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ي��ن��ط��ل��ق ال����ي����وم الأح���������د، ف��ع��ال��ي��ات 
ل��ط��اب  الأول  ال���ث���ق���ايف  الأومل���ب���ي���اد 
وطالبات جامعة امللك خالد، والذي 
ي�ستمر، باإذن اهلل تعالى، ثاثة اأيام.

ووج��ه��ت اجل��ام��ع��ة دع���وة عامة 
واملناف�سة  للح�سور  الطاب  جلميع 
ع���ل���ى ال�������س���ح���ب يف ج����وائ����ز احل��ف��ل 
مدير  معايل  يرعاه  ال��ذي  اخلتامي 
الدكتور  الأ�ستاذ  خالد  امللك  جامعة 
يوم  ال���داود،  ب��ن حمد  الرحمن  عبد 
الثاثاء من نف�س الأ�سبوع، باملدينة 
الفائزين  لتتويج  ب��اأب��ه��ا،  اجلامعية 
الأول  ال��ث��ق��ايف  الأومل���ب���ي���اد  ب��ج��وائ��ز 

بقيمة تتجاوز الربع مليون ريال.
�سوؤون  عميد  اأو���س��ح  جهته  م��ن 

16 كلية تتنافس على درع مدير الجامعة في األولمبياد الثقافي األول
ال�����ط�����اب ب���ج���ام���ع���ة امل����ل����ك خ���ال���د 
اآل هبا�س،  �سعد  ب��ن  م��ري��ع  ال��دك��ت��ور 
 )16( يف  امل�ساركة  اأتاحت  العمادة  اأن 
جم����ال ت��ن��اف�����س��ي��ا ت�����س��م��ل: ال���ق���راآن 
وامل�سابقات  النبوية،  وال�سنة  الكرمي، 
ال��ث��ق��اف��ي��ة، والإل�����ق�����اء، والأوب����ري����ت 
الإن���������س����ادي، وامل�����س��اج��ل��ة ال�����س��ع��ري��ة، 
النبطي،  وال�سعر  الف�سيح،  وال�سعر 
واخل�����دم�����ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، والأف�������ام 
والر�سم  العربي،  واخلط  الوثائقية، 
الكاريكاتريي،  وال��ر���س��م  الت�سكيلي، 
وال��ت�����س��وي��ر ال���ف���وت���وغ���رايف، وال��ف��ن 
ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي، ب���الإ����س���اف���ة اإل�����ى ال��ف��ن 
هو  م��ا  منها  )الت�ساميم(،  الرقمي 
���س��م��ن م�����س��اب��ق��ات امل���وؤمت���ر ال��ع��ل��م��ي 

التعليم  وطالبات  لطاب  التناف�سي 
العايل باململكة.

���س��ارك��ت  ك��ل��ي��ة   )16( اأن  وب����ن 
يف امل��ن��اف�����س��ة ح��ي��ث دف���ع���ت ط��اب��ه��ا 
ل��ل��م�����س��ارك��ة ال��ف��اع��ل��ة ال���ت���ي اأب�����رزت 
اأن امل����ردود  ط���اق���ات ف��اع��ل��ة، م���وك���دا 
امل��ع��ن��وي ال��ك��ب��ري ����س���وف ي���ك���ون على 
الكلية التي �ستح�سل على درع معايل 
والإب�����داع،  للثقافة  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر 
الن�شاط  اأن��ظ��ار  حمط  تكون  و�شوف 
ال��ط��اب��ي، ف��ه��ي م�����س��ت��ودع ل��ط��اق��ات 

واعدة فاعلة.
اق��ت�����س��رت  امل�����س��اب��ق��ة  اأن  ي���ذك���ر 
ع���ل���ى ط������اب وط����ال����ب����ات اجل���ام���ع���ة 
البكالوريو�س،  مرحلة  يف  املنتظمني 

جمالن  يف  بامل�ساركة  وال��دب��ل��وم��ات، 
ب��ح��د اأع��ل��ى م��ن جم����الت امل��ن��اف�����س��ة، 
املجالت  جميع  يف  امل�ساركة  وللكلية 

اأو بع�سها.
كما مت حتديد �سوابط امل�ساركة 
باللتزام ب�سوابط ومواعيد امل�سابقة 
وااللتزام  لذلك،  املعد  التنظيم  وفق 
ب��ال��ق��ي��م الإ����س���ام���ي���ة وال�������س���واب���ط 

الأكادميية واجلامعية.
الطاب،   �سوؤون  عمادة  و�سددت 
ع��ل��ى األ ي��ك��ون ال��ع��م��ل ق��د ���س��ارك يف 
على جائزة،  اأخ��رى وح�سل  م�سابقة 
م�ستبعدة اأي م�ساركة منتحلة كليا اأو 
جزئيا اإل ما كان اإدراجا يخدم الن�س 

والفكرة.

اأ����س���در خ����ادم احل���رم���ن ال�����س��ري��ف��ن 
امل��ل��ك ع��ب��داهلل ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، ي��وم 
ملكية  اأوام��ر  ع�سرة  املا�سي،  الثنن 
من  عدد  وتعين  اإعفاء  مبوجبها  مت 
الوزراء، اإ�سافة اإلى ترقيات ع�سكرية، 

وجاءت على النحو التايل:
�سالح  ال�سيخ  م��ع��ايل  اإع��ف��اء   •
وزير  ال�سيخ  اآل  عبدالعزيز  بن 
والأوق��اف  الإ�سامية  ال�سوؤون 
من�سبه  من  والإر�ساد  والدعوة 
بناء على طلبه، وتعين معايل 
ع��ب��داهلل  ب��ن  �سليمان  ال��دك��ت��ور 
اأب������ا اخل���ي���ل وزي��������را ل���ل�������س���وؤون 
والدعوة  والأوق��اف  الإ�سامية 

والإر�ساد.
خالد  الدكتور  معايل  اإع��ف��اء   •
ب�����ن حم���م���د ال���ع���ن���ق���ري وزي�����ر 
من�سبه  م���ن  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م 
بناء على طلبه، وتعين معايل 
ال���دك���ت���ور خ���ال���د ب����ن ع���ب���داهلل 

ال�سبتي وزيرا للتعليم العايل.
• تعيني معايل الدكتور حممد 
ب���ن ع��ل��ي ب���ن ه���ي���ازع اآل ه��ي��ازع 

وزيرا لل�سحة.
عبدالعزيز  ال��دك��ت��ور  تعين   •
ب��ن ع��ب��داهلل اخل�����س��ريي وزي��را 

للثقافة والإعام.
ال����دك����ت����ور  م����ع����ايل  اإع������ف������اء   •
ي��و���س��ف ب���ن اأح���م���د ال��ع��ث��ي��م��ن 
من  الجتماعية  ال�سوؤون  وزي��ر 
من�سبه بناء على طلبه، وتعين 
م���ع���ايل الأ����س���ت���اذ ���س��ل��ي��م��ان بن 
لل�سوؤون  وزي����را  احل��م��ّي��د  �سعد 

الجتماعية.

• اإعفاء معايل املهند�س حممد 
ج��م��ي��ل ب���ن اأح���م���د م���ا وزي���ر 
املعلومات  وتقنية  الت�����س��الت 
طلبه،  ع��ل��ى  ب��ن��اء  من�سبه  م��ن 
فهاد  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  وتعين 
ب����ن م���ع���ت���اد ب����ن ���س��ف��ق احل��م��د 
وزي�������را ل���ات�������س���الت وت��ق��ن��ي��ة 

املعلومات.
• اإع��ف��اء م��ع��ايل ال��دك��ت��ور فهد 
وزير  بالغنيم  عبدالرحمن  بن 
على  بناء  من�سبه  من  الزراعة 
املهند�س  معايل  وتعين  طلبه، 
وليد بن عبدالكرمي اخلريجي 

وزيرا للزراعة.
الدكتور جبارة  اإعفاء معايل   •
ب���ن ع��ي��د ال�����س��ري�����س��ري وزي���ر 
على  ب��ن��اء  من�سبه  م��ن  ال��ن��ق��ل 
املهند�س  معايل  وتعين  طلبه، 
عبداهلل بن عبدالرحمن املقبل 

وزيرا للنقل.
• تعين معايل الدكتور ع�سام 
بن �سعد بن �سعيد رئي�س هيئة 
اخلرباء مبجل�س الوزراء وزير 
ال��وزراء  دول��ة وع�سواً مبجل�س 

بالإ�سافة اإلى عمله.
• ت��رق��ي��ة ال���ل���واء ���س��ل��ي��م��ان بن 
ع���ب���داهلل ال���ع���م���رو، م���دي���ر ع��ام 
الدفاع املدين، اإلى رتبة فريق.

• ترقية اللواء عثمان بن نا�سر 
املحرج، مدير الأمن العام، اإلى 

رتبة فريق.

تفاصيل في الداخل
صفحتي 2 و 3



أخبار الوطن

خادم الحرمين يصدر عشرة أوامر ملكية 
بإعفاء وتعيين وزراء

واس

�ضدر يوم  االثنني املا�ضي عدد 
من االأوامر امللكية فيما يلي 

ن�ضو�ضها:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الرقم: اأ/21

التاريخ: 1436/2/16ه�
بعون اهلل تعالى

ن��ح��ن ع���ب���داهلل ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل 
�سعود

ملك اململكة العربية ال�سعودية
ب��ع��د الط�����اع ع��ل��ى امل�����ادة ال�����س��اب��ع��ة 
واخل��م�����ش��ني م��ن ال��ن��ظ��ام االأ���ش��ا���ش��ي 
رقم  امللكي  ب��الأم��ر  ال�سادر  للحكم، 

)اأ/90( وتاريخ 1412/8/27ه� .
الثامنة  امل����ادة  وب��ع��د الط����اع ع��ل��ى 
م��ن ن��ظ��ام جمل�س ال�����وزراء ال�����ش��ادر 
بالأمر امللكي رقم اأ/13 بتاريخ 3/3/ 

1414ه�.
اأمرنا مبا هو اآت :

اأول: ُيعفى معايل ال�سيخ/�سالح بن 
ال�سوؤون  وزير  ال�سيخ  اآل  عبدالعزيز 
الإ����س���ام���ي���ة والأوق���������اف وال���دع���وة 
والإر������س�����اد م���ن م��ن�����س��ب��ه ب���ن���اء على 

طلبه.
ثانيا: ُيعن معايل الدكتور/�سليمان 
بن عبداهلل اأبا اخليل وزيرا لل�سوؤون 
الإ����س���ام���ي���ة والأوق���������اف وال���دع���وة 

والإر�ساد.
ث��ال��ث��ا: ُي��ب��ل��غ اأم���رن���ا ه����ذا ل��ل��ج��ه��ات 

املخت�سة لعتماده وتنفيذه.

تعيني الدكتور خالد ال�ضبتي 
وزيرا للتعليم العايل واعفاء 

د.خالد العنقري
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الرقم: اأ/22
التاريخ: 1436/2/16ه�

بعون اهلل تعالى
ن��ح��ن ع���ب���داهلل ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل 

�سعود
ملك اململكة العربية ال�سعودية

ب��ع��د الط�����اع ع��ل��ى امل�����ادة ال�����س��اب��ع��ة 
واخل��م�����ش��ني م��ن ال��ن��ظ��ام االأ���ش��ا���ش��ي 
رقم  امللكي  ب��الأم��ر  ال�سادر  للحكم، 
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ال��داود  الرحمن بن حمد  د. عبد  اأ.  رفع معايل مدير اجلامعة 
هيئة  وع�����س��وات  اأع�����س��اء  م��ن  اجلامعة  من�سوبي  وبا�سم  با�سمه 
التهاين   والطالبات،  والطاب  واملوظفات  واملوظفن  التدري�س 
امللكية  الثقة  على  ال�سبتي  عبدالل�ه  ب��ن  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور  مل��ع��ايل 
اأن حتظى وزارة  الكرمية بتعيينه وزيرا للتعليم العايل، متمنيا 
التعليم ال��ع��ايل مب��زي��د م��ن ال��ت��ط��ور وال��رق��ي يف ع��ه��د وزي��ره��ا 

اجلديد.
ال�سبتي  الدكتور  م�سرية  اأن  نف�سه  الوقت  يف  ال���داود  واأك��د 
العملية حظيت بنجاحات �شتى، مثمنا الدعم الال حمدود الذي 
يحظى به التعليم العايل يف عهد خادم احلرمني ال�شريفني امللك 
عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �شعود، حفظه اهلل، وويل عهده االأمني 
�سعود،  اآل  العزير  عبد  بن  �سلمان  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
حفظه اهلل، وويل ويل العهد، �شاحب ال�شمو امللكي االأمري مقرن 

بن عبد العزيز اآل �شعود، حفظه اهلل.
ال�سابق  العايل  التعليم  وزي��ر  ملعايل  �سكره  ال��داود  قدم  كما 
الدكتور خالد بن حممد العنقري، على اجلهود التي بذلها على 

راأ�س وزارة التعليم العايل، احلافلة بالإجنازات.
من�سب  �سابقا  �سغل  ال�سبتي  ال��وزي��ر  اأن  بالذكر  واجل��دي��ر 
نائب وزير الرتبية والتعليم ومن�سب الأمن العام ملوؤ�س�سة امللك 
لوزير  ونائبا  »موهبة«،  والإب���داع  للموهبة  ورجاله  العزيز  عبد 

الرتبية والتعليم لتعليم البنن.
ك��م��ا ك���ان امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ربن��ام��ج ال��ت��ع��ام��ات الإل��ك��رتون��ي��ة 
احلكومية »ي�سر« وقاد تاأ�سي�س الربنامج. ومنحه خادم احل�رمن 
العزيز  امللك عبد  امللك عبداهلل بن عبدالعزيز و�سام  ال�سريفن 
م���ن ال���درج���ة الأول������ى ع����ام 2004 ل��ت��م��ي��زه يف ت��ط��وي��ر احل��رك��ة 
العلمية وحركة البحث العلمي املميز. كما كان م�ست�سارا لوزير 
وقد  املعلومات.  تقنية  جم��ال  يف  املعلومات  وتقنية  الت�����س��الت 

تولى اإدارة م�سروع »اخلطة الوطنية الأولى لتقنية املعلومات«.
من  التميز  ميدالية  على  ال�سبتي  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور  ح�سل 
جامعة امللك �سعود يف عام 1428. وح�سل على برائتي اخرتاع، مع 
ب��راءات الخ��رتاع  املعلومات من مكتب  اآخرين، يف جمال تقنية 
كتب علمية  اإع��داد ف�سلن يف  و�سارك يف   ،1999 ع��ام  الأمريكية 
اأكرث من 15 بحثا علميا  الأمريكية، ون�سر  املتحدة  الوليات  يف 

حمكما منفردا ومع اآخرين.
من  احلا�سب  ع��ل��وم  يف  واملاج�ستري  ال��دك��ت��وراه  على  ح�سل 
على  وح�سل  الأم��ريك��ي��ة،  املتحدة  بالوليات  �سريكيوز،  جامعة 
بكالوريو�س يف علوم احلا�سب من جامعة امللك �سعود مع مرتبة 
ال�سريع  التطوير  الأول��ى عام 1991. و�سارك يف برنامج  ال�سرف 
للمدراء التنفيذين، كلية لندن لاأعمال، لندن، 1427، و�سارك 
جامعة  الإ�سرتاتيجية،  والإحت��ادات  ال�سراكات،  اإدارة  برنامج  يف 

اإن�سياد، فرن�سا، 1429.

الجامعة تهنئ معالي وزير التعليم العالي بالثقة الملكية



معايل  واح���رتام،  بتقدير  العايل  التعليم  وموؤ�س�سات  اجلامعات  ودع��ت  كما 
االأ�شتاذ الدكتور خالد بن حممد العنقري، فقد ا�شتقبلت برتحاب وامتنان 

معايل الدكتور خالد بن عبد اهلل ال�سبتي وزير التعليم العايل اجلديد.
خ���ادم احلرمن  روؤي���ة  اإط���ار  ال�سابق، ويف  ال��وزي��ر  وق��د حتقق يف عهد 
ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز، حفظه اهلل، الكثري من االإجنازات 
يف  اجلامعات  انت�سار  اأهمها:  وم��ن  ال��ع��ايل،  التعليم  م�ستوى  على  النوعية 
اإل��ى  اإ���ش��اف��ة  امل���دن اجل��ام��ع��ي��ة،  وب��ن��اء  اململكة،  خمتلف مناطق وحم��اف��ظ��ات 
برنامج خادم احلرمن ال�سريفن لابتعاث اخلارجي. وياأتي اليوم معايل 

الدكتور خالد ال�سبتي ليكمل م�سرية الإجنازات يف قطاع التعليم العايل.
ومت��ي��زه  مكانته  ول���ه  ال��ت��ع��ري��ف  ع��ن  غنية  �سخ�سية  خ��ال��د  وال��دك��ت��ور 
العزيز ورجاله  امللك عبد  الإداري��ة يف موؤ�س�سة  اإلى خرباته  اإ�سافة  العلمي، 
للموهبة، ثم عمله ال�سابق نائبا لوزير الرتبية والتعليم، وي�ساف اإلى ذلك 

خرباته يف التدري�س  والعمل اجلامعي.
�سيكون هناك  اأن��ه  العايل اجل��دي��د،  التعليم  وزي��ر  روؤي��ة معايل  وم��ن 
اجتاه نوعي با �سك يف ال�سنوات القادمة لتحفيز ودعم اجلامعات لاإ�سهام 
الدولة  روؤي���ة  الأ���س��ا���س  يف  تلك  متثل  حيث  امل��ع��ريف،  املجتمع  نحو  الفاعل 
وفق  الطموحة  التنموية  خططها  يف  ال�سريفن  احل��رم��ن  خ��ادم  بقيادة 
ال�سرتاتيجية الوطنية للتحول نحو جمتمع املعرفة، وباعتبار اجلامعات 
العايل  التعليم  وزي��ر  معايل  اهتمام  ف��اإن  دائما،  وموؤ�س�ساته  املجتمع  تقود 
العايل  التعليم  وموؤ�س�سات  اجلامعات  لأدوار  نوعي جديد  اإط��ار  يف  �سياأتي 

لتحقيق هذه الروؤية.
 ول �سك يف اأن اجلامعات بوابة املجتمع نحو التحول اإلى جمتمع املعرفة، 
ومتر اململكة، واحلمد هلل، بتحول ملحوظ يف هذا االجتاه، مع تطور نظام 
بناء جمتمع  اإلى  �سيقود  الذي  البحثي  التقدم  املعلومات والت�سالت، ومع 
الآلف من خريجي  معرفة جديد، ويواكب، بل يعزز هذا الجت��اه ع�سرات 
اجلامعات وموؤ�س�سات التدريب، اإ�سافة اإلى خريجي البعثات اخلارجية التي 

يقودها برنامج خادم احلرمن ال�سريفن لابتعاث اخلارجي.  
العايل  التعليم  منظومة  اأن  اإل��ى  ال�شبتي  ال��دك��ت��ور  معايل  اأ���ش��ار  وق��د 
اأن تعمل معا يف الإ�سهام النوعي للتحول نحو جمتمع املعرفة، وهذا  يجب 
ما نتمنى ونتوقع اأن يوفق فيه الوزير اجلديد لأهمية املرحلة التالية التي 

تعاي�شها اململكة يف العهد الزاهر خلادم احلرمني ال�شريفني، يحفظه اهلل.

رؤية

التعليم العالي
بين وزيرين

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

أخبار الوطن

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

ب���ن م��ع��ت��اد ب���ن ���س��ف��ق احل��م��د وزي���را 
لات�سالت وتقنية املعلومات.

ث���ال���ث���ا: ُي��ب��ل��غ اأم����رن����ا ه����ذا ل��ل��ج��ه��ات 
املخت�سة لعتماده وتنفيذه.

اخلريجي  وليد  املهند�س  تعيني 
د.فهد  واإع��ف��اء  للزراعة  وزي��را 

الغنيم
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الرقم : اأ / 27
التاريخ : 1436/2/16ه�

بعون اهلل تعالى
نحن عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود

ملك اململكة العربية ال�سعودية
ب��ع��د الط������اع ع��ل��ى امل������ادة ال�����س��اب��ع��ة 
واخل��م�����ش��ني م���ن ال��ن��ظ��ام االأ���ش��ا���ش��ي 
امل��ل��ك��ي رق��م  ب��الأم��ر  ال�����س��ادر  للحكم، 

)اأ/90( وتاريخ 1412/8/27ه� .
الثامنة من  املادة  وبعد الطاع على 
باالأمر  ال�شادر  ال��وزراء  نظام جمل�س 
امللكي رقم اأ/13 بتاريخ 1414/3/3ه�.

اأمرنا مبا هو اآت:
بن  الدكتور/فهد  معايل  ُيعفى  اأول: 
ال��زراع��ة  وزي��ر  بالغنيم  عبدالرحمن 

من من�سبه بناًء على طلبه.
ثانيا: ُيعن معايل املهند�س/وليد بن 
عبدالكرمي اخلريجي وزيرا للزراعة.

ث���ال���ث���ا: ُي��ب��ل��غ اأم����رن����ا ه����ذا ل��ل��ج��ه��ات 
املخت�سة لعتماده وتنفيذه.

ب��ن  اهلل  ع����ب����د  م.  ت���ع���ي���ني 
عبدالرحمن املقبل وزيرا للنقل 

واإعفاء د.جبارة ال�ضري�ضري
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الرقم: اأ/28
التاريخ: 1436/2/16ه�

بعون اهلل تعالى
نحن عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود

ملك اململكة العربية ال�سعودية
ب��ع��د الط�����اع ع��ل��ى امل�����ادة ال�����س��اب��ع��ة 
واخل��م�����ش��ني م���ن ال��ن��ظ��ام االأ���ش��ا���ش��ي 
رقم  امللكي  ب��الأم��ر  ال�����س��ادر  للحكم، 

)اأ/90( وتاريخ 1412/8/27ه�.
وبعد الطاع على املادة الثامنة من 
نظام جمل�س الوزراء ال�شادر باالأمر 
امللكي رقم اأ/13 بتاريخ 1414/3/3ه�.

اأمرنا مبا هو اآت:
جبارة  الدكتور/  معايل  يعفى  اأول: 
بن عيد ال�سري�سري وزير النقل من 

من�سبه بناء على طلبه .
ثانيا: يعن معايل املهند�س/عبداهلل 
بن عبدالرحمن املقبل وزيرا للنقل .
ث���ال���ث���ا: ي��ب��ل��غ اأم����رن����ا ه����ذا ل��ل��ج��ه��ات 

املخت�سة لعتماده وتنفيذه .

رئي�ضا  �ضعيد  بن  د.ع�ضام  تعيني 
الوزراء  مبجل�س  اخلرباء  لهيئة 

ووزير دولة

)اأ/90 ( وتاريخ 1412/8/27ه�.
الثامنة  امل����ادة  وب��ع��د الط����اع ع��ل��ى 
م��ن ن��ظ��ام جمل�س ال�����وزراء ال�����ش��ادر 
ب��ت��اري��خ  اأ/13  رق����م  امل��ل��ك��ي  ب����الأم����ر 

1414/3/3ه�.
اأمرنا مبا هو اآت:

الدكتور/خالد  م��ع��ايل  ُيعفى  اأول: 
التعليم  وزي���ر  العنقري  حممد  ب��ن 

العايل من من�سبه بناء على طلبه.
الدكتور/خالد  معايل  ُيعن  ثانيا: 
للتعليم  وزي���را  ال�سبتي  ع��ب��داهلل  ب��ن 

العايل.
ث��ال��ث��ا: ُي��ب��ل��غ اأم���رن���ا ه����ذا ل��ل��ج��ه��ات 

املخت�سة لعتماده وتنفيذه.

تعيني الدكتور حممد بن علي اآل 
هيازع وزيرا لل�ضحة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الرقم: اأ/23

التاريخ: 1436/2/16ه�
بعون اهلل تعالى

ن��ح��ن ع���ب���داهلل ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل 
�سعود

ملك اململكة العربية ال�سعودية
ب��ع��د الط�����اع ع��ل��ى امل�����ادة ال�����س��اب��ع��ة 
واخل��م�����ش��ني م��ن ال��ن��ظ��ام االأ���ش��ا���ش��ي 
رقم  امللكي  ب��الأم��ر  ال�سادر  للحكم، 

)اأ/90( وتاريخ 1412/8/27ه� .
الثامنة  امل����ادة  وب��ع��د الط����اع ع��ل��ى 
م��ن ن��ظ��ام جمل�س ال�����وزراء ال�����ش��ادر 
ب��الأم��ر امل��ل��ك��ي رق���م اأ/13 ب��ت��اري��خ 3 

/1414/3ه�.
اأمرنا مبا هو اآت :

الدكتور/حممد  معايل  يعني  اأوال: 
ب��ن علي ب��ن ه��ي��ازع اآل ه��ي��ازع وزي��را 

لل�سحة.
ث��ان��ي��ا: ُي��ب��ل��غ اأم���رن���ا ه����ذا ل��ل��ج��ه��ات 

املخت�سة لعتماده وتنفيذه.

تعيني الدكتور عبدالعزيز 
اخل�ضريي وزيرا للثقافة 

واالإعالم
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الرقم: اأ/24
التاريخ: 1436/2/16ه�

بعون اهلل تعالى
ن��ح��ن ع���ب���داهلل ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل 

�سعود
ملك اململكة العربية ال�سعودية

ب��ع��د الط�����اع ع��ل��ى امل�����ادة ال�����س��اب��ع��ة 
واخل��م�����ش��ني م��ن ال��ن��ظ��ام االأ���ش��ا���ش��ي 
رقم  امللكي  ب��الأم��ر  ال�سادر  للحكم، 

)اأ/90 ( وتاريخ 1412/8/27ه�.
الثامنة  امل����ادة  وب��ع��د الط����اع ع��ل��ى 
م��ن ن��ظ��ام جمل�س ال�����وزراء ال�����ش��ادر 
ب��ت��اري��خ  اأ/13  رق����م  امل��ل��ك��ي  ب����الأم����ر 

1414/3/3ه�.
اأمرنا مبا هو اآت :

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الرقم : اأ/29

التاريخ : 1436/2/16ه�
بعون اهلل تعالى

نحن عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود
ملك اململكة العربية ال�سعودية

ب��ع��د الط�����اع ع��ل��ى امل�����ادة ال�����س��اب��ع��ة 
واخل��م�����ش��ني م���ن ال��ن��ظ��ام االأ���ش��ا���ش��ي 
رقم  امللكي  ب��الأم��ر  ال�����س��ادر  للحكم، 

)اأ/90( وتاريخ 1412/8/27ه�.
وبعد الطاع على املادة الثامنة من 
نظام جمل�س الوزراء ال�شادر باالأمر 
امللكي رقم اأ/13 بتاريخ 1414/3/3ه�.

اأمرنا مبا هو اآت :
الدكتور/ع�سام  معايل  يعن   : اأول 
ب���ن ���س��ع��د ب���ن ���س��ع��ي��د رئ��ي�����س هيئة 
اخلرباء مبجل�س الوزراء وزير دولة 
بالإ�سافة  ال���وزراء  مبجل�س  وع�سواً 

اإلى عمله.
للجهات  ه����ذا  اأم���رن���ا  ُي��ب��ل��غ   : ث��ان��ي��ا 

املخت�سة لعتماده وتنفيذه.

املحرج  عثمان  ال��ل��واء  ترقية 
م��دي��ر االأم���ن ال��ع��ام اإل���ى رتبة 
�ضليمان  ال��ل��واء  ترقية  ف��ري��ق، 
العمرو مدير عام الدفاع املدين 

اإلى رتبة فريق
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الرقم : اأ / 30
التاريخ : 16 / 2 / 1436ه�

بعون اهلل تعالى
ن��ح��ن ع���ب���داهلل ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل 

�سعود
ملك اململكة العربية ال�سعودية

وال���ق���ائ���د الأع����ل����ى ل���ك���اف���ة ال���ق���وات 
الع�سكرية

ب��ع��د الط����اع ع��ل��ى امل����ادة )27( من 
ن���ظ���ام خ���دم���ة ال�������ش���ب���اط، ال�����ش��ادر 
)م/43(  رق������م  امل���ل���ك���ي  ب����امل����ر�����س����وم 
وت�����اري�����خ 1393/8/28ه���������������� امل��ع��دل��ة 
بتاريخ  )م/54(  رقم  امللكي  باملر�سوم 

1429/8/26ه�.
ال�سامي  الأم���ر  وب��ع��د الط���اع على 
رقم 5068/م ب بتاريخ 1428/6/5ه�.
�سمو  علينا  ع��ر���س��ه  م��ا  ع��ل��ى  وب��ن��اء 

وزير الداخلية.
اأمرنا مبا هو اآت :

بن  ال��ل��واء/���س��ل��ي��م��ان  ي���رق���ى  اأول: 
الدفاع  ع��ام  )مدير  العمرو  عبداهلل 

املدين( اإلى رتبة فريق.
ثانيا: يرقى اللواء/عثمان بن نا�سر 
املحرج )مدير الأمن العام( اإلى رتبة 

فريق.
ث��ال��ث��ا: ع��ل��ى ���س��م��و وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة 

تنفيذ اأمرنا هذا.

عبداهلل بن عبدالعزيز
اآل �ضعود

بن  الدكتور/عبدالعزيز  يعن  اأول: 
للثقافة  وزي���راً  اخل�سريي  ع��ب��داهلل 

والإعام.
ث��ان��ي��ا: ُي��ب��ل��غ اأم���رن���ا ه����ذا ل��ل��ج��ه��ات 

املخت�سة لعتماده وتنفيذه.

ت��ع��ي��ني االأ���ض��ت��اذ ���ض��ل��ي��م��ان بن 
لل�ضوؤون  وزي���را  احل��م��ّي��د  �ضعد 

االجتماعية واإعفاء العثيمني
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الرقم : اأ/26
التاريخ : 1436/2/16ه�

بعون اهلل تعالى
ن��ح��ن ع���ب���داهلل ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل 

�سعود
ملك اململكة العربية ال�سعودية

ب��ع��د الط�����اع ع��ل��ى امل�����ادة ال�����س��اب��ع��ة 
واخل��م�����ش��ني م���ن ال��ن��ظ��ام االأ���ش��ا���ش��ي 
رقم  امللكي  ب��الأم��ر  ال�����س��ادر  للحكم، 

)اأ/90( وتاريخ 1412/8/27ه� .
وبعد الطاع على املادة الثامنة من 
نظام جمل�س الوزراء ال�شادر باالأمر 
امللكي رقم اأ/13 بتاريخ 1414/3/3ه�.

اأمرنا مبا هو اآت :
الدكتور/يو�سف  معايل  ُيعفى  اأول: 
ال�����س��وؤون  العثيمن وزي���ر  اأح��م��د  ب��ن 
على  ب��ن��اًء  من�سبه  م��ن  الجتماعية 

طلبه.
الأ�ستاذ/�سليمان  ُيعن معايل  ثانيا: 
ب���ن ���س��ع��د احل��م��ّي��د وزي�����را ل��ل�����س��وؤون 

الجتماعية.
ث���ال���ث���ا: ُي��ب��ل��غ اأم����رن����ا ه����ذا ل��ل��ج��ه��ات 

املخت�سة لعتماده وتنفيذه.

معتاد  بن  فهاد  الدكتور  تعيني 
احل���م���د وزي������را ل��الت�����ض��االت 
وت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات واإع���ف���اء 

املهند�س حممد مال
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الرقم: اأ/25
التاريخ: 1436/2/16ه�

بعون اهلل تعالى
ن��ح��ن ع���ب���داهلل ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل 

�سعود
ملك اململكة العربية ال�سعودية

ب��ع��د الط�����اع ع��ل��ى امل�����ادة ال�����س��اب��ع��ة 
واخل��م�����ش��ني م���ن ال��ن��ظ��ام االأ���ش��ا���ش��ي 
رقم  امللكي  ب��الأم��ر  ال�����س��ادر  للحكم، 

)اأ/90 ( وتاريخ 1412/8/27ه�.
وبعد الطاع على املادة الثامنة من 
نظام جمل�س الوزراء ال�شادر باالأمر 
امللكي رقم اأ/13 بتاريخ 1414/3/3ه�.

اأمرنا مبا هو اآت :
امل���ه���ن���د����س/ م����ع����ايل  ُي���ع���ف���ى  اأول: 
حم��م��د جميل ب��ن اأح��م��د م��ال وزي��ر 
الت�����س��الت وت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات من 

من�سبه بناء على طلبه.
ث��ان��ي��ا:ُي��ع��ن م��ع��ايل ال��دك��ت��ور/ف��ه��اد 

آفاق الجامعة  |  العدد 132  |  22 صفر 1436  |  14 ديسمبر 2014

أسبوعية جامعة الملك خالد



أخبار الجامعة

منصور كويع

العلوم  بكلية  العربية  اللغة  ق�سم  يعد 
متكاما  برناجما  باجلامعة  الإن�سانية 
ال��ع��رب��ي��ة يف يومها  ب��ال��ل��غ��ة  ل��اح��ت��ف��اء 
العاملي الذي ي�سادف 26 �سفر اجلاري 
)18 دي�����س��م��رب( وه����و ال���ي���وم ال�����ذي مت 
الأم��م  يف  ر�سمية  لغة  العربية  اع��ت��م��اد 

املتحدة.
العربية  اللغة  ق�سم  رئي�س  واأب���ان 
ب��اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن بن 
خطة  و�سع  الق�سم  اأن  املح�سني،  ح�سن 
���س��ام��ل��ة ل��اح��ت��ف��اء ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف 
ي��وم��ه��ا ال��ع��امل��ي ت��ت��م��ث��ل يف ت��ن��ف��ي��ذ ع��دد 
واإط��اق  والربامج  الأن�سطة  من  كبري 
املبادرات ليكون يوم اللغة العربية يوما 
ومو�سما  الإجن���از  م��ن  ب�سنة  لاحتفاء 

لر�سم اخلطط، والتكامل يف تنفيذها.
واأ�ساف اأن اليوم يحتوى على �ست 
»اب��ت��ك��ارات  على:  ت�ستمل  بحثية  اأوراق 
تقنية  ال��ع��رب��ي��ة..  اللغة  خل��دم��ة  تقنية 
 »Microsoft Word بيئة  يف  امل��اك��رو 
اللغة  »اأث���ر  و  دروي�����س،  يا�سر  للدكتور 
الهجينة على احلرف العربي من خال 
لاأ�ستاذ  الجتماعي«  التوا�سل  مواقع 

الدكتور عبدالكرمي عويف.
كما �سيقدم الدكتور فوزي �سويلح 
ورق���ة ب��ح��ث ب��ع��ن��وان »اأ����س���رار احل���روف 
وال��واو  امليم  القلم..  ���س��ورة  يف  العربية 

والنون اأمنوذجا«.
عي�سى  �سهري  ال��دك��ت��ور  وي��ت��ط��رق 
ال����ق����ح����ط����اين ل�������«ح������رف الأل����������ف ب��ن 
ر����ش���م���ني.. م��ظ��اه��ر االخ���ت���الف وت��ن��وع 

الأغرا�س الباغية«.
وي���ق���دم ال��دك��ت��ور ط��اه��ر اجل��ل��وب 
ورق������ة ب��ح��ث��ي��ة ع����ن »احل�������رف ال��ع��رب��ي 
والإي����ق����اع ال�����س��ع��ري« ب���الإ����س���اف���ة اإل���ى 

»م�����س��ك��ات احل�����رف ال���ع���رب���ي الآن���ي���ة« 
للدكتور م�سلم عبدالفتاح .

على  تاأ�سي�سا  ي��اأت��ي  ذل��ك  اأن  واأك���د 
ال��ن��ه��ج ال��ث��اب��ت ل��ه��ذه ال���ب���اد امل��ب��ارك��ة 
وا�����س����ت����ن����ارة ب�����روؤي�����ة خ�������ادم احل���رم���ن 
ال�سريفن امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
قيمة  ل��ت��ع��زي��ز  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ���ش��ع��ود،  اآل 
االأ�شعدة  خمتلف  على  العربية  اللغة 

الداخلية واخلارجية.
ب��ال��ت��ع��اون مع  ال��ق�����س��م  اأن  واأف������اد 
م��رك��ز امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال����دويل خلدمة 
الطاب  ���س��وؤون  وع��م��ادة  العربية  اللغة 
ال��ن��دوات  م��ن  ع���ددا  �سيقيم  باجلامعة، 
وامل����ح����ا�����س����رات واإط���������اق ال��ف��ع��ال��ي��ات 
الفعاليات  ه��ذه  اأن  مبينا  وامل�سابقات، 
اأن  مفادها  موحدة  روؤي��ة  على  تتاأ�س�س 
خدمة اللغة العربية وح�سورها الثقايف 

ر�سالة اجلميع.
يف ال�����س��ي��اق ن��ف�����س��ه، اأو����س���ح وك��ي��ل 
ع����م����ادة �����س����وؤون ال����ط����اب ل��اأن�����س��ط��ة 
اآل  نا�سر  الدكتور  باجلامعة  الطابية 

اأن العمادة بالتعاون مع ق�سم  قمي�سان، 
اخلط  مهرجان  �ستقيم  العربية  اللغة 
التجاري،  م��ول  ع�سري  مبجمع  العربي 
ح��ي��ث »���س��ت��ت�����س��م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ة ت��ع��ري��ف��ا 
بجماليات اخلط العربي مع ا�ست�سافة 
ك���ب���ار اخل��ط��اط��ن يف امل��ن��ط��ق��ة ل��ل��ق��ي��ام 
ر�سم خطي  �سريعة يف  مهارية  ب��دورات 

الرقعة والن�سخ.
لاأطفال  رك��ن  هناك  �سيكون  كما 
ق�سم  و�سيعر�س  والتلوين،  الكتابة  يف 
اللغة العربية فيلما عن اللغة يف يومها 
ال��ع��امل��ي ب��الإ���س��اف��ة مل�����س��اب��ق��ات وج��وائ��ز 

اجلمهور«.
امل�سروع  اأن  اإلى  اآل قمي�سان  واأ�سار 
ي��ه��دف اإل����ى حت��ق��ي��ق ت��وج��ه��ات ال��ق��ي��ادة 
للعربية  الن��ت��م��اء  ت��ع��زي��ز  يف  احلكيمة 
ل��غ��ة ال���ق���راآن وه���وي���ة الأم�����ة وح��ا���س��ن��ة 
العمادة  اأن  م�سيفا  وتاريخها،  ثقافتها 
ت�سعى من خال تلك الفعاليات لبيان 
جمال اخلط العربي وحت�سن اأداء ر�سم 

احلرف.
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مكتبا الدعوة بالواديين والشعف
يكرمان مدير الجامعة

اأثنى وفد من املكتب التعاوين للدعوة والإر�ساد  وتوعية اجلاليات مبركزي الوادين وال�سعف على جهود ودعم معايل مدير اجلامعة 
الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، لأن�سطة املكتبن وفعالياتهما من خال اإ�سهامه يف تذليل ال�سعاب اأمام اإقامة اليوم 
املفتوح مب�سروع املدينة اجلامعية بالفرعاء يف الثامن من �سعبان من العام املن�سرم، ما اأ�سهم يف اإعان 30 �سخ�سا اإ�سامهم. جاء 

ذلك خالل زيارة وفد ممثل من املكتبني ملعايل مدير اجلامعة، قدم خاللها درعا تذكاريا ملعاليه نظري جهوده.
منصور كويع

عبداهلل زارب 

كلية  م��ن  20  اأك���رث  د�سنت اجل��ام��ع��ة يف 
وجل��ن��ة، ن��ظ��ام��ه��ا اجل��دي��د )جم��ال�����س(، 
الجتماعات  كافة  بعقد  يخت�س  ال��ذي 
اإل��ى  احل��اج��ة  دون  اإلكرتونيا  واملجال�س 
احل�سور  لقاعة الجتماعات، كما جرت 
العادة، حيث ميكن للع�سو امل�ساركة من 

خال اجلهاز املحمول، اأو الآيباد.
وي���������ش����م����ل ال�����ن�����ظ�����ام ال�������وح�������دات 
التالية:  واللجان  والإداري����ة  التعليمية 
عمادة  احل��ا���س��ب،  كلية  الهند�سة،  كلية 
اأع���������س����اء ه���ي���ئ���ة ال����ت����دري���������س و������س�����وؤون 
ا�ستخدامه  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة  امل��وظ��ف��ن، 
التدري�س،  هيئة  اأع�ساء  عمداء  لقاء  يف 
وامل���وظ���ف���ن ب���اجل���ام���ع���ات ال�����س��ع��ودي��ة، 
اللجنة  الإلكرتونية  التعامات  وجلنة 

الجامعة تعقد اجتماعاتها إلكترونيا
عن طريق »نظام مجالس«

الأك��ادمي��ي��ة، اإل���ى ج��ان��ب ع��م��ادة البحث 
واللجنة  ال��ع��ل��ي��ا،  وال���درا����س���ات  ال��ع��م��ل��ي 
الدائمة للتخ�س�سات ال�سحية، واللجنة 
واللجنة  وامل��وؤمت��رات،  للندوات  الدائمة 
الدائمة لتعزيز ال�سحة العامة والوقاية 
م��ن الأم���را����س، وق�����س��م ع��ل��وم ال��ت��اأه��ي��ل 
العلمية،  ال��ك��را���س��ي  وجم��ل�����س  ال��ط��ب��ي، 
الإجنليزية، وكلية  اللغة  وجمل�س ق�سم 
وال��ل��ج��ن��ة  ب��ي�����س��ة،  يف  والآداب  ال���ع���ل���وم 
الدائمة  واللجنة  للتعيينات،  ال��دائ��م��ة 
ل��ل��رتق��ي��ات )ال��ت��خ�����س�����س��ات ال�����س��ح��ي��ة 
للرتقيات  الدائمة  واللجنة  والعلمية(، 
بالإ�سافة  الإن�����س��ان��ي��ة(،  )التخ�س�سات 
ملجل�س الربامج امل�سرتكة، وجلنة توزيع 
الإدارات،  م������دراء  وجل���ن���ة  امل���وظ���ف���ن، 

وجلنة احلقوق الطابية.
العامة  الإدارة  على  امل�سرف  واأك��د 

ل��ت��ق��ن��ي��ة امل���ع���ل���وم���ات ال����دك����ت����ور ���س��امل 
لتقنية  ال��ع��ام��ة  الإدارة  اأن  ال��ع��ل��ي��اين 
املعلومات تهدف من خالل هذا النظام 
وامل��ج��ال�����س  ال��ل��ج��ان  ع��م��ل  ت�سهيل  اإل����ى 
املجل�س  اإدارة  خ����ال  م���ن  ب��اجل��ام��ع��ة، 
اإن�ساء  م��ن  كامل  تقني  ب�سكل  واللجنة 
املجل�س اإلى طباعة املحا�سر، واعتمادها 
والتو�سيات  ال��ق��رارات  باعتماد  م���روراً 

والت�سويت عليها.
ق��ف��زة  اأح�������دث  ال���ن���ظ���ام  اأن  ي���ذك���ر 
نوعية يف املجال�س واللجان، حيث متكن 
من�سوبو اجلامعة من اإدارة الجتماعات 
اإلكرتونياً، ومبميزات عديدة متكن من 
تنظيم الدعوات لالأع�شاء، وحت�شريهم 
مع  اإلكرتونية،  بطريقة  لاجتماعات 
ح��ف��ظ ج��م��ي��ع الج��ت��م��اع��ات وال���رج���وع 

اإليها يف اأي وقت وبكل �سهولة.

برنامج متكامل لالحتفاء باللغة العربية 
في يومها العالمي

»تمريض« 
الجامعة 

توعي بأمراض 
السكري 
والضغط 

اأق����ام����ت اجل���ام���ع���ة مم��ث��ل��ة يف 
كلية التمري�س، يوما توعويا 
وارت����ف����اع  ال�������س���ك���ري  داء  ع����ن 
املجتمع  كلية  يف  ال��دم  �سغط 
للبنات بخمي�س م�سيط حتت 
�سعار »نعم لل�سحة واحلياة.. 

ل لل�سكري وال�سغط«. 
وه������������دف ال�������ي�������وم اإل�������ى 
ن�����س��ر ال���وع���ي ب��خ��ط��ورة ه��ذه 
الأم�����را������س، ب���الإ����س���اف���ة اإل���ى 
ك��ي��ف��ي��ة ع���اج���ه���ا، وال���وق���اي���ة 
م����ن����ه����ا، وك�����ذل�����ك ل��ل��ت��وع��ي��ة 
ب��اأه��م��ي��ة امل��ت��اب��ع��ة ال�����س��ح��ي��ة 
امل�سكات  لكت�ساف  امل�ستمرة 
قبل  مبكر  وق��ت  يف  ال�سحية 

تفاقم احلالة.
اليوم مبحا�سرة  وافتتح 
ال�����س��ك��ري  داء  ع���ن  ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة 
ق���دم���ت���ه���ا ال�����دك�����ت�����ورة ح���ي���اة 
اأب������و ال�����ع�����زامي. ك���م���ا ق��دم��ت 
ال�����دك�����ت�����ورة ك����وث����ر ال��ط��ي��ب 
�شغط  ارت��ف��اع  ع��ن  حما�شرة 
الدم، ثم قدم اأع�ساء احلملة 
جزءا عمليا مت تق�سيمه على 
اأرك��ان هي: ركن قيا�س  اأربعة 
�سغط الدم، وقيا�س ال�سكري 
ال���ك���ول���ي���ت�������س���رول  وق����ي����ا�����س   ،
والوزن وح�ساب كتلة اجل�سم، 
وركن توعوي للرد على اأ�سئلة 

وا�ستف�سارات احل�سور.

ساره القحطاني

الن�شاط  يف  ممثلة  ال��ع��ل��وم  كلية  نظمت 
ال��ط��اب��ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع ج��ن��اح التدريب 
برنامج  دورة  الأح��م��ر،  ال��ه��ال  هيئة  يف 
الأولية.  الإ�سعافات  ملبادئ  نايف  الأم��ري 
وح�����س��ر ال�����دورة ط���اب واأع�����س��اء هيئة 
ت��دري�����س م���ن خم��ت��ل��ف ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة 

وفروعها.
وا���س��ت��م��ل��ت ال�������دورة ع��ل��ى ج��ان��ب��ن 
لكل  �شاعتني  مب��ع��دل  وتطبيقي  ن��ظ��ري 
ج�����زء، و���س��م��ل��ت ال���ت���درب ع��ل��ى امل���ه���ارات 
الإ���س��ع��اف��ي��ة حل����الت ال���ط���وارئ ال��ع��ام��ة 
وا�ستعرا�س  ال�سري،  وح���وادث  والبيئية 
اأنواع اجلروح واإجراءات التعامل ال�سريع 

مع اجلروح املغلقة واملفتوحة. 
كما تدرب احلا�سرون على التعامل 
الرعاف  اب��ت��داء م��ن ح��الت  النزيف  م��ع 
اإل���ى احل���الت الأك���رث خ��ط��ورة كالنزيف 

ال��ك��ث��ي��ف، وعلى  ال��داخ��ل��ي  اأو  اخل���ارج���ي 
اإ���س��ع��اف ح���الت ك�����س��ور ال��ع��م��ود الفقري 
وال���رق���ب���ة والأط���������راف، وك���ذل���ك ح���الت 

اخللع.
وتدرب امل�ساركون اأي�سا على اإ�سعاف 
ل�سعة  اأو  ال�����س��م�����س  ب�����س��رب��ات  امل�����س��اب��ن 
ال�����س��ق��ي��ع وم���واج���ه���ة ح�����الت احل�����روق، 
وع��ل��ى اإ���س��ع��اف ح���الت ال��غ��رق والإن��ع��ا���س 
القلبي والرئوي وان�سداد جمرى الهواء.  
التعامل  التدريب على طرق  واأخ��ريا مت 
كغيبوبة  الطارئة  املر�سية  احل��الت  مع 

ال�سكر، وال�سرع والأزمات القلبية. 
فيها  �سكر  بكلمة  ال��دورة  واختتمت 
عميد كلية العلوم القائمن على الدورة 
وامل�����س��ارك��ن ف��ي��ه��ا، و���س��ل��م ب��ع��ده��ا دروع���ا 
ت��ذك��اري��ة ل��ل��م��درب��ن م��ن ه��ي��ئ��ة ال��ه��ال 

الأحمر بع�سري.

»العلوم« تقدم دورة
إسعافات أولية لطالب الجامعة
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                          تهنئة

يتقدم معالي مدير الجامعة نيابة عنه
وعن أعضاء وعضوات هيئة التدريس والموظفين والموظفات والطلبة والطالبات

بالتهنئة لمعالي الدكتور خالد بن عبداللـه السبتي
على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه وزيرا للتعليم العالي

متمنين لمعالية كل التوفيق والنجاح



أخبار الجامعة

ريم العسيري

للبنات  واالآداب  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
امل��ا���س��ي، وبرعاية  الأرب���ع���اء  ب��اجل��ام��ع��ة، 
حنان  الدكتورة  الطالبات  �سوؤون  وكيلة 
ال��ق��ا���س��ي، ح��م��ل��ة ت��ط��وع��ي��ة حت��ت �سعار 
»براءتي حياتي« ناق�ست خطر التحر�س 
اجلن�سي بالأطفال. واأطلق احلملة نادي 

العطاء التطوعي بكليات البنات.
اأقيمت  ال��ت��ي  احلملة  وا�ستهدفت 
اأك��رث  م�سيط  بخمي�س  اأكا�سيا  مبجمع 
واأم���ه���ات���ه���م،  م����ن 60 ط���ف���ا وط���ف���ل���ة 
ح��ي��ث ت��ن��وع��ت ف��ق��رات احل��م��ل��ة و�سملت  
اإمي��ان  ال��دك��ت��ورة  الفريق  ل��رائ��دة  كلمة 
ال���ع�������س���ريي، وك���ل���م���ة ل���وك���ي���ل���ة �����س����وؤون 
ال��ط��ال��ب��ات ال���دك���ت���ورة ح��ن��ان ال��ق��ا���س��ي، 
بالعرائ�س  متثيلي  م�سهد  اإل���ى  اإ���س��اف��ة 
قدمته طالبتان من الفريق حذرتا فيه 
اإي��اه��م  ال��غ��رب��اء، وطالبتا  الأط��ف��ال م��ن 

باحلفاظ على اأج�شادهم.

في حملة تحت شعار »براءتي حياتي«

الجامعة تحيط أكثر من 60 طفال وأمهاتهم بخطر التحرش
ك��م��ا ���ش��م��ل��ت ال���ف���ق���رات حم��ا���ش��رة 
قدمتها  ال�سخ�سية«  »احلماية  بعنوان 
امل��ع��ي��دة ب��ق�����س��م ع��ل��م ال��ن��ف�����س الأ���س��ت��اذة 
توزيع  احلملة  وتخلل  الأحمري.  حنان 
م��ن�����س��ورات ت��وع��وي��ة ع��ل��ى احل��ا���س��رات، 
�سعار  توزيع قم�سان حتمل  اإلى  اإ�سافة 

احلملة.
من جهتها اأو�سحت رائدة الفريق 
احلملة  اأن  الع�سريي  اإمي���ان  ال��دك��ت��ورة 
ه���ي ب���اك���ورة ن�����ش��اط ال��ف��ري��ق ال����ذي مت 
تد�سينه من قبل وكيلة �سوؤون الطالبات 
»احلملة  وقالت  احلملة.  افتتاح  خ��ال 
اإل��ى تثقيف الأم��ه��ات والأط��ف��ال  هدفت 
�سعيدة  واأن��ا  اجلن�سي،  التحر�س  بخطر 

بهذا احل�سور الكبري«.
مر�سا  اأ�سبح  »التحر�س  واأ�سافت 
يف  رحمة  اأو  ه���وادة  ب��ا  يتف�سى  ع�سال 
يف  تكمن  انت�ساره  واأ���س��ب��اب  املجتمعات، 
الوالدين  وغفلة  الديني،  ال��وازع  غياب 
ه��ذا  ا�ستفحال  اإل���ى  ب��دوره��ا  اأدت  ال��ت��ي 

ال���داء«. كما بينت ال��دك��ت��ورة اإمي���ان اأن��ه 
لبد اأن تعي الأم بدورها لكونها امل�سوؤولة 
الأول��ى عن اأبنائها، واأن تقوم مبا يجب 

عليها فعله قبل وبعد التحر�س.
وكيلة  ام��ت��دح��ت  ذات���ه،  ال�سياق  يف 
�����س����وؤون ال���ط���ال���ب���ات ال����دك����ت����ورة ح��ن��ان 
اأول  ب�سفتها  احلملة  نتائج  ال��ق��ا���س��ي، 
العطاء،  فريق  به  يقوم  تطوعي  ن�شاط 
وق���ال���ت »ل���ق���د ك���ان���ت ان���ط���اق���ة رائ��ع��ة 
ل��ن��ادي ال��ع��ط��اء ال��ت��ط��وع��ي ال����ذي تقوم 
بريادته الدكتورة اإميان ع�سريي ونخبة 
متميزة من اأع�ساء هيئة التدري�س ومن 

الطالبات«.
اإلى ذلك، ك�سفت املعيدة بق�سم علم 
اأنها  الأح��م��ري  حنان  الأ���س��ت��اذة  النف�س 
ا���س��ت��ه��دف��ت م��ن خ���ال امل��ح��ا���س��رة التي 
بكيفية  لتوعيتهن  الأم��ه��ات،  قدمتها، 
التحر�س،  منع  بطرق  اأطفالهن  توعية 
اأنها  بينت  كما  عليهم،  الع��ت��داء  ومنع 

تطرقت اإلى طرق العاج.

طالبات الحاسب 
األلي يقمن 

مشروع إعادة 
التدوير

حت�����ت رع�����اي�����ة ع���م���ي���دة امل���رك���ز 
اجل���ام���ع���ي وك���ل���ي���ة ال��ت��م��ري�����س 
الدكتورة �سنيفاء القرين، افتتح 
بامل�سرح  التدوير  اإع���ادة  م�سروع 
اجل��ام��ع��ي ال����ذي اأ���س��رف��ت عليه 
طالبات من كلية علوم احلا�سب 
امل��ع��ل��وم��ات(  ن��ظ��م  )ق�����ش��م  االآيل 
ه������ن: ع���ب���ري م����ف����رح ع�������س���ريي، 
وع���ائ�������ش���ة حم���م���د ال�������ش���ه���راين، 
وهادية  ع�شريي،  حممد  وخلود 

حممد ال�شهراين.
 ورح����ب����ت ع���م���ي���دة امل���رك���ز 
اجل����ام����ع����ي يف ح���ف���ل الف���ت���ت���اح 
البيئة  واأع�ساء  عامة  باحل�سور 
خ���ا����س���ة ع���ل���ى ح�������س���وره���م، ث��م 
����س���ردت اأه��م��ي��ة اإع�����ادة ال��ت��دوي��ر 
واإي����ج����اب����ي����ات����ه����ا ع����ل����ى ال��ب��ي��ئ��ة 

ونظافتها.
وحت������دث������ت وك����ي����ل����ة ك��ل��ي��ة 
فاطمة  الأ�ستاذة  الآيل  احلا�سب 
م��ع��ل��وي ع��ن اأه��م��ي��ة امل�����س��روع يف 
اأن��ه  مبينة  املجتمعية،  اخل��دم��ة 
للم�ساركة  الكلية  قبل  من  ر�سح 
م�سرية  ال��ث��ق��ايف،  الأومل���ب���ي���اد  يف 
اإلى اأن امل�سروع ي�ستهدف البحث 
يف ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة لإع����ادة 
ال��ت��دوي��ر وا���س��ت��خ��دام ال��ن��ف��اي��ات 

ال�سناعية.
ملداخلة  احل�سور  وا�ستمع 
ل���رئ���ي�������س���ة وح�������دة الت���������س����الت 
ب���اجل���ام���ع���ة الأ������س�����ت�����اذة اأم������اين 

عريدان.
اجلمعية  ع�����س��و  واأ�����س����ادت 
ال�������س���ع���ودي���ة حل���م���اي���ة ال��ب��ي��ئ��ة 
الأ����س���ت���اذة ف��اط��م��ة ع��ب��دال��وه��اب  
اأ�سهم  من  كل  و�سكرت  بامل�سروع 

وقام بدعمه.
منى آل شداد
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طالب كلية المجتمع يزورون مصنع صلب جيزان
الزيارة ع��ددا من  ا�شتيل بجازان. و�شمت  اإل��ى م�شنع �شلب  زي��ارة طالبية  ري��ادة االأعمال، موؤخرا،   نظم ق�شم 
الطاب املتوقع تخرجهم هذا العام من ق�سمي اإدارة الأعمال واملحا�سبة حتت اإ�سراف الدكتور �سامي ال�سر اأحمد 

من ق�سم الإدارة اإعمال،  والأ�ستاذ �سعد الغامدي من ق�سم املحا�سبة.
اإدارة امل�سنع بطاب الكلية من خال ا�ست�سافة الطاب وامل�سرفن على وجبة الغداء، وتقدمي  واحتفت 

الهدايا التذكارية، واإعداد برنامج متميز لزيارة العديد من الأق�سام الإنتاجية والوحدات الإدارية. 
تاأتي هذه الزيارة برعاية ودعم من عميد كلية املجتمع والربامج امل�سرتكة، ويف اإطار خطط واأن�سطة ق�سم 
الكلية وموؤ�س�سات  املجتمعية بن  ال�سراكة  تفعيل  الق�سم يف  دور  للعام اجلامعي احلايل، و�سمن  الأعمال  اإدارة 

املجتمع الإنتاجية اخلا�سة والعامة و من خال اأن�سطة اللجنة الثقافية يف الق�سم.
ماجد الدوسري

نادي المال واألعمال يزور المنطقة الشرقية
قام وفد من نادي املال واالأعمال بزيارة للمنطقة ال�شرقية برئا�شة رائد الن�شاط الطالبي االأ�شتاذ حمود حممد اآل عمر 
وم�ساعده الأ�ستاذ عبدالرحيم زاهر. و�سملت الزيارة كا من جامعة البرتول واملعادن، وجامعة الدمام، وال�سركة القاب�سة 

للعقار، وجمموعة �سركات الزامل التجارية.
واأو�سح الأ�ستاذ حمود اآل عمر اأن الطالب بحاجة لاطاع على املعارف والطرق الأكادميية والتجارب العلمية التي 
يكت�سبها من الزيارات املتبادلة بن اجلامعات وكذلك ال�ستفادة العملية التي يكت�سبها من الواقع العملي. وقدم الأ�ستاذ 
حمود اآل عمر �سكره وتقديره ملعايل مدير جامعة الدكتور عبد الرحمن الداود على ما يقدمه من دعم معنوي ومادي 

مل�سلحة الطالب. كما �سكر عميد �سوؤون الطاب على الدعم املتوا�سل يف تقدمي ما ينفع الطالب.
حسام ذيبان

د. كرمن سويلم:
95% من الطالبات يعانين

من قلق االختبارات
ساره القحطاني

ن���ظ���م���ت وح���������دة ال����ت����ط����وي����ر واجل���������ودة 
كليتي  ع��م��ي��دة  وب���اإ����س���راف  ب��اجل��ام��ع��ة، 
خريية  د.  باأبها  للبنات  والرتبية  الآداب 
اآل ح�سن  برناجما تدريبيا هدف لتهيئة 
»مهارات  بعنوان  الطالبات لامتحانات، 
ال����ذاك����رة وال���ت���ذك���ر وال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى قلق 
الم��ت��ح��ان��ات« ق��دم��ت��ه��ا ال���دك���ت���ورة منى 
�سويلم،  كرمان  والدكتورة  الواحد،  عبد 

والدكتورة حنان اإبراهيم.
ت����دري����ب  ال�����ربن�����ام�����ج  خ�������ال  ومت 
ال����ط����ال����ب����ات ع����ل����ى م������ه������ارات ت���خ���زي���ن 
اإلى  بالإ�سافة  وا�سرتجاعها،  املعلومات، 
الن�سيان،  واأ�سباب  ال��ذاك��رة،  تقوية  طرق 
على  ي�ساعد  غ��ذائ��ي  برنامج  تقدمي  م��ع 
اأثناء فرتة  الرتكيز واحلفظ  ن�سبة  رفع 

الختبارات. 
درا�سة  على  ال��ربن��ام��ج  ا�ستمل  كما 
ع��ل��م��ي��ة ط��ب��ق��ت ف��ي��ه��ا ال���دك���ت���ورة ك��رم��ن 

�سويلم مقيا�س قلق المتحانات على 105 
من الطالبات.

الفرتات  اأكرث  اأن  النتائج  واأظهرت 
ال��ت��ي ي��ح��دث فيها ال��ق��ل��ق ف���رتة م��ا قبل 
الخ��ت��ب��ار ح��ي��ث ���س��ك��ل��ت ن�����س��ب��ة 70% من 
القلق  ن�سبة  انخف�ست  بينما  الطالبات، 
ب���� 25% من  امل��رت��ب��ط ب��وق��ت الم���ت���ح���ان 
ال��ط��ال��ب��ات، اأم���ا ال��ات��ي مل ي��ع��ان��ن من 

القلق فقد �سكلن ن�سبة قدرها %5.
اأن معظم  ال��ن��ت��ائ��ج  اأظ���ه���رت  ك��م��ا   
حالت قلق المتحان ي�ساحبها تغريات 
وا�سطرابات  الغثيان  مثل  ف�سيولوجية 
ال���ن���وم وا����س���ط���راب���ات الأك������ل وال�����س��ي��ق 
والع�سبية والتعرق، و 2% منها ت�سري اإلى 
ال��ذي ي�سل  ارت��ف��اع ح��اد يف ن�سبة القلق، 
اإل����ى م���ا ي�����س��م��ى ب���ره���اب الم���ت���ح���ان،  مت 
التعامل مع هذه احل��الت احل��ادة ب�سكل 
فردي من خال توجيهها الى اأخ�سائية 
الإر�������س������اد ال��ن��ف�����س��ي ب����وح����دة الإر������س�����اد 

والتوجيه بالكلية.
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الجامعة تشارك بـ23 ملصقا في ملتقى التراث العمراني
عبدالعزيز رديف

���ش��ارك��ت اجل��ام��ع��ة مم��ث��ل��ة يف م��رك��ز 
الأم�������ري ���س��ل��ط�����ان ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي�����ز 
ل���ل���ب���ح���وث وال������درا�������س������ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
وال�������س���ي���اح���ي���ة، يف م��ل��ت��ق��ى ال�����رتاث 
العمراين الرابع الذي اأقيم مبنطقة 

ع�سري.
ومت��ث��ل��ت م�����س��ارك��ة اجل��ام��ع��ة يف 
جناح مميز �شمن املعر�س امل�شاحب 
ل���ل���م���ل���ت���ق���ى، وذل�������ك حت�����ت اإ������س�����راف 
وم��ت��اب��ع��ة وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور 
م��رع��ي ال��ق��ح��ط��اين، وم���دي���ر امل��رك��ز 

الدكتور ح�سن الوادعي.
وذك��������ر رئ���ي�������س جل���ن���ة اجل���ن���اح 
الأ�ستاذ مبارك ال�سهراين اأن اجلناح 
عدد  علي  حتتوي  مل�سقا   23 عر�س 

الرتاثية مو�سحا عليها  ال�سور  من 
التعليق العلمي، وهي مل�سقات تبن 
ال���درا����س���ات ال�����س��اب��ق��ة ال��ت��ي اأج���راه���ا 
املركز مبنطقة ع�سري، مثل الدرا�سة 
امل��ي��دان��ي��ة مل��واق��ع ال����رتاث ال��ع��م��راين 
ال�����رتاث  وم����واق����ع  ع����ي����اء،  وادي  يف 
بباحة  غنمي  بني  بقرية  ال��ع��م��راين 

ربيعة - ال�سودة مبنطقة ع�سري. 
وت�������وزي�������ع  ع�������ر��������س  مت  ك������م������ا 
اإ�شدارات خمتلفة  ت�شمل  مطبوعات 
من درا�سات خا�سة باملركز ذات �سلة 
مب��و���س��وع امل��ل��ت��ق��ى، ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى 
املتعلقة  الكتب  عر�س جمموعة من 

بالرتاث العمراين لاطاع. 
وه�������دف اجل����ن����اح امل���������س����ارك يف 
العمرانية  اإبراز الرثوة  اإلى  املعر�س 
ع�����س��ري وال��ت��ع��ري��ف  ب��ه��ا  ال��ت��ي تتميز 

عرب  املنطقة  اإن�سان  تاأ�سيل  بكيفية 
بتفعيل  العمراين،  لرتاثه  الأج��ي��ال 
املناطق  يف  ب��ه  املحيطة  البيئة  دور 
اجل���ب���ل���ي���ة، وال���ه�������س���ب���ة، وال�������س���اح���ل، 
الق�سور،  ت�سييد  يف  ع��ال��ي��ة  مب��ه��ارة 
املقابر،  وكذلك  احلجرية،  والبيوت 
وال�������ق�������اع، وال�����ب�����ي�����وت ال���ط���ي���ن���ي���ة، 

والع�س�س. 
كما اأو�سح اجلناح اأهمية الرتاث 
ب�سفته  ع�سري  منطقة  يف  العمراين 
ال�سياحة  اأ���س��ا���س��ي��ة يف جم���ال  رك��ي��زة 
امل��م��ت��دة ط���ول ال��ع��ام، وم���دى اأهمية 
العمرانية  ال��رتاث��ي��ة  امل��واق��ع  ترميم 
ك���ال���ق�������س���ور وامل����ق����اب����ر وال��ق�����س��ب��ات 

الرتاثية التي متتاز بها ع�سري.
ك���م���ا ي�������س���اع���د  اجل�����ن�����اح، وف��ق��ا 
دور  اإي�����������ش�����اح  ع����ل����ى  ل���ل���م���ن���ظ���م���ني، 

اجلامعة يف اإظهار الرتاث العمراين 
واملحافظة عليه وترميمه.

توقيع االتفاقية
ومم���ا ي��ج��در ذك����ره ان اجل��ام��ع��ة عرب 
عبدالعزي�ز  بن  �سلط�ان  الأم�ري  مركز 
ل����ل����ب����ح����وث وال�������درا��������س�������ات ال���ب���ي���ئ���ي���ة 
وال�����س��ي��اح��ي��ة ب���ال���رتاث ال��ع��م��راين قد 
اب���رم���ت ات��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون م���ع ال��ه��ي��ئ��ة 
العامة لل�سياحة و الآثار بتوقيع رئي�س 
الهيئة العامة لل�سياحة والآثار �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان 
بن عبد العزيز، ومعايل مدير اجلامعة 
ال��داود،  عبدالرحمن  الدكتور  ال�ستاذ 
ومت عر�س التفاقية فيجناح اجلامعة 
بعدد )3( مل�سقات �ساملة جميع بنود 

التفاقية والتوقيع.

زوار المعرض
قامت  ال��ت��ي  ال�سخ�سيات  اب���رز  م��ن 
ال�سمو  �ساحبة  هي  املعر�س  بزيارة 
عبداهلل  بنت  ع��ادل��ة  الأم���رية  امللكي 
بن عبد العزيز، والعديد من رجال 
ال���رتاث  مب��ج��ال  املهتمن  الع��م��ال 

العمراين والرتميم.
ع���دد من  اجل��ن��اح  ا�ستقبل  ك��م��ا 
باجلامعة  التدري�س  هيئة  ع�سوات 
وط���ال���ب���ات ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���س��ة وق�����س��م 
الأمري  بجامعة  الداخلي  الت�سميم 
ا�ستقبال  مت  كما  بالريا�س،  �سلطان 
التدري�س  هيئة  اع�ساء  من  العديد 
العديد  و ط��اب اجلامعة، وط��اب 
من املدار�س يف الفرتات ال�سباحية، 
ك��ذل��ك ع���دد م��ن امل�����س��وؤول��ن وزوار 
اململكة  ومناطق  ع�سري  منطقة  من 

الأخ�����رى وم���ن ب��ل��دان اأخ�����رى، ومت 
ت�����وزي�����ع ال����ع����دي����د م�����ن ال����ه����داي����ا و 

املطبوعاتخال ايام املعر�س. 

معرض ايجابي 
ك�����ان ل��ل��م�����س��ارك��ة يف امل���ل���ت���ق���ى اأث����ر 
دور  ت��و���س��ي��ح  اإي���ج���اب���ي���ي مت���ث���ل يف 
ال���ت���ي تهم  ال��ق�����س��اي��ا  اجل���ام���ع���ة يف 
امل���ج���ت���م���ع وم�������ن اه����م����ه����ا ال�������رتاث 
ب��ه منطقة  تتميز  ال���ذي  ال��ع��م��راين 
ع�سري ودوره يف ال�سياحة البيئية يف 
امكانيات  عر�س  يف  اي�سا  املنطقة، 
ال����درا�����س����ات  اجل����ام����ع����ة يف اج��������راء 
ذات ال�����س��ل��ة ب���ال���رتاث ال��ع��م��راين و 
ال�سياحة البيئية، كذلك يف التعريف 
واأن�سطته،  �سلطان،  الأم���ري  مبركز 

وا�سداراته العلمية.

معرض تثقيفي تزامنا مع
اليوم العالمي لمكافحة الفساد

اأقامت اجلامعة ممثلة بعمادة �شوؤون الطالب، معر�شا توعويا مبنا�شبة 
اإب��راز جهود اجلامعة يف  بهدف  الف�ساد،  ملكافحة  العاملي  اليوم  فعاليات 
الوطنية  الهيئة  مع  بالتعاون  الف�ساد  ومكافحة  النزاهة  حماية  جمال 

ملكافحة الف�ساد.
�سعد  بن  مريع  الدكتور  باجلامعة  الطاب  �سوؤون  عميد  وو�سف 
الهبا�س، جرائم الف�ساد بالآفة وال�سر على املجتمع واخلطر الذي يحدق 
مب�ستقبل الأوطان، مناديا ب�سرورة الق�ساء عليه ب�ستى الطرق، م�سريا 
اإلى اأن اململكة قد جرمت الف�ساد واتخذت التدابري الازمة ملنعه، و�سنت 

االأنظمة ملكافحته والق�شاء عليه.
وقال »اجلامعة تقيم هذه الن�ساطات اإ�سهاما منها يف تفعيل دورها 
هذا  وتعزيز  الف�ساد،  مكافحة  باأهمية  املجتمعي  الوعي  لن�سر  املحوري 

ال�سلوك ابتداءا من حوا�سن العلم والتعليم«.
واأ�ساد الهبا�س بخطوات »نزاهة«، التي تقوم يف اأحد جوانب عملها 
التوا�سل  ق��ن��وات  جميع  وط���رق  امل��خ��ال��ف،  معاقبة  قبل  التوعية  على 
ما  تقلي�س  يف  واآث����اره  ال��وع��ي  اأهمية  لتو�سيح  اجلمهور  م��ع  املبا�سرة 
ت�شمنته  مم��ا  ان��ط��الق��اً  ح��م��ي��دة،  غ��ري  �شلوكيات  م��ن  ين�شاأ الح��ق��ا  ق��د 
اأهمية  الف�ساد، من  النزاهة ومكافحة  الوطنية حلماية  ال�سرتاتيجية 

توعية اجلمهور«.
منصور كويع

»طب االسنان« تطلق حملة »اقرأ«
اأقام نادي الأن�سطة الطابية لطب الفم والأ�سنان للبنات بحي ال�سامر، حملة 
ال��ق��رين،  �سنيفاء  ال��دك��ت��ورة  اجل��ام��ع��ي  امل��رك��ز  »اق����راأ«، بح�سور عميدة  ب��ع��ن��وان 
خمتلف  يف  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  من  اإق��ب��اال  و�شهدت  اأي���ام،  ثالثة  وا�شتمرت 

الكليات والطالبات.
اإل��ى القراءة  اأم��ة اق��راأ  ال��ق��راءة واإع���ادة  اإل��ى تعزيز مفهوم  وهدفت احلملة 
والعلمية  والثقافية  الدينية  بن  تنوعت  كتابا   220 على  واح��ت��وت  جديد،  من 
وال�سيا�سية والتاريخية، وجمموعه من اخلرائط اجلغرافية وعدد من الروايات 

املختلفة.
هبه القرني 

ريم العسيري

والآداب  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��دة  د���س��ن��ت 
اأب��و  ���س��راء  ال��دك��ت��ورة  باجلامعة  للبنات 
حياة«  »العلم  التوعوية  احلملة  ملحة 
البيئي  ال�سحي  ال��ن��ادي  اأطلقها  ال��ت��ي 
ب��ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، 
م�سيط  ب��خ��م��ي�����س  ال��ت��م��ري�����س  وك��ل��ي��ة 
بالتعاون مع مديرية ال�سحة يف ع�سري، 
وم�����س��ت�����س��ف��ى ع�����س��ري امل���رك���زي، وامل��رك��ز 

ال�سحي ال�سناعي بخمي�س م�سيط.
و�سارك يف احلملة طالبات الكليات 
ال��ث��اث امل�����س��ارك��ة، وا���س��ت��ه��دف��ت توعية 
اأكرث من 250 �سيدة مبر�سي ال�سرطان 

والإيدز، و�سبل الوقاية منهما.
الكلمة  خ���ال  ملحة  اأب���و  واأك����دت 
التي األقتها اأن ر�سالة الأندية ال�سحية 
�سحة  وت��ع��زي��ز  حت�سن  ه��ي  باجلامعة 
م��ن خال  وذل���ك  باملنطقة،  امل��واط��ن��ن 
حمات التوعية للوقاية من الأمرا�س، 
واك���ت�������س���اف احل�������الت واإح���ال���ت���ه���ا اإل����ى 
اإلى  بالإ�سافة  املتخ�س�سة،  امل�ست�سفيات 
منع حدوث م�ساعفات لتلك الأمرا�س 

استهدفت أكثر من 250 سيدة 
الجامعة تطلق حملة توعية بالسكري واإليدز

ب��ال��ت��ع��اون م���ع م�����س��ت�����س��ف��ي��ات، وم���راك���ز 
ال�سحة باملنطقة.

ت���ال ذل����ك حم���ا����ش���رت���ان، االأول�����ى 
ب�����ع�����ن�����وان »ال�������وق�������اي�������ة م�������ن ال�������س���ك���ر 
اأمرا�س  اأ�ستاذة  قدمتها  وم�ساعفاته«، 
ال�����س��ح��ة ال��ع��ام��ة ب��اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ورة 
ناني�س اأحمد، واأ�سارت فيها اإلى اأن ن�سبة 
جت��اوزت  اململكة  يف  بال�سكري  الإ�سابة 

.%25
وقالت »بهذه الن�سبة نت�سدر قائمة 
ال����دول الأك����رث اإ���س��اب��ة وع��ر���س��ة ملر�س 
ال�سكر، وذلك ب�سبب منط احلياة ونوعية 
الأطعمة«. كما تناولت املحا�سرة اأ�سباب 
ال�سكر،  م��ر���س  وم�ساعفات  واأع���را����س، 

وكيفية ال�سيطرة عليه والتعاي�س معه.
وج������������اءت امل�����ح�����ا������س�����رة ال���ث���ان���ي���ة 
ب��ع��ن��وان »ك��ي��ف ت��ق��ن ن��ف�����س��ك واأ���س��رت��ك 
م���ن م��ر���س الإي�������دز«، ق��دم��ت��ه��ا اأ���س��ت��اذة 
الدكتورة  باجلامعة  املعدية  الأم��را���س 
م���ي ال��د���س��وق��ي، وذك�����رت خ��ال��ه��ا، اأن���ه 
العالية  الدينية  القيم  من  الرغم  على 
فاإن  ال�سعودي،  املجتمع  بها  يتميز  التي 
املعر�سة لإ�سابة  الدول  اململكة تعد من 

االإي��دز نظرا »لكونها  مواطنيها مبر�س 
قبلة يتوجه اإليها املاين كل عام لأداء 
لكونها  اإ�سافة  العمرة،  و  احلج  منا�سك 
ت�����س��ت��ق��ب��ل اأع�������دادا ك���ب���رية م���ن ال��ع��م��ال��ة 
القادمة من كل بلدان العامل، بالإ�سافة 
اإلى اأن �سكانها ميثلون ن�سبة مرتفعة من 
مبختلف  اخل��ارج��ي��ة  ال�سياحة  م��رت��ادي 
امل��ج��ت��م��ع  ي�����زال  ل���ذل���ك ل  ال���ع���امل،  دول 
ذلك  حول  التوعية  من  للمزيد  بحاجة 

املر�س«.
م����ن ج���ان���ب اآخ�������ر، وع���ل���ى ه��ام�����س 
احل��م��ل��ة اأق��ي��م م��ع��ر���س ت��وع��وي يحتوي 
ع��ل��ى ال���ع���دي���د م���ن الأرك��������ان مب�����س��ارك��ة 
ال���ع���دي���د م����ن اجل����ه����ات ال�����س��ح��ي��ة، ومت 
م���ن خ��الل��ه ت��ق��دمي خم��ت��ل��ف اخل��دم��ات 
للزائرات كقيا�س الوزن، والطول، وكتلة 
ال�سكر  وم�����س��ت��وى  وال�����س��غ��ط،  اجل�����س��م، 

بالدم، و م�ستوى الهيموجلوبن بالدم.
ك��م��ا ق��دم��ت ط��ال��ب��ات ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة خ�����ال امل��ع��ر���س 
ال����ع����دي����د م����ن امل���ع���ل���وم���ات ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة 
ل���ل���زائ���رات ع���ن ك��ي��ف��ي��ة ال�����س��ي��ط��رة على 
اإ�سافة  ال���دم،  و�سغط  وال�سكر  ال�سمنة، 

ووجبات  توعوية،  من�سورات  توزيع  اإل��ى 
�سحية على احلا�سرات.

من جانبها، اأو�سحت رئي�سة النادي 
ال�����س��ح��ي ال��ب��ي��ئ��ي، م��ن�����س��ق��ة اخل���دم���ات 
ال��ط��ب��ي��ة ال���ط���ارئ���ة ب��ك��ل��ي��ة ال��ت��م��ري�����س 
عبد  ه���امن  ال��دك��ت��ورة  م�سيط  بخمي�س 
خ��ف�����س  اإل������ى  ه���دف���ت  احل���م���ل���ة  اأن  اهلل، 
ال�سكر  مبر�س  املتوقعة  الإ���س��اب��ة  ن�سبة 
الوقاية،  بطرق  ال��وع��ي  ن�سر  خ��ال  م��ن 
امل��ر���س، واكت�ساف  امل��ب��ك��ر ع��ن  وال��ك�����س��ف 
وت�سخي�سها،  املبكر  ط��وره��ا  يف  احل���الت 
اإ���س��اف��ة اإل���ى اك��ت�����س��اف ال��ع��وام��ل امل��وؤدي��ة 
�سبل  معلومات عن  واإعطاء  املر�س،  اإل��ى 
الك�سف عنه يف حال الت�سكك يف الإ�سابة.

وقالت »هدفت احلملة اإلى ن�سر رقم 
اخلط ال�ساخن ملر�س الإي��دز، الذي يتم 
التعامل عن طريقه مع املت�سلن ب�سرية 
ت��ام��ة، ك��م��ا ي��وؤم��ن ك��ل م��ا ي��ح��ت��اج النا�س 
ملعرفته عن املر�س، وكيفية الوقاية منه، 
واأعرا�سه، وكيفية التعامل مع امل�سابن 
من  امل�ساعفات  اإل��ى  الو�سول  ومنع  ب��ه، 
خال معرفتها، ومعرفة كيفية التعاي�س 

مع املر�س يف حال حدوثه.



متابعات

رحلة طالبية إلى اليابان إلكساب خبرات في مجال اإلبداع

الجامعة تتحالف مع شركة »السمو« 
الستثمار طاقات الطالب

عبدالعزيز رديف

للتطوير  اجل��ام��ع��ة  وك���ي���ل  ع���ن  ن��ي��اب��ة 
اأحمد اجلبيلي، رعى  واجل��ودة الدكتور 
ال��دك��ت��ور مريع  ال��ط��اب  ���س��وؤون  عميد 
اآل هبا�س، م�ساء الثنن  املا�سي، حفل 
ت��د���س��ن م�����س��روع »ا���س��ت��ث��م��ر اأف���ك���ارك« 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ���س��رك��ة ال�����س��م��و لتطوير 

ال�سباب.
وق���دم���ت ���س��رك��ة »ال�����س��م��و« خ��ال 
الذي  ري���ادة«  »برنامج  ل�  عر�سا  احلفل 
يقدم جمموعة من احللول التطويرية 
امل��ت��ن��وع��ة ل���ل���ط���اب، ب���ه���دف اك��ت�����س��اف 
واإطاق قدراتهم، كما �سهد احلفل عقد 

�سراكة بن اجلامعة و�سركة »ال�سمو«.
وت��ت��ع��اون ع��م��ادة ����س���وؤون ال��ط��اب 
م��ع »ب��رن��ام��ج ري����ادة«  لتمكن الطاب 
م���ن ري�����ادة الأع����م����ال، وذل�����ك ب��ت��ح��وي��ل 
اأفكارهم الإبداعية اإلى م�ساريع واقعية 
وفق اأحدث الو�سائل والتقنيات الفعالة 
بطرق عملية م��وؤث��رة، حيث ذك��ر ممثل 
الدكتور حممد م�شلي  »ال�شمو«  �شركة 
مراحل  ث��اث  على  يعتمد  امل�سروع  اأن 
اأ���س��ا���س��ي��ة ه����ي: م��رح��ل��ة ال���س��ت��ك�����س��اف، 
ث��م م��رح��ل��ة ال��ت��م��ك��ن، واأخ����ريا مرحلة 

التطبيق.

االستكشاف
���س��ي��ت��م يف ه���ذه امل��رح��ل��ة ت��ق��دمي حملة 
ت�����س��ت��خ��دم خالها  اإب���داع���ي���ة  اإع��ام��ي��ة 
التوا�سل  وو���س��ائ��ل  اجل��ام��ع��ة،  م�����س��ادر 
الج���ت���م���اع���ي ل��ل��ت��ع��ري��ف ب���ال���ربن���ام���ج، 
الأف��ك��ار  ا�ستقبال  على  العمل  ث��م  وم��ن 

الريادية وت�سجيل طلبات امل�ساركن.
ب��ع��د ذل����ك ي��ت��م اخ���ت���ي���ار الأف���ك���ار 
ال��ري��ادي��ة ع��ن ط��ري��ق اإج����راء املقابات 
خا�سة  معايري  على  مبنية  ال�سخ�سية 
قابلة  للتطبيق،  »قابلة  امل�سروع  بفكرة 
ب�ساحب  خ��ا���س��ة  وم��ع��اي��ري  ل��ل��ت��و���س��ع« 
املقابلة،  م��ع  التفاعل  »طريقة  الفكرة 

اأهدافه ال�شخ�شية، نقاط القوة«.
�سخ�سيات  ذل���ك حت��ل��ي��ل  ي��ل��ي  ث���م 
امل�����س��ارك��ن ب��دق��ة ب��ا���س��ت��خ��دام امل��ق��ي��ا���س 
تقدمة  ال���ذي  والأداء  للميول  ال��ع��امل��ي 
�سركة »Talent Q« والذي يقوم بقيا�س 
نقاط القوة وال�شعف للطالب املجرى 
على  ل��ل��ح�����س��ول  ال��ق��ي��ا���س،  ه���ذا  عليهم 
ن��ت��ائ��ج وم��ع��ل��وم��ات دق��ي��ق��ة ع��ن اأمن���اط 
ومهاراتهم،  و�سلوكياتهم  �سخ�سياتهم 
م����ن اأج������ل ت���ق���دمي ال��ت��ح��ل��ي��ل ال��ع��ل��م��ي 

للنتائج يف تقرير »لكل م�سارك«.
ي�سبح  امل���رح���ل���ة  ه����ذه  خ���ت���ام  ويف 
امل�������س���ارك���ون »امل�����س��ت��ك�����س��ف��ون« ق���ادري���ن 
و�شعفهم  قوتهم  ن��ق��اط  اكت�شاف  على 
مب�سط،  علمي  ب�سكل  عليها  للرتكيز 
لتطويرها  ال��ع��م��ل  حم��ف��زات  وم��ع��رف��ة 
وحتديد  العمل،  اأثناء  عقلية  كقناعات 
ال��ت��ح��دي��ات ال���ت���ي ت��واج��ه��ه��م وم��ع��رف��ة 

و�سائل التغلب عليها بواقعية.

التمكين 
حتويل  يف  امل�����س��ارك��ن  امل�����س��روع  ي�ساعد 

واقعية  م�ساريع  اإلى  الريادية  اأفكارهم 
ممتعة  عملية  بطرق  االأدوات  ب��اأح��دث 
يف ه����ذه امل���رح���ل���ة، ح��ي��ث ي��ت��م ت��وج��ي��ه 
فعالة  عمل  ف��رق  تكوين  يف  امل�ساركن 
وم��ت��ك��ام��ل��ة ل�����س��م��ان جن����اح امل�����س��اري��ع 

وا�ستمراريتها.
كما �شينظم امل�شروع رحلة طالبية 
لليابان بهدف اإك�ساب امل�ساركن خربات 
وجت�����ارب خم��ت��ل��ف��ة يف جم����ال االإب�����داع 
لتطوير  ب��ال��ي��اب��ان،  الأع����م����ال  وري������ادة 

مهارات ال�ستك�ساف وتنميتها.
اأي�������س���ا، ���س��ي��ت��م يف ه����ذه امل��رح��ل��ة 
ت���ق���دمي جم��م��وع��ة م���ن ور������س ال��ع��م��ل 
الأدوات  اأح��دث  على  التفاعلية حتتوي 
اآليات  من  ال�سباب  لتمكن  التدريبية 
ب�سيطة وفعالة لتحويل الأفكار مل�ساريع 

رائدة.
وت�����ش��ري خم���رج���ات ه���ذه امل��رح��ل��ة 
اإلى اأنه �سيكون لدى كل م�سارك منوذج 

عمل متكامل مل�سروع »قابل للتطبيق«.

التطبيق
يف هذه املرحلة �سيقام لقاء جماهريي 
حيث  اأفكارهم  امل�ساركون  فيه  يعر�س 
حتكيم  جل��ن��ة  ق��ب��ل  م���ن  تقييمها  ي��ت��م 
اأف�سل  اإي�سال  عنها  ينتج  متخ�س�سة، 
ث�����اث اأف����ك����ار م��ت��م��ي��زة اإل������ى اجل���ه���ات 
و�سمان  امل�����س��روع  لحت�سان  ال��داع��م��ة 

ا�ستمراريته.

التسجيل واالستفسار
الطاب  »ال�سمو« جميع  �سركة   ودعت 
الراغبن يف طرح اأفكارهم ال�ستثمارية 
ال�سركة  موقع  زي��ارة  اإل��ى  وم�ساركتها، 
الإلكرتوين alsmo.com.sa للت�سجيل 
�ستعلن  اأنها  اإلى  واأ�سارت  وال�ستف�سار، 

ذلك من خال موقع اجلامعة.

الهدف من المشروع
و���س��ك��ر ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة 
»ال�������س���م���و« الأ�����س����ت����اذ اأح����م����د ع�����س��ريي 
الكثري   « اجلامعة على جهودها، وق��ال 
وجدنا   بها  مررنا  التي  اجلامعات  من 
م��ن��ه��ا ال��ق��ب��ول، ل��ك��ن اأن جن���د ال��ق��ب��ول 
والتبني وامل�شاركة يف االأفكار وحماولة 
التي  الأ�سياء  من  فهذا  الأفكار  اإن�ساج 

انفردت بها جامعة امللك خالد«.
ال���ه���دف  اأن  ع�������س���ريي  واأو�������س������ح 
للدعاية  لي�س  امل�����س��روع  م��ن  الأ���س��ا���س��ي 
والإع����ان، ب��ل ه��و اإي��ج��اد �سخ�س رائ��د 
يتحكم يف حتديات  اأن  ي�ستطيع  اأعمال 

ريادة الأعمال.

دعوة وتوضيح
من جهته، دعا الدكتور مريع اآل هبا�س 
باأفكارهم،  للم�ساركة  ال��ط��اب  جميع 
وق����ال »اجل���ام���ع���ة يف ال���ف���رتة احل��ال��ي��ة 
تقدم فر�شا عظيمة يجب ا�شتغاللها«، 
ماليا،  الداعمة  اجلهة  اأنها  اإل��ى  لفتا 
يف  للم�ساعدة  ال�����س��رك��ة  م��ع  وت��ت��ح��ال��ف 
التنظيم واإبرام العقود الإظهار م�شاريع 

الطاب، ولي�س للدعم املايل.

عسيري: نسعى لتأهيل كادر يتحكم في تحديات ريادة األعمال
آل هباش: الجامعة تقدم فرصا عظيمة يجب استغاللها
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واآلداب
ال���ع���ل���وم  ك���ل���ي���ة  ط���ال���ب���ات  زارت 
ال���ق���ري���ة  مب����ح����اي����ل،  والآداب 
ال����رتاث����ي����ة مب���ح���اف���ظ���ة رج�����ال 
اأمل�����ع، وذل����ك ���س��م��ن اأن�����س��ط��ت��ه��ن  
غ���ري امل��ن��ه��ج��ي��ة، ل���اط���اع على 
م���ا ي��ح��وي��ه م��ت��ح��ف رج�����ال اأمل���ع 

الرتاثي الزاخر بعبق املا�سي.
الدليل  الوفد من  وا�ستمع 
معلومات  ال��ق��ري��ة  يف  ال�سياحي 
ع����ن ت����اري����خ امل���ت���ح���ف.. اأرك����ان����ه 
وحمتوياته الرثية، كما عر�شت 
تعريفيا  ف��ي��دي��و  امل��ت��ح��ف  اإدارة 
وتراثها  املنطقة  عن  للطالبات 

وتاريخها. 
مني حمد

العلوم الطبية
التطبيقية

الطبية  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  اح��ت��ف��ل��ت 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ل��ل��ب��ن��ات يف ب��ي�����س��ة،  
ب���ي���وم رع����اي����ة الأي�����ت�����ام ب��ب��ي�����س��ة 
»راأف������������ة«، وذل�������ك ب���رع���اي���ة م��ن 
امل�سرف العام على فرع اجلامعة 
م���ه���دي  ال�����دك�����ت�����ور  ب���ي�������س���ة  يف 
القرين وباإ�سراف عميدة الكلية 

الدكتورة عبري حممد زكريا.
ع���ل���ى خ����ط م�������واز، ن��ظ��م��ت 
الكلية يوما مفتوحا ا�ستمل على 
ف���ق���رات م��ت��ن��وع��ة م���ن ال��ربام��ج 
وامل�سابقات والأنا�سيد والعرو�س 

الرتفيهية.
هياء البي�ضي

العلوم الطبية
التطبيقية

التطوير واجلودة  قامت  وحدة 
وجل���ن���ة الأن�������س���ط���ة ال��ط��اب��ي��ة 
بكلية العلوم الطبية التطبيقية 
ل��ل��ج��ودة  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  بتفعيل 
حت����ت ����س���ع���ار«م���ع���اً ل���ب���ن���اء ع���امل 

اجلودة«، وذلك مبباين الكلية.
وه������دف ال����ي����وم اإل������ى ن�����س��ر 
جميع  م�ستهدفا  اجل��ودة  ثقافة 
م��ن�����س��وب��ات ال��ك��ل��ي��ة م���ن اأع�����س��اء 
ه���ي���ئ���ة ت�����دري�����������س وم����وظ����ف����ات 
وط���ال���ب���ات. ���س��ه��د ال���ي���وم اإل���ق���اء 
حما�شرة عن اجلودة واالعتماد 
الإجن��ل��ي��زي��ة  باللغة  الأك���ادمي���ي 
ا�ستهدفت اأع�ساء هيئة التدري�س 
الطالبات  وت��ك��رمي  اجل���دي���دات، 
حتت  بالكلية  درا�سيا  املتفوقات 
التطوير  وح��دة  رئي�سة  اإ���س��راف 
واجل���ودة الأ���س��ت��اذة اأم��ن��ة ح�سن 
م���������دين، ورائ�������������دة الأن���������س����ط����ة 
الطابية الأ�ستاذة ناهد عبداهلل 

العبا�سي.
فاطمة االأ�ضمري

العلوم الطبية
التطبيقية

ق����ام����ت ك���ل���ي���ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 
ال���ت���ط���ب���ي���ق���ي���ة مم���ث���ل���ة ب��ل��ج��ن��ة 
الأن�������س���ط���ة ال���ط���اب���ي���ة ب��ت��ف��ع��ي��ل 
ب��رن��ام��ج ال���وق���اي���ة م���ن ف��ريو���س 
ك�������ورون�������ا، وذل��������ك حت�����ت ����س���ع���ار 
»ال����وق����اي����ة خ����ري م����ن ال����ع����اج«. 
وا�ستفاد من الربنامج نحو %80 
م���ن ط���ال���ب���ات ال��ك��ل��ي��ة، وت��خ��ل��ل��ه 
عر�س اأفام مرئية تو�سح طرق 
انتقال املر�س والوقاية منه. ومت 
توزيع مطويات للتعريف باملر�س 

وطرق الوقاية منه.
فاطمة االأ�ضمري

عمادة الدراسات
العليا

العليا  الدرا�سات  عمادة  احتفلت 
ب��اأب��ه��ا ب���اإ����س���ام ث����اث ع��ام��ات 
م���ن ال��ف��ل��ب��ن  ه����ن: ج��ا���س��م��ن 

وفيكتوريا وريتا.
وقدمت لهن وكيلة العمادة 
�سهادات  احلاقان  عا  الدكتورة 
رم��زي��ة،  وت��ق��دي��ر،  وهدايا  �سكر 
ك��م��ا اأق���ام���ت ال��ط��ال��ب��ات م��ائ��دة 

للعامات.
نوف قرا�س

اآلداب والتربية

بكليتي  ال��ن�����ش��اط  رائ����دة  ب����ادرت 
باأبها  للبنات  وال��رتب��ي��ة  الآداب 
اإع���ان ع��ن »الأومل��ب��ي��اد  بت�سميم 
ال����ث����ق����ايف ل�����ط�����اب وط����ال����ب����ات 
ب��اجل��ام��ع��ة � ���س��ب��اق امل��ب��دع��ن«، 
الأ����س���ت���اذة فاطمة  اأع�����دت  ح��ي��ث 
ال�سايع فيديو اإعانيا مت عر�سه 

يف ال�ساحة العامة للطالبات.
اأن يتم  عر�س  ومن املقرر 
الإع��������ان يف ����س���ا����س���ات ب���ازم���ا 
باملمرات، كما مت ت�سميم لوحات 
اخلارجية  بال�ساحات  اإع��ان��ي��ة 
الإذاع��ة  ويف  احلافات  و�ساحات 

ال�سباحية.
فاطمة  الأ����س���ت���اذة  وق��ام��ت 
ب��ج��ول��ة يف الأق�����س��ام ت��ه��دف اإل��ى 

حث الطالبات على امل�ساركة.

اإلدارة واالقتصاد

الثالث  امل�ستوى  طالبات  اأقامت 
املنزيل  والقت�ساد  الإدارة  بكلية 
ل��ل��ف��ن اجل��م��ي��ل ي�سمل  م��ع��ر���س��ا 
باإ�سراف  طبيعية،  عنا�سر  ر�سم 

الدكتورة جنالء حممد فاروق.
ح�����س��رت امل��ع��ر���س ع��م��ي��دة 
النعمي،  �سمر  الدكتورة   الكلية 
و���س��م��ل ال���ع���دي���د م���ن ال��ل��وح��ات 
اجل���م���ي���ل���ة والأل������������وان ال����ب����اردة 
وال����ع����رو�����س امل���م���ي���زة ب���اأ����س���ك���ال 

واأحجام متنوعة.
زهراء حبرت

اإلدارة واالقتصاد

ال�سابع  امل�ستوى  طالبات  اأقامت 
عر�سا  والقت�ساد  الإدارة  بكلية 
البوفيه«   اإع��داد  » طريقة  حول 
اإح�سان  اإ���س��راف الأ���س��ت��اذة  حت��ت 
الأحمري، ت�سمن كيفية تن�سيق 
اجليدة  وال��ط��ري��ق��ة  البوفيهات 
الطالبات  واأبدعت  لتح�سريها. 
العر�س مبا قدمنه من  ه��ذا  يف 
وذوق  واإ����س���اءة،  األ�����وان،  تن�سيق 

جميل يف تن�سيق البوفيه.
زهراء حبرت

كلية  العلوم

لق�سم  املنهجية  الأن�سطة  �سمن 
امل�ستوي  الأحياء، نفذت طالبات 
اخل����ام���������س، الث����ن����ن امل���ا����س���ي، 
»كيف  ب��ع��ن��وان  منهجيا  ن�ساطا 
بالطفيليات  الإ����س���اب���ة  ت�����س��ب��ب 
الوفاة والأمرا�س ال�سرطانية؟«، 
وذل����ك حت��ت اإ����س���راف ال��دك��ت��ورة 
الن�شاط  م��اه��ر.وت��ن��اول  رح����اب 
امل�سببة  الطفيليات  اأن��واع  بع�س 
والوفاة  ال�سرطانية  لاأمرا�س 

وكيفية الوقاية منها.
�ضهام اأحمد

العلوم واالقتصاد
المنزلي

ا�ستقبلت كلية العلوم والقت�ساد 
املنزيل ببي�سة، اخلمي�س املا�سي، 
جمموعة من طالبات البتدائية 
ال��ث��ان��ي��ة وامل��ت��و���س��ط��ة ال��ث��ام��ن��ة 
وجمموعة من املدر�سات ومعهن 
وكيلة جممع اخلالدية يف بي�سة، 
ل��ت��و���س��ي��ح م��ك��ان��ة ذوات  وذل�����ك 
الحتياجات اخلا�سة يف القلوب، 

و�سرح مفهوم الع�سا البي�ساء.
اأوبريتا  الطالبات  وقدمت 
ي��ع��رب ع���ن �����س����رورة دم����ج ذوات 
فئات  م��ع  اخلا�سة  الحتياجات 
امل��ج��ت��م��ع وم��ن��ح��ه��ن ال��ف��ر���س��ة 
وعر�ست  اأنف�سهن.  عن  ليعربن 
مو�سوعات  املتو�سطة  ط��ال��ب��ات 
مع  ال��ت��ع��ام��ل  كيفية  ع��ن  مهمة 

هذه الفئة املجتمعية. 
�ضهام اأحمد
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خارطة األخبار

عسير
سراة عبيدة

ظهران الجنوب

تثليث

تنومة

رجال ألمع

بلقرن

بيشة

خميس مشيط

أحد رفيدة

النماص

محايل

أبها

العلوم الطبية
التطبيقية

لاأيدز،  العاملى  اليوم  مبنا�سبة 
ع���ر����س ق�����س��م ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ل���وح���ات ت��ع��ري��ف��ي��ة 
فريو�س  ع���دوى  انتقال  بكيفية 
على  للتعرف  ومطويات  الأي���دز 
ال���ف���ريو����س وط��ب��ي��ع��ت��ه وك��ي��ف��ي��ة 
ال���ع���دوى وال���وق���اي���ة، وذل����ك من 
بن  ال�سحى  ال��وع��ى  ن�سر  اأج���ل 

الطاب وجمتمع اجلامعة.
�سارك يف ت�سميم اللوحات 
وامل�����ط�����وي�����ات رئ����ي���������س ال���ق�������س���م 
ال����دك����ت����ور ط�����ال ع���ي���د ده�����ان، 
بالق�سم  العلمية  اللجنة  ورئي�س 
خليل،  اهلل  عبد  خليل  ال��دك��ت��ور 
بالق�سم  امل�ساعد  املناعة  واأ�ستاذ 

الدكتور خالد اإ�سماعيل غالب. 

المجمع
األكاديمي المحالة

������س�����م�����ن خ������ط������ة الأن�����������س�����ط�����ة 
ال��ط��اب��ي��ة امل���ق���ررة م���ن ع��م��ادة 
���س��وؤون ال��ط��اب، اأق��ي��م معر�س 
اإل����ك����رتوين مل��ك��اف��ح��ة ال��ت��دخ��ن 
جن��ل��ي��زي��ة ا���س��ت��ه��دف  ب��ال��ل��غ��ة الإ
واأع�������س���اء هيئة  ال���ط���اب  ف��ئ��ة 
الناطقن  امل��دخ��ن��ن  ال��ت��دري�����س 
عميد  واف���ت���ت���ح  ب���الإجن���ل���ي���زي���ة. 
ك��ل��ي��ة امل���ج���ت���م���ع امل���ن�������س���ق ال���ع���ام 
للربامج امل�سرتكة الدكتور علي 
»كن  معر�س  العمري  �سعيد  بن 
 Be an Ideal »مثال يحتذى به

.Example
م����ن ن��اح��ي��ت��ه اأك������د رئ��ي�����س 
ن�������س���ط���ة ال��ط��اب��ي��ة  وح�������دة الأ
����ش���ت���اذ حم��م��د عبد  ب��امل��ج��م��ع االأ
الكرمي العدوي اأهمية مثل هذه 
التثقيف يف  ودوره��ا يف  املعار�س 

اإطار الإر�ساد الوقائي.
ا�ستمر  امل��ع��ر���س  اأن  ي��ذك��ر   
منها  ي���وم  خ�س�س  اأي����ام  ث��اث��ة 
ع�ساء هيئة التدري�س ويومان  لأ

للطاب.

المجمع األكاديمي

للبنن  الأك��ادمي��ي  املجمع  اأق���ام 
ن�����ادي  ب���ال���ن���م���ا����س مم����ث����ال يف 
ال���ن���خ���ب���ة ال����ط����اب����ي، الث���ن���ن 
»ال��ق��راءة  بعنوان  دورة  امل��ا���س��ي، 
الكلية  وكيل  قدمها  ال�سريعة«، 
ب��ن من�سور،   ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور 
و�����س����ارك ف��ي��ه��ا  30 ط��ال��ب��ا من 
و�سهدت  املجمع.  اأق�����س��ام  جميع 
م��ك��ت��ب��ة ال��ن��م��ا���س ال��ع��ام��ة دورة 
اأك������د  رائ�����د ال��ن�����ش��اط ب��امل��ج��م��ع 
اأنها  حيدان  اآل  حممد  االأ�شتاذ 
تاأتي �سمن �سل�سة دورات علمية 
املجمع  لطاب  النادي  يقدمها 
اأما يف تطوير قدراتهم و�سقل 

مواهبهم.
حممد اآل حيدان

العلوم واآلداب

 ب���رع���اي���ة ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
ت��ن��وم��ة  مب���ح���اف���ظ���ة  واالآداب 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��ع��زي��ز 
عمادة  نظمت  الفقيه،  اإب��راه��ي��م 
الأن�������س���ط���ة ب��ال��ك��ل��ي��ة، ال��ث��اث��اء 
بعنوان  تدريبية  دورة  امل��ا���س��ي، 
»م������ق������دم������ة ع�������ن ال���ت���خ���ط���ي���ط 
ال���س��رتات��ي��ج��ي« ق��دم��ه��ا  وك��ي��ل 
ال��ك��ل��ي��ة ل��ل��ت��ط��وي��ر الأك����ادمي����ي 
واجل���ودة ال��دك��ت��ور حممد ع��ادل 
حممود، وح�شرها اأع�شاء هيئة 
ال���ت���دري�������س والإداري�����������ون وع���دد 
من ال��ط��اب. وك��ان الهدف من 
ال�������دورة ال���ت���ع���رف ع��ل��ى م��ف��ه��وم 
ال���ت���خ���ط���ي���ط ال�����س����رتات����ي����ج����ي 

واأهميته للكلية.
من�ضور الطيب

العلوم واآلداب

يف  االإجنليزية  اللغة  ق�شم  نظم 
العلوم والآداب واملجتمع  كليتي 
التدري�س  هيئة  لأع�ساء  ل��ق��اءا 
ب��ح�����س��ور  ال���ق�������س���م، وذل�������ك  يف 
الدكتور  الأ���س��ت��اذ  الكلية  عميد 
حممد ال��ق��رين، ووك��ي��ل ���ش��وؤون 
ال����ط����اب ب����ف����رع اجل���ام���ع���ة يف 
الفتحي،  حمزة  الدكتور  تهامة 
وبع�س �سيوف الق�سم. وت�سمن 
ترفيهية  متنوعة  برامج  اللقاء 
وث���ق���اف���ي���ة، ك���م���ا ���س��ه��د ت��ك��رمي 
هيئة  اأع�ساء  ب��دوري  الفائزين 

التدري�س لكرة القدم.
راجي فقيه

العلوم واآلداب

ب���رع���اي���ة ع���م���ي���د ك���ل���ي���ة ال���ع���ل���وم 
عبد  ال��دك��ت��ور  بتنومة   والآداب 
ال��ع��زي��ز اإب��راه��ي��م ال��ف��ق��ي��ه،  اأق��ام 
ن��������ادي الأن���������س����ط����ة ال���ط���اب���ي���ة  
املتميز  الطالب  اأ�سبوع  فعاليات 
على  ال��ربن��ام��ج  وا�ستمل  الأول. 
حم���ا����ش���رات ع��ام��ة وم�����ش��اب��ق��ات 
ف���ى ال�����س��ع��ر ال��ف�����س��ي��ح وال�����س��ع��ر 
النبطي املحلي، واخلط العربي، 
والت�سوير  الت�سكيلي،  والر�سم 
ال��ف��وت��وغ��رايف، وال��ف��ن ال��رق��م��ي 
الربنامج  و�سهد  »الت�ساميم«. 
تقدمي �سهادات لدورات تدريبية 

�سابقة.
من�ضور الطيب

كلية العلوم
اإلنسانية

يف اإطار خطة الن�شاط الطالبي 
ل��ن��ادي ال��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة، ق��دم 
ال�سحية  للتوعية  حملة  النادي 
ال�سكري  م��ر���س  ���س��د  ل��ل��ط��اب 
وال��ت��دخ��ني وه�����ش��ا���ش��ة ال��ع��ظ��ام. 
ب��الإ���س��اف��ة ال���ى ت��ق��دمي اإف��ط��ار 

�سحي للطاب.
و�����س����ارك يف ه����ذه احل��م��ل��ة 
ال�������ط�������اب: ����س���ع���ي���د غ���������س����اب، 
امللك  وع��ب��د  ال��ع��م��ري،  وم�سهور 
���س��ي��ام، واأ�����س����رف ع��ل��ي��ه��ا اأ���س��ت��اذ 
الإع��������ام امل�������س���ارك ب��اجل��ام��ع��ة 
بالكلية  الطالبي  الن�شاط  رائ��د 

الدكتور ال�سيد عزت.
م�ضهور العمري

قسم
اإلعالم واالتصال

العمري،  م�سهور  ال��ط��اب:  زار 
وع����ب����د امل����ل����ك ����س���ي���ام، و���س��ع��ي��د 
ث�����واب  اآل  وي����و�����س����ف  ج����ه����ا�����س، 
وحم���م���د ���ش��ح��م��ي، وك��ل��ه��م من 
برفقة  والت�سال،  الإعام  ق�سم 
رائ��د  بالق�سم،  امل�سارك  الأ���س��ت��اذ 
االإن�شانية  العلوم  بكلية  الن�شاط 
ال��دك��ت��ور ال�����ش��ي��د حم��م��د ع���زت، 
ج��م��ع��ي��ة الأط�����ف�����ال امل���ع���وق���ن. 
وال��ت��ق��وا خ���ال ال���زي���ارة مبدير 
الدكتور  اجلمعية  مدير  امل��رك��ز 
����س���ال���ح ب����ن ن���ا����س���ر احل����م����ادي، 
و���س��ل��م��وا ه���داي���ا مل��ج��م��وع��ة من 

الأطفال املعوقن.

ين
لبن

ت ا
ليا

ك
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نعاين  كما  والعلمية،  والإن�سانية  الجتماعية  ثقافتنا  يف  �سعف  لدينا 
الطفل  تربية  اأ�ستاذة  تقوله  ما  وه��و  القت�سادية،  ثقافتنا  يف  �سعف  من 
الدكتورة ماجدة فتحي �سليم، موؤكدة اأن الأطفال يف ال�سعودية يفتقرون 
 ،%85 اإلى  ال�سعف  هذا  ن�سبة  ت�سل  حيث  القت�سادية،  والرتبية  للثقافة 
و�شددت على اأهمية تثقيف الطفل اقت�شاديا حتى يكون �شريكا يف تنظيم 

ال�ستهاك.
الكثري من اأطفالنا يفتقد هذه الثقافة دون ذنب ارتكبوه على اأنف�سهم، 
واإمنا الذي اأكد �سعف هذه الثقافة لدى اأطفالنا هم الآباء والأمهات، فكثري 
منا ي�سطحب اأطفاله لل�سوق، ليم�سوا خلف عربة الت�سوق ي�ساهدون والدهم 
ممتلئة  بعربة  يخرج  تركيز،  دون  يريد  ال  وم��ا  يريد  م��ا  فيها  يرمي  وه��و 
والطفل يعرج على رفوف احللوى وامل�سروبات الغازية واأق�سام الألعاب فياأخذ 

ما يحب وما ل يحب لأن والده �سيدفع دون ح�ساب، ح�سب اإدركه.
ويبداأ تخلف الطفل اقت�ساديا من �سغره، فعندما ي�ساهد اأي منتج مع 
اأ�سدقائه اأو ي�ساهده يف الإعانات التجارية ي�سارع لأبويه ليح�سروه له دون 
تفكري، ويتدرج الطفل يف طلباته ح�سب �سنوات عمره واحتياجاته ووالداه 
يلبيان له كل ما يريد مهما غا ثمنه بداعي عدم حرمان ابنهما  �سيئا من 

احتياجاته،  وبذلك يرت�سخ �سعف الثقافة القت�سادية.
ل بد من اأن ن�سعى جميعا لزيادة وعينا وثقافتنا القت�سادية واأن نبداأ 
يف تقنن م�سروفاتنا اليومية، دون اأن نرفع �سعار »اأنفق ما يف اجليب ياأتيك 
ما يف الغيب« الذي  ر�سخ �سعف ثقافتنا القت�سادية على النحو الذي انعك�س، 

بكل اأ�سف، على اأطفالنا. 
املو�سوعات  من  يعد  ماجدة  الدكتورة  له  تطرقت  ال��ذي  املو�سوع  اإن 
احليوية واملن�سية يف جمتمعنا، وعليه فاإنني اأنادي ب�سرورة الكف عن تعويد 
الأطفال تنفيذ طلباتهم واأهوائهم، وتوعية الطفل بال�ستفادة من م�سروفه 

اليومي.
كما يجب علينا ت�سجيع الطفل يف مراحل من عمره على العتماد على 
نف�سه ماديا حتى ن�ستطيع اأن نبني ثقافة اقت�سادية عند اأبنائنا متكننا من 

العتماد عليهم يف امل�ستقبل.
* نائب رئي�س التحرير

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

الثقافة االقتصادية
ترقيات 

وافق جمل�س اجلامعة يف جل�سته الأخرية على ترقية اأحمد �سليمان 
ال� 12، كما وافق على ترقيات كل من: عبد  قا�سم الفيفي للمرتبة 
ال�شهراين،  اأحمد  �شعيد  اهلل  وعبد  حمو�س،  حممد  علي  الرحمن 
القرين  في�سل  خ�سفان  وفي�سل  ع�سريي،  عي�سى  م�سبب  وعي�سى 

للمرتبة ال� 11.

الرفيدي مديرا ألمانة مجلس الجامعة
اأ�سدر عميد �سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�س واملوظفن قرارا بتكليف 
اأمانة  الإدارة  م��دي��را  بالعمل  ال��رف��ي��دي  حممد  نا�شر  درع  االأ���ش��ت��اذ 

جمل�س اجلامعة.

آل هشام في مؤتمر الفكين 
�سارك الطالب بكلية طب الأ�سنان عبد الرحمن اآل ه�سام يف موؤمتر 

جراحة الوجه والفكن، وقدم �سورة م�سرفة للجامعة وكليته.

األسمري ترزق بمولود
رزقت الأ�ستاذة  فاطمة �سعد الأ�سمري من املركز اجلامعي لدرا�سة 
عيني  به  واأق��ر  ال�سعادة  مواليد  من  اهلل  جعله  مبولود..  الطالبات 

والديه.

وفيات
والآداب  العلوم  كلية  عميدة  وال���دة  تعالى  اهلل  رح��م��ة  اإل���ى  انتقلت 
رحمته  بوا�سع  اهلل  تغمدها  العزيز..  عبد  مها  الدكتورة  باملجاردة  

واأ�سكنها ف�سيح جناته.. اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

اآل م�سدود  الكرمي ح�سن  الزميل عبد  وال��د  اإل��ى رحمة اهلل  انتقل 
من من�سوبي كلية الهند�سة.. تغمده اهلل بوا�سع رحمته واألهم اأهله 

ال�سرب وال�سلوان.

»العلوم الطبية 
التطبيقية«
تزور أمانة عسير

زار وفد من طاب ق�سم ال�سحة 
العامة بكلية العلوم الطبية 
التطبيقية بخمي�س م�سيط، 
خمترب ال�شحة العامة باأمانة 
منطقة ع�سري.
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إعالن

حافظوا على
نظافة جامعتكم
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حوارات شبابية

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

موهبة اقتحمت عالمها الجديد رغم المعوقات  
ثابته الشهراني.. طالبة مختبرات 

طبية جذبتها عدسة التصوير
ريم العسيري 

حت���دث���ت ال���ط���ال���ب���ة ب��ق�����س��م امل���خ���ت���ربات 
الطبية باجلامعة، املوهوبة يف الت�سوير 
ال�سهراين،  ���س��امل  ثابتة  ال��ف��وت��وغ��رايف، 
اإب�����داع  ع���ن ال���ع���وائ���ق ال���ت���ي حت����ول دون 
الذكور  امل�سورين  اأن  واعتربت  امل�سورة، 
لديهم فر�شة اأكرب للظهور غري متاحة 
للم�سورات. هنا نلتقي بها ونتحدث عن 

هذه الهواية املتميزة.

متى بداأ اهتمامك
بالت�ضوير الفوتوغرايف؟

�سنوات  اأرب���ع  منذ  الت�سوير  ا�ستهواين 
بداياتي   وك��ان��ت   ،2011 ع��ام  تقريبا  يف 
ب����ك����ام����ريا دي����ج����ت����ال رق���م���ي���ة ���س��غ��رية 
ك��ام��ريا  وب��ع��ده��ا   Fuje Film احل��ج��م 
حيث   ،Canon 20x Is احرتافية  �سبه 
والتجمعات  الأح���داث  توثيق  اأح��ب  كنت 
والفيديو،  بال�سور  العائلية  والرحات 
وترتب على ذلك اأن اأ�سبح لدي اأر�سيف 

عائلي مليء بال�سور.
اأي�سا اأردت اأن اأجرب ت�سوير البيئة 
ال�����س��ام��ت��ة مب���ع���دات ب�����س��ي��ط��ة يف امل��ن��زل 
فكانت جتربة جيدة، لكن ال�سور مل تكن 
اأقربائي  اأح��د  علي  فاقرتح  جيدة  بدقة 
اأط��ور من  �سراء كامريا احرتافية حتى 
مهاراتي يف الت�سوير، وبالفعل ا�سرتيت 
كامريا مبميزات رائعة وطورت موهبتي 

بالت�سوير  عاقتي  وت��وط��دت  وهوايتي 
الفوتوغرايف.   

كيف طورت موهبتك؟ 
مب�����س��اه��دة ب��ع�����س م��ق��اط��ع »ي���وت���ي���وب« 
ومعرفة  الت�سوير  لأ�سا�سيات  التعليمية 
اأنواعه وكيفية معاجلة ال�سورة بال�سكل 
كذلك  لذلك،  الأم��ر  احتاج  اإن  املطلوب 
التدريبية،  ال����دورات  م��ن  ع��دد  بح�سور 
وور�س العمل التي كانت تقام يف املنطقة.  

اأين جتدين نف�ضك
بني اأنواع الت�ضوير املختلفة؟

اأن��واع عديدة من الت�سوير منها:  هناك 
ت�����س��وي��ر ال���ب���ورت���وري���ه )ال�����س��خ�����س��ي(، 
لي��ف  وت�����س��وي��ر  ال�سحفي،  وال��ت�����س��وي��ر 
وت�سوير  ال��ب��ي��ئ��ي،  وال��ت�����س��وي��ر  ���س��ت��اي��ل، 
اأج��د  لكني  وغ���ريه،  ال�سامتة  الطبيعة 
البيئة  ت�����س��وي��ر  ن���وع  ال���ى  اأم��ي��ل  نف�سي 
اأحب  كما  الطبيعة،  وت�سوير  ال�سامتة 

ت�سوير قطرات املاء كثريا.
واأج�����د ت�����س��وي��ر ال��ب��ي��ئ��ة ال�����س��ام��ت��ة 
هذا  يف  امل�����س��ور  لأن  يل  بالن�سبة  �سها 

النوع هو من يكون فكرة ال�سورة.  

مبن تاأثرت  يف جمال الت�ضوير؟ 
تاأثري يف هذا املجال قليل بحكم اأين غري 
مطلعة على عمل امل�سورين وامل�سورات، 
ولكن ح�سرت بع�س الدورات التي كانت 

اأب��ه��ا م��ن قبل م��درب��ات ت�سوير  ت��ق��ام يف 
خا�س  وب�سكل  اأ���س��م��اوؤه��م،  حت�سرين  ل 
ت���اأث���رت ب��اث��ن��ن م���ن اأق���رب���ائ���ي اأح��ده��م 
م�����س��ور ف���وت���وغ���رايف ول���ه خ���ربه ك��ب��رية 
بعلم  ت�س  اأن��ه خمخُ امل��ج��ال بحكم  ه��ذا  يف 
ودرا���س��ة الآث����ار، والآخ���ر ل��دي��ه اإح�سا�س 

ملهم يف الت�سوير.

الوقت االأف�ضل للت�ضوير
من وجهة نظرك؟

معينا،  وق��ت��ا  يتطلب  ل  ع���ادة  الت�سوير 
بالتنفيذ،  ب����داأت  ال��ف��ك��رة  ح�����س��رت  ف����اإذا 
الكامريا  لوجود  حتتاج  املواقف  وبع�س 
التقاط  ليتم  حال ح��دوث موقف معني 
ال�سورة ب�سكل عفوي كت�سوير الأطفال 
ع���ن���دم���ا ي����ق����وم����ون ب����ح����رك����ات م��ع��ي��ن��ة، 

فاللقطة هنا تظهر بعفوية. 

ما اأهم م�ضاركاتك
يف جمال الت�ضوير؟

�سنواتي  اأول  يف  كانت  م�ساركاتي  اأول���ى 
ب���اجل���ام���ع���ة ع���ن���دم���ا ت��������م الإع��������ان ع��ن 
يتبع  ال���ذي  التناف�سي  العلمي  امل��وؤمت��ر 
وال���ذي يقام كل  ال��ع��ايل  التعليم  ل���وزارة 
كانتا  ب�سورتن  فيه  �ساركت  حيث  ع��ام، 
على  وح�سلت  الت�سوير  يف  بداياتي  من 
اأي�سا  املوؤمتر  يف  اأي�سا  و�ساركت  �سهادة. 
يف ال�سنة التالية، كما �ساركت  يف امل�سابقة 
ال��وط��ن��ي��ة الأول�����ى ل��ل��ت�����س��وي��ر ال�����س��وئ��ي 

و�سيتم   .84 ال���  الوطني  اليوم  مبنا�سبة 
عر�س امل�ساركات يف معر�س اجلامعة اأو 
يف جمعية الثقافة والفنون باأبها قريبا، 
واآخ����ر م�����س��ارك��ات��ي ك��ان��ت و���س��ط املدينة 
اجل��ام��ع��ي��ة ب��امل��رك��ز اجل��ام��ع��ي ل��درا���س��ة 
ال��دوري  خ��ال  م��ن  بال�سامر  الطالبات 

الثقايف الرتفيهي لكلية التمري�س.    

لك ح�ضور يف جمال
العمل التطوعي، حدثينا

عن هذا اجلانب؟ 
ال��ت��ط��وع  ح��رك��ة جم��ت��م��ع ف��ع��ال وق���درة 
على االإنتاج والعطاء يف خمتلف مراحل 
ال��ع��م��ر، وامل����ب����ادرة يف ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي 
اأ���س��ا���س جن��اح ال��ف��رد وامل��ج��ت��م��ع، والعمل 
اإين  حيث  الكثري،  يل  اأ���س��اف  التطوعي 
اإ�ستربق التطوعي الذي  ع�سو يف فريق 

يتبع ملجل�س �سباب منطقة ع�سري.
ومن اأهم  ما اأ�سافته يل ع�سويتي 
ب���ذل���ك ال���ف���ري���ق،  ت��ط��وي��ر م���واه���ب���ي يف 
ال��ت�����س��م��ي��م وال���ت�������س���وي���ر، ح���ي���ث ق��م��ت 
ب��ت�����س��م��ي��م ب��ع�����س �����س����ع����ارات م����ب����ادرات 

الفريق.
على مدى ثاثة  دورة  كما قدمت 
اأيام يف نادي احلي املتعلم بحي املوظفن 
بالفريق  ���س��دي��ق��ات��ي  ب��ع�����س  مب�����س��اع��دة 
واأنواعه  الت�سوير  اأ�سا�سيات  وكانت  عن 
وك���ي���ف���ي���ة م���ع���اجل���ة ال�������س���ور ب���ربن���ام���ج 

الفوتو�سوب. 
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حوارات شبابية
هل ت�ضيف مواقع التوا�ضل 

االجتماعي للم�ضور الفوتوغرايف؟
م������ن وج�����ه�����ه ن�����ظ�����ري وم��������ن جت���رب���ت���ي 
اإل  �سيئا  ت�سيف  ل  اأنها  اأرى  ال�سخ�سية، 
يف حالة كون من يقّيم االأعمال، حمرتفا 

ومتخ�س�سا باملجال.
ف���م���ع ظ����ه����ور ب�����رام�����ج ال���ت���وا����س���ل 
اأ�سبح هناك في�س  الجتماعي وكرثتها، 
كبري من ال�شور التي كانت معظمها تقوم 
اأ���س��ا���س ت��اأط��ري ال�����س��ورة وتقدميها  ع��ل��ى 

لاآخرين.
�شاحب  �شيواجه  اللحظة  ه��ذه  ويف 
وعليه حينها  واحل��اق��د،  ال��ن��اق��د  ال��ع��م��ل، 
�سخ�سيا   واأن���ا  �سيحدث،  ���س��يء   ك��ل  تقبل 
ومنذ  الت�سوير  جم���ال  يف  جت��رب��ت��ي  م��ن 
ال�سور  ن�سر  اأح���ب  ل  كنت  ب��ه،  ب���داأت  اأن 
األ��ت��ق��ط��ه��ا يف ه���ذه امل���واق���ع حتفظا  ال��ت��ي 
عليها ولأين اأرى اأنه قليل جدا من يفهم 

اإح�سا�س امل�سور ومعنى ال�سورة.     

اأال تعتقدين اأن املوهبة وحدها
ال تكفي لنجاح امل�ضور 

الفوتوغرايف؟
بالطبع، ويجب على امل�سور اأن يكون ملماً 
بتقنيات الكامريا، واأن يعمل على تطوير 

نف�سه بالتدريب امل�ستمر. 

معاجلة ال�ضور.. تزييف
اأم اإبراز جلمال اللقطة؟

مفيدة،  املعاجلة  يف  امل�ستخدمة  الربامج 
اجلمالية  ال��ن��واح��ي  اإب����راز  يف  ت�ساعد  اإذ 
الفوتوغرافية  لل�سورة  ويبقى  لل�سورة، 
اتباعها  التي لبد من  وقواعدها  اأ�س�سها 

وت�����ت�����وزع ع���ل���ى الإ��������س�������اءة، وال���ت���ك���وي���ن، 
والزاوية.

تتطلب  ال��ت�����س��وي��ر  اأن������واع  وب��ع�����س 
فيها  الدمج  وا�ستخدام  الكاملة  املعاجلة 
هذا  ففي  التحليق«،  »ت�سوير  ن��وع  مثل 
النوع البد اأن تظهر االأ�شياء وكاأنها تطري 

من غري اأن مي�سك بها اأحد.

ما ال�ضعوبات التي تقف
يف طريق امل�ضورة الفوتوغرافية؟ 

ال���ت���ح���رك وال��ت��ن��ق��ل وال���ت���ق���اط ����ش���ور يف 
ل  ام���راأة  امل�سورة  العامة لكون  الأم��اك��ن 
يقبل املجتمع طبيعة موهبتها، ولأن هذه 
ال�سعوبات ل تعطي امل�سورة فر�سة طرح 
الأف�سلية  فتذهب  الأع��م��ال،  م��ن  م��زي��د 
للم�سورين حتى واإن كان امل�سورات اأكرث 

اإبداعا منهم.  

ن�ضيحتك لكل طالبة
متتلك موهبة الت�ضوير؟

اأن�����س��ح ك���ل م���ن اك��ت�����س��ف��ت ه����ذه امل��وه��ب��ة 
تطور  واأن  العزمية  متتلك  ب��اأن  بداخلها 
م��وه��ب��ت��ه��ا ب��ح�����س��ور ال����������دورات وور������س 
النرتنت  مواقع  على  والط���اع  العمل، 

املتخ�س�سة للت�سوير الفوتوغرايف. 

ماذا تتمنني يف هذا املجال؟
اأمتنى  كما  ل��اح��رتاف،  اأط��م��ح  بالطبع 
ب�سهادات  كافية  دورات  ه��ن��اك  ت��ك��ون  اأن 
ترعاها  اجلنوبية  املنطقة  يف  معتمدة 
ج��م��ع��ي��ة خ��ا���س��ة ب��ال��ت�����س��وي��ر ال�����س��وئ��ي، 
وامل�������س���ورات  امل�����س��وري��ن  دع����م  ي��ت��م  واأن 

واملبتدئن اأي�سا.
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سلمان العلي 

ال��ط��م��وح ه��و ال�سفة ال��ت��ي ت��دف��ع امل��رء 
للو�سول  والتميز  والإب��داع  العمل  اإلى 
اإل�����ى ه����دف م��ع��ن وحت��ق��ي��ق الأف�����س��ل 
على  حثنا  احلنيف  فديننا  والأع���ل���ى. 
العمل والجتهاد وال�سعي اإلى الرتقاء 

ب�اأنف�سنا واأهلينا واأمتنا.
الإن�سان الناجح هو الذي ل متنعه 
احل���واج���ز م���ن ال��و���س��ول اإل����ى ه��دف��ه، 
اإدراك��ا منه باأن احلياة ل ت�ستقيم دون 

اأهداف وطموح. 
اآف��اق« التقت بعدد من الطاب   «
اآراءه��م يف الطموح، حيث  وا�ستعر�ست 
الإن�سان  من�سور  م�سفر  الطالب  ق��ال 
الطموح  دوما ناجح، وهذا ما نالحظه،  
فمن يعمل بتف�ان واإخا�س يجن ثمار 

اإخا�سه وتفانيه«.
اأم�����ا ال���ط���ال���ب حم��م��د ال ك��ا���ش��ي 
ف����ق����ال:  ه���ن���اك م���ا ي�����س��م��ى ال��ق��ن��اع��ة،  
ال��ط��م�����وح،  ول  م��ع  ت��ت�����واف��ر  فالقناعة 
يطمح ال�سخ�س للم�ستحيل ول يتمنى 
بالطبع  حتقيق�ه،  ي�ستط�يع  ل  �سيئا 

تختلط الأفكار وتت�سعب«. 
دليم   ال  الطالب عبداهلل  وح��اول 
تف�سري الطموح فقال »قد يكون احللم 
اجل��م��ي��ل م��ن��ذ ال�����س��غ��ر، اأو ه���و  جم��رد 
ت�����ش��ل��ي��ة واأح��������الم ي��ق��ظ��ة ي��ت��غ��ن��ي ب��ه�����ا 
النا�س. لكن الطري�ق ال�سحيح يحت�اج 
اإلى خارطة، واخلارطة تاأتي بالطموح 

والتخطيط لها« .
وو����س���ف ال���ط���ال���ب م���ان���ع ع��و���س 
ال���ن���م���ل���ة ب���امل���خ���ل���وق ال���ط���م���وح ق��ائ��ا 
»خملوق �شغري قد ي�شتحقره البع�س، 
ول��ك��ن��ه ي�����س��ل��ك م��ن��ه��ج��ا رائ���ع���ا يف �سق 
طريقه يف معرتك احلياة. هل عرفت 
ال��ن��م��ل��ة، فالنملة  اإن����ه  امل��خ��ل��وق؟  ذل���ك 
ال����واح����دة م��ث��ا ح���ن حت�����اول ���س��ع��ود 

والخ������ت������اف ب��ي��ن��ه��ا ق����د ي���ن�������س���اأ ع��ن��ه 
اإل��ى  ي�سل  ال���ذي  النف�سي  ال���س��ط��راب 

درجة امل�سيبة .
وع��ن��د م���ا ن���ح���اول ال��ت��ق��دم قليا 
ل��ن��ح��اول حت��دي��د ال��ع��وام��ل ال��ت��ي ت��وؤث��ر 
جندها  الطموح  م�ستوى  حتديد  على 

يف فئتن هما:
اأ���س��ب��اب  اإل�����ى  ت���رج���ع  اأ - ع���وام���ل 

تكوينية. 
ب - عوامل تتعلق بالتدريب .

فوائد الطموح 
يف  واحل��ي��وي��ة  الن�شاط  يك�شب   •

حتقيق الأهداف.
���س��ف��ا���س��ف  ع���ن  ال��ن��ف�����س  • ي���ن���زه 

الأمور. 
الأم������������ور  م������ع������ايل  ي����ك���������س����ب   •

وعظائمها.
ونبلها  النف�س  �سرف  • دليل 

وي�������س���م���و  ال���������س����غ����ري  ي�����رف�����ع   •
باحلقري.

م�شرقة  نظرة  امل�شتقبل  • نظرة 
• باعث لل�شعادة وحمقق للنجاح.

يختلفون يف ذلك لختاف طبائعهم، 
ف��ه��ن��اك م���ن ي��ط��م��ح يف ال��و���س��ول اإل���ى 

مناه، ويحاول مرة واحدة فقط.
وهناك من يحاول اأكرث من مرة، 
�سعور  م��ن  ينجو  ل  ال��ن��ه��اي��ة  يف  لكنه 

�سابقه.
وه��ن��ا ي��ج��ب اأن ن���ذك���ره ب��امل��ق��ول��ة 
ال�سهرية »ل حياة مع الياأ�س.. ول ياأ�س 

مع احلياة«.
وهناك اأي�سا من يحاول ويحاول 
ح��ت��ى ي��ن��ال م��ن��ال��ه وم�����راده،  وه���ذا هو 
املرء الطموح الذي ي�ستطيع اأن يعي�س 
حياته هانئا و�سعيدا، لأنه حقق ما كان 
اأو بع�سا منه،  بل ويطمح  اإليه  يطمح 

اإلى املزيد دوما.
ي�سوب  اأن  البع�س يخاف من  اإن 
عاليا، ظنا منه باأن ذلك �سيتعبه، على 
اأن الطموح الكبري �سوف يكلف  اأ�سا�س 
كذلك  لي�ست  امل�ساألة  اأن  غري  الكثري، 
يتعب  مما  اأق��ل  يتعب  فالتاجر  حتما. 
من  يتحمل  امل�سنع  و�ساحب  احلمال، 
اأق���ل مم��ا يتحمله ال��ع��ام��ل فيه  امل�����ش��اق 

وهكذا.

القمة لغر�س ما فاإنها ت�سقط ع�سرات 
املرات.

ول����و اأن���ن���ا ك��ن��ا م��ك��ان��ه��ا لأح��ب��ط��ن��ا 
فهي  اأب����دا،  ت��ي��اأ���س  ل  ولكنها  وي��ئ�����س��ن��ا، 
حت���اول م���رارا وت��ك��رارا حتى حتقق ما 

تريده.
لدقيقة  ول��و  حياتهم  تاأملنا  فلو 
واح���������دة، ل����س���ت���ف���دن���ا م��ن��ه��م ال��ك��ث��ري، 
ول��ت��ع��ل��م��ن��ا م��ن��ه��م اأه����م درو������س احل��ي��اة 
واأج���م���ل���ه���ا، ف��ل��ن��ت��ع��ل��م م���ن���ه���م، ول��ن��ك��ن 

طموحن مثلهم، بل واأكرث منهم«.

سمات الطموح
وف��ق��ا خل���رباء ال��رتب��ي��ة وع��ل��م النف�س، 
يت�سم ال�سخ�س الطموح باأنه ل ير�سى 
يعمل  بل  ال��راه��ن  مب�ستواه  اأو  بالعمل 
ب���ه ول يخ�سى  ال��ن��ه��و���س  ع��ل��ى  دائ���م���ا 
مل  اإن  يجزع  ول  الإخ��ف��اق،  اأو  املغامرة 
تظهر النتائج املرجوة �شريعا، ويتحمل 

ال�سعاب للو�سول لأهدافه. 

مظاهر مستوى الطموح 
امل���ظ���ه���ر امل����ع����ريف :وي��ت�����ش��م��ن م��ا 
يعتقد يف �سحته  وما  ال�سخ�س  يدركه 
وم���ا ي���راه ���س��واب��ا وم���ا ي���راه خ��ط��اأ كما 
الفرد  فكرة  اأو  ال��ذات  مفهوم  يت�سمن 

عن ذاته.
امل���ظ���ه���ر ال�����وج�����داين :وي��ت�����ش��م��ن 
و���س��روره  وارت��ي��اح��ه  ال�سخ�س  م�ساعر 
من  ي�سيبه  وم��ا  معن  عمل  اأداء  م��ن 
م�����س��ت��وى  ع����دم حت��ق��ي��ق  اأو  م�����س��اي��ق��ة 

يحدده لنف�سه .
امل���ظ���ه���ر ال�������ش���ل���وك���ي: وي��ت�����ش��م��ن 
امل��ج��ه��ود ال���ذات���ي ال����ذي ي��ب��ذل��ه ال��ف��رد 

لتحقيق اأهدافه .
ال��ث��الث��ة معا  امل��ظ��اه��ر  ت��ك��ام��ل  اإن 
و���س��ريه��ا يف اجت���اه واح���د يحقق ق��درا 
واتزانها  ال�سخ�سية  تكامل  من  كبريا 

وي���ل���ن  امل�������س���ت���ح���ي���ل  ي�������س���ن���ع   •
ال�سعوبات.

عوائق الطموح 
ال��ي��اأ���س، واالإح���ب���اط واالإ���ش��اب��ة بخيبة 
اأم������������ل، وحت�����ط�����م جم������ادي������ف الأم��������ل 
وال����ت����ف����اوؤل، ف��ت��ه��دم ���س��ف��ي��ن��ة الأح�����ام 
وال��ط��م��وح��ات  وت��غ��رق يف ب��ح��ر احل��زن 

بظالمه الدام�س.

ما كل ما يتمنى املرء يدركه
تاأتي الرياح مبا ل ت�ستهي ال�سفن

وهنا تظهر �شجاعة املرء، وقوة �شربه 
وحت���م���ل���ه، وت�������س���م���و راي��������ات ط��م��وح��ه 
ال�شاخمة، لتعلن عن قدوم غد م�شرق  
وم�ستقبل زاهر  لطاملا حلم ومتنى اأن 
يعي�س فيه اأجمل اأعوامه، واأروع اأيامه، 

واأ�شعد حلظاته واأمتعها.
ولكن يبقى ال�سوؤال هنا: من منا 

يياأ�س؟ ومن منا ل يياأ�س؟
اإننا ل ن�ستطيع ر�سد ن�سبة معينة 
فالنا�س  بال�سبط.  الإج��اب��ة  لتحديد 

فرق  ول  الكد،  تتطلب  احلياة  اإن 
راقية،  ذل��ك يف جم��الت  يكون  اأن  ب��ن 
اأو اأمور دانية،  فاأنت لبد من اأن تعمل 
ذل��ك يف مرتبة  ك��ان  ���س��واء  لكي تنجح، 

ُعليا اأم غري ذلك.
دائ������رة ط��م��وح��ه،  ي��و���س��ع  اإن م���ن 
اأن  دون  م��ن  اأك���رث،  ينجز  اأن  ي�ستطيع 

يتطلب ذلك جهدا اأكرث .
امل���ط���ام���ح ال�������س���ام���ي���ة، وال���غ���اي���ات 
النبيلة هي دعامة الرقي يف الأمم وهي 
وتبعث  خ�سوبة،  احل��ي��اة  ُتك�سب  ال��ت��ي 
ف��ي��ه��ا ال���رون���ق وال���ب���ه���اء، وه����ي اأ���س��ا���س 
التقدم العلمي، وال�سناعي، والتجاري، 

والثقايف..
اإن الطموح كفيل باأن يعطي النا�س 
املغمورين مكانة �سامية يف احلياة، كما 
العادية  الأ���س��ي��اء  ب��اأن يحول  كفيل  اأن��ه 
اإلى اأ�سياء ذات قيمة، والعك�س بالعك�س.

ف��ان��ع��دام ال��ط��م��وح ي��ح��ول ال��ذي��ن 
عادين  اأن��ا���س  اإل���ى  �سامية  مكانة  لهم 
الثمينة،  الأ���س��ي��اء  م��ن  القيمة  وي�سلب 
بعد  ث��م  اأول،  يطمحون  ف��ال��ن��اج��ح��ون 

ذلك ينجحون.

الطموح.. ضرورة حياتية تعطي 
المغمورين مكانة سامية في الحياة
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النملة مثال حي 
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الطريق الصحيح
يحتاج إلى خارطة 
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إستشارات

قدمت وزارة اخلارجية 13 توجيها واإر�سادا لتعن املواطن عند �سفره للخارج، 
ومتثيل الوطن ب�سورة م�سرفة تليق مبواطن باد احلرمن ال�سريفن، وقبلة 
امل�سلمن، ومهد احل�سارة الإ�سامية والقيم العربية الأ�سيلة والإر�سادات هي 

كالتايل:
1( �سريان �ساحية جواز ال�سفر ملدة ل تقل عن 6 اأ�سهر واأن يكون جميع 
اأفراد الأ�سرة الذين ل يحملون جوازات منفردة م�سافن يف اجلواز نف�سه 

ويكون �سفرهم برفقة �ساحب اجلواز ال�سادر با�سمه.
احلاجة  عند  اإليه  الرجوع  لت�شهيل  امل��دين  ال�شجل  برقم  االحتفاظ   )2

خا�سة يف حال مراجعة ال�سفارات والقن�سليات لأي غر�س كان.
تاأ�سرية دخول  3( هناك دول تطلب من قا�سدها احل�سول م�سبقا على 
التاأ�سريات قبل  تلك  لذا يجب احل�سول على  اخل��ارج،  �سفاراتها يف  من 
بطلب  الأجنبية  القن�سليات  اأو  ال�سفارات  لإح��دى  التقدم  وعند  املغادرة 
التاأ�سريات، ويجب مراعاة الدقة يف تعبئة جميع مناذج طلب التاأ�سريات، 
يف  م��دون  ه��و  م��ا  م��ع  متطابقة  ال�ستف�سارات  على  الإج��اب��ات  تكون  واأن 
العائلة  اأف��راد  اإل��ى عدد  اأن ي�سار  اأن  التاأ�سرية، والتاأكد من  من��وذج طلب 

امل�سافن يف اجلواز نف�سه يف التاأ�سرية ال�سادرة.
التي  الدولة  التاأ�سرية م�سبقا من بعثة  4( احلر�س على احل�سول على 
ذات  ل��ل��دول  ال��ت��اأ���س��ريات  تعليمات  ب��ه  تقت�سي  م��ا  وم��راع��اة  �ستق�سدها، 
دولة  من  عليها  احل�سول  عند  التي  مثل)�سنغن(  اجلماعية  التاأ�سريات 
معينة، فاإن االأنظمة تقت�شي باأن تكون تلك الدولة هي حمطة الو�شول 

الأولى.
وال�سكن  بال�سفر  اخل��ا���س��ة  ح��ج��وزات��ك  يف  ال��ت��ع��ام��ل  ع��ل��ى  احل��ر���س   )5

والتنقات مع مكاتب مرخ�سة حتى ل تقع �سحية الن�سب والحتيال.

حملها  جتنب  ل��ذا  واملعلبات،  الأغ��ذي��ة  دخ��ول  متنع  ال���دول  بع�س  اإن   )6
اأو  الدولة  يف  والقيود  املمنوعات  قائمة  على  وللتعرف  اأمتعتك،  بداخل 
يف  عنها عن طريق ممثلياتها  اال�شتف�شار  عليك  �شتق�شدها  التي  ال��دول 

اململكة اأو البحث عنها يف �سبكة املعلومات الدولية.
7( معرفة النظام املعمول به يف الدولة فيما يخ�س اإدخال النقد والقيود 
عليه واملجوهرات واملتعلقات ال�سخ�سية الثمينة، ومن الأف�سل عدم حمل 

مبالغ نقدية كبرية وي�ستح�سن ا�ستخدام بطاقات الئتمان.
8( اإذا كانت اأهداف زيارتك لق�ساء بع�س الأعمال التجارية، فقبل الدخول 
التجارية  الغرفة  الأف��راد، عليك مراجعة  اأو  ال�سركات  يف مفاو�سات مع 
باململكة قبل �سفرك، وال�ستعانة باملمثلية ال�سعودية يف البلد للتاأكد من 
�سامة و�سع تلك ال�سركات حتى ل تقع �سحية للغ�س والتزوير، وعليك 

ا�شت�شارة حمام قبل اإبرام اأي عقود.
التي  ال���دول  يف  ال�شيد  اأنظمة  معرفة  ت�شتوجب  ال�شيد  رح��الت  اإن   )9
من  الغر�س  ل��ه��ذا  رخ�سة  على  احل�سول  م��ن  ذل��ك  يتبع  وم��ا  تق�سدها 

�سلطات البلد امل�سيف.
ال�شروع يف  اإذن م�شبق قبل  ال��دول ت�شرتط احل�شول على  اإن بع�س   )10
املمثلية  مراجعة  على  احر�س  ل��ذا  العاملة،  الأي���دي  ا�ستقدام  اإج���راءات 

ال�سعودية يف البلد امل�سيف ملعرفة ذلك.
هي  ال�سخ�سي  احلا�سب  على  املحملة  الربامج  اأن جميع  من  التاأكد   )11

برامج اأ�سلية لأن حتميل برامج مقلدة يعر�س للعقوبة.
12( اأهمية مراجعة املمثلية ال�سعودية قبل ال�سروع يف اإجراءات الزواج .

13( يف حالة الرغبة يف الطاق، تاأكد من وقوع الطاق ب�سفته ال�سرعية 
جتنبا لدعاءات م�ستقبلية بوجود اأبناء.

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.

إرشادات وزارة الخارجية للمسافرين

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

استشارة أمنية استشارة وظيفية

تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص
في التقديم للوظائف 

الرباك  الرحمن بن عبد اهلل  الدكتور عبد  املدنية  وزي��ر اخلدمة  عرب معايل 
امللك عبداهلل بن عبد  ال�سريفن  عن خال�س �سكره وامتنانه خلادم احلرمن 
العزيز اآل �سعود، ول�سمو ويل عهده الأمن �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 
بن عبدالعزيز، ول�سمو ويل ويل العهد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري مقرن بن 
عبدالعزيز، على موافقة جمل�س الوزراء املوقر القا�سية بقيام جميع املوؤ�س�سات 
احلكومية  اجلهات  وعموم  اخلا�سة  اللوائح  ذات  وال�سناديق  العامة  والهيئات 

التي لديها بنود للتوظيف؛  بو�سع اأ�س�س ومعايري ل�سغل وظائفها.

األسس والمعايير
والتناف�س  الفر�س  تكافوؤ  يتحقق مبداأ  الأ�س�س،  بو�سع هذه  اأنه  ال��رباك  واأك��د 
بن املتقدمن، على اأن تلتزم اجلهات بالإعان عن هذه الوظائف يف مواقعها 
من  اأك��رث  اأو  �سحيفتن  ويف  املدنية،  اخل��دم��ة  وزارة  موقع  ويف  الإل��ك��رتون��ي��ة، 
ال�شحف املحلية يو�شح من خاللها الوظائف وما يتعلق بها من �شروط ومزايا 
الوطنية  البوابة  تطبيق  حن  اإل��ى  وذل��ك  واملعايري،  الأ�س�س  تلك  وع��ن  مالية 

للتوظيف.

آفاق جديدة
مل�ستقبل  اآف��اق��ا ج��دي��دة وتطلعات كبرية  �سيفتح  ال��ق��رار  ه��ذا  اأن  ال���رباك  وب��ن 
املوؤ�س�سات  م��ع  م�سرتكة  اأر���س��ي��ة  �سي�سكل  حيث  ال��غ��ايل،  وطننا  يف  التوظيف 
والهيئات العامة وال�سناديق لإيجاد بيئة وظيفية ت�ستند اإلى اجلدارة وتكافوؤ 

الفر�س الوظيفية مع توافر ال�سفافية يف الإعان.

استشارة تحذيرية

الغذاء والدواء تحذر
من مستحضر زينو كافيه

زينو  م�ستح�سر  من  امل�ستهلكن  وال���دواء  للغذاء  العامة  الهيئة  ح��ذرت 
غ�سه  وج��رى  م�سللة  ادع���اءات  يحمل  اأن��ه  مبينة   ،Zino Coffee كافيه 

مبواد دوائية.
وذكرت الهيئة، اأن امل�شتح�شر ي�شوق من قبل حمالت عطارة ومواقع 
انرتنت على اأنه م�ستح�سر طبيعي وفّعال ملعاجلة العديد من الأمرا�س، 
يف حني اأظهرت حتاليل خمتربات الهيئة اأن هذا االدعاء م�شلل ولي�س له 

اأي اأ�سا�س من ال�سحة، اإذ اإنه غ�س مبواد دوائية.
وت����روج حم���الت ع��ط��ارة وم���واق���ع اإل��ك��رتون��ي��ة مل��ن��ت��ج »زي��ن��و ك��اف��ي��ه« 
بتقنية  البديل  الطب  جم��ال  يف  معجزة  باأنه  وت�سفه  م�سللة  ب��ادع��اءات 
اأملانية، وي�سفي من نوبات الربو ومن ح�سا�سية الأنف وال�سدر واجليوب 
االأنفية، ومن االلتهابات املزمنة واحلادة كالتهاب العظام واآالم املفا�شل 
واأكزميا اجللد وال�سدفية والروماتيد وقرحة القولون املزمنة واأمرا�س 

الكبد.
مما  والتخل�س  امل�شتح�شر  هذا  بتجنب  امل�شتهلكني  الهيئة  واأو�شت 
لديهم من عينات، م�سرية اإلى اأنها خاطبت اجلهات ذات العاقة لتخاذ 
امل�شتح�شر من  ت��داول هذا  الالزمة ل�شحب ومنع  النظامية  االإج��راءات 
الأ�سواق. ودعت امل�ستهلكن اإلى اإباغ املركز الوطني للتيقظ وال�سامة 
الهاتف رقم  ل��اأدوي��ة، ع��رب  اأع��را���س جانبية  اأي  ال��دوائ��ي��ة عند ح��دوث 
الفاك�س  اأو  و2356(،  و5721  و2340  و354  حت��وي��ات2340   0112038222

 Drug@sfda.gov.sa:رقم 0112057662، اأو عرب الربيد الإلكرتوين
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رياضة

ذهبيتان وأربع برونزيات
لمنتخب الجامعة للتايكوندو

للتايكوندو  اجل��ام��ع��ة  منتخب  ح��ق��ق 
برونزيات  واأربع  ذهبيتن،  ميداليتن 
ال�سعودية  اجل��ام��ع��ات  احت���اد  دوري  يف 
ال����ذي اأق��ي��م��ت مب��دي��ن��ة الأم����ري نايف 
مبحافظة  الريا�شية،  عبدالعزيز  بن 
حيث  ال�سرقية،  املنطقة  يف  القطيف 
ف����ازت اجل��ام��ع��ة ب��امل��ي��دال��ي��ة ال��ذه��ب��ي��ة 
ن��واف  ال��ط��ال��ب  58، حققها  ال����وزن  يف 

حممد عائ�س.
اآل  ن���واف علي  ال��ط��ال��ب  ن��ال  كما 
مداوي الذهبية الأخرى يف الوزن 80 

ب� 34 نقطة.
يف ال�����س��ي��اق ذات�����ه، ت����وج ال��ط��ال��ب 
ال���وه���اب، واأن�����س  �شلطان حم��م��د ع��ب��د 
ال�سهري،  علي  ومهنا  لح��ق،  ع��ب��داهلل 

ب���اأرب���ع  ل����ب����دان،  اآل  ن���ا����س���ر  وف����ار�����س 
ميداليات برونزية.

عليه  ي�سرف  املنتخب  اأن  ي��ذك��ر   
القحطاين،  �شعيد  املدرب حممد  فنيا 
ال�سحيمي،  ع��ب��داهلل  ال��ف��ري��ق  ومن�سق 

والإداري وليد عبداهلل ال�سهراين .
وبهذه املنا�سبة، هناأ عميد �سوؤون 
ال���ط���اب ال���دك���ت���ور م���ري���ع ب���ن �سعد 
واجلهاز  الفائزين  الطاب  الهبا�س، 
ال���ت���دري���ب���ي، واأك������د خ����ال ا���س��ت��ق��ب��ال��ه 
ل��ل��م��ن��ت��خ��ب ي��راف��ق��ه��م وك��ي��ل ال��ع��م��ادة 
نا�سر  ال��دك��ت��ور  الطابية  لاأن�سطة 
اجلامعة  اأن  اأب��ه��ا،  مطار  يف  قمي�سان، 
حت����ر�����س ع����ل����ى امل���������س����ارك����ة يف ك���اف���ة 
التي  والأن�سطة  واملنا�سبات  الفعاليات 

م���ن ���س��اأن��ه��ا ���س��ق��ل م���واه���ب ال��ط��اب 
وت���وط���ي���د ال���ع���اق���ات ال��ط��اب��ي��ة من 
خ����ال م�����س��ارك��ات��ه��ا يف ال���ع���دي���د من 
خمتلف  يف  وامل���ن���ا����ش���ب���ات  ال��ف��ع��ال��ي��ات 

الأن�سطة.
م��ن ج��ان��ب��ه، اأك����د وك��ي��ل ال��ع��م��ادة 
نا�سر  ال��دك��ت��ور  الطابية  لاأن�سطة 
ال��ذي حتقق  اأن هذا الإجن��از  قمي�سان 
بالدعم غري  ثم  اهلل  بف�سل من  ياأتي 
املحدود من قبل معايل مدير اجلامعة 
الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود 

الذي �سهل وذلل كافة العقبات.
وقال »ال�ساأن الريا�سي باجلامعة 
ي���اأت���ي يف اأول����وي����ات خ��ط��ط��ن��ا امل��ق��ب��ل��ة، 
بخطى  ل��ل��ت��ق��دم  اهلل  ب����اإذن  و�سن�سعى 

يف  ال��ن��ت��ائ��ج  اأع��ل��ى  اإل���ى  لن�سل  حثيثة 
مقبل الأيام«.

�سيح�سل  ال����ذي  ال��ت��ك��رمي  وع���ن 
ال����ف����ائ����زون، ك�سف  ال���اع���ب���ون  ع��ل��ي��ه 
الدكتور اآل قمي�سان، اأنه �سيكون هناك 
تكرمي مايل وعيني لكل لعب ح�سب 

اللوائح املعمول بها يف اجلامعة.
ال���ف���رق يف جميع  ك��اف��ة  وط���ال���ب 
الأل����ع����اب ب�����«ب����ذل امل���زي���د م���ن اجل��ه��د 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ن���ت���ائ���ج م�������س���رف���ة ت���واك���ب 
طموحات واآمال معايل مدير اجلامعة 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��رح��م��ن بن 
حمد الداود الذي بذل كل �سيء لت�سل 
اإلى اأقوى امل�ستويات،  ريا�سة اجلامعة 

وحتقق اأف�سل النتائج«.

ومن  املناطق  بع�س  على  تنطبق  القاعدة  ه��ذه  للتنمية«  ع��دو  »الإن�سان 
للقطاع  امللك  �سمنها منطقة ع�سري وخري مثال »جوهرة ع�سري« هدية 

ال�سبابي )11 جوهرة( من �سمنها »جوهرة ع�سري«.
والإحداثيات  املناطق،  بع�س  يف  الدولة  م�ساريع  حتا�سر  ال�سبوك 
اأم��ام  كثريا  �سنتوقف  وبالتايل  اأخ���رى،  مناطق  يف  ذات��ه��ا  امل�ساريع  تعيق 

ال�سبوك والإحداثيات ب�سبب قاعدة« الإن�سان عدو التنمية«.
نعرة اجلاهلية انتابت عددا من النا�س يف منطقة ع�سري منذ اإعان 
»الأم��ان��ة«  وك���ادت  وال��غ��رباء«  »داح�����س  اأم���ام  وكاأننا  امل�سهد  وب��دا  املكرمة، 
موقعا  اختارت  عندما  قيا�سي،  زم��ن  يف  البيزنطية  اجلدلية  ه��ذه  تنهي 
منا�شبا لالإحداثيات وعطلت االإجراءات، لتظهر لنا وزارة البرتول براأي 
ب���  تع�سف  اأم��ام مراحل جدلية  اأننا  ويبدو  اآخ��ر،  غري منطقي يف موقع 

»اجلوهرة« لاأ�سف.
البلدي مبدينة خمي�س م�سيط قدم جهدا مقدرا، وتوقف  املجل�س 
عند تقدمي موقعن مهمن وترك اخليار لأمانة منطقة ع�سري، وهناك 
اأبها، ويقال اإن املجل�س وبع�س املخل�سن وفروا ثاثة  حترك من بلدي 

مواقع منا�سبة للم�سروع.
ومع هذا فا يهم املوقع بقدر اأهمية ال�سدق وال�سفافية والواقعية، 
ولذا  اأه��داف��ه،  وحتقق  تخدمه  �سخمة  ط��رق  مل�ساريع  بحاجة  فامل�سروع 
على  وال��رتك��ي��ز  امل�ستقبلية  الناحية  م��ن  امل��وق��ع  يف  جيدا  التفكري  ن��اأم��ل 
توافر الطرق الرئي�سة. ومن دون م�ساريع طرق عماقة ل ميكن القبول 
مب�سروع ريا�سي �سخم ل ي�ستطيع اأحد الو�سول اإليه اإل ب�سعوبة بالغة.

»جوهرة ع�سري« م�سروع مدينة ريا�سية تقام عليها بطولت �سيفية 
كربى لالأندية واملنتخبات، ويقام عليها بطوالت حملية كربى »نهائيات«، 

وقد يقام عليها اأول دورة األعاب اأوملبية خليجية.
واملنتخبات  الأن��دي��ة  مع�سكرات  ملتقى  »اجل��وه��رة«  ه��ذه  و�ستكون 
لا�سرتاتيجية  حقيقيا  وداع��م��ا  ال�سيف،  ط��وال  واخلليجية  ال�سعودية 

ال�سياحية اإذا اأخل�سنا يف اختيار املوقع.
»ج��وه��رة ع�����س��ري« اأم��ان��ة يف اأع��ن��اق امل��ع��ن��ي��ن، ف��اإم��ا »ج���وه���رة« ت�سر 

الناظرين واإما م�سروع »مهجور«!

بوضوح
د. صالح الحمادي

جوهرة عسير

»الصناعية« يحقق
كأس دوري الهندسة

 
اللقاء  جمع  حيث  الأق�����س��ام،  بن  القدم  ك��رة  دوري  باجلامعة  الهند�سة  كلية  اختتمت 
الهند�سة  الكيمائية. وحقق فريق  ال�سناعية، والهند�سة  الهند�سة  النهائي بن ق�سمي 
على  النهائية  امل��ب��اراة  يف  ف��وزه  وذل��ك عقب  القدم،  لكرة  الكلية  دوري  لقب  ال�سناعية 
الأ�سلي  وقتها  املباراة يف  انتهت  اأن  بعد  الرتجيح  بركات  الكيمائية  الهند�سة   فريق 
والإ�سايف 2/2.   ووجه رائد الأن�سطة الطابية بكلية الهند�سة املهند�س اأ�سامة يحيى 
الكلية  ووكيل  ال��وادع��ي  ح�سن  الدكتور  الكلية  لعميد  وتقديرة  �سكره  م�سيبه  اأحمد 
باأبنائهم الطاب، وتوفري  اإبراهيم فلقي على ما يبذلنه من جهد واهتمام  الدكتور 

اجلو املنا�سب لهم مبا يعود عليهم بالنفع يف حت�سيلهم العلمي.
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عميد »مجتمع وعلوم« النماص د. فايز الشهري:

أعددنا دراسة متكاملة
الستحداث برنامج السياحة والفندقة 

خالد العمري

الأكادمي���ي  املجم���ع  عل���ى  امل�س���رف  اأك���د 
عل���ي  ب���ن  فاي���ز  د.  النما����س،  للبن���ن يف 
برام���ج  افتت���اح  اإل���ى  ال�سع���ي  ال�سه���ري، 
جديدة يف كليتي املجتمع والعلوم والآداب 
باملجم���ع، وب���ن عمي���د الكليت���ن اأن���ه مت 
اإعداد درا�سة متكاملة ل�ستحداث برنامج 
لل�سياح���ة والفندقة ليكون اإ�سافة نوعية 
لكلي���ة املجتمع التي حتت���اج اإلى التطوير 
يخ���دم  مب���ا  التخ�س�س���ات  يف  والتنوي���ع 
القطاعات املهمة يف التنمية ومنها قطاع 
بطل���ب  الرف���ع  اأي�س���ا  ال�سياح���ة، موؤك���دا 
املوافق���ة عل���ى افتتاح ق�س���م اإدارة الأعمال 
ليمنح درجة البكالوريو�س، علما اأنه اأحد 

الأق�سام املعتمدة يف قرار اإن�ساء الكلية.

ملحة موجزة عن الكليتني 
واأق�ضامهما؟

 املجم���ع الأكادمي���ي للبن���ن يف النما����س 
ي�س���م كليتن هم���ا: كلية املجتم���ع وكلية 
ه���ي  املجتم���ع  وكلي���ة  والآداب،  العل���وم 
الأ�سب���ق تاأ�سي�س���ا حي���ث �س���درت املوافق���ة 
ال�سامية عل���ى تاأ�سي�سه���ا يف 1427/8/10، 
وب���داأت الدرا�س���ة فيه���ا، يف الف�س���ل الأول 

البكالوريو�س. وي�س���م املجمع الأكادميي 
للبن���ن يف النما����س، اإ�ساف���ة اإل���ى اأق�س���ام 
والت�سجي���ل  للقب���ول  وح���دة  الكليت���ن، 
للج���ودة  ووحدت���ن  الط���اب،  و�س���وؤون 
والتطوير الأكادميي، ووحدتن لاإر�ساد 
الأكادمي���ي، ووح���دة التعل���م الإلكرتوين، 
ووح���دة الأن�سطة الطابي���ة، ونادياً للغة 
ومكتب���ة  الآيل،  واحلا�س���ب  الإجنليزي���ة 

املجمع.
الت���ي  اللج���ان  م���ن  ع���دد  وهن���اك 
ت�سكل م���ع بداية كل عام للقيام بالأعمال 

الأكادميية والإدارية املختلفة.

كليتا العلوم واالآداب، واملجتمع 
من الكليات الن�ضطة فما الربامج 

امل�ضتحدثة فيهما؟
 ت�سع���ى عم���ادة الكلي���ة اإلى افتت���اح برامج 
جديدة يف الكليتن، حيث مت اإعداد درا�سة 
متكامل���ة ل�ستح���داث برنام���ج لل�سياح���ة 
والفندق���ة يتب���ع لق�س���م العل���وم الإداري���ة 
وتقنياته���ا يف كلية املجتم���ع ومينح درجة 
الدبل���وم، ويف ح���ال اأق���ر الربنام���ج ومتت 
املوافقة على ب���دء الدرا�سة فيه، ف�سيكون 
اإ�سافة نوعية لكلي���ة املجتمع التي حتتاج 
اإل���ى التطوي���ر والتنوي���ع يف التخ�س�سات 

بثاث���ة   ،1429 اجلامع���ي  الع���ام  م���ن 
الطبي���ة،  العل���وم  تقني���ات  ه���ي:  اأق�س���ام 
وعل���وم احلا�س���ب الآيل، والعل���وم الإدارية 
وتقنياته���ا، ومتن���ح الكلية درج���ة الدبلوم 

يف الأق�سام الثاثة.
الأول  عامه���ا  يف  بالكلي���ة  والتح���ق 
ح���وايل 200 طال���ب يف اأق�سامه���ا الثاثة، 
الع���ام  يف  الأول���ى  الدفع���ة  تخري���ج  ومت 
اجلامعي 1430، وقد بلغ عدد اخلريجن 
م���ا يقرب م���ن 350 طالبا خ���ال الأعوام 
ال�شابق���ة، واألف���ت النظ���ر اإل���ى اأن���ه قد مت 
اإيق���اف القب���ول يف  ق�س���م تقني���ات العل���وم 
الطبي���ة يف الع���ام 1432، حي���ث اإن���ه اأغل���ق 

الق�سم.  
اأما كلية العلوم والآداب يف النما�س، 
عل���ى  ال�سامي���ة  املوافق���ة  �س���درت  فق���د 
اإن�سائها يف 1429/12/30، وت�سمن القرار 
اإن�س���اء �سبعة اأق�س���ام علمية، و�سدر لحقا 
ق���رار باإن�ساء ق�سم ثامن،  وبداأت الدرا�سة 
يف الكلي���ة يف الف�سل الدرا�س���ي الأول من 
ق�سم���ي  يف  اجلامع���ي1433/1432  الع���ام 

اللغة االإجنليزية ونظم املعلومات. 
ق�سم���ن  حالي���ا  الكلي���ة  وت�س���م 
علمي���ني هما: اللغ���ة االإجنليزي���ة، ونظم 
املعلوم���ات، ومتن���ح الكلي���ة فيهم���ا، درجة 

مب���ا يخ���دم القطاع���ات املهم���ة يف التنمية 
زال  م���ا  ال���ذي  ال�سياح���ة  قط���اع  ومنه���ا 
بحاج���ة ما�سة اإلى ك���وادر موؤهل���ة ملواكبة 

النمو ال�سريع يف هذا القطاع.
ويف كلي���ة العل���وم والآداب، مت الرفع 
بطل���ب املوافق���ة عل���ى افتت���اح ق�س���م اإدارة 
البكالوريو����س،  درج���ة  ليمن���ح  الأعم���ال 
وه���و اأحد الأق�سام املعتمدة يف قرار اإن�ساء 
الكلي���ة، ونطم���ح اإل���ى اأن ت�ستكم���ل افتتاح 

باقي الربامج املعتمدة.
والفعالي���ات  الربام���ج  ح���ول  اأم���ا 
املجم���ع  لط���اب  تنفيذه���ا  يت���م  الت���ي 
الأكادميي للبن���ن، فهناك برامج عديدة 
قب���ل  م���ن  وتنفيذه���ا  له���ا  الإع���داد  يت���م 
اأق�س���ام الكليتن، منه���ا دورات تخ�س�سية 
واللغ���ة  الآيل،  احلا�س���ب  يف  للط���اب 
ه���ذا  ويف  الأعم���ال،  واإدارة  الإجنليزي���ة، 
ال�س���دد مت اإن�س���اء ن���اد للغ���ة الإجنليزي���ة 
واحلا�س���ب الآيل يف املجم���ع يق���وم علي���ه 
اأ�سات���ذة م���ن اأع�س���اء هيئ���ة التدري����س يف 
ق�سم���ي اللغة الإجنليزي���ة وعلوم احل�سب 
ط���اب  ل�ستقب���ال  مفت���وح  وه���و  الآيل، 
التقني���ات،  باأح���دث  وجمه���ز  املجم���ع، 
اإل���ى جان���ب ذل���ك تق���وم وح���دة الأن�سط���ة 
املعتم���دة  الربام���ج  بتنفي���ذ  الطابي���ة 

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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 ا�ست�ساف���ت اجلامعة يف الأيام املا�سية فعاليات ملتقى الرتاث العمراين 
الوطن���ي الراب���ع  ال���ذي يرع���اه رئي����س الهيئة العام���ة لل�سياح���ة والآثار، 
موؤ�س����س ورئي�س موؤ�س�سة الرتاث اخلريي���ة، رئي�س اللجنة العليا جلائزة 
الأم���ري �سلطان بن �سلم���ان بن عبد العزيز، �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

�سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز.
وق���د األقى �سمو الأم���ري كلمة عميقة منبها اإلى العاقة املتينة بن 
ال���رتاث والهوية، وم�سي���دا بخ�سو�سية منطقة ع�س���ري، وما متتلكه من 
ت���راث عم���راين عميق وث���ري ي�ستوجب اأن تتكامل اجله���ود كافة للعناية 
ب���ه، وحمايت���ه، واإجن���از الدرا�س���ات اخلا�سة، يف ظ���ل العناية الت���ي اأولها 
م�س���روع املل���ك عبد اهلل لل���رتاث احل�ساري ال���ذي يعنى بال���رتاث لكونه 

جزءا من ح�سارة الأمة وهويتها.
وق���د كان اإع���ان مدي���ر اجلامع���ة الأ�ست���اذ الدكت���ور عب���د الرحمن 
الداود عن افتتاح ق�سم العمارة والتخطيط بدءا من العام املقبل يف كلية 
الهند�س���ة اإجن���اًزا يت�سق مع ه���ذا التوجه الذي يهتم بالعم���ارة والرتاث، 
ول �س���ك يف اأن���ه �سيفت���ح نافذة مهم���ة للجامعة يف الرتكيز عل���ى العمارة 

والتخطيط والهتمام بالرتاث العمراين يف املنطقة .
اإن اإن�س���اء ق�س���م العم���ارة والتخطيط ي�سكل نقل���ة مهمة يف الربامج 
العلمي���ة للجامع���ة، و�سي�ستقط���ب عددا م���ن املتخ�س�سن يف ه���ذا املجال 
يعتم���د عليه���م يف و�س���ع الربام���ج واخلط���ط الت���ي تنه�س به���ذا الق�سم، 
وت���وؤدي ر�سالت���ه يف اجلامع���ة واملجتم���ع، كم���ا ي�ستقب���ل عددا م���ن الطلبة 
والتخطي���ط  ال���رتاث  لدرا�س���ة  عنايته���م  يوجه���ون  الذي���ن  الدار�س���ن 

والعمارة، والتخ�س�س فيها. 
التخطي���ط  يف  متخ�س����س  علم���ي  ق�س���م  اإن�س���اء  اأن  تقدي���ري  ويف 
والعم���ارة؛ ميث���ل رافدا مهما لل�ساأن التعليم���ي يف اجلامعة، ويتواكب مع 
توجه���ات اجلامع���ة يف التحدي���ث والتطوير لتك���ون جامعتن���ا رائدة على 

امل�ستوى املحلي والإقليمي.

* وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية والأكادميية

شؤون تعليمية
د. محمد بن علي الحسون

قسم العمارة والتخطيط 
وآفاق المستقبل

ونلح���ظ  الطابي���ة  الأن�سط���ة  خط���ة  يف 
تفاع���ا كب���ريا م���ن ط���اب الكليت���ن مع 
ه���ذه الربام���ج املتنوع���ة، منه���ا الثقافي���ة 

والريا�سية والجتماعية.

ماذا عن التطوير واجلودة؟
ن���درك اأن نظ���م وا�شرتاتيجي���ات وتقنيات 
اجل���ودة تع���د اأه���م الآلي���ات الت���ي تتبعه���ا 
موؤ�س�س���ات التعلي���م الع���ايل يف دول العامل 
الت���ي  التحدي���ات  عل���ى  لتتغل���ب  الي���وم 
تواجهها يف هذا الع�سر ل�سيما التغريات 
اأي�س���ا  ونوؤم���ن  واملعلوماتي���ة،  املعرفي���ة 
ب�س���رورة النهو����س والرتق���اء مب�ست���وى 

الربامج الدرا�سية.
 وانطاق���اً من ه���ذا الوعي وتنفيذاً 
اجلامع���ة  ب���اإدارة  امل�سوؤول���ن  لتوجيه���ات 
كاف���ة  يف  باجل����ودة  لاهتم���ام  الداعي���ة 
املج���الت التعليمي���ة والبحثي���ة، تقوم كل 
وح���دة م���ن وح���دات اجل���ودة والتطوي���ر 
بدوره���ا  املجم���ع  كلي���ات  يف  الأكادمي���ي 
اجل���ودة  مفه���وم  ن�س���ر  يف  بالإ�سه���ام 
والإ�س���راف  اجل���ودة  برام���ج  وتطبي���ق 
توعي���ة  عل���ى  والإ�س���راف  تنفيذه���ا  عل���ى 
العتم���اد  مبتطلب���ات  العلمي���ة  الأق�س���ام 
املوؤ�س�س���ي والرباجم���ي، ومتابع���ة اإكم���ال 

امللف���ات الأكادميي���ة جلمي���ع اأع�ساء هيئة 
ورفعه���ا  العلمي���ة  الأق�س���ام  التدري����س يف 
الربام���ج  تطوي���ر  ومتابع���ة  للجامع���ة، 
الأكادميية ومتابعة ما يحال اإلى الوحدة 
م���ن مو�سوع���ات ذات اخت�سا�س باجلودة 
التخطي���ط  يف  والإ�سه���ام  والتطوي���ر، 
الكلي���ة،  ملن�سوب���ي  التدري���ب  لربام���ج 
والفن���ي  الأكادمي���ي  الدع���م  وتق���دمي 
العلمي���ة  الأق�س���ام  جلمي���ع  والإداري 
والوح���دات الإداري���ة، ورف���ع تقاري���ر ع���ن 
الربام���ج التطويرية واأن�سط���ة كل وحدة 
من وحدات اجلودة والتطوير الأكادميي 
لعم���ادة الكلي���ة، وتقوم كذلك ب���دور مهم 
واأ�سا�س���ي يف متابع���ة الربام���ج الأكادميية 
املختلف���ة والتاأك���د م���ن تطبيقه���ا ملعايري 
اجلودة ال�سامل���ة والإ�سراف على عمليات 
الربام���ج  واعتم���اد  الداخلي���ة  اجل���ودة 
الأكادميي���ة والعملي���ات الإداري���ة للكلي���ة 
وذل���ك لارتق���اء مب�ستوى ه���ذه الربامج 
متهي���دا حل�سوله���ا عل���ى العتم���اد م���ن 

اجلهات املحلية والدولية.
للخط���ة  جلن���ة  ت�سكي���ل  مت  وق���د   
ال�سرتاتيجية ت�سعى لو�سع اإطار منهجي 
والتطوي���ر  التق���ومي  خال���ه  م���ن  يت���م 
ال���دوري للخط���ة ال�سرتاتيجي���ة للكلي���ة 

كليات

م���ع متابع���ة تنفيذه���ا يف �س���وء اخلط���ة 
ال�سرتاتيجي���ة العامة للجامعة. و�سمن 
اجله���ود املبذول���ة لتطوي���ر اأع�س���اء هيئة 
التدري����س نحر����س عل���ى م�سارك���ة اأك���رب 
ع���دد ممك���ن من اأع�ش���اء هيئ���ة التدري�س 
يف الدورات الت���ي تعقدها وكالة اجلامعة 
للتطوي���ر واجل���ودة، وت�سجي���ع اإ�سهام���ات 
اأع�س���اء هيئة التدري�س لإج���راء البحوث 
التدريبي���ة  الربام���ج  وعق���د  امليداني���ة 

وور�س العمل املتعددة.

ما هي اإ�ضهامات كلية العلوم 
واالآداب يف خدمة املجتمع؟

يف  للكليات  املهم  ال��دور  لتفعيل  نخطط 
الت�سال  بتعزيز  وذل��ك  املجتمع،  خدمة 
وال���ت���ك���ام���ل م���ع امل���وؤ����س�������س���ات احل��ك��وم��ي��ة 
املختلفة، وتلم�س الحتياجات التدريبية، 
والعمل على تلبيتها من خال تخطيط 
وت��ن��ف��ي��ذ وم���ت���اب���ع���ة وت����ق����ومي ال���ربام���ج 
التي ميكن عقدها  التدريبية  وال��دورات 
يف امل��ج��م��ع ب��اإ���س��راف م��ن ع��م��ادة خدمة 
امل��ج��ت��م��ع يف اجل���ام���ع���ة، ال���ت���ي ت�����س��ه��م يف 
رف���ع ك���ف���اءة اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع مت�����س��ي��اً مع 
اأي�سا  وللمجمع  التنمية،  اأه��داف خطط 
اإ���س��ه��ام��ات م��ت��ع��ددة يف جم���ال ال��ت��وع��ي��ة 

التي  املنا�سبات  يف  وامل�ساركة  والتوجيه 
اأو  حملية  اأ�شابيع  اأو  اأي���ام  لها  يخ�ش�س 
املوؤ�س�سات  م��ع  امل�ساركة  وك��ذل��ك  عاملية، 
احل��ك��وم��ي��ة واخل���ا����ش���ة يف امل��ح��اف��ظ��ة يف 

املنا�سبات املتعددة.

وما اجلديد على م�ضتوى
العمل االإداري بالكلية؟

نح���ن جزء من منظومة العمل يف جامعة 
املل���ك خالد، وهناك تطور كبري يف العمل 
االإداري، ولع���ل نظ���ام اإجن���از لالت�ش���االت 
الإدارية والأر�سفة الإلكرتونية قد اأ�سهم 
يف اإحداث نقلة اإيجابية يف العمل الإداري 
يف اجلامع���ة، والتطوي���ر الإداري امل�ستمر 
�س���رورة ق�س���وى ملواكبة التط���ور التقني 
الهائ���ل ولدع���م الطموح���ات الكب���رية يف 
الو�سول اإلى م�ستوى متقدم ومناف�س يف 

املجالت العلمية والأكادميية.
املجم���ع  يف  االإداري���ون  ويحظ���ى 
مب���ا  النما����س  يف  للبن���ن  الأكادمي���ي 
م���ن  اجلامع���ة  موظف���و  ب���ه  يحظ���ى 
اإحلاقهم بالدورات الداخلية واخلارجية، 
تعق���د  الت���ي  العم���ل  ور����س  وامل�سارك���ة يف 
م���ن اأج���ل تطوي���ر قدراته���م، والرفع من 

م�ستوى الأداء املهني.

آفاق الجامعة  |  العدد 132  |  22 صفر 1436  |  14 ديسمبر 2014



أساتذة

خالد العمري

حدثنا عن م�ضريتك
 يف املجال االأكادميي؟

اأ�ستاذ م�سارك يف علم اللغة التطبيقي، 
مي����ن����ي اجل����ن���������س����ي����ة، ح�������س���ل���ت ع��ل��ى 
ال��ب��ك��ال��وري��و���س م���ن ج��ام��ع��ة ���س��ن��ع��اء 
 ،1996 ع��ام  اإجنليزية(  لغة  )تخ�س�س 
ث����م مت���ه���ي���دي م��اج�����س��ت��ري ع�����ام 1998 
جامعة  م��ن  ال��رتب��وي  النف�س  علم  يف 
ونلت  باليمن،  والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم 
درج����ة امل��اج�����س��ت��ري يف ع��ل��م ال��ل��غ��ة من 
بالهند  الإ���س��ام��ي��ة  ال��ي��ج��ار  ج��ام��ع��ة 
ال��دك��ت��وراه من  ع���ام 2003، ث��م درج���ه 
اللغة  علم  )تخ�س�س  نف�سها  اجلامعة 

التطبيقي( عام 2006.
جامعة  يف  م�ساعدا  اأ�ستاذا  عملت 
�سنعاء من 2006 اإلى 2010  ثم اأ�ستاذا 

زائرا يف جامعه قطر عام 2011.
اأع��م��ل  الآن،  وح��ت��ى   2012 وم��ن��ذ 
اللغات  كلية  يف  خ��ال��د،  امل��ل��ك  بجامعة 

والرتجمة، ق�سم اللغة الإجنليزية.
عدة  عاملية  م��وؤمت��رات  يف  �ساركت 
ول���دى اأب��ح��اث ع���دة، واآخ���ر الإجن����ازات 
 Series of« بعنوان  كتاب   الأك��ادمي��ي��ة 

.»applied linguistics stylistics

كيف ترى البيئة
التعليمية باجلامعة؟

ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د م���ن اجل��ام��ع��ات 

اأهم املو�ضوعات البحثية
التي تهتم بها؟

تخ�س�سي الدقيق هو علم الأ�سلوب 
 stylistics الباغة  ي�سمى يف  ما  اأو 
واأه���ت���م ب��ال��ت��ح��ال��ي��ل ال��ن�����س��ي��ة واأه���م 
اأجنزتها:  التي  البحثيه  املو�سوعات 
ال���ع���اق���ة ب���ن ال�������س���وت وامل���ع���ن���ى يف 
النحراف  و�سفات  العربي،  ال�سعر 
يف  التجارية  الإع��ان��ات  يف  اللغوي 
اللغوية  ال��ع��رب��ي��ة، واحل��ب�����س��ة  ال��ل��غ��ة 
وع��اق��ت��ه��ا ب���ال���دم���اغ.. درا����س���ة على 
ح����الت الإع���اق���ة ال��ل��غ��وي��ة ب��ال��ي��م��ن، 
والتميز يف الأ�سلوب وال�سكل لكتابة 
الر�سائل الن�سية يف و�سائل التوا�سل 

الجتماعي يف املجتمع اخلليجي

ما االإيجابيات وال�ضلبيات
التي الحظتها على

بع�س الطالب؟
اإل����ى اجل��ام��ع��ة  ي���اأت���ي  ال��ط��ال��ب  اأول 
ب��ع��ق��ل��ي��ة ج���اه���زة ق��اب��ل��ة ل���س��ت��ق��ب��ال 
يحتاج  اأن����ه  اإل  وامل��ع��رف��ة،  امل��ع��ل��وم��ة 
فقط اإلى  قليل من ال�سرب واملثابرة 
ي�سمى  م��ا  مرحله  م��ن  ينتقل  حتى 
بالتعب اأو الإرهاق الأكادميي اإلى ما 

ي�سمى بال�ستمتاع الأكادميي.
الطالب يف  اأن  علميا  ثبت  فقد 
تكوين  مبرحلة  مي��ر  تخ�س�س،  اأي 
الأ����س���ا����س والأر�����س����ي����ة الأك���ادمي���ي���ة 
مهمة  امل��رح��ل��ة  وه����ذه  لتخ�س�سه، 

له، وكلما ا�ستزاد منه  الطالب اأكرث، 
طلبه اأكرث.

 
اأين تكمن ال�ضعوبات

االأكادميية التي تواجه 
الطالب؟

تواجه  �سعوبات  ه��ن��اك  اأن  يف  ل���س��ك 
ال���ط���اب يف م��راح��ل��ه��م الأك���ادمي���ي���ة، 
يواجهها  �سعوبة  اأي  اأن  اعتقادي  ويف 
نف�سه  ال��ط��ال��ب  يف  ت��ك��م��ن  ال���ط���ال���ب، 
التي  الو�سائل  كل  توفر  اجلامعة  لأن 
تعتقد اأنها ت�ساعد على حل م�سكاته  
نف�سي  وتاأهيل  اإر�ساد  من  الأكادميية 
�ساعات  واع��ت��م��اد  و�سحي  واجتماعي 
مكتبيه لكل ع�سو هيئة تدري�س حلل 
ومناق�سة اأي عوائق يواجهها الطالب.
الطاب  بع�س  اأن  امل�سكلة  لكن 
ال��ق��ن��وات حلل  اإل��ى ه��ذه  ل يتوجهون 
اأي م�سكات يواجهونها فتحدث لهم 
على  توؤثر  العلمي،  الأداء  يف  انتكا�سه 
م�ستوى حت�سيلهم الأكادميي عموما.

  
ما الن�ضائح التي تقدمها

للطالب من اأجل اأداء اأف�ضل
يف مرحلتهم اجلامعية؟

اأن�����س��ح��ه��م ب����اأن ي�����س��ت��غ��ل��وا الإم��ك��ان��ات 
املتاحة لهم يف جو اجلامعة، واأذكرهم 
ب��اأن ه��ذه نعمة م��ن اهلل ت��واف��رت لهم 
ال�����س��اب��ق،  يف  ل���غ���ريه���م  ت���ت���واف���ر  ومل 
واملرحلة اجلامعية هي مرحلة تكوين 

ال����رائ����دة ل��ي�����س ف��ق��ط ع��ل��ى م�����س��ت��وى 
على  واإمن��ا  ال�سعودية،  العربية  اململكة 
جن�سيات  تعدد  بدليل  العامل  م�ستوى 
ياأتي من كل  الذي  التدري�سي  الطاقم 
اأم��ري��ك��ا واأوروب���ا  ال���دول العربية وم��ن 

واآ�سيا.
العليا  ال��درا���س��ات  ط��اب  اأن  كما 
امل��ت��ق��دم  ال����ع����امل  دول  يف  ي���ن���ت�������س���رون 
يعودوا  لكي  والتح�سيل  للعمل  طلبا 
ب���خ���ربات م��ت��ن��وع��ة وم���ه���ارات م��ت��ع��ددة 

ت�سب يف م�سلحة الوطن.
ال��ب��ي��ئ��ة  ف�����اإن  وذاك،  ه����ذا  وف�����وق 
التعليمية باجلامعة ثرية بكل الو�سائل 
وامل��ع��ن��وي��ة،  م��ن��ه��ا  احل�����س��ي��ة  التعليمية 
فاأما احل�سية فتكمن يف توافر الو�سائل 
واملعامل واملعدات التي ت�ساعد الطالب 
ع��ل��ى اإجن����از امل��ه��ام وال���واج���ب���ات ب�سكل 
الو�سائل  تتمثل  فيما  و���س��ري��ع،  دق��ي��ق 
والعمل  والت�سجيع  الدعم  يف  املعنوية 
تناف�سية  تعليمية  ب��ي��ئ��ة  اإي���ج���اد  ع��ل��ى 

ت�ساعد الطالب على الإبداع والتاألق.
واأذكر هنا اأي�سا الت�سهيات التي 
يجدها ع�سو هيئة التدري�س والطالب 
الباحث   اإن  حيث  اجل��ام��ع��ة،  مكتبة  يف 
ي��ج��د ك���ل م���ا ي��ح��ت��اج اإل���ي���ه م���ن كتب 
التخ�س�سات  ك��ل  يف  علمية  وجم���ات 
ع��ل��ى م���وق���ع اجل���ام���ع���ة، اإ����س���اف���ة اإل���ى 
الت�سجيع على ا�ستخدام وقراءة الكتب 
املتوافرة  الكتب  بجانب    الإلكرتونية 

يف مكتبات اجلامعة. 

ي�ساحبها  اأي�سا، حيث  و�سعبة  جدا 
م���ازم���ة ال��ك��ت��اب وال�����س��ه��ر واجل���د 
وتكوين  املتوا�سل  العلمي  والبحث 
روؤية وا�سحة املعامل عن التخ�س�س، 
وهذه املرحلة ل يتخطاها كثري من 
ال�ست�سام  �سرعة  ب�سبب  ال��ط��اب 

لاإرهاق الناجت من كرثة القراءة.
ل���ك���ن ع���ل���ى اجل�����ان�����ب الآخ�������ر، 
وب��ع��د تكوين ال���رثاء الأك���ادمي���ي يف 
ال��ت��خ�����س�����س، ي��ن��ت��ق��ل ال��ط��ال��ب اإل���ى 
ويف  الأك��ادمي��ي،  ال�ستمتاع  مرحلة 
برغبة  الطالب  ي�سعر  املرحلة  ه��ذه 
حيث  العلم  من  ال�ستزادة  يف  قويه 
وهو  الطويلة  ال�����س��اع��ات  عليه  مت��ر 
دون  وال���ق���راءة  ال��ب��ح��ث  يف  منغم�س 
ب��ال��رغ��ب��ة  ل�������س���ع���وره  م���ل���ل  اأو  ك���ل���ل 
املتوا�سلة يف م�ساحبة الكتاب وكرثة 

القراءة.
وط�����اب ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ��ال��د 
ل��دي��ه��م ر���س��ي��د ع���ال م���ن الأخ����اق 
لكن  للعلم،  واجل��اه��زي��ة  والل���ت���زام 
اإل�����ى م��رح��ل��ة  ي�����س��ل��وا  اأن  اأري����ده����م 
امل�����س��اح��ب��ة وامل�������س���احل���ة  ال��دائ��م��ة 
اأو ال���س��ت��م��ت��اع الأك���ادمي���ي،  ل��ل��ك��ت��اب 
ول اأريد اأن يكون الهم لديهم فقط 
ال��ن��ج��اح واحل�����س��ول ع��ل��ى ال�����س��ه��ادة، 
وال�ستزادة  بالعلم  الت�سلح  ف��الأه��م 
من كل  ما هو جديد يف التخ�س�س.

اأن  ي��ع��رف  اأن  ال��ط��ال��ب  وع��ل��ى 
العلم ل حدود له وهو بحر ل �ساطئ 

وت�سكيل  امل�����س��ار  وحت���دي���د  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
ال�سخ�سية املتخ�س�سة علميا.

لذلك لبد على الطالب اأن يعي 
خ��ط��ورة ه���ذه امل��رح��ل��ة واأن ي��ب��ذل كل 
املتميز  الأداء  ع��ن  بحثا  و�سعه  يف  م��ا 
وال���س��ت��زادة م��ن ك��ل ���س��يء وا�ستغال 
ج���ه���دا يف  ي���األ���و  واأن ل  ال����وق����ت،  ك���ل 
جزيئات  كل  يف  واملناق�سة  ال�ستف�سار 
اأم �سغرت مع مدر�سيهم  املنهج كربت 
اأداوؤه���م  يقت�سر  ل  واأن  واأ���س��ات��ذت��ه��م، 
ع��ل��ى م��ا ه��و م��وج��ود يف امل���ق���ررات بل 

يتخطاه اإلى الإبداع والبتكار.

اأ�ضياء تتمنى توافرها
 يف اجلامعة؟

رائ��دة  اجلامعة وف��رت كل �سي لتكون 
ت��ك��ون  ع��ل��م��ي��ا، وع��م��ل��ت ج���اه���دة لأن 
االأك���ادمي���ي  واالأداء  ل��ل��ع��م��ل  حم���راب���ا 
والكل ي�سهد بذلك، كما حر�ست على 
اأن يكون كل طاقمها التدري�سي متنوع 
والتخ�س�سات  واجلن�سيات  الثقافات 

لكي تعطي الطالب زبدة اخلربات.
وه���ذا ج��ه��د ج��ب��ار م��ن م�����س��وؤويل 
ت��ع��م��ل  اأن  اأرى  ل���ك���ن���ي  اجل����ام����ع����ة، 
اأع����داد الطاب  زي���ادة  اجل��ام��ع��ة على 
يح�سل  لكي  الأخ���رى  اجلن�سيات  من 
اأكادميي  جو  على  ال�سعودي  الطالب 
ت��ن��اف�����س��ي م��ت��ن��وع اجل��ن�����س��ي��ات، وه���ذا 
يعطيه دافعا اأقوى واأكرب ويوفر بيئة 

تعليمية اأكرث حما�سة.

برأ األستاذ المشارك في علم 
اللغة التطبيقي بالجامعة، 
الدكتور حسن محمد صالح 
جعشان، ساحة الجامعة من أية 
صعوبات تواجه الطالب، مؤكدا أن  
الصعوبة تكمن في الطالب نفسه 
لكون الجامعة وفرت كل الوسائل 
التي تعتقد أنها قادرة على حل 
مشكالته األكاديمية من إرشاد 
وتأهيل نفسي واجتماعي وصحي 
وغيره، مشيرا إلى أن الطالب ال 
يتوجهون إلى هذه القنوات لحل 
أي من مشكالتهم

أستاذ علم اللغة التطبيقي د. حسن جعشان:

الصعوبات األكاديمية يخلقها الطالب نفسه 
والجامعة بريئة

آفاق الجامعة  |  العدد 132  |  22 صفر 1436  |  14 ديسمبر 2014



الإن�سان  عاتق  على  تقع  م�سوؤوليات  على  قائمة  واحلياة  اخلليقة  بدء  منذ 
ال�سائد  احلياة  قانون  ه��ذا  واخلا�سة.  والعامة  والدنيوية  الدينية  ت�سمل 
فيها«  »وا�ستعمركم  تعالى  قوله  وال��ربه��ان  الع�سور،  مر  على  يتغري  ول��ن 
)هود/(61. مل ن�سمع اأو نر اأحدا عا�س حياته دون حتمل م�سوؤوليات قليلة 

كانت اأم كثرية، خا�سة به اأو بغريه.
ومع تعاقب الأجيال  اأ�سبح الكثري يتهرب من م�سوؤولياته املنوطة به 
الأنه يوؤمن بعظمتها وباأن اأي خلل فيها ينجم عنه خطر ج�شيم، لذا  يف�شل 
اأو يتن�سل من  اختيار الأمر الأ�سهل وهو الهرب بالأعذار واتهام الآخرين 
هذه امل�سوؤوليات باإلقائها على عاتق اآخرين ليدو �سخ�سا �سعيفا غري واثق 

بنف�سه وقدراته. دعوين اأ�ستعر�س بع�س الأمثلة التي نعاي�سها جميعا:
ل  باأنه  اأ�ستاذه  اتهم  ف�سل  ما  ف��اإذا  والتقاع�س،  للك�سل  يلجاأ  الطالب 
ي�شرح جيدا اأو اأنه قا�س ويظلمه دون زمالئه، اأو اأن املادة �شعبة وغريها من 

االأ�شباب التي حفظناها عن ظهر قلب.
املراأة، زوجة كانت اأم موظفة،  تتهرب من امل�سوؤوليات بالدموع. عندما 
ال حتدث النتيجة املرجوة  تتهم الوقت اأو االآخرين اأو الظروف التي اأعاقتها 
عن القيام مب�سوؤوليتها  اأو تتعلل باأن الآخرين يح�سدونها اأو يكرهونها اأو اأن 
الأبناء ل يعريونها اأي اهتمام، اأو اأن الزوج ل يعينها فيما تقوم به وتلجاأ اإلى 
ال�شكوى يف معظم االأحيان حتى يتفاعل معها االآخرون وي�شدقوها، لكنها 
ومهزوزة  �سعيفة  اأخ��رى  ب�سخ�سية  �سخ�سيتها  تغيب  اأنها  حقيقة  تعلم  ل 

لإخفاء ف�سلها يف التعامل مع م�سوؤولياتها.
فيتاأفف  م�سوؤولياته  اأعباء  يتحمل  ل  زوج��ا،  اأم  اأي�سا، موظفا  الرجل 
الرئي�س  اأن  اإلى  اأو  الزوجة  اإلى كرثة طلبات  التزاماته  تق�سريه يف  ويعزو 
ل ي�سمح له باإجازة اأو يكلفه مبا ل يطيق. حتى العاطل، يذم احلظ وظلم 
يف  الفر�س  اأب���واب  يغلقون  وباأنهم  له  منا�سبة  وظيفة  توفري  يف  الآخ��ري��ن 

وجهه، في�سبح كثري التذمر والنوم.
اأو حتب فانا  الأم ل حتبهم  ب��اأن  م�سوؤولياتهم  يتهربون من  الأبناء 
اأكرث اأو اأنها ل تن�ست لهم وت�سرخ يف وجوههم  اأو اأن الأب ل ينفذ رغباتهم 

و�سريع الغ�سب. 
املوؤ�سف اأنهم ل يعلمون جميعا اأنهم بتن�سلهم من م�سوؤولياتهم يقللون 
من ثقتهم باأنف�سهم  وينتق�سون ذواتهم، وهذا ما يكت�سفه الآخرون لحقا. 

اإلى اللقاء.

كيف يهربون
من مسؤولياتهم؟

القلم النابض
د. إيمان عبد اهلل العسيري

أساتذة

عائشة آل درع: وظيفة مسجلة طالب
نقطة تحول مددت طموحاتي

أميرة سحيم

اآل  عائ�سة  الطالبة  املوظفة  و�سفت 
م�سجلة  وظيفة   على  ح�سولها  درع، 
والت�سجيل  القبول  ع��م��ادة  يف  ط��اب 
بعد �سبع �سنوات من البحث عن عمل، 
بالنقطة التي اأحدثت حتول وتغيريا 
يف ح���ي���ات���ه���ا، م���ع���رتف���ة مب��واج��ه��ت��ه��ا 
ب��ع�����س ال�����س��ع��وب��ات يف ب��داي��ة م�����س��وار 
امل��اج�����س��ت��ري، ح��ي��ث ت��ع��م��ل م��وظ��ف��ة يف 
الفرتة  ال�سباحية وطالبة يف  الفرتة 
زوج��ة  فهي  الث��ن��ن،  وقبل  امل�سائية، 

واأم لثاثة اأبناء.

عرفينا ب� »عائ�ضة درع«؟
م�سجلة  اأع���م���ل  وط���ال���ب���ة.  م��وظ��ف��ة 
طاب يف عمادة القبول والت�سجيل، 
وط���ال���ب���ة م��اج�����س��ت��ري يف امل�����س��ت��وى 

الثالث )توجيه واإر�ساد نف�سي(.
ح�������������س������ل������ت ع��������ل��������ى درج������������ة 
البكالوريو�س يف تخ�س�س الدرا�سات 
ب��ع��د اجلامعة  الإ���س��ام��ي��ة، ودب��ل��وم 
نف�سي(،  واإر���س��اد  توجيه  )تخ�س�س 
ك��ام��ربدج  ���س��ه��ادة  على  ح�سلت  كما 
الدولية للحا�سب الآيل، مت توظيفي 
يف ع���م���ادة ال���ق���ب���ول وال��ت�����س��ج��ي��ل يف 

.1433/5/15

كيف توفقني
بني عملك ودرا�ضتك؟

بحمد هلل وتوفيقه ا�ستطعت اأن اأجمع 
اإلى مهمة ثالثة  اإ�سافة  بن الثنن، 
لثاثة  واأم  زوج����ة  اأن��ن��ي  وه���ي  اأك����رب 
بع�س  واج���ه���ت  ال���ب���داي���ة  ويف  اأب����ن����اء، 
ودع��اء  اهلل  بف�سل  ول��ك��ن  ال�سعوبات 
والدي، متكنت يف التغلب عليها، كما 
ل  اأن�سى ف�سل وجهود زوجي واأختي 
كلما  جانبي  اإل��ى  ووقوفهما  الكربى 

واجهت اأيا من املطبات وال�سعوبات.

حمطة تعتقدين اأنها كانت نقطة 

حتول اأو تغري يف حياتك؟
ه���ي امل��رح��ل��ة ال��ت��ي ���س��ب��ق��ت ال��ت��ح��اق��ي 
بالوظيفة وكذلك بعد معاي�ستي لها، 
فقد متت عقب الإعان عن م�سابقة 
باإدخال  فقمت  اجلامعة،  يف  وظيفية 

بياناتي.
ث��م ح���دد يل م��وع��د الخ��ت��ب��ار، 
الختبار،  ه��ذا  اج��ت��زت  اهلل  وبف�سل 
وح�����س��ل��ت ع��ل��ى ال��وظ��ي��ف��ة ب��ع��د اأن 
بقيت ملدة �سبع �سنوات دون عمل بعد 
تخرجي، وهذه املحطة �سكلت نقطة 
ملوا�سلة  وحفزتني  حياتي  يف  حتول 

امل�سوار ومددت طموحاتي.

ما ال�ضعوبات التي واجهتك
يف حياتك العلمية؟

م�سواري  نهاية  يف  �سعوبات  واج��ه��ت 
اأن��ن��ي  اإل  ب��ال��ب��ك��ال��وري��و���س  التعليمي 
�سهادة  ون��ل��ت  وب��ح��م��د اهلل جت��اوزت��ه��ا 

البكالوريو�س.
ك��م��ا ع��ان��ي��ت يف ب��داي��ة م�����س��واري 
ب��امل��اج�����س��ت��ري، ح��ي��ث اإن��ن��ي م��وظ��ف��ة يف 
الفرتة  ال�سباحية وطالبة يف  الفرتة 
الثانية  يف  دوام����ي  ينتهي  امل�����س��ائ��ي��ة. 
ظ���ه���را، ب��ي��ن��م��ا ت���ب���داأ حم��ا���ش��رات��ي يف 
الثالثة والن�سف ع�سرا وت�ستمر حتى 
اأجد  ل  اأنني  مبعنى  م�ساءا،  العا�سرة 
اأبنائي،  ملتابعة  امل��ن��زل  يف  كافيا  وق��ت��ا 
ل��ك��ن وب��ت��وف��ي��ق اهلل، جت������اوزت ه��ذه 
ال�سعوبات واأمتنى اأن اأحقق ما اأهدف 

اإليه واأمتناه.

قدوتك يف حياتك؟
ق���دوت���ي يف ح��ي��ات��ي م�����س��در ح��ن��اين 

والدي ووالدتي.

حكمة ت�ضعينها اأمامك 
با�ضتمرار؟

اأ�سع  اأنني دائما ما  اإل  احلكم كثرية، 
اأمامي احلكمة التي تقول: من يهزم 

رغباته اأ�شجع ممن يهزم اأعداءه.

ر�ضالة مفتوحة
ملن توجهينها؟

للكل،  ولتكن  ع��ب��ارات  ث��اث  �ساأختار 
كن اأعلم من غ��ريك، اعمل اأك��رث من 
االآخ���ري���ن، وت��وق��ع اأق����ل مم��ا يح�شل 

عليه الآخرون.

م�ضاحة لك اأن ت�ضغليها
مبا ت�ضائني؟

يهمني  ملن  ن�سائح  تقدمي  يف  اأ�سغلها 
بقدرتك  اآم��ن  فيها..  واأق���ول  اأم��ره��م 
وثق بنف�سك ول ت�سمع من الكام اإل 
الذي تريد �سماعه، ول يحبطك كام 
اأن  واع��ل��م  وابت�سم  ت��ف��اءل  املحبطن، 

اهلل قادر على كل �سيء.
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التعليم العالي

العمر: عدم إمكانية تغيير التخصصات في المرحلة العاشرة

أحمد العياف

اأ�ستاذ  الإع���ام،  ب���وزارة  امل�ست�سار  اعترب 
االإعالم بجامعة االإمام حممد بن �شعود 
االإ���ش��الم��ي��ة ب��ال��ري��ا���س ال��دك��ت��ور حممد 
اأن الطالب هو  بن عبد العزيز احليزان 
ال�سلبي  ال��ت��اأث��ري  م��واج��ه��ة  على  الأق����در 
باأقوى  يتمتع  باعتباره  الإعام  لو�سائل 
من�������وذج م����ن الت���������س����ال مل���واج���ه���ة ه���ذا 

التاأثري.
ودعا يف حما�شرته �شمن فعاليات 
التعامل بحذر مع  اإلى  املبتعثن  ملتقى 
والنرتنت  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
ع��م��وم��ا، وجت��ن��ب امل����زاح يف امل��و���س��وع��ات 
ال��ط��ال��ب  اأن  ل���ل���ج���دل، م����وؤك����دا  امل���ث���رية 
وهو  التوا�سل  اأن���واع  اأق���وى  ب��ه  يتج�سد 
القادر على  املبا�سر،  ال�سخ�سي  الت�سال 
دعمه  ما  اإذا  الأ�سخا�س  قناعات  تغيري 

ال�سلوك الإيجابي.
اأن م��ا يليه يف  اإل��ى  ولفت احل��ي��زان 
املتمثل  اجلمعي  الت�����س��ال  ه��و  ال��ت��اأث��ري 
للطالب  وميكن  ح�سد،  اإل��ى  احلديث  يف 
زمائه  اأم���ام  التحدث  فر�سة  ا�ستثمار 
واأ����س���ات���ذت���ه يف ال��ف�����س��ل ال���درا����س���ي، من 

خال احلديث ب�سكل م�سوؤول.

لل�سوؤون  ال��ث��ق��ايف  امللحق  م�ساعد  ���س��دد 
الدكتور  املتحدة  الوليات  يف  الدرا�سية 
حم����م����د ب�����ن ع����ب����د ال����رح����م����ن ال���ع���م���ر 
للم�سادر  ال��ط��ال��ب  اأه��م��ي��ة جل���وء  ع��ل��ى 
ال�����س��ح��ي��ح��ة ل��ت��ل��ق��ي امل���ع���ل���وم���ة، لف��ت��ا 
التخ�س�سات  تغيري  اإمكانية  ع��دم  اإل���ى 
من  العا�سرة  املرحلة  لطاب  بالن�سبة 
ب���رن���ام���ج خ�����ادم احل���رم���ن ال�����س��ري��ف��ن 
ل��اب��ت��ع��اث اخل��ارج��ي ب��ع��د ���س��دور ق��رار 
الب���ت���ع���اث وم���ب���ا����س���رة ال���ب���ع���ث���ة، وذل����ك 
بالتخ�ش�س  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات  الرت����ب����اط 
التي  البكالوريو�س  الأ�سا�سي يف مرحلة 

در�سها الطالب.
واأ����ش���ار ال��ع��م��ر خ���الل حم��ا���ش��رت��ه 
اإلى  اخل��رب  مبدينة  املبتعثن  ملتقى  يف 
اأهمية التحقق من عقود ال�سكن للطلبة 
التاأمن  الدار�سن يف اخل��ارج، و�سرورة 

لقطات

»جازان« تفوز بكأس
اتحاد الجامعات السعودية

أللعاب القوى
 توج الأمن العام لاحتاد الريا�سي للجامعات ال�سعودية الدكتور 
الريا�سي  الحت��اد  بطولة  بكاأ�س  ج��ازان  جامعة  البقمي  عبداهلل 
اأقيمت مب�سمار مدينة  التي  القوى  ال�سعودية لألعاب  للجامعات 
االأمري نايف بن عبدالعزيز الريا�شية يف القطيف ونظمها واأ�شرف 
على  حل�سولها  ال�سعودية،  للجامعات  الريا�سي  الحت���اد  عليها 

املركز الأول ب�150نقطة بقيادة املدرب مطلق مهدي.
 وجاءت جامعة اأم القرى يف املركز الثاين بر�سيد قدره 144 
يف  �سعود  امل��ل��ك  جامعة  الثالث  امل��رك��ز  ك��اأ���س  على  وح�سل  نقطة، 
في�سل   امللك  جامعة  الرابع  املركز  ويف  نقطة،   130 ق��دره  بر�سيد 

ب� 62 نقطة.
 53 ق��دره  بر�سيد  اخلام�س  املركز  الطائف  جامعة  واحتلت   
جامعة  ثم  نقطة،   32 اأح���رزت  التي  املجمعة  جامعة  تلتها  نقطة 
الق�سيم 26 نقطة، وجامعة امللك فهد 26 نقطة،  وجاءت جامعة 
ينبع يف املركز التا�سع 24 نقطة،  وجامعة االمام حممد بن �شعود 

ال�سامية يف املركز العا�سر 19 نقطة.
ويف النتائج الفردية، حقق الواثب �سلطان العب�سي من جامعة 
110م  �سباق  وذهبية  الطويل  الوثب  يف  الذهبية  امليدالية  ج��ازان 
التتابع  �سباق  التتابع بجامعة جازان بذهبية  حواجز، وفاز فريق 
100/4 وحقق العداء حممد البوعينيني من جامعة جازان ذهبية 

�سباق 800م.
وفاز الرامي وليد عبداهلل الدو�سري من جامعة امللك �سعود 
ف��از زميله  ال��ك��رة احل��دي��دي��ة، كما  ال��رم��ح وبذهبية  رم��ي  بذهبية 
ح��واج��ز، وحقق لعب  �سباق 400م  بذهبية  بكر  اأب��و  ال��ع��داء عامر 
جامعة امللك فهد العداء على الأبي�س ذهبية الإطاحة باملطرقة، 
�سباق  بذهبية  الق�سيم  جامعة  من  اخلليفة  يو�سف  العداء  وف��از 
100م وذهبية �سباق 200م، بينما حقق لعب جامعة الدمام اأحمد 

ال�سكريي ذهبية مناف�سات الع�سا.
وفاز الواثب �شليمان حممد من جامعة امللك �شعود بذهبية 
القر�س،  ذهبية  �سامر  �سامي  زميله  ن��ال  فيما  ال��ث��اث��ي،  ال��وث��ب 
كما اأحرز الواثب عبد اهلل املحمودي من جامعة اأم القرى ذهبية 
الوثب العايل، ونال في�سل الثويني من جامعة امللك في�سل ذهبية 

الع�ساري.
وفاز  -400م،   4 التتابع  �سباق  ذهبية  ج��ازان  جامعة  وحققت 
اآلف  بذهبية خم�سة  ج���ازان  م��ن جامعة  اإب��راه��ي��م حكمي  ال��ع��داء 

مرت.
ال�سعودية  للجامعات  الريا�سي  لاحتاد  العام  الأم��ن  وعرب 
الدكتور عبداهلل البقمي عن �سعادته بنجاح البطولة، وقال« �سارك 
يف ال�سباق ثاثة اآلف طالب ميثلون 24 جامعة يف مناف�سات األعاب 

القوى مب�شتوى مميز هذا العام«.
اأكادميي للطالب  اإجن��از  اأن يكون هنالك  و�سدد على �سرورة 

يوازي متيزه يف اجلانب الريا�سي.
نايف  االأمري  الريا�شية يف مدينة  الفعاليات  واأ�شاف«تنظيم 
امل��ب��ك��رة م��ن قبل  ال��ع��زي��ز ك��ان ناجحا بعد ال���س��ت��ع��دادات  ب��ن عبد 
من  االأه����داف  حتقيق  على  االحت���اد  يف  ي�شاعدنا  وه���ذا  املنظمني 

خال اإقامة ن�ساطات الحتاد يف جميع املناطق ال�سعودية«.

ودع�������ا احل�����ي�����زان ال����ط����اب اإل����ى 
ع���دم اإ���س��اع��ة ف��ر���س��ة ت��ع��زي��ز ال�����س��ورة 
التخلي  الإيجابية للوطن، من خال 
ع���ن م�����س��وؤول��ي��ات��ه��م واإل����ق����اء ال��ائ��م��ة 
من  والتقليل  الأخ���رى،  اجل��ه��ات  على 
بالرغم  التغيري  اإح��داث  الفرد يف  دور 
م�سريا  الأق�����وى،  العن�سر  ك��ون��ه  م��ن 
التي  ال�سلبية  الأم��ث��ل��ة  م��ن  ع��دد  اإل���ى 
قد  ب�سلوكيات  ال��ف��رد  فيها  يت�سرف 
الديني  لانتماء  فيها  ال�سبب  يعزى 

اأو الوطني.
وح������ول ال���و����س���ائ���ل ال���ت���ي مي��ك��ن 
االإيجابي  االت�شال  ممار�شة  للمبتعث 
ع��ربه��ا، ���س��دد اأ���س��ت��اذ الإع�����ام ع��ل��ى » 
العلمية  امل�����س��ارك��ات  ا���س��ت��ث��م��ار  اأه��م��ي��ة 
يف ق����اع����ات ال����درا�����س����ة ب��ح��ي��ث ي��خ��ت��ار 
�سوؤون  البحوث يف  املبتعث مو�سوعات 
اأهمية  م��وؤك��دا  باململكة«،  ع��اق��ة  ذات 
اأن ي��ت��ح��دث ال��ط��ال��ب م���ن واق����ع اإمل���ام 
ك����اف ب��امل��و���س��وع ال����ذي ي��ت��ح��دث عنه 
وال�ستعانة يف ذلك باحلقائق والأرقام 

امل�سرفة التي حتكي واقع اململكة.
وت��ط��رق احل���ي���زان اإل����ى اإم��ك��ان��ي��ة 
امل�����س��ارك��ة مب��ح��ا���س��رات وع���رو����س عن 
اململكة يف الندوات اأو امللتقيات العامة، 

الطالب  يتعر�س  ل  حتى  املركبات  على 
مل��ح��اذي��ر ق��ان��ون��ي��ة، م�����س��ددا ع��ل��ى جتنب 
الغ�س واللتزام بالأمانة العلمية وعدم 
ال���س��ت��ف��ادة م���ن الآخ���ري���ن ب�����س��ك��ل غري 
اإلى  داعيا  العلمية،  االأبحاث  يف  نظامي 
اإجراء الختبارات املعيارية لطلبة اللغة 
ب�سكل متعدد وعدم الكتفاء مبا يقدم يف 

معاهد اللغة.
وكانت وزارة التعليم العايل اختتمت 
املبتعثن  ملتقى  اخل��رب  مبدينة  اأخ���ريا 
ل��ل��م��رح��ل��ة ال��ع��ا���س��رة م���ن ب��رن��ام��ج خ���ادم 
احلرمن ال�سريفن لابتعاث اخلارجي، 
وعلى  وم��ب��ت��ع��ث��ة،  مبتعثا  ب��ح�����س��ور2052 
م���دى ث��اث��ة اأي����ام ت��ع��رف ال��ط��اب على 
العا�سرة،  للمرحلة  الب��ت��ع��اث  اإج�����راءات 
الأكادميية،  وحقوقه  املبتعث  وم�سوؤولية 
والجتماعية  النف�سية  للجوانب  اإ�سافة 

وامل�����س��ارك��ة يف امل��ع��ار���س ال��دول��ي��ة التي 
�شنوية  ب�����ش��ورة  اجل��ام��ع��ات  ت��ن��ظ��م��ه��ا 
باأن�شطة ثقافية خمتلفة تعك�س الوجه 
احل�������س���اري وال��ت��اري��خ��ي ل��ل�����س��ع��ودي��ة، 
اإ���س��اف��ة اإل����ى ال�����س��داق��ات وال���زي���ارات 

اخل��ارج،  يف  الدار�سون  لها  يتعر�س  التي 
وال��ت��خ�����س�����س��ات واجل����ام����ع����ات امل��ت��م��ي��زة 

املعتمدة يف هذه املرحلة.
على  التثقيفي  الربنامج  وا�ستمل 
واالأنظمة  القوانني  مع  التعامل  حمور 
اخل��ارج��ي��ة،  وزارة  ق��دم��ت��ه��ا  ال���دول���ي���ة، 
وحم������ور اأن���ظ���م���ة م���ع���ادل���ة ال�������ش���ه���ادات 
قدمتها الإدارة العامة ملعادلة ال�سهادات 
ب�����ال�����وزارة، ف��ي��م��ا ا���س��ت��م��ع ال��ط��ل��ب��ة اإل���ى 
حم��ا���ش��رة ح����ول ���ش��الم��ة امل��ب��ت��ع��ث من 
اأخطار املخدرات، ودور املبتعث يف تعزيز 
اإ���س��اف��ة  للمملكة،  الإي��ج��اب��ي��ة  ال�����س��ورة 
الثقافة  لن�شر  اأخالقية  حما�شرة  اإل��ى 
املبتعثن،  ب��ن  وال�سرعية  الجتماعية 
بع�س  ح��ول  ت�ساوؤلتهم  على  والإج��اب��ة 
امل�����س��ائ��ل ال��ت��ي ق��د ت��واج��ه��ه��م يف ب��ل��دان 

البتعاث وكيفية التعامل معها.

اأ���س��ر املجتمع  الأ���س��ري��ة امل��ت��ب��ادل��ة م��ع 
املحلي، وامل�ساركة يف اجلهود التطوعية 
التي يقوم بها عدد من الطلبة يف حال 

الكوارث والأزمات اأو احلوادث.
واأ�سار احليزان اإلى اأمثلة م�سرفة 
اأ�سهموا  اخل���ارج  يف  �سعودين  لطلبة 
عن  م�سرفة  ح�سارية  ���س��ورة  نقل  يف 
ومنهم  الإ���س��ام��ي��ة،  وقيمهم  وطنهم 
ال�سريحي  م�ساري  ال�سعودي  الطالب 
الذي تويف خال اإنقاذه �سابا اأمريكيا 
واملبتعث حممد  ال��غ��رق،  م��ن  ووال����ده 
راج����ح ال�����س��ه��راين ال����ذي اأن���ق���ذ اأ���س��رة 
اأم��ريك��ي��ة م���ن امل����وت وم��ن��ح��ه ال��دف��اع 
املدين الأمريكي و�سام ال�سجاعة، على 
الذي  ال�سنيف  يا�سر  واملبتعث  موقفه، 
قبل  م�ستعلة  ���س��ي��ارة  م��ن  اأن��ق��ذ طفا 
انفجارها، وعدد من الأمثلة الأخرى. 

ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  اأن  ي��ذك��ر 
تعزيز  يف  امل��ب��ت��ع��ث  دور  اأه��م��ي��ة  اأك����دت 
ومواجهة  لوطنه،  الإيجابية  ال�سورة 
الإ�ساءات التي قد تتعر�س لها اململكة 

من قبل اجلهات املغر�سة.

و����س���ارك���ت ال�������س���ف���ارة الأم���ريك���ي���ة 
مم���ث���ل���ة مب����ن����دوب����ي����ه����ا وال���ق���ن�������ش���ل���ي���ة 
الأم����ري����ك����ي����ة يف اخل�������رب مب���ح���ا����س���رة 
ت��ع��ري��ف��ي��ة ح����ول اإج��������راءات ال��ت��اأ���س��رية 
القوانن  واأب��رز  اأمريكا،  اإل��ى  والدخول 
اأو  اتباعها،  ال��ط��اب  على  ينبغي  التي 
للخارج  ال�شفر  جتنب خمالفتها خالل 
وال�����درا������س�����ة، ف��ي��م��ا ق���دم���ت امل��ل��ح��ق��ي��ة 
للطلبة  حم��ا���ش��رة  ب��اأمل��ان��ي��ا  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
امل��ب��ت��ع��ث��ني اإل����ى اأمل���ان���ي���ا ح����ول االأن��ظ��م��ة 
امللحقية  وتناولت  اأملانيا،  يف  الأكادميية 
ال��ث��ق��اف��ي��ة يف اأم����ريك����ا حم����ور ال��ق��ب��ول 
املبتعثن  للطلبة  اللغة  وقبول  الطبي 
اإلى اأمريكا، فيما تعرف الدار�سون على 
االأنظمة التعليمية واالأكادميية يف كندا 
يف  الثقافية  امللحقية  قدمتها  واآيرلندا 

كندا واآيرلندا. 

أكد أن الطالب يتمتع بأقوى نموذج اتصال لمواجهة التأثير السلبي

الحيزان: مبتعثون نقلوا صورة مشرفة 
وحضارية عن وطنهم
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الباحة

اإلحساء

الباحة
اختتم يف جامعة الباحة، معر�س 
الكتاب واحلا�سب الآيل، وا�ستمر 
ما  املبيعات  فيها  بلغت  اأي���ام،   10
ري��ال،  مليون  ن�سف  على  ي��زي��د 
واأو����س���ح عميد  زائ����ر.  األ���ف  و12 
التنفيذي  املدير  املكتبات  �سوؤون 
عبدالرحمن  الدكتور  للمعر�س 
اأن���������ه مت ع����ق����د ع����دة  ال���������س����ريف 
حم��ا���ش��رات ون����دوات واأم�����ش��ي��ات 
تدريبية  ودورات  واأدبية  �سعرية 
جمانية يف املعر�س الذي �ساركت 
فيه 50 دار ن�سر، وعر�س فيه 14 

األف كتاب.

سلمان
����س���ارك���ت ج���ام���ع���ة ����س���ل���م���ان ب��ن 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ج��ن��اح م��ت��ن��وع ن��ال 
ا���س��ت��ح�����س��ان ج��م��ي��ع احل�����س��ور يف 
مهرجان »اخلرج �سياحة وتراث 
م�����س��ارك��ة اجل��ام��ع��ة  وت���اأت���ي   .»3
جت���اوب���ا ف���اع���ا ي��ع��ك�����س اه��ت��م��ام 
اجل����ام����ع����ة ب����خ����دم����ة امل��ج��ت��م��ع 
امل�سوؤولية  يف  للمبادرة  و�سعيها 
الج���ت���م���اع���ي���ة وال�����رق�����ي ب���ه���ذا 
و���ش��ارك��ت  ب�شكل مم��ي��ز،  امل��ف��ه��وم 
اجل���ام���ع���ة ب��ح�����س��ور ع����دد كبري 
وطالباتها  اجلامعة  ط��اب  من 
مل��ن��ح��ه��م ال���ف���ر����س���ة احل��ق��ي��ق��ي��ة 
لزيادة معرفتهم وم�ساركتهم يف 

امل�سوؤولية الجتماعية.

الجوف
اأ�����س����درت وك���ال���ة ج��ام��ع��ة اجل���وف 
للدرا�سات العليا والبحث العلمي، 
 40 م��ن  اأك���رث  على  يحتوى  كتيبا 
�سفحة، يت�سمن تفا�سيل اخلطة 
اأهدافها،  بكافة  للوكالة  اخلم�سية 
م��ن�����س��وب��ي  �����س����ع����ٍي لإ��������س�������راك  يف 
اجلامعة يف حتقيق هذه الأهداف، 
م����ا ي���دع���م م�������س���رية اجل���ام���ع���ة يف 
ت���ق���دم���ه���ا ع���ل���ى خ����ارط����ة ال��ب��ح��ث 

العلمي حمليا واإقليميا ودوليا.

األميرة نورة
ع���ق���د ك���ر����س���ي ب���ح���ث ���س��ح��ي��ف��ة 
اجل����زي����رة ل���ل���درا����س���ات ال��ل��غ��وي��ة 
احل����دي����ث����ة وج����ام����ع����ة الأم�������رية 
ب��ع��ن��وان  ت���دري���ب���ي���ة  دورة  ن������ورة 
»ال��ت��ح��ري��ر الإخ���ب���اري«. واأك���دت 
نوال  الدكتورة  الكر�سي  اأ�ستاذة 
ال��ث��ن��ي��ان اأن ه���ذه ال����دورة ج��اءت 
تلبية لحتياج اجلامعة لتدريب 
ال�������ك�������وادر امل���خ���ت�������س���ة ب��ال��ع��م��ل 
اأن  اإل�������ى  الإع������ام������ي، م�������س���رية 
اأ�سرة  تدريب  ا�ستهدفت  ال��دورة 
اجلامعة،  نبع  �سحيفة  حت��ري��ر 
وم���ن�������س���وب���ات وح������دة الإع�������ام، 
واملن�سقات الإعاميات للعمادات 

والكليات.

اإلمام
االإم����ام حممد  اع��ت��م��دت جامعة 
ب���ن ���س��ع��ود الإ����س���ام���ي���ة، ح��ل��ول  
من   »Office365 Pro Plus«
����س���رك���ة م���اي���ك���رو����س���وف���ت ال��ت��ي 
وت�سارك  التوا�سل  اإم��ك��ان  تتيح 
طاب  بن  والبيانات  املعلومات 
ب�سكل  وم��ن�����س��وب��ي��ه��ا  اجل���ام���ع���ة 
فعال وكفاءٍة عالية، وبذلك تعد 
اجلهة الأولى يف ال�سرق الأو�سط 
يف  املن�سة  ت�سع  التي  واأفريقيا 

خدمة طاب التعليم العايل.
وحت��ت�����س��ن ج��ام��ع��ة الإم����ام 
حم��م��د ب���ن ���ش��ع��ود االإ���ش��الم��ي��ة 
األ�����ف ط���ال���ب وط��ال��ب��ة  ن��ح��و 12 
موزعن على حرمن جامعين 
ب���ال���ري���ا����س واآخ�������ر ب���الأح�������س���اء، 
من  ع��دد  يف  تنت�سر  معهدا  و66 
مناطق اململكة، وثاثة خارجها.

طيبة
اأطلق معايل مدير جامعة طيبة 
ال���دك���ت���ور ع����دن����ان ب����ن ع���ب���داهلل 
امل�����زروع، ب��رن��ام��ج ج��ام��ع��ة طيبة 
لتطوير القيادات الإدارية، الذي 
ينفذه مركز ال�سراكة املجتمعية 
اأ�سهر  �سبعة  وي�ستمر  باجلامعة 
مب���ع���دل ور����س���ت���ي ع���م���ل ي��وم��ي 
الأرب���ع���اء واخل��م��ي�����س م��ن ب��داي��ة 
ك���ل ���س��ه��ر، مب��ج��م��وع 70 ���س��اع��ة 
ت��دري��ب��ي��ة، ت�����س��ت��ه��دف ال��ق��ي��ادات 
ال��ع��ل��ي��ا وال��و���س��ط��ى م��ن ال��ق��ط��اع 
احل���ك���وم���ي وال���ق���ط���اع اخل���ا����س 

مبنطقة املدينة املنورة.
 واأك����د ال��دك��ت��ور امل����زروع يف 
التد�سن  حفل  خ��ال  ل��ه  كلمة 
بتنفيذ  م��ل��ت��زم��ة  اجل��ام��ع��ة  اأن 
كافة جوانبه،  الوعد يف  م�سروع 
وينفذ هذا الربنامج وفق التزام 
اجلامعة بالتميز يف ن�سر املعرفة 
واإن���ت���اج���ه���ا وخ����دم����ة امل��ج��ت��م��ع، 
والرت�����ق�����اء مل�����س��اف اجل��ام��ع��ات 
املتقدمة حمليا واإقليميا وعامليا.

أم القرى
د�����س����ن م����ع����ايل م����دي����ر ج��ام��ع��ة 
ب��ك��ري بن  ال���دك���ت���ور  ال���ق���رى  اأم 
التعلم  م��ع��ام��ل  ع�سا�س  م��ع��ت��وق 
الطبية  ب��ال��ك��ل��ي��ات  الإل���ك���رتوين 
مب���ق���ر اجل����ام����ع����ة ب���ال���ع���اب���دي���ة، 
ومبقر �سطر الطالبات بالزاهر، 
ال���ت���ي ن��ف��ذت��ه��ا ع����م����ادة ال��ت��ع��ل��م 
بعد.  عن  والتعليم  الإل��ك��رتوين 
واط���ل���ع ع�����س��ا���س خ����ال ج��ول��ت��ه 
ال���ت���ف���ق���دي���ة ع���ل���ى ال��ت��ج��ه��ي��زات 
الرقمية والربامج والنظم التي 
ب��ه��ا. ووق���ف على  امل��ع��ام��ل  زودت 
التدري�س  مبعامل  العمل  �سري 
وال�������ت�������دري�������ب والخ�������ت�������ب�������ارات 
الإل���ك���رتون���ي���ة، ك��م��ا اط��ل��ع على 

مناذج للمقررات الإلكرتونية.

الملك سعود
امللك  جامعة  مدير  معايل  اأك��د 
�����س����ع����ود، ال����دك����ت����ور ب��������دران ب��ن 
عبدالرحمن العمر، اأن اجلامعة 
مم��ث��ل��ة يف اجل��م��ع��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة 
لاأنف والأذن واحلنجرة تفخر 
بدعم خادم احلرمن ال�سريفن 
 - عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل  امللك 
حفظه اهلل - ملبادرتها املتمثلة يف 
الك�سف والتدخل  تنفيذ برنامج 
امل��ب��ك��ر ل���اإع���اق���ة ال�����س��م��ع��ي��ة يف 
�سجل  واإن�ساء  ال�سحية،  املرافق 
�سمن  ال�سمعية  لاإعاقة  وطني 
الأمانة العامة ملجل�س اخلدمات 
م��ق��رتح  ت��ب��ن��ت  ال�����س��ح��ي��ة  التي 
اجل��م��ع��ي��ة ال�������س���ع���ودي���ة ل���اأن���ف 
جامعة  م��ن  واحل��ن��ج��رة  والأذن 

امللك �سعود.
وتعد هذه اجلمعية الذراع 
ه��ذا  يف  للمجل�س  ال���س��ت�����س��اري��ة 

التخ�س�س.

جازان
ن���ظ���م���ت ج���ام���ع���ة ج���������ازان ع��ل��ى 
ق�شة  ح��ول  حما�شرة  م�شرحها 
م���ي���اد ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ع��ب��داهلل 
للعلوم والتقنية، مب�ساركة نائب 
ل�«كاو�ست«  التنفيذي  الرئي�س 

املهند�س نظمي الن�شر.
امل��ح��ا���س��رة  اأن ه���ذه  ي��ذك��ر 
تاأتي �سمن حر�س جامعة جازان 
ع��ل��ى ال���س��ت��ف��ادة م���ن اخل����ربات 
امل��ت��ق��دم��ة وال���ت���ج���رب���ة ال��ع��امل��ي��ة 
الرائدة التي جت�سد روؤية واإرادة 
امللك  ال�سريفن  خادم احلرمن 
عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود 
نحو  وتطلعاته   ،- اهلل  حفظه   -
اأرح��ب تليق مبكانة  اآف��اق علمية 

اململكة وثقلها العاملي.

الملك عبدالعزيز
���ش��ك��ر حم���اف���ظ حم��اف��ظ��ة ج��دة 
ماجد  ب��ن  م�سعل  الأم����ري  �سمو 
ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز  مل���ع���ايل م��دي��ر 
جامعة امللك عبدالعزيز الأ�ستاذ 
بن �سادق طيب  اأ�سامة  الدكتور 
ممثلة  اجلامعة  تقدمه  ما  على 
التغري  التميز لأبحاث  يف مركز 
ومعلومات  خدمات  من  املناخي 
ع���ن الأح��������وال اجل���وي���ة وح��ال��ة 
ال���ط���ق�������س يف حم���اف���ظ���ة ج����دة، 
ك����ان له  ذل����ك  اأن  اإل�����ى  م�����س��ريا 
والر�سد  التعامل  يف  الأث��ر  بالغ 
ل���ل���ظ���واه���ر اجل�����وي�����ة، وداع����م����ا 
ل��ل��ت��ن�����س��ي��ق امل�����س��رتك وال��ت��ع��اون 
بن اجلهات احلكومية ومكما 
الأرواح  ح��م��اي��ة  امل��ه��م يف  ل��ل��دور 

واملمتلكات.
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موقع جامعة أكسفورد

اأم��ر جديد يبدو  »غ��وغ��ل« يف  تفكر 
اإن��ه  عجيب؛  اأم��ر  فيه  ولكن  غريبا 
ال��ذك��اء ال�����س��ن��اع��ي، ف��ب��ال��ت��ع��اون مع 
ج��ام��ع��ة اأك�����س��ف��ورد ق����ررت »غ��وغ��ل« 

ال�ستثمار يف ذكاء الآلة.
»غوغل«  �ستربم  من  مع  ولكن 
اأع�����س��اء  م��ع  �ستربمها  الت��ف��اق��ي��ة؟ 
يف  الآيل  احل����ا�����س����ب  ع����ل����وم  ق�������س���م 
العمل  ت���رك  م��ن  منهم  اجل��ام��ع��ة؛ 
ومنهم من ل زال على راأ�س العمل. 
ع��م��ل يف   ك��ف��ري��ق  و�سيعمل اجل��م��ي��ع 
مركز »غوغل مايند دييب« لأبحاث 
ال���ذك���اء ال�����س��ن��اع��ي، وم��ق��ره ل��ن��دن، 

من  منحة  مالية  مبالغ  و�سيتلقون 
ال��ع��م��ل يف جامعة  ل���رتك  »غ���وغ���ل« 
اأك�سفورد �سواء ق�سم علوم احلا�سب 

الآيل اأم  ق�سم علوم الهند�سة.
ول�����ك�����ن م�����ن اأع�����������س�����اء ف���ري���ق 
ال��ب��ح��ث؟ اإن��ه��م ك��ل م���ن: ال��دك��ت��ور« 
 « وال��دك��ت��ور  غرفين�سايت«،  اإدوارد 
والدكتور  ه��ريم��ان«،  مورئتز  ك��ارل 
ناندو  وال��دك��ت��ور«  بلون�سوم«،  »فيل 

دي فرايت�س«.
اأ�س�سوا  ال��رج��ال الأرب��ع��ة  وك��ان 
موؤخرا »خمتربات دارك بلو« يف اإطار 
�سعيهم مل�ساعدة احلا�سب الآيل على 
اللغات الطبيعية كالإجنليزية  فهم 
اأوال��ف��رن�����س��ي��ة اأوال�����س��ي��ن��ي��ة لإي��ج��اد 

م��زي��د م��ن ال��ت��ف��اع��ل امل��ث��م��ر م��ا بن 
حلل  الآيل  والعقل  الب�سري  العقل 

امل�سكات.
ومن هنا ق��ررت »غوغل مايند 
ديب« التعاقد معهم لنقل خرباتهم 
ل�����«غ����وغ����ل« ب���ال���ت���ع���اون م����ع ط���اب 
الدكتور« فيل« اأمثال »مي�سا دنيل«، 

و«نال كالت�سربنري«، و«زيو وانغ«.
و���س��ي��ع��م��ل ك���ل م����ن: ال��دك��ت��ور 
وال��دك��ت��ور  غ��رف��ي��ن�����س��اي��ت«،  »اإدوارد 
الفريق  »ك��ارل مورئتز هريمان« يف 
الدكتور  ب��دوام كلي، بينما �سيعمل  
»ناندو  وال��دك��ت��ور  بلون�سوم«،  »فيل 
ج����زئ����ي،  ب����������دوام  ف����راي����ت���������س«  دي 
اأوقاتهم  ما بن »غوغل«  مق�سمن 

»غوغل« تؤسس مركزا للذكاء االصطناعي 
بالتعاون مع جامعة أكسفورد

واأب��ح��اث��ه��م يف ج��ام��ع��ة اأك�����س��ف��ورد«. 
اإجازة  »بلون�سوم«  الدكتور  و�سياأخذ 
م��ن ع��م��ل��ه يف ج��ام��ع��ة »���س��اي��ن��ت هغ 
لعلوم  بروفي�سورا  ب�سفته  كوليد« 

احلا�سب الآيل.
من  كجزء  »غ��وغ��ل«،  و�ستطلق 
التفاقية، برناجما خا�سا بالتعاون 
وع��ل��وم  الآيل  احل���ا����س���ب  ق�����س��م  م���ع 
الهند�سة يف اأك�سفورد �سيتم مبوجبه 
عقد ور�س عمل وحما�شرات لتبادل 
اخل������ربات وامل���ع���رف���ة م���ع اجل��ام��ع��ة 
برناجما  التفاقية  و�ست�سمل  ككل. 
لب���ت���ع���اث ال���ط���اب وت���ق���دمي منح 

درا�سية لهم جمانا.  
ويف معر�س تعليقه على الذكاء 

ال���س��ط��ن��اع��ي ق�����ال  رئ��ي�����س ق�سم 
اجلامعة  يف  الآيل  احل��ا���س��ب  ع��ل��وم 
وول���دري���دج«:  »م��اي��ك  الربوف�سيور 
ل��ق��د  الآيل؛  ال��ت��ع��ل��م  وق�����ت  »ح������ان 
ا���س��ت��ث��م��رن��ا يف ح��ق��ل امل���ع���رف���ة ه��ذا 
ب�سكل  حتم�سنا  ولقد  كبري،  ب�سكل 
�ستنبثق   التي  الرحبة  لاآفاق  كبري 
ع��ن ه���ذا ال���س��ت��ث��م��ار م��ع »غ��وغ��ل«، 
واإننا جميعا فخورون مبا �سيقدمه 
غ��رف��ي��ن�����س��اي��ت«،  »اإدوارد  ال���دك���ت���ور 
هريمان«،  مورئتز  »ك��ارل  والدكتور 
والدكتور »فيل بلون�سوم«، والدكتور 
»ن���ان���دو دي ف��راي��ت�����س«  م��ن جهود 
جل��ل��ب ال���دع���م ال�����س��خ��ي وب��ال��دع��م 
امل������ايل ال������ذي ���س��ت��ق��دم��ه »غ���وغ���ل« 

التعاون  م��ن  الطريق  ه��ذا  لتمهيد 
امل�ستقبلي.

و����س���ي���ن�������س���م ل����ف����ري����ق »غ������ول 
اآخ��رون  علماء  ثاثة  دييت«  مايند 
ل��ه��م اإ���س��ه��ام��ات��ه��م يف ح��ق��ل ال��ذك��اء 
ال�����س����ط����ن����اع����ي، وه��������م: »م���اك�������س 
ج����ادي����رب����رغ« وال����دك����ت����ور »ك���اري���ن 
����س���ي���م���ون���ي���ان« وال����دك����ت����ور »اآن�������درو 
زي�سمارن«، وكلهم خرباء يف الروؤية 
واأ�س�سوا  احلا�سب  لعلوم  امل�ستقبلية 
ف��اك��ت��وري«  »ف��ي��زي��ن  م��رك��ز  جميعا 
ن��ظ��م ق���ادرة  ل��ت��ط��وي��ر  ال���ذي ي�شبو 
على التعرف الب�سري غري املحدود 
والن�سو�س  والأف��ع��ال  الأ�سياء  على 

يف بيئات العامل على اختافها.

آفاق الجامعة  |  العدد 132  |  22 صفر 1436  |  14 ديسمبر 2014حول العالم



لقطات
جنوب أفريقيا

ج��ام��ع��ة   332 مم��ث��ل��و  ط���ال���ب 
-  ����س���ارك���وا يف  م���وؤمت���ر ق���ادة 
»تالوريز«  التعليمية  ال�سبكات 
ال���������ذي ع����ق����د ب�����ال�����ق�����رب م��ن 
»ك���ي���ب ت�����اون« يف ال���راب���ع من 
ب��ال��ت��اأث��ري   -  2014 دي�����س��م��رب 
الت�شنيف  على منظمات نظم 
ال���ع���امل���ي ل��ل��ج��ام��ع��ات ب��و���س��ع 
انخراط اجلامعات يف املجتمع 
ت�سنيف  عوامل  امل��دين �سمن 
لالإ�شهامات  نظرا  اجلامعات  

املجتمعية للجامعات. 

آيرلندا
جامعة  اإن�ساء  اآي��رل��ن��دا  ق��ررت 
خم��ت�����ش��ة ب��ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات 
ال���ع���دي���د من  ي��ل��ي��ه��ا  اأن  ع��ل��ى 
اجل���ام���ع���ات الأخ������رى ق��ري��ب��ا، 
الأم���������ر ال��������ذي اأث���������ار م���وج���ة 
من  ل�سيما  وا�سعة  ان��ت��ق��ادات 
ق��ب��ل اجل���ام���ع���ات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
نظام  لديها  البالد  الأن  نظرا 
ي�سم  ال��ع��ايل  للتعليم  ثنائي 
م��ع��ه��د   14 و  ج���ام���ع���ات  ���س��ب��ع 

للتقنية.

الواليات المتحدة
ب�����ع�����ي�����دا ع�������ن ال����ك����ون����غ����ر�����س 
اأروق�����ة  اأث�����ري يف   ، الأم����ريك����ي 
اجل��������ام��������ع��������ات وال�����ك�����ل�����ي�����ات 
الأم������ريك������ي������ة ج��������دل وا�����س����ع 
ح���ول اأث���ر دول���ة ال�����س��ن على 
و�سهد  الأمريكية.  اجلامعات 
جم��ل�����س ال����ن����واب الأم����ريك����ي 
اأث��ر  م��دى  ع��ن  ا�ستماع  جل�سة 
ارت���ب���اط ال��ك��ل��ي��ات االأم��ري��ك��ي��ة 
ب��ن��ظ��ريت��ه��ا ال�����ش��ي��ن��ي��ة، وع��ن 
اإمكانية حتقيق احلرية  مدى 
الأكادميية املن�سودة يف الباد. 
ح�������س���ر اجل���ل�������س���ة ع�������دد م��ن 
الأ�ساتذة من الوليات املتحدة 

وال�سن لاإدلء ب�سهاداتهم.

اليونان
اليوناين  التعليم  ط��رح  وزير 
م�����س��روع ق����رار ب��ع��دم اع��ت��م��اد 
اخلا�سة  اجل��ام��ع��ات  ���س��ه��ادات 
ت��ق��دم��ه��ا  ال����ب����اد  م����ا مل   يف 
م���وؤ����س�������س���ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ع��امل��ي��ة 

مرموقة.

المملكة المتحدة
ل��ي��ف��رب��ول  جامعة   ت�������س���ارك 
�سخم م��ن اأج���ل و���س��ع ح��دود 
ب��ح��ي��ث  الآيل  ل�����اإن�����������س�����ان 
ي��ك��ون اأك���رث اأم��ن��اً و���س��ام��ة يف 
امل�سروع  قيمة  تبلغ  امل�ستقبل. 
ا�سرتليني  جنية  مليون   1،4
وت���������س����ارك ف���ي���ه م���وؤ����س�������س���ات 

تعليمية اأخرى.

البروفيسور كاي والصعود إلى القمة
موقع جامعة هلسنكي 

هاكارن�سن«  »ك��اي  الربوفي�سور  يطمح 
اإل����ى ت��غ��ي��ري ال��ف��ك��رة ال��ع��ام��ة امل���اأخ���وذة 
ع���ن ال��ت��ع��ل��ي��م ت��غ��ي��ريا ج���ذري���ا ل��ت��ك��ون 
ق��درة  جوهرية فريدة وموهبة حتدد 
�سلفا ق��در الإجن��از ال��ذي ميكن للمرء 

حتقيقه.
التعلم  جم��ال  يف  باحثا  فب�سفته 
التعلم  اأ����س���ت���اذ  ي����رى  ن��ف�����س��ي��ا  وط��ب��ي��ب��ا 
»ك��اي  ف��ن��ل��ن��دا  يف  هل�سنكي  ج��ام��ع��ة  يف 
ه��اك��ارن�����س��ن«  اأن امل���رء ع��ن��دم��ا ي��واج��ه 
عوائق ل ميكن التغلب عليها يرى اأن 
ذات��ه،  م��ا خطاأ يف  لأم��ر  ال�سبب يرجع 
وهذا الفرتا�س اأ�سحى توجها لإ�سباع 
الذات اإذا ما قرر املرء جتنب التحديات 

الفكرية«. 
وج����اء ت��ع��ل��ي��م »ك����اي ه��اك��ارن�����س��ن« 
لهذا  حيا  مثال  واجلامعة  املدر�سة  يف 
النت�سار على �سعوبات  الفكرة؛ فكرة 
فر�س التعلم مهما كانت، و�سرب مثال 
على هذا باأنه ر�سب مرتن ب�سبب عدم 
قدرته على تعلم اللغات متاما كما هو 

احلال مع بع�س زمائه يف الف�سل.
م��ن  ب���ال���ت�������س���رب  ق������ام  اأن  وب����ع����د 
ال���درا����س���ة ���س��ج��ل يف م��ع��ه��د »ف��ال��ي��ا« 

ماكينة.  ت�سغيل  عامل  لي�سبح  املهني 
واب���ت�������س���م  »ك�����اي ه���اك���ارن�������س���ن« اأث���ن���اء  
حم��ا���ش��رت��ه ال��ت��ي األ���ق���اه���ا يف ج��ام��ع��ة 
»ه��ل�����س��ن��ك��ي« يف ق���اع���ة »رن��������ربغ« ي���وم  
اخل��وايل،  الأي���ام  متذكرا   2014/12/3
وقال »مل اأكن اأطمح اإلى اإكمال مرحلة 
التعليم ما بعد الثانوي اإل اأنني اأعدت 
اكت�ساف نف�سي وحبي للدرا�سة بعد ما 
انتهيت من املرحلة الثانوية من خال 
الف�سول امل�سائية بينما يف ال�سباح كنت 
م�سنع  يف  ماكينة  ت�سغيل  عامل  اأعمل 

نوكيا للكابات.«
اأكمل  اأنه  هاكارن�سن«  »كاي  وذكر 
ال� 25 من عمره،  درا�سته اجلامعية يف 
العمرية  املرحلة  يف  زم���اءه  اأن  علما 
نف�سها كانوا يعدون  ر�سالة الدكتوراه، 
درا����س���ت���ه  ي���ك���م���ل  اأن  ه����و  وا����س���ت���ط���اع 
بلغ  اأن  بعد  الدكتوراه  على  للح�سول 

40 عاما، متخرجا يف جامعة تورنتو. 

قاعدة 10000 ساعة
النف�سي  والطب  بالتعلم  الهتمام  قاد 
»ك�����اي ه���اك���ارن�������س���ن«  ل��ت��ع��ل��م الإب������داع 
والتفوق  املجتمعي  والتعلم  اجلماعي 
ع���ل���ى ن��ف�����س��ه ب���ال���ي���ق���ن ب�������اأن م����ا ب���دا 
يتحقق،  اأن  ميكن  التحقق  م�ستحيل 

النرويج ترفض زيادة رسوم التعليم العالي على الوافدين
بقلم: جان بيتر ميكلبوست
»يونفرسيتي وورلد نيوز«

عن  الرنويجية  احلكومة  تراجعت 
التعليم  ر�سوم  بزيادة  ق��رار  م�سروع 
القادمن  اجلامعات  لطلبة  العايل 
الحت������اد  ن����ط����اق  خ�������ارج  دول  م�����ن 
ميزانية  زي����ادة  واأق�����رت  الأوروب������ي، 
التعليم العايل بحوايل 80.5 كراون 
مليون   12 يعادل  ما  وهو  نرويجي، 

دولر اأمريكي.
ف����ف����ي ت�������س���ري���ح���ات ل��رئ��ي�����س 
والتقنية  للعلوم  ال��رنوي��ج  جامعة 
املا�سي  الأ�سبوع  يف  بوفيم«  »غارنر 
ل�سحيفة »يونيفر�سافيا« اجلامعية 
قال فيها »علينا اأن نحيي احلكومة 
والأطراف الأخرى املوؤيدة لها على 
ه��وؤلء  ا�ستقطاب  لأن  ال��ق��رار،  ه��ذا 
الطاب من �ساأنه اأن يجلب النوابغ 

ل����ب����ادن����ا«.  ورح����ب����ت امل��ج��م��وع��ات 
ال��ط��اب��ي��ة  ب���ه���ذا ال���ق���رار ب��ع��د اأن 
من  املقرتح  على  اعرتا�سهم  اأب��دوا 
قبل. يف الوقت ذاته ن�سرت موؤ�س�سة 
NHO  تقريرا  الحت��اد الرنويجي 
بعنوان » الطاب الوافدون م�سدر 

قوة«.
الطابية  املجموعات  وعقدت 
ناق�سوا  نف�سه  ال�سم  حمل  موؤمترا 
فيه اإمكانية اإدخال تغيريات جذرية 
على نظام قبول الطالب الوافدين 

للرنويج.
واق��������������رتح الحت�����������������اد، وف����ق����ا 
لل�سحيفة، اأن يتم ت�سجيع الطاب 
التخرج  بعد  البقاء  على  الوافدين 
قدراتهم  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  يتم  حتى 
التي  ال��ق��رو���س  تقلي�س  ي��ت��م  واأن 
امل��ن��ط��ق��ة  يف  ع���م���ل���وا  اإن  ت���ل���ق���وه���ا 

ال�سمالية من الباد بعد التخرج.

حول العالم

العباقرة  ح��ول  هالة  و�سع  م��ن  فبدل 
على املرء اأن يركز يف اجلوانب النف�سية 
واأ�سار  نف�سه.  على  ليتفوق  والثقافية 
يتطلب  اإجن������از  اأي  حت��ق��ي��ق  اأن  اإل�����ى 
ممار�شة كثرية بغ�س النظر عن امليول 
الأط��ب��اء  اأك����ده  م��ا  »ه���ذا  و  الطبيعية، 
النف�شيون واأطلقوا على هذه الظاهرة 

م�سمى قاعدة 10000 �ساعة«. 
»ي�سل  الربوفي�سور قائا  واأردف 
امل�����رء ال���ع���ادي لإجن�������ازات ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
ال�سخمة،  وامل������وارد  ال��ف��ر���س  ب��ف�����س��ل 
ب�شكل  التكيف  على  قادر  العقل  ونظام 
ع��ج��ي��ب م����ع ه�����ذا ال���و����س���ع، ف��ب��ف�����س��ل  
التدريب طويل الأجل ميكن للعقل اأن 
يتكيف مع التحديات التي ي�سعها املرء 
اأق�سى  ن�سب عينيه لأنه ل يوجد حد 
للمهارات التي ميكن اأن يكت�سبه املرء«.

التشجيع موروث ذو قيمة 
التعلم،  يف  ك��ب��ريا  دورا  امل��ث��اب��رة  تلعب  
ف���الإجن���ازات ال��ك��ربى غ��ال��ب��ا م��ا تكون 
���س��ع��ب��ة امل����را�����س ح��ي��ث ت���ب���دو اأح��ي��ان��ا 
���س��رب  يف  ي�����س��ت��م��ر  اأن  ي����ري����د  ك���م���ن 
راأ���س��ه ب��احل��ائ��ط،  ف��درا���س��ة الإجن���ازات 
ال�ستثنائية ت�سعدنا على فهم م�سكات 

احلياة العملية واليومية.

اأن درا���س��ة  ال��ربوف��ي�����س��ور  اأو����س���ح 
ال��ت��ع��ل��م ل��ه��ا اأه��م��ي��ة ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة يف 
جم��ت��م��ع��ن��ا امل���ع���ا����س���ر، ف��ط��ل��ب��ات ���س��وق 
ال��وظ��ائ��ف ���ش��ع��ب اأن ي��ت��ن��ب��اأ ب��ه��ا، مما 
اأم���ام الإن�����س��ان، وم��ن ثم  ي�سكل حتديا 
اأ���س��ي��اء  ع��ل��ى امل���رء ال���س��ت��م��رار يف تعلم 
ج����دي����دة ك�����ان ي���ظ���ن اأن����ه����ا ل��ي�����ش��ت يف 

ا�ستطاعته. 
»نرث  قائا  الربوفي�سور  وتابع   
م��ن اآب��ائ��ن��ا م��ا ه��و اأك���رث م��ن اجلينات 
ال���وراث���ي���ة؛ ف����الآب����اء  م�����س��وؤول��ون عن 
ال��ب��ي��ئ��ة ال���ت���ي ي���رتع���رع ف��ي��ه��ا ال��ط��ف��ل 
وع����ن ف���ر����س ت��ع��ل��م الأط�����ف�����ال، وه���ذا 
يت�شح يف االأط��ف��ال مم��ن ول���دوا الآب��اء 
اأثرياء متعلمن لأنهم ي�سيطرون على 
موطن   وه���ذا  التخرج  بعد  اجل��ام��ع��ات 
ق���وت���ه���م، اأم������ا ال��ف�����س��ل ف�����س��ي��ك��ون م��ن 
ب�شبب  اأخفقوا  مم��ن  االأط��ف��ال  ن�شيب 
ظروف اق�سادية اأو اجتماعية �سيئة اأو 
لفتقارهم لروابط عائلية قوية، الأمر 
الذي يف�سي لفتقارهم ملواطن القوة 

يف �سخ�سيتهم. 
واخ���ت���ت���م ه������ذه ال���ن���ق���ط���ة ق��ائ��ا 
وي�سعر  اجتماعي  بطبيعته  »الإن�����س��ان 
ملمو�سا  �سيئا  ي��ق��دم  مل  اإذا  بالنق�س 

ملجتمعه«.

الصعود إلى القمة
»ك���اي ه��اك��ارن�����ش��ن« يف حما�شرته  ت��ن��اول 
الدنيا  الطبقة  ب��ن ط��اب  م��ا  ال��ت��داخ��ل 
م�ستوى  اإن  حيث  الثانوية  ال�سفوف  يف 
اأق��ران��ه��م الذين  اأق���ل م��ن  ق��راءت��ه��م يعد 
ط��ل��ب م��ن��ه��م ت��دري�����س ال����ق����راءة ل��ط��اب 
افرتا�س  البتدائية على  الثانية  املرحلة 
اأن���ه ق��د ينتقع ب��ه��م مب�����س��اع��دة الأط��ف��ال 

ال�سغار.
�ساعدت  النقطة  »ه��ذه  قائا  وعلق 
التحديات  م��واج��ه��ة  ع��ل��ى  منهم  ال��ك��ث��ري 
التي واجهتهم يف التعليم و�ساعدتهم على 
الو�سول ملراحل عليا يف التعليم العايل«.

على  اأبحاثه  يف  الربوفي�سور  ورك��ز   
بيئة التعلم الجتماعية املدعومة بتقنية 
على  الطاب  توجه  اإنها  حيث  املعلومات 
امل�سكات  حل  خ��ال  من  كخرباء  العمل 
وت��ك��وي��ن امل��ع��رف��ة وم�����س��ارك��ة امل��ع��ل��وم��ات، 
واأك�����د اإم��ك��ان��ي��ة ت��ط��ب��ي��ق ه���ذا ال���ن���وع من 
ال��ت��ع��ل��م ال���س��ت��ق�����س��ائ��ي يف ت��ل��ك ال��ب��ي��ئ��ات 
التعليم  م���راح���ل  م���ن  م��رح��ل��ة  اأي  ع��ل��ى 
و�سول للتعليم العايل«، موؤكدا اأن الذكاء 
املعلومات  ممار�شات  يف  يكمنان  واالإب���داع 
الجتماعية اأكرث من الأفراد، م�ست�سهدا 
مب��ا ���س��ط��ره »ه���ريب���رت ���س��ي��م��ون« م��ن اأن 

»العباقرة ي�سنعون ول يولدون« 
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استطالع

محمد إبراهيم

ع��دد من  بها  ق��ام  ال��ت��ي  التجربة  حظيت 
ط���اب ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا يف اجل��ام��ع��ة، 
)ت��خ�����س�����س ال��رتج��م��ة يف ك��ل��ي��ة ال��ل��غ��ات 
والرتجمة(، يف ملتقى الرتاث العمراين 
الرابع ع�سر على م�سرح املفتاحة، عندما 
اإلى  العربية  اللغة  من  بالرتجمة  قاموا 
الإجن��ل��ي��زي��ة ل��ل�����س��ي��وف، ب���الإ����س���ادة من 

القائمن على امللتقى.   
وي�����رى ���س��اح��ب ال���ف���ك���رة وامل����ب����ادرة 
الدكتور �سعد اآل عمرو اأن مادة الرتجمة 
اأن  يجب  ا�سمها،  من  يبدو  كما  الفورية، 
تدر�س من خالل ممار�شة حية للرتجمة 

بن لغتن.
وق�����ال »ه�����ذا الأم�������ر، ل���اأ����س���ف من 
بيئة  يف  نعي�س  لأن��ن��ا  حتقيقه  ال�سعوبة 

تتحدث باللغة العربية فقط.

وت��ب��ق��ى ف��ر���س��ة ان��ع��ق��اد م���وؤمت���رات 
ول�����ق�����اءات ع��ل��م��ي��ة يف م���دي���ن���ة اأب����ه����ا ه��ي 
حتقق  اأن  ميكن  التي  الوحيدة  الفر�سة 
ل���دار����ش���ي ال��رتج��م��ة ال���ف���وري���ة مم��ار���ش��ة 
على  القائمن  لكن  ف��وري،  ب�سكل  العمل 
هذا املوؤمترات، وعلى قلتها، يبحثون عن 

مرتجمني حمرتفني«.

انطباع رائع
واأ����س���اف »ا���س��ت��ط��ع��ت، ب��ت��وف��ي��ق اهلل 
اأن اق��ت��ن�����س ف��ر���س��ة ل��ط��اب��ي  وف�����س��ل��ه، 
احلقيقية  ال��ف��وري��ة  ال��رتج��م��ة  مل��م��ار���س��ة 
من خال ترجمة اأوراق العمل يف ملتقى 
ال�����رتاث ال��وط��ن��ي ال���راب���ع ال�����ذي ان��ع��ق��د 
يف م��دي��ن��ة اأب���ه���ا يف ال���ف���رتة ب���ن ال��ت��ا���س��ع 
ال��� 12 منه، وك��ان طابي  اإل��ى  م��ن �سفر 
ع��ل��ى ق���در امل�����س��وؤول��ي��ة ح��ي��ث مل ي���رتددوا 
املهمة  بهذه  القيام  على  املوافقة  يف  اأب��دا 

ب�سهادة  رائ��ع��ا  اأداوؤه�����م  وك���ان  اجل�سيمة، 
ومن  ترجمتهم،  م��ن  ا�شتفاد  مم��ن  كثري 

القائمن على امللتقى.
و »الكثري من متخ�س�سي الرتجمة 
ل��اآخ��ري��ن،  يدر�سونها  ال��ذي��ن  ال��ف��وري��ة، 
ي���رف�������س���ون ال���ق���ي���ام ب���ه���ا لأن����ه����ا ت��ت��ط��ل��ب 
وال��ق��درة  وال��ذه��ن��ي،  النف�سي  ال���س��ت��ع��داد 
ع��ل��ى ت��وظ��ي��ف جم��م��وع��ة م���ن امل���ه���ارات 

اللغوية يف وقت واحد«.
واأ�سار اإلى اأن القائمن على امللتقى 
اأ���س��ادوا ب���اأداء ال��ط��اب خ��ال ترجمتهم 
خال  »من  واأ�ساف  العمل،  اأوراق  جميع 
هذا العمل ا�ستطعنا اأن نبني عاقات مع 
جهات حتتاج ملرتجمن فورين للعمل يف 

موؤمترات قادمة.
اأما ال�سيوف ومقدمو اأوراق العمل 
م��ن خ����ارج ال��وط��ن ال��ع��رب��ي ف��ك��ان اأي�����س��ا 
انطباعهم رائعا و اأثنوا على اأداء الطاب 

»آفاق« تستطلع آراء المعنيين..
إشادة واسعة بتجربة طالب الترجمة

في ملتقى التراث العمراني
و�سجعوهم على موا�سلة العمل يف جمال 

الرتجمة الفورية«.
 وت��اب��ع »ا���س��ت��ع��ن��ت اأي�����س��ا ب��ال��دك��ت��ور 
ال���رائ���ع خ���ال���د اأب�����و م��ل��ح��ة ل��ت��ق��ي��ي��م اأداء 
ال�����ط�����الب خ�������الل مم���ار����ش���ت���ه���م احل���ي���ة 
الأداء،  على  واأث��ن��ى  ال��ف��وري��ة،  للرتجمة 
وو����س���ف ذل����ك ب���ال���ب���ادرة ال���رائ���ع���ة حيث 
اخل��وف،  حاجز  ك�سر  من  الطاب  متكن 
والنطاق يف جمال الرتجمة الفورية«.

واأ����س���ار اإل����ى اأن ال��ط��اب اأك�����دوا له 
البحث عن فر�س  يتوقفوا عن  لن  اأنهم 
حقيقية لتطوير مهاراتهم يف هذا املجال.

آراء الطالب
ب�����دوره، اأك����د ال��ط��ال��ب ع��ل��ي ن��ا���س��ر زري��ر 
احل���ا����س���ل ع���ل���ى م��اج�����س��ت��ري ال���ل���غ���وي���ات 
التطبيقية من جامعة �سيدين باأ�سرتاليا، 
)يح�سر الآن ماج�ستري ترجمة بجامعة 

امللك خالد(، اأنه �سبق اأن مار�س الرتجمة 
احل��ك��ام  ل����دورة  ترجمته  اإب����ان  التتابعية 
قبل  ج��دة  مدينة  يف  للكاراتيه  الآ�سيوية 

عامن.
وقال »كنت اأحلم باأن اأكون مرتجما 
فوريا وكنت اأبحث عن اأي فر�سة مواتية، 
جتربة  اأخ��و���س  اأن  يل  اهلل  ي�سر  اأن  اإل���ى 
والآثار  ال�سياحة  ترجمة جميع ملتقيات 
املفتاحة، وهذا ما ر�سخ يف ذهني  مب�سرح 
اأن من ي�سعى ويجتهد فابد اأن ي�سل اإلى 

مبتغاه يف يوم من الأيام«.
الفورية  الرتجمة  »جتربة  واأ�ساف 
المتحان  يخو�س  امل���رء  وجت��ع��ل  قا�سية 
غياب  وي��ع��د  ال���در����س.  تعلمك  ث��م  اأول، 
ال���دع���م امل������ادي ع���ام���ا رئ��ي�����س��ي��ا يف ه��ذا 
ال��ق�����س��ور ح��ي��ث ت��دع��م ال�����دول امل��ق��ت��درة 
حركة الرتجمة، كما توؤّمن للمرتجمن 
بينما  ا�ستمراريتهم  ي�سمن  كرميا  دخا 

يف وط��ن��ن��ا ال��ع��رب��ي ت��ع��اين ال��رتج��م��ة من 
غياب الدعم املايل.

وعلى  املوقرة  جامعتنا  من  واأملي 
راأ���س��ه��ا م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
ال��داود  حمد  ب��ن  عبدالرحمن  الدكتور 
اأن يكون هناك تكرمي لطاب الرتجمة 
ال���ذي���ن اأ���س��ه��م��وا يف جن���اح م��ل��ت��ق��ى اأب��ه��ا 
خا�سة  جل�سة  وكذلك  والآث��ار  لل�سياحة 
ل��اإف�����س��اح ع���ن همومهم  ال���ط���اب  م���ع 

وتلبية طلباتهم«.

تجرية مثمرة
وق���ال اأح��م��د حم��م��د ال��ع�����ش��ريي، طالب 
»قمنا  فقال  الرتجمة،  بق�سم  ماج�ستري 
ب��خ��و���س جت��رب��ة ج��دي��دة وم��ث��م��رة وه��ي 
امل�����س��ارك��ن يف  اأوراق  ب��رتج��م��ة  امل�����س��ارك��ة 
جل�سات ملتقى الرتاث العمراين الرابع 
لل�سياحة  العامة  الهيئة  اأق��ام��ت��ه  ال���ذي 
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استطالع

اأبها،   مبدينة  املفتاحة  قرية  يف  والآث���ار 
وك����ان الأم�����ر ���س��ع��ب��ا يف ال���ب���داي���ة ول��ك��ن 
اجلهود  بف�سل  ثم  �سبحانه  اهلل  بف�سل 
العظيمة التي بذلها معنا الدكتور �شعد 
حاجز  وك�سر  املهمة  يف  جنحنا  عمر   اآل 

الرهبة من الرتجمة الفورية«. 
من�سور  عبدالعزيز  الطالب  وق��ال 
اآل م�����س��ه��ور »خ��و���س امل��غ��ام��رات اأح��ي��ان��ا 
ُيحدث الفرق ويختزل كثريا من الوقت 
واجل���ه���د يف اإجن�����اح ه����دف م����ا. ه����ذا ما 
ح�سل ل��ن��ا حت��دي��دا ن��ح��ن ط���اب درج��ة 

املاج�ستري املوازي يف الرتجمة.
ال��ب��داي��ة طلبا م��ن م�سرف  ك��ان يف 
امل��ق��ررة علينا  ال��ف��وري��ة   م���ادة الرتجمة 
اأننا  واحلقيقة  عمرو،  اآل  �سعد  الدكتور 
والع��ت��ذار  بالرف�س  الطلب  ه��ذا  قابلنا 
كل  على  يخفى  فا  التجربة،  ل�سعوبة 
مهتم بالرتجمة عموما اأنها من اأ�سعب 

خمتلفة  ف��ئ��ات  ب��ني  ت��ك��ون  اأن  اللحظات 
من الب�سر لغويا وثقافيا واأنت الو�سيط 

بينهم جميعا برتجمتك الفورية.
والآذان  ال���ع���ي���ون  اأن  ذل����ك  ي��ع��ن��ي 
ج��م��ي��ع��ه��ا ت��ت��وج��ه اإل���ي���ك ل���س��ت��ي��ع��اب كل 
م���ا ي���ق���ال. وك���ان���ت امل���ف���اج���اأة اأن حت���ّول 
الدكتور  مبا�سر من  توجيه  اإلى  الطلب 
للرتاث  ال��وط��ن��ي  امللتقى  يف  للم�ساركة 
ال��ع��م��راين مب�����ش��رح امل��ف��ت��اح��ة، ومم���ا زاد 
ال��ت��ج��رب��ة ���س��ع��وب��ة وج����ود ال��ع��دي��د من 
ال��ق��ام��ات ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ط��ي��ل��ة اأي���ام 

امللتقى«.

لغة التردد
واأ�ساف »كنت اأقراأ ما باأعن زمائي من 
اأول  لغة الرتدد والرتباك حن دخولنا 
كان  وكذلك  بامل�سرح،  العمل  ور���س  اأي��ام 
حايل اأي�سا، ولكن وجود امل�سرف الرائع 

ذلك،  وط��اأة  عنا  خفف  العمرو  الدكتور 
الأم���ري  كلمة  ت��رج��م��ة  بنف�سه  ت��ول��ى  اإذ 
رائعا  اأداوؤه  وك���ان  ب��ع��ده  م��ن  وال�����س��ف��راء 

ومميزا.
املرتجمن  من  متكاما  فريقا  و�سكلنا 
اأخطاء  ن�سحح لبع�سنا ما نقع فيه من 
ع���ل���ى م�����س��ت��وى امل�����ف�����ردات وال���رتاك���ي���ب 
اخل��ط��اب  بح�سب  املختلفة  والأ���س��ال��ي��ب 
امل��ل��ق��ى ون���وع���ي���ة األ���ف���اظ���ه ح��ي��ث ت��ن��اول 
امل����ح����ا�����ش����رون اأ�����ش����ك����اال خم���ت���ل���ف���ة م��ن 
ال��ن�����س��و���س ال�����س��ي��ا���س��ي��ة والق��ت�����س��ادي��ة 

والتقنية وال�سياحية وغريها«. 
كلية  عميد  ح�سور  اأن  اإل��ى  واأ���س��ار 
اآل  عبداهلل  الدكتور  والرتجمة  اللغات 
�سكل  ب��و ملحة  خ��ال��د  وال��دك��ت��ور  ملهي، 

لهم دعما كبريا ملوا�سلة العمل. 
اإدارة  ع��ل��ى  م�����س��ه��ور  اآل  واق������رتح 
ليكون  الرتجمة،  فريق  رعاية  اجلامعة 

ذلك م�سروعا ي�سهم يف تطوير تخ�س�س 
وتهيئة  ك��وادر خمت�شة  بتوفري  اأف���راده، 
كافة الإمكانات والو�سائل والطرق التي 
متكنهم  من الإتقان واإيجاد فر�س اأكرب 
والندوات  املوؤمترات  للرتجمة يف جميع 
للجامعة  يجعل  مم��ا  وخ��ارج��ي��ا،  داخليا 

الأ�سبقية وال�سدارة يف هذا املجال.  
اأك���د طالب  وغ��ري بعيد ع��ن ذل���ك، 
امل���اج�������س���ت���ري، )ت��خ�����س�����س ال���رتج���م���ة(، 
ع��ب��دال��رح��م��ن حم��م��د احل�����ش��اوي، اأن��ه��م 
ملتقى  تغطية  يف  ثرية  جتربة  خا�سوا 
اأن  مبينا  ال��وط��ن��ي،  ال��ع��م��راين  ال����رتاث 
على  النقاط  لهم  و�شعت  التجربة  هذه 
احلروف ور�سمت طريق النجاح، وك�سرت 

حاجز الرهبة من الرتجمة الفورية.

نجاح التجربة
وع����زا حم��م��د ح�����ش��ن ع�����ش��ريي، )ط��ال��ب 

م���اج�������س���ت���ري(، جن������اح ال���ت���ج���رب���ة اإل�����ى 
لها  يخ�سع  التي  املتوا�سلة  التدريبات 
 « وقال  الدرا�سة،  اأثناء  الرتجمة  طاب 
جتربة  العمراين   ال���رتاث  ملتقى  مثل 
ال��رتج��م��ة  مل���م���ار����س���ة  وحقيقية   ح���ي���ة 

الفورية على اأر�س الواقع.
ففي اأثناء الف�سل الدرا�سي منار�س 
ال��رتج��م��ة ال��ف��وري��ة ب�����س��ك��ل اف��رتا���س��ي، 
اأن  اإل  تخ�س�سات،  ع��دة  بذلك  مغطن 
لزال���ت  واحل��ق��ي��ق��ي��ة  الفعلية  امل��م��ار���س��ة 
����س���روري���ة ل��ن�����س��ل ب��ه��ا ال����ى ال���س��ت��ف��ادة 

الق�سوى«.
م�����ش��ه��د  ل���ت�������ش���وي���ر  حم����اول����ة  ويف 
خ���و����س امل��ه��م��ة ق����ال ع�����س��ريي »ع��ن��دم��ا 
داخل  الواقع  الأم��ر  اأم��ام  اأنف�سنا  وجدنا 
���س��م��اع��ات  وو���س��ع��ن��ا  الرتجمة   ك��اب��ي��ن��ة 
ال����راأ�����س وب����داأن����ا رح��ل��ة ت��رج��م��ة ف��وري��ة 
حقيقة  اأم��ام��ن��ا  فيها  انك�سفت  حقيقية 

التي مل نكن  اأ�سرارها  لنا  املهنة وجتلت 
لنعرفها لول اأن عاي�سناها«

بنف�سه  �سعد  ال��دك��ت��ور  »ب���داأ  وت��اب��ع 
مالحظاتنا  تدوين  فر�شة  لنا  ف�شنحت 
املختلفة  ال�سرتاتيجيات  الى  والنتباه 
�سواء  تتنا�سب مع طبيعة اخلطاب  التي 
املتحدث  يقراأه  مكتوبا  اأم  ارجتاليا  كان 
اأم اليها.  و�سواء كان الن�س من العربية 

ثم كنت اأول من يبداأ بعده.
ك��ان��ت ال��ب��داي��ة ي��خ��اجل��ه��ا ن���وع من 
التوتر واخلوف لكونها التجربة الأولى 
اإل اأنهما �سرعان ما تا�سا حتت ال�سغط 

والرتكيز«. 
كلية  عميد  ح�سور  ع�سريي  وثمن 
ال��رتج��م��ة ال���دك���ت���ور اآل م��ل��ه��ي ووع����ِده 
بدعم الرتجمة يف اجلامعة ب�سكل خا�س 
وتوفري ما يلزم لإجناحها والو�سول بها 

اإلى امل�ستوى املاأمول.
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محمد شامي

دوره���ا جتاه  تن�سيط  وا���س��ل��ت اجل��ام��ع��ة 
اآخر م�ساركتها يف ملتقى  املجتمع، وكان 
الذي  الرابع  الوطني  العمراين  ال��رتاث 
امل��ا���س��ي يف منطقة  الأ���س��ب��وع قبل  اأق��ي��م 
رئي�س  املنطقة  اأم��ري  من  برعاية  ع�سري 
جمل�س التنمية ال�سياحية �ساحب ال�سمو 
ورئي�س  خالد،  بن  في�سل  الأم��ري  امللكي 
العامة لل�سياحة والآث��ار �ساحب  الهيئة 
�سلمان  �سلطان بن  الأمري  امللكي  ال�سمو 
على  الكبرية  ال�سخ�سيات  من  والعديد 
ال�سياحة  منهم: وزير  ال��ع��امل،  م�ستوى 
والثقافة املاليزي حممد نظري بن عبد 
الثقافة بجمهورية  العزيز، ونائب وزير 
ووكيل  كا�ستيلو،  لوي�س  الدكتور  البريو 
البحرينية  وال��ث��ق��اف��ة  ال�����س��ي��اح��ة  وزارة 

ال�سيخ خالد بن حمود اآل خليفة.

ورش متواصلة
ويف  ل��ل��م��ل��ت��ق��ى،  الأول  ال����ي����وم  ف���خ���ال 
ج���ام���ع���ة امل����ل����ك خ����ال����د وحت������ت ع���ن���وان 
»ال��ت��ع��ل��ي��م اجل��ام��ع��ي يف جم���ال ال���رتاث 
ال��ع��م��راين«، اأق��ي��م��ت ور���س��ة عمل اأداره���ا 
م���ع���ايل ن���ائ���ب وزي������ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل 
عميد  وق��رره��ا  ال�سيف،  اأح��م��د  الدكتور 
كلية الهند�سة الدكتور ح�سن الوادعي، 
العمارة  كلية  وك��ي��ل  م��ن:  ك��ل  مب�ساركة 
الدكتور  الق�سيم  بجامعة  والتخطيط 

أسبوعية جامعة الملك خالد

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

أسبوعية جامعة الملك خالد

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

حول الجامعة

حضور مجتمعي فاعل وتميز في األداء 

80% من منظمي ملتقى التراث 
العمراني طالب بالجامعة

اإدارة  ق�����س��م  ال���ث���اب���ت، ورئ��ي�����س  ع���ب���داهلل 
موارد الرتاث والإر�ساد ال�سياحية بكلية 
ال��دك��ت��ور  بالق�سيم  والآث������ار  ال�����س��ي��اح��ة 
ف��ه��د احل�����س��ن، وع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ع��م��ارة 
ال��دك��ت��ور  ال��دم��ام  بجامعة  والتخطيط 
ع��ب��د ال�����س��ام ال�����س��دي��ري، وع��م��ي��د كلية 
بجامعة  الإ�سامية  والعمارة  الهند�سة 
اأم القرى الدكتور حمزة غلمان، وعميد 
كلية الت�ساميم والعمارة بجامعة جازان 
ال��دك��ت��ور ���س��ال��ح ال��رتك��ي، وع��م��ي��د كلية 
الق�سيم  بجامعة  والتخطيط  ال��ع��م��ارة 
ق�شم  ورئي�شة  امل��روع��ي،  حممد  الدكتور 
ال��دك��ت��ورة  احل��ك��م��ة  دار  بكلية  ال��ع��م��ارة 
اآن����ا ك��ل��ي��ن��ق��م��ان، وع��م��ي��دة ك��ل��ي��ة ال��ع��م��ارة 
الأمري �سلطان بن  والتخطيط بجامعة 

عبد العزيز، الدكتورة جن وود.

عناية بالتراث الوطني
امل��ل��ك��ي الأم���ري  وحت���دث ���س��اح��ب ال�سمو 
ال��دول��ة  ع��ن��اي��ة  ع��ن  �سلمان  ب��ن  �سلطان 
ب���ال���رتاث احل�������س���اري ال���وط���ن���ي، وذل���ك 
يف ور���س��ة عمل »م�����س��روع امل��ل��ك عبد اهلل 
يف  الوطني  احل�ساري  بالرتاث  للعناية 
اململكة« التي احت�سنتها اجلامعة  حتت 
معايل  العهد  ويل  �سمو  م�ست�سار  اإدارة 
ال��دك��ت��ور فهد ال�����س��م��اري، وحت���دث فيها 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة ال�����س��ي��اح��ة والآث�����ار 

الدكتور علي الغبان.
الهيئة  رئ��ي�����س  م�����س��ت�����س��ار  وت���ن���اول 

عناية  ال��را���س��د  �سعد  ال��دك��ت��ور  ل��ل��رتاث 
ال���دول���ة مب���واق���ع ال�����رتاث الإ����س���ام���ي ، 
مب�ساركة ع�سو جمل�س ال�سورى ال�سابق 
اآل زل���ف���ة، وامل�����ش��رف  ال���دك���ت���ور حم��م��د 
العلمي  للبحث  خالد  امللك  كر�سي  على 

الدكتور اأحمد اآل فايع. 

تجربة المجتمع السنغافوري
»دور  بعنوان  علمية  جل�سة  اأقيمت  كما 
تاأهيل  يف  املحلية  واملجتمعات  املوؤ�س�سات 
وت��ط��وي��ر ال������رتاث ال���ع���م���راين«، ت��ن��اول 
خالها الدكتور �ستيفانو دي كارو اأهمية 
ت���اأه���ي���ل وت����دري����ب ال��ع��ام��ل��ن يف جم��ال 
الدكتور  وا�ستعر�س  العمراين،  ال��رتاث 
�سو اأي لن جتربة املجتمع ال�سنغافوري 
يف اإدارة الرتاث، وحتدث الدكتور طارق 
ي��و���س��ف ع���ن ال����س���ت���دام���ة ب���ن ال����رتاث 
مب�ساركة  ال�سياحية  والتنمية  العمراين 

املجتمع املدين.
وم���ن ج��ان��ب��ه��ا، ت��ط��رق��ت ال��دك��ت��ورة 
والفعاليات  املهرجانات  اإلى  حلمي  منى 
يف م��واق��ع ال����رتاث ال��ع��م��راين، وحت��دث 
املجتمعية  امل�ساركة  اأث��ر  ف��ودة عن  مهند 
ع���ل���ى جن������اح م�������ش���اري���ع احل����ف����اظ ع��ل��ى 
الرتاث العمراين باملدن املتو�سطة، واأدار 
مرعي  الدكتور  اجلامعة  وكيل  اجلل�سة 
نا�سر  ال��دك��ت��ور  ك��ان  بينما  القحطاين، 

القمي�سان مقررا.
ال���راه���ن  »ال���و����س���ع  ج��ل�����س��ة  واأدار 

للرتاث العمراين« عميد كلية الهند�سة 
ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د ال��دك��ت��ور ح�سن 
الوادعي، وقررها الدكتور اإبراهيم فلقي، 
حيث تناول الدكتور علي مرزوق األفاظ 
ال���ع���م���ارة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة مب��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري، 
وو���س��ح ال��دك��ت��ور اأح��م��د ���س��اب��ر ال��ع��م��ارة 
النباتية بجنوب اململكة واأطر تطويرها، 
فيما ا�ستعر�س الدكتور عبداهلل ال�سعود 
اأب��������رز م����واق����ع ال��������رتاث ال����ع����م����راين يف 
حمافظة االأف��الج، وحدد الدكتور اأمين 
املليجي طرز الرتاث العمراين كمدخل 
تعليمي لتنمية التفكري املت�سعب لطاب 

العمارة والت�سميم الداخلي بالطائف.
 ووث�����ق حم��م��د ال����وادع����ي ال����رتاث 
ال��ع��م��راين يف ظ��ه��ران اجل��ن��وب، وتطرق 
ح�����س��ن ع��ي��دي��د اإل����ى ال�����رتاث ال��ع��م��راين 
يف ح�����ش��رم��وت ب���ني م�����ش��اري��ع احل��ف��اظ 
املهند�س  وحت����دث  االن���دث���ار،  وخم��اط��ر 
اأحمد عامر عن اإعادة ال�ستخدام كمبداأ 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى امل���ب���اين ال���رتاث���ي���ة عرب 
م��ق��ارن��ة ب��ن ح��م��ام��ات م��دي��ن��ة ال��ق��اه��رة 

و�سنعاء التاريخيتن.
واأدار املهند�س علي ال�سعيبي جل�سة 
ب��ع��ن��وان »ال����رتاث احل�����س��اري يف  علمية 
اململكة العربية ال�سعودية«، اأقرها نا�سر 
اخلري�سي، وحتدث فيها م�ست�سار رئي�س 
الرا�سد عن عناية  �سعد  الدكتور  الهيئة 
ال���دول���ة مب���واق���ع ال������رتاث الإ����س���ام���ي، 
ونائب الرئي�س لاآثار واملتاحف الدكتور 
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حول الجامعة

ح�سن اأب���و احل�����س��ن ع��ن ح��م��اي��ة الآث���ار 
واإن�������س���اء امل��ت��اح��ف يف امل��م��ل��ك��ة، وحت���دث 
امل�سرف على برنامج احلرف وال�سناعات 
ال��ي��دوي��ة ال��دك��ت��ور جا�سر احل��رب�����س عن 
باململكة،  ال��ي��دوي��ة  وال�سناعات  احل��رف 
اخلثعمي  م�سفر  ال��دك��ت��ور  �سلط  بينما 
خالد  امل��ل��ك  جامعة  ج��ه��ود  على  ال�سوء 
يف امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال�����رتاث احل�����ش��اري 

للمملكة.

80 % من المنظمين طالب
ويف ال�����س��دد ذات������ه، اأك�����د الأم������ن ال��ع��ام 
اآل  ع���ادل  ع�سري  منطقة  �سباب  ملجل�س 
عمر ل� »اآفاق« عن م�ساركة اأكرث من 300 
�شاب يف تنظيم ملتقى الرتاث العمراين 
ال��راب��ع، 80 % منهم م��ن ط��اب جامعة 

امللك خالد.
وقدم اآل عمر ال�سكر والتقدير اإلى 
العامة لل�سياحة والآث��ار برئا�سة  الهيئة 
�سلطان  الأم����ري  امل��ل��ك��ي  ال�سمو  ���س��اح��ب 
التنظيم  م��ه��ام  اإ���ش��ن��اد  ع��ل��ى  �شلمان  ب��ن 
الهيئة  ث��ق��ة  اأن  اإل����ى  لف��ت��ا  ل��ل��م��ج��ل�����س، 
�سباب ع�سري  رائ��دة يف  كموؤ�س�سة وطنية 
دفعة  يعد  امللتقى  تنظيم  مهمة  واإي��ك��ال 

كربى لهم.
املنطقة  اأن  ذات����ه  ال��وق��ت  يف  وب����ّن 
تزخر بطاقات �سبابية واعدة ا�ستطاعوا 
عنا�سر  بو�سفهم  اأنف�سهم  يقدموا  اأن 
تنظيم  يف  وامل�شاركة  االإ�شهام  يف  ناجحة 
من  غريها  ويف  اأب��ه��ا  مهرجان  فعاليات 
الفعاليات والأحداث املهمة، الأمر الذي 

يوؤكد جدارتهم بتلك الثقة.

واأ�����س����اف »���س��ت��ك��ون ه����ذه امل���ب���ادرة 
ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا ه��ي��ئ��ة ال�����س��ي��اح��ة ن���واة 
مل�سروع ي�ستهدف تنمية قدرات ال�سباب 
وال���س��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا ف��ي��م��ا ي��ع��ود عليهم 
ب��ال��ن��ف��ع، يف ظ��ل م��ا وف���ره امل��ل��ت��ق��ى من 
بعوائد  لل�سباب  فر�س وظيفية موؤقتة 
م��ال��ي��ة ج��ي��دة، ب��الإ���س��اف��ة اإل����ى تفعيل 
يف  واإ�سراكهم  املجتمع  خلدمة  دوره��م 

العملية التنموية«.

8 فرق لـ24 ساعة
وح����ول ت���وزي���ع امل���ه���ام ل��ل�����ش��ب��اب امل��ن��ظ��م 
تق�سيمهم  اآل عمر »مت  اأج��اب  للملتقى، 
لثماين فرق للعمل على مدار 24 �ساعة، 
م��ه��م��ت��ه��م ال��رئ��ي�����س��ي��ة خ���دم���ة امل��ل��ت��ق��ى، 

وهدفهم الإ�سهام يف اإجناحه«.
ول���ف���ت اإل������ى اأن������ه ك�����ان م����ن اأب�����رز 
فعاليات  �سياغة  يف  امل�ساركة  مهامهم 
امللتقى وتطويره باأفكار �سبابية حتاكي 
م��ا نعاي�سه م��ن واق���ع زاه���ر ع��رب ور���س 
ع��م��ل ع���دي���دة م��ن��ذ م���ا ي���ق���ارب خم�سة 

اأ�سهر.
ع�سري  منطقة  »طبيعة  واأ����س���اف 
اجل��غ��راف��ي��ة وت��ن��وع ت��راث��ه��ا وم��وروث��ه��ا 
نفو�س  يف  ك��ب��ريا  �سغفا  خ��ل��ق  ال�سعبي 
والتعمق  املزيد  لكت�ساف  ع�سري  �سباب 
امل���وروث اجلميل، وبذلك جتد  ه��ذا  يف 
امل���ب���دع���ن  م����ن  ل���ك���ث���ري  ولدة  ع�������س���ري 
ال�����س��ب��اب خ�����س��و���س��ا يف جم���ال ال��ف��ن��ون 
امل���ع���ا����س���رة، وه������ذا دل���ي���ل ق���اط���ع ع��ل��ى 
حر�س ال�شباب على الرتاث وحماكاته 

باأعمالهم والنتماء له والفخر به«. 

وبن اآل عمر اأن للمجل�س جتارب 
امل��ل��ت��ق��ي��ات،  ه���ذه  م��ث��ل  لتنظيم  ك��ث��رية 
التنموية  امل��ب��ادرات  م��ن  الكثري  وتبني 
الرتاث  اأما يف جمال  املجتمع،  خلدمة 
ال��ع��م��راين ف��ع��رب ع��ن ال��ف��خ��ر بخو�س 

التجربة الأولى يف هذا املجال. 
وع�����ن وع�����ي ال�������س���ب���اب ال��ع�����س��ريي 
»ميثل  قال  العمراين،  ال��رتاث  باأهمية 
ه����ذا امل��ل��ت��ق��ى ال�����س��يء ال��ك��ب��ري ل�����س��ب��اب 
ع�����س��ري، خ�����س��و���س��ا اأن���ه���م وج������دوا من 
تراثهم  لتقدمي  ثمينة  فر�سة  خاله 
للمجتمعات، واالإ�شهام يف احلفاظ عليه 

وتنميته«.

إشراك الطالب في التنقيب
رئي�س  توجيه  امللتقى،  �سجله  م��ا  اآخ��ر 
الهيئة العامة لل�سياحة والآثار �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان 
يف  خالد  امللك  جامعة  ط��اب  باإ�سراك 
الأث��ري  جر�س  مبوقع  التنقيب  اأعمال 
يف حمافظة اأحد رفيدة مبنطقة ع�شري 
وف��ق��ا مل��ا ���س��رح ب��ه امل��دي��ر ال��ع��ام للهيئة 
باملنطقة  والآث�������ار  ل��ل�����س��ي��اح��ة  ال��ع��ام��ة 

املهند�س حممد العمرة.
�سلمان  ب��ن  �سلطان  الأم���ري  وك���ان 
���س��م��ن  الأث����������ري،  ج����ر�����س  م����وق����ع  زار 
ال�سياحية  امل��واق��ع  م��ن  للعديد  زي��ارت��ه 
والرتاثية والأثرية يف عدد من املراكز 
ع��ل��ى هام�س  ب��امل��ن��ط��ق��ة،  وامل��ح��اف��ظ��ات 
ح�������س���وره مل��ل��ت��ق��ى ال������رتاث ال��ع��م��راين 
اأق��ي��م باملنطقة  ال��وط��ن��ي ال��راب��ع ال���ذي 
���س��ب��ق ل�سموه  ك��م��ا  امل��ا���س��ي،  الأ����س���ب���وع 

يف  التنقيب  اأع��م��ال  با�ستمرار  وج��ه  اأن 
املوقع للمو�سم ال�سابع، ا�ستكمال ملا قام 
املدير  برئا�سة  ال�����س��ع��ودي،  ال��ف��ري��ق  ب��ه 
العام للمتاحف بالهيئة الدكتور عو�س 

الزهراين.
ي�سار اإلى اأن  اأعمال التنقيب التي 
ق���ام ب��ه��ا ال��ف��ري��ق، اأظ��ه��رت اأه��م��ي��ة ه��ذا 
امل���وق���ع م���ن خ���ال ال��ع��ن��ا���س��ر الأث���ري���ة 
وامل��ع��ث��ورات ال��ت��ي وج���دت ب��امل��وق��ع، واأن 
ا�ستوطن  املوقع  اأن  اإل��ى  ت�سري  الدلئل 
خ���ال ف���رتة م��ا ق��ب��ل امل���ي���اد، وازده����ر 
الثالث  ال��ق��رن  خ��ال  فيه  ال�ستيطان 
قبل املياد وحتى القرن الأول امليادي، 
وا���س��ت��م��ر ال���س��ت��ي��ط��ان خ���ال ال��ف��رتات 
الاحقة يف و�سط املوقع، وظهرت دلئل 
يف  العبا�سية  الفرتة  خال  ال�ستيطان 

�سمال وو�سط املوقع.
اأم������ا يف ج���ن���وب امل����وق����ع، ف��ت�����س��ري 
الفرتة  ال�ستيطان خال  اإلى  الدلئل 

الإ�سامية الو�سيطة واملتاأخرة.
من جهته، نبه مدير مكتب الآثار 
هدف  اأن  اإل��ى  ال��ق��رين  �سعيد  باملنطقة 
اأعمال التنقيب التعرف على الت�سل�سل 
وتهيئته  واإب����رازه  للموقع،  احل�����س��اري 
ل��ي��ك��ون ���ش��م��ن امل��ن��ظ��وم��ة ال�����ش��ي��اح��ي��ة 

باملنطقة.
اجلامعة،  مدير  معايل  اأن  يذكر 
كان قد اأعلن خال حفل جائزة الأمري 
العمراين  ل��ل��رتاث  �سلمان  ب��ن  �سلطان 
ال��ت��ي اأق��ي��م��ت اأي�����س��ا يف اجل��ام��ع��ة عن 
اإن�ساء ق�سم العمارة، وطلب اإن�ساء كلية 

ال�سياحة والبيئة.
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ثقافة

أحمد العياف 

التدري�س  اأع�ساء هيئة  ح�سد ثاثة من 
باجلامعة، جائزة را�سد بن حميد للثقافة 
والعلوم يف دورتها ال�31 التي رعاها حاكم 
اإم�����ارة ع��ج��م��ان وع�����س��و امل��ج��ل�����س الأع��ل��ى 
ال�سيخ  �سمو  املتحدة  العربية  ب��الإم��ارات 

حميد بن را�سد.
الفيزياء  بق�سم  املحا�سر  ف��از  فقد 
باجلائزة  فخري  �سكري  حمادة  الدكتور 
االأول���������ى يف حم�����ور ال���ب���ح���وث ال��ع��ل��م��ي��ة 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ع���ن ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ال���ذي 
نانو  مونة  »ا�ستحداث  ع��ن��وان  حت��ت  ك��ان 
من  للحد  التكاليف  منخف�سة  اإ�سمنتية 
املباين  يف  الكهربائية  الطاقة  ا�ستهاك 

ال�سكنية باململكة العربية ال�سعودية«.
بق�سم  ال��ت��دري�����س  هيئة  ع�سو  وف���از 
الإن�سانية  العلوم  كلية  يف  العربية  اللغة 
طالب،  اأب��و  حممد  بن  اإبراهيم  الدكتور 
الأدب���ي،  النقد  فئة  يف  الثانية  ب��اجل��ائ��زة 
بعنوان  للجائزة  امل��ق��دم  بحثه  ع��ن  وذل��ك 
»م����راي����ا ال���ف���را����س���ة ون�����اره�����ا.. ق������راءة يف 
لغُتها  احل��دي��ث��ة..  اخلليجية  الق�سيدة 
وان��ف��ت��اح��ه��ا ع��ل��ى الأج���ن���ا����س وال��ف��ن��ون - 
ديوان الفرا�سة لربوين حبيب اأمنوذجا«.
كما فاز ع�سو هيئة التدري�س بق�سم 
واأ���س��ول  ال�سريعة  كلية  يف  الفقه  اأ���س��ول 
اأحمد بن �سالح قطران  الدكتور  الدين، 
ب���امل���رك���ز ال����ث����اين يف جم�����ال ال���درا����س���ات 
بحثه  ع��ن  وذل���ك  وال��ق��ان��ون��ي��ة،  ال�سرعية 
الذي تقدم به بعنوان »الروؤية الإ�سامية 

حلقوق الإن�سان اأثناء احلرب«.

الدكتور ح�سنن  الأ�ستاذ  الثاين  وباملركز 
ال���ربه���م���ت���و����س���ي م����ن امل���م���ل���ك���ة ال��ع��رب��ي��ة 

ال�سعودية.
ويف حم���ور ال���درا����ش���ات االإن�����ش��ان��ي��ة، 
)جمال الدرا�سات ال�سرعية والقانونية(، 
كانت اجلائزة الأولى من ن�سيب الدكتور 
ب�����س��ار م��ل��ك��اوي م��ن الإم�������ارات، وال��ث��ان��ي��ة 
ل��الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور اأح��م��د ���ش��ال��ح حممد 
اأحمد  ال�سعودية،  والدكتور  من  قطران 

حممد لطفي من البحرين.
والنف�سية،  الرتبوية  الدرا�سات  اأما 
فقد فاز بجائزتها الأولى الدكتور فتحي 
حم��م��د اأب�����و ن��ا���ش��ر، واجل����ائ����زة ال��ث��ان��ي��ة 
ل��ل��دك��ت��ور ع���م���اد ����س���م���رة، وك���اه���م���ا من 

ال�سعودية.
ح�سل  الجتماعية،  ال��درا���س��ات  ويف 
على املركز االأول الدكتور حممد اإبراهيم 
الثاين  امل��رك��ز  اأم��ا  ال�سعودية،  م��ن  ح�سن 
ال��دك��ت��ور علي  الأ���س��ت��اذ  فكان م��ن ن�سيب 
ال��ك��وي��ت، فيما ح�سل  اأ���س��ع��د وط��ف��ة م��ن 
الدكتور اأحمد الزكي من ال�سعودية على 

جائزة ت�سجيعية يف هذا املجال.
جم�����ال  يف  اجل��������وائ��������ز  وح�����ج�����ب�����ت 

الدرا�سات القت�سادية.

ق��ط��ران  ال���دك���ت���ور  ف����از  اأن  و���س��ب��ق 
بجائزة مماثلة يف الدورة ال�شابقة.

يذكر اأن جمل�س اأمناء جائزة را�سد 
ب���ن ح��م��ي��د ل��ل��ث��ق��اف��ة وال��ع��ل��وم ب��ع��ج��م��ان، 
ال�  ب��اجل��ائ��زة يف دورت��ه��ا  ف��ائ��زا  اعتمد 32 
31 لعام 2013، من اأ�سل 145 م�ساركا من 
اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول  خمتلف 
ح��ي��ث ب��ل��غ ع����دد ال��ف��ائ��زي��ن م���ن امل��م��ل��ك��ة 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة 16 ف���ائ���زا، م��ق��اب��ل 
ث��م��ان��ي��ة ف��ائ��زي��ن م��ن الإم������ارات، واأرب��ع��ة 
من البحرين، واثنن من �سلطنة عمان، 

واثنن اآخرين من الكويت.
ف���ف���ي حم������ور ال����ب����ح����وث ال��ع��ل��م��ي��ة 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة وال���ع���ل���وم ال��ب��ح��ت��ة )جم���ال 
لبحث  الأول��ى  ذهبت اجلائزة  الهند�سة(، 
ال����دك����ت����ور ح����م����ادة ����س���ك���ري ف���خ���ري م��ن 

ال�سعودية.
اجلائزة  كانت  وال�سحة  الطب  ويف 
الثانية لكل من الدكتور رمي �سامل �سعيد 
والدكتور رغد اأديب ها�سم من الإمارات.

اأم���ا يف ع��ل��وم ال��ب��ي��ئ��ة ف��ف��ازت م��رمي 
ال�����ذوادي م��ن ال��ب��ح��ري��ن ب��امل��رك��ز الأول، 
الأول  باملركز  ف��از  املعلومات،  تقنية  ويف 
اأح���م���د ي��و���س��ف ح���اف���ظ م���ن الإم��������ارات، 

اأم����ا ال���درا����س���ات الإداري�������ة ف��ق��د ف��از 
ال�شيد  حممد  ال��دك��ت��ور  االأول  مبركزها 

النجار من اململكة العربية ال�سعودية.
ويف جم����ال ال��ن��ق��د الأدب�������ي، ذه��ب��ت 
اجلائزة االأولى اإلى هدى حممد املطلق، 
وال���ث���ان���ي���ة اإل�����ى ال���دك���ت���ور اإب���راه���ي���م اأب���و 

طالب، وكاهما من ال�سعودية.
ويف جمال الإبداع الأدبي الذي �سم 
من  ك��ل  ف��از  وال�سعبي،  الف�سيح  ال�سعر 
املو�سى  املجيد  وع��ب��د  الهميلي  ع��ب��داهلل 
ال��ف��ن��ي�����س��ان  ف���ري���د وع����ب����داهلل  اآل  ون���ه���ى 
م�����ن ال���������ش����ع����ودي����ة، وجن����اة ال����ظ����اه����ري 
وع��ت��ي��ق خ��ل��ف��ان ال��ك��ع��ب��ي م���ن الإم������ارات، 
وب��دري��ة ال��ب��دري و���س��ال��ح احل��امت��ي من 
الق�سرية،  الق�سة  ويف  ع��م��ان.  �سلطنة 
ال�����س��ع��ودي��ة  م���ن  زاي����د  اآل  ف����ازت  ب�ساير 
ال��ث��اين  امل���رك���ز  وذه�����ب  الأول،  ب���امل���رك���ز 

لاإماراتية ميثة ال�سام�سي.
ال����رواي����ة، ف����ازت ح��ن��ان  ويف جم����ال 

مريزا من البحرين باملركز الأول.
اأم��ا يف جم��ال اأدب الأط��ف��ال، ففازت 
كل من: هبة مندين من الكويت، ومرمي 
املزروعي من الإمارات، واإميان احلمد من 

ال�سعودية، واإميان دعبل من البحرين.

فوز ثالثة من أساتذة الجامعة 
بجائزة بن حميد للثقافة والعلوم

برامج مشتركة بين الوزارات 
والكليات والملحقيات 

الثقافية في اليوم العالمي 
للغة العربية

 
ال��دويل خلدمة  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  اأعمال مركز  تنطلق 
اللغة العربية يف احتفائه باليوم العاملي للغة العربية الذي يوافق ال� 
18 من دي�سمرب كل عام، من خال الربامج التي يعمل عليها املركز 
الثقافية  وامللحقيات  واأق�سامها،  العربية  اللغة  كليات  مع  بال�سراكة 
ال��وزارات  ع��دد من  تعاونه مع  اإل��ى  اإ�سافة  العامل،  دول  ال�سعودية يف 

وو�سائل الإعام يف هذا ال�سياق.
وي��اأت��ي م��و���س��وع »احل����رف ال��ع��رب��ي« ال���ذي اق��رتح��ه امل��رك��ز على 
منظمة اليوني�شكو واأقرته الهيئة اال�شت�شارية للخطة الدولية لتنمية 
لالحتفاء  رئي�شيا  مو�شوعا  اليون�شكو،  منظمة  يف  العربية  الثقافة 

بالعربية يف يومها العاملي للعام احلايل 2014م.
عبداهلل  ال��دك��ت��ور  للمركز  ال��ع��ام  الأم���ن  ذك��ر  ال�سياق  ه��ذا  ويف 
ليكون  العربي(  )احل��رف  مو�سوع  تخ�سي�س  اأن  الو�سمي  �سالح  بن 
اق��رتاح  على  بناءا  ج��اء  العربية،  باللغة  لاحتفاء  الرئي�س  العنوان 
اأن املركز يعمل على برامج  اإلى اليون�سكو، مبينا  من املركز تقدم به 
دولية  دوائ���ر  �سمن  العمل  يف  ويجتهد  ع��ام،  ك��ل  وم��ت��ج��ددة  متنوعة 

متعددة.
املركز  بها  يقوم  التي  اجل��ه��ود  اأن  اإل��ى  الو�سمي  الدكتور  واأ���س��ار 
تاأتي بدعم من معايل امل�سرف العام على املركز وزير التعليم العايل 

ومعايل نائبه وروؤى جمل�س اأمناء املركز ال�ست�سرافية.
واأبان اأن اليوم العاملي للغة العربية ميثل مو�سما لتقييم امل�سرية، 
واإط����اق امل���ب���ادرات اخل��ادم��ة للغة ال��ع��رب��ي��ة، ومت��ت��ن ال�����س��راك��ات مع 
املوؤ�س�سات ال�سريكة، وهو ما قام به املركز من خال توا�سله املبكر مع 
اجلهات العلمية والثقافية ذات ال�سلة لو�سع الربامج النوعية املفيدة 

خلدمة اللغة العربية.
واأو�سح الو�سمي اأن »املركز يعمل خال احتفائه باللغة العربية 
يف يومها العاملي على تن�سيق اجلهود مع عدة وزارات لت�سهم بدورها، 
�سفارات  يف  �سعودية  ثقافية  ملحقيات  عدة  مع  بال�سراكة  يعمل  كما 
خادم احلرمني ال�شريفني يف اخلارج لتنظيم برامج وفعاليات يف دولها 
العربية،  اللغة  ال�سعودية يف خدمة  العربية  اململكة  لتمتن مرجعية 
اإ�شافة اإلى تنظيم فعاليات علمية بال�شراكة مع كليات اللغة العربية 

ومعاهد تعليمها واالأق�شام العلمية يف خمتلف اجلامعات ال�شعودية.
وتنظم هذه الكليات واملعاهد واالأق�شام  بدعم املركز، ندوة علمية 
و�سع املركز اإطارها العام بالتعاون مع هذه اجلهات«، مبينا اأن املركز 
�سيقوم بطباعة هذه الأبحاث العلمية؛ ليخرجها لحقا يف اإ�سدارات 

م�ستقلة.
وختم الو�سمي حديثه باأن اللغة العربية هي لغة الدين والدولة، 
وي��ج��ب ع��ل��ى اجل��م��ي��ع ال��ع��م��ل ع��ل��ى مت��ك��ني ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا يف خمتلف 
املجالت، بو�سفها م�سوؤولية اجلميع، ولي�ست وظيفة فرد اأو موؤ�س�سة، 
خدمة  يف  امل��ب��ادرات  لإط��اق  الدولية  املنا�سبات  ا�ستثمار  يجري  واأن 

لغتنا ال�سريفة وتقييم اجلهود ال�سابقة.
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 TZOA جهاز
للبحث عن 
هواء نقي

اب��ت��ك��ار  مت��ك��ن ف��ري��ق ت�سميم ك��ن��دي م��ن 
جهاز  TZOA ليتكفل مبهمة البحث عن 

هواء نقي للم�ستخدم.
ع��ن قطعة �سغرية  ع��ب��ارة  واجل��ه��از 
بالبحث  وت��ق��وم  ل��ارت��داء  قابلة  احل��ج��م 
ع���ن ه�����واء ن��ظ��ي��ف م���ن خ����الل ع����دد من 
امل�����س��ت�����س��ع��رات امل������زودة ب��ه��ا مل��ع��رف��ة كمية 
اإ�شافة  اجل��و،  يف  املوجود  النظيف  الهواء 
ل��ك��م��ي��ة الأ����س���ع���ة م����ا ف�����وق ال��ب��ن��ف�����س��ج��ي��ة 
وم��ع��دل ال��رط��وب��ة ودرج���ة احل����رارة، وكل 
هذه املعلومات �سيتم اإر�سالها اإلى الهاتف 

املحمول من خال التطبيق اخلا�س به.
يف  لزال  امل�����������س�����روع  ه�������ذا 

ويحتاج  الأول����ى  خ��ط��وات��ه 
اإل�����ى مت���وي���ل. واأك�����دت 

اأنه �سيكلف  ال�سركة 
ح����������������������������وايل 135 
اأم��ري��ك��ي��ا،  دولرا 
وم���ن امل��ت��وق��ع اأن 
يف  متوافرا  يكون 
الأ����س���واق اع��ت��ب��ارا 

م����ن ����س���ي���ف ال���ع���ام 
املقبل.

تقنية

ريتويت

الأع��ل��ى  الن�سبة  اأن  م���وؤخ���را،  نتائجها  ع��ن  ك�سف  ج��دي��دة  درا���س��ة  اأظ��ه��رت 
الرقابة  لتجاوز  العنكبوتية  ال�سبكة  الربوك�سي عرب  عامليا من م�ستخدمي 
والدخول للمواقع املحجوبة، من ال�سعودية، وذلك بن�سبة و�سلت اإلى %58 
ينجح من خالها اأكرث من ثاثة ماين م�ستخدم بالدخول اإلى مواقع 

حمجوبة من قبل هيئة االت�شاالت وتقنية املعلومات.
ال�سعودية،  يف  الإنرتنت  م�ستخدمي  عدد  ازدي��اد  الدرا�سة  اأك��دت  وقد 
ب� 38%، فيما  الإن��رتن��ت  ع��دد م�ستخدمي  الدرا�سات  ق��درت  ع��ام 2009  ففي 

و�سلت الن�سبة يف 2014 احلايل اإلى %64.
خال   %87 الن�سبة  تتجاوز  اأن  املتوقع  من  ف��اإن  ب�سيطة،  وبح�سابات 

ال�سنوات اخلم�س املقبلة.
ا�ستخدام النرتنت يف  الأعلى يف  ال�سباب هي  اأن فئة  الدرا�سة  وتوؤكد 
ال�سعودية بن�سبة 74%، كما اأكدت اأن متو�سط الوقت الذي يق�سيه ال�سعودي 
ثاث  معدل  �سجل  اأن  بعد  العاملي  امل��ع��دل  جت��اوز  الإن��رتن��ت،  ا�ستخدام  يف 

�ساعات و40 دقيقة يوميا.
فاالنت�شار  ال�شدفة،  حم�س  اأو  اخليال  ن�شج  من  لي�شت  االأرق���ام  ه��ذه 
والعزلة  ال��ذك��ي��ة  الأج��ه��زة  ووف���رة  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل  ل�سبكات  الكبري 
الجتماعية، اأ�سباب مبا�سرة اأوجدت جيا ل يفارق جهازه حتى وقت النوم، 
اإلقاء  اأو  تويرت  تغريدة على  اأو  اجل��وال  بغفوة من  يومه  يبداأ  فمن منا ل 

نظرة  �شريعة على ما كتب يف »وات�س اآب«.
كما اأن هذه الن�سب العالية تدعو اإلى الت�ساوؤل حول ما تقوم به هيئة 
الت�سالت وتقنية املعلومات، وهل تعمل على حجب املواقع الإباحية وغري 

الائقة فكريا وعقائديا فعا؟
اأع��اه توؤكد جناح ثاثة ماين  رمبا تكون الإجابة ل! لأن الأرق��ام 
�سخ�س يومياً يف اخرتاق ال�سبكة عن طريق الربوك�سي، وقد تكون الدوافع 

اإلى ذلك �شعار« كل ممنوع مرغوب«.
اإل اأن ذلك ل يعني اأننا جنابه خطرا ينادي ب�سرورة اإيجاد حل �سريع 
ن�ستطيع  ل  ثلج  ك��رة  لت�سبح  ي��وم  بعد  يوما  �ستتفاقم  التي  امل�سكلة  لهذه 
اإيقافها، خ�سو�سا اأن الغزو الفكري الغربي لدول ال�سرق، بات �سهل الو�سول 
والتاأثري اأي�سا كو�سيلة لتحقيق مرام بع�سها عاجل وبع�سها اآجل، اإذا هناك 
ي�سخر  �سبابنا  اأن  الدرا�سة  ه��ذه  اأك��دت  اأن  بعد  واخل��وف  للقلق  يدعونا  ما 
�سبابنا  من  بع�سا  اأن  واأظ��ن  املفرو�سة،  الرقابة  جت��اوز  كيفية  يف  اإمكاناته 
الذي  املعيب  وه��و  عامليا  عليه  ح�سلنا  ال��ذي  الأول  باملركز  فرحون  ه��وؤلء، 

اأخ�سى اأن يازمنا لفرتة طويلة!.

األوائل المتخلفون

حسن أحمد العواجي

Desire Eye هاتف سيلفي
من HTC مقاوم للماء واألتربة

اأعلنت �سركة HTC عن هاتف �سيلفي Desire Eye الذي ياأتي ب�سا�سة من قيا�س 
اإلى  ت�سل  األ��وان عالية  كثافة  بك�سل مع   1080X1920 الكاملة  بالدقة  بو�سة   5.2

.424PPI
ويعمل اجلهاز مبعالج رباعي النواة من نوع Snapdragon 801 من كوالكوم برتدد 
ال�سركة هاتفها بذاكرة  Adreno 330. وزودت  2.3 جيجاهرتز ومعالج ر�سوميات 
2 جيجابايت حتى ل ي�سعر امل�ستخدم باأي بطئ يف التطبيقات والألعاب،  ع�سوائية 
وميكن للهاتف تخزين 16 جيجابايت من البيانات على ذاكرته الداخلية التي من 

املمكن تو�سيعها ببطاقات خارجية حتى 128 جيجابايت.
الرتكيز  ت��دع��م  ميجابك�سل   13 دقتها  اأم��ام��ي��ة  بكامريا   Desire Eye وزود 
التلقائي، اإ�سافة لفا�س اأمامي LED ثنائي، كما تدعم الكامريا و�سعية الت�سوير 
ميجابك�سل   13 اأي  الدقة  بنف�س  خلفية  اأخ��رى  بكامريا  اجلهاز  زود  كما   .HDR
فا�س  وبها  التلقائي  الرتكيز  وتدعم  بك�سل   4128X3096 بدقة  �سورا  وتعطي 
LED ثنائي، وميكنها ت�سوير الفيديو بالدقة الكاملة ب�سرعة 30 اإطارا يف الثانية.

حتى  �سموده  يعني  ما   IPX7 معيار  وف��ق  للمياه  مقاوم  باأنه  اجلهاز  ويتميز 
الأ���س��واق  يف  اجلهاز  ويتوافر  م�سكات.  اأي��ة  دون  امل��اء  من  مرت  حتت  �ساعة  ن�سف 
باللونن الأبي�س من اخللف والإطار الأحمر، وكذلك الكحلي من اخللفي والإطار 

الأزرق الفاحت وب�سعر قدره  2099 ريال �سعوديا.

أكاديمية زاركوني
تدشن أبوابها اإللكترونية

اأب��رز  م��ن  يعد  ال��ذي  العربية،   ZARCONY زارك���وين  اأك��ادمي��ي��ة  موقع  د�سن 
املواقع التي تقدم خدمة التعليم عن بعد، اأبوابه الإلكرتونية الأ�سبوع املا�سي. 
www.zarcony. وبات باإمكان امل�ستخدم الدخول ملوقع الأكادميية عرب الرابط

com، حيث توفر الأكادميية جمموعة كبرية من الدورات عن بعد مع �سهادات 
من جهات معتمدة عامليا، ف�شال عن برامج خم�ش�شة الحتياجات الطالب. وكل 
ما يحتاجه امل�ستخدم فقط، ت�سجيل بريده الإلكرتوين على املوقع ليتم اإر�سال 

العرو�س اإليه لالتحاق بالدورات املنا�سبة له.
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إعالم

سلمان العلي

الريا�سية  ب�سحيفة  ال�سحفي  ن�سح 
���س��ل��ط��ان ردي�����ف، خ��ري��ج��ي الإع�����ام، 
جد  بكل  ال�سحفي  العمل  مبمار�سة 
جني  يف  ال�ستعجال  وع��دم  واجتهاد 
اأن  يجب  الدرا�سة  اأن  موؤكدا  الثمار، 

ت�سقل باملمار�سة.
و�����س����رد ردي������ف يف ح������وار م����ع » 
اآف��اق« حياته املهنية، مدليا براأيه يف 
بع�س  حممال  ال��ري��ا���ش��ي،  التع�شب 
روؤ����س���اء الأن���دي���ة وم��ق��دم��ي ال��ربام��ج 
م�����س��وؤول��ي��ة ذل����ك، وو����س���ف الإع����ام 
م��ن ل من�سة  ب��اأن��ه من�سة  اجل��دي��د 
له،  م�سريا اإلى اأن ال�سحافة الورقية 
وال�����س��ا���س��ة ه��م��ا الأ���س��ل وال��ق��اع��دة.. 

التفا�سيل يف امل�ساحة التالية:

كيف كان التحاقك
بالعمل ال�ضحفي؟ 

ل اأ�ستطيع القول اإنني اخرتت عامل 
والتوفيق  الأقدار  ولكنها  ال�سحافة، 
من رب العاملن، ومل اأخرت الريا�سة 
ال��ب��داي��ات تنقلت بن  حت��دي��دا، ففي 
اأق�سام املحليات وال�سيا�سة والقت�ساد 
خاللها  وق���دم���ت  ع��ك��اظ  ب�شحيفة 

اأعمال �سحفية جيدة.

اأهم نقاط التحول
يف حياتك ال�ضحفية؟

ل �سك يف اأن دخويل لعامل ال�سحافة 
هو يف حد ذاته نقطة حتول وخروجي 
الريا�شية  �شحيفة  اإل���ى  ع��ك��اظ  م��ن 

كان اأي�سا نقطة حتول اأخرى.
ال����ب����داي����ة يف جم���ال  ع��م��ل��ت يف 
ال��ع��م��ل امل���ي���داين م��ن خ���ال تغطية 
اأخ����ب����ار الأن����دي����ة، ول��ك��ن��ن��ي ���س��دم��ت 
ب��ال��ت��ع�����س��ب امل���وج���ود داخ����ل الأن���دي���ة 
وع��ل��م��ت اأن ه��ن��اك ق���اع���دة م��ع��روف��ة 
اأن يكون ال�سحفي  اأنه يجب  موؤداها 
ناد معن منتميا  اأخبار  يتتبع  ال��ذي 
البتعاد  فف�سلت  ل��ه،  كاما  انتماءا 
ع��م��ل ���س��ح��ف��ي يخ�س  اأي  ع���ن  ك��ل��ي��ا 
الأندية، وكانت بالفعل نقطة حتول 
يف ح��ي��ات��ي امل��ه��ن��ي��ة ع��ن��دم��ا ب�����داأت يف 
تغطية الأحداث القارية والإقليمية، 
نوع  م��ن  انطاقة  �سكلت يل  وه���ذه  
اآخ�����ر ف��اأ���س��ب��ح��ت اأح���م���ل م�����س��وؤول��ي��ة 

ور�سالة اأكرب.

ما االإجناز ال�ضحفي
الذي تفتخر به؟ 

ل يوجد �سيء ا�سمه اإجناز يف العمل 
ال�����س��ح��ف��ي، لأن����ه م���ن امل��ف��رت���س اأن  
ي��وم��ي،  ب�سكل  الإجن������ازات  ت��ت��وا���س��ل 
ول��ك��ن ع��ن��دم��ا ح�����س��ل��ت ع��ل��ى امل��رك��ز 
الأول كاأبرز �سحفي ريا�سي يف العقد 
امل��ن�����س��رم م���ن ع����ام 2000 ح��ت��ى ع��ام 
اأجرته  ل��ل��راأي  قيا�س  قبل  من   2010

�سحيفة الوطن �سعرت بالفخر.
اأي�����س��ا ك��رم��ت م���ن ق��ب��ل م��ع��ايل 
الأم���������ن ال�����ع�����ام مل���ج���ل�������س ال���ت���ع���اون 
مت  كما  الإجن����از،  ب�سهادة  اخلليجي 

الريا�سي  التميز  ب��ج��ائ��زة  ت��ك��رمي��ي 
اأ�ستاذي  اإن�سائها مع  اأ�سهمت يف  التي 
����س���ع���د امل����ه����دي وه�����و ع���م���ل اأف���ت���خ���ر 
ب���ه، ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى م��ه��رج��ان خ��ادم 
اأ�سهمت  ال��ذي  ال�سريفن  احل��رم��ن 
بن متعب  الأم��ري عبداهلل  مع  اأي�سا 
يف اإن�سائه وهو م�سروع وطني اأفتخر 

به اأي�سا.
وح�����س��ل��ت اأخ������ريا ع��ل��ى ج��ائ��زة 
ال��ع��ط��اء ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة 
اآخر  وه��و عمل وطني  ال�سباب  جت��اه 
ع��م��ل��ت ف��ي��ه م���ع امل���ح���ام���ي ال��دك��ت��ور 
لاأم�سية  بالإ�سافة  ق���اروب،  ماجد 
حققت  التي  الرم�سانية  الريا�سية 
جن����اح����ات ك����ب����رية، اأم�������ا يف امل���ج���ال 
اأفتخر بها  التي  ال�سحفي فالأعمال 
ل��ذك��ره��ا،  يت�سع  ل  وامل���ج���ال  ك��ث��رية، 

فهناك م�سوار عمره 17 �سنة.

كيف تقيم االإعالم الريا�ضي 
ال�ضعودي عامة، واالإعالم يف 

منطقة ع�ضري خا�ضة؟ 
فيها  ت��رع��رع��ن��ا  واأه��ل��ي  بيتي  ع�سري 
بن جبالها ووديانها، ولكن لاأ�سف 
ف��ي��ه��ا  ول���ي�������س يل  ف���ي���ه���ا  اأع����م����ل  مل 
الإع���ام���ي���ن،  ب��ب��ع�����س  اإل  ع���اق���ات 
ولي�س من طبعي اأن اأقيم زماء يل، 
اإن هناك ق�سورا  اأق��ول  ولكن لزل��ت 
الريا�شي  الن�شاط  اإظ��ه��ار  يف  كبريا 
ا�ست�سافت  اأن��ه��ا  خ��ا���س��ة  املنطقة  يف 
ب����ط����ولت ك����ب����رية. اأن������ا ����س���د ال��ع��م��ل 
�سحيفة  ه��ن��اك  اأن  خ��ا���س��ة  امل��و���س��م، 

ت�سدر من اأبها.

براأيك، من املت�ضبب
يف تع�ضب االإعالم الريا�ضي؟

ب��ع�����س روؤ������س�����اء الأن�����دي�����ة، وه������وؤلء 

نصح الخريجين الجدد بعدم االستعجال واكتساب الخبرة ميدانيا 

سـلطان رديف: اإلعالم الجديد جلب لنا الغوغائية..
والورقي هو األصل

هنالك  اأن  كما  املتع�سبن،  يف�سلون 
م�سوؤولن ومقدمي برامج ي�سدرون 
ال���ت���ع�������س���ب م�����ن خ������ال م��ن�����س��ت��ه��م 
الإع��ام��ي��ة وت��ت��اح ل��ه��م ال��ف��ر���س��ة يف 

ممار�شة ذلك.

يقال اإن هناك �ضعفا يف املواد 
الريا�ضية التي تن�ضر يف 

ال�ضحف.. اإالم تعزوه؟
ل��اأ���س��ف، مل ي��ع��د ه��ن��اك م��ن يعمل 
العمل ال�سحفي والإجن��از،  اأجل  من 
بل اأ�سبحت العملية اأهواءا وم�سالح 
وعاقات على ح�ساب املهنة، لذا جتد 
امل��وه��وب  املبتكر  ال��ام��ع  ال�سحفي 

قليا يف هذا الزمان.
اإع�����ام  اإل  ن�����س��اه��د  ل  ف��ن��ح��ن 
املهنة  اأ�سبحت  و�سخ�سيات.  اأن��دي��ة 
وم�سالح  اأه�����داف  لتحقيق  و���س��ي��ل��ة 

لتحقيق  م��ه��ن��ة  ول��ي�����س��ت  ���س��خ�����س��ي��ة 
اأهداف وم�سالح عامه تخدم الوطن 

واملواطن.

وجهة نظرك
يف االإعالم اجلديد؟

الإعام اجلديد من�سة من ل من�سة 
ل����ه، والن����رتن����ت م��رت��ع ل��ل��ك��ث��ري من 
من  ثقافة  لنا  ك�سفت  بل  الغوغائية 
كل  ك�سفت  اأي  ثقافتهم،  ن��ع��رف  مل 
الأقنعة. لزلت موؤمنا باأن ال�سحافة 
ال���ورق���ي���ة وال�������س���ا����س���ة ه���م���ا الأ����س���ل 
والقاعدة، وكل تلك املن�سات تتبع لها 
البع�س  حاول  مهما  باآخر،  اأو  ب�سكل 

اأن ي�سف الواقع بغري ذلك.

هناك من يعتقد اأن ال�ضحافة 
مهنة من ال مهنة له، ما ردك؟ 

مهنة  ولكنها  ل��اأ���س��ف،  ذل��ك  ن�سمع 
جمالها  ل��ذل��ك  امل��ي��دان  م��ن  تكت�سب 
مفتوح لكل مبدع، ويف الأخري �سنجد 
اأن امل��ن��ت��ج ه���و، وال���ق���ارئ ه��و احل��ك��م، 
وامل��ق��ي��ا���س ال�����س��ي��ئ ���س��ي��ذه��ب وامل��ن��ت��ج 

اجليد �سيبقى.

هل اأنت را�س عن م�ضتوى
الكرة ال�ضعودية؟

ي�سهد  ال�����س��ع��ودي��ة  ال���ك���رة  م�����س��ت��وى 
ه��ب��وط��ا، لأن�����ه ذه����ب زم����ن ال���رج���ال 
ال����ذي����ن ي��ع��م��ل��ون م����ن اأج������ل امل��ن��ج��ز 
وال���وط���ن، وخ��ل��ف م��ن ب��ع��ده��م خلف 
ي��ب��ح��ث��ون ع����ن حت��ق��ي��ق م�����س��احل��ه��م 
مبنا�سب  ال��ذات��ي��ة  ال�����س��رية  ليملوؤوا 

هنا وهناك.
ولكني اأعتقد، بل اأجزم اأن زمن 
خمتلف  م�شاعد  بن  عبداهلل  االأم��ري 
كليا، ولي�س كل ما يعلم يقال، ولكن 
الأيام  الكرمي  وللقارئ  لك  �ستك�سف 
و�سل  ب�سراحة،  اأق�����س��ده.  ال���ذي  م��ا 
لهرم الريا�سة من يبحث عن املنجز 

فقط.

هل تعتقد اأن اجلامعات
لها دور يف �ضناعة الكرة 

ال�ضعودية وهل ت�ضبع رغبات 
الطالب الريا�ضية؟ 

اجل��ام��ع��ات وامل��دار���س اأب��ع��د م��ا تكون 
عن الأن�سطة الريا�سية فكرا وعما 
م��اذا  ن�����س��اه��د  اأن  علينا  وم�����س��م��ون��ا. 
يحدث يف الدول الأوروبية واأمريكا، 
اإن اجل��ام��ع��ات وامل���دار����س هي  ح��ي��ث 

امل�سنع احلقيقي للريا�سة.
باأن  خ��ريا  ن�ستب�سر  لعلنا  ولكن 
الريا�سي  اجل��ام��ع��ات  لحت���اد  ي��ك��ون 
امل�ستقبل،  يف  دور  امل���دار����س  واحت����اد 
كما اأن املوهوب ريا�سيا لبد اأن يجد 
العام  التعليمي  ال�سلك  يف  التقدير 
ون�سقل  عليه  نحافظ  لكي  وال��ع��ايل 

موهبته.

مب تن�ضح خريجي
االإعالم اجلدد؟ 

اأق������ول ل���ه���م: الإع�������ام وال�����س��ح��اف��ة 
مهنة قبل اأن تكون علما يدر�س، كما 
ال���ذي ي�سقل  امل��ك��ان  امل���ي���دان ه��و  اأن 

الإعامي يف اأي جمال.
فاالإعالم ممار�شة وجهد وتعب 
وك��ف��اح واأم���ان���ة وم�����س��داق��ي��ة، وعلى 
درا�سته  ف��رتة  ي�ستغل  اأن  ط��ال��ب  ك��ل 
مبمار�سة العمل الإعامي يف امليدان 
بال�سهادة  مت�سلح  وه��و  يتخرج  لكي 

واخلربة.

كلمة اأخرية؟
التاريخ ي�سهد بع�سامية رجال ع�سري 
ووف���ائ���ه���م واإب����داع����ه����م، واأح���ام���ه���م 
كاأر�سهم  وقلوبهم  ر�سوخا  كاجلبال 
خ�سراء جتود حباً وكرماً واأخاقهم 
ك��ج��م��ال ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا. ودع���ائ���ي لكافة 
اإخواين الطلبة بالتوفيق والنجاح يف 

درا�ستهم.
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إعالم

نجود آل حمود

»القت�سادية«  ب�سحيفة  الكاتبة  تاأ�سفت 
الإع��ام��ي��ة ن��وي��ر ال�����س��م��ري ع��ل��ى نتائج 
ال���درا����س���ة ال��ع��ل��م��ي��ة ال���ت���ي اأج���رت���ه���ا عن 

ال�سحافة ال�ستق�سائية.
اأن %4  اأك����دت  ال��درا���س��ة  اإن  وق��ال��ت 
ف��ق��ط م��ن امل����واد امل��ن�����س��ورة تعترب م���وادا 
�سعف  على  تاأكيد  »ذل��ك  و  ا�ستق�سائية، 
ا�ستخدام الأ�س�س ال�ستق�سائية يف املواقع 
ال��ق�����س��اي��ا  واأن  ال�����س��ع��ودي��ة«  الإخ���ب���اري���ة 
امل��ن�����س��ورة ل ت��ه��ت��م مب���ا مي�����س امل��ج��ت��م��ع 

وم�ساحله.
ولم����ت ال�����س��م��ري ���س��وء ا���س��ت��خ��دام 
ب��ع�����س الإع���ام���ي���ن مل���واق���ع ال��ت��وا���س��ل 
الجتماعي وحتويلها من مواقع توا�سل 
اإل����ى م��واق��ع ت��ن��اح��ر وع�����س��ب��ي��ة وان��ف��ع��ال 

وغ�سب.
ال�������س���م���ري ال���ت���ي ���س��ق��ل��ت امل��وه��ب��ة 
ب��ال��درا���س��ة الأك���ادمي���ي���ة )م��اج�����س��ت��ري يف 
وجتل�س  اللكرتوين،  والن�سر  ال�سحافة 
برنامج  يف  ال��درا���س��ة  مقاعد  على  حاليا 
ال���دك���ت���وراه ب��ك��ل��ي��ة الإع������ام والت�����س��ال 
ب���ج���ام���ع���ة االإم����������ام حم���م���د ب�����ن ���ش��ع��ود 
الإ�سامية(، حلت �سيفة على »اآف��اق« يف 

امل�ساحة التالية.
 

ما الدافع الذي قادك لالنخراط 
يف مهنة املتاعب؟

ك��ن��ت اأح���ل���م م��ن��ذ ال��ط��ف��ول��ة ب����اأن اأ���س��ب��ح 
�سحافية وكاتبة، وبف�سل من اهلل تعالى 
حت��ق��ق ذل���ك ب��ع��د اأن ال��ت��ح��ق��ت ب��درا���س��ة 
تدريبية  ب����دورات  وع��ززت��ه��ا  ال�����س��ح��اف��ة، 
والكتابة  التحرير  يف  ومتنوعة  مطولة 
ال�����س��ح��ف��ي��ة وال��ت�����س��م��ي��م اجل��راف��ي��ك��ي. 
وعملت مبا�سرة بعد تخرجي يف �سحيفة 
العمل  راأ����س  على  زل��ت  وم��ا  القت�سادية 
فيها، حبا يف العمل ال�سحفي الذي اأرى 

نف�سي فيه كثريا. 

ال�ضحافة فن اأم علم
اأم موهبة ؟

العلم  ي�سقلها  الأ���س��ا���س  يف  موهبة  ه��ي 
متنوعة  وثقافات  معارف  يعنيه من  مبا 
اقت�ساديا  الب�سر،  اأوج��ه حياة  تتناول كل 
واج��ت��م��اع��ي��ا، وث��ق��اف��ي��ا وت��رب��وي��ا وعلوما 

وفنونا على اختافها.
مت��ت��ع  اأه���م���ي���ة  ت���اأك���ي���د  اأود  وه����ن����ا 
من  ع��ال  ب��ق��در  ال�سحفية  اأو  ال�سحفي 

الثقافة ، والتدريب املهني.
ال�سحفية  الثقافة  اأن  يف  �سك  ول 
ال�سحفية،  ال��درا���س��ة  ج��ان��ب  اإل���ى  ت�سمل 

التقنيات واملعلومات الكافية يف كل جمال 
له �سلة بالعمل ال�سحفي حتى ميكن اأن 

يقوم العمل ذاته على اأ�سا�س �سحيح. 

اأجريت موؤخرا درا�ضة علمية عن 
ال�ضحافة اال�ضتق�ضائية..

ما الهدف منها؟
بعد  مل�ستها  م�سكلة  من  الفكرة  انطلقت 
انت�سار ال�سحف الإلكرتونية التي تتميز 
ب�����س��رع��ة ن��ق��ل جم���ري���ات الأح�������داث عرب 
اأر�سفتها  عن  ف�سا  العاجلة،   التقارير 
وهنا تربز خطورة  ا�سرتجاعها،  و�سرعة 
ما ين�سر على املواقع الإلكرتونية؛ لكون 
اأ�سبح يحتل مكانة  الإلكرتوين  الإعام 
ب�سفته  ال�سعودي  ال��ق��ارئ  ل��دى  متميزة 
املعلومة  على  للح�سول  مهما  م�����س��درا 

الإخبارية.
املواد  تنقيح  اأهمية  ب��رزت  فمن هنا 
الإع���ام���ي���ة، وع����دم ب��ث��ه��ا ون�����س��ره��ا دون 

التاأكد من م�سدرها و�سحتها.
اإلى معرفة مدى  الدرا�سة  وهدفت 
اه��ت��م��ام امل���واق���ع الإخ���ب���اري���ة ال�����س��ع��ودي��ة 
وطرح  مناق�سة  يف  ال�ستق�ساء  ب�سحافة 
ال���ت���ي ت�شغل  ال��ق�����ش��اي��ا  اأن�������واع  خم��ت��ل��ف 
امل��ج��ت��م��ع ال�����س��ع��ودي، وم��ع��رف��ة امل�����س��ادر 
عند  الدرا�سة  مواقع  عليها  تعتمد  التي 
مناق�سة هذه الق�سايا، والأ�ساليب الفنية 
ال��ت��ي ت��ق��دم ب��ه��ا، وال��ع��وائ��ق ال��ت��ي ت��واج��ه 
يف  ال�ستق�ساء  ان��ت��ه��اج  م��ن  ال�سحفين 

عملهم ال�سحفي. 

اإلى ماذا تو�ضلت الدرا�ضة؟
املواد  الدرا�سة على جميع  ا�ستملت عينة 
امل��ن�����س��ورة يف خ��م�����س ���س��ح��ف اإل��ك��رتون��ي��ة 
ت��ع��د ه��ي امل���ق���روءة اأك����رث م��ن غ��ريه��ا يف 
ال�سعودية، وتو�سلت الدرا�سة اإلى اأن %4 
من املواد املن�سورة تعد موادا ا�ستق�سائية.

وهذا لاأ�سف ال�سديد يوؤكد �سعف 
ا�ستخدام الأ�س�س ال�ستق�سائية يف املواقع 
الإخ���ب���اري���ة ال�����س��ع��ودي��ة، وه���و م���ا ي�سري 
كذلك اإلى اأن الن�سر يف املواقع الإخبارية 
ل ي���رك���ز ع���ل���ى ال���ق�������س���اي���ا ال���ت���ي مت�����س 
الق�سايا  لكون  املجتمع  وم�سالح  اهتمام 
ال�ستق�سائية تركز بالدرجة الأولى على 
هذا النوع من املو�سوعات، ويعود ال�سبب 
لع��ت��م��اده��ا ب���درج���ة ك���ب���رية ع��ل��ى امل����واد 

اجلاهزة من الوكالت واملواقع. 

اأي من و�ضائل االإعالم
املعروفة باإمكانها تقدمي املعلومة 

والتاأثري على
اجلماهري ب�ضكل اأكرب؟ 

ك��ان��ت التقليدية  ���س��واء  و���س��ائ��ل الإع����ام 
ك��ال�����س��ح��ف وال���ت���ل���ي���ف���زي���ون والإذاع���������ة، 
ك��ال�����س��ح��اف��ة  احل���دي���ث���ة  ال���و����س���ائ���ل  اأم 
�سبكة  الأخبار على  الإلكرتونية ومواقع 
الن����رتن����ت، وك���ذل���ك م���واق���ع ال��ت��وا���س��ل 
الجتماعي مثل »في�س بوك» و »تويرت«،، 
الأخبار  نقل  و�سائل  اأح��د  الآن  تعد  التي 

والأكرث �سهرة يف العامل.
ت��اأث��ري كبري  لها  الو�سائل  ه��ذه  ك��ل 
وامل��ع��ريف  الإدراك������ي  ال��ب��ن��اء  ت�سكيل  ع��ل��ى 
ل��ل��ف��رد اأو امل��ج��ت��م��ع، ل��ك��ن��ن��ا ال���ي���وم اأم����ام 
م���ف���رتق ط����رق وب����ني ج��ي��ل��ني خمتلفني 
ال��ت��ع��ب��ري و�سقف  واأ���س��ال��ي��ب  ال��ت��ف��ك��ري  يف 

احلرية الذاتية.
واإذا نظرنا لل�شباب حتديدا �شنجد 
اأق����وى  اأن و���س��ائ��ل الت�������س���ال احل��دي��ث��ة 
واأ����س���رع ت���اأث���رياً ف��ي��ه��م، ف��ك��ل ف���رد ميكنه 
ي��دور  م��ا  ال��ع��امل، ومعرفة  م��ع  التوا�سل 
فيه يف التّو واللحظة عرب جهاز �شغري ال 
يتجاوز حجمه حجم كف اليد الواحدة. 

هل يوؤثر وجود االإعالميني
يف مواقع التوا�ضل االجتماعي �ضلبا 

اأم اإيجابا على حياتهم؟ 
بو�سفه  الجتماعي  الإع���ام  ظهور  م��ع 
امل��ت��ب��ادل  جم���ال وا���س��ع��ا للن�سر وال��ت��ل��ّق��ي 
وامل��ه��م وج��ود  الطبيعي  م��ن  وامل��ن��اق�����س��ة، 
اإل��ى  بحاجة  مازلنا  لكن  فيه  الإع��ام��ي 
اأن نعرف متى تنتهي حريتي ومتى تبداأ 

حرية الآخرين.
هذه  ح��ول��ت  ال��ن��م��اذج  بع�س  اأن  اإل 
اإلى  التقنية اجلميلة من مواقع توا�سل 
مواقع تناحر وع�سبية وانفعال وغ�سب، 
ومعربة  رائعة  قراآنية  قاعدة  فقهنا  ولو 
واح���دة  كلمة  يكتب  اأن  اأح���دن���ا  جت���راأ  مل��ا 
قوله  واأق�سد  وتفكري  متحي�س  بعد  اإّل 
تعالى »َما َيْلِفُظ ِمْن َقْوٍل اإِلاَّ َلَدْيِه َرِقيٌب 

َعِتيٌد«.
واأمت���ن���ى م���ن اجل��م��ي��ع اأن ي��ح��ول��وا 
اإل�����ى م��ن��اب��ر راأي م��ع��ت��دل  امل���واق���ع  ه����ذه 
وهمومنا  ق�سايانا  على  ال�سوء  ي�سلط 
دون ت�سخيم و جتريح اأو اإهانة الآخرين 
من  ي��ح��ذروا  واأن  ال��ق�����س��اي��ا،  و�سخ�سنة 
�سلى  ق��ال  كما  ي�سمع،  م��ا  بكل  التحدث 
اهلل ع��ل��ي��ه و���س��ل��م »ك��ف��ى ب���امل���رء ك��ذب��ا اأن 

يحدث بكل ما �سمع«.

مت انتخابك ع�ضوا مبجل�س اإدارة 
اجلمعية ال�ضعودية للعالقات 

العامة واالإعالن »�ضابرا« يف دورتها 
االأولى كاأول �ضيدة �ضعودية، فماذا 

قدمت خالل تلك الفرتة؟ 

كانت جتربة ثرية لكوين عملت خالها 
اأ�ساتذة الإعام، ا�ستفدت  مع نخبة من 
ك��ث��ريا م��ن��ه��م، واأه�����م الإجن��������ازات ال��ت��ي 
متخ�س�س  دل��ي��ل  اأول  اإ���س��دار  حققتها 
املوؤ�س�سات  العامة يف  العاقات  ملوظفات 
احل��ك��وم��ي��ة واخل����ريي����ة، ا���س��ت��م��ل على 
خم��ت��ل��ف  يف  م���������ش����وؤول����ة   49 ب����ي����ان����ات 
القطاعات، وزعت منه نحو 500 ن�سخة 
على الإعاميات والقيادات الن�سائية يف 
اجلامعات والأق�سام املختلفة يف منطقة 

الريا�س.
 وي���ع���د ال���دل���ي���ل مب���ن���زل���ة ق���اع���دة 
ب���ي���ان���ات، وي���ه���دف اإل����ى ت��ع��زي��ز ت��وا���س��ل 
و�سائل  مع  العامة  العاقات  م�سوؤولت 
الإع�������ام يف ����س���وء ان��ت�����س��ار ال��ت��ق��ن��ي��ات 
احلديثة واأدوات الإعام اجلديد وتعدد 
ما  انت�سارها،  و�سرعة  الأخ��ب��ار  م�سادر 
مع  ال��ت��وا���س��ل  �سهولة  وي��ح��ت��م  يتطلب 
لتق�سي  الأق�����س��ام  بع�س  يف  امل�����س��وؤولت 

الأخبار وتوثيقها قبل ن�سرها.
متخ�ش�شة  ور����ش���ة  اأول  ون��ظ��م��ت 
مل���������س����وؤولت ال���ع���اق���ات ع���ل���ى م�����س��ت��وى 
عمل  اأوراق  ت�سمنت  ال��ري��ا���س  منطقة 
ق��دم��ه��ا اأ���س��ات��ذة يف ال��ع��اق��ات ال��ع��ام��ة، 
تناولت عددا من املحاور منها: اجلوانب 
وعالقة  ال��ع��ام��ة،  ل��ع��الق��ات  التنظيمية 
وكيفية  ال��ع��ام��ة،  ب��ال��ع��اق��ات  الإع�����ام 

وت��وظ��ي��ف  ال��ف��ع��ال��ي��ات،  واإدارة  ت��ن��ظ��ي��م 
وم�����س��ارك��ة  ب��ح�����س��ور  احل��دي��ث��ة  التقنية 

نحو 160 موظفة وطالبة.
كما مت تد�سن الربنامج التدريبي 
التدريب  ق�سم  مع  بال�سراكة  للجمعية 
يف ال��ف��رع ال��ن�����س��ائ��ي ل��ل��غ��رف��ة ال��ت��ج��اري��ة 
بالريا�س، وي�سمل الربنامج على دورات 
مكثفة باأ�سعار رمزية تهدف اإلى تطوير 
العاقات  ملوظفات  الإعامية  امل��ه��ارات 

العامة وطالبات اأق�سام الإعام.

هل لنا اأن نعرف
ولو باخت�ضار اأعمالك

التطوعية واخلريية؟ 
مع  الآن  واإل�����ى   2009 ع���ام  م��ن��ذ  اأع���م���ل 
اللجنة  يف  متطوع  ن�سائي  عمل  ف��ري��ق 
الجتماعية للمراأة والطفل املتخ�س�سة 
برئا�سة  وامل��ط��ل��ق��ات  الأرام������ل  بت�سكن 
الأمرية فهدة العذل حرم الأمري في�سل 

بن عبد اهلل بن عبد العزيز.
واأفتخر كثريا بهذه اللجنة لكونها 
اأر���س  على  وحققت  نحل  كخلية  تعمل 
كربى  جمعيات  ت�ستطع  مل  م��ا  ال��واق��ع 
بف�سل  اللجنة  متكنت  حيث  حتقيقه، 
اأ�سرة  اأك��رث من 75  ت�سكن  من اهلل من 
امل��ن��ازل،  ومتليكهم  حم��ت��اج��ة،  �شعودية 
بالإ�سافة اإلى توظيف 1500 فتاة، حيث 

اأ�سهم مع اللجنة بتفعيل مواردها املالية 
الأ�سر  وزي��ارة  بها  الإعامي  والتعريف 

وحتديد الفئات املحتاجة.

كيف تقي�ضني
جناح م�ضوارك املهني؟ 

ل زلت اأرى اأنني يف بداية الطريق وكل 
امل��ه��ن��ي��ة يعلمني  ي�����س��اف حل��ي��ات��ي  ي����وم 
الكثري، ولدي طموحات باأن اأكر�س من 
الفكر  واملهني  الأك��ادمي��ي  عملي  خ��ال 

ال�ستق�سائي يف العمل ال�سحفي.
ك��ت��اب��ة  اأك��������ون  اأن  اإل�������ى  واأت����ط����ل����ع 
حت���ق���ي���ق���ات ا���س��ت��ق�����س��ائ��ي��ة ي����ك����ون ل��ه��ا 
الأث����ر ال��ك��ب��ري يف امل��ج��ت��م��ع، ح��ي��ث ب���داأت 
»الق��ت�����س��ادي��ة«  �سحيفة  يف  مبجموعة 
حتقيقات  م��ث��ل:  مهمة  ن��ت��ائ��ج  وح��ق��ق��ت 
الأطفال،  وانتحار  النوم،  جرثومة  عن 
وال���ع���م���ل���ي���ات ال���ق���ي�������س���ري���ة، وح����رم����ان 
ال�������س���ع���ودي���ات يف ال��ق��ط��اع  ال����ع����ام����ات 

اخلا�س من اإجازة الأمومة.

كلمة لطالبات االإعالم واالت�ضال 
بجامعة امللك خالد؟ 

ال���ط���ري���ق ط���وي���ل و�����ش����اق ل��ك��ن��ه مم��ت��ع 
والتدريب  والثقافة  ال�سرب  اإل��ى  يحتاج 
والن����ف����ت����اح ال���ف���ك���ري ع���ل���ى الآخ����ري����ن، 

واأمتنى لهن التوفيق وال�سداد.

أوصت طالبات اإلعالم بالصبر والثقافة والتدريب

الكاتبة نوير الشمري: 
دراستي كشفت ضعف 

استخدام المواقع 
اإلخبارية لألسس 

االستقصائية
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اإلشاعة 
واألحوال 

الجوية
ساعد ساعد 

أستاذ مساعد
قسم اإلعالم واالتصال

ح������ن ك����ت����ب اب��������ن خ������ل������دون يف 
اأخاق  يوؤثر يف  »الهواء  مقدمته 
نحو  يتجه  اهتمامه  كان  النا�س« 
ال��ط��ق�����س وم��ت��غ��ريات امل��ن��اخ على 
الطبيعة الب�سرية بن ال�سخ�سية 
ال��ع�����س��ب��ي��ة وال����ه����ادئ����ة، ب���ن اأث���ر 
وال�سحراوية  ال�سواحل  مناطق 
دائما  يبقى  ال��ذي   الإن�سان  على 
رهن بيئته التي عا�س فيها، ومن 
وم��واق��ف��ه  �سلوكياته  ت�سبح  ث��م 
الذي  باملحيط  ارتباطا  مرتبطة 

عا�س فيه.
ال�����ع�����ومل�����ة  ع�����������س�����ر  ويف 
وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ات احل���دي���ث���ة، 
اأ�����س����ح����ت امل���ع���ل���وم���ة امل���ن���اخ���ي���ة 
ميتلك  فمن  للمقابل،  تخ�سع 
التاأثري  ق���درة  ميتلك  املعلومة 

على الآخر.
ت����اري����خ����ي����ا ا����س���ت���خ���دم���ت 
امل��ع��ل��وم��ة امل��ن��اخ��ي��ة يف احل���روب 
اأث��ر  للطق�س  وك���ان  وال���ث���ورات، 
»�ستالينغراد«  معركة  يف  كبري 
م����ع الأمل���������ان ال����ذي����ن ه��زم��ت��ه��م 
لنزول  تقديرهم  وع��دم  الثلوج 

درجات احلرارة حتت ال�سفر.
ال���س��ت��خ��دام��ات  زم����ن  ويف 
ال���ت���ق���ن���ي���ة وال���ف���ن���ي���ة ل���و����س���ائ���ل 
اأ�سحت  الج��ت��م��اع��ي،  التوا�سل 
ملنطق  تخ�سع  املناخية  املعلومة 
الإ����س���اع���ة وامل��ع��ل��وم��ة اخل��ربي��ة 
ال���ك���اذب���ة، وم�����رد ذل����ك »ف��وب��ي��ا« 
انت�سرت  ال��ت��ي  وال��ط��ق�����س  امل��ن��اخ 
التي  املجتمعات  يف  كبري  ب�سكل 
ع��رف��ت اأح���داث���ا م��ن��اخ��ي��ة م��وؤمل��ة 
�سحيتها  وراح  ل��ل��ك��وارث  اأق���رب 
امل����ئ����ات م����ن الأ����س���خ���ا����س، اإل����ى 
ج��ان��ب ان��ه��ي��ار ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ي��ة، 
ف��اأ���س��ح��ت ���س��ور ت��ل��ك الأح����داث 
والأف�����ام ال��ت��ي ���س��ورت يومئذ 
م��ادة خامة لأف��راد وجمموعات 
ت��روج لإ���س��اع��ة ت��غ��ريات مناخية 
خ���ط���رية، الأم������ر ال�����ذي اأح����دث 
ب��ل��ب��ل��ة ب���ل وت���وق���ف ج���وان���ب من 
احل�����ي�����اة ال����ع����ام����ة، خ���ا����س���ة يف 
امل����دار�����س واجل���ام���ع���ات وب��ع�����س 

امل�سانع وال�سركات.
ت�ساقط  ومب��ج��رد  وال���ي���وم 
تت�سارع  »حوالينا«  املطر  زخ��ات 
���س��ح��ف اإل���ك���رتون���ي���ة وم���واق���ع 
ت���وا����س���ل اج��ت��م��اع��ي حت����ذر من 
�����س����ي����ول ج�������ارف�������ة، ف���ت���ت���خ���وف 
بناتهم  اإر�����س����ال  م���ن  ال���ع���ائ���ات 
ل��ل��ج��ام��ع��ة، والأم�����ر ي��ك��ون اأك��رث 

حدة مع طاب التعليم العام..
ح���������ري ب����ب����ع���������س ه���������وؤلء 
يكتبون  ف��ي��م��ا  اهلل  ي��خ��اف��وا  اأن 
وي�����غ�����ردون ب�����ه، وح�������ري ب���اأه���ل 
ال���رتب���ي���ة  ودور  امل����وؤ�����س���������س����ات 
الأه��ايل  يطمئنوا  اأن  والتعليم، 
ب���اأ����س���ال���ي���ب اأك�������رث ت����ط����ورا م��ن 
ف�����خ االإ�����ش����اع����ة،  ال�������ش���ق���وط يف 
الق�ساء  يفتح  اأن  اأي�سا  وينبغي 

ملف جمرمي املعلومة.

د. عصام  الدين  إبراهيم  وراق 
مركز األمير سلطان بن عبد العزيز للدراسات والبحوث البيئية والسياحية

دور فاعل للمملكة في قمة المناخ 2014

املتحدة  ل��اأم��م  ال��دائ��م  باملقر  عقد 
يف م��دي��ن��ة ن��ي��وي��ورك اج��ت��م��اع قمة 
املوافق   2014 �سبتمرب   23 يف  امل��ن��اخ 
من  اأك���رث  بح�سور   ،1435/11/28
120 م��ن ق���ادة  دول ال��ع��امل، وذل��ك 
ب��خ�����س��و���س »الح����������رتار  ال���ع���امل���ي« 
Global Warming وتغري املناخ 
اإطار  ويف  الب�شري،  للن�شاط  نتيجة 
ال��ت��ه��دي��د امل��ت��زاي��د م��ن ت��غ��ري امل��ن��اخ  
الذي يعترب الق�سية املحددة ملعامل 
هذا القرن وت�سببه يف نزوح وهروب 

اأكرب مما تفعله احلروب.
الأك��رب  التجمع  ه��ذا  ويو�سح   
ل���زع���م���اء ال�����ع�����امل  خ����ط����ورة ت��غ��ري 
للدول  ع��اب��رة  ق�سية  ب�سفته  امل��ن��اخ 
واحل���������دود اجل���غ���راف���ي���ة وت��ت��ط��ل��ب 
ت�����س��اف��ر اجل���ه���ود ال��ع��امل��ي��ة ب��ه��دف 
احلد من انبعاثات الغازات الدفيئة 
امل�������س���ب���ب���ة ل���اح���ت���ب���ا����س احل�������راري 

والتكيف مع اآثاره.
فعاليات   القمة  �ساحبت  وق��د   

مل��ن��ظ��م��ات امل��ج��ت��م��ع امل�����دين ب��ه��دف 
وال��روؤ���س��اء  ال��زع��م��اء  ع��ل��ي  ال�سغط 
اخلا�سة  ال�سيا�سة  ف��وق  ي�سمو  لكي 
ب���ب���اده���م م���ن اأج�����ل ال��ت��ع��ام��ل مع 
خطوات  وات��خ��اذ  املناخ  تغري  ق�سية 
ع���م���ل���ي���ة وت�����وف�����ري ال�����دع�����م امل�����ايل 
وامل����ع����ي����ن����ات ال�����ازم�����ة ل���ل���ح���د م��ن 
لأن   الكربون  اأك�سيد  ثاين  انبعاثات 
التغري املناخي الذي ي�سهده العامل 
كثريا  اأك���رب  ب�سرعة  ي��ح��دث  حاليا 
الأر���س  كوكب  �سهده  �سيء  اأي  من 

خال ع�سرة اآلف �سنة ما�سية.
امل��رت��ب��ط��ة  امل���خ���اط���ر  اأن  ك���م���ا   
هي  ب��امل��ن��اخ  ال�سلة  ذات  ب��ال��ت��غ��ريات 
كثري  خم��اط��ر حقيقية وحت���دث يف 
االأ�شا�شية  وال��ق��ط��اع��ات  النظم  م��ن 
موارد  بينها:  ومن  الإن�سان،  لعي�س 
ال��غ��ذائ��ي، وال�سحة،  امل��ي��اه، والأم���ن 
وق����د ت�����س��ك��ل ت����اأث����ريات ت��غ��ري امل��ن��اخ 
على  النا�س  لبقاء  مبا�سرا  تهديدا 

قيد احلياة.

وق�������د خ����رج����ت ال����ق����م����ة ب���ع���دة 
ال���ت���زام���ات م���ن ال������دول امل�����س��ارك��ة، 
العظمي،  ال�شناعية  ال��دول  خا�شة 
ل���ل���ح���د م��ن  ت�����ه�����دف يف ج���م���ل���ت���ه���ا 
انبعاثات الغازات الدفيئة با�ستخدام 
التقنيات احلديثة وم�سادر الطاقة 
امل��ت��ج��ددة وزي����ادة ك��ف��اءة  ا�ستخدام 
النقل  و���س��ائ��ل  خ��ا���س��ة يف  ال��ط��اق��ة 

املختلفة و املدن. 
 اأي���������س����ا رك��������زت ال���ق���م���ة ع��ل��ي 
والغطاء  الغابات  بحماية  الهتمام 
ال���س��ت��زراع  خا�سة  وزي���ادة  النباتي 
يف امل��ن��اط��ق امل���داري���ة وال���س��ت��وائ��ي��ة 
وال��ن��ب��ات��ات    ال����س���ج���ار  اأن  ب��اع��ت��ب��ار 
م�����س��ت��ودع ل��ل��ك��رب��ون وم��ث��ب��ت ل��غ��از 
ثاين اأك�سيد الكربون )اأهم الغازات 
الدفيئة( يف عملية البناء ال�سوئي، 
ومي����ك����ن ال���رتك���ي���ز ع���ل���ي ال���غ���اب���ات 
تاأثري  دون  ككل  النباتي  وال��غ��ط��اء 
ع��ل��ي اق��ت�����س��ادي��ات وم�����س��ت��وى حياة 

املواطنن.   

وقد �سارك وفد اململكة العربية 
ال�����س��ع��ودي��ة ب��رئ��ا���س��ة  م��ع��ايل وزي���ر 
املهند�س  املعدنية  والرثوة  البرتول 
ب�سورة  النعيمي  اإب��راه��ي��م  ب��ن  علي 
خا�سة  القمة،  فعاليات  يف  وا�سحة 
ف��ب��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ا���س��ت��خ��دام ال��ط��اق��ة 
)مثل  ل��ل��ب��رتول  ال��ب��دي��ل��ة  النظيفة 
اأو���س��ح  ح��ي��ث  ال�سم�سية(،  ال��ط��اق��ة 
املهمة  ال��ن��ق��اط  م��ن  ع���ددا  النعيمي 

مثل: 
اه��ت��م��ام امل��م��ل��ك��ة  وم�����س��ارك��ت��ه��ا 
املجتمع الدويل همومه ب�ساأن تغري 
واإدارة  معاجلة  على  وعملها  امل��ن��اخ، 
امل�سببة  الدفيئة  ال��غ��ازات  انبعاثات 
منها  واحل���د  احل����راري  لاحتبا�س 
ال��ن��م��و الق��ت�����س��ادي  ت��ق��وي�����س  دون 
اأو زع��زع��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة 

ا�ستقرار �سوق الطاقة العاملي.
اأه���م���ي���ة ال���ط���اق���ة يف ال��ت��ن��م��ي��ة 
امل�����س��ت��دام��ة ل��ل��ق�����س��اء ع��ل��ى ال��ف��ق��ر 
ال�سحة  وحت�����س��ن  الأرواح  واإن���ق���اذ 

وت��ل��ب��ي��ة الح���ت���ي���اج���ات الإن�����س��ان��ي��ة 
الأ�سا�سية.

اقت�ساد  لتنمية  اململكة  �سعي  
م�������س���ت���دام، واإي�����ج�����اد ف���ر����س ع��م��ل، 
وت���ن���وي���ع اق���ت�������س���اده���ا و���س��ن��اع��ت��ه��ا 
وبطريقة  ع��ال��ي��ة،  وفعالية  ب��ك��ف��اءة 
�سليمة بيئياً، حيث مت اإن�ساء اللجنة 
النظيفة  للتنمية  الآل��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
مت�سيا مع بروتوكول كيوتو، لإدارة 
وتطبيق م�شاريع التنمية النظيفة. 
اه����ت����م����ام امل���م���ل���ك���ة مب�����س��ت��ق��ب��ل 
حيث  وامل��ت��ج��ددة،  النظيفة  الطاقة 
اأن�������س���ئ���ت م���دي���ن���ة امل����ل����ك ع���ب���داهلل 
بهدف  وامل��ت��ج��ددة  ال��ذري��ة  للطاقة 
اإدخال م�سادر الطاقة املتجددة اإلى 

منظومة الطاقة املحلية.
ال��ع��رب��ي��ة  امل���م���ل���ك���ة  اأن  ي����ذك����ر 
ذات  ال����دول  م��ن  لي�ست  ال�����س��ع��ودي��ة 
مدرجة  ولي�ست  العالية  النبعاثات 
تخفي�س  عليها  التي  ال��دول  �سمن 
مبوجب  الدفيئة  الغازات  انبعاثات 
ت��ت��ح��م��ل  ول  ك����ي����وت����و،  ب����رت����وك����ول 
امل�����س��وؤول��ي��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة يف ظ��ه��ور 
وتغري  احل��راري  الحتبا�س  م�سكلة 
اأب��دت  ذل��ك  الرغم من  وعلي  املناخ، 
العامل  دول  مع  بامل�ساركة  اهتماما 
الأخ�������رى يف احل����د م���ن ان��ب��ع��اث��ات 
الغازات الدفيئة وتثبيتها با�ستخدام 
ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة ل���زي���ادة ك��ف��اءة 
اإل��ى  بالإ�سافة  ال��ط��اق��ة،   ا�ستخدام 
الطاقة  مب�سادر  املتعلقة   الأبحاث 

املتجددة.
 ياأتي ذلك يف ظل اإدراك اجلهات 
امل��خ��ت�����س��ة ب���ال���ت���اأث���ريات امل��ح��ت��م��ل��ة 
لظاهرة تغري املناخ العابرة للغارات 
عنها،  مبناأى  تكون  لن  اململكة  واأن 
املناطق  اأك���رث  اأن��ه��ا م��ن  ب��ل  يعتقد 
عر�سة للتاأثريات ال�سلبية املحتملة  
مثل  تهديد الأمن الغذائي نتيجة 
ت����راج����ع امل��������وارد امل���ائ���ي���ة، وت��ق��ل�����س 
الإن��ت��اج ال��زراع��ي، وت��ده��ور الغطاء 
الإحيائي،  التنوع  وفقدان  النباتي، 
وال����ك����وارث ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة امل��ت��م��ث��ل��ة يف 
الفي�سانات  وت��رية  وزي���ادة  اجلفاف 
وال���ع���وا����س���ف ال���رتاب���ي���ة،  وت��ط��رف 
الطق�س مثل  الأمطار الغزيرة  يف 
الريا�س وجدة التي �سهدتها اململكة 

يف الأعوام الأخرية.

تجربة 
اإلثراء 
والمعرفة
مشهور سالم العمري
قسم اإلعالم واالتصال

اأك��ت��ب ل��ك��م جت��رب��ة الإث�����راء وامل��ع��رف��ة، 
وق�������س���ة امل�����وؤمت�����ر ال��������دويل ل����اإع����ام 
والإ����س���اع���ة. ب����داأت يف ال��ت��ف��ك��ري يف ه��ذا 
بالتخ�س�س.  اأول ما قبلت  املوؤمتر من 
هناك  اأن  الثانوية  اأي��ام  من  اأعلم  كنت 
م����وؤمت����را ���س��ي��ع��ق��د ب���رع���اي���ة اجل��ام��ع��ة 
يناق�س الإعام والإ�ساعة. وكان توفيق 

اهلل.
واحلياة  التجربة  ه��ذه  كانت  لقد 
والت�سال،   الإع��ام  ق�سم  يف  الق�سرية 
وامل�����س��ارك��ة ب��امل��وؤمت��ر ر���س��ي��دا مهما يل 
ول��ك��اف��ة زم���ائ���ي. وم���ن ال��اف��ت ج��دا 
ل  الإع��ام��ي  عمره  طالب  ي�سارك  اأن 
دويل  م��وؤمت��ر  يف  اأ�سهر  ثاثة  يتجاوز 
كهذا، ولكن الذي يعرف ق�سم الإعام 
والت�������س���ال وم����ا ف��ي��ه م���ن ط��م��وح��ات 
وكفاءات اإدارية وتدري�سية لن ي�ستغرب 
على  �سجعونا  الكرام  فاأ�ساتذتنا  ذل��ك، 

امل�ساركة ومنحونا الثقة.

ح��ق��ا ك��ان��ت جت��رب��ة ف��ري��دة قابلت 
تبادلت  متميزة  اإع��ام��ي��ة  من��اذج  فيها 
منهم.  كثريا  وا�ستفدت  معهم،  احل��وار 
كانت خطوة رائعة مباركة تعلمنا فيها 
يتطلب  الإع����ام  لأن  الكثري  ميدانيا 

املمار�سة اأكرث من التلقن.
لقد اأثبتت اجلامعة بجهود معايل 
للموؤمتر  امل��ن��ظ��م��ة  وال��ل��ج��ان  م��دي��ره��ا 
اأننا،  والت�سال،  الإع��ام  ق�سم  وجهود 
ن��ح��ن ال��ط��اب، ق����ادرون ع��ل��ى حتطيم 
وقد  امل�ستحيل.  تفكيك  وعلى  ال�سعاب 
قلنا كلمتنا ميدانيا، وكان جناح املوؤمتر 
وكانت الفرحة  هي دليل هذا النجاح. 

ووج��دت   دعمني  م��ن  لكل  ف�سكرا 
منهم اله��ت��م��ام وال��ت��دري��ب ال��ك��ايف من 
م�����س��وؤويل واأ����س���ات���ذة ال��ق�����س��م،  وك��ذل��ك 
اأق��ول  التنظيم.  يف  امل�شاركني  زم��الئ��ي 
ومن  بالق�سم  متفائل  واأن���ا  ه��ذا  ق��ويل 

فيه، وكانت جتربة ل تن�سى.
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كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

الرأي الجامعي
لأن��ه  كثريا  الريا�سيات  علم  اأح���رتم 
علم الأرق��ام واحلقائق التي ل تكذب 
اأو  بقول  راأي��ا  اأو  اجتهادا  حتتمل  ول 

قولن.
م���ع���ادلت���ه ت��ب��ح��ث ع���ن احل��ل��ول 
تقف  ولكن  الب�سرية  امل�سكات  جلل 
عاجزة  حائرة  الذكية  امل��ع��ادلت  تلك 
اأم�������ام ب��ع�����س امل���ع�������س���ات الإداري��������ة 
علم  اإل��ى  حينها  فنلجاأ  والجتماعية 
تلك  م��ع  للتعامل  والأع����راف  املنطق 

احلالت ال�سعبة.
ومن تلك احلالت كيفية تعامل 
اأو ه���م حتت  امل�������س���وؤول م���ع م���ن ه���و 
امل��ع��ادل��ة  م���ن  الأول  ف��احل��د  اإدارت�������ه، 
ي�ستدعي احل��زم واجل��زم بينما احلد 

الثاين ي�سرتعي الر�سا وامل�ساحلة.
نتج عن  الأول  احل��د  تغلب  ف��اإن 
عمل  بيئة  وخلق  التذمر  حتما  ذل��ك 
على  ذل���ك  و�سينعك�س  ���س��احل��ة  غ��ري 
ال�ستبداد  ويطفو  وامل��رون��ة  الإن��ت��اج 
احلد  تغلب  واإن  الآ���س��ن،  مب�ستنقعه 

الت�سيب  ذل���ك  ع��ن  ف�سينتج  ال��ث��اين 
وت���غ���ل���ي���ب ال����ع����اق����ات ال�����س��خ�����س��ي��ة 
الف�ساد  ويطفو  ال��ع��ام  ال�سالح  على 

مب�ستنقعه ال�سام.
امليزان  كرمانة  امل�سوؤول  ويقف   
ب��ن احل��دي��ن؛ ع��ن على ذل��ك احلد 
الكفة  ف��ي��دع��م  ذاك،  ع��ل��ى  والأخ�����رى 
م��ن خفتها   تطايرت  ق��د  ي��راه��ا  التي 
تثاقلت  يراها قد  التي  الكفة  ويلجم 

وانقادت  لقانون اجلاذبية الأر�سية.
وه���و مي��ار���س ذل���ك ال����دور ف��اإن��ه 
وبدنية  ذه��ن��ي��ة  ل��ي��اق��ة  اإل���ى  �سيحتاج 
واأعني متيقظة ومطلعة حتى  عالية 

ل متيل كفة ويختل امليزان. 
التي دخلت  �سعرة معاوية  ولعل 
النادرة وهي  التاريخ  اأب��واب  اأح��د  من 
الفيزيائي  ن�سيجها  نعلم  ل  ���س��ع��رة 
الكيميائية  موا�سفاتها  ن��ع��رف  ول 
ولكنها �سمدت عرب القرون يف خ�سم 
واجليوفيزيائية،  املناخية  التغريات 
اإال  ي��درك��ه  دفينا ال  ���ش��را  مم��ا جعلها 

من تعامل مع تلك ال�سعرة العجيبة 
مدا وجزرا. 

امل�����س��وؤول يف  ب��راع��ة  وهنا تنجلي 
التاأريخية،  ال�سعرة  التعامل مع هذه 
�سعفها  على  ال�سعرة  تلك  و�ستك�سف 
ق��وت��ه وم��واط��ن �شعفه، وق��د  ن��ق��اط 
ي�ستدعي قانونها ال�سد يف َمواطن مع 
فئة من النا�س وقد ي�ستدعي قانونها 
نف�سها،  املَ���واط���ن  يف  الإرخ�����اء  اأي�����س��ا 

ولكن مع فئة اأخرى من النا�س.
ف��ك��ل��ن��ا ن���ق���ف اح�����رتام�����ا ل��ت��ل��ك 
لأنها  ال�سامدة  التاريخية  ال�سعرة 
اإل��ى  ال��ق��ي��ادة  �سلم  ت�سنم  م��ن  ت�سنف 

فرق و�سعب.
ول����ع����ل ن���ظ���ري���ة ت���ل���ك ال�����ش��ع��رة 
ج�����دي�����رة ب��������اأن ت�����در������س يف امل���ن���اه���ج 
اجليل  لعقول  وتت�سرب  الأك��ادمي��ي��ة 
ال�����س��اع��د ل��ك��ي ي���ل���ج���وؤوا ل��ه��ا حينما 
الريا�سية  ق��وام��ي�����س��ه��م  يف  ي��ب��ح��ث��ون 
ال��ع��اج��زة ع��ن م��ع��ادل��ة حل��ل مع�سلة 

فا يجدون لها حا.

المعادلة 
الصعبة
أ. د. عبد اهلل عسيري
عميد كلية الطب

د. أحمد سعيد بدوى
 قسم هندسة الحاسب

اإن احلديث عن تكنولوجيا عماقة مثل 
ال� »نانو« يقودنا اإلى ت�سليط ال�سوء على 
تتعاظم  التى  املعا�سرة،  تطبيقاتها  اأهم 
يوما بعد اآخر، و�سرتقى يوما من الأيام 
اأن ت�سبح قا�سما م�سرتكا وج��زءا ل  اإلى 
ميكن اال�شتغناء عنه فى خطوط االإنتاج 

وفروع ال�سناعة.
تعد  مل  »ن���ان���و«  ال�����  ت��ط��ب��ي��ق��ات  اإن 
واقعة  حقيقة  اأ�سبحت  بل  علميا  خيال 
ت��ب�����س��ر ب���ث���ورة ���س��ن��اع��ي��ة ج����دي����دة، وق��د 
احل��ي��اة  م��ي��ادي��ن  ك��ل  تطبيقاتها  دخ��ل��ت 
والبيئة  وال��غ��ذاء  وال��زراع��ة  ال��ط��ب  مثل 
والإل����ك����رتون����ي����ات واحل����ا�����س����ب����ات، وم���ن 
الأج��ه��زة  ت�سغري  اإل��ى  ت���وؤدى  اأن  املتوقع 
وتقليل �سعرها واحتياجاتها من طاقات 

الت�سغيل.
اإن هذا بدوره �سيوؤدى اإلى حتديث 
مزيد من الأجهزة الإلكرتوتية، فمقدرة 
تقلي�س حجم  ع��ل��ى  ت��ك��ن��ول��وج��ى«  »ن��ان��و 
الرتانز�ستورات للمعاجلات ال�سيليكونية 
جيل  عنه  �سين�ساأ  احلا�سبات  �سناعة  فى 
ج��دي��د م��ن احل��ا���س��ب��ات ذو ق����درة هائلة 
املعلومات  ت��رل��ي��ون��ات م��ن  ت��خ��زي��ن  ع��ل��ى 
وهنا  ال�سكر،  مكعب  حجم  لها  بيئة  فى 
فى  التقنية  ل��ه��ذه  الح��ت��ي��اج��ات  تلتقى 
فى  وال�ستك�سافية  الأمنية  التطبيقات 

الف�ساء القريب والبعيد.
وم����ن وج���ه���ة ال��ن��ظ��ر ال��ف��ي��زي��ائ��ي��ة 
الإل���ك���رتون���ي���ة ت��ع��ت��رب ت��ق��ن��ي��ة ال����� »ن��ان��و« 
اجل��ي��ل اخل��ام�����س ال���ذى ظ��ه��ر ف��ى ع��امل 
ت�سنيف  مي��ك��ن  ال�����ذى  الإل���ك���رتون���ي���ات 
اأنها  اأ�سا�س  على  التكنولوجية  تطوراته 
الوجود  اأ�سباب  �سكلت  اأجيال  بعدة  مرت 

احلقيقى لل� »نانو«.
وه���������ذه الأج�������ي�������ال ه�������ي: اجل���ي���ل 
امل�����س��ب��اح  ا���س��ت��خ��دام  ف���ى  امل��ت��م��ث��ل  الأول 
واجليل  التليفزيون،  فيه  مبا  الكهربى 
وانت�سار  الرتانزي�ستور  اكت�ساف  الثانى 
الثالث  اجل��ي��ل  ث��م  ال��وا���س��ع��ة،  تطبيقاته 
ا�ستخدام  ويتمثل فى  الإلكرتونيات  من 
 Integrate Circuit التكاملية  الدوائر 
عبارة عن قطعة �سغرية جدا  وه��ى   IC
وتقليل  ت��ط��ور  ف��ى  م��ه��م��ة  ق��ف��زة  �سكلت 
ح��ج��م ال����دوائ����ر الإل���ك���رتون���ي���ة ورف��ع��ت 

كفاءتها وعددت من وظائفها.
واجل������ي������ل ال�������راب�������ع ي���ت���م���ث���ل ف��ى 

تكنولوجيا النانو وتطورات تطبيقاتها

 Microprocessor ال�سغرية  املعاجلات 
ال�����ذى اأح������دث ث�����ورة ه��ائ��ل��ة ف���ى جم��ال 
الإل�����ك�����رتون�����ي�����ات ب����اإن����ت����اج احل���ا����س���ب���ات 
ال�������س���خ�������س���ي���ة ورق�������ائ�������ق احل����ا�����س����ب����ات 
ال�����س��ي��ل��ي��ك��ون��ي��ة ال���ت���ى اأح����دث����ت ت��ق��دم��ا 
ف����ى ال���ع���دي���د م����ن امل�����ج�����الت ال��ع��ل��م��ي��ة 
اخلام�س  اجل��ي��ل  ي��اأت��ى  ث��م  وال�سناعية، 
تقنية  با�سم  ي��ع��رف  ���س��ار  فيما  ويتمثل 

النانو.
مع  واملهند�سون  العلماء  ويتعامل 
املادة فى هذا املقيا�س على م�ستوى دقيق 
ج���دا )ال�����ذرات واجل��زئ��ي��ات ال��ن��ان��ون��ي��ة( 
وخ�سائ�س  نانونية  اأجهزة  لبناء  وذل��ك 
تفتح  طبيعيا،  م��وج��ودة  وغ��ري  مبتكرة 
والتكنولوجيا،  العلوم  فى  جديدة  اآفاقا 
خمتلفة،  حياتية  تطبيقات  اإل��ى  وت��وؤدى 
ال��ذرات  حتريك  اإمكانية  اإل��ى  بالإ�سافة 
واجل���زئ���ي���ات ب��دق��ة لإح������داث ت��ف��اع��ات 

ك��ي��م��اوي��ة، مم���ا ي�����وؤدى اإل����ى ت�����ش��ن��ي��ع اأو 
ت��ع��دي��ل ب��ع�����س اجل���زئ���ي���ات الإح��ي��ائ��ي��ة 

املهمة.
 وتتمثل قاعدة التقنيات النانونية 
ال��ع��ل��م��ي��ة ف���ى م�����س��األ��ت��ن؛ الأول������ى ب��ن��اء 
ال�سغر،  متناهية  لبنات  بدقة من  امل��واد 
تتغري  ق��د  امل���واد  خ�سائ�س  اأن  والثانية 
ب�������س���ورة م��ده�����س��ة ع��ن��دم��ا ت���ت���ج���زاأ اإل���ى 
م�����س��ت��وي��ات ال��ن��ان��و اأو اأق���ل ب�����س��ورة غري 
امل���ادة  م��ع��روف��ة م��ن ق��ب��ل ف��ى خ�سائ�س 

الأم.
����س���وف ت���ق���وم امل�������س���ان���ع ال��دق��ي��ق��ة 
ب�سنع كل �سيء من الأثاث اإلى املركبات 
ما  ك��ل  على  تتفوق  ب��ج��ودة  ال�ساروخية 
�سنع قبا وبتكلفة �سئيلة جدا، و�ستقوم 
مع  مبا�سرة  بالندماج  دقيقة  حا�سبات 
ذكائه  اإل��ى  ذك��اءا  م�سيفة  الإن�سان  عقل 

الطبيعى بن�سبة كبرية.

اإن ال���وط���ن ال��ع��رب��ي ي���واج���ه حت��دي��ا 
ك��ب��ريا م��ن ت��ن��ام��ي ع��ل��وم وت��ق��ن��ي��ات النانو 
وت��ط��وره��ا، ف��ه��ذه ال��ت��ق��ن��ي��ات ل��ه��ا ال��ق��درة 
ع���ل���ى ت��غ��ي��ري ط��ب��ي��ع��ة احل����ي����اة وت��ط��وي��ر 
وتقدم  العاج،  وطريقة  الت�سنيع  اأدوات 
ا�ستخدامات وتطبيقات ثورية جديدة من 
خال التقنيات القادمة يف جميع جمالت 
احل��ي��اة ك��ال�����س��ح��ة وال�����س��ن��اع��ة وال���زراع���ة 
وال���ط���اق���ة وامل���ي���اه وال��ب��ي��ئ��ة وامل���وا����س���ات 
وامل���ع���ل���وم���ات والإل����ك����رتون����ات وال��ف�����س��اء 

وغريها، ولها تاأثريات اقت�سادية كبرية.
 وي��ع��ت��م��د ن�����س��ر وت���ط���وي���ع ال��ع��ل��وم 
وال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ن��ان��ون��ي��ة ع��ل��ى و���س��ع خطة 
�سياغة  يتم  فيها  م��وح��دة،  ا�سرتاتيجية 
وا�سحة  اأه���داف  لتحقيق  م�سرتكة  روؤي��ة 
وحم��������ددة، وا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة ت��ع��م��ل ع��ل��ى 
على  ت�ساعد  عمل  وبرامج  امل�سار،  حتديد 

الدفع باجتاه حتقيق هذه الروؤية.
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أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

نافذة

اأغ�����ل�����ى م�����ا يف اجل����ام����ع����ة ط���اب���ه���ا 
وط��ال��ب��ات��ه��ا، ه����ذه ح��ق��ي��ق��ة ول��ي�����س��ت 
امللك خالد. ونحن  �سعارا يف جامعة 
مع تاأ�سي�س ق�سم الإعام والت�سال، 
هذا  يف  �سعينا  عامن،  من  اأق��ل  قبل 
اأ�سركنا طابنا  ولهذا فقد  الجت��اه، 
لأول  ورمب��ا  كبري،  ب�سكل  وطالباتنا 
يف  م�����رة  ولأول  اجل���ام���ع���ة  يف  م�����رة 
الإع��ام يف اجلامعات  اأق�سام وكليات 
ال������دويل  امل�����وؤمت�����ر  ال�������س���ع���ودي���ة، يف 

لاإعام والإ�ساعة.
بل  �سكليا  ح�سورهم  يكن  ومل 
واال�شتماع  التنظيم  يف  حقيقيا  ك��ان 
وال���������س����وؤال وامل�������س���ارك���ة والل���ت���ق���اء

باخلرباء والباحثن من داخل اململكة وخارجها. ونحمد اهلل على اأن مثل 
هذا املوؤمتر قد اأ�ساف الكثري اإلى معارف وخربات طاب وطالبات ق�سم الإعام 

والت�سال باجلامعة.
وهذا النجاح هو ما جعل معايل مدير اجلامعة يطلب لقاءا تكرمييا 
بهم  �سيلتقي  حيث  اهلل،  �ساء  اإن  الثاثاء،  هذا  الق�سم  وطالبات  طاب  مع 
ويهنئهم على م�ساركتهم الكبرية يف هذا املوؤمتر الدويل. فال�سكر لطابنا 
على الدور الذي قاموا به،  وال�سكر ملعايل املدير على اهتمامه ودعمه ملثل 

هذا التميز الطابي.

أغلى ما في الجامعة
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

األخيرة

أسبوعية جامعة الملك خالد
الصحيفة الجامعية االكثر انتشارا: 45 الف نسخة اسبوعيا

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

توزع كل اسبوع داخل صحيفة الوطن

شاركونا النجاح

209

غائم مشمسمشمس
جزئيا

209189198198

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا

الأوملبياد الثقايف لطاب وطالبات اجلامعة

اآخر موعد لاعتذار عن مقرر درا�سي

بدء الختبارات ملواد الإعداد العام والعملي والنت�ساب

نهاية الختبارات ملواد الإعداد العام العملي والنت�ساب

بدء الختبارات النهائية

نهاية الختبارات النهائية

بدء اإجازة منت�سف العام بنهاية دوام هذا اليوم

املوؤمتر العلمي ال�ساد�س لطاب وطالبات التعليم العايل، يف مدينة جدة

من 22 اإلى 25 �سفر 1436

اخلمي�س 25 �سفر 1436

الأحد 6 ربيع الأول 1436

اخلمي�س 10 ربيع الأول 1436

الأحد 13 ربيع الأول 1436

الثاثاء 22 ربيع الأول 1436

اخلمي�س 24 ربيع الأول 1436 

10 اإلى 13/ 6 /1436

التاريخالفعالية والجهة المنظمة

بدون زعل
اإح��دى  يف  العاملني  بع�س  تفاجاأ   •
انتظروها  اأن  بعد  اجلامعة  فعاليات 
اأكرث من �ضتة �ضهور، باأن مكافاأتها اأقل 
ما  وه��و  اجلامعة،  ط��الب  مكافاأة  من 

جعلهم يتذمرون من طول االنتظار!

• ت��وف��ري ط���رق خ��ا���ض��ة ب��امل�����ض��اة يف 
اجلامعة مطلب ملح.. نتمنى اأن نراها 
امل�ضاة  ليعطى  امل��ب��اين  م��داخ��ل  اأم���ام 

حقهم!

• يطالبون بتغطية ممرات امل�ضاة  بني 
املارين  حلماية  والعمادات   الكليات 

خا�ضة عند االأمطار والعوا�ضف.

اأر�ضية  يف  بالنظر  كثريون  يطالب   •
الريا�ضية،  بال�ضالة  الداخلي  امللعب 
اإ�ضابات  يف  يت�ضبب  ق��د  اأن��ه  بحجة 

بليغة لعدم �ضالحيته!

ي���ح�������ض���رون  ال�����ط�����الب  ب���ع�������س   •
اأوراق  اأو  دفاتر  دون  حما�ضراتهم  
ح�ضورهم  من  الهدف  وكاأن  للكتابة.. 

ال يتعدى اتقاء الغياب واحلرمان!

يت�ضاءل كثري من من�ضوبي اجلامعة   •
عن كامريات املراقبة داخل املباين.. 

هل تعمل؟ جمرد �ضوؤال!

يف  للجلو�س  مقاعد  توفري  مطلوب   •
�ضجادات  افرتا�س  من  ب��دال  الكليات 

ال�ضالة.. املنظر غري الئق!

• بع�س الطالب يق�ضون بع�س وقتهم 
���ض��ج��ادات  ع��ل��ى  ال��ل��ع��ب«  »اأوراق  م��ع 

ال�ضالة!.. منظر اأي�ضا غري الئق!

يف  �ضاعة  ن�ضف  م��ن  اأك���رث  نق�ضي   •
البحث عن مواقف.. ت�ضيع املحا�ضرة 
خرجت  واإذا  ال���ط���الب،  وي��ن�����ض��رف 
خارجي  عمل  اأي  لق�ضاء  ب�ضيارتك 
من  موقف  اإيجاد  عليك  ي�ضعب  فاإنه 

جديد.

اجلامعة  من�ضوبي  بع�س  ي�ضتكي   •
ال��ك��ل��ي��ات وامل���درج���ات  وخ��ا���ض��ة يف 
املركزية من تقطع االت�ضاالت و�ضعف 
من  كثري  يف  يفقدهم  ما  وهو  ال�ضبكة، 

االأحيان اال�ضتفادة من جواالتهم. 
قبيل املغيب

أسبوعية جامعة الملك خالد

مفكرة الجامعة
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