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تنفيذا  باجلبيل،  امللكية  الهيئة  باملحالة،  الأك��ادمي��ي  املجمع  ط��اب  من  وف��د  زار 
خلطة الأن�شطة الطابية املعتمدة من قبل عمادة �ش�ؤون الطاب وبدعم من عميد 

كلية املجتمع املن�شق العام للربامج امل�شرتكة، الدكت�ر علي بن �شعيد العمري.
وهدفت الزيارة اإلى تعريف الطاب مبنجزات ال�طن، حيث متت باإ�شراف 
رائد الن�شاط بكلية املجتمع الأ�شتاذ حممد عبدالكرمي العدوي ورائد الن�شاط 
امللكية  للهيئة  ميدانية  ب��زي��ارة  ال��دو���ش��ري  ماجد  امل�شرتكة الأ�شتاذ  بالربامج 

باجلبيل.
وكان يف ا�شتقبال ال�فد م�ش�ؤول العالقات العامة بالهيئة امللكية الأ�شتاذ بدر 
اإجن��ازات  عن  متحدثا  ال�شيافة  مبجل�س  ا�شت�شافتهم  على  عمل  ال��ذي  العلياين 

وا�شرتاتيجيات الهيئة منذ اإن�شائها.
ج�لة  تلته  امللكية،  للهيئة  وثائقي  تعريفي  فيلم  م�شاهدة  ال��زي��ارة،  و�شملت 
وا�شتف�شارات  اأ�شئلة  العلياين على جميع  اأجاب خالها  تعريفية مف�شلة  ميدانية 

الطاب. واأبدى الطاب �شعادتهم مبا �شاهدوا من اإجنازات.

سلطان محمد سلطان 

ن��ظ��م��ت ع��م��ادة ����ش����ؤون ال��ط��اب مم��ث��ل��ة مب��رك��ز الت�جيه 
اإلى مكة املكرمة �شمت عددا من الطاب  والإر�شاد رحلة 
منا�شك  لأداء  )امل��ك��ف���ف��ن(  اخل��ا���ش��ة  الح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
العمرة. و�شملت الزيارة مركز ذوي الحتياجات اخلا�شة  
بجامعة امللك عبد العزيز، وجمعية هدية احلاج واملعتمر، 

كما ت�شمنت رحلة ترفيهية بحرية مبدينة جدة.
وتاأتي هذه  املبادرة �شعيا من مركز الت�جيه والإر�شاد 
اإل���ى دع��م ه��ذه الفئة ال��غ��ال��ي��ة، وت��راأ���س ال�فد  ب��ال��ع��م��ادة، 

املعتمر، مدير املركز الدكت�ر �شعيد الأحمري.
الرحلة،  يف  امل�����ش��ارك���ن  ال��ط��الب  �شكر  جانبهم  م��ن 
معايل مدير اجلامعة وعميد �ش�ؤون الطاب على حر�شهم 
باجلامعة،  والطالبات  ال��ط��اب  فئات  جميع  خدمة  على 
ول�«ما مل�ش�ه من اهتمام كبري وتذليل لل�شع�بات اأمامهم.«

عبد العزيز رديف

شؤون الطالب تنظم رحلة عمرة لذوي االحتياجات الخاصة

ّ

أمير عسير يفتتح مؤتمر اإلعالم واإلشاعة.. الثالثاء
80 مشاركة سعودية وعربية ودولية

يفتتح �شاحب ال�شم� امللكي الأمري في�شل 
ب��ن خ��ال��د ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اأم����ر منطقة 
ال��دويل  »امل���ؤمت��ر  الثاثاء  بعد غد  ع�شري 
املجتمعية  املخاطر  والإ���ش��اع��ة:  ل��اإع��ام 
و���ش��ب��ل امل����اج���ه���ة« ال����ذي ت��ن��ظ��م��ه جامعة 
امل��ل��ك خ��ال��د خ���الل ال��ف��رتة م��ن ٣ اإل����ى ٥ 
�شفر ١٤٣6، امل�افق ٢٥-٢٧ ن�فمرب ٢٠١٤ 

مبدينة اأبها.
واأكد معايل مدير اجلامعة، اأ. د. عبد 
اجلامعة راأت  اأن  ال����داود،  حمد  ال��رح��م��ن 
ه��ذه  ت��ب��ح��ث  اأن  ع��ل��ي��ه��ا  ال����اج���ب  م���ن  اأن 
الظاهرة الإت�شالية احلديثة من الناحية 
انت�شار  مع  ل�شيما  والتطبيقية،  العلمية 
الجتماعي  ال��ت���ا���ش��ل  �شبكات  ا���ش��ت��خ��دام 
هذه  م�شتخدمي  اأع����داد  ومن���  وو���ش��ائ��ل��ه، 
كثرا  اأ�شهمت  والتي  والتقنيات  ال��شائل 
يف ن�شر الإ�شاعات يف املجتمعات ب�شكل عام 

وجمتمعنا ب�شكل خا�س.
العربية  اململكة  اإن  ال���داود  واأ���ش��اف 
العامل  دول  ب��اق��ي  مثل  مثلها  ال�شع�دية 
تعاين من انت�شار الإ�شاعات عرب الت�شال 
ال��ت���ا���ش��ل  ���ش��ب��ك��ات  ع���رب  اأو  ال�����ش��خ�����ش��ي 
اأو تدقيق  اأدن��ى متحي�س  الجتماعي دون 
يف امل���ع���ل����م���ات ال���ت���ي ت��ت�����ش��م��ن��ه��ا ب��ع�����ض 
الظاهرة  هذه  ومثل  الإنرتنت،  حمت�يات 
حتتاج الى ت�عية مبخاطرها على املجتمع 
ب�شكل خا�س وحتديد �شبل  ال�شباب  وعلى 
م���اج��ه��ت��ه��ا ب���ط���رق ع��ل��م��ي��ة وم����ن خ��الل 
ال����ش���ت���ف���ادة م����ن جت������ارب دول����ي����ة يف ه���ذا 

اخل�ش��س.
اأو����ش���ح  وكيل اجل��ام��ع��ة  م��ن ج��ه��ت��ه 
رئي�ض  والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  ل��ل�����ش���ؤون 

ال��دك��ت���ر  ل��ل��م���ؤمت��ر  التنظيمية  ال��ل��ج��ن��ة 
امل����ؤمت���ر قد  اأن جل����ان  حم��م��د احل�����ش���ن 
اأنهت الرتتيبات الالزمة لنعقاد امل�ؤمتر،  
والتنظيم  ب��ال���ش��ت�����ش��اف��ات  يتعلق  م��ا  يف 

واملطب�عات والت�شجيل وغر ذلك.
اجن��زت  ق��د  العلمية  اللجنة  اأن  كما 
بعد  امل���ؤمت��ر،  ومطب�عات  وثائق  خمتلف 
ا�شتكمال �شياغاتها النهائية وت�شاميمها 
ال���ف���ن���ي���ة. وك����ذل����ك ا���ش��ت��ك��م��ل��ت ال��ل��ج��ن��ة 
وترتيب  ل�شتقبال  ا�شتعداداتها  الن�شائية 
وم�شاركتهن  امل���ؤمت��ر  �شيفات  اإج�����راءات 

العلمية.
وذكر رئي�ض ق�شم الإعالم والت�شال 
الأ�شتاذ  للم�ؤمتر  العلمية  اللجنة  رئي�ض 
الدكت�ر علي بن �ش�يل القرين اأن اللجنة 
ح���ايل  اإل���ى  ي�شل  م��ا  ا�شتقبلت  العلمية 
�شبعمائة طلب م�شاركة من داخل اململكة 

وخارجها.
هذه  بفرز  العلمية  اللجنة  وق��ام��ت 
الطلبات ومت قب�ل ثمانية واأربعن بحثا 
ع�شر  اثنتي  اإل���ى  ت���زع��ت  علمية،  وورق���ة 

جل�شة خالل اأيام امل�ؤمتر الثالثة. 
امل�����ؤمت����ر  اأن  ال�����ق�����رين  واأ�������ش������اف 
�شينظم جل�شة خا�شة عبارة عن نقا�ض 
يف  ال�شع�دية  امل���ؤ���ش�����ش��ات  ل���دور  مفت�ح 
عدد  فيها  ت�شارك  الإ���ش��اع��ات  م�اجهة 
م���ن ال��������زارات وال��ه��ي��ئ��ات وامل���ؤ���ش�����ش��ات 
ال�����ش��ع���دي��ة، وو���ش��ل ع���دد امل�����ش��ارك��ن يف 
�شخ�شية  ثمانني  ح����ايل  اإل���ى  امل���ؤمت��ر 

من داخل اململكة وخارجها.

يحيى التيهاني



أخبار الوطن

خادم الحرمين الشريفين:
اتفاق الرياض أنهى خالف األشقاء

اأكد خادم احلرمني ال�شريفني امللك 
ع��ب��د اهلل ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز، حفظه 
ب��ي��ان ���ش��ادر م��ن ال��دي���ان  اهلل، يف 
قادة  واإخ�انه  اأنه حر�س ه�  امللكي 
الإمارات والبحرين وقطر والك�يت 
التكميلي،  الريا�ض  اتفاق  يك�ن  اأن 
م��ن��ه��ي��ا ل���ك���ل اأ�����ش����ب����اب اخل����اف����ات 
ببدء  اإي���ذان���ا  ي��ك���ن  واأن  ال��ط��ارئ��ة، 
�شفحة جديدة لدفع م�شرية العمل 
اأك��دوا يف  اأن القادة  امل�شرتك، مبينا 
جانب  اإلى  جميعا  »وق�فنا  التفاق 
مرحلة  ب���دء  اإل���ى  وتطلعنا  م�����ش��ر، 
بني  والت�افق  الإجماع  جديدة من 
الأ����ش���ق���اء«، م��ن��ا���ش��دا، ح��ف��ظ��ه اهلل، 
معنا  »لل�شعي  وق��ي��ادة  �شعبا  م�شر 
يف اإجن���اح ه��ذه اخل��ط���ة يف م�شرة 
عهدناها  ك��م��ا  ال��ع��رب��ي،  الت�شامن 
العمل  جله�د  وداع��م��ة  ع�نا  دائ��م��ا 

العربي امل�شرتك«.
الدي�ان  بيان  ن�س  يلي  وفيما 

امللكي:
ال��ق��دي��ر  ال��ع��ل��ي  اهلل  ن��ح��م��د   «
ال������ذي ّم������َن ع��ل��ي��ن��ا واأ����ش���ق���ائ���ن���ا يف 
دول����ة الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة 
الك�يت  ودول���ة  البحرين  ومملكة 
اإلى اتفاق  ودول��ة قطر يف ال��ش�ل 
الريا�ض التكميلي يف ي�م الأحد ٢٣ 
/ ١ / ١٤٣6 امل�افق ١6 / ١١ / ٢٠١٤ 
وال��ذي حر�شنا  الريا�ض  يف مدينة 
ف��ي��ه واإخ�������اين اأ���ش��ح��اب اجل��ال��ة 
اأن يك�ن منهيا لكافة  وال�شم� على 
اأ����ش���ب���اب اخل���الف���ات ال���ط���ارئ���ة واأن 
ي��ك���ن اإي����ذان����ا، ب��ح���ل اهلل وق���ت��ه، 
لبدء �شفحة جديدة لدفع م�شرية 
ال���ع���م���ل امل�������ش���رتك ل��ي�����س مل�����ش��ل��ح��ة 
لدول  التعاون  جمل�ض  دول  �شع�ب 
اخلليج العربية فح�شب بل مل�شلحة 
والإ�شامية  العربية  اأمتنا  �شع�ب 
اأن  العليا  تقت�شي م�شاحلها  والتي 
لها  مُعينة  الإع����الم  و���ش��ائ��ل  ت��ك���ن 

لتحقيق اخلر ودافعة لل�شر.
ك��م��ا ح��ر���ش��ن��ا يف ه���ذا الت��ف��اق 

ع��ل��ى و����ش���ع اإط������ار ���ش��ام��ل ل���ح��دة 
يف  اخل��الف  ونبذ  والت�افق  ال�شف 
م���اج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت���اج��ه 

اأمتنا العربية والإ�شامية.
الإط��������ار، وارت���ب���اط���ا  ه����ذا  ويف 
ل�����ل�����دور ال���ك���ب���ر ال�������ذي ت����ق�����م ب��ه 
ال�شقيقة،  العربية  جمه�رية م�شر 
فلقد حر�شنا يف هذا التفاق واأكدنا 
جانبها  اإل����ى  جميعا  وق���ف��ن��ا  ع��ل��ى 
جديدة  مرحلة  ب��دء  اإل���ى  وتطلعنا 
من الإجماع والت�افق بن الأ�شقاء.
ومن هذا املنطلق فاإنني اأنا�شد 

معنا  لل�شعي  وق���ي���ادة  �شعبا  م�شر 
يف اإجن���اح ه��ذه اخل��ط���ة يف م�شرة 
عهدناها  ك��م��ا  ال��ع��رب��ي،  الت�شامن 
دائ��م��اً ع���ن��اً وداع��م��ًة جله�د العمل 
لعلى  واإين  امل�������ش���رتك«.  ال���ع���رب���ي 
ال����راأي  ق����ادة  اأن  اهلل،  ب�����اإذن  ي��ق��ن، 
دولنا  يف  الإع���الم  وو���ش��ائ��ل  والفكر 
ال��ت��ق��ارب  ه���ذا  لتحقيق  �شي�شع�ن 
اإل��ى  اهلل،  بح�ل  منه،  نهدف  ال��ذي 
اإنهاء كل خاف مهما كانت اأ�شبابه 

فاحلكمة �شالة امل�ؤمن.
ع��ز  امل�����ل����ى  ن�������ش���األ  اإذ  واإن�����ن�����ا 

اأعمالنا  يف  وال�شداد  الت�فيق  وج��ل 
على  ي����دمي  اأن  ���ش��ب��ح��ان��ه  ل��ن�����ش��األ��ه 
اأمنها  والإ�شامية  العربية  �شع�بنا 
وا����ش���ت���ق���راره���ا يف ه�����ذه ال���ظ���روف 
والتحديات التي حتتم على الأ�شقاء 
جميعاً اأن يقف�ا �شفا واحدا نابذين 
بق�ل  متم�شكن  ط��ارئ  خ��الف  اأي 
»واأطيع�ا  وتعالى:  �شبحانه  احل��ق 
فتف�شل�ا  تنازع�ا  ول  ور�ش�له  اهلل 
وت��ذه��ب ري��ح��ك��م وا����ش���ربوا اإن اهلل 
م��ع ال�����ش��اب��ري��ن«. وال�����ش��ام عليكم 

ورحمة اهلل وبركاته.

لقطات

أمانة عسير:  4.5 مليار 
تكلفة طرق تخدم السياحة 

ع�شر  منطقة  باأمانة  والت�شاميم  للدرا�شات  العامة  الإدارة  مدير  ك�شف 
امل��ه��ن��د���ض خ��ال��د ال��ع��م��ري اأن  تكلفة م�����ش��اري��ع ال��ط��رق ال��ت��ي ت��خ��دم امل���اق��ع 
ال�شياحية مبنطقة ع�شر بجانب نزع امللكيات بها بلغت اأكرث من ٤.٥ مليار 
ريال. واأ�شار العمري اإلى اأن جميع الطرق التي تنفذها الأمانة داخل املنطقة 

هي م�شاريع حي�ية تخدم ال�شياحة.
فتح  »اإن منها:  ق��ال  الأم��ان��ة،  نفذتها  التي  الطرق  اأه��م م�شاريع  وع��ن 
اإنارتها  م��ع  الداخلية  ال��ط��رق  وت��شعة  ال�ش�دة  منتزه  داخ��ل  ج��دي��دة  ط��رق 
طرح  مع  احلبلة  منتزه  مدخل  وت��شعة  للمنتزه،  املجاور  الطريق  وازدواج 
عدد من الطرق الدائرية داخل املنتزه واإنارتها، وتنفيذ طريق لربط منتزه 
احلبلة باملربع، واإن��ارة وت��شعة طرق منتزه الفرعاء واجلره وطريق تنميه 
ال�شياحي وطريق ال�اديني، و�شفلتة واإنارة طريق بني مازن ال�شياحي امل��شل 
ملنتزه ال�شحاب، وت��شعة واإنارة الطريق الرابط بني ال�ادي الطالع وطريق 
املدينة  داخ��ل  6٠م  بعر�س  �شلطان  الأم��ري  طريق  ت��شعة  واعتماد  ال�ش�دة، 
درا�شة  الطائف مع  امللك عبداهلل وطريق  ٤8٥٠م لربط بن طريق  وط�ل 
لتنفيذ اأربعة تقاطعات عليه ودرا�شة واعتماد عدد من الطرق داخل املدينة 
لفك الختناقات املرورية وذلك بت�حيد الجتاهات واإلغاء الإ�شارات املرورية، 
والعبارات على  وتنفيذ عدد من اجل�ش�ر  الرئي�شية،  املحاور  بع�ض  وت��شعة 
الطريق  املدينة، وتر�شية  الرئي�شية داخل  الطرق  اأبها لغر�ض ت��شعة  وادي 
الرابط بن طريق الريا�ض وطريق الطائف)املالحه(، وتنفيذ تقاطع طريق 
امللك فهد مع طريق الأربعن )اإ�شارة املن�شك(، ونفق وتط�ير تقاطع طريق 

امللك فهد مع طريق ال�شناعية الكربي )املجاور ل�شركة الكهرباء(.
اأي�شا: ج�شر وتنفيذ تقاطع طريق امللك فهد مع حي  واأ�شاف »ومنها 
الريا�شي  ال�شتاذ  طريق  مع  فهد  امللك  طريق  وتقاطع  وج�شر  امل�ظفن، 
)امل���ح���ال���ة(، ون��ف��ق وت��ط���ي��ر ت��ق��اط��ع ط��ري��ق امل��ل��ك ف��ه��د م��ع ط��ري��ق امل��ط��ار، 
امللك  وتقاطع طريق  وج�شر  �شلطان،  فهد مع مدينة  امللك  وتقاطع طريق 
وج�شر  م��ال��ك(،  )بني  الريا�ض  طريق  م��ع  ال��دائ��ري(  )احل���زام  عبدالعزيز 
ال��ط��ائ��ف، ودوران����ات  امل��ل��ك عبدالعزيز م��ع ط��ري��ق  وت��ط���ي��ر تقاطع ط��ري��ق 
لتح�شن احلركة وتقاطع طريق امللك عبدالعزيز )احلزام الدائري( مع حي 
الدائري(  امللك عبدالعزيز )احل��زام  تقاطع طريق  وتر�شية  ال�شباب، ونفق 
عبدالعزيز  امللك  وتقاطع طريق  ونفق  وج�شر  الرديف،  الطائف  مع طريق 
)احلزام الدائري( مع حي اخلالدية، ودوار ت��شعة وحت�شن تقاطع طريق 
امللك عبدالعزيز )احلزام الدائري( مع طرق امللك فهد، وعدد من م�شاريع 
التح�شني والتجميل على طريق امللك فهد، وطريق امللك عبدالعزيز، والبدء 
على  الأحمر  البحر  �شاطئ  مبحاذاة  ال�شاحلي  ال�شياحي  الطريق  تنفيذ  يف 

مراحل، والطرق الرئي�شية والرابط لل�اجهة البحرية باحلري�شة«.
من جهته، اأبان املدير العام لفرع الهيئة العامة لل�شياحة والآثار بع�شري 
املهند�ض حممد العمرة اأن هناك ت�شافرا يف اجله�د بن الأمانة وفرع الهيئة 

ل�شتكمال البينة التحتية التي تخدم امل�اقع ال�شياحية يف املنطقة.
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افتتح معرض »من هنا ننهض بمنتجاتنا« 
سلطان بن فهد: نفعل السياحة الثقافية

ونبرز البعد الحضاري لتراث الوطن
العامة  الهيئة  رئ��ي�����ض  م�شت�شار  اأك���د 
ال�شياحة  لتط�ير  والآث����ار  لل�شياحة 
بن  فهد  بن  �شلطان  الأم��ر  الثقافية 
اأن الهيئة تبذل  نا�شر بن عبدالعزيز 
الثقافية  ال�����ش��ي��اح��ة  لتفعيل  ج��ه���دا 
واإب����������راز ال���ب���ع���د احل���������ش����اري ل����رتاث 

ال�طن.
ج���اء ذل���ك خ���الل زي�����ارة الأم���ر 
لل�ق�ف  ع�شر،  منطقة  اإل��ى  �شلطان 
ملتقى  لحت�شان  التح�شرات  على 
الرتاث العمراين الرابع الذي �شيقام 
بها من التا�شع من �شهر �شفر اإلى ال� 
فهد  امللك  مركز  يف  متج�ل  منه،   ١٢
وقرية رجال  املفتاحة«  »قرية  الثقايف 

مبحافظة رجال اأملع. وامتدح م�شت�شار 
رئي�ض هيئة ال�شياحة، مركز امللك فهد 
اإلى  م�شرا  املفتاحة«،  »قرية  الثقايف 
املنطقة،  والفنانن يف  الفن  اأنه منبع 
جت��اوزت  التي  مبخرجاته  م�شت�شهدا 
خالل  م��ن  للعاملية،  وو�شلت  املحلية 
اأعمالهم  كبار، و�شلت  تخريج فنانني 
اأن »الهيئة  اأنحاء العامل، م�شيفا  اإلى 
عملت لال�شتفادة منهم يف امللتقى من 
خالل امل�شابقة الأولى ل�شتلهام تراث 

ع�شر العمراين يف الفن الت�شكيلي«.
التي  امل�����ش��اب��ق��ة،  اأن  اإل����ى  واأ����ش���ار   
�شهد �شم�ه الفرز الأويل لها، �شتعرف 
الفنية  والجتاهات  الأ�شاليب  وترثي 

املعا�شرة واحلديثة نتيجة  الت�شكيلية 
الفر�شة  واإتاحة  الإبداع  تن�ع م�شادر 
ل��ل��م��ث��ق��ف��ن وامل����ت����ذوق����ن وامل��ه��ت��م��ن 
ب����الط����اع ع��ل��ى ال������رتاث ال��ع��م��راين 
املعا�شر  الت�شكيلي  وال��ف��ن  التقليدي 
الت�شكيليني  بني  تناف�شي  ج�  وت�فري 
والروؤى  الأفكار  وتبادل  والت�شكيليات 
والإف���ادة  التاألق  من  ملزيد  والتجارب 
من اقتناء الأعمال الفائزة يف جتميل 
ف����روع ال��ه��ي��ئ��ة ب��امل��م��ل��ك��ة. ك��م��ا ام��ت��دح 
الأمر �شلطان قرية رجال مبحافظة 

رجال اأملع، م�شيداً بتط�ر املحافظة.
اإلى ذلك، افتتح م�شت�شار رئي�ض 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل�����ش��ي��اح��ة والآث�����ار 

الأم��ر  الثقافية  ال�شياحة  لتط�ير 
اأول م��ع��ر���ض يتم  ب��ن ف��ه��د  ���ش��ل��ط��ان 
بعن�ان  املنتجة  الأ���ش��ر  م��ن  مب��ب��ادرة 
»من هنا ننه�س مبنتجاتنا«، ل�شيدة 
الأعمال فاطمة الزامل بالتعاون مع 
والآثار  لل�شياحة  العامة  الهيئة  فرع 
ال�طني  والربنامج  ع�شر،  مبنطقة 
»بارع«،  اليدوية  للحرف وال�شناعات 
وال�������ش���رك���ة ال����ط���ن���ي���ة ال�����ش��ي��اح��ي��ة، 
التجاري،  م���ل  ع�شر  مركز  واإدارة 
قدمن  منتجة  ���ش��ي��دة   ١٢ مب�����ش��ارك��ة 
م��ن��ت��ج��ات��ه��ن م���ن الأع���م���ال ال��ي��دوي��ة 
والإبداعية املط�رة التي تتما�شى مع 

الع�شر احلديث.



اخلارجية،  �شيا�شتها  يف  اململكة  تنتهجها  التي  الأخ���ي��ة  امل�شاعي  اإن 
امللك  ال�شريفني  خ��ادم احل��رم��ني  ب��ه  ال��ذي ي�شطلع  وال���دور احلكيم 
عبد اهلل بن عبد العزيز، حفظه اهلل، يف حتقيق ال�شتقرار يف املنطقة 
عم�ما ويف البيت اخلليجي على وجه اخل�ش��ض، له� اأمر ي�شت�جب 

الإ�شادة به وال�ق�ف عنده ط�يا.
اأنه  اأخ��رى  ي�ؤكد للعامل مرة بعد  ال�شريفني  اإن خ��ادم احلرمني 
اأن  ا�شتطاع  حيث  الثاقبة،  والنظرة  احلكيمة  وال���روؤى  امل�اقف  رج��ل 
يعيد للبيت اخلليجي هيبته، ووحدة �شفه، وت�حيد كلمته يف اأ�شعب 
وقاطعا  خططهم،  املرتب�شني  على  مف�شدا  به  حتيط  التي  الظروف 

عليهم طريق ف�شادهم. 
الطارئة،  الختالفات  �شفحة  ط�ت  التي  املباركة  اخلط�ة  هذه 
وفتحت �شفحة جديدة من العمل امل�شرتك ل�شالح الأمتني العربية 
ق���ادرة،  اخل��ل��ي��ج  دول  اأن  اأج��م��ع  ل��ل��ع��امل  ل��ت���ؤك��د  والإ�شالمية  جاءت 
العمل  م�شرة  واأن  على حلمتها ومتا�شكها،  احلفاظ  على  اهلل،  ب��اإذن 
اخلليجي لن تت�قف باإذن اهلل، كما اأر�شلت ر�شائل للعامل اأجمع اأن هذه 
يجعل  عمال  تق�د  ال�شريفن  احلرمن  خ��ادم  قيادة  ظل  ويف  الدولة 
واأنها  ط��ارئ��ة،  خالفات  اأي  على  مقدما  واملنطقة  ال�شع�ب  م�شلحة 
قادرة باإذن اهلل على جتاوز اأي م�شكالت قد تعيق ذلك اأو حت�ل دون 

حتقيقه.
يف اخلتام، اأ�شاأل اهلل �شبحانه وتعالى اأن يدمي علينا نعمه واأمنه 
واأل يغر علينا ويحفظ خليجنا بحفظه دائما يف حب ون�شر وعزة.. 
وان يدمي ال�شحة والعافية على خادم احلرمن ال�شريفن ويحفظه 

بحفظه ووطننا من كيد الكائدين وحقد احلاقدين واحلا�شدين.

رؤية

وطويت صفحة 
االختالفات الطارئة

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

أخبار الجامعة

من بينها رصد الغياب عن طريق الجوال

مدير الجامعة يدشن خدمات
إلكترونية للطالب وهيئة التدريس

عبدالعزيز رديف

الأ�شتاذ  اجلامعة  مدير  معايل  د�شن 
ال����دك����ت�����ر ع���ب���دال���رح���م���ن ب����ن ح��م��د 
ال�������داود، الأح�����د امل���ا����ش���ي، ع����ددا من 
املقدمة من  الإل��ك��رتون��ي��ة  اخل��دم��ات 
عمادة القب�ل والت�شجيل واملتمثلة يف 
خدمة دعم القرار واجلدولة الآلية، 
ب��الإ���ش��اف��ة اإل���ى خ��دم��ات اإل��ك��رتون��ي��ة 
ال��ت��دري�����س وال��ط��اب  لأع�����ش��اء هيئة 
ع���رب ال�����ش��ب��ك��ة ال��ع��امل��ي��ة وت��ط��ب��ي��ق��ات 

اجل�ال.
وت�������ش���ع���ى ال����ع����م����ادة م����ن خ���الل 
ت��ق��دمي ه��ذه اخل��دم��ات، اإل���ى تط�ير 
ال����ن����ظ����ام الأك������ادمي������ي يف اجل���ام���ع���ة 
احلديثة  التقنية  التط�رات  لي�اكب 
كفاءة  رف��ع  يف  ب��دوره��ا  �شت�شهم  التي 
وتخفيف  الإن����ت����اج،  وزي������ادة  ال��ع��م��ل، 
لتحقق  امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن،  ع���ن  ال���ع���بء 
الإ�شرتاتيجية  اأه��داف��ه��ا  اأه��م  بذلك 
التي ياأتي من بينها حتقيق العدالة، 
وال�������ش���ف���اف���ي���ة، وال���ت���م���ي���ز، وامل����رون����ة 
املن�شبطة، واإي�شال ر�شالة ت�شتند اإلى 
بالإ�شافة  املت�شاوية،  الفر�س  �شمان 
اإلى ت�شهيل الإجراءات، مع ال�شتفادة 

من الإمكانات املتاحة.
الأك��ادمي��ي  النظام  خدمة  وتعد 
اأهم اخلدمات  اأحد  التقارير(  )نظام 
التي مت تقدميها، حيث ت�فر تقارير 
املعل�مة  ت�فر  ت�شهم يف  واإح�شاءات 
وحلظي،  دق��ي��ق  ب�شكل  ال��ق��رار  ملتخذ 
وذل�������ك ل��ت�����ش��ه��ي��ل حت����دي����د م��ع��اي��ر 
مع  اجل��ام��ع��ة،  م�شت�ى  على  اجل����دة 
النظام  هذا  من  �شي�شتفيد  اأنه  العلم 
وروؤ����ش���اء  وال��ك��ل��ي��ات،  ال��ع��ل��ي��ا،  الإدارة 

الأق�شام، والباحث�ن.
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دعوة
تدعو »آفاق« كافة 
منسوبي ومنسوبات 
الجامعة من أعضاء 

هيئة تدريس 
وموظفين وموظفات 

وطالب وطالبات من 
الراغبين بنشر أخبار 

إداراتهم وكلياتهم 
ونشاطاتهم 

األكاديمية إلى االتصال 
بالصحيفة والتنسيق 

مع فريق تحريرها في 
وقت مبكر قبل الحدث 

المطلوب تغطيته، 
لتتمكن الصحيفة من 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
بهذا الخصوص.

ك���م���ا ق����دم����ت ال����ع����م����ادة خ��دم��ة 
)اجلدولة الآلية للجداول الدرا�شية 
بق�شر  ال���ت���ي مت���ت���از  والخ����ت����ب����ارات( 
ال����ق���ت يف اإع�����داد ج�����داول اجل��ام��ع��ة 
اإل��ى  ب��الإ���ش��اف��ة  يف جميع م��راح��ل��ه��ا، 
اأن�������ه ���ش��ي��ت��م ع����ر�����ض اجل��������دول ع��ل��ى 
ال���ط���ال���ب، و���ش��ف��ح��ة ع�ش�  ���ش��ف��ح��ة 
حتقيق  بذلك  ليتم  التدري�ض،  هيئة 
ال����ش���ت���ف���ادة ال���ق�������ش����ى م����ن ج��م��ي��ع 
التكاليف  وتقليل  الدرا�شية  القاعات 

املالية.

ك���م���ا اأه���������دت ال����ع����م����ادة خ���دم���ة 
التدري�س،  هيئة  لأع�شاء  )اأكادمييا( 
وجل����م����ي����ع ال������ط������اب، وه�������ي ت���دع���م 
اخل���دم���ات امل�����ش��اع��دة ل��ل������ش���ل اإل���ى 
ال��ط��الب يف ك��ل مكان وزم���ان وتلبية 
حتت�ي  كما  الأكادميية،  متطلباتهم 
خ���دم���ة )اأك����ادمي����ي����ا( ع��ل��ي ج��ان��ب��ني، 
اأح�����ده�����م ي��خ��ت�����س ب���اأع�������ش���اء ه��ي��ئ��ه 
ال��ت��دري�����س، والآخ����ر ب��ال��ط��اب �شعت 
جميع  تلبية  اإل���ى  ال��ع��م��ادة  خالهما 
ال��رغ��ب��ات وال������ش���ل اإل���ى اأك���رب عدد 

طريق  ع��ن  امل�شتفيدين  م��ن  مم��ك��ن 
الذكية،  ال��ه���ات��ف  تطبيقات  ت���ف��ر 
لأع�شاء  تطبيقن  اإ���ش��دار  مت  حيث 

هيئة التدري�س، واآخر للطاب.
من  ال�شتفادة  ميكن  اأن��ه  يذكر 
ت��ط��ب��ي��ق ال��ه���ات��ف ال��ذك��ي��ة م���ن قبل 
اإلى  التدري�ض لل��ش�ل  اأع�شاء هيئة 
الغياب  الأك���ادمي���ي، ور���ش��د  ال��ن��ظ��ام 
وبالتايل  النظام،  على  مبا�شر  ب�شكل 
ال���ش��ت��غ��ن��اء ع���ن ال��ط��ري��ق��ة ال���رق��ي��ة 

التقليدية.



أخبار الجامعة

كلية الطب تعقد اللقاء الفصلي مع الطالب والطالبات
.. وتعرف منسوبيها بمستجدات برنامج »إنجاز«

الف�شلي  املا�شي، الجتماع  عقد، الثنن 
عميد  ب��رئ��ا���ش��ة  ال��ط��ب  ك��ل��ي��ة  اإدارة  ب���ن 
الكلية الدكت�ر عبداهلل بن �شعيد ع�شريي 
والطاب، بح�ش�ر وكيل الكلية لل�ش�ؤون 
الأك����ادمي����ي����ة، ووك���ي���ل ال��ك��ل��ي��ة ل��ل�����ش���ؤون 
الإدارية وم�شجل الكلية، وذلك باملدرجات 

املركزية.
و���ش��ه��د ال���ل���ق���اء، م��ن��اق�����ش��ة ال��ع��دي��د 

»آداب« تنومة تحيط طالبها 
بالطريقة المثلى للتعاطي

مع اإلنترنت
منصور الطيب

عن  تدريبية  دورة  بتن�مة،  والآداب  العل�م  بكلية  الأن�شطة  عمادة  نظمت 
بالكلية،  امل�شاعد  الأ�شتاذ  قدمها  الإن��رتن��ت«  على  العلمي  البحث  »مهارات 
الكبر  ال��دور  من  لال�شتفادة  وذل��ك  اأحمد،  حممد  عبا�ض  ح�شن  الدكت�ر 
كميات  حت���ي  التي  املهمة  البحثية  الأداة  باعتباره  الإن��رتن��ت  يلعبه  ال��ذي 

هائلة من املعل�مات يف جميع فروع املعرفة. 
وهدفت الدورة التي رعاها عميد الكلية الدكت�ر عبد العزيز الفقيه 
الكلية،  واإدارات  التدري�س  واأع�شاء هيئة  وح�شرها عدد كبري من الطاب 
اإلى اإملام الطالب بالطريقة املثلى يف ا�شتخدام حمركات البحث ب�شكل عام، 
على  احل�ش�ل  ي�شتطيع  حتى  اخل�ش��ض  وج��ه  على  العلمي  البحث  ويف 
املعل�مة يف اأقل وقت دون هدر للزمن يف التنقل بن امل�اقع من خالل تقدم 
بالدار�شن  الكلية  عميد  احتفى  ال��دورة  نهاية  ويف  وعملية.  نظرية  من��اذج 

وقدم لهم ال�شهادات.

دورتان بـ »علوم وآداب« تنومة
للتعريف بأهمية التعلم اإللكتروني

ع��ددا  ت��ن���م��ة،  يف  والآداب  ال��ع��ل���م  بكلية  الإل���ك���رتوين  التعلم  وح���دة  فّعلت 
الدكت�ر  الكلية  دورت��ن، حر�شا من عميد  اإقامة  الأن�شطة من خالل  من 
عبدالعزيز الفقيه على تفعيل التعلم الإلكرتوين بالكلية ون�شر ثقافته بن 

الطاب واأع�شاء هيئة التدري�س.
الأ�شتاذ  م��ن:  ك��ل  فيها  ���ش��ارك  الإل��ك��رتوين،  التعلم  دورة يف  وق��دم��ت 
اأ�شامة خالد، وحممد ريا�ض، وحممد �شادق قمر الدين، والدكت�ر ال�شادق 
امل��ش�عات ك�شرح  ال��دورة بعدد من  ح�شن، والدكت�ر مدثر، حيث اهتمت 
ا�شتخدام  طريقة  و���ش��رح  وف���ائ��ده،  واأن���اع��ه  الإل��ك��رتوين  التعليم  مفه�م 
ب�ابة التعلم الإلكرتوين عملياً، وا�شتخدم ح�شاب طالب من طاب الكلية 

لت��شيح الطريقة للح�ش�ر.
اأهميته  اأما الدورة الثانية التي جاءت بعن�ان »التعليم الإلكرتوين.. 
على  اأي�شا  رك���زت  وم�شتاق،  خ��ال��د  ال��دك��ت���ران  فقدمها  تفعيله«  وطريقة 
التعريف مبفه�م التعلم الإلكرتوين واأن�اعه وف�ائده وطريقة ا�شتخدامه 

من قبل اأع�شاء هيئة التدري�س.
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للطاب.  يلزم  م��ا  وت��شيح  امل��ح��اور  م��ن 
املا�شي،  اخلمي�ض  ي���م  اأي�����ش��ا،  عقد  كما 
برئا�شة  ال��ك��ل��ي��ة  اإدارة  ب��ن  مم��اث��ل  ل��ق��اء 
ع��م��ي��ده��ا، م���ع ط��ال��ب��ات ال��ك��ل��ي��ة مب�����ش��رح 
املركز اجلامعي لدرا�شة الطالبات، ن�ق�س 
خاله العديد من املحاور املطروحة من 
الطالبات وت��شيح ما يلزم وكيفية اتخاذ 

الإجراءات التي تطالب بها اإدارة الكلية.

وم�����ن ج���ه���ة اأخ��������رى، ع���ق���دت ك��ل��ي��ة 
ال����ط����ب، الأح��������د امل����ا�����ش����ي، ب���امل���درج���ات 
امل���رك���زي���ة، ور����ش���ة ع��م��ل مل��ن�����ش���ب��ي��ه��ا مع 
للتدريب  »اإجن��از«  برنامج  القائمن على 
ما  ومناق�شة  الإلكرتونية  الأر�شفة  على 
الكلية  عميد  ح�شرها  بالربنامج،  يتعلق 
ب���ن �شعيد  ال���دك���ت����ر ع���ب���داهلل  الأ����ش���ت���اذ 
ع�����ش��ريي، وال�����ك����اء وروؤ�����ش����اء الأق�����ش��ام 

التدري�ض  واأع�شاء هيئة  الكلية  وم�ظف� 
م�شتجدات  ال���ر���ش��ة  ون��اق�����ش��ت  ب��ال��ك��ل��ي��ة. 
ال��ربن��ام��ج ح����ل الأر���ش��ف��ة الإل��ك��رتون��ي��ة 
اإل����ى مناق�شة  اإ���ش��اف��ة  وط��ري��ق��ة ع��م��ل��ه��ا، 
احل�ش�ر امل�شكات التي ي�اجه�نها اأثناء 

ا�شتخدام الربنامج.

عبد العزيز أبوسحمة

ُّ

»فلينظر أحدكم 
من يخالل«.. على 

مسرح الجامعة
يحيى عبدالعظيم

العل�م  بكلية  والإر�شاد  الت�جيه  نظمت وحدة 
الدكت�ر  برئا�شة  بي�شة  يف  باجلامعة  والآداب 
م�شرح  على  اأ�شب�حة  حمم�د،  خمتار  حيدر 
اجل���ام���ع���ة حت����ت ع����ن�����ان »ف��ل��ي��ن��ظ��ر اأح���دك���م 
اللغة  ق�شم  رئي�ض  فيها  ���ش��ارك  ي��خ��ال��ل«  م��ن 
ال��ع��رب��ي��ة وال���درا����ش���ات الإ���ش��ام��ي��ة ال��دك��ت���ر 
ظافر ال�شهراين، ورئي�ض ق�شم الرتبية وعلم 
وت��ن��اول��ت  ال��دك��ت���ر ط���ارق اجل����اليل.  النف�ض 
حياة  يف  ال�شديق  اأهمية  عن  احلديث  الندوة 
الإن�شان من منظ�ر اإ�شامي ونف�شي وترب�ي، 
التدري�س  هيئة  اأع�شاء  من  لفيف  وح�شرها 

واملهتمني وعدد كبري من الطاب.



أخبار الجامعة

الجامعة تشارك في ورشة
»تعزيز المواطنة الخليجية« بالكويت

وزارة  نظمتها  اخلليجية(التي  امل�اطنة  )تعزيز  ور�شة  يف  اجلامعة  �شاركت 
التعليم العايل بدولة الك�يت، الأ�شب�ع املا�شي، بهدف تعزيز مفه�م امل�اطنة 
اخلليجية.  و�شارك عميد �ش�ؤون الطاب باجلامعة الدكت�ر مريع بن �شعد 
الهبا�ض ممثال اجلامعة يف ور�شة العمل، كما �شارك يف النقا�ض ح�ل احلراك 

الأكادميي والطالبي مب�ؤ�ش�شات التعليم العايل يف دول جمل�ض التعاون.
اإلى  ونحتاج  مرتفعة  �شبابنا  ل��دى  »امل�اطنة  الهبا�ض  الدكت�ر  وق��ال 
اأك��رب  ال��ت��ي تعطيهم م�شاحة  ت��ع��زي��زه��ا م��ن خ���الل الأن�����ش��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات 

للتعبري عن اأنف�شهم وه�اياتهم واحت�اء اأفكارهم واحرتامها«.

عبدالعزيز رديف

»مجتمع بنات أبها« يحارب سرطان 
الثدي ويحتفل بيوم الغذاء

نف�شك  اح��م��ي  »حملة  فعاليات  باأبها �شمن  للبنات  املجتمع  كلية  ن��ف��ذت 
بنف�شك« برناجما للت�عية بخطر �شرطان الثدي من خالل اإقامة ركن يف 

�شاحة الكلية ا�شتمل على عدد من املل�شقات واملط�يات والفعاليات.
مبقر  العاملي  التغذية  ي�م  بفعاليات  الكلية  احتفلت  اأخ��رى  جهة  من 
واجتماعية،  ثقافية  فقرات  احلفل  وتخلل  باأبها،  الن�ش�ي  الإ�شراف  مكتب 
و�شحي  ريا�شي  برنامج  لتنظيم  بالإ�شافة  للحا�شرات،  دورة  عقدت  كما 

وتقدمي حما�شرة عن التغذية املت�ازنة.
شذى الشبرمي

11 ورقة علمية تقرأ مشروع الغذامي بكلية العلوم اإلنسانية 
د. المحسني: المشروع جدلي يمثل عالمة مهمة في مسيرة الفكر واألدب

منصور كويع

نظمت كلية العل�م الإن�شانية باجلامعة 
ممثلة يف  ق�شم اللغة العربية، الأربعاء 
الأول  العلمي  احل���ار  م�شروع  املا�شي، 
م�����ش��ت��م��ا ع��ل��ى ١١ ورق������ة ع��ل��م��ي��ة ت��ق��راأ 
م�������ش���روع الأ����ش���ت���اذ ال���دك���ت����ر ع��ب��داهلل 

الغذامي الفكري والنقدي.
واأو����ش���ح ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة  ال��دك��ت���ر 
ال�����ش��ري��ف، يف كلمة  ع��ب��داهلل  ب��ن  يحيى 
العلمي،  امل�شروع  افتتاحه  األقاها خالل 
ينط�يان  فعان  والتاأليف  »الكتابة  اأن 
واأفكار، متثل �شاحبهما ومن  اآراء  على 
م��ار���ش��ه��م��ا؛ ف��ق��د اأت�����اح ل���غ���ره ف��ر���ش��ة 
القراءة والتحليل، ومن هنا اأتى امل�شروع 
الأول لق�شم اللغة العربية واآدابها بكلية 
العل�م الإن�شانية، قراءة مل�شروع الأ�شتاذ 
ال��دك��ت���ر ع��ب��د اهلل ال��غ��ذام��ي ال��ف��ك��ري 
وال���ن���ق���دي، وه����� ال���ن���اق���د ال�����ذي ام��ت��د 
عمله لأك���ر م��ن ٣٠ ع��ام��ا، ت���ج بكثري 
م��ن امل����ؤل���ف���ات، ومب�����ش��روع��ني اأح��ده��م��ا 
يف ال��ن��ق��د ال���ث���ق���ايف، وال���ث���اين يف امل����راأة 
وم�شروعاته  م�ؤلفاته  وحفلت  واللغة، 
النقا�شات  بكثر من  ونظرياته  واآراوؤه، 

واحل�ارات الأدبية والثقافية«. 
واأ������ش�����اف »ه������ذه ال�����ق�����راءة ال��ت��ي 
ي�����ش��ارك فيها جم��م���ع��ة م��ن ال��زم��اء 
ب��ال��ق�����ش��م، مب���ا ت����اف���ر ل��ه��ا م���ن خلفية 
تت�شم  اأن  ل��ه��ا  ينبغي  وث��ق��اف��ة  علمية 
وامل��ش�عية،  والإن�����ش��اف،  بال�شجاعة 
منطلقة من م�ؤلفاته ون�ش��شه، قادرة 
م�شت�عبة  والت�شخي�س،  الك�شف  على 
ل��ق�����ش��اي��ا ال��ب��ح��ث ال���ت���ي ت��ت��ع��دد فيها 
قفزا  كانت  واإل  والتف�شريات،  الأف��ه��ام 
اإل��ى الإث���ارة،  على ه��ذه املُ��ث��ل، وجن�حا 

واإ�شدار الأحكام املق�لبة«.
وتابع »بالنظر اإلى وج�د عدد من 
الدرا�شات ح�ل الدكت�ر الغذامي؛ فاإن 

الأك��ادمي��ي  العمل  ه��ذا  مثل  يف  املت�قع 
عن�شر  ف��ي��ه  ي��ت��ح��ق��ق  اأن  امل��ت��خ�����ش�����ض، 
اجل�����دة، وت���ق���دمي ق�����راءة خم��ت��ل��ف��ة، اأو 
هياأت  )لقد  كليم�ن  كاثرين  قالت  كما 
رائ��ع��ة  اأدوات  ال��ن��ق��دي  امل��ن��ه��ج  ع��ن��ا���ش��ر 
للمالحظة؛ ل تت�قف اأمام املظاهر، ول 
اإهمال اجلزئيات، بل معاينة الالمرئي 
حتت املرئي، وعدم ن�شيان اأي �شيء قبل 

ال�شتنتاج(« .
ال�����ش��ري��ف ق�شم  ال���دك���ت����ر  و���ش��ك��ر 
هذا  اإق��ام��ة  على  واآداب��ه��ا  العربية  اللغة 
الن�شاط العلمي، والزمالء امل�شاركن يف 

هذا امل�شروع، داعيا اهلل لهم بالت�فيق.
ق�شم  اأ�����ش����ار  رئي�ض  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
بالكلية الدكت�ر  واآدابها  العربية  اللغة 
اإل��ى  املح�شني،  ح�شن  ب��ن  عبدالرحمن 
امل�شاريع  ق����راءة  اإل���ى  يتجه  اأن الق�شم 
اإط���ار  يف  وال��ن��ق��دي��ة،  الأدبية واللغ�ية 
م�ش�ؤولية؛  من  به  ين�ء  تخ�ش�شه وما 
م�����ش��ت��ف��ي��دا م���ن ط���اق���ات اأع�������ش���اء هيئة 
طاقات  و«ه��ي  ي�شمها،  التي  التدري�س 
ك��ب��رية ي��ت��ج��اوز ع��دده��م ٥٠ اأ���ش��ت��اذا يف 
التخ�ش�شات املختلفة يف اللغة العربية، 
ومن م�شارب فكرية متعددة من ال�شرق 

العربي ومن مغربه«.
ي�شع  اأن  ي��اأم��ل  الق�شم  اأن  واأب����ان 
للق�شم  م�����ش��ارا  ال��ف��ك��ري  ب���ه���ذا اخل����ط 
ي��ت���ل��ى ف��ي��ه الأ���ش��ات��ذة و���ش��ع امل�����ش��اري��ع 
اأمام القراءة النقدية  الفكرية والأدبية 
�شاأنها  من  التي  الفاح�شة  الأك��ادمي��ي��ة 
اأن ت�����ش��ع ت��ل��ك امل�����ش��اري��ع ع��ل��ى امل��ح��ك، 
اإط�����ار عمل  وال���ت���ق����مي، وال��ت���ج��ي��ه يف 
ال��ب��ن��اء  روح  ي���ع���زز  م�������ش���رتك  ت����ع����اوين 

والتكامل املعريف«.
اأن الق�شم  واأكد الدكت�ر املح�شني، 
ال���دورة م�شروعا جدليا  اخ��ت��ار يف ه��ذه 
الفكر  م�����ش��رة  ع��الم��ة مهمة يف  مي��ث��ل 
ال��ع��امل  م�����ش��ت���ى  ع��ل��ى  وال��ن��ق��د  والأدب 

ربع مليون ريال 
قيمة جوائز أولمبياد 

الجامعة الثقافي
منصور كويع

اأك����د ع��م��ي��د ����ش����ؤون ال���ط���اب ب��اجل��ام��ع��ة 
اأن  ه��ب��ا���ض،  اآل  ب��ن �شعد  ال��دك��ت���ر م��ري��ع 
يف  ك��ربى  اأهمية  ال�شريفة ذات  املناف�شة 
ثم  تط�يرها  وم����ن  امل����ه����ارات  اك��ت�����ش��اف 
والتحدي،  التناف�ض  من  ج�  يف  واإبرازها 
مبينا اأن جمم�ع ج�ائز الأوملبياد الثقايف 
ال��ذي  اجلامعة  وط��ال��ب��ات  لطالب  الأول 
اإل��ى ٢٥ من   ٢٣ �شيقام خالل الفرتة من 
���ش��ه��ر ���ش��ف��ر ب��ال�����ش��ال��ة ال��ري��ا���ش��ي��ة مبقر 
اجلامعة بالقريقر، �شتتجاوز ربع ملي�ن.
���ش���ؤون  ع��م��ادة  ب���دور  وقال »اإميانا 
املختلفة  امل���اه��ب  اك��ت�����ش��اف  ال��ط��الب يف 
اإق��ام��ة  اإل���ى  �شعينا  وتق�ميها،  واإب���رازه���ا 
ل��ل��ط��الب  الأول  ال����ث����ق����ايف  الأومل�����ب�����ي�����اد 

ن��ن���ع يف  اأن  وال��ط��ال��ب��ات، واج��ت��ه��دن��ا يف 
من  �شريحة  اأك���رب  لن�شت�عب  جم��الت��ه 
الطاب امل�ه�بني، حيث �شملت املناف�شة 

١6 جمال تناف�شيا« .
الكليات  اأن  �شك يف  م��ن  »م��ا  وت��اب��ع 
����ش���ت���ك����ن خ�����ري م���ع���ني ل����دف����ع ط��اب��ه��ا 
للم�شاركة الفاعلة، و�شيحاول من�ش�ب�ها 
امل�����ردود  ال��ف��اع��ل��ة لأن  اإب������راز ط��اق��ات��ه��م 
التي  الكلية  على  �شيك�ن  الكبري  املعن�ي 
�شتح�شل على درع معايل مدير اجلامعة 
ل��ل��ث��ق��اف��ة والإب��������داع، و���ش��ت��ك���ن مل���دة ع��ام 
حم��ط اأن���ظ���ار ال��ن�����ش��اط ال��ط��الب��ي، فهي 

م�شت�دع لطاقات واعدة فاعلة« .
ال���ت���ن���اف�������س   جم����������الت  اأن  وب��������ني 
ت�������ش���م���ل: ال������ق������راآن ال�����ك�����رمي، وال�������ش���ن���ة 
والإلقاء،  الثقافية،  وامل�شابقات  النب�ية، 
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والأوب�������ري�������ت الإن�����������ش�����ادي، وامل�����ش��اج��ل��ة 
وال�شعر  ال��ف�����ش��ي��ح،  وال�����ش��ع��ر  ال�����ش��ع��ري��ة، 
والأف��ام  املجتمعية،  واخلدمة  النبطي، 
ال���ث��ائ��ق��ي��ة، واخل����ط ال��ع��رب��ي، وال��ر���ش��م 
ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ي، وال���ر����ش���م ال���ك���اري���ك���ات���ريي، 
وال��ت�����ش���ي��ر ال�����ش���ئ��ي )ال��ف���ت���غ��رايف(، 
اإل��ى  ب��الإ���ش��اف��ة  الت�شكيلي،  وال��ت�����ش���ي��ر 
ال��ف��ن ال��رق��م��ي )ال��ت�����ش��ام��ي��م(، و«م��ن��ه��ا 
العلمي  امل���ؤمت��ر  م�شابقات  �شمن  ه���  م��ا 
التعليم  وط��ال��ب��ات  ل��ط��اب  ال��ت��ن��اف�����ش��ي 

العايل باململكة« .
وكيل  اأف��اد  امل�شاركة،  �ش�ابط  وع��ن 
الدكت�ر  الطابية  لاأن�شطة  ال��ع��م��ادة 
تقت�شر  امل�شابقة  اأن  قمي�شان،  اآل  نا�شر 
على طاب وطالبات اجلامعة املنتظمني 
وال��دب��ل���م��ات،  البكال�ري��ض  مرحلة  يف 

جمالن  يف  بامل�شاركة  �شي�شمح  اأنه  مبينا 
املناف�شة، ويحق  اأعلى من جم��الت  بحد 
اأو  امل���ج���الت  جميع  يف  امل�����ش��ارك��ة  للكلية 
وم�اعيد  ب�ش�ابط  تلتزم  كما  بع�شها، 
امل�����ش��اب��ق��ة وف����ق ال��ت��ن��ظ��ي��م امل���ع���د ل��ذل��ك 
وال�ش�ابط  الإ�شالمية  بالقيم  واللتزام 

الأكادميية واجلامعية.
يك�ن  األ  ع��ل��ى  قمي�شان  اآل  و���ش��دد 
العمل املقدم قد �شارك يف م�شابقة اأخرى 
اأي  �شت�شتبعد  كما  ج��ائ��زة،  على  وح�شل 
م�شاركة منتحلة كلياً اأو جزئياً اإل ما كان 

اإدراجاً يخدم الن�س والفكرة .
اأن اخل��ام�����س  ال���ع���م���ادة  واأو����ش���ح���ت 
لت�شلم  م���ع��د  اآخ����ر  ���ش��ي��ك���ن  �شفر   م��ن 
ا���ش��ت��م��ارات امل�����ش��ارك��ني وامل���ج���الت ال��ت��ي 

ت�شارك فيها الكلية.

يف  وال��ن��ظ��ري��ة  ال��ن��ق��د  العربي لأ�شتاذ 
الدكت�ر  بالريا�س  �شع�د  امللك  جامعة 
عبداهلل بن حممد الغذامي الذي نه�ض 
يف  الأ�شاتذة  من  ع��دٌد  م�شروعه  بقراءة 
املجال  يتيح  الق�شم  اأن  واأو�شح  الق�شم، 
اأي�شا لطالب الدرا�شات العليا يف الق�شم 

ليقدم�ا ح�اراتهم ح�ل هذا امل�شروع.
بعد ذلك ت�الت اجلل�شات م�شتمله 
على ١١ورقة علمية تقراأ م�شروع الأ�شتاذ 
ال���دك���ت����ر ع���ب���داهلل ال���غ���ذام���ي ال��ف��ك��ري 
ال��غ��ذام��ّي��ة  ال��ف��ح���ل��ة  والنقدي منها:  
الّن�شق، ت�شريحية  جت��ّل��ّي��ات  واأ����ش���ك���ال 
ال����غ����ذام����ي، ����ش���رط ال���ن���ظ���ري���ة، اإج���اب���ة 
التطبيق، فخاخ الن�شق: حفريات �شيمي� 
ن�����ش��ي��ة يف خم��ات��ل��ة ال��ن�����ش��ق.. ال��غ��ذام��ي 
والأن�����ش��اق  ت�يرتيا، ال�شعر  اأمن����ذج���ا 
ال��ث��ق��اف��ي��ة ال�������ش���ائ���دة.. ق�����راءة يف ك��ت��اب 
»النقد الثقايف« للغذامي، اإ�شكالية تبعية 
الهّم النقدي للهّم احل�شاري، الغذامي 
امل�شكن، هيمنة  ���ش���ق  اإل���ى  الأدب��ي��ة  م��ن 
امل�شروع، حدث  وقلق  الديني  اخل��ط��اب 
حت��ّ�ل ال��غ��ّذام��ي م��ن الّنقد الأدب���ي اإل��ى 
»حكاية  كتاب  يف  الّثقايف، قراءة  الّنقد 
احل�����داث�����ة«، ق�����راءة ال���غ���ذام���ي يف ك��ت��اب 
ال��غ��ذام��ي  للجاحظ، عالقة  »ال��ع�����ش��ا« 
ال��ن��ق��د  يف  امل��ن��ه��ج  بالرتاث، اإ�شكالية 
اأدار اجل��ل�����ش��ات ك��ل م��ن:  ال��ث��ق��ايف، ك��م��ا 
الدكت�ر اأحمد اآل مريع، والدكت�ر ظافر 

الكناين، والدكت�ر اأحمد التيهاين .
�شمن  ي���اأت���ي  امل�������ش���روع  اأن  ي���ذك���ر 
م��ن��ا���ش��ط جل��ن��ة ال����ن����دوات وامل�����ؤمت����رات 
بق�شم  التدري�ض  هيئة  اأع�شاء  واأن�شطة 
جملة  متبنًيا  واآداب���ه���ا،  العربية  اللغة 
م��ن احل�������ارات ال��ع��ل��م��ي��ة، وي��ت��ج��ه نح� 
قراءة )امل�شروع( على امل�شت�يني املحلي 
والعربي، وه� بذلك يعزز فكرة امل�شروع 
امل�شاريع  من ناحية، ويعمل على قراءة 

املنجزة، وتق�ميها من ناحية اأخرى.
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الجامعة تدعم 
مبادرة »عسير 

وجهة سياحية« 
بفعاليات مختلفة

اللجان  �شمن  اجلامعة  ت�شارك 
الإ���ش��راف��ي��ة وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة مل��ب��ادرة 
رئي�شية  �شياحية  وج��ه��ة  »ع�شر 
ع��ل��ى م����دار ال����ع����ام«، ومي��ث��ل��ه��ا يف 
هذه املبادرة عميد معهد البح�ث 
الدكت�ر  ال�شت�شارية  والدرا�شات 
ع���ب���د ال���ل���ط���ي���ف ب�����ن اإب����راه����ي����م 
احلديثي،  الذي حتدث ل� »اآفاق« 
»انطلقت  قائال  املبادرة  هذه  عن 
امل�����ب�����ادرة م����ن ق���ب���ل ���ش��م��� اأم����ري 
م��ن��ط��ق��ة ع�����ش��ر رئ��ي�����ض جمل�ض 
رئي�ض  و�شم�  ال�شياحية،  التنمية 
والآث��ار  لل�شياحة  العامة  الهيئة 
ق���ادرة  ع�شري  ب���اأن  منهما  اإمي��ان��ا 
م�شتدامة  �شياحة  حتقيق  ع��ل��ى 
م��دار  على  املناف�شة  على  وق���ادرة 

العام«.
الن����ت����ه����اء  »مت  واأ��������ش�������اف 
م���ن اإع������داد اخل���ط���ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
ال�����ش��ام��ل��ة ل��ل��م��ب��ادرة م���ن خ��الل 
ع���دة حم����اور ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت���ف��ر 
ال��ت��ج��رب��ة ال�����ش��ي��اح��ي��ة امل��ت��ك��ام��ل��ة، 
و�شد الن�اق�س والحتياجات من 
خالل م�شاركة فاعلة من خمتلف 
وال��ق��ط��اع  احل��ك���م��ي��ة  الإدارات 

اخلا�س واملجتمع املحلي«.
احلديثي  الدكت�ر  واأو���ش��ح 
ه��ذه  يف  اجل���ام���ع���ة  م�����ش��ارك��ة  اأن 
امل���ب���ادرة ت��اأت��ي ب��ح��ر���س واه��ت��م��ام 
وم��ت��اب��ع��ة ���ش��خ�����ش��ي��ة م���ن م��ع��ايل 
الدكت�ر  الأ�شتاذ  اجلامعة  مدير 
ال���داود،  ب��ن حمد  ال��رح��م��ن  عبد 
���ش��ت�����ش��ارك  اجل���ام���ع���ة  اأن  م��ب��ي��ن��ا 
ب���اإق���ام���ة وت��ن��ظ��ي��م ال���ع���دي���د من 
وامل�ؤمترات  والفعاليات  املعار�س 
وال����ن����دوات وامل��ل��ت��ق��ي��ات ال��دول��ي��ة 
والإق�����ل�����ي�����م�����ي�����ة، اإ������ش�����اف�����ة اإل������ى 
اإ���ش��ه��ام��ات��ه��ا امل��ت��م��ي��زة وامل��ث��م��رة 
خ���������الل امل��������������ش������م ال���������ش����ي����اح����ي 
ب��ربن��اجم��ه��ا ال�����ش��ي��ف��ي ال��ن��اج��ح 

وامل�شتمر �شن�يا.

»آداب وتربية أبها« تقيم ملتقى ألمهات الطالبات
هناء آل سرور

بكليتي  الإجنليزية  اللغة   ق�شم  اأق��ام 
باأبها ملتقى  الآداب والرتبية للبنات 
ل��اأم��ه��ات حت��ت ���ش��ع��ار »اأح��ت��اج��ك يا 
اأمي مهما كربت»، وذلك حتت رعاية 
وك��ي��ل��ة ال��ك��ل��ي��ة ل��ل��ت��ط���ي��ر واجل������دة 
ال����دك����ت�����رة دول������ه م����ان����ع، وح�����ش���ر 
رئي�شات الأق�شام وعدد من املن�ش�بات 

والطالبات.
 وه������دف امل���ل���ت���ق���ى اإل������ى ت��ع��زي��ز 
ال��ت���ا���ش��ل ب���ن ال��ق�����ش��م وال��ط��ال��ب��ات 
واأ�شرهن حيث ي�شهم يف حتقيق بع�ض 
من اأهداف التط�ير واجل�دة وتعزيز 
ب�الدتها،  اجلامعية  ال��ف��ت��اة  ع��اق��ة 
الأ�شا�شية  اللبنة  ه��ي  الأم  اأن  وب��ي��ان 
يف ح��ي��اة ال��ب��ن��ت وال���داف���ع الأك����رب يف 
التح�شيلي  م�����ش��ت���اه��ا  يف  ت��ق��دم��ه��ا 

الطالبة  وال��دة  وقالت  والجتماعي. 
هذه  على  الق�شم  »اأ�شكر  جابر  زينب 
للتقدم  دع���ة  اأعتربها  التي  ال��دع���ة 
تدل  فاإمنا  �شيء  على  دل��ت  اإن  والتي 
على اهتمامكن بفلذات اأكبادنا. ن�شاأل 

اهلل لكن الت�فيق وال�شداد«. 
م������ن ج����ه����ت����ه����ا، ع�������ربت وال�������دة 
عن  ع��ب���د   ع��ب��داهلل  هيفاء  الطالبة  
���ش��ع��ادت��ه��ا ب���ج���ده��ا وم�����ش��ارك��ت��ه��ا يف 
امللتقى. كما اأثنت والدة الطالبة �شارة 
العمري على امللتقي قائلة »بارك اهلل 
الفردو�ض  اهلل  وج��زاك��م  جه�دكم  يف 
الأع���ل���ى م���ن اجل���ن���ة ول���ك���م م��ن��ي كل 

ال�شكر والتقدير والحرتام«.
  وذك�����رت وال�����دة ال��ط��ال��ب��ة هند 
�شعيدة  اأنها  القحطاين  جابر  �شعيد 
ب��ح�����ش���ر ه����ذا ال���ل���ق���اء، م��ت��م��ن��ي��ة اأن  
ق��ال��ت  ال�����ش��ي��اق،  ويف  دائ���م���ا.  ي�شتمر 

»�شكرا  الطالبة وج��دان �شالح  وال��دة 
اهلل  وجزاكم  جه�دكم  على  �شكرا  ثم 
خرا واأمتنى لكم مزيدا من النجاح.«
 وق���ال���ت وال�����دة ال��ط��ال��ب��ة جن���د 
على  لكم  »ن�شكر  ال�شهراين  ع��ب��داهلل 
واهلل  الت�قع  ف��اق  ال���ذي  امللتقى  ه��ذا 

يجازيكم خريا«.
وتال ذلك اللقاء ج�لة لالأمهات 
على  واإطالعهن  بالق�شم  لتعريفهن 

مرافق اجلامعة.
الق�شم  يف اخلتام، �شكرت رئي�شة 
لاأمهات  م�شطفى  اأري���ج  ال��دك��ت���رة 
ع��ل��ى ت��ل��ب��ي��ت��ه��ن، وم��ن�����ش��ق��ة ال��ن�����ش��اط 
بق�شم اللغة الإجنليزية الأ�شتاذة اأمة 
احل��ف��ي��ظ ع��ل���ي، وم��ن�����ش��ق��ة الإر����ش���اد 
ن��دى  الأ���ش��ت��اذة   بالق�شم  الأك���ادمي���ي 
املجتمع  خ��دم��ة  وم��ن�����ش��ق��ة  ال���ق���رين، 

بالق�شم  الأ�شتاذة  ن�رة ال�شي�شان.
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اآليباد
في اختبارات 
كلية الحاسب

عقدت كلية علوم احلا�صب الآيل الختبارات الف�صلية ملقرر مهارات احلا�صب الآيل »101 حال«، اإلكرتونيا با�صتخدام اأجهزة الآيباد لعدد جتاوز 1100طالب من خمتلف التخ�ص�صات.  ومت 
ا�صتخدام الأجهزة اللوحية »الآيباد« التي توفرها عمادة التعلم الإلكرتوين وعددها يقارب 400 جهاز، وهذا يتيح للطالب اإمكانية اأداء الختبار بكل ي�صر و�صهولة مع ظهور نتيجة الطالب 

فور النتهاء من اأدائه لالمتحان.
أحمد البهيشي

كلية العلوم تنظم برنامجا تعريفيا للموهوبين
الن�شاط  يف  ممثلة  ال��ع��ل���م  كلية  ق��دم��ت 
برناجما  امل��ا���ش��ي،  اخلمي�س  ال��ط��اب��ي، 
متكاما للطاب امل�ه�بني من مدر�شة 

�شروق املعرفة الأهلية.
العل�م  كلية  وك��ي��ل  ال��ل��ق��اء  وح�شر 
ل��ل�����ش���ؤون الأك��ادمي��ي��ة وع���دد م��ن روؤ���ش��اء 
الأق�������ش���ام ورائ������د ال��ن�����ش��اط ون��خ��ب��ة من 
الكلية.  باأق�شام  التدري�س  هيئة  اأع�شاء 
واف��ت��ت��ح ال��ل��ق��اء ب��ك��ل��م��ة ت��رح��ي��ب��ة ل�كيل 
الكلية ثم ا�شتعرا�س مل�اهب واحتياجات 
امل���اه��ب من  تلك  و�شبل �شقل  ال��ط��الب 
خ���الل م��ا ت��ق��دم��ه ال��ك��ل��ي��ة م��ن اإم��ك��ان��ات 
وب������رام������ج ت�������ش���ت���ه���دف ت���ن���م���ي���ة ط���اق���ات 

امل�ه�بني.
 ك���م���ا ت�������ش���م���ن ال����ربن����ام����ج ح��ف��ل 
�شيافة قدمه الن�شاط الطالبي يف قاعة 

الجتماعات بالكلية. 
ال��ط��الب مبعامل  بعد ذل��ك جت���ل 
اأع�شاء هيئة التدري�س  الكلية، حيث قام 
كل  ع��ن  واف  ���ش��رح  بتقدمي  ق�شم  ك��ل  يف 
الأج���ه���زة والإم��ك��ان��ي��ات ال��ت��ي ق��د يحتاج 
اإل��ي��ه��ا ال���ط���الب يف م�����ش���اره��م ال��ع��ل��م��ي 
الفيزياء  ب�شفتهم م�ه�بن؛ ففي ق�شم 
تعرف الطالب على التقنيات احلديثة يف 

جمال ال�ش�ء والليزر و�شناعة الرقائق، 
ك���م���ا ق�����دم ال���ق�������ش���م ع���ر����ش���ا ���ش��ي��ق��ا ع��ن 
ا�شتخدامات امليكرو�شك�ب الإليكرتوين.

ويف ما يخ�ض الكيمياء وتطبيقاتها 
الكيمياء عر�شا  ق�شم  قدم  فقد  الي�مية 
التحليل  اأج���ه���زة  ب��ا���ش��ت��خ��دام  تطبيقيا 
امل���خ���ت���ل���ف���ة م���ث���ل ج����ه����از الم���ت�������ش���ا����س 
الف�شل كجهاز  اأج��ه��زة  وك��ذل��ك  ال����ذري، 
مطياف  م��ع  الغازية  الكرومات�جرافيا 
ال�شائلة  الكرومات�جرافيا  الكتلة وجهاز 
على  الطاب  تعرف  كما  الكفاءة.  عالية 
الإمكانات الأخرى للق�شم مبا فيها جهاز 

الرنني الن�وي املغناطي�شي. 
اأم�������ا يف ق�������ش���م الأح������ي������اء ف���ق���د مت 
ا�شتعرا�س الأجهزة احلديثة وامل�شتخدمة 
ال�راثية  والهند�شة   DNA تطبيقات  يف 
وط��������رق اإج����������راء ال���ب�������ش���م���ة ال�����راث����ي����ة 
كالطب  الأخ��رى  العل�م  يف  وتطبيقاتها 
ال�����ش��رع��ي. وي���ع���د ه����ذا ال���ربن���ام���ج اأح���د 
ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا للن�ضء  ال��ك��ل��ي��ة  م��ن��ا���ش��ط 
اإمياناً منها باأهمية دورهم يف دفع عجلة 

تقدم الفرد واملجتمع. 

عبد العزيز أبوسحمة
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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.
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رعى حفل تكريم المتميزين من موظفين وطالب وطالبات

مدير الجامعة: جائزة التميز ركيزة محفزة 
لتوفير بيئة جاذبة

منصور كويع

ه���ن���اأ م���ع���ايل م���دي���ر اجل���ام���ع���ة الأ����ش���ت���اذ 
ال��داود،  حمد  بن  عبدالرحمن  الدكت�ر 
ال��ف��ائ��زي��ن ب��ج��ائ��زة ال��ت��م��ي��ز، م��ب��ي��ن��ا اأن 
لتحفيز  اجل��ائ��زة  ه��ذه  اأطلقت  اجلامعة 
التدري�س  هيئة  اأع�����ش��اء  م��ن  من�ش�بيها 
وال����ط����اب ب���ه���دف ج��ع��ل��ه��ا رك����ي����زة م��ن 
رك���ائ���ز اجل���ام���ع���ة، وحت��ق��ي��ق��ا لأه��داف��ه��ا 
ت�شجيع  على  تن�س  التي  ال�شرتاتيجية 
م��ن�����ش���ب��ي��ه��ا ودع���م���ه���م وت�����ف����ري ب��ي��ئ��ت��ه 

امل�شاندة واجلاذبة.
ج����اء ذل����ك خ����الل رع���اي���ة م��ع��ال��ي��ه 
مب��ب��ن��ى امل�����درج�����ات امل���رك���زي���ة ب��امل��دي��ن��ة 
التميز«  »ج���ائ��ز  حفل  باأبها،  اجلامعية 
ال�������ذي ����ش���ه���د ت����ك����رمي امل���ت���م���ي���زي���ن م��ن 

من�ش�بي وطاب وطالبات اجلامعة.
وب�������داأ احل���ف���ل ب����اآي����ات م����ن ال���ذك���ر 
ل���ك��ي��ل اجل��ام��ع��ة  ك��ل��م��ة  تلتها  احل��ك��ي��م، 
ل��ل��ت��ط���ي��ر واجل����������دة رئ���ي�������ض ال��ل��ج��ن��ة 
بن  اأح��م��د  الدكت�ر  للجائزة  التنفيذية 
اجلامعة  اأن  فيها  ذك��ر  اجلبيلي،  يحيى 
تفخر بتكرمي نخبة ممن عمل�ا واأجنزوا 

واأبدع�ا ونال�ا �شرف التكرمي.
بعد ذلك األقت عميدة كلية املجتمع 
اأب���  ع��ب��داهلل  �شعيد  منرية  باأبها  للبنات 
ح��م��ام��ة، ك��ل��م��ة ال��ف��ائ��زي��ن واأك������دت من 
اأكرب  اأن جائزة اجلامعة للتميز  خاللها 
ال�شريف  والتناف�ض  اجلهد  لبذل  حمفز 
العمل  يف  والإت���ق���ان  واجل�����دة  الأداء  يف 
يف  كما  احلنيف  ديننا  عليه  حثنا  ال��ذي 
اأحدكم  عمل  اإذا  يحب  اهلل  »اأن  احلديث 
اأك��رب  اجل��ائ��زة  معتربة  يتقنه«،  اأن  عمل 
حمفز لتط�ير العمل امل�شتمر والرتقاء 
والتميز  الإب���داع  على  واحلر�س  ب���الأداء 

على الأقران.
ت�فري  اإل��ى  يحتاج  »التميز  وق��ال��ت 
مناخ وبيئة معينة ت�شاعد على النجاح يف 
العمل بيئة ت�شتمل على جميع مق�مات 
ومعن�ي،  م��ادي  اإداري  دع��م  من  النجاح 
ا�شرتاتيجيات  وو���ش��ع  �شليم  وتخطيط 

حمددة الأهداف«.
ب���ع���د ذل�����ك مت ت���ك���رمي ال��ف��ائ��زي��ن 
النح�  على  املختلفة  بفروعها  باجلائزة 

التايل:

التميز في التدريس
الجامعي )رجال(

ه�شام  الدكت�ر  الأول  املركز  على  ح�شل 
حم��م��د ع��ب��دال��ف��ت��اح م���ن ك��ل��ي��ة ال��ع��ل���م 
م�شيط،  بخمي�ض  التطبيقية  ال��ط��ب��ي��ة 
وح�����ش��ل ع��ل��ى امل���رك���ز ال���ث���اين ال��دك��ت���ر 
العل�م  كلية  م��ن  ه��ا���ش��م حم��م��د  حم��م��د 
اجلائزة عن  فيما حجبت  باأبها،  )بنن( 

املركز الثالث.

التميز في التدريس
الجامعي )نساء(

اأحمد  ال�شيد  ميمي  ال��دك��ت���رة  ح�شلت   
عبيدة  ب�شراة  والآداب  العل�م  كلية  م��ن 
الدكت�رة   وج����اءت  الأول،  امل��رك��ز  ع��ل��ى 
ع��ب��ر حم��م��د زك���ري���ا م���ن ك��ل��ي��ة ال��ع��ل���م 
يف  ببي�شة  ل��ل��ب��ن��ات  التطبيقية  ال��ط��ب��ي��ة 

امل��رك��ز ال��ث��اين، وح��ل��ت ث��ال��ث��ة ال��دك��ت���رة 
اأ�شماء فتحي عبدالعزيز من كلية الآداب 

والرتبية للبنات باأبها.

الموظف المتميز )رجال(
جاء اأول �شع���د حممد اآل قا�شم من اإدارة 
املتعاقدي���ن بعمادة �ش����ؤون اأع�ش���اء هيئة 
التدري�ض وامل�ظفن، وح�شل على املركز 
الث���اين عب���د العظيم ح�ش���ن اآل اإ�شماعيل 
م���ن )�شحيف���ة اآف���اق(، فيم���ا ح���ل ثالث���ا 
اآل ظف���ران م���ن )كلي���ة  ترك���ي عب���داهلل 

اللغات والرتجمة(. 

الموظف المتميز )نساء(
�شيف  تهاين  الأول  امل��رك��ز  على  ح�شلت 
والإدارة  الآداب  )ك��ل��ي��ة  م��ن  ال��دو���ش��ري 
ب��ب��ي�����ش��ة(، وج�����اءت ث��ان��ي��ة م��ن��ي ع��ل��ي اآل 
هيئة  اأع�شاء  �ش�ؤون  )عمادة  من  خ��زمي 
�شريفة  وح�شلت  وامل�ظفن(،  التدري�ض 
حم���م���د اإب����راه����ي����م م����ن )ك���ل���ي���ة ال��ع��ل���م 
على  ع�����ش��ري(  مب��ح��اي��ل  للبنات  والآداب 

املركز الثالث.

الطالب المتميز )رجال(
عبداهلل  مهند  الأول  املركز  على  ح�شل 
اأب� عبثان من )كلية الطب(، وجاء ثانياً 
حمم�د علي الق�اتي من )كلية العل�م(، 
وج�����اء يف امل���رك���ز ال���ث���ال���ث ف������از حممد 

القحطاين من )كلية الهند�شة(.

الطالب المتميز )نساء(
ح�شلت اإميان غرم اآل عيا�ض من )كلية 
ثانية  الأول، وجاءت  املركز  الطب( على 
العل�م(،  )كلية  من  املجادعة  �شفر  �شمر 
فيما ح�شلت جمانة حممد الببيلي من 
)كلية الرتبية باأبها( على املركز الثالث.

التميز في خدمة المجتمع 
)أفراد- رجال(:

ح�شل على املركز الأول الدكت�ر عبداهلل 
اآل ك��ا���ش��ي م��ن )ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة(، وج��اء 
من  الغامدي  را�شد  ب��در  الدكت�ر  ثانياً  
)كلية الطب(، فيما حجبت جائزة املركز 

الثالث.

التميز في خدمة المجتمع 
)أفراد - نساء(:

ح��ج��ب��ت اجل���ائ���زة ع���ن امل���رك���زي���ن الأول 
والثاين، فيما ح�شلت الدكت�رة �شنيفاء 
حم��م��د ال��ق��رين م��ن )امل���رك���ز اجل��ام��ع��ي 

لدرا�شة الطالبات( على املركز الثالث.

التميز في خدمة المجتمع 
)مؤسسات - رجال(

ح��ج��ب��ت اجل����ائ����زة  ع���ن ج��م��ي��ع امل���راك���ز 
الثاثة.

التميز في خدمة المجتمع 
)مؤسسات - نساء(

املجتمع  كلية  الأول،  املركز  على  ح�شل 
الآداب  كلية  ثانية  باأبها، وج��اءت  للبنات 
والإدارة ببي�شة، فيما ح�شلت كلية العل�م 

والآداب ببلقرن على املركز الثالث.
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علوم وآداب البنات 
ببلقرن

األ��ق��ت ال��داع��ي��ة الأ����ش���ت���اذة ن���رة 
ال�����ق�����رين، ال����ث����الث����ي امل���ا����ش���ي، 
العل�م  لكلية  ال��رئ��ي�����ض  ب��امل��ب��ن��ى 
ب���ب���ل���ق���رن،  ل���ل���ب���ن���ات  والآداب 
يف  )واأدخ��ل��ن��اه  بعن�ان  حما�شرة 
رحمتنا )وذل��ك بح�ش�ر عميدة 
القرين  عالية  الدكت�رة  الكلية 
الكلية  وم��ن�����ش���ب��ات  وال���ك��ي��ات 
م���ن اأع�������ش���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 
والإداري����������ات وح�����ش��د ك��ب��ري من 

طالبات الكلية.
ك��م��ا األ���ق���ت ال��داع��ي��ة ن����رة 
حم�����ا������ش�����رة مم����اث����ل����ة مب��ب��ن��ى 
دارت  الإ����ش���ام���ي���ة،  ال���درا����ش���ات 
ح���ل اأ���ش��ب��اب ال��دخ���ل يف رحمة 
من  وذل��ك  وتعالى  �شبحانه  اهلل 
خ�����الل ����ش���الح ال����ف����رد وت���ق����اه 
�ش�رة  يف  تعالى  لق�له  م�شداقا 
الأنبياء، الآية ٧٥: )واأدخلناه يف 

رحمتنا اإنه من ال�شاحلني( 
العنكب�ت،  �ش�رة  يف  وق�له 
اآمن�ا وعمل�ا  الآية 9: )والذين 
ال���������ش����احل����ات ل���ن���دخ���ل���ن���ه���م يف 

ال�شاحلني.
وق������د اأج������ري������ت م�����ش��اب��ق��ة 
يف ن��ه��اي��ة ك���ل حم���ا����ش���رة ح���ل 
م��������ش����ع امل���ح���ا����ش���رة م���ن قبل 
ال���داع���ي���ة وع��م��ي��دة ال��ك��ل��ي��ة ومت 
ت�������زي������ع ج�������ائ������ز ق���ي���م���ة ع��ل��ى 

الطالبات الفائزات.

علوم وآداب الخميس 
مجمع 1

رعت عميدة كلية العل�م والآداب 
ب��خ��م��ي�����س م�����ش��ي��ط )جم���م���ع ١( 
ال����دك����ت�����رة �����ش����راء اأب������� م��ل��ح��ة، 
ال�قاية  ع��ن  ال��ت���ع���ي��ة  احلملة 
م���ن ال���ع���دوى، ال��ت��ي اأق��ي��م��ت يف 
امل���در����ش���ة ال���ث���ان����ي���ة ال�����ش��اد���ش��ة 

بخمي�س م�شيط اأخريا.
حما�شرة  احلملة  و�شملت 
د�ش�قي،  منى  الدكت�رة  قدمتها 
واإق��ام��ة رك��ن ت���زي��ع��ات ت�ع�ية 

من طالبات الن�شاط.

علوم وآداب البنات 
ببلقرن

بق�شم  ال��ن�����ش��اط  اأ����ش���رة  اأق���ام���ت 
ال��درا���ش��ات الإ���ش��ام��ي��ة، الأح���د 
امل�����ا������ش�����ي، ب����رن����اجم����ا ت����ع����ي���ا 
 ، ال�شيطاين«  الع�شق   « ب��ع��ن���ان 
الطالبات  ت�عية  ب��ه��دف  وذل���ك 
وحت�������ذي�������ره�������ن م�������ن ع������اق�����ب 
املحرمة،  وال��ع��اق��ات  الإع��ج��اب 
اأي�شا  الن�شاط  اأ�شرة  نظمت  كما 
»بالقراآن  بعن�ان  دينيا  برناجما 
الطالبات  فيها  قدمت  اهتديت« 
���ش��رح��ا م��ت��ك��ام��ال ع���ن ال���ق���راآن 
على  احلر�س  و���ش��رورة  وف�شله 
الل��ت��زام به وع��دم هجره وحياة 
امل�شلم مع القراآن وبركته ون�ره.

ع����ق����ب ذل�������ك ت����ل����ت ب��ع�����ض 
الطالبات عددا من ال�ش�ر. وقد 
وتفاعال  ح�ش�را  الن�شاط  لقى 
ومن�ش�بات  الطالبات  من  كبريا 

الكلية.

آداب وإدارة البنات 
ببيشة

والإدارة  الآداب  كلية  ح��ر���ش��ت 
ل���ل���ب���ن���ات ب���ب���ي�������ش���ة ع���ل���ى ���ش��ق��ل 
م������اه�����ب ال����ط����ال����ب����ات ال���الئ���ي 
ي��ع�����ش��ق��ن ال��ت�����ش���ي��ر م���ن خ��الل 
اإقامة دوره تدريبية يف الت�ش�ير 
الف�ت�غرايف للم�ش�رة املحرتفة  

فاطمة مبارك ال�شهراين.
ون�������ال�������ت ال���������������دورة ر�����ش����ا 
وا�شتح�شان الطالبات امل�شاركات، 

حيث اأكدن ا�شتفادتهن منها. 
يا�صمني العمودي

آداب وتربية البنات
بأبها

الإع����الم  ق�����ش��م  من�شقة  اأق���ام���ت 
والت�شال بكلية الآداب والرتبية 
اإمي��ان  ال��دك��ت���رة  ب��اأب��ه��ا،  للبنات 
 « بعن�ان  عمل  ور�شة  الع�شريي، 

كيف تكتب ال�شرية الذاتية«.
وهدفت ال�ر�شة اإلى تعليم 
ال�شرة  كتابة  اأ���ش���ل  الطالبات 
ال���ذات���ي���ة وت��اأه��ي��ل��ه��ا ل��ل��م��ق��اب��ل��ة 
ال�������ش���خ�������ش���ي���ة ب�������ش���ك���ل ���ش��ح��ي��ح 

ومطل�ب.
ك����م����ا ن���ظ���م���ت ال����دك����ت�����رة 
اإمي������ان ور����ش���ة ع��م��ل ل��ط��ال��ب��ات 
ال�����ق�����������ش�����م ب�������ع�������ن��������ان« ك����ت����اب����ة 
بينت  ال���ر����ش���م���ي���ة«،  اخل���ط���اب���ات 
كتابة  اأهمية  للطالبات  خالها 

اخلطابات حلفظ احلق�ق.
وط��ل��ب��ت ال���دك���ت����رة اإمي���ان 
ال��ط��ال��ب��ات مم��ار���ش��ة كتابة  م���ن 
وخ���الل  الآن  م��ن��ذ  اخل���ط���اب���ات 
الق�شم  يف  ال��درا���ش��ي��ة  مراحلهن 
اأو  وكيلة  اأو  الق�شم  من�شقة  م��ع 
ت�ا�شلهن  يف  اأو  الكلية  عميدة 
اأو  ال������رق�����ي�����ة  ال���������ش����ح����ف  م������ع 
الإلكرتونية اأو مع زميالتهن يف 
اجلامعة اأو غرها ملعرفة الفرق 
وغري  الر�شمية  اخلطابات  ب��ني 

الر�شمية.

كلية المجتمع
بأبها

ال��دي��ن��ي��ة بكلية  ال��ل��ج��ن��ة  اأع�����دت 
حتدث  برناجما  باأبها،  املجتمع 
ع���ن »ت��غ��ي��ري اأن��ف�����ش��ن��ا ل��اأف�����ش��ل 
لرنقى ون�شل اإيل الر�شا عنها«، 
علي  و���ش��ح��ب  م�����ش��اب��ق��ات  تخلله 
ي�شهد  اأن  قبل  �شحن،  ب��ط��اق��ات 
ت����زي���ع بع�س  ال���ربن���ام���ج  خ��ت��ام 
طالبات  على  ال�شغرة  الأوراق 
بع�س  عن  عليها  للكتابة  الكلية 
ال��ات��ي  ال�����ش��ف��ات  اأو  امل����ب����ادرات 
يتمنن تغيرها ومت ربطها من 
قبل الطالبات يف ب�الن الهلي�م 

ثم تركها لتحلق خارج الكلية.
�صذى ال�صربمي 

علوم وآداب الخميس 
مجمع 1

العل�م  كلية  عميدة  رعاية  حتت 
م�����ش��ي��ط  ب���خ���م���ي�������س  والآداب 
اأب�  �شراء  الدكت�رة   )١ )جممع 
اخلمي�س  الكلية،  نظمت  ملحة، 
اأدب��ي��ا �شم نخبة  امل��ا���ش��ي، ل��ق��اءا 
من طالبات الكلية امل�شاركات يف 
ال�����ش��اح��ة الأدب���ي���ة ع��ل��ى م�شت�ى 
ع�شر يف جمال ال�شعر الف�شيح 

والنبطي واخل�اطر الأدبية.
ح�������ش���ر ال���ل���ق���اء ال���داع���ي���ة 
و�شط  الر�شيد  �شيخة  الأ���ش��ت��اذة 
ت��ف��اع��ل مم��ي��ز م���ن ال��ط��ال��ب��ات. 
وانتهى اللقاء الذي ا�شتمر نح� 
ال�شكر  ���ش��ه��ادات  بت�شليم  �شاعة، 

للم�شاركات.
تـغـريـد الـوادعـي

علوم وآداب البنات 
ببلقرن

والآداب  العل�م  كلية  ا�شت�شافت 
ل���ل���ب���ن���ات ب����ب����ل����ق����رن، م������ؤخ�����را، 
الداعية الأ�شتاذة �شارة احلارثي 
لإلقاء  بالكلية  الرئي�ض  باملبنى 
حم��ا���ش��رة دي��ن��ي��ة ب��ع��ن���ان« اإل��ى 
وذلك  فتاتي؟«،  يا  ُتنادين  متى 
بح�ش�ر عميدة الكلية الدكت�رة 
ع���ال���ي���ة ال�����ق�����رين وال�����ك����ي����الت 
اأع�شاء  م��ن  الكلية  ومن�ش�بات 
ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س والإداري����������ات 

وجمع كبري من الطالبات.
وحت�����دث�����ت ال����داع����ي����ة ع��ن 
ان�����ش��غ��ال ال��ن��ا���ض مب���ا يف ال��دن��ي��ا 
م��ن م��ت��اع، ث��م ع��ر���ش��ت احل��ل���ل 
ويف  ال��ت��ق���ى.  حتقيق  كيفية  يف 
عميدة  تقدمت  املحا�شرة  ختام 
لف�شيلة  بال�شكر اجلزيل  الكلية 

الداعية على ما قدمته.
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اإذا  ب��ك خا�شة  ال��الئ��ق  ال��ت��ك��رمي  اأن جت��د  والأج��م��ل  تتميز  اأن  جميل ج��دا 
العمل  التميز يف  هنا  واأعني  باعرتاف من مقر عملك،  التكرمي  ه��ذا  ج��اء 

والأخالق والتعاون.
والتحفيز  الإداري  احل���راك  ع���ام��ل  اأه��م  م��ن  املتميزين  تكرمي  يعد   
ومتيزهم  جله�دهم  احلقيقي  بالتقدير  اإ�شعارهم  يف  ي�شهم  ال��ذي  املعن�ي 

الإداري ط�ال عام كامل من اجلهد والن�شباط والعمل.
اإن تكرمي املتميزين الذي ت�ؤكده اجل�ائز التي متنح للم�ظفن على 
م�شت�ى الإجنازات ال�شخ�شية واجلماعية يف اأعمالهم له� من الأم�ر التي 
يجب اأن حتر�ض عليها كل منظ�مة عمل، لأن ذلك يعطي التحفيز الق�ي 
لبقية من�ش�بي هذه املنظ�مة، ويجعلهم يف �شباق للظفر بهذا التميز، خا�شة 
الكل على  واأ�شبح  يتم وفق معاير حم��ددة م�شبقا،  الختيار  اأن  ُع��رف  اإذا 
بينة من اآلية الختيار التي تخ�شع للتدقيق من قبل جلنة فنية حمايدة 
ت�شعى من خالل اختيارها اإلى الرتقاء باجلائزة، وه� ما نح�شبه معم�ل به 
لدينا يف جامعة امللك خالد، فقيام اجلامعة بهذه املبادرة لتحفيز م�ظفيها 
واإيجاد روح التناف�ض فيما بينهم يثبت اأنها ت�شر بخطة حثيثة نح� الريادة 

الأكادميية احلقيقية.
ال��ت��ح��دي بن  لإي��ج��اد  روؤي���ة حقيقية  اجل��ام��ع��ة  التميز يف  ج��ائ��زة  اإن 
املتميزين  لرعاية  حقيقيا  مقيا�شا  باعتبارها  ال�احدة  املنظ�مة  من�ش�بي 
والعرتاف بجه�دهم، وه� الأمر الذي ي�ؤدي اإلى زيادة املناف�شة والت�شابق 

لتحقيق التقدم والريادة يف العمل.
واجلامعة من خالل ر�شالتها يف هذه اجلائزة �شعت لتقدير جه�د كل 
اإدارين،  من ينتمي للجامعة من طالب واأع�شاء هيئة تدري�ض وم�ظفن 
اأهدافها  وتعزيز  اجلامعة،  ر�شالة  حتقيق  يف  ت�شهم  تناف�شية  بيئة  واإي��ج��اد 
يف �ش�ء معاير اجل�دة التي و�شعتها من خالل تبني هذه اجلائزة، حيث 
و�شعت  لنف�شها اأ�شا�شا ق�يا ت�شتطيع من خاله م�اكبة التط�رات الإدارية 

والعملية وت�فر بيئة منا�شبة لعمل م�ظفيها مند وقت ط�يل. 
الرائع اأن اجلائزة ترتكز على اأ�ش�ض ق�ية لالختيار من خالل التدقيق 
يف مدى النتماء والإخال�ض يف مقر عمله كما تفر�ض اللتزام باأخالقيات 
املهنة، بالإ�شافة اإلى رغبة امل�ظف يف تط�ير قدراته الذاتية يف جمال عمله.

يف  الق�ش�ى  اأهميتها  اأثبتت  اجل��ائ��زة  ه��ذه  اأن  تاأكيد  اأود  اخل��ت��ام،  يف 
لتط�ير  امل�شتمر  والتح�شن  الإجن����از،  ثقافة  يحقق  مب��ا  العمل  حت�شن 
الإداري���ة  البروقراطية  على  والق�شاء  للم�شتفيدين،  املقدمة  اخل��دم��ات 
ال��ري��ادة واجل����دة  الأم����ام لتحقيق  ف��اإل��ى  العتيقة والأ���ش��ال��ي��ب اجل���ام���دة.. 

ال�شاملة.
* نائب رئي�ض التحرير

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

جائزة التميز

 قرارات إدارية

اأ�شدر معايل مدير اجلامعة اأ. د. عبد الرحمن بن حمد الداود
عددا من القرارات الإدارية على النح� التايل:

القرثدي علي  اأحمد  حممد  د.  تعين  • جتديد 
وكيا لكلية ال�شيدلة. 

ال�شاطبي حممد  اهلل  عبد  علي  د.  • تعين  
وكيا لكلية العل�م لل�ش�ؤون الأكادميية. 

المشيبة مديرا للمركز اإلعالمي بـ »الهندسة«
اأ�ش���در عمي���د كلي���ة الهند�ش���ة باجلامع���ة الدكت����ر ح�ش���ني ال�ادع���ي  قرارا 
بتكليف املهند�ض اأ�شامة بن يحيى م�شيبة رئي�شا للمركز الإعالمي بالكلية، 
ومتن���ى الدكت����ر ال�ادع���ي لآل م�شيب���ه والفري���ق العام���ل مع���ه الت�في���ق 

والنجاح يف عك�ض ال�ش�رة احلقيقية والهادفة للمركز.

آل محفوظ أستاذا مساعدا
�شدر قرار عميد �ش�ؤون اأع�شاء هيئة التدري�ض وامل�ظفن الأ�شتاذ الدكت�ر 
عبداهلل هادي القحطاين برتقية الدكت�ر حممد زيدان عبداهلل اآل حمف�ظ 
لرتب���ة اأ�شت���اذ م�شاع���د يف ق�ش���م املناه���ج وط���رق التدري����ض بكلي���ة الرتبي���ة.

عميد المكتبات في اسطنبول
�شارك عميد �ش�ؤون املكتبات الدكت�ر �شعيد بن قا�شم اخلالدي يف دورة تدريبية عقدت م�ؤخرا يف ا�شطنب�ل برتكيا، وا�شتمرت ي�من.

الساكتي في يوم المسن
�ش���ارك الأ�شت���اذ عب���د اهلل ال�شاكتي، م���ن من�ش�بي عم���ادة �ش�ؤون الط���الب، يف ي�م 
امل�ش���ن العامل���ي والعرب���ي بدع����ة م���ن دار الرعاي���ة الجتماعي���ة، واألق���ى ال�شاكتي 

ق�شيدة �شعرية يف هذا الي�م.

أسامة يبهج 
بيت أبو حسين

اأب����  م��ش���ى  الأ�شت���اذ  رزق 
من�ش�ب���ي  م���ن  ح�ش���ني 
عمادة القب����ل والت�شجيل 
ال���ذي  الأول  مب�ل����ده 
ن�شاأل���ه  »اأ�شام���ة«،  اأ�شم���اه 
تعالى اأن ي�شلحه ويجعله 

قرة عني ل�الديه.



أسبوعية جامعة الملك خالد

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

ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن اخ���ت���الف ال��ط��رق 
مع  ال��ت��ع��ام��ل  ف���ن  واأدوات  والأذواق 
اتفاق على  �شبه  فاإن هناك  الآخرين، 
اأن  �شاأنها  التي من  الع�امل  عدد من 
ال�شخ�ض  حمب�با لدى غره  جتعل 

من النا�س.
ف��ق��د ق���اد الن�����ش��غ��ال ب��الأع��م��ال، 
الرتبية  اأهمية  اإغفال  اإلى  الكثرين 
اخل���ل���ق���ي���ة وال���ق���ي���م ال���ب�������ش���ري���ة ل��ه��م 
ولأب��ن��ائ��ه��م، ول��ه���ؤلء اأف���اد خمت�ش�ن 
ال��ن��ج��اح  ط���ري���ق  خ���ط����ة يف  اأول  ب�����اأن 
بتحديد  ت��ب��داأ  اأن  ي��ج��ب  وال�����ش��ع��ادة  
والرج�ع  احلياة  يف  ومبادئك  قيمك 
اإل���ى ال��دي��ن ك��ي ت��اأخ��ذ م��ن��ه الأخ���الق 

والقيم واملبادئ ال�شامية .
املطل�ب تطبيقها  الع�امل  ومن 
عن�شرا  ت�شبح  ح��ت��ى  الإم���ك���ان  ب��ق��در 

م�ؤثرا ايجابيا يف غرك ما يلي: 

 الفرح لنجاح أصدقائك 
فاإن  وناجحا  ق�يا  اإن�شانا  كنت  مهما 
جن���اح غ���رك ق��د ي�شبب ل��ك احل��رج 
وي�����ش��ع��ل ف��ت��ي��ل غ��ريت��ك ق��ل��ي��ا، وهنا 

هنا  ح��اول  م��ا،  اأو ق�شية  م��ا  م��ش�ع 
اأن حت�ي الأمر باأن ت�شتمع لكامهم 
اأو  اأن ترد عليهم  وانتقادهم من دون 
اأو تتمادى معهم يف اجلدل،  تاأخذ به 

عليك النتقال اإلى م��ش�ع اآخر.

كن كاتم أسرارهم 
واأهمها،  ال�شداقة  يف  بند  اأعظم  هذا 
كم�شت�دع  اإليك  ينظرون  ف��الآخ��رون 
لأحداث واأ�شرار مرت بهم ويحتاج�ن 
احفظ  وي�ؤازرهم،  باأيديهم  ياأخذ  ملن 
����ش���ره���م ف���ب���ه���ذه ال���ط���ري���ق���ة ت��ف��ر���ض 
ع��ل��ي��ه��م اأن ي��ع��ام��ل���ك ب��امل��ث��ل، واع��ل��م 
ال�شداقة  ي��دم��ر  الأ����ش���رار  اإف�����ش��اء  اأن 
والأم��ان الذي يبحث عنه كل �شديق 

يف عالقته مع الآخرين .

ال تبادل الخطأ بخطأ
من املعروف اأن النف�س اأمارة بال�ش�ء، 
وقد يح�شل، ل قدر اهلل، اأن يتطاول 
يك�شف  اأو  ع��ل��ي��ك  الأ����ش���دق���اء  ب��ع�����س 
عليك  ر���ش��اك،  دون  اأ����ش���رارك  بع�س 
هنا اأن ل تعاملهم باملثل وتردد اخلطاأ 
وا�شحا معهم  تك�ن  واأن  اآخ��ر،  بخطاأ 
وعرب عن اأ�شتيائك منهم واطلب عدم 

اأنك من ميد الآخرين بالدعم  تذكر 
وال���ت���اأي���ي���د وت���رف���ع م���ن م��ع��ن���ي��ات��ه��م 
فرحة  ت�شاركهم يف  اأن  اإل  عليك  وم��ا 

جناحهم فهم مل يخطئ�ا بحقك.
اأن جن��اح��ه��م يف ع��م��ل��ه��م ل  ك��م��ا 
ي��ع��ن��ي اأب�����دا ف�����ش��ل��ك يف م���ا ت��ق���م ب��ه، 
الي�م دورهم وغدا دورك، وهكذا، واإن 
اأ�شدقاءك مب�شاعرك  ح�شل واأح�شت 

وفرحك لنجاهم، فه� املطل�ب.

ال تتحكم بحياتهم 
وشؤونهم الخاصة

اإن ك��ن��ت ال��ك��ت��ف احل���ن����ن وال��ن��ا���ش��ح 
الأم���ني ل��اآخ��ري��ن، ف��ه��ذا ل يعطيك 
لت�شر  ال���ق���رارات  تتخذ  اأن  يف  احل��ق 
�����ش�����ؤون ح���ي���ات���ه���م، ف���ق���ط ع��ل��ي��ك اأن 
واأت���رك  ل��ه��م الن�شح وامل�����ش���رة  ت��ق��دم 
ينا�شبهم.  م��ا  يختاروا  اأن  لاآخرين 
الكيل بهم ي�ما وتتح�ل  فقد يطفح 
يف نظرهم دخ��ي��ال غ��ر م��رغ���ب به، 

واأنت تريد اخلري لهم.

كثرة الجدال والمراء 
اجلدال  كثر  يك�ن  الأ�شدقاء  بع�ض 
ح����ل  راأي  ع���ل���ى  م���ع���ك  ي���ت���ف���ق  ول 

تكرار اخلطاأ ثم عاملهم كاأن �شيئا مل 
يكن.

 ال تستغل صداقاتك
ح�شل  واإن  �شامية  عاقة  ال�شداقة 
واأردت معروفا من اأحدهم ل تطلب، 
فال تفر�ض عليهم ذلك، والأف�شل اأن 
اأن  دون  بنف�شك من  اأعمالك  كل  تتم 
تعتمد على غرك اإذ يجب األ تخلط 
بن ال�شداقة وبن ما تريد حتقيقه 

يف حياتك.

ال تنحز في الخصومة
اث��ن��ن من  ب���ن  اإذا ح�����ش��ل��ت م�����ش��ادة 
اإل�����ى خ�����ش���م��ة، ل  اأدت  اأ����ش���دق���ائ���ك 
تنحز اإلى اأحدهم على ح�شاب الآخر، 
والأف�شل اأن تلعب دور احلاكم العادل 
بن  التقريب  وعليك  الطرفن،  بن 
وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر وال��ع��م��ل ع��ل��ى اإن��ه��اء 
الطرفن  تر�شي  بطريقة  اخل���الف 

وتعيد املياه اإلى جماريها.

كن السباق
في االتصال بهم

ال���دن���ي���ا م�����ش��اغ��ل وم������اه ق����د ت���اأخ���ذ 

عوامل كثيرة تصنع الشخصية المؤثرة إيجابا

كيف تكون الصديق المحبوب لدى الجميع؟
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بع�شهم وتبعدهم، هنا عليك اأن تك�ن 
ال�شائل  واملتابع  الت�ا�شل  يف  ال��ب��ادئ 
ع��ن��ه��م وع����ن اأح����ال���ه���م ل��ت��ب��ق��ى اأن���ت 

�شاحب الف�شل واخلري بينهم.

انظر دائما
للجانب اإليجابي 

�شمعة  »اأن ت�شيء  تق�ل  هناك حكمة 
خ��ري ل��ك م��ن اأن تلعن ال��ظ��ام« فا 
بل  وال��ذل��ل  للعقبات  م�شت�شلما  تكن 
لكل  ح���ل  اإي����ج����اد  اأن حت�����اول  ع��ل��ي��ك 
مبن  ت��ع��ب��اأ  ول  ���ش��ري��ع  ب�شكل  م�شكلة 
ي��ح��اول���ن اإح��ب��اط��ك ب��ل اط��ل��ب منهم 
العقبات  تذليل  يف  �ش�يا  يتعاون�ا  اأن 
وت��ط��ب��ي��ق ال��ت��غ��ي��ري الإي���ج���اب���ي ال���ذي 

تريد.

تعامل برحمة ولطف
مع أصحاب اإلعاقات

العقلية
ه������������ؤلء اأي�����������ش�����ا ل����دي����ه����م م�������ش���اع���ر 
ي��ج��ب امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه��ا وه����م اإخ�����ة 
واأخ������ات  لنا وت��خ��ي��ل ل��� اأن���ك ول��دت 
بالإعاقة نف�شها كيف كنت �شتحب اأن 
اأن  عليك  لذلك  الآخ����رون؟  يعاملك 

واأن  واأحا�شي�شهم  م�شاعرهم  تراعي 
تظهر  واأن  كبرية  ابت�شامة  متنحهم 
لهم املحبة يف عينيك، وعند تعاملك 
قد  ذل��ك  لأن  مل�شهم  معهم ل حت��اول 

يخيفهم.
ت��ن��ت��ب��ه ملن  األ  ع��ل��ي��ك  اأن�����ه  ك��م��ا 
ي�شخرون  اأو  ي�شحك�ن  ممن  ح�لك 
م���ن ت��ع��ام��ل��ك م��ع��ه��م ب���ل رك����ز ج��ي��دا 
معهم واحر�س اأن يك�ن ال�قت الذي 

تق�شيه مع املعاق ممتعا لكليكما.

ال تكن متسرعا
أو متعجال في روتين حياتك

اإ�شتمتع بكل تفا�شيل احلياة الب�شيطة 
والأل�ان  باملناظر  ا�شتمتع  واجلميلة، 
وتفكر يف كل ما ح�لك، فاإن هذا من 
من  ويزيد  م��دارك��ك،  ي��شع  اأن  �شاأنه 

ق�ة حتملك و�شربك.
فمثال اإذا كنت يف طريقك ل�شراء 
�شيء ما من اأحد املتاجر فكن متاأنيا 
ل م��ت�����ش��رع��ا يف ق���ي���ادت���ك ث���م ات���رك 
ال�����ش��ي��ارة ع��ل��ى ج���ان���ب م���ن ال��ط��ري��ق 
واأث��ن��اء  للمتجر  ت�شل  ح��ت��ى  وت��رج��ل 
اأ�شكال  من  ح�لك  ما  كل  تاأمل  ذل��ك 

واأل�ان واأ�شخا�ض تقابلهم.
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سلمان العلي

ا�شتطلعت  ال��ط��اب  ���ش��دد ع���دد م��ن 
اآراءه��م » اآف��اق« على اأن يك�ن النقد 
والنطباعية،  التع�شب  ع��ن  بعيدا 
ال��ب��ن��اء  ال���ن���ق���د  اأن  اإل������ى  م�����ش��ري��ن 
وذكر  م��ش�عية،  فكرة  ح���ل  يك�ن 
�شلبياته واإيجابياته ب�جه من�شبط.

مبارك  ال��ط��ال��ب حممد  وي���رى 
اأن الإن�شان ي�شتغرق عمرا ط�يال كي 
اإيجابيا  نقدا  له  يقدم  �شخ�شا  يجد 

بناءا.
الإيجابي  النقد  اأن  وا���ش��ت��درك 
ولكنه  والتزكية  واملديح  الثناء  لي�س 
ب�����ذل ج���ه���د ل��������ش���ف ال���ع���م���ل وذك����ر 
�شلبياته واإيجابياته ب�جه من�شبط، 
اإل��ى الأم��ام  فه� ال��ذي يدفع املركبة 
الإنتاج  على  ق��درة  الإن�شان  ويعطي 

والتط�ر.
اأما الطالب مفلح عبد اهلل فقد 
اأ�شار اإلى اأن النقد البناء يك�ن ح�ل 
ف�  قيا�شها،  ميكن  م��ش�عية  ف��ك��رة 
»الدخ�ل اإلى النيات واملقا�شد لي�ض 
م��ن ال��ن��ق��د ال��ب��ن��اء. ولإي���ج���اد نقاط 
النقد ح�ل  ي��ك���ن  اأن  ت���ا���ش��ل لب��د 
ن��ق��ط��ة ج����ه���ري���ة وا����ش���ح���ة وي��ك���ن 

البناء عليها تاأ�شيا وتفريعا«.
وت��اب��ع »ال��ن��اق��د ال�����ش��ادق يتجه 
نقده اإلى �شاحب العمل كيف يط�ره 
ويرتقي به دون اأن يدمره، فال يك�ن 
هدفه اإ�شقاط الآخرين اأو اإبراز ذاته 

من خالل نقده.
واع���ل���م اأن�����ه م���ن ال�����ش��ه��ل ج��دا 
الأخطاء  واكت�شاف  الآخرين  انتقاد 
ال�شعب مبكان  واإب��رازه��ا، ولكن من 
و�شد  النق�ض  واإمت���ام  البناء  اإك��م��ال 

الثغرات«.
ب����دوره ق���ال ال��ط��ال��ب ع��ب��د اهلل 
بعيدا  ك��ان  م��ا  البناء  »النقد  ع��ض 
ع���ن ال���ه����ى وال��ت��ع�����ش��ب والأح���ك���ام 
امل�����ش��ب��ق��ة، ب���ل لب���د اأن ي��ك���ن ه��ن��اك 
جت����رد واإن�������ش���اف وحم����اول����ة ل��ب��ن��اء 
عقلية  اأو  �شرعية  اأ�ش�ل  على  النقد 

كي ين�شبط الأمر لديك«.
 واأردف »كثر من اجلدل يربز 
�شببه  ك��ان  النقد  اأن  ب�شبب  ويظهر 
فلكي  والتع�شب  ال��ه���ى  اأو  اجل��ه��ل 
ي���ك����ن ن���ق���دك م���ق���ب����ل وحم���رتم���ا 
لب���د اأن ي��ك���ن م��ب��ن��ي��ا ع��ل��ى اأ���ش���ل 
اجلهل  ع��ن  بعيدة  �شحيحة  علمية 

واله�ى«. 
م�����ن ن���اح���ي���ت���ه ق�������ال ال���ط���ال���ب 
نقدك  »ع��ن��د  ال�شهري  ال��ع��زي��ز  عبد 
ق��د  اأن������ه������م  ت����ظ����ن  ل�����اآخ�����ري�����ن ل 
ي�شتجيب�ن لنقدك حتى واإن كان يف 

�ش�رة جميلة زاهية.
ففي كثري م��ن احل���الت ميتنع 
التي  املالحظات  قب�ل  عن  الإن�شان 
يظهرها له النا�س ب�شبب ت�ش�ره اأن 
الأمر على خالف ما يعتقده النا�ض 
اأخ���رى، لذلك  م���ربرات  اأن هناك  اأو 
ع��ل��ي��ك ف��ق��ط ت��ق��دمي ال��ن��ق��د ال��ب��ن��اء 

الهادف«.

وذه����������ب ال�����ط�����ال�����ب ع����ب����د اهلل 
ي�شرع  مل  »النقد  اأن  اإل��ى  ال�شمراين 
اإل لكي نتافى اأخطاءنا، فجميل اأن 
نفهم معنى النقد والأجمل اأن يفهم 
اأج��ل  ذل��ك م��ن  اجلميع معناه، وك��ل 
اأن تظهر �ش�رة النقد اجلميل الذي 

يط�ر الإن�شان ول يعقده« .
واأ�����ش����اف »ن���ق���دك ل�����ش��خ�����ض ما 
وذل��ك  مل�شاعدته،  ه��� حم��اول��ة منك 
عندما يفهم معنى النقد، وانتقادك 
ل�����ش��خ�����ض م����ا ه����� حم����اول����ة م��ن��ك 
ل��ل��ت��ع��ق��ي��د واإظ����ه����ار ال���ط���رف الآخ����ر 
ع��ام��ة ه�  ب�����ش���رة  خم��ط��ئ��ا، فالنقد 
حم��اول��ة الك�شف ع��ن الأخ��ط��اء دون 
ذك���ره���ا وال��رتك��ي��ز ع��ل��ي��ه��ا م���ن اأج���ل 

امل�شاعدة«. 
ن��ق��اط  ال��ت��ال��ي��ة  ال�����ش��ط���ر  ويف 
كما  تناولها  ميكن  النقد،  يف  مهمة 

يلي:

البينية
اإن�شان  لأي  اأو  لأخيك،  نقدك  ليكن 
بينك وبينه ول  اأي  بينيا،  اآخر نقدا 
اأمام الآخرين، فحتى ل� كان  تنقده 
نقدك هادفا وهادئا وم��ش�عيا فاإن 
الآخ��ري��ن مم��ن ل  النقد يف ح�ش�ر 
ع��اق��ة ل��ه��م ب��الأم��ر ي��دف��ع ال��ط��رف 
اأو الدفاع  اإلى الت�شبث براأيه،  الآخر 

عن نف�شه ول نق�ل عن خطئه. 
النب�ي  ول���ذا ج���اء يف احل��دي��ث 
ال�شريف: »َمْن وعظ اأخاه �شّراً فقد 
زانه وَمْن وعظه عالنية فقد �شانه«.

اإلنصاف
النقد ه��� ح��ال��ة ت��ق���مي. ح��ال��ة وزن 
كنت  وكلما  امل�شتقيم،  بالق�شطا�ض 
دقيقا يف نقدك، بال ج�ر ول انحياز 
 ، اإف���راط ول جت��اوز  ول تع�شب ول 
كنت اأق���رب اإل���ى ال��ع��دل والإن�����ش��اف، 

وبالتايل اأقرب اإلى التق�ى.

الجمع بين اإليجابي
والسلبي

ي��ع��د ه���ذا الأ���ش��ل���ب م��ن الأ���ش��ال��ي��ب 
امل���ح���ب���ب���ة يف ال����ن����ق����د، ح���ي���ث ت���ب���داأ 
ثم  وت��ث��م��ن��ه  ب��ه  فت�شيد  ب��الإي��ج��اب��ي 

تنتهي اإلى ال�شلبي.

وب����ه����ذه ال���ط���ري���ق���ة ت���ك����ن ق��د 
جعلت من الإيجابيات مدخا �شها 
م�شامع  تفتح  ب��ذل��ك  لأن���ك  للنقد، 
الآخ��ر  لي�شتمع  الأذن��ن  قبل  القلب 

اإلى نقدك اأو ن�شيحتك.
اإّنك تق�ل له » اإنه جيد وطيب 
و�شالح وحمرتم لكن ثمة م�ؤاخذات 
ل���� ان��ت��ب��ه اإل��ي��ه��ا ل��ك��ان اأك����ر ح�شنا 

و�شاحا«.
ف�����اإذا م���ا اح���رتم���ت اإي��ج��اب��ي��ات 
له، ومل  املنق�د وحفظتها  ال�شخ�ض 
ذن��ب  مل��ج��رد  ت�����ش��ادره��ا  اأو  تن�شفها 
�شتفتح  ف��اإّن��ك   ، اإ����ش���اءة  اأو  خ��ط��اأ  اأو 
تق�ل على  م��ا  اإل��ى  ال�شتماع  اأب����اب 
حققت  ت��ك���ن  وب��ذل��ك  م�شراعيها، 
ه���دف���ك م���ن ال���ن���ق���د، وه����� اإي�����ش��ال 
ر���ش��ال��ة ل��ل��م��ن��ق���د ح��ت��ى ي���رع����ي اأو 
اإح�شا�شه  اأن��ك مل جترح  كما  يتعظ، 

ومل تخد�س م�شاعره.

االلتفات إلى اإليجابي
الأ�شخا�س  اأحد  ال�شلبي لدى  يك�ن 
الإي��ج��اب��ي بحيث يغطي  م��ن  اأك���ر 
عليه، ويك�ن الإيجابي نادرا للدرجة 
التي يتعّن عليك اأن تبحث اأو تنقب 
لأن  املحاولة  تعدم  فال  تنقيبا،  عنه 

اأو مربر  راأي  له  املتعّمد، وقد يك�ن 
غري الذي تراه. .

رسالة واضحة:
ل جت���ام���ل ع���ل���ى ح�������ش���اب اخل���ط���اأ، 
بابن  يتكّلم  الذي  فالعتاب اخلج�ل 
ول  دائ��م��ا،  جمديا  لي�ض  الكالم  عم 
الناقدة.  ر�شالتك  اإي�����ش��ال  يف  ينفع 
ف�����اإذا ك��ن��ت ت����رى خ���رق���ا اأو جت����اوزا 
�شريحا فكن �شريحا يف نقده اأي�شا.

تجنب االزدواجية
والن�شاف  ال��ع��دل  مقت�شى  م��ن  اإن 
اأن ل تك�ن ازدواج��ي��ا يف نقدك فاإذا 
و�شكّت  م��ا،  اأم��ر  يف  �شديقا  انتقدت 
عن �شديق اآخر كان ينبغي اأن تنقده 
اأو  ن��اق��د ظ���امل  ف��اأن��ت  ذات����ه،  لل�شيء 
يرى  لأن��ه  للمنق�د  بالن�شبة  منحاز 

اأّنك تكيل مبكيالن.
وق������د ت����ك�����ن الزدواج��������ي��������ة يف 
عمال  اأو  خلقا  اأو  خ�شلة  تنقد  اأّن��ك 
اأن تت�قع  ولديك مثله، وهنا عليك 

اأن يك�ن الرّد من املنق�د قا�شياً.

الدفاتر القديمة
القدمي. ل تذّكر  انقد اجلديد ودع 
ول  ان��ط���ت،  �شفحته  لأّن  باملا�شي 
تنكاأ اجلراح، فقد ت�شّيع الهدف من 
النقد ملا جرى م�ؤخرا، ورمّب��ا تغلق 
م�شامع املنق�د عن نقدك وت�شتثره 

لأنك نب�شت ما كان دفينا.
امل��ا���ش��ي ق��د يخجل  اأخ��ط��اء  اإن 
ورمب��ا جتاوزها  ذك��ره��ا،  املنق�د من 
وع���م���ل ع��ل��ى اإ����ش���اح���ه���ا ف��ت��ذك��ريه 
اجل��دي��دة  ب��الأخ��ط��اء  ربطها  اأو  بها 
ي��ج��ع��ل��ك يف ن����ظ����ره اإن�������ش���ان���ا غ��ر 

مت�شامح.

التدرج في النقد
ما تكفيه الكلمة ل تعمقه بالتاأنيب، 
اإي�شاله بعبارة ل تطّ�له  وما ميكن 
ب��ال��ن��ق��د ال���ع���ري�������ض، ف��الأ���ش��خ��ا���ض 
تنقده على  يختلف�ن، فرّب �شخ�ض 
اآخ��ر  ورّب  ي��ج��ادل��ك،  ويبقى  خطئه 
اللحظة  منذ  البي�شاء  الراية  يرفع 
الأولى ويقر معرتفا مبا ارتكب من 

خطاأ، ورّب ثالث بن بن. 

امل��ن��ق���د  ن��ظ��ر  ذل���ك مم��ا يجعلك يف 
كرمي الطبع.

الدفاع عن نفسه
�ش�رة  �شخ�ض  ع��ن  ك��ّ�ن��ت  ل���  حتى 
عليه.  ب��احل��ك��م  تتعجل  ف��ا  �شلبية 
ف��ر���ش��ة  اأع���ط���ه  اأول.  اإل���ي���ه  ا���ش��ت��م��ع 
وليدافع  نف�شه  يف  ما  ليق�ل  كافية 
ع���ن م���ق��ف��ه. ق���ل ل����ه: ل��ق��د بلغني 
عنك هذا، واأت��رك له فر�شة الدفاع 

وتقدمي الإفادة.

محاسبة على الظواهر
ن��ق��دك وت��رت��ب  اأن مت�����ش��ي يف  ق��ب��ل 
ع��ل��ي��ه الأث�����ر، اح����رتم ن����اي���ا امل��ن��ق���د 
وحا�شبه على الظاهر »فلعّل له عذراً 

واأنت تل�م«.
وه����ذا ه���� ال����ذي ي��دع��� امل��رّب��ي 
اأخانا على  اأن نحمل  اإلى  ال�شامي 
اأكرث من حممل، اأي اأن نحمل عمله 
اأو ق�له على حممل ح�شن الظن ل 

اإ�شاءة الظّن .
فقد يك�ن م�شطرا ولل�شرورة 
نا�شيا  �شاهيا  ي��ك���ن  وق��د  اأح��ك��ام��ه��ا، 
غ���ر ق��ا���ش��د ول م��ت��ع��م��د، وال��ق��ل��م 
اأو اجلاهل غري  النا�شي  مرف�ع عن 

انقده لشخصه 
اإخ�انك  اأو  اأ�شدقائك  بع�ض  يخرج 
النقد،  واللباقة يف  الأدب  عن حدود 
واإمّن��ا  �شخ�شيا،  بنقدك  يكتفي  فال 
ي���ت���ع���دى اإل�������ى وال�����دي�����ك واإخ�����ت����ك 
يعقد  مم��ا  ن��ق��ده  ب�شهام  فر�شقهم 

امل�قف ويح�ل النقد اإلى مهاترة.
واإذا  معه،  تن�شاق  اأن  ي�شح  فال 
اأن  اأردت  اأي  ن��ق��د،  وبينه  بينك  ك��ان 
لأنه  ل�شخ�شه  فانقده  اأي�شا  تنقده 

ه� م��شع النقد.

اقتراح الحلول
ق���دم ن��ق��دك يف ت��ب��ي��ان الإي��ج��اب��ي��ات 
وال�����ش��ل��ب��ي��ات، ورك�����ز ع��ل��ى اجل���دي���د، 
وعلى نقطة حمددة بذاتها، ويف كل 
تقدم  اأن  باإمكانك  ك��ان  اإن  الأح����ال 
اأو ع��الج��ا ف��ب��ادر،  اأو م��ق��رتح��ا  ح��ال 
و���ش��ي��ك���ن ن��ق��دك م��ق��رون��ا مب��ا يعن 

املنق�د على التخل�ض من �شلبياته.

راع الموقع والمكانة
ع��ل��ي��ه و�شلم  ���ش��ل��ى اهلل  ال��ن��ب��ي  ك���ان 
ي��ق���ل »اأُم���رن���ا م��ع��ا���ش��ر الأن��ب��ي��اء اأن 
عق�لهم«  ق��در  على  النا�ض  نخاطب 
م��ظ��اه��ر احلكمة  م��ن  وذل���ك مظهر 
التي تق�ل »لكّل مقام مقال«، الأمر 
ت���راع���ي م��ق��ام  اأن  ي�����ش��ت��دع��ي  ال�����ذي 

ال�شخ�ض املنق�د. 

ال تكن لقاطا للعثرات 
مب��ع��ن��ى ال��ت��ق��اط ال��ع��ي���ب وت�����ش��ق��ط 
ال��زلت، وحفظها يف  العرثات وتتبع 
كبرية،  ول  �شغرية  ي��غ��ادر  ل  �شجل 
لالإيقاع  ي���م،  ذات  ا�شتغاللها،  بغية 
اإليه،  نقدنا  ن�جه  ال��ذي  بال�شخ�ض 

وهذا خلق غري اإ�شامي. 

 النقد هدية
اإخ�������اين من  »اأح������ب  الأث������ر  ورد يف 
اع��ت��رب  ف��ل��ق��د  اإيل ع���ي����ب���ي«  اأه������دى 
الإ�شالم النقد وامل�ؤاخذة على اخلطاأ 
مهديها  على  ترحم  لذلك  )ه��دي��ة( 
عي�بي«  اإيّل  اأه���دى  َم���ْن  اهلل  »رح���م 
والن�شيحة  ال��ن��ق��د  ي��ك���ن  اأن  لأج���ل 
بل  ب��ه،  ومرحبا  مقب�ل  والت�شديد 

يقابل بال�شكر والبت�شامة.

طالب: النقد ذكر للسلبيات 
واإليجابيات.. بوجه منضبط
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اأو���ش��ح ن��ائ��ب رئ��ي�����ض م��رك��ز ال��ق��ي��ادة 
الدكت�ر  ال�شحة،  ب����زارة  والتحكم 
»ك�رونا«  فريو�س  اأن  �شندي،  اأني�س 
البقاء  ي���ج��ب  »م���ا  ن�����ش��ط��ا؛  زال  م��ا 
اأن����ه ب��شع  ت���اأه���ب«، واأك�����د  يف ح��ال��ة 
العاملن يف القطاع الطبي احلد من 
ال��ع��دوى م��ن خ��الل م�ا�شلة  خطر 
اأخ������ذ ك����ل الح���ت���ي���اط���ات ال���ازم���ة 
لفتا  ومر�شاهم،  اأنف�شهم  حلماية 
ال���ق���ي���ادة وال��ت��ح��ك��م  اأن م���رك���ز  اإل�����ى 
امل�شرتك مع منظمة  العمل  ي�ا�شل 
الأمريكي  وامل��رك��ز  العاملية  ال�شحة 
الأم���را����س ومكافحة  م��ن  ل��ل���ق��اي��ة 
يف  ال��ت��ح��ق��ي��ق  يف    CDC ال����ع����دوى 
الطائف  الأ�شلية مبنطقة  احل��الت 

التي انتقلت منها العدوى.
ن�شرت  ال�شحة  وزارة  وك��ان��ت 
ب����ي����ان����ا ت��������ش���ي���ح���ي���ا ح��������ل ح�����الت 
ال�����ري�����ا������ض،  �شمن   يف  »ك��������رون�������ا« 
اه���ت���م���ام���ه���ا وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا ال��دق��ي��ق��ة 
ال�شرق  مبتالزمة  ال��ع��دوى  حل��الت 
الأو�شط التنف�شية »فريو�س ك�رونا« 
ال���ن���ا����ش���ئ���ة ع����ن احل��������الت ال����ت����ي مت 
ر�شدها م�ؤخًرا يف منطقة الطائف، 
مب��ا يف ذل���ك خم�ض ح���الت م���ؤك��دة 
يف ال��ري��ا���ض ن�����ش��اأت ن��ت��ي��ج��ة ع���دوى 
من  اإليها  قدم  مري�س  من  مبا�شرة 

الطائف ال�شهر املا�شي.

مرضى الغسيل الكلوي
اأكد وكيل وزارة ال�شحة  من جانبه، 
املن�شق  ال���ق��ائ��ي��ة،  لل�شحة  امل�شاعد 
مع منظمة ال�شحة العاملية الدكت�ر 
عبداهلل ع�شريي اأن مر�شى الغ�شيل 
جهاز  يف  �شعف  من  يعان�ن  الكل�ي 
امل���ن���اع���ة، مم���ا ي��ج��ع��ل��ه��م م��ع��ر���ش��ني 
خل��ط��ر ان��ت��ق��ال ال���ع���دوي ب��ف��رو���ض 
املر�شى  م��ن  اأك���رب  بن�شبة  »ك���رون��ا« 
ع��ل��ي��ه��م  ت���ظ���ه���ر  ول  ال������ع������ادي������ني، 
الأع���را����س امل��ع��ت��ادة ل��ل��م��ر���س، »مم��ا 
ي���ج��ب ع��ل��ى امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات م��راق��ب��ة 

ه�ؤلء املر�شى من كثب، والقيام بعزلهم ف�ر ظه�ر اأي اأعرا�ض عليهم«.

تطبيق اإلجراءات الوقائية
واملركز  العاملية  ال�شحة  منظمة  م��ع  ب��ال���ش��رتاك  اململكة،  يف  ال�شحة  وزارة  طبقت 
الإج���راءات  من  ع��ددا   ،CDC العدوى  ومكافحة  الأم��را���س  من  لل�قاية  الأمريكي 
ال�قائية حلماية املر�شى والعاملن يف القطاع الطبي من الإ�شابة بعدوى متالزمة 
اختبارات  الإج����راءات:  تلك  وت�شمل  »ك���رون��ا«،  فرو�ض  التنف�شية  الأو���ش��ط  ال�شرق 
واإخ�شاعهم  الطبي،  القطاع  يف  للعاملن  جت��رى  ال��ت��ي  ال���اق��ي��ة  الأق��ن��ع��ة  م��الءم��ة 
احل��الت  عن  للك�شف  اتباعها  ال���اج��ب  الإج����راءات  على  م�شتمرة  تدريبية  ل���دورات 
اأن  كما  ف���ري،  ب�شكل  معها  التعامل  وكيفية  ك���رون��ا،  بفرو�ض  اإ�شابتها  يف  امل�شتبه 

مر�شى متالزمة ال�شرق الأو�شط التنف�شية »فرو�ض ك�رونا« يتم نقلهم كلما اأمكن 
ذلك اإلى املراكز املخ�ش�شة لعالجهم.

تطوير قوانين جديدة
اأك��ر م��ن ٣٠ م�شروعا بحثيا،  اإج���راء  ق���ان��ني ج��دي��دة، ويتم حاليا  ال�����زارة  ط���رت 
بالتعاون مع اجلهات العلمية املحلية والدولية، من بينها درا�شة التحكم يف احلالت 
احلرجة امل�شممة للك�شف عن الأ�شباب امل�ؤدية اإلى الإ�شابة بعدوى متالزمة ال�شرق 
الإ�شابة  ح��الت  ع��دد  اأن  يذكر  ال�شع�دية.  ك���رون��ا« يف  »فرو�ض  التنف�شية  الأو���ش��ط 
مبتالزمة ال�شرق الأو�شط التنف�شية »فرو�ض ك�رونا« بلغ على اأقل تقدير ٧96 حالة 

م�ؤكدة يف اململكة منذ ظه�ره يف ي�ني� ٢٠١٢.

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.

فيروس »كورونا« ما زال نشطا 
عسيري: على المستشفيات مراقبة

مرضى الغسيل الكلوي

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

استشارة وقائية استشارة أسرية

ست خطوات لتحسين
التواصل العائلي

اإن العالقات العائلية عبارة عن نظام متكامل يتك�ن من اأفراد العائلة، فاإذا 
قل اأو انعدم الت�ا�شل بينهم فاإن خلا كبريا يحدث لهذا النظام وي�شعفه 
يك�ن  التي  النف�شية  وال�شطرابات  امل�شكات  من  لكثري  عر�شة  ويجعله 
بالتاأثر على نف�شيتهم م�شتقبال  الأول الأطفال، وذلك  املقام  �شحيتها يف 
وطريقه تعاملهم مع الآخرين، وعر�شت وزارة ال�شحة �شت خط�ات ت�شاعد 
الأم على حت�شن عائلتها من هذه امل�شكالت وجعلهم ي�شعرون بالراحة عند 
لالأ�شدقاء،  اللج�ء  من  واحل��د  الأ���ش��رة  اأح�شان  داخ��ل  م�شكالتهم  تقا�شم 

وهذه اخلط�ات كالتايل:

إيجاد فرص للحوار
ا�شتغالل وقت وج�د اأطفالك فرتة امل�شاء مل�شاهدة التلفاز اأو اأداء اأي ن�شاط 
الي�م  اأف�شل الأح��داث التي مرت عليهم خالل  اآخ��ر، والبدء ب�ش�ؤالهم عن 
وما النطباع الذي تركته لديهم وكذلك ما اأ�ش�ء امل�اقف التي واجهتهم؟ 
للح�ار  كبرة  م�شاحة  احل���ار مينحهم   لأن هذا  التعامل معها؟،  وكيفية 

واحلديث عن م�شاعرهم ب�شفافية اأكر.

الحفاظ على الوجبات العائلية
اإن التفاف اأفراد العائلة ح�ل مائدة الطعام ملرات عدة يف الي�م اأو على الأقل 
ملرة واحدة يجعل العالقات العائلية اأق�ى، وهذا النظام يعلم اأفراد العائلة 
اأهمية احلفاظ على امل�اعيد والتقييد بها، وكذلك ينمي لديهم الإح�شا�ض 

بالدفء العائلي.

الرحالت الترفيهية
تخ�ش�ض العائلة ي�ما يف الأ�شب�ع اأو يف ال�شهر للرحالت والتنزه اجلماعي 
اأو  العلمية  املراكز  اأو  املتاحف  اأو  الطبيعية  الأماكن  اأم  للحدائق  كان  �ش�اء 

املعار�ض اأو تناول وجبة يف اأحد املطاعم املف�شله للعائلة.

قاعدة 20/80
اأي ال�شتماع  للطرف  الأم  م�شتمعة جيدة،  اأن تك�ن  القاعدة معناها  هذه 
اأن تتكلم م��رة واح���دة، وه��ي مفيدة خا�شة مع  اأرب���ع  م��رات مقابل  الآخ���ر 
الت�بيخ  عن  اأع�شابها  بالبتعاد  �شبط  ت�شتطيع  بحيث  ال�شلبية  الأخ��ب��ار 
بالكالم اجلارح اأو ال�شراخ اأو الع�شبية والتفكر بطريقة �شليمة قبل اتخاذ 

اأي ردة فعل.

استخدام التكنولوجيا
اأ�شبح الكمبي�تر والنرتنت اأحد اأهم اأ�شا�شيات ثقافة املجتمع الي�م، لذلك 
لبد اأن حتاول الأم ال�شتفادة منه يف تط�ير وت�طيد الت�ا�شل العائلي مثل 
اأو  اأو خرباً  الأف��راد مادة مفيدة  بالعائلة ير�شل له كل  اإمييل خا�ض  اإن�شاء 
اأو ن�شرة  الر�شائل على �شكل جملة  جتربة �شخ�شية مفيدة ثم جتمع هذه 
اأ�شب�عية اأو �شهرية بحيث ت�زع لأفراد العائلة اأو تعلق على الل�حة املنزلية.

المحافظة على الشعائر الدينية والتقاليد
مثل �شهر رم�شان اأو الأعياد اأو الزيارات الدورية لاأقارب والت�ا�شل معهم، 
املنا�شبات  هذه  اح��رتام  الأبناء  يف  ويربي  العائلي  التالحم  من  يزيد  فهذا 

وي�جد ج�ش�را من الت�ا�شل العائلي املثايل.

إستشارات
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حقق منتخب اجلامعة للفرو�شية املركز 
دوري  يف  الربونزية  وامليداليات  الثالث 
ال�شع�دية  للجامعات  الريا�شي  الحت��اد 
ع��ل��ى م��ي��دان ال��ف��رو���ش��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة امللك 

عبدالعزيز بجدة.
م��ث��ل امل��ن��ت��خ��ب، ال���ف���ر����ش���ان: اأن�����س 
ال���ن���ع���م���ي، ع����ب����داهلل امل���ب���ط���ي، م��ن�����ش���ر 
ال���ع���م���ري، جن��ي��ب ال��ق��ح��ط��اين واأح���م���د 
ع�����ش��ري، وي���ق����ده ف��ن��ي��ا  امل�����درب م��اج��د 

عظيمان.

مدرب منتخب القدم بالجامعة ياسر الكربي:
اإلعداد الحلقة األضعف في مشوارنا

الكربي  يا�شر  ال�طني  امل��درب  اأب��دى 
ت��دري��ب  ع��ل��ى  اأ���ش��رف  اأن  �شبق  ال���ذي 
اأن����دي����ة ���ش��م��ك و�����ش����رورة يف ف���رتات 
���ش��اب��ق��ة، ر����ش���اه ال���ت���ام ع���ن م�����ش��ت���ى  
ال��ق��دم من  ل��ك��رة  اجل��ام��ع��ة  منتخب 
ج��م��ي��ع ال���ن����اح���ي ����ش����اء ال��ف��ن��ي��ة اأم 
ال���ت���ي حققها   وال��ن��ت��ائ��ج  ال��ب�����ش��ري��ة، 
بط�لت  يف  احلالية  م�شاركته  خالل 
لكنه عاب على  ال�شع�دية،  اجلامعات 
فرتة الإعداد التي �شبقت امل�شاركة يف 
البط�لة، كما تطرق لعدد من الأم�ر 

املهمة خالل احل�ار التايل:

كيف وجدت املنتخب؟
واملنتخب  ج��دا،  جيدة  كانت  البداية 
ي�������ش���م ع�������ددا م�����ن جن�������م الأن�����دي�����ة 
التجهيزات  اإل��ى  بالإ�شافة  الأخ���رى، 
اإليه ه�  املميزة، وما نحتاج  الإداري��ة 
ال��ت���ف��ي��ق م��ن اهلل، ب��ع��ده ���ش��ن��ك���ن يف 

اأف�شل حالتنا.

كيف كانت فرتة الإعداد
التي �صبقت امل�صاركة

يف البطولة؟
فرتة الإعداد هي احللقة الأ�شعف يف 
قبل  بداأنا  حيث  الآن،  حتى  م�ش�ارنا 
انطالق بط�لة اجلامعات  باأ�شب�عن 
فقط، وه��ذا يف عرف كرة القدم يعد 
ن�شتطيع من  ل  ج��دا،  ف��رتة ق�شرية 

ال��ع��م��ل ع��ل��ى ���ش��ن��ع ت�ليفة  خ��ال��ه��ا 
ق�������ادرة ع���ل���ى خ��������س غ���م���ار ب��ط���ل��ة 
ي�����ش��ارك ف��ي��ه��ا ع����دد م���ن اجل��ام��ع��ات 

ال�شع�دية.

هل هذا يعد عيبا اإداريا؟
الإداري  فال�شق  مت��ام��ا،  العك�س  على 
يف امل��ن��ت��خ��ب ب��ق��ي��ادة ال��زم��ي��ل��ن علي 
ال���ه��اب��ي، وع��ب��داهلل ال��ع��ل��ي��اين يق�م 
بجه�د جبارة اأ�شهمت يف حتقيق نتائج 
اإيجابية، ولكن هناك اأم���ر اأخ��رى ل 
اأعرفها اأدت اإلى ق�شر فرتة الإعداد، 
ول��ك��ن احل��م��د اهلل مل ي��ك��ن ت��اأث��ريه��ا 
ك����ب����ريا، ح���ي���ث ت���دارك���ن���اه���ا ���ش��ري��ع��ا، 
�شهر  نح�  اأمامنا  اأن  اإل��ى  بالإ�شافة 
خل��س املباراة الرابعة التي �شن�شعى 
التع�ي�ض  ال��ف��رتة  ه���ذه  خ���الل  م��ن 
بفرتة اإعداد �شرنكز من خالها على 

اجلانب اللياقي لاعبني .

كم مباراة خا�صها املنتخب
حتى الآن؟

خ�شنا حتى الآن ثاث مباريات، اأمام 
وك�شبناها  جن����ران  ج��ام��ع��ة  منتخب 
واج��ه��ن��ا  ال��ث��ان��ي��ة  امل����ب����اراة  ويف   ،٢/٤
منتخب جامعة املعرفة من الريا�س 
امل���ب���اراة  ويف   ،١/٢ ال���ف����ز  وح��ق��ق��ن��ا 
الباحة  تغلبنا على منتخب  الأخ��رية 
اأمام منتخب  لنا  ٢/٣، وبقيت مباراة 

مدينة  يف  امل��ق��ام��ة  احل��ال��ي��ة  اخلليج  ك��اأ���ض  بط�لة  تنظيم  على  القائم�ن  ��دم  ���شُ
منتخبنا  مباريات  يف  وخا�شة  اجلماهري،  للح�ش�ر  العام  بال�شعف  الريا�ض 

ال�شع�دي، مع العلم اأن جمه�رنا كان م�شرب املثل يف احل�ش�ر وامل�ؤازرة.
 البع�ض ذهب اإلى اأن الغياب يع�د للت�شبع الكروي لدى امل�شجع ال�شع�دي، 
من  بها  معرتف  غري  اإقليمية  وباأنها  الفني،  البط�لة  ب�شعف  تعلل�ا  واآخ���رون 
قبل الحتاد الدويل، بينما عزا طرف ثالث ذلك العزوف اإلى امل�شت�ى املتذبذب 
لاأخ�شر، مع اإ�شرار املدرب الأ�شباين ل�بيز كارو على ت�شكيلة، لي�شت هي الأمثل.

يف  يتمثل  واح��د  ل�شبب  يع�د  ال��ع��زوف اجلماهري  اأن  نظري  وم��ن وجهة 
ميثل  اأ�شبح  ال��ذي  ال�شع�دي،  الريا�شي  الإع���الم  به  يق�م  ال��ذي  ال�شلبي  ال��دور 

الأندية فقط، بعيدا عن دوره يف دعم ريا�شتنا ال�طنية.
هذا »الإعالم املتع�شب« �شرب بالقيم الإعالمية النزيهة عر�ض احلائط، 
وبات يبث لنا ولأجيالنا �شم�ما عن اأب�شع اأن�اع التع�شب املقيت، وكر�ض يف نف��ض 

اأبنائنا حب النادي وال�لء له اأكرث من منتخب ال�طن.
التهام  اأ�شابع  ي�جه  اأ�شبح  ل��اإع��ام  ينتم�ن  ممن  بع�شا  ف��اإن  ولاأ�شف 
اأو ج�هرية  الكيل مبكيالني، لي�س لأ�شباب وا�شحة  للمدرب وللمنتخب، ويكيل 

اأو هادفة بل لأ�شباب ل ترتقي للنقد الهادف الذي يخدم م�شاحلنا الريا�شة.
كما اأن املتتبع لالأ�شباب احلقيقية التي جعلت ذلك ال�شحفي اأو غره من 
»الدخالء« ي�جه نقده، يجد اأن الأ�شباب واهية ل متت لل�طنية احلقيقية ب�شلة، 
واآخر  املنتخب،  املف�شل ل�شف�ف  ناديه  امل��درب مل ي�شم لعب  فذلك ينتقد لأن 
لعدم اإ�شراك جنم ناديه اأ�شا�شيا، وهذا كله من النقد ال�شلبي الذي اأ�شر بريا�شتنا 

اأ�شد ال�شرر.
كتاب  بع�ض  قبل  م��ن  اأب��ن��ائ��ن��ا،  نف��ض  يف  زرع  ال���ذي  املقيت  التع�شب  ه��ذا 
امل�شجع  ه���روب  وراء  الأول  ال�شبب  ك��ان  الريا�شية،  ال��ربام��ج  وبع�ض  ال�شحف 
ت�حيد  ب�شرورة  للت�عية  وا�شح  غياب  ظل  يف  الأن��دي��ة،  اأح�شان  اإل��ى  الريا�شي 

ال�شف واللتفاف ح�ل منتخباتنا ال�طنية.
اأن  على اجلميع اأن يع�ا اأن منتخبنا خط اأحمر، وعلى اجلميع اأن يعرف�ا 
النظر مل�شاحلنا  دون  به  القيام  ملنتخبنا )�شرف( وواجب وطني علينا  ت�شجيعنا 

ال�شخ�شية اأو انتماءاتنا التي ل تقدم ول ت�ؤخر.

ومضة..
حتية اإجالل وتقدير للجالية اليمينة يف ال�شع�دية ب�شكل عام، وبخا�شة امل�شجع 
للم�شجع  م�شرفا  من�ذجا  وك��ان  الإن��ت��م��اء،  يف  مهما  در�شا  اأعطانا  ال��ذي  اليمني 

املثايل يف خليجي ٢٢.

بوضوح

سلطان عوض
sulltan_kku@hotmail.com

إعالمنا وعزوف الجماهير

م�����ش��ل��ي  امل���ن���ت���خ���ب  اإداري  واأ������ش�����اد 
القحطاين بالنتائج التي حققها الفريق 
الفرو�شية  مناف�شات  يف  م�شاركته  خالل 
�شمن دوري الحتاد الريا�شي للجامعات 
نحقق  لأن  نطمح  كنا  وق��ال«  ال�شع�دية، 
نتائج اأف�شل ولكن �ش�ء احلظ، و�شق�ط 
اأح������د امل��ت�����ش��اب��ق��ن اأث������ر ع���ل���ى ال��ن��ت��ي��ج��ة 
�شاء  اإن  العزم  عاقدون  ولكننا  النهائية، 
اهلل على م�شاعفة اجلهد خالل الفرتة 

املقبلة وحتقيق نتائج اأف�شل«.

منتخب الفروسية يحقق
برونزية دوري الجامعات

احلدود ال�شمالية يف ال� ٢١ من �شفر 
باإذن اهلل .

ما تقييمك مل�صتوى املنتخب
بعد هذه املباريات الثالثة؟ 

حتى  قدمناه  م��ا  على  را���ش���ن  نحن 
ثابتة،  بخطى  ي�شري  واملنتخب  الآن، 
بف�شل من اهلل ثم بدعم عميد �ش�ؤون 
هبا�ض  اآل  م��ري��ع  ال��دك��ت���ر  ال��ط��الب 
ال����ذي ق���دم ل��ن��ا ك��ل ال��دع��م لتحقيق 
ن��ت��ائ��ج اإي��ج��اب��ي��ة ب��الإ���ش��اف��ة اإل����ى اأن 
امل��ن��ت��خ��ب ي�����ش��م لع���ب���ني مم��ي��زي��ن، 
ع��ام،  ب�شكل  الأداء  على  انعك�س  مم��ا 
الأم�����ر ح�شب ما  ���ش��ارت  اإذا  واأت���ق��ع 
بعيدا يف  اأن نذهب  له  التخطيط  مت 
و�شيك�ن هناك  اهلل،  �شاء  اإن  املناف�شة 
الأن��ظ��ار ويحقق  ق���ي يلفت  منتخب 

اأمنيات وطم�ح اجلميع.

ما اأبرز الأ�صماء
التي ي�صمها املنتخب؟

ي�������ش���م امل���ن���ت���خ���ب ع�������ددا ك����ب����ريا م��ن 
مقدمتهم  يف  ي��اأت��ي  املميزة  الأ���ش��م��اء 
راأ�س  ال�شهراين  عبدالرحمن  في�شل 
حربة من نادي �شمك، بالإ�شافة اإلى 
اأي�شا  م��رم��ى  ح��ار���س  البكر  ع��ب��داهلل 
)و�شط  ال��غ��ام��دي  وعلي  �شمك،  م��ن 
اأمين( من نادي �شمك، وعبدالعزيز 
نادي  من  ال�شهري  واأ�شامة  العمري، 

ال�شروات.
ت��خ��ل��� من  ال��ق��ائ��م��ة ل  اأن  ك��م��ا 
جن�������م داخ��������ل اجل����ام����ع����ة، ك���اأح���م���د 
وع��ب��داهلل  املنتخب،  ه���داف  احل��ارث��ي 
���ش��راح��ي��ل��ي، وفي�شل  ب��ح��ري، وخ��ل��ي��ل 

ال�شهراين .

ماذا ينق�ص املنتخب
حتى يكون يف اأف�صل حالته 

خالل الفرتة املقبلة؟
اأعتقد اأننا بحاجة ما�شة لإعداد بدين 
خالل فرتة الت�قف احلالية والعمل 
لاعبني،  البدنية  اللياقة  رف��ع  على 
حيث نالحظ اأن هناك نق�شا يف هذا 

اجلانب لدى بع�س الاعبني.
عملية  ونكثف  �شنعزز  اأن��ن��ا  كما 
تثقيف ال��الع��ب ب��ع��دد م��ن اجل���ان��ب 
ال��ف��ن��ي��ة ب��الإ���ش��اف��ة اإل����ى ال��ع��م��ل على 
بها يف عدد  �شنق�م  اختيارات جديدة 
حتتاج  اأنها  نعتقد  التي  اخلانات  من 

لذلك.

اأخريا، ماذا تود اأن تقول؟
اأ�شكر معايل مدير اجلامعة الدكت�ر 
ع��ب��دال��رح��م��ن ب��ن ح��م��د ال����داود على 
كافة  اإلى  بالإ�شافة  املت�ا�شل،  دعمه 
وال�شالة  الطالب  �ش�ؤون  الزمالء يف 
الريا�شية الذين دعم�نا واأ�شهم�ا يف 

حتقيق النتائج الإيجابية.

رياضة
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The Social and Security Dimension
of the Rumor: An Islamic Perspective

أ. عثمان محمد عثمان
الجامعة اإلسالمية، دولة ماليزيا

تنمية التفكير العلمي لدى الفرد في ضوء
الهدي القرآني وأثرها في مواجهة اإلشاعة

د. مختار محمود أحمد عطا الله
جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية

عقوبة مروجي اإلشاعات في الفقه اإلسالمي
د. منيرة سعيد عبد الله أبو حمامة

جامعة الملك خالد، المملكة العربية السعودية

كيفية التعامل مع اإلشاعة
أثناء األزمات والكوارث من منظور إسالمي

د. عمر عبد الرحيم أحمد ربابعة
جامعة البلقاء، المملكة األردنية الهاشمية

الجلسة األولى: التأصيل الشرعي
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اسم القاعة: كريستال
الوقت: 9.00 - 10.30 صباحا

رئيس الجلسة: د. عبد الله بن ناصر الحمود
أستاذ اإلعالم بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

مقرر الجلسة: د. عمر إبراهيم بوسعدة

اإلشاعة: نشاط اتصالي مبني للمجهول
د. سامية بوبكر غزواني

جامعة الملك فيصل
المملكة العربية السعودية

اإلشاعة بين الغموض المعرفي والوظيفة اإلعالمية
د. بنعيسى عسلون

المعهد العالي لإلعالم واالتصال
المملكة المغربية

اإلشاعة.. مفهومها، أهدافها، أنواعها، مصادرها
أ. عبد العزيز بن سعيد بن عبد الله الخياط
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم و التقنية

المملكة العربية السعودية

تأثير اإلشاعة على تحول المجتمعات
أ. راشد سعيد ضيف الله األحمري

هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
المملكة العربية السعودية

الثالثاء 3 صفر 1436

الجلسة الثالثة: مفاهيم وتعريفات

اليوم األول

اسم القاعة: عسير
الوقت: 1.00 - 3.00 ظهرا

رئيس الجلسة: د. نايف بن ثنيان آل سعود
رئيس قسم اإلعالم بجامعة الملك سعود

مقرر الجلسة: أ. ساعد ساعد

التسويق باعتماد اإلشاعة أو »التسويق الفيروسي«..
نشاط اتصالي وإعالني متجدد

أ. لطفي محمد الزيادي
جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية

تأثير الفراغ االتصالي على نمو الشائعة
في شبكات التواصل االجتماعي..

دراسة تحليلية للعالقة بين األخبار
ومستوى انتشار الشائعات

أ. تهاني بنت عبد الرزاق الباحسين
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

المملكة العربية السعودية

دور القائم باالتصال في مواجهة اإلشاعة..
نماذج تطبيقية من التاريخ اإلسالمي

د. أديب أحمد الشاطري
جامعة عدن، جمهورية اليمن

إستراتيجية مقترحة لتفعيل الشراكة المجتمعية
في مواجهة اإلشاعات عبر اإلعالم الجديد

أ. سلمى بنت شباب المطيري
جامعة الملك سعود، كلية اآلداب، قسم االعالم

الرياض، المملكة العربية السعودية

الثالثاء 3 صفر 1436

الجلسة الثانية: اإلشاعة واالتصال

اليوم األول

اسم القاعة: كريستال
الوقت: 1.00 – 3.00 ظهرا

رئيس الجلسة: د. أنمار حامد مطاوع
أستاذ اإلعالم، جامعة الملك عبد العزيز

مقرر الجلسة: د. السيد عزت

جلسة يشارك فيها ممثلون عن عدد من األجهزة الحكومية
والشركات والمؤسسات الوطنية ضمن المحاور اآلتية:

• دور جهاز العالقات العامة في مواجهة اإلشاعة.
• نماذج ودراسات حالة من تجارب عملية.

• الوسائل اإلعالمية واالتصالية األكثر استخداما
   في نشر وترويج اإلشاعات.

• سبل مواجهة اإلشاعات.

المشاركون:

•  د. فايز الشهري
مجلس الشورى

•  د. خالد مرغالني
وزارة الصحة

•  أ. سعد المطرفي
قناة العربية

•  اللواء الركن صالح العمري
وزارة الدفاع

•  د. عبدالعزيز الجار الله
وزارة التعليم العالي

الجلسة الرابعة: دور المؤسسات 
السعودية في مواجهة اإلشاعات

اسم القاعة: عسير
الوقت: 8.00 - 10.30 مساءا

رئيس الجلسة: أ. خالد بن حمد المالك
                            رئيس تحرير صحيفة الجزيرة
مقرر الجلسة: أ. د. علي بن شويل القرني

الثالثاء 3 صفر 1436 اليوم األول

األربعاء 4 صفر 1436 اليوم الثاني

اإلشاعة في ظل تطور وسائط اإلعالم
د. العربي بوعمامة

جامعة عبد الحميد بن باديس، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الشائعات في فضاء اإلنترنت بالمملكة العربية السعودية..
أنظمة المكافحة في التشريعات اإلعالمية وقوانين

جرائم المعلوماتية.. دراسة مقارنة على عينة
من القوانين الجزائية في الدول العربية

د. خالد بن فيصل عبد المحسن الفرم
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، المملكة العربية السعودية

انعكاس��ات الممارسة اإلعالمية السالبة على تكوين الشائعة.. 
دراسة على القائم باالتصال في مجال الصحافة

د. هشام محمد عباس زكريا
جامعة وادي النيل، جمهورية السودان

دور صحافة المواطن في نشر الشائعات السياسية
في المجتمع العربي
أ. د. حسني محمد نمر 

جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان
د. سناء جالل عبد الرحمن

أستاذ الصحافة المشارك، جامعة القاهرة، جمهورية مصر العربية

تعامل الصحف اإللكترونية السعودية مع اإلشاعة
دراسة استطالعية على رؤساء تحرير »المناطق.. الوئام.. عاجل«

أ. يحيى عبد الله القبعة الزهراني
جامعة الملك خالد، المملكة العربية السعودية

الجلسة الخامسة: اإلشاعة واإلنترنت

اسم القاعة: كريستال
الوقت: 9.00 - 10.30 صباحا

رئيس الجلسة: د. علي دبكل العنزي
أستاذ اإلعالم، جامعة الملك سعود

مقرر الجلسة: أ. يحيى القبعة

•  أ. عبدالرحمن السلطان
الهيئة العامة للغذاء والدواء

•  أ. وليد الفراج
MBC Action قناة

•  أ. حمدان الشيباني
هيئة السوق المالية

•  أ. رحاب أبو زيد
شركة أرامكو

•  أ. حمد الفحيلة و أ. أحمد فرحان
وزراة التربية والتعليم

استراتيجية رد المؤسسات على اإلشاعات
في وس��ائل التواصل االجتماعي.. دراسة تحليل مضمون

د. حمزة بن أحمد بيت المال
جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية

اإلشاعة بصفتها ظاهرة مؤثرة في المجتمع..
تجارب عالمية.. دراسة حالة

د. المصطفى إيدوز، جامعة »مونديابوليس«، النواصة، المملكة المغربية

دور التفكير النقدي في عقلنة التعامل
مع اإلشاعات على الشبكات االجتماعية

د. الصادق رابح، الكلية اإلماراتية الكندية، دولة اإلمارات العربية المتحدة

وسائل التواصل االجتماعي..
مخاطر انتشار الشائعات وسبل المواجهة

د. حمدي بشير محمد علي، وزارة التجارة، جمهورية مصر العربية

دور الناقد اإلعالمي في مواجهة اإلشاعة عبر وسائل اإلعالم..
دراسة تحليلية على عينة من النقاد اإلعالميين في الرياض

أ. معاذ بن عبد الله بن عبد الرحمان الشيخ
وزارة التربية و التعليم، المملكة العربية السعودية

الجلسة السادسة: مواجهة اإلشاعة

اسم القاعة: عسير
الوقت: 9.00 - 10.30 صباحا

رئيس الجلسة: أ. د. عبد الرحمن بن حمود العناد
أستاذ اإلعالم، عضو مجلس الشورى سابقا

مقرر الجلسة: أ. إيناس آل كدم

األربعاء 4 صفر 1436 اليوم الثاني



برنامج جلسات المؤتمر الدولي لإلعالم واإلشاعة
األربعاء 4 صفر 1436 اليوم الثاني

تحديات اإلشاعة خالل األزمات الصحية العالمية في الوطن العربي 
د. عبد اللطيف بن صفية

المعهد العالي لإلعالم، المملكة المغربية
د. عبد الله ناصر الحمود

السعودية العربية  المملكة  اإلسالمية،  سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة 
د. عالء عبد المجيد الشامي

جامعة عين شمس، جمهورية مصر العربية

Perceived Implications of Rumours and Speculative
Stories Via Online Media on the Missing of MH370

Dr. RahmatGhazali and Abdullah Ali Alisiri
كلية االتصال كوااللمبور، دولة ماليزيا

Hashtags and Rumors: A Case Study of Flight MH370
Heidi Makady and Chasa West

جامعة لويزيانا، الواليات المتحدة األميركية

The Impact of Rumors on Crisis Diffusion
as Perceived in Egyptian Social Media Discourse

د. وائل إسماعيل عبد الباري
جامعة عين شمس، جمهورية مصر العربية

دور إدارة األزمات في الحد من اإلشاعة.. دراسة نظرية وتطبيقية
د. بوحنية عبد القادر

جامعة قاصدي مرباح، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الجلسة السابعة: اإلشاعة واألزمات

اسم القاعة: عسير
الوقت: 11.00 - 12.30 ظهرا

رئيس الجلسة: أ. د. محمد الحيزان، المستشار والمشرف على اإلعالم 
والعالقات العامة بوزارة التعليم العالي

مقرر الجلسة: أ. يزيد عبد الكريم الجاسر

دور اإلعالم الجديد في نشر اإلشاعة والترويج لها
د. نصر الدين عبد القادر عثمان علي

جامعة عجمان للعلوم و التكنولوجيا، دولة اإلمارات العربية المتحدة

دوافع المراهقين المصريين في إطالق الشائعات
عبر مواقع التواصل االجتماعي.. دراسة ميدانية

د. مه��ا أحمد عبد العظيم عبد الوهاب
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية المملكة العربية السعودية

دور مواقع التواصل االجتماعي
في ترويج الشائعات وسبل محاصرتها

د. رضا عبد الواحد أمين، جامعة المملكة، المنامة، مملكة البحرين

انتشار اإلشاعة في مواقع التواصل االجتماعي
أشكالها ودوافعها.. فيسبوك نموذجا

د. السر علي سعد محمد الحاج
المركز القومي للمعلومات، جمهورية السودان

تطوير المهارات اإلستراتيجية لطالب وطالبات المؤسسات 
التعليمية واألكاديمية في كيفية التعامل مع الشائعات

أ. أحمد بن علي أحمد العياف
صحيفة »آفاق«، جامعة الملك خالد، المملكة العربية السعودية

الجلسة التاسعة:
ترويج وإنتشار اإلشاعات

اسم القاعة: عسير
الوقت: 6.00 - 7.30 مساءا

رئيس الجلسة: د. علي سعد الموسى
أستاذ اللغة اإلنجليزية، جامعة الماك خالد

مقرر الجلسة: د. حمزة بيت المال

األربعاء 4 صفر 1436 اليوم الثاني

Use of Facebook Rumors to Influence Audience Political 
Attitude:

A Comparative Study on Egyptian Response to Political 
Pages Between 2011 And 2013

د. أحمد محمد احمد الجدي، جامعة أميوه، مملكة السويد

الّنقرات الكاذبة.. أو دور اإلنترنت وتطبيقاتها في نشر الشائعات
د. رحيمة الطيب عيساني

جامعة الشارقة، دولة اإلمارات العربية المتحدة

فوبيا المناخ واإلشاعات في دول مجلس التعاون الخليجي.. 
دراسة تطبيقية على استخدامات »واتساب«

و »بالك بيري«.. السعودية أنموذجا.
أ. ساعد ساعد، جامعة الملك خالد، المملكة العربية السعودية

االشاعة الرقمية و الجمهور المشارك
أ. منيرة عبد الرحمان النعيم

الشؤون الصحية، وزارة الحرس الوطني، المملكة العربية السعودية

دور المتحدث األمني في مكافحة اإلشاعات عبر اإلعالم الجديد
أ. محمد بن إبراهيم بن حسن العمري

وزارة الحرس الوطني، المملكة العربية السعودية

األربعاء 4 صفر 1436

الجلسة الثامنة: اإلشاعات والمجتمع

اليوم الثاني

اسم القاعة: كريستال
الوقت: 6.00 - 7.30 مساءا

رئيس الجلسة: د. فايز الشهري
عضو مجلس الشورى

مقرر الجلسة: د. إيمان العسيري

الشائعات والشفافية وأثرهما على المعامالت االقتصادية
مع التركيز على المعامالت بالبورصة

د. منى حسن السيد، جامعة نجران، المملكة العربية السعودية

المرجفون في »تويتر«..  رصد الشائعات في فضاء »تويتر«
أ. مشاعل بنت حمد العيسى

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، المملكة العربية السعودية

دور شبكات التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم الجديد 
والمنتديات والمدونات في انتشار اإلشاعة والترويج لها

أ. فوزية  بنت حجاب  الحربي، صحيفة الجزيرة، المملكة العربية السعودية

دور شبكات التواصل االجتماعي في نشر الشائعات
والتصدي لها..  دراسة وصفية على عينة من مستخدمي 

»واتساب« في المجتمع السعودي
أ. أريج إبراهيم الدبيخي وزارة التعليم العالي، المملكة العربية السعودية

دور شبكات التواصل االجتماعي في انتشار الشائعات
أ. راني���ا عبد الله الش���ريف كلية التربي���ة للمعلمات، المملكة العربية الس���عودية

الجلسة الحادية عشرة:
اإلشاعات وشبكات التواصل االجتماعي

الخميس 5 صفر 1436 اليوم الثالث

اسم القاعة: عسير
الوقت: 9.00 - 10.30 صباحا

رئيس الجلسة: د. حنان آشي
أستاذة اإلعالم، جامعة الملك عبد العزيز

مقرر الجلسة: أ. منال العماري

الخميس 5 صفر 1436 اليوم الثالث

Circulating The Rumors:  A Content Analysis of Audience 
Commentary on News Stories at Western

and Middle Eastern News Outlets
Dr. Philip J. Auter, University of Louisiana Lafayette, USA

Dr. Aziz Douai, University of Ontario of Technology, Canada

صناعة اإلشاعة و ترويجها عبر الصورة التلفزيونية
د. عمر إبراهيم  بوسعدة، جامعة الملك خالد، المملكة العربية السعودية

اتجاهات الشباب اإلماراتي حول دور القنوات الفضائية المحلية 
في الحد من انتشار الشائعات

د. فوزية عبدا لله آل علي، جامعة الشارقة، دولة اإلمارات العربية المتحدة

العالقة بين الشائعات في الفضائيات المصرية
والتغير االجتماعي والثقافي في المجتمع.. دراسة كيفية

د. فاطمة الزهراء صالح حجازي، جامعة سوهاج، جمهورية مصر العربية

دور المونتاج الرقمي والمؤثرات البصرية
في تزييف صور لشائعات تضليلية

د. محمد حامد محمد المقري، جامعة الحديدة، جمهورية اليمن

الفضائيات العربية ودورها في ترويج اإلشاعة داخل المجتمع العربي
أ. رمزي جاب الله، جامعة الحاج لخضر

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الجلسة العاشرة: اإلشاعة والتلفزيون

اسم القاعة: كريستال
الوقت: 9.00 - 10.30 صباحا

رئيس الجلسة: د. حمزة بيت المال
أستاذ اإلعالم بجامعة الملك سعود

مقرر الجلسة: أ. نورة عامر

تأثير الشائعات على برامج العالقات العامة االتصالية
دراسة ميدانية في المؤسسات الحكومية بالرياض

د. عبد الرحمن بن نامي المطيري
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، المملكة العربية السعودية

العوامل المؤثرة في نمو الشائعات
على شبكات التواصل االجتماعي وقت األزمات في مصر

د. عزة عبد العزيز عبد الله عثمان
جامعة األهرام الكندية، جمهورية مصر العربية

سياسات الحد من اإلشاعة في اإلطار التنظيمي
د. محمد أبوبكر عبد الرحمن، جامعة الطائف، المملكة العربية السعودية

دور المتغي���رات غي���ر المهني���ة ل���أداء اإلعالم���ي المصري في تش���ويش 
الواقع االجتماعي/السياسي بعد ثورة يناير في ضوء نظرية الفوضى

د. فاطم��ة الزه���راء محمد أحمد السيد
جامعة القاهرة، جمهورية مصر العربية

دور دبلوماسية اإلعالم في الحد من اإلشاعة
أ. لمياء حمدان العنزي، جمعية اإلعالم واالتصال، المملكة العربية السعودية

الصحافة االستقصائية وسبل مواجهة اإلشاعة..
ق��راءة في الحالة التونسية عقب أحداث ١٤ يناير ٢٠١١
أ. أمين بن أحمد بن مسعود، مع�ه�د الصح�افة وعل�وم األخبار

الجمهورية التونسية

الجلسة الثانية عشرة:
اإلشاعة واألحداث السياسية

الخميس 5 صفر 1436 اليوم الثالث

اسم القاعة: عسير
الوقت: 11.00 - 12.30 صباحا

رئيس الجلسة: أ. طالل بن حسن آل الشيخ
رئيس تحرير صحيفة الوطن

مقرر الجلسة: د. عبد الله الحمود



رئيس قسم إدارة األعمال بمجتمع الخميس
د. أحمد الرحومي:

نسعى لتسمية شاملة لقسمنا 
ونفخر بمستوى البحث العلمي

خالد العمري

كيف يواكب الق�صم التطورات
يف جمال التخ�ص�ص؟

تخريج  على  ويحر�ض  الق�شم  يهتم 
واأك���ادمي���ي���ا يف  ط��ال��ب م���ؤه��ل علميا 
جمال اإدارة الأعمال قادر على العمل 
املختلفة  القت�شادية  القطاعات  يف 
تقييم  خ��الل  م��ن  وذل���ك  اململكة،  يف 
اأداء الق�شم من قبل الطالب  املت�قع 
ت��خ��رج��ه��م  ن��ه��اي��ة ك���ل ع���ام واإج�����راء 
ا���ش��ت��ب��ي��ان��ات خ��ا���ش��ة ب���ه���م، اإ���ش��اف��ة 
اإل����ى ا���ش��ت�����ش��اف��ة ب��ع�����س اخل��ري��ج��ني 
للحديث مع الطلبة امل�شتجدين عن 

جتربتهم.
الدرا�شية  تعديل اخلطة  كما مت 
خطة  اإل��ى  بالق�شم  تدر�ض  كانت  التي 
جديدة مل�اكبة التط�ر يف جمال اإدارة 
ملتطلبات  الدائمة  واملتابعة  الأع��م��ال 
���ش���ق ال��ع��م��ل ل��ع��ك�����ض ذل���ك يف ���ش���رة 
دورات تدريبية اأو حما�شرات للطالب 

هل يقيم الق�صم دورات
يف نظم املعلومات

تفيد الطالب؟
الت�شغيلية  اخلطة  ف��اإن  اأ�شلفت،  كما 
ت��ت�����ش��م��ن جم���م����ع���ة م����ن ال��������دورات 
عام   ك��ل  للطالب  املقدمة  التدريبية 
ال��ه��دف منها زي���ادة م��ه��ارات وق���درات 
العلمية منها  وزيادة معارفه  الطالب 
على �شبيل املثال: مهارات البيع، واإدارة 
ال���ق��ت، وم���ه���ارات الت�����ش��ال ال��ف��ع��ال، 

وال�شتمتاع باللغة الإجنليزية.

هل من تعاون بني ق�صمكم 
واأق�صام اإدارة الأعمال الأخرى؟

ال����ت����ع����اون ب����ن ال���ق�������ش���م والأق���������ش����ام 
اإل���ى ح��د م��ا، ولكن  الأخ����رى �شعيف 
ب��راجم��ن��ا  تت�شمن  ���ش���ف  اهلل  ب����اإذن 
للعمل  ت��ف��ع��ي��ل��ي��ة  ال���ق���ادم���ة خ���ط����ات 
اجل���م���اع���ي وال���ت����ا����ش���ل م����ن خ���الل 
الزيارات املتبادلة والفعاليات العلمية 

باإذن اهلل.

الالزمة  والقدرات  املهارات  لإك�شابهم 
وما  العلمية  املعرفة  لتلبية متطلبات 

يحتاج اإليه  �ش�ق العمل.

ما دور الق�صم
يف خدمة املجتمع؟

اعتاد الق�شم يف بداية كل عام درا�شي 
الكثري  تت�شمن  ت�شغيلية  و�شع خطة 
م����ن الأن�������ش���ط���ة وال���ف���ع���ال���ي���ات ت��ق��دم 
ملناق�شتها   ع����ام  ك���ل  ب���داي���ة  ل��ل��ع��م��ادة 
واإق������راراه������ا، وم����ن ت��ل��ك ال��ف��ع��ال��ي��ات 
والأن�شطة: تقدمي حما�شرات ت�عية 
ال��ت��خ�����ش�����ض ون�������دوات  يف جم�������الت 
�شيقدمها  ال��ت��ي  كاملحا�شرة  علمية، 
وك���ي���ل ال��ك��ل��ي��ة د. ع��ل��ي اأب������ ع���اب���د يف 
»امل�شروعات  بعن�ان  املقبل  �شفر   ١١
ال�����ش��غ��رة وامل��ت������ش��ط��ة يف امل��م��ل��ك��ة.. 
ال������اق�����ع وامل������اأم�������ل« و����ش���ت���ت���م دع�����ة 
جمم�عة من ممثلي القطاع اخلا�ض 
والعام وممثلي الغرفة التجارية باأبها 

للح�ش�ر واملناق�شة.

كيف تقيم م�صتوى
البحث العلمي؟

ي�شم الق�شم الآن ما يقرب من ثمانية 
معظمهم  التدري�س  هيئة  من  اأع�شاء 
من حاملي �شهادات الدكت�راه، و�شمن 
للق�شم  والعلمية  الثقافية  الأن�شطة 
ب��ت��ق��دمي ورق��ة  ك��ل ع�ش� منهم  ي��ق���م 
علمية اأو اأي اإ�شافة علمية على الأقل 
كل عام، وقد مت واحلمد هلل ن�شر عدد 
م�����ن  الأب�����ح�����اث يف جم�����الت حم��ك��م��ة 
معرتف بها، وم�شت�ى البحث العلمي 

يف الق�شم جيد جدا، وهلل احلمد.

ما التطلعات امل�صتقبلية
لتطوير الق�صم؟

وما  املا�شية  ال�شنة  يف  الق�شم  �شعى 
وبراجمه  اإل��ى تط�ير خططه  ي��زال، 
من خالل تقدمي م�شروع اإعادة هيكلة 
ت��ع��دي��ل م�شمى  ال��ق�����ش��م ب��ح��ي��ث ي��ت��م 
اإلى  الأع��م��ال  اإدارة  ق�شم  من  الق�شم، 
ي�شم  بحيث  الإداري������ة   ال��ع��ل���م  ق�شم 

كش��ف رئيس قس��م إدارة األعمال بكلية المجتمع بخميس مش��يط، د. أحمد الرحومي عن سعى 
القس��م إلى تطوير خططه وبرامجه من خالل تقديم مش��روع إعادة هيكلة تشمل تعديل مسمى 
القسم إلى قسم العلوم اإلدارية بحيث يضم عددا من األقسام والبرامج، كإدارة األعمال، واإلدارة 

الصحية، والموارد البشرية وقسم التسويق. 

أقسام

يعرض هذا القسم 
من »آفاق« صفحات 
متخصصة في 
الشوون األكاديمية 
والبحثية واإلدارية 
في الجامعة، إضافة 
إلى مقاالت الرأي 
الجامعي

أسبوعية جامعة الملك خالد
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أقسام

وت�شكيل  بناء  م�ؤ�ش�شة  لأن��ه��ا  كبرة  م�ش�ؤوليات  اجلامعة  عاتق  على  تقع 
عقل الطالب اجلامعي، وهي اأرقى م�ؤ�ش�شة تعليمية يف املجتمع ي�شل اإليها 

الطالب يف مرحلة مهمة من مراحل العمر.
ويف ظل التح�لت على امل�شت�ين العربي والعاملي ينبغي للجامعة اأن 
تتبنى ا�شرتاتيجيات تت�اءم مع هذه املتغريات مبا يخدم املجتمع وي�اكب 
ال��ع�����ش��ر، وي��ح��اف��ظ ع��ل��ى الأم����ن وال�����ش��الم وي��ب��ن��ي م�شتقبل الأم����ة بالعلم 

واملعرفة.
لقد اأولى ولة الأمر يف بالدنا التعليم عناية كبرة وجعل�ه يف اأول�يات 
كبرة  م�ش�ؤولية  اأم��ام  يجعلنا  وه��ذا  الهتمام،  ه��ذا  تت�شدر  التي  الق�شايا 
العمل على الرتقاء مب�شت�ى الطالب والطالبات معرفيا،  يف اجلامعة يف 
اأدوات  وطالباتنا  طالبنا  ليك�ن  وال�شالم  واملحبة  البناء  ثقافة  ن�شر  ويف 
يف  كل  ال�شاملة  التنمية  يف  ي�شهم�ن  �شاحلن  وم�اطنن  للمجتمع  بناء 

تخ�ش�شه.
اإن ما حدث يف الأح�شاء من قبل جمم�عة ت�شتهدف الأمن الجتماعي 
التعليمية  امل�ؤ�ش�شات  يف  يجعلنا  ال�احد  ال�طن  اأبناء  بن  التفرقة  وتثر 
النحراف  ونعمل على معاجلة مظاهر  اأ�شباب هذه اجلرمية  نت�شاءل عن 
يف التفكر وجتفيف منابعها انطالقا من م�ش�ؤوليتنا جتاه ال�طن احلبيب، 

لنحافظ على اأمن وا�شتقرار ال�طن .
اإن اجلامعة لي�شت م�ش�ؤولة عن تلقن الطالب بع�ض العل�م واملعارف 
ف��ق��ط ول��ك��ن��ه��ا م�����ش���ؤول��ة ع��ن ت��خ��ري��ج ط���الب وط��ال��ب��ات ي��خ��دم���ن ال���ط��ن 
وي��ف��ت��خ��رون ب��الن��ت��م��اء اإل��ي��ه وي��ح��اف��ظ���ن على وح��دت��ه، وي��ح��ارب���ن اجلهل 

والتخلف والتطرف لنعي�ض يف اأمن و�شالم ونعمل على تنمية بالدنا.
اإلى  وطابا  واإداري���ني  اأ�شاتذة  من  اجلامعة  منت�شبي  كل  اأدع���  اإنني 
املجتمع  يف  اجل��ام��ع��ة  ر���ش��ال��ة  واإح���ي���اء  ا�شت�شعار  يف  واح����دا  �شفا  ال���ق���ف 
كل  التنمية وم�اجهة  والإ�شهام اجلاد يف  لل�طن  النتماء  ب�عي  والرتقاء 

اأ�شكال الت�ش�ه يف الفكر بالفكر واملعرفة الق�مية.
* وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية

شؤون تعليمية
د. محمد بن علي الحسون

الجامعة والمجتمع

والربامج،  الأق�شام  من  ع��ددا  الق�شم 
والإدارة  الأع������م������ال،  اإدارة  ك��ق�����ش��م 
ال��ب�����ش��ري��ة  امل�������ارد  واإدارة  ال�����ش��ح��ي��ة، 
وق�����ش��م ال��ت�����ش���ي��ق، وي���ت���م يف ال��ف��رتة 
التط�يرية  اخلطة  مناق�شة  احلالية 
و�شلت  ب��ع��دم��ا  خ�ش��شا  ال��ق�����ش��م،  يف 
لإ�شقاطها  الر�شمية  ال��ن��م��اذج  اإل��ي��ن��ا 
على تلك النماذج وا�شتكمال ما تبقى 

باإذن اهلل  يف القريب العاجل.

ما روؤية ور�صالة الق�صم؟ 
الإب��داع والريادة يف  الروؤية تتمثل يف 
الر�شالة  اأم���ا  الأع���م���ال،  اإدارة  جم��ال 
من  للتميز  ي�شعى  ال��ق�����ش��م  اأن  ف��ه��ي 
خ����الل اإع�������داد خ���رج���ن م����ؤه���ل���ن يف 
جمال اإدارة الأعمال لتلبية متطلبات 
�ش�ق العمل، واإجراء البح�ث العلمية، 
وت����ق����دمي اخل�����دم�����ات ال����ش���ت�������ش���اري���ة 
والتدريبية ملختلف قطاعات املجتمع.

ويف ماذا تنح�صر الأهداف؟     
اإداري���ة �شع�دية،  ك���ادر  • ت�فري 
وق��ادرة على ممار�شة  كفاءة  ذات 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة  الإدارة  م���ه���ن���ة 
وال���ت�������ش���دي ل��ل��م�����ش��ك��ات ال��ت��ي 

ت�اجه خطط اململكة التنم�ية.
علمية  ب��روؤي��ة  الطالب  تزويد   •
�شاملة يف جمالت اإدارة الأعمال.

ال���ط���ال���ب م����ه����ارات  اإك���������ش����اب   •
الكمية يف  الأ���ش��ال��ي��ب  ا���ش��ت��خ��دام 

جمالت اإدارة الأعمال.
ال���ط���ال���ب م����ه����ارات  اإك���������ش����اب   •
ا����ش���ت���خ���دام ت��ق��ن��ي��ة امل���ع���ل����م���ات 
اإدارة  جم����الت  يف  وتطبيقاتها 

الأعمال.
اإك�������ش���اب ال���ط���ال���ب ال����ق����درات   •

التطبيقية يف ميدان الأعمال.
ال��ت��ف��ك��ري  م������ه������ارات  ت���ن���م���ي���ة   •
امل�شكالت  حتليل  يف  الب��ت��ك��اري 

واتخاذ القرارات.
• ت��ع��ري��ف ال��ط��ال��ب ب��اأخ��اق��ي��ات 

املهنة.
من  ومتكينه  الطالب  تاأهيل   •
البكال�ري��س  برنامج  م�ا�شلة 
امل���خ���ت���ل���ف���ة  ال���ت���خ�������ش�������ش���ات  يف 
اأع��م��ال،  )اإدارة  الأع��م��ال  ب����اإدارة 
ونظم  مالية،  ت�ش�يق،  حما�شبة، 

معل�مات(.

كلمة اإلى الطالب؟
اأوج��ه��ه��ا ل��ط��الب��ي يف ال��ق�����ش��م، ب��داي��ة 
الكلية  من�ش�بي  وجلميع  لهم  اأمتنى 
باجلد  واأو�شيهم  والنجاح،  الت�فيق 
يف  اهلل  بعد  اأمله  فاملجتمع  وامل��ث��اب��رة، 
�شباب هذه الأمة، فهم هدف التنمية 

امل�شتدامة وو�شيلتها.
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الخطة التشغيلية للقسم تتضمن مجموعة 
من الدورات التدريبية للطالب بهدف زيادة 
مهاراتهم ومعارفهم العلمية  مثل 
مهارات البيع وإدارة الوقت واالتصال الفعال 
واالستمتاع باللغة اإلنجليزية



أساتذة

خالد العمري

م�صريتك يف املجال الأكادميي؟
معيدا  بتعيني  ال��ع��ل��م��ي��ة  احل���ي���اة  ب�����داأت 
بجامعة  الإكلينيكية  الباث�ل�جيا  بق�شم 
ق��ن��اة ال�����ش���ي�����ض، ث��م ���ش��رع��ت يف ت�شجيل 
على  وح�شلت   ،١99٧ املاج�شتري  درج���ة 
٢٠٠٠، ثم قمت  املاج�شتر يف عام  درج��ة 
وك��ان��ت عن  ال��دك��ت���راه  درج���ة  بت�شجيل 
تغري  على  وتاأثريها  الأك�شدة  م�شادات 
���ش���رة ال���دم وك��ي��م��ي��اء اجل�����ش��م، وك��ذل��ك 

احلالة املناعية.
ال��دك��ت���راه يف  وح�شلت على درج��ة 
م�شاعدا  اأ���ش��ت��اذا  تعيني  ومت   ،٢٠٠٣ ع��ام 
العديد من  واأ�شرفت على  ذاته،  بالق�شم 
الر�شائل العلمية بجامعة قناة ال�ش�ي�ض 
العليا على  ال��درا���ش��ات  وت��دري��ب ط��اب 
ال��ك��ث��ر م���ن ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة ال��ت��ي 
ب���دوره���ا ت�����ش��اع��د ال���ط���الب ع��ل��ى ال��ق��ي��ام 

باأبحاثهم.
ال��ع��دي��د من  ع��ل��ى  واأي�����ش��ا ح�شلت 
ال��دورات التي ت�شاعد يف احلياة العلمية 
والأك���ادمي���ي���ة ل��ع�����ش��� ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س، 
وذلك عرب م�شروع تنمية قدرات اأع�شاء 
هيئة التدري�ض والقيادات مبركز تط�ير 
التعليم اجلامعي بجامعة قناة ال�ش�ي�س، 
وم��ن ه��ذه ال�����دورات: اأخ��اق��ي��ات واآداب 
امل��ه��ن��ة، م���ه���ارات الت�������ش���ال، الجت���اه���ات 
ال��ق��رارات  اتخاذ  التدري�ض،  يف  احلديثة 
وح������ل امل�������ش���ك���الت، ت����ق�����مي ال���ت���دري�������ض 
اإدارة  باجلامعات،  القان�نية  واجل���ان��ب 
ال���ف���ري���ق ال��ب��ح��ث��ي، ن��ظ��م الم��ت��ح��ان��ات 
البحث  اأخ���الق���ي���ات  ال���ط���الب،  وت���ق����مي 
التناف�شية  ال��ب��ح���ث  وم�����ش��روع  العلمي 

املحلية والعاملية.
ال����دورات  بع�س  ع��ل��ى  ح�شلت  ك��م��ا 
الإ���ش��راف  ومنها:  خ��ال��د،  امللك  بجامعة 

العلمي واحلا�شب الآيل يف عام ٢٠٠8. 
ت���ق���دم���ت اإل������ى ال���ل���ج���ن���ة ال���دائ���م���ة 
ل��ل��رتق��ي��ة ب��ث��م��ان��ي��ة اأب���ح���اث يف جم���الت 
م���ت���ع���ددة وح�����ش��ل��ت ع��ل��ى درج�����ة اأ���ش��ت��اذ 
ال��ع��ام  ���ش��اأت��ق��دم  ���ش��اء اهلل  واإن  م�����ش��ارك، 
ال���ق���ادم اإيل ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��دائ��م��ة 
للرتقية للح�ش�ل على درجة الأ�شتاذية 
ب��ع��د الن��ت��ه��اء م��ن الأب���ح���اث والأن�����ش��ط��ة 

ال�شرورية امل�ؤهلة لذلك.

ما اأهم املو�صوعات البحثية
التي تهتم بها ؟

الأب��ح��اث  اأغ��ل��ب  ت��رك��زت م��ش�عاتي يف 
عن م�شادات الأك�شدة ودورها الإيجابي 
واملهم يف ال�قاية من كثر من الأمرا�ض، 
ودوره��������ا ال���ك���ب���ر يف ت��ن�����ش��ي��ط اجل���ه���از 

امل���ن���اع���ي، ومت ت��ق��ي��ي��م ذل����ك ع���ن ط��ري��ق 
املن�شطة  الربوتينات  اأن�اع  مثل  قيا�شات 
وكذلك   ،cytokines املناعية  للخايا 
الليمفاوية،  للخلية  التهامية  ال��ق��درة 
القيا�شات  م��ن  ال��ع��دي��د  اإيل  ب��الإ���ش��اف��ة 
الأخ��������رى، وم����ن م�������ش���ادات الأك�������ش���دة: 
ج،  فيتامني  و  اأ  وفيتامني  ه���  فيتامني 
وال��ع��دي��د م��ن ال��ع��ن��ا���ش��ر ال���ن���ادرة مثل: 

الزنك وال�شليني�م وغريها٠
الأك�����ش��دة   ومل��ع��رف��ة دور م�����ش��ادات 
تناول دور اجل��ذور احلرة  اأول من  لبد 
التي   free radicals عليه  يطلق  ما  اأو 
اأو من  اأن تك�ن من خارج اجل�شم  ميكن 

داخل اجل�شم.
وه�������ذه ال���ع���ن���ا����ش���ر احل��������رة  ت��ق���م 
مب���ه���اج���م���ة خ����اي����ا اجل�������ش���م امل��خ��ت��ل��ف��ة 
وت���دم���ريه���ا، مم���ا ي������ؤدي اإيل ك��ث��ري من 
الأمرا�س، وتعد اجلذور احلرة من اأكر 

امل�اد امل�شرطنة٠

كيف ترى البيئة التعليمية 
بجامعة امللك خالد؟

بيئة ثرية وتتميز بت�افر كل الإمكانيات 
ال����ت����ي ت�������ش���اع���د ك����ل اأف����������راد امل��ن��ظ���م��ة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م���ن ع�����ش��� ه��ي��ئ��ة ت��دري�����س 
اأ�شاليب  وط���اب، على الإب����داع،  وت��ع��دد 
م��ق���م��ات  اأه����م  م��ن  ي��ع��د  ال����ذي  التعليم 
ال��ت��ع��ل��ي��م احل���دي���ث واخ���ت���ي���ار ال��ط��ال��ب 
ل��ل��م��ق��ررات ال��ت��ي ي��ق���م ب��درا���ش��ت��ه��ا، اإل��ى 
ع��ن مقرر  الع��ت��ذار  ت���اف��ر خيار  جانب 
اأو الف�شل الدرا�شي يف حالة وج�د عائق 
بالدرا�شة  الطالب  ا�شتمرار  دون  يح�ل 

يف هذا الف�شل٠

ما الإيجابيات وال�صلبيات التي 
مل�صتها لدى الطالب؟

بن  املتبادل  الح��رتام  الإيجابيات:  من 
الطالب واأع�شاء هيئة التدري�س،  اإ�شافة 
ال���ط���الب يف اجل��ام��ع��ة  م��ع��ظ��م  اأن  اإل�����ى 
وان�شباطهم  مب�شداقيتهم  ي��ت��م��ي��زون 
خالل  لحظت  حيث  العلمي  وتف�قهم 
عملي يف اجلامعة اأن كل جيل يتف�ق على 
ال��ذي قبله، مما ي��دل على زي��ادة ال�عي 
وذلك نتاج الدعم غر املحدود من قبل 

اإدارة اجلامعة والتط�ر امل�شتمر. 
من  مل�شتها  ال��ت��ي  ال�شلبيات  وم���ن 
الطالب  مع  الي�مية  تعامالتي  خ��الل 
فهناك عدد من املاحظات، اأول: يجب 
اأن ي���ق���راأ ال��ط��ال��ب ال��ت��ق���مي اجل��ام��ع��ي 
جيدا ويك�ن على علم بامل�اعيد املقررة 
والت�شجيل  القب�ل  ع��م��ادة  م��ن  م�شبقا 
م��ث��ل: »الإ����ش���اف���ة واحل����ذف والع���ت���ذار 
درا�شي  ف�شل  عن  والع��ت��ذار  مقرر  عن 

ش��دد مس��جل المجم��ع األكاديم��ي بالمحالة 
األستاذ المشارك بالمجمع، الدكتور رمضان طه 
عل��ى ضرورة أن يتقيد الطال��ب بقراءة التقويم 
الجامع��ي جيدا ويك��ون على عل��م بالمواعيد 
المقررة مس��بقا من عمادة القبول والتسجيل، 

وأن ال يحمل اآلخرين نتيجة إهماله.

مسجل المجمع األكاديمي بالمحالة د. رمضان طه: 
إهمال الطالب للتقويم الجامعي

يؤثر في تحصيلهم األكاديمي

وم���ع��د الخ��ت��ب��ارات، وال��ت���اري��خ املعلن 
م��ق��ررة وحم���ددة من  اإن��ه��ا  عنها« حيث 
ميكن  ول  اجلامعة  يف  املخت�شة  اجلهة 
جت��اوزه��ا ب��اأي ح��ال م��ن الأح�����ال اإل يف 
الظروف ال�شتثنائية، لذلك يجب على 
يحمل  ل  واأن  ب��ه��ا  يتقيد  اأن  ال��ط��ال��ب 

الآخرين نتيجة اإهماله. 
بع�ض  ال�����ش��ل��ب��ي��ات يف  م���ن  ث���ان���ي���ا: 
الدرا�شي  للجدول  تقبلهم  عدم  الطلبة 
املدرج لهم بحجج واهية غري �شحيحة 
لأن����ه����م ي���رغ���ب����ن يف حت���دي���د م���اع��ي��د 
حما�شراتهم وجداولهم كما ي�شاوؤون اأو 
مما  معني،  تدري�س  هيئة  ع�ش�  اختيار 
ال�قت  م��ن  الكثري  يخ�شرون  يجعلهم 

يف حم��اولت غر ناجحة ل ينتج عنها 
اأن اجل��داول  ال��درو���ض، علما  اإ�شاعة  اإل 
مع  ب��ع��ن��اي��ة  تق�شيمها  ي��ت��م  ال��درا���ش��ي��ة 
ال��ظ��روف والإم��ك��ان��ي��ات  م��راع��اة جميع 

املتاحة باأف�شل واأ�شلم طريقة ممكنة.
اأم�������ا ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل���ل���م���ع����ق���ات ف����اإن 
اأب��رزه��ا م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ري ح��اج��ز اللغة 
الإجن���ل���ي���زي���ة ح��ي��ث ي���ع���اين ال��ك��ث��ري من 
بداية حياتهم اجلامعية من  الطلبة يف 
ما  �شرعان  ول��ك��ن  الإجن��ل��ي��زي��ة  م�اجهة 
والعزمية  بالإ�شرار  امل�شكلة  تلك  ت��زول 
امل�اد  اأغلب  واأن  وال�شتمرار،  وامل�اظبة 

الدرا�شية يتم تدر�شيها بالإجنليزية.
فلذلك لبد من جتاوز هذه العقبة 

ب�����ش��ك��ل م��ن��ا���ش��ب واإع����ط����اء ال��ل��غ��ة حقها 
م���ن ال����ق���ت واجل���ه���د ل��ك��ي ي�����ش��ه��ل فهم 
ومذاكرة  التالية  املراحل  يف  امل��ش�عات 
ال���درو����ض م���ن اأج����ل م���اك��ب��ة ال���ع���امل يف 

التط�ر والبناء٠

ما الن�صائح
التي تقدمها للطالب؟

على الطالب اأن يتاأكد من ح�شن عاقته 
ب��اأداء الطاعات والعبادات  مع اهلل وذلك 
وا�شتح�شار  واأب��دا  دائما  املنكرات  وت��رك 
النية ال�شاحلة يف طلب العلم لكي ينال 

اأجري الدنيا والآخرة.
باحلر�س  اأي�شا  الطالب  واأو���ش��ي 

ع��ل��ى ال���ش��ت��ف��ادة م��ن ح��ي��ات��ه اجلامعية 
ب��الن��خ��راط وال��ت��ف��اع��ل والن���دم���اج مع 
زم������اء ال����درا�����ش����ة، وك����ذل����ك احل���ر����س 
ع���ل���ى الأن�������ش���ط���ة اجل���ام���ع���ي���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة 
ال�شتقرار  على  ال��ط��ال��ب  ت�شاعد  حيث 
ومن���اء ق��درات��ه وم���اه��ب��ه لأن��ه��ا �شممت 
وتنا�شب  ب�شفته طالبا جامعيا  لتنا�شبه 
الطالب  يعلم  واأن  واحتياجاته،  قدراته 
ق���راءًة  تتطلب  اجلامعية  ال��درا���ش��ة  اأن  

واطاعا وتفكريا اأكر.
اأن ي��ت��ذك��ر  اأي�����ش��ا  وع��ل��ى ال��ط��ال��ب 
احل�������ش����ر  ع���ل���ى  امل�����اظ����ب����ة  اأن  دائ����م����ا 
ع�امل  اأه��م  من  باملحا�شرات  والل��ت��زام 

النجاح والتف�ق.
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أساتذة

يعاتبها  نف�شه  مع  الإن�شان  فيها  يخل�  التي  تلك  واأق�شاها  اللحظات  اأ�شعب 
ويحا�شبها على ما �شنعت وفعلت ح�شابا ع�شريا. اإن ال�شع�ر بالذنب من اأخطر 
اإل ب��الع��رتاف  الأ���ش��ي��اء ال��ت��ي ق��د مت��ر على الإن�����ش��ان، وه��� داء لي�س ل��ه دواء 

باحلقيقة والب�ح مبا قدمته النف�ض واقرتفت.
احلمل  ه��ذا  ي�شتمر  يرحمه.  ول  عليه  ويق�ش�  يحطمه  �شمره،  ي�ؤنبه   
اله�اج�ض  الكثر، وت�شيبه  الأي��ام كربا ومن�ا ويعاين منه  الثقيل وي��زداد مع 

والظن�ن التي حتطمه هي الأخرى وتنهار ب�شببها اأع�شابه.
عندما ي�شعر الإن�شان بالذنب، يجه�ض ببكاء مرير من فرط حزنه القاتل 
الذي ه� عزاوؤه ال�حيد، والذي رمبا يغ�شل اأو يقلل من اآثار جرمية ارتكبها يف 
حق نف�شه اأو يف حق غره و ل يجد مفرا اأو مهربا منها، في�ؤنبه حينئذ �شمره 

الذي ه� اأق�شى واأمّر.
يحاول جاهدا الختفاء من الأعن التي تالحقه وتراقبه، ومن الأل�شن 
وتنه�س  حتطمه  التي  اله�اج�س  م��ن  والخ��ت��ب��اء  وع��ن��ه،  ح�له  تتهام�س  التي 

ج�شده املنهك املتعب الذي اأ�شبح �شحيتها.
بعد ذلك يت�لد الندم الذي يك�ن على هيئة غي�م �ش�داء حتجب الروؤيا 
ال��ذي رمب��ا ينقذه مم��ا ه��� فيه من  ال��ق���مي  ع��ن الجت���اه ال�شحيح والطريق 
اأب���اب النجاة يف وجهه،  وي�شعر باأن  هم وغم. فت�ش�د الدنيا يف عينيه، وتغلق 
اجلميع انف�س من ح�له وتخلى عن م�شاعدته. تخ�نه حينئذ اجلراأة للتحدث 
ال��ذي  قلبه  ويف  نف�شه  وحنايا  �شل�عه  ب��ن  يخفيه  وم��ا  بخاطره  يج�ل  عما 

اأ�شابته الغ�شة والل�عة.
وال�شراب،  ال��زاد  النزول. ميتنع عن  العربات من  بالبكاء. متتنع  يختنق 
اأ�شبح ماحلا ل  اأ�شبح مرا ي�شقط ككتلة من �شخر يف ج�فه، وامل��اء  فالطعام 

يطاق وتتقياأ منه النف�ض ول تقبله. 
النا�ض  يهجر  روؤي��ت��ه.  م��ن  ال���ج���ه  تنفر  خميفا  �شبحا  ذل��ك  بعد  اأ�شبح 
ويتحا�شاهم. ل يجال�شهم ول يخالطهم و ل يحادثهم. يازم مرقده ويهرب 
واأ�شبح عليه. �شاق  كان  اأ�شابه وفيما  فيما  يفكر  اإل��ى عامل غر عامله  بذهنه 

ذرعا باحلياة. و�شاقت به الدنيا. واأ�شبح ينتظر الأف�ل مبرارة.
اأيها امل�شتكي من اآلم الندم وح�شرتها، عليك باللج�ء اإلى اهلل واإلى ذكره 

فبذكره �شبحانه تطمئن القل�ب.

آالم الندم

القلم النابض
د. إيمان عبد اهلل العسيري
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المساعدة اإلدارية بالجامعة خديجة خماش عسيري:
حب التخصص بداية النجاح

في الحياة العملية
شذى الشبرمي

اأك����دت امل�����ش��اع��دة الإداري������ة ب��اجل��ام��ع��ة، 
الخت�شا�شية النف�شية خديجة خما�س 
النف�س  علم  دار����س  على  اأن  ع�����ش��ريي، 
اإذا اأراد النجاح اأن يتعامل مبا�شرة مع 

املر�شى.
و������ش�����ردت خ���م���ا����ض يف ح�������ار م��ع 
معتربة  الأكادميية،  م�شرتها  »اآف���اق« 
ح����ب ال��ت��خ�����ش�����ض ب����داي����ة ال���ن���ج���اح يف 
احلياة العملية، واأ�شارت اإلى اأن ظروفا 
اأ�شرية اأجربتها على ترك درا�شة اللغة 
الإجنليزية والتح�ل اإلى علم النف�ض.  

م�صريتك العلمية يف �صطور؟
من  البكال�ري��س  درج��ة  على  حا�شلة 
امللك  ب��ج��ام��ع��ة  والآداب  ال��ع��ل���م  ك��ل��ي��ة 
ع��ب��د ال��ع��زي��ز ب���ج���دة، وب������داأت ح��ي��ات��ي 
العملية بالعمل بعد اأن وجدت �شع�بة 
حتى  التعليمية،  م�شرتي  اإك��م��ال  يف 
تقدمت للدرا�شات العليا يف ماج�شتر، 
النف�شي،  والإر���ش��اد  الت�جيه  تخ�ش�س 

بجامعة امللك خالد. 
ووج��������دت ال����دع����م امل����ع����ن�����ي م��ن 
ع��م��ي��دة ال��ك��ل��ي��ة ال��دك��ت���رة م��ن��رية اأب��� 
ح��م��ام��ة ث���م ب���ق��ف��ة م���ن رف��ي��ق��ة درب���ي 
الأ����ش���ت���اذة ف��اط��م��ة ع��ب��د ال����ه���اب لكي 

اأوا�شل درا�شتي ومن ثم جاء الدعم من 
ودعم�ين  بجانبي  وقف�ا  حيث  اأهلي، 
التي  العلمية  يف جميع مراحل حياتي 
كان لها اأثر كبر يف م�شرتي العلمية، 

ف�شكرا لهم. 

لو عاد بك الزمن
هل �صتغريين تخ�ص�صك ؟ وملاذا ؟

ظ��روف  يل  ح�شلت  �شابقا،  ذك��رت  كما 
تخ�ش�شي  يف  ال��درا���ش��ة  م��ن  منعتني 
الذي كنت اأرغب يف درا�شته وه� اللغة 
الإجنليزية، ولكن اأحمد اهلل على اأنني 
دخلت ق�شم علم النف�ض، لأنه اأفادين يف 
حياتي الي�مية ب�شكل كبري و�شاعدين 
ما  ويف  عنه  اإيجابية  �ش�رة  تك�ين  يف 
جمال  فه�  للب�شرية  اأقدمه  اأن  ميكن 

مهم يف كافة املجتمعات.
ال��دار���س  ي�����ش��اع��د  تخ�ش�س  وه���� 
الجتماعي  ال�شل�ك  فهم  على  كثريا 
درا�شتي  وخ��الل  واأ���ش��م��ل.  اأدق  ب�ش�رة 
باحتكاكي  الكثري  تعلمت  وممار�شتي 
املبا�شر مع عدد من املر�شى النف�شيني 
باأبها،  النف�شية  ال�شحة  م�شت�شفى  يف 
بتخ�ش�شي  ت��ع��ل��ق��ي  م���ن  زاد  م���ا  وه����� 
وج��ع��ل��ن��ي اأك����رث رغ��ب��ة يف ال��ع��م��ل على 
م�شاعدة مثل هذه احلالت التي حتتاج 
منا الرعاية والهتمام، و�شجعني ذلك 

اإكمال درا�شتي لأمتكن  ال�شعي يف  على 
من تنفيذ ر�شالتي.

اأين جتدين نف�صك يف العمل 
الإداري اأم يف تخ�ص�ص

علم النف�ص؟
ع��م��ل��ي  لأن  الث����ن����ن،  يف  ن��ف�����ش��ي  اأج������د 
م�شاعدة اإدارية ميتد اإلى ١١ عاما اأحببته 
ف��ي��ه��ا واأع���ط���ي���ت���ه م����ن وق���ت���ي وج���ه���دي، 
وح���ق���ق���ت م����ن خ���الل���ه ذات������ي يف ال��ع��م��ل 
والإ�شهام يف دع��م املجتمع من خ��الل ما 
الذي  الكلية من حب للعمل  نق�م به يف 
تربطنا  م��ن  ك��ل  م�شاعدة  على  يجربنا 

بهم عالقة مبا�شرة يف عملنا بالكلية.
 وح��ق��ق��ت م��ن خ���الل ع��م��ل��ي اأي�����ش��ا 
اأم�����ا عملي  م��ك��ان��ة اج��ت��م��اع��ي��ة ج���ي���دة، 
ك��اخ��ت�����ش��ا���ش��ي��ة ن��ف�����ش��ي��ة- وه������ جم���ال 
وا�شع  جمال  لأنه  اأحببته  فقد  درا�شتي- 
نتائج  على  وطماأنتهم  الآخرين  مل�شاعدة 
اإيجابية تدعمهم يف حياتهم، ومن خالل 
هذا العمل اأتعامل مع مر�شى اأقدم لهم 
ب��اآلم��ه��م عند املر�س  امل�����ش��اع��دة، واأ���ش��ع��ر 

وال�شعادة عند ال�شفاء اأو التح�شن. 

�صعوبات واجهتك
يف حياتك ب�صفة عامة؟

ل ت�جد حياة دون �شع�بات، واإل ملا كنا 

وال�����ش��ع���ب��ات  ال��ن��ج��اح،  ب��ف��رح��ة  �شن�شعر 
دائما نتغلب عليها بال�شرب وطلب الع�ن 
ال�شع�بات  ه���ذه  وم���ن  ت��ع��ال��ى،  اهلل  م��ن 
جديد  من  ينه�س  اأن  الإن�شان  ي�شتطيع 

ليحقق ذاته.

من وجهة نظرك
ما مدى حاجة كليات البنات

اإلى عيادات نف�صية واجتماعية؟
ل �شك يف اأن الكليات واملدار�ض واملجتمع 
العيادات  ه��ذه  ملثل  يحتاج  ع��ام��ة  ب�شفة 
ك��ح��اج��ت��ه ل��غ��ريه��ا م���ن ال���ع���ي���ادات ال��ت��ي 
تعالج اأمرا�شا اأخرى، والعيادات النف�شية 
وج�دها مهم جدا لكرثة �شغ�ط احلياة 
ال�قت  النف�شي يف هذا  ال�شتقرار  وع��دم 
والخ��ت�����ش��ا���ش��ي  الآن،  ب����ه  من����ر  ال������ذي 
النف�شي والجتماعي �شرورة يف كل بيئة 

اجتماعية.
و�شغ�ط  ب�شع�بات  مير  فاجلميع 
ح���ي���اة خم��ت��ل��ف��ة، وه����� ب��ح��اج��ة اإل�����ى يد 
ال���ق���ف من  ب��ه وت�����ش��اع��ده على  مت�شك 
جديد، لذلك فاإن الخت�شا�شي النف�شي 
ل��ي�����ض ���ش��روري��ا ل��ل��ط��ال��ب ف��ق��ط ب��ل لكل 

اأفراد املجتمع. 

هناك من يقول اإن الطالب 
امل�صاركني يف الأن�صطة غري ال�صفية 

تكون معدلتهم الدرا�صية 
منخف�صة.. ما ردك؟

ق�����ش��د م���ن و���ش��ع ف��ك��رة الأن�����ش��ط��ة غري 
ال��ط��ال��ب يف تغير  م�����ش��اع��دة  ال�����ش��ف��ي��ة 
الأج�اء وجتديد الن�شاط، فبدل من اأن 
يك�ن ي�مه كله درا�شيا جاءت فكرة هذه 

الأن�شطة.
املدعية عدم  الفكرة  اأنا �شد  لذلك 
الدار�ض  بالعك�ض جتعل  اإنها  اإذ  جدواها، 
اأكر اهتماما بدرو�شه، لأنه بها ي�شتطيع 
اأكرب  ب�شكل  النجاح يف تخ�ش�شه  حتقيق 

الأن�شطة  يف  م�شاركته  ك��ان��ت  اإذا  خا�شة 
اإيجابية، ولدينا كثري من الأمثلة الدالة 
درا�شتهم،  يف  الن�شاط  ط��الب  تف�ق  على 
ل��ه��م بل  ال��ن�����ش��اط معيقا  ه���ذا  ي��ك��ن  ومل 
ي��رب��ط��ه��م مبجتمعهم  ك���ان م��ف��ي��دا لأن����ه 

الدرا�شي.
ك��م��ا ي��ك���ن���ن ب�����ش��ب��ب��ه ع��ل��ى اط���اع 
كامل مبا يحدث ح�لهم. ويع�د الن�شاط 
ع��ل��ى ال��ط��ال��ب ب��ال��ف��ائ��دة ال��ك��ب��رة ال��ت��ي 
مرتاحة  بنف�ض  ل��درا���ش��ت��ه  ي��ع���د  جتعله 

ي�شتقبل فيها املعل�مات ب�شكل جيد.



التعليم العالي

جامعة المؤسس تحتفي بوصول
سفينة األبحاث »العزيزي«

أحمد العياف

د�شن ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�ض 
جمل�س ال�زراء امل�شت�شار واملبع�ث اخلا�س 
خل������ادم احل����رم����ني ال�����ش��ري��ف��ني ���ش��اح��ب 
ال�شم� امللكي الأمر مقرن بن عبدالعزيز 
ل���زارة  الإلكرتونية  املنظ�مة  �شع�د،  اآل 
العايل »منظ�مة جامعة«، وذلك  التعليم 
اأ���ش��ح��اب  م��ن  ع���ددا  �شمل  ك��ب��ري  بح�ش�ر 
ال�����زراء،  وامل��ع��ايل  الأم����راء  امللكي  ال�شم� 
للتعامالت  الإجن�����از  مب��ق��ر ح��ف��ل ج��ائ��زة 
الإلكرتونية احلك�مية، مبركز امللك فهد 

الثقايف مبدينة الريا�ض. 
للتخطيط  ال��������زارة  وك���ي���ل  و���ش��ك��ر 
الفنت�خ  عبدالقادر  الدكت�ر  واملعل�مات 
ما  ع��ل��ى  ال��ع��ه��د  ويل  ويل  �شم�  كلمته  يف 
اإلى  للتح�ل  ومتابعة  اهتمام  من  ي�ليه 
ال��ت��ع��ام��الت الإل��ك��رتون��ي��ة يف امل���ؤ���ش�����ش��ات 

احلك�مية. 
وتطرق الفنت�خ اإلى الهتمام البالغ 
التح�ل  مبجالت  العايل  التعليم  ل���زارة 
للتعامات الإلكرتونية احلك�مية، �شاكرا 
معايل وزير التعليم العايل الدكت�ر خالد 
ب����ن حم���م���د ال���ع���ن���ق���ري ع���ل���ى ت���ج��ي��ه��ات��ه 
ال�شديدة ومتابعته احلثيثة ودعمه الكبري 

اح��ت��ف��ت ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز 
»العزيزي«  الأبحاث  �شفينة  ب��ش�ل 
م���ق���ر ك��ل��ي��ة ع���ل����م ال���ب���ح���ار ب��اأب��ح��ر 

اجلن�بية. 
الأ�شتاذ  اجلامعة  مدير  ورف���ع  
ال���دك���ت����ر اأ����ش���ام���ة ب���ن ����ش���ادق طيب 
على  اجل��ام��ع��ة  و���ش��ع��ار  اململكة  �شعار 
م���ن ال�����ش��ف��ي��ن��ة اح��ت��ف��اء ب������ش���ل��ه��ا 
وبدء عملها يف اجلامعة، م�شرا اإلى 
م�شه�د،  ي����م  ال�شفينة  ت��د���ش��ني  اأن 
واإجن�������از ف���ري���د م���ن ن����ع���ه، م����ؤك���دا 
ب��ف��ع��ال��ي��ة يف  ���ش��ت�����ش��ه��م  ال�����ش��ف��ي��ن��ة  اأن 
ن�شاطات كلية عل�م البحار يف جمال 
املحيطات  واأب��ح��اث  البحرية  العل�م 

وال�ش�اطئ.
دخ�ل  اأن  اجلامعة  مدير  واأك��د 
البحث  دائ����رة  يف  ال��ع��زي��زي  �شفينة 
ال��ع��ل��م��ي ل��ل��ج��ام��ع��ة، ي�����ش��ك��ل اإ���ش��اف��ة 

والبحث  الأك��ادمي��ي  للعمل  واإث����راءا 
العلمي يف جمال الدرا�شات البحرية، 
بكافة  جم��ه��زة  ال�شفينة  اأن  م�شيفا 
الأدوات والأجهزة والآلت وال��شائل 
ال���ت���دري���ب���ي���ة، وه������ م����ا مي��ك��ن��ه��ا م��ن 
يف  الفعالة  ومهامها  باأدوارها  القيام 
ال��ك��ل��ي��ة يف مرحلتي  ت��دري��ب ط���الب 
العليا  وال���درا����ش���ات  ال��ب��ك��ال���ري������س 
التطلعات  يحقق  ال��ذي  النح�  على 
والأهداف التي ت�شب� اإليها اجلامعة، 
كما �شتمكن الطالب من النخراط 
واق��ت��دار،  ك��ف��اءة  بكل  العمل  �ش�ق  يف 
ف�شال عن اإ�شهامها يف ت�فر البيئة 
العلمية املثالية للباحثني من اأع�شاء 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س لإج�����راء اأب��ح��اث��ه��م 

العلمية بكل ثقة ومتيز.
م����ن ج���ه���ت���ه، اأك������د ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة 
ع���ل����م ال���ب���ح���ار ال����دك����ت�����ر ع���ل���ي ب��ن 

التي  ال�شفينة  اأن  العيدرو�ض   حممد 
ان��ت��ظ��ره��ا اجل��م��ي��ع ���ش��ي��ك���ن ل��ه��ا دور 
مهم يف ا�شتكمال م�شرة الكلية، كما 
لطاب  العملي  ال��ت��دري��ب  »���ش��ت���ف��ر 
الكلية، وهذا �شيك�ن له دور كبر يف 
اإك�شابهم املزيد من املعرفة مبجالت 
ع���ل����م ال���ب���ح���ار امل��خ��ت��ل��ف��ة واخل�����ربة 
امليدانية التي متكنهم من اللتحاق 
وذل��ك  تخرجهم،  بعد  العمل  ب�ش�ق 
م����ن خ������الل ج�������دول زم����ن����ي حم���دد 
بثاث �شن�ات يبداأ من يناير ٢٠١٥م 
ل�شتك�شاف  العزيزي  م�شروع  با�شم 

البحر الأحمر.
واأ�شاف اأن ال�شفينة مت ت�شميمها 
املعم�ل  امل�ا�شفات  باأعلى  و�شناعتها 
بها حديثا يف هذا املجال، اإذ مت ت�شنيع 
ب����دن ال�����ش��ف��ي��ن��ة م���ن م�����ادة الأل���ي���اف 
الزجاجية عالية التقنية التي حت�ل 

بالع�امل اجل�ية  ال�شفينة  تاأثر  دون 
وال���ب���ح���ري���ة ال��ق��ا���ش��ي��ة ال�������ش���ائ���دة يف 
املنطقة والتي تتمثل يف ارتفاع درجة 
العالية  ال��رط���ب��ة  وبن�شبة  احل����رارة 
تف�ق  التي  العالية  املل�حة  وك��ذل��ك 
ال��ع��دي��د  يف  الأل�����ف(  يف  ج����زءا   ٪٤٠(
من املناطق بالبحر الأحمر واخلليج 
�شبه  مائية  اأج�شاما  لك�نها  العربي 

مغلقة.
اأن  ت�����ش��م��ي��م��ه��ا  روع������ي يف  ك���م���ا 
ت��ك���ن ق�����ادرة ع��ل��ى الإب���ح���ار مل���دة ٢٥ 
املجال  تتيح  واأن  ت���ق��ف،  دون  ي���م��ا 
للعمل البحثي املت�ا�شل ملدة ٤٥ ي�ما 
دون احل��اج��ة اإل����ى ال��ت��م���ي��ن ب��ق��درة 
ا�شتيعابية ت�شل اإلى ٢٥ فرداً، �شاملة 
البحثي  وال��ف��ري��ق  ال�شفينة  ط��اق��م 
التدري�س  هيئة  اأع�شاء  من  امل�شارك 

والباحثني والفنيني والطاب.

لقطات

السلطان: اختلفت توقعات 
الشباب عن الجامعة واألساتذة

أحمد العياف 

عقدتها  ال��ت��ي  التعليم«  يف  »الب��ت��ك��ار  ل�ر�شة  الفتتاحية   كلمته  يف 
مبدينة  الأك��ادمي��ي��ة  القيادة  مركز  يف  ممثلة  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة 
املركز مدير جامعة  العام على  امل�شرف  اأ�شار  مل��دراء اجلامعات،  ينبع 
امللك فهد للبرتول واملعادن الدكت�ر خالد ال�شلطان، اإلى اأن اختيار 
حم�ر البتكار يف التعليم ياأتي امتدادا للمحاور ال�شابقة، وا�شتجابة 
مهم  اأك��ادمي��ي  م��ش�ع  اختيار  ور���ش��ة  ك��ل  يف  يتم  حيث  للمتغرات، 

وحي�ي.
وقال »اأتى الختيار يف هذه الدورة على حم�ر البتكار يف التعليم، 
نتيجة ملا ي�شهده العامل من متغريات فر�شت وج�د متطلبات اأكرب 
على اجلامعات، حيث اختلفت ت�قعات اجليل اجلديد من ال�شباب من 

اجلامعة والأ�شاتذة عن الأجيال الأخرى«. 
الب��ت��ك��ار يف  ���ش��رورة  ت��رت��ب عليه  »ذل���ك  اأن  ال�شلطان  واأ���ش��اف 
ا�شتقطاب  ذلك  مت  على  وبناءا  التدري�ض،  واأ�شاليب  املناهج  ت�شميم 
اأه���م الأ���ش��م��اء يف اجل��ام��ع��ات ال��ع��امل��ي��ة، يف ح��ل��ق��ات ن��ق��ا���ض م��ع م���دراء 

اجلامعات، وتبادل الأفكار«.
ال�شع�دية  اجلامعات  اإن  ف���راغ، حيث  م��ن  ن��ب��داأ  ل  »نحن  وت��اب��ع 
ال�شريفني خطت خط�ات جيدة،  بدعم من حك�مة خادم احلرمني 
واأ�شبح بع�شها يف جمال املناف�شة مع بع�ض اجلامعات املتميزة، ولكن 
الدعم،  اأتيح لها من جمالت  ملا  دائما، وفقا  هناك طم�ح لالأف�شل 

فحك�متنا لتر�شى منا اإل اأن نعطي الأف�شل«.

فتح باب التقدم لبرامج
الدكتوراه بجامعة اإلمام

 
�شع�د  حممد بن  الإم����ام  بجامعة  العليا  ال��درا���ش��ات  اأعلنت عمادة 
الإ�شالمية عن فتح باب القب�ل لربنامج الدكت�راه للف�شل الدرا�شي 
الثاين للعام اجلامعي  ١٤٣٥/ ١٤٣6 وذلك اعتبارا من ١/٢9/ ١٤٣6 
الدرا�شات  امل�افق ٢٣ /١١/ ٢٠١٤ عن طريق م�قع اجلامعة »عمادة 
ال��ع��ل��ي��ا« ل��ل��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات، وال���ربام���ج امل��ط��روح��ة ه���ي: احل�شبة 
اللغ�يات،  الإجنليزي،  الأدب  معا�شرة،  اإ�شامية  درا�شات  والرقابة، 

الرتجمة.

اكتشاف مركبات مضادة 
لاللتهاب بجامعة الملك سعود

الدوائية  لل�شناعات  الكيايل  وليد  الدكت�ر  كر�شي  يف  الباحث�ن  متكن 
م�شادة  ج��دي��دة  م��رك��ب��ات  اكت�شاف  ت�شجيل  م��ن  �شع�د  امل��ل��ك  بجامعة 
لاللتهاب جليل جديد منها اأثبت فعاليته، وذلك با�شتخدام نظام مبتكر 

عرب برامج حا�ش�بية لختيار ور�شم البنية الكيميائية لهذه املركبات.
و�شارك يف هذا الخرتاع كل من الأ�شتاذ الدكت�ر فار�ض بن قاعد 
العنزي والأ�شتاذ الدكت�ر ع�اد عبده ر�ش�ان والأ�شتاذ الدكت�ر اإبراهيم 

بن عبداهلل ال�شراء. 
ي��ذك��ر اأن����ه مت  دع���م ه������ؤلء ال��ب��اح��ث��ن يف احل�����ش���ل ع��ل��ى ب���راءة 
الكت�شاف من قبل: برنامج امللكية الفكرية وترخي�ض التقنية يف جامعة 
امللك �شع�د، وكر�شي الدكت�ر وليد الكيايل لأبحاث ال�شناعات الدوائية.

خلدمة  ال�شاملة  الإلكرتونية  للمنظ�مة 
اجلامعات ال�شع�دية »منظ�مة جامعة«.

تهدف  جامعة«  »منظ�مة  اأن  وب��ني 
اإل����ى ت��ك��ري�����س ال��ت��ع��ام��ات الإل��ك��رتون��ي��ة 
احل��ك���م��ي��ة، مب���ا ي��ع��ك�����س ت��ك��ام��ل اجل��ه���د 
وي��ح��ق��ق ال���ش��ت��خ��دام��ات امل��ث��ل��ى ل��ل��م���ارد 
املتاحة، من خالل بناء القاعدة ال�طنية 
ل���ب���ي���ان���ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل احل��ك���م��ي��ة 
والأه�����ل�����ي�����ة، وحت���ق���ي���ق ال����رب����ط امل��ب��ا���ش��ر 
وتبادل  واجلامعات  ال���زارة  بن  اخلدمي 
اخلط�ات  ه��ذه  ف��ت���ؤدي  بينهما،  البيانات 
اإل����ى دع���م وم�����ش��ان��دة ���ش��ن��ع ال���ق���رار على 
امل�شت�ى  وع��ل��ى  ال��ع��ايل  التعليم  م�شت�ى 

ال�طني.
امل�شتفيدين  ق��ائ��م��ة  اأن  اإل���ى  واأ����ش���ار 
م����ن »م���ن���ظ����م���ة ج���ام���ع���ة« ل ت��ن��ح�����ش��ر 
وح���ده،  باململكة  ال��ع��ايل  التعليم  ب��ق��ط��اع 
املندرج  ال���ا���ش��ع  الطيف  م��ن  ال��رغ��م  على 
حت��ت��ه م���ن ط����اب وخ��ري��ج��ني واأع�����ش��اء 
اإداري��ة يف م�ؤ�ش�شات  هيئة تدري�ض وك���ادر 
احلك�مي  ب��ال��ق��ط��اع��ن  ال��ع��ايل،  التعليم 
اإل��ى كثر  القائمة متتد  اإن  بل  والأه��ل��ي، 
م���ن ال��ق��ط��اع��ات احل��ك���م��ي��ة ف�����ش��ال عن 
اخلا�ض،  والقطاع  القت�شادية  الفعاليات 

والباحثن واملهتمن بهذا املجال.

قاعدة وطنية لبيانات التعليم العالي 
ولي ولي العهد يدشن »منظومة جامعة«
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الباحة

اإلحساء

القصيم
اعتمد املركز ال�طني للت�شديق 
ال���رق���م���ي ب����������زارة الت�������ش���الت 
وت���ق���ن���ي���ة امل����ع����ل�����م����ات، ج��ام��ع��ة 
الق�شيم ب�شفتها مقدم خدمات 
بذلك  لتك�ن  حك�مي  ت�شديق 
تعتمد  ���ش��ع���دي��ة  ج��ام��ع��ة  اأول 
يف جم����ال ال��ت�����ش��دي��ق ال��رق��م��ي، 
الإل��ك��رتوين  ال��ت��ع��ام��ل  لتطبيق 
الآم���������ن وت�����ظ����ي����ف ال��ت��ق��ن��ي��ات 
الأم��ن��ي��ة امل��ن��ا���ش��ب��ة وال�����ش��ي��ا���ش��ات 
امل��ت��ط���رة، وكذلك  والإج�����راءات 
الثقة  من  ع��ال  م�شت�ى  حتقيق 
الإل���ك���رتون���ي���ة  ال���ت���ع���ام���الت  يف 

احلك�مية باململكة.

نورة
ن���ظ���م ك���ر����ش���ي ب���ح���ث ���ش��ح��ي��ف��ة 
اجل����زي����رة ل���ل���درا����ش���ات ال��ل��غ���ي��ة 
ن�رة  الأم��رية  بجامعة  احلديثة 
ب��ن��ت ع��ب��دال��رح��م��ن ور���ش��ة عمل 
بعن�ان »دور املدونات اللغ�ية يف 
اجتاهات  العربية:  اللغة  اأبحاث 
ال�ر�شة  وكانت  حديثه«.  بحثية 
م����ن اإع��������داد وت���ق���دي�������م اأ����ش���ت���اذة 
امل�شاعدة  التطبيقية  اللغ�يات 
ب��اجل��ام��ع��ة ال���دك���ت����رة م��ه��ا بنت 
نفل احلارثي، وم�شممة مدونة 
الف�شحى«  الن�شية  »ال���ذخ���رية 
الأ���ش��ت��اذة  ���ش��ع���د  امل��ل��ك  بجامعة 

مها بنت �شليمان الربيعة.

المجمعة
ل��ل��م��راج��ع��ة  ال����ع����ام  امل����دي����ر  زار 
ال����داخ����ل����ي����ة وال�����ش����ت����ف���������ش����ارات 
اخل��دم��ة  وزارة  يف  ال���ظ��ي��ف��ي��ة 
عبدالعزيز  بن  �شالح  اأ.  املدنية 
ال�������ش���م���ي���م���ري، وامل�����دي�����ر ال���ع���ام 
اأ. عبداهلل  ال���زارة  للرتقيات يف 
ال����ده����ام����ي، ح���اف���ل���ة ال���ت���دري���ب 
املجتمعي  الإلكرتوين  والتعليم 
وك��ان  املجمعة،  بجامعة  املتنقل 
اجلامعة  وك��ي��ل  ا�شتقبالهما  يف 
الدو�شري،  حممد  بن  م�شلم  د. 
وا�شتمعا  احلافلة،  على  واطلعا 
اإل�������ى �����ش����رح م�����ج����ز ع���ن���ه���ا م��ن 
رئ��ي�����ض ق�����ش��م الإع�������الم ب��ع��م��ادة 
خدمة املجتمع والتعليم امل�شتمر
اأ. �شليمان عبداملح�شن الأ�شمري.

طيبة
ت���ف���ق���د م����دي����ر ج���ام���ع���ة ط��ي��ب��ة 
ال���دك���ت����ر ع����دن����ان ب����ن ع���ب���داهلل 
الآداب  ك��ل��ي��ة  م��ب��ن��ى  امل����������زروع، 
حمافظة  يف  الإن�شانية  والعل�م 
ال�شتعدادات  على  ووق��ف  ينبع، 
من�ش�بي  ل���ش��ت��ق��ب��ال  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
تفقدية  ج���ل��ة  ���ش��م��ن  ال��ك��ل��ي��ة، 
لفرع اجلامعة يف ينبع.  وا�شتمع 
والعل�م  الآداب  كلية  عميد  من 
د. ح�شن  ب��اجل��ام��ع��ة  الإن�����ش��ان��ي��ة 
عن  �شرحا  الذبياين  مر�شد  بن 
قبل  املتخذة  العلمية  اخلط�ات 
الكلية  من�ش�بي  ا�شتقبال  ب���دء 

وطابها.

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

في�شل للم�ؤمترات.
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�����ش��ن، وت��ت�����ش��م��ن ن��ت��ائ��ج 
درا�����ش����ة ال����ت����ج����اوزات الإداري��������ة 
»امل��ظ��اه��ر والأ����ش���ب���اب واأ���ش��ال��ي��ب 
احل��د وال��ع��اج« من وجهة نظر 
امل���ظ��ف��ن ب��اجل��ام��ع��ة، ال��ت��ي مت 

اإعدادها العام املا�شي.

الدمام
بكلية  البيئة  �شحة  ق�شم  نظم 
ال���ع���ل����م ال���ط���ب���ي���ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
الندوة  فعاليات  الدمام  بجامعة 
ال��ع��ل��م��ي��ة ال��راب��ع��ة حت���ت ع��ن���ان 
»امل����ل�����ث����ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة و���ش��ام��ة 

الغذاء« .
وذكر عميد كلية العل�م الطبية 
متعب  ب���ن  ع��ل��ي  د.  التطبيقية 
ت��ن��اول��ت  ال����ن����دوة  اأن  ال�������ش���ام���ي 
ال��ق�����ش��اي��ا ال�����ش��ح��ي��ة امل��ع��ا���ش��رة 
وم��ن��ه��ا ���ش��ام��ة ال���غ���ذاء واأث��ره��ا 

على �شحة الإن�شان.

الطائف
بجامعة  امل���ك���اف���اآت  اإدارة  ك�����ش��ف��ت 
اأك���رث من  اأن���ه مت ���ش��رف  الطائف 
للطالب  مكافاآت  ري��ال  ملي�ن   ٢8
�شهر  ع��ن  املنتظمني  وال��ط��ال��ب��ات 

حمرم.
على  حر�شها  الإدارة  واأب��دت 
املنا�شب  ال�قت  يف  املكافاآت  ت�شليم 
�شهر،  ك���ل  وم��ن��ت��ظ��م  اآيل  وب�����ش��ك��ل 
املتمثلة  الأه���داف  لتحقيق  وذل��ك 
يف خ��دم��ة ال��ط��ال��ب وج��ع��ل��ه ق���ادرا 
العلمي  اجل��ان��ب  يف  الرتكيز  على 

بعيدا عن الهم�م املادية.

أم القرى
اأع��ل��ن م��دي��ر ج��ام��ع��ة اأم ال��ق��رى 
ال����دك����ت�����ر ب����ك����ري ب�����ن م��ع��ت���ق 
املرحلة  ت�شليم  ب��دء  عن  ع�شا�س 
الأول�����ى م��ن م�����ش��روع ال���ح��دات 
ال�شكنية لأع�شاء هيئة التدري�س 
بالعابدية،  اجل��ام��ع��ي��ة  ب��امل��دي��ن��ة 
٢٠٠ وحدة �شكنية  البالغ عددها 
)ف����ي����ا( اع����ت����ب����ارا م����ن م��ط��ل��ع 
كافة  اكتمال  بعد  املقبل،  �شفر 
اخلدمات للم�شروع والتجهيزات 
ال��داخ��ل��ي��ة ال���ازم���ة ل��ل���ح��دات 

ال�شكنية.

الجوف
ع������رب الأم�����������ني ال������ع������ام لحت������اد 
اجل���ام���ع���ات ال���ع���رب���ي���ة الأ����ش���ت���اذ 
ال��ع��دوان، عن  �شلطان  ال��دك��ت���ر 
���ش��اه��ده يف املدينة  ���ش��ع��ادت��ه مب��ا 
اجل���ام���ع���ي���ة جل���ام���ع���ة اجل������ف، 
ال����ذي حققته  الإجن������از  وم����دى 
امل�شاريع  م�شت�ى  على  اجلامعة 
اإلى  م�شريا  الأك��ادمي��ي،  والعمل 
املكت�شبات  اأن احلفاظ على هذه 
يتطلب م�ا�شلة اجله�د لتنمية 
يف  والبحثي  التعليمي،  امل�شت�ى 

اجلامعة.
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حائل
اأط���ل���ق���ت ك��ل��ي��ة ال���ط���ب ب��ج��ام��ع��ة 
ت���ع��ي��ة للطالب  ح���ائ���ل، ح��م��ل��ة 
الفح�س  اأهمية  عن  والطالبات 
حما�شرات  �شملت  ال���زواج،  قبل 

تثقيفية ومعر�شا م�شاحبا.
واأكد عميد الكلية الدكت�ر 
الطب  كلية  اأن  احل��ازم��ى  ع����دة 
ت���ع���ي ج����ي����دا اأه���م���ي���ة ال��ت���ع��ي��ة 
ال�شحية لأفراد املجتمع لل�قاية 
تلك  وخ�ش��شاً  الأم��را���س،  من 
ال����ت����ي ت���ن���ت���ج ع����ن ال���������زواج غ��ري 
اأم��را���س  مثل  �شحيا  امل��ت��ك��اف��ىء 
ال��دم ال���راث��ي��ة وه��ي: فقر ال��دم 
وكذلك  والثا�شيميا،  املنجلي 
ب��ع�����س الأم���را����س امل��ع��دي��ة مثل 
الل��ت��ه��اب ال��ك��ب��دي ال��ف��ريو���ش��ي 

)ب( و )ج(،  وغريها.
م��ن ج��ان��ب��ه، اأو���ش��ح من�شق 
احل��م��ل��ة ال��دك��ت���ر را���ش��د ع��س 
ي�����ش��م��ل  احل���م���ل���ة  ب����رن����ام����ج  اأن 
حم��ا���ش��رات ت���ع��ي��ة ع��ن فح�ض 
الطلبة  لتثقيف  ال���زواج  قبل  ما 
ب���امل���خ���اط���ر امل���رتت���ب���ة ع����ن ع���دم 
الل������ت������زام ب���ن���ت���ائ���ج ال���ف���ح�������ض، 
العائلية غر  املمار�شات  وكذلك 
ال�شحية التى تتمثل فى جتاهل 

نتائج الفح�ض.



بقلم: »فابيو بيرغمان«
موقع المعهد السويسري

الطاقة  وم�����ش��ادر  امل��ن��اخ  ت��غ��ر  زال  ل 
ميثل �شداعا يف راأ�ض الدول التي تقع 
ب��ن �شقى رح���ى ال��ت��ق��دم الق��ت�����ش��ادي 

وبني املحافظة على ك�كب الأر�س.
ف���ف���ي اخل����ام���������س م�����ن ن���ف��م��رب 
خ��ب��ري   ٤٠٠ ن���ح����  اج���ت���م���ع  اجل���������اري 
امل��ه��ت��م��ة بق�شية  م���ن ك��اف��ة الأح������زاب 
املعهد  الطاقة يف  وم���ارد  املناخ  تغير 
الفيدرايل للتقنية  يف مدينة »زي�رخ« 

حول العالم

الأف����ك����ار  ل����ت����ب����ادل   ETH Zurich
الدائرة  وال��روؤى والتجارب يف م�ؤمتر 
امل�����ش��ت��دي��رة ل��ل��ح���ار ب�����ش��اأن اإج�����راءات 
ح���م���اي���ة امل����ن����اخ يف جم����ال����ى ال���ط���اق���ة 

والتخطيط العمراين. 
ق��دم اخل���رباء ع��رو���ش��ا تقدميية 
ت��شلت  تقييم  اأح���دث  على  ا�شتملت 
املناخ  لتغري  احلك�مية  اللجنة  اإل��ي��ه 
IPCC والتي  ب���  اخ��ت�����ش��ارا  امل��ع��روف��ة 
اأع�������دت ت���ق���ري���ره���ا ع����ن و����ش���ع م������ارد 

الطاقة وم�شتقبل تغر املناخ. 
وع��ق��د م��رك��ز من��ذج��ة نظم املناخ 

م�ؤمتر   C2SM ب���  اخت�شارا  امل��ع��روف 
ال�����دائ�����رة امل�������ش���ت���دي���رة ب���ال���ت���ع���اون م��ع 
م��رك��ز ك��ف��اءة من��ذج��ة امل��ن��اخ يف املعهد 
ال����ف����ي����درايل ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة  وامل����ؤ����ش�������ش���ات 

الفيدرالية الأخرى.
 ويف كلمته اأمام امل�ؤمتر قدم اأ�شتاذ 
امل�شاعد   الرئي�ض  القت�شادية،  العل�م 
من  املنبثقة  الثالثة  العمل  ملجم�عة 
ال��ل��ج��ن��ة احل��ك���م��ي��ة ل��ت��غ��ر امل���ن���اخ يف 
الربوفي�ش�ر  تكني�شن«  »برلني  جامعة 
ا�شتمل  ت��ق��ري��راً  اإدي��ن��ه���ف��ر«،  »اومت����ار 
على نقاط يف غاية الأهمية، م�ؤكدا اأن 

المعهد السويسري يضع آليات النهوض 
باالقتصاد لمعالجة االحتباس الحراري

انبعاثات الحتبا�س احل��راري ل زالت 
العقد  يف  ل���ش��ي��م��ا  م�شتمرة  زي����ادة  يف 
التي  الإج���راءات  بالرغم من  املن�شرم 
ال����دول واحل��ك���م��ات حلماية  ب��ذل��ت��ه��ا 
املناخ وبالرغم من الأزمة القت�شادية 

العاملية املا�شية.  

النمو االقتصادي
أضحى ممكنا

ب�شبب  القت�شاد  �شيت�شرر  هل  ولكن 
اأزم������ة الح���ت���ب���ا����ض احل�������راري ؟ ي��رى  
الربوف�شي�ر »ادينه�فر« بارقة اأمل يف 

التزمنا،  ما  اإذا  القت�شاد  يتح�شن  اأن 
ع���ل���ى ح����د ت���ع���ب���ره، ب��ت��ح��ق��ي��ق ه���دف 
والنفط  الفحم  م�شادر  على  احلفاظ 

والغاز الطبيعي كما هي يف الأر�ض.
وت�شاءل هل ي�شتطيع الإن�شان اأن 
ي�شتطيع  وه���ل  ال��ت��غ��ر؟  ه���ذا  يتحمل 
نظم  حت���ل  م��ع  يتكيف  اأن  القت�شاد 
الطاقة؟ الإجابة بب�شاطة »نعم« لأنها 
ل تكبد  ك�كب الأر�س تكلفة احلفاظ 

على الك�كب. 
وي���رى »ادي��ن��ه���ف��ر« اأن اإج����راءات 
احل��م��اي��ة م��ن ت��غ��ري امل��ن��اخ رمب���ا تك�ن 

تاأخرنا  كلما  اأن���ه  بيد  عالية  تكلفتها 
واأك����د  ت��ك��ل��ف��ت��ه��ا.   زادت  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا  يف 
»ادينه�فر« اأن تنفيذ اإج��راءات حماية 
املناخ ل يجب اأن جتعلنا نغ�ض الطرف 
�شيتاأخر  ال��ذي  القت�شادي  النم�  عن 
ف��ح�����ش��ب م���ن ���ش��ن��ة اإل����ى ع����دة ���ش��ن���ات 

ح�شب ال�شيناري� الذي �شي��شع.  

محاور الثورة االقتصادية
يف  الب�شرية  البيئة  نظم  اأ�شتاذ  تناول 
امل��ع��ه��د، ال��ربوف��ي�����ش���ر »اأن���ت����ين ب���ات«، 
ال����ذي ����ش���ارك يف اإع������داد ال��ت��ق��ري��ر مع 
 ،IPCC  ���جم��م���ع��ة ع��م��ل ال��ث��ال��ث��ة ل��ل
يف ك���ل���م���ت���ه حم�������اور حت���ق���ي���ق ال����ث�����رة 
الق��ت�����ش��ادي��ة يف ث����الث ك��ل��م��ات ه��ي: 
ال����ب����ح����ث ون���������ش����ر ث����ق����اف����ة ال���ن���ه�������ش���ة 

والإ�شالح. 
البحثي  امل�����ش��ه��د  اأن  ع��ل��ى  وع����رج 
يجب اأن يكر�س  جل جهده ل��شع نظم 
طاقة اإبداعية وذكية واأن ي�جه اجليل 

القادم نح� ال�ق�د احلي�ي.
ودعا اإلى ن�شر ثقافة نظم  تخزين 
ال��ط��اق��ة  وال��ط��اق��ة ال��ب��دي��ل��ة مب��ا فيها 

اإ�شالح �شيا�شات �ش�ق الكهرباء.  
امل�ؤمتر  �شهد  نف�شه،  ال�شياق  ويف   
ج����دال وا����ش���ع ال��ن��ط��اق  ح��ي��ال ت��دخ��ل 
الدولة يف �ش�ق الطاقة حيث   تطرقت 
الطاقة  ملجم�عة  التنفيذية  الرئي�شة 
�شتالينب«،  »جا�شمني   ،Alpiq اآلبيك 
اإلى التزامها بفر�س �شريبة على ثاين 
اأك�شيد الكرب�ن التي اأجمع الكل عليها، 
نظرا لفعاليتها، اإل اأنها عار�شت ب�شدة 
اآخ���ر م��ن ج��ان��ب احلك�مة،  ت��دخ��ل  اأي 
م��ن  ال�������ش���ا����ش���ة  اإيل  روج  م����ا  وع�������دت 
ال��دول��ة لتمكن  تقدمي دع��م م��ن قبل 
باأنها  البيئة  �شديقة  ال��ط��اق��ة  م����ارد 
هذا  مغبة  م��ن  وح���ذرت  ال�ش�ق  ت�ش�ه 
ال���ق���رار لأن����ه ي��ع��ر���ض ق��ط��اع ال��ط��اق��ة 
مل  اإذا  اخلطر  اإل��ى  الهيدروكهربائية 

تتلق دعما حك�ميا اأي�شا. 
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لقطات

حول العالم

سنغافورا
يف  ال���ت���ع���ل���ي���م  وزارة  ت���ت���ج���ه 
����ش���ن���غ���اف����را ����ش����ب ال��رتك��ي��ز 
ع��ل��ى ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ث���ان����ي وم��ا 
ب��ع��ده يف ال��ن�����ش��ف ال��ث��اين من 
ح�شب  احلك�مة  ت�ليها  ف��رتة 
ت�������ش���ري���ح���ات وزي������ر ال��رتب��ي��ة 

والتعليم »هينغ �ش�ي«. 

الصين
ال�شني  ت��زي��ح  اأن  امل��ت���ق��ع  م��ن 
ال���لي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ريك��ي��ة 
والحتاد الأوروبي من �شدارة 
العقد  بنهاية  العلمي  البحث 
احلايل ح�شب تقرير �شدر عن 
القت�شادي  ال��ت��ع��اون  منظمة 
ن�فمرب٢٠١٤   ١8 يف  والتنمية 
ع���ن ال������ش��ع ال��ع��امل��ي ل��ل��ع��ل���م 

والتقنية وال�شناعة. 

اليونسكو
اأط���ل���ق���ت م��ن��ظ��م��ة ال��ي���ن�����ش��ك��� 
م��ك��ت��ب��ة ع��امل��ي��ة ل��ل��ع��ل���م حتمل 
ن�فمرب   ١٠ يف   WLOS ا���ش��م 
ال����ط����اب  لإع�������ط�������اء   ٢٠١٤
وامل����در�����ش����ني ف���ر����ش���ة م��ع��رف��ة 
العلم،  اإل��ي��ه  م��ا ت��شل  اأح���دث 
اإيجاد جمتمع  وذلك من اأجل 

عاملي لتعليم  العل�م. 

الواليات المتحدة
والتعليم  الرتبية  وزي��ر  تلقى 
�شفعة  دنكان«  »اأرن  الأمريكي 
رفعتها  ق�����ش��ي��ة  ب�����ش��ب��ب  ق���ي��ة 
الأه��ل��ي  التعليم  راب��ط��ة  ���ش��ده 
ب�شبب  واجل���ام���ع���ات  ل��ل��ك��ل��ي��ات 
ل�����ائ����ح ����ش���رع���ت���ه���ا احل���ك����م���ة 
التدريب  برامج  م�ؤخرا جترم 
�شطرته  م��ا  ح�شب  ال���ظ��ي��ف��ي 
»كاير زملان« ملجلة »ف�ر�شن«.

أستراليا
ح������ذر الأط������ب������اء م�����ن م��غ��ب��ة 
ال����ت����غ����ي����ريات ال����ت����ي ت����در�����س 
احل������ك�������م������ة ال�����ف�����ي�����درال�����ي�����ة 
يف  �شت�شهم  لأن���ه���ا  تطبيقها 
اإل���ى ٢٥٠.٠٠٠   زي���ادة ال��ر���ش���م 
التقرير  اأكرث ح�شب  اأو  دولر 
الذي �شدر عن  �شحيفة »ذي 

�شنداي كانبريا تاميز«.

السنغال
اأط������ل������ق امل����ك����ت����ب الق���ل���ي���م���ي 
ل��ل��ي���ن�����ش��ك��� م����ب����ادرًة ج��دي��دة 
ل����ت����ح���������ش����ني ت����ع����ل����ي����م م��������ادة 
دورات  ب��ت���ف��ري  اجل��ي���ل���ج��ي 
ع�����رب الن������رتن������ت ل���ل���ط���اب، 
واأط����ل����ق ع���ل���ى امل�����ب�����ادرة ا���ش��م 
اجل��ي���ل���ج��ي��ا  ت��ع��ل��ي��م  دورات 
غ����رب  يف  الن�������رتن�������ت  ع������رب 

.GEOLOOC-WA اأفريقيا

الطريق إلى الوظيفة المرموقة
المصدر: معهد سنغافورا 

SIT للتقنية

ل���ط���امل���ا ع������زف خ���ري���ج���� اجل���ام���ع���ات 
التجارية  للم�شاريع  الن�����ش��م��ام  ع��ن 
اأن  اإل  احل��ج��م  ومت��شطة  ال�����ش��غ��رية 

هذا الجتاه يف طريقه للتغر.
ي�����رى م���دي���ر ق�����ش��م راأ��������ض امل����ال 
الب�شري يف �شركة »�شربينغ �شنغاف�را« 
خريجي  معظم  اأن  �شينغ(  )دار����ش���ان 
اجل���ام���ع���ات اأدرك��������ا م���زاي���ا ال��ع��م��ل يف 
م�����ش��اري��ع ���ش��غ��رية م��ت������ش��ط��ة احلجم 
م����ث����ل ال�����رق�����ي ال�����ظ����ي����ف����ي وف����ر�����ض 
وظيفية  م��ه��ارات  واكت�شاب  ال��ت��دري��ب 
من  مبا�شر  ب�شكل  وال��ت��ع��ل��م  خمتلفة 

الإدارة العليا. 
ال�شركة  اأط��ل��ق��ت  ال�شبب  ول��ه��ذا 
ال�شغرية  امل�����ش��اري��ع  م�شاعدة  م��ب��ادرة 
وامل��ت������ش��ط��ة ح��ج��م��ا ع��ل��ى ا���ش��ت��ق��ط��اب 
الأك������ف������اء واأ������ش�����ح�����اب امل������اه�����ب م��ن 
ومعاهد  الفنية  وامل��ع��اه��د  اجل��ام��ع��ات 
التعليم الفني عام ٢٠١٣ بال�شراكة مع 

جمعيات جتارية.
ومت���ن���ح ه����ذه امل����ب����ادرة ال��ف��ر���ش��ة 
للطالب لأن ي�شت�عب�ا فكرة العمل يف 
م�شاريع �شغرية ومت��شطة عن طريق 
تلك  يف  تدريبية  منح  على  احل�ش�ل 
لأرب��اب  الفر�شة  يتيح  مم��ا  امل�شاريع، 
ي����روا م����اه���ب وك��ف��اءة  اأن  ال��ع��م��ل يف 
ال���ط���الب وه����ل ي�����ش��ل��ح���ن ل��ل��ع��م��ل يف 

امل�شاريع اأم ل.

 وم��������ن ن����اح����ي����ة اأخ�����������رى ي���ت���اح 
طبيعة  فهم  فر�شة  ال�شابة  للم�اهب 
الأعمال التجارية واملهارات ال�ظيفية 
والعمل يف م�ؤ�ش�شات و�شركات يف هذا 

احلجم.
ال�شتقطاب  اإدارة  م��دي��رة  تق�ل 
»كارالن  غ��روب«  »�شيليكت  �شركة  يف 
اأونغ«، اإنها مل تفكر مطلقا يف امل�شاريع 
ال�شغرة واملت��شطة بعد تخرجها يف 
�شنغاف�را،  يف  الفنية«  »نانينغ  جامعة 
وغ���ريت وج��ه��ة ن��ظ��ره��ا ب��ع��د التخرج 
معربًة عن اعتقادها باأن تلك امل�شاريع 
ل�شاحبها  اخل���ربات  م��ن  ث���روة  متثل 
ح��ي��ث ي��ت��ع��ل��م ك��ي��ف ي��ك���ن ج�����زءاً من  

�شركة تبني مقدراتها.
ال��راأي قائال  »�شينغ« يف  ووافقها 
»امل�شاريع ال�شغرة تلقي باخلريجن 
مبنتجات  العاملية  الأ���ش���اق  اأم����اج  يف 
ج���دي���دة م��ت��ن���ع��ة. وم����ن ث���م حت��ت��اج 
ت��ل��ك امل�������ش���اري���ع اإل�����ى م����اه���ب ���ش��اب��ة 
م��ل��ت��زم��ة ت������ؤدي م��ه��ام��ه��ا ع��ل��ى اأك��م��ل 
يف  تعمل  �شابة  لفرق  لين�شم�ا  وج��ه 

م�شاريع كربى«.
وترى )اأونغ( اأن »اخلريجن بعد 
الكافية  الفر�شة  على  يتح�شل�ن  ما 
يف�شل�ن  اأع��ل��ى؛  م��ه��ارات  ويكت�شب�ن 
اأف�شل  احل�ش�ل على فر�ض وظيفية 
ب���دًل م��ن ال��ع��م��ل ل�����ش��اع��ات ط���ي��ل��ة يف 
ت��ل��ك امل�����ش��اري��ع وب�����دًل م���ن ال��ع��م��ل يف 

الإجازات الأ�شب�عية«. 
ت��ط���ي��ر  اإدارة  م����دي����ر  ي��������روى 

 »٢٧ اإي  ���ش��رك��ة  ال��دول��ي��ة يف  الأع���م���ال 
الأ�شياء  اأح��د  اإن  ق��ائ��اًل  »اأن���غ«  رحلته 
 »٢٧ »اإي  ل�شركة  ين�شم  جعلته  ال��ت��ي 
واحدة  �شنة  »ففي  اأن حجمها �شغري، 

ت��ع��ل��م��ت ك��ي��ف ت��ع��م��ل وت�����دار ال�����ش��رك��ة 
وت��ع��ل��م��ت م����ه����ارة ال��ت�����ش���ي��ق وو����ش���ع 

ا�شرتاتيجيات ال�شركة.«
 واأك��د »اأن��غ« اأن فر�شة تعلم تلك 

املعرفة والتعر�س لها مل يكن يت�شنى 
ل��ه ل��� ع��م��ل يف ���ش��رك��ة ك���ربى ب�شبب 
الهرم  ال�ظيفي حيث تتحجر املعرفة 

وي�شعب تناولها ب�شببه.

بغية تنمية مهارات التفكير منذ الصغر 

»هارفارد« تطلق مبادرة  تعليم األطفال البرمجة
موقع  جامعة هارفارد

الكل،  ف��اإن  للعيان  وا�شحا  يبدو  كما 
ع��ل��ى الأق�������ل، ي��ت��ع��ل��م ال��ك���م��ب��ي���ت��ر؛ 
ف��ال��ط��ف��ل ال�����ذي ي��ب��ل��غ ع���م���ره ث��الث��ة 
باحلا�ش�ب  يلعب  اأن  ي�شتطيع  اأع����ام 
الكفي مبهارة بالغة، حتى كبار ال�شن 
مم����ن ت����ع����دوا ال��ت�����ش��ع��ني م����ن ال��ع��م��ر 
ل��دي��ه��م ح�����ش��اب ع��ل��ى ف��ي�����ش��ب���ك على 

الأقل. 
ه�  نف�شه  يطرح  ال��ذي  وال�ش�ؤال 
اأن����ه ب��ال��رغ��م م��ن اأن ���ش��ائ��ل الإع����الم 
احل��دي��ث ل زال���ت حتيط بنا م��ن كل 
كاأفراد،  فاإننا مل نفكر،  حدب و�ش�ب 
من  الإع�������الم  و����ش���ائ���ل  ن��ن�����ش��ئ  اأن  يف 
ت��ل��ق��اء اأن��ف�����ش��ن��ا ب���دل م��ن ال���ش��ت��م��رار 
يف ا���ش��ت��ه��الك��ه��ا؟ مب��ع��ن��ى اآخ������ر: هل 
بخ�ض  بثمن  اأنف�شنا  بيع  يف  �شن�شتمر 

اأم ل؟
ول��الإج��اب��ة على ه��ذا ال�����ش���ؤال ل 
م�ؤ�ش�س  الراحل  قاله  ما  اأتذكر  زل��ت 
�شركة »اآبل« »�شتيف ج�ب« الذي طاملا 
اإن�����ش��ان يف  اأن يتعلم  ك��ل  ك��رر »ي��ج��ب 
الآيل..  احلا�شب  يربمج  كيف  الباد 
لأنه بذلك �شيتعلم كل فرد منا كيف 

يفكر«.
الفكرة  لتكرر  »برننان«  وج��اءت 
مرة اأخرى اأمام ٥٠ من اأع�شاء جلنة 
»هارفارد والي�ش�ن ادي�كا�شن« املعنية 
ل�شتقطاب  ت��ه��دف  ال��ت��ي  ب��ال��ت��ع��ل��ي��م، 

ع��ل��م��اء واأ�����ش����ات����ذة ج��ام��ع��ة ه���ارف���ارد 
ل��ي��ت��ح��دث���ا ع���ن ق�����ش��اي��ا ال�����ش��اع��ة يف 

التعليم اأمام املجتمع . 
ب��ال��ق���ل   ومل ت��ك��ت��ف »ب���رن���ن���ان« 
ق���ًل وفعًا  فح�شب بل ج��اء كامها 
حيث كانت واح��دة من الفريق الذي 
اب���ت���ك���ر ب���رن���ام���ج »����ش���ك���رات�������س« )ل��غ��ة 
حا�ش�ب ت�شمح للم�شتخدمني باإن�شاء 
ق�ش�ض واأل��ع��اب واأف��الم متحركة( يف 
ك��ان جل وقتها تق�شيه  ال��ذي  ال�قت 
يف الإع�������داد ل��ر���ش��ال��ة ال���دك���ت����راه يف 
خمترب العالم يف معهد ما�شا�ش�ت�ض 

للتقنية.
يف  »�شكرات�ض«  برنامج   وتاأ�ش�ض 
تعليمية ق�ية  عام ٢٠٠٧، وه� و�شيلة 
وم��ت��ف��اع��ل��ة وم��ت��ك��ام��ل��ة، ي�����ش��ت��خ��دم��ه 
ي��رتاوح  باأ�شره  العامل  يف  ملي�ن   ٤.٣
ال��ث��ام��ن��ة والثامنة  ب��ني  اأع��م��اره��م م��ا 
ع�شرة وت��رج��م حم��ت���اه اإل���ى  اإل���ى 6٠ 
يقدر  م�����ش��اري��ع  وي��دي��ر  متخلفة  ل��غ��ة 
قيمتها باأكر من �شتة مايني دولر 

اأمريكي.
 وي�����ش��اع��د »���ش��ك��رات�����ض« الأط��ف��ال 
ع���ل���ى الب���ت���ك���ار وم�������ش���ارك���ة الأف����ك����ار 
والتعلم حيث اإن البع�س ين�شئ برامج 
ي�����ش��ارك  وال��ب��ع�����س  ل��ن��ف�����ش��ه  تعليمية 
اإنتاج �شراكة جتارية بن  الآخرين يف 

اأكرث من م�شتخدم يف  دول خمتلفة.
ويف ب��رن��ام��ج امل��ح��ادث��ة ال��ف���ري��ة 
ب����رت���ال ت����وك«  ب��ب���اب��ة »اإد  اخل��ا���ض 

املعنية بتبادل الأفكار بن م�شتخدمي 
ب���رن���ام���ج »���ش��ك��رات�����ض« ظ��ه��ر الأب���ن���اء 
وب��ج��ان��ب��ه��م اآب���اوؤه���م ال��ذي��ن ح�����ش��روا 
ل��ي��ت��ع��ل��م���ا ول���ي���دع���م����ا اه���ت���م���ام���ات 

اأطفالهم املتزايدة بالربجمة.
وعلقت الطفلة »ك�را كل�هرتي« 
من »برايت�ن« التي تبلغ من العمر ١٠ 
اأع�����ام »ت����روق يل ح��ري��ة اأن اأف��ع��ل ما 
واأحب  اأري��د  اأفعله عندما  اأن  اأ�شتطيع 
اأن اأتبادل ما ت��شلت اإليه مع الأطفال 

الآخ����ري����ن م���ن م�����ش��ت��خ��دم��ي ب��رن��ام��ج 
�شكرات�س.«

وت��ع��ل��ق ال��ربوف�����ش��ي���ر »ب��رن��ن��ان« 
ع���ل���ى م����زاي����ا ب���رن���ام���ج »����ش���ك���رات�������س« 
بطريقة  التعلم  م��ن  ن���ع  »ه��ذا  قائلة 
خم��ت��ل��ف��ة؛ ف����الأط����ف����ال اع�����ت�����ادوا اأن 
ي��خ��ربه��م الأ����ش���ات���ذة ك��ي��ف ي��ف��ك��رون 
الربنامج  ه��ذا  اأم���ا  يحفظ�ن،  وك��ي��ف 
ف��ي��ك��ف��ل ل��ه��م ك��ي��ف ت��ك���ن ال���ق���ي���ادة يف 
اأن ه��ذا الأم��ر  اأي��دي��ه��م، وبالرغم م��ن 

ي�شتغرق وقتا لباأ�ض به فاإنهم عندما 
ينظروا  لن  الإب���داع  ح��اوة  يتذوق�ن 

اإلى ما وراءهم البتة«.
وع�����دت »ب���رن���ن���ان« م���ي���زة اأخ����رى 
ل���ل���ربن���ام���ج؛ وه�����ي ال���ت���ن����ع ال��ف��ك��ري 

املتنامي مل�شتخدمي الربنامج«. 
اأخرى  مبادرة  »برننان«  واأطلقت 
 Girls »ا�شمها »الإناث الالئي ي�شفرن
ب��رن��ام��ج  اإط������ار  حت���ت   Who Code
»���ش��ك��رات�����ض« يف حم��اول��ة ل��زي��ادة ع��دد 
الك�مبي�تر  ب��ع��ل���م  امل��ه��ت��م��ات  الإن����اث 
ال��ت��ي ت������ش��ل��ت اإح����دى الإح�����ش��ائ��ي��ات 
ي��ت��ج��اوز  ع���دده���ن ل  اأن  اإل�����ى  ���ش��اب��ق��ا 
الثان�ية.  املرحلة  ٠.٣٪ من خريجات 
وياأمل �شكرات�س اأن تزيد تلك الأعداد 

م�شتقبال.
وح�������ش���ب م����ا اأف�����ادت�����ه »ب���رن���ن���ان« 
على  ي�����ش��ري  »���ش��ك��رات�����س«  ب��رن��ام��ج  اأن 
الطالبات  ع���دد  لأن  ال�شحيح  ال����درب 
احلا�شالت على الثان�ية والراغبات يف 
اإلى  الآن  و�شل  احلا�ش�ب  عل�م  درا�شة 

٤٠٪ من م�شتخدمي »�شكرات�ض«.
اأن يك�ن هدفها   ونفت »برننان« 
اأن ي�����ش��ب��ح ال��ن��ا���ض ج��م��ي��ع��ا ع��ل��م��اء يف 
برمته  الأم���ر   « قائلة  الآيل  احلا�شب 
ل ي���ت���ع���دى ال����������ش�����ل ل��ل��ط��الق��ة يف 
ا���ش��ت��خ��دام ال��ع��ل��م احل��ا���ش���ب��ي مت��ام��ا 
مثل طالقة املرء يف القراءة والكتابة 
التفكري  مل��ه��ارة  تنمية  خ��ري  فيها  لأن 

والبداع«.
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دراسات

قراءة: عادل العقيد

اأو������ش�����ح الأ�����ش����ت����اذ امل���������ش����ارك ب��ق�����ش��م 
اأحمد  الدكت�ر  اجلامعة  يف  املحا�شبة 
غالبية  اأن  م��شى  اأب����  ال�����ش��ام  عبد 
بال�شتعانة  تق�م  ال�شع�دية  املن�شاآت 
خارجية  مب�شادر  الكلية  اأو  اجلزئية 
ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا  ن���ظ���م  وظ����ائ����ف  لأداء 
املن�شاآت تق�م بت�شعر  املعل�مات، واأن 
تلك اخلدمات على اأ�شا�س التكلفة اأو 

�شعر ثابت ومقط�ع.
ج�����اء ذل�����ك يف درا������ش�����ة ع��ل��م��ي��ة 
اأج�����راه�����ا ال���ب���اح���ث ب���ع���ن����ان »م���زاي���ا 
وخماطر ال�شتعانة مب�شادر خارجية 
درا�شة  املعل�مات..  تكن�ل�جيا  لنظم 
م��ي��دان��ي��ة ع��ل��ى امل��ن�����ش��اآت ال�����ش��ع���دي��ة«، 

وفيما يلي اأهم حماورها:

تمهيد
اأن ال���ش��ت��ع��ان��ة  ال��ب��اح��ث  اأو����ش���ح 
تكن�ل�جيا  لنظم  خارجية  مب�شادر 
امل���ع���ل����م���ات م���ن امل���م���ار����ش���ات ���ش��ائ��ع��ة 
كبري  باهتمام  حظيت  التي  التطبيق 
الأخ���رة،  ال�شن�ات  يف  م�شتمر  ومن��� 
تبنت  املن�شاآت  من  العديد  اأن  م�ؤكدا 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال���ش��ت��ع��ان��ة مب�����ش��ادر 
م��ن  ج������زء  اأو  ك����ل  لأداء  خ���ارج���ي���ة 
املعل�مات،  بنظم  املتعلقة  العمليات 
وذلك اإدراكا منها للف�ائد اجلمة التي 
ميكن اأن حتققها ال�شتعانة مب�شادر 
التي  املعل�مات  لتكن�ل�جيا  خارجية 
ي��رج��ع ت��اري��خ��ه��ا اإل���ى الت���ف���اق ال��ذي 
مت ت���ق��ي��ع��ه ب����ن ����ش���رك���ة اي�����ش��ت��م��ان 
ب�شفتها  اإم  ب��ي  اآي  و���ش��رك��ة  ك�����داك 
م�����ش��درا خ��ارج��ي��ا لتقدمي اخل��دم��ات 
املعل�مات، حيث  بتكن�ل�جيا  املتعلقة 
خارجية  مب�����ش��ادر  ال�شتعانة  حتقق 
من  ال��ع��دي��د  امل��ع��ل���م��ات  لتكن�ل�جيا 
التكاليف،  الف�ائد، ومنها: تخفي�ض 
وزي�������ادة امل����رون����ة، وت��ق��ل��ي��ل امل��خ��اط��ر 

املتعلقة بتكن�ل�جيا املعل�مات.

هدف الدراسة
ه���دف���ت اإل�����ى ال���ت���ع���رف ع��ل��ى م��ف��ه���م 
لنظم  خ��ارج��ي��ة  مب�����ش��ادر  ال�شتعانة 
تكن�ل�جيا املعل�مات ودوافع املن�شاآت 
درا�شة  وكذلك  املمار�شة،  تلك  لتبني 
ال�شتعانة  وخم��اط��ر  م��زاي��ا  وحتليل 
خ���دم���ات  لأداء  خ���ارج���ي���ة  مب�������ش���ادر 
املعل�مات  تكن�ل�جيا  نظم  واأن�شطة 
يف املن�شاآت ال�شع�دية، واختبار الفروق 
ال�شع�دية  امل��ن�����ش��اآت  ب��ني  اجل���ه��ري��ة 
املختلفة فيما يخت�س مبدى اإدراكها 
واملخاطر  امل��زاي��ا  تلك  اأهمية  لدرجة 
املختلفة  القت�شادية  القطاعات  يف 
بهدف تعزيز ع�امل جناح ال�شتعانة 
تكن�ل�جيا  لنظم  خارجية  مب�شادر 

املعل�مات.

منهج الدراسة
اأعدت  ا�شتق�شاء  ا�شتمارة  ا�شتخدمت 

اأه��داف الدرا�شة،  خ�شي�شا لتحقيق  
ا�شتق�شاء  ا�شتمارة   ٥٠٠ ت���زي��ع  ومت 
ع��ل��ى ع��ي��ن��ة ع�����ش���ائ��ي��ة ���ش��م��ل��ت ع���ددا 
م��ن امل��ن�����ش��اآت ال�����ش��ن��اع��ي��ة، وامل��ن�����ش��اآت 
ال���ت���ج���اري���ة، وال����ب����ن�����ك، وامل���ن�������ش���اآت 
ال�����ش��ح��ي��ة، وال�����ح����دات احل��ك���م��ي��ة، 
وم����ن���������ش����اآت اخل������دم������ات، و����ش���رك���ات 
البرتول والغاز وغرها من املن�شاآت 

الأخرى.

الجزء النظري 
يف اجلزء النظري من الدرا�شة اأ�شار 
مب�شادر  ال�شتعانة  اأن  اإل��ى  الباحث 
اأن  تعني  امل��ع��ل���م��ات  لنظم  خ��ارج��ي��ة 
امل�ارد املادية اأو الب�شرية ذات ال�شلة 
بتكن�ل�جيا املعل�مات ملنظمة ما يتم 
اإدارت��ه��ا من قبل م�شدر  اأو  ت�ريدها 
خارجي متخ�ش�س، وميكن اأن يك�ن 

ذل���ك ل��ف��رتة م���ؤق��ت��ة اأو ل��ف��رتة غر 
حم��ددة، كما ميكن اأن يتم ذلك لكل 
العميل  �شركة  ل��دى  املعل�مات  نظام 

اأو بع�ض اأجزائه.
 وق����ال »مي��ك��ن اأن ي�����ش��م��ل ذل��ك 
الإنرتنت،  و�شبكات  البيانات  مراكز 
وال���ت���ط���ب���ي���ق���ات، وت���ط����ي���ر وظ���ائ���ف 
ال�������ش���ي���ان���ة، وخ�����دم�����ات امل�����ش��ت��خ��دم 
وجتهيز  الآيل،  ل��ل��ح��ا���ش��ب  ال��ن��ه��ائ��ي 
ف�����اإن م�شطلح  ث���م  الأع����م����ال، وم����ن 
ي�شري  خ��ارج��ي��ة  مب�����ش��ادر  ال�شتعانة 
اإل����ى اإ����ش���ن���اد ت��ن��ف��ي��ذ ال��ع��م��ل��ي��ات غري 
خارجية  ل�حدة  لل�شركة  الأ�شا�شية 
تلك  وت��ن��ف��ي��ذ  اإدارة  يف  متخ�ش�شة 

العمليات والأن�شطة«.
ووف�����ق�����ا ل����ل����درا�����ش����ة، ي��ت�����ش��م��ن 
م�شطلح ال�شتعانة مب�شادر خارجية 
خلدمات تكن�ل�جيا املعل�مات اأن�اعا 

العمالء  بن  العالقات  من  خمتلفة 
وم������ردي اخل���دم���ات، وه��ن��اك اأرب��ع��ة 
املتعلقة مب�شادر  القرارات  اأن�اع من 
ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا  ن���ظ���م  خ����دم����ات  اأداء 

املعل�مات، وهي على النح� التايل:
داخلية  مب�شادر  ال�شتعانة   •

خلدمات املعل�مات.
م��ت��ع��ددة  م�����ش��ادر  • ان��ت��ق��ائ��ي��ة 

خلدمات تكن�ل�جيا املعل�مات.
خارجية  مب�شادر  ال�شتعانة   •
لأداء جميع خدمات تكن�ل�جيا 

املعل�مات بال�شركة.
عن  ال�شرتاتيجي  التحالف   •

طريق امل�شروعات امل�شرتكة.

نتائج الدراسة
غالبية  اأن  ال��درا���ش��ة  نتائج  اأظ��ه��رت 
بال�شتعانة  تق�م  ال�شع�دية  املن�شاآت 

الكلية مب�شادر خارجية  اأو  اجلزئية 
ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا  ن���ظ���م  وظ����ائ����ف  لأداء 
املعل�مات، واأن املن�شاآت تق�م بت�شعر 
التكلفة  اأ�شا�س  على  اخل��دم��ات  تلك 
م�شافا  الفعلية  التكلفة  اأو  الفعلية 
اإل��ي��ه��ا ن�����ش��ب��ة ت��ع��ل��ي��ة، اأو ���ش��ع��ر ث��اب��ت 

ومقط�ع.
وبينت النتائج اأن معظم املن�شاآت 
مراكز  مثل  وم��راف��ق  م����ارد  متتلك 
قليل  ع���دد  ميتلك  بينما  ال��ب��ي��ان��ات، 
املعل�مات  تكن�ل�جيا  اأ���ش���ل  منها 
وامل�����ع�����دات  الأج������ه������زة  امل���ت���م���ث���ل���ة يف 
وال����ربام����ج، ب��ي��ن��م��ا ت��ع��ت��م��د امل��ن�����ش��اآت 
الأخ����رى ع��ل��ى م�����ردي اخل��دم��ات اأو 
لت�فري  اأخ���رى  خارجية  جهات  على 
وت����اأم����ني ت���ل���ك الأج�����ه�����زة وامل����ع����دات 

والربامج.
 ك��م��ا اأ�����ش����ارت ن��ت��ائ��ج ال��درا���ش��ة 

تف�شل  ال�����ش��ع���دي��ة  امل��ن�����ش��اآت  اأن  اإل���ى 
ال���ش��ت��ع��ان��ة مب��ج��م���ع��ة م���ن اأف�����ش��ل 
امل����ردي���ن ب���دل م���ن اع��ت��م��اده��ا على 
م���رد واح��د رغبة منها يف تخفي�ض 

درجة املخاطرة.
ن�شبة  اأن  اإلى  الدرا�شة  وخل�شت 
تق�م  ال�شع�دية  املن�شاآت  م��ن  عالية 
بال�شتعانة مب�شادر خارجية لتط�ير 
و���ش��ي��ان��ة ال���ربجم���ي���ات والأج����ه����زة، 
للمعل�مات،  متكاملة  نظم  وتط�ير 
بالإ�شافة اإلى تدريب امل�ظفن على 

التطبيق ال�شليم لتلك النظم.
ال�شتعانة  م��زاي��ا  اأه���م  وتتمثل 
مب�����ش��ادر خ��ارج��ي��ة، وف��ق��ا ل��ل��درا���ش��ة، 
امل��ن�����ش��اآت يف جمال  ق���درات  تعزيز  يف 
ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا امل��ع��ل���م��ات، واإم��ك��ان��ي��ة 
احل�����ش���ل على خ��دم��ات اأك���رث ج���دة 
داخليا،  اإنتاجها  يتم  التي  تلك  م��ن 
وال�شتفادة من خربات املتخ�ش�شني 
يف جمال نظم املعل�مات لدى م�ردي 
اخلدمات وتخفي�ض خماطر التقادم 

الفني والتكن�ل�جي.
وب���ال���ن�������ش���ب���ة ل���ل���م���خ���اط���ر ف��ق��د 
اأبرزها  اأن  الدرا�شة  نتائج  اأو�شحت 
ي���ت���م���ث���ل يف ع������دم ال�����ت�����زام م�������ردي 
اخلدمات بالبن�د ال�اردة يف العق�د، 
على  باملحافظة  املتعلقة  وامل�شكالت 
واخل�شائر  امل��ع��ل���م��ات،  واأم���ن  �شرية 
اأ�شرار  املحتملة نتيجة فقدان بع�ض 
ال�����ش��رك��ة وامل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة، وع���دم 
ق����درة امل��ن�����ش��اآت ع��ل��ى احل���ف���اظ على 
املهارات املهنية، وفقدان القدرة على 
املعل�مات،  نظم  اإدارات  يف  الب��ت��ك��ار 
وع�������دم ال���ت���اأه���ي���ل ال����ك����ايف مل���ظ��ف��ي 
م���������ردي اخل�����دم�����ات، وع������دم ق����درة 
ال�شتجابة  على  اخل��دم��ات  م����ردي 
املت�قعة  وغري  العار�شة  للم�شكات 
يف نظم املعل�مات، وفقدان ال�شيطرة 
ع���ل���ى اجل��������دة واجل��������دول ال��زم��ن��ي 
املن�شاآت  يف  املعل�مات  نظم  مل�شاريع 

ال�شع�دية.

توصيات الدراسة
واأو����ش���ى ال��ب��اح��ث ب���اإج���راء درا����ش���ات 
م����ق����ارن����ة ل���ل���ت���ع���رف ع����ل����ى م����ي����زات 
وخماطر ال�شتعانة مب�شادر خارجية 
لنظم تكن�ل�جيا املعل�مات يف بع�ض 
اخل��ل��ي��ج��ي،  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����ض  دول 
ال��ت��ي ت��ع��ت��م��د ب�����ش��ف��ة اأ���ش��ا���ش��ي��ة على 
لنظم  خ��ارج��ي��ة  مب�����ش��ادر  ال�شتعانة 
ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا امل��ع��ل���م��ات م��ث��ل: دول��ة 
الإم��ارات العربية املتحدة، والك�يت، 

والبحرين.
 ك��م��ا اأو����ش���ى ال��ب��اح��ث ب�����ش��رورة 
ال�شتعانة  ق����رارات  حم����ددات  درا���ش��ة 
خارجية  مب�شادر  ال�شتعانة  ع��دم  اأو 
املعل�مات، و�شرورة  لنظم تكن�ل�جيا 
م��ق��ي��ا���ض  اأو  اإل������ى من�������ذج  ال���ت��������ش���ل 
منا�شب لتق�مي اأداء اأن�شطة ال�شتعانة 
تكن�ل�جيا  لنظم  خ��ارج��ي��ة  مب�����ش��ادر 

املعل�مات يف تلك الدول.

دراسة حول مزايا ومخاطر
االستعانة بمصادر خارجية لنظم المعلومات
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أبو موسى: من سلبياتها فقدان السيطرة على الجودة والجدول الزمني للمشاريع



استطالع

أسبوعية جامعة الملك خالد
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من »آفاق« عددا
من الموضوعات
والزوايا المنوعة
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تحقيقات وتقارير
وصفحات متخصصة
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ريم العسيري

)التناف�ض، الرتفيه، التف�ق، والإبداع( 
.. كل ذل���ك كان دافع���ا لإقام���ة برنام���ج 
»ال���دوري الثقايف الرتفيه���ي«، الأ�شب�ع 
للطالب���ات  التمري����س  بكلي���ة  املا�ش���ي، 
حت���ت رعاي���ة عمي���دة املرك���ز اجلامع���ي 
لدرا�ش���ة الطالب���ات الدكت����رة �شنيف���اء 
الق���رين، حيث اأ�شهم الربنامج يف اإبراز 
امل�اهب املختلفة لدى الطالبات و�شهد 

تكرمي املتف�فات منهن. 
وك�شف���ت وكيل���ة كلي���ة التمري����س 
الدكت����رة عدلي���ة ت�في���ق اأن الربنامج 
طالب���ات  مطال���ب  م���ن  مطلب���ا  كان 
ب�شغ���ط  الدائ���م  لإح�شا�شه���ن  الكلي���ة 
الدرا�ش���ة ورغبته���ن يف اأن يك����ن هناك 
برنام���ج يخرجه���ن من ذل���ك ال�شغط، 
ويتي���ح له���ن التعامل مع اأع�ش���اء هيئة 
التدري����ض بحميمي���ة اأك���رث، اأي اأن يكّن 

مبنزلة زميات لهن. 
نن����ي  عندم���ا  »ع���ادة  وقال���ت 
يت���م  بالكلي���ة،  ن�ش���اط  اأي  تق���دمي 
اختي���ار امل�ش���رتكات في���ه م���ن م�شت����ى 
امل�اعي���د  يف  التف���اق  ل�شه�ل���ة  واح���د 
واملحا�ش���رات، وكان ذلك يتيح الفر�شة 
هن���ا  وم���ن  امل�شت�ي���ات،  ب���ني  للتناف����س 
جاءت فكرة اإقامة دوري ثقايف ترفيهي 
ت�ش���رتك في���ه كل امل�شت�ي���ات بالكلي���ة، 
واجلمي���ع يق����م بعمل م�ش���رتك ويك�ن 
العم���ل ككل ولي����ض  التناف����ض لإجن���اح 
بني ن�شاطات الطالب���ات، واأكدنا اأهمية 
وج����د تناف����ض ب���ن الطالب���ات لإظهار 
عل���ى  وت�شجيعه���ن  منه���ن  املتمي���زات 
ال�شتمرار وحث البقية على التف�ق«. 

واأ�شاف���ت »مت تق�شي���م الطالب���ات 
با�ش���م  فري���ق  كل  و�شم���ي  ف���رق،  اإل���ى 
م�شتم���د م���ن ن����ع امل�شابق���ة، وتن�ع���ت 
وطني���ة  م�شابق���ات  ب���ن  امل�شابق���ات 

وثقافية ومعرفية وعامة«. 
فق���رات  اإع���داد  اأن  وك�شف���ت 
ال���دوري، وجتهي���ز طريق���ة امل�شابقات، 
وحتدي���د اأن�اع اجل�ائ���ز ا�شتغرق اأكرث 

من �شهرين.
اإل���ى  ه���دف  ال���دوري  اأن  واأبان���ت 
ت�شجي���ع الطالب���ات عل���ى العمل �شمن 
اأثن���اء امل�شابق���ات، وت�شجيعه���ن  فري���ق 
ع���ن  التعب���ري  وكيفي���ة  الإب���داع  عل���ى 
م�اهبه���ن، بالإ�شاف���ة اإل���ى اإخراجهن 
و�شغ���ط  الأكادمي���ي  الإط���ار  م���ن 

الدرا�شة.
كلي���ة  طالب���ات  ا�شته���دف  كم���ا 
اإ�ش���راك  اإل���ى  بالإ�شاف���ة  التمري����س، 
الطالب���ات م���ن خمتل���ف التخ�ش�شات 
وعل����م  التطبيقي���ة  الطبي���ة  كالعل����م 
امل�شابق���ات  يف  والط���ب  احلا�ش���ب 
والإبداع الفني لدمج جميع الطالبات 
ومنحه���ن الإح�شا����س بع���دم التفري���ق 

بني تخ�ش�س واآخر. 
وقال���ت »كان من اأه���م �شروريات 
الربنام���ج تك���رمي املتف�ق���ات م���ن كل 
عل���ى  لت�شجيعه���ن  بالكلي���ة  م�شت����ى 
عل���ى  الأخري���ات  وح���ث  ال�شتم���رار 
التف�ق واأن تك�ن الكلية دائماً متف�قة 

و�شباقة يف اأي عم���ل ي�شجع الطالبات، 
حيث مت تكرمي طالبة من كل م�شت�ى 
الهداي���ا  وتق���دمي  بال���دوري،  درا�ش���ي 
له���ن. كم���ا �شي�شتمر تك���رمي املتف�قات 

بالدوري يف مراحله املقبلة«. 
ولفت���ت اإل���ى اأن الطالب���ات ب�شكل 
عام وطالبات الكلي���ات ال�شحية ب�شكل 
تل���ك  مث���ل  اإل���ى  حاج���ة  يف  خا�ش���ة، 
درا�شته���ن  ل�شع�ب���ة  نظ���راً  الربام���ج 
الربام���ج  تل���ك  اإن  حي���ث  ون�عياته���ا، 
ق���ادرة عل���ى اإيج���اد اهتمام���ات اأخ���رى 

لهن، وتغيري حالتهن املزاجية.
 واأ�شاف���ت »اأمتن���ى اأن يق���ام مث���ل 
هذا الربنامج بجميع كليات اجلامعة، 

الدوري الثقافي ينال استحسان طالبات التمريض 

د.عدلية توفيق: هدفت المسابقة 
إلخراج الطالبات من ضغط الدراسة

يحتاج����ن  الط���اب  جمي���ع  اأن  واأرى 
للتغيري من وقت لآخر ملا فيه من حث 
والهتم���ام   الدرا�ش���ة،  عل���ى  وت�شجي���ع 

مب�اهبهم واإبداعاتهم الفنية«. 
الطالب���ة  راأت  جانبه���ا،  م���ن 
الفائ���زات  اإح���دى  ال�شه���راين،  ثابت���ة 
انطالق���ه  ال���دوري  اأن  بامل�شابق���ات، 
جدي���دة و�شط املدينة اجلامعية، حيث 
احت�ى عل���ى م�اهب خمتلف���ة واأ�شهم 
يف اإ�شعال روح التناف�ض بن الطالبات، 

واإ�شفاء ج� املرح.
واإح���دى  اأن���ا  »تناف�ش���ت  وقال���ت 
وبت�ش�ي���ت  الإن�ش���اد،  يف  �شديقات���ي 
اجلمه����ر وجلن���ة التحكيم نل���ت الف�ز 

يف  اأي�ش���ا  �شارك���ت  كم���ا  احلم���د،  وهلل 
عر�ض �ش�ري الف�ت�غرافية بطريقة 

فيلمية«. 
واأ�شاف���ت »كانت الأج����اء جميلة 
تن�ع���ت  حي���ث  ال���دوري،  اأثن���اء  ج���دا 
الفق���رات و�شعرن���ا باملتع���ة والرتفي���ه، 
كما اأن تفاعل الطالبات واأع�شاء هيئة 

التدري�ض كان رائعا.
ويف اعتق���ادي اأن الطالبات يقبلن 
الثقافي���ة  الربام���ج  تل���ك  مث���ل  عل���ى 
الرتفيهية بكام���ل رغبتهن، وي�شاركن 
فيه���ا بحب و�شغف، وهي خط�ة رائعة، 
و نرغب با�شتمرار مثل هذه  الأن�شطة 

و امل�شابقات«.
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من الأعمال امل�شاركة بامل�شابقة
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أسرتك بانتظارك

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

هل حقا ال تبالي؟!
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حوار: د. إيمان عسيري

اأث�����ن�����ى اأ�����ش����ت����اذ ال�����درا������ش�����ات ال��ع��ل��ي��ا 
)ال�شريعة  باجلامعة  والبكال�ري��س 
- ق�����ش��م ال��ف��ق��ه الإ���ش��الم��ي امل���ق���ارن(، 
ال���دك���ت����ر حم��م��د م��ن�����ش���ر ال��رب��ي��ع��ي 
ت�����ش��ه��ده �شحيفة  م���ا  ع��ل��ى  امل��دخ��ل��ي 
»اآف�����������اق« م����ن ق����ف����زات اإع����الم����ي����ة يف 

اجلامعة وخارجها.
وع���ق���د م���ق���ارن���ة ب�����ش��ف��ت��ه اأح����د 
اأع�������ش���اء اأ�����ش����رة حت���ري���ر ال�����ش��ح��ي��ف��ة 
الإع��الم��ي  للمركز  وم�ؤ�ش�شا  �شابقا 

باجلامعة، بن »اآفاق« اأم�ض والي�م.
»اآف�����اق« ح���اورت���ه يف م������ش���ع��ات 

�شتى فكانت احل�شيلة التالية.

ب�صفتك ع�صو  حترير �صابق
يف �صحيفة اآفاق، ما اجلديد 

الذي اأ�صافته ال�صحيفة
بثوبها اجلديد؟

ل����ق����د ت�������ش���رف���ت ب���ت���اأ����ش���ي�������ض امل����رك����ز 
الإع����ام����ي ب��اجل��ام��ع��ة م���ع اأع�����ش��اء 
اللجنة الدائمة لالإعالم يف اجلامعة 
وا���ش��ت��ح��ق��ت الن��ط��الق��ة وق���ت���ذاك اأن 
ت��شف بال�شعبة، حيث كنا نق�م بكل 
امل���ه���ام م���ن اإع�����داد وحت���ري���ر وط��ب��اع��ة 
التي متليها  وال���روؤى  يف ظل اجله�د 

علينا الر�شالة الإعامية.
ال���ف���رتة  ت���ل���ك  اأن  يف  ����ش���ك  ول 
عملي  بحكم  يل  مفيدة  جتربة  كانت 
الإعالمي خارج اجلامعة يف �شحيفة 

الريا�ض حمررا.
وق����د اأث���م���رت ت��ل��ك اجل���ه����د مع 
اإثراء  اإعالمين يف املنطقة يف  زمالء 
ال�شحيفة  يف  واجل��دي��د  ال�شحيفة، 
اإعامية  ت�شهده من قفزات  ما  الآن، 
داخل اجلامعة  وخارجها، وهذا دليل 
ع��ل��ى م���اك��ب��ت��ه��ا ل��ت��ط���ر اجل��ام��ع��ة يف 
كافة اأعمالها الأكادميية وم�شروعاتها 
ور����ش���ال���ت���ه���ا ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة 
متابعة معايل  ثمار  وه��ذه  والإداري����ة 
مدير اجلامعة الدكت�ر عبدالرحمن 
الداود ورئي�ض التحرير الدكت�ر علي 
املت�افر  الإع��الم��ي  وال��ك��ادر  ال��ق��رين 

لديها.
كما اأنني بت اأجد »اآفاق« يف اأكرث 
دليل  وذل��ك  املنطقة  يف  م�ؤ�ش�شة  م��ن 
وا�شح على انت�شارها ومتابعتها ب�شكل 

ملح�ظ.

اإلى جانب تخ�ص�صك ال�صرعي، 
لديك ميول اأدبية واإعالمية،

ما �صبب توجهك لهذين املجالني؟
ل ���ش��ك يف اأن الإن�����ش��ان ي���ل��د ول��دي��ه 
م������اه�����ب وم�����ي������ل ت���ع���ت���رب ع�����ام����ل 
م�����ش��اع��دة ل��ن��ج��اح��ه يف احل���ي���اة، وق��د 
الأدب��ي  اأبها  ن��ادي  بالعمل يف  ت�شرفت 
لتعييني  الر�شمي  القرار  �شدر  حيث 
م���ق���ررا ل��ل��ج��ن��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ق��ب��ي��ل ع��ام 
١٤٠٢، وحينها كنت طالبا يف اجلامعة 
���ش��اع��دين يف ذل����ك م��ي���يل امل��ب��ك��ر يف 
مدر�شي  ومتابعة  والإط���الع  ال��ق��راءة 
العلمي  امل��ع��ه��د  ال��ث��ان���ي��ة يف  امل��راح��ل 

يل، وحبي اأي�شا للغة العربية واآدابها 
مع  ال�شع�دية  ال�شحافة  يف  والن�شر 
اله�اية يف ذلك، كلها ع�امل م�شاعدة 
ال��ه���اي��ة  ه���ذه  واأمن����ي  اأه��ت��م  جعلتني 
ل����دّي م���ع م���اك��ب��ة اجل���دي���د وامل��ف��ي��د 

والأ�شيل يف تخ�ش�شي ال�شرعي.

اأين جتد نف�صك اأكرث
يف الأدب اأم يف ال�صحافة 

والإعالم، وملاذا؟
ك��ان  وم��ت��ى  هلل،  واحل��م��د  كليهما،  يف 
هناك ترتيب وتنظيم لل�قت واجلهد 
هدفه،  الإن�شان  �شي�شيب  والر�شالة، 
ف���م���ا ذك����رت����ه ت���ب���ق���ى ع�����ام����ل م��ه��م��ة 

وم�شاعدة على النجاح.

هل من نتاج اأدبي �صابق.. وما 
جديدك للمرحلة املقبلة؟ 

اأكر من 8٠   قدمت لل�شاحة الأدبية 
ن�شا ق�ش�شيا يف ال�شحافة ال�شع�دية 
جمم�عات  وث���اث   ،١٣99 ع���ام  م��ن��ذ 
ق�����ش�����ش��ي��ة »ع���ر����ض ال���ق���ري���ة« ����ش���ادرة 
عن ن��ادي ج��ازان الأدب��ي عام ١٤١١  و 
املحبة« وهي جمم�عة حائزة  »خيمة 
جلائزة اأبها الثقافية عام ١٤١٣ طبعت 
�شادرة  �شردية«  »اأطياف  و   ١٤٢٥ عام 
ع��ن ن��ادي اأب��ه��ا الأدب���ي ١٤٣١ واأخ��رى 
اإل��ى  اإ�شافة  اهلل،  �شاء  اإن  الطريق  يف 
الن�ادي  يف  ق�ش�شية  اأم�شيات  اإق��ام��ة 
ال�شع�دية،  العربية  باململكة  الأدب��ي��ة 
منطقة  يف  ال�شرد  منتدى  وتاأ�شي�شي 

ع�شري ١٤٠٢.  

ما انطباعك  عن الق�صة 
الق�صرية جدا؟ وهل ميكن

اأن حتل بدل من الق�صة
الق�صرية ب�صكلها الكال�صيكي؟

احلديثة  والتقنية  ال�شرعة  ع�شر  يف 
مطلبا  ج��دا  الق�شرة  الق�شة  تبقى 
�شرديا حا�شرا و�شعبا يف نف�ض ال�قت 

كتابة واإجادة وح�ش�را.
زال  ما  الق�شرة  الق�شة  اأن  اإل 
كل  وم��ت��ل��ق��ي��ن يف  رواد  ح�����ش���ر  ل��ه��ا 
اأرج�����اء ال����ط���ن، وع��ل��ى ال��ع��م���م ف���اإن 
ت�شهد  ال�����ش��ع���دي��ة  ال��ق�����ش��رة  الق�شة 
ثقافيا  ح�����ش���را  ال���راه���ن  ال����ق���ت  يف 

واإعاميا جميا.

تقلدت عدة منا�صب..
اأي منها لعب دورا كبريا

يف حياتك ال�صخ�صية واملهنية؟
والقطاع  والأدب����ي  الإع��الم��ي  العمل 
اأث����رت يف  اخل���ا����ض، جميعها ج���ان��ب 
ح��ي��ات��ي امل��ه��ن��ي��ة وال�����ش��خ�����ش��ي��ة، كما 
ان��ه��ا ك��ان��ت رواف���د ق���ي��ة يف م�شرتي 
الأك��ادمي��ي��ة وال��دع���ي��ة م��ن��ذ مرحلة 
العمل  مبكرة يف حياتي، حيث زاولت 
يف الأن����دي����ة ال��ري��ا���ش��ي��ة م���ن خ��الل 
القطاع  وكذلك  بها،  الثقايف  القطاع 
اخل��ا���ض يف ف���رتات الإج�����ازة، واأي�����ش��ا 
ال�����ش��ح��اف��ة واخل���ط���اب���ة وال���ر����ش���ائ���ل 
وحتكيما  واإ����ش���راف���ا  ك��ت��اب��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 

وتاأليفا.  

من نتاجك العلمي
»اآثار اللغة العربية

على الفقه الإ�صالمي
والأنظمة ال�صعودية«، ما اأهم 
حماور وتو�صيات هذا البحث؟ 

ج����رى ن��ق��ا���ض ذل����ك خ����الل م���ؤمت��ر 
بن  العربية  )اللغة  ع��ن  جاكرتا  يف 
الأم�������ض وال���ي����م( وت��ط��رق��ت يف ه��ذا 
ال��ل��غ��ة العربية  اأه��م��ي��ة  اإل����ى  ال��ب��ح��ث 
ال�شرع  وم�قف  القدامى  واأعالمها 
م��ن��ه��ا واآث�����اره�����ا ع��ل��ى ال��ق��ائ��م��ن يف 
والجتهاد  والق�شاء  الإف��ت��اء  جم��ال 
واأه��م��ي��ت��ه��ا يف ال���ع���ب���ادة وامل��ع��ام��الت 
والأ��������ش�������رة وامل���ج���ت���م���ع والأن����ظ����م����ة 
الت��شية  م��ع  ال�����ش��ع���دي��ة  وال��ل���ائ��ح 
ب��اأه��م��ي��ة ال��ت���ا���ش��ل وال��ت��ط��ب��ي��ق للغة 
ال���ع���رب���ي���ة ب�����ن ال���������دول الأع���������ش����اء 
واإمكانية  املهنة،  واأ�شحاب  والتعليم 
اإن مل تكن  ل��غ��ًة م�����ش��ان��دًة  اع��ت��ب��اره��ا 

بديلًة للغة عامل الي�م.  

كيف تنظر اإلى املراأة ال�صعودية 
ب�صفتها عن�صرا فاعال ومواكبا؟

ال�شع�دية تقدم ما لديها  امل��راأة 
اأم��ل��ت��ه��ا  وق���ي���م  واأه��������داف  روؤى  م���ن 
تنا�شبها،  التي  والإمكانات  الظروف 
ف����ه����ي ت���خ���ط���� ب����ك����ل ث����ق����ة واإق����������دام 
م�����ش��ت��ن��ريًة ب��ال��ه��دى ال��ر���ش��ي��د ومب��ا 
قدمته لها القيادة الر�شيدة احلالية 
م���ن جم�����الت ج��م��ي��ل��ة ج��ع��ل��ت منها 

م�اكبة للحياة بكل ثقة واقتدار.

ناق�صت الكثري من ر�صائل 
املاج�صتري والدكتوراه، ما 

انطباعك عن قيمتها العلمية، 
وهل اختلف املا�صي عن 

احلا�صر؟
ي��اأخ��ذ  م��������ش����ع  ك���ل  اأن  يف  ���ش��ك  ل 
�شبغة معينة ويقدم خدمة مهمة يف 
واملتلقين  الباحثة  اأو  الباحث  حياة 
م��ن اأرب�����اب ال��ع��ل��م وال�����ش��رع وال��ف��ك��ر، 
اإ���ش��اف��ة معارف  ذل��ك ي�شب يف  وك��ل 
جديدة للمكتبة الإ�شامية اإ�شاميا 
وعربيا وعامليا، واختاف امل��ش�عات 
امل��ق��دم��ة م��ن ح��ي��ث اجل��دي��ة وال��ق��دم 
الباحثة  اأو  للباحث  واق��ع��ا  ي��ف��ر���س 
وامل�شامن  الأط���ر  ت��ن��اول  حيث  م��ن 
وامل����راج����ع ح�����ش��ب ت���ج��ي��ه امل�����ش��رف 
وم������دى م��ع��رف��ت��ه ب����امل����ادة ال��ع��ل��م��ي��ة 
اأو  الباحث  وق���ة  واأم��ان��ت��ه  ومتابعته 

الباحثة يف تقدمي املعل�مة. 

ما �صبب اإحجامك عن الإ�صراف 
على الر�صائل العلمية؟

ر�شائل  اأ���ش��رف على  فاأنا  اأت���ق��ف،  مل 
عديدة يف الأنظمة والفقه الإ�شالمي 
على  اأ�شرف  وحاليا  بعيد،  وقت  منذ 

طالبتني وطالبني. 

هل من اختالف
بني طالب اليوم والأم�ص؟ 

ط����اب الأم���������س ه���م ط����اب ال���ي����م، 
وامل��ع��اي��ر  الأ���ش��ال��ي��ب  اختلفت  ف��ق��ط 

الي�م  طالب  اأن  �شك  ول  وال��شائل، 
يعي�ض يف الفرتة الذهبية من حياته 
من  ي�شتفيد  اأن  وع��ل��ي��ه  التعليمية 
ل��ه على طبق  ال��ت��ي هيئت  ال��ظ��روف 
من ذهب، علما اأن طالب الأم�ض رغم 
واملعاير،  والأ�شاليب  ال��شائل  قلة 
بكل  العلمية  حياتهم  نحت�ا  فاإنهم 
ق���ة واق���ت���دار، وع��ل��ى اجل��ي��ل احل��ايل 
احلك�مة  له  ي�شتفيد مما قدمت  اأن 

الر�شيدة. 

ن�صيحتك لطالب
الدرا�صات العليا؟

امل��دون  الأخ���ذ بقدر واف��ر م��ن العلم 
يف الكتب القدمية ومبا ي�ازيها من 
القدمي  ي�اكب  ع�شرية  م�شتجدات 
بحيث ي�شقل �شخ�شيته التح�شيلية 

ال���ت���ي ل��ه��ا الأث�����ر ال��ف��ع��ال يف ح��ي��ات��ه 
الأكادميية القادمة لأن ما ل ما�شي 

له ل حا�شر له. 

ب�صفتك ع�صو جمل�ص
اأ�صدقاء املر�صى مبركز

الأمري خالد الفي�صل الطبي 
باأبها، ما اخلدمات التي يقدمها؟

يف ف������رتة ����ش���اب���ق���ة مل����رك����ز ال���رع���اي���ة 
باأبها،  املنهل  بحي  الأول��ي��ة  ال�شحية 
ج��م��ي��ل��ة يف جمل�ض  خ�����ش��ت جت���رب���ة 
اأ�����ش����دق����اء امل���ر����ش���ى، ح���ي���ث ���ش��رف��ت 
ب���ال���ع���م���ل م����ع وك���ي���ل اإم���������ارة ع�����ش��ري 
�شك�ري ونخبة  �شاكر  الأ�شتاذ  اآنذاك 
اأع�����ش��اء امل��رك��ز، فقد ق��ام املركز  م��ن 
امل�شاعدة  وتقدمي  واملتابعة  بالرعاية 
ال��ط��ب��ي��ة وال��ع��ي��ن��ي��ة لأ���ش��ر واأف�����راد يف 

امل���ن���ط���ق���ة، ك���م���ا ك���ن���ا ن��ع��ق��د ج��ل�����ش��ات 
ف�شلية نتدار�س فيها اأهم م��ش�عات 
الرت��ق��اء  و���ش��ب��ل  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 
زي��ارات ميدانية ذات  مبن�ش�بيها مع 
عاقة،  واأفردنا جملة بينا فيها اأهم 
لهذا  والنتائج  والر�شائل  الأه����داف 

املجل�س.

مب تود اأن تختم؟ 
 اأ���ش��ك��رك��م ع��ل��ى ه����ذا احل������ار امل��ات��ع 
واأ�شكر كل الإخ�ة الأعزاء يف �شحيفة 
اآفاق وكل القائمن على م�شرة هذه 
اجل���ام���ع���ة  ال���ت���ي ظ���ه���رت ب��خ��ط���ات 
واث���ق���ة م��ت�����ش��ارع��ة يف ظ���ل ال��ت��ق��دم 
العلمي والإن�شاين يف اأطر وم�شامن 
راق���ي���ة ت��ت�����ش��ع مل�����ش��اح��ات م�����ش��ي��ئ��ة يف 

وطننا املعطاء.

»آفاق« تقلب أوراق أحد مؤسسي الصحيفة  

د. المدخلي: »آفاق« فرضت نفسها 
بمواكبتها لمشاريع ورسالة الجامعة
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اأ����ش���اف���ت ال�����ش��ب��ك��ة الج��ت��م��اع��ي��ة 
 Facebook ع����امل����ي����ا  الأك�����������رب 
م��ي��زة ج��دي��دة ب��ا���ش��م »ُق���ل �شكرا« 
اإط����ار  يف  وذل�����ك   Say Thanks
جديدة  خ��دم��ات  لتقدمي  �شعيها 

مل�شتخدميها.
وت����ف���ر اخل���دم���ة اجل���دي���دة 
ل��ل��م�����ش��ت��خ��دم��ن ط���ري���ق���ة ل�����ُش��ك��ر 
الأ���ش��دق��اء واملُ��ق��رب��ن ع��رب فيدي� 
ميكن  في�شب�ك  �شنع  من  تلقائي 
التي  امل���اد  يف  التحكم  للم�شتخدم 

تظهر عليه.
 Say Thanks �ولإن�شاء فيدي
���ش��ي��ت���ج��ب ع��ل��ى امل�����ش��ت��خ��دم زي����ارة 
الرابط facebook.com/thanks، وعند ظه�ر قائمة 
يرغب  ال��ذي  العمل  زميل  اأو  اختيار  الأ�شدقاء، ميكن 
امل�شتخدم يف اأن يق�ل له �شكًرا،  ومن ثم يق�م في�شب�ك 
ت��ل��ق��ائ��ي��ا ب��اإن�����ش��اء ف��ي��دي��� اأويل مي��ك��ن امل�����ش��ت��خ��دم من  
ومن�ش�رات  �ش�ر  من  عليه،  املعرو�شة  بامل�اد  التحكم 
كما  فيها.  ل��ه  اأ���ش��ار  اأو  وح���ده  بن�شرها  ال�شديق  ق��ام 

ميكن الختيار من بني قالبني لعر�س الفيدي�.
امل�شاركة  زر  على  ال�شغط  ميكن  النتهاء  وبعد 
وكتابة ر�شالة ن�شية قبل الن�شر تق�ل فيها ما ياأتي 
الفيدي�،  ل��ه  اأن�����ش��اأت  ال���ذي  �شديقك  ح����ل  ب��ب��ال��ك 
و���ش��ي��ظ��ه��ر ال��ف��ي��دي��� ع��ل��ى ال���ت���امي لي����ن اخل��ا���ض 

ب�شفحتك مع اإ�شارة ل�شديقك امل�ج�د بالفيدي�.
الأجنبية  للغات  حاليا  مت�فرة  اخلدمة  هذه 
ف��ق��ط وم���ن امل����ؤك���د اأن���ه���ا ���ش��ت��ت���ف��ر ق��ري��ب��ا باللغة 
العربية، وي�شتطيع امل�شتخدم جتربتها على �شطح 

املكتب واجل�ال.

بالك بيري 
كالسيك..
نسخة جديدة 
بتقنيات عالية

ريتويت

»وات�شاب« كثريا ب��شفه تطبيق ترا�شل ف�ري  باب  الرغم من طرقنا  على 
�شغل عامل م�شتخدمي اجل���ال يف الفرتة الأخ��رة، فاإنه ما ي��زال يفاجئنا 

باجلديد بني فرتة واأخرى.
فبعد حرب طاحنة لال�شتح�اذ عليه بن في�شب�ك وق�قل فاقت حرب 
اأنيابه  الأخ��ر عن  ك�شر  »في�شب�ك«،  النهاية  بها يف  والغرباء، ظفر  داح�ض 
التطبيق  بها  �شيزود  واأعلن عن خدمة جديدة  الت�شالت  �شركات  يف وجه 
لالت�شال ال�ش�تي، ليحرك ذلك قائمة كربى �شركات الت�شالت يف العامل 
بعد اأن تاأكدت من اأن اخلطر عليها لن يت�قف عند هذا احلد، ورمبا ي�شل 

حالها اإلى اأ�ش�اأ مما هي عليه الآن.
جم��ددا  وات�شاب  يع�د  الأخ���رية،  »ال�ات�شابية«  ال�شجة  وبعد  وال��ي���م 
اإع��الن��ه عن  خ���الل  م��ن  امل�����ش��ت��خ��دم  ال��ط���ي��ل يف خ�ش��شيات  اأن��ف��ه  حل�شر 
عالمتي »�شح« بالل�ن الأزرق تنبئ ب�قت قراءة الر�شالة من الطرف املر�شل 
اأن يحدث فج�ة بن  �شاأنه  وات�شابي جديد من  تطفل  اإل��ى  اإ�شارة  يف  اإليه، 
الأهل والأ�شدقاء، خ�ش��شا اأن اأمر قراءة الر�شالة اأو رف�شها يبقى وا�شحا 
اأمام املر�شل، وه� ما يجعل الأخر يف حالة ت�شاوؤلت عن �شبب عدم الرد على 

ر�شالته وجتاهلها من الطرف املر�شل اإليه.
اإن  اأم  فقط،  الت�ا�شل  على  »وات�����ش��اب«  حر�ض  �شمن  ذل��ك  يدخل  هل 
الر�شالة دون  ت�شلم  ومل��اذا كل هذا احلر�ض على وقت  اأخ��رى،  هناك خفايا 
ولكن  ب��ال��رد،  له  ت�شمح  ل  التي  واأو�شاعه  الر�شالة  متلقي  لظرف  م��راع��اة 

ت�شمح له باأن يقراأ ما مت اإر�شاله له على عجالة!
وكما يق�ل�ن: اإن كنت ريحا فقد لقيت اإع�شارا، فعلى الف�ر اكت�شف 
اأهل قبيلة ال�ات�شاب اأن هذه امليزة من �شاأنها اأن تك�ن خ�شما على عاقاتهم، 
فكان ل بد من حل لإيقاف هذا الدخيل غر املرغ�ب فيه من خالل و�شع 
الهاتف على و�شعية الطران ومن ثم فتح التطبيق مل�شاهدة الر�شائل دون 
اأن تتح�ل عالمتا »�شح« اإلى الل�ن الأزرق، وبهذه الطريقة لن ي�شل اأنف 
يف  دقائق  ب�شع  عي�ض  عن  يبحث  ال��ذي  املتلقي  خ�ش��شيات  اإل��ى  التطبيق 

الي�م بعيدا عن تطفل التقنية.
الغريب يف الأمر اأن »وات�شاب« اأ�شدر حتديثا م�ؤخرا يلغي هذه امليزة 
امل�شتخدم  اإليه تذمر  اأن »وات�شاب« ت�شرب  اإلى  اإ�شارة  ويجعلها اختيارية، يف 
مما اأطلق عليه ميزة، ورمبا اأن »وات�شاب« يفكر يف حيلة جديدة بعد اأن تف�ق 

عليه امل�شتخدم وت��شل اإلى دواء م�شاد للتطفل.

طفيلي »واتساب«

حسن أحمد العواجي

اأطلقت بالك بري هاتفا جديدا اأ�شمته »بالك بري كال�شيك« يتمتع باملظهر التقليدي الذي 
بالن�شخة  الهاتف  يعمل  بل�حة مفاتيح �شلبة، يف حن  امل��زودة  ب��ري  ب��الك  اأجهزة  به  عرفت 
الأخرية من نظام الت�شغيل باك بريي 10. ويحمل الهاتف اجلديد �شا�شة بقيا�ض 3.46 اإن�س 
بدقة 720×720 بيك�شل و ١6 جيجابايت من م�شاحة التخزين الداخلية القابلة للزيادة عرب 
الع�ش�ائية  ال��ذاك��رة  من  جيجابايت   2 ل�  اإ�شافة  جيجابايت،   128 حتى   microSD بطاقات 

ومعالج ثنائي الن�اة برتدد 1.5 جيجاهرتز من �شركة ك�الك�م.
وميتلك اجلهاز كامريا خلفية بدقة 8 ميجابيك�شل، بالإ�شافة اإلى كامريا اأمامية بدقة 
wifi ثنائي  LTE ويقّدم ات�شاًل ل�شلكيا  2 ميجابيك�شل، ويدعم ات�شال اجليل الرابع بتقنية 
امل�جة. و�شي�شبح BlackBerry Classic متاحا للبيع بداية يف ال�ليات املتحدة اعتبارا من ال� 

17 من دي�شمرب املقبل، على اأن يت�افر بعد ذلك يف جميع الأ�ش�اق ح�ل العامل.

Amazon echo
مكبر صوت يعمل باألوامر

طرحت �شركة اأمازون مكرب �ش�ت يحمل ا�شم )اأمازون اإيك�( amazon echo قادرا 
على ا�شتقبال اأوامر �شفهية من م�شتخدميه مثل تطبيق (�شري) على جهاز الآيف�ن 
لقائمة  �شلعة  اإ�شافة  اأو  معينة  م��شيقى  ت�شغيل  مثل  اأوام��ر  تلقي  وبجانب  اآب��ل.  من 
مل�شرتيات، تق�ل اأمازون اإن اجلهاز اجلديد قادر على الدخ�ل اإلى النرتنت لالإجابة 

على اأ�شئلة مثل: م�عد اأحد الأعياد اأو حالة الطق�ض يف ي�م معن.
وقالت اأمازون اإن echo ي�شتطيع العمل على م�اقعها على النرتنت ليتعرف على 
�ش�ت م�شتخدمه وتف�شياته. وي�شل �شعر amazonecho اإلى ١99 دولرا اأو 99 دولرا 
اأ�شحاب دع���ات خا�شة من ال�شركة  اأم��ازون على النرتنت وه� متاح ملن هم  لأع�شاء 

خالل الأ�شابيع املقبلة.

Say thanks خدمة لشكر األصدقاء من فيسبوك
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بشرى عسيري

ب�شراحتها املعه�دة، جل�شت الكاتبة 
والإع���الم���ي���ة ال�����ش��ام��ل��ة، الأ���ش��ت��اذة 
اأ�شئلة  زي��د لتجيب على  اأب���  رح��اب 
م��ن كرثتها..  ال��رغ��م  على  »اآف����اق« 
ت�ش�يب   م��ن  م�شاغلها  متنعها  مل 
�شهامها يف كل اجت��اه واأج��اب��ت دون 
كاتبة  ب�شفتها  ح��اورن��اه��ا  حت��ف��ظ. 
وم��ذي��ع��ة وم���ع���دة ب���رام���ج واإذاع���ي���ة 

واإعامية، فاأجابت واأفادت.

رحاب يف �صطور؟
�شع�دية  الن��ت��م��اء  عربية  م���اط��ن��ة 
اأجل احلفاظ  تكافح من  اجلن�شية، 
بحق�قها  والتم�شك  كرامتها  على 
التي �شرعها لها اهلل عز وجل لأنها 
ت����ؤم���ن ب����اأن ك���رام���ة الإن�������ش���ان هبة 
الربانية  الهبات  اإلهية كغريها من 
اأُمرنا  التي  اخلم�س  احل���ا���س  مثل 

باحلفاظ عليها.
ف�����اإذا م���ا ت��ن��ازل��ت ع��ن��ه��ا امل����راأة 
فلقد اخ��ت��ارت ط���ع��ا الإع����الن عن 

قالت إن لقب كاتبة يعبر عن كينونة اختارتها في »مرحلة الالوعي«

رحـاب أبو زيد: مقتـي لترديد كتابات اآلخرين
قادني لـ »الرقص على أسنة الرماح«
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عند الكتابة ينفصل الكاتب
عن حاضره في نقطة
بين الحقيقة والخيال

تجربتي ببرنامج الثامنة
أخذتني لعمق مشكالت
شرائح المجتمع

���ش��اأن��ه��ا،  م���ن  وال��ت��ق��ل��ي��ل  تهمي�شها 
منذ  عاملة  اأب���زي��د م�ظفة  رح��اب 
اأم لبنة واحدة  اأك��ر من ١٥ عاما، 

ترى بعينيها الك�ن ومتغرياته.

 يتقدم ا�صمك لقب كاتبة،
ماذا يعني لك ذلك؟

ل���ق���ب مل مي��ن��ح��ن��ي اإي��������اه م����ؤه���ل 
يعرّب  ب��ل  وظيفية،  درج��ة  اأو  علمي 
اخ��رتت��ه��ا يف »مرحلة  ك��ي��ن���ن��ة  ع��ن 
ال���الوع���ي« م��ن��ذ ال�����ش��غ��ر ب���ق���رار ل 

اإرادي.
اأوؤك����د  اأك���ت���ب، وه��ن��ا  ق����ررت اأن 
على دور امل�هبة يف �شنع م�شتقبلنا 
خا�شة اإذا ما متت رعايتها بالتنمية 
كتاباتي  اأع��ر���س  وكنت  والتهذيب، 
املقربات  �شديقاتي  على  اخلا�شة 
الالتي ي�شبعنها نقدا وحماكمة اإلى 
جانب حماولت الكتابة املبدئية يف 
من  ت�شجيعا  لق���ت  ال��ت��ي  امل��در���ش��ة 

معلماتي حينئذ.
ويف مرحلة لحقة بعد �شن�ات 
ال�عي  اإل���ى  انتقلت  الأول���ى  ال�شبا 
بالكتابة حيث اأ�شبحت هما ي�ؤرقني 

و�شع�را عاما بالتعب اإذا مل اأكتب.
عبلة  الربوفي�ش�رة  هنا  واأذك��ر 
كامل، التي كانت اإحدى اأ�شتاذاتي يف 
ق�شم الأدب الإجنليزي، حني قامت 
ب��ت��خ�����ش��ي�����س اإح������دى امل��ح��ا���ش��رات 
من  ومناق�شتها  مقالتي  ل��درا���ش��ة 
اجلل�شة  نهاية  ويف  الطالبات،  قبل 
قالت يل ب��احل��رف ال���اح��د »رح��اب 
الكتابة  بي  انتقلت  ثم  كاتبة«.  اأن��ت 
اإل��������ى م���رح���ل���ة م���ت���ق���دم���ة اأخ������رى 
ع��ن��دم��ا ن�����ش��رت اأول�����ى م��ق��الت��ي يف 
ت��اه��ا  ال��ي��م��ام��ة ع���ام ١996  جم��ل��ة 
ع��م���د اأ���ش��ب���ع��ي يف ج��ري��دة ال��ب��الد 
ب��ع��ن���ان »ع��ن��اق��ي��د ال��ع��ن��ب« اإ���ش��اف��ة 
اجلزيرة  يف  مقالت  جمم�عة  اإل��ى 

والي�م و�شيدتي م�ؤخرا.

»الرق�ص على اأ�صنة الرماح«
عنوان لرواية خطها قلمك

قبل اأربع �صنوات.. ترجمي لنا 
اختيارك لهذا العنوان؟

اإل��ى  الكاتب  يتعر�س  الكتابة  عند 
ك��ث��ر م��ن حل��ظ��ات الن��ف�����ش��ال عن 
هائمة  هالمية  نقطة  يف  احلا�شر 
ب��ن احل��ق��ي��ق��ة واخل���ي���ال، واأح�����ش��ب 
حل��ظ��ة  يف  ال���ع���ن����ان  اخ������رتت  اأين 
كهذه ل يذكرها وعيي بالكامل ول 
اإمنا  يتن�شل منها يف ال�قت نف�شه، 
ج��اءت  بالغي�م،  مكثفة  حلظة  ه��ي 
بالكامل  ال��ع��م��ل  حم��ت���ى  لتعك�ض 
ول��ي�����ض ت���رك���ي���زا ع��ل��ى حم�����ر دون 
اأخ��رى،  دون  اأو على �شخ�شية  اآخ��ر 
معاي�شة  امل����رء  ع��ل��ى  ب����اأن  الإدراك 
ال������اق�����ع ب���ج���م���ال���ي���ات���ه وع���ذاب���ات���ه 
وي���ت���اأق���ل���م م����ع امل���ح���ي���ط���ني ب����ه ه��� 

الإيحاء املق�ش�د من العن�ان.

ما دوافعك لكتابة
رواية كهذه؟

كما هي الكتابة عندي هبة طبيعية 
مع  التعاطي  طريقة  عليها  ُبنيت 
احل����ي����اة، ج�����اءت ال����رواي����ة لإث���ب���ات 
وجهة نظر خمتلفة لأين اأمقت اأن 
اأردد ما كتبه الآخرون اأو ما �شبقنا 

اإليه الأول�ن.
اإذا مل نكتب �شيئا خمتلفا يجب 
اأن نت�قف عن اإعادة تدوير الأفكار، 
اأردُت من خالل العمل تقدمي املراأة 
ب�ش�رة مغايرة لل�ش�رة النمطية يف 

بع�ض الأعمال ال�شع�دية.
اأردت حتديدا تاأكيد قدرة املراأة 
واأحقيتها  والرف�ض  الختيار  على 
باأن تك�ن منتجة لاأفكار و�شاحبة 
قادين  مما  م�شتقلة،  وكين�نة  راأي 
البت�ل«،  »�شخ�شية  ا�شتعمال  اإل��ى 
ال�شخ�شية الأبرز يف العمل، يف ر�شم 

ه�ية خا�شة لمراأة بفكر متميز.
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كتب الدكت�ر عبد اهلل احلم�د اأ�شتاذ الإعالم امل�شارك بجامعة الإمام 
اإح��دى  يف  املجتمعي  ل��الإع��الم  الي�ن�شك�  كر�شي  اأ���ش��ت��اذ  �شع�د،  ب��ن  حممد 
تغريداته على »ت�يرت« اأن  املرحلة الراهنة التي متر بها املنطقة ت�ؤكد اأن 
الإعامي كالطبيب وو�شيلة الإعام كامل�شت�شفى. علينا اأن نك�ن اأكر حزما 

يف اأهلية الإعالمي وكفاءته.
وحقا يف ال�شحافة والطب يحتاج الطالب وعم�م املهتمن اإلى اأ�شتاذ 

ممار�ض ميدانيا لتخ�ش�شه ولي�ض جمرد حما�شر يردد بح�ث غره.
اأق�ل هذا الكالم واأنا اأ�شتمع يف اإحدى احل�ش�ض التلفزي�نية لأحدهم 
حياته  يف  يحمل  مل  وال��رج��ل  املهنة،  يف  اجل���دد  لل�شحفين  ن�شائح  ي��ق��دم 

»مكرف�نا« ومل يكتب م��ش�عا.
حقا كارثة. كيف يبلغ ر�شالة يجهل خ�ش��شياتها! لي�ض كل من حمل 

قلما اأو و�شع رابطة عنق وتقدم املجال�ض اأمام الأ�ش�اء �شحفيا.
بل  فقط،  فيها  ال���ل���ج  مبجرد  تاأتى  ول  وممار�شة  فن  ال�شحافة  اإن 
تقت�شي اإبحارا حقيقيا يف متاهاتها، ولي�ض عيبا الف�شل فيها مرة اأو مرتن 

اأو ثالثا، فبالتجربة تتعلم حتديد امل�شارات املطل�بة يف عملك ال�شحفي. 
، كان اخلجل يالحقهم  اأذك��ر ذات مرة جمم�عة من طالب الإع��الم 
ب�شكل م�شتمر، فقررت اأن يك�ن الختبار النهائي و�شط العا�شمة واأن يك�ن 
تطبيقيا و�شط جم�ع النا�ض، واأن يجرى الطالب على الأقل �شبعة ح�ارات 

مبا�شرة مع اجلمه�ر من عامة النا�س.
يف البداية خذلتهم املحاولة واأ�شاب بع�شهم �شد ع�شبي كبر، ولكن 
مبرور ال�قت �شعر الطاب براحة كبرية، واعرتف جميهم بح�شن اختيار 
المتحان. حري بنا اأن نهتم باجليل الإعالمي اجلديد فمعركة الإعالم يف 

امل�شتقبل اأ�شد �شرا�شة من معارك الأ�شلحة املدمرة.

الصحافة فن وممارسة

لحظة تأمل

ساعد ساعد
ssaed@kku.edu.sa
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�صعورك عن ختم الرواية
بعد اأن ا�صتغرقت من العمل

10 �صنوات تقريبا؟
���ش��ع���ر م��ع��ب��اأ ب���اخل����ف وال������رتدد، 
ق��رار  ب����اأن  الآن  اآم��ن��ت  اأين  خ��ا���ش��ة 
عن  مت��ام��ا  منف�شل  اأم����ر  ال��ك��ت��اب��ة 
لأنف�شنا  نكتب  فحني  الن�شر.  ق��رار 
برهبة  ن�شعر  ل  ب�شري  رقيب  دون 
ووج��دان��ي��ا  ونف�شيا  فكريا  ال��ت��ع��ري 
اأمام اأعني العامل كافة، بل واإعطاء 
ق����ّراء م��ن خم��ت��ل��ف امل�����ش��ارب كامل 
وال���ت���م���ح���ي�������ض  ال����ن����ق����د  احل�������ق يف 
وا���ش��ت��ع��را���س داخ���ل���ك ب��ك��ل ح��ري��ة، 
 ٢٠١١ عام  الرواية  ن�شر  كان  لذلك 
اأع������ام  ب��ث��الث��ة  ان��ت��ه��ائ��ه��ا  ب��ع��د  اأي 

تقريبا.

اأعمال املراأة ل تزال
حمدودة وبطيئة اإلى حد ما 

اأو مقننة مقارنة بالرجل..
ما تعليقك؟

ل باأ�ض يف ذلك طاملا كنا ننتقل من 
ع�شر كان كثريون من الكتاب فيه 
يكتب�ن باأ�شماء م�شتعارة اأو يخف�ن 
مكاتبهم،  اأدراج  ظالم  يف  كتاباتهم 
ل�شمها  الت�شدي  يف  امل���راأة  وب���داأت 
اأقنعة اخل���ف من  وفكرها ونف�س 
ت�شحية  يف  اجلماعة  ونبذ  العيب 
ع��ظ��ي��م��ة ب��ب��ع�����س ال���ع���ادات ال��ب��ال��ي��ة 
ت�شاعد  تاأخرها ول  التي تزيد من 
ع��ل��ى ت��ق��دم��ه��ا، ف��ك��ان ح��ري��ا ب��ه��ا اأن 
تنطلق يف اآفاق جريئة وجتّرب ذلك 
اأن متليه عليها �شلطات  بنف�شها ل 

خارجية.

املراأة ال�صعودية منبع عمالق
يف ثقافة �صرائح املجتمع،

فكيف توؤدي دورها يف ذلك؟
ان��ط��الق��ا م���ن ح��ق��ي��ق��ة اأن ال��ن�����ش��اء 
ن�شاأل  اأن  يجب  ل  ال��رج��ال  �شقائق 
عن دورها يف املجتمع، فهي جتاهد 
نف�شه،  ال�قت  يف  اأ�شعدة  عدة  على 
وت����ق����اوم يف امل���ق���اب���ل ل��ت��ب��ق��ي ع��ل��ى 
وهجها وتاألقها بن عائلتها مراعاة 
الذي  الأم��ر  الجتماعي،  ل��شعها 
امل��راأة  بها  تق�م  التي  الأدوار  يعدد 
يف اآن واحد من اأجل اإبقاء اجلميع 
بالعطاء  ت��ذوب هي  بينما  �شعداء،  
امل��ت���ا���ش��ل يف اح��ت��ي��اج��ات الآخ��ري��ن 
وال��ت�����ش��ح��ي��ة ب���اآم���ال���ه���ا اخل��ا���ش��ة 
ن�شاأت  ثقافية  مب���روث��ات  ت�شديقا 
ع��ل��ي��ه��ا، ت����ح���ي ب������اأن امل��������راأة ال��ت��ي 
اأن��ان��ي��ة  ام�����راأة  ت��ع��ّد  لنف�شها  ت��ق��ف 
اأو  ال�شغرة  بالعائلة  مبالية  غر 
لالأمر  نظرنا  ل�  الكبرة، يف حن 
اأن��ه��ا فقط  لعلمنا  واق��ع��ي��ة  ب��ن��ظ��رة 
احلياة  يف  الطبيعي  حقها  متار�ض 

باتزان وم�ازنة.

تتلون الكتابة والأقالم
من كاتب لآخر ح�صب الثقافة 

واملوهبة، �صنفي املو�صوعات 
والأ�صاليب بوجهة نظرك 

اخلا�صة؟
يف ع�������ش���ر الن����ف����ت����اح الإع�����الم�����ي 
اأ�شبح  ال���ذي  ال�شحفي  وامل����اط���ن 
واإثباته  احلدث  �شناعة  يف  ي�شارك 
مل يعد هناك جمال للتخ�ش�ض يف 

كتابة م��ش�عات بعينها.
وجن����������د ك������ت������اب الأع���������م���������دة، 
م��ث��ال، ي��ك��ادون ي��ت��ق��ارب���ن يف ط��رح 
امل��ش�عات نف�شها من ناحية ك�شف 
حك�مية  جهات  ونقد  الف�شاد  ب���ؤر 
يف  ال��ت��ف��اوت  ي��ق��ع  ح��ن  بعينها، يف 
لبع�ض  اإذ جن��د  ال���ط���رح،  اأ���ش��ال��ي��ب 
حروف  وعدد  ثابتا،  اأ�شل�با  الكتاب 

به�يتهم  التكهن  ن�شتطيع  حم��دد، 
مب��ج��رد ق���راءة امل��ق��ال��ة حتى ل��� مل 

نقراأ اأ�شماءهم عليها! 
والنقطة املف�شلية الفارقة من 
خماطبة  على  ال�شتمرارية  حيث 
كنت  واإن  حم��ددة  بطريقة  ال��ق��راء 
يف  مطل�ب  التن�ع  اأن  اأحيانا  اأج��د 
خمتلفة  زواي����ا  م��ن  ق�شايا  ت��ن��اول 
ب��ح��ي��ث ي����ربز ال��ت��ج��دي��د يف زاوي����ة 
ال���ت���ن���اول ن��ف�����ش��ه��ا ووج���ه���ة ال��ن��ظ��ر 
اجل��دي��دة ول��ي�����ض ف��ق��ط يف طريقة 

الكتابة اأو الأ�شل�ب.

حدثينا عن عملك باحثة 
ومعدة يف برنامج الثامنة 

على �صا�صة mbc واختيارك 
للق�صايا الجتماعية

وكيفية طرحها؟
يل،  بالن�شبة  ث��ري��ة  جت��رب��ة  ك��ان��ت 
التي  امل�شكات  عمق  اإل��ى  اأخذتني 
كانت  املجتمع،  �شرائح  منها  تعاين 
تت�قف  م��ت���ا���ش��ل��ة ل  ع��م��ل  رح��ل��ة 
مب���ج���رد م����غ����ادرة م����ق���ع ال��ع��م��ل، 
النا�س  مع  امل�شتمر  الت�ا�شل  حيث 
والإن���������ش����ات مل�����ش��ك��ات��ه��م واإع�������ادة 
خلفياتها،  ع��ن  والبحث  �شياغتها 
ن�����ش��ط��ر يف بع�ض  اإن���ن���ا ك��ن��ا  ح��ت��ى 
الأح����ي����ان اإل�����ى زي�����ارة الأ���ش��خ��ا���س 
امل��ع��ن��ي��ن يف م��ن��ازل��ه��م ل��ل��ت��اأك��د من 
ال��ت���ا���ش��ل من  ث��م  الأم�����ر،  حقيقة 
امل�ش�ؤولة  اآخ���ر م��ع اجل��ه��ات  ج��ان��ب 
ب��ح��ث��ا ع���ن م���زي���د م���ن ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل 
جميع  على  ال�ش�ء  تلقي  قد  التي 
اإل��ى  ب��الإ���ش��اف��ة  الق�شية،  اأط����راف 
يف  بعمق  اخل��ض  يل  اأ�شافت  اأنها 
اجلهات  لبع�س  الداخلية  الأنظمة 
وال������������زارات وال���ت���ع���رف م����ن ك��ث��ب 
ع��ل��ى م��ك��ام��ن اخل��ل��ل وال��ث��غ��رات يف 

الأنظمة.
دواع���ي فخري  وم��ن  ي�شعدين 

لكرامته  الإن�����ش��ان  �شلب  حم���اولت 
اهلل  كرمه  التي  الإدراك��ي��ة  واأهليته 
ميلى  مبا  فالت�شليم  بها.  وج��ل  عز 
اإعاميا  ال�احد منا ل ي�شنع  على 
هي  كما  فالتجربة  وبالتايل  ب��ارزا، 
هي  ح��ري��ة  تتنف�س  لبيئة  ب��ح��اج��ة 
ي�شاعد  بحاجة لفطنة وذكاء  اأي�شاً 

يف كيفية ا�شتخدام هذه احلرية.

ملاذا مل يعد لالأندية
الأدبية تاأثري وا�صح
يف احلراك الثقايف؟

احلك�مي  امل�ؤ�ش�شاتي  العمل  ي�ش�ب 
ال��ع��دي��د م���ن ال�����ش��ل��ب��ي��ات ال���ت���ي قد 
ت�����ؤدي ب��ه اإل����ى ال���رتاج���ع ب���دل من 
منظم  ب�شكل  ت�شجيعه  اإل��ى  ال�شعي 
ل���ي����ج���د ����ش���اح���ة ث���ق���اف���ي���ة م����ؤث���رة 
وحراكاً تنم�يا اإيجابيا وفاعا على 

التغيري.
الأن��دي��ة  بع�س  تغ��س  وح��ني 
بن  ال�شخ�شية  م�شكالتها  ح��ل  يف 
تنتفي  عليها  وال��ق��ائ��م��ن  اأف���راده���ا 
لإجن��اح  التفرغ  على  لديها  ال��ق��درة 
م�شروع ثقايف حقيقي، بل وتن�شغل 
اأقيمت  عن الأهداف الرئي�شة التي 

من اأجلها..

»اإقراأ« اأول كلمة نزل بها 
الوحي .. ما تعليقك عن 
جمتمع حتول من »اإقراأ«

اإلى اأمة ل تقراأ؟
الإ�شكالية يف ال�قت الراهن لي�شت 

اأمة ل تقراأ ولكن يف ن�عية  اأننا  يف 
وج�دة ما نقراأ، ونحن على م�شارف 
بزوغ جنم جيل جديد ناه�س اأكر 
وع��ي��ا ول���دي���ه م���ه���ارة م��ت�����ش��ارع��ة يف 
الطارئة  الظ�اهر  ك��ل  م��ع  التكيف 

من ح�له.
ول  للتكن�ل�جيا  عا�شق  جيل 
فيجب  عنها،  ال�شتغناء  ي�شتطيع 
اأن ي�َجه اإلى كيفية تط�يعها فيما 
والأج��ي��ال  وط��ن��ه  ب��ه  وينفع  ينفعه 
ال���ق���ادم���ة. وه��ن��ا ت���ربز واح�����دة من 
ت�عية  وه��ي  الإع����ام  اأه���م مهمات 
ه���ذا اجل��ي��ل ال��ق��ادم وت���ج��ي��ه��ه اإل��ى 
واخلافات  ال�شطحية  نبذ  �شرورة 
من  م��ا  وك���ل  وال��ت�����ش��دد  العن�شرية 
ي����ؤخ���ر ه����ذه الأم�����ة عن  اأن  ���ش��اأن��ه 
اع���ت���الء ال��ق��م��ة يف ال��ع��ل��م وال��ف��ك��ر 
والثقافة، ورفع م�شت�ى اهتماماته 
ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى الإجن�������از احل��ق��ي��ق��ي 
وت���ط����ي���ر ال������ذات ب�����دًل م���ن اإل���ه���اء 
اجل��ي��ل وت��ر���ش��ي��خ اجل��ه��ل والأم���ي���ة 

احلديثة. 

م�صاحة حرة
لختتام اللقاء؟

���ش��ك��را ل���ك ع��ل��ى ال��ل��ق��اء اجل��م��ي��ل، 
ي�شاعدنا  الأ�شئلة  من  الن�ع  وه��ذا 
واإع��ادة ترتيب  ذواتنا  اكت�شاف  على 

اأوراقنا وخططنا امل�شتقبلية.
اأن ي��ج��د ف��ي��ه ال��ق��راء  واأرج������� 
ال��ف��ائ��دة وامل��ت��ع��ة واإع����ادة  م��ن  �شيئاً 

النظر يف بع�ض الأفكار النمطية.

اأين كنت اأحد اأ�شباب عر�ض حلقات 
ن���اج���ح���ة وم����ث����رية م����ن ال���ربن���ام���ج 
ال�������ش���ه���ر م���ث���ل ح��ل��ق��ة »ع���اط���ل����ن 
ب�����ش��ه��ادات ع��ل��ي��ا« و »ال���ل���ق���ط���اء« و 
»الأمهات املطلقات غر ال�شع�ديات 
لأب���ن���اء ���ش��ع���دي��ني«، و »م�����ش��ك��ات 

اخلادمات« وغريها.

تدربت مذيعة على �صا�صة 
القت�صادية ال�صعودية

ملدة �صهر. �صفي لنا جتربة 
الإذاعة والتلفزيون؟

يختلف بريق الإعالم املرئي متاما 
ع����ن ال���ع���م���ل يف الإع��������الم امل���ق���روء 
ال����رغ����م مم��ا  وع���ل���ى  ال���رق���م���ي،  اأو 
التعقيدات  من  الكثر  من  يح�يه 
وامل����ؤه���ات اخل��ا���ش��ة ف��اإن��ه ينط�ي 
والتجديد  املتعة  م��ن  الكثري  على 

امل�شتمر.
ت��دري��ب  ع��ل��ى  ب��ال��ف��ع��ل ح�شلت 
وحظيت بقب�ل واإعجاب امل�ش�ؤولن 
يف القناة اإل اأن التجربة مل تكتمل 
ن��ظ��را لإج�������راءات اإداري������ة م��ع��ق��دة، 
وك���ن���ت ح���ي���ن���ذاك ع��ل��ى راأ�������س عمل 
ف��ر���ش��ة متابعتي  اأع����اق  اآخ����ر، مم��ا 
م��الح��ق��ة  اأج����ي����د  ل  اأين  خ���ا����ش���ة 
يت�شم  ال��ذي  البريوقراطي  النظام 

بالتباط�ؤ والرتاخي.

ما املقومات التي يجب
توافرها لإعداد اإعالمية 

�صعودية ناجحة؟
التحلي بال�شرب والرغبة يف التعلم 
واكت�شاب مهارات جديدة، واإّل فلن 
ب��اه��ر  م�شتقبل  ���ش��ن��ع  م���ن  ت��ت��م��ك��ن 
الأخريات، كما يجب  وخمتلف عن 
اأن ت�ا�شل تط�ير قدراتها الذاتية 
ب���الإك���ث���ار م���ن الط�����الع وال���ق���راءة 
يجد  ملا  الي�مية  احلثيثة  واملتابعة 
على  بها  تعمل  ال��ت��ي  ال�شاحة  على 

وجه اخل�ش��س، وما يحدث ح�لها 
وال��ع��امل على وجه  البلد  اأن��ح��اء  يف 

العم�م.

كيف تنظرين اإلى الإعالم 
اجلديد خ�صو�صا اأن تاأثريه
على املجتمع اأ�صبح وا�صحا؟

الإع������ام اجل���دي���د م�����ش��م��ى خ��اط��ئ 
اأو  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت���ا���ش��ل  ل��شائل 
ل��ن��ك��ن اأك����رث دق���ة و���ش��ائ��ل الإع����الم 
الج���ت���م���اع���ي، وج���م���ي���ع ال������ش��ائ��ل 
الإعامية ال�رقية والرقمية يجب 
اإلى جنب يف تغطية  اأن ت�شر جنبا 
ق���راءة  وت��ق��دمي  ل���الأح���داث  ف�شلى 
الأح��داث  وراء  ملا  وحتليل  متعمقة 
م��ع ج�����دة ال��رب��ط ب��ال��ت��اري��خ اأو ما 
اأح����داث  م��ن  م��ا���ش��ي��ة  �شل�شلة  ي��ع��د 

م�شابهة.
الإع��ام  اأهمية  اأنكر  ل  لذلك 
الجتماعي كما ل اأتخلى عن و�شائل 
كم�شادر  عليها  امل��ت��ع��ارف  الإع����ام 
ر�شمية للمعل�مات والأخبار، اإميانا 
حمت�ى  عن  م�ش�ؤول�ن  باأننا  مني 
الأر�شيف الإعالمي لأجيال قادمة.

ما مدى انعكا�ص جتربتك 
يف الإعالم على �صخ�صيتك 

وتاأثريها يف جمال الكتابة؟
كانا اأخ��ذ م��ن الآخ���ر. ح��ني ي�لد 
وت�شبح  بالفطرة  اإعامياً  الإن�شان 
ق����درة م��رك��ب��ة ع��ل��ى �شياغة  ل��دي��ه 
اإلى منحى  النا�س  خرب ولفت نظر 
اأو  الت�شهري  بهدف  لي�س  اآخ��ر  دون 
وبعث  الفهم  بهدف  ولكن  الف�شح 
ي�شتعمل  م��غ��اي��رة  ت��ف��ك��ر  ط��ري��ق��ة 
على  الكامنة  ق��درات��ه  العقل  فيها 
احلقائق  واإدراك  والبحث  التحليل 
ما  اأو  ال�شحيح  وجهها  على  و�شّنها 
على  ذل��ك  ويف  �شحيحا،  اأن���ه  يظن 
الأقل متيز عن ال�شائد ومترد على 



الرأي الجامعي

التطور التقني

ال��ت��ق��ن��ي يف  ال���ت���ط����ر  اأن  ل����ش���ك يف 
جمال الت�شالت واحلا�شبات الآلية 
جعل من العامل قرية �شغرية، كما 

يق�ل�ن.
التط�ر  امل������ش���ع  يف  وال�شاهد 
ال��ك��م��ب��ي���ت��ر  ال�������ش���ري���ع يف جم������ال 
ودخ�����ل����ه ك���اف���ة الأع�����م�����ال امل��ه��ن��ي��ة 
والإداري�����ة وامل��ال��ي��ة، ب��الإ���ش��اف��ة اإل��ى 
انت�شار م�اقع الت�ا�شل الجتماعي 
»في�س  م���ق��ع  خ��ا���ش��ة  ك��ب��ري  ب�شكل 
ب�������ك«، و »وات���������ش����اب«، والإن���رتن���ت 

ب�شكل عام.
وما لفت انتباهي يف هذه الأيام 
ال�����ش��ب��اب وال�����ش��اب��ات  ان��دف��اع معظم 
لهذه امل���اق��ع رغ��م م��ا لها م��ن اآث��ار 
اإي��ج��اب��ي��ة و���ش��ل��ب��ي��ة، ح��ي��ث اإن ه��ذه 
امل�اقع �شاعدت على الت�ا�شل اجليد 
بن النا�ض يف زمن قل فيه الت�ا�شل 
لن�شغال  املتبادلة  ال��زي��ارات  وخفت 
النا�س باأم�ر الدنيا وغريها كما اأن 
العمل،  اإيجابيا يف   جم��ال  دورا  له 
ومي���ك���ن م����ن خ���ال���ه ح����ل ق�����ش��اي��ا 
ك��ث��رة وال��ت���ا���ش��ل م��ع امل��ج��ت��م��ع يف 
خمتلف اأم�ر احلياة، وتتحقق هذه 

تضحي 
لتسعد 
اآلخرين

صفاء فرحان الفيفي
طالب بكلية المجتمع خميس 

مشيط

تبكي كثرا بل دائما ول تتذكر 
ذاتها لأنها قد منحتها لغرها، 
ويب�ح  يبكي  مرهفا  قلبا  حتمل 
ما  بكل  ت�شتفرد  بعلن،  وي�شرخ 
ت��ق��دم��ه م��ن ���ش��ع��ادة ل��الآخ��ري��ن، 
يكن  الإن�����ش��ان مل  اأن  تعلم  وه��ي 
�شديق ذاته ي�ما مهما بلغ ق�ة 
تعلم جيدا  اإن��ه��ا  نعم  وك��ربي��اءا. 
ل  بكماء  تبقى  اأن  عليها  ول��ك��ن 
ولكنها  منها  �شعفا  لي�س  تتكلم، 
ت��ت��ك��ل��م..  اأن  ل  ل��ت�����ش��م��ع  خ��ل��ق��ت 
خ��ل��ق��ت ل��ت�����ش��ح��ي وت���ع���ط���ي مل��ن 

ح�لها الن�ر.
من  ليعي�س  لذاتها  تنكرت 
ح�لها يف �شعادة.. مل تبخل بها 
ال��ذي  ال�شعاع  وك��ان��ت  اأح���د  على 
ال���ظ���روف..  ك��ل  نلتف ح���ل��ه يف 
ه�����ي احل�������ش���ن ال�����داف�����ئ ال�����ذي 

ي�شمنا جميعا.   
الأحا�شي�س  اأك����ن  فليتني   
���ش��م��ت��ه��ا  اأو  ب����داخ����ل����ه����ا  ال����ت����ي 

احلائر..
ل��ي��ت��ن��ي اأك�������ن دم���ع��ه��ا اأو 
ق��ل��ب��ه��ا احل������اين.. ل��ي��ت��ن��ي اأك�����ن 
نف�شها، لأ�شبح �شديقة ذاتها. اأو 

ليتني اأك�ن لأمي .. اأم����اً..

حديث 
الذكريات

جميلة األحمري
طالبة بكلية المجتمع خميس 

مشيط

ال����ي�����م ي����ا اأب������ي ن���ظ���رت ل��ن��ف�����ش��ي 
ذك��ري��ات��ي  اأوراق  ق��ل��ب��ت  ي��ائ�����ش��ة، 
وجت�لت يف دهاليزها اجلميلة.. 
ت���ذك���رت ����ش����ري وخ�����اط����ري.. 
ت����ذك����رت ك����ل ج��م��ي��ل يف ح��ي��ات��ي 
واإح�شا�شي بها، فلم يعد باإمكاين 
اإليك  ا�شتقت  لأن��ن��ي  ���ش��يء  فعل 
 ١١ ي�����ش��ك��ن��ن��ي.  ال����ذي  الأمل  ح���د 
ع����ام����ا ك�����ربت ف���ي���ه���ا م���ع���ك ف��م��ا 
كربت  اأن��ك  حينها  يخيفني  ك��ان 
ب�����ش��رع��ة وق��ف��زت ال�����ش��ن���ات واأن���ا 
ل اأ���ش��ت��ط��ي��ع اإي���ق���اف م���ا ي��ح��دث 
بطريقة  اأنظر  عندما  فيحزنني 
ي���ائ�������ش���ة اإل�������ى ت����اري����خ م���ي���الدك 
وب����ط����اق����ة ه����ي���ت���ك و����ش����رت���ك 
اخلفية، فاإنني اأكره امل�ت حقا، ل 
لأنه ي�شلب من الأم�ات حياتهم 

واإمنا لأنه مييت حياة الأحياء. 
ن��ع��م ي�����ش��ل��ب م���ن الأح���ي���اء 
اأ���ش��ب��اح  اإل����ى  فيحيلهم  ح��ي��ات��ه��م 
من الذكريات امل�ؤملة التي يتاأمل�ن 
منها يف كل حن، نعم ي�اجه�نه 
بال�شرب والحت�شاب ولكنه امل�ت 
ي��رتك يف نف��شهم  اأن  ل بد من 
حياتهم  يف  ي����ؤث���ر  ع��م��ي��ق��ا  اأث�����را 

عندما يذكرونه.

الأمثل  ال�شتخدام  يف  الإي��ج��اب��ي��ات 
لهذه امل�اقع.

 ورغ���م اإي��ج��اب��ي��ات��ه ال��ت��ي ذكرنا 
�شلبيات  ل��اإن��رتن��ت  ف����اإن  ب��ع�����ش��ه��ا  
يلجا  ح��ي��ث  ا���ش��ت��خ��دام��ه،  اأ���ش��يء  اإذا 
اأ������ش�����ح�����اب ال����ن����ف����������س ال�����ش��ع��ي��ف��ة 
ل�شتغالل هذه امل�اقع ب�شكل �شلبي، 
والتغرير بالنا�س وا�شتغالهم ب�شتى 
اأ�شياء غر لئقة  وت��روي��ج   الطرق، 
كرتويج املخدرات بني املدمنني وبث 

الأفكار غري الأخاقية.
ول������اأ�������ش������ف، جن������د ك���ث���ريي���ن 
كبري  ب�شغف  امل���اق��ع  ه��ذه  يتابع�ن 
دينيا  عليهم  خ��ط���رت��ه��ا  متنا�شني 
ه��ذه  اأن  ك��م��ا  واج��ت��م��اع��ي��ا،  ونف�شيا 
النا�س  �شغلت  قد  ومتابعتها  امل�اقع 
القراءة والط��الع والكثر من   عن 
الأ�شياء ذات الفائدة يف تق�ية الروح 
والنف�شية  والأخ��اق��ي��ة  الإمي��ان��ي��ة 
وال�شتفادة منها يف تثقيف اأنف�شهم.

اجل��م��ي��ع  اأدع���������  اخل�����ت�����ام،  ويف 
امل��ع��ل���م��ات يف  ا���ش��ت��ث��م��ار �شبكة  اإل����ى 
احل�������ش����ل ع���ل���ى ن���اف���ع امل��ع��ل���م��ات 

وال�شتفادة منها علميا وثقافيا.

ع��ن��دم��ا نطلق م��ف��ردة »امل���خ���درات«، 
يتبادر اإلى اأذهاننا مبا�شرة املخدرات 
يف  تكمن  امل��ف��اج��اأة  لكن  التقليدية، 
انت�شار خم���درات ج��دي��دة  يف عامل 
الإدم������ان حت���ت م�����ش��م��ى »امل���خ���درات 
ت�شل   ،Digital Drugs الرقمية« 
مب��ت��ع��اط��ي��ه��ا اإل����ى درج����ة الإدم������ان، 
اأن تفتك  زائ��دة  اأي جرعة  فباإمكان 

بدماغ امل�شتمع.
اأن���ه���ا  الأم���������ر  وامل�������ش���ح���ك يف 
ت��ق��دم و���ش��ف��ة ط��ب��ي��ة ل��ع��الج بع�ض 
الأم�������را��������ض، ولإن����ق����ا�����ض ال��������زن، 
يك�ن  قد  مما  الريا�شي،  والن�شاط 

دافعا يف كثر من احلالت للم�شتمع 
لها لتعاطي املخدرات التقليدية.

امل�����خ�����درات ال���رق���م���ي���ة اأح�����دث 
و�����ش����ائ����ل الإدم������������ان ب�����ن ال���ب�������ش���ر، 
واخلطر القادم على املجتمع ب�شبب 
ال����ش���ت���خ���دام ال���ك���ب���ري ل���اإن���رتن���ت 
وخ�������ش��������ش���ا ب����ني ف���ئ���ة )ال�������ش���ب���اب 
وال�����ف�����ت�����ي�����ات(، وه�������ي ع�����ب�����ارة ع��ن 
الرقمية،  امل����ؤث���رات  م��ن  جم��م���ع��ة 
م����ن خ������الل اأ�������ش�������ات م������ش��ي��ق��ي��ة 
����ش���اخ���ب���ة غ�����ري م����ت����زن����ة، ت��ع��ت��م��د 
ع��ل��ى اإح�����داث ت��غ��ي��رات يف احل��ال��ة 
دخ���ل��ه��ا  ع���رب  للم�شتمع  امل��زاج��ي��ة 

ذب��ذب��ات تر�شل  الأذن يف �ش�ت  اإل��ى 
اإ����ش���ارات اإل��ك��رتون��ي��ة اإل����ى اخل��اي��ا 
اإي��ح��اءات  فت�شبب  امل��خ  يف  الع�شبية 
ع���ل���ى ع���ق���ل امل�������ش���ت���م���ع، مم����ا ي����ؤث���ر 
لديه،  ال��ت���ازن  مركز  على  بال�شلب 
وي���ؤدي باملتعاطي اإل��ى اخل��روج من 
اإنها  اإذ  �شلبية،  حالة  اإل��ى  طبيعته 
من  ح��ال��ة  اإل���ى  ي�شل  العقل  جتعل 
ع��دم ال���ع��ي، وت����ؤدي به يف النهاية 
للمتعاطي  م�شابهة  ت�شرفات  اإل��ى 
يحدثه  م��ا  التقليدية،  للمخدرات 
مفع�لها من �شع�ر وتغير يف املزاج 
ال�شخ�س  يجعل  وهذا  والت�ش�ي�س، 

امل��خ��درات  ت��اأث��ر  اأن����ه حت��ت  يعتقد 
احلقيقية. ومن عالمات م�شتمعها 
اأن�����ه ي��ف�����ش��ل  ال���ع���زل���ة وال���ب���ق���اء يف 
�شا�شة  اأم��ام  ط�يلة  �شاعات  غرفته 
احل�����ا������ش������ب، ي�������ش���م���ع م������ش��ي��ق��ى 
بعدها  ج�شده  يبداأ  بينما  �شاخبة، 

بالت�شنجات.
على  الت�ش�يقية  امل�اقع  تعتمد 
�شبكة الإنرتنت، على الرتويج لهذه 
امل��خ��درات ال��رق��م��ي��ة، جل��ذب واإق��ن��اع 
ال�شحية،  احل��ج��ج  ببع�س  ال�شباب 
كك�ن هذه املخدرات ل حتت�ي على 
م�اد كيميائية ول ت�ؤثر ف�شي�ل�جياً 
ع��ل��ى اجل�����ش��م، واأن���ه���ا اإي��ج��اب��ي��ة، اإل 
اأنها يف واقع الأمر ُت�شعر متعاطيها 
ب����احل����رك����ة امل����ف����رط����ة وال���ه���ل��������ش���ة 
وتتخذ  الزائد،  والن�شاط  والتهبيط 
م��شيقية  م��ل��ف��ات  �شكل  منتجاتها 
ت�����ش��ت��خ��دم ع��ل��ى و����ش���ائ���ل الت�����ش��ال 

الذكية واأجهزة الكمبي�تر.
ل��ه��ذه  ال��ت�����ش���ي��ق  اأن  اخل���ط���ري 
امل��ل��ف��ات امل������ش��ي��ق��ي��ة ب��اأ���ش��ع��ار زه��ي��دة 
اإن بع�س  ب��ل  ت��ذك��ر،  ت��ك��اد  ج����داً، ل 
كن�شخة  جم���ان���ا  ت��ع��ر���ش��ه��ا  امل����اق���ع 
جت���ري���ب���ي���ة، وب���ع���د ����ش���م���ان جت��رب��ة 
امل�شتمع لتاأثريها ُيجرب على ال�شراء، 
وامل�شكلة الأكرب اأن امل�شتمعني لها ل 
يف�شرون ال�شتماع على اأنه من باب 

تعاطي امل�اد املخدرة.
ي��ج��ب ع��ل��ي��ن��ا ج��م��ي��ع��ا م���اج��ه��ة 
اأن تتفاقم  الآف���ة اخل��ط��رة قبل  ه��ذه 
وت�����ش��ل اإل����ى م��رح��ل��ة الإدم������ان، فهي 
حت��ت��اج اإل����ى ح��م��ات ت���ع��ي��ة، ن��ظ��راً 
لأن  واأي�شاً  لنت�شارها ب�شكل خميف، 
املعل�مات  يجهل�ن  زال���ا  ل  كثريين 
الناجمة  والأ�شرار  بال�قاية  املتعلقة 
ال�شروري  ومن  العاج.  و�شبل  عنها 
تكثيف الرقابة على مثل هذه امل�اقع 

الإلكرتونية املروجة لها.
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الرأي الجامعي

عند  اجل������ي  ال�����ش��غ��ط  م���ق���دار  اإن 
م�����ش��ت���ى ���ش��ط��ح ال���ب���ح���ر ه����� ٧6٠ 
مليميرت زئبق، اأي اإنه قادر على رفع 
ورف��ع  ملميرت   ٧6٠ ال��زئ��ب��ق  ع��م���د 
عم�د املاء ١٠٣٣ �شم، اأي ح�ايل ١٠ 
بنا،  املحيط  ال��ه���اء  ويتك�ن  اأم��ت��ار، 
الأك�����ش���ج��ن،  م��ن   ٪٢١ ن�شبته  مب��ا 
ويف  ال����ن����ي����رتوج����ن،  م�����ن   ٪٧9 و 
امل���رت���ف���ع���ات، ك���اأب���ه���ا، ف�����اإن ال�����ش��غ��ط 
اجل�ي = 6٠٠ مليميرت زئبق، ي�شكل 
ينق�ض  وم��ا  منه،   ٪٢١ الأك�ش�جني 
لالأك�ش�جن  اجل��زئ��ي  ال�شغط  ه��� 
اأي =  x 6٠٠ مليميرت زئبق،   ٪٢١ =

١٢6 مليميرت زئبق. 
ينتقل  ال�شغط  ل��ف��رق  نتيجة 
اإلى   )١٠٥( الرئة  من  الأك�ش�جن 
ال���ري��دي )٤٠(، ويف الجت��اه  ال���دم 
اأوك�شيد  ث��اين  غ��از  ينتقل  املعاك�ض 

الكرب�ن.
نف�شه،  ولل�شبب  الأن�شجة،  ويف 
ينتقل الأك�ش�جن من الدم )١٠٠( 
و يف  م��ن ٤٠(،  )اأق���ل  الأن�شجة  اإل���ى 
املعاك�ض حتدث عملية نقل  الجتاه 

غاز ثاين اأوك�شيد الكرب�ن.
يف ال������دم ال�������ش���ري���اين، ي��ن��ت��ق��ل 
حم��م��ال  الأك�������ش���ج���ن  م����ن   ٪98.٥

داخل  امل�ج�د  الهيم�جل�بني  على 
ك���ري���ات ال�����دم احل����م����راء، وال��ن�����ش��ب��ة 

الباقية مذابة بالدم.
املرتبطة  الأك�شجني  كمية  اإن   
ت�شبع  درج���ة  اأي  بالهيم�جل�بني، 
تعتمد  بالأك�شجني،  الهيم�جل�بني 
لالأك�شجن،  اجلزئي  ال�شغط  على 
لي�شت ط��ردي��ة،  ال��ع��اق��ة  ه��ذه  لكن 
ت�شبه  اإنها  بل  م�شتقيم،  خط  وعلى 
S الإجن��ل��ي��زي، فعندما  اإ����س  ح���رف 
لالأك�شجن  اجلزئي  ال�شغط  يك�ن 
– 6٠ مليميرت زئبق تك�ن  بني ١٠ 
ال���ع���اق���ة ط����ردي����ة م��ت��م��ث��ل��ة ب��خ��ط 

م�شتقيم زاويته حادة.
يف  زي������ادة  اأي  اأن  ي��ع��ن��ي  وه�����ذا 
ال�������ش���غ���ط اجل�����زئ�����ي ل��الأك�����ش��ج��ن 
درج��ة  يف  مم��اث��ل��ة  زي����ادة  ي�شاحبها 
بالأك�شجني،  الهيم�جل�بني  ت�شبع 
ول��ك��ن ع��ن��دم��ا ت��ك���ن ب��ني ٧٠ -١٠٠ 
يك�ن اخلط م�شطحا، اأي اإن اأي زيادة 
ل  لالأك�شجن  اجلزئي  ال�شغط  يف 
درج��ة  يف  مم��اث��ل��ة  زي����ادة  ي�شاحبها 

ت�شبع الهيم�جل�بني بالأك�شجني.
اأهمية؟ نعم،  ال�شيء   هل لهذا 
فاهلل ل يخلق �شيئا عبثا. هذا يعني 
اأن���ن���ا ع��ن��دم��ا ن��ع��ي�����ض يف م��رت��ف��ع��ات 

م��ث��ل اأب���ه���ا، ف����اإن ال�����ش��غ��ط اجل��زئ��ي 
ل��الأك�����ش��ج��ن ي��ن��ق�����ض ل���ك���ن درج����ة 
بالأك�شجني  الهيم�جل�بني  ت�شبع 
ت��ق��ري��ب��ا ت�������ش���اوي ت���ل���ك ال���ت���ي ع��ن��د 
�شكل  ب�شبب  وذل��ك  البحر،  م�شت�ى 
الثنني،  ب��ني  يربط  ال��ذي  املنحنى 
ل  بينهما  الفرق  ف��اإن  احلقيقة  ويف 
�شمعت،  ل����  ول���ه���ذا   ،٪٢.٥ ي��ت��ع��دى 
عزيزي القارئ، عن واحد معافى يف 
بدنه، ي�شتكي من نق�ض الأك�شجن 
املعل�مة.  ه��ذه  ل��ه  اأب��ه��ا، ف�شحح  يف 
ومل����ا ذك���رن���ا ���ش��اب��ق��ا ف�����اإن ال�����ش��غ��ط 
اجل����زئ����ي ل���الأك�������ش���ج���ن يف ط���ائ���رة 
الركاب التجارية ي�شاوي نظره يف 

اأبها.
م���ن  ال���������ش����ل���������ش����ل����ة  ه����������ذه  يف 
الزمالء  ل��الإخ���ة  �شاأترك  امل��ق��الت  
املتخ�ش�شن يف اأمرا�ض هذا اجلهاز 
م��شحني  امل��ش�ع  لهذا  التعر�س 
ك��ي��ف��ي��ة ج��ن��اي��ة الإن�������ش���ان ع��ل��ى ه��ذا 
اجلهاز املهم، ومقدمن لنا احلل�ل 
لنتفادى العبث به، ملا له من اأهمية 
ق�ش�ى يف عملية التزان، التي هي 
اإح����دى جت��ل��ي��ات ع��ظ��م��ة اخل��ال��ق يف 
هذا الكائن الب�شري. )»ويف اأنف�شكم 

اأفا تب�شرون« )الذاريات:٢١(.

عملية اإلتزان.. و الجهاز التنفسي )4(
د. محمد دالك
قسم علم وظائف األعضاء
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أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

نافذة

علينا  ط��رح  اأن  منذ  تقريبا  ع��ام  م��ر 
انعقاد  فكرة  اجلامعة  مدير  معايل 
والإ�شاعة نظرا  الإع��ام  م�ؤمتر عن 
الإ�شاعة  بخط�رة  معاليه  لإح�شا�س 
الر�شمية  امل�ؤ�ش�شات  على  وت��اأث��ريه��ا 

يف الدولة وعلى املجتمع ب�شكل عام.
وق�������د ت���ل���ق���ى ق�������ش���م الإع��������الم 
ال��ف��ك��رة بالرتحيب  والت�����ش��ال ه��ذه 
ودر�شها وو�شع حماورها وتابعها مع 
الذي  الإن�شانية  العل�م  جمل�س كلية 
رح��ب مب������ش���ع امل���ؤمت��ر، ث��م �شكلت 
اجلامعة اللجان التنظيمية الازمة 

لإجناز امل�ؤمتر على اأف�شل وجه.
اأر�ض ال�اقع هذا  ون�شعد الي�م اأن حلم هذا امل�ؤمتر الدويل �شيتحقق على 
الثالثاء بح�ل اهلل تعالى، و�شيك�ن بافتتاح من اأمر املنطقة الأمر في�شل بن 

خالد.
ومن خالل التح�شرات التي متت لهذا امل�ؤمتر، نت�قع اأن يك�ن مب�شت�ى 
الزمالء  اللجان، وخا�شة  كافة  بف�شل جه�د  ثم  تعالى،  اهلل  بف�شل  جناح كبر 
طالب  وم�شاركة  ح�ش�ر  ال��ى  اإ�شافة  والت�����ش��ال،  الإع���الم  ق�شم  يف  وال��زم��ي��الت 

وطالبات الق�شم خالل فعاليات امل�ؤمتر.
كما ن�شكر اجلامعة وعلى راأ�شها معايل املدير على دعمه الكبري غري املحدود 

لهذا امل�ؤمتر املهم يف م��ش�عه ومكانه ويف �شياقه وارتباطاته.

مؤتمرنا
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

٢٢١١

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا

٢١١١٢١١١٢٢١٢٢٢١٢

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا

امل�ؤمتر الدويل لاإعام والإ�شاعة )ثاثة اأيام - الي�م كاما(

برنامج »اأك�شن يا دوري« يقدمه الإعالمي وليد الفراج، يف حلقة جماهرية 

مبا�شرة بعن�ان »متى يك�ن بطل الدوري ال�شع�دي نادي من اجلن�ب؟« وذلك على 

م�شرح اجلامعة يف متام ال�شاعة ١٠ �شباحا.

ملتقى الرتاث العمراين ال�طني ال�رابع - يعقد يف اجلامعة

اآخر م�عد لالعتذار عن الدرا�شة للف�شل الدرا�شي الأول.

الأوملبياد الثقايف لطالب وطالبات اجلامعة.

اآخر م�عد لالعتذار عن مقرر درا�شي.

الثاثاء - اخلمي�س )٣ اإلى ٥( �شفر ١٤٣6

اخلمي�س ٥ �شفر ١٤٣6

الثنني 9 �شفر ١٤٣6

اخلمي�س ١١�شفر١٤٣6 

من ٢٣ اإلى ٢٥ �شفر ١٤٣6

اخلمي�س ٢٥ �شفر ١٤٣6 

التاريخالفعالية والجهة المنظمة

بدون زعل
�صبب  عــن  �صاألناهم  مــن  بع�ص   •
ــم عــلــى حــ�ــصــور  ــه ــص ــر� ــــدم ح ع
اإلــى  اأ�ــصــاروا  اجلــامــعــة  فعاليات 
للجلو�ص  املخ�ص�صة  الكرا�صي  اأن 
جتهيزها  مت  وقــد  مريحة،  غــري 
لالحتفالت،  جتهز  ومل  للدرا�صة 
الكرا�صي  تغيري  نقرتح  هنا  ومــن 
ـــات املــركــزيــة  ـــدرج يف بــعــ�ــص امل
ــا لــلــحــفــالت  ــتــخــدامــه ــص لــيــتــم ا�

واملحا�صرات!

�صرف  يتم  ومل  مــر  كامل  عــام   •
الفعاليات  مــن  لعدد  م�صتحقات 
وكذلك  اجلامعة،  نظمتها  التي 
ـــات  ـــاون ـــع ـــت حــــقــــوق بـــعـــ�ـــص امل

باجلامعة.. من امل�صوؤول؟

املــركــز  اأو  لل�صحيفة  يــر�ــصــل   •
اأو  كليته  ــن  ع خـــربا  العــالمــي 
اإعــادة  اأو  ن�صره  وقبل  اإدارتــــه، 
�صيا�صة  مع  يتوافق  مبا  �صياغته 
بــاأن  نتفاجاأ  ال�صحفي،  الن�صر 
ــل لــعــدد كــبــري من  ــص اخلــــرب مــر�

ال�صحف الإلكرتونية!

يــلــجــاأ عــــدد مـــن الــطــالب   •
الإنــرتنــت  وحمـــالت  للمكتبات 
بها،  كلفوا  التي  الواجبات  حلل 
الذي  بالطالب  خلال  يعد  وهذا 
يقدم على مثل ذلك العمل، فهو 

ي�صر نف�صه قبل كل �صيء!

• حــجــب جـــائـــزة الــتــمــيــز يف 
)موؤ�ص�صات-  املجتمع  خــدمــة 
رجــــال( يف فــروعــهــا الــثــالثــة 
الكليات،  �ــصــد  ت�صجل  نقطة 
ما  مع  تفاعلها  عدم  على  وتدل 

يحدث حولها يف املجتمع!

»بـــدون  اأن  للجميع  نــوؤكــد   •
للنقد  للجميع، وهي مكان  زعل« 
تريده  ما  اأكتب  البناء.  الهادف 
عن  وبــعــيــدا  و�ــصــدق  بواقعية 
التجريح والأهداف ال�صخ�صية، 
يتقبل  مـــن  ــتــجــد  �ــص فــحــتــمــا 
رحــب.  ب�صدر  املــالحــظــة  تلك 
الربيد  عرب  م�صاركاتكم  اأر�صلوا 

الإلكرتوين التايل:
lmioo@kku.edu.sa

»اآفاق« .. �شحيفة اجلميع يف جامعتنا وجمتمعنا
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