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برعاية الداود.. الجامعة تكرم الفائزين بجوائز التميز
حفل التكريم غدا في المدرجات المركزية

ي��رع��ى م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
ال��داود  ب��ن حمد  الرحمن  عبد  ال��دك��ت��ور 
الث����ن����ن امل���ق���ب���ل، يف م���ب���ن���ى امل����درج����ات 
املركزية، حفل جوائز التميز الذي ي�سهد 
وط��اب  من�سوبي  م��ن  املتميزين  ت��ك��رمي 

وطالبات اجلامعة.
وح���������س����ب اجل������وائ������ز ال����ت����ي ���س��ي��ت��م 
القائمن  ر�سا  ع��دم  تبن  فقد  توزيعها، 
على اجلائزة على اأداء املوؤ�س�سات يف خدمة 
امل��ج��ت��م��ع، ح��ي��ث ح��ج��ب��ت ج���وائ���ز بع�ض 
املراكز املهمة يف عدد من الفروع. و�ستوزع 
اجلوائز على املميزين على النحو التايل:

التميز في التدريس
الجامعي )رجال(

الأول: الأ�ستاذ الدكتور ه�سام حممد 
عبدالفتاح من كلية العلوم الطبية 

التطبيقية بخمي�ض م�سيط.
الثاين: الأ�ستاذ الدكتور حممد ها�سم 

حممد من كلية العلوم )بنن( باأبها.
الثالث: حجبت اجلائزة.

التميز في التدريس
الجامعي )نساء(

الأول: الدكتورة ميمي ال�سيد اأحمد
من كلية العلوم والآداب ب�سراة عبيدة.

الثاين: الدكتورة عبري حممد زكريا
من كلية العلوم الطبية التطبيقية 

للبنات ببي�سة.
الثالث: الدكتورة اأ�سماء فتحي عبد 

العزيز من كلية الآداب والرتبية للبنات 
باأبها.  
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حول الجامعة

الطبيعة النباتية بعسير.. 
بين سندان المحافظة 

ومطرقة التطور
32

مساعد مدير إذاعة 
الرياض: اإلذاعات الخاصة 

سطحية وخادشة
36

إعالم آفاق مصورة

المدينة الجامعية 
بالفرعاء تحت معاول

اإلنشاء والتعمير
20

حوارات شبابية

طالب: »بالك بورد«
نظام عصري صعبه

غياب اإلرشادات
16

الدكتور  ببي�سة  ال��ط��اب  ع��م��ادة  وكيل  افتتح 
الدورة  موؤخرا،  الكريعاين،  ك�سيم  بن  حممد 
الريا�سية يف كرة القدم والكرة الطائرة، التي 
والآداب،  العلوم  الرتبية،  كليات  فيها  ت�سارك 
بي�سة،  يف  املجتمع  التطبيقية،  الطبية  العلوم 
والآداب  ال��ع��ل��وم  ب��ب��ل��ق��رن،  والآداب  ال��ع��ل��وم 

واملجتمع بالنما�ض.
 وت�������س���ارك ك���ل ك��ل��ي��ة ب��ف��ري��ق��ن يف ك��رة 
على  املباريات  وب��داأت  الطائرة.  والكرة  القدم 
جم��م��وع��ت��ن ل��ي��ت��اأه��ل ف��ري��ق��ان يف ك��ل بطولة 
الريا�سية  ال��دورة  وتختتم  الثاين.  للم�ستوى 
م�ساء الأربعاء املقبل حتت رعاية امل�سرف العام 
ع��ل��ى ف���رع يف بي�سة ال��دك��ت��ور م��ه��دي ب��ن علي 

القرين.
يحيى عبدالعظيم

وكالة  نظمت  ال��ن�����ش��اط،  ل���دور  تفعيال 
باجلامعة )فرع  الطاب  �سوؤون  عمادة 
اإل����ى املنطقة  ت��ه��ام��ة(، رح��ل��ة ط��اب��ي��ة 
حيث  املا�سي،  قبل  اخلمي�ض  ال�سرقية، 
زار ال��ط��اب ���س��رك��ة ك��ي��ان ال�����س��ع��ودي��ة 
ل���ل���ب���رتوك���ي���م���اوي���ات وم����رك����ز الأم�����ري 
�سلطان للعلوم والتقنية التابع جلامعة 
امل��ل��ك ف��ه��د ل��ل��ب��رتول وامل���ع���ادن وبع�ض 
الثقافية  امل����دين  امل��ج��ت��م��ع  م��وؤ���س�����س��ات 

واملجتمعية.
الوفد مكونا من 11 طالبا،  وكان 
ل�سوؤون  ال��ع��م��ادة  وك��ي��ل  اإل��ي��ه��م  م�سافا 
اآل ف��ت��ح��ي،  ال���ط���اب ال���دك���ت���ور ح��م��زة 
والآداب  العلوم  بكليتي  الن�شاط  ورائ��د 

واملجتمع الأ�ستاذ راجي فقيه. 

طالب فرع الجامعة بتهامة يزورون الشرقية

ّ

الموظف المتميز )رجال(
الأول: �سعد حممد اآل قا�سم من اإدارة 
املتعاقدين بعمادة �سوؤون اأع�ساء هيئة 

التدري�ض واملوظفن.
الثاين: عبدالعظيم ح�سن اآل اإ�سماعيل 

ممن �سحيفة »اآفاق«.
الثالث: تركي عبداهلل اآل ظفران

من كلية اللغات والرتجمة. 
   

الموظف المتميز )نساء(
الأول: تهاين �سيف الدو�سري

من كلية الآداب والإدارة ببي�سة.
الثاين: مني علي اآل خزمي

من عمادة �سوؤون اأع�ساء هيئة
التدري�ض واملوظفن.

الثالث: �سريفة حممد اإبراهيم
من كلية العلوم والآداب للبنات مبحايل 

ع�سري.
  

الطالب المتميز )رجال(
الأول: مهند عبداهلل اأبو عبثان

من كلية الطب.
الثاين: حممود علي القواتي

من كلية العلوم.
الثالث: فواز حممد القحطاين

من كلية الهند�سة. 

الطالب المتميز )نساء(
الأول: اإميان غرم اآل عيا�ض

من كلية الطب.
الثاين: �سمر �سفر املجادعة

من كلية العلوم.
الثالث: جمانة حممد الببيلي

من كلية الرتبية باأبها. 

خدمة المجتمع
)أفراد - رجال(

الأول: الدكتور عبداهلل اآل كا�سي
من كلية الرتبية.

الثاين: الدكتور بدر را�سد الغامدي
من كلية الطب.

الثالث: حجبت اجلائزة.

خدمة المجتمع
)أفراد - نساء( 

الأول: حجبت اجلائزة.
الثاين: حجبت اجلائزة.

الثالث: الدكتور �سنيفاء حممد القرين
من املركز اجلامعي لدرا�سة الطالبات. 

  
التميز في خدمة المجتمع 

)مؤسسات - رجال(
الأول: حجبت اجلائزة.

الثاين: حجبت اجلائزة.
الثالث: حجبت اجلائزة.

التميز في خدمة المجتمع 
)مؤسسات - نساء(

الأول: كلية املجتمع للبنات باأبها.
الثاين: كلية الآداب والإدارة ببي�سة.

الثالث: كلية العلوم والآداب ببلقرن.

علي آل سعيد



أخبار الوطن

استقبل وزير الخدمة المدنية بمكتبه
أمير عسير يفتتح مبنى معهد اإلدارة العامة

يحيى التيهاني

���س��اح��ب  ع�����س��ري  م��ن��ط��ق��ة  اأم�����ري   افتتح 
ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن خالد بن 
العامة  الإدارة  معهد  ف��رع  ال��ع��زي��ز،  عبد 

باملنطقة.
���س��م��وه يف مقر  ا���س��ت��ق��ب��ال  وك����ان يف 
احلفل معايل وزير اخلدمة املدنية رئي�ض 
جمل�ض اإدارة املعهد الدكتور عبدالرحمن 
وزير  نائب  ومعايل  ال��راك،  بن عبداهلل 
اخل���دم���ة امل���دن���ي���ة ال���دك���ت���ور ���س��ال��ح بن 
عبدالرحمن ال�سهيب، واملدير العام ملعهد 
الإدارة العامة الدكتور اأحمد بن عبداهلل 
مبنطقة  امل��ع��ه��د  ف���رع  وم��دي��ر  ال�سعيبي، 
ع�سري الأ�ستاذ �سالح الغامدي، وعدد من 
م�سوؤويل ومن�سوبي وزارة اخلدمة املدنية 

ومعهد الإدارة.
ويف ب��داي��ة احل��ف��ل ت��ل��ي��ت اآي����ات من 
ال��ذك��ر احل��ك��ي��م، وت���ا ذل���ك كلمة مدير 
ال��ف��رع الأ���س��ت��اذ ���س��ال��ح ال��غ��ام��دي ال��ذي 
على  و���س��ك��ره  املنطقة  اأم���ري  ب�سمو  رح��ب 
رعايته الكرمية حلفل افتتاح فرع املعهد 
املعهد   « اأن  الغامدي  واأو���س��ح  باملنطقة. 
اأكرث من 33 برناجما تدريبيا من  يقدم 
امل�ستفيدين  وع���دد  جمموعة،   41 خ��ال 
من هذه الرامج يفوق 1100 متدرب من 
باملنطقة،  احلكومية  الأج��ه��زة  موظفي 
كما اأن هناك عددا من الرامج الإعدادية 
حل��م��ل��ة ���س��ه��ادة ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة لدعم 

حركة �سوق العمل احلكومي واخلا�ض«.
ال�سراكة  اأول���ى  »املعهد  اأن  واأ���س��اف 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة اه��ت��م��ام��ا ب��ال��غ��ا واأن�������س���اأ لها 
التنظيمي  هيكله  �سمن  م�ستقلة  اإدارة 

اجلديد«. 
 ويف نهاية الكلمة كرر �سكره ل�سمو 
اأم�����ري امل��ن��ط��ق��ة ومل���ع���ايل وزي�����ر اخل��دم��ة 
املدنية وللجهات احلكومية التي اأ�سهمت 

يف �سرعة اإجناز املعهد بال�سكل املطلوب.
بعد ذل��ك األ��ق��ى امل��دي��ر ال��ع��ام ملعهد 

الإدارة العامة الدكتور اأحمد بن عبداهلل 
اأم��ري  ب�سمو  فيها  رح��ب  كلمة  ال�سعيبي 
واأو�سح  املعهد،  افتتاح  لرعايته  املنطقة 
ال�����دور ال���ب���ارز ال����ذي ق��دم��ه ���س��م��و اأم���ري 
الت�سهيات  ت��ق��دمي  ح��ي��ث  م��ن  امل��ن��ط��ق��ة 
ل�����س��رع��ة اإجن����از امل��ع��ه��د ب��ع�����س��ري، وت��وف��ري 
املعهد  من  للم�ستفيدين  والوقت  اجلهد 
م���ن اأب����ن����اء امل��ن��ط��ق��ة، و���س��ك��ر ال�����س��ع��ي��ب��ي 
م����ع����ايل وزي�������ر اخل�����دم�����ة امل����دن����ي����ة ع��ل��ى 
تلبية  املعهد  افتتاح  يف  لاإ�سراع  حر�سه 
لحتياجات منطقة ع�سري وبقية مناطق 

اجلنوب ولدعم املوارد الب�سرية فيها .
اللحمة  ع��ل��ى  كلمته  خ���ال  و���س��دد 
�سدد  كما  ال�����س��ال،  الفكر  لنبذ  الوطنية 
�سفا  ال��ق��ي��ادة  خلف  ال�سعب  وق���وف  على 

واحدا لدحر الفنت وال�سالت.

بعد ذلك مت م�ساهدة عر�ض مرئي 
اأو���س��ح م��راح��ل اإن�����س��اء ال��ف��رع. ويف نهاية 
ع�سري  منطقة  اأم��ري  �سمو  ت�سلم  احلفل 
درعا تذكاريا بهذه املنا�سبة، ثم جتول يف 
والتجهيزات  القاعات  على  واطلع  املبنى 
للمعهد  التابعة  امل��راف��ق  �ساهد  كما  بها 
اآيل  حا�سب  ومعامل  اإداري����ة  مكاتب  م��ن 

وقاعات للتدريب  وغريها.
وك�����ان ���س��م��و اأم�����ري م��ن��ط��ق��ة ع�سري 
ا���س��ت��ق��ب��ل مبكتبه م��ع��ايل وزي����ر اخل��دم��ة 
املدنية رئي�ض جمل�ض اإدارة املعهد الدكتور 
عبدالرحمن بن عبداهلل الراك، ومعايل 
ن���ائ���ب وزي�����ر اخل���دم���ة امل��دن��ي��ة ال��دك��ت��ور 
واملدير  ال�سهيب،  �سالح بن عبدالرحمن 
اأحمد بن عبداهلل  الدكتور  العام للمعهد 
مبنطقة  امل��ع��ه��د  ف���رع  وم��دي��ر  ال�سعيبي، 

وكلهم  ال��غ��ام��دي،  �سالح  الأ���س��ت��اذ  ع�سري 
���س��م��وه مبنا�سبة  ع��ل��ى  ل��ل�����س��ام  ق���دم���وا 

زيارتهم للمنطقة. 
معايل  اللقاء  خ��ال  �سموه  و�سكر 
وزي����ر اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة، وم��ع��ايل نائب 
وزي����ر اخل���دم���ة امل��دن��ي��ة، وامل���دي���ر ال��ع��ام 
اإجناز  �سرعة  على  العامة،  الإدارة  ملعهد 
بالغ يف  اأث��ر  م��ن  ل��ه  مل��ا  باملنطقة،  املعهد 
ت��ط��وي��ر م��وظ��ف��ي ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي، 
منطقة  موظفي  على  الت�سهيل  وكذلك 
املناطق اجلنوبية وتوفري  ع�سري وباقي 
على  للح�سول  وال��ت��ن��ق��ل  ال�����س��ف��ر  ع��ن��اء 
دورات تدريبية، كما حثهم على تقدمي 
امل���زي���د م���ن ال�������دورات وال����رام����ج ال��ت��ي 
اأداء  البالغ يف تطوير  �سيكون لها الأث��ر 

موظفي الدولة.

لقطات

رئيس السياحة يوافق
على استكمال التنقيب

األثري بجرش 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  والآث���ار  لل�سياحة  العامة  الهيئة  رئي�ض  واف��ق 
الأث��ري يف موقع  التنقيب  ا�ستكمال  الأم��ري �سلطان بن �سلمان على 
ُجر�ض الأثري مبنطقة ع�سري يف �سهر �سفر املقبل، بعد تنفيذ الهيئة 

ل�ستة موا�سم من التنقيب باملوقع.
واأك����د م��دي��ر م��ك��ت��ب الآث�����ار ب��امل��ن��ط��ق��ة �سعيد ب��ن ع��ل��ي ال��ق��رين 
ملا  ا�ستكمال  ي��اأت��ي  ال�سابع  للمو�سم  امل��وق��ع  يف  التنقيب  م�سروع  اأن 
بالهيئة  للمتاحف  ال��ع��ام  امل��دي��ر  برئا�سة  ال�سعودي  الفريق  ب��ه  ق��ام 
الدكتور  عو�ض الزهراين من تنقيب باملوقع وتاأهيل حل�سن جر�ض 
وامل�سجد، لفتا اإلى متيز الأعمال التي قام بها الفريق، التي اأظهرت 
اأهمية هذا املوقع من خال العنا�سر الأثرية واملعثورات التي وجدت 

باملوقع.
للمتاحف  ال��ع��ام  امل��دي��ر  التنقيب  ف��ري��ق  رئي�ض  ب��ن  جهته،  م��ن 
املوقع  اأن  اإل��ى  ت�سري  الدلئل  اأن  ال��زه��راين  عو�ض  الدكتور  بالهيئة 
امل��ي��اد، وازده���ر ال�ستيطان فيه  ا�ستوطن خ��ال ف��رتة م��ا قبل  ق��د 
خال القرن الثالث قبل املياد وحتى القرن الأول امليادي، وا�ستمر 

ال�ستيطان خال الفرتات الاحقة يف و�سط املوقع.
�سمال  يف  العبا�سية  ال��ف��رتة  خ��ال  ال�ستيطان  دلئ��ل  وظ��ه��رت 

وو�سط املوقع.
واأ�ساف« يف جنوب املوقع، ت�سري الدلئل اإلى ال�ستيطان خال 
اأن هذا امل�سروع ياأتي  الفرتة الإ�سامية الو�سيطة واملتاأخرة«، مبينا 
للتنقيب،  ال�سابقة  املوا�سم  خال  الهيئة  فيه  ب��داأت  قد  ملا  ا�ستكماًل 
وتاأهيل ح�سن ُجر�ض، ورفع اأعمدة امل�سجد، اإ�سافة اإلى التعرف على 
الت�سل�سل احل�ساري للموقع واإبرازه وتهيئته ليكون �سمن املنظومة 

ال�سياحية باملنطقة.
يف ال�سياق ذاته، اأو�سح املدير العام لفرع هيئة ال�سياحة والآثار 
باملنطقة املهند�ض حممد العمرة اأن موقع ُجر�ض من املواقع الأثرية 
املهمة باملنطقة، وتتطلع الهيئة لإبرازه ليكون موقعا قابا للزيارة، 
م�ست�سهدا مبا اأظهرته الأعمال التي قام بها فريق الهيئة  من البعد 
العربية، وما تتمتع به من مقومات، �سواء من  احل�ساري للجزيرة 
خال  من  اأم  الفريق   عنها  ك�سف  التي  وامل��ع��ث��ورات  التنقيب  خ��ال 

تاأهيل احل�سن وامل�سجد.
العمراين  امل�سروع متزامناً مع ملتقى الرتاث  ياأتي هذا  وقال« 
اأهمية منطقة ع�سري للم�سي قدماً  الرابع باملنطقة، مما يدل على 

لأن تكون وجهة �سياحية رئي�سة على مدار العام«.
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املجتمعية و�سبل  امل��خ��اط��ر  والإ���س��اع��ة:  ل��اإع��ام  ال����دويل  »امل���وؤمت���ر  ي��اأت��ي 
الأخ��رية  ال�سنوات  تنظمها اجلامعة يف  التي  امل��وؤمت��رات  اأه��م  املواجهة« من 
يف  وخماطرها  الإ�ساعة  عن  املوؤمتر  يتناوله  ال��ذي  املو�سوع  لطبيعة  نظرا 
تداعياتها  ولاإ�ساعة  والعربي،  ال�سعودي  جمتمعنا  يف  وخا�سة  املجتمع، 
الكبرية على خمتلف املوؤ�س�سات وال�سرائح يف املجتمع، وتاأثريها �سلبي على 

جمريات ال�ساأن العام يف الدولة واملجتمع.
الظاهرة  ه��ذه  ت��در���ض  اأن  ال��واج��ب عليها  م��ن  اأن  اجل��ام��ع��ة  راأت  وق��د 
ا�ستخدام  انت�سار  مع  ل�سيما  والتطبيقية  العلمية  الناحية  من  الت�سالية 
�سبكات التوا�سل الجتماعي وو�سائله ومنو اأعداد م�ستخدمي هذه الو�سائل 
عام  ب�سكل  املجتمعات  يف  الإ�ساعات  ن�سر  يف  كثريا  اأ�سهمت  التي  والتقنيات 

وجمتمعنا ب�سكل خا�ض.
واململكة العربية ال�سعودية كغريها من دول العامل تعاين من انت�سار 
الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  عر  اأو  ال�سخ�سي  الت�سال  عر  الإ���س��اع��ات 
اأو تدقيق يف املعلومات التي تت�سمنها بع�ض حمتويات  دون اأدنى متحي�ض 
الإنرتنت، ومثل هذه الظاهرة حتتاج الى توعية مبخاطرها على املجتمع 
ومن  علمية  بطرق  مواجهتها  �سبل  وحتديد  خا�ض،  ب�سكل  ال�سباب  وعلى 

خال ال�ستفادة من جتارب دولية يف هذا اخل�سو�ض.
ول �سك يف اأن رعاية �ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن خالد بن 
الهتمام  من  الكثري  �سي�سيف  للموؤمتر  ع�سري  منطقة  اأم��ري  العزيز  عبد 
�سموه  رع��اي��ة  وت��اأت��ي  امل��وؤمت��ر،  لفعاليات  النخبوي  واحل�����س��ور  الإع��ام��ي 
امتدادا حلر�سه على دعم جامعة امللك خالد وم�ساندتها يف كافة براجمها 
احل�سور  هذا  �سموه  من  م�ستغربا  ولي�ض  املختلفة،  الأكادميية  وفعالياتها 

والتفاعل مع اجلامعة.
وقد اأنهت اجلامعة، واحلمد هلل، كافة ا�ستعداداتها التنظيمية لإجناح 
هذا املوؤمتر الدويل مبا يحقق اأهدافه العلمية واملجتمعية، وكانت اللجان 
وتنظيم  ترتيب  على  كامل  ع��ام  خ��ال  م�ستمرة  ب�سفة  تعمل  التنظيمية 
ما  وه��ذا  م�ستوى،  اأف�سل  على  يخرجه  ال��ذي  بال�سكل  امل��وؤمت��ر  احتياجات 
واللجان  التنظيمية  اللجنة  ترتيبات  اإليه  ت�سري  وما  اهلل،  بحول  �سيتحقق 

الفرعية من خال عمل وجهد الزماء والزميات يف جلان املوؤمتر.
م��ن خمتلف  امل��وؤمت��ر  لفعاليات  ي��ك��ون احل�����س��ور اجل��ام��ع��ي  اأن  واآم����ل 
كليات اجلامعة مميزا مبا يحقق الفائدة للجميع من اأع�ساء هيئة تدري�ض 
وطاب، ونحن على يقن اأن مو�سوع املوؤمتر �سي�ستقطب اأعدادا كبرية لي�ض 

فقط من من�سوبي اجلامعة ولكن من خارجها كذلك.

رؤية

مؤتمر اإلعالم واإلشاعة

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود
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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

أمير عسير يهنئ الجامعة

وزير الصحة المكلف يشكر مدير الجامعة

تلقى م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة  الأ���س��ت��اذ 
ال��داود  بن حمد  الرحمن  الدكتور عبد 
مباركة �سامية من اأمري منطقة ع�سري  
���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ري في�سل 
ب���ن خ���ال���د ب���ن ع��ب��د ال���ع���زي���ز مب��ن��ا���س��ب��ة 
حمليا  الأول���ى  املرتبة  اجلامعة  حتقيق 
جامعة   700 اأف�����س��ل  �سمن  وت�سنيفها 

عاملية وفقا ملنظمة QS العاملية. 
ب���اأن  اأق����ر  امل��ن��ظ��م��ة  ت�سنيف  وك����ان 
اجل���ام���ع���ة  يف  الأداء  ت���ط���وي���ر  م����ع����دل 
�سدارة  بذلك  لتحتل  مرتبة   35 تقدم 
 )604( والرتتيب  ال�سعودية  اجلامعات 

على م�ستوى العامل.
ويف م����ا ي���ل���ي ن�������ض ت��ه��ن��ئ��ة اأم����ري 
امل���ن���ط���ق���ة: » ن�����ب�����ارك ل���ل���ج���ام���ع���ة ه���ذا 
الت�سنيف اآملن اأن ينعك�ض ذلك اإيجابياً 
واإي��ج��اد  الأداء،  م�����س��ت��وى  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
نوعية متقدمة يف خدمة اجلانب  نقلة 
التي  اجلهود  تلك  نقدر  كما  التعليمي، 
باجلامعة،  وزماوؤكم  معاليكم،  يبذلها 
الأث���ر يف حتقيق اجلامعة  ل��ه  ك��ان  مم��ا 
لأهدافها الأ�سا�سية، اآملن نقل حتياتنا 

للجميع، وملعاليكم حتياتنا«.
ال����داود متحدثا  ت��وج��ه  امل��ق��اب��ل  يف 
با�سم قيادات اجلامعة وكافة من�سوبيها، 
اآيات ال�سكر والتقدير والعرفان  باأ�سمى 
اإلى  �ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل 
ب���ن خ��ال��د ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز »ل��دع��م��ك��م 
الدائم للجامعة، وتوجيهاتكم امل�ستمرة، 
وم�������س���ارك���ات���ك���م ال���غ���ال���ي���ة لأح����داث����ه����ا، 
وف��ع��ال��ي��ات��ه��ا. وجت���دد اجل��ام��ع��ة عهدها 
فخرا  تكون  واأن  تقدمها،  يتوا�سل  ب��اأن 

ملنطقة ع�سري«.

منصور كويع

وجه معايل وزير ال�سحة املكلف املهند�ض 
عادل بن حممد فقيه، �سكره ملعايل مدير 
عبدالرحمن  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة 
ب��ن ح��م��د ال�����داود، ع��ل��ى م��ا ت��ق��دم ب��ه من 
م���ق���رتح���ات ع��ل��م��ي��ة ل���ت���ط���وي���ر ال��ن��ظ��ام 

ال�سحي باململكة.
ال��داود  ج��اء ذل��ك يف برقية تلقائها 
عبدالرحمن  الدكتور  »معايل  فيها  جاء 
ب���ن ح��م��د ال������داود م���دي���ر ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 
ال�����س��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر  ب��ب��ال��غ  خ��ال��د، تلقيت 
م��ق��رتح��ات��ك��م ال��ع��ل��م��ي��ة وال���ت���ي ب���ا �سك 
ال�سحي  النظام  تطوير  يف  ت�سهم  �سوف 

بوافر  ملعاليكم  اأت��ق��دم  اأن  واأود  باململكة، 
ال�����س��ك��ر ع��ل��ى اه��ت��م��ام��ك��م وت��ف��اع��ل��ك��م مع 

خطابي.
كما اأوؤكد ملعاليكم باأنه يتم التحقق 
م����ن ت�����س��م��ن ج��م��ي��ع ه�����ذه امل���ق���رتح���ات 
ال���ب���ن���اءة ���س��م��ن ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال������وزارة 
اأ�سمع  اأن  دائ��م��ا  وي�����س��رين  وم��ب��ادرات��ه��ا. 
منكم اأي مقرتحات اأخرى ترون اأهميتها 

م�ستقبا«.
وكان مدير اجلامعة قد رفع برقية 
ل��وزي��ر ال�����س��ح��ة امل��ك��ل��ف امل��ه��ن��د���ض ع��ادل 
م��ق��رتح��ات  ت�سمنت  ف��ق��ي��ه،  ب���ن حم��م��د 
علمية من �ساأنها تطوير النظام ال�سحي 

باململكة .

مدير الجامعة يشارك في
ورشة عمل »االبتكار في التعليم«

بدع����وة م����ن مع����ايل وزي����ر التعلي����م العايل
د. خ���ال���د ب���ن حم��م��د ال��ع��ن��ق��ري، ���س��ارك 
د. عبدالرحمن  اأ.  اجلامعة  معايل مدير 
ال����داود، يف ور���س��ة عمل مديري  ب��ن حمد 
حتت  عقدت  التي  ال�سعودية،  اجل��ام��ع��ات 
عنوان »البتكار يف التعليم« بتنظيم مركز 
التعليم  ل��وزارة  التابع  الأكادميية  القيادة 
العايل، والذي ي�سرف عليه معايل مدير 
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ف��ه��د ل��ل��ب��رتول وامل���ع���ادن،

د. خالد بن �سالح ال�سلطان.
ون��اق�����س��ت ال���ور����س���ة، ال��ت��ي ا���س��ت��م��رت 
ي���وم���ن، ع�����ددا م���ن امل���و����س���وع���ات م��ن��ه��ا: 
التدري�ض، الب��ت��ك��ار يف  الب��ت��ك��ار يف جم��ال 
اإي��ج��اد ب��رام��ج اأك��ادمي��ي��ة ج��دي��دة، جن��اح اأو 
اآل��ي��ات  ال���س��رتات��ي��ج��ي،  التخطيط  ف�����س��ل 
ت��ن��ف��ي��ذ اخل��ط��ة ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة، اأم��اك��ن 
لتطوير  مبتكرة  ح��ل��ول  امل��ب��ت��ك��رة،  التعلم 

ال���ق���ي���ادات الأك����ادمي����ي����ة، ح���ل���ول م��ب��ت��ك��رة 
وتقنية  التدري�ض  هيئة  اأع�����س��اء  لتطوير 

معلومات مبتكرة للتعليم العايل.
كم���ا ا�ست�ساف���ت الور�س���ة ع���ددا م���ن 
اخل���راء العاملي���ن كعمي���د »كلي���ة هاري���ت 
فلوري���دا  للمتميزي���ن« يف جامع���ة  ويلك���ز 
اأتانتي���ك بالولي���ات املتح���دة الأمريكي���ة 
الدكت���ور جيفري بول���ر، والرئي�ض ال�سابق 
جلامع���ة بن�سلفاني���ا يف الولي���ات املتح���دة 
الأمريكي���ة غراهام �سبانري، ومدير مكتب 
الدكت���ور  والبت���كار  التعلي���م  تكنولوجي���ا 

فيجاي كومار.
يذك���ر اأن ه���ذه الور�س���ة تعق���د ب�س���كل 
�سنوي وهي ال�ساد�سة يف �سل�سلة ور�ض العمل 
الأكادميي���ة  القي���ادة  الت���ي ينظمه���ا مرك���ز 

ملديري اجلامعات ال�سعودية.
منصور كويع
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مدير جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
د. خالد بن �شالح ال�شلطان يلقي كلمته يف افتتاح اأعمال الور�شة
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الجامعة تضع التصور
لملتقى التراث العمراني الرابع

كلية الهندسية تستعد لتدشين
أول مجلس إلكتروني

تراأ�ض وكيل اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور مرعي بن ح�سن القحطاين، الجتماع التنظيمي 
التا�سع من   �سيعقد مبنطقة ع�سري يف  الذي  الرابع  الوطني  العمراين  ال��رتاث  مللتقى 

�سفر املقبل، وتنطلق فعالياته من اجلامعة.
تنظيم  بها اجلامعة يف  �ستقوم  التي  ال�ستعدادات  كافة  مناق�سة  الجتماع  و�سهد 
)التعليم اجلامعي يف جمال  بعنوان  ور�سة عمل  اإقامة  على  التفاق  امللتقى، حيث مت 
الرتاث العمراين( �سي�سارك فيها عدد من عمداء الكليات املعنية بالتخطيط العمراين، 

وال�سياحة والآثار من خمتلف اجلامعات ال�سعودية.
كما �سيتم تد�سن معر�سن م�ساحبن للملتقى باجلامعة هما: املعر�ض الثالث 
امل�ساريع  ومعر�ض  ال�سعودية،  اجلامعات  والتخطيط يف  العمارة  كليات  مل�ساريع طاب 

امللتقى،  ب��رام��ج  وم��ن  ال��ع��م��راين.  ل��ل��رتاث  �سلمان  ب��ن  �سلطان  الأم���ري  بجائزة  الفائزة 
حفل توزيع جائزة الأمري �سلطان بن �سلمان للرتاث العمراين، وور�سة عمل يديرها 
رئي�ض الهيئة العامة لل�سياحة والآثار �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان 
باململكة«،  احل�ساري  بالرتاث  للعناية  عبداهلل  امللك  »م�سروع  بعنوان  عبدالعزيز  بن 
املوؤ�س�سات  »دور  و  ال��ع��م��راين«،  ل��ل��رتاث  ال��راه��ن  ب��ع��ن��وان»ال��و���س��ع  علميتان  وجل�ستان 

واملجتمعات املحلية يف تاأهيل وتطوير الرتاث العمراين«.
اجلهود  بذل  على  اجلامعة،  �سكلتها  التي  اللجان  اأع�ساء  كافة  القحطاين  وحث 

الق�شوى لإجناح برنامج امللتقى املنوط باجلامعة.
عبد العزيز رديف 

اأك���ل���م���ت ك���ل���ي���ة ال���ه���ن���د����س���ة ب���اجل���ام���ع���ة، 
للكلية  جمل�ض  اأول  لتد�سن  ا�ستعدادها 
ب��ط��ري��ق��ة اإل��ك��رتون��ي��ة م��ن خ���ال »ن��ظ��ام 
جم��ال�����ض« ال����ذي ي��ع��ت��ر ���س��اب��ق��ة حت�سب 
ل��ل��ك��ل��ي��ة، ح��ي��ث ي���وف���ر ال��ن��ظ��ام لأع�����س��اء 
امل��ج��ل�����ض، ال���ت���وا����س���ل ع���ن ط��ري��ق��ه دون 
الج��ت��م��اع��ات،  لقاعة  للح�سور  احل��اج��ة 
ك��م��ا مي��ك��ن ت��وث��ي��ق واأر����س���ف���ة امل��ع��ل��وم��ات 
�سيوفر  اأن��ه  اإل��ى  بالإ�سافة  واملاحظات، 
الأع�����س��اء  ب��ن  ال��ت�����س��وي��ت  يف  ال�سفافية 

والقيادات.
وتقدم عميد الكلية الدكتور ح�سن 
ال���وادع���ي ب��ال�����س��ك��ر مل��دي��ر اجل��ام��ع��ة على 
لكل ما هو جديد  واملعنوي  امل��ادي  دعمه 
للم�سرف  بال�سكر  ت��وج��ه  كما  وم��ت��ط��ور، 
املعلومات  لتقنية  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ع��ل��ى 
ال����دك����ت����ور �����س����امل ال����ع����ل����ي����اين، وم���دي���ر 
اخل��دم��ات الإل��ك��رتون��ي��ة الأ���س��ت��اذ ماجد 
بالكلية  الإعامي  املكتب  ورئي�ض  معني، 

للمهند�ض اأ�سامة يحيى م�سيبه.
عبد اهلل زارب

طالب اإلعالم واالتصال يتأهبون 
للمؤتمر الدولي لإلشاعة

الدكتور علي  الأ�ستاذ  الإع��ام والت�سال باجلامعة  اأكد رئي�ض ق�سم 
بن �سويل القرين، اأن جممل اخلرات التي اكت�سبها طالب وطالبة 
الإعام باجلامعة يف عمر الق�سم الذي ل يتجاوز �سنة ون�سفا تفوق 
اأربع �سنوات لطالب بق�سم الإعام يف اجلامعات ال�سعودية الأخرى، 
الذي  الأك��ادمي��ي،  العتماد  من  اأ�سا�ض  على  اأن�سئ  الق�سم  اأن  مبينا 
من �ساأنه اأن ي�ساعد الطالب يف بناء مهاراته وخراته منذ التحاقه 
بالق�سم، م�سيفا اأن برنامج التدريب من اأهم الرامج الذي يحر�ض 

ويعمل عليها الق�سم.
و���س��دد ال��ق��رين خ���ال ح�����س��وره اف��ت��ت��اح ال��ور���س��ة التح�سريية 
اللجان  يف  لإ�سراكهم  متهيدا  باجلامعة  الإع���ام  وطالبات  لطاب 
اإقامته  امل��ق��رر  والإ���س��اع��ة،  ل��اإع��ام  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  التنظيمية يف 
خال الفرتة من الثالث اإلى اخلام�ض من �سفر املقبل، على اأهمية 
هذه املنا�سبة التي ت�سب يف بناء خرات ا�ستثنائية لطاب وطالبات 
ال��دول��ي��ن  ب��ال��ب��اح��ث��ن  والل��ت��ق��اء  التنظيم  كيفية  مل��ع��رف��ة  الإع�����ام 

والكتاب واملثقفن والإعامين والإعاميات.
التنظيمية  اللجنة  وه���ي:  امل��وؤمت��ر  جل��ان  دور  اإل���ى  ت��ط��رق  كما 
العاقات  وجلنة  الن�سائية،  واللجنة  العلمية،  واللجنة  للموؤمتر، 
ال���ع���ام���ة، وجل���ن���ة ال����دع����م ال���ف���ن���ي، وجل���ن���ة الإع��������ام وال��ت�����س��وي��ق، 

واللجنةاملالية، وجلنة الت�سجيل واملقر، وجلنة �سياغة التو�سيات.
ملحقات  اإ���س��دار  الأ�سبوعية  »اآف���اق«  �سحيفة  ع��زم  عن  وك�سف 
خا�سة طيلة اأيام املوؤمتر، من خال اإ�سراك طاب وطالبات الق�سم 
يف اإعدادها ملا ت�سكله من معمل تدريبي لهم. ويف ختام الجتماع فتح 

القرين املجال لأ�سئلة الطلبة وا�ستف�ساراتهم. 
دورة  �ساعد،  �ساعد  الأ���س��ت��اذ  بالق�سم  املحا�سر  ق��دم  ذل��ك  عقب 

التحرير ال�سحفي التي مثلت ن�ساطا م�ساندا للموؤمتر.
منصور كويع

اختتام حملة »احمي نفسك 
بنفسك« في كليات البنات

حملة  للبنات  اجلامعة  كليات  من  بعدد  املا�سي  اخلمي�ض  اختتمت 
�سرطان  مبر�ض  التوعية  ا�ستهدفت  التي  بنف�سك«  نف�سك  »احمي 
وا�ستمرت  ال�سرطان   ملكافحة  زه��رة  جمعية  م��ع  بالتعاون  ال��ث��دي 

ثاثة اأيام.
واأو����س���ح���ت ع�����س��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض ب��ك��ل��ي��ة ال��ط��ب ب��اجل��ام��ع��ة 
الدكتورة اإميان الن�سار اأن احلملة �سعت للتوعية باملر�ض الذي بات 

يهدد حياة الن�ساء يف ال�سعودية. 
التي  ال�سرطانات  اأخ��ط��ر  م��ن  ال��ث��دي  �سرطان  »يعد  واأ���س��اف��ت 
ت�سيب الن�ساء من حيث املكان والوفيات ومعدل الإ�سابة، حيث اإن 
�سيدة واحدة من بن ثماين �سيدات تكون معر�سة لاإ�سابة به يف 

فرتة من فرتات حياتها«. 
كما اأ�سارت اإلى اأن اإح�سائيات ال�سجل الوطني لاأورام ك�سفت 
الن�ساء يف  ل��دى  ال��ث��دي  ب�سرطان  ح��ال��ة م�سابة    1157 وج���ود  ع��ن 
الإ���س��اب��ات اجلديدة  اإج��م��ايل  م��ن   %20،6 م��ا ميثل  وه��و  ال�سعودية 

املكت�سفة يف �سفوف الن�ساء، البالغ عددها 5617 حالة.
ت�سخ�ض  ث��دي  �سرطان  حالة   800 اأن  اإمي��ان  الدكتورة  وبينت 
���س��ن��وي��ا يف ال�����س��ع��ودي��ة، م��ن��ه��ا 40% ت��ك��ون م��ن��ت�����س��رة م��و���س��ع��ي��ا عند 
الت�سخي�ض، موؤكدة اأن الن�ساء يتعر�سن للمر�ض قبل �سن اخلم�سن، 
بن�سبة 64% على عك�ض ما يحدث يف الدول الغربية حيث يتعر�سن 

لاإ�سابة باملر�ض، مابن 60، و65 �سنة.
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أخبار الجامعة

»اختبار القدرات«
شرط أساسي للراغبين

في إكمال دراساتهم العليا 
اأعلن عميد الدرا�سات العليا باجلامعة الدكتور علي ال�سهراين اأن جتاوز 
الراغبن  للطاب  اإل��زام��ي��ا  �سرطا  اأ�سبح  للجامعين،  ال��ق��درات  اختبار 
برامج  اإل��ى  التقدم  يف  ال��راغ��ب��ن  كافة  داع��ي��ا  العليا،  درا�ستهم  اإك��م��ال  يف 
ا�ستيفاء  �سرورة  اإلى   ،1437-1436 اجلامعي  للعام  والدكتوراه  املاج�ستري 
العامة  ال��ق��درات  اختبار  اإج��راء  امل��ب��ادرة يف  و�شرعة  القبول،  �شروط  كافة 

للجامعين.
اجلامعة  اأن  ال�سهراين  اأك��د  اجلامعة،  تقدمها  التي  ال��رام��ج  وع��ن 
طرحت �ستة برامج لدرجة الدكتوراه يف كليات ال�سريعة، واأ�سول الدين، 
اأك���رث م��ن 45  اأن���ه مت ط���رح  اأب����ان  باملاج�ستري  وال��رتب��ي��ة. وف��ي��م��ا يخت�ض 
برناجما يف كليات  ال�سريعة، واأ�سول الدين، والرتبية، والعلوم الإن�سانية، 

والعلوم، واللغات والرتجمة، والعلوم الإدارية واملالية.
يذكر اأنه ميكن للراغبني الطالع على �شروط ومواعيد الختبارات 
والتقومي:  للقيا�ض  الوطني  للمركز  الإلكرتوين  املوقع  زي��ارة  من خال 

http://www.qiyas.sa

كلية الطب تنظم ورشة
حول اإلعداد المعياري لالمتحانات 

اأكد عميد كلية الطب باجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبداهلل بن �سعيد الع�سريي، 
اأهمية تكامل طرق التدري�ض احلديثة مع بناء مناهج درا�سية مواكبة واإعداد 
اجلامعي،  الطالب  مب�ستوى  لارتقاء  عالية  مهارات  ميتلك  تدري�سي  كادر 
التعليم  يف  والتكنولوجية  التعليمية  التقنيات  اأح��دث  اإدخ��ال  اإلى  بالإ�سافة 

اجلامعي .
التعليم  ق�سم  باجلامعة ممثلة يف  الطب  كلية  اإقامة  ذل��ك خ��ال  ج��اء 
الطبي، ور�سة عمل حول »الإعداد املعياري لامتحانات«، ا�ستمرت ملدة ثاث 
ومت  الكلية،  يف  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  من  ع�سوا   35 منها  ا�ستفاد  �ساعات، 
على  تطبيقها  وط��رق  احل��دي��ث،  الطبي  التعليم  اأ�ساليب  مناق�سة  خالها 

طاب كلية الطب.
واأب����ان ال��دك��ت��ور ال��ع�����س��ريي اأن اجل��ام��ع��ة ت��ه��دف م��ن اإق��ام��ة م��ث��ل ه��ذه 
الور�ض اإلى رفع قدرة ع�سو هيئة التدري�ض لتح�سن الأداء وتنفيذ اخلطط 
الدرا�سية التي تنبثق من املنهج، موؤكدا م�سي اجلامعة يف حتقيق مرتكزات 
اإلى جانب  التعليمية  والبيئة  والأ�ستاذ  الطالب  املتمحورة يف  التعليم  جودة 

املنهج، باإعداد ور�ض عمل متتالية لرفع وحت�سن جودة الأداء.

وكالة األنشطة الطالبية تضع 
معالم األولمبياد الثقافي

عقدت عمادة �سوؤون الطاب ممثلة يف وكالة الأن�سطة الطابية اجتماعا 
لرواد الن�شاط الطالبي يف كليات البنني، �شهد طرح جمموعة من م�شاريع 
العلمي  واللقاء  املميز،  ال��ن��ادي  ومناف�سة  الثقايف،  الأومل��ب��ي��اد  مثل  العمادة 

التناف�سي وغريها.
وا�ستمر اللقاء �ساعات عدة ُعر�ض خالها لئحة مف�سلة ل� 16 م�سابقة 
ثقافية وفنية، ومت و�سع اأولى معامل الأوملبياد الثقايف الذي �سيقام يف ال� 25 

من ال�سهر املقبل.
وعقد الجتماع بح�سور عميد �سوؤون الطاب الدكتور مريع بن �سعد 
الطابية  لاأن�سطة  العمادة  وكيل  النقا�ض  واأدار  العمادة،  ووكاء  الهبا�ض 
نا�سر بن حممد اآل قمي�سان، كما اقرتح عدد من موظفي العمادة جمموعة 

من امل�ساريع اجلديدة.
واأثرى رواد الأن�سطة الطابية النقا�ض قبل اأن يتم التفاق على عقد 
الطالبات  ل�شوؤون  العمادة  وكيلة  تديره  الن�شاط  رائ��دات  مع  مماثل  لقاء 

الدكتورة حنان القا�سي.

نادي المال واألعمال ينظم ندوة 
»التخطيط االستراتيجي« 

ن��ظ��م ن���ادي امل���ال والأع���م���ال، الأرب���ع���اء امل��ا���س��ي، ن���دوة ب��ع��ن��وان )التخطيط 
ال�سرتاتيجي( قدمها املهند�ض �سعيد الأحمري.

واأبان رائد الن�شاط الطالبي الأ�شتاذ حمود حممد اآل عمر اأن »الندوة 
تاأتي تزامناً مع بداية العام اجلديد وبداية لعام درا�سي يحتاج فيه الطاب 
لبع�ض املبادئ والأ�س�ض والأهداف التي ت�ساعده يف اإعداد اخلطط الناجحة 

لتحقيق اأهدافهم وما ي�سبون اإليه من طموحات«.
واأبان اآل عمر اأن مثل هذه الندوات والدورات ت�ساعد الطالب اجلامعي 

يف اكت�ساب املهارات التي تكون منفذا لطريق النجاح.
حسام ذيبان

د. الغذامي محور الحوار العلمي األول لقسم العربية
يحيى القبعة 

يقيم ق�سم اللغة العربية يف كلية العلوم 
الإن�����س��ان��ي��ة، الأرب����ع����اء امل��ق��ب��ل، ف��ع��ال��ي��ة 
بح�سور  الأول  العلمي  احل���وار  م�سروع 
عميد الكلية الدكتور يحيى بن عبداهلل 
العربية  اللغة  ق�سم  ورئي�ض  ال�سريف، 
واآدابها  الدكتور عبدالرحمن املح�سني. 

وق��د اخ��ت��ار الق�سم يف ه��ذه ال��دورة 
م�����س��روع��ا ج��دل��ي��ا مي��ث��ل ع��ام��ة مهمة 
على  وال��ن��ق��د  والأدب  ال��ف��ك��ر  م�����س��رية  يف 
النقد  لأ���س��ت��اذ  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  م�ستوى 
وال���ن���ظ���ري���ة يف ج���ام���ع���ة امل����ل����ك ���س��ع��ود 
حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  بالريا�ض، 
م�سروعه  ب��ق��راءة  نه�ض  ال��ذي  الغذامي 

عدد من الأ�ساتذة يف الق�سم.
امل��ج��ال  ي��ت��ي��ح  اأن  ال��ق�����س��م  راأى  ك��م��ا 
العليا ليقدموا  الدرا�سات  اأي�ساً لطاب 

حواراتهم حول هذا امل�سروع.
ث���اث جل�سات  امل�����س��روع  وت�����س��م��ن 
���س��ي��ق��دم��ه��ا ع������دد م����ن اأع���������س����اء ه��ي��ئ��ة 
ال���ت���دري�������ض ب���ال���ق�������س���م ����س���ت���ت���ح���دث ع��ن 
ال���غ���ذام���ي ال���ن���اق���د واإ���س��ك��ال��ي��ة ال��ن�����س��ق، 

وك���ذل���ك حت����ولت ال��غ��ذام��ي وق�����راءة يف 
م��ن��ج��ز ال���غ���ذام���ي ال���ن���ق���دي وال���ث���ق���ايف، 

وحتمل املحاور التالية:
 ال���ف���ح���ول���ة ال���غ���ذام���ي���ة واأ����س���ك���ال 
ال��غ��ذام��ي  وت�سريحية  ال��ن�����س��ق،  جت��ل��ي��ات 
����ش���رط ال���ن���ظ���ري���ة واإج�����اب�����ة ال��ت��ط��ب��ي��ق، 
�سيميون�سية  حفريات  الن�سق:  وف��خ��اخ 

اأمنوذًجا   .. الغذامي  الن�سق  خماتلة  يف 
الثقافية  والأن�����س��اق  وال�سعر  ��ا،  ت��وي��رتيًّ
ال�����س��ائ��دة، وال��غ��ذام��ي واخ����رتاق الن�سق، 
امل�سكن  �سوق  اإلى  الأدبية  والغذامي من 
-هيمنة اخلطاب الديني وقلق امل�سروع، 
وحدث حتول الغذامي من النقد الأدبي 
اإل���ى ال��ن��ق��د ال��ث��ق��ايف، وق�����راءة يف حكاية 

احل���داث���ة ل��ل��غ��ذام��ي، وق�����راءة ال��غ��ذام��ي 
يف ك���ت���اب ال��ع�����س��ا ل��ل��ج��اح��ظ وع���ب���د اهلل 
ال��غ��ذام��ي وع��اق��ت��ه ب����ال����رتاث.. ك��ت��اب« 
النقد الثقايف قراءة يف الأن�ساق الثقافية 
يف  املنهج  واإ�سكالية  من��وذًج��ا   « العربية 

النقد الثقايف.
املقبلة  دورات����ه  يف  الق�سم  ويتطلع 
اإل���ى ت��ن��اول ع���دد م��ن امل�����س��اري��ع اللغوية 
على  والأدب  ال��ل��غ��ة  لأع�����ام  والأدب����ي����ة 

امل�ستوى العربي والعاملي.
العلمي  م�����س��روع احل���وار  ي��اأت��ي  كما 
ال���ن���دوات  م��ن��ا���س��ط جل��ن��ة  ���س��م��ن  الأول 
وامل������وؤمت������رات واأن�������س���ط���ة اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة 
التدري�ض بق�سم اللغة العربية واآدابها يف 
كلية العلوم الإن�سانية، متبنًيا جملة من 
احلوارات العلمية، كما يتجه نحو قراءة 
والعربي،  املحلي  امل�ستوين  امل�سروع على 
وهو بذلك يعزز فكرة امل�سروع من ناحية، 
وي��ع��م��ل ع��ل��ى ق�����راءة امل�����س��اري��ع امل��ن��ج��زة، 
م�ستفيًدا  اأخ���رى،  ناحية  م��ن  وتقوميها 
التي  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  من طاقات 
ي�سمها الق�سم، حيث يتجاوز عددهم  50 

ع�سوا يف تخ�س�سات خمتلفة.

بحث بناء شراكة فاعلة
بين الجامعة و »مدني« عسير 

 منصور كويع 

�سدد عميد كلية ال�سريعة واأ�سول الدين 
اأحمد حممد حميد،  الدكتور  باجلامعة، 
ع��ل��ى م����ا  ي��ق��ع ع��ل��ى ع���ات���ق ال��ك��ل��ي��ة من 
م�سوؤولية كبرية يف خدمة املجتمع، تتمثل 
دينهم  ب��اأم��ور  وتب�سريهم  توعيتهم  يف 
وا�ستف�ساراتهم،  اأ�سئلتهم  ع��ن  والإج��اب��ة 
وح�سارته  ب��دي��ن��ه  ينه�ض  ج��ي��ل  وتهيئة 

واأمته للمعايل.
الثاثاء  ا�ستقباله  خال  ذلك  جاء 
امل��ا���س��ي مب��ك��ت��ب��ه، م��دي��ر ال���دف���اع امل���دين 
ال�سهري،  راف��ع  بن  حممد  اللواء  بع�سري 
فاعلة  �سراكة  بناء  ا�ستمرار  �سبل  لبحث 
ال�سريعة  كلية  يف  ممثلة  اجل��ام��ع��ة  ب��ن 
للدفاع  العامة  واملديرية  الدين،  واأ�سول 

امل����دين ب��ع�����س��ري، يف جم���ال ال��ت��وع��ي��ة من 
حما�سرات  ت�سمل  ب��رام��ج  تنظيم  خ��ال 
�سرعية  مو�سوعات  يف  توعوية  وكلمات 
تخ�س�سية  دورات  ج��ان��ب  اإل���ى  م��ت��ن��وع��ة، 
يف  دورات  اإل��ى  اإ�سافة  واخلطباء،  لاأمة 
القراآن الكرمي والفقه والعقيدة، يقدمها 
يف  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  من  جمموعة 

الكلية.
م���ن ج��ه��ت��ه، ق����دم ال���ل���واء ال�����س��ه��ري 
�سكره ملعايل مدير اجلامعة، ولعميد كلية 
غري  لدعمهم  ال��دي��ن،  واأ���س��ول  ال�سريعة 
املحدود يف اإجناح الرامج التوعوية التي 
اأقيمت العام املن�سرم بالتعاون مع الكلية 
�سدد على �سرورة  املديرية، كما  ملن�سوبي 
ا�ستمرار مثل هذه الرامج التي تنعك�ض 

ب�سكل اإيجابي على اجلميع.

مدير الجامعة
يوضح لـ »عكاظ« 
استياءه
اأبدى معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد 
يوم  »عكاظ«  �سحيفة  يف  ن�سر  ال��ذي  الت�سريح  من  ا�ستيائه  ال��داود 
الأحد املا�سي )1436/1/16ه��� العدد 4893( وهو عبارة عن ا�ستال 
يكون  اأن  دون  ت�سريح  �سكل  على  وحتريفها  ملعاليه  الذاتية  ال�سرية 

الداود قد �سرح بذلك ملحرر ال�سحيفة.
ل�سعادة رئي�ض حترير �سحيفة  ال��داود يف خطاب بعثه  واأو�سح 
عكاظ نقل من خاله ا�ستيائه من الأ�سلوب غري املوفق من املحرر 
ت�سدر  ومل  منا�سبة  لي�ست  جمل  واإ�سافة  بتحريف  فيه  قام  وال��ذي 
من معاليه كما اأنها مل تكن تعر عن امل�سداقية يف النقل،  واأ�ساف 
عليها املحرر عددا من اجلمل التي مل يتحدث عنها مدير اجلامعة، 

بالإ�سافة اإلى و�سع عنوان غري موفق للمادة.
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د. ها�شم عبده ها�شم



أخبار الجامعة

عميد خدمة 
المجتمع 

يزور طالب 
دبلوم فرع 

تهامة
امل��ج��ت��م��ع  خ����دم����ة  ع���م���ي���د  زار 
وال���ت���ع���ل���ي���م امل�����س��ت��م��ر ال���دك���ت���ور 
م�����ب�����ارك ب�����ن ����س���ع���ي���د ح����م����دان، 
الث��ن��ن امل��ا���س��ي، ف��رع اجلامعة 
�سري  ع��ل��ى  ل��اط��م��ئ��ن��ان  بتهامة 
وكان  الرتبوي،  الدبلوم  برنامج 
على  العام  امل�سرف  ا�ستقباله  يف 
ف���رع اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور حممد 
بن يحيى اآل مزهر وعميد كلية 
حممد  الدكتور  والآداب  العلوم 

القرين.
وجت�����ول ال���دك���ت���ور م��ب��ارك 
للطاب  الدرا�سية  ال��ق��اع��ات  يف 
اإليهم، كما اطماأن على  وا�ستمع 
�سري برنامج الدبلوم الذي يجد 
م��ت��اب��ع��ة م�����س��ت��م��رة م���ن امل�����س��رف 
على فرع اجلامعة وكذلك عميد 

كلية العلوم والآداب.
و�سدد الدكتور مبارك على 
اأه��م��ي��ة م��راع��اة معايري اجل��ودة 
ليحقق  الأك����ادمي����ي  والع���ت���م���اد 
الرنامج الأهداف املرجوة منه. 

تدشين المرحلة 
الثانية من نظام 
األرشفة اإللكترونية

منصور كويع

واجل��ودة  للتطوير  اجلامعة  وكيل  اأك��د 
اأن  اجلبيلي،  يحيى  بن  اأحمد  الدكتور 
حكومية  ج��ه��ة  ك��ل  يف  الأر���س��ي��ف  ق�سم 
ي�����س��ك��ل ع���ب���ئ���اً ك����ب����رياً ع���ل���ى اجل���ه���ات 
املال  من  الكثري  وي�ستنزف  احلكومية 
والوقت واجلهد، وي�ستقطب عدداً من 
يف  احلكومية  اجلهات  تكون  املوظفن 
اأ���س��د احل��اج��ة خل��دم��ات��ه��م يف خمتلف 

اأق�سامها واإدارتها الأخرى.
واأ�ساف اأنه يف ع�سر املعلومات ذات 
الأر�سفة  ظهرت  امل��ت��ع��ددة،  التطبيقات 
بديل  معلوماتي  كتطبيق  الإلكرتونية 
وج���دي���د، ي���ق���وم ع��ل��ى اأ����س���ا����ض ت��خ��زي��ن 
املا�سح  ط��ري��ق  ع��ن  وامل�ستندات  امللفات 
ال�سوئي، والتقنيات احلديثة وحفظها 
وباأ�سلوب  ومرتابطة  متكاملة  كوحدة 
يتنا�سب مع اأهمية امل�ستند وحمتوياته 
وط��ري��ق��ة ا���س��رتج��اع��ه، ب��ه��دف حفظ 
امل����ل����ف����ات وت���خ���زي���ن���ه���ا وا����س���رتج���اع���ه���ا 

بطريقة اآلية �سهلة ومرنة.
ج��اء ذل��ك خ��ال تد�سينه املرحلة 
الت�سالت  برنامج  نظام  م��ن  الثانية 
الإدارية لاأر�سفة اللكرتونية »اإجناز«، 

التي مت خالها تدريب 38 جهة تابعة 
ل��ل��ج��ام��ع��ة، ع��ل��ى ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل مع 
ال��وث��ائ��ق ال��ر���س��م��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة ح�سب 
الأن���ظ���م���ة وال���ل���وائ���ح امل��ن��ظ��م��ة ل��ذل��ك، 
وال��ت��دري��ب ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام الإل���ك���رتوين 
امل�����س��ت��خ��دم ل��اأر���س��ف��ة الإل���ك���رتون���ي���ة، 
ن��ف��ذه��ا م��رك��ز ال���وث���ائ���ق والت�������س���الت 
ثمانية  وا�ستمرت  باجلامعة،  الإداري���ة 

اأيام.
اأن  واأب��������ان ال���دك���ت���ور اجل���ب���ي���ل���ي، 
مميزات الأر�سفة الإلكرتونية متعددة، 
امل��ل��ف��ات وال��وث��ائ��ق من  وم��ن��ه��ا: حماية 
ما يحدث  والتلف وهذا كثرياً  ال�سياع 
يف الأر����س���ي���ف ال��ت��ق��ل��ي��دي، واإم��ك��ان��ي��ة 
باأكرث  م�ستند  اأو  ملف  اأي  عن  البحث 
م��ن ط��ري��ق��ة م��ث��ًا، ع��ن ط��ري��ق ال���س��م 
اأو غريه، وكذلك  املو�سوع  اأو  الرقم  اأو 
ال����س���رتج���اع ال�����س��ري��ع وامل��ب��ا���س��ر لأي 
اأو م�ستند بطريقة �سهلة ومرنة،  ملف 
وال�سرتجاع  البحث  عمليات  و�سهولة 
حتويل  اإم��ك��ان��ي��ة  واأي�����س��اً  م�ستند،  لأي 
حمتوى امللفات اأو امل�ستندات اإلى قاعدة 
اإليها عند احلاجة  الرجوع  بيانات يتم 

وال�ستفادة منها.
وق������ال »الأر�����س����ي����ف الإل����ك����رتوين 

م��وؤ���س�����س��ة  م��ه��م��ة لأي  ع���م���ل  و���س��ي��ل��ة 
ال��ك��ب��رية  ل��ل��ف��وائ��د  ن���ظ���راً  اأو م��ن�����س��اأة، 
ال����ت����ي حت���ق���ق م�����ن خ�����ال�����ه، ك��ت��وف��ري 
الأر�سيف  ي�سغله  ال���ذي  امل��ك��اين  احل��ي��ز 
ال���ت���ق���ل���ي���دي، واإم���ك���ان���ي���ة رب�����ط ب��ع�����ض 
تباعدت  مهما  ببع�سها  املوؤ�س�سة  اأجزاء 
املوؤ�س�سات،  اأداء  م��ن  وال��رف��ع  ف��روع��ه��ا، 
اأ�سبح لزاماً على كل موؤ�س�سة  لذا فقد 
اأن  خا�سة  اأو  كانت  حكومية  من�ساأة  اأو 
اإل���ى الأر���س��ف��ة  ت��واك��ب الع�سر وحت���ول 
مل�سلحتها  حتقيقا  وذلك  الإلكرتونية، 

وم�سالح م�ستفيديها«.
�سيوقف  الرنامج  »ه��ذا  واأ�ساف 
اإ�سافة  الأوراق،  وكميات  الوقت  ه��در 
اإل������ى حت��ق��ي��ق اجل�������ودة يف خم���رج���ات 
الأع������م������ال، وت���ق���ل���ي���ل ن�����س��ب��ة اخل���ط���اأ 
ت��دري��ج��ي��ا ح��ت��ى ت�����س��ل اإل����ى ال�����س��ف��ر«، 
اجلامعة  مدير  معايل  حر�ض  م��وؤك��ًدا 
التقنية احلديثة خلدمة  على تطويع 
تاأتي  التي  من�سوبيها والعاملن فيها، 
اجل��ام��ع��ة بخدماتها  ان��ت��ق��ال  اإط���ار  يف 
م���ن ال��ورق��ي��ة اإل����ى الإل��ك��رتون��ي��ة من 
اأجل �سرعة العمل واإجناز املهام املوكلة 
ل��ك��اف��ة ق���ط���اع���ات وم����راف����ق اجل��ام��ع��ة 

العلمية والتعليمية والإدارية .
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طالبات 
التمريض 
يتنافسن 
في بطولة 
ثقافية

وح�����س��ل ف���ري���ق امل�����س��ت��وى ال���راب���ع 
اخلا�سة  امل�سابقات  يف  الأول  املركز  على 
بالدوري، وجاء فريق امل�ستوى اخلام�ض 
يف املركز الثاين، وفريق امل�ستوى ال�سابع 

ثالثا.
الفوز  ك��ان  الإل��ق��اء،  ويف م�سابقة 
ال�سهري  ���س��ارة  الطالبة  ن�سيب  م��ن 
من كلية الطب، بينما فازت الطالبات 
الفيفي  واأ����س���م���اء  ال�����س��ه��راين  ث��اب��ت��ة 
الإن�ساد،  مب�سابقة  القحطاين  ولولو 
ال�سهراين   ثابتة  الطالبة  ف��ازت  كما 

مب�سابقة اأف�سل م�سهد فيديو.
يف خ��ت��ام احل��ف��ل، ك��رم��ت عميدة 
امل����رك����ز اجل���ام���ع���ي جل���ن���ة ال��ت��ح��ك��ي��م 
التمري�ض  ك��ل��ي��ة  وك��ي��ل��ة  م��ن  امل��ك��ون��ة 
والدكتورة  توفيق،  عدلية  الدكتورة 
ج���ي���ه���ان، وال���دك���ت���ورة ان��ت�����س��ار، كما 
للم�سابقة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ك��رم��ت 
ال���ت���ي ���س��م��ت ال����دك����ت����ورة م���ن���ى ع��ب��د 
املق�سود والدكتورة ماي�سة والدكتورة 
الأ�سمري،   م�ساعل  والطالبات  دولت، 
ومرمي الأحمري، والعنود ال�سهراين، 
وم��ن��ال م�����داوي، وم����رام ال�����س��ه��راين، 

وزهرة الأحمري.

ريم العسيري

املا�سي  الأربعاء  التمري�ض  كلية  اأقامت 
ع��ل��ى م�����س��رح امل��رك��ز اجل��ام��ع��ي ل��درا���س��ة 
ترفيهيا  ث��ق��اف��ي��ا  ب��رن��اجم��ا  ال��ط��ال��ب��ات 
)دوري ثقايف( لطالباتها بال�سامر حتت 
لدرا�سة  اجلامعي  املركز  عميدة  اإ�سراف 
ال��ق��رين.  �سنيفاء  ال��دك��ت��ورة  ال��ط��ال��ب��ات 
متنوعة  اأن�سطة  على  الرنامج  وا�ستمل 
ع���ر����س���ت ف��ي��ه��ا امل�������س���ارك���ات م��واه��ب��ه��ن 
امل�سرحي  والتمثيل  الإل��ق��اء  يف  املختلفة 

والإن�ساد والت�سوير والر�سم.
وق����ب����ل ب����داي����ة احل����ف����ل، اف��ت��ت��ح��ت 
ع����م����ي����دة امل�����رك�����ز اجل����ام����ع����ي امل���ع���ر����ض 
امل�������س���اح���ب ل���ل���رن���ام���ج، حم���ت���وي���ا ع��ل��ى 
لوحات فوتوغرافية وت�سكيلية من اإبداع 
وفوزية  القحطاين،  وج��دان  الطالبات: 
الأح����م����ري، واب��ت�����س��ام ح��ك��م��ي، وك���ادي���ة 

ع�سريي، وتركية زيد.
 ثم ابتداأ برنامج الدوري م�ستما 
على حما�سرة للطالبة مرام ال�سهراين، 
وت��ك��رمي ل��ل��ط��ال��ب��ات امل��ت��ف��وق��ات يف كلية 
التمري�ض، كما عر�ست م�سرحية بعنوان 
»نظرة املجتمع للتمري�ض واملمر�سات ».



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.

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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أخبار الجامعة

التطوير األكاديمي تعتمد ورشة 
»تقويم النظير لألداء التدريسي«

عبداهلل زارب 

الأكادميي  التطوير  عمادة  اأعلنت 
واجل����ودة ع��ن ع��ق��د ور���س��ة ع��م��ل يف 
جم���ال ال��ت��ط��وي��ر امل��ه��ن��ى لأع�����س��اء 

»لنفتح  �سعار  التدري�ض حتت  هيئة 
وعنوان  لزمائنا«  الدر�ض  قاعات 
»تقومي النظري لاأداء التدري�سي«، 
ي��وم��ي الث��ن��ن وال��ث��اث��اء ال��� 24 و 
ال������25 م���ن حم����رم اجل�����اري ب��ق��اع��ة 

ال����ت����دري����ب، وذل������ك ���س��م��ن ج��ه��ود 
ع����م����ادة ال���ت���ط���وي���ر ال���رام���ي���ة اإل����ى 
التعليمية  العملية  بجودة  الرتقاء 
وحت�����س��ن خم��رج��ات اجل��ام��ع��ة مبا 
وزي���ادة  امل��ه��ارات  حت�سن  يف  ي�سهم 

القدرات الإبداعية لتحقيق اأهداف 
اجل��ام��ع��ة. وت��ق��ت�����س��ر امل�����س��ارك��ة يف 
ه���ذه ال��ور���س��ة ع��ل��ى اأع�����س��اء هيئة 
التدري�ض الذين مت تر�سيحهم من 

قبل كلياتهم.

تطبيق نظام المخالفات المرورية داخل الجامعة 
األحمري: سيتم تحرير المخالفات بشكل حازم 

تبداأ الإدارة العامة لل�سامة والأمن 
اجلامعي  باجلامعة يف تطبيق نظام 
امل���خ���ال���ف���ات امل����روري����ة »احل��ك��وم��ي��ة« 
اأنظمة  يخالف  من  جت��اه  وحتريرها 
ال�سري داخ���ل اجل��ام��ع��ة، اع��ت��ب��ارا من  

مطلع �سفر املقبل.
ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��دي��ر  واأو����س���ح 
لل�سامة والأمن اجلامعي   الأ�ستاذ 
ت��ط��ب��ي��ق  اأن  الأح�����م�����ري  ف���اي���ز  ع���ل���ي 
ه���ذه اخل���ط���وة؛ ي��ه��دف اإل����ى حتق�يق 
ان�سيابية يف حرك�ة املرور، واحل�د من 
ورفع  ونتائجها،  امل��روري��ة  املخالفات 
م�ستوى انت�سار املرور، وتعميق الوعي 
امل��روري��ة،  الثق�اف�ة  ملفهوم  املجتمعي 

و�سبط املخالفات املرورية باأنواعها.

الأ�سمى  ال��ه��دف  اأن  اإل��ى  واأ���س��ار 
ه���و زي������ادة ال���وع���ي ل����دى م��ن�����س��وب��ي 
اجلامعة ب�سرورة التقيد بالتعليمات 
والأنظمة املرورية، مبينا اأنه �ستطبق 
ميدانيا،  امل��روري��ة  املخالفات  حترير 
وذل�����ك ب��ع��د الن���ت���ه���اء م���ن احل��م��ل��ة 
التوعوية املرورية التي �ستقام داخل 
اإدارة  م��ع  بالتعاون  اجلامعة  اأرج���اء 

اجلامعة.
اأن����ه �سيتم  وك�����س��ف  الأح����م����ري 
امل���روري���ة ب�سكل  امل��خ��ال��ف��ات  حت��ري��ر 
ح����ازم ع��ل��ى ك��ل م��ن ي��خ��ال��ف ق��واع��د 

واأنظمة ال�سري داخل اجلامعة.
امل���خ���ال���ف���ات  اأن  اإل���������ى  ول�����ف�����ت 
اأم��اك��ن  يف  امل��رك��ب��ة  وق����وف  تت�سمن 

غ���ري خم�����س�����س��ة ل���ل���وق���وف، وق���ي���ادة 
امل��رك��ب��ة ب���الجت���اه امل��ع��اك�����ض حل��رك��ة 
ب��ه يف نظام  ك��م��ا  ه��و معمول  ال�سري 
املخالفة  لقيمة  دون تخفي�ض  املرور 
والطرقات  امليادين  مبخالفي  اأ�سوة 
اإلى  ت�سعى من خاله  العامة، حيث 
للتوعية  امل��ج��ت��م��ع،  ال��ر���س��ائ��ل يف  ب��ث 
بتطبيق  الوعي  م�ستوى  رفع  بهدف 
الأنظمة والقوانن اخلا�سة باملرور.

واأو��������س�������ح اأن��������ه ي����ت����م ت�����س��ج��ي��ل 
املركبة  ا�ستمارة  على  اإم��ا  املخالفات 
الإق����ام����ة  اأو  ال���وط���ن���ي���ة  ال���ه���وي���ة  اأو 

للمقيمن.
وح�������ث الأح�������م�������ري م��ن�����س��وب��ي 
املرور  باأنظمة  التقيد  على  اجلامعة 

داخل اجلامعة واحرتام قواعد املرور 
املنظمة  الإر���س��ادي��ة  اللوحات  وات��ب��اع 
امل��رور داخ��ل اجلامعة حتى ل  لآداب 
املخالفات  لتطبيق  ع��ر���س��ة  ي��ك��ون��وا 

املرورية �سائا للجميع ال�سامة.
ودع������ا اجل���م���ي���ع اإل������ى ال���ت���ع���اون 
امل����رور و�سامة  ب��اأن��ظ��م��ة  والل���ت���زام 
ال��ط��ري��ق وال��ع��م��ل ك��ف��ري��ق واح����د ملا 
ي��خ��دم امل�����س��ل��ح��ة ال��ع��ام��ة واحل��ف��اظ 
على الن�شباط املروري داخل املدينة 
اجل��ام��ع��ي��ة وامل��ج��م��ع��ات الأك��ادمي��ي��ة، 
و�����س����ك����ر مل�����ع�����ايل م�����دي�����ر اجل���ام���ع���ة 
ع��ل��ى تطبيق  وال����وك����اء حل��ر���س��ه��م 
م���ب���داأ ال�����س��ام��ة امل����روري����ة مل���رت���ادي 

اجلامعة. 

في يوم الصحة العالمي..
قسم علم النفس يعرف بالفصام

منظمة  ل��ه  خ�س�ست  ال���ذي  النف�سية  لل�سحة  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  م��ع  ت��ف��اع��ا 
ال�سحة العاملية �سعار »التعاي�ض مع الف�سام«، بادر ق�سم علم النف�ض بكليتي 
الآداب والرتبية للبنات باأبها الأربعاء املا�سي باإقامة ور�سة عمل يف الكلية 
امل�سكات  حجم  على  والتعرف  باملر�ض  املن�سوبات  وع��ي  زي��ادة  اإل��ى  هدفت 
الجتماعية  حياتهم  جوانب  على  واآث��اره��ا  الف�سام  مر�سى  يواجهها  التي 
عبري  الدكتورة  النف�ض  علم  ق�سم  رئي�سة  باإ�سراف  وال�سحية  والقت�سادية 
التاأهيل  النف�سي واأخ�سائين يف  ا�ست�سارين يف الطب  حمفوظ ومب�ساركة 
ال�سامل واأع�ساء ق�سم علم النف�ض حيث تناولت الور�سة حماور عدة اأهمها:

• ال�سحة النف�سية، مفهومها، ميادينها، ونظرة املجتمع لها. 
• التعريف مبر�ض الف�سام: اأ�سبابه، اأعرا�سه، وا�سطراباته.

• مراحل الف�سام وتطوره ، اأنواع مر�سى الف�سام، ت�سخي�ض الف�سام.
• امل�سار والتنبوؤ مب�سري الف�سام ، والإعاقة يف مر�ض الف�سام.

• الإر�سادات التي يجب توجيهها لاأ�سر التي لديها مري�ض ف�سامي.
• الوقاية من النتكا�سة بعد العاج النف�سي ملر�سى الف�سام.

• املعايري الأخاقية للممار�سة الإكلينيكية.
العقل  ي�سيب وظائف  نف�سي  ا�سطراب  باأنه  الف�سام  الور�سة  وعرفت 
املتمثلة يف التفكري والإدراك وال�سلوك والعاطفة، ويفقد فيه امل�ساب القدرة 
كاتخاذ  غريبة  ب�سلوكيات  املري�ض  يقوم  اإذ  منطقي  ب�سكل  التفكري  على 
مع  العاطفي  تفاعله  ويقل  لها  معنى  ل  بحركات  القيام  اأو  غريبة  اأو�ساع 
من حوله اأو تكون م�ساعره غري متنا�سقة مع الأحداث، مبينة اأن الف�سام 
امل�سابن مابن  اأعمار  ي�سيب ح��وايل واح��د من كل 100 �سخ�ض وت��رتاوح 
�سن 15-35 عاما ويبلغ عدد امل�سابن بالف�سام يف العامل حوايل 26 مليون 

�سخ�ض بح�سب منظمة ال�سحة العاملية .
 وبح�سب ال��ور���س��ة، ف���اإن امل��ر���ض ي��ب��داأ ب��اأع��را���ض غ��ري وا���س��ح��ة متتد 
لأ�سهر عدة اإلى اأن يظهر ب�سورته الكاملة وت�ستمل اأعرا�سه غري الوا�سحة 
وم�ساعر  طبيعية  غري  و�سلوكيات  ال�سهية  وقلة  النوم  يف  ا�سطرابات  على 

متناق�شة جتاه الآخرين والن�شغال املفرط باأفكار غري عادية.
وا�سطرابا  التفكري  وا�سطراب  الهلو�سة  فت�سمل  املر�ض  اأعرا�ض  اأما   
يف ال�سلوك احلركي  كما ي�ساحب املر�ض يف بع�ض احلالت اأعرا�ض �سلبية 
تتمثل يف قلة الكام والتفاعل العاطفي واإهمال العناية بالنف�ض والنظافة 
اأن  من  الرغم  وعلى  الجتماعي،  والن��ع��زال  احليوية  وفقدان  ال�سخ�سية 
نتيجة  اأن��ه  يعتقدون  العلماء  ف��اإن  م��ع��روف  غ��ري  بالف�سام  الإ���س��اب��ة  �سبب 

عوامل وراثية اأو عوامل بيئية.
عنيفون  ال��ف�����س��ام  م��ر���س��ى  ف����اإن  املتخ�س�سن،  ب��ع�����ض  يعتقد  وك��م��ا   
وخطرون واحلقيقة اأن القليل جدا من املر�سى ي�سابون بنوبات عنف يكون 
املر�سى  اإبقاء  ي�ستدعي  ل  اأن��ه  كما  لاآخرين  ولي�ض  لأنف�سهم  اإي��ذاء  فيها 
يتعافون متاما من  اأن %25  اأو�سحت  درا�سات عدة  امل�ست�سفى لأن هناك  يف 
املر�ض و  35% يتماثلون لل�سفاء ب�سكل م�ستح�سن ويعي�سون با�ستقال ب�سكل 
و%10  دعم من حولهم،  اإل��ى  بحاجة  لكنهم  لل�سفاء  يتماثلون  و%20  ن�سبي 

فقط ل ي�ستجيبون للعاج.

آفاق الجامعة  |  العدد 128  |  23 محرم 1436  |  16 نوفمبر 2014



إعالن آفاق الجامعة  |  العدد 128  |  23 محرم 1436  |  16 نوفمبر 2014

للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(

0555832030
إيميل

mubasher@kku.edu.sa



خارطة األخبار

عسير
سراة عبيدة

ظهران الجنوب

تثليث

رجال ألمع

محايل

المجاردة

بلقرن

تنومة

بيشة

خميس مشيط

أحد رفيدة

النماص

أبها

ات
لبن

ت ا
ليا

ك

اآلداب 
واإلدارة

والإدارة  الآداب  ك��ل��ي��ة  ���س��ارك��ت 
اليوم  فعاليات  يف  ببي�سة  للبنات 
للكفيف  البي�ساء  للع�سا  العاملي 
اأكتوبر  ال���15 من  ال��ذي ي�سادف 
املتو�سطة  ونظمته  ع��ام،  كل  من 
ال��راب��ع��ة وال��ث��ان��وي��ة ال��ث��ال��ث��ة يف 

املحافظة.
الفعاليات  ه��ذه  يف  و�سارك 
جممع مدار�ض اخلالدية للبنات 
بح�سور رئي�سة الرتبية اخلا�سة 
وب��داأت  امل�سيب.  هاجر  الأ�ستاذة 
ال���ف���ع���ال���ي���ات ب����ال����ق����راآن ال���ك���رمي 
ذلك  بعد  ال��وط��ن��ي.  الن�سيد  ث��م 
اب����ت����داأت الأن�������س���ط���ة امل�����س��اح��ب��ة 
تقدمي  مت  حيث  الفعالية  لهذه 
م�سهد حواري بن طالبة كفيفة 
واأخ������رى م��ب�����س��رة م���ن امل��رح��ل��ة 

الثانوية.
كما قدمت طالبات جممع 
مدار�ض اخلالدية للبنات اأن�سودة 

تفاعلت معها احلا�سرات.
الرنامج قدمت  ويف ختام 
والإدارة  الآداب  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��دة 
حممد  اجل����وه����رة  ال���دك���ت���ورة   ،
ت��وج��ي��ه��ي��ة  ك���ل���م���ة  ج�����ري�����ه  اآل 
ل����ل����ط����ال����ب����ات احل������ا�������س������رات يف 
والثانوية  املتو�سطة  املرحلتن 
وحثتهن على الجتهاد واملثابرة 
�سكرت  كما  والتميز.  والإ���س��رار 
يف  التعليم  ومن�سوبات  من�سوبي 

بي�سة.
يا�شمني العمودي

كلية العلوم
واآلداب

يعمل الن�شاط الطالبي يف كلية 
العلوم والآداب بظهران اجلنوب 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع 
وال���ت���ع���ل���ي���م امل�������س���ت���م���ر وم���رك���ز 
الإ���س��راف  مبكتب  الكبار  تعليم 
بع�ض  اأمية  حمو  على  الرتبوي 
هذا  وينفذ  بالكلية.  ال��ع��ام��ات 
ال����رن����ام����ج ط���ال���ب���ات ال���دب���ل���وم 
ال��رتب��وي وم��ن ث��م يتم ت�سجيل 
درجات امل�ساِركات يف برنامج نور 
ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى ���س��ه��ادات حمو 
الن�شاط  رئي�شة  باإ�شراف  الأمية 

الطابي.
د. فاطمة اأمني

اإلعالم
واالتصال

اأق���ام���ت م��ن�����س��ق��ة ق�����س��م الع���ام 
الدكتورة  باجلامعة  والت�����س��ال 
اإمي������ان ال��ع�����س��ريي ور����س���ة عمل 
»كتابة  بعنوان  الق�سم  لطالبات 
وذل��ك بهدف  ال��ذات��ي��ة«،  ال�سرية 
كتابة  فن  على  الطالبة  تدريب 
ال���������س����رية ال����ذات����ي����ة وت���اأه���ي���ل���ه���ا 
مب��ه��ارات  ال�سخ�سية  للمقابلة 

ترز اإجنازها ومتيزها.
واأكدت الدكتورة الع�سريي 
ك��ت��اب��ة  م����ه����ارات  اأب�������رز  م����ن  اأن 
ال�سرية الذاتية اأن تكون موجزة 
كاتبها  �سخ�سية  تعك�ض  ومقنعة 
وثقافته، وتربز نقاط القوة فيه 
م��ن ك��ف��اءة وق���درة. كما ن�سحت 
»اأنا«  ال�سمري  ا�ستخدام  بتجنب 
اإل��ى  داع��ي��ة  الغام�سة،  واجل��م��ل 
على  الذاتية  ال�سرية  حتتوي  اأن 
تعبريات تتعلق بو�سف ال�سخ�ض 
واأخ���رى  للعمل  كطالب  لنف�سه 

بخراته.

كلية
 العلوم

يف  للبنات  ال��ع��ل��وم  كلية  اأق��ام��ت 
الرعاية  دار  مل�سنات  حفا  اأب��ه��ا 
على  اح��ت��وى  حيث  الجتماعية 
وعلى  الفقرات.  متنوع  برنامج 
ه��ام�����ض احل���ف���ل ق���دم���ت م��ائ��دة 
احتوت على اأطباق من الأكات 
توزيع  مت  اخلتام  ويف  ال�سعبية. 
العينية  ال��ه��داي��ا  م��ن  جمموعة 
م�����ن ط����ال����ب����ات ق�������س���م الإع�������ام 
وهدايا مادية من قبل من�سوبات 

الكلية.
نوره اآل رمان

كلية العلوم 
واآلداب

والآداب  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
م����وؤخ����را ع������ددا م����ن ال���رام���ج 
م����ن����ه����ا: ن���������دوة ����س���رع���ي���ة ع��ن 
التوعية  اإل���ى  ه��دف��ت  احل��ج��اب 
اأهمية  وبيان  الديني  والإر���س��اد 
ت���دري���ب���ي���ة  ودورة  احل������ج������اب، 
ومن  ال��زج��اج.  وت��زي��ن  للر�سم 
من�سوبات  زارت  اأخ�����رى،  ج��ه��ة 
الأط��ف��ال  ق�سم  م��وؤخ��را  الكلية 

مب�ست�سفي املجاردة العام. 

كلية العلوم 
واآلداب

والآداب  ال���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة  اأق����ام����ت 
ب�����امل�����ج�����اردة م�������س���اب���ق���ة ت��ن�����س��ي��ق 
ال���زه���ور ب��امل��ح��اف��ظ��ة ب��ه��دف بث 
الطالبات  وتدريب  املناف�سة  روح 
جهة  م��ن  ال��زه��ور.  تن�سيق  علي 
اأخ�������رى ����س���ه���دت ال��ك��ل��ي��ة اإل���ق���اء 
حم���ا����س���رة ع���ن ال���ع���ومل���ة ب��ه��دف 
ت��وع��ي��ة ال��ط��ال��ب��ات ب��ا���س��ت��خ��دام 
احلديثة  التكنولوجيا  و���س��ائ��ل 

وال�ستفادة منها اإيجابيا.
مناهل ح�شني

العلوم الطبية
التطبيقية

ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ل��ل��ب��ن��ات مب��ح��اي��ل 
مم����ث����ل����ة ب����ل����ج����ن����ة الأن���������س����ط����ه 
نف�سك  »احمي  حملة  الطابية 
عمليا  تطبيقا  لتكون  بنف�سك« 
للفح�ض الذاتي للثدي، وتخللها 
ع����ر�����ض ت���و����س���ي���ح���ي ل��ط��ري��ق��ة 
املر�ض  واأ�سباب  الفح�ض  اإج��راء 
وخماطره وكيفية الوقاية منه. 
الدكتورة  الكلية  وكيلة  و�ساركت 
فتحية عطية بت�سجيع الطالبات 
ع���ل���ى ال���ق���ي���ام ب���ه���ذا ال��ف��ح�����ض، 
وكان  والوقاية.  للتوعية  وذل��ك 
ال��رن��ام��ج حت��ت اإ����س���راف رائ���دة 
الأن�����س��ط��ة ال��ط��اب��ي��ة الأ���س��ت��اذة 

ناهد العبا�سي.
فاطمة الأ�شمري

كلية
 العلوم

يف  للبنات  العلوم  كلية  نظمت 
امل�ست�سفى  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  اأب��ه��ا 
ال�������س���ع���ودي الأمل���������اين ف��ع��ال��ي��ة 
بنف�سك  نف�سك  »احمي  بعنوان 
مل������ر�������ض ������س�����رط�����ان ال������ث������دي« 
بح�سور عدد كبري من طالبات 
وم��ن�����س��وب��ات ال��ك��ل��ي��ة. واأج�����ري 
 100 ل�  الفعالية  خ��ال  الك�سف 
ط���ال���ب���ة م����ن ق���ب���ل ال��ط��ب��ي��ب��ات 

امل�ساركات من امل�ست�سفى.
باز  ع��زة  الدكتورة  وقدمت 
حما�سرة اأو�سحت خالها  اأنواع 
الك�سف  وط��رق  واأ�سبابه  امل��ر���ض 
وال��وق��اي��ة منه، واأ���س��ارت اإل��ى اأن 
ال��ف��ح�����ض امل��ب��ك��ر ه���و ال��ط��ري��ق��ة 
ومت  املر�ض،  من  للحماية  املثلى 
توزيع هدايا توعوية بذلك على 

احل�سور.
نوره اآل رمان
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استطالع

وصفنها بالمريحة وعددن مشكالتها 

طالبات: الفصول االفتراضية
نمط تعليمي ذكي اختصر الزمن

نوف قراش 

اأ���س��اد ع��دد م��ن ط��ال��ب��ات املاج�ستري 
بنظام  ال��ث��ال��ث(  )امل�ستوى  امل����وازي، 
الف�سول الفرتا�سية التي ت�ستخدم 
ل���ت���ق���دمي امل���ح���ا����س���رات ب��ال��ف�����س��ول 
ال��درا���س��ي��ة ال��ذك��ي��ة وت��ت��واف��ر فيها 
ال��ت��ي يحتاج  ال��ع��ن��ا���س��ر الأ���س��ا���س��ي��ة 
اإل��ي��ه��ا ك��ل م��ن الأ���س��ت��اذ وال��ط��ال��ب، 
واع��ت��رن��ه��ا ت��ق��ن��ي��ة م��ت��ق��دم��ة، ويف 
التي  امل�سكات  اأب���رز  ���س��ردن  املقابل 
الدخول  م�سكلة  ومنها:  تواجههن 
يف امل����وق����ع، وان���ق���ط���اع الن����رتن����ت، 
اإ���س��اف��ة اإل����ى ع���دم ج����ودة ال�����س��وت، 
مم��ا ي��ق��ل��ل ف��ر���ض اإت���اح���ة امل�����س��ارك��ة 

للطالبة.
وترى الطالبة �سباح الأ�سمري 
م�����ن ك���ل���ي���ة ال����ع����ل����وم الإن�������س���ان���ي���ة 
اأن  ال����ع����رب����ي(،  الأدب  )ت��خ�����س�����ض 
الف�سول الفرتا�سية من املفرت�ض 

الف�سول  و���س��ف��ت  ف��ق��د  امل��ح��ا���س��ب��ة( 
الفرتا�سية باملريحة ملا توفره من 
اأ�ستاذ  م��ع  التوا�سل  ت�سهل  م��ي��زات 

املادة. 
اأك�������دت ال��ط��ال��ب��ة  يف امل���ق���اب���ل، 
العلوم  كلية  من  املجر�سي  خديجة 
اأن  التاريخ(  )تخ�س�ض  الإن�سانية  
جت��رب��ة ال��ف�����س��ول الف��رتا���س��ي��ة مع 
حتقق  مل  ال��ع��ل��ي��ا  ال��درا���س��ات  طلبة 
كان  التي  واملثمرة  املرجوة  الفائدة 
ال����ط����اب وال���ط���ال���ب���ات ي��ت��ط��ل��ع��ون 
اإليها، معللة ذلك بعدة اأ�سباب منها 
اأن  كما  امل��وق��ع،  ال��دخ��ول يف  م�سكلة 
هناك م�سكات تواجههم يف ال�سبكة 
جودة   عدم  اإلى  اإ�سافة  العنكبوتية، 
ال�سوت، مما قد يقلل فر�ض اإتاحة 

امل�ساركة للطالب اأو الطالبة.
واأ�����س����ارت اإل����ى اأن����ه »رغ����م ذل��ك 
وفرت  اأنها  منها  مزايا  عدة  هنالك 
كما  للجامعة،  ال��ذه��اب  وتعب  عناء 

الف��رتا���س��ي��ة ك��ن��ظ��ام درا���س��ة رائ��ع��ة 
اإمكانيات مميزة  لهم   وه��ي��اأت  ج��دا 
املحا�سرة  �سماع  اإمكانية  متمثلة يف 
وت�����س��ج��ي��ل��ه��ا، وال���ت���وا����س���ل ال��ن�����س��ط 
عن  امل�سقة  ورف��ع  املحا�سرة،  ط��وال 

موظفة ال�سباح والطالبة.
الف�سول  ل�سلبيات  وت��ط��رق��ت 
عيوبها  »م���ن  ق��ائ��ل��ة  الف��رتا���س��ي��ة 
اأحيانا  وانقطاعه  الت�سال  �سعف 
وع�������دم ال�����ت�����زام ب���ع�������ض الأ�����س����ات����ذة  
ب��ال��وق��ت، مم��ا ي�سبب لنا ح��رج��ا يف 
ط���ول امل��ح��ا���س��رة، وان��ق��ط��اع ال��ت��ي��ار 
ينقطع  اأث������ره  وع���ل���ى  ال��ك��ه��رب��ائ��ي 

الت�سال«. 
م����ن ج��ه��ت��ه��ا، ���س��ن��ف��ت وك��ي��ل��ة 
ال��دك��ت��ورة  العليا  ال��درا���س��ات  ع��م��ادة 
الفرتا�سية  الف�سول  ح��اق��ان  ع��ا 
اأن��واع التعلم الن�سط  باأنها  نوع من 
التقنية  ا�ستخدام  اإلى  يهدف  الذي 
احلديثة يف التعليم، كما يهدف اإلى 

الف�سول  مل�سمى  ا�سمها  ي�ستبدل  اأن 
الذكية »لأنها يف احلقيقة من اأرقى 
التطورات التي قدمتها جامعة امللك 
خالد يف جمال التعليم الإلكرتوين، 
���س��واًء  اأم����ورا ك��ث��رية  ولأن��ه��ا �سهلت 
والأجمل  الطالب،  اأم  امل��ادة  لأ�ستاذ 
ف���ي���ه���ا ال����ب����ث امل���ب���ا����س���ر يف احل������وار 
وامل�������س���ارك���ة، وم��ن��اق�����س��ة ال��ب��ح��وث، 
واإلقاء املحا�سرات، وال�ستف�سارات«. 
واأ�سافت »تاأخذ الطالبة حقها 
امل�ساركة �سواء بامليكرفون  كاما يف 
ال��ك��ت��اب��ة، وك����اأن ك��ل ه���ذا يحدث  اأم 
واق��ع��ي��ا يف ق��اع��ة م��ن ق��اع��ات امل��رك��ز 
ول��ي�����ض اف��رتا���س��ي��ا خ��ل��ف ���س��ا���س��ات 
اأن  اأن�سى  ل   « وتابعت  الكمبيوتر«، 
فيها  ال��وح��ي��دة  ال�سلبية  اإل���ى  اأ���س��ري 
وهي انقطاع النرتنت عندما تكون  

الأحوال اجلوية �سيئة«.
الريدي  �سمرية  الطالبة  اأم��ا 
من كلية العلوم الإدارية )تخ�س�ض 

وفرت جهدا اأكر من خال القاعة 
الدرا�سية، وميزة املحا�سرات حينما 
تلقائًيا«،  حمفوظة  وت��ك��ون  ت�سجل 
وا���س��ت��درك��ت« ل��ك��ن ي��ح��ت��اج الأ���س��ت��اذ 
للف�سول  مكثف  لتدريب  والطالب 

حتى يتقنها ب�سكل جيد وممتاز«.
واأو�����س����ح����ت ال���ط���ال���ب���ة ه���دى 
�سريان من كلية الرتبية )تخ�س�ض 
ال��ت��وج��ي��ه والإر�����س����اد ال��ن��ف�����س��ي( اأن 
اإي��ج��اب��ي��ات  الف��رتا���س��ي��ة  للف�سول 
لأن���ه  تخ�س�سها  ب��ح��ك��م  و���س��ل��ب��ي��ات 
تطبيقي وعملي اأكرث من اأي ق�سم.

بيننا  املناق�سة  »نفتقد  وق��ال��ت 
الأ�ستاذ، خا�سة  الطالبات مع  نحن 
ما   مل��و���س��وع  واملناق�سة  التفاعل  اأن 
مهم لكن النظام الفرتا�سي يفتقر 

لهذا اجلانب«.
وذك������������رت ال����ط����ال����ب����ة م���ن���رية 
ال�������س���ه���راين م����ن ك��ل��ي��ة ال�����س��ري��ع��ة 
الف�سول  اأن  ال��ع��ق��ي��دة(  )تخ�س�ض 

ذات  تفاعلية  تعليمية  بيئة  تكوين 
وا�ستخدامات متعددة بن  جمالت 
اأ�ستاذ املادة والطالبة من دون قيود 

جغرافية. 
رفعت  التقنية  »ه��ذه  واأ�سافت 
هيئة  ع�سو  م��ه��ارات  م�ستوى  م��ن 
ا�ستخدام  يف  والطالبات  التدري�ض 
التقنيات احلديثة وكذلك النهو�ض 
يتما�سى  مب��ا  التعليمية  بالعملية 
م���ع م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ع�����س��ر خ�����س��و���س��ا 
م��ن  ه�����ن  ال����ط����ال����ب����ات  م���ع���ظ���م  اأن 
�سواء  التعليم  جم��ال  يف  ال��ع��ام��ات 
العايل،  اأم  ال��ع��ام  التعليم  جم��ال  يف 
الف�سول  حلت  ذل��ك  اإل��ى  بالإ�سافة 
الف����رتا�����س����ي����ة ب���ع�������ض امل�������س���ك���ات 
ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ط��ال��ب��ات م��ن حيث 
وبا�ستطاعة  وال���وق���ت،  امل��وا���س��ات 
ال��ط��ال��ب��ة ال���ع���ودة اإل����ى امل��ح��ا���س��رات 
امل�سجلة يف حال حدوث اأي م�سكات 

يف الت�سال اأو غيابه«.
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مجتمع الجامعة

80 �سخ�سية ت�سارك خال الأيام القادمة يف املوؤمتر الدويل لاإعام والإ�ساعة 
واملجتمع، من خال  الوطن  لدورها يف خدمة  تاأكيدا  اجلامعة  تنظمه  ال��ذي 
البحث يف هذه الظاهرة اخلطرية؛  وال�ستفادة من جتارب الآخرين يف مكافحة 
هذا ال��داء، خا�سة يف ع�سرنا احلا�سر الذي ي�سج بالعديد من الو�سائل التي 

�ساعدت على انت�سارها يف املجتمعات ب�سكل عام،  وجمتمعنا ب�سكل خا�ض.
هذا املوؤمتر حظي بكثري من الزخم الإعامي داخل اجلامعة وخارجها، 
اأنه  وال�سبب  ح�سوره،  واأب��رز  انعقاده  موعد  وعن  كثريا  عنه  ن�ساأل  اإننا  حيث 
التي  الإ�ساعة  وهو  املجتمع  من  كبرية  �سريحة  يهم  ح�سا�ض  ملو�سوع  يتطرق 
القيم  لكل  لكونها مدمرة  والوقوف يف وجهها  يجب على اجلميع حماربتها 

الأخاقية والإن�سانية.
 هذا املوؤمتر ا�ستطاع ا�ستقطاب العديد من املتحدثن من داخل اململكة 
اأ���س��رار  م��ن  التي عانت  اأن ي�ست�سيف بع�ض اجل��ه��ات  امل��ق��رر  وخ��ارج��ه��ا، وم��ن 
الإ�ساعة ب�سكل كبري، يف جل�سة خا�سة، ملناق�سة جتاربها يف مكافحة الإ�ساعة، 
ال��ت��ج��ارب حم���ورا مهما  ه��ذه  و�ستكون  الإ���س��اع��ات على عملها،  ه��ذه  وت��اأث��ري 
�سي�سبعه احلا�سرون نقا�سا وحتليا لبيان خطورته و�سرره من خال واقع 

عاي�سوه مع الإ�ساعة.
تلقت اللجنة املنظمة 700 طلب م�ساركة من داخل اململكة ومن خارجها، 
وذلك اأمر يدل على عمق وخطورة املو�سوع الذي �سيتناوله املوؤمتر، ورغم كر 
حجم طلبات امل�ساركة، فاإنه مت اختيار 48  بحثا وورق��ة عمل توزعت على 12 

جل�سة خال اأيام املوؤمتر الثاثة.
الإ�ساعة من  تناول مو�سوع  يتم  اأن  العلمية على  اللجنة   وقد حر�ست 
خ��ال حم���اور ج��دي��دة مل يتم ال��ت��ط��رق لها م��ن قبل مل��ح��ارب��ة الإ���س��اع��ة بكل 

اأ�سكالها وفتح اآفاق املجتمعات لطرق معاجلة هذه الآفة املدمرة.
ولأهمية املوؤمتر حر�ست اجلامعة على احل�سور الإعامي من خال 
وال�سحف  والإذاع��ات  التلفزيونية  والقنوات  ال�سحف  حترير  روؤ�ساء  دعوة 
الكبري  الزخم  الرئي�سي  املو�سوع  �سيعطي  ذلك  ب��اأن  لإميانها  الإلكرتونية 
اأن  املنتظر  وم��ن  العلمية،  الفعاليات  ل�سري  والتغطية  امل�ساركة  خ��ال  من 
املجتمع  اإلى  املوؤمتر  نقل مو�سوع  دور يف   الإعامية  الو�سائل  لهذه  يكون 
ال�سعودي والعربي ومناق�سته با�ستفا�سة كبرية من خال باحثن وخراء 

وم�سوؤولن وغريهم.
* نائب رئي�ض التحرير

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

700 مشاركة

قرارات إدارية
• اأ�س���در مع���ايل مدي���ر اجلامع���ة الأ�ست���اذ الدكت���ور عب���د الرحم���ن 
ب���ن حم���د الداود ق���رارا بتكلي���ف املحا�س���رة فاطمة عب���داهلل حمن�ض 

ال�سهري بعمادة كلية العلوم والآداب للبنات بالنما�ض. 

• بن���اء عل���ى موافق���ة مع���ايل مدي���ر اجلامع���ة على حم�س���ر املجل�ض 
العلم���ي، اأ�س���در عمي���د �س���وؤون اأع�س���اء هيئ���ة التدري����ض واملوظف���ن،  
الأ�ست���اذ الدكت���ور عب���داهلل بن ه���ادي القحط���اين، عددا م���ن قرارات 

الرتقية لأع�ساء هيئة التدري�ض على  النحو التايل:
• وكي���ل كلية الطب لل�س���وؤون الأكادميية الدكتور غازي عدلن 
غ���ازي ال�سمراين اإل���ى رتبة اأ�ستاذ م�سارك بق�سم الطب الباطني 

بكلية الطب.  
• وكي���ل كلي���ة الط���ب لل�س���وؤون الإداري���ة الدكت���ور ح�سن حممد 
علي اآل مو�سى اإلى رتبة اأ�ستاذ م�سارك بق�سم طب الأ�سرة بكلية 

الطب.  
• الدكت���ور عل���ي خ�س���ران حمم���د العمري م���ن كلي���ة ال�سريعة 

واأ�سول الدين اإلى رتبة اأ�ستاذ م�سارك بق�سم اأ�سول الفقه.
• الدكتور اإ�سماعيل حممد عبداهلل بن جاليه من كلية الطب  

)ق�سم وظائف الأع�ساء( اإلى رتبة اأ�ستاذ م�سارك. 
• الدكتور حامد علي حممد القحطاين من كلية العلوم 

)ق�سم الأحياء( اإلى رتبة اأ�ستاذ م�سارك.

• بن���اء عل���ى موافقة معايل مدير اجلامعة عل���ى حم�سر الرتقيات، 
اأ�س���در عمي���د �س���وؤون اأع�س���اء هيئ���ة التدري����ض واملوظف���ن، الأ�ست���اذ 
الدكت���ور عب���د اهلل ب���ن ه���ادي القحط���اين، ق���رارات ترقي���ة لعدد من 

موظفي اجلامعة على النحو التايل:
• ترقية الأ�ستاذ جميل علي حممد اآل بو حام�ض

للمرتبة التا�سعة مب�سمى فني خمتر. 
• ترقية الأ�ستاذ �سعد حممد نا�سر اآل �سويل

للمرتبة الثامنة مب�سمى م�ساعد اإداري. 
• ترقية الأ�ستاذ تركي عبد اهلل الذيب
للمرتبة الثامنة مب�سمى م�سرف �سكن.
• ترقية الأ�ستاذ �سفر �سعيد ال�سهراين

للمرتبة الثامنة مب�سمى مدقق م�سرتيات. 
• ترقية الأ�ستاذ حممد علي عاي�ض م�سلط

للمرتبة ال�سابعة مب�سمى مراقب طلبة. 
• ترقية الأ�ستاذ عبد اهلل �سامل احل�سان

للمرتبة ال�سابعة مب�سمى حما�سب. 
• ترقية الأ�ستاذ نا�سر نوار فالح اآل بوعجلة ال�سهراين 

للمرتبة ال�ساد�سة )مفت�ض مب�سمى اإداري م�ساعد(.  
• ترقية الأ�ستاذ علي يحيى اأحمد اآل م�سواح

للمرتبة ال�ساد�سة )مفت�ض مب�سمى �سكرتري خا�ض(. 
• ترقية الأ�ستاذ اأحمد ح�سن الزباكي

للمرتبة ال�ساد�سة مب�سمى ماأمور �سرف. 
• ترقية الأ�ستاذ نايف حممد �سيخان

للمرتبة ال�ساد�سة مب�سمى م�سجل طلبة.

من
إجاباتك

• ا�شمك ثالثيا؟
زينة غامن حممد

• جهة العمل؟
كلية العلوم والآداب )جممع2( 

بخمي�ض م�سيط.

• احلالة الجتماعية؟
متزوجة.

• اأ�شرتك ومكانتها
يف حياتك؟

م�سدر �سعادتي.

• ماذا تعني لك
جامعة امللك خالد؟

ال�سرح الأكادميي ومنبع العلم 
وطموح املوظف.

• اأهم ثالثة كتب
قراأتها موؤخرا؟

القراآن الكرمي، ل حتزن،
ال�سرية النبوية.

• اآخر كتاب قراأته؟
تاريخ اخللفاء الرا�سدين.

• حكمتك يف احلياة؟
تقدم وتفاءل ول تياأ�ض

مهما كانت الظروف.

• يومك مب يذكرك؟
بكل �سيء جميل مر يف حياتي 

والطموح ملا هو اأجمل م�ستقبا.

• يوم ل تن�شينه؟
قدوم اأول طفل يف حياتي.

• عادة �شيئة لديك
تريدين التخل�ص منها؟

ال�سدة يف اأمور
ل ت�ستحق ال�سدة.

• �شفي نف�شك
باأقل الكلمات؟

طموحة مع �شغوط نف�شية
ان�سانة اجتماعية ولكن قليلة 

الجتماع لكرثة ارتباطي
باأعمال مهمة متنعني من ذلك

• ما الذي يزعجك؟
عدم الرتتيب والنظام

من الآخرين

• متى حتدثني نف�شك؟
قبل النوم

حوار:  فاطمة حمدان

زينة غانم محمد
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قيادة سيارتك +
محادثة هاتفية =

حياتك في خطر!
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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 

اأ�سمل  تعريفا  النف�ض  علماء  يجد  مل 
���ِط���راب نف�سي  اأن����ه ا����سْ ل��ل��وه��م ���س��وى 
يف  يتجلى  اأي  ال�سكل،  ج�سدي  مزمن، 
واملبالغة  بالقلق  ويت�سم  ج�سدية،  علة 

يف ت�سور علة ج�سدية معينة.
اأع���را����س���ا  اأن  ي��ع��ت��ق��د  ف��امل��ري�����ض 
معينة ب�سيطة تدل على وجود مر�ض 
خ��ط��ري، وي�����س��ع��ى دائ���م���ا اإل����ى ال��ب��ح��ث 
خماوفه،  لتعزيز  مهنية  م�ساعدة  عن 
وي�سعر باأن الرعاية التي يتلقاها غري 

كافية. 
وغ����ال����ب����ا م����ا ت����ك����ون الأم�����را������ض 
امل�ساب  منها  ي�سكو  ال��ت��ي  اجل�����س��دي��ة 
توهم املر�ض، �سكا من اأ�سكال الهروب 
من اإِجهاد اأو كرب نف�سي، ومييل عادة  
اإلى اأن يكون اأنانيا ومنعزل اجتماعيا، 

وي�سمى ذلك باملُراق.

تشوه للحواس
وت���ع���ام���ل ال���ع���ل���م���اء م����ع ال����وه����م ع��ل��ى 
اأن�����ه ت�����س��وه ي���ح���دث ل��ل��ح��وا���ض، حيث 
ت�����س��وه الأوه������ام احل��ق��ي��ق��ة، وت���وؤث���ر يف 
تف�سريه  لأن  روؤيته،  اأكرث من  حوا�سه 
ل��اإح�����س��ا���ض ي��ك��ون ���س��ي��ئ��ا ب��ف��ع��ل ���س��دة 
املتداخلة  الأ�سوات  ذلك  ومن  الوهم، 
ال��ت��ي ي�����س��م��ع��ه��ا امل��ت��وه��م م���ع ال�����س��وت 

احلقيقي .

حواس مرتبطة بالوهم 
ت��رت��ب��ط الأوه��������ام ب��ح��ا���س��ت��ي ال�����س��م��ع 
واللم�ض، اأما حا�سة التذوق، فقد اأ�سار 
العلماء اإلى اأنها من املمكن اأن حتدث 
الأوه����ام اأي�����س��ا م��ع احل��وا���ض الأخ���رى 
اإن��ه يف حالة تلف  ال�سم، حيث  كحا�سة 
اأج�������زاء م���ن م�����س��ت��ق��ب��ات ال����ت����ذوق يف 
حا�سة  اأوه����ام  تنتج  اأن  ميكن  الل�سان 

اإلى الهواء  الأزم��ة و�سعر بحاجة 
امل���ن���ع�������ض، ف��ا���س��ت��ي��ق��ظ خم��ن��وق��ا 
وحن  ال�سوء  مفتاح  ع��ن  يبحث 
مل ي��ج��ده ب����داأ ي��ت��ل��م�����ض ط��ري��ق��ه 
ل���ل���ن���اف���ذة ح���ت���ى ����س���ع���ر مب��ل��م�����ض 
ال���زج���اج ال���ب���ارد، ل��ك��ن��ه ع��ج��ز عن 
فتح النافذة فك�سر الزجاج واأخذ 
يتنف�ض بعمق حتى خفت الأزمة، 
وحن ا�ستيقظ يف ال�سباح فوجئ 
متاما،  �سليمة  كانت  النافذة  ب��اأن 
اأم����ا ال���زج���اج ال����ذي ك�����س��ره فكان 
خزانة ال�ساعة ال�سخمة املوجودة 

يف الغرفة.
وت���������وؤك���������د ه����������ذه احل�����ال�����ة 
ت���اأث���ري  حت����ت  وق������ع  ال����رج����ل  اأن 
بالوهم،  العاج  اأو  »البا�سيبو« 
اإلى تبني فكرة  مما دفع الأطباء 
ت��اأث��ري ال��وه��م يف ال��ع��اج، وترتب 
ال���ف���ك���رة وج������ود م���در����س���ة ط��ب��ي��ة 
ب��اإع��ط��اء اجل�سم  ج��دي��دة ت��ن��ادي 
فر�سة اأن يعالج نف�سه بنف�سه من 

خال تقنيات »البا�سيبو«.

احلادثة الثانية:
بكندا،  م��ون��رتي��ال  م�ست�سفى  يف 
الأطباء عمليات جراحية  اأج��رى 
وه����م����ي����ة مل����ر�����س����ى ال����زه����امي����ر 
غ���ري فتح  ي��ف��ع��ل��وا خ��ال��ه��ا  )مل 
تلحيمها(،   اإع����ادة  ث��م  اجلمجمة 
ومن املعروف اأن مر�ض الزهامير 
لبع�ض  ت��اآك��ل حقيقي  ع��ن  ن��اج��م 
خ���اي���ا ال����دم����اغ، ل��ك��ن الأط���ب���اء 
�سيزرعون  اأن��ه��م  املر�سى  اأق��ن��ع��وا 
ب���دي���ل���ة،  اأدم����غ����ت����ه����م خ����اي����ا  يف 
وح���ن ا���س��ت��ي��ق��ظ��وا ووق���ف���وا على 
اآث�������ار ج����راح����ة ح��ق��ي��ق��ي��ة، ���س��ه��د 
تفوق  وهنا  فوريا،  حت�سنا  ثلثهم 
الأمل  تخفيف  يف  »ال��ب��ا���س��ي��ب��و« 

حن  يف  اللم�ض،  حمفزات  طريق  عن 
اأوه��ام حا�سة ال�سم عند اإعطاء  حتدث 
قبل  �سلبية  اأو  اإيجابية  لفظية  �سمات 
ال��ذي  الو�سع  ال�سم،  حا�سة  حم��ف��زات 
ت���رت���ب ع��ل��ي��ه اإط�������اق ا����س���م »م���ر����ض 
الأوه��ام  فت�سلط  الوهم،  على  الع�سر« 
منها  اخل����روج  يجعل  ال�سخ�ض  ع��ل��ى 
الكثري  ل��دى  الآن  يحدث  كما  �سعبة، 
م���ن امل�����س��ك��ك��ن ب���اأوه���ام م��ر���ض نق�ض 
املناعة املكت�سبة »اليدز« رغم قيامهم 
ب�����اإج�����راء ال��ت��ح��ال��ي��ل وظ����ه����ور ن��ت��ائ��ج 
الفح�ض، وقد يكت�سب امل�سكك باملر�ض 
م����ن اأ����س���خ���ا����ض ي��ح��ت��ك ب���ه���م وت���ك���ون 
اأعرا�ض معاناتهم من مر�ض ع�سوي، 
اأعرا�ض ي�سعر بها فيتمثل  قريبة من 

له الوهم. 

الوهم في القرآن
وح�����س��ب ات���ف���اق ع��ل��م��اء وم�����س��اي��خ ف���اإن 
م��ا ورد يف ال���ق���راآن ال��ك��رمي م��ن لفظ 
»ال��ظ��ن« ف��اإن��ه يعني ال��وه��م وال��ت��وه��م 
ومنه قوله �سبحانه »اإن نظن اإل ظنا«، 
اإن نتوهم وقوعها  »اأي  اب��ن كثري  ق��ال 
اإل توهما«، وقال اخلازن »اأي ما نعلم 

ذلك اإل حد�سا وتوهما«.

الرقاة والطبيب النفسي
وبيوت  النف�سي  ال��ط��ب  ع��ي��ادات  ب��ات��ت 
ال��رق��اة م���زارا دائ��م��ا ملر�سى )ال��وه��م( 
بحثا عن التخل�ض منه، فهناك عاج 

من الوهم، وهناك العاج بالوهم.
وه���ن���ا ب��ع�����ض ال��ق�����س�����ض ال���ت���ي ن����ادت 

باعتماد العاج بالوهم:

احلادثة الأولى:
ك��م��ا ت���وؤك���ده ه���ذه ال���راوي���ة، ف��اإن 
ن��زي��ا م�����س��اب��ا ب���ال���رب���و، ن����زل يف 
ف��ن��دق ف��خ��م ويف ال��ل��ي��ل ف��اج��اأت��ه 

الدماغ  اإن  حيث  ال��دم��اغ،  بخداع 
ي���ق���ط���ع الت���������س����ال م����ع ن���ه���اي���ات 
بالفعل  واق����ع  وك���اأن���ه  الأع�������س���اب 
حتت تاأثري الفاليوم اأو املورفن.

احلادثة الثالثة:
ت�سرف  ك��ان��ت  الطبيبات  اإح����دى 
باأنيميا  على عاج طفلة م�سابة 
منجلية حادة، وهذا املر�ض ي�سبب 
اآلما �سديدة يف العظام واملفا�سل 
وع���ن���د ال���ل���زوم ي��ع��ط��ى الأط���ف���ال 

حقنة »بيثيدين« لت�سكن الآلم.
الطفلة  تعلمت  الأي���ام  وم��ع 
اأن هذه احلقنة جتلب لها الراحة 
با�ستمرار  بها  تطالب  فاأ�سبحت 
عليها،  الإدم�������ان  خل�����س��ي��ة  ول��ك��ن 
حقنة  تعطيها  الطبيبة  اأ�سبحت 
م����اء وم���ل���ح ع��ل��ى اأن�����ه ب��ي��ث��ي��دي��ن، 
ال��ن��ت��ي��ج��ة م���وازي���ة للتي  ف��ك��ان��ت 
بيثيدين،  حقنة  حت��دث��ه��ا  ك��ان��ت 
ال��ط��ف��ل��ة ف���ورا  اأمل  ي��خ��ف  ح��ي��ث 
وت��دخ��ل يف ن���وم ع��م��ي��ق، غ��ري اأن 
اإح������دى امل���م���ر����س���ات اأف�������س���ت �سر 
اخلر  فو�سل  اجل��دي��دة  احلقنة 
ل��ل��ط��ف��ل��ة ف���ت���ا����س���ى م��ف��ع��ول��ه��ا، 
الطفلة  اإن  بل  وح�سب  هذا  لي�ض 
حتى  ب��اأن��ه  قناعة  على  اأ�سبحت 
حقن البيثيدين جمرد خداع فلم 

تعد توؤثر فيها .

احلادثة الرابعة:
العاملة  قالت  ه��ارف��ارد  جامعة  يف 
البا�سيبو  اإن  ه���ارجن���ت���ون،  اآن 
ه�����و الأك�������اذي�������ب ال����ت����ي ت�����س��اع��د 
من  ك���ث���ريا  واإن  ال�������س���ف���اء،  ع��ل��ى 
الأط������ب������اء ي����ل����ج����وؤون اإل�������ى ه���ذا 
مر�ساهم،  معاجلة  يف  الأ���س��ل��وب 
ف��ف��ي الأرب��ع��ي��ن��ي��ات جل���اأ الأط��ب��اء 

عمليات جراحية وهمية ساعدت في شفاء كثيرين 

الوهم.. مرض يصنعه األصحاء 
ويستخدمه األطباء كعالج
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أنشطة طالبية
الأمريكيون اإلى اإعطاء مر�ساهم 
اأق��را���س��ا م��ن ال�����س��ك��ر واإي��ه��ام��ه��م 
ب���اأن���ه���ا ع���ق���اق���ري ط��ب��ي��ة ن��اف��ع��ة، 
وا����س���ت���ط���اع���وا م����ن خ�����ال ه���ذه 
اأن ي�ساعدوا على �سفاء  الأكاذيب 
اأن  الأط��ب��اء  واكت�سف  مر�ساهم، 
الإي��ح��اء ق��د ي��ك��ون اأك���رث فاعلية 

من العقاقري الطبية .

احلادثة اخلام�شة:
اب�����ت�����دع  ت����ك���������س����ا�����ض  ولي�����������ة  يف 
ا�سمها  جراحية  عملية  الأط��ب��اء 
ال���ع���دم(،  اأو  ج���راح���ة )ال��ا���س��ي��ئ 
ا�ستخدموها بكثافة يف عاج اآلم 
يقومون  حيث  واملفا�سل،  الركبة 
فتحة  واإج���راء  املر�سى،  بتخدير 
كبرية بامل�شرط حول الركبة دون 
اأن يفعلوا اأي �سيء داخلها، وكانت 
اأنه بعد عامن من هذه  املفاجاأة 
اجل����راح����ة )ال���وه���م���ي���ة( ام��ت��ث��ل 
واختفت  لل�سفاء،  املر�سى  جميع 
حياة  يعي�سون  واأ���س��ب��ح��وا  الآلم 

طبيعية. 

عالج الوهم

العالج الدوائي:
العلمية  الأب��ح��اث  بع�ض  اأ���س��ارت 
اإلى اأن هناك اأدوية معينة م�سادة 
التخل�ض  على  ت�ساعد  لاكتئاب 
اأو ال��ت��خ��ف��ي��ف م��ن اأع���را����ض ه��ذا 
امل����ر�����ض امل��ت��م��ث��ل��ة ب����اخل����وف م��ن 

الأمرا�ض اجل�سدية والقلق.

العالج النف�شي: 
الرئي�سي  العاج  النوع،  ُيعد هذا 
اأ���س��ارت بع�ض  امل��ر���ض. فقد  لهذا 
ال��ع��اج املعريف  اأن  اإل���ى  الأب��ح��اث 
ال��ع��اج  اأ���س��ك��ال  )اأح����د  ال�سلوكي 
ال��ن��ف�����س��ي( ه����و ال����ع����اج الأك�����رث 
ف��ع��ال��ي��ة ل��ه��ذا امل���ر����ض، ح��ي��ث اإن��ه 
واإدراك  فهم  على  امل�ساب  ي�ساعد 
م��ا ل��دي��ه م��ن اع��ت��ق��ادات خاطئة 

م�سببة ملخاوفه.
م��ن  ال�����ن�����وع  ه������ذا  اأن  ك���م���ا 
ال���ع���اج ال��ن��ف�����س��ي ي�����س��اع��د على 
ت��ع��ل��ي��م امل�������س���اب ك��ي��ف��ي��ة اإي���ق���اف 
املر�ض  بهذا  املرتبطة  �سلوكياته 
التي تت�سمن تكرار تفقد اجل�سد 

ومراقبته.

نصائح عامة
اأن����ك  ف���ك���رة  حت���ق���ر  اأن  ي���ج���ب   •
اأن حتاور نف�سك،  مري�ض: ل بد 
واأن تقنعها ب�اأنك يف �سحة جيدة، 
اأن��ا بخري..  ك��اأن تقول احلمد هلل 
اأنا يف حفظ اهلل، اأنا يف كنف اهلل، 
وع��ل��ي��ك ب��ال��دع��اء ل��ن��ف�����س��ك، واأن 
ت�ستعيذ باهلل العظيم من الأ�سقام 
والأمرا�ض، واأن يعطيك ال�سحة 

والعافية
• ا���س��ت��ف��د م����ن وق���ت���ك ب�����س��ورة 

�سحيحة.
• ركز على درا�ستك. 

• مار�ض الريا�سة.
• توا�سل اجتماعيا. 

• �ساهد الرامج املفيدة.
ال���ك���ت���ب،  ق���������راءة  ع���ل���ى  داوم   •
ف����الإن���������س����ان ح����ن ي�������زود ن��ف�����س��ه 
بالثقافة العامة وبالعلم الديني، 
ف�����س��ي�����س��ت��ف��ي��د ك���ث���ريا يف ح��ي��ات��ه 

ويكون مطمئنا.
ان��خ��رط يف الأع��م��ال اخلريية   •
والثقافية: وجد اأن هذه الأعمال 
ذات  م����ردود اإي��ج��اب��ي ك��ب��ري ج��دا 

على ال�سحة النف�سية لاإن�سان.
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حوارات شبابية

أكدوا أنهم يفشلون في التعامل معه 
عند حدوث مشكالت تقنية

طالب: البالك بورد نظام 
عصري صعبه غياب 

اإلرشادات
سلمان العلي

�����س����رد ع������دد م����ن ال����ط����اب ال���ذي���ن 
ا���س��ت��ط��ل��ع��ت اآراءه��������م »اآف��������اق« ح��ول 
التي  امل�سكات  ب���ورد،  ال��ب��اك  نظام 
معه،  ال��ت��ع��ام��ل  كيفية  يف  ت��واج��ه��ه��م 
واأ�ساروا اإلى اأن الكثري منهم ل يعرف 
اإل����ى اأي����ن ي��ذه��ب ع��ن��دم��ا ي��ف�����س��ل يف 
التعامل معه، ولكنهم اأ�سادوا يف نف�ض 
بالع�سري  وو�سفوه  بالنظام  الوقت 
ال���ذي ي��وف��ر ال��وق��ت واجل��ه��د عليهم 
وعلى الأ�ساتذة ويجعل التعليم اأكرث 

تطورا و�سهولة.

غياب اإلنترنت
الفيفي  عبدالعزيز  الطالب  وي��رى 
اأن ال��ب��اك ب���ورد ف��ك��رة ج��ي��دة لكنه 
يعلم  امل�����س��ك��ات ول  ب��ع�����ض  ي���واج���ه 
اأي��ن يذهب، وكيف يحل  اإل��ى  حينها 
اأن  اأن ل نن�سى  امل�سكلة، وقال »يجب 

هناك طابا لي�ض لديهم انرتنت«.
اأم�����ا ال���ط���ال���ب ���س��ع��ي��د ع��ب��داهلل 
الطاب ل  الكثري من  اأن  ذك��ر  فقد 
يعرف عن الباك بورد �سيئا، ويقع 
ال��ط��ال��ب يف »ورط�����ة« ع��ن��دم��ا ي��ك��ون 
اأي��ن يذهب   اإل��ى  م�ستجدا ول يعرف 
الباك  م��ع  التعامل  كيفية  ليتعلم 
ب����ورد، ك��م��ا اأن���ه اأح��ي��ان��ا يفقد درج��ة 
الختبارات »الكويز«، وقد تكون فيه 

م�سكات تقنية.
وو�������س������ف ال������ط������اب ع����ب����داهلل 
الذي  بالع�سري  النظام  القحطاين 
وعلى  عليهم  واجل��ه��د  ال��وق��ت  يوفر 
الأ����س���ات���ذة، وي��ج��ع��ل ال��ت��ع��ل��ي��م اأك���رث 
اأن يكون  تطورا و�سهولة، واقرتحوا 
هناك اهتمام بالتعريف عن الباك 
بورد واأهميته وطريقة التعامل معه 

يف اجلامعة .

التعريف بالنظام 
ال�����ب�����اك ب��������ورد ن����ظ����ام م���ع���ل���وم���ات 
ال��ط��ل��ب��ة  وم��ت��اب��ع��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م  لإدارة 
التعليمية  العملية  ك��ف��اءة  ومراقبة 
Subject- التعليمية  امل��وؤ���س�����س��ة  يف 

ف��ر���س��ا  وي��ت��ي��ح   ،Based System
كبرية للطلبة يف التوا�سل  مع املقرر 
يف  املحا�سرات  قاعة  خ��ارج  الدرا�سي 
ي��وؤم��ن  ك��م��ا  اأي وق���ت،  اأي م��ك��ان ويف 
ل��اط��اع  م��ت��ن��وع��ة  اأدوات  ل��ل��ط��ال��ب 
للمقرر  العلمية  امل��ادة  حمتوى  على 
وال���ت���ف���اع���ل م��ع��ه��ا ب���ط���رق م��ي�����س��رة، 
اأ�ستاذ  م��ع  التوا�سل  اإل��ى  بالإ�سافة 
يف  امل�سجلن  الطلبة  وب��ق��ي��ة  امل��ق��رر 
ن��ف�����ض امل���ق���رر ب��و���س��ائ��ل اإل��ك��رتون��ي��ة 

متنوعة.
اأدوات  م����ن  ال���ن���ظ���ام  وي���ت���ك���ون 
وو�����س����ائ����ل ت���ت���ي���ح لأع���������س����اء ه��ي��ئ��ة 
مقررات  بناء  على  القدرة  التدري�ض 
كبرية  ب�سهولة  وتفاعلية  ديناميكية 
امل���ق���ررات  ه����ذه  حم���ت���وى  اإدارة  م���ع 
ب��ط��ري��ق��ة م���رن���ة وب�����س��ي��ط��ة، وح��ت��ى 
اليومية  ب��امل��ه��ام  ال��ق��ي��ام  م��ن  يتمكن 

للعملية التعليمية ب�سكل فعال. 
لأ�ستاذ  النظام  ه��ذا  ي�سمح  كما 
امل���ق���رر ب��ب��ن��اء م���ق���ررات اإل��ك��رتون��ي��ة 
م����ت����ك����ام����ل����ة، وو�������س������ع م���اح���ظ���ات 
وخمطط املادة والأعمال والوظائف 
امل���ط���ل���وب���ة والإع�������ان�������ات، ومي��ك��ن��ه 
م����ن ع����ر�����ض الأع������م������ال ال��ف�����س��ل��ي��ة 
ب���اأول،  اأول  والم��ت��ح��ان��ات وال��ن��ت��ائ��ج 
وي�����س��م��ح ه����ذا ال���ن���ظ���ام ب��ال��ت��وا���س��ل 
املبا�سر مع الطاب من خال نوافذ 
احل������وار وال���ر����س���ائ���ل الإل���ك���رتون���ي���ة 

املوجهة واملعممة. 

باأنظمة  ال��ن��ظ��ام  رب���ط  ومي��ك��ن 
ال��ت��ع��ل��م الإل���ك���رتون���ي���ة الأخ�������رى، 
وي�سمح للطلبة والأ�ساتذة بالتفاعل 

مع هذه الأنظمة وب�سكل متكامل.
اإن ا�ستخدام نظام اإدارة التعلم 
ي�سهل   Blacboard 9.0 باك بورد
للمقرر  موقع  اإن�ساء  الأ�ستاذ  على 
على النرتنت من دون توافر خرة 

يف الرجمة.
 وك���ل م��ا ي��ل��زم ع��ل��ى ال��ط��ال��ب؛ 
ال���دخ���ول ال���ى ال��ن��ظ��ام وا���س��ت��خ��دام 
الفاأرة Point-Click لبناء مقرره، 
التي  املت�سل�سلة  التعليمات  وات��ب��اع 

يوفرها النظام.
وب��ق��ل��ي��ل م���ن ال��ت��دري��ب ميكن 
اإن�ساء  التدري�سية  الهيئة  لأع�ساء 
وي�سر  ب�سهولة  تفاعلية  م��ق��ررات 
لإث���راء  ك��ث��رية  خ�سائ�ض  واإ���س��اف��ة 

املقرر. 
وب���ع���د دم����ج ال��ن��ظ��ام��ن ب��اك 
وي��ب  ون��ظ��ام   Blackboard ب����ورد 
ن��ظ��ام  واإ�����س����دار   WebCT ���س��ي��ت��ي 
باك بورد Blacboard 9.0  الذي 
يف  العالية  وك��ف��اءت��ه  بقوته  يتميز 
ال�ستخدام  و�سهولة  التعليم  اإدارة 
ك��ث��رية  واأدوات  خ���دم���ات  وت���وف���ري 

لإدارة العملية التعليمية.
و���س��ي��ت��م ت��ف��ع��ي��ل ه����ذا ال��ن��ظ��ام 
ال�����ى ج���ان���ب ن���ظ���ام »وي������ب ���س��ي��ت��ي« 
اجل��ام��ع��ة  و���س��ت��ن��ت��ق��ل   ،WebCT
ق��ري��ب��ا وت��دري��ج��ي��ا ل���س��ت��خ��دام ه��ذا 
كافة  وتوفري  كامل،  ب�سكل  النظام 
الهيئة  لأع�ساء  وال��ت��دري��ب  ال��دع��م 

التدري�سية عليه. 
و���س��ي��ت��م ت���ق���دمي امل��ح��ا���س��رات 
باجلامعة  النظام  بهذا  التعريفية 
كامل  وم�ساندة  دعم  نظام  وتوفري 
والطلبة،  التدري�ض  هيئة  لأع�ساء 
تدريبية  دورات  تقدمي  مت  وكذلك 
خم��ت��ل��ف��ة ع���ل���ى ج��م��ي��ع خ�����س��ائ�����ض 
الذي  احلديث  النظام  هذا  واأدوات 
الدمج  نتيجة  عالية  بكفاءة  يتمتع 
ب���ن ه���ذي���ن ال��ن��ظ��ام��ن ال��ع��امل��ي��ن 

لإدارة التعليم.
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توقع معايل وزير ال�سحة املكلف، املهند�ض عادل بن حممد فقيه تزايد معدلت 
الإ�سابة مبر�ض ال�سرطان يف منطقة اخلليج ب�سبب تغري منط احلياة، وتزايد 
من  وغريها  البدين،  الن�شاط  وقلة  وال�شمنة  التدخني  من  اخلطورة  موؤ�شرات 
الإ�سابة  ن�سب  اأن  م��وؤك��دا  اجلينية،  الطفرات  يف  وال��ت��غ��ريات  البيئية،  امل�سببات 

بال�سرطان يف دول جمل�ض التعاون تعد اأقل من معدلته يف دول اأخرى. 
لل�سوؤون  ال�سحة  وزي��ر  نائب  معايل  عنه  نيابة  األقاها  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
فعاليات  موؤخرا  افتتاحه  خال  احلوا�سي  نا�سر  بن  من�سور  الدكتور  ال�سحية 
املكتب  ال���ذي ينظمه  ال�����س��رط��ان يف منطقة اخل��ل��ي��ج(،  )اأع��ب��اء  ال���دويل  امل��وؤمت��ر 
املوؤ�س�سة  مع  بالتعاون  التعاون،  جمل�ض  ل��دول  ال�سحة  وزراء  ملجل�ض  التنفيذي 
العامة مل�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي ومركز الأبحاث بالريا�ض حتت �سعار 

»�سد الثغرات«.
 

مشكلة صحية عالمية
وقال املهند�ض فقيه اإن مر�ض ال�سرطان م�سكلة �سحية عاملية تعاين من تنامي 
وتزايد  جهة،  من  ال�سكان  اأع��داد  تزايد  نتيجة  ال�سحية؛  النظم  جميع  اأعبائها 
العوامل امل�سببة ملر�ض ال�سرطان من جهة اأخرى. وقال »علينا جميعا العمل على 
�سد ما اأمكن من الثغرات؛ للحد من انت�سار هذا املر�ض، وارتفاع معدلت الإ�سابة 

به يف منطقة اخلليج«.
 

80 ألف حالة استفادت
امللك  مل�ست�سفى  العامة  للموؤ�س�سة  التنفيذي  ال��ع��ام  امل�سرف  ك�سف  جهته،  م��ن 
اأن  الق�سبي،  عثمان  ب��ن  قا�سم  الدكتور  الأب��ح��اث،  وم��رك��ز  التخ�س�سي  في�سل 
اإجمايل حالت ال�سرطان التي ا�ستفادت من اخلدمات التخ�س�سية الت�سخي�سية 
والعاجية خال الفرتة من عام 1975 وحتى نهاية عام 2013، بلغ 80 األف حالة، 
املتو�سط يف  امل�ست�سفى يعد رائدا يف منطقة اخلليج ودول �سرق البحر  اأن  مبينا 

عاج اأمرا�ض ال�سرطان، ويحتل مكانة متقدمة على امل�ستوى العاملي.

16 ألف دوالر تكلفة المريض سنويا 
من جانبه، اأكد املدير العام للمكتب التنفيذي ملجل�ض وزراء ال�سحة لدول جمل�ض 
اأن  اأثبتت  ال��درا���س��ات احلديثة  اأن  اأح��م��د خ��وج��ة،  ب��ن  ال��دك��ت��ور توفيق  ال��ت��ع��اون، 
متو�سط عبء التكاليف القت�سادية ملري�ض ال�سرطان الذي يتم ت�سخي�سه حديثا 

الإجمالية  التكاليف  بلغت  فيما  اأمريكا،  �سنويا يف  دولر  األف   16 اأكرث من  يبلغ 
دول  يف  لل�سرطان  القت�سادي  العبء  اأن  م�سيفا  اأمريكي،  دولر  بليون   216.6
بال�سرطان، و1.23 مليون حالة  ب� 2.45 مليون مري�ض  الأوروب��ي يقدر  الحت��اد 

وفاة جراء هذا املر�ض، مبا بلغت تكاليفه 126 بليون يورو عام 2009م.
وزاد« متثل تكاليف الرعاية ال�سحية منه نحو 40%، بقيمة 51 بليون يورو«.

 
سرطان الرئة

الناحية  م��ن  ت��اأث��ريا  الأع��ل��ى  يعد  ال��رئ��ة  �سرطان  اأن  اإل��ى  توفيق  الدكتور  ولفت 
 99( وامل�ستقيم  الغليظة  الأمعاء  �سرطان  يليه  دولر(،  بليون   188( القت�سادية 
ميثل  ال�سرطان  اأن  مبينا  دولر(،  بليون   88( الثدي  �سرطان  ثم  دولر(،  بليون 
القلب  اأم��را���ض  م��ن  اأع��ل��ى  ن�سبة  وه��ي   %20 بن�سبة  عامليا  للوفاة  ال��ث��اين  ال�سبب 

الوعائية ال�سبب الأول للوفاة عامليا.

60% من الحاالت لمن هم دون الستين
ال�سرطان  ملكافحة  اخلليجي  للمركز  التنفيذي  املدير  اأو�سح  اأخ��رى،  جهة  من 
من   %60 اأن  الزهراين  �سعيد  بن  علي  الدكتور  للموؤمتر  املنظمة  اللجنة  رئي�ض 
احلالت التي مت ت�سخي�سها بال�سرطان لفئات عمرية دون �سن ال�ستن، واأن ما 
يزيد على 50% منها �سخ�ست يف مراحل متقدمة من املر�ض، مما يزيد العبء 
امل�ستمر على  العاج وال�سغط  اإلى زيادة تكلفة  بالإ�سافة  النف�سي والجتماعي، 

املراكز املتخ�س�سة وامل�ست�سفيات املرجعية.
 

65% من اإلصابات بالدول النامية 
ويف ال�سياق ذاته، قال نائب املدير التنفيذي للمركز اخلليجي ملكافحة ال�سرطان 
بن  �سالح  الدكتور  باملوؤمتر  العلمية  اللجنة  رئي�ض  املنظمة  اللجنة  رئي�ض  نائب 
ال�سرطان  اإ�سابات  من   %65 اإن  الفتتاح،  حفل  خماطبته  خ��ال  العثمان،  فهد 
حتدث يف الدول النامية والأق��ل منوا؛ مما يتطلب مراجعة النظم ال�سحية يف 

تلك الدول، وو�سع ال�سرتاتيجيات ملواجهة هذا الداء.
 

كما اأكد الدكتور العثمان تفعيل برامج مكافحة ال�سرطان يف دول اخلليج؛ 
للحد من عوامل الأخطار، ورفع الوعي ال�سحي، وتكثيف برامج الك�سف املبكر 

عن ال�سرطان، بالإ�سافة اإلى حت�سن اخلدمات ال�سحية مب�ستوياتها الثاثة.

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.

فقيه: نمط الحياة والسمنة والتدخين
أسباب ترفع نسبة السرطان بالخليج

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

استشارة وقائية استشارة صحية

د. أميرة: شلل الوجه
أكثر الحاالت حدوثا

في المنطقة الجنوبية 
عدت الدكتورة اأمرية م�سطفى من ق�سم علوم التاأهيل الطبي بكلية العلوم 
الطبية التطبيقية باجلامعة، مر�ض �سلل الوجه املعروف باللوف من اأكرث 
املتغرية، مرجعة  املناخ  املنطقة اجلنوبية نظرا لطبيعة  احل��الت حدوثا يف 
اأ�سباب ذلك اإلى تعر�ض ال�سخ�ض لتيار هواء بارد يوؤثر علي الع�سب ال�سابع 

امل�سوؤول عن حركه الوجه.

أعراض المرض
• اأمل �سديد خلف الأذن.

• عدم القدرة على رفع احلاجبن اأو قفل العن.
• �شقوط زاوية الفم  يف نف�س اجلانب امل�شاب.

• �سعوبة الأكل حيث يتجمع الطعام يف جانب الفم امل�ساب.
• عدم القدرة على النفخ وال�سحك.

• �شقوط املاء من الفم.
• فقدان التعبري الوجهي يف نف�ض اجلانب امل�ساب.

• يف هذه احلالت لبد من مراجعة الطبيب لأخذ العاج الازم ثم 
يحول اإلى ق�سم العاج الطبيعي.

العالج الطبيعي
يلعب العاج الطبيعي مع العاج الطبي يف احلالت احلادة دورا مهما جدا 
لتخفيف الأمل واللتهاب وت��رتاوح مدة العاج يف هذه املرحلة تقريبا من 

اأ�سبوعن اإيل ثاثة اأ�سابيع.
ا�سرتجاع  يف  مهم  دور  احل���ادة  بعد  م��ا  ح���الت  يف  الطبيعي  ول��ل��ع��اج 
ع�����س��ات ال��وج��ه وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي ل��ي��ون��ة ع�����س��ات��ه ب��ال��ت��م��اري��ن والتنبيه 
اإ�سابة الع�سب  الكهربائي وامل�ساج، وتتحدد مدة العاج ح�سب درجة و�سدة 

ال�سابع للوجه«.

نصائح لتفادي المرض 
اأن  جيدا  والإدراك  للهواء،  التعر�ض  ع��دم  اأي  ال��ب��ارد،  الهواء  تيارات  جتنب 

الوقاية خري من العاج.

إرشادات عند اإلصابة بشلل الوجه  
• البتعاد عن امل�شايقات وال�شغوط النف�شية.

• تغطيه الأذن جيدا وعدم التعر�ض للهواء البارد.
بعد  م��ا  ف��رتة  اإيل  ال�ستحمام  عند  ل���اأذن  ���س��دادة  اأو  قطن  و���س��ع   •

ال�ستحمام  للتاأكد من عدم و�سول املاء اأو الهواء اإلى داخل الأذن.
• اإبقاء العن امل�سابة مغطاة ب�سا�ض معقم اأو لب�ض نظارة �سم�سية عند 
وا�ست�سارة  اجلراثيم  اأو  الغبار  دخ��ول  م��ن  عليها  للمحافظة  اخل���روج 

طبيب العيون اإلى اأن تعود ع�سات العن حلالتها الطبيعية.
• املحافظة على نظافة الفم وعدم حماولة فتح الفك اإلى اآخر مدي 
احلركة لأن ذلك ي�سغط على الع�سب ال�سابع املغذي لع�سات الوجه 

وبالتايل يزيد من اإجهاده.
• التاأكد من عدم تناول الأطعمة اأو ال�سوائل ال�ساخنة جدا حيث يوؤدي 
�سريع  اأو  ب�سكل مبا�سر  امل�ساب  بها  ي�سعر  ح��روق ل  ح��دوث  اإل��ى  ذل��ك 

ب�سبب فقدان حا�سة التذوق.
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رياضة

عبدالعزيز رديف

والإ���س��اع��ة  الع���ام  م��وؤمت��ر  على هام�ض 
والت�����س��ال  الع���ام  ق�سم  ينظمه  ال���ذي 
ب��اجل��ام��ع��ة، ت�����س��ت�����س��ي��ف اجل���ام���ع���ة، ي��وم 
اخل��م��ي�����ض  اخل��ام�����ض م��ن ���س��ف��ر امل��ق��ب��ل، 
يقدمه  ال��ذي  دوري«  ي��ا  »اأك�سن  برنامج 
الإع��ام��ي ول��ي��د ال��ف��راج يف ق��ن��اة »اأم بي 
�سي« وذلك يف حلقة جماهريية مبا�سرة 
م����ن م�������س���رح اجل���ام���ع���ة ب���ع���ن���وان » م��ت��ى 
من  ناديا  ال�سعودي  ال��دوري  بطل  يكون 

اجلنوب؟«.
وي�����س��ت�����س��ي��ف ال����ف����راج يف احل��ل��ق��ة 

المشرف على منتخب الجامعة سيف الشهراني:
قلة األكسجين ضارة نافعة

أبرزت العب الجنوب في »القوى«
ال���ع���ام ع��ل��ى منتخب  امل�������س���رف  وع����د 
اجل���ام���ع���ة لأل����ع����اب ال����ق����وى، امل����درب 
ال�����س��ه��راين بتقدمي  ���س��ي��ف  ال��وط��ن��ي 
القوى متى  األعاب  جنوم مميزين يف 
ت��واف��رت امل��ع��ي��ن��ات ع��ل��ى ذل���ك، مبديا 
اإي��ج��اب��ي��ة يف  ن��ت��ائ��ج  ت��ف��اوؤل��ه بتحقيق 

الفرتة املقبلة.
واأرج����ع ال�����س��ه��راين ت��ف��وق لعب 
اجل�����ن�����وب يف األ�����ع�����اب ال�����ق�����وى ع��ل��ى 
ال�سعودية  العربية  اململكة  م�ستوى 
اإلى مناخ  والعامل،  واآ�سيا  والعرب  بل 
الأك�سجن  وقلة  وارتفاعها  املنطقة 
على  ي�ساعده  ذل��ك  اأن  م��وؤك��دا  فيها، 
الأداء بقوة حينما ي�سارك يف مناطق 

اأقل ارتفاعا.

كيف ترى م�شتقبل
األعاب القوى ب�شكل عام؟

م�ستقبل مب�سر، خا�سة يف ظل املتابعة 
ال�سعودي  الحت���اد  لرئي�ض  امل�ستمرة 
لأل����ع����اب ال����ق����وى الأم�������ري ن������واف ب��ن 
الاعبن  بن عبداهلل جلميع  حممد 
وع��م��ل ك��ل م��ا م��ن ���س��اأن��ه تطويرهم، 
املا�سية  ال��ف��رتة  اأن���ه ق��دم خ��ال  كما 
عما جبارا توؤكده النتائج الإيجابية 
البطولت  خمتلف  يف  حتققت  ال��ت��ي 
ك������الإجن������از ال�������ذي ح���ق���ق���ه ال���اع���ب 
بح�سوله  م���وؤخ���را  م�����س��رح��ي  ي��و���س��ف 
ع��ل��ى امل���ي���دال���ي���ة ال��ذه��ب��ي��ة يف ���س��ب��اق 
اأقيم  الذي  الآ�سيوي  بالأوملبياد  400م 

مبدينة ان�سون الكورية اجلنوبية.

وماذا عن م�شتقبل اللعبة
يف املنطقة اجلنوبية حتديدا؟

ت���زال،  ك��ان��ت وم���ا  املنطقة اجل��ن��وب��ي��ة 

يف  الوطنية  للمنتخبات  الأول  املمول 
ت�سم  لكونها  القوى  األ��ع��اب  ع��دد من 
بالإ�سافة  املميزة،  املواهب  من  ع��دداً 
فقلة  خم��ت��ل��ف،  بطق�ض  متتعها  اإل���ى 
علو  نتيجة  تظهر  ال��ت��ي  الأك�����س��ج��ن 
املنطقة، يعترها البع�ض اأمرا �سلبيا، 
ت��ت��ح��ول اإل�����ى ع���ام���ل اإي���ج���اب���ي و���س��ط 
لعبي القوى يف املنطقة، حيث ت�سهم 
م�ساعفة  على  ال��ق��درة  اإع��ط��ائ��ه��م  يف 
اأقوى عندما  اجلهد، والظهور ب�سكل 
ي�����س��ارك��ون يف امل��ن��اط��ق ال�����س��اح��ل��ي��ة اأو 
غريها من املناطق الأقل ارتفاعا عن 
مناطق اجلنوب، وهذا ما يبحث عنه 
والدليل  باللعبة،  واملهتمون  امل���درب 
ال��ق��وى من  األ��ع��اب  اأب��ط��ال  اأن معظم 

املنطقة اجلنوبية.

هل هناك اأ�شباب اأخرى
اأ�شهمت يف بروز لعبي اجلنوب 

باألعاب القوى؟
ما  اإل��ى  فبالإ�سافة  كثرية،  الأ�سباب 
ذكرت، فاإن لعب )اجلبل( يكون اأكرث 
املناطق  يف  بزمائه  مقارنة  حتما 
واأل���ع���اب  ال��ط��ب��ي��ع��ي،  الرت����ف����اع  ذات 
اإلى  التي حتتاج  الأل��ع��اب  القوى من 
التي  ال��دراج��ات  ���س��اأن  �ساأنها  حت��م��ل، 
ي����رع ف��ي��ه��ا لع���ب���و اجل���ن���وب اأي�����س��ا، 
فهي كذلك حتتاج اإلى حتمل ولعب 

�ساحب نف�ض طويل.

ماذا عن منتخب اجلامعة
الذي توليت الإ�شراف عليه

منذ فرتة ق�شرية؟
ت�سم اجلامعة مواهب مميزة حتتاج 
اإلى من ياأخذ بيدها ويطور ما لديها 

الإع��ام  »م��وؤمت��ر  هام�ض  وعلى  اجلامعة،  على  للقائمن  حت�سب  ب���ادرة  يف 
والإ�ساعة« املزمع اإقامته نهاية الأ�سبوع القادم، ت�ست�سيف اجلامعة برنامج 
»اأك�سن يا دوري«، للحديث عن هموم اأنديتنا الريا�سية يف ع�سري، والعقبات 

التي تقف اأمامها للو�سول اإلى م�ساف الأندية املمتازة. 
اإيجابي  دور  ل��ه  �سيكون  املو�سوعات  ه��ذه  ملثل  التطرق  ف��اإن  �سك  ب��ا 
لتح�س�ض موا�سع اخللل، ومن ثم العمل على اإ�ساحها ب�سكل اأو باآخر من 
قبل اإدارات الأندية، كما �سي�سهم ذلك يف اإعادة �سياغة العديد من الأفكار 
الريا�سية والقرارات اخلاطئة التي اأدت اإلى تدهور و�سع الأندية يف وقتنا 
احلايل، بالإ�سافة اإلى العمل على اإيجاد حلول جذرية و�سريعة تكون قاعدة 

قوية تنطلق منها نحو م�ستقبل اأف�سل .
جتربتان  فهناك  ال�سلة،  ذات  الأن��دي��ة  اأح���د  ه��و  اأب��ه��ا  ن���ادي  اأن  ومب��ا 
�سابقتان يف فرتتن رئا�سيتن لهذا النادي، اآمل اأن ي�ستفيد منهما اجلميع 
التجربة  الفائدة؛  لتعم  اأنظارهم  اأم��ام  ماثلة  جتربة  منهما  كل  يكون  واأن 
الأول��ى: هي فرتة الرئي�ض الذهبي عبدالوهاب جمثل، ذلك الرجل الذي 
�سعد بالنادي لأول مرة يف تاريخه لدوري الأ�سواء عام 2005، وقدم حينئذ 
فريقا ل يقهر وم�ستويات مميزة، ومن ثم تاأتي فرتة الرئي�ض �سعد حامد 
الأحمري الذي قدم هو الآخر فريقا مميزا �سعد به للمرة الثانية يف تاريخ 

النادي للممتاز .
كان هناك عامل  ال�سابقتن  اأن��ه يف كا احلالتن  ومن وجهة نظري 
الذي  )الإداري(  ال�سق  تفوق  وهو  والتميز  النجاح  ذلك  اإل��ى  اأدى  م�سرتك 
اأ�سهم بقوة يف حتقيق نتائج اإيجابية، ولو كان هناك دعم مادي يومئذ لكانت 

النتائج اأف�سل، و�سقف الطموحات اأعلى.
ومما �سبق جند اأن م�سكات اأنديتنا تنح�سر يف عاملن اثنن ل ثالث 
لهما، الأول: �سعف وا�سح وكبري يف اجلانب الإداري، والثاين: )فقر( تلك 
و�سط  اليد،  ذات  قلة  وط��اأة  حتت  با�ستمرار  تئن  اإنها  حيث  ماديا،  الأن��دي��ة 
ال��ذي��ن مل  اأع��م��ال املنطقة )ال��ك��رث(  غياب وا���س��ح و�سريح م��ن قبل رج��ال 
املتكررة من  املطالبات  بالرغم من  يعنيهم،  الأم��ر ل  وك��اأن  �ساكنا  يحركوا 

قبل الأندية والقائمن عليها.

بوضوح

سلطان عوض
sulltan_kku@hotmail.com

همومنا الرياضية

الريا�سية  ال�سحافة  اأع���ام  م��ن  نخبة 
امل��م��ل��ك��ة، م��ن��ه��م رئي�ض  وال��ري��ا���س��ي��ن يف 
حت����ري����ر ����س���ح���ي���ف���ة ال�����وط�����ن الأ�����س����ت����اذ 
اأحمد  اأبها  ن��ادي  ورئي�ض  ال�سيخ،  ط��ال 
ن���ادي �سمك حممد  احل��دي��ث��ي، ورئ��ي�����ض 
ال��دك��ت��ور �سالح  ال���غ���روي، والإع����ام����ي 

احلمادي.
ولق����ى خ��ر ب��ث احل��ل��ق��ة اه��ت��م��ام��اً 
ك���ب���ريا م���ن ط����اب اجل���ام���ع���ة وخم��ت��ل��ف 
ال�سباب املهتمن بال�ساأن الريا�سي  فئات 
اأن  اأك������دت اجل���ام���ع���ة  امل��ن��ط��ق��ة، ك��م��ا  يف 
امل�سرح �سيكون مفتوحا لكل الراغبن يف 

احل�سور بوقت مبكر.

»أكشن يا دوري« في ضيافة الجامعة

من قدرات من خال �سقلها بال�سكل 
�ساأنه  م��ن  ال��ذي  املطلوب  الح���رتايف 
اأن يقود هوؤلء الاعبن اإلى حتقيق 
نتائج عاملية باإذن اهلل، وهذا ما ن�سعى 
اإليه هنا يف جامعة امللك خالد، حيث 
اإع�������داد لع��ب��ي��ن��ا ب�سكل  ن��ع��م��ل ع��ل��ى 
اح����رتايف ل��ي��ك��ون��وا ق��اع��دة ق��وي��ة مع 

مرور الوقت.

حدثنا عن امل�شاركات
التي تنتظركم مع منتخب 

اجلامعة؟
اأق����رب امل�����س��ارك��ات يف ال��وق��ت احل��ايل 
تتمثل يف بطولة اجلامعات ال�سعودية 
�ست�ست�سيفها  ال��ت��ي  ال��ق��وى،  لأل��ع��اب 
امل��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق��ي��ة خ�����ال ال�����س��ه��ر 
يف  امل�ساركة  اإل��ى  ن�سعى  حيث  املقبل، 
نخطط  كما  املتاحة،  الأل��ع��اب  جميع 
اإل����ى حت��ق��ي��ق ط��م��وح ال��ق��ائ��م��ن على 
اجل��ام��ع��ة م���ن خ���ال حت��ق��ي��ق نتائج 
اإي�����س��ال جنومنا  اإي��ج��اب��ي��ة، وك��ذل��ك 
بدورها  التي  الوطنية  املنتخبات  اإلى 
�ست�سقلهم ب�سكل احرتايف اأكر يفيد 

الاعب والوطن.

هل ترى اأن اجلامعة قادرة على 
تقدمي بطل جديد يف األعاب 

القوى قريبا؟ 
لكن  ذل���ك،  فعل  على  ق���ادرة  بالطبع 
الطالب  وهو  لعبنا  يتمتع  اأن  يجب 
ال���ت���دري���ب���ات  ب����اجل����دي����ة يف  ح����ال����ي����ا، 
ل��ك��ن بع�سهم  ف��ي��ه��ا،  وال���س��ت��م��راري��ة 
موهبته  تقدير  ع��ن  بعيدا  ي���زال  م��ا 
ف���ت���ج���ده ي���ت���غ���ي���ب ع�����ن ال���ت���دري���ب���ات 
وامل����واج����ه����ات ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة ل���ظ���روف 

خمتلفة من بينها الدرا�سة، واآمل من 
القائمن على اجلامعة، اإيجاد اأماكن 
فهذا  الأل���ع���اب  م��ن  ل��ع��دد  خم�س�سة 
حتقيق  على  ي�ساعدنا  اأن  �ساأنه  م��ن 
اأن��ه  ال��وق��ت، كما  اإي��ج��اب��ي��ة م��ع  نتائج 
يوفر على الطالب الكثري من الوقت 

واجلهد.

ما الآلية التي يتم بها
اختيار الالعبني ملنتخب 

اجلامعة؟
اأن  �سبق  ب��ارزة  اأ�سماًء  ت�سم  اجلامعة 
القوى  األعاب  يف  عريقة  اأندية  مثلت 
ك�����س��م��ك واأب����ه����ا وع������دد م����ن اأن���دي���ة 
اجلنوب الأخ���رى،  وه��ذا �سهل علينا 
الاعبن،  اختيار  م�ساألة  يف  الكثري 
اإ�سافة اإلى اأن هناك لعبن اأو طابا، 
ب�سفتهم  باأنف�سهم  اأنف�سهم  ق��دم��وا 
ع��ا���س��ق��ن ل���ع���دد م���ن األ���ع���اب ال��ق��وى 
ط���احم���ن يف ت��ط��وي��ر م�����س��ت��وي��ات��ه��م 
ومتثيل اجلامعة خري متثيل، وهوؤلء 
اأي�سا ننتظر منهم الكثري متى كانوا 

اأكرث جدية يف التدريبات.

األ توجد طريقة اأخرى 
لكت�شاف مواهب جديدة؟

ننتظر  مثا  فنحن  ك��ث��رية،  ال��ط��رق 
من اجلامعة منحنا ال�سوء الأخ�سر 
لإقامة دورات ومناف�سات داخلية كي 
مواهب  واكت�ساف  اختيار  لنا  يت�سنى 
ج��دي��دة، واأن��ا على ثقة ب��اأن اجلامعة 
اأن���ه���م  اإل  مت���ل���ك لع���ب���ن مم���ي���زي���ن 
ي��ح��ت��اج��ون اإل�����ى م���ن ي���اأخ���ذ ب��ي��ده��م 
ل��ي�����س��ق��ل��ه��م وم����ن ث���م ي��ق��دم��ه��م اإل���ى 

�ساحات التناف�ض.
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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

رئيس قسم اللغة اإلنجليزية بآداب تنومة د. فوزي يوسف: 
هدفنا إعداد خريجين

متميزين علميا وعمليا

منصور الطيب علي

م�شريتك التعليمية يف �شطور؟
تخرجت يف ق�سم اللغة الإجنليزية بكلية 
 ،1998 عام  الرتبية يف جامعة اخلرطوم 
ث���م ع��ي��ن��ت يف وظ��ي��ف��ة م�����س��اع��د ت��دري�����ض 

بجامعة غرب كردفان بال�سودان.
جامعة  م��ن  املاج�ستري  درج���ة  نلت 
لدرجة  ترقيتي  ومت��ت   ،2003 ع��ام  جوبا 
غ���رب  ب���ج���ام���ع���ة   2004 ع������ام  حم���ا����س���ر 

كردفان.
وفى عام 2010 نلت درجة الدكتوراه 
م���ن ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة ال�����س��ودان 
للعلوم والتكنولوجيا ومن ثم مت ترفيعي 
اأ���س��ت��اذ م�ساعد. وف��ى ع��ام 2012  ل��درج��ة 
التحقت بالتدري�ض بكلية العلوم والآداب 

يف تنومة التابعة جلامعة امللك خالد.

ما اأهم املو�شوعات البحثية
التي تهتم بها؟

تتعلق  التي  البحثية  باملو�سوعات  اأهتم 
بتخ�س�ض اللغة الإجنليزية ب�سكل عام.

كيف تري البيئة اجلامعية؟
ت���ع���د ج���ام���ع���ة امل����ل����ك خ����ال����د م����ن اأك����ر 
تتميز  م��ا  بف�سل  اململكة،  يف  اجل��ام��ع��ات 
به من بنية واأنظمة اإلكرتونية متقدمة، 
لها  اجل��ام��ع��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  اأن  يف  ���س��ك  ول 
الطالب  �سخ�سية  على  الكبري  تاأثريها 

وحت�سيله الأكادميي.
اإن جامعة امللك خالد ممثلة يف كلية 
يراأ�سها  التي  تنومة،  يف  والآداب  العلوم 
اإبراهيم  العزيز  عبد  ال��دك��ت��ور  عميدها 
لتوفري  جهدها  ق�����س��ارى  ت��ب��ذل  الفقيه 
البيئة العلمية اجلاذبة واملريحة باأحدث 
التدري�ض  ط��رق  ا�ستخدام  م��ع  التقنيات 
العملية  فعالية  من  تزيد  التي  املتقدمة 

التعليمية.

الروؤية امل�شتقبلية

الثانوية  املرحلة  عن  تختلف  اجلامعية 
ابتداء من اأ�سلوب التعليم والتعلم وحتى 

الرجمة املختلفة.
ف��امل��رح��ل��ة اجل��ام��ع��ي��ة ت��ع��ت��م��د على 
ال�ستيعاب واملناق�سة والتفكري والتحليل 
والعر�ض، وهي مهارات يفتقر اإليها كثري 
م��ن ال���ط���اب، وه����ذا ن��ت��اج وا���س��ح لعدم 
التكامل بن كافة املراحل التعليمية قبل 
اجلامعة التي تتبع غالبا اأ�سلوب احلفظ 
وال��ت��ل��ق��ن ح��ي��ث ك���ان م���ن امل��ف��رت���ض اأن 
الطالب  اإع���داد  على  امل��راح��ل  تلك  تعمل 

للق�شم واأهدافه؟
ي��ع��د ق�سم ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة م��ن اأك��ر 
الأق���������س����ام يف ال��ك��ل��ي��ة ح���ي���ث ي��ب��ل��غ ع���دد 
ال��ط��اب فيه ح��وايل 300 ط��ال��ب، وع��دد 
اأع�����س��اء هيئة ال��ت��دري�����ض ف��ي��ه ح��ال��ي��ا 14 

ع�سوا.
امل�ستقبلية  ال��ق�����س��م  روؤي����ة  وت��ت��م��ث��ل 
ومتميزة  رائ��دة  ال�سعي جلعل مكانته  يف 
ب���ن ج��م��ي��ع اأق�������س���ام ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة 
يف اجل����ام����ع����ات ع���ل���ى امل�������س���ت���وى امل��ح��ل��ي 
والإق��ل��ي��م��ي واأن ي��ق��وم ب���دور اإي��ج��اب��ي يف 
جمالت البحث العلمي املتطورة والقيام 
ب��ن�����س��اط��ات ل��ل��ط��اب يف ���س��ب��ي��ل خ��دم��ة 

املجتمع.
وم�����ن اأه������م اأه���������داف ق�����س��م ال��ل��غ��ة 
�سلوكيا  متميز  خريج  اإع��داد  الإجنليزية 
الإجنليزية  اللغة  يجيد  وعمليا،  وعلميا 
املجالت  يف  العمل  ل�سوق  وكتابة،  لفظا 

املختلفة يف القطاعن العام واخلا�ض.
اأم�����ا ر���س��ال��ة ال��ق�����س��م ف��اإن��ه��ا تكمن 
يف ت��خ��ري��ج ك�����وادر م��وؤه��ل��ة وم��ت��م��ي��زة يف 
الإجنليزية  اللغة  وتدري�ض  تعلم  جم��ال 
للقيام بواجباتها املهنية يف �سبيل خدمة 
على  احل��ف��اظ  ب��واج��ب  والقيام  املجتمع، 

مبادئها الإ�سامية والوطنية.

ما الإيجابيات وال�شلبيات
التي لحظتها لدى الطالب؟

م�����ن اأه��������م الإي�����ج�����اب�����ي�����ات اح����رتام����ه����م 
اآرائهم  لأ�ساتذتهم و�سدقهم امللمو�ض يف 

جتاه اأع�ساء هيئة التدري�ض.
ف��اإن��ه  بال�سلبيات  يتعلق  فيما  اأم���ا 
اللغة  م�ستوى  يف  ملمو�ض  ت���دن  ي��وج��د 
الإجنليزية ملعظم الدار�سن، مما يتطلب 
لتطوير  ال�سخ�سية  اجل��ه��ود  م��ن  امل��زي��د 

اللغة الإجنليزية.

هل هناك �شعوبات
تواجه الطالب؟

امل���رح���ل���ة  يف  ال�����درا������س�����ة  اأن  يف  ل�����س����ك 

تعزيز  خ���ال  م��ن  اجل��ام��ع��ي��ة  للمرحلة 
يلقى  مما  والفهم  التحليل  على  القدرة 
عبئا كبريا على كاهل اجلامعة ممثلة يف 
اإداراتها واأع�ساء هيئة تدري�سها يف توفري 
ال��ب��ي��ئ��ة اجل��ام��ع��ي��ة اجل����اذب����ة وامل�����س��وق��ة 
والرامج الدرا�سية التي ت�ساعد الطاب 

يف التاأقلم �سريعا مع البيئة اجلديدة.

مباذا تن�شح الطالب
من اأجل اأداء اأف�شل

يف مرحلتهم اجلامعية؟

حينما تاأخذ اجلامعة مكانتها يف الو�سط العلمي املحلي والعاملي فاإن 
ذلك موؤ�سر على طبيعة م�سار اجلامعة يف التطوير وحت�سن الأداء 

واجلودة يف التعليم.
التي  العاملية    QS منظمة  خطاب  موؤخرا  اجلامعة  تلقت  لقد 
اأف�����س��ل  م��ن  واح����دة  جامعتنا  وك��ان��ت  اجل��ام��ع��ات،  بت�سنيف  ت��ع��ن��ى 
املركز  على  اجلامعة  ح�سلت  كما  العامل،  م�ستوى  على  700جامعة 
نيوز«  اإ����ض  »ي��و  ت�سنيف  يف  ال�سعودية  اجل��ام��ع��ات  �سمن  اخل��ام�����ض 

الأمريكي 2014.
هذه املوؤ�سرات جتعلنا نقف وقفتن:

يبذله منت�سبو اجلامعة  �سكر وتقدير لكل جهد  الأول��ى وقفة 
من �ساأنه الرتقاء مب�ستوى العملية التعلمية، حتى احتلت اجلامعة 

هذه املكانة.
وال��ث��ان��ي��ة: وق��ف��ة ت��ت��ع��ل��ق ب��ط��م��وح��ن��ا لرت���ق���اء م��ك��ان��ة اأع���ل���ى يف 
يف  جامعتنا  لتكون  والعاملي  املحلي  امل�ستوى  على  العلمي  الت�سنيف 
ال�سدارة؛ لأن اجلامعات تقا�ض مبدى ال�سمعة العاملية التي حتققها 
ال��ت��دري�����ض، والرت��ق��اء  اأو����س���اع هيئة  ال��ت��ق��دم يف حت�سن  ب��ن��اء ع��ل��ى 

باملناهج، واجلودة يف املخرجات.
وكما اأكد معايل رئي�ض اجلامعة باأن اجلامعة م�سممة على اأن 
حتتل ال�سدارة بن اجلامعات العربية والعاملية، وهذا الطموح تقع 

علينا جميعا امل�ساركة يف حتقيقه اإلى واقع.
ننتظر منكم  اإننا  الكليات،  الإخ��وة والأخ��وات عمداء وعميدات 
التي  مقرتحاتكم  وننتظر  حثيثة،  بجهود  ال��ط��م��وح،  ه��ذا  حتقيق 
ترتقي بالأداء، وحت�سن العملية التعليمية، ونعمل بروح الفريق كما 

اأكدنا ونوؤكد دوما، لتكون جامعتنا يف ال�سدارة.

* وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية والأكادميية

شؤون تعليمية
د. محمد بن علي الحسون

الجامعة وتحسين األداء
يوسف  الطيب  فوزي  الدكتور  تنومة  في  واآلداب  العلوم  بكلية  اإلنجليزية  اللغة  قسم  رئيس  أبدى 
تبذل  الكلية  أن  مبينا  الدارسين،  لمعظم  االنجليزية  اللغة  الملموس في مستوى  التدني  امتعاضه من 

قصارى جهدها في توفير البيئة العلمية الجاذبة والمريحة بأحدث التقنيات.

اإدارة  ح�سن  ال��ط��اب  يتعلم  ب���اأن  اأن�����س��ح 
الوقت وا�ستغاله بال�سكل الأمثل وعدم 
اإل��ى  ب��الإ���س��اف��ة  يفيد،  ل  فيما  اإ���س��اع��ت��ه 
ب�سكل  املحا�سرات  ح�سور  على  احلر�ض 
فيها، مما  املناق�سة  مع  وم�ستمر  منتظم 
ي��ج��ع��ل ال��ط��ال��ب اأك����رث ق����درة ع��ل��ى فهم 
اأقول  الأخ��رية  الن�سيحة  العلمية.  امل��ادة 
اأن توؤجل مراجعة  »اإي��اك  فيها للطالب: 

ومذاكرة ما در�سته اليوم اإلى الغد«.

ماذا ينق�ص اجلامعة حاليا؟

املقبلة  ال��ف��رتة  يف  الرتكيز  يتم  اأن  اآم���ل 
امل��راك��ز البحثية  امل��زي��د م��ن  اإن�����س��اء  على 
امل��ت��خ�����س�����س��ة يف ك��اف��ة ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة 
اأن  يف  �سك  ول  املختلفة.  بتخ�س�ساتها 
هذا واحد من اأهداف هذه اجلامعة التي 

اأت�سرف بالنتماء اإليها.
ك��م��ا اأمت��ن��ى اأن ي��ت��م اإن�����س��اء اأق�����س��ام 
والفيزياء  والريا�سيات  العربية  اللغة 
والكيمياء والأحياء والثقافة الإ�سامية 
وال��ف��ل�����س��ف��ة وال���رتج���م���ة ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 

والآداب يف تنومة.

المرحلة الجامعية
تعتمد على االستيعاب والمناقشة 
والتفكير والتحليل والعرض
وهي مهارات يفتقر إليها
كثير من الطالب وهذا نتاج واضح
لعدم التكامل بين كافة
المراحل التعليمية قبل الجامعة
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أساتذة

خالد العمري

كيف بداأت رحلة
حياتك العلمية؟

باجلامعة  ال��رتب��ي��ة  بكلية  ال��ت��ح��ق��ت 
والرتجمة  الإجنليزية  اللغة  »ق�سم 
اآن����������������ذاك« وم����ن����ه����ا ح�������س���ل���ت ع��ل��ى 
الإجنليزية  اللغة  يف  البكالوريو�ض 

عام 2002.
ث����م مت ت��ع��ي��ن��ي اأ�����س����ت����اذا ل��ل��غ��ة 
بي�سة  يف  التقنية  بالكلية  الإجنليزية 
م��ع��ي��دا بق�سم  ث���م   ، ن��ف�����س��ه  ال���ع���ام  يف 
الدرا�سات الجتماعية بكلية املعلمن 
ب��اأب��ه��ا ق��ب��ل ان�����س��م��ام��ه��ا اإل����ى جامعة 
ع����ام 2004، ويف  وذل����ك  خ��ال��د  امل��ل��ك 
لدرا�سة  بعثة  عام 2006 ح�سلت على 
ط��رق ت��دري�����ض اللغة الإجن��ل��ي��زي��ة يف 
جامعة كوينزلند الأ�سرتالية، ومنها 
امل��اج�����س��ت��ري ع��ام  ح�سلت ع��ل��ى درج���ة 

2008 ثم الدكتوراه عام 2012.
بعد عودتي من اأ�سرتاليا، عينت 
وطرق  املناهج  بق�سم  م�ساعدا  اأ�ستاذا 
ال��ت��دري�����ض ب��ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة وم���ن ثم 
الرامج  ملن�سق  م�ساعدا  تكليفي  مت 
امل�����س��رتك��ة )ال�����س��ن��ة ال��ت��ح�����س��ريي��ة( 

باملجمع الأكادميي باملحالة.

ما ال�شعوبات التي واجهتها
يف م�شريتك العلمية؟

ط���ال���ب  ك�����ل  ي�����واج�����ه  اأن  م�����ن  لب������د 
درا������س�����ات ع��ل��ي��ا ب��ع�����ض ال�����س��ع��وب��ات 
والعوائق خ�سو�سا يف بداية م�سواره 
الأك���ادمي���ي، وب��ال��ع��زم وامل��ث��اب��رة، بعد 
توفيق اهلل، يكون الطالب قادرا على 

جتاوز كل ال�سعاب. 
الن��ت��ق��ال والعي�ض يف  ك��ان  رمب��ا 
خمتلفة  وح�������س���ارة  ث��ق��اف��ة  ذي  ب��ل��د 
ع��ن اأر�����ض ال��وط��ن اأب����رز ال��ت��ح��دي��ات 
خ�سو�سا  م��ب��ت��ع��ث  اأي  ت���واج���ه  ال��ت��ي 
يف الأي�����ام الأول�����ى، ه���ذا اإ���س��اف��ة اإل��ى 

ال��ع��ل��ي��ا لب��د  ال���درا����س���ات  اأن ط���ال���ب 
ال��درا���س��ة  طبيعة  م��ع  يتكيف  اأن  م��ن 
ال��ب��ح��ث��ي��ة وم���ا ي��ع��رتي��ه��ا م���ن م�ساق 
ال��درا���س��ات  تتطلبه  وم��ا  و���س��ع��وب��ات، 
ال��ع��ل��ي��ا م��ن ج��ه��د وم��ث��اب��رة ومتابعة 
على  والط��اع  امل�سرفن  لتوجيهات 
املتعلقة  والأب���ح���اث  ال��درا���س��ات  اآخ���ر 

مبو�سوع الدرا�سة.

اأهم املو�شوعات البحثية
التي تهتم بها؟ 

مل���ا ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا م���ن دور ف��ع��ال يف 
وحتفيز  التعليمية  العملية  ت�سهيل 
ال��ط��اب ع��ل��ى الإق���ب���ال ع��ل��ى التعلم 
وم�������س���اع���دت���ه���م ع����ل����ى ال��ت��ح�����س��ي��ل 
ال���درا����س���ي، ف��ق��د رك����زت يف درا���س��ت��ي 
دور  ع���ل���ى  امل���اج�������س���ت���ري  م���رح���ل���ة  يف 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف ت��خ��ف��ي��ف ال���ع���بء 
على   Cognitive Load ال��ذه��ن��ي 
طالب اللغة الإجنليزية كلغة اأجنبية 
التقليدية  الطرق  با�ستخدام  مقارنة 

يف تعلم اللغة الإجنليزية.
ال����دك����ت����وراه،  اأم�������ا يف م���رح���ل���ة 
ف���ق���د ب���ح���ث���ت يف م�����دى ال����س���ت���ف���ادة 
 Social ال�����س��ب��ك��ات الج��ت��م��اع��ي��ة  م��ن 
اجل���وال  ال��ه��ات��ف  وت��ق��ن��ي��ات   Media
Mobile Technologyوا�ستثمار 
تعليم  خم���رج���ات  حت�����س��ن  يف  ذل����ك 
اإ�سافة  اململكة،  يف  الإجنليزية  اللغة 
اإي���ج���اد ف��ر���ض حقيقية  ك��ي��ف��ي��ة  اإل����ى 
 Opportunities Authentic
الإجن��ل��ي��زي��ة ملمار�سة  ال��ل��غ��ة  ل��ط��اب 
ال���ل���غ���ة خ�������ارج اأ������س�����وار امل����در�����س����ة اأو 
من  ال�ستفادة  عر  وذل��ك  اجلامعة، 
يتوا�سلون  ال��ت��ي  ال��ط��وي��ل��ة  الأوق�����ات 
فيها مع اأقرانهم من خال ال�سبكات 
يكون  م��ا  غالبا  وال��ت��ي  الجتماعية، 
الرئي�سية  الو�سيلة  اجل���وال  الهاتف 
ال��ت��ي ي�����س��ت��خ��دم��ون��ه��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق ه��ذا 

الغر�ض.

يعزو مساعد من سق البرامج المشتركة بالمجمع األكاديمي بالمحالة الدكتور صالح بن مشرف الشهري السلبيات المالحظة على المجتمع الطالبي 
إلى الخلل الموجود في تربية الطالب نفسه وتركيبته النفسية. وشدد في حوار مع » آفاق« على أن يكون لدى الطالب هاجس اإلبداع والتميز، وأن 

يدرك أن الفرص تقل وتتناقص تباعا مع تقدم الوقت.

مساعد منسق البرامج 
المشتركة د. صالح الشهري: 
تطوير المناهج 
يجب أن يواكب

األنماط الفكرية 
للجيل الحالي

البحث،  مبنهجية  يتعلق  وف��ي��م��ا 
الت�سميم  على  اأب��ح��اث��ي  يف  رك��زت  فقد 
والتعديل  للمراجعة  ال��ق��اب��ل  البحثي 
ال��ذي   Design-Based Research
يتيح للباحث اإمكانية اإجراء التعديات 
اإج���راءات  على  املطلوبة  والتح�سينات 
واأدوات البحث قبل واأثناء عملية جمع 
يتو�سل  ما  على  بناءا  وذل��ك  البيانات، 

اإليه الباحث من نتائج اأولية.
ال��دك��ت��وراه،  بعد  م��ا  مرحلة  يف 
بداأت اأركز يف �سلوكيات امل�ستخدمن 
وال��ت��ق��ن��ي��ات  الج��ت��م��اع��ي��ة  لل�سبكات 
وال���ت���ط���ب���ي���ق���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة ل��ل��ه��ات��ف 
اجل��������وال، خ�����س��و���س��ا ب���ع���د ال��ت��ط��ور 
ال���ه���ائ���ل ل���ه���ذه ال��ت��ق��ن��ي��ات وظ���ه���ور 
و�سائل  من  وخمتلفة  عديدة  بيئات 
اإل��ى  اإ���س��اف��ة  الج��ت��م��اع��ي،  التوا�سل 
هذه  خ�سائ�ض  اأب���رز  على  ال��رتك��ي��ز 
يف  ت�سهم  التي  والتقنيات  الو�سائل 
يف  الإجنليزية  اللغة  تعليم  تطوير 

اململكة.
ال�سنة  يف  حاليا  عملي  وبحكم 
ال��ت��ح�����س��ريي��ة يف اجل���ام���ع���ة، ب����داأت 
املتعلقة  امل��ع��ل��وم��ات  ب��ع�����ض  ج��م��ع  يف 
وكيفية  التح�سريية  ال�سنة  بطاب 
ا�ستثمار الأوقات التي يق�سونها على 
و�سائل التوا�سل الجتماعي لتنمية 
الإجنليزية  اللغة  م��ه��ارات  وتطوير 
تقنيات  ا���س��ت��غ��ال  وم����دى  ل��دي��ه��م، 
باأ�ستاذ  لربطهم  املتحركة  الهواتف 
امل�����ادة وب��زم��ائ��ه��م ع��ل��ى ن��ح��و يتيح 
اللغة  ملمار�سة  اإ�سافية  ق��ن��وات  لهم 

الإجنليزية بعد اأوقات املحا�سرات.

ما ال�شروط التي يلزم توافرها
يف ع�شو هيئة التدري�ص؟

ينبغي لع�سو هيئة التدري�ض اأول اأن 
يعي اأن الطالب هو املحور الرئي�سي 
للعلمية التعليمية، مل تن�ساأ املدار�ض 
الأ�ساتذة  لها  يوؤهل  واجلامعات ومل 

ال��ط��ال��ب  ل��ت��اأه��ي��ل  اإل  وال���رتب���وي���ون 
والإ�سراف  ورعايته  و�سلوكيا  علميا 
على تطوير قدراته ومواهبه واإثراء 
معارفه، اإ�سافة اإلى اأنه ل بد من اأن 
يكون لدى الأ�ستاذ اجلامعي اخلرة 
ال��ط��ال��ب ح�سب ما  ال��ت��ع��ام��ل م��ع  يف 
احل���زم  اأن  ف��ك��م��ا  امل���وق���ف،  يقت�سيه 
ن��ف��ع��ا يف بع�ض  وال��ق�����س��وة ل جت���دي 
بالن�سبة  احل����ال  ف��ك��ذل��ك  امل���واق���ف، 

للن والت�ساهل.
ي���واك���ب  اأن  م����ن  ع��ل��م��ي��ا، لب�����د 
ال�سريع  التطور  اجلامعي  الأ���س��ت��اذ 
اأ�سبح  ال���ذي  ل��ل��م��ع��ارف وامل��ع��ل��وم��ات 
ظاهرة طبيعية وملمو�سة يف الع�سر 
اأن  ي��درك  اأن  اأي�سا  وعليه  الرقمي، 
و���س��ائ��ل ال��و���س��ول اإل����ى امل��ع��ل��وم��ة مل 
والكتاب  املعلم  على  مقت�سرة  تعد 
ك��م��ا ك��ان��ت ع��ل��ي��ه ���س��اب��ق��ا، ب��ل اأ���س��ب��ح 
مبقدور طالب اليوم اأن يح�سل على 
اأحدث م�سادر املعلومات عر هاتفه 

املتحرك خال ثوان.
الوعي  ���س��رورة  اإل��ى  ننبه  وهنا 
للجيل  الفكرية  الأمن��اط  باختالف 
ال��رق��م��ي ع��ن الأج��ي��ال ال��ت��ي �سبقته 
التدري�ض  وط��رق  اأ�ساليب  واختاف 
تواكب  اأن  م��ن  لب��د  التي  والتعامل 

هذا التطور التقني ال�سريع.
ال��دور املهم الذي  اإلى  كما ننبه 
الأ�ستاذ اجلامعي يف  يلعبه  اأن  يجب 
الن�سح  وتقدمي  والإر���س��اد  التوجيه 
مع  املثلى  التعامل  بطرق  والتوعية 
و�سائل التكنولوجيا املختلفة وكيفية 
العملية  يخدم  مبا  منها  ال�ستفادة 

التعليمية.
 

اأبرز �شلبيات الطالب؟
العظمى من  الن�سبة  نعزو  اأن  ميكن 
املجتمع  ع��ل��ى  امل��اح��ظ��ة  ال�سلبيات 
ال���ط���اب���ي اإل�����ى اخل���ل���ل امل����وج����ود يف 
ت��رب��ي��ة ال���ط���ال���ب ن��ف�����س��ه وت��رك��ي��ب��ت��ه 

ال��ن��ف�����س��ي��ة ورمب����ا ط��ري��ق��ة امل��وؤ���س�����س��ة 
التعليمية نف�سها يف التعامل مع هذا 

اخللل.
ال��ط��ال��ب  ي��ع��ف��ي  ل  ه���ذا  اأن  اإل 
والإدراك  الوعي  لديه  يكون  اأن  من 
التام مب�سوؤوليته جتاه نف�سه وجتاه 
جمتمعه، وال�سعي احلثيث لارتقاء 

والتطور.
طابنا  ل���دى  ي��ك��ون  اأن  ينبغي 
هاج�ض الإبداع والتميز، واأن يدركوا 
وتتناق�ض  ت��ق��ل  ال��ف��ر���ض  اأن  مت��ام��ا 
تباعا م��ع ت��ق��دم ال��وق��ت، مم��ا يجعل 
ذي  من  اأك��رث  عاليا  التناف�ض  عامل 
قبل، ومما ي�سع على عاتق الطالب 
ال��ك��ث��ري م���ن امل�����س��وؤول��ي��ة واله��ت��م��ام 
ب��امل�����س��ت��ق��ب��ل، ف���ا م��ك��ان ب��ع��د ال��ي��وم 
للمتخاذل اأو امل�ستهرت، وجناح الأمم 

اإمنا يبنى على �سواعد اأبنائها.

هل ترى اأن املناهج التعليمية 
احلالية مواكبة ملتطلبات 

الع�شر؟
كما متت الإ�سارة اإليه من قبل، فاإن 
ت��ط��ورا  ت�سهد  وامل��ع��ل��وم��ات  امل���ع���ارف 
الكبري  للدور  نتيجة  و�سريعا  هائا 
التكنولوجيا  تلعبه  ال��ذي  واحليوي 

احلديثة يف ذلك.
ي�سعى  اأن  البديهي  فمن  وعليه 
تطوير  على  والقائمون  الرتبويون 
امل��ن��اه��ج اإل���ى م��واك��ب��ة ه���ذا ال��ت��ط��ور. 
الأف�سل  اإي��ج��اد  ال�سعى يف  م��ن  لب��د 
من املناهج التعليمية وتفعيل ثقافة 
ذلك  اأن  اإل  لدينا،  والإب���داع  البحث 
تطورا  ت�سهد  ل  املناهج  اأن  يعني  ل 

ملحوظا.
ومم����ا ي��ن��ب��غ��ي ال��ت��ن��ب��ه اإل���ي���ه اأن 
عملية تطوير املناهج التعليمية لبد 
اأن تراعي احلاجات الفعلية للطالب 

واملجتمع على حد �سواء.
اإ�����س����راك  ي���ت���م  اأن  ي��ن��ب��غ��ي  ك���م���ا 

ال��ط��ال��ب ن��ف�����س��ه يف ع��م��ل��ي��ة ت��ط��وي��ر 
امل��ن��ه��ج م���ن خ����ال ق��ي��ا���ض وج��ه��ات 
النظر املختلفة والنتائج التح�سيلية 
املنهج  يحقق  اأن  وم��راع��اة  للطاب، 
التعليمي الهدف املن�سود، اإ�سافة اإلى 
���ش��رورة م��واك��ب��ة الأمن����اط الفكرية 
وال�ستفادة  احل���ايل  للجيل  املعقدة 
م���ن جت����ارب اخل�����راء وال��رتب��وي��ن 
هذا  يف  مهما  �سوطا  قطعوا  ال��ذي��ن 

املجال.

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

اجلامعة  م��دي��ر  مل��ع��ايل  ن��ب��ارك  اأول 
الأ�ستاذ الدكتور عبدالرحمن الداود 
ون��ب��ارك  اجل��ام��ع��ة  من�سوبي  وك��اف��ة 
الذي  ال�سريع  التطور  هذا  لأنف�سنا 
على  للجامعة  اهلل،  بف�سل  حت��ق��ق، 

كافة امل�ستويات.
اجل��ام��ع��ة  ت�سنيف  خ��ر  ول��ع��ل 
اأف�����س��ل 700 ج��ام��ع��ة  ك���واح���دة م���ن 
ت�سنيف  العامل ح�سب  على م�ستوى 
ت�سهده  مل��ا  اأت��ى متوجا  الأخ���ري   QS
اجل��ام��ع��ة م���ن م�����س��رية ث��اب��ت��ة نحو 
ي��ح��ق��ق  اأن  اهلل  داع��������ن  ال���ت���م���ي���ز، 
كما  ت��ب��ق��ى  واأن  ال���ري���ادة  جل��ام��ع��ت��ن��ا 
والباحثن  للعلماء  م��ن��ارة  ع��ودت��ن��ا 
واملتميزين من الطاب والطالبات.

ر�شالة عامة لكل الطالب؟
الطاب  لأعزائي  القلب  من  دعائي 
هي  ثم  وال�سداد،  والتوفيق  بالتقدم 
دعوة �سادقة لهم بالتم�سك باملبادئ 
كرث  وق��ت  يف  والوطنية  الإ�سامية 
ف��ي��ه امل��رتب�����س��ون ب���اأم���ن وا���س��ت��ق��رار 
ملا  واأن يكونوا مدركن  الوطن،  هذا 

يحيط بهم من التحديات.
لاأخوة  اجلزيل  ب�سكري  اأختم 
على  »اآف�����اق«  امل��ت��م��ي��زة  �سحيفتنا  يف 

اإتاحة هذه الفر�سة.
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ال تهدر صحتك جامعة بال تدخين



التعليم العالي

بدء مطابقة وثائق المرشحين لالبتعاث الخارجي

أحمد العياف 

ال�����س��ع��ودي��ن  امل��ب��ت��ع��ث��ن  م���ن  �سارك عدد 
ال�سريفن  احل��رم��ن  خ����ادم  ب��رن��ام��ج  يف 
ل���اب���ت���ع���اث اخل�����ارج�����ي وال����دار�����س����ن يف 
ال��ت��خ�����س�����س��ات ال��ه��ن��د���س��ي��ة ���س��م��ن ف��ري��ق 
جامعة توكاي اليابانية يف ال�سباق العاملي 
ل��ل�����س��ي��ارات ال�����س��م�����س��ي��ة »ك����اري����را ���س��ولر 
اتاكاما« الذي اأقيم يف الفرتة من 13 اإلى 
17 نوفمر 2014 يف جمهورية ت�سيلي يف 

اأمريكا اجلنوبية. 
وتاأتي م�ساركة فريق جامعة توكاي 
امل�سابقة  ه��ذه  يف  ال�سعودين  باأع�سائه 
للمرة الأولى؛ بحثاً عن لقب قاري ثالث 
ب��ع��د حت��ق��ي��ق ب��ط��ول��ة ال���ع���امل ل��ل�����س��ي��ارات 
ال�سم�سية يف اأ�سرتاليا عام 2011 وبطولة 
يقيا  اأف��ر  جنوب  يف  ال�سم�سية  ال�سيارات 
عام 2012 مب�ساركة املبتعثن ال�سعودين. 
ال�����س��ع��ودي ملرحلة  امل��ب��ت��ع��ث  وت��ول��ى 
امل���اج�������س���ت���ري  امل���ه���ن���د����ض ع��ب��دال��رح��م��ن 
اخل���ط���ي���ب، م�����س��وؤول��ي��ة ق���ي���ادة ال�����س��ي��ارة 
ال�����س��م�����س��ي��ة ح���ام���ا ع��ل��م ب�����اده امل��م��ل��ك��ة 
العربية ال�سعودية يف زي القيادة الر�سمي 
لأول مرة لطالب اأجنبي يف تاريخ جامعة 

توكاي.
املبتعثان  الفريق  يف  اأي�سا  وي�سارك 
ال�������س���ع���ودي���ان امل���ه���ن���د����ض اأن���������ض امل���ورع���ي 
امللحق  واأو���س��ح  ال�سايع.  خالد  واملبتعث 
ال��ث��ق��ايف ال�����س��ع��ودي يف ال��ي��اب��ان ال��دك��ت��ور 
ع�سام اأمان اهلل بخاري اأن الدعم الكبري 
ال�����س��ع��ودي��ون من  املبتعثون  ي��ج��ده  ال���ذي 
لدن القيادة الر�سيدة، حافز قوي للتميز 
والإب������داع يف جم����الت ال��ت��ق��ن��ي��ة وال��ع��ل��وم 
ا�سم خادم  يت�سرفون جميعا بحمل  حيث 
بن  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ال�سريفن  احل��رم��ن 
طلبة  ب�سفتهم  اهلل،  حفظه  عبدالعزيز، 

مبتعثن يف برنامج البتعاث.

مطابقة  ال��ع��ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  ب����داأت 
وث���ائ���ق امل��ر���س��ح��ن ل��ل��ق��ب��ول يف امل��رح��ل��ة 
ال��ع��ا���س��رة م��ن ب��رن��ام��ج خ���ادم احل��رم��ن 
ال�سريفن امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 
لابتعاث اخلارجي يف مدينة الريا�ض، 
وذل������ك ب���ع���د م������رور خ��م�����س��ة اأي�������ام ع��ل��ى 
اإعانها عن اأعدادهم التي بلغت 10491 

مر�سحا ومر�سحة.
واأو�����س����ح وك���ي���ل ال��������وزارة ل�����س��وؤون 
ال��ب��ع��ث��ات امل��ك��ل��ف ال���دك���ت���ور ن��ا���س��ر بن 
حم��م��د ال����ف����وزان، اأن امل��ط��اب��ق��ة مب��رك��ز 
اختار  مل��ن  خم�س�سة  �ستكون  ال��ري��ا���ض 
مركز املطابقة فيه، اأو يف مركز الق�سيم 
فقط، موؤكدا وجوب اللتزام باحل�سور، 
متقدم  لكل  الفر�سة  اإتاحة  مع  ل�سيما 
اأن يختار اليوم وال�ساعة التي �سيح�سر 
فيها، بعد اأن اختار مركز املطابقة اأثناء 
الت�سجيل، واأن من ل يح�سر للمطابقة 
فاإنه  بتحديده  قام  ال��ذي  للموعد  وفقا 

يعد غيابه ان�سحابا عن التقدمي.
اأن املطابقة  الفوزان  الدكتور  واأكد 
�ستكون للوثائق التي رفعها املتقدم، مما 
يحتم اإح�سار اأ�سول الوثائق، ولن تقبل 
بختم  خمتومة  كانت  ل��و  حتى  ال�����س��ور، 
ط��ب��ق الأ����س���ل. ك��م��ا �سيتم ت�����س��ّل��م اأ���س��ل 

ال�سهادة الثانوية من املتقدمن لدرا�سة 
البكالوريو�ض.

وق����������ال« ا����س���ت���ك���م���ال ل���ل���خ���دم���ات 
الإلكرتونية يف املرحلة العا�سرة، �سيكون 
املتقدم  قبل  م��ن  املطابقة  موعد  حجز 
ن��ف�����س��ه ع���ن ط��ري��ق م��ت��اب��ع��ة ال��ط��ل��ب يف 
اأن  متقدم  لكل  و�سيتاح  ال����وزارة،  موقع 

�سيح�سر  ال��ت��ي  وال�����س��اع��ة  ال��ي��وم  يختار 
فيها. وكل ذلك من اأجل الت�سهيل على 
املتقدمن، واإعطائهم احلرية يف اختيار 
الأوقات املنا�سبة لهم، وم�ساعدتهم على 

احل�شور والن�شباط«.
اأن  للبعثات  ال�����وزارة  وك��ي��ل  واأب����ان 
م��دارمي  فندق  يف  الريا�ض،  مركز  مقر 

يقارب  ما  فيه مطابقة  و�سيتاح  ك��راون، 
اأربعة اآلف من املتقدمن واملتقدمات.

و�����س����دد ع���ل���ى ������س�����رورة الط������اع 
ع��ل��ى اأي���ق���ون���ة م��ط��اب��ق��ة ال���وث���ائ���ق على 
لت�سمنها  ال��ع��ا���س��رة؛  امل��رح��ل��ة  �سفحة 
ك���ل امل���ع���ل���وم���ات وال��ت��ف��ا���س��ي��ل امل��ت��ع��ل��ق��ة 

باملطابقة.

لقطات

»العالي« تقيم المرحلة األولى لخطتها المستقبلية
د. العوهلي:

اإلنجاز يختلف من جامعة ألخرى.. 
وتباين بين الناشئة والحديثة

اللجنة  رئ��ي�����ض  التعليمية  ل��ل�����س��وؤون  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  وك��ي��ل  ك�سف 
عبدالعزيز  ب��ن  حم��م��د  ال��دك��ت��ور  »اآف�����اق«  امل�ستقبلية  للخطة  التنفيذية 
ال��وزارة يف طور تقييم املرحلة الأول��ى من اخلطة امل�ستقبلية  اأن  العوهلي 
اأع��وام،  انتهت وا�ستغرقت خم�سة  التي  »اآف��اق«  اململكة  للتعليم اجلامعي يف 

لفتا اإلى اأن املرحلة الثانية �ستمتد بن عام 2015 وحتى العام 2019.
ال�ساد�ض  التن�سيقي  اللقاء  افتتاحه  عقب  العوهلي  الدكتور  واأ���س��ار 
وتنفيذ  البيانات  جلمع  الثانية  »ال���دورة  عنوان  حمل  ال��ذي  اآف���اق،  خلطة 
اجلامعات  يف  التنفيذين  امل�سوؤولن  م��ن  ع��دد  بح�سور  اخل��ط��ة«،  ب��رام��ج 
املزيد  على طرح  يعمل  بالوزارة  للخطة  التنفيذي  املكتب  اأن  اإلى  املحلية، 
الإجن���از يف  ن�سبة  على  والتعرف  اجلامعات،  واأخ��ذ مرئيات  ال��رام��ج،  من 
الذي  املوؤ�سر اجلديد  ن�سبة  اإل��ى حتديد  اإ�سافة  موؤ�سر �سمن اخلطة،  كل 

�سي�ستهدف �سمن اخلطة م�ستقبا.
ولفت وكيل وزارة التعليم العايل اإلى اأن هذا اللقاء ياأتي �سمن �سل�سلة 
اللقاءات والور�ض بن املكتب التنفيذي يف الوزارة وامل�سوؤولن التنفيذين 
يف اجلامعات ملراجعة وا�ستكمال تطبيق خطة »اآفاق« واأخذ املاحظات من 
اجلامعات حول موؤ�سرات الأداء للدورة الأولى من اخلطة التي مت اإر�سالها 

للجامعات، ومناق�سة �سري التنفيذ يف الرامج.
وحول اأداء املرحلة الأولى من خطة »اآفاق« اأكد العوهلي اأن اجلامعات 
كافة ت�سري يف ذات امل�ستوى من التطبيق، اإل اأن الإجناز يختلف من جامعة 
لأخرى، وهناك تباين بن اجلامعات �سابقة الن�ساأة واجلامعات احلديثة، 
حيث توجد جامعات تركز على البنى التحتية على �سبيل املثال، وهو ما مت 
مراعاته �سمن اخلطة، اإذ اأخذت ظروف الن�ساأة واأولوياتها �سمن العتبار 

اأثناء تطبيق اخلطة.
وحول تباين اجلامعات يف تطبيق اخلطة، اأو�سح وكيل وزارة التعليم 
وهناك  اجلامعات،  كافة  عليها  تتفق  للخطة  العامة  املوؤ�سرات  اأن  العايل 
الكليات  اإن�ساء  تتطلب  التي  اجلامعات  ظ��روف  تفر�سها  خا�سة  موؤ�سرات 
اجلديدة، وا�ستكمال اخلطط واملناهج، والبنى الإن�سائية داخل اجلامعات، 

وهو ما ينعك�ض على مقدار التنفيذ والإ�سهام من جامعة لأخرى.

وزيرة التعليم بفنلندا
تبدي إعجابها بـ »آفاق«

العربية  اململكة  ب��ن  الثنائي  ال��ت��ع��اون  �سبل  ال��ع��ايل  التعليم  بحثت وزارة 
ال�سعودية ودولة فنلندا، خال اللقاء الذي عقده معايل نائب وزير التعليم 
والت�سالت  التعليم  وزي��رة  مع  ال�سيف  حممد  بن  اأحمد  الدكتور  العايل 
بفنلندا والوفد املرافق لها، مبقر الوزارة بالريا�ض، وح�سره وكيل وزارة 
التعليم العايل لل�سوؤون التعليمية الدكتور حممد بن عبدالعزيز العوهلي، 
ووكيل الوزارة للبعثات الدكتور نا�سر الفوزان، وناق�ض فيه اجلانبان اآلية 

التعاون الثنائي بن البلدين يف جمال التعليم.
واطلعت الوزيرة الفنلندية على اخلطة امل�ستقبلية للتعليم اجلامعي 
يف اململكة العربية ال�سعودية »اآف��اق«، وما مت اإجنازه خال املرحلة الأولى 
اأع��وام، واملراحل امل�ستقبلية التي يجري العمل  منها، التي امتدت خلم�سة 

على تنفيذها، حيث اأبدت اإعجابها باخلطة.
التدري�ض، كما  اأع�ساء هيئة  التعاون يف جمال  اآلية  وتناول اجلانبان 
اطلعت وزيرة التعليم والت�سالت على برنامج خادم احلرمن ال�سريفن 
لابتعاث اخلارجي، ومت مناق�سة �سبل التعاون يف هذا اجلانب، مبا يخدم 

م�سلحة التعليم العايل يف البلدين.

ال�سعودي  الفريق  اأع�����س��اء  وحظي   
ال�سم�سية  ال�����س��ي��ارات  ���س��ب��اق  يف  امل�����س��ارك 
من  بالتكرمي  ا�سرتاليا  يف  املا�سي  للعام 
الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  العهد  ويل 
�سلمان بن عبدالعزيز، خال زيارة �سموه 

الأخرية لليابان.
وت���ع���د ه�����ذه امل�������س���ارك���ة دل���ي���ا ح��ي��ا 
وم��ل��م��و���س��ا ع��ل��ى ال��ف��ر���ض ال��ك��ب��رية التي 
يتيحها برنامج خادم احلرمن ال�سريفن 
لابتعاث اخلارجي لأبناء اململكة للتعلم 
وال�ستفادة والتطبيق على اأحدث العلوم 
خا�سة  العاملية،  اجلامعات  يف  والتقنيات 
كاإحدى  تاأتي  ت�سالنجر  توكاي  �سيارة  اأن 
الأك��ادمي��ي  ال�سناعي  التعاون  تطبيقات 
ب����ال����ي����اب����ان، ح���ي���ث ي�����س��ت��ف��ي��د ال���ط���اب 
امل�������س���ارك���ون م���ن الح���ت���ك���اك ب���اخل���رات 
مثل  ع��م��اق��ة  ���س��رك��ات  ل���دى  ال�سناعية 
بانا�سونيك وياماها وتوريه وغريها من 

املوؤ�س�سات العماقة.  

ملعايل  �سكره  ال��ث��ق��ايف  امللحق  وق���دم 
وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ال���دك���ت���ور خ��ال��د 
اأحمد  ال��دك��ت��ور  نائبه  وم��ع��ايل  العنقري 
ال�سيف على متابعتهم الدائمة وحر�سهم 
ومتيز  لنجاح  ميكن  م��ا  ك��ل  ت��وف��ري  على 
املبتعثن يف اليابان وبقية دول البتعاث. 

م���ن ج��ان��ب��ه اأو�����س����ح امل��ب��ت��ع��ث اأن�����ض 
�سارك مع فريق اجلامعة  الذي  املورعي، 
مع  يطمح  اأن���ه  عاملية  �سباقات  ث��اث��ة  يف 
ال�سباق  بهذا  الفوز  اإل��ى  الفريق  اأع�ساء 
الذي يختلف، وفقا للمورعي، عن جميع 
ال�����س��ب��اق��ات ال��ت��ي خ��ا���س��وه��ا يف ال�����س��ن��وات 
احل��رارة  درج���ات  تتباين  حيث  ال�سابقة، 
من  قا�سية  وتعتر  الت�ساري�ض  وتختلف 
حيث املرتفعات العالية التي متتد تقريبا 
الى ارتفاع 3400 مرت فوق �سطح البحر، 
العتماد  و�سيكون  ال��وع��رة،  وال��ط��رق��ات 
التي تعتر م�سدر الطاقة  ال�سم�ض  على 

الوحيد يف ال�سباق. 

اأما املبتعث عبدالرحمن اخلطيب 
ال�سم�سية  ال�سيارات  �سباق  اعتر  فقد 
خمتلفا  �سباقا  اتاكاما«  �سولر  »كاريرا 
ع���ن م���ا اع����ت����ادوا ع��ل��ي��ه يف ال�����س��ب��اق��ات 
ا�سرتاليا  خ��ا���س��وه��ا يف  ال��ت��ي  الأخ����رى 
وج���ن���وب اإف��ري��ق��ي��ا ح��ي��ث مت اخ��ت��ي��اره 
للفريق  الأربعة  ال�سائقن  اأح��د  ليكون 
ال����ذي����ن ����س���ي���ق���وم���ون ب���ق���ط���ع م�����س��اف��ة 
ك��ي��ل��وم��رت،  ب���� 1200  امل����ق����درة  ال�����س��ب��اق 
الكبري  الدافع  »الأ�سباب الأخرى  ومن 
اأع�����س��اء  م���ع  ال��ل��ق��ب  لتحقيق  ب��داخ��ل��ه 
اأو  �سعودي  �سائق  اأول  ب�سفته  الفريق 
جامعة  ت���اري���خ  يف  اأج��ن��ب��ي  ط��ال��ب  اأول 
ت���وك���اي ي��ق��ود ال�����س��ي��ارة ال�����س��م�����س��ي��ة يف 

ال�سباقات الدولية«. 
واأب��دى املبتعث خالد ال�سايع الذي 
ي�سارك للمرة الأولى عن طموحه الكبري 
الج��ت��ه��اد  اإل����ى  ل��وط��ن��ه  ���س��ف��ريا  ب�سفته 

والنجاح لرفع راية اململكة عاليا. 

مبتعثون يشاركون في السباق العالمي 
للسيارات الشمسية
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الباحة

اإلحساء

الملك فهد
ن���ظ���م���ت ج����ام����ع����ة امل�����ل�����ك ف��ه��د 
العمل  ور���س��ة  وامل��ع��ادن  للبرتول 
امل��وؤ���س�����س��ات  »اإدارة  ع��ن  ال��راب��ع��ة 
عدد  مب�ساركة   ،« الربحية  غري 
املوؤ�س�سات  وموؤ�س�سي  ماك  من 
غري  املوؤ�س�سات  وممثلي  املانحة 
والتطوعية  واخلريية  الربحية 
ومتحدثن  وخ���راء  اململكة  يف 
من الوليات املتحدة الأمريكية 
وب���ري���ط���ان���ي���ا. واأو������س�����ح رئ��ي�����ض 
اجلامعة  وكيل  املنظمة  اللجنة 
التطبيقية  والأبحاث  للدرا�سات 
ال��دك��ت��ور ���س��ه��ل ع���ب���داجل���واد اأن 
اأهميتها  ت�ستمد  ال��ع��م��ل  ور���س��ة 
الجتماعية  احل��ي��اة  ت��ط��ور  م��ن 
وان��ت��ق��ال الأن�����س��ط��ة الإن�����س��ان��ي��ة 
م����ن م���رح���ل���ة اجل���ه���د ال���ف���ردي 
يف  املوؤ�س�سي  العمل  مرحلة  اإل��ى 

جمالت احلياة.

حائل
اأع�����ل�����ن م����دي����ر ج���ام���ع���ة ح���ائ���ل 
ال���دك���ت���ور خ��ل��ي��ل ب����ن اإب���راه���ي���م 
الراهيم، ح�سول اجلامعة على 
الأك��ادمي��ي��ة  �سي«  اإم  »اإي  ج��ائ��زة 
ل���ت���ط���ب���ي���ق م�����ق�����رر احل���و����س���ب���ة 
ال�سحابية يف كلية علوم وهند�سة 

احلا�سب الآيل يف اجلامعة.

الطائف
�����س����ارك وك���ي���ل ج���ام���ع���ة ال��ط��ائ��ف 
ل���ل���ت���ط���وي���ر واجل�����������ودة الأ�����س����ت����اذ 
ال��دك��ت��ور ط���ال امل��ال��ك��ي وامل��دي��ر 
ال����ت����ن����ف����ي����ذي مل�����������س�����روع »اآف�����������اق« 
باجلامعة الدكتور عائ�ض القرين 
ال�ساد�ض  التن�سيقي  الج��ت��م��اع  يف 
ل��ل��خ��ط��ة امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
ال��ذي  )اآف����اق(  باململكة  اجل��ام��ع��ي 
كان بعنوان »الدورة الثانية جلمع 

البيانات وتنفيذ برامج اخلطة ».

الملك عبدالعزيز
رع��������ى وك�����ي�����ل ج����ام����ع����ة امل���ل���ك 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ال���دك���ت���ور ع��ب��داهلل 
بعنوان  ح��واري��ا  ل��ق��اءا  مهرجي، 
»التجاوزات الإدارية باجلامعة.. 
الأ����س���ب���اب وامل���ظ���اه���ر واأ���س��ال��ي��ب 
امل����ع����اجل����ة«، مب�������س���ارك���ة ع���م���داء 
الكليات والإداري��ن، بقاعة امللك 

في�سل للموؤمترات.
ون��اق�����ض ال��ل��ق��اء ع����ددا من 
التطرق  مت  التي  املهمة  امل��ح��اور 
نظر  وجهة  من  وحتليلها  اإليها 
امل��خ��ت�����س��ن، وت��ت�����س��م��ن ن��ت��ائ��ج 
درا�����س����ة ال����ت����ج����اوزات الإداري��������ة 
»امل��ظ��اه��ر والأ����س���ب���اب واأ���س��ال��ي��ب 
احل��د وال��ع��اج« من وجهة نظر 
امل��وظ��ف��ن ب��اجل��ام��ع��ة، ال��ت��ي مت 

اإعدادها العام املا�سي.

الملك سعود
 اختري اأ�ستاذ وا�ست�ساري جراحة 
امل��ن��اظ��ري وال�����س��م��ن��ة يف ج��ام��ع��ة 
الدكتور عائ�ض  ���س��ع��ود  امل���ل���ك 
اأ�ستاذا زائرا  ربيعان القحطاين، 
الأمريكية  اجلمعية  م��وؤمت��ر  يف 
جل�����راح�����ات ال�������س���م���ن���ة. وج�����اءت 
املختارة �سمن  ورقة القحطاين 
اأف�����س��ل ب��ح��وث امل���وؤمت���ر ب��ع��ن��وان 
» ت���اأث���ري ال�����س��م��ن��ة ع��ل��ى ال��ن��م��و 

لاأطفال حتت 14 �سنة«.

المجمعة
نظمت الإدارة العامة للتخطيط 
ن������دوة  الإداري  وال����ت����ط����وي����ر 
املدنية  اخلدمة  »اأنظمة  بعنوان 
واحلقوق والواجبات الوظيفية« 
املجمعة  جامعة  مدير  بح�سور 

الدكتور خالد بن �سعد املقرن. 
وهدفت اإلى تعزيز اجلانب 
التوعوي للموظفن فيما يتعلق 
باحلقوق والواجبات الوظيفية.

الباحة
موؤخرا  الباحة  بجامعة  اختتم 
م����ل����ت����ق����ى »ت������ط������وي������ر جم�����ات 
ال������درا�������س������ات الإ������س�����ام�����ي�����ة يف 
لتحقيق  ال�����س��ع��ودي��ة  اجل��ام��ع��ات 
وج��اء  ال����دويل«،  الن�سر  معايري 
امللتقى �سمن م�ساركات اجلامعة 
الأك��ادمي��ي��ة  الأع��م��ال  يف تطوير 
ال��ت��ي ت��ه��م ���س��ري��ح��ة ك��ب��رية من 
اأع���������س����اء ه���ي���ئ���ة ال���ت���دري�������ض يف 
اجلامعات ال�سعودية يف ما يتعلق 
اأوعيته  وتطوير  العلمي  بالن�سر 
ل��ي��ت��م��ا���س��ى م���ع م��ع��اي��ري ال��ن�����س��ر 
ال����دويل ال���ذي ي��ع��د م��ع��ي��ارا من 

معايري ت�سنيف اجلامعات.

سلمان
اأط��ل��ق��ت ك��ل��ي��ة ط��ب الأ���س��ن��ان يف 
عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  ج��ام��ع��ة 
باخلرج قوافل احلملة التوعوية 
الثالثة ل�سحة الفم والأ�سنان يف 
م��دن وق��رى اخل��رج، حتت �سعار 
»م�سرقة« وا�ستمرت خم�سة اأيام. 
واأو�������س������ح ع���م���ي���د ال��ك��ل��ي��ة 
اأن  ال������داي������ل  ن����اي����ف  ال����دك����ت����ور 
م�ستوى  رف��ع  ت�ستهدف  احلملة 
ال����وع����ي ل�����دى اأف��������راد امل��ج��ت��م��ع 
ب��اأه��م��ي��ة امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �سحة 
ال���ف���م والأ�����س����ن����ان، وت���زوي���ده���م 
ب��امل��ع��ل��وم��ات وامل���ه���ارات ال��ازم��ة 
والأ�سنان،  الفم  ب�سحة  للعناية 
التطوعي  العمل  تعزيز  بجانب 
املجتمعي لدى طاب اجلامعة.  
تعود  »م�سرقة«  حملة  اأن  وب��ن 
جم������ددا ول���ل���ع���ام ال���ث���ال���ث ع��ل��ى 
ال����ت����وايل، ل��ت��ت��ج��اوز خ��دم��ات��ه��ا 
حميط اجلامعة ومدينة ال�سيح.

اإلسالمية
يف  الإ�سامية  اجلامعة  �ساركت 
معر�ض ال�سارقة الدويل للكتاب 
افتتحها  ال��ت��ي  ال������33  دورت�����ه  يف 
الدكتور  ال�����س��ارق��ة  اإم����ارة  ح��اك��م 
���س��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي.

واأك�������د  ع��م��ي��د �����س����وؤون امل��ك��ت��ب��ات 
بن  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  باجلامعة 
اجلامعة  اأن  ال��زه��راين  م�ساعد 
ت�����س��ارك ب���اأك���رث م���ن 50 ع��ن��وان��ا 
من اإنتاجها العلمي واإ�سداراتها 
ال��ب��ح��ث��ي��ة.  وق���ال اإن »اجل��ام��ع��ة 
تهدف من خال م�ساركتها اإلى 
تعزيز ح�سور موؤ�س�سات التعليم 
ال���ع���ايل ال�����س��ع��ودي��ة يف امل��ح��اف��ل 
ال��ث��ق��اف��ي��ة ال���دول���ي���ة، ول��ع��ر���ض 
جانب من تطور التعليم العايل 
من  جهودها  واإب����راز  اململكة،  يف 
اأب��ن��اء  خ��ال اجل��ام��ع��ة يف تعليم 

امل�سلمن حول العامل«.

جازان
ت���ق���دم ع���م���ادة خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع 
وال���ت���ع���ل���ي���م امل�����س��ت��م��ر ب��ج��ام��ع��ة 
ج��������ازان، ح���زم���ة م����ن ال���رام���ج 
املقبلة  املرحلة  التدريبية خال 
يف عدد من املو�سوعات املختلفة 
الإداري،  والإب��������داع  ك���ال���ق���ي���ادة، 
واتخاذ  الب�سرية،  امل���وارد  واإدارة 
القرار، وحل امل�سكات، ومعايري 
ال��ع��م��ل  امل����واط����ن����ن يف  خ����دم����ة 
مع  التعامل  وم��ه��ارات  الإداري، 
والزماء،  والروؤ�ساء  املراجعن 
وف�����ن ال���ت���ع���ام���ل م����ع اجل��م��ه��ور 
والتخطيط  بالنتائج،  والإدارة 
ال���س��رتات��ي��ج��ي. واأو����س���ح عميد 
حممد  الدكتور  املجتمع  خدمة 
م��ع�����س��ي اأن ال��ع��م��ادة ت��ق��ي��م ه��ذه 
درا���س��ي،  ك��ل ف�سل  ال�����دورات يف 
كل  يف  امل�ستفيدين  ع���دد  وي��ب��ل��غ 

فرتة اأكرث من 250 متدربا.
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بقلم »زاغ فينير فليغنر«
موقع معهد ماساتشوستس 

للتقنية 

معه���د  زال  م���ا  عام���ا،   35 نح���و  من���ذ 
يراق���ب  للتقني���ة  ما�سات�سو�ست����ض 
البيان���ات املناخي���ة عل���ى م���دار ال�ساع���ة 
�سمن م�سروع �سخ���م لدرا�سة انبعاثات 
وتغ���ري  احل���راري  الحتبا����ض  غ���ازات 

املناخ.
فامل�سروع، الذي اأطلق عليه جتربة 
املع���روف  العاملي���ة  املناخي���ة  الغ���ازات 
وال���ذي   ،AGAGE با�س���م  اخت�س���ارا 
يعمل على مراقبة كل التغريات، يواجه 

م�سكلة ب�سيطة.
فبالرغم م���ن اأن �سبك���ة املعلومات 
تفتق���د  فاإنه���ا  باأ�س���ره  الع���امل  تغط���ي 
الع���امل؛  يف  ق���ارة  اأك���ر  ث���اين  بيان���ات 
ق���ارة اأفريقي���ا، وه���و الأمر ال���ذي يعمل 
درج���ة  عل���ى  احلا�س���ل  تغي���ريه  عل���ى 
العل���وم )تخ�س����ض الأر�ض( م���ن املعهد 
»جيم���ي غا�س���ور«، بالعمل مع جمموعة 
اأ�ست���اذ  اإ�س���راف  حت���ت  العلم���اء  م���ن 
العل���وم املناخي���ة والكوكبي���ة يف طوكي���و 
TEPCO الروف�سيور »رونالد برين«، 
حي���ث يعم���ل كل هوؤلء يف بن���اء اأول برج 

مراقبة ملناخ عايل الرتدد يف اإفريقيا. 
ه���ذا  م���ن  النته���اء  ومبج���رد 
ال���رج �سيت���م و�سع���ه عل���ى قم���ة جب���ل 
»كاريزمب���ي« عل���ى احل���دود ب���ن رواندا 
الدميوقراطي���ة  الكونغ���و  وجمهوري���ة 
عل���ى ارتف���اع 15000 ق���دم، حي���ث  غالبا 
م���ا ت�سي���د تل���ك الأب���راج عل���ى ارتفاعات 
عالية حت���ى يت�سنى للباحثن احل�سول 
عل���ى م�ساح���ة وا�سع���ة للبح���ث وجلم���ع 

البيانات.
 والآن ج���رى ت�سيي���د ه���ذا ال���رج 
على ارتفاع ي�سل بالكاد اإلى ن�سف ذلك 
الرتف���اع على �سفح جب���ل »موغوغو« يف 
روان���دا الذي يعم���ل بجاهزية حتى قبل 
ال�سروع يف ت�سييد الرج اجلديد اأواخر 

�سهر اأكتوبر املا�سي.
و�سي�س���د امل�س���روع حاج���ة العلم���اء 
املا�س���ة لفهم اأو�س���ع لانبعاثات املنبثقة 
م���ن غاز الدفيئ���ة ل�سيما ذل���ك املنبعث 
واحلرائ���ق  الزراعي���ة  الأن�سط���ة  م���ن 
والت�سحر، الأمر الذي �سيجعل العلماء 
اأف�س���ل  ب�س���كل  املن���اخ  تغ���ري  يتوقع���ون 
و�سيدع���م و�سع ا�سرتاتيجي���ات اإقليمية 

وعاملية للحد من التغري املناخي.
ويعلق املواطن الرواندي »غا�سور« 
قائ���ا » ل نعل���م الكثري ع���ن النبعاثات 
يف اإفريقيا ولي����ض لدينا درا�سات كرى 
بع���د، فعلين���ا اأن ن�سرع يف ه���ذه الدرا�سة 
التي من �ساأنها اأن تغري حياة النا�ض«. 

أفعل ما أشعر بأنه صحيح
اجلن���وب  يف  قري���ة  يف  »غا�س���ور«  ترب���ى 
الغرب���ي م���ن روان���دا، وكان���ت اأول م���رة 
�سع���ر فيها »غا�سور« اأن���ه ي�ستعمل العلم 
ه���ي تلك املرة التي كان يقف فيها خارج 
املن���زل مرتقب���ا و�س���ول اأمه الت���ي كانت 
تعم���ل مدر�س���ة يف قري���ة جم���اورة حيث 

كان يراقب ظلها كل يوم.

حول العالم

مبعرف���ة  مغرم���ا  »غا�س���ور«  وكان 
كيفي���ة عم���ل الآلت، فلطاملا كان يحدق 
يف الآلت  كي���ف تعم���ل، ويف املح���ركات 
كي���ف ت���دور وتوؤث���ر يف  بقي���ة مكون���ات 
الآلة. وا�ستطرد قائا »واإلى هذا اليوم 
ل زل���ت اأراق���ب الطري���ق ل�ساعات طوال 

اأحدق يف املركبات واجلرارات«.
 وكان والد »غا�سور« يعمل ممر�سا 
ولكن���ه ت���رك ه���ذه املهن���ة لفت���ح حم���ل 
�سغ���ري لإ�س���اح الإلكرتونيات واأجهزة 
»غا�س���ور«  وتعل���م  والتلف���از،  املذي���اع 
الكث���ري من وال���ده من خ���ال مراقبته 
اأثن���اء الإ�س���اح ومن خ���ال حماولته 

الإ�ساح بالرغم من عدم مهنيته.
والتعليم يف ال�سغر مل يكن اإلزامياً 
اآن���ذاك يف روان���د عندم���ا كان »غا�س���ور« 
�سغ���ريا، وم���ع ه���ذا حم���ل وال���داه عبء 
تعليمه هو واإخوت���ه اخلم�سة الآخرين.  
وتعلم »غا�سور«  الفرن�سية يف اخلام�سة 
م���ن عمره وان�سم للمدر�سة يف ال�سابعة 

حي���ث جلب له والده كتب���ا يف احلا�سوب 
والفيزي���اء ف���زاد ولعه بالدرا�س���ة ب�سكل 
ع���ام والريا�سي���ات ب�س���كل خا�ض.   وعن 
ح�سول���ه عل���ى ال�سه���ادة البتدائية كان 
والثال���ث  منطقت���ه  يف  الأول  »غا�س���ور« 
الدول���ة. وح�س���ل عل���ى  عل���ى م�ست���وى 
الوطني���ة  روان���دا  جامع���ة  م���ن  منح���ة 
لدرا�سة الفيزياء النظرية وتخرج فيها 

عام 2007. 
اإل���ى مف���رتق  »غا�س���ور«    وو�س���ل 
الط���رق بع���د تخرجه حي���ث ح�سل على 
وظيفة حما�سر يف اجلامعة ولكن حبه 
اجل���ارف للجان���ب اخلف���ي يف الفيزي���اء 

النظرية دفعه ل�سيء اآخر.
يق���ول، »بعد تخرج���ي يف اجلامعة 
و�سل���ت لنتيجة اأنن���ي مل اأكن متوا�سا 
ب�س���كل جيد مع الع���امل الواقعي؛ لأنني 
اأرى اأ�سياءا ل اأ�ستطيع اأن اأحادث النا�ض 
به���ا ول اأن اأخرهم مبا يدور يف مكنون 

�سدري«.

معهد ماساتشوستس للتقنية
يراقب تغير المناخ بإفريقيا

يف الوق���ت ذات���ه زاد �سغف���ه بعل���وم 
العل���وم  م���ن  خليط���ا  فيه���ا  لأن  املن���اخ 
النظري���ة والتطبيقي���ة، وه���ذا ما �سرح 
ب���ه قائ���ًا: »اأح���ب اأن اأ�سخ���ر معرفت���ي 
النا����ض  م�س���كات  حل���ل  النظري���ة 
الواقعي���ة«، اإلى اأن جاءته الفر�سة التي 

يتمناها كل باحث تطرق بابه.
كان للجامع���ة �سراك���ة م���ع معه���د 
»اأوب���ن  ما�سات�سو�ست����ض للتقني���ة ع���ر  

كور�سوير« و«اآي لب«.
»بوت���ر«،  قدم���ا  وط���اأت   وعندم���ا 
الت���ي اأ�سحت فيما بع���د زميلته، اأرا�سي 
روان���دا لأعم���ال بحثية طل���ب »غا�سور« 

لقاءها.
وانبه���رت  ب���ه،  »بوت���ر«  والتق���ت 
اأن  علي���ه  فعر�س���ت  وذكائ���ه  مبواهب���ه 
يتقدم بطل���ب للدرا�سة يف املعهد فوافق 
عل���ى الف���ور ووافق���ت علي���ه اإدارة املعهد 
ووج���د نف�س���ه يف »بو�سط���ن« ب���ن ع�سية 

و�سحاها.

الطريق إلى المعهد
الختي���ار  بحري���ة  »غا�س���ور«  انبه���ر    
الت���ي وجدها يف املعهد حي���ث وفرت له 
اإدارة املعه���د 20 اختي���ارا ليخت���ار منه���ا 
اأربع���ة حتل���و ل���ه. »تع���ودت يف مدر�ستي 
اأن  اأجل����ض اإلى اأن ياأتي مدر�ض يعلمني 
م���ا ينبغ���ي يل،  اأما هنا فعل���ى اأن اأختار 
ن�س���ب  برناجم���ا   20 ب���ن  م���ن  اأربع���ة 

عيناي.« 
 واخت���ار »غا�س���ور« اأربع���ة  برامج، 
اخت���ار  فيه���ا حي���ث  ب�سرع���ة  وانغم����ض 
»التنبوؤ بالأحوال اجلوية« و »الرنامج 
امل�س���رتك لعلوم وتغري املناخ«، و »مركز 
عل���وم تغري املناخ«، و »مركز علوم تغري 
املن���اخ«. وح�س���ل موؤخ���را عل���ى منح���ة 
للح�س���ول على زمال���ة »مارتن فاميلي 
لا�ستدام���ة« التي تدعم درا�سة طاب 
العل���وم  يف  ما�سات�سو�ست����ض  معه���د 

البيئية.
اأهمي���ة  »غا�س���ور«  اأدرك  وهنال���ك 

احلدي���ث م���ع �سن���اع ال�سيا�س���ة. يعل���ق 
»غا�سور« قائا »تدور اجتماعات �سناع 
ال�سيا�س���ة ح���ول تقلي����ض تغ���ري املن���اخ 
وتقلي���ل النبعاثات احلرارية، فعلي اأن 

اأحتدث من هذا املنظور.
واأعتقد اأن مركز علوم تغري املناخ 
ق���وي للغاي���ة يف ه���ذا امل�سم���ار، ولكن���ي 
ذل���ك  نفع���ل  اأنن���ا  عين���ي  ن�س���ب  اأ�س���ع 

خلدمة هذه ال�سيا�سة.«    
واخل���رات  امله���ارات  ه���ذه  وكل 
والعل���وم اأ�سهمت يف توق���د جذوة نهمه 
للعل���م، فه���ا ه���و ذا يق�س���ي ج���ل وقت���ه 
يف املعه���د قائ���ا »اأ�ستمت���ع مب���ا اأوؤدي���ه، 
لأن ه���ذا مكمن الإب���داع، ولهذا اأق�سي 
املعه���د  خمت���ر  يف  لي���ا  وقت���ي  كل 
لاإ�ساح. اأما جائزتي فتتمثل يف اأين 
اإذا م���ا ق�سي���ت خم����ض �ساع���ات يف عمل 
�س���يء واأرى نتيج���ة عمل���ي يف النهاي���ة 
فاإنن���ي اأهت���ف »ي���ا للروع���ة!« ه���ذا م���ا 

يجعلني اأم�سي قدما يف العمل«.

علماء من معهد العلوم 
املناخية والكوكبية يف طوكيو  
ي�سرفون على نقل معداتهم 
اإلى اإفريقيا
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لقطات

حول العالم

الواليات المتحدة
ت�����س��ت�����س��ي��ف ج���ام���ع���ة اأوه����اي����و 
م��وؤل��ف��ة ك��ت��اب »م��رح��ب��ا اأي��ت��ه��ا 
الكائنة ال�سيدة الأمريكية: ما 
تعلمته كامراأة يف قطر« »ليزا 
كريت�سرن«، و�ستلقى حما�سرة 
الثقافية:  »ال�����س��دم��ة  ب��ع��ن��وان 
نوفمر   20 ي���وم  وه����م«  ن��ح��ن 
اجل���ام���ع���ة  م�������س���رح  يف   2014

ال�سرقي.
»ك��ي��ت�����س��رن«  اأن  امل����ع����روف 
ان����ت����ق����ل����ت م������ع زوج������ه������ا م��ن 
اإل��ى  بن�سلفانيا  يف  بطر�سرج 
ق�سم  يف  ل��ل��ت��دري�����ض  ال���دوح���ة 
الت�سويق يف جامعة »كارنيجي 

ميلون« عام 2004.

ألمانيا
 ق�����ررت اأمل���ان���ي���ا زي������ادة مت��وي��ل 
ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي وال��ت��ع��ل��ي��م 
ي���ورو  م��ل��ي��ار  ب���� 25.3  ال���ع���ايل 
ل����ل����ج����ام����ع����ات وامل����وؤ�����س���������س����ات 

البحثية.
وج����اء ذل���ك ال���ق���رار اإب���ان 
ح��ك��وم��ات  وزراء   اج��ت��م��اع��ات 
ال������ولي������ات ال����ب����ال����غ ع���دده���م    
م�����ع احل���ك���وم���ة  وزي������������را،    16
الفيدرالية يف املوؤمتر امل�سرتك 
وال��ب��ح��ث  يف  ال��ع��ايل  للتعليم 

�سهر اأكتوبر املا�سي. 

فلندا
م�������س���ب���وق���ة  غ������ري  خ�����ط�����وة  يف 
والعلوم  التعليم  وزيرة  قدمت 
»كري�ستا  فلندا  يف  والت�����س��ال 
كيورو«، م�سروع قرار للرملان 
ي��ق�����س��ي ب��ف��ر���ض ر����س���وم على 
ال���ط���اب ال��ق��ادم��ن م���ن دول 

خارج الحتاد الأوروبي.
واأت������ى ه����ذا امل���ق���رتح بعد 
�����س����دور ت���ق���ري���ر م���ن���ذ ب�����س��ع��ة 
اأ���س��ه��ر ت��و���س��ل��ت ن��ت��ائ��ج��ه اإل���ى 
جن������اح م���������س����روع رائ�������د ن��ف��ذه 
ط����اب غ���ري اأوروب����ي����ن ممن 
دفعوا ر�سوما من اأجل درا�سته 

وتنفيذه. 

شرق أفريقيا
ال��ع��ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزراء  ات��ف��ق 
واإث��ي��وب��ي��ا  ب����ورون����دي  دول  يف 
وك����ي����ن����ي����ا وروان�������������د وج����ن����وب 
تكوين  على  وتنزانيا  ال�سودان 
ت�سم  ال��ع��ايل  للتعليم  �سبكة 
اجل���ام���ع���ات امل��ع��ن��ي��ة ب�������س���وؤون 
امل��ج��ت��م��ع ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��وط��ي��د 
اأوا���س��ر اجل��ام��ع��ات وال��و���س��ول 
متكن  اأن  �ساأنها  من  اآلية  اإل��ى 
تلك اجل��ام��ع��ات م��ن لعب دور 
حموري يف مواجهة التحديات 
�سرق  جمتمعات  ت��واج��ه  ال��ت��ي 

اأفريقيا. 

بقلم »روز هابر«
محاضر في كلية الشؤون العامة والدولية

بجامعة »وودرو ويلسون«

ي��خ��ت��ل��ف  ال���ن���ا����ص يف 
ال���ر����ش���ا ب��احل��ي��اة 
ع�����ل�����ى اخ�����ت�����الف 

وحياتهم  ب��ل��دان��ه��م 
فمن  وم��ع��ت��ق��دات��ه��م؛ 

تقل  العمر  متو�شط  يف  هم 
بينما  ب��احل��ي��اة  ر���ش��اه��م  درج���ة 

ل�شيما  عمرا،  اأكرب  هم  من  بني  ت��زداد 
الدول  يف  املرتفع  الدخل  ذوي  اأو�شاط   بني 

التي تتحدث الإجنليزية، ولكن ل ميكن اأن يعد هذا
الأمر منوذجا ميكن العتداد به يف كل مكان.

 ه��ذا م��ا تو�شل��ت اإلي��ه درا�ش��ة حديث��ة �ش��درت ع��ن 
�شحيف��ة »لن�شي��ت« يف جامع��ة »برين�شت��ون« الأمريكية يف 
درا�ش��ة تعمق��ت يف قيا�ص درج��ة ر�شا النا���ص باحلياة على 

اختالف اأعمارهم وبلدانهم.
وعلى النقي�ص من تلك النتائج، تو�شلت الدرا�شة اإلى اأن 
�ش��كان البلدان الأخرى مثل ال��دول التي خرجت من عباءة 
الحت��اد ال�شوفيت��ي الق��دمي، واأوروب��ا ال�شرقي��ة، واأم��ريكا 
الالتيني��ة، ودول جنوب ال�شح��راء الكربى يف اأفريقيا تقل 

درجة ر�شاهم  باحلياة ب�شكل كبري.
 و�شلط��ت الدرا�شة،  الت��ي اأعدها فريق بحثي من »كلية 
جامع��ة  يف  والدولي��ة«  العام��ة  لل�ش��وؤون  ويل�ش��ون«  وودرو 
و  ب��رووك«  »�شت��وين  »جامع��ة  م��ع  بالتع��اون  »برن�شت��ون« 
»جامع��ة لن��دن« ال�ش��وء عل��ى تنوع واخت��الف ر�ش��ا النا�ص 

باحلياة كلما م�شى بهم قطار العمر.   
فف��ي دول الحت��اد الرو�ش��ي ودول اأوروب��ا ال�شرقي��ة 
اختلف املواطنون كبار ال�شن عن �شغار ال�شن يف قدر ر�شاهم 

هل يختلف رضا الناس بالحياة
مع تقدم العمر؟

باحلي��اة حي��ث ب��دا كب��ار ال�شن اأق��ل ر�ش��ا ب�ش��كل كبري عن 
احلياة يف الوقت الذي ابت�شم ال�شباب فيه للحياة.

 وج��اءت نف���ص النتائ��ج  بني �ش��كان  اأم��ريكا الالتينية 
ودول الكاريب��ي بالرغ��م م��ن 
اأن ق��در ر�شا النا���ص بالعي�ص 
ح��اد   ب�ش��كل  يتقل���ص  مل 
بنف���ص الق��در يف دول اأوروبا 
اأم��ا يف دول جن��وب  ال�شرقي��ة، 
النا���ص  فر�ش��ا  الك��ربى  ال�شح��راء 
بالعي�ص �شجل م�شتويات متدنية للغاية. 

وتنب��اأ اأ�شت��اذ القت�ش��اد وال�ش��وؤون الدولي��ة  
يف كلي��ة »ويل�ش��ون« جامع��ة »ذا دوايت اآيزنه��اور«، الباحث 
»اأنغو���ص دايت��ون«، بانخفا���ص م�شتوى الر�ش��ا باحلياة بني 
ال�شب��اب املو�شري��ن يف ال��دول الت��ي تتح��دث الإجنليزية«، 

وعزا ذلك اإلى النظرية القت�شادية. 
واأ�ش��اف اأن ما يث��ري الأمر املده�ص ه��و اأن هذا النموذج 
غ��ري عامل��ي، ف�ش��كان الب��الد الأخ��رى، مث��ل دول الحت��اد 
الرو�ش��ي تاأث��روا بانهي��ار ال�شيوعي��ة ونظمه��م ال�شمولي��ة 
الأخ��رى بالرغم من اإميانهم بعدم جدوى تلك النظم اإل اإن 

احلياة كانت لها مغزى ومعنى للعي�ص يف ظلها.  
وتو�شل الفريق البحث��ي الذي �شم الربوف�شيور »اندرو 
�شتيت��و« يف جامع��ة كوليدج لندن اإل��ى اأن هنالك عالقة بني 
ال�شح��ة اجل�شدية والرثاء، ف��رتدي احلالة ال�شحية يوؤدي 
اإل��ى انخفا�ص معدل الر�شا باحلياة ب��ني كبار ال�شن يف حني 

اأن الر�شا باحلياة جتنب اجل�شد  تردي احلالة ال�شحية.
 ويرى »اأنغو�ص دايتون« اأن نتائج الدرا�شة اأكدت اأن نظم 
الرعاية ال�شحية ل يجب اأن تقف اأمام املر�ص والعجز بني 

كبار ال�شن بل يجب اأن تراعي حالتهم النف�شية كذلك.
وخل�ش��ت الدرا�شة اإلى اأنه لي���ص هنالك فرق يذكر بني 
الرج��ل وامل��راأة يف النتائ��ج يف كل الأماك��ن لأن م�شتوي��ات 

الر�شا باحلياة جاءت متقاربة للغاية.

آفاق الجامعة  |  العدد 128  |  23 محرم 1436  |  16 نوفمبر 2014



آفاق الجامعة  |  العدد 128  |  23 محرم 1436  |  16 نوفمبر 2014دراسات



دراسات

قراءة: زكريا حسين

التخطيط  بق�سم  امل�سارك  الأ�ستاذ  تتبع 
احل�����س��ري والإق��ل��ي��م��ي ب��ج��ام��ع��ة ال��دم��ام 
الدكتور عبد اهلل بن ح�سن القا�سي اآثار 
احلجاز،  يف  القدمية  احلجرية  الأم��ي��ال 
تعنى  خا�سة  موؤ�س�سة  اإن�����س��اء  اإل���ى  ودع���ا 
بالأميال والبحث عنها يف اململكة العربية 
عامة  العربية  وال��دول  خا�سة  ال�سعودية 
على غ��رار م��ا ه��و  م��وج��ود  يف بريطانيا 

وغريها من دول العامل.
جاء ذلك يف درا�سة للقا�سي بعنوان 
»ت���وث���ي���ق اك���ت�������س���اف ع����ام����ات الأم����ي����ال 
مكة  من  القوافل  طريق  على  احلجرية 
املكرمة اإلى املدينة املنورة با�ستخدام نظم 
املعلومات اجلغرافية«، هدفت اإلى توثيق 
ع���ام���ات الأم���ي���ال امل��ك��ت�����س��ف��ة جل���زء من 
املكرمة  الرابط بن مكة  القوافل  طريق 

واملدينة املنورة.

مشكلة الدراسة
وخل�������ض ال���ب���اح���ث م�����س��ك��ل��ة درا����س���ت���ه يف 

النقاط التالية:
• يكاد ل يخلو اأي مرجع من كتب 
الرتاث والتاريخ، �سواء ما هو �سمن 
اأم كتب  ال�سريفة  النبوية  الأحاديث 
غ��ريه��ا،  اأم  ال�����س��ري  اأم  ال��ب��ل��دان��ي��ات 
م��ن ا���س��ت��خ��دام امل��ي��ل وح����دة  قيا�ض 
للطرق للدللة على مو�سع ما على 
ط��ري��ق م���ا وحت���دي���د م�����س��اف��ة وب��ع��د 
ه���ذا امل��و���س��ع ع��ن ن��ق��ط��ة اأخ����رى يف 

الطريق.
• م����ا زال������ت ح���رك���ة وح����ي����اة اأق������وام 
وجم��ت��م��ع��ات ل���ق���رون ع���دي���دة غري 
ف����اإن  ����س���ك  ل���دي���ن���ا، ول  م���ع���روف���ة 
ال���ت���ع���رف ع���ل���ى م���������س����ارات ال���ط���رق 
احل�سارات  بتلك  املت�سلة  القدمية 
�سي�سهم يف ك�سف جوانب من حركة 

وحياة تلك الأقوام.
�سيك�سف  امل��ي��ل  م�����س��اف��ة  م��ع��رف��ة   •
الأماكن  بتحديد  املتعلق  الغمو�ض 
القدمية �سواء املت�سلة بع�سر النبي 
م���ا هو  اأم  و���س��ل��م  ع��ل��ي��ه  اهلل  ���س��ل��ى 

مت�سل بالأقوام ال�سابقة.
• تعتر الأميال احلجرية املكت�سفة 
جزءا من ثروة ت�ساف اإلى مقتنيات 
ال����ب����اد م����ن م���ع���امل ت���راث���ي���ة غ��ري 

موثقة وغري م�سجلة حتى الآن.  
وع������ن ال�������س���ب���ب امل���ب���ا����س���ر لإج�������راء 
م�سروعا  اأن  ال��ق��ا���س��ي  اأو����س���ح  ال��درا���س��ة 

���س��ن��وات حتت  اأك���رث م��ن 10  ام��ت��د  بحثيا 
عنوان »طريق الهجرة« هدف اإلى حتقيق 
وت��وث��ي��ق م��ع��امل ط��ري��ق ال��ه��ج��رة النبوية 
ب��اأ���س��ال��ي��ب وت��ق��ن��ي��ات ح��دي��ث��ة، ق����اده اإل���ى  

البحث العلمي احلايل.
باإحدى  الباحث  قيام  »اأث��ن��اء  وق��ال 
من  القوافل  لطريق  امليدانية  الزيارات 
م��ك��ة اإل���ى امل��دي��ن��ة امل���ن���ورة، وع��ن��د امل���رور 
اأج���زائ���ه ال��ت��ي م��ا زال����ت م�����س��ارا  ببع�ض 
ت���راب���ي���ا غ����ري م����اأه����ول ح���ال���ي���ا، ب��غ��ر���ض 
عرث  النبوية؛  الهجرة  بطريق  مقارنته 
ال���ب���اح���ث ع��ل��ى ع���ام���ة اأر����س���ي���ة مم��ي��زة 
انتباهه،  اأث���ارت  املرمر  م��ادة  من  ال�سكل 
ذات  مق�سودة  بطريقة  و�سعت  اإن��ه��ا  اإذ 
عامات  على  العثور  تكرر  فلما  معنى؛ 

ب���اأن ه��ن��اك ع��اق��ة تربط  مم��اث��ل��ة �سعر 
الأر�سية، فبداأ على  العامات  تلك  بن 
الفور م�سروعا درا�سيا موازيا يهتم بتلك 
ال��ع��ام��ات، وت���اأك���د ل��دي��ه ب��ع��د مطالعة 
الأدب����ي����ات اجل��غ��راف��ي��ة وال��ت��اري��خ��ي��ة اأن 
تلك العامات ما هي اإل اأميال حجرية 
للدللة  ال��ق��واف��ل  م�����س��ارات  على  تو�سع 

على امل�سافات وحتديد الجتاهات«.
مفهوم  احلالية  الدرا�سة  وتناولت 
امليل يف اللغة العربية، �ساردة �سواهده يف 
ويف  النبوية  والأح��ادي��ث  الكرمي  القراآن 
بع�ض كتب الفقه والتاريخ والبلدانيات، 
احل��ج��ري  للميل  امل��ف��ردة  واخل�����س��ائ�����ض 
املكت�سف )مادته، �سكله، وطريقة تثبيته( 
واخل�سائ�ض املجمعة لاأميال احلجرية 

والآخ����ر،  امل��ي��ل  ب��ن  )امل�����س��اف��ة  املكت�سفة 
العاقة  منهما،  كل  واإحداثيات  مو�سع 

اخلطية بينهما(.
اإل��ى عاقة  ال��درا���س��ة  كما تطرقت 
بطريق  املكت�سفة  الأم���ي���ال  ت��ل��ك  م�����س��ار 
ال��ق��واف��ل )امل��ع��ل��وم ح��ال��ي��ا ل���دى الأدل����ة 

املحلين العارفن بالطريق(.
وعن الفرق بن النظام الإمريايل 
لدى  )ا�ستخدم  امليل،  اإليه  ينتمي  ال��ذي 
والنظام  القدم(،  منذ  وامل�سلمن  العرب 
امل����رتي ال����ذي يتبعه ال��ك��ي��ل��و م���رت، ق��ال 
الباحث »كان النظام المريايل يعتمد 
القيا�ض،  لوحدات  حم��ورا  الإن�سان  على 
ف����اإن امل��ي��ل واأج�������زاءه وم�����س��اع��ف��ات��ه اإم���ا 
الع�سوية  ب���الأج���زاء  مرتبطا  ي��ك��ون  اأن 

وال��ذراع  وال�سر  الأ�سبع  مثل  لاإن�سان 
والباع والقدم اأو مرتبطا بطاقة الإن�سان 
وقدراته على امل�سي مثل اخلطوة والغلوة 
)ق����در رم��ي��ة ب�����س��ه��م( وامل���ي���ل وال��ف��ر���س��خ 

والريد واملرحلة«.
عملية  على  ال�سوء  الباحث  واألقى 
الكيلو  اإل��ى  امليل  ا�ستخدام  من  التحول 
مبا  املكت�سف  امليل  ط��ول  ومقابلة  م��رت، 
اإل��ى  م�سريا  النبوية،  الأح��ادي��ث  يف  ورد 
اأن����ه ع��ل��ى م���ر اآلف ال�����س��ن��ن ك���ان امل��ي��ل 
وم�����س��اع��ف��ات��ه واأج����������زاوؤه ه���و امل��ق��ي��ا���ض 
ال���ط���ويل امل��ت��ع��ارف ع��ل��ي��ه، ح��ت��ى طبقت 
اأغلب دول العامل املعا�سر النظام املرتي 
ال����ذي ي��ن��ت��م��ي ل���ه ال��ك��ي��ل��و م���رت مب��ج��رد 

ا�ستقالها.

نتائج الدراسة
ت��و���س��ل ال��ب��اح��ث اإل���ى ن��ت��ائ��ج م��ن اأب��رزه��ا 
م��واد  فيها  ا���س��ت��خ��دم  الأم���ي���ال  جميع  اأن 
ح��ج��ري��ة ط��ب��ي��ع��ي��ة م���ن ال��ب��ي��ئ��ة امل��ح��ل��ي��ة 
املحيطة، كما تو�سل من خال التحليل 
اإل��ى  الأم��ي��ال  ب��ن  للم�سافات  الإح�سائي 
هو:  ميلن  اأي  ب��ن  امل�سافة  متو�سط  اأن 
1612 مرتا، بينما يبلغ املتو�سط القيا�سي 
مرتا   1609 دوليا(  )املعتمد  امليل  مل�سافة 

بفارق ثاثة اأمتار.
اأي�����س��ا ما  ال��درا���س��ة  ن��ت��ائ��ج  وورد يف 

يلي:
�سمال  املكرمة  مكة  م��ن  للمتجه   •
13 ميا  يوجد  املنورة،  املدينة  اإل��ى 
الأي�سر من  اجلانب  على  مو�سوعة 
طريق القوافل حتى ثنية هر�سي ) 
الطريق بن  تقع يف منت�سف  وه��ي 

مكة املكرمة واملدينة املنورة(.
اأم���ي���ال م��و���س��وع��ة على  • ه��ن��اك 9 
جانب واحد مين الطريق للمتجه 
من ثنية هر�سي اإلى املدينة املنورة.

توصيات الدراسة
وخل�ض الباحث اإلى جملة من التو�سيات 

واملقرتحات على النحو التايل:  
تعنى  خ��ا���س��ة  م��وؤ���س�����س��ة  اإن�������س���اء   •
اململكة  يف  عنها  والبحث  ب��الأم��ي��ال 
وال��دول  خا�سة  ال�سعودية  العربية 
ال��ع��رب��ي��ة ع��ام��ة ع��ل��ى غ����رار م���ا هو  
موجود بريطانيا وغريها من دول 

العامل.
• اإدراك اأهمية الكت�ساف واحلفاظ 
علميا  وا���س��ت��ث��م��اره  وح��م��اي��ت��ه  عليه 

وعمليا، حمليا وعامليا.
• اإع����ادة ت��رم��ي��م الأم���ي���ال امل��وج��ودة 
ح���ال���ي���ا وو����س���ع���ه���ا ع���ل���ى ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا 
م��ث��ي��ل��ة يف  اأم���ي���ال  ال�����س��اب��ق��ة، وزرع 

اأماكن الأميال املفقودة.
• اإجراء مزيد من البحث والتدقيق 
ح�����ول احل���ق���ب���ة ال���ت���اري���خ���ي���ة ال��ت��ي 
و���س��ع��ت ف��ي��ه��ا الأم���ي���ال احل��ج��ري��ة، 
ه��و احلاكم  ه��ل  ق��ام بو�سعها  وم��ن 

اأم ح�سبة؟
• ال��ت��ن��ب��ي��ه م���ن ق��ب��ل ال���دول���ة على 
ج��م��ي��ع ال��ق��ط��اع��ات ب���ع���دم امل�����س��ا���ض 
امل���وج���ودة ح��ال��ي��ا لتبقى  ب���الأم���ي���ال 
اأع���ام���ا ت��رب��ط ح�������س���ارات امل��ا���س��ي 

باحلا�سر وامل�ستقبل.
• اإم��ك��ان��ي��ة ال���س��ت��ث��م��ار ال�����س��ي��اح��ي 
ل����ل����ط����رق امل�����ت�����اخ�����م�����ة  ل����اأم����ي����ال 

احلجرية.
اإع��ادة ا�ستخدام امليل على  • جدوى 
ال��ك��ت��ب  ال���ل���وح���ات الإر�����س����ادي����ة ويف 
واملناهج ولو ب�سكل مواز مع وحدات 

القيا�ض الأخرى.
• بقي مكانها جمهول يف املتاحف اأو 

احلدائق وامليادين العامة وغريها.
• اإع������ادة ت�����س��ن��ي��ع م���ا مي���اث���ل امل��ي��ل 
وو�سعه يف اأماكن عامة وغريها من 

باب التعليم والثقافة.
 GPS اأج��ه��زة ر���س��د عاملية  • و���س��ع 
حجري  ميل  بكل  ل�سقة   devices
مكت�سف لكي يتم مراقبته عن بعد 

خ�سية نقله من مكانه.

في دراسة علمية: القاضي يتتبع
األميال الحجرية بالحجاز ويوصي بحمايتها

الدكتور عبد اهلل
بن ح�شني القا�شي
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محمد شامي

ظ��ل��ت ات��ه��ام��ات ال��ت��ع��دي ع��ل��ى الطبيعة 
م��ن��ط��ق��ة ع�سري  ال��ن��ب��ات��ي يف  وال���غ���ط���اء 
ت�ستهدف العديد من اجلهات، يف الوقت 
ال����ذي ي���رر ف��ي��ه ال��ب��ع�����ض ذل���ك بحجة 
ما  الآخ���رون  ويهاجم  وينتقد  التنمية، 
اإزال��ة  من  اجلهات  من  العديد  به  تقوم 

اأ�سجار واأودية وغريها بحجة التنمية.
اآراء ممن يندرج  »اآف��اق« ا�ستطلعت 
املنطقة  كاأمن  ذلك،  حتت م�سوؤوليتهم 
امل��ه��ن��د���ض اإب���راه���ي���م اخل���ل���ي���ل، وم��دي��ر 
اإب��راه��ي��م  املهند�ض  ال��زراع��ة  وزارة  ف��رع 
ال���ف���رط���ي�������ض، وم����دي����ر ف�����رع ال��رئ��ا���س��ة 
علي  البيئة  وحماية  ل��اأر���س��اد  العامة 

الفرطي�ض.
رئي�ض  من  كل  اآراء  ا�ستطلعت  كما 
املهند�ض  باملنطقة  املهند�سن  جمعية 
والأ�ستاذ  العاب�سي،  حممد  عبداللطيف 
الدكتور  خ��ال��د  امل��ل��ك  بجامعة  امل�����س��ارك 

عبداهلل حامد.

انتقاد
مت�������س���ك رئ���ي�������ض ج��م��ع��ي��ة امل��ه��ن��د���س��ن 
عبداللطيف  املهند�ض  ع�سري  مبنطقة 
حم��م��د ال��ع��اب�����س��ي ب���راأي���ه ب�����س��اأن ت��ع��دي 
راف�سا  باملنطقة،  الطبيعة  على  الأمانة 
اأن تطغى احلياة احلديثة على الطبيعة، 
�سياحية  مدينة  م��ع  التعامل  يتم  واأن 
لتلك  مراعاة  دون  جاذبة  طبيعة  متلك 

الطبيعة.
وق����ال ال��ع��اب�����س��ي »ك����ل م��دي��ن��ة لها 
اأنها  ميزتها  ج��دة  فمثا  خ�سو�سيتها، 
تكون  فهل  الأح��م��ر،  البحر  على  مطلة 
اأبها  كذلك  بحرها؟  بغري  مميزة  ج��دة 

ميزتها طبيعتها وغطاوؤها النباتي«.
وحول ما اإذا كانت الأمانة جمرة 
بع�ض  يف  الطبيعة  ع��ل��ى  ال��ت��ع��دي  ع��ل��ى 
اأف�سل،  ك��ان لديها خ��ي��ارات  اأو  الأم��اك��ن 
اأج����اب »ه��ن��اك بع�ض امل�����س��اري��ع لب���د اأن 
لاحتياج  وف��ق��ا  الطبيعة  على  تتعدى 
وامل�����س��ل��ح��ة ال��ع��ام��ة، ول��ك��ن ك���ان ه��ن��اك 
خ���ي���ارات اأخ�����رى اأق����ل ����س���ررا، وع��م��وم��ا 
ال�ساحات العامة عامليا تكون اآخر خيار«.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ت��اأك��ي��ده اأن فرع 
���س��ج��رة  اآلف   10 زرع  ال����زراع����ة  وزارة 
اأي �سخ�ض  اأن���ه �سد  اأب���ان  ع��رع��ر، ف��اإن��ه 
هذا  يف  واأ���س��اف  الطبيعة.  على  يتعدى 
ال�����س��دد »ج���م���ال الأم����اك����ن ال�����س��ي��اح��ي��ة 
لعبور  والطبيعة يف وجود م�سار �سغري 
على  يقت�سر  ال��ذي  وال��زح��ام  ال�سيارات 
بالطبيعة  وال���س��ت��م��ت��اع  ي��وم��ا   20 ن��ح��و 
وكرثة النا�ض، وهذا كان هدفا ل�ساحب 
الفي�سل  الأم����ري خ��ال��د  امل��ل��ك��ي  ال�����س��م��و 

حينما كان اأمريا ملنطقة ع�سري.
املهند�سن  جمعية  رئي�ض  واق��رتح 
اإج���راء  الإع����ام  و���س��ائ��ل  ع��ل��ى  باملنطقة 
يحدث  م��ا  على  للمواطنن  »ا�ستبيان 
م���ن ال��ت��ع��دي ع��ل��ى ال��ط��ب��ي��ع��ة وال��غ��ط��اء 
النباتي، ومن ثم و�سعه اأمام امل�سوؤولن 

واملخت�سن«.

اإلعالم يتجاهل الحقيقة
اأك���د اأم���ن امل��ن��ط��ق��ة امل��ه��ن��د���ض اإب��راه��ي��م 
اخلليل اأن بع�ض و�سائل الإعام اأغفلت 
اجل��ه��ود املبذولة م��ا ب��ن الأم��ان��ة وف��رع 

من  الآلف  ل���س��ت��زراع  ال���زراع���ة  وزارة 
الأمانة  تكون  اأن  نافيا  العرعر،  اأ�سجار 
ق���د ت��ع��دت ع��ل��ى ال��ط��ب��ي��ع��ة، وق����ال » ما 
ملطالب  حتقيقا  اإل  لي�ض  الأمانة  فعلته 
ب�ساأن  املنطقة  واأه���ايل  وال���زوار  ال�سياح 
اإيجاد طرق �سهلة للو�سول للمنتزهات، 
اأما الطبيعة والغطاء النباتي ب�سكل عام 

فهناك جهود مت اإنكارها وجتاهلها«.
واأ���س��اف »ن��ح��ن يف بع�ض الأح��ي��ان 
ن�سطر لإزالة بع�ض الغطاء النباتي يف 
�سبيل التنمية، وكما اأن هناك فئة حتب 
احلفاظ على الطبيعة والغطاء النباتي، 
معها  ت�ساهد  اأن  ت��ري��د  فئة  ه��ن��اك  ف���اإن 
تنمية وحتديثا، ونحن ن�سعى للتوازن«.

نفي
ال����زراع����ة  وزارة  ف�����رع  م����دي����ر  اأو������س�����ح 
باملنطقة املهند�ض فهد الفرطي�ض اأن ما 
ت��ردد يف و�سائل الإع��ام من وج��ود تعد 
النباتي  للغطاء  واإزال����ة  الطبيعة  على 
اإل���ى اأن���ه مت اإر���س��ال  غ��ري �سحيح، لف��ت��اً 
تو�سيحي لأمري منطقة ع�سري  خطاب 

الطبيعة النباتية بعسير.. بين سندان 
المحافظة ومطرقة التطور العمراني

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن 
خالد بذلك.

ال���وزارة  ف��رع  اأن  الفرطي�ض  واأب���ان 
ع��ن ح��را���س��ات م�����س��ددة ع��ل��ى املنتزهات 
والأم������اك������ن ال�����س��ي��اح��ي��ة ال���ت���ي ت��ت��م��ي��ز 
ب��ال��ط��ب��ي��ع��ة وال���غ���ط���اء ال���ن���ب���ات���ي، ع��ر 
كبرية،  خ��رة  لها  �سركات  م��ع  التعاقد 
كما اأنه زرعت ثمانية اآلف �سجر عرعر، 
وي��وج��د يف امل�����س��ت��ل اخل��ا���ض ب��ه��ا حاليا 

اأعداد اأخرى.
وح��������ول م�����ا مت�����ت اإزال�������ت�������ه، ق����ال 
اأ�سجار  اإزالته من  »اإن ما مت  الفرطي�ض 
ال��ع��رع��ر ت��ال��ف��ة«، م��ب��ي��ن��ا اأن ك���ل م���ا مت 
انحنائها  ح�سب  ج��اء  ال��ط��رق  فتح  م��ن 
بدرا�سة،  مت  �سيء  ك��ل  واأن  وان��ف��راج��ه��ا، 
اأن�����ه ل ب���د اأح���ي���ان���ا م���ن بع�ض  م��ت��اب��ع��ا 

اخلطوات للتنمية امل�ستدامة.

مدير حماية البيئة
يرفض التعليق 

لكن مدير فرع الإر�ساد وحماية البيئة 
ع��ل��ي ال��ف��رط��ي�����ض رف�����ض ال��ت��ع��ل��ي��ق على 

ب��اأن هذا الأم��ر يندرج  املو�سوع، متعلا 
ال��زراع��ة  وزارة  ف��رع��ي  م�سوؤولية  حت��ت 
الفطرية،  للحياة  ال�سعودية  والهيئة 
م��ك��ت��ف��ي��ا ب��ال��ق��ول »ن���ح���ن م���ن ���س��احل��ن��ا 

احلفاظ على الطبيعة يف املنطقة«.

إعدام منهجي
ي�����س��ار اإل�����ى اأن ال���دك���ت���ور ع��ل��ي امل��و���س��ى 
زاويته  يف  املا�سي  الأ���س��ب��وع  مقال  كتب 
الوطن  �سحيفة  يف  الأخ��رية  بال�سفحة 
اتهم فيه اأمن املنطقة ب�«اإعدام منهجي 
ل���ل���م���ك���ان وام����ت����ه����ان م����رم����ج ل���ك���رام���ة 

الإن�سان«.
وقال يف مقالته عن اخلليل »لديه 
عداء فطري للغابة والوادي، ولل�سجرة 
ال�سك  ي��دخ��ل��ن��ي  واأح���ي���ان���ا  وال�����س��خ��رة، 
وا�سحة لأجندة  بر�سالة  اإلينا  باأنه جاء 
الذي  القت�سادي  املقوم  لقتل  م�سترتة 
يف  املنطقة  ه���ذه  عليه  ت��ك��ون  اأن  مي��ك��ن 
اللحظة،  وح��ت��ى  ال�سياحي،  ال�ستثمار 
املطلة ببهاء  اإع��دام اجلبال اخلم�سة  مت 
على م�سارف املدينة، ومت حتويل واديها 

اإ�سفلت  اإل���ى )ع���ّب���ارة( حت��ت  ال��ت��اري��خ��ي 
ال�����س��ارع ال���ع���ام، ومت حت��وي��ل ك���ل ج��ب��ال 
�سعادة  راآه  ما  اإل��ى  وجمالياتها،  املدينة 
تبديد  حت��ت  ا�ستثمارية  فر�سا  الأم���ن 
امل���ال ال��ع��ام، وه��و نف�سه ���س��ع��ادة الأم��ن 
املليارين  يناهز  م��ا  ���س��رف  ال���ذي  ال��ع��ام 

لنقل احلركة اإلى �سارع يف
قلب هذه املدينة ل يزيد عن ثاثة 
اخلرايف  الرقم  لهذا  وك��ان  كيلومرتات، 
مل�سار  ث��اث��ة حم����اور ج��دي��دة  ي��ب��ن��ي  اأن 
التنمية يف خ��ارج ه��ذه املدينة وه��و ذات 
ي�ستطيع  ال��ذي  اخل��رايف  امللياري  الرقم 
اأننا  ل��ول  مكتملة  ج��دي��دة  مدينة  ب��ن��اء 
هند�سة  بعقلية  واأم����ن  »اأم���ان���ة«  اأم����ام 
الأوح��د  ال��رج��ل  ومفاهيم  ال�سبعينيات 
حن يكون التخطيط يف مفهومه »خط 

بكراعك«.
واأ�ساف »هو نف�سه �سعادة الأمن 
اأ����س���ج���ار  ب����ج����وار  ال��ن��خ��ل��ة  ال������ذي زرع 
الوطني،  ع�سري  متنزه  كل  يف  العرعر 
اأ���س��ج��ار النخيل اع��رتف  وح��ن م��ات��ت 
م�سادفة باأن النخيل ل ينبت حتت اأو 

�سعادة  هو  لكنه  العرعر،  اأ�سجار  ج��وار 
العرعر  اأ�سجار  اآلف  الذي قتل  الأم��ن 
حت��ت وط���اأة الإ�سفلت واأع��م��دة ال��ن��ور يف 
ق��ل��ب ال�����س��ودة )امل��ري�����س��ة( ل��ي��ح��ول اآخ��ر 
غابة اإلى خمطط �سكني، هو يعرف اأنه 
راح���ل واأن امل��ك��ان ه��و ال��ب��اق��ي م��ن بعده 
اإع��دام ممنهج  اإل بعد  ولكنه لن يرتكه 
وعلى  و�سخرة،  �سجرة  كل  على  يق�سي 

كل غابة اأو جبل.
بكل  اأب���ه���ا  اأن  »اخل��ا���س��ة  وخ��ت��م 
غاباتها ومتنزهاتها ل تريد اليوم من 
بن  ف�سحة،  ���س��وى  الوطنية  التنمية 
ال�سوطن، ل تريد من املال الوطني اأي 
ريال جديد لإع��دام ال��وادي وال�سخرة 
الكاذب  اخل��ادع  ال�سم  حتت  وال�سجرة 

مل�ساريع التنمية.
ك���ل ت���اري���خ اأب���ه���ا ج��ب��ا و���س��خ��رة 
و�سجرة يقبع اليوم حتت رحمة »اأمن« 
قال عنه وزي��ره: اإنه ل ي�ستمع ل�سوت 
ال��ن��ا���ض، وق��ال عنه م��ن قبل يف ر�سالة 
اإن���ه يقبع يف امل��رك��ز م��ا قبل  وا���س��ح��ة: 

الأخري يف تنفيذ م�ساريع التنمية«.

األمين ومدير الزراعة:
زرعنا آالف »العرعر«
وبعض األشجار »تلفت«
رئيس جمعية المهندسين:
نرفض أن تطغى الحداثة
على صورة أبها
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ثقافة

د. الحسامي: إيماني بدور المتعاقد
دفعني لثاني جائزة »أدبي الباحة«

أحمد العياف

اللغة  بق�سم  التدري�ض  هيئة  ع�سو  ف��از 
ال��ع��رب��ي��ة يف ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة 
ب���اجل���ام���ع���ة، ال�������س���اع���ر ال���دك���ت���ور ع��ب��د 
احل��م��ي��د احل�����س��ام��ي ب��امل��رك��ز ال��ث��اين يف 
�سمن  الثاين  العربي  ال�سعر  مهرجان 
الباحة  مبنطقة  الأدب��ي  النادي  جائزة 
كتابه  ري��ال عن   )20000( ق��دره  ومبلغ 
اململكة  يف  ال�سعري  اخلطاب  »حت��ولت 
املا�سي  ال��ث��اث��اء  ال�سعودية«،  العربية 
�ساعرا   70 م��ن حم��رم مب�ساركة   11 ال��� 
اإلى جانب  اململكة وخارجها،  من داخل 
م�ساركة روؤ���س��اء الأن��دي��ة الأدب��ي��ة وعدد 
العربي  بال�سعر  واملهتمن  النقاد  م��ن 

واملثقفن.

كما �سهد املهرجان، اإقامة اأم�سيات 
���س��ع��ري��ة وج��ل�����س��ة ت���ك���رمي رم���زي���ن من 
العربية  اململكة  وال�سعر يف  الأدب  رموز 
علي  ال��روائ��ي  ال�ساعر  هما:  ال�سعودية 
بن  �سالح  الدكتور  وال�ساعر  الدميني، 

�سعيد الزهراين.
واأع�����رب ال��دك��ت��ور احل�����س��ام��ي عن 
�سعادته ب��ه��ذا ال��ف��وز، ق��ائ��ا ل��� »اآف����اق«، 
بالباحة  الأدب���ي  ال��ن��ادي  بجائزة  ف��وزي 
اأ���س��ع��دين ك���ث���ريا، لأن���ه���ا ك��ان��ت ب��واب��ت��ي 
ل����ق����راءة امل�����س��ه��د ال�����س��ع��ري يف امل��م��ل��ك��ة 
التي  بنياته  وتلم�ض  ال�سعودية  العربية 
تلك  بدرا�سة  نه�ست  وق��د  فيها،  تبلور 
التناف�ض  م�سمار  ودخ��ل��ت  ال��ت��ح��ولت، 
املتعاقد  ب��اأن  اإميانا مني  على اجل��ائ��زة  
م����ع اجل���ام���ع���ة ل��ي�����ض م���وظ���ف���ا ب����ل ه��و 

بمشاركة السفير المبارك والطالب وعلماء ودبلوماسيين
اختتام فعاليات برنامج شهر اللغة العربية في إندونيسيا

تقع  تخ�س�سه  �سياق  يف  ر�سالة  �ساحب 
والتفاعل  الفعل  م�سوؤولية  عاتقه  على 
م��ع امل�سهد الج��ت��م��اع��ي والإب���داع���ي يف 
امل��ج��ت��م��ع، وه���ي ف��ر���س��ة لأرف�����ع �سكري 
العلوم  وكلية  العربية  اللغة  ق�سم  اإل��ى 
الإن�������س���ان���ي���ة واإل������ى اجل���ام���ع���ة ال���رائ���دة 
وتدفعنا  البحث،  فر�ض  متنحنا  التي 
اجلامعة  منا�سط  م��ع  اجل���اد  للتفاعل 

واملجتمع«. 
ي��ذك��ر اأن ج���ائ���زة ال���ن���ادي الأدب����ي 
مب��ن��ط��ق��ة ال��ب��اح��ة ل��ه��ذا ال���ع���ام �سهدت 
م�ساركة 11 بحثا من خارج اململكة حول 
م��و���س��وع اجل���ائ���زة »ال�����س��ع��ر ال��ع��رب��ي يف 
�سملها  التي  وامل��ح��اور  الثالثة«  الألفية 
امل��و���ش��وع وف���ق ال�����ش��روط ال��ت��ي ح��دده��ا 

النادي.

مؤتمر اللغة العربية بدبي
يخصص مكافآت ألفضل30 بحثا

ي��رع��ى ن��ائ��ب رئ��ي�����ض دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة رئ��ي�����ض جمل�ض 
الوزراء، حاكم دبي، ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، املوؤمتر الدويل 
اإل��ى 10 مايو   6 ال��ذي �سينعقد خال الفرتة من  العربية  الرابع للغة 
2015 )17 اإلى 21 رجب 1436( يف مدينة دبي وينظمه املجل�ض الدويل 
للغة بالتعاون مع عدد من اجلهات هي: جامعة الدول العربية، واحتاد 
الأمم  ومنظمة  العربي،  القت�سادي  الوحدة  العربي، وجمل�ض  املغرب 
ومكتب   ،UNESCO »يون�سكو«  وال��ع��ل��وم  والثقافة  للرتبية  املتحدة 
والثقافة  للرتبية  العربية  واملنظمة  العربية،  اخلليج  ل��دول  الرتبية 
وال��ع��ل��وم )األ��ك�����س��و(، واحت����اد اجل��ام��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة، والحت����اد ال��رمل��اين 
العربي، واحتاد املحامن العرب، واحتاد اإذاعات الدول العربية، واحتاد 

امل�سارف العربية، وغريها من الهيئات العربية والدولية.
وُيتوقع اأن ي�سارك يف املوؤمتر ما يقرب من 2000 �سخ�سية من 70 

دولة ملناق�سة اأكرث من 550 بحثا ودرا�سة وورقة عمل. 
وخ�س�ض املوؤمتر مكافاآت مالية لأح�سن 30 بحثا مميزا يقدم يف 
املوؤمتر. وحدد الرابط التايل للح�سول على معلومات املوؤمتر ومنوذج 
طلبها  وميكن   http://www.arabiclanguageic.org الت�سجيل: 

.almajless@live.com :مبا�سرة عر بريد املوؤمتر الإلكرتوين

المانع يثبت إسالم »األعشى« 
مستندا إلى قصيدتين 

اأ�ستاذ الأدب العربي بجامعة امللك �سعود امل�سرف على كر�سي املانع  اأثبت 
املانع،  نا�سر  بن  عبدالعزيز  الدكتور  واآداب��ه��ا،  العربية  اللغة  لدرا�سات 
ومبا  الإ�ساميتن  ق�سيدتيه  يف  ورد  مبا  ذلك  مدعما  »الأع�سى«  اإ�سام 

عر�سه من عدم �سحة مرويات الوفادة.
ثانية« متناول  »�سحيم عبد بني احل�سحا�ض قراءة  وناق�ض ق�سيدة 
يف طرحه تغيريا ملفاهيم الن�ض بناء على معطياته اللغوية ومر�سحاته 
لثورة  ممثا  الن�ض  يكون  اأن  اإل��ى  الن�ض  يف  يظهر  غ��زل  من  التاريخية 

ال�ساعر الأ�سود على العبودية واللون يف قراءة ثانية للن�ض. 
النبي  عن  الأع�سى  وف��ادة  م��روي��ات  العلمي  بالدليل  الباحث  وفند 
�سلى اهلل عليه و�سلم، التي وردت عند اأربعة من اأ�سهر كتب الرتاث ومل 
ق�سيدتيه  يف  ورد  مبا  ذل��ك  مدعما  الأع�سى  اإ���س��ام  واأث��ب��ت  عنده،  تثبت 

الإ�ساميتن ومبا عر�سه من عدم �سحة مرويات الوفادة. 
وتناول مو�سوعن؛ الأول: ق�سيدة كعب بن زهري »بانت �سعاد« التي 
من  اإل  الإ�سامية  بالروؤية  ترتبط  ل  امل�سامن  جاهلية  الباحث  يراها 

خال بيتن فقط من جمموع الق�سيدة الطويلة.
باأنه يق�سد  الناقة  الثانية ربطا لو�سف كعب  كما تناول يف قراءته 
عليه  اهلل  �سلى  النبي  بح�سرة  ق�سيدته  مطلع  يف  بها  تغزل  التي  امل��راأة 
و�سلم واأ�سحابه ويف م�سجده ال�سريف، مبينا رحمة النبي يف ا�ستعطافه 

وقبول اعتذاريته.
ال���ذي يعمل  املتنبي  امل��ان��ع م�سروعه ع��ن  ت��ن��اول  ال��ث��اين  ويف اجل���زء 
املتنبي  �سري  ميدانية خلط  درا���س��ة  وه��و  اأك��رث  اأو  �سنوات  �سبع  عليه من 
جيولوجي  وم�سح  بخرائط  م�ستعينا  ديوانه  يف  اأورده��ا  التي  رحاته  يف 
�سمل زيارات قام بها الباحث يف �سمال اململكة العربية ال�سعودية والأردن 
و�سوريا والعراق وم�سر واأطراف احلدود مع فل�سطن. والكتاب م�سروع 

يف طريقه للن�سر حتت عنوان »على خطى املتنبي«.
أحمد العياف

ال�سريفن  احلرمن  خ��ادم  �سفري  �سارك 
املبارك  م�سطفى  الأ�ستاذ  اإندوني�سيا،  يف 
ال�����س��ف��ارة، يف احلفل  وع���دد م��ن موظفي 
العربية  اللغة  �سهر  لرنامج  اخلتامي 
اإندوني�سيا ونفذه  اأقيم بجمهورية  الذي 
م���رك���ز امل���ل���ك ع���ب���داهلل ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
مبدينة  العربية  اللغة  خل��دم��ة  ال���دويل 

مالجن يف اإطار برامج املركز الدولية.
ك��م��ا ح�����س��ر احل���ف���ل، ع��م��ي��د معهد 
جاكرتا  يف  والإ�سامية  العربية  العلوم 
�سعود  بن  حممد  الإم���ام  جلامعة  التابع 
الإ�����س����ام����ي����ة، ومم����ث����ل م�����ن امل��ل��ح��ق��ي��ة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة يف م���ال���ي���زي���ا، وم����ن اجل��ان��ب 
وزي��ر  وك��ي��ل  الإن��دون��ي�����س��ي، ح�سر ممثل 
فاخر،  عبدالرحمن  الأ�ستاذ  اخلارجية  
ومعايل مدير جامعة مالجن احلكومية، 
اإب��راه��ي��م،  ووك��ي��ل جامعة م��ولن��ا م��ال��ك 
وع���دد م��ن ممثلي اجل��ام��ع��ات وامل��ع��اه��د، 
وممثلي ال�سفارات العربية يف اإندوني�سيا.

واأل�����ق�����ى ����س���ف���ري خ�������ادم احل���رم���ن 
ال�����س��ري��ف��ن ك��ل��م��ة يف احل���ف���ل اخل��ت��ام��ي 
احل��رم��ن  خ����ادم  �سكره اإلى  ف��ي��ه��ا  وج���ه 
ال�سريفن، حفظه اهلل، واإلى معايل وزير 
امللك  مركز  اأمانة  واإل��ى  العايل،  التعليم 
خلدمة  ال��دويل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 
الإندوني�سية  واجلامعات  العربية،  اللغة 
اأو  �ساركت  التي  املوؤ�س�سات  م��ن  وغ��ريه��ا 
اأ�سهمت يف اإجناح فعاليات ال�سهر، واعدا 
اللغة  املزيد من اجلهود يف خدمة  ببذل 

العربية.
 من ج��ان��ب��ه اأو����س���ح الأم�����ن ال��ع��ام 
ل��ل��م��رك��ز ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل ب���ن ���س��ال��ح 
»�سهر  برنامج  ينفذ  امل��رك��ز  اأن  الو�سمي 
من  عدد  يف  دوري  ب�سكل  العربية«  اللغة 
ال��ع��رب��ي��ة،  ب��غ��ري  ال��ن��اط��ق��ة  ال���ع���امل  دول 
مبينا اأنه نفذ دورته الأولى يف جمهورية 
ال�سن ال�سعبية، والثانية يف اجلمهورية 

الإندوني�سية

بعنوان:  ن���دوة  تنظيم  »مت  وق���ال 
اإن���دون���ي�������س���ي���ا(  ال���ع���رب���ي���ة يف  )ال���ل���غ���ة 
����س���ارك ف��ي��ه��ا خ�����راء اإن��دون��ي�����س��ي��ون، 
دخ��ول  بتاريخ  تت�سل  حم���اور  و�سملت 
وواق��ع  اإن��دون��ي�����س��ي��ا،  يف  العربية  اللغة 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف اإن��دون��ي�����س��ي��ا، واآف���اق 
م�ستقبلية للغة العربية يف اإندوني�سيا، 
واأط���ل���ق ع���ددا م��ن امل�����س��اب��ق��ات لطاب 
اجل��ام��ع��ات، دع���ي اإل��ي��ه��ا اأك����رث م��ن 90 
جامعة، وتنوعت امل�سابقات يف عدد من 
اللغوي،  والأداء  كاخلطابة  امل��ج��الت، 
امل�سرحية،  والعرو�ض  العربي،  واخلط 
وامل�����ن�����اظ�����رة ال����ط����اب����ي����ة، وم�����س��اب��ق��ة 
العربية  اللغة  تعليم  عملية  يف  التميز 
فنية  وم�سابقات  املبتدئن،  للمعلمن 
ع��دد من  متنوعة، وج��رى التفاق مع 
اجلامعات الإندوني�سية لتنفيذ مراحل 
امل�����س��اب��ق��ات الأول�����ى داخ����ل ك��ل جامعة 
ل��ت��و���س��ي��ع ق��اع��دة امل�����س��ارك��ن، واأع��ل��ن��ت 

نتائجها يف احلفل اخلتامي، بالإ�سافة 
اإلى عقد حلقات نقا�ض وتدريب لتعليم 
احل��رف العربي لأك��رث م��ن 500 طفل 

اإندوني�سي وزعت فيها كتب التعليم.
ك����م����ا اأق����������ام امل�����رك�����ز ع���������ددا م��ن 
اخلتامي،  الأ���س��ب��وع  خ��ال  الفعاليات 
م��ن��ه��ا: م���وؤمت���ر احت�����اد ط����اب ال��ل��غ��ة 
العربية الإندوني�سي، وامللتقى العلمي 
ال�����س��ع��ودي الإن��دون��ي�����س��ي ال���ذي �سارك 
ف��ي��ه خ����راء واأ����س���ات���ذة اإن��دون��ي�����س��ي��ون 
واأ����س���ات���ذة ���س��ع��ودي��ون م���ن اجل��ام��ع��ات 
ال�����س��ع��ودي��ة ب��ح�����س��ور اأك�����رث م���ن 200 
اأ�ستاذ ومعلم ومعلمة للعربية، اإ�سافة 
اإلى عدد من الرامج التدريبية التي 
اجلامعات  م��ن  ع��دد  امل��رك��ز يف  نظمها 
الإن��دون��ي�����س��ي��ة يف م���دن خم��ت��ل��ف��ة من 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  اإن��دون��ي�����س��ي��ا،  جمهورية 
ج���ام���ع���ة الإم���������ام حم���م���د ب����ن ���س��ع��ود 

الإ�سامية«.
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إعالن

أسرتك بانتظارك

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

هل حقا ال تبالي؟!
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إعالم

يحيى القبعة

ال��ري��ا���ض  اإذاع����ة  اع���رتف م�ساعد م��دي��ر 
يحيى  الأ�ستاذ  والإن��ت��اج  الفنية  لل�سوؤون 
م�ستوى  يف  �سعفا  هناك  ب��اأن  ال�سلهبي 
الإذاع���ات،  املقدمة يف كل  ج��ودة الرامج 
الإذاع���ات احلكومية لزال��ت  اأن  اأك��د  كما 
ت��ت��م�����س��ك ب���زم���ام الأم������ور رغ���م م��زاح��م��ة 
الإذاع�������ات اجل���دي���دة، وا���س��ف��ا الإذاع�����ات 
للفكر،  واخل��اد���س��ة  بال�سطحية  اخلا�سة 

موؤكدا اأنها تبحث عن املعلن فقط. 
كما حتدث ال�سلهبي يف ح��واره مع 
»اآف�����اق« ع��ن جت��رب��ت��ه ال��ط��وي��ل��ة يف اإذاع���ة 
املذيعن  كبار  اأح��د  اأ�سبح  الريا�ض حتى 

يف اململكة.

حدثنا عن م�شريتك
يف املجال الإذاعي؟

الرغبة  تدفعها  بداية  كاأي  كانت  بدايتي 
وت��ق��وده��ا الأح����ام خل��و���ض جت��رب��ة عمل 
امل��ذي��ع، ثم م��ررت بكل اخل��ط��وات التي ل 
حمطات  ويتجاوز  املذيع  يقتفيها  اأن  بد 
ال�سوتية  ال��ت��ج��رب��ة  م��ن  ب���دءا  ال��ت��دري��ب 
الأول������ى وم������رورا ب��ك��ل اأ���س��ك��ال ال��ت��دري��ب 
النظري والعملي. وكنت وقتئذ حمظوظا 
اإلى  �سبقوين  مبدعن  اإذاعين  مبرافقة 
اأث����رى ل���دي التجربة  ه���ذا امل���ج���ال، مم��ا 
الإذاعية و�ساعد على �سقلها، ثم انغم�ست 
بعدها يف غ��م��ار الإع����داد وال��ت��ق��دمي لكل 
ا�ستثناء  دون  الإذاع���ي���ة  ال��رام��ج  اأ���س��ك��ال 
ب����دءا م��ن ����س���ارات ال���رام���ج اإل����ى ن�����س��رات 
الأخبار اإلى برامج الهواء وانتهاء بتغطية 

الزيارات والحتفالت امللكية.

ما اأهم ال�شروط الواجب
توافرها لختيار املذيعني؟

ولي�ض  ن��ادرة،  عملة  بات  احلقيقي  املذيع 
التي  باملوا�سفات  اأن جتده  ال�سهولة  من 
اأن يو�سع  اأن تتوافر، ولكن ل بد  ينبغي 
يف احل�������س���ب���ان ح������دود م��ع��ي��ن��ة و���س��ف��ات 
حمددة يتم على �سوئها القبول املبدئي 
مل����ن ي���ت���ق���دم مل��ه��ن��ة امل����ذي����ع م����ن اأه���م���ه���ا: 
ال��ل��غ��ة، وخلوه  و���س��ام��ة  ال�����س��وت،  ح�سن 
م���ن ع��ي��وب ال��ن��ط��ق وخم�����ارج احل����روف، 
وال��ث��ق��اف��ة ال��ت��ي ت�سمح ل��ه ب��امل�����س��ارك��ة يف 
ال��ع��ام��ة، و�سرعة  احل����وارات وال��ن��ق��ا���س��ات 
البديهة، القابلية لتطوير م�ستواه، وكل 
هذه املوا�سفات تظل يف حاجة اإلى �سقل 

بالتدريب واملمار�سة النظرية والعملية.

هل يتميز خريجو اأق�شام الإعالم 
باأن لهم الأولوية يف اللتحاق 

بالإذاعة دون غريهم؟
لهم  ف��ن��ع��م  امل���ذي���ع���ن،  ت��ق�����س��د  ك��ن��ت  اإذا 
كل  اأن  بال�سرورة  لي�ض  ولكن  الأول��وي��ة، 
خ��ري��ج م���ن اأق�������س���ام الإع������ام مي��ك��ن��ه اأن 
فيه  تتحقق  اأن  بد  ل  لأن��ه  يكون مذيعا، 
ال�����ش��روط ال���واج���ب ت��واف��ره��ا يف امل��ذي��ع، 

وهي التي ذكرتها �سلفا.

ما اأهم الأ�شا�شيات
وال�شروط لنجاح املذيع؟

يف اأي مهنة اأو حرفة ل بد اأن يتميز فيها 
البع�ض، ولن جتد اجلميع مت�ساوين يف 
م�ستوى الإتقان، وهذا ينطبق على املذيع 

متاما، فعندما تتوافر فيه �شروط املذيع 
اإلى املوهبة التي ت�سقل جيًدا  بالإ�سافة 
وامل�ساهد  امل�ستمع  واح���رتام  الل��ت��زام  ثم 
وت���ق���دمي ال����رام����ج ال���ت���ي ت��ت��ن��ا���س��ب مع 
الإب��داع��ي��ة،  واإم��ك��ان��ات��ه وق��درات��ه  ميوله 
اإلى  الدخول  خا�سية  �سيمنحه  ذل��ك  كل 
قلب امل�ستمع وامل�ساهد و�سري�سخ يف ذهنه 

وحتتفظ به ذاكرته.

هناك من يقول اإن الإذاعات 
اخلا�شة �شحبت الب�شاط

من نظرياتها احلكومية من ناحية 
املتابعة.. ما راأيك؟

الصلهبي يعترف بضعف جودة البرامج المقدمة

مساعد مدير إذاعة الرياض:
اإلذاعات الخاصة سطحية وخادشة

البداية،  يف  النا�ض  اإليه  يندفع  جديد  كل   
تت�سح  ف��رتة  بعد  ولكن  احلياة  �سنة  وه��ذه 
واملقارنة  التقييم  يف  النا�ض  ويبداأ  ال�سورة 
ومن ثم املفا�سلة. وهذا ما ح�سل مع بداية 
ان��ط��اق الإذاع������ات اخل��ا���س��ة ث��م م��ا لبثت 
الإذاعات احلكومية اأن عادت لتم�سك بزمام 
املبادرة لأ�سباب عديدة مكنتها من اأن تكون 
يف امل��ق��دم��ة رغ���م م��زاح��م��ة ت��ل��ك الإذاع�����ات 

اخلا�سة التي انك�سفت اأمام اجلميع.

هل هناك توجه لتغيري 
نوعية الربامج املقدمة

باإذاعة الريا�ص؟

والتجديد  للتطوير  ت��وج��ه  ه��ن��اك  ن��ع��م 
ف��اإذاع��ة  ال��رام��ج،  نوعية  لتغيري  ولي�ض 
ال��ري��ا���ض اإذاع�����ة ر���س��م��ي��ة ل��دي��ه��ا ر���س��ال��ة 
كل  تخاطب  اأن  منها  وم��ط��ل��وب  وه���دف 

�سرائح املجتمع.
ي�سب  ع��ادة  فالتغيري  لذلك  ووفقا 
الرامج  �سكل  قالب تطوير وجتديد  يف 
وم�����س��ام��ي��ن��ه��ا وال���ت���ف���اع���ل م���ع امل�����س��ت��م��ع 
ب��الأع��راف  التقيد  م��ع  ب��ه  امل�سموح  وف��ق 

الإذاعية.
وه�����ذا ه���و احل���ا����س���ل يف ال������دورات 
للدورات  والتخطيط  احلالية  الإذاع��ي��ة 

الإذاعية يف امل�ستقبل باإذن اهلل.

هناك من يحن ملا كانت تقدمه 
الإذاعة �شابقا، هل يعني ذلك 

تدنيا يف جودة الربامج احلالية
اأم يعود لتاأثري التقنيات احلديثة؟

حنن النا�ض للقدمي جبلة جبلوا عليها، 
وهذا هو ال�سبب من حيث املبداأ، اإ�سافة 
اإل����ى ال���ت���دين يف ج����ودة ال���رام���ج ف��ع��ا، 
وك���ذل���ك ل���ت���اأث���ري ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة. 
جودة  م�ستوى  يف  �سعف  هناك  فبالفعل 
الرامج املقدمة يف كل الإذاع���ات، وذلك 
الرامج  م��ن  الكثري  اعتماد  اإل��ى  يرجع 
ع��ل��ى اإع������داد امل�����س��ت��م��ع، وامل�����س��ت��م��ع لي�ض 
حمرتفا يف الإعداد والتقدمي والإخراج.

وتفاعله  امل�ستمع  دور  اأهمية  ورغ��م 
ف�������اإن ال�����رام�����ج ب����ه����ذا ال�������س���ك���ل ف��ق��دت 
ال�سكل والأداء والر�سانة  الحرتافية يف 
يف امل�سامن، ناهيك عن تاأثري التقنيات 

احلديثة التي ذكرتها يف �سوؤالك.

كيف ترى م�شتوى
ونوعية الإذاعات اخلا�شة

من ناحية الطرح؟

م�ستوياتها  اخل��ا���س��ة  الإذاع�������ات  ب��ع�����ض 
وب��راجم��ه��ا ���س��ع��ي��ف��ة م�����س��ط��ح��ة خ��اد���س��ة 
لديها  اأن  اأع��ت��ق��د  ول  وال��ذائ��ق��ة،  للفكر 
القدرة على اأن تقدم اأف�سل من ذلك، بل 
رمبا املطلوب منها اأن تكون كذلك لأنها 
الذي  املعلن  عن  وتبحث  خا�سة  اإذاع���ات 
واأعمارا  �سريحة حم��دودة  يخاطب  عادة 

حمددة.

كلمة لطالب وطالبات
ق�شم الإعالم والت�شال

باجلامعة عرب »اآفاق«؟
»اآف���اق«  �سحيفة  يف  ال��زم��اء  اأ�سكر  اأول 
ال��ت��ي ت�����س��م��و اإل����ى اك��ت�����س��اف اآف�����اق رح��ب��ة 

بجهد القائمن عليها.
اأم��ا بالن�سبة لإخ��واين واأخ��وات��ي يف 
اأق�سام الإعام والت�سال، فاآمل منهم اأن 
يدركوا اأن ر�سالة الإعامي عظيمة وهي 
حياتية  قيمة  ب��ل  وظيفة  جم��رد  لي�ست 
ال�سحيح  التوجيه  وجه  اإذا  نبيل  وهدف 
فيه  البقاء  ولكن  �سر�سة  فيه  واملناف�سة 

لاأف�سل.

اعتماد البرامج
على إعداد المستمع 

أفقدها احترافية 
األداء ورصانة 

المضامين

فالتخطيط  �سعبة،  الأم����ور  خمتلف  يف  ال��ذات��ي��ة  امل��ب��ادرة  ت��ك��ون  م��ا  غالبا 
الرهبة ولذة  اإل��ى ع��امل جديد ي�ساحبه دائما  امل��األ��وف  ت��رك  واخل��وف من 
الذاتي  امل�ساركة والتحرك  اأخرى وا�سعة تكون فيها  اإلى ف�ساءات  الندفاع 
وترز  متعددة   وا�سعة  اآفاقا  تفتح   اأن  �ساأنها  وم��ن  وفاعلية  جاذبية  اأك��رث 

اإي�ساءات م�سرقة  يف خدمة ومناء املجتمع يف �ستى امليادين.
اإل��ى الأم��ور دون انتظار تقدم  اأن نت�سابق  املبادرة هو  اإن الأخ��ذ بزمام 
الآخرين اإليها، واأن تكون خطانا مدرو�سة ومت�سمة بجراأة و�سبط دقيقن 
حتى ل نقع يف �سباك اخلوف والتهور اللذين يعتران ال�سببن الرئي�سين 

يف الإخفاق.
اإلى �سجاعة وتاأمل عميق مع املعرفة التامة   اأي�سا بحاجة  كما  نحن 
حلدود الإمكانات واملواهب املتوافرة لدينا، مع العلم باأن امل�سكلة لي�ست يف 
اأن نخطئ؛ واإمنا يف اأن ل نعمل و اأن ل نبادر، فمن يعمل ويبادر فاإنه حتما 
�سوف يخطئ ولكن خطاأه يكون  �سمن �سل�سلة من الإ�سابات والنجاحات، 

فاملحاولة والتكراُر هما ال�سبيان للنجاح والتميز.
فعن�سر املبادرة لي�ض وراثيا مييز �سخ�سية الفرد كما يعتقد البع�ض، 
و اإمنا هو مكت�سب ي�ستطيع اأي �سخ�ض اأن يتح�سل عليه مثلما يبن خبري 
الإدارة والتنمية الب�سرية الأمريكي ال�سهري )�ستيفن كويف( يف كتابه الرائع 
الذي اأ�سدره يف عام 1989 حاما عنوان »العادات ال�سبع لاأ�سخا�ض الأكرث 

فعالية«. 
ونظرا لأهمية هذا الكتاب يف احلقل املعريف واملهني وخا�سة يف التعرف 
اأ�ساليب اكت�ساب وتنمية املبادرة ال�سخ�سية  فقد حقق مبيعات كبرية  على 
الذاتي حول  ي��رى كثري من خ��راء التطوير  ال��دول، حيث  العديد من  يف 
العامل اأن الأفكار التي يت�سمنها هذا الكتاب تتمتع بفعالية كبرية، ولذا فقد 
اأ�سبحت ت�سكل قواعد اأ�سا�سية لتنمية روح املبادرة لدى الأفراد يعتمد عليها 

يف خمتلف الرامج املتخ�س�سة يف جمال تطوير املهارات الذاتية.
تنمية  اإل��ى  اأي وقت م�سى  واأك��رث من  الآن  اإننا نحتاج يف جمتمعاتنا 
ع��ر خمتلف  ترويجها  خ��ال  م��ن  �سبابنا  ل��دى  ب�سكل مكثف  امل��ب��ادرة  روح 
و�سائل الإعام و من خال الرتبية الأ�سرية وخمتلف الرامج التعليمية 
والتدريبية يف املدار�ض واجلامعات ليحملوا لواء العمل والجتهاد باأنف�سهم 
غري منتظرين اأن ي�سلك الطريق �سواهم من اأمم اأخرى، وي�ستغلوا الفر�ض 
باإبداع ومتيز  للدفع  املجالت،  التحدي يف كل  ورف��ع  اإل��ى اخلري  وي�سارعوا 

نحو الإجناز والتقدم.

روح المبادرة

لحظة تأمل

د. عمر إبراهيم بوسعدة
obousada@kku.edu.sa
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جهاز محمول بخمسة 
Acer أشكال من

تقنية

ريتويت

عندما تكون يف �سوارع لندن وحتدث ما يجر ال�سرطي على اإيقافك 
بات  فال�سرطي  دف��رت.  يكتب على  قلما  ترى  لن  ومن ثم حترير خمالفة، 
ي�ستخدم جهاز »�سام�سوجن نوت 3« لتحرير املخالفة، بعد اأن اأعلنت ال�سركة 
 West Yorkshire منطقة  يف  ال�����س��رط��ة  م��ع  ت��ع��اون��ه��ا  م���وؤخ���را  ال��ك��وري��ة 
تطبيقات  على  حتتوي   »3 »ن��وت  جهاز  م��ن  وح��دة  اآلف  باأربعة  وت��زوي��ده��ا 
املخالفات  حترير  عملية  م��ن  لت�سهل  ال�سرطة،  جلهاز  خ�سي�سا  برجمت 
ومبا�سرة احلوادث ومن ثم حتويلها اإلى املركز الرئي�سي مبا�سرة، مما ي�سهل 

مهمة ال�سرطي ميدانيا واإجناز مهامه من قلب احلدث وب�سرعة فائقة.
للمرور،  ال��ع��ام��ة  الإدارة  يف  متمثا  �سرطتها  ج��ه��از  اأع��ل��ن  دب���ي،  ويف 
وقواعد  ب��اآداب  امللتزمن  غري  ال�سائقن  لر�سد  »قوقل«  نظارات  ا�ستخدام 
ال�سري على الطرقات، ل�سبط حركة ال�سري واحلد من املخالفات املرورية. 
اإلى فر�س الن�شباط يف ال�شوارع واأ�شبح الكل رقيبا  وقادت هذه التدابري 

على نف�سه.
يحدث هذا هنالك يف لندن وهناك يف دبي، ونحن هنا ما نزال نعاي�ض 
فو�سى يف ال�سوارع، حيث بات من امل�ستحيل اأن ي�سل ال�سخ�ض اإلى عمله اأو 
والامبالة يف  ال�ستهتار  ب�سبب  �سفوه،  يعكر  يجد من  اأن  دون  منه  يعود 
ال�سارع. كيف ل يحدث ذلك، ومن اعتاد على تنكيد �سفو غريه يعلم جيدا 

اأنه قد ياأمن العقوبة الرادعة ب�سبب ت�ساهل رجل املرور.
نعرتف باأن ظهور املرور لتنظيم عميلة ال�سري يف �سوارعنا، بات قليا 
يف ظل العتماد على �سركة متخ�س�سة ملبا�سرة احل��وادث اليومية، ووجود 
كامريات يف معظم الطرق والإ�سارات تر�سد املخالفن وتدر اأموال �سخمة 
ل متلكها حتى بنوكنا املحلية، لكن اإلى اأي مدى جنح ا�ستخدام هذه التقنية 
املوقف  اأن ال�ستهتار ما يزال �سيد  الأكيد  ال�سيء  املخالفات!،  يف احلد من 

حتى واإن انخف�ست ن�سبته قليا.
نريد حلول ناجعة حتد من التهور الذي ح�سد اأرواح ال�سباب، وننتظر 
رغم  املبا�سر  الن�سح  ف�سل  اأن  بعد  ذل��ك  يف  كبري  ب�سكل  التقنية  ت�سهم  اأن 

تكراره وكرثته.
امل��رور موؤخرا البدء يف نظام  اإع��ان جهاز  ننتظر مرحلة حا�سمة مع 
بجهاز  وا�ستبدالها  نهائيا  الأوراق  وال�ستغناء عن  املخالفات  لر�سد  جديد 

يعمل باللم�ض لتحرير املخالفات واإر�سالها ملركز الربط الرئي�سي.
ولكي ل نلغي اجلهود املبذولة يف تطوير هذا القطاع املهم، نعرتف باأننا 
اأ�سبحنا اليوم ننجز الكثري من معاماتنا املرورية بنظام »اأب�سر«وب�سغطة 
زر، ولكننا نطمح اإلى املزيد من التطور الفكري يف عقول بع�ض رجال املرور 

ل�ستيعاب املرحلة املقبلة.

ضبط الشارع بالجوال 

حسن أحمد العواجي

عن  موؤخرا   Acer اأي�سر  �سركة  ك�سفت 
 Aspire Switch 12 جهازها املحمول 
الذي يتميز بقدرته على اتخاذ خم�سة 
امل��رن  م�سنده  بف�سل  متنوعة  اأ���س��ك��ال 
القابلة  الا�سلكية  مفاتيحه  ول��وح��ة 

للف�سل.
وميكن لأ�سباير �سويت�ض 12 اأي�سا 
اأن ي��ت��خ��ذ ���س��ك��ل ال��ك��م��ب��ي��وت��ر امل��ح��م��ول 
املف�سل  ول��ك��ن  ال��ل��وح��ي،  وال��ك��م��ب��ي��وت��ر 
360 درج�����ة وامل�����س��ن��د  ب���زاوي���ة  ال������دوار 
اأ�سكال  يتخذ ثاثة  اأن  ي�ساعدانه على 
اأخرى مع زوايا عر�ض خمتلفة، وهي: 
)ال����ع����ر�����ض(، و)اخل����ي����م����ة(، و)���س��ط��ح 

املكتب(.
ويقدم اجلهاز �سا�سة بقيا�ض 12.5 
بو�سة وبالدقة الكاملة 1،920×1،080 
بطبقة  وحممية  مغطاة  وه��ي  بك�سل، 
م��ن زج���اج )ج��وري��ا ج��ا���ض(، اإ�سافة 
اإنتل  معاجلات  اأح���دث  على   لحتوائه 
من فئة )كور اإم( التي جتمع بن الأداء 
الفائق والر�سومات املتطورة، بالإ�سافة 

اإلى ميزة تر�سيد ا�ستهاك الطاقة.
وك��ان��ت ���س��رك��ة )اإن���ت���ل( ق��د قالت 

اإم(  )ك���ور  امل��ع��اجل��ات  اإن  �سابق  وق��ت  يف 
ميغاهرتز   800 ب���رتدد  العمل  ميكنها 
وب��رتدد  ال��ل��وح��ي،  الكمبيوتر  و���س��ع  يف 
احل��ا���س��وب  و����س���ع  يف  م��ي��غ��اه��رت��ز   2.6

ال�سخ�سي.
وميلك AspireSwitch12 اجلديد
ب���ط���اري���ة ت��ك��ف��ي ل��ل��ع��م��ل ح��ت��ى ث��م��اين 
ويعمل  ال��ف��ي��دي��و،  ت�سغيل  م��ن  ���س��اع��ات 
اجل����ه����از ب���ن���ظ���ام ال��ت�����س��غ��ي��ل »وي����ن����دوز 
 120 اأو  غيغابايت   30 و���س��ي��ق��دم   »8.1
الثانوية  التخزين  �سعة  من  غيغابايت 

.SSD ال�ساكنة
اإطارا  اأنه يحوي  اإلى ذلك  ي�ساف 
مغناطي�سية  مفاتيح  ول��وح��ة  معدنيا 
ق��اب��ل��ة ل��ل��ف��ك وال���رتك���ي���ب وال��ت��ث��ب��ي��ت، 
اإل���ى حم���ور دوران م��رك��زي  ب��الإ���س��اف��ة 
وان�سيابية  ب�سهولة  التنقل  حرية  يتيح 
ال�ستخدام  اأو���س��اع  بن  للتنقل  كبرية 

املختلفة.
وت����ن����وي ال�������س���رك���ة ط�����رح اأ����س���ب���اي���ر 
يف اأ����س���واق اأوروب�������ا، وال�����س��رق الأو����س���ط، 
واإف��ري��ق��ي��ا، واآ���س��ي��ا، ب��ح��ل��ول ن��ه��اي��ة ال��ع��ام 

احلايل، وب�سعر يبداأ من 810 دولرات.

سماعة بلوتوث جديدة
LG ذات جودة عالية من

 LG اجل��دي��دة  البلوتوث  �سماعة  ع��ن  م��وؤخ��را  ال��ك��وري��ة   LG �سركة  اأعلنت 
Tone Infinim HBS-900 التي جاءت بعك�ض ن�سختها الأولى التي ظهرت 

ت�سميمها  لغرابة  نظرا  امل�ستهلكن  الكثري من  يتقبلها  2012 ومل  عام  مرة  اأول 
و�سممت  ال�سل�سلة،  لهذه  الن�سخ  اأع��ل��ى  م��ن  اجل��دي��دة  الن�سخة  وتعد  عملها.  وطريقة 

مب�ساعدة �سركة Harman-Kardon وهي: �سركة متخ�س�سة مبجال ال�سوتيات ولديها خرة 
كبرية يف تقدمي اأجهزة �سوتية بجودة عالية.

اأ�سبحت  اأن  500 ريال �سعودي، بعد  HBS-900 باللونن الذهبي والف�سي ب�سعر يعادل  و�ستتوافر 
جودة الت�سميم والت�سنيع اأف�سل بدل من البا�ستيك اللماع، كما اأنها منحنية من ناحية الت�سميم حتى 

تكون منا�سبة عندما ت�سعها على الرقبة ولن ي�سعر امل�ستخدم باإزعاج خلفة وزنها البالغ 55 جراما فقط.
ملكانها  تعود  فاإنها  للخارج  �سحبت  واإذا  بالداخل  اأ�سبحت  الأ�ساك  ف��اإن  اجلديد  الت�سميم  وبف�سل 
لوجود زرين يف اجلهة اليمنى والي�سرى، اإ�سافة لوجود جمموعة من اأزرار التحكم بحجم اأكر للرد واإغاق 

املكاملات، اإ�سافة لزر اآخر خا�ض بت�سغيل واإيقاف امللفات ال�سوتية.
وبالن�سبة لبطارية ال�سماعة، فاإنها ت�ستطيع العمل من ثاثة اإلى خم�سة اأيام متوا�سلة وميكن �سحنها من 
خال مدخل usb، وما مييز HBS-900 قدرتها على تلقي الأوامر ال�سوتية باللغة الإجنليزية من خال تطبيق 

.IOS ميكن حتميله على اأجهزة الأندرويد و
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الرأي الجامعي

نظرية التفرغ العلمي

أ. د.عبداهلل عسيري
عميد كلية الطب

���س��ي��ف  اأم�������س���ي���ات  م����ن  م�������س���اء  ذات 
اأط���راف  اأجت����اذب  كنت  البهية  اأب��ه��ا 
وكان  اأكادميي  �سديق  مع  احلديث 
ي�����س��ك��و م����ن ع�����دم ت���ف���رغ���ه ل��ل��ق��ي��ام 
باأبحاثه لكي ي�سعد �سلم الرتقيات 
ال��ع��ل��م��ي��ة وي�����س��ل ل���ذل���ك ال��ك��ر���س��ي 

العزيز.
ك�����ان م���ت���ذم���را م����ن ان�����س��غ��ال��ه 
ال����دائ����م ب���ال���ت���زام���ات���ه الأك���ادمي���ي���ة 
والإداري�������ة وال��ع��ائ��ل��ي��ة، ول��ع��ل��ه ك��ان 
وتفهما  لذلك  ت��اأي��ي��دا  مني  ينتظر 
قد يخفف وط��اأة املعاناة ويبعرث ما 

يف �سدره من هم و غم.
له:  اإل��ى �ساحبي وقلت  نظرت 
�سديقي  ي��ا  حديثي  يعجبك  ل  ق��د 
من  ل  �سدقك  من  ال�سديق  ولكن 
�سّدقك، اإن كنت تريد حقا الإجناز 

لقمة العيش
دينا الرباع

قسم المحاسبة بكلية 

المجتمع في أبها

كلمات  �سعبة«.  العي�ض  »لقمة 
على  الب�سطاء  معاناة  تخت�سر 

ر�سيف احلاجة.
اإلى هذا  هناك فئة دخلت 
املجتمع حتت م�سمى »الغربة«. 
ت���ل���ك ال���ف���ئ���ة ���س��ل��م��ت ن��ف�����س��ه��ا 
الظروف  ق�سوة  حت��ت  جم��ب��ورة 
وم�سقة البحث عن دخل يومي 
اأف���راد  وح��اج��ة  حاجتها  لت�سد 
عائلتها وتكفيها مذلة ال�سوؤال.

ي��خ��رج ه�����وؤلء امل��ت��غ��رب��ون 
وكلهم  �سباح  ك��ل  ب��اده��م  ع��ن 
اأمل وتفاوؤل يبحثون عن �سيء 
ي�����س��ع��ره��م ب��اأن��ه��م لزال�����وا على 

قيد احلياة.
لقمة العي�ض جعلت كثريا 
من النا�ض يجوبون كل الأماكن 
ويتكبدون  املهن  كل  وميتهنون 
ل�سراء  طويلة  ل�ساعات  العناء 
الي�سري من حاجات ومتطلبات 
ال��ع��ائ��ل��ة. ك���ث���ريون ه���م ال��ذي��ن 
ي���وا����س���ل���ون ال���ل���ي���ل ب���ال���ن���ه���ار، 
يتحملون  الذين  هم  وكثريون 
ل��ه��ي��ب اأ����س���ع���ة ���س��م�����ض ال��ث��ان��ي��ة 
القيلولة  ي��ع��رف��ون  ول  ظ��ه��را 

فيها.
�ساأ�سرد لكم موقفا ح�سل 
على  اأت��ك��ئ  ك��ن��ت  ي���وم  ذات  يل: 
���س��ور ال��ك��ل��ي��ة امل��ح��ي��ط ب�����الأدوار 

ال�سفلية.
اأح�������س�������س���ت ب�����ه�����واء ح����ار 
�سقف،  اأك����ن حت���ت  وك��اأن��ن��ي مل 
ال�سم�ض  اأ�سعة  حت��ت  كاأنني  ب��ل 
مبا�سرة.. تنحيت جانبا لأبحث 
ع����ن م���ك���ان ب�������ارد، وب���ع���د ذل���ك 

ب�ساعة خرجت اإلى املنزل.
راأي����ت واأن����ا ع��ل��ى م�����س��ارف 
بظل  م�ستظلن  عاملن  احل��ي 
جانب اأحد منازل احلي وكانت 
ال�����س��اع��ة ت�����س��ري اإل�����ى ال��ث��ان��ي��ة 

والربع ظهرا.
ت����ذك����رت م����ا ح�����س��ل يل ، 
التي  ال��ن��ع��م��ة  حينئذ  ف��اأي��ق��ن��ت 
ن��ع��ي�����ض ف��ي��ه��ا ون��ت��م��ت��ع ب���ه���ا، يا 
ال�سم�ض  ي��ت��ح��م��ل��ون  ك��ي��ف  اهلل 
واأ�سعتها احلارة  واأنا مل اأحتمل 

ذلك الهواء احلار!
ي��ا اهلل، ف�سدة  ل��ك  ح��م��داً 
يتحملونها  جعلتهم  احل��اج��ة 
ونحن  م��رة.  بتجارب  ومي���رون 
نت�ساءل ملاذا يتحملون كل هذا؟

�����س����اأخ����ت���������س����ر الج������اب������ة 
اهلل  قول  من  باآية  بال�ست�سهاد 
ُروا  تعالى »ِلْلُفَقَراِء الَِّذيَن اأُْح�سِ
َي�ْسَتِطيُعوَن  َل   ِ اهللَّ ���َس��ِب��ي��ِل  يِف 
��ْرًب��ا يِف اْلأَْر��������ضِ َي��ْح�����َس��ُب��ُه��ُم  ���سَ
ِف  التََّعفُّ ِم���َن  اأَْغ��ِن��َي��اَء  ���اِه���ُل  اجْلَ
ُلوَن  َي�ْساأَ َل  ِب�ِسيَماُهْم  َتْعِرُفُهم 
ِمْن  ُتنِفُقوا  َوَم��ا  ��اًف��ا  اإِحْلَ النَّا�َض 

َ ِبِه َعِليٌم«. َخرْيٍ َفاإِنَّ اهللَّ
وكل اإن�سان �سريف يرف�ض 
قول  بن�ض  ويعمل  ال�ستجداء 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول 
»ما اأكل اإن�سان طعاما قط خري 
م��ن اأن ي��اأك��ل م��ن ع��م��ل ي���ده«. 

�سكرا لكم.

يف حياتك فا�سغل نف�سك بقدر اأكر 
اإيل بعن  اأخ��رى حينها نظر  مبهام 
اأ�ستخف  اأن��ن��ي  احل�����س��رة ح��ن ظ��ن 
ب�����س��ك��واه واأق���ل���ل م���ن م��ع��ان��ات��ه ومل 
تلك  قطعت  اإذ  طويا  حائرا  اأدع��ه 
النظرات بقول حازم باأنني اأعتقد اأن 
�سر عدم اإجنازه هو تفرغه العلمي.

منده�سا   امل����رة  ه���ذه  اإيل  ن��ظ��ر 
وت�����س��اءل ك��ي��ف ي��ك��ون ذل���ك فاأجبته 
الب�سري  ال��ع��ق��ل  اأن  اأع��ت��ق��د  ب��اأن��ن��ي 
ي������درك  امل����ع����ق����دة  ب����رجم����ي����ات����ه  يف 
ال���ظ���روف امل��ح��ي��ط��ة ب��ه ق��ب��ل اإجن���از 
ويجري  الأو����س���اع  ويقيم  عمل  اأي 
احل�سابات الدقيقة ثم ير�سم خطة 

ا�سرتاتيجية دون اإدراكه.
ت��ل��ك احل�����س��اب��ات ح�ساب  وم���ن 
ال��وق��ت امل��ت��اح يف ج��دول��ك ال��زم��ن��ي 

لأي اإجناز،  وكذلك الوقت املطلوب 
لذلك الإجناز. 

ف��اإن كنت مم��ن ازدح���م جدوله 
ال����زم����ن����ى مب����ه����ام ك����ث����رية ف�����س��وف 
اأهمية  اإلى ارتفاع  اآليا  يرتجم ذلك 
الوقت وا�ستغال كل ف�سحة يف ذلك 
وال�سعور  املزدحم  الزمني  اجل��دول 
باأهمية  امل�ستمر  امل��ط��رق��ة  ب�سغط 
ال���وق���ت وق��ي��م��ة الإجن�������از و���س��ت��ج��د 
الآلة  اأمام تلك  اأ�سبحت  نف�سك قد 
للتزود  اإل  هديرها  ي�سكت  ل  التي 
بالوقود ول تكل عملها اإل عند خط 

النهاية يف طريق ال�سبق الطويل.
ا�سرت�سلت يف ذلك مع �ساحبي 
واأ���س��ف��ق��ت ع��ل��ي��ه واأدرك������ت اأن وق��ت 
ارت�����س��اف ك���وب ال��ق��ه��وة ال��داف��ئ ذي 
النكهة ال�سنوبرية قد حان لإخراج 

�ساحبي من تلك احلالة املاأ�ساوية.
ن�سوتها  القهوة  بثت  اأن  وب��ع��د 
اأحمل  باأن  اأمري  يف عروقنا حزمت 
���س��اح��ب��ي ع��ل��ى الق���ت���ن���اع مب�����س��روع 
من  العلمي  ال��ت��ف��رغ  ن��ظ��ري��ة  ن�سف 
ينجز  اأن  ي��ري��د  ك��ان  فمن  اأ�سا�سها 
ب���اإجن���ازات  نف�سه  ي�سغل  اأن  فعليه 

اأكرث. 
ت��ب��ادل��ن��ا ال��ن��ظ��رات ب��ع��د املغيب 
وك��ل��ن��ا خ���وف م���ن ذل���ك ال���س��ت��ن��ت��اج 
الفكر  ذل���ك  ي��ت�����س��رب  واأن  امل��خ��ي��ف 
ن�سف  فيتحقق  ال��ق��رار  اإل��ى �ساحب 
اإلى  فقمنا  العلمي،  التفرغ  نظرية 
نبحث  مهرولن  مهطعن  ال�ساة 
ع���ن راح����ة ال��ف��ك��ر م�����س��داق��ا ل��ق��ول  
عليه  اهلل  �سلى  امل�سطفى  احلبيب 

و�سلم »اأرحنا بها يا بال«.

وظيف التقنية في الغش واالحتيال

د. علي سعيد القحطاني
وكيل كلية الطب
للتطوير األكاديمي والجودة

خال  نواجهها  ف�سيحة  اأ���س��واأ  »اإن��ه��ا 
ال�سنوات القليلة املا�سية«. بهذا �سرح 
رئ��ي�����ض جل��ن��ة الم��ت��ح��ان��ات مبقاطعة 
ال�سن،  جمهورية  بو�سط  »�سانزاي« 

دو فاجن�سواي.
يوم  ال�سيني  التلفاز  اأذاع  فلقد 
اأن  اأك��ت��وب��ر 2014م  امل��واف��ق 26  الأح���د 
امل���راق���ب���ن ال��ت��ق��ط��وا اإ�����س����ارات رادي����و 
اأثناء  ق��ان��وين  غ��ري  ت��ردد  غريبة على 
ت���اأدي���ة ام��ت��ح��ان��ات ت��اأه��ي��ل ال�����س��ي��ادل��ة 
ب��امل��ق��اط��ع��ة ال�����س��ي��ن��ي��ة، وق���ام���وا على 
وطالبة  ط��ال��ب��ا   2440 ب�سبط  اإث��ره��ا 
بعد اأن لحظوا وجود �سماعات دقيقة 
يف اآذان����ه����م ي��ت��ل��ق��ون م��ن��ه��ا الإج���اب���ات 
ال�سحيحة على الأ�سئلة التي اأمامهم.
مللقن  الأ�سئلة  ت�سربت  كيف  لكن 
الإجابات لري�سلها عر موجات الأثري 
يف  ومبا�سرة  هم�سا  الطلبة  يلتقطها 

اآذانهم؟

لو�سائل  نهاية  ل  اأن��ه  يظهر  هنا 
ال���ن�������س���ب. ت��ف��ت��ق ذه�����ن ع�����س��اب��ة م��ن 
زورا  لامتحان  يتقدم  اأن  املحتالن 
الأ�سخا�ض يعكفون على حفظ  بع�ض 
ي��غ��ادرون  ث��م  قلب،  ظهر  ع��ن  الأ�سئلة 
�سعوبة  بحجة  ف���ورا  الخ��ت��ب��ار  ق��اع��ة 
الإجابة،  على  قدرتهم  وع��دم  الأ�سئلة 
ل��ي��ل��ت��ق��وا ب�����اأف�����راد ال��ع�����س��اب��ة ال���ذي���ن 
يقومون بحل الأ�سئلة، ومن ثم اإماء 
ال�سماعات  ع��ر  ال�سحيحة  الأج��وب��ة 
كل  دف��ع  اأن  بعد  وال��ط��ال��ب��ات  للطلبة 
دولرا   330 ي���ع���ادل  م���ا  م��ن��ه��م  واح����د 

اأمريكيا.
ويظهر اأن هذه الو�سيلة معروفة 
اإن��ه��ا حدثت يف ع��دة م��راك��ز ويف  حيث 
وطالبة  طالب   700 �سبط  مت  اأحدها 
التقنية،  ع��ايل  الغ�ض  بهذا  متلب�سن 
مم���ا ا���س��ط��ر م���راق���ب���ي الم��ت��ح��ان��ات 
يف م���دي���ن���ة »زوجن�����ي�����اجن« مب��ق��اط��ع��ة 

»هيوبي« اإلى ا�ستخدام اأجهزة الك�سف 
عن املعادن ل�سبط الهواتف املحمولة 
وطافت  الأخ����رى،  التوا�سل  واأج��ه��زة 
دوري�������ات ح����ول م���راك���ز الم��ت��ح��ان��ات 
اإ������س�����ارات  اأي  واع������رتا�������ض  ل�������س���ب���ط 
ه��ذا  اأدى  وق���د  ال��ط��ل��ب��ة،  اإل���ى  مر�سلة 
اإل���ى ا���س��ط��راب��ات ب��ن اأه����ايل الطلبة 

واملراقبن.
وك���م���ا اأذاع�������ت حم��ط��ة »����س���ى اإن 
يوليو  �سهر  للتلفاز يف  الأمريكية  اإن« 
امل��ا���س��ي ب����اأن ال�����س��ل��ط��ات يف ال���ولي���ات 
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة على دراي���ة بهذا 
الأ���س��ل��وب امل��ن��ت�����س��ر يف ال�����س��ن، حيث 
ك����ل ع�������س���رة ط��ل��ب��ات  اأن م����ن  ت��ع��ت��ق��د 
ل��ال��ت��ح��اق ب��اجل��ام��ع��ات الأم��ري��ك��ي��ة 
وثائق  طياته  يف  يحمل  منهم  واح���د 

مزورة.
وا����س���ح م���ن ك���ل ه����ذا اأن ه��ن��اك 
ج��ه��دا ي��ب��ذل وط���اق���ة ت�����س��رف وم���ال 

اأفلم  يدفع يف عمليات الحتيال تلك، 
ي��ك��ن اأج������در ب��ال��ط��ال��ب ب����ذل اجل��ه��د 
لتح�سيل  ال�سعي  يف  ال��وق��ت  وق�����س��اء 

العلم والدرا�سة؟
ا�ستولى  اإن�سان  وم��اذا يرجى من 
وظيفة  على  ا�ستحوذ  اأو  �سهادة  على 
وو���س��ائ��ل  ال��غ�����ض  اأ���س��ال��ي��ب  م�ستخدما 
مواجهتها  ميكنه  مهام  واأي  الن�سب 
وما  املحتال،  الغ�سا�ض  وه��و  وتاأديتها 
وهو  بها  يتمتع  التي  والكفاءة  املهارة 

املدل�ض املخادع؟
يعرتف  ول  �سرع  يقره  ل  الغ�ض 
وينبذه  ال��ع��رف  وي�ستنكره  ق��ان��ون  ب��ه 
اأبلغ مما  ال�سليم، ولي�ض هناك  الذوق 
قيل فيه نهيا وتنفريا وردعا من كام 
ال�ساة  اأف�����س��ل  عليه  املر�سلن  �سيد 
نا فلي�ض منَّا  واأجل الت�سليم: »َمن غ�سَّ
واملكُر واخلداُع يف النَّاِر« )�سحيح ابن 

حبان(.
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صحيفة »آفاق«
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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

كما قلنا يف مقالنا ال�سابق عن اجلهاز 
ال���وع���ائ���ي ال��ق��ل��ب��ي، ف�����اإن ك���ل اأج���ه���زة 
ي�����س��م��ى بعملية  م��ع��ن��ي��ة مب���ا  اجل�����س��م 
تعني  التي   ،Homeostasis الت���زان 
التي  الداخلية  البيئة  على  احل��ف��اظ 

تعمل فيها خايا واأن�سجة اجل�سم. 
ج����ه����ازن����ا ال�����ث�����اين، ه����و اجل���ه���از 
الأوك�����س��ج��ن  بجلب  ي��ق��وم  التنف�سي، 
)ب����ق����در م����������وزون( م����ن ال����رئ����ة اإل����ى 
ثاين  غ��از  م��ن  والتخل�ض  الأن�����س��ج��ة، 
اأوك�����س��ي��د ال���ك���رب���ون، واحل���ف���اظ على 
ال��دم  ال��ه��ي��دروج��ن يف  اأي��ون��ات  تركيز 

)بقدر موزون(.
وي���ت���ك���ون م�����ن  مم������رات ال���ه���واء 
ال��ع��ل��وي��ة ال��ت��ي مت��ت��د م��ن الأن����ف اإل��ى 
ال�سفلية  ال��ه��واء  احل��ن��ج��رة، ومم���رات 
الهوائية،  احلوي�سات  حتى  املمتدة 
ح��ي��ث ي��ت��م ت��ب��ادل ال���غ���ازات يف ال��رئ��ة. 
منها:  مهام،  عدة  العلوية  وللممرات 
اإلى  الداخل  الهواء  ت�سخن وترطيب 
ن�سوء  يف  دورا  تلعب  وك��ذل��ك  ال��رئ��ة، 

ال�سوت. 
اأم��ا اجل��زء ال��ذي يتم من خاله 
نقل الغازات، الذي ي�سمل احلوي�سات 
ال�سعريات  وبينهما  املتقابلة  الهوائية 
التنف�سي«   »الغ�ساء  في�سمى  الدموية، 
ما   ،Respiratory membrane
ي�ساعد على انت�سار الغازات عره، هو 

، فهو 0.2  اأن �سمكه رهيف ج��دا ج��دا 
م�ساحتهن  ك��ر  ك��ذل��ك  ميكروميرت، 
 100 تقريبا  ت�����س��اوي  حيث  جمتمعة، 
م�ساحة  ت�����س��اوي  تقريبا  اإن��ه��ا  اأي  م2، 
نتيجة  الأر����س���ي،  التن�ض  ك���رة  ملعب 
يف  الهوائية  احلوي�سات  عدد  لكرثة 
ب�  تقدر  التي  الرا�سد،  الإن�سان  رئتي 

300 مليون حوي�سله هوائية.   
يجلب  م��ا  ه��ي  ال�سهيق،  فعملية 
ال���ه���واء اإل���ى ال���رئ���ة، و حت���دث نتيجة 
ان��ق��ب��ا���ض ع�����س��ل��ة احل���ج���اب احل��اج��ز 
يت�سبب يف  الأ���س��ف��ل، مم��ا  اإل��ى  بنزوله 

انتفاخ البطن.
ه����ذا ي��ج��ع��ل ال�����س��غ��ط يف احل��ي��ز 
ال�سدري  والقف�ض  ال��رئ��ة  ب��ن  ال��ذي 
اأق��ل من مقدار ال�سغط اجل��وي،  اأما 
عملية الزفري فا يحتاج اإلى انقبا�ض 
اإنها عملية �سلبية ، مبعنى  ع�سات،  
اأن الرئة املنتفخة تعود لو�سع ما قبل 

النتفاخ، دون موؤثر خارجي.
ه���ن���اك ع����ام����ان ي�����وؤث�����ران ع��ل��ى 
ع��م��ل��ي��ة ال���ت���ن���ف�������ض، ه���م���ا: م��ط��اوع��ة 
لانتفاخ،  قابليتها  م��دى  اأي  ال��رئ��ة، 
الهواء  ممرات  تبديها  التي  واملقاومة 
اأما حمدد  الهواء من خالها.  لعبور 

املقاومة فهو �سيق ممرات الهواء.
ال��ط��رف��ي��ة  ال����ه����واء  اإن مم�����رات   
هي  الهوائية  باحلوي�سات  املنتهية 

واأك���رث  واأ���س��ي��ق  �سابقتها  م��ن  اأق�����س��ر 
عددا.

اإليه  ي�سري  كما  ي��وح��ي،  ه��ذا  اإن 
اأحد قوانن الفيزياء، باأن هذه املمرات 
ت��ب��دي مقاومة اأك���ر جل��ري��ان ال��ه��واء 
من خالها، ولكن كرثة عددها جتعل 
ي��ح��دث، لأن���ك عندما  م��ا  العك�ض ه��و 
امل��م��رات  ل��ه��ذه  عر�سيا  مقطعا  تعمل 
كانت  ل��و  ك��م��ا  ت��ب��دو  ف��اإن��ه��ا  جمتمعة 
اأن��ب��وب��ا واح����دا وا���س��ع ال��ق��ط��ر، ول��ه��ذا 
ال��ه��واء الطرفية  ف��اإن مم��رات  ال�سبب 
تبدي مقاومة جلريان الهواء اأقل من 

�سابقتها.
التدري�سية  خرتي  خال  ومن   
ال���ط���اب  اأن  يل  ات�������س���ح  ال���ق�������س���رية 
يجدون �سعوبة يف فهم هذه املعلومة، 

لأننا نقول لهم ال�سيء وعك�سه.
ه���ذا  اإزال�����������ة  ومل�������س���اع���دت���ه���م يف 
اأداة  ب���ت�������س���م���ي���م  ق����م����ت  ال����غ����م����و�����ض 
تو�سيحية، تتكون من قمع وجمموعة 
ك��ب��رية م��ن م�����س��ا���س��ات ال��ع�����س��ري، ثم 
ي��رون  جعلتهم  الكمبيوتر  مب�ساعدة 
العر�سي  املقطع  م��ق��دار  اأعينهم  ب���اأم 
�سبقها،  م��ق��ارن��ة مب���ا  امل���م���رات  ل��ه��ذه 
اإي���������س����اح ت��ل��ك  ول���ع���ل���ن���ي جن���ح���ت يف 

احلقيقة.
�سنكمل يف العدد القادم ق�سة هذا 

اجلهاز مع عميلة التزان.

عملية اإلتزان ... و الجهاز التنفسي )3(
د. محمد دالك
قسم علم وظائف األعضاء

هل ولى
زمن االحتياج؟

د إيمان عبد اهلل العسيري 
مساعدة رئيس تحرير »آفاق« - القسم النسائي

تقوم الروابط الإن�سانية والعاقات ال�سخ�سية على الحتياج. هكذا خلق 
اأو غريهم معتمدين على الحتياج. احتياج للحب،  اهلل خلقه من ب�سر 
والعطاء،  لاأخذ  للمودة،  لل�سكن،  للتكاثر،  لل�سحبة،  للكام،  للعناق، 
للتاحم، للطعام، للتكافل والت�سامن، وهكذا. ويف هذا املقام اأذكر بيتا 

لأبي العاء املعري يقول فيه:

َرٍة  النا�ُض للنا�ِض ِمن بدٍو وحا�سِ
َبع�ٌض لبع�ٍض واإْن مَل ي�سعروا َخَدُم.

اأن معدل  اإلى  اإ�سافة  فاإن انقطع هذا الحتياج فا معنى للحياة، 
قوة الرتابط يعتمد بالدرجة الأولى على قدر الحتياج.

اإذا مل يكن هناك احتياج بن الزوجن فلن تقوم اأي مودة اأو تدوم 
اأي ع�سرة اأو ا�ستمرارية بينهما.

يف  الطاق  ن�سبة  لرت��ف��اع  املهمة  الأ�سباب  اأح��د  اأن  نعلم  هنا  وم��ن 
العامل يعود لعدم وجود احتياج. يقول الزوج: هناك األف فتاة تتمناين. 
ويف املقابل تقول الزوجة: هناك األف من يتمناين. جمع بينهما الغرور 

ل الحتياج!
وماذا ح�سدنا يف النهاية؟ ال�سياع، وقطع اأوا�سر الرتابط، وت�سرد 
الأبناء، ودمار املجتمعات. اإذا مل يكن هناك احتياج بن اجلريان ف�سيكرث 

اخل�سام وال�سجار وامل�سكات التي لن تنتهي.
�سائقه،  �سيارته،  اخل��ا���ض،  منزله  ميلك  �سخ�ض  ك��ل  واق��ع��ن��ا:  م��ن 
عاملته املنزلية، ماله الوفري، فماذا �سيحتاج من جاره؟ وماذا �سيحتاج 
اإل��ى ج��وار منزله! ونتج عن ذلك كرثة  اأ�سرته؟ حتى م�سجده بناه  من 

امل�ساجد، وتقارب بع�سها من بع�ض، وقلة امل�سلن. 
الأحياء،  املطاعم متاأ  ال�سواحي،  ال�سكنية متاأ  وال�سقق  الفنادق 
ال�سوارع، والبو�سلة تدلك على الجتاهات، واملاح  والليموزينات متاأ 
لنا  تبقى  ال��ذي  فما  للمكان.  ير�سدك  اخللوي  اجلهاز  يف  الإل��ك��رتوين 

لنحتاجه من بع�سنا؟
بينهما  والأ�ستاذ فقد ظهر ما يفرق  الطالب  التوا�سل بن  اإنقطع 

ويبعد بع�سهما عن بع�ض ول جتد اأي تاأثري ج�سدي يقرب بينهما ويعود 
ب�سغطة  �سيجده  الطالب  ي��ري��ده  وم��ا  الإل��ك��رتون��ي��ة،  ل��اأج��ه��زة  ال�سبب 

اأ�سبع. فاأين الحتياج؟
ُقوا  كل هذا يذكرين بحديث للر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم:« َت�َسدَّ
ُجُل ِب�َسَدَقِتِه َفَا َيِجُد َمْن َيْقَبُلَها َيُقوُل  �ِسي الرَّ ُه َياأِْتي َعلَْيُكْم َزَماٌن مَيْ َفاإِنَّ
ا اْلَيْوَم َفَا َحاَجَة يِل ِبَها.«  فاأين  ُجُل َلْو ِجْئَت ِبَها ِباْلأَْم�ِض َلَقِبْلُتَها َفاأَمَّ الرَّ

الحتياج؟ 
الدعة يف  ف وحياة  ال��رتَّ هل ولى فعا زمن الحتياج؟ وهل ظهور 

الأمة الإ�سامية اأباد هذا الحتياج؟!
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أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

نافذة

����س���ي�������س���ه���د م������وؤمت������ر الإع����������ام 
والإ�ساعة الذي تنظمه اجلامعة 
يف الأ�����س����ب����وع ال����ق����ادم ح�����س��ورا 
اإع����ام����ي����ا ك���ب���ريا ح���ي���ث ت��وج��د 
وتغطي  تبث  تلفزيونية  ق��ن��وات 
وت���ع���ر����ض ت���ق���اري���ره���ا، و���س��ح��ف 
ت��ك��ت��ب وت��ن�����س��ر وت��ع��ل��ن، وم��واق��ع 
اإلكرتونية تبث وتن�سر وتناق�ض.

�سياأتي  الإع��ام��ي  اله��ت��م��ام 
ال��ق��ن��وات  العربية اإلى  ق��ن��اة  م���ن 
»�سبق«  �سحيفة  وم��ن  ال�سعودية، 
ال���ت���ي ت��ت��م��ت��ع ب���اأع���ل���ى م�����س��اه��دة 
ب���ن ال�����س��ح��ف يف امل��م��ل��ك��ة، راع��ي��ا 
اإلكرتونيا، وهناك ح�سور  لروؤ�ساء

ال�سعودية  ال��ق��ن��وات  خمتلف  م��ن  واإع��ام��ي��ن  وك��ت��اب  �سحف  حت��ري��ر 
والعربية.

من  م�ساركيه  وتنوع  مو�سوعه  واأهمية  املوؤمتر  ه��ذا  اأن  وي�سعدنا   
الرجال والن�ساء ومن خمتلف دول العامل قد �ساعد على اهتمام و�سائل 

الإعام بهذا املوؤمتر الدويل.
ون�سكر زميلنا يزيد اجلا�سر رئي�ض اللجنة الإعامية على جهوده 

الكبرية يف هند�سة احل�سور الإعامي الكبري لهذا املوؤمتر.

اإلعالم في مؤتمر اإلعالم
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

2211

غائم ماطرمشمس
جزئيا

2111221222122311

ماطر غائم 
جزئيا

حفل جوائز جامعة امللك خالد للتميز.

املوؤمتر الدويل لاإعام والإ�ساعة

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

الأوملبياد الثقايف لطاب وطالبات اجلامعة.

اآخر موعد لاعتذار عن مقرر درا�سي.

بدء الختبارات ملواد الإعداد العام والعملي والنت�ساب.

نهاية الختبارات ملواد الإعداد العام العملي والنت�ساب.

الثنن 1436/1/24

ال�ساعة 11 �سباحا املدرجات املركزية

الثاثاء - اخلمي�ض )3 اإلى 5( �سفر 1436

اخلمي�ض 11�سفر1436 

من 23 اإلى 25 �سفر 1436

اخلمي�ض 25 �سفر 1436 

الأحد 6 ربيع الأول 1436

اخلمي�ض 10 ربيع الأول 1436

التاريخالفعالية والجهة المنظمة

بدون زعل
بح�شور  يكتفي  ال��ط��الب  م��ن  ك��ث��ري   •
يهتم  املحا�شرات يف تخ�ش�شه فقط، ول 
بح�شور الفعاليات التي تنظمها اجلامعة 
كبارا  وا�شت�شاريني  خ��رباء  لها  وتدعو 
اأن  علما  وخارجها،  اجلامعة  داخ��ل  من 
من  �شيزيد  امل��ح��ا���ش��رات  ه��ذه  ح�شوره 

ر�شيده الثقايف واطالعه!

• ال��ل��وح��ات الإع��الن��ي��ة امل��و���ش��وع��ة يف 
فو�شى  ت�شكل  اجلامعية  املدينة  ممرات 
ب�����ش��ري��ة وب��خ��ا���ش��ة اأم�����ام امل���درج���ات 

املركزية بعد انتهاء الفعالية!

• يف  التكرمي ل بد من اأن يكون اجلميع 
���ش��وا���ش��ي��ة، ول��ك��ن مت م��وؤخ��ر يف اإح���دى 
الفعاليات التي اأقيمت يف اجلامعة تكرمي 
بع�ص اللجان واجلهات امل�شاركة وجتاهل 

بقية اللجان وامل�شاركني الآخرين!

املراكز  بع�ص  على  اجلامعة  ح�شول   •
على  العاملية  الت�شنيفات  يف  املتقدمة 
امل�شتوى العاملي واملحلي يثبت ملن ل يزال 
ي�شكك يف قدرات اجلامعة باأنها ت�شري يف 

الطريق ال�شحيح.

اإي��ق��اف ال�����ش��ي��ارات يف ال��ط��رق ح��ول   •
اجلامعة واأمام مدخل كلية طب الأ�شنان 

ي�شكل فو�شى حقيقية!

الكليات  يف  واملداخل  الزجاج  ا�شتعمال   •
واأ�شماء  لالإعالنات  املركزية  واملدرجات 
اأم��ر  وال��ت��ع��ازي  ال�شعب  واأرق����ام  ال��ط��الب 
يدعو للت�شاوؤل؛ ملاذا ل يتم تركيب لوحات 
لالإعالنات لتبقى اأبواب املداخل نظيفة؟!

اأن تقوم جهة  »اآف��اق«  تقرتح �شحيفة   •
التي  الطالب  مذكرات  بجمع  باجلامعة 
يرتكونها بعد انتهاء اختباراتهم، وتو�شع 
اأن  ط��ال��ب  لأي  ميكن  م��ع��روف  م��ك��ان  يف 

ي�شتفيد منها.  

• نوؤكد للجميع اأن »بدون زعل« للجميع، 
اأكتب  البناء.  الهادف  للنقد  مكان  وهي 
عن  وبعيدا  و�شدق  بواقعية  تريده  ما 
فحتما  ال�شخ�شية،  والأه��داف  التجريح 
ب�شدر  املالحظة  تلك  يتقبل  من  �شتجد 
الربيد  عرب  م�شاركاتكم  اأر�شلوا  رح��ب. 

الإلكرتوين التايل:
lmioo@kku.edu.sa

التح�سريات ال�سابقة ل� »املوؤمتر الدويل لاإعام والإ�ساعة« جتري ب�سكل 
حثيث يف خمتلف املجالت، ويقوم عليها جي�ض كبري من من�سوبي اجلامعة
متهيدا لنعقاده بعد اأقل من اأ�سبوعن

أسبوعية جامعة الملك خالد

مفكرة الجامعة
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