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أمير عسير يرعى الملتقى الرابع عشر لشباب الخليج
ورقة عمل لمدير الجامعة

رع�����ى �أم������ر م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ر ���ص��اح��ب 
خالد  ب��ن  في�صل  �لأم���ر  �مللكي  �ل�صمو 
بن عبد �لعزيز، م�صاء �لأربعاء �ملا�صي، 
حفل �مللتقى �خلليجي �ل�14 ل�صباب دول 
�أقيم  �ل��ذي  �خلليجي،  �لتعاون  جمل�س 
مبقر �لندوة �لعاملية لل�صباب �لإ�صالمي 
ري��ادة  »�ل�صباب  �صعار  حتت  �لفرعاء  يف 
وعطاء«، بح�صور معايل مدير �جلامعة 
�لدكتور عبد�لرحمن بن حمد  �لأ�صتاذ 
�ل����د�ود، وم��ع��ايل �لأم���ن �ل��ع��ام للندوة 

�لدكتور �صالح بن �صليمان �لوهيبي.
و�ب��ت��د�أ �حل��ف��ل ب��اآي��ات م��ن �ل��ق��ر�آن 
�ل��ك��رمي، ث��م �أل��ق��ى �مل�����ص��رف �ل��ع��ام على 
م��ك��ت��ب �ل����ن����دوة ب��امل��ن��ط��ق��ة �جل��ن��وب��ي��ة 
�لدكتور مطلق بن حممد �صايع ع�صري 
�ل�����ص��ب��اب يحظون  �أن  ف��ي��ه��ا  �أك����د  ك��ل��م��ة 
ب��دع��م وت�����ص��ج��ي��ع �حل��ك��وم��ة �ل��ر���ص��ي��دة، 
منطقة  �أم��ر  �صمو  بدعم  يحظون  كما 
يف  �ملنفذة  و�ل��ر�م��ج  للمنا�صط  ع�صر 
�ملنطقة، م�صر� �إلى �أن �لفعاليات تعمق 
�ملعريف  �لوعي  وتن�صر  للوطن  �لنتماء 
ب��ن �ل�����ص��ب��اب، و�إث�����ر�ء �جل��ان��ب �لثقايف 
�ملحيطة  ب��الأخ��ط��ار  وتوعيتهم  لديهم 

بهم وبيان دورهم يف مو�جهتها.
�ألقى �لطالب عبد�هلل  عقب ذلك، 
�لبحرين  مملكة  م��ن  حممود  �آل  ف���وؤ�د 
عن  فيها  حتدث  �مل�صاركة  �لوفود  كلمة 
�أه�����د�ف �مل��ل��ت��ق��ى و�أه��م��ي��ت��ه يف ب���ث روح 
�ل��ت��ع��اون ب���ن ���ص��ب��اب جم��ل�����س �ل��ت��ع��اون 
�خلليجي و�لدور �لجتماعي لل�صباب يف 
خدمة بلد�نهم، بالإ�صافة �إلى ��صتثمار 
�أوقات �لفر�غ لدى �ل�صباب مبا ينفعهم، 

»اللغات والترجمة« تحتفل بطالبها المستجدين
و�لرتجمة  �للغات  كلية  �أقامت 
�ل����ل����غ����ة  ن��������������ادي  يف  مم�����ث�����ل�����ة 
�لإجن���ل���ي���زي���ة، ح��ف��ل ����ص��ت��ق��ب��ال 
بح�صور  �مل�صتجدين،  �ل��ط��الب 
عبد�هلل  �لدكتور  �لكلية  عميد 
�ل��ك��ل��ي��ة  ووك�����ي�����ل  م����ل����ه����ى،  �آل 
�ل����دك����ت����ور �أح����م����د �إ����ص���م���اع���ي���ل، 
�لتطوير  ل�صوؤون  �لكلية  ووكيل 
عبد�خلالق  �ل��دك��ت��ور  و�جل����ودة 
�لأكادميي  و�ملر�صد  �لقحطاين، 
�لدكتور د�وود مهدي، وم�صجل 
حجي،  ف���اروق  �ل��دك��ت��ور  �لكلية 
وم�صرف نادي �للغة �لإجنليزية 
و�أع�صاء  �لعمري،  علي  �لأ�صتاذ 

هيئة �لتدري�س.

مو�صحا �أن �مللتقى �ل�صنوي ل�صباب دول 
جم��ل�����س �ل��ت��ع��اون �خل��ل��ي��ج��ي ي��ع��د �أح��د 
�لتي جتمع  �ملهمة  �ل�صيفية  �لتجمعات 
�صباب �خلليج لأ�صبوع كامل �صنويا حتت 

مظلة و�حدة.
ثم �صاهد �حل�صور �أوبريتا �إن�صاديا 
ب��ع��ن��و�ن »�ل��ري��ادة و�ل��ع��ط��اء » مب�صاركة 
جم��ل�����س  دول  ����ص���ب���اب  م����ن  جم���م���وع���ة 

�لتعاون �خلليجي.
تال ذلك كلمة ملعايل �لأمن �لعام 
ل��ل��ن��دوة �ل��ع��امل��ي��ة ل��ل�����ص��ب��اب �لإ���ص��الم��ي 
�لوهيبي  �صليمان  ب��ن  �صالح  �ل��دك��ت��ور 
ع�صر  منطقة  �أم��ر  رع��اي��ة  فيها  ثمن 
ل��ه،  �أب��ه��ا  م��دي��ن��ة  و�ح��ت�����ص��ان  للملتقى 
م�صر� �إلى �أن �لرعاية من �صموه توؤكد 
�ل���دع���م �ل��ك��ب��ر �ل�����ذي ت��ول��ي��ه �ل���دول���ة 
يف  �لأه���م  �ل�صريحة  »لكونهم  لل�صباب، 
يف  �لكثر  منها  ننتظر  �ل��ت��ي  �ملجتمع، 
مكت�صباته  على  و�حل��ف��اظ  �لوطن  بناء 

�لتنموية.«
�أم��ر  �صمو  �صلم  �حلفل  ختام  ويف 
م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ر �ل�������دروع و�ل�������ص���ه���اد�ت 
ل��ل��د�ع��م��ن و�مل�����ص��ارك��ن يف �مل��ل��ت��ق��ى، ثم 
ت�����ص��ل��م ���ص��م��وه ه���دي���ة ت���ذك���اري���ة ب��ه��ذه 
�ملنا�صبة من معايل �لأمن �لعام للندوة 

�لعاملية لل�صباب �لإ�صالمي.
وق�������دم م����ع����ايل م����دي����ر �جل���ام���ع���ة 
�لأ�صتاذ �لدكتور عبد �لرحمن بن حمد 
�مللتقى ورق��ة عمل حول  �ل���د�ود خ��الل 
ج��ه��ود �مل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ص��ع��ودي��ة يف 

رعاية �ل�صباب.
التفاصيل ص2

»ثقافة وطن« قافلة تطلقها الجامعة لالحتفال باليوم الوطني
ت�����ص��ت��ع��د ع����م����ادة ������ص�����وؤون �ل���ط���الب 
�حتفالية  يف  للم�صاركة  ب��اجل��ام��ع��ة، 
�لأن�صطة  م��ن  بعدد  �ل��وط��ن��ي،  �ل��ي��وم 
و�ل����ف����ع����ال����ي����ات، ����ص���م���ن �حل����ف����الت 
�مل�������ص���رتك���ة �ل���ت���ي ���ص��ت��ق��ي��م��ه��ا �إم������ارة 
منطقة ع�صر بالتعاون مع عدد من 

�جلهات �حلكومية باملنطقة.
ومت��ث��ل �جل��ام��ع��ة �أك���ر �جلهات 
�مل�صاركة يف �لحتفال باملنطقة، حيث 
ت�����ص��ارك ب���اأك���ر م���ن 400 ط��ال��ب يف 
�لحتفال �لذي �صيقام �لثالثاء �ملقبل 
�لحتفال  و�صي�صهد  �لبحار.  ب�صاحة 
و�لفنية  �لثقافية  �لر�مج  عدد� من 
تتجول  ثقافية  وق��اف��ل��ة  �لتفاعلية، 
�ملنطقة ويف  �أرج����اء  �ل��ي��وم يف  ط���و�ل 

�لعامة،  �ل�صياحية  �لأماكن  عدد من 
و�ملجمعات �لتجارية �لكبرة، حاملة 

��صم »قافلة ثقافة وطن«.
�لطالب  ���ص��وؤون  عميد  و�أو���ص��ح 
�لقافلة  �أن  �لهبا�س  مريع  �ل��دك��ت��ور 
����ص���ت���ق���دم �ل���ع���دي���د م����ن �ل���ع���رو����س، 
و�لثقافية  �ل��ت��اري��خ��ي��ة،  و�مل�����ص��اب��ق��ات 
�ل���ت���ي ت���ه���دف �إل�����ى ت��ث��ق��ي��ف �ل�����ص��ب��اب 
منجز�ت  �أه��م  ��صتعر��س  خ��الل  من 
�ل���وط���ن، ك��م��ا ���ص��ت��ق��وم ب��ع��ر���س �أرب���ع 
�����ص����ي����ار�ت م���زي���ن���ة ب�������ص���ع���ار �ل���وط���ن 
و�جل���ام���ع���ة و����ص���ع���ار �مل��ن��ا���ص��ب��ة، كما 
���ص��ي�����ص��اح��ب �ل��ق��اف��ل��ة ف��ري��ق ت��وث��ي��ق 

�إعالمي.
هذه  »�صتقوم  �لهبا�س  و�أ���ص��اف 

�لقافلة بفعاليتن �أولهما: م�صابقة 
ثقافة وطن لتعزيز �لثقافة �لوطنية، 
على  �ل�صعار  حتمل  ج��و�ئ��ز  وت��وزي��ع 
�مل�صاركن �لفائزين يف هذه �مل�صابقة، 
وهي عبارة عن �أ�صئلة تتعلق بالوطن 

ومقدر�ته وتاريخه.
ورود  توزيع  يف  �لثانية  وتتمثل 
فيها  ���ص��غ��رة  ك��روت��ا  حت��م��ل  بي�صاء 
بع�س �لن�صائح و�لتوجيهات �خلا�صة 
بالطرق �ملثلى لالحتفال، وتدعو �إلى 
�ملحافظة على هيبة �ملنا�صبة، وتعالج 
�ل�صلوك  مظاهر  خمت�صرة  بر�صائل 
�ملاألوف �لذي قد يذهب  �خل��ارج عن 

فرحة �لفعالية«.
عبدالعزيز رديف
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منصور كويع

��صتقطب �مللتقى �ل�14 ل�صباب دول جمل�س 
�ل���ت���ع���اون �خل���ل���ي���ج���ي، �ل������ذي رع�����ى ح��ف��ل 
منطقة  �أم��ر  �ملا�صي،  �لأرب��ع��اء  �فتتاحه، 
ع�صر �صاحب �ل�صمو �مللكي �لأمر في�صل 
مكتب  ونظمه  �لعزيز،  عبد  ب��ن  خالد  ب��ن 
�لندوة �لعاملية لل�صباب �لإ�صالمي يف �أبها، 
 250 وع��ط��اء«  ري���ادة  »�ل�صباب  �صعار  حت��ت 
�صابا مت تر�صيحهم من عدد من �جلامعات 
�خل��ل��ي��ج��ي��ة. وخ����الل ح��ف��ل �مل��ل��ت��ق��ى �أل��ق��ى 
�لندوة باملنطقة  �لعام على مكتب  �مل�صرف 

�جل��ن��وب��ي��ة �ل���دك���ت���ور م��ط��ل��ق ب���ن حممد 
���ص��اي��ع ع�����ص��ري ك��ل��م��ة �أ����ص���اد ف��ي��ه��ا ب��دع��م 
فيها  وت��ط��رق  لل�صباب،  �لر�صيدة  �ل��ق��ي��ادة 
�لإ�صالمي  لل�صباب  �لعاملية  �لندوة  لن�صاأة 
�لعمل  جم��ال  يف  تقدمها  �لتي  و�ل��ر�م��ج 
�خل�����ري، م��ب��ي��ن��ا �أن���ه���ا ����ص��ت��ط��اع��ت كفالة 
وك��ف��ال��ة  �مل��م��ل��ك��ة  د�خ����ل  ي��ت��ي��م  �آلف   5000
وب��ن��اء 1100(  �مل��م��ل��ك��ة  خ���ارج  �أل���ف   15000
بئر� يف �خلارج وترميم 500 م�صجد د�خل 
عدد  تنفيذ  جانب  �إل��ى  وخارجها،  �ململكة 
وم�صروع  �ل�صائم  ك��اإف��ط��ار  �ل��ر�م��ج  م��ن 

�لأ�صاحي.

كلمة الوفود
و�ألقى �لطالب عبد�هلل فوؤ�د �آل حممود 
م���ن مم��ل��ك��ة �ل��ب��ح��ري��ن ك��ل��م��ة �ل���وف���ود 
�مل�صاركة حتدث فيها عن �أهد�ف �مللتقى 
و�أهميته يف بث روح �لتعاون بن �صباب 
جم��ل�����س �ل���ت���ع���اون �خل��ل��ي��ج��ي و�ل�����دور 

�لجتماعي لل�صباب يف خدمة بلد�نهم.
ثم �صاهد �حل�صور �أوبريتا �إن�صاديا 
و�ل��ع��ط��اء« مب�صاركة  »�ل���ري���ادة  ب��ع��ن��و�ن 
جم��ل�����س  دول  ����ص���ب���اب  م����ن  جم���م���وع���ة 

�لتعاون �خلليجي.
ثم �ألقى معايل �لأمن �لعام للندوة 

�ل��دك��ت��ور  �لإ���ص��الم��ي  لل�صباب  �ل��ع��امل��ي��ة 
�صالح بن �صليمان �لوهيبي  كلمة �أو�صح 
هي  �ل�صبابية  �مللتقيات  �أهمية  �أن  فيها 
وتنمية  �ل�����ص��ب��اب،  �أوق������ات  ����ص��ت��ث��م��ار  يف 
�لإيجابي  �لتو��صل  وتعميق  مهار�تهم، 
وتوجيههم  �مل���و�ه���ب  و�ك��ت�����ص��اف  �ل��ب��ن��اء 
خل��دم��ة دي��ن��ه��م ووط��ن��ه��م، م�����ص��ر� �إل��ى 
�أنه ي�صارك يف �مللتقى 250 �صابا ميثلون 
دول جمل�س �لتعاون �خلليجي، وقد مت 
تر�صيحهم من قبل عدد من �جلامعات 

�خلليجية و�جلمعيات.
�مللتقى نخبة  �أنه ي�صارك يف  و�أف��اد 
و�صيحظى  و�خلليج،  �ململكة  علماء  من 
�مل�����ص��ارك��ون ب������دور�ت ت��اأه��ي��ل��ي��ة يف ب��ن��اء 
و�ل��ف��ن��ون  �حل����و�ر،  وف��ن��ون  �ل�صخ�صية، 
�مل�������ص���رح���ي���ة، ب���الإ����ص���اف���ة �إل������ى ت��ق��دمي 
�لتعريف  �إل���ى  ت��ه��دف  �صياحية  ب��ر�م��ج 
و�آثارها  معاملها  و�إب��ر�ز  ع�صر  مبنطقة 

�لتاريخية.
�أم��ر  �صمو  �صلم  �حلفل  ختام  ويف 
م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ر �ل�������دروع و�ل�������ص���ه���اد�ت 
ل��ل��د�ع��م��ن و�مل�����ص��ارك��ن يف �مل��ل��ت��ق��ى، ثم 
ت�����ص��ل��م ���ص��م��وه ه���دي���ة ت���ذك���اري���ة ب��ه��ذه 
�ملنا�صبة من معايل �لأمن �لعام للندوة 

�لعاملية لل�صباب �لإ�صالمي.

ورقة عمل
وق���دم م��ع��ايل م��دي��ر �جل��ام��ع��ة �لأ���ص��ت��اذ 
�لد�ود  �لرحمن بن حمد  �لدكتور عبد 
خالل �مللتقى ورقة عمل بعنو�ن »جهود 
�مل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ص��ع��ودي��ة يف رع��اي��ة 

�ل�صباب«.
و����ص���ل���ط �ل����������د�ود خ������الل ورق���ت���ه 
�لبحثية �ل�صوء على خ�صائ�س �ل�صباب 
م���وؤك���د� �أن����ه �ج��ت��م��اع��ي ب��ط��ب��ع��ه، وه���ذ� 

يعني �مليل �لطبيعي لالنتماء ملجموعة 
�جتماعية يعطيها وتعطيه، و�أنه طاقة 
�إن�صانية  وط��اق��ة  و�ل��ت�����ص��ك��ي��ل،  للتغير 
تتميز باحلما�صة، و�حل�صا�صية، و�جلر�أة 
�لقلق،  م�صاعر  و�زدي���اد  و�ل�صتقاللية 
و�ملثالية �ملنزهة عن �مل�صالح و�لرو�بط.

وعن مظاهر عناية �ململكة �لعربية 
منذ   « �ل��د�ود  قال  بال�صباب،  �ل�صعودية 
له  �ملغفور  �لبالد على يد  تاأ�صي�س هذه 
�مل��ل��ك ع��ب��د �ل��ع��زي��ز ب��ن ع��ب��د �ل��رح��م��ن، 
�صمة  �ل�صباب  ورع��اي��ة  ث���ر�ه،  �هلل  طيب 
وت��ع��ود  �ل���دول���ة،  ع��ن ج��ه��ود  ل تنقطع 
ف��ك��رة رع���اي���ة �ل�����ص��ب��اب يف �مل��م��ل��ك��ة �إل���ى 
�أول  �أن�صئ  عندما  1346ه������/1928م  ع��ام 
ح�صن  برئا�صة  �صعودي  ريا�صي  فريق 

ن�صيف«. 

نماذج ناجحة
و�أ�صهب يف �حلديث عن عدد من �جلهات 
�ل��ت��ي مت��ث��ل من����اذج وط��ن��ي��ة ن��اج��ح��ة يف 
رعاية �ل�صباب، مثل: �لوحد�ت  �لإد�رية 
�لتابعة للرئا�صة �لعامة لرعاية �ل�صباب 
�إد�رة  �ل�صبابي،  �لتو��صل  �إد�رة  وه���ي: 
�للجان �ل�صبابية، و�إد�رة ثقافة �ل�صباب، 
�ل�صبابية،  و�مللتقيات  �ملهرجانات  و�إد�رة 
�إد�رة �لرحالت و�لوفود، و�إد�رة �خلدمة 
العامة، واإدارة الن�شاط الك�شفي، واإدارة 

�ملع�صكر�ت.
و�أو�صح �لد�ود �أن �ل�صباب ي�صكلون 
�ل�����ص�����ك��ان  �إج����م����ايل  م����ن   )%21( ن���ح���و 
بلغ  �ل�����ص��ع��ودي��ن، ومب��ع��دل من��و �صنوي 
�ل�صتفادة  على  و«حر�صا   ،)%3،5( نحو 
مل�صتقبل  و��صت�صر�فا  �لأع���د�د،  هذه  من 
�ململكة، فقد بد�أت جلان  �أف�صل ل�صباب 
م��ت��خ�����ص�����ص��ة مت���ث���ل ج��م��ي��ع �ل��������وز�ر�ت 

وباإ�صر�ف  بال�صباب  �ملعنية  و�ملوؤ�ص�صات 
مبا�صر من وز�رة �لقت�صاد و�لتخطيط 
ع����ام 1431ه������� يف �إع������د�د ����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
م�صاركة  على  قائمة  لل�صباب،  وطنية 
�أنف�صهم، وم�صتفيدة  فاعلة من �ل�صباب 
من خر�ت �لدول �لتي جنحت يف بناء 

مثل هذه �ل�صرت�تيجية«.

المرتبة الثالثة عربيا
باإعد�د تلك �ل�صرت�تيجية،   « و�أ�صاف 
عربيا  �ل��ث��ال��ث��ة  �ل��دول��ة  �ململكة  ت��ك��ون 
�إل����ى خ��م�����ص��ن دول����ة يف  �لتي  ت��ن�����ص��م 
�ل���ع���امل �خ���ت���ارت و���ص��ع ����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

ل�صبابها«.
�ل�صرت�تيجية  �أن  �ل����د�ود  و�أب����ان 
�ل��وط��ن��ي��ة ل��ل�����ص��ب��اب �ح���ت���وت  ع��ل��ى ع��دد 
على  ت�صتمل  �لتي  �لرئي�صة  �ملحاور  من 
�لعالقة  ذ�ت  �ل��ق�����ص��اي��ا  م��ن  جم��م��وع��ة 
ب��ال�����ص��ب��اب وه����ي: �ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل��ت��دري��ب،  
�ل��ع��م��ل،  �ل�����ص��ح��ة، �ل��ث��ق��اف��ة و�لإع�����الم، 
�لرتويح  �ملعلومات،  وتقنية  �لت�صالت 
و�����ص���ت���ث���م���ار وق�����ت �ل�����ف�����ر�غ،  �مل���و�ط���ن���ة 
و�أخر�  �ملجتمعية،  و�مل�صاركة  �ل�صاحلة 

�لأ�صرة.
ويف �ل�����ص��ي��اق ذ�ت�����ه، �أل���ق���ى م��ع��ايل 
م��دي��ر �جل��ام��ع��ة �ل�����ص��وء ع��ل��ى �أه����د�ف 
وم���ن���ج���ز�ت ب���رن���ام���ج خ�����ادم �حل��رم��ن 

�ل�صريفن لالبتعاث �خلارجي.
يف  �جل��ام��ع��ات  ب���دور  يتعلق  وفيما 
�ل��د�ود   ��صتعر�س  فقد  �ل�صباب،  رعاية 
�ملتخ�ص�صة  �لبحثية  و�ملر�كز  �لكر��صي 
حتت�صنها  �ل��ت��ي  �ل�����ص��ب��اب،  ق�����ص��اي��ا  يف 
تف�صيليا  �صرحا  ق��دم  كما  �جل��ام��ع��ات،  
ل���ل���ر�م���ج و�لأن�������ص���ط���ة �ل���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا 

جامعة �مللك خالد لل�صباب.

250 طالبا يشاركون
في الملتقى الرابع عشر لشباب الخليج
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وجمع  �ل�صتات  �لتوحيد ومل  ذك���رى  ي��وم  �مل��ج��ي��د،  �ل��ي��وم  �أق��ب��ل 
�لكلمة و�ل�صف. ومبنا�صبة ذكرى �ليوم �لوطني �ل�84 للمملكة 
�لعربية �ل�صعودية، �أرفع با�صمي ونيابة عن من�صوبي ومن�صوبات 
�جلامعة �أ�صمى �آيات �لتهاين �إلى مقام خادم �حلرمن �ل�صريفن 
�مللك عبد �هلل بن عبد �لعزيز و�صمو ويل عهده �لأمن �لأمر 
�صلمان بن عبد �لعزيز و�إلى �صمو ويل ويل �لعهد �لنائب �لثاين 
لرئي�س جمل�س �ل��وزر�ء �لأمر مقرن بن عبد �لعزيز حفظهم 

�هلل جميعا. 
يف  �حلبيبة  مملكتنا  تعاي�صها  �لتي  �ملباركة  �ل��ذك��رى  ه��ذه 
�مللك عبد �هلل  �ل�صريفن  �أزهى ع�صورها، عهد خادم �حلرمن 
بن عبد �لعزيز، �لذي �صهدت فيه �لبالد نه�صة تنموية �صاملة 
و�إجناز�ت وطنية؛  �صاهدة على حكمة �لقيادة وحر�صها �مل�صهود 
على حتقيق تطلعات �ملو�طن �ل�صعودي، وت�صييد وطن له يف �صلم 

�لتقدم �أعلى �ملر�تب، ويف �صجل �لتطور �أ�صمى �ملنا�صب.
 �إن معامل �لتنمية و�صو�هد �لتطوير يف كل �صر من وطننا 
�لعزيز حتكي لالأجيال ق�صة م�صرة طويلة من �لبناء و�لعطاء، 
�مل�صوؤول وولء �ملو�طن،  و�لبذل و�لنماء، �جتمع ل�صنعها حنكة 
فنعمنا بنعم ل حت�صى وف�صائل ل تعد، و�حلمد هلل رب �لعاملن.

وما ق�صة �ليوم �لوطني �لتي تتابع يف ر�صم معاملها ملوك 
بن  �لعزيز  عبد  �مللك  �ملوؤ�ص�س  �لقائد  م��ن  �ب��ت��د�ًء  �ل��ب��الد  ه��ذه 
ع��ب��د �ل��رح��م��ن وم����رور� مب��ل��وك �ل���دول���ة: �مل��ل��ك ���ص��ع��ود، و�مل��ل��ك 
�إلى خادم �حلرمن  في�صل، و�مللك خالد، و�مللك فهد، وو�صول 
عظيما  ح��دث��ا  �إل  �ل��ع��زي��ز؛  عبد  ب��ن  �هلل  عبد  �مل��ل��ك  �ل�صريفن 
يرز لالأجيال ملحمة جمع �ل�صتات، و��صتتباب �لأمن، وتوحيد 
بعقيدة  مت�صلح  ب��اهلل،  ب��الإمي��ان  عامر  وط��ن  وتاأ�صي�س  �لكلمة، 
�لعي�س  �صبل  باأف�صل  ي��زده��ر  و�مل��ع��رف��ة،  بالعلم  وم��ت��زود  نقية، 

و�لرفاهية. 
�لتنمية  ن�صهد  ونحن  �ل��ب��الد،  ه��ذه  توحيد  ذك��رى  �إن��ن��ا يف 
�ل�صاملة للوطن و�ملو�طن، لرنى ثمار �لروؤية �حلكيمة و�ملتمثلة 
يف �ل�صتثمار �لوطني يف �لتنمية �لب�صرية من خالل �لتو�صع يف 
�فتتاح موؤ�ص�صات �لتعليم �لعايل وبر�جمه، وفتح فر�س �لبتعاث 
لال�صتفادة من خر�ت �أف�صل �جلامعات �لعاملية، حتى �أ�صبحت 
�لتنمية و�لتطوير �صمة لهذ� �لعهد �لز�هر، ومعلما من معامله.

�صهدت  خ��ال��د  �مل��ل��ك  �أن جامعة  ذل��ك  �ل�����ص��و�ه��د على  وم��ن 
كمثيالتها من �جلامعات �ل�صعودية، ول تز�ل، دعما �صخيا من 
قيادة هذه �لبالد، دعما ماديا ومعنويا �أ�صهم يف تبوئها منا�صب 
خدماتها  تقدمي  لها  و�صهل  �لعاملية،  �لت�صنيفات  يف  متقدمة 
لول  ليتم  ذل��ك  جميع  ك��ان  وم��ا  ملجتمعها،  و�لبحثية  �لعلمية 
لدن  �حلكيمة من  و�ملتابعة  �ل�صخي  �لدعم  ثم  �أول  �هلل  توفيق 

قيادة هذ� �لوطن �لكرمي.
هذه  لقيادة  و�لم��ت��ن��ان  و�لتقدير  �ل�صكر  �أرف���ع  �خل��ت��ام،  يف 
تنمية  �صبيل  وت��ق��دم��ه يف  قدمته  م��ا  ك��ل  على  �مل��ب��ارك��ة  �ل��ب��الد 
نعمة  �لبالد  على هذه  �أن يدمي  �هلل  �صائال  ورفاهيته،  �ملو�طن 
�لأم�����ن و�لأم������ان و�ل���ص��ت��ق��ر�ر يف ظ���ل ق���ي���ادة خ����ادم �حل��رم��ن 
و�صمو ويل ويل عهده حفظهم  �لأم��ن  �ل�صريفن وويل عهده 
�لأم��ر  �مللكي  �ل�صمو  ل�صاحب  �ل�صكر   عظيم  �أزج���ي  كما  �هلل، 
في�صل بن خالد بن عبد �لعزيز �أمر منطقة ع�صر ملا حظيت 
من  خ�صو�صا  خ��ال��د  �مل��ل��ك  وجامعة  عموما  ع�صر  منطقة  ب��ه 

حر�صه  ومتابعته ودعمه �لذي ل ينقطع. 

رؤية

اليوم المجيد

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

آفاق الجامعة  |  العدد 123  |  26 ذو القعدة 1435  |  21 سبتمبر 2014

المؤتمر إستقبل أكثر من 700 طلب مشاركة
العنقري يرعى »مؤتمر اإلعالم

واإلشاعة« بالجامعة.. صفر المقبل

منصور كويع

����ص���دد م���ع���ايل م���دي���ر �جل���ام���ع���ة �لأ�����ص����ت����اذ �ل���دك���ت���ور 
�أهمية تفعيل دور  �ل��د�ود على  عبد�لرحمن بن حمد 
نادي �ل�صيدلة جمتمعيا، و�لعمل على حتريك �لو�قع 
�مل��ه��ن��ي ل���دى �ل��ط��ال��ب �لأك���ادمي���ي ل��الرت��ق��اء مبهنة 

�ل�صيدلة، لكونها �إحدى �ملهن �ملهمة.
جاء ذلك خالل ��صتقبال �لد�ود مبكتبه، �لأربعاء 
�ل�صيدلية  �جلمعية  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س  �مل��ا���ص��ي، 
�ل�����ص��ع��ودي��ة �لأ���ص��ت��اذ �ل��دك��ت��ور �إب��ر�ه��ي��م ب��ن ع��ب��د�هلل 
و�ملناطق  �لع�صوية  جلنة  رئي�س  �ملال  و�أم��ن  �ل�صر�ء، 
�لعقيد �لدكتور عبد�هلل بن حممد �لزهر�ين، ورئي�س 
عبد�هلل  ب��ن  حممد  �لدكتور  �مل��ق��دم  �لفعاليات  جلنة 
�ل�صيديل  �لعامة  �ل��ع��الق��ات  جلنة  ورئي�س  �مل��زي��ن��ي، 
�لعفيفي، ير�فقهم عميد كلية  �صعد  عبد�للطيف بن 
�لهز�ين،  بن علي  �لدكتور عادل  باجلامعة  �ل�صيدلة 

ووكيله �لدكتور حممد بن �أحمد �لقردي.
�جلمعية،  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  ق��دم  جهته،  من 
رعايته  على  �جلامعة  مدير  ملعايل  وت��ق��دي��ره  �صكره 
�فتتاحه  �مل��زم��ع  �ل�صيدلة  ن��ادي  لتد�صن  و�هتمامه 
�جلمعية  مب�صاركة  باجلامعة  �ملقبل  �أك��ت��وب��ر  نهاية 

تز�منا مع يوم �ملهنة �ل�صيديل.
وث��ي��ق��ة  �أول  �ل�������ص���ر�ء  ق�����دم  �ل���ل���ق���اء،  يف  خ���ت���ام 
د���ص��ت��وري��ة ت��ع��ود ل��ع��ام 1345، ت��و���ص��ح خ��ط��ة �مل��وؤ���ص�����س 
وتن�س على مهنة  ث��ر�ه،  �هلل  �مللك عبد�لعزيز، طيب 
�ل��ر�ب��ع من  �ل��ع��دد  �ل���د�ود على  �أط��ل��ع  �ل�صيدلة، كما 

�ملجلة �لتثقيفية �لعلمية �ل�صادرة عن �جلمعية.
هي  �ل�صعودية  �ل�صيدلية  �جلمعية  �أن  يذكر 
ل��ل�����ص��ي��ادل��ة يف �ململكة  �مل��م��ث��ل��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة �لع��ت��ب��اري��ة 
�ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ص��ع��ودي��ة، وم���ن م��ه��ام��ه��ا ت��اأط��ر جهود 
�لتخطيط  يف  �ملبا�صر  و�لإ���ص��ه��ام  �ل�صيديل  �لعمل 

و�لتطوير.

الداود يستقبل أعضاء الجمعية الصيدلية السعودية

يحيى التيهاني

�ل��ع��ايل  �لتعليم  وزي����ر  م��ع��ايل  ب��رع��اي��ة 
�لأ����ص���ت���اذ �ل���دك���ت���ور خ���ال���د ب���ن حممد 
�لعنقري، تنظم �جلامعة يف �لثالث من 
لالإعالم  �ل��دويل  »�ملوؤمتر  �ملقبل  �صفر 
و�صبل  �ملجتمعية  �ملخاطر  و�لإ���ص��اع��ة: 

�ملو�جهة« وي�صتمر ثالثة �أيام.
و�أك��������د م����ع����ايل م����دي����ر �جل���ام���ع���ة 
�مل�����ص��رف �ل���ع���ام ع��ل��ى �مل���وؤمت���ر �لأ���ص��ت��اذ 
�ل��د�ود  حمد  بن  عبد�لرحمن  �لدكتور 
�إمي��ان��ا م��ن �جلامعة  ي��اأت��ي  �مل��وؤمت��ر  �أن 
ب���دوره���ا يف خ��دم��ة �ل���وط���ن و�مل��ج��ت��م��ع 
و�لعملية  �لعلمية  �لأه�����د�ف  وحت��ق��ي��ق 

�لتي تخدم مثل هذ� �ملو�صوع �ملهم.
�أن �جل��ام��ع��ة ر�أت  �ل����د�ود  و�أو���ص��ح 
هذه  تبحث  �أن  عليها  �ل��و�ج��ب  م��ن  �أن 
�ل���ظ���اه���رة �لت�����ص��ال��ي��ة �حل���دي���ث���ة من 
»ل�صيما  و�لتطبيقية  �لعلمية  �لناحية 
�لتو��صل  �صبكات  ��صتخد�م  �نت�صار  مع 
�لج���ت���م���اع���ي وو����ص���ائ���ل���ه ومن�����و �أع������د�د 
و�لتقنيات  �لو�صائل  ه��ذه  م�صتخدمي 
�لتي �أ�صهمت كثر� يف ن�صر �لإ�صاعات يف 
ب�صكل  عام وجمتمعنا  ب�صكل  �ملجتمعات 

خا�س«.
ك��ب��اق��ي دول  �مل��م��ل��ك��ة  �أن  و�أ����ص���اف 
�ل��ع��امل ت��ع��اين م��ن �ن��ت�����ص��ار �لإ���ص��اع��ات 
ع��ر  �أو  �ل�����ص��خ�����ص��ي  �لت���������ص����ال  ع����ر 
�أدنى  دون  �لجتماعي  �لتو��صل  �صبكات 

�أنهت �لرتتيبات �لإجر�ئية �لتي يحتاج 
�إليها �ملوؤمتر فيما يتعلق بال�صت�صافات 
و�ل��ت��ن��ظ��ي��م و�مل���ط���ب���وع���ات و�ل��ت�����ص��ج��ي��ل 

وغر ذلك.
�لعلمية  �ل��ل��ج��ن��ة  �أن���ه���ت  ب���دوره���ا 
يف  �لآن  وه��ي  �جلل�صات  برنامج  �إع���د�د 
�لطور �لنهائي لالنتهاء من �ملطبوعات 
�ل��ل��ج��ن��ة  �أن  ك��م��ا  ل���ل���م���وؤمت���ر،  �ل��ع��ل��م��ي��ة 
�ل��ن�����ص��ائ��ي��ة ق���د و���ص��ع��ت ����ص��ت��ع��د�د�ت��ه��ا 
�صيفات  �إج�����ر�ء�ت  وت��رت��ي��ب  ل�صتقبال 

�ملوؤمتر وم�صاركاتهن �لعلمية.
وذك���������ر رئ����ي���������س ق�������ص���م �لإع���������الم 
و�لت�������ص���ال رئ��ي�����س �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ل��م��ي��ة 
ل��ل��م��وؤمت��ر �لأ����ص���ت���اذ �ل��دك��ت��ور ع��ل��ي بن 
�ل��ذي حدث  �لتاأخر  �أن  �لقرين  �صويل 
�ل�صديد  �لإقبال  نتيجة  كان  �ملوؤمتر  يف 

�لتي  �ملعلومات  يف  تدقيق  �أو  متحي�س 
�لإن��رتن��ت،  حمتويات  بع�س  تت�صمنها 
وق���ال »م��ث��ل ه��ذه �ل��ظ��اه��رة حت��ت��اج �لى 
وعلى  �ملجتمع  على  مبخاطرها  توعية 
�صبل  خ��ا���س، وحت��دي��د  ب�صكل  �ل�����ص��ب��اب 
م��و�ج��ه��ت��ه��ا ب��ط��رق ع��ل��م��ي��ة م���ن خ��الل 
�ل���ص��ت��ف��ادة م��ن جت����ارب دول��ي��ة يف ه��ذ� 

�خل�صو�س«.
وك��ي��ل �جلامعة  �أو���ص��ح  م��ن جهته 
رئي�س  و�لأكادميية  �لتعليمية  لل�صوؤون 
�لدكتور  للموؤمتر  �لتنظيمية  �للجنة 
�مل��وؤمت��ر قد  �أن جل��ان  حممد �حل�����ص��ون 
يف  لنعقاده  �ل��الزم��ة  �لرتتيبات  �أن��ه��ت 
�لعمل  حاليا  ويجري  �جلديد،  موعده 

على �للم�صات �لنهائية لهذ� �ملوؤمتر.
قد  �للجان  �أن  �حل�صون  و�أ���ص��اف 

�مل��وؤمت��ر حيث  ب��ه مو�صوع  �ل��ذي حظي 
�لى  ي�صل  ما  �لعلمية  �للجنة  ��صتقبلت 
ح���و�يل 700 ط��ل��ب م�����ص��ارك��ة م��ن د�خ��ل 

�ململكة وخارجها.
وتابع »قامت �للجنة �لعلمية بفرز 
هذه �لطلبات ومت قبول 48 بحثا وورقة 
علمية، توزعت على �ثنتي ع�صرة جل�صة 

خالل �أيام �ملوؤمتر �لثالثة«.
�مل����وؤمت����ر  �أن  �ل�����ق�����رين  و�أ�������ص������اف 
�صينظم جل�صة خا�صة عبارة عن نقا�س 
يف  �ل�صعودية  �مل��وؤ���ص�����ص��ات  ل���دور  مفتوح 
عدد  فيها  ت�صارك  �لإ���ص��اع��ات  مو�جهة 
م���ن �ل�������وز�ر�ت و�ل��ه��ي��ئ��ات و�مل��وؤ���ص�����ص��ات 
�مل�صاركن  عدد  جممل  وبلغ  �ل�صعودية، 
�أك���ر م��ن 70 �صخ�صية من  �مل��وؤمت��ر  يف 

د�خل �ململكة وخارجها.



أخبار الجامعة

تقرير: »التطوير والجودة«
دربت 2147 خالل عام

�أك��ر من 2147  درب��ت عمادة �لتطوير �لأك��ادمي��ي و�جل��ودة باجلامعة 
متدربا ومتدربة خالل عام و�حد، وفقا ملا �أكدته يف تقريرها �ل�صنوي 
و�أ�صماء  �ل���دور�ت  جلميع  �إح�صائية  مت�صمنا  م��وؤخ��ر�،  �ل�صادر  �لأول 

�ملدربن و�ملتدربن يف �ملكان و�لزمان خالل �لعام �ملا�صي.
عمرعلو�ن  �لدكتور  و�جل��ودة  �لأك��ادمي��ي  �لتطوير  عميد  و�أثنى 
مدربن  م��ن  �ملا�صي  �ل��ع��ام  فعاليات  يف  �مل�صاركن  جميع  على  عقيل 

ومتدربن ومنظمن، بالإ�صافة �إلى �لقائمن على �إعد�د �لتقرير.
وق���دم ع��ل��و�ن ���ص��ك��ره وت��ق��دي��ره مل��ع��ايل م��دي��ر �جل��ام��ع��ة �لأ���ص��ت��اذ 
�لدكتور عبد�لرحمن بن حمد �لد�ود على دعمه غر �ملحدود للعمادة 

وت�صجيعه لتطوير مفهوم �جلودة لكافة من�صوبي �جلامعة.
�إلى ن�صر ثقافة �جلودة و�لتطوير بن  ويهدف �لتقرير �ل�صنوي 
من�صوبي �جلامعة وتقدمي �لدعم و�لت�صجيع و�ملتابعة ل�صمان �جلودة 
�صاملة  بدر��صة  �لعمادة  وتقوم  و�لإد�ر�ت.  و�لعماد�ت  �لكليات  كافة  يف 
�إعد�د بر�مج ودر��صات وخطط من  �لتدريبية، ومن ثم  لالحتياجات 

�أجل تطبيق مبد�أ �جلودة يف �جلامعة.
عبداهلل زارب

احتفاالت الستقبال
الطالب المستجدين

�ملحالة(  )ف��رع  باجلامعة  �مل�صرتكة  و�ل��ر�م��ج  �ملجتمع  كلية  ��صتهلت 
�أولى �أن�صطتها لهذ� �لعام بحفل ��صتقبال للطالب �مل�صتجدين، برعاية 
�ل��وك��الء  وح�����ص��ور  �ل��ع��م��ري  �صعيد  ب��ن  علي  �ل��دك��ت��ور  �ملجتمع  عميد 

و�أع�صاء هيئة �لتدري�س بالكلية.
تلتها ق�صائد ترحيبية  �لكرمي،  �لقر�آن  باآيات من  و�بتد�أ �حلفل 
ووف��اء«،  »عطاء  �لوطنية  للم�صرحية  عر�س  ثم  �مل�صتجدين،  بالطلبة 
الأ���ش��ت��اذ حممد عبد الكرمي  الن�شاط  رائ���د  واإخ����راج  ف��ك��رة  وه��ي م��ن 

�لعدوي، وقد ل قت ��صتح�صان وتفاعل �حلا�صرين.
ثم �صاهد �حلا�صرون عر�س فيديو لطالب منوذجي متميز كان 
من خريجي كلية �ملجتمع باخلمي�س ومل ير�س �لوقوف عند �صهادة 
�لدبلوم فقرر �أن ي�صق طريقه ليح�صل على �لبكالوريو�س و�ملاج�صتر 
�آل  �لأ�صتاذ هاين  وهو  �لدكتور�ه،  �صهادة  لنيل  وي�صجل  بريطانيا  من 
وتخللت  باجلامعة.  تدري�س  هيئة  يعمل حاليا ع�صو  ع�صيدي  �لذي 
�حلفل �صحوبات على جو�ئز قام بتوزيعها عميد �لكلية �لدكتور علي 

�لعمري ووكالوؤه على �ملتميزين من �لطالب.
و�خ��ت��ت��م �ل��ع��م��ري �ل��ل��ق��اء بكلمة ح��ث فيها �ل��ط��الب ع��ل��ى �جل��د 
�لعلمي  و�لتح�صيل  ب��الإجن��از�ت  حافال  عاما  لهم  متمنيا  و�لجتهاد، 
�ملتميز. يف �صياق م�صابه، �حتفلت كلية �لعلوم و�لآد�ب بفرع �جلامعة يف 

بلقرن با�صتقبال طلبتها �مل�صتجدين.
عبد�لرحمن  �لدكتور  �لكلية  عميد  حث  باملنا�صبة،  له  كلمة  ويف 
بن خ�صيف �لقرين �لطالب �مل�صتجدين على �جلد و�لجتهاد و�لتميز 
ن�صاطات  بالكلية من  �ملتو�فرة  �لإمكانيات و�خلدمات  و�ل�صتفادة من 
وفعاليات وغرها يف �صبيل تعزيز قدر�تهم ومهار�تهم، د�عيا �هلل عز 

وجل لهم بالتوفيق و�لنجاح يف م�صرتهم �لتعليمية.
وث��م��ن �ل��ق��رين دع���م �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ص��ي��دة مل�����ص��رة �لتعليم �ل��ع��ايل 
و�جلامعات  خالد  �مللك  جامعة  كليات  وبكافة  خا�س  ب�صكل  بالكلية 
�ل�صعودية �لأخرى ب�صكل عام، لفتا �إلى �أن �لكلية حر�صت على و�صول 
يف  �ملنطقة  �أبناء  جلميع  و�لتنويرية  و�لأكادميية  �لتعليمية  خدماتها 
خمتلف �ملجالت، وذلك يف �إطار تو�صعها و�نت�صارها �صعيا لالإ�صهام يف 

بناء �إن�صان هذ� �لوطن.
�إل��ى  وه���دف  كثيفا  طالبيا  ح�����ص��ور�  �صهد  �حل��ف��ل  �أن  �إل���ى  ي�صار 
للدر��صة  �ملنظمة  و�لتعليمات  و�للو�ئح  بالقو�عد  �مل�صتجدين  توعية 
و�لختبار�ت، وكذلك �خلدمات و�لأن�صطة �لتي تقدمها �لكلية لأبنائها 

�لطالب.
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د. بالطو ضيفا على كلية طب األسنان
يف �إط�����ار ���ص��ع��ي��ه��ا �مل��ت��و����ص��ل �إل����ى ت��ع��زي��ز 
�لتعاون مع �جلهات ذ�ت �لعالقة  �أو��صر 
�لأ�صنان و�لرفع مب�صتوى  يف جمال طب 
�لعملية �لتعليمية و�لأكادميية،  ��صتقبلت 
ك��ل��ي��ة ط���ب �لأ����ص���ن���ان ب��اجل��ام��ع��ة، رئي�س 
و�أع�صاب  ج��ذور  لعالج  �ل�صعودي  �لبورد 
عالج  �أ�صتاذ  �لغربية،   باملنطقة  �لأ�صنان 
�مللك  �لأ���ص��ن��ان بجامعة  و�أع�����ص��اب  ج��ذور 

ع��ب��د �ل��ع��زي��ز، �لأ����ص���ت���اذ �ل���دك���ت���ور  خ��ال��د 
ب��ال��ط��و. وب��ح��ث ع��م��ي��د �ل��ك��ل��ي��ة �ل��دك��ت��ور 
�إب���ر�ه���ي���م ب���ن ���ص��ل��ي��م��ان �ل�����ص��ه��ر�ين، مع 
�ل�صيف، �صبل �لتعاون بن �لكلية و�لهيئة 
�إ�صافة  �ل�صحية،  �ل�صعودية للتخ�ص�صات 
�ل�صلة مبجال طب  ذ�ت  �ملو�صوعات  �إل��ى 

�لأ�صنان.
طب  كلية  �صيف  �ل�صهر�ين  ور�ف���ق 

ومعامل  عياد�ت  د�خ��ل  �لأ�صنان يف جولة 
�لكلية. و�أبدى بالطو �صعادته مبا ر�آه من 
�إمكانيات وجتهيز�ت د�خل �لكلية، موؤكد� 
�ع��ت��م��اد�ت  ع��ل��ى  للح�صول  ت��وؤه��ل��ه��ا  �أن��ه��ا 
ثابتة  بخطى  ت�صر  �لكلية  و�أن  �أكادميية 
روؤيتها  لتحقيق  �ل�صحيح  �لطريق  على 
ور���ص��ال��ت��ه��ا يف خ��دم��ة �مل��ج��ت��م��ع وت��خ��ري��ج 

�أطباء �أكفاء خلدمة وطنهم �لغايل.

وخ��الل زي��ارت��ه ق��دم بالطو لأطباء 
عمل  وور�صة  حما�صرة  بالكلية  �لمتياز 
م��ت��ق��دم��ة  ع���ن �جل���دي���د يف ع���الج ج���ذور 

و�أع�صاب �لأ�صنان. 
و�خ��ت��ت��م �لأ����ص���ت���اذ �ل���دك���ت���ور خ��ال��د 
ب��ال��ط��و �ل����زي����ارة ب��ل��ق��اء م���ع وك��ي��ل وك��ي��ل 
�لأ�صتاذ  �ل�صحية  للتخ�ص�صات  �جلامعة 

�لدكتور خالد بن �صعد �آل جلبان.

»الطبية التطبيقية« تنظم حملة العالج الطبيعي
ريم العسيري

د�����ص����ن ع���م���ي���د ك���ل���ي���ة �ل����ع����ل����وم �ل��ط��ب��ي��ة 
خالد  �ل��دك��ت��ور  ب��اجل��ام��ع��ة  �لتطبيقية 
�لأح��م��ري، م��وؤخ��ر�، حملة حت��ت �صعار » 
�أقامتها  حياة«  �أ�صلوب  �لطبيعي  �لعالج 
�لعالج  بق�صم  �ل�صابع  �مل�صتوى  طالبات 
�ل��ط��ب��ي��ع��ي، يف م���رك���ز ع�����ص��ر ل��در����ص��ة 
�لطالبات، مبنا�صبة �ليوم �لعاملي للعالج 

�لطبيعي.
ح�������ص���ر �ل���ف���ع���ال���ي���ة رئ���ي�������س ق�����ص��م 
يحيى  في�صل  �لدكتور  �لطبي  �لتاأهيل 
�لطبيعي  �لعالج  ق�صم  ومن�صقة  �مل��ازين، 
�ل���دك���ت���ورة ر����ص���وى ���ص��ع��ي��د، و�مل���ر����ص���دة 
م�صطفى،  �أم��رة  �لدكتورة  �لأك��ادمي��ي��ة 
وع������دد م����ن �أع�������ص���اء ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����س 
ب���ال���ك���ل���ي���ة، وجم����م����وع����ة م�����ن ط���ال���ب���ات 

�لتمري�س و�لطب.
و�أو���ص��ح �ل��دك��ت��ور خ��ال��د �لأح��م��ري 
على  حري�صة  �لطبية  �ل��ع��ل��وم  كلية  �أن 
�جلامعة  و�أه����د�ف  ر�صالة  �صمن  �لعمل 
وقال«  �ملجتمع،  خدمة  �صمنها  من  �لتي 
من �صمن �حلمالت �لتوعوية �لتي تقوم 
بالأيام  �لتعريفية  �حلمالت  �لكلية:  بها 
�لعاملي  ك��ال��ي��وم  �لطبية  للمهن  �لعاملية 
يوما  ب�صفته  �ل��ط��ب��ي��ع��ي،  �ل��ع��الج  مل��ه��ن��ة 
�لطبيعي  �ل��ع��الج  �أخ�صائي  فيه  يو�صح 
ب�����ه، ودوره  ي���ق���وم  �ل������ذي  �مل���ه���م  �ل�������دور 
�لأ�صا�صي يف �صحة �ملري�س وزيادة �لوعي 
ت��ق��دمي  خ���الل  م���ن  للمجتمع  �ل�����ص��ح��ي 
�ل��ن�����ص��ائ��ح و�لإر������ص�����اد�ت �مل��ه��م��ة ل��ت��ف��ادي 

�أنو�ع �لإ�صابات �أو �ل�صطر�بات �ل�صحية 
غر  �حلياة  �أ�صاليب  بع�س  عن  �لناجتة 

�ل�صحية �لتي ميار�صها �لإن�صان«.
�أن مثل تلك �حلمالت  �إلى  و�أ�صار 
�ل���ت���وع���وي���ة ت��ت��ي��ح �ل���ف���ر����ص���ة ل��ط��الب 
وط���ال���ب���ات �ل��ك��ل��ي��ة ����ص���رح �أه��م��ي��ة ه��ذه 
�ل��ت��خ�����ص�����ص��ات �ل��ط��ب��ي��ة �ل��ت��ي ت��ع��د من 
و�ملهمة لتقدمي  �لتخ�ص�صات �جلديدة 
رعاية �صحية متكاملة وعالية �جلودة. 
وقال »من هنا يتبن للطالب �جلامعي 
وف��ع��ال يف  م��ه��م  دور  ل��ه  دوره.  �أه��م��ي��ة 
خ���دم���ة م��ه��ن��ت��ه وج��ام��ع��ت��ه وجم��ت��م��ع��ه 

ووطنه«. من جانبه �أو�صح رئي�س ق�صم 
�ل��ت��اأه��ي��ل �ل��ط��ب��ي ب��اجل��ام��ع��ة �ل��دك��ت��ور 
للعالج  �لعاملي  �ليوم  �أن  �مل��ازين  في�صل 
�لطبيعي يعد فر�صة مهمة لأخ�صائيي 
�لعالج �لطبيعي حول �لعامل للتعريف 
�لوقاية  يف  ودوره  �لطبيعي،  ب��ال��ع��الج 
من �لأمر��س �ملزمنة، وتعريف �ملجتمع 
مبفهوم �ل�صحة �لبدنية كالوقاية من 
باملجتمع  �ملنت�صرة  �مل��زم��ن��ة  �لأم���ر�����س 

�ل�صعودي.
رئي�صة  �أو�صحت  ذ�ت��ه،  �ل�صياق  يف 
�صارة  �لطالبة  �لطبيعي،  �لعالج  ن��ادي 

�أن �لطالبات ي�صعن من خالل  �ملالكي 
ه����ذه �ل��ف��ع��ال��ي��ة �إل�����ى ت��و���ص��ي��ح �أه��م��ي��ة 
�مل�صاند  �لكبر  ودوره  �لطبيعي  �لعالج 

للتخ�ص�صات �لطبية �لأخرى.
يذكر �أن �جلامعة �صاركت يف �حتفال 
ع�صر  مبنطقة  �ل�صحية  �ل�صوؤون  �إد�رة 
�لعاملي للعالج �لطبيعي،  �ليوم  مبنا�صبة 
�لطبي  �لتاأهيل  ق�صم  رئي�س  �ألقى  حيث 
كلمة  �مل��ازين  في�صل  �لدكتور  باجلامعة 
�ليوم، ودور  �أهمية هذ�  حتدث فيها عن 
�جل��ام��ع��ة يف دع���م ت��ل��ك �لأن�����ص��ط��ة �ل��ت��ي 

ت�صتهدف خدمة �ملجتمع.
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وفد بريطاني يزور الجامعة
ويطرح شراكة في التعلم اإللكتروني

موؤ�ص�صات  �إح���دى  �جلبيلي  �أح��م��د  �لدكتور  و�جل���ودة  للتطوير  �جلامعة  وكيل  ��صتقبل  �لتميز،  لتحقيق  �لر�مية  �جل��ه��ود  �إط���ار  يف 
�لرجميات �لعاملية �لر�ئدة يف جمال �لتعلم �لإلكرتوين للغة �لإجنليزية �لتابعة جلامعة �أوك�صفورد، بح�صور كل من عميد �لتطوير 
�لأكادميي و�جلودة �لدكتور عمر علو�ن عقيل، ووكيل �لعمادة �لدكتور مرزن �ل�صهر�ين، ووكيل �لعمادة للتطوير �لدكتور عبد�لعزيز 
�إد�رة �لدر��صات و�ملعلومات �لدكتور �صعيد بن �صعد  �لهاجري، ووكيل �لعمادة للخطط و�ملناهج �لدكتور �صعيد هادي، و�مل�صرف على 

�ل�صرف، وم�صت�صار �لوكيل �لأ�صتاذ �لدكتور ح�صام حمدي.
تناف�صية  للطالب عدة مميز�ت  �لذي يحقق  �لتفاعلي،  �لتعلم  �للقاء عر�صا تقدمييا لرنامج  �لريطاين خالل  �لوفد  وقدم 
تتمثل يف جذب �لطالب لبيئة �لتعلم، وتفعيل �لتو��صل �لإلكرتوين ما بينه وبن زمالئه من جهة، وبينه وبن �أع�صاء هيئة �لتدري�س 

�لقائمن على �لتدري�س من جهة �أخرى.
�مل�صتمر يف  بالتح�صن  ي�صمح  �أ�صاتذتهم، مبا  بينهم وبن  فيما  �آر�ئهم ومناق�صتها  �إب��د�ء  �لفر�صة للطالب يف  �لرنامج  ويتيح 
�أه��د�ف معاير  باعتبارهما عن�صرين مهمن �صمن  �لتعليمية،  و�لفاعلية  �لر�صا  م�صتوى مرتفعا من  ويحقق  �لتعليمية،  �لعملية 

�جلودة.
وحتدث �لوفد عن �إمكانية �لتعامل مع �لرنامج �لتعليمي �لإلكرتوين للطالب و�لأ�صتاذ من خالل كافة �لأجهزة �لقادرة على 

.Tablet لت�صال بالإنرتنت مثل �حلا�صب �لآيل، �لهو�تف �لذكية، و�لأجهزة �للوحية�
 Implicit و�أو�صح �لوفد �أن بناء �لرنامج قد �عتمد على �لنظريات �حلديثة يف تعلم �للغات حيث يدمج بن �لتعلم �ل�صمني
ومقاطع  و�ل�صتماع،  �لقر�ءة،  با�صتخد�م  �لتعلم  مت�صمنا  �لطالب  بن  �لفردية  بالفروق  يهتم  كما   ،Explicit �ملبا�صر  �أو  و�ل�صريح 

فيديو م�صورة، و�لألعاب �لتعليمية �ملمتعة، ويتدرج يف م�صتو�ه مبا يتنا�صب مع �مل�صتويات �لتعليمية �ملختلفة للطالب.

علي آل سعيد
�ل�صعودين  �ل��ط��ل��ب��ة  ن����ادي  رئ��ي�����س  �أط��ل��ق 
مبدينة يورك �لريطانية )�صمال لندن( 
�أهم  دليال يحتوي على  �لعلياين،  مقبول 
�لريطانية،  ي���ورك  مدينة  يف  �خل��دم��ات 
و�لإجابات  �ملعلومات،  �أه��م  �إل��ى  بالإ�صافة 
�لتي يبحث عنها �ملبتعث و�ل�صائح و�لز�ئر 

للمدينة.
خريجي  م��ن  وه��و  �لعلياين،  و�أ���ص��ار 
�لعلوم  بكلية  �لت�صخي�صية  �لأ�صعة  ق�صم 
�ل��ف��ك��رة مت  �أن  �إل���ى  �جل��ام��ع��ة،  �لطبية يف 
�أحد  �لعمري،  �صلطان  قبل  �قرت�حها من 
�ملبتعثن  ب��ن��ادي  �لإد�ري  �لفريق  �أع�صاء 
يف ي�����ورك، ل��ت�����ص��ه��ي��ل ع��م��ل��ي��ة �ل��ب��ح��ث عن 

�ملعلومات �لتي تخ�س �ملبتعث و�ملبتعثة.
�أي�صا  فكرة  �لدليل  �لعلياين  وع��ز� 
كثرة  �أ�صئلة  �لنادي من  ي�صتقبله  ما  �إلى 
ع���ن �مل��دي��ن��ة �ل��ت��ي ي�����زد�د �لإق���ب���ال عليها 
فيها،  و�مل��ع��اه��د  �جل��ام��ع��ات  مت��ي��ز  ب�صبب 

ح�صب قوله. 
و�أ�����ص����اف »�ل���ك���ت���اب م��دع��م ب��ال�����ص��ور 
منها:  متنوعة  على عدة حماور  وي�صتمل 
ن���ب���ذة ع���ن �مل���دي���ن���ة، و�لأج���������و�ء �ل��ع��ام��ة، 
ب���الإ����ص���اف���ة �إل�����ى خ���ط���و�ت ط��ل��ب �ل��ف��ي��ز� 

مبتعث من الجامعة يخدم زوار »يورك« بدليل تعريفي
وطريقة  �ملطلوبة،  و�لأور�ق  �لريطانية 
�إلى يورك عن طريق مان�ص�صرت  �لو�صول 
�إلى  بالإ�صافة  هيرو،  مطار  طريق  وعن 
�ل�صكن بكل �أنو�عه �صو�ء �ل�صكن مع عائلة 
�جلامعي  �ل�صكن  �أم  �مل�صرتك،  �ل�صكن  �أم 
و�ل�����ص��ك��ن �خل����ا�����س، ك��م��ا ي�����ص��م��ل �ل�����ص��ق��ق 
�مل��ف��رو���ص��ة �مل���ت���و�ف���رة ل���الإي���ج���ار �ل��ي��وم��ي 
و�لأ���ص��ب��وع��ي ل��ل��زو�ر ومل��ن ه��م بحاجة �لى 

�صكن موؤقت«.
�ملعي�صة،  ت��ك��ال��ي��ف  �ل��ك��ت��اب  وت�����ص��م��ن 
وح��ا���ص��ن��ات �لأط����ف����ال، و�مل����د�ر�����س، و�أه���م 
�مل���ط���اع���م و�ل���ت�������ص���وق، و�مل�������ص���اج���د، و�أب�����رز 
عن  و�لبعيدة  �لقريبة  �ل�صياحية  �لأماكن 
يورك، كما يو�صح بال�صرح طريقة �لتاأمن 
�لطبي �صو�ء يف �ل�صعودية �أم يف بريطانيا.

�ل��ن��ادي  لن�صاطات  �ل��ك��ت��اب   وتطرق 
و�أي�صا  يوركوماهي،  مدينة  يف  �ل�صعودي 
�عتمد  �ل���ذي  �ل�����ص��ع��ودي  �لتعليمي  �مل��رك��ز 
�أبناء  �ل� 33 �حلالية ليخدم  �ل��دورة  بد�ية 
و�مل�صلمة،  �لعربية  و�جل��ال��ي��ات  �ملبتعثن 
�ملبتعثن  م��ن  جمموعة  قبل  م��ن  باإ�صهام 
ه���م: ���ص��ل��ط��ان �ل��ع��م��ري، ع��ل��ي �ل��غ��ام��دي، 
ط��ارق  �جل��دع��اين،  �أن���ور  �لعطوي،  �صويلم 

�لهوميل، وعبد�لعزيز �حلمام.

ألف طالبة 
مستجدة

يبصمن على 
خريطة 

المملكة
ساره القحطاني

بر�مج  يف خطوة جديدة �صمن 
و�لرتبية  �لآد�ب  كليتي  �حتفال 
و�صعت  �مل�صتجد�ت،  بطالباتها 
عبار�ت  �لكلية  من�صوبات  كافة 
ترحيبية كتبت بخط �ليد على 
�أم��ام  تعليقها  مت  �صخمة  لوحة 

�مل�صتجد�ت.
و������ص�����ه�����د �حل������ف������ل ر�����ص����م 
خ����ري����ط����ة �مل���م���ل���ك���ة �ل���ع���رب���ي���ة 
ل����وح����ة ك��ب��رة  �ل�������ص���ع���ودي���ة يف 
و�صعت عليها ب�صمات �لطالبات 
بانطالقة  �إي��ذ�ن��ا  �مل�����ص��ت��ج��د�ت، 
م��ن حياتهن،  ج��دي��دة  م��رح��ل��ة 
�أك��ر  �للوحة  على  وقعت  حيث 

من) 1040( طالبة.
وك������������ان �لح������ت������ف������ال ق���د 
�ب�����ت�����د�أ ب���ل���ق���اء ت���ع���ري���ف���ي رع��ت��ه 
وك��ي��ل��ة ع��م��ي��د ����ص���وؤون �ل��ط��الب 
�ل����دك����ت����ورة ح����ن����ان �ل���ق���ا����ص���ي، 
�لآد�ب  كليتي  وح�صره  عميدة 
�آل  خرية  �ل��دك��ت��ورة  و�لرتبية 
لل�صوؤون  �لكلية  ووكيلة  ح�صن، 
عائ�صه  �لأ����ص���ت���اذة  �لأك���ادمي���ي���ة 
ك��ل��م��ات ترحيبية  و���ص��ه��د  ف��ائ��ع، 
و�����ص����رح����ا لأن����ظ����م����ة �جل���ام���ع���ة 

ولو�ئحها �لأكادميية.

»التربية 
واآلداب« 

تستقبل
2410 طالبات 

مستجدات
 

ك�������ص���ف���ت �إح�������ص���ائ���ي���ة ح��دي��ث��ة 
لكليتي �لرتبية و�لآد�ب للبنات 
�مل�صتجد�ت  ع��دد  �أن  باجلامعة 
�جلامعي  للعام  �لطالبات  م��ن 
ط���ال���ب���ات   2410 ب���ل���غ  �حل�������ايل 

موزعة على �أق�صام �لكليتن.
من جهة �أخرى ��صتقطبت 
�جلامعة 15 ع�صو هيئة تدري�س 
م���ن خم��ت��ل��ف �جل��ن�����ص��ي��ات ل�صد 
�لتخ�ص�صات،  بع�س  يف  �لنق�س 
و�ل����ن����دب  �ل����ت����ع����اون  ح���ي���ث مت 
م���ع ث��م��ان��ي��ة �أع�������ص���اء ت��دري�����س 
������ص�����ع�����ودي�����ن م�������ن ع����������دد م���ن 
�جلامعات �ل�صعودية، �إلى جانب 
غر  �أع�صاء  �صبعة  مع  �لتعاقد 

�صعودين.

توزيع أدوات رياضية
على 20 من كليات البنات

عبدالعزيز رديف

وزعت عمادة �صوؤون �لطالب جمموعة 
من �لأدو�ت �لريا�صية و�لرتفيهية على 
عدد من فروع كليات �لبنات باجلامعة.

�ملوزعة  �أن �لأدو�ت  �لتفا�صيل  ويف 
�صملت جهاز �ل�صر �لكهربائي، وطاولة 
ب���ل���ي���اردو، وط����اول����ة ت��ن�����س، وف���رف���ر�، 
وط���اول���ة ه��وك��ي، و����ص��ت��ف��اد م��ن��ه��ا نحو 
�جلامعة  ف���روع  خمتلف  م��ن  كلية   20
�لأج��ه��زة  �إل���ى  حاجتها  �أب���دت  �أن  �صبق 
�مل���ذك���ورة و�أع������دت �أم���اك���ن خ��ا���ص��ة لها 
با�صتخد�مها  للطالبات  �لفر�صة  تتيح 
وف����ق ���ص��و�ب��ط ���ص��رع��ي��ة و����ص��ت��ق��الل��ي��ة 

�لطالب  �صوؤون  عميد  و�أو�صح  خا�صة. 
ه��ذه  �أن  ه��ب��ا���س  �آل  م���ري���ع  �ل���دك���ت���ور 
�لأن�صطة  تفعيل   �صمن  تاأتي  �خلطوة 
�لريا�صية و�لرتفيهية للطالبات، حيث 
ي��ت��اح ل��ه��ن م��ك��ان خ��ا���س مي��ار���ص��ن فيه 
�لريا�صة و�لرتفيه ب�صكل يعود عليهن 
ب��ال��ف��ائ��دة. و�أ����ص���اف »ح��ر���ص��ن��ا ع��ل��ى �أن 
ملمار�صة  خا�س  مكان  للطالبات  يكون 
ن�صائي  جمتمع  يف  و�لرتفيه  �لريا�صة 
مغلق وفقا لل�صو�بط �ل�صرعية« موؤكد� 
�أن عدم تو�فر مكان خم�ص�س للريا�صة 
�لأول  �ل��ع��ائ��ق  �ل��ب��ن��ات  يعد  ك��ل��ي��ات  يف 
كليات  يف  �لريا�صية  �ل�صالت  لإن�صاء 

�لبنات باجلامعة.

شؤون الطالب ترصد مكافآت
لخوض دوري الجامعات

سلمان العلي
�لريا�صي  �لحت����اد  دوري  يف  للم�صاركة  ����ص��ت��ع��د�د�ت��ه��ا  �ل��ط��الب  ���ص��وؤون  ع��م��ادة  ب����د�أت 
للجامعات �ل�صعودية لهذ� �لعام 1436/1435 حيث تعاقدت مع عدد من �ملدربن قالت 
�لعمادة �إنهم من �أ�صحاب �لكفاء�ت و�خلر�ت يف خمتلف �لألعاب و�ملجالت �لريا�صية، 
�صوؤون  وك�صف عميد  �لريا�صية.  �مل�صاركات  نتائج �جلامعة يف  لتطوير وحت�صن  وذلك 
�لطالب �لدكتور مريع �لهبا�س عن �إقر�ر �آلية لتحفيز �لطالب على �مل�صاركة، موؤكد� �أن 
�لعمادة ر�صدت مكافاآت للفوز لتحفيز �لطالب وت�صجيعهم على �مل�صاركة بجدية �أكر.

من جهته �أو�صح مدير �إد�رة �لأن�صطة �لريا�صية �لأ�صتاذ وليد عبد �هلل �ل�صهر�ين 
الريا�شي  الن�شاط  تطوير  خالل  من  متثيل  خري  اجلامعة  لتمثيل  م�شتعدون  باأنهم 
و�آل��ي��ات��ه وو���ص��ع ح��و�ف��ز ل��ل��ط��الب �مل�����ص��ارك��ن، و�إق���ام���ة مع�صكر�ت و�إح�����ص��ار م��درب��ن 

مميزين.  و�أ�صاف �أن �جلامعة �صت�صارك يف جميع �لأن�صطة و�لألعاب.

وحدة الحقوق الطالبية..
جهود متواصلة لحماية الطالب قانونيا

عبد العزيز رديف
تو��صل وحدة �حلقوق �لطالبية بعمادة �س وؤون �لطالب باجلامعة مهامها يف حفظ 
عن  حقوقهم،  لهم  ت�صمن  نظامية  بطريقة  و�إن�صافهم  و�لطالبات  �لطالب  حقوق 

طريق ت�صل�صل �إد�ري �أكادميي.
و�صكلت �لعمادة لهذ� �لغر�س جلنة طالبية يف كافة �لكليات، حيث يقوم �لطالب، 
ت�صلم  ذلك  وعلى  حقه،  تثبت  �لتي  �لأدل��ة  كامل  معها  مرفقا  �صكو�ه  برفع  و�لطالبة، 
�للجنة للطالب �إي�صال يفيد بت�صلم �ل�صكوى، ليتم بعدها �إ�صعاره مبا مت يف �صكو�ه يف 

موعد �أق�صاه 15 يوما من تاريخ تقدمي �ل�صكوى.
ووفقا للو�ئح �لقانونية، يحق للطالب �لتظلم على قر�ر �للجنة �لطالبية خالل 
�للجنة فعليه  �أما يف حال عدم قبول �لطالب بقر�ر  �لقر�ر،  �إعالن  15يوما من تاريخ 
تقدمي خطاب تظلم كتابي مع �إرفاق �إي�صال ت�صلم �للجنة �لطالبية �إلى جلنة �حلقوق 

�لطالبية بعمادة �صوؤون �لطالب.
حق  برد  تعنى  �لوحدة  �أن  �لهبا�س  مريع  �لدكتور  �لطالب  �صوؤون  عميد  و�أو�صح 
�لطالب، وقال »بع�س �لطالب يجد تع�صفا يف �إ�صد�ر �لقر�ر�ت من بع�س �لعمد�ء، �أو 
�أع�صاء هيئة �لتدري�س، وحتى �ملوظفن، فهنا ياأتي دور �لوحدة يف رد �عتبار �لطالب 

بعد تقدميه مل�صتند�ت تثبت حقه«.
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منصور كويع
عبداهلل زارب

عر عدد من وكالء وعمد�ء �جلامعة 
لليوم   84 �ل���  بالذكرى  �صعادتهم  عن 
�ل��وط��ن��ي، وو���ص��ف��وه ب��اأن��ه ي��وم جميد 
وذك�������رى ع����زي����زة ���ص��ج��ل��ه��ا �ل���ت���اري���خ 
باأحرف من ذهب، وعددو� �لإجناز�ت 
�ل����ت����ي حت���ق���ق���ت م���ن���ذ �إع��������الن �مل��ل��ك 
ع��ب��د�ل��ع��زي��ز ت��وح��ي��د �مل��م��ل��ك��ة، خا�صة 
و�ل��ت��ط��ور  �ل��ع��ايل  �لتعليم  جم���ال  يف 

و�لهتمام �لكبر �لذي حظي به.
فمن جهته،  �أكد وكيل �جلامعة 
�لدكتور مرعي بن ح�صن �لقحطاين 
يذكره  �لوطني  باليوم  �لحتفال  �أن 
ما قامت وتقوم به �حلكومة �لر�صيدة 
�ل�صريفن  �حل���رم���ن  خ����ادم  ب��ق��ي��ادة 

لرفعة هذه �لبالد.
�لتي  �أن �لجن�����از�ت  �إل���ى  ول��ف��ت 
حتققت فاقت معظم �لدول �ملجاورة، 
فال  �نطالقة  �لوطني  »�ل��ي��وم  وق��ال 
قد  �أن��ن��ا  �نطباع  �إلينا  ي��اأت��ي  �أن  يجب 

�أكملنا �ل�صورة.
نعم حققنا �لكثر، ولكن نحتاج 
و�لتحدي يف  �لتقدم  م��ن  �مل��زي��د  �إل��ى 
�ل�صعودي  �ملو�طن  وهو  �لإن�صان  بناء 
�لبناء  ب�صو�عده عجلة  �صيكمل  �لذي 

و�لتطوير«.
ورف�س ما يقوم به �لبع�س �أثناء 
�لحتفال باليوم �لوطني من طريقة 

�ل��ع��ام��ة،  ل��ل��م��ر�ف��ق  وت��خ��ري��ب  �صلبية 
م��وج��ه��ا ر���ص��ال��ة ل��ل�����ص��ب��اب ب�����ص��رورة 
متثيل �لوطن يف �صخ�صيتهم وعك�س 

�صورة �إيجابية لالإن�صان �ل�صعودي.

لحظة تاريخية
وو����ص���ف وك���ي���ل �جل���ام���ع���ة ل��ل�����ص��وؤون 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة و�لأك����ادمي����ي����ة �ل��دك��ت��ور 
حم���م���د ب����ن ع���ل���ي �حل�������ص���ون، �ل���ي���وم 
مبينا  �لتاريخية،  باللحظة  �لوطني 
�مل�صهد  تت�صدر  �أ�صبحت  �ململكة  �أن 
حكيمة  ق��ي��ادة  ظ��ل  يف  وعامليا،  عربيا 
وقومية  وطنية  مب�صوؤولية  تنطلق 
�مللك  �ملوؤ�ص�س  قام  �أن  بعد  و�إن�صانية، 
�للبنات  بو�صع  �صعود  �آل  �لعزيز  عبد 
�لأول����ى ل��ه��ذ� �ل�����ص��رح �ل��ك��ب��ر، وق��ام 
حفاظا  خطاه  على  �ل�صر  يف  �أب��ن��اوؤه 
ع��ل��ى �ل����وط����ن، ورع����اي����ة ل��ل��م��و�ط��ن، 
لتحقيق  و�ل�صعي  لل�صالم،  وحتقيقا 
ح������و�ر ح�������ص���اري ي���خ���دم �ل��ب�����ص��ري��ة 
ويجنبها �صرور �حلروب و�ل�صر�عات.
باليوم  »�لح��ت��ف��ال  �أن  و�أ����ص���اف 
�لوطني يعمق دللت �لنتماء لرتبة 
هذ� �لوطن ولقيادته �ل�صيا�صية �لتي 
مكانة  �لأول���ى  �ل��ب��د�ي��ات  منذ  جعلت 
�ملو�طن يف �صد�رة �هتمامها، وعملت 
ع���ل���ى رع����اي����ة م�������ص���احل���ه، وحت��ق��ي��ق 
�ل��ع��ي�����س �ل���ك���رمي ل����ه، وج��ع��ل��ت ذل��ك 

�أولوية مهمة من �أولوياتها«.
�مل��م��ل��ك��ة  �أجن����زت����ه  م���ا  �أن  و�أك������د 

وت����ن����ج����زه ي����وم����ا ب���ع���د ي������وم يف ظ��ل 
رع���اي���ة خ����ادم �حل���رم���ن �ل�����ص��ري��ف��ن 
�ل�صيا�صة  م�صتوى  على  مكا�صب  من 
به  ينعم  وم��ا  و�خل��ارج��ي��ة،  �لد�خلية 
�لوطن من �أمن و��صتقر�ر، وما حتقق 
من مكا�صب خا�صة يف جمال �لتعليم، 
ميثل قفزة نوعية يف تنمية �لإن�صان، 
مبينا �أن ذلك كله يجعل �أبناء �لوطن 

ي�صعرون بالفخر و�لعتز�ز.
يف �ل�����ص��ي��اق ذ�ت������ه، �أ�����ص����اد وك��ي��ل 
و�لبحث  �لعليا  للدر��صات  �جلامعة 
�ل��ع��ل��م��ي �ل���دك���ت���ور م���اج���د �حل���رب���ي 
�ل��ت��ي حتققت يف جمال  ب���الإجن���از�ت 

�لتعليم �لعايل.
ن�صعد  �لوطني  �ل��ي��وم  »يف  وق���ال 
ونحتفل مبا و�صلت �إليه جامعة �مللك 
وما  �لر�صيدة،  قيادتنا  ظ��ل  يف  خالد 
�جلامعة  يف  بحثي  متيز  من  ن�صهده 
�لبحثية  �مل��ر�ك��ز  خ��الل  م��ن  ينعك�س 
�مل���ت���ع���ددة و�ل���ك���ر�����ص���ي �ل��ع��ل��م��ي��ة هو 
ح�صيلة ملا تنعم به �جلامعة من دعم 
غر متناه من �لقيادة �لر�صيدة وعلى 
ر�أ�صهم خادم �حلرمن و�أمر منطقة 

ع�صر ووزير �لتعليم �لعايل«.
و�أ����ص���اف »ك��م��ا �أن �ل��دع��م �ل��ذي 
�لعلمية  �مل��ج��الت  لرفعة  ب��ه  نحظى 
�ل��ع��م��ل��ي��ة ه���و ن��ظ��رة ���ص��ام��ل��ة حتققه 
بع�صها  ي��غ��ذي  م��ت��ك��ام��ل��ة  م��ن��ظ��وم��ة 
بع�صا، حيث �إن �لتميز �لعلمي يت�صل 
�لعاملية  �جلامعات  من�صوبي  بابتعاث 

يف �أف�صل �لر�مج �لدر��صية، لتكوين 
ك�����و�در م��ك��م��ل��ة ل��ل��ك��و�در �ل�����ص��اب��ق��ة يف 

�لتميز �لبحثي و�لدر��صات �لعليا.
ف���ه���ذ� �ل����دع����م �مل���ت���ك���ام���ل ����ص���و�ء 
�ل��ت��م��ي��ز يف  �أو  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �ل��ب��ح��وث  يف 
�لب��ت��ع��اث و�ل���در�����ص���ات �ل��ع��ل��ي��ا ي��وؤك��د 

�لزخم �لعلمي �ملطلوب«.
وت��اب��ع »ي��ع��د �ل��ت��و���ص��ع يف جم��ال 
ت���ع���ي���ن �أع���������ص����اء ه���ي���ئ���ة �ل���ت���دري�������س 
و�ملحا�صرين و�ملعيدين �ملتميزين مبا 
ي��ت��و�ك��ب م��ع من��و �جل��ام��ع��ة وخطط 
�مل��و�ط��ن  ي��خ��دم  مب��ا  للدولة  �لتنمية 

و�ملجتمع«.

ملحمة عظيمة
بدوره، و�صف وكيل �جلامعة للكليات 
�ل�����ص��ح��ي��ة �ل��دك��ت��ور خ��ال��د ب���ن �صعد 
بامللحمة  �ل��وط��ن��ي  �ل��ي��وم  ج��ل��ب��ان  �آل 
�ل��ع��ظ��ي��م��ة �ل���ت���ي ���ص��ط��ره��ا �ل��ت��اري��خ 
ب��اأح��رف م��ن ذه���ب، م�����ص��ر� �إل���ى �أن��ه 
�ل�صعودين  �أذه��ان  �صتبقى ر��صخة يف 

على مر �لع�صور و�لأزمنة.
�ملوحد  �مللك  »��صتطاع  و�أ���ص��اف 
عبد�لعزيز بن عبد�لرحمن �آل �صعود 
�ل�صامخ  �لكيان  بناء هذ�  يرحمه �هلل 
�لإجن���از�ت  �أع��ظ��م  للب�صرية  لي�صطر 
�ل���ت���اري���خ���ي���ة، و�أ�������ص������دق �ل�����ق�����ر�ر�ت 

�مل�صرية.
ف��ق��د ك���ان���ت �جل���زي���رة �ل��ع��رب��ي��ة 
للفو�صى  م�صكنا  �لأط��ر�ف  مرت�مية 

و�جل���ه���ل و�ل���ت���ن���اح���ر �ل��ق��ب��ل��ي، حتى 
مت��ك��ن رح��م��ه �هلل م��ن �ل��ق�����ص��اء على 
�صتاتها  و�ل��ف��و���ص��ى ومل  �ل��ف��ن  ه��ذه 
حتت ر�ية و�حدة و��صم و�حد »�ململكة 
�ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ص��ع��ودي��ة«، ي��ع��ي�����س فيها 
�لنا�س �صو��صية بال تناحر ول فرقة، 
ل��ه��م ن��ف�����س �حل���ق���وق وع��ل��ي��ه��م نف�س 

�لو�جبات«.
و�أ�����ص����ار �إل�����ى �أن�����ه ن��ت��ج ع���ن ه��ذ� 
�ل��ت��وح��ي��د ت��ط��ور و�زده������ار يف جميع 
�ملجالت و�صتى �مليادين و�أ�صبح لهذ� 
�لوطن مكانة عالية رفيعة بن �لأمم 

و ثقل يف �صنع �لقر�ر�ت �لعاملية. 
�لوطني  �ل��ي��وم  »ذك����رى  و�أردف 
بعد  نتو�رثها جيال  بها  نحتفل  �لتي 
جيل لأنها ذكرى منحت لهذ� �لوطن 
�لتالحم و�لوحدة، لذ� يجب �أن نكون 
���ص��ف��ا و�ح����د� يف وج���ه ك��ل م��ن يريد 
�ل��وط��ن  ب��اأم��ن��ن��ا ليبقى ه���ذ�  �مل�����ص��ا���س 
ينعم ب��الأم��ن و�لأم�����ان �ل��ذي��ن �أن��ع��م 
جميعا  ن�����ص��ارع  و�أن  علينا،  بهما  �هلل 
�صاخما  ليكون  �ل��وط��ن،  ه��ذ�  خلدمة 

بن �لأمم«.
بد�أ  لنا ملكا  »�إن �هلل �صخر  وز�د 
�ل���وح���دة ليكمل من  ب��ه��ذه  �ل��ط��ري��ق 
ب��ع��ده �أب���ن���اوؤه �ل����ررة م�����ص��رة �خل��ر 
�لرقي  م�صوؤولية  وح��م��ل��و�  و�ل��ع��ط��اء 
ب��ه��ذ� �ل��وط��ن وم��و�ط��ن��ي��ه �ل���ى �أع��ل��ى 
و�لنمو على  و�لتطور  �لتقدم  درجات 

كافة �لأ�صعدة ويف كل �ملجالت«.

مسيرة حافلة
باإلنجازات 

�أم������ا وك���ي���ل �جل���ام���ع���ة ل��ل��م�����ص��اري��ع 
�ل�����دك�����ت�����ور ����ص���ل���ي���م���ان ب�����ن ����ص���ال���ح 
�ليوم  ذكرى  �أن  �أكد  فقد  �ل�صويان، 
�ل��وط��ن��ي حت��ل وق���د ���ص��ه��دت �ململكة 
قيا�صي  وق���ت  �إجن������از�ت حت��ق��ق��ت يف 
�خ��ت�����ص��رت �ل��زم��ن وغ����رت مالمح 
لنه�صة  �ل��ط��ري��ق  و�أ�����ص����اءت  �مل���ك���ان 

مو�طن ووطن.
»�مل��ت��اأم��ل يف ه���ذ� �لعهد  وت��اب��ع 
�ل����ز�ه����ر ي��ج��د �أن�����ه �ت�����ص��م ب�����ص��م��ات 
ح�صارية ذ�ت ب�صمة ر�ئدة يف جميع 
�مل����ج����الت وع���ل���ى ك���اف���ة �لأ����ص���ع���دة 
�ل���ت���ن���م���وي���ة ح���ي���ث ح����ر�����س م���ل���وك 
ه����ذه �ل���ب���الد �ل���ط���اه���رة م��ن��ذ عهد 
�مل��وؤ���ص�����س �مل��ل��ك ع��ب��د�ل��ع��زي��ز، طيب 
�هلل ثر�ه، حتى عهد خادم �حلرمن 
�ل�صريفن، حفظه �هلل، على �لتفاين 
يف خ����دم����ة وط���ن���ه���م وم��و�ط��ن��ي��ه��م 
�إذ نحتفل  و�أمتهم �لإ�صالمية، و�إننا 
ب��ذك��رى يومنا �لوطني  �لأي���ام  ه��ذه 
فاإننا نحاول �أن ن�صتح�صر كل �لقيم 
و�مل��ف��اه��ي��م و�ل��ت�����ص��ح��ي��ات و�جل��ه��ود 
�مل�����ص��ن��ي��ة �ل��ت��ي ���ص��اح��ب��ت ب��ن��اء ه��ذ� 

�لكيان �لعمالق« .

ملحمة عطاء
�ل��دك��ت��ور  �ل��ط��ب  كلية  عميد  وع���دد 
�لتي  �لإجن����از�ت  ع�صري،  ع��ب��د�هلل 
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�ل��ع��ايل،  �لتعليم  جم��ال  يف  حتققت 
وق������ال »ن��ح��ت��ف��ل ب���ال���ي���وم �ل��وط��ن��ي 
ونحن ن�صاهد قفز�ت �لتعليم �لعايل 
وم��ن��اف�����ص��ة ج��ام��ع��ات��ن��ا ل��ل��ج��ام��ع��ات 
ي��ق��ارب 20 من  م��ا  و�إن�����ص��اء  �لعاملية، 
�جل��ام��ع��ي��ة يف جميع  �مل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات 
�أنحاء �ململكة على �أن تكون ذ�ت طابع 
ر�ق��ي��ة.  خ��دم��ات  وت��ق��دم  تخ�ص�صي 
�مللك  �صر�كة جامعة  �أي�صا  يعد  كما 
لبتعاث  �أري��زون��ا  جامعة  م��ع  خالد 
طالبها من كلية �لطب �صاهد� على 

جناحات مملكتنا �لغالية«.
و�أ������ص�����اف »ت���ط���وي���ر ق���در�ت���ه���م 
بال  و�لبحثية  و�لتعليمية  �لعلمية 
حدود، مما �أدى �إلى تبووؤ �جلامعات 
�ل�����ص��ع��ودي��ة م���ر�ك���ز م��ت��ق��دم��ة بن 
�ل��ع��امل��ي��ة ح��ي��ث ح�صلت  �جل��ام��ع��ات 
ج��ام��ع��ة �مل���ل���ك خ���ال���د ع��ل��ى ج��ائ��زة 

�لتميز يف �لبحث �لعلمي«.

عرس مجيد 
و�ل��در����ص��ات  �ل��ب��ح��وث  معهد  عميد 
عبد�للطيف  �لدكتور  �ل�صت�صارية 
�حل��دي��ث��ي، و���ص��ف �ل���ي���وم �ل��وط��ن��ي 
ب���ال���ع���ر����س �مل���ج���ي���د �ل�������ذي ت��ت��ج��ل��ى 
ف��ي��ه م��ظ��اه��ر �لع����ت����ز�ز ب��الن��ت��م��اء 
�أن  �إل��ى  و�أ���ص��ار  �لعظيم،  �لبلد  لهذ� 
�ل�صعودين عندما يحتفلون باليوم 
ر���ص��ال��ة للعامل  ي��ر���ص��ل��ون  �ل��وط��ن��ي 
ه��ذ�  ت����ر�ب  يع�صقون  ب��اأن��ه��م  �أج��م��ع 

�ل���وط���ن. و�أ����ص���اف »ن��ح��ن ن��ري��د �أن 
ن�صنع من وطننا �أمنوذجا للتما�صك 
و�ل��ولء وم�صدر�  و�لتكاتف  و�حلب 
ل��ل��ت�����ص��ام��ح، و�لن���ف���ت���اح ع��ل��ى جميع 
�حل�����ص��ار�ت و�ل��ث��ق��اف��ات و�لأج��ن��ا���س 
م����ع �ل��ت��م�����ص��ك ب��ه��وي��ت��ن��ا �ل��دي��ن��ي��ة 
�أو  حت���ي���ز  دون  م�����ن  �ل�����ص����الم����ي����ة 
عن�صرية ملذهب �أو فرقة �أو طائفة«.

ل���ب���الدن���ا  �أن  »ل�����ص����ك  وت����اب����ع 
ت��اري��خ��ي��ا ع��ري��ق��ا، يتمثل  �م���ت���د�د� 
�ل�صا�صعة  �ل��ب��الد  ه���ذه  ت��وح��ي��د  يف 
و�ن�����ص��م��ام��ه��ا حت����ت ر�ي������ة و�ح�����دة 
ت���اري���خ���ي  ع���م���ق  ذ�ت  ف���اأ����ص���ب���ح���ت 
�أ�صيل، ذ�ت مكانة مرموقة وموؤثرة 
���ص��ي��ا���ص��ي  ث���ق���ل  وذ�ت  �ل�������دول  ب����ن 
على  �ل���ق���درة  مينحها  و�ق��ت�����ص��ادي 
�ل���ت���اأث���ر �ل������دويل مب���ا مت��ل��ك��ه من 

مقومات �ل�صيادة«.
وق�������������ال ع�����م�����ي�����د �ل����ت����ط����وي����ر 
�لدكتور عمر  و�جل���ودة  �لأك��ادمي��ي 
علو�ن عقيل »نهنئ قيادتنا �حلكيمة 
مبنا�صبة �ليوم �لوطني �ل� 84 �لذي 
يعيد �إلى �لأذهان ما قام به �لبطل 
�ملوؤ�ص�س �مللك عبد�لعزيز، طيب �هلل 
ثر�ه، من ملحمة تاريخية وحد بها 
ر�ية  حتت  وجعلها  �ململكة  �أط���ر�ف 
و�ململكة  �لوقت  و�ح��دة، ومنذ ذلك 

يف منو و�زدهار متو��صل«.
�أن  ع���ق���ي���ل  �ل�����دك�����ت�����ور  وق��������ال 
�لدول  ت�صاهي  �أ�صبحت  �ل�صعودية 

�مل��ت��ق��دم��ة يف �ل��ك��ث��ر م��ن �مل��ج��الت 
به  تنعم  م��ا  بف�صل  ث��م  �هلل  بف�صل 
م��ن رج��ال خمل�صن رف��ع��و� ر�يتها 

يف �ملحافل �لدولية و�لقليمية« .

إنجازات متتالية
و�أب������ان ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ط���ب �لأ���ص��ن��ان 
�ل���دك���ت���ور �إب����ر�ه����ي����م ب����ن ���ص��ل��ي��م��ان 
ت��ت��ج��دد  �ل���ذك���رى  �أن  �ل�������ص���ه���ر�ين، 
ك���ل ع����ام و�ل����ب����الد ت���رف���ل يف ث��ي��اب 
�أر�صى  �ل��ذي  و�لتطور  و�مل��ج��د  �لعز 
ق��و�ع��ده �مل��ل��ك �مل��وؤ���ص�����س و���ص��ار على 

نهجه �أبناوؤه من بعده.
وقال »يف كل يوم ن�صهد �إجناز� 
ي�صاف �إلى لبنة �لإجناز�ت �ملتو�لية 
على �لوطن، فهذ� م�صروع يو�صع له 
�فتتاحه  يتم  و�آخ��ر  �لأ�صا�س،  حجر 
يوم  وك��ل  �مل��ع��ط��اء،  �إن�صانه  خل��دم��ة 
ق��ي��ادت��ن��ا �حلكيمة بن  رم���وز  ن���رى 
مفتوحة  ل��ق��اء�ت  يف  �صعبهم  �أف���ر�د 
�أفر�د �ل�صعب  �أي فرد من  ي�صتطيع 
�حلديث يف جميع �صوؤونه يف �صورة 
نادرة غر م�صبوقة يف دول �لعامل، 
ف��ه��ن��ي��ئ��ا ل��ن��ا ب���ه���ذه �ل���ق���ي���ادة وه���ذ� 
�لوطن �ل�صامخ وملزيد من �لتالحم 

ولنكن يد� و�حدة«.

لحمة وطنية
�لإل��ك��رتوين  �لتعليم  عميد  و���ص��دد 
�ل��دك��ت��ور ع��ب��د�هلل �ل��ول��ي��دي، على 

�ل�صامية  باملعاين  �لتم�صك  �صرورة 
�لوطني  �ليوم  ذك��رى  �لتي حتملها 
ل����دى �أب���ن���اء �ل���وط���ن و�مل��ت��م��ث��ل��ة يف 
�لإ����ص���ه���ام يف �ل��ت��ن��م��ي��ة و�ل��ت��ط��وي��ر 
بروح  �مل�صوؤولية  وحتمل  و�لإجن���از، 
�ملبادرة �لإيجابية، مبينا �أن �لإ�صهام 
يبتدئ من د�خل كل مو�طن بتغير 
وت��ط��وي��ر ذ�ت�����ه ل��ت��ق��دمي �لأف�����ص��ل 
و�زدهاره  بنموه  و�لحتفاء  لوطنه، 

و�أمنه. 

أعظم وحدة
�ل�84  �لوطني  �ليوم  منا�صبة  »تاأتي 
�ل�صرة  لنا  لتعيد  �ل��غ��ايل  لوطننا 
�ل��ع��ظ��ي��م��ة ل��ل��وح��دة �مل��ب��ارك��ة �ل��ت��ي 
�أر�صى دعائمها بعد توفيق �هلل �مللك 
�ملوحد عبد�لعزيز بن عبد�لرحمن 
�لوحدة  تلك  �صعود، رحمه �هلل،  �آل 
�مل��وؤرخ��ن  م��ن  كثر  �عترها  �لتي 
�حل��دي��ث  �لع�صر  يف  وح���دة  �أع��ظ��م 

و�ملعا�صر«.
بهذه �لكلمات بد�أ عميد عمادة 
�مل�صتمر  و�لتعليم  �ملجتمع  خدمة 
حمد�ن  �صعيد  بن  مبارك  �لدكتور 
حديثه ع��ن �ل��ي��وم �ل��وط��ن��ي، و�أك��د 
رج��ال  ن��ك��ون جميعا  �أن  ي��ج��ب  �أن���ه 
�أمن يحافظون على كيان وحدتهم 
�ل��وط��ن��ي��ة، ن��ا���ص��ح��ا ب��الب��ت��ع��اد عن 
ن�صر �لع�صبيات �ملقيتة و�لعن�صرية 
�مل���ن���ت���ن���ة وت���ت���ب���ع �ل����دي����ن �حل��ن��ي��ف 

و�ل���ب���ع���د ع���ن �ل��ت�����ص��دد و�ل��ت��ط��رف 
لغر�س  �لعظيمة،  �صماحته  و�إطهار 

�لنتماء �لقوي لهذ� �لكيان.

ذكرى مجيدة
و�أكد عميد �صوؤون �لطالب �لدكتور 
�ليوم  �أن  �لهبا�س،  �صعد  ب��ن  مريع 
�ل��وط��ن��ي ي��ب��ع��ث �حل��م��ا���ص��ة وي��ج��دد 
ح���ب �ل���وط���ن، و�أ����ص���اف »ت���ع���ود بنا 
�ل��ذ�ك��رة �إل��ى ي��وم تاريخي وذك��رى 
وتذكرنا  بها  ونفخر  نعتز  جميدة 
ب����الأع����م����ال �ل���ب���ط���ول���ي���ة و�مل����ع����ارك 
�لبا�صلة �لتي خا�صها �مللك �ملوؤ�ص�س 
�لأب��ط��ال حتى  ورج��ال��ه  عبد�لعزيز 
مّل  وت��وف��ي��ق��ه  �هلل  بف�صل  ����ص��ت��ط��اع 
�لعربية  �مل��م��ل��ك��ة  وت��وح��ي��د  �ل�����ص��م��ل 
�ل�صعودية و�صار على نهجه �أبناوؤه«.

عميد  �أو�صح  �ل�صياق،  ذ�ت  ويف 
بن  �صعيد  �لدكتور  �ملكتبات  ���ص��وؤون 
ق��ا���ص��م �خل���ال���دي، �أن ي���وم �ل��وط��ن 
ي����اأت����ي ل��ي��ع��ي��د ق��ي��م��ة �لإن���������ص����ان يف 
م��ف��ه��وم �ل���وط���ن، ل���رج���ال ���ص��ط��رو� 
وم�صتقبال  و�ل��ع��ر  �ل�����ص��ر  �أع��ظ��م 
و��صت�صر�ف  �ل��د�ئ��م  �لتقدم  �صمته 
�لعال مدى وغاية، م�صيفا �أنه يحل 
و����ص��ت��ذك��ار  �ع��ت��ز�ز  لي�صكل حم��ط��ة 
وت���اأم���ل، ل��ع��ه��د �ف��ت��خ��ار مب��ا حتقق 
وتاأمل  �مليامن  �لقادة  وروؤى  بهمة 
�لتقدم  م�صرة  ��صتكمال  كيفية  يف 

وحتقيق �لأف�صل للبالد و�لعباد.

بناء وإنجاز
باجلامع�ة  �ل��ت��دري�����س  ه��ي��ئ��ة  ع�����ص��و 
�ل�����دك�����ت�����ور م���ن�������ص���ور ب�����ن ع�������و����س 
�ل���ق���ح���ط���اين �أ������ص�����اد ب������الإجن������از�ت 
ع���ام���ا،  خ������الل 84  �ل����ت����ي حت���ق���ق���ت 
وق���ال »م�����ص��رة �ل��ب��ن��اء و�لإجن�����از�ت 
تو��صلت عهد �صيدي خادم �حلرمن 
�ل�����ص��ري��ف��ن �مل��ل��ك ع��ب��د�هلل ب��ن عبد 
�لعزيز حفظه �هلل �لذي �أحبه �صعبه 
مل���ا ع����رف ع��ن��ه م���ن ع����دل و���ص��م��اح��ة 
حيث  و�صجاعة،  و�صهامة  وت��و����ص��ع 
ب������د�أ ح��ك��م��ه ب��ال��ت��م�����ص��ك ب��ال��ث��و�ب��ت 
مطالبه،  له  �هلل  فحقق  �لإ�صالمية 
و�طلع على �صدق نيته وحبه ل�صعبه، 

فبادله �ل�صعب حبا بحب«.
�لوطني  �ل��ي��وم  �أن  �إل���ى  و�أ����ص���ار 
ح����دث ت���اري���خ���ي يف ح���ي���اة �مل���و�ط���ن 
يحتفي  ب��ه،  يعتز  »ح��دث  �ل�صعودي، 
ه��ذه  توح�يد  ب��ذك��رى  خالل��ه  م��ن 
�لتي  �لإ�صالمية  �ملبادئ  �لبالد على 
�لع��دل،  يف  و�ملتمثلة  عليها  ق��ام��ت 
و�لإن�������ص���اف، و�لأخ������الق �ل��ف��ا���ص��ل��ة، 

و�لح��رت�م �ملتبادل.
 و�أ�صاف »�ليوم �لوطني يج�صد 
ح�س �لنتماء لهذ� �لوطن وتاريخه 
وق���ي���ادت���ه، ح��ي��ث ي��ح��م��ل يف ط��ي��ات��ه 
�ل��ع��دي��د م��ن �ل��وق��ف��ات �مل��ه��م��ة جت��اه 
�لوطن و�ملو�طن، �إنها ذكرى م�صرة 
و�ل�صتق�ر�ر،  و�لأم��ن  و�لبناء  �ملجد 

و�لإعج��از و�لإجن��از.
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مسؤوالت وأكاديميات يذكرن بأهمية يوم الوطن
ريم العسيري

ساره القحطاني

و�مل�صوؤولت  �لأك��ادمي��ي��ات  من  ع��دد  عر 
�حلب  معاين  عن  باجلامعة  و�لطالبات 
�ل��ذك��رى  مبنا�صبة  و�لع���ت���ز�ز  و�ل��ف��خ��ر 
�أن  �إل��ى  م�صر�ت  �لوطني،  لليوم   84 �ل��� 
�لوطن يف عهد  �لتي حققها  �لإجن���از�ت 
خادم �حلرمن �ل�صريفن �مللك عبد �هلل 
�لعزيز، حفظه �هلل، يف خمتلف  بن عبد 
و�أن  و�لعتز�ز،  للفخر  مدعاة  �ملجالت، 
مبقدر�ت  للتذكر  فر�صة  �ملنا�صبة  تلك 
�ل���وط���ن وج���ه���ود �ل���دول���ة د�خ����ل وخ���ارج 

�لبالد. 

حب الوطن
باأبها  �ملجتمع  كلية  عميدة  قالت  بد�ية 
�لدكتورة منرة �أبو حمامة »�إن �حلديث 
ع���ن ذك�����رى �ل���ي���وم �ل���وط���ن���ي ي�����ص��ت��دع��ي 
للذ�كرة حب �لوطن، وحب �لرت�ب �لذي 

عا�س فيه �لإن�صان وترعرع يف كنفه«.
و�أ���ص��ارت �إل��ى �أن حب �لأوط���ان �أمر 
ف��ط��ري ُج��ب��ل ع��ل��ي��ه �لإن�������ص���ان وغ��ري��زة 
�ل��ن��ف��و���س، و�أن ه���ذ� �حل��ب  م��ت��اأ���ص��ل��ة يف 
ينبغي �أن يرتجم �إلى �أفعال تلم�س على 
�صعار�ت  تكون جم��رد  �ل��و�ق��ع ول  �أر����س 

نرددها يف �ملنا�صبات. 
و�ج����ب����ات  ه����ن����اك  �أن  و�أو�����ص����ح����ت 
خاللها  من  يتجلى  �لوطن  جتاه  مهمة 
يخرج  �أل  �أه��م��ه��ا  م��ن  �حلقيقي  �ل����ولء 
�أح��د عن طاعة ولة �لأم��ر ول ينجرف 
�إلى  تدعو  �لتي  �ملغر�صة  �ل��دع��و�ت  ور�ء 
و�أن  ب����ر�ء،  و�لإ����ص���الح منها  �لإ����ص���الح، 
�أع���د�ء  جت��اه  و�ح���د�  �صفا  �جلميع  يقف 
وحدته  لتدمر  ي�صعون  �لذين  �لوطن 

و�لتغرير ب�صبابه ون�صائه. 

تاريخ ال ينسى
�لعلوم  كلية  عميدة  و�صفت  جانبها  من 
�صالح  عالية  �لدكتورة  ببلقرن  و�لآد�ب 
�لقرين، �ليوم �لوطني بالتاريخ �لذي ل 
ين�صى، وقالت »قبل 84 عاما �أ�صدر �مللك 
ث��ر�ه،  �هلل  طيب  �صعود،  �آل  �لعزيز  عبد 
مر�صوما يق�صي بتوحيد �ململكة �لعربية 
�لأع��و�م �صهدت  �ل�صعودية، وخ��الل هذه 
�ل���ب���الد ت��ن��م��ي��ة ���ص��ام��ل��ة وق���ف���زة ن��وع��ي��ة 

�متدت ظاللها و�رفة يف كل مكان.
وك����ان ل���ز�م���ا ع��ل��ى م���ن ع��ا���س ه��ذه 
�حلقبة �لزمنية برفاهيتها وتطورها �أن 
ير�عي حق هذه �لنعم وكيفية �ملحافظة 
�ملنا�صبة  ه��ذه  ذك��رى  �أن  م�صيفة  عليها، 
جتدد �ملو�قف، وتدعو للفخر باملنجز�ت 
�مل����وروث �حل�صاري  و�ل��ث��ق��اف��ة و�ح����رت�م 
و�ل��ع��م��ل م��ن �أج����ل �إع����الء ر�ي����ة �ل��وط��ن 

و�حلفاظ عليه«.

ذكرى التأسيس
�ل��رتب��ي��ة و�لآد�ب  ك��ل��ي��ة  وق��ال��ت ع��م��ي��دة 
�ل��ي��وم  »�إن  ح�صن  �آل  خ��ري��ة  �ل��دك��ت��ورة 
�ل��وط��ن��ي ذك����رى ل��ل��ت��اأ���ص��ي�����س و�ل��ت��وح��ي��د 
ذ�كرة  �إل��ى  بنا  �لبناء، يوم يعود  و�أجم��اد 
�ل���ت���اري���خ ل���ل���وق���وف ع���ل���ى ج���ه���ود �مل��ل��ك 
�آل  عبد�لرحمن  بن  عبد�لعزيز  �ملوؤ�ص�س 
�صعود، طيب �هلل ث��ر�ه، يف حتقيق �أعظم 
وحدة عربية يف �لتاريخ �حلديث �ملعا�صر 

يف �لعامل �لعربي«.
و�أب���ان���ت  �أن م��وؤ���ص�����س ه���ذ� �ل��ك��ي��ان 
ب��ن��اء �ل��دول��ة  ر���ص��خ حت��ت ر�ي���ة �لتوحيد 
�ملجالت  �حلديثة يف خمتلف  �ل�صعودية 
و����ص���ار �أب����ن����اوؤه م���ن ب���ع���ده يف ����ص��ت��ك��م��ال 

�ل��ب��ن��اء �حل�����ص��اري لتنعم ه��ذه  م�����ص��رة 
بنه�صة  �لأط��������ر�ف  �مل���رت�م���ي���ة  �ل���ب���الد 
�صيا�صية و�قت�صادية و�جتماعية وثقافية 

كان هدفها بناء �لإن�صان. 

مناسبة تاريخية
من جهتها قالت رئي�صة ق�صم علم �لنف�س 
�ل��رتب��وي  و�ل��ت��خ��ط��ي��ط  �لإد�رة  �أ����ص���ت���اذ 
�ل��دك��ت��ورة عبر  �ل��رتب��ي��ة  �أ���ص��ول  بق�صم 
حم��ف��وظ »حت���ل ذك����رى �ل��ي��وم �ل��وط��ن��ي 
ل��ب��الدن��ا، وه���و �ل��ي��وم �ل���ذي ي��ت��ذك��ر فيه 
�ملو�طن �ل�صعودي بكل فخر و�عتز�ز هذه 
�ملنا�صبة �لتاريخية �ل�صعيدة، كما ن�صجل 
�حل�صارية  باملنجز�ت  و�عتز�زنا  فخرنا 
قاعدة  �أر���ص��ت  �ل��ت��ي  �لكبرة  و�ل�����ص��و�ه��د 
ت��ت��و����ص��ل ف��ي��ه م�صرة  م��ت��ي��ن��ة يف وط���ن 
�خلر و�لنماء، م�صيفة »�أت�صرف يف هذه 
�لتهاين  �آي���ات  �أ���ص��م��ى  �أرف���ع  �أن  �ملنا�صبة 
�ل�صريفن  �حلرمن  خلادم  و�لتريكات 
�ل�صعودي  و�ل�����ص��ع��ب  �ل��ك��رمي��ة  و�لأ����ص���رة 
يحفظ  �أن  ت��ع��ال��ى  �هلل  ون���دع���و  �ل��ن��ب��ي��ل 
بالنتماء  نفخر  فكم  �لغايل.  وطننا  لنا 
لوطننا �حلبيب وجندد �لولء له يف هذ� 

�ليوم �ملجيد«.

حديث مختلف
وقالت عميدة �ملركز �جلامعي للطالبات 
»�إن  �لقرين  �صنيفاء  �لدكتورة  بال�صامر 
�حل���دي���ث ع���ن �ل���وط���ن ي��خ��ت��ل��ف ع���ن كل 
�لأحاديث فهناك قلب تختلط بنب�صاته 
�ملتناهي  و�ل��ت��ع��ل��ق غ��ر  م�����ص��اع��ر �حل���ب 
كينونة  يف  ويتفكر  ي���درك  عقل  وه��ن��اك 
وطن عظيم فر�س �حرت�مه على �لعامل 
وتت�صامى  ت��رت��ق��ي  روح  وه��ن��اك  ب��اأ���ص��ره، 
فخر� و�عتز�ز� لأن �ململكة  ت�صكنها وطنا 

و�أر�صا و�صماء«.
و�نتماءنا  ولءن��ا  »نرتجم  وتابعت 
ونحافظ  نحفظه  وف��ع��ال،  ق��ول  للوطن 
عليه ن�صرفه ونت�صرف به، وتاأتي �لذكرى 
�لعهد  لنجدد  �ململكة  لتوحيد  �ل�صنوية 
ولو�لدنا  �أم��رن��ا  ل��ولة  و�لبيعة  و�ل���ولء 
خ����ادم �حل���رم���ن �ل�����ص��ري��ف��ن م��ت��ع��ه �هلل 

بال�صحة و�لعافية«.

تجديد والء وانتماء
و�لإد�رة  �لآد�ب  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��دة  وق���ال���ت 
للبنات ببي�صة �لدكتورة �جلوهرة حممد 
كل  يف  علينا  »تطل  �لدو�صري  جرية  �آل 
�إل��ى  ع���ام ذك����رى �ل��ي��وم �ل��وط��ن��ي لتعيد 
�لأذه������ان ه���ذ� �حل����دث �ل��ت��اري��خ��ي �ملهم  
�ل�����ذي ي��ظ��ل ي���وم���ا حم���ف���ور� يف ذ�ك����رة 
�لتاريخ منقو�صا يف فكر ووجد�ن �ملو�طن 
�ل�صعودي، كيف ل وهو �ليوم �لذي وحد 
بن عبد�لرحمن،  �لعزيز  �مللك عبد  فيه 
ط���ي���ب �هلل ث�������ر�ه، ����ص���ت���ات ه�����ذ� �ل��ك��ي��ان 
�إل��ى  �ل��ف��رق��ة و�ل��ت��ن��اح��ر  �لعظيم و�أح����ال 

وحدة و�ن�صهار وتكامل«.
و�أ���ص��اف��ت »�ل��ي��وم �ل��وط��ن��ي فر�صة 
معاين  �لن�سء  نفو�س  يف  نغر�س  ثمينة 
�ل��وف��اء لأول��ئ��ك �لأب��ط��ال �لذين �صنعو� 
هذ� �ملجد لهذه �لأمة في�صعرو� بالفخر 
و�لعزة، ونغر�س يف نفو�صهم تلك �ملبادئ 

و�ملعاين �لتي قامت عليها هذه �لبالد«.
و�����ص���ت���ه���ل���ت �لأ�����ص����ت����اذة �مل�������ص���اع���دة 
)تخ�ص�س  �صالمية  �لإ �لدر��صات  بق�صم 
وحدة  رئي�صة  �ل��ق��ر�آن(  وعلوم  �لتف�صر 
�ل��ت��وج��ي��ه و�لإر�����ص����اد ب��اجل��ام��ع��ة ب��اأب��ه��ا، 
مقبل،  �آل  حم��م��د  من�صور  ع��ل��ي  ك��ام��ل��ة 
حديثها بتقدمي �لتهنئة، قائلة »نحب �أن 
�ليوم  بذكرى  �لر�صيدة  حكومتنا  نهنئ 

�ل��وط��ن��ي �ل�����84 يف ظ��ل ���ص��ي��دي وم���ولي 
خادم �حلرمن �ل�صريفن �مللك عبد�هلل 
�هلل،  حفظه  �صعود،  �آل  �لعزيز  عبد  ب��ن 
وويل عهده �لأمن �صمو �لأمر �صلمان 
���ص��ع��ود، وويل ويل  �آل  �ل��ع��زي��ز  ع��ب��د  ب��ن 
�لعهد �صمو �لأمر مقرن بن عبد �لعزيز 
حفظهما �هلل، وجميع من يعي�س يف هذ� 
د�م  جميعا،  �هلل  حفظهم  �ملعطاء  �لبلد 

عزك يا وطني �حلبيب«. 

تجديد حب ووالء
و�أع���رب���ت رئ��ي�����ص��ة ق�����ص��م �مل��ن��اه��ج وط���رق 
باأبها  و�لآد�ب  �لرتبية  بكليتي  �لتدري�س 
�صعادتها  ع��ن  �لعجمي  لبنى  �ل��دك��ت��ورة 
بد  »ل  �أن��ه  �إل���ى   م�صرة  �ملنا�صبة،  بهذه 
�مل��ج��ي��د ك��ل ع��ام  �ل��ي��وم  ب��ه��ذ�  �أن نحتفي 
�ل���ولء و�لن��ت��م��اء لهذ�  لنجدد �حل��ب و 
�لوطن �لغايل على قلوبنا وقلوب جميع 
�ملحبن، حيث يتاأكد لنا �صعور �لوطنية 
�حلب  قلوبنا  يف  ويتجدد  ع��ام  بعد  عاما 
ل��ه��ذ� �ل��وط��ن �مل��زده��ر �مل��ع��ط��اء لرتتقي 
�أرو�حنا لأ�صمى درجاتها من �لولء لهذ� 

�لوطن �ل�صامخ«. 
بق�صم  �ملحا�صرة  قالت  جهتها  من 
�ل��رتب��ي��ة �خل��ا���ص��ة ب��اجل��ام��ع��ة �لأ���ص��ت��اذة 
هذه  متر  �أن  ميكن  »ل  �لبكري  �صرين 
�ملنجز  ����ص��ت��ذك��ار  دون  �ل��غ��ال��ي��ة  �ملنا�صبة 
�ل��ع��ظ��ي��م ل��ل��م��وؤ���ص�����س �مل��ل��ك ع��ب��د �ل��ع��زي��ز 
�لذي كان وجها لوجه مع ظروف وعرة 
و�نعد�م  و�ل��ن��ز�ع��ات  �لفرقة  من  �صر�صة 
و�جلهل  و�لتخلف  �مل���ورد  وع�صر  �لأم���ن 
و�مل���ر����س، وب��ع��ون م��ن �هلل ث��م ب��ذخ��رة 
للموؤ�ص�س  و�لقيادية  �ل�صخ�صية  �ملكونات 
من �إميان عميق ودر�ية بطبيعة �لأر�س 
بطبائع  وم��ع��رف��ة  عليها  ي��ت��ح��رك  �ل��ت��ي 
�ل���ن���ا����س و�لأع���������ر�ف و�ل��ت��ق��ال��ي��د ف��ي��ه��ا، 

��صتطاع �أن يوحد هذ� �لكيان«.

فخر بما تحقق
�لإد�رة  بكلية  �ملعيدة  �أب��ان��ت  جهتها  م��ن 
�لأ����ص���ت���اذة فاطمة  �مل���ن���زيل  و�لق��ت�����ص��اد 
�ل�صهري »�أن �ليوم �لوطني يجعلنا نحن 
�ملو�طنات �ل�صعوديات فخور�ت مبا حققه 
وطننا من �إجناز�ت وتطور�ت �صريعة يف 
�ملحلي  �ل�صعيدين  وعلى  �ملجالت  �صتى 
يد  ع��ل��ى  �ململكة  تاأ�صي�س  م��ن��ذ  و�ل��ع��امل��ي 
�إلى  �صعود  �آل  �لعزيز  �مللك عبد  �ملوؤ�ص�س 
�مليمون خلادم  �لعهد  هذ� يف ظل  يومنا 
بن  �هلل  عبد  �مللك  �ل�صريفن  �حلرمن 

عبد �لعزيز«. 

خطوات واثقة
من  �ل�صعودية  �مل���ر�أة  حققته  م��ا  وح��ول 
�أ�صارت  خ��ادم �حلرمن،  بدعم  �إجن���از�ت 
و�ل��رتب��ي��ة  �لآد�ب  ب��ك��ل��ي��ت��ي  �مل��ح��ا���ص��رة 
�لأ�صتاذة خديجة �آل معدي �إلى �أن �ملر�أة 
خطت  �لأخ���رة  �ل�صنو�ت  يف  �ل�صعودية 
خ��ط��و�ت و�ث��ق��ة حت��ول��ت �إل����ى �إجن����از�ت 
م��ا و�صلت  م���دى  ل��ل��ع��امل  ب��ره��ن��ت فيها 
�إل��ي��ه م��ن ت��ق��دم ورق���ي وم��ا متتلكه من 
قدر�ت علمية وعملية يف جميع جمالت 

�حلياة.
يتجلى  ذل���ك  ك���ل  �أن  �إل����ى  ول��ف��ت��ت 
يف ع���ه���د خ������ادم �حل����رم����ن �ل�����ص��ري��ف��ن 
�صعود،  �آل  عبد�لعزيز  بن  عبد�هلل  �مللك 
يف  �لأك��ر  �لن�صيب  للمر�أة  �أ�صبح  حيث 
�لقطاعات  د�خل  �لقر�ر  ب�صنع  �مل�صاركة 
�ل����������وز�ر�ت  �مل���خ���ت���ل���ف���ة يف  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي���ة 
و�جل���ام���ع���ات و�مل��ل��ح��ق��ي��ات �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

و�ملوؤ�ص�صات �حلكومية.

الحب األسمى
بامل�صتوى  �لطالبة  ع��رت  جانبها  م��ن 
�لعلوم  بكلية  �لأح���ي���اء  بق�صم  �ل��ث��ام��ن 
�صعادتها  ع��ن  ج��اب��ر  �آل  ع��و���س  �ب��ت��ه��ال 
مب��ن��ا���ص��ب��ة �ل���ي���وم �ل��وط��ن��ي ق��ائ��ل��ة »ك��ل 
�ل�����ص��ب��اح��ات �ل��ت��ي �دع���ي���ت �ن��ن��ي ر�أي���ت 
خرجت  �ل��ت��ي  �لأم���ط���ار  وك���ل  �صم�صها، 
�أرق�����س حت��ت زخ��ات��ه��ا ط��رب��ا و�أن����ا �أ���ص��د 
�صتاء  كل  �لبلل،  من  عليه  خوفا  ثوبي 
م����ر وج���م���ع���ت �أزه���������ار رب���ي���ع���ه ون����رت 
تفا�صيل  ك���ل  و���ص��ح��ك��ات،  �ب��ت�����ص��ام��ات 
�حل����ي����اة �جل���م���ي���ل���ة رب�����ت حت����ت ���ص��م��اء 
�لوطن وما غر �صمائه تبللنا حتيينا، 
وما غر حب �لوطن خلف �أ�صلعنا كر 
�صممنا  �صعادتنا،  �أيام  به  معنا، خالطنا 
عبر� تبلل �أر�صه باملاء و�صبعنا من ثمر 

وفاء وانتماء
ومب�������ص���اع���ر �حل������ب و�ل������وف������اء ع���رت 
بق�صم  �ل�����ص��اب��ع  ب��امل�����ص��ت��وى  �ل��ط��ال��ب��ة 
�لطبية  �لعلوم  بكلية  �لعام  �لتمري�س 
عن  مبارك  �آل  مبارك  م�صكة  مبحايل 
�ع���ت���ز�زه���ا ب��ت��ل��ك �مل��ن��ا���ص��ب��ة ق��ائ��ل��ة »ه��ا 
بكل  �لوطني  �ليوم  ذك��رى  نعي�س  نحن 
هذه  نعي�س  �إننا  و�عتز�ز،  و�صرور  فخر 
ململكتنا  �ل�صعيدة  �لتاريخية  �لفرحة 
�حلب  م�صاعر  تتز�حم  و�صعبا  حكومة 
و�ل���وف���اء و�لن��ت��م��اء �ل���ى ه���ذ� �ل�����ص��رح 
�ل�����ص��ام��خ و�ل����رك����ن �ل���ث���اب���ت ب���الإمي���ان 
وط�����اع�����ة �ل����رح����م����ن، ف����احل����دي����ث ع��ن 
ه��ذ� �ل��وط��ن �مل��ع��ط��اء مب��ج��رد �لكلمات 
علينا  فحقوقه  حقه  تفيه  ل  و�مل�صاعر 

كبرة وف�صائله عديدة«. 

جماله �صيفا و�حتمينا مبجده يف �صتاء 
ق���ار����س، ف��ال ح��ب ك��ح��ب �ل��وط��ن يكر 

كلما كرنا«. 

أمجاد أجداد
وعرت �لطالبة بق�صم ريا�س �لأطفال 
فرحتها  ع��ن  �حلنية  ع��ون  بنت  منرة 
ب��ه��ذه �مل��ن��ا���ص��ب��ة ق��ائ��ل��ة »يف ه���ذ� �ل��ي��وم 
�لعظيم و�لذكرى �جلميلة �لر��صخة يف 
�أجد�دنا، حق  �أجم��اد  تعيد  �لتي  قلوبنا 
يا وطني لقد  �أن نفتخر بيومك  علينا 
ع�صت يف �أح�صانك �لغالية �أنعم باملجد 
تعجز  ح��رويف  و�ملحبة،  و�ل��رخ��اء  و�لعز 
ليومك  وفرحتي  حلبك  تعبري  ع��ن 
وع������زك وك����رم����ك، ف��ل��ت��ن��ع��م ي����ا وط��ن��ي  

بالأمن و�لأمان«.

د. أبو حمامة: حب الوطن يجب أن يترجم
ألفعال على أرض الواقع

د. عالية: اليوم الوطني دعوة للفخر
بالمنجزات واحترام الموروث

د. خيرية: االحتفاالت مناسبة للوقوف
على جهود المؤسس
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العلوم الطبية
التطبيقية

و�لإر�صاد  �لتوجيه  نظمت وحدة 
بكلية �لعلوم �لطبية �لتطبيقية 
ل��ل��ب��ن��ات مب��ح��اي��ل ع�����ص��ر دورة 
ت��ه��ي��ئ��ة ل��ل��ط��ال��ب��ات �مل�����ص��ت��ج��د�ت 
بعنو�ن  �جل��ام��ع��ي��ة  �ل��در����ص��ة  يف 
)ج���ام���ع���ت���ك ح���ي���ات���ك ( وذل����ك 
متتالية.  �أي��ام  م��د�ر ثالثة  على 
و����ص���ه���دت �ل��������دورة حم���ا����ص���ر�ت 
ع������ن »م����ت����ط����ل����ب����ات �ل�����در�������ص�����ة 
يخ�س  م��ا  وحت��دي��د�  �جلامعية، 
�ل�����ص��ن��ة �ل��ت��ح�����ص��ري��ة و�خل��ط��ة 
�لطالبية«،  و�لالئحة  �لدر��صية 
�جلامعية  �حل��ي��اة  و«م��ت��ط��ل��ب��ات 
�لنف�صي  و�ل���ت���و�ف���ق  �ل��ن��اج��ح��ة، 
و�لج����ت����م����اع����ي وت�����اأث�����ره ع��ل��ى 
�لتح�صيل �لدر��صي و�لختبار�ت 
باأنو�عها«، وحما�صرة عن �لفرق 
بن �لدر��صة �لثانوية و�لدر��صة 

�جلامعية.

فاطمة الأ�سمري

العلوم واآلداب
والمجتمع

و�لآد�ب  �ل��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ت��ا  �أق���ام���ت 
و�مل���ج���ت���م���ع ب����رج����ال �أمل�������ع ح��ف��ل 
�مل�صتجد�ت  للطالبات  ��صتقبال 
ب����ال����ك����ّل����ي����ت����ن، ح�����ي�����ث ه�����ن�����اأت 
ع��ل��ي  �أم  �ل����دك����ت����ورة  �ل���ع���م���ي���دة 
�لطالبات  عبد�جلليل،  يو�صف 
ب��دخ��ول��ه��ن �جل���ام���ع���ة، و�أب���ان���ت 
و�لقو�نن  و�للو�ئح  �لنظم  لهن 
�جل���ام���ع���ي���ة، ن���ا����ص���ح���ة �إي����اه����ن 
ب��ط��اع��ة ويل �لأم������ر و�حل���ر����س 
�جلامعة،  تعليمات  تنفيذ  على 
يف  �مل�صاركة  �أهمّية  على  و�صددت 

�لأن�صطة �مل�صاحبة للدر��صة.
باجلد  �لطالبات  و�أو���ص��ت   
و�مل����ث����اب����رة و�لل������ت������ز�م ب��ح�����ص��ن 

�خللق.
�سماح حممود

العلوم الطبية
التطبيقية

�أقامت وحدة �لتعلم �لإلكرتوين 
بكلية �لعلوم �لطبية �لتطبيقية 
ل��ل��ب��ن��ات مب��ح��اي��ل ع�����ص��ر دورة 
�مل�صتجد�ت  لطالباتها  تعريفية 
ونظام  �لإل��ك��رتوين  �لتعلم  ع��ن 

�لبالك بورد.
وت���ن���اول���ت �ل�������دورة ���ص��رح��ا 
ت��ع��ري��ف��ي��ا ب��ال��ت��ع��ل��م �لإل���ك���رتوين 
و�ل���ت���ع���ل���ي���م ع����ن ب���ع���د، وت���اأك���ي���د 
�ل���ع���م���ل���ي���ة  دع��������م  �أه����م����ي����ت����ه يف 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وت���ط���وي���ر م���ه���ار�ت 
�ل��ط��ال��ب وت��ف��اع��ل��ه م���ع �أ���ص��ات��ذة 

�ملقرر�ت.

فاطمة الأ�سمري

كليتا التربية 
واآلداب

�لإع�����الم و�لت�����ص��ال  ن��ظ��م ق�صم 
حفل  و�لآد�ب  �ل��رتب��ي��ة  بكليتي 
و�لرتحيب  �مل�صتجد�ت  ��صتقبال 
نورة  �لأ�صتاذة  �جلديدة  باملعيدة 

عامر. 
وت�������ص���م���ن ك���ل���م���ة مل��ن�����ص��ق��ة 
�ل����ق���������ص����م �ل������دك������ت������ورة �إمي��������ان 
باجلميع  رحبت  �لتي  �لع�صري 
وب���ي���ن���ت ل��ل��م�����ص��ت��ج��د�ت ك����ل م��ا 
ي��ت��ع��ل��ق ب���اأم���وره���ن �لأك���ادمي���ي���ة، 
و���ص��ج��ع��ت��ه��ن ع��ل��ى �مل�������ص���ارك���ة يف 
فعاليات �لق�صم من م�صابقات �أو 
بق�صيدة  �حلفل  و�ختتم  دور�ت. 

لإحدى �لطالبات.

عالمي البارقي

اإلدارة واالقتصاد
المنزلي

و�لقت�صاد  �لإد�رة  كلية  �أق��ام��ت 
�لطالبات  ��صتقبال  �ملنزيل حفل 
�حلفل  خ��الل  ومت  �مل�صتجد�ت. 
لتعريف  للكلية  وثائقي  عر�س 

�لطالبات على مر�فق �لكلية. 
ب��ع�����س  �����ص���ت���ع���ر�����س  ومت 
وحد�ت �لكلية بال�صرح، كالإر�صاد 
�لأك����ادمي����ي و����ص���وؤون �مل��وظ��ف��ات 
�لكلية ومكتب �جلودة  وم�صجلة 

و�لتعليم �لإلكرتوين.

زهراء حبرت

الكلية العلمية
للبنات

بان�صمام  �لعلوم  كلية  �حتفلت 
�لكلية  لأق�����ص��ام  �لأح���ي���اء  ق�����ص��م 
بد�ية �لعام �حلايل، حيث رحبت 
زهبة  �ل��دك��ت��ورة  �لكلية  ع��م��ي��دة 
ب��اأع�����ص��اء �ل��ق�����ص��م من  �آل ر�ئ����زة 
طالبت  حيث  وطالبات،  �أ�صاتذة 
�ل��ط��ال��ب��ات ب�����ص��رورة ب���دء �ل��ع��ام 
م���ن جهتها  و�مل����ث����اب����رة.  ب���اجل���د 
�لأ�صتاذة  �لق�صم  رئي�صة  �صكرت 
بدريه �آل �صلطان، عميدة �لكلية 
ع��ل��ى ج���ه���وده���ا، ورح���ب���ت �أي�����ص��ا 

باأع�صاء �لق�صم.
منى هيازع

كلية العلوم 
الطبية التطبيقية

مت���ن���ت ع���م���ي���دة ك���ل���ي���ة �ل���ع���ل���وم 
�ل��ط��ب��ي��ة �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ل��ل��ب��ن��ات 
زك��ري��ا  ع��ب��ر  �ل���دك���ت���ورة  ببي�صة 
ل��ل��ط��ال��ب��ات �مل�����ص��ت��ج��د�ت، ح��ي��اة 
در����ص��ي��ة م��وف��ق��ة. وك���ان ذل���ك يف 
�لذي  �مل�صتجد�ت  ��صتقبال  حفل 
وت�صمنت  �ل��ك��ل��ي��ة.  مب��ق��ر  �أق��ي��م 
تعريفا  ع��ب��ر  �ل���دك���ت���ورة  ك��ل��م��ة 
ب��ال��ك��ل��ي��ة وم��ع��ام��ل��ه��ا وم��ر�ف��ق��ه��ا 
�مل���خ���ت���ل���ف���ة، و�خل������دم������ات �ل���ت���ي 
ت��ق��دم��ه��ا، وط����رق �ل��ت��و����ص��ل ما 
ب�����ن �ل����ط����ال����ب����ات وم���ن�������ص���وب���ات 
�ملعلومات  على  للح�صول  �لكلية 
و�ل���ص��ت��ف�����ص��ار ع���ن ك���ل م���ا يهم 
حر�س  لهن  م��وؤك��دة  �لطالبات، 
�مل��ن�����ص��وب��ات ع��ل��ى خ��دم��ة بناتهن 

�لطالبات.
هياء البي�سي

كلية العلوم
واآلداب

و�لآد�ب  �ل��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  �ح��ت��ف��ل��ت 
�مل�صتجد�ت  بالطالبات  للبنات 
ب���اأق�������ص���ام �ل���ل���غ���ة �لإجن���ل���ي���زي���ة 
و�ل�����ري�����ا������ص�����ي�����ات و�ل���ك���ي���م���ي���اء 
و�ل������ف������ي������زي������اء و�ل�������در���������ص�������ات 
�لإ����ص���الم���ي���ة و�ل���ل���غ���ة �ل��ع��رب��ي��ة، 
�ل�صلة  تدعيم  �أج���ل  م��ن  وذل���ك 
و�ل�������رت�ب�������ط ب������ن �ل����ط����ال����ب����ات 
وك���ل���ي���ت���ه���ن و�ل�����ص����ت����م����اع �إل�����ى 
ومت  وم��ق��رتح��ات��ه��ن.  مطالبهن 
تعريفهن باأنظمة ولو�ئح �لقبول 
و�لت�صجيل و�حلقوق و�لو�جبات 
�لأك������ادمي������ي������ة، و�مل�������ص���ط���ل���ح���ات 
و�خلدمات  �ل�صائعة،  �جلامعية 
�لإل����ك����رتون����ي����ة �ل����ت����ي ت���وف���ره���ا 

�لبو�بة �لإلكرتونية.

اأماين حامد

كلية المجتمع

�ح��ت��ف��ل��ت ك��ل��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع ب��اأب��ه��ا 
�مل�صتجد�ت.  طالباتها  با�صتقبال 
و����ص��ت��م��ل ب��رن��ام��ج �حل��ف��ل على 
ت��الوة من كتاب �هلل تلتها كلمة 
منرة  �ل��دك��ت��ورة  �لكلية  عميدة 
�أبو حمامة، ثم �صرح موجز عن 
و�لتعليم  �لكلية،  �أنظمة  بع�س 
ب�صحيفة  وتعريف  �لإلكرتوين، 

�آفاق.
عقب ذلك تلقت �حلا�صر�ت 
باأهمية  تثقيفية  تعريفية  كلمة 
�إلى  �إ�صافة  �لإر���ص��اد �لأك��ادمي��ي، 
تطوير  يف  �جل���ودة  ودور  �أهمية 

وحت�صن م�صتوى �جلامعة. 

�سذى ال�سربمي 

كلية العلوم
واآلداب

و�لآد�ب  �ل���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة  �أق����ام����ت 
)جممع2( بخمي�س م�صيط حفل 
�مل�صتجد�ت  للطالبات  ��صتقبال 
�ل��در����ص��ي1435 /1436ه����،  للعام 
�أع�������ص���اء هيئة  وح�����ص��ر �حل���ف���ل 
على  و��صتمل  بالكلية،  �لتدري�س 
ك��ل��م��ة ع��م��ي��دة �ل��ك��ل��ي��ة �لأ���ص��ت��اذة 
فوزية ع�صري، ثم كلمة رئي�صة 
ق�����ص��م �ل����در������ص����ات �لإ���ص��الم��ي��ة 
�صمرة  �أ.  �لتاأديب  جلنة  رئي�صة 
دبي�س، و�ألقتها نيابة عنها وكيلة 
�لق�صم �لأ�صتاذة ن�صرة �لأحمري 
�لتدري�صية  �مل���و�د  ع��ن  وحت��دث��ت 
ب���رن���ام���ج �ل����در������ص����ات و�أه��م��ي��ة 
و�لزي  �لكلية  ب�صو�بط  �للتز�م 

�لإ�صالمي د�خل �لكلية.

فاطمة حمدان
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يعد  �ل�صحك  �أن  �مل��ال��ك  ح�صان  �ل��دك��ت��ور  �لنف�صي  �ل��ط��ب  ��صت�صاري  �أو���ص��ح 
�أقل  �أن �مل�صحوك عليه  �ل�صاحك  ممار�صة عدو�نية يف جوهرها حيث ي�صعر 
��صتعالء و�صعور بالتفوق يعو�س عن م�صاعر  منه �صاأنا و�أقل قيمة ويف ذلك 
�إلى  تعمد  حن  �إل  مذمومة  لي�صت  �لعدو�نية  هذه  �أن  �إل��ى  م�صر�  �لنق�س، 

�إيذ�ء م�صاعر �لآخرين وجرحهم.
�لتو��صل  و�صائل  �أو  �جل���و�ل  ج��ه��از  ع��ر  �إلينا  ي�صل  م��ا  »ك��ث��ر�  وق���ال   
من  �ل�صخرية  بهدف  ت�صور  �لتي  �ملختلفة  �ملقاطع  من  �لكثر  �لجتماعي، 
بع�س �لنا�س، وقد يكون �أحد �أبطالها يعاين من بع�س �لأو�صاع  �ملر�صية �أو 
�لو�صائل  �ل�صور عر كافة  �ل�صخ�صية فيتم ت�صويرهم ون�صر هذه  �صعف يف 
و�ل�صتهتار  �ل�صحكات  فتتعالى  �لإن�صان  هذ�  ل�صعور  مر�عاة  دون  لل�صحك 
�أن  ع�صى  قوم  قوم من  ي�صخر  »ول  تعالى  �هلل  قول  متنا�صن  �ل�صحية  بهذه 
يكونو� خر� منهم« مبينا �أن �ل�صخرية من هوؤلء جرمية �أخالقية ل يجب 
من  �لأف���ر�د  ه���وؤلء  حلماية  ت�صريع  هناك  يكون  �أن  ويجب  عليها،  �ل�صكوت 
ب�صيط  �صخ�س  �لعادة  يف  �صحيتهم  ويكون  منهم  و�ل�صخرية  بحالهم  �لتندر 
�إحدى  �إلقاء  �أو  ما  ر�أي��ه يف مو�صوع  �أخ��ذ  فيتم  �أو�صاع خمتلفة  ي�صورونه يف 
�ملعروفة  �ل�صخ�صيات  �إح��دى  با�صتمر�ر  فن�صاهد  م�صحك  باأ�صلوب  �لق�صائد 
عند �لكثر منا �لتي جتاوزت �ملقاطع �مل�صورة له ع�صر مقاطع جتده يهرف 

مبا ل يعرف و�لهدف منها �ل�صحك  فقط ».
�ل����ذي ج��ع��ل ق�����ص��ائ��ده م����ادة لل�صخرية مبا  �ل�����ص��اع��ر  و�أ����ص���اف »ه��ن��اك 
وجعله  عليه  �ل�صحك  يف  ي��رغ��ب  م��ن  �أ���ص��دق��ائ��ه  م��ن  لأن  �صعر  ب��اأن��ه  يعتقد 
و��صتغالل  �لفئة  ت�صوير هذه  �ملرجتى من  هو  ما  �أعلم  م��ادة م�صحكة، فال 
كافة  ع��ر  لن�صره  و�مل�����ص��ارع��ة  �لعمل  ب��ه��ذ�  و�لتفاخر  وحاجتهم  �إن�صانيتهم 

�لو�صائل معتقدين باأنهم  قد �أح�صنو� بعملهم هذ�.
 لذ� يجب �أن ير�عي �لإن�صان ربه عند �لتعامل مع مثل تلك �ل�صخ�صيات 
ويكون تعامله معهم ذ� بعد �إن�صاين، لن ديننا �حلنيف ينهانا عن �ل�صخرية 
يكون  �أن  ويجب  بكر�متهم  �مل�صا�س  وع��دم  م�صاعرهم  ومر�عاة  �لآخرين  من 
حتذير �هلل �صبحانه وتعالى يف قوله »ياأيها �لذين �آمنو� ل ي�صخر قوم من قوم 
ع�صى �أن يكونو� خر� منهم، ول ن�صاء من ن�صاء ع�صى �أن يكن خر� منهن، ول 
تلمزو� �أنف�صكم ول تنابزو� بالألقاب بئ�س �ل�صم �لف�صوق بعد �لإميان ومن مل 

يتب فاأولئك هم �لظاملون« ر�دعا لهم عن هذ� �لعمل.  
ل بد من تدخل �جلهات ذ�ت �لعالقة حلماية هوؤلء من عبث �لأ�صخا�س 

�لذين ي�صتغلونهم ويجعلونهم مثار �صخرية و�صحك.
* نائب رئي�س �لتحرير

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

الضحك ممارسة عدوانية

يعيشون بيننا
و�صعت كليتا �لآد�ب و�لرتبية باأبها خريطة �ململكة �لعربية �ل�صعودية يف لوحة كبرة كتبت 
عليها بخط �ليد »م�صاعر من�صوبات �لكلية جتاه هذ� �لوطن« �لذي يعي�صون فيه، وهم من 
خالل هذ� �لعمل �لوطني يوؤكدون �لولء و�حلب له. كما و�صعت �لكلية لوحة �صخمة �أمام 
ع�صو�  �صتكون  باأنها  �لب�صمة  هذه  لت�صعرها  م�صتجده  طالبة  لكل  ب�صمة  لر�صم  �لطالبات 
�أك��ر  �صمن  �لأم���ة  ه��ذه  بناء  وعملها يف  بعلمها  �صت�صهم  و�أن��ه��ا  �ل��وط��ن  ه��ذ�  بناء  فاعال يف 

من)1040( طالبة قمن بهذ� �لعمل بد�فع �حلب و�لنتماء.
مل يدفعهن لذلك غر �لرغبة �لأكيدة من قبلهن بالعرت�ف بف�صل هذ� �لوطن �لذي 
منحهن كل �لفر�س �ملمكنة �لتي ت�صاعدهن على �لتزود بكافة �لعلوم �لنافعة. �أكر من 1040 
تن�صد مكانا على �خلريطة ت�صع فيه ب�صمتها،  و�ح��دة فيهن  للفوز، وكل  يت�صابقن  طالبة  
فاختلطت �لب�صمات يف هذه �مل�صاحة �لتي حددت لهن ولكنها مل حتدد حبهن لوطنهن بكل 
�لتي  �لتاريخية  �لوثيقة  ه��ذه  مع  �لتفاعل  ه��ذ�  خ��الل  من  ر�صمها  يف  يرغنب  �لتي  �ملعاين 

�صتكون �صاهدة لهن على حب هذ� �لوطن �لعزيز.
هذه �لوثيقة �لتي جعلتهن �أكر �لت�صاقا وتفاعال مع كليتهن لتاأكيد ولئهن لوطنهن..  
منحنه كامل �إح�صا�صهن وحمبتهن ليكون هذ� �لوطن مميز� بن كافة �لأوطان، مميز� باأهله 

وحمبتهم وولئهم له، مميز� بخر�ته �لتي عم نفعها كافة �أقطار �ملعمورة.
له  ويحفظون  بف�صله  �لوطن  لهذ�  يعرتفون  �أ�صعاف  �أ�صعاف  ومثلهن  طالبة   1040
جميله عليهم فهم بهذ� �لعمل �أهل �صدق وولء تربو� على ذلك، و�صاهدو� �إخال�س �أجد�دهم 

و�آبائهم فلم يزدهم ذلك غر �إخال�س. 

درع المرصد الحضري
للدكتورة الجوهرة 

�لأمر في�صل بن  �مللكي  �ل�صمو  �أمر منطقة ع�صر �صاحب  �صلم 
خالد بن عبد�لعزيز، درع �ملر�صد �حل�صري ملنطقة ع�صر لعميدة 
كلية �لآد�ب و�لإد�رة بفرع �جلامعة يف بي�صة �لدكتورة �جلوهرة بنت 

حممد �آل جرية �لدو�صري تقدير� جلهودها يف خدمة �ملجتمع. 

الهزاني عميدا للصيدلة
بن  �لرحمن  عبد  �لدكتور  �لأ�صتاذ  �جلامعة  مدير  معايل  �أ���ص��در 
�مل�صعان  �هلل  ع��ادل علي عبد  �لدكتور  بتعين  ق��ر�ر�  �ل���د�ود،  حمد 

�لهز�ين عميد� لكلية �ل�صيدلة. 

شهادة تقدير لمدير العالقات
بورشة المرصد الحضري 

ت�صلم مدير �لعالقات �لعامة و�لإعالم �لدكتور يحيى عبد�لعظيم، 
ور�صة  تقدير حل�صوره  �صهادة  بي�صة،  �جلامعة يف  فرع  ممثال عن 
�ل�صكانية  �ل�صرت�تيجية  تفعيل  يف  �حل�صري  �ملر�صد  »دور  عمل 

لدول جمل�س �لتعاون �خلليجي.

ماجستير المناهج البتسام الشهري
ح�صلت �لطالبة �بت�صام حممد �ل�صهري، على درجة �ملاج�صتر يف 
�لدرجة، متمنن  �لعلوم، ومت منحها  �ملناهج وطرق تدري�س  ق�صم 

لها مزيد� من �لتقدم و�لنجاح.

الجوني يدخل القفص الذهبي
ر�صيد  يحيى  �لأ���ص��ت��اذ   �حتفل  و�لأ���ص��دق��اء،  �لأه���ل  ح�صور  و�صط 
�جلوين من من�صوبي كلية �لطب بحفل زفافه خالل فرتة �لإجازة 

�ل�صيفية، وقد �صاركه زمالء �لكلية �لفرحة.. بالرفاه و�لبنن. 

الويمني يحتفي بزفافه 
�ملتابعة  �إد�رة  من�صوبي  من  �لوميني  �صعيد  ح�صن  �لأ�صتاذ  �حتفل 
و�لأ���ص��دق��اء  �لأه���ل  و���ص��ط ح�صور  �ل�صيف  خ��الل عطلة  ب��زف��اف��ه 

�لذين كان لهم ح�صور بارز يف م�صاركته فرحته.

الذئب عريسا 
�لعامة  �لإد�رة  م��ن  �ل��ذئ��ب  �هلل  عبد  �لعزيز  عبد  �لأ���ص��ت��اذ  �حتفل 

لال�صتثمار بزو�جه.. �أمنياتنا له بحياة زوجية �صعيدة.
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خالل ملتقى حاشد بجامعة نايف
مختصون يناقشون وضع استراتيجية موحدة

لتحقيق أمن اللغة العربية
د. إيمان العسيري

��صرت�تيجية  �إل��ى  �لتو�صل  عن  بحثا 
�للغة  �أم���ن  لتحقيق  م��وح��دة  عربية 
�ل���ع���رب���ي���ة و�حل�����ف�����اظ ع��ل��ي��ه��ا �أم������ام 
تو�جهها،  �ل��ت��ي  �ل��ر�ه��ن��ة  �ل��ت��ح��دي��ات 
ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ة �ل���ل���غ���ات و�ل���رتج���م���ة 
ب���ج���ام���ع���ة ن����اي����ف �ل���ع���رب���ي���ة ل��ل��ع��ل��وم 
�لأمنية، �مللتقى �لعلمي »دور �لتعليم  
و�لإع����������الم يف حت��ق��ي��ق �أم������ن �ل��ل��غ��ة 
�ل��ع��رب��ي��ة« ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز �مللك 
ع��ب��د �هلل ب���ن ع��ب��د �ل��ع��زي��ز �ل����دويل 
�لفرتة  خالل  �لعربية  �للغة  خلدمة 
�إل���ى 16 ذي �ل��ق��ع��دة �جل��اري  م��ن 14 

مبقر �جلامعة مبدينة �لريا�س.
وت�����ص��م��ن��ت ق���ائ���م���ة �مل��ت��ح��دث��ن 
�لهيئة  �أع�صاء  م��ن  نخبة  �مللتقى  يف 
و�خل���ر�ء  �لأ���ص��ات��ذة  م��ن  �لتعليمية 
�مل��ت��خ�����ص�����ص��ن م����ن د�خ�������ل وخ������ارج 

�ململكة.

محاور الملتقى
ناق�س �مللتقى عدة حماور من بينها: 

�ملفاهيم  يف  روؤى  �ل��ل��غ��وي..  �لأم����ن 
�للغوي  �لأم��ن  مهدد�ت  و�ملمار�صات، 
�لتعليم  و�ق����ع  حت��ق��ي��ق��ه،  و�أ���ص��ال��ي��ب 
وط���م���وح �مل�����ص��ت��ق��ب��ل، �لإع�����الم ودع���م 
�ل���ع���رب���ي���ة، وذل������ك ب��ح�����ص��ور ل��ف��ي��ف 
و�ملهتمن  و�لأدب������اء  �ملخت�صن  م��ن 
�ل��ع��رب��ي��ة من  �ل��ل��غ��ة  خ��دم��ة  بق�صايا 
وز�رت�����ي �ل��رتب��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م �ل��ع��ايل  
ثقافية  وموؤ�ص�صات  �لأدبية  و�لأندية 

وغرها.

إهتمام بلغة الضاد
�لعربية  ن��اي��ف  جامعة  رئي�س  وق���ال 
ل��ل��ع��ل��وم �لأم���ن���ي���ة �ل���دك���ت���ور ج��م��ع��ان 
�جل���ام���ع���ة  �إن  رق����و�����س  ب����ن  ر����ص���ي���د 
لدور  تاأكيد�  �للغوي  بالأمن  �هتمت 
�ل��ل��غ��ة يف ن��ق��ل �مل���ع���رف���ة و�إن��ت��اج��ه��ا، 
�هتماما  �للغة  ق�صايا  �أع��ط��ت  حيث 
ب���ر�جم���ه���ا و�أن�����ص��ط��ت��ه��ا  خ���ا����ص���ا يف 
و�لتدريبية،  و�لأكادميية  �لتعليمية 
ن�صر  على  حر�صت  �أن��ه��ا  �إل��ى  م�صر� 
�إجن����از�ت����ه����ا �ل��ب��ح��ث��ي��ة يف �مل���ج���الت 
�لأم��ن��ي��ة و�لج��ت��م��اع��ي��ة و�ل��رتب��وي��ة 

باللغة  �ملعنين  متناول  يف  وو�صعها 
بع�صها  ترجمة  جانب  �إل��ى  �لعربية 
�إلى �للغات �لأخرى، و�تخاذ �لعربية 
حمطة  لتكون  للتعليم  �أ�صا�صية  لغة 
�لبحث �لعلمي �لتطبيقي �لعربي يف 
جمالتها �لبحثية، مع حر�صها على 
�إنتاج  م��ه��ار�ت  خريجوها  ميتلك  �أن 
�ملعرفة )�لبحث( و�ملهار�ت �لتحليلية 
باللغات �لالزمة لتفوقهم و�إبد�عهم 
و�ن���ت���ه���اًء ب��ع��ن��اي��ة �جل��ام��ع��ة ب��ر�م��ج 
ت��ع��ل��ي��م �ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة ل��ل��ن��اط��ق��ن 
ب��غ��ره��ا جت�����ص��ي��د� لل���ت���ز�م �جلامعة 
ب��ر���ص��ال��ت��ه��ا وروؤي����ت����ه����ا و�أه����د�ف����ه����ا، 
باجلامعة  �لعاملن  منح  يف  ورغ��ب��ة 
و�أن�صطتها  بر�جمها  مع  و�ملتعاملن 
�ل�����ص��ع��ور ب��ال��ه��وي��ة و�ل��ت��م��ي��ز لإط���الق 

طاقاتهم �لإبد�عية.
و�أع�����رب ب���ن رق���و����س ع���ن �صكره 
�هلل  عبد  �مللك  مركز  على  للقائمن 
بن عبد �لعزيز �لدويل خلدمة �للغة 
�لعربية على تعاونهم يف تنظيم هذ� 
وزير  معايل  بالذكر  وخ�س  �مللتقى، 
�ملركز،  على  �مل�صرف  �لعايل،  �لتعليم 

�لعنقري،  حممد  بن  خالد  �لدكتور 
و�لأم�������ن �ل���ع���ام ل��ل��م��رك��ز �ل��دك��ت��ور 
�لو�صمي وجميع  �صالح  بن  �هلل  عبد 
�أع�صاء �لهيئة �لتعليمية و�مل�صاركن.

تمكين استخدامها
م��ن ج��ه��ت��ه ع���ّد �لأم����ن �ل��ع��ام ملركز 
�مللك عبد �هلل بن عبد �لعزيز �لدويل 
عبد  �لدكتور  �لعربية  �للغة  خلدمة 
ب��ارز�  منوذجا  �مللتقى  �لو�صمي،   �هلل 
على تكامل �جلهات �ملتعددة يف خدمة 
�ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة و�ل��ت��ع��اون يف متكن 

��صتخد�مها يف خمتلف �لأ�صعدة.
يتطلع  �مل���رك���ز  �أن  �إل�����ى  ول���ف���ت 
و�مل�صاركات  �مللتقى  ه��ذ�  تنظيم  �إل��ى 
خمتلف  تت�صمنها  �ل���ت���ي   �ل��ن��وع��ي��ة 
�ملتخ�ص�صن  م��ن  وجل�صاته  �أور�ق����ه 
�للغوين و�لباحثن يف �ملجال �لأمني 
و�لإعالمي وغرهم، مثمنا جلامعة 
نايف جهدها �لكبر وثر�ءها �لعلمي 
خدمة  يف  جمالتها  وتنوع  و�لإد�ري 

�للغة �لعربية. 
وذك���������ر ع���م���ي���د ك���ل���ي���ة �ل���ل���غ���ات 

�لدكتور  ن��اي��ف  بجامعة  و�ل��رتج��م��ة 
�لكلية  �أن  �ل��ع��ت��ي��ب��ي،  �ل��رح��م��ن  ع��ب��د 
�مللتقى  ه����ذ�  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى  ح��ر���ص��ت 
رغ����ب����ة يف �ل���ت���و����ص���ل �إل�������ى �ق������رت�ح 
��صرت�تيجية عربية موحدة لتحقيق 
�أهمية  م��وؤك��د�  �ل��ع��رب��ي��ة،  �للغة  �أم���ن 
و�لعمل على توظيف  تعاون �جلميع 
�لإع��الم  و�أج��ه��زة  �لتعليم  موؤ�ص�صات 
خل��دم��ة �ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة و�مل��ح��اف��ظ��ة 
تو�جهها  �لتي  �لتحديات  �أمام  عليها 

يف هذ� �لع�صر.

مشاركة فاعلة
وب�������ن �أ������ص�����ت�����اذ �أ�������ص������ول �ل���رتب���ي���ة 
�لإ���ص��الم��ي��ة، م��دي��ر م��رك��ز �لبحوث 
بجامعة  �لرتبية  كلية  يف  �لرتبوية 
علي  بن  �صالح  �لدكتور  خالد  �مللك 
�أب��و ع��ر�د، �أن �مللتقى حقق ع��دد� من 

�لأهد�ف من �أبرزها:
�لتو��صل �لعلمي  • تفعيل مبد�أ 
خمتلف  من�صوبي  ب��ن  و�مل��ع��ريف 
�لعلمية  و�مل��وؤ���ص�����ص��ات  �جل���ه���ات 

و�ملعرفية يف �ململكة.

• ��صت�صعار �لدور �لتكاملي �لذي 
ت�صهم بع�س �جلهات و�ملوؤ�ص�صات 
�لعلمية و�ملعرفية من خالله يف 
تناول �لق�صايا �مل�صرتكة، وبحث 
�أ�صبابها،  و�لت�صاور بن �ملعنين 
�إي����ج����اد  و�مل���ه���ت���م���ن يف ك��ي��ف��ي��ة 

�حللول �ملنا�صبة لها.
• �لط������الع ع��ل��ى �ل���ع���دي���د من 
�خل�����ر�ت و�ل���ت���ج���ارب �مل��ت��ن��وع��ة 
�مل��ع��رف��ي��ة  �مل�����ج�����الت  ����ص���ت���ى  يف 
و�ل���ث���ق���اف���ي���ة �ل����ت����ي ت�������ص���ع���ى يف 
جمموعها �إلى حتقيق ما ي�صمى 

باأمن �للغة �لعربية.
• م�����د ج�������ص���ور �ل����ت����ع����اون ب��ن 
�لعلمية  و�مل��وؤ���ص�����ص��ات  �جل���ه���ات 
�للغة  بق�صايا  �ملعنية  و�لثقافية 
ب�صفتها  جمتمعنا  يف  �لعربية 
و�ح��������دة م����ن �أب��������رز �ل��ق�����ص��اي��ا 

�ملعا�صرة يف و�قعنا.
�مل�������ص���ارك���ة  ه������ذه  �أن  و�أ�������ص������اف 
�أ�صعدته جد� حيث �أتاحت له �لفر�صة 
لاللتقاء بعدد من �لأ�صاتذة و�لأدباء 
و�مل���ع���ن���ي���ن ب���خ���دم���ة ق�����ص��اي��ا �ل��ل��غ��ة 
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�لعربي  عاملنا  م�صتوى  على  �لعربية 
�لكثر  �إل��ى  و�ل�صتماع  و�لإ���ص��الم��ي، 
من �ل��روؤى و�لأط��روح��ات و�لتجارب 

�ملختلفة يف هذ� �ل�صاأن.

ملتقى عالمي
بجامعة  �مل�صاركة  �لأ���ص��ت��اذة  ونبهت   
الدكتورة  بال�شودان  الوطني  الرباط 
متيز  �مللتقى  �أن  �إل���ى  م��و���ص��ى،  �آم����ال 
باملو�صوع و�لفكرة و�لطرح، و�لإعد�د 
و�ل��ت��ن��ظ��ي��م، م�����ص��رة �إل���ى �أن���ه ملتقى 
ع��امل��ي خل��دم��ة ل��غ��ة �ل���ق���ر�آن �ل��ك��رمي 
�لتوفيق  �أمره  للقائمن على  ومتنت 

و�ل�صد�د.
ف��ي��م��ا �أع���رب���ت �أ���ص��ت��اذة  
�مل�صاعدة   و�ل�صرف  �لنحو 
بجامعة �مللك خالد، عميدة 
ك���ل���ي���ة �مل���ج���ت���م���ع ب��خ��م��ي�����س 
دلل  �ل����دك����ت����ورة  م�����ص��ي��ط 
�أعظم،  عن �صكرها جلامعة 
ن����اي����ف �ل���ع���رب���ي���ة ل��ل��ع��ل��وم 
�لأم��ن��ي��ة على ه��ذه �مل��ب��ادرة 
�لر�ئدة �لتي حتمل ب�صدق 
و�أمنها،  �لعربية  �للغة  هم 
مبا�صر  ب�صكل  ت�صهم  وك��ذ� 
يف تعزيز �لهوية من خالل 

لفتها و�لعتز�ز بها.
باللغة  �ملعنين  ودع��ت 
�ل��دول  خمتلف  يف  �لعربية 
�إل����ى �ل��ع��م��ل ب����روح �ل��ف��ري��ق 
�ل�����و�ح�����د م����ن �أج�������ل ن�����ص��ر 
ث���ق���اف���ة �لع�����ت�����ز�ز ب��ال��ل��غ��ة 
�صر�ئح  ك��اف��ة  ب��ن  �لعربية 
�مل��ج��ت��م��ع، وم���ن ث���م �ل��ت��ز�م 
�جل���م���ي���ع ب���ال���ت���ح���دث ب��ه��ا 

�لناطقن  لغر  وتعليمها  وتعلمها 
بها، لتكون �لأكر �نت�صار� على �لكرة 

�لأر�صية.
و�ت����ف����ق����ت م���ع���ه���ا ه����ن����اء ق��ا���ص��م 
ح�����ص��ان��ن )دك����ت����ور�ه م��ن��اه��ج وط���رق 
تدري�س �للغة �لعربية ومديرة وحدة 
و�لتعليم  �لرتبية  ب���وز�رة  �لقر�ئية 
مب�صر(، على �أن �ملو�صوعات مرتبطة 
�لعربية،�إ�صافة  �للغة  �أم��ن  بحماية 
�إلى �لتو��صل و�لتكامل بن �لت�صريع 

و�لق�صاء و�لتعليم و�لإعالم.
كثر�  ��صتفادت  �أن��ه��ا  و�أ���ص��اف��ت 
ل��غ��ة �حل����و�ر و�جل���ان���ب �لعملي  م��ن 
ل��ل��م��ل��ت��ق��ى مم��ث��ال يف ور����ص���ة �ل��ع��م��ل 

جهود  مثمنة  �أي�����ص��ا،  �لآر�ء  ل��ت��ب��ادل 
�لقائمن على �مللتقى.

���ص��رورة  �إل���ى  و�أ����ص���ارت ح�صانن 
للتم�صك  ملزمة  ب���«ق��ر�ر�ت  �خل���روج 
بتنفيذها يف بالدنا كاإجر�ء�ت �أولى يف 
طريق حماية �للغة �لعربية، ومتابعة 
نقل �أثر �لتدريب �لذي مت يف �مللتقى 
�إجر�ء�ت  وتنفيذ  بد�ية �حلماية  بعد 

وخمرجات �مللتقى يف كل بلد«.

روعة العربية
�أك���دت  �ل��دك��ت��ورة �صهر  م��ن جانبها 
�للغة  ق�صم  م��ن  �ل��ق��ح��ط��اين  عي�صى 
�ل��ع��رب��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة �مل��ل��ك خ���ال���د، �أن 

ل�����ص��رورة..  ملبيا  ج��اء  �مللتقى  »ه��ذ� 
�أ�صماعنا  ل�صوتها  تتلهف  حاجة  ب��ل 
وتتعط�س لها �أرو�حنا، ف�صقانا بكاأ�صه 
بلل  لكنه  عط�صنا،  ك��ل  ي���رو  مل  و�إن 
للحياة،  جديد�  رمقا  ليعطينا  ريقنا 
ورئة ثالثة نتنف�س من خاللها روعة 

�للغة �لعربية«.
وقال �لدكتور عادل بانعمة »كل 
�للغة  خ��دم��ة  �صبيل  يف  ي��ب��ذل  ج��ه��د 
و�لتقدير،  باحلفاوة  ح��ري  �لعربية 
لكل  ما�صة  �ليوم يف حاجة  فالعربية 
م���ا ي��خ��ط��و ب��ه��ا �إل����ى �لأم������ام يف ظل 
و�مل�صكالت  �لكبرة  �لتحديات  ه��ذه 
�مللتقى  ل��ه��ذ�  �أن  م�صيفا  �ملحيطة«، 

مز�يا، منها: �حل�صد �ملمتد جغر�فيا 
على رقعة و��صعة من �لوطن �لعربي، 
و�لباحثون  فالعلماء  �لإ�صالمي  بل 
تنوعت ديارهم وثقافاتهم مما �أثرى 

�لنقا�س.
وم��ن م��ز�ي��اه �أي�����ص��ا، و�ل��ك��الم ل� 
�لتطور�ت  لتاأثر  �لتطرق  بانعمة، 
�لبنية  يف  �مل��وؤث��رة  �حلديثة  �لتقنية 
�ل��ل��غ��وي��ة ك��ال�����ص��ب��ك��ات �لج��ت��م��اع��ي��ة 
بن�صبة  ول����و  و�حل����ر�����س،  وغ����ره����ا، 
يف  �ملخت�صن  م�����ص��ارك��ة  ع��ل��ى  قليلة، 
�للغوي  بالأمن  �ل�صلة  ذ�ت  �ملجالت 
�لتعليمية  �مل��وؤ���ص�����ص��ات  ك��م�����ص��وؤويل 
وممثلي �لعربية يف �ملنظمات �لدولية 

و�لع�صكرين  و�لقانونين  و�لق�صاة 
وغرهم.

ك��ل ه��ذه �جلو�نب  » م��ع  و�أردف 
يظل  �لب�صري  �لعمل  فاإن  �لإيجابية 
ق���ا����ص���ر�، وت���ل���ك ط��ب��ي��ع��ة �لإن�������ص���ان، 
وه���ن���اك م��الح��ظ��ات ي�����ص��رة م��ن��ه��ا: 
�آف���اق �لأم���ن �للغوي �أو���ص��ع مم��ا ُذك��ر 
يف جل�صات �مللتقى �أور�قا ومد�خالت، 
وق����د ك����ان �مل���و����ص���وع ح���ري���ا ب��ت��اأط��ر 
�أف�����ص��ل و�أع���م���ق مل���ح���اوره وع��ن��اوي��ن 
�ل��در����ص��ات �مليد�نية  �أور�ق����ه، وغ��ي��اب 
�لتي حتلل وت�صتقرئ ومتكن �لعقول 
�حلا�صرة من �لتكاء على معلومات 

�صلبة يف �قرت�ح �حللول و�مل�صاريع«.
�ملجدي  »ك��ان من  بانعمة  وتابع 
�أن ي��ك��ون ه��ن��اك م�����ص��روع و�ح���د على 
�لأقل تعد نو�ته م�صبقا ويتد�ول فيه 
�ل���ر�أي من خ��الل جمموعات بحيث 
متكامل  م�صروع  �إل��ى  �مللتقى  ينتهي 
مف�صل ميثل ثمرة ملمو�صة لجتماع 
�مللتقى ميثل  ف��اإن هذ�  �لعقول،  هذه 
�للغوي  �لفرع  ه��ذ�  يف  طيبا  �إ�صهاما 

قليل �لتناول«. 

أهداف الملتقى
• �لتعريف باأهمية �للغة �لعربية 

يف �إبر�ز �لهوية �لقومية.
• ب���ي���ان م����ه����دد�ت �أم������ن �ل��ل��غ��ة 

�لعربية يف �لع�صر �حلديث.
�لتعليم  م��وؤ���ص�����ص��ات  دور  ب��ي��ان   •
وو�صائل �لإعالم يف حتقيق �أمن 

�للغة �لعربية.
�لتجارب  • �لط��الع على بع�س 
�للغة  �أم��ن  حتقيق  يف  �لناجحة 

�لعربية.



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

يحمل هم ترسيخ مبدأ التعاون وتفعليه

نادي العمل التطوعي..
يد داعمة وبيئة مناسبة 

لخدمة المجتمع
سلمان العلي

ح��ر���ص��ا م���ن �جل���ام���ع���ة ع��ل��ى �ل��ع��م��ل 
بامل�صوؤولية  منها  و�إح�صا�صا  �لتطوعي 
�لج��ت��م��اع��ي��ة، �أُ����ص�������س ن�����ادي �ل��ع��م��ل 
ب��ه��دف   1434/4/9 يف  �ل���ت���ط���وع���ي 
�ل�������ص���ع���ي �إل������ى ن�����ص��ر ث���ق���اف���ة �ل��ع��م��ل 
�ل���ت���ط���وع���ي يف �جل���ام���ع���ة و�مل��ج��ت��م��ع 
م��ن خ���الل �ل�����ص��ر�ك��ة م��ع �مل��وؤ���ص�����ص��ات 
�حل���ك���وم���ي���ة و�لأه����ل����ي����ة ل���ب���ن���اء ج��ي��ل 

تطوعي فعال.

رؤية النادي
�ل����ري����ادة يف ت��ر���ص��ي��خ م���ب���د�أ �ل��ت��ع��اون 
وت���ف���ع���ي���ل���ه ل���ت���ك���ون �جل����ام����ع����ة �ل��ي��د 
�ل��د�ع��م��ة و�ل��ب��ي��ئ��ة �مل��ن��ا���ص��ب��ة خلدمة 
�ملجتمع من خالل ن�صر ثقافة �لعمل 

�لتطوعي بن طالب �جلامعة.

أهداف النادي
• توعية �لفئة �لطالبية باأهمية 
�لعمل �لتطوعي للفرد و�ملجتمع 

وزرع �لروح �لتطوعية بينهم . 
�أف���ك���ار ح��دي��ث��ة للعمل  �إي���ج���اد   •
�لتطوعي تتو�فق مع �حتياجات 
�جل��ام��ع��ة و�مل���ت���غ���ر�ت �ل��ت��ي قد 

يو�جهها �ملجتمع . 
• م�صاركة �أع�صاء هيئة �لتدري�س 

ب�����ص��ف��ت��ه �ن��ع��ك��ا���ص��ا ل���وع���ي �مل���و�ط���ن 
و�نتمائه  �ملجتمع  ل��دوره يف  و�إدر�ك���ه 

لهذ� �ملجتمع.

الحث على العمل التطوعي 
يف  �لتطوعي  �لعمل  على  �حل��ث  ج��اء 
و�ع��ت��ب��اره  �ل�صماوية  �ل�����ص��ر�ئ��ع  ك��اف��ة 
نوعا م��ن �ل��دع��م و�مل����وؤ�زرة فيما بن 

�لب�صر.
وم������ع ت���ع���ق���د �حل�����ي�����اة يف ك���اف���ة 
و�لقت�صادية  �لجتماعية  جو�نبها 
و�لأم��ن��ي��ة �أ���ص��ح��ى ع��ل��ى �ل����دول �لتي 
ت��و�ج��ه ه���ذه �مل��ع�����ص��الت �ل��ب��ح��ث عن 
�ملو�جهة  ي�صهم معها يف  �آخ��ر  �صريك 
و�ل��ت�����ص��دي ل��ت��ل��ك �مل�����ص��ك��الت، ف���ر�أت 
�لفئات  ل��ك��اف��ة  �ل��ت��ط��وع  ب���اب  ف��ت��ح  �أن 
توفر فر�س خدمة  ي�صهم يف  �صوف 
�ج���ت���م���اع���ي���ة ت����ق����دم ب�����ص��ك��ل ط��وع��ي 
وم�����ن خ�����الل ج��م��ع��ي��ات وم��ن��ظ��م��ات 
�لفئات  ت��ل��ك  ت�صتقطب  متخ�ص�صة 
وتهيئتها  وتاأهيلها  بتدريبها  وتقوم 

لالنخراط يف اخلدمات العامة. 

أهمية العمل التطوعي
لكونه  لي�س  �ل��ت��ط��وع  �أه��م��ي��ة  ت��رج��ع 
ع��م��ال ي�شد ث��غ��رة يف ن�����ش��اط ال��دول��ة 
و�ل���ه���ي���ئ���ات �لج��ت��م��اع��ي��ة ف���ق���ط، بل 
تنمية  �ل����ك����رى  يف  �أه��م��ي��ت��ه  ت���ك���ون 

للطالب يف �لعمل �لتطوعي من 
مبد�أ �إيجاد �لقدوة �حل�صنة. 

• �إي����ج����اد ���ص��ب��ل ل���ل���ت���ع���اون ب��ن 
لتوحيد  �لتطوع  ون��ادي  �لكليات 
بال�صكل  و����ص��ت��ث��م��اره��ا  �جل���ه���ود 

�ملنا�صب. 
�ل���دي���ن���ي  �إ������ص�����ب�����اع �جل�����ان�����ب   •
و�ل����روح����ي ل����دى �ل���ط���الب من 
خالل ممار�صة �لعمل �لتطوعي 

باأوجه عديدة.

التطوع وجوانبه 
�لتطوع هو عمل �جتماعي �إر�دي غر 
ربحى دون مقابل �أو �أجر مادي، يقوم 
ب��ه �لأف�����ر�د �أو �جل��م��اع��ات م��ن �أج��ل 
حتقيق م�صالح م�صرتكة �أو م�صاعدة 
�لآخ��ري��ن  معي�صة  م�����ص��ت��وى  وت��ن��م��ي��ة 
�لب�صرية  �ملجتمعات  �أو  من جر�نهم 
ب�صفة مطلقة، �صو�ء كان هذ� �جلهد 

مبذول بالنف�س �أم باملال.
وه���و ح��رك��ة �ج��ت��م��اع��ي��ة ت��ه��دف 
�إل����ى ت��اأك��ي��د �ل��ت��ع��اون و�إب������ر�ز �ل��وج��ه 
�لإن�������ص���اين و�حل�������ص���اري ل��ل��ع��الق��ات 
�لتفاين  �أهمية  و�إب����ر�ز  �لجتماعية 
خاطر،  طيب  عن  و�لعطاء  �لبذل  يف 
�إج��ب��ار، يف �صبيل  �أو  �إك���ر�ه  وم��ن دون 

�صعادة �لآخرين.
�ملجتمعات  بع�س  يف  عنه  ويعر 

تقدم  وم��ن  �ملتطوع  ل��دى  �لإح�صا�س 
بالنتماء  )�مل���و�ط���ن(  �خل��دم��ة  �إل��ي��ه 
�لرت�بط  وتقوية  للمجتمع،  و�ل��ولء 
�ملختلفة  �ل��ف��ئ��ات  ب���ن  �لج��ت��م��اع��ي 
�لتغر  بعو�مل  �هتز  �لذي  للمجتمع 

�لجتماعي و�حل�صاري.
�أل��و�ن  م��ن  ل��ون  �لتطوع  �أن  كما 
تقدمي  يف  لي�س  �لإيجابية،  �مل�صاركة 
�خلدمة فقط ولكن يف توجيه ور�صم 
�ل�����ص��ي��ا���ص��ة �ل���ت���ي ت���ق���وم ع��ل��ي��ه��ا تلك 
�ملوؤ�ص�صات �لجتماعية ومتابعة تنفيذ 
ب��ر�جم��ه��ا وت��ق��ومي��ه��ا مب��ا ي��ع��ود على 
�ملجتمع ككل بالنفع �لعام، وكلما كر 
وعي  على  ذل��ك  دل  �ملتطوعن  ع��دد 
�ملو�طنن وح�صن جتاوبهم مع هيئات 

ومنظمات �ملجتمع. 

آثار التطوع
التطوعية  الأعمال  يف  النخراط  اإن 
يعك�س �آثار�ً فردية و�جتماعية مهمة 
�أفر�د  �إلى تقوية �لرت�بط بن  توؤدي 
�لتي تقدم  �ملجتمع وزي��ادة �خلدمات 
ومن  وجدتها  و��صتمر�ريتها  �إليهم 

هذه �لآثار، فردية و�جتماعية.

اآلثار الفردية
• �صعور �لفرد بالر�حة �لنف�صية 

عند قيامه باأي عمل تطوعي . 
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مك�صب  بتحقيق  �ل��ف��رد  �صعور   •
دي��ن��ي وه���و �لأج����ر و�ل���ث���و�ب من 

�هلل . 
�لرت�بط  باأهمية  �لفرد  �صعور   •
�إل��ى  في�صعى  �ملجتمع  �أف���ر�د  ب��ن 

�مل�صاركة . 
• �إق��ن��اع �لفرد ب��اأن ما ي��وؤدي��ه هو 
خ��دم��ة وط��ن��ي��ة �إن�����ص��ان��ي��ة لأف���ر�د 

جمتمعه. 
• زيادة وتقوية �لنتماء �لوطني 

بن �لأفر�د. 
• �ل��ق�����ص��اء ع��ل��ى �أوق������ات �ل��ف��ر�غ 

ووجود ما ي�صغل ذلك �لفر�غ. 
• حتقيق �لظهور و�لوجاهة �لتي 

ي�صعى �إليها بع�س �لأ�صخا�س. 
• زي���ادة �لإح�����ص��ا���س ب���ذ�ت �لفرد 
و�أه��م��ي��ت��ه يف �مل��ج��ت��م��ع ف���ي���ود رد 

�ملعروف ملن �صاعده. 
• م���رور �ل��ف��رد ب��ح��ادث��ة ُق����ّدم له 

فيها �لعون و�مل�صاعدة . 
• �ل���ت���اأث���ر �مل��ب��ا���ص��ر ع��ل��ى �أف����ر�د 
يف  بامل�صاركة  و�لأ�صدقاء  �لأ�صرة 

هذه �لأعمال. 

اآلثار االجتماعية
بن  و�لتكاتف  �لرت�بط  تقوية   •

�أفر�د �ملجتمع . 
�لفرد  بحاجة  �جلماعة  �صعور   •

و�صعور �لفرد بحاجة �جلماعة. 
ب��ن  �ل���ت���ن���اف�������س  روح  ت��ن��م��ي��ة   •
يعك�س  �لتطوعية مبا  �جلماعات 

جودة �خلدمات. 
تقدمي �خلدمات  �أماكن  زي��ادة   •

وتو�فرها يف كل مدينة. 
• ت���وف���ر �مل��ب��ال��غ �ل���ت���ي ت�����ص��رف 
على �لقوى �لب�صرية و�صرفها يف 

جمالت �أخرى. 
عوامل نجاح  

• �لتخطيط �جليد . 
• و�صوح �لأهد�ف. 

 – �لب�صرية   ( �لإمكانات  توفر   •
�ملادية( 

• �لأنظمة و�للو�ئح . 
• �لتدريب و�لتاأهيل . 

• �لإعفاء �ل�صريبي )�لر�صوم(. 
• �لهياكل �لتنظيمية . 

�ل�����ت�����ق�����دي�����ري�����ة  �حل����������و�ف����������ز   •
و�لت�صجيعية. 

معوقات اجتماعية 
باأهمية  �ملجتمع  معرفة  ع��دم   •

�لعمل �لتطوعي. 
• عدم وجود الرغبة يف النخراط 

يف �لأعمال �لتطوعية. 
• ����ص��ت��غ��الل �ل��ع��م��ل �ل��ت��ط��وع��ي 

لتحقيق �أهد�ف غر م�صروعة. 
�لعمل  �أن  �لأ�صر  بع�س  �عتقاد   •

�لتطوعي م�صيعة للوقت. 

معوقات اقتصادية 
عدم  نتيجة  �ملبالغ  تو�فر  عدم   •
�إل���ى  ب���ذل �لأم������و�ل �أو �إر���ص��ال��ه��ا 
خ�����ارج �ل���ب���الد ودع�����م م��ن��ظ��م��ات 

خرية م�صبوهة. 
• ف���ر����س �ل�����ص��ر�ئ��ب و�ل��ر���ص��وم 
و�أجهزة  معد�ت  على  �جلمركية 
و�آل�����ي�����ات �مل���ن���ظ���م���ات و�ل���ه���ي���ئ���ات 

�لتطوعية. 
• عدم تو�فر �ملباين و�لتجهيز�ت 

�لإد�رية. 

معوقات شخصية  
• ع���دم م��ع��رف��ة �أه����د�ف و�أه��م��ي��ة 

�لعمل �لتطوعي . 
• عدم �إج��ادة �ل��دور �ملطلوب من 

�ملتطوع . 
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• �لبحث عن �لك�صب �ملادي . 
�أوق����ات �لعمل  • �ل��ت��ع��ار���س ب��ن 

و�أوقات �لدر��صة . 

معوقات دينية 
و�لدعاة  �لأئ��م��ة  بع�س  ق�صور   •
يف احل�����ث ع���ل���ى الن�����خ�����راط يف 

�لأعمال �لتطوعية. 
• عدم ��صتغالل �لدو�فع �لدينية 

خا�صة لدى �ل�صباب و��صتثمارها 
ل�صالح �لعمل �لتطوعي. 

�لدينية  �لتعاليم  �لبتعاد عن   •
وعدم �لهتمام مبا تدعو �إليه . 

معوقات إدارية 
�لعمل  يف  �ملتطوع  و���ص��ع  ع��دم   •
�مل���ن���ا����ص���ب ل����ق����در�ت����ه وم���ي���ول���ه 

و��صتعد�د�ته. 

• ع����دم م�����ص��ارك��ة �مل��ت��ط��وع يف 
ب��ن��اء �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات و�ل��ه��ي��اك��ل 

�لإد�رية. 
• عدم تهيئة �لأماكن �ملنا�صبة 

للعمل و�لإنتاج. 
• عدم وجود �لإد�ر�ت �لو�عية 

�ملحققة لالأهد�ف. 
�أه�����������د�ف  و��������ص�������وح  ع���������دم   •

ون�صاطات �ملنظمة. 

• عدم حتديد دور �ملتطوع يف 
�ملنظمة. 

• عدم �إحلاق �ملتطوع بدور�ت 
تدريبية وتاأهيلية. 

• ���ص��ع��ف �ل��ل��و�ئ��ح و�لأن��ظ��م��ة 
�خلا�صة بالعمل �لتطوعي. 

معوقات نفسية 
مب�صكالت  �له���ت���م���ام  ع����دم   •

�مل��ت��ط��وع �لأ���ص��ري��ة و�لإد�ري�����ة 
ت��اأث��ر على �لعمل  مل��ا لها م��ن 

�لتطوعي. 
• ع����دم �له���ت���م���ام ب��ال��ن��و�ح��ي 

�لت�صجيعية. 
• عدم �لتو�زن يف توزيع �ملهام 

ودخول عن�صر �ملحاباة . 
�ل���ف���ر����ص���ة  �إت������اح������ة  ع�������دم   •

للمتطوع للتعبر عن ر�أيه.



حوارات شبابية

طالب الجامعة: اليوم الوطني 
يجسد تاريخا عظيما يستلهم 

منه القصص البطولية
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حوارات شبابية
سلمان العلي

�صبتمر من كل عام  �ل��� 23 من  يف 
حتتفل »�ململكة �لعربية �ل�صعودية« 
باليوم  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة 
�لوطني لتوحيدها، وبهذه �ملنا�صبة 
�أع�����رب ع���دد م���ن ط���الب �جل��ام��ع��ة 
بالذكرى  و�عتز�زهم  فخرهم  عن 
م�صرين  ب��الده��م،  لتوحيد  �ل����84 
ي��ت��ذك��رون يوما بطوليا  �أن��ه��م  �إل��ى 
وحد فيه �مللك �ملوؤ�ص�س عبد �لعزيز 
�لبالد  �صعود  �آل  عبد�لرحمن  ب��ن 
حت��ت ر�ي���ة �لإ����ص���الم، ووف���ر بذلك 
ن��ع��م��ة �لأم�����ن و�لأم������ان و�لزده�����ار 
و�لتطور  و�لجتماعي  �لقت�صادي 
�ل��ع��ل��م��ي �ل�����ذي م��ي��ز ه����ذ� �ل��وط��ن 

�لغايل.
»�آف��اق«،  ل�  ��صتطالع  وقالو� يف 
»�إن �هلل عز وجل �أنعم على �ملجتمع 
�ل�����ص��ع��ودي ب��ال���ص��ت��ق��ر�ر و�ل�����ص��ل��م 
ي�����اأت من  و�لأم������ن و�لأم��������ان، ومل 
ب��ت��وف��ي��ق �هلل، ثم  ب���ل ج����اء  ف������ر�غ، 
و�ل��ق��ي��ادة  �لت�صرف  ُح�صن  بف�صل 
�لويف يف تالحم  و�ل�صعب  �حلكيمة 
�مل�صوؤولية  حلمل  وتعا�صد  جميل 

و�لأمانة«.
�ل��وط��ن��ي،  �ل���ي���وم  �أن  و�أك��������دو� 
�لوحدة  عن  يعر  ��صتثنائي  حدث 
�ل���وط���ن���ي���ة، ح���ي���ث ت��ت�����ص��اف��ح ف��ي��ه 
عن  تعبر�  �لأي����دي،  قبل  �ل��ق��ل��وب 
�صعب  �ل���ذي يجمع  �ل��رت�ب��ط  ق���وة 

�ململكة على �أر�صها �ملعطاء.
وذك�������ر �ل����ط����ال����ب ����ص���ع���د ع��ب��د 
�لأم��م  حياة  يف  �أن��ه  �ل�صهر�ين  �هلل 
و�ل�����ص��ع��وب �أي����ام خ��ال��دة ت��ع��ي فيها 
�لأج�����ي�����ال جم����د وع���ظ���م���ة ق��ادت��ه��ا 
»�ل���ي���وم  �أن  �إل�����ى  �لأب�����ط�����ال، لف���ت���ا 
ت��اري��خ��ا عظيما  ي��ج�����ص��د  �ل��وط��ن��ي 
�لق�ص�س  م��ن��ه  ي�����ص��ت��ل��ه��م  م�����ص��رق��ا 
موؤ�ص�س  �صطرها  �ل��ت��ي  �لبطولية 
بن  �لعزيز  عبد  �مللك  �ل��ب��الد  ه��ذه 
�هلل  طيب  �صعود،  �آل  �لرحمن  عبد 
�هلل  بتوفيق  ��صتطاع  �ل���ذي  ث���ر�ه، 
وف�صله، ثم مبا يتمتع به من حنكة 
وق���ي���ادة �أن ُي��غ��ر جم���رى �ل��ت��اري��خ 
�لوحدة  �إل��ى  و�صعبه  ب��الده  وي��ق��ود 
و�ل��ت��ع��ا���ص��د و�ل��ت��ط��ور و�لزده������ار، 
دينه  على  ثابتا  بعقيدته،  متم�صكا 

وقيمه«. 
و�أ�����ص����اف �ل�������ص���ه���ر�ين »�ل���ي���وم 
�ل���وط���ن���ي ح�����دث ع���زي���ز ن���ق���ف م��ن 
خ����الل����ه ع���ل���ى م�������ص���رة �ل��ن��ه�����ص��ة 
�ل��ع��م��الق��ة �ل���ت���ي ع��رف��ه��ا �ل��وط��ن 
حتى  �مل��ج��الت،  كافة  يف  ويعاي�صها 
زم���ن قيا�صي  �مل��م��ل��ك��ة يف  �أ���ص��ب��ح��ت 
يف م�����ص��اف �ل�����دول �مل��ت��ق��دم��ة، بل 
بقيمها  م��ن��ه��ا  ك��ث��ر  ع��ل��ى  ت��ت��م��ي��ز 
�لدينية وتر�ثها وحمايتها �لعقيدة 
�لإ����ص���الم���ي���ة، وت��ب��ن��ي��ه��ا �لإ�����ص����الم 

منهجا و�أ�صلوب حياة«.
ح�صن  فار�س  �لطالب  و�أ�صار   
�أن �لإجن�����از�ت �لتي  �إل���ى  �حل��ارث��ي 
تعاي�صها �ململكة يف �لوقت �حلا�صر 
ويتمتع  �ل��ع��امل،  دول  بها  وت�صابق 
بها �ملو�طن و�ملقيم على حد �صو�ء، 
�ململكة  توحيد  ثمار  من  ثمرة  هي 
بذلها  خ��ارق��ة  ج���اءت بجهود  �ل��ت��ي 
�صقر �جلزيرة �مللك عبد�لعزيز �آل 

�صعود، طيب �هلل ثر�ه.
 وتابع »هذ� �ليوم يدفعنا بقوة 
�لأم��ر  ولة  مع  �لتالحم  من  ملزيد 
و�لل���ت���ف���اف ح���ول���ه���م، و�ل��ت��م�����ص��ك 
ب���امل���ع���اين و�ل���ق���ي���م �جل��م��ي��ل��ة �ل��ت��ي 
�أر�صاها قادة هذه �لبالد حتت ر�ية 
�حلرمن  خ���ادم  وق��ي��ادة  �لتوحيد، 
ب��ن  �مل����ل����ك ع���ب���د �هلل  �ل�������ص���ري���ف���ن 

ع��ب��د �ل��ع��زي��ز وويل ع��ه��ده �لأم���ن 
حفظهما �هلل تعالى«.

�ل�����ص��ع��ودي  �ل�����ص��ع��ب  �أن  و�أب�����ان 
ُعرف طو�ل تاريخه بوفاء منقطع 
�لر�صيدة،  وقيادته  لوطنه  �لنظر 
بالقيم  حافلة  درو�صا  للعامل  وقدم 
و�ل�����دللت، و�أث��ب��ت �م��ت��الك��ه وعيا 
وط��ن��ي��ا وع�����ص��ق��ا ل��ل��ت��ف��وق وت��ط��ل��ع��ا 
�مليادين،  ك��ل  يف  للقمة  متو��صال  
غ��ر���ص��ه��ا ولة  درو�����س  وه���ي جميعا 

�لأمر«.
وو���������ص��������ف �ل������ط������ال������ب ع���ب���د 
�حل��ف��ي��ظ ع��اط��ف �ل���ي���وم �ل��وط��ن��ي 
�لتطوير  مب�صرة  �لح��ت��ف��اء  ب��ي��وم 
و�صعت  �لتي  و�لتنمية  و�لتحديث 
�ملتقدمة  �ل��دول  م�صاف  يف  �لبالد 
ف�����رتة وج����ي����زة م��ن  �ل����ع����امل يف  يف 
ع��م��ر ت���ق���دم �ل�����ص��ع��وب ون��ه�����ص��ت��ه��ا 

و�زدهارها.
 و�أ�����ص����اف »ه����و ي����وم ���ص��ك��ر هلل 
تعالى، ويوم ثناء عليه �أن مكن لهذه 
ب�صريعة  حتكم  �أن  �ملوؤمنة  �لقيادة 
بقاع  �أَط��ه��ر  وحتت�صن  وح���ده،  �هلل 
منطلقا  وتكون  و�أ�صرفها،  �لأر����س 
�لإ�صالمي  �ل��دي��ن  لتعاليم  وح���رز� 
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لمسيرة النهضة العمالقة في المملكة
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األحمري: توحيد المملكة أبرز

تجربة ناجحة على مستوى العالم

باأ�صره  �لعامل  يف  وتن�صر  �حلنيف، 
لل�صالم  ودعوته  �ل�صمحة،  مبادئه 
وح��ف��ظ �ل��ك��ر�م��ة �لإن�����ص��ان��ي��ة عر 
�ملتمدن  ل��ل��ح��و�ر  ن��وع��ي��ة  م���ب���ادر�ت 
�ل��ق��ائ��م ع��ل��ى �ل�����ص��ف��اف��ي��ة، و�ل��دع��م 
للم�صت�صعفن  �لإن�صانية  و�لن�صرة 
و�مل��ح��ت��اج��ن يف ك��ل �أن���ح���اء �ل��ع��امل 

دون متييز«.
و�ع������ت������ر �����ص����ع����ور �مل�����و�ط�����ن 
ب���الن���ت���م���اء ل���ل���وط���ن م���ن���ذ ن��ع��وم��ة 
�أظ��ف��اره، وجت��دي��ده �ل��ولء للقيادة 
لر�ية  وفائه  على  تاأكيد  �لر�صيدة، 
بو�قع  وتعلقه  �ل�صاخمة،  �لتوحيد 

�لوحدة و�جتماع �لكلمة
و�أو������ص�����ح �ل���ط���ال���ب ���ص��ع��د �آل 
عبد  �مل��ل��ك  حققه  »م���ا  �أن  ح�����ص��رم 
وح��دة  بناء  يف  �هلل،  رحمه  �لعزيز، 
�إعجاب �جلميع  �إعجاز نال  �لوطن 
ف��وح��د ���ص��ك��ان ه���ذه �ل���ب���الد، و�أل���ف 
بينهم، فحول �لتناحر �لى �أخوة يف 
�لدين و�لوطن، و�أقام دولة حديثة 
تنعم بالأمن و�لأمان و�لوحدة بعد 
من  و�أ�صبحت  و�ل�صتات،  �لتفرقة 

دول �لعامل �ملتح�صر«.
�ململكة  �إجن������از�ت  »�إن  و�أردف 

تعد  و�مل�صلمن  �لإ���ص��الم  خدمة  يف 
م�صدر فخر ول �صك«.

و�أ�������ص������اف« م����ن �أه������م م��الم��ح 
�ل�����ص��ي��ا���ص��ة �خل����ارج����ي����ة ل��ل��م��م��ل��ك��ة 
�لعربي  �لت�صامن  دعم  على  �لعمل 
�لق�صايا  عن  و�لدفاع  و�لإ�صالمي، 
�ل��ع��رب��ي��ة و�لإ����ص���الم���ي���ة �ل���ع���ادل���ة، 
وخ���دم���ة �لإ�����ص����الم و�مل�����ص��ل��م��ن يف 
ج��م��ي��ع �أن���ح���اء �ل���ع���امل، و�مل��ح��اف��ظ��ة 
على �ل�صتقر�ر و�ل�صالم �لعاملين«.

م����ن ن���اح���ي���ت���ه، �أك������د �ل��ط��ال��ب 
�أن  �لظالم  م���رو�ن عامر �حل��رب��ي 
قد �نق�صع  باإعالن �مللك عبد�لعزيز 
ب����اأن ن��ه��ج��ه ���ص��ي��ك��ون م�����ص��ت��م��د� من 
ك���ت���اب �هلل �ل����ك����رمي،  وح����ل �ل��ن��ور 
و�لأمن و�لأمان، و��صتمر هذ� �لنهج 
�لقومي يف هذه �لبالد بتعاقب �أبناء 

�مللك عبد �لعزيز على حكمها.
 وز�د »يف هذه �ملنا�صبة �لعزيزة 
ع���ل���ى ق���ل���ب ك����ل م����ن ي��ن��ت��م��ي ل��ه��ذ� 
�آي��ات  �أ�صمى  �أرف���ع  �ملعطاء،  �ل��وط��ن 
�ل��ت��ه��اين و�ل���ت���ري���ك���ات �إل�����ى م��ق��ام 
خ����ادم �حل��رم��ن �ل�����ص��ري��ف��ن �مللك 
ع���ب���د�هلل ب���ن ع��ب��د �ل���ع���زي���ز، و�إل����ى 
����ص���اح���ب �ل�������ص���م���و �مل���ل���ك���ي �لأم�����ر 
�لعهد  ويل  عبد�لعزيز  بن  �صلمان 
وزير  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب 
�لدفاع، حفظهما �هلل، و�إلى �ل�صعب 
وط��ن��ن��ا  ل��ن��ا  �هلل  �أد�م  �ل�������ص���ع���ودي، 
�ل��غ��ايل ���ص��اخم��ا ب��ال��ع�����ز و�ل��ك��ر�م�����ة 
ب���الأم���ن و�لأم�����ان حمفوظا  ه��ان��ئ��ا 
من �أعن �حل�صاد م�صونا من فن 

�ملغر�صن«.
و�أ���ص��اف »يف ه��ذ� �ل��ي��وم �لأغ��ر 
ن�صتذكر جهد مليكنا �ملحبوب �مللك 
حفظه  �لعزيز -  عبد  ب��ن  ع��ب��د�هلل 
�هلل - يف �ل���ص��ت��ث��م��ار و�ل��ت��و���ص��ع يف 
�لتعليم، و�لتعليم �لعايل على وجه 

�خل�صو�س«.
وع������دد �لجن���������از�ت و�ل���ت���ط���ور 
�لكبر و�لتو�صع يف �لتعليم �لعايل، 
وقال »كانت عدد �جلامعات باأ�صابع 
�ليد �لو�حدة و�أ�صبحت �ليوم �أكر 
وخا�صة،  حكومية  جامعة   30 م��ن 
�إن�����ص��اء  مت  �أن  ذل����ك  ع��ل��ى  ز�د  ب���ل 
جامعات �صعودية خارج �لبالد، و مت 
�إحلاق ما يزيد على 100 �ألف طالب 
ب��ال��ت��ع��ل��ي��م يف خم��ت��ل��ف �جل��ام��ع��ات 

�لعاملية يف �لدول �ملتقدمة«.
فايز  م�صفر  �لطالب  وو���ص��ف 
�لأح����م����ري ت��وح��ي��د �ل���وط���ن على 
ي��د �مل��ل��ك �مل��وؤ���ص�����س ع��ب��د�ل��ع��زي��ز بن 
بالتجربة  �صعود  �آل  عبد�لرحمن 
�ل��ن��اج��ح��ة �لأب�������رز ع��ل��ى م�����ص��ت��وى 
�أن �حل��ب كله  �ل��ع��امل، و���ص��دد على 

يجب �أن يكون للوطن.
 و�أ����ص���اف »�ل��ي��وم �ل��وط��ن��ي هو 
قلوبنا  على  وغالية  ع��زي��زة  ذك��رى 
�لذي  �لغايل،  �لوطن  فيه  ن�صتذكر 
�صريعا وكبر� يف ظل  �صهد تطور� 
�حلرمن  خل��ادم  �حلكيمة  �لقيادة 
عبد  بن  �هلل  عبد  �مللك  �ل�صريفن 
�ل���ع���زي���ز و����ص���اح���ب �ل�����ص��م��و �مل��ل��ك��ي 
�لأم������ر ���ص��ل��م��ان ب���ن ع��ب��د �ل��ع��زي��ز 
�مللكي  �ل�صمو  �لعهد، و�صاحب  ويل 
�لأم��ر مقرن بن عبد �لعزيز ويل 

ويل �لعهد حفظهم �هلل«.
�لذكرى  ه��ذه  »تدفعنا   وتابع 
�أك��ر  بجهد  �ل�صعي  �إل���ى  �خل��ال��دة 
لتحقيق �لطموحات وبناء �لإن�صان 
�مل���و�ط���ن م���ن �أج����ل �ل��و���ص��ول �إل���ى 
�ملحافل  ك��ل  �مل�����ص��ت��وي��ات يف  �أف�����ص��ل 
حت��ق��ق  �أن  �هلل  د�ع������ن  �ل����دول����ي����ة، 
بالدنا كل ما ت�صبو �إليه من تقدم 
وت���ط���ور و�زده�������ار يف ظ���ل ق��ي��ادت��ن��ا 

�لر�صيدة«.
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�إلى �لقيام ببع�س �لإج��ر�ء�ت �ل�صحية و�لوقائية �لتي تعينه على  يحتاج �حلاج 
تاأدية املنا�شك دون التعر�ض مل�شاكل �شحية، وبع�ض هذه الإجراءات �شرط اأ�شا�شي 
للح�صول على ت�صريح �حلج، وبع�صها جزء من �لتهيئة �ل�صحية �ملطلوبة. و�ألقت 
»مو�صوعة �مللك عبد �هلل بن عبد �لعزيز �لعربية للمحتوى �لطبي« �ل�صوء على 

هذه �لإجر�ء�ت.

مراجعة الطبيب قبل السفر
على كل حاج قبل �ل�صفر �إلى �لأر��صي �ملقد�صة �أن ير�جع �لطبيب، وذلك ملعرفة 
ما ��صتجد من �إجر�ء�ت وقائية وتطعيمات.  و�إن كان �حلاج م�صابا مبر�س معن، 
ة بحالته �ل�صحية، وعن مدى حتمل  فعليه �أن ي�صاأل طبيبه عن �لن�صائح �خلا�صّ

ج�صمه للحج. كما يتح�صن �أن يح�صر معه تقرير� طبيا عن حالته �ل�صحية.

لقاحات الحج شرطا أساسيا
يعد اأخذ التطعيمات ال�شرورية قبل ال�شفر اأحد ال�شروط الأ�شا�شية لأداء احلج، 
حيث قررت �حلكومة �ل�صعودية عدم �ل�صماح لأي حاج بالدخول �إلى �ململكة ما مل 
يكن قد �أخذ تطعيمات معينة لتحميه وحتمي بقية �حلجاج من �أمر��س معدية 
�أو حماولة �حل�صول على  �لت�صاهل يف �لتطعيمات،  وخطرة، ولذلك، ل ينبغي 

�صهاد�ت تطعيم غر حقيقية، فال�صرر هنا كبر.

التوصيات العلمية الحديثة
تن�صح �لتو�صيات �لعلمية �حلديثة �حلجاج باأخذ �لتطعيمات �لتالية:

التطعيم �سد احلمى ال�سوكية )التهاب ال�سحايا(: يعد �لتطعيم 
قبل  اأخذها  ي�شرتط  التي  اللقاحات  اأهم  ال�شوكية  احلمى  مر�ض  �شد 
�ملعدية  �لأمر��س  من  �ل�صوكية  �حلمى  لأن  وذلك  �حلج،  �إلى  �ل�صفر 
�خلطرة. و�إذ� مل تعالج، فاإنها توؤدي �إلى �لوفاة غالبا، ويف حالة تاأخر 

�لعالج قد توؤدي �إلى �إعاقات ع�صبية. 
�ل�صحائية،  �مل��ك��ورة  ت�صمى  جرثومة  �صد  هو  �مل�صتخدم  و�لتطعيم 
وهي �أ�صهر �أ�صباب �حلمى �ل�صوكية و�أخطرها، ويجب �أن يجري �لتطعيم 
باللقاح قبل 10 �أيام من �ل�صفر، لأن مفعول �للقاح ل يبد�أ �إل بعد هذه 
�أث��ر �لتطعيم ث��الث �صنو�ت على �لأق��ل، ولب��د بعدها من  �مل��دة، ويبقى 
�أن ياأخذ �حل��اج، بعد  �أخ��رى، ويقرتح بع�س �لأطباء  �أخذ �لتطعيم مرة 
�نتهاء مو�صم �حلج وقبل عودته �إلى بلده، م�صاد� حيويا عن طريق �لفم، 
�حل��ج��اج، حيث يعطى  غ��ر  �إل��ى  �ل��ع��دوى  �نت�صار  ي�صاعد كثر� يف منع 

جرعة و�حدة من دو�ء �ل�صروفلوك�صا�صن لغر �حلو�مل و�لأطفال. 
�لريفامبي�صن  دو�ء  فيعطى  و�لأط���ف���ال،  للحو�مل  بالن�صبة  �أَم���ا 
يتخذ  و�إذ� مل  �لأزيروَمي�صن،  دو�ء  و�ح��دة من  �أو جرعة  يومن،  ملدة 
�ل�صخ�س قر�ر �حلج �إل قبل يومن، فياأخذ �لتطعيم �إ�صافة �إلى �جلرعة 

�لوقائية من �مل�صاد�ت �حليوية.
�لنوع  من  �ل�صوكية  �حلمى  تطعيم  �أن  من  يتاأكد  �أن  �حل��اج  وعلى 
�لرباعي، ل يعطى لقاح �حلمى �ل�صوكية لالأطفال �لذين تقل �أعمارهم 

عن �صتة �أ�صهر. لكن ميكن �إعطاوؤه للمر�أة �حلامل، بل وين�صح بذلك.

التطعيم �سد الأنفلونزا: ت�صيب �لأنفلونز� ن�صبة كبرة من �حلجاج، 
وقد  �لعام،  و�لإرهاق  بالتعب  وت�صيبهم  للمنا�صك،  �أد�ئهم  يف  وتوؤثر 
�جلهات  تن�صح  ولهذ�،  �حلج.  ملنا�صك  �إكمالهم  بعد  حتى  معهم  ت�صتمر 
�ل�صحية باأخذ �لتطعيم �صد �لأنفلونز�، �إل �أنه تطعيم �ختياري. وعلى 
مطابق  �أنه  من  يتاأكد  �أن  �لأنفلونز�  تطعيم  �أخذ  يريد  �لذي  �حلاج 
�ل�صدد.  بهذ�  �صنويا تو�صيات  �لتي ت�صدر  �ململكة  لتو�صيات �جلهات يف 
متعددة  �أنو�ع  وله  �ملعقدة،  �لفرو�صات  من  �لأنفلونز�  فرو�س  ويعد 
تختلف من عام لآخر، مبعنى �أن �ل�صخ�س قد تكون لديه مناعة جزئية 
فرو�صات  �صد  مناعته  تنعدم  بينما  بالده،  يف  �ملوجود  �لفرو�س  �صد 

�لبلد�ن �لأخرى.

التطعيم �سد اللتهابات الرئوية: ي�صمى لقاح �ملكورة �لرئوية، وهو 
لقاح خا�س ل يعطى لكل �حلجاج، و�إمنا يعطى للمر�صى �مل�صابن بفقر 
�لدم �أو �لأنيميا �ملنجلية، �أو �لف�صل �لكلوي، �أو نق�س �ملناعة، �أو �ملر�صى 

�لذين جرى ��صتئ�صال �لطحال لديهم. كما ميكن �إعطاوؤه للحجاج كبار 
�ل�صن، �أو �لذين يعانون من �أمر��س مزمنة يف �لكبد �أو �لقلب �أو �لرئة.

�حلجاج  من  مطلوب  �لتطعيم  هذ�  ال�سفراء:  احلمى  �سد  التطعيم 
�لقادمن من �لبالد �لتي ينت�صر فيها هذ� �ملر�س، كاملناطق �صبه �ل�صحر�وية 

و�لأفريقية، وبع�س �لدول يف �أمريكا �جلنوبية. 

يف  لالأمر��س  �لأطفال  تعر�س  خماطر  تكون  احلج:  يف  الأطفال  تطعيم 
�حلج �أكر من غرهم، ولذلك يجب على �حلاج �لذي ي�صطحب �أطفاله معه 
�لتاأكد من ��صتكمالهم للتطعيمات �لأ�صا�صية �صد �أمر��س �لطفولة �لرئي�صية، 
�لتطعيمات  كانت  و�إذ�  باحلج.  �خلا�صة  �لأخرى  �لتطعيمات  �إلى  بالإ�صافة 
�أن  فيقرتح  �لنَّزليَّة،  �مل�صتدمية  جرثومة  تطعيم  ت�صمل  ل  للطفل  �لأ�صا�صية 

ياأخذها �لطفل قبل �صفره بوقت كاف.

الحقيبة الطبية
ين�صح كل حاج بتجهيز حقيبته �لطبية ملو�جهة �أي طارئ �صحي �أثناء تاأدية �ملنا�صك. 
و�لغالب �أن �حلجاج يحجون يف حمالت منظمة، تعتني مبثل هذه �لأمور، بل رمبا 
تو�فرها يف  �لتي يجب  �لأدوي���ة  وم��ن  وه��ذ� جيد ومفيد.  يكون يف �حلملة طبيب، 

�حلقيبة �لطبية:

ببع�س  �إ�صابته  عند  �حلاج  �إليها  يحتاج  قد  �أدوية  وهي  العامة:  الأدوية 
�لوعكات �ل�صحية، ومنها: خاف�س للحر�رة وم�صكن لالأمل، مثل �لبار��صيتامول 
وفازلن  وكرميات  للبلغم،  وطارد  لل�صعال  وم�صاد  و�لفيفادول(،  )�لبنادول 
وبودرة ل�صتخد�مها عند حدوث ت�صلخ �أو ت�صميط يف �جللد، وكرميات ومر�هم 

لإ�صابات �لع�صالت، وكرميات للجروح، و�صر�ب �حلمو�صة.

الأدوية اخلا�سة: وهي �أدوية خا�صة ببع�س �لأمر��س �ملزمنة، مثل: �أدوية 
�ل�صكري، و�رتفاع �صغط �لدم، و�لربو، و�أمر��س �لقلب؛ فهذه لبد �أن يوفرها 
كل حاج لنف�صه، وبكميات تكفيه طو�ل مدة �حلج، مع �أخذ كمية �إ�صافية ملدة 

ثالثة �أيام �حتياطا.

البطاقة الطبية
على �حلاج، �لذي يعاين من مر�س ما، �أن يحر�س على حمل بطاقة طبية حتوي 
طارئ  لأي  تعر�صه  ل��دى  ب�صرعة  معاجلته  جت��ري  حتى  �ملر�صية،  حالته  تفا�صيل 
يجب  كما  �ملع�صم.  ح��ول  �صو�ر  هيئة  على  �لبطاقة  ه��ذه  تكون  �أن  ويف�صل  �صحي، 
على �حلاج �أن يدون �أ�صماء �لأدوية �لتي ي�صتخدمها وجرعاتها حتى يت�صنى له �إعادة 

�صرفها عند فقد�نها.

مواد التنظيف
�ل�صابون  مثل  ب��ه،  �خلا�صة  �لتنظيف  م��و�د  توفر  على  �حل��اج  يحر�س  �أن  يجب 

و�ملنا�صف وفر�صاة �لأ�صنان و�آلت �حلالقة.

المظلة الشمسية
�ملظلة �ل�صم�صية �أ�صبحت �لآن ق�صية �أ�صا�صية يف �حلج، وخا�صة ملن ي�صرون م�صافات 
طويلة م�صيا على �لأقد�م؛ فالتعر�س حلر�رة �ل�صم�س قد يكون م�صر�، �إذ ميكن �أن 
يت�صبب يف حدوث �لإ�صابات �حلر�رية، ك�صربة �ل�صم�س و�لإنهاك �حلر�ري. ويف�صل 
�حلر�س على �لنوعية �جليدة من �ملظالت بحيث تكون عاك�صة للحر�رة �إلى �خلارج، 

وقادرة على حجب �أ�صعة �ل�صم�س.

اقتناء المالبس المناسبة
�لطق�س يف مكة �ملكرمة و�مل�صاعر �ملقد�صة حار وجاف م�صم�س يف �لغالب، ورمبا 
كانت حر�رته �ألطف يف بع�س �ل�صنو�ت. ولذلك على �حلاج �لقادم من بالد ذ�ت 
�أجو�ء خمتلفة �أن ير�عي ذلك، حتى يحمل معه ما ينا�صب من �ملالب�س. فاأعلى 
م�صتوى لدرجة �حلر�رة يف مكة �ملكرمة و�مل�صاعر يكون يف �صهري يونيو ويوليو، 
�إل��ى 51 درج��ة مئوية. و�أق��ل م�صتوى للحر�رة  وقد ت�صل درج��ة �حل��ر�رة فيهما 
يكون يف �صهري يناير وفر�ير، ولكن ل تنخف�س فيهما درجة �حلر�رة عن 10 

درجات مئوية.

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.

نصائح صحية للحجاج قبل الحج

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

استشارة وقائية استشارة صحية

الصحة: ال يوجد دواء للسكري 
باسم »أمزي اليت«

�أع��ل��ن��ت وز�رة �ل�����ص��ح��ة ع���دم ���ص��ح��ة م��ا مت 
�لجتماعي  �لتو��صل  م��و�ق��ع  ع��ر  ت��د�ول��ه 
يف �لفرتة �لأخرة، حول �كت�صاف دو�ء يعد 
�ململكة  يف  �ل�����ص��ك��ري  مل��ر���س  نهائيا  ع��الج��ا 
�لعربية �ل�صعودية با�صم »�أمزي ليت« و�أنه 
�إحدى �ل�صيدليات يف حمافظة  متو�فر يف 

�لطائف.
و�أو�صحت وز�رة �ل�صحة �أنه مت ت�صكيل جلنة م�صرتكة من عدة جهات 
يف  �إليه  �مل�صار  �ملوقع  ز�رت   �للجنة  �أن  مبينة  �ملعلومات،  تلك  من  للتحقق 
مو�قع �لتو��صل �لجتماعي، و�ت�صح لها عدم �صحة �ملعلومة، و�أنه ل يوجد 

�أي �أدوية ت�صوق لهذ� �لعالج لدى ذلك �ملركز.
و�أبانت �لوز�رة �أنه ل يوجد دو�ء لعالج مر�س �ل�صكري با�صم )�أمزي 
ليت( و�صددت على عدم �لن�صياق خلف مثل هذه �لدعاء�ت �لطبية �لتي ل 
ت�صتند �إلى �أ�صا�س علمي، وحتاول ��صتغالل حاجات �ملر�صى للعالج. و�أكدت 

�لوز�رة �أهمية �أخذ �ملعلومات من �مل�صادر �لعلمية �ملوثوقة.
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استشارة عقارية

»العقارية« تبيع أراضي
»فجر ودرة أبها« تمهيدا 
لصرف حقوق المساهمين

وز�رة  يف  �لعقارية  �مل�صاهمات  جلنة  �أن  و�ل�صناعة،  �لتجارة  وز�رة  �أو�صحت 
�لتجارة و�ل�صناعة �أنهت مز�دها �لعلني �لر�بع لهذ� �لعام لبيع ثالث �أر��صي 
خام غر مطورة تابعة مل�صاهمتي »فجر �أبها ودرة �أبها« مبدينة �أبها، بقيمة 
�مل�صاهمات  تلك  لت�صفية  ري��ال، وذلك متهيد�  �إجمالية جت��اوزت 34 مليون 

و�صرف حقوق �مل�صاهمن.
و�أو�صحت وز�رة �لتجارة و�ل�صناعة �أنه مت تر�صية بيع �أر�س م�صاهمة 
فجر �أبها بعد �ملز�يدة عليها بدء�ً من 420 ريال للمرت �ملربع و�نتهت �ملز�يدة 
عند 820 ريال للمرت �ملربع لي�صل �إجمايل قيمة �لبيع �أكر من 18 مليون 

ريال.
و�أ�صافت �لوز�رة �أن �للجنة طرحت �أي�صا يف �ملز�د نف�صه �أر�صن تابعتن 
مل�صاهمة درة �أبها م�صاحتهما �لإجمالية 199،683م��رت�ً مربعاً ب�صك �صرعي 
�ألف مرت، حيث مت تر�صية �لبيع على  و�ح��د، م�صاحة كل قطعة نحو مائة 
�أحد �مل�صتثمرين يف �ملنطقة ب� 80 ريال للمرت �ملربع وهو �ل�صعر �لذي قررت 

جلنة �لبيع قبوله لي�صبح �إجمايل قيمة �لبيع �أكر من 15 مليون ريال.
جميع  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ومهامها  ج��ه��وده��ا  �صتو��صل  �للجنة  �أن  ي��ذك��ر 
�للجنة مهام  بتويل  �لقا�صي  �ل��وزر�ء  ق��ر�ر جمل�س  لتنفيذ  �ملعنية  �جلهات 

�إنهاء �مل�صاهمات �لعقارية �ملتعرة.
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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
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رئيس قسم العقاقير د. هشام سليمان: 
وجود الجامعة في حيز

جغرافي نباتي منحنا تميزا أكاديميا

خالد العمري 

بكلية  �لعقاقر  ق�صم  رئي�س  ع��دد 
�صليمان،  ه�صام  �لدكتور  �ل�صيدلة 
�خل���دم���ات �ل���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا �ل��ق�����ص��م 
�لق�صم،  �أي  �أن���ه،  مبينا  للمجتمع، 
ت��ن��اف�����ص��ي��ة �صخمة  ي��ت��م��ت��ع مب���ي���زة 
�ل�صيدلة  ك��ل��ي��ات  بجميع  م��ق��ارن��ة 
باململكة، خا�صة �أن ثروة �ململكة من 
�ملنطقة  �لطبية ترتكز يف  �لنباتات 
�ل�صودة  يف  �أي  �لغربية،  �جلنوبية 
وو�دي تية وو�دي �لعو�س وغرها، 
ن��ا���ص��ح��ا �ل��ط��الب ب��ال���ص��ت��ف��ادة من 
ق����رب �جل��ام��ع��ة م���ن ه����ذه �مل��ن��اط��ق 

�لغنية بالنباتات �لطبية.

متى اأن�سئ ق�سم العقاقري؟
�أن���������ص����ئ ق�������ص���م �ل���ع���ق���اق���ر يف ع���ام 
1425، وب���د�أت �ل��در����ص��ة يف ك��ل من 
وق�صم  �ل�صيدلية  �لكيمياء  ق�صم 
�ل�����ص��ي��دلن��ي��ات وق�����ص��م �ل��ع��ق��اق��ر، 
وك�����ان ع����دد �ل���ط���الب يف �مل�����ص��ت��وى 
بينما  12طالبا،  دفعة  لأول  �لثالث 
�لأول  �لف�صل  هذ�  يف  عددهم  يبلغ 
�لعام �جلامعي 1436/1435 يف  من 
 10 م��رور  بعد  �أي  �لثالث،  �مل�صتوى 
�صنو�ت، حو�يل 150 طالبا وطالبة.

�لعقاقر  ق�����ص��م  �إل����ى  وي��ن��ت��م��ي 
)�ل�����ط�����الب  �ل����ق���������ص����م����ن  ك������ال  يف 
و�ل��ط��ال��ب��ات( �أرب���ع���ة �أع�����ص��اء هيئة 
ت���دري�������س، �إ����ص���اف���ة �إل������ى حم��ا���ص��ر 
و�ح����د وم��ع��ي��دي��ن وم��ع��ي��دة و�ح���دة 
�لوليات  �إل��ى  حاليا  مبتعثون  وهم 

�ملتحدة �لأمركية.

كيف تواكبون التطورات
يف علم العقاقري؟

ي���ق���وم �ل��ق�����ص��م ب��ت��دري�����س م���ق���رر�ت 
�خلا�س  �لعلم  وه��و  �لعقاقر  علم 
بدر��صة �لعقاقر �خلام �صو�ء كانت 
�أي  �أم م���ن  �ل��ط��ب��ي��ة  �ل��ن��ب��ات��ات  م���ن 
م�صادر طبيعية �أخرى مبا يف ذلك 
�مل�صادر  من  �مل�صتخل�صة  �لعقاقر 
�ل���ب���ح���ري���ة م���ث���ل �مل����رج����ان �ل���رخ���و 

وغرها. 
ويقوم �لق�صم بتدري�س مقرر�ت 
�لعقاقر وكيمياء �لعقاقر وم�صح 
�لطبية  �لنباتات  وتعريف  وف�صل 
و�ل��ت��ق��ن��ي��ة �حل���ي���وي���ة �ل�����ص��ي��دل��ي��ة 
و�لتغذية �لعالجية وطب �لأع�صاب 

و�لطب �لبديل.
بكلية  �لعقاقر  ق�صم  �أن  كما 
تناف�صية  مب��ي��زة  يتمتع  �ل�صيدلة 
���ص��خ��م��ة م���ق���ارن���ة ب��ج��م��ي��ع ك��ل��ي��ات 
�ل�����ص��ي��دل��ة ب��امل��م��ل��ك��ة ح��ي��ث ت��رتك��ز 

�لطبية  �لنباتات  من  �ململكة  ث��روة 
يف �ملنطقة �جلنوبية �لغربية �أي يف 
وو�دي  تية  وو�دي  �ل�صودة  مناطق 
�ل���ع���و����س وغ�����ره�����ا، وه������و �حل��ي��ز 

�جلغر�يف للجامعة.
بفح�س  �لعقاقر  علم  ويقوم 
�ل��ف��ع��ال��ي��ة  ذ�ت  �ل��ط��ب��ي��ة  �ل��ن��ب��ات��ات 
�لفعالة  �ملو�د  �لبيولوجية وحتديد 
قبل  ونقائها  كميتها  وت��ق��دي��ر  بها 
تد�ولها ب�صكل مبا�صر وقبل دخولها 
يف ت�صنيع �مل�صتح�صر�ت �ل�صيدلية 

�ملتد�ولة يف �لأ�صو�ق.
�ملبتعثون  �ل��ق�����ص��م  �أب���ن���اء  وق����ام 
�خلال�صات  با�صطحاب  �خل��ارج  يف 
موجودة  لنباتات  �ل��ن��ادرة  �لنباتية 
و��صتخال�س  لفح�صها  باملنطقة 

�ملو�د �لفعالة بها.
وجت����در �لإ�����ص����ارة ه��ن��ا �إل����ى �أن 
وخا�صة  باململكة  �ملوجودة  �لنباتات 
بالفعل  ه��ي  �جل��ن��وب��ي��ة  �ملنطقة  يف 
�إل��ى  ويحتاج  ب��ع��د،  يكت�صف  مل  كنز 

ع�صر�ت �ل�صنن ل�صر �أغو�ره.
لذ� فاإن �إد�رة �لكلية و�لق�صم قد 
�ل�صرت�تيجي  �لتخطيط  يف  و�صعا 
ل��ل��ك��ل��ي��ة �����ص����رورة �إن�������ص���اء ب��رن��ام��ج 
للماج�صتر للبدء يف �كت�صاف تلك 

�لروة �ملهمة يف تلك �ملنطقة.

الدور الذي يقوم به
الق�سم يف خدمة املجتمع؟

ي���ق���وم �ل��ق�����ص��م ب��ت��وع��ي��ة �مل��و�ط��ن��ن 
و�لطرق  �لطبية  �لأع�صاب  باأهمية 
معها  و�لتعامل  لتد�ولها  �ل�صليمة 
ع����ر ب���رن���ام���ج »حت������و« ب��اجل��ام��ع��ة 
م���ن خ����الل م��وق��ع��ه ع��ل��ى ���ص��ب��ك��ات 
بوك«  »في�س  �لجتماعي  �لتو��صل 
كلية  �لعقاقر  »ق�صم  ع��ن��و�ن  حت��ت 
�ل�صيدلة جامعة �مللك خالد« وعلى 

.@cognosykku »تويرت«
و�صتقوم �إد�رة �لكلية هذ� �لعام 
�لعامة  �ملحا�صر�ت  بع�س  بتنظيم 
ل�����ص��ك��ان م��دي��ن��ت��ي �أب����ه����ا وخ��م��ي�����س 
و�أخ��ط��ار  باأهمية  للتوعية  م�صيط 
�لعلمية  و�لطرق  �لطبية  �لنباتات 

�ل�صليمة للتعامل معها وتد�ولها.

كيف تقيمون م�ستوى
البحث العلمي يف الق�سم؟

طويلة  ف��رتة  منذ  �لق�صم  ي�����ص��ارك 
باجلامعة  �لبحثية  �مل�����ص��روع��ات  يف 
ل��ك��ل م���ن ك��ل��ي��ة �ل�����ص��ي��دل��ة وك��ل��ي��ة 
�لعديد  ن�صر  ذل��ك  ونتج عن  �لطب 
�لدوريات  يف  �لعلمية  �لأبحاث  من 

�لعلمية �لعاملية.

ما خططكم امل�ستقبلية؟
ن���خ���ط���ط ل����ص���ت���ق���ط���اب �ل����ط����الب 
ومعيد�ت  للعمل معيدين  �ملميزين 
بالق�صم، �إ�صافة �إلى �إجناز �خلطط 
�ل��ط��م��وح��ة ل���ص��ت��ك�����ص��اف �مل��رك��ب��ات 
�لفعالة بالنباتات �لطبية باملنطقة، 
و����ص���ول �إل�����ى �إن����ت����اج �أدوي�������ة مهمة 
وج���دي���دة ب��ال��ت��ع��اون م���ع �لأق�����ص��ام 
�لأخ�������رى ب��ال��ك��ل��ي��ة وم����ع �ل���زم���الء 

�لأ�صاتذة يف كلية �لطب.

ن�سيحتك لطالب الق�سم؟
�أن�صحهم باجلد و�لجتهاد و�لتميز 
تخرجهم  بعد  و�مل�صاركة  و�لتفوق 
يف خ��ط��ة �أب���ح���اث �ل��ق�����ص��م �أم����ال يف 
�ل��و���ص��ول �إل���ى ع��الج ن��اج��ع للكثر 
من �لأمر��س �مل�صتع�صية باإذن �هلل 
�صلى  �هلل  ر�صول  حلديث  ت�صديقا 
َ مَلْ ُيْنِزْل َد�ًء  �هلل عليه و�صلم »�إِنَّ �هللَّ
َعِلَمُه  َم��ْن  َعِلَمُه  �صفاء  َل��ُه  �أَْن���َزَل  �إِلَّ 

َوَجِهلَُه َمْن َجِهلَُه«.

ستقوم إدارة 
الكلية هذا العام 
بتنظيم محاضرات 
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للتوعية بأهمية 
وأخطار النباتات 
الطبية والطرق 
العلمية السليمة 
للتعامل معها 
وتداولها



أساتذة

خالد العمري

�لعلمية، ووج��وده  من و�ق��ع خرته 
يف �جلامعة طيلة 13 عاما �أ�صتاذ� يف 
ق�صم �لأحياء �لدقيقة بكلية �لطب، 
�ن���ت���ق���د �ل���دك���ت���ور خ���ال���د �ل�����ص��ي��وي 
�عتماد بع�س �لطالب علي �ملذكر�ت 
جم���ه���ول���ة �مل�������ص���در وق����ي����ام ب��ع�����س 
منهم بكتابة �ملذكر�ت وتوزيعها ثم 
تد�ولها بينهم مبا فيها من �أخطاء، 
ب��ال��ط��ال��ب  ي��ل��ي��ق  �أن ذل���ك ل  م��ب��ي��ن��ا 

�جلامعي.

م�سريتك الأكادميية يف �سطور؟
ح�����ص��ل��ت ع��ل��ي ب��ك��ال��وري��و���س �ل��ط��ب 
و�جلر�حة من كلية �لطب بجامعة 
�ل���ق���اه���رة ع����������ام1984، ث����م ح�����ص��ل��ت 
 1991 ع��ام  �ملاج�صتر  درج��ت��ي  علي 
و�لدكتور�ه يف �لطفيليات عام 1994 

من جامعة قناة �ل�صوي�س.
�أع��م��ل يف  جم��ال  وم��ن��ذ 1986 
ثم  معيد  م��ن  وت��درج��ت  �لتدري�س، 
م��در���س و�أ���ص��ت��اذ م�صارك و�أ���ص��ت��اذ يف 
�ل�صوي�س  قناة  بجامعة  �لطب  كلية 
ثم  �ملختلفة،  �ل�صحية  ومعاهدها 
عملت باحثا يف جامعة �ألرتا بكند�. 
ويف �لوقت �حلايل �أعمل �أ�صتاذ� ملادة 
�لطفيليات �لإكلينيكية بكلية �لطب 

بجامعة �مللك خالد منذ 13 عام.

ما اأهم املو�سوعات البحثية 
التي تهتم بها ؟

�ل���ط���ف���ي���ل���ي���ات �مل���ن���ت�������ص���رة ب��ال��ب��ي��ئ��ة 
�مل��ح��ي��ط��ة �ل��ل��ي�����ص��م��ان��ي��ا )�لك����ل����ة( 

و�ملالريا.

كيف ترى البيئة التعليمية 
بجامعة امللك خالد؟

�جلامعات  م��ن  خ��ال��د  �مل��ل��ك  جامعة 
�ملميزة �لفتية �لتي تطورت يف فرتة 
ق�����ص��رة ج���د� م��ق��ارن��ة ب��اجل��ام��ع��ات 

�لأخرى باململكة وخارجها. 
�ن�صممت  �أن��ن��ي ح��ن  و�أت���ذك���ر 
كانت  �جلامعة،  يف  �لتدري�س  لهيئة 
)بنن  �لب�صري  �لطب  كلية  هنالك 
ف��ق��ط( ث��م مت �إن�����ص��اء ك��ل��ي��ة �ل��ع��ل��وم 
�ل��ط��ب��ي��ة �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ب��اأق�����ص��ام��ه��ا 
�ل�����ع�����دي�����دة )خم�������ت�������ر�ت، �أ�����ص����ع����ة، 
�أن�����ص��ئ��ت كلية  وب���ع���ده���ا  وغ����ره����ا( 
بعد  و�أن�صئت  و�ل�صيدلة،  �لأ���ص��ن��ان 
ذل���ك �أق�����ص��ام مم��اث��ل��ة جل��م��ي��ع ه��ذه 
�لكليات لتدري�س �لطالبات يف زمن 

قيا�صي مل يتعدى �أربع �صنو�ت. 
وم�������ن ي���ن���ظ���ر �إل��������ى �ل���ك���ل���ي���ات 
�ل�صحية �لآن يري موؤ�ص�صة تعليمية 
�مللك  �صحية متكاملة متيز جامعة 

خالد.
ومن ناحية �لإن�صاء�ت، تطورت 
�جل��ام��ع��ة و�أت����ذك����ر ع��ن��دم��ا ق��دم��ت 
للعمل فيها كانت �ملباين متو��صعة، 
ه��ذ�  �إن�����ص��اء  مت  متناهية  وب�����ص��رع��ة 
�ل�صرح �ل�صخم و�ملميز، وم�صتقبال 

�ملقر �لر�ئع بالفرعاء �إن �صاء �هلل. 
وي��و�ك��ب ب��ن��اء ه��ذه �لإن�����ص��اء�ت 

�ل���ت���ط���وي���ر �لأك�������ادمي�������ي �مل�����ص��ت��م��ر 
كالتعليم  �لتدري�س  للمناهج وطرق 

�لإلكرتوين وغرها.

ما الإيجابيات وال�سلبيات التي 
لحظتها لدي الطالب؟ 

دع������وين �أحت�������دث ع����ن ط��ل��ب��ة ك��ل��ي��ة 
دون جم��ام��ل��ة  م����ن  ف���ه���م  �ل����ط����ب، 
و�ح���رت�م  �خل��ل��ق  بح�صن  يتمتعون 
�أ�صاتذتهم، ودون مبالغة مل �أ�صادف 
طيلة عملي باجلامعة من خرج عن 

هذ� �ل�صلوك �مل�صرف.
�لتي  �ل�صلبيات  بع�س  وه��ن��اك 
�عتماد  وم��ن��ه��ا  ت��خ��ت��ف��ي،  �أن  �أمت��ن��ي 
�ل��ط��ل��ب��ة ع��ل��ي �مل����ذك����ر�ت جم��ه��ول��ة 
�لطلبة  يقوم  منها  وبع�س  �مل�صدر. 
�أن��ف�����ص��ه��م ب��ك��ت��اب��ت��ه��ا وت��وزي��ع��ه��ا ثم 
�أخطاء،  من  فيها  مبا  تد�ولها  يتم 
�جلامعي.  بالطالب  يليق  ل  وه��ذ� 
ولح����ظ����ت ت����اأخ����ر ب��ع�����س �ل���ط���الب 
ع����ن ب����د�ي����ة �مل����ح����ا�����ص����ر�ت خ��ا���ص��ة 
�مل���ح���ا����ص���ر�ت �مل���ب���ك���رة ب��ح��ج��ة ب��ع��د 

مو�قف �ل�صيار�ت.

براأيك هل هناك �سعوبات 
اأكادميية تواجه الطالب؟

�أن  �ل�������ص���وؤ�ل ي��ج��ب  �أن ه���ذ�  �أع��ت��ق��د 
ولكن  �أنف�صهم،  �لطالب  �إل��ى  يوجه 
هنالك بع�س �ل�صكاوي �لتي جندها 
م��ن �ل��ط��الب وه���ي م��ت��ك��ررة منها: 
�مل�صتمر،  �لتقييم  �متحانات  ك��رة 
�ل��در����ص��ي��ة  �ل��ق��اع��ات  ووج����ود بع�س 

غ���ر �مل��ن��ا���ص��ب��ة م���ن ح��ي��ث �مل��ق��اع��د 
�لثابتة وغر �ملريحة.

�صيق  ل��ل��ط��ال��ب��ات  وب��ال��ن�����ص��ب��ة 
ب��ع�����س �ل���ق���اع���ات �ل��در����ص��ي��ة وع���دم 
ت��و�ف��ر �ل��ع��دد �مل��ن��ا���ص��ب م��ن �أع�����ص��اء 
ه���ي���ئ���ة �ل����ت����دري���������س �مل�����م�����ي�����ز�ت يف 

تخ�ص�صاتهن.

مباذا تن�سح الطالب
من اأجل تقدمي اأداء اأف�سل

يف مرحلتهم اجلامعية؟
�أو���ص��ي��ه��م ب�����ص��رورة �ل���ص��ت��ف��ادة من 
ه���ذه �مل��رح��ل��ة م���ن ح��ي��ات��ه��م، لأن��ه��ا 
مرحلة  تكوين �ل�صخ�صية من حيث 
�لل���ت���ز�م و�ل��ت��و����ص��ل م��ع �ل��زم��الء 
و�لتعلم  �ل�صخ�صية  �ملهار�ت  و�صقل 
�ل�صليم  و�ل��ت��ع��ام��ل  �لأ����ص���ات���ذة  م���ن 
�حلديثة،  �لتكنولوجيا  و�صائل  مع 
�مل��ع��ل��وم��ات  حت�صيل  يف  و�لج��ت��ه��اد 
م����ن م���������ص����ادر خم��ت��ل��ف��ة ل لأج����ل 
للمعرفة  ولكن  فقط،  �لمتحانات 
�صوق  �جل��دي��دة يف  �لعملة  �لتي هي 

�مل�صتقبل.

ماذا تتمنى اأن يتوافر
يف اجلامعة الآن؟

ب��ال��رغ��م م���ن وج����ود م��ك��ت��ب��ة م��رك��زي��ة 
وج��ود  �أمت��ن��ي  فاإنني  باجلامعة  ر�ئ��ع��ة 
بكل  بل  كلية،  بكل  متخ�ص�صة  مكتبة 
ق�����ص��م ت�����ص��م��ل �جل���دي���د م���ن �مل���ر�ج���ع 
و�ل������دوري������ات، و�أخ�������ر� �أمت���ن���ي زي����ادة 

مو�قف �ل�صيار�ت ت�صهيال للطالب.

أستاذ األحياء الدقيقة
د. خالد الشيوي:

إعتماد بعض الطالب 
على مذكرات 
مجهولة المصدر 
إنتقاص لقدراتهم 
األكاديمية
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الكليات ال�سحية باجلامعة حتولت اإلى موؤ�س�سة تعليمية �سحية متكاملة
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للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(

0555832030
إيميل

mubasher@kku.edu.sa
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»أم القرى« تنظم مؤتمر الشباب والمواطنة 

أحمد العياف 

�صدد معايل وزير �لتعليم �لعايل �لدكتور 
خالد بن حممد �لعنقري، على �جلامعات 
�لطلبة  ل�صتقطاب  �آلية  �إيجاد  �ل�صعودية 
�خلريجن �ملبتعثن �صمن هيئة تدري�صها 
وذلك ب�شروط الوزارة، حتى ي�شتفاد منهم 
تخرجهم  عند  يكونون  ط��الب  تاأهيل  يف 
�لعمل بكفاءة عالية، خا�صة  قادرين على 
�أن ه���ن���اك �أع�������د�ًد ك���ب���رة م���ن �مل��ب��ت��ع��ث��ن 
اجلامعات،  ���ش��روط  عليهم  تنطبق  مم��ن 
درجة  لي�س كل من يحمل  �أن��ه  و��صتدرك 
جامعيا،  �أ�صتاذ�  ليكون  موؤهال  �لدكتور�ه 

»بل يجب توافر �شروط لذلك«.
و�أك����د �ل��ع��ن��ق��ري �أن �مل��ب��ت��ع��ث��ن ن��و�ة 
موؤكد�  للمملكة،  �ملعرفة  �قت�صاد  ت�صكيل 
�أن �ل�صركات �مل�صاركة يف معر�س يوم �ملهنة 
يف  �خلريجن  تخ�ص�صات  مالءمة  �أك��دت 

�مل��ب��ارك��ة، وحر�صهم على  �ل��ب��الد  يف ه��ذه 
بكافة  �لد�ئم  و�هتمامهم  �لوطن  �صباب 
����ص���وؤون���ه���م و���ص��ع��ي��ه��م �ل���������دوؤوب ل���ك���ل م��ا 
يحقق لهم �خلر و�لرخاء ويعود عليهم 
ووطنهم  دينهم  و�لفائدة خلدمة  بالنفع 

وجمتمعهم .

ب���رع���اي���ة م���ع���ايل وزي�����ر �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل��ع��ايل 
�لدكتور خالد بن حممد �لعنقرى، تنظم  
�أم �لقرى ممثلة يف عمادة �صوؤون  جامعة 
و�ملو�طنة »قيم  �ل�صباب  �لطالب، موؤمتر 
و�أ�صول« يومن 10-11 ربيع �لآخر 1436.
�ل���ق���رى  �أم  م���دي���ر ج���ام���ع���ة  ووج������ه 
رئي�س �للجنة �لإ�صر�فية �لعليا للموؤمتر 
�ل���دك���ت���ور ب���ك���ري ب����ن م���ع���ت���وق ع�����ص��ا���س، 
وط��اق��ات��ه��ا  �جل��ام��ع��ة  �إم��ك��ان��ات  بت�صخر 
�لب�صرية و�لتقنية لإجناح �ملوؤمتر، و�طلع 
على جميع �لرتتيبات و�ل�صتعد�د�ت �لتي 
�صكلت  �لتي  �للجان  عمل  و�صر  �ت��خ��ذت 
ل��ه��ذ� �ل��غ��ر���س �إل����ى ج��ان��ب ه��وي��ة �صعار 

�ملوؤمتر.
�أم  جامعة  تنظيم  �أن  ع�صا�س  و�أك���د 
�مل�صوؤولية  م��ن  ينطلق  للموؤمتر  �ل��ق��رى 
جتاه  �جل��ام��ع��ة  حتملها  �ل��ت��ي  �ملجتمعية 
�لأ�صا�صية  �لركائز  �إح��دى  وتعد  �لوطن، 
ل���ل���ر����ص���ال���ة �ل����ت����ي ت��ن��ط��ل��ق م���ن���ه���ا م��ه��ام 
�جل���ام���ع���ة، �إل�����ى ج���ان���ب دوره������ا �ل��ع��ل��م��ي 
�لأمر  ولة  تطلعات  يحقق  مبا  و�لبحثي 

م���ن ج���ان���ب���ه، �أ�����ص����ار ع��م��ي��د ����ص���وؤون 
�ملنظمة  �جلنة  رئي�س  باجلامعة  �لطالب 
ل���ل���م���وؤمت���ر �ل���دك���ت���ور ع���ل���ي ب����ن ع���ب���د�هلل 
�ل��زه��ر�ين  �إل��ى �أن �للجنة  �ت��خ��ذت منذ 
�ل��الزم��ة  �ل��رتت��ي��ب��ات  جميع  مبكر  وق���ت 
�لعاملة  �ل��ل��ج��ان  �مل��وؤمت��ر وحت��دي��د  لعقد 

لقطات

جامعة الملك سعود:
»موازي« التخصصات اإلنسانية

برسوم على الدارس 
أحمد العياف

�أعلن عميد �لدر��صات �لعليا بجامعة  �مللك �صعود، �لدكتور �إبر�هيم بن حممد 
�حلركان، �أن در��صة �ملاج�صتر »�ملو�زي«  يف جمال �لعلوم �لإن�صانية يف كليتي 
�لد�ر�س،  نفقة  على  كاملة  در��صية  ر�صوم  مبقابل  �صيكون  و�لرتبية،  �لآد�ب 

�عتبار من �لعام �لدر��صي �جلامعي �حلايل 1436/1435.
و�أ�صح �حلركان، �أنه تفاديا حلرمان �ملوؤهلن من �لر�غبن يف �لدر��صة، 
�للغة و�لأدب، و�خلدمة  �مل��و�زي يف تخ�ص�س  تقرر تدري�س بر�مج ماج�صتر 
�لجتماعية، وعلم �لجتماع، و�لتاريخ �لوطني، و�لإعالم �لرقمي، و�ل�صحافة 
�لرتبوية،  و�لإد�رة  �لنف�س،  وعلم  �لتدري�س،  وط��رق  و�ملناهج  �لإليكرتونية، 

و�لرتبية �لبدنية، و�لرتبية �لفنية، وتقنيات �لتعليم، و�لرتبية �خلا�صة.
ودع����ا �حل���رك���ان، �ل��ر�غ��ب��ن يف �لل��ت��ح��اق ب��ه��ذه �ل���ر�م���ج �إل����ى تقدمي 
�أن  �ل��ع��م��ادة، علما  �لإل��ك��رتون��ي��ة مب��وق��ع  �لقبول  ب��و�ب��ة  طلباتهم ع��ن ط��ري��ق 

�لتقدمي �صي�صتمر حتى �خلام�س من ذي �حلجة. 

الموافقة على تأسيس كلية
الشريعة بجامعة المؤسس

 
ومت  لل�صريعة،  كلية  تاأ�صي�س  على  �لعزيز  عبد  �مللك  جامعة  جمل�س  و�ف��ق 
معايل  و�أ�صاد  تاأ�صي�صها.   �إج���ر�ء�ت  ل�صتكمال  �لعايل  �لتعليم  ملجل�س  �لرفع 
�لطالب  باإجناز�ت  طيب،  �صادق  بن  �أ�صامة  �لدكتور  �لأ�صتاذ  �جلامعة  مدير 
�لعلمي.  �لوقف  بر�مج  دعم  و�إ�صهاماتهم يف  �لبحثية،  و�لندو�ت  �مللتقيات  يف 
بتحديد  �جلامعة  ت��ق��وم  �لكليات،  ب��ن  �لتحويل  معاير  يخ�س  فيما  وز�د 
�ملو�عيد و��صتقبال �لطلبات عر �ملوقع �لإلكرتوين، ويتم فرزها ح�صب �ملعدل 
�لدر��صي«. يذكر �أن عدد �لطالب و�لطالبات �مل�صهمن يف بر�مج �ل�صتقطاع 

للترع لأوقاف �جلامعة بلغ  �أكر من 10 �آلف. 

فتح باب التسجيل ألنشطة طلبة لندن
�أعلنت �جلمعية �لعلمية للطلبة �ل�صعودين باململكة �ملتحدة فتح باب �لت�صجيل 
�أمام �لطلبة و�لطالبات �ل�صعودين �لد�ر�صن باململكة �ملتحدة يف  لأن�صطتها 
LSE �عتبار� من �ل�صبت �لثالث من ذي  مقر كلية لندن للعلوم �لقت�صادية 

�حلجة، �ملو�فق 27 �صبتمر 2014 حتت �صعار »نحو بيئة علمية متميزة«. 

�أمركا وموؤهالتهم �لتدريبية ملتطلباتها 
�لوظيفية. 

و�أ�صار �لعنقري عقب رعايته �أخر�، 
و��صنطن  يف  �ل�صعودي  �ل�صفر  بح�صور 
ع�����ادل �جل���ب���ر، ت���ك���رمي �مل��ت��م��ي��زي��ن من 
خ��ري��ج��ي �ل��دف��ع��ة �ل�����ص��اب��ع��ة م��ن ب��رن��ام��ج 
�ل��ولي��ات  يف  �ل�صريفن  �حل��رم��ن  خ���ادم 
�إلى  �ملهنة؛  ي��وم  معر�س  و�فتتاح  �ملتحدة 
�إت���اح���ة �ل��ف��ر���س  �أن �مل��ع��ر���س ي�����ص��ت��ه��دف 
وك�صف  �ل��ع��ام،  ه��ذ�  خلريجي  �لوظيفية 
12500 خريج  �ل�صابعة  �لدفعة  �أن��ه �صمن 
وخ��ري��ج��ة ���ص��ي��ن�����ص��م��ون لأك����ر م���ن �أل���ف 
خ���ري���ج م����ن �ل���رن���ام���ج خ�����الل �لأع�������و�م 
�مل��ن�����ص��رم��ة، وه����م خ��ري��ج��ون يف خمتلف 
التخ�ش�شات ذات الرتباط املبا�شر ب�شوق 
تنفذها  �لتي  �لتنموية  و�لر�مج  �لعمل، 
�ل�����ص��ع��ودي��ة يف خمتلف  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��م��ل��ك��ة 

�لقطاعات.

و�أك���د وزي��ر �لتعليم �ل��ع��ايل �أن��ه من 
خ����الل �حل���دي���ث م���ع خم��ت��ل��ف �ل�����ص��رك��ات 
�لعاملة يف جمالت متنوعة و�مل�صاركة يف 
�ملعر�س، وجد �أن خريجي �لرنامج ممن 
متت مقابلتهم حتى �لآن، و�لذين تقدمو� 
�لإل��ك��رتون��ي��ة؛ تخ�ص�صاتهم  �مل��و�ق��ع  ع��ر 
�حتياجات  م��ع  مت��ام��ا  ي��ت��الءم  وتدريبهم 

تلك �ل�صركات.
و�أ����ص���اف »�مل��ع��رف��ة �أ���ص��ب��ح��ت ج���زء� 
ويف  �مل�صتقبل،  �قت�صاديات  منظومة  م��ن 
خ���ادم �حلرمن  روؤي���ة  على  وب��ن��اء  �ململكة 
�ل�صريفن مت تنفيذ برناجمن عمالقن، 
�أح���ده���م���ا ي��ع��ن��ى ب��ال��ت��و���ص��ع �ل���د�خ���ل���ي يف 
�لتعليم د�خل �ململكة، عر �إن�صاء جامعات 
جديدة، وتاأ�صي�س بنى حتتية كاملة لهذه 
�لب�صرية  �ل��ك��ف��اء�ت  و�إع�����د�د  �جل��ام��ع��ات، 
�ل���ت���ي ت��ت��ط��ل��ب��ه��ا ه����ذه �جل���ام���ع���ات، وم��ن 
�أر�س �لوطن،  �إلى  بينهم مبتعثون، عادو� 

�لعمل يف ه��ذه �جل��ام��ع��ات، حيث  وب����د�أو� 
�ململكة،  مناطق  كافة  يف  �لرنامج  �نت�صر 
�أ�صبح �جلميع يرى نتائجه �لأولية  حتى 
�لآخ��ر يف  بينما يتمثل �لرنامج  �جليدة، 
خارج  تقدم  �لتي  �لر�مج  من  �ل�صتفادة 
�لقطاعات  يف  �لعاملية  و�ملناف�صة  �ململكة، 
�لعلمية و�لتجارية و�ل�صناعية وغرها«.

�أن��ه  �ل��ع��ايل  �لتعليم  وزي���ر  و�أو����ص���ح 
م���ن دون وج�����ود ك���ف���اء�ت ل��دي��ه��ا �ل��ب��ع��د 
تناف�س  �أن  ميكن  ل  تاأهيلها،  يف  �لعاملي 
كمركز  �إل��ي��ه،  ت�صعى  م��ا  وحت��ق��ق  �ململكة، 
وجه  ل���ذ�ك  �ل��ع��امل��ي،  �مل�صتوى  على  ق��وي 
خ�������ادم �حل����رم����ن �ل�������ص���ري���ف���ن ب��ت��ن��ف��ي��ذ 
مت  وبالفعل  �خلارجي،  �لبتعاث  برنامج 
كافة  تهيئة  ومت  �أع���و�م،  ت�صعة  قبل  ذل��ك 
وت��ط��ورت  و�مل���ادي���ة،  �لب�صرية  �لإم��ك��ان��ات 
�إد�رة �لرنامج و�أعد�د �مل�صتفيدين خالل 

تلك �ل�صنو�ت«.

العنقري يحث الجامعات على االستقطاب بمعايير الوزارة

تخريج 12500 طالب وطالبة من مبتعثي 
برنامج خادم الحرمين بالجامعات األميركية

و�جل����ه����ات �مل�������ص���ارك���ة وك���ذل���ك خم��اط��ب��ة 
�ل��ب��اح��ث��ن و�مل��ت��خ�����ص�����ص��ن �ل��ر�غ��ب��ن يف 
�أبحاثهم  �مل�صاركة وفتح �ملجال ل�صتقبال 
وم�����ص��ارك��ات��ه��م ع���ر �مل���وق���ع �لل���ك���رتوين 
�جل��ه��ود  تكلل  �أن  �هلل  ���ص��ائ��ال  ل��ل��م��وؤمت��ر، 

بالتوفيق و�ل�صد�د.
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الجوف
�جل��وف  منطقة  �أم���ر  ��صتقبل 
���ص��اح��ب �ل�����ص��م��و �مل��ل��ك��ي �لأم���ر 
ف��ه��د ب���ن ب����در ب���ن ع��ب��د�ل��ع��زي��ز 
�لإم��ارة،  بديو�ن  موؤخر�ً مبكتبه 
م���ع���ايل م���دي���ر ج��ام��ع��ة �جل���وف 
�ل��دك��ت��ور �إ���ص��م��اع��ي��ل ب��ن حممد 
�ل���ب�������ص���ري، و�أع���������ص����اء جم��ل�����س 

�جلامعة. 
و�أك����������د م�����دي�����ر �جل���ام���ع���ة 
�مل��دي��ن��ة  م�����ص��روع��ات  ج��م��ي��ع  �أن 
�ملخطط  وف��ق  ت�صر  �جلامعية 
ل������ه، ف�������ص���ال ع�����ن �مل�������ص���روع���ات 
�ل������ت������ي  ت�����و������ص�����ك �لن������ت������ه������اء، 
للبنات  �ل��ع��اج��ل��ة  و�مل�������ص���روع���ات 
يف ك��ل م��ن �ل��ق��ري��ات وط��رج��ل، 
�أن��ه مع مطلع �لعام  �إل��ى  م�صر� 
�ل����ق����ادم ���ص��ت��ك��ون ج��م��ي��ع ك��ل��ي��ات 
�ل��ب��ن��ن يف �مل��دي��ن��ة �جل��ام��ع��ي��ة، 
وب����ع����د �����ص����ن����و�ت ق���ل���ي���ل���ة ����ص���وف 
ت��ن��ت��ق��ل ك��ل��ي��ات �ل���ب���ن���ات �أي�����ص��ا، 
�لطالبات  جممع  ��صتثمار  ويتم 

�حلايل ب�صكاكا.

اإلمام
ت�����ص��ل��م م���دي���ر ج���ام���ع���ة �لإم������ام 
حم��م��د ب���ن ���ص��ع��ود �لإ���ص��الم��ي��ة، 
�ل��دك��ت��ور ���ص��ل��ي��م��ان ب���ن ع��ب��د�هلل 
�أب����ا �خل���ي���ل، �ل��ت��ق��ري��ر �ل�����ص��ن��وي 
ع��ب��د�هلل للرتجمة  �مل��ل��ك  مل��ع��ه��د 

و�لتعريب ومطبوعات �ملعهد. 
و�صلم �لتقرير عميد �ملعهد 
�ل����دك����ت����ور �أح����م����د ب����ن ع���ب���د�هلل 
�ل���ب���ن���ي���ان، ح���ي���ث �ط���ل���ع �مل���دي���ر 
من  �ملعهد  حققه  م��ا  �أب���رز  على 
�ل��ع��ام �لدر��صي  �إجن����از�ت خ��الل 

�ملا�صي. 

الدمام
�نطلقت موؤخر�ً فعاليات �ملوؤمتر 
�ل���������ص����ع����ودي �ل�����ث�����اين ل���������الأور�م 
�ل���ل���ي���م���ف���اوي���ة و�����ص����رط����ان �ل����دم 
�جلمعية  تنظمه  �ل��ذي  �لنقوي 
�ل��دم  خ��الي��ا  ل��زر�ع��ة  �ل�صعودية 
�جل���ذع���ي���ة يف ج���ام���ع���ة �ل���دم���ام 
�ل����ك����و�در  م����ن   400 مب�������ص���ارك���ة 
�لطبية و�لتمري�صية من �ململكة 
�أوروب����ا  �ل��ع��رب��ي��ة ودول  و�ل�����دول 

و�أمريكا.
�مل����وؤمت����ر 30 ورق���ة   وق�����دم 
ع���م���ل ح�����ول م�����ص��ت��ج��د�ت ط���رق 
�لأور�م  وع���������الج  ت�������ص���خ���ي�������س 
�ل���ل���ي���م���ف���اوي���ة و�����ص����رط����ان �ل����دم 
�ل���ن���ق���وي، ف��ي��م��ا �ع��ت��م��دت هيئة 
للموؤمتر  �لطبية  �لتخ�ص�صات 

15 �صاعة تعليمية.

تبوك
د�����ص����ن �أم��������ر م���ن���ط���ق���ة ت���ب���وك 
���ص��اح��ب �ل�����ص��م��و �مل��ل��ك��ي �لأم���ر 
فهد بن �صلطان بن عبد �لعزيز، 
�ملباين �لعاجلة للكلية �جلامعية 
حيث  �أم��ل��ج،  مبحافظة  للبنات 
جامعة  مدير  ��صتقباله  يف  ك��ان 
بن  �لعزيز  عبد  �ل��دك��ت��ور  تبوك 
�صموه  و��صتمع  �ل��ع��ن��زي.  �صعود 
�إلى �صرح من وكيل جامعة تبوك 
�لعطوي  حممد  عطية  �لدكتور 
عن مكونات �مل�صروع �لذي بلغت 
تكلفته 99 مليون ريال، ويتكون 
من عدة مبان تت�صمن �لقاعات 
لثالثة  تت�صع  �ل��ت��ي  �ل��در����ص��ي��ة 
�مل��ع��ام��ل  وم��ب��ن��ى  ط��ال��ب��ة،  �آلف 
معمال   12 ع��ل��ى  ي�صتمل  �ل����ذي 
و�ل���ب���ه���و  ط���ال���ب���ة،   480 ي����خ����دم 
م�صاحته  بلغت  �ل��ذي  �لرئي�صي 
�إل��ى  2400 م��رت م��رب��ع، �إ���ص��اف��ة 
و�ملكتبة  و�مل�����ص��رح  �لإد�رة  مبنى 

و�ل�صبكات ومو�قف �ل�صيار�ت. 

األميرة نورة
ن��ورة  �لأم���رة  جامعة  ��صتقبلت 
ب���ن���ت ع���ب���د�ل���رح���م���ن ط��ال��ب��ات��ه��ا 
�ملقبولت للعام �لدر��صي �حلايل 
1436/1435ه��������������������  يف خم��ت��ل��ف 
ق�����ص��م��ا   50 ب����ن  �ل��ت��خ�����ص�����ص��ات 
�صمن 15 كلية، حيث بلغت ن�صبة 
�لعام  ه��ذ�  للم�صتجد�ت  �لقبول 
�ل��ت��ي  �جل���ام���ع���ة  يف   %109 ن��ح��و 
�إل��ى  �ل�صتيعابية  طاقتها  ت�صل 

60 �ألف طالبة.

حائل
قررت جامعة حائل �إعادة هيكلة 
و�لت�صغيل  �ل��ه��ن��د���ص��ي��ة  �لإد�رة 
و�ل���������ص����ي����ان����ة، ب���ح���ي���ث ت��رت��ب��ط 
مبدير  مبا�صرة  �مل�����ص��اري��ع  �إد�رة 
ارتباط  �شيكون  فيما  اجلامعة، 
بوكيل  و�ل�صيانة  �لت�صغيل  �إد�رة 
�جل���ام���ع���ة، وت��ك��ل��ي��ف �ل���دك���ت���ور 
عبد�هلل حممد �لعبا�س م�صاعد� 
عاما  وم�صرفا  �جلامعة  لوكيل 
للم�صاريع  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  على 

و�لت�صغيل و�ل�صيانة باجلامعة.

طيبة
يف  ممثلة  طيبة  جامعة  نظمت 
ع���م���ادة �����ص����وؤون �ل���ط���الب حفل 
�مل�صتجد�ت  �لطالبات  ��صتقبال 
كلمة  �حل��ف��ل  وتخلل  »ح��ي��اك��م«. 
ع��م��ي��دة �ل���در�����ص���ات �جل��ام��ع��ي��ة 
�ل���دك���ت���ورة �ي��ن��ا���س ب��ن��ت حممد 
ط������ه. م�����ن ج����ان����ب �آخ�������ر رح���ب 
�لدكتور  �ل��ط��الب  ���ص��وؤون  عميد 
���ص��ال��ح �حل���رب���ي ع���ر �ل���د�ئ���رة 
بالطالبات  �ملغلقة  �لتلفزيونية 

�مل�صتجد�ت.

جازان
�أنهت40 طالبة من كليتي« �إد�رة 
و�لت�صميم  و�ل��ع��م��ارة  �لأع���م���ال 
بجامعة جاز�ن موؤخر�، برناجما 
ت���دري���ب���ي���ا يف م���ال���ي���زي���ا، وذل����ك 
�صمن بر�مج �جلامعة للتدريب 
�ل��ت��دري��ب 20  �خل��ارج��ي. و�صمل 
�لأع��م��ال  �إد�رة  كلية  م��ن  طالبة 
�أح��دث  على  تدريبي  برنامج  يف 
�لأع��م��ال  �إد�رة  ون��ظ��م  �أ���ص��ال��ي��ب 
ب��ج��ام��ع��ة �ل��ت��ق��ن��ي��ة مب��ال��ي��زي��ا، 
�مليد�نية  �لزيار�ت  من  و�لعديد 
ل���ع���دة ����ص���رك���ات م���ال���ي���زي���ة، كما 
�صمل �لتدريب عدد� مماثال من 
طالبات كلية �لعمارة و�لت�صميم 
ح����ول  ت�����دري�����ب�����ي  ب�����رن�����ام�����ج  يف 
كالأوتوكاد  �لت�صميم  برجميات 
يف جامعة »ليمكوك ونق« و�إمتام 
دورة مكثفة يف �مل�صطلحات ذ�ت 
�ل���ع���الق���ة ب��ال��ت��خ�����ص�����س ب��ال��ل��غ��ة 

�لإجنليزية.

الباحة
�لعليا  �ل��در����ص��ات  ع��م��ادة  �أعلنت 
93 طالبا  قبول  �لباحة  بجامعة 
وط���ال���ب���ة يف اح���ت���ي���اط ال��دف��ع��ة 
�لأول�����ى و�ل��ث��ان��ي��ة ب��ال��دب��ل��وم��ات 
و�ملاج�صتر للعام  �جلامعي1435 

.1436 /
وق���������ال وك�����ي�����ل �جل���ام���ع���ة 
ل����ل����در������ص����ات �ل���ع���ل���ي���ا و�ل���ب���ح���ث 
�لرقيب  �صعيد  �لدكتور  �لعلمي 
اإن املقبولني يف احتياط الدفعة 
�لأول�������ى و�ل��ث��ان��ي��ة ل��ل��دب��ل��وم��ات 
بلغو� 24 طالبا وطالبة، فيما بلغ 

عدد �ملقبولن باملاج�صتر 69.

الشمالية
��صتقبل �مللحق �لثقايف �ل�صعودي 
يف ب���اري�������س �ل���دك���ت���ور �إب���ر�ه���ي���م 
�ل��ب��ل��وي، م��دي��ر جامعة �حل��دود 
�ل�����ص��م��ال��ي��ة �ل��دك��ت��ور ���ص��ع��ي��د �آل 
�لطب  كلية  ير�فقه عميد  عمر، 
�لذ�يدي،  �صهاب  �لدكتور  �ملكلف 
ووك����ي����ل ع����م����ادة ������ص�����وؤون ه��ي��ئ��ة 
�ل��ت��دري�����س و�مل��وظ��ف��ن �مل�����ص��رف 
�ل�����دويل  �ل���ت���ع���اون  �إد�رة  ع���ل���ى 
و�ل����ت����ب����ادل �مل����ع����ريف ب��اجل��ام��ع��ة 

�لدكتور �صاي�س �ملهو�س .
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المصدر: موقع جامعة ليفربول 

يف �أح�����د �أج��ن��ح��ة ج��ام��ع��ة ل��ي��ف��رب��ول 
»دن��ك��ان«  مبنى  يف  حت��دي��د�  �لعريقة، 
ي��ق��ع ك��ن��ز ج��ام��ع��ة ل��ي��ف��رب��ول �لعلمي 
�إن��ه  �ل�����ص��رط��ان.  للباحثن يف جم��ال 
ب��ن��ك ل��ي��ف��رب��ول ل��الأن�����ص��ج��ة �مل��ع��روف 

. LTB خت�صار� با�صم�
يحتوى بنك ليفربول لالأن�صجة 
على 45،000 ن�صيج �أخذت من مر�صى 
يعانون من �أنو�ع خمتلفة من �لأور�م 
�لأول   ه��و  �مل��رك��ز  وي��ع��د  �ل�صرطانية، 
م��ن ن��وع��ه يف �مل��م��ل��ك��ة �مل��ت��ح��دة حيث 
جرى �فتتاحه عام 1993 بترع �صخى 

.Candis Club »من نادي »كانديز
ي���ع���د �ل���ب���ن���ك ���ص��ري��ك��ا جل��ام��ع��ة 
ل���ي���ف���رب���ول وم�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات ج��ام��ع��ة 
)ب����رودغ����ري����ن( ول���ي���ف���رب���ول �مل��ل��ك��ي��ة 
وج��ام��ع��ة )�آي���ن���رتي( ط���و�ل 21 عاما 

م�صت.

توافر العينات  للباحثين  
تكمن فكرة �لبنك يف توفر �لعينات 
ل��ك��ل �ل��ب��اح��ث��ن ب��غ�����س �ل��ن��ظ��ر عن 

م���ن �أي�����ن �أت������و� وذل�����ك �إث�����ر م��و�ف��ق��ة 
�أنف�صهم  �ملر�صى  من  م�صبقة  كرمية 
م����ن م��ن��ط��ق��ت��ي »م���ر����ص���ي�������ص���اي���د« و 

»ت�صي�صاير«. 
وي���ت���ب���ع �ل���ب���ن���ك ن���ظ���م ح��وك��م��ة 
م�صددة فر�صتها تو�صيات �حتاد بنوك 
 Confederation ل�صرطان �حليوية�

.of Cancer Biobanks
ليفربول  جامعة  ���ص��رك��اء  وم��ن 
�أنكولوجي  »ردك�س  �صركة  �لبنك:  يف 
 Redx Oncology Ltd ليميتد« 
لقتل  طبية  عقاقر  بتطوير  �ملعنية 
�خل���الي���ا �ل�����ص��رط��ان��ي��ة يف �جل�����ص��د، 
�لتي تاأ�ص�صت عام 2012 وتقع بجانب 

جامعة ليفربول. 
هذه  على  تعليقها  معر�س  ويف 
�لأحياء  ق�صم  مديرة  قالت  �ل�صر�كة 
يف �ل�صركة، �لدكتورة ماري �آن كمبل، 
ليفربول  بنك  م��ع  �ل�صر�كة  بف�صل 
لالأن�صجة ��صتطعنا �لو�صول لكميات 
كبرة من �لعينات ف�صال عن �خلرة 
�ل���ت���ي �ك��ت�����ص��ب��ن��اه��ا د�خ�����ل �جل��ام��ع��ة 
من  �أك���ف���اء  ع��ل��م��اء  فيها  يعمل  �ل��ت��ي 
�أب���دو�  مم��ن  �ملتنوعة  �خل���ر�ت  ذوي 

مرونة وجهوزية للرد على �أي �أ�صئلة 
نطرحها عليهم.

�لكرى  �ملنفعة  �أن  يف  �صك  ول 
�أي عقار يحتاج  �أن تطوير  تتمثل يف 
وه��ذ�  عليها،  �لعقار  لختبار  لعينة 
�أمر متو�فر لدينا هنا، مما يوفر لنا 

�ملال و�لوقت �أي�صا.
وي��ع��م��ل  م��وظ��ف��و �مل��رك��ز ب���دو�م 
و�لعمل  �لعينات  ت�صنيف  يف  ك��ام��ل  
كهمزة و�صل بن �ملنظمات  �ل�صحية 
�ل�صحية  »�خل���دم���ات  تنمية  وه��ي��ئ��ة 
�ل�صحة يف  ل��وز�رة  �لتابعة  �لوطنية« 
�خت�صار�  �مل��ع��روف��ة  �مل��ت��ح��دة   �ململكة 

 .NHS با�صم
ك��اه��ل��ه��م  ت�صنيف  ع��ل��ى  وي���ق���ع 
وحت����دي����د م�����دى ����ص���ح���ة �ل���ب���ي���ان���ات 
�أهميتها،  وم���دى  بالعينات  �ملتعلقة 
ف�����ص��ال ع����ن �ل��ت��ف��ا���ص��ي��ل �لأخ������رى 
ب��ال��ع��م��ر و�جل��ن�����س و�صحة  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
�مل��ري�����س �ل���ت���ي ل��ه��ا ع���الق���ة وط��ي��دة 
ع��ل��ي��ه��ا.  ي���ج���رى  ب���ح���ث  �أي  ب��ن��ت��ائ��ج 
�لطالب  �مل��وظ��ف��ون  ه���وؤلء  وي�صاعد 
�ل����ذي����ن مل ي��ح�����ص��ل��و� ع���ل���ى درج����ة 

�لدكتور�ه بعد.

»بنك ليفربول لألنسجة« يحارب السرطان في عقر داره
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لقطات

حول العالم

الهدف من بنك األنسجة
عن  �للثام  كوبالند«  �صارة  »د.  �أماطت 
بنك  �إن�������ص���اء  ور�ء  �حل��ق��ي��ق��ي  �ل���ه���دف 
ليفربول لالأن�صجة مو�صحة �أن �لبنك  
يحاول �أن يفهم كيف وملاذ� تقع �لأور�م 
�ل��ع��الج  يتح�صن  وك��ي��ف  �ل�����ص��رط��ان��ي��ة 
�أج��ل حت�صن حياة مر�صى  وذل��ك من 
بجانب  �لعمل  �أن  و�أردف���ت  �ل�صرطان. 
����ص���رك���ة ط��ب��ي��ة يف ت���ط���وي���ر �ل��ع��ق��اق��ر 
»ت�����ص��اع��دن��ا ع��ل��ى �ل���ص��ت��خ��د�م �لأم��ث��ل 
كهمزة   تعمل  �مل��ت��و�ف��رة حيث  ل��ل��م��و�رد 
و�صل بن �لعاملن يف جمال �ل�صناعة 

و�لأ�صاتذة �لأكادميين.
وت��ع��م��ل ���ص��رك��ة ردي��ك�����س ح��ال��ي��ا يف 
تطوير عالج ملر�صى �ل�صرطان، ولديها 
تطوير  يف  ل��ل��ب��دء  م�صتقبلية  خ��ط��ط 
�لأخ��رى  �ل�صرطانية  �لأور�م  عقاقر 

ومنها: �لقولون و�ملبي�س و�مليالين.
�خلطط  ع��ن  »ك��وب��الن��د«  وك�صفت 
خلاليا  بنكي  ���ص��رح  ل��ب��ن��اء  �مل�صتقبلية 
�لأور�م �ل�صرطانية با�صم �لبنك �حليوي 
جلمع بنك ليفربول لالأن�صجة مع بقية 
�صقف  حتت  �ل�صغرة  �حليوية  �لبنوك 

و�حد يف جامعة ليفربول.

الواليات المتحدة 
األميركية

ــارد: ج���ام���ع���ة ه����ارف����ارد  ــارف ه
ت����ع����ي����د ت�����ع�����ري�����ف �ل���ع���ن���ا����ص���ر 
�لأ�صا�صية للهند�صة �ملعمارية يف 
يونيو  �صهر  م��ن  ميتد  ب��رن��ام��ج 
�مل���ا����ص���ي ح��ت��ى ن��وف��م��ر �مل��ق��ب��ل 
حت���ت �إ�����ص����ر�ف �ل���دك���ت���ور »رمي 

كولها�س«.

ف�����ص��ي��ح��ة  كــبــرى:  فضيحة 
ك����رى �ك��ت�����ص��ف��ت��ه��ا و�ح�����دة من 
�ملعلومات  تقنية  �صركات  �أك���ر 
يف �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة وه���ي �أن 
�لتجزئة  خ��دم��ات  بائعي  بع�س 
يف �ل�����ص��ن ي��ب��ي��ع��ون �ل��ع��ن��اوي��ن 
جامعات  ل��ك��رى  �لإل��ك��رتون��ي��ة 
ث��م ي�صهل عليهم  �ل��ع��امل، وم��ن 
�جلامعة  مكتبات  �إل��ى  �لو�صول 
وخ�����دم�����ات �مل����ج����الت �ل��ع��ل��م��ي��ة 
و�حل�������ص���ول ع���ل���ى ت��خ��ف��ي�����ص��ات 

مق�صورة على �لطلبة فقط.

النرويج
ج��ام��ع��ة  ك��ل��ف��ت    2012 ع����ام  يف 
رفيع  ��صت�صاريا  جمل�صا  �أو�صلو 
�لعاملية  روؤيتها  لزيادة  �مل�صتوى 
ب�����ص��ف��ت��ه��ا �إح��������دى �جل���ام���ع���ات 
�لكرى بحلول 2020،  �لبحثية 
وق�������دم ف����ري����ق �ل���ع���م���ل روؤي����ت����ه 
بعنو�ن »بناء �صلم �ملجد و�صول 

للنجوم«.

المملكة المتحدة 
وجنوب إفريقيا

�أع����ل����ن����ت ح���ك���وم���ت���ا ب��ري��ط��ان��ي��ا 
�إف��ري��ق��ي��ا ع��ن عزمهما  وج��ن��وب 
دولر  م���ل���ي���ون   45 ت��خ�����ص��ي�����س 
�أمركي لالأعو�م �لأربعة �ملقبلة 
ل���الأع���م���ال �ل��ب��ح��ث��ي��ة يف ���ص��ورة 
ت��روج  تدريبية  �صر�كة  برنامج 
ل��ل��ع��ل��وم و�ل��ت��ق��ن��ي��ة و�لإب��������د�ع. 
و�أط����ل����ق����ت �حل����ك����وم����ت����ان ع��ل��ى 
نيوتن  »�صندوق  ��صم  �لرنامج 
�لريطاين �جلنوب �لأفريقي«.

الصين والجزائر
�أع����ل����ن����ت ����ص���ح���ي���ف���ة »ت�������ص���اي���ن���ا 
ن��ت��وي��رك« ع��ن م��و�ف��ق��ة �ل�صن 
للبحث  �أكادميية  تاأ�صي�س  على 
يف  �جلز�ئر  يف  و�لتقني  �لعلمي 
�لنتقال  عملية  لدعم  حماولة 
وتعد  ه��ن��ال��ك.  �مل��ع��رف��ة  ملجتمع 
ه���ذه �لت��ف��اق��ي��ة �لأول�����ى �صمن 
�لر�بع  وقعت يف  �تفاقيات  �أرب��ع 
م�����ن ����ص���ب���ت���م���ر �جل����������اري ب��ن 

�ل�صن و�جلز�ئر.

جامعة أوهايو تطور حساب 
التفاضل والتكامل عبر االنترنت

بقلم جورج أندريز 

عندما ظهرت حمى �لتعليم عر �لنرتنت قبل عامن تقريبا، �صارع �أكادمييون 
كبار ور�ء �إنتاج مو�د مرئية )فيديوهات( بغز�رة يف عدة جمالت تعليمية منها: 
�ل�صفرة )�لكتابة �ل�صرية( ومنها مقدمة يف علم �لهند�صة، وترك �جلميع ور�ء 
�لقدمية ل�صعوبة تدري�صها عر �لنرتنت،   �لريا�صيات  �إحدى علوم  ظهورهم 

�إنها ح�صاب �لتفا�صل و�لتكامل.
فتلقفها �لروفي�صور »جيم فاولر« �لذي مل يتجاوز ثالثة وثالثن عاما 
و�لذي يعمل يف جامعة »�أوهايو �صتايت يونيفر�صتي« �حلكومية، وقام بحملة 

من رجل و�حد جلعل �لقاطع �أكر جاذبية و�لتكامل عن�صر� ل يقاوم.
م��و�د مرئية ح�صل  بعدة  دي�صمر 2012  �لأول��ى يف  ب��د�أ جتربته  ما  فبعد 
 Coursera »�فاولر« على �إ�صارة �إيجابية ل�صتكمال �مل�صروع من قبل »كور�صر«
�أكر مزود  يعمل يف جمال �ملناهج �لتعليمية عر �لنرتنت، �ملعروفة �خت�صار� 

.MOOCs با�صم
و�صبح »فاولر« �صد �لتيار م�صتخدما �أ�صلوبا بديعيا جميال يف ثوب لبا�س 
غر ر�صمي كاتبا �ملعادلت على �ل�صبورة، حمييا طالبه عر �لنرتنت ب�صوت 
عميق مقلد� �أ�صلوب �صخ�صية »ملك �خلو�مت« قائال »�ملرء ل يذهب ب�صهولة �إلى 
ح�صاب �لتفا�صل و�لتكامل«، وعندما ت�صل �ملحا�صرة �إلى �لذروة ي�صعد »فاولر« 

من وترة �ملو�صيقى �لت�صويرية بعدما يجد �لتفاعل �لإيجابي من تالميذه.
برنامج  وه��و   ،MOOCulus بت�صميم  »ف��اول��ر«  ق��ام  �ل��ط��الب  ومل�صاعدة 
لختبار قدر�ت �لطالب يف �لريا�صيات حافل بالألغاز و�لتلميحات يف �جلو�نب 
�لتي يحتاج فيها �لطالب �إلى مزيد من �لتدريبات، فهو على حد قول »فاولر« 
»حما�صر�ت مهمة لتحفيز �لطالب، ولكن ل يتعلم �ملرء مب�صاهدة �لريا�صيات 

بل مبمار�صتها«.
وجذبت �لدورة �لتي ت�صتمر �صتة �أ�صابيع 35000 طالب  ممن �صجلو� فيها 
�ل��دورة �لتي ت�صتمر 23 �صاعة، مما  �إ�صافين للت�صجيل يف  ثم تبعهم 110،000 
جعلها �صمن �لدور�ت �لثالث �لأكر طلبا، وح�صل »فاولر« بعدها بلقب »ملك 

ح�صاب �لتفا�صل و�لتكامل«.
تقول ريا فر�يز، طالبة يف نيو جر�صي،  �لتي �أنهت تعليمها �لر�صمي يف عام 
1980 »بد�أت يف تعلم �لدور�ت عر �لنرتنت للحفاظ على عقلي من �لذوبان«،  
مادحة و�صوح �لروفي�صور »فاولر« وقدرته على بناء حما�صرة جديدة قائمة 
و�صعبا  م�صتحيال  يل  ب��د�  »م��ا  م��وؤك��دة  �ل�صابقة  �ملحا�صرة  يف  �أخ��ذن��اه  م��ا  على 
�لأ�صبوع �ملا�صي �أ�صحى له معنى ومغزى بعدما �أطلقت �صيحات �لإعجاب يف كل 
مرة ي�صرح »فاولر« فيها �ملعادلت«. و�أردفت قائلة »�عرت�ين �حلزن بعد نهاية 

�لف�صل«.
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بحث لـ أبوعراد وغنوم يهتم بالدور
التربوي لألدب اإلسالمي 

نشر ثقافة األمن 
واألمان المجتمعي 

في قوالب أدبية..
سالح للفتك باإلرهاب
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 ���ص��دد ب��ح��ث �أع����ده ك��ل م��ن م��دي��ر مركز 
�لدكتور �صالح  �لبحوث يف كلية �لرتبية 
بن علي �أبو عر�د، و�لأ�صتاذ �مل�صاعد بق�صم 
�أحمد  �لدكتور  �لتدري�س  وط��رق  �ملناهج 
ب��ن ع��ب��د�ل��ك��رمي غ��ن��وم ب��ع��ن��و�ن  »�ل����دور 
�ل��رتب��وي ل���الأدب �لإ���ص��الم��ي يف مو�جهة 
ظ��اه��رة �لإره�������اب«، ع��ل��ى حت�����ص��ن �أب��ن��اء 
�لأفكار  من  �لكثر  �صد  وفئاته  �ملجتمع 
خالل  م��ن  �خلاطئة  و�مل��ذ�ه��ب  �ملنحرفة 
�ملجتمعي يف  و�لأم���ان  �لأم��ن  ثقافة  ن�صر 

قو�لب �أدبية.
وهدفت �لدر��صة �لتي �تبعت �ملنهج 
�ل��و���ص��ف��ي �ل��ت��ح��ل��ي��ل��ي �ل�����ذي ي���ق���وم على 
و���ص��ف �ل��ظ��اه��رة و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى حتليلها 
�لرتبوي  �ل���دور  معرفة  �إل��ى  وتف�صرها 
ل����الأدب �لإ���ص��الم��ي يف م��و�ج��ه��ة ظ��اه��رة 

�لإرهاب وحتقيق �أمن �ملجتمع �مل�صلم.

أغراض وخصائص
وع���ن �أب����رز �لأغ���ر�����س �ل��رتب��وي��ة �لعامة 
لالأدب �لإ�صالمي قال �لباحثان �إن لالأدب 
تتجلى  عامة  تربوية  �أغر��صا  �لإ�صالمي 
�ل��ت��ي مي��ك��ن ل��الأدي��ب  يف خمتلف ف��ن��ون��ه 
رفيعا  �أدب���ا  ينتج  �أن  خاللها  م��ن  �مل�صلم 
يخ�س  فيما  �صيما  ول  م��ت��م��ي��ز�،  �صاميا 
�ملجتمع  و�إ����ص���الح  وت��رب��ي��ة  وتنمية  ب��ن��اء 
فيه  مب��ن  و�إ���ص��الح��ه  وت��رب��ي��ت��ه  وتنميته 
كيانه  يهدد  ما  لكل  و�لت�صدي  فيه،  وم��ا 
ي��وؤث��ر يف  �أو  و����ص��ت��ق��ر�ره،  ب��اأم��ن��ه  �أو يخل 
م�����ص��رت��ه �حل�����ص��اري��ة م���ن م�����ص��ك��الت �أو 
من  وياأتي  ونحوها.  ظو�هر  �أو  حتديات 
ل��الأدب  �لعامة  �لأغ��ر����س �لرتبوية  �أب��رز 

�لإ�صالمي، ح�صب �لباحثن، ما يلي:
فنونه  ب��ك��ل  �لأدب  ه���ذ�  ي��ك��ون  �أن   •
�لغاية  لتحقيق  و�صيلة  �ملتنوعة  و�أمناطه 
�ل��ع��ظ��م��ى و�ل��رئ��ي�����ص��ة ل��الإن�����ص��ان �مل�����ص��ل��م 
يف  �لغاية  ه��ذه  وتتمثل  �مل�صلم،  و�ملجتمع 
حتقيق »�ل��ع��ب��ودي��ة �حل��ق��ة هلل ت��ع��ال��ى« يف 
ك��ل ���ص��اأن م��ن ���ص��وؤون �حل��ي��اة وك��ل جزئية 
من جزئياتها، ذلك �أن �لأديب �لإ�صالمي 
يدعو  ك��م��ا  ل��ذ�ت��ه  غ��اي��ة  �لأدب  يجعل  ل 
�أ�صحاب �لفن للفن، و�إمنا يجعله و�صيلة 

�إلى غاية.
�صياغة  على  ق���ادر�  �أدب���ا  يكون  �أن   •
و�لتعبر عن  �لإ���ص��الم��ي  �ل��وج��د�ن 
�ل�صخ�صية �مل�صلمة، و�ملجتمع �مل�صلم 
من  �صاأن  كل  يف  �لإ�صالمية  و�لأم���ة 
فيه  �لأدب مبا  �إن  �إذ  �صوؤون �حلياة، 
من قيم جمالية وموؤثر�ت وت�صويق 
وج����اذب����ي����ة ي���ن���ف���ذ �إل�������ى �ل����وج����د�ن 
ينفذ  مما  �أك��ر  وي�صكله  �لإن�صاين، 

�إلى �لعقل.
�صبغ  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل يف جم��م��ل��ه  �أن   •
�أحو�لها  كل  يف  �مل�صلمة  �ل�صخ�صية 
وم��ر�ح��ل��ه��ا ب��ال�����ص��ب��غ��ة �لإ���ص��الم��ي��ة 
�لإمياين  بالطابع  �ملتو�زنة وطبعها 
�ملعتدل من خالل تقدمي �لأمنوذج 

�لإ�صالمي �لو�قعي �لو��صح.
ت��ن��م��ي��ة �جل��ان��ب  �إل�����ى  ي�����ص��ع��ى  �أن   •
�خلري عند �لإن�صان وتربيته عليه 
وع��ل��ى �ل���ت���ز�م���ه يف ك���ل ���ص��اأن��ه على 
�عتبار �أن �ملخلوق �ملكرم �لذي يجب 
وم��ك��ان��ت��ه  م��ن��زل��ت��ه  �لأدب  ي��ع��ل��ي  �أن 

ويحرتم �صعوره وم�صاعره.
ميكن  مب��ا  �لأدب  ه��ذ�  يتناغم  �أن   •
و�لو�قعية  و�ل�صدق  �ل�صفافية  من 
مع كل ما يعي�صه �لإن�صان و�ملجتمع 
و�لأم������ة م���ن �ل���ظ���روف و�ل��ق�����ص��اي��ا 
و�لأح�����������د�ث م����ن خ�����الل حت��وي��ل��ه��ا 
ن�صو�س  �إل��ى  �لو�قعية  حالتها  من 
و�أعمال �إبد�عية �أدبية من �صاأنها �أن 
ر�صائل  وتبليغ  لتمرير  فر�صا  تتيح 
ذ�ت �أبعاد خمتلفة حتت غطاء �أدبي 
ميكن  ما  حتقيق  خالله  من  ميكن 
�لجتماعية  �لأه���د�ف  من  حتقيقه 

و�لوطنية و�لأممية ونحوها.

مع  ووع����ي  ب��اإي��ج��اب��ي��ة  يتكيف  �أن   •
خم��ت��ل��ف �مل�������ص���ت���ج���د�ت و�ل��ق�����ص��اي��ا 
�إل  يتحقق  ل  �أم����ر  وه���و  �مل��ع��ا���ص��رة 
ب��ات��خ��اذ م��وق��ف حم���دد م���ن ك���ل ما 
ي���ج���ري يف و�ق���ع���ن���ا �مل���ع���ا����ص���ر م��ن 

�ملتغر�ت.
م��ن  �أن  �إل�������ى  �ل���ب���اح���ث���ان  و�أ�������ص������ار 
�أدب  �أن�����ه  �لإ����ص���الم���ي  �لأدب  خ�����ص��ائ�����س 
ومثمر،  وه��ادف  وو�قعي،  و�صادق  ملتزم، 

�أنه  �إل��ى  �إ�صافة  �لهوية،  م�صتقل  و�صامل 
وتنمية  ب��ن��اء  و�أدب  ن��ظ��ي��ف،  عفيف  �أدب 
�لنزعة  �إن�����ص��اين  و�أدب  و�أ���ص��ال��ة،  وت��ط��ور 

عاملي �لنت�صار.
�ل��رتب��وي  �ل���دور  �لباحثان  وخل�����س 
ل����الأدب �لإ���ص��الم��ي يف م��و�ج��ه��ة ظ��اه��رة 

الإرهاب يف النقاط التالية:
• �إظهار و�صطية �لإ�صالم و�عتد�له 
وتو�زنه يف معاجلة خمتلف جو�نب 

�حل���ي���اة، وت��ر���ص��ي��خ م���ب���د�أ �لن��ت��م��اء 
�ل���وط���ن���ي �ل�����ص��ح��ي��ح ل�����دى �أف������ر�د 
�صيما  �ملجتمع وفئاته جميعهم، ول 

من �ل�صباب.
• حت�����ص��ن �أب���ن���اء �مل��ج��ت��م��ع وف��ئ��ات��ه 
�ملنحرفة  �لأف��ك��ار  م��ن  �لكثر  �صد 
و�مل���ذ�ه���ب �خل��ط��اأ م��ن خ���الل ن�صر 
�لأم��ن و�لأم���ان �ملجتمعي يف  ثقافة 

قو�لب �أدبية.

�ل���ت���وع���ي���ة  ن�������ص���ر  يف  �لإ������ص�����ه�����ام   •
�ل�����ص��ح��ي��ح��ة م���ن خ����الل �ل��ق��و�ل��ب 
�لأدب�����ي�����ة �مل����درو�����ص����ة، و�ل��ت��ع��ري��ف 
�ل���و�يف مبختلف �لأف��ك��ار و�مل��ذ�ه��ب 
و�صولها  قبل  �خلاطئة  و�ل��ت��ي��ار�ت 

�إلى �أبناء �ملجتمع.
• ت�صخر �لأعمال �لأدبية �ملتنوعة 
�لوطنية،  بالوحدة  �ل�صعور  لتنمية 
ون����ب����ذ م����ب����د�أ �ل���ع���ن���ف و�ل���ت���ط���رف 

و�لإرهاب و�لفرقة و�لختالف وما 
حلل  ف��وري��ة  ك��اأ���ص��ال��ي��ب  حكمها  يف 
�ملجتمع من  �أب��ن��اء  يو�جهه  ق��د  م��ا 

م�صكالت وحتديات.
• دع����وة �مل��ع��ن��ي��ن مب��خ��ت��ل��ف ف��ن��ون 
يف  �لجتهاد  �إل��ى  �لإ�صالمي  �لأدب 
�لتي ينادي  �لأفكار و�لروؤى  تقييم 
�لإره��اب��ي��ة  �جل��م��اع��ات  عنا�صر  بها 
و�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات �مل��ت��ط��رف��ة، و�ل��ع��م��ل 

على نقدها نقد� هادفا.
وتنمية  �لفرد  تربية  على  �لعمل   •
م��ن خ��الل �حل��ر���س على  �ملجتمع 
�ل�صلوك  وت��ع��دي��ل  �ل����روح  ت��ه��ذي��ب 
وت�������ص���ح���ي���ح �ل����ف����ك����ر م������ن خ����الل 
�مل��ع��ط��ي��ات �لأدب���ي���ة �مل��خ��ت��ل��ف��ة �لتي 
ت��دف��ع �لأف������ر�د و�مل��ج��ت��م��ع��ات نحو 
يحقق  �ل��ذي  و�ملثمر  �لبناء  �لعمل 

م�صالح �لفرد و�ملجتمع.
ومدرو�صة  �صاملة  خطط  و���ص��ع   •
�لأدب��ي��ة  بالفنون  للمعنين  ميكن 
متابعة  خ��الل��ه��ا  م���ن  �لإ���ص��الم��ي��ة 
م�صكالت �ل�صباب �ملعا�صر وحماولة 
ح���ل���ه���ا يف �����ص����وء �أح�����ك�����ام �ل���دي���ن 

�لإ�صالمي �حلنيف وتعاليمه.

نتائج وتوصيات
خل�صت �لدر��صة �إلى �أن �لأدب �لإ�صالمي 
ي��ع��د و���ص��ي��ل��ة م��ع��رة ع���ن ف��ك��ر و���ص��ل��وك��ه 
�لإن�������ص���ان �ل�����ص��وي �مل���ك���رم �ن��ط��الق��ا مما 
وخ�صائ�س  �أغر��س  من  �لأدبية  للكلمة 
جمموعها  يف  ت�����ص��ه��م  ت��رب��وي��ة  ودللت 
ف��ه��ي ذ�ت دور  ف��اع��ل يف �حل���ي���اة،  ب����دور 
��صتخد�ما  ��صتخدمت  �إن  مدمر  �صلبي 
و�لف�صاد.  لل�صر  موجها  منحرفا  خبيثا 

وخرجت بخم�س تو�صيات كالتايل:
ت��ب��ن��ي خمتلف  ع��ل��ى  �ل��ت�����ص��ج��ي��ع   •
�ملهتمة  و�لأدبية  �لثقافية  �جلهات 
ب��ال�����ص��اأن �ل��ث��ق��ايف يف �مل��ج��ت��م��ع من 
ح��ي��ث ت��ن��ظ��ي��م �مل�����ص��اب��ق��ات �لأدب���ي���ة 
مو�صوعها  يكون  �لتي  �لتناف�صية 
�ل��ف��ن��ون  ت��وظ��ي��ف  كيفية  �ل��رئ��ي�����س 
للت�صدي لظاهرة  �ملختلفة  �لأدبية 
�لإرهاب و�لق�صاء عليها وتخلي�س 

�ملجتمع من خماطرها.
على  ���ص��ن��وي��ة  ج��ائ��زة  تخ�صي�س   •
م�����ص��ت��وى �ل����دول����ة ت��ع��ن��ى مب��ج��ال 
�لإب���������د�ع �لأدب��������ي �مل��ت��خ�����ص�����س يف 
�ل����ت���������ص����دي مل���خ���ت���ل���ف �ل����ظ����و�ه����ر 
�لج��ت��م��اع��ي��ة �ل�����ص��ل��ب��ي��ة ك��ظ��اه��رة 
�لإره�������������اب، وظ�����اه�����رة �مل�����خ�����در�ت 

وظاهرة �لبطالة ونحوها.
�مل����ن����اه����ج و�مل�����ق�����رر�ت  ت�������ص���م���ن   •
�ل���در�����ص���ي���ة يف خم��ت��ل��ف �مل���ر�ح���ل 
�لأدب��ي��ة  �لأع��م��ال  بع�س  �لدر��صية 
�مل���ت���م���ي���زة �ل����ت����ي ت���و����ص���ح م��اه��ي��ة 
�لإره����������اب وخ����ط����ورت����ه و�أ����ص���ب���اب���ه 
ودو�ع�����ي�����ه وك��ي��ف��ي��ة �ل���ت�������ص���دي ل��ه 

و�لق�صاء عليه.
• توظيف �لأعمال �لأدبية �ملتميزة 
مب��خ��ت��ل��ف �أمن���اط���ه���ا ع���ر خمتلف 
�لو�صائل �لإعالمية �ملعا�صرة لن�صر 
�لتي  �ملن�صودة،  �لإيجابية  �لثقافة 
ميكن من خاللها معرفة �لتعامل 
وما  �لإره��اب  �ل�صحيح مع ظاهرة 
�ل�صلبية  �ل��ظ��و�ه��ر  م��ن  حكمها  يف 

�لأخرى.
�لأدب  دور  ت���ف���ع���ي���ل  �������ص������رورة   •
�لإ�������ص������الم������ي مب���خ���ت���ل���ف ف���ن���ون���ه 
�ل��وح��دة  �مل��ع��ا���ص��رة يف تنمية م��ب��د�أ 
و�ل���وط���ن���ي���ة ب����ن �أب�����ن�����اء �مل��ج��ت��م��ع 
و�حل����ر�����س ع��ل��ى ن��ب��ذ ك���ل دو�ع����ي 
�ل����ف����رق����ة و�أ������ص�����ب�����اب �لخ�����ت�����الف 
و�ل��ع�����ص��ب��ي��ان ون���ح���وه���ا، �ن��ط��الق��ا 
م���ن م�����ص��ل��م��ات �ل���دي���ن �لإ���ص��الم��ي 
وتعاليمه �لتي تدعو �إلى مل �ل�صمل 

ووحدة �ل�صف.

وضع خطط شاملة ومدروسة
يمكن للمعنيين بالفنون األدبية اإلسالمية

من خاللها متابعة مشكالت الشباب المعاصر
ومحاولة حلها في ضوء أحكام الدين اإلسالمي 

الحنيف وتعاليمه



حول الجامعة

أسبوعية جامعة الملك خالد

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

محمد شامي

يف  �ملخت�صن  �أر�ء  �آف�����اق«   « ر���ص��دت 
�ملجال �لهند�صي مل�صروع و�صط مدينة 
�أب��ه��ا �ل���ذي ���ص��رى �ل��ن��ور يف �ل��ف��رتة 
�أه���ايل  �ل��ق��ل��ي��ل��ة �مل��ق��ب��ل��ة، خ��ا���ص��ة �أن 
�ملدينة يرتقبون �إعالن �أمانة منطقة 
ع�صر �لت�صاميم �لنهائية للم�صروع.

و�أ����ص���ارت م�����ص��ادر �إل���ى �أن �أول���ى 
�لأمانة  �تفاق  تكون  رمب��ا  �خل��ط��و�ت 
�لجتماعية  �لتاأمينات  م�صلحة  مع 
لتاأجر  ��صتثماري  عقد  توقيع  على 
�أر�س �لأمانة يف مبناها �لقدمي نحو 
40 ع���ام���ا، ي�����ص��ي��د م���ن خ��الل��ه �أب����ر�ج 

�صكينة.
�لهيئة  رئي�س  ���ص��دد  جهته،  م��ن 
مبنطقة  ل��ل��م��ه��ن��د���ص��ن  �ل�����ص��ع��ودي��ة 
ع�صر �ملهند�س عبد�للطيف �لعاب�صي 
على  عدم طم�س هوية و�صط �ملدينة، 
م��ن��ت��ق��د� يف �ل���وق���ت ذ�ت�����ه ����ص��ت��ب��د�ل 
�مل�����ص��ط��ح��ات �خل�������ص���ر�ء و�لأ����ص���ج���ار 

و�لو�دي و�ل�صاحات بكتل ��صمنتية.
�أو��صط �ملدن  »�إن  �لعاب�صي  وقال 
يف �ل���ع���امل ك��ل��ه ه���ي ق��ل��ب��ه��ا �ل��ن��اب�����س 
و�لتنف�س  لل�صياحة  �لأول  و�ل��د�ع��م 

�حلقيقي ملا يحكيه من تاريخ وتر�ث 
وطبيعة«.

و����ص��ت�����ص��ه��د �ل��ع��ب��ا���ص��ي مب���ا هو 
ع��امل��ي��ة  دول  �أو��������ص������ط  يف  م�����وج�����ود 
�إي��ط��ال��ي��ا وب��ري��ط��ان��ي��ا، كحفاظ  م��ث��ل 
�لأول����ى ح��ت��ى ع��ل��ى م��و�ق��ف م��ن 100 
مئات  جت��اوز  �لثانية  يف  وق�صر  ع��ام، 

�لعقود.
و�أ�صاف »�أحد �لزمالء �أر�صل يل 
�صورة فوتوغر�فية قدمية، ل ي�صدق 
من ي�صاهدها �لتحول �جلذري، فقد 
وو�دي��ا  و�صاحات  خ�صر�ء  جنة  كانت 
يجري، وكاأنك يف لبنان �أف�صل �لدول 

�لعربية �صياحة«.
مدينة  �أب��ه��ا  �أن  �لعاب�صي  و�أك���د 
ي�صلح  فال  جتارية،  ولي�صت  �صياحية 
�أن يكون و�صطها منطقة جتارية، بل 
�صياحية، ولأنها بذلك �صتفقد رونقها 

�خلا�س.
وع���م���ا مي���ك���ن ف��ع��ل��ه يف �ل���وق���ت 
�ل����ر�ه����ن، �أج�����اب »ي���ج���ب �إخ������ر�ج كل 
�لدو�ئر �حلكومية من و�صط �ملدينة 
�إلى �أطر�فها عد� �لإم��ارة، لأن ق�صر 
�حلكم يكون د�ئما يف و�صط كل �ملدن، 
ويجب �حلفاظ على �لبيوت �لقدمية 

�ل�������ص���اح���ات  �مل����ف����ت����اح����ة، وب���ع�������س  يف 
ح��ت��ى حت��ت�����ص��ن ف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان 
�أب���ه���ا وب���اق���ي �ل��ف��ع��ال��ي��ات و�لأن�����ص��ط��ة 
�لأل��و�ن  فر�س  بجانب  و�لحتفالت، 
�أبها  تكون  حتى  �ملباين  على  �لز�هية 

»وردة ز�هية«.
لتطوير  هيئة  ت��ك��وي��ن  و�ق����رتح 
م��دي��ن��ة �أب��ه��ا ك��م��ا يف �ل��ري��ا���س ومكة 
ت�صم  خمت�صن،  وج��ل��ب  و�ل��ط��ائ��ف، 
»�لطائف  وز�د  �أوروب��ي��ن،  مهند�صن 
�صكانيا  بع�صر  ت��ق��ارن  ل  حم��اف��ظ��ة 
�ل�صياحية  ول على �صعيد مقوماتها 
و�لرت�ثية و�لأثرية ويوجد بها هيئة، 
�أبها  يف  تطوير  هيئة  جن��د  ل  بينما 
�لأول��ى  �ل�صياحية  �لوجهة  �أنها  رغ��م 

يف �ململكة«.
�ل��ه��ي��ئ��ة  �أن  �ل���ع���اب�������ص���ي  و�أك���������د 
�ل�����ص��ع��ودي��ة ل��ل��م��ه��ن��د���ص��ن ل��ي�����س لها 
للتعاون  ��صتعد�دهم  مبديا  دور،  �أي 

و�لعمل �إذ� طلب �ل�صت�صارة منهم.

التراث العسيري
�أما وكيل كلية �لهند�صة بجامعة �مللك 
خ��ال��د �ل��دك��ت��ور �إب��ر�ه��ي��م ب��ن �إدري�����س 
�للحاق  على �صرورة  �صدد  فقد  فلقي 

مبا تبقى من هوية وتر�ث و�إرث و�صط 
�إقامته،  �ملزمع  بامل�صروع  �أبها  مدينة 
�لهوية  ع��ل��ى  �ل��ت��ج��اوز  �أن  �إل���ى  لف��ت��ا 
لي�س بحديث عهد،  و�لإرث  و�ل��رت�ث 
�لتاريخية  �لبيوت  �إز�ل���ة  منذ  و�إمن���ا 
يف �ملفتاحة و�ملز�رع �خل�صر�ء و�إن�صاء 

�مل�صرح �ل�صخم مكانها.
�أب��ه��ا  م��دي��ن��ة  و����ص���ط  »�إن  وق�����ال 
ب��و���ص��ع��ه �حل���ايل غ��ر م��ه��ي��اأ لتنفيذ 
�إل حال وجود  �أب��ر�ج �صكنية،  م�صروع 
ت��خ��ط��ي��ط ج���دي���د«، م�����ص��ر� �إل����ى �أن 
�مل�صروع تاأخر منذ عهد �أمر �ملنطقة 
�لأمر  �مللكي  �ل�صمو  �ل�صابق �صاحب 

خالد �لفي�صل.
وط���ال���ب ب�����ص��رورة �أن ي���اأخ���ذ يف 
�حل�������ص���ب���ان ت��خ�����ص��ي�����س ح���ي���ز ك��ب��ر 
للم�صاة، مينع دخول �ل�صيار�ت، جريا 
ق��دمي��ا،  �ملنطقة  �أه����ايل  ع����اد�ت  ع��ل��ى 
بجانب ح�صر وجمع �ملباين �لرت�ثية 
�ل��ذي  �لع�صري  �ل���رت�ث  متثل  �لتي 
�لأف�����ص��ل على  ي��ع��د، بح�صب و���ص��ف��ه، 
ميكن  م��ا  وتنفيذ  �مل��م��ل��ك��ة،  م�صتوى 
وظائفها  و�إع����ادة  و�إح���ي���اوؤه،  ترميمه 
م��ت��اح��ف  �����ص���ت���ح���د�ث  �أو  �ل�����ص��اب��ق��ة، 
و�أ�صو�ق �صعبية ت�صب يف ذ�ت �لجتاه.

ب�����������دوره، خ����ال����ف ع���م���ي���د ك��ل��ي��ة 
�لدكتور  �لأ�صتاذ  باجلامعة  �لهند�صة 
ح�صن �لو�دعي ر�أي �لعاب�صي وفلقي، 
لفتا �إلى �أنه مل يتبق �صيء من معامل 
فر�صة  يتيح  م��ا  �ل��ق��دمي��ة،  �مل��ن��ط��ق��ة 
�إقامة �لأبر�ج �لتي يدر�س تنفيذها يف 
هذه �ملنطقة، �صريطة �إجر�ء در��صات 
ذ�ته  �لوقت  يف  مقرتحا  م�صتفي�صة، 
�ل�صتفادة من �ملتخ�ص�صن يف �لكلية 
وجلانها وكذلك م�صروع تخرج �أجري 

�لعام �ملا�صي عن �أبها �حل�صارية.
وا�شرتط الوادعي �شرورة اإيجاد 
ترفيهية  �لأب��ر�ج ومر�فق  مرتو بن 
وت�����ص��وي��ق��ي��ة، ب��ج��ان��ب �مل��ح��اف��ظ��ة على 
م���ا ت��ب��ق��ى م���ن �ل�������رت�ث، و�له���ت���م���ام 
بالنباتات و�لطبيعة، و�إيجاد م�صار�ت 

�صهلة ومو�قف.

مشكلة نزع الملكيات
�مللكيات  ن��زع  �أن  بالذكر  يجدر  ومم��ا 
يف و�صط مدينة �أبها، �صبب م�صكالت 
مل حتل بعد، ب�صبب �عرت��س مالك 
�لأر��صي على �لأ�صعار �ملتدنية ل�صعر 
�مل�صكلة  �للجنة  �ملرت، وهو ما حتاول 

حله يف �لفرتة �لقليلة �ملقبلة.

»آفاق« تستعرض مشروع وسط أبها

عقد استثماري لتشييد أبراج سكنية..
ومالحظات هندسية!

العابسي:
ال تستبدلوا 
المسطحات 

الخضراء واألشجار 
بكتل إسمنتية

الفلقي:
وسط مدينة أبها 

غير مهيأ لبناء 
أبراج سكنية

الوادعي:
ربط األبراج 
والمرافق 
الترفيهية

بـ »مترو« ضروري
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ثقافة

اعتبر أن الشوكاني من أعظم فقهاء الجزيرة العربية 
د. الجرعي: وقتنا الحاضر يشهد قلة في العلماء الموسوعيين

أحمد العياف

باجلامعة،  �لعليا  �لدر��صات  �أ�صتاذ  �صكا 
ع�����ص��و �مل��ج��ل�����س �ل��ع��ل��م��ي، ن��ائ��ب رئي�س 
�لطبية  للدر��صات  �ل�صعودية  �جلمعية 
بن  �لرحمن  عبد  �ل��دك��ت��ور  و�لفقهية، 
�أحمد �جلرعي، قلة �لعلماء �ملو�صوعين 
�ل��وق��ت �حل��ا���ص��ر ووج���ود �ختالفات  يف 
ب��ي��ن��ه��م وب�����ن �مل���ت���ق���دم���ن، ب�����ص��ب��ب م��ا 
�ل��ع�����ص��ر �حل���ا����ص���ر ه��و  �أن  �إل������ى  ع������ز�ه 
�ملو�صوعية  �أن  مبينا  �لتخ�ص�س،  ع�صر 
و�خل���������روج ع����ن �ل��ت��خ�����ص�����س ي��ف��ي��د�ن 
�لإح��اط��ة و�خل���روج ب��روؤي��ة م��ت��و�زن��ة يف 
و��صت�صهد  �لعلمية.  �مل�صائل  م��ن  كثر 
يف  مو�صوعة  ب�صفته  ح��زم  �ب��ن  بالعامل 

�لعلوم �ملختلفة. 
وذكر �أن من �أعظم علماء �جلزيرة 

�لعربية عامل �ليمن �لكبر »حممد بن 
�ل�صوكاين« وهو عامل يف �حلديث  علي 
و�لفقه و�للغة و�لتاريخ، كما حتدث عن 
�لعمر�ين  �ل�صيخ  �لكبر  �ليمن  ع��امل 

�ملولود عام 1340.
وقال »هو من بقية �لعلماء �لكبار، 
تخرج على يده �ألوف من �لعلماء، وعدد 
زيارته مع بع�س  بع�س مو�قفه ومنها: 
�لعلماء �إلى �ير�ن، وما حدث من مو�قف 
طريفة يف تلك �ل��زي��ارة«، و�أ���ص��ار �إل��ى �أن 
هذ� �لعامل  لز�ل حيا يرزق. وعاب على 

�ليمنين عدم كتابة �صر �لعلماء.
ج�����اء ذل�����ك خ�����الل م�������ص���ام���رة ع��ن 
»�أ����ص���م���ار �ل��ف��ق��ه��اء« ����ص��ت�����ص��اف��ه��ا ن���ادي 
�ل��ن��ادي  رئ��ي�����س  ��صتهلها  �لأدب�����ي،  �أب��ه��ا 
�لدكتور �أحمد �آل مريع بكلمة ترحيبية  
و�أد�ر  �لأم�����ص��ي��ة،  و���ص��ي��وف  ب��احل�����ص��ور 

�ل���ن���ادي  �إد�رة  جم��ل�����س  ع�����ص��و  �حل�����و�ر 
�لذي  �لأمل��ع��ي،  �إبر�هيم م�صو�ح  �لأدب��ي 
قال« م�صامرتنا هي حديٌث عن جمال�س 
يختلط  �ل��ت��ي  وم�����ص��ام��ر�ت��ه��م،  �لفقهاء 

فيها �لفقه بالأدب و�جلد بالهزل«.
 و�أ�����ص����اف« م��ن��ح �ل��ف��ق��ه �أك���ره���م 
م�������ص���اح���ة و�����ص���ع���ة م����ن �حل�����ي�����اة، ح��ن 
ع��ل��م��و� �حل����د �ل��ف��ا���ص��ل ب���ن �مل�����ص��م��وح 
و�مل��م��ن��وع، ففي ح��ن ل ن��رى م��ن �أك��ر 
فاإن  �جل��اد،  �لوجه  �إل  �ل�صريعة  علماء 
مبالمح  تزخر  و�ل�صر  �ل��رت�ج��م  كتب 
و�لنباهة وخفة  �لأدب  لهم، من  �أخ��رى 
كتبا  �أيدينا  بن  جند  �إننا  حتى  �لظل، 
�ل��ف��ق��ه��اء«  �أدب���ه���م، م���ن م��ث��ل »�أدب  ع���ن 
لعلي  �لفقهاء«  »غزل  و  كنون،  لعبد�هلل 
�لفقهاء  ب��غ��زل  »�لإمل�����ام  و  �ل��ط��ن��ط��اوي، 

�لأعالم« لغازي �لق�صيبي«.

و�أ�����ص����ار �جل���رع���ي �إل�����ى �أن�����ه ق�صد 
م����ن خ�����الل �خ����ت����ي����اره ل���ل���ع���ن���و�ن »م���ن 
���ص��م��ر �ل��ف��ق��ه��اء« �حل��دي��ث �ل����ذي ك��ان��و� 
ي��ت��ح��دث��ون ب���ه يف جم��ال�����ص��ه��م، وق����ال« 
كتب �للغة حدثتنا �أن �ل�صمر يف �لأ�صل 
�صوء �لقمر، ووقته بعد �صالة �لع�صاء، 
�أ�صمار  »من  عنو�ن  �ختار  �لنادي  ولكن 
�ل��ف��ق��ه��اء« وه���ي �لأح����ادي����ث، ول ب��اأ���س 
�أح��ادي��ث و�إن ك��ان��ت قد  ب��الأ���ص��م��ار فهي 
وردت يف بع�س �لكتب ق�صيمة لالأباطيل 

و�لأحاديث �لتي ل فائدة منها.
 و�أرج���������ع ����ص���ب���ب �خ����ت����ي����اره ل��ه��ذ� 
�ملو�صوع �إلى قر�ء�ته �لقدمية يف تر�جم 
�ل��ف��ق��ه��اء م��ن��ذ �ت�����ص��ال ح��ب��ال��ه ب��ح��ب��ال 
�لقر�ء�ت  �أنه خالل تلك  �لفقه«، مبينا 
�لأح��ادي��ث و�مل��و�ق��ف  ك��ان يلحظ بع�س 
�ملت�صمنة لفو�ئد علمية؛ ولكنها تعك�س 
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جانباً �آخر من �صخ�صيات �أولئك �لأئمة، 
مع  متاما  متو�فقة  ج��اءت  �أنها  م��وؤك��د� 
�لتي  �لكتب  يف  �أح��ك��ام  م��ن  �صطروه  م��ا 
�ألفوها، ثم �صرد بع�صا من تلك �ملو�قف 
�لتي تك�صف عن جو�نب من �صخ�صيات 
�لإع�����الم، و�ع��ت��ر �أن��ه��ا حت��م��ل ج��و�ن��ب 
مكونهم  على  ت��دل��ل  وثقافية  معرفية 

�ملعريف و�لثقايف ب�صكل عام. 
و�أك��������د ع���ل���ى ����ص���م���اح���ة و�أري���ح���ي���ة 
�لأدب، مما ي�صكل  �لفقهاء جتاه  �أولئك 
عند  مرئية  غر  لهم  منهجية  مالمح 
علماء �ليوم، وقال« �إنها ت�صيئ �ل�صوؤ�ل 
�لإب����د�ع،  �مل��ط��روح دوم���ا ح���ول م�صاحة 
وم�����ص��اح��ة �مل���ب���دع و�مل���ث���ق���ف و�لأدي�������ب، 
و�ت�����ص��اع وك���ر ت��ل��ك �مل�����ص��اح��ة يف ح��دود 
�ل��ف��ق��ه��اء مبو�قفهم  �أول���ئ���ك  �أط����ره  م��ا 

وعطائهم �لثقايف و�لفكري«.

وخل�س �إلى �إدر�ك �حللقة �ملفقودة 
�لثقافة  �ملعزول عن حركة  �لفقيه  بن 
و�مل���ث���ق���ف �ل������ذي ل ي���ب���ايل ب��ق��ط��ع��ي��ات 
تلك  تتال�صى  تكاد   « �أن��ه  مبينا  �ل�صرع، 
�لروؤية و�مل�صامر�ت �لتي تك�صف جو�نب 
يف  جمال�صهم،  بها  وُتعمر  حياتهم  من 

كثٍر من جمال�س �لعلم ودرو�صه«.
عبد�لرحمن  �ل��دك��ت��ور  �أن  ي��ذك��ر 
بالن�صر  ي�����ص��ارك  �جل���رع���ي  �أح���م���د  ب���ن 
و�ل����ت����األ����ي����ف، و�ل�������درو��������س �ل��ف��ق��ه��ي��ة، 
و�ل��ن��دو�ت �لفكرية و�لأدب��ي��ة يف و�صائل 
�لإع������الم �مل��خ��ت��ل��ف��ة، وم����ن �إ����ص���د�ر�ت���ه 
»�أح����ك����ام �جل������و�ر، �أح���ك���ام �ل��ب��ح��ر، من 
�لد�عية، كلمات منهجية يف طلب  فقه 
�ل��ع��ل��م، �ل���ف���ت���اوى �ل��ط��ب��ي��ة �مل��ع��ا���ص��رة، 
�ملعا�صرة،  �لطبية  �لق�صايا  مو�صوعة 

من �لف�صيح �لأملعي«.

سنغافورة تحتضن معرضا يحكي تاريخ المملكة بالمعلومات والصور
�ل�صريفن  �حلرمن  خ��ادم  �صفر  �فتتح 
ب�����ص��ن��غ��اف��ورة م��ن�����ص��ور ب����ن ع��ط��ي��ة �هلل 
�مل����زم����وم����ي ب���ح�������ص���ور ع�������ص���و �ل����رمل����ان 
�إب��ر�ه��ي��م،  في�صل  �ل�����ص��ن��غ��اف��وري حم��م��د 
�إد�رة  ع��ل��ى  �ل���ع���ام  �مل�������ص���رف  و�مل�����ص��ت�����ص��ار 
�لعايل  �لتعليم  �لدويل يف وز�رة  �لتعاون 
�لدكتور �صامل بن حممد �ملالك وعدد من 

و�لدبلوما�صين  �حلكومين  �مل�صوؤولن 
و�مل��ث��ق��ف��ن ون��خ��ب��ة م���ن رج����ال �لأع���م���ال 
�لعربية  �ململكة  معر�س  �صنغافورة،  يف 
م�صتقبل«  ح�صارة..  »تاريخ..  �ل�صعودية 

ب�صنغافورة.
وي��ح��ك��ي �مل���ع���ر����س ت���اري���خ �مل��م��ل��ك��ة 
وتطورها موثقا باملعلومات و�ل�صور، كما 

و�لتطور  �لتنمية  مظاهر  لأب��رز  يتطرق 
خ��ادم  ب��ق��ي��ادة  �ل�����ص��ع��ودي��ة  تعاي�صها  �ل��ت��ي 
بن  ع��ب��د�هلل  �مل��ل��ك  �ل�صريفن  �حل��رم��ن 
عهده  ويل  و�صمو  �صعود  �آل  عبد�لعزيز 
�لأم�����ن ���ص��اح��ب �ل�����ص��م��و �مل��ل��ك��ي �لأم���ر 
و�صمو  �صعود  �آل  �لعزيز  عبد  بن  �صلمان 
لرئي�س  �ل��ث��اين  �لنائب  �لعهد  ويل  ويل 

�مللكي  �ل�صمو  ���ص��اح��ب  �ل�����وزر�ء  جمل�س 
 �� �صعود  �آل  بن عبد�لعزيز  �لأم��ر مقرن 

حفظهم �هلل �� . 
تعريف  �إل��ى  �مل�صاركة  ه��ذه  وهدفت 
وح�صارة  بتاريخ  �ل�صنغافوري  �ملجتمع 
�لعلمية  و�ل��ن��ه�����ص��ة  �ل�����ص��ع��ودي  �ل�����ص��ع��ب 
دور  �إب����ر�ز  �إل���ى  ب��الإ���ص��اف��ة  و�لتعليمية، 

�مل��م��ل��ك��ة �حل�������ص���اري و�لإن���������ص����اين ع��ل��ى 
�مل�صتوى �لعاملي.

قدرها800  م�صاحة  �ملعر�س  و�صغل 
مرت مربع، وخيمة مت ن�صبها لحت�صان 
ع����دد م���ن �ل���ف���ع���ال���ي���ات. و����ص���م �مل��ع��ر���س 
�ململكة  ت��اري��خ  بينها  م��ن  �أج��ن��ح��ة  �أي�����ص��ا 
وك�صوة  �ل�صريفن  �حلرمن  وجم�صمات 
�ل��ك��������ع��ب��ة وم����ا ت���ق���وم ب���ه �ل�����ص��ع��ودي��ة من 
خدمة له��ما، �إ�صافة �إلى بع�س �لأجنحة 
�لأخرى �لتي �هتمت باجلو�نب �لثقافية 
جانب  �إلى  �ل�صعودي،  لل�صعب  و�لرت�ثية 
ق�����ص��م خ��ا���س ب��ال��ت�����ص��وي��ر �ل��ف��وت��وغ��ر�يف 
و�ل���ف���ن �ل��ت�����ص��ك��ي��ل��ي، وق�����ص��م �آخ����ر خ��ا���س 

باللغة �لعربية. 
للطفل  ق�صما  �مل��ع��ر���س  وخ�����ص�����س 
�ح��ت��وى ع��ل��ى م��ر���ص��م وب��ع�����س �لق�ص�س 
�مل��رتج��م��ة ب��ال��ل��غ��ة �لإجن��ل��ي��زي��ة و�ل��ل��غ��ة 
�ل�����ص��ي��ن��ي��ة، ك��م��ا �ح���ت���وت �مل�����ص��ارك��ة على 
�مل�صتقبلية  باملدن  للتعريف  خا�س  ق�صم 
و�لتعليمية  �لعلمية  و�لنه�صة  باململكة 
و�حل�������ص���اري���ة �ل���ت���ي ت�����ص��ه��ده��ا �مل��م��ل��ك��ة 
بن  و�لقت�صادية  �لتاريخية  و�لعالقات 

�ململكة و�صنغافورة.
�ل���ك���رمي  �مل�������ص���ح���ف  ت����ق����دمي  ومت 
ب��ال��ع��دي��د م���ن �ل���رتج���م���ات �إل�����ى ج��ان��ب 

وعن  �ل�صريفن  �حل��رم��ن  ع��ن  موؤلفات 
ك�����ص��وة �ل��ك��ع��ب��ة �مل�����ص��رف��ة ب��ل��غ��ات خمتلفة 

للزو�ر.
و�أو�صح �مل�صت�صار �مل�صرف �لعام على 
�لدكتور  �ل��دويل  للتعاون  �لعامة  �لإد�رة 
�صامل بن حممد �ملالك �أن �مل�صاركة عززت 
�لعالقات �لثقافية و�لعلمية و�حل�صارية 

بن �ململكة و�صنغافورة.
م���ن ج��ان��ب��ه، ���ص��ك��ر �مل��ل��ح��ق �ل��ث��ق��ايف 
بامللحقية �لثقافية �ل�صعودية ب�صنغافورة 
وز�رة  موؤمنة،  حممد  بن  �أمي��ن  �لدكتور 
�ملعايل  �لعايل ممثلة يف �صاحب  �لتعليم 
وزي����ر �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���ع���ايل ون��ائ��ب��ه وجميع 
�لدويل  للتعاون  �لعامة  �لإد�رة  من�صوبي 
بهما  �لتي حظيت  و�مل�صاندة  �لدعم  على 
لهذه  �ل���ص��ت��ع��د�د  ف���رتة  طيلة  �مللحقية 

�مل�صاركة. 
دول�����ة  �أول  �مل���م���ل���ك���ة  �أن  ي�����ذك�����ر 
�لوطنية  �صنغافورة  مكتبة  ت�صت�صيفها 
�ملعر�س  و�أق��ي��م  �لفعالية،  ه��ذه  لإق��ام��ة 
ب���دع���وة م���ن ه��ي��ئ��ة م��ك��ت��ب��ة ���ص��ن��غ��اف��ورة 
ت�صرف  حكومية  هيئة  وه���ي  �ل��وط��ن��ي��ة، 
ع���ل���ى ج���م���ي���ع �مل���ك���ت���ب���ات �مل������وج������ودة يف 
���ص��ن��غ��اف��ورة وي���زوره���ا ي��وم��ي��ا م��ا ي��ق��ارب 

خم�صة �آلف ز�ئر.



إعالن

أسرتك بانتظارك

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

هل حقا ال تبالي؟!
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الصحافة مهنة الموت
في الشرق األوسط

�أن  �ل�صحفين  حماية  جلنة  ذك���رت 
�ل��ذي��ن  �ل�صحفين  ع��ل��ى  �ل��ه��ج��م��ات 
�ل�صرق  �لأزم��ات يف  يقومون بتغطية 
�لأو�������ص������ط ب���ل���غ���ت م�������ص���ت���وي���ات غ��ر 
م�����ص��ب��وق��ة، د�ع��ي��ة �جل��م��ع��ي��ة �ل��ع��ام��ة 
ت��ن��اول م�صاألة  �إل���ى  �مل��ت��ح��دة  ل��الأم��م 
حرية �ل�صحافة خالل �جتماعاتها. 

للجنة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  وق���ال 
�صيمون،  ج��وي��ل  �ل�صحفين  حماية 
عمليات  ي��و�ج��ه��ون  »�ل�صحفين  �إن 
ما  �صوريا مع ظهور  خطف وقتل يف 
�لإ���ص��الم��ي��ة  �ل��دول��ة  بتنظيم  ي��ع��رف 
كتهديد كبر يف �ملنطقة، بينما ظلت 
بال�صجن  م��ق��ي��دة  �ل�����ص��ح��اف��ة  ح��ري��ة 
يف م�����ص��ر و�إي�����������ر�ن«. وج�������اءت ه���ذه 
ل�صيمون  كلمة  �صمن  �لت�صريحات 

�أمام ر�بطة مر��صلي �لأمم �ملتحدة.
وك�����ص��ف �أن���ه يف ���ص��وري��ا وح��ده��ا، 
�أك��ر من 70 �صحفيا و�ختطف  قتل 
80 م��ن��ذ ب���د�ي���ة �لإن���ت���ف���ا����ص���ة، �ل��ت��ي 

حتولت �إلى حرب �أهلية، عام 2011.

»�أزم������ة  �أن  ���ص��ي��م��ون  و�أ������ص�����اف 
�لإع������الم يف �ل�����ص��رق �لأو�����ص����ط غر 
م��ط��ال��ب��ا �جلمعية  ح��ق��ا«،  م�����ص��ب��وق��ة 
�ل���ع���ام���ة ل���الأم���م �مل���ت���ح���دة مب��ع��اجل��ة 
لل�صحفين،  ���ص��وء�  �لأك����ر  �ل��و���ص��ع 

ود�عيا �إلى حماية عاملية لل�صحافة.
بعد  �لت�صريحات  تلك  وج���اءت 
م���ق���ت���ل �ل�����ص��ح��ف��ي��ن �لأم���رك���ي���ن 
���ص��ت��ي��ف��ن ���ص��وت��ل��وف وج��ي��م�����س ف��ويل 
�ل�صهر �ملا�صي على يد تنظيم د�ع�س، 
تغطيتهما  �أث���ن���اء  �خ��ت��ط��اف��ه��م��ا  ب��ع��د 

للحرب يف �صوريا.
هذ� يف �لوقت �لذي �أ�صدرت فيه 
�لإع��الم  حرية  ع��ن  �ملد�فعن  �صبكة 
»���ص��ن��د« تقريرها  �ل��ع��رب��ي  �ل��ع��امل  يف 
�أغ�صط�س  �صهر  �لثامن عن  �ل�صهري 
�لتي  و�لع��ت��د�ء�ت  �لنتهاكات  ح��ول 
ت��ع��ر���س ل��ه��ا �ل�����ص��ح��ف��ي��ون يف ع��دد 
�أث��ن��اء قيامهم  م��ن �ل����دول �ل��ع��رب��ي��ة 

بو�جبهم �ملهني.
�ل�����ص��ب��ك��ة، 91 و�ق��ع��ة  ور�����ص����دت 

�نتهاك تت�صمن نحو 207 من �أ�صكال 
تختلف  �ل���ت���ي  �لن���ت���ه���اك���ات  و�أن��������و�ع 
�أمن����اط����ه����ا و�جت���اه���ات���ه���ا ب����ن دول����ة 
و�أخ��������رى، وق���ع���ت يف ح���ق ن��ح��و 131 
�إعالميا و�إعالمية ونحو 16 موؤ�ص�صة 

�إعالمية وموقعن �إلكرتونين.
تقريرها عن  »�صند« يف  وع��رت 
�أ���ص��ف��ه��ا �ل�����ص��دي��د مل��ق��ت��ل 12���ص��ح��ف��ي��ا 
�صبعة ق�صو� نحبهم  حمرتفا، منهم 
ب���ن���ر�ن �لح���ت���الل �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي يف 
فل�صطن �ملحتلة، فيما توزع �لباقون 
و�ليمن،  وليبيا  و�صوريا  �لعر�ق  بن 
�إل���ى مقتل ن��ا���ص��ط �إع��الم��ي  �إ���ص��اف��ة 

�صوري. 
وك���������ررت دع����وت����ه����ا �إل��������ى ك���اف���ة 
�ملوؤ�ص�صات �ملد�فعة عن حرية �لإعالم 
وح��ق��وق �لإن�����ص��ان ل��ب��ذل �مل��زي��د من 
�جلهود لتوفر �حلماية لل�صحفين، 
و�ل��ن��ز�ع  �ل�����ص��ر�ع  مناطق  يف  خا�صة 

�مل�صلح.
و�����ص����رد ت���ق���ري���ر �ل�����ص��ب��ك��ة �ل��ت��ي 

ي����دي����ره����ا م����رك����ز ح���م���اي���ة وح���ري���ة 
�ل���������ص����ح����ف����ي����ن، وي�����ر������ص�����د �أب���������رز 
�ل�صحافة  ح��ري��ة  ع��ل��ى  �لع���ت���د�ء�ت 
يف �ل���ع���امل �ل���ع���رب���ي، �رت���ف���اع���ا ب��ع��دد 
�لنتهاكات �جل�صيمة يف حق كل من 
�لإعالمية،  و�ملوؤ�ص�صات  �ل�صحفين 
�لتقرير 12 حالة قتل عمد  �إذ ر�صد 
و30 حالة م�صايقة و27 حالة �عتقال 
�أم��ن��ي  ����ص��ت��دع��اء  ح��ال��ة  و14  تع�صفي 
و14 حالة �عتد�ء ج�صدي و10 حالت 
تهديد بالقتل وت�صع حالت �ختطاف 

و�ختفاء ق�صري.
�مل�صايقة 15% من  ن�صبة  وبلغت 
�أغ�صط�س  خالل  �لنتهاكات  جمموع 
�ملا�صي، وحل ثانيا �لعتقال �لتع�صفي 
�لأمني  �ل�صتدعاء  �أم��ا   ،%13 بن�صبة 
و�لع���ت���د�ء �جل�����ص��دي و�خل�����ص��ائ��ر يف 
�ملمتلكات فبلغت 6.8%، و�لقتل �لعمد 
لهذ�  �لنتهاكات  جمموع  من   ،%5.8

�ل�صهر.
ع���ل���ى ���ص��ع��ي��د ذي ����ص���ل���ة، ذك���ر 

األحساء« 
تحتضن 
ملتقي 
اإلعالم 

اإللكتروني
تنظم �صحيفة »�لح�صاء �أون 
لين« يف جامعة �مللك في�صل 
ب��ال�����ص��ر�ك��ة �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لإلكرتوين  �لن�صر  �إد�رة  مع 
ب������وز�رة �ل��ث��ق��اف��ة و�لإع������الم، 
ووك���ال���ة �لأن���ب���اء �ل�����ص��ع��ودي��ة 
»و��������س«، و�أم���ان���ة �لأح�����ص��اء، 
يومي 21 و 22 �أكتوبر �ملقبل، 
ملتقى، يحمل عنو�ن »ملتقي 
�لإع������������الم �لإل��������ك��������رتوين.. 
حتت  و�لتطلعات«  �لتحديات 
رع����اي����ة حم���اف���ظ �لأح�������ص���اء 
�صمو �لأم��ر ب��در بن حممد 
بن جلوي �آل �صعود. وي�صرف 
كبار  م��ن  نخبه  �مللتقي  على 
�مل�������ص���وؤول���ن و�لإع���الم���ي���ن 
و�مل�������ه�������ت�������م�������ن ب����ال����ن���������ص����ر 

�لإلكرتوين.
�لعلمية  �للجنة  ودع���ت 
�لإل��ك��رتوين  �لإع���الم  مللتقي 
�ل��ر�غ��ب��ن يف �مل�����ص��ارك��ة �إل���ى 
�أور�ق  ب���ت���ق���دمي  �مل�������ص���ارع���ة 
�ل��ب��ح��وث، و�أ�����ص����ارت �إل����ى �أن 
�لأب��ح��اث  لت�صلم  موعد  �آخ��ر 
�أكتوبر  من  ع�صر  �ل�ثاين  هو 
�للجنة  و����ص��رتط��ت  �مل��ق��ب��ل، 
ت��ك��ون  �أن  �مل���ت���ق���دم���ن  ع���ل���ي 
و�ل���ب���ح���وث  �ل���ع���م���ل  �أور�ق 
�أحد حماور  �خلا�صة بهم يف 
�مللتقي، و�أن تت�صف �أعمالهم 
ت�����ص��ت��ويف  و�أن  ب����الأ�����ص����ال����ة، 
ق�����و�ع�����د �ل����ب����ح����ث �ل���ع���ل���م���ي 
�مل��ت��ع��ارف ع��ل��ي��ه��ا، و�لل���ت���ز�م 
للباحثن  �ملهنية  ب��الأخ��الق 
و�أن  �ل���ع���ل���م���ي���ة،  و�لأم������ان������ة 
�أو  �ل��ب��ح��ث  ملخ�س  ي�صتمل 
ورق���ه �ل��ع��م��ل ع��ل��ي �ل��ع��ن��و�ن، 
و�أه��م  و�مل�صكلة،  و�لأه�����د�ف، 
�ل��ن��ت��ائ��ج �ل���ت���ي مت �ل��ت��و���ص��ل 
�ل����ي����ه����ا، وت���ع���ب���ئ���ة �����ص���ت���م���ارة 
ملخ�صات �أور�ق �لعمل، حيث 
ما  تفا�صيل  �لباحث  يو�صح 
�أو  �ل���در�����ص���ة  ت��ل��ك  تت�صمنه 

�لورقة �أو �لبحث.
وي����������ه����������دف �مل�����ل�����ت�����ق�����ي 
�لإع���الم  و�ق���ع  علي  للتعرف 
�مل���م���ل���ك���ة  يف  �لإل��������ك��������رتوين 
ومعرفه  �ل�صعودية،  �لعربية 
�لتي  و�ل�صعوبات  �لتحديات 
ت��و�ج��ه��ه، وحت��دي��د �جلو�نب 
ت��ع��زي��ز  ل�����ه يف  �لإي����ج����اب����ي����ة 
وت�صجيع  �لوطني،  �لنتماء 
و�مل��ه��ت��م��ن علي  �ل��ب��اح��ث��ن 
و�لبحوث  �ل��در����ص��ات  �إع����د�د 
�لإع��������������الم  يف  �ل�����ع�����ل�����م�����ي�����ة 

�للكرتوين.
وي���������ص����ت����ه����دف �مل���ل���ت���ق���ي 
�لإع�������الم�������ي�������ن و�ل�����ك�����ت�����اب 
و�مل������ه������ت������م������ن ب���������الإع���������الم 
�لإل���������ك���������رتوين، و�أ������ص�����ات�����ذة 
�جل����ام����ع����ات، و�ل���ع���ام���ل���ن يف 
و�لباحثن  �لإع����الم،  م��ي��د�ن 
�لإع���������������������الم  جم�����������������ال  يف 

�لإلكرتوين.

�لحت�������اد �ل�������دويل ل��ل�����ص��ح��ف��ي��ن �أن 
قو�ت �لحتالل �لإ�صر�ئيلي �نتهجت 
��صتهد�ف  يف  مق�صودة  ��صرت�تيجية 
و�ل�صحفين  �لإع��الم��ي��ة  �ملوؤ�ص�صات 

خالل حربها على غزة.
وق����ال رئ��ي�����س �لحت�����اد �ل����دويل 
ل��ل�����ص��ح��ف��ي��ن ج��ي��م ب��وم��ل��ح��ة »ل��ق��د 
ت���وق���ف �جل���ي�������س �لإ����ص���ر�ئ���ي���ل���ي ع��ن 
�ل�صحفين  خلفه  تاركا  غ��زة  ق�صف 
وع��ائ��الت��ه��م، وج��م��ي��ع ���ص��ك��ان غ���زة يف 

حالة �صدمة«. 
و�أ�����ص����ف����ر ه������ذ� ع�����ن م���ق���ت���ل 17 
�صحفيا، وجرح 19 �آخرين، بالإ�صافة 
بيوتهم،  فقدو�  �لذين  �لع�صر�ت  �إلى 
م���دم���رة.  �إع���الم���ي���ة  م��وؤ���ص�����ص��ة  و11 
فظيعة  ج���ر�ئ���م  ه����ذه  �أن  و�أ�����ص����اف 
�إل��ى �أب��ع��د �حل���دود، وه��ن��اك دلئ��ل ل 
مي��ك��ن دح�����ص��ه��ا ت��ث��ب��ت �أن �حل��ك��وم��ة 
��صرت�تيجية  �نتهجت  �لإ�صر�ئيلية 
م��ق�����ص��ودة يف ����ص��ت��ه��د�ف �مل��وؤ���ص�����ص��ات 

�لإعالمية و�ل�صحفين.



تقنية

ريتويت

يقدم  وب��ال��ون  ل�صقة  طبية  عد�صات  �إل��ى  قائد،  دون  من  �صيارة  من 
خدمات �لنرتنت �ملجاين.. و�حلديث هنا عن »قوقل« �لتي ��صتحوذت 
موؤخر� على �صركة Lift Labs لتعلن بعد ذلك عن م�صروعها �جلديد 
نعم  ط��ع��ام.  ملعقة  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي   Lift ware عليه  �أطلقت  �ل���ذي 

ملعقة طعام ولكنها لكبار �ل�صن و�مل�صابن مبر�س �لرعا�س.
�حلل  لتكون  �له��ت��ز�ز،  ومقاومة  بالثبات  �مللعقة  ه��ذه  وتتميز 

�لأن�صب ملن يعانون من هذ� �ملر�س، عافانا �هلل و�إياكم.
يف بادئ �لأمر مل �أر يف �ملو�صوع ف�صول كبر� للبحث و�لتق�صي 
ملعقة  جمرد  فهي  �ملطبخ،  درج  �لرئي�صي  مقرها  �صيكون  ملعقة  عن 
ل اأكرث، لكن بعد ترو وقفت على اأهداف الأخطبوط قوقل من هذه 

�مللعقة، فهو يبحث يف كل مكان عن �جلديد ولن يتوقف.
مل��ر���س  ي��ق��ف ع��ن��د م��ل��ع��ق��ة  ل���ن  �أن تخطيطه  �لأك���ي���د  و�جل���دي���د 
�لرعا�س وكبار �ل�صن، بل �صيعقبها �صناعة عائلة ذكية متكاملة تبد�أ 
من �ل�صحن وتنتهي باملنديل لن�صل يف نهاية �ملطاف ملطبخ ذكي رمبا 

يخر �أ�صحابه باأن بطونهم �صبعت قبل �أن متتلئ!.
�أن �صمعو� مبلعقة »قوقل« فهي  مل يبد كثرون �ندها�صهم بعد 
يف نهاية �لأمر �أد�ة �صغرة ُعرف �لهدف من مغز�ها، لكن يف �ملقابل 
�أ�صئلة توؤكد هو�صهم  �آخرين بدوؤو� يف طرح  ز�د حب �ل�صتطالع عند 
بامللعقة يف تاأكيد جديد على �أن هذه �لفئة ما تز�ل تكتفي باأن تكون 

حقل جتارب لكل جديد يوؤكل �أو يلب�س �أو ي�صرب ملجرد �أنه جديد!
وبالطبع هذه هي �لبيئة �ملنا�صبة و�لأر�س �خل�صبة �لتي يبحث 
عنها هذ� �ل� »قوقل« �لدب �ل�صره �جل�صع �لذي ل يكف عن �ل�صتحو�ذ 
ي��وم من  ل   تكر يف  �أجنحتها حتى  �ل�صغرة وق�س  �ل�صركات  على 

�لأيام وتزيحه من عر�صه.
متى ينتف�س �لآخرون لإجبار »قوقل« على �لرتجل وترك �ملجال 
�صيفيدنا،  ق��وي  مناف�س جديد  ف��اإن ظهور  �لأح���و�ل  كل  لغره، ففي 
حيث �صيكون �لقادم �أمام حتدي تقدمي �جلديد، فيما �صيعمل »قوقل« 
على تقدمي ما ينفعنا، ل ما ميالأ جيوب �مل�صهمن يف �لبور�صة ويزيد 

من ر�أ�س ماله �لذي لو وزع على قارة �إفريقيا مثال لكفاها.
�أقول ذلك و�أنا �أقف �صمن �صفوف �لنتظار على �أطر�ف �أ�صابعي 
�حل�صن  �صيدة  لظهور  ترقبا  �أع��ل��ى،  و�أح��ي��ان��ا  وي�����ص��ار�  ميينا  �أل��ت��ف��ت 

و�جلمال»قوقل« ملعقة »قوقل« وما بعدها. 

حسناء قوقل..
ملعقة

حسن أحمد العواجي

آيفون تطلق الجيل السادس بشاشتين ومزايا مختلفة

�أع��ل��ن��ت ���ص��رك��ة �آب����ل �لأ����ص���ب���وع قبل 
�ملا�صي وخالل موؤمترها �ل�صنوي يف 
عن  كاليفورنيا،  بولية  كوبرتينو 
ه��ات��ف��ن ج��دي��دي��ن م��ن ف��ئ��ة �جليل 
 iPhone 6 و   iPhone 6 �ل�صاد�س 

.Plus
وياأتي �لهاتفان �جلديد�ن هذه 
4.7 و  �مل��رة ب�صا�صتن ذو�ت��ي قيا�س  
�صحة  يوؤكد  مما  �لتو�يل،  على   5.5
�ل��ت��ك��ه��ن��ات �مل���ت���د�ول���ة م���وؤخ���ر� عر 
�صفحات �لنرتنت عن عزم �ل�صركة 
�إط���������الق ه����ات����ف ج����دي����د م�����ن ف��ئ��ة 

�لفابلت ملناف�صة �ل�صركات �لأخرى.
ويتميز هاتف iPhone 6 بدقة 

سماعة جديدة بميزات مختلفة
Parrot من

بعد �لنبتة �لذكية و�لطائرة من دون طيار، 
�مل�صمم  م��ع  وب��ت��ع��اون   Parrot �صركة  ع���اد  
ل��ل��و�ج��ه��ة   Philippe Starck �ل��ف��رن�����ص��ي 

بت�صميم �صماعة ل �صلكية للر�أ�س.
وت���ع���د ���ص��م��اع��ة �ل�����ر�أ������س �ل��ال���ص��ل��ك��ي��ة 
لهذه  �لب��ت��ك��ار�ت �جلميلة  و�ح��دة من   Zik
�جلميل،  ت�صميمها  �إل��ى  فاإ�صافة  �ل�صركة، 
فاإنها تتمتع بتقنيات عدة كتقنية �لبلوتوث 
�للم�س تقنية  ت��دع��م  ك��م��ا   ،NFC وت��ق��ن��ي��ة 
وتتمتع �ل�صوتية،  بامللفات  للتحكم  �ملتعدد   
�أز�ل �مل�صتخدم �ل�صماعة،  �إلى 90% ونظام تعقب �لر�أ�س يف حال  بعازل �صوتي ي�صل 
د�خلية  مايكروفونات  خم�صة  على  وحت��ت��وي  �ملو�صيقي،  �مللف  ب��اإي��ق��اف  تقوم  حيث 
 800 وبطارية  بال�صماعة  للتحكم  و�لأندرويد   iOS نظامي  على  وتطبيق  وخارجية 

ملي �أمبر.
و�صتتو�فر Zik ب�صعر 400 دولر �أمركي وبعدة �ألو�ن منها �لأ�صود و�لأبي�س مع 

�لذهبي، �أو �لذهبي �ملائل �إلى �للون �لنحا�صي.
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�أي  بك�صل،   750x1334 و�صوح 
بو�صوح 326 بك�صل يف �لبو�صة 
 iPhone ل��و�ح��دة، �أم���ا ه��ات��ف�
بدقة  �صا�صته  فتتميز   6 Plus
بك�صل،   1080x1920 و���ص��وح 
يف  ب��ك�����ص��ل   401 ب���و����ص���وح  �أي 
�لبو�صة �لو�حدة، مما يعني �أن 
�جليل  عن  يتفوقان  �جلهازين 
بن�صبة   iPhone 5.5s خلام�س�
يف  �ل��ب��ك�����ص��ل  ع�����دد  يف   185%

�لبو�صة �لو�حدة.
وق������د ح���ر����ص���ت �ل�����ص��رك��ة 
على �لتقليل من �صمك �جلهاز 
 iphone �إن  حيث  كبر  ب�صكل 

 iphone 6 و   6.8mm �صماكته   6
�أق��ل بكثر من  plus7.1mm وهو 
�صمكه  ك����ان  ع��ن��دم��ا   iphone 5s

.7.5mm
ومن �مليز�ت �جلديدة �مل�صافة 
�ل��و���ص��ع��ي��ة  �ل����ه����ات����ف����ن، دع������م  يف 
�لأفقية للعر�س كما يف �لأندرويد، 
ل��وح��ة  يف  ج���دي���دة  �أزر�ر  و�إ����ص���اف���ة 
�لتحكم، و�إمي��اء�ت جديدة للتحكم 
و�ل���ت���ح���رك يف �ل���ن���ظ���ام، ف��اأ���ص��ب��ح 
مرتن  �ل�صغط  �مل�صتخدم  باإمكان 
لتنزل  �لرئي�صية  �لو�جهة  زر  على 
للو�صول  لالأ�صفل  �ل�صا�صة   كامل 
لنقل  �إ�صافة  ب�صهولة،  �لأزر�ر  �إل��ى 
�جلانب  على  و�لت�صغيل  �لطاقة  زر 
بدل من �لأعلى وتعديل �صكل �أزر�ر 

�لتحكم بال�صوت.
جديد  مبعالج  �جلهاز�ن  وزود 
 IOS8 ت�صغيل  ونظام   A8 ن��وع  من 
عادية  ما  حد  �إل��ى  لكامر�  �إ�صافة 
ما  �أن  �إل  ب��ك�����ص��ل،  م��ي��ق��ا   8 ب���دق���ة 
�لعايل  �لرتكيز  تقنية  هو  مييزها 
�لرقمي  �ل�صور  وتثبيت  �جل��دي��دة 
�ليد،  �ه��ت��ز�ز  عند  �لو�صع  لتعديل 
وت�������ص���ت���ط���ي���ع �ل����ك����ام����ر� ت�����ص��ج��ي��ل 
 1080P �لكاملة  بالدقة  �لفيديو 
بالثانية  �إط���ار   60 �أو   30 وب�صرعة 
ح�صب �جلهاز، كما ميكنها ت�صوير 
�أو   120 ب�����ص��رع��ة  �ل��ب��ط��ئ  �ل��ف��ي��دي��و 
وفيديوهات  �لثانية  يف  �إط��ار�   240
 Time-lapse �لزمن  م��رور  تقنية 

.Video
و���ص��ي��ت��و�ف��ر �جل���ه���از�ن بثالثة 
 16GB، ه��ي  �ل�صعات  م��ن  خ��ي��ار�ت 
�أل����و�ن  وث���الث���ة   64GB، 128GB
و�ل��ذه��ب��ي  �لأب��ي�����س  ه���ي:  خمتلفة 

و�لرمادي.



الرأي الجامعي

القوائم المالية اإللكترونية للشركات: المشكالت والصعوبات
أ. أحمد سلمان الماحوزي
محاضر بقسم المحاسبة

تعد �لقو�ئم �ملالية من �أهم �مل�صادر �لتي 
عن  �ملالية  باملعلومات  �مل�صتفيدين  متد 
�ل�صركة حيث حتتوي على بيانات نتيجة 
الن�شاط خالل فرتة معينة واأي�شا متد 
ممتلكات  ع��ن  ب��امل��ع��ل��وم��ات  �مل�صتفيدين 

�ل�صركة و�لتز�ماتها وهيكلها �ملايل.
 ويعد �مل�صتثمرون من �أهم �ملهتمن 
�ل�صركات  تن�صرها  �لتي  �ملالية  بالقو�ئم 
على مو�قعها �لإلكرتونية، لذ� يرغبون 
�أكر  �ملالية  �ملعلومات  تلك  تكون  �أن  يف 
�أن تبنى  م�����ص��د�ق��ي��ة وم��ع��ت��م��دة  لأج����ل 

عليها مثل هذه �لقر�ر�ت �ل�صتثمارية.
 �حلا�صل �لآن هو �أن �أكر �ملن�صاآت 
متعددة  معلومات  بن�صر  �ختياريا  تقوم 
م�����ن خ������الل م���و�ق���ع���ه���ا ع���ل���ى ���ص��ب��ك��ات 
�ملعلومات  ه���ذه  ك��ان��ت  ���ص��و�ء  �لن��رتن��ت 

مالية �أم غر مالية.
وي��ع��د �ل��ه��دف �لأ���ص��ا���ص��ي م��ن ذلك 
�مل�صتثمرين  وب��ن  بينها  �ل��ع��الق��ة  دع��م 
و�مل���ق���ر����ص���ن و�ل����ع����م����الء و�مل�����ص��ه��م��ن 

وغرهم.
ن�����ص��ر  يف  �ل�������ص���ري���ع  �ل����ت����ط����ور  �إن 

�أدى  �لن���رتن���ت  �صبكة  ع��ر  �مل��ع��ل��وم��ات 
�لى حدوث عدة م�صكالت  حيث يوجد 
غر  �أو  �ملالية  �ملعلومات  من  هائل  كم 
�ملالية على مو�قع بع�س �ل�صركات �لتي 
وت��زد�د  �ملالية  �لقو�ئم  تتم خ��ارج نطاق 
خطورة هذه �ملعلومات �أو �لبيانات حيث 
�ملحا�صبية  �ملعاير  �إعد�دها وفق  ل يتم 

وكذلك ل تخ�صع لفح�س �ملر�جع.
ويف بع�س �لأحيان تقوم �ل�صركات 
بتحديث �ملعلومات عر �صبكة �لنرتنت  
يتيح  مما  �إلكرتونية  و�صيلة  �إنها  حيث 

لهم حتديثها يف �أي وقت.
لذ� فقد يعتمد عليها �مل�صتفيدون 
ظنا �أنها معلومات جديدة يتبعها تقرير 
�أو  �ملعلومات  تلك  �مل��ر�ج��ع وم��ن خ��الل 
يبني  �ل�صحيحة  غ��ر  �ملالية  �لبيانات 

�مل�صتفيد قر�ر�ته غر �ل�صليمة. 
تو�جه  �ل��ت��ي  �مل�صكالت  �أه���م  وم��ن 
م�صتخدمي �ملعلومات �ملالية عدم تو�فر 
���ص��و�ب��ط �لأم�����ن �ل��ك��اف��ي��ة و�مل��ع��ل��وم��ات 
�ملوجودة على �صبكة �لإنرتنت و�أن �لذي 
يهدد �لثقة يف �ملعلومات �ملالية هو قيام 
�ملر�جع  تقارير  بن�صر  �ل�صركات  بع�س 
ورقابة  �صلطة  عن  بعيد�  مو�قعها  على 
�ملر�جع، مما يوؤدي �إلى تغير م�صمون 

هذ� �لتقرير.
�أح���ي���ان���ا ت��ق��وم �ل�����ص��رك��ات ب��ع��ر���س 
ذلك  ي��وؤدي  وق��د  جزئية،  مالية  بيانات 
�إلى وقوع �مل�صتفيد يف خطاأ نتيجة عدم 

�إدر�ك حقيقة تلك �ملعلومات.
ت���ق���وم �أك������ر �ل�������ص���رك���ات ب����اإع����ادة 
�صياغة �لقو�ئم �ملالية، وبالإ�صافة �لى 
�ملر�جع مع و�صع �لرو�بط  ذلك تقرير 
ذلك  �أن  علما  بينها،  للربط  �ملتفاعلة 
وتو�صيل  �حل��ق��ائ��ق  ت�صويه  �ل���ى  ي����وؤدي 
ما  تخالف  للم�صتفيد  خاطئة  ر���ص��ال��ة 

يق�صده �ملر�جع.
ل���ذ� ي��ج��ب ع��ل��ى �مل�����ص��ت��ف��ي��دي��ن من 
ت��ل��ك �ل����ق����ر�ر�ت و�ل���ق���و�ئ���م �مل��ال��ي��ة �أن 
يكونو� �أكر حر�صا عند ��صتخد�م تلك 
�أم غ��ر م��ال��ي��ة على  �مل��ع��ل��وم��ات م��ال��ي��ة 
���ص��ب��ك��ة �لن���رتن���ت، و�ل���ت���اأك���د م���ن م��دى 
�تخاذ  عند  �ملعلومات  تلك  م�صد�قية 

�لقر�ر�ت.

مواهبنا في 
الرمق األخير

رفعة الشهراني
طالبة بالجامعة 

ت�����ص��ك��ن��ن��ا ط���م���وح���ات، وت�����ص��ت��وط��ن 
بعقولنا  وي��وج��د  �أح����الم،   قلوبنا 
ط����اق����ات ك����ام����ن����ة،  ت���ب���ح���ث ع��م��ن 

ي�صتك�صفها ويدعمها وينميها.
�لإن���������ص����ان �ل�������ص���وي ب��ط��ب��ع��ه 
حمب للتميز، لالإبد�ع،  للتطور، 
ل���ل���ن���ج���اح، حم�����ب ل���ت���ح���ق���ق ت��ل��ك 

�لأحالم، ومنو تلك �لطاقات.
حياته �أمل ول يعرف للياأ�س 
ق��ام��و���ص��ه  ي���وج���د يف  ط���ري���ق���ا. ل 
م�صطلح �ل�صعوبة. يرى �ل�صعادة 
ع��ل��ى قلب  �ل�����ص��رور  ي��دخ��ل  �أن  يف 
ود�عميه  حمبيه،  وقلوب  و�لديه، 
وم�صانديه، ومتالأ �ل�صعادة حياته 
هو نف�صه، عندما تتحقق �أحالمه 

وتبت�صم على �أر�س �لو�قع.
ل��ك��ن��ه��ا ول���الأ����ص���ف �أ���ص��ب��ح��ت 
ت���ل���ك �مل����و�ه����ب و�ل���ط���م���وح���ات يف 
�ل�����رم�����ق �لأخ����������ر م�����ن ح��ي��ات��ه��ا 

حتت�صر.
فباأي حلم لزلنا نحلم، و�أي 
�نتظار ح�صورها  نحيا يف  موهبة 
طموح  و�أي  �مل��وه��ب��ة،  جمتمع  يف 
و�أي  ظ��ه��وره،  ونطلب  عنه  نبحث 

�صيت لقدر�تنا ناأمل �صماعه؟
�صخ�صيات  وج�����ود  ن��ن��ك��ر  ل 
د�عمة وم�صاندة يف و�قعنا ت�صجع 
تلك �لطاقات، لكنه ما �إن جندها 
�إل ويت�صلط علينا �آخرون بظلمهم 
وح��ق��ده��م وج���روت���ه���م، وك��اأن��ه��م 
ي�����ص��ع��رون ب���اأن ح��اج��ت��ن��ا ب��اأي��دي��ه��م 
و�صعادتنا  ويظنون،  يزعمون  كما 

مرتبطة مبنا�صبهم.
لي�صت  ب�صخ�صيات  �بتلينا 
�أه����ل ل��ت��ل��ك �مل��ك��ان��ة �ل��ت��ي حتتلها 
تفر�س  ع��ن��دم��ا  �إل  جمتمعها  يف 
وترف�س  قوتها،  وت�صلط  �آر�ءه���ا، 
فكرة غرها مهما كانت عو�قبها.

ب���ل���ي���ن���ا ب�������ص���خ�������ص���ي���ات م��ن 
وه��ذ�  كموهوبن  دعمنا  و�ج��ب��ه��ا 
تظهر  د�ئما  �أنها  �إل  عملها،   من 
تف�صلها علينا.. ولو دعمنا غرها 

جندها تتقاع�س عن دعمها.
ب��ل��ي��ن��ا مب���ن ي��ظ��ن��ون �أن�����ه ل 
علمهم  عند  غرهم  د�ع��م  يوجد 
مبن يفوقهم، ي�صت�صيط غ�صبهم.
ح�����ا������ص�����رن�����ا �ل������ط������اغ������ون،  
للنجاح  �مل��ث��ب��ط��ون،  �حل���ا����ص���دون، 
كارهون. حقا فئة جاهلون. غلفو� 
و�أمل  ومو�هبنا،  وحلمنا  �صعادتنا 
يف  وج��وده��م  ب�صو�د  يدعمنا،  م��ن 
حياتنا،  حتى �أ�صبحنا ن�صمع �أنن 
و�لأح��الم  و�ملو�هب  �لقدر�ت  تلك 
ب���ن �أ���ص��ل��ع��ن��ا ت��ئ��ن وحت��ت�����ص��ر يف 
�لرمق �لأخر. ول عجب �أن ن�صعر 
ب���ه���ذ� وي��ح�����ص��ل ل��ن��ا ..ف��ال��ق��ل��وب 
فهناك  مت�صاوية،  جميعا  لي�صت 
يدعمنا،  كي  ويجتهد  يبحث  من 
يثنينا  �أن  ي���ح���اول  م���ن  وه���ن���اك 

�أي�صا. ي�صكلون طائفة.
ع��������ذر� �أي��������ا م���وه���ب���ة ب���ات���ت 
ت�����ص��ت��وط��ن��ن��ا. ك�����ص��ف��ن��ا ع���ن ���ص��رك، 
وب���ح���ن���ا ب������اأمل������ك. لت���ظ���ن���ي �أن���ن���ا 
ب���ل ح��ب��ن��ا ل���ك جعلنا  ���ص��ن��رتك��ك، 
نتاأمل من و�قعك ونئن من �أنينك، 

وننا�صد من ياأخذ للعلياء بيدك.

وقفة مع كتاب 
د.عبد الحميد الحسامي

تاري���خ  يف  �ملكت���وب  »�لق���ول  كت���اب  ياأت���ي 
�جلن���وب« بجزئه �ل�ص���ابع ملوؤلفه �لأ�ص���تاذ 
�لدكت���ور غيث���ان ب���ن جري����س، يف �ص���ياق 
ن���زوع �ملوؤل���ف نح���و �لتف�ص���يل �لتاريخي 
ملناط���ق �جلنوبو بعد �أن �ألف �ص���تة �أجز�ء 
ت�ص���توعب �ملناطق �جلنوبي���ة من �ململكة، 
وه���ي �أج���ز�ء تتد�خل فيم���ا بينها وتتكرر 
بع�س �ملناطق، لكن �ل�صل�صلة تعد توثيقا 
للحرك���ة �لتاريخي���ة و�حلياتي���ة يف ه���ذه 

�ملناطق.
خ���الل  م���ن  �ملوؤل���ف  ي�ص���عى  فق���د 
تاأليفه �لأفقي �إلى �ص���مول توثيق مناطق 
�جلنوب �صيا�ص���يا وح�ص���اريا عر مر�حل 
حت���ى  �لق���دمي  م���ن  �لإن�ص���اين  �لتاري���خ 

�لع�صر �حلديث.
�لعن���و�ن  وه���ذ�  �ل�صل�ص���لة  ه���ذه  �إن 
ي���دور يف فل���ك منطق���ة تهام���ة و�ل�ص���ر�ة، 
ولي����س حم���دود� بزمن، و�إمن���ا يحوي �أي 
مادة تاريخية ح�ص���ارية ع���ن هذه �لبالد 
�ملعنية، منذ ع�صور ما قبل �لإ�صالم حتى 

وقتنا �حلا�صر.
�أن كث���ر� م���ن  ونح���ن عل���ى يق���ن 
�لباحث���ن �ص���وف ينتق���دون ه���ذ� �ملنه���ج 
�لزمن���ي �ملفت���وح، وعنده���م ح���ق يف ذلك، 
لكنن���ا نعم���ل ونهدف م���ن ور�ء ذل���ك �إلى 
توفر �أكر قدر ممكن من �ملادة �لعلمية 

�لتاريخية من هذه �لبالد.
وق���د ياأتي يف قادم �لأيام من يغربل 
�أو  �خلط���اأ  في�ص���حح  �لتف�ص���يالت  ه���ذه 

يكمل �لناق�س.
يدفع���ه  جري����س،  �ب���ن  ه���و  وهك���ذ� 
�ص���غف �لتاري���خ �إل���ى �أن يلتقط �مل���ادة من 
�أن  يلب���ث  ومل  وج���ه  كل  وم���ن  درب،  كل 
ي�ص���درها يف كت���اب جدي���د، يعزز م�ص���اره 
�لتاأليف���ي، ليق���دم للباحث���ن تل���ك �مل���ادة 

�لعلمية.
وق���د  وردت م���ادة ه���ذ� �لكت���اب على 

خم�صة �أق�صام رئي�صة تبدو مادتها يف �إطار 
ب���الد �لباحة وع�ص���ر وجنر�ن م�ص���فوعة 
مبالحق تاريخية مل ي�ص���بق ن�ص���رها من 
قب���ل يف �أي وعاء علمي �أكادميي، بح�ص���ب 

�إ�صارة �ملوؤلف.
�لأول: �ص���ور من �لتاريخ �ل�صيا�صي 
و�حل�ص���اري لبالد تهامة و�ل�ص���ر�ة 

قبل �لإ�صالم وبعده.
�لثاين: �صفحات من تاريخ �لباحة 
�ل�صيا�ص���ي و�حل�ص���اري عر ع�صور 

�لتاريخ �لإ�صالمي.
�لثال���ث: �إ�ص���افات وت�ص���ويبات على 

�لقول �ملكتوب يف تاريخ �جلنوب.
�لر�ب���ع: ع�ص���ر يف بع����س �ملدون���ات 
�لع�ص���ر  و�مل�ص���اهد�ت يف  و�ملروي���ات 
ثالث���ة  عل���ى  وي�ص���تمل  �حلدي���ث. 

حماور
وقف���ة  �لأول:  �ملح���ور 
ت�ص���حيحية حول كتاب ع�صر 
قب���ل �حل���رب �لعاملي���ة �لأول���ى 
كيناهانكورنو�لي����س  لل�ص���ر 
بقل���م �لأ�ص���تاذ �لدكتور غيثان 

بن جري�س.
�ملح���ور �لث���اين: حمم���د عم���ر 
رفي���ع وكتاب���ه يف رب���وع ع�ص���ر 
بقل���م �لأ�ص���تاذ حمم���د �أحم���د 

معر.
�ملحور �لثالث: �لنما�س و�أبها 
)�نطباعات وم�صاهد�ت( بقلم 
�لأ�ص���تاذ �لدكت���ور غيث���ان ب���ن 

جري�س.
�إن ه���ذ� �جله���د �لتاأليف���ي باأجز�ئ���ه 
�ل�ص���بعة يغطي منطقة �جلن���وب ويجعل 
�ملوؤلف يف طليعة �ملوؤرخن لهذه �ملنطقة، 
و�لإن�ص���ان  �لأر����س  م���ع  وفي���ا  كان  فق���د 
و�لتاري���خ باأن نذر نف�ص���ه لتوثيق مظاهر 

حركتها يف �لتاريخ وفعلها يف �ملكان.
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كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

الرأي الجامعي

�إِْح�َصاًنا«  »َوِباْلَو�ِلَدْيِن  تعالى  �هلل  قال 
و�ملخاطب هنا هم �لأبناء ولكن هناك 
ت�صاوؤل ياأتي رغما عّنا هو: �أين هوؤلء 

�لأبناء؟
�أبنائك  �إل���ى  وبعناية  ن��ظ��رة  �أل���ق 

ذكور� و�إناثا، �أين هم؟ وماذ� يفعلون؟ 
ما �لذي يجمع بينك وبينهم؟

ت��ك��اد �ل�صلة ت��ك��ون حم�����ص��ورة يف 
تلبية طلباتهم و�لنظر يف �حتياجاتهم، 
وي�صاأل  يجال�صهم  م��ن  جن��د  �أن  وق���ّل 

عن �أفكارهم وخلجات نفو�صهم، وهذ� 
دليل على ذهاب لّب �لرتبية و�لبحث 

عن �خلدمة.
�أ�صبحنا نخدم �أبناءنا، �إذ جنتهد 
يف ت��وف��ر �لح��ت��ي��اج��ات �مل����اّدّي����ة لهم 
بالتوجيه  ن��رّب��ي��ه��م  ول  �ل����رتف،  ح���ّد 
و�ل�������ص���د�ق���ة و�مل��ج��ال�����ص��ة و�مل���وؤ�ن�������ص���ة، 
�أج�������ص���اد� جت��ل�����س معنا  ف���وج���دن���اه���م 
وع���ق���ول���ه���م ����ص���ارح���ة م����ع �حل���ا����ص���وب 
�ل�صخ�صي �ل� »�آيباد« �أو �ل� »جالك�صي« 
و�أ���ص��ب��اه��ه م���ن �ل��ت��ق��ن��ي��ات �مل���ت���ط���ّورة، 

وفقدناهم عقول و�أرو�حا.
ت��رك��ن��اه��م ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة ول��ل�����ص��غ��ال��ة 
ن�����ص��ادق، بل  �أو  ن��وّج��ه  ت��رّب��ي��ه��م، ومل 
نتفّرج. لذلك، كما يقال،  باأن  �كتفينا 

وِك �لِعَنْب«. ِني ِمَن �ل�صَّ »�إنََّك ل جَتْ
كما �أهملناهم �صغار� �صيهملوننا 
لأّن  ك���رن���ا  �إذ�  جن���ده���م  ل���ن  ك����ب����ار�، 
�ل���ب���ذرة �ل��ت��ي زرع��ن��اه��ا مل جت���د منا 
�لعناية �لكافية فكان ثمرها ح�صرما 

ن�صر�صه.
ل�صنا �صد �لرقي بالتقنية، ولكن 
�ل���ص��ت��ع��م��ال �مل��ر���ّص��د ه���و م���ا ن��ن�����ص��ده، 
و�لعقل �ملتفّتح هو ما ناأمل �أن ن�صنعه. 
نحن نريد تقنية تربوّية ولي�س تربية 

تقنية.
�أّيها �لأبناء �لكر�م، ما بال �لهمم 
�أنف�صكم  ت�����ص��األ��ون  ل  ت��ال���ص��ت؟  منكم 
�ملجال�صة وطيب  �أين نحن من ح�صن 
�مل��ع��ا���ص��رة و�مل��وؤ�ن�����ص��ة مل���ن �أو����ص���ى �هلل 
�لأنف�س  بناء  �أّم��ة قامت على  بهم. يف 
و�لق�صور.  �ل��دور  بناء  قبل  و�لعقول، 
للمادة،  م�صتهلكن  نكون  �أن  نريد  ل 
و���ص��وق �لأخ���الق عندنا ك��ا���ص��دة، لئال 

ياأتي يوم نقول فيه لأبنائنا:

ِتي  َفلَيَتَك �إِْذ مَلْ َتْرَع َحقَّ �أُُبَوّ
َفَعْلَت َكَما �جَلاُر �ملَُجاِوُر َيْفَعُل.

آباء وأبناء مع وقف التنفيذ
د. آمال هاشم البرير
قسم اللغة العربية
بمجمع الطالبات برجال ألمع

تصنيفات حسب
ما نراه

عائشة محمد عبداهلل سالم 
طالبة عالج طبيعي 

لأويل  ت�صل  علها  �لر�صالة  ه��ذه  �أخ��ط  ب��اأن  �ل��ق��ر�ء  مع�صر  يل  ��صمحو� 
�لُنهى.

�إح��دى �لفتيات عن �أمر من �أمور  �أح��دث  من و�قع جتاربي عندما 
فرو�س  كلمة  حت��ت  و�صعو�  جتهله،  وم��ا  �لفرو�س  م��ن  وخا�صة  دينها، 

مليون خط؛ بادرت بقولها »�أنت ملتزمة �أو مطوعة؟«.
�أفهامنا،  على  �ل�صائدة  هي  �لقا�صرة  �لب�صرية  �ملفاهيم  �أ�صبحت 
حتى  بيننا،  فيما  للتعامل  �أ�صا�صا  حولنا  ما  لكل  �لت�صنيفات  و�أ�صبحت 
و�إبد�عا خوفا من  �أكر رقيا  �أفكار  �إجناب  �أكر بعد� عن  جعلت بع�صنا 
وغر  �ملتعلمة  �ملجتمع  �أط��ي��اف  ك��ل  يف  ظ��اه��رة  �أ�صبح  �ل��ذي  �لت�صنيف 

�ملتعلمة.
و�أ�صحى �لت�صنيف لكل �صخ�س ح�صب ما ير�ه �ملجتمع �لذي حوله 
وي�صبغ عليه �لكثر من �لت�صنيفات و�مل�صميات ح�صب ما ير�ه كل �صخ�س.

 هذه �مل�صميات �لتي جعلتنا نق�صم �ملجتمع ون�صنفه ح�صب �عتقادنا 
وفهمنا لالأمور �لتي تو�جهنا..

هذ� يقودين �لى �لت�صاوؤل: من غر�س هذ� �لفكر �لعقيم يف مفاهيمنا 
وتعامالتنا �ملختلفة فيما بيننا؟

�لن�صيحة  ملن حولنا  نتهرب من  �لذي قيد حرياتنا؟ وجعلنا  من 
حتى ل تلحق بنا تبعات �لفكر �لت�صنيفي �لذي نعاي�صه!
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أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

نافذة

�ليوم  للمملكة  �لوطني  �ل��ي��وم  يظل 
�لكيان  ه��ذ�  بناء  فيه  ن�صتذكر  �ل��ذي 
�ل�����ص��ي��ا���ص��ي �ل��ك��ب��ر ع��ل��ى ي���د �ل��ق��ائ��د 
�ملوؤ�ص�س عبد�لعزيز بن عبد�لرحمن، 
�ململكة  و�ح��ت��ف��الت  ث���ر�ه.  �هلل  طيب 
�ك���ت���م���ال  ت���ع���ن���ي  �ل������� 84  ب����ال����ذك����ري 
�ل��ت��اأ���ص��ي�����س ل���ه���ذه �ل�����دول�����ة، ول��ك��ن 
�مللك  ك���ان  ع��ام��ا   30 ب��ح��و�يل  قبلها 
عبد�لعزيز ينا�صل ويجاهد يف �صبيل 
و�ل�صف  �لكلمة  وتوحيد  �ل�صتات  مل 
ب����ن ج��م��ي��ع �أب�����ن�����اء ه�����ذه �مل���ن���اط���ق، 
وحت��ق��ق ل��ه ذل��ك بف�صل م��ن �هلل ثم 
�أفقه  و�صعة  وحكمته  روؤي��ت��ه  بف�صل 

و��صت�صر�فاته للم�صتقبل. 
�لعربية  �ململكة  ��صم  فيه  �أع��ل��ن  �ل��ذي  �ل��ي��وم  ذل��ك  ن�صتذكر  عندما  و�ل��ي��وم 
�ل�صعودية فنحن ن�صتلهم �لعر و�لق�ص�س �لتي مر بها �آباوؤنا و�أجد�دنا عر تاريخ 
ما يزيد على مائة عام.  ولول ف�صل �هلل ثم م�صروع �لتوحيد �لذي �أطلقه �مللك 
�إل  عبد�لعزيز لكانت �جلزيرة �لعربية دول وقبائل متفرقة ل ترتبط ببع�صها 
من خالل و�صائل �ل�صلب و�لنهب و�لعتد�ء�ت على �لأعر��س و�لأمو�ل و�لأنف�س.
�ل��دول  م�صاف  يف  �ل��ي��وم  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  �أن  على  �هلل  ونحمد   
�ملتقدمة عربيا و�إ�صالميا ودوليا. و�أ�صبح علم �ململكة �لذي يحمل كلمة �لتوحيد 
نعمه  ف�صل  على  ون�صكره  �هلل  نحمد  �ل��ع��امل.  ه��ذ�  يف  مكان  كل  يف  خفاقا  يرفع 
وعلى ح�صن تدبره لهذه �لبالد يف قياد�ت تتو�لى وعهود م�صتمرة تخدم �لوطن 

و�ملو�طنن وتخدم �لإ�صالم و�مل�صلمن.

يومنا الوطني
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

األخيرة

أسبوعية جامعة الملك خالد
الصحيفة الجامعية االكثر انتشارا: 43 الف نسخة اسبوعيا

أول صحيفة جامعية تطبع بنظام الويب
توزع في كافة مناطق المملكة وخارجها

توزع كل اسبوع داخل صحيفة الوطن

شاركونا النجاح

2815

غائم مشمسمشمس
جزئيا

2815281728162816

غائم 
جزئيا مشمس

�إجازة �ليوم �لوطني

بدء �إجازة عيد �لأ�صحى �ملبارك بنهاية دو�م هذ� �ليوم

��صتئناف �لدر��صة بعد �إجازة عيد �لأ�صحى �ملبارك

»حا�صر وم�صتقبل �للغة �لجنليزية يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية:

�هتمامات بحثية«  ندوة وطنية تنظمها كلية �للغات و�لرتجمة

�آخر موعد لالإعذ�ر عن �لدر��صة للف�صل �لدر��صي �لأول

�آخر موعد لالإعذ�ر عن مقرر در��صي

بدء �لختبار�ت ملو�د �لإعد�د �لعام و�لعملي و�لنت�صاب

�لثالثاء 28 ذو �لقعدة 1435

�خلمي�س 30 ذو �لقعدة 1435

�لأحد 17 ذو �حلجة 1435

من 25 �إلى 26 ذو �حلجة 1435

�لثالثاء 11 حمرم 1435

�لثالثاء 25 حمرم 1435

�لأحد 6 ربيع �لأول 1435

التاريخالفعالية والجهة المنظمة

بدون زعل
• اأحد روؤ�ساء الأق�سام يطالب اأحد 
بـ  املــوازي  املاج�ستري  مرحلة  طالب 
اخلطة  اأن  علما  تكاملية  وحدة   58
املعتمدة يف هذا الربنامج 42 �ساعة! 

يتم  اأن  لال�ستغراب  يــدعــو  ممــا   •
ـــــــاق« عند  »اآف �ــســحــيــفــة  جتـــاهـــل 
مل�ساعدة  ــدف  ــه ي مــعــر�ــض  اإقـــامـــة 
التعرف على  امل�ستجدين يف  الطالب 
من  الرغم  على  ومرافقها،  اجلامعة 
حاجة  مي�ض  الذي  ودورهــا  اأهميتها 
يف  ومتطلباتهم  امل�ستجدين  الطالب 

اجلامعة!

التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  يــزال  ل   •
من  ي�ستكون  العلمية  الكليات  يف 
�سعف الطالب يف اللغة الإجنليزية، 
يف  �سلبا  يــوؤثــر  ذلـــك  اأن  مــوؤكــديــن 
ل  فــلــمــاذا  الأكـــادميـــي،  حت�سيلهم 
يف  خا�سة  املادة  هذه  درا�سة  تكثف 

ال�سنة الأولى؟!

الكليات  بع�ض  يف  املناهج  •  ت�سخم 
ي�سع عبئا ثقيال على كاهل الطالب 

ينفع،  ل  الت�سخم  وهذا  والطالبة، 
بل يزيد من الأعباء الدرا�سية على 
الهتمام  عــدم  ظــل  يف  الــدار�ــســن، 
ومعاجلتها  �سنويا  املناهج  بتقييم 

بطريقة اإيجابية!

ل يزال من�سوبو اجلامعة خا�سة   •
بــحــاجــة  ــة  ــي ــع ــام املــديــنــة اجل يف 
احتياجاتهم  يوفر  �سوق  لفتتاح 
اليومية والدرا�سية بدل من اخلروج 

من اأجل �سراء غر�ض ب�سيط!

التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  من  عدد   •
يف الكليات العلمية يطالبون باإن�ساء 
ل  وكــاأنــهــم  حمكمة  علمية  جملة 
يــعــلــمــون بـــوجـــود جمــلــتــي الــعــلــوم 

ال�سحية والعلوم التطبيقية!

ـــة لــقــاءات  ـــام • بــالــرغــم مـــن اإق
كل  وبداية  عام  كل  يف  للم�ستجدين 
اجلهل  يالحظ  فاإنه  درا�سي،  ف�سل 
بالأنظمة  الــطــالب  ــدى  ل الــوا�ــســح 
يف  �سلبا  يوؤثر  ما  وهــو  الأكادميية، 

م�ستوياتهم الدرا�سية!
مبارك عيدك يا وطني

آفاق الجامعة  |  العدد 123  |  26 ذو القعدة 1435  |  21 سبتمبر 2014

أسبوعية جامعة الملك خالد

مفكرة الجامعة


