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أسبوعية جامعة الملك خالد
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أمير عسير يفتتح مؤتمر اإلعالم واإلشاعة بالجامعة
80 مشاركة سعودية وعربية ودولية

ي��ف��ت��ت��ح ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ر 
في�سل ب��ن خ��ال��د ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اأم��ر 
منطقة ع�سر »املوؤمتر الدويل لالإعالم 
و�سبل  املجتمعية  امل��خ��اط��ر  والإ����س���اع���ة: 
امل���واج���ه���ة« ال����ذي ت��ن��ظ��م��ه ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 
خ��ال��د خ��الل ال��ف��رة م��ن ٣ اإل���ى ٥ �سفر 
 ٢٠١٤ ن��وف��م��ر   ٢٥-٢٧ امل���واف���ق   ،١٤٣6

مبدينة اأبها.
واأك��������د م����ع����ايل م����دي����ر اجل���ام���ع���ة، 
اأن  ال�������داود،  ح��م��د  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  د.  اأ. 
اأن  عليها  ال��واج��ب  م��ن  اأن  اجلامعة راأت 
تبحث هذه الظاهرة الإت�سالية احلديثة 
من الناحية العلمية والتطبيقية، ل�سيما 
التوا�سل  �سبكات  ا�ستخدام  انت�سار  م��ع 
الج���ت���م���اع���ي وو����س���ائ���ل���ه، ومن�����و اأع������داد 
والتقنيات  ال��و���س��ائ��ل  ه���ذه  م�ستخدمي 
الإ�ساعات  ن�سر  يف  كثرا  اأ�سهمت  والتي 
يف املجتمعات ب�سكل عام وجمتمعنا ب�سكل 

خا�ص.
العربية  اململكة  اإن  ال��داود  واأ���س��اف 
العامل  دول  باقي  مثل  مثلها  ال�سعودية 
ت����ع����اين م����ن ان���ت�������س���ار الإ������س�����اع�����ات ع��ر 
الت�������س���ال ال�����س��خ�����س��ي او ع���ر ���س��ب��ك��ات 
التوا�سل الجتماعي دون اأدنى متحي�ص 
تت�سمنها  ال��ت��ي  املعلومات  يف  تدقيق  اأو 
هذه  وم��ث��ل  الإن��رن��ت،  حمتويات  بع�ص 
مبخاطرها  توعية  ال��ى  حتتاج  الظاهرة 
على املجتمع وعلى ال�سباب ب�سكل خا�ص 
علمية  بطرق  مواجهتها  �سبل  وحت��دي��د 
ومن خالل ال�ستفادة من جتارب دولية 

يف هذا اخل�سو�ص.
اجلامعة  اأو���س��ح  وكيل  جهته  م��ن 

عسيري يوجه نادي الطب بالبحث عن آفاق جديدة

إستشارات

الغضب الشديد
يعيق التفكير.. والحزن 

يسبب الشرود 
18

»فيسبوك« تخطط 
للوصول إلى كافة 

سكان العالم
36

إعالم أنشطة طالبية

عشر نصائح
لتعزيز تقدير الذات 

ورفع الكفاءة
14

أخبار الجامعة

إعالن أسماء
الفائزين بمسابقة 

الوطن في صورة
8

الدكتور عبد اهلل بن  الأ�ستاذ  الطب  وجه عميد كلية 
�سعيد ع�سري، اإدارة نادي كلية الطب والإبداع برئا�سة 
معدي  ب��ن  �سالح  ال��دك��ت��ور  الأط��ف��ال  ط��ب  ا�ست�ساري 
ل��الإب��داع  ال��ن��ادي  موا�سلة  على  بالعمل  ال��ق��ح��ط��اين، 
وال��ت��م��ي��ز، واأن يبحث ع��ن اآف���اق ج��دي��دة وحت��دي��دا يف 
على  م��وؤك��دا  التطوعي،  والعمل  املجتمعية  امل�ساركة 
�سرورة اإ�سراك كافة طالب الكلية يف منا�سط النادي 

والتمازج بني ن�ساطات الكلية ون�ساطات النادي.
ال�سابق،  ال��ن��ادي  رائ��د  اإل��ى  ال�سكر  العميد  وق��دم 
ا�ست�ساري الطب النف�سي الدكتور مو�سى بن اأحمد اآل 
زعله جلهوده وتقدميه »خدمات جليلة« للنادي اأثناء 
فرة الدرا�سة، متمنيا التوفيق وال�سداد لرائد النادي 

اجلديد الدكتور �سالح القحطاين.

عبد العزيز أبوسحمة

رئي�ص  والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  لل�سوؤون 
ال��دك��ت��ور  ل��ل��م��وؤمت��ر  التنظيمية  اللجنة 
حم��م��د احل�����س��ون اأن جل���ان امل���وؤمت���ر قد 
اأنهت الرتيبات الالزمة لنعقاد املوؤمتر،  
والتنظيم  ب��ال���س��ت�����س��اف��ات  يتعلق  م��ا  يف 

واملطبوعات والت�سجيل وغر ذلك.
اأنهت  ق��د  العلمية  اللجنة  اأن  كما 
النهائي  ال��ط��ور  ويف  اجل��ل�����س��ات  ب��رن��ام��ج 
لالنتهاء من مطبوعات املوؤمتر. وكذلك 
ا�ستعداداتها  الن�سائية  اللجنة  ا�ستكملت 
اإج������راءات �سيفات  وت��رت��ي��ب  ل���س��ت��ق��ب��ال 

املوؤمتر وم�ساركتهن العلمية.
وذكر رئي�ص ق�سم الإعالم والت�سال 
الأ�ستاذ  للموؤمتر  العلمية  اللجنة  رئي�ص 
ال���دك���ت���ور ع��ل��ي ب���ن ���س��وي��ل ال���ق���رين اأن 
اإلى  ي�سل  ما  ا�ستقبلت  العلمية  اللجنة 
حوايل �سبعمائة طلب م�ساركة من داخل 
اململكة وخارجها. وقامت اللجنة العلمية 
ال��ط��ل��ب��ات ومت ق��ب��ول ثمانية  ب��ف��رز ه���ذه 
واأربعني بحثا وورقة علمية، توزعت اإلى 
امل��وؤمت��ر  اأي����ام  خ���الل  اث��ن��ت��ي ع�سر جل�سة 

الثالثة. 
امل����وؤمت����ر  اأن  ال�����ق�����رين  واأ�������س������اف 
�سينظم جل�سة خا�سة عبارة عن نقا�ص 
يف  ال�سعودية  امل��وؤ���س�����س��ات  ل���دور  مفتوح 
عدد  فيها  ت�سارك  الإ���س��اع��ات  مواجهة 
م���ن ال�������وزارات وال��ه��ي��ئ��ات وامل��وؤ���س�����س��ات 
ال�����س��ع��ودي��ة، وو���س��ل ع���دد امل�����س��ارك��ني يف 
�سخ�سية  ثمانني  ح���وايل  اإل���ى  امل��وؤمت��ر 

من داخل اململكة وخارجها.

يحيى التيهاني

ح�����س��ل��ت ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د  على  
امل���رك���ز اخل��ام�����ص  ���س��م��ن اجل��ام��ع��ات 
اإ�ص  ال�سعودية  وذلك يف ت�سنيف »يو 
لأف�سل   ٢٠١٤ للعام  الأمركي  نيوز« 
على  وال��ق��ائ��م  ال�سعودية،  اجل��ام��ع��ات 
ال��ب��ح��وث  جم���ال  يف  اجل��ام��ع��ات  اأداء 

الأكادميية.
وج��������اءت ج���ام���ع���ة امل����ل����ك خ��ال��د 
اخل����ام���������س����ة م������ن ب������ني اجل����ام����ع����ات 
�سعود،  امللك  جامعة  بعد:  ال�سعودية 
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز، ج��ام��ع��ة 
والتكنولوجيا،  للعلوم  عبداهلل  امللك 
وجامعة امللك فهد للبرول واملعادن، 
ال��ت�����س��ن��ي��ف ٩١ م��وؤ���س�����س��ة  و����س���م���ل  

تعليمية.

»الملك خالد« الخامسة سعوديا في تصنيف »يو إس نيوز«
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بتكلفة تجاوزت مليار ريال
سمو وزير »البلدية« يدشن مشاريع تنموية في عسير 

يحيى التيهاني 

والقروية  البلدية  ال�����س��وؤون  وزي��ر  افتتح 
ال��دك��ت��ور  الأم����ر  امل��ل��ك��ي  ال�سمو  ���س��اح��ب 
م��ن�����س��ور ب����ن م��ت��ع��ب ب����ن ع���ب���د ال���ع���زي���ز، 
واأم�����ر م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر ���س��اح��ب ال�سمو 
ب��ن عبد  ب��ن خ��ال��د  الأم���ر في�سل  امللكي 
بح�سور  امل��ن��ط��ق��ة  اأم���ان���ة  مبنى  ال��ع��زي��ز، 
وع��دد  اخلليل  اإب��راه��ي��م  املهند�ص  اأمينها 
من مديري الإدارات احلكومية والأهلية 
بح�سور  املنا�سبة  حظيت  كما  باملنطقة، 

اإعالمي كثيف.
وعقب الفتتاح جتول وزير ال�سوؤون 
ال���ب���ل���دي���ة وال����ق����روي����ة واأم��������ر امل��ن��ط��ق��ة 
على  لالطالع  الأمانة  بهو  يف  واحل�سور 
 ١6٠ بقيمة  املنا�سبة  بهذه  املعد  املعر�ص 
�سموهما حجر  و���س��ع  ث��م  ري����ال،  م��ل��ي��ون 
جديدة  اأخ��رى  م�ساريع  خلم�سة  الأ�سا�ص 
ب��ت��ك��ل��ف��ة ق���دره���ا م��ل��ي��ار وم���ائ���ة وث��م��ان��ي��ة 
وت�سعون مليونا وهي: م�سروع و�سط اأبها 
ال�ساحل  وم�����س��روع  ري����ال«،  م��ل��ي��ون   6٥٠«
تقاطع  وم�����س��روع  ري������ال«،  م��ل��ي��ون   ٢٧6«
ط���ري���ق امل���ل���ك ع��ب��د ال���ع���زي���ز م���ع ط��ري��ق 
مليون   ٧٠« الغنيم  اأم���ام  �سلطان  الأم���ر 
ريال«، وم�سروع تقاطع طريق امللك عبد 
ال��ع��زي��ز م��ع ط��ري��ق الأم���ر �سلطان اأم��ام 
اأب��ه��ا م���ول »٧٢ م��ل��ي��ون ري����ال«، وم�����س��روع 

املركز احل�ساري »١٣٠مليون ريال«.
ت���ال ذل����ك و����س���ع  ح��ج��ر الأ����س���ا����ص 
ال��ب��ح��ري��ة يف مرحلته  ال��واج��ه��ة  مل�����س��روع 

ب��ق��ي��م��ة ٥٠٠ م��ل��ي��ون ري����ال على  ال��ث��ان��ي��ة 
ثالث مراحل.

ث���م ان��ت��ق��ل احل�������س���ور اإل�����ى م�����س��رح 
م�ساريع  ثمانية  تد�سني  مل�ساهدة  الأمانة 
مليونا،   ٥٩6 بتكلفة  كرى  ا�سراتيجية 
امللك  املوظفني على طريق  وكوبري حي 
فهد »١٠٠ مليون ريال«، وكوبري املحالة 
م��ل��ي��ون  ف���ه���د »١٠٠  امل���ل���ك  ع���ل���ى ط���ري���ق 
ري����ال«، وال��ك��وب��ري ال��واق��ع اأم����ام باح�ص 
على طريق امللك فهد »٢٥ مليون ريال«، 
وك���وب���ري ت��ق��اط��ع ط��ري��ق امل��ل��ك ف��ه��د مع 
الغروي  اأم��ام  القدمية  ال�سناعية  طريق 
»٣٤ مليون ريال«، وكوبري تقاطع احلزام 
مليون   ٧٢« الريا�ص  طريق  مع  الدائري 
 ٥٠« البلدية  ال�ساحات  وم�����س��روع  ري���ال«، 
م��ل��ي��ون ري����ال«، وم�����س��روع ���س��وق اخل�سار 

مبدينة اأبها »٣٠ مليون ريال«.
ال�����س��وؤون البلدية  األ��ق��ى وزي����ر   ث��م 
الأم��ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وال��ق��روي��ة 
ال���دك���ت���ور م��ن�����س��ور ب���ن م��ت��ع��ب ب���ن عبد 
ال��ع��زي��ز ك��ل��م��ة اأع����رب ف��ي��ه��ا ع��ن اأم��ل��ه اأن 
يف  اجل��دي��د  املنطقة  اأم��ان��ة  مبنى  ي�سهم 
التنظيمي  امل��ن��اخ  وحتفيز  العمل  تطوير 
تد�سينه  يتم  ما  كل  اأن  موؤكدا  باملنطقة، 
اأن يعود  من م�ساريع جديدة ينتظر منه 

بنفعه على الوطن واملواطن واملقيم.
املبنى  بافتتاح  »ن�سعد  �سموه  وق��ال 
اجل���دي���د لأم���ان���ة م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر، ال���ذي 
نتمنى من خالل ما يقدم فيه من تطور 
يحفز  اأن  والبناء  التخطيط  م�ستوى  يف 

م�����س��روع ن��ف��ق ال�����س��ب��اب، وك��ذل��ك مم�سى 
ال�سباب املطل على تهامة، وم�سروع نفق 
فهد(،  امللك  طريق  )تقاطع  املن�سك  حي 
وم�����س��روع اإ����س���ارة اجل���ف���ايل ع��ل��ى ط��ري��ق 
اإ���س��ارة  وك����ري  م�����س��ي��ط،  اأب��ه��ا - خمي�ص 
باح�ص، ونفق اإ�سارة مركز الأمر �سلطان 
احل�ساري، بالإ�سافة مل�سروع نفق الغروي 

مبحافظة خمي�ص م�سيط.
نفق  م�سروع  على  �سموه  اطلع  كما 
النقل  اإ�سارة  )تقاطع  �سعود  امللك  طريق 

اجلماعي(.

وك�������ان وزي�������ر ال�����������س�����وؤون ال���ب���ل���دي���ة 
الأم��ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وال��ق��روي��ة 
ال���دك���ت���ور م��ن�����س��ور ب���ن م��ت��ع��ب ب���ن عبد 
�سباح  اأب��ه��ا  مطار  اإل��ى  و�سل  ق��د  العزيز 
ا�ستقباله  يف  ك��ان  حيث  املا�سي،  الأرب��ع��اء 
اأمر منطقة ع�سر �ساحب ال�سمو امللكي 
الأم��ر في�سل بن خالد بن عبد العزيز، 
وا���س��ت��غ��رف��ت زي����ارة ���س��م��و وزي����ر ال�����س��وؤون 
وتفقد   د���س��ن  ي��وم��ني  وال��ق��روي��ة  البلدية 
التنموية  امل�����س��اري��ع  م��ن  ع���ددا  خاللهما 

باملنطقة. 

ويطور بيئة العمل واأن يحفز ذلك املناخ 
�سيوؤدي  مما  املنطقة،  لأم��ان��ة  التنظيمي 
بحول اهلل اإلى حت�سني الكفاءة والفاعلية 
للخدمات واحلمد وال�سكر هلل عز وجل«.

واأ�ساف »ي�سرنا اأن نلتقي يف منطقة 
ال��ك��رام  اأه��ل��ه��ا  م��ع  علينا  ال��غ��ال��ي��ة  ع�سر 
بقيمة  م�ساريع  تد�سني  يتم  واأن  الأع��زاء 
»٥٩6« مليون ريال، وكذلك اأن يتم و�سع 
وخدمية  بلدية  مل�ساريع  الأ���س��ا���ص  حجر 
واحلمد  وكذلك  ري��ال،  مليار  من  باأكرث 
 »٣٠٠« ب�����اأك��رث  مل�ساريع  ع��ق��ود  توقيع  هلل، 

مليون ريال.
ال�������س���ك���ر هلل ع����ز وج������ل ع���ل���ى ه���ذه 
النعمة، واإنني يف هذه املنا�سبة اأطلب من 
اإخواين وزمالئي باأمانة ع�سر اأن يعلموا 
اأن الأمانة عظيمة وامل�سوؤولية كبرة، فما 
اإن  يتم من تد�سني م�ساريع فاإننا نتطلع 
�ساء اهلل لأن يج�سد ذلك على الواقع واأن 

يعود بنفعه على املواطن واملقيم«. 
وط�����ل�����ب �����س����م����وه م������ن م���ن�������س���وب���ي 
هذه  تكون  اأن  والأمانة  البلدية  املجال�ص 
البناء  مل�سرة  ا�ستمرارية  امل�ساريع عملية 
وتعم  امل�����س��اري��ع  تتالحق  واأن  وال��ت��ط��وي��ر 
ج��م��ي��ع حم��اف��ظ��ات م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر، كما 
طالب بتو�سيع م�ساركة املواطنني يف بناء 

املنطقة.
ثم وقع �سمو وزير ال�سوؤون البلدية 
وال����ق����روي����ة ع���ق���ود ع�����دد م����ن امل�������س���اري���ع 
تطوير  م�سروع  وهي:  لالأمانة  التنموية 
بع�سر  وال�����س��اح��ل��ي��ة  ال�سياحية  امل��ن��اط��ق 

مليون   ٢6٧ ب��ق��ي��م��ة  ال��ث��ان��ي��ة(  )امل��رح��ل��ة 
املنح  خمططات  �سفلتة  وم�����س��روع  ري���ال، 
وم�سروع  ري���ال،  مليون   ٢٥ مببلغ  ب��اأب��ه��ا 
الثانية(  )املرحلة  واإن��ارة  واأر�سفة  �سفلتة 
�سفلتة  وم�سروع  ري��ال،  مليون   ٢٤ مببلغ 
واإنارة واأر�سفة )املرحلة التا�سعة( مببلغ 
ج�سر  تنفيذ  وم�����س��روع  ري���ال،  مليون   ٢٤
تقاطع طريق امللك عبد العزيز مع طريق 

الريا�ص مببلغ ٤٢ مليون ريال.
بعد ذلك جتول �سموه على عدد من 
امل�����س��اري��ع على ط��ري��ق امل��ل��ك ف��ه��د، وه��ي: 



�ساهد  الأح�ساء  يف  الغدر  يد  اقرفتها  التي  الإرهابية  اجلرمية 
اآخر على ب�ساعة الفكر ال�سال ودناءة خمططاته، وحماولة بائ�سة 
لإ�ساعة الفتنة، وزعزعة ال�ستقرار يف بلد اآمن وجمتمع متما�سك. 
دمائهم  و�سفك  وت��روي��ع��ه��م،  الآم��ن��ني،  اأرواح  ا���س��ت��ه��داف  اإن 
وان��ح��رف��ت فطرته،  ب�����س��رت��ه،  م��ن �سلت  ه��و منهج  امل��ع�����س��وم��ة، 
اأر���ص احلرمني،  كان ذلك على ثرى  اإذا  وخابت م�ساعيه، فكيف 

ومهبط الر�سالة، وقبلة امل�سلمني.
هذه  مثل  منفذي  م��ع  التعاطف  اأن  بالتنبيه  اجل��دي��ر  وم��ن 
اجلميع  واج��ب  واأن  ووزره���ا،  اجلرمية  يف  لهم  م�ساركة  اجلرائم 
الدين  تعاليم  ون�سر  اجتثاثه،  ال�سال، ودعم  الفكر  مكافحة هذا 
واأعرا�سهم  دم��اءه��م  للنا�ص  حفظت  ال��ت��ي  ال�سمحة  الإ���س��الم��ي 

واأموالهم.
ومن ال�سروري اأن يقوم العلماء واملربون واأهل الراأي ورجال 
الإعالم، بواجب بيان احلق للنا�ص، والتحذير من �سرور الإرهاب 
وبكل  والإق��ن��اع،  وباحلوار  احل�سنة،  واملوعظة  باحلكمة  ونتائجه، 

و�سيلة موؤثرة.
لهذه  اأط��ي��اف��ه  بكافة  ال�سعودي  املجتمع  اأف����راد  ا�ستنكار  اإن 
ال�سالة،  الأف��ك��ار  اأرب���اب  على  وا�سحا  ردا  ك��ان  النكراء  اجل��رمي��ة 
باأن متا�سك هذه البالد ووقوفها  اأجمع  ور�سالة �سريحة للعامل 
�سفا واحدا خلف قيادتها احلكيمة يف وجه كل مرب�ص �سيقطع 
حماولة  اأو  الفتنة  اإ�ساعة  نف�سه  له  ت�سول  من  كل  على  الطريق 

الإف�ساد والتخريب يف وطن و�سع اجلميع حبا وعطاًء.
ويف اخلتام اأ�ساأل اهلل تعالى اأن يحفظ هذه البالد، واأن يدمي 
ال�سريفني  ق��ي��ادة خ��ادم احل��رم��ني  اأمنها ورغ��ده��ا، يف ظ��ل  عليها 
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز، و�سمو ويل عهده الأمر �سلمان بن 
عبد العزيز، و�سمو ويل ويل العهد الأمر مقرن بن عبد العزيز، 
الكائدين،  كيد  الطاهرة  ال��ب��الد  ه��ذه  يجنب  واأن  اهلل،  حفظهم 

ومكر احلاقدين، و�سالل املف�سدين. اإنه �سميع جميب.

رؤية

جريمة بائسة
لفكر ضال

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

أخبار الجامعة

دعوة
تدعو »آفاق« كافة منس��وبي ومنس��وبات الجامعة من أعضاء هيئة 
تدريس وموظفين وموظفات وطالب وطالبات من الراغبين بنشر أخبار 
إداراتهم وكلياتهم ونشاطاتهم األكاديمية إلى االتصال بالصحيفة 
والتنس��يق مع فريق تحريرها في وقت مبك��ر قبل الحدث المطلوب 
تغطيته، لتتمكن الصحيفة من اتخاذ اإلجراءات الالزمة بهذا الخصوص.

أسبوعية جامعة الملك خالد
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خادم الحرمين الشريفين يشكر مدير الجامعة
سلطان عوض

 وج����ه خ�����ادم احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني 
امل���ل���ك ع���ب���داهلل ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل 
�سعود، حفظه اهلل، �سكره ملعايل مدير 
الدكتور  الأ�ستاذ  خالد  امللك  جامعة 
عبدالرحمن بن حمد الداود، على ما 
عر عنه من م�ساعر �سادقة مبنا�سبة 
 ،١٤٣٥ العام  لهذا  جناح مو�سم احلج 
وذل��ك يف برقية تلقاها معايل مدير 
الدكتور  »معايل  فيها  ج��اء  اجلامعة 
مدير  ال���داود  حمد  بن  عبدالرحمن 
تهنئتكم  وردت��ن��ا  خالد،  امللك  جامعة 
مب��ن��ا���س��ب��ة جن����اح م��و���س��م احل����ج ل��ع��ام 
ون�سكركم  ومنته،  اهلل  بف�سل   ،١٤٣٥
ع���ل���ى م����ا ع�����رمت ع���ن���ه م����ن م�����س��اع��ر 
طيبة، ودعوات �سادقة، داعني اهلل عز 
وجل اأن يجعل اعمالنا خال�سة لوجه 

اهلل، اإنه �سميع جميب«.
وك�����ان م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن بن 
ح��م��د ال����داود ق��د رف���ع ب��رق��ي��ة خل��ادم 
ونيابة  با�سمه  ال�سريفني  احل��رم��ني 
ع����ن م��ن�����س��وب��ي اجل���ام���ع���ة ب���اأ����س���دق 
ال�سريفني  احلرمني  خل��ادم  التهاين 

مبنا�سبة جناح مو�سم هذا احلج.

»رجال ألمع« تبحث مع الجامعة قضايا التعليم العالي
عبداهلل زارب 

الدكتور  اجلامعة  مدير  معالى  ا�ستقبل 
مبكتب،  ال����داود  حمد  ب��ن  عبدالرحمن 
الأرب����ع����اء امل��ا���س��ي، حم��اف��ظ رج����ال اأمل���ع 
�سعيد ب��ن ع��ل��ي ب��ن م��ب��ارك، وع����ددا من 

م�سايخ ومثقفي واأدباء املحافظة.
واأعرب الداود خالل ال�ستقبال عن 

 وق�����ال »اأع����ل����م ج���ي���دا م���ا حت��ت��اج��ه 
امل���ح���اف���ظ���ة م����ن ك���ل���ي���ات اأ������س�����وة ب��ب��اق��ي 
ت��ك��ون هناك  لأن  ون��ت��ط��ل��ع  امل��ح��اف��ظ��ات، 
يف  كمثيالتها  م�ستقلة  بتهامة  جامعة 

جيزان وجنران وبي�سة«.
مدير  مبارك  بن  �سكر  جانبه،  من 
واأب��دى  الإ�ستقبال  ح�سن  على  اجلامعة 
���س��ع��ادت��ه مب��ا ���س��اه��ده م��ن مت��ي��ز وت��ط��ور 

�سعادته بالزيارة، مبينا اأنها  تعك�ص مدى 
اه��ت��م��ام وح��ر���ص اأه����ايل امل��ح��اف��ظ��ة على 
اهتمام  م��وؤك��دا  التعليمية،  العملية  دع��م 
يعي  واأن���ه  اأمل���ع،  اجلامعة الكبر برجال 
ت�ساري�سها  و���س��ع��وب��ة  امل��ح��اف��ظ��ة  اأه��م��ي��ة 
اإي���ج���اد ك��ل��ي��ات للبنني  ال��ت��ي ت�����س��ت��وج��ب 
اأ�سوة بكليات البنات التي قامت اجلامعة 

باإن�سائها يف وقت �سابق.

ورق�����ي يف اجل���ام���ع���ة ي��ع��ك�����ص م���ا و���س��ل��ت 
اإل���ي���ه خ����الل ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة، وق���ال 
كل  لكم  »ن�سكر  اجلامعة  مدير  خماطبا 
م��ا ق��دم��ت��م��وه ل��ن��ا م��ن اه��ت��م��ام، وخا�سة 
عك�سه  وما  بالبنات،  خا�سة  كليات  اإن�ساء 
ذلك من ا�ستقرار و�سط اجلميع  ونتطلع 
للبنني يف  لها  يكون هناك مثيل  اأن  اإل��ى 

الفرة املقبلة باإذن اهلل«.



في محاضرة للدكتور الشيوي
ِّالجامعـة تعـرف بمـرض »األميبا آكلة الدماغ« وتكشف مواطنه
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المانع 
قضى
أسبوعا 
أدبيا 
بالجامعة 

عبد العزيز أبوسحمة 

حما�سرة  باجلامعة  الطب  كلية  عقدت 
اآك��ل��ة ال��دم��اغ(،  علمية ب��ع��ن��وان )الأم��ي��ب��ا 
الأح��ي��اء  بق�سم  الدكتور  الأ���س��ت��اذ  قدمها 
ال��دق��ي��ق��ة ع��ب��داحل��ل��ي��م ال�����س��ي��وي، اأو���س��ح 
ال��ت��ق��اري��ر  م���ن  ال���ع���دي���د  خاللها ظهور 
احل���دي���ث���ة ال���ت���ي ت����وؤك����د  وج����ود امل���ر����ص 
امل��خ��ي��ة  والأغ�������س���ي���ة  امل�����خ  الذي ي�سيب 
بالتهاب حاد ومميت يف وقت ق�سر جدا 

بعد الإ�سابة مبا�سرة.
وق�����ال ال�����س��ي��وي خ����الل امل��ح��ا���س��رة 
»اإن  م����ر�����ص الأم���ي���ب���ا م��ن��ت�����س��ر ب��ك��رثة يف 
البيئة املحيطة بنا، ويف املناطق الزراعية، 
اآكلة الدماغ يف املياه  حيث تعي�ص الأميبا 
العذبة، اأو املياه التي ل حتتوي على احلد 
كحمامات  بالكلور  امل��ع��اجل��ة  م��ن  الأدن����ى 
ال�سباحة العامة، اأويف خزانات املياه التي 

ل يتم تعقيمها ب�سورة منتظمة.
ال��������رك،  يف  اأن����ه����ا  ت����ع����ي���������ص  ك����م����ا 
والبحرات الدافئة، وكذا يف ينابيع املياه 
احلارة، التي ت�سل درجة حرراتها اإلى ٤٥ 

ا�ستقبل ق�سم اللغة العربية واآدابها بكلية 
العربي  الأدب  اأ���س��ت��اذ  الإن�سانية،  العلوم 
غر املتفرغ بجامعة امللك �سعود، امل�سرف 
على كر�سي املانع لدرا�سات اللغة العربية 
واآداب����ه����ا، ال��ف��ائ��ز ب��ج��ائ��زة امل��ل��ك في�سل 
ال��ع��امل��ي��ة الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز 
للق�سم يف  زائ��را علميا  امل��ان��ع،   نا�سر  بن 

الفرة من ٢٥-٢٠١٤/١٠/٢٩.
وبداأت الزيارة با�ستقبال عميد كلية 
العلوم الإن�سانية الدكتور يحيى ال�سريف 
ورئ��ي�����ص ق�����س��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة واآداب���ه���ا 
الدكتور عبدالرحمن املح�سني وعدد من 
العليا  الدرا�سات  وط��الب  الق�سم  اأ�ساتذة 
املركزية يوم الأحد  لل�سيف يف املدرجات 
النقا�ص  حلقة  تبداأ  اأن  قبل   ،١٤٣6/١/٢

الإ���س��الم��ي��ت��ني ومب��ا  ق�����س��ي��دت��ي��ه  ورد يف 
عر�سه من عدم �سحة مرويات الوفادة. 

ويف احللقة الثالثة التي األقاها يوم 
ال��ث��الث��اء، ت��ن��اول ال��ب��اح��ث م��و���س��وع��ني؛ 
»ب��ان��ت  زه����ر  ب���ن  ك��ع��ب  ق�����س��ي��دة  الأول، 
����س���ع���اد« ال���ت���ي ي���راه���ا ال���ب���اح���ث ج��اه��ل��ي��ة 
الإ�سالمية  بالروؤية  ترتبط  ل  امل�سامني 
جمموع  م��ن  فقط  بيتني  خ��الل  م��ن  اإل 

الق�سيدة الطويلة.
ربطا  الثانية  قراءته  يف  تناول  كما 
ل��و���س��ف ك��ع��ب ال��ن��اق��ة ب��اأن��ه يق�سد امل���راأة 
التي تغزل بها يف مطلع ق�سيدته بح�سرة 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم واأ�سحابه ويف 
النبي  رح��م��ة  مبينا  ال�����س��ري��ف  م�����س��ج��ده 
وق��د  اع��ت��ذاري��ت��ه،  وق��ب��ول  ا�ستعطافه  يف 

واآدابها قدم خاللها �سكره با�سم اجلامعة 
وك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة وق�����س��م اللغة 
عبدالعزيز  ال��دك��ت��ور  ل��الأ���س��ت��اذ  ال��ع��رب��ي��ة 
وحلقاته  مبحا�سراته  فتح  ال���ذي  امل��ان��ع 

النقا�سية اآفاقا مهمة للق�سم وطالبه.
باأع�ساء  ال��ت��ق��ى  ال�سيف  اأن  ي��ذك��ر 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص مل���دة ���س��اع��ة ت��ق��ري��ب��ا يف 
جمل�ص كلية العلوم الإن�سانية ودار حوار 

حول عدة ق�سايا وروؤى علمية.
والتقى  خالد  امللك  كر�سي  زار  كما 
ب��امل�����س��رف ع��ل��ى ال��ك��ر���س��ي ال��دك��ت��ور اأح��م��د 
ورئي�ص  الكلية،  عميد  بح�سور  فايع  اآل 
ق�����س��م ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة، ورئ���ي�������ص ق�����س��م 
ال���ت���اري���خ ال���دك���ت���ور ���س��ع��ي��د ال��ق��ح��ط��اين، 
وم�������س���رف ال���ك���ر����س���ي ال�������س���اب���ق ال���دك���ت���ور 

درج��ة مئوية«. واأ���س��اف »ع���ادة م��ا تظهر 
ال�سيف مع  ف��رة  بها خ��الل  الإ���س��اب��ات 
ال��ك��ث��ري��ن لتلطيف ح����رارة اجل��و  جل���وء 

بال�سباحة«.
الدماغ  تنتقل  اآك��ل��ة  »الأم��ي��ب��ا  وزاد 
فقط حني يدخل ماء ملوث اجل�سم عر 
اأو  ب��ال��ع��دوى،  اأن��ه��ا ل تنتقل  الأن���ف، كما 
ب�سرب ماء ملوث بالطفيلي، ول توجد يف 

مياه البحر«.
وبني ال�سيوي اأن الأمبيا، اإذا عا�ست 
داخل املياه العذبة، وحتت ظروف معينة 
�سوط(  )ذات  �سوطية  اأميبا  تتحول  ايل 
مما يزيد من حركتها، ويجعلها ت�ستطيع 
التحرك ب�سرعة بحثا عن ظروف اأف�سل 
املياه  يف  الب�سر  ي�سبح  وعندما  حلياتها، 
يقوم  اأو  ال�سيف  خ��الل  العذبة  الدافئة 
يف  املياه  امللوثة  ب��ا���س��ت��خ��دام  الإن�������س���ان 
ب�سكل  الأن���ف  ع��ر  وي�ستن�سقها  الو�سوء 
طبيعي يجعلها ت�سل اإلى املخ مبا�سرة ثم 

ايل اجلهاز الع�سبي املركزي.
ت���ب���داأ يف  »اإذا و���س��ل��ت ه��ن��اك  وق����ال 
حاد  ال��ت��ه��اب  يف  تت�سبب  حيث  ال��ت��دم��ر، 

الأول��ى بعنوان »ق�سيدة �سحيم عبد بني 
خاللها  تناول  ثانية«  ق��راءة  احل�سحا�ص 
على  بناء  الن�ص  مفاهيم  تغير  الباحث 
التاريخية  ومر�سحاته  اللغوية  معطياته 
يكون  اأن  اإل���ى  الن�ص  غ��زل يظهر يف  م��ن 
ال��ن�����ص مم��ث��ال ل���ث���ورة ال�����س��اع��ر الأ����س���ود 
ع��ل��ى ال��ع��ب��ودي��ة وال���ل���ون يف ق����راءة ثانية 
للن�ص حظيت بعدة مناق�سات من طالب 

الدرا�سات العليا والأ�ساتذة .
ال���ت���ي مت��ت  ال���ث���ان���ي���ة  ويف احل���ل���ق���ة 
بالدليل  ال��ب��اح��ث  فند  ال��ت��ايل،  ال��ي��وم  يف 
العلمي مرويات وفادة الأع�سى على النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم التي وردت يف اأربعة  
ال��راث ومل تثبت عنده،  اأ�سهر كتب  من 
ذل��ك مبا  الأع�سى مدعما  اإ���س��الم  واأث��ب��ت 

حظيت الورقة بعدة مناق�سات من طالب 
الذين  الأ���س��ات��ذة  وم��ن  العليا  ال��درا���س��ات 
ح�����س��روا احل��ل��ق��ة ال��ع��ل��م��ي��ة. ويف اجل���زء 
ال��ث��اين م��ن حلقة ال��ث��الث��اء، ت��ن��اول املانع 
م�سروعه عن املتنبي الذي يعمل عليه من 
�سبع �سنوات اأو تزيد وهو درا�سة ميدانية 
خلط �سر املتنبي يف رحالته التي اأوردها 
يف دي����وان����ه م�����س��ت��ع��ي��ن��ا ب���خ���رائ���ط وم�����س��ح 
جيولوجي �سمل زيارت قام بها الباحث يف 
ال�سعودية والأردن  العربية  اململكة  �سمال 
و�سوريا والعراق وم�سر واأطراف احلدود 
مع فل�سطني. والكتاب م�سروع يف طريقه 

للن�سر »على خطى املتنبي«.
ال��ن��ق��ا���ص بكلمة  واخ��ت��ت��م��ت ح��ل��ق��ات 
م���وج���زة ل��رئ��ي�����ص ق�����س��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 

ح�����س��ن ال�������س���وك���اين، وخ�����س�����ص احل��دي��ث 
جتربة  ب��اع��ت��ب��ار  البحثية  ال��ك��را���س��ي  ع��ن 
الدكتور  عليه  ي�سرف  ال��ذي  املانع  كر�سي 
عبدالعزيز املانع. كما زار املكتبة املركزية 

واأوعية كتب العربية يف املكتبة.
التقى  ال��ع��ل��م��ي��ة،  زي���ارت���ه  خ��ت��ام  ويف 
ال��دك��ت��ور امل���ان���ع، م��ع��ايل م��دي��ر اجلامعة 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن ال����داود 
الإن�سانية  ال��ع��ل��وم  كلية  عميد  بح�سور 
ثمن  ال���ذي  العربية  اللغة  ق�سم  ورئي�ص 
له وللكلية والق�سم، زيارته العلمية التي 
مت��ث��ل اإ����س���اف���ة ح�����س��ن��ة ل��ل��م��ع��ط��ى امل��ع��ريف 
وال���ف���ك���ري ل���ط���الب ال����درا�����س����ات ال��ع��ل��ي��ا 
هدية  معاليه  وق��دم  العلمية،  ولالأق�سام 

اجلامعة لل�سيف.

)ب��ط��ان��ة  وال�����س��ح��اي��ا  لأن�سجة  الدماغ 
ح��ول امل��خ واحل��ب��ل ال�����س��وك��ي( م��ع التهام 
املر�ص  ه��ذا  اأع��را���ص  وت�سبه  امل��خ،  خاليا 
يف ال��ب��داي��ة اأع��را���ص ال��ر���س��ح ال��ع��ادي، ثم 
يتبعها �سداع وحمى ت�سمى احلمى املخية 
ال�����س��وك��ي��ة وت�����س��ن��ج يف ع�����س��الت ال��رق��ب��ة 
وفقدان حلا�سة ال�سم والتذوق وت�سنجات 

املوت  ثم  ومن  الوعي  فقدان  ثم  ع�سبية 
خالل اأيام قليلة من يوم اإلى اأ�سبوع«.

وت�����س��ر ال��درا���س��ات اإل���ى اأن���ه خ��الل 
العقود اخلم�سة املا�سية، اأ�سيب ما ل يقل 
عن ١٣٠ �سخ�سا يف الوليات املتحدة بهذا 
�سوى  منهم  ينج  ومل  ال��ق��ات��ل،  الطفيلي 

ثالثة اأ�سخا�ص تقريبا.

وبني ال�سيوي اأن هناك اأنواعا اأخرى 
م��ن الأم��ي��ب��ا ال��ت��ي ت��وؤث��ر علي امل��خ ب�سورة 
اأق��ل ح��دة، وق��ال »لالأ�سف تنتهي الإ�سابة 
»طفيلي  الأميبا  منها  بالوفاة  اأي�سا  بها 
ال���ذي   Acanthameba الك��ان��ث��ام��ي��ب��ا« 
واملياه،  الربة  يف  طبيعية  ب�سورة  يوجد 
الرطيب  واأج���ه���زة  ال��ت��ه��وي��ة  اأج���ه���زة  ويف 
امل��خ واجلهاز  اإل��ى  ال��ه��واء، ويدخل  وتنقية 
ال��ع�����س��ب��ي ع��ن ط��ري��ق ا���س��ت��ن�����س��اق الأت��رب��ة 
وال��غ��ب��ار امل��ل��وث، وك���ذا ع��ن ط��ري��ق ال��ق��رح 
اجل���ل���دي���ة، واجل������روح ال���ت���ي ت��ت��ل��وث ب��ه��ذا 
طريق  ع��ن  ال��دم��اغ  اإل���ى  ومنها  الطفيلي 
وينتهي  خم��ي��ا  ال��ت��ه��اب��ا  ي�سبب  مم��ا  ال����دم 
غ��ال��ب��ا ب��ال��غ��ي��ب��وب��ة امل��خ��ي��ة وال���وف���اة خ��الل 

اأ�سابيع عدة من العدوي«.
واأ�ساف »طفيلي الكانثاميبا ي�سبب 
اأي�سا التهابا حادا بالقرنية، وهذا يحدث 
ن��ت��ي��ج��ة ا���س��ت��خ��دام اأن������واع م���ن ال��ع��د���س��ات 
خدو�سا  حت��دث  ال��ت��ي  ال�سلبة،  الال�سقة 
اإلى  بالدخول  للطفيلي  ت�سمح  بالقرنية 
�سوائل  ا�ستخدام  عند  اأو  القرنية،  اأن�سجة 
وهنا  العد�سة،  لغ�سل وحفظ  غر معقمة 

يجب التنبيه اإلى ظاهرة ا�ستخدام املحلول 
امللحي، واملجهز باملنزل )ملح طعام مذاب 
مباء ال�سنبور(، الذي يلجاأ اإليه كثر من 
لغ�سلها  الال�سقة  العد�سات  م�ستخدمي 
التهابا  الطفيلي  ه��ذا  وي�سبب  وحفظها، 
وحكة  بالعني  اح��م��رار  مع  بالقرنية  ح��ادا 
اإذا  بالعمي  ينتهي  وقد  بالإب�سار  و�سعف 

مل يتم الت�سخي�ص والعالج املنا�سب«.
وع���ن �سبل ال��وق��اي��ة م��ن ه���ذا ال���داء 
امل��خ��ي��ف اأك���د ال�����س��ي��وي، اأن���ه م��ن الأف�����س��ل 
الأن��ف،  ���س��دادات  ا�ستخدام  ال�سباحة  عند 
العذبة  امل��ي��اه  م��ع  التعامل  ع��ن  والب��ت��ع��اد 
الراأ�ص فوق  واإبقاء  امل�سكوك يف م�سدرها، 

�سطح املياه، وخا�سة اإن كانت املياه دافئة.
واأ����س���اف »ي��ج��ب م��راق��ب��ة الأط��ف��ال 
املائية  والأل��ع��اب  امل�سابح،  ا�ستخدام  عند 
ال���ع���ام���ة، وت��ن��ب��ي��ه��ه��م ج����ي����دا  اإل������ى ع���دم 
بهذه  روؤو���س��ه��م  غمر  اأو  امل��ي��اه،  ا�ستن�ساق 
املياه  �سنبور  فتح  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة  امل��ي��اه، 
ملدة ب�سيطة قبل ا�ستخدامها يف الو�سوء 
يف  املياه  ل�ستخدام  الإن�����س��ان،  ا�سطر  اإذا 

الأماكن العامة«.



أخبار الجامعة آفاق الجامعة  |  العدد 127  |  16 محرم 1436  |  9 نوفمبر 2014

الجبيلي يفتتح ورشة تطوير برامج البكالوريوس
افتتح وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة الدكتور اأحمد اجلبيلي 
ملرحلة  الدرا�سية  الرامج  وتطوير  اإع��داد  عم��ل  ور�س��ة  فعاليات 
اإنتاج  يف  اخلطوة  هذه  باأهمية  م�سيدا  باجلامعة،  البكالوريو�ص 
وت��ق��ومي  وف���ق من���اذج علمية مقننة  درا���س��ي��ة  وب���رام���ج  م���ق���ررات 
وما  الدرا�سية  الرامج  وتطوير  والرامج  املقررات  املوجود من 

يتبع ذلك من الرتقاء بالعملية التعليمية باجلامعة.
م���ن ج��ان��ب��ه، ب����نينّ ع��م��ي��د ال��ت��ط��وي��ر الأك����ادمي����ي واجل�����ودة 
باجلامعة الدكتور عمر عقيل اأن الور�سة تهدف اإلى التعرف على 
املوجود منها  تقومي  الدرا�سية ومتطلبات  الرامج  بناء  معاير 

ومراحل اإعداد واإقرار برنامج جديد اأو تطوير برنامج قائم.
اأنه �سارك يف الور�سة، ٧٠ من اأع�ساء هيئة التدري�ص  يذكر 
التخ�س�ص  ح�����س��ب  دورات  ث���الث  ع��ل��ى  تق�سيمهم  مت  )رج�����ال( 
)كليات نظرية – كليات علمية – كليات �سحية ( وقام بالتدريب 
الدكتور  الأ�ستاذ  واجل��ودة،  الأك��ادمي��ي  التطوير  عمادة  م�ست�سار 

عادل حب اهلل.
عبد اهلل زارب 

»طب األسنان« توقع عقد تعاون 
مع جامعة بيرن السويسرية

ال��واع��د لالأبحاث  »امل��رك��ز  اأب��رم��ت اجل��ام��ع��ة ممثلة يف كلية ط��ب الأ���س��ن��ان 
جامعة  مع  دويل  بحثي  تعاون  عقد  والفكني«،  الوجه  ت�سوهات  وعالجات 

برن ال�سوي�سرية.
واأو�سح اأ�ستاذ ال�ستعا�سة ال�سنية وزراعة الأ�سنان امل�ساعد، نائب رئي�ص 
باملركز،  الأ�سنان  زراع��ة  لأب��ح��اث  البحثية  الفرقة  رئي�ص  الأب��ح��اث،  مركز 
طريقة  با�ستحداث  يخت�ص  املعني  البحث  اأن  الفار�سي،  حممد  الدكتور 
على  الأ�سنان  كامل  فاقدي  للمر�سى  املتحركة  الركيبات  لتثبيت  جديدة 
الزراعات ال�سنية يف نف�ص وقت الزراعة، بدل من النتظار ملدة ثالثة اأ�سهر 

كما هو معمول به يف الطريقة التقليدية.
منها:  ال��ع��امل  م�ستوى  على  جامعات   ١٠ البحث  يف  »�سي�سارك  وق��ال 
وجنيفا  ب��رن  وجامعتا  باململكة،  عبدالعزيز  وامل��ل��ك  �سعود  امللك  جامعتا 

ب�سوي�سرا، وميتد ملدة خم�ص �سنوات«.
عميد  الأب��ح��اث  مركز  مدير  م��ن  املبذولة  باجلهود  الفار�سي  واأ���س��اد 
تهيئة  اإل��ى  املركز  و�سعي  ال�سهراين،  اإبراهيم  الدكتور  الأ�سنان،  طب  كلية 
بيئة بحثية على اأعلى م�ستوى مل�ساعدة الباحثني على اإجناز هكذا اأبحاث، 
مقدما ال�سكر اإلى معايل مدير اجلامعة  الأ�ستاذ الدكتور عبدالرحمن بن 
حمد الداود، واإلى وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي، الدكتور 

ماجد احلربي ملا يوليانه من اهتمام ودعم للعملية البحثية باجلامعة.
كما �سكر الفار�سي امل�ست�سار الأمني العام لأمانة مراكز التميز البحثي 
بوزارة التعليم العايل الأ�ستاذ الدكتور �سامي عبدالوهاب لدعمه املتوا�سل 
للمركز. من جهته متنى ال�سهراين التوفيق لفريق البحث امل�سارك املكون 
الفار�سي، ود. زاهركوتا، ود. حم�سن عبدالقادر، ود. �سعود  من د. حممد 

القحطاين، ود. هدى لطفى، ود. هبة القرين.
علي آل سعيد 

نادي الخط العربي
ينظم دورة فن الكاريكاتير

نظم نادي اخلط العربي والفن الت�سكيلي باملدينة اجلامعية باأبها، موؤخرا، 
للفنون  ال�سعودية  اجلمعية  ع�سو  قدمها  الكاريكاتر«  »ف��ن  بعنوان  دورة 
فن  يف  املوهوبني  من  متميز  بح�سور  البارقي  عبداهلل  الفنان  الت�سكيلية 

الكاريكاتر.
الكاريكاتر  فن  يف  امل�ساركني  تدريب  على  ال���دورة  حم��اور  واعتمدت 
والتعريف مببادئها ور�سالتها واأنواعها وتاريخ ن�ساأتها وروادها، مع ت�سليط 
تطوير  يف  ودوره  امل�ساغب  الفن  وا�ستخدامات  عمل  جم��الت  على  ال�سوء 
ال��ي��وم��ي��ة وال�����س��ح��اف��ة وال��ث��ق��اف��ة والإع�����الم والت�سميم والإع����الن  احل��ي��اة 
عملي  تدريب  الور�سة،  و�ساحب  الإن�ساين.  ال�سلوك  تعديل  يف  واإ�سهاماته 
للمتدربني على اأ�س�ص الر�سم يف الكاريكاتر ومزج الفكرة بالر�سم املوهوب 

واأي�سا العر�ص املرئي لفن الكاريكاتر .
ويف ختام الدورة �سلم البارقي ال�سهادات اإلى احل�سور الذين بدورهم 

�سكروا النادي وطالبوا باإقامة دورات مماثلة لال�ستفادة منها.
منصور كويع 

احتفلت اجلمعية ال�سعودية ال�سيدلية بافتتاح نادي �سيادلة ع�سر، 
الأ�ستاذ  اجلامعة  م��دي��ر  م��ع��ايل  برعاية  اأب��ه��ا  ق�سر  بفندق  وذل���ك 
اأن تكون كلية  ال��داود. ومن املقرر  الدكتور عبد الرحمن بن حمد 
ال�سيدلة باجلامعة مقرا للنادي الذي  يندرج حتت مظلة اجلمعية 

.SPS ال�سيدلية ال�سعودية
وياأمل اأ�سحاب فكرة امل�سروع اأن ي�سهم النادي يف تطوير قدرات 
اإلى  بالإ�سافة  التعليم،  خ��الل  من  امل�ست�سفيات  �سيادلة  وم��ه��ارات 
النهو�ص  على  ال�سيادلة  ت�ساعد  التي  والندوات  املحا�سرات  اإقامة 
مبهنتهم مبا يتوافق مع املعاير العاملية للرعاية ال�سيدلنية، كما 
يلتزم النادي بواجبه جتاه املجتمع من خالل توعيتهم وتثقيفهم 

دوائيا.
وخالل حفل الفتتاح اأعلن اأ�سماء املر�سحني لأع�ساء جمل�ص 
اإدارة النادي، بح�سور اأع�ساء اجلمعية ال�سيدلية ال�سعودية، وعميد 
الدكتور  الكلية  ووك��ي��ل  ال��ه��زاين،  ع���ادل  ال��دك��ت��ور  ال�سيدلة  كلية 
حممد القرثدي، وروؤ�ساء الأق�سام، واأع�ساء هيئة التدري�ص بالكلية، 

وعدد من �سيادلة املنطقة وطالب وطالبات كلية ال�سيدلة.
على  ال��ن��ادي  اإدارة  اإل��ى  للمر�سحني  الت�سويت  نتائج  وج���اءت 
للنادي،  رئي�سا  ال�سيعري  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  ال��ت��ايل:  النحو 
عبد  وال�سيديل  ال�سيخ،  اآل  اهلل  عبد  ال�سيديل  من  كل  وع�سوية 
الغامدي،  �سالح  بلقي�ص  وال�سيدلنية  ح�سرم،  العزيز  عبد  اهلل 
�سعيد  وال�سيديل  القحطاين،  اهلل  عبد  �سعيد  من�سور  وال�سيديل 

فالح علي القحطاين، وال�سيديل من�سور �سياف ال�سهراين.
الع�سوية  جلنة  رئي�ص  اجلمعية  اإدارة  جمل�ص  وذكر ع�سو 
ن��ادي  ان��ت��خ��اب��ات  اأن  ال���زه���راين  العقيد ط��ي��ار ع��ب��د اهلل  وامل��ن��اط��ق، 
ال�سعودية،  ال�سيدلية  اجلمعية  مظلة  حتت  تاأتي  ع�سر  �سيادلة 
مبينا اأن الفكرة ولدت قبل ثمانية اأ�سهر برغبة جادة من ال�سيادلة 

يف ع�سر.
سفر آل مسروح

كلية الصيدلة مقرا لنادي صيادلة عسير
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الوادعي يلتقي بطالب الهندسة
اأقام النادي الهند�سي لقاء جمع عميد كلية الهند�سة الأ�ستاذ الدكتور ح�سني 
بن مانع الوادعي وطالب الكلية ملناق�سة اأمورهم الدرا�سية وامل�سكالت التي 

تواجههم، والرتقاء بالكلية من خالل املقرحات الطالبية.
يف بداية اللقاء حتدث عميد الكلية عن الدعم الذي يتلقاه الطالب 
من اإدارة اجلامعة ممثلة يف مديرها الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد 
اإمتام  على  الطالب  ي�ساعد  ما  وتوفر  التخرج  م�ساريع  دعم  مثل  ال��داود، 
درا�سته بتفوق. عقب ذلك تلقى الدكتور الوادعي مداخالت واأ�سئلة الطالب 
بتقدمي  واأو���س��ى  م�سكالت،  م��ن  ال��درا���س��ي��ة  م�سرتهم  يعر�ص  م��ا  ح��ول 

احللول املنا�سبة يف اأقرب وقت ممكن.
الأ�سقر،  يا�سر  الدكتور  املدنية  الهند�سة  ق�سم  رئي�ص  اللقاء  �سارك يف 
وع�سو هيئة التدري�ص بالكلية رئي�ص املكتب الإعالمي فيها الأ�ستاذ اأ�سامة 

يحيى م�سيبه.

معرض من خمسة أقسام
في يوم المهنة الصيدلي األول

التمري�ص ع�سو  الطالبات وكلية  املركز اجلامعي لدرا�سة  افتتحت عميدة 
القرين،  �سنيفاء  الأول، الدكتورة  ال�سيديل  املهنة  ليوم  التنظيمية  اللجنة 
املعر�ص امل�ساحب ليوم املهنة باجلامعة،  بح�سور عدد من من�سوبات املركز.

وق�سم  ال��ع��ق��اق��ر،  ق�سم  ه���ي:  على خم�سة اأق�سام  امل��ع��ر���ص  واح��ت��وى 
ال�سريرية، وق�سم  ال�سيدلة  الفارموكولوجي، وق�سم  ال�سيدلنيات،  وق�سم 

الكيمياء ال�سيدلية.
با�ست�سافة  ت�سرف  امل��رك��ز  اأن  ال��ق��رين  �سنيفاء  ال��دك��ت��ورة  واأو���س��ح��ت 
تعريف احل�سور  اأ�سهمت يف  التي  الأرك���ان  العديد من  �سم  ال��ذي  املعر�ص 
اأن  للفخر  ي��دع��و  م��ا  وق��ال��ت«  ال�سيدلة،  بق�سم  املتعلقة  الأم���ور  م��ن  ب��ع��دد 
املنظمات للمعر�ص، والقائمات عليه هن بناتنا الطالبات الالتي وفقن يف 
اأع�ساء  جميع  وتعاون  اإ�سراف  املطويات  حتت  وتوزيع  ال�سروحات  تقدمي 

هيئة التدري�ص بالكلية«.
الدكتورة  العقاقر  بق�سم  امل�ساركة  الأ���س��ت��اذة  اأو�سحت   جانبها  م��ن 
وفاء حممود عزيز اأن اإقامة مثل هذه املعار�ص اأمر مهم ي�سب يف م�سلحة 

الطالب الذي يتعرف على اأمور تتعلق بتخ�س�ساته عن قرب.
يذكر اأن املعر�ص حظي بح�سور مميز من قبل طالبات ق�سم ال�سيدلة  

جتاوز ٢8٥ طالبة.

عمادة المجتمع تنظم
إحدى عشر برنامجا تدريبيا نسائيا 

تنفذ اجلامعة ممثلة يف عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر، ١١ برناجما 
تدريبيا خا�سا بالن�ساء بدًء من  بداية ال�سهر اجلاري وحتى ال� ٣٠ من �سفر 
الن�سائي بحي  بالفرع  امل�ستمر  املجتمع والتعليم  املقبل مبقر عمادة خدمة 

املن�سك.
بالتطوير  تهتم  التي  ال��رام��ج  من  ع��ددا  التدريبية  ال���دورات  وت�سم 
للوقت، وكالهما مدته خم�سة  الفعال  وال�ستثمار  ال��ذات،  الذاتي كتطوير 
اأيام بواقع ١٥ �ساعة تدريبية، بالإ�سافة اإلى تطبيق عدد من الرامج هي: 
�سناعة  عمل  وور���س��ة  الفعال،  الت�سال  وم��ه��ارات  ال��ق��رار،  وات��خ��اذ  �سناعة 
الإب���داع���ي، وخطط  والتفكر  وامل��ف��اه��ي��م(،  الذهنية  اخل��رائ��ط   وت��وظ��ي��ف 
ب��واق��ع ٩ �ساعات   اأي���ام  اأ���س��رار التميز، )ث��الث��ة  حلياتك، وامل���راأة اخل��ارق��ة.. 
الأول��ي��ة  الإ���س��ع��اف��ات  ال�ساملة،  املكتبة  اأ���س��رار  ب��رن��ام��ج:  واأخ���را  تدريبية(، 
البحوث  قالب  ا�ستخدام  م��ه��ارات  تدريبية(،  �ساعات  �ست  بواقع  )ي��وم��ان، 

والر�سائل )يوم واحد ، بواقع اأربع �ساعات تدريبية(.
أحمد العياف

شاركت فيه 43 دار نشر و25 جهة حكومية وأهلية
إختتام معرض الجامعة للكتاب والمعلومات

أحمد العياف 

اختتم يف ال�ساد�ص من حمرم اجلاري 
باجلامعة، معر�ص الكتاب واملعلومات 
�سهدت  يوما   ١١ ا�ستمر  اأن  بعد  ال���١٣ 

العديد من الأن�سطة والفعاليات.
املكتبات  ����س���وؤون  عميد  واأو����س���ح 
قا�سم  ب��ن  �سعيد  ال��دك��ت��ور  باجلامعة 
اإيجابيات  اأن املعر�ص حقق  اخلالدي، 
اإقبال وا�سع من قبل  كثرة جتلت يف 

ومن  اجلامعة  ومن�سوبات  من�سوبي 
املجتمع، بالإ�سافة اإلى الزيارات التي 
ق��ام��ت ب��ه��ا ع���دد م��ن امل���دار����ص )بنني 
وخمي�ص  اأب��ه��ا  مدينتي  م��ن  وب��ن��ات(، 
م�����س��ي��ط ل���الط���الع ع��ل��ى ك���ل م���ا هو 
ج���دي���د يف ع�����امل امل���ع���رف���ة م����ن ك��ت��ب 
وق��ال«  م��ع��رو���س��ة،  تعليمية  وو���س��ائ��ل 
امل��ع��ر���ص اأت����اح ف��ر���س��ة ذه��ب��ي��ة ملحبي 

القراءة يف �سراء خمتلف الكتب«.
ك���م���ا اأ�����س����ار اخل����ال����دي اإل������ى اأن 

امل��ع��ر���ص �سهد ل��ل��م��رة الأول����ى ط��وال 
اأي�����ام�����ه، ب���رن���اجم���ا ث��ق��اف��ي��ا م��ت��ن��وع��ا 
ت�سمن حما�سرات وندوات واأم�سيات 
ت��دري��ب��ي��ة  ودورات  و���س��ع��ري��ة  اأدب����ي����ة 

جمانية.
ورف������ع ع��م��ي��د �����س����وؤون امل��ك��ت��ب��ات 
خال�ص التهنئة ملعايل مدير اجلامعة 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن بن 
ح��م��د ال������داود واإل�����ى وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة 
ل���ل�������س���وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة والأك���ادمي���ي���ة 

ال���دك���ت���ور حم��م��د ب���ن ع��ل��ي احل�����س��ون 
وجل����م����ي����ع م���ن�������س���وب���ي وم���ن�������س���وب���ات 
التظاهرة  ه��ذه  على جن��اح  اجل��ام��ع��ة 

الثقافية والعلمية.
اأك����ر  ي���ع���د  امل���ع���ر����ص  اأن  ي���ذك���ر 
ت��ظ��اه��رة ث��ق��اف��ي��ة م���ن ه���ذا ال���ن���وع يف 
م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر، ح��ي��ث ����س���ارك فيه 
ح��ك��وم��ي��ة  ج���ه���ة  و٢٥  ن�������س���ر،  دار   ٤٣
بالكتاب  عالقة  ذات  وج��ه��ات  واأه��ل��ي��ة 

واملعلومات.
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٣ - ٥ صفر ١٤٣٦   |   ٢٥ - ٢٧ نوفمرب ٢٠١٤
فندق قرص أبها

محاور المؤتمر:
• مفاهيم اإلشاعة وتطورها.

• مخاطر وتأثيرات اإلشاعة على المجتمع.
• اإلشاعة واألزمات.

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

المجتمعية في مواجهة اإلشاعة.

الدعوة عامة

المؤتمر الدولي لإلعالم     واإلشاعة
المخاطر المجتمعية وسبل المواجهة

THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDIA AND RUMOR 
Societal Risks and Ways of Confrontation

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LES MÉDIAS ET LA RUMEUR 
Risques Sociaux et Moyens de Lutte 
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اأي�سا،  الإن�سان عدو نف�سه كما يقال، وهو خط الدفاع الأول لنف�سه 
ت��ك��ون ح��م��اي��ة نف�سه مب��ب��ادرة م��ن��ه بالبعد ع��ن كل  اأن  ي��ج��ب  ل��ذل��ك 
الأخطار التي ت�سره وتكون �سببا يف بالء نف�سه، يقول اهلل تعالى »ول 

تلقوا باأيديكم اإلى التهلكة«.
ياأكل وما يلب�ص ومن  الإن�سان هو الذي يجب عليه اختيار ما   
مرتاح  وي��ك��ون  نف�سه  فت�ستقر  ي�سر،  واأي���ن  ي��ق��ول  وم���اذا  ي�ساحب 
ال�سمر اإذا عمل كل ما يحمي به نف�سه من خطوات واتخذ التدابر 
كافة، والباقي على اهلل �سبحانه وتعالى، لأن الإن�سان هو خط الدفاع 

الأول لنف�سه وبيده �سالحها وف�سادها. 
الأخ��ط��ار  ك��ل  ع��ن  بها  والبعد  نف�سه  اإن�سان بحماية  ك��ل  ق��ام  ل��و 
وكفل  ب�سالم   فيه  العي�ص  ل�ستطاع  متكامل  �سليم  جمتمع  لإيجاد 
نافعا  املجتمع  ه��ذا  و�سيكون  املمكنة  ال�سعادة  اأ�سباب  كل  املجتمع  له 

للب�سرية.
نف�سه  كيفية حماية  الإن�سان على  ي�ساعد  املجتمع  اأن  واجلميل 

من خالل اإقامة برامج توعوية  و�سحية وريا�سية وتثقيفية.
وبيت ق�سيدي مما �سبق، اأنه انطلقت الأ�سبوع املا�سي  باملجمع 
بهدف  بنف�سك«  نف�سك  »احمي  بعنوان  حملة  للطالبات  الأك��ادمي��ي 
منه،  واإي��اك��م  اهلل  حمانا  ال��ث��دي،  �سرطان  م��ر���ص  ب��اأ���س��رار  التوعية 

و�سرورة اإجراء الفحو�سات الالزمة ب�سكل مبكر وطرق الوقاية.
 هذه احلملة وجدت �سدى طيبا عند الكثر وا�ستطاع القائمون 
عليها ت�سجيع الفئات امل�ستهدفة على التقدم للفح�ص من دون خوف، 
اأو يف املختر جتعل املفحو�ص  اأمام جهاز الفح�ص  فدقائق معدودة 
اأكرث اطمئنانا على �سحته وحياته. وهذا جميل كبر نحمله لكل من 

اأ�سرف على هذه احلملة واأ�سهم يف اإجناحها.
ودائما ما يتحفنا من�سوبو ومن�سوبات اجلامعة باإقامة حمالت 
الدرجة  يف  عميق  اإن�ساين  وهدفها  املحتوى  ويف  التنظيم  يف  رائ��ع��ة 
الإن�سان  وت�ساعد  الإن�سانية،  الحتياجات  تتلم�ص  اإنها  حيث  الأول��ى 
لهذه  ال��دع��م  ي��ق��دم  م��ن  ه��و  وي��ك��ون  نف�سه  يحمي  اأن  على  وت�سجعه 

احلمالت ويتعلم منها ما يفيده. 

* نائب رئي�ص التحرير

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

احم نفسك بنفسك

قرارات إدارية 
اأ�سدر معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود

عددا من القرارات الإدارية على النحو التايل:
ع�سري ح�سن  اآل  علي  حممد  خرية  الدكتورة  تعيني  • جتديد 

عميدة لكليتي الآداب والربية للبنات باأبها.  
عميدة اأحمد  اآل  حممد  علي  زهبة  الدكتورة  • تكليف 

لكلية العلوم والآداب للبنات بظهران اجلنوب. 

د. بن جالية في يوم الجمعيات السعودية 
�س���ارك رئي����ص اجلمعي���ة العلمي���ة ال�سعودي���ة للتعليم الطب���ي الدكت���ور اإ�سماعيل بن 
حمم���د ب���ن جالية يف يوم اجلمعي���ات ال�سعودية ال���ذي يعقد �سم���ن فعاليات املنتدى 
ال�سع���ودي الث���اين للموؤمت���رات واملعار����ص، وينظم���ه الرنام���ج الوطن���ي للمعار����ص 

واملوؤمترات.

رسائل ماجستير
• ح�سل���ت الطالب���ة تهاين بنت عبداهلل حممد �سلط���ان، على درجة املاج�ستر يف 
ق�س���م املناه���ج وط���رق التدري����ص العامة، وكان���ت الر�سال���ة بعن���وان » برنامج عالجي 

مقرح ل�سعوبات حل امل�ساألة الريا�سية اللفظية لدى طالبات املرحلة املتو�سطة«.
ال�سنة  ق�سم  املاج�ستر يف  درجة  اآل م�ساري،  �سوقه �سالح حممد  الطالبة  • نالت 

وعلومها. 
• اأحرزت الطالبتان مها جابر مر�سد اآل �سالح ، وفاطمة �سعيد عو�ص اآل جمان، 

درجة املاج�ستر يف ق�سم الفيزياء. 

خالل إعالن أسماء الفائزين بمسابقة »الوطن في صورة«
الداود: دعم الموهوبين يؤكد على

أهمية دورنا المجتمعي
خالد  امللك  جامعة  مدير  معايل  اأو���س��ح 
حمد  بن  عبدالرحمن  الدكتور  الأ�ستاذ 
الداود، اإميان اجلامعة بدورها املجتمعي 
الفوتوغرافيني  واجت���اه  ال��وط��ن،  اجت���اه 
م��ن امل��وه��وب��ني، وامل��ح��رف��ني، م��ن خالل 
الوطني  ال��ي��وم  ا�ستلهام  على  ت�سجيعهم 
امل��ج��ي��د يف اأع���م���ال���ه���م ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة، 

وتخليد هذا اليوم بعد�سات املبدعني .
ج����اء ذل����ك خ����الل امل��وؤمت��ر���س��ح��ف��ي 
ال����ذي ع��ق��ده م��ع��ال��ي��ه ل���الإع���الن اأ���س��م��اء 
الأول���ى  الوطنية  امل�سابقة  يف  ال��ف��ائ��زي��ن 
ال��ي��وم  مبنا�سبة  ال�����س��وئ��ي  ال��ت�����س��وي��ر  يف 
الوطني ال� 8٤ للمملكة العربية ال�سعودية 
حتت م�سمى »الوطن يف �سورة« مب�ساركة 

اأكرث من )٥٠( م�سور وم�سورة .
واأكد الداود، يف حديثه لالإعالميني 
النتماء  تعزيز  اإل���ى  ت��ه��دف  امل�سابقة  اأن 
اأف�����راد املجتمع،  ل���دى  ال��وط��ن��ي  وال�����ولء 
وم�ساهمة اجلامعة يف املنا�سبات الوطنية، 
واإظهار ا�سم اجلامعة يف م�سابقات وطنية 
م����ن خ�����الل ا�����س����راك اأك������ر ���س��ري��ح��ة يف 
م�سابقاتها واأن�سطتها الوطنية، وت�سجيع 
وتنمية  بهم،  والتعريف  ال�سابة،  املواهب 
م��واه��ب��ه��م ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة، اإ���س��اف��ة اإل��ى 
ذات  واملوؤ�س�سات  اجلمعيات  م��ع  ال��ت��ع��اون 

العالقة .
ب��ع��د ذل���ك ر���س��دت اجل���وائ���ز املالية 
التي  املتقدمة  باملراكز  الفائزة  لالأعمال 
اأع��ل��ن��ه��ا امل�سرف  األ���ف ري����ال،  ب��� ٥٠  ت��ق��در 
اجلامعية  للعالقات  العامة  الإدارة  على 
حممد  ال��دك��ت��ور  امل�سابقة  ع��ل��ى  امل�����س��رف 
اأبرار  الأول  املركز  البحري، حيث حقق 
بنت عمر باوجيه من مدينة جدة، فيما 
ح�سل على املركز الثاين علي بن ح�سني 
القد�سي من مدينة اأبها، وتوج ماجد بن 
باملركز  اأبها  مدينة  من  التيهاين  اأحمد 
ر�سيد  بنت  ن���وره  ح�سدت  فيما  ال��ث��ال��ث، 
اخلريف من اخلرج املركز الرابع، ور�سحت 
ج��ائ��زة جل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م ع��وي��د ب��ن حمد 

العويد من الق�سيم .
امل���ج���ال  امل�����وؤمت�����ر ف���ت���ح  ن���ه���اي���ة  ويف 
لأ�سئلة الإع��الم��ي��ني وال��ت��ي اح��ت��وت على 
ع�سرات الأ�سئلة، نوق�ص من خاللها دور 

اجل��ام��ع��ة يف خ��دم��ة املجتمع م��ن خ��الل 
العام  اجل��ن��ادري��ة  مهرجان  يف  م�ساركته 
القادم، واإ�سهامها يف مهرجانات املنطقة .

دور  ع�������ن  ذل���������ك احل�������دي�������ث  ت�������ال 
اجلامعة يف توعية املجتمع يف احلد من 
ال�سلوكيات اخلاطئة كالتع�سبات الدينية 
وال��ق��ب��ل��ي��ة وال��ري��ا���س��ي��ة، ب��الإ���س��اف��ة اإل��ى 
تعزيز  يف  متخ�س�سة  مناهج  ا�ستحداث 

قيم النتماء والولء للوطن ونبذ مبادئ 
ال��ت��ط��رف وال���غ���ل���و، ح��ي��ث  اأب�����ان ال����داود 
علمية  درا����س���ة  ع��ل��ى  تعمل  اجل��ام��ع��ة  اأن 
ال�����س��ب��اب، مب�ساركة  ���س��ل��وك��ي��ات  ل��درا���س��ة 
ع����دد م���ن الأك���ادمي���ي���ني امل��ت��خ�����س�����س��ني، 
احلد  يف  البالغ  الأث���ر  لها  �سيكون  ال��ت��ي 
بتظافر جهود عدد  الظاهرات،  من هذه 
التي  والأه��ل��ي��ة  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن 

ت�����س��رك م��ع��ه��ا. وع���ن دور امل��ن��اه��ج اأ���س��ار 
يف  متخ�س�سة  جلنة  لديها  اجلامعة  اأن 
املناهج واخلطط الدرا�سية يراأ�سها وكيل 
اجل��ام��ع��ة، ت��ع��م��ل ع��ل��ى م��راج��ع��ة جميع 
املقررات واملناهج، وتعر�ص بعد ذلك على 
جمل�ص اجلامعة الذي بدوره ياأخذ بعني 
والتح�سني يف  التطوير  العتبار معاير 

جميع املقررات.
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أسبوعية جامعة الملك خالد

صحيفة »آفاق«
تهنئ

جامعة الملك خالد
لترتيبها بين أفضل خمس جامعات سعودية

في التصنيف األميركي »يو إس نيوز«
في مجال البحوث األكاديمية

وتقدمها في التصنيفات
العالمية االخرى



متابعات

وعد الخريجين بالتعاقد معهم 

مدير الجامعة يرعى حفل تخريج
طالب الدبلومات الصحية

عبد العزيز رديف

الأ�ست���اذ  اجلامع���ة  مدي���ر  مع���ايل  رع���ى 
الدكت���ور عبدالرحم���ن ب���ن حم���د الداود 
حف���ل تخري���ج ط���الب حمل���ة الدبلوم���ات 
مبق���ر  املا�س���ي،  الثالث���اء  ال�سحي���ة، 
م���ن  ع���دد  بح�س���ور  اأبه���ا،  يف  اجلامع���ة 

الوكالء والعمداء باجلامعة.
التاأهي���ل  برنام���ج  اإط���الق  ومت 
ال�سحي���ة  والتدري���ب حلملة الدبلوم���ات 
احلرم���ني  خ���ادم  م���ن  �س���اٍم  لأم���ر  وفق���ا 
ال�سريف���ني الع���ام املا�س���ي، لإع���ادة تاأهيل 
جمموعة من حاملي ال�سهادات ال�سحية، 
الذين مل يحظ���وا بفر�سة عمل مالئمة، 
ويتك���ون الرنام���ج م���ن مرحلت���ني، م���دة 
كل مرحل���ة �ست���ة اأ�سهر، تت�سم���ن الأولى 
»اإع���ادة تاأهي���ل املتدرب���ني مبه���ارات اللغة 
الإجنليزي���ة، واحلا�س���ب الآيل، ومه���ارات 
م���دى  عل���ى  ال�سح���ي  بالقط���اع  خا�س���ة 
ف�سل���ني درا�سي���ني، و�ستتوله���ا بالكام���ل 
وخدم���ة  التطبيقي���ة  الدرا�س���ات  كلي���ات 
ع���ن  عب���ارة  الثاني���ة  واملرحل���ة  املجتم���ع« 
برنامج تطبيقي �سريري يف امل�ست�سفيات.

الدكت���ور  اجلامع���ة  مدي���ر  وع���ر 
عبدالرحمن بن حمد الداود عن �سعادته 
به���ذا الإجن���از ال���ذي يح�س���ب للرنام���ج 
»ت�ستحق���ون  وق���ال  علي���ه.  والقائم���ني 
الحتف���ال والحتف���اء بك���م يف جامعتك���م 
مل���ا قدمتم���وه  خ���الل ه���ذا الرنامج من 
ج���د واجته���اد«. واأكد اأنه متاب���ع للتقارير 
ال�سادرة من اجلامعة ومن خارجها حول 

هذا الرنامج منذ انطالقه.
ووع���د ال���داود اخلريج���ني باهتم���ام 
اجلامع���ة به���م مبين���ا اأن���ه وج���ه اجله���ات 
املخت�س���ة اإل���ى التعاق���د معهم مل���دة )�ستة 
وظائ���ف  ع���ن  اأي�س���ا  والبح���ث  اأ�سه���ر(، 
دائم���ة له���م، بحك���م اأن »اجلامع���ة مقبل���ة 
عل���ى م�س���روع �سخم جدا وه���و امل�ست�سفى 
اجلامع���ي اجلديد، ال���ذي يحت���اج لكوادر 

�سعودية متفوقة اأمثالكم«.
م���ن جهت���ه، �سك���ر وكي���ل اجلامع���ة 
اآل  خال���د  الدكت���ور  ال�سحي���ة  للكلي���ات 
جلب���ان كال م���ن مع���ايل مدي���ر اجلامعة، 
القحط���اين،  مرع���ي  الدكت���ور  ووكيله���ا 
والتعلي���م  املجتم���ع  خدم���ة  وعم���ادة 
باجلامع���ة،  املعني���ة  امل�ستم���ر،  والإدارات 
ف���رة  ط���وال  ودعمه���م  اإ�سهامه���م  عل���ى 
خ���ادم  اأوام���ر  �س���دور  من���ذ  الرنام���ج، 
برنام���ج  باإيج���اد  ال�سريف���ني  احلرم���ني 
التاأهي���ل والتدريب، وذلك با�ستقبال ٥8٠ 
متدرب���ا من جمي���ع القطاع���ات ال�سحية، 
يف املرحل���ة الأول���ى للرنام���ج، واأك���د اأن���ه 
له���ا  كان  الت���ي  اجله���ود  تكات���ف  بف�س���ل 
اأث���ر بال���غ وفع���ال يف جناح ه���ذا الرنامج 
ومتي���زه ب���ني اأقرانه، يت���م تخريج طالب 

الدبلومات.
الط���الب  �سك���ر  جانبه���م،  م���ن 
ال�سريف���ني  احلرم���ني  خ���ادم  املتدرب���ون 
عل���ى عطائ���ه واهتمامه به���م، واإعطائهم 
الفر�س���ة م���ن خ���الل برام���ج التدري���ب، 
كم���ا �سك���روا مع���ايل مدي���ر اجلامعة على 
اأب���واب اجلامع���ة له���م،  مبادرت���ه يف فت���ح 

ودعمه من خالل تنفيذ الرنامج.
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تكريم 
المتفوقين 
بكلية 
العلوم 
اإلنسانية

مجدي الخطيب

كرمت كلية العلوم الإن�سانية باجلامعة، ظهر الثالثاء 
الكلية  عميد  رعاية  حتت  املتفوقني  طالبها  املا�سي، 
الدكتور يحيى بن عبد اهلل ال�سريف، وبح�سور وكيل 
مفلح  الدكتور  واجل���ودة  الأك��ادمي��ي  للتطوير  الكلية 
بن زابن القحطاين، ورئي�ص ق�سم الإعالم والت�سال 
اللغة  ق�سم  ورئي�ص  القرين،  �سويل  بن  علي  الدكتور 
ال��ع��رب��ي��ة واآداب���ه���ا ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��رح��م��ن املح�سني، 
ورئي�ص ق�سم اجلغرافيا �سعد بن علي اآل قانع، ورئي�ص 
ق�سم التاريخ الدكتور �سعيد م�سبب القحطاين. وقد 
الذكر احلكيم تالها  باآيات من  بداأ احلفل اخلطابي 
الطالب �سعد �سعيد فواز، ومن ثم كلمة لعميد كلية 
العلوم الإن�سانية الدكتور يحيى بن عبد اهلل ال�سريف 
�سكر فيها الطالب املتفوقني على جهودهم الدرا�سية 

وحثهم على موا�سلة الجتهاد خلدمة جمتمعهم.
نيابة  األ��ق��اه��ا  املتفوقني  ال��ط��الب  كلمة  ذل��ك  ت��ال 
عنهم الطالب اإبراهيم حممد الدارقي الذي �سكر فيها 
الذين  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  جميع  زم��الئ��ه،  با�سم 
بذلوا اجلهود من اأجلهم وحر�سوا على تقدمي املعرفة 

لهم، ثم ذلك مت تكرمي الطالب املتفوقني وهم: 

قسم الجغرافيا
وم���رمي  ال��ع��و���س��ز،  الهاجري، وفاطمة  ف��ي�����س��ل 

الغزواين.

قسم التاريخ
ي����ح����ي����ى اأح������م������د ال����ع����ي���������س����ى ، وف�������وزي�������ة ع��ل��ي 

مع�سي  وفاطمة �سعيد اآل �سليم.

ماجستير
وه��ال��ة  ال��ع��م��ري  ودل���ي���م  �سمان ،  ����س���داد  اأح���م���د 

ال�سهري و�ساحلة العي�سى.

قسم اللغة العربية - ماجستير
 عبد احلكيم اأبو ملحة، وحممد عاي�ص العبيدي، 
اآل  علي  حممد  وفاطمة  دبيل،   اأب��و  حمد  ون��ورة 

ظافر.

بكالوريوس
وحممد  ط��ال��ع،  اآل  وحم��م��د  ال�سهراين،   منيف 
واإبراهيم  العزي،  جابر  واأحمد  بواحي،  اآل  علي 
ال������دارق������ي،  وحم����م����د ج��������ران، واأح�����م�����د اآل�������ص 
عائ�ص  ونا�سر  نا�سع،  اآل  �سعيد  وحممد  يحيى، 
ال�سهراين، وعبد املجيد القحطاين، وعلي حممد 
يحيى  وعلي  �سميلي،  حممد  اهلل  فلو�ص، وعبد 
ال��ق��ح��ط��اين،  ويو�سف  خ���راين، وحم��م��د �سعيد 

مفرح ال�سهراين، ونا�سر ح�سن نا�سر ع�سري.

قسم اإلعالم
حممد �سامي، وراكان عبد اهلل العكا�سي، وخالد 
الع�سري، وحممد  اهلل  ع��ب��د  و���س��ع��د  خم���اف���ة، 

في�سل ع�سري.
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المركز
الجامعي

اجلامعي  املركز  عميدة  برعاية 
ل���درا����س���ة ال��ط��ال��ب��ات ال��دك��ت��ورة 
���س��ن��ي��ف��اء ب��ن��ت حم��م��د ال���ق���رين، 
مت اف���ت���ت���اح م�������س���روع ح�����س��ان��ة 
مديرة  بح�سور  بال�سامر  املركز 
اأريج ع�سري  الأ�ستاذة  امل�سروع  
وع������دد م����ن م���ن�������س���وب���ات امل���رك���ز 
م���ن ال��وك��ي��الت واأع�������س���اء هيئة 
ال��ت��دري�����ص وم���وظ���ف���ات امل���رك���ز. 
الذي  بالفتتاح  احل�سور  واأ�ساد 
الهجري  العام  تزامن مع بداية 

اجلديد.
غرفتي  احل�سانة  و�سملت 
ن���وم اأط��ف��ال حت��ت��وي ك��ل واح���دة 
اإ���س��اف��ة  اأ����س���رة،   ١٠ ع��ل��ى  منهما 
اإل������ى ����س���ال���ة ت���رف���ي���ه���ه حت��ت��وي 
ع��ل��ى جم��م��وع��ة م���ن الأل����ع����اب، 
ملديرة  ومكتب  تعليمية  و�سالة 
احل�سانة  اأن  ي��ذك��ر  احل�����س��ان��ة. 
من�سوبات  مل��ع��ظ��م  مطلبا  ك��ان��ت 
امل������رك������ز اجل�����ام�����ع�����ي ل����درا�����س����ة 

الطالبات. 
منرية  اآل �شداد 

كلية اآلداب
واإلدارة

والإدارة  الآداب  ك��ل��ي��ه  اأق����ام����ت 
توعية  حما�سرة  ببي�سة  للبنات 
ع������ن ������س�����رط�����ان ال������ث������دي حت��ت 
الدكتورة  الكلية  عميدة  اإ�سراف 
اجل���وه���رة حم��م��د اآل ج��ري��ه مت 
فيها �سرح مر�ص �سرطان الثدي 
واأع���را����س���ه وع��الم��ات��ه واأ���س��ب��اب��ه 
الفح�ص  وكيفية  منه،  والوقاية 
اإلقاء  يف  و�سارك  للثدي.  الذاتي 
املحا�سرة، الدكتورة عبر زكريا، 
وال����دك����ت����ورة ���س��ي��م��اء م��ن�����س��ور، 

والدكتورة اإميان نبيل.
يا�شمني العمودي

كليتا اآلداب
والتربية

نظم ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية 
للبنات  والربية  الآداب  بكليتي 
وب��رام��ج  دورات  جمموعة  باأبها 
وال�سيافة  احلماية  ب��دار  دينية 

الجتماعية.
وج�������اءت ال��������دورة الأول������ى 
حت���ت ع���ن���وان »ف��م��ا ظ��ن��ك��م ب��رب 
ال���ع���امل���ني« ل���الأ����س���ت���اذة خ��دي��ج��ة 
ال���دورة  حملت  فيما  الأ���س��م��ري، 
الثانية عنوان » حمركات القلوب 
لعالم الغيوب« لالأ�ستاذة فاطمة 
الثالثة  ال�����دورة  اأم����ا  دغ���ري���ري. 
»اأم������ن يجيب  ب���ع���ن���وان  ف���ج���اءت 
ل��الأ���س��ت��اذة  دع�����اه«  اإذا  امل�����س��ط��ر 

اأمرة القرين. 
هناء اآل �شرور

عمادة القبول
والتسجيل

امل���وظ���ف���ة م���ن���رة �سعد  ق���دم���ت 
ع�سري ملوظفات عمادة القبول 
)حل  بعنوان  دورة  والت�سجيل، 
نقلت  القرار(  واتخاذ  امل�سكالت 
ل���ه���ن ف��ي��ه��ا م����ا اك��ت�����س��ب��ت��ه م��ن 
خ����رات اإث����ر ال��ت��ح��اق��ه��ا ب���دورة 
ب��ال��ري��ا���ص.   الإدارة  م��ع��ه��د  يف 
وت��ف��اع��ل احل�����س��ور م��ع ال����دورة 
م���ن خ����الل الأ���س��ئ��ل��ة وال���ط���رح 

الذي دار فيها.
اأمرية �شحيم 

كلية العلوم
التطبيقية

على  العام  امل�سرف  من  بتوجيه 
الدكتور  بي�سة  يف  اجلامعة  ف��رع 
ن��ظ��م��ت كلية  ال����ق����رين،  م���ه���دي 
العلوم الطبية التطبيقية للبنات 
ال�سوؤون  مديرية  م��ع  بالتعاون 
ال�������س���ح���ي���ة ب���ب���ي�������س���ة، وج��م��ع��ي��ة 
ال��ث��دي،  ���س��رط��ان  زه���رة ملكافحة 
برناجما توعويا حلملة مكافحة 
عليها  اأ���س��رف��ت  ال��ث��دي،  �سرطان 
عبر  ال��دك��ت��ورة  الكلية  ع��م��ي��دة 
ري��اء  املمر�سة  واأع��دت��ه��ا  زك��ري��ا، 
احلملة  و���س��اح��ب  ع��ل��ي.  حممد 
مطويات  على  اح��ت��وى  معر�ص 
وق�سا�سات وبرو�سورات وهدايا. 
فيها  ����س���ارك  احل��م��ل��ة  اأن  ي��ذك��ر 
ع�����دد م����ن اجل����ه����ات احل��ك��وم��ي��ة 
وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، ب���الإ����س���اف���ة اإل���ى 

من�سوبات وطالبات الكلية.

كلية اآلداب
واإلدارة

ك��ل��ي��ة  اأع���������س����اء  م�����ن  وف������د  زار 
ببي�سة،  للبنات  والإدارة  الآداب 
املقام  للكتاب  اجل��ام��ع��ة  معر�ص 
املعيدات  اإح��دى  اأبها، وقدمت  يف 
ر�سالتها  م��ن  ن�سخة  للمعر�ص، 
ببي�سة، فيما  الأدب��ي  النادي  اإل��ى 
ق����دم امل��ع��ر���ص ه���داي���ا م���ن ن�سخ 
بع�ص  وقدمت  للح�سور.  الكتب 
الأ�ستاذات الالئي قمن بالزيارة، 
على  العام  امل�سرف  اإل��ى  �سكرهن 
ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة ب��ب��ي�����س��ة، واإل���ى 
عميدة الكلية الدكتورة اجلوهرة 
اآل جريه على توفرهما  حممد 
�سبل النتقال الآمن لزيارة هذا 

املعر�ص.
يا�شمني العمودي 

كلية العلوم
واآلداب

ق�������ادت ط���ال���ب���ات ك���ل���ي���ة ال���ع���ل���وم 
مب���ح���اي���ل،  ل���ل���ب���ن���ات  والآداب 
اإط��ع��ام  ا���س��م«  لها  اخ���رن  حملة 
حر�سن  حيث  النظافة«،  عامل 
خ����الل ح��م��ل��ت��ه��ن ال���ت���ي ���س��ددت 
على  الجتماعي،  التكافل  على 
ال�سراحة  بجوار  �سالت  و�سع 
ب���ط���ري���ق���ة ح�������س���اري���ة ع��ل��م��ي��ة، 
وك���ان م��ن ب��ن ���س��روط مكونات 
فطرة  م��ن  تتكون  اأن  ال��وج��ب��ة، 
م��اء،  وق����ارورة  ط��ازج��ة وع�سر 
واأن تكون مغلفة بطريقة جيدة.

ول��ق��ي��ت احل��م��ل��ة ق��ب��ول واإ����س���ادة 
اأن��ه��ا  خ��ا���س��ة  وط��ال��ب��ات��ه��ا  الكلية 
واأيقظت  حم��رم  �سهر  يف  ج���اءت 
والتكافل والرحمة  التعاون  روح 

بني الطالبات.
مني حمد

كلية اإلدارة
واالقتصاد المنزلي

والقت�ساد  الإدارة  كلية  اأق��ام��ت 
امل���ن���زيل ي����وم ن���زه���ة ل��ل��ط��ال��ب��ات 
ك��ل��ي��ت��ي«  ن���زه���ت���ي يف   « اأ����س���م���ت���ه 
����س���ارك���ت ف���ي���ه ع���م���ي���دة ال��ك��ل��ي��ة 
الدكتورة �سمر النعمي الطالبات 
هناك  ك��ان  كما  ف��ق��رات��ه،  جميع 
اإق���ب���ال ك��ب��ر م��ن اأع�����س��اء هيئة 
وطالبات  والإداري����ات  التدري�ص 

الكلية.
واع���ت���رت ع��م��ي��دة ال��ك��ل��ي��ة 
ه��ذا ال��ن��وع م��ن الأن�����س��ط��ة، نوعا 
م���ن ال��ت��غ��ي��ر وك�����س��ر ال���روت���ني 
ل�����دى ال���ط���ال���ب���ات ب���ع���د ال��ت��ع��ب 
بالكلية  املهمة  ال��واج��ب��ات  واأداء 
م��ن اأع��م��ال و���س��ع��وب��ات، م�سددة 
على اأهمية ودور الرفيه و�سط 

الطالبات.
زهراء حبرت

العلوم الطبية
التطبيقية

اأ�����س����ه����م ق�������س���م ال���ن�������س���اط غ��ر 
الطبية  ال��ع��ل��وم  بكلية  املنهجي 
التطبيقية بالنما�ص يف التوعية 
مب���ر����ص ����س���رط���ان ال����ث����دي م��ن 
خ����الل ت��ن��ظ��ي��م��ه ح��م��ل��ة ب��ع��ن��وان 
»اح������م������ي ن���ف�������س���ك ب���ن���ف�������س���ك«، 
م�ست�سفى  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  وذل���ك 
ال�سحي  واملركز  العام  النما�ص 
ملكافحة  �سند  وجمعية  بن�سيان 
احلملة  وتخلل  الثدي.  �سرطان 
حم���ا����س���رة ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة وع���رو����ص 
ت��ق��دمي��ي��ة ل��ل��ت��وع��ي��ة مب��خ��اط��ر 

املر�ص وطرق الوقاية منه. 
�شراء اجلبريي

كلية العلوم
واآلداب

الطالبي  الن�ساط  وح��دة  نظمت 
ب�����س��راة  والآداب  ال���ع���ل���وم  ب��ك��ل��ي��ة 
ع��ب��ي��دة زي������ارة ل��ل��م��ع��ر���ص ال�����١٣ 
باجلامعة.   وامل��ع��ل��وم��ات  ل��ل��ك��ت��اب  
واأ�������س������ادت رئ���ي�������س���ة ق�����س��م ال��ل��غ��ة 
امل��ازري،  ن��ازك  الدكتورة  العربية 
ال����ت����ي ك����ان����ت ����س���م���ن ال�����زائ�����رات 
ل���ل���م���ع���ر����ص، ب��ح�����س��ن ال��ت��ن��ظ��ي��م 
وح����ف����اوة ال����س���ت���ق���ب���ال وال���ت���ن���وع 
يف ط���رح ال��ك��ت��ب جل��م��ي��ع ���س��رائ��ح 
امل��ج��ت��م��ع ب���اخ���ت���الف اأع���م���اره���م، 
وك���ذل���ك ت���وف���ر األ����ع����اب خ��ا���س��ة 
اإلى مثل هذه  لالأطفال جلذبهم 
نازك  الدكتورة  واأب��دت  املعار�ص. 
من  ك��ان  اأن��ه  فيها  راأت  مالحظة 
الأف�سل تق�سيم الكتب يف املعر�ص 

ح�سب فروع العلم.
اأريج الأن�شاري 
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عسير
سراة عبيدة

ظهران الجنوب

تثليث

رجال ألمع

محايل

بلقرن

تنومة

بيشة

خميس مشيط

أحد رفيدة

النماص

أبها

العلوم واآلداب
والمجتمع

والآداب  ال���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة  اأق����ام����ت 
وامل��ج��ت��م��ع )ب��ن��ني ( ب��ال��ن��م��ا���ص، 
الث���ن���ني امل���ا����س���ي، ح��ف��ل ت��ودي��ع 
وا�ستقبال لأع�ساء هيئة تدري�ص 
راح���ل���ني،  واآخ���ري���ن ج����دد. كما 
���س��م الح��ت��ف��ال، ط��الب��ا اأك��م��ل��وا 

درا�ستهم، واآخرين م�ستجدين.
عميد  بح�سور  ذل��ك  وك��ان 
الكلية الدكتور علي بن فايز اأبو 
الدكتور  الكلية  ووك��ي��ل  ه��ا���س��م، 
وبح�سور  من�سور،  ب��ن  ع��ب��داهلل 
من�سوبيها من موظفني واأع�ساء 

هيئة تدري�ص.
�سلمت  احل��ف��ل  ن��ه��اي��ة  ويف 
تذكارية وهدايا لالأع�ساء  دروع 
الكلية  ب�سبب  الذين رحلوا عن 

النقل الإداري اأو انتهاء العقود.

حممد اآل حيدان 

كلية
العلوم

ع����ق����دت ك���ل���ي���ة ال���ع���ل���وم ل��ل��ب��ن��ني 
الأول،  الإداري  اجتماعها  باأبها 
املا�سي، بح�سور عميد  الثالثاء 
الدكتور  �سليمان  املكلنّف  الكلية 
ب���ن ع���ب���داهلل اآل رم�����ان، وم��دي��ر 
الإدارة الأ�ستاذ  اأحمد بن حممد 
اإدارة  وم���وظ���ف���و  ع����ب����داهلل  اآل 
ال��ك��ل��ي��ة. وب����داأ الج��ت��م��اع بكلمة 
العميد املكلنّف، تالها كلمة ملدير 
املجتمعون  ن��اق�����ص  ث��م  الإدارة، 
ع��ددا من الأم���ور الإداري���ة التي 
الأداء  م�ستوى  رف��ع  �ساأنها  م��ن 
ملا  العمل  وت�سريع  املوظف  لدى 

فيه م�سلحة اجلميع.

فرع الجامعة
بيشة

ال��ت��ق��ى امل�����س��رف ال��ع��ام ع��ل��ى ف��رع 
اجلامعة يف بي�سة الدكتور مهدي 
بن علي القرين مع جوالة الفرع 
وهم الطالب الذين اأدوا منا�سك 
احلج هذا العام، وهناأهم على ما 
مننّ اهلل عليهم واأكرمهم به من 

حج بيته احلرام.
و�����س����ك����ر امل�����������س�����رف ال����ع����ام 
ال������ط������الب ع����ل����ى م�������س���ارك���ت���ه���م 
امل��ت��م��ي��زة؛ م��وؤك��دا اأن م��ث��ل ه��ذه 
فكر  �سقل  يف  ت�سهم  امل�����س��ارك��ات 

الطالب.

كلية
المجتمع

بكلية  الع��م��ال  اإدارة  ق�سم  نظم 
امل��ج��ت��م��ع مب��ح��اي��ل ع�����س��ر ل��ق��اًء 
تعريفيا مع الطالب امل�ستجدين 
الكلية  وك��ي��ل  بح�سور  بالق�سم 
عامر،  اآل  ح�سن  اأحمد  الدكتور 
ورائد الن�ساط الطالبي الأ�ستاذ 
راج����ي ال��ف��ق��ي��ه، واأع�����س��اء هيئة 
ال��ت��دري�����ص ب��ال��ق�����س��م. ويف ب��داي��ة 
احل���ف���ل رح�����ب رئ���ي�������ص ال��ق�����س��م 
ال���دك���ت���ور م����اأم����ون ي�����ص ب����دوي، 
متمنيا  امل�ستجدين،  ب��ال��ط��الب 
م�سرتهم  خ��الل  التوفيق  لهم 
الأك�����ادمي�����ي�����ة، ث�����م ا���س��ت��ع��ر���ص 
الإر���س��اد  اأهمية  الق�سم  اأ���س��ات��ذة 
الأكادميي، والتعلم الإلكروين، 
ال���ل���وائ���ح  ا����س���ت���ع���را����ص  ك���م���ا مت 

الأكادميية للجامعة.

العلوم الطبية
التطبيقية

األ���ق���ى ع�����س��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص 
بكلية العلوم الطبية التطبيقية 
عارف  الدكتور  م�سيط  بخمي�ص 
حبيب حما�سرة بعنوان »اختبار 
 Testing of  الفر�سيات الطبية
Medical hypothesis«مبعمل 
ال��ت��ع��ل��ي��م الإل������ك������روين، وذل����ك 
امل�ستمر  التعليم  اأن�سطة  �سمن 
ب���ال���ك���ل���ي���ة، ح�������س���ره���ا ع�����دد م��ن 

اأع�ساء هيئة التدري�ص.
وت�����اأت�����ي ه������ذه امل���ح���ا����س���رة 
التثقيفية  ل��ل��رام��ج  ا���س��ت��ك��م��ال 
التي تقيمها الكلية ب�سكل دوري.

خدمة المجتمع
والتعليم

املجتمع  خ��دم��ة  ع���م���ادة   تنظم 
يف  دورة  امل�������س���ت���م���ر  وال���ت���ع���ل���ي���م 
للم�ستويني  الإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة 
التاأ�سي�سي والأول، �سمن برامج 
الأول  الدرا�سي  للف�سل  العمادة 
ل��ل��ع��ام احل������ايل.  ورح�����ب عميد 
خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر 
ال����دك����ت����ور م����ب����ارك ب����ن ���س��ع��ي��د 
امللتحقني  ب��امل��ت��درب��ني  ح���م���دان 
ب�����ال�����رن�����ام�����ج، وح����ث����ه����م ع��ل��ى 
النتظام يف احل�سور وال�ستفادة 

من هذه الدورة.

ين
لبن

ت ا
ليا

ك
�����س����م����ن اأن�����������س�����ط�����ة ال���ت���ع���ل���ي���م 
الطبية  ال��ع��ل��وم  بكلية  امل�ستمر 
م�سيط  ب��خ��م��ي�����ص  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
 ، للعام اجلامعي ١٤٣٥-١٤٣6ه����� 
بالكلية  العلمية  اللجنة  اأقامت 
حم���ا����س���رة ب���ع���ن���وان » ال��ت��ع��ل��ي��م 
التعليم  يف  وال��ت��ق��ي��ي��م  وال��ت��ع��ل��م 
 Teaching، Learning العايل 
 and evalution in Higher
ال��دك��ت��ور  األ��ق��اه��ا   »Education
ن��اظ��م، وح�سرها  ن��ا���س��ر  ن��اظ��م 
اأع�ساء هيئة التدري�ص  عدد من 
وامل�������وظ�������ف�������ني. وت��������اأت��������ي ه�����ذه 
امل��ح��ا���س��رة ا���س��ت��ك��م��ال ل��ل��رام��ج 
الكلية  تقيمها  التي  التثقيفية 

ب�سكل دوري.

العلوم الطبية
التطبيقية



أنشطة طالبية

أسبوعية جامعة الملك خالد

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

سلمان العلي

يعرف تقدير الذات ب�سورة �ساملة باأنه 
بطريقة  اإم��ا  ل��ذات��ه  الكلى  امل��رء  تقييم 
اإيجابية اأو �سلبية، كما اأنه_اأي تقدير 
الذات_، ي�سر اإلى اإميان املرء بنف�سه 
الذات  ف��اإن تقدير  وبب�ساطة  وق��درات��ه. 
وبقيمته   ذات��ه  بكفاءة  امل��رء  �سعور  ه��و 
وم���ك���ون���ات ت��ق��دي��ر ال������ذات الأ���س��ا���س��ي��ة 
نوعان: الكفاءة الذاتية، وقيمة الذات.

الكفاءة الذاتية
املق�سود بها متتع املرء بالثقة بالنف�ص 
واإميانه بقدرته على التكيف والتعامل 

مع التحديات الأ�سا�سية يف احلياة.

قيمة الذات
وت��ع��ن��ى ق��ب��ول امل����رء ل��ن��ف�����س��ه م���ن غر 
�سعور  ل��دي��ه  ي��ك��ون  واأن  قيد  اأو  ���س��رط 
ب���اأن���ه اأه����ل ل��ل��ح��ي��اة وج���دي���ر ب����اأن يبلغ 
ال�����س��ع��ادة ف��ي��ه��ا. وق���د خ��ل�����ص ع���دد من 
جملة  اإل��ى  وباحثني  لعلماء  الدرا�سات 
اأن تعزز  من الن�سائح  التي من �ساأنها 

احرام الذات للفرد.

ل�����دي�����ن�����ا، وت�������س���ج���ي���ل���ه���ا يف 
�سيئا مفيدا،  يعد  مذكرات، وهذا 
�سخ�ص  لأي  ق��وي��ة  تو�سية  وه��ي 
اأ���س��ك��ال  اأي �سكل م��ن  ي��ع��اين م��ن 
ينبغي  ول��ك��ن ل  الأم�����ن،  ان���ع���دام 
الإيجابية  ال�سفات  نكتب  اأن  لنا 
بل  ذل��ك،  فقط ونتجاهل ما دون 
يجب اأن نركز على هذه ال�سفات 
الإي���ج���اب���ي���ة؛ ن���رزه���ا ون��ع��ظ��م��ه��ا 

ونرعاها.
اأما بالن�سبة لعيوبنا، فينبغي 
منها،  ون�����س��خ��ر  ن�����س��ح��ك  اأن  ل��ن��ا 
فهي على كل ح��ال م��وج��ودة عند 

اجلميع.

• انغم�س يف احلديث
الإيجابي عن الذات

 ال���ل���غ���ة ه�����ي ج������زء ح����ي����وي م��ن 
اح��رام��ن��ا ل��ذات��ن��ا، ول��ذل��ك يجب 
نقوله  ملا  اهتماما كبرا  نويل  اأن 
لأن��ف�����س��ن��ا، وان���ع���دام الأم����ن لدينا 
ب�سبب  فيه  ال�سديدة  املبالغة  تتم 
حديث النف�ص ال�سلبي الذي منلوؤ 

به روؤو�سنا.

أهم 10 نصائح

• عزز وطور قيمة
العطف وال�شفقة لديك

املق�سود تغير ال�سلبية التي ن�سعر 
مل  ما  م�ستحيل  اأنف�سنا  جتاه  بها 
الآخ��ري��ن.  جت��اه  اإيجابيتنا  نطور 
اأن نبحث ع��ن الأف�����س��ل يف  ي��ج��ب 
النا�ص، حتى عندما نتعر�ص منهم 
اإلى اإهانة مبا�سرة، علينا اأن نظل 
اإل��ى م��ا وراء ذلك  ن��ح��اول وننظر 
فهمناه  فرمبا  ال�سخ�ص،  ه��ذا  يف 
اآخر،  خطاأ، وقد يكون يعني �سيئا 
لكونه  ال�سكل  بهذا  ت�سرف  ورمبا 
م�ستتا اأو م�سغوًل ب�سيء اأو م�سكلة 
م���ا، اأو اأن���ه ك���ان جم���رد ي���وم �سيئ 
وهذه  الفرا�ص  هذا  يتكرر.  لن 
ال�ستجابة قد ل تكون ردنا الأول، 
ذا  ال���رد  جنعلها  اأن  ميكننا  ول��ك��ن 

الرقم )٢(.

• حدد �شفاتك الإيجابية
ن��ن��ظ��ر ون��ق��وم  اأن  ع��ل��ي��ن��ا  ي��ت��ع��ني 

بت�سجيل ال�سفات الإيجابية

• �شارك باإيجابية مع النا�س
مي����ك����ن مل�����ن ي����ت����دن����ى ت���ق���دي���ره���م 
لذاتهم اأن يجدوا اأنف�سهم اأع�ساًء 
يف  وخ�سو�سا  ال�سلبية،  ن��وادي  يف 
مع  اأع��م��ال��ه��م،  وم��ق��رات  مكاتبهم 
ع�سابة  اأو  امل��دخ��ن��ني  م���ن  زم����رة 
اأو،  عنهم،  ابتعد  ال�سكائني.  م��ن 
يف  بالبدء  قم  الأف�سل،  هو  وه��ذا 
اإي��ج��اب��ي��ة عندما  ل��غ��ة  ا���س��ت��خ��دام 
ت��ك��ون م��ع��ه��م، وم����ع ذل����ك ين�سح 

بتجنب حماولة تغيرهم.
ف��ل��ق��د اأث��ب��ت��ت ال��ت��ج��رب��ة اأن��ن��ا 
اأنف�سنا،  اإلى الركيز على  بحاجة 
ال��ع��امل من  ت��غ��ي��ر  واأن حم��اول��ة 
املرجح اأن ت�سفر عن �سرر اأكر اأو 

انتكا�سة اأ�سد.

• قدر اإجنازاتك
م����ذك����رات  ن�������س���ت���خ���دم  اأن  ي���ج���ب 
كلها،  اإجن��ازات��ن��ا  قائمة  لت�سجيل 
يهم  ل  وال�سغرة،  منها  الكبرة 
حتى  ال��ب��داي��ة،  يف  �سغرة  كونها 
اأو  ال�سلبية  اإل���ى  اأق����رب  ك��ان��ت  ل��و 
على  احل�����س��ول  مي��ك��ن  اإذ  �سلبية، 
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قيم نفسك وتكيف مع تحديات الحياة

عشر نصائح لتعزيز
تقدير الذات ورفع الكفاءة

ّ



أنشطة طالبية
وهذه  امل�ستقبل،  يف  اأف�سل  اأ�سياء 
الأ�سا�سية  اللبنات  هي  الإجن��ازات 
لحرام الذات لدينا، لذلك يجب 

علينا األ نتجاهلها.

• اأقبل ما ل ميكن تغيريه
اأك��رث من  ق��د يكون ه��ذا  بالطبع، 
جمرد قبول الطق�ص، لكننا يجب 
اأن نطور اأول ما هو مقبول ولي�ص 
م��ا ه��و غ��ر ق��اب��ل ل��ل��ت��غ��ي��ر؛ لأن 
ك���ل ���س��يء ت��ق��ري��ب��ا مي��ك��ن تغيره 
ب���ال���ت���خ���ط���ي���ط اجل����ي����د وال���ه���م���ة 

القوية.
اإلى  فاإننا بحاجة  ذلك،  ومع 
مع  ونتعاي�ص  واق��ع��ي��ني  ن��ك��ون  اأن 
م��ا ه��و ث��اب��ت ول مي��ك��ن ت��غ��ي��ره. 
علينا  يتعني  التي  الثوابت  واأح��د 
لتغيرها  جم���ال  ول  نقبلها  اأن 
وق��ع، وبدل  املا�سي، فما وقع  هي 
اأن نركز ونخطط  من ذلك علينا 

للم�ستقبل، الذي يبداأ من الآن.

• تعلم الدرو�س
ن��ت��ع��ل��م م���ن جن��اح��ات��ن��ا  اأن  ع��ل��ي��ن��ا 
واإخفاقاتنا على حد �سواء، فهناك 
يف ك����ل م���وق���ف ب��ع�����ص ال����درو�����ص 
ينبغي  ا�ستخال�سها،  ميكن  التي 
علينا اأن ن�سعى اإليها ونركز عليها 
اأو  املا�سي  �سقطات  نتذكر  عندما 
نفكر يف احلا�سر، ل  حتى عندما 
يوجد �سيء اأو حدث، مهما كان، ل 

ميكن األ نتعلم منه.

• اخل بنف�شك
ال����ي����وج����ا وال����ري����ا�����س����ة واخل����ي����ال 
وريا�سة امل�سي، يجب اأن جتد  �سيئا 
اآخ��ر،  اإل���ى م��ك��ان  ي��اأخ��ذك  اإيجابيا 
ال�سريعة  الوقتية  الراحة  وجتنب 
الناجتة عن تعاطي املخدرات التي 
م�ساعرك  تفاقم   اأن  ���س��اأن��ه��ا  م��ن 

ال�سلبية مبجرد اأن تزول.

• طور العتماد على الذات
ل تنتظر احل�سول على موافقة يف 
كل �سغرة وكبرة، عليك اأن تثق 
مبهاراتك وتر�سى عن نف�سك من 
لإقناع  ت�سَع  خارجي، ل  دع��م  دون 
تكون  اأن  يكفي  بنف�سك،  الآخرين 
ل��دي��ك ق��ن��اع��ة ور����س���ا داخ���ل���ي مبا 
ت��ت��خ��ذه م���ن خ���ط���وات ���س��غ��رة يف 

الجتاه ال�سحيح.

• توقف عن مقارنة
نف�شك بالآخرين

ه����ذه امل���ق���ارن���ة ����س���يء غ���ر ع���ادل 
وا�سع،  نطاق  على  منطقي  وغ��ر 
اإل  لي�ص  م��ن��ا  واح���د  ك��ل  اإن  ح��ي��ث 
ن�����س��خ��ة ف���ري���دة م���ن ن���وع���ه���ا، فال 
ت��ق��ل��ي��د الآخ�����ري�����ن، لي�ص  حت�����اول 
ولكن  م�ستحيل،  ه���ذا  لأن  ف��ق��ط 
اأي�سا لأن ذلك �سيزيد من توترك 

واإحباطك.

عليك أن تثق بمهاراتك
وترضى عن نفسك من دون دعم 
خارجي إذ يكفي أن تكون لديك 

قناعة ورضا داخلي بما تتخذه من 
خطوات صغيرة في االتجاه الصحيح
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حوارات شبابية

أكدوا أن صناعة الحضارة تبدأ بتنظيمه
طالب: إدارة الوقت استثمار في الزمن

سلمان العلي
 

اتفقت عينة من الطالب ا�ستطلعت 
ت��ن��ظ��ي��م  اأن  ع���ل���ى  »اآف���������اق«  اآراءه���������م 
ال���وق���ت اأ����س���ا����ص ال���ن���ج���اح، واأ�����س����اروا 
الأول��وي��ات  ترتيب  يقت�سي  اأن��ه  اإل��ى 
�سناعة  اأن  اإل��ى  لفتني  جيد،  ب�سكل 
اأف��راده��ا  حر�ص  من  تبداأ  احل�سارة 
قيمة  ب�سفته  ال��وق��ت  اح����رام  ع��ل��ى 
ح�������س���اري���ة، »ل������ذا ن��ه�����س��ت اأوروب�������ا 
وت����راج����ع امل�������س���ل���م���ون«، وذك�������روا اأن 
ال����س���ت���ف���ادة م���ن ال���وق���ت ه���ي ال��ت��ي 
الناجح  ال�سخ�ص  بني  الفارق  حتدد 

والفا�سل.
ق�������ال ال����ط����ال����ب ع�����ب�����دال�����رزاق 
اأح�سن  اأن  احلياة  »علمتني  ع�سري 
فكما  تنظيمه،  هو  للوقت،  ا�ستثمار 
ال��ن��ج��اح،  اأ���س��ا���ص  التنظيم  ي��ق��ول��ون 
�سهلة  الأم����ور  ك��ل  يجعل  والتنظيم 
وي�ساعدنا على العمل بهدوء وراحة، 
اإت��ق��ان للعمل وجن��اح فيه،  ويف ذل��ك 
يف  النجاح  يعني  العمل  يف  والنجاح 

احلياة«.
ال��وق��ت  تنظيم  اأن  اإل���ى  واأ����س���ار   
ب�سكل  الأول����وي����ات  ت��رت��ي��ب  يقت�سي 
ج���ي���د، ف���الب���د م���ن اح������رام اأوق�����ات 
ال�سالة بالدرجة الأول��ى، ثم القيام 
بالعمل يف وقته املحدد، وبعد ذلك ل 

باأ�ص من الرويح عن النف�ص. 
واأك�������������د  اأن الإن�����������س�����ان مي��ك��ن��ه 
باملطالعة ا�ستثمار الوقت، مبينا اأن 
اإي��ج��اد  ال���ذي ي�ستطيع  ال��ن��اج��ح ه��و 
ح��ي��ز ل���ل���ق���راءة يف وق���ت���ه ال��ي��وم��ي، 
تخ�سي�ص  ����س���رورة  ع��ل��ى  م�����س��ددا 
���س��اع��ة ع��ل��ى الأق����ل ي��وم��ي��ا ل��ل��ق��راءة 

واملطالعة.

اإلسالم والوقت
القحطاين فقد  اأحمد  الطالب  ام��ا 
اأ����س���ار اإل���ى اأن���ه ل ي��وج��د دي���ن يقدر 
ق���ي���م���ة ال����وق����ت وا����س���ت���ث���م���اره م��ث��ل 
الإ�سالم، حيث اأعطى القراآن الكرمي 
اأه���م���ي���ة ب��ال��غ��ة ل���ل���زم���ن، وارت��ب��ط��ت 
ال���ت�������س���ري���ع  ال�����ع�����ب�����ادات يف  م���ع���ظ���م 
حمددة  زمنية  مبواعيد  الإ�سالمي 
واحل��ج،  وال�سيام  كال�سالة  وث��اب��ت��ة 
الوقت  ا�ستثمار  امل�سلمني على  وحثنّ 
مبجتمعهم  وي��ن��ه�����ص  ي��ف��ي��ده��م  مل���ا 

الإ�سالمي. 
وا�����س����ت����درك ق���ائ���ال »ال��غ��ال��ب��ي��ة 
العظمى من امل�سلمني الآن اأ�سبحوا 
ال����وق����ت، ول  ل ي���ح���رم���ون ق��ي��م��ة 
���س��وؤون  اإ���س��الح  اأهميته يف  ي��درك��ون 
ح��ي��ات��ه��م وجم��ت��م��ع��ه��م؛ يف ال��وق��ت 
الذي اأدرك الغرب فيه قيمة الزمن، 
جمتمعاتهم،  نه�سة  يف  وا�ستثمروه 
وبذلك تقدموا وتخلفنا نحن ب�سبب 
اإه������دار ال���وق���ت، واإ���س��اع��ت��ه ف��ي��م��ا ل 

يفيد«. 
عل����ي  الطال����ب  ذك����ر  ب����دوره 
تب����داأ  احل�س����ارة  �سناع����ة  �سعي����د اأن 
م����ن حر�����ص اأفراده����ا عل����ى اح����رام 
و  قيم����ة ح�ساري����ة،  ب�سفت����ه  الوق����ت 
»جاء الإ�سالم مدركا لهذه احلقيقة، 
لذلك اهتم بالوقت، وحث  امل�سلمني 
عل����ى املحافظة عليه وا�ستثماره فيما 
و�سُي�س����األ  ودنياه����م.  دينه����م  ينف����ع 
الإن�سان عن وقت عمره فيما اأ�ساعه، 

وفيما اأنفق ال�ساعات والدقائق«. 
تاأخر  اأ�سباب  اأن من  اإل��ى  ولفت 
ا���س��ت��ث��م��اره��م  ع���دم  الآن؛  امل�����س��ل��م��ني 
ت��ع��ال��ى  ال������ذي ح������دده اهلل  ل���ل���وق���ت 
وبل  قيمته،  ي��ع��ون  ل  حيث  للعمل، 
ب��اأي  ي��ع��ود  اأن  واأ���س��اع��وه ه��ب��اًء دون 

�سيء على الإ�سالم وامل�سلمني.
يبداأ  اأن  امل��ف��رو���ص  »م��ن   وقال 
�سباحا،  ال��راب��ع��ة  يف  امل�سلمني  ي���وم 
مبعنى  م�����س��اًء،  ال��ث��ام��ن��ة  يف  وينتهي 
�ساعة عمل،  اأن يف يومنا �ست ع�سرة 
وما  والطعام  العبادة  يف  اأنفقنا  فلو 
يلزم احلياة الإن�سانية خم�ص �ساعات 
يوميا؛ �سي�سبح الباقي حوايل ع�سر 
�ساعات للعمل اجلاد. وهذا وقت كاٍف 

لالإنتاج، ورفع م�ستوى املعي�سة.

وت���اب���ع »ل���الأ����س���ف ن��ع��ي�����ص نحن 
العملية حياة  الناحية  امل�سلمني من 
ك�����س��ل ون����وم يف ال��غ��ال��ب، ف���ال نعمل 
�ساعات،  خم�ص  م��ن  اأك���رث  يومنا  يف 
ك��ل م�سلم  وق���ت  م��ن  وه��ك��ذا ي�سيع 
يوميا.  �ساعات  خم�ص  على  يزيد  ما 
وه����ذا خ��ط��اأ ف����ادح ���س��ُن�����س��األ ع��ن��ه يف 
الآخرة، ونعاين من اآثاره ال�سلبية يف 

احلياة الدنيا«.

الناجح والفاشل
واأك�����������د ال�����ط�����ال�����ب ع���ب���دال���رح���م���ن 
ال��وق��ت  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  ع�سري اأن 
هي التي حتدد الفارق بني ال�سخ�ص 
امل�سركة  الناجح والفا�سل، فال�سفة 
ب����ني الأ����س���خ���ا����ص ال���ن���اج���ح���ني ه��ي 
بني الأهداف  امل��وازن��ة  علي  قدرتهم 
وال��واج��ب��ات وه��ذا ل يتحقق اإل من 
خالل اإدارتهم الناجحة لذاتهم، عن 
اأه��داف  ع��دة  اأو  ه��دف  طريق وجود 
ور�سالة يف احلياة يريدون حتقيقها، 
من  لتنظيم الوقت  حاجة  فال  واإل 

دون وجود هذه الأهداف.

وق������ال »امل���ط���ل���وب 
كل منا  ي���ح���دد  اأن  ه����و 

هدفه ور�سالته يف احلياة، 
ون�����س��األ اأن��ف�����س��ن��ا م��ا ال��ذي 

يف  ع���ل���ي���ه  ن����ك����ون  اأن  ن����ري����د 
هذه احلياة«.

ال�سلبي  اأن املعتقد  اإلى  واأ�سار 
اإذا كنت  اأن��ك  الوقت هي  اإدارة  ب�ساأن 
باردا  �ست�سبح  فاإنك  التنظيم،  جيد 

وحذرا، وغر عاطفي. 

واأردف »ي�سعر بع�ص الأ�سخا�ص 
اأنهم �سيخ�سرون عفويتهم وحريتهم 
اأك���رث ف��ع��ال��ي��ة واأك��ف��اء  اإذا اأ���س��ب��ح��وا 
ل���ل���غ���اي���ة. ل���ك���ن���ه���م ب���ال���ف���ع���ل ����س���وف 
ال�سر  على  قادرين  غر  ي�سبحون 
م���ع ال��ت��ي��ار ل��ل��ت��ع��ب��ر ع���ن اأن��ف�����س��ه��م 

ب�سراحة و�سدق«. 
واأ������س�����اف »ي��ع��ت��ق��د ال���ن���ا����ص اأن 
ل��وق��ت��ك جتعلك  اإدارت��������ك اجل���ي���دة 
ثبت  لكنه  للغاية  ومتعنتا  مت�سددا 
خ��ط��اأ ه���ذه الأم�����ر مت���ام���ا، فالكثر 

ي��خ��ت��ب��وؤون وراء  ال���ن���ا����ص  م���ن 
ه���ذه ال��ف��ك��رة اخل��اط��ئ��ة 

وي�����س��ت��خ��دم��ون��ه��ا 
ذري�����ع�����ة ل���ع���دم 

���س��ب��ط اأن��ف�����س��ه��م ب��ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي 
ي��ك��ون��وا  اأن  ي��ن��ب��غ��ي  اأن���ه���م  ي��ع��رف��ون 
اأن الأ�سخا�ص  عليها. واحلقيقة هي 
بل  ع��ف��وي��ني،  لي�سوا  املنظمني  غ��ر 
اإنهم فقط مرتبكون. وهم غالبا ما 

يعانون من قدر كبر من التوتر«. 
كنت  ك��ل��م��ا  اأن����ك  »ات�����س��ح   وزاد 
املزيد  لديك  توفر  تنظيما،  اأف�سل 
من الوقت والفر�ص لت�سرخي حقا، 

وتت�سرف بعفوية حقا، فلديك قدر 
اأكر بكثر من ال�سيطرة الداخلية، 
وعندئذ ميكنك اأن ت�سرخي متاما، 
وتت�سرف بعفوية تامة عندما يتغر 
تنظيما  اأف�سل  كنت  وكلما  امل��وق��ف. 
�سيطرتك،  ال��ت��ي حت��ت  ال��ع��وام��ل  يف 
ال��ت��ي لديك  زادت احل��ري��ة وامل��رون��ة 
لإحداث تغيرات �سريعة كلما كانت 

�سرورية«.
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للبنات  والربية  الآداب  كليتي  يف  النف�ص  علم  بق�سم  امل�ساعدة  الأ���س��ت��اذة  اأك���دت 
لها  معقدة  نف�سية  حالة  الن��ف��ع��ال  اأن  العمرو�سي،  ح�سني  نيللي  د.  باجلامعة، 
م��ظ��اه��ره��ا ال��ع�����س��وي��ة، م��ث��ل اخ��ت��الل اإف����راز ال��ه��رم��ون��ات وزي����ادة ���س��رب��ات القلب 
اأن  العقلية، مبينة  الفرد  توؤثر على حالة  فاإنها  ا�ستدت  واإذا  التنف�ص،  وا�سطراب 
ال��ق��درة على  وع��دم  ال�سرود  اإل��ى  ي��وؤدي  التفكر، واحل��زن  يعيق  ال�سديد  الغ�سب 

الركيز والنتباه.
واأ�سارت اإلى اأن التوتر النفعايل يوؤثر على الوظائف اجل�سمية لأن النفعالت 
وهو  الإدرينالني  هرمون  اإف��راز  تطلق  وغرها  والغ�سب  اخل��وف  مثل  ال�سديدة 
واإذا  امل�ستقل؛  اأو  ال�سمبثاوي  الع�سبي  اجل��ه��از  بفعل  الكلوية  ف��وق  ال��غ��دة  اإف���راز 
اأو قمعه متيل هذه  كبته  اإلى  الفرد  وا�سطر  املثرة لالنفعال  الأ�سباب  ا�ستمرت 
ال�سطرابات اإلى الأزمات، مما يوؤدي اإلى اإ�سابة الفرد باأمرا�ص خطرة ومزمنة، 
كالربو اأو قرحة املعدة وارتفاع �سغط الدم وغرها من الأمرا�ص اجل�سمية ذات 

الن�ساأة النف�سية التي ن�سميها الأمرا�ص ال�سيكو�سوماتية. 

االنفعاالت العنيفة
ت�سوه النفعالت العنيفة الإدراك وتعطل اخليال اخل�سب وت�سل التفكر املنظم 
والتذكر،  والفهم  ال�ستيعاب  على  القدرة  وت�سعف  امل�سكالت  حل  على  وال��ق��درة 

وتوؤدي اإلى فقدان الفرد �سيطرته الذاتية على النف�ص.

الغضب
يعد اأكرث النفعالت �سيوعا بني الأطفال، حيث يعر الطفل عن غ�سبه بال�سراخ 
الغ�سب  اأن  الأطفال  يتعلم  كما  الأوام��ر،  وع�سيان  الكبار  على  وبالتمرد  والبكاء 
له مكا�سب كثرة يف حياتهم حيث اإنه ل يزيل القيود املفرو�سة عليهم فقط، بل 
يجذب النتباه اإليهم. وغالبا ما يكون الغ�سب مبنزلة رد فعل لل�سعور بالإحباط 
والف�سل. فالطفل يغ�سب من تقييد حركاته ومن اإحباط حاجاته الف�سيولوجية، 
يح�ص  جتعله  التي  املواقف  ومن  الإهمال  من  يغ�سب  اأن  يتعلم  ذلك  بعد  ولكنه 

بالعجز ومن كرثة اأوامر ونواهي الوالدين.

واأكدت الدرا�سات اأن لنفعال الغ�سب اآثارا على الوظائف املعوية واملعدية 
وعلى الأوعية الدموية والقلب، واأنه ي�سبب ارتفاع �سغط الدم، و�سرعة خفقان 
ال�سكر، هذا  ي�سبب مر�ص  وقد  اله�سم،  وا�سطرابات  املعدية،  والقرحة  القلب، 
اأي�سا:  اآث����اره  و«م���ن  ع��ن��ه.  ال��ن��اجت  والنف�سي  ال�سلوكي  ال���س��ط��راب  ع��ن  ف�سال 
ال�سداع وتفاقم حالت اجليوب، وتفاقم حالت الأمعاء مثل القولون والتهاب 
القلبية،  الأزم��ات  اأهمها  الأمرا�ص  بكثر من  الإ�سابة  الع�سالت،  وا�سطرابات 
والغ�سب  الع�سبية  نتيجة  ه��ذا  ك��ل  وغ��ره��ا،  وال�سكرى  املناعة  جهاز  و�سعف 

ال�سديد. 
ال��ذي  ال�سخ�ص  قلب  على  ي��وؤث��ر  الغ�سب  اأن  نيللي  ال��دك��ت��ورة  واأو���س��ح��ت 
الدقيقة  يف  القلب  انقبا�ص  م��رات  عدد  من  يزيد  الغ�سب  انفعال  لأن  يغ�سب، 
الواحدة في�ساعف بذلك كمية الدماء التي يدفعها القلب اأو التي تخرج منه اإلى 
الأوعية الدموية مع كل واحد من هذه النقبا�سات، وبالتايل يوؤدي اإلى اإجهاد 

القلب لأنه يرغمه على زيادة عمله عن معدله الطبيعي.
الدقيقة تت�سلب جدرانها وتفقد مرونتها وقدرتها على  �سرايينه  اأن  كما 
الت�ساع لكي ت�ستطيع اأن مترر اأو ت�سمح مبرور اأو �سريان تلك الكمية من الدماء 
اإ�سابة  اإل��ى  ت��ك��راره  ي��وؤدي مع  وال��ذي قد  املنفعل  القلب  التي ي�سخها  ال��زائ��دة 

الإن�سان بالأزمات القلبية القاتلة.
اأي�سا الغ�سب يزيد من �سرعة اإفراز الأع�ساء احليوية لع�سارتها، وتكون 
املنطلقة من  امل�سادة  الأج�سام  يعيق حركة  الذي  ال�سد  الإف��رازات مبنزلة  هذه 
املزاجيني  الأ�سخا�ص  اأن  جند  ل��ذا  اأهدافها،  اإل��ى  الو�سول  من  املناعي  اجلهاز 

والع�سبيني اأ�سعف الأفراد من حيث قوة املناعة. 

الضغط النفسي
اإلى زي��ادة م�ستمرة يف ن�ساط اجلهاز  نوع من النفعالت الدائمة ووج��وده ي��وؤدي 
الع�سبي امل�ستقل ون�ساط الهرمونات النفعالية، وذلك يوؤدي مع مرور الوقت اإلى 
ا�ستمرارية الزيادة يف دقات القلب الذي يوؤدي بدوره اإلى اإجهاد القلب، ويزيد من 

احتمالية الإ�سابة باأمرا�ص القلب وارتفاع �سغط الدم والذبحة ال�سدرية.

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.

الغضب الشديد يعيق التفكير والحزن يسبب الشرود 
د. العمروسي: االنفعاالت تشوه اإلدراك وتعطل الخيال الخصب

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

استشارة صحية استشارة وقائية

اإليبوال.. األسباب واألعراض 
وطرق الوقاية

ويتنقل  اأف��ري��ق��ي��ا  وغ���رب  و���س��ط  النائية يف  ال��ق��رى  امل��ر���ص يف  ه��ذا  ينت�سر 
مبالم�سة احليوانات الرية، وهو مر�ص فرو�سي قاتل ي�سيب الإن�سان.

Pteropodidae اأ�سر  من  املنحدرة  الفاكهة«  »خفافي�ص  اأن  ويعتقد 
هي امل�سيف الطبيعي لفرو�ص حمى الإيبول. وي�سل معدل الوفيات التي 

يت�سبب بها هذا املر�ص ما بني ٢٥ %-٩٠ % من احلالت امل�سابة.

مناطق االنتشار
اأفريقيا  و�سط  الواقعة يف  النائية  القرى  النزفية يف  الإيبول  تنت�سر حمى 
وجنوب  وال��غ��اب��ون  والكونغو  وليبريا  و���س��رال��ي��ون  غينيا  م��ث��ل:  وغ��رب��ه��ا 

ال�سودان واأوغندا وجنوب اأفريقيا.

طرق االنتقال
ينتقل الفرو�ص من احليوانات الرية اإلى الإن�سان مبالم�سة دم احليوانات 
امل�سابة باملر�ص اأو اإفرازاتها اأو اأع�سائها اأو �سوائل ج�سمها الأخرى، وُوثِّقت 
يف اأفريقيا حالت اإ�سابة بالعدوى عن طريق التعامل مع قردة ال�سمبانزي 
والغوريال وخفافي�ص الفاكهة والن�ساني�ص وظباء الغابة وحيوانات الني�ص 

التي ُيعرث عليها نافقة اأو مري�سة يف الغابات املطرة.
عن  اآخ���ر  اإل���ى  اإن�����س��ان  م��ن  الب�سرية  التجمعات  �سفوف  ب��ني  وينت�سر 
طريق مالم�سة دم الفرد امل�ساب بها اأو اإفرازاته اأو اأع�سائه اأو �سوائل ج�سمه 
املر�ص  اأن ينتقل  اأو ميكن  املر�ص،  ب�سبب  املتوفى  اأو مبا�سرة جثة  الأخ��رى 
بوا�سطة ال�سائل املنوي احلامل للعدوى خالل مدة ت�سل اإلى �سبعة اأ�سابيع 

عقب مرحلة ال�سفاء ال�سريري.

األعراض
املفا�سل  واآلم  ال�سديد  والوهن  للحمى  مفاجيء  بظهور  املر�ص  ي�سخ�ص 
وال�سداع والتهاب احللق. يتبع ذلك تقيوؤ واإ�سهال وطفح جلدي و�سعف يف 
وظائف الكبد والكلى. ويف بع�ص احلالت يحدث نزيف داخلي وخارجي. اأما 
النتائج املخرية فت�سر اإلى انخفا�ص خاليا الدم البي�ساء واأعداد ال�سفائح 
الإ�سابة  من  الزمنية  الفرة  وت��راوح  الكبد.  اإنزميات  وارتفاع  الدموية، 

بالفرو�ص اإلى ظهور الأعرا�ص ما بني يومني اإلى ١٢ يوما.

العالج
لي�ص هناك من عالج اأو لقاح نوعي خا�ص بهذا الفرو�ص ل لالإن�سان ول 
به  امل�ساب  اجلفاف  بتخفيف  العالج  يتلخ�ص  واإمن��ا  الآن،  حتى  للحيوان 
املري�ص عن طريق ال�سوائل الوريدية، واحلفاظ على �سغط الدم ومعاجلة 

الأعرا�ص الناجتة من احلمى فقط.

الوقاية
ميكن الوقاية من املر�ص بتجنب ال�سفر للدول املوبوءة، وجتنب اأكل حلوم 
حيوانات ال�سيد يف هذه الدول، واملداومة على غ�سل اليدين باملاء وال�سابون 
اليدين، وجتنب خمالطة  لغ�سل  ت�ستخدم  التي  الأخ��رى  املطهرة  امل��واد  اأو 
امل�سابني باملر�ص اأو امل�ستبه باإ�سابتهم بهذا املر�ص، وجتنب مالم�سة بع�ص 
اجل�سدي  الت�سال  وجتنب  امل��وب��وءة،  املناطق  يف  املوجودة  احليوانات  اأن��واع 

احلميم باملر�سى امل�سابني بحمى الإيبول.
ويجب على العاملني يف جمال الرعاية ال�سحية القائمني على رعاية 
مر�سى ُي�ستبه يف اإ�سابتهم بفرو�ص الإيبول اأو امل�سابني باملر�ص يجب اأن 

يطبقوا الحتياطات املتبعة مبكافحة عدوى الفرو�سات.

آفاق الجامعة  |  العدد 127  |  16 محرم 1436  |  9 نوفمبر 2014إستشارات



رياضة آفاق الجامعة  |  العدد 127  |  16 محرم 1436  |  9 نوفمبر 2014

ال��ق��دم  ل��ك��رة  ح��ق��ق منتخب اجل��ام��ع��ة 
ن���ظ���ره منتخب  ���س��اح��ق��ا ع��ل��ى  ف�����وزا 
امل����ب����اراة  ج���ام���ع���ة جن�������������ران)٢/٤( يف 
على  امل��ا���س��ي  ال�سبت  جمعتهما  ال��ت��ي 
�سمن  بامل�سقي،  امل�سيف  ن��ادي  ملعب 
ال��ري��ا���س��ي  الحت�����اد  دوري  م��ن��اف�����س��ات 

للجامعات ال�سعودية.
 و�سجل اأهداف منتخب اجلامعة 
ك���ل م���ن خ��ل��ي��ل ال���غ���ام���دي )ه���دف���ني(، 

وعبداهلل بحر، وحممد العمري.
للمنتخب  الإداري  املدير  وو�سف 
»لكونه  باملهم  الفوز  العلياين  عبداهلل 
جاء يف افتتاحية املناف�سة«، وقال »هذا 
امل��ب��اري��ات  ل��ن��ا يف  داف��ع��ا  ال��ف��وز �سيكون 
املقبلة لتحقيق النتائج الإيجابية باإذن 

اهلل«.
اجل���ام���ع���ة  خالل  وت�����س��ت�����س��ي��ف 
ال��ف��رة املقبلة ع���ددا م��ن امل��ب��اري��ات يف 
والطائرة(  ال�سلة،  القدم،  )كرة  األعاب 
ال���ري���ا����س���ي  الحت���������اد  دوري  ����س���م���ن 
ل��ل��ج��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة، ال���ذي انطلق 

ال�سبت املا�سي.  
منتخبات  البطولة  يف  و�سي�سارك 

مدرب الطائرة: أتطلع لبناء
منتخب قوي يشرف الجامعة

ع�����ر م�������درب م���ن���ت���خ���ب ك������رة ال���ط���ائ���رة 
�سعادته  عن  الوادعي  اإبراهيم  باجلامعة 
للمنتخب،  ال��ف��ن��ي  ل��ل��ج��ه��از  ب��الن�����س��م��ام 
لي�ص  ل��ل��ج��ام��ع��ة  ان���ت���م���اءه  اأن  م��و���س��ح��ا 
ب��ج��دي��د، وق���ال يف ح���وار م��ع اآف����اق« ب��داأت 
ولعبت  كطالب،  زم��ن  منذ  اجلامعة  م��ع 
كما  متتالية«،  ���س��ن��وات  ل��ث��الث  ملنتخبها 
اح���رايف لإع��داد  ب�سكل  �سيعمل  اأن��ه  ب��ني 

منتخب ل يقهر خالل املرحلة املقبلة.

حدثنا عن تاريخك
مع منتخب الطائرة باجلامعة؟

اأ�سكركم على اإتاحة الفر�سة يل للحديث 
ع���ن م��ن��ت��خ��ب ك���رة ال��ط��ائ��رة ب��اجل��ام��ع��ة، 
ب��الإ���س��اف��ة اإل����ى اأن��ن��ي ل�����س��ت ب��غ��ري��ب عن 
اجل��ام��ع��ة ف���اأن���ا ك��ن��ت اأح����د ط��الب��ه��ا قبل 
الذين  املنتخب  اأفراد  اأحد  �سنوات، وكنت 
اأ�سهموا يف حتقيق العديد من الإجنازات.

وما الإجنازات
التي مت حتقيقها؟ 

م�ستوى  على  بطولة  م��ن  اأك��رث  يف  لعبنا 
ال�����س��ع��ودي��ة وح��ق��ق��ن��ا حينها  اجل���ام���ع���ات 
ال��ع��دي��د م���ن الإجن�������ازات ال��ت��ي ك��ان��ت يف 
حينها حلما. ففي عام ١٤٣١ حققنا املركز 
الثاين على م�ستوى اجلامعات ال�سعودية، 
ال��راب��ع، ويف  املركز  ع��ام ١٤٣٢ حققنا  ويف 
وقد  اأي�����س��ا،  ال��راب��ع  امل��رك��ز  حققنا   ١٤٣٣
كان املنتخب حينئذ يزخر باأ�سماء مميزة 
ينتمون لأندية عريقة يف اللعبة، ولو كان 
هناك دعم كما هو الآن حلققنا بطولت.

متى ان�شممت للجهاز الفني
ملنتخب اجلامعة؟

اإل��ي��ه ق��ب��ل ف���رة وج��ي��زة، واأن���ا  ان�سممت 
اأخ��دم منطقتي وجامعتي من  باأن  �سعيد 

املهتمني  اجل��ام��ع��ة  �سباب  ت��دري��ب  خ��الل 
بكرة الطائرة.

ما تقيمك للمنتخب؟
الفرة تعتر ق�سرة ول اأ�ستطيع احلكم 
اأننا لزلنا يف  اإلى  من خاللها، بالإ�سافة 
ال��ب��وادر طيبة.  ول��ك��ن  ال��ت��ك��وي��ن،  مرحلة 
من  كبرة  وع��ود  على  ح�سلننا  اأن��ن��ا  كما 
الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل 
ع��ب��دال��رح��م��ن ال�������داود ب���دع���م امل��ن��ت��خ��ب 

وتوفر كل احتياجاته. 

وما راأيك يف م�شتوى
لعبي املنتخب احلاليني؟

املوهبة موجودة وتوجد مواد خام �سيكون 
لها �ساأن يف حال وجدت الهتمام واملتابعة 
والتدريب، وكل هذه الأمور �ستكفل لهم 
باإذن اهلل التدرج حتى الو�سول اإلى املكانة 

املرموقة.

وماذا ينق�شهم؟ 
قبلنا،  م��ن  ال��ك��ام��ل  اله��ت��م��ام   ينق�سهم 
ب��الإ���س��اف��ة اإل����ى اله��ت��م��ام م���ن ال��الع��ب 
التمارين  موا�سلة  عليه  يجب  اإذ  نف�سه، 
بانتظام والتفرغ ولو ب�سكل جزئي  للعبة، 
فاأكرث ما يوؤثر على الالعب هو اهتمامه 
البالغ بالدرا�سة، وهذا اأمر اإيجابي، ولكن 

البع�ص يهمل ما لديه من موهبة.

مباذا تعد القائمني على كرة 
الطائرة وحمبيها؟

ل اأع���ده���م ب��ت��ح��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج خ����الل ه��ذه 
ال��ف��رة، حيث مل مي��ر وق��ت ط��وي��ل على 
اأع��ده��م  ولكني  ال��ت��دري��ب،  م��ه��ام  ت�سلمي 
احرافيا  عمال  ي�ساهدوا  ب��اأن  اهلل  ب���اإذن 

�سيجنون ثماره مع مرور الوقت.

خا�ست منتخبات اجلامعات مطلع الأ�سبوع املا�سي، مناف�سات دوري الحتاد 
بنتائج  للظفر  بينها   حم��م��وم  �سباق  يف  ال�سعودية  للجامعات  ال��ري��ا���س��ي 
املجال  يف  ونه�سة  تطور  م��ن  اجل��ام��ع��ات  تلك  تعاي�سه  م��ا  يعك�ص  اإيجابية 
خدمة  يف  �سك  ب��ال  ب���دوره  �سي�سب  وال���ذي  التحديد،  وج��ه  على  الريا�سي 

»ريا�سة الوطن« التي حتتاج منا الكثر والكثر.   
الدكتور  الأ�ستاذ  معايل  املدير  قبل  من  وبتوجيهات  جامعتنا  يف  هنا 
عبدالرحمن بن حمد الداود الذي طالب بزيادة الهتمام بال�ساأن الريا�سي 
ال�سليم  »العقل  ف�  املهمة،  التعليمية  العملية  مكونات  عنا�سر  اأح��د  لكونه 
مميزين  م��درب��ني  ت�سعة  م��ع  ال��ف��ور  التعاقد  على  مت  ال�سليم«  اجل�سم  يف 

لالإ�سراف الفني على خمتلف منتخبات اجلامعة. 
يف  امل�سوؤولني  اهتمام  يو�سح  اإيجابيا  موؤ�سرا  يعد  ذات��ه  ح��د  يف  وه��ذا 
الريا�سية،  الربية  يف  حقة  الطالب  ي��اأخ��ذ  اأن  على  وحر�سهم  اجلامعة، 
بالإ�سافة اإلى ال�سعي احلثيث من القائمني على ال�ساأن الريا�سي لكت�ساف 
»يبحث  من  فقط  تنتظر  الطالب،  اأو�ساط  بن  تختبئ  مدفونة«  »مواهب 

عنها ويكت�سفها ويتبناها«.
جامعاتنا ال�سعودية ب�سكل عام، وجامعة امللك خالد ب�سكل خا�ص حتفل 
بالعديد من املواهب النادرة يف �ستى الألعاب، وينبغي لنا فقط توجيه من 
ريا�ستنا  نه�سة  يف  ب��دوره��ا  ت�سهم  حتى  ويرعاها  بها  ويهتم  عنها  يبحث 

ال�سعودية ب�سكل عام.
املوهبة يف اأيامنا احلا�سرة اأ�سبحت عملة نادرة  ي�سعب اإيجادها، ومن 
الذي  »الك�ساف«  لغياب  ذلك  يعود  وراء  الرئي�سي  ال�سبب  اأن  نظري  وجهة 
يقوم بدور مهم يف عملية  البحث والتق�سي عن املوهوبني واملميزين، فمتى 
الريا�سية  اأو�ساطنا  بها  التي تزخر  ُوجدت  املوهبة  املنا�سب،  الك�ساف  ُوجد 

�سواء يف اجلامعات اأم املدار�ص اأم اأندية الأحياء.
تعد  اأنواعها  اختالف  البطولت اجلامعية على  اإقامة مثل هذه  لعل 
زم��ن،  منذ  الغائب  »ال��ك�����س��اف«  دور  لإع���ادة  ج��دا  ومنا�سبة  مواتية  فر�سة 
ثم  وم��ن  اقتنا�سها  علينا  ينبغي  التي  اخل��ام��ة«  »امل��واه��ب  ب�  مليء  فوطننا 

�سقلها وتدريبها بال�سكل ال�سحيح الذي �سيتيح لنا  ال�ستفادة  منها.

في المرمى

سلطان عوض
sulltan_kku@hotmail.com

مواهب مدفونة

وجامعة  خالد،  امللك  جامعة  م��ن:  كل 
جنران، وجامعة الباحة، يف كرة القدم، 
امل�سيف  ملعب  على  مبارياتها  وت��ق��ام 
ت�سهدها  التي  ال�سيانة  لأعمال  نظرا 
عبدالعزيز  بن  �سلطان  الأم��ر  مدينة 

الريا�سية باملحالة.
تنطلق  ال��ت��ي  ال��ط��ائ��رة  ك���رة  ويف 
اخل��م��ي�����ص ال������٢٧  م��ن ال�����س��ه��ر اجل���اري 
نظره  اجل��ام��ع��ة  منتخب  ي�ست�سيف 
م����ن ج���ام���ع���ة ال���ب���اح���ة، ع���ل���ى م��الع��ب 
عبدالعزيز  بن  �سلطان  الأم��ر  مدينة 

الريا�سية باملحالة.
ب���ط���ول���ة ك�����رة ال�����س��ل��ة ال��ت��ي   ويف 
ي�ست�سيف   ،١٤٣6/٥/6 بتاريخ  تنطلق 
م��ن��ت��خ��ب اجل���ام���ع���ة ك���ال م���ن ج��ام��ع��ة 
�سلطان  الأم����ر  وج��ام��ع��ة  ال���ق���رى،  اأم 

الأهلية.
واأك��������د امل���������س����رف ع���ل���ى ال�����س��ال��ة 
ال�سهراين  وليد  باجلامعة  الريا�سية 
اأن جميع الفرق م�ستعدة خلو�ص غمار 
ال��ت�����س��ف��ي��ات، وق����ال »ن�����س��ع��ى ب�����اإذن اهلل 
لتحقيق اآمال وتطلعات القائمني على 

اجلامعة وحتقيق نتائج اإيجابية«.

الجامعة تستضيف ثالث ألعاب 
ضمن دوري االتحاد الرياضي
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فرحة التخرج تغمر قلوب الطالب 
المتخرجين حملة الدبلومات الصحية
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إدارات

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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إدارات

مدير إدارة كلية المجتمع بالخميس تركي القحطاني:

نركض بكل االتجاهات لراحة 
الطالب والمدرس واإلداري

خالد العمري

ق���د ل ي�����دري ط����الب اجل��ام��ع��ة اأن 
اأع��م��ال  ل��ه��م  ت��ق��دم  الإدارات  بع�ص 
م��ه��م��ة وم���وؤث���رة ت��ب��دو غ��ر مرئية 
بالن�سبة لهم متاما، كما تفعل اإدارة 
ك��ل��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ب��خ��م��ي�����ص م�����س��ي��ط، 
ح���ي���ث ت����ق����وم مب����ه����ام م�����ن ب��ي��ن��ه��ا: 
ال�������س���ع���ي ل���ل���ح�������س���ول ع���ل���ى ت���ذاك���ر 
طران  خمف�سة للطالب، ومتابعة 
التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  م�ستحقات 

وتويل كافة اأمورهم الإدارية.
عن هذه املهام والواجبات، حل 
بخمي�ص  املجتمع  كلية  اإدارة  مدير 
م�سيط تركي القحطاين �سيفا على 

»اآفاق« يف امل�ساحة التالية.

حدثنا عن املهام الرئي�شية
التي تقوم بها اإدارتكم؟

كلية  لإدارة  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  امل���ه���ام  م���ن 
املجتمع: اأنها تتولى الأمور الإدارية 
وامل��ال��ي��ة ل���الإداري���ني واأع�����س��اء هيئة 
مبا�سرتهم  برفع  وذل��ك  التدري�ص، 
ل���ل���ع���م���ل، وت�����اأم�����ني م�����س��ت��ل��زم��ات��ه��م 
امل��ك��ت��ب��ي��ة وجت���ه���ي���زات���ه���ا، وم��ت��اب��ع��ة 
من  وال��ت��اأك��د  امل��ال��ي��ة،  م�ستحقاتهم 
وجتديد  متطلباتهم،  جميع  تاأمني 
ال�����س��ع��ودي��ني منهم  اإق����ام����ات غ���ر 

واإنهاء تاأ�سراتهم.
وك���ذل���ك ال�����رد ع��ل��ى خ��ط��اب��ات 
وا���س��ت��ف�����س��ارات��ه��ا،  ال���ع���ام���ة  الإدارة 

ب�سكل  الأع���م���ال  لتي�سر  الرئي�سي 
���س��ه��ل وم�������رن، ك���م���ا اأن����ه����ا اأ���س��ه��م��ت 
يف ت��ق��دم ال�����دول وب��ه��ا ي��ع��رف رق��ي 
من  كثرا  ا�ستفدنا  ونحن  املنظمة، 
من  الكثر  لنا  ي�سرت  التي  التقنية 
ال�سابق  يف  ينجز  ك��ان  فما  الأم����ور، 
�سويعات  ينجز يف  ب��ات  اأي����ام،  خ��الل 

واأقل.

ما طموحاتكم يف هذا املجال؟
النجاح يف اأي جمال يعتمد كليا على 
ونحن  للمزيد،  والتطلع  ال��ط��م��وح 
ن�����س��ع��ى ل��ت��ه��ي��ئ��ة ال����ك����وادر امل���وج���ودة 
وتطويرها ملواكبة التقنية املوجودة، 

وال�ستفادة منها على اأكمل وجه.

اإلى اأي مدى �شعيتم
لتطوير موظفي الإدارة؟

لتطوير  الإدارة  ت�����س��ع��ى  م���ا  دائ���م���ا 
الإمكانيات  ح�سب  املوجودة  الكوادر 
امل������ت������واف������رة،  وذل����������ك  م�����ن خ����الل 
النخراط يف الدورات التي تقدمها 
نطمح  مازلنا  ولكن  العامة،  الإدارة 
املنا�سبة  ال������دورات  م��ن  امل��زي��د  اإل����ى 

للموظفني.

كيف تقي�س مدى ا�شتجابة
اإدارات اجلامعة ملا تقومون به

من عمل وما انعكا�شاتها
على �شري عمل اإدارتكم؟

بحمداهلل نلحظ الر�سا من اجلميع، 

تقدمها  ال��ت��ي  اخل���دم���ات  وم��ت��اب��ع��ة 
مثل:  باملجمع  اخل��دم��ي��ة  الإدارات 
اخل������دم������ات وال���������س����ي����ان����ة، الأم�������ن 
التعلم  املكتبة،  التغذية،  وال�سالمة، 
الإلكروين، اأي�سا متابعة اخلدمات 
ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا اجل��ام��ع��ة ل��ل��ط��ال��ب 
بوفيهات،  م��واق��ف،  م��ن:  املجمع  يف 
م�����س��ج��د، م��رك��ز ت�����س��وي��ر، خ��دم��ات 
القاعات  اجلامعي،  امل�سرح  طالبية، 

الدرا�سية، املعامل الدرا�سية.
وم�����ن امل����ه����ام اأي�������س���ا: م��ت��اب��ع��ة 
جت���ه���ي���زات امل���ب���اين ال���درا����س���ي���ة من 
ت�����واف�����ر الأج������ه������زة الإل����ك����رون����ي����ة 
وع��م��ل��ه��ا ب�����س��ك��ل ج��ي��د، وال��ك��را���س��ي، 
وال��ت��ك��ي��ي��ف، ال��ن��ظ��اف��ة، والإ�����س����راف 
ع���ل���ى ال���ق���ي���ام ب���ت���وزي���ع ال��ب��ط��اق��ات 
الآيل  ال�سراف  وبطاقات  اجلامعية 
وتختيم  وطباعة  ال�سرية،  والأرق��ام 
ت����ع����ري����ف����ات ت���خ���ف���ي�������ص ال����ط����ران 
ل���ل���ط���الب، والإع������الن������ات اخل��ا���س��ة 
بعملية  والقيام  واجلامعة،  باملجمع 
احلذف والإ�سافة وتعديل اجلداول 
ك���ل ب���داي���ة ف�����س��ل درا����س���ي، وك��ذل��ك 
املوظفني  وان�سراف  متابعة ح�سور 
وم�ستحقاتهم  ودوراتهم  واإجازاتهم 

الوظيفية.

كيف ا�شتفدمت من التقنية
يف جمال عملكم؟  

اأعمال  ت�سهيل  يف  مهم  دور  للتقنية 
اجل���ام���ع���ة ب��اأك��م��ل��ه��ا ف���ه���ي امل��رت��ك��ز 

تقدم  اجلامعة  يف  الإدارات  فجميع 
كل ما  بو�سعها ول تتاأخر يف تقدمي 
ن�سكر  هنا  ومن  الالزمة،  اخلدمات 
ما  على  باجلامعة  الإدارات  جميع 
العليا   القيادة  راأ�سها  وعلى  تقدمه، 

فهي ت�سعرنا باأننا ج�سد واحد.
 

ما ال�شعوبات التي
تواجهكم يف عملكم؟

اأو  اجل��ام��ع��ة  يف  اإدارة  اأي  ت��خ��ل��و  ل 
خ����ارج اجل��ام��ع��ة م��ن اأي ���س��ع��وب��ات، 
جميع  تذلل  اجلهود  بتكاتف  ولكن 
مطبات  جم��رد  وت�سبح  ال�سعوبات 

من املمكن جتاوزها بهدوء.

كيف ترى تعاون
من�شوبي اجلامعة معكم؟

ا�ستثناء  دون  م��ن  الإدارات  جميع 
م��ت��ع��اون��ة م���ع امل��ج��م��ع الأك����ادمي����ي 
وال�سكر مو�سول  لهم، فنحن نكمل 
بع�سنا، وعركم جندد لهم الدعوة 
م��ب��ا���س��رة فيما  ال��ت��وا���س��ل معنا  اإل���ى 

يخدم العمل.

كلمة اأخرية؟
التقدم  من  املزيد  للجامعة  نتمنى 
احلكيمة،  قيادتنا  ظ��ل  يف  والتطور 
ك��م��ا ن��ت��ق��دم ب��ال�����س��ك��ر مل��ع��ايل م��دي��ر 
من  يقدمونه  ملا  ووكالئه  اجلامعة 
ج���ه���ود م��ل��م��و���س��ة وح��ر���س��ه��م على 

اأبنائهم الطالب يف اجلامعة.
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البداية اجلادة عنوان النجاح والتميز، من هنا ن�سعى اإلى اأن ننطلق 
يف ب��داي��ة ال��ع��ام اجل��ام��ع��ي اجل��دي��د ١٤٣6/١٤٣٥ ان��ط��الق��ة ج���ادة يف 

جوانب العملية التعليمية كافة.
التي  امل�سار وحتقق الندفاعة الأول��ى  البداية اجلادة تنع�ص  اإن 
يحتاج اإليها امليدان التعليمي �سوب حتقيق الأهداف. وحينما تكون 
البدايات هزيلة ومتعرثة فاإن ذلك ينعك�ص �سلبا على م�ستوى الأداء 

وطبيعة النتائج.
وفروعها،   اجلامعة  كليات  وعميدات  عمداء  والأخ���وات  الأخ��وة 
الأك��ادمي��ي،  العمل  تنظيم  ج���ادة يف  ال��ب��داي��ة  ت��ك��ون  لأن  اإن��ن��ا نطمح 
يف  والن�����س��ب��اط  ك��اف��ة،  التعليمية  العملية  اأط����راف  م��ع  وال��ت��وا���س��ل 
الدوام، وتفعيل الرامج، واللجان، واملراكز املخت�سة والعمل بوترة 

عالية لإجناز املهام دون تاأجيل .
الإخوة اأع�ساء هيئة التدري�ص اجلدد الذين ان�سموا اإلى فريق 
املخت�سة على  الإدارات  بكم، ون�سكر  اإذ نرحب  اإننا  العمل باجلامعة، 
للجامعة فر�سة  انت�سابكم  اأن يحقق  ناأمل  اإجراءاتكم،  اإجناز  �سرعة 
العلمي  ال�سرح  ل��ه��ذا  مهمة  اإ���س��اف��ة  تكونوا  واأن  اخل���رات،  لتبادل 

املتميز. 
على  يقع  موؤ�س�سة  املجتمعات  م��ن  جمتمع  اأي  يف  اجلامعة  اإن 
والإ���س��ه��ام يف  العمل  ل�سوق  ك���وادر  وت��خ��ري��ج  الإن�����س��ان،  ب��ن��اء  عاتقها 
ال�سيا�سية  القيادة  اأن  الوعي. ول �سك يف  ال�ساملة، وت�سكيل  التنمية 
امليزانيات  له  وتر�سد  اأولوياتها  �سمن  التعليم  ت�سع  البلد  ه��ذا  يف 
العناية  يف  البلدان  طليعة  يف  اململكة  تكون  لأن  وت�سعى  ال�سخمة، 
بالتعليم والرتقاء مب�ستوى الإن�سان.. فلنبداأ بداية جادة يف �سوؤننا 

التعليمية.

* وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية والأكادميية

شؤون تعليمية
د. محمد بن علي الحسون

البدايات الجادة



أساتذة

خالد العمري

كيف بداأت رحلة
حياتك العلمية؟ 

يف  ال�سغر  منذ  العلمية  رحلتي  ب���داأت 
والإرادة  ال��ط��م��وح  م��ن  بكثر  اجل��زائ��ر 
وم���ازال���ت م��ت��وا���س��ل��ة. ف��ب��ع��د اج��ت��ي��ازي 
بتفوق  وامل��ت��و���س��ط  الب��ت��دائ��ي  للتعليم 
الثانوي،  التعليم  مرحلة  واإنهاء  رائ��ع، 
تخ�س�سني  ودر����س���ت  اجل��ام��ع��ة  دخ��ل��ت 
م���ه���م���ني ا����س���ت���ح���وذا ع���ل���ى اه��ت��م��ام��ي 
وت���ف���ك���ري م���ن���ذ زم������ن ب���ع���ي���د، وه��م��ا 
»الإعالم والت�سال« و »العلوم الطبي«، 
ف��ت��ح�����س��ل��ت ع���ل���ى ال���ب���ك���ال���وري���و����ص ث��م 
املاج�ستر والدكتوراه يف علوم الإعالم 
على  اأي�����س��ا  حت�سلت  ك��م��ا  والت�������س���ال، 
ودب��ل��وم  الطبية  ال��ع��ل��وم  يف  ال��دك��ت��وراه 
ال��ت��خ�����س�����ص يف اأم���را����ص ال��روم��ات��ي��زم 

واإعادة التوظيف احلركي.

ما ال�شعوبات التي واجهتها
يف حياتك العلمية؟

جمال  يف  ال�سعوبات  بع�ص  واجهت  لقد 
البحث العلمي ولكن بف�سل اهلل ورعايته 
م��ا كنت  واأح��ق��ق  اأجت��اوزه��ا  اأن  ا�ستطعت 
هذه  ا�ستفدت من  اأنني  كما  اإليه.  اأطمح 
ال�����س��ع��وب��ات ك��ث��را بحيث اأع��ط��ت��ن��ي ق��وة 
اأع��ر  ل  فاأ�سبحت  واإ����س���رارا،  و���س��الب��ة 
اه��ت��م��ام  اأي  امل�����س��ك��الت  اأو  ل��ل�����س��ع��وب��ات 
واأت���وق���ع���ه���ا ق��ب��ل ب���داي���ة اأي ع���م���ل، وب��ت 
العلم  �سعلة  م��ن  ي��زي��د  وق����ودا  اأع��ت��ره��ا 
دروب  يف  التعمق  اإل���ى  تدفعني  ب��داخ��ل��ي 
ال��ف��ك��ر وال�����س����ت����زادة م���ن ب��ح��ر ال��ع��ل��وم 
اإل����ى مبتغاي  دائ���م���ا  ي��و���س��ل��ن��ي  وج�����س��را 

بتوفيق من اهلل.

اأهم املو�شوعات البحثية
التي تهتم بها ؟

البحثية  الهتمامات  من  العديد  ل��دي 

لم يتوان األس��تاذ المش��ارك بقس��م اإلعالم واالتصال الدكتور عمر إبراهيم بوسعده في إبداء أس��فه على حال بعض الطالب الذين ال يجعلون دراستهم محور اهتمامهم 
.Blackboard وتفكيرهم، خصوصا أولئك الذين يتغيبون عن المحاضرات ويكتفون فقط بالمحاضرات الموجودة بنظام التعليم االلكتروني

أستاذ قسم اإلعالم واالتصال د. عمر بوسعدة:

جمعت بين الطب واإلعالم..
وكالهما استحوذ على اهتمامي منذ الصغر

يف جم�����ال الإع���������الم والت���������س����ال، م��ن 
الإع��الم  تكنولوجيات  يف  البحث  بينها 
ال���ت���ح���ولت  والت�����������س�����ال ودوره�����������ا يف 
�سيميولوجية  جم����ال  ي�����س��ه��ده��ا  ال��ت��ي 
ال�����س��ورة وع��الق��ت��ه��ا ب��ال��ت��غ��ي��رات التي 
مبختلف  الإع��الم��ي��ة  املمار�سة  تعرفها 
والنرنت  التلفزيون  وخا�سة  و�سائلها 
وت��اأث��رات��ه��ا ع��ل��ى اجل��م��ه��ور يف جوانبه 

املختلفة الجتماعية والثقافية منها.  

ما ال�شروط الالزم توافرها
يف ع�شو الهيئة التدري�س ؟

لي�ص كل اإن�سان ي�ستطيع اأن يكون اأ�ستاذا، 
تتوافر  اأن  ال���الزم  م��ن  ���س��روط  فهناك 
اأن  بينها  م��ن  التدري�ص  هيئة  ع�سو  يف 
يحب  جتعله  للتدري�ص  قابلية  له  تكون 
امل��ه��ن��ة وي�����س��ح��ي م���ن اأج���ل���ه���ا، اإ���س��اف��ة 
وال��دراي��ة  اخت�سا�سه  يف   التحكم  اإل���ى 
مب��خ��ت��ل��ف امل����ع����ارف امل��رت��ب��ط��ة ب����ه، مع 

يقدم  حتى  ملعلوماته  امل�ستمر  التجديد 
العلمي  التح�سيل  الطالبة  اأو  للطالب 
م���ع متطلبات  ي���ت���الءم  ال����ذي  امل��ن��ا���س��ب 
ال��ت��دري�����ص واآخ����ر م��ا و���س��ل اإل��ي��ه العلم 
احلديث من تطور يف تخ�س�سه. اإ�سافة 
هيئة  ع�سو  يتحلى  اأن  يجب  ذل��ك  اإل��ى 
واحلر�ص  العالية  ب��الأخ��الق  التدري�ص 
على  بالعتماد  الطالب  م�سلحة  على 
املن�سود  الهدف  يحقق  تفاعلي   توا�سل 

من العملية التعليمية.

حدثنا عن ال�شلبيات
امللحوظة على الطالب؟

ل��الأ���س��ف جن��د ال��ك��ث��ر م��ن ال��ط��الب ل 
اهتمامهم  حم���ور  درا���س��ت��ه��م  ي��ج��ع��ل��ون 
وت���ف���ك���ره���م، ف�����راه�����م  ي���غ���ي���ب���ون ع��ن 
املحا�سرات ويكتفون فقط باملحا�سرات 
الإل��ك��روين  التعليم  نظام  يف  امل��وج��ودة 
يعيق  مقلق  اأم���ر  وه���ذا   ،Blackboard

ال��ت��ح�����س��ي��ل ال��ع��ل��م��ي امل���الئ���م وي��ج��ع��ل��ه 
�سعيفا وذا نوعية رديئة. 

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

م��ن��اه��ج��ه��ا  ت���ك���ون  ت�����س��ع��ى لأن  اجل���ام���ع���ة 
التخ�س�سات،  خمتلف  يف  للتطور  مواكبة 
ويف ق�����س��م الإع�����الم والت�������س���ال، اع��ت��م��دت 
متميز  تعليمي  وم��ن��ه��ج  اأك��ادمي��ي��ة  خ��ط��ة 
اأرق��ى  يف  التدري�ص  متطلبات  م��ع  يتوافق 
كليات واأق�سام الإعالم والت�سال يف العامل 
اإلى جانب نظري واآخر عملي من  ي�ستند 
على  ي��ك��ون  تدريبي  برنامج  و���س��ع  خ��الل 
راأ�ص الدرا�سة يبداأ منذ الف�سل الدرا�سي، 

والأول ي�سمل خمتلف املقررات املعتمدة.

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

ل���ق���د ا���س��ت��ط��اع��ت اجل���ام���ع���ة م����ن خ���الل 

اأن�سطتها املختلفة ونوعية وجودة التعليم 
ال����ذي ت��ت��م��ي��ز ب��ه��م��ا، اأن  حت��ق��ق ال���ري���ادة 
اململكة  يف  وال��ف��ك��ر  للعلم  م��ن��ارة  وت�سبح 
اأف�سل  بني  وم��ن   بل  ال�سعودية،  العربية 
اململكة  م�سرة  يف  ت�سهم  التي  جامعاتها 

تنمويا وح�ساريا.

ر�شالة عامة لكل الطالب ؟
املطالعة  من  بالإكثار  خاللها  اأن�سحهم 
وق�������راءة ال��ك��ت��ب خ��ا���س��ة ت��ل��ك امل��رت��ب��ط��ة 
تتو�سع  خاللها  من  بحيث  بتخ�س�ساتهم 
للق�سايا  ومداركهم  ومعارفهم  ثقافتهم 
ينتهزوا فر�سة وجودهم  واأن  والأح��داث، 
واأن  اأ�ساتذتهم  من  لال�ستفادة  باجلامعة 
فالدنيا  العطاء،  يف  لهم  ق��دوة  يجعلوهم 
لي�ص يف طول بقائها ولكن يف قوة عطائها، 
العلمي  التح�سيل  ب��زي��ادة  اأن�سحهم  كما 
يف  والنماء  التقدم  اأ�سا�ص  فهما  والبحث، 

كل املجتمعات املتطورة. 
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إعالن

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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مبتعث يقدم دراسة حول نظام الوصاية الخاص بالمرأة

أحمد العياف 

اأعلنت وزارة التعليم العايل عن تر�سيح 
املتقدمني  م��ن  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب��ا   ١٠٤٩١
للقبول يف املرحلة العا�سرة من برنامج 
خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل 

بن عبدالعزيز لالبتعاث اخلارجي.
واأكد وكيل الوزارة ل�سوؤون البعثات 
الدكتور نا�سر بن حممد الفوزان اأنه قد 
مت تر�سيح جميع املتقدمني واملتقدمات 
و�سوابط  �سروط  عليهم  انطبقت  ممن 
امل���رح���ل���ة ال���ع���ا����س���رة؛ وذل�����ك ا���س��ت��ج��اب��ة 
ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  لتوجيهات 
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ب�سرورة 
توفر �سبل التعليم املتميز لأبناء وبنات 

الوطن يف �ستى فروع العلم واملعرفة. 
واأ���س��ار وك��ي��ل ال����وزارة اإل���ى اأن عدد 
امل��ر���س��ح��ني ل��ل��ق��ب��ول مل��رح��ل��ة ال��دك��ت��وراه 
الزمالة  ملرحلة   ١٣٩٧ مقابل   6٢٧ بلغ 
و  املاج�ستر،  ملرحلة   6٧٤١ و  الطبية، 
١٧٢6 ملرحلة بكالوريو�ص الطب والعلوم 

الطبية. 
التخ�س�سات  اأن  ال���ف���وزان  واأب�����ان   
ال���ن���وع���ي���ة ح���ظ���ي���ت ب���احل�������س���ة الأك������ر 
م��ن ال��ر���س��ي��ح ل��ل��ق��ب��ول؛ ح��ي��ث ح�سلت 
معدل  اأعلى  على  الطبية  التخ�س�سات 
الهند�سية  التخ�س�سات  تليها   ،%٣٧.٤٠
ثم  وم����ن   ،%٢٢.٢٠ الآيل  واحل���ا����س���ب 
ال��ت��خ�����س�����س��ات امل���ال���ي���ة والق��ت�����س��ادي��ة 
العلوم  بتخ�س�سات  متبوعة   %١٧.٠٧
ثم   ،%١٢.٣6 ق��دره��ا  بن�سبة  الأ�سا�سية 
ال�سياحة  الرقمي،  تخ�س�سات )الإعالم 
الإكلينيكي(  النف�ص  وع��ل��م  وال��ف��ن��دق��ة، 

٥.٥١%، وتخ�س�ص القانون ٥.٤٥%.

قدم املبتعث راكان احلربي، درا�سة حول نظام الو�ساية اخلا�ص باملراأة يف اململكة، الذي »يوؤثر �سلبا على عملها وزواجها واإكمال درا�ستها وحياتها العملية«. وتلخ�ست درا�سة 
احلربي حول نظام الق�ساء يف حق الو�ساية اخلا�ص باملراأة يف اململكة، ومدى تاأثر الثقافة ال�سعودية يف تطبيق القانون الإ�سالمي، ومفهوم حقوق املراأة يف الإ�سالم.كما 
اأثر الثقافة على القانون، وجعل من عقد الزواج وحتديد العمر ق�سيتني  احتوى البحث على درا�سة حتليلية لقواعد الزواج يف الإ�سالم باململكة، مقارنة مب�سر لتو�سيح 
رئي�سيتني يف البحث. يذكر اأن احلربي حا�سل على درجة املاج�ستر يف القانون العام مع مرتبة ال�سرف من جامعة انديانابولي�ص التي تعد من اأف�سل ٢٠جامعة يف الوليات 

املتحدة الأمركية من حيث عدد الرامج الأكادميية واملهنية.

لقطات

إنجاز 65% من المباني العاجلة
لكليات البنات

ملعاجلة  الإ�سرافية  اللجنة  رئي�ص  ال��ع��ايل  التعليم  وزي��ر  نائب  معايل  اأك��د 
اأجنزت  ال��وزارة  اأن  ال�سيف،  اأحمد بن حممد  الدكتور  البنات  كليات  اأو�ساع 
يف  ال�����س��روع  ومت  ال��ب��ن��ات،  لكليات  العاجلة  امل��ب��اين  م�ساريع  م��ن   %6٥ نحو 
ال�ستخدام الفعلي لها، يف ما �ستبلغ ن�سبة الإجناز ٧٥% بحلول نهاية العام 

الدرا�سي احلايل.
واأ���س��ار خ��الل ت��روؤ���س��ه الج��ت��م��اع ال����٢٢ مبقر ال����وزارة ب��ال��ري��ا���ص اإل��ى 
ذلك  يف  مب��ا  منها  وال�ستفادة  ت�سلمها  مت  م�سروعا   ٩٤ اأجن���زت  اللجنة  اأن 
مت  فيما  امل�ساريع،  من   %٥٤ ن�سبته  ما  متثل  والرميم،  التجهيز  عمليات 
اآخر بحيث يتم ال�ستفادة منها خالل الف�سل الدرا�سي  اإجناز ٢٠ م�سروعا 
اإجن��از ١6  العام، متثل ١١%، يف الوقت الذي يجري العمل على  الأول لهذا 
م�سروعا بحيث يتم ال�ستفادة منها خالل الف�سل الدرا�سي الثاين بحلول 
تنفيذ  تواجه  عقبات  اأي  تخطي  ���س��رورة  على  و�سدد  احل��ايل.  العام  نهاية 
املعنية لإيجاد حلول �سريعة ت�سمن  اإلى اجلهات  بها  امل�ساريع والرفع  تلك 
والت�سغيلية  التعليمية  الكفاءة  وتعزيز  املاأمولة،  بال�سورة  العملية  ا�ستمرار 

ملباين كليات البنات.
عقد  اإل��ى  املحلية  اجلامعات  ممثلي  من  اللجنة  اأع�ساء  ال�سيف  ودع��ا 
اجتماعات دورية مع مدراء اجلامعات واجلهات املعنية، للتحقق من تنفيذ 
تقارير  ورف��ع  بامل�سروع،  املرتبطة  واملرافق  اخلدمات  كافة  وتوفر  اخلطة، 
واإم���ارات  املالية،  وزارة  بتعاون  العايل  التعليم  وزي��ر  نائب  واأ���س��اد  ل��ل��وزارة. 
العايل  التعليم  وزير  وبتوجيهات من معايل  ال��وزارة  اأن  اإلى  املناطق، لفتا 
امل�سروع،  تنفيذ  على  امل�سرفة  اللجنة  عمل  تعطل  قيود  اأي  ب��اإزال��ة  وجهت 

وت�سهم يف تاأخر الإجناز.
امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  ملقام  وتقديره  �سكره  ال�سيف  ووج��ه 
تاأهيل  م�سروع  لتنفيذ  امل�ستمرة  توجيهاته  على  عبدالعزيز،  ب��ن  ع��ب��داهلل 
اململكة، مبينا  ال�سعودية بجميع مناطق  البنات يف اجلامعات  كليات  مباين 
يت�سمن  ال�سريفني  خ���ادم احل��رم��ني  اإل���ى  ب��اإه��داء كتيب  ق��ام��ت  ال����وزارة  اأن 

الإجنازات التي حتققت للم�سروع، و�سر اخلطة التنفيذية.

جامعة الملك سعود تعلن
فتح القبول للدراسات العليا

اأعلن عميد الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود الدكتور اإبراهيم بن حممد 
احلركان، عن فتح باب القبول للتقدمي لرامج الدرا�سات العليا يف الرنامج 

العتيادي مطلع �سفر املقبل وي�ستمر ملدة �ستة اأ�سابيع.
ومتقدمة  متقدما   ٢٩١٥ قبول  عن  احل��رك��ان،  اأعلن  اآخ��ر،  جانب  من 
اإحالة  و�ستتم  امل��وازي،  العليا  الدرا�سات  لرنامج  مبدئي  ب�سكل  اإلكرونيا 
ملفاتهم لالأق�سام لإنهاء الإج��راءات وا�ستكمال �سروط ومتطلبات الأق�سام 
اأن  اإل���ى  م��ن م��ق��اب��الت �سخ�سية واخ��ت��ب��ارات حت��ري��ري��ة وغ���ره���ا، م�����س��را 
و٣٠٠م��ت��ق��دم  الربية  كلية  يف   ٥١٠ ب��واق��ع  الأق�����س��ام  على  وزع���وا  املتقدمني 
لتخ�س�ص  اآخ��ري��ن  و٣٠٠  الأع��م��ال  اإدارة  يف  و١8٠٠  الآداب  لكية  ومتقدمة 
الأق�سام  اأن  احل��رك��ان  وب��ني  البيئة.  لق�سم   66 ان�سم  فيما  الآيل،  احلا�سب 
املعنية بالقبول با�سرت مهامها يف الفرز والر�سيح للقبول النهائي، واأكد اأن 
من �سروط القبول يف الدرا�سات العليا ح�سول الطالب على درجات حمددة 

يف اختبارات »التوفل واليلت�ص و�ستب«.

للبعثات  ال�������وزارة  وك��ي��ل  واأو�����س����ح 
ب��ت��ن��وع  ال���ع���ا����س���رة مت���ي���زت  امل���رح���ل���ة  اأن 
لتقييم  وفقا  وتطويرها  التخ�س�سات 
ال�������وزارة ال�����س��ن��وي ل��رن��ام��ج الب��ت��ع��اث 
اع��ت��م��اد ٧6 تخ�س�سا  اأ���س��ف��ر ع��ن  ال���ذي 
يف  تخ�س�سا   ٢٣ �سملت  امل��رح��ل��ة  ل��ه��ذه 
املجال  يف  تخ�س�سا  و٣٥  الطبي،  املجال 
وخم�سة  الآيل،  واحل��ا���س��ب  ال��ه��ن��د���س��ي 
تخ�س�سات يف املجال املايل والقت�سادي، 
وت�����س��ع��ة ت��خ�����س�����س��ات يف جم���ال ال��ع��ل��وم 
اإل���ى تخ�س�سات  ب��الإ���س��اف��ة  الأ���س��ا���س��ي��ة، 
وال�سياحة  الرقمي،  والإع��الم  القانون، 
الإكلينيكي،  النف�ص  وع��ل��م  وال��ف��ن��دق��ة، 
وامل��ر���س��ح��ات  »امل���ر����س���ح���ني  اأن  م�����س��ي��ف��ا 

ا�ستكمال  بعد  توجيههم  �سيتم  للقبول 
واحل�سور  ال��وث��ائ��ق  مطابقة  اإج����راءات 
 ٢٠٠ لأف�سل  املبتعثني،  مللتقيات  الكامل 
وفقا  وذل���ك  تخ�س�ساتهم،  يف  ج��ام��ع��ة 

لأبرز الت�سنيفات العاملية«.
واأكد اأن هذه املرحلة متيزت كذلك 
اخل��دم��ات  ك��اف��ة  يف  التقنية  با�ستخدام 
ال���ت���ي ي��ح��ت��اج اإل���ي���ه���ا امل���ت���ق���دم ب�����دًء من 
الت�سجيل وحتى �سدور قرار البتعاث. 

ودع����ا ال���دك���ت���ور ال����ف����وزان ك���ل من 
مل ي���ت���م ت��ر���س��ي��ح��ه ل��ل��ق��ب��ول وت��ن��ط��ب��ق 
املرحلة  و���س��واب��ط  ���س��روط  جميع  عليه 
طريق  ع��ن  اع��را���س��ه  ت��ق��دمي  العا�سرة 
اخلا�سة  الطلب  ح��ال��ة  متابعة  اأي��ق��ون��ة 

ب��امل��ت��ق��دم يف امل��رح��ل��ة ال��ع��ا���س��رة مب��وق��ع 
ال�������وزارة ع��ل��ى ���س��ب��ك��ة الن���رن���ت خ��الل 
للبعثات  ال���وزارة  وكيل  اأ�سبوع.واختتم 
حديثه ب�سكر خادم احلرمني ال�سريفني 
ال��ع��زي��ز، و�سمو  ب��ن عبد  امل��ل��ك عبد اهلل 
ويل عهده الأمني �ساحب ال�سمو امللكي 
و�سمو  العزيز،  عبد  ب��ن  �سلمان  الأم���ر 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  العهد  ويل  ويل 
الأم������ر م���ق���رن ب���ن ع��ب��د ال���ع���زي���ز على 
يلقاه قطاع  ال��ذي  امل��ح��دود  الدعم غر 

التعليم العايل يف اململكة.
اأن هذا الرقم هو الأعلى يف  يذكر 
اأعداد املر�سحني منذ انطالق الرنامج 

يف عام ١٤٢6. 

المرحلة العاشرة تعد األعلى من حيث عدد المرشحين
ترشيح 10491 متقدما

لبرنامج خادم الحرمين لالبتعاث الخارجي
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نجران
اأط����ل����ق م���دي���ر ج���ام���ع���ة جن����ران 
الدكتور حممد احل�سن، البوابة 
للجامعة  اجلديدة  الإلكرونية 
على الإنرنت، واأكد اأنها  �ستزيد 
اجلامعة متيزا من خالل توفر 
تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  جميع 
املوقع  ع��ر  اجلامعة  لقطاعات 
الإلكروين اجلديد، اإ�سافة اإلى 

عر�ص جميع الأن�سطة.

الجوف
ا���س��ت��ق��ب��ل م��ع��ايل م��دي��ر جامعة 
اجل�������وف ال����دك����ت����ور اإ���س��م��اع��ي��ل 
ال����ب���������س����ري، مب���ك���ت���ب���ه ب���امل���دي���ن���ة 
اجل��ام��ع��ي��ة، امل��دي��ر ال��ع��ام لهيئة 
ال�����ه�����الل الأح�����م�����ر ال�������س���ع���ودي 
ب���امل���ن���ط���ق���ة ال�����دك�����ت�����ور را�����س����د 
ال����ق����ح����ط����اين، وب���ع�������ص ط���الب 

اجلامعة املتطوعني بالهيئة. 
ال�����ط�����الب  ت������ك������رمي  ومت 
امل�������س���ارك���ني وت����ق����دمي ����س���ه���ادات 
الهيئة،  من  لهم  املقدمة  ال�سكر 
ت���ذك���اري  درع  ت���ق���دمي  مت  ك���م���ا 
ون�سخة  اجلامعة،  مدير  ملعايل 

من كتاب الإ�سعافات الأولية.

أم القرى
ال���ق���رى ع�سو  اأم  ج��ام��ع��ة  ك��رم��ت 
هيئة التدري�ص باجلامعة املهند�ص 
ت�سجيله  ب��ع��د  زاي�����د  ب���ن  ���س��ل��م��ان 
اخ��راع دولية حتت عنوان  ب��راءة 
»خ���دم���ات م��واط��ن��ني - م��واط��ن��ني 

لالأنظمة الإلكرونية«.
ي���در����ص  امل����خ����رع  اأن  ي���ذك���ر 
حاليا مرحلة الدكتوراه يف جامعة 
الهند�سة  بلندن يف جمال  برونيل 

لعامه الثاين.

الملك عبدالعزيز
ن�����ظ�����م ف����������رع ج�����ام�����ع�����ة امل����ل����ك 
مفتوحا  لقاًء  برابغ  عبدالعزيز 
ج��م��ع م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
اأبنائه  مع  اأ�سامة طيب  الدكتور 
الطالب وبناته الطالبات مببنى 
بح�سور  الأع���م���ال،  اإدارة  ك��ل��ي��ة 

الوكالء.
 واأ������س�����ار ال����دك����ت����ور ط��ي��ب 
حتر�ص  اجل��ام��ع��ة  اإدارة  اأن  اإل���ى 
ع��ل��ى امل��ت��اب��ع��ة ال��ي��وم��ي��ة جلميع 
فروعها مبا فيها ف��رع راب��غ من 
خ���الل ال���ل���ق���اءات امل�����س��ت��م��رة مع 
اأف�سل  لتقدمي  الكليات  ع��م��داء 

اخلدمات.

الملك سعود
�سهدت ٤٠ جهة حكومية واأهلية 
ق���دم���ت خ���دم���ات���ه���ا ال��وظ��ي��ف��ي��ة 
ل��ل��خ��ري��ج��ني يف ج���ام���ع���ة امل��ل��ك 
����س���ع���ود، اإق�����ب�����ال ك��ث��ي��ف��ا ط����وال 
ف�����رة »اأ�����س����ب����وع امل���ه���ن���ة« ال����ذي 
تلقى  اأن  ب��ع��د  م����وؤخ����را  ان��ط��ل��ق 
٢٥ األ�����ف ����س���رة ذات���ي���ة. وت��وق��ع 
اجلزء  ينال  اأن  اخلدمة  مقدمو 
والطالبات  الطالب  من  الأك��ر 
جلاهزيتهم  ال��ت��وظ��ي��ف  ف��ر���س��ة 
الأك������ادمي������ي������ة وا�����س����ت����ع����داده����م 
التطبيقي  العمل  غمار  خلو�ص 
تطابقت  اأن  ب��ع��د  ال��وظ��ي��ف��ة  يف 

ال�سروط عليهم. 

شقراء
اأ�����س����در م���ع���ايل م���دي���ر ج��ام��ع��ة 
���س��ق��راء الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور خالد 
بن �سعد بن �سعيد قرارا بتكليف 
الأ�ستاذ امل�ساعد يف ق�سم هند�سة 
احلا�سب الدكتور عبدالعزيز بن 
لكلية  عميدا  ال�سياري،  �سليمان 

احلا�سب وتقنية املعلومات.
اأن الدكتور ال�سياري  يذكر 
حا�سل على �سهادة البكالوريو�ص 
وامل���اج�������س���ت���ر وال�����دك�����ت�����وراه يف 
م��ن  الآيل  احل���ا����س���ب  ه��ن��د���س��ة 

الوليات املتحدة المريكية.

طيبة
ك�����س��ف ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ت��م��ري�����ص 
ب��ج��ام��ع��ة ط��ي��ب��ة ال���دك���ت���ور عمر 
امل��ل��ت��ح��ق��ني  ع������دد  اأن  ال����ن����زه����ة 
تخ�س�ص  يف  التج�سر  برنامج 
ال���ت���م���ري�������ص ل��ل��ب��ن��ني وال���ب���ن���ات 
م��ن خ��ري��ج��ي ال��ك��ل��ي��ات وامل��ع��اه��د 
بجامعة  احل��ك��وم��ي��ة  ال�����س��ح��ي��ة 
ط��ال��ب   6٠٠ ن���ح���و  ب���ل���غ  ط���ي���ب���ة 

وطالبة.
وو���س��ف ال��دك��ت��ور ال��ن��زه��ة 
الكلية  اأع��دت��ه  ال���ذي  ال��رن��ام��ج 
ب��امل��م��ي��ز ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��م��ل��ك��ة، 
معاير  م��ع  م��ت��واف��ق  اأن���ه  مبينا 
هيئة التخ�س�سات ال�سحية، ومت 
تطويره بعد ال�ستعانة بخراء.

الملك فيصل
ت�سعى  ال���ت���ي  الأه��������داف  ���س��م��ن 
ك��ل��ي��ة ع���ل���وم احل���ا����س���ب وت��ق��ن��ي��ة 
امل�����ع�����ل�����وم�����ات ب����ج����ام����ع����ة امل���ل���ك 
ف��ي�����س��ل اإل�����ى حت��ق��ي��ق��ه��ا، وم��ن��ه��ا 
ت��ف��ع��ي��ل امل���������س����ارك����ات ال��ب��ح��ث��ي��ة 
ل���ط���الب ال��ك��ل��ي��ة يف امل����وؤمت����رات 
الطالبان  ق��دم  امل��م��ي��زة،  العاملية 
عبدالرحمن ال�ساهود وعبداهلل 
خالل  العلمي  بحثهما  ال�سنني 
لهند�سة  العاملي  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال 
ال���رام���ج امل��ت��ق��دم��ة ال����ذي عقد 
ق��ب��ول  م���وؤخ���را يف ف��رن�����س��ا. ومت 
اأن متكن الطالبان  البحث  بعد 
من امل�ساركة يف املوؤمتر وعر�سه 
بال�سكل املنا�سب، علما اأن البحث 
امل����ق����دم ه����و م�������س���روع ال���ت���خ���رج 

للطالبني.

اإلسالمية
الحتياجات  ذوي  وح��دة  نظمت 
الطالب  �سوؤون  بعمادة  اخلا�سة 
دورة  الإ����س���الم���ي���ة  ب���اجل���ام���ع���ة 
ت���دري���ب���ي���ة ل����ط����الب اجل���ام���ع���ة 
�سن�ص  برايل  اآل��ة  املكفوفني على 

وطابعة برايل.
واأك�����د م�����س��وؤول ال��رن��ام��ج 
ف���رج ف���واز ال��رح��ي��ل��ي اأن ال���دورة 
اجلامعة  ط��الب  كافة  ت�ستهدف 
امل���������س����ت����وي����ات  يف  امل�����ك�����ف�����وف�����ني 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ب��ك��ل��ي��ات 
اجل��ام��ع��ة وط���الب امل��ع��اه��د ودار 
احل����دي����ث، وا����س���ت���ف���اد م��ن��ه��ا ٢٢ 

طالبا.

جازان
د�سن معايل مدير جامعة جازان 
الأ�ستاذ الدكتور حممد بن علي 
الإل���ك���روين  امل���وق���ع  ه���ي���ازع  اآل 
لالإبداع  الأول  بامللتقى  اخلا�ص 
ال����ذي تنظمه  وري�����ادة الأع���م���ال 
وك������ال������ة اجل�����ام�����ع�����ة ل����ل���������س����وؤون 
الأك����ادمي����ي����ة مم��ث��ل��ة يف وح����دة 
يومي  الأع��م��ال  وري���ادة  البتكار 
ال� ٢6 و ال�٢٧ من حمرم اجلاري 
باجلامعة.  الح��ت��ف��الت  ب��ق��اع��ة 
املعلومات  ك��ل  امل��وق��ع  ويت�سمن 
وامل��ح��اور واجلل�سات،  والأه���داف 
وك���ذل���ك م���ا ي��ت��ي��ح��ه م���ن ف��ر���ص 
ال��ت��وا���س��ل م��ع ج��م��ي��ع امل��ب��دع��ني 
الأع����م����ال  ورواد  وامل���ب���ت���ك���ري���ن 

والباحثني واملطورين.



جامعة أكسفورد

دولية  معاير  عاملي  بحثي  فريق  و�سع 
ت��ع��د الأول������ى م���ن ن��وع��ه��ا ل��ق��ي��ا���ص منو 
اجلنني داخل رحم الأم ولقيا�ص حجمه 

بعد الولدة مبا�سرة.
ف��ت��ح��ت اإ������س�����راف ع���ل���م���اء ج��ام��ع��ة 
بو�سع  البحثي   الفريق  ق��ام  اأك�سفورد، 
امل��ع��اي��ر ال��ت��ي ت�����س��ور ال��ن��م��وذج الأم��ث��ل 
الأول��ى   النمو  م��راح��ل  يف  الر�سع  لنمو 
اأو حمل  ال���ن���ظ���ر  ع���ن ع��رق��ه��م  ب��غ�����ص 

ولدتهم. 
وح�����دد ال���ف���ري���ق ال��ع��ل��م��ي م��ع��اي��ر 
منحنيات بال�سنتمير لالأطفال يف رحم 
اأمهاتهم �سواء املنحنى الثالث اأم العا�سر 
ال�سابع  اأو  ال��ت�����س��ع��ني  اأو  اخل��م�����س��ني  اأو 
وال��ت�����س��ع��ني ح�����س��ب م���ا مت ق��ي��ا���س��ه عر 
»األ��را���س��اون��د«  ال�سوتية  ف��وق  الأ���س��ع��ة 
وح����دد ال��ف��ري��ق م��ع��اي��ر ح��ج��م امل��ول��ود 
كالوزن  للجنني  احلملي  العمر  ح�سب 

والطول وحميط الراأ�ص.

حول العالم

ي�ستطيع  الأول����ى،  ول��ل��م��رة  والآن، 
١٢٠ م��ول��ودا ج��دي��دا يف ال��ع��امل ب��اأ���س��ره 
املعاير  تلك  ا�ستخدام  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة 
اأن ينمو املولود  التي تو�سح كيف يجب 
ب�سحة جيدة وغذاء  اأم��ه  تتمتع  عندما 
اجتماعي  وو���س��ع  طبية  ورع��اي��ة  ك��ام��ل 

واقت�سادي م�ستقر.
وتعني هذه املعاير اأنه اأ�سبح الآن 
اأو  ناق�سي  املواليد  ا�ستك�ساف  بالإمكان 
عن  النظر  بغ�ص  مبكرا  ال���وزن  زائ���دي 

مكان ولدتهم يف اأي بقعة يف العامل.
  وعر الأ�ستاذ يف جامعة اأك�سفورد، 
»خو�سيه  الروف�سيور  ال�سهر  امل��وؤل��ف 
لأنها  الدرا�سة  بهذه  �سعادته  عن  فيلر« 
وق��ال،  ال��ر���س��ع،  م��ن  الآلف  تنقذ حياة 
»ت���وف���ر ق��درت��ن��ا ع��ل��ى حت��دي��د امل��الي��ني 
م��ن الأط��ف��ال ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن �سوء 
التغذية عند الولدة فر�سة لهم لتلقي 
ال��دع��م ال��غ��ذائ��ي وال��ع��الج الأم��ث��ل لهم، 
على  منهم   %٥ يلقى  دون���ه  م��ن  وال���ذي 
من  الأول����ى  ال�سنة  يف  نحبهم  الأرج����ح 

اأمرا�ص ع�سالة  يعانون من  اأو  عمرهم 
التح�سن  اأن  م�سيفا  الأم������د«،  ط��وي��ل��ة 
اأم��را  يعد  ال�سحية  الرعاية  يف  الكبر 

غر م�سبوق.
لن�������س���ي���ت«  »ذا  جم���ل���ة  ون���������س����رت 
الطبية، املعاير الدولية اخلا�سة بنمو 
الر�سع يف  بنمو  وتلك اخلا�سة  اجلنني 
يف  الف�سل  اأن  ذاك��رة  علميتني،  ورقتني 
و�سع تلك املعاير يرجع مل�سروع يحمل 
ب��روج��ي��ك��ت ٢١« »ان�����رج�����روث -  ا����س���م 
INTERGROWTH-21st Project

مولته موؤ�س�سة »بيل اآند ميليندا غيت�ص 
 Bill & Melinda Gates فاوندا�سن« 
 ٣٠٠ زه��اء  ق�سى  »حيث   Foundation
ل��� ٢٧  ���س��ري��ري ينتمون  ب��اح��ث وط��ب��ي��ب 
اأنحاء العامل �ستة  موؤ�س�سة طبية يف كل 

اأعوام لإجناز امل�سروع.«
اأن  اإل���ى  العلمي  ال��ف��ري��ق  وت��و���س��ل 
�سوء النمو يف رحم الأم يوؤدي  اإلى ولدة 
باأمرا�ص  م�ساب  احلجم  �سغر  جنني 
قد تف�سي للوفاة يف مرحلة الر�ساعة اأو 

جامعة »أكسفورد« تضع معاييرا عالمية
لقياس نمو الرضع في الرحم

�سلبا على �سحة  الطفولة، ويوؤثر  حتى 
البلوغ  ملرحلة  و�سل  واإن  حتى  اجلنني 
باأمرا�ص  الر�سيع  اإ�سابة  احتمال   لأن 
ال�سكري اأو ارتفاع �سغط الدم اأو القلب 

تزيد عند الو�سول ملرحلة البلوغ. 
وم��ن امل��ن��ظ��ور الق��ت�����س��ادي ك�سفت 
م��ن ذوي احلجم  ال��ر���س��ع  اأن  ال��درا���س��ة 
ال�����س��غ��ر ت���زي���د م����ن ك��ل��ف��ة اخل���دم���ات 
على  اق��ت�����س��ادي��ا  عبئا  ومت��ث��ل  ال�سحية 
اإن  احل��ال  وك��ذل��ك  ككل،  املجتمع  كاهل 
كان اجلنني وزنه زائدا ل�سيما يف الدول 
املتقدمة اأو النا�سئة نظرا لزيادة معدلت 
ال�سمنة ب�سبب التغذية املفرطة، ناهيك 
عن زيادة خماطر اإ�سابة هوؤلء الأطفال 
ال���دم يف  اأو �سغط  ال�����س��ك��ري  ب��اأم��را���ص 

مرحلة لحقة من العمر.
اأكرث  وج��ود  عن  الدرا�سة  وك�سفت 
م���ن ١٠٠ ج�����دول من���و خم��ت��ل��ف ج��رى 
تطويره حمليا يف اأك�سفورد ل�ستخدامه 
ح�����ول ال����ع����امل ل��ت��ق��ي��ي��م من����و الأط����ف����ال 

وحجم منو املواليد.

وت��ق��دم ت��ل��ك اجل����داول و���س��ف��ا عن 
اأو  معينة  �سكنية  بيئة  يف  ال��ر���س��ع  من��و 
منطقة معينة يف فرة زمنية حمددة يف 
الوقت الذي ت�سف فيه املعاير الدولية 
ب�سكل  الر�سيع  لنمو  اإجن���ازه  ميكن  م��ا 

�سليم.
 واأح�سى الباحثون اأنه عند تطبيق 
تلك املعاير �سيعد ١٣ مليون ر�سيع  يف 
ال��ع��امل ب��اأ���س��ره مم��ن ي��ع��ان��ون م��ن �سوء 
باأنهم  الآن  اأنهم يو�سمون  التغذية رغم 
ا�ستخدام  ب��ع��د  وذل���ك  طبيعيون  ر���س��ع 

تلك اجلداول يف بيئتهم ال�سكنية.
حامل  ام���راأة   )6٠٠٠٠( وخ�سعت  
من ثماين  دول هي : الرازيل وال�سني 
و�سلطنة عمان  واإيطاليا وكينيا  والهند 
وبريطانيا والوليات املتحدة الأمريكية 
اإط���������ار ع���م���ل م�������س���روع  ل����ل����درا�����س����ة يف 

»انرجروث - بروجيكت ٢١« .
وم���ن ب��ني ه���ذا ال��ع��دد ال��ك��ب��ر من 
ام���راأة   ٤6٠٠ �سجلت  احل��وام��ل  ال��ن�����س��اء 
ح��ام��ل ت��ت��م��ت��ع ب�����س��ح��ة ج��ي��دة وت��غ��ذي��ة 

جيدة ول تعاين من م�سكالت �سحية يف 
برنامج تطبيق املعاير. 

اأم��������ا ب���ال���ن�������س���ب���ة ل����الأ�����س����ع����ة ف����وق 
ال�����س��وت��ي��ة،  ف��ق��د خ�����س��ع��ت ك���ل اإم������راأة 
بداية  من  اأ�سابيع  خم�سة  كل  للت�سوير 
اأ�س�ص لتلك  احلمل حتى الولدة لو�سع 
وفرتها  الأجهزة  تلك  اأن  علما  املعاير، 
البلدان  هيلث كر« يف  »فيليب�ص  �سركة 

التي خ�سعت للدرا�سة.
وا����س���ت���خ���دم���ت م��ق��اي��ي�����ص ال�����وزن 
وال���ط���ول وحم��ي��ط ال���راأ����ص لأك����رث من 
ما  اأع���م���اره���م  ت������راوح  ر���س��ي��ع   ٢٠٠٠٠
املعاير  اأ�سبوعا لو�سع  اإلى ٤٢  بني  ٣٣ 

ال�سحية للمواليد اجلدد. 
املنهج  نف�ص  الدرا�سة  وا�ستخدمت 
ال�����ذي ا���س��ت��خ��دم��ت��ه م��ن��ظ��م��ة ال�����س��ح��ة 
الر�سع      امل�سماة منو  درا�ستها  العاملية يف 
�سحة  لقيا�ص  اأع����دت  وال��ت��ي  امل��رج��ع��ي، 
النمو حتى  والأطفال من عمر  الر�سع 
من  اأك��رث  وت�ستخدمها  ���س��ن��وات   خم�ص 

١٤٠ دولة من العامل باأ�سره.
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لقطات
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الدول 
االسكندنافية

متتلك الدول الإ�سكندنافية 
اخل�������م���������������ص )ال�������������س������وي������د 
والدمنرك والرنويج وفلندا 
موؤ�س�سات   ٢٠٩ واأي�����س��ل��ن��دا( 
 6٠ م��ن��ه��ا:  ال��ع��ايل  للتعليم 
ج���ام���ع���ة، وك���ل���ه���ا ج��ام��ع��ات 
ر���س��وم��ا  تتقا�سى  ح��ك��وم��ي��ة 
ي�سل  ول  م��واط��ن��ي��ه��ا  م���ن 
عدد اجلامعات الأهلية فيها 

اإل اإلى خم�ص اأو اأقل.
وت���������س����اع����د احل���ك���وم���ة 
ال�������ط�������الب ع�����ل�����ى درا�������س������ة 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل ب��ت��ق��دمي 
ج��زئ��ي��ة  اأو  ك��ام��ل��ة  ق���رو����ص 
�سداد  على  مل�ساعدتهم  لهم 
ع���دد  اأن  ع���ل���م���ا  ال����ر�����س����وم، 
 ١.٣ ي���ت���ج���اوز  ل  ال����ط����الب 
م���ل���ي���ون ط���ال���ب م����ن اأ����س���ل 
ع��دد  ه��م  ن�سمة  م��ل��ي��ون   ٢٥

ال�سكان فيها.

ألمانيا 
اجل�����ام�����ع�����ات  ح���������س����ل����ت   •
م���رك���زا  ع���ل���ى ٤٢  الأمل����ان����ي����ة 
�سمن قائمة )٥٠٠( متفوقة 
على جامعات اململكة املتحدة 
التي ح�سدت ٣8 مركزا، اأما 
ال�سدارة فكانت من ن�سيب 
املتحدة  ال��ولي��ات  ج��ام��ع��ات 

الأمركية.
لت�سنيف  وف��ق��ا  وذل����ك 
اجلامعات العاملي  امل�سمى »ذا 
ب�ست غلوبال يونيفر�سيتيز« 
الذي اأطلقه رائد ن�سر اأخبار 
الأم��رك��ي  ال��ع��ايل  التعليم 
»ي����و اإ�����ص ن��ي��وز اأن����د وي��رل��د 
ريبورت« والذي �سدر يف ٢8 

اأكتوبر املا�سي.

الصين
ال�سينية  الأكادميية  ق��ررت 
املعاهد  هيكلة  اإع��ادة  للعلوم 
املائة التي ترعاها بالإ�سافة 
مكافاأة  طريقة  تغير  اإل���ى 
ع��ل��م��ائ��ه��ا و���س��ط م��ط��ال��ب��ات 
يف  ال��ع��ل��وم  ن��ظ��ام  بت�سحيح 
ال�������س���ني ح�����س��ب م����ا اأف������ادت 
ويلرد«  »كيميت�سرى  جملة 
������س�����وؤون  يف  امل���ت���خ�������س�������س���ة 
تقرير  يف  الكيمياء  واأبحاث 
�سطره »هيبنغ جيا«. وكانت 
�سهر  يف  اأعلنت  الأك��ادمي��ي��ة 
امل��ا���س��ي عزمها  اأغ�����س��ط�����ص  
اإط�����الق ح��زم��ة اإ���س��الح��ات 
الأكادميية  �ساأنها و�سع  من 
الأم��اك��ن  اأف�سل  م�ساف  يف 
ل��درا���س��ة ال��ع��ل��وم وال��ت��ق��ن��ي��ة 

بحلول عام ٢٠٣٠.

جامعة أوهايو تخترع
طائرة من دون طيار

موقع جامعة أوهايو

اأوهايو،  بجامعة  الآيل  كلية علوم احلا�سب  الأول��ى من  ال�سنة  الطالب يف  اخ��رع 
»تريفور �سواكهامر« Trevor Swackhamer، طائرة �سغرة من دون طيار اأطلق 

.UAV عليها اخت�سارا ا�سم
تعد هذه اخلطوة، ال�سابقة الأولى يف جامعة اأوهايو الأمركية لطالب يخرع 
اأنه يخطط للح�سول  طائرة هوائية دون طيار يف فرة فراغه وعدم �سغله رغما 

على درجة البكالوريو�ص يف هند�سة الكهرباء ولي�ص يف علوم احلا�سب.  
وب�سوؤاله عن كيف ا�ستطاع حتقيق فكرته على اأر�ص الواقع، اأجاب »�سواكهامر«، 
»ق�سيت �ساعات اأقلب �سفحات الإنرنت موقعا موقعا، باحثا عن كل �سيء. وفكرت 
يف كل الأ�سياء املتنوعة التي قد تف�سي بي اإلى ذلك الهدف نهاية املطاف. تلقفت 

يدي كل ما وجدته فجمعته وو�سعتها جنبا اإلى جنب لأ�سل لأفكار خمتلفة«. 
وجلب »�سواكهامر« طائرته الهوائية اإلى املحا�سرات بعد اإحلاح من زمالئه 
الطالب لروؤية تلك املركبة �سدا�سية ال�سكل التي ج�سدها لت�سميم »كود« لإحدى 

ال�سفحات الإلكرونية  كواجب من واجباته اليومية التي يكلف بها. 
»ما جذبني  قائال  »�سواكهامر«  اخرعه  ما  على  »وول��ف«  الروف�سيور  يعلق 
جتاه ما اخرعه »�سواكهامر«  تطبيقه للعمليات الهند�سية على م�سروعه، حيث 
الت�سميم  حت�سن  حتى  اأج��راه��ا  حماولة  كل  من  عليها  حت�سل  التي  املعرفة  نقل 
ب�سكل تدريجي. لقد حول  كل املحاولت املحبطة التي اأملت به مثل فقدان مركبته 
الهوائية يف حقل الذرة الطويل اإلى اإلهام كبر لتح�سني امل�سروع، ممهدا ال�سبيل 

لطائرته لتحديد مكانها له عر نظام حتديد املواقع »جي بي اأ�ص«.
ال��دورة من الت�سميم والختبار واملراقبة  اأن هذه  واأ�ساف وولف »ل ريب يف 
واإعادة الت�سميم مهارة قيمة وواحدة ممن ن�ستطيع اأن ن�ستخدمها  يف العديد من 

ف�سول تقنية وعلوم احلا�سب الآيل.«
تلك  يخرتع  جعله  ال��ذي  احلقيقي  ال�سبب  ع��ن  اللثام  »�سواكهامر«  واأم���اط 
اإث��ر  امل��زرع��ة  يف  وال���ده  مل�ساعدة  املعلومات  تقنية  ت�سخر  يف  رغبته  وه��ي  املركبة، 

تخرجه يف املدر�سة الثانوية حيث �سرع يف العمل فيها قبل عام.
اأن تراقب  امل��زارع قال »�سواكهامر« ت�ستطيع  التقنية يف  ا�ستخدام  وعن فكرة 
احلقل واأن تر�سم خرائط تف�سيلية له، ومن ثم ت�ستطيع ت�سوير اإحداثيات احلقل 

بكافة تفا�سيله.
حلق  واإذا  ال�سرر،  اأماكن  حتديد  ت�ستطيع  باحلقل  ثلجية  عا�سفة  اأمل��ت  واإذا 
اأذى،  الذي مل يلحقه  املح�سول  البحث عن  ت�ستطيع  فاإنك  ال�سرر مبح�سول ما 
اأن حتدد مكانها باأن حتلق املركبة فوق احلقل  اأماكن زراعية ت�ستطيع  واإذا ماتت 

لر�ص املبيدات.«
احلقل  فوق  تطر  الطائرة  لروؤية  للحقل  زم��الءه  »�سواكهامر«  وا�سطحب 
وعر�ص رحلتها على قناته يف »يوتيوب«، واأح�سرها للجامعة و�سور املركبة وهي 

تطر فوق الف�سل وعر�ص �سور الف�سل من اأعلى.

بقلم »كولين وولش«
صحيفة هارفارد

تفتت���ح جامع���ة هارف���ارد يف ١٧ نوفم���ر 
اجل���اري متحفه���ا الق���دمي اجلديد الذي 
ق���ام املهند����ص املعم���اري ال�سه���ر »رين���زو 
بيان���و« بت�سميم���ه والإ�س���راف عل���ى اإعادة 

ترميمه على مدار �ستة اأعوام.
و�سي���د املبنى اجلدي���د على  م�ساحة 
٢٠٤.٠٠٠ ق���دم مربع، ويتكون من خم�سة 
اأدوار ف���وق الأر�ص وثالثة حتتها ومقهى 
وخمزن حلفظ املقتنيات الغالية باملتحف 
ل���� ٣٠٠ �سخ����ص، وقاع���ة  وم�س���رح يت�س���ع 

حما�سرات وقاعات اأخرى تعليمية.
وع���ن ت�سمي���م املتح���ف، ق���ال مدير 
متحف هارف���ارد للفن���ون »توما�ص لنتز«، 

إفتتاح متحف هارفارد 
األسبوع المقبل

»مب���ا اأنني �ساحب ر�سالةو ف���اأود اأن اأقول 
يف  متام���ا  خمتلف���ا  �سيك���ون  املتح���ف  اإن 
الت�سميم، حت���ى اإن مردود الزوار �سيكون 

خمتلفا متاما«.
اأن���ه  ع���ن  النق���اب  »لنت���ز«  وك�س���ف 
راع���ى ديناميكي���ة احلرك���ة عن���د ت�سمي���م  
املتح���ف اجلدي���د، ال���ذي �سيلم����ص الزوار 
في���ه اأنه حتفة فني���ة جتمع جمال متحف 
»ف���وغ« Fogg Museum، وبه���اء متح���ف 
 Busch-Reisinger راينزنغ���ر«  »ب���وخ 
»متح���ف   اأ�سق���ف  وروع���ة   Museum
 Arthur M. Sackler »اآرث���ر اإم �ساكل���ر«

 .Museum
وب�سوؤال���ه ع���ن �سر روع���ة الت�سميم، 
اأج���اب املهند����ص  »لين���زو«، ب���اأن اجلم���ال 
ه���و معيار اجلودة يف نظ���ره، فاحلدود ما 

بني اجلمال واحلياة املدنية لي�ست قوية، 
داعيا اإل���ى ا�ستخدام املتحف ل�سد الفجوة 
ب���ني اجلمال واحلي���اة املدني���ة، معلقا »اإن 
اإنق���اذ  وراء  ال�سب���ب  يك���ون  ق���د  اجلم���ال 

العامل«. 
اجلدي���د  املتح���ف  ت�سمي���م  وعن���د 
راع���ى »لينت���ز« ورفاق���ه اأن يحتف���ظ كل 
متح���ف بهويت���ه، م���ع التاأكد م���ن اإجراء 
ح���وار فعال بينهم يلحظ���ه الزائر متاما 
كما فع���ل املخطط���ون ال�سابق���ون الذين 
راع���وا و�س���ع اجلامعة يف رح���اب منطقة 
ودوره���ا  الأعظ���م  بو�سط���ن  متح���ف 
ب�سفته���ا عن�س���را متكام���ال لواحدة من 
اأك���ر جامع���ات العامل واملناط���ق الكبرة 
الط���الب  ع���ن  ف�س���ال  تخدمه���ا،  الت���ي 

والأ�ساتذة واملجتمع باأ�سره.
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قراءة: عادل العقيد

تناول الباحثان الأ�ستاذ الدكتور حممد 
بن  والدكتور علي  الرحيم  ال�سيد عبد 
�سعيد العمري، وكالهما من ق�سم علم 
مقيا�ص  ب��اجل��ام��ع��ة،  ال��رب��وي  النف�ص 
على  يحتوي  ال��ذي  ال��وج��داين  التعلق 
ثالث �سور لتقييم الرتباط العاطفي 
م����ع الآب��������اء والأ�����س����دق����اء يف م��رح��ل��ة 
امل���راه���ق���ة، وال������ذي اأع������ده اأرم�����س��ي��دن 
وج���رن���ب���رج ب���ه���دف ت��ق��ن��ي��ن��ه وت��ي��ق��ن 
���س��دق��ي��ت��ه م���ن خ����الل ت��ط��ب��ي��ق��ه على 
البيئة ال�سعودية، وذلك يف بحث علمي 
ال��وج��داين..  التعلق  »مقيا�ص  بعنوان 
مع  العاطفي  الرت��ب��اط  لتقييم  قائمة 
املراهقة،  والأ�سدقاء يف مرحلة  الآب��اء 
املنطقة  م��ن  عينة  على  مقننة  ن�سخة 

اجلنوبية باململكة العربية ال�سعودية«
اأن املقيا�ص  اإلى  وخل�ست الدرا�سة 
ي��ت��م��ت��ع ب���درج���ة ج���ي���دة م���ن الت�����س��اق 
ال��داخ��ل��ي وال�����س��دق ال��ع��ام��ل��ي وال��ث��ب��ات 
)الأم،  للتعلق  ال��ك��ل��ي��ة  ل��ل��درج��ة  ���س��واء 
الفرعية  الأب��ع��اد  اأم  الأ���س��دق��اء(  الأب، 
)الثقة، التوا�سل، الغ��راب( لكل من 

الأم والأب والأ�سدقاء.

عينة الدراسة
مت ت��ط��ب��ي��ق ال���درا����س���ة ع��ل��ى ع��ي��ن��ة من 
باململكة  املنطقة اجلنوبية  الأف��راد من 
 )٤٢٩( من  تكونت  ال�سعودية،  العربية 
مفردة، )١6٧( من الذكور و)٢6٢( من 
 ١٣-٢٢ ب��ني  العمرية  الفئة  يف  الإن���اث 
اإلى  املتو�سطة  املرحلة  بداية  من  �سنة 
املرحلة اجلامعية مبتو�سط عمري ١٧-

مبدينة   )٢.٢٣( معياري  وانحراف   ١8
اأبها والقرى املحيطة بها. 

ويعد التعلق من املفاهيم العلمية 
ال��ت��ي جت��م��ع ب��ني ال��وظ��ائ��ف اجل�سمية 
وال��ن��ف�����س��ي��ة، وه���و م��ف��ه��وم ق��دم��ه ج��ون 
بولبي، وهو من املفكرين الذين تاأثروا 
بالفكر التحليلي، وقد قدم هذا املفهوم 
يف جم��ال و���س��ف ال��ع��الق��ة ب��ني الطفل 
باجتاه  تاأثر  وقد  وتف�سرها،  ووالديه 
الإع���الء  يف  النف�سي  التحليل  نظرية 
العمر  من  الأول���ى  ال�سنوات  قيمة  من 
فيما  ال��ف��رد  حياة  على  الكبر  واأث��ره��ا 

بعد.
وال���ت���ع���ل���ق ه����و ن����ظ����ام ب��ي��ول��وج��ي 
البحث  ب��ني  التن�سيق  ه��دف��ه  ���س��ل��وك��ي 
ع���ن الآم������ن ع���ن ط���ري���ق ال���ت���ق���رب من 
الأ�سخا�ص ذوي الدللة يف حياة الفرد 
فيه  مبا  العامل  ا�ستك�ساف  يف  والرغبة 

من خماطر.

مفهوم التعلق
الرت��ب��اط  اأو  التعلق  مفهوم  ي�ستخدم 
املتخ�س�سني  قبل  من  متكررة  ب�سورة 
النف�سية وعلم نف�ص  ال�سحة  يف جمال 
منو الطفل، اإل اأن لهذا املفهوم فروقا 

ب�سيطة.
ففي معجم علم نف�ص منو الطفل 
ي�سر م�سطلح التعلق اأو الرتباط اإلى 
رابطة خا�سة تتميز مبوا�سفات فريدة 
الطفل  ب��ني  التميز  ���س��دي��دة  ل��ع��الق��ات 
الأول���ي���ة، فرابطة  ال��رع��اي��ة  وم��ق��دم��ي 
لها  انفعالية  عالقة  عن  عبارة  التعلق 

معني.  �سخ�ص  مع  ال�ستمرارية  طابع 
جمال  يف  التعلق  مفهوم  ي�سر  بينما 
الكلية  »ال��ق��درة  اإل��ى  النف�سية  ال�سحة 
الآخ��ري��ن«،  م��ع  العالقات  تكوين  على 
اأه���م���ي���ة حل��ي��اة  الأك������رث  ال���ع���الق���ة  واإن 
الطفل هي الرتباط والتعلق مع رموز 
العالقة  وه���ذه  الأم.  خا�سة  ال��رع��اي��ة 
النفعايل  البيولوجي  القالب  جت�سد 
ل��ل��ع��الق��ات وال���رواب���ط الج��ت��م��اع��ي��ة يف 

امل�ستقبل.

النظريات المفسرة للتعلق
تف�سر  ال��ت��ي  العلمية  ال��ن��ظ��ري��ات  وم���ن 

التعلق ما يلي:

أوال: نظرية جون بولبي
في نمو االرتباط

والتعلق بالوالدين
الذين بحثوا يف  اأوائ��ل  يعد بولبي من 
نظريته  يف  اأق���ر  ح��ي��ث  التعلق  طبيعة 
اأن ال��ت��ع��ل��ق مي��ث��ل ال���ت���وازن ب���ني رغ��ب��ة 
ال��ط��ف��ل يف ال��ل��ع��ب واك��ت�����س��اف ال��ع��امل 
ال�سعور بالأمان  اإلى  املحيط، واحلاجة 

والطمئنان.
ف���ه���و ل ي�����س��ت��ط��ي��ع ف���ع���ل ه��ذي��ن 
الأمرين ما مل يتاأكد من وجود قاعدة 
باأنه  ي�سعر  حينما  اإل��ي��ه��ا  ي��رج��ع  اآم��ن��ة 
اإل��ى حماية،  اأو حمتاج  اأو مهدد  خائف 
ال��ذي  بال�سخ�ص  الطفل  يتعلق  ل��ه��ذا 

مينحه هذا الأمان.

اأن ح��اج��ة ال��ط��ف��ل  اأي�����س��ا  وي����رى 
كحاجته  واأ�سا�سية  مهمة  التعلق  اإل��ى 
كما  ال��ط��ع��ام  ب�سبب  ول��ي�����س��ت  ل��ل��ط��ع��ام، 

يرى املحللون النف�سيون.
خم�ص  على  تاأتي  النظرية  وه��ذه 
م���راح���ل: »م��رح��ل��ة ال��ت��م��ي��ي��ز امل��ح��دود 
مع  التمييز  وم��رح��ل��ة  الآخ���ري���ن،  نحو 
قدرة حمدودة على التف�سيل، ومرحلة 
الآم��ن��ة،  ال��ق��اع��دة  ومرحلة  التف�سيل، 

ومرحلة امل�ساركة يف تن�سيق الهدف«.

ثانيا: نظرية ماري اينزورث
في التعلق

بعنوان  نظرية  اي��ن��زورث  م��اري  قدمت 
»ت��ع��ل��ق��ات م��ا ب��ع��د ال��ر���س��اع��ة« ت��ن��اول��ت 
عر  ميتد  �سلوكا  بو�سفه  التعلق  فيها 
الن�ساطات  اأوج��ه  يف  يوؤثر  احلياة  دورة 

املختلفة فيما بعد.
وت����اأت����ي ه����ذه ال��ن��ظ��ري��ة ام���ت���دادا 
طبيعيا لتغرات النمو امل�ساحب لتعلق 
الأطفال براعيهم اأو من يقوم مقامهما 
خالل �سنوات ما بعد الر�ساعة وكذلك 
تعرف الروابط الوجدانية خالل حياة 
الفرد، وتقوم هذه النظرية على اأنظمة 
�سلوكية كالرعاية املقدمة من الوالدين 
لأب��ن��ائ��ه��م، وال���رواب���ط ال��زواج��ي��ة وم��ا 
يتبعها من تنا�سل يهيئ الفر�سة لتعلق 
الطفولة  يف  ال�سداقات  واأ�سكال  ناجح، 
والر�سد والأنظمة ال�سلوكية والظروف 

التي حتكمها.

واع���ت���م���دت ه����ذه ال��ن��ظ��ري��ة على 
الطفولة  يف  التعلق  اأمن����اط  ت�سنيف 
»التعلق  رئي�سة هي:  اأمناط  اأربعة  اإلى 

الآمن، القلق، التجنبي، وامل�سغول«.

ثالثا: نظرية بارثليمو وهورتز
ال��ن��ظ��ري��ة من��ط التعلق  اأرج���ع���ت ه���ذه 
ال����ذي ي�����س��ن��ف ب���ه ال���ف���رد اإل����ى طبيعة 
ال��ف��رد وذات���ه م��ن ناحية  ب��ني  العالقة 
وع���الق���ت���ه م���ع الآخ����ري����ن م���ن ن��اح��ي��ة 
اأخ�����رى، ويف ���س��وء ذل���ك اأك����دت وج��ود 
اأرب���ع���ة اأمن�����اط ل��ل��ت��ع��ل��ق ه����ي: الآم�����ن، 

واخلائف، واملن�سغل، والطارد.

رابعا: نظرية االنفصال
والتفرد لمارجريت ماهلر

انبثقت فكرة هذه النظرية من التطور 
وخا�سة  التحليلي  لالجتاه  الطبيعي 
والتعلق،  الرت��ب��اط  يف  بولبي  نظرية 
ح���ي���ث اف���ر����س���ت م���ارج���ري���ت م��اه��ل��ر 
الطفل  يكت�سب  كيف  لو�سف  نظرية 
ال�سغر الإح�سا�ص مبعرفة النف�سال 
عن الأم، وقد قدمت نظريتها اخلا�سة 
ب���الن���ف�������س���ال ال����ف����ردي ع���ل���ى اأ����س���ا����ص 
م���الح���ظ���ات ت���ف���اع���الت الأط����ف����ال مع 
اأمهاتهم، حيث وجدت اأن التمايز لدى 
يحدث  حتمي  اأمر  والنف�سال  الطفل 
ع��ن��دم��ا ي��ت��ق��دم ال��ط��ف��ل ب��ف��ع��ل الن�سج 
اجل�سدي والنمو النف�سي، ولقد تاأثرت 
ب���اأع���م���ال ف���روي���د وه����ارمت����ان وق��دم��ت 

درا����س���ت���ه���ا ع���ن من���و الأن������ا يف م��رح��ل��ة 
الطفولة املتاأخرة.

ن��ظ��ري��ة  م���ن رواد  ت��ع��ت��ر  ول���ه���ذا 
ال��ع��الق��ة ب��امل��و���س��وع، ك��م��ا اأن��ه��ا تربط 
الأول��ى  الثالث  ال�سنوات  يف  الأن��ا  منو 
بطبيعة العالقة املتغرة مع الأم اأثناء 
ال��ذي  النف�سي  ال��ب��ن��اء  ث��م  وم��ن  النمو 
ي��ح��دث م���ن خ����الل ع��م��ل��ي��ة الف����راق 
والت�سخ�ص، وح��ددت عدة مراحل يتم 
ال�سنوات  الأن��ا خالل  من خاللها منو 
ال�����ث�����الث الأول����������ى وه�������ي: »ال���ت���وح���د 
ال���ط���ب���ي���ع���ي، ال����ع����الق����ات ال��ت��ك��ام��ل��ي��ة 
متثالت  ع��ن  ال���ذات  متايز  الطبيعية، 

املو�سوع«.

تقنين المقياس
في البيئة السعودية

الن�سخة  اع��ت��م��دت  امل��ق��ي��ا���ص:  و����س���ف 
ال���ع���رب���ي���ة م����ن امل���ق���ي���ا����ص ع���ل���ى اأ���س��ل��ه 
التعلق  اأع��د مقيا�ص  الإجن��ل��ي��زي، وق��د 
ب���ال���وال���دي���ن والأ�����س����دق����اء يف الأ����س���ل 
اأداة  وه�����و  وج����رن����ب����رج،  ارم�������س���ي���دن 
للتقرير الذاتي لقيا�ص طبيعة التعلق 
ب���ال���وال���دي���ن والأ�����س����دق����اء ك��م�����س��ادر 
لالأمن، وهو قائم على الأفكار املقدمة 
ال��ت��ع��ل��ق  ب���ول���ب���ي يف من����و  ن���ظ���ري���ة  يف 
والرت���ب���اط وي��ت��ك��ون م��ن ث���الث �سور 

للتعلق هي: »الأم، الأب، الأ�سدقاء«.
ال��ت��ع��ل��ق ب��ال��وال��دي��ن وي��ت�����س��م��ن: 
ال���ث���ق���ة ب���ه���م وت���ع���ن���ي »اح���������رام اأح����د 

الوالدين وثقته وتفهمه مل�ساعر واأفكار 
الب��ن وتقدير الب��ن ب��دوره ل��دور اأحد 

الوالدين وتقبله«.
والتوا�سل معهم يعني الإح�سا�ص 
م���ن ق��ب��ل اأح�����د ال���وال���دي���ن ب��امل��ت��اع��ب 
وال�����س��ع��وب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه الب���ن، مما 

يوؤدي اإلى حاجة البن لأحدهما.
ويت�سمن:  ب��الأ���س��دق��اء  ال��ت��ع��ل��ق 
ال���ث���ق���ة ب���ه���م وت���ع���ن���ي« اح��������رام اأح����د 
الأ����س���دق���اء وث��ق��ت��ه وت��ف��ه��م��ه مل�����س��اع��ر 
وت����ق����دي����ر دور  ال���������س����دي����ق،  واأف������ك������ار 
الأ�سدقاء وتقبلهم«. والتوا�سل معهم 
الأ�سدقاء  قبل  من  »الإح�سا�ص  يعني: 
ب��امل��ت��اع��ب وال�����س��ع��وب��ات ال���ت���ي ت��واج��ه 
ال�������س���دي���ق، مم���ا ي������وؤدي اإل�����ى احل��اج��ة 

اإليهم«.
ال���ع���ي���ن���ة ال����س���ت���ط���الع���ي���ة: ويف 
حم�����اول�����ة م�����ن ال���ب���اح���ث���ني ال��ت��ح��ق��ق 
امل�ستخدم  امل��ق��ي��ا���ص  ب��ن��ود  و���س��وح  م��ن 
وم������دى ال����ق����درة ع���ل���ى ف���ه���م ع���ب���ارات���ه 
يف  ال��درا���س��ة  لعينة  مماثلة  عينة  على 
بدرا�سة  الباحثان  ق��ام  ع�سر،  منطقة 
ط��ال��ب��ا من   )٣٢( ع��ل��ى  ا���س��ت��ط��الع��ي��ة 
ط���الب امل��راح��ل امل��ت��و���س��ط��ة وال��ث��ان��وي��ة 
واجلامعية حيث مت تطبيق املقيا�ص يف 
�سورته الأولية، ولحظ الباحثان عدم 
وجود اأية �سكوى من �سياغة البنود اأو 
من  املقيا�ص  وخلو  فهمها،  يف  �سعوبة 
العربية  الثقافة  م��ع  تتنافى  بنود  اأي 

والإ�سالمية.

صدق المقياس
ي��ت��م��ت��ع امل���ق���ي���ا����ص ب����درج����ة ج���ي���دة م��ن 
ذلك  اإلى  ت�سر  كما  الظاهري  ال�سدق 
اأي  قبل  من  للمقيا�ص  الأولية  القراءة 
متخ�س�ص، فتعليمات املقيا�ص وا�سحة، 
اإج���راوؤه  مت  فقد  العاملي  ال�سدق  اأم��ا 
للمقيا�ص  والفرعية  الأ�سا�سية  لالأبعاد 
لهوتلينج  الأ�سا�سية  املكونات  بطريقة 
فارميك�ص  ب��ط��ري��ق��ة  امل���ح���اور  وت���دوي���ر 

لكايزر.
امل���ق���ي���ا����ص يف ق��ي��ا���ص  ا����س���ت���خ���دام 

الأمناط التقليدية للتعلق
اإجراء التحليل العاملي لبنود  مت 
الأبعاد الثالثة للمقيا�ص كل على حدة 
وك��ان��ت  الأ���س��ا���س��ي��ة،  امل��ك��ون��ات  بطريقة 

النتائج كالتايل:
• التعلق »بالأم، الأب، الأ�سدقاء«: 
ت�������س���ب���ع���ت ب����ن����ود ه�������ذا امل���ق���ي���ا����ص 
والأم  الأب  ع��ل��ى  ع��ام��ل��ني  ع��ل��ى 
 %٣٤.٥٤ ي�ستوعبان  والأ���س��دق��اء 
و٤١.١8%  ل�������الأم،  ال���ت���ب���اي���ن  م����ن 
لالأب، و٤٢.١٣% لالأ�سدقاء، حيث 
عبارة   ١٥ ب�  الأول  العامل  يت�سبع 
اأو بندا بينما ت�سبع العامل الثاين 
اأن احلد  العتبار  ٩ عبارات مع  ب� 
على  م��ف��ردة  اأي����ة  لت�سبع  الأدن�����ى 
ي�ساوي  اإليه  تنتمي  ال��ذي  العامل 

.٠.٣
جيدة  ب��درج��ة  امل��ق��ي��ا���ص  يتمتع   •
م��ن الت�����س��اق ال��داخ��ل��ي وال�����س��دق 
للدرجة  ���س��واء  وال��ث��ب��ات  العاملي 
الأب،  )الأم،  ل��ل��ت��ع��ل��ق  ال���ك���ل���ي���ة 
الفرعية  الأب���ع���اد  اأو  الأ���س��دق��اء( 
)الثقة، التوا�سل، الغراب( لكل 

من الأم والأب والأ�سدقاء.

طبقت على عينة من مراهقي عسير

دراسة تقنن مقياس التعلق الوجداني

المقياس خال من
أي بنود تتنافـى

مع الثقافة العربية 
واإلسالمية
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محمد شامي

����س���ه���دت م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر ال���ع���دي���د م��ن 
ال���ق�������س���اي���ا ال�������س���اخ���ن���ة ب�������دور ال���رع���اي���ة 
الجتماعية منها: تردي احل�سانة، مما 
الإع���الم،  و�سائل  يف  د�سمة  وجبة  جعلها 
خا�سة  الع�سري  املجتمع  حديث  وكانت 
وال�����س��ع��ودي ع���ام���ة، وق����ف ح��ي��ن��ه��ا اأم���ر 
الأم���ر  امل��ل��ك��ي  ال�سمو  ���س��اح��ب  املنطقة 
بحزم  عبدالعزيز  ب��ن  خ��ال��د  ب��ن  في�سل 
ال��ق�����س��اي��ا مبتابعة  وق�����وة، ح��ا���س��م��ا ج���ل 
يف  »اآف���اق«  بحثت  ب��دوره��ا  منه.  مبا�سرة 
م�سببات الق�سايا، واخلفايا التي وراءها، 
وكيفية تعاطي و�سائل الإعالم معها، كما 

عر�ست اآراء املخت�سني.

رفض لالتهامات
يف اجل��ه��ة ال��ر���س��م��ي��ة، ي��رف�����ص امل��ت��ح��دث 
يف  الجتماعية  ال�����س��وؤون  با�سم  الر�سمي 
الأ�سمري التهامات  منطقة ع�سر علي 
امل���وج���ه���ة ب������ردي الأو������س�����اع ب��ح�����س��ان��ة 
الأي��ت��ام، لفتا اإل��ى اأن الأم��ور ت�سر وفق 
من  ال���وزارة  عليها  ت�سرف  منظمة  اآل��ي��ة 

خالل فرعها باملنطقة.
و�سرح الأ�سمري كيفية تق�سيم فئات 
دار  »اإن  قائال  الجتماعية،  الرعاية  دور 
احل�سانة الجتماعية خمت�سة بالأطفال 
���س��ن��وات، ث��م دار  اأو �سبع  ���س��ت  اإل���ى ع��م��ر 
اإلى ثالثة  املق�سمة  الجتماعية  الربية 
الأ���س��ب��ال حتى �سن  الأول���ى »دار  اأق�����س��ام، 
»موؤ�س�سة  والثانية  عاما«  ع�سرة  الثانية 
الثامنة  �سن  حتى  النموذجية  الربية 
ع�سرة عاما«، والثالثة » موؤ�س�سة اجلمعية 
اخلرية من بعد الثامنة ع�سر«، وبعدها 
ال�سكنية  الأح��ي��اء  يف  �سقق  ا�ستئجار  يتم 
ليتم دمج تلك الفئة يف املجتمع«، م�سرا 
عن  حاليا  يختلف  البنات  و�سع  اأن  اإل��ى 
دار  يف  جميعهن  ال��ب��ن��ات  اإن  اإذ  الأولد، 
الربية  دار  افتتاح  يتم  حتى  احل�سانة 
يف حم��اف��ظ��ة خ��م��ي�����ص م�����س��ي��ط ال��ت��ي مت 

جتهيزها و�سيتم نقلهن اإليها.
ال�������وزارة  اأن  الأ�����س����م����ري  واأو������س�����ح 
م���ن خ���الل ال���ف���رع ت�����س��ر وف���ق ال��ل��وائ��ح 
يف امل���اأك���ل وامل�����س��رب وامل�����س��روف واأوق����ات 
الأمور  والدرا�سة وكل  اخلروج لالأ�سواق 
ي�ستعني  ال��ف��رع  اأن  م��وؤك��دا  بالتف�سيل، 
مبوؤهلني منه ومن خارجه من القدوات 

ال�ساحلة.
وحتدث الأ�سمري عن الق�سية التي 
البنات، قائال  حدثت موؤخرا يف ح�سانة 
اإن���ه���ا ج����اءت ن��ت��ي��ج��ة ف��ت��ح ب��ع�����ص ال��ب��ن��ات 
ل��ل��م��ك��ات��ب الإداري�������ة واإح������راق ال��وث��ائ��ق، 
ب�����س��ب��ب ع�����دم ت��ق��ي��د ال����ب����ن����ات، وخ�����س��ي��ة 
امل�سرفات عليهن من النحراف، م�سيفا 
احل���ادث���ة،  اك��ت�����س��اف حم��ر���س��ني يف  »مت 
واعتذارهن،  اأ�سفهن  اأب��دي��ن  من  وهناك 
لهن«،  وبيت  ملك  هي  ال��دار  اأن  باعتبار 
ال�سابقة هي  ال��دار  اأن مديرة  اإل��ى  منبها 
م��ن طلبت اإع��ف��اءه��ا، وك��ان على ال���وزارة 
اتخاذ اإجراء بعد الأحداث الأخرة، منها 
مبا  امل�سكالت  افتعلن  م��ن  بع�ص  ع��ق��اب 
الواجبة  تر�سيخ مفهوم احلقوق  ي�سمن 
ال���وزارة  على  الواجبة  واحل��ق��وق  عليهن 

وما يتبع لها.

ب��وق��ف��ة ومتابعة  الأ���س��م��ري  واأ����س���اد 
اأم�����ر امل��ن��ط��ق��ة ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي 
الأم������ر ف��ي�����س��ل ب���ن خ���ال���د ال�����ذي ح��ال 
وحلها  للمحاكم،  الق�سية  و���س��ول  دون 

مبتابعة �سخ�سية مبا�سرة.
الالتي  البنات  بع�ص  اأن  اإلى  ولفت 
اأ���س��ه��م��ن يف الأح��������داث، مت ن��ق��ل��ه��ن اإل���ى 
ال�������دار وه�����ن م����ن ج��م��ع��ي��ات خ���ري���ة ل 
دق���ي���ق، وك���ان  اإداري  ت��ن��ظ��ي��م  ب��ه��ا  ي��وج��د 
ب��ع�����ص م��ن اأ����س���رف ع��ل��ى ت��رب��ي��ت��ه��ن غر 
حت���اول  ال�������وزارة  اأن  م�سلمات،  موؤكدا 
الإ�سهام يف الربية ال�ساحلة للمنت�سبني 
موؤ�س�سة  اأو  ال��رب��ي��ة  اأو  احل�سانة  ل���دار 
بع�ص  اأن��ه��ا يف  غ��ر  اخل��ري��ة،  اجلمعية 

الأحيان ل ت�ستطيع القيام بذلك.
بكل  ي��ع��م��ل��ن  امل�������س���رف���ات  اأن  واأك������د 
م�سداقية واأمانة، وي�سرفن من جيبهن 

ال�سخ�سي يف بع�ص الأحيان.
 

المشكلة نفسية
م�سكلة  اأن  الفواز  نادية  الإعالمية  راأت 
�ساكنات دار احل�سانة الجتماعية لي�ست 

دور الرعاية االجتماعية بعسير..
اتهامات بتردي األوضاع وتفاقم المشكالت

حدثت  م�سكلة  واإمنا هي  ال��ي��وم،  ول��ي��دة 
وتطورت خالل مراحل متعددة، وقالت« 
هذه  �سعور  فيها؛  امل�سرك  العامل  ك��ان 
الفئة من الفتيات بالأمل النف�سي نتيجة 
حياتهن  ول��ظ��روف  املجتمع  عن  بعدهن 
اأ�����س����ر، وال���رب���ي���ة ع���ن ط��ري��ق  م���ن دون 
الأمهات البديالت الالتي توفرهن اإدارة 
يف  الو�سع  ولكن  الجتماعية،  ال�����س��وؤون 
الدار تغر ب�سبب تغر اإدارتها وانتقالها 
بعد  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال�����س��وؤون  متابعة  اإل���ى 
الن�سائي  الن�ساط  ق��ط��اع  تتبع  ك��ان��ت  اأن 
باأبها،  الر اخلرية  والطفولة وجمعية 
وق����د ي��ك��ون ال�����س��ب��ب يف ���س��ع��ور ال��ف��ت��ي��ات 
ب��ع��دم الأم������ان، ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن علمي 
ب����اأن ال�������س���وؤون الج��ت��م��اع��ي��ة ح���اول���ت اأن 
ت���وف���ر ل��ه��ن الأج�������واء امل��ن��ا���س��ب��ة ل��ل��ح��ي��اة 
ال���ك���رمي���ة، ول���ك���ن امل�����س��ك��ل��ة يف اع��ت��ق��ادي 
ظلت يف الظروف الجتماعية والنف�سية 
وللحياة  للحرية  وتطلعهن  لل�ساكنات 
اإل����ى م�سكالت  اأو���س��ل��ن��ا  الأ����س���ري���ة، مم���ا 
التخريب  وال��رف�����ص وحم��اول��ة  ال��ت��م��رد 

ولفت النتباه لهن«.

اأن  اأن����ك����ر  اأن  مي���ك���ن  »ل  واأ������س�����اف 
الإ���س��راف  ومكتب  الجتماعية  ال�����س��وؤون 
ومديرته  بع�سر  الج��ت��م��اع��ي  الن�سوي 
���س��ي��خ��ة ح����زام ق��ام��ت بالعمل  الأ����س���ت���اذة 
ع��ل��ى ح���ل ه����ذه امل�����س��ك��ل��ة وال���ت���ق���رب من 
اأم��ام  اأن��ه��ا فتحت ال��ب��اب  ال��ط��ال��ب��ات، كما 
واأعتقد  الفتيات،  مع  للتوا�سل  الإع��الم 
املزيد  ب��ذل  تتطلب  احلالية  املرحلة  اأن 
الفتيات  م��ن اجل��ه��د ل���س��ت��ي��ع��اب ه����وؤلء 
وال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��وق��ائ��ع ب��درا���س��ة علمية 
اجتماعية ونف�سية تعمل على تبني هذه 
للدعم  حتتاج  اإن�سانية  كحالت  احل��الت 
ه��وؤلء  قلوب  لك�سب  وامل�ساندة  وال��ع��الج 
الفتيات لكي ي�سبحن اأع�ساء فاعالت يف 
املجتمع من خالل اإ�سراكهن يف الأعمال 
وربطهن برامج  املجتمع،  التطوعية يف 
ب�سفتهن  بقيمتهن  واأ�سعارهن  التنمية، 

مواطنات«. 
  

 توفير المناخ
اأبان خبر علم الجتماع الدكتور حممود 
كن�ساوي الذي �سبق له حمل ع�سوية دور 

فئة  اأن  امل��ك��رم��ة،  مكة  ال��رع��اي��ة مبنطقة 
الأيتام من فئات املجتمع هي التي حتتاج 
حمرومة  باعتبارها  خا�سة،  رعاية  اإل��ى 
من احلنان والعطف لعدم وجود اأب واأم، 

والعي�ص يف بيئة منط معينة.
ال��ف��ئ��ة  ه�����ذه  اأن  واأ������س�����اف »جن�����د   
تطالب باأمور متكنها من اأن تت�ساوى مع 
من ي�سكنون ويعي�سون معهم ممن هم يف 
رفاهية، ما يوجد لديهم �سعورا باأنهم يف 

�سجن«.
ل��درا���س��ة  اأن احل���اج���ة  اإل�����ى  ول���ف���ت 
اج��ت��م��اع��ي��ة ت���ه���دف اإل������ى اإي����ج����اد امل���ن���اخ 
داخ��ل  الفئة  لتلك  املنا�سب  الجتماعي 
ال�����دور، وت��وف��ر اأ���س��ر ب��دي��ل��ة ك��ل نهاية 
املوجود  ال�سلبي  ال�سعور  تخفف  اأ�سبوع، 
لديها، ومنح حرية راأي خا�سة للمتقدمة 
اأع����م����اره����م، يف ح������دود ع�����دم الن���ف���الت 
والرتباط باأ�سخا�ص �سيئن، اإ�سافة اإلى 
الذهاب كل نهاية اأ�سبوع اأي�سا اإلى اأماكن 
اجتماعيني  اأخ�سائيني  برفقة  �سياحية 
ون��ف�����س��ي��ني، ف�����س��ال ع����ن ال��ت��ن�����س��ي��ق م��ع 

املدار�ص.

وت��اب��ع »ل مينع م��ن ال��و���س��ول اإل��ى 
م���رح���ل���ة ت����وف����ر رح�������الت خ���ارج���ي���ة يف 
للم�سائف  رح��الت  اأو حتى  لهم  ال�سيف 
امل��ح��ل��ي��ة مت��ن��ح��ه��م الإي��ج��اب��ي��ة امل��ط��ل��وب��ة 

وتقل�ص ما يجد لديهم«.
 

طالب يزيلون
الحواجز النفسية

وجدت  خالد  امللك  جامعة  طالب  بع�ص 
ممن  الفئات  تلك  لتقريب  اأفكار  لديهم 
ي���در����س���ون يف اجل���ام���ع���ة م��ن��ه��م واإزال�������ة 
ممار�سة  خ��الل  م��ن  النف�سية،  احل��واج��ز 
لأق�سامهم،  ج��م��اع��ي  ب�سكل  ال��ق��دم  ك���رة 
وع��ق��د ل���ق���اءات اأ���س��ب��وع��ي��ة خ����ارج اأ����س���وار 
ي�سعرون  اأن��ه��م  اإل��ى  م�سرين  اجل��ام��ع��ة، 
ب���اإي���ج���اب���ي���ة ت���ل���ك اخل�����ط�����وات. واأب�������دى 
ال��ط��الب ع��ل��ي ع�����س��ري وحم��م��د اأح��م��د 
وعبدالرحمن الأملعي ا�ستياءهم من عدم 
احرام و�سائل الإعالم مل�ساعر الطالب، 
م���ن خ���الل م��ن��اق�����س��ة ق�����س��اي��اه��م ب��ط��رق 
م�����س��ت��ف��زة، داع����ني اإل����ى م���راع���اة ال��و���س��ع 

النف�سي لهم.
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ثقافة

»أدبيا أبها واألحساء«
يعطران معرض الكتاب بأمسية شعرية

بينهما،  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال�����س��راك��ة  اإط�����ار  يف 
ن��ظ��م ن��ادي��ا اأب��ه��ا والأح�������س���اء الأدب���ي���ان، 
معر�ص  فعاليات  �سمن  �سعرية  اأم�سية 
ال��ك��ت��اب وامل��ع��ل��وم��ات ال����١٣ ال���ذي اختتم 
اأخرا  باجلامعة، بح�سور عميد �سوؤون 
الدكتور  املعر�ص  على  امل�سرف  املكتبات 
���س��ع��ي��د اخل���ال���دي، ورئ��ي�����ص ن����ادي اأب��ه��ا 

الأدبي الدكتور اأحمد اآل مريع.
ال�ساعر  لها  وق��دم  الأم�سية  واأدار 
ال����دك����ت����ور ع���ب���دال���رح���م���ن ال����ب����ارق����ي، 
الأدبي  الأح�ساء  و�سارك فيها من نادي 
ال���������س����اع����ران ج���ا����س���م حم���م���د ع�����س��اك��ر 
وعبداهلل بن علي اخل�سر، وال�ساعران 
�سائع  ومطلق  ع�سري  ع��ب��داهلل  اأح��م��د 

ع�سري من نادي اأبها الأدبي. 
جا�سم  ال�ساعر  اأن  التفا�سيل،  ويف 

حم��م��د ع�����س��اك��ر ق���دم خ���الل الأم�����س��ي��ة 
غزة«،   اإلى  »حتية  »رباعيات«،   ق�سائده 
» الوطن احلبيب«، اإ�سافة اإلى ق�سيدة 

غزلية.
ال�ساعر عبداهلل بن علي  األقى  ثم 
اخل�سر، ن�سو�سه »حتية و�سالم«،  »رق 
الندى«، »وقفة مع خطاب امللك عبداهلل 
»ف��و���س��ى احلقيقة بني  الإره�����اب«،  ع��ن 
حم��راب  يف  »ع�سق  و  وال��ي��ق��ني«،  ال�سك 

امراأة«، و »اأ�سطورة املدن«.
ع��ق��ب ذل����ك ق�����راأ ال�����س��اع��ر اأح��م��د 
»التالقة«،  ن�سو�سه  ع�سري،  عبداهلل 
»احل����������زن ال�����ع�����رب�����ي«، »حت�������د ب�������س���وت 
جهادا«،  اجلهاد  كان  عندما  فل�سطيني 
»زرق���������اء ال����ي����م����ام����ة«، »اجل�����ن�����وب�����ي«، و 

»مع�سل«.

مطلق  الدكتور  ال�ساعر  األقى  ثم 
�سائع ع�����س��ري، ق�����س��ائ��ده: »حت��ي��ة اإل��ى 
ج��ام��ع��ت��ي«، »اأب��ه��ا م��ه��وى اجل��م��ال«، »يا 
�سودة الع�سق«، وطن التوحيد«، و »اأوراق 

�ساعر«.
يف خ��ت��ام الأم�����س��ي��ة، ك���رم ك���ل من 
ال��ن��ادي  ورئ��ي�����ص  املكتبات  ���س��وؤون  عميد 
الأدب�����ي ب��اأب��ه��ا ال�����س��ع��راء امل�����س��ارك��ني يف 

الأم�سية ومقدمها، بدروع اجلامعة.
يف ���س��ي��اق م��ت�����س��ل، اأق����ام ال��ن��ادي��ان  
اجلامعة،  م�سرح  على  ق�س�سية  اأم�سية 
املكتبات  ���س��وؤون  ع��م��ادة  وك��ي��ل  بح�سور 
ب��اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور حم��م��د ال��غ��ب��ري، 
ن��ائ��ب  ل��ه��ا  اأدار الأم�����س��ي��ة وق����دم  ف��ي��م��ا 
رئي�ص جمل�ص اإدارة النادي الأدبي باأبها 

الدكتور حممد اأبو ملحة.

شؤون المكتبات تكرم المشاركين في معرض الكتاب والمعلومات
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اأب��و ملحة خ��الل تقدميه  وق��ال 
»اإن���ن���ا يف م��ع��ر���ص ال��ك��ت��اب، ويف ه��ذه 
نافذة  �سنفتح  الق�س�سية  الأم�����س��ي��ة 
ال����ق����راءة ع��ل��ى ع����امل ال��ق�����س��ة، حيث 

جتتمع القراءة والق�سة«.
ث��م اأع��ل��ن اأ���س��م��اء امل�����س��ارك��ني يف 
الأم�����س��ي��ة، وه����م: ال��ق��ا���س��ان حممد 
من  احل��اف��ظ  وعبداجلليل   ، الب�سرنّ
ن���ادي الأح�����س��اء الأدب�����ي، وال��ق��ا���س��ان 
حم���م���د م��ن�����س��ور امل���دخ���ل���ي وظ���اف���ر 

اجلبري من نادي اأبها الأدبي. 
ويف اجلولة الأولى، قراأ القا�ص 
ال��ب�����س��رنّ ن�سه الأدب�����ي »����س���ه«، وق���راأ 
احلافظ ن�ص »بوابة ال��روح«، ثم قراأ 
ال��ق��ا���ص اجل��ب��ري ن�سه الأدب����ي »يف 
ان��ت��ظ��ار ع���ب���داهلل«. واخ��ت��ت��م اجل��ول��ة 

ق�س�ص  ب����ق����راءة  امل���دخ���ل���ي  ال���ق���ا����ص 
ق�����س��رة ه����ي: »وح���دث���ت���ن���ا ���س��ام��ة«، 
»ه������ت������اف«، »ال�����ب�����ط�����ل«، و«مت���ت���م���ات 

الرثى«.
 ويف اجلولة الثانية قراأ الب�سرنّ 
جم��م��وع��ة م���ن ال��ق�����س�����ص ال��ق�����س��رة 
»�سهرزاد« »وتويته«، »ق ق ج«، »رهاب 
»العنكبوت«،  »الهدهد«،  املرتفعات«، 
»منلة«، »غ�سنان من ذهب«، »الفيل«، 
»امل��واط��ن  القطبي«،  النجم  »ب��اجت��اه 
العربي الذي ناأى بنف�سه اأن يخو�ص 
و  »وردة«،  »ف��ح��ول��ة«،  الأح������داث«،  يف 

»بي�سة«.
وق�����دم احل���اف���ظ جم��م��وع��ة من 
»زغ��اري��د«،  »ل��وح��ة«،  ه��ي:  الق�س�ص 
»غياب«،  »كرامة«، »نخوة«،«هيجان«، 

»جم������اع������ة«،  »ح����م����ام����ة«، »ت��������راب«،  
اجل����ب����ري   وع������ر�������ص  »ق�����������س�����ة«.  و 
»روزن��ام��ة«، »ق��رار ١«، »ق��رار ٢«، »من 
ي��وق��ظ م���ن«. ث��م ق���راأ امل��دخ��ل��ي ن�ص 

»الإن�سان مييل ب�سهولة«.
ويف اجل��ول��ة ال��ث��ال��ث��ة والأخ����رة 
كالقمر«،  »���س��وداء  ن�ص  الب�سرنّ  ق��راأ 
وق����راأ احل��اف��ظ »ط��ع��م امل�����وت«، وق���راأ 

اجلبري »الناي املجنون«.
ق��راأ املدخلي ن�سا   وقبل اخلتام 
نهاية  بعد  اإل  عنوانه  يعلن  مل  اأدبيا 

الق�سة وهو »كاذبة«.
م وكيل  ك���رنّ ويف خ��ت��ام الأم�����س��ي��ة 
عمادة �سوؤون املكتبات الدكتور حممد 
ومديرها  الأم�سية  �سيوف  الغبري 

بدروع اجلامعة التذكارية.

أحمد العياف

ك����رم����ت ع�����م�����ادة �������س������وؤون امل���ك���ت���ب���ات 
امل�ساركني  املا�سي  الأربعاء  باجلامعة 
ل���ل���ك���ت���اب  اجل�����ام�����ع�����ة  م����ع����ر�����ص  يف 
خالل  اأق��ي��م  ال��ذي   ٢٠١٤ واملعلومات 
الفرة من  ٢6 ذي احلجة ١٤٣٥ اإلى 

6 حمرم ١٤٣6.
 وح�����س��ر ح��ف��ل ال��ت��ك��رمي عميد 
ال��دك��ت��ور �سعيد بن  امل��ك��ت��ب��ات  ���س��وؤون 
ق���ا����س���م اخل����ال����دي ووك����ي����ل ال���ع���م���ادة 
ل��ل�����س��وؤون الإداري�������ة ال���دك���ت���ور ع��ب��ون 
ب���ن ع��ل��ي ب���ن درع وج���م���ع ك��ب��ر من 
الن�سر  دور  املعر�ص من  امل�ساركني يف 
واجل����ه����ات احل��ك��وم��ي��ة واجل���ام���ع���ات 

ال�سعودية.
و�سكر اخلالدي، نيابة عن معايل 
م���دي���ر اجل���ام���ع���ة ووك����ي����ل اجل��ام��ع��ة 
ل��ل�����س��وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة والأك���ادمي���ي���ة، 
العاملة،  وال��ل��ج��ان  امل�ساركني  جميع 
الكبر  بالإقبال  �سعادته  عن  معرا 
ال���ذي ���س��ه��ده امل��ع��ر���ص م��ن من�سوبي 
اجل���ام���ع���ة وامل���ج���ت���م���ع، واأو������س�����ح اأن 
املعر�ص يف دورته احلالية �سجل منوا 
وامل�ساركني  الن�سر  ودور  امل�ساحة  يف 
املحلية  الن�سر  رم��وز  ا�ستقطب  حيث 
وم�������س���ارك���ة اجل���ام���ع���ات ال�����س��ع��ودي��ة 

واجلهات احلكومية.
وقال »كلي ثقة باأن زوار املعر�ص 
املعر�ص،  يف  ���س��اه��دوه  مب��ا  ا�ستمتعوا 
التي  املتنوعة  الثقافية  وبالأن�سطة 
بني  م��ا  ل��ل��م��ع��ر���ص،  م�ساحبة  ك��ان��ت 
وور�ص  واأم�سيات  وحما�سرات  ندوات 

عمل«.
درع  بن  عبود  الدكتور  األقي  ثم 
�سكرهم  للم�ساركني  توجيهية  كلمة 
ف���ي���ه���ا ع���ل���ى م�������س���ارك���ت���ه���م ودع���م���ه���م 

للمعر�ص.



إعالن

أسرتك بانتظارك

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

هل حقا ال تبالي؟!
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ت����ع����ه����د م�����وؤ������س�����������ص ورئ�����ي�����������ص ����س���رك���ة 
»ف�����ي�����������س�����ب�����وك«  م�����ارك زوك�����������ر ب�������رغ، 
ي�سل  حتى  ال����دولرات  باإنفاق  مليارات 
ع��ل��ى كوكب  ك��ل �سخ�ص  اإل���ى  الإن���رن���ت 

الأر�ص.
موؤمت���ر  يف  ب���رغ،  زوك���ر  واأك���د 
بالعا�سم���ة املك�سيكي���ة، مك�سيك���و �سيت���ي، 

»عرب���ي  املك�سيك���ي  امللياردي���ر  ا�ست�ساف���ه 
الأ�سل« كارلو�ص �سليم، الذي اأ�سبح ثريا 
ب�سبب تكنولوجيا الإنرنت والتليفونات 
الذكي���ة، وق���ال »نهت���م نحن، حق���ا، بربط 
كان  اإذا  حت���ى  ببع����ص.  بع�س���ه  الع���امل 
ه���ذا يعن���ي اأن تنف���ق »في�سب���وك« مليارات 
ال���دولرات خ���الل العقد املقب���ل لتحقيق 

آباء وأمهات: 
اإلعالم التفاعلي 
يلهي األطفال 
ويشتت أذهانهم

»فيسبوك« تخطط للوصول
إلى كافة سكان العالم

اأن ه���ذا،  اأعتق���د  ه���ذا اله���دف. 
�سيك���ون  الطوي���ل،  امل���دى  عل���ى 

�سيئا طيبا لنا، وللعامل«.
اأن���ه  »اأعتق���د  وق���ال 

الع���امل  يف  �سخ����ص  ل���كل  ميك���ن  عندم���ا 
الو�س���ول لالإنرن���ت، �ستتح�س���ن اأعمالنا 

واقت�ساداتنا كلنا.
ملي���ارات  ثالث���ة  نح���و  و�سيتمك���ن 
�سخ�ص م���ن الو�سول اإلى الإنرنت، بكل 
�سركات���ه وجوانبه، بنهاي���ة العام احلايل. 
ملي���ار  وثل���ث  ملي���ار  ه���وؤلء،  ب���ني  م���ن 
»اأ�سدق���اء« يف موق���ع »في�سب���وك«. وظ���ل 
زوكرب���رغ يتحدث ع���ن اهتمامه ب�سعوب 
كاأ�س���واق،  فق���ط  لي����ص  الثال���ث،  الع���امل 

ولكن، اأي�سا، لزيادة عدد الأ�سدقاء.
له���ذا، ح���ذرت �سركة »في�سب���وك« اأن 
عائداتها �ستنخف�ص كثرا يف العام املقبل 
ب�سبب زيادة النفقات، وخا�سة نفقات هذا 
التو�س���ع. وفعال، انخف�س���ت قيمة ال�سهم 
املا�س���ي،  الأ�سب���وع  في�سب���وك  �سرك���ة  يف 
بن�سب���ة قدره���ا ١٠% ، بع���د اأن اأعلن���ت اأن 
النفقات �ستزيد بن�سبة ٧٥% رغم الإعالن 
اأن عائ���دات الرب���ع قب���ل الأخ���ر من هذا 
الع���ام بلغ���ت ٣.٢ ملي���ار دولر، ورغ���م اأن 
ه���ذا ارتف���اع ح���اد ع���ن الف���رة نف�سه���ا يف 

العام املا�سي.
بن�سب���ة  العائ���دات  ه���ذه  ارتفع���ت 
ب�سب���ب  وذل���ك   ،%٩٠ اإل���ى  و�سل���ت 
انتعا����ص الإعالن���ات يف موق���ع التوا�س���ل 
الجتماعي، وزيادة اإعالن���ات التليفونات 
اجلوال���ة، التي ت�س���اوي ن�سبة قدرها %66 
م���ن جمل���ة عائ���دات الإعالن���ات. وكان���ت 

ت�ساوي ن�سبة ٥٠% يف العام املا�سي.
وهك���ذا، رغ���م ه���ذه الرتفاع���ات يف 
العائ���دات، فجاأة انخف�س���ت قيمة ال�سهم 
الثال���ث.  الع���امل  تو�سع���ات  اإع���الن  بع���د 
اأك���رث عل���ى  اأن زوكرب���رغ يرك���ز  ويب���دو 
زيادة �سعبية موقع التوا�سل الجتماعي. 
�ستغط���ي  الزي���ادة  ا�ستم���رار  اأن  وي���رى 
نفق���ات التو�سع���ات. واأعلن���ت ال�سرك���ة اأن 
ع���دد امل�سرك���ني بل���غ يف نهاي���ة �سبتم���ر 

مليارا وثلث مليار م�سرك.
ع���دد  ارتف���اع  اأن  اإل���ى  واأ�س���ارت 
امل�سرك���ني الذي���ن يدخل���ون اإل���ى املوق���ع 
م���رة واح���دة يومي���ا عل���ى الأقل اإل���ى 86٤ 

مليونا، اأي بزيادة قدرها ١٩%.
الي���وم  يف  »في�سب���وك«  دخ���ل  ويبل���غ 
الواح���د ٣٥ ملي���ون دولر، اأي اأك���رث م���ن 
٢٤ األ���ف دولر يف الدقيق���ة. لهذا، عندما 
تعط���ل »في�سب���وك« ث���الث م���رات اأخ���را، 
كان���ت اخل�سائ���ر خيالية. اآخر م���رة كانت 
يوم ٢8 يف ال�سهر املا�سي، وا�ستمر العطل 

٣٥ دقيقة، وكلف 8٥٠ األف دولر. 
وتعط���ل يف اأغ�سط�ص املا�سي ملدة ١٩ 
دقيق���ة، وكلف ٤٢6 األف دولر. لكن، تظل 

»في�سبوك« يف تطور.
 وخ���الل ال�سنوات القليل���ة املا�سية، 
جنح���ت يف تقلي���د �س���ركات مناف�س���ة  ث���م 
وط���ورت  اأ�س�س���ت  حي���ث  عليه���ا،  الف���وز 
الري���د الإلك���روين. ومل يك���ن ه���ذا يف 
البداي���ة، واأ�ساف���ت مي���زة جدي���دة ت�سمح 
ن�سره���ا  للم�س���رك  اإ�سهام���ات  بتحدي���ث 

قبل عام اأو عامني.
�سفحت���ه  يف  زوكرب���رغ  واأعل���ن 
باملوق���ع، ا�ستع���داده لالإجاب���ة ع���ن اأ�سئل���ة 
وُيخت�س���ر  امل�سرك���ني.  وا�ستف�س���ارات 

بعبارة »�سوؤال اإلى مارك«.

تنظيم منتدى اإلعالم
واالقتصاد في أبريل

اأعلنت اجلمعية ال�سعودية لالإعالم والت�سال عن تنظيم منتداها الإعالمي 
ال�سابع بعنوان »الإعالم و القت�ساد.. تكامل الأدوار يف خدمة التنمية« يف 

�١8 جمادى الآخرة ١٤٣6 )٧ اإبريل ٢٠١٥( وي�ستمر ملدة ثالثة اأيام.
واأو�سح رئي�ص اللجنة العلمية للمنتدى الدكتور عبد الرحمن العناد 
اأن »اختيار اجلمعية للمو�سوع جاء لكون الإعالم القت�سادي يعد اأحد اأكرث 
موؤ�س�سات  اأ�سحت  الإعالمية  فاملوؤ�س�سات  واأهمية؛  حيوية  الإع���الم  ف��روع 
اقت�سادية، وحتول الإعالم فيها اإلى �سناعة تعتمد ب�سكل كبر على املردود 
عن  ت�ستغني  ل  القت�سادية  واملوؤ�س�سات  ال��ت��ج��اري،  ل��الإع��الن  القت�سادي 
على  وم�ساعدتها  اأهدافها  خلدمة  العامة؛  والعالقات  والإع���الن  الإع��الم 

البقاء والتفاعل يف بيئتها القت�سادية واجلماهرية«.
املا�سي  ال��ع��ام  ال�����س��اد���ص يف مطلع  م��ن��ت��داه��ا  ع��ق��دت  اجلمعية  وك��ان��ت 
واهتم بالإعالم اجلديد وحتدياته يف جمالت املمار�سة والنظرية. وقامت 
على  للعمل  احل��ايل  العام  مطلع  اجلديد  اإدارت��ه��ا  جمل�ص  اأع�ساء  بت�سكيل 
برامج وفعاليات جديدة مع الركيز على اجلانب العلمي لق�سايا الإعالم 

والت�سال.

يقام في جدة في 26 نوفمبر
تحديات وقضايا اإلعالم

تحت مجهر »المنتدى السعودي«
 

نوفمر   ٢6 يف  ج���دة  مب��دي��ن��ة   ٢٠١٤ ل��الإع��الم  ال�����س��ع��ودي  امل��ن��ت��دى  يناق�ص 
اجلاري  جمموعة من التحديات والق�سايا التي تواجه الإعالم، وذلك من 
احللول  وتطرح  لالإعالم  املعا�سرة  الق�سايا  ت�ستعر�ص  عمل  اأوراق  خالل 
الإع��الم،  والدوليني يف جمال  املحليني  اخل��راء  نخبة من  مناق�سات  عر 
ياأتي يف مقدمتهم الأمني العام لحتاد اإذاعات اآ�سيا واملحيط الهادئ الدكتور 
العربية �سالح الدين  ال��دول  اإذاع��ات  العام لحتاد  جافاد موتاغي، واملدير 
ومدير  ال�سكيت،  فهد  ال�سعودية  »روتانا«  لقناة  التنفيذي  واملدير  معاوي، 

جمموعة MBC علي جابر.
واأو�سح رئي�ص الهيئة العامة لالإعالم املرئي وامل�سموع الدكتور ريا�ص 
جنم اأن املنتدى �سيناق�ص التحديات والفر�ص امل�ستقبلية يف �سناعة و�سائل 
القرار  ل�سناع  من�سة  اإي��ج��اد  اإل��ى  يهدف  املنتدى  اأن  اإل��ى  م�سرا  الإع���الم، 
الأف��ك��ار وال���س��رات��ي��ج��ي��ات ملواجهة  وت��ب��ادل  اململكة،  الإع����الم يف  ق��ط��اع  يف 
و�سائل  يف  اجلارية  التطورات  املنتدى  �سيناق�ص  كما  امل�ستقبلية،  التحديات 

الإعالم املختلفة، مع عر�ص اأحدث التقنيات يف جمال الإعالم.
وق���ال ال��دك��ت��ور ري��ا���ص اإن »الإع����الم ال��رق��م��ي ي�سهد من��وا يف ت��اأث��ره 
وفاعليته و ينمو ب�سكل متزايد وغر م�سبوق، واإن هذه الو�سائل الفرا�سية 

باتت قوة حقيقية ل ميكن ال�ستهانة بها«.
و�سائل  ال�سعودية يف  امل���راأة  دور  اإل��ى  �سيتطرق  املنتدى  اأن  اإل��ى  واأ���س��ار 
للمراأة  اأن  م��وؤك��دا  اأك���ر،  ب�سكل  واإ���س��ه��ام��ه��ا  م�ساركتها  لت�سجيع  الإع����الم 

ال�سعودية دورا مهما يف �سناعة الإعالم.
ويف ال�سياق نف�سه، اأكد رئي�ص الهيئة العامة لالإعالم املرئي وامل�سموع 
ت�ستهدف  التي  ال�سعودية  الإع���الم  جوائز  م�سابقة  يف  التحكيم  عملية  اأن 
ال�سخ�سيات وال�سركات حققت اإجنازات ا�ستثنائية، وذلك لتحفيز الكفاءات 
تخدم  ومبتكرة  جديدة  اأف��ك��ار  وتقدمي  الإع��الم��ي  العمل  لتطوير  املبدعة 

�سناعة الإعالم.
ونبه اإلى قيام جلنة من املخت�سني يف هذه ال�سناعة بتحكيم امل�سركني 
م��ن خ���الل ب��ع�����ص امل��ع��اي��ر، وه����ي: اأف�����س��ل م��ذي��ع ع��رب��ي، واأف�����س��ل مذيع 
اإجنليزي، واأف�سل مذيع لغة اأخرى، اإ�سافة لأف�سل اإنتاج للمحتوى العربي، 
وكذلك جائزة لالبتكار يف البث التلفزيوين عر النرنت، واأخرى للتميز 
يف الهند�سة الإذاعية و التميز يف الدعاية والإعالن،واأف�سل ابتكار يف و�سائل 
و�سائل  يف  التميز  وجائزة  التكنولوجيا،  جمال  يف  ابتكار  واأف�سل  الإع��الم، 
املتميزة يف  اأخرى لالإ�سهامات  واأخ��رى لل�سيدات، وجائزة  الإع��الم للرجال 

منو و�سائل الإعالم يف اململكة.
فئات  م��ن  فئة  ك��ل  لتقومي  املعاير  ه��ذه  �سياغة  اأن��ه مت  اإل��ى    واأ�سار 

اجلائزة، و�سيتم الإعالن عن الفائزين وتكرميهم يف ال�٢٥ من نوفمر.



Microsoft Bandأول جهاز صحي قابل لالرتداء
اأعلنت �سركة مايكرو�سوفت الأ�سبوع املا�سي عن جهاز قابل لالرتداء اأطلقت عليه ا�سم »مايكرو�سوفت باند« Microsoft Band ي�سمح للم�ستخدمني 
مبراقبة لياقتهم البدنية ومتارينهم الريا�سية، كما ميكن ربطه باخلدمات ال�سحية على الهواتف الذكية. ويعد Microsoft Band اأول منتج قابل 

لالرتداء من مايكرو�سوفت.
القلب،  نب�سات  معدل  ملراقبة  م�ست�سعرات   ١٠ »باند«  وميلك  الواحدة.  لل�سحنة  كاملني  يومني  ملدة  العمل  ي�ستطيع  اجلهاز  اإن  ال�سركة  وتقول 

واإحراق ال�سعرات احلرارية، كما يراقب جودة نوم امل�ستخدم وحتى مدى تعر�سه لأ�سعة ال�سم�ص.
وميتاز Microsoft Band عن غره باأنه يعمل مع كافة اأنظمة ت�سغيل الهواتف املحمولة الرئي�سية، كالأندرويد وiOS اإ�سافة اإلى نظام »ويندوز 

فون« كما ميكن ربطه بال�سبكات الجتماعية، مثل »في�سبوك« و »توير«. ويتوافر Microsoft Band يف متجر ال�سركة الإلكروين ب�سعر ١٩٩دولر.

تقنية

ريتويت

على طريق غرها من ال�سركات التي ت�سعى للتقليل من ذكاء الإن�سان، 
�سارت �سركة »ميكروبلينك« وهي ت�سدر تطبيقا جديدا للهواتف الذكية 
اأ�سمته PhotoMath. وي�ستطيع »فوتوماث« هذا حل امل�سائل الريا�سية 

مبجرد ت�سويرها بكامرا الهاتف.
وبكل ب�ساطة ي�ستطيع م�ستخدم التطبيق اأن يقوم بت�سوير الرموز 
الريا�سية، ثم يقوم بتحليل امل�سائل املطروحة املوجودة يف ال�سورة لي�سل 

بعدها اإلى حل امل�ساألة.
وال��ق��وى  والك�سور  احل�سابية  التعبرات  ق���راءة  للتطبيق  ومي��ك��ن 
واجلذور واملعادلت اخلطية الب�سيطة، اإذ يبدو للوهلة الأولى باأنه حل 
الريا�سيات،  م�سائل  فهم  عن  الطالب  من  عقولهم  عجزت  ملن  �سحري 
العامل، الذين  اأنحاء  امل��ادة يف �ستى  اأث��ار حفيظة مدر�سي هذه  وه��ذا ما 
اأن ي��اأخ��ذه  ط��ال��ب��وا بوقفة م��ع ه��ذا امل��در���ص اجل��دي��د ال���ذي م��ن املمكن 
للبيت  ياأتي  الذي  املدر�ص اخل�سو�سي  بعك�ص  اأينما ذهب،  الطالب معه 

مببلغ من املال من املمكن ال�ستفادة منه يف اأمور اأخرى.
ومل يقف الأمر عند هذا احلد، بل تعداه باأن ا�ستفز التطبيق مدر�سي 
ي�ستطيع  ل   PhotoMath اأن  ليوؤكدوا  املتحدة  الوليات  يف  الريا�سيات 
يف  �سجة  �سيحدث  تطبيق  جم��رد  وه��و  والتكامل،  التفا�سل  م�سائل  حل 

بدايته فقط وما يلبث اأن يعود الطالب اإلى ال�ستعانة مبدر�سيهم.
ي��ك��ون  اأن  ب��ع�����ص الأه��������ايل ي��خ�����س��ون  يف اجل����ان����ب الآخ��������ر، ف������اإن 
PhotoMath  و�سيلة لت�سجيع الطالب للبحث عن طرق خمت�سرة حلل 

امل�سائل الريا�سية بدل من التفكر فيها.
وبني غ�سب وراأي مدر�سي الريا�سيات وخ�سية وقلق اأهل الطالب، 
للم�ساعدة  جيدة  و�سيلة  اجلديد،  التطبيق  ب��اأن  الطالب،  اأغلبية  ي��رى 
على فهم مادة ا�ستع�ست على الكثر منهم، فهو ل يحل حملهم يف حل 
امل�ساألة الريا�سية، لكنه ي�سهل خطوات احلل فقط، ويبقى على الطالب 

اأن يربط بني تلك اخلطوات ليح�سل على النتيجة النهائية.
الغريب اأن الكل ينظر للتطبيق ويقينّمه من م�سلحته، فاملدر�ص 
اخل�سو�سية،  ال��درو���ص  كعكة  معه  �سيقت�سم  اجلديد  الوافد  اأن  ي��رى 
والأهل يرون باأنه �سيوؤثر يف م�ستوى تفكر اأبنائهم، فيما يرى الأبناء 
هوايات  وممار�سة  للعب  اإ�سايف  بوقت  ليحظوا  وقتهم  �سيخت�سر  اأن��ه 
اأخرى غر التفكر الطويل يف حل م�ساألة ريا�سية، اأما نحن فرنى اأن 
PhotoMath �سر لبد منه، وقريبا �ستظهر له عائلة كاملة، فيكون 
اأن يظهر الأب  اإخوة يف الفيزياء والكيمياء والعلوم الأخ��رى، على  له 

والأم لحقا!

Math وإخوته

حسن أحمد العواجي
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حاسب بحجم الفالش 
يحوي جهاز كشف طبي 

وكاميرا وبوصلة 
ك�سفت �سركة »اإنتل« موؤخرا عن جهاز حا�سب جديد يحتوي على 
جهاز  يف  ذلك  كل  الطبي،  للك�سف  وجهاز  وبو�سلة  ومنبه  كامرا 

واحد بحجم ذاكرة الفال�ص.
اأن جهازها  اإن��ت��ل ال��رائ��دة يف الإب����داع الإل���ك���روين،  واأك����دت 
اجلديد ي�ستطيع ت�سغيل نظام ويندوز 8.1 مبعيارية 32 بت، فهو 
يحمل معاجلا رباعي النواة من فئة Bay Trail وذاكرة ع�سوائية 
بحجم 1 جيجابايت، واأخرى داخلية بحجم 16 جيجابايت، اإ�سافة 
اإل���ى اأن���ه م���زود مب��دخ��ل ذاك���رة م��ن ن��وع micro SD ل��زي��ادة �سعة 

التخزين.
تزويده  على  اجلهاز،  �سغر حجم  رغم  »اإنتل«،  وقد حر�ست 

بتقنية الواي فاي 802.11b/g/n وبلوتوث 4.0.
»اإنتل  معاجلات  يدعم  نظام  اأي  ت�سغيل  اجل��ه��از  وي�ستطيع 

اأتوم« مثل »اأندرويد« اأو »لينك�ص«.



الرأي الجامعي

عبد اهلل محمد الحالفي األثر الجميل
كلية الطب 

الآث������ار دل��ي��ل امل���ا����س���ي، وه����ي ج����زء من 
ت����روي حكايتها  الأث�����ر  ���س��اح��ب  ح��ي��اة 
اإمي��ان   م��ن  عليه  ك��ان��ت  م��ا  لنا وجت�سد 

وح�سارة.  
حياتك يا ابن اآدم كلها اآثار! فاأنت 
اأ�سماءهم  اآث��ار اأج��دادك حتمل  اأث��ر من 
خلف ا�سمك  فتحيي ذكر  اأ�سخا�ص قد 

فارقوا احلياة.
ق��دم��ت اإل����ى احل���ي���اة واأن�����ت متلك 
جيناتك،  يف  واآث���اره���م  اأق��ارب��ك  �سفات 
واأثر ولدتك لزال يف بطنك موجودا.  

ق���د ت��ك��ون اأن����ت الأث�����ر وال�����س��دق��ة 
اجلارية التي تدخل اأبويك اجلنة، وقد 
اأثرك علما �سنفته ثم ين�سر من  يكون 
بعد موتك  فيدخلك اجلنة. قد يكون 
اأث������رك ط���الب���ك وق����د ي���ك���ون اأث������رك يف 

التغير الذي اأوجدته. 
قال احلبيب حممد عليه ال�سالة 
وال�����س��الم »م���ن ���س��ن يف الإ����س���الم �سنة 
ح�سنة كان له اأجرها واأجر من عمل بها 
اأجورهم  من  ذل��ك  ينق�ص  ل  بعده  من 
�سيئة  �سنة  الإ�سالم  يف  �سن  ومن  �سيئا، 
كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من 
بعده ل ينق�ص ذلك من اأوزارهم �سيئا«.

ال��ك��ل��م��ة  الب���ت�������س���ام���ة،  اأن  اع����ل����م 
ال���ط���ي���ب���ة، ال���ع���م���ل ال�������س���ال���ح، م���وا����س���اة 
احل��زي��ن، ب��ث الأم���ل وال��ت��ف��اوؤل، احل��ب، 
اآث��ار  كلها  احل�سنة،  ال��ق��دوة  التحفيز، 

جميلة، والدال على اخلر كفاعله.

شكرا لك
يا أمي

منى آل شار الحالفي 
طالبه كيمياء

اإح������رت.. ك��ي��ف اأب�����دا وك��ي��ف 
اأنهي؟

ك����ي����ف اأرت����������ب ك���ل���م���ات���ي 
واأن�������س���ج ل���ك م���ا يف خ��ي��ايل؟ 
ع��ج��ز ق��ل��م��ي وت��ب��ل��د ف��ك��ري، 
ينقطع  ل  ال��ذي  النهر  فاأنت 
م����ن احل����ن����ان ال�������ذي ي�����س��ق��ي 
ك�����ل اأوردت������������ي وي���ب���ع���ث ف��ي��ه 
اأم���ال ك��ب��را لكي اأع��ي�����ص كما 

تتمنني. 
�سهرت  م��ن  اأن���ت  اأم�����ي، 
لأجلي، و�سقيت لإ�سعادي،  مل 
�سيء ميكن  ب��اأي  تبخلي علي 

اأن يحقق ال�سعادة يل.
اأن������ت احل�������س���ن ال���داف���ئ 
وامل������الذ الآم�������ن  ال�����ذي اأجل���ا 
اإليه يف حزين وفرحي ويف كل 

حالتي النف�سية.
واأنفا�سك  جنة  ق��دم��اك 
ط���ي���ب احل������ي������اة، وع�����ط�����اوؤك 
ي��ت��وق��ف  اأن  مي���ك���ن  ل  ب���ح���ر 
ع���ن ال���ع���ط���اء،  ووج���ه���ك ن��ور 
ي��دل��ن��ي ع��ل��ى اأج���م���ل ال��ط��رق 
تعطني   ح��ي��ات��ي،  يف  فاأ�سلكها 
اإ�سعادي  اأجل  دون مقابل من 

وزيادة فرحي.
ت��ع��ل��م��ت ع��ل��ى ي��دي��ك كل 
ف���ن���ون احل���ي���اة ف���ك���رت حتى 
اأ���س��ب��ح��ت م���ا اأن����ا ع��ل��ي��ه الآن 

فكيف اأقابل اإح�سانك!
ي��ا  ج��م��ي��ل��ك  اأرد  ك���ي���ف 
اأم�����ي؟ ك��ي��ف اأك���اف���ئ دم��وع��ك 
ال�����س��ادق��ة ع��ن��د ح����زين عند 

فرحي عند مر�سي؟
اأن تكوين يف قلبي  ل بد 
دائ��م��ا ك��ي اأ���س��ع��ر ب��اأن��ك معي 
يف ك���ل خ��ط��وات��ي ح��ت��ى ي��اأت��ي 
اليوم الذي اأرد لك �سيئا مما 

اأعطيتني اإياه.
ل������ن اأ�����س����ت����ط����ي����ع ول���ك���ن 
����س���اأظ���ل اأ����س���ع���ى لإر����س���ائ���ك 
اأول  ب���ك���ل ج�����وارح�����ي  ف����اأن����ت 
اهتماماتي ما حييت،  ف�سكرا 

لك يا اأم�����ي.

علموهم
كيف يحبون وطنهم

مزا محمد احمد آل فاهده 
طالبة بقسم رياض االطفال

الإن�سان   يتعلمه  م��ا  اأج��م��ل  م��ن  اإن 
ح��ب وط��ن��ه، وه��و م��ن اأه���م الأم����ور التي 
الآب���اء وامل��رب��ون؛ لأن  اأن يهتم بها  يجب 
ال��ولء  والكبار  ال�سغار  ل��دى  يولد  ذل��ك 
والنتماء لوطنهم، ولعل احتفاء ال�سغار 
ب��ال��وط��ن وح��ب��ه��م ل���ه غ���ري���زة ل ب���د من 
�سهرة  ف��م��ق��ول��ة  وت�����س��ج��ي��ع��ه��ا،  تنميتها 
ت��ق��ول: »ال��وط��ن��ي��ة ك��احل��ب« ت��رع��رع يف 

اأن  ق��رارة القلب، واأع��م��اق ال��روح. جميل 
نفو�ص  والن��ت��م��اء يف  احل��ب  ه��ذا  نغر�ص 

�سغارنا،  فالوطن اأنا واأنت.
اإل  يعرفها  ل  كبرة  نعمة  ال��وط��ن 
من  الوطن  فحب  اأوط��ان��ه��م،  فقدوا  من 

اأعظم اأنواع احلب.
ف��رح��ت��ه��م  ت����ك����ون  اأن  ع���ل���م���وه���م   
ب��وط��ن��ه��م م����ن اأح����ل����ى ال���ل���ح���ظ���ات ال��ت��ي 

نظرة  لها  وينظرون  يعي�سوها  اأن  ميكن 
تفاوؤل وحب. غنوا مع الأطفال للوطن، 
ع��ل��م��وه��م ك��ي��ف ا���س��ت��ط��اع اأج�����دادن�����ا اأن 
ببناء  التاريخ  ت�سجل يف  يحققوا معجزة 
وط���ن ع��ظ��ي��م. ع��ل��م��وه��م اأن ي��ف��رح��وا يف 
له  ويخل�سوا  يحبوه  اأن  لأج���ل  وطنهم 
له بال حدود ي�سحون  انتماوؤهم  ويكون 

من اأجله ليكون �سيد الأوطان.  
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كافة اآلراء الواردة في الصحيفة تعبر عن وجهة نظر أصحابها
وال تعكس بالضرورة رأي صحيفة آفاق أو رأي جامعة الملك خالد

كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

الرأي الجامعي

اإج��م��ايل ع�سالت  هناك ح��وايل ١% م��ن 
ال����ق����ل����ب، ل���ي�������ص م���ه���ت���م���ا ب���الن���ق���ب���ا����ص 
ومهم،  حيوي  دور  له  ولكن  والنب�ساط، 
التي  الع�سبية،  الإ���س��ارة  ن�سوء  وه��و  األ 
وانب�ساط  انقبا�ص  عن  م�سوؤولة  بدورها 

الع�سلة القلبية.
ف����اأه����م حم������دد جل����ري����ان ال�������دم يف 
ال��دم، هو  بعد �سغط  الدموية،  الأوع��ي��ة 
كان  فكلما  الدموي،  الوعاء  قطر  ن�سف 
تاأثر جريان الدم  الوعاء الدموي �سيقا 
يبديها  ال��ت��ي  امل��ق��اوم��ة  اإن  اأي  ع��ك�����س��ي��ا، 
الوعاء الدموي جلريان الدم تزيد كلما 

نق�ص ن�سف القطر.
اأوع��ي��ة  م��ن  ال����دم  ي�ستمر ج��ري��ان   
دم���وي���ة اإل����ى اأخ������رى، اأق�����س��ر يف ال��ط��ول 
ال�سعرات  اإل���ى  ي�سل  اأن  اإل���ى  واأ���س��ي��ق، 

الدموية.
ت�����س��ك��ل ه���ذه ال�����س��ع��رات ال��دم��وي��ة 
ال��ر���س��ي��ف ال����ذي ي��ت��م م���ن خ��الل��ه نقل 
اإل��ى اخلاليا وكذلك  ال��دم  الب�سائع من 

يتم نقل الب�سائع يف الجتاه املعاك�ص. 
الن���ت�������س���ار  ع���ل���ى  ي�������س���اع���د  م�����ا  اإن 
ال�����س��ري��ع ع��ر ال�����س��ع��رات ال��دم��وي��ة هو 
ال��رج��ل  ي��وج��د بج�سم  اإذ  ع��دده��ا،  ك���رثة 
ال��را���س��د، م��ا ط��ول��ه ح���وايل ٢٥٠٠٠ ميل 
طولها،  وق�سر  الدموية،  ال�سعرات  من 
م���م،   ١ ال�����واح�����دة  ط�����ول  ي���ت���ج���اوز  ل  اإذ 
وكذلك �سيق قطرها الذي يقدر بخم�ص 

م��ي��ك��روم��ي��رات، وه����ذا ي��ج��ع��ل امل�����س��اف��ة 
ال�سعرة  م��ن  امل���واد،  عرها  تنتقل  التي 
الدموية اإلى جدارها، ق�سرة جدا جدا. 
الدموية  ال�����س��ع��رات  ع��دد  ول��ك��رثة 
الوهلة  م��ن  جلية  لي�ست  اأخ����رى  ف��ائ��دة 
قنوات  ال�سائل من  انتقل  فكلما  الأول��ى، 
اأق��ل ع��ددا اإل��ى قنوات اأك��رث ع��ددا، ت�سبب 
امل�سافة  اأي  ال�����س��ائ��ل،  �سرعة  اأن  يف  ذل��ك 
اأبطاأ  ت�سبح  الدقيقة،  يف  يقطعها  التي 

واأبطاأ.

اأبطاأ ما يكون جريان الدم؛ يف  واإن 
ب��دوره يعطي  الدموية، وهذا  ال�سعرات 
املواد الوقت الكايف لالنت�سار عر جدران 
ه����ذه ال�����س��ع��رات ال���دم���وي���ة اإل����ى خ��الي��ا 

اجل�سم العديدة. 
ع��ام��ل��ني  ه����ن����اك  اإن  ق����ب����ال،  ق���ل���ن���ا 
يحددان م�ستوى جريان الدم يف الأوعية 
ال��دم��وي��ة، وه��م��ا: ال�����س��غ��ط ال�����س��ري��اين، 

ون�سف قطر الوعاء الدموي.
ي��ح��دد م�ستوى  ف����اإن م���ا  وك���ذل���ك، 
عامالن  ال�����س��ري��اين؛  ال�سغط  متو�سط 
هما: كمية الدم التي تخرج من القلب يف 
الدقيقة، واملقاومة التي تبديها الأوعية 

الطرفية جلريان الدم.
م��ن��ط��ق��ي��ا، ه�����ذا امل����ق����ال ل ي��ن��ت��ه��ي 
ه���ن���ا، ول�����ذا ����س���اأت���رك ل���الإخ���وة ال���زم���الء 
اجل��ه��از  ه���ذا  اأم���را����ص  يف  املتخ�س�سني 
التحدث عر هذه ال�سحيفة، �سحيفتنا 
اأمرا�ص مثل: �سغط  ذائعة ال�سيت، عن 
ال�����دم ال�������س���ري���اين، واح���ت�������س���اء ال��ع�����س��ل��ة 
مو�سحني  ال�سدرية،  والذبحة  القلبية، 
اجلهاٍز  ه��ذا  على  الإن�سان  جناية  كيفية 
ل��ن��ا احل��ل��ول لنتفادى  امل��ه��م، وم��ق��دم��ني 
ال��ع��ب��ث ب����ه، مل���ا ل���ه م���ن اأه���م���ي���ة ق�����س��وى 
يف ع��م��ل��ي��ة الت��������زان، ال���ت���ي ه���ي اإح����دى 
الكائن  ه���ذا  يف  اخل��ال��ق  عظمة  جت��ل��ي��ات 
تب�سرون«  اأف��ال  اأنف�سكم  »ويف  الب�سري. 

)الذاريات:٢١(

عملية االتزان والجهاز القلبي الوعائي )2(
د. محمد دالك
كلية الطب, علم وظائف األعضاء

الزراعة العضوية )1(
د. سامي محمد عبد اهلل

يواجه العامل العربي عوائق كثرة يف اإنتاج غذائه ومنها: قلة الأرا�سي الزراعية، 
يف  ال�ستثمارات  وانخفا�ص  الربة،  خ�سوبة  و�سعف  املياه،  يف  ح��ادة  ونواق�ص 
تقنيات الري املوفرة للمياه، وت�سعر غر مالئم لل�سلع الزراعية، و�سعف نظم 

الت�سويق.
وهذه الفجوة الغذائية القائمة يف معظم البلدان العربية  توجب تو�سعا 

عموديا يف الإنتاج الزراعي لتلبية الطلب املتزايد على الغذاء.
والزراعة الع�سوية بب�ساطة هي اأ�سلوب الإنتاج الزراعي الذي ي�سمح باإنتاج 
منتجات زراعية ذات جودة عالية ومن دون تلوث، ويف نف�ص الوقت حتافظ علي 
املوارد الطبيعية والبيئية وحترم �سحة الإن�سان واحليوان وتعزز جوده النبات.

»الحتاد  ويحدده  والقواعد  القوانني  العديد من  الأ�سلوب حتكمه  وهذا 
العاملي حلركة الزراعة الع�سوية«:

International Federation of Organic Agriculture Movement )IFOAM(
ويطبق يف كل دول العامل املطبقة لهذا النظام اأو تريد تطبيقه. والزراعة 
تعتران  اللتني  الربة  وخ�سوبة  �سحة  علي  بالركيز  اأ�سا�سا  تهتم  احليوية 
يقوم  اأن��ه  اإيل  بالإ�سافة  ال��زراع��ي��ة،  الأن�سطة  ك��ل  ت��دور حوله  ال��ذي  الأ���س��ا���ص 
بالتحكم يف كيفية خدمة املح�سول وت�سميده ومكافحة اآفاته، وذلك من خالل 
ث��الث ق��واع��د ك��ري ه��ي: ق��واع��د الإن��ت��اج النباتي وق��واع��د الإن��ت��اج احليواين 

وقواعد جتهيز ور�سم املنتجات.
اأن  التي يجب  للحماية  الوقائية  املمار�سات  تطبيق  على  القواعد  وتن�ص 

تقوم املزرعة باتباعها بالن�سبة لالإنتاج النباتي واحليواين.
واملنتجات  املركبة  الكيمائية  املنتجات  ا�ستخدام  يحظر  ذلك  على  ع��الوة 
الإنتاج  مراحل  جميع  اأث��ن��اء  وذل��ك  وراث��ي��ا،  معدلة  كائنات  علي   حتتوي  التي 
والتجهيز. كما يجب اتباع الإجراءات الوقائية خالل مرحله ت�سنيع املنتجات 

لتجنب اأي من مظاهر التلوث البيئي غر املبا�سر.
والتي  الع�سوي  الإن��ت��اج  اأ�سلوب  تتبع  التي  وامل���زارع  لل�سركات  وبالن�سبة 
ترغب يف بيع منتجاتها بالأ�سواق وا�ستخدام العالمات واملل�سقات اخلا�سة بهذا 
الأ�سلوب، فاإنه يجب على منتجاتها اأن تكون م�سجلة لدى جهاز تفتي�ص معتمد 

وم�ستقل يعمل وفقا للقواعد العاملية.
اإذا فالزراعة الع�سوية تعتر طريقة فعالة ل�سمان ال�سالمة الغذائية، و 

يف نف�ص الوقت، حلماية البيئة. 
ومتثل املنتجات، التي مت احل�سول عليها وفقا لأ�سلوب الزراعة احليوية، 
فر�سة جتارية للمزارع ول�سركات الت�سنيع، ذلك لكون هذه املنتجات مطلوبة 
دائما من امل�ستهلكني ومن الأ�سواق. والزراعة الع�سوية ل ت�ستخدم يف اإنتاجها 
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ت�ستخدم  ول  التخليقية  املبيدات  ت�ستخدم  ول  ال�سناعية  الكيماوية  الأ�سمدة 
الهرمونات والبذور املحورة وراثيا.

 وتفعل الزراعة الع�سوية القوانني الطبيعية لزيادة املحا�سيل الزراعية 
ومقاومة الأمرا�ص، بهدف املحافظة على �سحة الإن�سان وجعل نوعية الزراعة 

والبيئة اأقرب اإلى الكمال من جميع اجلوانب.
ولي�ص املق�سود بالزراعة الع�سوية املزروعات فقط من خ�سر وفواكه واإمنا 
ي�سمل ذلك نظم تربية املا�سية والطيور الداجنة والأ�سماك. والإنتاج الع�سوي 
لإنتاج  البيئية  العوامل  مع  يتناغم  م��درو���ص  اإداري  برنامج  وج��ود  يوؤكد  لهم 

�سحي �سليم.



أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

نافذة

والت�سال  الإع��الم  وطالبات  ط��الب 
الذي  الق�سر  الدرا�سي  عمرهم  يف 
ل ي��ت��ج��اوز ال���ع���ام���ني، وب��ع�����س��ه��م يف 
جميعا  يخ�سعون  الأول،  امل�����س��ت��وى 
اب��ت��داء م��ن الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي، وحتى 
ق���ب���ل ذل������ك، ل���������دورات م��ت��خ�����س�����س��ة 
ل��ت��ه��ي��ئ��ة م�������س���ارك���ت���ه���م ال���ف���اع���ل���ة يف 
»املوؤمتر الدويل لالإعالم والإ�ساعة« 
ق�سمهم  ب��اأن  وه��م جميعا مفتخرون 

ينظم مثل هذا املوؤمتر الدويل.
وق������ام ال��ق�����س��م ب���و����س���ع خ��ط��ط 
ت��ن��ف��ي��ذي��ة حل�������س���ور ج��م��ي��ع ط���الب 
املوؤمتر،  لفعاليات  الق�سم  وطالبات 
اإ����س���اف���ة اإل�����ى اإ�����س����راك ع�����س��رات من 

الطالب والطالبات يف جلان املوؤمتر، وخا�سة خالل فرة املوؤمتر. و�ست�ستمر هذه 
الدورات مبا فيها اإعداد مواد حتريرية لالأعداد اخلا�سة من �سحيفة »اآفاق« التي 
�ست�سدر طيلة اأيام املوؤمتر، اإلى جانب جلان تنظيم وجلان عالقات عامة وجلان 

ت�سجيل وغرها من اللجان.
اأن  ال��ن��ادر  من  اإن  حيث  احلقيقي،  امل��ي��دان  يف  وطالباتنا  طالبنا  و�سيكون   
يتيح اأي ق�سم من اأق�سام الإعالم يف جامعات اأخرى فر�سة كاملة جلميع طالبه 
للم�ساركة واحل�سور الكامل يف فعاليات اأي موؤمتر، ولكن ق�سم الإعالم والت�سال 
ا�ستثمار هذه الفر�سة ملزيد من الفائدة  الأكادميية للطالب  كان حري�سا على 

و�سقل مواهبهم التنظيمية.

 طالبنا في الميدان
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

٢٣١٢

غائم 
مشمسمشمسجزئيا

٢٤١٠٢٢١١٢١١٢٢١١١

مشمس غائم 
جزئيا

املوؤمتر الدويل لالإعالم والإ�ساعة: املخاطر املجتمعية و�سبل املواجهة.

اآخر موعد لالإعتذار عن الدرا�سة للف�سل الدرا�سي الأول.

اآخر موعد لالإعتذار عن مقرر درا�سي.

بدء الختبارات ملواد الإعداد العام والعملي والنت�ساب.

نهاية الختبارات ملواد الإعداد العام العملي والنت�ساب.

بدء الختبارات النهائية.

نهاية الختبارات النهائية.

بدء اإجازة منت�سف العام بنهاية دوام هذا اليوم.

من ٣ اإلى ٥ �سفر ١٤٣6 

الثالثاء ١١ �سفر ١٤٣6

الثالثاء ٢٥ �سفر ١٤٣6

الأحد 6 ربيع الأول ١٤٣6

اخلمي�ص، ١٠ربيع الأول ١٤٣6 

الأحد، ١٣ ربيع الأول ١٤٣6

الثالثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٣6

اخلمي�ص، ٢٤ربيع الأول ١٤٣6

التاريخالفعالية والجهة المنظمة

بدون زعل
لون  ل  امل��اء  اأن  عليه  املتعارف  من   •
ال�شفات  ه��ذه  ولكن  رائ��ح��ة،  ول  ل��ه 
جتمعت يف املياه امل�شتخدمة  للو�شوء 
املركزية   باملدرجات  املياه  دورات  يف 
بي�شاء  ف��ت��خ��رج  اهلل(  )اأك���رم���ك���م 

برائحة غريبة!

عند  الإدارات  ب��ع�����س  ت���ق���وم   •
من  لي�شت  باأعمال  فعالياتها  تنظيم 
بيدها  اجلهة  هذه  وكاأن  �شالحياتها، 
العمل  ي�شند  ول  عمل،  ك��ل  مفاتيح 
الإرباك  بع�س  ي�شبب  ما  وهو  لأهله، 
اح���رتام  نتمنى  ال��ف��ع��ال��ي��ة.  اأث���ن���اء 

التخ�ش�س!

معر�س  فيه  اأق��ي��م  ال���ذي  امل��وع��د   •
الكتاب ال�13 مل يكن منا�شبا من وجهة 
الذين  واملتابعني،  ال��زوار  بع�س  نظر 
مع  متوافقا  تنظيمه  فكرة  طرحوا 

مهرجان اجلامعة ال�شيفي!

هيئة  اأع�������ش���اء  ب��ع�����س  ي�����ش��ت��ك��ي   •
»اآفاق«  ا�شت�شافتهم  الذين  التدري�س 
باحلفظ  يهتمون  ال��ط��الب  اأن   م��ن 

ول��غ��ت��ه��م الإجن���ل���ي���زي���ة ���ش��ع��ي��ف��ة، 
وبخا�شة طالب التخ�ش�شات العلمية، 
األ يبدو اأن الأ�شاتذة يربوؤون اأنف�شهم 

من امل�شكلة؟

يوم  اجل��ام��ع��ة  يف  فعالية  اإق��ام��ة   •
لدى  ا�شتغراب  م�شدر  كانت  اجلمعة 
الفعالية  ه��ذه  اأن  خا�شة  البع�س، 
ت��ه��م ���ش��ري��ح��ة ك��ب��رية م���ن ال��ط��الب 

والطالبات!

التي  املجتمع  خدمة  دورات عمادة   •
مت العالن عنها موؤخرا مل يذكر فيها 
املبلغ  بذكر  واكتفوا  انعقادها  تاريخ  

وا�شم الدورة.

• نوؤكد جلميع القراء اأن زاوية »بدون 
زعل« هي للجميع ومكان للنقد الهادف 
بواقعية  ت��ري��ده  م��ا  اك��ت��ب  ال��ب��ن��اء. 
و�شدق وبعيدا عن التجريح والأهداف 
يتقبل  من  �شتجد  فحتما  ال�شخ�شية، 
اأر�شلوا  رح��ب.  ب�شدر  املالحظة  تلك 
الإلكرتوين:  الربيد  عرب  م�شاركاتكم 
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