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مدير الجامعة يقر شعار المدينة الطبية
اإدارة  جمل�س  رئي�س  اجلامعة  م��دي��ر  م��ع��ايل  اأق���ر 
امل���دي���ن���ة ال��ط��ب��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور 
عبدالرحمن بن حمد الداود �سعار املدينة الطبية، 
منا�سب  �سعار  لتحديد  املنعقدة  اجلل�سة  خ��ال 

للمدينة.
الطبية  للمدينة  التنفيذي  امل��دي��ر  واأو���س��ح 
امل�سكلة  اللجنة  اأن  رف��ي��دي  اآل  اهلل  عبد  ال��دك��ت��ور 
لختيار ال�سعار تلقت اأكرث من 19 م�ساركة مقدمة 
م��ن من�سوبي وط���اب اجل��ام��ع��ة، ومت رف��ع جميع 
امل�ساركات ملجل�س الإدارة مت�سمنا تو�سية اللجنة.

الطالب  ق��دم��ه  �سعار  الخ��ت��ي��ار على  ووق���ع   
بكلية العلوم الإدارية واملالية عبداهلل عبدالرحمن 
�سعار  م��ن  تفا�سيله  يف  وا���س��ت��وح��ى  ح��م��و���س،  اآل 

اجلامعة.
عبد العزيز رديف 

رفع الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين
ثمن معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور 
ع��ب��د ال��رح��م��ن ب��ن ح��م��د ال����داود م��ا حملته 
ميزانية العطاء من اأرقام قيا�سية وموؤ�سرات 
املتني  الق��ت�����س��ادي  ال��ن��م��و  تعك�س  اإي��ج��اب��ي��ة 
يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  تعاي�سه  ال��ذي 
وتبني  اهلل،  اأي��ده��ا  ال��ر���س��ي��دة،  قيادتها  ظ��ل 
تنمية  بتحقيق  ال��دول��ة  اهتمام  و���س��وح  بكل 
امل��واط��ن  ح��اج��ة  تلبي  وم��ت��وازن��ة  م�ستدامة 
اأي  اأن��ه��ا،  م�سيفا  معي�سته،  م�ستوى  وترفع 
امل��ي��زان��ي��ة، ت��وؤك��د اإمي����ان ال���دول���ة ال��ت��ام ب��اأن 
التنمية  ط��ري��ق  ه��و  الإن�����س��ان  يف  ال�ستثمار 

وموؤ�سر البناء والنماء.  
العامة  امل��ي��زان��ي��ة  اأن  ال�����داود  واأو����س���ح 
العامل  ي�سهده  ما  رغ��م  ال��ع��ام،  بهذا  للدولة 
من ظروف اقت�سادية �سعبة، جاءت موؤكدة 
ومرتجمة  وثباته،  ال�سعودي  القت�ساد  قوة 
البلد  ه��ذا  يف  التنمية  م�سرية  قائد  ل��روؤي��ة 
املعطاء الذي اأعلنها تنمية متوازنة و�ساملة 
ال�سرائح  جميع  وت�سمل  الباد،  اأرج��اء  تعم 
والقطاعات يف املجتمع، حاملة فر�سا كرمية 

لاإن�سان ال�سعودي.
واأ�ساف اأن اأرقام هذه امليزانية املعطاءة 
يكنه  ما  على  �ساهدة  الإيجابية  وموؤ�سراتها 
ق����ادة ه���ذه ال���ب���اد ل��ل��م��واط��ن��ني م���ن حمبة 
الأك��ر  امليزانية  ج��زء  خ�س�سوا  اإذ  وتقدير، 
لتعليم املواطن وتنميته وتوفري �سبل احلياة 
واجتماعية  �سحية  رع��اي��ة  م��ن  ل��ه  الكرمية 
وفر�س تدريب وتاأهيل وا�ستثمار من خال 
م�ساريع جبارة، ودعم حكومي �سخي، ليبقى 
ه��ذا  ك��ل  ا�ستثمار  يف  ال�����س��ال��ح  امل��واط��ن  دور 

العطاء ورد اجلميل باجلميل.
ويف ت��ع��ل��ي��ق��ه ع���ل���ى م����ا خ�����س�����س م��ن 

عموما  ال��ع��ايل  للتعليم  ال��ع��ام  ه��ذا  ميزانية 
اخل�سو�س  وج��ه  على  خالد  امللك  وجلامعة 
امليزانية  ه��ذه  اأن  الوا�سح  »م��ن  ال���داود  ق��ال 
مل��ا �سبقها م��ن م��ي��زان��ي��ات  ا���س��ت��ك��م��ال  ج���اءت 
التي  اخلم�سية  ال��دول��ة  خطط  م��ع  مت�سقة 
اإل����ى دع���م ج��م��ي��ع م�����س��ارات التنمية  ه��دف��ت 
الرتبية  ق��ط��اع  اأن  يف  ���س��ك  ول  ال���وط���ن،  يف 
ال��ع��ايل  اأو  ال��ع��ام  التعليم  ���س��واء  وال��ت��ع��ل��ي��م، 
ي��ح��ظ��ى ب��ن�����س��ي��ب واف������ر م����ن ه�����ذا ال���دع���م 
احل��ك��وم��ي، ك��م��ا اأن ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 
حم��دود  غ��ري  ب��ع��ط��اء  ي�سهد  خ��ا���س��ة  ب�سفة 
من لدن قيادتنا الر�سيدة، وما جامعة امللك 
خالد اإل واحدة من اجلامعات الوطنية التي 
بكرمي  واأح��اط��وه��ا  الأم���ر  ولة  ك��رم  �سملها 
لآخر  ع��ام  من  ميزانيتها  فتنامت  رعايتهم 
تبعا لنمو اجلامعة وتطورها، حتى زادت عن 

ثاثة مليارات لهذا العام.
الدكتور عبد  ويف ختام ت�سريحه رفع 
ون��ي��اب��ة  �سخ�سيا  ب��ا���س��م��ه  ال�����داود  ال��رح��م��ن 
اجلامعة  وطلبة  ومن�سوبات  من�سوبي  ع��ن 
مل��ق��ام خ���ادم احلرمني  ال�سكر واأج��زل��ه  اأوف���ر 
و�سمو  الأم��ني  عهده  ويل  و�سمو  ال�سريفني 
ويل ويل العهد، حفظهم اهلل، على ما تلقاه 
اجلامعة من رعاية كرمية، كانت �سببا بعد 
معاليه  �سكر  كما  اجلامعة،  بلغته  فيما  اهلل 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  ع�سري  منطقة  اأم��ري 
الدائم،  الأم��ري في�سل بن خالد على دعمه 
التعليم العايل الدكتور خالد  ومعايل وزير 
ال�سبتي على متابعته امل�ستمرة، �سائا اهلل اأن 

يدمي نعمه على هذه الباد واأهلها.

تفاصيل الميزانية صفحتي 2 و 3

زار  النظرية،  للدرا�سة  العملي  التطبيق  اإط���ار  يف 
الهند�سة،  بكلية  امليكانيكية  الهند�سة  ق�سم  طاب 
حم��ط��ة حت��ل��ي��ة ال�����س��ق��ي��ق، حت���ت اإ����س���راف ال��دك��ت��ور  

بيومي الع�سال والدكتور اأ�سرف ل�سني.
ووق����ف ال���ط���اب ع��ل��ى م��ع��ظ��م الأج������زاء ال��ت��ي 
يدر�سونها يف مقرر حمطات الطاقة والتحلية، ويف 

م�ساريع التخرج املتعلقة مبو�سوعات حتلية املياه.
وراف��ق��ه��م خ���ال اجل���ول���ة، امل��ه��ن��د���س مو�سي 
ب�����س��رح تف�سيلي لكل  امل��ح��ط��ة، وق���ام  ع�����س��ريي م��ن 
البحر  من  املياه  ماأخذ  بداية  من  املحطة  مكونات 
عمليات  من  املياه  بها  متر  التي  املختلفة  واملراحل 
عملية  اإل��ى  و�سول  واأن��واع��ه��ا  املياه  و�سخ  التنقية، 

التحلية ووحداتها.
كما �ساهد الطاب جميع اأجزاء حمطة توليد 

الطاقة من غايات وحمارق وتربينات.

طالب الهندسة الميكانيكية يزورون »تحلية الشقيق«
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واس

مرا�سيم  ثاثة  املا�سي  اخلمي�س  �سدرت 
ملكية ب�ساأن امليزانية العامة للدولة لل�سنة 
املالية 1436 / 1437ه� ، وفيما يلي ن�سو�س 

املرا�سيم :
م / 21

3 / 3 / 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
بعد الطاع على املواد ) 72، 73، 76، 
ال�سادر  الأ�سا�سي للحكم  النظام  78 ( من 
اأ / 90 ( بتاريخ 27 /  بالأمر امللكي رقم ) 

8 / 1412ه� .
امل��واد ) 25، 26،  وبعد الط��اع على 
ال�����س��ادر  ال�����وزراء  ن��ظ��ام جمل�س  27 ( م��ن 
اأ / 13 ( بتاريخ 3 /  ب��الأم��ر امللكي رق��م ) 

3/ 1414ه� .
وب��ع��د الط����اع ع��ل��ى امل��ر���س��وم امللكي 
ب��ت��اري��خ 12 / 4 / 1407ه����  رق��م ) م / 6 ( 
الذي َيُن�سُّ على بدء ال�سنة املالية للدولة 
اجَل��ِدي من كل  ب��رج  العا�سر من  اليوم  يف 

عام.
ال�سامي  الأم���ر  الط���اع على  وب��ع��د 
رقم ) خ / �س / 46325 ( بتاريخ 10 / 9 / 
1425ه� ب�ساأن توزيع فائ�س اإيرادات ال�سنة 

املالية 1424 / 1425 .
وبعد الطاع على الأمر امللكي رقم 
) اأ / 227 ( بتاريخ 16 / 7 /1426ه��� ب�ساأن 
املالية 1425  ال�سنة  اإي��رادات  توزيع فائ�س 

. 1426 /
وبعد الطاع على الأمر امللكي رقم 
) اأ / 149 ( بتاريخ 11 / 11 / 1427ه� ب�ساأن 
املالية 1426  ال�سنة  اإي��رادات  توزيع فائ�س 

. 1427 /
وبعد الطاع على الأمر امللكي رقم 
) اأ / 177 ( بتاريخ 21 / 11 / 1428ه� ب�ساأن 
املالية 1427  ال�سنة  اإي��رادات  توزيع فائ�س 

. 1428 /
وبعد الطاع على الأمر امللكي رقم 
ب�ساأن  / 1433ه�����   1  /  3 ب��ت��اري��خ   )  1  / اأ   (
املالية 1432  ال�سنة  اإي��رادات  توزيع فائ�س 

. 1433 /
وبعد الطاع على الأمر امللكي رقم 
) اأ / 18 ( بتاريخ 17 / 2 / 1434ه��� ب�ساأن 
املالية 1433  ال�سنة  اإي��رادات  توزيع فائ�س 

. 1434 /
وب��ع��د الط�����اع ع��ل��ى ق����رار جمل�س 
 /  8  /  1 وت���اري���خ   )  260  ( رق����م  ال�������وزراء 
باملوافقة على الرتتيبات  القا�سي  1434ه� 
اخلا�سة مبعاجلة تاأخر وتعرث م�سروعات 

اجلهات احلكومية التنموية.
وب��ع��د الط�����اع ع��ل��ى ق����رار جمل�س 
وت���اري���خ 17 / 4 /   ) رق���م ) 153  ال�����وزراء 

1435ه�.
وبعد الطاع على البيانات اخلا�سة 
باإيرادات وم�سروفات الدولة لل�سنة املالية 

. 1437 / 1436
وب��ع��د الط�����اع ع��ل��ى ق����رار جمل�س 
 /  3  /  3 ب��ت��اري��خ   )  131  ( رق����م  ال�������وزراء 

1436ه�.
َر�َسْمَنا مبا هو اآت:

ال����دول����ة  اإي������������رادات  ر  ُت������َق������دَّ  : اأوًل 
مب��ب��ل��غ   1437  /  1436 امل���ال���ي���ة  ل��ل�����س��ن��ة 

ف��ائ�����س يف اإي�����رادات امل��ي��زان��ي��ة اإل���ى ح�ساب 
منه  ال�سحب  يجوز  ول  الدولة،  احتياطي 
اإل مب��ر���س��وم م��ل��ك��ي يف ح����الت ال�����س��رورة 
الق�سوى املتعلقة بامل�سالح العليا للدولة، 
وذل��ك م��ع م��راع��اة م��ا تن�س عليه امل���ادة ) 

�ساد�ساً ( من مر�سومنا هذا.
���س�����اد���س�����اً :ت���ف���وي�������س وزي������ر امل��ال��ي��ة 
اأو  بالتحويل من ح�ساب احتياطي الدولة 

القرتا�س لتغطية عجز امليزانية.
امل���ن���اق���ات بني  ت��ت��م   - اأ   : ���س�����اب��ع��������اً 
بقرار  امليزانية  وف���روع  ف�سول  اع��ت��م��ادات 
من وزير املالية بناًء على تقرير م�سرتك 
َبْيَنُه والوزير املخت�س اأو رئي�س اجلهة ذات 

امليزانية امل�ستقلة.
ب -ت���ت���م امل���ن���اق���ات ب���ني اع��ت��م��ادات 

اأبواب امليزانية بقرار من وزير املالية.
ك��ل من  بنود  ب��ني  املناقات  تتم   - ج 
ال��ب��اب الأول وال��ب��اب ال��ث��اين، وب��ني برامج 
ال��ب��اب  يف  ال�����س��ن��وي��ة  وال�����س��ي��ان��ة  الت�سغيل 
الثالث بقرار من الوزير املخت�س اأو رئي�س 
اجلهة ذات امليزانية امل�ستقلة على األ يزيد 
اأو ي�ساف  اأو برنامج  اأي بند  اإلى  ُيْنَقل  ما 
اإلى اأي منهما عن ن�سف اعتم�اده الأ�سلي، 
فيم�ا ع��دا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد 
ال��ن��ق��ل منها  ع��ن ن�سف الع��ت��م��اد ف��ي��ك��ون 

بقرار من وزير املالية.
د -ت���ت���م امل���ن���اق���ات ب���ني اع���ت���م���ادات 

واخل���دم���ات وت���وري���د الإع���ا����س���ة والأدوي�����ة 
وامل�����س��ت��ل��زم��ات ال��ط��ب��ي��ة وع��ق��ود اخل��دم��ات 
اعتمادات  د  َر�سْ ر  َيَتَكرَّ التي  ال�ست�سارية 

�سنوية لها.
ب - عقود التوريد املعتمدة تكاليفها 
يف ال���ب���اب ال���ث���اين ال��ت��ي ت��ت��ط��ل��ب ال��ت��ع��اق��د 
لأكرث من �سنة على اأن تكون قيمة العقد 
ال�����س��ن��وي��ة يف ح����دود اع���ت���م���ادات امل��ي��زان��ي��ة 
الأول��ى  املالية  ال�سنة  اعتماد  م��ن  ��َخ��ذ  وُي��تَّ
ُيْرَتَبط  واأل  العقد  لتحديد قيمة  مقيا�ساً 

على املبلغ املعتمد لأغرا�س اأخرى.
ج - عقود برامج الت�سغيل وال�سيانة 
اللتزام  يتم  اأن  �َسِرْيَطة  امل�ساريع  وتنفيذ 
برنامج  لكل  املعتمدة  التكاليف  ح��دود  يف 

اأو م�سروع.
ال�سنة  خ���ال  َظ���َه���َر  اإذا  ع��ا���س�����������������راً: 
مت  م��ب��ال��غ  ه��ن��اك  اأن   1437/1436 امل��ال��ي��ة 
الل����ت����زام ب��ه��ا خ����ال ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة 
َ عر�س  َت��َع��نيَّ ر  املُ��َق��رَّ العتماد  يتجاوز  مبا 
اإذا  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  على  امل��و���س��وع 
ْر،  كان التجاوز ناجتاً عن ت�سرف غري ُمَرَّ
الإذن  ُيِنْيُبه  اأو من  املالية  َجاَز لوزير  واإل 
ال�سنة  اعتمادات  من  املبالغ  تلك  ب�سرف 

املالية 1436 / 1437 .
الت�سكيات  ُت��ْع��َت��َم��د  ع�����س��ر:  ح����ادي 
بها  ���َدَرت  ����سَ ل��ك��ل ج��ه��ة ح�سبما  الإداري������ة 
اإل  تعديلها  ي��ج��وز  ول  ال��ع��ام��ة،  امل��ي��زان��ي��ة 

وخم�سة  مئة  �سبع   )  715.000.000.000(
ع�سر مليار ريال.

املالية  لل�سنة  م�سروفاتها  وُتْعَتَمد 
1436 / 1437 مببلغ ) 860.000.000.000 

( ثمان مئة و�ستني مليار ريال.
طبقاً  الإي�����رادات  ُت�����ْس��َت��ْوَف��ى   : ثاني���اً 
بح�ساب  جميعها  وُت���ْوَدع  املالية  لاأنظمة 
النقد  م��وؤ���س��������س��ة  يف  امل��ال��ي��ة  وزارة  ج����اري 

العربي ال�سعودي.
ثالث����اً : َتْفِوْي�س وزير املالية باإ�سافة 
امل��ب��ال��غ ال���ازم���ة ل��ل�����س��رف ع��ل��ى امل�����س��اري��ع 
َل����ة م���ن ف��ائ�����س اإي���������رادات ك���ل من  املُ����َم����وَّ
و1425   1425  /  1424  ( امل��ال��ي��ة  ال�سنوات 
 1428  /  1427 و   1427  /  1426 و   1426  /
 1434 و   1434  /  1433 و   1433  /  1432 و 
ال�سامي  الأم��ر  ب�ساأنها  ال�سادر   )  1435  /
���س / 46325 ( بتاريخ 10 / 9  رق��م ) خ / 
/ 1425ه����� والأم����ر امل��ل��ك��ي رق���م ) اأ / 227 
( بتاريخ 16 / 7 / 1426ه���� والأم���ر امللكي 
رقم ) اأ / 149 ( بتاريخ 11 / 11 / 1427ه� 
والأمر امللكي رقم ) اأ / 177 ( بتاريخ 21 / 
11 / 1428ه� . والأمر امللكي رقم ) اأ / 1 ( 
بتاريخ 3 / 1 / 1433ه� . والأمر امللكي رقم 

) اأ / 18 ( بتاريخ 17 / 2 /1434ه�
���َرف ال��ن��ف��ق��ات وف��ق  راب��ع��������������اً : ُت�������سْ

امليزانية والتعليمات اخلا�سة بها.
من  يتحقق  قد  ما  يحّول   : خام�س��اً 

غري  وال�سيانة  الت�سغيل  ب��رام��ج  م��ن  ك��ل 
الباب  وم�ساريع  الثالث  الباب  ال�سنوية يف 
الرابع بقرار من الوزير املخت�س اأو رئي�س 

اجلهة ذات امليزانية امل�ستقلة.
ه��� - ت��ت��م امل��ن��اق��ات ب��ني ال���وف���ورات 
املعتمدة  امل�����س��اري��ع  ت��ك��ال��ي��ف  يف  امل��ت��ح��ق��ق��ة 
بقرار من الوزير املخت�س اأو رئي�س اجلهة 
�أال يزيد ما  �مل�شتقلة ب�شرط  �مليز�نية  ذ�ت 
معتمد  م�����س��روع  اأي  تكاليف  اإل���ى  ي�ساف 
على ن�سبة )10( باملئة من التكاليف الكلية 

املعتمدة له.
ب��ني تكاليف كل  امل��ن��اق��ات  ت��ت��م   - و 
الباب  يف  وال�سيانة  الت�سغيل  ب��رام��ج  م��ن 
)ال��ث��ال��ث( وم��ا ي��زي��د ع��ن )10( باملئة من 
ال��ب��اب  يف  للم�ساريع  امل��ع��ت��م��دة  ال��ت��ك��ال��ي��ف 

)الرابع( بقرار من وزير املالية.
: ل يجوز ا�ستعمال العتماد  ثامن����اً 
�����َس ل���ه اأو اإ����س���دار اأم���ر  يف غ���ري م���ا ُخ�����سِّ
باللتزام اأو بال�سرف مبا يتجاوز العتماد 
اعتماد  له  لي�س  باأي م�سروف  اللتزام  اأو 

يف امليزانية.
اأو  ق���رار  اإ���س��دار  ي��ج��وز  ل   : تا�سع����اً 
��ب  ُي��َرتِّ اأن  اأي منهما  ���س��اأن  اإب���رام عقد م��ن 
با�ستثناء  ُمْقِبلَة  مالية  �سنة  على  التزاماً 

ما يلي:
اأو  امل�ستمر  التنفيذ  ذات  العقود   - اأ 
والعمل  الإي��ج��ار  كعقود  ال����َدْوِري  التنفيذ 

اللجنة  اإليه  تنتهي  ما  على  مبني  ب�قرار 
الُعليا للتنظيم الإداري.

ثاين ع�سر: ل يجوز تعيني اأو ترقية 
على  اإل  والعمال  وامل�ستخدمني  املوظفني 
�لوظائف �ملعتمدة يف �مليز�نية وبال�شروط 
وال��ل��وائ��ح  الأن��ظ��م��ة  املبينة يف  والأو����س���اع 

املتبعة.
ثالث ع�سر: اأ - ل يجوز خال ال�سنة 
ُرَت��ب  اأو  اأو مراتب  اإح��داث وظائف  املالية 

خاف ما هو معتمد بامليزانية.
من   ) اأ   ( ال��ف��ق��رة  م��ن  ُي�ْسَتْثَنى  ب- 
هذه املادة تعيني الوزراء، والوظائف التي 
َدث وفقاً لل�شروط �لتي ت�شمنها نظام  ْ تحُ

الوظائف املوؤقتة.
ج - ل يجوز خال ال�سنة املالية رفع 

املراتب والُرَتب املعتمدة بامليزانية.
ب��ق��رار م��ن وزي��ر اخلدمة  د - يجوز 
وفقاً  ال��وظ��ائ��ف  م�سميات  حت��وي��ر  املدنية 
مل��ق��ت�����س��ي��ات ق���واع���د ت�����س��ن��ي��ف ال��وظ��ائ��ف، 
وتخفي�س املراتب، وذلك بناًء على تو�سية 
وزارة  من جلنة مكونة من مندوبني من 
املالية ووزارة اخلدمة املدنية واجلهة ذات 

العاقة.
ه��� -ي��ج��وز ب��ق��رار م��ن وزي����ر امل��ال��ي��ة 
نقل الوظائف املعتمدة بني ف�سول وفروع 
امليزانية وداخل الت�سكيل الإداري الواحد، 
بناًء على تو�سية من جلنة مكونة  وذل��ك 
ووزارة  امل��ال��ي��ة  وزارة  م��ن  م��ن��دوب��ني  م��ن 

اخلدمة املدنية واجلهة ذات العاقة.
الرقابية  الأج��ه��زة  ع�سر:على  راب���ع 
الأن��ظ��م��ة  ب��ه  تق�سي  م��ا  تطبيق  م��ت��اب��ع��ة 
ال�����س��اري��ة وال�����ق�����رارات وال��ت��ع��ل��ي��م��ات ذات 

ال�سلة.
املالية  وزي���ر  ��ِدر  ُي�����سْ ع�سر:  خام�س 
امليزانية  هذه  لتنفيذ  الازمة  التعليمات 
يف حدود القواعد املن�سو�س عليها يف هذا 

املر�سوم.
�ساد�س ع�سر: على �سمو نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء والوزراء وروؤ�ساء الأجهزة 
ه - تنفيذ  املعنية امل�ستقلة - كل فيما َيُخ�سُّ

مر�سومنا هذا.
عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود

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

�سعود
ملك اململكة العربية ال�سعودية

بعد الطاع على املواد ) 72، 73، 76، 
78 ( من النظام الأ�سا�سي للحكم ال�سادر 
بالأمر امللكي رقم ) اأ / 90 ( بتاريخ 27 / 

8 / 1412ه� .
امل��واد ) 25، 26،  وبعد الط��اع على 
ال�����س��ادر  ال�����وزراء  ن��ظ��ام جمل�س  27 ( م��ن 
بالأمر امللكي رقم ) اأ / 13( بتاريخ 3 / 3 

/1414ه� .
امللكي  امل��ر���س��وم  وب��ع��د الط���اع على 
رقم ) م / 6 ( بتاريخ 12 / 4 /1407ه� الذي 
يف  للدولة  املالية  ال�سنة  ب��دء  على  َي��ُن�����سُّ 
اليوم العا�سر من برج اجَلِدي من كل عام.

ال�سامي  الأم���ر  الط���اع على  وب��ع��د 
رقم ) خ / �س / 46325 ( بتاريخ 10 / 9 / 
1425ه� ب�ساأن توزيع فائ�س اإيرادات ال�سنة 

املالية 1424 / 1425 .
وبعد الطاع على الأمر امللكي رقم 
) اأ / 227 ( بتاريخ 16 / 7 / 1426ه� ب�ساأن 
اإي��رادات ال�سنة املالية 1425  توزيع فائ�س 

. 1426 /

في ثالثة مراسيم ملكية..

صدور الميزانية العامة للمملكة

لقطة من �سا�سة التلفزيون ال�سعودي يظهر فيها �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع
اأثناء انعقاد اجلل�سة ال�ستثنائية ملجل�س الوزراء والتي اأعلنت فيها امليزانية العامة للدولة للعام املايل اجلديد.. واإلى الي�سار لقطة من نف�س اجلل�سة يظهر فيها
الأمني العام ملجل�س الوزراء عبدالرحمن بن حممد ال�سدحان حلظة الإعالن عن تقدير اإيرادات واعتماد م�سروفات جامعة امللك خالد
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وبعد الطاع على الأمر امللكي رقم 
) اأ / 149 ( بتاريخ 11 / 11 /1427ه� ب�ساأن 
 1426 املالية  ال�سنة  اإي��رادات  فائ�س  توزيع 

. 1427 /
وبعد الطاع على الأمر امللكي رقم 
) اأ / 18( بتاريخ 1434/2/17ه� ب�ساأن توزيع 

فائ�س اإيرادات ال�سنة املالية 1434/1433.
وبعد الطاع على البيانات اخلا�سة 
والبلديات  الأمانات  وم�سروفات  باإيرادات 

لل�سنة املالية 1436 / 1437 .
وب���ع���د الط������اع ع��ل��ى ق�����رار جمل�س 
الوزراء رقم )132( بتاريخ 3 / 3 / 1436ه�.

َر�َسْمَنا مبا هو اآت:
الأم���ان���ات  م�����س��روف��ات  ر  ُت���َق���دَّ  : اأوًل 
 1437  /  1436 امل��ال��ي��ة  لل�سنة  وال��ب��ل��دي��ات 
ث��م��ان��ي��ة   )38.251.598.000( مب���ب���ل���غ 
وخم�سني  وواح��د  ومئتني  ملياراً  وثاثني 
األف  مليوناً وخم�س مئة وثمانية وت�سعني 

ريال.
ر اإي�������رادات الأم���ان���ات  ث��ان�����ي�����اً : ُت����َق����دَّ
والبلديات لل�سنة املالية 1437/1436 مببلغ 
)5.545.430.000( خم�سة مليارات وخم�س 
مئة  واأرب���ع  مليوناً  واأرب��ع��ني  وخم�سة  مئة 

وثاثني األف ريال.
العامة  امليزانية  يف  ُي��ْع��َت��َم��د   : ثال�ث�اً 
املبا�سرة  الإي���رادات  بني  ما  الفرق  للدولة 
وامل�سروفات ومقداره )32.706.168.000( 
و�ستة  مئة  و�سبع  م��ل��ي��اراً  وث��اث��ون  اث��ن��ان 

مايني ومئة وثمانية و�ستون األف ريال.
���َرف ال��ن��ف��ق��ات وف��ق��اً  راب�������ع�������اً : ُت�������سْ

لاأنظمة والتعليمات املالية املرعية.
خام�ساً : َت�ْسَتْويِف الأمانات والبلديات 
اإي���رادات���ه���ا ط��ب��ق��اً ل��اأن��ظ��م��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ات 
متابعة  املخت�سة  اجل��ه��ات  وع��ل��ى  امل��رع��ي��ة، 

تنفيذ ذلك.
���ِري ع��ل��ى م��ي��زان��ي��ات  ���س��اد���س��اً : َت�������سْ
املن�سو�س  الأح��ك��ام  وال��ب��ل��دي��ات  الأم���ان���ات 
عليها يف املواد )3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 
امللكي رقم )م / 21(  املر�سوم  14، 15( من 
بتاريخ 3 / 3 / 1436ه��� ال�سادر بامل�سادقة 
املالية  لل�سنة  للدولة  العامة  امليزانية  على 

.1437 / 1436
�سابع�اً : يتم النقل من وفر اعتمادات 
ب���ن���ود م���ي���زان���ي���ات الأم�����ان�����ات وال���ب���ل���دي���ات 
اإل���ى اع��ت��م��ادات ب��ن��ود م��ي��زان��ي��ات الأم��ان��ات 
والبلديات الأخرى مبوافقة رئي�س جمل�س 
الوزراء بناًء على تو�سية من وزير ال�سوؤون 

البلدية والقروية ووزير املالية.
ِدر وزير املالية التعليمات  ثامن��اً : ُي�سْ
حدود  يف  امليزانيات  ه��ذه  لتنفيذ  ال��ازم��ة 

القواعد املن�سو�س عليها يف هذا املر�سوم.
ت��ا���س��ع�����اً : ع��ل��ى ���س��م��و ن���ائ���ب رئ��ي�����س 
البلدية  ال�����س��وؤون  ووزي���ر  ال����وزراء  جمل�س 
املالية - كل فيما يخ�سه  والقروية ووزير 

- تنفيذ مر�سومنا هذا.
عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود

ِبَعْوِن اهلل تعالى
نحن عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود

ملك اململكة العربية ال�سعودية
ب��ع��د الط����اع ع��ل��ى امل����واد )72 ، 73، 
للحكم  الأ���س��ا���س��ي  ال��ن��ظ��ام  م���ن   )78  ،76
ال�سادر بالأمر امللكي رقم )اأ / 90( بتاريخ 

1412/8/27ه� .
امل���واد )25، 26،  وب��ع��د الط���اع على 
27( م���ن ن��ظ��ام جم��ل�����س ال������وزراء ال�����س��ادر 
 /3/3 ب��ت��اري��خ  )اأ/13(  رق��م  امللكي  ب��الأم��ر 

1414ه� .
وب��ع��د الط����اع ع��ل��ى امل��ر���س��وم امللكي 
رقم ) م / 6( بتاريخ 1407/4/12ه���� الذي 
ل��ل��دول��ة يف  امل��ال��ي��ة  ب��دء ال�سنة  َي��ُن�����سَّ على 
اليوم العا�سر من برج اجَلِدي من كل عام.

وب��ع��د الط����اع ع��ل��ى الأم����ر ال�سامي 
رقم )خ/�س/46325( بتاريخ 1425/9/10ه� 
املالية  ال�سنة  اإي��رادات  فائ�س  توزيع  ب�ساأن 

.1425 / 1424
وب���ع���د الط������اع ع��ل��ى الأم������ر امل��ل��ك��ي 

ر اإيرادات وُتْعَتَمد م�سروفات  13-ُتَقدَّ
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سامية 
مليارات  اأربعة   )4.146.920.000( مببلغ 
مئة  وت�سع  مليوناً  واأرب��ع��ني  و�ستة  وم��ئ��ة 

وع�سرين األف ريال.
ر اإي��������������رادات وُت����ْع����َت����َم����د  14-ُت���������َق���������دَّ
م�����س��روف��ات اجل��ام��ع��ة الإ���س��ام��ي��ة مببلغ 
واأربعني  و�ستة  مليار   )1.046.950.000(

مليوناً وت�سع مئة وخم�سني األف ريال.

ر اإي��������������رادات وُت����ْع����َت����َم����د  15-ُت���������َق���������دَّ
مببلغ  في�سل  امل��ل��ك  ج�امع�ة  م�س�روفات 
)2.296.690.000( مليارين ومئتني و�ستة 
األف  وت�سعني  مئة  و�ست  مليوناً  وت�سعني 

ريال.
ر اإي��������������رادات وُت����ْع����َت����َم����د  16-ُت���������َق���������دَّ
مببلغ  ال���ق���رى  اأم  ج��ام��ع��ة  م�����س�����روف��ات 
مئة  وت�سع  مليارين   )2.902.402.000(
واث��ن��ني م��ل��ي��ون واأرب�����ع م��ئ��ة واث��ن��ني األ��ف 

ريال.
ر اإي��������������رادات وُت����ْع����َت����َم����د  17-ُت���������َق���������دَّ
م�����س��روف��ات ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د مببلغ 
)3.250.771.000( ثاثة مليارات ومئتني 
وخ��م�����س��ني م���ل���ي���ون���اً و����س���ب���ع م���ئ���ة وواح�����د 

و�سبعني األف ريال.
ر اإيرادات وُتْعَتَمد م�سروفات  18-ُتَقدَّ
 )2.354.690.000( مببلغ  طيبة  جامعة 
م��ل��ي��اري��ن وث���اث م��ئ��ة واأرب���ع���ة وخم�سني 

مليوناً و�ست مئة وت�سعني األف ريال.
ر اإيرادات وُتْعَتَمد م�سروفات  19- ُتَقدَّ
جامعة الق�سيم مببلغ )2.604.821.000( 
مليارين و�ست مئة واأربعة مايني وثمان 

مئة وواحد وع�سرين األف ريال.
وُت����ْع����َت����َم����د  اإي�������������رادات  ر  ُت������َق������دَّ  -20
م�������س���روف���ات ج���ام���ع���ة ال����ط����ائ����ف مب��ب��ل��غ 
واثنني  ومئة  مليارين   )2.102.730.000(

مليون و�سبع مئة وثاثني األف ريال.

1426/7/16ه�����������  ب���ت���اري���خ  )اأ/227(  رق����م 
املالية  ال�سنة  اإي��رادات  ب�ساأن توزيع فائ�س 

.1426/1425
وب���ع���د الط������اع ع��ل��ى الأم������ر امل��ل��ك��ي 
1427/11/11ه����������  ب��ت��اري��خ  )اأ/149(  رق���م 
املالية  ال�سنة  اإي��رادات  ب�ساأن توزيع فائ�س 

.1427/1426
وبعد الطاع على البيانات اخلا�سة 
العامة  املوؤ�س��سات  وم�سروفات  ب��اإي��رادات 
العامة  بامليزانية  امللحقة  امليزانيات  ذات 

للدولة لل�سنة املالية 1437/1436.
وب��ع��د الط�����اع ع��ل��ى ق����رار جمل�س 

الوزراء رقم )133( بتاريخ 3/3 /1436ه�.
َر�َسْمَنا مبا هو اآت:

وُت���ْع���َت���َم���د  اإي����������رادات  ر  ُت�����َق�����دَّ  : اأوًل 
ال���ع���ام���ة ذات  امل���وؤ����س�����������س���ات  م�������س���روف���ات 
امليزانيات امللحقة بامليزانية العامة للدولة 

لل�سنة املالية 1437/1436 وفقاً للتايل:
الع�امة  املوؤ�س��سة  اإي����رادات  ر  1-ُت���َق���دَّ
 )3.850.000.000( مب��ب��ل��غ  ل���ل���م���وان���ىء 
ث���اث���ة م���ل���ي���ارات وث���م���ان م��ئ��ة وخ��م�����س��ني 
مببلغ  م�سروفاتها  وُتْعَتَمد  ري��ال،  مليون 
مئة  وث���م���ان  م��ل��ي��ار   )1.840.787.000(
واأربعني مليوناً و�سبع مئة و�سبعة وثمانني 

األف ريال.
م�سروفات  وُتْعَتَمد  اإيرادات  ر  2-ُتَقدَّ
�ملوؤ�شـ�شة �لعامة للخطوط �جلوية �لعربية 
 )28.478.000.000( مب��ب��ل��غ  ال�����س��ع��ودي��ة 
ث��م��ان��ي��ة وع�����س��ري��ن م���ل���ي���اراً واأرب�������ع مئة 
وت�ستوفى  ري��ال،  مليون  و�سبعني  وثمانية 
اإيراداتها وت�سرف نفقاتها وفقاً لنظامها.

اإي��رادات وتعتمد م�سروفات  ر  3-ُتَقدَّ
املوؤ�س��سة العامة ل�سوامع الغال ومطاحن 
الدقيق مببلغ )2.916.705.000( مليارين 
مئة  و�سبع  مليوناً  ع�سر  و�ستة  مئة  وت�سع 

وخم�سة اآلف ريال.
م�سروفات  وُتْعَتَمد  اإي���رادات  ر  4-ُت��َق��دَّ
املوؤ�س��سة العامة لتحلية املياه املاحلة مببلغ 
ملياراً  ع�سر  خم�سة   )15.574.841.000(
وثمان  و�سبعني مليوناً  واأربعة  وخم�س مئة 

مئة وواحد واأربعني األف ريال.
م�سروفات  وُتْعَتَمد  اإي���رادات  ر  5-ُت��َق��دَّ
�ملوؤ�شـ�شة �لعامة للخطوط �حلديدية مببلغ 
)1.657.108.000( مليار و�ست مئة و�سبعة 

وخم�سني مليوناً ومئة وثمانية اآلف ريال.
م�سروفات  وُتْعَتَمد  اإي���رادات  ر  6-ُت��َق��دَّ
 )57.000.000( مببلغ  ال��ع��ام  ال��ن��ق��ل  هيئة 

�سبعة وخم�سني مليون ريال.
م�سروفات  وُتْعَتَمد  اإي���رادات  ر  7-ُت��َق��دَّ
ال���ه���ي���ئ���ة امل���ل���ك���ي���ة ل��ل��ج��ب��ي��ل وي���ن���ب���ع مب��ب��ل��غ 
وثاث  مليارات  ثمانية   )8.392.943.000(
م��ئ��ة واث��ن��ني وت�����س��ع��ني م��ل��ي��ون��اً وت�����س��ع مئة 

وثاثة واأربعني األف ريال.
م�سروفات  وُتْعَتَمد  اإي���رادات  ر  8-ُت��َق��دَّ
واملقايي�س  للموا�سفات  ال�سعودية  الهيئة 
واجلودة مببلغ )390.030.000( ثاث مئة 

وت�سعني مليوناً وثاثني األف ريال.
م�س�روف�ات  وُتْعَتَمد  اإي��رادات  ر  9-ُتَقدَّ
ال���ه���ي���ئ���ة ال���ع�����������ام���ة ل���ا����س���ت���ث���م���ار ب��������م��ب��ل��غ 
)341.600.000( ثاث مئة وواحد واأربعني 

مليوناً و�ست مئة األف ريال.
وُت����ْع����َت����َم����د  اإي��������������رادات  ر  ُت�������َق�������دَّ  -10
مببلغ  �سع����ود  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  م�����س�����روف��ات 
و�ست  مليارات  ثمانية   )8.610.042.000(
األف  واأرب��ع��ني  واثنني  مايني  وع�سرة  مئة 

ريال.
وُت����ْع����َت����َم����د  اإي��������������رادات  ر  ُت�������َق�������دَّ  -11
مببلغ  عبدالعزيز  امللك  ج�امعة  م�سروفات 
وت�سع  مليارات  خم�سة   )5.964.984.000(
مئة واأربعة و�ستني مليوناً وت�سع مئة واأربعة 

وثمانني األف ريال.
وُتْعَتَمد م�سروفات  اإيرادات  ر  12-ُتَقدَّ
مببلغ  واملعادن  للبرتول  فهد  امللك  جامعة 
مئة  وث�����اث  م��ل��ي��ار   )1.357.566.000(
و�سبعة وخم�سني مليوناً وخم�س مئة و�ستة 

و�ستني األف ريال.

ر اإيرادات وُتْعَتَمد م�سروفات  21-ُتَقدَّ
 )1.747.985.000( مببلغ  ج��ازان  جامعة 
مليوناً  واأرب��ع��ني  و�سبعة  مئة  و�سبع  مليار 

وت�سع مئة وخم�سة وثمانني األف ريال.
ر اإي��������������رادات وُت����ْع����َت����َم����د  22-ُت���������َق���������دَّ
م���������س����روف����ات ج����ام����ع����ة اجل��������وف مب��ب��ل��غ 
مئة واأرب������ع  م��ل��ي��ار   )1.464.720.000(

 واأربعة و�ستني مليونا و�سبع مئة وع�سرين 
األف ريال.

وُتْعَتَمد م�سروفات  اإيرادات  ر  23-ُتَقدَّ
 )1.389.730.000( مب��ب��ل��غ  ح��ائ��ل  ج��ام��ع��ة 
مليوناً  وثمانني  وت�سعة  مئة  وث��اث  مليار 

و�سبع مئة وثاثني األف ريال.
وُتْعَتَمد م�سروفات  اإيرادات  ر  24-ُتَقدَّ
 )  1.363.111.000  ( مببلغ  تبوك  جامعة 
مليوناً  و�ستني  وث��اث��ة  مئة  وث��اث  مليار 

ومئة واأحد ع�سر األف ريال.
ر اإيرادات وُتْعَتَمد م�سروفات  25- ُتَقدَّ
 )1.017.751.000( مببلغ  الباحة  جامعة 
مليار و�سبعة ع�سر مليوناً و�سبع مئة وواحد 

وخم�سني األف ريال.
وُتْعَتَمد م�سروفات  اإيرادات  ر  26-ُتَقدَّ
 )1.224.141.000( مببلغ  جن���ران  جامعة 
مليار ومئتني واأربعة وع�سرين مليوناً ومئة 

وواحد واأربعني األف ريال.
وُتْعَتَمد م�سروفات  اإيرادات  ر  27-ُتَقدَّ
ج����ام����ع����ة احل������������دود ال���������س����م����ال����ي����ة مب��ب��ل��غ 
مليوناً  وثاثني  مليار   )1.030.380.000(

وثاث مئة وثمانني األف ريال.
وُتْعَتَمد م�سروفات  اإيرادات  ر  28-ُتَقدَّ
ج��ام��ع��ة الأم�����رية ن����ورة ب��ن��ت ع��ب��دال��رح��م��ن 
و�ست  مليارين   )2.685.780.000( مببلغ 
مئة  و�سبع  مليوناً  وث��م��ان��ني  وخم�سة  مئة 

وثمانني األف ريال
ر اإيرادات وُتْعَتَمد م�سروفات  29- ُتَقدَّ
 )3.143.295.000( مببلغ  ال��دم��ام  جامعة 

ث��اث��ة م���ل���ي���ارات وم��ئ��ة وث���اث���ة واأرب���ع���ني 
مليوناً ومئتني وخم�سة وت�سعني األف ريال.

ر اإيرادات وُتْعَتَمد م�سروفات  30-ُتَقدَّ
جامعة الأمري �سلمان بن عبدالعزيز مببلغ 
مئة  وث�����اث  م��ل��ي��ار   )1.340.170.000(

واأربعني مليوناً ومئة و�سبعني األف ريال.
ر اإيرادات وُتْعَتَمد م�سروفات  31-ُتَقدَّ
 )1.038.970.000( مببلغ  املجمعة  جامعة 
وت�سع مئة  وثمانية وثاثني مليوناً  مليار 

و�سبعني األف ريال.
ر اإيرادات وُتْعَتَمد م�سروفات  32-ُتَقدَّ
 )1.112.560.000( مببلغ  �سقراء  جامعة 
مليار ومئة واثني ع�سر مليوناً وخم�س مئة 

و�ستني األف ريال.
ر اإيرادات وُتْعَتَمد م�سروفات  33-ُتَقدَّ
اجل��ام��ع��ة ال�����س��ع��ودي��ة الإل��ك��رتون��ي��ة مببلغ 
وخ��م�����س��ة  م���ئ���ة  ث�����اث   )385.910.000(
اآلف  وع�سرة  مئة  وت�سع  مليوناً  وثمانني 

ريال.
ر اإيرادات وُتْعَتَمد م�سروفات  34-ُتَقدَّ
اأرب��ع   )440.190.000( مببلغ  ج��دة  جامعة 
األ��ف  وت�سعني  وم��ئ��ة  مليوناً  واأرب��ع��ني  مئة 

ريال.
ر اإي���������������رادات وُت����ْع����َت����َم����د  35-ُت���������َق���������دَّ
م�����س��روف��ات ج��ام��ع��ة ح��ف��ر ال��ب��اط��ن مببلغ 
مايني  وت�سعة  مئة  اأربع   )409.013.000(

وثاثة ع�سر األف ريال
ر اإيرادات وُتْعَتَمد م�سروفات  36-ُتَقدَّ
 )366.778.000( مب��ب��ل��غ  ب��ي�����س��ة  ج��ام��ع��ة 
ثاث مئة و�ستة و�ستني مليوناً و�سبع مئة 

وثمانية و�سبعني األف ريال.
ر اإيرادات وُتْعَتَمد م�سروفات  37-ُتَقدَّ
واملهني  التقني  للتدريب  العامة  املوؤ�س��سة 
مليارات  خم�سة   )5.274.430.000( مببلغ 
واأرب��ع مئة  ومئتني واأربعة و�سبعني مليوناً 

وثاثني األف ريال.
ر اإيرادات وُتْعَتَمد م�سروفات  38- ُتَقدَّ
والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة 
واأرب��ع  مليارين   )2.407.528.000( مببلغ 
وثمانية  مئة  وخم�س  مايني  و�سبعة  مئة 

وع�سرين األف ريال.
ر اإي���������������رادات وُت����ْع����َت����َم����د  39-ُت���������َق���������دَّ
مببلغ  الع�امة  الإدارة  مع��هد  م�س�روف��ات 
و�ستني  واأرب��ع��ة  مئة  �ست   )664.008.000(

مليوناً وثمانية اآلف ريال.
ر اإيرادات وُتْعَتَمد م�سروفات  40-ُتَقدَّ
امللك في�سل التخ�س�سي ومركز  م�ست�سفى 
�سبعة   )7.027.584.000( مببلغ  الأب��ح��اث 
وخم�س  مليوناً  وع�سرين  و�سبعة  مليارات 

مئة واأربعة وثمانني األف ريال.
ر اإيرادات وُتْعَتَمد م�سروفات  41-ُتَقدَّ
ه��ي��ئ��ة ال���ه���ال الأح���م���ر ال�����س��ع��ودي مببلغ 
واأربعة  ومئة  مليارين   )2.144.100.000(

واأربعني مليوناً ومئة األف ريال.
ر اإيرادات وُتْعَتَمد م�سروفات  42-ُتَقدَّ
الع�سكرية  ل��ل�����س��ن��اع��ات  ال��ع��ام��ة  امل��وؤ���س��������س��ة 
مليارات  ثاثة   )3.551.400.000( مببلغ 
وخم�س مئة وواحد وخم�سني مليوناً واأربع 

مئة األف ريال.
ر اإيرادات وُتْعَتَمد م�سروفات  43-ُتَقدَّ
هيئة امل�ساحة اجليولوجية ال�سعودية مببلغ 
و�سبعني  وت�سعة  مئتني   )279.679.000(
م��ل��ي��ون��اً و���س��ت م��ئ��ة وت�����س��ع��ة و���س��ب��ع��ني األ��ف 

ريال.
ر اإيرادات وُتْعَتَمد م�سروفات  44-ُتَقدَّ
مببلغ  والآث������ار  لل�سياحة  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
ع�سر  واأرب��ع��ة  مئة  ث��م��ان   )814.280.000(

مليوناً ومئتني وثمانني األف ريال.
ر اإيرادات وُتْعَتَمد م�سروفات  45-ُتَقدَّ
ب��مبلغ  املعلومات  وتقنية  الت�سالت  هيئة 
وع�سرين  و�ستة  مئة  ت�سع   )926.000.000(

مليون ريال.
ر اإيرادات وُتْعَتَمد م�سروفات  46- ُتَقدَّ
ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل���ل���غ���ذاء وال��������دواء مببلغ 
و�سبعة  وم��ئ��ة  م��ل��ي��ار   )1.167.230.000(
و�ستني مليوناً ومئتني وثاثني األف ريال.

وُت����ْع����َت����َم����د  اإي�������������رادات  ر  ُت������َق������دَّ  -47
ال�����س��ع��ودي  ال��ري��د  موؤ�س��سة  م�����س��روف��ات 
مليارات  ثاثة   )3.156.063.000( مببلغ 
وم��ئ��ة و���س��ت��ة وخ��م�����س��ني م��ل��ي��ون��اً وث��اث��ة 

و�ستني األف ريال.
ر اإي��������������رادات وُت����ْع����َت����َم����د  48-ُت���������َق���������دَّ
م�سروفات الهيئة العامة للطريان املدين 
ع�سر  خم�سة   )15.531.577.000( مببلغ 
ملياراً وخم�س مئة وواحد وثاثني مليوناً 

وخم�س مئة و�سبعة و�سبعني األف ريال.
ر اإي��������������رادات وُت����ْع����َت����َم����د  49-ُت��������َق��������دَّ
مببلغ  الإن�����س��ان  ح��ق��وق  هيئة  م�سروفات 
واأرب��ع��ني  وواح����د  م��ئ��ة   )141.940.000(

مليوناً وت�سع مئة واأربعني األف ريال.
ر اإي��������������رادات وُت����ْع����َت����َم����د  50-ُت��������َق��������دَّ
م�سروفات الهيئة العامة للم�ساحة مببلغ 
واثنني و�ستني  �ست مئة   )662.950.000(

مليوناً وت�سع مئة وخم�سني األف ريال.
ر اإي��������������رادات وُت����ْع����َت����َم����د  51-ُت��������َق��������دَّ
للطاقة  عبداهلل  امللك  مدينة  م�سروفات 
واملتجددة مببلغ )566.247.000(  الذرية 
ومئتني  مليوناً  و�ستني  و�ستة  مئة  خم�س 

و�سبعة واأربعني األف ريال.
وُت���ْع���َت���َم���د  اإي������������رادات  ر  ُت������َق������دَّ  -52
للت�سليف  ال�����س��ع��ودي  ال��ب��ن��ك  م�����س��روف��ات 
خم�س   )597.569.000( مببلغ  والدخ���ار 
مئة  وخم�س  مليوناً  وت�سعني  و�سبعة  مئة 

وت�سعة و�ستني األف ريال.
ر اإي��������������رادات وُت����ْع����َت����َم����د  53-ُت��������َق��������دَّ
م�����س��روف��ات ه��ي��ئ��ة الإذاع������ة وال��ت��ل��ف��زي��ون 
وت�سع  مليار   )1.976.884.000( مببلغ 
مئة  وث��م��ان  مليوناً  و�سبعني  و�ستة  مئة 

واأربعة وثمانني األف ريال.
ر اإي��������������رادات وُت����ْع����َت����َم����د  54-ُت��������َق��������دَّ
م�سروفات وكالة الأنباء ال�سعودية مببلغ 
و�ستني  وث��اث��ة  مئتني   )263.382.000(
األف  وثمانني  واثنني  مئة  وثاث  مليوناً 

ريال.
ر اإي��������������رادات وُت����ْع����َت����َم����د  55-ُت��������َق��������دَّ
م�سروفات الهيئة العامة لاإعام املرئي 
اثنني   )52.700.000( مببلغ  وامل�����س��م��وع 

وخم�سني مليوناً و�سبع مئة األف ريال.
56-ت��������ق��������در اإي������������������رادات وت���ع���ت���م���د 
ال��ع��ام  التعليم  ت��ق��ومي  هيئة  م�����س��روف��ات 
و�سبعني  ث��اث��ة   )73.400.000( مب��ب��ل��غ 

مليوناً واأربع مئة األف ريال.
57-ت��������ق��������در اإي������������������رادات وت���ع���ت���م���د 
م�������س���روف���ات ه��ي��ئ��ة ت��ن��م��ي��ة ال���������س����ادرات 
خم�سة   )95.825.000( مببلغ  ال�سعودية 
وت�����س��ع��ني م��ل��ي��ون��اً وث���م���ان م��ئ��ة وخ��م�����س��ة 

وع�سرين األف ريال.
ث��ان��ي�����������اً : ي��ت��م اإي������داع م���ا ي��زي��د من 
املبالغ  الإي���رادات وم��ا مل يتم �سرفه من 
بح�ساب  امليزانية  اعتمادات  من  امل�سحوبة 
النقد  موؤ�س���سة  يف  امل��ال��ي��ة  وزارة  ج���اري 

العربي ال�سعودي.
َرف  ثالث����اً : ُت�ْسَتْوَفى الإيرادات وُت�سْ
ال��ن��ف��ق��ات وف���ق���اَ ل��اأن��ظ��م��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ات 

املرعية.
العامة  املوؤ�س��سة  ع��دا  فيما   : رابع���اً 
لــلــخــطــوط �جلــويــة �لــعــربــيــة �لــ�ــشــعــوديــة 
العامة  املوؤ�س���سات  ميزانيات  على  َت�ْسِري 
الأخرى الأحكام املن�س�و�س عليها يف املواد 
)3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15( من 
املر�سوم امللكي رقم ) م / 21 ( بتاريخ 3 / 3 
/ 1436ه� ال�سادر بامل�سادقة على امليزانية 
العامة للدولة لل�سنة املالية 1437/1436 .

����ِدر وزي������ر امل��ال��ي��ة  خ��ام�����س�����اً : ُي���������سْ
التعليمات الازمة لتنفيذ ذلك يف حدود 
القواعد املن�سو�س عليها يف هذا املر�سوم.

ن��ائ��ب رئي�س  ���س��م��و  : ع��ل��ى  ���س��اد���س�����اً 
جمل�س الوزراء والوزراء وروؤ�ساء الأجهزة 
ذات امليزانيات امل�ستقلة - كل فيما يخ�سه 

- تنفيذ مر�سومنا هذا.

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود

تقدير إيرادات واعتماد 
مصروفات جامعة الملك خالد 
بمبلغ )3.250.771.000( 

ثالثة مليارات ومئتين
وخمسين مليونا وسبع مئة 

وواحد وسبعين ألف ريال



أخبار الجامعة

إدارة التشغيل والصيانة
تنهي تصميم برنامج »بالغاتي«

عبدالعزيز رديف
برنامج  ت�سميم  من  النتهاء  باجلامعة  وال�سيانة  الت�سغيل  اإدارة  اأعلنت 

)باغاتي( اخلا�س باأعمال ال�سيانة والت�سغيل.
يف  اأ�سمائهم  اإدراج  ���س��رورة  اإل��ى  ال�ساحية  اأ�سحاب  الإدارة  ودع��ت 
الرنامج، وذلك لتفعيل اخلدمات وال�ستفادة منه، حيث �سي�سمل جميع 

اأعمال ال�سيانة اإلكرتونيا.
واأو����س���ح رئ��ي�����س وح����دة ال���ب���اغ���ات، الأ����س���ت���اذ اأح���م���د اآل م��ع��دي اأن 
وقال  ال�سعودية،  اجلامعات  بني  للجامعة  نوعية  نقلة  ميثل  )باغاتي( 
ب�سكل  وح�سرها  ال�سيانة،  اأع��م��ال  اإجن��از  �سرعة  الرنامج  من  »ال��ه��دف 

اإلكرتوين موثق«.
ب�سرعة  اجلامعة  وع��م��ادات  واإدارات،  وك��الت  معدي  اآل  طالب  كما 
الرنامج  يف  الوظيفية  واأرق��ام��ه��م  اأ�سمائهم،  واإدراج  ممثليهم  حتديد 

ليت�سنى لل�سيانة �سرعة اإجناز معاماتهم.
اأ�سحاب  قبل  من  الت�سجيل  �سرعة  �سرورة  على  ال�سيانة  و�سددت 
يكون  اأن  على  بتفوي�سه  ال�ساحية  �ساحب  يرغب  من  اأو  ال�ساحية، 
امل�سوؤول الأول لإعداد طلبات ال�سيانة، ومتابعة اإجنازها، واأن يكون هناك 
اأي  اأن��ه لن يتم تنفيذ  اإل��ى  �سخ�س واح��د فقط من كل جهة، كما نبهت 
اأع��م��ال اإل م��ن خ��ال ال��رن��ام��ج، وبعد ذل��ك تتحمل اجلهة امل��ت��اأخ��رة يف 

الت�سجيل اأي تاأخري قد يح�سل.

إسالم عاملتين في يوم اللغة 
وإتقان أخريات للكتابة العربية

 
سارة القحطاني

رعت عميدة كلية املجتمع للبنات بخمي�س م�سيط الدكتورة دلل اأعظم، 
العربية،  للغة  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  اح��ت��ف��اء  الكلية  نظمتها  ال��ت��ي  الفعاليات 
بح�سور عدد من العميدات ورئي�سات الأق�سام واأع�ساء هيئة التدري�س يف 
ق�سم اللغة العربية، ومعلمات اللغة يف التعليم العام، وعدد من الطالبات.

العامات  من  ع��دد  تكرمي  وكذلك  عاملتني  اإ�سام  احلفل،  و�سهد 
على  العربية  الكلمات  بع�س  كتابة  واإتقانهن  العربي  احل��رف  لتعلمهن 

اأيدي بع�س الطالبات.
ال��ولء  ت��ع��زز  ال��ت��ي  املل�سقات  م��ن  ال��ع��دي��د  تو�سحت  الكلية  وك��ان��ت 
والنتماء للغة القراآن، وبع�سها الآخر عبارة عن ت�سحيح اأخطاء اإمائية 
اللغة  اأن  فيها  اأك��دت  الكلية،  لعميدة  كلمة  الحتفال،  �سهد  كما  ولغوية. 
العربية هي �سيدة اللغات با منازع واأنها حمل عزتنا و�سرفنا وكرامتنا 
واأن ل  ودليل وجودنا  وتاأ�سيل هويتنا ووعاء ح�سارتنا،  و�سبيل وحدتنا 

حياة لأمة دون لغة.
واألقت رئي�سة ق�سم اللغة العربية بكليتي الآداب والرتبية، الدكتورة 
اأعربت فيها عن �سكرها وتقديرها لهذا اجلهد  خديجة احلفظي، كلمة 
اليوم لاحتفاء. ثم  اإلى �سبب حتديد هذا  اأثناء حديثها  املميز. ونبهت 
الدكتورة  نظم  م��ن  �سعرية  ق�سيدة  القحطاين  �سهري  ال��دك��ت��ورة  األ��ق��ت 

اأ�سيدة �سهبندر.

»علوم وآداب« تنومة
تحتفي باللغة العربية

منصور الطيب
 اأقامت  كلية العلوم والآداب بتنومه بح�سور  وت�سريف عميدها  الدكتور 
مبنا�سبة  اليوم  العاملي  الفقيه ، احتفال  اإب���راه���ي���م  ال���ع���زي���ز  ع��ب��د 
امل��ك��ان��ة  ال��ع��رب��ي��ة..  »ال��ل��غ��ة  ب��ع��ن��وان  ن����دوة  ع��ل��ى  العربية  ا�ستمل  ل��ل��غ��ة 
والتحديات«  قدمها الدكتور حممد عادل حممود و�سارك باحلديث فيها 
كل من الدكتور حممد عبد الواحد، والدكتور اأحمد وديع، والدكتور عبد 
العزيز الفقيه، كما �سرف الندوة باحل�سور عميد كلية املجتمع والعلوم 

بالنما�س الدكتور علي فايز.

وكيل الجامعة للدراسات العليا
يتوج الفائزين بجوائز »الوطن في صورة«

منصور كويع

العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  رع��ى 
والبحث العلمي الأ�ستاذ الدكتور ماجد 
احل���رب���ي ن��ي��اب��ة ع���ن م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
الأ�ستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد 
الداود، حفل تتويج الفائزين يف امل�سابقة 
ال�سوئي  الت�سوير  يف  الأول��ى  الوطنية 
ال����ذي اأق���ي���م مب��ن��ا���س��ب��ة ال���ي���وم ال��وط��ن��ي 
ال�سعودية حتت  العربية  للمملكة  ال���84 
م�سمى )الوطن يف �سورة(، وذلك مبقر 

املدينة اجلامعية باأبها.
وف����ور و����س���ول احل���رب���ي اإل����ى مقر 
احل���ف���ل، جت���ول يف امل��ع��ر���س امل�����س��اح��ب 
ال�����ذي اح���ت���وى ع��ل��ى ال�������س���ور ال��ف��ائ��زة 
املتميزة  ال�����س��ور  م��ن  وع���دد  بامل�سابقة 
بهذه  األ��ق��اه��ا  واأك����د يف كلمة  الأخ�����رى، 
لتعزيز  ج����اءت  امل�����س��اب��ق��ة  اأن  امل��ن��ا���س��ب��ة، 
الن��ت��م��اء وال����ولء ال��وط��ن��ي ل��دى اأف���راد 
امل��ج��ت��م��ع، واإ����س���ه���ام���ا م���ن اجل��ام��ع��ة يف 
يف  ا�سمها  لإظ��ه��ار  الوطنية،  املنا�سبات 
م�����س��اب��ق��ات وط��ن��ي��ة م��ن خ���ال اإ���س��راك 
واأن�سطتها  م�سابقاتها  يف  �سريحة  اأكر 
ال�����س��اب��ة،  امل���واه���ب  وت�سجيع  ال��وط��ن��ي��ة، 
وال���ت���ع���ري���ف ب���ه���م، وت��ن��م��ي��ة م��واه��ب��ه��م 
ت�سجيعهم  خ��ال  م��ن  الفوتوغرافية، 
يف  املجيد  الوطني  اليوم  ا�ستلهام  على 
بعد�سات  اليوم  ه��ذا  وتخليد  اأعمالهم، 

املبدعني.
بعد ذل��ك ر���س��دت اجل��وائ��ز املالية 
لاأعمال الفائزة باملراكز املتقدمة التي 
تقدر ب� 50 األف ريال، حيث حقق املركز 
الأول اأبرار بنت عمر باوجيه من مدينة 
ال��ث��اين  امل��رك��ز  ع��ل��ى  ج���دة، فيما ح�سل 
ع��ل��ي ب��ن ح�����س��ني ال��ق��د���س��ي م��ن مدينة 
اأبها، وتوج ماجد بن اأحمد التيهاين من 
الثالث، فيما ح�سدت نورة  اأبها باملركز 
ب��ن��ت ر���س��ي��د اخل���ريف م��ن اخل���رج امل��رك��ز 
عويد  التحكيم  جلنة  ور�سحت  ال��راب��ع، 
للجائزة  الق�سيم  من  العويد  حمد  بن 

اخلام�سة.
الفني  املدير  اأكد  ال�سياق ذاته  ويف 

رئ��ي�����س جل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م ال��دك��ت��ور علي 
لتحقق  ج����اءت  امل��ن��اف�����س��ة  اأن  م������رزوق، 
جملة من الأهداف تتمثل يف تعزيز حب 
واإ�سهاما  املجتمع،  اأف���راد  ل��دى  ال��وط��ن 
م���ن اجل��ام��ع��ة يف امل��ن��ا���س��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة 
اأك���ر �سريحة من  اإ����س���راك  م��ن خ���ال 
امل��ب��دع��ني يف م�����س��اب��ق��ات��ه��ا واأن�����س��ط��ت��ه��ا 

ت�سجيع  اإل��ى  اإ�سافة  املتنوعة،  الوطنية 
باإبداعاتهم  والتعريف  ال�سابة  املواهب 

وتنمية مواهبهم  الفوتوغرافية.
وعن �سوابط عمل وفرز امل�سابقة، 
ب��رف��ع  ان��ط��ل��ق��ت  امل�����س��اب��ق��ة  اأن  اأو�����س����ح 
الأعمال على رابط اإلكرتوين، تا ذلك 
الأع��م��ال من  امل�ساركات وحتكيم  اإج��ازة 

ف��رزت  متخ�س�سة  حت��ك��ي��م  جل��ن��ة  ق��ب��ل 
�ملـــطـــابـــق مــنــهــا لــلــ�ــشــروط يف �ملــرحــلــة 
الأول�����ى، ويف امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة اخ��ت��ريت 
امل�سابقة.  بجوائز  للفوز  اأع��م��ال  اأرب��ع��ة 
واأ�ساف »تقديرا للتناف�س الفني الرائع 
با�سم  خام�سة  جائزة  اللجنة  اقرتحت 

جائزة »جلنة التحكيم«.
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دعوة
تدعو »آفاق« كافة 
منسوبي ومنسوبات 
الجامعة من أعضاء 

هيئة تدريس 
وموظفين وموظفات 

وطالب وطالبات من 
الراغبين بنشر أخبار 

إداراتهم وكلياتهم 
ونشاطاتهم 

األكاديمية إلى االتصال 
بالصحيفة والتنسيق 

مع فريق تحريرها في 
وقت مبكر قبل الحدث 

المطلوب تغطيته، 
لتتمكن الصحيفة من 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
بهذا الخصوص.

أخبار الجامعة

اأيده  العزيز،  بن عبد  اهلل  امللك عبد  ال�سريفني  خ��ادم احلرمني  اإن جهود 
اهلل، التي يبذلها يف �سبيل توحيد �سف الأمة العربية والإ�سامية، ونبذ ما 
يدعو للفرقة والختاف جهود مباركة يعرفها القا�سي والداين، وي�سهد 

بها القريب والبعيد.
اأعلنه  مب��ا  ا�ستب�سر  ق��د  لأم��ت��ه  حبا  ينب�س  قلب  ك��ل  اأن  املعلوم  وم��ن 
ملبادرة  وقطر،  م�سر  ال�سقيقتني،  الدولتني  ا�ستجابة  من  امللكي  الديوان 
نحو  اهلل،  وفقه  ال�سريفني،  احلرمني  خ��ادم  املوفق  والقائد  احلكيم  امللك 
امل�ساحلة بني البلدين اللذين ميثان بعدا ا�سرتاتيجيا ومكانة عظيمة يف 

نفو�س امل�سلمني والعرب جميعا.
كل  لها يف  املباركة  الباد  قيادة هذه  اأن  يوم  بعد  يوما  العامل  ي�سهد 
النهج  م�سكورة،  ترتجم  وم�ساع  م�سهودة،  وجهود  طولى  يد  خري  جم��ال 
الذي �سارت عليه هذه الباد منذ تاأ�سي�سها واإلى هذا العهد الزاهر، ذلك 
النهج املتمثل يف جمع كلمة الأ�سقاء ومل ال�سمل ونبذ الت�ستت والختاف.

اأن  املباركة  الباد  ه��ذه  ث��رى  لكل مواطن على    ومن هنا، فقد حق 
وق�ساياها،  الأم���ة  جت��اه  م�سوؤوليتها  حتمل  يف  وري��ادت��ه��ا  بقيادته  يفتخر 
وقيادتها  احل��رم��ني  ل��ب��اد  وال��ق��ي��ادة  ال��ري��ادة  ت��ك��ون  اأن  مب�ستغرب  ولي�س 
مل  ما  يتحقق  لن  الأم��ة  لهذه  املن�سود  امل�ستقبل  ب��اأن  اآمنت  التي  الر�سيدة 
يتجاوز عقاوؤها اختافات وجهات النظر من اأجل حتقيق م�سالح الأمة 

العظمى، واأهدافها الكرى. 
با�سمي  والتقدير  ال�سكر  كلمات  اأ�سمى  اأرفع  املنا�سبة اجلليلة،  وبهذه 
خ��ادم  مل��ق��ام  خ��ال��د،  امل��ل��ك  جامعة  ومن�سوبات  من�سوبي  جميع  ع��ن  ون��ي��اب��ة 
على  اهلل،  يحفظه  ال��ع��زي��ز،  عبد  ب��ن  اهلل  عبد  امل��ل��ك  ال�سريفني  احل��رم��ني 
الباد  هذه  يحفظ  اأن  اهلل  �سائا  املوفقة  املبادرة  هذه  يف  املباركة  جهوده 

ويبارك م�ساعيها اخلرية واأن يعز بها الإ�سام وامل�سلمني.

رؤية

حكمة ملك
ومسؤولية قائد

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

عبد العزيز رديف
لل�سياحة  العامة  الهيئة  رئي�س  وج��ه 
الأمري  امللكي  ال�سمو  والآث��ار �ساحب 
العزيز  ع��ب��د  ب��ن  �سلمان  ب��ن  �سلطان 
���س��ك��ره اإل����ى م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��رح��م��ن بن 
اجلامعة  م�ساركة  على  ال���داود،  حمد 
اإجن��اح وتنظيم  »ملتقى  وجهودها يف 
اأقيم  الرتاث العمراين الرابع« الذي 

يف منطقة ع�سري.
جاء ذلك يف برقية تلقاها مدير 
اختتام  »مبنا�سبة  فيها  جاء  اجلامعة 
ال��ع��م��راين  ال����رتاث  ملتقى  ف��ع��ال��ي��ات 
الهيئة  نظمته  ال��ذي  الرابع  الوطني 
بال�سراكة  والآث����ار  لل�سياحة  ال��ع��ام��ة 
املتميزة مع جامعة امللك خالد خال 

رئيس هيئة السياحة يثمن جهود الجامعة 
في إنجاح ملتقى التراث العمراني

الفرتة 9-1436/2/12، ن�سكر ملعاليكم 
م�ساركتكم يف امللتقى، ونثمن مل�سوؤويل 
وتعاونهم  املميزة  جهودهم  اجلامعة 
اأ�سهم يف جناح  الهيئة مما  املثمر مع 

تنظيم امللتقى«.
يذكر اأن اجلامعة احت�سنت اأول 
تنظيم حفل  خ��ال  م��ن  امللتقى  اأي���ام 
اف���ت���ت���اح امل��ل��ت��ق��ى وامل���ع���ر����س اخل��ا���س 
الأم��ري  بجائزة  الفائزة  بامل�سروعات 
�سلطان بن �سلمان للرتاث العمراين، 
كما عر�س جناح اجلامعة يف املعر�س 
م��ل�����س��ق��ا   23 ل��ل��م��ل��ت��ق��ى،  امل�������س���اح���ب 
ال�سور  م��ن  ع��دد  علي  يحتوي  علميا 
التعليق  عليها  م��و���س��ح��ا  ال��رتاث��ي��ة، 
التي  ال�سابقة  وال��درا���س��ات  ال��ع��ل��م��ي، 

اأجريت عليها.

إنطالق برنامج »القادة الرواد 2«
بمشاركة 650طالبا

أحمد الشمراني
 

ان��ط��ل��ق��ت ف��ع��ال��ي��ات ب��رن��ام��ج »ال��ق��ادة 
القادة  اإع���داد  ملركز  التابع  ال����رواد2« 
الإداري�������ني و���س��ط اإق���ب���ال ك��ب��ري من 
طاب اجلامعة خال الت�سجيل عر 
القنوات الإلكرتونية للمركز بلغ 650 
امل�سرتك  الطالب  يقوم  طالبا، حيث 
فيه  يتحدث  ق�سري  فيديو  ب��اإر���س��ال 
عن اإجنازاته وطموحاته وماذا تعني 

له القيادة.
اإع��داد القادة  وقدم مدير مركز 

ال���ق���ي���ادي���ة وال��ت��خ��ط��ي��ط، وم���ه���ارات 
ال���ت���ف���ك���ري، وب���ع���د ذل�����ك اأج�������اب ع��ل��ى 
ا���س��ت��ف�����س��ارات ال���ط���اب امل�����س��ارك��ني 
ال���ذي���ن اأب������دوا ح��م��ا���س��ة وا���س��ت��ع��دادا 

للرنامج.
الرواد  »القادة  برنامج  اأن  يذكر 
2« ه���و ال��ن�����س��خ��ة ال��ث��ان��ي��ة ل��رن��ام��ج 
»ال���ق���ادة ال�����رواد 1« وه���و ع��ب��ارة عن 
واعتمدها  احتواها  طابية  م��ب��ادرة 
م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة، فيما عمد 
اإلى تطوير هذه  اإع��داد القادة  مركز 
ي�ستمر  ب��رن��اجم��ا  ب�سفتها  امل���ب���ادرة 

الإداري�������ني الأ����س���ت���اذ ع��ب��د ال��رح��م��ن 
ال��ف��ي��ف��ي ال������ذي اف���ت���ت���ح ال���رن���ام���ج، 
�سكره للطاب على حر�سهم، مثمناً 
الدعم الذي يجده املركز من معايل 
وكالة  دع��م  وكذلك  اجلامعة،  مدير 
ال��ت��ط��وي��ر واجل�������ودة وع���ل���ى راأ���س��ه��ا 

الدكتور اأحمد اجلبيلي.
ت������ا ذل��������ك ������س�����رح ت��ف�����س��ي��ل��ي 
ل��ل��رن��ام��ج ق��دم��ه م��دي��ر ال��رن��ام��ج 
فيه  عر�س  القرين  من�سور  الأ�ستاذ 
امل��رح��ل��ة الأول����ى م��ن ه���ذا ال��رن��ام��ج 
ال�سمات  م��و���س��وع��ات  تت�سمن  ال��ت��ي 

على م��دى ع��ام درا���س��ي كامل يهدف 
ال��ق��ي��ادي��ة  ال��ط��اق��ات  ا�ستك�ساف  اإل���ى 
ل���دى ال�����س��ب��اب م��ن ط���اب اجلامعة 
وتوفري  منهجية  بطريقة  و�سقلها 
ب��ي��ئ��ة م��ن��ا���س��ب��ة ل��ت��ط��وي��ر امل����ه����ارات 
ال���ق���ي���ادي���ة ل����دى ال�������س���ب���اب، وك��ذل��ك 
غ���ر����س ال��ق��ي��م ال��ق��ي��ادي��ة يف ن��ف��و���س 
امل�����س��ارك��ني وت��وظ��ي��ف ط��اق��ات��ه��م عن 
طريق الدورات التدريبية الق�سرية، 
وال�����ق�����راءات امل��ت��خ�����س�����س��ة يف ال��ف��ك��ر 
وال����درا�����س����ات  والإداري،  ال���ق���ي���ادي 

التحليلية، وامل�ساريع العملية.
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»علوم 
وآداب« 

بيشة تستعد 
الختبارات 

نهاية 
الفصل األول

ا�����س����ت����ع����دت ك���ل���ي���ة ال���ع���ل���وم 
بي�سة لختبارات  والآداب يف 
ن���ه���اي���ة ال��ف�����س��ل ال���درا����س���ي 
ال��ت��ي   1436  -1435 الأول 
الأح���د. وبني  ال��ي��وم  تنطلق 
عميد الكلية الدكتور نا�سر 
ب���ن ف����اح ال�������س���ه���راين، اأن���ه 
لاختبارات  ال���س��ت��ع��داد  مت 
بتجهيز اجلداول الطابية 
واأنه باإمكان كل طالب دخول 
اجل��ام��ع��ي  ب��رق��م��ه  �سفحته 
للح�سول على جدول املواد، 
رقم  وحتى  القاعات  ومكان 
عليه  �سيجل�س  ال��ذي  املقعد 

لاختبار.
ت�سكيل  اأن��ه مت  واأ�ساف 
ملتابعة  نوعية  جل��ان  خم�س 
الأول���ى  الخ��ت��ب��ارات  عملية 
برئا�سته،  ال��ع��ام  ل��اإ���س��راف 
وجل��ن��ة ل��ل��م��راق��ب��ة، واأخ���رى 
والرابعة  الأ�سئلة،  لت�سوير 
ل�����ل�����ن�����ظ�����ام، واخل�����ام�����������س�����ة 
والأخ�����رية ل��ر���س��د واع��ت��م��اد 
اآل��ي��ا. ك��م��ا ناق�س  ال���درج���ات 
جم��ل�����س ال��ك��ل��ي��ة ال��ت��و���س��ي��ة 
ب����رتق����ي����ة اأع�����������س�����اء ه��ي��ئ��ة 
امل��ت��ق��دم��ني لها  ال���ت���دري�������س 
والتو�سية  الأعلى،  للدرجة 
ب���ف���ت���ح ال�����درا������س�����ات ال��ع��ل��ي��ا 
بق�سم  امل��اج�����س��ت��ري  مل��رح��ل��ة 

الريا�سيات.

يحيى عبد العظيم

تنفيذ تسع ورش
ضمن الخطط االستراتيجية 

لوحدات الجامعة
ن���ف���ذت ع����م����ادة ال���ت���ط���وي���ر الأك����ادمي����ي 
بالتعاون مع موؤ�س�سة مريا�س  واجل��ودة 
 ،Meras Consulting لا�ست�سارات 
التوازي ا�ستهدفت  ع��ل��ى  ور������س  ت�����س��ع 
ث���������اث وك��������������الت ب�����اجل�����ام�����ع�����ة ه�����ي: 
واجل������ودة،  اجلامعة للتطوير  وك���ال���ة 
التعليمية  ل��ل�����س��وؤون  اجل��ام��ع��ة  ووك���ال���ة 
والأكادميية، ووكالة اجلامعة للدرا�سات 
بالإ�سافة  ه��ذا  العلمي،  والبحث  العليا 
الطب،  ه��ي:  باجلامعة  كليات  �ست  اإل��ى 
والهند�سة، والعلوم، واللغات والرتجمة، 
وال���ع���ل���وم الإداري����������ة وامل����ال����ي����ة، وع���ل���وم 

احلا�سب الآيل.
وك��������ان ال�����ه�����دف م�����ن اإجن���������از ت��ل��ك 
ال����ور�����س، اإجن������از اخل���ط���وة ال��ث��ان��ي��ة من 
اخل�����ط�����ط ال�����س����رتات����ي����ج����ي����ة ل�����وح�����دات 
اجل���ام���ع���ة ���س��ال��ف��ة ال����ذك����ر، ف��ب��ع��د اأن مت 
عمل  م���ن  الأويل  امل���رح���ل���ة  يف  الن���ت���ه���اء 

ب�  اخ��ت�����س��ارا  الرباعي املعروف  التحليل 
املرحلة  رك��زت  ال��وح��دات،  SWOT لتلك 
الثانية من تلك الور�س التي متت بفندق 
املامح  اإلى  الو�سول  باأبها على  البحرية 
التوجهات  يف  تتمثل  التي  ال�سرتاتيجية 
والقيم  والر�سالة  والروؤية  ال�سرتاتيجية 

لكل من تلك الوكالت والكليات.
اجلامعة  وك��ي��ل  ق��ال  ال�سياق  ه��ذا  ويف 
اجلبيلي،  اأحمد  الدكتور  واجل��ودة  للتطوير 
املتوا�سل  ال��دع��م  ث��م��رة  ه��و  ه���ذا اجل��ه��د  اإن 
مل����ع����ال����ى م����دي����ر اجل����ام����ع����ة ل����ك����ل اأن�������س���ط���ة 
ال���ت���ط���وي���ر واجل���������ودة ب���اجل���ام���ع���ة، م��وج��ه��ا 
ال�������س���ك���ر ل���ك���ل م����ن �����س����ارك م����ن م��ن�����س��وب��ي 
الكلية، يف  اأو  ال��وك��ال��ة  ك��ل ح�سب  اجل��ام��ع��ة  
عن  اأ�سفرت  التي  الذهني  الع�سف  جل�سات 
وروؤي����ة  التوجهات ال�سرتاتيجية  حت��دي��د 
جامعية كمرحلة  وح���دة  ك��ل  ور�سالة وقيم 

توؤدي اإلى الرتقاء بالأداء الكلي للجامعة.

تحت شعار )إثراء التجربة البحثية الطالبية(

قسم الكيمياء يدشن الملتقى العلمي الرابع
منصور كويع

الأح��د  باجلامعة،  الكيمياء  ق�سم  د�سن 
للق�سم  ال��راب��ع  العلمي  امللتقى  امل��ا���س��ي، 
ال��ت��ج��رب��ة البحثية  ���س��ع��ار )اإث�����راء  حت��ت 

الطابية(.
ويعد امللتقى من الفعاليات البحثية 
اإلى  ويهدف   الكيمياء،  بق�سم  الف�سلية 
والن�سر  البحثية  امل��ه��ارات  و�سقل  اإث���راء 
والنقا�س العلمي لطاب وطالبات ق�سم 
م�ساريعهم  دم���ج  خ���ال  م���ن  ال��ك��ي��م��ي��اء 
اإل��ى جنب  امللتقى جنبا  البحثية يف هذا 
مع اأع�ساء هيئة التدري�س والباحثني يف 
ق�سم الكيمياء ومب�ساركة خارجية مميزة 
ف�سل  كل  يف  دقيق  ب�سكل  اختيارها  يتم 
لتغذية  ال�ستماع  للق�سم  وتتيح  درا�سي، 

راجعة وخارجية.
واأكد رئي�س ق�سم الكيمياء الدكتور 
عبداهلل حممد اآل حن�س يف كلمة األقاها 
اإث���راء  اأدرك  الق�سم  اأن  امل��ل��ت��ق��ى،  خ���ال 
ال��ت��ج��رب��ة ال��ب��ح��ث��ي��ة ال��ط��اب��ي��ة واأن���ه���م 
بحاجة ما�سة اإلى �سقل مهارات التفكري 
اإلى  م�سريا  العلمي،  والتوا�سل  العلمي 
لعر�س  جت��رب��ة  ت��اأت��ي  الفعالية  ه��ذه  اأن 
ط���اب ال��ب��ك��ال��وري��و���س اأب��ح��اث��ه��م ال��ت��ي 
ب��ذل��وه��ا ط����ول ال��ف�����س��ل ال���درا����س���ي اإل���ى 

جانب طاب وطالبات املاج�ستري.
ون��ب��ه اإل���ى اأه��م��ي��ة م�����س��ارك��ة اأ���س��ت��اذ 
بجامعة  امل�����س��اع��د  التحليلية  الكيمياء 
امل��ل��ك ف��ه��د ل��ل��ب��رتول وامل���ع���ادن، الأ���س��ت��اذ 
ال���دك���ت���ور خ���ال���د ب����ن را�����س����د ب����ن ���س��ي��ف 
احل��و���س��اين يف ه���ذا امل��ل��ت��ق��ى خل��ل��ق ن��واة 
ت���وا����س���ل م����ع اجل����ام����ع����ات ال�������س���ع���ودي���ة 
الأخ�����رى، ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى ح��ر���س ق�سم 
راجعة  تغذية  اإل��ى  لا�ستماع  الكيمياء 
من  ومتميزين  وخمت�سني  خ���راء  م��ن 
اململكة  يف  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال��ك��ي��م��ي��اء  اأق�������س���ام 

العربية ال�سعودية.

وحما�سرة للروفي�سور نا�سر عواد عن:
 Massive production of natural
 adsorbentsfrom recycling of
 date pits and camel bones

for water treatment.
وحت����دث ط��ال��ب امل��اج�����س��ت��ري م���راد 
ع��ي�����س��ى م����ن ج���ام���ع���ة امل����ل����ك خ����ال����د يف 

حما�سرة بعنوان:
Bi-functional catalyst for
MIBK conversion.

وحم���ا����س���رة ل��ل��روف��ي�����س��ور ك��ام��ل 
�ساكر عن:

Bioactive Compounds

بعد ذلك بداأت اأولى جل�سات امللتقى 
مبحا�سرة الدكتور خالد احلو�ساين عن 
ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة يف ف�����س��ل امل��رك��ب��ات، 
تا ذلك حما�سرة للدكتور عادل الزهار 

بعنوان:
Composite and Hybrid 
Materials، Synthesis، 
Characterization and 
Applications

وحما�سرة للدكتور حممد الإمام عن:
Metformin and Sulfonylureas 
Effect on theBlood Level of 
prostate Specific Antigen

from Marine Organisms.
وخ�س�س الروفي�سور طارق �سعيد 

حما�سرته ل�للحديث عن:
Identification of different 
sources of PAHs in soil of Abha، 
Asir )Saudi Arabia(.
ثم ناق�ست طالبة املاج�ستري عائ�سة 

املرحبي ورقة بعنوان:
Synthesis، characterization 
andpharmacological 
evaluation of some. 
Quinoxaline derivatives 
as antimicrobial and 

anticancer agents.
ك��م��ا ط��رح��ت ال��ط��ال��ب��ة اأم���ل اأت���ران 

ورقة مماثلة عن:
Synthesis ofIsosorbide -Fatty 
Acid Esters by Using Solid Acid 
Catalyst.

واخ��ت��ت��م ال��دك��ت��ور عيد ب��رمي��ا اآخ��ر 
اجلل�سات مبحا�سرة عنوانها:

 Teaching Analytical Chemistry 
in Easy Way: Tree of Analytical 
Chemistry.

ال�سهادات  زع��ت  امللتقى،  ختام  ويف 
والتو�سيات على احل�سور.
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المجلس البريطاني يعقد 
امتحان »IELTS« بالجامعة

 
عبدالعزيز رديف

الريطاين  املجل�س  مع  اجلامعة  يف  والرتجمة  اللغات  كلية  اتفقت 
والطالبات  للطاب  باأبها  اجلامعة  مقر  امتحان »اآيلت�س« يف  لعقد 
وجميع من يرغب يف اخل�سوع اإلى المتحان من من�سوبي اجلامعة 

واأبناء املنطقة. 
درا�ساته  اأ�سا�سيا ملن يرغب يف موا�سلة  ويعد المتحان متطلبا 

العليا داخل اأو خارج اململكة.
اآل ملهي  الدكتور عبد اهلل  اللغات والرتجمة  واأف��اد عميد كلية 
اأن حر�س معايل مدير  اإل��ى  ع��ام، لفتا  ح��وايل  ا�ستغرق  الت��ف��اق  اأن 
دور  له  ك��ان  وق��ت،  اأ�سرع  يف  »توفل«  ملركز  بديل  اإيجاد  على  اجلامعة 
اأراد  يف اإجناز هذه التفاقية التي �ستوفر عناء ال�سفر والتكاليف ملن 

تاأدية هذا المتحان.
املقبل،  ف��راي��ر  م��ن  ال�����س��اب��ع  يف  ام��ت��ح��ان  اأول  يعقد  اأن  وت��ق��رر 
بقريقر  الأك��ادمي��ي  املجمع  يف  والرتجمة  اللغات  كلية  �ستكون  حيث 
بحي  للبنات  املركز اجلامعي  �سيكون  فيما  الذكور،  مقرا لمتحانات 
ال�سامر باأبها مقرا لاإناث. وطلبت الكلية من الراغبني يف اجللو�س 

لامتحان، اإكمال عملية الت�سجيل على الرابط التايل:
https://ielts.britishcouncil.org/saudiarabia
م��زود  الإل���ك���رتوين  ال��ري��د  على  ت��اأك��ي��د  ر���س��ال��ة  بعدها  ليتلقوا 
اأن تتم طباعة  الت�سجيل من املجل�س الثقايف الريطاين، على  برقم 
خان  عبدالروؤوف  الأ�ستاذ  الرنامج  م�سرف  اإل��ى  واإح�ساره  الإمييل 
عملية  لإمت���ام  مرجعا  ب�سفته  باجلامعة،  والرتجمة  اللغات  بكلية 
مبا�سرة ب�سكل  الرنامج  مل�سرف  ري��ال   1025 وهي  نقدا  الر�سوم  دفع 
عدم  ح��ال  يف  عنه  بالنيابة  بالدفع  يقوم  �سخ�س  اإر���س��ال  اأو  �سخ�سي 
التمكن من احل�سور ملقابلة امل�سرف يف مبنى »اأ« بجامعة امللك خالد 

.)59/A-3 بالقريقر )رقم املكتب

»علوم وآداب« بنات محايل 
تحيي يوم اللغة بمناقشة

عدد من األوراق
نوال طه يعقوب

عقد ق�سم اللغة العربية بكلية العلوم والآداب للبنات مبحايل ع�سري، 
ن���دوة ح���ول ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ���س��ه��دت ت��ق��دمي ع���دد م��ن الأوراق وذل��ك 

احتفاءا باليوم العاملي للغة.
رعى احلفل، امل�سرف على فرع اجلامعة بتهامة الدكتور حممد 
الأ���س��ت��اذة  الكلية  ع��م��ي��دة  مبا�سر  ب�سكل  عليه  واأ���س��رف��ت  م��زه��ر،  اآل 
الدكتورة �سمية  العربية  اللغة  ال�سايغ، مبتابعة رئي�سة ق�سم  �سمرية 
اأع�ساء  م��ن  وع���دد  ال��ف��رع،  كليات  وك���اء  م��ن  ع��دد  وح�سور  عكا�سة، 
هيئة التدري�س، وم�ساركة ع�سوات هيئة التدري�س من خال ال�سبكة 

ال�سوتية.
باآيات من الذكر احلكيم، ثم  وبداأ الحتفال يف التا�سعة �سباحاً 
انطلقت الندوة التي اأدارها الدكتور زياد حممود مقدادي الذي بني 

اأهمية اللغة العربية و�سرورتها يف احلياة.
اللغة  اأهمية  ع��ن  زاه��ر  اآل  حممد  الدكتور  البداية  يف  وحت��دث 
العربية يف العامل اليوم، وقال اإن عدد املتحدثني بها يزداد  يوماً بعد 
يوم، م�سريا اإلى اأن الحتفال العاملي بها يف 18 دي�سمر، ميثل التاريخ 
الذي اأقرت فيه اجلمعية العامة لاأمم املتحدة، اإدخال اللغة العربية 

�سمن اللغات الر�سمية ولغة العمل يف الأمم املتحدة.
وقدم اأ�ستاذ النحو وال�سرف امل�ساعد بق�سم اللغة العربية الدكتور 
»الدرا�سات  بعنوان  علمية  لورقة  ملخ�ساً  الفتاح،  عبد  حممد  اأحمد 

البينية.. عاقة اللغة العربية بالعلوم الأخرى«.
اأ�ستاذ الأدب والنقد امل�ساعد بق�سم اللغة العربية الدكتور  وقدم 
اللغة  »عاقة  بعنوان  العلمية  لورقته  ملخ�سا  �سالح  �سعيب  �سالح 

العربية باللغات الأخرى«.
و����س���ارك يف ال���ن���دوة اأي�����س��ا الأ���س��ت��اذ امل�����س��اع��د بق�سم ال��درا���س��ات 
بعنوان  بورقة  اإبراهيم  حممد  جم��دي  الدكتور  بالكلية  الإ�سامية 

»فقه اللغة واحلكم العقدي«.

األنشطة الطالبية بمحايل تقيم دورة إدارة الوقت
معدي عسيري

بكليتي  الطابية  الأن�����س��ط��ة  اأق��ام��ت 
حمايل،  يف  واملجتمع  والآداب  العلوم 
دورة اإدارة الوقت الثانية يف م�ست�سفى 
ه����ل����ي ق���دم���ه���ا ال���دك���ت���ور  حم���اي���ل الأ
وكيل  بح�سور  ب��دوي،  يا�سني  ماأمون 
����س���وؤون ال���ط���اب ب��ف��رع اجل��ام��ع��ة يف 
تهامة الدكتور حمزة فايع اآل فتحي، 

الق�سوى  وال�ستفادة  الوقت  تنظيم 
م��ن��ه وال��ت��خ��ط��ي��ط امل�����س��ب��ق، وو���س��ع 
خطط يومية و�سهرية يف �سبيل عدم 

ت�سييع الوقت يف ما ل يفيد.
بع�س  على  ال��دورة  ا�ستملت  كما 
املناق�سات بني احل�سور ومقدم الدورة 

وطرح الت�ساوؤلت وال�ستف�سارات.
الدكتور  ق��دم  ال���دورة،  ويف ختام 
هلي  امل�ست�سفى الأ دارة  حمزة �سكره لإ

ور�ئد �لن�شاط بالكلية �الأ�شتاذ ر�جي 
احلفظي، وعدد من طاب الكلية.

�سوؤون  رئي�س  ال��دورة  كما ح�سر 
هلي  الأ حمايل  مب�ست�سفى  املوظفني 
وعدد  ع�سريي  حممد  عامر  �ستاذ  الأ

من موظفي امل�ست�سفى.
وبداأت الدورة يف ال�سابعة م�ساءا 
وا�ستمرت نحو �ساعتني ون�سف �ساعة 
بكيفية  بدوي  الدكتور  عّرف خالها 

هذه  باإقامة  وترحيبها  تعاونها  على 
�ستاذ  الدورة يف امل�ست�سفى، كما �سكر الأ
راجي احلفظي على جهوده الوا�سحة 

يف �لن�شاط �لطالبي و�الرتقاء به.
م���ن ج��ه��ة اأخ�����رى ع���ر الأ���س��ت��اذ 
راج�������ي احل���ف���ظ���ي ع����ن ����س���ك���ره ع��ل��ى 
ال��ت��ع��اون ال����ذي وج����ده ال���ط���اب من 
اإدارة امل�ست�سفى، مبديا  �سعادته بنجاح 

الدورة. 

العلوم اإلنسانية تحتفل بالعربية
في يومها العالمي

وذل������ك مب��ج��م��ع ع�����س��ري م������ول. وي���اأت���ي 
تفاعل  م��ن  ان��ط��اق��ا  الح��ت��ف��ال  تنظيم 
واملنا�سبات  العاملية،  الأي���ام  مع  اجلامعة 
موؤ�س�سة  بو�سفها  والثقافية  املجتمعية 
واإبداعية.  علمية  طاقات  تكتنز  تعليمية 
وتنوعت فعاليات املهرجان بني م�سابقات 
اخل��ط  يف  ���س��ري��ع��ة  ودورات  ت��رف��ي��ه��ي��ة، 

سارة القحطاني

العلوم  بكلية  العربية  اللغة  ق�سم  نظم 
الإن�سانية باجلامعة، بالتعاون مع عمادة 
الكلية   عميد  وح�سور  ال��ط��اب،  ���س��وؤون 
باليوم  ال�سريف، احتفال  الدكتور يحيى 
املا�سي،  اخلمي�س  العربية،  للغة  العاملي 

اآل  نا�سر  الدكتور  الطابية  لاأن�سطة 
قمي�سان اأن الحتفال جاء بال�سراكة بني 
الأن�سطة الطابية، وق�سم اللغة العربية، 
وق����ال« الح��ت��ف��ال ب��ه��ذا ال��ي��وم ك���ان عر 
الأول��ى عبارة عن حما�سرات  مرحلتني، 
العربية  ب��راع��ة  تك�سف  وثقافية  علمية 
واإع����ج����ازه����ا وت���اري���خ���ه���ا وم��ك��ان��ت��ه��ا بني 
اجلامعة،  يف  املرحلة  هذه  ومتت  اللغات، 
وال���ث���ان���ي���ة مت��ث��ل��ت يف م���ه���رج���ان اخل���ط 
ال��ع��رب��ي ب��ع�����س��ري م���ول ال����ذي ه���دف اإل���ى 
بو�سف  العربية  وتعزيز  الهوية  تر�سيخ 
احلرف العربي جزءا منها يبني �سيئا من 

جماليات العربية وفنها الرفيع«.
واأ����س���اف« ك���ان ه��ن��اك ح��ر���س على 
وكبارا  اأط��ف��ال  الأ���س��رة  ملكونات  الو�سول 
من  جمموعة  ومب�ساركة  ون�ساءا،  رج��ال 
خطاطي اجلامعة من الطاب وعدد من 

خطاطي املنطقة«.
اللغة  ق�سم  رئي�س  ك�سف  جهته  من 
الإن�سانية  العلوم  بكلية  واآداب��ه��ا  العربية 
الدكتور عبد الرحمن بن ح�سن املح�سني 
اأن الفعالية هي الأولى التي يتحرر فيها 
ق�سم اللغة العربية من قيوده الأكادميية 
العربية  وي��ق��دم  اجل��م��ه��ور،  م��ع  ليتفاعل 
لهم دون حواجز، وقال« كنا نتوج�س من 
كبريا  تفاعا  �ساهدنا  ولكننا  احل�سور 
وغري متوقع ». كما اأكد تفاعل الأطفال 
يوؤمل  ال��ذي  العربي  والكبار مع احل��رف 
باأنه �سيبقى. واأ�ساف »رغم زحف اللغات 
�الأخــــرى، فــاإنــنــا مل�شنا �رتــبــاط �الأطــفــال 

بهذا احلرف وجدانيا وروحيا«.

بخطوط  �لــزو�ر  �أ�شماء  وكتابة  �لعربي، 
خم��ت��ل��ف��ة، وم�����س��اب��ق��ات ت��ل��وي��ن احل���روف 
وثائقي  فيلم  اإل��ى  بالإ�سافة  ل��اأط��ف��ال، 
واإق��ب��ال  وان��ت�����س��اره��ا،  العربية  اللغة  ع��ن 
تقدمي  ج��ان��ب  اإل���ى  تعلمها،  على  ال��ع��امل 
هدايا وجوائز مت توزيعها على الأطفال.

واأو�سح وكيل عمادة �سوؤون الطاب 
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أخبار الجامعة

قسم اإلعالم يزور وزارة الثقافة وصحيفتي »الشرق« و »اليوم«
زار وفد من طاب واأع�ساء هيئة التدري�س يف ق�سم الإعام والت�سال بكلية 
العلوم الإن�سانية باجلامعة، فرع وزارة الثقافة والإعام باملنطقة ال�سرقية 

للتعرف على �سري اآلية العمل.
وكان يف ا�ستقبال الوفد،  الأ�ستاذ ماجد حممد البابطني الذي حر�س 
التي  الأعمال  عن  واف  �سرح  خال  من  الفرع  بعمل  الطاب  اإحاطة  على 
تقوم بها، كما �سملت الزيارة، مكتب وكالة الأنباء ال�سعودية وق�سم احلقوق 

ومكتب �سحيفة اأم القرى التابع للوزارة.
اأفراد  اأي�سا، زيارة �سحيفتي اليوم وال�سرق، وا�ستمع  و�سمل الرنامج 
ال�سحفي  عملهما  وم�سارات  ن�ساأتهما  منذ  ال�سحيفتني  جتربة  اإلى  الوفد 
املطبوع والإلكرتوين، كما اطلعوا على �سالت التحرير الرئي�سية للتعرف 
على اآلية العمل ب�سكل عام، وكان يف ا�ستقبالهم نائب رئي�س حترير �سحيفة 
اأبا  �سليمان  اليوم  �سحيفة  حترير  رئي�س  ونائب  ال�سمري،  حممد  ال�سرق 

ح�سني.
وتاأتي هذه الزيارة �سمن الرامج التدريبية والتطبيقية التي تقدمها 
على  التعرف  بهدف  لطابها  الإن�سانية  العلوم  كلية  يف  ممثلة  اجلامعة 

العمل الإعامي من كثب.

سارة القحطاني

بعمادة  ممثلة  خالد  امللك  جامعة  عقدت 
التطوعي  العمل  ون��ادي  الطاب  ���س��وؤون 
النجاح  خلبري  اأ���س��رار  يف  دورة  باجلامعة 
ر�ساد  قدمها  واملهنية  الب�سرية  التنمية 

فقيها بح�سور جتاوز 1122 �سخ�سا.
ال�������س���ع���ودي���ني  اأن  ف��ق��ي��ه��ا  وك�������س���ف 
ي��ق�����س��ون ع��ل��ى الإن���رتن���ت ث��م��ان ���س��اع��ات 
اأهم  اأح��د  الو�سيلة  ه��ذه  اأن  مبينا  يوميا، 
الأدوات التي ميتلكونها وقال اأن »هنالك 
7.6 مليون م�ستخدم للفي�س بوك واأكرث 
واأكرث  لتويرت  م�ستخدم  مليون   4.8 من 
اإن،  لينكد  ل�سبكة  م�ستخدم  مليون  م��ن 
يوميا  م�ساهدة  مليون   290 م��ن  واأك���رث 

ملقاطع يوتيوب«.
واحدة  �ساعة  ا�ستقطاع  »اإن  واأ�ساف 
اأق�������س���ر ط��ري��ق  ي��وم��ي��ا مي��ك��ن اأن ت���ك���ون 
لتحقيق النجاح، فحينما ن�ستقطع �ساعة 
من كل يوم ون�ستثمرها يف �سبيل النجاح 
�سنح�سل يف العام الواحد على 365 وهذه 

كافية للنجاح«.
واأكد اأن النجاح ب�سيط وقابل للتنبوؤ 
طريقة  ع��ن  ك�سف  كما  ب�سهولة،  وي���زداد 

وقدرات التفكري املنطقي ومعرفة الوقت 
اأن يعتمد فيه على  ينبغي  ال��ذي  املنا�سب 
للو�سائل  ب��الإ���س��اف��ة  م��ن��ه��م��ا،  واح����د  ك��ل 
يخرتق  اأن  لل�سخ�س  تتيح  ال��ت��ي  املثبتة 
اخل������وف وي����ق����وم ب��ال��ع��م��ل ع���ل���ى ال���ف���ور، 
وكيفية احلفاظ والرتكيز على العبقرية 
اجل����وه����ري����ة ال���ت���ي مي���ك���ن ف��ي��ه��ا اأع���ظ���م 
ال���دواف���ع ل��ل��ن��ج��اح وال��و���س��ول اإل����ى حالة 
على  جاهزا  ال�سخ�س  ليكون  ال�ستعداد 

الفور عندما تطرق الفر�س بابه.
كما بني فقيها كيفية ا�ستخدام قوة 
احلافز  وزي��ادة  الطاقة  لتحريك  امل�ساعر 
واخل���ط���وات امل��ح��ددة ل��زي��ادة ال��ن��ج��اح مع 
املال، ومع ال�سحة، والعاقات، وامل�ستقبل 

مبا يف ذلك تدريب املراأة.
اأهمية  اأو���س��ح  ال��ت��دري��ب  نهاية  ويف 
ل�سمان  كطريقة  بالنت�سارات  الحتفال 
�لنجاح �مل�شتقبلي وكيفية تفادى �ل�شقوط 

يف فخ النغما�س يف تهنئة النف�س.
ح�����س��ر ال������دورة ع����دد م���ن ال��ط��اب 
ال��ت��دري�����س وال��ع��دي��د من  واأع�����س��اء هيئة 
يف  الب�سرية  التنمية  ب��ج��وان��ب  املهتمني 
ن��ه��اي��ة  ت���ك���رمي ف��ق��ي��ه��ا يف  امل��ن��ط��ق��ة، ومت 

الدورة.

ال��ت��ف��ك��ري ال���رجم���ي ال�����ذي م���ن خ��ال��ه 
خلزنة  ال�سرية  الأرق����ام  اكت�ساف  ميكن 
ذل��ك قدم  بعد  ل��دى كل �سخ�س.  النجاح 
ف��ق��ي��ه��ا ال��ع��دي��د م���ن ال���ط���رق الإب��داع��ي��ة 
لتحفيز النف�س للبدء وال�ستمرار وكيفية 
التي  بداأه كل �سخ�س والأ�سرار  اإمتام ما 
ي�����س��ت��خ��دم��ه��ا اأك�����رث الأ����س���خ���ا����س جن��اح��ا 
يف ال��ت��ف��ك��ري وال���ع���م���ل، وك���ي���ف مي��ك��ن اأن 
ب��اإذن اهلل  تطلب وحت�سل على ما تريده 
ال�سيئة  العادات  اإيقاف  لكيفية  بالإ�سافة 
والتاأجيل وقلة احلافز  ال�سلبية  والأفكار 

يف طريق النجاح.
واأو���������س��������ح اأه����������م ال������ط������رق ال���ت���ي 
التعامل  الأ�سخا�س يف  اأجنح  ي�ستخدمها 
والهزائم،  الف�سل  وح���الت  النك�سات  م��ع 
بن�سبة 100% يف  امل�سئولية  وكيفية حتمل 
التاأكيد  هذا  اأن  وكيف  الأ�سخا�س،  حياة 
ب�سكل  احل��ي��اة  ي��غ��ري  اأن  مي��ك��ن  الب�سيط 
جذري، وتفادى اأي اإح�سا�س �سار بالذنب 

اأو اخلزي يف نف�س الوقت.
ال�سرتاتيجيات  فقيها  طرح  كذلك 
الب�سيطة لا�ستثمار يف كل يوم لتطوير 
ق���اع���دة امل���ع���رف���ة وال���ث���ق���اف���ة اجل��وه��ري��ة 
والأ�سرار يف التطوير والوثوق يف احلد�س 

الجامعة تقدم خبير التنمية
رشاد فقيها في دورة

عن أسرار النجاح
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متابعات

رئيس مؤسسة مهارات النجاح في حديث التطوير 

د. محمد العامري: التلقين يضعف التدريس 
والحل استراتيجية التعلم النشط

حوار: منصور كويع 

والإداري  وامل�������س���ت�������س���ار  امل��������درب  �����س����دد 
موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  والرتبوي، 
م����ه����ارات ال���ن���ج���اح ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال��ب�����س��ري��ة 
الدكتور حممد بن علي �سيبان العامري 
ع���ل���ى ������س�����رورة ا�����س����ت����ح����داث اجل���ام���ع���ة 
ل�سرتاتيجية التعلم الن�سط، موؤكدا اأنها 

ا�سرتاتيجية حديثة يف جمال التعلم.
ودع���ا يف ح���وار اأج��رت��ه معه »اآف���اق« 
خ���ال زي���ارت���ه ل��ل��ج��ام��ع��ة اإل����ى الن��ت��ق��ال 
اإلقاء  باأ�سلوب  التقليدي  التدري�س  من 
ي�سبح  اأ�سلوب  اإلى  والتلقني  املحا�سرات 

فيه الطالب فعال.

نبذة عن م�سريتك التدريبية؟
بداأت التدريب منذ 17 عاما بان�سمامي 
اإلى وزارة الرتبية والتعليم، وقبلها كنت 
اجلامعية،  الطابية  الأن�سطة  يف  طالبا 
ح���ي���ث ا����س���ت���ه���واين م���و����س���وع ال���ت���دري���ب 
واأثناء  الثانوية  مرحلة  يف  كنت  اأن  منذ 
درا�ستي اجلامعية، ثم بعد ذلك من اهلل 
هذا  اإل���ى  بان�سمامي  التخرج  بعد  علي 
التدريب يف عام  ب��داأت  املجال معلما، ثم 
ت�سمى  م�سرفة  دف��ع��ة  اأول  �سمن   1418
»م�سريف الرامج العامة والتدريب« على 
التدريب  ب���داأت  حيث  اململكة،  م�ستوى 
على  وم�سرفا  التدريبة  للدورات  من�سقا 

برامج التدريب.
اأح�����س��ل  اأن  ا���س��ت��ط��ع��ت  ذل����ك  ب��ع��د 
م���درب حم��رتف ومعتمد  ���س��ه��ادات  على 
تو�سع  ث��م  م��ن جهة تدريبية.  اأك��رث  م��ن 
ل���دي الأم����ر وام��ت��د اإل����ى ال��ت��دري��ب بكل 
دورات  قدمت  الآن  وحتى  اخلليج،  دول 

تدريبية يف 12 دولة عربية.
موؤ�س�سة  اأوؤ���س�����س  اأن  ا�ستطعت  كما 
وعملت  التدريب،  جم��ال  يف  متخ�س�سة 
الرامج  لإدارة  مديرا  ال���وزارة  يف  اأي�سا 
مما  �سنوات،  لثماين  وال��ت��دري��ب  العامة 
جم��ال  يف  مطلعا  اأك����ون  اأن  م��ن  مكنني 
التدريب، كما عملت م�ست�سارا تدريبيا يف 

اإمارة منطقة ع�سري.
ع��ل��م��ن��ي ال���ت���دري���ب اأم��������ورا ث��اث��ة 
كما علمني  اأتعلم مدى حياتي،  اأن  هي: 
امل�ستمر،  وال��ت��ح�����س��ني  ال��ت��ط��وي��ر  اأه��م��ي��ة 
املوجودة  القدرات  الكثري من  واأن هناك 
اكت�سافها  علينا  النا�س  من  الكثري  لدى 

وتوظيفها ب�سكل جيد.

وماذا عن دورة ال�سكرتارية 
التنفيذية التي قدمتها باجلامعة؟

يف كل منظمة اإدارية توجد وحدات �سمن 
لو دققنا يف كل هيكل  الإداري���ة،  الهيكلة 
كل  يف  ي��ك��ون  اأن  لب��د  اأن���ه  �سنجد  اإداري 
وال�سبب  و�سكرتري،  مدير  اإداري���ة  وح��دة 
مبا�سر  ب�سكل  مرتبطة  ال�سكرتارية  اأن 
فن�ستطيع  ال���ق���ي���ادي،  الإداري  ب��ال��ع��م��ل 
اأكرث  مييل  دوره  الإدارة  مدير  نقول  اأن 
تطبيق  دوره  ال�سكرتري  بينما  للقيادة، 

الأمور الإدارية داخل الإدارة.
ول����ذل����ك اأول��������ت اجل���ام���ع���ة ع��ن��اي��ة 
ال�سكرتاريني  ت��دري��ب  مب��و���س��وع  ك��ب��رية 

�سخ�س ما يقوم بعملية متابعة املعامات 
اإداري  ق���ائ���د  اإل������ى  اخل����ط����اب����ات  ون�������س���خ 
الكثري  الإدارة، وهذا جعل  ملدير  م�ساعد 
م���ن امل���ت���درب���ني ي��ت��ف��اع��ل��ون م���ع ال�����دورة 
املتدربني  حر�س  واأعجبني  التدريبية. 
على �حل�شور و�الن�شباط وتفاعلهم مع 
حاجتهم  واجلميل  التدريبية،  التمارين 
ل��ل��ق��راءة والط����اع والأ���س��ئ��ل��ة. اأن���ا اأهنئ 
من  اأي�سا  واأه��ن��ي  ال��ك��ادر،  بهذا  اجلامعة 

خطط لهذه الدورة التدريبية.

وهل ترى اأن التطبيق العملي 
�سي�سفي جديدا على املتدربني؟

ب��ا ���س��ك، ال��ت��ع��ل��م ال��ي��وم ي��ت��م��ح��ور ح��ول 
املتدرب من اأجل اأن نهيئ له  بيئة ومهاما 
باإتقان  العمل  فيه  مي��ار���س  ولكي  ث��ري��ة، 
»اأ�سمع  ت��ق��ول  لكونفري�س  ق��اع��دة  ه��ن��اك 

فاأن�سى، اأرى فاأتذكر، اأ�سارك فاأفهم«.
الذي  هو  بنف�سه  املتعلم  اأ�سبح  واإذا 
ميار�س التعلم ويتحاور وي�سارك يف ور�س 
املعلومة، عندئذ ي�سبح  تدريبية ويجمع 
ال��دورة وبذلك تثبت عنده  داخ��ل  فاعا 
ب��اأن��ه  ي�سعر  ذاك���رت���ه، ح��ي��ث  امل��ع��ل��وم��ة يف 

�سانع للحدث ولي�س متلقيا له.

ال��ت��ق��ل��ي��دي اإل����ى م��رح��ل��ة ال���ت���دري���ب عن 
طريق ال�سرتاتيجيات احلديثة املعتمدة 
ع��ل��ى امل�����س��روع وال��ت��ع��ل��م ال��ن�����س��ط، وت��ل��ك 

ا�سرتاتيجيات حديثة يف جمال التعلم.
خ��ط��ة  ن�����س��م��م  اأن  ي���ج���ب  ول����ه����ذا، 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ان��ت��ق��ال م��ن ال��ت��دري�����س 
ال��ت��ق��ل��ي��دي ب��اأ���س��ل��وب اإل���ق���اء امل��ح��ا���س��رات 
والتلقني اإلى اأ�سلوب كيف ي�سبح الطالب 

فعال؟
ال���ي���وم، ال��ط��ال��ب ع��ن��دن��ا ه��و طالب 
الآيباد وطالب الآيفون وطالب املعرفة.. 
وفي�س  توتري  اإل��ى  ي�سل  عندنا  الطالب 
لذا  معلومات،  يجمع  اأن  ي�ستطيع  ب��وك 
ي��ج��ب اأن ن��ث��ق ب��ط��اب��ن��ا، ك��م��ا ي��ج��ب اأن 
من��ك��ن��ه��م ون��ف��و���س��ه��م يف ال���ق���ي���ام مب��ه��ام 

اأخرى.
اجلامعة  يف  متلقيا  الطالب  وك��ون 
يف ه���ذا ال��ع�����س��ر م��وؤ���س��ر ع��ل��ى ���س��ع��ف يف 
ا�سرتاتيجية التعلم، اإذا كان هذا موجودا، 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ن��ب��ن��ي  اأن  ول���ذل���ك ي��ج��ب 
تعتمد على التعلم الن�سط، واأن�سح كثريا 
باعتماد ا�سرتاتيجية التعلم الن�سط من 
وقاعاتها  اجلامعة  اأروق��ة  حتويل  خ��ال 
خال  من  الن�سط  للتعلم  حما�سن  اإل��ى 

أتمنى لجامعة الملك خالد أن تكون منارة
التعلم التفاعلي بالشرق األوسط

ال��دورة  هذه  وعقدت  لديهم،  املوجودين 
من اأجل حت�سني ممار�سات من�سوبيها.

مهارات  تطوير  يف  اجلامعة  نظرة 
ال�سكرتارية تكمن يف وجود عدد كبري من 
تدريب،  اإل��ى  بحاجة  واأنهم  ال�سكرتارية 
بل  املهارات  يف  نق�سا  يعني  ل  والتدريب 
هو حاجة ملحة لتح�سني الأداء امل�ستمر.

هذه الدورة ركزت ب�سكل كبري على 
التقنية يف  اإدخ��ال جمال  »كيف ن�ستطيع 
ن�ستطيع  وكيف  ال�سكرتارية،  تطبيقات 
ا�ستخدام التقنية احلديثة يف اإدارة الوقت 
الجتماعات،  وج��داول  الأعمال  وتنظيم 
وكيف ن�ستطيع اأن نحول عمل ال�سكرتري 
اإلكرتوين  تطبيقي  عمل  اإل��ى  التقليدي 

حديث؟«.

كيف تقيم اإقبال وتفاعل
املتدربني مع الدورة؟

ال�سيء اجلميل يف هذه الدورة التدريبية 
الرنامج  باأهمية  �سعر  اجلميع  اأن  ه��و 
الرنامج  يف  اعتمدنا  حيث  ال��ت��دري��ب��ي، 
على  م��ن��ه  الأول  اجل�����زء  يف  ال���ت���دري���ب���ي 
وتغيري  ال�سكرتاري  دور  اأهمية  تو�سيح 
جمرد  م��ن  لل�سكرتاري  الفكري  الإط���ار 

 لذلك حر�سنا يف الدورة التدريبية 
والور�س  التطبيقات  من  جمموعة  على 
ال���ت���دري���ب���ي���ة احل����دي����ث����ة، وم������ن ح�����س��ر 
كان   %80 اأن  �سيجد  التدريبي  الرنامج 
يغلب عليها التطبيقات، حيث عملنا على 

جمع احتياجاتهم التدريبية.
ث��م حت��دث��ن��ا ب��ع��د ذل���ك ع��ن بطاقة 
ال��و���س��ف ال��وظ��ي��ف��ي ل��ه��م ال��ت��ي �سنعوها 
ب���اأن���ف�������س���ه���م ث�����م حت���دث���ن���ا ع�����ن م��ف��ه��وم 
ال�������س���ك���رت���اري���ة احل���دي���ث���ة وال����ف����رق ب��ني 
ال�����س��ك��رت��اري��ة ال���ع���ادي���ة وال�����س��ك��رت��اري��ة 

احلديثة.
ك���م���ا ت���ط���رق���ن���ا اإل��������ى م��������اذا ت���ق���دم 
ال�������س���ك���رت���اري���ة م����ن خ����دم����ات ل��ل��م��دي��ر 
وامل����وظ����ف����ني وامل���ت���ع���ام���ل���ني وامل���ج���ت���م���ع، 
كعمل،  العليا  للقيادة  تقدم  اأي�سا  وم��اذا 
واأعجبني اأن امل�ساركني كانوا يفاجئونني 

بتفاعل كبري.

لحظنا يف الدورة الرتكيز
على ور�س العمل والتعلم الن�سط.. 

كيف ميكن ال�ستفادة من هذه 
التجربة على م�ستوى اجلامعة؟

ح��ال��ي��ا ب���داأ ال��ع��امل ي��ت��ح��ول م��ن التعليم 

ت��ع��اوين واإع��ط��اء مهام ثرية  ور���س عمل 
عامة  ن�شاط  بــر�مــج  وت�شميم  للطالب 
لهم. واأمتنى اأن تكون اجلامعة هي منارة 

التعلم الن�سط يف ال�سرق الأو�سط.

كيف ترى الن�شاط
الطالبي يف اجلامعة؟

اأده���������س����ن����ي ت����ف����اع����ل ال�����ط�����اب وم�����دى 
الطاب يف  �سوؤون  م�ساركتهم مع عمادة 
هذا  الطابية.  الأن�سطة  اإدارة  مو�سوع 
نحتاج  اأن��ن��ا  وال�سبب  ك��ث��ريا  ���س��رين  اأم���ر 
اإلى  نحتاج  ول  القيادية  ال�سخ�سية  اإل��ى 
ال��ط��ال��ب ال��ت��ل��ق��ي��ن��ي ال��ت��ق��ل��ي��دي. ال��ي��وم، 
ن��ح��ت��اج اإل���ى ط��ال��ب ل��دي��ه ق���درة ع��ل��ى اأن 

ي�سع ب�سمته يف احلياة.
لدينا مبا  تعمل  الطابية  الأن�سطة 
املتعلم  �سخ�سية  ما بني  »ال��ت��وازن«  ي�سمى 
املجتمع،  يف  الفاعل  ال�سخ�س  و�سخ�سية 
جامعة  يف  لحظته  مبا  �سعيد  اأن��ا  ولذلك 
امل��ل��ك خ��ال��د م��ن جت��رب��ة رائ����دة ي��ج��ب اأن 
اأن يكون  واأمت��ن��ى  اأك���رث  ت���رز  واأن  ت��و���س��ع 
هناك بوابة اإلكرتونية تتحدث عن اأن�سطة 
ي��دي��ره��ا  واأن  اجل���ام���ع���ة  داخ�����ل  ال���ط���اب 

الطاب اأنف�سهم بالتفاعل فيه.
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واآلداب
ن��ظ��م  ق�����س��م ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة 
لطالبات امل�ستوي اخلام�س بكلية 
مبحايل  للبنات  والآداب  العلوم 
)املجمع العلمي( م�سابقة اأف�سل 
حتت  الإجنليزية  باللغة  عر�س 
الدكتورة  املقرر  اأ�ستاذة  اإ���س��راف 
م���ن���ي م�����س��ط��ف��ي ع���ب���د ال��ع��زي��ز 
حمد، وكانت امل�سابقة بني ثماين 
جمموعات كل جمموعة مكونه 
م����ن ط���ال���ب���ت���ني. وف������از ب��امل��رك��ز 
الأول، الطالبتان �سروق اإبراهيم 
اأحمد وجوهرة عو�س الأ�سمري، 
الطالبتان  ال��ث��اين،  امل��رك��ز  ون��ال 
اأ������س�����واق حم���م���د ع���ل���ي، وخ���ل���ود 
ح�����س��ن ع��ل��ي. وح�����ازت ال��ط��ال��ب��ة 
�سريفة اأحمد علي جائزة  اأف�سل 

مقدمة عر�س.
دينا بدر

كلية الطب

اأق��������ام ن�������ادي ال����ط����ب والإب���������داع 
»ف��ن  ب���ع���ن���وان  دورة  ل��ل��ط��ال��ب��ات 
�ملبنى  مب�شرح  �ل�شغوط«  �إد�رة 
يف  الطالبات  لدرا�سة  اجلامعي 
الطب  ا�ست�ساري  قدمها  ع�سري، 
اجلمعية  ف���رع  رئ��ي�����س  النف�سي، 
ال�������س���ع���ودي���ة ل���ل���ط���ب ال��ن��ف�����س��ي 
ب���امل���ن���ط���ق���ة اجل����ن����وب����ي����ة، ع�����س��و 
جمعية ج�سنت للعلوم الرتبوية 
والنف�سية، املدرب املعتمد باملعهد 
ال��ك��ن��دي ل��ل��ت��دري��ب وال��ت��ط��وي��ر، 
الدكتور مو�سى اآل زعلة، و�سهدت 
ال���������دورة اإق�����ب�����اًل م����ن اأع�������س���اء 
ه���ي���ئ���ة ال���ت���دري�������س وم���وظ���ف���ات 
امل��رك��ز وال��ط��ال��ب��ات م��ن خمتلف 
ال��دك��ت��ور  ورح���ب  التخ�س�سات. 
بجهود  واأ�ساد  باحل�سور  مو�سى 
ط��ال��ب��ات ن���ادي ال��ط��ب والإب����داع، 
ثم تطرق لأه��داف ال��دورة التي 
ال��وع��ي بخطورة  رف��ع  متثلت يف 
�لــ�ــشــغــوط و�آثـــارهـــا عــلــى �لــفــرد 
واكت�ساف اأبرز اأ�سبابها، واكت�ساب 
اأه���م م��ه��ارات واأ���س��ال��ي��ب التغلب 

على �ل�شغوط.
اأمينة الفالح

كلية المجتمع

حتت رعاية عميدة كلية املجتمع 
باأبها الدكتورة منرية اأبو حمامة 
بالكلية  �لطالبي  �لن�شاط  نظم 
»كلنا  �سعار  حتت  ل��اإب��داع  يوما 
مبدعون«، واحتوي على معر�س 
ف��ن��ي واآخ����ر ل��ل��ن��ب��ات��ات وال��زه��ور 
للجمال  وراب��ع  للحيوان  وثالث 
وخام�س مطبخي و�ساد�س ملقرر 

اجتاهات اإدارية حديثة.
 وك������ان������ت امل�����ع�����ار������س م��ن 
ت�سميم الطالبات و�ساركت فيها 
ت��راوح  بينما  طالبة   40 ح���وايل 
عدد احل�سور بني 450 اإلى 500 

طالبة. 
�سذى ال�سربمي

التربية واإلدارة

بكلية  العربية  اللغة  ق�سم  اأق���ام 
ن��دوة  ببي�سة  والإدارة  ال��رتب��ي��ة 
العربية  ال��ل��غ��ة  »اأه��م��ي��ة  ب��ع��ن��وان 
ومكانتها بني العلوم الإن�سانية«، 
وذل����ك مب��ن��ا���س��ب��ة ال���ي���وم ال��ع��امل��ي 
الندوة  وتت�سمن  العربية،  للغة 
ث���اث���ة حم������اور رئ��ي�����س��ي��ة ه���ي: 
لغتنا  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ل��غ��ة  اأه��م��ي��ة 
اخلالدة م�سدر عز وفخر، اللغة 

العربية بني التاأثري والتاأثر.
وحتدث يف الندوة الدكتور 
ع����اء ن����ور ال����دي����ن، وال���دك���ت���ور 
اأب��وه��ي��ف  وال��دك��ت��ور اأحمد  عطا 
عبد  اجليلي  والدكتور  جماهد، 

العال.
يا�سمني العمودي

كلية العلوم
الطبية التطبيقية

المتياز بكلية  طالبات  �ساركت 
ال���ع���ل���وم ال���ط���ب���ي���ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
العاملي  ال��ي��وم  ببي�سة يف  للبنات 
ملكافحة  العاملي  وال��ي��وم  ل��اإي��دز 
العدوى،  وذلك بح�سور م�ساعد 
للطب  ال�سحية  ال�سوؤون  مدير 
العاجي الأ�ستاذ الدكتور خالد 
القرين نيابة عن مدير ال�سوؤون 
على  ال��ع��ام  وامل�����س��رف  ال�سحية، 
الأ�ستاذ  امللك عبداهلل  م�ست�سفى 
�سرحاين،  �سعد  معتق  ال��دك��ت��ور 
بامل�ست�سفى  التمري�س  وم��دي��رة 
الأ����س���ت���اذة ���س��ه��رية، وم�����س��وؤول��ة 
ز�يــد  �شافية  �الأ�ــشــتــاذة  �لن�شاط 
المتياز  وم�سوؤولة  ال�سع�ساعي 

الأ�ستاذة �سباح عرفة.
  هياء البي�سي

كلية المجتمع

ن���ظ���م م���رك���ز اجل����ن����وب ل��رع��اي��ة 
املعوقني التابع جلمعية اجلنوب 
ال��ن�����س��ائ��ي��ة اخل����ريي����ة اح��ت��ف��ال 
باليوم العاملي لذوي الحتياجات 
���س��ع��ار  حت���ت  م   2014 اخل���ا����س���ة 
حيث  عجزي«  تعني  ل  »اإعاقتي 
����س���ارك���ت اجل���ام���ع���ة يف ال��ع��دي��د 
م��ن ال��ف��ق��رات، وك��ان منها فقرة 
قام  باأبها  للبنات  املجتمع  لكلية 
بـــاإعـــد�دهـــا �لــنــ�ــشــاط �لــطــالبــي 

مب�ساعدة طالبات الكلية.
�سذى ال�سربمي 

المركز الجامعي

����س���م���ن اأن�������س���ط���ت���ه ال���ت���وع���وي���ة 
الطب  ن���ادي  اأق����ام  والتثقيفية، 
والإب�������������داع الأ������س�����ب�����وع امل���ا����س���ي 
حتت  �سحيا  ت��وع��وي��ا  ب��رن��اجم��ا 
ا�ستمل  اأول«،  »�سحتك  ع��ن��وان 
خالها  ا�ستعر�ست  اأرك���ان  على 
ال�����ط�����ال�����ب�����ات اأه����������م اجل�����وان�����ب 
اجل�سدية،  بال�سحة  لاهتمام 
وال��ع��ق��ل��ي��ة، وال��ن��ف�����س��ي��ة، اإ���س��اف��ة 
كالب�سرة  اخل���ارج���ي  ل��اه��ت��م��ام 

وال�سعر.
واأو�����س����ح����ت رائ��������دة ن����ادي 
ال��دك��ت��ورة ثريا  الطب والإب����داع 
»ال��رن��ام��ج  اأن  حم��م��د احل�����س��ن 
ببع�س  احل�سور  بتوجيه  اه��ت��م 
بال�سحة  لاهتمام  الإر����س���ادات 
اجل�سدية، كما قدمت امل�ساركات 
جم�����م�����وع�����ة م�������ن ال����ن���������س����ائ����ح 
للطالبات للتغلب على امل�سكات 

الدرا�سية.
لطالبات  »اأمتنى  واأ�سافت 
ن��ادي الطب والإب��داع املزيد من 
الطالبات  بقية  واأدع���وا  الإب���داع 
�لطالبي  �لن�شاط  يف  للم�شاركة 
لهن  مفيدة  وب��رام��ج  بفعاليات 

وللمجتمع ب�سورة عامة«. 
ا�ستمر  الرنامج  اأن  يذكر 
يف  اأق��ي��م  حيث  متتاليني  يومني 
اجلامعي  ب��امل��رك��ز  الأول   ي��وم��ه 
م�ست�سفى  يف  الطالبات  لدرا�سة 
ي���وم���ه  ويف  امل������رك������زي،  ع�������س���ري 
الثاين باملركز اجلامعي لدرا�سة 

الطالبات بال�سامر.
منال اآل هتان

المجاردةالمجاردة
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إعالن

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

لحماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية 
ومكافحة الفساد المالي واإلداري

بشتى صوره ومظاهره وأساليبه

آفاق الجامعة  |  العدد 134  |  6 ربيع األول 1436  |  28 ديسمبر 2014



اجلانبي  بالت�سلب  امل�ساب  هوكينغ«  »�ستيفن  ال�سهري  الفيزياء  ع��امل  ق��ال 
الألعاب  افتتاح  حفل  �سمن  للريا�سيني  وجهها  التي  ر�سالته  يف  ال�سموري 
الأومل��ب��ي��ة امل��وازي��ة يف بر�سلونة »ي��وج��د داخ��ل ك��ل ف��رد منا ���س��رارة م��ن النار 
والطاقة الإبداعية اخلاقة، لقد فقد العديد منا اإمكانية ا�ستخدام اأجزاء 
من اأج�سامهم ب�سبب حادث اأو مر�س، ولكن هذا يف الواقع ل ي�سكل مع�سلة 
الإب��داع  ه��ذا  الإب���داع، ولوجود  وال��ق��درة على  الإن�سانية  ال��روح  لأننا منتلك 
وال�سيء املهم فاإنه يتوجب على الفرد اأن يتطور وينمي مهاراته، حتى ي�سبح 

ظاهرا ووا�سحا وم�سهورا يف اأحد احلقول«.
ويف الكليات  املختلفة باجلامعة وبني طابها وطالباتها عدد من ذوي 
الحتياجات اخلا�سة، كان هدفهم من دخولهم اجلامعة ا�ستكمال م�سوارهم 
اأنعم  واأن��ه  وتعالى  �سبحانه  اهلل  من  هو  اأ�سابهم  ما  ب��اأن  موؤمنني  التعليمي 
عليهم مبنحهم القدرة على موا�سلة تعليمهم اجلامعي ومل تثنهم حالتهم 
عن اإكمال هذه امل�سرية، واملفرح اأن اأغلب هوؤلء الطاب من املتفوقني درا�سيا 
حيث اإن معدلتهم الدرا�سية مرتفعة وميكن اأن يوا�سلوا تعليمهم لي�سلوا 

اإلى اأعلى امل�ستويات.
 واهتمت اجلامعة بهذه الفئة الغالية وقدمت لهم يد العون على اإكمال 
اإعاقتهم  تكن  ومل  ال�سحية  حالتهم  تتطلبها  التي  احلاجة  بقدر  تعليمهم 
باإن�ساء وحدة  وقامت  ي�ستحقونها،  ل  باأ�سياء  تف�سيلهم ومتييزهم  �سببا يف 
تهتم مب�سكاتهم وت�ساعدهم يف التغلب عليها، وت�سعى اإلى اأن تكون معينة 
للطالب بحيث ي�سعر باأن هناك من يهتم به واأن املجتمع اجلامعي املحيط به 

يراعي حالته واحتياجاته.
 وت�سعى اجلامعة من خال هذه الوحدة اإلى اإي�سال ر�سالتها للطاب 
من  مهمة  فئة  ب�سفتهم  ملكانتهم  وت��ق��دي��ره��ا  اخل��ا���س��ة  الح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
ال�سليمة  الأ�س�س  املجتمع اخلارجي واجلامعي وتقدم اخلدمات لهم وتوفر 

للرعاية ال�سحية لهذه الفئة الغالية.
كما تهدف الوحدة اإلى تهيئة كافة الظروف املنا�سبة لتحقيق التوافق 
اخل��ا���س��ة،  الح��ت��ي��اج��ات  ل��ل��ط��اب ذوي  والنف�سي  والج��ت��م��اع��ي  الأك���ادمي���ي 
وكذلك العمل على الدمج الجتماعي لهم من خال تو�سيع م�ساركتهم يف 

جميع الرامج اجلامعية واملجتمعية.
الطاب  رعاية  م�ستلزمات  كافة  توفري  على  اأي�سا  الوحدة  وحر�ست 
الأن�سطة  يف  امل�ستمرة  للم�ساركة  وحتفيزهم  اخل��ا���س��ة  الح��ت��ي��اج��ات  ذوي 

املختلفة داخل اجلامعة وخارجها.  
ال���ك���رام م��ن ذوي الح��ت��ي��اج��ات اخلا�سة  اإخ�����واين  اأح��ي��ي  ويف اخل���ت���ام، 
بهذه  اهتمامها  على  اجلامعة  واأهنئ  وتفوقهم،  اجتهادهم  على  باجلامعة 

الفئة الغالية. �سكرا.
* نائب رئي�س التحرير

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

ذوو االحتياجات الخاصة

مجتمع الجامعة

الشبرمي ثالثا في التصوير
ح�سل الطالب بق�سم العام والت�سال حممد ال�سرمي على املركز الثالث يف 
م�سابقة »م�سور اجلامعة«.. بالتوفيق ومزيد من الإبداع. والتهنئة مقدمة من 

�سقيقته الزميلة �سذى ال�سرمي مندوبة »اآفاق« يف كلية املجتمع للبنات باأبها.

العسيري في
اليوم العالمي لإلعاقة 
�سارك الأ�ستاذ اأحمد الع�سريي من من�سوبي 
عمادة �سوؤون الطاب بتقدمي فقرات يف احتفال 
اليوم العاملي لاإعاقة احلركية، الذي اأقيم 
بالثانوية الأولى باأبها. يذكر اأن الع�سريي 
متخ�س�س يف تقدمي الفقرات يف الحتفالت 
الرتفيهية والجتماعية وله عدد من الن�ساطات 
يف مواقع خمتلفة.

»التربية الخاصة«
يعيد توصيف مقرراته 
اأقام ق�سم الرتبية اخلا�سة بكلية الرتبية
ور�سة عمل لإعادة تو�سيف برنامج
الرتبية اخلا�سة بالتعاون مع اإدارة
الرتبية والتعليم مبنطقه ع�سري.

الشريعة تكرم طالبها
نظمت كلية ال�سريعة واأ�سول الدين احتفال تكرمييا لطابها املتفوقني
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إعالن

حافظوا على
نظافة جامعتكم
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أنشطة طالبية

أسبوعية جامعة الملك خالد

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

سلمان العلي
 

اأهم  باأنها من  الطابية  الأندية  تو�سف 
ب�سكل  ت�سهم  ال��ت��ي  ال��رتب��وي��ة  امل��ح��ا���س��ن 
املتكاملة  الطالب  �سخ�سية  بناء  يف  فعال 
امل��دي��ن��ة  داخ�����ل  الإي���ج���اب���ي  دوره  وت���ع���زز 
املنطلق  ه��ذا  وم��ن  وخ��ارج��ه��ا،  اجلامعية 
ق��ام��ت ع��م��ادة ���س��وؤون ال��ط��اب ممثلة يف 
اأن��دي��ة  بفتح  الطابية  الأن�����س��ط��ة  وك��ال��ة 
ع��ام��ة ل��ك��ل ك��ل��ي��ة م���ن ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة، 
خمتلفة  جم��الت  يف  تخ�س�سية  واأن��دي��ة 
اأك��ر من طاب  ا�ستيعاب ق��در  اأج��ل  من 

اجلامعة.
وجاءت فكرة اجلولة امليدانية، حيث 
بوكالة  الطابية  الأن��دي��ة  وح���دة  ق��ام��ت 
لكل  ميدانية  بزيارة  الطابية  الأن�سطة 
اأبها  الأندية يف جميع كليات اجلامعة يف 
وخمي�س م�سيط وتنومة وحمايل ع�سري، 
الأندية  واأع�ساء  ب��رواد  فيها  اللقاء  ومت 

الطابية وبع�س عمداء الكليات.
أهداف الجولة الميدانية

األندية الطالبية.. حضن تربوي
يسهم في بناء شخصية الطالب

الأن��دي��ة  اأداء  وت��ط��وي��ر  حت�سني   •
الطابية.

عمل  حيث  م��ن  الأن��دي��ة  تقييم   •
رائد النادي وفريق العمل الطابي 
وخطة النادي، ومدى تاأثري النادي 

يف الكلية.
الكليات  اأن��دي��ة  ع��اق��ات  تقوية   •

بوكالة الأن�سطة الطابية.

إحصاءات 
• عدد اأندية الكليات 17ناديا.

اللتقاء  الذين مت  الطاب  عدد   •
بهم 409 طاب.

1496400ريال. • امليزانية 
خ��ال  امل��ق��دم��ة  ال���رام���ج  • ع����دد 

الف�سل الأول 229برناجما.

مظاهر قوة
رائد النادي بالكلية

معه. و�لتفاعل  للن�شاط  • تبنيه 
هيئة  اأع�����س��اء  م��ع  العاقة  ق��وة   •

امل�����س��وؤول��ي��ة  م���ف���ه���وم  • ت���ع���زي���ز 
املجتمعية والعمل التطوعي.

م��ن��ه��ج��ي��ة  ب�����رام�����ج  اإع������������داد   •
وم�ستمرة لإعداد قيادات طابية 

تدير الأن�سطة الطابية.
الكليات  لعمداء  ن���دوات  عقد   •
واأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س ح��ول 
�أهـــمـــيـــة �لـــنـــ�ـــشـــاط �لـــطـــالبـــي يف 

حت�سني �سلوك الطاب.

مظاهر ضعف
رائد النادي بالكلية

للن�شاط. وتبنيه  تفاعله  • عدم 
اجلن�سية. �سعودي  غري  • كونه 
�لن�شاط. فكرة  ��شتيعاب  • عدم 

الفريق  اأع�ساء  اإ���س��راك  ع��دم   •
للنادي وعدم  التابعة  املنا�سط  يف 

اإ�سراكهم يف اإعداد اخلطة.
�لن�شاط  ر�ئـــد  عــالقــة  �شعف   •
ب�������ط�������اب ال�����ك�����ل�����ي�����ة و�����س����ع����ف 

�سخ�سيته.

التدري�س وعمادة ومن�سوبي الكلية.
�ــشــعــودي  �لــنــ�ــشــاط  ر�ئـــــد  • كــــون 
ا�ستيعاب  ي�ستطيع  حتى  اجلن�سية 

الأع�ساء ب�سكل اأكر.
اأع�������س���اء  اإدارة  ع���ل���ى  ال�����ق�����درة   •
الفريق واإعطائهم م�ساحة لاإبداع 

والتميز.

أبرز المعوقات 
• عزوف الطاب عن الأن�سطة.

واملعنوية  املادية  املحفزات  �سعف   •
ل���ل���ط���اب م����ن اأج������ل امل�������س���ارك���ة يف 

الأن�سطة.
• �سعف تاأهيل بع�س رواد وروؤ�ساء 

الأندية.
• عــــدم تــبــنــي فــكــرة �لــنــ�ــشــاط من 

بع�س امل�سوؤولني يف الكليات .

خطوات للتطوير
ت��در���س  م��ي��دان��ي��ة  درا���س��ة  • اإع����داد 

خ�سائ�س طاب اجلامعة.
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أنشطة طالبية

المراجعة لالختبارات.. فن يلي الكتاب واألستاذ
سلمان العلي

درا�سة  اإعادة  تعني  املراجعة لاختبارات 
�لــنــقــاط �ملــهــمــة، و�لـــتـــاأكـــد مـــن فهمها 
ب�سكل جيد، لتذكرها اأثناء الإجابة على 
م�سادر  مت��ث��ل  اأدوات  وه��ن��اك  الأ���س��ئ��ل��ة. 
دعم للطالب كالكتاب اأو املقرر الدرا�سي، 
احل�سة  خال  املحا�سر  ي�سرحه  ما  ويف 

الدرا�سية.

الكتاب وحده
ال يكفي

على  ويحتوي  �سخم،  اجلامعي  الكتاب 
امل��ه��م وغ���ري امل��ه��م م��ن امل��ع��ل��وم��ات، وم��ن 
بفكرة  لي�س  لوحده  عليه  فالعتماد  ثم 

جيدة.
اأم������ا امل���ح���ا����س���رة، ف��ف��ي��ه��ا ���س��ريك��ز 
و�شيناق�ش  �لنقاط،  �أهــم  على  �ملحا�شر 
اأفكارا ويتفاعل معك، ولكن امل�سكلة هنا 
اأنه من ال�سهل ن�سيان ما يقوله املحا�سر، 
نقطة  ذك��ر  املحا�سر  ين�سى  ق��د  واأي�����س��ا، 
مهمة من املقرر اأو ل يجد الوقت الكايف 
و�سيتعني  امل��ط��ل��وب،  بال�سكل  ل�سرحها 
ال�ستفادة من تلك  الطالب،  اأيها  عليك 
ل�سمان عدم  درج��ة،  اأق�سى  اإلى  امل�سادر 
اأي���ة معلومة م��ه��م��ة، وذل���ك مع  ت��ف��وي��ت 

ال�ستفادة الق�سوى من الوقت، وال�سبيل 
اإل������ى ذل�����ك ي��ك��م��ن يف ك���ت���اب���ة امل����ذك����رات 
اجل���ي���دة، ث��م ا���س��ت��خ��دام��ه��ا ن���واة لإع���داد 

امللخ�سات.

كتابة المذكرات
ملدة  امل��در���س  �سيتحدث  املحا�سرة  اأث��ن��اء 
زبدة  �سيعطيك  خالها  اأك��رث،  اأو  �ساعة 
املهمة،  الأم����ور  و���س��ريك��ز على  امل��و���س��وع 
ولكنه يف الوقت ذاته �سي�ستطرد ويجيب 
ح���الت كثرية  الأ���س��ئ��ل��ة ويف  بع�س  ع��ل��ى 

�سيذكر اأكرث من مثال للتو�سيح.
ل���ذل���ك ف�����اإن ك��ت��اب��ة ك���ل م���ا ي��ق��ول��ه 
ومن  عملي،  وغ��ري  �سعب  اأم���ر  امل��در���س 
اخلطاأ العتقاد باأن املذكرة اجليدة هي 
امل��در���س،  قاله  م��ا  ك��ل  التي حتتوي على 
لأن������ك م��ه��م��ا ب��ل��غ��ت ����س���رع���ة ك��ت��اب��ت��ك، 
امل��در���س،  يقوله  م��ا  ن�سخ  على  وق��درت��ك 
ا�ستيعاب وفهم ما  فاإنك لن تتمكن من 
الفهم  النهاية  ويف  املحا�سرة،  يف  يقال 
ه���و ال�����س��ب��ب ال�����ذي م���ن اأج���ل���ه ح�����س��رت 
الكتفاء  باإمكانك  ف��اإن��ه  واإل  للجامعة، 
ب��احل�����س��ول ع��ل��ى م���ذك���رات زم��ائ��ك اأو 
للدرا�سة  ل��ك  حاجة  ول  الكتاب،  ق���راءة 

واللتزام باحل�سور للمحا�سرات.
اأهمية  ت��رز  امل��ذك��رات  كتابة  وعند 

ال��ت��ح�����س��ري وال�����ق�����راءة ال���س��ت��ط��اع��ي��ة 
خالها،  فمن  امل��ح��ا���س��رة،  مل���ادة  امل�سبقة 
و�ملعقدة،  �ملهمة  �لنقاط  على  �شتتعرف 
عن  عندها  ال��ت��وق��ف  ل��ك  �سينبغي  ال��ت��ي 
امل��در���س 100  واإع��ط��اء  ب��اأي �سيء،  القيام 
واأي�ساً  واإن�ساتك.  املائة من تركيزك  يف 
�شتتعرف على �لنقاط �لتي مل ت�شرح �أو 

تذكر يف املقرر الدرا�سي، لتكتبها. 
وه�������ذه الأف������ك������ار، ق����د ي����ق����ول ل��ك 
تختر  ول��ن  املنهج  خ��ارج  باأنها  البع�س 
ف��ي��ه��ا، اأح���ي���ان���ا ه����ذا ���س��ح��ي��ح، ول���ك���ن يف 
ا���س��ت��خ��دام هذه  ح���الت ع��دي��دة، ميكنك 
الأفكار يف حماولة فهم فكرة من زاوية 
اأو تطبيق نظرية بطريقة غري  اأخ��رى، 
ت��ق��ل��ي��دي��ة وغ�����ري م����وج����ودة يف ال��ك��ت��ب، 
يحدثك املحا�سر عنها من واقع خرته 

وجتربته يف التخ�س�س.
وعند كتابتك للمذكرة، تذكر دائما 
ويقيمها،  ويقروؤها  يكتبها  اأنت من  اأنك 
ول يهم �سكل املذكرة، اأو اأ�سلوب وطريقة 
قابليتها  اأه��م��ي��ة  ب���ق���در  ف��ي��ه��ا  ك��ت��اب��ت��ك 
ل��ا���س��ت��خ��دام، وج�����ودة امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي 
فا  م��ن��ه��ا،  ا�ستخا�سها  م��ن  �ستتمكن 
خطك،  حت�سني  مبحاولة  وقتك  ت�سيع 
اأن  ���س��ح��ي��ح  الأل��������وان،  ا���س��ت��خ��دام  يف  اأو 
التنظيم جيد، ولكن ل يكون على ح�ساب 

لكتابة  تفويتك  اأو  للمحا�سر،  اإ�سغائك 
معلومة مهمة يف مذكرتك. 

ان���ت���ه���اء  ب���ع���د  ك����ل الأح�����������وال،  ويف 
املحا�سرة ميكنك دائما تبيي�س ما كتبته 
جميل  ب�سكل  وتنظيمها  مذكراتك  من 
وم��رت��ب، و���س��ي��ك��ون ه���ذا حم���ور حديثنا 

عند اإعداد امللخ�سات. 

إرشادات لكتابة
مذكرات جيدة 

ف���ور ان��ت��ه��اء امل��ح��ا���س��رة، ���س��ت��ك��ون هناك 
اأف���ك���ار ك��ث��رية ح��ا���س��رة يف ذه���ن���ك، واإن 
امل��ح��ا���س��رة،  مل��و���س��وع  م�ستوعبا  ت��ك��ن  مل 
الأفكار  بني  للربط  م�ستعد  عقلك  ف��اإن 
وتكوين فهم. وهذه احلالة من التاأهب 
مذكراتك  تركت  اإن  �ستتا�سى  الذهني 
واأج��ل��ت  عليها،  ماحظاتك  ت���دون  ومل 
ذلك حلني املراجعة النهائية لاختبار.

ول���ل���ت���غ���ل���ب ع���ل���ى ت���ل���ك امل�������س���ك���ل���ة، 
وال����س���ت���ف���ادة ال��ق�����س��وى م���ن ح�����س��ورك 
تعويد  عليك  �سيكون  املحا�سر،  و���س��رح 
اأ�سبوعي  اأو  ي��وم��ي  روت���ني  ع��ل��ى  نف�سك 
الأخطاء  وت�سحيح  امل��ذك��رات،  لتبيي�س 
يف النقل، واإ�سافة ماحظاتك والأفكار 
املهمة، مما مل جتد الوقت لكتابته اأثناء 

املحا�سرة. 

ول��ت��وف��ري ال���وق���ت، ق���د ي��ك��ون من 
اجليد اعتبار هذا التبيي�س، جزءا من 
واأي�����س��اً،  للمراجعة،  امللخ�سات  اإع����داد 
على  �سيعينك  امللخ�سات،  ه��ذه  اإع����داد 
التح�سري للمحا�سرة التالية، فاأحياناً، 
قراءة الدر�س الأخري مفيد للربط بني 
اأفكار ف�سول املقرر، وت�سكيل فهم �سامل 
للمنهج، ول ترتدد يف عر�س ملخ�سك 

على املحا�سر، ومناق�سته يف املو�سوع.

أنواع وأشكال
الملخصات

امللخ�سات يف  ال��ع��ادي:  ال�����س��رد  اأ���س��ل��وب 
نقاط  تكتب على هيئة  �الأ�ــشــلــوب،  هــذ� 

واأرقام �سردا ك�سفحة من كتاب.
وم�����ن مم����ي����زات ه�����ذا الأ�����س����ل����وب، 
املهمة  الأف��ك��ار  متييز  م��ن  ميكنك  اأن���ه 
للتخطيط  احل���اج���ة  ودون  ب�����س��ه��ول��ة 
اأو ال��ت��ل��وي��ن، وم����ن ال�����س��ه��ل الإ���س��اف��ة 
والتعديل على امللخ�س، اإل اأن ما يعيبه 
اأنه ممل يف القراءة، وقد يدفعك لن�سخ 

العبارات من الكتاب اأو املذكرة.
اأ�����س����ل����وب اخل�����رائ�����ط ال���ذه���ن���ي���ة: 
ال��ب��ع�����س ي��ف�����س��ل وي��ت��م��ك��ن م���ن ت��ذك��ر 
ر�سمها  حالة  يف  اأف�سل  ب�سكل  الأف��ك��ار 
ع���ل���ى ه��ي��ئ��ة خ���ري���ط���ة ذه���ن���ي���ة، وف��ي��ه��ا 

وال��رب��ط بني  ال��ف��ك��رة  ع��ن  التعبري  يتم 
املو�سوعات بالر�سم.

وم��ن مم��ي��زات ه��ذا الأ���س��ل��وب، اأن��ه 
م����رن ومي��ك��ن��ك م���ن ت��ب�����س��ي��ط الأف���ك���ار 
وو�سعها يف كلمات عددها قليل ميكنك 
والربط  الأف��ك��ار  بني  العاقة  فهم  من 
التعديل  وميكن  منطقي،  ب�سكل  بينها 

والإ�سافة عليه ب�سهولة.
اأما العيوب فهي ال�سعوبة يف بع�س 
الأفكار، ويف  ترتيب  الأحيان يف حتديد 
مل�ساحة كبرية من حجم  اأخ��ذه  اإمكانية 

ال�سفحة.
تق�سيم  ال�سفحة:  تق�سيم  اأ�سلوب 
اأق�����س��ام، الق�سم  اإل����ى ث��اث��ة  ال�����س��ف��ح��ة 
والتعليقات،  للت�ساوؤلت  يكون  الأمي���ن 
الأ�سفل  والق�سم  للتلخي�س،  والأي�����س��ر 

لا�ستنتاجات.
وم�����ن مم����ي����زات ه�����ذا الأ�����س����ل����وب، 
اأن�������ه وا������س�����ح وم���ن���ظ���م وم������ن ال�����س��ه��ل 
الأ�سئلة  ق���راءة  ف��ي��ه.  والكتابة  ق��راءت��ه 
وال���س��ت��ن��ت��اج��ات ت�����س��اع��دك ل��ل��ت��اأك��د من 

تذكرك وا�ستيعابك للمو�سوع. 
اأم���ا ع��ي��وب ه��ذا الأ���س��ل��وب فتتمثل 
بع�س  ياأخذ  واإتقانه  عليه  التعود  اأن  يف 
ال���وق���ت، وق����د ي��غ��ري��ك ل��ك��ت��اب��ة ال��ك��ث��ري 

وتكرار املعلومات يف الأجزاء الثاثة.
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سلمان العلي

ي��ط��ل��ق ال��ت��ع�����س��ب ال��ري��ا���س��ي ع��ل��ى كل 
ن��اد  ل�����س��ال��ح  الآراء  يف  ت��ط��رف  ح��ال��ة 
ريا�سي اأو اأندية �سد اأخرى من نف�س 
امل��ن��ط��ق��ة، وع����ادة م��ا يكون  اأو  ال���دول���ة 
وال�ستهزاء  ب��الإ���س��اءة  م�سحوبا  ذل��ك 
وال�سخرية والتهامات والتجريح غري 
جمالية  على  يق�سي  وب�سكل  امل��ب�����رر، 

اللعبة الريا�سية والتناف�س ال�سريف.
من  ع��دد  اآراء  ا�ستطلعت  »اآف����اق« 
الطاب حول هذه الظاهرة التي بداأت 
ال�سعودي،  الريا�سي  املجتمع  تقتحم 
املزيف  الإع��ام  اإل��ى  فاأرجعها بع�سهم 
وبع�سهم يرى اأنها من �سلبيات و�سائل 
الإع������ام اجل���دي���د، وال��ب��ع�����س الآخ����ر 
الأن��دي��ة،  بع�س  على  القائمني  حمل 
امل�سوؤولية، ب�«ت�سريحاتهم غري املتزنة 

يف الإعام«.
واأك��������د ال���ط���ال���ب ع��ب��دال��رح��م��ن 
اأن ج��م��ال ال��ري��ا���س��ة دائ��م��ا  ع�����س��ريي 
على  والل��ت��ق��اء  ال�سريف  التناف�س  يف 
املحبة والفرتاق على حمبة منت�سرة 
اأو م��ه��زوم��ة ب�����س��رف. وق����ال« الإع���ام 

قد يتطور بامل�ستقبل وي�سر بالريا�سة 
وامل��ج��ت��م��ع اأي�������س���ا. ن��ح��ن ن��ب��ح��ث عن 
وينبذ  ال��ع��ق��اء  ع��ل��ى  ي��راه��ن  جمتمع 

التع�سب بكل األوانه«.
وزاد »لأي واحد احلرية يف اختيار 
ال���ذي ي�سجعه، ول���ه احل���ق يف  ال��ن��ادي 
ال���دف���اع ع��ن��ه وامل���ب���اه���اة ب����ه، ول���ك���ن يف 
ح��دود الأخ���اق، لأن��ه يف نهاية الأم��ر 
مي��ث��ل ج����زءا م���ن امل��ج��ت��م��ع ال��ري��ا���س��ي 
وع��ن�����س��را حم�����ددا مل��ع��امل��ه اجل��م��ي��ل��ة. 
و����س���دد ع��ل��ى �����س����رورة ج��ع��ل امل��ج��ت��م��ع 

والن��ع��زال ع��ن الآخ��ري��ن وحماربتهم 
م���ن اأج����ل ه���ذا ال���ن���ادي ال����ذي ينتمي 

اإليه«.
واأ�����س����اف »ال��ت��ع�����س��ب ال��ري��ا���س��ي 
ودخوله  ال�سخ�س  انحراف  اإل��ى  يقود 
ع��امل امل��خ��درات وامل�����س��ك��رات ه��رب��ا من 
�لــ�ــشــغــوط �لــعــ�ــشــبــيــة �لـــتـــي تــدهــمــه 
على  فريقه  خ�سارة  ون�سيان  والغ�سب 
حد تفكريه، وه��ذا يف حد ذات��ه املر�س 
ال�����ذي ي��ف��ت��ك ب��امل��ت��ع�����س��ب ال��ري��ا���س��ي 

ويجره اإلى طريق الهاك.

الريا�سي املزيف هو جزء ل يتجزاأ من 
بالعناوين  املجتمع  يف  التع�سب  ن�سر 
ي�سل  ال��ذي  الكاريكاتري  اأو  ال�ساخرة 
بع�س  وال��ت��ج��ري��ح يف  الإ�����س����اءة  حل���د 

الأحيان«.
امل���درج  اأن »ال��ت��ف��اع��ل يف  واأ����س���اف 
ل��ون��ه ظ��اه��رة �سحية، ولكن  ك���ان  اأي���ا 
�سلبية  ظ��اه��رة  منها  يجعل  الإع����ام 
تعج يف املجتمع الريا�سي ب�سكل �سلبي 
م��ن��ق��ط��ع ال���ن���ظ���ري. وم��ه��م��ة الإع�����ام 
ه��ذه  م���ن  ال��ت��خ��ف��ي��ف  دوره  ي���ك���ون  اأن 
اجلماهريي  الحتقان  ونبذ  الظاهرة 
غري  ب�سكل  حت��دث  التي  والت�سرفات 

اأخاقي«.

رؤساء األندية
الأن����دي����ة  روؤ������س�����اء  اأن   اإل������ى  واأ������س�����ار 
اجل����م����اه����ريي����ة واأع�����������س�����اء ال�������س���رف 
يطلقون اأحيانا كلمات غري لئقة على 
املناف�سني فتثري حفيظتهم، مما يوؤدي 
للتع�سب داخل املدرج واملجتمع اأي�سا.

وت���اب���ع »ه��ن��ا ي���اأت���ي دور الإع����ام 
املجتمع  بني  التوعية  ن�سر  يف  الهادف 
والتنبيه اإلى خطورة هذا الأمر الذي 

بالإيجاب  م��وؤث��را  جمتمعا  الريا�سي 
نرتقي  اأن  »يجب  وق��ال  يف من حوله، 
بت�سجيعنا واأن ل يكون للتع�سب بيننا 

مكان«.

ظاهرة سلبية
بدوره، و�سف الطالب معدي الب�سري 
ال��ت��ع�����س��ب ب���ال���ظ���اه���رة ال�����س��ل��ب��ي��ة يف 
عبارة  »ه��ي  وق��ال  الريا�سي،  املجتمع 
ق��ل��ب ل��ل��ح��ق��ي��ق��ة وي������وؤدي اإل�����ى ح���الت 
م��ن ال��ت��وت��ر وال��ق��ل��ق و���س��رع��ة الغ�سب 

اهلل  هداهم  ال�سباب  من  فالكثري 
هموم  ين�سيهم  امل�����س��ك��ر  اأن  ي��ع��ت��ق��دون 
فريقه  خ�سارة  يف  التفكري  وهم  الدنيا 
املحبب، وينهمك وي�سلك هذا الطريق 
ال�سغط  اأم��را���س  نهايته  ت��ك��ون  حتى 
الظاهرة  هذه  ت�سببها  التي  وال�سكري 

ال�سيئة التي تهدم البيوت العامرة«.

مشكلة أزلية
حمحوم  عبدالرحيم  ال��ط��ال��ب  وي���رى 
ل  اأن  يجب  اأزلية  م�سكلة  التع�سب  اأن 
تكون موجودة، وزاد« مهما حاولنا لن 
نتغلب عليها متاما، ولكن با�ستطاعتنا 
اأن نخففها. يف راأي البع�س اأن التع�سب 
اأم��ر رائ��ع وه��و ح��اوة الريا�سة ولكن 

اإن زاد عن حده فهذا خاطئ.
الدين  يف  ي��وؤث��ر  التع�سب  اأحيانا 
املتع�سب  ي�سطر  واأح��ي��ان��ا   والعقائد، 
ل��ل��ك��ذب، وه����ذا ك��ل��ه م��ن��اف ل��اإ���س��ام، 
ولهذا نقول اإن التع�سب م�سكلة كبرية.

ريا�سيا  تع�سبا  ل��ي�����س  التع�سب 
فقط ، فهناك تع�سب ديني وتع�سب يف 
فاإن  واأ�ساف »مهما كان  اأم��ور كثرية«. 
�شو�ء  جمــال  �أي  يف  �ملــفــرط  �لتع�شب 
جيدا  لي�س  فاإنه  ريا�سيا  اأم  دينيا  كان 
وي���وؤدي اإل���ى الإ����س���رار، واأح��ي��ان��ا ي��وؤدي 
اأح��ي��ان��ا كبرية  ب��ل وي��ك��ون  اإل���ى الفرقة 
هذه  م��ن  فلنحذر  ال��ذن��وب  كبائر  م��ن 

امل�سكلة الكبرية« 
ع�سريي  اأحمد  الطالب  وت�ساءل 
املعقول  غري  التعلق  �سماه  ما  �سر  عن 
الريا�سة  تفعله  الذي  وما  بالريا�سة؟ 

لت�سحر النا�س هكذا
الرابط املقد�س  كيف يت�سكل هذا 
الذي يربط اجلمهور مب�سري الفريق 

اإلى درجة ل تكاد ت�سدق؟   
ح�سرت  اأن  ل��ك  �سبق  »ل���و  وق���ال 
مباراة ذات اأحداث درامية فمن املوؤكد 
اأن�����ك ���س��اه��دت رج�����ال غ���اظ���ا ����س���دادا 
ي��دخ��ل��ون يف ن��وب��ة ب��ك��اء ع��اط��ف��ي��ة بعد 

هدف فوز يف اآخر الدقائق.
لب�����د اأن������ك ����س���اه���دت ان���ه���ي���ارات 
بعد خ�سارة  واإغ��م��اءات حتدث  ع�سبية 

مفاجئة.
لب�������د اأن���������ك �����س����اه����دت اخل������وف 
واجل�������زع وال�����دع�����اء والإب�����ه�����ال ال����ذي 
ركات  تنفيذ  اأث��ن��اء  اجلماهري  يغ�سى 
ال���رتج���ي���ح وك��������اأن خ���ل���وده���م وخ���ل���ود 
من  امل��ب��اراة.  بنتيجة  ارت��ب��ط  اأحبابهم 

اأين ياأتي هذا ال�سحر؟«.

حوارات شبابية

أكدوا أن الوسائل الجديدة كشفت وجها آخر للظاهرة

طالب: اإلعالم المزيف أجج نيران التعصب
وأفقد الرياضة جمالياتها
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أسبوعية جامعة الملك خالد

إلعالناتكم في »آفاق«
آفاق بال حدود
• 45 الف نسخة أسبوعيا 

•  أول صحيفة جامعية تطبع بنظام الويب
على طريقة الصحف اليومية
•  شركة توزيع متخصصة 

•  توزيع ثمانية آالف نسخة داخل صحيفة »الوطن«
•  الصحيفة الجامعية األكثر توزيعا

على القطاعات التجارية 

شاركنا النجاح!
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إستشارات

يف  للمبتدئني  ن�سائح   10 جريبر  �سكوت  الأمريكي  الأع��م��ال،  يف  الرائد  ق��دم 
الأعمال احلرة، كان يتمنى اأن يقدمها له اأحدهم عند بداياته يف العمل ب�سفته 

رائد اأعمال ح�سب ما ن�سر يف �سحيفة القت�سادية وهي:

التركيز
يرى رواد الأعمال املبتدئون اأنهم عليهم اقتنا�س كل واأي فر�سة �سانحة، ولكن 
الفر�س تكون اأحياناً مبنزلة الذئب يف ثوب احلمل، لذلك احذر من الت�ستت؛ 
اإن اقتنا�س كل فر�سة تلوح يف الأفق �سوف يحد من فعاليتك واإنتاجك، ومن 
اأ�سياء  بع�سرة  القيام  اأكمل وجه بدل من  واح��دا علي  �سيئا  اأن تفعل  الأف�سل 

دون اإجادة.

أتقن وافعل
افعل فقط  ولكن  يكون جمزيا،  اأو لأن عائده قد  لأن��ه مغٍر  ما  بعمل  تقم  ل 
على مواهبك  بناءا  توؤ�س�سه  الذي  للم�سروع  النجاح  احتمالت  فاإن  ما حتب�ه، 
وقدراتك اأكر فلي�س املهم اأن توؤ�س�س عما للربح فقط، الأهم اأن تكون اأنت 
ف��اإذا كان قلبك بعيدا عن هذا  ي��وم،  �سعيدا مبا تفعله ورا�سيا عنه يوما بعد 

العمل فلن تنجح فيه.

تكلم 30 ثانية
اإذا �سادفت م�ستثمرا اأو عميا يريد معرفة م�سروعك، كن م�ستعدا با�ستمرار 
لتلخي�س م�سروعك، تكلم عن ر�سالتك اأو خدماتك واأهدافك بطريقة وا�سحة 

وخمت�سرة ول تتجاوز 30 ثانية لأن خري الكام ما قل ودل.

المعلومات 
تعرف على ما لديك من معلومات وما لي�س لديك وابحث عمن لديه ما لي�س 
لديك فا اأحد على دراية بكل اجلوانب، لذلك ل تقم بدور من يقول ›‹اأنا اأعرف 
كل �سيء‹‹ ولكن عليك اأن حتيط نف�سك بالنا�سحني واملر�سدين الذين ي�سعونك 
اأعمال. حاول العثور على الناجحني من  علي الطريق ال�سحيح بو�سفك رجل 
الأه��داف  ولديهم  نف�سها  الهتمامات  ي�ساركونك  الذين  واملعرفة،  اخلرة  ذوي 

نف�سها يف العمل. هوؤلء �سيدركون قيمة العمل معك على املدى الطويل.

فن االقتصاد
ح�سابات  اأو  ال�سريعة  ال�سيارة  اأو  الفخم  املكتب  م��و���س��وع  ان�����س  ال��ب��داي��ة  يف 

امل�سروفات ال�سخمة، فاإن حافظة نقودك هي مبنزلة اأك�سري احلياة مل�سروعك 
ال���ب���ادئ. م��ار���س ف��ن الق��ت�����س��اد، ك��ن ح��ري�����س��ا ع��ل��ى ك��ل م��ب��ل��غ وراج����ع جيدا 

م�سروفاتك وتاأكد با�ستمرار من توافر ال�سيولة لديك.

تعلم 
لك  تتنباأ  اأن  ت�ستطيع  لاأعمال  خطة  اأو  امل�ساريع  عن  كتاب  هناك  يوجد  ل 
ي�سمى  م��ا  هناك  فلي�س  ناجحا؛  اأع��م��ال  رائ��د  تكون  ب��اأن  تعدك  اأو  بامل�ستقبل 
اأو  تفكري  دون  م��ن  ج��دي��د  م�سروع  اأي  يف  ت��دخ��ل  ل  ل��ذل��ك  املثالية،  باخلطة 
الفر�س  منتظرا  والأع���وام  ال�سهور  تنفق  نف�سه ل  الوقت  ولكن يف  تخطيط، 
ال�سعبة،  العمل  يتعلم يف ظروف  الناجح  الأعمال  رائد  فاإن  لتنفيذ خطتك، 

واأهم �سيء هو اأن تتعلم من اأخطائك واأل تقع يف خطاأ واحد مرتني.

المال
راأ���س مال  �ستطلب  كنت  اإذا  بال�ستثمار من خال م�سروعك،  اأح��د  يقوم  لن 
اأول  نقطة البداية  عن  وابحث  م�سروعك  خطة  اإل��ى  فانظر  به،  لتبداأ  كبريا 
قبل اأن حتدد نقطة النهاية. اأوجد الطرق املثلى لتكوين منوذج مل�سروعك، واإذا 
كانت فكرتك ناجحة، ف�سوف تتح�سن فر�س جذب راأ�س املال من امل�ستثمرين 

ب�سكل كبري.

صحتك
بالطبع اأنا ل اأ�سع نف�سي هنا حمل والديك، وبالرغم من ذلك فاإين اأوؤكد لك 
باأنك �ستكون اأكرث اإنتاجاً عندما تعتني اأكرث بنف�سك، فاإن ريادة الأعمال لي�ست 
جمرد عمل نظامي يبداأ يف التا�سعة �سباحا وينتهي يف اخلام�سة م�ساءا ولكنها 
اأ�سلوب معي�سة، لذلك فاإن ال�ستمرار يف العمل اإلى حد ال�سعور بالإرهاق �سوف 
الغذاء  وتناول  الأع��ذار  تلتم�س  اإنتاجيتك، فا  ويقلل من  قدراتك  ي�ستنزف 

اجليد ومار�س التمارين الريا�سية ودبر الوقت الكايف للعناية بنف�سك.

أحالمك
اأع��ِط لغريك  اأن ت�سع كامك مو�سع التنفيذ،  اإذا كنت ل ت�ستطيع  ل تتكلم 
احلقائق  يف  املبالغة  جتنب  الكام،  ولي�س  العمل  خال  من  اجليد  النطباع 

وراقب اأهدافك جيدا ول تتعامل معها على اأنها اأمر واقع.

متى تتراجع
على عك�س املقولة ال�سائعة اإن القبطان هو اآخر من يغادر ال�سفينة، ل تتمادى 
يف العمل من اأجل اإثبات الذات، ولكن تعلم اختيار التوقيت الذي ترتاجع فيه. 
اإلى الوقوع  اأدى  اأفكارك غري مثمرة، عليك الرتكيز على ما  اأن  ف��اإذا وجدت 
يف اخلطاأ، وتعلم منه ثم قم بتقييم عملك لتعرف ما الذي كان يجب عليك 
جتنبه، بعد ذلك حدد هذه الأخطاء لتتعلم الدر�س امل�ستفاد من اأجل حت�سني 
اأدائك وم�ساعيك الريادية. ل ميكنك تفادي الف�سل يف بع�س الأحيان، ولكن 

رائد الأعمال احلق هو من ي�ستطيع التغلب على ال�سدائد.

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.

عشر نصائح للمبتدئين 
في األعمال الحرة 

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

استشارة مالية استشارة وظيفية

حق الموظف في التمتع 
بإجازته العادية 

اأكدت وزارة اخلدمة املدنية اأنه يف حال تقدم املوظف بطلب التمتع بالإجازة 
رف�سها،  وع��دم  عليها  املوافقة  ال�ساحية  �ساحبة  اجلهة  فعلى  العادية، 
من  يوما  يتجاوز90  ل  مبا  العمل  حلاجة  بها  التمتع  تاأجيل  لها  ويجوز 
التاريخ الذي حدده املوظف يف طلب الإجازة، على اأن تتخذ اجلهة ما يلزم 
نحو تاأمني من يقوم بعمله خال فرتة الإج��ازة، يف الوقت الذي ي�ستحق 
املوظف اإجازة عادية مدتها 36 يوما عن كل �سنة من �سنوات خدمته براتب 

كامل ح�سب اآخر راتب تقا�ساه.

الراتب مقدما
يجوز �سرف راتب الإجازة مقدما اإذا كانت مدة الإجازة التي �سيتمتع بها 
�سهرا فاأكرث ويرخ�س له بهذه الإجازة �سنويا، �سواء لفرتة واحدة اأو على 
فرتات على األ تقل فرتة التمتع عن خم�سة اأيام، ول يجوز متديد الإجازة 
�سنوات،  ث��اث  م��ن  اأك���رث  بها  يوؤجل  التمتع  ، ول  واح���دة  م��رة  م��ن  اأك���رث 
خال  يوما   36 عن  يقل  ل  ال�سنوية  مبا  باإجازته  التمتع  املوظف  وعلى 
ثاث  �سنوات، وعلى الإدارة اإتاحة الفر�سة  للموظفني التمتع باإجازاتهم 
ال�سنوية من خال و�سع برنامج �سنوي لذلك يتم�سى مع م�سلحة العمل.

إسقاط المدة
الإج���ازة فعلى  ه��ذه  املوظف بطلب  يتقدم  » يف حالة مل  ال���وزارة  واأ�سافت 
اجلهة اإ�سدار قرار مبنحها له دون الرجوع اإليه واإباغه بالقرار، واأن عليه 
التمتع بها واإل ت�سقط مدتها من ر�سيده من الإجازات العادية، ول يجوز 

له فيما بعد املطالبة بالتمتع بها اأو التعوي�س عنها يف نهاية اخلدمة.«

اإلجازات العادية
�أو  �أن ال تزيد مدة  �إلى بع�ش، ب�شرط  يجوز �شم بع�ش �الإجــاز�ت �لعادية 
عن 90 يوما.  ال��واح��دة  ال�سنة  املوظف  يف  بها  يتمتع  التي  الإج���ازات  م��دد 
التقاعد  لغر�س  املح�سوبة  خدمته  بلغت  ال��ذي  املوظف  ذلك  من  ي�ستثنى 
25عاما، كحد اأدنى اأو بلغ من العمر 50 عاما  فاأكرث، فله التمتع بر�سيده 
من الإجازات العادية امل�ستحقة له على األ تتجاوز 120 يوما خال ال�سنة 

الواحدة.
يذكر اأن وزارة اخلدمة املدنية قد حددت من خال لئحة الإجازات 

تنظيم التعامل مع ا�ستحقاقات املوظف لها وطرق متتعه بها.

استشارة تجارية

إشتراطات الحصول على العربون
نبهت وزارة التجارة وال�سناعة اإلى اأنه يف حال كانت تعامات التاجر تقت�سي 
نعت  ا�سرتاطه احل�سول على عربون من امل�ستهلك، كاأن تكون ال�سلعة قد �سُ
و�سع  التاجر  فعلى  حددها،  ملوا�سفات  وفقا  اأو  امل�ستهلك،  طلب  على  بناءا 
التعامات  عدالة  فيها  يراعى  العربون  لتنظيم  وحم��ددة  وا�سحة  �سيا�سة 
وعدم التعار�س مع اأحكام ال�سريعة الإ�سامية والأنظمة واللوائح والقواعد 

والتعليمات املرعية، على اأن تت�سمن الآتي:
• اأن تكون ال�سلعة مملوكة للبائع.

�مل�شتهلك،  �لعربون على  ��شرت�ط  للتاجر  �لتي يحق فيها  �حلــاالت   •
كاأن تكون ال�سلعة معدة وفقا ملوا�سفات حددها امل�ستهلك.

• اأحكام ا�ستحقاق التاجر ملبلغ العربون وتاريخ ذلك.
• اأحكام ا�سرتداد امل�ستهلك ملبلغ العربون.

 
حالت ا�سرتداد امل�ستهلك للعربون

• عدم مطابقة ال�سلعة للموا�سفات املتفق عليها مع التاجر.
• عدم مطابقة ال�سلعة للموا�سفات القيا�سية املعتمدة يف اململكة.

الغ�س  مكافحة  لنظام  وفقا  مغ�سو�سة  اأو  معيبة  ال�سلعة  تكون  اأن   •
التجاري.

• عدم التزام التاجر بت�سليم ال�سلعة يف التاريخ املحدد يف العقد.
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رياضة

سلطان عوض

الأ���س��ود، بطل  مل يخف �ساحب احل���زام 
اخلليج لعام 2007 وبطل اململكة لثماين 
م����رات م��ت��ت��ال��ي��ة يف ال��ت��اي��ك��ون��دو، ن���واف 
امليدالية  بتحقيق  �سعادته  م����داوي،  اآل 
الذهبية يف وزن 80 مع منتخب اجلامعة، 
ال�سعودية  اجل��ام��ع��ات  احت���اد  ب��ط��ول��ة  يف 
حوار  يف  ذلك  جاء  ال�سرقية.  املنطقة  يف 

اأجرته معه »اآفاق«.. هنا تفا�سيله.

بدايات موهبتك يف �سطور؟
تعلمت  ال��ذي  اأب��ه��ا  ب��ن��ادي  كانت  بداياتي 
فيه كل فنون اللعبة، ومن خاله �ساركت 
من  ان�سممت  كما  اململكة،  ب��ط��ولت  يف 

خاله اإلى املنتخب ال�سعودي.

ما البطولت التي حققتها
على م�ستوى اململكة؟ 

احل���م���د هلل، ا���س��ت��ط��ع��ت حت��ق��ي��ق ب��ط��ول��ة 
امل��م��ل��ك��ة ل�����ث��م��اين م����رات م��ت��ت��ال��ي��ة، وه��ذا 
قام  م��ن  بف�سل  ث��م  اهلل  م��ن  بف�سل  كله 
و�سلت  حتى  علي،  والإ���س��راف  بتدريبي 
اإل���ي���ه الآن، وي����اأت����ي يف  اإل�����ى م���ا و���س��ل��ت 
غامن  حممد  الوطني  امل��درب  مقدمتهم 

الذي يعود الف�سل اإليه بعد اهلل.

اأبرز البطولت التي �ساركت فيها
مع املنتخب الوطني؟

���س��ارك��ت يف ب��ط��ول��ة اخل��ل��ي��ج ع����ام 2007 
وتوجت بامليدالية الذهبية. 

ماذا عن م�ساركتك
مع منتخب اجلامعة موؤخرا؟

����س���ارك���ن���ا يف ب���ط���ول���ة احت������اد اجل���ام���ع���ات 
النتائج  ك��ان��ت  هلل  واحل��م��د  ال�����س��ع��ودي��ة، 

بالكامل  املنتخب  م�ستوى  على  م�سرفة 
على  الأول  امل���رك���ز  حت��ق��ي��ق  وا���س��ت��ط��ع��ن��ا 
م�ستوى كافة اجلامعات ال�سعودية، وهذا 
خ��ال  م��ن  للجامعة  الأول  ي��ع��د  اإجن����از 

م�ساركاتها ال�سابقة.

هل واجهتكم �سعوبات
يف البطولة من الفرق امل�ساركة؟

ت�سم  امل�ساركة  الفرق  جميع  تاأكيد،  بكل 
لع��ب��ني مم��ي��زي��ن وي�����س��ع��ون اإل���ى حتقيق 
اإي���ج���اب���ي���ة، ول��ك��ن��ن��ا وهلل احل��م��د  ن��ت��ائ��ج 
باحل�سول  مبتغانا  نحقق  اأن  ا�ستطعنا 
على املركز الأول بح�سد ذهبيتني واأربع 
على  تفوقنا  على  دليل  وه��ذا  برونزيات، 

كافة امل�ساركني.

اأ�سماء لعبني مميزين
يف اجلامعات الأخرى،

كانوا مناف�سني لكم يف البطولة؟
ك����ان����ت ه����ن����اك اأ�����س����م����اء ع����دي����دة مم��ي��زة 
وخالد  اجلعفري  بندر  منها  ويح�سرين 
عبدالعزيز،  امللك  جامعة  من  الغامدي 
وال��ع��دي��د م��ن الأ���س��م��اء ال���ب���ارزة، ك��م��ا ل 
اأن�سى تفوق زمائي من اجلامعة الذين 
نواف  كالاعب  م�ستويات مميزة  قدموا 

ع�سريي.

هل كانت فرتة الإعداد كافية 
للم�ساركة يف البطولة؟ 

يف ال���ب���داي���ة ك����ان ه��ن��اك خ��ط��اأ م���ن قبل 
كان  حيث  للجامعات،  ال�سعودي  الحت��اد 
الف�سل  البطولة يف  ت��ب��داأ  اأن  امل��ق��رر  م��ن 
ال���درا����س���ي ال����ث����اين، ف��ف��وج��ئ��ن��ا ب��ت��ق��دمي 
املبكر،  الإع���داد  يف  �سارعنا  لكننا  امل��وع��د، 
لاإعداد،  كافية  ف��رتة  هناك  كانت  حيث 
واأق����م����ن����ا م��ع�����س��ك��را يف م���دي���ن���ة ج�����ازان 

ا�ستطعنا خالها اكت�ساب اللياقة البدنية 
امل���ط���ل���وب���ة، ب���الإ����س���اف���ة اإل�����ى م��ع�����س��ك��رن��ا 
لفرتتني  ن��ت��درب  كنا  اأب��ه��ا حيث  مبدينة 

�سباحية وم�سائية.

 هل هناك ا�ستحقاقات قادمة 
�ست�ساركون فيها؟

ن���ع���م، ه���ن���اك ب���ط���ول���ة ق���ط���ر امل��ف��ت��وح��ة 
ل��ل��ت��اي��ك��ون��دو خ�����ال الأ����س���ه���ر امل��ق��ب��ل��ة، 
و�سن�سعى   ، ف��ي��ه��ا  اجل��ام��ع��ة  و���س��ت�����س��ارك 
خالها،  من  م�سرفة  نتائج  حتقيق  اإل��ى 
للعب  الاعبني  لكافة  فر�سة  اأن��ه��ا  كما 
منهم  يكت�سبون  حم��رتف��ني  لع��ب��ني  م��ع 

اخلرات الكافية.

ب�سفتك طالبا باجلامعة
األ توؤثر كرثة امل�ساركات

على حت�سيلك العلمي؟
بينهما،  اأوف���ق  اأن  ا�ستطعت  هلل،  احل��م��د 
مراعاة  هناك  يكون  اأن  اأمتنى  كنت  واإن 
من قبل اجلامعة لطابها امل�ساركني مع 

املنتخب لتعود بالفائدة على اجلميع.

القدم،  لكرة  الأول  الوطني  منتخبنا  بعثة  املا�سي  اخلمي�س  و�سلت 
بطولة  بنهائيات  للم�ساركة  باأ�سرتاليا  ال���دويل  ملبورن  مطار  اإل��ى 
ان�سم  الذي  الروماين كوزمني،  املدرب  اآ�سيا 2015، بقيادة  اأمم  كاأ�س 
موؤخرا لاإ�سراف الفني على تدريب الأخ�سر قبل فرتة وجيزة من 
الذي  كارو  لوبيز  الأ�سباين  الذكر  الآ�سيوية خلفا لطيب  النطاقة 

ف�سل ف�سا ذريعا اأثناء تدريبه لاأخ�سر.
كوزمني رجل املرحلة احلالية، ميلك �سجا حافا بالبطولت 
ال�سعودي،  من  الهال  لكل  ت��دري��ب��ه  ف��رتة  خ��ال  اأم  ب��ل��ده  يف  ���س��واء 
والعني والأهلي الإمارتيني، وهو من وجهة نظري مك�سب كبري قادر 
على اأن ي�سل مبنتخبنا، باإذن اهلل، اإلى م�ستويات متقدمة ومميزة يف 
حال اأعطيناه الفر�سة الكافية، وابتعدنا عن النقد غري الهادف الذي 
ال�سنوات  بنا يف  اأدى  الذي  الأمر  ربطناه مبيولنا وتع�سبنا لأنديتنا، 
�الأخرية �إلى �لظهور مب�شتويات �شعيفة ومهزوزة، �إ�شافة �إلى �شقوط 
ت�سبب  اأن��ه  كما  اأ�سرف على تدريب منتخبنا،  تدريبي  ا�سم  اأك��رث من 
من  متوا�سلة  و�سل�سلة  املتكرر،  الف�سل  من  كبرية  دوام��ة  دخولنا  يف 

الإخفاقات.
ال�سيد كوزمني  التي قدمها  الأخ��رية  الأخ�سر  لت�سكيلة  واملتابع 
الأف�سل يف  اأ�سماءا هي  لكونها �سمت  ما،  اإل��ى حد  مثالية  اأنها  يجد 
اأنديتها،  واإن كنت اأ�سع عامة ا�ستفهام على عدم �سم كل من: �سايع 
من  ق��دم��وه  مل��ا  باجندوح  وج��م��ال  ع�سريي،  الفتاح  وعبد  �سراحيلي، 

م�ستويات مميزة خال مباريات الدور الأول من دوري جميل.
وبالرغم من هذا الت�ساوؤل )الريء( فاإنني اأعطي املدرب كامل 
ال�ساحية يف اختيار من يجده منا�سبا لتمثيل الأخ�سر، فهو امل�سوؤول 

الأول والأخري، ول يحق لكائن من كان اأن يتدخل يف �سوؤون عمله.

ومضة..
من  ف��رد  لكل  يح�سب  وجن��اح��ه  جميعا،  ميثلنا  ال�����س��ع��ودي  الأخ�����س��ر 
الريا�سية  خافاتنا  نبذ  علينا  ول��ذل��ك  ال��غ��ايل،  ال��وط��ن  ه��ذا  اأب��ن��اء 
جانبا، والبتعاد عن النقد ال�سلبي غري الهادف، وكلي ثقة  باهلل اأول 
لنا  و�سيعيد  امل��رة،  املوعد وخمتلفا هذه  �سيكون يف  اأن��ه  ثم مبنتخبنا 

اأجمادنا ال�سابقة.

بوضوح

سلطان عوض
sulltan_kku@hotmail.com

كوزمين
رجل المرحلة

عبر عن سعادته بتحقيق 6 ميداليات متتالية 
بطل التايكوندو نواف آل مداوي:

نتائجنا تعكس اهتمام الجامعة بالرياضة

وماذا عن الدعم املادي
الذي تقدمه اجلامعة لكم؟

ل اأ�ستطيع اأن اأخفي الدعم املعنوي الذي 
اجل��ام��ع��ة،  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني  م��ن  تلقيناها 
وذل��ك قبل اأن اأحت��دث عن الدعم امل��ادي، 
فقد وجدنا اهتماما كبريا جدا من قبل 
م���ع���ايل م���دي���ر اجل���ام���ع���ة ال���دك���ت���ور عبد 
ال��رح��م��ن ب��ن ح��م��د ال�����داود، وم���ن عميد 
�سوؤون الطاب الدكتور مريع اآل هبا�س.

اأمت����ن����ى م��ن  امل��������ادي  ويف اجل����ان����ب 
اهتماما  املو�سوع  اأن تويل لهذا  اجلامعة 
املخ�س�سة  امل��ك��اف��اأة  رف��ع  اإل���ى  ت�سعى  واأن 
ب��ت��ح��ق��ي��ق ن���ت���ائ���ج اإي����ج����اب����ي����ة ������س�����واء يف 
التايكوندو اأم يف اأي لعبة اأخرى لينعك�س 

ذلك على اأداء الاعبني.

كلمة اأخرية؟
اأمتنى اأن حتقق منتخبات اجلامعة نتائج 
اه��ت��م��ام وح��ر���س  اي��ج��اب��ي��ة تعك�س م���دى 
اجلانب،  هذا  يف  اجلامعة  على  القائمني 
اأن ن��وف��ق يف ال���س��ت��ح��ق��اق��ات  ك��م��ا اأمت��ن��ى 

املقبلة باإذن اهلل. 

سنسعى إلى
تحقيق نتائج
مشرفة في
بطولة قطر
المفتوحة
للتايكوندو
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رئيس قسم اإلنجليزية بـ »آداب« النماص د. محمود ثابت: 

تعلم اللغة يتطلب وقتا وممارسة
خالد العمري

اأك���د رئي����س ق�سم اللغ���ة الإجنليزية بكلية 
العلوم والآداب بالنما�س الدكتور حممود 
اأحم���د ثاب���ت اأن الق�س���م يخط���و خط���وات 
يف  املختلف���ة  التط���ورات  ملواكب���ة  حثيث���ة 
جم���ال التخ�س����س، وب���ني اأن ه���ذا الع���ام 

�سي�سهد تخريج اأول دفعة للق�سم.

نبذة تعريفية عن الق�سم؟
اللغ���ة الإجنليزي���ة يتب���ع لكلي���ة  ق�س���م 
يف  اجلامع���ة  )ف���رع  والآداب  العل���وم 
الع���ام  يف  افتتاح���ه  ومت  النما����س(، 
اجلامع���ي 1432-1433 اأي م���ع افتت���اح 

كلية العلوم والآداب.
وهذه ال�سنة هي الرابعة من عمر 
الق�س���م، اأي اأنن���ا �سنحتف���ل بتخ���رج اأول 
دفع���ة م���ن طاب���ه، اإن �س���اء اهلل. ويع���د 
افتت���اح الق�سم خطوة كبرية  ل�ستيعاب 
الثانوي���ة  خريج���ي  م���ن  كب���ري  ع���دد 
بقي���ة  يف  الأخ���رى  الفر����س  اإن  حي���ث 

التخ�س�سات حمدودة.
وه���و اأك���ر ق�س���م يف الكلي���ة حي���ث 
بل���غ ع���دد الدار�س���ني في���ه 290 طالب���ا، 
الق�س���م يف  امل�سجل���ني يف  ع���دد  اأن  كم���ا 
تزاي���د م�ستمر، فقد بلغ عدد امللتحقني 
يف الف�س���ل الأول فق���ط م���ن ه���ذا العام 

1435-36 نحو 80 طالبا.
يق���وم الق�س���م  بتدري����س مق���ررات 
خمتلفة ت�سم���ل املهارات اللغوية الأربع 
الرئي�سة: ال�ستماع، التحدث، القراءة، 
الكتاب���ة، كم���ا يدر����س الط���اب م���وادا 
اأخ���رى يف اللغوي���ات والرتجمة والأدب 
واللغويات التطبيقية، وهي مواد توؤهل 

من يريد اأن يلتحق مبهنة التدري�س.
وهن���اك مق���ررات اأخ���رى يدر�سها 
الطالب كمتطلبات جامعية ومتطلبات 
كلية مث���ل: املهارات اللغوي���ة، والثقافة 

الإ�سامية، اإلى جانب احلا�سوب.

املجتم���ع، وذل���ك بتخري���ج ُدف���ع موؤهلة 
اللغ���ة  بتدري����س  �سيقوم���ون  مم���ن 
املتو�سط���ة  املدار����س  يف  الإجنليزي���ة 
والثانوي���ة، و�سريف���د املجتم���ع املحل���ي 
ل�س���د  متخ�س�س���ني  مبرتجم���ني 
يف  ه���وؤلء  ملث���ل  املتزاي���دة  احلاج���ات 
القطاع���ني  يف  وال�س���ركات  املكات���ب 

احلكومي واخلا�س.

هل تقيمون دورات يف اللغة 
الجنليزية، وهل هناك تعاون 

بني الق�سم والأق�سام املماثلة 
باجلامعات الأخرى؟

دورات  لإقام���ة  الق�س���م  يف  نخط���ط 
عل���ى  وللمدر�س���ني  للط���اب  خمتلف���ة 
ال�س���واء، و�ستبداأ مب�سيئة اهلل مع بداية 

الف�سل القادم.

كيف يواكب الق�سم التطورات
يف جمال اخت�سا�سه؟

حثيث���ة  خط���وات  الق�س���م  يخط���و 
ملواكب���ة التط���ورات املختلف���ة يف جم���ال 
ليك���ون  خط���ط  فهن���اك  التخ�س����س، 
م���ن  التدري����س  هيئ���ة  اأع�س���اء  معظ���م 
حمل���ة الدكتوراه، كم���ا اأن هناك جهودا 
جلعل الكادر التدري�سي من ال�سعوديني 
. حاليا يوجد يف الق�سم اأربعة معيدين، 
ر�سال���ة  اإنه���اء  ب�س���دد  منه���م  اثن���ان 
املاج�ست���ري يف اأم���ريكا، كم���ا اأن���ه يف هذا 
العام مت توظيف حما�سرين �سعوديني 

من حملة املاج�ستري.

ما الدور الذي يقوم به الق�سم
يف خدمة املجتمع؟

�سيلع���ب الق�س���م دورا مهم���ا  يف خدم���ة 

م���ع  عاق���ات  للق�س���م  اأن  كم���ا 
ق�سم���ي اللغ���ة الإجنليزي���ة يف تنوم���ه 
وبلق���رن، وي�سع���ي حثيث���ا لتطويرها،  
لكن���ه بحاجة اإلى الدعم  من اجلهات 
الر�سمي���ة. اأما التعاون مع اجلامعات 

الأخرى فهو  يف خطة الق�سم.

كيف تقيمون م�ستوى
البحث العلمي يف الق�سم؟

يتطل���ع الق�س���م لأن تكون ل���ه الريادة 
على م�ستوي اجلامعة بل واجلامعات 
ك���وادر  بتخري���ج  وذل���ك  الأخ���رى، 
موؤهل���ة له���ا الق���درة عل���ى املناف�سة يف 
�س���وق العم���ل، كما اأن���ه ي�سع���ى اإلى اأن 
يقي���م عاق���ات وطي���دة م���ع املجتم���ع 

املحلي يف تلبية حاجاته عن قرب.
اإل���ى  اأي�س���ا  الق�س���م  ويطم���ح 
يق���وم  الت���ي  البح���وث  يف  الإ�سه���ام 
به���ا الط���اب واملدر�س���ون يف خدم���ة 

املجتمع يف حل م�سكاته.
البح���ث  ف���اإن  عام���ة،  وب�سف���ة 
العلم���ي م���ا ي���زال يف مراحل���ه الأويل 
يلع���ب  التدري�س���ي  الطاق���م  لك���ن 
دورا ن�سط���ا يف ه���ذا املج���ال، فمعظ���م 
الدكات���رة واملدر�س���ني يقوم���ون بن�سر 
العديد م���ن البحوث يف التخ�س�سات 
عاملي���ة  جم���ات  ويف  املختلف���ة 

وحمكمة.

كلمه توجهها
لطالب الق�سم ؟

اأن  ه���ي  الط���اب  لأبنائ���ي  كلمت���ي 
ياأخ���ذوا الأم���ر بج���د وبق���وة،  وذل���ك 
ه���ذا  م���ع  تتنا�س���ب  جه���ود  ب���ذل  يف 
التخ�س����س، فاللغة حتت���اج اإلى جهد 
ووق���ت وممار�س���ة وتطبي���ق، وعليه���م 
اأن يعرف���وا اأن العل���م مل يع���د يتمث���ل 
يف احلف���ظ  واملح���اكاة ب���ل بالتفك���ري 

الناقد املبدع ويف املبادرة الفاعلة.

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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إعالن

ال تتخلى عن صديقك!
ال تتخلى عن كتابك!

أصدق أصدقائك هو الكتاب
..كلما أشتقت إليه وجدته ينتظرك
..ينفعك أكثر مما يأخذ منك
..يأخذ من عمرك ساعات ويزيدك بالمعرفة أعمارا
..فهل يستحق منك الهجران؟!
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أساتذة

منال الخثعمي

حمطات من م�سريتك العلمية؟
بعد ح�سويل على درجة البكالوريو�س 
بتقدير  الفيزياء  م��ادة  يف  وحت��دي��دا 
ع���ام مم��ت��از م��ع م��رت��ب��ة ال�����س��رف من 
معيدا  عينت  ال�سوي�س،  قناة  جامعة 

بق�سم الفيزياء باجلامعة نف�سها.
يف  املاج�ستري  ع��ل��ى  ح�سلت  ث��م 
ف��ي��زي��اء اجل���وام���د م��ن ج��ام��ع��ة قناة 
بريطانيا  اإل��ى  ابتعثت  ثم  ال�سوي�س، 
ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى درج�����ة ال���دك���ت���وراه 
وب���ال���ت���ح���دي���د لإم�����ري�����ال ك��ول��ي��دج 
اجلامعة  ه��ذه  وم��ن  لندن(  )جامعة 
العريقة ح�سلت على درجة الدكتوراه 
يف ف���ي���زي���اء اجل����وام����د ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة  
واأثناء  درا�ستي للدكتوراه باإمريال 
ماج�ستري  ع��ل��ى  ح�����س��ل��ت  ك���ول���ي���دج، 
امل��واد فائقة التو�سيل، ثم  ودبلوم يف 
قناة  بجامعة  م�ساعدا  اأ�ستاذا  عينت 

ال�سوي�س.

وماذا عن فرتة
وجودك بال�سعودية؟

الوكالة  م��ع  الأم���ر  ب��ادئ  تعاقدت يف 
ال��ع��ام��ة ل��ت��ع��ل��ي��م ال��ب��ن��ات يف وظ��ي��ف��ة 
اأ����س���ت���اذ م�����س��اع��د، )ف���ي���زي���اء ج��وام��د 
للبنات  ال��رتب��ي��ة  بكلية  جت��ري��ب��ي��ة(، 
الكلية  تن�سم  اأن  قبل  وذل��ك  ببلقرن 

لكيان جامعة امللك خالد.
وم����ن����ذ ����س���ت �����س����ن����وات ت��ق��ري��ب��ا 
اإل��ى  للبنات  ال��رتب��ي��ة  كلية  ان�سمت 
ا�سمها  تغري  ث��م  خالد  امللك  جامعة 
والآداب  ال��ع��ل��وم  كلية  اإل���ى  ذل��ك  بعد 
التاريخ  ذل��ك  ومنذ  ببلقرن،  للبنات 
م�ساعد  اأ���س��ت��اذ  بوظيفة  اأع��م��ل  واأن����ا 
بق�سم الفيزياء بالكلية، جامعة امللك 

خالد.

هل من تعريف خمتلف 
للفيزياء؟ 

علم  اأو  بالطبيعية  املعروفة  الفيزياء 
الفيزيقا  اأح��ي��ان��اً  ت�سمى  ال��ط��ب��ي��ع��ة؛ 
وه���ي  »ع��ل��م«ال��ع��ل��م ال���ذي ي��در���س كل 
م���ا ي��ت��ع��ل��ق »م�������ادة« ب����امل����ادة و»ح���رك���ة 
)فيزياء(«حركتها و »الطاقة« الطاقة،

وحتاول اأن تفهم الظواهر الطبيعية 
و�سياغة  �سريها،  يف  املوؤثرة  والقوى 
املعرفة يف قوانني ل تف�سر العمليات 
ال�����س��ال��ف��ة ف��ق��ط ب��ل ال��ت��ن��ب��وؤ مب�سرية 
تقرتب  بنماذج  الطبيعية  العمليات 
روي���دا روي���دا م��ن ال��واق��ع، وه��و علم 
ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق(،  ق���اب���ل  )اأي  ت��ط��ب��ي��ق��ي 
الخ��رتاع��ات  كافة  ظهرت  هنا  وم��ن 

امللمو�سة.

ال��ف��ي��زي��ائ��ي��ة ط��ري��ق��ة ت��ق��ل��ي��دي��ة، واأن 
العديد  لإع��ط��اء  ال��ق��درة  لديه  يكون 
م�����ن احل�����ل�����ول ال����ب����دي����ل����ة، وت����ك����ون 
طريقة  احل��ل��ول  يف  تفكريه  طريقة 
علمية  اأ���س�����س  ع��ل��ى  م��ع��ت��م��دة  عملية 
وب���ن���اءا ع��ل��ى احل��ق��ائ��ق امل��ت��اح��ة التي 
ت��ق��دم��ه��ا ال��ت��ج��رب��ة امل��ع��م��ل��ي��ة ع���اوة 
له  يكون  واأن  الفكري،  الإب���داع  على 
اأ�سلوبه اخلا�س وطريقته يف معاجلة 
امل�سكات العلمية التي تواجهه، واأن 
ممتازا  وم�ستوعبا  جيدا  قارئا  يكون 

ملا يقراأ.

مب تن�سح من مل يتخ�س�س
يف الفيزياء برغبته؟

اأن�������س���ح ك���ل م���ن ل��ي�����س��وا ف��ي��زي��ائ��ي��ني 
اأو م����ن ه��م  ال���ع���ل���وم  ل���ه���ذه  حم���ب���ني 
كارهون لها، باأن يقروؤوا عن الفيزياء 
ويتمعنوا  بحق،  ممتعة  ف�سيجدونها 
حولهم ويفكروا مثا يف كيفية عمل 
جهاز املوبايل واحلا�سب الآيل وكيفية 
ظ���ه���ور ال�������س���ورة يف ج���ه���از ال��ت��ل��ف��از، 
واآلية  املذياع،  املذيع يف  و�سماع �سوت 
حركة ال�سيارة، وكيفيه خروج الهواء 
التكيف  جهاز  من  ال�ساخن  اأو  البارد 

اإلى  األعب كرة القدم والتن�س، ونظراً 
اأنني ل اأملك الكثري من وقت الفراغ، 

اأحاول اأن اأكتب يف جمالت �ستى. 

هل تعتقد اأن هواياتك
كانت �سببا لرقيك العلمي؟

با اأدنى �سك، مهارة القراءة والكتابة 
من  وت��زي��د  الفكرية  م��واه��ب��ك  ت�سقل 
على  ق���ادرا  واإدراك����ك، وجتعلك  وعيك 
ال��ت��ف��ك��ري اجل���ي���د وات����خ����اذ ال����ق����رارات 
ال�سائبة يف الوقت املنا�سب وتزيد من 
على  ق���ادرا  وجتعلك  الفكرية  ملكتك 

الإبداع.

األ ينتابك ال�سعور بامللل
من اجلدول اليومي املحفوظ؟ 

اأح���ي���ان���ا ي�����س��ع��ر الإن�������س���ان ب��امل��ل��ل من 
ال���روت���ني ال��ي��وم��ي، ول��ك��ن احل��م��د هلل، 
اأث��ن��اء ال��ع��م��ل ل اأ���س��ع��ر اأب����دا ب���اأي ملل 
عبادة  العمل  لأن  �سجر،  اأو  �سيق  اأو 
باأنني  بال�سعادة  واأ�سعر  ونافع،  ومفيد 
اأ���س��ارك يف �سناعة  اأفيد غ��ريي واأن��ن��ي 
طالب  ع��م��اده��ا  واأم����ة  وط���ن  م�ستقبل 
�ساء  اإن  ال��غ��د  معلم  نف�سه  وه��و  العلم 

اهلل.

وكيف تنظر اإلى الفيزياء 
بو�سفها واحدة من العلوم 

الطبيعية؟
م��ن وج��ه ن��ظ��ري امل��ت��وا���س��ع��ة، اأعتر 
منذ  الطبيعية  ال��ع��ل��وم  اأم  ال��ف��ي��زي��اء 
التكنولوجي  التقدم  واأ�سا�س  القدم، 
ال��ه��ائ��ل ال����ذي ���س��ه��دت��ه ال��ب�����س��ري��ة يف 
املا�سي ومازالت ت�سهده حتى  القرن 
اأعتر طالب الفيزياء من  الآن، كما 
الطاب املحظوظني جدا لأنه يفهم 
وي��ع��ي وي�����درك اأ���س��ا���س ه���ذا ال��ت��ق��دم 

التكنولوجي. 

هل على الراغب يف درا�سة 
تخ�س�س الفيزياء اأن يكون 

متمكنا منه؟
الفيزياء  �سك، على طالب  اأدن��ى  با 
اخل���ل���ف���ي���ة  م������ن  ل�����دي�����ه  ي�����ك�����ون  اأن 
والكيمياء  وال��ري��ا���س��ي��ة  الفيزيائية 
الفيزياء  بق�سم  لالتحاق  يوؤهله  ما 
اأن ي��ك��ون  ل��ك��ي ي���در����س ب����ه، وع��ل��ي��ه 
ال�ستعداد  ول��دي��ه  للفيزياء،  عا�سقا 
طريقة  تكون  واأل  والتفكري،  للفهم 
طريقته  تكون  واأل  منطية،  تفكريه 
امل�������س���ك���ات وامل�������س���ائ���ل  يف م���ع���اجل���ة 

وغريها من الأ�سياء التي حتيط بنا، 
وجميع هذه الت�ساوؤلت جتد الإجابة 
عليها من خال قراءة علم الفيزياء، 
وه�����ن�����اك ك���ت���ب م�������س���غ���رة ت��ت�����س��م��ن 
الإجابات على هذه الأ�سئلة �سي�ستمتع 

من يطلع عليها.

ما نظرتك العامة للمهنة
التي تعمل بها وهل كانت 

باإرادتك؟
فبعد  ال�سغر،  منذ  الفيزياء  ع�سقت 
ح�������س���ويل ع���ل���ى ال���ث���ان���وي���ة ال���ع���ام���ة 
امل�������س���ري���ة ق������ررت الل���ت���ح���اق ب��ك��ل��ي��ة 
العلوم برغبة منى واأن التحق بق�سم 
الفيزياء بالذات، كما قررت اأن اأتعني 
يف اجل��ام��ع��ة م��ع��ي��دا واأك��م��ل درا���س��ت��ي 
التحدي، ومنذ  ه��ذا هو  وك��ان  العليا 
يقرب  م��ا  م���دار  وع��ل��ى  معيدا  تعيني 
م���ن 27 ع��ام��ا ق�����س��ي��ت��ه��ا ب��ال��ت��دري�����س 

اجلامعي واأنا اأع�سق هذه املهنة.

هوايات متار�سها اأوقات الفراغ؟ 
اأ�سطر  ال��ق��راءة والط����اع، واأح��ي��ان��ا 
ب��ع�����س اأب���ي���ات ال�����س��ع��ر احل����ر وك��ت��اب��ة 
املا�سي  يف  وك��ن��ت  ال�����س��غ��رية،  الق�سة 

مب تن�سح من يعمل
 يف جمال الفيزياء؟

ب�����اأن ي��ت��ح��ل��ى ب��ال�����س��ر وط�����ول ال��ب��ال 
ي���ع���م���ل يف جم����ال  وخ�������س���و����س���ا م�����ن 
دائ��م  يكون  واأن  التجريبية،  الفيزياء 
القراءة والطاع، واأن يفكر فيما يقراأ 
ب�سمته  له  تكون  اأن  على  واأن يحر�س 
خا�س  حياة  ومن��ط  واأ���س��ل��وب  اخلا�سة 
نف�سه،  على  يعتمد  واأن  متميز،  وفكر 
اأك��ر  ه��م  م��ن  ا�ست�سارة  وه��ذا ل مينع 
منه �سنا وخرة وعلما، ولكن يف حدود 
حتى ل يكون دائم العتماد على غريه. 

م�ساحة حرة فماذا تقول فيها؟
ج����دا  حم����ظ����وظ  ال�����ي�����وم  ط����ال����ب  اإن 
وي��اأت��ي احل��ظ م��ن الإم��ك��ان��ي��ات امل��ادي��ة 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة وامل��ك��ت��ب��ي��ة 
ينتهز  اأن  وعليه  باجلامعة،  امل��ت��واف��رة 
والتح�سيل  التعلم  يف  الفر�سة  ه��ذه 
يتميز  اأن  ي�ستطيع  باأنه  ويعلم  اجليد 
للطالب:  واأق�����ول  امل���ق���ررات،  ك��اف��ة  يف 
ال��ق��درات ولكن  م��ن  ���س��يء  ل ينق�سك 
اإل����ى ق��ل��ي��ل م��ن تنظيم ال��وق��ت  حت��ت��اج 
واجلهد واإعطاء اأولويات حلياتك، وثق 

باأنك ت�ستطيع اأن تكون الأف�سل.

الأن�سط���ة ردي���ف مهم للعملي���ة التعليمية يف اجلامع���ة، تقوم بدور فعال 
يف دع���م دور الأ�ست���اذ يف القاع���ة الدرا�سي���ة، اإذ ت�ستوع���ب املواهب وترعى 
الطاق���ات الت���ي ميتلكها ط���اب اجلامعة؛  ولذلك خ�س�س���ت لها عمادة 

�سوؤون الطاب حيزا كبريا من اهتماماتها.
لق���د تفاج���اأ اجلمي���ع، وتفاج���اأت قي���ادة اجلامع���ة مدي���را ووكاء 
مب�ست���وى طاق���ات طابن���ا ومواهبه���م اأثن���اء الأوملبياد الثق���ايف لطاب 
وطالب���ات اجلامعة ال���ذي نظمته عمادة �سوؤون الط���اب مب�ساركة ع�سر 
كلي���ات م���ن كلي���ات اجلامع���ة، وكان���ت املناف�س���ات يف جم���الت خمتلف���ة 
�سمل���ت الإلقاء والأفام وال�سع���ر بنوعيه الف�سيح والنبطي، والأوبريت 
الإن�س���ادي والر�س���م والت�سوي���ر، وخدم���ة املجتمع. وك�س���ف الطاب عن 

طاقات مكنونة تفخر بها اجلامعة، وتطمح اإلى مزيد منها.
وم���ن خ���ال م�ساركت���ي يف ح�س���ور الفعالي���ة - وتك���رمي ع���دد م���ن 
اجلامع���ة،  وكاء  زمائ���ي  ج���وار  اإل���ى  املتقدم���ة-  باملراك���ز  الفائزي���ن 
وبرعاية مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، 
لحظ���ت جهودا كبرية بذلها الزماء يف عم���ادة �سوؤون الطاب، جهودا 
جديرة بال�سكر والمتنان؛ لأنهم متكنوا من حتريك الو�سط الطابي 
مب���ا يخدم م�ستقبل ه���ذا الوطن، ويعمق النتماء ل���ه، ويرقى مب�ستوى 
طاب���ه وطالباته، وي�سغله���م مبا يعود عليهم وعل���ى اجلامعة واملجتمع 

بالنفع .
وهن���ا اأك���رر �سك���ري له���م واأهن���ئ اأبنائ���ي م���ن الط���اب الفائزي���ن 
واأدعوه���م اإل���ى ال�ستمرار، واأهنئ كلي���ة الطب التي ف���ازت باملركز الأول 
ب���ني الكلي���ات، كما اأهنئ الكلي���ات التي فازت باملركزين الث���اين والثالث، 
وهي دعوة للكليات الأخرى اأن تدخل م�سمار التناف�س و�سباق املبدعني.

 وق���د اق���رتح مدير اجلامعة عل���ى �سوؤون الط���اب تخ�سي�س دعم 
م���ايل للفائ���ز باملرك���ز الأول دعم���ا للجه���د وتكرمي���ا للتف���وق وحتفي���زا 
للطاق���ات، مم���ا يع���زز التناف�س ب���ني الكلي���ات لتحقيق م�ست���وى اأرقى يف 

�لنهو�ش بالن�شاط �لطالبي

* وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية والأكادميية

شؤون تعليمية
د. محمد بن علي الحسون

األنشطة والعملية التعليمية

األستاذ المساعد بـ »علوم وآداب« بنات بلقرن
د. محمد عبد السالم:

طالب الفيزياء محظوظ ألنه يدرك 
أساس التقدم التكنولوجي

نصح األستاذ المساعد في قسم الفيزياء بكلية العلوم واآلداب للبنات ببلقرن الدكتور محمد عبد السالم، كل من 
يعم��ل في مجال الفيزياء، بأن يتحلى بالصبر، وأن يك��ون دائم القراءة واالطالع ويحرص على أن تكون له بصمته 

الخاصة وأسلوب ونمط حياة خاص وفكر متميز.
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إعالن

ال تهدر صحتك جامعة بال تدخين
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خالل اجتماع »تنسيقية« المؤتمر العلمي لطالب وطالبات التعليم العالي
د. الفنتوخ يشدد على ضرورة توطيد

ثقافة البحث واالبتكار واإلبداع
ع��ق��دت ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن�����س��ي��ق��ي��ة ل��ل��م��وؤمت��ر 
ال��ع��ل��م��ي ل���ط���اب وط���ال���ب���ات ال��ت��ع��ل��ي��م 
رح���اب  يف  العايل اجتماعها الثالث، 
ج����ام����ع����ة ط���ي���ب���ة ب����امل����دي����ن����ة امل������ن������ورة، 
ب�����رئ�����ا������س�����ة وك�����ي�����ل ال�����������������وزارة رئ���ي�������س 
ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  التن�سيقية  ال��ل��ج��ن��ة 
ع���ب���د ال����ق����ادر ب����ن ع���ب���د اهلل ال��ف��ن��ت��وخ، 
وح�������س���ر الج���ت���م���اع م���ن�������س���وب���و الإدارة 
ومن�سقو  للموؤمترات الطابية  العامة 

اجلامعات.
و�سدد رئي�س اللجنة بهذه املنا�سبة 
الرامية  اجلهود  م�ساعفة  �سرورة  على 
اإل����ى ت��وط��ي��د ث��ق��اف��ة ال��ب��ح��ث والب��ت��ك��ار 
والإب���������داع ب���ني ال���ط���اب وال���ط���ال���ب���ات، 

لقطات

148 إنجازا علميا عالميا
لطالب سعوديين

لابتعاث  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  ب��رن��ام��ج  يف  املبتعثون  الطلبة  حقق 
اخلارجي خال الأعوام الثاثة املا�سية وحتى نهاية العام 1435 يف اأ�سرتاليا 
اإقليمية  مب�سابقات  الفوز  على  ا�ستملت  عامليا  علميا  اإجن��ازا   148 من  اأك��رث 
وب��راءات اخرتاع  بيانات طبية  اأبحاث يف قواعد  ودولية مرموقة، وت�سجيل 
لأعمال جمتمعية  ر�سمية  التكرمي من جهات  اأك��ادمي��ي، ف�سا عن  وتفوق 
غري تقليدية. و�سملت اإجن��ازات املبتعثني خمتلف دروب التميز يف جمالت 

الهند�سة والطب، اإ�سافة اإلى تقنية املعلومات وغريها من املجالت.
ال�سبان،  و�سام  ال�سعودي  املبتكر  به  قام  ما  الإجن���ازات  تلك  اأب��رز  ومن 
ا�سم  وحملت  اأ�سرتاليا،  يف  طيار  دون  من  طائرة  اأول  ابتكار  يف  جنح  حيث 

»ال�سقر الأخ�سر«، وح�سل البتكار على عدد من اجلوائز حمليا وعامليا.
للمكفوفني  خم�س�سا  ذكيا  ج��ه��ازا  العقيلي  هاجر  املبتعثة  وابتكرت   
ي�ساعدهم يف احل�سول على الن�سو�س املكتوبة ب�سكل فوري ب�سيغة برايل. 
كما جنح املبتعث موفق عريجة يف ابتكار حمرك توربيني يعمل على زيادة 
كفاءة واإنتاجية الطاقة املتجددة، وفاز املبتعث ح�سام زواوي بجائزة رولك�س 

للم�ساريع الطموحة 2014.
العزيز بن  الدكتور عبد  اأ�سرتاليا  ال�سعودي يف  الثقايف  امللحق  واأو�سح 
عبد اهلل بن طالب اأن ما حققه الطلبة املبتعثون هو نتاج ا�ستثمار الدولة يف 
ال�سريفني لابتعاث اخلارجي،  الإن�سان متمثا يف برنامج خادم احلرمني 

م�سريا اإلى دعم ومتابعة معايل وزير التعليم العايل ومعايل نائبه.
معر�س  بتنظيم  املا�سي  ���س��وال  �سهر  يف  قامت  »امللحقية  اأن  واأ���س��اف 
بريزبن  مدينة  يف  ال�سنوي  التخّرج  حفل  فعاليات  �سمن  علمية«  »اإب��داع��ات 
برعاية معايل الدكتور خالد بن حممد العنقري الذي قام بتكرمي الطاب 
املبدعني واملتميزين«. واأ�سار اإلى اأن اإجنازات الطلبة ال�سعوديني يف اأ�سرتاليا 
على  ومبتعثة  مبتعثا   55 ح�سول  �سملت  املا�سية  ال��ث��اث  ال�سنوات  خ��ال 
يف  ذهبيتان  ميداليتان  منها  ودولية  اإقليمية  م�سابقات  يف  ذهبية  ميداليات 
واإمت��ام  وهند�سية،  طبية  جم��الت  يف  لاخرتاعات  ال��دويل  جنيف  معر�س 
55 مبتعثا لن�سف مدة الدرا�سة بتفوق اأكادميي، وت�سجيل 28 اكت�سافا طبيا 
ون�سر بحثني علميني  اخ��رتاع،  براءتي  عاملية، ف�سا عن  بيانات  قواعد  يف 
اأعمال  �ستة مبتعثني نظري جهودهم يف  وتكرمي  عاملية،  علمية  يف جم��الت 

جمتمعية غري تقليدية، ما يعك�س �سورة م�سرقة عن اململكة يف اأ�سرتاليا.

بدء التسجيل في مقياس »موهبة«
الت�سجيل يف  العايل فتح  التعليم  املركز الوطني للقيا�س والتقومي يف  اأعلن 
مقيا�س القدرات العقلية املتعددة »موهبة« للطاب والطالبات، للتعرف على 

املوهوبني واملوهوبات يف التعليم العام يف جمالت العلوم والتقنية.
والطالبات  للطاب  متاح  »موهبة«  مقيا�س  اختبار  اأن  املركز  واأو�سح 
»الثالث  ال��درا���س��ي��ة  ال�سفوف  يف  اململكة  مناطق  بجميع  ال��ع��ام  التعليم  يف 
البتدائي، وال�ساد�س البتدائي، والثالث املتو�سط«، الذي يعتمد تر�سيحهم 

من قبل املدر�سة، اأو تر�سيح الطالب الذاتي اأو من قبل ويل اأمره.
يف  وامل��وه��وب��ات  املوهوبني  على  التعرف  اإل��ى  يهدف  امل�سروع  اأن  يذكر 
التعليم العام يف جمالت العلوم والتقنية من خال ا�ستخدام منهجية علمية 
وتوجيههم  باملوهبة  الواعدين  للطلبة  ال�سليم  النتقاء  ل�سمان  متطورة 
بيانات وطنية  قاعدة  بناء  ليتم من خالها  لهم،  املائمة  الرعاية  لرامج 
ت��وع��ي��ة املجتمع  اإل���ى الإ���س��ه��ام يف  اإ���س��اف��ة  امل��وه��وب��ني وامل���وه���وب���ات،  جلميع 

بخ�سائ�س املوهوبني واأهمية اكت�سافهم.
وياأتي هذا الختبار بالتعاون بني ثاث جهات هي: )موؤ�س�سة امللك عبد 
العزيز ورجاله للموهبة والإبداع »موهبة«، ووزارة الرتبية والتعليم، ومركز 
»قيا�س««(، علما اأن الت�سجيل لهذا الختبار متاح حتى الرابع من ربيع الآخر 
1436، و�سيعقد الختبار يومي اجلمعة وال�سبت 24 و 25 ربيع الآخر 1436، 
ويعد املقيا�س اخلطوة الثانية يف منوذج اختيار الطلبة املوهوبني واملبدعني 

امل�سمم للمملكة.

أحمد العياف

اف��ت��ت��ح م���ع���ايل وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 
ال�سبتي  ع���ب���داهلل  ب���ن  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور 
ال��وزارة، بو�سية خادم  لقاءه مبن�سوبي 
احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني امل���ل���ك ع��ب��داهلل 
ب����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز ل������ل������وزراء امل��ع��ي��ن��ني 
ق��ائ��ا:  ال��ق�����س��م،  اأداء  خ����ال  ح��دي��ث��ا، 
احلرمني  خادم  مقام  ووجهنا  »اأو�سانا 
اأول  كانت  وه��ذه  بال�سدق،  ال�سريفني 
و���س��ي��ة وت��وج��ي��ه م���ن امل���ل���ك، وب����دوري 
اأط����ل����ب م��ن��ك��م ج��م��ي��ع��ا ال�������س���دق م��ع��ي 

وكذلك ال�سدق مع اجلميع«.
وع�������ر ال�������س���ب���ت���ي ع�����ن ����س���ع���ادت���ه 
ي�سعدين   « ق��ائ��ا  ل��ل��وزارة  بان�سمامه 
مبا  ال��ع��ايل  التعليم  ل���وزارة  ان�سمامي 
ت�سمله م��ن ج��ام��ع��ات وك��ل��ي��ات واأق�����س��ام 

م�سدر  اإن  حيث  وال�سناعي،  ال��زراع��ي 
امل��ع��ريف  املجتمع  يف  الرئي�سية  ال����رثوة 
هو الإن�سان باإنتاجه وابتكاره واإبداعه، 
ال������دول جميعا  ت����ويل  ال�����س��ب��ب  ول���ه���ذا 
اهتماما متزايدا، فهذا  العايل  التعليم 
امل��ع��رف��ة،  ملجتمع  امل�سنع  ي��ع��د  ال��ق��ط��اع 
لكي  الب�سري  امل���ال  راأ����س  ي��وؤه��ل  لكونه 
ي���ك���ون ق�����ادرا ع��ل��ى الإن����ت����اج والب��ت��ك��ار 
دول��ة،  لأي  م�ستدامة  م�سادر  وحتقيق 
ول����ذا اأول�����ت ح��ك��وم��ة خ����ادم احل��رم��ني 
ال�����س��ري��ف��ني ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل اه��ت��م��ام��ا 

كبريا ومتزايدا«.
واأردف« اأنا �سعيد بالن�سمام لكم، 
الواحد،  الفريق  ب��روح  للعمل  واأتطلع 
وال���ت�������س���ام���ي والإخ������ا�������س وال���ت���ف���اين 
للتعليم  العظيمة  ال��ر���س��ال��ة  بتحقيق 
منتجة  معرفية  ع��م��ل  بثقافة  ال��ع��ايل 

للموؤمتر،  التطويرية  اخلطط  وتنفيذ 
وال���ل���ق���اءات ال��ع��ل��م��ي��ة داخ����ل اجل��ام��ع��ات، 
الجتماعني  يف  عليها  الت��ف��اق  مت  التي 

املا�سيني.
اأن ل  اإل��ى ���س��رورة  الفنتوخ  واأ���س��ار 
اجلامعات  قبل  م��ن  امل�ساركات  رف��ع  يتم 
اإل بعد حتكيمها، واختيار الأكرث متيزا 
من بينها. كما وجه رئي�س اللجنة �سكره 
جلامعة طيبة ل�ست�سافة هذا الجتماع.

تا ذلك عر�س قدمه امل�سرف العام 
الدكتور  الطابية  املوؤمترات  اإدارة  على 
الهيكل  خ��ال��ه  احلربي، و�سرح  اأمي����ن 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي ل�������اإدارة اجل����دي����دة، واأه����م 
منجزاتها خال الفرتة املا�سية، ثم تا 

والأفكار  معقل  العقول  فهي  ومراكز، 
وم�سانع املعرفة«.

من�سوبي  ب��ا���س��م  ال�����س��ب��ت��ي  وت��ق��دم 
وزير  ملعايل  والتقدير  بال�سكر  ال��وزارة 
خالد  الدكتور  ال�سابق  العايل  التعليم 
ال��ع��ن��ق��ري ع��ل��ى ج��ه��وده ال��ك��ب��رية التي 
بذلها خال م�سرية حافلة امتدت ل� 24 
عاما، لفتا اإلى ما �سهدته تلك الفرتة 
اإل��ى  ال��ع��ايل  التعليم  فيها  انتقل  ال��ت��ي 
مراحل متقدمة تو�سعت فيها خدمات 
وامتدت  اململكة،  داخ��ل  العايل  التعليم 
»ف��ل��ه منا  ك��ب��ري ج����دا،  ل��ل��خ��ارج  ب�سكل 

جزيل ال�سكر والتقدير«.
واأ����س���اف خ���ال ح��دي��ث��ه ع���ن دور 
جميعا  نعلم  ح��ال��ي��ا   « ال��ع��ايل  التعليم 
ت��وج��ه ب���ادن���ا ن��ح��و جم��ت��م��ع امل��ع��رف��ة، 
وه����و ي��خ��ت��ل��ف مت���ام���ا ع���ن امل��ج��ت��م��ع��ني 

ودعا  عالية«.  وفعالية  بكفاءة  مبدعة 
ما  لتقدمي  ال����وزارة  من�سوبي  ال�سبتي 
ل��دي��ه��م م���ن اق�����رتاح�����ات، وذل�����ك عر 
التوا�سل الإلكرتوين، والريد  و�سائل 

الإلكرتوين املخ�س�س لاقرتاحات.
والتقدير  ال�سكر  ب��واف��ر  وت��ق��دم 
ملقام خادم احلرمني ال�سريفني امللك 
ع��ب��د اهلل ب���ن ع��ب��د ال���ع���زي���ز، ول���ويل 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  العهد 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  ال��دف��اع  وزي���ر 
الأم�������ري ���س��ل��م��ان ب����ن ع���ب���د ال���ع���زي���ز، 
الثاين  النائب  العهد  واإل��ى ويل ويل 
ل��رئ��ي�����س جم��ل�����س ال��������وزراء امل��ب��ع��وث 
ال�سريفني  احلرمني  خل��ادم  اخلا�س 
مقرن  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
الكبري  ال��دع��م  على  عبدالعزيز،  ب��ن 

واملتزايد للتعليم العايل.

بيان التعاون املن�سود من اأع�ساء اللجنة 
�شروط  �لتحديثات يف  و�أهم  �لتن�شيقية، 
امل�ساركة، وتاريخ بدء رفع امل�ساركات على 
ال���ذي �سيكون يف   ، ال��ن��ظ��ام الإل���ك���رتوين 
16 ربيع الأول املقبل، واآخر موعد لرفع 
امل�����س��ارك��ات، وه���و ن��ه��اي��ة دوام الأح����د 26 

ربيع الآخر.
جامعة  من�سق  اأو����س���ح  ذل���ك  ع��ق��ب 
ال��دك��ت��ور عبدالغني  ال��ع��زي��ز  امل��ل��ك ع��ب��د 
الذي  العلمي  اللقاء  مامح  اأه��م  م��رية 
العزيز، وختم  امللك عبد  اأقامته جامعة 
اجل��ام��ع��ات  من�سقي  مب��داخ��ات  ال��ل��ق��اء 
وا�ستف�ساراتهم  مقرتحاتهم  اأه��م  ح��ول 

املتعلقة باملوؤمتر.

أكد لمنسوبي الوزارة أن الملك أوصاه بالصدق
السبتي: »التعليم العالي« مصنع لمجتمع المعرفة

التعليم العالي

وب����ع����د ان����ت����ه����اء اج����ت����م����اع ال��ل��ج��ن��ة 
ال��وزارة للتخطيط  التن�سيقية عقد وكيل 
مبن�سوبي  خ��ا���س��ا  اج��ت��م��اع��ا  وامل��ع��ل��وم��ات 
للموؤمترات الطابية،  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
واإق�����رار ع���دد من  ج���رى خ��ال��ه مناق�سة 
العلميني  باملوؤمترين  املتعلقة  ال��ق��رارات 

ال�ساد�س وال�سابع.
املوقع  الجتماع اإطاق  خال  مت  و 
الإل�����ك�����رتوين ل��ل��م��وؤمت��ر ال��ع��ل��م��ي ال���ذي 
يت�سمن اأهم املعلومات عن املوؤمتر وروؤيته 
وم��ع��اي��ري  ور�سالته و�سروطه  واأه���داف���ه 

التحكيم ومناذجه، وعنوان املوقع هو:
http://sc.mohe.gov.sa/6/ar/

 default.aspx 

ال���ط���ال���ب امل��ب��ت��ع��ث 
حقق  ال�سبان  و�سام 
لطائرة  م�����س��روع��ه 
�����س����غ����رية ت��ع��م��ل 
ال�سم�سية  بالطاقة 
يف  الأول  امل����رك����ز 
م�سابقة حملية على 
م�����س��ت��وى ال���ولي���ات 
ال�سرتالية يف جمال 
ال��ت�����س��م��ي��م ك�����اأول 
يفوز  �سعودي  طالب 

بهذه اجلائزة.
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الطائف
الطابي  ال��دع��م  وح���دة  نظمت 
)����س���ط���ر ال���ط���ال���ب���ات( ب��ج��ام��ع��ة 
ال�ستاء  »ك�����س��وة  حملة  ال��ط��ائ��ف 
ل�����ل�����ع�����ام�����ات« حت������ت اإ�������س������راف 
عبدالوهاب  �سريين  ال��دك��ت��ورة 
����س���م���ن ال����رن����ام����ج امل��خ�����س�����س 
ل��ع��ام��ات ال��ن��ظ��اف��ة حت��ت �سعار 

)كفوف تفي�س بالعطاء(.
ع����م����ي����دة  واأو���������س��������ح��������ت   
الدكتورة  اجلامعية  ال��درا���س��ات 
���س��م��رية ك����ردي اأن م���ن اأه����داف 
احل��م��ل��ة اإ�����س����راك ال��ط��ال��ب��ات يف 
ه����ذا ال��ع��م��ل اخل�����ريي وحت��ق��ي��ق 
اإلى تنمية  اإ�سافة  مبداأ التاآخي، 
الجتماعية  بامل�سوؤولية  ال�سعور 
ال�سعور  وتدعيم  الآخرين  جتاه 
ب���ال���ت���ك���اف���ل الج���ت���م���اع���ي ل���دى 

الطالبات.

سلمان
العلمي  ال��ب��ح��ث  ع��م��ادة   اأعلنت 
عبدالعزيز  بن  �سلمان  بجامعة 
ا�ستقبال  ب��اب  فتح  ع��ن  ب��اخل��رج 
ب��رن��ام��ج دعم  امل��ق��رتح��ات �سمن 
والتحقيق.  والرتجمة  التاأليف 
العلمي  ال��ب��ح��ث  عميد  واأو����س���ح 
الدكتور �سعد بن حمد العمران 
العام  ط��وال  مفتوح  التقدمي  اأن 
مــع مـــر�عـــاة �ــشــروط و�ــشــو�بــط 
ال��رن��ام��ج  اأن  مبينا  ال��ت��ق��دمي، 
ي�����ه�����دف اإل���������ى ت�����وف�����ري ال���ك���ت���ب 
امل���رج���ع���ي���ة احل���دي���ث���ة واجل���ي���دة 
ل��ل��ت��خ�����س�����س��ات الأك����ادمي����ي����ة يف 

اجلامعة.

تبوك
فعلت جامعة تبوك اأن�سطة النادي 
الأول من  ي��ع��د  ال���ذي  الإع���ام���ي 
ن���وع���ه ع��ل��ى م�����س��ت��وى اجل��ام��ع��ات 
اإل��ى  وي��ه��دف  النا�سئة،  ال�سعودية 
يف  واملتخ�س�سني  الطلبة  اإ���س��راك 
���س��ن��اع��ة امل��ن��ج��ز الإع���ام���ي ال��ذي 
يتناول عددا من الرامج، اإ�سافة 
اإل������ى اح���ت�������س���ان اأف����ك����ار ال�����س��ب��اب 

املبدعني يف جمال الإعام.

طيبة
اح��ت��ف��ى ق�����س��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف 
ج���ام���ع���ة ط��ي��ب��ة ب���ال���ي���وم ال��ع��امل��ي 
ل��ل��غ��ة ال���ع���رب���ي���ة ب��ح�����س��ور وك��ي��ل��ة 
الإن�����س��ان��ي��ة  وال��ع��ل��وم  الآداب  كلية 
الدكتورة ميمونة فوتاوي، ونائبة 
مطيعة  ال��دك��ت��ورة  الق�سم  رئي�س 
احل����رب����ي، ون���ائ���ب���ة رئ���ي�������س ق�����س��م 
الت�سال والإعام الدكتورة اإقبال 
نزاري، والكادر التعليمي وطالبات 

الق�سم.

الملك فيصل
اأع��ل��ن��ت ع���م���ادة ����س���وؤون اأع�����س��اء 
امللك  بجامعة  ال��ت��دري�����س  هيئة 
ف��ي�����س��ل، ع����ن ت����واف����ر ع�����دد م��ن 
مب�سمى  ال�������س���اغ���رة  ال���وظ���ائ���ف 
»معيد وحما�سر« بكليات الطب، 
الطبية  والعلوم  الأ�سنان،  وطب 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، وت����رغ����ب ���س��غ��ل��ه��ا 

مبواطنني »ذكور واإناث«.

حائل
اف���ت���ت���ح اأم�������ري م���ن���ط���ق���ة ح���ائ���ل 
املح�سن  عبد  ب��ن  �سعود  الأم���ري 
معر�س الكتاب الثالث يف جامعة 
ح���ائ���ل وال��ف��ع��ال��ي��ات امل�����س��اح��ب��ة 
نائب  الفتتاح  حفل  وح�سر  له، 
اأمري املنطقة الأمري عبد العزيز 
ب��ن �سعد وع���دد م��ن امل�����س��وؤول��ني 

احلكوميني.

الملك عبداهلل
امل���ل���ك  ج���ام���ع���ة  م�����ن  وف������د  زار 
املواقع  عبدالعزيز،  بن  عبداهلل 
وال�سياحية  والتاريخية  الأثرية 
منطقة  يف  ال�سعبية  والأ����س���واق 
جنران »الأخدود الأثري، وق�سر 
الإم������ارة ال��ت��اري��خ��ي، والأ����س���واق 
ال�سعبية والرتاثية يف املنطقة«. 

الملك سعود
حققت جامعة امللك �سعود املركز 
الأول عربياً يف جائزة التناف�سية 
العلمية يف التعليم العايل ملنطقة 
من  واإفريقيا،  الأو���س��ط  ال�سرق 
 43 اإل��ى  تنتمي  جامعة   427 بني 
دولة، وذلك نظري م�سروع ال�سنة 
»اأداة  ب��اجل��ام��ع��ة  ال��ت��ح�����س��ريي��ة 
لطاب  ال���ذات���ي  ��م  ال��ت��ع��لُّ لإدارة 
ال�����س��ن��ة ال��ت��ح�����س��ريي��ة ل��ت��ط��وي��ر 

مهارات قابلة للقيا�س«.

جازان
ت������وج الأم��������ني ال����ع����ام ل���احت���اد 
ال�سعودية  للجامعات  الريا�سي 
الدكتور عبداهلل البقمي جامعة 
ج�����ازان ب��ك��اأ���س ب��ط��ول��ة الحت���اد 
ال�سعودية  للجامعات  الريا�سي 
الفرق  ال�ساحية )فئة  لخرتاق 
مل�������س���اف���ة ت�����س��ع��ة ك���ي���ل���وم���رتات( 
جازان  جامعة  ا�ست�سافته  الذي 
الحت���اد  وتنظيم  اإ����س���راف  حت��ت 
ال�سعودية،  للجامعات  الريا�سي 
ج��ازان  جامعة  وك��ي��ل  وبح�سور 
وحلت  الربّيع.  حممد  الدكتور 
ج���ام���ع���ة امل���ل���ك ع���ب���دال���ع���زي���ز يف 
امليداليات  ال��ث��اين ون��ال��ت  امل��رك��ز 
�سقراء  جامعة  وج��اءت  الف�سية 
على  وح�سلت  الثالث  امل��رك��ز  يف 

امليداليات الرونزية.

الملك عبدالعزيز
التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء  ن��اق�����س 
ب���ج���ام���ع���ة امل����ل����ك ع���ب���دال���ع���زي���ز 
موافقة  البيئية  ال��ع��ل��وم  بق�سم 
جم��ل�����س ال�������س���ورى ع��ل��ى اإن�����س��اء 
اأن  ب��ع��د  وذل�����ك  ال��ب��ي��ئ��ة،  وزارة 
ت��ب��ن��ت جل��ن��ة ال�����س��ح��ة وال��ب��ي��ئ��ة 
وزارة  اإن�ساء  اإل��ى  تهدف  تو�سية 
للبيئة. وراأى بع�س الأع�ساء اأن 
تخت�س الوزارة املقرتحة بكل ما 
حتى  البيئية  بالإجراءات  يتعلق 
الإدارات  ب���ني  ت���داخ���ل  ي��ك��ون  ل 
وال�������وزارات ال��ت��ي ي��دخ��ل �سمن 
الإج��راءات  بع�س  اخت�سا�ساتها 
البيئية. واقرتحوا اإعادة ت�سكيل 
الرئا�سة العامة لاأر�ساد بحيث 

ت�سبح وزارة للبيئة.

آفاق الجامعة  |  العدد 134  |  6 ربيع األول 1436  |  28 ديسمبر 2014



المصدر: موقع جامعة تورينتو

لطاملا حاول العلماء واملهند�سون والأطباء 
الإج����اب����ة ع���ن �����س����وؤال م���ف���اده م���ا ط��ف��رة 
امل�سوؤولة  اإي���ه«  اإن  »دي  ال��ن��ووي  احلم�س 

عن املر�س؟  
اجل��دي��دة  التقنية  ا�ستطاعت  رمب��ا 
ال��ت��ي ت��و���س��ل��ت اإل��ي��ه��ا ج��ام��ع��ة ت��ورن��ت��و يف 
ك��ن��دا الإج���اب���ة ع��ن ه���ذا ال�������س���وؤال، وذل��ك 
���س��م��ن م���ا اأع���ل���ن���ه ف���ري���ق ع��ل��م��ي ب��ق��ي��ادة 
ال��روف��ي�����س��ور »ب��رن��دان ف��ري��ي« ط��ور اأول 
عن  اجلينية  الطفرات  لت�سنيف  طريقة 
للحم�س  احل��ي��ة  اخل��اي��ا  ق����راءة  كيفية 
قد  تغيري  اأي  عن  النقاب  كا�سفا  النووي، 
يحدث املر�س. وا�ستخدم الفريق العلمي 
املوؤدية  الأ�سباب  لكت�ساف  الطريقة  هذه 
منها:  خمتلفة  باأمرا�س  املواليد  لإ�سابة 
ال���وراث���ي، و�سمور  ال��ت��وح��د، وال�����س��رط��ان 

الع�سات ال�سوكي.
العلمية  »ج��ورن��ال«  جملة  ون�سرت   
النتائج التي تو�سل اإليها الفريق العلمي 

يف عددها ال�سادر يف 2014/12/18 ف�سا 
 Quanta »عن جمات اأخرى مثل »كوانتا

.Autismspeaks »و »اأوتيزم �سبيك�س
و���س��ب��ه »ف���ري���ي« اجل��ي��ن��وم ال��ب�����س��ري 
بالن�س الغام�س الذي يحتوي على ثاثة 
مليارات حرف قائا »بذل العلماء جهودا 
يف  للبحث  املا�سية  العقود  اإب���ان  م�سنية 
الأم��را���س  ت�سبب  التي  اجلينوم  ط��ف��رات 
�سبب  لفهم  ع��ق��اين  منهج  ان��ت��ه��اج  دون 

هذه الأمرا�س؟
لديهم  يكن  مل  العلماء  اأن  ال�سبب 
فهم  على  ت�ساعدهم  التي  الو�سيلة  تلك 
ن�س اجلينوم وكيف اأن الطفرات فيها قد 

تغري معنى الن�س.«
ي��ك��ن  مل  راأي�������ه  اأن  »ف����ري����ي«  واأك�������د 
ب��دع��ة م���ن ال���ق���ول م�����س��ت�����س��ه��دا مب���ا ق��ال��ه 
»اإي���ري���د لن�����در« يف معهد  »ال��ب��ي��ول��وج��ي 
ا�سرت  »اجلينوم:  للتقنية  »ما�سات�سوت�س« 

الكتاب الذي ت�سعب عليك قراءته«.
ولكن يف اأي �سيء يكمن راأي »فريي«؟ 
يرى العلماء اأن اأق�ساماً معينة من الن�س 

جامعة تورنتو
وطفرات الحمض النووي والتوحد

حول العالم

التي  الروتينات  ت�سف  »اك�سون«   ت�سمى 
ت��ب��ن��ي ل��ب��ن��ات اخل���اي���ا احل��ي��ة اأم����ا م���ا مل 
ي��ت��م ت��ق��دي��ره اإل م���وؤخ���را ه��و »الن���ت���ون« 
ول��زق  ق�س  تعليمات  على  يحتوي  ال���ذي 
التي  الروتينات  اأي  حم��ددا  »اك�سون«  ال� 
التجديل  بعملية  ي�سمى  فيما  �ستنتجها 
عملية  يف  مهمة  خ��ط��وة  وه��ي   Splicing
حت���ول احل��م�����س ال���ن���ووي اإل���ى ب��روت��ي��ن��ات  
يعني  وا���س��ط��راب��ه  وتفككه  اخللية  داخ���ل 

الإ�سهام يف ن�سوء املر�س.
وان���ت���ه���ج »ف����ري����ي« م��ن��ه��ج��ا م��غ��اي��را 
من  امل��ر���س  ن�����س��وء  تتبعوا  مم��ن  للعلماء 
الك�سوم  داخ��ل  طفرات  يف  بحثهم  خ��ال 
حيث  بحث »فريي« وفريقه يف التغريات 
تعليمات عملية  ال��ذي يوفر  الن�س  داخ��ل 
»الن��رتون«  يف  اأ�سا�سا  امل��وج��ودة  التجديل 

ولي�س »الك�سون«.
وات����خ����ذ »ف����ري����ي« وف���ري���ق���ه ت��ق��ن��ي��ة 
لتعليم  العميق«  »التعلم  ت�سمى  ج��دي��دة 
جزء  ت�سوير  كيفية  الآيل  احلا�سب  نظام 
تعليمات  النووي �سوئيا وقراءة  احلم�س 

اجل�����ني ال����ت����ي ت���و����س���ح ع��م��ل��ي��ة ت�����س��ف��ري 
الأجزاء التي ترمز للروتني، وحتديد ما 

هي الروتينات التي �ستنتج.
وبخاف طرق التعلم الآيل ال�سابقة 
العاقة  تف�سري  العميق  التعلم  ا�ستطاع 
امل���ع���ق���دة م��ث��ل ت��ل��ك امل����وج����ودة ب���ني نظم 

الكائنات احلية يف الأحياء والطب. 
النقاب  »فريي«  الروفي�سور  ك�سف  
ع��ن ال�����س��ر يف جن���اح م�����س��روع��ه ق��ائ��ا اإن��ه 
ا�ستخدام  ع��ل��ى  كليا  الع��ت��م��اد  يف  يتمثل 
طرق تعلم متعمقة لتحليل اأحدث بيانات 
اأن  م���وؤك���دا  ت��ق��دم��ا،  التجريبية  الأح���ي���اء 
فريق عمله ي�سم اأع�ساءا من كلية العلوم 
وم��رك��ز  وال��ط��ب  وال��ه��ن��د���س��ة  التطبيقية 
»ت���ريان�������س دون����ل����ي« ل���اأب���ح���اث اخل��ل��وي��ة 
واجل���زئ���ي���ئ���ة وخم����ت����ر »ك����ول����د ���س��رن��غ 

هاربور«.
ي�سم  عمله  فريق  اإن  قائا  وعقب 
وخريجي  ال��ع��امل��ي��ني  اخل����راء  م��ن  نخبة 
اجل��ام��ع��ة ذات���ه���ا وب��ع�����س��ه��م ح��ا���س��ل على 

الزمالة ما بعد مرحلة الدكتوراه.

ت��ع��ل��م  اأن  »ب���ع���د  »ف�����ري�����ي«،  واأردف 
بداأ  اجلينوم  ن�سو�س  يقراأ  كيف  النظام 
الطفرات  عن  البحث  يف  العلمي  الفريق 
طريقه.  التجديل  ي�سل  اأن  ت�سبب  التي 
�سحيحة  طريقتهم  اأن  الفريق  واكت�سف 
الأ���س��ب��اب  تكت�سف  اأن  ا���س��ت��ط��اع��ت  لأن���ه���ا 
املوؤدية لاإ�سابة بالأمرا�س التي در�سوها 
امل�ستقيم  ���س��رط��ان  م��ث��ل  م��ت��ع��م��ق  ب�����س��ك��ل 
و����س���م���ور ال��ع�����س��ات ال�����س��وك��ي والأك�����رث 
اأه��م��ي��ة م��ن ذل���ك اأن��ه��ا ا���س��ت��ط��اع��ت توقع 

الطفرات التي مل تر من قبل«.
ث���م م���ا ب���رح اأن ق���ام ال��ع��ل��م��اء ب��ب��ذل 
معقدة  حالة  مع  للتعامل  م�سنية  جهود 

.ASD هي ا�سطراب طيف التوحد
 وع��ل��ق )ف���ري���ي( ع��ل��ى ه����ذا امل��ر���س 
ب��ق��ول��ه »ي��وج��د ع���دد ق��ل��ي��ل م��ن اجل��ي��ن��ات 
امل�����ع�����روف ع���اق���ت���ه���ا مب����ر�����س ال���ت���وح���د 
ب��ني ع���دد حم���دد م��ن الأف������راد، فاجتهنا 
للتعاون مع علماء من مراكز اأخرى مثل 
)مدير  �سخيارر«،  »�ستيفن  الروفي�سور 
م���رك���ز »م���ك���اف���ني« يف ج��ام��ع��ة ت��ورن��ت��و 

وكبري علمائه(، الذي علق قائا اإن فريق 
»ف���ري���ي« ا���س��ت��خ��دم ن��ظ��ام ال��ت��ع��ل��م املتعمق 
التجديل  ح�سب  على  الطفرات  لت�سنيف 

وجاءت املفاجاأة يف اختاف النماذج.«
جديدا  جينا   39 لدينا  »ظهر  وق��ال 
الإ����س���اب���ة مب��ر���س  دور حم��ت��م��ل يف  ل��ه��ا 

التوحد«.
 واأردف »اإن مر�س التوحد هو جمرد 
على  نف�سه  املفهوم  �سنطبق  لأننا  البداية 
عدد من الأمرا�س وال�سمات غري املر�سية 

التي تختلف من فرد لآخر«.
ال��ب��اح��ث يف مركز  �سبه  ج��ان��ب��ه  م��ن 
باإ�سبانيا،  بر�سلونة  يف  اجل��ي��ن��وم  تنظيم 
الروفي�سور »خوان فال�سار�سيل خواريز«، 
لأنها  اللغات  مبرتجم  اجلديدة  الو�سيلة 
لو  حتى  الأخ���رى  اللغة  بفهم  لنا  ت�سمح 
تلك  ق��واع��د  فهم  اللغة  ه��ذه  اأم���ر  تطلب 
ال��ل��غ��ة، لأن ذل����ك امل��ن��ه��ج اجل���دي���د ي��وف��ر 
معلومات مهمة عن الطب امل�سخ�س وهو، 
با ريب، مفتاح اأ�سا�سي لعاج الكثري من 

الأمرا�س امل�ستع�سية م�ستقبا«.
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لقطات
إيطاليا

اأع���ل���ن���ت ج���ام���ع���ة م���ي���ان���و ع��ن 
احل�سول  ف��ر���س��ة  مل��ن��ح  م�سابقة 
ع���ل���ى  ال���زم���ال���ة يف ال���ط���ب م��ن 
ج���ام���ع���ت���ه���ا مل����رح����ل����ة م������ا ب��ع��د 
احلا�سلني  من   93 ل�  الدكتوراه 
على درج��ة ال��دك��ت��وراه يف جمال 
احلا�سلني  اأو  ال�سحية  الرعاية 
على دبلوم يف التخ�س�س نف�سه. 

المملكة المتحدة
ان��خ��ف�����س م���ع���دل ال���وف���ي���ات ب��ني 
ال���ن�������س���اء يف ح����ال����ة امل����خ����ا�����س يف 
اإل�����ى 10 م���ن ب���ني كل  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
حتى   2010 ع��ام��ي  ب��ني   100،000
حالة   11 امل��ع��دل  ك��ان  بينما   2012
وفاة يف الفرتة ما بني 2006 حتى 
2010 ح�سب تقرير �سدر عن فريق 
من الأكادمييني والأطباء وممثلي 
امل���ن���ظ���م���ات اخل�����ريي�����ة امل���ع���روف���ة 
MBRRACE- ب��ا���س��م  اخ��ت�����س��ارا 
UK وال����ت����ي ت��ع��م��ل حت����ت م��ظ��ل��ة 
ال����وح����دة ال���وط���ن���ي���ة ل���اأوب���ئ���ة يف 
التابعة  ب��ال��ولدة  املحيطة  الفرتة 

جلامعة اأك�سفورد.

الواليات المتحدة
م��ع��ه��د م��ا���س��ات�����س��و���س��ت�����س 
ال��روف�����س��ي��ور  ط���ور  للتقنية: 
التقنية  اأ�ستاذ   ، ت�سليبال«  »اآدم 
لغة برجمة جديدة  امل��ع��ه��د،   يف 
اآيل  ب�سكل  التفاعات  لتن�سيق 
الويب.  �سفحة  مكونات  بني  ما 
ا�سم  عليها  الروف�سيور  واأطلق 

.Ur/Web

ج��ام��ع��ة  اأع���ل���ن���ت  ي��ي��ل:  جامعة 
»ييل« الأمريكية عن عزمها افتتاح 
ثاثة ف�سول للدرا�سة  املجانية يف 
املو�سيقى وال�سيا�سة والقانون عر 
 MOOC ال�سخمة  امل��ن��اه��ج  ب��واب��ة 

وذلك لعام 2015.

ق�����س��م  اأع������د  ت��ك�����س��ا���س:  كلية 
الإع���������ام والت���������س����ال يف ك��ل��ي��ة 
»تك�سا�س ت��ك« درا���س��ة ع��ن روؤي��ة 
جم��ال  يف  للعاملني  اجل��م��اه��ري 
اأك�����دت فيها  ال��ع��اق��ات ال��ع��ام��ة 
»ك��اذب��ون«  اأن��ه��م  ت��رى  النا�س  اأن 
م��ق��ارن��ة ب��درا���س��ة اأع����دت يف ع��ام 
»ال���ودودي���ن«  ب���  و�سفتهم   2003

وليني العريكة«.

ج��ام��ع��ة  ع��ي��ن��ت  ييل:  جامعة 
»ي�����ي�����ل« اخل������ب������رية  »اأن���غ���ل���ي���ك���ا 
ج��ون��زال��ي�����س« اأ����س���ت���اذا م�����س��اع��دا 
ل��ل��ه��ن��د���س��ة ال���ط���ب���ي���ة احل��ي��وي��ة  
ديبن�سكي«،  »دون��ا  بحث  لكر�سي 
وهي خبرية معروفة يف تطوير 

املواد احليوية.

قسم التاريخ في برمنغهام األول في بريطانيا
المصدر: موقع

جامعة بيرمنجهام 

ح�������س���ل ق�������س���م ال����ت����اري����خ يف ج��ام��ع��ة 
بني  م��ن  الأول  امل��رك��ز  على  برمغنهام 
جل جامعات بريطانيا لعام 2014 حيث 
اأب��ح��اث اجلامعة  ك��ل  ج���اءت 45% م��ن 
�سمن اأف�سل الأبحاث املرموقة عامليا.

تلك  التميز  اأبحاث  مركز  واأعلن 
النتيجة يف اإطار عمله ال�سنوي الدائم 
البحثية  امل��ط��ب��وع��ات  بتقييم  املتعلق 
العام  واأث��ره��ا  الريطانية  للجامعات 
يف  تنفيذها  جرى  التي  الأبحاث  على 
ما  ال��ف��رتة  يف  بريطانيا  جامعات  ج��ل 

بني 2008 حتى 2014.
ع���ل���ى  ت���ع���ل���ي���ق���ه  م�����ع�����ر������س  يف   
ال��ن��ت��ي��ج��ة ع���ر رئ��ي�����س ق�����س��م ال��ت��اري��خ 
عن  اأول  رو����س«،  »ك��وري  الروفي�سور 

����س���روره ب��ح�����س��ول  ق�سمه ع��ل��ى ذل��ك 
امل���ق���ام ال��رف��ي��ع ق��ائ��ا »ن��ح��ن ���س��ع��داء 
ب���اأن الأب��ح��اث ال��ت��ي ت��ق��وم بها جامعة 
برمنغهام برزت على م�ستوى الأبحاث 
التي تقوم بها اجلامعات الريطانية 
ي��رز متيز كل  الفوز  الأخ���رى؛ فهذا 
اأ����س���ات���ذة ال��ق�����س��م ب��اخ��ت��اف امل��ن��اط��ق 
اجل��غ��راف��ي��ة وح��ول��ي��ات ال��ت��اري��خ التي 

يبحثون فيها.«
 م��ن ج��ان��ب��ه اأو���س��ح رئ��ي�����س كلية 
الكلية  عميد  نائب  وال��ق��ان��ون   الآداب 
ال��روف��ي�����س��ور »م��اي��ك��ل ه���وي���ب���ي«، اأن 
ج��ام��ع��ة  اأن  اأك�������دت   2014 م��ن��اف�����س��ة 
ب��رم��ن��غ��ه��ام حم���ور مت��ي��ز الأب���ح���اث يف 
الآداب  جم����ال  يف  ت��خ�����س�����س��ات  ع����دة 
واح���دة من  اأن��ه��ا  واأك���دت  والإن�سانيات 
اأكر خم�س جامعات يف املمكلة املتحدة 

يف تلك التخ�س�سات.

جامعة كازان الروسية ..قرنان من التميز
المصدر: موقع

جامعة كازان

اأخ��ط��اأ م��ن ظ��ن ول���و ل��وه��ل��ة اأن جامعة 
ك��������ازان وح����و�����س ال���ف���ول���غ���ا الحت����ادي����ة 
م��وؤ���س�����س��ة ج��ام��ع��ي��ة ح��دي��ث��ة ال��ع��ه��د، لأن 
هذ الظن ل يعك�س عراقة هذه املوؤ�س�سة 
فتاريخها  رو�سيا،  يف  الكرى  التعليمية 
يعود اإلى عام 1804 عند تاأ�سي�س لبناتها 

ك� »جامعة كازان الإمراطورية«.
هي  الأم،  اجلامعة  ك���ازان،  جامعة 
ث���اين اأق�����دم ج��ام��ع��ات رو���س��ي��ا احل��ال��ي��ة، 
وخ����رج����ت ع����ر ت���اري���خ���ه���ا واأ����س���م���ائ���ه���ا 
رو�سيا  �سخ�سيات  اأ�سهر  بع�س  املتغرية 
والحتاد ال�سوفياتي ال�سابق على راأ�سهم 
موؤ�س�س الحتاد ال�سوفياتي قائد الثورة 

اأوليانوف  اإيليت�س  فادميري  البل�سفية 
»لينني« والأديب ال�سهري ليو تول�ستوي.

اأ����س�������س���ت اجل���ام���ع���ة يف اخل���ام�������س 
م���ن ن��وف��م��ر )ت�����س��ري��ن ال���ث���اين( 1804 
األك�سندر  القي�سر  من  مر�سوم  مبوجب 
ك������ازان  »ج����ام����ع����ة  ا�����س����م  حت�����ت  الأول، 

الإمراطورية«.
وع����ل����ى اأر���������س ال�����واق�����ع ان��ط��ل��ق��ت 
 ،1814 ع��ام  امل�ستقلة  بهويتها  اجل��ام��ع��ة 
اأه���م مراكز  اأح���د  اأ�سبحت  م��ا  و���س��رع��ان 
ال����ع����ايل يف الإم����راط����وري����ة  ال��ت��ع��ل��ي��م 
الرو�سية وا�ستقرت يف �سرحها اجلامعي 
�سيد  ال��ذي  ال�سخم  املعمد  الكا�سيكي 

عام 1822.
و�سمت يف هذه املرحلة اأربع كليات 
ه���ي: ال��ع��ل��وم الأخ��اق��ي��ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة، 

حول العالم

والعلوم الفيزيائية والريا�سية، والعلوم 
الطبية، والأل�سن وعلوم اللغات. 

وم���ن ث��م ا���س��ت��ه��رت خ���ال ال��ع��ق��ود 
ال��ق��ل��ي��ل��ة ال���ت���ال���ي���ة ل���ف���رتة ال��ت��اأ���س��ي�����س 
مب�ستواها الأكادميي الرفيع يف جمالت 
علمية عدة، اأبرزها: الريا�سيات والعلوم 
ال��ب��ح��ت��ة خ�����س��و���س��ا ال��ك��ي��م��ي��اء وال��ط��ب 
واجل��غ��راف��ي��ا واجل��ي��ول��وج��ي��ا والأل�����س��ن 

)اللغات(.
وف��ي��م��ا ب��ع��د ع��رف��ت ج��ام��ع��ة ك���ازان 
ب����� »م���ه���د ال��ك��ي��م��ي��اء ال���ع�������س���وي���ة« ع��ل��ى 
علمائها  اأبحاث  بف�سل  العامل  م�ستوى 
و  »ماركوفنيكوف«  و  »بوتلروف«  الكبار 

»واآربوزوف«.
 وك����ذل����ك اأ�����س����ح����ت اأه�������م م���راك���ز 
ال�سرقية يف رو�سيا،  واللغات  ال�ست�سراق 

ق��ل��ب م��ن��ط��ق��ة ح��و���س  ومل  ل وه����ي يف 
التي هي موطن عدد  ال�سمايل،  الفولغا 
من ال�سعوب الرتكية ويف طليعتها التتار 
من  والقريبة  والب�سكري،  والت�سوفا�س 

جبال الأورال واملطلة على �سيبرييا.
وحتى اليوم فاإن مدينة ك��ازان هي 
�ساحبة  ت��ت��ار���س��ت��ان  ج��م��ه��وري��ة  عا�سمة 
الحتادية.  رو�سيا  �سمن  الذاتي  احلكم 
اأهم املعاهد البحثية  ولحقا �سارت من 

يف جمال الإلكرتونيات.
جامعة  اأي  الأم،  اجل��ام��ع��ة  تتميز 
البديعة  الكا�سيكية  مببانيها  ك����ازان، 
ال����ت����ي ���س��م��م��ه��ا امل���ه���ن���د����س امل���ع���م���اري 
و1841،   1832 ع��ام��ي  ب��ني  كورينف�سكي 
وم���ن���ه���ا امل���ك���ت���ب���ة اجل���ام���ع���ي���ة، وم���ب���اين 
واملر�سد  والكيمياء،  الفيزياء  خمترات 

اجل����ام����ع����ي، وه�����ي م����ن اأج����م����ل امل���ب���اين 
اجلامعية الكا�سيكية يف رو�سيا.

وت���ع���د م��ك��ت��ب��ت��ه��ا ال����ي����وم م����ن اأه����م 
مكتبات الباد واأكرها واأغناها، بل من 
اأهم املكتبات اجلامعية يف العامل، وت�سم 
الكثري من املخطوطات والكتب النادرة.

ك��ازان  جامعة  خريجي  اأ�سهر  م��ن 
وق���دام���ى ط��ل��ب��ت��ه��ا، ال��زع��ي��م ال�����س��ي��وع��ي 
ل��ي��ن��ني م��وؤ���س�����س الحت������اد ال�����س��وف��ي��ات��ي 
تول�ستوي،  ال�سهري  والأدي�����ب  ال�����س��اب��ق، 
ورئ���ي�������س ال���������وزراء ال����ق����دمي األ��ي��ك�����س��اي 
ري����ك����وف، وال���ك���ث���ري م���ن ك���ب���ار ال��ع��ل��م��اء 
وال�سوفيات،  الرو�س  والأدب���اء  وال�سا�سة 
وم���ن ال��ع��امل ال��ع��رب��ي الأدي�����ب ال��ب��اح��ث 
اجل���وزي  ب��ن��ديل  ال��دك��ت��ور  الفل�سطيني 

.)1942 - 1871(

بع�س مباين اجلامعة مك�سوة بالثلوج
يف اأحد ف�سول ال�ستاء الرو�سي القار�س
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دراسات

اياد ع. نصار *

ظ���ه���رت م��ن��ذ ب���داي���ة ال���ق���رن ال��ع�����س��ري��ن 
عن  را�سية  تكن  مل  للفكر  مدار�س  ع��دة 
الو����س���اع ال�����س��ائ��دة، ع��ل��ى ���س��وء ال��دم��ار 
ال����ذي خ��ل��ف��ت��ه احل����رب ال��ع��امل��ي��ة الول����ى، 
اليقني،  القلق واخل��وف، وغياب  وانت�سار 
و�ـــشـــقـــوط مـــقـــوالت �حلـــقـــائـــق �لــثــابــتــة، 
وت���داع���ي م��ن��ظ��وم��ة الف���ك���ار والخ����اق 
القيم  امل��ح��اف��ظ��ة، وت���راج���ع  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
التمرد  روح  وب��روز  الكا�سيكية،  الفنية 
الفردي، والن�سغال يف البحث عن حلول 

لأزمات الن�سان.
واأخذت تدعو الى ن�سر اأفكار جديدة 
وال��ع��م��ارة  وال��ف��ل�����س��ف��ة  والدب  ال��ف��ن  يف 
وغريها، فكانت هذه الجتاهات الفكرية 
ال��ى ع��م��ارة جديدة  ال��دع��وة  ن��ذر  مبثابة 
اأوروب��ا  تعر عن روح احل��داث��ة، لي�س يف 

وحدها، ولكن يف العامل اأجمع. 
ب���اأن تطور  امل���وؤرخ���ني  وي���رى بع�س 
ال���ع���م���ارة امل���ع���ا����س���رة م��رت��ب��ط مب�����س��روع 
الطراز  تطور  وق��د  والتنوير،  التحديث 
للثورات  نتيجة  راأي��ه��م  بح�سب  احلديث 

الجتماعية وال�سيا�سية.
ب��اأن��ه��ا  ال��ب��ع�����س الخ����ر  ي���رى  بينما 
التقنية  التطورات  ب�سبب  اأ�سا�سا  تطورت 

والهند�سية.

للبناء،  ج��دي��دة  م��واد  توفر  اأن  كما 
اأ�سهم  مثل ال��ف��ولذ واحل��دي��د وال��زج��اج، 
يف اخ��رتاع تقنيات بناء جديدة. كما عّد 
بع�س املوؤرخني احلداثة م�ساألة ردة فعل 
�شد �لطر�ز �ملفرط يف �الناقة و�لزخرفة 

للعهد الفيكتوري.
و����س���ع���ى ال���������رواد م����ن امل���ع���م���اري���ني 
احلداثيني الى ايجاد طراز جديد يعر 
ع���ن ال��ن��ظ��ام الج��ت��م��اع��ي والق��ت�����س��ادي 
الول���ى،  العاملية  احل���رب  بعد  م��ا  ملرحلة 
وذل��������ك ب����ال����رتك����ي����ز ع����ل����ى اح���ت���ي���اج���ات 
ال��ط��ب��ق��ت��ني ال��ع��ام��ل��ة وال���و����س���ط���ى. وق��د 
التاريخية  الطرز  تطوير  فكرة  رف�سوا 
وال���ت���ي خ��دم��ت ال��ن��ظ��ام الر���س��ت��ق��راط��ي 

املتداعي.
ك�������ان امل����ن����ه����ج ال���������ذي ������س�����ار ع��ل��ي��ه 
احل���داث���ي���ون ي��ق��وم ع��ل��ى اع��ت��ب��ار امل��ب��اين 
ك���ت���ا جم������ردة وازال��������ة ك��ل  اأو  اأ����س���ك���ال 
ل�سالح  والزخرفية  التاريخية  ال�سارات 

التفا�سيل الوظيفية.
و�����س����ارت امل����ب����اين ت��ظ��ه��ر ه��ي��ك��ل��ه��ا 
الن�����س��ائ��ي وج�����س��ور احل���دي���د وال���س��ط��ح 
اخل��ر���س��ان��ي��ة ب����دل م���ن ت��خ��ب��ئ��ت��ه��ا خلف 
اأ����س���ك���ال ت��ق��ل��ي��دي��ة. وق�����د �����س����ارت ه���ذه 

العنا�سر ذاتها حمل اعتبار جمايل.
وم�����ع ح���ل���ول ع�����س��ري��ن��ي��ات ال���ق���رن 
ال��ع�����س��ري��ن ك���ان���ت ه���ن���اك اأرب���ع���ة اأ���س��م��اء 

م��ع��م��اري��ة ق��د حققت ���س��ه��رة وا���س��ع��ة هي 
مي�س  ولودفيغ  فرن�سا،  يف  كوربوزيه  لو 
فان دي روهي وولرت غروبي�س يف اأملانيا، 

وفرانك لويد رايت يف اأمريكا.
ت���رك راي���ت ال���ذي ن���ادى ب���اأن تكون 
تاأثريا  البيئة  العمارة جزءا ع�سويا من 

كبريا على دي روهي وغروبيو�س. 
مهم  معر�س  اأق��ي��م   1932 ال��ع��ام  يف 
احلديثة.  للعمارة  ال���دويل  املعر�س  ه��و 
وظ��ه��ر ف��ي��ه وج����ود اجت���اه���ات م��ع��م��اري��ة 
هدف  ولها  ال��ط��راز  حيث  م��ن  مت�سابهة 

عام م�سرتك.
هيت�سكوك  ه���ري  امل��ع��م��اري��ان  ق���ام 
ط��راز  حت��ت  بجمعها  جون�سون  وفيليب 
ا�سم »الطراز الدويل«  اأطلقا عليه  واحد 
خ�سائ�س  فيه  ح���ددا  م�سرتك  ك��ت��اب  يف 
ال��ع��امل،  م�ستوى  على  احل��داث��ة  و�سمات 
وال��ت��ي ك���ان ال���ط���راز ال����دويل اأح����د اأب���رز 

�سفاتها. 
ب�������داأ امل����ع����م����اري����ون ي���ت���ج���ه���ون ال���ى 
�خلطوط �لهند�شية �مل�شتقيمة وينزعون 
الى ب�ساطة ال�سكل، واأ�سبحت املخططات 
وظ��ي��ف��ي��ة وم��ن��ط��ق��ي��ة و����س���ه���ل���ة. وه���ك���ذا 
ان��ت�����س��رت ع��م��ارة احل���داث���ة ال��ت��ي ���س��ارت 
تعر عنها ناطحات ال�سحاب. ومن اأ�سهر 
المثلة على ذلك مبنى المم املتحدة يف 

نيويورك الذي �سممه لوكوربوزيه. 

االتجاهات الفكرية للحداثة في العمارة
بع�س  ل��وك��ورب��وزي��ه  فل�سفة  تعك�س 
اأهم مامح التوجهات الفكرية للحداثة 

املعمارية.
 Le Corbusier كوربوزيه  لو  يعد 
على  الع�سرين  القرن  يف  معماري  اأ�سهر 
الط�����اق. وق���د ام��ت��د ت���اأث���ريه ال��ط��اغ��ي 
بلغت  اأي�سا.  امل��دن  تخطيط  فل�سفة  ال��ى 
�سهرته حدا جعلت بلده ال�سلي �سوي�سرا 
به  اأ�ساد  كما  عملتها.  على  �سورته  ت�سع 
الرئي�س ليندون جون�سون الذي قال اإنه 

كان له تاأثري عاملي وا�سح يف العمارة.
���س��م��م ل���وك���ورب���وزي���ه ال���ك���ث���ري م��ن 
اأنحاء  كافة  املعمارية احلديثة يف  املعامل 
الهند  ال��ى  املتحدة  ال��ولي��ات  العامل من 
ومنها  اجلنوبية،  اأمريكا  الى  رو�سيا  الى 

مدينة اجلمباز يف بغداد.
وم���ن اأ���س��ه��ر اأع��م��ال��ه ف��ي��ا �سافوي 
الكرى  احلكومية  وامل��ب��اين  فرن�سا،  يف 
يف  البنجاب  مقاطعة  يف  �سانديغراه  يف 

الهند.
وق����د ع��م��ل ل���وك���ورب���وزي���ه ج��اه��دا 
املعمارية على توفري  اأفكاره  من خال 
امل��دن  ل�سكان  اأف�����س��ل  معي�سية  ظ���روف 
ال�سعبية،  الح���ي���اء  وخ��ا���س��ة  امل��ك��ت��ظ��ة، 
اأن  ميكن  براأيه  البناء  م�ساألة  فاإهمال 
يوؤدي الى م�سكات اجتماعية وقاقل، 
ف��ك��اأن الم����ر »اخ��ت��ي��ار ب��ني ال��ع��م��ارة اأو 

ال�����ث�����ورة«. ت���و����س���ل ل���وك���ورب���وزي���ه ال���ى 
مدينة  �سماها  ملدينة  خمططات  و�سع 
والن�سجام  بالتنا�سق  واه��ت��م  ال���س��ع��اع. 
اأ�سا�سية يف فل�سفة ت�ساميمه،  كمكونات 
الزخرفة،  ا�سكال  من  �سكل  اأي  ورف�س 
وخا�سة املباين ال�سخمة ذات التماثيل 

املنحوتة التي تزينها.

عمارة ما بعد الحداثة
ي�����س��ري امل�����س��ط��ل��ح ال����ى ط�����راز ال��ع��م��ارة 
ال���ذي ب���داأ يظهر ل��ل��وج��ود م��ن��ذ ب��داي��ة 
ما  وال��ذي  الع�سرين  القرن  خم�سينيات 

يزال تاأثريه م�ستمرا حتى اليوم.
وقد ظهرت عمارة ما بعد احلداثة 
يف رد على الر�سمية التي كان يت�سم بها 
ال��ط��راز ال����دويل، ال���ذي ب���داأ بالرتاجع 
على اإث��ر النقد ال��ذي وج��ه ل��ه م��ن اأن��ه 

عاملي با هوية وموجه للنخبة.
ك����ت����ب امل�����ع�����م�����اري ال�������س���وي�������س���ري 
كتابه  مقدمة  يف  غ��ي��دي��ون  �سيجفريد 
»ال���ف���راغ وال���زم���ن وال���ع���م���ارة« يف ال��ع��ام 
1961: »يف الوقت الراهن هناك ارتباك 
امل��ع��ا���س��رة، مثلما هو  ال��ع��م��ارة  ق��ائ��م يف 
اأو  التوقف،  م��ن  ن��وع  الر�سم،  احل��ال يف 

نوع من النهاك«.
العام  يف  عقد  م��وؤمت��ر  ناق�س  كما 
للفن  ميرتوبوليتان  متحف  يف  نف�سه 

ال�����س��وؤال ال���ت���ايل: ال��ع��م��ارة احل��دي��ث��ة.. 
موت اأم حتول؟

وق����د حت����ول الن���ق���اب ع��ل��ى ه��ذا 
امل���ذه���ب ال���ى واق����ع م���ن خ���ال اجل���دل 
ال��ذي  اأم«  »ب���ان  ث���ار ح���ول مبنى  ال���ذي 
ال��ك��رى يف  امل��رك��زي��ة  بني ف��وق املحطة 

نيويورك.
وقد كان النقد يدور حول فكرة اأن 
املبنى قد دمر ن�سق �سارع بارك اأفينيو. 
تطورت عمارة ما بعد احلداثة كرد فعل 

�سد تزمت احلداثة.
ال�����س����ك����ال  ا�����س����ت����ب����دال  ل����ق����د مت 
وال���������س����ط����وح ال���وظ���ي���ف���ي���ة ال���ر����س���م���ي���ة 
�لد�ئرية  باخلطوط  �حلــد�ثــة  حلركة 
ال����س���اف���ات  ذات  وامل���ائ���ل���ة  وامل��ن��ح��ن��ي��ة 
واللونية  والرمزية  احلركية  اجلمالية 
وال����ت����اري����خ����ي����ة م�����ع امل����ح����اف����ظ����ة ع��ل��ى 
الوظيفية. وتعزز انت�سار عمارة ما بعد 

احلداثة يف الثمانينيات. 
من المثلة املعمارية املعروفة على 
عمارة ما بعد احلداثة بناية �سيجرام يف 
نيويورك التي اأقيمت �سنة 1958 وتعتر 
اأح����د اأج���م���ل الم��ث��ل��ة ع��ل��ى ال��وظ��ي��ف��ي��ة 
اجل���م���ال���ي���ة، وم�����ن الم���ث���ل���ة امل�����س��ه��ورة 
اأوريجون ذات  بناية بورتاند يف ولية 
�لو�جهة �لتي تت�شم باخلطوط �لر�أ�شية 

والفقية والنوافذ العديدة املتناظرة.

املهند�س املعماري وم�سمم الأثاث ال�سهري »لوكوربوزيه« )حتت( 
وبع�س املباين التي �سممها اأوائل واأوا�سط القرن امليالدي املا�سي، 
كمبنى هيئة الأمم املتحدة يف نيويورك بالوليات املتحدة 
الأمريكية )ي�سار(، وق�سر الثقافة يف نيوديلهي بالهند )اأق�سى 
الي�سار(، ومتحف الفنون الغربية يف طوكيو باليابان )اأق�سى 
الي�سار حتت(.. ثم مقعد م�سنوع من الكروم واجللد الطبيعي، 
يعترب من اأ�سهر ت�ساميمه يف جمال الأثاث.

اأثاث ومبان خمتلفة مبنية وفق طراز
مدر�سة »باوهاو�س«
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دراسات
تيارات الحداثة المعمارية

وما بعدها

العمارة المستقبلية
بداأت العمارة امل�ستقبلية مبكرا مع مطلع 
القرن الع�سرين كنموذج يت�سف مبعاداة 
اأي����ة ت��وظ��ي��ف��ات او ا����س���ارت ت��اري��خ��ي��ة يف 
�أفقية طويلة  و��شتخد�م خطوط  �ملباين 

تدل على ال�سرعة واحلركة والفورية.
رك����ز امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ون ع��ل��ى ت��وظ��ي��ف 
التقنية يف البناء. اأ�س�س احلركة ال�ساعر 
يف  امل��ول��ود  مارينيتي  فيليبو  الي��ط��ايل 
يف  الول  بيانه  ن�سر  ال���ذي  ال�سكندرية 
�سعراء  احلركة  جذبت  وقد   ،1909 العام 
وم���و����س���ي���ق���ي���ني وف���ن���ان���ني وم���ع���م���اري���ني 
اأن��ط��ون��ي��و �سانتا اي��ل��ي��ا ال���ذي ح��ول  م��ث��ل 
باجلراأة يف  يت�سف  الى طراز  امل�ستقبلية 

التجريب.

العمارة التعبيرية
العقود  اأوروب����ا خ��ال  �سمال  ت��ط��ورت يف 
الولى من القرن الع�سرين مبوازاة تطور 
التعبريية.  والدائ��ي��ة  الب�سرية  الفنون 
احلداثي  بالتوظيف  الطراز  هذا  وات�سم 
ل���ل���م���واد اجل����دي����دة، والب���ت���ك���ار امل��ت��ع��ل��ق 
بال�سكل، والكتل ال�سخمة امل�ستوحاة من 

ظواهر طبيعية.
ل���ق���د ق����ات����ل ع������دد م����ن م��ع��م��اري��ي 
ال��ت��ع��ب��ريي��ة يف احل����رب ال��ع��امل��ي��ة الول����ى، 
الى  ا���س��اف��ة  ال�سخ�سية  جت��ارب��ه��م  ف���اأدت 
ال����س���ط���راب���ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وال��ت��غ��ريات 
ن��ظ��رة مثالية  ب����روز  ال����ى  الج��ت��م��اع��ي��ة 

وتوجهات رومانتيكية.

مدرسة باوهاوس
احلداثة  وا�سح يف عمارة  تاأثري  لها  كان 
يف اأوروبا الغربية والوليات املتحدة، وقد 
اجلميلة  وال��ف��ن��ون  احل���رف  ب��ني  جمعت 
ا�ستمرت  الت�سميم.  بتعليم  وا���س��ت��ه��رت 
املدر�سة التي ا�س�سها والرت غروبيو�س يف 

اأملانيا بني عامي 1919 و1933.
العاملية  ال��ه��زمي��ة يف احل���رب  ك��ان��ت 
و�لغاء  �الملانية،  �مللكية  و�شقوط  �الولــى، 
الرقابة حتت التوجهات احلرة اجلديدة، 
يف  للتجريب  ق��وة  اأع��ط��ت  التي  العوامل 

الفنون املختلفة.
يت�سم  باوهاو�س  ط��راز  �سار  وهكذا 
بغياب الزخرفة وبالن�سجام بني وظيفة 
ال��ع��ام  ت�����س��م��ي��م��ه. ومت يف  امل��ب��ن��ى وب����ني 
1933 اغاق املدر�سة ب�سغط من النظام 

النازي وماحقة رموزها. 
غ�����ادر غ���روب���ي���و����س ال����ى ال���ولي���ات 
امل���ت���ح���دة، واأخ������ذ ي���در����س ال��ت�����س��م��ي��م يف 
ه�����ارف�����ارد. وق����د ب��ق��ي��ت اأف����ك����ار امل��در���س��ة 

م�ستمرة هناك حتى العام 1968.
ك��ان��ت ب��اوه��او���س ت��ه��دف ال���ى قيام 
طراز عاملي يركز على الت�سميم والتقنية 
وامل�����واد ال�����س��ن��اع��ي��ة وال��وظ��ي��ف��ي��ة وال��غ��اء 

مظاهر الزخرفة.

عمارة غوغي
وليم  الكاتب  ا�ستقه  ال��ذي  ال�سم  ي�سري 
ج��ب�����س��ون يف اح�����دى ق�����س�����س��ه ال����ى ن��وع 
ب��دخ��ول ع�سر  ت��اأث��رت  التي  العمارة  م��ن 
ال��ف�����س��اء وث���ق���اف���ة ال�����س��ي��ارة واحل���رك���ة، 

وميزج بني ال�سطوح احلادة وامل�ستديرة.
وق������د ظ����ه����رت ه������ذه امل����در�����س����ة يف 
ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا يف الرب��ع��ي��ن��ي��ات وا���س��ت��م��رت 

حتى منت�سف ال�ستينيات.
ال�سكال  على  غوغي  ع��م��ارة  رك��زت 
امل��ع��ل��ق��ة واحل�������ادة وال����س���ط���ح امل��ن��ح��ن��ي��ة 
والفولذ  للزجاج  اجل��ريء  وال�ستخدام 
وغ����از ال��ن��ي��ون، وق���د ظ��ه��ر ذل���ك يف بناء 
ال��ف��ن��ادق وامل��ط��اع��م وال�������س���الت يف تلك 
ال��ع�����س��ر  روح  ج�������س���دت  وق������د  ال�����ف�����رتة 

م���ن خ����ال ال����س���ك���ال وال��ت��ق��ن��ي��ة وامل����واد 
امل�ستخدمة.

عمارة االقليم
ال�����س��ه��ري على  مي��ث��ل م��ب��ن��ى دار الوب�����را 
ح����اف����ة خ���ل���ي���ج ����س���ي���دين ال�������ذي ���س��م��م��ه 
اأحد  اوت���زون  ي��ورن  الدمناركي  املعماري 
روح  ت�ستلهم  ع��م��ارة  على  المثلة  ا�سهر 
املكان اأو املنطقة وخ�سو�سيتها وتعك�سها 
يف ال�سكل وال�سطوح اخلارجية على نحو 
رمزي يعطي للمكان روحا معمارية تعر 
عنه. ت�ستلهم دار الوبرا يف عمارتها �سكل 
احللزونة املوجودة على ال�ساطىء. متثل 
عمارة القليم ردا على غياب هوية املكان 

اأو معنى �سكل املبنى يف عمارة احلداثة.
وقد ا�ستق ال�سم املعماري اليوناين 
يف  املتخ�س�س  ليفيفر  وزميله  ت�سوني�س 
ولكنه  ومكوناتها.  العمارة  تاريخ  درا�سة 
والناقد  املعماري  يد  على  �سهرة  اكت�سب 

الريطاين كينيث فرامبتون.

آرت ديكو
حركة ت�سميم فنية عاملية ظهرت خال 

الع�سرينيات  منت�سف  ب��ني  م��ا  ال��ف��رتة 
والربعينيات، وكانت تركز على ال�سكال 
الهند�سية الريا�سية، وا�ستخدام متاثيل 
ومنحوتات من الثار والرموز التاريخية 
املكت�سفة حديثاً من اأماكن خمتلفة مثل 

افريقيا.
مت��ت��از امل���ب���اين ال��ت��ي ب��ن��ي��ت ب��ت��اأث��ري 
منها بوجود زخارف ملونة اأو جم�سمات 
ع��ل��ى اأ���س��اع��ه��ا ال��راأ���س��ي��ة ال��ع��ال��ي��ة، ك��اأن 
العمدة  على  فرعونية  جم�سمات  جت��د 
ال���راأ����س���ي���ة ال���ت���ي ت�����س��ك��ل م���دخ���ل ال��ب��ن��اء، 
بقاء  م��ع  اآ����س���وري���ة،  اأو  ب��اب��ل��ي��ة  رم����وزا  اأو 

الهتمام باجلانب الوظيفي للمبنى.
ام���ت���د ت���اأث���ري احل���رك���ة ال����ى ال��ه��ن��د 
وال���ف���ل���ب���ني واأن����دون����ي���������س����ي����ا وا����س���ب���ان���ي���ا 
والرج���ن���ت���ني وال�����رازي�����ل وا����س���رتال���ي���ا. 
����س���ه���دت احل�����رك�����ة ت����راج����ع����اً يف اأوائ�������ل 
يتجدد  بها  الهتمام  وع��اد  الربعينيات. 
الغرافيك  ن�سوء ت�سميم  اأخرى مع  مرة 

يف الثمانينيات. 

مدرسة شيكاغو للعمارة
ان��ت�����س��ر ط�����راز م���ع���م���اري ع��ل��ى م�����س��ت��وى 

العامل يف نهاية القرن التا�سع ع�سر عرف 
با�سم الطراز التجاري، والذي ي�سار اليه 

با�سم مدر�سة �سيكاغو الولى للعمارة.
ك����ان����ت م����ن اأوائ���������ل م����ن دع������ا ال���ى 
ا�ستخدام تقنية الن�ساء با�ستخدام هياكل 
ال���ف���ولذ يف امل��ب��اين ال��ت��ج��اري��ة، وادخ����ال 
امل�ساحات الزجاجية العري�سة. ومن هنا 
ن�ساأت فكرة »نافذة �سيكاغو« وهي نافذة 
من ثاثة اأج��زاء: جزء مركزي زجاجي 

كبري حماط ب�شباكني �أقل حجما. 

مدرسة شيكاغو الثانية
الع�سرين  ال���ق���رن  ���س��ت��ي��ن��ي��ات  يف  ظ��ه��رت 
البعاد  با�ستخدام  البناء  مبداأ  ووظفت 
الثاثية خمتلفة الرتفاعات، التي اأطلق 
تتكون  حيث  النبوب،  عمارة  ا�سم  عليها 

من ثاث اأو اأربع كتل معمارية.
اب���ت���ك���ر ال������س�����م امل����ع����م����اري ف�����س��ل 
ال��ذي كان يعمل يف مكتب  الرحمن خان 
 ،1963 ال��ع��ام  يف  �سيكاغو  يف  للت�سميم 
وي�����س��ار ال���ى الف���ك���ار ال��ت��ي و���س��ع��ه��ا خ��ان 
با�سم مدر�سة �سيكاغو الثانية، وا�ستهرت 
ببناء ناطحات ال�سحاب مثل برج ويلي�س 

ال��ذي اكتمل ب��ن��اوؤه يف ال��ع��ام 1973 وك��ان 
اأطول بناية يف العامل حتى العام 1998.

نحو عمارة عربية حداثية
عدد  الع�سرين  ال��ق��رن  اأوائ���ل  منذ  ظهر 
املتميزين  ال��ع��رب  امل��ع��م��اري��ني  م��ن  قليل 
الذين ا�سهموا يف التمهيد لظهور عمارة 

عربية حداثية جديدة.
ف���ق���د ظ���ه���ر ح�������س���ن ف���ت���ح���ي ���س��ي��خ 
امل����ع����م����اري����ني ال������ع������رب، ال��������ذي ول�������د يف 
 .1900 ال���ع���ام  يف  مب�����س��ر  ال����س���ك���ن���دري���ة 
وترجع اأهميته اإلى كونه اأول من دعا الى 
ا�ستخدام مبادىء العمارة املحلية ومبواد 
رخ��ي�����س��ة لق���ام���ة ق����رى ل��ل��ف��ق��راء ذات 
الربعينيات  خ��ال  ريفي  م�سري  طابع 

واخلم�سينيات وطبقها عملياً.
نفذ اأول م�سروع ا�ستخدم الطني يف 
اكت�ساف تقنيات  اإلى  بنائه وب�سببه اجته 
البناء النوبية لإن�ساء القبة والقبو. ويف 
العام 1948 نفذ اأحد اأبرز م�ساريعه وهو 
هذه  على  القرنة  قرية  واإق��ام��ة  ت�سميم 
امل���ب���ادىء ال��ت��ي رواه����ا يف ك��ت��اب��ه »ع��م��ارة 

الفقراء«.

ف�����از ح�����س��ن ف��ت��ح��ي ب���ع���دة ج���وائ���ز 
الذهبية  امليدالية  مثل  عاملية  معمارية 
الآغا  وجائزة  ال��دويل  املعماريني  لحتاد 
خ����ان ل��ل��ع��م��ارة ال����س���ام���ي���ة. وم����ا ت���زال 
ن��ظ��ري��ات��ه ُت���در����س يف ك��ل��ي��ات ال��ع��م��ارة يف 

جامعات العامل املختلفة. 
ويف ال��ع��راق ب��رز رف��ع��ت اجل��ادرج��ي 
ال��ع��راق  معماريي  اأ�سهر  يعد  ك��ان  ال���ذي 
بني  م��زج  احل��دي��ث.  الع�سر  يف  وفنانيه 
ال���ع���م���ارة احل���دي���ث���ة وت���وظ���ي���ف ال��ن��ح��ت 
وال����س���ك���ال ال��ت��ج��ري��دي��ة وم������واد ال��ب��ن��اء 
امل���ح���ل���ي���ة. ����س���م���م ع�������ددا م����ن الع����م����ال 
املعروفة مثل ن�سب اجلندي املجهول يف 

ال�ستينيات يف �ساحة الفردو�س ببغداد. 
ا�ستخدم اجلادرجي عنا�سر عراقية 
حم��ل��ي��ة ت��ق��ل��ي��دي��ة وا����س���ام���ي���ة ���س��م��ن 
املباين التي تاأثر فيها بخ�سائ�س عمارة 
امل�سربيات  ا���س��ت��خ��دام  ف��اأدخ��ل  احل���داث���ة، 
ح�سل  العراقي.  والطابوق  وال�سنا�سيل 

على جائزة الآغا خان يف العام 1986.
ول���ك���ن ال�����س����م الب��������رز ع���امل���ي���ا ه��و 
العراقية زها حديد. وهي من  املعمارية 
ال��ع��امل  امل��ع��م��اري��ني ع��ل��ى م�ستوى  اأ���س��ه��ر 
احلداثية  ال��ع��م��ارة  تبني  يف  الي���ام  ه��ذه 

اجلريئة.
ب���غ���داد  يف   1950 ال����ع����ام  يف  ول������دت 
ودر�ست يف اجلامعة المريكية يف بريوت 
للمعماريني  الريطانية  اجلمعية  ويف 
وتقيم ب�سكل دائم يف بريطانيا. نالت زها 
التي  بريتزكر  ج��ائ��زة  �سنوات  ع��دة  قبل 
تعد اأرفع الأو�سمة املعمارية العاملية التي 
باحرتام  وحتظى  ن��وب��ل،  ج��ائ��زة  تكافىء 
كنزو  اأمثال  العامل  معماريي  بني  وا�سع 

تانغي الياباين. 
متتاز عمارة زها بتوظيف التجريد 
والبعد عن الأ�سكال الرتاثية التقليدية، 
هو  كما  ال�سامية  العربية  العنا�سر  اأو 
احل����ال ل���دى اأغ��ل��ب امل��ع��م��اري��ني ال��ع��رب. 
لت�سميم  مب�سابقة  فوزها  اأعمالها  ومن 
ن��اد يف ك��اول��وون يف ه��ون��غ ك��ون��غ يف العام 
1982، وم�سروعها اجلرىء املثري للجدل 
ب��ال��ريم��و يف �سقلية  ال�����س��ف��ن يف  م��ر���س��ى 
ال��ف��ن��ون الإ���س��ام��ي��ة يف  1999، وم��ت��ح��ف 

الدوحة، قطر. 
ج��ع��ف��ر  ع���ن���د  ن���ت���وق���ف  اأن  ب����د  ول 
ط����وق����ان، وه�����و م����ن اأ����س���ه���ر م��ع��م��اري��ي 
ال��ع��رب��ي.  وال���ع���امل  الردن  يف  احل���داث���ة 
كانت انطاقته من بريوت حني �سمم 
ال���ع���ام 1970  ب���ك���ار يف  م�����س��ج��د ع��ائ�����س��ة 

بطريقة غري تقليدية يف بناء امل�ساجد.
ل��ه ع���دد م��ن امل�����س��اري��ع امل��ع��روف��ة يف 
الردن وال��ع��امل ال��ع��رب��ي، وق��د ت��ع��اون مع 
جامعة  لت�سميم  ت��ان��غ��ي  ك��ن��زو  ال��ي��اب��اين 
العلوم والتكنولوجيا يف الردن. كما �سمم 
ومبنى  العقبة،  يف   SOS الط��ف��ال  ق��رى 
ال�����س��م��ي�����س��اين،  م��ن��ط��ق��ة  يف  الردن  ب��ن��ك 
و����س���ري���ح ال��رئ��ي�����س ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ي��ا���س��ر 
عرفات يف رام اهلل. نال جائزة الآغا خان يف 
العام 1999، وجائزة منظمة املدن العربية 
للمعماريني العرب عن مبنى قاعة املدينة 

التابع لأمانة عمان يف العام 2002. 
وختاما، ل بد من ال�سارة الى را�سم 
ب����دران، اأح���د اأب����رز امل��ع��م��اري��ني الردن��ي��ني 
وال���ع���رب ح��ال��ي��ا ح��ي��ث مي����زج يف ع��م��ارت��ه 
ال����رتاث ال����ذي ي��وف��ر اإط������اراً ل��ل��ه��وي��ة مع 
وال��ف��راغ  امل�����س��اح��ات  توظيف  يف  التجديد 
وال����س���ك���ال ���س��م��ن امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى روح 
جائزة  ن��ال  الإ�سامية.  العربية  العمارة 
وهو  املهمة  اأعماله  اأح��د  على  خ��ان  الآغ���ا 
م�����س��روع ق�����س��ر احل��ك��م ب��ال��ري��ا���س. وم��ن 
يف  احل�سينية  امل��ك��ت��ب��ة  امل�����س��ه��ورة  اأع��م��ال��ه 
اأمانة  ومبنى  ارب���د،  يف  ال��ريم��وك  جامعة 
ع���م���ان ال���ك���رى ب���ال����س���رتاك م���ع جعفر 

طوقان، وجامع الدولة الكبري يف بغداد.

* قا�س وناقد فني من الإردن

الفيلال التي بناها املهند�س املعماري 
ومهند�س الت�سميم الداخلي الأمريكي، 
فرانك لويد رايت عام ١٩٣٥ لنف�سه 
والتي تعترب، حتى يومنا هذا، اأهم ت�سميم 
معماري يف تاريخ الوليات املتحدة 
الأمريكية.  فرانك لويد رايت كان يوؤمن 
بفل�سفة اأن العمارة احلديثة يجب اأن 
تتاآلف مع الطبيعة املحيطة بها لتكون 
جزء منها ل طاغية عليها.

اأحد ت�ساميم املهند�سة املعمارية العراقية ال�سهرية »ُزها حديد«:
مدينة امللك عبد اهلل القت�س�ادية يف الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية
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حول الجامعة

محمد شامي 

يناط باجلمعيات �ملختلفة �لتي تعنى 
املتنوعة  والفنية  الثقافية  باملجالت 
على  امل���واه���ب  اإب������راز  يف  رئ��ي�����س��ي  دور 
خم��ت��ل��ف الأ����س���ع���دة، وم���ا ب��ني رده���ات 
املواهب   امللك خالد مئات من  جامعة 
يف خمتلف املجالت، ت�ستحق العتناء 
واله��ت��م��ام، ك��ي ت���رز وت���ن���ال  املكانة 

التي ت�ستحقها.
»اآفاق« بحثت عن دور اجلمعيات، 
بني  وم��ا  ال��ط��اب،  اآراء  وا�ستعر�ست 
هذا وذاك، ا�ستعر�ست اأي�سا ما قامت 
ب���ه ج��ام��ع��ت��ه��م يف ال���ت���ع���اون م���ع تلك 

اجلمعيات املتخ�س�سة.

أنجح اتفاقية
اأو���س��ح وك��ي��ل ع��م��ادة ���س��وؤون الطاب 
اأن  قمي�سان  نا�سر  الدكتور  باجلامعة 
مذكرة التعاون التي وقعت مع جمعية 

اأحمد  اجلمعية  مدير  علق  وق��د 
وذكر  جميا،  تعليقا  عليها  ال�سروي 
م��ن عر�س،  اأك���رث  ه��ن��اك  �سيكون  اأن���ه 
وم�����س��اب��ق��ات حم��ل��ي��ة ودول���ي���ة ي�����س��ارك 
ف��ي��ه��ا ال����ط����اب، ف�����س��ا ع����ن وج����ود 
الأوملبياد«،  يف  حمكما  نف�سه  ال�سروي 
وممتدحا  للجمعية،  ال�سكر  مقدما 
ت��ف��ع��ل��ي��ه��ا ال���ك���ب���ري ل���ل���ت���ع���اون ووج�����ود 
اأع�������س���اء م����ن ط�����اب اجل���ام���ع���ة ب��ه��ا 
ن�سو�س  وك��ت��اب  خم��رج��ني  ب�سفتهم 

وممثلني.

تأهيل الطالب وتقديمهم
اأو�سح مدير جمعية الثقافة والفنون 
مبدينة اأبها اأحمد ال�سروي اأن معايل 
عبد  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير 
ال���داود وق��ع م��وؤخ��را مذكرة  الرحمن 
تعاون مع اجلمعية، تن�س على تعاون 
يف  واجلمعية  اجلامعة  ب��ني  م��ا  ثقايف 

كل املجالت الفنية.

ال���ث���ق���اف���ة وال���ف���ن���ون ت���ع���د م����ن اأجن����ح 
التفاقيات قيا�سا بق�سر عمرها، الذي 
وبالنتائج  فقط،  �سهرين  يتجاوز  مل 
املميزة فيما يخ�س نادي امل�سرح، الذي 
باإيجاد  الكعبي،  حممد  عليه  ي�سرف 
م�سرح حقيقي له هوية فنية وا�سحة 

وما ظهر من التفاعل املتميز معه.
اأي�سا »اجلمعية منذ اليوم  وقال 
ال��ث��اين ل��ل��خ��ط��اب امل��وج��ه ل��ه��ا ب��اإب��رام 
ات���ف���اق���ي���ة، ����س���ارع���ت ل���ل���رد ب��امل��واف��ق��ة 
وال���ت���ف���اع���ل وت���ق���دمي ع��م��ل ح��ق��ي��ق��ي، 
والبداية كما قلت كانت بنادي امل�سرح، 
وات��ف��ق��ت اجل��م��ع��ي��ة م��ع امل�����س��رف على 
ال���ن���ادي ع��ل��ى خ��ط��ة ل��ت��ف��ع��ي��ل ت��دري��ب 
الطاب، كما اأن اللقاءات الأ�سبوعية، 
�سيناريو  لكاتب  دائما  ح�سورا  ت�سمل 
اأو خم����رج، واآخ����ر م��ا مت يف  اأو مم��ث��ل 
ه���ذا امل��ج��ال م�����س��رح��ي��ة »ال��ن��ب��ا���س« يف 
اإ���س��راف  كلية ال��ع��ل��وم ال��ط��ب��ي��ة، حت��ت 

اجلمعية.

وقال ال�سروي »اإن ما يف التفاقية 
على  اجل��ام��ع��ة،  يف  امل�سرح  دور  تفعيل 
التاأهيل  اأن تكون مهمة اجلمعية هي 

والتدريب«.
واأ����س���اف »ل��ي�����س ب��ال�����س��رورة اأن 
ت��ت��ول��ى اجل��م��ع��ي��ة ت��ل��ك امل��ه��م��ة، اإمن���ا 
اإح�سار  ت�ستطيع  توا�سلية  قناة  ه��ي 
مدربني ذات قدرات عالية، �سواء داخل 

اململكة اأم خارجها لفائدة اجلامعة«.
ونبه ال�سروي اإلى اأنه قبل اأ�سبوع 
كان  م�سرحي،  ع��ر���س  ق��دم  حت��دي��دا، 
نتاجا لور�سة قدمت لطاب اجلامعة، 
الثقايف  الأومل��ب��ي��اد  ت��ع��اون يف  بينما مت 
للجامعة من خاله �سخ�سيا ب�سفته 
بع�س  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة يف حت��ك��ي��م  مم��ث��ا 

امل�سابقات الثقافية.
واأ�ساف »ما زال الأم��ل يف تعاون 
م���ع اجل��ام��ع��ة اع��ت��ب��ارا م���ن امل�����س��ت��وى 
ال���ق���ادم، م��ن خ���ال ب��رن��ام��ج تدريبي 
مكثف، خا�س بامل�سرح، نتمنى اأن يثمر 

جمعيات الثقافة والفنون..
بين رفض الطالب لعملها 
ودفاع المسؤولين عنها
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حول الجامعة
تعاونا جميا وكبريا يف تقدمي  ذلك 
والن�سخة  كبرية،  مهرجانات  وتنفيذ 
ال��ث��ان��ي��ة م���ن م��ل��ت��ق��ى الأم�����ري في�سل 
ب���ن خ��ال��د ل��ل��دي��و درام�����ا ال����ذي اأرج���و 
هم  امللتقى  يف  امل�ساركني  كل  يكون  اأن 
كليات اجلامعة، وه��ذا هو  من طاب 
ال��ه��دف الأ���س��م��ى ل��ن��ا يف اجل��م��ع��ي��ة يف 

اإدارة اجلامعة«.
وع�����ن وج������ود ط�����اب م��ن��ت�����س��ب��ني 
امل�سرح،  »نعم يوجد يف  للجمعية، قال 
حت����دي����دا م����ن ك���ل���ي���ات ال���ط���ب وط���ب 
الكليات، عددهم  م��ن  وع��دد  الأ���س��ن��ان 
ح����وايل 13، ن���اأم���ل يف  رف���ع ال���ع���دد يف 

القادم من الأيام«.
وع����ن الت���ه���ام���ات ال���ت���ي ت��اح��ق 
وجمعية  خ��ا���س��ة  ب�����س��ف��ة  اجل��م��ع��ي��ات 
تاأدية  والفنون يف غيابها عن  الثقافة 
دور وا���س��ح وف��اع��ل يف اإب���راز امل��واه��ب،  
ق����ال ال�������س���روي »ع���م���ر اجل��م��ع��ي��ة 34 

50 طالبا وطالبة 
ال�سعودية  اجلمعية  ف���رع  م��دي��ر  اأك���د 
ل����ل����ف����ن����ون ال���ت�������س���ك���ي���ل���ي���ة مب��ن��ط��ق��ة 
ع�سري)ج�سفت(، الدكتور علي مرزوق 
وجود تعاون مع جامعة امللك خالد يف 
جمالتها التي تتعلق بالفن الت�سكيلي 
وال����ر�����س����م وال���ت�������س���وي���ر، وال���ط���ب���اع���ة 
واجل��راف��ي��ك�����س، واخل������زف، وال��ن��ح��ت، 
والرتكيب، لفتا اإلى اأن من بني ذلك 

تقدمي دورات وور�س عمل.
ينت�سب  اجل��م��ع��ي��ة  اأن  واأ�����س����اف 
م�ستوى  على  وط��ال��ب��ة  طالبا   50 لها 
تتفاوت  املواهب  باأن  معرتفا  املنطقة، 
امل��ح��رتف��ني وح��ت��ى املبتدئني،  ب��ني  م��ا 
يف  ي��ك��م��ن  اجل��م��ع��ي��ة  دور  اأن  م����وؤك����دا 

تاأهيلهم وتطويرهم.

الجمعية غائبة
يف امل���ق���اب���ل، ت�������س���اءل ال���ط���ال���ب خ��ال��د 

مت����ون ف��ق��ط م���ن ي��ع��م��ل��ون، ف��ه��ي مل 
ت���ر م���ا ي�����س��ت��ح��ق ال���دع���م ف��ل��م��اذا ه��در 

الأموال«.
����س���امل  ال����ط����ال����ب  ي�����ذه�����ب  ومل 
ال�سهري، الذي ح�سل هو الآخر على 
الأومل��ب��ي��اد  م�سابقة  يف  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز 

الثقايف، بعيدا عن زميله خمافة.
الثقافة  جلمعية  اأعلم  »ل  وق��ال 
موهبة  اأي  لإب����راز  دور  اأي  وال��ف��ن��ون 
اأثر  لهم  يوجد  ل  بل  �سابة،  اأو  ل�ساب 
التي  وال��ف��ن��ي��ة  الثقافية  الأع���م���ال  يف 
جمعيات  وه���ن���اك  ال�����س��ب��اب،  ي��ن��ت��ج��ه��ا 
ك���ث���رية ت��ت��ب��ن��ى امل�����واه�����ب وت���ط���وره���ا 
»نحتاج  ال�سهري  واأ���س��اف  وت�سغلها«. 
اإلى اأن تكون جمعية الثقافة والفنون 
م��ظ��ل��ة ر���س��م��ي��ة ك���ب���رية حت�����وي ه���ذا 
هيكلها  بناء  يعاد  اأن  واأمت��ن��ى  ال��دع��م، 
العظيمة  املواهب  اإظهار  والعمل على 
التي حتويها اململكة وميلكها �سبابها، 

���س��ن��ة، وه���ي ق��دم��ت ب��ا ���س��ك العديد 
من امل��واه��ب، وم��ن يجحد ذل��ك، فهو 
يف  فنانون  فهناك  احل��ق��ائ��ق،  يخالف 
احلقيقية  انطاقتهم  كانت  املنطقة 

من خال جمعية الثقافة والفنون«.
»ل��دي��ن��ا م���واه���ب �سابة  واأ����س���اف 
ك���ث���رية ن��ع��ت��ز ب���ه���ا، م��ن��ه��ا ف���ن���ان���ة مل 
ي��ت��ج��اوز ع��م��ره��ا 10 ���س��ن��وات ���س��ارك��ت 
يف م��ع��ر���س��ني ت�����س��ك��ي��ل��ي��ني ل��ل��ث��ق��اف��ة 
فنانني  ر�سحت  والفنون، واجلمعية 
اململكة  م�ستوى  على  برامج  حل�سور 
دورات،  ب���اإدارة  �سبابا  وتكلف  واخلليج 
اآخ��ره��م ال��ف��ن��ان ال��ف��وت��وغ��وايف ط��ارق 
�سارك  حت��دي��دا  امل�سرح  ويف  زاه���ر،  اآل 
من  وملتقيات  م��ه��رج��ان��ات  يف  �سباب 
ودعمتهم  قدمتهم  اجل��ام��ع��ة،  ط��اب 
اجل��م��ع��ي��ة، وق���د ح�����س��ل��وا ع��ل��ى ج��ائ��زة 
اأف�������س���ل ب���ح���ث م�����س��رح��ي يف امل��م��ل��ك��ة 

املغربية«. 

ال��ذي كرم موؤخرا من عميد  خمافة، 
اأح��د  ب�سفته  الإن�سانية  العلوم  كلية 
الإع����ام،  بق�سم  امل��ت��ف��وق��ني  ال��ط��اب 
والفنون  الثقافة  جمعية  »اأي��ن  قائا 
اندثرت  اجلمعية  اأن  ح�سبت  اأ���س��ا؟ 
حتى تفاجاأت بال�سوؤال، فهي لي�س لها 
اأي دور اأو اإ�سهام يف املجتمع لكت�ساف 
امل�سرحية ب�ستى  املواهب  ا�ستقطاب  اأو 

فنون امل�سرح وجمالته.
ون���ح���ن ه���ن���ا ن���ت���ح���دث ع����ن ف���رع 
يف  الأول  احل���ا����س���ن  ع�����س��ري  م��ن��ط��ق��ة 
ق���دمي الأزم������ان ل��ل��ف��ن وال��ف��ن��ان��ني يف 

القرية العاملية، قرية املفتاحة.
اأحت���دث م��ن ن�سج خيال،  واأن���ا ل 
اأف�سل،  اأق��ول بل  لكن فعا كانت كما 
اإلى  الف�سل  تعيد  اجلمعية  كانت  واإن 
فالعمل  اأو عدم وجودها،  امل��ادة  نق�س 
هو من ياأتي بها ولي�س املال من ياأتي 
اأو الهيئة،  بالعمل، وقد تكون ال��وزارة 

املبدعني  مل��ط��ال��ب  ُي��ن��ظ��ر  اأن  واأمت���ن���ى 
بعني العتبار«.

وق��������ال امل���������س����ور ال����ف����وت����وغ����رايف 
الإداري��ة حممد  العلوم  الطالب بكلية 
ف��اي��ع اإن اأك����ر دل��ي��ل ع��ل��ى غ��ي��اب دور 
واجلمعيات  والفنون  الثقافة  جمعية 
الأخ����رى ه��و اإن�����س��اء ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ني 
نادي ع�سري الفوتوغرايف، مبديا اأ�سفه 
لعدم وجود الهتمام وملا �سماه الواقع 

املوؤمل للجمعية واجلمعيات الأخرى.
وقال فايع »نحن اأولى بالهتمام 
واق��ع  يتغري  اأن  ون��ت��م��ن��ى  غ��رين��ا،  م��ن 

اجلمعية يف الفرتة املقبلة«.
وان���ت���ق���د امل�������س���ور ال���ف���وت���وغ���رايف 
ال���ط���ال���ب ب��ك��ل��ي��ة ال���ه���ن���د����س���ة حم��م��د 
النهاري غياب الإعانات عن ن�ساطات 
اجل��م��ع��ي��ة، وغ��ي��اب��ه��ا ع���ن اإق����ام����ة اأي 
اأو  ي��ر دعما  اأن��ه مل  م��ع��ار���س، م�سيفا 

تطويرا لفوتوغرافيني.

قميشان: بات لدينا مسرح بهوية حقيقية.. والبداية مبشرة
السروي: ال تنسفوا تاريخ 34 عاما فنحن نؤدي دورنا
مرزوق: 50 عضوا من طالب الجامعة في »جسفت«
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ثقافة

الدكتور عبد  باأملانيا  الثقايف  امللحق  زار    
الرحمن بن حمد احلمي�سي نيابة عن 
العربية  اململكة  ج��ن��اح  ال�سفري،  �سعادة 
ال�������س���ع���ودي���ة يف م���ع���ر����س ف���ران���ك���ف���ورت 
ال���� 66 التي  ل��ل��ك��ت��اب يف دورت����ه  ال����دويل 
افتتحها وزير اخلارجية الأملاين فرانك 
ف���ال���رت ���س��ت��اي��ن��م��اي��ر. و���س��ه��د امل��ع��ر���س 
ن��ح��و مائة  م�����س��ارك��ة 7000 ع��ار���س م��ن 

دولة.
واإ�����س����اف����ة اإل������ى وزي������ر اخل���ارج���ي���ة 
الأمل��������اين، ح�����س��ر الف���ت���ت���اح، ال��رئ��ي�����س 
ب��اع��ت��ب��ار  نين�سيتو،  ����س���اويل  ال��ف��ن��ل��ن��دي 
احل��ال��ي��ة،  ال����دورة  ���س��رف  �سيف  فنلندا 

ال��ع��دي��د من  امل��م��ل��ك��ة،   وزار ج��ن��اح 
مدير  بينها  م��ن  ال���ب���ارزة  ال�سخ�سيات 
للكتاب  ال�����دويل  ف��ران��ك��ف��ورت  م��ع��ر���س 
اجلناح  على  اأثنى  ال��ذي  بوو�س  يورجن 
وخ��ا���س��ة رك���ن الأط���ف���ال ال���ذي ���س��م 20 
ع��ن��وان��ا م���ن ال��ق�����س�����س  امل��رتج��م��ة اإل���ى 

اللغة الأملانية.
امللحقية  قامت  نف�سه،  ال�سياق  ويف 
رواي���ة  ت��وق��ي��ع  بتنظيم ح��ف��ل  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
ال��ك��ات��ب��ة ال�����س��ع��ودي��ة رج���اء ع���امل »ط��وق 
احل��م��ام« امل��رتج��م��ة اإل���ى اللغة الأمل��ان��ي��ة 
ال�سعودية،  الكاتبة  عليها  ن��ال��ت  وال��ت��ي 
جائزة ليراتور  يف دورتها ال� 27 كاأف�سل 

ال�����س��ي��د  ه��ي�����س��ن  ولي�����ة  وزراء  ورئ���ي�������س 
فولكر بوفييه، ورئي�س احتاد النا�سرين، 
وب���ائ���ع���ي ال���ك���ت���ب الأمل����������ان، غ��وت��ف��ري��د 
فرانكفورت  معر�س  ومدير  هونيفيدر، 

الدويل للكتاب يورجن بوو�س.
ل��وزي��ر  ال��ك��ل��م��ة الف��ت��ت��اح��ي��ة  ويف 
باإعادة النظر  اخلارجية الأملاين، طالب 
يف م��ف��ه��وم امل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة يف ال��ع��امل 
الرقمي، وقال »اإننا يف حاجة اإلى قانون 
ال��ب��ي��ان��ات  مب�����س��ت��خ��دم��ي  خ���ا����س  دويل 
ال���رق���م���ي���ة«، داع���ي���ا ���س��رك��ات الإن���رتن���ت 
الأمل����ان����ي����ة والأوروب�������ي�������ة اإل������ى ت�����س��دي��د 

مناف�ستها لل�سركات الأمريكية.

اللغة  اإل��ى  مرتجم  اأجنبي  ن�سائي  كتاب 
للقراء على  ا�ستفتاء  بناءا على  الأملانية 
مرتجم  ك��ت��اب  لأه����م  الإن���رتن���ت  �سبكة 

للغة الأملانية للعام 2014.  
و���س��ل��م م���دي���ر امل���ع���ر����س  ي��ورج��ن 
يف  ال�سعودية  للكاتبة  اجل��ائ��زة  ب��وو���س، 

حفل ر�سمي باأر�سية املعر�س.
يذكر اأن فنلندا هي �سيف ال�سرف 
ف���ران���ك���ف���ورت  مل���ع���ر����س   2014 دورة  يف 
مبائتي  �ساركت  حيث  للكتاب،  ال���دويل 
عنوان مرتجم اإلى اللغة الأملانية وبعدد 
م��ن امل��ح��ا���س��رات وال���ق���راءات الأدب��ي��ة ملا 

يناهز 50 كاتبا واأديبا فنلنديا.

نادي أبها األدبي يحتفي 
بخمسة إصدارات جديدة  

أحمد العياف 

اإحتفى نادي اأبها الأدبي بتوقيع 
خم�سة من اإ�سداراته اجلديدة، 

وهي كالتايل:
اأي��ق��ون��ة ال���رم���ل: ل��ل��ن��اق��د 
وي�سم  ال��را���س��دي،  حممد 
الكتاب عددا من الدرا�سات 
ال�����ت�����ي ت����ت����ن����اول ب���ال���ن���ق���د 
النقدي  التلقي  والتحليل 
ل��ت��ج��رب��ة ال�����س��اع��ر حممد 
ال���ث���ب���ي���ت���ي وم����ق����ارب����ات يف 
م��ن��ج��زه ال�����س��ع��ري.  ويقع 
الكتاب يف 162 �سفحة من 

القطع دون املتو�سط. 
الق�سائد املغناة: للدكتور اأحمد فرحات، وي�سم هذا الكتاب عددا 
من الق�سائد العربية التي غناها كبار الفنانني، فزادوا بغنائها 
�سهرتها، من مثل رباعيات اخليام، و�سلوا كوؤو�س الطا ل�سوقي، 
واأراك ع�سي الدمع لأبي فرا�س احلمداين، وغدا األقاك للهادي 

اأدم،  ويقع الكتاب يف 250 �سفحة، من القطع دون املتو�سط.
���س��يء: جم��م��وع��ة ق�����س�����س��ي��ة ل��ل��ق��ا���س ع��ل��ي احل����ام����دي، وت��ق��ع 
املجموعة يف 89 �سفحة، وت�سم 23 ق�سة ق�سرية وق�سرية جدا.

يعلم اآخرا: جمموعة ق�س�سية للقا�س عبداهلل املطمي.تقع يف 
55 �سفحة، وت�سم 17 ق�سة ق�سرية، وق�سرية جدا.

درا���س��ة  وه��و  ال�سعيد،  فهد  �سعاد  ل��ل��دك��ت��ورة  اجل��اح��ظ:  بخالء 
لكتاب البخاء للجاحظ، تتناوله من التنظيم الذاتي للكتاب، 
والنوع  املو�سوع  اإلى  و�سول  الكتاب،  لن�سو�س  الن�سية  املعايري 

والوظيفة، درا�سة تطبيقية يف علم لغة الن�س.

أحمد العياف 

ق�سم  يف  التدري�س  هيئة  ع�سوا  ق��دم 
اللغة العربية بكلية العلوم الإن�سانية 
اآل  ن���ا����س���ر  ال����دك����ت����ور  ب���اجل���ام���ع���ة، 
العمري،  حممد  والدكتور  قمي�سان، 
ملادة  وتدري�سهما  �سرحهما  �سياق  يف 
للتفريق  ���س��رح��ا  ال��ع��رب��ي،  ال��ت��ح��ري��ر 
ب����ني ����س���وت���ني م����ن اأ������س�����وات ال��ل��غ��ة 
والظاء  ال�ساد  حرفا  هما:  العربية 
ن��ظ��را مل��ا بينهما م��ن ت�����س��اب��ه، وذل��ك 
ب���ت���ن���اول ال���ف���رق م���ن خ����ال ث��اث��ة 
حم������اور ���س��م��ل��ت خم�����رج احل���رف���ني، 

و�سفاتهما وكتابتهما. 

الفرق بين الحرفين
من حيث المخرج 

اأحد  )���س( من  ال�ساد  يخرج ح��رف 
م���ن ج��ان��ب��ني  )اأي  ال��ل�����س��ان  ح��اف��ت��ي 
ال���ل�������س���ان ك���ام���ا اإم������ا م����ن اجل���ان���ب 
اأو م���ن اجل���ان���ب الأي�������س���ر(،  الأمي�����ن 
وذل�����ك ع���ن ط���ري���ق ال��ت�����س��اق ح��رف 
ال�����س��اد )�����س( مب���ا ي��ل��ي الأ���س��را���س 
ال��ع��ل��ي��ا، مم���ا ي������وؤدي اإل�����ى ان���ح���راف 

آل قميشان والعمري يضعان الضاد والظاء 
بميزان المخرج والصفات والكتابة

الل�سان اإلى اأي من اجلانبني الأمين 
ال��دك��ت��ور  وا���س��ت�����س��ه��د  الأي�������س���ر.  اأو 
العمري، باخلليفة عمر بن اخلطاب 
ر����س���ي اهلل ع���ن���ه، ح��ي��ث ك����ان ي��خ��رج 
حرف ال�ساد )�س( من كا �سدقيه، 

اأي من اأيهما �ساء. 
)ظ(  الظاء  ح��رف  يخرج  بينما 
الل�سان  راأ���س  )اأي  الل�سان  من طرف 
م���ن ج��ه��ة ال�����س��ف��ت��ني( ل��ي��ت�����س��ل مع 
روؤي��ة  وميكن  العليا،  الثنايا  اأط��راف 
راأ�س الل�سان عند اإخراج حرف الظاء 

)ظ( ومثال ذلك )ظافر، ظام(.

الفرق بين الحرفين
من حيث الصفات

�سفات  خم�س  يف  احل��رف��ان  ي�سرتك 
هي:

احلرف  )ظهور  اجلهر  �سفة   •
اأو  النف�س  معه  ينطلق  اأن  دون 
بدليل  م��ل��ح��وظ  ب�سكل  ال��ه��واء 
و����س���ع ال���ي���د م��ق��اب��ل ال���ف���م ف���اإن 
ال���ه���واء ل ي��ت��دف��ق اإل����ى اخل���ارج 
ب�سكل ظاهر بخاف مثال نطق 

حريف الثاء اأو الفاء(.

• ���س��ف��ة ال�����رخ�����اوة )ان��ح��ب��ا���س 
الهواء مبعنى اأن الهواء يكون يف 

غاية ال�سعف.
• ���س��ف��ة ال����س���ت���ع���اء )ال��ل�����س��ان 
ينطبق  الل�سان  الإط��ب��اق..  يعلو، 

على احلنك الأعلى(.
الإ����س���م���ات )وامل������راد ب���ه ال��ث��ق��ل( 
من  لي�سا  احل��رف��ني  ه��ذي��ن  لأن 
تخرج  ال��ت��ي  ال�سفوية  الأح����رف 

من ال�سفتني.
ينفرد  التي  ال�ستطالة  �سفة   •

ب����ه����ا ح�������رف ال���������س����اد )مب���ع���ن���ى 
ي���ك���ون خم����رج ه����ذا احل���رف  اأن 
�سواًء  الل�سان  حافة  من  طويا 
اأم اجل��ه��ة  ال��ي��م��ن��ى  م���ن اجل���ه���ة 

الي�سرى(.

الفرق بين الحرفين
في الكتابة

على  وتكتب  ال�ساد  ح��رف  اأخ��ت  ال�ساد 
وزن �ساد )�س، �س(، والظاء اأخت الطاء 

وتكتب على وزن طاء )ظ، ط(.

نادي الطالب السعودي بجامعة موري 
ينظم معرضا للتعريف بالمملكة

�ستيت« بولية كنتاكي،  ال�سعودي يف »جامعة موري  نادي الطاب  اأقام 
بح�سور  باململكة،  للتعريف  �سخما  ثقافيا  معر�سا  املتحدة،  بالوليات 
الكليات  وع��دد من عمداء  ديفي�س  روب��رت  الروفي�سور  اجلامعة  مدير 

وروؤ�ساء الأق�سام، وذلك يف املبنى الرئي�سي باجلامعة.
واأبدى الدكتور روبرت ديفي�س اإعجابه باملعر�س وحمتوياته، موؤكدا 
اأن اجلامعة تفتخر باحت�سان هذا املعر�س ال�سامل املتكامل باملعلومات 
عن تاريخ اململكة وحا�سرها، واأ�سار اإلى اأن اجلامعة ترحب وتدعم مثل 
من  كبري  ع��دد  بوجود  اع��ت��زازه  مبديا  املميزة،  الثقافية  املعار�س  ه��ذه 
الطاب ال�سعوديني يف مرحلة البكالوريو�س والدرا�سات العليا، م�سددا 

على اأنهم من خرية الطاب على امل�ستويني الأخاقي والتعليمي.

الملحقية الثقافية تحتفي بجائزة الكاتبة رجاء عالم 
مشاركة فاعلة للمملكة بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب
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تقنية

ريتويت

بني �سركة »�سوين بيكت�سرز« وكوريا ال�سمالية ما �سنع احلداد، فمنذ 
قر�سنة  عملية  للرتفيه«  بيكت�سرز  »�سوين  واجهت  اأ�سبوعني،  من  اأك��رث 
بال�سركة  تتعلق  ح�سا�سة  معلومات  �سملت  ال��ن��ط��اق،  وا�سعة  اإل��ك��رتون��ي��ة 
وبيانات �سخ�سية ملوظفيها، ور�سائل الريد الإلكرتوين لكبار م�سوؤوليها، 
اإ�سافة لت�سريب خم�سة اأفام اأنتجتها ال�سركة، من بينها اأربعة اأفام مل 

تعر�س بعد، مما يكبدها خ�سائر مبئات املليارات من الدولرات.
وبعد اأخذ ورد من مكتب التحقيقات الفيدرايل FBI، توجهت اأ�سابع 
يعود  ذلك  وال�سبب يف  ياجن،  بيوجن  ال�سمالية،  الكورية  للعا�سمة  التهام 
»املقابلة« يعر�س خطة خيالية لغتيال زعيم  اإلى فيلم كوميدي بعنوان 
اأعياد  ف��رتة  املقرر عر�سه يف  ك��ان من  اأون«  ج��وجن  »كيم  ال�سمالية  كوريا 

املياد.
والأمر مل يتوقف عند هذا احلد، بل تعداه لإعان الرئي�س الأمريكي 
باراك اأوباما اأن رد باده �سيكون قا�سيا جدا على كوريا ال�سمالية، وانتقد 
اأوباما قرار ال�سركة باإلغاء عر�س الفيلم، لأن الرقابة ل ميكن اأن متار�س 

من ديكتاتور داخل باده.
هناك �سراع على م�ستوى دويل اأججته اأمور قد ل ت�سنف من فئة 
»�سوين  ال�سراع  ه��ذا  اأك��ر من  راب��ح  املقابل  لكن هناك يف  ج��دا«،  »املهمة 
و�سهرة  اإع��ام��ي  ب��زخ��م  حظى  املقابلة  ففيلم  ي���اجن«،  وب��ي��وجن  وامل��ق��اب��ل��ة 
الأغلى والأعلى مبيعات ورمبا الأكرث م�ساهدة، بل  الفيلم  �ستجعل منه، 

�سيحقق  مكا�سب تفوق كل التوقعات.
هذه  بعد  �ستعاود  الآن،  خ�سرت  واإن  التي،  بيكت�سرز«  »�سوين  اأن  كما 
ال�سجة الوقوف اأقوى من ذي قبل، وهو ما ينطبق على الطرف الثالث 
بيوجن ياجن التي �سربت بيد من حديد كل من ت�سول له نف�سه ال�ستهزاء 

بثقافة �سعبها.
ال�ساح  باتت  التقنية  اأن  ه��و  واح��د  مفهوم  يف  ي�سب  �سبق  م��ا  وك��ل 
واأن من ميلكها �سيجر اجلميع على احرتامه والر�سوخ  اليوم،  الأق��وى 
له، فهي املقيا�س لتطور ال�سعوب وم�سايرتهم ملا يدور حولهم بوعي دون 

حدوث هفوات مكلفة.
اأن نقول كنا  اأك��رثن��ا م��ن ق��ول: كنا وكنا وك��ن��ا، وال��ي��وم لب��د  قدميا 
والفكر  امل��ال  منلك  فنحن  والفعل،  والبناء  ال�سليم  بالتخطيط  ومازلنا، 
للمبدعني،  املخ�س�سة  املقدمة  كرا�سي  اجلال�سني يف  يجعلنا �سمن  الذي 
فقط علينا اأن نكون اأكرث طموحا واأن نخطو بثقة لإحداث اجلديد املفيد 

يف عاملنا دون تخوف.

حرب التقنية

حسن أحمد العواجي

 Asus ساعة
ZenWatch بإطار 

ذهبي ومعدن 
مقاوم للصدأ 

���س��اع��ة ذكية  ال��ت��اي��وان��ي��ة   Asus ���س��رك��ة  اأط��ل��ق��ت 
بحجم  مل�س  ب�سا�سة  تاأتي   ZenWatch اأ�سمتها 
1.63 اإن�س وبدرجة و�سوح 320X320 بك�سل، كما 

.AMOLED اأنها تدعم تقنية
من  م�سنوع  بهيكل   ZenWatch وزودت 
باللون  اإط���ار  ب��ه  ويحيط  لل�سداأ  امل��ق��اوم  امل��ع��دن 
ال���ذه���ب���ي، وي��ه��ي��م��ن ع��ل��ى اجل�����زء ال���ع���ل���وي من 
الذي  املنحني   Gorilla Glass 3 ال�ساعة، زجاج 

يتنا�سب مع �سكلها.
وت�����س��م��ل امل���وا����س���ف���ات الأخ�������رى ل��ل�����س��اع��ة، 
برتدد 1.2   Snapdragon 400 معاجلا من فئة
ال�ساعات  يف  امل�ستخدم  املعالج  نف�س  وه��و   ،Ghz
 LG G و LG G Watch و Gear Live الذكية
ع�سوائية  ذاك��رة  مع  اأي�سا  تاأتي  كم   .Watch R
داخ��ل��ي��ة  ذاك�����رة  ع���ن  ف�����س��ا   ،MB  512 ب��ح��ج��م 

.1.4Wh 4، وبطارية بقوةGB بحجم
 ZenWatch ف���اإن  اإل���ى ذل���ك،  وب��الإ���س��اف��ة 
ت����دع����م ت��ق��ن��ي��ة ال����ب����ل����وت����وث4.0 وامل���ي���ك���روف���ون 
وم�����س��ت�����س��ع��ر ال���ر����س���د امل���ع���د ل�����س��رب��ات ال��ق��ل��ب، 
باالإ�شافة �إلى م�شت�شعر�ت لر�شد ن�شاط �جل�شم. 
وبالنظر اإلى اأنها متلك �سهادة IP55، فهذا يتيح 
مقاومة  تكون  اأن   ZenWatch الذكية  لل�ساعة 

للماء بدرجة ب�سيطة.

أكثر األجهزة 
اإللكترونية بحثا 

Google على
في 2014

اأفاد موقع »اإنفوجرافيك« اأن اأكرث ع�سرة 
اأج���ه���زة اإل��ك��رتون��ي��ة ب��ح��ث��ا ع��ل��ى حم��رك 

البحث Google يف 2014 هي كالتايل:

IPhone 6 •
Samsung Galaxy S5 •
SamsungGalaxy S4 •

LG G3 •
Xbox one •

Nokia X •
Ipad Air 2 •

Nexus 6 •
Moto •

Nokia Lumia •

BlackBerry Classic
جهاز تقليدي للعمالء األوفياء

اأعلنت �سركة باك بريي الكندية عن هاتفها اجلديد Black Berry Classic الذي و�سفه الرئي�س 
الكا�سيكي  الت�سميم  يحبون  ال��ذي  الأوف��ي��اء  ال�سركة  لعماء  م�سمم  باأنه  لل�سركة  التنفيذي 

القدمي مع وجود لوحة مفاتيح QWERTY باأزرار حقيقية.
.Blackberry Bold 9900 وتاأمل ال�سركة اأن يحقق  الهاتف جناحا م�سابها للهاتف ال�سهري
خال  م��ن  ملحوظ  وه��ذا   ،Passport ب��اك  هاتف  م��ن  م�سغرة  ن�سخة   Classic ويعتر 
 249 وكثافة  بك�سل   720X720 بدقة  اإن�س   3.5 بحجم  �سا�سة   Classic يقّدم  حيث  املوا�سفات، 
بك�سل يف الإن�س، كما يعمل مبعالج ثنائي النواة من كوالكوم من فئة �سنابدراغون S4 برتدد 1.5 
16 جيجا بايت م�ساحة تخزين داخلية  2 جيجا بايت من الذاكرة الع�سوائية و  جيجاهريتز مع 

. microSD ميكن زياداتها عر بطاقات الذاكرة اخلارجية
من اخللف زود الهاتف بكامريا بدقة 8 ميجابك�سل مع فا�س LED واأخرى اأمامية بدقة 2 
ميجابك�سل، و�سيعمل classic ببطارية �سعتها 2515 مللي اأمبري تقول عنها ال�سركة اإنها اأف�سل 

.Bold 9900 بن�سبة %50 من بطارية
و�سيعمل باكبريي classic بنظام الت�سغيل BB 10.3.1 ويدعم الهاتف حتميل التطبيقات 
%60 من  بن�سبة  اأ�سرع  الندرويد مع مت�سفح  لتطبيقات  اأم��ازون  من متجر باكبريي ومتجر 

.Bold 9900 هاتف
 AT&Tمثل الأم��ري��ك��ي��ة  الت�����س��الت  ���س��رك��ات  ل��دى  حاليا  لل�سراء  متاحا  ال��ه��ات��ف  و�سيكون 
متجر  وع��ر  العاملية  الأ���س��واق  يف   2015 بداية  �سيتوافر  اأن��ه  اأك��دت  ال�سركة  اأن  اإل   ،Verizon و 

باكبريي على النرتنت ومتجر اأمازون ب�سعر يتوقع اأن ي�سل اإلى 500 دولر.
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إعالم

عائشة إبراهيم القحطاني

اأحمد  �سالح  فاطمة  ال�سحفية  راأت 
اأت��اح  اجل��دي��د  الإع����ام  اأن  اإ�سماعيل، 
يتم  مل  اأن�����ه  اإل  ال��ت��ع��ب��ري،  يف  ح���ري���ة 
ا���س��ت��غ��ال��ه��ا ك��م��ا ي��ن��ب��غ��ي، م��ب��ي��ن��ة اأن���ه  
ل��ي�����س ك���ل م���ا ي��ن�����س��ر ف��ي��ه م���وث���وق به 
بع�سه  واأن  ع��ل��ي��ه،  الع��ت��م��اد  ومي��ك��ن 
الت�سرع  حيث  م��ن  الآخ���ر  على  خ�سم 
الإث��ارة  والبحث عن  املعلومة  ن�سر  يف 

وال�سبق.

عملت يف عدد من ال�سحف
فاأيهن اأ�ساف اإليك ما تتمنني؟

عملت يف �سحفية عكاظ والقت�سادية 
واأع��ت��ر جميعها  حمطات  وال��وط��ن، 
مهمة يف حياتي ل ميكنني التف�سيل 
ب��ي��ن��ه��ا، ف���ع���ك���اظ ك���ان���ت ال��ت��اأ���س��ي�����س، 
والق��ت�����س��ادي��ة ن��ق��ل��ة، وال���وط���ن ت��األ��ق 

و�سهرة.

هل �سبق لك طرق باب اإعالمي
اآخر غري ال�سحافة؟

خمتلفة  ق�سايا  مناق�سة  يف  ���س��ارك��ت 
عر اإذاعة الريا�س، واإذاعة الرنامج 
ال���ث���اين م���ن ج����دة، وب��ع�����س ال��ق��ن��وات 
التلفزيون  يف  الأخ���رى.اأم���ا  الإذاع��ي��ة 
فعاليات  بنقل  املجد  قناة  ف�ساركت يف 
اجل���ن���ادري���ة، و���س��ارك��ت يف م��داخ��ات 
متنوعة  تلفزيونية  برامج  يف  هاتفية 

منها MBC وال�سعودية.

هل من جوائز ح�سلت عليها خالل 
م�سوارك العملي؟

ح�����س��ل��ت ع��ل��ى ���س��ه��ادات ���س��ك��ر وت��ق��دي��ر 
متنوعة  جهات  ومن  عملي،  جهات  من 
املوؤ�س�سات  مثل اجلنادرية والعديد من 
ح�سلت  ك��م��ا  واخل���ا����س���ة،  احل��ك��وم��ي��ة 
ال�سمو  �ساحب  م��ن  �سكر  خ��ط��اب  على 
امل��ل��ك��ي الأم����ري ���س��ل��ط��ان ب��ن ���س��ل��م��ان اآل 
�سعود، وخطاب �سكر من الأمم املتحدة 

بالريا�س.

جمعيات تنتمني اإليها؟
اأنتمي اإلى جمعيات ح�سب طبيعة عملي، 
فاأنا ع�سو يف جمعية هيئة ال�سحفيني، 
يف  وع�سو  الت�سال،  جمعية  يف  وع�سو 

اجلمعية العربية لاإعام بدبي.

كل منا يعيد جناحه اإلى �سخ�س 
معني بعد اهلل، فمن �ساعدك؟ 

وال��دي  اأن  كما  ك��ث��ريا،  اهلل  وفقني  لقد 
دع���م���اين ب���ال���دع���اء، وك���ذل���ك اإخ�����واين 
اأنني  اإلى  اإ�سافة  و�سديقاتي،  واأخواتي 
اج��ت��ه��دت واأخ��ل�����س��ت ل��ع��م��ل��ي و���س��ع��ي��ت 

لتطوير نف�سي لأين اأحب جمايل.

اأي نوع من املقالت
جتدين نف�سك فيه؟

التي  املتنوعة  الق�سايا  مناق�سة  اأح��ب 
املجتمع  ق�سايا  وك��ذل��ك  امل���راأة،  تخ�س 
التعليم  وم�سكات  كالبطالة  املختلفة 

وال�سباب والتنمية.

اأبرز الدورات التي �ساعدتك
على اإكمال م�سريتك

يف ال�سحافة؟
ال�سحفي من  العمل  دورة يف مهارات 
جمعية الإعام والت�سال،  واأخرى يف 
مهارات ال�سحافة احلديثة، وثالثة يف 
كتابة اخلر القت�سادي، وغريها من 

الدورات التي اأ�سهمت يف تقدمي.

ما مدى م�سداقية الإعالم 
اجلديد من وجهة نظرك؟

الإع�������ام اجل���دي���د اأع���ط���ى ح���ري���ة يف 
ال��ت��ع��ب��ري ول���ك���ن ل��ي�����س ك���ل م���ا ين�سر 
م���وث���وق ب���ه ومي��ك��ن الع��ت��م��اد عليه، 
م��ن حيث  الآخ���ر  على  فبع�سه خ�سم 
الت�سرع يف ن�سر املعلومة والبحث عن 

الإثارة وال�سبق.

هل ترين اأن ال�سحافة احلديثة 
خدمت الق�سايا الإن�سانية؟

اإلى حد ما، ونقلت م�سكات املهم�سني 
اأح��دث حراكا  اإل��ى امل�سوؤولني وه��و ما 

وتفاعا يف الكثري من الق�سايا.

ما راأيك يف مقولة اأن الإعالم
لي�س له م�ستقبل؟ 

ع���ب���ارة ل اأوؤم�����ن ب��ه��ا، ف���الإع���ام ب��ات 
م��ن��ظ��م��ا ي��ه��ت��م ب��ال��ع��ام��ل��ني ف��ي��ه ك���اأي 
ال�سحافة  اأن  كما  �سركة،  اأو  موؤ�س�سة 
���س��م��ي��ت ب��ال�����س��ل��ط��ة ال���راب���ع���ة ل��ق��وت��ه��ا 
ودورها وتاأثريها يف تنمية املجتمعات.

الصحفية فاطمة إسماعيل:
حرية التعبير في اإلعالم الجديد

ال تعني الثقة بما ينشر

أحمد العياف

الإع��ام اجلديد  اأ�ستاذ  اأب��دى 
كاتب،  �سعود  الدكتور  الكاتب 
ع����دم ق��ن��اع��ت��ه ب����ال����راأي ال���ذي 
ال�سحافة  ك��ل��ي��ات  »اإن  ي��ق��ول 
اإل م�سيعة  والإع����ام م��ا ه��ي 
الإع���ام  م��ه��ارات  واأن  للوقت 
ل ُتدرَّ�س يف قاعات اجلامعات 
ب���ل ي��ت��م اك��ت�����س��اب��ه��ا يف غ��رف 
مو�سحا  وامل��ي��دان«،  التحرير 
البع�س  ي�ستخدمه  راأي  اأن���ه 
ال�ستمرار  »�سرعنة«  اأجل  من 
يف تعيني غري املتخ�س�سني يف 

وظائف اإعامية.
اإح��دى تبعات ه��ذا ال��راأي،  اإل��ى تناول  اإن ما دع��اه   وقال كاتب 
ال�����س��ل��ب��ي��ة ال��وا���س��ح��ة ع��ل��ى الإع�����ام ال�����س��ع��ودي، امل��ت��م��ث��ل��ة يف غ��ي��اب 
ال�سحفي املتخ�س�س يف كافة املجالت من �سيا�سة واقت�ساد وطاقة 

وبيئة وق�سايا اأ�سرة وغريها.
واأ�ساف »حتى الإعام الريا�سي الذي يوجد لدينا الكثري من 
املهنية  عن  يكون  ما  اأبعد  الواقع  يف  هو  ل��ه،  املمار�سني  ال�سحفيني 
املتخ�س�سة، وهذا ما يف�سر اعتماد كثري من �سحفييه على الإثارة 
والتهويل والتع�سب بدًل من �سناعة الق�س�س والتحقيقات العميقة 
حول الق�سايا الريا�سية التي ت�ستلزم مهارة ومعرفة يتم اكت�سابها 

بالتعليم الأكادميي املتخ�س�س«.
وزاد« م���ن الأم��ث��ل��ة الأخ�����رى ل��ل��ج��وان��ب ال��ت��ي ت��ف��ت��ق��د وج���ود 
وللبلد  للنا�س  ال�سديدة  اأهميتها  رغ��م  بها  متخ�س�سني  �سحفيني 
ككل، ق�شايا �لنفط و�أ�شو�ق �الأ�شهم �للذين مر� بفرت�ت هبوط حادة 
عديدة، ومع كل ذلك مل تبادر اأي من موؤ�س�ساتنا الإعامية طوال 
�سنوات بل عقود م�ست بدعم �سناعة �سحفيني متخ�س�سني بهما، 
كما مل تبادر كليات الإعام بجامعاتنا با�ستحداث م�سارات اأو اأق�سام 

متخ�س�سة لهما«.
ي���ك���ون م��ت��خ�����س�����س��ا  ال�����س��ح��ف��ي ل  اأن  اإل������ى   واأ������س�����ار ك����ات����ب  
مل���ج���رد اأن�����ه ك��ت��ب ع����دة حت��ق��ي��ق��ات يف جم����ال حم�����دد، ف���� »الإع������ام 
تقارير  كتابة  حرفة  املتخ�س�س« Specialized Journalism يعني 
وعلم  فهم  على  قائم  متوا�سل  ب�سكل  حم��دد  مو�سوع  يف  عمق  ذات 
لل�سحفي بذلك املو�سوع يجعله قادرا على �سرد حقائق وحتليات 
اأي�سا »الإعام  اأن الإعام املتخ�س�س ي�سمى  موثوقة فيه. م�سيفا 
تقدمي  على  ق��درت��ه  على  ت��اأك��ي��د  يف   Beat Journalism ال��دق��ي��ق« 
حتقيقات تتميز بالدقة وامل�سداقية الناجتة عن تخ�س�س ال�سحفي 

لفرتة طويلة يف جمال حمدد واكت�سابه اخلرة فيه.
»مل��اذا  بعنوان  املدينة  بجريدة  املن�سور  مقاله  يف  كاتب  وذه��ب 
غياب  ع��ن  الأول  امل�����س��وؤول  اأن  اإل���ى  املتخ�س�سة؟«  �سحافتنا  تغيب 
اعتقاده  الإعامية، مررا  املوؤ�س�سات  املتخ�س�س لدينا هو  الإع��ام 
عر  متخ�س�سني  �سحفيني  وب��ن��اء  بتاأ�سي�س  تهتم  مل  ب��اأن��ه��ا  ذل��ك 
�سوؤون  الرتكيز يف  اأو حتى جمرد حثهم على  ابتعاثهم  اأو  تدريبهم 

اإعامية حمددة.
املتخ�س�س كليات  الإع����ام  ال��ث��اين ع��ن غ��ي��اب  »امل�����س��وؤول  اأم���ا 
لاإعام  م�����س��ارات  الآن  حتى  توفر  مل  التي  جامعاتنا  يف  الإع���ام 
تقدم  ال��ت��ي  العاملية  اجل��ام��ع��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  فعلت  كما  املتخ�س�س 
درجتي بكالوريو�س وماج�ستري يف ال�سحافة القت�سادية والتجارية 
مناطق  يف  املتخ�س�سة  لل�سحافة  اإ���س��اف��ة  وامل��ال��ي��ة،  وال��ري��ا���س��ي��ة 
الأق�سى  وال�سرق  الأو���س��ط  وال�سرق  اأوروب���ا  مثل  معينة  جغرافية 
اأن هذه الأق�سام املتخ�س�سة، تتعاون مع الأق�سام  وغريها«، م�سيفا 
الأخرى يف اجلامعة مثل  القت�ساد والتجارة وال�سيا�سة، كما تتعاون 
عملية  خ��رات  لتوفري  الكرى  والتجارية  ال�سيا�سية  املنظمات  مع 

للطاب.
واأ�ساف كاتب اأن امل�سوؤول الثالث عن غياب الإعام املتخ�س�س 
لدينا، هو ال�سحفي نف�سه الذي �ساهد ل�سنوات طويلة هذا الفراغ 
باخرتاقه  يبادر  اأن  دون  لدينا  املتخ�س�سني  ال�سحفيني  والعجز يف 
ب��ال���س��ت��ث��م��ار يف نف�سه  اأو ح��ت��ى  ال���ذات���ي وال����ق����راءة،  ال��ت��ع��ل��ي��م  ع���ر 
باللتحاق بالدورات التدريبية داخليا وخارجيا ب�سكل يك�سبه التميز 

والحرتافية املتخ�س�سة.

د. سعود كاتب: 
كليات وأقسام 

اإلعالم المسؤول 
الثاني عن غياب 

التخصص

هل تعتقدين اأن الإعالم
اأعطى املراأة كامل حقوقها؟

ل���اإع���ام دور  ف��ل��ي�����س  ب��ال��ت��اأك��ي��د ل، 
اإث��ارة  دوره  واإمن��ا  ليعطيها حقوقها، 
احتياجاتها وم�سكاتها لتقوم جهات 

اأخرى باإن�سافها.

ما �سر متيز بع�س الإعالميات؟
اأ����س���رار، وم��ت��ى م��ا كانت  لي�س ه��ن��اك 
يعني  فهذا  ناجحة،  اإعامية  هناك 
لعلمها  وخم��ل�����س��ة  جم��ت��ه��دة  اأن���ه���ا 
و����س���اع���ي���ة ب���ا����س���ت���م���رار اإل������ى ت��ط��وي��ر 

نف�سها.

هل تعتربين املوهبة يف الكتابة
من الأ�س�س التي ينبغي اأن 

تتمتع بها الإعالمية الناجحة؟
املوهبة اأ�سا�س كل عمل مع الجتهاد 
و����س���ق���ل ه������ذه امل����وه����ب����ة ب����ال����ق����راءة  
والط���اع وال��وق��وف على كل جديد 
من  التطوير  ع��ن  امل�ستمر  والبحث 
خال ال��دورات التي تعقد من فرتة 

اإلى اأخرى وتراكم اخلرات.

ر�سالة لطالبات الإعالم؟
اأمانة  الإع��ام  اأن  يدركن  اأن  عليهن 
�سيحا�سنب عليها، واأن دورهن خدمة 
اأقامهن  نزاهة  خ��ال  من  املجتمع 
وطرح الق�سايا التي حتتاج اإلى لفت 
من  معها  للتجاوب  امل�سوؤولني  نظر 

اأجل جمتمع مميز.
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إعالم

أسرتك بانتظارك

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

هل حقا ال تبالي؟!
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الرأي الجامعي

ليت القدر 
يجمعنا

عهود حسن المالكي
طالبة بكلية المجتمع
للبنات بخميس مشيط

�سريعة.اختفت  الأي���ام  م�ست 
بع�س.  م���ع  بع�سنا  ���س��ح��ك��ات 
اف����ت����ق����دن����ا اج����ت����م����اع����ات����ن����ا يف 
 . للف�سحة  ا���س��ت��ق��ن��ا  ال��ف�����س��ل. 

جتمعاتنا.
اليوم  بعد  اأحد  ي�ساأل  لن 
)كم باقي عالف�سحة؟ كم باقي 

عاحل�سة؟(.
اف���ت���ق���دن���ا ت���ل���ك ال��ع��ط��ور 
للح�سول  ت�ساجرنا  ك��م  ال��ت��ي 

عليها.
اأف�����ت�����ق�����دك ����س���دي���ق���ت���ي.
ال�سغرية  اأيتها  ال��وط��ن،  اأي��ه��ا 
احلا�سرة يف قلبي الغائبة عن 
ع��ي��ن��ي. اأي��ت��ه��ا ال�����س��ح��اب��ة التي 
على  املنهمر  ب��ال��ه��دوء  تظلني 

�سدري كاملطر الدافئ.
ال�سباح  ذل���ك  اأج��م��ل  م��ا 
واأن������ت ذاه���ب���ة اإل�����ى امل���در����س���ة! 
جتمعاتنا  ذل���ك  م��ن  الأج���م���ل 
و���س��ح��ك��ات��ن��ا. ل���ن اأن�������س���ى اأي 

حلظة ع�ستها معكن.
م����ن د����س���ت���ور ال�����س��داق��ة 
اأن  ي�ستحيل  اأ���س��دق��اء  )ه��ن��اك 
ن��رتك��ه��م م��ه��م��ا ارت���ك���ب���وا من 
اأخطاء ومهما كان �سوء الفهم 

ومهما حدث(.
هناك ذكريات ل ي�ستطيع 

الإن�سان ن�سيانها.
واأن��������ا اأه��������وى وج����ودك����ن 
بجانبي وكاأين مل اأعرف �سيئا 

باحلياة �سوى اأين اأحببتكن.
فراقنا.   ط��ال  �سديقاتي 
مل اأع����د اأحت���م���ل. ���س��وق��ي ب���داأ 
اأحن  يتعبني.  يبكيني،  يوؤملني، 

لروؤيتكن كثريا، حلديثكن.
ه��ن��اك  اأن  اأت�����وق�����ع  وم������ا 
من  اأروع  ول  اأج���م���ل  ���س��ع��ورا 
طول  بعد  �سديقتك  ت��رى  اأن 
غ����ي����اب حل����دي����ث ت�������س���ارك���ن���اه. 

ل�سحكاتنا. 
ا���س��ت��ق��ت  ���س��دي��ق��ات��ي  اأي 
با�ستطاعتي  ك����ان  ل���و  ل���ك���ّن.. 
اخ�����ت�����ي�����ار حل�����ظ�����ات ع����م����ري.
لخ�����رتت�����ه�����ا ج���م���ي���ع���ا ب���ق���رب 

�سديقاتي.
ك����ن����ا ن����ت���������س����اج����ر. )م����ن 
�سوف  �سيذهب وي�سرتي ومن 

يدفع احل�ساب!(.
للحظاتنا.جميلة  ا�ستقت 
ك����ان����ت اأرواح������ن������ا و����س���وال���ف���ن���ا 

وطاولتنا وكرا�سينا.
جميل  �سرا  خاطري  يا 
درب  ال��ق��در!  ه���ذا  تبتئ�س.  ل 
دائ����م����ا ط���وي���ل ودرب  ال���ل���ق���اء 

املفارقة خمت�سر.
اأن  اأمت����ن����ى  ����س���دي���ق���ات���ي 
األح  و�سوف  باجلنة  معا  نكون 
ع��ل��ى اهلل دع��ائ��ي واأط���ل���ب من 
كل  لكن  يغفر  اأن  ال�سماء  رب 

ذنوبكن.
ذكركن  يبقى  �سديقاتي 
يف قلبي وف���وؤادي. ميكن حتن 
قريب.  عما  واأراك����ن  ال�سدف 

اأحبكن �سديقاتي.

تجربتي في مؤتمر اإلشاعة
حنان السرهيد

قسم اإلعالم واالتصال 

مرت علي ورقة جمدولة واأنا يف اإحدى املحا�سرات اململة، وطلب مني التوقيع 
عليها، وكعادتي وقعت دون قراءة، ظنا مني اأنها ورقة ح�سور وغياب.

فوجدت  برتكيز،  لقراءتها  اأخ���رى  م��رة  ال��ورق��ة  وطلبت  نف�سي  راج��ع��ت 
الإعامية للموؤمتر  اللجنة  ا�سمي �سمن ثماين طالبات مر�سحات لع�سوية 

الدويل لاإعام والإ�ساعة.
ي�سعون  الق�سم  اأ���س��ات��ذة  اأن  متيقنة  عري�سة،  بابت�سامة  النظر  اأع���دت 
جاهدين لتطوير مهاراتنا وخراتنا لتطويرنا، نحن طاب وطالبات ق�سم 

الإعام.           
خ���ال اأي�����ام امل���وؤمت���ر، ع��اي�����س��ت ال���ك���ام���ريات والإذاع��������ات، وال�����س��ح��ف��ي��ني، 
ال�سحافة  لعامل  وولوجا  املبا�سرة،  وغري  املبا�سرة  والتغطيات  وال�سحفيات، 
�سمن  والعمل  معها،  واحل��وار  اإعامية  ب�سخ�سيات  واحتكاكا  الأول��ى،  للمرة 

فريق متعاون.
كل ذلك كان مبنزلة اأكر ور�سة تعليمية ملدة ثاثة اأيام تعدل عاما كاما 
من حيث الفائدة، وهذا ي�ساف اإلى ر�سيدنا الإعامي، وليعلم كل من اأخفق 
ومل يوفق اأن اإخفاقه ما هو اإل فر�سة للبدء من جديد ولكن هذه املرة وهو 

اأكرث خرة.
من هنا اأوجه حتية اعتزاز وكلمة �سكر وتقدير ملن اأتاح لنا الفر�سة لكي 
نثبت اأنف�سنا، لرئي�س ق�سم الإعام والت�سال رئي�س اللجنة العلمية الدكتور 
الإع��ام��ي��ة  اللجنة  رئي�س  اإل���ى  م��و���س��ول  وال�سكر  ال��ق��رين،  �سويل  ب��ن  علي 
الدكتورة  الن�سائية  اللجنة  وع�سو  اجلا�سر،  يزيد  الأ�ستاذ  بالق�سم  املحا�سر 
طريق  على  اأول��ى  خطوة  ليخطوا  اإرادتهما  دفعتهما  اللذين  ع�سريي  اإمي���ان 

الكفاح، فعزميتهما هي التي اأبقتهما على هذا الطريق حتى نهاية املوؤمتر.

التجربة خير معلم
بشرى عسيري

قسم اإلعالم واالتصال

على  خالد  امللك  جامعة  حر�ست  فقد  معلم!  خري  التجربة  اأن  منطلق  من 
ال��دويل  املوؤمتر  تنظيم  والت�سال يف  الإع��ام  ق�سم  اإ���س��راك ط��اب وطالبات 
طاقاتهم  وا�ستغال  توجيههم  يف  ب���دوره  اأ�سهم  ال��ذي  والإ���س��اع��ة،  ل��اإع��ام 
بال�سكل الإيجابي، حيث اأوجد هذا التعاون ح�س امل�سوؤولية واللتزام، اإ�سافة 

اإلى اكت�ساب اخلرة وتعزيز اجلانب التدريبي لطلبة وطالبات الق�سم. 
ما اأنتجه ق�سم الإعام والت�سال باجلامعة يف مدة وجيزة ل تبلغ �سنتني 
مدى  اأي�سا  ويو�سح  وطالباته،  وط��اب��ه  واأ�ساتذته  بقدراته  ثقة  على  ي��دل 

الن�سج الفكري والتطلع اإلى م�ستقبل يحمل يف طياته الكثري من النجاح.
 وق��د ظ��ه��رت اأول���ى ث��م��ار ه��ذا الفكر ال��واع��ي م��ن خ��ال امل��وؤمت��ر ال��ذي 
بالإ�ساعة  الوعي  م�ستوى  رف��ع  يف  اأ�سهم  حيث  العلمي  والغنى  بالعمق  متيز 
لظهوره  الواحد  كاجل�سد  اجلميع  عمل  وق��د  مواجهتها،  و�سبل  وخماطرها 
الفكرة   طرح  منذ  املبذولة  اجلهود  مدى  تعك�س  التي  امل�سرفة  ال�سورة  بهذه 

وحتى اللحظات الأخرية من اأيام املوؤمتر.
�سمن  امل�����س��ارك��ات  واإح����دى  والت�����س��ال  الإع����ام  ق�سم  يف  طالبة  ب�سفتي 
اللجنة الإعامية، فاإنني اأوجه جزيل ال�سكر والعرفان مل�سوؤويل الق�سم على 
منحنا هذه الفر�سة الثمينة لإثبات اأن التجربة خري معلم، واأختتم مبا قاله 
الفيل�سوف الأمريكي ويليام جيم�س، وهو اأن » الإن�سان يجب اأن ي�ساهد �سحة 
راأيه اأو خطئه يف جتربته العملية فاإن جاءت هذه العملية التجريبية موافقة، 

كانت الفكرة �سحيحة واإل فهي باطلة«.

حرب اإلشاعة
زهره عبد اهلل البسامي

الإ�ساعة وما اأدراك ما الإ�ساعة! هي جمرد هم�سات تتناقل بني النا�س بخفه 
وكل طرف  تنتقل  قليلة  كلمات  ..نعم هي  املجتمع  لآخ��ر  ي�سل �سداها  حتى 
يزيد عليها حتى ت�سبح  ككرة الثلج وتاأخذ �سكل ق�سة كاملة لها راو وموؤلف.

اإن��ه��ا جعلت من  اإذ  ال��ت��اأث��ري على الآخ��ري��ن،  دور الإ���س��اع��ة كبري ج��دا يف 
ال�سحيح خطاأ ومن اخلطاأ �سحيحا والناجح فا�سا والعك�س متاما، والغريب 

اأن بع�س النا�س ميار�سها دون علم اأو ق�سد.
اأود اأن اأو�سح يف هذا املقال، اأن الإ�ساعة حذرت منها �سريعتنا الغراء، وهذا 
يوجب التقيد بذلك التحذير، قال اهلل تعالى » يا اأيها الذين اآمنوا اإن جاءكم 
فا�سق بنباأ فتبينوا اأن ت�سيبوا قوما بجهالة فت�سبحوا على ما فعلتم نادمني«، 
الإ�ساعات واملرجفني يف  اأن نقف يف وجه مروجي  فاإنه يجب علينا  ومن هنا 

املدينة، واأن ل نن�سغل ب�سغائر الأمور.
ك��م��ا جت��ب ال��ت��وع��ي��ة ب��اأ���س��رار الإ���س��اع��ة ون��ق��ل وت�����داول امل��ع��ل��وم��ات غري 
ال�سحيحة، ومن اأ�سرارها اجل�سيمة اأنها �سبب كبري يف زعزعة الأمن الوطني 
�أن  يجب  لذلك  �ملجتمعية.  �الأو�ــشــاط  كافة  يف  كبري  جــدل  خلق  يف  وتت�شبب 

نحاربها ونت�سدى لها بكل الطرق العلمية والعملية. وال�سام. 
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كافة اآلراء الواردة في الصحيفة تعبر عن وجهة نظر أصحابها
وال تعكس بالضرورة رأي صحيفة آفاق أو رأي جامعة الملك خالد

كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

الرأي الجامعي
موؤ�س�سات  يف  بناظريك  تتاأمل  حينما 
وح����ق����ول ودوائ��������ر ال���ع���م���ل امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
تلك  ثابتة يف كل  �سمة  �سوف تاحظ 
احلقول، هي تزامن وجود جيلني من 
اأن يكّنى باجليل  الرعيل؛ جيل يهوى 
املوؤ�س�س والرائد، وجيل يهوى اأن يكّنى 

باجليل املطور واملجدد.
 وم����ن خ�����س��ائ�����س ج��ي��ل ال�����رواد 
وبدء  التاأ�سي�س  �سبق  لنف�سه  يرر  اأنه 
اأط��ر  وت��وط��ي��د  الإجن����از  عجلة  دوران 
وخلق  ال�ستمرارية  و�سمان  البدايات 
كما  العمل،  لنطاقة  واأ�س�س  قواعد 
ي��ت��ول��د ل��دي��ه اإح�����س��ا���س ق���وي بعاطفة 

الأبوة لتلك امل�ساريع واملنجزات.
اإلى  كثرية  اأحيان  يف  يطغى  وق��د 
حد الإح�سا�س بالتملك وحق الو�ساية 
وه�����و مي����ار�����س ذل�����ك ان��ع��ك��ا���س��ا حل��ب��ه 
كما  الأع���م���ال،  لتلك  وولئ���ه  ال�سديد 
يت�سوق كثريا لأن يذكر ويحفظ تاريخ 
البداية والتاأ�سي�س، وقد ياحظ عليه 
ولكن  التغيري  مقاومة  ظاهرة  اأحيانا 
ي��ب��ق��ى اجل���ي���ل الأ����س���ي���ل ال�����ذي يحب 
اأفنى �سنني عمره  باأنه  وطنه ويفتخر 

يف �سبيل ذلك الإجناز.

ي����ن����ت����اب ذل��������ك اجل�����ي�����ل م��������رارة 
الإح�����س��ا���س اأح���ي���ان���ا ب��ن��ك��ران ال��ت��اري��خ 
م��ن قبل اجل��ي��ل اجل��دي��د، وق��د يوغل 
م��ن حيث ل  ال��و���س��اي��ة  ح��ق  مبمار�سة 

يدرك.
التطوير  ج��ي��ل  خ�سائ�س  وم���ن   
وال��ت��ج��دي��د اأن����ه ي��ع��زو ل��ن��ف�����س��ه ح��رك��ة 
ال��ت��غ��ي��ري، وق���د ي����رتاوح ذل���ك التغيري 
من تغيري طفيف �سكلي و�سطحي اإلى 

تغيري جذري لكل موروث.
ذلك اجليل له �سرعته اخلا�سة به 
وو�سائله احلديثة املختلفة عن الرعيل 
املا�سي  ن��ك��ران  اأح��ي��ان��ا  الأول. مي��ار���س 
اهتماماته،  ول��دي��ه  بامل�ستقبل  ويهتم 
وحت��دي��ات  ب�سعوبة  ك��ث��ريا  يهتم  ف��ا 
املا�سي وين�سغل بالتخطيط للم�ستقبل 
فتتولد  ف��ارق��ة  ب�سمة  ل��ه  ي��ك��ون  ولأن 
لديه م�ساعر التذمر من ممار�سة حق 
وميتاز  املوؤ�س�س  اجليل  م��ن  الو�ساية 

بروح العنفوان والإبداع يف الأداء.
يف اأروق����ة ت��ل��ك امل��وؤ���س�����س��ات جتمع 
ط��اول��ة احل����وار وال��ع��م��ل امل��ي��داين كا 
مع  امل��ا���س��ي  وج����وه  فتتقابل  اجل��ي��ل��ني 
امل�ستقبل  مع  والتاريخ  احلا�سر  وج��وه 

ال��ت��اأ���س��ي��ل م��ع ه���واة التحديث  وه����واة 
وحب الوطن مع اأنهم اختلفوا، يف �ساأن 
والو�سائل  الأ�ساليب  يف  ال��وط��ن،  ح��ب 

واتفقوا على الأهداف دون اأن يعلموا.
 وهم يف ذلك اخل�سم ين�ساأ بع�س 
التنافر الفيزيائي الطبيعي لختاف 
جيل  من  العتب  ُيحمل  وق��د  الو�سائل 
على  يعيب  الأ�سالة   الى جيل، فجيل 
يعيب  التطوير  وج��ي��ل  ال��ت��اري��خ  اإن��ك��ار 

على فر�س حق الو�ساية.
وم���ن ه��ن��ا ي��ب��ق��ى ه����ذان اجل��ي��ان 
هذا  نا�سدين  لديهم  م��ا  ك��ل  ي��ق��دم��ان 
اأدرك  ال��ط��رف��ني  اأن ك��ا  الإب�����داع ول���و 
م��ك��م��ن ع���ت���اب الآخ������ر ل�����زال ال��ت��ن��اف��ر 
وحتولت املمار�سة اإلى منظومة تكامل 

وتناغم.
جل��ي��ل الأ���س��ال��ة ح��ق��ه ال��ت��اري��خ��ي 
وال��ت��اأ���س��ي�����س��ي وح����ق ل���ه ذل����ك، وجل��ي��ل 
ال���ت���ط���وي���ر ح���ق���ه ب�����الع�����رتاف ب�����دوره 

وكينونيته وحق له ذلك.
وم����ا ه���ي اإل ���س��اع��ة ال���زم���ن متر 
الأدوار  عقاربها مت�سارعة حتى تتبدل 
قارب رعيل  املطور يف  الرعيل  وي�سبح 

الرواد وتدور ال�ساقية.

حوار بين 
جيلين
 أ. د. عبداهلل عسيري 
عميد كلية الطب 

أبرار أحمد هادي 
كلية الطب والجراحة 

م���ا ال��ع�����س��ب��ي��ة ال��ط��ب��ي��ة؟ وه����ل ه���ي حقا 
م���وج���ودة يف جم��ت��م��ع��ن��ا؟ وك���ي���ف ن��ت��ج��رد 

منها؟
عامة  جمتمعاتنا  حل���ال  امل��ت��اب��ع  اإن 
وامل���ج���ت���م���ع ال���ط���ب���ي خ���ا����س���ة، ي�����رى م��ن 
م�ستقبلنا  ي�سع  م��ا  الطبية  العن�سرية 

الطبي يف احل�سي�س.
و�سيعة!  وطبقية  فظيعة،  عن�سرية 
الأق�سام  بع�س  اأ�سحاب  يلمزون  اأ�سبحوا 
ب���اأ����س���م���اء اأق�������س���ام���ه���م، وك������اأن ذل����ك عيب 
تلك  بع�سنا  تغلغلت يف قلوب  وع��ار، حتى 

العصبية الطبية
من  ينتق�س  بع�سنا  واأ���س��ب��ح  الطبقيات، 
ما  اأدرك��ت��م  اأنكم  اأمتنى  وع��ي.  دون  بع�س 
يعي�س حتت  ف��رد  ك��ل  على  اأع��ن��ي��ه! يجب 
اأو حتى  م�����س��م��ى جم��ت��م��ع ط���ب���ي،  ظ����ال 
جمتمعنا العام بجميع نواحيه، اأن يدركوا 
خدمة  ي��دي��ه  ب��ني  ميتلك  م��ن  جميع  اأن 
اأم  اأم مم��ر���س��ا  ك���ان طبيبا  ����س���واءا  ط��ب��ي��ة 
اأخ�سائيا اأم �سيدلنيا اأو اأياً كان، فليعلموا 
اأن اجلميع �سواء، ل فرق بيننا اإل باإتقان 
واخل��وف  العظيمة،  والإجن�����ازات  ال��ع��م��ل، 

من اهلل تعالى وتعظيم تلك املهن.
بني  جميعنا  ����س���واء،  جميعنا  ن��ح��ن 
اأرواح��ه��م  على  ا�ستاأمنونا  اأن��ا���س  اأي��دي��ن��ا 
ما  بتقدمي  مكلفون  جميعنا  واأج�سادهم. 

منلك من اإمكانيات لتلك الأج�ساد املنهكة 
باملر�س.

فردا  عليهم  نحا�سب  �سوف  جميعنا 
فردا،  لن يحا�سب اهلل املمر�سني ويرتك 
الأخ�سائيني  اهلل  يحا�سب  ول��ن  الأط��ب��اء، 
بقدر  اإل  ال�ست�ساريني،  من  اأي�سر  ح�سابا 

ما عملوا واأخل�سوا. 
ج��م��ي��ع��ن��ا ي��ج��ب اأن ن�����درك ذل����ك يف 
امل��ح��ال،  م��ن  اأ���س��ب��ح جناحنا  واإل  احل���ال، 
عن�سريتنا  م��ن  ون��ت��ج��رد  نتكاتف  دع��ون��ا 
جتاه اأحد التخ�س�سات دون غريها، دعونا 
مهن  يف  والإل��ه��ي  الإن�ساين  املعنى  نحقق 

الطب ال�سريفة. 
ممر�س  واأن���ت  اأ�سخ�س،  طبيبة  اأن���ا 

تعني، وهي اأخ�سائية اأ�سعة ت�ساعد، وتلك 
اأخ�سائية خمترات تقوم بواجبها، وذاك 
ال��ع��اج  ليكمل  طبيعي  ع���اج  اأخ�����س��ائ��ي 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي، وذل�����ك ����س���ي���دلين ي�����س��رف 
الدواء. جميعنا حلقة اإن�سانية مرتابطة، 
ل  ر���س��ائ��ل عظيمة،  ك��واه��ل��ن��ا  ع��ل��ى  نحمل 
ول  بع�س،  عن  بع�سنا  ينف�سل  اأن  ميكن 
ميكن اأن ت�ستت ترابطنا تفاهات الطبقية 

الو�سيعة.
ن�����داء.. ي���ا ه�����وؤلء، ي���ا ج��اه��ل��ني مبا 
الطبية،  والتخ�س�سات  الأق�سام  يف  ي��دور 
ي��ام��ن ت���رم���ون ب��ك��ل��م��ات��ك��م احل��م��ق��اء غري 
ال�سوية، دعوا عنكم احلديث مبا ل تعيه 

عقولكم، وهذا ودي لكم!
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أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

نافذة

اإلى  اجلامعة  ي�سل عدد طالبات 
اأك��رث من 65% من جممل اأع��داد 
ي�سلون  ال��ذي��ن  اجلامعة  ط��اب 
اإلى اأكرث من �سبعني األف طالب، 
وه�����ي ن�����س��ب��ة ك���ب���رية ل ت��ت��ف��وق 
اأخرى عدا جامعة  عليها جامعة 
الأم���������رية ن������ورة ال���ت���ي ب��ط��ب��ي��ع��ة 

ظروفها خم�س�سة للطالبات.
وه���������ذه اخل�������س���و����س���ي���ة يف 
�سحيفة  على  تفر�س  اجل��ام��ع��ة 
اآفاق اأن تعك�س مثل هذه العددية 
ولكن  �سفحاتها،  ع��ل��ى  ال��ه��ائ��ل��ة 
ل���اأ����س���ف ل جن����د ال���ك���ث���ري م��ن 
�سفحات  يف  الن�سائية  امل�ساركات 

اأو ال�سفحات املتخ�س�سة الأخرى. ومن هنا  اأو �سفحات الراأي  اإخبارية 
ندعو الطالبات على وجه اخل�سو�س بالتفاعل مع �سحيفتهن وامل�ساركة 

باإبداعاتهن يف ال�سحيفة.
اإلى  الن�سائية  والكليات  الأق�سام  يف  ال�سحيفة  مندوبات  ندعو  كما 
حتفيز امل�ساركات الن�سائية باحلوار وال�ستطاع والراأي. ول زلت اأمتنى 
اأن ت�سل �سحيفة »اآفاق« اإلى وقت تطغى فيه م�ساركاتهن على م�ساركات 

نظرائهن يف كليات البنني.

دعوة لهن للمشاركة
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

239

مشمسمشمسمشمس

238239249239

مشمس مشمس

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

اللقاء العلمي الثالث من تاريخ

امللك خالد بن عبد العزيز اآل �سعود، رحمه اهلل

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

من 12 اإلى 13 جمادى الآخرة 1436

التاريخالفعالية والجهة المنظمة

بدون زعل
باجلامع��ة  املوظ��ف  يرب��ط  اإمن��ا   •
ولوؤه لوظيفت��ه، ولكن��ه مغيب متاما؛ 
ف��ال اأن�سطة ثقافي��ة ول ريا�سية ول 
ترفيهية له��ذا املوظف. فق��ط يوؤدي 

عمله وكفى!

• يق��وم بع���س الطالب بع��د النتهاء 
م��ن املذاك��رة برم��ي املذك��رات عل��ى 
الأر���س، يف م�سه��د يو�سح م��دى عدم 
املب��الة به��ذه الأوراق وما حتمله من 

م�سامني �سرعية مقد�سة، وعلمية!

• وج��ود �سيارات لالإ�سع��اف يف مباين 
املدين��ة اجلامعية والكلي��ات التابعة 
للجامعة اأمر �سروري ل�ستخدامها يف 

احلالت الطارئة، ل �سمح اهلل!

واملوظف��ني  الط��الب  ي��زال  ل   •
والأ�سات��ذة الذين ي�سكنون بعيدا عن 
اجلامعة يعانون م��ن ج�سع »الكدادة« 
لنق��ل  با���س  توف��ري  يت��م  ل  فلم��اذا 
الط��الب ويح��دد ل��ه مواق��ف ووق��ت  
حمدد، وبذلك نحمي الطالب من هذا 

اجل�سع!

• مت عقد دورة يف املدرجات املركزية 
واإب��الغ امل�سارك��ني ب��اأن م��دة ال��دورة 
خم�س��ة اأي��ام ولك��ن املفاج��اأة اأن��ه يف 
اليوم الرابع مت اإبالغ املدرب ب�سرورة 
اإخالء القاعة لأنه��ا حمجوزة لدورة 

اأخرى.. عا�س التن�سيق!

• امل�س��رح اجلامع��ي ن�سم��ع عن��ه ومل 
ن�ساه��د ل��ه اأي م�سارك��ة داخلي��ة اأو 
خارجية خالل الع��ام الدرا�سي.. قد 
يكون فريق امل�سرح يجهز لنا مفاجاأة! 

من يدري؟!

• يف كل ع��ام نق��راأ خ��ربا ع��ن توزيع 
اإعان��ات لل��زواج يتم �سرفه��ا للطالب 
املتزوجني.. فهل يا ترى توقفت هذا 

العام اأم ل تزال ت�سرف؟!

• ت��ويل ع��دد م��ن ط��الب الدرا�س��ات 
العلي��ا باجلامعة عملي��ة الرتجمة يف 
امللتقى الرابع للرتاث العمراين يجعل 
من ال�سروري ا�ستفادة اجلامعة منهم 

يف فعالياتها القادمة!
خطاطون �سغار  يف »مهرجان اخلط العربي« الذي اأقامته اجلامعة

أسبوعية جامعة الملك خالد

مفكرة الجامعة
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