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رعى رئي�س الهيئة العامة لل�سياحة والآثار، 
م�ؤ�س�س ورئي�س م�ؤ�س�سة الرتاث اخلريية، 
رئي�س اللجنة العليا جلائزة الأمري �سلطان 
ب���ن ���س��ل��م��ان ل���ل���رتاث ال���ع���م���راين، ���س��اح��ب 
ال�سم� امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن 
ملتقى  حفل  املا�سي،  الثنني  العزيز،  عبد 
ال���رتاث ال��ع��م��راين ال���ط��ن��ي ال�����راب��ع ال��ذي 

اأقيم يف مقر اجلامعة باأبها.
�سم�ه  افتتح  للجامعة،  و�س�له  وف�ر 
امل���ع���ر����س اخل���ا����س ب��امل�����س��روع��ات ال��ف��ائ��زة 
�سلمان للرتاث  الأم��ري �سلطان بن  بجائزة 
لل�سنة  اخل��ام�����س��ة  دورت����ه����ا  يف  ال���ع���م���راين 
طالب  مل�ساريع  الثالث  وامل��ع��ر���س  الثانية، 
ك��ل��ي��ات ال��ع��م��ارة وال��ت��خ��ط��ي��ط ب��اجل��ام��ع��ات 

ال�سع�دية.
ابتداأ احلفل بكلمة للمدير  بعد ذلك 
ال����ع����ام مل���ؤ���س�����س��ة ال��������رتاث، الأم�������ني ال���ع���ام 
�سكر  اجل�هري،  اأ�سامة  الدكت�ر  للجائزة، 
ف��ي��ه��ا ج��ام��ع��ة مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن مم��ث��ل��ة يف 
واحت�سانها  جه�دها  على  الهند�سة  كلية 
لفعاليات التحكيم يف قاعاتها الرحبة، كما 
�سكر اأي�سا جامعة امللك خالد ملا اأولته من 
بعدها  وعناية لإجن��اح هذا احلفل،  اهتمام 
اط��ل��ع احل�����س���ر ع��ل��ى ف��ي��ل��م ق�����س��ري يحكي 

مراحل اجلائزة واهتماماتها واإجنازاتها. 
ث���م األ���ق���ى ���س��م��� الأم�����ري ���س��ل��ط��ان بن 
���س��ل��م��ان، ك��ل��م��ة اأك����د ف��ي��ه��ا اأن امل��م��ل��ك��ة متر 
ال���رتاث  ع��ل��ى  للحفاظ  انتقالية  مب��رح��ل��ة 
العمراين، خا�سة بعد اإعالن م�سروع امللك 
ع���ب���داهلل ل���ل���رتاث احل�����س��اري ال����ذي ميثل 

م�سروعا مهما ورائدا للحا�سر وامل�ستقبل.
اأي�سا »نرحب بكم يف  وج��اء يف كلمته 
ملتقى الرتاث العمراين ال�طني مبنطقة 
ع�سري ونحن نعتز مب�ساحبة اجلائزة لهذا 
امللتقى املهم يف هذا ال�سرح العريق جامعة 
امللك خالد، كما نعتز بهذا الن�شاط الكبري 
وال��ت������س��ع يف اأع���م���ال اجل���ائ���زة ال����ذي ن��راه 
وا�سحا للعيان ونرى هذه احلركة الكبرية 
واململكة  اخلليج  ويف  العربي  عاملنا  يف  ج��دا 

العربية ال�سع�دية خا�سة«.
واأو�����س����ح اأه���م���ي���ة م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري يف 
جميع ال��ن���اح��ي، م���ؤك��دا ث��راءه��ا ب��ال��رتاث 
ال�����ذي ي��ج��ع��ل��ه��ا ق��ب��ل��ة امل��ه��ت��م��ني، اإ���س��اف��ة 
العديد  اأي�����س��ا  بها  ي���ج��د  املنطقة  اأن  اإل���ى 
العربية  اململكة  ت�حيد  يف  اأ�سهم�ا  مم��ن  
ال�سع�دية. كما اأعلن �سم�ه عن منح جائزة 
الإجن����از م��دى احل��ي��اة، اإل���ى وزي���ر الرتبية 
والتعليم �ساحب ال�سم� امللكي الأمري خالد 
ال��ف��ي�����س��ل ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز ن��ظ��ري ج��ه���ده 
ال��ك��ب��رية ال���ت���ي ق����ام ب��ه��ا يف جم����ال الآث�����ار 

والرتاث العمراين.

عقب ذلك األقى الأمري خالد الفي�سل 
ك��ل��م��ة م�����س��ج��ل��ة، اأع����رب ف��ي��ه��ا ع��ن اع��ت��زازه 
بن  �سلطان  الأم���ري  ج��ائ��زة  بنيل  وت�سرفه 
ال��ع��م��راين »الإجن����از مدى  ل��ل��رتاث  �سلمان 
املقل  جهد  بذلت  اأين  »اأعلم  وق��ال  احلياة« 
م��ن��ذ ك��ن��ت اأم�����ريا مل��ن��ط��ق��ت��ي ع�����س��ري وم��ك��ة 
وزارة  م�س�ؤولية  حمل  قبل  �سابقا  املكرمة 
ال���رتب���ي���ة ال��ت��ع��ل��ي��م ح���ال���ي���ا، ك��م��ا اأع���ل���م اأن 
اأعاهدكم  لكني  مني،  اأج��در  ه�  من  هناك 
ب��ال���س��ت��م��رار يف احل��ف��اظ ع��ل��ى ت��راث��ن��ا من 
خالل م�س�ؤوليتي ب�زارة الرتبية والتعليم 
اأم ال��ن�����س��اط��ات اأم  ح��ال��ي��ا، ���س���اء يف امل��ن��اه��ج 

املباين«.
العربية  »امل��م��ل��ك��ة  كلمته  يف  واأ����س���اف 
�سع�دية  ه�يتها  الإ���س��الم،  دول��ة  ال�سع�دية 
من  كل  ي�سعر  اأن  ويجب  اإ�سالمية،  عربية 
تتمثل �سرورة  وهنا  ال�سع�ر،  بهذا  يدخلها 
احل��ف��اظ ع��ل��ى ال����رتاث ال��ع��م��راين، ويجب 
ال��ت��ن��م���ي��ة  امل�������س���اري���ع  ذل����ك يف  ي���راع���ى  اأن 

خ�س��سا«.
بعد ذلك األقى معايل مدير اجلامعة 
الدكت�ر عبدالرحمن بن حمد الداود كلمة 
با�ست�سافة  اجلامعة  اعتزاز  عن  فيها  عرب 
اجل����ائ����زة ال���ت���ي ت��ع��د م���ن اأب������رز الأن�����س��ط��ة 
ب��ال��رتاث  ال���ع��ي  ل��رف��ع م�ست�ى  ال��داع��م��ة 
العمراين بني طالب اجلامعات ال�سع�دية، 
معربا عن �سكره ل�سم� الأمري �سلطان بن 
حفل  وت�سريف  اجل��ام��ع��ة  ل��زي��ارت��ه  �سلمان 

اجلائزة.
واأع��ل��ن ال����داود ع��ن اف��ت��ت��اح اجلامعة 
العام  من  ب��دءا  والتخطيط  العمارة  لق�سم 
امل��ق��ب��ل، ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى اإج����راء ال��درا���س��ات 
وال�سياحة  للبيئة  كلية  لإن�����س��اء  ال��الزم��ة 

ومركز التميز للرتاث العمراين.
ويف اخلتام كرم راعي احلفل الفائزين 
كرم  كما  امل�سرفني،  والطالب  املهنيني  من 
للجائزة  العليا  وال��ل��ج��ن��ة  التحكيم  جل��ن��ة 
وج���ام���ع���ة امل���ل���ك خ���ال���د وك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���س��ة 

والرعاة.
اأن اجل��ام��ع��ة نظمت ع���ددا من  ي��ذك��ر 
امل�ساحبة  العمل  وور���س  العلمية  اجلل�سات 
للملتقى، ح�ل »التعليم اجلامعي يف جمال 
الرتاث العمراين«  و »م�سروع امللك عبداهلل 
و  اململكة«  يف  احل�ساري  ب��ال��رتاث  للعناية 
»ال��سع الراهن للرتاث العمراين« و »دور 
تاأهيل  يف  املحلية  وامل��ج��ت��م��ع��ات  امل���ؤ���س�����س��ات 
وتط�ير الرتاث العمراين« قدمها عدد من 
املهتمني واملتخ�س�سني يف جمال التخطيط 

والرتاث العمراين.
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رئي�س  ع�سري  منطقة  اأم���ري  ب��رع��اي��ة  
باملنطقة،  ال�سياحية  التنمية  جمل�س 
�ساحب ال�سم� امللكي الأمري في�سل بن 
خالد بن عبد العزيز، وبح�س�ر رئي�س 
الهيئة العامة لل�سياحة والآثار �ساحب 
ال�سم� امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان 
اإدارة  جمل�س  ورئي�سة  العزيز،  عبد  بن 
املحافظة على الرتاث �ساحبة  جمعية 
ال�����س��م��� امل��ل��ك��ي الأم�������رية ع���ادل���ة بنت 
م�ساء  افتتح  العزيز،  عبد  ب��ن  ع��ب��داهلل 
الثنني املا�سي يف قرية املفتاحة باأبها، 
م��ل��ت��ق��ى ال������رتاث ال���ع���م���راين ال���ط��ن��ي 
ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ال����ذي تنظمه  ال���راب���ع 
اإم��ارة  مع  بال�سراكة  والآث���ار  لل�سياحة 
خالد  امل��ل��ك  وج��ام��ع��ة  املنطقة  واأم���ان���ة 
كبار  بح�س�ر  ع�سري،  �سباب  وجمل�س 
����س���ي����ف امل��ل��ت��ق��ى م����ن داخ������ل امل��م��ل��ك��ة 

وخارجها. 
وا����س���ت���ه���ل ����س���م���� راع�������ي احل���ف���ل، 
امل�ساحب  امل��ع��ر���س  ب��اف��ت��ت��اح  امل��ن��ا���س��ب��ة، 
الذي �سم عددا من اجلهات احلك�مية 
واملراكز  واجلمعيات  اخلا�س  والقطاع 
امل��ه��ت��م��ة ب����ال����رتاث ال����ع����م����راين، ح��ي��ث 
امل��ع��ر���س، واط��ل��ع على  جت���ل �سم�ه يف 

الفعاليات امل�ساحبة للملتقى.

اتفاقيات
 ث���م رع���ى ت���ق��ي��ع ع���دد م���ن ات��ف��اق��ي��ات 
ب���ني الهيئة  ت���ع���اون  ات��ف��اق��ي��ة  ���س��م��ل��ت: 
ال���ع���ام���ة ل��ل�����س��ي��اح��ة والآث��������ار وال��ب��ن��ك 
ال�سع�دي للت�سليف والدخ��ار يف جمال 
والرتاثية،  ال�سياحية  امل�ساريع  مت�يل 
واتفاقية ت�سغيل مراكز الإبداع احلريف 
ع�سري،  منطقة  يف  احلرفيني  واأ���س���اق 
يف  احلرفيني  مبنى  ت�سغيل  واتفاقية 
حم��اي��ل ع�����س��ري، وات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون بني 
امل���ؤ���س�����س��ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ت��دري��ب ال��ت��ق��ن��ي 
واملهني )كليات التميز( ومركز الرتاث 
ال��ع��م��راين ال���ط��ن��ي، وات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون 
لتنمية احلرف  ال�طني  الربنامج  بني 
ال��رتاث  وم��رك��ز  ال��ي��دوي��ة  وال�سناعات 

العمراين ال�طني.
رئي�س  اأم��ري منطقة ع�سري  وعرب 
باملنطقة  ال�سياحية  التنمية  جمل�س 
في�سل  الأم���ري  امللكي  ال�سم�  �ساحب 
ب��ن خ��ال��د، ع��ن ���س��ع��ادت��ه بح�س�ر ه��ذه 

املنا�سبة الرتاثية املهمة.
وهناأ �سم� رئي�س الهيئة على اإقرار 
م�سروع امللك عبداهلل للعناية بالرتاث 
يعد م�سروعا  اأن���ه  م���ؤك��دا  احل�����س��اري، 
اأه��م��ي��ت��ه من  ي�ستمد  ورائ����دا  ت��اري��خ��ي��ا 
امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  تبني 
اهلل،  حفظه  العزيز،  عبد  ب��ن  اهلل  عبد 
ل��ه م��ن خ��الل امل���اف��ق��ة عليه وع��ل��ى اأن 
من  اأهميته  ي�ستمد  كما  ا�سمه،  يحمل 
الرتاث  املرتقب يف تط�ير قطاع  دوره 
يت�سمنه من  م��ا  خ���الل  م��ن  ال���ط��ن��ي 
م�ساريع وبرامج رائدة يف جمال حماية 

الرتاث العمراين.
وع���رب ���س��م���ه ع��ن ت��ق��دي��ره ل�سم� 
والآثار  لل�سياحة  العامة  الهيئة  رئي�س 
على ما حتظى به املنطقة من اهتمام يف 
واحلر�س  وال��رتاث��ي،  ال�سياحي  املجال 

امل��ل��ت��ق��ى يف منطقة  ه����ذا  اإق���ام���ة  ع��ل��ى 
ع�سري الزاخرة بالرتاث والأ�سالة.

ب���ع���د ذل������ك ب������دئ ح���ف���ل اف���ت���ت���اح 
امل��ل��ت��ق��ى ب����اآي م��ن ال��ذك��ر احل��ك��ي��م. ثم 
الرتاث  العام على مركز  امل�سرف  األقى 
ال���ع���م���راين ال����ط���ن���ي، رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة 
امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��م��ل��ت��ق��ى ال���دك���ت����ر م�����س��اري 
ال��ن��ع��ي��م ك��ل��م��ة اأع����رب ف��ي��ه��ا ع��ن �سكره 
ع�سري  منطقة  اأم���ري  ل�سم�  وت��ق��دي��ره 
رئي�س  ول�سم�  للملتقى،  رعايته  على 
على  والآث����ار  لل�سياحة  العامة  الهيئة 
للملتقى،  امل��ب��ا���س��رة  وم��ت��اب��ع��ت��ه  دع��م��ه 
اأنه خالل العام املا�سي فقط مت  مبينا 
م��ن قبل  م��ن 840 ملي�نا  اأك���ر  ر���س��د 

البلديات مل�ساريع الرتاث العمراين.
الهيئة  اأن��ت��ج��ت��ه  فيلم  ع��ر���س  ث��م 
ال��رتاث  ع��ن  والآث����ار  لل�سياحة  العامة 
العمراين باململكة بعن�ان »من القب�ل 

الى املبادرة«. 
فيلما  احل�س�ر  �ساهد  ذل��ك،  بعد 
لل�سياحة  العامة  الهيئة  اأنتجته  اآخ��ر 
والآث���������ار ع����ن م�������س���روع امل���ل���ك ع��ب��دهلل 

للعناية بالرتاث احل�ساري

تدشين مبادرات ومشاريع
م��ب��ادرات وم�ساريع  تد�سني  ذل��ك  اأق��ب 
ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل��ل�����س��ي��اح��ة والآث�������ار 
كلية  اإن�����س��اء  وم��ن��ه��ا:  ال��راب��ع  للملتقى 
ال�سياحة والآثار يف جامعة امللك خالد، 
وق�سم العمارة يف كلية الهند�سة، بحيث 
تك�ن ن�اة كلية العمارة والتخطيط يف 

جامعة امللك خالد.
ث��م األ��ق��ى رئ��ي�����س ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
ل��ل�����س��ي��اح��ة والآث��������ار ���س��اح��ب ال�����س��م��� 
امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان كلمة 
رف����ع ف��ي��ه��ا ال�����س��ك��ر خل�����ادم احل��رم��ني 
ب���ن عبد  امل���ل���ك ع��ب��د اهلل  ال�����س��ري��ف��ني 
العزيز، حفظه اهلل، على دعمه الكبري 
ال���ط��ن��ي  ال����رتاث  بق�سية  واه��ت��م��ام��ه 
والبعد احل�ساري للمملكة، وم�افقته، 
يحفظه اهلل، على م�سروع امللك عبداهلل 
للرتاث احل�ساري للمملكة وما يتعلق 
ب��ال��ع��ن��اي��ة ب���ال���رتاث احل�����س��اري ورب��ط 
كما  ووطنهم،  دينهم  بتاريخ  الأج��ي��ال 
رفع ال�سكر والتقدير ل�يل العهد نائب 
رئ��ي�����س جمل�س ال������زراء وزي���ر ال��دف��اع 
عبد  امل��ل��ك  دارة  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س 
ال�سم�  ���س��اح��ب  اهلل،  حفظه  ال��ع��زي��ز، 
العزيز  عبد  ب��ن  �سلمان  الأم���ري  امللكي 
على دعمه الكبري لكل ما يتعلق بتاريخ 

اململكة وتراثها ال�طني. 

اهتمام القيادة بالتراث
وثمن ما حتظى به قطاعات ال�سياحة 
واهتمام  رعاية  من  ال�طني  وال���رتاث 
امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  م��ن 
ع��ب��د اهلل ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز، وم��ت��اب��ع��ة 
من �سم� ويل عهده الأم��ني، حفظهما 
التاريخية  ال���ق���رارات  خ��الل  م��ن  اهلل، 
القطاعات  هذه  وتط�ير  تنمية  لدعم 
امل��ه��م��ة، ال��ت��ي ت���ج��ت مب���اف��ق��ة خ���ادم 
احل����رم����ني ال�������س���ري���ف���ني ح���ف���ظ���ه اهلل 
امل��ل��ك ع��ب��د اهلل للعناية  ع��ل��ى م�����س��روع 
وق��رار  للمملكة،  احل�����س��اري  ب��ال��رتاث 
ال�سياحة  امل�قر بدعم  ال���زراء  جمل�س 

ماليا واإداريا، وم�افقات املقام ال�سامي 
ال��ك��رمي ع��ل��ى ن��ظ��ام ال�����س��ي��اح��ة، ون��ظ��ام 
الآث����ار وامل��ت��اح��ف وال����رتاث ال��ع��م��راين 

وغريها من القرارات. 
واأ����س���ار اإل����ى اأن ال��ه��ي��ئ��ة ب��اإط��الق 
م���������س����روع امل�����ل�����ك ع�����ب�����داهلل ل����ل����رتاث 
واأه��م م�سروع  اأك��رب  اأطلقت  احل�ساري 
وط��ن��ي �سنعه ق��ائ��د الأم����ة، ي��ه��دف يف 
امل�اطنني  وع��ي  ا�ستعادة  اإل��ى  الأ�سا�س 
وخ���ا����س���ة ال�������س���ب���اب ب�������رتاث وت����اري����خ 

بالدهم. 
امل�����س��روع  اأن اط����الق  اإل����ى  ول��ف��ت 
ج��اء بعد اأخ���ذ ال���ق��ت ال��ك��ايف لإع���داده 
والتهيئة ل�ستيعابه، واأكد اأن ال�سياحة 
وال�������رتاث ال����ط���ن���ي مي�����ران مب��رح��ل��ة 
انتقالية تاريخية يف جمالت الأنظمة، 
والتح�ل  املحلي  والقب�ل  وال�ستثمار، 

املجتمعي.

تحوالت
العاطفية  »النظرة  اأن  �سم�ه  واأو���س��ح 
ل�����ل�����رتاث، اأ����س���ب���ح���ت ال�����ي������م ع��م��ل��ي��ة 
اجتهادات  واقت�سادية، وما كان جمرد 
���س��خ�����س��ي��ة حت������ل ال����ي�����م اإل�������ى ع��م��ل 
م���ؤ���س�����س��ي ع��م��الق م���ن خ���الل الهيئة 
و�سركائها  والآث�����ار  لل�سياحة  ال��ع��ام��ة 
اإن�����س��اء  م��ع  ع��م��ل���ا مت�سامنني  ال��ذي��ن 

م����رك����ز ال���������رتاث ال����ع����م����راين ل��ي��ك���ن 
ت�سهم  التي  الفاعلة  امل�ؤ�س�سية  ال��ن���اة 
يف امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ت��راث��ن��ا ال��ع��م��راين 

ال�طني وتنميته«.
وقال: »عام 1435 كان عاما حافال 
ب��ال��ت��ح���لت ول���ن اأق������ل الإجن������ازات، 
فنحن ننظر لالإجنازات القادمة التي 

�ستحدث الفرق احلقيقي.
ف���ب���ه���ذا ال�����ع�����ام مت�����ت امل����اف���ق���ة 
للعناية  اهلل  عبد  امللك  م�سروع  على 
وقبل  اململكة.  يف  احل�ساري  بالرتاث 
امل��ل��ك �سع�د  ك��ن��ا يف ج��ام��ع��ة  اأ���س��ب���ع 
التعريف  ح��م��ل��ة  ب��ان��ط��الق��ة  نحتفي 
خا�س  كر�سي  وتاأ�سي�س  امل�سروع  بهذا 
ب�����ه. اإن�������ه م�������س���روع ي���ح���م���ي ال���ه����ي���ة 
وي�ؤكد  التعرية  ع�امل  من  ال�طنية 
ل���ل���ع���امل اأج����م����ع ب���اأن���ن���ا ب���ل���د ح�����س��ارة 

وتاريخ«.
واأ�������س������اف »ه��������ذا ال�����دع�����م غ��ري 
امل���ح���دود م���ن ال���دول���ة، ح��ف��ظ��ه��ا اهلل،  
ل��ل��م�����س��روع احل�����س��اري ال���ط��ن��ي اأم��ر 
ال�سريفني،   احلرمني  فخادم  مت�قع، 
حفظه اهلل ورعاه، كان را�سدا وداعما 
وجت�سد  عق�د،  منذ  ال�طني  للرتاث 
لحقا عندما بداأ مهرجان اجلنادرية، 
ث���م ت���ا���س��ل ب���اإ����س���دار م��ن��ظ���م��ة من 
الأوام������ر ال�����س��ام��ي��ة وال����ق����رارات التي 
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اأ���س��ارك واأت��اب��ع فعاليات امل�ؤمتر ال��دويل  اأح��د، واأن��ا  مل يتخيل 
طالب  وح�س�ر  مب�ساركة  �سعادتي  مدى  والإ�ساعة،  لالإعالم 
يف  النظري  منقطع  ون�ساطهم  والت�����س��ال  الإع����الم  وط��ال��ب��ات 
الأي��ام  خ��الل  امل�ستمر  والت�اجد  واللجان  الفعاليات  خمتلف 

الثالثة التي مت خاللها تنظيم امل�ؤمتر.
التنظيمية قد عملت بجد  اللجان  اأن جميع   ول �سك يف 
يف  الأب���رز  ولكن  امل���ؤمت��ر،  جن��اح  م�سروع  اكتمل  حتى  واجتهاد 
واحل�س�ر  امل�ساركة  ه�  غريي  و�ساهده  �ساهدته  فيما  امل�ؤمتر 
والت�سال،  الإع���الم  ق�سم  طلبة  وبناتي  اأبنائي  من  الطالبي 
األ مير علينا مرور  اأحببت هنا  وهذا ه� امل�سهد الأب��رز الذي 

الكرام.
وما يلفت انتباهنا دائما يف املنا�سبات املختلفة التي تنظمها 
اجل��ام��ع��ة ه��� ح��ج��م احل�����س���ر ال��ط��الب��ي يف ت��ل��ك ال��ف��ع��ال��ي��ات، 
اإذا  ولكن  فيها،  احل�س�ر  بحجم  املنا�سبات  جناح  عادة  ونقي�س 
وبارزا،  وا�سحا  النجاح  يك�ن  الطالبية طاغية  امل�ساركة  كانت 
ولهذا فنحن ندع�ا دائما اإلى اإ�سراك طالب وطالبات اجلامعة 
يف جميع املنا�سبات اجلامعية بال ا�ستثناء، واأدع�ا دائما زمالئي 
اأ�سحاب  م��ن  الأك��ادمي��ي��ة  ال��ق��ي��ادات  م��ن من�س�بي  وزم��ي��الت��ي 
اإلى تبني مبادرات  ال�سعادة وكالء وعمداء وعميدات اجلامعة 
احل�س�ر  يف  اأدواره���م  وتفعيل  والطالبات  للطالب  ت�سجيعية 

وامل�ساركة.
ال��دويل  »امل���ؤمت��ر  اأظهرها  التي  الإيجابية  النتائج  وم��ن 
�سارك  فقد  اجلامعي،  بالطالب  الهتمام  والإ�ساعة«  لالإعالم 
عدد من طالب وطالبات الدرا�سات العليا من داخل اجلامعة 
اجلامعات  اإح��دى  اإن  حتي  علمية،  واأوراق  باأبحاث  وخارجها 
ك��ان��ت تفتخر مب�����س��ارك��ة ع���دد م��ن ط��ال��ب��ات��ه��ن ل��ل��دك��ت���راه يف 
فعاليات امل�ؤمتر العلمي، وهذا جناح مهم للم�ؤمتر الذي اأ�سرك 
�سريحة مهملة- لالأ�سف- يف الكثري من الفعاليات العلمية يف 

اجلامعات ال�سع�دية. 
ال�هلة  منذ  ب��داأ  امل�ساركة  لهذه  التخطيط  اأن  يف  ول�سك 
م�ساركة  خمططات  العلمية  اللجنة  ر�سمت  عندما  الأول����ى 
الإع��الم  واأق�����س��ام  كليات  العليا يف  ال��درا���س��ات  ط��الب وطالبات 
على  وحثهم  اخل�س��س  وج��ه  على  ال�سع�دية  اجل��ام��ع��ات  يف 

امل�ساركة يف امل�ؤمتر.
ولكن يظل احلدث الأبرز الذي قادين اإلى �سرورة اللتقاء 
التميز احلقيقي  الإع��الم ه�  باأبنائي وبناتي طالب وطالبات 
الذي �ساهدته لهم قبل واأثناء امل�ؤمتر وعملهم بجد واجتهاد 
وتفان يف خدمة امل�ؤمتر يف خمتلف الأدوار واملهمات للم�ؤمتر، 

اإ�سافة اإلى ح�س�رهم جل�سات امل�ؤمتر وامل�ساركة فيها. 
 واأ�سكر يف هذا اخل�س��س كال من �سعادة الأ�ستاذ الدكت�ر 
علي بن �س�يل القرين رئي�س ق�سم الإعالم والت�سال، و�سعادة 
على  للطالبات  الق�سم  من�سقة  ال��ع�����س��ريي  اإمي����ان  ال��دك��ت���رة 

جه�دهما يف حتفيز م�ساركات طلبة الق�سم.
واأمتنى اأن يك�ن طالب وطالبات الإعالم قدوة ومن�ذجا 
ن�سهم،  حتي  اجلامعة،  وكليات  اأق�سام  وطالبات  طالب  لباقي 
الفعاليات  املتخ�س�س يف  تفعيل احل�س�ر  تقدير، يف  اأقل  على 

العلمية يف اجلامعة.

رؤية

طالب وطالبات
قسم اإلعالم

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

أخبار الوطن

اأدت اإلى اإيقاف التعديات على امل�اقع 
التاريخية وحمايتها واإعادة تر�سيمها 

واإحيائها.
العهد،  ويل  �سيدي  �سم�  اأن  كما 
،رئي�س  ال�����زراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
اهلل،  يحفظه  عبدالعزيز،  امل��ل��ك  دارة 
منذ اأن كان اأمريا ملنطقة الريا�س، كان 
متابعا لكل ما مي�س التاريخ والرتاث 
ال�طني، وزيارته قبل عدة اأ�سهر جلدة 
ودعما  بت�سجيلها  احتفاءا  التاريخية، 
لأهليها، وما اأ�سدره من اأوامر كرمية 
يف  ال����رتاث  ع��ل��ى  للمحافظة  م����ؤخ���را 
لت�ؤكد  ال��دف��اع  ل����زارة  التابعة  امل���اق��ع 
كل  يف  برتاثنا  الأ�سيل  الهتمام  ه��ذا 

مكان على اأر�س ال�طن«.
احل�ساري  امل�سروع  »جن��اح  وتابع 
ل��ل��م��م��ل��ك��ة ي��ك��م��ن يف ب���ن���اء الإن�������س���ان 
ال�سع�دي الذي يعي قيمة وطنه حيث 
اإن ا�ستعادة املكان هي اأول خط�ة لبناء 

الإن�سان.
نحن هنا نحاول اأن ن�ستعيد القيم 
ال�سع�دي  الإن�����س��ان  عليها  ب��ن��ى  ال��ت��ي 
بالده ووحدها من خالل اإعادة احلياة 
ت�سكلت  التي  العمراين  ال��رتاث  مل�اقع 
ف��ي��ه��ا ب���داي���ات ه���ذه ال���دول���ة امل��ب��ارك��ة، 
ال���رتاث  واأج����دادن����ا..  اآب���اوؤن���ا  و�سكنها 
ال���ع���م���راين ه���� اجل�����س��ر ال�����ذي ميكن 

لي�س  للم�ستقبل  خالله  م��ن  نعرب  اأن 
ب�سفته املادية بل يقيم العمل واملثابرة 
وال�سع�ر  واجل��د  والتكافل  والتالحم 

بامل�س�ؤولية التي كان يج�سدها«.
تاأ�سي�س �سركة ال�سيافة  اإن  وقال 
الرتاثية تعزيز لإ�سهام بنك الت�سليف 
العمراين  ال��رتاث  م�ساريع  مت�يل  يف 
امل��م��ن���ح��ة لتط�ير  ال��ق��رو���س  وزي����ادة 
وت��ن��م��ي��ة امل�����اق����ع وال����ق����رى ال��رتاث��ي��ة 

وتط�ير م�سارات مت�يلية جديدة.
ال��رتاث  ملتقى  اأن  �سم�ه  واأع��ل��ن 
العمراين �سيتح�ل اإلى حدث م�ستمر 

ط�ال العام يف ع�سري.
 بعد ذلك كرم �سم� راعي احلفل 
�سركاء الهيئة يف تنظيم امللتقى وهم: 
منطقة  اأم��ان��ة  ع�سري،  منطقة  اإم����ارة 
امل���ل���ك خ���ال���د، وزارة  ع�����س��ري، ج��ام��ع��ة 
التجارية  الغرفة  والتعليم،  الرتبية 
ال�سناعية باأبها، دارة امللك عبدالعزيز، 
على  للمحافظة  ال�سع�دية  اجلمعية 
ال������رتاث، م���ؤ���س�����س��ة ال������رتاث، ال��ه��ي��ئ��ة 
ال�����س��ع���دي��ة ل��ل��م��ه��ن��د���س��ني، اجل��م��ع��ي��ة 
وجمل�س  ال��ع��م��ران،  لعل�م  ال�سع�دية 
�سباب منطقة ع�سري. ثم كرم املبادرين 
يف جم������ال ال��������رتاث ال����ع����م����راين م��ن 
خمتلف مناطق اململكة. بعد ذلك كرم 

�سم�ه الرعاة والداعمني للملتقى.
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أخبار الجامعة

عبدالعزيز رديف 

�سدد نائب وزير التعليم العايل الأ�ستاذ 
الدكت�ر اأحمد بن حممد ال�سيف، على 
����س���رورة اإ���س��ه��ام وم�����س��ارك��ة اجل��ام��ع��ات 
ال�سع�دية يف ا�سرتاتيجية اإدارة الرتاث 
وت�ظيف  تاأهيل  خ��الل  من  اململكة،  يف 
ال���ت���ج���ارب وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ع��م��ل��ي��ة يف 
امل�ستدامة يف جمال  للتنمية  اجلامعات 
الآث�������ار وال�������س���ي���اح���ة، وال���ل���ح���اق ب��رك��ب 

التنمية. 
اتخذتها  التي  ال��ق��رارات  اأن  واأك���د 
الرتاث  على  باملحافظة  م�ؤخرا  اململكة 
اإل����ى رف��ع  ال��ع��ري��ق،  تهدف  احل�����س��اري 
مبينا  ال���ط��ن،  بتاريخ  ال���ع��ي  م�ست�ى 
اأن مبادرة م�سروع امللك عبداهلل للعناية 
ب����ال����رتاث احل�������س���اري ت�����س��ت��ه��دف رف��ع 
م�ست�ى ال�عي بتاريخ اململكة، وحماية 
امل�اقع  الأثرية، واحلفاظ على الرتاث 
ال��ق��دمي��ة وتهيئة  امل����دن  ي�����س��م��ل  ال����ذي 
الأم���ث���ل  ال��ت�����س��غ��ي��ل  و���س��م��ان  وتط�ير  
ملتاحف اململكة، واأن امل�سروع �سي�سهم يف 
الآث���ار  واحل��ف��اظ على  احل��م��اي��ة   تعزيز 

وامل�اقع الأثرية بالبالد.
واأ������س�����اف خ�����الل ت���روؤ����س���ه ح��ل��ق��ة 
نقا�س بعن�ان »التعليم العايل يف جمال 
ال���ع���م���راين« مب��ج��ل�����س جامعة  ال�����رتاث 
امللك خالد، على هام�س فعاليات ملتقى 
ال������رتاث ال���ع���م���راين ال����ط���ن���ي ال���راب���ع 
اأن  ع�����س��ري،  منطقة  ت�ست�سيفه  ال����ذي 

خالل ترؤسه حلقة نقاش أقيمت بالجامعة 
د. السيف: الهدف من المحافظة على التراث الحضاري

رفع مستوى الوعي بتاريخ المملكة
املكانة  من  اأهميته  تنطلق  امللتقى  ه��ذا 
ال�سع�دية  ال��ع��رب��ي��ة  للمملكة  ال��ك��ب��رية 
ال��ذي  الأم���ر  ك��اف��ة،  امل�ست�يات  ك��ل  على 
ي�ستدعي ظه�رها ب�سمات متثل ه�يتها 
الأ�سلية وتراثها العريق واأثرها املمتد 
ع��رب ال��ت��اري��خ م��ع امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ه��ذه 
ل��ل��ث��ق��اف��ات  دم����ج  اأو  م�����س  دون  ال��ه���ي��ة 

الأخرى.
امل�سارك�ن  ا�ستعر�س  جهتهم،  من 
�سبل حماية الرتاث الثقايف والعمراين، 
مل����ارده،  القت�سادي  الت�ظيف  واأوج���ه 
العملية  والتطبيقات  التجارب  وعر�س 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  ال�������س���ع����دي���ة  يف اجل����ام����ع����ات 
وال�سياحة،  الآث���ار  جم��ال  يف  امل�ستدامة 
بالإ�سافة  واملعل�مات،  وتبادل اخلربات 
ال���ث���ق���ايف،  ال�������رتاث  م��������ارد  اإدارة  اإل������ى 
م���ن خ����الل ع����دة م������س���ع��ات ت�����س��م��ل: 
ال��رتاث،  اإدارة  ا�سرتاتيجية  ا�ستعرا�س 
و�سبل حماية الرتاث الثقايف واملحافظة 
عليه، اإلى جانب تاأهيل وت�ظيف م�اقع 
ال��ع��م��راين، والتجارب  وم��ب��اين ال���رتاث 
ال��ن��اج��ح��ة يف ا���س��ت��ث��م��ار م���اق��ع ال���رتاث 
ال���ع���م���راين، وت��رم��ي��م و���س��ي��ان��ة م��ب��اين 

الرتاث العمراين.

الجلسة األولى
كلية  وك��ي��ل  الأول����ى  اجلل�سة  يف  ���س��ارك 
الق�سيم  بجامعة  والتخطيط  العمارة 
ق�سم  ورئي�س  الثابت،  عبداهلل  الدكت�ر 
اإدارة م�ارد الرتاث والإر�ساد ال�سياحية 

ب��ك��ل��ي��ة ال�����س��ي��اح��ة والآث��������ار ب��ال��ق�����س��ي��م 
ال��دك��ت���ر ف��ه��د احل�����س��ني، وع��م��ي��د كلية 
ال��دم��ام  بجامعة  والتخطيط  ال��ع��م��ارة 
ال���دك���ت����ر ع���ب���د ال�������س���الم ال�������س���دي���ري، 
وع���م���ي���د ك���ل���ي���ة ال���ه���ن���د����س���ة وال���ع���م���ارة 
الدكت�ر  القرى  اأم  بجامعة  الإ�سالمية 
الت�ساميم  كلية  وعميد  غلمان،  حمزة 
وال���ع���م���ارة ب��ج��ام��ع��ة ج������ازان ال��دك��ت���ر 
العمارة  كلية  وعميد  ال��رتك��ي،  �سالح 
حممد  الق�سيم  بجامعة  والتخطيط 
العمارة بجامعة  املروعي، ورئي�س ق�سم 
كلينقمان،  اآن���ا  ال��دك��ت���رة  احل��ك��م��ة  دار 
وع��م��ي��دة ك��ل��ي��ة ال���ع���م���ارة وال��ت��خ��ط��ي��ط 
�سلطان بن عبدالعزيز  الأمري  بجامعة 
ك��ل��ي��ة  وع���م���ي���د  وود،  ج����ني  ال����دك����ت�����رة 
الأ�ستاذ  خالد  امللك  بجامعة  الهند�سة 

الدكت�ر ح�سني ال�ادعي.

الجلسة الثانية
ويف اجل��ل�����س��ة ال���ث���ان���ي���ة ال���ت���ي ن��اق�����س��ت 
»م�سروع امللك عبد اهلل للعناية بالرتاث 
الغبان  ال��دك��ت���ر علي  اأك���د  احل�����س��اري« 
البعد  اإب��راز  امل�سروع ه�  اأن الهدف من 
ال���ث���ق���ايف ل��ل��م��م��ل��ك��ة وال����س���ت���ف���ادة م��ن��ه 
به  تتمتع  مل��ا  عليه  للحفاظ  وال��ت���ع��ي��ة 
اململكة من عمق ثقايف ميتد الى ع�س�ر 

ما قبل التاريخ يتجاوز ملي�ن �سنة.
 وق��������دم ال����غ����ب����ان ����س���ك���ره خل�����ادم 
احلرمني ال�سريفني على »دعمه الكبري 
ح��ي��ث ت��ب��ل��غ م��ي��زان��ي��ة امل��رح��ل��ة الأول����ى 

خ��م�����س��ة م����ل����ي����ارات ع���ل���ى م�����دى ث���الث 
امل�����س��ارات ال��رتاث��ي��ة  ���س��ن���ات ت�سمل ك��ل 
ومنها الرتاث العمراين يف مكة املكرمة 

واملدينة املن�رة ويف مناطق اأخرى«.
الق�س�ر  ت��رم��ي��م  »�سيتم  واأ����س���اف 
العزيز  عبد  امل��ل��ك  �سكنها  ال��ت��ي  امللكية 
وامل���ب���اين ال��ت��اري��خ��ي��ة ل��ل��دول��ة وه���ي ما 
يقارب 30 م�سروعا من هذا الن�ع، كما 
الرتاثية  املباين  كل  حت�يل  يتم  �س�ف 
يف كل املناطق اإلى متاحف يتم زيارتها. 
وك�سابقة عاملية يتم العمل على ترميم 
ع���ايل  م���ت���ح���ف���ا ح���دي���ث���ا  وجت���ه���ي���ز 14 
امل�ست�ى يف وقت واحد، وهذا مل يحدث 

يف اأي دوله يف العامل«.
م�����ن ج����ان����ب����ه، حت������دث ال���دك���ت����ر  
»ال�سجل  اأه��م��ي��ة  ال��ن��ع��ي��م ع��ن  م�����س��اري 
ال����ط���ن���ي« ل��ل��م���ق��ع وذل�����ك ب��ال�����س��راك��ة 
دور  واأه��م��ي��ة  واجل��ام��ع��ات،  الهيئة  ب��ني 
امل�سح  عمليات  يف  والبلديات  اجلامعات 

لت�ثيق الرتاث العمراين وت�سجيله.
التط�ير  ���س��رورة  على  ���س��دد  كما 
وذلك من خالل ال�سراكات الفعالة مع 
وك�سف  الأخ���رى،  احلك�مية  امل�ؤ�س�سات 
على  تعمل  لل�سياحة  العامة  الهيئة  اأن 
ب���رن���اجم���ني م��ه��م��ني ه���م���ا: ال��ت��م���ي��ل 
م��ن خ���الل اإن�����س��اء ���س��ن��دوق، وب��رن��ام��ج 
الكبرية  ال��ف��ر���س  خ��الل  م��ن  الت�سغيل 

لت�سغيل تلك امل�اقع.
ب�����دوره، ع��رب ال��دك��ت���ر حم��م��د اآل 
زل��ف��ة ع��ن اإع��ج��اب��ه مب��ا راآه م��ن مقرات 

ت��ع��ك�����س م���ا و���س��ل��ت اإل���ي���ه امل��ن��ط��ق��ة من 
والثقايف  العمراين  امل�ست�ى  تط�ر على 
وال��ت��ع��ل��ي��م��ي، وع���ن ح��ب��ه ل��ه��ذه املنطقة 
عبداهلل،  للملك  و�سكر  لها.  ومتابعته 
ح��ف��ظ��ه اهلل ع��ل��ى اإن�������س���اء ال��ع��دي��د من 
اجلامعات والفروع يف كل اأنحاء املنطقة 
من  خالد  امللك  جامعة  اأ�سبحت  حتى 
اأك���رب ج��ام��ع��ات اململكة م��ن ح��ي��ث ع��دد 

الكليات والطالب.
اأما بني الدكت�ر اأحمد اآل فايع من 
الدور  اأهمية  امللك خالد، فبنينّ  جامعة 

الرتاثي واأنه مقيا�س لعمق الأمم. 

الجلسة الثالثة
 « على  ال�س�ء  الثالثة  اجلل�سة  �سلطت 
يف  املحلية  واملجتمعات  امل�ؤ�س�سات  دور 
ت��اأه��ي��ل وت��ط���ي��ر ال����رتاث ال��ع��م��راين«، 
دي  �ستيفان�  ال��دك��ت���ر  خ��الل��ه��ا  ت��ن��اول 
العاملني  وت��دري��ب  تاأهيل  اأهمية  ك��ارو 
يف جمال الرتاث العمراين، وا�ستعر�س 
املجتمع  ل��ني، جت��رب��ة  اأي  �س�  ال��دك��ت���ر 
وحتدث  ال��رتاث،  اإدارة  يف  ال�سنغاف�ري 
ال�ستدامة  عن  ي��سف  ط��ارق  الدكت�ر 
ب����ني ال��������رتاث ال����ع����م����راين وال��ت��ن��م��ي��ة 
امل���دين،  املجتمع  مب�����س��ارك��ة  ال�سياحية 
وت��ط��رق��ت ال��دك��ت���رة م��ن��ى ح��ل��م��ي اإل��ى 
امل���ه���رج���ان���ات وال���ف���ع���ال���ي���ات يف م����اق���ع 

الرتاث العمراين .
و���س��رح الأ���س��ت��اذ م��ه��ن��د ف�����دة اأث��ر 
م�ساريع  جناح  على  املجتمعية  امل�ساركة 

باملدن  العمراين  ال��رتاث  على  احلفاظ 
املت��سطة.

وك��ي��ل  ال���ث���ال���ث���ة،  اجل��ل�����س��ة  واأدار 
القحطاين  م��رع��ي  ال��دك��ت���ر  اجل��ام��ع��ة 
القمي�سان  نا�سر  ال��دك��ت���ر  ك��ان  بينما 

مقررا.

الجلسة الرابعة
ت���ن���اول���ت اجل��ل�����س��ة ال���راب���ع���ة، ب��رئ��ا���س��ة 
عميد كلية الهند�سة باجلامعة الأ�ستاذ 
ال���دك���ت����ر ح�����س��ني ال������ادع�����ي، ال������س��ع 
ال�����راه�����ن ل����ل����رتاث ال����ع����م����راين، وك����ان 

مقررها الدكت�ر اإبراهيم فلقي.
الدكت�ر  حت��دث  اجلل�سة  وخ���الل 
ع���ل���ي م��������رزوق ع����ن األ�����ف�����اظ ال���ع���م���ارة 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة مب��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري، وت��ن��اول 
النباتية  العمارة  �سابر  اأحمد  الدكت�ر 
ب���ج���ن����ب امل���م���ل���ك���ة واأط��������ر ت���ط����ي���ره���ا، 
ال�سع�د  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت���ر  وا�ستعر�س 
اأب�������رز م�����اق����ع ال�������رتاث ال���ع���م���راين يف 
حمافظة الأفالج، وحدد الدكت�ر اأمين 

املليجي طرز الرتاث العمراين.
ووث�����ق حم��م��د ال�����ادع����ي ال����رتاث 
وتطرق  اجلن�ب،  ظهران  يف  العمراين 
ح�سن ع��ي��دي��د اإل���ى ال����رتاث ال��ع��م��راين 
اأحمد  املهند�س  وحتدث  ح�سرم�ت،  يف 
ع��ام��ر ع���ن اإع������ادة ال���س��ت��خ��دام ك��م��ب��داأ 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى امل���ب���اين ال��رتاث��ي��ة عرب 
القاهرة  مدينة  حمامات  ب��ني  مقارنة 

و�سنعاء التاريخيتني.
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أخبار الجامعة

وكيل الجامعة:
على عاتق الجامعة مسؤولية 

كبيرة تجاه أبنائها المعاقين

امل�ساعد  الطفل  تربية  اأ�ستاذ  ك�سفت 
ب����اجل����ام����ع����ة، ال�����دك�����ت������رة م����اج����دة 
اأن الأط���ف���ال  ���س��ل��ي��م حم��م��د  ف��ت��ح��ي 
يف ال�����س��ع���دي��ة ي��ف��ت��ق��رون ل��ل��ث��ق��اف��ة، 
والرتبية القت�سادية بن�سبة مرتفعة 

ت�سل اإلى %85.
وق���ال���ت »ال��رتب��ي��ة الق��ت�����س��ادي��ة 
لأطفالنا  خا�سة  ك��ب��رية  اأه��م��ي��ة  ذات 
امل�ساركة  م��ن  يتمكن  ح��ت��ى  ال�����س��غ��ار، 
يف ت��ن��ظ��ي��م ال���س��ت��ه��الك، ف�����س��ال عن 
وامل��ه��ارات،  والقيم،  احلقائق،  اإك�سابه 
نح�  الجتاه  التي منها  والجتاهات، 
اإل��ى  ب��الإ���س��اف��ة  ال���س��ت��ه��الك،  تر�سيد 
بحيث  ال�ستهالكية،  اأمناطه  ت�جيه 
بالتعقل  ال�ستهالكي  �سل�كه  ي��ك���ن 
ا�ستهالك  يك�ن  اأن  مبعنى  والت���زان، 
الطفل من املنتجات املختلفة بكميات 
تفي احتياجاته ال�سرورية دون زيادة 

اأو نق�سان«.
وب���ي���ن���ت ال����دك����ت�����رة م����اج����دة اأن 
الإن�سان عا�س يف ع�سر ما قبل الطفرة 
الق��ت�����س��ادي��ة، ث��ق��اف��ة م���ت����ازن���ة بني 
ت�سميتها  ميكن  وال�ستهالك،  الإنتاج 
ما  امل�اءمة  وهى  الكفاية،  حد  ثقافة 

مجلس التعاون الخليجي 
يشكر مدير الجامعة

الدكت�ر  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�س  العامة  بالأمانة  والبيئة  الإن�سان  ل�س�ؤون  امل�ساعد  العام  الأم��ني  وجه 
عبداهلل بن عقله الها�سم، �سكره ملعايل مدير جامعة امللك خالد الأ�ستاذ الدكت�ر عبدالرحمن بن حمد ال��داود، على 
م�ساركته يف اللجنة ال� 20 التي عقدت بجامعة الك�يت بتاريخ 14 اكت�بر 2014، وذلك يف برقية تلقاها معايل مدير 

اجلامعة جاء فيها:
»معايل الأ�ستاذ الدكت�ر عبدالرحمن بن حمد الداود مدير جامعة امللك خالد.. يطيب يل بداية اأن اأبعث ملعاليكم 
الكرمي بخال�س حتياتي الأخ�ية مقرونة بتمنياتي لكم مب�ف�ر ال�سحة وال�سعادة، واأود اأن ا�سكر ملعاليكم م�ساركتكم 
لدول  التعاون  بدول جمل�س  العايل  التعليم  وم�ؤ�س�سات  اجلامعات  وروؤ�ساء  مدراء  وال�سعادة  املعايل  اأ�سحاب  اإخ�انكم 
كان  ولقد   ،2014 اكت�بر   14 بتاريخ  الك�يت  بجامعة  عقد  وال��ذي  الع�سرين،  جلنتكم  اجتماع  خالل  العربية،  اخلليج 
غايتها  لتبلغ  اخلليجية  التعليمية  امل�سرية  تعزيز  �ساأنها  من  بقرارات  للخروج  الأث��ر  عظيم  ومداخالتكم  مل�ساركتكم 

املاأم�لة واملن�س�دة.
كما ل يف�تني اأي�ساء اأن اأقدم ال�سكر ملن�س�بي اجلامعة على دعمهم وم�ساندتهم لأعمال املجل�س متمنيا اأن حت�سى 

القرارات التي مت التفاق عليها خالل الجتماع بدعم وم�ساندة معاليكم ومبتابعة املعنيني باجلامعة«.
�سابق يف جل�سات  �سارك يف وقت  ال��داود قد  الدكت�ر عبدالرحمن بن حمد  الأ�ستاذ  وكان معايل مدير اجلامعة 
اخلليج،  لدول  التعاون  دول جمل�س  العايل يف  التعليم  وم�ؤ�س�سات  اجلامعات  ومديري  روؤ�ساء  للجنة   20 ال�  الجتماع 

واملقام يف جامعة الك�يت.

أكاديمية بالجامعة: 85% نسبة
افتقار أطفالنا بالثقافة االقتصادية

واأمناط  الإنتاج،  و�شائل  امتالك  بني 
الإن���ت���اج،  لطبيعة  وف��ق��ا  ال���س��ت��ه��الك 
وع���ل���ى امل�����س��ت���ى الأ�����س����رى جن���د اأن 
ه����ذه ال��ث��ق��اف��ة ت��ع��ن��ى وج�����ود اأمن����اط 
اإن��ف��اق��ي��ة م��ت���ازن��ة م��ع دخ���ل الأ���س��رة، 
اإلى اأن جاءت الع�ملة �سنة 1990، التي 
ال�ستهالك،  ثقافة  ن�سر  اإل��ى  تهدف 
اإرادة  و�سل  ال�����س���ق،  ثقافة  وت�سدير 
اإل��ى حتقيق ذلك  الإن��ت��اج، كما عمدت 
ال�سع�ب  اإج��ب��ار  م��ع  جنب  اإل���ى  جنبا 
وا�ستهالك  ليحتاجه،  ما  اإنتاج  على 
م���ا ل ي��ن��ت��ج. وج����اء ذل���ك ب��ال��ت���ازي، 
اأي�������س���ا، م���ع اإغ�������راق ك���ل امل��ج��ت��م��ع��ات 
امل��ادي��ة،  بالقيم  الع�ملة  تغزوها  التي 
وحت��ط��ي��م ال��ق��ي��م الأخ���الق���ي���ة ال��ت��ي 
ال��ه��دف الأك���رب من  مت��ي��زه��ا، ويبقى 
واح��دة  ذل��ك حم�س�را يف جملة  وراء 
هي: حتقيق املزيد من فر�س الك�سب 

والراء، ول� على ح�ساب الغري.
الأ���س��رى  امل�ست�ى  »ع��ل��ى  وق��ال��ت 
جند البع�س يهرول وراء ال�ستهالك، 
الرغبات  لإ�سباع  الأم����ال  تبديد  مع 
امللحة وغري امللحة، وهذا بدوره ي�ؤدى 
اإل����ى ت�����س��اع��ف احل���اج���ات ال��ب�����س��ري��ة، 

وجت��اوزه��ا ق���درة امل�����ارد امل��ت��اح��ة على 
م�ست�ى  على  يعني  م��ا  وه���  تلبيتها، 
ال��دول��ة م��زي��دا م��ن ارت��ف��اع الأ���س��ع��ار، 
ف�ساًل عن خلق بيئة غري �سحية اأمام 
لالنهيار،  يعر�سه  مما  املحلي؛  املنتج 
مما يكر�س مفه�م التبعية والعتماد 
ع��ل��ى الآخ���ري���ن ب��دي��ال ع��ن الع��ت��م��اد 

على الذات«.
يعد  ال��ط��ف��ل  اأن  واأ����س���اف���ت »مب���ا 
اأفرادها  الأ�سرة، فه� كباقي  فردا من 
على  ال�ستهالكية،  ثقافتهم  يكت�سب 
خمتلف اأن�اعها، يف الغذاء، واملالب�س، 
واللعب، وممتلكات الأ�سرة من اأجهزة 
يك�ن  �س�ف  ث��م  وم��ن  واأث����اث،  واأدوات 
وا�ستهالكا  نهما  اأك���ر  املقبل  اجل��ي��ل 
من اجليل ال�سابق، الأمر الذي ي�جب 
احلل�ل،  ع��ن  والبحث  الت�سدي  معه 
لإعداد جيل �سالح وفق اأ�س�س ومبادئ 
تلك  ال�سحيحة،  القت�سادية  الرتبية 
ال��ت��ي ت��غ��ر���س ف��ي��ه ال��ر���س��ا وال��ق��ن��اع��ة، 
وكيفية الدخ��ار، وهذا ميكن حتقيقه 
من خالل ت�فري القدوة ال�ستهالكية 

التي يقتدي بها.
وح�ل اأهم احلل�ل لزيادة ثقافة 
اأن من  اأو�سحت  الطفل القت�سادية؛ 
الأم�ر املهمة للت�عية، وتربية الطفل 
ال�ستهالكي  ال�سل�ك  على  امل�ستهلك 
ال�����س��ل��ي��م ه���� ت��ع���ي��ده ع��ل��ى ال��ت���ف��ري 
تقدمي  و���س��رورة  بح�سالة،  وت��زوي��ده 
ال��ق��دوة ال�شاحلة يف جم��ال الأمن��اط 
ال���س��ت��ه��الك��ي��ة ال���ر����س���ي���دة، وخ��ا���س��ة 
ت��ك���ن  اأن  الأ������س�����رة، وي��ف�����س��ل  داخ�����ل 
ه��ذه ال��ق��دوة: ال���ال��دي��ن، مع �سرورة 
عملية  يف  للطفل  ال�الدين  م�ساركة 
و�سائل  دور  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة  ال�����س��راء، 
الإعالم بدور فعال يف ت�عية الأطفال 
املتزن،  ال�ستهالكي  ال�سل�ك  باأهمية 
اإع��الم��ي��ة لت�عيتهم  ب��رام��ج  وت���ج��ي��ه 
ال�ستهالك،  تر�سيد  وكيفية  باأهمية، 
وت��ق��ل��ي��ل ال���ف���اق���د يف ال���س��ت��ه��الك يف 
ج��م��ي��ع م��ن��اح��ي احل���ي���اة، ك��م��ا ينبغي 
امل�ستهلك،  بحق�ق  الأط��ف��ال  تب�سري 
وكذلك واجباته، وتنمية روح امل�اطنة 

والنتماء لديهم.

الأ�ستاذ  امللك خالد  وكيل جامعة  اأكد 
الدكت�ر مرعي بن ح�سني القحطاين، 
اأن����ه ع��ل��ى ع��ات��ق اجل��ام��ع��ة م�����س���ؤول��ي��ة 
املعاقني،  وبناتها  اأبنائها  جتاه  كبرية 
وم�ساعدتهم،  اإعانتهم  واجبها  وم��ن 
من خالل تقدمي عملية وقائية ت�سبق 
عملية الإعاقة، على اأن تدعم الأبحاث 
تك�ن  اأن  اأو  اجلانب،  هذا  تخدم  التي 
تقدمه  اأن  ميكن  ملا  عالجية  العملية 
درا�ستهم  يي�سر  مم��ا  اجل��ام��ع��ة؛  ل��ه��م 
وال���س��ت��م��ت��اع ب��ح��ي��ات��ه��م الأك���ادمي���ي���ة، 
لهم  اإل��ى ما ميكن تقدميه  بالإ�سافة 
ب��ع��د ت��خ��رج��ه��م م���ن اجل��ام��ع��ة بحكم 
بعد  وبناتها  لأبناها  اجلامعة  متابعة 
التخرج ومتابعة ظروفهم امل�ستقبلية.
ج�����������اء ذل�����������ك خ�����������الل رع������اي������ة 
ال��ق��ح��ط��اين ف��ع��ال��ي��ات ال���ي����م ال��ع��امل��ي 
دي�سمرب  من  الثالث  امل�افق  لالإعاقة 
ع��م��ادة  م���ن  بتنظيم   ،2014 ع���ام  م���ن 
ب��اجل��ام��ع��ة ممثلة  ال���ط���الب  �����س�����ؤون 

وم�ساركة  والإر���س��اد،  الت�جيه  مبركز 
العل�م  وكلية  الرتبية،  كلية  من:  كل 
املدينة اجلامعية  التطبيقية،  الطبية 

باأبها.
الحتفالية  مقر  و���س���ل��ه  وف����ر 
ق�س ال�سريط اإيذانا بافتتاح الفعالية، 
وجت����ل داخ���ل اأروق�����ة امل��ع��ر���س ال��ذي 
يح�ي العديد من اخلدمات الالزمة 

للطالب ذوي الحتياجات اخلا�سة.
القحطاين  الدكت�ر  ا�ستمع  كما 
اإلى �سرح واف من الطالب عن اأ�س�س 
الرعاية ال�سليمة لهذه الفئة الغالية. 
الطالب  �س�ؤون  األقى عميد  ذلك  بعد 
هبا�س،  اآل  �سعد  ب��ن  م��ري��ع  ال��دك��ت���ر 
كلمة اأو�سح فيها اأن هذا الي�م يهدف 
ب��الإع��اق��ة،  ال���ع��ي  اإل���ى رف���ع م�ست�ى 
مبا  م��ع��ه��ا،  للتعامل  امل��ث��ل��ى  وال���ط���رق 
ي�����س��ه��م يف دم���ج امل��ع��اق��ني ب��امل��ج��ت��م��ع ، 
وي�فر لهم حياًة تت�سم بال�ستقاللية 

وال�ستقرار.

»لقد  هبا�س  اآل  الدكت�ر  وق��ال 
للحفاظ  و�سعى  ديننا احلنيف  ل  اأ�سنّ
ع��ل��ى ال��ك��رام��ة امل��ت��اأ���س��ل��ة، وامل�����س��اوة، 
وح���ف���ظ احل���ق����ق جل��م��ي��ع اأع�����س��اء 
الأ�����س����ر ال��ب�����س��ري��ة، وم����ن ه��ن��ا ج��اء 
الح��ت��ف��ال ال�����س��ن���ي ب��ال��ي���م ال���دويل 
الق�سايا  ل��ف��ه��م  ت��ع��زي��زا  ل��ل��م��ع��اق��ني 
امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ع��ج��ز، وح�����س��د ال��دع��م 
لكرامة الإن�سان والرفاه للمعاقني«.

ت�����ال ذل�������ك اإق������ام������ة ع�������دد م��ن 
���س��ارك  ال��رتب��ي��ة  لكلية  امل��ح��ا���س��رات 
فيها كل من: الدكت�ر حممد يحيى 
���س��ف��ح��ي مب��ح��ا���س��رة ع���ن »اأه��م��ي��ة 
وم��ه��ارات  واحل��رك��ة  الت�جيه  فنيات 
احل����ي����اة ال���ي����م���ي���ة ل������ذوي الإع����اق����ة 
ال��ب�����س��ري��ة«، وال���دك���ت����ر رب���ي���ع عبد 
ال��روؤوف عامر عن »فن التعامل مع 
»حاجات  و  حركيا«،  املعاق  ال�سخ�س 
امل��ع��اق��ني ذه��ن��ي��ا« للدكت�ر  الأط��ف��ال 

ع�سمت ف�زي حممد.
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أخبار الجامعة

منصور كويع

اأ�������س������در م����ع����ايل م����دي����ر اجل���ام���ع���ة 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت���ر ع��ب��دال��رح��م��ن بن 
باإن�ساء  يق�سي  ق���رارا  ال����داود،  حمد 
عميد  وتكليف  واملطابع  الن�سر  اإدارة 
ال��دك��ت���ر �سعيد بن  امل��ك��ت��ب��ات  ���س���ؤون 
�سعيا  عليها،  م�سرفا  اخلالدي  قا�سم 
ل��الإ���س��ه��ام يف رف���ع ���س��م��ع��ة اجل��ام��ع��ة، 
وت����ع����م����ي����ق اأه������داف������ه������ا م������ن خ����الل 
امل�ؤلفة  ل��الأع��م��ال  الأك��ادمي��ي  الن�سر 

وامل���رتج���م���ة، وال�����دوري�����ات ال��ع��ل��م��ي��ة 
لبناء  املجتمعية  ال�����س��راك��ة  وحتقيق 
احتياجات  وتلبية  امل��ع��رف��ة،  جمتمع 
ذات اجل�دة  املطب�عات  اجلامعة من 

العالية.
من جهته، اأو�سح الدكت�ر �سعيد 
بن قا�سم اخلالدي، اأن اجلامعة التي 
تعد من اأكرب اجلامعات ال�سع�دية من 
ومن�س�باتها،  من�س�بيها  ع��دد  حيث 
كلياتها،  وع��دد  وطالباتها  وطالبها 
كانت بحاجة اإلى اإن�ساء اإدارة مطابع 

الإنتاج  اإث��راء  خا�سة بها لالإ�سهام يف 
العلمي ملن�س�بيها.

���س��ي��ك���ن  امل��ط��اب��ع  »اإدارة  وق�����ال 
املعرفة  ن�سر  عملية  يف  مهم  دور  لها 
ب��اجل��ام��ع��ة ب���دءا ب��ال��ط��ال��ب وان��ت��ه��اءا 

بالأ�ستاذ«.
ك��م��ا ب���نينّ اخل���ال���دي اأن اأه����داف 
تتمثل  وامل��ط��اب��ع  الن�سر  اإدارة  اإن�����س��اء 
يف ت���ف��ري ال��ك��ت��ب امل��ط��ب���ع��ة واإث����راء 
امل���ع���رف���ة م���ن خ����الل ط��ب��اع��ة ون�����س��ر 
الإن���ت���اج ال��ع��ل��م��ي، وت���ق���دمي خ��دم��ات 

ما  وك��ل  اجل��ام��ع��ة  من�س�رات  طباعة 
املتن�عة،  اجل��ام��ع��ة  باأن�سطة  يتعلق 
واحتياجات الكليات واإداراتها كالكتب 
الأك���ادمي���ي���ة، وال��ت��ق��اري��ر ال�����س��ن���ي��ة، 
وامل���ج���الت ال��ع��ل��م��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ال��ت��ي 
ت�����س��دره��ا اجل��ام��ع��ة، ب��الإ���س��اف��ة اإل��ى 
���س��ج��ل ب��ح���ث امل����ؤمت���رات وال���ن���دوات 
وور�س العمل التي تعقد يف اجلامعة 
ع��ل��ى م����دار ال���ع���ام، وت��ن�����س��ي��ط ت��األ��ي��ف 
يف  اجلامعي  الطالب  كتاب  وطباعة 

خمتلف جمالت العل�م الأكادميية.

استحداث إدارة نشر ومطابع لتعميق أهداف الجامعة

الجامعة تستعد للمؤتمر العلمي بعقد دورات مجانية

عمادة التطوير األكاديمي
تستضيف الخبير األمريكي لؤي أبو صالح

عبد العزيز رديف

تقدم عمادة �س�ؤون الطالب باجلامعة 
التدريبية  ال��دورات  ع��ددا من برامج 
وور������س ال��ع��م��ل امل��ج��ان��ي��ة، ا���س��ت��ع��دادا 
للم�ساركة يف امل�ؤمتر العلمي ال�ساد�س 
ال��ع��ايل،  التعليم  وط��ال��ب��ات  ل��ط��الب 
الفرتة  انعقاده يف جدة خالل  املقرر 

من 10 اإلى 13/ 6 /1436.

بالقريقر للطالب، وقاعة  املركزية 
للطالبات،  الأ�سنان  بطب  التدريب 
العمادة  ب�سهادات م�سدقة من قبل 
كل  �ستنعقد  التي  ال���دورة  نهاية  يف 
اأ�سب�عيا حتى نهاية  اثنني وثالثاء 

الف�سل الدرا�سي.
وذك����ر ع��م��ي��د ����س����ؤون ال��ط��الب 
اإق��ام��ة  اأن  الهبا�س  م��ري��ع  ال��دك��ت���ر 
مثل هذه الدورات ما ه� اإل حتقيق 

و����س���ت�������س���م���ل ال������������دورات ط���الب 
والدرا�سات  البكال�ري��س  وطالبات 
العلمية  امل��ج��الت  خمتلف  يف  العليا 
والبحثية، وتت�سمن جمالت البحث 
العلمي والب��ت��ك��ار، وري���ادة الأع��م��ال، 
والر�سم  ال�س�ئي،  الت�س�ير  وجمال 
ال��ك��اري��ك��ات���ري  وال��ر���س��م  الت�سكيلي، 

وفن الإلقاء.
و�سيتم عقد الدورات باملدرجات 

لروؤية معايل مدير اجلامعة، الذي 
���س���ق  اأن  ل���ق���اء  اأك�����ر م���ن  ذك����ر يف 
اأك��ر  للمهارات  يحتاج  ب��ات  العمل 
م��ن امل��ع��ارف. وه��ذه امل��ه��ارات ميكن 
ال������دورات  ت��ك��ت�����س��ب م���ن خ����الل  اأن 
التدريبية التطبيقية لتعزز املعارف 
امل��ك��ت�����س��ب��ة يف ال���ق���اع���ات ال��درا���س��ي��ة 
�س�ق  يف  للتناف�س  الطلبة  وجت��ه��ز 

العمل وتعزز بناء �سخ�سياتهم.

عبد اهلل زارب 

الأكادميي  التط�ير  عمادة  ا�ست�سافت 
جمال  يف  الأمريكي  اخلبري  واجل����دة، 
ال�طنية  بالهيئة  الأك��ادمي��ي  العتماد 
ل�ؤي  الربوفي�س�ر  والعتماد،  للتق�مي 
عدة  اجتماعات  عقد  ال��ذي  �سالح  اأب��� 
���س��رح ف��ي��ه��ا اجل���دي���د يف ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
والع��ت��م��اد  للتق�مي  ال���ط��ن��ي��ة  الهيئة 
الأك������ادمي������ي ب����ه����دف حت�������س���ني اآل����ي����ات 

الع���ت���م���اد ب���ه���ا، ك���م���ا ع���ر����س اخل��ط��ة 
برناجما   12 ت��اأه��ي��ل  منها  امل�����س��ت��ه��دف 
درا����س���ي���ا ب���اجل���ام���ع���ة ل��ل��ح�����س���ل ع��ل��ى 
الع���ت���م���اد الأك����ادمي����ي يف اأق�����رب وق��ت 

ممكن.
كما التقى الربوف�س�ر اأب� �سالح، 
وك������الء وروؤ�������س������اء وح�������دات ال��ت��ط���ي��ر 
وال�سيدلة  الهند�سة  بكليات  واجل����دة 
ل��ل��ت��ع��رف عن  الآيل  احل��ا���س��ب  وع���ل����م 
الدرا�سية  الربامج  جاهزية  على  قرب 

الربامج  لتك�ن من بني  الكليات  بتلك 
اجله�د  لتكثيف  تر�سيحها  ميكن  التي 
ال����رام����ي����ة اإل�������ى ت���اأه���ي���ل���ه���ا ل��الع��ت��م��اد 

الأكادميي.
ك���م���ا ق�����دم اخل���ب���ري ور�����س����ة ع��م��ل 
ح�������س���ره���ا وك�������الء وروؤ�������س������اء وح�����دات 
ال���ت���ط����ي���ر واجل���������دة ب��ج��م��ي��ع ك��ل��ي��ات 
اجلامعة حتت عن�ان »بناء نظام داخلي 
لإدارة اجل�دة«، عر�س فيها 10 خط�ات 
اإغالق دائرة  ينبغي تنفيذها حتي يتم 

مما  خ��ا���س��ة،  ب�سفة  والتقييم  اجل����دة 
واجلامعة  الدرا�سية  ال��ربام��ج  ي�ساعد 
لالعتماد  التاأهل  م��راح��ل  اإك��م��ال  علي 

الأكادميي.
الأك��ادمي��ي  التط�ير  عميد  واأك���د 
واجل���������دة، ال���دك���ت����ر ع��م��ر ع��ق��ي��ل، اأن 
لن  وت�جيهاتها  اجل��ام��ع��ة  ق��ي��ادة  دع��م 
ي���ف���رت ح���ت���ي حت��ق��ي��ق امل�����س��ت��ه��دف م��ن 
فعالياتها  �ستت�الى  التي  اجله�د  تلك 

واإجراءاتها خالل ال�سه�ر املقبلة.

الجامعة تسرع وتيرة الخطة 
اإلستراتيجية بتنفيذ 36 ورشة 

للتط�ير  اجلامعة  وكيل  وت�جيهات  اجلامعة  مدير  معايل  برعاية 
واجل���دة واإ���س��راف عمادة التط�ير الأك��ادمي��ي واجل���دة، مت البدء يف 
اإلى  ال�سرتاتيجي، ق�سمت  بالتخطيط  ور�سة عمل خا�سة   36 تنفيذ 
»اإمت���ام بناء  الأول���ى حتت عن�ان  ال�ر�سة  اأرب��ع ور���س رئي�سية، وت��اأت��ي 
)ُيعرف  الرباعي  التحليل  باإمتام  وتهتم  الرباعي«  التحليل  عنا�سر 

اخت�سارا ب� SWOT( ونقا�س نتائج التحليل.
التي  الإ�سرتاتيجية«  »امل��الم��ح  ع��ن���ان  الثانية  ال�ر�سة  وحتمل 
تهدف  حني  يف  والقيم،  والر�سالة  الروؤية  بناء  نتائجها،  من  �سيك�ن 

ال�ر�سة الثالثة اإلى تط�ير اخلارطة ال�سرتاتيجية وبناء الأهداف.
عنا�سر  اإمت��ام  منها  الهدف  يك�ن  ف�س�ف  الأخ���رية  ال�ر�سة  اأم��ا 
الأداء  قيا�س  م���ؤ���س��رات  اعتماد  خ��الل  م��ن  ال�سرتاتيجية  اخل��ارط��ة 

واملبادرات ال�سرتاتيجية.

دورة في خطي
الرقعة والنسخ بالمحالة

وملدة  باملحالة  الأك��ادمي��ي  باملجمع  الطالبية  الأن�سطة  وح��دة  اأقامت 
ي�مني، دورة يف خطي الرقعة والن�سخ اأعدها وقدمها الدكت�ر �سيف 
الدين �سيد حممد مر�سي، وح�سرها نح� 25 م�ستفيدا. كما حر�س 
عميد كلية املجتمع باخلمي�س، املن�سق العام للربامج امل�سرتكة الدكت�ر 
علي بن �سعيد العمري على احل�س�ر، م�سددا على اأهمية تعلم فن�ن 
للدكت�ر  ال�سكر  مقدما  مدرو�سة،  علمية  اأ�س�س  وف��ق  العربي  اخل��ط 

�سيف الدين على اإعداد وتنفيذ الدورة.
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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.



أخبار الجامعة

مستشار الجامعة يزور برنامج كلية الطب
عبد العزيز أبو سحمة 

ل��ل��ج���دة،  اجل���ام���ع���ة  م�����س��ت�����س��ار  زار 
ال���ربوف���ي�������س����ر الأ������س�����رتايل اأي������ان،  
الأرب�����ع�����اء امل���ا����س���ي، ك��ل��ي��ة ال���ط���ب، 
الدكت�ر  الأ�ستاذ  بعميدها  واجتمع 
ع�������س���ريي،  ����س���ع���ي���د  ب�����ن  اهلل  ع����ب����د 
ال�سع�بات  ملناق�سة  الكلية،  ووك��الء 
وامل�����س��ك��الت ال���ت���ي ت����اج���ه ب��رن��ام��ج 
ال���ك���ل���ي���ة، وحت����دي����د الح���ت���ي���اج���ات 
امل���ط���ل����ب���ة وال��ت��ن�����س��ي��ق م����ع ع���م���ادة 

ب���ا����س���ت���خ���دام ال���ت���ق���ن���ي���ات احل��دي��ث��ة 
التقارير  اإع����داد  الن��رتن��ت يف  ع��رب 
وال��ت��غ��ذي��ة ال��راج��ع��ة م��ن ال��ط��الب، 
ت�اجه  التي  بالتحديات  واإح��اط��ت��ه 
ال���ربن���ام���ج واجل���ام���ع���ة، ك�����س��ع���ب��ة 
احل���������س�����ل ع����ل����ى الإح���������س����ائ����ي����ات 
ال���������س����روري����ة لإع����������داد ال���ت���ق���اري���ر 
وت�سعى  اخلريجني.  مع  والت�ا�سل 
الكلية للت�ا�سل مع عمادة التط�ير 
واجل���دة للم�ساعدة يف التغلب على 

هذه التحديات والعقبات.

ال���ت���ط����ي���ر الأك������ادمي������ي واجل��������دة 
ل��ت��ن��ف��ي��ذه��ا. ك��م��ا ق����ام وك���ي���ل كلية 
الطب للتط�ير الأكادميي واجل�دة 
ب��ت��ق��دمي م��ا مت اإجن����ازه م��ن درا���س��ة 
وجميع  للربنامج  وت��سيف  ذاتية، 
التي و�سل عددها  بالكلية  املقررات 
اإلى 46 مقررا، 35 منها داخل الكلية 
و11 خ��ارج��ه��ا، اإ���س��اف��ة اإل����ى اإع����داد 
وتقارير  ال��ذات��ي��ة  ال��درا���س��ة  تقرير 

الربنامج وجميع املقررات.
ال���ربوف���ي�������س����ر  ت���ع���ري���ف  ومت 

نادي المال واألعمال
يحيط ثانوية الفتح بمجتمع الجامعة

حسام ذيبان 

نفذ وفد من نادي املال والأعمال بكلية العل�م الإدارية واملالية باجلامعة، ور�سة عمل لطالب ثان�ية الفتح. وتقدم 
ال�فد، رئي�س النادي، الأ�ستاذ حم�د حممد اآل عمر، والأ�ستاذ عبد الرحيم زاهر، ومن�سق النادي ح�سني القحطاين. 
التخ�س�س  لتحديد  وال�ستعداد  التهيئة  بكيفية  الثان�ي  والثاين  الثان�ي  الثالث  طالب  لتثقيف  ال�فد  و�سعى 
املنا�سب الذي يت�افق مع مي�ل الطالب ورغباته وقدراته العلمية والذهنية، وكذلك تعريفهم بالبيئة اجلامعية، 
وكيفية التاأقلم معها ومعرفة امل�ؤثرات الإيجابية واإعطاء جتارب لبع�س الطالب وكيفية تخطي اأي �سع�بات قد 
ت�اجه الطالب.واأكد الأ�ستاذ حم�د حممد اآل عمر اأن هذه املنا�سط تعد من �سمن الأن�سطة الجتماعية للنادي 
وت�ستهدف طالب الثان�ية العامة بق�سد تن�يرهم. من جهته، اأبدى املر�سد الطالبي مبدر�سة الفتح الأ�ستاذ عادل 

�سروي، �سعادته مبا ت�سمنته ال�ر�سة، م�ؤكدا ا�ستفادة الطالب منها، مبدين رغبتهم يف تكرارها.

والإبداع  الأعمال  لريادة  الأول  امللتقى  الكليات، حل�ضور  املتميزين من خمتلف  اأوفدت اجلامعة جمموعة من طالبها 
بجامعة جازان. وكان افتتاح امللتقى، حظي بح�ضور اأمري منطقة جازان �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري حممد بن نا�ضر بن 
عبد العزيز، وكذلك مدير جامعة جازان الدكتور حممد بن علي اآل هيازع، ووكيل اجلامعة لل�ضوؤون الأكادميية رئي�س 
اللجنة العلمية للملتقى الدكتور �ضلطان احلازمي. كما ح�ضر الفتتاح جمموعة من وكالء اجلامعات على م�ضتوى اململكة 
حتدثوا عن الفكر وت�ضجيل براءات الخرتاع واحلقوق الفكرية . عقب ذلك مت طرح الأفكار من قبل مدراء تنفيذيني 
من ثالث جامعات هي: اأم القرى، وجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، وامللك عبداهلل للعلوم والتقنية.  ويف اليوم التايل 

توا�ضلت حلقات النقا�س من خالل بع�س رواد الأعمال يف خمتلف املجالت.

طالب الجامعة يحضرون ملتقى الريادة بجامعة جازان
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»علوم وآداب« بنات محايل 
تفعل مبادرة »األمن الفكري« 

بمعرض
 

منى حمد
رع���ت ع��م��ي��دة ك��ل��ي��ة ال��ع��ل���م والآداب ب��اجل��ام��ع��ة )ف����رع ت��ه��ام��ة( الأ���س��ت��اذة 
الكلية  من�س�بات  نظمه  ال��ذي  التعريفي  املعر�س  ال�سائغ،  حممد  �سمرية 
مبادرة  خ��الل  من  اجلميع  م�س�ؤولية  اأن��ه  وتاأكيد  الأم��ن  لت��سيح  مفه�م 
واملتطرفة  ال�سالة  الأفكار  خطر  تناولت  الفكري«،  »الأم��ن  بعن�ان  وطنية 
عليها  يرتتب  وما  املختلفة  الجتماعي  الت�ا�سل  و�سائل  عرب  ت�سللت  التي 
اأجندات  لتنفيذ  ال�سباب  فئة  ال�طن وخ�س��سا على  باأمن  تبعات تخل  من 

وخمططات هدامة هدفها زعزعة اأمن ال�طن.
ن�سب  جعلن  ال�طنية،  امل��ب��ادرة  ه��ذه  يف  اأن��ه��ن  الكلية  عميدة  وذك���رت 
واج��ب��ه جت��اه وطنه  واع يحفظ  الإ���س��ه��ام يف تربية جيل  دوره���ن يف  اأعينهن 
بهم  للتغرير  ي��دور ح�له من خمططات تهدف  ما  وي��درك  بدينه  متم�سكا 

وت�سعى جاهدة بكل ال��سائل للخروج بهم جتاه اأفكار هدامة متطرفة.
حمافظة  يف  الكلية  من�س�بات  اأن  ال�سائغ  �سمرية  الأ���س��ت��اذة  واأ�سافت 
حمايل حري�سات على احل�س�ر يف كل م�قف يحتمه عليهن واجبهن الديني 
وال�طني، واأن هذه املبادرة ما هي اإل عرب�ن وفاء وحمبة لهذا ال�طن املعطاء 

يف ظل ما ت�سهده املنطقة العربية من انت�سار لبع�س الأفكار الهدامة. 
فرع  على  العام  للم�سرف  اجلزيل  بال�سكر  ال�سائغ  الأ�ستاذة  وت�جهت 
املبادرة  لهذه  الداعم  الراعي  اآل مزهر  الدكت�ر حممد  تهامة،  اجلامعة يف 
ال���ط��ن��ي��ة، ك��م��ا ت���ج��ه��ت بال�سكر ل��ك��ل امل��ن��ظ��م��ات وامل��ن�����س��ق��ات ل��ل��م��ب��ادرة من 

من�س�بات كلية العل�م والآداب وكل من لبى الدع�ة حل�س�ر املعر�س.
 وقدمت مديرة الإدارة بكلية العل�م والآداب الأ�ستاذة �سريفة العاطفي 
العلماء  كبار  هيئة  اأ�سدرته  ال��ذي  اخلتامي  للبيان  متاأنية  وق��راءة  ملخ�سا 
باململكة العربية ال�سع�دية ونددت فيه بالأحداث الأخرية وبالإرهاب بجميع 
واجلناية  الأم��ن  وزعزعة  الإف�ساد  ت�ستهدف  جرمية  باأنه  وو�سفته  اأ�سكاله، 
العامة  املمتلكات  على  �سريح  وع���دوان  قتلها  اهلل  ح��رم  التي  الأنف�س  على 

واخلا�سة وهي حمرمة �سرعا. 
الدين  �سماحة  ع��ن  ع��رف  م��ا  يناق�س  الإره����اب  اأن  العاطفي  وذك���رت 
الإ�سالمي الذي جاء لعمارة الأر�س وحفظ النظام ويهدف للتعاي�س ب�سالم، 
تن�سب  التي  بع�س اجلماعات  بها  تق�م  التي  الإره��اب  لأعمال  بالنظر  واأن��ه 
نف�سها  ت�سمى  وما  والقاعدة  »داع�س  مثل  منها  بريء  وه�  لالإ�سالم  نف�سها 
بع�سائب اأهل احلق واحل�ثيني« وجميع الأعمال التي متار�سها؛ هي خمالفة 
والأم���ان  الأم���ن  وح��رم��ة  والعر�س  وامل���ال  النف�س  حرمة  وتهتك  اهلل  ل�سرع 

وال�ستقرار.
تفعيل  على  والآداب  العل�م  كلية  من�س�بات  حر�س  العاطفي  واأك���دت 
اجلميع،  م�س�ؤولية  ه���  ال��ذي  الفكري  الأم���ن  مبفه�م  الت�عية  يف  دوره���ن 
املبادرة ال�طنية الذي قدمت فيها العديد  ف�«كان هذا الإ�سهام منهن بهذه 
ال�قاية وحت�سني  ال�سالة وطرق  الأفكار  التي و�سحت خطر  الفقرات  من 
النف�س منها«. وو�سحت جماعة في�سب�ك بكلية العل�م والآداب، اأن الفي�سب�ك 
�سالح ذو حدين ومن اأهم اإيجابياته اأنه باب للدع�ة هلل والتعريف بالإ�سالم 
واملثقفني  وال�سي�خ  العلماء  متابعة  خ��الل  م��ن  وامل��ع��ريف  الثقايف  والت��سع 

والدار�سني واملتخ�س�سني.
اأو ال�س�ر غري  اأما �سلبياته فتتلخ�س يف ن�سره لبع�س الأفكار امل�سيئة 
الت�ا�سل الجتماعي،  اإلى خط�رة الإدم��ان على م�اقع  الالئقة. كما نبهن 

مما قد يت�سبب يف اإ�ساعة ال�قت اأو يك�ن �سببا يف التفكك الأ�سري.
الربامج  اأخ��ط��ر  م��ن  امل���ق��ع  ه��ذا  اأن  بالكلية،  ي�تي�ب  جماعة  واأك���دت 
على  و���س��ددن  وال���س��ت��ه��زاء.  لل�سخرية  ا�ستخدم  اإذا  وخ�س��سا  امل�ستخدمة 
ال�سر  اهلل يف  اخل���ف من  على  التي ترتتب  الذاتية  الرقابة  وج���د  �سرورة 
ومنرب  كتقنية  ت���ي��رت  لأه��م��ي��ة  الكلية،  يف  ت���ي��رت  جماعة  ونبهت  وال��ع��ل��ن. 
لإي�سال الأفكار، م�سريات اإلى اأنه بالإمكان ت�سخريه للت�عية كما كان لهن 
ها�ستاق بعن�ان »يف عامل ت�يرت« مت اإطالقه تزامنا مع ال�ستعدادات لتنظيم 

هذه املبادرة .
و�سرحت امل�سرفات على ركن الن�ستقرام والكيك وال�ات�ساب من طالبات 
الكلية يف املعر�س، كل الإيجابيات وال�سلبيات لهذه التطبيقات وقدمن هدايا 
للزائرات للمعر�س خالل ج�لتهن على اأركانه. من جانبه قدم مدير �سرطة 
العل�م  كلية  لعميدة  �سكره  القحطاين  عبدالعزيز  الل�اء  حمايل  حمافظة 
�سعادته  عن  معربا  اجلامعة،  من�س�بات  وجميع  حمايل  مبحافظة  والآداب 
ال�سع�دية جتاه ما يدبر ويحاك  امل�اطن وامل�اطنة  بال�عي الذي يتمتع به 

�سد هذا ال�طن.
وقال »كل املخططات ف�سلت بحمد اهلل يف حتقيق هدفها لزعزعة اأمن 
اختالف  على  اأمرهم  ب���لة  ال�سعب  عالقة  ت�ثيق  يف  �سببا  كانت  بل  وطننا 
جميع ت�جهاتهم، فحب ال�طن يبقى دائما خطا اأحمر ل ميكن امل�سا�س به«.

ك��م��ا اأع����رب ع��ن ���س��ع��ادت��ه ب���دور امل����راأة ال���ط��ن��ي ال��رائ��ع ال���ذي ج�سدته 
التي تهدف لتعزيز  املبادرة ال�طنية  العل�م والآداب يف هذه  من�س�بات كلية 
والتعليم  الرتبية  خ��الل  م��ن  الن�سء  يف  وغر�سه  ال�طني  النتماء  مفه�م 
والت�عية والت�جيه بخط�رة ال��سائل الجتماعية ودورهم يف ت�عية الأ�سرة 

واملجتمع ل�سرورة التح�سن من جميع الأفكار ال�سالة والهدامة.

البابشي يجري 
عملية نادرة 

بالمنطقة 
الجنوبية

اأع����ل����ن ع���م���ي���د ك���ل���ي���ة ال����ط����ب الأ����س���ت���اذ 
ع�سريي،  �سعيد  ب��ن  اهلل  عبد  ال��دك��ت���ر 
املركزة وكيل كلية  العناية  ا�ست�ساري  اأن 
الطب لل�س�ؤون ال�سريرية الدكت�ر علي 
ن��ادرة لأول مرة  اأج��رى عملية  الباب�سي 
ب��امل��ن��ط��ق��ة اجل��ن���ب��ي��ة ح��ي��ن��م��ا ا���س��ت��خ��دم 
ت��ق��ن��ي��ة ال��ت������س��ي��ع ال��ب��ال���ين مب�����س��اع��دة 
امل��ن��ظ��ار ال���رئ����ي خ���الل اإج�����راء عملية 
لأح��د  اله�ائية  للق�سبة  حنجري  �سق 
مب�ست�سفى  امل���رك���زة  ب��ال��ع��ن��اي��ة  امل��ر���س��ى 
العملية  اأن   م����ؤك���دا  امل���رك���زي،  ع�����س��ري 

تكللت بالنجاح .

كلية التمريض 
تنظم يوما 

توعويا 
بالسكري 

والضغط
عائشة موسى

اأق���ام���ت ك��ل��ي��ة ال��ت��م��ري�����س ي�ما 
ت�ع�يا عن داء ال�سكري وارتفاع 
املجتمع  ك��ل��ي��ة  ال�����دم يف  ���س��غ��ط 
ل���ل���ب���ن���ات يف خ���م���ي�������س م�����س��ي��ط 
التمري�س  كلية  عميدة  برعاية 
وم�����رك�����ز درا�������س������ة ال���ط���ال���ب���ات 
ب��ال�����س��ام��ر ال���دك���ت����رة ���س��ن��ي��ف��اء 
الكلية  وكيلة  واإ���س��راف  القرين 

الدكت�رة عدلية ت�فيق.
واف����ت����ت����ح ال����ي�����م ب��ع��ر���س 
حم���ا����س���رة ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة ع����ن داء 
ال���������س����ك����ري ل����ل����دك����ت�����رة ح���ي���اة 
ال��ب��ي���م��ي، وحم��ا���س��رة اأخ���رى 
عن ارتفاع �سغط الدم قدمتها 

الدكت�رة ك�ثر الطيب.
واأج������������������������رى ط������ال������ب������ات 
ال���ت���م���ري�������س ف��ح�����س��ا ���س��ام��ال 
ل��ط��ال��ب��ات ك��ل��ي��ة امل��ج��ت��م��ع عن 
ال�����س��ك��ري وال�����س��غ��ط وق��ي��ا���س 
للج�سم  الكلية  والكتلة  ل��ل���زن 
ب����اإ�����س����راف ال����دك����ت�����رة م��اي�����س��ة 
حممد والدكت�رة دولت اأحمد، 
اأثناء ذلك ت�زيع مط�يات  ومت 

تثقيفية واإر�سادية.

طالب الطب 
يشاركون 

في المؤتمر 
العلمي 
بالخليج 
العربي

عبد العزيز أبوسحمة
ت�������س���ارك ك��ل��ي��ة ال���ط���ب ب��ث��الث��ة 
ال��ع��ل��م��ي  امل������ؤمت�����ر  اأب�����ح�����اث يف 
الطب  لطالب  التا�سع  ال��دويل 
يف اخلليج العربي، الذي �سيقام 
يف مدينة العني بدولة الإمارات 
ال�سهر  خ��الل  املتحدة  العربية 

املقبل.
ال���ف��د عميد  و���س��ي��رتاأ���س 
ال��ك��ل��ي��ة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت���ر عبد 
اهلل بن �سعيد ع�سريي والطالب 
�سي�سارك  ال��ذي  ع�سريي  ح�سام 
ببحث طبي ح�ل م�ست�ى وعي 
اجل��ف��اف  ع��ن  امل��ج��ت��م��ع  واإدراك 
ال��سطى  املنطقة  يف  واأعرا�سه 
عبداملجيد  والطالب  باململكة، 
باجنيد ببحث طبي عن مر�س 
ال�سرع وعالقته بزواج الأقارب، 
ببحث  اأب�عليط  زي��اد  والطالب 
و�سالمة  تاأثري  مدى  عن  طبي 
حم�س الزوليدرونيك يف عالج 

مر�س العظم الزجاجي.
ك���م���ا ����س���ت�������س���ارك ال��ك��ل��ي��ة 
مب���ع���ر����س ي����ه����دف ل��ل��ت��ع��ري��ف 
ب��اجل��ام��ع��ة واإب�������راز دوره�����ا من 
والبحثية  التعليمية  ال��ن��اح��ي��ة 

وخدمة املجتمع.

»إدارة األعمال« تخطف كأس فرع تهامة
ابراهيم الهال لي
وعايض اال حمري

فرع  على  العام  امل�سرف  رعاية  حتت 
اآل  حممد  الدكت�ر  ت��ه��ام��ة  يف  اجل��ام��ع��ة 
العل�م  كليتي  عميد  وبح�س�ر  مزهر، 
والآ داب واملجتمع الدكت�ر حممد القرين، 
وامل�سرف علىالأ ن�سطة الطال بية الأ �ستاذ 
راجي فقيه، وعدد من من�س�بي اجلامعة، 
إدارة الأ ن�سطة الطال بية م�ؤخرا،  اختتمت ا

امل�سرف  من  ج�ائزهم  امل��ب��اري��ات،  وحكام 
العام على فرع اجلامعة يف تهامة، راعي 

البط�لة، الدكت�ر حممد اآل مزهر. 
وقد ح�سل على جائزة اأف�سل ل عب 
يف البط�لة ل عب فريق »نظم املعل�مات« 
اأف�سل حار�س  على احل�سني، ونال جائزة 
يف البط�لة ل عب فريق »نظم املعل�مات« 
جائزة  على  ح�سل  بينما  م�سايخ،  اأحمد 
إدارة  »ا فريق  ل عب  البط�لة  هداف 

الأ عمال« اأ�سامة املعلم.

ف��رع  بط�لة  ال�سهيد،  نادي  ملعب  يف 
اجلامعة بتهامة لكرة القدم.

بني  جمعت  النهائية  املباراة  وكانت 
الأع��م��ال،  واإدارة  املعل�مات  نظم  فريقي 
وان��ت��ه��ت ب��ف���ز الأخ�����ري ب��ه��دف��ني مقابل 
التي  النهائية  امل���ب���اراة  وات�����س��م��ت  واح����د. 
باحلما�سة  الأملعي،  غامن  الأ�ستاذ  حكمها 

ال�سديدة.
الفائزة  ال��ف��رق  ت�سلمت  اخل��ت��ام،  يف 
امل��ت��م��ي��زون و���س��رك��اء النجاح  وال��الع��ب���ن 
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لقطة

التراث زاد األجيال
طفل يتدرب على تلوين لوحة تراثية
ضمن فعاليات ملتقى التراث العمراني
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العلوم واآلداب

ال�سفية،  غ��ري  الأن�سطة  �سمن 
ال���ع���ل����م  ك���ل���ي���ة  ط���ال���ب���ات  زارت 
ال���ق���ري���ة  مب����ح����اي����ل،  والآداب 
اأمل��ع،  رج��ال  مبحافظة  الرتاثية 
ا�ستطالعية  بج�لة  قمن  حيث 
ع�����ل�����ى م�������ا ي�����ح������ي�����ه امل����ت����ح����ف، 
وا���س��ت��م��ع��ن اإل����ى م��ع��ل���م��ات عن 
ت��اري��خ��ه واأرك����ان����ه وحم��ت���ي��ات��ه 
ال�سياحي  ال��دل��ي��ل  م��ن  ال��ري��ة 
املتحف  اإدارة  وعر�ست  بالقرية، 
�سريط فيدي� تعريفيا عن تراث 

املنطقة وتاريخها.

العلوم واآلداب

بكلية  العربية  اللغة  ق�سم  ق��دم 
ببلقرن  للبنات  والآداب  العل�م 
امل���ج���ت���م���ع،  خ�����دم�����ة  اإط�����������ار  يف 
حم���ا����س���رت���ني لأع���������س����اء ه��ي��ئ��ة 

التدري�س وطالبات الكلية.
الأول���ى؛  املحا�سرة  واأل��ق��ت 
ال��دك��ت���رة خ��دي��ج��ة ع����دلن عن 
»الأخ�����ط�����اء ال�����س��ائ��ع��ة يف ال��ل��غ��ة 
ال���ع���رب���ي���ة«، وال���ث���ان���ي���ة ق��دم��ت��ه��ا 
ال���دك���ت����رة ه���ن���اء ع���اب���دي���ن عن 
الرئي�سية  ال��رتق��ي��م  »ع���الم���ات 
يف ال��ك��ت��اب��ة ال��ع��رب��ي��ة وم���ا���س��ع 
ا����س���ت���خ���دام���ه���ا«. ت����اأت����ي ه���ات���ان 
امل���ح���ا����س���رت���ان ب����ه����دف خ���دم���ة 
امل��ج��ت��م��ع ون�����س��ر ث��ق��اف��ة اجل����دة 
ب���ني ال��ط��ال��ب��ات واأع�������س���اء هيئة 

التدري�س.
د. اأماين حامد

االقتصاد المنزلي

الإدارة  كلية  رعاية عميدة  حتت 
والق��ت�����س��اد امل���ن���زيل ال��دك��ت���رة 
الكلية  اأق���ام���ت  ال��ن��ع��م��ي،  ���س��م��ر 
الطفل  »ي����م  مبنا�سبة  اح��ت��ف��ال 
م�ساركات  ع��دة  ت�سمن  العاملي« 
لأع�����������س�����اء ه���ي���ئ���ة ال���ت���دري�������س 
ا�ستملت  والطالبات  والإداري���ات 
ع���ل���ى األ�����ع�����اب ور�����س����م وت���ل����ي���ن 
و���س��ل�����س��ال وع��رائ�����س ك��رت���ن��ي��ة 
وم�����������س�����اب�����ق�����ات، وا�����س����ت����ه����دف����ت 
عميدة  احلفل  ح�سر  الأط��ف��ال. 
ورئي�سات  الكلية  ووكيلة  الكلية 
الأق�سام واأع�ساء هيئة التدري�س 
وع��������دد ك���ب���ري م�����ن ال���ط���ال���ب���ات 
واأم�����ه�����ات الأط�����ف�����ال، وا���س��ت��م��ل 
احلفل على عرو�س » ب�رب�ينت« 
بالطفل  متعلقة  م��س�عات  يف 
والإ�سعافات  الطفل  منها تغذية 
الأول�������ي�������ة ل���ل���ط���ف���ل وم���الب�������س 
م�سابقات  تخللته  كما  الأطفال، 

وج�ائز لالأطفال.

المجتمع

امل��ج��ت��م��ع ممثلة  ك��ل��ي��ة  اأق����ام����ت 
يف م��ك��ت��ب ال���ن�������ش���اط ال��ط��الب��ي 
م�سابقة ثقافية م�سغرة متهيدا 
ل��الأومل��ب��ي��اد ال��ث��ق��ايف، وذل���ك بني 
الإداري�����ة وع��ل���م  ال��ع��ل���م  ق�سمي 
احل��ا���س��ب، و���س��م ك��ل ق�سم اأرب���ع 
��م امل�����س��اب��ق��ة جلنة  ط��ال��ب��ات. ح��كنّ
م����ك�����ن����ة م�����ن ع�������س���� ت���دري�������س 
وم�ظفة اإدارية لتقييم م�ست�ى 
من  وتر�سيح  ثقافيا  الطالبات 
الوملبياد  يف  ال�سرتاك  ي�ستحق 

الثقايف.
�ضذى ال�ضربمي

العلوم واآلداب

والآداب  ال��ع��ل���م  ك��ل��ي��ة  ���س��ارك��ت 
)جم����م����ع2( ب��خ��م��ي�����س م�����س��ي��ط 
تفعيل  يف  الكلية  ب��ع��ي��ادة  ممثلة 
ال��ي���م ال��ع��امل��ي ل��ل�����س��ك��ري، وذل��ك 
م��ن خ��الل و���س��ع م��رك��ز رئي�سي 
ل��ل��ن�����ش��اط ب��ج��وار ال��ع��ي��ادة وفيه 
مت اإج������راء حت��ل��ي��ل ل�����س��ك��ر ال���دم 
مع  الكلية  وط��ال��ب��ات  ملن�س�بات 
تدوين احلالت التي مت اكت�ساف 
ارت����ف����اع ال�����س��ك��ر ل��دي��ه��ن وذل���ك 
لحقاً.  بالعيادة  احل��ال��ة  ملتابعة 
م��ن ج��ان��ب اآخ���ر، ���س��ارك��ت عيادة 
له�سا�سة  العاملي  الي�م  الكلية يف 
ال���ع���ظ���ام حت����ت رع����اي����ة ع��م��ي��دة 
الأ�ستاذة ف�زية ع�سريي،  الكلية 
وذل����������ك م������ن خ��������الل م���ع���ر����س 

ت�ع�ي.
فاطمة حمدان   

العلوم واآلداب

بكلية  العربية  اللغة  ق�سم  اأق���ام 
)جم����م����ع2(  والآداب  ال����ع����ل�����م 
با�سم  ملتقى  م�سيط  بخمي�س 
»������س������ق ع�����ك�����اظ« حت�����ت رع���اي���ة 
عميدة الكلية اأ. ف�زية النجيمي 
وح�������س����ر رئ��ي�����س��ة ق�����س��م ال��ل��غ��ة 
وفني  ���س��ع��ري  ملتقى  ال��ع��رب��ي��ة، 
وت����اري����خ����ي ف����ري����د م����ن ن����ع���ه،  
والثقافة،  الأدب  ب�����س���ؤون  يهتم 
ال�سعبية  ال��ع��رو���س  خ���الل  م��ن 
الأ���س��ي��ل��ة، وت��ت��ن���ع الأن�����س��ط��ة يف 
للطالبات  ل��ت��ق��دم  ع��ك��اظ  ���س���ق 
ث����ري����ا يف حم���ت����اه  م���ه���رج���ان���ا 
الأخالقية  القيم  تاأ�سيل  يعيد 
وال��ت��اري��خ��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة ل��دى 

الطالبات. 
فاطمة حمدان

العلوم واآلداب

والآداب  ال���ع���ل����م  ك��ل��ي��ة  اأق����ام����ت 
ت�عية  حملة  اجل��ن���ب  ب��ظ��ه��ران 
»كليتنا  �سعار  النظافة حتت  عن 
ب��ي��ت��ن��ا ن��ظ��اف��ت��ه��ا م�����س���ؤول��ي��ت��ن��ا«، 
وا����س���ت���م���ل���ت ع����ل����ى  م�������س���اب���ق���ات 
م�سح�بة بج�ائز وت�زيع �سالت 
ال��ن��ع��م ل��ت�����س��ع ال��ط��ال��ب��ات فيها 
منها  لال�ستفادة  ال��ط��ع��ام  بقايا 

وجتميل الكلية باملعطرات.

فرع الجامعة
بيشة

بق�سم  امل�ساعدة  الأ���س��ت��اذة  األ��ق��ت 
الأح�����ي�����اء يف ف�����رع اجل���ام���ع���ة يف 
�س�قي،  اأحمد  كرميان  د.  بي�سة 
ال���ث���الث���اء امل���ا����س���ي، حم��ا���س��رة 
ع����ن ال���ت���ك���ن����ل����ج���ي���ا احل���دي���ث���ة 
واأ���س��ارت  و�سلبيات«،  »اإي��ج��اب��ي��ات 
اإلى اأن التقنية �سالح ذو حدين، 
امل�قف  �سيد  ه���  امل�ستخدم  واأن 
�سي�سلك  اأي طريق  ال��ذي يختار 
يف ا���س��ت��خ��دام��ه ل��ه��ا. م��ن جانب 
اآخ�������ر، وب���رع���اي���ة ع���م���ي���دة ك��ل��ي��ة 
ال��ع��ل���م والق��ت�����س��اد امل��ن��زل��ى د.  
�سمرية اجلهنى، قامت الدكت�رة  
الثالثاء  �س�قى،  اأحمد  كرميان 
امل���ا����س���ي، ب���رح���ل���ة ع��ل��م��ي��ة اإل����ى 
رافقها  فهد،  امللك  �سد  منطقة 
الكلية وبع�س  اإداري���ات  عدد من 
وذلك  ال�سابع،  امل�ست�ى  طالبات 
للدرا�سة  عينات  جتميع  ب��ه��دف 
العملية ملقرر بحث التخرج، كما 
ا�ستف�سارات  ع��ن  الإج���اب���ة  مت��ت 
قبل  من  املنطقة  عن  الطالبات 

م�س�ؤولى ال�سد.
�ضهام اأحمد
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العلوم واآلداب

ن���ظ���م ق�������س���م ال���ك���ي���م���ي���اء ب��ك��ل��ي��ة 
جل�سة  ببي�سة  والآداب  ال��ع��ل���م 
الن�شاط  »قيا�شات  بعنوان  علمية 
الإ����س���ع���اع���ي ال��ط��ب��ي��ع��ي وج��رع��ة 
ج��ام��ا يف م����اد ال��ب��ن��اء يف اأم��اك��ن 
العربية  اململكة  داخ���ل  خمتلفة 
ال�������س���ع����دي���ة«. األ���ق���ى امل��ح��ا���س��رة 
الكيمياء  ق�����س��م  ورئ��ي�����س  اأ���س��ت��اذ 
بالفرع د. خالد العزوين، واأو�سح 
اأن��������اع  م����ن  ال���ك���ث���ري  ه����ن����اك  اأن 
مل  التي  والأم���را����س،  ال�سرطان 
ي�سمع بها الإن�سان من قبل، وهذا 
ي��رج��ع اإل���ى ع���دة اأ���س��ب��اب، منها: 
معرفة  دون  الب�سري  التعر�س 
ل���ل���ن����ي���دات امل�����س��ع��ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
وتناول  البناء.  م�اد  يف  املختلفة 
ال���ع���زوين حم����اور م��ن��ه��ا: ق�ساء 
الإن���������س����ان وق���ت���ا ط����ي���ال داخ����ل 
امل����ب����اين �����س�����اء ك���ان���ت ع���ام���ة اأم 
امل�سعة  الن�يدات  وقيا�س  �سكنية، 
يف املك�نات الأ�سا�سية مل�اد البناء، 
وما حتت�ي عليه م�اد البناء من 
ال��ن���ي��دات  م��ن  ك��م��ي��ات خمتلفة 

امل�سعة الطبيعية.

كلية الطب

د�����س����ن ع���م���ي���د ك���ل���ي���ة ال����ط����ب يف 
اجل���ام���ع���ة  الأ�����س����ت����اذ ال���دك���ت����ر 
ع����ب����داهلل ال���ع�������س���ريي ف��ع��ال��ي��ات 
»نادي الطب والإبداع« يف الكلية، 
مب��ن��ا���س��ب��ة ال��ي���م ال��ع��امل��ي ملر�س 
ي���اف��ق الأول من  ال���ذي  الإي����دز 
دي�سمرب من كل عام حتت �سعار 

» جمتمعي ي�ساندين« .
فعاليات  الع�سريي  وافتتح 
ب��رن��ام��ج »جم��ت��م��ع��ي ي�����س��ان��دين 
ال��ن��ادي  ح�ساب  على  بتغريدة   «
الفعاليات  ه��ذه  ان��ط��الق  معلنا 
امل��م��ت��دة مل����دة اأ���س��ب���ع��ني ب��ه��دف 
زيادة ال�عي والإدراك املجتمعي 
ل������ه������ذا امل�������ر��������س وم�������س���ب���ب���ات���ه 
منه.  وال���ق��اي��ة  انتقاله  وط���رق 
وا�ستملت الفعاليات على ندوات 
وتثقيفية  تعريفية  وحما�سرات 
عامة بهذا املر�س داخل و خارج 

اأ�س�ار اجلامعة. 

العلوم واآلداب

ع���ق���د ق�������س���م ال����ف����ي����زي����اء ب��ك��ل��ي��ة 
جل�سة  بي�سة  يف  والآداب  ال��ع��ل���م 
بالق�سم  امل�ساعد  لالأ�ستاذ  علمية 
مناعي  امل����ل���دي  قي�س  ال��دك��ت���ر 
بعن�ان » اجل�سيمات والتفاعالت 
الأ�سا�سية«. وتناولت هذه اجلل�سة 
الأ�سا�سية  اجل�سيمات  ت�سنيف 
الفرمي�نات  ه��م��ا:  �سنفني  اإل���ى 
وال�����ب������زون�����ات، ف���ال���ف���رم���ي����ن���ات 
ه����ي اجل�����س��ي��م��ات ال���ت���ي ت��ت�����س��ك��ل 
منها امل���ادة، اأم��ا ال��ب���زون��ات فهي 
اجل�سيمات  ب���ني  ال���ق����ي  ح��ام��ل��ة 
وتنق�سم الفرمي�نات بدورها اإلى 

الك�اركات واللبت�نات.

العلوم واآلداب

ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة  ق�����س��م   نظم 
بي�سة،  يف  والآداب  العل�م  بكلية 
علمية  جل�سة  املا�سي،  الثالثاء 
ن��ط��ق  ب����ع����ن�����ان »�����س����ع�����ب����ات يف 
ال�ساكنة  ال�����س���ت��ي��ة  ال��رتاك��ي��ب 
الأخ�����������رية« ق���دم���ه���ا امل���ح���ا����س���ر 
الأكلبي.  عبيد  الأ�ستاذ  بالق�سم 
الق�سم  رئي�س  اجلل�سة  وح�سر 
ال�سهراين  عاي�س  الدكت�رعلى 
اللقاء  وتخلل  الق�سم،  واأع�ساء 
ن���ق���ا����س م�������س���ت���ف���ي�������س، واأ������س�����اد 
وطريقة  بامل��س�ع  احل��ا���س��رون 

الأداء.
د. حممد جع�ضان 

العلوم واآلداب

العل�م  كلية  عميد  رع��اي��ة  حت��ت 
عبدالعزيز  د.  بتن�مة  والآداب 
الفقيه وو�سط ح�س�ر كبري من 
الطالب واأع�ساء هيئة التدري�س 
ع��م��ادة  نظمت  ال��ك��ل��ي��ة،  واإدارات 
تدريبية  دورة  بالكلية  الأن�سطة 
ن����ع���ي���ة ع�����ن«م�����ه�����ارات ال��ب��ح��ث 
قدمها  الن��رتن��ت«،  على  العلمي 
الأ�ستاذ امل�ساعد بالكلية د. ح�سني 
لال�ستفادة  وذل��ك  اأحمد،  عبا�س 
م���ن ال������دور ال��ك��ب��ري ال�����ذي ظل 
الأداة  باعتباره  الإن��رتن��ت  يلعبه 
ال��ب��ح��ث��ي��ة امل���ه���م���ة ال���ت���ي حت����ي 
يف  امل��ع��ل���م��ات  م��ن  هائلة  كميات 

جميع فروع املعرفة. 
من�ضور الطيب

فرع الجامعة
بيشة

ن��ظ��م ن����ادي م�����س��ارات ال��ط��الب��ي 
بعن�ان  دورة  بي�سة  يف  باجلامعة 
»ك���ب�������س����لت ال���ن���ج���اح » ق��دم��ه��ا 
الرتبية  بكلية  امل�ساعد  الأ�ستاذ 
ال��ع��ل��ي��اين،  ال���دك���ت����ر غ����رم اهلل 
التمارين  من  العديد  وت�سمنت 
اأظ��ه��ر  ال��ت��ي  وال��ب��دن��ي��ة  العقلية 
اإمكانياتهم.  النادي  فيها طالب 
ال�سهادات  ت���زي��ع  اخل��ت��ام، مت  يف 

على احل�س�ر. 
دخيل الأكلبي

كلية التربية

باجلامعة  ال��رتب��ي��ة  كلية  تقيم 
»اإدارة  ب��ع��ن���ان  ت��دري��ب��ي��ة  ح��ل��ق��ة 
م���در����س���ي���ة.. م����اق���ف وجت�����ارب« 
الرتبية  مكتب  م��دي��ر  يقدمها 
وال��ت��ع��ل��ي��م مب��ح��اف��ظ��ة ظ��ه��ران 
اجلن�ب الأ�ستاذ �سعيد هبا�س اأب� 
مناق�سات  بقاعة  وذل���ك  ح��دي��د، 

املاج�ستري.
�ضعيد اآل من�ضور

ين
لبن

ت ا
ليا

ك
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استشارات

اأكدت الأ�ستاذة امل�ساعد لل�سحة النف�سية يف كلية التمري�س باجلامعة الدكت�رة 
عدلية ت�فيق اأحمد، اأن الأكل اجلماعي اأف�سل بكثري من الأكل الفردي، لأن 
»لقاء العائلة على طاولة الغذاء ونقا�سهم وتقدمي كل �سخ�س الطعام لالآخر 

فيه تق�ية للعالقة واملحبة والرفق بني اأفراد الأ�سرة«. 
واأ���س��اف��ت« وا�سح  ال��غ��ذاء مهمة ج���دا،  ت��ق��دمي  اأن طريقة  اإل���ى  واأ����س���ارت 
تقبله  منا�سبة ل  اإذا قدم بطريقة غري  كان مفيدا  الطعام مهما  اأن  للجميع 
النف�س وحتى اأب�سط الأ�سياء ت�ؤثر، فمثال ال�ساي اإذا قدم يف فنجان القه�ة اأو 
اأن تقدمي  البح�ث  واأو�سحت بع�س  له،  بالطعم احلقيقي  ي�سعرنا  العك�س ل 

الغذاء باأ�سل�ب منا�سب له تاأثري كبري يف تهدئة احلالة النف�سية«.
وقالت »يف�سل التجديد يف تقدمي الغذاء وعدم الرتابة، فاأكل البيت ه� 
الأف�سل ولكن التغيري مطل�ب واأحيانا مكان تناول الغذاء مطل�ب وطريقة 
اأن���اع مكلفة من الأطعمة، فقط تغري  تقدميه، ولي�س من ال�سروري تقدمي 

طريقة التقدمي، مما ي�سفي ج�ا من الراحة وال�ستقرار«.
فمثال  الأغ��ذي��ة،  اأن����اع  م��ن  ينا�سبه  م��ا  عمر  لكل  اأن  »احلقيقة  وتابعت 
احلركة  ك��رة  اأو  القلق  مثل  نف�سية  م�سكالت  لديهم  ممن  لل�سباب  بالن�سبة 
ف��ي��ه��ا ط��اق��ة كبرية  ال�����س��ك��ري��ات وال���ده����ن لأن  ي��ج��ب تقليل  ع��ن��ه؛  ال��ن��اجت��ة 
الطاقة من خالل  تلك  ا�ستنزاف  اأحيانا حماولة  املطل�ب  اإن  بل  ت�ستثريهم، 
باإ�سغالهم يف حل متارين وم�سابقات  الريا�سية والتمارين الذهنية  التمارين 
الأ�سخا�س  التي يت�قعها. ويحتاج  امل�سكالت  التفكري يف  ا�ستمرارية  تقلل من 

الأكرب �سنا اإلى ذلك ولكن بدرجة اأقل«. 

أغذية تؤثر سلبا
اجل�سمية معروف،  ال�سحة  على  الغذاء  تاأثري  اأن  الدكت�رة عدلية  واأو�سحت 
على وج�د عالقة  ت�ؤكد  العقلية  ال�سحة  التعليمات اجلديدة جلمعية  »اإن  ف� 
وثيقة بني الغذاء والنم� العقلي، وت�سري تلك التعليمات اإلى اأن طبيعة ون�ع 
والقلق  والكاآبة  الف�سام  مثل  الأمرا�س  من  العديد  اأعرا�س  يفاقمان  الغذاء 

والهلع.
اأن���اع  وه��ن��اك جمم�عة م��ن ال��درا���س��ات ت���ؤك��د وج���د عالقة وثيقة ب��ني 
ذات  ال��غ��ذاء  يف  ت���ج��د  كيميائية  م����اد  فهناك  النف�سية،  وال�سحة  الأط��ع��م��ة 

تاأثريات متباينة فبع�سها مفيد ومنها ما ه� �سار يجب جتنبه«. 
اأخ��رى  الكافيني وه��ن��اك م����اد  القائمة م���ادة  راأ����س  »ي��اأت��ي على   وق��ال��ت 
م�اد  طبيا  تعد  التي  الزانتني  جمم�عة  با�سم  الت�سنيف  نف�س  حتت  تندرج 

»اأمفيتامينات« تعمل على اإثارة وتن�سيط اجلهاز الع�سبي واإبقائه يقظا.
�سلبا على  ت�ؤثر  الدم بكميات كبرية وملدة ط�يلة  اإن وج�دها يف جمرى 
القلب  اإنها تزيد عدد �سربات  واح��د، حيث  اآن  النف�سية يف  ال�سحة اجل�سدية 

وحاجته لالأك�سجني ورمبا ت�ؤدي للن�بة القلبية ورمبا ترفع �سغط الدم«.
وزادت« ت�ؤدي هذه الهرم�نات اإلى اإرهاق اجلهاز الع�سبي، وه� ما ينعك�س 
يف م�ساعر الت�تر والقلق ورمبا ال�سل�ك العدواين. وت�جد مادة الكافيني يف 

القه�ة وال�ساي وال�س�ك�لته«. 

الشوكوالته والسعادة
»يت�ساءل  اأن���ه  اإل���ى  النف�سية  ال�سحة  جم��ال  يف  امل�����س��اع��دة  الأ���س��ت��اذة  واأ����س���ارت 
الكثريون عن دور ال�س�ك�لته يف تعديل املزاج وي�ؤكدون اأنه بعد تناولهم لها 
يتعدل مزاجهم ويح�س�ن بالرتياح، فهل لل�س�ك�لته دور يف حت�سني احلالة 

النف�سية مبا يح�يه من مركبات؟
النا�س  ربع  ف��اإن   ، العلمية  الدرا�سات  واجل���اب على ذلك كالآتي: ح�سب 
ي�سعرون بتح�سن يف مزاجهم عند تناول ال�س�ك�لته ل�ج�د ال�سكر والكافيني، 
تاأثري  زوال  بعد  ال�سد  اإل��ى  ينقلب  بل  ط�ياًل  ي�ستمر  ل  التاأثري  ذل��ك  ولكن 
�سريع،  بتده�ر  متب�عا  امل��زاج  يف  حت�سن  مبا�سرة  تناولها  فيعقب  الكافيني، 

حالها حال امل�اد املخدرة.
�سع�بة  يجدن  بكرة  ال�س�ك�لته  يتناولن  الالتي  الأخ����ات  ف��اإن  لهذا 

اأو حتى عدم تناولها ول� لي�م واحد، وهكذا احلال بالن�سبة للقه�ة  يف تركها 
اإدمان لي�س له عقاب، اإل التاأثري ال�سيئ  وال�ساي فهناك مدمن�ن لهما ولكنه 

على ال�سحة النف�سية بالذات بعد تقدم العمر«.

أغذية تحسن الحالة النفسية
واخل�سر  الف�اكه  هي  العقلية  ال�سحة  ل�سالمة  ال�سرورية  الأغذية  اأن  وك�سفت 
اأ�سماك  وكل الأغذية املحت�ية على الأحما�س الدهنية الأ�سا�سية التي ت�جد يف 
وكبد  ال�سم�س  ودوار  »ال��ق��رط��م«  الع�سفر  وزي��ت  وال�سلم�ن،  والت�نا  ال�ساردين 
احل�ت وكذلك �سفار البي�س »لل�سغار«، بالإ�سافة اإلى القرع اأو اليقطني واجل�ز.

واأ�سارت اإلى اأن  اإحدى الباحثات يف علم التغذية اقرتحت وجبة حت�ي تلك 
امل�اد، وحتديدا اأ�سماك ال�ساردين والت�نا وال�سامل�ن مع �سلطة مك�نة من اخل�س 
وبذور اليقطني والأف�كادو، تليها وجبة من الف�اكه مثل امل�سم�س املجفف وامل�ز 
ال�سكر ببطء، مما  باإطالق  الكعك والب�سك�يت، وتق�م هذه الأغذية  واجل�ز مع 

يفيد اجل�سم دون رفعه ل�سكر الدم. 
وبينت الدكت�رة عدلية اأن العديد من الأ�سخا�س الذين تنتابهم ن�بات من 
الغذاء  ن�ع  تغيري  خالل  من  العقلية  �سحتهم  يف  حت�سنا  لحظ�ا  والهلع  القلق 
الذي يتناول�نه، فامل�اد الكيماوية التي تق�م بنقل الإيعازات الع�سبية »املر�سالت 
الع�سبية Transmittersتتاأثر كثريا بن�ع الغذاء الذي يتناوله ال�سخ�س لذلك 
ال�سرورية  الدهنية  والأحما�س  املعدنية  وامل���اد  الفيتامينات  بع�س  نق�س  ف��اإن 
ميكن اأن يرتك تاأثريات كبرية على املزاج وال�سحة العقلية، مثل ظه�ر اأعرا�س 
داء الف�سام عند ح�س�ل نق�س يف »فيتامني ب املركب«. واأخريا »العتدال يف تناول 

كل م�اقف احلياة ه� طريق ال�سعادة«.

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.

تقديم األكل بأسلوب مناسب يهدئ الحالة النفسية
د. عدلية: طبيعة ونوع الغذاء يفاقمان

أعراض أمراض عديدة

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

استشارة غذائية استشارة وظيفية

»الخدمة المدنية«:
تقويم أداء الموظف مرتين 

خالل فترة التجربة 
خالل  امل�ظف  اأداء  تق�مي  اأن  املدنية  اخلدمة  وزارة  اأو�سحت 
اأ�سهر من تاريخ  فرتة التجربة يتم مرتني؛ الأول��ى بعد �ستة 
مبا�سرته عمل ال�ظيفة املعني عليها، والثانية يف نهاية فرتة 
التجربة، وذلك للتاأكد من ممار�سته مهام ال�ظيفة التي عني 
�سالحيته  م��دى  حتديد  من  ميكن  مبا  فعلية  ب�س�رة  عليها 
لذلك،  امل��ح��ددة  للنماذج  وفقا  ال�ظيفة  �سغل  يف  لال�ستمرار 
من  اأو  املخت�س  ال�زير  قبل  من  التقرير  اعتماد  يتم  اأن  على 
يف��سه قبل انتهاء ال�سنة ويتم تق�مي اأداء امل�سم�لني بالئحة 

ال�ظائف التعليمية وفقاً للنم�ذج املخ�س�س لهذه الفئة.

صالحية الموظف
اأ�سافت ال�زارة اأنه »يف حالة مل تثبت �سالحية امل�ظف خالل 
من  ب��ق��رار  خدماته  ع��ن  ال�ستغناء  يتم  ف��اإن��ه  التجربة  ف��رتة 
اأخ��رى يف اجلهة  نقله ل�ظيفة  اأو  التعيني  التي متلك  اجلهة 
التي يعمل بها اأو غريها ويخ�سع يف هذه احلالة لفرتة جتربة 

جديدة، واإذا مل تثبت �سالحيته خاللها تنهى خدماته«.

المدرس
ال�ظائف  بالئحة  امل�سم�ل  امل��در���س  اأن  اإل��ى  ال����زارة  واأ���س��ارت 
اإذا مل تثبت �سالحيته خالل فرتة التجربة وذلك  التعليمية 
اأوراقه  اأقل من مْر�س، فاإنه تعاد  بح�س�له على تقرير كفاية 
اإلى وزارة اخلدمة املدنية لت�جيهه اإلى عمل منا�سب ويخ�سع 

يف هذه احلالة لفرتة جتربة جديدة.

آفاق الجامعة  |  العدد 131  |  15 صفر 1436  |  7 ديسمبر 2014



مجتمع الجامعة

الرتاث  ملتقى  با�ست�سافة  املا�سي  الأ�سب�ع  خالل  اجلامعة  ت�سرفت 
العمراين الرابع مبنطقة ع�سري، وكانت للجامعة م�ساركة فاعلة يف 
�ساحبت  التي  واملعار�س  العمل  وور���س  اجلل�سات  عدد من  ا�ست�سافة 

فعاليات امللتقى.
كانت اجلامعة اأعدت نف�سها وهياأت جميع اإمكانياتها لتك�ن هذه 
املتتابعة للخروج  امل�ساركة ناجحة بكل املقايي�س فعقدت الجتماعات 

بتنظيم رائع لهذه الفعالية التي ظهرت باأبهى �س�رة.
وياأتي تنظيم اجلامعة لهذه الفعاليات اإمياناً بدورها يف احلفاظ 
وطننا  ويف  خا�سة  ب�سفة  ع�سري  منطقة  يف  العمراين  ال���رتاث  على 
اإهماله كثريا ولكنه وجد  الغايل ب�سفة عامة، هذا الرتاث الذي مت 
ب��ه، وب��ذل��ك ن�ؤكد  ال���ط��ن م��ن يعيد الهتمام  م��ن بع�س رج��ال ه��ذا 
العربية  اململكة  يف  منتلكه  ال���ذي  ال��ع��م��راين  ال���رتاث  م��ق��دار  للعامل 
اأن هذا  اأخ��رى، واجلميل  اإل��ى  وال��ذي يختلف من منطقة  ال�سع�دية 
اأمن��اط خمتلفة يف املنطقة الواحدة حيث  ال��راث العمراين له عدة 

تتنوع الأمناط ح�شب حاجة ال�شكان.
امللتقى واإع��الن معايل مدير اجلامعة  اإن اهتمام اجلامعة بهذا 
اإن�ساء ق�سم الهند�سة العمرانية يف اجلامعة، �سيك�ن لبنة ت�سهم  عن 
يف اإح��ي��اء ت��راث��ه��ا واإع����ادة ال���س��ت��ف��ادة م��ن ث��روات��ه��ا، وزي����ادة ال��درا���س��ة 
على  املنطقة  به  تزخر  ال��ذي  ال��رتاث  بهذا  الهتمام  يف   املتخ�س�سة 

ات�شاع حمافظاتها التي تتنوع فيها اأمناط البناء والزراعة والأزياء.
اإن م�ساركة اجلامعة يف امللتقى اأعطت مفه�ما وا�سحا لرغبتها 
ومن�س�بيها يف الإ�سهام ب�سكل كبري يف املحافظة على تراثنا العمراين، 
واع���دة ب��اإح��ي��اء م��ا ان��دث��ر م��ن م��ع��امل م��ن خ��الل درا���س��ات��ه��ا وبح�ثها 

وخريجيها املحتملني.
يف اخلتام، اأنادي ب�سرورة اإقامة ور�س عمل واحتفالت مماثلة يف 
جميع امل�ؤ�س�سات التعليمية، للحفاظ على الرتاث العمراين والت�عية 

ببذل اجله�د على امل�ست�يني الأكادميي والعملي.

* نائب رئي�س التحرير

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

احتفالية التراث

الدكتوراه لـ سليمان
يف  اجلامعة  ف��رع  من  �سليمان  حممد  وحيد  حممد  الأ�ستاذ  ح�سل 
بي�سة على درجة الدكت�راه يف تكن�ل�جيا التعليم من كلية الرتبية 
الن�عية بجامعة عني �سم�س  بتقدير امتياز مع الت��سية بتداولها 

بني اجلامعات واملراكز البحثية.
وحملت الر�سالة عن�ان »اأثر ت�ظيف املجتمعات الفرتا�سية يف 
تقدمي اأمناط خمتلفة من التغذية الراجعة الإلكرونية على تنمية 
مهارات ت�سميم واإنتاج ق�اعد البيانات لدى طالب املعاهد الأزهرية 

واجتاهاتهم نح�ها«.

فخري يفوز بجائزة راشد بن حميد
ح�سل  املحا�سر بق�سم الفيزياء الدكت�ر حمادة �سكري فخري على 
جائزة را�سد بن حميد للثقافة والعل�م يف دورتها ال�31 لعام 2013، 
العلمي  البحث  ع��ن  التطبيقية  العلمية  البح�ث  حم���ر  يف  وذل��ك 
منخف�سة  اإ�سمنتية  نان�  م�نة  »ا�ستحداث  عن�ان  حتت  ك��ان  ال��ذي 
التكاليف للحد من ا�ستهالك الطاقة الكهربية يف املباين ال�سكنية 
باململكة العربية ال�سع�دية«. وكان البحث مت اإجنازه ب�حدة اأبحاث 

م�اد البناء املتط�رة بق�سم الفيزياء بكلية العل�م.

د. يحيى مديرا للعالقات العامة
بـفرع بيشة

مهدي  الدكت�ر  بي�سة  يف  اجلامعة  ف��رع  على  ال��ع��ام  امل�سرف  اأ���س��در 
بن علي القرين قرارا بتجديد تكليف الأ�ستاذ امل�ساعد بق�سم اللغة 
مديرا  عبدالعظيم  يحيى  الدكت�ر  والآداب  العل�م  بكلية  العربية 

للعالقات العامة والإعالم.

الشواطي ينال جائزة أمير تبوك 
اأ�ساد عميد كلية الطب الأ�ستاذ الدكت�ر عبد اهلل بن �سعيد ع�سريي  
الثالث  )امل�ست�ى  ال�س�اطي،  حممد  علي  تركي  الطالب  بح�س�ل 
جائزة  على  بالكلية(،  والإب����داع  ال��ط��ب  ن���ادي  وع�س�  ال��ط��ب  بكلية 
العلمي،  للتف�ق  �سلطان  بن  الأم��ري فهد  تب�ك  اأم��ري منطقة  �سم� 
وحتديدا يف ن�سختها ال� 27، متمنيا له مزيدا من التف�ق والنجاح يف 

حياته العلمية والعملية.

د. الشهراني
في ندوة
»السيرة النبوية
في الكتابات الصينية«

والآداب  ال���ع���ل����م  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  �����س����ارك 
نا�سر  الدكت�ر  بي�سة  يف  اجلامعة  بفرع 
ال�����س��ه��راين يف  ال���ن���دوة ال���دول���ي���ة ح���ل 
ال�سينية«.  الكتابات  يف  النب�ية  »ال�سرية 
�سارك  ال��ذي  بحثه  ال�سهراين يف  وتناول 
ب��ه »م���ق��ف ب��ع�����س ع��ظ��م��اء ال�����س��ني من 

الر�س�ل حممد �سلى اهلل عليه و�سلم »
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أنشطة طالبية

أسبوعية جامعة الملك خالد

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

عدم التنويع وغياب الجاذب.. أهم المسببات
توتر العالقة بين طالبات آداب مجمع 2

بالخميس.. واألنشطة الطالبية
فاطمة حمدان

والآداب  ال��ع��ل���م  كلية  ط��ال��ب��ات  تعر  مل 
الأن�سطة  م�سيط،  بخمي�س  )جممع2( 
اإنهن  بل  املطل�ب،  الهتمام  الطالبية، 

بنت ل يتفاعلن مع الأن�سطة املقدمة.
مل������اذا؟ �����س�����ؤال ط��رح��ت��ه »اآف������اق« 
ع��ل��ى ع���دد م��ن ال��ط��ال��ب��ات وع���دد من 
اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س، ف��ات��ف��ق��ت 
فيما  الن�شاط،  اأهمية  على  الإج��اب��ات 
اخ��ت��ل��ف ال���ط���رح يف ك��ي��ف��ي��ة اإن��ع��ا���س��ه 
التح�سيل  يف  م�ساعدة  م��ادة  ب��سفه 
لم  فبع�سهن  والأك���ادمي���ي،  العلمي 
ال�قت، فيما تعذر البع�س بتكرار ما 
يقدم.. هناك من وقف على الأ�سباب 
اقرتح احلل�ل  احلقيقية وهناك من 

املنا�سبة..

أنشطة مكررة
عدم  اأن  ظ��اف��ر  اأف����راح  الطالبة  ت��رى 
جت����دي����د الأن�������س���ط���ة وك����ذل����ك ع���دم 
ي�سجع  مل  م�سلية،  م��س�عات  وج�د 
الطالبات على احل�س�ر، ف�  »ما يقدم 
بات �سبه حمف�ظ وه� ما يخلق ن�عا 
من امللل ول يحدث التفاعل املطل�ب 

من قبل الطالبات«.

الوقت وغياب الوعي
اأما الطالبة رمي عبد اهلل، فاختلفت 

وجهة نظرها عن وجهة نظر زميلتها 
اأن ع��دم وج���د ال�قت  اأف���راح، م�ؤكدة 
تفاعل  ع��دم  يف  مبا�سر  �سبب  ال��ك��ايف، 

الطالبات مع الأن�سطة املقدمة.
ومل تعف رمي عبد اهلل م�س�ؤويل 
ال���ن�������ش���اط م����ن م�������ش���وؤول���ي���ة ���ش��ع��ف 
وقالت  تقدميه،  يتم  ما  مع  التفاعل 
اأهمية  ي��درك��ن  ل  ال��ط��ال��ب��ات  »بع�س 
الأن�سطة املقدمة وهنا تربز املطالبة 
الن�ساطات  ه��ذه  باأهمية  بت�عيتهن 

وف�ائدها«.

وسائل ترفيه
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ن����ادت ال��ط��ال��ب��ة فاطمة 
م��ع��ي�����س ب���������س����رورة وج�������د و���س��ائ��ل 
ت��رف��ي��ه��ي��ة، ل��ت��ج��ذب ال��ط��ال��ب��ات اأك��ر 
وت�����س��ج��ع��ه��ن ع��ل��ى اق��ت��ط��اع ج���زء من 
م�شرية  الن�شاط،  اإث���راء  يف  اأوق��ات��ه��ن 
اأه��م��ي��ة ذل��ك يف ح��ي��اة الطالبات  اإل���ى 

وك�سر روتني الدرا�سة.

جوائز للتنافس 
اأما الطالبة هادية �سليمان، فاأ�سافت 
م��ق��رتح��ا ج���دي���دا ف��ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى 
باأن  طالبت  ترفيهية،  و�سائل  ت�فري 
ت��ك���ن ه��ن��اك ج���ائ��ز ق��ي��م��ة، م�سرية 
اإلى اأن ذلك من �ساأنه اأن يغر�س روح 
الطالبات ويزيد من  التناف�س و�سط 

حر�سهن على امل�ساركة.

حلول للجذب
م���ق���رتح���ات اأخ��������رى حم����ف����زة ن����ادت 
الأ���س��ت��اذة  ال��ك��ل��ي��ة  وك��ي��ل��ة  بتطبيقها 
ف���اط���م���ة ال�������س���ه���راين ح���ت���ى ي��رت��ق��ي 
حيث  الن�شاط،  يف  امل�شاركة  م�شتوى 
ق���ال���ت »ي���ج���ب ت����ف���ري م�������س���رح ف��ي��ه 
يلزم،  م��ا  بكل  مهياأ  الإم��ك��ان��ات  كافة 
والتن�يع والتجديد فيما يتم عر�سه، 
وك���ذل���ك رب���ط الأن�����س��ط��ة ب��امل��ق��ررات 
ال����درا�����س����ي����ة، ك�������اأن ي���ت���م ذل������ك ع��ل��ى 
العربية  اللغة  ق�سم  يف  امل��ث��ال  �سبيل 
وال�سعر  الأدب  م��ق��ررات  وحت��دي��دا يف 
م���ن ح��ي��ث ال��ت��ط��ب��ي��ق ع��م��ل��ي��ا خ��الل 
الأن�سطة وتقييم الطالبة على ذلك، 
م�����س��اب��ق��ات على  تنظيم  اإل���ى  اإ���س��اف��ة 
م�ست�ى اجلامعة لأف�سل الربامج اأو 
بحيث  ال�سعري،  والإلقاء  امل�سرحيات 
ما  تناق�س  اإل��ى جلنة  الأع��م��ال  ترفع 
���س��ي��ط��رح م��ق��دم��ا وم���ن ث���م اإج���ازت���ه، 
ج�ائز  ت�زيع  ذل��ك  ي�ساحب  اأن  على 

لأ�سحاب املراكز املتقدمة«.

عقبات وحلول
الرحمن  عبد  �سماح  للدكت�رة  وك��ان 
اأ���س��ب��اب عدم  ع��زت  اآخ���ر، حينما  راأي 
اإقبال الطالبات اإلى برنامج الدرا�سة 
الي�مي املتمثل يف �سغط املحا�سرات، 
اإ���س��اف��ة اإل����ى ط����ل وق���ت الأن�����س��ط��ة، 

وعدم ت�افر مكان حمدد لها.

دينا  الأ�ستاذة  اأكدت  من جهتها، 
احلطيبي اأن بع�س الأن�سطة يف بع�س 
ورغ��ب��ات  احتياج  تنا�سب  ل  الأح��ي��ان 
م�ساركتهن  يجعل  ما  وه�  الطالبات 
اأن���ه  احل��ط��ي��ب��ي  وراأت  امل��ت���ق��ع.  دون 
ا�ستبيان  ُي�سمم  اأن  ال�����س��روري  م��ن 
راأي  ملعرفة  ا�ستطالع  اأو  دائ��م  ب�سكل 
الطالبات ح�ل ن�عية الأن�سطة التي 

يرغنب فيها.

تأثير ايجابي
ال�سفية،  غري  الأن�سطة  ف�ائد  وعن 
قالت اإنها »توؤثر على الن�شاط العلمي 
اي���ج���اب���ا وت�����س��ه��م يف رف�����ع امل�����س��ت���ى 
ال��ع��ل��م��ي ل��ل��ط��ال��ب وال���ط���ال���ب���ة«. كما 
اأكدت اأن الأن�سطة غري ال�سفية تنمي 
ال���ج��داين وت��ك���ن متنف�سا  اجل��ان��ب 
وتزيد  م�اهبهن   وت�سقل  للطالبات 

من عالقاتهن الجتماعية.
ت���ذه���ب الأ����س���ت���اذة ف��اط��م��ة  ومل 
م�����س��ه���ر ب���ع���ي���دا ح��ي��ن��م��ا اأك�������دت اأن 
التحدث لدى  الأن�سطة تنمي مهارة 
اجلمه�ر  م��ع  وت�ا�سلهن  الطالبات 
الن�شاط  معتربة  مواهبهن،  و�شقل 
م�������ادة يف ح����د ذات����ه����ا ت�������س���اع���د ع��ل��ى 
ت�فري  خ���الل  م��ن  ال��ط��ال��ب��ات  تهيئة 
الرتفيه لهن، وتنمية التناف�س وروح 
الإبداع لديهن، كما يزيد اإح�سا�سهن  

بامل�س�ؤولية وت�ليهن القيادة.
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سامية القحطاني

ال�سهراين  اأفنان  �ساق الف�س�ل، الطالبة 
الإلكرتونيات  اأكر يف عامل  التبحر  اإلى 

حتى باتت �سبه متخ�س�سة يف براجمها.
بكلية  اأنها تدر�س  الرغم من  وعلى 
عل�م احلا�سب )تخ�س�س نظم املعل�مات( 
ب���امل���رك���ز اجل���ام���ع���ي ل���ل���ط���ال���ب���ات، ف��اإن��ه��ا 
الإلكرتونيات  ع��امل  يف  ه�ايتها  �سعدت 
والأجهزة  بالتطبيقات  خبرية  واأ�سبحت 
بال�سديقة  و�سفتها  التي  الإل��ك��رتون��ي��ة 

بالن�سبة لها.
ون�����س��ح��ت اأف����ن����ان اجل���م���ي���ع ب���اأخ���ذ 
احليطة واحلذر من التط�ر التكن�ل�جي 
املريب، م�سرية اإلى اأن بع�س التطبيقات 
جميع  ب�����س��ح��ب  ت��ق���م  حتميلها  مب��ج��رد 

معل�مات امل�ستخدم دون  علمه.

من اأنت وكيف بداأت ق�ضتك
مع الإلكرتونيات؟

)تخ�س�س  احلا�سب  عل�م  بكلية  طالبة 
ن���ظ���م امل����ع����ل�����م����ات( ب���امل���رك���ز اجل���ام���ع���ي 
ل���ل���ط���ال���ب���ات، ب���داي���ات���ي ن��ت��ي��ج��ة ف�����س���ل 

ورغبة.
من  اجل��دي��د  ا�ستك�ساف  اأح���ب  كنت 
الأم��ر  ف��ط���رت  الآخ��ري��ن،  دون م�ساعدة 
و�سعدته حتى اأ�سبحت هاوية للتطبيقات 
والأج�����ه�����زة الإل����ك����رتون����ي����ة ال���ت���ي ب��ات��ت 
نف�سي  اأج��د  حيث  يل،  بالن�سبة  �سديقة 
ثقافتي  زي���ادة  على  حري�سة  واأن���ا  بينها، 
يف  التكن�ل�جيا  اأن  ل�سيما  الإلكرتونية، 

ك�نها  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة  م�ستمر،  حت��دي��ث 
تدعم جمال درا�ستي.

تتحدثني كثريا
عن ال�ضيديا، فما هي؟

ال�����س��ي��دي��ا م�����س��در اإ����س���ايف ل���الب ���س��ت���ر، 
مي��ك��ن امل�����س��ت��خ��دم م���ن حت��م��ي��ل ب��رام��ج 
وث���ي���م���ات م���ن ه����ذا ال��ق��ب��ي��ل ع���ن ط��ري��ق 
يحت�ي  �س�ر�س  وك��ل  �س�ر�سات،  اإ���س��اف��ة 
وب�����س��راح��ة  الأدوات.  م��ن  ال��ع��دي��د  ع��ل��ى 

ل اأ���س��ت��ط��ي��ع و����س���ف م����دى ج���م���ال ه��ذا 
الربنامج، لكن جهازي اخلا�س ل يعني 
يل �سيئا  دون اجللربيك، ولعل من اأبرز 
 AirBlue ما �سدين لل�سيديا، اأداة ا�سمها
امل�ستخدم  متكن  ال��ت��ي   وه��ي   Sharing
من  البل�ت�ث  ب�ا�سطة  امللفات  نقل  من 
الآي���ف����ن اأو الآي���ب���اد ل��الأج��ه��زة الأخ���رى 

والعك�س �سحيح.
امل�ستخدم  متكن  اأداة  ه��ن��اك  اأي�����س��ا 
م���ن ت�����س���ي��ر ال�����س��ا���س��ة )ف��ي��دي��� ���س���ت 

كما   ،display recorder وهي  و�س�رة( 
ن�سخ  مثال  التطبيقات  ن�سخ  م��ن  متكن 
وب���اأرق���ام  ن�سخة  م��ن  اأك����ر  اآب«  »وات�������س 
كما   ،cloning اأداة  با�ستخدام  خمتلفة 
كيفما   التطبيقات  ا���س��م  تغيري  ميكننا 
  iconrenamer اأداة  با�ستخدام  ن�ساء 
با�ستخدام  �سر  بكلمة  تطبيق  ك��ل  وقفل 

.lockdown pro اأداة
ومما �سد انتباهي اأن ال�سيديا لديها 
العديد من احليل فهي متكنك من �سراء 
الربامج املدف�عة جمانا وحفظ مقاطع 
ال��ف��ي��دي��� و����س����ر الن�����س��ت��ق��رام م��ب��ا���س��رة 
اإ�سافة   ،instahancer اأداة  با�ستخدام 

اإلى العديد من املميزات.

هل هناك اأ�ضخا�س دعموك؟
والت�سجيع  ال���دع���م  اأج����د  احل��ق��ي��ق��ة  يف 
م����ن ك����ل امل���ح���ي���ط���ني ب�����ي، ف���ه���م دائ���م���ا 
يحفزونني، وباإذن اهلل �ساأثبت لهم اأنني 
على قدر ثقتهم بي و�ساأعمل على اإفادة 

نف�سي وغريي.

اأنت مع اأم �ضد من يقول
اأن �ضاعات الدوام الطويلة
توؤثر �ضلبا على املوهوبني؟

اأن هناك �سيئا يقمع امل�اهب،  اأعتقد  ل 
امل���ه���م،  ن���ق���دم الأه�������م ع���ل���ى  اأن  ع��ل��ي��ن��ا 
ونحت�سب  ال���ث���ان����ي،  ع��ل��ى  والأ����س���ا����س 
العلم بداية   ال�ساعات، لأن  الأجر بتلك 

طريق النجاح.

طالبة بكلية الحاسب تحذر من تطفل بعض التطبيقات

الفضول يقود أفنان 
الشهراني الكتشاف

أسرار عالم اإللكترونيات

كيف ميكننا اأن نروح عن اأنف�ضنا 
ونبدل ال�ضلبية بايجابية؟

ال���رتوي���ح ع��ن ال��ن��ف�����س م��ط��ل��ب اأ���س��ا���س��ي، 
ير�سي  وفيما  ب��ات��زان  ي��ك���ن  اأن  وينبغي 
اأن  لب���د  لل�سلبية  ب��ال��ن�����س��ب��ة  واأم�����ا  اهلل، 
نتحا�ساها لأن احلياة ق�سرية ل حتتمل 
اأن ن�سيف اإليها مزيدا من التعب والأمل، 
وبا�ستطاعتنا اأن نعطي الأيام مزيدا من 

احلياة ببث التفاوؤل والإيجابية.

 ن�ضيحة من دفرت مالحظاتك؟
يف الآون���������ة الأخ���������رية اأ����س���ب���ح ال��ت��ط���ر 
بع�س  اأن  ل�سيما  م��ري��ب��ا،  التكن�ل�جي 
التطبيقات مبجرد حتميلها تق�م ب�سحب 

جميع معل�مات امل�ستخدم دون علمه.
حفظ  بعدم  اجلميع  اأن�سح  لذلك 
ح��اج��ات��ه��م ال�����س��خ�����س��ي��ة وم��ع��ل���م��ات��ه��م 
لأن  الإل��ك��رتون��ي��ة،  الأج��ه��زة  يف  ال�سرية 
اخل�س��سية باتت يف غمرة التكن�ل�جيا 

منتهكة.



رياضة

خالل برنامج جماهيري حضره العديد من الرياضيين

الجامعة و »أكشن يا دوري« يشخصان 
علل رياضة الجنوب

عبدالعزيز رديف 

لالإعالم  ال���دويل  »امل���ؤمت��ر  هام�س  على 
امللك  جامعة  نظمته  ال���ذي  والإ���س��اع��ة« 
ال�سهري  الريا�سي  الربنامج  قدم  خالد، 
ج��م��اه��ريي��ة  ح��ل��ق��ة  دوري«  ي���ا  »اأك�������س���ن 
خ��ا���س��ة م���ن م�����س��رح اجل��ام��ع��ة، ناق�ست 
ال��ري��ا���س��ي��ة يف منطقة  الأن���دي���ة  و���س��ع 
ع�سري، و�سبب غيابها عن الدوري املمتاز 

ومن�سات التت�يج.
وخ����������الل ال������ربن������ام������ج، اأرج�����ع�����ت 
ت��راج��ع م�ست�ى  اجل��م��اه��ري م�����س���ؤول��ي��ة 
اأندية املنطقة اجلن�بية اإلى عدة اأ�سباب 
اأب���رزه���ا: غ��ي��اب ال��دع��م امل����ادي م��ن قبل 
رج����ال الأع����م����ال، وب��ي��ع ع��ق���د امل���اه��ب 
البيئة  وغياب  الكربى،  الأندية  ل�سالح 
احل��ا���س��ن��ة واجل���اذب���ة ل��ل��م���اه��ب يف كل 
الأل���ع���اب، وع���دم ق���درة امل��ن�����س��اآت احلالية 
ع��ل��ى ا���س��ت��ي��ع��اب الأع�������داد ال��ك��ب��رية من 
ال��ري��ا���س��ي��ني، وت��رك��ي��ز و���س��ائ��ل الإع����الم 
اأن���دي���ة ال�����س���ء وت��ه��م��ي�����س الكثري  ع��ل��ى 
اإلى جانب تف�سي  وامل�اهب،  املناطق  من 

التع�شب يف اأو�شاط اجلماهري.

احتواء الشباب بالرياضة
واقرتح رئي�س حترير �سحيفة »ال�طن« 
اآل ال�سيخ خالل احللقة،  الأ�ستاذ طالل 
ت���اأ����س���ي�������س م�������س���روع ري���ا����س���ي ���س��ي��اح��ي 
اج��ت��م��اع��ي، ب��ه��دف ال������س���ل اإل���ى اأع��ل��ى 
م�ؤكدا  القدم،  كرة  �سيما  ول  امل�ست�يات، 
اأن احلاجة اإلى اإن�ساء هيئة عليا لتط�ير 
ال��ري��ا���س��ة يف ع�����س��ري ب��ات��ت م��ا���س��ة، واأن 
من  واحل���د  بالريا�سة  ال�سباب  اح��ت���اء 
فراغهم مبا يع�د عليهم بالنفع؛ مطلب 

ملح.
دور  اأهمية  على  ال�سيخ  اآل   و�سدد 
وزارت������ي ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��ع��ل��ي��م 
ال���ع���ايل يف اإب������راز ال���ن���ج����م، واله��ت��م��ام 
الطالب  »اإن  وق��ال  املدر�سية،  بالريا�سة 
الت�سجيع  اإل��ى  حتتاج  التي  امل�هبة  وه��� 
اإل م���ن خ����الل 40  ل مي���ار����س ه���اي��ت��ه 
�سرورة  على  اأي�سا  و�سدد  دقيقة فقط«، 
اإن�ساء م�سروع ا�ستثماري يدعم من قبل 
احلك�مة ورجال الأعمال، لأن الريا�سة 

دون دعم رجال الأعمال لن تتط�ر«.
وب����ني رئ��ي�����س حت���ري���ر ال����ط���ن اأن 
اأف�سل الأيام التي ق�ساها خالل وج�ده 
يف رئ��ا���س��ة ن����ادي ال�����س��ب��اب ك��ان��ت عندما 
ال�سداقة  دورات  اأبها  مدينة  ا�ست�سافت 
الدولية، اإ�سافة اإلى مناف�سات املنتخبات 

ال�سنية التي اأقيمت يف منطقة ع�سري. 
وك�������س���ف اأن������ه اق������رتح ع���ل���ى رئ��ي�����س 
الحتاد ال�سع�دي لكرة القدم اأحمد عيد، 
اإقامة دورات للمراحل ال�سنية يف منطقة 
دورات  م�����س��ت���ى  ع��ل��ى  خ�س��سا  ع�سري 
اخلليج الأوملبية، واأنه اأي�سا عر�س عليه 
و«تفهم  وال��ف��ن��ادق،  املالعب  عن  تقريرا 
عيد ال��سع ووعد باإقامة تلك املناف�سات 

يف ع�سري خالل ال�سن�ات املقبلة«. 
من  لدينا  »العمل  ال�سيخ  اآل  وتابع 
اإمنا يق�م على الجتهادات  دون خطط، 

ال�سخ�سية والفردية«.
الريا�سة يف  ت��ط���ر  اأن  اإل���ى  واأ���س��ار 
واإع��الم��ي.  م��ايل  لدعم  يحتاج  املنطقة 
وب����ني اأن�����ه م���ن ال�������س���رورة ال��ع��م��ل على 

برنامج �سناعة بطل.

 أندية بال منشآت
م����ن ج���ان���ب���ه، اأو������س�����ح ع�������س���� الحت������اد 
اأبها  ن��ادي  رئي�س  القدم  لكرة  ال�سع�دي 
ال�سابق �سعد الأحمري اأنه منذ 60 عاما 
ل ت���ج��د يف امل��ن��ط��ق��ة م��ن�����س��اأة ري��ا���س��ي��ة 
من���ذج��ي��ة لأي م��ن اأن��دي��ت��ه��ا، اإل اأن���ه يف 
ال�����س��ن��ت��ني الأخ����ريت����ني ب����دئ ال��ع��م��ل يف 
البنية  اأن  واأك���د  و�سمك،  اأب��ه��ا  من�ساأتي 

التحتية كانت مفق�دة نهائيا.
واأ�سار اإلى اأن م�ستقبل الريا�سة يف 
املنطقة خا�سة واململكة حتديدا �سيك�ن 
امل��ن�����س��اآت اجل��دي��دة،  اف��ت��ت��اح  م�سرقا، م��ع 
اأمر  التي  اجل��دي��دة  الريا�سية  واملدينة 

بها خادم احلرمني ال�سريفني.
ال���ن���ج����م  ال����ت����ف����ري����ط يف  وح����������ل 
وامل����اف���ق���ة ع��ل��ى ب��ي��ع ع���ق����د ال��الع��ب��ني 
الأحمري  اأك��د  اأخ���رى،  لأن��دي��ة  املميزين 
اأن الظروف املالية التي متر بها الأندية 
تقف خلف ذلك، لأن الأندية حتتاج اإلى 

الإيفاء بالتزاماتها املالية الأخرى.

نفق مظلم
يف ال�سياق نف�سه، اأ�سار الكاتب الريا�سي 
الدكت�ر �سالح احلمادي اإلى اأن الريا�سة 
ال�������س���ع����دي���ة ع���ام���ة مت����ر ب��ن��ف��ق م��ظ��ل��م 
و�شارفت على ال�شقوط، واأنها »يف تراجع 
م��ن��ذ رح���ي���ل الأم������ري ف��ي�����س��ل ب���ن ف��ه��د، 
الباين احلقيقي للريا�سة«، لفتا اإلى اأن 
الريا�سة يف ع�سري حققت اإجن��ازات عدة 
يف عهده، وطالب بالدعم املادي لالأندية 

من قبل الحتادات ورجال الأعمال.
واأك�������د احل�����م�����ادي اأن������ه ب���الإم���ك���ان 
�سناعة فريق بطل يناف�س كبار الأندية 
ال�������س���ع����دي���ة، وجن�������م ري���ا����س���ي���ة ���س��اب��ة، 
وا�ست�سهد  والفكر،  امل��ال  ت�افر  �سريطة 
الأم��ريك��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ال����لي���ات  بتجربة 
ل��ل��ك��رة  ف���ري���ق  ���س��ن��اع��ة  اأرادت  ع���ن���دم���ا 
ال���ط���ائ���رة ي��ح�����س��د الأل�����ق�����اب، »ج��م��ع��ت 
اخل��رباء ودعمته باملال، وجال يف اأوروب��ا 

خ����الل ال�����س��ن��ت��ني الأول����ي����ني وخ�����س��ر 3/
الثالثة  ويف  م��ب��اري��ات��ه،  جميع  يف  �سفر 
الرابعة  ويف  واح���د،  ���ش��وط  على  حت�شل 
اأوملبياد ل��س  الذهبية يف  امليدالية  حقق 
اأجنل��س«، لفتا اإلى اأن 70% من املنتمني 
ل��ل��رئ��ا���س��ة ال��ع��ام��ة ل��رع��اي��ة ال�����س��ب��اب ل 

عالقة لهم بالريا�سة.

هيئة لتطوير الرياضة
الغروي  نادي �سمك حممد  رئي�س  اأما 
اإلى  اأن املنطقة بحاجة ما�سة  فقد راأى 
الدعم  واإل���ى  الريا�سة،  لتط�ير  هيئة 
امل���ايل م��ن قبل رج���ال الأع��م��ال وزي���ادة 
عدد الأندية يف مدينتي خمي�س م�سيط 
واأبها، اللتني ل ي�جد باأي منهما �س�ى 

ناد واحد، رغم الكثافة ال�سكانية.
اإلى ذلك، اقرتح رئي�س فرع هيئة 
حق�ق الإن�سان مبنطقة ع�سري الدكت�ر 
ه������ادي ال���ي���ام���ي، ت��اأ���س��ي�����س اأك���ادمي���ي���ة 
وت��ط���ي��ره��ا،  امل���اه��ب  باحت�سان  تعنى 
ق���ادر على  اإع����داد جيل  وال��رتك��ي��ز على 
التحليق بريا�سة اجلن�ب نح� من�سات 

التت�يج.
ب���������دوره، اأ������س�����ار م������درب م��ن��ت��خ��ب 
اجل��ام��ع��ة ل��ك��رة ال��ق��دم ي��ا���س��ر ال��ك��رب��ي، 
اأمام  وا�سعة  اآفاقا  تفتح  احللقة  اأن  اإل��ى 
باملنطقة  ال��ري��ا���س��ي  ب��ال�����س��اأن  املهتمني 
اإل��ى  حتتاج  ريا�ستنا  وق���ال«  اجلن�بيه، 
اإن جميع  ف��ق��ط، ح��ي��ث  امل�����ادي  ال���دع���م 
بها  اأدت  مالية  ب�سائقة  مت��ر  الأن��دي��ة 
اإل�����ى ال���ب���ق���اء يف ال����درج����ات امل��ت������س��ط��ة 
كدوري الدرجة الأولى ودوري الدرجة 

الثانية«.
اأن يك�ن الربنامج  واأ�ساف«اأمتنى 
ن�اة فعلية للتغري يف ريا�ستنا اجلن�بية، 
حيث اإن فتح النقا�س من خالل برنامج 
ج���م���اه���ريي ي���ك����ن ل����ه ال�������دور الأك�����رب 
درا�سة  اإل��ى  حتتاج  ملفات  وفتح  للتغري 
وع���م���ل ���س��ي��ق���دن��ا ن��ح��� ال��������س����ل اإل���ى 

جماهرينا  طم�ح  واإل���ى  النج�م  دوري 
ورغبتهم، كما اأن برنامج اأك�سن يا دوري 
ريا�سية  م�سكلة  حل  يف  بذلك  �سي�سهم 
ا�ستمرت لأكر من 40 عاما، وهذا اأمر 

�سيح�سب للربنامج والقائمني علية ».
وم���ن ط���رف ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د، 
اأك����د ع��م��ي��د ����س����ؤون ال���ط���الب ال��دك��ت���ر 
هذه  مثل  ا�ست�سافة  اأن  الهبا�س  مريع 
الربامج �ستحقق اأهداف اجلامعة، التي 
ل تقت�سر على الدرا�سة بل »هناك عدة 
اأهداف من اأبرزها خدمة املجتمع، وه� 
من  اجلامعة  اإليه  ترمي  ال��ذي  الهدف 
مثل  �سهري  ب��رن��ام��ج  ا�ستقطاب  خ���الل 
يف  الريا�سة  خلدمة  دوري«،  يا  »اأك�سن 
املنطقة، والهتمام باأهم فئة من فئات 

املجتمع وهم ال�سباب«.
وق�����������������ال« احل������ل������ق������ة م�����ع�����روف�����ة 
بجماهرييتها وو�سلت اإلى الهدف الذي 
اأقيم من اأجلها، لتحرك املياه الراكدة، 
م��ن خ���الل ���س��ف��اف��ي��ة وو����س����ح ال��ط��رح، 
والحتياجات  الإ�سكاليات  نعرف  بداأنا 
املفق�دة التي متثلت من خالل احللقة 
اإدارة احرتافية ريا�سية،  يف عدم ت�افر 
وقلة الدعم املادي«. واأ�ساف »ا�ست�سافة 
اجلامعة للربنامج هي ن�ع من تثقيف 
على  ليتعرف�ا  ريا�سيا  املنطقة  اأب��ن��اء 
م�ؤكدا  منطقتهم«،  يف  الريا�سة  اأو�ساع 
اأن اجل��ام��ع��ة م�����س��ت��ع��دة وت��ع��م��ل دائ��م��ا 
ع��ل��ى دع����م ال��ري��ا���س��ة يف امل��ن��ط��ق��ة من 
واإع���داد  للم�ه�بني،  ت�سجيعها  خ��الل 
ال�����ربام�����ج وال����ب����ط�����لت ال���ري���ا����س���ي���ة، 
وكذلك ا�ست�سافة العديد من الأن�سطة 

الريا�سية.
وك�����ان ع����دد ك��ب��ري م���ن احل�����س���ر 
�سارك�ا يف احللقة من خالل املداخالت  
اأن��دي��ة  اأن ي����روا  وال��ن��ق��ا���س��ات، ومت���ن����ا 
اجلن�ب �سمن اأندية النخبة يف الدوري 
ال�سع�دي املمتاز، خا�سة اأنها تزخر بعدد 
وافر من امل�اهب ال�سابة التي اإن وجدت 

ا���س��ت�����س��اف��ت اجل��ام��ع��ة م����ؤخ���را ف��ع��ال��ي��ات »امل����ؤمت���ر ال�����دويل ل��الإع��الم 
النقا�سات  العديد من  دار خاللها  اأي��ام  ا�ستمر ثالثة  ال��ذي  والإ�ساعة« 
بالإ�سافة  و�سبل م�اجهتها،  واأ�سبابها،  ال�سلبي،  ودورها  الإ�ساعة،  ح�ل 
ت�اجه  التي  الكبرية  التحديات  من  بالرغم  عليها  الق�ساء  ط��رق  اإل��ى 
ذلك، نظرا لكرة و�سائل انتقال الأخبار، و�سرعة تداولها خالل املرحلة 

التقنية الراهنة.
بكل تاأكيد، فاإن ما ي�سري على خمتلف �سرائح املجتمع من خطر 
الإ�ساعة، ي�سري اأي�سا على و�سطنا الريا�سي، الذي يعاين الأمرين من 
الإ�ساعة  �سم�م  الريا�سي من  اإن معاناة  اإن قلت  اأبالغ  ال��داء. ولن  هذا 
م�ساعفة لأ�سباب عديدة اأبرزها: اأن الريا�سي يقع حتت الأ�س�اء ب�سكل 

م�ستمر، مما يجعلة اأكر عر�سة ل� »ل�سع« الإ�ساعة اأكر من غريه.
وان��ت�����س��اره��ا،  الإ����س���اع���ة  ���س��رر  ي��ت��خ��ط��ى  امل��س�ع  اأن  يف  وامل���ح���زن 
وف��اة  م��رة؛ خ��رب  م��ن  اأك��ر  اأ���س��رت��ه، وقد �سمعنا  اإل��ى  الريا�سي، لي�سل 
لعب، اأو �سجنه، اأو وق�عه يف اإدمان املخدرات، اأو غريها من التهم التي 
الأ�سرة،  اأف��راد  اأي  بالهلع واخل���ف، فهم،  الالعب  اأ�سرة  ب�سببها ت�ساب 

دائما يف دائرة مليئة بالقلق والت�تر والرتقب امل�ستمر.
ومن وجهة نظري، اإذا اأردنا الق�ساء على هذه الظاهرة اأو الإ�سهام 
يف الت�سدي لها،  فعلينا اأن ناأخذ اخلرب اأو املعل�مة من م�سدرها امل�ث�ق 

قبل ن�سرها، اأو التحدث عنها.
اأو  املقروء،  اأم  امل�سم�ع  اأم  املرئي  �س�اء  الريا�سي  الإع��الم  اأن  ومبا 
اأحد تلك  حتى الإع��الم اجلديد من و�سائل الت�ا�سل الجتماعي، يعد 
الإعالميني  على  فاإنه يجب  م�ث�قه،  اأنها  املفرو�س  التي من  امل�سادر 
الريا�سيني قبل ن�سر اأي خرب، اأن يقيم�ا املادة بال�سكل املهني املطل�ب 
اجلليلة،  املهنة  هذه  مبادئ  يحرتم�ا  واأن  الإن�ساين،  جانبها  من  حتى 
واأن يتق�ا اهلل فيما ين�سرونه ويكتب�نه، واأن ي�سهم�ا يف الت�سدي لتف�سي 
ت�س�يه  ال��ى  اللج�ء  دون  املعل�مة  بامل�سداقية  ونقل  الإ�ساعة  ظاهرة 
�سمعة الآخرين اأو الت�سرع حتت مبداأ »ال�سبق ال�سحفي« دون التاأكد من 

�سحة املعل�مات.

ومضة..
ناق�س  م�����س��رح اجل��ام��ع��ة،  م��ن  ب��ث��ت  ال��ت��ي  ي��ا دوري« يف حلقته  »اأك�����س��ن 
م��س�عا ذا �سج�ن، يهتم بريا�ستنا يف ع�سري، واإخفاقاتها امل�ستمرة يف 
ال��س�ل اإلى دوري الأ�س�اء والبقاء فيه، اأمتنى اأن يك�ن رجال الأعمال 
قد �ساهدو احللقه وتابع�ها، كما اأمتنى اأنهم  اقتنع�ا باأنهم اأحد اأ�سباب 

ذلك الإخفاق امل�ستمر! 

بوضوح

سلطان عوض
sulltan_kku@hotmail.com

اإلشاعة في
وسطنا الرياضي
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الدعم والهتمام �سيك�ن لها �ساأن كبري 
كما  ال�سع�دية.  الريا�سة  على  ينعك�س 
اأندية  م�سكالت  احل�س�ر  بع�س  ح�سر 
تعاين  ال��ذي  الإداري  ال�سق  يف  اجلن�ب 
منه بع�س الأندية، مما اأدى اإلى تدين 
نتائجها خالل ال�سن�ات املا�سية، وذهب 
امل��ردود املايل الذي  اأن قلة  اإلى  البع�س 
اأ���س��ه��م ب�سكل  اأن���دي���ة اجل���ن����ب  ت��ت��ل��ق��اه 
التي  ال��ن��ت��ائ��ج  ووا���س��ح يف �سعف  ك��ب��ري 
امل�ساركة  عن  اجل��ربي  الغياب  اإل��ى  اأدت 
ال���ك���ربى. ووج����ه بع�س  امل�����س��اب��ق��ات  يف 
اإدارات  اإل���ى  اأ���س��اب��ع الت���ه���ام  احل�����س���ر 
الأندية التي اأ�سهمت، ح�سب ق�لهم، يف 
املحافظة على جن�مها وذلك عن  عدم 

طريق البيع اإلى اأندية كبرية اأخرى.

الفراج يعتذر 
اع��ت��ذر رئ��ي�����س حت��ري��ر وم��ق��دم برنامج 

ال���ف���راج ل�سباب  ي�����ادوري ول��ي��د  اأك�����س��ن 
ع�سري ع��ل��ى ال���ه����اء ع��ن امل��ق��ط��ع ال��ذي 
بربنامج  ال�سخ�سي  ح�سابه  ن�سره  يف 
ال���ت����ا����س���ل الج���ت���م���اع���ي »ان�����س��ت��ق��رام« 
واأكد  اأ�سدقاء.  مع  دعابة  باأنه  وو�سفه 
اأن املقطع كان بعد وجبة الإفطار التي 
جمل�س  �سباب  م��ن  مبجم�عة  جمعته 
ع�سري، وقال رافعا »العقال« للجماهري 
متت  دعابة  حدث  »ما  الربنامج  خالل 
اأق�سد فيها  واأ�سدقائه ول  بني �سديق 

الإ�ساءة ل�سباب ع�سري«.
ل���������س����ب����اب  »اأك�����������������ن   واأ������������س�����������اف 
يف  ول��ه��م  والح������رتام،  ع�����س��ري  التقدير 
ق��ل��ب��ي م��ك��ان��ة ك���ب���رية ول������ل ت��ق��دي��ره��م 
اأبها  اإل��ى مدينة  ملا ح�سرت  واحرتامهم 
بينهم، يف الربنامج الذي يعتز ويفخر يف 
اأن يبث اإحدى حلقاته من منطقة ع�سري 

امل�سه�د لأهلها باجل�د والكرم«.



آفاق مصورة

تجهيزات في معرض الجامعة
بملتقى التراث العمراني
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مدير إدارة كلية العلوم أ. أحمد العبداهلل:

غياب الحوافز واالستهتار
أثرا في سير العمل

خالد العمري

حدثنا عن املهام الرئي�ضة
لإدارتكم؟ 

ال�س�ؤون  ل���ائ��ح  تطبيق  على  الإ���س��راف 
الإداري�����ة وامل��ال��ي��ة واأن��ظ��م��ت��ه��ا يف اأق�����س��ام 
الكلية  بت�جيه مبا�سر من عميد الكلية 
وال���ك��ي��ل ل��ل�����س���ؤون الإداري��������ة، وت���زي��ع 
ال��ع��م��ل ب���ني م���ظ��ف��ي ال��ك��ل��ي��ة وم��ت��اب��ع��ة 
والتبليغ  املطل�ب  ال���ج��ه  على  تنفيذه 
الكلية،  من�س�بي  جميع  ع��ن  م��ب��ا���س��رة 
وع���ن ت��رك��ه��م ال��ع��م��ل، وت��ق��دمي الن�سح 
وامل�������س����رة وامل�������س���اع���دة مل���ن ي��ح��ت��اج اإل���ى 
يتعلق  فيما  الكلية  من�س�بي  م��ن  ذل��ك 
ب��ال��ع��م��ل، والإ�����س����راف ع��ل��ى ح�����س��ن �سري 
بالتعاون  الإدارة  يف  وت��ط���ي��ره  ال��ع��م��ل 
على  والإ����س���راف  ال��ك��ل��ي��ة،  من�س�بي  م��ع 
ا���س��ت��ك��م��ال امل��ط��ل���ب لإن��ه��اء الإج�����راءات 
ال�����الزم�����ة مل����ع����ام����الت اأع���������س����اء ه��ي��ئ��ة 
ال���ت���دري�������س ال�������س���ع����دي���ني، وم����ظ���ف���ي 
امل�ؤمترات  وح�س�ر  كالنتدابات  الكلية 

اأن���ا م���ن ه����اة التقني���ة وحري����س ك���ل 
احلر����س عل���ى تعل���م م���ا ه���� جدي���د، 
وق���د عاي�ست من���ذ البداي���ة اأي منذ ما 
يزي���د على عقد من الزمن تلك النقلة 
الن�عي���ة لالأنظم���ة الإدارية واملالية يف 
اجلامع���ة واملراح���ل التي م���رت بها، ثم 
اأعقبه���ا برنام���ج الت�س���الت الإداري���ة 
القدمي، وها نحن مع مطلع هذا العام 
نعي����س مع مرحلة جدي���دة من ت�سغيل 
برنام���ج الت�س���الت الإداري���ة »اإجن���از« 

الذي له من ا�سمه ن�سيب.
وق���د اأحدث ذل���ك نقل���ه ن�عية يف 
العم���ل الإداري عل���ى جمي���ع امل�ست�يات 
حت���ى اإن املعاملة التي كانت حتتاج اإلى 
اأي���ام لت�س���ل اإلى جه���ة م���ا، اأ�سبحت ل 
ت�ستغ���رق �س�ى دقائ���ق، وكذلك الأم�ر 
املالية، باتت ُتنجز باأ�سرع مما يت�س�ره 

العقل،
وق���د ا�ستفدنا من ه���ذه التقنيات 
واخت�س���ر  اخت���زل  ج���داً  كب���ري  ب�سك���ل 
ال�ق���ت واجله���د. ون�سيحت���ي لكل من 

وال�������دورات، والإ�����س����راف ع��ل��ى الأع���م���ال 
الكلية  يف  املتعاقدين  بطلبات  اخلا�سة 
وع���ل���ى م���ن�������س���اآت ال��ك��ل��ي��ة م����ع اجل���ه���ات 
ملتابعة  اخل��ط��ط  وو���س��ع  ال��ع��الق��ة،  ذات 
الإج��ازات  وتنظيم  ونظافتها،  �سيانتها 
تقرير  ومتابعة  الكلية،  اإدارة  ملن�س�بي 
احل�����س���ر ال�����س��ه��ري وال���رف���ع ب���ه جلهة 
الخ��ت�����س��ا���س ب��ع��د اك��ت��م��ال��ه، واع��ت��م��اد 
من  املطل�بة  ال��ك��ف��الت  على  امل�����س��ادق��ة 
املتعاقدين عند ال�سفر، واعتماد �سهادات 

التعريف ملن�س�بي الكلية وفق�ًا للنظام.
تر�سي���ح  اأي�س���ا:  مهامن���ا  وم���ن 
م�ظف���ي الكلية من غ���ري اأع�ساء هيئة 
التدري����س حل�س�ر ال���دورات التدريبية 
بالت�س���اور م���ع عميد الكلي���ة، وامل�ساركة 
داخ���ل  العم���ل  وف���رق  اللج���ان  �سم���ن 
اأداء  وتقيي���م  احلاج���ة  ح�س���ب  الكلي���ة 

م�ظفي الإدارة.

كيف ا�ضتفدمت من التقنية
يف جمال عملكم؟

ي���ذم تل���ك الربام���ج اأن يتعام���ل معه���ا 
ب�سك���ل �سحيح ليعرف م���دى فائدتها، 
واأن���ا عل���ى يق���ني اأن اجله���ات امل�س�ؤول���ة 
والنق���د  الهادف���ة  املقرتح���ات  تتقب���ل 

البننّاء لت�سحيح ما يلزم ت�سحيحه.

وما طموحاتكم يف هذا املجال؟ 
اأ�سع���ى اإل���ى اأن نك����ن عالمة ب���ارزة يف 
اجلامع���ة ومرجع���اً يف اأنظم���ة ول�ائح 
وُح�س���ن  بجه���دي  املدني���ة  اخلدم���ة 
اأدائي ومعرفتي ومتابعتي لكل جديد 
يف ه���ذا املج���ال، واأن تك����ن يل ب�سم���ة 
الإداري  بالعم���ل  الرق���ي  يف  وا�سح���ة 
وتط�ي���ره وذلك بتقدمي م���ا اأ�ستطيع 
املمن�ح���ة،  ال�سالحي���ات  ح���دود  يف 
واأن يك����ن جمي���ع من ح����يل يفهم�ن 
العم���ل وطريق���ة اإدارت���ه كما ل���� اأنهم 
عل���ى قل���ب رجل واح���د يعمل����ن دائما 
ب���روح الفري���ق؛ فالعم���ل يج���ب اأن ل 
يتعطل �س����اء ح�سر �سني م���ن النا�س 

اأم مل يح�سر.

ل��م يتردد مدير إدارة كلية العلوم األس��تاذ أحمد بن محمد العبداهلل في كش��ف الصعوبات التي 
تواجه عمل طاقم الكلية وتقف أحيانا دون تحقيق المستوى المأمول من العطاء.

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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حينم���ا تنه�س م�ؤ�س�س���ة تعليمية اأو علمية باإقامة ندوة اأو م�ؤمتر 
علمي فاإن ذلك يحقق عددا من الأهداف اأبرزها: اإثراء امليدان املعريف 
بجمل���ة من الإجنازات العلمية من خ���الل مادة الندوة اأو امل�ؤمتر التي 

تك�ن حم�را للنقا�س والتداول.
كم���ا اأن الن���دوة اأو امل�ؤمت���ر يق����م بتفعي���ل الطاق���ات العلمي���ة م���ن 
خ���الل ا�ستقب���ال الأوراق العلمية والبح����ث املتخ�س�سة يف ميدان من 
ميادي���ن املعرف���ة، ويف ذلك تن�سيط للكفاءات العلمية لتديل بدل�ها يف 

امل��س�ع اخلا�س بالفعالية.
ول يق���ل ع���ن ذل���ك اأهمي���ة ما جنده م���ن تفاعل خمتل���ف امل�سارب 
العلمي���ة يف اللق���اء العلم���ي وتب���ادل اخل���ربات، ناهي���ك ع���ن العالق���ات 

ال�سخ�سية والعلمية التي تن�ساأ بني امل�ساركني.
اإن ه���ذه اخل�اط���ر تتب���ادر اإل���ى ذهن���ي م���ن خ���الل رئا�ست���ي للجن���ة 
التح�سريية  ل� »امل�ؤمتر الدويل لالإعالم والإ�ساعة - املخاطر املجتمعية 
و�سبل امل�اجهة« الذي اأقامته جامعة امللك خالد  من 3 اإلى 5�سفر 1436، 

وه� امل�ؤمتر الأول لق�سم الإعالم بكلية العل�م الإن�سانية.
الإع���الم  خماط���ر  ق�سي���ة  لتدار����س  فر�س���ة  ك���ان  امل�ؤمت���ر  ه���ذا 
والإ�ساعة، ومعاجلتها بالأ�ساليب العلمية املنهجية، وقد عك�س ح�س�را 
عربي���ا ودولي���ا كبريا، و�سهد ح�س����را للم�ؤ�س�س���ات الإعالمية مبختلف 
اأن�اعه���ا، و�سك���ل تظاه���رة ا�ستثنائي���ة مب���ا حقق���ه م���ن ع���دد احل�س����ر، 
ون�عية البح�ث، وطبيعة الرتتيب والتنظيم، واأهمية الت��سيات التي 

خل�س اإليها امل�ؤمتر بعد اثنتي ع�سرة جل�سة خالل ثالثة اأيام.
وما اأقيم على هام�سه من ن�ساطات، واأبرزها تد�سني م�قع كر�سي 
»اجلزي���رة«، مما يزيد يقينن���ا باأهمية امل�ؤمت���رات العلمية والندوات يف 

امل�ؤ�س�سات اجلامعية التي هي- يف املقام الأول- م�ؤ�س�سات بحثية.
اإنن���ي اأثم���ن جه����د امل�سارك���ني وك���ل الذين عمل����ا على م���دار عام 
كام���ل لالإع���داد والرتتي���ب والتنظي���م والبح���ث لإجن���اح ه���ذا امل�ؤمتر، 
وننتظ���ر �س���دور ال�سج���ل العلمي املتمث���ل بالكت���اب الت�ثيق���ي ال�سامل 
للم�ؤمت���ر، املت�سم���ن البح����ث وامل�سارك���ات والت��سيات كاف���ة، وه� بال 

�سك ميثل ر�سيدا علميا للجامعة ولالإعالم ب�سكل عام .
 واأمتن���ى اأن تق����م الأق�س���ام العلمي���ة يف كلي���ات اجلامع���ة باملبادرة 
اجلادة لرتتيب الفعاليات العلمية التي من �ساأنها اأن ترتقي مب�ست�ى 

الأداء وجتعل جامعتنا رائدة يف املجالت املختلفة.

* وكيل اجلامعة لل�س�ؤون التعليمية والأكادميية

شؤون تعليمية
د. محمد بن علي الحسون

المؤتمرات العلمية 

اإلى اأي مدى �ضعيتم لتطوير
موظفي الإدارة؟

الركائ���ز  م���ن  التدري���ب  اأن  يف  �س���ك  ل 
الأ�سا�سية الت���ي يتط�ر بها العمل اأيا كان 
ن�ع���ه؛ ويف العمل الإداري يحتاج امل�ظف 
اإل���ى تدريب يتنا�سب مع قدراته من جهة 
ومع طبيعة عمله من جهة اأخرى ليك�ن 

منتجا وفاعال.
فالتدري���ب ُي�سع���ر امل�ظ���ف باأهميته 
واأن املنظم���ة الت���ي ينتمي اإليه���ا حري�سة 
عل���ى اإفادت���ه وتعليم���ه كم���ا ه���ي حري�سة 
عل���ى ال�ستفادة من���ه، وقد حر�س���ت اإدارة 
الكلي���ة عل���ى ذل���ك، فهناك تدري���ب داخل 
الربام���ج  عل���ى  اأ�سب�ع���ي  �سب���ه  الكلي���ة 
وتق���دمي  الت�س���الت،  وبرام���ج  الإداري���ة 

الع�ن وامل�ساعدة ملن يحتاج اإلى ذلك.
كم���ا اأن هن���اك خط���ة للت�ا�س���ل مع 
عم���ادة خدم���ة املجتمع والتعلي���م امل�ستمر 
باجلامع���ة لإحل���اق اأكرب ع���دد ممكن من 
وال���دورات  بالربام���ج  الكلي���ة  م�ظف���ي 
املنا�سب���ة له���م، اإ�ساف���ة اإل���ى الرت�سيح���ات 

على برامج معهد الإدارة العامة،  ول زلنا 
ننتظر م���ن اجلهات املخت�سة يف اجلامعة 

ما ه� جديد ومفيد يف هذا الأمر.

كيف تقي�س مدى ا�ضتجابة
اإدارات اجلامعة لعملكم

وما انعكا�ضات ذلك؟
اأو  فالكلي���ات  تكامل���ي،  الإداري  العم���ل 
العم���ادات امل�سان���دة اأواجله���ات الت���ي تقع 
خ���ارج نط���اق اإدارة اجلامع���ة ل ت�ستطي���ع 
الدائ���م  الت�ا�س���ل  دون  اأم�ره���ا  ت�سي���ري 
اإدارة اجلامع���ة بجمي���ع تق�سيماته���ا  م���ع 

واخت�سا�ساتها.
ول �س���ك يف اأن اإدارة اجلامع���ة تق����م 
ولك���ن  ذل���ك  يف  وم�سك����ر  جب���ار  بجه���د 
العم���ل الآدم���ي بطبيعت���ه ل يخل���� م���ن 
نق����س، فنجد اأن بع����س املعامالت تتاأخر 
اإم���ا جلهل امل�ظ���ف بالإج���راء املطل�ب اأو 
لغياب���ه اأو لع���دم ا�ست�سع���اره للم�س�ؤولي���ة، 
وه���ذا بطبيع���ة احل���ال ينعك����س على �سري 

العمل يف الكلية اإيجابا اأو �سلبا.

إدارات

هل من �ضعوبات
تواجهونها يف عملكم؟ 

بالطب����ع، فنحن مثاًل نع����اين من �سعف اأو 
انع����دام احل�اف����ز املادية واملعن�ي����ة مل�ظفي 
الكلي����ات حت����ى اإن بيئ����ة العم����ل بات����ت غ����ري 
مرغ�����ب فيه����ا. كم����ا نعاين يف كلي����ة العل�م 
م����ن ع����دم وج�د �سائ����ق منذ اأك����ر من �سنة 
رغ����م املطالبات املتكررة، وقد اأثر ذلك على 
�س����ري العم����ل، اإ�ساف����ة اإل����ى ا�ستهت����ار بع�س 
امل�ظفني باملهام امل�كلة لهم ومتردهم على 
روؤ�سائهم رغم كرة التنبيهات واجلزاءات.

كيف ترى تعاون
من�ضوبي اجلامعة معكم؟

نح����ن ومن�س�ب����� اجلامعة كجناح����ي طائر 
واأرى  الآخ����ر،  ع����ن  اأحدهم����ا  ي�ستغن����ي  ل 
اأن هن����اك ن�سب����ة عالي����ة ج����دا م����ن التع����اون 
رغ����م وج�د بع�����س العقبات الت����ي تعرت�س 

طريقنا.

كلمة اأخرية؟

اأ�سك���ر اهلل تعال���ى اأول واآخ���را، واأ�ساأل���ه اأن 
واأخالقن���ا  واأمنن���ا  دينن���ا  علين���ا  يحف���ظ 
وولة اأمرن���ا، ث���م اأ�سك���ر �سحيف���ة »اآف���اق« 
والقائمني عليها على اأن منح�ين فر�سة 
امل�سارك���ة والب����ح مبا يف نف�س���ي. وعربكم 
للتط�ي���ر  اجلامع���ة  وكال���ة  م���ن  اأطل���ب 
واجل����دة ممثل���ة يف عميده���ا وامل�س�ؤولني 
هيئ���ة  �س����ؤون  عم���ادة  يف  التدري���ب  ع���ن 
التدري����س وامل�ظف���ني اأن يرفع����ا �سق���ف 
التدري���ب وفت���ح جم���الت اأرح���ب للرق���ي 
بامل�ظف وخا�سة م�ظفي املراتب الدنيا، 
الذين ينتظرون ك���ل ي�م ب�سارة بقب�ل اأو 
تر�سي���ح يف دورة تتط����ر معه���ا مهاراته���م 

ويتجدد فيها ولوؤهم لهذه اجلامعة.
ولإخ�ت���ي الزمالء، اأق�ل: اأحر�س�ا 
يف  حلظ���ة  ك���ل  م���ن  ت�ستفي���دوا  اأن  عل���ى 
حياتك���م ال�ظيفي���ة وواأوقاتك���م مبا يع�د 
تراكمي���ة  فاخل���ربة  بالفائ���دة،  عليك���م 
وق���د  ي����م  ذات  اأنف�سك���م  و�ستج���دون 
اأ�سبحت���م مراجع���ا وم�ست�ساري���ن مهمني 

للجهة التي تعمل�ن بها.
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أساتذة

خالد العمري

م�ضرية وحمطات
يف املجال الأكادميي؟

ح���اف���ل���ة  رح�����ل�����ة  ����س���ق���ق���ت  اهلل  ب���ح���م���د 
ب�����امل�����ح�����ط�����ات، ح�����ي�����ث ح���������س����ل����ت ع���ل���ى 
وت��رب��ي��ة )تخ�س�س  ع��ل���م  ب��ك��ال���ري������س 
كلية  م��ن   1992 ع��ام  وطبيعة(  كيمياء 
ال��رتب��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة امل��ن���ف��ي��ة، ث��م دب��ل���م 
م��ن  ع�����ام 1994  ال���رتب���ي���ة  ف����ى  خ���ا����س 
ال��ك��ل��ي��ة ذات���ه���ا، ن��ل��ت ب���ع���ده امل��اج�����س��ت��ري 
وط��رق  مناهج  )تخ�س�س  الرتبية  ف��ى 
كلية  م���ن   1999 يف  ال���ع���ل����م(  ت��دري�����س 
ومن  ال�س�ي�س،  قناة  بجامعة  الرتبية 
الفل�سفة  دك��ت���راه  نلت  اجل��ام��ع��ة،  ذات 
وط��رق  م��ن��اه��ج  )تخ�س�س  ال��رتب��ي��ة  يف 

تدري�س العل�م( عام 2005.
بداأته  فقد  ال�ظيفي  ال��ت��درج  اأم��ا 
امل��ن��اه��ج وط��رق  م��ع��ي��دا بق�سم  ب��ال��ع��م��ل 
العري�س  يف  ال��رتب��ي��ة  بكلية  ال��ت��دري�����س 
)ج��ام��ع��ة ق��ن��اة ال�����س���ي�����س( ث��م م��در���س��ا 
م�ساعدا ومدر�سا بالكلية ذاتها، انتقلت 
ب��ع��ده��ا ل��ل��ت��دري�����س ب��ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة يف 

اأه��م��ي��ة دور ال��ط��الب يف امل�����س��ارك��ة  ع��ن 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، وت��ف��ع��ي��ل دور ال���ط���الب يف 
اخلدمة املجتمعية، وكذلك دور ال�سباب 

يف العمل املدين وغريها.

كيف ترى البيئة التعليمية 
بجامعة امللك خالد؟

ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ���ال���د، م���ؤ���س�����س��ة علمية 
امل�ست�يني   على  ومكانتها  �سمعتها  لها 
املحلى والإقليمي، ومتتلك ك�ادر مهنية 
كفاءتها  يف  تناف�س  تعليمية  واإمكانيات 
وقدراتها اأي جامعة اأخرى على امل�ست�ى 
الإق��ل��ي��م��ي ب���ل وال���ع���امل���ي اأي�������س���ا، وه���ذا 
ين�سحب على كلية الرتبية فهي م�ؤ�س�سة 
والإقليمية  املحلية  �سمعتها  لها  ترب�ية 
مرافقها  يف  والتح�سر  بالرقى  وتتميز 

والتميز يف اأع�ساء التدري�س بها.

اأهم املو�ضوعات
البحثية التي تهتم بها؟

اأ�سري  اأن  اأود  ال�س�ؤال  عن  الإج��اب��ة  قبل 
ولي�ست  ر�سالة  التدري�س  مهنة  اأن  اإل��ى 
امل�لى  عند  احلقيقي  اأج��ره��ا  وظ��ي��ف��ة، 

مناف�سة اأي طالب على امل�ست�ى العاملي 
بجانب  الإق��ل��ي��م��ي.  اأو  امل��ح��ل��ي  ول��ي�����س 
اأن ع��ددا من طالب كلية  ذلك لحظت 
ال���رتب���ي���ة  مم���ي���زون ج����دا يف امل���ه���ارات 
احل��ي��ات��ي��ة وال���ت���ع���ام���ل الج���ت���م���اع���ي يف 
امل�اقف احلياتية، ولكن عند القرتاب 
من الكتاب والقلم وقاعة الدرا�سة جتد 
�سخ�سا خمتلفا متثل له الدرا�سة ن�عا 

من الإ�سكالية اأو ال�سع�بة.

ما ال�ضعوبات الأكادميية
التي تواجه الطالب؟

هذا ال�س�ؤال طرحته على طالب مرحلة 
ال��ع��ل���م العامة  ال��ب��ك��ال���ري�����س يف م��ق��رر 
وقد اأجابني اأحدهم وقال يل اإن امل�سكلة 
احل���ق���ي���ق���ة ال���ت���ي ت�����اج����ه ال����ط����الب يف 
انه يحتاج  التعليم قبل اجلامعي حيث 
مزيدا من الهتمام والرعاية والرتكيز 
ب���دل م��ن احلفظ  ق��درات��ه  ع��ل��ى تنمية 

وال�ستظهار.

ماذا تتمنى اأن يتوافر
يف اجلامعة الآن؟

جامعة بنها قبل العمل اأ�ستاذا م�ساعدا 
بكلية  التدري�س  وط���رق  املناهج  بق�سم 
الرتبية بجامعة امللك خالد اعتبارا من 

.2013
عملت يف ع�س�ية عدد من اللجان 
ال��رتب��ي��ة  بكلية  التعليمية  وامل��ج��ال�����س 

بجامعة قناة ال�س�ي�س وجامعة بنها.
اجل���دة  بلجنة  ع�س�ا  اأع��م��ل  كما 
بجامعة  الرتبية  بكلية  املناهج  بق�سم 
العامة  امل��ل��ك خ��ال��د، ويف جلنة اجل����دة 
ب��اجل��ام��ع��ة، ويف جلنة  ال��رتب��ي��ة  ب��ك��ل��ي��ة 
باجلامعة،  الرتبية  بكلية  الخ��ت��ب��ارات 
العام  الدبل�م  لربنامج  من�سقا  وكذلك 
اإل��ى  اإ�سافة  باجلامعة،  الرتبية  بكلية 
ع��م��ل��ي ع�������س����ا ب���ع���دد م����ن اجل��م��ع��ي��ات 
وامل�ساركة يف م�ؤمترات علمية  العلمية، 

دولية.
كما ح�سلت على عدد من الدورات 
عدد  يف  و���س��ارك��ت  املختلفة،  التدريبية 

من ور�س العمل واللقاءات.
اأم�������ا ع���ل���ى م�������س���ت����ى امل�������س���ارك���ات 
املجتمعية، فقد عملت حما�سرا يف عدد 
للحديث  خ�س�ست  ال��ت��ي  ال��ن��دوات  م��ن 

اأي�سا وظيفة خطرية  �سبحانه وتعالى، 
ج����دا لأن���ه���ا ت��ب��ن��ى ال���ع���ق����ل وال�����س��ع���ر 

وال�جدان مبعنى ا�ستثمار يف الب�سر.
وب����ال����ن���������س����ب����ة ل����ل����م����������س�����ع����ات 
اأعتربها  ال��ت��ى  البحثية  واله��ت��م��ام��ات 
معلم  اإع���داد  اأول  فهي  اهتمامي  حم��ل 
مميز وقادر على تنمية مهارات وقدرات 
التالميذ، بحث ي�ستطيع اإخراج العامل 
اإلى جانب ذلك،  واملبدع داخل طالبنا. 
فاإنني مهتم جدا مب��س�ع ن�سر التن�ر 
ال��ع��ل��م��ي ب���ني امل���اط��ن��ني وب���ن���اء ال���ع��ي 
ال��ع��ل��م��ي ل���دى اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع، وميكن 
ح�ل  وح�����ارات  ل��ق��اءات  بيننا  يك�ن  اأن 
اإن  امل�ستقبل  يف  للجميع  العلمي  التن�ر 

�ساء اهلل.

اإيجابيات و�ضلبيات 
راأيتها لدى الطالب؟

ك��ل��ي��ة  يف  ب���ال���ع���م���ل  ت�������س���رف���ت  اأن  م���ن���ذ 
ال���رتب���ي���ة ب���اجل���ام���ع���ة، لح���ظ���ت وج����د 
لدى  ومتميزة  مميزة  وق��درات  كفاءات 
اأن  واأ�ستطيع  الرتبية،  بكلية  ال��ط��الب 
ي�ستطيع�ن  فهم  ه����ؤلء،  اأ���س��م��اء  اأع���دد 

خا�سة  ب�سفة  ال��رتب��ي��ة  لكلية  اأمت��ن��ى 
وللجامعة ب�سفة عامة اأن حتتل املكانة 
ت���ك����ن م���ن بني  ب���ه���ا، واأن  ت��ل��ي��ق  ال���ت���ي 
امل�ؤ�س�سات العلمية العاملية املعتمدة وهذا 
ل يتحقق بالأماين فقط، ولكن بالعمل 
على  وامل�ستمر  الدائم  والتط�ير  اجل��اد 
كانت  ���س���اء  امل�ؤ�س�سة  م�ست�يات  جميع 

ب�سرية اأم مادية.

ن�ضائح للطالب
ت�ضاعدهم على اأداء اأف�ضل

يف مرحلتهم اجلامعية؟
اأن�سح طالبي ب�سفة خا�سة واجلميع 
ب�����س��ف��ة ع���ام���ة، مب��راق��ب��ة امل����ل���ى عز 
وجل يف كل حلظة لأن الإ�سالم اأمرنا 
ب��اإت��ق��ان ال��ع��م��ل، وال��درا���س��ة ع��م��ل كل 

طالب.
ل�����ذا ع��ل��ي��ه الل�����ت�����زام مب���اع��ي��د 
احل�س�ر  على  واحلر�س  املحا�سرات 
ب�������س���ك���ل دائ��������م وامل�������ذاك�������رة امل��ن��ظ��م��ة 
وال��ت��خ��ط��ي��ط اجل��ي��د ل��ه��ا، واحل��ر���س 
على الفهم وعدم احلفظ، والت�ا�سل 

امل�ستمر مع اأ�ستاذ املادة. 

امتدح األستاذ المساعد بكلية التربية، الدكتور راشد محمد راشد طالب القسم وقال إن من بينهم من يمتلك قدرات ومميزات تجعله قادرا على منافسة أي 
طالب على المستوى العالمي وليس المحلي أو اإلقليمي، إال أنه أشار في الوقت نفسه إلى اختالف حال بعض الطالب عند اقترابهم من الكتاب والقلم وقاعة 

الدراسة مقارنة بما يدور خارج القاعة.

األستاذ المساعد بكلية التربية د. راشد محمد راشد:

بعض طالب التربية مميزون
خارج قاعة الدراسة.. معانون داخلها
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أساتذة

عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية.. د. سلطانة الشهراني:

التمكن العلمي واألسلوب العصري
ضروريان لتقديم التعليم الجيد

أك��دت عضو هيئة التدريس بقس��م اللغ��ة العربية 
الدكتورة سلطانة الش��هراني أن األستاذ الجامعي 
تقع على عاتقه مس��ؤولية تقدي��م التعليم الجيد 
لطالبه، وش��ددت على أن يعمل األس��تاذ الجامعي 
عل��ى االرتقاء بالطالب من عملية التعليم التقليدية 

إلى عملية التعلم الذكية.

فاطمة مبارك حمدان

م�ضريتك الأكادميية يف �ضطور؟ 
للبنات  ال��رتب��ي��ة  ك��ل��ي��ة  ت��خ��رج��ت يف 
اأم��ري  ع��ل��ى ج��ائ��زة  ب��اأب��ه��ا، وح�سلت 
م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري ل��ل��ت��ف���ق ال��ع��ل��م��ي، 
وُع���ي���ن���ت م���ع���ي���دًة يف ق�������س���م ال��ل��غ��ة 
الآداب  لكلية  انتقلت  ث��م  ال��ع��رب��ي��ة، 
ب���ال���ري���ا����س، وه���ن���اك ح�����س��ل��ت على 
درجتي املاج�ستري والدكت�راه، وبعد 
ويف  ال��دم��ام،  جلامعة  انتقلت  ذل��ك 
ال���ع���ام احل�����ايل ان�����س��م��م��ت جل��ام��ع��ة 

امللك خالد.

ما ال�ضعوبات التي واجهتها
يف م�ضريتك العلمية؟

���س��رورة  يف  تتمثل  ال�سع�بات  اأب���رز 
اآٍن  يف  اأم���������ر  ث���الث���ة  ب����ني  اجل���م���ع 
واح��د، وه��ي: الل��ت��زام��ات الأ�سرية، 
وال���اج��ب��ات  العلمية،  وال��ط��م���ح��ات 

ال�ظيفية.

اأهم املو�ضوعات البحثية
التي تهتمني بها؟

ال��درا���س��ات الأ���س���ل��ي��ة، وال��درا���س��ات 
ال���ق���راآن���ي���ة، وال���درا����س���ات ال��ب��ي��ن��ي��ة ، 
وك����ذل����ك الجت�����اه�����ات احل���دي���ث���ة يف 

درا�سة اللغة.

ما الهتمامات التي يجب 
اأخذها بعني العتبار

عند التخطيط للعملية 
التعليمية الناجحة؟

عاتقه  على  تقع  اجلامعي  الأ���س��ت��اذ 
م�����س���ؤول��ي��ة ت��ق��دمي ال��ت��ع��ل��ي��م اجليد 
التمكن  ي�ستلزم منه  لطالبه، وهذا 
ال���ع���ل���م���ي، والأ�����س����ل�����ب ال���ع�������س���ري، 
عملية  م���ن  ب��ال��ط��ال��ب  والرت�����ق�����اء 
اإل�����ى عملية  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م  

التعلنّم الذكية.

تقييمك للطالبة اجلامعية
يف ع�ضرنا احلايل؟ 

����س����ء  اجل����ام����ع����ي����ة يف  ال����ط����ال����ب����ة 
نعاي�سها  التي  الع�سرية  امل�ستجدات 
واعية  باأ�سره،  العامل  على  منفتحة 
وينبغي  وال�اجبات،  احلق�ق  مببداأ 
م����راع����اة ه�����ذا يف ج��م��ي��ع ال���ربام���ج 

اجلامعية.

ال�ضمات التي ترين
اأنها مهمة ل�ضخ�ضية الطالبة

يف اجلامعة؟

احل����ر�����س ع���ل���ى ا����س���ت���ث���م���ار ال��ب��ي��ئ��ة 
اجل��ام��ع��ي��ة ب��ك��ل م��ك���ن��ات��ه��ا لي�س يف 
املهاري  والتك�ين  املعريف  التح�سيل 
ف��ح�����س��ب، ب���ل يف ب���ن���اء ال�����س��خ�����س��ي��ة 
الراقي  ال�سل�ك  وتعزيز  الإيجابية، 

اأي�سا.

ما تف�ضريك ملقولة »وراء كل 
رجل عظيم امراأة عظيمة«؟
عبارة ُي�سدقها ال�اقع، ل �سيما

 املراأة الأمنّ .

روؤيتك يف تنمية مهارات
احلوار مع الطالبات؟

احل��������ار ح���اج���ة اإن�������س���ان���ي���ة ل غ��ن��ى 
عنها، وممار�سة ح�سارية،  والقراآن 
ال��ك��رمي ي��زخ��ر ب��امل���اق��ف احل���اري��ة، 
ب��ات احل����ار �سرورة  ويف وقتنا ه��ذا 

ع�سرية.

ماذا تعني لك
جامعة امللك خالد؟

م�ؤ�س�سة تعليمية واعدة، لديها روؤية 
من  ومت��ل��ك  ط��م���ح��ة،  م�ستقبلية 
املادية  والإمكانات  الب�سرية  الك�ادر 
طريق  يف  ب��ق���ة  لل�سري  ي���ؤه��ل��ه��ا  م��ا 

التقدم والرتقاء.

ما الدور الذي تلعبه املراأة
يف توجيه اأ�ضرتها؟

اأ�سرتها،  اأثر فعال يف ت�جيه  للمراأة 
وم���ا اأح�����س��ن ق����ل ال�����س��اع��ر يف ه��ذا 

الأمر:
الأمُّ مدر�سة اإذا اأعددتها

اأعددت �سعبا طيب الأعراق

هل من  ن�ضائح تقدمينها
لطالب وطالبات اجلامعة؟

ع��ن��دم��ا ي���ك����ن الأ����س���ت���اذ اجل��ام��ع��ي 
وخلقا  علما  لطالبه  ح�سنة   ق���دوة 
وال���ت���زام���ا، ف��اإن��ه ي��ق��دم ب��ذل��ك اأب��ل��غ 

الن�سح والت�جيه.

كلمة اأخرية؟ 
جناحا  جامعتي  حتقق  لأْن  اأتطلع 
ال���ت���ع���ل���ي���م اجل���ام���ع���ي  م���ت���م���ي���زا يف 
ال��ه��ادف،  العلمي  وال��ب��ح��ث  اجل��ي��د، 
وخ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع  ال��ف��اع��ل��ة، وه���ذا 
ي��ت��ط��ل��ب م��ن��ظ���م��ة م��ت��ك��ام��ل��ة م��ن 
املحافظة  عن�انها  ال����دوؤوب  العمل 
ع��ل��ى ال���ث����اب���ت الأ���س��ي��ل��ة وم���اك��ب��ة 
امل�ستجدات املعا�سرة. اأخريا، �سكري 

وحتياتي لفريق العمل ب� »اآفاق«. 
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التعليم العالي

خالل ورشة تفعيل مشاركة أعضاء هيئة التدريس
السيف: تعزيز دور المرأة في االقتصاد المعرفي 

بتوفير إمكانات التميز البحثي

أحمد العياف

العايل  التعليم  وزي��ر  نائب  معايل  افتتح 
ال�ر�سة  ال�سيف  اأحمد بن حممد  الدكت�ر 
ال��ت��ن�����س��ي��ق��ي��ة الأول�������ى ل��ت��ف��ع��ي��ل م�����س��ارك��ة 
التميز  مراكز  التدري�س يف  هيئة  ع�س�ات 
ال�اعدة، وقال  الأب��ح��اث  ومراكز  البحثي 
يف كلمته اإن »ال�ر�سة انطلقت من الهتمام 
ال�سع�دية  امل���راأة  ب��ه  حظيت  ال��ذي  الكبري 
امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  عهد  يف 

لقطات

األميرة ماري تزور
وزارة التعليم العالي

    
زارت زوجة ابن ملكة الدمنارك الأمرية ماري، وزارة التعليم العايل، حيث 
ا�ستقبلها معايل نائب وزير التعليم العايل الدكت�ر اأحمد بن حممد ال�سيف 

وعدد من م�س�ؤويل ال�زارة، وذلك �سمن زيارة ر�سمية تق�م بها للمملكة.
امللك  ال�سريفني  م��اري على برنامج خ��ادم احلرمني  الأم��رية  واطلعت 
للتعليم  امل�ستقبلية  واخلطة  اخل��ارج��ي،  لالبتعاث  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 
التي امتدت  الأول���ى منها،  املرحلة  اإجن���ازه خ��الل  »اآف���اق« وم��ا مت  اجلامعي 
خلم�سة اأع�ام، واملراحل امل�ستقبلية التي يجري العمل على تنفيذها، اإ�سافة 
اإل���ى الت��سع يف ب��رن��ام��ج الب��ت��ع��اث اخل��ارج��ي، وب��رن��ام��ج ري���ادة الأع��م��ال يف 
اجلامعات ال�سع�دية، وناق�س اجلانبان جمالت التعاون الثنائي بني اململكة 

والدمنارك يف املجالت املت�سلة بالتعليم العايل، و�سبل تعزيزها.
وزارت الأمرية ماري، معر�س م�ساريع التعليم العايل الدائم بال�زارة 
وا�ستمعت اإلى �سرح عن املدن اجلامعية يف خمتلف مناطق اململكة، واطلعت 

على امل�ساريع واملباين التي مت اإجنازها خالل الفرتة ال�سابقة.

سفير خادم الحرمين في األردن
يقف على احتياجات المبتعثين 

 
بن  �سامي  الدكت�ر  الأردن  ل��دى  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  �سفري  ا�ستقبل 
حممد  ال��دك��ت���ر  الثقايف  امللحق  ��ان  ع��منّ يف  ال�سفارة  مبقر  ال�سالح  ع��ب��داهلل 
القحطاين واأع�ساء جمل�س اإدارة نادي الطلبة ال�سع�ديني يف الأردن، وبحث 
احتياجاتهم  على  وال���ق���ف  الأردن  يف  ال�سع�ديني  املبتعثني  اأو���س��اع  معهم 
ومتطلباتهم، فيما قدم الطلبة �شرًحا موجًزا عن ن�شاط النادي وما يقدمه 

من برامج للطلبة ال�سع�ديني الدار�سني يف العا�سمة الأردنية. 
وحث ال�سالح خالل اللقاء القائمني على النادي على م�ا�سلة الدور 
الطلبة  خا�س  وب�سكل  اجلميع  جه�د  ت�سافر  واأهمية  به  يق�م  ال��ذي  املميز 
والطالبات وامللحقية الثقافية بهدف م�ا�سلة النجاح الذي يحققه برنامج 
حت�سيلهم  على  والرتكيز  اخل��ارج��ي  لالبتعاث  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم 

العلمي ودعم وت�سجيع الأعمال التط�عية التي يق�م�ن بها.
م��ن ج��ان��ب اآخ����ر، ا�ستقبل امل��ل��ح��ق ال��ث��ق��ايف ال�����س��ع���دي يف ���س��ف��ارة خ��ادم 
للمجل�س  العام  الأم��ني  القحطاين،  حممد  الدكت�ر  الأردن  لدى  احلرمني 
حممد  ال��دك��ت���ر  الفني  وامل��دي��ر  ال��ع��ب��دال��الت  اآدم  ال��دك��ت���ر  الأردين  الطبي 

اخلياط. 
ال�سع�ديني  الطلبة  اأو���س��اع  مناق�سة  مت��ت   « اأن���ه  القحطاين  واأو���س��ح 
املتقدمني لختبار المتياز والب�رد الأردين، كما مت مناق�سة اآليات التعاون 
الطبية  الخ��ت��ب��ارات  يخ�س  فيما  الأردين  الطبي  واملجل�س  امللحقية  ب��ني 

وامل�ست�سفيات التعليمية وتدريب اأطباء المتياز«.

ع���ب���داهلل ب���ن ع���ب���دال���ع���زي���ز، ح��ف��ظ��ه اهلل، 
وحتقيقا لت�جهات وزارة التعليم العايل يف 
تعزيز م�ساركة املراأة يف املجالت التنم�ية 
امل��خ��ت��ل��ف��ة امل��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى اأ���س�����س اأك��ادمي��ي��ة 
وعلمية ومعرفية وبحثية معتربة، ورغبة 
من ال�زارة يف ال�ستفادة من مراكز التميز 
ال��ب��ح��ث��ي وم���راك���ز الأب����ح����اث ال�����اع����دة يف 
التدري�س  هيئة  ع�س�ات  م��ه��ارات  تط�ير 
ل��ت��ع��زي��ز دوره�������م يف الق���ت�������س���اد امل���ع���ريف 

والتنمية امل�ستدامة يف اململكة«.
التميز  مراكز  اأن  اإلى  ال�سيف  واأ�سار 
تتميز  ال�اعدة  الأبحاث  ومراكز  البحثي 
ومالية  واإداري�����ة  تنظيمية  حتتية  ببنية 
وم��ع��م��ل��ي��ة وع��ل��م��ي��ة وم��ع��رف��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة 
مثل:  م��ت��ع��ددة،  جم���الت  يف  ومتخ�س�سة 
املياه واجليني�م  املتجددة وحتلية  الطاقة 
وم�����س��ت��ق��ات ال���ب���رتول وال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات 
والبيئة وامل�اد الهند�سية والتقنية احلي�ية 
وم�ستقات النخيل، واأمن وتقنية املعل�مات 
وه�����س��ا���س��ة ال���ع���ظ���ام وال���ت���اآك���ل وامل��ك��اف��ح��ة 
العقلية  وامل�����ؤث����رات  ال���زراع���ي���ة  احل��ي���ي��ة 
وامل��ج�����س��م��ات الإل��ك��رتون��ي��ة وال���س��ت�����س��ع��ار 
وجراحة  املرتفعة  املناطق  وط��ب  بعد  عن 

ال�جه والفكني ودرا�سات املراأة.
املراكز  تلك  اأن  اإل��ى  ال�سيف،  واأ���س��ار 
ل��دي��ه��ا ����س���راك���ات ب��ح��ث��ي��ة وع��ل��م��ي��ة دول��ي��ة 

وباحث�ن وا�ست�ساري�ن متميزون بالإ�سافة 
امل�ستجدين  للباحثني  التدريبية  خلربتها 
العليا لإج���راء بح�ث  ال��درا���س��ات  وط��الب 

مبتكرة وتط�ير تقنيات متط�رة.
الإمكانيات  تلك  اأن  ال�سيف،  واأو�سح 
���س��ت�����س��ه��ل ع��ل��ى اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 
يف  العليا  ال��درا���س��ات  وطالبات  والباحثات 
متقدمة  بحثية  ومهارات  تقنيات  اكت�ساب 
ت�������س���اع���ده���م ع���ل���ى م���زي���د م����ن امل�������س���ارك���ة 
والإ������س�����ه�����ام يف حت���ق���ي���ق ب���ع�������س اأه�������داف 
خ��ط��ة ال��ت��ن��م��ي��ة ال���ع���ا����س���رة وخ���ط���ة اآف����اق 
املتعلقة  ال��ع��ايل  للتعليم  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
للمجتمع  وال��ت��ح���ل  امل�ستدامة  بالتنمية 

املعريف.
اأع�ساء  ع��دد   اأن  اإل��ى  ال�سيف  ولفت 
الدكت�راه  الالتي يحملن  التدري�س  هيئة 
اآلف وخ��م�����س��م��ائ��ة ع�����س���، من  ���س��ت��ة  ب��ل��غ 
اإج���م���ايل 24 األ�����ف ع�����س��� ه��ي��ئ��ة ت��دري�����س 

يحمل�ن الدرجة.
التعليم  وزارة  اأك��د وكيل  من جانبه، 
العايل لل�س�ؤون التعليمية الدكت�ر حممد 
بن عبدالعزيز الع�هلي اأن البحث العلمي 
�سرورة  اأ�سبح  بل  تنم�يا،  خيارا  يعد  مل 
قائمة  على  جعله  ت�ستدعي  ا�سرتاتيجية 
الأول�����ي����ات يف ه����ذا ال����ق���ت، ح��ي��ث ميثل 
رك���ي���زة اأ���س��ا���س��ي��ة يف دف����ع ع��ج��ل��ة امل�����س��رية 

املعريف،  التح�ل  وكذاك  والتقنية  العلمية 
م�سريا اإلى اأن وزارة التعليم العايل ت�سعى 
اإلى حتقيق ت�جهات خطة التنمية الثامنة 
دعم  على  رك��زت  التي  للمملكة  والتا�سعة 
البحث العلمي وت�سجيعه والتط�ر التقن�ي 
لتعزيز كفاءة القت�ساد ال�طني، وم�اكبة 

الت�جه نح� اقت�ساد املعرفة.  
ت��ب��ن��ت جمم�عة  »ال�������زارة  اإن  وق����ال 
م���ن امل����ب����ادرات والأن�������س���ط���ة خ�����س������س��ا يف 
وت�سجيعه،  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  دع���م  جم���ال 
امل��ايل  التم�يل  وا���س��ت��دام��ة  �سملت  زي���ادة 
على  ال��ق��درة  وت��ن��ام��ي  العلمية،  للبح�ث 
الخ��رتاع  ب��راءة  و احل�س�ل على  البتكار 
مع  ال��ت��ج��اري��ة  ال���رواب���ط  ل��زي��ادة  ك��سيلة 
امل���ؤ���س�����س��ات الأك����ادمي����ي����ة ومل����اك���ب���ة ث����رة 
وتكييفها  وا�ستيعابها  املتنامية  امل��ع��رف��ة 
امل��ح��ل��ي��ة، وتثبيت م��ب��داأ  م��ع الح��ت��ي��اج��ات 
التعليم املعريف املبني على الفكر الإبداعي 
والإنتاجية  للتط�ير  ا�سرتاتيجي  كخيار 
وال��ت��ن��اف�����س��ي��ة الق��ت�����س��ادي��ة، ح��ي��ث يتعني 
اأن ت�فر اليد العاملة املاهرة  على الدولة 
والإبداعية القادر على دمج التكن�ل�جيات 
احلديثة يف العمل وال�سحة والبيئة، وعلى 
الإب��داع��ي��ة  امل��ه��ارات  تنمية   يف  ال�ستمرار 
يف املناهج التعليمية وبرامج التعلم مدى 

احلياة«.

اأكد وكيل وزارة التعليم العايل للبعثات 
الدكت�ر نا�سر بن حممد الف�زان خالل 
األقاها �سمن  التي  التثقيفية  املحا�سرة 
للمرحلة  امل��ب��ت��ع��ث��ني  م��ل��ت��ق��ى  ف��ع��ال��ي��ات 
العا�سرة، الذي انعقد م�ؤخرا بالريا�س، 
ب���رن���ام���ج  م����ن  ال���ع���ا����س���رة  امل���رح���ل���ة  اأن 
ال�����س��ري��ف��ني لالبتعاث  احل��رم��ني  خ���ادم 
اخل���ارج���ي ���س��ي��ق��ت�����س��ر ع��ل��ى اجل��ام��ع��ات 
املتميزة، حيث حددت ال���زارة جمم�عة 
�سمن  املرم�قة  العاملية  اجلامعات  من 
اأف�سل 200 جامعة على م�ست�ى العامل 
البتعاث  تخ�س�سات  من  تخ�س�س  لكل 
العاملية  الت�سنيفات  اأه��م  على  اع��ت��م��ادا 

للجامعات املتميزة.
ال���������زارة  اأن  ال�����ف������زان  واأو������س�����ح 
اخ���ت���ي���ار اجل���ام���ع���ات على  اع���ت���م���دت يف 
اأرب����ع����ة ت�����س��ن��ي��ف��ات ع��امل��ي��ة ل��ل��ج��ام��ع��ات 
املتميزة هي: ت�سنيف �سنغهاي، التاميز، 
اأ�س ني�ز، لفتا  اأ���س، وت�سنيف ي�  كي�- 
الدرا�سية  امل��ج��الت  اختيار  مت  اأن��ه  اإل��ى 
اإل���ي���ه���ا يف امل��رح��ل��ة  ال���ت���ي مت الب���ت���ع���اث 
ال���ع���ا����س���رة ل���ربن���ام���ج خ������ادم احل���رم���ني 
وذل��ك  اخل��ارج��ي،  لالبتعاث  ال�سريفني 
كل  يف  جامعة   200 اأف�سل  اختيار  ع��رب 
ت�����س��ن��ي��ف وو���س��ع��ه��ا يف ق��ائ��م��ة م���ح��دة 
وكيل  ولفت  العا�سرة.  باملرحلة  خا�سة 
اأن  اإل��ى  للبعثات،  العايل  التعليم  وزارة 
حق�ل  �سمن  ج��اء  اجل��ام��ع��ات  ت�سنيف 
درا�سية ت�سمل الطب وال�سيدلة والعل�م 

ال��ط��ب��ي��ة، ال��ه��ن��د���س��ة وع���ل����م احل��ا���س��ب، 
العل�م  احلياة،  عل�م  الأ�سا�سية،  العل�م 
امل��ال��ي��ة والق��ت�����س��ادي��ة، وع��ل��م ال��ق��ان���ن، 
له  درا���س��ي خ�س�ست  كل حقل  اأن  مبينا 
جامعات حمددة �سمن اأف�سل اجلامعات 

العاملية للدرا�سة فيها.
للبحث  امل��ب��ت��ع��ث��ني  ال��ط��ل��ب��ة  ودع�����ا 
ع���ن اجل���ام���ع���ات امل��ت��م��ي��زة وال��ت�����س��ج��ي��ل 
ك��اف��ة  اأن  م������س��ح��ا  ب��اأن��ف�����س��ه��م،  ف��ي��ه��ا 
تنطبق  ال��ع��ا���س��رة  للمرحلة  امل��ر���س��ح��ني 

يف  للقبول  الأ�شا�شية  ال�����ش��روط  عليهم 
اأن هذه  اإلى  املتميزة، م�سريا  اجلامعات 
التخ�ش�ص  ع��ل��ى  م�����ش��ت��م��ل��ة  ال�������ش���روط 
وال���ت���م���ي���ز الأك������ادمي������ي، م�������س���ددا ع��ل��ى 
اله���ت���م���ام ب��احل�����س���ل ع��ل��ى ت������س��ي��ات 
معاهد  واختيار  اأكادميية جيدة،  علمية 
متميزة ت�شاعد على اجتياز �شرط اللغة، 
واأخ����ذ الخ���ت���ب���ارات امل��ع��ي��اري��ة ال��الزم��ة 

للقب�ل.
 واأك����د ال���ف����زان اأن احل�����س���ل على 

يعد  نف�سه  الطالب  طريق  عن  القب�ل 
جيدا  خاللها  من  يتعرف  ثرية  جتربة 
ال��ت��ي �سيدر�س  ال��ب��ي��ئ��ة اجل��ام��ع��ي��ة  ع��ل��ى 
بها، واأنها ت�سهم يف التهيئة النف�سية له، 
وزيادة معرفته واإدراكه بطبيعة الدرا�سة 
ومتطلباتها والتاأقلم معها، لفتا اإلى اأن 
العتقاد ب�سع�بة الدرا�سة يف اجلامعات 
املتميزة اأمر خاطئ، خ�س��سا اإذا ت�افر 
ل�����دى ال���ط���ال���ب الإ������س�����رار وال���ت���ح���دي 

والجتهاد العلمي.

تعتمد على أربعة تصنيفات
الفوزان: مرحلة االبتعاث العاشرة

ستقتصر على الجامعات المرموقة 
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الباحة

اإلحساء

الباحة
د���س��ن��ت ج��ام��ع��ة ال��ب��اح��ة م���ؤخ��راً 
الآيل  واحلا�سب  الكتاب  معر�س 
باملركز احل�ساري، حيث اأحت�ى 
األ���ف  امل���ع���ر����س ع��ل��ى ق���راب���ة 14 
عن�ان، �سارك بها 50 داراللن�سر.  
عناوين  على  امل��ع��ر���س  واأ���س��ت��م��ل 
ال�سيا�سية  امل��ج��الت  خمتلف  يف 
اإ�سافة  والجتماعية،  والثقافية 
اإل��������ى ك���ت���ب وق�������س�������س خ��ا���س��ة 
ب���الأط���ف���ال ب��ال��ل��غ��ت��ني ال��ع��رب��ي��ة 
امل��ع��ر���س  والإجنليزية. و�سمح 
ل���������زواره ب�����الط�����الع ع���ل���ى اآخ����ر 
الإ������س�����دارات ال���ت���ي ت���ع���ززت بها 
ال�������س���اح���ة ال��ث��ق��اف��ي��ة وت�����س��ج��ي��ع 
خمتلف  اأو�����ش����اط  يف  امل��ط��ال��ع��ة 

�سرائح املجتمع.

حائل
اف���ت���ت���ح م����دي����ر ج���ام���ع���ة ح���ائ���ل 
ال���دك���ت����ر خ��ل��ي��ل ب����ن اإب���راه���ي���م 
التاأ�سي�سية  ال���ر���س��ة  ال��رباه��ي��م 
ل���ك���ر����س���ي الأم����������ري �����س����ع�����د ب��ن 
العمل  ل���درا����س���ات  ع��ب��دامل��ح�����س��ن 
الأهلي واخلريي باململكة، وذلك 
يف م���رك���ز امل������ؤمت�����رات ب��امل��دي��ن��ة 
اجل��ام��ع��ي��ة وب��ح�����س���ر ع���دد من 
م�������س���ريف ال���ك���را����س���ي ب���ع���دد م��ن 
اجل���ام���ع���ات، وع�����دد م���ن ممثلي 
اجلهات اخلريية ذات العالقة يف 
العمل الأهلي واخلريي باململكة 
الأهلية  امل�ؤ�س�سات  من  وممثلني 

النفعية.

تبوك
لل�سئ�ن  تب�ك  جامعة  وكيل  ك��رم 
الأك����ادمي����ي����ة ال����دك����ت�����ر ع���ب���داهلل 
ع��م��ي��د كلية  وب��ح�����س���ر  ال���ب���ل����ي 
الهند�سة الدكت�ر اإبراهيم عط�ي 
اخل����ري����ج����ني امل���ت���م���ي���زي���ن ب��ك��ل��ي��ة 
الهند�سة للف�سل الدرا�سي الثاين 
من العام املن�سرم وعددهم خم�سة 
ع�����س��ر ط��ال��ب��ا ن��ظ��ري مت��ي��زه��م يف 

اأدائهم وتف�قهم.

اإلمام
رع�����ى ����س���اح���ب ال�������س���م���� امل��ل��ك��ي 
الأم�����ري ت��رك��ي ب���ن ع���ب���داهلل بن 
اأم����ري  ����س���ع����د  اآل  ع���ب���دال���ع���زي���ز 
الثالثاء  ظهر  الريا�س  منطقة 
املا�سي، افتتاح املبنى النم�ذجي 
ل��ل��م��ع��ه��د ال��ع��ل��م��ي يف حم��اف��ظ��ة 
ال���درع���ي���ة، وب��ح�����س���ر ���س��اح��ب 
ال�سم� الأمري اأحمد بن عبداهلل 
���س��ع���د  اآل  ع���ب���دال���رح���م���ن  ب����ن 
حم���اف���ظ حم��اف��ظ��ة ال���درع���ي���ة، 
اأ.  الإم��ام  جامعة  مدير  ومعايل 
د. �سليمان بن عبداهلل اأبا اخليل 
وال�����س��ع��ادة  الف�سيلة  واأ���س��ح��اب 
وكالء اجلامعة وم�س�ؤويل املعهد 

العلمي بالدرعية.

الملك سعود
���س��م��ن اأن�����س��ط��ة ج��م��ع��ي��ة ال��ع���ق 
ال��ب�����س��ري اخل���ريي���ة يف ب��ري��دة، 
للفتيات  دورات  م���ؤخ��راً  اأق��ام��ت 
�سع�د  امل��ل��ك  بجامعة  الكفيفات 
كفيفة  فتاة   15 لعدد  بالريا�س 
اأم���ل احل�سني،  ت��درب��ه��ن امل��درب��ة 
الذات  على  العتماد  على  وذلك 
وال�����س����ت����ق����الل����ي����ة. م�����ن خ���الل 
ت���دري���ب���ه���ن ع���ل���ى اإع��������داد ب��ع�����س 
ال����ج���ب���ات ال�����س��ري��ع��ة وغ���ريه���ا 
الكهربائية  الأجهزة  با�ستخدام 
والتي   ، العربية  باللغة  الناطقة 
على  للمكف�فني  ا�ستريادها  مت 
منح  و�سيتم  اخل�س��س،  وجهة 
ك���ل م��ت��درب��ة ج���ه���ازا خ��ا���س��ا بها 
العناية  اأخ��رى يف  ودورة  جمانا، 
عليها  ت���ت���درب  وال���ت���ي  ب����ال����ذات 
العناية  ت�ستطيع  ح��ت��ى  ال��ف��ت��اة 

بذاتها دون م�ساعدة الآخرين .

طيبة
اأو����س���ح ال��دك��ت���ر ع��ب��دال��رح��م��ن 
امل�سرف  احل��رب��ي  عبدالغني  ب��ن 
وال��ت��دري��ب  الب��ت��ع��اث  على اإدارة 
ب��ج��ام��ع��ة ط��ي��ب��ة يف ك��ل��م��ة ل���ه يف 
ملن�س�بي  الأول  ال��ل��ق��اء  اف��ت��ت��اح 
اأنظمة  ع��ل��ى  للتعرف  اجل��ام��ع��ة 
الب����ت����ع����اث وال����درا�����س����ة ون���ظ���ام 
ال����درا�����س����ة يف ك����ال م����ن امل���ان���ي���ا 
و�س�ي�سرا اأن الإدارة وبت�جيهات 
م�����ن م����ع����ايل م����دي����ر اجل���ام���ع���ة 
وم����ت����اب����ع����ة وك�����ي�����ل اجل����ام����ع����ة 
ل����ل����درا�����س����ات ال���ع���ل���ي���ا وال���ب���ح���ث 
ك��ف��اءة  رف���ع  ع��ل��ى  تعمل  العلمي 
و�سرعة اأداء الإج��راءات الإدارية 
بتطبيق  وال��ت��دري��ب  ل��الإب��ت��ع��اث 
احلديثة  الإداري���ة  التكن�ل�جيا 
وت��ف��ع��ي��ل ال��ت���ا���س��ل وال���رتاب���ط 
ب�������ني اجل�����ام�����ع�����ة وامل���ب���ت���ع���ث���ني 
التقنيات  باإ�ستخدام  واملتدربني 
امل��ت��ق��دم��ة وت�����س��ج��ي��ع امل��ب��ت��ع��ث��ني 
وم��ت��اب��ع��ة اأو���س��اع��ه��م م��ن خ��الل 
ال��ت��ق��اري��ر ال��درا���س��ي��ة وال���دوري���ة 
وت�����ف����ري امل���ع���ل����م���ات ال���الزم���ة 
ح��������ل اجل�����ام�����ع�����ات امل���ت���ق���دم���ة 
حتقيقا  احلديثة  والتخ�س�سات 

لروؤيتها.

أم القرى
خالل  املن�رة  املدينة  ت�ست�سيف 
���س��ه��ر ج����م����ادى الأول��������ى امل��ق��ب��ل 
لأبحاث   15 ال���  العلمي  »امللتقى 
الذي  وال��زي��ارة«،  احل��ج والعمرة 
احل��رم��ني  خ����ادم  م��ع��ه��د  ينظمه 
ال���������س����ري����ف����ني لأب������ح������اث احل����ج 
ال��ق��رى.  اأم  ب��ج��ام��ع��ة  وال���ع���م���رة 
املخت�س�ن  امللتقى  يف  وي�����س��ارك 
وامل���������س�����ؤول�����ن وال����ع����ام����ل�����ن يف 
جم��ال احل��ج والعمرة وال��زي��ارة، 
من  لديهم  م��ا  خال�سة  لعر�س 
اأب���ح���اث ودرا����س���ات وم��ق��رتح��ات، 
والإف��ادة  النظر،  وتبادل وجهات 
م��ن اأح����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ع��امل��ي��ة، 
وامل�������س���ت���ج���دات ال���ع���ل���م���ي���ة ن��ح��� 
التط�ير امل�ستمر للرقي بخدمة 
�سي�ف الرحمن وفقا لت�جيهات 

ولة الأمر �� حفظهم اهلل.

سلمان
التطبيقية  العل�م  كلية  احتفت 
عبدالعزيز  بن  �سلمان  بجامعة 
ال����ع����امل����ي  ب�����ال�����ي������م  اخل����������رج  يف 
ل��الأ���س��ع��ة، واأق��ي��م ح��ف��ل خطابي 
عل�م  ق�سم  رئي�س  خالله  األ��ق��ى 
الأ�����س����ع����ة وال���ت�������س����ي���ر ال��ط��ب��ي 
الي��سف  اأحمد  الدكت�ر  بالكلية 
ف��ي��ه��ا بع�س  ا���س��ت��ع��ر���س  ك��ل��م��ة 
الإح���������س����ائ����ي����ات ع�����ن ال���ق�������س���م. 
كلية  ع��م��ي��د  ا���س��ت��ع��ر���س  م���ا  يف 
د.  والتطبيقية  الطبية  العل�م 
اأب� درمان يف كلمته  عبدال�هاب 
واأق�سامها  الكلية  ور�سالة  روؤي��ة 
وامل���������س����ارات ال��ع��ل��م��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة 
املتاحة يف الكلية، ثم األقى وكيل 
التعليمية  ل��ل�����س���ؤون  اجل��ام��ع��ة 
ع��ب��دال��رح��م��ن  د.  والأك���ادمي���ي���ة 
اخل�سريي كلمة نيابة عن مدير 
اجل��ام��ع��ة اأب�����دى ف��ي��ه��ا ���س��ع��ادت��ه 
املثمرة  والفعاليات  ب��الإجن��ازات 
التي تقيمها كلية العل�م الطبية 

التطبيقية.

جازان
اف���ت���ت���ح اأم������ري م��ن��ط��ق��ة ج�����ازان 
الأم������ري حم��م��د ب���ن ن��ا���س��ر بن 
)الفي�سل..  معر�س  عبدالعزيز 
���س��اه��د و���س��ه��ي��د( ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل���م 
بجامعة جازان، بح�س�ر �ساحب 
ال�����س��م��� امل���ل���ك���ي الأم�������ري ت��رك��ي 
رئي�س  عبدالعزيز  ب��ن  الفي�سل 
جمل�س اإدارة مركز امللك في�سل 
الإ�سالمية  والدرا�سات  للبح�ث 
امل�������س���رف ال���ع���ام ع��ل��ى امل��ع��ر���س، 
الأمراء،  امللكي  ال�سم�  واأ�سحاب 
الدكت�ر  ج���ازان  جامعة  وم��دي��ر 

حممد اآل هيازع.

الملك فيصل
في�سل  امللك  جامعة  وكيل  رع��ى 
ل��ل��درا���س��ات وال��ت��ط���ي��ر وخ��دم��ة 
امل����ج����ت����م����ع ووك������ي������ل اجل����ام����ع����ة 
ل���ل�������س����ؤون الأك����ادمي����ي����ة امل��ك��ل��ف 
ال�����دك�����ت������ر ع����ب����دال����رح����م����ن ب��ن 
����س���ل���ط���ان ال���ع���ن���ق���ري ف��ع��ال��ي��ات 
وم�سريف  لطلبة  الثالث  امللتقى 
املط�ر  التعليم  اختبارات  مراكز 
الفعاليات  وا�ستمرت  لالنت�ساب، 
على مدار ي�مني، بح�س�ر اأكر 
وط��ال��ب��ة من  ط��ال��ب��ا   )60( م���ن 
الدار�سني يف جميع التخ�س�سات 
بنظام التعليم املط�ر لالنت�ساب.
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موقع جامعة ساوثهامبتون

جامعة  م��ن  العلماء  م��ن  فريق  متكن 
»���س��اوث��ه��ام��ب��ت���ن« ال��ربي��ط��ان��ي��ة من 
ت���ط����ي���ر و����س���ي���ل���ة  ج����دي����دة ل��ق��ي��ا���س 
التي  امل��ج��رات  بني  املتباعدة  امل�سافات 
ت�����س��ل ل���ع�������س���رات م���الي���ني ال�����س��ن��ي��ني 
»دبلي�  مر�سد  با�ستخدام  ال�س�ئية 
اإم ك��ي��ك« امل����ج����د ب��ال��ق��رب م��ن جبل 

»م�انا« يف هاواى.
بقيادة  العلماء  فريق  وا�ستخدم 
طريقة  ه�ينغ«  »�ساب�ستيان  الدكت�ر 
ت�����س��ب��ه ال��ط��ري��ق��ة ال���ت���ي ي�����س��ت��خ��دم��ه��ا 
املادي  احلجم  بقيا�س  الأرا�سي  م�ساح 
قيا�سية  مب�سطرة  )الركني(  وال��زاوي 
يف امل����ج����رات ل��ت��ح��دي��د امل�������س���اف���ة ب��ني 

املجرات بكل دقة.

 ومت���ك���ن ال��ب��اح��ث���ن م���ن ق��ي��ا���س 
ا�سمها  �سماوية  جم��رة  اأق���رب  م�سافة 
على  ال�����س���رون،  ع��ني  اأو   NGC4151
حد ت�سمية علماء الفلك لها بت�سبيهها 
ب���ع���ني ال���������س�����رون، ت���ل���ك ال�����س��خ�����س��ي��ة 
�سل�سلة  يف  �سيتها  ذاع  ال��ت��ي  ال��الم��ع��ة 
اأف����الم �سيد اخل�����امت، ب��ك��ل دق���ة، بعد 
اأن ا�ستع�سي عليهم اأمرها، وتعد هذه 
امل�سطرة مهمة للغاية يف قيا�س حجم 

التكتالت  ال�س�داء يف الك�ن. 
وو�سل ما مت ر�سده من م�سافات 
جن��م��ي  ف���ر����س���خ  م���ل���ي����ن   29  -  4 ل������ 
ي�����س��اوي 3.258  ال��ن��ج��م��ي  )ال��ف��ر���س��خ 
هذه  با�ستخدام  ول��ك��ن  �س�ئية(  �سنة 
الباحث�ن  ا�ستطاع  اجلديدة  الطريقة 

ح�ساب 19 ملي�ن فر�سخ جنمي.
ويف واقع الأمر يلعب اخلامت دورا 

مهما يف القيا�س اجلديد، فكل املجرات 
ال��ك���ن حت��ظ��ى  بتكتالت  ال��ك��ربى يف 
�س�داء يف املركز ويف ُع�سر تلك املجرات 
ت�جد ثق�ب �س�داء �سخمة يف ال��سط 
تنم� بابتالعها كميات كبرية من الغاز 

والغبار من البيئة املحيطة بها.
امل���ادة  ت�سخن  العملية  ه���ذه  ويف 
اأك��رب  ج���دا فت�سبح  ���س��اط��ع��ة  وت�����س��ب��ح 
م�����رد ن�����س��ط ل��الن��ب��ع��اث��ات يف ال��ك���ن. 
الن�سطة  امل��ج��ري��ة  ال���ن����اة  ب����  وت���ع���رف 

. AGN
ويك�ن الغبار ال�ساخن حلقة ح�ل 
الثق�ب ال�س�داء وينفث حتت  احلمراء 

ي�ستخدمها الباحث�ن كم�سطرة.
وبالرغم مما قد يت�س�ره البع�س 
ع��ن ح��ج��م ه���ذه احل��ل��ق��ة ف��اإن��ه��ا حلقة 
اإن ما مت ر�سده  للغاية، حتى  �سغرية 

جامعة ساوثهامبتون تطور وسيلة جديدة 
لقياس المسافة بين المجرات السماوية

ب��ا���س��ت��خ��دام علم  م��ن حجمها  ج���رى  
قيا�س التداخل بربط مر�سد »دبلي� اإم 
اأمتار  ع�سرة  ط�له  بتيلي�سك�ب  كيك« 
من اأجل ال��س�ل لق�ة 85م من درجة 

ال��س�ح  من خالل التلي�سك�ب.   
وم���ن اأج���ل ق��ي��ا���س ح��ج��م اخل��امت 
امل���ه���ال ع��ل��ي��ه ال���غ���ب���ار، ق����ام ال��ب��اح��ث���ن 
بقيا�س التاأخريالزمني ما بني انبعاث 
ال�س�ء بالقرب من الثقب الأ�س�د وما 

بني انبعاث الأ�سعة حتت احلمراء.
التي  امل�سافة  ميثل  التاأخر  وه��ذا 
على ال�س�ء اأن ي�سافر فيها من نقطة 
الغبار  اإل��ى  الأ���س���د  الثقب  من  قربية 

ال�ساخن.
وبالربط ما بني احلجم احلقيقي 
حللقة الغبار وما بني احلجم ال�ا�سح 
علم  خ��الل  من  امل�ستقاة  البيانات  من 

الباحث�ن  ا�ستطاع  التداخلي  القيا�س 
اأو   NGC4151 حتديد م�سافة جمرة 

عني ال�س�رون.
ي���ق����ل ال���ربوف�������س���ي����ر )ه���ي��ن��غ( 
اأن  هي  الرئي�سة  الكت�سافات  اأح��د  اإن 
الطريقة  بهذه  حت��ددت  التي  امل�سافة 
تعد دقيقة للغاية مع ن�سبة �سك ت�سل 
النتائج  ك��ان��ت  اإذا  اأن���ه  م���ؤك��دا  ل��� %10، 
تطبيقها  مي��ك��ن  ل��ل��م��ج��رة  احل���ال���ي���ة 
ف��اإن��ه��ا على  الأخ����رى  الأ���س��ي��اء  لقيا�س 
الأرج�������ح ���س��ت��ت��ف���ق ع��ل��ى ك���ل ال��ط��رق 
ال���دق���ة لتحديد  الأخ������رى م���ن ح��ي��ث 
مبا�سر  ب�سكل  امل��ج��رات  ب��ني  امل�سافات 
بناءا على مبادئء هند�سية ب�سيطة.   

واأ����س���اف اأن  ه���ذه امل�����س��اف��ات تعد 
عامال مهما لتحديد املعايري الك�نية 
ميكن  والتي  الك�ن  منها  يتك�ن  التي 

م��ن خ��الل��ه��ا ق��ي��ا���س ت��ك��ت��الت الثق�ب 
ال�س�داء.

ف���ف���ي واق������ع الم������ر ت���ع���د جم���رة 
ال�س�رون حم�را  اأو عني   NGC4151
التقنيات  م��ن  ال��ع��دي��د  مل��ع��اي��رة  رئي�سا 
الثق�ب  تكتالت  حجم  بتقدير  املعنية 
ال�������س����داء، »ف��امل�����س��اف��ة اجل���دي���دة التي 
تقدير  اأ�ساأنا  اأننا  ت�ؤكد  اإليها  ت��سلنا 
تلك التكتالت  ال�س�داء بن�سبة %40«.   
وي��ع��م��ل ال��ربوف�����س��ي���ر )ه���ي��ن��غ( 
م��ع زم��الئ��ه يف ال���دمن���ارك وال��ي��اب��ان 
لتمديد  جديد  برنامج  تاأ�سي�س  على 
ع��م��ل��ه��م ال��ب��ح��ث��ي يف ال���ن����اة امل��ج��ري��ة 
الن�سطة بغية تاأ�سي�س م�سافات دقيقة 
لعدد من املجرات  ل��سع  ن�سب دقيقة 
لتاريخ  اأف�سل  فهم  ت�فري  يف  ت�سهم 

متدد الك�ن. 
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لقطات
فرنسا

اأع����ل����ن����ت »م���ن���ظ���م���ة ال����ت����ع����اون 
 OECD والتنمية«  القت�سادي 
من مقرها يف باري�س، عن حملة 
باأهمية  النا�س  لت�عية  جديدة 
ال�سبب  ويرجع  الفني.  التعليم 
الفنية  ال��ك���ادر  ذل��ك لنق�س  يف 
الأوروبية  البلدان  من  كثري  يف 
ت�سجع الطالب  التي ما برحت 
ع���ل���ى خ��������س غ���م���ار ال��ط��ري��ق 
امل��در���س��ة  م��ن  بالتعلم  ال�سعب 
ح��ت��ى اجل���ام���ع���ة. ج����اء ذل����ك يف 
بعن�ان  املنظمة  اأع��دت��ه  تقرير 
»مهارات ما بعد املدر�سة: تقرير 
م��راج��ع��ة ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��دري��ب 

املهني«.

كينيا
تبحث احلك�مة الكينية م�سروع 
ب���ت���اأ����س���ي�������س 20 ج��ام��ع��ة  ق��������رار  
ح��ك���م��ي��ة ع��ل��ى اأرا����س���ي���ه���ا على 
الأق�������ل ل��ن��ق��ل ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل 
ل���الأق���ال���ي���م ال���ت���ي ل��ي�����س ل��دي��ه��ا 
م����ؤ����س�������س���ات ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل. 
وت���ه���دف ه����ذه ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ل�سمان ا�ستمرار اأقاليم الدولة، 
منظ�مة  يف  اإقليما،   47 وعددها 
تبنتها  ال���ت���ي  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م 

احلك�مة يف عام 2013.

المملكة المتحدة
اأع��ل��ن��ت ج��ام��ع��ت��ان ك��ب��ريت��ان يف 
بدءا  اندماجهما  عن  بريطانيا 
من الثاين من دي�سمرب اجلاري، 
وه��� الأم���ر ال���ذي م��ن ���س��اأن��ه اأن 
اجلامعات  م�ساف  يف  يجعلهما 
ال���ك���ربى يف امل�����س��ت���ى ال��ع��امل��ي، 
ح�سب بيان للجامعتني. يذكر اأن 
»ي�نيفر�سيتي  هما:  اجلامعتني 
ك�ليدج لندن« و »اأن�ستيت�ت اأوف 
اإدي�كان�سن« و�ست�سم اجلامعتان 

املدجمتان 35.000 طالب.

أوروبا
اأف����اد ت��ق��ري��ر ���س��در ح��دي��ث��ا عن 
راب���ط���ة اجل���ام���ع���ات الأوروب����ي����ة 
وج��م��ع��ي��ة ال��ت��ع��اون الأك���ادمي���ي 
بتنقالت  اله���ت���م���ام  ب�������س���رورة 
بنف�س  اجل��ام��ع��ي��ني  الأ����س���ات���ذة 
ما  اإذا  بالطالب  الهتمام  ق��در 
ت��دوي��ل  ل�سيا�سة  ال��ن��ج��اح  اأري����د 
اجل�����ام�����ع�����ات. وج���������اءت ن��ت��ائ��ج 
التقرير، الذي حمل ا�سم »ربط 
���س��ي��ا���س��ات ال��ت��ن��ق��ل وامل��م��ار���س��ة: 
م���ل���ح����ظ���ات وت��������س���ي���ات ع��ل��ى 
والتاأ�سي�سية  ال�طنية  التنمية 
يف اأوروب���������ا«، ب���ن���اء ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج 
التنقل  ممار�سات  ربط  م�سروع 
برنامج  يدعمه  ال��ذي   MPPC
»ال��ت��ع��ل��م م���دى احل���ي���اة« ال���ذي 

ترعاه املف��سية الأوروبية.

بهدف تطوير األوضاع االجتماعية واالقتصادية في بريطانيا..

جامعة إيسكس تصل لقلب البيانات الذكية
موقع جامعة إيسيكس

اأط�����ل�����ق�����ت ج����ام����ع����ة »اإي���������س����ي����ك���������س«  
الربيطانية مركزا لأبحاث البيانات 
اجلديدة بقيادة اأ�ستاذ اإدارة الأعمال 
يف اجل���ام���ع���ة ال��ربوف�����س��ي���ر »ف��ان��ي��ا 
�سينا«،  يف حدث كبري �سهدته قاعات 
»ه�����اي����ت ه�������ول« يف ���س��ه��ر اأك��ت���ب��ر 

املا�سي.
البيانات  اأب��ح��اث  مركز  وي�سكل 
احل��ك���م��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة ل���الأع���م���ال مع 
جم���ل�������س الأب������ح������اث الق���ت�������س���ادي���ة 
م��ن�����س��ة    ESRC والج����ت����م����اع����ي����ة 
مركزية لت�فري الب�سرية والبيانات 
ال����ذك����ي����ة ل���ل���ح���ك����م���ات والأع�����م�����ال 
التجارية املحلية يف اإطار عمل �سبكة 

البيانات الكربى.
بتحليل  اأي�����س��ا  امل��رك��ز  و�سيق�م 
من  مزيد  لتقدمي  الذكية  البيانات 
ولت��سيع  امل��ج��ت��م��ع  مل��ن��ف��ع��ة  امل��ع��رف��ة 
على  و�سيعمل  ال��ت��ج��اري��ة،  الأع���م���ال 

واملنظمات  لل�سركات  قيمة  اإ���س��اف��ة 
بت�فري روؤية ثاقبة لعملياتها ف�سال 
عن تقييم �سل�ك امل�ستهلكني يف ظل 

العر�س والطلب.
من  تكتالت  املركز  يف  وي�سارك 
جامعات �ستى ت�سمل جامعات »كنت« 
و »اإي�����س��ت اأجن��ي��ال« و »ل��ن��دن �سك�ل 
عدد  اإل��ى  بالإ�سافة  اأك�ن�مي«  اأوف 
للبيانات  البحثية  املراكز  من  كبري 

الذكية.
امل����رك����ز جم��م���ع��ة  وي���ع���م���ل يف 
و�سع  على  �سيعمل�ن  اخل���رباء  م��ن 
الكربى  ال��ب��ي��ان��ات  لتحليل  ب��رن��ام��ج 
الذكية  التخ�س�سات  على  للرتكيز 
ال��ت��ي م��ن ���س��اأن��ه��ا مت��ك��ني ال�����س��رك��ات 
ال��ت��ج��اري��ة وال�����س��ل��ط��ات امل��ح��ل��ي��ة من 
حت��ق��ي��ق من����� اق���ت�������س���ادي م�����س��ت��دام 
ذكية  ت�سميمية  �سيا�سات  و�سع  مع 
والتخطيط  الج��ت��م��اع��ي��ة  ل��ل��رع��اي��ة 
ب��ا���س��ت��غ��الل ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة م��ن 

الزراعة.

جامعة أمستردام.. عراقة أكاديمية وتاريخية
موقع جامعة أمستردام

 ،1632 ع��ام  اأم�سرتدام  جامعة  ت�اأ�س�ست 
وه���ي  اإح����دى ك���ربى ج��ام��ع��ات ه�لندا 
واأق������ى واأع�����رق  اجل��ام��ع��ات م��ن حيث 

الأبحاث يف غرب اأوروبا.
ع��رف��ت ج��ام��ع��ة اأم�������س���رتدام، التي 
ت��ع��د الأك������رب والأق�������دم ب���ني ج��ام��ع��ت��ني 
مع  ال��ه���ل��ن��دي��ة  العا�سمة  يف  مهمتني 
اأم�سرتدام احلرة  التي تاأ�س�ست  جامعة 
ي��دي  ع��ل��ى  تاأ�سي�سها  ع��ن��د   ،1880 ع���ام 
»غ����رياردو�����س ف������س��ي������س« و »ك��ا���س��ب��ار 
بارلي��س« با�سم »اآثيني�م اإيلل��سرتي«، 
بهذا  واحتفظت  اجل��ل��ي��ل«،  »امل��ع��ه��د  اأي 
ال����س���م ح��ت��ى ع���ام 1887. وب���ني ع��ام��ي 
»ج��ام��ع��ة  ا����س���م  ح��م��ل��ت   1961 و   1887

اأم�سرتدام البلدية«. 
ويبلغ  عدد طالبها الي�م 31،123 

اأكر من 12،500  طالبا وطالبة، منهم 
من طلبة الدرا�سات العليا، مما يجعلها 
اأك���رب ج��ام��ع��ات ه���ل��ن��دا م��ن حيث عدد 
الطالب، يف حني يزيد عدد من�س�بيها 
م����ن اأ�����س����ات����ذة اأك����ادمي����ي����ني وب���اح���ث���ني 
واإداريني  على 5000، منهم 2800 اأ�ستاذ 

ومدر�س وحما�سر.
اأما القيمة املالية لأوقاف اجلامعة 
فاإنها تبلغ 713 ملي�ن ي�رو، وهي ثاين 

اأكرب وقفية جامعية يف البالد.

الطراز المعماري
تتميز مباين املدينة اجلامعية القدمية 
ب����ط����رازه����ا ال���ه����ل���ن���دي ال��ك��ال���س��ي��ك��ي 
اجل��م��ي��ل يف ق��ل��ب م��دي��ن��ة اأم�������س���رتدام، 
غري اأن الأبنية حديثة الطرز تت�زع يف 
خمتلف اأنحاء املدينة و�س�احيها. ومن 
التخ�س�سية،  واملعاهد  الكليات  ناحية 

ت�سم جامعة اأم�سرتدام �سبع كليات هي: 
الجتماعية  والعل�م  الإن�سانية،  العل�م 
وال�سل�كية، والقت�ساد واإدارة الأعمال، 
وال��ع��ل���م ال��ب��ح��ت��ة، واحل���ق����ق، وال��ط��ب، 
وط�����ب الأ�����س����ن����ان، وه�����ي مت���ن���ح ح��ال��ي��ا 
تخ�س�سا   57 يف  ال��ب��ك��ال���ري������س  درج���ة 
 10 وت�سم  واملاج�ستري يف 92 تخ�س�سا، 

برامج للدرا�سات العليا املتقدمة.
 وجت��در الإ���س��ارة اإل��ى اأن��ه يف حني 
ت��ع��د ال��ل��غ��ة ال��ه���ل��ن��دي��ة ل��غ��ة ال��ت��دري�����س 
ال��رئ��ي�����س��ة، ت��ت��م��ي��ز ج��ام��ع��ة اأم�����س��رتدام 
ب��اه��ت��م��ام��ات و���س��م��ع��ة دول��ي��ة ب���اه���رة، اإذ 
ب��رام��ج دول��ي��ة ق���ي��ة ومتنح  ل��دي��ه��ا  اإن 
درجة املاج�ستري يف 66 برناجما باللغة 

الإجنليزية.
 ثم اإن للجامعة عالقات اأكادميية 
وتبادلية وثيقة مع ما ل يقل عن 200 
جامعة يف اأوروبا و40 اأخرى من خمتلف 

اأنحاء العامل، ويدر�س فيها حاليا اأكر 
من 2500 طالب وباحث وافد.

وتعد اجلامعة ع�س�ا يف عدد من 
ال��ه��ي��ئ��ات الأك��ادمي��ي��ة ال��دول��ي��ة اأب��رزه��ا 
الأوروب��ي��ة  البحثية  اجل��ام��ع��ات  راب��ط��ة 
ورابطة   ،21 واأونيفر�سيتا�س   ،LERU

EUA جامعات اأوروبا

التصنيف العالمي للجامعة
احتلت جامعة اأم�سرتدام املرتبة 58 فى 
الت�سنيف العاملي للجامعات واملرتبة 17 
على م�ست�ى اأوروبا وفق »ت�سنيف  كي� 

اإ�س جلامعات العامل«.
التقييم  هيئات  وف��ق  تتميز  وه��ي 
وعلم  الل�سانيات  بتخ�س�سات  العاملية 
الج����ت����م����اع وال��ف��ل�����س��ف��ة واجل���غ���راف���ي���ا 
واملحا�سبة  والقت�ساد  البحتة  والعل�م 

والتم�يل.

أشهر الخريجين 
اأ���س��ه��ر خ��ري��ج��ي اجل��ام��ع��ة   ع��ل��ى �سعيد 
وقدامى طالبها، يعد اأبرزهم: احلا�سل 
اآيخمان«،  »كري�ستيان  ن�بل  جائزة  على 
وم��ب��ت��ك��ر ب�����س��م��ات احل���ام�������س ال���ن����وي 

»اآليك جيفريز«.
وزراء  رئي�سا  ال�سيا�سة  ع���امل  ويف 
و  ليندن«  در  ف��ان  ك���رت  »بيرت  ه�لندا 
البنك املركزي  ي���ل«، ورئي�س  »ي���ب دن 
اله�لندي  امل��رك��زي  وال��ب��ن��ك  الأوروب�����ي 
وال������زي�����ر الأ�����س����ب����ق »ف���ي���م دوزن��������ربغ«، 
�سمال  حللف  ال�سابق  العام  وال�سكرتري 
الأط��ل�����س��ي )ال���ن���ات����( »ج����زي���ف ل���ن��ز«، 
واأه��ل  وال�سا�سة  ال�����زراء  م��ن  وال��ع��دي��د 
الفن والأدب اله�لنديني، ومعهم حامل 
جائزة »اإميي« مايكل كينغ وبطل العامل 
 )1937-1935 )ب��ني  لل�سطرجن  ال�سابق 

ماك�س اأوفه.

حول العالم

ر�سم هند�سي ملبان 
ومالعب ريا�سية 

جديدة قيد الإن�ساء 
يف جامعة اأم�سرتدام
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ن�����ع����ه  يف  خم����ت����ل����ف  ت����ق����ي����ي����م  يف 
ح�����ل ال��ت��ع��ل��ي��م اجل���ام���ع���ي، ارت��ق��ت 
»ج����ام����ع����ة ل�����ف�����ربه« ال���ربي���ط���ان���ي���ة 
Loughborough University اإلى 
تقليدي  غري  ا�ستبيان  يف  الطليعة، 
اأج������راه »ب��ن��ك ل����ي���دز« ال��ربي��ط��اين 
الطالبية  ال�سهري عن ج�دة احلياة 
���س��اب��ق��ة  يف  وذل������ك  اجل����ام����ع����ات،  يف 
اأن كانت جامعتا  بعد  الل�ائح،  لتلك 
تت�سدران  »ك��م��ربدج«  و  »اأك�����س��ف���رد« 
بريطانيا،  يف  العاملية  الق�ائم  ه��ذه 
الت�سنيف  يف  لئ��ح��ات��ه��ا  ع��ل��ى  ب��ن��اء 
ال���ع���ل���م���ي، وال����ت����ف�����ق الأك������ادمي������ي 

والأبحاث البارزة.
الطالبية  وت��ع��د ج����دة احل��ي��اة 
يف امل����دن اجل��ام��ع��ي��ة اأح����د ال��ع���ام��ل 
امل�������س���اع���دة يف ج����ذب ال���ط���الب اإل���ى 
ج��ام��ع��ات ب��ع��ي��ن��ه��ا، ل��ك��ن ال���س��ت��ب��ي��ان 

و���س��ع ذل���ك ال��ع��ام��ل ه��دف��ا رئ��ي�����س��ا، 
معتربا اآراء الطالب اأنف�سهم يف تلك 
الفرتة املهمة من حياتهم، وراحتهم 
ال��ن��ف�����س��ي��ة خ��الل��ه��ا، ق���د ت��ك���ن اأح���د 
الأ���س��ب��اب ال���ب���ارزة يف ت���ج��ي��ه ال���راأي 

العام الطالبي ذاته.
وم��������ع ع�����������دة ال������ط������الب اإل������ى 
ج���ام���ع���ات���ه���م، م��ن��ت�����س��ف ���س��ب��ت��م��رب 
العطلة  وع��ق��ب  امل���ا����س���ي،  )اأي����ل�����ل( 
ال�����س��ي��ف��ي��ة، خ��ل�����س ا���س��ت��ب��ي��ان »ب��ن��ك 
ل����ي���دز« يف ع���ام���ه ال���ث���اين، اإل�����ى اأن 
ت���الم���ي���ذ »ج����ام����ع����ة ل����ف����ربه« ال��ت��ي 
تاأ�س�ست عام 1966، يتمتع�ن باأف�سل 

ج�دة حياة جامعية يف بريطانيا.
ال���ق���ف  اإل���ى  ال�ستبيان  ودف 
على مدى ر�سا الطالب، من خالل 
املت�افرة يف  املعي�سة  اأعلى م�ست�يات 
التعليمية  امل�ؤ�س�سات  اأداء  ت�سنيف 

ال������ف������ردي������ة ع������رب جم����م�����ع����ة م��ن 
امل�ؤ�سرات.

واأو����س���ح���ت »ه���ان���ا ب����ل���دوي���ن« 
ال��ع��ام��ة بجامعة  ال��ع��الق��ات  م��دي��رة 
يف  اجل����ام����ع����ة  ت����ق����دم  اأن  ل�����ف�����ربا، 
لئ���ح���ات ال��ت�����س��ن��ي��ف ال���ط��ن��ي��ة، ه� 
نتاج جه�د م�ستمرة ل�سمان ت�فري 
واأك��ادمي��ي��ة  اأف�����س��ل جت��رب��ة جامعية 
العام  هذا  اأن  اإل��ى  م�سرية  للطالب، 
 »13« املرتبة  اإل��ى  اجلامعة  تقدمت 
ال��� »�سنداي  ال��� »ت��امي��ز« و  يف قائمة 
ال�  بقائمة   15 املرتبة  واإل���ى  ت��امي��ز« 
»جامعة  تقليد  وج��رى  »غ���اردي���ان«، 
ت�سنيف  يف  جن���م،  ب�خم�سة  لفربه« 
برنامج »كي� ا�س«، مما و�سع ا�سمها 

بني اجلامعات الرائدة العريقة.
وال��ذي  ال�ستبيان،  ه��ذا  وي��اأت��ي 
تعليمية،  م�ؤ�س�سة   89 نح�  يغطي 

تقييم بريطاني جديد يلفت االنتباه
إلى أهمية »رضا الطالب« في الجامعات

م������ن خ�������الل ال����ب����ي����ان����ات ال���ق���اب���ل���ة 
من  جتميعها  مت  وال��ت��ي  للمقارنة، 
عدد من امل�سادر، مبا يف ذلك جمل�س 
اإجنلرتا،  يف  العايل  التعليم  مت�يل 
العايل  التعليم  اإح�����س��اءات  ووك��ال��ة 
»التاميز«  ال���  وملحق  الربيطانية، 
الريا�سية  والهيئة  العايل،  للتعليم 
الربيطانية،  واجل��ام��ع��ات  للكليات 

والدليل الكامل للجامعات.
وج�����������������اءت ج������ام������ع������ة ل�����ف�����ربا 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة خ���الل ال��ع��ام امل��ا���س��ي، 
اأن ت�����س��درت  يف امل��رك��ز ال��ث��اين ب��ع��د 
الأخ���رية  اإن  »ج��ام��ع��ة دره����ام« حيث 
تراجعت مبعدل نقطتني اإلى املركز 
ال��ث��ال��ث خ����الل ال��ت�����س��ن��ي��ف يف ه��ذا 

العام.
واح����ت����ل����ت »ج����ام����ع����ة ل����ف����ربه« 
بت�سدرها  ال��ع��ام  ه���ذا  الأول  امل��رك��ز 

ل��ع��دة ف��ئ��ات وم��ن��ه��ا ر���س��ا ال��ط��الب 
وامتالكها  ال��درا���س��ي��ة،  امل��ن��اه��ج  ع��ن 
لأف�سل املرافق الريا�سية والثقافية 
داخ���ل ح���رم واح����د، وك��ذل��ك ارت��ف��اع 
وبرواتب  اخلريجني  ت�ظيف  ن�سب 

اأعلى من املعدل ال�طني.
ه�����ذه الأ�����س����ب����اب ك���ان���ت ���س��م��ن 
الطالب  لر�سا  الأ�سا�سية  الأ�سباب 
ع���ن ال��ت��ح�����س��ي��ل ال��ع��ل��م��ي واحل���ي���اة 
الجتماعية التي اعتربوها الأف�سل 

يف بريطانيا.
ب��ات��ي��ل« اخلبري  وق��ال»ن��ي��ت��ي�����س 
الق���ت�������س���ادي ل�����دى ب���ن���ك ل����ي���دز، 
اأع��ل��ى  �سجلت  ل��ف��ربه«  »ج��ام��ع��ة  اإن 
خمتلف  على  وبا�ستمرار  ال��درج��ات 
امل�ؤ�سرات، حيث ي�سعر طالب جامعة 
املناهج  ج���دة  اإزاء  بال�سعادة  لفربا 
ال��درا���س��ي��ة، ال��ت��ي ت���ف��ر ل��ه��م فر�س 

املمتازة، كما يتمتع�ن كذلك  العمل 
بحياة اجتماعية ق�ية«.

ال�ستبيان  اإح�����س��اءات  وت�����س��ري 
خريجي  م���ن  امل���ائ���ة  يف   94 اأن  اإل����ى 
ع��ل��ى  ح�����س��ل���ا   2013 ل���ع���ام  ل���ف���ربا 
اأ�سهر على  اأق��ل م��ن 6  وظ��ائ��ف بعد 
تخرجهم، و86 يف املائة منهم �سغل�ا 

منا�سب اإدارية.
واأ�����س����ارت »ب����ل���دوي���ن« م��دي��رة 
العالقات العامة يف اجلامعة، اإلى اأن 
جناح »لفربا« يتمثل ب�سكل كبري يف 
التفاعل امل�ستمر مع الطالب؛ فمن 
ال��ك��ل��ي��ات وامل��دي��ري��ن،  خ���الل ممثلي 
اآراء  حتر�س اجلامعة على ا�ستقراء 
وطلبات التالميذ لت�ؤثر يف القرارات 

التنم�ية واملنهج الأكادميي املتبع.
واأ����س���اف���ت »ت�����س��ت��ث��م��ر »ج��ام��ع��ة 
مبرافق  كبرية  مبالغ  اأي�سا  لفربه« 

جانب من مباين »جامعة لفربه« وحميطها .. و )اإلى الي�سار( اأحدى ال�سالت الريا�سية فيها
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ل��ت���ف��ري جت��رب��ة جامعية  اجل��ام��ع��ة 
اأك���ادمي���ي���ة واج��ت��م��اع��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة 
مل����رت����ادي����ه����ا، وم�����ن اأه�������م امل�������س���اري���ع 
اإع�����ادة ت��رم��ي��م املكتبة  ال��ت��ي ط��ب��ق��ت 
ملي�ن   4.5 تكلفت  ال��ت��ي  الرئي�سة 
مقرتح  على  بناء  اإ�سرتليني  جنيه 

الطالب.
لفربه«  »ج��ام��ع��ة  افتتحت  كما 
ال�����س��ه��ر امل���ا����س���ي م����رك����زا ري��ا���س��ي��ا 

متكامال بقيمة 5.6 ملي�ن جنيه«.
املت�سدرة،  اجل��ام��ع��ة  وحت��ر���س 
ال���ذي���ن  ط���الب���ه���ا  ي��ت��ل��ق��ى  اأن  ع���ل���ى 
ي��ت��ع��دى ع���دده���م 16 األ�����ف ط��ال��ب، 
مرات   3 الريا�سة  ملمار�سة  الفر�سة 
على  الأق��ل حر�سا  على  الأ�سب�ع  يف 
�سحتهم البدنية والنف�سية، بح�سب 
حما�سنها،  جميع  وم��ع  »ب�لدوين«، 
ل��ف��ربه« بع�س من  ف��ل��دى »ج��ام��ع��ة 

اأغلى مرافق املعي�سة بني اجلامعات 
الربيطانية.

املركز  يف  ب���اث«  »جامعة  وت��اأت��ي 
الثاين، بعدما احتلت املركز ال�ساد�س 
تتعدى  اإذ  املا�سي،  العام  ا�ستبيان  يف 
الرا�سني عن مناهج  الطالب  ن�سبة 
اجلامعة 93 يف املائة، ويعي�س طالب 
»جامعة باث« يف منطقة ذات معدلت 
جرمية منخف�سة ن�سبيا، واختيارات 

متعددة لق�ساء اأوقات فراغهم.
وع���ن جت��رب��ت��ه اجل��ام��ع��ي��ة، ذك��ر 
الهند�سة  ع��م��رو احل��دادي��ن، ط��ال��ب 
ب��اث«، )22 �سنة(  املدنية يف »جامعة 
تعليم  اأف�����س��ل  ب��اع��ت��ق��ادي  »ت��ل��ق��ي��ت 
���س��م��ل منهج  ح��ي��ث  ب��ري��ط��ان��ي��ا،  يف 
مفيدة«،  علمية  م�ساريع  الهند�سة 
مبينا اأن »جامعة باث جديرة باملركز 
ناحية  فمن  احتلته،  ال���ذي  ال��ث��اين 

ال��ن�����س��اط��ات واحل���ي���اة الج��ت��م��اع��ي��ة 
املجتمعات  م��ن  الكثري  »ب���اث«  ت�فر 
اهتمامات  معظم  لت�سمل  الطالبية 
ال�����ط�����الب ال����ري����ا�����س����ي����ة وال���ف���ن���ي���ة 

والفكرية«.
واأ���س��اف احل��دادي��ن اأن��ه عندما 
ب����داأ درا���س��ت��ه ق��ب��ل ن��ح��� 4 ���س��ن���ات، 
مل ي��ك��ن م��ن ال�����س��ه��ل ال��ت��ع��رف على 
اإن�ساء  بعد  ول��ك��ن  ال��ع��رب،  ال��ط��الب 
امل��س�ع  اأ�سبح  ع��رب��ي،  طالبي  ن��اد 
اأ�سهل وا�ستطاع التعرف على العرب 
الآخ����ري����ن، م���ن خ����الل ال��ن�����س��اط��ات 

الثقافية والريا�سية.
وب��دوره��ا، ذك��رت ���س���ار الكلحة 
ب��ك��ال���ري������س  خ��ري��ج��ة  ���س��ن��ة(   22(
الهند�سة املعمارية واإدارة الت�ساميم 
م���ن »ج���ام���ع���ة ل���ف���ربه« ، وخ��ري��ج��ة 
م��اج�����س��ت��ري ال��ه��ن��د���س��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة من 

»ج���ام���ع���ة ب������اث« اأن����ه����ا ت��ل��ق��ت اأع���ل���ى 
م�������س���ت����ى م�����ن ال���ت���ع���ل���ي���م يف ك��ل��ت��ا 
من  الكثري  اإل��ى  اإ�سافة  اجلامعتني، 
ال��ن��اح��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة وال��ن�����س��اط��ات 
ال��ت��ع��رف على  ال���ذي مكنني  »الأم����ر 
العامل، ول  اأنحاء  طالب من جميع 
���س��ي��م��ا ال��رتح��ي��ب احل����ار ب��ال��ط��الب 
العرب الذي وفرته كلتا اجلامعتني. 
وح��ر���س��ه��م��ا ع��ل��ى اح����رتام واح��ت���اء 
الأج��ان��ب«  ال��ط��الب  ع���ادات وتقاليد 

بح�سب تعبريها.
الأوائ��ل  الع�سرة  قائمة  و�سمت 
م��ن ا���س��ت��ب��ي��ان ب��ن��ك ل����ي���دز، مزيجا 
من اجلامعات العريقة مثل »جامعة 
كمربدج« يف املركز ال�ساد�س، و»جامعة 

اأك�سف�رد« يف املركز الثامن.
اأن »ج��ام��ع��ة  وذك����ر ال���س��ت��ب��ي��ان 
ن����رث���م���ربي���ا« ت����ف���ر ال�����س��ك��ن الأق����ل 

تكلفة، حيث ي�سدد طالبها مت��سط 
اإ���س��رتل��ي��ن��ي��ا يف  م��ب��ل��غ 1550 ج��ن��ي��ه��ا 
ال���ع���ام ال���درا����س���ي ال�����اح����د، وت���اأت���ي 
التايل  املركز  يف  �س�انزي«   »جامعة 
اإ����س���رتل���ي���ن���ي،  ج��ن��ي��ه   2500 مب��ب��ل��غ 
ت��ي�����س��اي��د« مب��ب��ل��غ 2800  و »ج��ام��ع��ة 
ج���ن���ي���ه اإ����س���رتل���ي���ن���ي، ث����م »ج���ام���ع���ة 
جنيه   2900 مببلغ  �ستاف�رد�ساير« 

اإ�سرتليني، �سن�يا.
وع���ل���ى ال���ن���ق���ي�������س، ك�����ان ���س��ك��ن 
جامعات  يف  تكلفة  الأك���ر  ال��ط��الب 
ال���ع���ا����س���م���ة ل����ن����دن، ح���ي���ث ي�����رتاوح 
بني  م��ا  ال�سن�ية  التكلفة  مت��سط 
 8250 اإل���ى  اإ���س��رتل��ي��ن��ي  جنيه   5900
ج��ن��ي��ه��ا، وق����د ي���ك����ن اأح���ي���ان���ا اأع��ل��ى 
غرف  اأغلى  �سعر  يبلغ  حيث  بقليل، 
التي يعي�س فيها  التكلفة،  من حيث 
ط����الب ك��ل��ي��ة ل��ن��دن ل��الق��ت�����س��اد، يف 

جنيه   7000 نح�  ال�سن�ي  املت��سط 
اإ�سرتليني.

ا�ستبيان  اآخ��ر، ي�سري  ويف جانب 
اأن خ��ري��ج��ي ط��الب  اإل�����ى  »ل�����ي����دز« 
»ك��ل��ي��ة ل���ن���دن ل��الق��ت�����س��اد وال��ع��ل���م 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة«  ي��ت��ق��ا���س���ن ال���روات���ب 
الأع����ل����ى ب��ع��د ال���ت���خ���رج ال���ت���ي ي��ق��در 
جنيه  األ�����ف   27 ب��ن��ح���  م��ت������س��ط��ه��ا 
خريج�  ياأتي  ثم  �سن�يا،  اإ�سرتليني 
»جامعة لندن �ساوث بانك« يف املركز 
ال���ث���اين ب���رات���ب ي���ق���در ب��ن��ح��� 26.5 
»جامعة  خريج�  يليهم  جنيه،  األ��ف 
األ��ف  ب��رات��ب يبلغ نح� 26  ك��م��ربدج« 
»كلية  وخ��ري��ج���  اإ���س��رتل��ي��ن��ي،  جنيه 
ك��ي��ن��غ��ز« ب��ل��ن��دن مب��رت��ب ي��ب��ل��غ 25.7 
خريج�  ث��م  اإ�سرتليني،  جنيه  األ���ف 
 25 يبلغ  ب��رات��ب  اأك�����س��ف���رد«  »جامعة 

األف جنيه اإ�سرتليني، �سن�يا.
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إعالم
على هامش »المؤتمر الدولي لإلعالم واالشاعة« الذي نظمته الجامعة واختتم أعماله 
مؤخرا، التقت »آفاق« بعدد من المشاركين بالمؤتمر، واستطلعت آرائهم في اللقاءات 

التالية التي أجرتها الزميلة سارة القحطاني.

الرائد العمري: إلمام المتحدث األمني بالتقنية
أهم وسيلة لمكافحة اإلشاعة

من وزارة  العمري،  الرائد حممد  اأكد 
امل�ساركني  اأحد  وه�  ال�طني،  احلر�س 
ل�����الإع�����الم  ال������������دويل  »امل���������ؤمت��������ر  يف 
ق��رر  ال������زراء  جمل�س  اأن  والإ����س���اع���ة« 
ق��ب��ل ���س��ن��ت��ني ون�����س��ف ب��ع��د الط����الع 
بع�س  ب��ت��ج��اوز  املتعلقة  املعاملة  على 
الكتاب وال�سحفيني غري املتخ�س�سني 
وادعاء اأم�ر غري �سحيحة اأو مكذوبة 
ال����زارات  ب��اأع��م��ال بع�س  يتعلق  م��ا  يف 
اإي�����س��اح احلقائق  اخل��دم��ي��ة ولأه��م��ي��ة 
والرد على الدع��اءات غري ال�سحيحة 
اأو امل��ك��ذوب��ة وو���س��ع احل��ل���ل ال��الزم��ة 
مل��ع��اجل��ة ذل����ك، ع����ددا م��ن الإج������راءات 

كالتايل: 
وال��ه��ي��ئ��ات  ال�������زارات  ق��ي��ام  اأول: 

وامل�ؤ�س�سات العامة والأجهزة احلك�مية 
اخلدمية  اجل��ه��ات  وبخا�سة  الأخ���رى 
بتعيني متحدثني ر�سميني يف مقراتها 
بح�سب  ال��ف��روع  يف  وك��ذل��ك  الرئي�سة، 
احلاجة واإبالغ وزارة الثقافة والإعالم 
الرئي�سية  املهمة  تك�ن  اأن  على  بذلك 
الإعالم مبا  اإحاطة و�سائل  للمتحدث 
لدى جهته واجلهات املرتبطة بها من 
وكذلك  اإي�ساحات  اأو  بيانات  اأو  اأخبار 
التجاوب مع ما يرد اإليها من ت�ساوؤلت 
والرد عليها وما ين�سر عنها من اأخبار 

اأو معل�مات تهم ال�ساأن العام.
والهيئات  ال������زارات  ق��ي��ام  ث��ان��ي��ا: 
وامل�����ؤ�����س���������س����ات ال����ع����ام����ة والأج������ه������زة 
اجل�انب  بتفعيل  الأخ��رى  احلك�مية 
الإع�����الم�����ي�����ة امل���ت���ع���ل���ق���ة ب��اأن�����س��ط��ت��ه��ا 
وم�����س��اري��ع��ه��ا وخ���دم���ات���ه���ا وال��ت��ف��اع��ل 
املنا�سبة  التغطية  ت���ف��ري  خ���الل  م��ن 
و�������س������رورة ف���ت���ح ق�����ن������ات ال���ت����ا����س���ل 
وال��ت��ع��اون م��ع و���س��ائ��ل الإع����الم وال��رد 
وا�ستف�ساراتها  اأ�سئلتها  جميع  ع��ل��ى 
وت���ظ��ي��ف م���اق��ع��ه��ا الإل��ك��رتون��ي��ة يف 

ذلك.
اجلهات  لأي من  اإذا ظهر  ثالثا: 
الإعالمية  ال��سائل  اإح��دى  اأن  املعنية 
اأخ��ب��ارا غ��ري �سحيحة ومل  ق��د ن�سرت 
ت��ت��ج��اوب ب��ال�����س��ك��ل امل��ن��ا���س��ب م��ع ردود 
تلك اجلهة واإي�ساحاتها فعليها �سرعة 

بالف�سل يف  املعنية  اإلى اجلهة  اللج�ء 
دع���ى �سد  ورف��ع  الق�سايا  ه��ذه  مثل 
وفقا  وال�سحفي  الإعالمية  امل�ؤ�س�سة 

لالأنظمة والتعليمات.
ال�سحفية  املمار�سة  ق�سر  رابعا: 
على ال�سحفيني املعتمدين لدى هيئة 

ال�سحفيني ال�سع�ديني.
ب���ن����د  ت���ف���ع���ي���ل  »ل��������� مت  وق���������ال 
ه���ذا امل��ر���س���م م��ن ِق��ب��ل امل��ع��ن��ي��ني فيه 
املا�سيتني  ال�سنتني  خ��الل  ل�ستطعنا 
احلد من انت�سار الإ�ساعات وخ�س��سا 
ما يخ�س ال�زارات واجلهات والهيئات 
احل���ك����م���ي���ة، وال����س���ت���ف���ادة م����ن دع���م 

احلك�مة يف هذا املجال« .
وع���ن م�����س��ارك��ت��ه يف امل����ؤمت���ر ق��ال 
»ت������س��ل��ت ال��درا���س��ة ال��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا يف 
ال��ع��دي��د م��ن الأم�ر من  اإل���ى  امل���ؤمت��ر 
اأهمها اأن للمتحدث الأمني دورا كبريا 
اأدوار  وه����ي  الإ����س���اع���ات،  م��ك��اف��ح��ة  يف 
ال�سابقة  الفرتة  يف  منها  كثري  تقاطع 
مع قطاعات اأمنية متن�عة ا�ستهدفتها 
ه��ذه الإ���س��اع��ات، وك��ان دور املتحدثني 
ب�سبب  للغاية  �سلبيا  فيها  الأم��ن��ي��ني 

معطيات كثرية«.
وقال »لبد من و�سع اآلية معينة 
يف التعاطي مع الإ�ساعات وكيفية الرد 
والكيفية  الت�قيت  م��راع��اة  مع  عليها 

وال�سفافية وال�سدق«.

كما ت��سل الباحث اإلى اأن تاأهيل 
كثري من املتحدثني الأمنيني �سعيف 
النظر  اإع����ادة  ي�ست�جب  مم��ا  ل��ل��غ��اي��ة، 
ا�ستقطاب  اأو  ج��دي��د  م��ن  تاأهيلهم  يف 
م���ن مي��ل��ك���ن ال��ت��خ�����س�����س الإع���الم���ي 

الأكادميي. .
وت����اب����ع »م�����ن اأه�������م ال��ت������س��ي��ات 
�سرورة اإملام املتحدث الأمني بالتقنية 
احل����دي����ث����ة وال����ت����ع����ام����ل م�����ع و����س���ائ���ل 
الت�ا�سل الجتماعي وكيفية التعاطي 
مع اأ�سكال وطرق لغة الع�سر احلديثة، 
من  اإعالميا  تاأهيله  ���س��رورة  وك��ذل��ك 
ه��ذا  يف  املتخ�س�سة  ال������دورات  خ���الل 
من  ليتمكن  نف�سيا  وتاأهيله  اجلانب، 
�سرب اأغ�ار الطرف الآخر ليتمكن من 
الرد بطريقة �سليمة، واأي�سا لبد من 
كتابة  العربية  اللغة  مل��ف��ردات  اإج��ادت��ه 
وحتدثا، واإملامه بكمنّ كبري من الثقافة 
واأن يك�ن على قدر كبري من  العامة، 

احل�س�ر الذهني واجل�سدي«. 
جت��رب��ة  اإل����ى  اأ����س���ري  اأن  »اأود  وق����ال 
رائدة يف مكافحة الإ�ساعات من خالل ما 
ريان عادل عرب ح�ساب  املهند�س  يقدمه 
م��ت��خ�����س�����س يف ت����ي���رت ب���ع���ن����ان »ه��ي��ئ��ة 
�سخ�سي  جهد  وه�  الإ�ساعات«  مكافحة 
الدعم،  ك��ل  اجلميع  م��ن  يلقى  اأن  يجب 
وكم كنت اأمتنى اأن يك�ن بيننا لن�ستفيد 

جميعاً من جتربته الرائدة«.

د. أنمار مطاوع: عالم بال شائعات ليس جميال!
اأك�������د اأ�����س����ت����اذ الت���������س����ال ال�����دويل 
ب���ج���ام���ع���ة امل�����ل�����ك ع����ب����د ال���ع���زي���ز 
ت�سريح  يف  مطاوع  اأمن��ار  الدكت�ر 
خ��الل »امل���ؤمت��ر ال���دويل ل��الإع��الم 
والإ����س���اع���ةاإ اأن����ه ع��ل��ى ال���رغ���م من 
خ�س��سا  ال�سيئة  ال�سائعات  �سمعة 
يف التاريخ الإ�سالمي، ومنذ حادثة 
الإفك التي اأظهرت اأ�س�ء وجه لها 
ل� مت  اإيجابيا  وجها  لل�سائعة  ف��اإن 

ا�ستغالله ب�سكل �سحيح. 
وق�������ال »ال���������س����رك����ات ال���ك���ربى 
ال����ن����اج����ح����ة ت�����ع������ل ك�����ث�����ريا ع��ل��ى 
ال�����س��ائ��ع��ات ك��ج��زء م���ن ع��الق��ات��ه��ا 
ال��ع��ام��ة ل��ت��ربي��ر ب��ع�����س ق��رارات��ه��ا 
خرجنا  ول�  واخلارجية،  الداخلية 
ال�سائكة  الأ���س��الك  تلك  خلف  من 
ون���ظ���رن���ا ل��ل�����س��ائ��ع��ات م����ن ن��اح��ي��ة 
�سنجد  ر���س��م��ي��ة  غ���ري  اج��ت��م��اع��ي��ة 
وع��ي��ا يف  اأك���ر  اأ���س��ب��ح  املجتمع  اأن 
الأح��داث  اأو  الأخ��ب��ار  التفرقة بني 
احل��ق��ي��ق��ي��ة وب����ني ال�����س��ائ��ع��ات، بل 
اإن����ه����ا من����ت ع���ن���د ال����ف����رد ال���ع���ادي 
يت�ساءل  فاأ�سبح  ال��ت�����س��اوؤل  حكمة 
اإليه الأخ��ب��ار.. هل هي  حني ت�سل 

حقيقة اأم ل؟«.

بينهما  ي���ف���رق  »اأ����س���ب���ح  وزاد 
واقعنا  واجهنا  ول���  اإل��ى ح��د كبري 
لل�سائعات  اأن  �سنجد  الج��ت��م��اع��ي 
الج����ت����م����اع����ي����ة ذائ�����ق�����ة خ���ا����س���ة، 
ف���ه���ي ت�����س��ف��ي ع���ل���ى ح���ي���اة ال���ف���رد 
اإث��������ارة ع��اط��ف��ي��ة مم��ت��ع��ة ت��ت��م��اوج 
ب���ني ال��ت��ع��ج��ب وال���ت���ق���زز واخل�����ف 
والغ�سب والفرح واحلزن، وت�سنع 
ل����الأف����راد روؤو��������س اأق������الم ل���زي���ادة 
تطرح  حني  الجتماعي  الت�ا�سل 
فيها  يتناق�س  جديدة  م��س�عات 

الأفراد«.
وتابع د. اأمار مطاوع قائال »ل� 
اأ�سبحت  حياتنا  اأن  ل�هلة  تخيلنا 
فاإنها  ال�سائعات  من  متاما  خالية 
جمالها  م��ن  ج���زءا  �ستفقد  حتما 
واإث��ارت��ه��ا ول��ي�����س م��ن ب���اب التندر 
لي�س  �سائعات  بال  »ع��امل  نق�ل  اأن 

جميال«.
اأن ه��ذا لي�س  واأك��د د. مطاوع 
»تعاي�س  ولكنه  لل�سائعة  ت�سجيعا 
م��ع واق����ع ق��د ل ن��ري��د ت��غ��ي��ريه يف 
نريد  بالتاأكد  ولكننا  هذا اجلانب، 
تقنينه حتى ل يتمادى ويت�سبب يف 

ن�سر الإثارة«.
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إعالم

د. السيد: المؤتمر وضع معاييرا
للحد من اإلشاعة.. وميثاق شرف مهني

ال���ت���دري�������س بكلية  اأ�����س����ارت ع�����س��� ه��ي��ئ��ة 
الإع�����الم يف ج��ام��ع��ة ال��ق��اه��رة ال��دك��ت���رة 
ف��اط��م��ة ال���زه���راء حم��م��د ال�����س��ي��د، وال��ت��ي 
���س��ارك��ت يف »امل�����ؤمت����ر ال�����دويل ل��الإع��الم 
والإ���س��اع��ة« اإل����ى اأن امل���ؤمت��ر و���س��ح وح��دد 
اإح���������دى اأه��������م ال����ظ�����اه����ر الت�������س���ال���ي���ة 
ال��غ��ام�����س��ة وه���ي الإ����س���اع���ة، واأن�����ه اأث���رى 
املكتبة الإعالمية البحثية بعدد قيم من 
من  الظاهرة  ه��ذه  در���س��ت  التي  البح�ث 

كافة ج�انبها.
ت������س��ي��ات  اأن  ال�����س��ي��د  د.  واع���ت���ربت 
�سرف  ميثاق  تك�ين  نح�  رق��ت  امل���ؤمت��ر 
مهنى ميكن اللتزام به من جانب و�سائل 
الإ�ساعات  ن�سر  لتجنب  املختلفة  الإع��الم 

اأو الإ�سهام يف الرتويج لها، وو�سع معايري 
لالهتمام باجل�انب القيمية والأخالقية 

اإلى جانب املعايري التقنية و املادية.
واأ����س���اف���ت »ي���ع���د الإع���الم اجل��دي��د 
ح���ق���ال خ�������س���ب���ا ل���ن�������س����ء ومن������� ون�����س��ر 
م���اق��ع  وف���رت  اإذ  املجتمع  يف  ال�����س��ائ��ع��ات 
ال��ت���ا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ف��ر���س��ة ذه��ب��ي��ة 
ل��ن�����س��ر ك���اف���ة الأف����ك����ار والأخ�����ب�����ار دومن���ا 
اأو����ش���ع  وع���ل���ى  ت��ك��ل��ف��ة  اأو  ����ش���رط  اأو  ق��ي��د 
ن��ط��اق مم��ك��ن، وه���ذه الإم��ك��ان��ي��ات �سالح 
جميع  لكن  اخل��ط���رة،  �سديد  ح��دي��ن  ذو 
اأن  ت���ؤك��د  الآن  حتى  البحثية  امل���ؤ���س��رات 
ال�ستخدام ال�سيء وغري املهني وامل�س��س 
اجليد  ال�ستخدام  يف�ق  ال�سبكات  لهذه 

الركابي: مؤتمر اإلشاعة ساهم
في توعية المجتمع بأضرارها

اإع��ت��ربت الإع��الم��ي��ة ه��ن��اء ال��رك��اب��ي اأن 
نتائج  الإع��الم والإ�ساعة« حقق  »م�ؤمتر 
اإي��ج��اب��ي��ة يف ت���ع��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ب��اأ���س��رار 
لها،  الت�سدي  اإمكانية  واإي�ساح  الإ�ساعة 
واأ����س���ارت اإل����ى اأن احل�����س���ر الأك���ادمي���ي 
امل���ؤمت��ر م��ع غياب  ال���ذي �سهده  ال��ق���ي 

اأهل املمار�سة كان اأهم املالحظات.
وق�����ال�����ت »ك��������ان لب�������د م�����ن دع������ة 
امل��خ��ت�����س��ني وامل���م���ار����س���ني ب�����س��ك��ل اأك����رب، 
العلمية،  امل���ادة  ميلك�ن  ف��الأك��ادمي��ي���ن 
ال�سرتاتيجيات  ي�سيغ�ن  ال���ذي  وُه���م 
ب�سكل عام، ولكن كنت اأطمح ل�ج�د اأهل 

للمهنة  واملمار�سني احلقيقيني  املمار�سة 
الذي هم من  روؤ�ساء اجلل�سات  با�ستثناء 

ال�سحافيني الكبار« .
واأ�����س����اف����ت »ح���ي���ن���م���ا اأث��������رت ه���ذه 
ال��ن��ق��ط��ة ان��ط��ل��ق��ت م���ن اأدل������ة واق��ع��ي��ة، 
كان  والتلفزي�ن،  الإ���س��اع��ة  جل�سة  ففي 
ك��ل امل��ت��ح��دث��ني ف��ي��ه��ا م��ن الأك��ادمي��ي��ني 
ع��ل��م��ا اأن����ه ك���ان ي��ف��رت���س ح�����س���ر مدير 
اأو غريهما،  م��ي��داين  م��را���س��ل  اأو  اأخ��ب��ار 
لأن���ه���م ه���م م���ن ي���ع���رف����ن ك��ي��ف ي�����س��اغ 
اخل�����رب وك���ي���ف ت����اأت����ي الإ�����س����اع����ة وك��ي��ف 
ي�ساغ الرد على الإ�ساعة، وكانت هنالك 

الرقمي  امل���ن��ت��اج  دور  ع��ن  اأي�����س��ا  جل�سة 
وامل�ؤثرات الب�سرية ومقدم ورقة العمل 
ي�ستعان  اأن  ف��ي��ف��رت���س  اأك���ادمي���ي���ا،  ك���ان 
ب��الإ���س��اف��ة ل���الأك���ادمي���ي ب�����س��خ�����س اآخ���ر 
الفنية  العملية  ع��ن  للتحدث  مم��ار���س 
يف امل����ن���ت���اج، ك��م��ا ل��ف��ت ان��ت��ب��اه��ي غ��ي��اب 
عن  احلديث  جل�سة  يف  »ي�تي�ب«  جن���م 
م�اقع الت�ا�سل الجتماعي، وهم الذين 
�سنع�ا برامج عديدة للت�عية والتثقيف 
�سد الإ�ساعة، كما لفت نظري يف جل�سة 
غياب  وال�سيا�سة،  الإ�ساعة  عن  احلديث 
اأهل الخت�سا�س من الأجهزة الأمنية«.

وت����اب����ع����ت »ال���ع���م���ل���ي���ة ت���ك���ام���ل���ي���ة، 
فالأكادميي �ساحب اخلربة العملية ه� 
ولكن  ال�سرتاتيجية  و�سع  يف  الأ���س��ا���س 
املمار�س ه� الفار�س احلقيقي، وه� الذي 

باإمكانه اأن يعطي عن جتربة وخربة«.
 وق����ال����ت »لح����ظ����ن����ا ق���ل���ة ح�����س���ر 
الإع��������الم��������ي��������ني واأ���������س��������ح��������اب امل����ه����ن 
خ��ال��د  امل���ل���ك  ج��ام��ع��ة  املمار�سني، واأما 
العلمية  ب��امل��ادة  امل���ؤمت��ر  فقد غطت ه��ذا 
ب����ا�����س����ت����ف����ا�����س����ة، ح����ي����ث و������س�����ل وج�������د 
الأك���ادمي���ي���ني يف ه���ذا  امل����ؤمت���ر اإل����ى ما 

يقارب %90«.

المهنية واإلشاعة 
يحيى جابر

محرر صحيفة الحياة في عسير 

ي��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق رج����ال الإع�����الم ح��م��ل ث��ق��ي��ل يف حم���ارب���ة  الإ���س��اع��ة ون�سر 
ودور  �سحتها،  من  والتاأكد  املعل�مة  متحي�س  وكيفية  باأخطارها  الت�عية 
رجال الإع��الم مهم جدا، فهم من فئة النخب  يف املجتمع ودوره��م يف هذه 
التي تقف على امل�سداقية وال�اقعية واحلرفية يف  املهنة  اجلزئية جزء من 

نقل املعل�مة.
العجائب والفنت، والإ�ساعات  تنت�سر فيه، ومنها ما ه�  زمننا.. زمن 
عف�ي، وما ه� م�جه من جهات تخريبية ودول معادية تعت�سر اأملا ملا تنعم 
تلك  ي�سهل و�س�ل  �سعيدة.  واإمي��ان وحياة  ا�ستقرار وخ��ريات  به بالدنا من 
ال�ساروخ لتحدث  تاأثريها فتنتقل ب�سرعة  الإ�ساعات �سذج ل يدرك�ن عظم 

بلبلة لي�س لها من داع.
ويجب اأن نعلم اأن دور اجلامعة رائد وجميل باإقامة مثل هذا امل�ؤمتر 
اجلميل، وه� يقع يف �سل�سلة جناحات مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكت�ر عبد 
الرحمن الداود منذ ت�سلمه قيادة اجلامعة. اأخريا، اللهم اكفنا �سر الفنت ما 

ظهر منها وبطن.

شكرا جامعة الملك خالد
مرعي بن ناصر عسيري

مكتب جريدة البالد بأبها

كنت ممن يطالب جامعتنا الطم�حة بعقد ندوات اأو م�ؤمترات تالم�س واقع 
املجتمع؛ واإذ بها تعلن عن امل�ؤمتر الدويل لالإعالم والإ�ساعة، وها هي جامعة 
امللك خالد تدرك اأهمية الإعالم املعا�سر مبا يحمله من ق�سايا الأمة، ويكفي 
اأن اجلامعة اأ�س�ست ق�سما مميزا لالإعالم ي�اكب ال�اقع بطم�ح من الرجل 
الإعالمي الدكت�ر عبد الرحمن الداود ومن اهتمام الرجل الذي يعمل دون 
اأن يتحدث: الدكت�ر علي بن �س�يل القرين، الذي قدم لنا �سحيفة »اآفاق«، 

�سحيفة تخرج من اأ�س�ار اجلامعة لت�سل للمجتمع  خارج اجلامعة.
اأقدر جلامعة امللك خالد هذه املبادرة وهذا الطم�ح كما اأعجبت بفكرة 
امل�ؤمتر  لفعاليات  الإج��ب��اري  باحل�س�ر  الإع���الم  ق�سم  وطالبات  ط��الب  اإل���زام 
ي�ستخدمها  نف�سية  ح��رب  اأنها  ونعلم  بالإ�ساعة،  رب��ط  امل�ؤمتر  ه��ذا  اأن  خا�سة 
اخل�سم للخ�سم، لأن الكلمة اأق�ى من الر�سا�سة.. �سكرا مرة اأخرى للجامعة 

على اإقامة م�ؤمترات بهذا امل�ست�ي وناأمل اأن تك�ن �سن�يا بح�ل اهلل.

مؤتمر اإلعالم واإلشاعة.. 
بداية التصدي

علي هشلول 
رئيس تحرير صحيفة أزد اإللكترونية 

اإلى  الجتماعي  الت�سال  و�سائل  وانت�سار  تط�ر  زماننا  يف  امل����ؤرق  من  ب��ات 
م�ست�ى ا�ستطاعة الكل، جماعة وفرادى، التعبري وت�سدير الروؤى اخلا�سة 
ال����روؤى وظه�ر  اإل���ى مت��دد ه��ذه  اأدى   اأو ���س���اب��ط، مم��ا  دون رق��ي��ب ب�سري 
من  ال���رديء  بطرح  الفر�س  ه��ذه  ل�ستغالل   ثقافيا  وال�اهنني  املتهافتني 
الأفكار وبث ما جد وا�ستجد و�ساع بني املجتمعات دون متحي�س او اختبار، 
ي�ست�جب  اأم��ر  وه���  والتعاطي،  الن�سر  م�سهد  الإ�ساعة  ت�سدر  �سبب  وه��ذا  

الت�سدي ملثل هذه الث�رة.
هذا ما دعا، كما يبدو يل، جامعتنا امل�اِكبة جامعة امللك خالد اإلى تبني 
لهذه  ي�سجل  ما  وه�  والإ�ساعة،  لالإعالم  ال��دويل  امل�ؤمتر  هذا  واإقامة مثل 
اجلامعة الطاحمة �سمن جه�دها املبذولة لالإ�سهام بفاعلية يف م�اجهة ما 
يقلق جمتمعاتنا مثل هذا ال�ستغالل الرديء لهذه الث�رة التقنية وت�ظيفها 
عقباه  حتمد  ل  واق���ع  اإل���ى  واملجتمعات  الأج��ي��ال  يجر  ق��د  ال���ذي  الت�ظيف 

متمثل يف التعدي على اأمننا الفكري وزعزعة الأمن العام .. 
ومن هنا فاإنني اأرى �سرورة م�ا�سلة الت�سدي لهذه الث�رة ومفرزاتها 
ال�سيئة بالت�عية، وم�ا�سلة مثل هذه امل�ؤمترات ل�سك باأنها �ستفرز لنا وافرا 
من احلل�ل و�سبل الت�سييق وامل�اجهة لل�سيطرة املبكرة على خمرجات هذه 
الث�رة غري املن�سبطة اإلى جانب اأهمية م�ساركة املخت�سني يف الظه�ر عرب 

برامج تلفزي�نية مت�اترة للتحذير من �سلبيات هذه الظاهرة »الإ�ساعة«.
على   .. امل�اِكبة  بجامعتنا  اإعجابي  ت�سجيل  اأك��رر  اأن  ي�سرفني  هنا  من 
هذه اللفتة املطمئنة، متمنيا ت�ا�سل اهتمام القادة فيها على م�ا�سلة التبني 
ي�ؤدي  اأن  املجتمعي وغ��ريه مما ي�جب على كل �سادق يف بالدنا  الهم  لهذا 
دوره جتاهها واأن تعطى اجلامعة ال�س�ء الأكرب من لدن اإعالمنا مبختلف 
اأ�سنافه لبث املخرجات والت��سيات، عل ذلك ي�سهم يف هذا ال�قت واملنعطف 
يف الت�سدي والت�عية حتى ن�سل جميعا اإلى ما ي�سب�ا اإليه م�سريوا امل�سرية 

ال�سع�دية الزاهرة، يف ال�قت املنا�سب.
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وال��ب��ن��اء والإي��ج��اب��ي، وه���� م��ا يعني اأن��ن��ا 
لتكاتف  حت��ت��اج  حقيقية  اأزم���ة  يف  نعي�س 
ك��ل اجل��ه���د امل��خ��ل�����س��ة ل��ت��ح���ي��ل ب��سلة 
اله���ت���م���ام اجل���م���اه���ريي م���ن ال���غ���ث اإل���ى 
الناقد  ال�عي  من  حالة  واإي��ج��اد  الثمني 
عن  الأول  امل�س�ؤول  باعتباره  الفرد  ل��دي 

اأمنه الفكري«.
واأكدت  اأن حل م�سكلة الإ�ساعة يبداأ 
البداية  »وب��ني  اإل��ي��ه،  ال��ف��رد وينتهي  م��ن 
وال��ن��ه��اي��ة ت���ج��د ال��ع��دي��د م��ن ال������س��ائ��ل 
اإعالميا  ت�ظيفها  يجب  التي  والأدوات 
امل�سلحة  ق�سم  وت��غ��ل��ي��ب  اإي��ج��اب��ي  ب�سكل 
الج���ت���م���اع���ي���ة وال���������س����دق وامل�������س���داق���ي���ة 
م�ؤ�س�سات  اأداء  يف  وامل�����س���ؤول��ي��ة  وامل��ه��ن��ي��ة 

الإعالم ب�سكل عام، واحلل يبداأ من الفرد 
اأك��ر ميال لعدم ترديد كل  عندما يك�ن 
ما ي�سمع، واإن كان لبد مردداً فليمح�س 
ويدقق قبل الرتديد اأو يتحفظ يف النقل 
دومن����ا ت��دخ��ل يف امل��ح��ت���ى ب���ال���زي���ادة اأو 

النق�سان«.
 واأردف������ت »ه��ن��ا ي��اأت��ي دور ال��رتب��ي��ة 
كافة  متار�سها  اأن  يجب  التي  الإعالمية 
واحل��ل  امل��ج��ت��م��ع،  يف  التن�سئة  م���ؤ���س�����س��ات 
ما  متلقيا خلرب  ك��ان  ف��اإن  بالفرد  ينتهي 
فليعمل فيه الفكر الناقد وال�عي املدقق 
له  ي��ك���ن  ث��م  قناعة  اإل���ى  يتح�ل  اأن  قبل 
فتك�ن  وال�سل�ك  الجت��اه��ات  على  تاأثري 

له اآثار تدمريية يف املجتمع«.  

عدد من طالب ق�سم الإعالم يف �سالة املركز الإعالمي للم�ؤمتر الدويل لالإعالم والإ�ساعة، برفقة م�س�ر »اآفاق« الزميل عبد العظيم ا�سماعيل



ثقافة

أحمد العياف

هاينز  الدكت�ر  النم�ساوي  الرئي�س  اأبدى 
ف��ي�����س��ر،  اإع��ج��اب��ه ب��اجل��ن��اح ال�����س��ع���دي يف 
م�سيدا  ل��ل��ك��ت��اب،  ال����دويل  فيينا  م��ع��ر���س 
التي  النم�ساوية  ال�سع�دية  ب��ال��ع��الق��ات 
و�سفها باملتميزة خا�سة يف املجال الثقايف، 
للملحقية  ت��ق��دي��ره  خ��ال�����س  ع��ن  م��ع��رب��ا 
ال�سع�دية يف فيينا جله�دها يف  الثقافية 

ترتيب اجلناح واإخراجه ب�سكل جميل. 
واأ�سار اإلى اأن اجلناح يعك�س الثقافة 
العربية والإ�سالمية الأ�سيلة وي�سم باقة 
متميزة من الكتب والإ�سدارات الثقافية، 
اأهمية  على  النم�ساوي،  الرئي�س  و���س��دد 
بني  والتقارب  احل���ار  تعميق  يف  الثقافة 
قناعة  اإل��ى  م�سريا  املختلفة،  احل�سارات 
الديني  ال��ت��ن���ع  ح��م��اي��ة  ب��اأه��م��ي��ة  النم�سا 

والثقايف والتقارب بني ال�سع�ب. 
وك���ان امل��ل��ح��ق ال��ث��ق��ايف ال�����س��ع���دي يف 
النم�سا الدكت�ر علي عبداهلل �سقر وعدد 
امل��ل��ح��ق��ي��ة، يف مقدمة  ال��ع��ام��ل��ني يف  م���ن 
خ��الل  ال��ن��م�����س��اوي  ال��رئ��ي�����س  م�ستقبلي 
زيارته اجلناح ال�سع�دي، وتناول الدكت�ر 

في�سر القه�ة العربية هنالك.
 و���س��ه��د اجل��ن��اح ال�����س��ع���دي يف ث��اين 
اأي������ام م��ع��ر���س ف��ي��ي��ن��ا ال������دويل ل��ل��ك��ت��اب، 
النم�ساوي  اجل��م��ه���ر  م��ن  وا���س��ع��ا  اإق��ب��ال 
اأب��دى �سغفه بالتعرف  ال��ذي  والأوروب����ي، 
الثقافة الإ�سالمية والعربية، وعلى  على 
اإلى جانب  املختلفة،  والإ���س��دارات  الكتب 
ح�������س����ر ال�����ن�����دوات ال���ت���ي ع���ق���دت خ���الل 
بال�جه  التعريف  ب��ه��دف  امل��ع��ر���س،  اأي���ام 
واملنطقة  للمملكة  وال��ث��ق��ايف  احل�����س��اري 

العربية.
معر�س  يف  اململكة  ج��ن��اح  وح��ظ��ي 

العام زخما خا�سا وح�س�را مميزا بني 
الدول امل�ساركة.

الثقايف  امللحق  اأو�سح  جانبه،  من 
ال�سع�دي يف النم�سا ودول الإ�سراف اأن 
يف  اململكة  جناح  على  امللح�ظ  الإقبال 
»�سهد  حيث  مفاجئا،  يكن  مل  املعر�س 
ال��ع��ام امل��ا���س��ي اإق��ب��ال مم��اث��ال وح��ف��اوة 

ف��ي��ي��ن��ا ال�����دويل ل��ل��ك��ت��اب، ب��اإق��ب��ال كبري 
يقدمه  مل��ا  و�سي�فه،  املعر�س  رواد  م��ن 
اجل��ن��اح م��ن ف��ع��ال��ي��ات وب��رام��ج ثقافية 
اململكة  اأن  وخ��ا���س��ة  وح��اف��ل��ة،  متن�عة 
�ساركت يف معر�س العام املا�سي ب�سفتها 
لأول  لفعالياته  ���س��رف  و�سيف  �سريكا 
م��رة يف ت��اري��خ��ه، وه��� م��ا اأع��ط��اه��ا هذا 

وال�سي�ف«.  امل�ساركني  قبل  كبرية من 
امل�ساركة  على  داأب���ت  »اململكة  اإن  وق���ال 
ال���ف���اع���ل���ة يف م���ع���ر����س ف��ي��ي��ن��ا ال�����دويل 
للكتاب منذ �سن�ات ط�يلة، وكان اآخرها 
الختيار  وق��ع  امل��ا���س��ي، حيث  ال��ع��ام  يف 
�سرف  �سيف  اأول  لتك�ن  اململكة  على 
لها جناح  وكان  اإن�سائه،  منذ  للمعر�س 
متميز وح�س�ر كبري قدمت نف�سها من 
اأبهرت  وم�سرفة  راقية  ب�س�رة  خالله 

امل�ساركني«.
اأي�سا  العام  هذا  »حر�سنا  واأ�ساف 
وم�سرفا،  مم��ي��زا  ع��م��ال  ن��ق��دم  اأن  ع��ل��ى 
والفعاليات  ال��ربام��ج  م��ن  العديد  ع��رب 
اململكة  مكانة  ع��ن  تعرب  ال��ت��ي  القيمة، 
ع��رب��ي��ا واإ���س��الم��ي��ا ودول���ي���ا، وت��اري��خ��ه��ا 

العريق«.
واف��ت��ت��ح امل��ع��ر���س ه���ذا ال��ع��ام لأول 
الط�يلة،  ال��ق��راءة  بليلة  امل�ساء  يف  م��رة 
قبل  م��ن  انتظارها  ط��ال  لرغبة  وذل���ك 
كبري  ع��دد  ح�سر  حيث  امل��ع��ر���س،  زوار 
م���ن م�����س��اه��ري الإع���الم���ي���ني وم��ذي��ع��ي 
كبار  من  العديد  وا�ست�سافة  ال��ربام��ج، 
ن�بل  جائزة  على  واحلا�سلني  امل�ؤلفني 

يف املجال الأدبي.
ت�ست�سيف  الثالثة  للمرة  اأن��ه  كما 
العام  ه��ذا  امل��ع��ر���س  ال��دان���ب يف  �سالة 
نهر  ع��ل��ى  ي��ق��ع  ب��ل��دا   11 م��ن  �سيفا   40
ال���دان����ب، ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى ال��ع��دي��د من 
ال���ف���ع���ال���ي���ات امل������س��ي��ق��ي��ة وامل�����س��رح��ي��ة 

والثقافية والفكرية يف كافة املجالت.
اأه�����م امل���دن  ي���ذك���ر اأن ف��ي��ي��ن��ا م���ن 
الأوروبية املنظمة للمعار�س وامل�ؤمترات 
اأن���اع��ه��ا،  ب�ستى  الثقافية  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
ح��ي��ث ت��ن��ظ��م ���س��ن���ي��ا م��ا ي��زي��د ع��ل��ى 35 

معر�سا يف خمتلف املجالت.

مشاركة سعودية متميزة
في معرض فيينا للكتاب

المملكة تشارك 
في المعرض 

الدولي للكتاب 
بالكويت 

  
اف�����ت��ت��ح وزي�����ر الإع�������الم، وزي�������ر ال���دول���ة 
�سلمان  ال��سيخ  الك�يتي،  ال�سباب  ل�س�ؤون 
�سب�اح ال�سال�م ال�حم�د ال��سباح، مع�ر�س 
ال���39  دورت�����ه  يف  للكتاب  ال�دول�ي  الك�تاب 
ال�سع�دي  ال�زيرالك�يتي اجلناح  .  وزار 
امل�س�ؤولني  يرافقه نخبة من  املعر�س  يف 
�سفري  ا�س�تقباله  ف�ي  وك�����ان  وال�����س��ف��راء، 
بالك�يت  ال��������س��ري��ف��ني  ال�����ح��رم��ني  خ�����ادم 
ال��������دك��ت���ر ع�����ب��د ال�����ع�����زي��ز ب���ن اإب�����راه��ي��م 
ال�����ف��اي�����ز، وامل��ل��ح��ق ال��ث��ق��ايف الأ���س��ت��اذ عبد 

ال�مح�سن بن عثمان ال��سبانة.
وجت�����ل ال�����س��ب��اح ب����اأروق����ة اجل��ن��اح 
ال�����ذي ك����ان م���غ���اي���را ه�������ذه ال��������س��ن��ة عن 
الأع����������ام ال�����س��اب��ق��ة م���ن ح��ي��ث امل�����س��اح��ة 
وال��ت�����س��م��ي��م. ويف خ���ت���ام ج����ل���ت���ه، ق��دم 
ل��ل���زي��ر ه��دي��ة واأب����دى اإع��ج��اب��ه ال�سديد 

بامل�ساركة املتميزة لهذا العام . 

750 ألف ريال لكل فائز
العنقري يعلن فروع جائزة

مركز الملك عبداهلل لخدمة 
اللغة العربية

  
أحمد العياف  

امللك عبداهلل  العام على مركز  امل�سرف  العايل  التعليم  وزي��ر  اأعلن معايل 
العنقري  الدكت�ر خالد بن حممد  العربية  اللغة  العزيز خلدمة  بن عبد 
امللك عبداهلل بن  ا�سم جائزة مركز  اأطلقت حتت  التي  املركز  فروع جائزة 
عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية، وك�سف اأن الفائز بكل فرع �سينال 

750 األف ريال �سع�دي، اإ�سافة اإلى درع اجلائزة وبراءتها.

الفرع األول
اأو�سح وزير التعليم العايل اإقرار فروع الدورة الأولى، حيث خ�س�س الفرع 
اللغة  تعليم  جمال  يف  العلماء  »جه�د  وم��س�عها  العلماء،  جلائزة  الأول 

العربية لالأطفال«.

الفرع الثاني
املعنية  »امل�ؤ�س�سات  وم��س�عها  امل�ؤ�س�سات،  جلائزة  الثاين  الفرع  وخ�س�س 
بتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها«، ودعا وزير التعليم العايل جميع 
وذلك  للجائزة،  والرت�سيح  الرت�سح  يف  الإ�سهام  اإل��ى  والأف���راد  امل�ؤ�س�سات 
ح�شب املجالت وال�شروط املعلنة التي ياأتي من �شمنها فيما يخ�ص �شروط 
من  العربية  اللغة  خدم  يك�ن  اأن  العلماء«  »جائزة  الأول  للفرع  الرت�سيح 
يف  اجل��ائ��زة  م��س�ع  يف  من�س�رة  علمية  ودرا���س��ات  متميزة  اأب��ح��اث  خ��الل 

دورتها احلالية »جه�د العلماء يف جمال تعليم اللغة العربية لالأطفال«.
املوؤ�ش�شات«،  »ج��ائ��زة  ال��ث��اين  للفرع  الر�شيح  ���ش��روط  وفيما  يخ�ص 
ي�شرط اأن تتنوع اإ�شهاماتها يف خدمة اللغة العربية يف مو�شوع اجلائزة يف 
دورتها احلالية »امل�ؤ�س�سات املعنية بتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها«.

ت��اأ���س�����س��ت يف م����ار�����س2013، ومت��ن��ح ك��ل �سنتني يف  اأن اجل���ائ���زة  ي��ذك��ر 
تفا�سيل  على  التعرف  ومي��ك��ن  امل��رك��ز،  اأم��ن��اء  جمل�س  يقرها  م��س�عات 
اجل���ائ���زة ب���زي���ارة امل���ق��ع الإل���ك���رتوين ال��ر���س��م��ي مل��رك��ز امل��ل��ك ع��ب��داهلل بن 

عبدالعزيز خلدمة اللغة العربية.

الملحقية الثقافية في لبنان 
تشارك في المؤتمر األول 

للشباب والبترول
  

 
ال�سع�دية  ال�سع�دية يف لبنان ممثلة للجامعات  الثقافية  �ساركت امللحقية 
اأكادمييا لبنان وامل�ؤمتر الأول  يف امللتقى واملعر�س الدويل ال� 24 بعن�ان » 
لل�سباب والبرتول« الذي اأقيم يف ق�سر الأوني�سك� يف بريوت بالتعاون مع 

وزارتي الرتبية والتعليم العايل، والطاقة يف لبنان.
لبنان،  يف  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  �سفري  الفتتاح  حفل  وح�سر   
اللبناين،  النيابي  املجل�س  رئي�س  هناك، وممثل  ال�سع�دي  الثقايف  وامللحق 
اجلامعات،  روؤ���س��اء  م��ن  وع��دد  اللبناين،  ال��ع��ايل  والتعليم  الرتبية  ووزي���ر 

وعمداء الكليات وطلبة اجلامعات واملدار�س يف لبنان.
وجاءت امل�ساركة بجناح �سمنّ �س�را لأبرز اجلامعات ال�سع�دية ومدنها 

اجلامعية واإ�سداراتها العلمية. 
املنح  وع��ن  ال�سع�دية  اجلامعات  عن  تعريفية  مطب�عات  ت�زيع  ومت 
عامليا  ال�سع�دية  اجلامعات  ت�سنيف  وكذلك مطب�عات عن  تقدمها،  التي 
وعربيا. وكانت م�ساركة اجلامعات ال�سع�دية ملفتة للنظر لتميز عدد منها 
ح�سب التقييم العاملي »QS« وت�سدر اجلامعات ال�سع�دية مراتب متقدمة 

مقارنة باجلامعات العربية.

آفاق الجامعة  |  العدد 131  |  15 صفر 1436  |  7 ديسمبر 2014



إعالن

أسرتك بانتظارك

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

هل حقا ال تبالي؟!

آفاق الجامعة  |  العدد 131  |  15 صفر 1436  |  7 ديسمبر 2014



تقنية

ريتويت

للمناداة  ما  جهة  ا�ستجابة  ن�ساهد  ونحن  كبريين  و�سعادة  بفخر  ن�سعر 
امل�ستمرة  بت�ظيف التقنية يف حل م�سكالت جمتمعنا الي�مية.

اأن هناك من �سمع الأجرا�س التي علقت،  اأخريا  ن�سعد ونحن نرى 
ونق�سد هنا اأمانة العا�سمة املقد�سة التي ت�ستحق ال�سكر على جه�دها يف 
اآب« يف الإبالغ عن املالحظات اخلا�سة بالنظافة  ت�ظيف خدمة »وات�س 

والإنارة وال�سفلتة و�سحة البيئة.
ف��ك��ل م��ا ي��ح��ت��اج اإل��ي��ه م���اط��ن م��ك��ة امل��ك��رم��ة اأو زائ��ره��ا م��ن خ��الل 
املقد�سة  العا�سمة  باأمانة  اخل��ا���س  اآب«  »وات�����س  رق��م  ت�سجيل  التطبيق، 
اإرف��اق �س�رة ومكان  اأي��ة خمالفة، مع  لي�ستطيع من خالله الإب��الغ عن 
الأم��ر  معاجلة  اإل��ى  الأم��ان��ة  يف  امل�س�ؤولني  ينادي  وتاأكيد  كدللة  امل�قع 
للم�اطن دور جمتمعي يف  �سيك�ن  الطريقة  باأ�سرع وقت ممكن. فبهذه 
احلفاظ على العا�سمة املقد�سة لتك�ن وجهة م�سرقة ل�سي�ف الرحمن 

من �ستى بقاع الأر�س.
م��ا مت ي��دخ��ل يف دائ����رة امل��رح��ل��ة الأول�����ى، لكنه اأي�����س��ا ي��ج��ربن��ا على 
اإلى  ف��رتة  من  املكرمة،  مكة  ت�سهده  ال��ذي  ال�سريع  بالتط�ر  الع���رتاف 
والح���رتام، فمن قطار احلرمني  التقدير  بكامل  اأم��ام��ه  لنقف  اأخ���رى، 
اإلى قطار امل�ساعر مرورا بج�سر اجلمرات وت��سعة �سحن املطاف، اإ�سافة 
احلالة  ل�سبط  هناك  ي��دور  م��ا  ك��ل  ن��ه��ارا  ليال  ت��راق��ب  التي  للكامريات 

الأمنية باأحدث ال��سائل التكن�ل�جية.
ما اأقدمت عليه اأمانة العا�سمة املقد�سة، يجب اأن يدور على اأمانات 
اأو ن�ساهد  اأننا نقراأ  املدن الأخرى، فالتجربة ت�ستحق التعميم خ�س��ساً 
با�ستمرار الأخطار التي ت�سكلها الآبار املك�س�فة وحفر ال�سرف ال�سحي 
يف الآونة الأخرية على حياة الفرد وغريها من الأ�سياء التي تفر�س على 

امل�س�ؤولني الإ�سراع نح� معاجلتها.
كما اأن عدم ا�ستخدام التقنيات الب�سيطة يعني اأمرين ل ثالث لهما، 
اإما اأن امل�س�ؤول ل يزال بعيدا عن عامل التقنية وف�ائد تطبيقات الت�ا�سل 
ب�سفتها عينا لك�سف الف�ساد واإي�ساله للمخت�س، اأو اأنه يرفع �سعار غ�س 

الطرف عن مثل هذه الأم�ر ما دامت العجلة ت�سري وفق ما ي�ساء.
اأننا من خالل تطبيق اأمانة العا�سمة املقد�سة، بتنا �سركاء  والأهم 
يف القرار، واأ�سبحنا م�س�ؤولني ن�ستطيع اأن نرى ونتكلم ونطالب ليك�ن 
املقد�سة  العا�سمة  اأم��ان��ة  وعته  م��ا  وه��ذا  بها،  نفتخر  واج��ه��ة  جمتمعنا 
اأن  نتمنى  الأمانات كعدوى حميدة  اآج��اًل غريها من  اأم  و�ستعيه عاجاًل 
تنت�سر ب�سرعة ع�سى ولعلها تك�ن �سببا يف اإيقاف ح�سد احلفر املك�س�فة 

لالأرواح الربيئة.

واتس آب مكة..
كلكم مسؤول

حسن أحمد العواجي

دوبايك.. دراجة ذكية بمنزلة طبيب خاص 
اأعلن حمرك البحث ال�سيني بايدو Baidu عن اإ�سدار دراجة جديدة ذكية اأ�سماها دوبايك Dubike تاأتي بت�سميم مبتكر وجميل لي�ست كالدراجة املعتادة، فهي حتمل 

م�ا�سفات الأجهزة الذكية التي انت�سرت باأ�سكال كثرية كال�ساعات، والنظارات، والقبعات وغريها، وكل منها يحمل اجلديد من اخلدمات واخل�سائ�س التكن�ل�جية.
وتتيح دراجة Dubike الذكية لل�سخ�س قيا�س م�ست�ى �سغط الدم يف اجل�سم، ومعدل نب�سات القلب با�ستخدام عدد من امل�ست�سعرات، كما تقدم معل�مات �سحية 

وافية، اإ�شافة اإلى اأنه ميكنها متابعة الن�شاط الريا�شي لقائدها، ور�شد الإجنازات التي يحققها، ومن ثم م�شاركاته على مواقع التوا�شل الجتماعي.
وميكن ل� Dubike حتديد امل�سارات والطرق ال�سحيحة تبعا لنظام املالحة اخلا�س امل�ج�د مبق�دها، كما ميكن لها اأي�سا �سحن نف�سها كهربائيا با�ستخدام تقنيات 

وم�ست�سعرات داخلها اإ�سافة اإلى �سحن الهاتف الذكي.
وتتميز Dubike بنظام حماية ذاتي يعمل على حل م�سكلة ال�سرقات، اإذ ميكن من خالل تطبيق خا�س مراقبة م�قع الدراجة، ويف حال �سرقتها اإبالغ ال�سركة والعث�ر 

عليها ب�سه�لة من خالل ربط التطبيق بالهاتف الذكي، مع م�ساركة خط الدراجة عرب �سبكات الت�ا�سل الجتماعي، ومتابعة احل�سابات اخلا�سة بكل �سه�لة.

passport بالك بيري
هاتف عالي المواصفات

بشاشة مربعة
�سدر م�ؤخرا عن ال�سرك الكندية »بالك بريي« هاتف جديد بحجم ج�از ال�سفر 
ومب�ا�سفات عالية تطمح من خاللها ال�سركة اإلى ال�ستح�اذ على جزء من ح�سة 

�س�ق الأجهزة التي باتت ت�سيطر عليها بالكامل �سركتا اآبل و�سام�س�جن.
وياأتي passport ب�سا�سة مربعة تعمل باللم�س لت�فري جتربة عر�س وقراءة 
رائعة، ول�حة مفاتيح فريدة تتميز بال�ستجابة ال�سريعة للم�س لتمكني امل�ستخدم 

من اإجراء العديد من ال�ظائف مبا�سرة على ل�حة املفاتيح.
 3450 �سعتها  تبلغ  للبطارية حيث  املذهل  الأداء  اأي�سا،   passport وما مييز 

مللي اأمبري/ �ساعة، كما اأنها قادرة على ال�سم�د ل� 30 �ساعة مت�ا�سلة من العمل.
وتظهر املكاملات الهاتفية با�ستخدام passport واقعية اأكر بف�سل ال�سماعات 
اخلل�ية  املكاملات  بتكييف  ي�سمح  ال��ذي  النطاق  رباعي  املايكروف�ن  ونظام  الق�ية 

ح�سب مكان الهاتف و�س��ساء اخللفية للح�س�ل على �س�ت نقي بج�دة عالية.
 Qualcomm MSM8974AA Snapdragon 801 مبعالج  اجلهاز  وزود 
10.1 ومعالج  2.26 جيجا هرتز، ونظام ت�سغيل بالك بريي  الن�اة ب�سرعة  رباعي 
بك�سل  ميجا   2 بدقة  اأمامية  كامريا  اإل��ى  اإ�سافة   ،Adreno 330k ن�ع  من  ر�س�م 
3096X4128 بك�سل،  720p، واأخرى خلفية بدقة 13 ميجا بك�سل، وج�دة  وج�دة 
ويعمل   .LED ف��ال���س  م��ع  الب�سرية  لل�س�رة  وتثبيت  لل�س�رة،  تلقائي  و�سبط 
بتقنية اجليل الرابع. وقد بداأت ال�سركة بطرحه يف الأ�س�اق بالل�نني   passport

الأبي�س والأ�س�د وب�سعر قدره 2700 ريال �سع�دي.
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إعالن

قيادة سيارتك +
محادثة هاتفية =

حياتك في خطر!
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الرأي الجامعي

آفاق
اإلبداع

د. يحيى
بن حسن الفلقي 

وكيل كلية الطب
للشؤون اإلدارية

الإب��������داع ك��ل��م��ة ل��ه��ا ب��ري��ق��ه��ا 
واأريجها حينما حتل يف مكان 
���س��ي��ق ف���اإن���ه���ا جت��ع��ل��ه اأك����ر 
ات�ساعا، وعندما حتل يف ل�حة 
ف��ن��ي��ة ف��اإن��ه��ا جت��ع��ل��ه��ا ت��ب��دوا 
اأكر جمال وبهاءا، وال�سروح 
الأكادميية كاجلامعات ينبغي 
ل��زرع  �ساحلة  بيئة  ت��ك���ن  اأن 
ب�������ذور الإب�����������داع وحم���ا����س���ن 

للتميز الفكري واملعريف.
واملبدع ميتلك خ�سائ�س 
ي��ف��ك��ر ب�سكل  وم���زاي���ا جت��ع��ل��ه 
خم��ت��ل��ف ع���ن اأق�����ران�����ه؛ فه� 
ينظر اإلى امل��س�ع من جهاته 
ب��ال��ن��ظ��ر  ي��ك��ت��ف��ي  الأرب������ع ول 
اإليه من زاوية واحدة ليخرج 
بت�س�ر وفكر اإبداعي ل يك�ن 
الأب��ع��اد  ث��الث��ي  ب��ل  م�سطحا 
مم���ت���زج���ا ب������األ�������ان ال��ط��ي��ف 

امتزاجا فنيا متنا�سقا.
لقد اأبدع اهلل الك�ن على 
غاية  فجاء  �سابق  مثال  غ��ري 
يف اجل��م��ال والإت��ق��ان، وكانت 
ك��ل زواي�����اه وك���ل ج��زئ��ي��ة فيه 
ت�سري اإلى ال�حدانية والتفرد 

بالكمال واجلالل واجلمال.
اإن����ن����ي م����ن خ�����الل ه���ذه 
الباب  اأفتح  ال�سيقة  ال��زاوي��ة 
الأفكار  لتلج  م�سراعيه  على 
مكان  اإل���ى  لتحيلها  ال��رائ��دة 
رح����ب ك��م��ا اأ���س��ل��ف��ت وف�����س��اء 

ميتد اإلى الأفق.
اإنني اأتطلع اإلى اأن يك�ن 
ه���ذا ال��ع��ن���ان ل��ه��ذه ال��زاوي��ة 
»اآف����اق الإب�����داع« ح��ق��ا م�ساعا 
داخ��ل  م��ن  مبدعة  فكرة  لكل 
ه���ذا ال�����س��رح ال��ع��م��الق ال��ذي 
ي��ح��م��ل ا���س��م رم����ز م���ن رم����ز 
هذه الأمة امللك خالد، رحمه 
حكمه  ف��رتة  تعد  ال���ذي  اهلل، 
يف  ذهبية  ف��رتة  الكيان  ل��ه��ذا 

تاريخنا املجيد .
بكل فكرة بديعة  مرحبا 
اأيا كان م�سدرها، قمة  رائدة 
م��رح��ب��ا  ق���اع���دت���ه.  اأم  ال���ه���رم 
ب����الإب����داع ال���ف���ك���ري. م��رح��ب��ا 
ب��ال��ف��ك��ر الإب�����داع�����ي. م��رح��ب��ا 
ال�سرح  بكل فكرة تدفع بهذا 
ال�سف�ف  يف  ل��ي��ك���ن  ل��الأم��ام 
الأول����������ى ل���ي�������س حم���ل���ي���ا ول 

اإقليميا بل عامليا.
ل���ق���د و����س���ع���ت ال���ع���ن����ان 
وت�����رك�����ت ����س���ي���اغ���ة الأف�����ك�����ار 
الإب��داع��ي��ة ل��ك��م ول��ت��ك��ن ه��ذه 
الزاوية ثابتة يف كل عدد من 
ولتت�سمن  »اآف���اق«  اإ���س��دارات 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  اأفكار 
وال���������ط���������الب وال�����ع�����ام�����ل�����ني 
الإب����داع����ي����ة، ول���ت���ك���ن م��ن��ربا 
وج�������س���را لإي�������س���ال الأف����ك����ار 

البناءة ل�ساحب القرار.
»وق�����ل اع��م��ل���ا ف�����س��ريى 
ور�������س�������ل������ه  ع����م����ل����ك����م  اهلل 

وامل�ؤمن�ن. �س�رة الت�بة«.

هل  ال�����س���ؤال:  ه��ذا  نف�سي  �ساألت  لطاملا 
دون  بخ�س��سية  نتحدث  اأن  ن�ستطيع 
اأن ي��ك���ن ه��ن��اك ط����رف ب�����س��ري ث��ال��ث 

يراقب احل�ار؟
ال�س�ر  ن��ت��ب��ادل  اأن  ي�ستطيع  ه��ل 

ال�سخ�سية دون اأن يحفظها التطبيق؟
ال����ي�����م اأ�����س����ب����ح احل���������س�����ل ع��ل��ى 
اأن  اأراد  ملن  عظيمة  ميزة  اخل�س��سية 
يتحدث يف هذه الربامج، لكن يف ال�قت 
مل�ستخدمي  ح��ل��م  اأو  ك��ذب��ة  ه��ي  نف�سه 
ميكن  ل  الجتماعي  الت�ا�سل  ب��رام��ج 

حتقيقه..
ع���ن���د ت�����س��ج��ي��ل��ك يف اأح��������د ه���ذه 
ف��اإن من  تطبيقها  اأو حتميل  ال��ربام��ج 
امل����ؤك���د اأن����ه مي��ك��ن ق��راءت��ه��ا والط����الع 
عليها من قبل جهات عدة. ومن ذلك؛ 

الإع��الم  عنها  حت��دث  التي  الف�سيحة 
امل�ست�سارة  لها   تعر�ست  والتي  م�ؤخرا 
الأمل�����ان�����ي�����ة اأجن�����ي�����ال م�����ريك�����ل، وذل�����ك 

بالتج�س�س على هاتفها ال�سخ�سي .
كل ما ح�لنا من طفرة اإلكرتونية  
مي��ك��ن ت���ج��ي��ه��ه��ا ح�����س��ب الح��ت��ي��اج��ات 
ال���ت���ي حت���ق���ق امل�����س��ل��ح��ة ل���ك���ل ط����رف، 
خيار  و���س��ع��ت  واإن  ح��ت��ى  فالفي�سب�ك 
لإقناع  �سكل  جم��رد  فه�  اخل�س��سية 
الذي  اخلا�س  عامله  يف  باأنه  امل�ستخدم 
ل يدخله �س�اه. اأما »وات�س اآب« فحدث 
ول حرج.. تطبيق مليء بالعي�ب، وه� 
م��ن��رب م��ه��م ل��ك��ل م���ا ي�����س��اع م���ن اأخ��ب��ار 
وتزييف للمعل�مات وطم�س للحقائق، 
واإن اأردت ن�سر اإ�ساعة فهذا التطبيق ه� 

الطريق املي�سر لك.

اآب« عن  »وات���������س  م���ا مي��ي��ز  ل��ك��ن 
غريه ه� اأنه و�سح مل�ستخدميه ال��سع 
منذ البداية ومل ي�ستغفلهم، فخا�سية 
ال��ظ��ه���ر والإ����س���ع���ار ب���ق���راءة ال��ر���س��ال��ة 
وغريها، هي ما جعلت له �سجة وا�سعة، 
ينتقدونه  اأك��ر من  اأن  الطريف  وم��ن 

هم اأي�سا اأكر من ي�ستخدمه. 
من  اأك���رب  اخل�س��سية  م������س���ع 
اأن تعلم ال�سركة باأكملها ملا يخطط له 
�سخ�س ما، بل و�سل بنا ال��سع اإلى اأننا 
اأن نخطئ يف  الكالم ونحذر من  ننمق 
يراقب  م��ن  اأم���ام  لنبدو لبقني  ال��ك��الم 

حمادثتنا.
مهما حتدثنا ل يزال �س�ؤال العامل 
باأكمله: هل ن�ستطيع اأن منتلك يف ي�م 

من الأيام حقنا يف اخل�س��سية؟

هل مازال هناك خصوصية؟ ليال الشهري 

كونوا من الصابرين
وعد عبد اهلل أحمد البشري

طالبة بكلية المجتمع للبنات خميس مشيط

نزفت الدماء واحرتقت القل�ب وت�ستت الأطفال 
وغربت عنهم ال�سم�س وغاب الن�ر وبداأت �سيطرة 

الظالم.
ق��ري��ب جدا  ب��اأن��ه  امل����ت ويعلم�ن  ي���اج��ه���ن 
منهم،  فيهم من فقد اأباه واأخته واأخاه.. فيا رباه 

ما ذنبهم؟
ق�سة  �سمعت  ���س���ت��ه��ا.  ب��اأع��ل��ى  تبكي  طفلة 
وقلت:  لها،  وهم�ست  دمعتها   وم�سحت  الطفلة 

اختالف ح�سارات يا عزيزتي!
وب�����س��ب��ب ذل����ك الخ����ت����الف ج���رح���ت ���س��ع���ب 
وع��ان��ت اأم���م م��ن الأ���س��ى وم���ن اجل��ح���د وال��ك��ذب 
وال��ظ��ل��م، وك����ان ه���ذا ال��ظ��ل��م ل��الأ���س��ف م���ن اأق���رب 

الأقربني لها.
 ولإمياننا مبا كتبه اهلل لنا وباأن هذا ق�ساء 

منه ونحن مبتل�ن به!
ف��ي��ج��ب ع��ل��ي��ن��ا ب���ه���ذا ال���ب���الء اأن ن���ك����ن من 
ال�سابرين وبعدها وكما وعدنا رب العزة واجلالل 
بالدنا  �ستنعم  لذلك  ال�سابرين،  نحن  معنا  فاإنه 
حفظة  م��ن  اأطفالنا  و�سيك�ن  والأم����ان  بال�سالم 
ال���ق���راآن، و���س��ي��ع��م اخل���ري يف اأرج�����اء ب��الدن��ا وبكل 
واهلل  بعده  فما  البالء  على  فلن�سرب   .. الأوط���ان 

اإل الهناء.
ف��ع��ن��ده  اهلل،  م���ن  ن���ق���رتب  اأن  ع��ل��ي��ن��ا  ي��ج��ب 

ال�سعادة والعف� والغناء.
 ت�كل�ا عليه حق الت�كل ف�ستجدون عنده كل 

خري لكم ولأمتنا الإ�سالمية.
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كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

الرأي الجامعي
برمنجهام،   مل��دي��ن��ة  زي���ارت���ي  خ���الل 
ث�����اين اأك������رب امل������دن ال���ربي���ط���ان���ي���ة، 
الطب  معهد  اأن�سطة  على  اطلعت 
نطاق  الفتتاح يف  النتقايل حديث 
ج��ام��ع��ة ب��رم��ن��ج��ه��ام، وحت���دي���دا يف 
اإل��ي��زاب��ي��ث  امل��ل��ك��ة  م�ست�سفى  م��ب��ن��ى 
ال���ق���دمي ب��ع��د جت���دي���ده وجت��ه��ي��زه 
اإ�سرتليني،  جنيه  ملي�ن   24 بقيمة 
ل���ي���ك����ن م����رك����زا ع���امل���ي���ا ف����ري����دا يف 
ال��ط��ب الن���ت���ق���ايل، واخ���ت���ري امل��ك��ان 
م�ست�سفى  م���ب���اين  ب���ج����ار  ل��ي��ك���ن 
اإل��ي��زاب��ي��ث اجل��دي��د ال���ذي ه�  امللكة 
اأحدث مكان للت�سخي�س والعالج يف 
بريطانيا، وبلغت تكلفته 550 ملي�ن 

جنيه اإ�سرتليني. 
تخ�س�س  ه�  النتقايل  الطب 
ي��ل��ت��ق��ي ف��ي��ه ال��ب��اح��ث���ن والأط���ب���اء 
تفعيل  اإل��ى  ال�ساع�ن  وال�سناعي�ن 
رج��ال  ليتلقفه  الطبي  البحث  دور 
ينفع  منتج  اإل��ى  فيتح�ل  ال�سناعة 

املري�س ويفيد القت�ساد.
ال�����ق�����ادم  ال������ع������ام  ����س���ي���ف  ويف 
���س��ي��ك���ن م��ع��ه��د ال���ط���ب الن��ت��ق��ايل 
تك�ين  ا���س��ت��ط��اع  ق��د  برمنجهام  يف 
ف���رق م��ن الأك���ادمي���ي���ني امل��رم���ق��ني 
يف جم�������ال ال����ط����ب وغ�������ري ال���ط���ب 

البحثية  ال��ربام��ج  تنفيذ  يف  للبدء 
امل��س�عات  من  خم�سة  يف  املتكاملة 
امل��ه��م��ة وامل��ل��ح��ة وه����ي: ال�����س��رط��ان، 
والأم������را�������س ال�����ن�����ادرة، واأم����را�����س 
امل��ن��اع��ة، والأم���را����س امل��زم��ن��ة )غري 
الفح�س  واأج����ه����زة  ال�����س��رط��ان��ي��ة(، 

والت�سخي�س والعالج.
ول���ع���ل ه�����ذا ي��ف�����س��ر ل���ن���ا ���س��ب��ب 
اخ����ت����ي����ار م�����ك�����ان امل����ع����ه����د ب���ج���ان���ب 
ففي  العمالق،  اجلامعي  امل�ست�سفى 
العقاقري  جت��رب��ة  �سيتم  امل�ست�سفى 
العملية  ع��ل��ى  وت��اأث��ريه��ا  اجل��دي��دة 
امل��ر���س��ي��ة ���س��ل��ب��ا واإي���ج���اب���ا، و���س��ي��ت��م 
اخ��ت��ب��ار الأج��ه��زة وامل��ع��دات الطبية 
وق���درت���ه���ا ع���ل���ى ت�����س��خ��ي�����س ال��ع��ل��ل 
وحتقيق العالج وج���دة احلياة بعد 

الربء من الأمرا�س.
ط�ابري  تاأتي  امل�ست�سفى  وم��ن   
امل��ت��ط���ع��ني )م��ع��ظ��م��ه��م م���ن طلبة 
ك��ل��ي��ة ال���ط���ب وال���ع���ل����م ال�����س��ح��ي��ة( 
لإج��������راء ال���ت���ج���ارب ع��ل��ي��ه��م رغ��ب��ة 
وحم��ب��ة يف ت��ق��دمي عمل ي����ؤدي اإل��ى 
الب�سر،  م��ن  قطاع  ع��ن  املعاناة  رف��ع 
وك��ل ه��ذا وذاك يجري وف��ق ق�اعد 
ل�ائح  وحتكمه  عليها  متفق  علمية 
دول��ي��ة  م��ع��اي��ري  وتنظمه  لل�سالمة 

باإ�سافاته  هل�سنكي«  »اإعالن  اأبرزها 
حتى عام 2013.

وم��ع��ه��د ال���ط���ب الن���ت���ق���ايل يف 
اململكة  يف  ال�حيد  لي�س  برمنجهام 
من  فكثري  الأح����دث،  لكنه  املتحدة 
اجلامعات هناك لديها مراكز ت�ؤدي 
من  متفاوتة  بدرجات  نف�سه  ال��دور 
اأدنى �شك يف  الن�شاط، ولي�ص هناك 
اأن مثل هذه اخلط�ات قد بداأت بعد 
���س��ن���ات م��ن اخل���ربة والق���رتاح���ات 

والنقا�س ودرا�سات اجلدوى.
 وك�������ن م���ث���ل ه�����ذه امل�������س���اري���ع 
وتب�سر  التطبيق  يف  فر�ستها  جتد 
فيه  ت��ع��اين  وق���ت  يف  التحقيق  ن����ر 
ب���ري���ط���ان���ي���ا م�����ن ����س���ائ���ق���ة م���ادي���ة 
وحت�������س���ب ل���ك���ل و�����س����ع ح���ظ���ه م��ن 
باخلري  يب�سر  ���س��يء  ل��ه���  ال��ن��ج��اح؛ 
لدينا  ونحن  التفاوؤل،  على  ويبعث 
ال��ط��اق��ات ال��ب�����س��ري��ة والإم��ك��ان��ي��ات 
ال�سحية  امل�سكالت  وعندنا  امل��ادي��ة 

نف�سها.
����س����ى عقد  اإذا  ل��ن��ا  ي��ب��ق  ف��ل��م 
العزم على اإقامة مثل هذه امل�ساريع، 
بل  واملحاكاة  التقليد  بغر�س  لي�س 
بهدف ال�سالح العام، �سالح ي�ستفيد 

منه مر�سانا وعلماوؤنا واقت�سادنا.

الطب االنتقالي
د. علي سعيد القحطاني
وكيل كلية الطب
للتطوير األكاديمي والجودة

عبير صالح الصقر
قسم اإلدارة واإلشراف التربوي

خاجلتني رغبة ملحة يف اأن اأكتب عن جتربتي مع »جامعتي« و�سط 
زخم واقع حمبط تتالطمه اأم�اج عاتية لإعالم ل يرحم اأرواحنا 
املنهكة وقل�بنا املتعبة وعق�لنا املتعط�سة لنقطة تفاوؤل ن�ستعيد بها 

همتنا لنعمر الأر�س على ال�جه الذي ير�سي اهلل تعالى.
هذا  ثرى  على  �سطرت  بالتفاوؤل  م�سعة  نقطة  عن  �ساأكتب   
وخ��ط���ات��ه��ا  وهيبتها  ب�سخامتها  امل��ع��اين  اأروع  الأ����س���م  ال���ط��ن 
املت�سارعة للرقي جتدها دائمة التجدد، طم�حة، خالقة �سديقة 

للعلم والكلمة البناءة اإنها »جامعة امللك خالد«.
بداأت جتربتي معها بطم�ح ق�ي ورغبة جاحمة يف الن�سمام 
لطلبة املاج�ستري وبعد ثالثة اإخفاقات ويف حلظة �سعف �ساورتني 
فيها �سك�ك باأن طم�حي قد انهزم؛ قدر اهلل يل م�عدا جمعني 
باأحلى م�سري واأجمل حلم، فها هي جامعتي ت�سرع اأب�ابها لت�سع 
اأولى مل�ساتها يف ل�حة طم�حه لإن�سانة ب�سيطة ل مييزها اإل اأنها 

ابنة هذا ال�طن.
ورهبة،  حما�سة  بني  م�ساعرنا  كانت  20طالبة.  �سمن  كنت 
كانت  وه��ك��ذا  اهلل،  بف�سل  ال�سعاب  ك��ل  نتخطى  جعلنا  متا�سكنا 
جامعة امللك خالد كرمية حتى قطفت من ب�ستانها اأول ثمرة يف 
القادم  اأن  اأدرك حينها  الرائعات، ومل  بتلكم  امل�س�ار ممثلة  بداية 
اأجمل واأن جعبة جامعتي تزخر باملزيد فكانت من اأجمل املحطات 

واأكرها رقيا.
وحفاوتها  بت�ا�سعها  الكثري  اأعطتنا  التي  م�سيقح«،  »لطيفة 
من  لها  ف�سكرا  حما�سة،  كل  فينا  ج��ددت  �سحرية  بطاقه  اأمدتنا 

الأعماق.
»ع���ال احل���اق���ان«، ت��ل��ك الإن�����س��ان��ة ال��ت��ي مل ت��ق��ي��ده��ا ر�سمية 
امل��ك��ت��ب وال��ربي�����س��ت��ي��ج الأك����ادمي����ي، ك��ان��ت دائ��م��ا ق��ري��ب��ة حت��ل��ق يف 
الو�شاءة  باأفكارها  ت�شع  �شم�شا  بن�شاط وحيوية،  جنبات اجلامعة 

وحما�ستها املتقدة.
اأع�����س��اء هيئة  اإل���ه���ام للجميع وك��ذل��ك ك���ان   ك��ان��ت م�����س��در 
التدري�س، اأزحن عتمة الغم��س عن عق�لنا بعلمهن ون�سجن لنا 
ثياب الف�سيلة بعطائهن. حلقن بطم�حنا لتك�ن ال�سماء وحدها 

�سقفنا، وكان علمهن نربا�سا ل ينطفئ.
 اأم����ا ط��اق��م امل���ظ��ف��ات ال�����س��ع���دي��ات ب��اخ��ت��الف وظ��ائ��ف��ه��ن 
وم�ست�ياتهن فقد كننّ مثال للجد والرقي يف التعامل. قدمن لنا 

الكثري. اأفخر كلما نظرت اإلى بنات وطني والإخال�س نهجهن.
بعد  البت�سامة وف�سلهن  تعل�ه  ب�جه  لنا  كننّ م�سدر ع�ن   
الأ���س��ت��اذات  لهاماتنا  اإك��ب��ار  وق��ف��ة  ولقلمي  كلمات  ت�فيه  ل  اهلل 
الف�سليات يف ق�سم الإدارة والإ�سراف الرتب�ي الالتي كننّ لنا خري 

ظهري ومعني.
اأكتب هذه الكلمات بابت�سامة فخر وغبطة لكل من �سيكتب 
امللك  جامعة  »جامعتي«  العظيم  ال�سرح  ه��ذا  مع  م�عدا  له  اهلل 

خالد، ق�سيدة خالدة تعرب عن م�ستقبل متفائل ل�طن جميل.

يوميات طالبة ماجستير
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أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

نافذة

اجلامعة  مدير  معايل  ي�جه  عندما 
ال���زم���ي���ل الأ�����س����ت����اذ ال����دك����ت�����ر ع��ب��د 
ال���رح���م���ن ال���������داود ق�������س���م الإع�������الم 
والت�سال يف اأكر من مرة، اإحداهن 
ب���ع���د ان����ت����ه����اء اجل���ل�������س���ة اخل��ت��ام��ي��ة 
ل���ل���م����ؤمت���ر، والأخ�����������رى ل��ل��م��ت��اب��ع��ة 
وك��ان��ت يف الأ���س��ب���ع امل��ا���س��ي، برغبة 
م���ن م��ع��ال��ي��ه يف الل���ت���ق���اء ب��اأب��ن��ائ��ه 
وب��ن��ات��ه ط���الب وط��ال��ب��ات الإع�����الم؛ 
يحظى  ال��ذي  التقدير  يعك�س  فهذا 
ب��ه ط���الب وط��ال��ب��ات ق�����س��م الإع����الم 
والت�����������س�����ال م�����ن اجل����ام����ع����ة ن��ظ��ري 
اإجن��اح فعاليات  الكبرية يف  جه�دهم 
ل��الإع��الم والإ�ساعة  ال��دويل  امل���ؤمت��ر 

مب�ساركتهم يف جلان امل�ؤمتر وح�س�رهم الدائم خالل جل�سات امل�ؤمتر.  ومن 
التي يتمتع  اأن من اخل�سال  ي��درك  بعد  اأو حتي عن  يعرف معاليه عن قرب 
بها احلر�س دائما على تعزيز الإيجابيات ونقد ال�سلبيات، وه� حري�س دائما 
اأو املقرتح،  اأو الفكرة  على تقييم الأداء واإعطاء التغذية املبا�سرة جتاه العمل 
لأن �سرعة التقييم ت�ساعد على تنامي وتعزيز الإيجابيات وتقل�س ال�سلبيات. 
وحر�س معاليه يف لقائه مع طالب وطالبات ق�سم الإعالم والت�سال ياأتي يف 
الذي قام�ا به طالبا  املهم  الإيجابي  بالدور  اإطار تقدير جه�دهم واعرتافا 

وطالبات يف هذا امل�ؤمتر.

شكرا طالبنا
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

208

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا

2012211020112211

غائم 
جزئيا

مشمس

الأوملبياد الثقايف لطالب وطالبات اجلامعة

اآخر م�عد لالعتذار عن مقرر درا�سي

بدء الختبارات مل�اد الإعداد العام والعملي والنت�ساب

نهاية الختبارات مل�اد الإعداد العام العملي والنت�ساب

بدء الختبارات النهائية

نهاية الختبارات النهائية

بدء اإجازة منت�سف العام بنهاية دوام هذا الي�م

امل�ؤمتر العلمي ال�ساد�س لطالب وطالبات التعليم العايل، يف مدينة جدة

من 23 اإلى 25 �سفر 1436

خلمي�س 25 �سفر 1436

الأحد 6 ربيع الأول 1436

اخلمي�س 10 ربيع الأول 1436

الأحد 13 ربيع الأول 1436

الثالثاء 22 ربيع الأول 1436

اخلمي�س 24 ربيع الأول 1436 

10 اإلى 13/ 6 /1436

التاريخالفعالية والجهة المنظمة

بدون زعل
• الأثاث املكد�س يف ممرات بع�س مباين 
فيها  ال�ضري  اإعاقة  يف  يت�ضبب  اجلامعة 
باإزالة  املطالبات  ورغم  املكان،  وت�ضويه 

هذا الرجيع ل يزال الو�ضع كما هو.

يكون  اأن  ب��ه  يليق  اجلامعة  مدخل   •
اإعالنية  لوحات  تناثر  من  بدل  نظيفا 
ملنا�ضبات اجلامعة التي انتهت منذ فرتة، 

اأو غريها من املخلفات املتناثرة.

اجلامعة  تنظمها  التي  الفعاليات   •
كبار  ق��دوم  عند  لفتا  ح�ضورا  ت�ضهد 
ولكن  الفعالية،  لف��ت��ت��اح  امل�����ض��وؤول��ني 
اأو ندرته يف  نتفاجاأ بقلة عدد احل�ضور 
ولقاءات،  فعاليات  من  الفتتاح  بعد  ما 
ح�ضور  فقط  ه��و  البع�س  ه��دف  وك���اأن 

حفل الفتتاح!

• يف ع���دد م��ن ال���ن���دوات وامل���وؤمت���رات 
بع�س  ويح�ضرها  اجلامعة  تقيمها  التي 
اللغة  ي��ج��ي��دون  ل  ال��ذي��ن  املتحدثني 
املنظمة  اجل��ه��ة  ت��ت�����ض��ارع  ال��ع��رب��ي��ة، 
لال�ضتعانة ب�ضركة متخ�ض�ضة للرتجمة 
ال��ف��وري��ة، رغ��م وج��ود ع��دد م��ن طالب 

ال���درا����ض���ات ال��ع��ل��ي��ا م��ت��خ�����ض�����ض��ني يف 
الرتجمة ميكن ال�ضتفادة منهم، ويكون 

ذلك مبنزلة تدريب لهم.

حدائق  ي�ضتخدم  البع�س  ي��زال  ل   •
اجلامعة اجلميلة للجلو�س ولكن لالأ�ضف 
وامل�ضروبات  امل��اء  قوارير  خلفه  يرتك 
مب��ق��ام  ي��ل��ي��ق  ل  م��ن��ظ��ر  يف  ال���غ���ازي���ة 

اجلامعة.

واملوظفات  املوظفني  بع�س  يطالب   •
امل�ضابقات  يف  لهم  الفر�ضة  ب��اإت��اح��ة 
لتقدمي  واملوؤمترات  واملواهب  والإب��داع 
اإبداعاتهم ومواهبهم وتقدمي ما لديهم 

ليتمكنوا من تطوير اأنف�ضهم.

• نوؤكد للجميع اأن »بدون زعل« للجميع، 
اأكتب  البناء.  الهادف  للنقد  مكان  وهي 
عن  وبعيدا  و�ضدق  بواقعية  تريده  ما 
فحتما  ال�ضخ�ضية،  والأهداف  التجريح 
ب�ضدر  املالحظة  تلك  يتقبل  من  �ضتجد 
الربيد  عرب  م�ضاركاتكم  اأر�ضلوا  رحب. 

الإلكرتوين التايل:
lmioo@kku.edu.sa

ترجمة ف�رية من ق�سم اللغات والرتجمة يف ملتقى الرتاث العمراين

أسبوعية جامعة الملك خالد

مفكرة الجامعة
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