجهات �لتعليمية
يف �ململكة؟ 

ال��رب��ي��ة  وزارة  اإل�����ى  الأول�������ى  ر���س��ال��ت��ي 
والتعليم وهي اأن تكون ح�س�ض الريا�سة 
مغايرة ملا هي عليه، واأن ل تقت�سر فقط 
ع��ل��ى ال��ن�����ش��اط ال��ري��ا���ش��ي احل���رك���ي، بل 
يكون هناك جزء منها للتثقيف والتوعية 

بالريا�سية.
ال��ع��ايل  التعليم  ل�����وزارة  ور���س��ال��ت��ي 
حما�سرات  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن  يجب  ه��ي: 
ال��ري��ا���س��ة  اأن  اجل���دي���د،  ال��ن�����ضء  لتعليم 
واأن  للتع�سب،  ونبذ  واأخ���الق  وذوق  ف��ن 
ال��غ��ري،  امل��ن��اف�����ض ل يه�سم ح��ق  اح����رام 
فالربية، ميكن اأن تغري واقع الريا�سة 

املوجود حاليا.

وما ر�شالتك  لالإعالم �لريا�شي؟ 
الريا�سي  ل��الإع��الم  ب���اأن  م��وؤم��ن��ا  لزل���ت 
التع�سب  ا���س��ت�����س��راء  يف  الأك����رب  الن�سبة 
الو�سط  امل��وج��ود يف  وزرع احلقد  وال��غ��ل، 
ال���ري���ا����س���ي، ل����ذا اأط���ال���ب���ه ب����الت����زان يف 
والكتابة  الأق����الم  و�سبط  الآراء،  ط��رح 
مب��و���س��وع��ي��ة وق��ن��اع��ة ب��ع��ي��دا ع��ن امل��ي��ول 

حتى تتحقق امل�سلحة العامة.

 كلمة يف م�شاحة حرة؟
اأ����س���ك���رك���م ع��ل��ى ال���س��ت�����س��اف��ة، واأمت���ن���ى 
ال��ت��وف��ي��ق جل��م��ي��ع ط���الب ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 
اململكة والعاملني  خالد، بل وكافة طالب 
ال��ع��رب��ي والإ����س���الم���ي، واأمت��ن��ى اأن ن��رى 
من بني الطالب، جيال قادرا على اإعادة 
ال�سابق  توهجها  اإل���ى  ال�سعودية  ال��ك��رة 

الذي عرفت به.
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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

خالد العمري

بكلية  ال��ف��ي��زي��اء  ق�سم   رئي�ض  �سلط 
ال��ع��ل��وم، د. ع��ل��ي ال�����س��ل��م��ي، ال�����س��وء 
اأعمال  به من  يقوم  الق�سم وما  على 
ال��ط��الب وامل��ج��ت��م��ع، كا�سفا  خل��دم��ة 

عن تطلعاته امل�ستقبلية.

متى �أن�شئ ق�شم �لفيزياء؟
ي��ع��د ق�����س��م ال��ف��ي��زي��اء م���ن الأق�����س��ام 
الرئي�سية يف كلية العلوم، واأن�سئ مع 
افتتاح كلية الربية عام 1396، وهو 
كفاءات  بتاأهيل  املهتمة  الأق�سام  من 
متميزة علميا ومهنيا مع ت�سجيعهم 

على البحث العلمي.

كيف يو�كب �لق�شم �لتطور�ت
يف جمال �خت�شا�شه؟

ي��ع��د ال��ق�����س��م م���ن الأق�������س���ام ال���رائ���دة 
»ال����ن����ان����و« وامل����و�����س����الت  ت��ق��ن��ي��ة  يف 
ال��ف��ائ��ق��ة، وك���ذل���ك يف درا����س���ة امل����واد 
للطاقة،  وامل���وف���رة  ح��راري��ا  ال��ع��ازل��ة 
بللورية«  »ال��ن��ان��و  ج�سيمات  وت��اأث��ري 
ع��ل��ى اخل����وا�����ض ال�����س��وئ��ي��ة ل��ل��م��واد 
الأم����ورف����ي����ة، ودرا�����س����ات ع��ل��ى م���واد 
جديدة لأ�سباه املو�سالت امل�ستخدمة 
ال�سم�سية، وعمل  يف ت�سنيع اخلاليا 
م�������واد ج����دي����دة م����ن ال���ب���ول���ي���م���رات 

ل�ستخدامها يف ال�سناعة .

ما دور �لق�شم
يف خدمة �ملجتمع؟

ل���ق���د اأن�������س���اأ ال��ق�����س��م وح������دة الأم�����ن 
وال�����ش��الم��ة ل��ل���ق��اي��ة م���ن ال��ن�����ش��اط 
الإ�����س����ع����اع����ي وال�������ك�������وارث ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
املدين مبنطقة  الدفاع  بالتعاون مع 

م�ساريع  ب��اإج��راء  ي��ق��وم  كما  ع�سري. 
بحثية حتت اإ�سراف اجلامعة خلدمة 
البيئة يف منطقة ع�سري، منها درا�سة 
امل��وؤث��رة  والهند�سية  البيئية  الآث����ار 
به،  املحيطة  واملنطقة  اأبها  �سد  على 
وال�ستفادة  املخلفات  تدوير  واإع���ادة 

منها يف ت�سنيع مواد البناء.

هل يقيم �لق�شم دور�ت 
للر�غبني يف معرفة �لظو�هر 

�لفيزيائية و�ال�شتفادة منها يف 
حياتهم �لعامة؟

على  منها  دورات  الق�سم  اأق���ام  لقد 
دورة  احل�������س���ر،  ل  امل����ث����ال  ���س��ب��ي��ل 
اأم���ان���ة منطقة  مل��ن�����س��وب��ي  ت��دري��ب��ي��ة 
ع�����س��ري ب���ع���ن���وان ت��ق��ن��ي��ة اخ���ت���ب���ارات 
اجل�������ودة ال��ف��ن��ي��ة مل�������س���اري���ع ال��ب��ن��اء 
املبتكرين  رع��اي��ة  ودورة  وال���ط���رق، 
وامل���خ���رع���ني وم�����س��اع��دت��ه��م ع��ل��ى 

اجناز مبتكراتهم العلمية.

كما تقيم اجلمعية الفيزيائية، 
دورات للمعلمني والطالب.

هل من تعاون بني ق�شمكم 
و�أق�شام �لفيزياء

يف �جلامعات �الأخرى ؟
الأق�سام  م��ع  ت��ع��اون  ي��وج��د  بالطبع، 
الأخ�����رى  يف اجل��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة 
�سبيل  على  منها  اأي�����س��ا،  والأج��ن��ب��ي��ة 
امل����ث����ال، ت���ع���اون ب��ح��ث��ي ب���ني ال��ق�����س��م 
واأوروب����������ا  اأم����ري����ك����ا  وج����ام����ع����ات يف 
وال���ي���اب���ان، ح��ي��ث وف���د اإل����ى ال��ق�����س��م، 
اأ���س��ات��ذة زائ�����رون م��ن ت��ل��ك ال��ق��ارات 
وال���دول واأل��ق��وا حم��ا���س��رات علمية، 
م�سركة  بحثية  اأوراق  عمل  مت  كما 

مع اأع�ساء من الق�سم. 

كيف تقيمون م�شتوى
�لبحث �لعلمي يف �لق�شم؟

امل�����س��ت��وى اأك����رث م���ن ج��ي��د، ح��ي��ث مت 
ن�سر عدد 91 بحثا با�سم اجلامعة يف 
-1433 اجلامعي  للعام   ISI دوري���ات 

مدعومة  م�ساريع  توجد  كما   .1434
للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة  من 
وال���ت���ق���ن���ي���ة ب���ع���د حت��ك��ي��م��ه��ا دول���ي���ا، 
وكذلك م�ساريع مدعومة من وحدة 

البحث العلمي يف اجلامعة.

تطلعاتكم �مل�شتقبلية للتطوير؟ 
ناأمل ون�سعى اإلى اإن�ساء معمل لتقنية 
ال�سم�سية،  اخلاليا  وت�سنيع  النانو، 
حديثة  ب��ن��اء  م���واد  ت�سنيع  وك��ذل��ك 

موفرة للطاقة.
ك��م��ا ي���وج���د ب��ال��ق�����س��م ب��رن��ام��ج 
ل��ل��م��اج�����س��ت��ري، ون��ت��ط��ل��ع اإل������ى ف��ت��ح 

برنامج ملنح درجة الدكتوراه.

رئيس قسم الفيزياء بالجامعة
د. علي السلمي: نتطلع لتصنيع مواد بناء 

حديثة موفرة للطاقة

شاركنا المجتمع بوحدة الوقاية
من النشاط اإلشعاعي والكوارث البيئية
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أقسام

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

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

هل حقا ال تبالي؟!
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آفاق مصورة

حملة »ليكن همك سكر دمك«
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كليات

حوار: علي آل سعيد 

 9-7( الفرة  خالل  اجلامعة  ت�ست�سيف 
ج��م��اد ال���ث���اين، امل���واف���ق 7-9 اأب���ري���ل من 
التاأمني  موؤ�س�سات  موؤمتر  املقبل(   2014
العربية  امل��م��ل��ك��ة  يف  الك���ت���واري���ة  وامل��ه��ن 

ال�سعودية.
املوؤمتر  هذا  على  ال�سوء  ولت�سليط 
الأول من نوعه، ا�ست�سافت »اآفاق« رئي�ض 
اللجنة الإ�سرافية العليا للموؤمتر رئي�ض 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��م��ي��ة، ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
الإداري�������ة وامل��ال��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة، ال��دك��ت��ور 
الغامدي  �سيد  اآل  �سعيد  بن  عبدال�سالم 
الذي ك�سف خالل امل�ساحة التالية، منبع 
اأر���ض  على  واآل��ي��ة تطبيقه  امل��وؤمت��ر  فكرة 
ال���واق���ع وامل�����س��ارك��ني ف��ي��ه، وال��ن��ف��ع ال��ذي 
�سيعود على اململكة العربية ال�سعودية من 

تنظيم هذا املوؤمتر. 

من �أين نبعت فكرة موؤمتر �لتاأمني 
و�ملهن �الإكتو�رية، وما �الأ�شباب 

�لتي دعت �جلامعة لتنظيمه؟
ك���ن���ا يف ال��ك��ل��ي��ة ن��ف��ك��ر يف ع���ق���د م���وؤمت���ر 
و�سامل،  مهم  ح��ي��وي  م��و���س��وع  يف  علمي 
وق����د ط��رح��ن��ا اخ��ت��ي��ار م��و���س��وع امل��وؤمت��ر 
ل��الأع�����س��اء، اإل���ى ج��ان��ب م��ا ي��رب��و ع��ن 35 

مو�سوعا خمتلفا.
ويف النهاية مت تكوين جلنة لدرا�سة 
جميع املو�سوعات، ثم وقع الختيار على 
و�سموله  واأهميته  حليويته  املوؤمتر  ه��ذا 

معظم تخ�س�سات الكلية.
الكلية عملت  ثم كونت جلنة داخ��ل 
منذ بداية العام 1434/1433 با�سم  »جلنة 
التاأمني والعلوم الإكتوارية« حتولت بعد 

ذلك اإلى اللجنة العلمية للموؤمتر.
 وقد كان ال�سبب يف اختيار املو�سوع 
اململكة يف  �سهدتها  التي  الكبرية  الطفرة 
قطاع التاأمني، التي جعلت منه اأمرا �سبه 
اإل��زام��ي يف ال��ع��دي��د م��ن مناحي احل��ي��اة، 
التاأمني  ���س��رك��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  وتاأ�سي�ض 
وال��ط��ل��ب ال��ك��ب��ري ع��ل��ى امل��ه��ن الك��ت��واري��ة 

واخلرباء الكتواريني يف هذا املجال.

ما �الآثار �ملرتتبة
من عقد هذ� �ملوؤمتر يف �ململكة؟

امل��وؤمت��ر ه��و ت��ظ��اه��رة ثقافية وم���داولت 
م��ت��خ�����س�����س��ة ح�����ول م���و����س���وع ال���ت���اأم���ني 
وامل��ه��ن الك��ت��واري��ة، وه��ذا ي�سهم بالطبع 
ودرا�سته  امل��و���س��وع  ه��ذا  على  الركيز  يف 
التجربة  وتقييم  املختلفة،  جوانبه  م��ن 

ال�سعودية الفتية يف هذا املجال.
تو�سيات  هناك  �ستكون  النهاية  ويف 
ومهنيني  اأك��ادمي��ي��ني  خ���رباء  م��ن  علمية 
متنوعة،  وثقافية  علمية  خلفيات  ذوي 
نتمنى اأن ت�سهم يف تطوير هذا القطاع يف 

اململكة واإيجاد حلول مل�سكالته املختلفة.

كيف تقيم م�شتوى
�شركات �لتاأمني يف �ل�شعودية 

وتاأثريها على �القت�شاد �ملحلي؟
فيها  فتية،  زال��ت  م��ا  اململكة  يف  التجربة 

عميد كلية العلوم اإلدارية والمالية الدكتور عبدالسالم الغامدي: 

وظيفة »الخبير اإلكتواري« األولى
من بين 200 مهنة

ال��ع��دي��د م���ن ال���ت���ح���ولت، وه���ن���اك طلب 
التاأميني  القطاع  منتجات  على  متزايد 

من قبل الأفراد و املوؤ�س�سات ال�سركات.
�سواء  وال�����س��رك��ات  املوؤ�س�سات  وه���ذه 
املنتجات  ت��ل��ك  ت��ق��دمي  ب��ذات��ه��ا،  م��ار���س��ت 
اأم اأع������ادت اإن��ت��اج��ه��ا م���ع ���س��رك��ات ك��ربى 
متخ�س�سة يف هذا املجال، فهي بال �سك 
���س��ت��ب��ق��ى راف�����دا م��ه��م��ا ل��دع��م الق��ت�����س��اد 
املهمة عن  احل��اج��ة  ه��ذه  �سد  الوطني يف 
طريق اإيجاد وظائف وا�شتثمارات داخلية 

يف هذا املجال.

عو�مل �أ�شهمت يف زيادة �لطلب 
على �ملهن �الكتو�رية يف �لعامل؟

لعل هذه العوامل تكمن يف التطور الهائل 
يف �سناعة التاأمني والطلب املتزايد على 
املنتجات  ه��ذه  طبيعة  وت��ع��دد  منتجاته، 
اخل��ربات  يف  النق�ض  وك��ذل��ك  واأ�سكالها، 
ال��ك��م��ي��ة ال���ق���ادرة ع��ل��ى حت��وي��ل امل��خ��اط��ر 
اإل�����ى ك���م وت��ك��ل��ف��ة ب��ا���س��ت��خ��دام اأ���س��ال��ي��ب 
الكوادر  وقلة  دقيقة،  واإح�سائية  ريا�سية 
امل��ت��خ�����س�����س��ة ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا امل��وؤ���س�����س��ات 

الأكادميية يف هذا املجال.

»الكاريركا�ست«  موقع  خالل  ومن   
الذي يرتب اأف�سل 200 مهنة يف الوليات 
املتحدة الأمريكية وي�سنفها من الأف�سل 
اإل����ى الأ�����س����واأ، وج���دن���ا اأن م��ه��ن��ة اخل��ب��ري 
املهنة الأول��ى املطلوبة يف  الكتواري، هي 
ثالثا  ترتيبها  وج��اء   2013 و   2010 عامي 

يف 2011 وثانيا يف 2012.

كيف ترى �جتاه �جلامعات 
وخ�شو�شا جامعة �مللك خالد لفتح 

�أق�شام �أكادميية للتاأمني و�لعلوم 
�الإكتو�رية؟

امل��ج��ال على م�ستوى  ن��درة يف ه��ذا  هناك 
امللك  جامعة  ويف  ال�سعودية،  اجل��ام��ع��ات 
»ق�سم  التاأ�سي�ض  حتت  ق�سم  هناك  خالد 
اأق��ره  وق��د  الإك��ت��واري��ة«،  والعلوم  التاأمني 
اإدارة  اإل�����ى  رف���ع���ه  ومت  ال��ك��ل��ي��ة،  جم��ل�����ض 
اجلامعة، وهو الآن يف املراحل التاأ�سي�سية، 
حيث ت�ستكمل بع�ض الإج��راءات الالزمة 

لتاأ�سي�سه.

من �ل�شيوف �مل�شاركون يف �ملوؤمتر، 
وما مدى �إثر�ئهم للمو�شوع ؟

ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن امل��دع��وي��ن من 
اأ���س��ح��اب امل���ع���ايل وال�����س��ع��ادة م���ن داخ���ل 
اململكة ممن لهم ارتباط ب�شكل اأو باآخر 
مب��و���س��وع امل��وؤمت��ر، كما وج��ه��ت ال��دع��وة 
للعديد من املتخ�س�سني يف هذا املجال، 

من داخل اململكة وخارجها.
يزيد  م��ا  ا�ستقبال  مت  الآن  وح��ت��ى 
يف  ك��ام��ال  وبحثا  ملخ�سا  خم�سني  ع��ن 
حم���اور امل���وؤمت���ر ال�����س��ب��ع��ة، وه���ي اأب��ح��اث 
بالعربية والإجنليزية لأ�ساتذة جامعات 
وم��ت��خ�����س�����س��ني يف امل����ج����ال ال��ت��اأم��ي��ن��ي 
والإكتواري )رجال ون�ساء( وما زلنا كل 
اللجنة  و�ستحدد  امل��زي��د،  ن�ستقبل  ي��وم 
العلمية للموؤمتر يف وقت لحق الأبحاث 

املقبولة يف هذا املوؤمتر.

�أهد�ف تطمحون لتحقيقها
من خالل �ملوؤمتر؟

فعالية  امل���وؤمت���ر  ه���ذا  ي��ك��ون  اأن  ن��ت��م��ن��ى 
للواقع  م�سافة  وقيمة  مفيدة،  ثقافية 
الأك�����ادمي�����ي وامل���ه���ن���ي ل��ل��ت��اأم��ني وامل��ه��ن 
الك���ت���واري���ة يف ال�����س��ع��ودي��ة، ول��ع��ل اأه���م 
ال��دع��م وامل�ساندة  امل��وؤمت��ر،  اأه���داف ه��ذا 

ل��ل��ث��ورة ال��ك��ب��رية يف ق��ط��اع ال��ت��اأم��ني  يف 
امل��م��ل��ك��ة، وت��ق��ي��ي��م ال��ت��ج��رب��ة ال�����س��ع��ودي��ة 
امل��ج��ال،  ال��ط��اب��ع اخل���ا����ض يف ه����ذا  ذات 
هذا  يف  العلمي  البحث  اأدب��ي��ات  واإث����راء 
يف  وامل�ساندة  اململكة،  يف  اجلديد  املجال 
ال��ربام��ج الأك��ادمي��ي��ة يف جم��الت  اإن�ساء 
التاأمني والعلوم الإكتوارية يف اجلامعات 
واملوؤ�س�سات التعليمية ال�سعودية، وكذلك 
ال���س��ت��ف��ادة م��ن جت���ارب ال���دول ال��رائ��دة 
وخرباتها يف هذا املجال على امل�ستويني 

الأكادميي واملهني. 
وم���ن الأه�����داف اأي�����س��ا، اإب�����راز دور 
قطاع التاأمني يف التنمية القت�سادية يف 

اململكة العربية ال�سعودية. 

وماذ� عن تعاون �ل�شركات 
و�ملوؤ�ش�شات ذ�ت �لعالقة باملو�شوع؟

ه��ن��اك تطلع ك��ب��ري ل��ه��ذا امل���وؤمت���ر، وق��د 
ت��ل��ق��ي��ت ال���ع���دي���د م���ن الت�������س���الت عرب 
ب��ف��ك��رة ه��ذا  امل��خ��ت��ل��ف��ة، ت�سيد  ال��و���س��ائ��ل 
املوؤمتر، وتطلب احل�سور وامل�ساركة فيه.

وه��ن��اك جل��ن��ة ال��رع��اي��ة والإع����الم 
ل���ل���م���وؤمت���ر ب���رئ���ا����س���ة ال����دك����ت����ور ع��ام��ر 

ال�سركات  تلك  م��ع  تتوا�سل  احل�سيني 
لعمل اآلية تنفيذية مل�ساركتهم ورعايتهم 

لهذا املوؤمتر.

كيف تتم �إد�رة �ملوؤمتر
وما �للجان �مل�شكلة لذلك؟

الدقيق  الإ���س��راف  امل��وؤمت��ر حتت  يعمل 
كل  يتابع  ال��ذي  اجلامعة  مدير  ملعايل 
تطوراته اأول باأول، وهو امل�سرف العام 
ذل���ك، وكيل  امل��وؤمت��ر، وي��اأت��ي بعد  على 
ال��ع��ل��ي��ا والبحث  ل��ل��درا���س��ات  اجل��ام��ع��ة 
ال��ع��ل��م��ي، وه����و ن���ائ���ب امل�����س��رف ال���ع���ام، 
برئا�سة  العليا  الإ�سرافية  اللجنة  ث��م 
عميد الكلية، وت�سم روؤ�ساء ت�سع جلان 

فرعية هي:
عميد  ب��رئ��ا���س��ة  العلمية  اللجنة   •

الكلية.
والت�سجيل  امل���وؤمت���ر  م��ق��ر  جل��ن��ة   •
ب��رئ��ا���س��ة وك���ي���ل ال��ك��ل��ي��ة، ال��دك��ت��ور 

حممد بن على الغامدي.
• اللجنة التنظيمية برئا�سة عميد 
بن  مريع  الدكتور  الطالب،  �سوؤون 

�سعد اآل هبا�ض.
• جل���ن���ة ال����دع����م ال���ف���ن���ي ب��رئ��ا���س��ة 
الإدارة  ع��ل��ى  ال���ع���ام  امل�����س��رف  ن��ائ��ب 
الدكتور  املعلومات  لتقنية  العامة 

عبداملح�سن بن عيد القرين.
برئا�سة  العامة  ال��ع��الق��ات  جلنة   •
العامة  الإدارة  على  ال��ع��ام  امل�����س��رف 
للعالقات والإعالم، الدكتور حممد 

بن حامد البحريي.
برئا�سة  والإع���الم  الرعاية  جلنة   •
ال�ستثمار  اإدارة  على  العام  امل�سرف 
باجلامعة، الدكتور عامر بن حممد 

احل�سيني.
وكيل  برئا�سة  امل��ط��ب��وع��ات  جلنة   •
لل�سوؤون  والت�سجيل  القبول  عمادة 
�سعد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  الفنية، 

اآل فارح.
•  اللجنة املالية برئا�سة املدير العام 
لل�سوؤون الإدارية واملالية باجلامعة، 
الأ�ستاذ حممد بن فرحان اآل عبود.

عميدة  برئا�سة  الن�سائية  اللجنة   •
كلية املجتمع باأبها، الدكتورة منرية 

اأبو حمامة.
العليا،  الإ�سرافية  اللجنة  مقرر   •
ال��ن��دوات  مكتب  على  ال��ع��ام  امل�سرف 
ب���اجل���ام���ع���ة، ال���دك���ت���ور حم���م���د ب��ن 

يحيى �سفحي. 
ويف كل جلنة من هذه اللجان، عدد 
ولكل  ع��ن خم�سة،  يقل  الأع�����س��اء ل  م��ن 
جلنة مهام حمددة، وقد حاولنا التعاقد 
مبهام  تقوم  للموؤمتر  منظمة  �سركة  مع 
هناك  اأن  ف��وج��دن��ا  ال��ل��ج��ان،  ه���ذه  بع�ض 
مبالغة يف العرو�ض مقابل التنظيم ت�سل 

اإلى حوايل مليون ريال.
اللجان  ه���ذه  ت��ق��وم  اأن  ف�سلنا  ل���ذا 
باإدارة املوؤمتر كل فيما يخ�سه من مهام، 
التي  اجل��زئ��ي��ات  يف  التعاقد  يتم  اأن  على 
تقع خارج قدرة اجلامعة، على تنفيذ تلك 

املهام بكل مهنية.

آفاق الجامعة  |  العدد 97  |  4 صفر 1435  |  8 ديسمبر 2013



إعالن

التهور في قيادة سيارتك قد يؤدي بك )وبغيرك( إلى هذا المقعد...
فال تخاطر بحياتك وال تستخف بحياة اآلخرين

..وهل حقا ال تبالي؟!
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أساتذة

حوار: خالد العمري

ال��ع��ل��وم  بكلية  امل�����س��اع��د  الأ���س��ت��اذ  اأو����س���ح 
اأب��رز  اأن م��ن  اأب��وب��ك��ر م�سطفى  ال��دك��ت��ور 
ال�سلبيات التي لحظها يف طالب الكلية، 
ك���رثة ال��غ��ي��اب والع��ت��م��اد ع��ل��ى امل��ذك��رات 
ذاته  الوقت  يف  م�سريا  املراجع،  من  بدل 
اإل����ى اأن ل��دي��ه��م جت���اوب���ا م���ع الأ���س��ال��ي��ب 

الربوية احلديثة.
واأ���س��ار يف ح��وار م��ع »اآف����اق«  اإل��ى اأن 
لدى  الإجن��ل��ي��زي��ة  اللغة  م�ستوى  �سعف 
اإل��ى ت��دين حمتوى جودة  الطالب راج��ع 

مقرر هذه املادة. 

كيف تقّيم م�شتوى
�الأد�ء �لتعليمي يف �جلامعة ؟

لقد تطورت العملية التعليمية باجلامعة 
ت��ط���را م��ل��ح���ظ��ا  ب��ع��د ال���ت���زام اجل��ام��ع��ة 
ممثلة يف اإدارتها واأع�ساء هيئة التدري�ض 
ب��ال��ت��ط��ب��ي��ق امل�����س��ت��م��ر مل��ع��اي��ري ال��ت��ط��وي��ر 

الأكادميي واجلودة.

من خالل مقرر�ت كلية �لعلوم، هل 
ترى �أن �ملناهج �لتعليمية �حلالية 

مو�كبة ملتطلبات �لع�شر؟
جميعا  العلوم  كلية  مناهج  على  اطلعت 
اإيل  اأوك��ل��ت  كما  بع�سها،  بتدري�ض  وقمت 
مهام منها: الإ�سراف على وحدة التطوير 
اللجنة ذات  الأك��ادمي��ي واجل��ودة ورئا�سة 

ال�سلة بق�سم الكيمياء.
العلوم  بكلية  احل��ال��ي��ة  امل��ن��اه��ج  اإن   
املو�سوعات  تغطية  يف  ب�سموليتها  تتميز 
بالكم  تتميز  كما   ، ال�سلة  ذات  املتنوعة 

الهائل من اجلانب املعريف.
ت��ل��ك  ت���ل���ب���ي  امل����ق����اب����ل ل  ول����ك����ن يف 
احل��ايل  ال��ع��م��ل  ���س��وق  امل��ن��اه��ج متطلبات 
ال�سناعات  مثل  مبا�سرة  ب�سورة  باململكة 
ال���ب���رول���ي���ة ال���ت���ي ت��ت��م��ي��ز ب���ه���ا امل��م��ل��ك��ة 
ع���ن ب��اق��ي دول ال���ع���امل، ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى 
ال�سناعات الدوائية والأغذية التي حتتل 
امل��م��ل��ك��ة ب��ه��ا م��ك��ان��ا م��رم��وق��ا ���س��م��ن دول 

املنطقة.
التطوير  وكالة  �سيا�سات  اإط��ار  ويف 
واجلودة باجلامعة لقد بداأت كلية العلوم 

بالفعل يف ا�ستحداث مناهج جديدة تلبي 
متطلبات �سوق العمل، هذا بالإ�سافة اإلى 
ي�ستفيد  احل��ال��ي��ة حتى  امل��ن��اه��ج  حت��دي��ث 

منها الطالب احلاليون.
اإن املناهج  ال��ق��ول   وم���ن ه��ن��ا مي��ك��ن 
ومالئمة  متطورة  باجلامعة  التعليمية 
جهود  يف  وا�سح  وذل��ك  الع�سر،  ملتطلبات 

وكالة التطوير واجلودة.
 

هل من �شلبيات الحظتها
على �لطالب ؟

امللح�ظة  ال�شلبيات  اأخطر  عن  �شاأحتدث 
األ وه���ي ك��رثة  ال��ع��ل��وم  ع��ل��ى ط���الب كلية 
الغياب عن املحا�سرات والدرو�ض العملية، 
وه��ذا يعود يف راأي��ي اإل��ى �سكن الطالب يف 
عن  وال��ب��ع��ي��دة  املختلفة  وق��راه��م  مدنهم 

مقر اجلامعة الرئي�ض.
ال�سلبية الثانية هي اعتماد الطالب 
ع��ل��ى امل���ذك���رات ب���دل م���ن ال��ك��ت��ب امل��ق��ررة 
وامل������راج������ع، وه�������ذا وا�����س����ح يف ال���ت���زاح���م 
والك����ت����ظ����اظ غ����ري ال�����ع�����ادي يف حم���الت 
ت�سوير املذكرات، ويف املقابل نالحظ خلو 

مكتبات اجلامعة من الطالب.
 

ماذ� عن جتاوبهم مع �الأ�شاليب 
�لرتبوية �حلديثة؟

كانت ال�سورة ال�سائدة للعملية التعليمية 
ه��ي ال��رك��ي��ز ع��ل��ى ح��ف��ظ امل���ع���ارف وع��دم 
الك����������راث ب��ت��ط��ب��ي��ق ت���ل���ك امل�����ع�����ارف يف 
يف  حتدث  التي  امل�سكالت  وحل  املختربات 

احلياة العملية اليومية. 
رغم ذلك اأرى تقبل الطالب لتغيري 
حفظ  م��ن  اأي  التعليمية  ال�����س��ورة  ت��ل��ك 
بجانب  وتطبيقها  فهمها  اإل����ى  امل���ع���ارف 

امل��ه��ارات، وذل��ك  بقية  تنوع  احل��ر���ض على 
اأداء مهام  عند طلب الأ�ستاذ من الطالب 
حمددة بهدف تنمية عدد من املهارات مثل 
مع  والتوا�سل  والقيادة  امل�سوؤولية  حتمل 
الآخرين من طالب زمالء وجمتمع داخل 
على  الطالب  ولتحفيز  اجلامعة.  وخ��ارج 
ذل��ك ل بد من تخ�سي�ض درج��ات لتنمية 

تلك املهارات.

من و�قع خربتك �الأكادميية،
ما �أبرز �ملعوقات

�لتي يعاين منها �لطالب؟
توجد مقررات خا�سة مبتطلبات اجلامعة 
مقدرة  �ساعات  وت��اأخ��ذ  املناهج  يف  والكلية 

من اخلطط الأكادميية.
ف��م��ث��ال، ���س��اع��ات ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة 
لطالب بكالوريو�ض العلوم ت�سل اإلى ت�سع، 
اللغة  ذل��ك  نالحظ �سعف م�ستوى  وم��ع 
وهذا  الطالب،  لدى  العلمية  الإجنليزية 
معوق ناجت عن �سعف جودة حمتوى تلك 
املقررات التي يفر�ض اأن ت�سمم على نحو 

يخدم طالب كلية العلوم. 
وي���ظ���ه���ر ذل������ك ب���������س����ورة ج���ل���ي���ة يف 
الريا�سيات  مثل  امل��داخ��ل  م��ق��ررات  بقية 

والفيزياء والأحياء لطالب الكيمياء.
 

كيف تنظر جلامعة �مللك خالد 
و�شعيها يف حتقيق �لريادة؟

ل��ق��د ب�����داأت اجل��ام��ع��ة ب��ال��ف��ع��ل يف حتقيق 
البدء يف ر�سم اخلطة  ال��ري��ادة من خ��الل 
دورا مرموقا  ت�سمن  التي  ال�سراتيجية 
واأمت��ن��ى  وامل��ن��ط��ق��ة.  امل��م��ل��ك��ة  يف  للجامعة 
للجامعة  الذاتي  التقييم  مرحلة  تتم  اأن 
ب�����س��ورة ح��ي��ادي��ة و���س��ف��اف��ة ح��ت��ى ت�سمن 

اأولويات حت�سني فاعلة.

كلمة نختم بها �للقاء؟
ال��ه��ي��ئ��ة  ب��ت��ط��ب��ي��ق م��ع��اي��ري  اإن الل����ت����زام 
الأك��ادمي��ي  والعتماد  للتقومي  الوطنية 
ل�سمان  والأق�����س��ر  الأو���س��ح  ال�سبيل  ه��و 
ت��خ��ري��ج ط����الب ي�����س��ه��م��ون ب��ف��ع��ال��ي��ة يف 
جم�����الت ال��ع��م��ل وق����ي����ادة امل��ج��ت��م��ع كما 
م�سكالت  حل  يف  اجلامعة  اإ�سهام  ي�سمن 

املجتمع عرب البحث العلمي.

د. أبوبكر مصطفى:
كثرة الغياب واالعتماد على 

المذكرات.. أبرز سلبيات الطالب

حوار: خالد العمري

�سفت���ان  مره���ف«  �ساع���ري  وح����ض  عميق���ة  نحوي���ة  »فل�سف���ة 
تخت���زلن �سخ�سية ع�سو هيئة التدري����ض بكلية اللغة العربية 
الدكت���ور حمم���د العمري، وهو ما وقفت علي���ه »اآفاق« يف حوار 

عن ن�ساأته ورحلته العلمية،  وحا�سر الدرا�سة اجلامعية.

حياتك �لعلمية  يف �شطور؟
ول���دت يف قرية هي الأجمل بني قرى النما�ض )قرية اآل وليد 
التي فيها املتنزهات ال�سهرية( وكغريي من اأبناء القرى ع�ست 

حياة القرية بجميع تف�سيالتها ال�ساحرة الآ�سرة.
جمع���ت كغ���ريي ب���ني الدرا�سة يف مراح���ل التعلي���م العام 
الث���الث، وال�ستغ���ال برعي الأغنام وم�سارك���ة والدي يف زراعة 
الأر����ض، و�سقي احلق���ول، وحماية الزروع، وجن���ي الثمرة. ويف 
اأجواء القرية تعلمت التكاتف الجتماعي والت�سحية من اأجل 
م�سلح���ة اجلماع���ة، وتعمق���ت يف مع���اين الرجول���ة كم���ا يراها 
القروي���ون �س���كان اجلبال، م���ن اأنفة وعزة نف����ض واعتداد بقيم 

الكرم وال�سجاعة والن�سرة وغريها.

وماذ� بعد؟
العلم���ي  الق�س���م  م���ن  الثانوي���ة  املرحل���ة  م���ن  تخرج���ي  بع���د 
بتقدي���ر ممت���از التحق���ت بكلي���ة اللغ���ة العربي���ة بف���رع جامع���ة 
الإم���ام يف اأبه���ا. ويف اأثن���اء اأربع �سنوات م���ن الدرا�سة يف مرحلة 
البكالوريو����ض، اأكمل���ت »اأبها« ما بداأته متنزه���ات »اآل وليد« يف 
نق�ض عواطفي ال�ساعرية وروؤاي الفنية، حتى تخرجت حمققا 
املرك���ز الأول على م�ستوى فرع اجلامعة يف اأبها، وعينت معيدا 

بها عام 1419.
ث���م انتقل���ت اإل���ى اأم الق���رى واأم البل���دات مك���ة املكرم���ة، 
فق�سي���ت به���ا ع�سر �سنوات، من 1422 اإل���ى 1431 وح�سلت على 

درجتي املاج�ستري والدكتوراه هناك.

هل من �شعوبات و�جهتك �أثناء هذه �لرحلة؟ 
ال�س���رب  بخم����ض:  ال�ستعان���ة  م���ع  الإط���الق  عل���ى  �سع���ب  ل 

وال�سالة وال�سمت وبر الوالدين و�سدق التوكل.

�أهم �ملو�شوعات �لبحثية �لتي تهتم بها؟
اأن���ا مهتم ب�اأ�س���ول النحو، والتفكري النح���وي،  واأ�سول اجلدل 
النح���وي ودر�س���ت يف مرحل���ة املاج�ست���ري مو�س���وع »التنظ���ري« 
بو�سفه اأداة من اأدوات التحليل النحوي، و�سملت هذه الدرا�سة 
جميع موؤلفات اإمام العربية الأكرب والأوحد اأبي الفتح عثمان 

بن جني املتوفى �سنة 392 رحمه اهلل. 
ث���م در�س���ت يف مرحلة الدكتوراه مو�س���وع »قيا�ض العك�ض 
يف اجل���دل النح���وي« وه���و اجلان���ب الأغم����ض م���ن القيا����ض، 
وق���د ظ���ل يف من���اأى ع���ن �ش����ء البحث العلم���ي حت���ى ي�شر اهلل 

يل درا�ست���ه درا�س���ة اأ�سولي���ة يف جمل���د، ودرا�س���ة تطبيقية على 
م�سائ���ل اخلالف النح���وي يف جملد اآخر. وق���د وافقت اللجان 
العلمية يف كر�سي الأ�ستاذ الدكتور عبد العزيز املانع لدرا�سات 
اللغ���ة العربي���ة واآدابه���ا يف جامع���ة املل���ك �سع���ود عل���ى طباع���ة 

الدرا�سة، و�سرى النور قريبا باإذن اهلل تعالى.
كان  الأبح���اث  م���ن  ع���ددا  كتب���ت  ذل���ك  اإل���ى  بالإ�ساف���ة 
اأهمه���ا بحث ف�س���رت فيه »الن����ض« الأكرث غمو�س���ا واإ�سكال يف 
كت���اب �شيب�يه، وه���� ن�س ظل م�شكال على علم���اء اللغة ط�ال 

الع�سور.
وق���د قدم���ت راأي���ي يف تف�س���ريه يف بح���ث علم���ي للمجل���ة 
الأردني���ة للغ���ة العربي���ة واآدابه���ا، يف وزارة التعلي���م الع���ايل يف 
الأردن، وه���ي جمل���ة علمي���ة حمكم���ة، وق���د ن�س���ر البح���ث دون 

تعديالت بف�سل اهلل تعالى

ما �ملعايري �لالزم تو�فرها يف ع�شو هيئة �لتدري�ص؟
ه� �شرط واحد، ولكنه عزيز جدا: اأن يك�ن الطالب ه� ال�شيء 
الأه���م يف حيات���ه كله���ا، واأن ي�ست�سع���ر كل ثانية اأن���ه ل قيمة له 
عل���ى الإط���الق، ب�سفت���ه ع�س���و هيئ���ة تدري����ض، اإل مبق���دار ما 
يحقق���ه من جن���اح يف اإي�سال املنهج والعلم والفن واخلربة اإلى 
طالب���ه، املهم���ل منه���م قب���ل املجته���د، لأن الطال���ب املهمل هو 

التحدي الأكرب بالن�سبة لع�سو هيئة التدري�ض الناجح.

ما تقييمك  للمناهج �لتعليمية �حلالية؟
مناهج جامعتنا كغريها من اجلامعات ال�سعودية والعربية ما 
زال���ت بحاجة اإلى الكثري من اجلهد للو�سول بها اإلى املواكبة، 
واأفكاره���م  طاقاته���م  وا�ستثم���ار  الط���الب  باإ�س���راك  واأن�س���ح 

ومهاراتهم يف حتقيق ذلك.

كيف تنظر جلامعة �مللك خالد
و�شعيها نحو حتقيق �لريادة؟

جامعتن���ا الآن متتل���ك جميع املوؤهالت الالزم���ة لبلوغ الريادة 
وحتقيق ال�سبق، واأرجو ثم اأرجو ثم اأرجو اأن يكون مبداأ اإتاحة 
الفر�س���ة يف التخطيط والقيادة من املب���ادئ ال�سائدة احلاكمة 
يف اجلامعة، واأن يكون حتقيق ر�سالة اجلامعة ثالثية الأبعاد: 
التعليم، والبحث العلمي، وخدمة املجتمع، اأهم عند كل واحد 

منا من نف�سه وما خلفها.

ما ر�شالتك للطالب و�لطالبات؟
اأحبت���ي الط���الب والطالب���ات، اإن مت�سككم بثواب���ت هذا الوطن 
اخل���ري الن���ري، ح�س���ن الإ�س���الم احل�س���ني، ومعق���ل العروب���ة 
الآمن، هو اأكرب �سمان بعد اإرادة اهلل تعالى يف دوام عزه واأمنه 
واإميان���ه. فاإياكم وجتار العواط���ف، و�سما�سرة الفتنة، وعمالء 
ال�سيط���ان. حف���ظ اهلل هذا الوط���ن الآمن بكم ولك���م، وجعلكم 

على اأعدائه اأ�سد من وقع ال�سهام يف غ�سق الظالم.

د. محمد العمري ناصحا الطالب 
والطالبات: إياكم وسماسرة الفتن 

وتجار العواطف وعمالء الشيطان

طالب العلوم 
ضعفاء في 

اإلنجليزية ألن 
المقرر ال يخدم 

التخصص
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أساتذة

البحث  اأبدا يف  ال�سعادة، ول يتوانى  الب�سيطة يتمنى  اإن�سان على وجه  كل 
لالإن�سان،  فال�سعادة مطلب �سروري  في�سريها.  تباع  كانت  لو  عنها حتى 

وهي اأ�سا�ض الوجود فاإذا انعدمت انتهت احلياة.
ل  التي  احل��ي��اة  مطالب  لتحقيق  اجل��ري  وبعد  واجل��ه��د،  العناء  بعد 
يجد  ي��وم��ه،  يف  ال��رج��ل  لها  يتعر�ض  التي  النف�سية  وال�سغوطات  تنتهي، 
يلعب  اأطفاله  به  زوجة مبت�سمة، ويحيط  ت�ستقبله  �سعادته عندما  حلظة 
والتعب  ال�سقاء  وذاك  الهموم  تلك  فين�سى  ب��وج��وده��م  وي�ستاأن�ض  معهم 

ليتمكن من ال�ستمرار يف طلب الرزق و العي�ض.
اآلم،  ي�ستاق العليل للحظة �سعادة تن�سيه ما يعاين منه ويكابده من 
الأح��ب��ة  ي���زوره  �سعادته عندما  وت��ب��زغ  ال��ف��را���ض.  ك��ان ط��ري��ح  اإذا  وخ��ا���س��ة 

والأقرباء والأ�سدقاء. ينتع�ض حينها و ين�سى كل ما ي�سعر به.
هنا فقري تنق�سه ال�سعادة لأنه حمروم من معظم نعم احلياة الرغدة 
وي�سعر بالنق�ض عندما يرى غريه ي�ستمتع مبا ل ميلكه هو، لكنه ي�سعر 
جلدته،  بني  من  والت�سامن  التكافل  ذلك  يربز  عندما  ال�سعادة  بلحظات 
هذا مينحه حبا ودف��اأ، وذاك ميد له يد العون، واآخ��ر يوفر له متطلباته 
ول ين�ساه من �سدقة اأو زكاة، فرت�سم حينها البت�سامة على وجهه التي 

تبعث ال�سعادة لقلبه.
يجد من  ول  يعاين وحدته  الأب.  اأ�سناه احلرمان من  يتيم  وهناك 
ي�شانده ول� بكلمة. كل واحد من اأقرانه له اأب يعي�س يف ظله و يدافع عنه 

ويقدم له ما يحتاج اإليه ويطلبه.
اأما هذا البن املحروم فيبقى وحيدا مك�سورا، تخنقه عرباته. يحتاج 
عندما  �سعادته  م��ق��دار  يبلغ  وك��م  وح��دت��ه.  وتن�سيه  ت��روي��ه  �سعادة  للحظة 
مي�سح على راأ�سه جار له اأو معلم اأو �سيخ م�سجد!  وكم يفرح عندما يرافقه 

�سديق يعينه على نوائب احلياة والتغلب على مرارة الوحدة.
باأبنائها،  ال�سعادة تغمرها عندما يقوى عودها  ت�سعر بلحظات   ، الأم 
وبربهم لها، و حر�سهم على ر�ساها، وعندما تعلم اأنها ح�سدت ما زرعت 

واأن تعبها و�سهرها مل يذهبا �سدى.
نعي�ض يف منزل مليء باحلب  �سعادتنا عندما  قيا�ض مقدار  نعجز يف 
بني وال��دي��ن و اأخ��وة واأخ���وات، وطعام وف��ري، وراح��ة ع��ام��رة. اللهم ارزقنا 

ال�سعادة، ول حترمنا من ر�ساك.

لحظات السعادة

القلم النابض
د. إيمان عبد اهلل العسيري

حوار: د. إيمان عسيري

حدثينا عن �أمر��ص
�جلهاز �له�شمي؟

ومنها  عديدة  اله�سمي  اجلهاز  اأمرا�ض 
ما يلي:

احللزونية   بالبكترييا   الإ�سابة   •
باملعدة، التي تعد من اأكرث اأمرا�ض 
بالدنا  يف  �سيوعا  اله�سمي  اجلهاز 
ال��ع��رب��ي��ة خ��ا���س��ة لأن���ه���ا م��رت��ب��ط��ة 
ال�سحي  والوعي  النظافة  باأ�سلوب 
ع��ن��د  اإع����داد ال��ط��ع��ام ال����ذي  م���ازال 
ذلك  ويعد  النا�ض.  بع�ض  يفتقده  
ي��ع��ال��ج جيدا  اإن مل  امل��ر���ض م��زم��ن��ا 
وله م�ساعفات  منها قرحة  املعدة،  
التي قد تتحول اإلى  �سرطان املعدة،  
ك��م��ا اأن ل��ه م�����س��اع��ف��ات  ع��ام��ة على 

اجل�سم.
التقرحية  ال��ق��ول��ون  اأم���را����ض     •
وم���ر����ض ك�������رون،  وه�����ذه اأم���را����ض 

مناعية. 
و���س��رط��ان  ال���ق���ول���ون  • ����س���رط���ان  

البنكريا�ض.

هل للطعام دور يف �لت�شبب

بهذه �الأمر��ص �أو عالجها؟ 
هذه  معظم  يف  الت�سبب   يف  دور  للطعام 
الكبدية،  الفريو�سات  ماعدا  الأم��را���ض، 
ال��ت��ي ميكن  املناعية  ال��ق��ول��ون  واأم��را���ض 
ت��ه��دئ��ت��ه��ا ب��ات��ب��اع اأن������واع الأط���ع���م���ة غري 

املهيجة  مع العالج الأ�سا�سي.
اأهم �سبل الوقاية منها: اتباع   ومن 
ت��ن��اول  ويف  احل��ي��اة  يف  ال�سحية  ال�����س��ب��ل  
العلمية  ب��ال��ط��رق  وال���ت���داوي  اأي  ط��ع��ام، 
ال�سحيحة لتفادى التعر�ض  لفريو�سات  

الكبد خا�سة.

يقال �إن لتغيري بلد �الإقامة دور� يف 
�الإ�شابة باأمر��ص �جلهاز �له�شمي.. 

ما ر�أيك؟
اإل���ى ال��ت��غ��ي��ريات يف  ه���ذا �سحيح، وي��ع��ود 
اجل��غ��رايف  والتغيري  والتقاليد   ال��ع��ادات 
امل��ر���س��ي��ة  نف�سها، وه���ذا يجعل  ل��الأوب��ئ��ة 
النا�ض  اجلدد يف هذا  املكان  اأكرث عر�سة  

لالأمرا�ض.

وما �شحة �أن �أمر��ص �جلهاز 
�له�شمي تاأتي �أحيانا نتيجة لبع�ص 
�لعقاقري �مل�شتخدمة لعالج �أمر��ص 

�أخرى؟

امل�����س��ت��خ��دم��ة  ال��ع��ق��اق��ري  ب��ع�����ض  اأن  ث��ب��ت 
اأخ��رى غري التي نتحدث  اأمرا�ض  لعالج 
ع��ن��ه��ا؛ ي�����س��ب��ب اأح��ي��ان��ا اأم���را����ض اجل��ه��از 
ج��دا  امل��ع��روف��ة  الأم��ث��ل��ة  وم���ن  اله�سمي، 
التي   وامل�سكنات،  ال��روم��ات��ي��زم   م�����س��ادات 
لها   اأن  الكبد، كما   اآث��ار كبرية  على  لها 
واجلهاز  املعدة   بقرحة  الإ�سابة  يف  دورا 

اله�سمي عموما.

هل هناك �أع�شاب طيبة
ميكن ��شتخد�مها لعالج

�أمر��ص �جلهاز �له�شمي؟ 
اأن  معظم   ال��ع��ل��م  ب���ه���ذا، م���ع  اأوؤم�������ن   ل 
الأدوية اأ�سلها نباتي ولها  تاأثري حمبط  

لالأمرا�ض  ولي�ض  عالجا  �سفائيا.

ما دور �ل�شمنة يف تلك �الأمر��ص؟ 
امل�����س��ب��ب��ات  ل��ك��ل الأم��را���ض   ال�سمنة  م��ن 
ت���ق���ري���ب���ا، وه�����ي اأ�����س����ا�����ض  ت���ده���ن ال��ك��ب��د 
الق�ساء  ط��رق  اأه���م  وم��ن  وم�ساعفاته. 
على تلك الأمرا�ض، عالج   ال�سبب،  ومن 
اأن ن��ب��داأ ب��ال��وق��اي��ة  العالجية   الأف�����س��ل  
م��ث��ل ال��ت��ط��ع��ي��م ���س��د ف���ريو����ض B  ال���ذي  
اأثبت   فاعليته  منذ عام 1995 حيث كانت 

بداية تطبيقه فعليا.

األستاذة المشاركة بقسم األمراض الباطنية د. رضا البدوي:

تصلب الشرايين والوفاة المفاجئة
أبرز تداعيات التشحم الكبدي

دعت األس��تاذة المش��اركة بقس��م األمراض الباطني��ة بالجامعة  الدكت��ورة  رضا  محمد  س��الم  البدوي إلى 
اتب��اع  أس��لوب  الحياة الصحية, والرج��وع إلى الطبيعة  في التغذية, وااللتزام بالكش��ف الدوري بعد الس��ن 
الخمس��ين. وبلغ��ة التخصص تحدث��ت الدكتورة رضا في حوار مع »آفاق« عن أس��باب وأع��راض أمراض الكبد 

والجهاز الهضمي، مقدمة نصائح طبية للوقاية.

 
ماذ� عن �أمر��ص �لكبد؟

من اأكرث اأمرا�ض الكبد �سيوعا يف العامل 
والبالد العربية التايل:

• ت�سحم اأو تدهن الكبد ومن اآثاره 
وم�ساعفاته  الكبد  تليف  اخلطرة: 
امل��ع��روف��ة ب��داي��ة م��ن الإن��ه��اك العام 
اقت�ساديا   يرجم  ال��ذي  للمري�ض 
القيام   ق��ادر على  غ��ري  املري�ض  ب��اأن 

بعمله.
وم�����ن اآث���������اره اأي���������س����ا، ال���ق���يء 
امل���������ريء  دوايل  م�������ن  ال��������دم��������وي 
وه����و  يف 30%  من  وم�����س��اع��ف��ات��ه، 
الت�سحم  ملر�سى  ي�سبب  قد  حالته 
الكبد  ب�سرطان   الإ���س��اب��ة  الكبدي 
بن�سبة  اأعلى من الأ�سخا�ض الذين 

لي�ض لديهم الت�سحم الكبدي. 
وللت�سحم  الكبدي م�ساعفات  
ع���ل���ى اأم�����را������ض ال���ق���ل���ب  وت�����س��ل��ب 
ال�����س��راي��ني  مم��ا ي����وؤدى اإل���ى ال��وف��اة 
املفاجئة، وهذا ميثل خطرا فادحا. 
ويف اأح������دث الأب����ح����اث ه����ذا ال���ع���ام، 
موؤ�سر  عامل  الكبد  ت�سحم  اأن  وجد 
وما  بال�سكري  الأ�سخا�ض  لإ�سابة 

يتبعه من م�ساعفات.

.D و C و B الكبد  • فريو�سات 
يولد  التي   اخللقية   • الأمرا�ض 

بها املري�ض.
ب�سبب  املنعك�سة  الكبد  اأم��را���ض   •
اأخ������رى يف اجل�����س��م مثل  اأم����را�����ض 
التنف�سي  القلب  واجل��ه��از  اأم��را���ض 

املزمنة.
الأول�����ي�����ة  ال���ك���ب���د  �����س����رط����ان����ات   •
وال��ث��ان��وي��ة ال��ت��ي ت��ن�����س��اأ  يف  اأم��اك��ن 

اأخرى  ويتم ت�سخي�سها يف الكبد.
العقاقري  عن  الناجتة  • الأمرا�ض 
والأدوي������������������ة  ال�������������س������ارة  ب���ال���ك���ب���د 

والأع�ساب.
ووجود  املرارية  القنوات  • اأمرا�ض 

ح�سوات  باملرارة.

هل لنق�ص فيتامينات معينة
دور يف �أمر��ص �لكبد؟

ل��الإ���س��اب��ة  ي������وؤدي  ن��ق�����ض ف��ي��ت��ام��ني )د( 
باأمرا�ض الكبد.

هل �شحيح �أن �أمر��ص �لكبد تت�شبب 
يف �أمر��ص �أخرى خطرية؟

ت��وؤك��د الأب��ح��اث احل��دي��ث��ة ل��ع��ام 2013 اأن 
بال�سكري   لالإ�سابة  موؤ�سر  الكبد  تدهن 
وك���ذل���ك  الإ����س���اب���ة ب��ت�����س��ل��ب ال�����س��راي��ني 
وال�����س��ك��ت��ة ال��ق��ل��ب��ي��ة امل���ف���اج���ئ���ة. ك��م��ا اأن 

ال���ف���ريو����س���ات ال��ك��ب��دي��ة ل��ه��ا م�����س��اع��ف��ات 
ع��ل��ى اأج����ه����زة اجل�����س��م الأخ��������رى،  م��ث��ال 
اأمرا�ض  اأن  اأي�سا  الكلى. وقد ثبت  ذل��ك  
ال���ق���ول���ون  امل��ن��اع��ي��ة ل���ه���ا  ت���اأث���ري خ���ارج 

القولون.

�الأكل ب�شر�هة
ما �أ�شبابه �لعلمية؟

مثل  اأ���س��ب��اب مر�سية   ه��ن��اك  يكن  اإن مل 
ال�سكري وزيادة يف اإفراز الغدة  الدرقية، 
ف��م��ن  امل��م��ك��ن  اأن ي��ك��ون  ه��ن��اك اأ���س��ب��اب 
عالج  طريق  عن  تفاديه  ويجب  نف�سية. 
تغذية  متخ�س�ض  مع  واملتابعة  ال�سبب،  

واتباع برنامج  ريا�سي  مدرو�ض.

ن�شيحة وقائية للقر�ء؟ 
الوقاية خري  من العالج، واتباع  اأ�سلوب  
الطبيعة   اإلى  والرجوع  ال�سحية،  احلياة 
املحف�ظة.  الأغ��ذي��ة  وت��ف��ادي  غذائنا،  يف 
بعد  ال����دوري  بالك�سف   الل���ت���زام  ك��ذل��ك 
ال�سن اخلم�سني، وذلك  للت�سخي�ض املبكر 

لأي اأمرا�ض  يف املراحل  الأولية.
اأ���س��رة �سحيفة  اأ���س��ك��ر  ويف اخل��ت��ام، 
»اآفاق« على هذا احلوار واأمتنى املزيد من 
التقدم  والرقى لل�سحيفة وللجامعة اإن 

�ساء اهلل.

البكتيريا الحلزونية  في المعدة.. 
أكثر أمراض الجهاز الهضمي شيوعا

األكل بشراهة يرجع  ألسباب
مرضية أو نفسية.. ويجب تفاديه
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التعليم العالي

لقطات

مبتعث سعودي ينال براءة 
اختراع في زراعة العظام

الوليات  الخ��راع يف  ل��رباءات  )اأعلى هيئة  الأمريكي  ال��رباءة  منح مكتب 
يف  الطب  لدرا�سة  �سلمان  الأم���ري  جامعة  م��ن  ال�سعودي  املبتعث  امل��ت��ح��دة(، 
اخ��راع  ب���راءة  القحطاين،  احل��م��ود  ف���واز  بكاليفورنيا،  ل��ن��دا  ل��وم��ا  جامعة 
ل���س��ت��ح��داث��ه ط��ري��ق��ة ج��راح��ي��ة ج��دي��دة مت��ك��ن م��ن زراع����ة ال��ع��ظ��م امل��ف��ق��ود، 
املكان  اإل��ى  ونقله  ال�سفلي،  للفك  الأمامية  املنطقة  من  العظم  با�ستئ�سال 
امل�ساحبة للطريقة  امل�ساعفات  الفكرة من  املراد تعوي�سه، حيث قللت هذه 

القدمية، واملعمول بها حاليا يف مثل هذه احلالت اجلراحية.
وقال فواز القحطاين يف معر�ض تعليقه على اخراعه الطبي  »التقنية 
احلديثة يف زراعة العظم جترى حتت التخدير املو�سعي، ومن ثم ا�ستئ�سال 
العظم يف وقت قيا�سي من املنطقة املانحة، ونقله للمنطقة املراد تعوي�سها«.
 وقام مركز زراعة الأ�سنان يف لوما لندا بتطبيق الطريقة احلديثة على 
اأكرث من مري�ض، واأثبتت جناحها دون اأي م�ساعفات تذكر، وذلك بعد اأن مت 
ن�سر بحث القحطاين يف املجلة الأمريكية لزراعة الأ�سنان، وجرى عر�سه يف 

الأكادميية الأمريكية للزراعة.

كاتب سعودي:
طـالب جامعتنـا يعانون

من »النمطية«
اأك�����د ال��ك��ات��ب را����س���د ب���ن حممد 
والطالبات  الطالب  اأن  الفوزان 
يعانون  ال�سعودية  اجلامعات  يف 
من النمطية يف التعليم، وقال اإن 
بها  ويلتزم  حتفظ  كتبا   « هناك 
الطلبة، فال جمال لكي يعي�سوا 
املال والقت�ساد  اأجواء العامل يف 
وال��ب��ور���س��ات واأ����س���واق امل����ال، بل 
تكون  وقد  الكتاب،  على  ح�سروا 
ك��ت��ب��ا ع���ف���ى ع��ل��ي��ه��ا ال����زم����ن ول 

تواكب املتغريات احلالية«.  
واأ�ساف الفوزان، يف مقال له بعنوان ) الدرا�سة اجلامعية لي�ست كتابا 
يحفظ(، �سمن عموده الثابت ) مبو�سوعية(  يف جريدة الريا�ض، »اأثق اأن 
وال�سبب  والنجاح،  ال��درج��ات  يف  »التميز«  �سيحققن  الطالبات  غالب  اأو  كل 
العلمي  الأ�سا�ض  لي�ض  ب��راأي��ي  وه��ذا  عنه،  يخرجن  ول  يحفظ،  »ك��ت��اب«  هو 
الت�سجيع على ال�ستنتاج والبحث  الفوزان، على �سرورة   احلقيقي«. و�سدد 

العملي، واملواكبة، والتفكري، والنقا�ض واحلوار. 
عاي�سها يف  اإنه  قال  �سخ�سية  اإلى مالحظة  الفوزان يف مقاله  وا�ستند 
حما�سرات  تقدميه  اأث��ن��اء  �سعود  اب��ن  حممد  والإم���ام  �سعود  امللك  جامعتي 

لطالبات هاتني اجلامعتني.
ووج���ه ال���ف���وزان يف خ��ت��ام م��ق��ال��ه ر���س��ال��ة ق���ال فيها »ل حت��ج��روا على 
الطالب والطالبات بكتاب يحفظ وي�سمع وين�ست ول يناق�ض ول ي�ساأل ول 
يحاور ول يعر�ض، دعوهم ينطلقون للمناق�سة والتفكري واحلوار، دعوهم 
علمي حقيقي،  وح��راك  ديناميكية  بد من  ل  اأك��رث،  يتعلموا  لكي  يخطئون 
الكتب موجودة واملعلومات موجودة، وكل �سيء، ولكن غري املوجود هو الفكر 
واحلوار وال�ستنتاج والبداع والنقا�ض والأخذ والرد، مزيج من كل �سيء هو 
ما نحتاج، ل تختزلوا العلم بكتاب يحفظ لينجح الطالب.. اأطلقوا حريتهم 
العلمية لكي يبدع�ا وينجح�ا.. كم من اخرتاع وجد من »حماولة وخطاأ«؟ 
فما بالكم حني يكون الت�سجيع والتحفيز الفكري على الإبداع هو الأ�سا�ض«.

نظمتها وزارة التعليم العالي بالتعاون مع »نزاهة«

حلقة تعريفية باالستراتيجية الوطنية 
لمكافحة الفساد

أحمد العياف

الدكتور  ال��ع��ايل  التعليم  وزي���ر  ب��رع��اي��ة 
خ���ال���د ب����ن حم���م���د ال���ع���ن���ق���ري، ن��ظ��م��ت 
الوطنية  الهيئة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال����وزارة 
املا�سي،  الأحد  »نزاهة«،  الف�ساد  ملكافحة 
حلقة تعريفية بال�سراتيجية الوطنية 

حلماية النزاهة ومكافحة الف�ساد.
ال�������وزارة  اأن  ال���ع���ن���ق���ري   واأو������س�����ح 
اأ�����س����اف����ت ه������ذه ال�����ن�����دوة اإل�������ى جم��م��ل 
املوؤ�س�سي،  العمل  تر�سيخ  يف  اإج��راءات��ه��ا 
مبا ي�سمن النزاهة وال�سفافية، وتطبيق 
املنجز  حتقيق  �سبيل  يف  وروح���ه  النظام 
ال���ط��ن��ي، يف ظ��ل ق��ي��ادة ر���ش��ي��دة تعطي 
وحتمله  للعمل،  حريته  كامل  امل�����س��وؤول 

م�سوؤولية الثقة.
واأ����س���اد ال��ع��ن��ق��ري، ب��ج��ه��ود اأج��ه��زة 
الدولة الرقابية ممثلة يف ديوان املراقبة 
ال���ع���ام���ة، وه��ي��ئ��ة ال���رق���اب���ة وال��ت��ح��ق��ي��ق، 

والهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد.
ع��م��ا �سهدته  ال��ع��ن��ق��ري،   وحت����دث 
م�������س���رية ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل يف امل��م��ل��ك��ة 
م��ن ت��ط��ور، وت�����س��اع��ف ع���دد اجل��ام��ع��ات 
احل��ك��وم��ي��ة م���ن ث���م���اين ج���ام���ع���ات اإل���ى 
خ��م�����ض وع�������س���ري���ن ج���ام���ع���ة ل���ه���ا ف����روع 
امل��ج��اورة ملقراتها  امل��ح��اف��ظ��ات  ك��ث��رية يف 

الرئي�سية.
واأ����س���اف »ح��ظ��ي ال��ت��ع��ل��ي��م الأه��ل��ي 
بدعم مادي كبري من قبل الدولة لت�سل 

وح��وايل  جامعات  ع�سر  اإل��ى  موؤ�س�ساته 
عدد  رف��ع  اإل��ى  اأدى  م��ا  كلية خا�سة،   30
ال�سعودية  اجلامعات  يف  املتاحة  املقاعد 
ال��ث��ان��وي��ة،  امل��رح��ل��ة  خ��ري��ج��ي  ل�ستيعاب 
وحتقق حلم الأ�سر ال�سعودية باأن يتلقى 
تعليمهم اجلامعي يف مناطقهم  اأبناوؤها 
وحمافظاتهم، فلم يعد هناك حمافظة 
م����ن حم���اف���ظ���ات امل���م���ل���ك���ة مب���ع���زل ع��ن 

التعليم احلكومي اأو اخلا�ض«.
 واأو�سح اأنه لي�ض م�ستغربا اأن تكون 
م��ب��اين ومن�ساآت اجل��ام��ع��ات ه��ي الأك��رث 
م�سيدا  ال��وط��ن،  م�ساحة  ع��ل��ى  ان��ت�����س��ارا 
مبا حققته  من تنمية �ساملة ومتوازنة 
امل�ستوى  على  اململكة  مناطق  جميع  يف 

املعريف والقت�سادي والجتماعي.
ال��ع��ايل  التعليم  وزي���ر  ت��ط��رق  ك��م��ا 
اإل��ى  برنامج خ��ادم احلرمني ال�سريفني 
اأن��ه  �سهد  لالبتعاث اخلارجي، مو�سحا 
ابتعاث  املا�سية  الثماين  ال�سنوات  خالل 
األ��ف طالب وطالبة، عاد  اأك��رث من 200 
اأن نظام  األ��ف��ا، واأك��د  اأك��رث من 50  منهم 
 28 ال���  املرتبة  يف  حل  ال�سعودي  التعليم 
تعليميا يف  ن��ظ��ام��ا  اأف�����س��ل 50  ب��ني  م��ن 

العامل. 
مرحلة  ب��داأ  العايل  »التعليم  وتابع 
ت��ط��وره تعتمد على اجل��ودة،  ج��دي��دة يف 
ورفع كفاءة الإنتاج ومناف�سة املخرجات، 
العايل  التعليم  اأول���وي���ات  اأه���م  م��ن  واإن 
ب���ن���اء م���واط���ن ���س��ال��ح خم��ل�����ض ال����ولء 

والباطل  فيتبعه،  احل��ق  يعرف  لوطنه، 
ال��ن��زاه��ة يف  ت��ر���س��خ  وب��ذل��ك  فيتجنبه، 
بني  اأخالقية  ح��واج��ز  وتنمى  النفو�ض، 
املرء والوقوع يف اأي من م�سالك الف�ساد 

يف بيئة العمل«. 
م����ن ج���ه���ت���ه، دع�����ا رئ���ي�������ض ال��ه��ي��ئ��ة 
الوطنية ملكافحة الف�ساد معايل الأ�ستاذ 
حممد ال�سريف، كافة اجلامعات لإقامة 
النزاهة  اأن�سطة دوري��ة يف جمال حماية 
م�سريا  ال��ف�����س��اد،  ومكافحة  وال�سفافية 
اإل����ى اأن ذل���ك ل���ه الأث�����ر ال��ب��ال��غ يف رف��ع 
م�شت�ى الت�عية والتثقيف يف الأو�شاط 
الف�ساد،  مكافحة  جم���ال  يف  اجل��ام��ع��ي��ة 
ورف����ع ال�����روح امل��ع��ن��وي��ة ���س��د مم��ار���س��ات 

الف�ساد.
نائب  م��ع��ايل  ال�����س��ي��اق،  ك�سف   يف 
وزير التعليم العايل الدكتور اأحمد بن 
حممد ال�سيف عن اأن الوزارة تعمل على 
اإعداد خطة لو�سع ا�سراتيجية حماية 
ال���ن���زاه���ة وم��ك��اف��ح��ة ال��ف�����س��اد م��و���س��ع 
التنفيذ، عرب تعميم ال�سراتيجية على 
واجل��ام��ع��ات  ال�����وزارة،  من�سوبي  جميع 
وامل��ل��ح��ق��ي��ات، واإع����داد م��ط��وي��ات دوري���ة، 
لكافة  مكثفة  تدريبية  دورات  واإق��ام��ة 
حول  م�ستمر  ب�سكل  ال����وزارة  من�سوبي 
اإلى  الف�ساد،  ومكافحة  النزاهة  حماية 
اإج�����راء م�����س��اب��ق��ات بحثية ح��ول  ج��ان��ب 
ال��وزارة واجلامعات،  ذلك على م�ستوى 
ت�سكل  متخ�س�سة  جلنة  عليه  ت�سرف 

كل �سنة، ويحدد فيها املو�سوع واملكافاأة 
الت�سجيعية للفائزين بها.

اأه��م  م��ن  اأن  على  ال�سيف،  و���س��دد 
امل���الم���ح ال��رئ��ي�����س��ي��ة مل�������س���روع اخل��ط��ة 
ال����وزارة،  ق��ي��ادات  ي��ق��وم  اأن  التنفيذية 
وامل��ل��ح��ق��ي��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة ب���اإج���راءات من 
الإدارات  يف  امل�����س��وؤول��ني  اخ��ت��ي��ار  بينها، 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، ال���ت���ي ل��ه��ا ع���الق���ة ب��امل��ال 
وال�������س���رف وال�������س���راء وامل�������س���ت���ودع���ات، 
م��ن ال��ك��ف��اءات امل�����س��ه��ود ل��ه��ا ب��ال��ن��زاه��ة 
التمييز  ع��دم  على  والتاأكيد  والأم��ان��ة، 
يف ال��ت��ع��ام��ل وع����دم ال��ن��ظ��ر اإل����ى امل��رك��ز 
ل��ل��م��راج��ع  الج��ت��م��اع��ي  اأو  ال���ظ��ي��ف��ي 

وامل�ساواة بني جميع املراجعني. 
اخل���ط���ة  اأن  ال�������س���ي���ف  واأ�������س������اف 
للم�ساريع  العامة  الإدارة  قيام  ت�سمل 
الإج��راءات  بعدد من  امل�سريات  واإدارة 
ال��ن��ظ��ام��ي��ة، وال��ق��ان��ون��ي��ة وم��ن��ه��ا اإت��اح��ة 
ال��ف��ر���س��ة ال��ع��ادل��ة وامل��ت��ك��اف��ئ��ة جلميع 
املتناف�سني على امل�ساريع، والإعالن عن 
وامل�سريات  وامل�����س��اري��ع  ال��ع��ق��ود  جميع 
ب��ج��م��ي��ع و����س���ائ���ل الإع��������الن، وت��وح��ي��د 
وع����دم جتزئتها  وال��ع��ق��ود  امل�����س��ري��ات 
تخ�سي�ض  م��وؤك��دا  ال�����س��رورة،  عند  اإل 
م�����ك�����اف�����اأة ت�������ش���ج���ي���ع���ي���ة ل���ل���م����ظ���ف���ني 
ت��ق��دم��وا  اإذا  وامل���ق���اول���ني  وامل���راج���ع���ني 
يف  تباين  اأو  ف�ساد  اإل���ى  ت�سري  ب��ق��رائ��ن 
ت�سهم يف حماية  اأو مقرحات  املعاملة 

النزاهة، وحماية املال العام.

ورشة تحضيرية لسعودة الوظائف في الجامعات األهلية
نظمت وزارة التعليم العايل ممثلة 
العايل  للتعليم  العامة  الإدارة  يف 
الأهلي، ور�سة عمل حت�سريية، هي 
الأولى من نوعها، خا�سة بتوطني 
و���ش��ع���دة ال���ظ��ائ��ف يف اجل��ام��ع��ات 
ممثلو  ح�سرها  الأهلية،  والكليات 
الب�سرية  امل�����وارد  ت��ن��م��ي��ة  ���س��ن��دوق 
التجارية  وال��غ��رف  العمل  ووزارة 
واجل���ام���ع���ات وال��ك��ل��ي��ات الأه���ل���ي���ة، 
اإل���ى ج��ان��ب ممثلي وك��ال��ة ال����وزارة 
ملعادلة  ال��ع��ام��ة  والإدارة  للبعثات 

ال�سهادات.
واأكد امل�ست�سار امل�سرف العام على 

التعليم العايل الأهلي بوزارة التعليم 
الدكتور وليد بن عبدالرزاق  العايل 
اأن  اأن ال��وزارة حري�سة على  ال��دايل، 
الأهلية  والكليات  اجلامعات  حتظى 
وت��اأه��ي��ل عاليني   ك��ف��اءة  ذات  ب��ك��وادر 
من اأبناء الوطن، وفقا ل�سراتيجية 

حمددة ت�سمن اجلودة املطلوبة. 
واأ�ساف الدايل اأن حكومة خادم 
عبداهلل  امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني 
تبذل  اهلل،  حفظه  ع��ب��دال��ع��زي��ز،  ب��ن 
ج���ه���ودا مم���ي���زة يف ���س��ب��ي��ل الرت���ق���اء 
اجلامعي  ال��ع��ايل  التعليم  مب�ستوي 
بنوعيه احلكومي والأهلي من خالل 

مبا  للتنمية  ال�سراتيجية  اخلطة 
يلبي متطلبات �سوق العمل. 

الأهلي  اجلامعي  »التعليم  وقال 
����س���ه���د ن����ق����الت ك����ب����رية ك���م���ا ون���وع���ا 
ا���س��ت��ج��اب��ة لح��ت��ي��اج��ات ال��ت��ن��م��ي��ة يف 
امل��م��ل��ك��ة، ح��ت��ى اأ���س��ب��ح ي�����س��ك��ل راف���دا 
م��ه��م��ا م����ن رواف�������د ت��ه��ي��ئ��ة واإع�������داد 
العديد  يف  املوؤهلة  الب�سرية  ال��ك��وادر 

من التخ�س�سات املهمة«.
ال����دار�����س����ني يف  ع�����دد  اأن  ي���ذك���ر 
اجل��ام��ع��ات وال��ك��ل��ي��ات الأه��ل��ي��ة يبلغ  
نحو 70 األف طالب وطالبة موزعني 

على ت�سع جامعات اأهلية و 35 كلية.
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الباحة

اإلحساء

اإلسالمية
اع��ت��م��د امل��ج��ت��م��ع��ون يف امل��وؤمت��ر 
جامعات  لحت��اد  ال�ساد�ض  ال��ع��ام 
ال����ع����امل الإ�����س����الم����ي، م�����س��روع 
اجل������ام������ع������ة الف������را�������س������ي������ة، 
وال���ت�������س���ك���ي���ل امل�����ق�����رح مل��ج��ل�����ض 
اأم��ن��ائ��ه��ا، مل��دة �ست ���س��ن��وات، كما 
الحت��اد،  لأمانة  �سكرهم  قدموا 
وحلاكم ال�سارقة، ال�سيخ �سلطان 
ب�����ن حم���م���د ال���ق���ا����س���م���ي، ع��ل��ى 
ا�ست�سافة املوؤمتر الذي اأقيم  يف 
وتوفري  ال�����س��ارق��ة،  جامعة  مقر 
ال��ت��ج��ه��ي��زات ال��ف��ن��ي��ة وامل��ك��ت��ب��ي��ة 

الالزمة.
 وفو�ض املوؤمترون، الأمني 
العام لالحتاد لتخاذ الإجراءات 
ال��ق��ان��ون��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة والإداري������ة 
وامل�����ال�����ي�����ة ال������الزم������ة لإن���������س����اء 
بالتن�سيق مع اجلهات  اجلامعة، 

املخت�سة واملعنية.

جازان
نال عميد عمادة خدمة املجتمع 
والتعليم امل�ستمر بجامعة جازان 
الدكتور قا�سم بن عائل احلربي، 
جائزة »را�سد بن حميد للثقافة 
وال����ع����ل����وم »ب�����دول�����ة الإم����������ارات 
ن�سختها  يف  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
ال��ث��الث��ني يف جم���ال ال��درا���س��ات 
بحث  ع��ن  والنف�سية  ال��رب��وي��ة 
ب���ع���ن���وان »روؤي��������ة ا���س��رات��ي��ج��ي��ة 
يف  امل�����س��ت��ق��ب��ل  م���در����س���ة  لإدارة 
الأل��ف��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة ب���دول اخلليج 

العربي«.
و���س��ل��ط��ت درا����س���ة ال��ب��اح��ث  
ال�سوء على دور جامعة جازان يف 
الجتماعية  التنمية  يف  الإ�سهام 
املحلي ملنطقة جازان،  للمجتمع 
وال���ك�������س���ف ع����ن امل���ع���وق���ات ال��ت��ي 
التنمية  يف  اجلامعة  دور  تواجه 

الجتماعية املحلية.

األميرة نورة
بجامعة  املجتمع  كلية  اأط��ل��ق��ت 
ال��ي��وم  مبنا�سبة  ن����ورة،  الأم����رية 
ال���ع���امل���ي ل��ل�����س��ك��ري، ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا 
منها  رغبة  معكم(  )حنا  ب�سعار 
الوعي  ن�سر  يف  العامل  مب�ساركة 
بالتعاون  وذل��ك  ال�سكر،  مبر�ض 
م�����ع  م�����س��ت�����س��ف��ى امل���ل���ك ف��ي�����س��ل 
اجلامعي  وامل���رك���ز  التخ�س�سي 
ل���ل�������س���ك���ري مب�����س��ت�����س��ف��ى امل���ل���ك 

عبدالعزيز اجلامعي.
وك�����ان�����ت ع���م���ي���دة ال��ك��ل��ي��ة 
ال�����دك�����ت�����ورة ه�������دى ب����ن����ت ع��م��ر 
ال��وه��ي��ب��ي، اف��ت��ت��ح��ت ال��ف��ع��ال��ي��ة 
ب����ح���������س����ور وك����ي����ل����ة ال�����������س�����وؤون 
�سيتة  ال���دك���ت���ورة  الأك����ادمي����ي����ة 
الهيئة  وع�����س��وات  ���س��رح��ان  بنت 
والطالبات  والإداري����ة  التعليمة 

يف كلية املجتمع. 

الملك عبداهلل
ت�����س��ارك ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 
ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ق��ن��ي��ة يف م��ع��ر���ض 
الب����ت����ك����ار ال�������س���ع���ودي ال���ث���ال���ث 
موؤ�س�سة  تنظمه  ال��ذي   )2013(
امل����ل����ك ع����ب����دال����ع����زي����ز ورج����ال����ه 
ل��ل��م��وه��ب��ة والإب�������داع »م��وه��ب��ة«، 
ب�����رع�����اي�����ة ك�����رمي�����ة م������ن خ������ادم 
احل�����رم�����ني ال�������س���ري���ف���ني امل���ل���ك 
ع������ب������داهلل ب������ن ع����ب����دال����ع����زي����ز، 
وم�����س��ارك��ة م���ن ���س��رك��ة اأرام���ك���و 

ال�سعودية.
 وخ���������س���������س����ت اجل����ام����ع����ة 
اإح��داه��م��ا  امل��ع��ر���ض  يف  خيمتني 
واأبحاثها  جتاربها  على  حتتوي 
خم�س�سة  والأخ�����رى  ال��ع��ل��م��ي��ة، 

ل�«اأ�سرار البحر الأحمر«. 
واأع���������رب ن����ائ����ب ال��رئ��ي�����ض 
التنفيذي جلامعة امللك عبداهلل 
للعلوم والتقنية املهند�ض نظمي 
اع���ت���زازه مب�ساركة  ع��ن  ال��ن�����س��ر 
اجلامعة يف املعر�ض، م�سريا اإلى 
اأن معر�ض »ابتكار«  يعد فعالية 
مم��ي��زة ت��ه��دف اإل����ى ا���س��ت��ق��ط��اب 

املخرعني واملبتكرين.

الطائف
اإدارة  ك���ل���ي���ة  ط����ال����ب����ات  ن����ف����ذت 
الأع����م����ال يف ال�������س���داد ب��ج��ام��ع��ة 
ال�����ط�����ائ�����ف ح����م����ل����ة )ح���ي���ات���ه���م 
ح���ي���ات���ن���ا( ل���ت���ك���رمي وم����ك����اف����اأة 
ع����ام����الت ال���ن���ظ���اف���ة ب���ال���ه���داي���ا 
نظري  والعيني،  املعنوي  والدعم 

جهودهن يف جمال النظافة.
وب����ح���������س����ب م���������س����وؤول����ني 
ت��ن��ف��ي��ذ احلملة  ي���اأت���ي  ب��ال��ك��ل��ي��ة، 
ل��ي��ج�����س��د واق�����ع ال��ف��ت��اة ودوره�����ا 
الإي����ج����اب����ي م����ع ك���اف���ة ���س��رائ��ح 

املجتمع الأخرى.

المجمعة
واف������ق������ت ج����ام����ع����ة امل���ج���م���ع���ة، 
ل��ل��ع��ام  ال���ث���ال���ث  يف اج���ت���م���اع���ه���ا 
اجل���ام���ع���ي 1435/34ه��������������، ع��ل��ى 
اخل��ط��ة ال��درا���س��ي��ة ل��ك��ل��ي��ة طب 
اإدارة  واإن�ساء  بالزلفي،  الأ�سنان 
خ��ا���س��ة ب��امل��ن��ح ال��درا���س��ي��ة لغري 
ال�سعوديني باجلامعة، كما متت 
املوافقة على برامج التعليم عن 
الأعمال  اإدارة  بعد يف تخ�س�سي 

والقانون بكلية اإدارة الأعمال.

جامعة الجوف
اأك��������د م����دي����ر ج���ام���ع���ة اجل�����وف 
ال��دك��ت��ور اإ���س��م��اع��ي��ل ب��ن حممد 
ال��ب��ح��ث  ث���ق���اف���ة  اأن  ال���ب�������س���ري، 
ال�سعودية  اجلامعات  يف  العلمي 

قد اأخذت م�سارها ال�سحيح.
األقاها  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
ال���ب�������س���ري اأث����ن����اء ح���ف���ل اف��ت��ت��اح 
امللتقى التح�سريي للم�ساركة يف 
املوؤمتر العلمي اخلام�ض لطالب 
الذي  العايل،  التعليم  وطالبات 
اأوائ��ل  الريا�ض  مبدينة  �سيعقد 
واأ�ساف  املقبل،  الثانية  جمادى 
على  نخالف  ل  العلمي  »البحث 
اأه��م��ي��ت��ه يف ك���ل جم�����ال، ول��ه��ذا 
ال��ع��ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  دع���م���ت 
املوؤمتر  م��ن خ��الل  التوجه  ه��ذا 
ال��ع��ل��م��ي ل��ل��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات 
ل��ت�����س��ع��ه��م يف امل�����س��ار ال�����س��ح��ي��ح 

خلدمة وطنهم«.

جامعة القصيم
د�����س����ن����ت ح�������رم اأم��������ري م��ن��ط��ق��ة 
الق�سيم �ساحبة ال�سمو الأمرية 
���س��ع��ود،  اآل  ب���ن���ت حم���م���د  ن������ورة 
اإدارة  مللتقى  العلمية  اجلل�سات 
نظمه  ال��ذي  والتغيري  التطوير 
القت�ساد  بكلية  الطالبات  ق�سم 

والإدارة بجامعة الق�سيم.
�سمن  امللتقى  ه��ذا  وي��اأت��ي 
حملة تطوعية اأطلقتها اجلامعة 
ياأتي  كما  بيدك«،  »ي��دي  بعنوان 
يف اإط������ار ال�����س��راك��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
يف  اجل����ام����ع����ات  دور  وت���اأ����س���ي���ل 
تبني الأف��ك��ار وال����روؤى ال��رائ��دة 
والتعليمية  العلمية  بامللتقيات 
م�ستوى  وتفعيل  والجتماعية، 

الوعي باملجتمع.

جامعة شقراء
 ت�ستقبل جامعة �سقراء الطالب 
وال��ط��ال��ب��ات ال��راغ��ب��ني يف حجز 
امل����ق����اع����د ال���������س����اغ����رة ل��ل��ف�����س��ل 
ال����درا�����س����ي ال����ث����اين م����ن ال���ع���ام 
التخ�س�سات  بع�ض  يف  احل���ايل، 
حمافظات  يف  بكلياتها  امل��ت��اح��ة 
م���ن���ط���ق���ة ال�����ري�����ا������ض. و���س��ت��ت��م 
املفا�سلة بني املتقدمني تناف�سيا 
وف���ق ال��ن�����س��ب��ة امل��ت��ك��اف��ئ��ة ومت��ث��ل 
العام  الراكمي  املعدل  60% من 
ال��ع��ام��ة، و40% من  ال��ث��ان��وي��ة  يف 
العامة.  ال��ق��درات  اختبار  درج��ة 
ع��ل��م��ا اأن����ه ���س��ي��ت��م ال��ت��ق��دمي من 
الراغبني  وعلى  الكليات،  خالل 
نهاية  حتى  م�ستنداتهم،  تقدمي 

دوام يوم اخلمي�ض 1435/2/9.

الملك سعود
وق�������ع رئ����ي���������ض جم���ل�������ض اأم����ن����اء 
م���وؤ����س�������س���ة الأم��������ري حم���م���د ب��ن 
�ساحب  الإن�سانية  للتنمية  فهد 
الأم��ري حممد بن  امللكي  ال�سمو 
ف��ه��د ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، ات��ف��اق��ي��ة 
�سعود،  امل��ل��ك  م��ع جامعة  ت��ع��اون 
لإط���الق ب��رن��ام��ج ت��اأه��ي��ل طالب 
وط���ال���ب���ات اجل��ام��ع��ة ل��ل��م��ه��ارات 

احلياتية الأ�شا�شية للت�ظيف.
توقيع  عقب  �سموه،  وح��ث 
احلكومي  القطاعني  التفاقية، 
واخل�����ا������ض ع���ل���ى الإ������س�����ه�����ام يف 
اأن  موؤكدا  الوطن،  �سباب  تاأهيل 
كثري  يف  اأنف�سهم  اأثبتوا  ال�سباب 
م���ن امل����ج����الت، ح��ت��ى اأ���س��ب��ح��وا 
م��ت��ف��وق��ني ع��ل��ى غ��ريه��م  داخل 
ب��ال��دور  اململكة، م�سيدا  وخ���ارج 
احلرمني  خل��ادم  والرائد  البارز 
ال�����س��ري��ف��ني امل���ل���ك ع���ب���داهلل بن 
عبدالعزيز، وويل عهده الأمني، 
يف احلر�ض على خدمة املواطن.
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فعالية  لتطوير  تهدف  يف خطوة جرئية 
م��ن��ت��وج��ات��ه��ا، ق��ام��ت ���س��رك��ة »ب��ري���س��ون« 
التعليمية  ال��ك��ت��ب  ع��م��الق   ،Pearson
اخلم�ض  الأع����وام  بتخ�سي�ض  ال��ع��امل،  يف 
امل��ق��ب��ل��ة ل��و���س��ع اإط����ار ع��م��ل  ل��ق��ي��ا���ض اأث��ر 
التعليم  نتائج  على  منتوجاتها  وفعالية 
بل واإعالنها على املالأ لإ�سفاء مزيد من 

ال�سفافية على اأعمالها.
وبالرغم من اأن »بري�سون« مل تقدم 
العمل  اإط���ار  لتنفيذ  طريق  خ��ارط��ة  بعد 
�ستو�سح  اخل��ري��ط��ة  ه���ذه  اأن  اإل  امل�سبق 
للجميع كيفية دوران العمل التجاري يف 

دهاليزها.

عام 2018
يف  ب��ري���س��ون  �ستعلن   2018 ع��ام  فبحلول 
تقرير لها نتائج تتبع تعلم الطالب يف كل 
منتوجاتها  من  يتعلم  من  وك��ل  فروعها 
MyMathLab اإلى  بدء من برناجميات 
ا�ستثماراتها يف جنوب اأفريقيا، اإل اأن اآلية 

التنفيذ مل تو�سحها بري�سون بعد. 
لبري�سون  التنفيذي  الرئي�ض  واأق��ر 
»جون فالون«  John Fallon اأن الإعالن 
ال��� 15 م��ن نوفمرب 2013  ال��ذي �سدر يف 
مي��ث��ل »ال��ف��ع��ال��ي��ة الأول��������ى«، م���وؤك���دا اأن 
بع�ض  فقط  تغطي  ق��د  الأول���ى  التقارير 
كل  �ستقي�ض  لأن��ه��ا   ال�سركة،  ا�ستثمارات 
لثمانية  ت�����س��ل  ال��ت��ي  م�����س��اري��ع��ه��ا  ت���اأث���ري 

مليارات دولر اأمريكي.
 

بضع سنوات
ق��د ي�ستغرق  الأم���ر  اإن  »اإن��ن��ا نقول  وق��ال 
نلتزم  اأننا  حددنا  ثم  وم��ن  �سنوات  ب�سع 

يخرج  ل  امل�سروع  اأن  ل�سمان  ال�سركة 
ع��ن امل�����س��ار امل��ح��دد ل���ه. وق���ال »ف��ال��ون« 
من  امل�����س��وؤول��ني  �ستمنع  »ب��ري���س��ون«  اإن 
اع��ت��م��اد اأي ا���س��ت��ث��م��ار ي��زي��د ق����دره عن 
روؤي��ة  لدينا  ك��ان  اإذا  »اإل  دولر  مليون 

وا�سحة للو�سول اإلى الفاعلية«.
وب������دل م����ن زي�������ادة ع�����بء ج��دي��د 
اتخاذ  عملية  على  البريوقراطية  من 
اأن ه���ذا النهج  ي���رى »ف���ال���ون«  ال���ق���رار، 
الديناميكية  املمار�سة  قبيل  م��ن  يعد 

الإبداعية املتكررة«.
ال�سيا�سة  ه��ذه  ال�سركة  و�ستطبق 
اجل���دي���دة ح��ت��ى ع��ل��ى امل��ن��ت��ج��ات، ال��ت��ي 
ع��ل��ى  ت����راث����ا  ���س��ت�����س��ح��ى  اأو  اأ����س���ح���ت 
ح���د ت��ع��ب��ري ن��ائ��ب��ة رئ��ي�����ض ال��ع��الق��ات 
 Suzan اآ���س��ب��ي«  »����س���وزان  الإع���الم���ي���ة 
كل  م���راج���ع���ة  ط����ور  يف  »اإن����ن����ا   ،Aspy
لدينا  اأننا  ل�سمان  احلالية  منتوجاتنا 
ال���دل���ي���ل ال����ك����ايف والآل�����ي�����ات ال���الزم���ة 
لقيا�ض ولتتبع ولتح�سني كل اآثار نتائج 
 18 منذ  العملية  ه��ذه  وب��داأن��ا  التعليم. 
مراجعة   100 م��ن  ب��اأك��رث  وقمنا  �سهرا 

حتى الآن«.
وب�����غ�����������ض ال�����ن�����ظ�����ر ع�������ن ه����ذي����ن 
اجلمعة،  يوم  اإع��الن  وعن  التقريرين، 
ف����اإن »ب��ري���س��ون« لي�ست  ن��وف��م��رب،    15
م�����س��ت��ع��دة ب��ع��د ل��ت��ق��دمي ج����دول زم��ن��ي 
مف�سل عن كيفية ت�سغيل امل�سروع، ول 
تقدمي تقرير عن نتائجه. مو�سحا اأن 
ال�سبب هو »اأن بري�سون ل تزال يف طور 

التح�سني امل�ستمر«.

مبادرة
ومي���ك���ن ت��ل��م�����ض ب��ع�����ض ال��ل��م��ح��ات من 
م�����ب�����ادرة ال���ف���اع���ل���ي���ة ال���ت���ي ���س��ت��ت��خ��ذه��ا 
القادمة  اخلم�ض  ال�سنوات  يف  بري�سون 
اأن بري�سون  اإلى كيف  النظر  من خالل 
تتبع �سيا�ستها املالية، فلو اأرادت ال�سركة 
نتائجها  النموذج ف�ست�سبه  تتبع هذا  اأن 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ت��ق��ري��ره��ا ال�������س���ن���وي، وه��و 
متعددة  تعليمية  بو�سائط  مميز  موقع 

وحمتوى ميكن حتميله على اجلهاز.

مبدة زمنية قدرها خم�ض �سنوات بعدها 
لقيا�ض  خارجيا  مدققة  تقارير  �سنعمل 
ن���ت���ائ���ج ال��ت��ع��ل��ي��م يف ك����ل اأن����ح����اء ال���ع���امل 
الطريقة  م��ث��ل  مت��ام��ا  حم���ددة  بطريقة 

التي نح�سب بها اأداءنا املايل«.
بري�سون  »�ستجمع  ف��ال��ون  واأ���س��اف 
ق��اع��دة  مل�����س��اع��دة  بحثية«  ع��امل��ي��ة  »�سبكة 
ب��ي��ان��ات��ه��ا ال�����س��خ��م��ة  واأن������ه ي��ت��وق��ع اأن 
ال�سركة �ستعمل مع �سركاء لها تراوح ما 
و�سيكون  دولية،  ومنظمات  مدار�ض  بني 
الإج�����راءات  م��ن  ك��ب��رية  �سل�سلة  ه��ن��ال��ك 
م�سيفا  املرجعية،  واملقارنات  اخلارجية 
اخلم�ض  ال�سنوات  �ستق�سي  بري�سون  اأن 
القادمة حمددة  مقايي�ض معينة. فبع�ض 
البيانات قد تاأتي من مراجعات العمالء 

اأو النتائج التي ياأتي بها املناف�سون«.  
ال��ع��ايل  التعليم  يف  خ����رباء  ون�����س��ح 
 Efficacy سركة بري�سون بجعل الفاعلية�
الهيكلة  اإع���ادة  لعملية  جوهريا  حم���ورا 
الآن  حتى  كلفتها  وال��ت��ي  بها  تقوم  التي 
تزيد  وق��د  اأم��ريك��ي،   دولر  مليون   225
اإل��ى  ال��ت��ح��ول  عملية  منت�سف  يف  لأن��ه��ا 

التعلم الرقمي والأ�سواق النا�سئة.
وع��ل��ق امل��دي��ر امل��وؤ���س�����ض ل��� »م�����س��روع 
 Campus ك���وم���ب���وت���ي���ن���ج«  ك���ام���ب�������ض 
غرين  »كينيث   Computing Project
جريئة  حركة  »اإنها   Kenneth Green
الذي  التعليم  املحتوى من  لأنها حترك 
نقدي  ب�سكل  مراجعته  ل��ل��خ��رباء  ميكن 

اإلى مراجعة جتريبية.
واأ����س���اف »���س��ي��ك��ون الأم����ر رائ��ع��ا اإذا 
راأينا املعايري التي �ست�سخدمها بري�سون 
ك��م��ق��ارن��ة م��رج��ع��ي��ة مل��ن��ت��وج��ات��ه��ا اإل اأن��ه 
�سدد على اأن النتائج �ستعتمد على خربة 
العملية  يف  الطالب  وان��خ��راط  الأ���ش��ت��اذ 
من  الوحيد  الثلث  هو  وه��ذا  التعليمية. 
اأج��زاء  اأك��رب من  والعدد  باأكملها  املعادلة 

العملية«.

وظائف قيادية
وداخ���ل���ي���ا ���س��ت��ح��دد ���س��رك��ة »ب��ري���س��ون« 
ك��ل ق�شم من  ق��ي��ادي��ة عليا يف  وظ��ائ��ف 

بقلم: كارل شترميشم
صحيفة إنسيد هاير إيدوكاشن

»بيرسون« تتحول
إلى التعلم الرقمي

تهافت هندي على الجامعات 
األميركية وإعراض صيني عنها!

بقلم: كارين فيشر )كرونيكل أوف هاير إديوكاشن(

فيما يبدو �سفقة تبادل اأدوار، ازداد عدد طلبة الهند امل�سجلني يف الكليات الأمريكية يف الوقت الذي انخف�ض 
فيه عدد الطلبة من ال�سني ب�سكل ملمو�ض.

يف  العايل  التعليم  مطبوعات  كربى  اإيدوكا�سن«،  هاير  اأوف  »كرونيكل  �سحيفة  ن�سرته  تقرير  يف  وج��اء 
الوليات املتحدة، »حتى وقت قريب جتمد عدد  الطلبة القادمني من الهند الراغبني يف الت�سجيل يف اجلامعات 
التقرير الذي �سدر 5 نوفمرب 2013 بعنوان  اأنها قفزت مرة واحدة لت�سل لن�سبة 40% ح�سب  اإل  الأمريكية، 
»اجتاهات الطلبة الدوليني« ومتثلت املفاجاأة الثانية يف انخفا�ض عدد الطلبة امل�سجلني القادمني من ال�سني، 
الذين كان رقم ت�سجيلهم ل يقل عن رقمني ع�سريني، اإل اأنه انخف�ض فجاأة لي�سل اإلى 5%،  الأمر الذي حدا 
رئي�سة املجموعة امل�سوؤولة عن اإعداد التقرير »دبرا �ستيورات« Debra W Stewart على اأن تقول »ثمة عالمة 

ا�ستفهام كبرية للغاية عما يدفع هذه الأعداد للزيادة اأو النق�سان«.
ال�سني  القادميني من  الطلبة  ذاتها، فانخفا�ض  البيانات ل متثل اجتاها يف حد  اأن  »�ستيورات«  وحذرت 
ميكن اأن يكون م�سدر قلق للربامج التي التحق الطلبة بها، نظرا لأنها تعتمد على النمو القادم ب�سكل ثابت 
من ال�سني التي تعد  اأكرب دولة يف العامل تر�سل طلبتها للدرا�سة يف الوليات املتحدة اإل اأنها بداأت طريقها يف 

النخفا�ض ل�سيما يف جمال الهند�سة والعلوم.

نمو درامي
تقول �ستيورات اإن هذا التغري يف منو الطلبة ال�سينيني يعد منوا دراميا، اإل اأنني ل اأريد اأن ينخف�ض العدد، 
ال��ذي رمب��ا يكمن  الأ�سباب  اأح��د  اأن  اإل  اأعتمد عليها،  اأخ��رى  بيانات  اأق��ول ه��ذا من دون  اأن  اأ�ستطيع  لأنني ل 
وراء انخفا�س عدد الطالب ه� القت�شاد املرتنح وفر�س الت�ظيف ال�شعبة يف ال�شني، حيث اإن ال�ظائف من 

ال�سعب اأن جتدها والطلبة قد يرددون يف متابعة احل�سول على درجة علمية مكلفة يف اخلارج. 
ولرمبا كان هنالك �سبب اآخر يتمثل يف تغيري اجتاهات الطلبة من الهند وال�سني وهو اأن الن�سبة الأكرب 
اأنه مع �سغط نفقات الأبحاث من قبل احلكومة الفدرالية  اإل  من طلبة ال�سني ت�سجل يف برامج الدكتوراه 
والأزمة القت�سادية التي متر بها الوليات املتحدة مل ت�ستطع العديد من اجلامعات توفري دعم �سنوي للطلبة 

الأجانب الراغبني يف درا�سة الدكتوراه، وهو ما كان يعتمد عليه الطلبة دوما.

حالة انتظار
اإم«،  اآن  اآي��ه  »تك�سا�ض  جامعة  يف  اخلريجني  للدرا�سات  امل�ساركة  العميدة  ت��رى  امليزانية،  يف  �سك  وج��ود  م��ع 
الربوفي�سورة »باتلر مبريي« اأن احلل الأمثل هو الريث يف قبول طلبة الدكتوراه، وا�سفا احلالة ب� »انتظر لرن 
ما �سيحدث لأننا ل نريد اأن جنلب �سخ�سا هنا، ثم ل ن�ستطيع اأن منده باملال الالزم للح�سول على الدرجة 
يف  املاج�ستري  لدرا�سة  الت�سجيل  يف  يرغبون  التخرج  حديثي  الهند  طلبة  اإن  »باتلري«  واأ�سافت  العلمية.«  

الهند�سة بن�سبة 30% هذا اخلريف لأن قوة  اجلامعة تكمن يف الربامج ل يف البحث.
وب�سرف النظر عن الهند، توجد زيادة ملمو�سة من الطلبة القادمني من الربازيل، حيث زادت الن�سبة 
لت�سل اإلى 17%، وتويل الربازيل اأهمية كبرية لإر�سال الطلبة للخارج. ويف الوقت ذاته انخف�ض عدد الطلبة 
وج���دة  م�شت�ى  حت�شن  ما  بعد  ل�شيما  اأي�شا  تتنامى  ظاهرة  يف   %12 بن�سبة  اجلنوبية  كوريا  من  القادمني 

الأبحاث يف ذلك النمر الآ�سيوي.
وجاءت معظم املجالت التي �سجل فيها الطلبة قطاعا عري�سا من العلوم الأكادميية با�سثناء علوم احلياة 
واأكرث العلوم ت�سجيال كانت العلوم الهند�سية والطبيعة والريا�سيات واحلا�سوب يف الوقت الذي زادت فيه ن�سبة 
الطلبة الأمريكيني الذين �سجلوا يف اجلامعات بن�سبة 7% مقارنة بالعام املا�سي. وجاءت نتائج هذا التقرير 
ع�سوا.   513 ي�سم  ال��ذي  الكليات،  خريجي  جمل�ض  اأعدها  التي   2013 واأكتوبر  �سبتمرب  �سهر  لنتائج  ا�ستنادا 

وجاءت ن�سبة الكليات امل�ساركة بن�سبة 66% من اإجمايل 103000 درجة علمية متنحها تلك الكليات.
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�سوت الربملان الأوروبي، موؤخرا، على 
البحث  ل��ربن��ام��ج  النهائية  الن�سخة 
واإلب������داع  لأع����وام 2014 ح��ت��ى 2020 
 »2020 »ه�����وري�����زون  ب��ا���س��م  امل����ع����روف 
وال������ذي مب��وج��ب��ه خ�����س�����ض الحت����اد 
الأوروب��������ي م��ب��ل��غ��ا ق�����دره )79 م��ل��ي��ار 
م��ل��ي��ارات  ي��ع��ادل )106  م��ا  اأي  ي����ورو( 
دولر اأمريكي( ل�سرفها على م�ساريع 
الأبحاث والإبداع لي�ض فقط يف القارة 

العجوز بل يف العامل باأ�سره.
وحظى قرار الربملان الذي �سدر 
راب��ط��ة  ب��دع��م   ،2013 ن��وف��م��رب   21 يف 

.EUA اجلامعات الأوروبية
 ف���ف���ي ت�����س��ري��ح��ات ل��������س��ح��ي��ف��ة 
»ي��ون��ي��ف��ر���س��ي��ت��ي وي���رل���د ن���ي���وز« ق��ال��ت 
مديرة الأبحاث والإب��داع يف الرابطة 
اإن  دام��الن«،  بوريل  »ليديا  الدكتورة 
الزيادة الأخرية بتمويل ما يزيد عن 
ال� 54 مليار يورو املخ�س�سة لربنامج 
الأب����ح����اث امل���ا����س���ي امل�����س��م��ى ب��ربام��ج 
لالأبحاث   FP7 ال�سبعة  العمل  اأط���ر 

»مرحب به جدا«.
وحتى مبقارنة هذه  املخ�س�سات 
 ،2011 ع��ام  لها يف  تخ�س�سيه  مب��ا مت 
وهو العام الذي �سهد انخفا�سا رهيبا 
يف ميزانية الحتاد الأوروبي اخلا�سة 
الزيادة  بالأبحاث والتعليم، تعد هذه 
الأكرب حتى الآن لأنه يف عام 2011 مت 

تخ�سي�ض 70 مليار يورو.

مساحة أكبر لالختيار
و���س��ت��ح��ظ��ى راب���ط���ة اجل���ام���ع���ات ب��اأن��ه 
التي  القواعد  لو�سع  العليا  اليد  لها 
اختياراجلامعات  �سيتم  اأ�سا�سها  على 
امل����ن����وط����ة ب�����الأب�����ح�����اث ح���ي���ث ق���ال���ت 
�سراقب عن  ال��راب��ط��ة  اإن  »دام����الن« 
كثب م�ساريع الأبحاث  التي �ستتولها 
وال�سركات  اجل��ام��ع��ات  م��ن  جمموعة 
ال��ت��ج��اري��ة وامل��ن��ظ��م��ات الأخ������رى من 

داخل دول الحتاد الأوروبي.
وارت���������اأت ال���راب���ط���ة اأن����ه����ا ت��ري��د 
الخ��ت��ي��ار مقارنة   م��ن  اأك���رب   م�ساحة 
اأطر  برامج  يف  اأخذتها  التي  بامل�ساحة 
العمل ال�سبعة FP7 الأوروبية املا�سية، 
ال���ت���ي ت��ط��ل��ب��ت م���زي���دا م���ن ال��ت��غ��ذي��ة 
امل���������س����ردة ع����ن م�������س���اري���ع حم��ت��م��ل��ة 
ال�سيا�سة  اأول��وي��ات  اأ���س��ا���ض  على  تقوم 
لدعوات  الذي حتول  الأم��ر  الأوربية، 
للغاية  دقيقة  تفا�سيل  ذات  عري�سة 
وتقل�ض  �سعبة،  م��ق��رح��ات  ل��ت��ق��دمي 

ب�سببه  عدد املتقدمني ب�سكل كبري.
 «2020 »ه��ورزي��ن  ل�  بالن�سبة  اأم��ا 
ف�����اإن ال���راب���ط���ة ت��ت��وق��ع دع������وات ذات 
ت��ف��ا���س��ي��ل اأق�����ل ل��ت��ق��دمي امل��ق��رح��ات 
من  تنتهي  اأن  ب��ع��د  وذل���ك  البحثية، 
اجل��ول��ة الأول����ى م��ن امل�����س��اورات فيما 
�ساأنه  الذي من  الأم��ر  اأع�سائها،  بني 
اأن يزيد من حدة املناف�سة  للح�سول 
ع���ل���ى ال���ت���م���وي���ل ول��ت��ع��ج��ي��ل ت��ط��وي��ر 

املقرحات البحثية. 

بقلم:كثل نوثل
يونيفرسيتي ويرلد نيوز

تخصيص  79 مليار  يورو  لألبحاث واإلبداع

»هوريزون 2020«
آفاق جديدة  من العلوم في أوروبا

»اإن���ن���ا يف ح��ال��ة ان���ت���ظ���ار!« ق��ال��ت 
نرى  اأن  »علينا  واأ���س��اف��ت  »دام����الن« 
التقييم   عملية  تنظيم  �سيتم  ك��ي��ف 
التقييم  اأن  كيف  ن�سمن  اأن  وعلينا 

�سيكون عادل للمقرحات املتلقاة«. 
ال����� 11 من  وح������ددت »دام�������الن« 
دي�������س���م���رب امل���ق���ب���ل م����وع����دا لإط�����الق 
دع��وات��ه��ا   ل��ت��ق��دمي امل��ق��رح��ات التي 
�ست�سمل مزيدا عن معلومات التقييم.

ترحيب الجامعات 
البحثية بالتصويت

رح���ب احت���اد اجل��ام��ع��ات الأوروب���ي���ة 
LERU، بت�سويت الربملان  البحثية 
الأوروب����ي ق��ائ��ال »اإن���ه اأر���س��ل ر�سالة 
م��ه��م��ة ل��دع��م الأب���ح���اث والإب������داع« 
وع�����رب الحت�������اد ع����ن ال���ق���ل���ق ال����ذي 
����س���اوره م���ن ج����راء ت���اأخ���ر الع��ت��م��اد 
الأوروب����ي  م��ي��زان��ي��ة الحت����اد  ب�سبب 

املتعرثة ل�سيما اأن »هوريزون 2020« 
�سيكون بدءا من راأ�ض ال�سنة  املقبلة. 
واأ���س��در الحت��اد بيانا ق��ال فيه 
»ي����رح����ب الحت�������اد مب������رور ال���ف���رة 
ال��ع�����س��ي��ب��ة م���ن ال��ق��ل��ق ب��خ�����س��و���ض  
ال��ب��دء  امل��ي��زان��ي��ة، واإن����ه مي��ك��ن الآن 
يف اإط�������ار زم���ن���ي حم�����دد ل��ربن��ام��ج 
فجوة  يقل�ض  مم��ا   2020 ه��ورزي��ون 
التمويل ما بني برنامج اأطر العمل 

 »2020 »ه���وري���زون  و   FP7 ال�سبعة 
اإل����ى احل���د الأدن������ى  ال����ذي ل ميكن 
جت��اوزه وال��ذي يعد اأم��ر مهما جدا 

للمجتمع العلمي«   
ورح�������������ب الحت���������������اد ب����ت����وج����ه 
ت��ط��وي��ر  ن���ح���و   »2020 »ه�����وري�����زون 
ال��ت��ن��م��ي��ة الق���ت�������س���ادي���ة اأك������رث م��ن 

برنامج اأطر العمل ال�سبعة.
ف��ال��ب��ن��ظ��ر اإل������ى امل��خ�����س�����س��ات 
ي��ورو  مليار   17 اأن  �سنجد  احل��ال��ي��ة 
جرى تخ�سي�سها للريادة ال�سناعية 
يف  ل��ل��ت��م��ي��ز  ي�����ورو  م��ل��ي��ار   24.4 و   ،
العلوم و 29.7 مليار يورو للتحديات 
ي�����ورور  م���ل���ي���ار   2.7 و  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
للمعهد الأوروب��ي لالإبداع والتقنية 
الطاقة  لأب��ح��اث  ي��ورو  مليار   1.6 و 
ال��ن��ووي��ة و 3.2 م��ل��ي��ار ي����ورو ج��رى 

تركها لبنود اأخرى من امليزانية.
وعلق احتاد اجلامعات على هذا 
اأن  للغاية  اإيجابي  اأم��ر  »اإن��ه  قائال: 
الحت��اد الأوروب��ي ي�ستثمر يف النمو 
وال�ظائف يف الأع�ام ال�شبعة املقبلة 
اأكرث مما فعل يف امليزانية ال�سابقة«.

 زخم للمجلس 
البحثي األوروبي

���س��ي��ت��م ت��خ�����س��ي�����ض 13 م��ل��ي��ار ي���ورو 
املجل�ض  ل�سالح  الأم����وال  ه��ذه  م��ن 
البحثي الأوروبي ERC الذي ميول 
رئي�سة  ورحبت  الأ�سا�سية،  الأبحاث 
ناوتيني«،  »اأول��غ��ا  الأوروب���ي  املجل�ض 
التي  املجل�ض،  اأقرها  التي  بالزيادة 

ب����الأع����وام  م���ق���ارن���ة  ل����� %75  ت�����س��ل 
اخلالية قائلة »اإن  الزيادة �ست�ساعد 
باإيجاد  مهامه،  ت��اأدي��ة  على  املجل�ض 
وبتمويل الباحثني  اأ�سحاب الأفكار 

النرية املفعمني باحلما�سة«.
»�سي�ستمر  املجل�ض  اأن  واأ�سافت 
يف دعم التميز يف العلوم  والأبحاث 
التي تف�سي اإلى طفرات كبرية غري 

متوقعة«.
م����ن ج���ه���ت���ه���ا، ن���ب���ه���ت »دمل�������ان« 
�سي�سخر   »2020 »ه��وري��زون  اأن  اإل��ى 
ل��الإن��ف��اق ب�سكل  امل��خ�����س�����س��ات  ه���ذه 
اأك������رب ع���ل���ى حت���وي���ل الخ�����راع�����ات 
اإل���ى م��ن��ت��وج��ات وخ��دم��ات ت��ط��رح يف 

الأ�سواق.
 ورح��ب��ت ب��ف��ك��رة ال��رك��ي��ز على 
احلجم  ���س��غ��رية  امل��وؤ���س�����س��ات   اإدراج 
والكبرية بعد اأن بدد املجل�ض خوفها 
م����ن ال����دخ����ول يف م���رح���ل���ة ���س��ع��ب��ة 
ج���دي���دة م���ن ت���ق���دمي الأط����روح����ات 
ت��ن��ت��ه��ي ب���ال���ف�������س���ل  ب���ع���د ال��ت��ج��رب��ة 
تلك  اأ�سحاب  التي خا�سها  ال�سابقة 
العمل  اأطر  برامج  �سمن  املوؤ�س�سات 
ال�سبعة الذي كان مطبقا يف املا�سي 
ح��ي��ث خ��اف��ت امل��وؤ���س�����س��ات م��ن مغبة 

الف�سل يف احل�سول على منحة.
املفو�سية  اأن  »دمل�����ان«  واأك�����دت   
الرئي�ض  الهدف  اإن  قالت  الأوروبية 
تب�سيط  ه���و   2020 ه����وري����زون  م���ن 
ال�سركات  اأم����ام  ال��ت��ق��دمي  اإج�����راءات 
لت�سجعيها  ال�����س��غ��رية  وامل��وؤ���س�����س��ات 

على تقدمي اأطروحات لأبحاثها. 
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يعاني نحو 80 بلدا في العالم من نقص في المياه، بينما ال يحصل ملياران من البشر على مياه نظيفة،  إضافة إلى أن 
استعرضها  أرقام مخيفة  األساسية. ذلك جزء من  احتياجاتهم  لتلبية  المياه  ما يكفي من  إلى  يفتقرون  مليار نسمة 
الباحث بمركز األمير سلطان بن عبدالعزيز للبحوث والدراسات البيئية والسياحة، الدكتور عبدالمنعم عبدالسالم محمد 

أحمد في دراسة له بعنوان »أزمة المياه العالمية.. نظرة عامة«.
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المياه الملوثة تتسبب  في وفاة 15مليون طفل سنويا
7500 محطة تحلية للمياه بالعالم 60% منها في الشرق األوسط.

العقود المقبلة تشهد نموا سكانيا بمعدل مليار نسمة كل 15 عاما

امل������اء ب��ب�����س��اط��ة ي��ج��ع��ل وج������ود اجل��ن�����ض 
مع  ممكنا،  ال��ك��وك��ب  ه��ذا  على  الب�سري 
ا�ستثناءات قليلة، كانت املياه دائما موردا 
طبيعيا  متاحا ومتوفرا، وكان احل�سول 

عليه اأمرا مفروغا منه.
 ال���ي���وم، ف��ق��د ت��غ��ري ال��و���س��ع، حيث 
 80 اأن  اإل��ى  ال��دويل  البنك  تقارير  ت�سري 
امل���ي���اه،  واأن    ن��ق�����ض يف  ل��دي��ه��ا الآن  ب��ل��دا 
مياه  على  يح�سلون  ل  �سخ�ض  ملياري 

نظيفة.
 وذكرت منظمة ال�سحة العاملية اأن  
اإل��ى  يفتقرون  الب�سر  م��ن  واح���دا  مليارا 
احتياجاتهم  لتلبية  امل��ي��اه  م��ن  يكفي  م��ا 
الأ�سا�سية، والنمو ال�سكاين ون�سوب املياه 
اجلوفية ميثالن املهددات الأكرث اأهمية 

لال�ستقرار املائي العاملي .
 يف القرن املا�سي ازداد عدد ال�سكان 
مليار   6.6 اإل����ى  ن�����س��م��ة  م��ل��ي��ار   1.7 م���ن 
املياه  م��ن  الإج��م��ايل  اأن  ح��ني  يف  ن�سمة، 

ال�ساحلة لل�سرب قد انخف�ض قليال.
 وق�����د مت دع�����م ال���ن���م���و ال�����س��ك��اين 
ال��ت��ى �سهدها  وال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����س��ادي��ة  
املا�سية  اخلم�سني  ال�����س��ن��وات  يف  ال��ع��امل 
بوا�سطة احتياطيات املياه اجلوفية حيث 
يجري ا�ستهالك هذه الحتياطيات غري 

املتجددة مبعدلت غري م�ستدامة.

اإلمداد الحالي
واستخدام المياه

مكعب  م��ر  تريليون   11 ح��وال��ى  ي��وج��د 
الإن�سان.  ت�سرف  العذبة حتت  املياه  من 
ومت���ث���ل خ���زان���ات امل���ي���اه اجل��وف��ي��ة اأك���رث 
امل��ط��ر،  بينما  امل���ي���اه،  ه���ذه  م��ن 95% م��ن 
وه��ي   %5 ت�سكل  وال��ب��ح��ريات  والأن����ه����ار، 
يقارب  ما  هناك  اأن  اأي  الباقية،  الن�سبة 
من1700 م3 من املاء متاح لكل فرد على 
وج��ه الأر����ض، وه��و رق��م منخف�ض ينذر 

باخلطر.
حيث  املائي  الإج��ه��اد  ملوؤ�سر  ووفقا   
اأق���ل م��ن 1700  ت��وف��ر  ال��ت��ى  املنطقة  تعد 
توزيع  يتم  ل  م��ائ��ي��ا،  جم��ه��دة  للفرد  م3 
امل��وج��ود ال��ع��امل��ي م��ن امل���اء ب��ال��ت�����س��اوي يف 
متاحة  امل��ي��اه  ول  الكوكب،  اأن��ح��اء  جميع 
ع��ل��ى ق����دم امل�������س���اواة يف ج��م��ي��ع الأوق�����ات 
املناطق  من  فالعديد  ال�سنة،  م��دار  على 
قلة  م��ن  خطري  ب�سكل  تعانى  ال��ع��امل  يف 
فر�ض احل�سول على املياه، والعديد من 
الأماكن ذات املتو�سطات ال�سنوية العالية  
م��ت��ن��اوب��ة م��ن اجل��ف��اف  مل��وا���س��م  تتعر�ض 

والرياح املو�سمية. 
وي��خ��ت��ل��ف ا���س��ت��خ��دام امل���ي���اه ب�����س��دة 
ب��ني ال��ب��ل��دان ال��ن��ام��ي��ة وت��ل��ك امل��ت��ق��دم��ة، 
املياه  ت�ستخدم 90% من  النامية  البلدان 
للزراعة، و 5% لل�سناعة، و 5% للمناطق 
ت�ستخدم  املتقدمة  ال��ب��ل��دان  احل�سرية. 
45% من املياه للزراعة، 45% لل�سناعة و 

10% للمناطق احل�سرية. 
وت�����س��اع��ف خ����الل ال���ق���رن امل��ا���س��ي 
ا���س��ت��خ��دام ال���ف���رد ال���واح���د ل��ل��م��ي��اه، كما 
م��رات،  ث��الث  ال�سكان  جمموع  ت�ساعف 
ال���ع���دي���د من  اأن  ال���ي���وم يف  ت�����س��ب��ب  مم���ا 
للمياه  م�ستهلكة  ه��ي  ال��ع��امل  يف  املناطق 

مبعدلت غري م�ستدامة. 

وي�����س��ت��خ��دم ال���ق���ط���اع ال�����س��ك��ن��ي ما 
امل��ي��اه،  اإم����دادات  اإج��م��ايل  ن�سبته 8% م��ن 
ال���ق���ط���اع  ه������ذا  اأن  م����ن  ال����رغ����م  وع����ل����ى 
ف��ق��ط ن�سبة م��ئ��وي��ة ���س��غ��رية من  مي��ث��ل 
ال����س���ت���خ���دام ال���ع���ام، ف���اإن���ه ي���اأخ���ذ دائ��م��ا 

الأ�سبقية على ال�سناعة والزراعة.
 يف ال�����س��ن��وات اخل��م�����س��ني امل��ا���س��ي��ة، 
ال���ع���امل،  يف  احل�����س��ر  ���س��ك��ان  ع����دد  ازداد 
وبحلول عام 2010 فاإن50 % منهم �سوف 

يعي�سون يف املدن.
ال�سكان  الزيادة يف عدد  اإلى  اإ�سافة 
فاإن معدل ا�ستهالك ال�سخ�ض من املياه 
اأك��رب من النا�ض  قد ارتفع مع ب��دء ع��دد 
مثل  احلديثة  الكماليات  من  ال�ستفادة 
امل��ي��اه، واحل��م��ام��ات، وال��غ�����س��الت،  دورات 
ع��ل��ي��ه ف������اإن ال���ط���ل���ب م����ن ق���ب���ل ال��ق��ط��اع 

ال�سكني �سوف يزداد زيادة كبرية.

تلوث المياه
لقد كان التلوث دائما م�ساحبا للحداثة، 
ت���ب���داأ الأن  ال���ت���ي  ال��ن��ام��ي��ة  ال���ب���ل���دان  يف 
ت��ل��وث  واإن  ال�����س��ن��اع��ي،  ال��ع�����س��ر  دخ�����ول 
امل���ي���اه م�����س��ك��ل��ة خ��ط��رية ف��ي��ه��ا، ووف���ق���ا ل� 
 UNEP للبيئة«  املتحدة  الأم��م  »برنامج 
الأنهار من  النامية جماري  البلدان  »يف 
جماري  من  قليال  اأنظف  الكربى  امل��دن 

ال�سرف ال�سحي«. 
وت�سري تقارير الأمم املتحدة للبيئة 
من  ي��ت��اأث��ر  �سخ�ض  م��ل��ي��ار   1.2 اأن  اإل����ى  
وفاة    يف  املياه  تلك  وتت�سبب  امللوثة  املياه 

15مليون طفل كل عام. 

التلوث
العلماء على  اأ�سبح  الأخرية  ال�سنوات  يف 

زيادة الطلب
ي��ع��د ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي، اإل����ى ح��د بعيد، 
وهو  العذبة،  املياه  مل��وارد  م�ستهلك  اأك��رب 
م�سوؤول عن 70% من ال�ستهالك العاملي، 
القطاع  يف  املياه  معظم  ال��ري  وي�ستهلك 
يتجزاأ  ل  واأ�سبح-الري- جزءا  الزراعي، 
الو�سول  ب�سبب  احلديثة  احل�سارة  من 

اإلى خزانات املياه اجلوفية. 
ع��ن��دم��ا  مت حت��ري��ر امل���زارع���ني من 
العتماد على الأمطار لري حما�سيلهم، 
كفاءة  ذات  ال��ت��ج��اري��ة  ال��زراع��ة  اأ�سبحت 
عزز  كما  م��ت��زاي��د،  ب�سكل  و�سائعة  عالية 
التي  اخل�����س��راء  ال��ث��ورة  ال�سناعي  ال���ري 
اإنتاج املحا�سيل يف  زادت ب�سكل كبري من 
�ستينات  يف  الثالث  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع 

القرن املا�سي.
وي�����س��ك��ل ال���ق���ط���اع ال�����س��ن��اع��ي %22 
م��ن ال���س��ت��ه��الك ال��ع��امل��ي ل��ل��م��ي��اه، وه��ذا 
ال���رق���م ���س��وف ي��ن��م��و يف ال��ع��ق��ود امل��ق��ب��ل��ة، 
اإلى عامل  حيث �سيتحول  العامل النامي 

�سناعي.
اأن  اإل��ى  متيل  ال�سناعة  احتياجات   
ت��اأخ��ذ الأ���س��ب��ق��ي��ة ع��ل��ى ال���زراع���ة لأ���س��ب��اب 
طن   1000 ك��م��ث��ال  ب�سيطة:  اق��ت�����س��ادي��ة 
من املياه حتتاج  لإنتاج 1 طن من القمح 
بينما  اأم��ري��ك��ي،  دولر  يجنى200  وال���ذي 
1000 طن من املياه يف القطاع ال�سناعي 
�سوف تنتج ما م��ردوده 14000 دولر من 

ال�سلع.
 وع�����ل�����ى ال������رغ������م م������ن ف����وائ����ده����ا 
القت�سادية، فقد اأدى ال�ستخدام املكثف 
تلوثها  اإل��ى  ال�سناعة  جانب  م��ن  للمياه 
ال��ذي ه��و ب��داي��ة لكثري م��ن امل�سكالت يف 

جميع اأنحاء العامل.  

املياه  املرتبطة بتلوث  امل�سكالت  بينة من 
املياه اجلوفية  اإن طبقات  اجلوفية حيث 
فاإذا تلوثت   تتحرك ببطء �سديد، لذلك 
ق��رون��ا لتطهري  اأو  ع��ق��ودا  ت��اأخ��ذ  ف��اإن��ه��ا 

نف�سها. 
ي�سهم الإنتاج الغذائي ب�سكل كبري يف 
تلوث املياه، فعندما يتم اإ�سافة  الأ�سمدة 
النيروجينية اإلى حقل فاإن جريان مياه 
يحمل معه الكميات الزائدة من النرات، 
وقد ثبت اأن النرات لها تاأثري �سار جدا 
كما  واحل��ي��وان��ي��ة،  النباتية  احل��ي��اة  ع��ل��ى 
اأن  ومي��ك��ن  الإج��ه��ا���ض،  ي�سبب  اأن  ميكن 

ت�سر بنمو الر�سع.
 ي�����س��ك��ل الإن�����ت�����اج ال�������س���ن���اع���ي م��ن 
على  خ��ط��را ج�سيما  احل��ي��وان��ي��ة  ال����رثوة 
ال�سليم  غ��ري  فالتخل�ض  امل��ي��اه،  �سبكات 
م��ن ف�����س��الت احل��ي��وان��ات ي��دم��ر النظم 
�سحة  على   خطرا  وميثل  الإيكولوجية 

الإن�سان. 

ندرة الغذاء
وفقا ل� »املعهد الدويل لبحوث ال�سيا�سات 
الغذائية« IFPRI اإذا ا�ستمرت الجتاهات 
احل��ال��ي��ة ل���س��ت��ه��الك امل��ي��اه ف���اإن القطاع 
يواجه  �سوف   2025 عام  بحلول  الزراعي 

نق�سا خطريا يف املياه.
اأن خ�سائر  املعهد   وت�سري تقديرات 
اأن  مي��ك��ن  امل��ي��اه  ن���درة  ب�سبب  املحا�سيل 
ت�سل اإلى 350 مليون طن مري �سنويا، 
اأي اأكرث قليال من املح�سول باأكمله من 
الوليات املتحدة، و�سوف يكون �سبب هذه 
الأزم���ة ن��اجت��ا ع��ن ت��ل��وث امل��ي��اه، وحتويل 
وا�ستنزاف  ال�سناعية،  لالأغرا�ض  املياه 

املياه اجلوفية. 

اأي�����س��ا،  دورا  يلعب  ق��د  امل��ن��اخ  ت��غ��ري 
الهيماليا  جبال  يف  اجلليدية  فالأنهار 
ال��ت��ي ت��غ��ذي الأن����ه����ار ال���داع���م���ة  حل��ي��اة 
احلجم  يف  تتقل�ض  الب�سر  من  املليارات 
يت�سبب  اأن  �ساأنه  كل عام واختفاوؤها من 

يف كارثة اإن�سانية كربى.
وي����اأت����ي اأك������رب خ���ط���ر ع���ل���ى الأم�����ن 
ال����غ����ذائ����ي ال���ع���امل���ي م����ن ن�������س���وب امل���ي���اه 
اجلوفية التي تعد عامال اأ�سا�سيا لالإنتاج 
يف  لال�ستنزاف  تتعر�ض  وه��ى  ال��غ��ذائ��ي، 
غ���رب ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، ���س��م��ال اإي����ران، 
املك�سيك،  الهند،  ال�سني،  و���س��ط  �سمال 
اأ�سراليا، والعديد من املواقع الأخرى. 

ب��الإ���س��اف��ة اإل����ى ذل����ك، ي��ت��م تلويث 
ال���ع���دي���د م����ن ط���ب���ق���ات امل����ي����اه اجل��وف��ي��ة 
ب���امل���ل���وث���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة ك����ل ع�����ام وت��ت��غ��ري 
البحر  م��ي��اه  ت�����س��رب  ج���راء  خ�سائ�سها 
تبقى  اأهميتها  م��ن  ال��رغ��م  على  اإل��ي��ه��ا. 
البيانات عن خزانات املياه اجلوفية غري 

دقيقة.
  يف الواقع هناك القليل من الأدلة 
ح��ول كيفية ت��ك��ون ووج���ود ال��ع��دي��د من 
معرفة  وي�سكل  اجلوفية،  امل��ي��اه  طبقات 
عمق املياه اجلوفية يف كثري من الأحيان 
لغزا،  ومع ذلك فمن املوؤكد اأن املياه من 
هذه امل�سادر تاأخذ قرونا للتجدد ورغما 
عن ذلك  يتم ا�ستغاللها مبعدلت غري 

م�ستدامة.

الصراع الدولي
للبيئة«  املتحدة  الأم��م  »برنامج  ل�  وفقا 
UNEP، هناك 263 من الأنهار يف العامل 
ل��ل��ح��دود  ع��الم��ة   ت�سكل  اأو  ع��اب��رة  اإم����ا 
تغذيها  التي  الأنهار  واأحوا�ض  الدولية، 
ال�سطحية  العذبة  املياه  من   %60 متثل 

يف العامل.
وم��ن ب��ني ه��ذه الأن��ه��ار 158  نهرا 
لي�ض لديها ت�سريعات دولية، وكثري منها 

م�سادر للنزاعات.
وعلى �سبيل املثال، نهر النيل الذي 
اإث��ي��وب��ي��ا وال�������س���ودان، وم�سر  مي���ر ع���رب 
املياه  �سراعات  ن�سوب  احتمالت  يج�سد 
نهر  ���س��ف��اف  اأن  وم��ع��ل��وم  امل�����س��ت��ق��ب��ل،  يف 
ال��ن��ي��ل ت��دع��م واح����دة م��ن اأك���رث املناطق 

كثافة �سكانية يف العامل.
 يف ال�����س��ن��وات اخل��م�����س��ني ال��ق��ادم��ة 
اأع��داد من يعتمدون  اأن تت�ساعف  ميكن 
مياه  اأزم��ة  �سيخلق  مما  النيل  نهر  على 
خ��ط��رية يف امل��ن��ط��ق��ة، ع��ل��ى ال���رغ���م من 
اأن  ميكن  املياه  ب�سبب  احل��روب  �سبح  اأن 
اأزم���ة  اأن  ح��ني  ويف  ج���دا،  حقيقيا  ي��ب��دو 
متزيق  على  القدرة  لديها  العاملية  املياه 
ال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة، ف��ه��ي اأي�����س��ا لديها 
الدويل على  املجتمع  اإجبار  القدرة على 

فر�ض روح جديدة من التعاون.

حلول
امل��ح��ي��ط��ات حت��ت��وي ع��ل��ى 97% م��ن امل��ي��اه 
امل��ي��اه حت��ول  ال���ع���امل، وت��ق��ن��ي��ة حتلية  يف 
�ساحلة  عذبة  اإل��ى  املحيطات  يف  املاحلة 

لال�ستهالك الب�سري.
وهناك ح��وايل7500 حمطة حتلية 
ال�سرق  يف  منها   %60 ال��ع��امل  يف  للمياه 

الأو�����س����ط. ���س��ن��اع��ة حت��ل��ي��ة امل���ي���اه تنتج 
م��ن %1  اأق���ل  اأي   م3،  28 مليون  ح��وال��ى 
تقنية مكلفة   وه���ى  ال��ع��امل��ي  ال��ط��ل��ب  م��ن 
وت��ت��ط��ل��ب ا���س��ت��ه��الك��ا م��ك��ث��ف��ا ل��ل��ط��اق��ة، 
التي تعاين من  الغنية  ال��دول  وتعتربها 
نق�ض خطري يف املياه حاليا خيارا قابال 

للتطبيق. 
وتعد البتكارات احلديثة با�ستخدام 
حتلية  تكلفة  بخف�ض  النانو  تكنولوجيا 
املياه بن�سبة 75% مما يجعلها خيارا اأكرث 

قابلية لال�ستمرار.
ثلث  ح���وايل  على  ال���ري  ي�ستحوذ    
اأظهرت  وق��د  ال��ع��امل،  يف  املياه  ا�شتهالك 
اأن م��ا يقرب من  ال��درا���س��ات  العديد م��ن 
مفقود  ال��ري  يف  امل�ستخدمة  املياه  ن�سف 

اإما  من خالل التبخر اأو الت�سرب. 
بالتنقيط  ال��ري  تكنولوجيا  وتوفر 
و�سيلة اأك���رث ك��ف��اءة ل���س��ت��خ��دام امل��ي��اه يف 
بالتنقيط  ال��ري  تقنيات  وتقوم  الزراعة، 
ع��ل��ى ا���س��ت��خ��دام ���س��ل�����س��ل��ة م���ن الأن��اب��ي��ب 
ل��ت��وزي��ع امل���ي���اه  ب��ط��ري��ق��ة مي��ك��ن التحكم 

فيها.
 ب��ا���س��ت��خ��دام ه���ذا الأ����س���ل���وب، يكون 
ل����دى امل����زارع����ني ال����ق����درة ع��ل��ى اإع���ط���اء 
والالزمة  امل��ح��ددة  الكميات  حما�سيلهم 

من املياه، بوا�سطة الأبحاث والدرا�سات.
ه�����ذه  اأن  م�������ن  ال�������رغ�������م  وع������ل������ى 
اأو  التقنية  ع��ال��ي��ة  لي�ست  التكنولوجيا 
متناول  يف  لي�ست  اأنها  اإل  الثمن  باهظة 
اأ�سد  يد  املزارعني الفقراء الذين هم يف 
ا�ستخدامها  يتم  ل  كما  اإل��ي��ه��ا،  احل��اج��ة 
من قبل العديد من املزارعني يف البلدان 
امل��ال��ي��ة  ال���ع���ائ���دات  ب���امل���ي���اه لأن  ال��غ��ن��ي��ة 
املحتملة من تر�سيد ا�ستخدام املياه للري 
تنفيذ  تكلفة  اأق��ل من  الأح��ي��ان  اأغلب  يف 

هذه التكنولوجيا.
الأخ���رى  التقنية  احل��ل��ول  وتتمثل 
الطبيعية،  الأم���ط���ار  م��ي��اه  ح�����س��اد  م��ث��ل 
من  تقلل  تقنيات  تبنى  ال�����س��دود،  اإق��ام��ة 
ال��ف��اق��د ع��ل��ى ���س��ك��ل ب��خ��ر-ن��ت��ح ، تطبيق 
ال�سوق  نحو  املوجهة  احل��ل��ول  اعتماد  اأو 
مثل تعرفة املياه، ت�سعري املياه اجلوفية، 
التي  ال�سناعات  �سد  ال��غ��رام��ات  وزي����ادة 
تلوث املياه كلها حلول تعمل على �سمان 

ال�ستخدام امل�ستدام لهذا املورد.
 ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ه����ذا ال���ك���م من 
احللول ، لي�ض هناك بب�ساطة بديل �سوى 

اأن ن�ستهلك اأقل.

خاتمة
ت�سبح  اأن  امل��رج��ح  م��ن  املقبلة  العقود  يف 
متزايد،  نحو  على  �سائعة  امل��ي��اه  اأزم����ات 
اإذا ل تزال اأعداد ال�سكان تنمو مبعدل 1 
مليار ن�سمة كل 15 عاما، وتراجع قدرة 
الأر�ض على دعم احلياة الب�سرية نتيجة 
املتاح  وت��ع��ر���ض  ال��ك��ب��ري،  ال�سكاين  للنمو 
احلايل من املياه  للتدهور ب�سبب التلوث، 

ال�ستنزاف، وتغري املناخ.
 م��ع ك��ل م��ا �سبق ذك���ره ف��اإن��ه لي�ض 
م��ت��اأخ��را ج��دا �سمان اإم����دادات اآم��ن��ة من 
القادمة،  ولالأجيال  اليوم  للجميع  املياه 
غري  م�ستوى  يتطلب  بذلك  القيام  لكن 

م�سبوق من التعاون الدويل، والثقة.

النمو السكاني ونضوب المياه الجوفية 
أبرز مهددات االستقرار المائي
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حوار: محمد إبراهيم

اأر�سل املدير العام لل�سوؤون الجتماعية 
ب��امل��ن��ط��ق��ة اجل��ن��وب��ي��ة ���س��اب��ق��ا الأ���س��ت��اذ  
اأك��رث من  بن عفتان،  بن علي  عبداهلل 
املجتمع  موؤ�س�سات  دع��ا  حيث  ر���س��ال��ة، 
�سد  ال�سباب  حت�سني  يف  التكاتف  اإل��ى 
حمالت النيل منهم، وطالب اجلامعة 
خمتلف  يف  املنطقة  اإم��ك��ان��ي��ات  ب��اإب��راز 

املجالت عرب اأبحاث ودرا�سات علمية.
وحت���دث ب��ن ع��ف��ت��ان يف ح���وار مع 
اآف������اق ع���ن اأب������رز حم���ط���ات جت���ارب���ه يف 
العمل احلكومي، وواقع منطقة ع�سري 

وم�ستقبلها.

لنبد�أ بذكريات �لطفولة؟ 
تربيت يف قريتي ذمالة بني رزام التي 
تبعد عن مدينة اأبها 20 كم، حيث كانت 
احل��ي��اة ب��ني ال�����س��ك��ان ي�����س��وده��ا املحبة 
يتحلق  ق���روي،  جمتمع  يف  والتوا�سل 
ال��ذي  رزام   ببني  ال�سبت  ���س��وق  ح���ول 
كان له يف اأنف�سنا كبارا و�سغارا اعتزاز 
وحم���ب���ة ويف م��وق��ع��ه ال�����ذي ي��ت��و���س��ط 
قرى قبيلة بني رزام وم�سجد اجلمعة 

وم�سهد العيدين وال�ستغاثة.
 ويف ذل����ك ال���وق���ت ك����ان ال�����س��ب��اب 
ي�ساركون  والأم��ه��ات  والآب��اء  وال�سابات 
والحتطاب،  والرعي  الزراعة  حياة  يف 
يف م�������س���ه���د ب���ه���ي م���ف���ع���م ب���ال���ت���ك���اف���ل 
الجتماعي، حتى اإن الأمهات، رحمهن 
اهلل، كن يعتربن اأبناء القرية اأبناءهن 
من حيث التواد والتوا�سل والراحم.

�أبرز حمطاتك
مع �لوظائف �حلكومية؟

بن عفتان:
على مؤسسات المجتمع

أن تتكاتف لحماية أبناء الوطن
يف  املدنية  ال�ظيفة  م��ع  بدايتي  كانت 
على  الثامنة  باملرتبة  1481/12/1ه������� 
اأن�ها  واأع��ت�����ق��د  ال���دول���ة،   �شلم وظ��ائ��ف 
تعادل الثانية يف ال�سلم احلايل، وذلك 
العمل وال�سوؤون الجتماعية،  يف وزارة 
يف ب��داي��ة ت��اأ���س��ي�����ض ال������وزارة، واأن����ا من 
امل�����ظ����ف����ني ال����ذي����ن ظ����ف����روا ب�����ش��رف 
ال�����وزارة، ويف مديرية  ل��ه��ذه  الن��ت��م��اء 

ال�سوؤون الجتماعية  حتديدا.
ي���وم���ئ���ذ مت اب���ت���ع���اث���ي ل��ل��درا���س��ة 
اآن�����ذاك  يل  اأت���ي���ح���ت  ك��م��ا  الأردن،  يف 
اململكة،  التعرف على  مناطق  فر�سة  
وامل�سوؤولني من اأمراء املناطق و اأعيان 
زادين  والق�ساة، مما  القبائل  وم�سايخ 
وزراء  املعايل  ولأ�سحاب  كبرية،  خربة 
العمل وال�سوؤون الجتماعية يف حينها، 
ما  بكل  لهم  واأدي����ن  اهلل،  بعد  الف�سل 

و�سلت اإليه.
وزارة  يف  ال����ع����م����ل  يف  ت�����درج�����ت 
فعملت  الجتماعية،  وال�سوؤون  العمل 
اأخ�سائي تعاون، فمديرا لإدارة التعاون 
ب��ال��ن��ي��اب��ة )خ��ب��ري ت���ع���اون(، ث��م م��دي��را 
باملنطقة  الجتماعية  ل��ل�����س��وؤون  ع��ام��ا 
وكان  اجتماعيا،  وم�ست�سارا  اجلنوبية، 
بتاريخ  احلكومي  العمل  من  تقاعدي 

1419/7/1باملرتبة الرابعة ع�سرة.

وماذ� عن جتربتك
يف �لعمل مبر�كز �لنمو ؟

مراكز النمو يف منطقة ع�سري انطلقت 
م�سريتها من عام 1398 اإ�سهاما كرميا 
اخل��ريي��ة،  في�سل  امل��ل��ك  موؤ�س�سة  م��ن 
اأه���ايل احلبلة مبركز  ت��وط��ني  واإع����ادة 

الواديني.
امللك  موؤ�س�سة  م�سروع  ذل��ك  ت��ال 

في�سل اخلريية باحلري�سة التي و�سع 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأ�سا�سها  حجر 
رحمه  عبدالعزيز  بن  �سلطان  الأم��ري 

اهلل يف نهاية �سهر ذي احلجة 1415.
وك����ان����ت اإم���������ارة م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري 
املناطق  اإم���ارات  ال��رائ��دة على م�ستوى 
باإن�ساء م�سروع مراكز النمو الذي كان 
ا�ستجابة للتوجيه ال�سامي الكرمي ذي 
الرقم 7/ب/7376 يف 1420/5/18 املبلغ 
بخطاب �سمو وزير الداخلية التعميمي 
امل��ن��اط��ق، ورق��م��ه، 42199 يف  لإم�����ارات 
1420/6/13 واملت�سمن �سرورة تقدمي 
املعي�سي  الو�سع  لتطوير  ا�سراتيجية 
مناطق  يف  جميعهم  للمواطنني  العام 
يتعلق  فيما  وخ�سو�سا  ك��اف��ة،  اململكة 

بالإ�سكان وال�سحة والتعليم .
اإم��ارة منطقة  وبناء عليه �سرعت 
ع�سري يف درا�سة احتياجات املحافظات، 
ف���ت���م اإج��������راء م�����س��ح ����س���ام���ل ل��ت��ح��دي��د 
امل���واق���ع امل��وؤه��ل��ة لإن�����س��اء م���راك���ز منو 
جديدة بق�سد توطني الذين يعي�سون 
م��ن��ع��زل��ة وح��ال��ت ظروفهم  م���اق��ع  يف 
الطبيعية دون اإي�سال خدمات التنمية 
ل��ه��م يف م��واق��ع��ه��م ول��ت��ك��ون ن����واة مل��دن 
اختيار مواقعها عدة  جديدة روعي يف 

عوامل منها:
يف  امل��ت��ن��اه��ي��ة  ل��ل��رغ��ب��ة  • ت��ل��ب��ي��ة 
ال�����س����ت����ق����رار وال����ت����وط����ني ل���دى 
ك��ان��وا ميتهنون  امل��واط��ن��ني مم��ن 
ح����ي����اة ال����رع����ي وال������ب������داوة ت��ب��ع��ا 
مل��ت��ط��ل��ب��ات م��وا���س��ي��ه��م، وي��ح��ل��ون 

حيثما ح�ل الغيث.
وتكلف�ة  اجل��ف��اف  ن�سبة  زي���ادة   •

مهن�ة الرعي.
اجل����دي����دة  الأج������ي������ال  رغ����ب����ة   •

ال��ت��ح�����س��ر، وال����س���ت���ف���ادة من  يف 
م��ع��ط��ي��ات ال��ت��ن��م��ي��ة يف جم���الت 
والجتماعية  ال�سحية  اخلدمات 
النمو  مراكز  فكانت  والتعليمية. 
هي احلل الأمثل، وقد مت اختيار 
جم��م��وع��ة م���ن امل����واق����ع اأج���ري���ت 
ع��ل��ي��ه��ا ال�����درا������س�����ات، وامل���ع���اي���ري 
مراكز  م��واق��ع  باختيار  اخل��ا���س��ة 
ال���ن���م���و، وات���ف���ق���ت ه�����ذه امل��ع��اي��ري 
على اختيار عدد من املواقع على 
م�����س��ت��وى م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري بحيث 

تغطي اجلهات الأكرث حاجة.
التي  اجل��ه��ات  ع��ل��ى  • ال��رك��ي��ز 
ي�����ع�����اين ����س���ك���ان���ه���ا م������ن ���س��ع��ف 
الإم���ك���ان���ات وع�����دم ال���ق���درة على 
ام�������ت�������الك ال���������س����ك����ن امل����ن����ا�����س����ب 
عليها  تغلب  مناطق  ويعي�سون يف 
ال�سكاين  والتوزيع  الب�داوة  حياة 
ال��ع�����س��وائ��ي وال���ب���ع���د ع���ن ت��ن��اول 

اخلدمات.
العالي�ة. ال�سكانية  • الكثافة 

للتو�سع  املختارة  املواقع  • قابلية 
العمراين  والتخطيط  امل�ستقبلي 
الآنية  احلاجة  وتلبية  احل�سري 
من  للم�ستهدفني  وامل�ستقبلية 
ح��ي��ث ت���واف���ر امل���ي���اه وق��رب��ه��ا من 
اخل����دم����ات الأول����ي����ة )ال��ك��ه��رب��اء  
وال����ه����ات����ف وال�����ط�����رق ال���ع���ام���ة(، 
الرئي�سة و�سهولة  واملدن والقرى 
م�سادر  وم��ن  ب��اخل��دم��ات،  ربطها 
ال��ع��م��ل وك�����س��ب ال����رزق مب��ا يكفل 

للم�ستهدفني ال�ستقرار.
احلكومية  اخل���دم���ات  ت��وج��ي��ه   •
ل���ل���م���واق���ع امل����خ����ت����ارة )امل�����دار������ض، 
امل�������س���اج���د،  ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة، 

آفاق الجامعة  |  العدد 97  |  4 صفر 1435  |  8 ديسمبر 2013



شخصيات
التدريب  املياه وال�سرف ال�سحي، 
امل��ه��ن��ي، اخل���دم���ات الج��ت��م��اع��ي��ة، 

اخلدمات الأمنية(.
وبف�سل اهلل، ثم بف�سل ال�ستجابة 
الكرمية من اأ�سحاب الف�سل من اأبناء 
مقدمتهم:  ويف  ال��ك��رمي  ال��وط��ن  ه���ذا 
خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل 
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، والأم�����ري ���س��ل��ط��ان بن 
ال�سمو  عبدالعزيز رحمه اهلل واأ�سحاب 
امل��ل��ك��ي الأم��������راء وامل���وؤ����س�������س���ات امل��ل��ك��ي��ة 
الف�سل  اأه����ل  وا���س��ت��ج��اب��ة  واخل����ريي����ة، 
والإدارات  اإم��ارة منطقة ع�سري  وتعاون 
احلكومية؛ مت اإجناز 12 مركز منو على 
م�����س��ت��وى حم��اف��ظ��ات وم���راك���ز منطقة 
م�ساحة  ف��ل��ل،   )1310( ح��ق��ق��ت  ع�����س��ري 
الفيال تراوح ما بني )600-1200(م2، 
يقارب  ما  امل�ستفيدين  الأ�سر  وبلغ عدد 
وامل�ساجد  امل��دار���ض  مع  ن�سمة،  اآلف   10

واملرافق احلكومية.
وملركز النمو اإدارة برئا�سة �ساحب 
ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي اأم�����ري م��ن��ط��ق��ة ع�سري 
واأع�ساوؤها املدراء العاملون بالقطاعات 
احلكومية، وامل�سرف على مراكز النمو، 
من  وامل�ستفيدين  املمثلني  ج��ان��ب  اإل���ى 

امل�سروع .

كيف ت�شف �لعالقات �الجتماعية 
يف �لوقت �لر�هن مقارنة باملا�شي؟

ب�سفة  بالدنا  الجتماعية يف  العالقات 
ع��ام��ة، لزال����ت ب��خ��ري، ف��ن��ح��ن جمتمع 
م�سلم ون��ح��ن الأم���ن���اء ع��ل��ى احل��رم��ني 
الظ�اهر  بع�س  ظهر  واإن  ال�شريفني، 
دائ��م��ا  اخل���ري  ف���اإن  املجتمع  ع��ل��ى ج�سد 
ومهما  اهلل،  ب��اإذن  �سواه  ما  على  يتغلب 
تغريت نفو�ض النا�ض وكرثت م�ساغلهم 
تباعدا  وزادتهم  احلياة  اأم��ور  و�سغلتهم 
ب��ذرة اخلري فيهم كبرية جتمعهم  ف��اإن 
ع��ن��د احل���اج���ة، وال���ت���ع���اون والخ���ت���الف 
�سنة  الب�سر وهذه  والتفاق من طبيعة 
احل���ي���اة، ف��م��ج��ت��م��ع��ن��ا اأ���س��ب��ح ك��ب��ريا يف 

حدوده ويف �ساكنيه.

ما قر�ءتك ملا ت�شهده ع�شري
من تطور�ت تنموية؟

اإجن��ازات تنموية  منطقة ع�سري حققت 
يف جميع جمالت التنمية، فمن يعرف 
وما  ما�سية،  ف��رات  يف  ع�سري  منطقة 
كانت عليه من تاأخر يف بنيتها، يجد اأن 
املنطقة قد مرت بطفرة كبرية فاأ�سبح 
التجول يف كافة حمافظاتها و�سوارعها 
ي�سريا و�سهال، كما �سهدت كافة مناحي 
احلياة فيها ازده��ارا تنمويا وت�سهيالت 
وا����س���ع���ة، وه����ذ م���ن ف�����س��ل اهلل ع��ل��ي��ن��ا، 

واأمتنى اأن يكون القادم باإذن اهلل اأف�سل 
للمنطقة واأبنائها.

هل هناك  تعاون بني جامعة �مللك 
خالد و مر�كز �لنمو يف �ملنطقة؟ 

جامعة  ب��ني   امل�سرك  للتعاون  نتيجة 
البحوث  م��رك��ز  يف  ممثلة  خ��ال��د  امل��ل��ك 
والدرا�سات الجتماعية، ومراكز النمو، 
وبتوجيهه من اأمري منطقة ع�سري،  مت 

اإج��راء  درا�سة عن مراكز النمو بعنوان 
امل�ستقبلية«  وال��روؤي��ة  ال��راه��ن  »ال��واق��ع 
لعام 1432ه� - 2011م،  باإ�سراف م�سكور 
ب��ن �سعد  ال��دك��ت��ور �سعيد  م��ن الأ���س��ت��اذ 
ب��ن ن��ا���س��ر ح��م��دان. ول ي���زال ال��ت��ع��اون 
البحوث  ومركز  اجلامعة  مع  م�ستمرا 

والدرا�سات الجتماعية.

ما �لذي تتمناه من �جلامعة؟

منطقة ع�سري تنتظر من جامعة امللك 
خ��ال��د ال��ك��ث��ري ون���اأم���ل م��ن��ه��ا اله��ت��م��ام 
ب����ال����درا�����س����ات وال����ب����ح����وث ال����ت����ي ت���ربز 
امل��ع��ادن  املنطقة يف جم���الت  اإم��ك��ان��ي��ات 

واخلامات املختلفة.

مير �شبابنا بحملة مغر�شة
للنيل منهم بكل �لو�شائل و�لطرق 

كيف ميكن �أن نحميهم؟

ل �سك يف اأن لبلدنا اأعداًء كرثا ي�سعون 
الذين ميثلون عماده  �سبابه  للنيل من 
اأن  علينا  وي��ج��ب  اإل���ي���ه.  ن�ستند  ال����ذي 
ن��ت��ك��ات��ف ون��ت��ع��اون ج��م��ي��ع��ا يف حت�سني 
���س��ب��اب��ن��ا، ع��رب ط���رق اأه��م��ه��م��ا: الأ���س��رة 
وامل���ج���ت���م���ع، وامل�������س���ج���د، وامل����در�����س����ة اأو 

اجلامعة.
ف���اإن  اجل���ه���ود  ه����ذه  ت��ك��ات��ف��ت  واإذا 
�سبابنا، وفيهم اخلري وال�سالح، �سيعون 

خطورة اأع���داء ال��وط��ن، و اأ���س��األ اهلل اأن 
يثبت اأبناءنا بالقول الثابت.

كلمة نختم بها �للقاء؟
لنا  يحفظ  اأن  القدير  العلي  اهلل  اأ�ساأل 
ديننا، واأن يحفظ اأمن بالدنا وقيادتها. 
اأ���س��ك��ر  اأن  اإل  اخل���ت���ام  يف  ي�����س��ع��ن��ى  ول 
خالد  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  ال��غ��ال��ي��ة  جامعتنا 

و�سحيفة »اآفاق« اإدارة وحتريرا.

تربيت في مشهد مفعم بالتكافل
والمجتمع اليزال بخير
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ثقافة

أحمد العياف

اأكد اأ�ستاذ الأدب والنقد باجلامعة، رئي�ض 
الدكتور  الأدب��ي،  اأبها  نادي  اإدارة  جمل�ض 
ك��ث��ريا  اأن  م����ري����ع،  اآل  ع���ل���ي  ب����ن  اأح����م����د 
م��ن ال�����س��ع��راء امل��ج��ي��دي��ن، ال��ذي��ن ت��ب��وءوا 
م�سنفات  لهم  اأو  متميزة  �سعرية  مواقع 
اللغة والنقد والبالغة، ويف  يعتد بها يف 
واملو�سيقى،  والفلك  واجلغرافيا  التاريخ 
والقراءات  الرجال  وعلوم  احلديث،  ويف 
والتف�سري، هم من غري العرب، اأو الذين 

يطلق عليهم العجم. 

التنوع العرقي
الإ�سالمية  احل�سارة  »اأن  واأ���س��اف 
ع��ل��ى ام���ت���داد ت��اري��خ��ه��ا ال���ذي ك��ان��ت فيه 
م�����س��درا م��ن م�����س��ادر امل��ع��رف��ة واجل��م��ال، 
ع��رف��ت ال��ت��ن��وع وال��ت��ع��دد وجت����اورت فيها 
املمار�سات  وتعددت  والأع���راق،  الأجنا�ض 
امتداد جغرافية  على  والعرفية  الدينية 

العامل الإ�سالمي«. 
اأدب��ي��ة  اآل م��ري��ع �سمن ورق���ة  وق���ال 
ح�����س��اري��ة، ب��ع��ن��وان »لم���ي���ات الأم�����م يف 
امل�سرك  لإن��ت��اج  التعدد  ال��ع��رب��ي   الأدب 
الإن���������س����اين«، ق��دم��ه��ا ���س��م��ن ال��ربن��ام��ج 
الثقايف الذي قدمته وزارة التعليم العايل 
مبعر�ض  النم�سا  يف  الثقافية  وامللحقية 
الأج���ن���ا����ض  ج��م��ي��ع  »اإن  ال�������دويل،  ف��ي��ي��ن��ا 
بالغ  ب��اح��رام  تتعاي�ض  ك��ان��ت  والأدي�����ان 
العلمية  وامل���واق���ع  امل��ن��ا���س��ب  ك��ان��ت  فيما 
وغري  امل�سلمون  عليها  يتناوب  واملعرفية 

امل�سلمني  والعرب  وغري العرب.
وكان الإن�سان املوجود �سمن الن�سيج 
ذكرا  الإن�سانية  احل�سارة  يف  الجتماعي 
اأو  م�سلما  عربي  غ��ري  اأو  عربيا  اأن��ث��ى  اأو 
غري م�سلم حمفوظ احلقوق وكان واحدا 

من اأفراد املجتمع دون متييز«.  

التعايش
نبي  اأن  ف��ق��ط،  ن��ع��رف  اأن  »ل��ن��ا  واأ����س���اف 
الإ����س���الم  �سلى اهلل ع��ل��ي��ه  و���س��ل��م ال��ذي 
يبجله املوؤمنون ويتقربون اإلى اهلل بحبه 
وطاعته، كان يعي�ض حالة الكفاف، يجوع 
يوما ويجد بع�ض قوته يوما، واأنه حني 
يهودي  عند  مرهونة  درع��ه  كانت  ت��ويف، 
م��ن جت���ار امل��دي��ن��ة، ك��ت��اأم��ني لق��را���س��ه 
ثالثني و�سًقا من ال�سعري  وال�سعري، وهو 

طعام اأقل من املتو�سط اآنذاك«.
واأ������س�����اف »ك������ان اأ����س���ح���اب���ه ال���ذي���ن 
ي���ف���دون���ه ب����اأرواح����ه����م م��ن��ه��م الأث����ري����اء 
ك��ع��ث��م��ان ب���ن ع��ف��ان اخل��ل��ي��ف��ة ال��ث��ال��ث يف 
تاريخ امل�سلمني، وعبد الرحمن بن عوف 
م�ستعدين  ال��ع�����س��ر،  ذل���ك  يف  امل��ل��ي��ون��ري 
وب�����س��رور ك��ب��ري، ل��ي��م��دوه ب��ال��ق��ر���ض دون 
ت����اأم����ني، ول����ول اأن�����ه ل ي��ق��ب��ل ال�����س��دق��ة 
اأن  اأن��ه ف�سل  ل��ه جم��ان��ا، غ��ري  لقدموها 
ي��ق��ر���ض م���ن ت��اج��ر ي���ه���ودي يف امل��دي��ن��ة 
ليو�سح للموؤمنني اأن التوا�سل والتعاون 
بني اأع�ساء املجتمع الواحد، هو الأ�سل، 
الإ����س���الم���ي���ة  احل���������س����ارة  اأن  غ����ري  ه�����ذا 
عرفت  كما  غريها،  على  التتلمذ  عرفت 
ال��رج��م��ة ع���ن الأم�����م الأخ������رى واإك���ب���ار 

حكمتهم وتراثهم وتقديره«.

االلتقاء الحضاري
احل�ساري  اللتقاء  مظاهر  اأب��رز  وع��ن 
اآل  بني الأم��م يف الثقافة العربية، ذكر 
ن�سطلح  اأن  م��ا مي��ك��ن  »ه��ن��اك  م��ري��ع، 
ع��ل��ي��ه ب���ظ���اه���رة ق�����س��ائ��د الأم������م ال��ت��ي 
ينظمه  ���س��ع��را  ال��ع��رب��ي،  الأدب  ع��رف��ه��ا 
لقائله  ين�سب  ل  لكنه  م��ع��روف،  �ساعر 
ملنا�سبته  ول  ال��ف��ن��ي��ة،  ل��ظ��اه��رت��ه  ول 
لكنه  ال���ع���ادة،  ج���رت  ك��م��ا  لقافيته،  ول 
ين�سب لأمة من الأمم املعروفة اآنذاك، 
وقد تقبلها الأدب العربي واحتفى بها«. 
اأن  م��ن  تعجبه  م��ري��ع  اآل  واأب����دى 
هذه الن�سو�ض اجتمعت و�ستان ما بني 
اأن يف  قائليها زمانا ومكانا. لكنه وجد 
ال�سمو يف  الن�سو�ض، حتققا لهذا  هذه 
العالقة بني الأمم من خالل العالقة 
بني ن�سو�ض تنتمي اإليها »كثقافة متنح 
والتحقق  والتج�سد  احل�����س��ور  الآخ����ر 
م��ن ال���داخ���ل، ول��ذل��ك ف��ه��م م��ن �سمى 
جت�سدها  يف  وبخا�سة  الق�سائد  ه��ذه 
من خالل ن�سي، لمية العرب ولمية 

العجم، كتج�سد اأول للظاهرة.
وهذه الق�سائد يف الأدب العربي: 
)ت��ويف قبل  لل�سنفرى  ال��ع��رب«  »لم��ي��ة 
العجم«  »لمية  و  عاما(  ب70  الهجرة 
للطغرائي، احل�سن الأ�سبهاين )توفى 
لعبد  الهند-الهنود«  »لم��ي��ة  و   ،)515
امل���ق���ت���در ال���ك���ن���دي ال���ده���ل���وي )ت���وف���ى 
791ه�����(، و«لم��ي��ة ال���رك – الأت���راك« 
ل��ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ال���ن���ا����س���ري ال�����س��اق��ي 
)توفى 807ه���( و »لمية ال��روم« ملحمد 

بن احلنفي احللبي )توفى 1104ه�(.
اأن����ه وق����ف على  اآل م���ري���ع،  وب����نّي 
الألبا  ريحانة  كتاب  مهمة  يف  معلومة 
ال��دن��ي��ا، تتمثل يف  ذكر  وزه���رة احل��ي��اة 
يبدو  فيما  حمظوظ  غ��ري  �ساعر  ا�سم 
ون�سب له ق�سيدة اأخرى �سّماها »لمية 
لميات  �سمن  اإدراج��ه��ا  ميكن  الروم« ، 
الأم������م، وه���ن���اك لم��ي��ة امل��م��ال��ك لب��ن 

خلدون وغريها.
واأك�����د اأن ج��م��ي��ع ه���ذه ال��الم��ي��ات 
ت�سرك يف تقدمي حكم عامة تعود فيها 
اإلى ما حتمله من ُمثل م�سركة، وقال 
»رغم تفاوتها فنيا وتفاوتها يف مواقفها 
والجتماعي،  القت�سادي  ال��واق��ع  م��ن 
اإل اأن كال منها يتجاوز حالة التماهي 
ما  منها  لم��ي��ة  لكل  ليكون  وال���ذوب���ان 

ت�سيفه اأو تطوره اأو تختلف فيه«.

الالميات
وق�����ال اإن ال��ق��ي��م ال���ت���ي حت��م��ل��ه��ا ه��ذه 
ال����الم����ي����ات، ه����ي م����ا ج��ع��ل��ت ال��ث��ق��اف��ة 
�سناعتي  اأه��ل  واأن  بها،  تهتم  العربية 
بهذا  لتكون  يقدمونها  والنرث  ال�سعر 
ال�سم من�سوبة لأمم ويكرث من حولها 
الرغم من  »وعلى  ال�سروح واحلوا�سي، 
وال��رك  والعجم  ال��ع��رب،  لكل  ن�سبتها 
وال��ه��ن��ود وال������روم. ف��ق��د ك��ان��ت ع��الق��ة 
�سعرائها متفاوتة مع جمتمعهم الأدنى 

يف حلظة زمنية حمدودة«. 
اإل��ى  بالتقدير  م��ري��ع،  اآل  واأ���س��ار 
ث���الث م�����س��ائ��ل، الأول������ى، اأن ال��ث��ق��اف��ة 
جن��ح��ت يف جت�����اوز ال�����س��رية ال��ذات��ي��ة، 

هناك ظ�اهر اأدبية ت�شتحق النظر، ول ميكن التنّبه اإليها اإل يف حال امل�شح 
ال�ستقرائي، ومن الظواهر التي كانت، ثم اختفت، اأن يدفع اأديب بكتابه اأو 
ديوانه اأو جمموعته الق�س�سية اإلى اأديب اآخر ليكتب مقدمته، وهو ما وجد 
يف ع�سري مثال عند �سعراء اجليلني: الأول، والثاين، فاإن مل يكن، حتتم على 
ال�ساعر العتذار، ومن ذلك اأن اأحمد بيهان حني اأ�سدر اأول ديوان ل�ساعر 
بقوله  العادة  اعتذر عن خروجه على هذه  »هيكل احلياة«  من ع�سري وهو 
اأدي��ب معروف،  الأدب��ي من قبل  الناجت  اأو  للديوان،  اأن يقدم  العادة  »ج��رت 

وناقد لمع.. لكننني اأقدم لك ديواين هذا لتكون اأنت الناقد واملوجه..«
اأم��ا زاه��ر ع��وا���ض الأمل��ع��ي فقد دف��ع ب��دي��وان��ه »الأمل��ع��ّي��ات« اإل��ى الأدي��ب 
ال�ساعر،  عن  احلديث  بني  فيها  زاوج  مقدمة  ليكتب  الرفاعي  عبدالعزيز 
با«  ال�سّ نفحات  »م��ن  دي��وان��ه  مقدمة  كتب  فيما  ال��دي��وان،  ع��ن  واحل��دي��ث 
الأديب اليمنّي اأحمد ال�ّسامي، متحّدثا عن ال�ساعر والديوان حتت عنوانني 
منف�سلني، لكن ال�ساعر مل يكتف بها، فكتب نف�ُسه مقّدمة اأخرى، ثّم كتَب 
املقّدمات  ليتخّلى عن  اجل��ه��اد«،  درب  »على  دي��وان��ه:  مقّدمة  نف�ُسه  الأمل��ع��ّي 
الروؤيَة  ا�ستوعب  وكاأّنه  1423ه���،  �سنة  ال�سادر  ال�ّسهداء«،  »نزيف  ديوانه  يف 

اجلديدة التي ترى اأّن ال�ّسعَر يقّدم نف�َسه.
وحنَي اأ�سدر ال�ساعر اأحمد علي اآل مانع ع�سريي ديوانه: »يف متاهات 
اأ�سدر  احلياة«، كتَب مقّدمته ال�ساعر حممد ح�سن عّواد، ويف �سنة 1401ه� 
زاه��ر  مقّدمته  فكتَب  ع�سري«،  م��ن  »عبري  دي���وان:  الأمل��ع��ي  اإب��راه��ي��م  يحيى 
عّوا�ض الأملعي، م�سيدا بخلو الديوان من الهجاء، وموؤكدا على وجود بع�ض 

الهفوات.
وتكاد هذه الظاهرة تختفي، مع بداية القرن اخلام�ض ع�سر الهجري،  
على  النهج  ه��ذا  الأول  اجليل  �سعراء  بع�ض  وا�سل  اإذ  ن���ادرة،  ح��الت  يف  اإل 

الرغم من حداثة بع�ض اإ�سدارتهم تاريخيا.
�سنة  امل��ج��د«،  »ملحمة  دي��وان��ه:  ي�سدر  اإب��راه��ي��م مطاعن  اأح��م��د  فهذا 
1415ه�، فيكتُب مقّدمَته الأديب حممد عبداهلل احلمّيد، وهي حالٌة تّت�سُق 
املُتاأخرين،  بع�ض  عند  ت�ستمر  لكنها  ال�ساعر،  اإليه  ينتمي  الذي  اجليل  مع 
وم��ن ذل��ك م��ا فعلَه ع��ب��داهلل حممد احل��م��ّي��د يف دي��وان��ه: »ف��ار���ض الإم���ارة 
اإم��ارة منطقة ع�سري الأ�سبق،  والإب��داع«، �سنة 1427ه���، حني ا�ستكتب وكيَل 
منه  وق��ري��ٌب  نف�ُسه،  ال�ّساعُر  كتَبها  اأخ���رى  مقّدمًة  مقّدمته  اإل��ى  م�سيفا 
»تاج  ديوانه:  الع�سماوي يف مقّدمة  لعبدالرحمن  القرين  ا�ستكتاب عائ�ض 
»�سروق  دي��وان��ه:  العمري يف  �سنة 1420ه����، ومثلهما حممد ح�سن  امل��دائ��ح« 
الح،  ال�سّ عثمان  املرّبي  مقّدمَته  كتَب  1412ه���، حيث  �سنة  ال�سادر  ال�ّسوق«، 

الذي قراأ الديوان قراءة مو�سوعية تتعلق بالأغرا�ض ال�سعرية.
اأن���واع ال��ع��الق��ات، وي�سي باأ�سباب  ه��ذا ال��ن��وع م��ن امل��ق��دم��ات ي��دل على 
طالب  يف  فهل  كاملة..  علمية  ر�سالة  مو�سوع  يكون  اأن  وميكن  الإع��ج��اب، 

الدرا�شات العليا من يت�شدى له؟

قدم لي وقدمني!

إذا عسعس الليل
أحمد التيهاني

لل�سكل  ���س��ام��ل  بتغيري  ال��ت��ج��ري��ب��ي  بثها  امل��ل��ي��ون«،  »���س��اع��ر  ق��ن��اة  اأط��ل��ق��ت 
وامل�شم�ن، من تبديل ا�شمها اإلى قناة »بين�نة«. وظهرت بحلة  متجددة، 

وباقة من الربامج الثقافية والراثية والوطنية.
وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  يف  الت�سال  اإدارة  مدير  وك�سف 
تط�ير  خطة  اأن  عن  القبي�شي،  عبداهلل  باأب�ظبي،  والرتاثية  الثقافية 
الوطنية،  الهوية  ب��اإب��راز  ا�ستهلت  تدريجية،  مراحل  اأرب��ع  ت�سمل  القناة، 
وتغيري ال�سعار ال�سابق )�ساعر املليون(، اإلى �سعار بينونة املعتمد، وعر�ض 
الراثي  تغطية احلدث  املبتكرة يف  بطريقتها  والحتفاء  اأف��الم ق�سرية، 
وتراثية  ثقافية  بر�سالة  ي��اأت��ي  )بينونة(،  �سعار  اأن  اإل��ى  واأ���س��ار  اجل��دي��د. 

تخاطب اجلمهور »تراها بالعني وهي اإماراتية الوجود«.

وال����ع����الق����ة ال���ن���ف���ع���ي���ة ال���وق���ت���ي���ة ب��ني 
منظوماتها الجتماعية جتاه اأ�سحاب 
م�ستوى  اإل��ى  لرتفع  الق�سائد،  ه��ذه 
روؤيا  ب�سفتها  يطرحونها  التي  الروؤية 
لأنها  والتقارب،  للبناء  ت�سلح  اإن�سانية 
وم��ك��ارم  ال��ك��رمي،  اخل��ل��ق  على  تتاأ�س�ض 
والن�سجام  الثقة  اأ�سا�ض  هي  الأخ��الق 

والأمن.
هذه  تعطي  اأن  الثانية،  وامل�ساألة 
نف�سها  عن  لتتحدث  ل��الأم��م،  الالمية 
يف معر�ض �سريف ل نبز فيه ول غمط، 
ول��ت��ك��ون يف م�����س��اف ال��ق�����س��ائ��د ال��ت��ي 
ارت�سوها لتن�سب اإليهم، فكاأنها تن�سب 

اإلى هذه الأمم  وتعرب عنهم.
 اأم���ا امل�����س��األ��ة ال��ث��ال��ث��ة والأخ����رية، 
ل��ي�����س��ت على  ال��ق�����س��ائ��د  اأن ه���ذه  ف��ه��ي 
���س��ب��ي��ل امل���ع���ار����س���ة لخ����ت����الف ال�����وزن 
ال�����س��ع��ري،  ف�����س��ع��راوؤه��ا ل ي��ق�����س��دون 
قربها  واإمن��ا  �سابق،  ن�ض  مع  التماهي 
يجعلها  ما  هو  امل�سرك،  م�ستوى  من 
ل  لالأمة  تن�سب  كالمية  بقوة  حت�سر 

للفرد.

تجاوز السيرة الذاتية
ذل�����ك،  م�����ن  م�����ري�����ع،  اآل  وا����س���ت���ث���ن���ى 
م��ع  ع���الق���ت���ه  ات�������س���ف���ت  ب��ع�����س��ه��م  اأن 
ب��ال���س��ط��راب، وت��ف��اوت ذل��ك  حميطه 
مي��ن��ع  مل  ه�����ذا  اأن  اإل  ال�����س����ط����راب، 
ال��ث��ق��اف��ة م��ن جت���اوز ال�����س��رية ال��ذات��ي��ة 
ن�سو�سهم  م��ع  والتعاطي  ل�سعرائها، 
وتقدميها والعناية بها، وو�سفها باأنها 
للفرد  ول��ي�����ض  ل��الأم��ة  من�سوبة  لم��ي��ة 

وتقدميها، وهي  تعظيمها  يف  اإم��ع��ان��ا 
يف  الواقع  مع  للتعاي�ض  منوذجا  تقدم 

ظل قيم اإن�شانية رفيعة.
 وق��������ال »ال����ق����ي����م ه�����ي ال���ق���اع���دة 
احل�سارات  جميع  عليها  تلتقي  ال��ت��ي 
وال���ث���ق���اف���ات ل��ت�����س��ي��ف اإل�����ى اإن�����س��ان��ي��ة 
م��ا هو  اإل��ى  الإن�����س��ان وجتعله منجذبا 
لذلك  وبيلوجيته،  م��ادي��ت��ه  م��ن  اأع��ل��ى 
اأو����س���ى ع��م��ر ب��ن اخل��ط��اب ر���س��ي اهلل 
ما  ت��ق��دم  جميعا  وه���ي  بحفظها،  ع��ن��ه 
خارطة  وه��ي  حكمة  ن�سميه،  اأن  ميكن 
ط��ري��ق ل��ل��م��واف��ق��ة ب���ني ق��ي��م الإن�����س��ان 
والواقع الذي عاي�سه ويعاي�سه يف تلك 
تعدد  اخ��ت��الف  يداخلها  وق��د  ال��ف��رة، 
وتنوع، لكنها تتفق جميعا يف اأنها متثل 
ك��ل واح��د من  خ��ارط��ة طريق يقدمها 
فيها  ويقدم  ق�سيدته،  ملتلقي  ال�سعراء 
املقادير  م��ن  ومكانته  لنف�سه  ت�سوره 
ويقدم  حياته  ي�سف  ث��م  )احل��ظ��وظ( 
م��وق��ف��ه م���ن اجل����وع وامل���ر����ض وال��ع��وز 

والنا�ض«.  
ك�����س��ف  ال���ت���ي  ويف خ���ت���ام ورق����ت����ه 
م���ن خ��الل��ه��ا ع���ن ال��ت��ب��ادل والل��ت��ق��اء 
احل�������س���اري والإن���������س����اين يف ال��ت��اري��خ 
ال��ع��رب��ي والأدب�����ي الإ���س��الم��ي وت��ن��اول��ه 
مل���ا و���س��ف��ه ب���� »لم����ي����ات الأم��������م«، ذك��ر 
هي  وال��ف��ن��ون،  »الآداب  اأن  م��ري��ع،  اآل 
الأقدر على تقدمي امل�سرك الإن�ساين 
قلوب  تربع  ومعرفة  وجدانا  لي�سبح 
القوانني  تقنن  ث��م  وعقولهم،  النا�ض 
وحتول  ال��روؤي��ة  لت�ساع  تطوعها  التي 

املنظور«.

توفي النبي ودرعه مرهونة عند 
يهودي.. وتلك قمة التعايش 

في ورقة أدبية حضارية

آل مريع:
كثير من الشعراء 
المتميزين »عجم«

»بينونة« 
تحل محل 

قناة »شاعر 
المليون«
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إعالم

ال�سحافة  يف  ال�سحفي  التعليق  ح��ول  بحث  ب��اإع��داد  هممت  خلت،  �سنوات  ت�سع  قبل 
للكلمة  ما  بكل  باملخاطر  املجال مغامرة حمفوفة  هذا  البحث يف  كان  وقد  املكتوبة، 

من معنى.
فال فقهاء الإعالم ينظرون اإليه على اأنه نوع قائم بذاته ول بيئة العمل العلمي 
اأنها  اإليها على  ينظر  التي  والبحثية  العلمية  الأغرا�ض  بالتوجه نحو  ت�سمح  يومها 
كال�سيكيه جتازوها الزمن بل اإن بع�ض املهتمني ينظر اإليها من قبيل الرف الفكري. 
الى  العربي كله، ل يوجد من ينظر  العامل  اأو اثنني يف  با�ستثناء باحث  اإنه  اإذ 
ال�سحفي  التعليق  بني  وا�سح  خلط  مع  بذاته  قائم  نوع  اأن��ه  على  ال�سحفي  التعليق 
الريا�سي الذي ي�ساحب املباريات والتعليق الإذاعي والتلفزيوين القرب للتغطيات 
املعريف  ال��راك��م  ناهيك عن  الإع��الم��ي��ة،  املوؤ�س�سة  اإب���راز موقف  اإل��ى  الإخ��ب��اري��ة منه 
اإلى التعليق  للباحثني يف اجلامعات الغربية وال�سحفيني املمار�سني الذين ينظرون 
اأخرى كالعمود ال�سحفي والفتتاحية وحتى  باأنواع �سحفيه  كخا�سية فنية ترتبط 
املقالت التحليلية والنقدية، واإن كنا ل نرفع �سفة التعليق عن تلك الأنواع بو�سفها 

خا�سية فنية حتريرية. 
لقد عاي�ست الويالت واأنا يف بداية جتربتي البحثية، مع انه كان قدر �سدر يل 
اآخر قبل ذلك ب�سنتني حول فنيات التحرير ال�سحفي، رمبا لأخطاء منهجية  كتاب 
الراكم  يف  موجود  غري  �سيء  لإث��ب��ات  املهتمني  بع�ض  ا�ستيعاب  وع��دم  فيها،  وقعت 
املعريف لديهم، وغياب احل�ض العلمي النزيه الذي يوجهك للنجاح ل اإلى الف�سيحة 

والف�سل ، وعدم تقبل بع�ض املهتمني لالأخر يف جمال املناف�سة والبحث واملعرفة . 
اآخر  اإلى  ا�ستم�سكت بهما  اللذين  وكان الأمل الذي ذقته بقدر اليقني وال�سرب 
اأن   لبثوا  ما  ثم  اأ�سحابها  ت��ردد  ن�سر،  دار  على  ككتاب  البحث  وعندما عر�ست  رم��ق. 
جاءوين يطلبون مني الكتاب لطبعه. حاولت جتاهلهم فاإذ باأحدهم يبادرين بالقول 
اإنه باع 30% من ن�سخ الكتاب قبل طباعته اإلى ديوان املطبوعات اجلامعية، واحلمد هلل 

على اأن الكتاب مت توزيعه يف اأكرث من 25 ق�سم اإعالم باجلزائر.
ما ميكن ا�ستخال�سه من املوقف هو اأننا ل نزال بحاجة لفهم الآخر وا�ستيعابه 

وتقبله يف حميطنا.

قصة كتاب

لحظة تأمل

ساعد ساعد
ssaed@kku.edu.sa

ملتقى الباحة يوصي
بإعادة النظر في عقوبات اإلعالميين

يحيى القبعة

الباحة  اختتمت موؤخرا، جل�سة ملتقى 
ل�����الإع�����الم حت����ت رع����اي����ة ����س���م���و اأم����ري 
بن  �سعود  ب��ن  م�ساري  الأم���ري  الباحة، 
الهيئة  رئ��ي�����ض  ع��ب��دال��ع��زي��ز، وح�����س��ور 
ال���ع���ام���ة ل��ل�����س��ي��اح��ة والآث���������ار، الأم����ري 
���س��ل��ط��ان ب���ن ���س��ل��م��ان، ووزي�����ر ال��ث��ق��اف��ة 
الدكتور عبدالعزيز خوجة،  والإع��الم، 
ون���ائ���ب���ه ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل اجل��ا���س��ر، 
ورئ���ي�������ض وك����ال����ة الأن�����ب�����اء ال�����س��ع��ودي��ة 
عبداهلل احل�سني، ورئي�ض هيئة الإذاعة 

والتلفزيون عبدالرحمن الهزاع، وعدد 
ك��ب��ري م���ن ال�����س��خ�����س��ي��ات الإع���الم���ي���ة 

البارزة يف اململكة.
واأو�سى امل�ساركون يف ختام امللتقى، 
الإع��الم  على  ال�سوء  ت�سليط  يتم  ب��اأن 
التنموي، واإعادة النظر يف مواد ولوائح 
عليها  املن�سو�ض  الإعالميني  عقوبات 
يف ن��ظ��ام امل��ط��ب��وع��ات مب���ا ي���ت���واءم مع 
املتاحة،  وم�ساحاتها  احلرية  ف�ساءات 
واإق��رار جائزة م�ساحبة لكل دورة من 
عقده  على  التاأكيد  مع  امللتقى،  دورات 
كل عامني يف الباحة،  وتفعيل ال�سراكة 

مع املوؤ�س�سات احلكومية يف كل مناطق 
اململكة.

 ك��م��ا ط���ال���ب���وا ب�������س���رورة ت��دري��ب 
ال������ك������وادر الإع�����الم�����ي�����ة وامل���ت���ح���دث���ني 
ب��رام��ج م�سركة  ���س��م��ن  الإع��الم��ي��ني 
اإم�����ارات امل��ن��اط��ق وال��ه��ي��ئ��ة العامة  ب��ني 
لل�سياحة والآثار واجلامعات مبا يخدم 
اأهمية  الإعالم والتنمية، و�سددوا على 
تفعيل دور املتحدث الإعالمي، وتوفري 

املعلومات الالزمة لالإعالمي.
ت�����س��م��ن �ست  امل��ل��ت��ق��ى،  اأن  ي��ذك��ر 
جل�سات دارت حماورها حول« الإعالم 

فاز بجائزة حرية الصحافة
باسم يوسف: لست صحافيا!
ف���از الإع���الم���ي امل�����س��ري ال�����س��اخ��ر، م��ق��دم ب��رن��ام��ج »ال��ربن��ام��ج«، با�سم 
يو�سف، بجائزة ال�سحافة احلرة، مع ثالثة �سحفيني اآخرين من بلدان 
خمتلفة. وبح�سب ما اأوردت وكالة »ا�سو�سييتد بر�ض« فاإن جلنة حماية 
ال�سحفيني يف نيويورك منحت كال من با�سم يو�سف من م�سر وجانيت 
هن�سروزا من الإكوادور، وندمي �سيرن من تركيا، وجنوين فان هاي من 

فيتنام، اجلوائز الدولية حلرية ال�سحافة لعام 2013. 
وعلق با�سم يو�سف عقب تكرميه باجلائزة قائال« من املده�ض حقا 
اأنني ل�ست �سحفيا«.  اإلى حقيقة  اأن اأح�سل على هذه اجلائزة، بالنظر 
ا�سمي مع مقاتلي احلرية من  ذكر  يتم  اأن  للغاية  »ي�سرفني  واأ���س��اف: 
الإعالمي  �سديقه  لبا�سم،  اجلائزة  و�سلم  وفيتنام«.  والأك���وادور  تركيا 

الأمريكي، جون �ستيوارت، الذي يجري ت�سبيه يو�سف به. 

امل���رئ���ي يف ظ���ل امل��ت��غ��ريات امل��ع��ا���ش��رة، 
ل��الإع��الم  ال��ت��ق��ل��ي��دي  الع�سر  ون��ه��اي��ة 
ال����ر�����س����م����ي، والإع������������الم وال���ت���ن���م���ي���ة، 
ق�����س��اي��ا  ط�����رح  يف  ودوره  والإع���������الم 
امل���ج���ت���م���ع، وال�������س���ي���ا����س���ة الإع���الم���ي���ة 
املتغريات اجلديدة،  ال�شع�دية يف ظل 
ا�ستمل على  والإع���الم اجل��دي��د«. كما 
ور�ستي عمل خ�س�ست الأولى للن�ساء 
ال�سراتيجي«،  »التخطيط  بعنوان 
ف��ي��م��ا ك���ان���ت ال��ث��ان��ي��ة ل���ل���رج���ال حتت 
ع����ن����وان »ال���ن���اط���ق���ون الإع����الم����ي����ون 

واملتحدثون الر�سميون«.

الجاسر: إطالق السياسة اإلعالمية 
السعودية.. قريبا

أحمد العياف

ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل اجل��ا���س��ر، ع��رب م�ساركته  الثقافة والإع����الم،  ن��ائ��ب وزي���ر  ك�سف 
على  لأ�سهر  عملوا  املخت�سني  من  فريقا  هناك  اأن  عن  لالإعالم،  الباحة  مبلتقى 
م�سروع حتديث ال�سيا�سة الإعالمية ال�سعودية من خالل 40 مادة، �سيتم اإطالقها 

قريبا بعد املوافقة عليها من قبل جمل�ض ال�سورى.
واأبان اأن ال�سيا�سة الإعالمية للمملكة تعتمد يف معاجلة الق�سايا على احلوار 
الهادف، واملجادلة احل�سنة، والبتعاد عن كل ما يثري الآخرين، وعر�ض احلقائق، 
النا�ض،  بني  والأح��ق��اد  والفنت  ال�سغائن  واإث���ارة  واملبالغات  املهاترات  عن  والبعد 
�سيانة  على  القائمة  اململكة  �سيا�سة  وم�ساندة  خلدمة  خارجيا  �سعت  اأنها  مفيدا 
امل�سالح العليا للمواطنني وعلى الت�سامن العربي والإ�سالمي، والدفاع عن ق�سايا 
الظلم  ومناه�سة  وال�����س��الم،  وال��ع��دل  احل��ق  بجانب  وال��وق��وف  وامل�سلمني،  ال��ع��رب 

والتفرقة العن�سرية.

علي آل سعيد

»اآف��اق«،  �سحيفة  حترير  رئي�ض  �سارك 
رئ���ي�������ض ق�������س���م الإع����������الم والت���������س����ال 
ب���اجل���ام���ع���ة، الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور علي 
الباحة  ملتقى  يف  ال��ق��رين  ���س��وي��ل  ب��ن 
ل����الإع����الم م����ن خ�����الل ت���ق���دمي ورق����ة 
التقليدي  الع�سر  »نهاية  بعنوان  عمل 
ان��ت��ق��د خاللها  ال��ر���س��م��ي«،  ل���الإع���الم 
الإع��الم  يعي�سه  ال��ذي  الو�سع احل��ايل 

الر�سمي.
ب���اإع���ادة هيكلة  ال���ق���رين،  وط��ال��ب 
عرب  وذل���ك  والإع�����الم،  الثقافة  وزارة 

ف�سل ال��ث��ق��اف��ة ع��ن الإع�����الم، واإحل���اق 
ب���وزارة اخلارجية،  الإع���الم اخل��ارج��ي 
لل�سحافة  وط��ن��ي  جم��ل�����ض  وت��اأ���س��ي�����ض 
وال��ن�����س��ر الإل����ك����روين، ل��ي��ك��ون ب��دي��ال 
ال���داخ���ل���ي، وك���ذل���ك تعيني  ل���الإع���الم 

متحدث اإعالمي للدولة.
كما ن���ادى امل�����س��رف ال��ع��ام  رئي�ض 
حترير »اآف��اق« ، باإعادة النظر يف خيار 
املوجودة  القنوات  وتق�سيم  ال�سركات، 
اأي�سا  ودع��ا  �سركات.  اأو  موؤ�س�سات  اإل��ى 
اإل����ى اإت���اح���ة ف��ر���ض ل��ت��اأ���س��ي�����ض وك���الت 
خدمة  يف  للمناف�سة  اأخ�����رى،  وط��ن��ي��ة 

املجتمع ال�سعودي.

رئيس تحرير »آفاق«
ينادي بفصل الثقافة عن اإلعالم
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تقنية

 رسالة

ي���ب���داأ ف���ن ال��ت�����س��م��ي��م ج��ن��ب��ا اإل�����ى ج��ن��ب م���ع ال��ت�����س��وي��ق وال��ت��خ��ط��ي��ط 
والتقنيني. فهو حينما  امل��دراء  اأي��دي  لي�سع خرباته يف  ال�سراتيجي، 
يحرف ممار�سة الأدوات الت�سميمية والربامج التطبيقية والنظريات 
يف  تغلغلوا  ومهند�سني،  وفنانني  �سنوات  بخربة  لتمتعه  فذلك  الفنية، 
الأعمال الفنية واللوحات، ومنحوها عمرا، وذابوا فيها علما وتطبيقا، 
واأ�س�سوا مهارات التوا�سل بني املرئي والإن�سان هند�سة، وحللوها �سمن 

املعايري العاملية.
اإن الت�سميم يقود بكفاءة ذلك التخطيط املنظم ويلعب مع الت�سويق 
ا�ستثنائيا، فتكون اختياراته حمط  الإي��رادات  بلم�سات فنية، تتحول معه 

ثقة باإدارة الأزمات.
فك  عن  عجزت  الت�سويق  وخ��رباء  للم�سممني  ال�سائدة  الأف��ك��ار  اإن 
الثغرات  ومعرفة  والعامة،  واملتذوقني  املوؤ�س�سات  على  املفرو�سة  العزلة 
ال�سوق«  اأه��ل  اأن��ه عندما نتكلم الآن عن منطق »لغة  اإل  وحتجيم دوره��ا، 
ي�سمى  عما  خ��رج��ت  ب��اأف��ك��ار  احلقيقي  ال��ف��ن��ان  يفاجئنا  امل��ق��اب��ل  ويف  ف��اإن��ه 
يف  املاألوفة  الأبعاد  وتلك  ال�ساحة،  �ساد  الذي  العتيادية«  املحاور  »منطق 

العمق والرتفاع والعلو، من املنظور ذاته.
اإن الفنان احلقيقي الذي تكهن باأو�ساع كثري من اخلدمات وال�سلع 
ا�ستقطابا  اأف��ك��اره  باتت  فكره،  وف�ساء  خربته  بحكم  الإع���الم  وتوجهات 

ومدعاة حلدوثها.
ويف التقييم والبناء والتطوير امل�ستمر، على ال�سعيد املهني والعملي 
وي�ساعد  والعفوية،  الرتكابية  الأخ��ط��اء  من  يحد  اأن��ه  ن��رى  والإب��داع��ي، 
�سيفرتها  دق��ة  م��ن  بالرغم  الهوية  وتلك  احلقيقية.  الهوية  اإب���راز  على 
وا�ستح�سانا يف  رواجا  و�ستلقى  املوؤ�س�سة،  بذات  �ستعلق  اأنها  اإل  و�سوابطها 

كل حمفل عاملي و�ستذكر اإلى الأبد خلودا.
وا�ستكمال ملعرفتنا لبد لنا من ذكر مفهوم الفنون املرئية التي تهتم 
اختالف  على  املح�سو�سة  الب�سرية  بالروؤية  نتذوقها  فنية  اأعمال  باإنتاج 
ت�سغل حيزا  التي  الفنية  الأعمال  فهي  اإنتاجها،  يف  امل�ستخدمة  الو�سائط 
ميكن  وبالتايل  �سكال(،  )ت��اأخ��ذ  والنحت  والتلوين  كالر�سم  ال��ف��راغ،  من 
قيا�ض اأبعادها بوحدات قيا�ض املكان )�سم(، وهي بهذا تختلف عن الفنون 
)الدقائق  الزمن  تقا�ض بوحدات قيا�ض  التي  والن�سيد،  كال�سعر  الزمانية 
الت�سكيلّية  ال��ف��ن��ون  بجمع  ال�سبعة  ال��ف��ن��ون  ل��دي��ن��ا  لت�سبح  وال���ث���واين( 
ما  وهي  باأنواعها،  كالأفالم  معا  ال�سفتني  حتمل  التي  وتلك  والزمانّية 

ت�سمى )املالتي ميديا(.

فن التصميم

أ. عبدالل�ه الت�ايه
Tayeh@kku.edu.sa

اأ�سبح التعلم الإلكروين من متطلبات 
العملية التعليمية املن�سودة لي�ض فقط يف 
املوؤ�س�سات  مواكبة التطورات اجلارية يف 
اأي�سا  واإمن��ا  اأجمع؛  العامل  التعليمية يف 
الإل����ك����روين يف حت�سني  ال��ت��ع��ل��م  ل����دور 

التعلم وخمرجاته.
ويف ه���ذا ال�����س��دد، ح��ر���س��ت ع��م��ادة 
اإدارة  م���ن  ب��دع��م  الإل����ك����روين  ال��ت��ع��ل��م 
الأدوات  ا�����س����ت����خ����دام  ع���ل���ى  اجل����ام����ع����ة 
احلديثة التي ت�ساند العملية التعليمية 
الإلكرونية،  وذلك بعد اأن مت جتهيزها 
 Video امل���رئ���ي���ة  امل�����وؤمت�����رات  ب����وح����دات 
Conference لت�سهيل طريقة التوا�سل 
ب���ني ع�����س��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض وال��ط��الب 

وجها لوجه لتكوين بيئة تفاعلية.
وي���وؤك���د م��ت��خ�����س�����س��ون م���ن ع��م��ادة 
خ�سائ�ض  م��ن  اأن  الإل���ك���روين  التعلم 
هذه اخلدمة ربط املوؤمترات واملنا�سبات 
املجمعات  املقامة يف اجلامعة مع جميع 
والفروع، واإمكانية ا�ستخدامها يف تدريب 

انتشرت بشكل واسع
في الجامعة

المؤتمرات 
المرئية.. الخيار 
األمثل للتعليم 
التفاعلي

إسألنا
يسر اإلدارة العامة لتقنية المعلومات تلقي رسائلكم 

واستفساراتكم واإلجابة عليها من خالل البريد اإللكتروني:
aafaq6@kku.edu.sa

منصور العياف

اإل���ى ت��وف��ري بيئة  ان��ط��الق م��ن روؤي���ة اجل��ام��ع��ة، ال�ساعية 
والطالبات،  بالطالب  واملعريف  العلمي  الرتقاء  يف  ت�سهم 
الإل��ك��روين  للتعلم  ال��دائ��م  ال��ن��ج��اح  مل�سرية  وا���س��ت��م��رارا 
ب��اجل��ام��ع��ة مت الن��ت��ه��اء م��ن تنفيذ ع���دة م��راح��ل ملعامل 
التعلم الإلكروين لعدد من كليات البنني والبنات خارج 

اأبها.
اأك��رث م��ن 15  اأن��ه مت م��وؤخ��را جتهيز  ويف التفا�سيل 
معمال، وبهذا تكون معظم الكليات يف خمتلف املحافظات 

قد مت تغطيتها باملعامل احلديثة. 
ال�سكل  توحيد  اجلديدة  املعامل  ت�سميم  يف  وروع��ي 
وحداثة الأجهزة والربامج مبا يتالءم مع طبيعة املرحلة 

اجلامعية وما تتطلبه من تطوير دائم.
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اأع�������ش���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س وامل���ظ��ف��ني، 
ملجمعات  الدرا�سية  املحا�سرات  وتقدمي 

الطالبات والدرا�سات العليا.
وم�����ن مم���ي���زات���ه���ا اأي�������س���ا: ت��وف��ري 
التدري�ض،  هيئة  لع�سو  واجلهد  الوقت 

واإن�ساء بيئة تعليمية تفاعلية، 
وت����وف����ري ال���ت���ك���ال���ي���ف، واإم���ك���ان���ي���ة 

ت��دري�����ض امل����ق����ررات لأك�����رث م���ن م��ق��ر يف 
ت�سجيل  اإمكانية  وك��ذل��ك  ال��وق��ت،  نف�ض 
اإليها  وال��رج��وع  وامل��وؤمت��رات  املحا�سرات 
امللفات،  واإر���س��ال  وم�ساركة  وق��ت،  اأي  يف 

ومرونة النقل والركيب.
وح������ر�������س������ت ع�������م�������ادة ال���ت���ع���ل���ي���م 
وامل��ت��اب��ع��ة  الإدارة  ع���ل���ى  الإل�����ك�����روين 

جميع  بربط  فقامت  للخدمة  املبا�سرة 
الأجهزة بنظام اإدارة و�سيطرة لتحديثها 
يف وقت واح��د، ملتابعة الأداء. كما كونت 
لتقدمي  الأن��ظ��م��ة  يف  متخ�س�سا  فريقا 
الدعم الفني وحل امل�سكالت التي تواجه 

امل�ستخدمني.
املدينة  يف  )اأ)  مبنى  يف  وت��ت��واف��ر 
ا�ستوديوهات  بقريقر، خم�سة  اجلامعية 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة جم���ه���زة ب����اأح����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات 
اإل��ق��اء  ال��ت��دري�����ض  ه��ي��ئ��ة  لع�سو  لت�سهل 
عناء  حتمل  دون  الدرا�سية  املحا�سرات 

التنقل بني القاعات. 
وب���ح�������س���ب اجل�����ه�����ات امل���خ���ت�������س���ة، 
ف���ق���د روع�������ي يف ال���ت�������س���م���ي���م  اخل���ا����ض 
اأم��ور  ع��دة  التعليمية  ب��ال���س��ت��ودي��وه��ات 
هيئة  لع�سو  خ�سو�سية  منح  اأب���رزه���ا: 

التدري�ض،  وعزل ال�سوت للقاعات.
وال��ر���س��م ال���ت���ايل ي��و���س��ح خمطط 
رب�����ط الأج�����ه�����زة يف جم���م���ع���ات وك��ل��ي��ات 

اجلامعة:

تجهيز 15 معمال إلكترونيا بكليات المحافظات



تقنية

ب���ا����س���ر م����وق����ع ال����س���ت���ث���م���ارات 
جمع  »اإن��دي��غ��وغ��و«  الجتماعية 
ك��ام��ريا  ت�سنيع  ب��غ��ي��ة  الأم������وال 
»ب��ان��ون��و«  عليها  اأط��ل��ق  غ��ري��ب��ة، 
وه���ي ك���روي���ة ال�����س��ك��ل، وزن���ه���ا ل 
م��زودة  يتجاوز 300 ج��رام وه��ي 
بك�سل   800 ب��ق��وة  ع��د���س��ة   36 ب���� 
لكل واح��دة منها، جتعلها قادرة 
على ال��ت��ق��اط ���ش���ر ب��ان���رام��ي��ة، 
تقوم  الهواء،  يف  رميها  فبمجرد 
ال��ع��د���ش��ات ب��ال��ت��ق��اط ال�����ش���ر يف 
وق����ت واح�����د ع��ن��د اأع���ل���ى نقطة 
ت�سل اإليها الكرة، ومن ثم تقوم 
طريق  ع��ن  اإر���س��ال��ه��ا  و  بجمعها 
يتم  تطبيق  بوا�سطة  البلوتوث 

حتميله على الهاتف الذكي.
و����س���ت���ك���ون ه�����ذه ال���ك���ام���ريا 
الأ���س��واق  يف  للم�ستخدم  متاحة 
خ�����الل ال����ع����ام امل���ق���ب���ل  وب�����س��ع��ر 

مبدئي يقدر ب� 600 دولر.

ريتويت

يف  املتخ�س�سة   »Ovum« موؤ�س�سة  ع��ن  ج��دي��د  تقرير  م��وؤخ��را  ���س��در 
تطبيقات  املر�سلة عرب  الر�سائل  اأن عدد  اأو�سحت خالله  ال�سبكات،  اأبحاث 
الرا�سل الفوري، �سيتجاوز 71 مليار ر�سالة بحلول عام 2014، وذلك مقابل 

27 مليار ر�سالة فقط خالل 2013.
اإلى  ت�سري  التي  التوقعات  اإلى  تلك،  النمو  موؤ�سرات  املوؤ�س�سة  وترجع 
جتاوز عدد م�سركي تطبيقات الرا�سل، ملياري م�سرك خالل 2014، يف 
الوقت الذي ت�سري فيه اأرقام العام احلايل، اإلى وجود  مليار م�سرك فقط، 

وهذا ما يعني اأن العدد �سيت�ساعف باأكرث من ن�سبة 100 يف املئة م�ستقبال.
الجتماعي  التوا�سل  موقع  اإ���س��رار  لنا  تو�سح  الفلكية  الأرق���ام  ه��ذه 
»في�ض بوك« على ال�ستحواذ على تطبيق »�سناب �سات« snapchat من خالل 
تقدميه عر�سا مببلغ ثالثة مليارات دولر، قوبل بالرف�ض من الأخري، مما 
دفع بالرئي�ض التنفيذي ل� »�سناب �سات« للت�سريح باأن »في�ض بوك« �سيطان 

يريد ال�ستحواذ على كل �سي«.
اأو رغبة  اأع���اله،  امل��ذك��ورة  الهائلة  الأرق���ام  امل��و���س��وع، لي�ض  م��ا يهم يف 
�سركات التوا�سل الجتماعي يف ال�ستحواذ على تطبيقات الرا�سل الفوري، 
واملبالغ الهائلة التي �ستجنى يف حال اإمتام هذه ال�سفقات، بل ما يهم حقا 
ب�سورة  حياتنا  على  التطبيقات  هذه  �سيطرة  غ��ريي،  ويده�ض  ويده�سني، 
خميفة، وجناحها يف تغيري �سلوكياتنا حلد اأ�سبحنا فيه نفتقر اإلى التوا�سل 
احلقيقي، ونكتفي بر�سالة  من جهاز نقال اإلى اآخر، ل حتمل من الأحا�سي�ض 
اإلى  يفتقر  لتعطي معنى  بع�سها  رتبت مع  ح��روف جامدة  �سوى  وامل�ساعر 

ابت�سامة اأو �سحكة اأو حتى ا�ستياء اأو غ�سب، ح�سب الو�سع واملنا�سبة.
فلم يعد هناك فرق كبري يف امل�ساعر، بني ر�سالة تهنئة ور�سالة عزاء، 
فجميعها حمفوظ مع تغيري ال�سم والرقم، ويبقى الفرق فقط يف ر�سيد 

هذه ال�سركات. 
اإنها اخلطورة بعينها، فبعد اأن كنا ن�ستغل املنا�سبات، يف مناق�سة كل ما 
يهم ويفيد، وقعنا بر�سانا على ورقة اندثارها ومواراتها، اتكال على توير 

وفي�ض بوك، وحتججا بالظروف والوقت وبعد امل�سافة.
كان  التي  الجتماعية  احلالة  اإل��ى  منا  كل  لينظر  ذل��ك،  من  وللتاأكد 
من  �سيخجل  ���س��ك،  ف���دون  ال��ي��وم،  يعي�سها  بالتي  وي��ق��ارن��ه��ا  اأم�����ض،  عليها 
التق�سري الذي بات �سمته، لكنه �سرعان ما يتنا�سى ذلك، وتعود اأنامله ب�سكل 
باتت هذه  اأن  بعد  النقال،  هاتفه  اأزرار مفتاح  التنقل بني  اإل��ى  اإرادي،  غري 

الأنامل مبنزلة العيون التي يرى بها.

حتى المشاعر
بيعت للتكنولوجيا

حسن أحمد العواجي

ال��الزم  التمويل  على  اأخ���ريا   Neptune �سركة  ح�سلت 
د�سنت  اأن  بعد  وذل��ك   ،Pine الذكية  �ساعتها  لإن��ت��اج  لها 
الإل��ك��روين   Kicstarter م��وق��ع  ع��ل��ى  حملة  ال�����س��رك��ة، 
يف  للبدء  دولر  األ���ف   100 ق���دره  مت��وي��ل  على  للح�سول 

عملية الإنتاج.
بو�سة   2.4 بقيا�ض  �سا�سة  الذكية  ال�ساعة  ومتلك 
»�سنابدراجون  مبعالج  مدعومة  بك�سل،   320x240 بدقة 
ب�سرعة  ال��ذي يعمل  »كوالكوم«  النواة من  ثنائي  اإ���ض 4« 

1.2 غيغاهرتز.
 512 �سعتها  ع�سوائي  و���س��ول  ذاك���رة   Pine وت�سم 
ت��واف��ره��ا ب�سعتي ت��خ��زي��ن 16  اإل����ى  اإ���س��اف��ة  م��ي��غ��اب��اي��ت، 
غيغابايت و 32 غيغابايت، وبلونني هما الأبي�ض والأ�سود.
 5 ال�ساعة،  ه��ذه  يف  الأ�سا�سية  الكامريا  دق��ة  وتبلغ 
بال�سا�سة  ثانية  ك��ام��ريا  فيها،  و�سعت  كما  ميغابك�سل، 
مدعومتان  ال��ك��ام��ريات��ني  وكلتا   ،VG ب��دق��ة   الأم��ام��ي��ة 

.LED بفال�ض �سوئي من نوع
نوع  م��ن  ات�����س��الت  �سريحة  تركيب   Pine وت��دع��م 

ال�سوتية،  املكاملات  ب��اإج��راء  تقوم  حيث   ،  Micro-SIM
الن�سية  الر�سائل  وا�ستقبال  واإر�سال  الفيديو،  ومكاملات 
الق�سرية عرب �سبكات ات�سالت اجليل الثالث 3G  دون 

احلاجة لالت�سال بهاتف ذكي اأو حا�سب لوحي.
وت�����س��م ال�����س��اع��ة ال��ذك��ي��ة ب��ط��اري��ة م���ن »ال��ل��ي��ث��ي��وم 
بوليمر« �سعتها 810 ميلي اأمبري/�ساعة. واأكدت ال�سركة 
دون  اأي���ام  خلم�سة  ال��ب��ق��اء  على  ال�ساعة  ق���درة  امل�سنعة، 
اأو لع�سر �ساعات يف ا�ستخدام  �سحن يف و�سع ال�ستعداد، 
اأو  الفيديو،  ت�سغيل  م��ن  �ساعات  خلم�ض  اأو  املو�سيقى، 
�سبع �ساعات من ت�سغيل »الواي فاي« اأو �ست �ساعات من 

.3G ت�سغيل الت�سال ب�سبكة
واإ���س��اف��ة ل��ك��ل ه���ذه امل��وا���س��ف��ات، ف���اإن Pine تعمل 
بنظام »اأندرويد 4.1.2« املعروف اخت�سارا با�سم »جيللي 
بني« حيث تدعم ت�سغيل كافة تطبيقات نظام »اأندرويد«.

ومل تك�سف ال�سركة عن �سعر حمدد لل�ساعة، اإل اأنها 
اأو�سحت اأن عملية �سحنها لالأ�سواق، �ستبداأ خالل يناير 

املقبل.

كاميرا تصوير كروية بـ 36 عدسة وزنها 300 جرام

ساعة ذكية بنظام أندرويد داعمة لشرائح االتصاالت
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الرأي الجامعي

يف كل منا�سبة متر مبجتمعنا �سعيدة 
ال��ن��ق��ا���ض  ي��خ��ل��و  اأم ح��زي��ن��ة ل  ك��ان��ت 
ال����دائ����ر ح��ول��ه��ا م���ن اق������راح احل��ل 
املفاهيم  بع�ض  اإ���س��اف��ة  على  ال��ق��ائ��م 
يف  وتدري�سها  مناهجنا  اإل��ى  والقيم 
املرحلة  يف  �سواء  الدرا�سية  مقرراتنا 

اجلامعية اأم ما قبلها .
ال�����س��ي��ول مدننا  ت��غ��م��ر  ف��ع��ن��دم��ا 
ب�سبب �سوء ت�سريف املياه الناجت عن 
ف�ساد املقاولني و�سعف رقابة اجلهات 
امل�����س��وؤول��ة ي���ن���ادى ب����اأن ت�����س��اف قيم 
وامل�ساءلة  ال�سفافية  ومبادئ  النزاهة 
اإل���ى امل��ن��اه��ج،  وي��ت��ك��رر ه��ذا الأم���ر يف 
اأ�سبوع املرور باملناداة بتدري�ض اأنظمة 
وت�ستمر  القيادة،  واأخ��الق��ي��ات  امل��رور 
وال��ق��ي��م يف  امل��ب��ادئ  ب��اإدخ��ال  املطالبة 
خمتلفة  وم��راك��ز  هيئات  م��ن  املناهج 
وم��راك��ز  الإن�����س��ان  ح��ق��وق  مثل هيئة 

احلوار وغريها.

 وبالرغم من اأن هذه املطالبة 
�سريف  ق�سد  ع��ن  تنبع  امل�سروعة 
اخلري  وحب  الغرية  وبدافع  و�سام 
احل��ل  اأن  اإل  وامل��ج��ت��م��ع  ل��ل��وط��ن 
املقرتح رمبا ل يتنا�شب مع ظروف 
وه��ذا  القائمة،  وال��رب��ي��ة  التعليم 
ب��ال��ت��ك��رار  ال��ت��ل��ق��ني  اأ����س���ل���وب  لأن 
موؤ�س�ساتنا  يف  امل��ن��ت�����س��ر  واحل���ف���ظ 
التعليمية ل ميكن له اأن يغر�ض يف 
وممار�سات  وقيما  م��ب��ادئ  ال�سباب 
دوره  ي����وؤدي  ب��ال��ك��اد  ف��ه��و  �سلوكية 
بنقل املعرفة من الكتب اإلى العقل 

الب�سري .
يحتاج  وامل��ب��ادئ  القيم  غ��ر���ض 
اإل����ى اأ���س��ال��ي��ب ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م��ت��ط��ورة 
وم���ت���ن���وع���ة ك���امل�������س���اه���دة واحل������وار 
واملحاكاة واملمار�سة ونقل التجربة 
وغ���ريه���ا، م���ا ي�����س��م��ن حت���ول ه��ذه 

القيم الى �سلوك ب�سري �سليم.

د مريع الهباش
عميد شؤون الطالب

لماذا نفشل في زرع القيم واألخالق في جيل الشباب؟

د. غادة حمزة الشربينى
مستشارة بعمادة التطوير 
االكاديمي والجودة

نقيم 
لنتغير

علو 
الهمة

  
رغد عون الدوسري

احل��م��ي��دة  اخل�������س���ال  م����ن  اإن 
الرفيعة؛  ال��ع��ال��ي��ة  والأخ�����الق 
الهمم العالية.  قال تعالى  »ويف 

ذلك فليتناف�ض املتناف�سون«.
ي����ك����ون  اأن  م�������ن  ب�������د  ل 
الإن�����س��ان ���س��اح��ب ه��م��ة عالية 
ب����ق����درة اهلل ع����ز وج���ل  ت��ع��ي��ن��ه 
والإ���س��ه��ام  نف�سه  تطوير  على 
يف رفعة عامله الذي يعي�ض فيه 
للخري  م��وج��ه��ة  همته  وت��ك��ون 
فنحن  غ���ريه  م��ن��ه��ا  لي�ستفيد 
خلق اهلل الذي خلقه يف اأح�سن 
ت��ك��وي��ن، ون��ح��ن ه��دي��ة م��ن رب 
الربية، وكل منا لديه همه يف 
للعمل  يوؤهله  ه��ذه احل��ي��اة، ما 
بهمة واإب��داع  يف اأي جمال من 

جمالت احلياة.
ول���ك���ن اأ�����س����ح����اب ال��ه��م��م 
يرون  العالية هم وحدهم من 
م��ال ي���راه الآخ����رون، وهمتهم 
عبارة عن طاقة عقلية نف�سيه 
امل���األ���وف بطريقة  ت���رى  ه��ائ��ل��ة 
غ���ري م���األ���وف���ة ، ول��ه��ا ال��ق��درة  
الأف��ك��ار  اإي��ج��اد  على  التفرد  يف 
العمل،  يف  اجلديدة  والو�سائل 
القدمي  تقدمي  اإع���ادة  حتى  اأو 

ب�سورة جديدة.
ت��رت��ف��ع م���ن���ازل اأ���س��ح��اب 
ال��ه��م��م ال��ع��ال��ي��ة ب��ح�����س��ب علو 
مق�سدهم،  و���س��ري��ف  هممهم 
فاأعظم واأ�سدق دليل على علو 
الهمة واأهميتها حلياة الإن�سان 
اهلل  �سلى  ال��ك��رمي  ر�سولنا  ه��و 
الليل  يقوم  ال��ذي   و�سلم  عليه 
ويق�سي  ق��دم��اه  تتفطر  حتى 

نهاره يف اجلهاد والدعوة.
ر�سوان  �سحابته  اأن  كما 
ل��دي��ه��م من  ك����ان  اهلل ع��ل��ي��ه��م 
ال���ه���م���م ال���ع���ال���ي���ة م����ا ج��ع��ل��ه��م 
اأنحاء  لكل  الإ���س��الم  يو�سلون 
ت�ساعدهم  مل  ول���و  امل���ع���م���ورة، 
ه��م��م��ه��م مل����ا جت������اوز الإ�����س����الم 
ح�����دود امل���دي���ن���ة، وه���ن���اك ق���ادة 
وع����ل����م����اء ع����ظ����ام ا����س���ت���ط���اع���وا 
وجعله  العامل  اإع��م��ار  بهممهم 

مكانا للعي�ض الكرمي. 
اأن  يف اخل���ت���ام، لب����د م���ن 
ن���ك���ون اأ����س���ح���اب ه��م��م ع��ال��ي��ة 
ن�����س��ع��ى اإل������ى م���ع���ايل الأم������ور 
نبذل  واأن  �سفا�سفها  وجنتنب 
واأن  والنفي�ض  ال��غ��ايل  ذل��ك  يف 
وال��ت��خ��اذل  ال��ك�����س��ل  ع��ن  نبتعد 

فهما مقربة الهمم والنجاح.

 ك��م��ا ي��ح��ت��اج الأم����ر ق��ب��ل ذل��ك 
كله اإل��ى من��اذج وق��دوات جمتمعية 
للحفاظ على هذا ال�سلوك وتاأكيد 
ت��ن��اغ��م ال��ب��ن��اء امل���ع���ريف م���ع امل��ن��ه��ج 

ال�سلوكي.
م��ع��ل��م��ا  ت���ت�������س���وروا  اأن  ف��ل��ك��م 
احل�������وار  اآداب  ط����الب����ه  ي�����در������ض 
وم����ب����ادءه ب��ي��ن��م��ا مي���ار����ض ال��ق��م��ع 
العقوبات  واإيقاع  القوانني  واإمالء 
من دون حوار اأو اإقناع يف ح�س�سه 

التدري�سية اليومية!
كيف تريد من البن اأو ال�ساب 
اإلى  يجنح  ال��ذي  الغ�ض  العقل  ذو 
التقليد اأكرث من التفكري اأن يفهم 
به  ي��ج��ول  اأب  م��ن  الوطنية  معنى 
الكثري  له  اأن وفر  بعد  ال�سوارع  يف 
امللونة  امل��الب�����ض  اأو  ال�����س��ع��ارات  م��ن 
وه��و ي��رى وال���ده وق��دوت��ه يخالف 
الأنظمة املرورية ويلقي باملخلفات 

يف ال�ش�ارع ويتاأخر على وظيفته يف 
اليوم التايل مدعيا باأنه مري�ض!

اإلى دول  �سبابنا  عندما يخرج 
يقرب  �سلوكهم  اأن  جت��د  اأخ����رى 
من قيمهم لوجود القدوة احل�سنة 
ممثلة يف النمط ال�سائد لدى ذلك 

املجتمع بكل اأطيافه.
ول�����ذل�����ك ف��������اإن غ����ي����اب ط���رق 
ال��ت��دري�����ض الإب���داع���ي���ة وال���ق���دوات 
تعديل  عملية  �سيجعل  النموذجية 
ال�����س��ل��وك الإن�����س��اين ب��غ��رز م��ب��ادئ 
وم��ف��اه��ي��م وق���ي���م اإي���ج���اب���ي���ة اأم����را 
ذل����ك ي�سهم  ك���ل  ���س��ع��ب��ا، وغ���ي���اب 
يف اإي����ج����اد ج���ي���ل م��ت��ن��اق�����ض غ��ري 
م��ت�����س��ال��ح م���ع ن��ف�����س��ه وجم��ت��م��ع��ه، 
ممار�ساته  تناق�ض  املعرفية  قيمه 
ال�������س���ل���وك���ي���ة ل��ي��ك��م��ل ح���م���ل راي����ة 
وهواية  نظريا  بالأخالق  الت�سدق 

مناق�ستها عمليا.

ن�سر  على  احلر�ض  كان  البداية  يف 
ث��ق��اف��ة اجل�����ودة داخ�����ل امل��وؤ���س�����س��ات 
التعليمية وحماولة تهيئة اجلميع 
لقبول التغيري وا�ستيعابه، وبالفعل 
���س��ار  ال��ع��م��ل يف اجل����ودة م��ن اأج��ل 
ملعايري  طبقا  العمل  بيئة  حت�سني 
حمددة، لكننا نحيا يف عامل متغري، 

فهل ج�دة الي�م تنا�شب الغد؟
 اإن اجلودة املن�سودة هي جودة 
من اأجل التغيري امل�ستمر و مواكبه 
ال��ت��غ��ي��ريات امل��ت��الح��ق��ة، م���ن اأج���ل 
حتقيق التنمية امل�ستدامة، فاجلودة 
التح�سني  ي�ستلزم  متحرك  ه��دف 
هذا  ولعل  بلوغه،  ملحاولة  امل�ستمر 
ثقافة  بن�سر  الهتمام  منا  يتطلب 
لت�سبح  موؤ�س�ساتنا  داخ��ل  التقومي 
من  ج���ودة  ل  لأن���ه  يالزمنا  �سلوكا 
دون تقومي ول ج��دوى من تقومي 

ل يوؤدى اإلى اجلودة.
والتقومي يعنى  اإ�سدار اأحكام 
���س��وء  يف  والأداء  ال�����س��ل��وك  ع��ل��ى 
م��ع��اي��ري م��ع��ي��ن��ة وب���ه���دف حت��دي��د 
م�ستوى ال�سلوك والأداء والوقوف  
ع���ل���ى  ج����وان����ب ال����ق����وة ف��ت��ث��ب��ت، و 
ثم   وم��ن  فتعالج   ال�سعف  جوانب 

تتح�سن.
واأف���������س����ل ال����ت����ق����ومي ه�����و م��ا 
والتقومي  اأ���س��ي��ال،  اأو  مركبا  ك��ان 
الأ�سيل هو تقومي واقعي و�سامل.

ولعل التوجه الراهن للجامعة 
التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  تقومي  يف 
النوع  ه��ذا  مثل  على  العتماد  ه��و 
من التقومي  القائم على اأكرث من 
اأداة واأك��رث من جهة تتولى عملية 
التقومي مثل تقومي رئي�ض الق�سم، 
وت��ق��ومي ال��ط��الب، وت��ق��ومي ع�سو 

هيئة التدري�ض.
الأداة  يف  وال�������ت�������ع�������ددي�������ة 
والأ������س�����خ�����ا������ض ال����ق����ائ����م����ني ع��ل��ى 
ال��ت��ق��ومي م��ف��ي��دة يف ال��ت��اأك��ي��د على 
اجل���وان���ب الإي��ج��اب��ي��ة، وذل����ك من 

احلقوق  حفظ  يف  ي�سهم  اأن  �ساأنه 
وا����س���ح���ة ب��ع��ي��دة ع���ن ال��ت��وه��م��ات  
والف��راءات، واأي�سا يف ذلك اإبراز 
ال�����س��ع��ف،  اأو  ال��ق�����س��ور  ل���ن���واح���ي 
للتغيري  التخطيط  ومن ثم يكون 
التقومي  نتائج  اأن  اأي  والتح�سني،  

ت��دري�����س��ه��ا، اإ���س��اف��ة اإل���ى ذل���ك ف��اإن 
للتحقق  و�سيلة  هو  عامة  التقومي 
من مدى حتقيق اأهداف الربنامج 
وامل��وؤ���س�����س��ة. وف���ى ���س��وء ال��ن��ت��ائ��ج، 
من   نحن  اأي���ن  ن��ح��دد  اأن  ن�ستطيع 

فر�ض احل�سول على العتماد. 

لع�سو  م��ف��ي��دة  احل����الت  جميع  يف 
هيئة التدري�ض .

حت�سني  يف  ي�سهم  ف��ال��ت��ق��ومي 
فاعليته،  وزي�����ادة  الأداء  م�����س��ت��وى 
ومن ثم تطوير املقررات الدرا�سية 
وحم��ت��واه��ا واأن�����س��ط��ت��ه��ا واأ���س��ال��ي��ب  

ومن هنا ي�سبح كل واحد منا 
التقومي  ثقافة  تقبل  اإل��ى  بحاجة 
وم��ر���س��دا،  ه��ادي��ا  ليكون  حياته  يف 
فالتقومي يفتح اأمامنا بابا للتغيري 
والتحول من واقع نعي�ض فيه اإلى 

م�ستقبل نن�سده.  
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المستشار المشرف العام ـ رئيس التحرير
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نائب رئيس التحرير
محمد ابراهيم العسيري

هاتف 2419575
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مساعد رئيس التحرير للتحرير الفني
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مساعد رئيس التحرير للمتابعة االدارية
حسن أحمد العواجي
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مساعدة رئيس التحرير )القسم النسائي(
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رؤساء األقسام
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يحي القبعة )قسم التحقيقات(
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أحمد علي العياف )قسم الثقافة(
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التصوير
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التحرير الفني
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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

ت�����ش��غ��ل ظ���اه���رة الح��ت��ب��ا���س احل�����راري 
�سواء،  ح��ّد  على  وال�سا�سة  العلماء  ب��ال 
ارت��ف��اع  يف  تت�سبب  ال��ت��ي  امل�سكلة  وه���ي 
درج��ة ح���رارة ال��ك��رة الأر���س��ي��ة الناجتة 
الغازات  من  كبرية  كميات  انبعاث  عن 
الدفيئة، وعلى راأ�سها غاز ثاين اأك�سيد 
نهاية  ينتج عنه يف  ق��د  ال��ك��رب��ون، مم��ا 
ي�ستثني  ل  بيئي مدمر  اختالل  الأم��ر 

ب�سرا ول نباتا ول جمادا.
الكربون  اأك�سيد  ثاين  غاز  ينبعث 
من احراق الوقود )النفط وم�ستقاته 
ب��ك��رثة يف  امل�ستخدم  وال��ف��ح��م(  وال��غ��از 
ت�سغيل  ويف  الكهربائية  الطاقة  اإن��ت��اج 
ال�سناعية  والن�ساطات  النقل  و�سائل 

املختلفة.
التي  البيئية  للتغيريات  ون��ظ��را 
ب���داأت يف ال��ظ��ه��ور ال��وا���س��ح على �سطح 
امل�سار  م��ن  الكثري  يف  متمثلة  الأر����ض 
كارتفاع حرارة اجلو وذوبان الثلوج عند 
القطبني والت�سحر وما قد يعقبه من 
انخفا�ض يف الإنتاج الزراعي، بالإ�سافة 
اإلى تاأثري تلوث اجلو بالغازات املنبعثة 
م����ن الح���������راق وت����اأث����ريه����ا ال�����س��ل��ب��ي 
وال�������س���يء ع���ل���ى الإن���������س����ان واحل����ي����وان 
وال��ن��ب��ات؛ ف����اإن اأق���ط���ار ال��ع��امل �سعرت 
مب�سوؤوليتها امل�سريية ملواجهة اخلطر 

الزاحف.
وحملية  عاملية  م��وؤمت��رات  عقدت 
ل��ل��ت��ب��اح��ث يف ه�����ذا اخل����ط����ب اجل���ل���ل، 
وات���خ���ذت ق������رارات ل��ل��ح��د م���ن ان��ب��ع��اث 
ال��غ��ازات ال��ن��اجت��ة م��ن اح���راق ال��وق��ود 
وم��ا ي��زال طريق الل��ت��زام طويال رغم 
وك��ان من  عتباتنا،  اإل��ى  امل�سكلة  و�سول 
بني الإجراءات قيا�ض »ب�سمة الكربون« 

بحيث  وغ��ريه��ا  وامل��وؤ���س�����س��ات  للم�سانع 
ثاين  غ��از  كمية  تعيني  بالتقريب  يتم 
ثم  منه  تنبعث  ال��ت��ي  ال��ك��رب��ون  اأك�سيد 

اإيجاد و�سائل بديلة �سديقة للبيئة.
 وتظهر الآن على معظم املنتجات 
اأوروبا بيانات الب�سمة  ال�ستهالكية يف 
ت�سرب  ال��ذي  الغاز  وم��ق��دار  الكربونية 
اإلى اجلو من جراء جتهيز منتج بعينه.
وعلى �سبيل املثال ب�سمة الكربون 
زراع��ة  اأول  م��ن  رغ��ي��ف اخل��ب��ز  ل�سرائح 
ال��ق��م��ح وال���غ���از امل��ن��ب��ع��ث م��ن ا���س��ت��خ��دام 
الوقود يف اآلت ح�ساده وطحنه وخبزه 
التي  الناقلة  وق��ود  من  املنبعث  وال��غ��از 
اأو�سلته لالأ�سواق مع �سرح الطرق التي 
�ستتبع لالإقالل من كمية الغاز الناجت.

ون���ح���ن، ب�����س��ف��ت��ن��ا اأف���������رادا، ج��زء 
اأ�سا�سي من املقيمني على �سطح الأر�ض 
ما  اأو  خ��ري  م��ن  ي�سيبه  م��ا  ب��ن��ا  يلحق 

يعريه من �سر.
وهنا ياأتي دورنا يف العمل امل�سوؤول 
والإ���س��ه��ام اجل���اد والإي��ج��اب��ي ال���ذي يف 
م���ق���دور ك���ل اأح�����د م��ن��ا ع��م��ل��ه وال��ق��ي��ام 
ل�ستعمال  املتعمد  ال��ر���س��ي��د  م��ث��ل  ب��ه 
ال�سيارات  ووقود  والغاز  واملاء  الكهرباء 

وغريها.
فبجانب اأن كل هذا مطلب �سرعي 
ف��اإن��ه اأي�����س��ا ي��ح��ف��ظ ه���ذا ال��ك��وك��ب لنا 
ينتظره من  ال��ق��ادم��ة مم��ا  ولأج��ي��ال��ن��ا 
التي  للبيئة  اخل�سنة  معاملتنا  عواقب 

نعي�ض فيها.

بصمة 
الكربون
د. علي سعيد القحطاني
وكيل كلية الطب للتطوير
األكاديمي والجودة

شكرا
أيها المطر 

ال�سكر هلل اأول واآخ��را على ما اأنعم 
به من خري عّم البالد.

بالأم�ض القريب وقبل �سنوات 
ل��ك��ل غ�����س��ا���ض ومف�سد  امل��ط��ر  ق���ال 

انتبه �ساأك�سف ف�سادك ومن معك.
كاملة  اأح��ي��اء  اأن  كيف  وراأي��ن��ا 
اأقيمت يف جماري ال�سيول والأودية 

غرقت وغرقت معها اأحالم اأهلها.
نزع  ال��دول��ة  خزينة  كلف  ك��م   
امل��ل��ك��ي��ات امل��ت��ع��ار���س��ة م���ع امل��ج��اري 

امل�سوؤول   نف�ض  لالأودية.  الطبيعية 
�سلم  هومن  املخطط  اعتمد  ال��ذي 

ال�سيك لأ�سحاب هذه العقارات. 
ع���اد امل��ط��ر ه���ذا ال���ع���ام وب��ق��وة 
ل��ي��ع��م اأغ���ل���ب م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة. يف 
م�ساريعها  تبعد  ل  التي  ال��ري��ا���ض 
ال��ع��م��الق��ة ع���ن ال�������وزراء امل��ع��ن��ي��ني 
����س���وى ب�����س��ع��ة ك���ي���ل���وم���رات، ق��ال 
النزيه  اأنا ال�ست�ساري  لهم  املطر: 

والوحيد.

اجل�سور  واأزال  ال�سوارع  اأغ��رق 
الكرتونية. والريا�ض لي�ست يتيمة 
اململكة هي  املطر، فجميع مدن  يف 

الريا�ض. 
������س�����وؤال ي���ق���ول���ه امل�����ط�����ر: ه��ل 
���س��اأزورك��م ال��ع��ام ال��ق��ادم وق��د تغري 
�شيبقى على  ك��ان احل��ال  اإذا  �شيء؟ 
م�ساريعكم  اأوق��ف��وا  ف�سال  و�سعه 
اجلديدة فاأنا لها باملر�ساد. يقولها 

لنا املطر.

حمود أبو ظهير    
أمين مجلس الجامعة    
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نافذة

ب���������������داأت ط������الئ������ع ط����������الب ق�������س���م 
اإظ����ه����ار   الإع����������الم والت�����������ش�����ال يف 
جن��وم��ي��ت��ه��ا ع��ل��ى ���س��ف��ح��ات »اآف�����اق« 
وه�����ذا م���ا ن��ت��م��ن��اه ون��ت��وق��ع��ه حيث 
ت�����س��ك��ل ال�����س��ح��ي��ف��ة م��ع��م��ل ت��دري��ب 
الق�سم. وط��ال��ب��ات  ل��ط��الب  �سحايف 
ن����اي����ف الأح������م������ري، ه����و اأح����د 
ط���الب ه���ذا ال��ق�����س��م اجل���دي���د، وق��د 
وال�سحيفة  الق�سم  اإدارة  لح��ظ��ت 
مت�����ي�����زه وح�����������س�����وره الإع������الم������ي، 
مم�����ا ج���ع���ل���ن���ا ن���ع���ط���ي���ه م�������س���اح���ات 
يف ال�����س��ح��ي��ف��ة ل���ب���ن���اء ���س��خ�����س��ي��ت��ه 
الإع��الم��ي��ة، وه���ذا م��ا حتقق فعال.

فانتم تطالعون يف هذا العدد حوارا مع الكابنت ماجد عبداهلل، وهو اأول 
حوار لهذه ال�سخ�سية الريا�سية مع �سحيفة جامعية.

يف  الكبرية  ال�سيف  ل�سخ�سية  اأولهما  ل�سببني،  احل��وار  بهذا  �سعدنا  وقد 
الو�سط الريا�سي، وثانيهما اأن »نايف« هو من اأجرى هذا احلوار. 

اأن هناك ع��ددا من الطالب والطالبات هم  اإل��ى  اأ�سري هنا  اأن  ولب��د من 
اأن يحققوا خالل الفرة  مهتمون بوجودهم وح�سورهم املهني معنا، ونتوقع 
طالئع  وليكونوا  الق�سم،  لنجاح  فعال  اإليها  نحتاج  ونحومية  متيزا  القادمة 
جناح وقدوة م�ستقبل واعد لطالب وطالبات الق�سم مب�سيئة اهلل تعالى. ونايف 

هو جمرد مثال �سمن �سل�سلة جناحات نتطلع اإليها يف هذا الق�سم.

نايف..
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

األخيرة

ملتقى ال�سراكة املجتمعية )جلنة ال�سراكة املجتمعية(

اللقاء العلمي الثالث لتاريخ امللك خالد )كر�سي امللك خالد(

املوؤمتر ال�سعودي الأول للن�سر العلمي )عمادة البحث العلمي(

موؤمتر التمري�ض يف اململكة العربية ال�سعودية )كلية العلوم الطبية التطبيقية(

املوؤمتر ال�سعودي الأول للبيئة

موؤمتر موؤ�س�سات التامني واملهن الإكتوارية يف اململكة العربية ال�سعودية

)كلية العلوم الدارية واملالية(

املوؤمتر ال�سنوي احلادي ع�سر للجمعية ال�سعودية لل�سكتة الدماغية )كلية الطب(

13-15 �سفر 1435ه�

25-26 �سفر 1435ه�

27-29/ربيع الول/1435ه�

10-11 جمادى الأولى 1435ه�

18- 20 جمادى الول 1435ه� 

7 -9 جمادى الآخرة 1435ه�

25-27 ذو احلجة 1434

التاريخالفعالية والجهة المنظمة مفكرة الجامعة

بدون زعل
ال  �جلامعة  من�شوبي  من  كثري   •
للخدمات  �إد�رة  ب��وج��ود  يعلم 
لعدم  وذلك  �جلامعة،  يف  �لطبية 
ت��ف��اع��ل �خل���دم���ات م��ع �حل���ر�ك 

�لذي ت�شهده �جلامعة!

�لتي ت�شل  �ملقاالت  • بع�ص كتاب 
�الألف  بني  �لفرق  يعرف  ال  �إلينا 
�آخر  يف  �لياء  وح��رف  �ملق�شورة 

�لكلمة!

• بع���ص طالبات �لدر��شات �لعليا 
يجهل��ن وج��ود �ملكتب��ة �لرقمي��ة 
�ل�شعودي��ة باجلامع��ة، رغ��م �أنهن 
يف �أم���ص �حلاج��ة له��ذه �ملكتب��ة. 
ه��ل �مل�شكل��ة ناجت��ة ع��ن �شع��ف 
مرده��ا  �إن  �أم  باملكتب��ة  �لتوعي��ة 

�إهمال �لطالبات؟..�هلل �أعلم!

• يت��م تر�شيح �لطالب للم�شاركة 
فعالي��ة  �أي  يف  �جلامع��ة  با�ش��م 
ملعدالته��م  وفق��ا  �لفعالي��ات  م��ن 
�لدر��شي��ة، بينم��ا هن��اك ط��الب 
متمي��زون مل ت�شعفه��م معدالته��م 

ميثل��و�  �أن  وميك��ن  �الأكادميي��ة، 
�جلامع��ة خ��ري متثي��ل.. فحتى ال 

نفقدهم يجب �أن ن�شجعهم!

للمدينة  �لطالب  بع�ص  دخول   •
�ملحا�شر�ت  وح�شورهم  �جلامعية 
بلبا�ص غري ر�شمي يجب �أن يو�شع 

له حد!

يف  ريا�شية  �شفحة  وجود  رغم   •
�لدعو�ت  وتكر�ر  »�آف��اق«  �شحيفة 
�مل��وج��ه��ة �إل����ى ق��ط��اع �الأن�����ش��ط��ة 
لتزويد  ب��اجل��ام��ع��ة،  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
�ل�����ش��ح��ي��ف��ة مب���ا ل����دى وح����د�ت 
�أخبار  �لريا�شية  من  �الأن�شطة 
�جلامعة  ريا�شة  ف��اإن  و�إ�شهامات، 
وقد  �ل�شفحة،  ه��ذه  ع��ن  مغيبة 

يكون  ذلك ب�شبب �شوء �لنتائج!

�أي  يعريون  ال  �لطالب  بع�ص   •
مر�فق  يف  �لعامة  للنظافة  �نتباه 
�جل��ام��ع��ة و�أروق���ت���ه���ا، ف��رت�ه��م 
ي���رم���ون ب�������االأور�ق و�مل���ذك���ر�ت 

مبجرد �نتهاء حاجتهم منها!
�أبها وبي�شة حتتفالن باليوم �لعاملي للطفل
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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


