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ت��ف��ق��د م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
ال���داود،  حمد  ب��ن  الرحمن  عبد  الدكتور 
ال��ث��اث��اء امل��ا���س��ي، اأع���م���ال اإن�����س��اء ث��اث 
بطالبات  خا�سة  باملحالة،  جديدة  كليات 
املجتمع،  وكلية  والآداب،  ال��ع��ل��وم  كليات 
وكلية العلوم الطبية التطبيقية بخمي�س 
اجلامعة  وك��ي��ل  بح�سور  وذل���ك  م�سيط، 
�سالح  ب��ن  الدكتور �سليمان  للم�ساريع 
ال�سويان، ووكيل اجلامعة لكليات البنات 
ال���دك���ت���ور ���س��ع��د ب���ن دع���ج���م، وع�����دد من 

املهند�سني وامل�سرفني.
ب���ع���د ذل������ك، ع���ق���دت جل���ن���ة امل��ت��اب��ع��ة 
ل����ل����م���������س����اري����ع ال�����ع�����اج�����ل�����ة اج���ت���م���اع���ه���ا 
ال�����������س���اب���ع  مب����وق����ع امل���������س����روع، ب��رئ��ا���س��ة 
م�����ع�����ايل م�����دي�����ر اجل������ام������ع������ة، ون����اق���������س 
املتعلقة  املو�سوعات  من  عددا  املجتمعون 
التنفيذ  مراحل  على  بامل�ساريع، واطلعوا 
والإجن������از وامل���راح���ل امل��ت��ب��ق��ي��ة. ك��م��ا حث 
ال����داود امل��ق��اول��ني ع��ل��ى ���س��رورة الل��ت��زام 
مبعايري اجلودة، وطالب مب�ساعفة ن�سبة 

الإجناز مع �سمان ح�سن الأداء.
اأقيمت  اجل��دي��دة  الكليات  اأن  ي��ذك��ر 
األ��ف   120 ب���  تقدر  اإجمالية  م�ساحة  على 
مرت مربع، وتتكون من 22 مبنى ما بني 
اأن ت�سهم يف  رئي�سي وم�ساند، ومن املقرر 

خدمة اأكرث من 12 األف طالبة.

عبدالعزيز رديف

ن���ظ���م ن������ادي ال��ه��ن��د���س��ة ب��اجل��ام��ع��ة 
ل���ق���اءا م��ف��ت��وح��ا م���ع ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة 
مانع  ب��ن  ال��دك��ت��ور ح�سني  الأ���س��ت��اذ 
ال����وادع����ي، ووك���ي���ل ال��ك��ل��ي��ة ال��دك��ت��ور 
اإب��راه��ي��م ب��ن اإدري�����س فلقي وروؤ���س��اء 
اأق�سام كلية الهند�سة، وذلك بامل�سرح 
الطاب  بح�سور  باملحالة  اجلامعي 

امل�ستجدين يف الكلية.
من  ع��دد  ع��ل��ى   اللقاء  وا�ستمل 
القراآن  من  باآيات  ا�ستهلت  الفقرات 
األ���ق���ى عميد  ال����ك����رمي. ع��ق��ب ذل����ك 
امل�ستجدين  ل��ل��ط��اب  كلمة  الكلية 
اللقاء  بهذا  �سعادته  فيها عن  اأع��رب 
وح����ر�����س����ه ع���ل���ى دع���م���ه���م وت��ل��م�����س 

حاجاتهم.

نادي الهندسة ينظم لقاءا مفتوحا مع عميد الكلية
ك��م��ا ع�����ّرف ال���ط���اب ب���روؤ����س���اء 
الأق���������س����ام، م���وج���ه���ا ����س���ك���ره ل���ن���ادي 
رائ���د  ب��ق��ي��ادة  ال��ه��ن��د���س��ة  الطابي 
الأن�سطة الطابية بالكلية املهند�س 
م�سيدا  م�سيبه،  اأحمد  يحيى  اأ�سامة 

بجهوده يف الفرتة املا�سية.
الدكتور  الكلية  األقى وكيل  ثم   
كلمة  الفلقي  اإدري�������س  ب��ن  اإب��راه��ي��م 
اأك����د خ��ال��ه��ا اأه��م��ي��ة امل��رح��ل��ة ال��ت��ي 
اإي��اه��م  داع��ي��ا  ال��ط��اب،  فيها  يعي�س 
اإلى ال�ستفادة من الربامج امل�سرتكة 

بكل جدية.
ك����م����ا ����س���م���ل���ت ك���ل���م���ت���ه ن���ب���ذة 
وتو�سيحا  ق�سم  ك��ل  ع��ن  خمت�سرة 

للخطة الدرا�سية فيه.

ع��ق��ب ذل���ك األ���ق���ى م��ق��رر ن���ادي 
معي�س  حممد  املهند�س  الهند�سة 
اأهمية  وب���نّي  اأي�����س��ا،  كلمة  ال��ق��رين 
ال���ن���ادي وك��ي��ف ي�����وؤدي اإل����ى حت�سني 
م�������س���ت���واه���م م����ن خ�����ال احل�������س���ور 
لقاءات  م��ن  يقيمه  م��ا  يف  وامل�ساركة 
اجتماعية ودورات تدريبية وتعليمية 

و تطبيقية.
و����س���ه���د خ����ت����ام ال����ل����ق����اء، م��ن��ح 
ماحظاتهم  اإب��داء  فر�سة  الطاب 
وطرح اأ�سئلتهم التي ا�ستمعها واأجاب 
عنها العميد، ووكيل الكلية، وروؤ�ساء 

الأق�سام.

علي آل سعيد
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لقطات
مركز الملك عبداهلل الدولي

لخدمة اللغة العربية يصدر مجلة 
»التخطيط والسياسة اللغوية«

اأعلن مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الدويل خلدمة اللغة العربية، بدء 
اللغوية«، وهي جملة علمية  وال�سيا�سة  »التخطيط  اإ�سدار جملة  العمل يف 
حمكمة تعنى بالدرا�سات املتخ�س�سة يف ق�سايا التخطيط اللغوي وال�سيا�سة 
الو�سمي  بن �سالح  اهلل  الدكتور عبد  للمركز  العام  الأم��ني  ووج��ه  اللغوية. 
وال�سيا�سة  اللغوي  التخطيط  واملتخ�س�سني يف جمال  الباحثني  اإلى  دعوته 
اأبحاثهم  ن�سر  يف  اجلديد  البحثي  الوعاء  هذا  من  ال�ستفادة  اإل��ى  اللغوية، 
ودرا�ساتهم العلمية من خال التوا�سل مع املجلة على الربيد الإلكرتوين 

.mtsl@kaica.org.sa

جلسة نقاش بمركز الملك
عبد العزيز للحوار الوطني بالباحة

نظم مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني مبنطقة الباحة بالتعاون مع 
جمل�س �سباب الباحة، الأحد املا�سي، »جل�سة نقا�س« �سمن جدول فعاليات 
الفكري  للحوار  العا�سر  الوطني  للقاء  بالباحة  الثامن  التح�سريي  اللقاء 
اللقاء الذي  واآث��اره على الوحدة الوطنية«. ويهدف  حتت عنوان »التطرف 
ثقافته  ون�سر  احل���وار  قيم  تر�سيخ  اإل���ى  ال��ب��اح��ة،  ق�سر  ف��ن��دق  مبقر  اأق��ي��م 
والتوعية مبخاطرهما من خال ح�سد  والتطرف  الغلو  ومكافحة ظاهرة 
م�ساركة  جانب  اإل��ى  ال�ساأن،  ه��ذا  يف  لاإ�سهام  والثقافية  الفكرية  الطاقات 
روؤي��ة  اإل��ى  للو�سول  واحل���وار،  الفكرية  لقاءاته  يف  املجتمع  ل�سرائح  امل��رك��ز 

وطنية ي�سارك يف �سياغتها جميع اأفراد املجتمع.
 

نادي عسير الفوتوغرافي
يقدم دورة »تصوير الطبيعة«

بعنوان  تدريبية  دورة  امل��ا���س��ي،  اخلمي�س  ال��ف��وت��وغ��رايف،  ع�سري  ن���ادي  نظم 
»ت�سوير الطبيعة«، قدمها الفوتوغرايف ريا�س اجلرعي على م�سرح الغرفة 
التجارية باأبها وا�ستمرت يومني. وتاأتي الدورة �سمن خطة النادي التدريبية 
ال�سنوية، وتت�سمن حماور عدة من اأهمها: حقيبة م�سور الطبيعة، واأنواع 
وطبقات الإ�ساءة، وحرارة اللون، والأبعاد والتاأثري الثاثي، واأهمية ت�سوير 

املناظر الطبيعية، والتوقيت واأهميته يف ت�سوير الطبيعة.

»أدبي« أبها يعقد
جمعيته العمومية الثالثة

النادي  مبقر  الثالث،  العمومية  اجلمعية  اجتماع  الأدب���ي  اأب��ه��ا  ن��ادي  عقد 
اآل مريع  اأحمد بن علي  الدكتور  النادي  اإدارة  واأو�سح رئي�س جمل�س  باأبها. 
اأبرزها: امليزانية املقرتحة  اأن الجتماع ناق�س العديد من املو�سوعات ومن 
الإجمالية  وال�سرتاتيجية  القانوين  املحا�سب  على  وعر�سها  املقبل  للعام 

للعام املقبل وتقرير عن العام املن�سرم.

»تعليم« بيشة يشارك في
برنامج جلوب البيئي باألحساء

اإدارة ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ب��ب��ي�����س��ة يف ب��رن��ام��ج  ����س���ارك ع����دد م���ن م��ن�����س��وب��ي 
»ب���روت���وك���ولت ج��ل��وب ال��ب��ي��ئ��ي« مب��ح��اف��ظ��ة الأح�������س���اء، وذل����ك م���ن خ��ال 
تقدمي العديد من الور�س التدريبية والدرا�سات احلقلية. ويعتمد الربنامج 
الدويل العلمي، على التعلم واملاحظة، كما يهتم بدرا�سة وت�سجيل ور�سد 
املحافظة عليها  اأج��ل  امل��اءو والرتبة( من  )ال��ه��واء،  البيئة  املاحظات حول 

ودعم البحث العلمي.

مستشفى أبها للوالدة واألطفال 
ينظم محاضرة »سالمة المرضى«

نظم م�ست�سفى اأبها للولدة والأطفال حما�سرة بعنوان »اجلديد يف �سامة 
املر�سى«. وهدف امل�ست�سفى اإلى التعريف بنظام �سامة واأمان املر�سى الذي 
يحتل اليوم مكانة مرموقة يف اخلدمات ال�سحية لكونه موؤ�سرا مهما على 
امل�ستمر  النوعي  الرتاكمي  التطور  ملدى  ومقيا�سا  ال�سحية  الرعاية  ج��ودة 
للخدمة ال�سحية. كما ناق�ست املحا�سرة، ثقافة الأهداف الدولية ل�سامة 
املر�سى وال�سامة الدوائية والرعاية ال�سحية املرتبطة مبكافحة العدوى.

جملة من المشاريع والمنجزات اكتملت في 2014 
العمرة: انتهينا من إعداد

خطة شـاملة لتطوير سياحة عسير
يحيى التيهاني

اأك���د امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ف��رع ال��ه��ي��ئ��ة العامة 
ملجل�س  ال��ع��ام  الأم���ني  والآث����ار،  لل�سياحة 
ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����س��ي��اح��ي��ة مب��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري، 
املدير العام ملبادرة »ع�سري وجهة �سياحية 
رئي�سية على مدار العام«، املهند�س حممد 
امل��ن��ج��زات يف  ال��ع��م��رة، حتقيق جملة م��ن 
امل���ب���ادرة خ���ال ع�����ام2014، مبينا اأن���ه مت 
التنفيذية  اإع����داد اخل��ط��ة  م��ن  الن��ت��ه��اء 
 2014 الآنية  الثاث  للمراحل  ال�ساملة 
طويلة  اإل���ى  اإ���س��اف��ة   ،2015 وامل��ت��و���س��ط��ة 

الأجل حتى عام 2020.
واأ����س���اف »���س��ي��ت��م ع��ق��د ور���س��ة عمل 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة لتحديث  ال��ل��ج��ن��ة  لأع�����س��اء 
اخل���ط���ة امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، وم��ن��اق�����س��ة اأه����م 
املعوقات التي واجهت التنفيذ يف املرحلة 
يتم  مل  ما  ل�ستدراك  وكذلك  ال�سابقة، 
ت��ن��ف��ي��ذه م��ن م��ه��ام اخل��ط��ة الآن���ي���ة لعام 

.»2014

تطوير المنتجات 
ال��ع��م��ل ج����ار على  اأن  ال���ع���م���رة  واأو�����س����ح 
جاء  ملا  وفقا  ال�سياحية  املنتجات  تطوير 
انتهى  اإذ  ال�ساملة،  التنفيذية  اخلطة  يف 
املكتب ال�ست�ساري الهند�سي من املرحلة 
الأولى مل�سروع »درا�سات مبناطق مركزية 
ومنتزهات بع�سري« وهو عبارة عن حزمة 
اأمانة  اأطلقته  �سياحيا  م�سروعا   18 من 
امل��ن��ط��ق��ة ب�����س��راك��ة م���ع ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
لل�سياحة، تتنوع ما بني م�ساريع ح�سرية 
ومنتزهات،  وخدمية  و�ساحلية  وتراثية 
ت���وزع���ت ع��ل��ى حم���اف���ظ���ات ع�����دة، بحيث 
التقارير  يف  متثلت  الأول����ى  امل��رح��ل��ة  اإن 
اأنه  حني  يف  م�سروع،  لكل  ال�ستطاعية 
الثانية  امل��رح��ل��ة  ع��ل��ى  الآن  ال��ع��م��ل  ج���ار 
املتمثلة يف درا�سات الو�سع الراهن وو�سع 
على  م�سروع،  لكل  التخطيطية  البدائل 

ال��درا���س��ات  الن��ت��ه��اء م��ن جميع  ي��ت��م  اأن 
وامل��خ��ط��ط��ات ال��ه��ن��د���س��ي��ة ل��ك��ل م�����س��روع 
 1436 احل��ايل  الهجري  العام  نهاية  قبل 
كل  من  النتهاء  بعد  �سيت�سنى  حيث  ه���، 
اأمانة  قبل  من  للتنفيذ  طرحه  م�سروع 

املنطقة.  
وق�������ال »امل���������س����اري����ع، ه�����ي: م��دي��ن��ة 
قرب  الت�سوق  مدينة  باحلبلة،  ال�سباب 
امل���ط���ار، ت��ط��وي��ر م��ن��ت��زه ط���ور اآل ي��زي��د، 
منتزه بريفي تندحة وال�سد، تهيئة قلعة 
ال�سياحية،  امل��ع��ل��وم��ات  م��راك��ز  �سم�سان، 
تطوير و�سط مدينة بي�سة، تطوير و�سط 
م��دي��ن��ة ال��ن��م��ا���س، ت��ط��وي��ر م��ن��ت��زه جبل 
الأمري  منتزه  تطوير  بالنما�س،  مريرة 
جبل  منتزه  تطوير  �سلمان،  بن  �سلطان 
وتاأهيل قرية  بي�سة، تطوير  ال�سايرة يف 
اآل عليان، تطوير جزيرة كدنبل واملر�سى، 
تطوير موقع القحمة ال�ساحلي، تطوير 
تطوير  احل��ري�����س��ة،  يف  ط��ائ��رات  مهبط 
مهبط طائرات يف �سمال ع�سري، تطوير 
منتزه �سيبانة ببلقرن، تطوير �سفا و�سد 

بني عمر وبالنما�س«.

التراث العمراني
اإل���ى �سري م�ساريع  امل��ب��ادرة  ول��ف��ت م��دي��ر 
تاأهيل  اإع��ادة  ومنها:  العمراين،  ال��رتاث 
وت��ط��وي��ر ق��ري��ة ط��ب��ب ال��رتاث��ي��ة، )ج��ار 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى ح�����س��ر امل���ب���اين وال����ورث����ة(، 
اإعادة تاأهيل وترميم قرية وا�سط مبركز 
ت��ب��ال��ة مب��ح��اف��ظ��ة ب��ي�����س��ة »ج�����ار اع��ت��م��اد 
اإع��ادة  م�سروع  للتنفيذ«،  امل�سروع  وط��رح 
بالنما�س  ث��رب��ان  ق�سر  وت��اأه��ي��ل  ترميم 
اإع���ادة ترميم  امل�����س��روع(، م�سروع  )ر���س��ي 
اأب��وم��ل��ح��ه ب��اأب��ه��ا، )ر���س��ي  وت��اأه��ي��ل ق�سر 
)مت  الرتاثية  املع  رجال  قرية  امل�سروع(، 
النتهاء من تنفيذ اإن�ساء م�سرح ومن�سة 
كبار ال��زوار ومركز ال��زوار وتاأهيل وادي 

اخللي�س وممرات القرية(.

اآلثار
ويف جم����ال الآث�������ار، ق����ال ال��ع��م��رة »مت��ت 
�سم�سان  ق��ل��ع��ة  ت��رم��ي��م  م�����س��روع  ت��ر���س��ي��ة 
لإح���دى   2014 ن��وف��م��رب  ب�سهر  الأث���ري���ة 
اأرب��ع��ة  اإج���م���ايل ق���دره  امل��وؤ���س�����س��ات مببلغ 
م����اي����ني ري�������ال وم�������دة ت��ن��ف��ي��ذ ق���دره���ا 
16 ����س���ه���راً، واك��ت�����س��اف م���واق���ع ج��دي��دة، 

وموا�سلة التنقيب والت�سوير يف اأخرى«.

المواقع السياحية
وت��ط��رق ال��ع��م��رة اإل���ى ت��ط��وي��ر ���س��د وادي 
قائمة  اإع����داد  مت  اأن���ه  اإل���ى  م�سريا  بي�سة، 
الأ�س�س املرجعية TOR، واإر�سالها لبلدية 
ب��ي�����س��ة وف����رع امل���ي���اه ب��ب��ي�����س��ة ل��ل��م��راج��ع��ة، 

ا�ستعدادا لطرح امل�سروع.

المتنزهات الطبيعية
ون��ب��ه م��دي��ر امل���ب���ادرة اإل���ى اأن���ه مت اإج���راء 
ال�سياح  متطلبات  ملعرفة  ميدانية  درا�سة 
باملتطلبات  قائمة  واإر����س���ال  ب��امل��ت��ن��زه��ات، 
وزارة  لفرع  الوطني  للمتنزه  الأ�سا�سية 

الزراعة واأن العمل جار على اإنهائها.

البرامج والفعاليات
كما ك�سف املدير العام لفرع الهيئة العامة 
ال�سياحي  التقومي  اإع���داد  ع��ن  لل�سياحة 
اخلا�سة  ال�سياحية  الفعاليات  وروزنامة 

باملنطقة.
امل��ع��ار���س  دور  تفعيل  »مت  واأ����س���اف 
وامل�������وؤمت�������رات م����ع ال����غ����رف����ة ال���ت���ج���اري���ة 
ال�����س��ن��اع��ي��ة ب���اأب���ه���ا، و���س��ك��ل ف���ري���ق عمل 
وكيل  وزي���ارة  القطاع،  ه��ذا  اأداء  لتطوير 
فندق  ت�سغيل  بخ�سو�س  امل��ال��ي��ة  وزارة 
العام،  م��دار  على  انرتكونتننتال  ال�سودة 
بع�س  لتخ�سي�س  ال�����وزارة  دع���م  وط��ل��ب 
والإقليمية  العاملية  واملعار�س  املوؤمترات 
خطابات  اإر���س��ال  مت  كما  ع�سري،  ملنطقة 
و�سط  ع�سري،  مبادرة  يف  املعنيني  للوزراء 

م��ت��اب��ع��ة اأم������ري م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري رئ��ي�����س 
باملنطقة  ال�����س��ي��اح��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  جم��ل�����س 
الهيئة  رئ��ي�����س  خ��ال��د  ب��ن  الأم����ري في�سل 
ال�سمو  �ساحب  والآث��ار  لل�سياحة  العامة 

امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان«.

التدريب والجودة
واأع���ل���ن ال��ع��م��رة ع���ن ال��ت��ع��اق��د م���ع جهة 
مببلغ  واجل������ودة  ل��ل��ت��دري��ب  متخ�س�سة 
ق�������دره م���ل���ي���ون���ا ري��������ال، وت�������س���م���ل خ��ط��ة 
ال���ت���دري���ب ع��ن��ا���س��ر ع�����دة م����ن اأه���م���ه���ا: 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��دري��ب واجل�����ودة 2015 
التدريبية  ال��ربام��ج  ا�ستقطاب   ،2019  /
ت�سغيل  للمنطقة،  واخل��ل��ي��ج��ي��ة  املحلية 
قطاع الإيواء، ت�سويق املنطقة من خال 

التدريب.

التسويق واإلعالم
ك��م��ا ب���ني ال��ت��ع��اق��د م���ع ���س��رك��ة ت�����س��وي��ق 
م��ت��خ�����س�����س��ة مب��ب��ل��غ ق������دره 10م���اي���ني 
�سياحية  كوجهة  ع�سري  منطقة  لت�سويق 
اخلطة  ح�سب  ال��ع��ام  م���دار  ع��ل��ى  رئي�سة 
امل���ع���ت���م���دة ل���ل���ت�������س���وي���ق ����س���م���ن اخل���ط���ة 
وت�سمل  ل��ل��م��ب��ادرة،  ال�ساملة  التنفيذية 
ا�سرتاتيجية  اأه��م��ه��ا:  م��ن  ع���دة  عنا�سر 
املعلومات  نظم  ع�سري،  منطقة  ت�سويق 
ال�������س���ي���اح���ي���ة مل��ن��ط��ق��ة ع�������س���ري، ب���رن���ام���ج 
ال�سياحي،  والإع�����ام  ال��ع��ام��ة  ال��ع��اق��ات 
الإلكرتونية، جمل�س  ال�سياحة  تطبيقات 

.Aseer Lounge ع�سري ال�سياحي

اإليواء
م�ساريع  ل�ستة  الرتخي�س  مت  باأنه  وختم 
امل��ولت  من  العديد  عن  ف�سا  فندقية، 
رف��ع م�ستوى  �ساأنها  م��ن  ال��ت��ي  اجل��دي��دة 
والت�سديد  وال��ت�����س��وي��ق،  الإي����واء  قطاعي 
الإي��واء  الأنظمة على قطاع  على تطبيق 

و�سط رقابة دائمة.



أخبار الجامعة آفاق الجامعة  |  العدد 139  |  2 جمادي األول 1436  |  22 فبراير 2015

األف  جامعة امللك خالد موؤ�س�سة تعليمية كربى، يوجد فيها حوايل 65 
اإلى حوايل ثمانية  طالب وطالبة يف خمتلف الدرجات العلمية، اإ�سافة 
لكافة  موؤ�س�سة  هي  املوؤ�س�سة  وه��ذه  وموظف،  تدري�س  هيئة  ع�سو  اآلف 
ه��وؤلء الأف��راد من الرجال والن�ساء، وتهمهم اجلامعة كما تهمنا نحن 

كقيادات تربوية يف  هذا ال�سرح التعليمي الكبري.
ول �سك يف اأن اأي م�سا�س اأو �سرر، ل قدر اهلل، ينال من هذه املوؤ�س�سة 
اأو غريها من املوؤ�س�سات التعليمية يف بادنا ي�ستدعي منا الهتمام اجلاد، 
لأن جناح و�سمعة وجمد هذه اجلامعة هو عمل نتقا�سمه نحن جميعا، 
وهو ثمرة ملجهودنا الذي زرعناه ووظفناه نحن كافة من�سوبي اجلامعة.
بناء  ي�سهم يف  اأن  اجلامعي  املجتمع  ه��ذا  ف��رد من  كل  ونتوقع من 
وما  وللوطن،  لنا  وجم��دا  و�سمعة  و�سلوكا  فكرا  اجلامعة  هذه  وتطوير 
اأن نكون  اإليه هنا ويف منا�سبات خمتلفة يف اجلامعة وخارجها هو  اأدعو 
التعليمية  مكوناتها  مبختلف  اجلامعة  ع��ن  ح�سارية  واج��ه��ات  كذلك 
والبحثية واملجتمعية، فكل فرد منا هو �سفري جلامعة امللك خالد، ولدينا 
73 األف �سفري جلامعة امللك خالد موجودين فيها اأو مرتبطني بها على 
مدار ال�ساعة ابتداءا من طابنا ثم موظفينا ثم اأع�ساء هيئة التدري�س، 
هم  ف��ه��وؤلء  ال��ع��امل،  دول  م��ن  العديد  يف  اجلامعة  مبتعثي  اإل��ى  اإ�سافة 

�سفراء اجلامعة ميثلونها يف كل الأماكن وكل الأوقات.
واإذا اأ�سفنا لهم اأ�سر هوؤلء الطاب والطالبات، اإ�سافة اإلى اأ�سر اأع�ساء 
هيئة التدري�س واملوظفني ف�سيكون عددهم حوايل 300 اإلى 400 األف �سخ�س 
مرتبط بجامعة امللك خالد يف وقت واحد، وهذا رقم كبري جدا مقارنة باأية 

جامعة من جامعات اململكة اأو حتى على ال�سعيد العاملي.
املنت�سبة   الب�سرية  الأع��داد  الكبري من  الرقم   وما ي�ستوجبه هذا 
خدمة  يف  دائما  ا�ستثماره  هو  مبا�سر  غري  اأو  مبا�سر  ب�سكل  للجامعة 
اأدعو  التعليمية والبحثية واملجتمعية، ولهذا فاإين  اجلامعة واأهدافها 
منا�سبة  كل  يف  وم�ساندتها  اجلامعة  خدمة  يف  دائما  يقظني  نكون  اأن 
ومن خال كل نافذة، مبا يف ذلك نوافذ الإعام، التي ياأتي من بينها 
فيها  نكون  اأن  اإل��ى  نحتاج  التي  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  ن��واف��ذ 
اأف�سل من ميثلها ويدافع عنها  �سفراء لهذه املوؤ�س�سة الكربى، فنحن 

ويربز جناحاتها واإجنازاتها.

رؤية

أكثر من سبعين 
ألف سفير

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

تدريب 200 طالب
على التعلم اإللكتروني 
بالجامعة

اأنهت اجلامعة ممثلة يف عمادة التعلم الإلكرتوين )ق�سم معامل التعلم الإلكرتوين( 
حول  والتثقيفية  التعليمية  ال��دورات  من  �سل�سلة  طالب،   200 من  اأك��رث  ومب�ساركة 
ا�ستخدام تقنيات التعلم الإلكرتوين واخلدمات التي تقدمها العمادة ، اإميانا منها 
باأهمية دور الطالب يف تطور العملية التعليمية باجلامعة، ون�سر الوعي والتثقيف 

لدى الطاب.
يف  وقدراتهم  الطاب  مهارات  تطوير  اإل��ى  الإل��ك��رتوين  التعلم  عمادة  و�سعت 
وم�ساندتهم  الطاب  دع��م  بهدف  ومهاراته  الإل��ك��رتوين  التعلم  اأنظمة   ا�ستخدام 
التعلم  ف��ك��رة  على  التدريبية  ال����دورات  ه��ذه  ت��ق��وم  حيث  التعليمية،  م�سريتهم  يف 
الإلكرتوين الكامل، بحيث ي�ستطيع الطالب البدء يف ا�ستخدام التعلم الإلكرتوين 

ب�سكل ذاتي دون احلاجة اإلى الرجوع اإلى اأ�ستاذ املقرر.

»فطور فارس«.. وجبة الجامعة
لتعريف طالبها بالمبادرات الناجحة

منصور كويع

بوكالة  ممثلة  اجل��ام��ع��ة  ا�ست�سافت 
ال��ت��ط��وي��ر واجل�����ودة وع���م���ادة ���س��وؤون 
�سمو  �سركة  م��ع  بالتعاون  ال��ط��اب، 
ال�سعودي  ال�ساب  ال�سباب،  لتطوير 
ف��ار���س ه��اين ال��رتك��ي احل��ا���س��ل على 
املتحدة  اململكة  من  املاج�ستري  درج��ة 
)تخ�س�س اإدارة اأعمال( للحديث عن 
به  خا�س  مطعم  تاأ�سي�س  يف  جتربته 
يقدم اأنواع الإفطار اإلى زبائنه، اأطلق 

عليه ا�سم »فطور فار�س«.
وت���ه���دف اجل��ام��ع��ة م���ن اخ��ت��ي��ار 
ل�سرحها  الناجحة  الق�س�س  بع�س 
وعر�سها للطاب من اأجل تعريفهم 

متابعيه  جعل  مما  ملتابعيه،  اإف��ط��اره 
ين�سئون ها�ستاقا لفطور فار�س.

ا�ست�سافته  خ��ال  ف��ار���س  وب���نّي 
ب��اجل��ام��ع��ة، اأن����ه ب����داأ ب��درا���س��ة ف��ك��رة 
له،  القت�سادية  واجل���دوى  امل�����س��روع 
وم����ن ث���م ال��و���س��ائ��ل ال��ت��ي مي��ك��ن اأن 
احللم  �سار  وهكذا  جناحه  يف  ت�سهم 
واق���ع���اً وح��ق��ي��ق��ة م�����س��اه��دة، ح��ي��ث مت 

افتتاح مطعمه مبحافظة جدة.
ومن خال حديثه اأر�سل فار�س 
ر���س��ائ��ل ع���دة لأق���ران���ه م���ن ال�����س��ب��اب 
م�����س��دره��ا ���س��اح��ب جت��رب��ة ن��اج��ح��ة، 
اأه��م��ه��ا: اأن���ه و���س��ح ال��ف��رق ب��ني �ساب 
ينتظر ت�سلم راتبه اآخر ال�سهر و�ساب 
ال�سهر،  اآخ���ر  عماله  روات���ب  ي�سرف 

ب����امل����ب����ادرات ال���ن���اج���ح���ة، وال���ت���ج���ارب 
القيمة  يف عدد من املجالت املختلفة، 
وذل�����ك ل���ت���ب���ادل امل����ع����ارف واخل�����ربات 
الناجحة  امل�����س��اري��ع  لتبني  ودف��ع��ه��م 
والأفكار املبتكرة، مبا يك�شب الن�شاط 
الق����ت���������س����ادي وال�����ت�����ج�����اري م���ي���زات 
الفكر  واإ���س��اف��ات م��ن خ��ال تن�سيط 

الإبداعي لدى ال�سباب.
وحتدث فار�س الرتكي عن فكرة 
اإن�ساء امل�سروع التي حتولت بعد ذلك 
تناوله  ع��دم  ب�سبب  ك��ان��ت  واق���ع  اإل���ى 
اإفطاره يف كل �سباح، وعند مراجعته 
يف  الإف��ط��ار  بتناول  ن�سحه  الطبيب 
كل �سباح، واأ�سبح يغرد على »تويرت« 
وه����و ي��ت��ن��اول اإف����ط����اره، وي���ذك���ر ن��وع 

وق����ال »اإن م��ن اأه����م ع��وام��ل ال��ن��ج��اح 
عملك  مراقبة  اخلا�سة  الأع��م��ال  يف 
بكل  زبائنك  اإلى  وال�ستماع  بنف�سك، 
احرتام، لأنهم هم مراآتك يف اإ�ساح 
ع���م���ل���ك وع���ن�������س���ر م���ه���م يف جن��اح��ه 
وت���ط���وي���ره ن���ح���و الأف���������س����ل، ك��ذل��ك 
لب����د م���ن ت���ق���دمي ال�������س���يء اجل��دي��د 
امل��خ��ت��ل��ف ع��ن امل���وج���ود، اأي الب��ت��ع��اد 
م��ه��م من  ع��ام��ل  التقليد، وه���ذا  ع��ن 
اأهم عوامل النجاح بعد توفيق اهلل - 
�سبحانه وتعالى -، واأخريا ال�ستفادة 
م��ن خ���ربات ال��ذي��ن م��ن ح��ول��ك من 
الأ�سدقاء والأقارب وغريهم، لأن يف 
جناح  يف  ت�سهم  كبرية  فائدة  امل�سورة 

اأي م�سروع«.

وظائف شاغرة
بإدارة االستثمار في الجامعة

ل�سغل  �سعوديني  مع  التعاقد  يف  رغبتها  باجلامعة  لا�ستثمار  العامة  الإدارة  اأعلنت 
وظائف باإدارة امل�ساريع ال�ستثمارية  يف تخ�س�سات الت�سويق واإدارة الأعمال واملحا�سبة، 
اأحد  يف  املاج�ستري  �سهادة  على  حا�سا  اجلن�سية،  �سعودي  املتقدم  يكون  اأن  م�سرتطة 
التخ�س�سات التالية: ت�سويق، اإدارة اأعمال، حما�سبة، مع خربة ل تقل عن ثاث �سنوات، 
اأو �سهادة البكالوريو�س يف الت�سويق، اأو اإدارة اأعمال، اأو املحا�سبة، مع خربة ل تقل عن 

خم�س �سنوات.
كما ا�سرتطت اإجادة اللغة الإجنليزية، والعمل على احلا�سب الآيل، والقدرة على 
اإدارة امل�ساريع، مف�سلة من لديه �سابق خربة يف ذلك، واأخريا اأن يجتاز املتقدم املقابلة 
خم�سة  مل��دة  وي�ستمر   ،1436/5/3 الأح��د  اليوم  �سيبداأ  التقدمي  اأن  يذكر  ال�سخ�سية. 
اأيام عمل، كما تر�سل الطلبات وامل�ستندات املوؤيدة من �سري ذاتية ونحوها عرب الربيد 

recruitment@investkku.org :الإلكرتوين
أحمد العياف
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عميد »علوم وآداب« تنومه يلتقى بالطالب المستجدين
عقد عميد كلية العلوم والآداب بتنومة، الدكتور عبد العزيز اإبراهيم الفقيه، الثالثاء املا�سي، لقاء تنويريا للطالب امل�ستجدين بالكلية، حثهم خالله علي 
الجتهاد واملثابرة، وبذل اأق�سى اجلهد للح�سول على نتائج متميزة. وقدم الدكتور الفقيه �سرحا لنظام الدرا�سة باجلامعة وكيفية اختيار الطالب ملقرراتهم 
الدرا�سية. من جهة ثانية، زار وفد من طالب املدر�سة املتو�سطة ببل�سمر، كلية العلوم والآداب بتنومة، وكان يف  ا�ستقبالهم عميد الكلية الذي �ساحب الوفد يف 

جولة تعريفية باأق�سام الكلية املختلفة، ثم خاطبهم مرحبا بهم وبالأ�ساتذة. واختتمت الزيارة بتناول وجبة الإفطار على �سرف زيارة الوفد.
منصور الطيب 

دورة »االتصاالت اإلدارية الحديثة« 
لمنسوبي أمن المنشآت

اإدارة  مع  وبالتعاون  امل�ستمر  والتعليم  املجتمع  خدمة  بعمادة  ممثلة  اجلامعة  عقدت 
اأمن املن�ساآت  اأمن املن�سات مبنطقة ع�سري، دورة الت�سالت الإداري��ة احلديثة ملن�سوبي 
الرابعة  ال�ساعة  من  يوميا  �ساعات  خم�س  مبعدل  اأ�سهر  ثاثة  ملدة  ت�ستمر  باملنطقة،  

ع�سرا وحتى التا�سعة م�ساء.
ورحب عميد خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر الدكتور مبارك بن �سعيد حمدان 
باملتدربني يف الربنامج و�سكرهم على حر�سهم، وقال »للتدريب اأهمية يف حياة املوظف 

�سواء يف القطاع احلكومي اأو اخلا�س ومتمنيا لهم املزيد من التقدم والنجاح« .
املن�ساآت  اأم��ن  ملن�سوبي  ال��ع��م��ادة  تقدمه  ال��ذي  املكتبية  الإدارة  برنامج  اأن  يذكر 
مبنطقة ع�سري ياأتي �سمن جمموعة متعددة من الدورات الطويلة والق�سرية والتي 
تنفذها العمادة ملن�سوبي القطاعات احلكومية والأهلية ويف ظل مذكرة التفاهم املوقعة 

بني اجلامعة وقوة اأمن املن�ساآت باملنطقة.

»كيف تسدد السلف المالية«.. دورة استهدفت
رؤوساء ونواب األندية الطالبية

ممثلة  الطاب  �سوؤون  عمادة  نظمت 
باجلامعة،  الطابية  الأندية  بوحدة 
الأربعاء املا�سي، ور�سة عمل تدريبية 
املالية«،  ال�سلفة  ت�سدد  »كيف  بعنوان 
قدمها رئي�س نادي اللغات والرتجمة 
الأ�ستاذ عبداهلل بن حممد الأحمري، 
وا���س��ت��ه��دف��ت روؤ����س���اء ون����واب الأن��دي��ة 
ال���ط���اب���ي���ة، م���ن اأج�����ل الإ����س���ه���ام يف 
تطوير قدراتهم ومهاراتهم لت�سديد 
ال�����س��ل��ف امل��ال��ي��ة اخل��ا���س��ة ب��اأن��دي��ت��ه��م 

وتناولت  و�سليمة،  بطريقة �سحيحة 
حماور الدورة جوانب نظرية واأخرى 
والأ�ساليب  الطرق  لتو�سيح  عملية، 
يف  الطاب  �سندوق  قبل  من  املتبعة 
وال�سعوبات  املالية،  ال�سلف  ت�سديد 
التي يواجهونها والتي تعود معظمها 
لإج��������راءات ي�����س��ف��ه��ا ال��ب��ع�����س ب��اأن��ه��ا 
عن  وبعيدة  وتقليدية  بريوقراطية 
فيما  خ�سو�سا  احلديثة،  الأ�ساليب 
ال�سلفة  ا����س���رتداد  ب���اإج���راءات  يتعلق 

وما يتعر�س له املوظف ال�سامن من 
�شغوط، الأمر الذي حدا العمادة اإلى 
واملعايري  ال�سلفة  مبفهوم  التعريف 
املعتمدة لدى امل�سوؤولني يف تنفيذها، 
م��ن عهدة  ���ش��داده��ا  اإ���ش��ق��اط  وكيفية 

املوظف .
اآليات  اإل��ى  ال���دورة  تطرقت  كما 
اأوج������ه ���س��رف��ه��ا وال�����س��ع��وب��ات ال��ت��ي 
حتقيق  م��ن  وحت���د  تطبيقها  ت��واج��ه 
اأه����داف����ه����ا، ف�����س��ا ع����ن امل���ع���اجل���ات 

معوقات  ب��اح��ت��واء  الكفيلة  واحل��ل��ول 
التطبيق.

ح�����س��ره��ا  ال����������دورة  اأن  ي����ذك����ر 
ع���دد م��ن روؤ����س���اء الأن���دي���ة ون��واب��ه��م، 
بالإ�سافة اإلى موظفي وحدة الأندية 
ال��ط��اب��ي��ة ب��ع��م��ادة ���س��وؤون ال��ط��اب، 
وامل���دق���ق امل�����ايل ب�����س��ن��دوق ال��ط��اب 
تفاعل  ال��ذي  اخلالدي  حكم  الأ�ستاذ 
الكثري من  واأج��اب عن  مع احل�سور 

اأ�سئلتهم وا�ستف�ساراتهم.

شرحبيل المهاسنه

امل�سرتكة  ل��ل��ربام��ج  ال��ع��ام  املن�سق  رع��ى 
الدكتور  باملحالة   الأك��ادمي��ي  باملجمع 
ع��ل��ي ب���ن ���س��ع��ي��د ال���ع���م���ري، امل��ح��ا���س��رة 
يوم  امل�سرتكة  ال��ربام��ج  نظمتها   ال��ت��ي 
الث���ن���ني 1436/4/27ب������ع������ن������وان »ك��ي��ف 
األقاها  والتي  اللغوية«  مهاراتك  تنمي 

الدكتور بيومي توفيق.
وت�������س���م���ن���ت امل���ح���ا����س���رة ت��ع��ري��ف 
م��ع��ن��ى امل���ه���ارة يف ال��ل��غ��ة وال���س��ط��اح، 
وال�شروط  القدرة،  وبني  بينها  والفرق 
الأ���س��ا���س��ي��ة لك��ت�����س��اب امل���ه���ارة، وع��اق��ة 
ال���ن���ح���و ب����امل����ه����ارات ال���ل���غ���وي���ة، وك��ي��ف 

البرامج المشتركة بمجمع المحالة تقيم 
محاضرة »كيف تنمي مهاراتك اللغوية«

يف  مهارته  ينمي  اأن  الطالب  ي�ستطيع 
ال�ستماع،  والتحدث والقراءة  والكتابة  
حتى يكون قومي الل�سان وا�سع املدارك.

وب�������نّي امل���ح���ا����س���ر اأه���م���ي���ة ال��ل��غ��ة 
ال��ع��رب��ي��ة وخ�����س��ائ�����س��ه��ا واأن���ه���ا اأف�����س��ل 
واأنها  الكرمي  القراآن  لغة  لأنها  اللغات 
اإل����ى ���س��رورة  ب���ا زوال، م��ن��ب��ه��ا  ب��اق��ي��ة 
ال���ت���ح���دث ب��ال��ف�����س��ح��ى والب���ت���ع���اد عن 
التي  الأم  لغتنا  العربية  لكون  العامية، 

نفتخر بها.
امل��ح��ا���س��رة حظيت  اأن ه���ذه  ي��ذك��ر 
مبداخات فّعالة وا�ستف�سارات متعددة 
اأث����رت امل��و���س��وع وجعلته  م��ن ال��ط��اب 

اأكرث فائدة.
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كلية الهندسة تستقبل طالب ثانوية األندلس
اإبراهيم بن  الهند�سة الدكتور  الهند�سة وفدا طالبيا من ثانوية الأندل�س الأهلية بخمي�س م�سيط. وتقدم م�ستقبلي الوفد، وكيل كلية  ا�ستقبلت كلية 
اإدري�س فلقي، ورائد الأن�سطة الطالبية املهند�س اأ�سامة يحيى م�سيبه.  ويف بداية الزيارة رحب الدكتور اإبراهيم بالوفد با�سم اجلامعة، قبل اأن يعرف 
الوفد على اجلامعة وكلية الهند�سة واأق�سامها والفر�س الوظيفية لكل ق�سم ، ما يوؤهل الطالب لاللتحاق ب�سوق العمل. كما بينّ الدكتور اإبراهيم للطالب، 
اآلية الت�سجيل والقبول يف الكلية. بينما �سرح املهند�س اأ�سامة للوفد جهود اجلامعة والكلية يف جمال  الأن�سطة التي تقدمها الكلية بالتعاون مع عمادة 

�سوؤون الطالب وما ت�سهم به من توفري للبيئة املنا�سبة جلميع الطالب. وختم اللقاء بوجبة غداء للوفد مقدمة من كلية الهند�سة.

»العلوم واآلداب« تهيئ طالبات الثانوية للحياة الجامعية

»العلوم واآلداب« تنظم
الملتقى األول للخريجات

وأرباب العمل
ريم العسيري 

الأول  موؤخرا، امللتقى  ل��ل��ب��ن��ات،  والآداب  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  اأق���ام���ت 
للخريجات واأرباب العمل بالتعاون مع عمادة �سوؤون الطاب، حيث 
مت جتميع اأكرث من100 خريجة من �ست جهات حكومية وخا�سة 

للم�ساركة يف امللتقى.
وه��ي:  امل�����س��ارك��ة  للجهات  ف��ق��رات  امل��ل��ت��ق��ى،  وت�سمن برنامج 
ع�سري،  منطقة  �سباب  وجمل�س  ال��وط��ن��ي،  الأع��م��ال  رع��اي��ة  معهد 
اأفانتا،  طاقات  و�سركة  ع�سري،  مبنطقة  للمياه  واملديرية العامة 

و�سركة عبد اللطيف جميل »باب رزق جميل«، و�سركة اآفون.
التي تقدمها جهتها  اخلدمات  عن  جهة  كل  ممثلة  وحتدثت 
من فر�س وظيفية، كما ا�ستعر�سن الآليات املتبعة للح�سول على 

خدمات تلك اجلهات.
اأب��و  ���س��راء  ال��دك��ت��ورة  والآداب  العلوم  كلية  عميدة  واأو���س��ح��ت 
اإل���ى ت��ع��ري��ف ط��ال��ب��ات ال��ك��ل��ي��ة مب��ج��الت  ملحة اأن امل��ل��ت��ق��ى ه���دف 
ال��ت��وظ��ي��ف يف ���س��وق ال��ع��م��ل ب��امل��ن��ط��ق��ة، وحت��ف��ي��زه��ن ع��ل��ى العمل 
اإنتاجية  م�ساريع  اإن�ساء  خ��ال  من  اخلا�س  والإن��ت��اج��ي  التجاري 
املنتجة  الأ�سر  م�سروع  منتجات  على  واطاعهن  �سغرية،  جتارية 

واملوؤ�س�سات الداعمة له.

تدشين خطة النادي الطالبي
بـ »مجتمع« خميس مشيط

د�سن وكيل كلية املجتمع بخمي�س م�سيط الدكتور علي اأبو عابد خطة 
النادي الطابي للف�سل الدرا�سي الثاين من هذا العام بح�سور رائد 
اللقاء بكلمة  ا�شتهل  الذي  العدوي  الدكتور حممد  بالكلية  الن�شاط 
ترحيبية باحل�سور، قبل اأن يحث اأع�ساء النادي على ا�ستغال هذه 
القناة الطابية التي حتظى بدعم كامل من عميد الكلية الدكتور 
علي العمري، وتوجيه الأن�سطة الطابية فيما يعود بالنفع والفائدة 
على  واحلر�س  املجتمع،  خدمة  يف  الفاعل  والإ�سهام  اجلامعة،  على 
الفاعلة  للم�شاركة  الكلية  لكافة طالب  املجال  وفتح  الن�شاط  تنويع 

يف هذا النادي.
التي  والفعاليات  الربامج  الن�شاط،  رائد  ا�شتعر�ض  ذلك،  عقب 

ت�ستمل عليها خطة النادي لهذا الف�سل. 
اأبدوا  الذين  النادي  اأع�ساء  فاعلة من  اللقاء مب�ساركة  وحظي 

ا�ستعدادهم للعمل اجلاد وامل�ساركة املتميزة. 

ريم العسيري

هياأت كلية العلوم والآداب باجلامعة، 
34 ط���ال���ب���ة م����ن ط���ال���ب���ات امل��رح��ل��ة 
ملتطلبات  ال��رواد،  مبدار�س  الثانوية 
اجل���ام���ع���ة يف ال���ل���غ���ة الإجن���ل���ي���زي���ة، 
وال��ت��ع��ل��ي��م الإل����ك����رتوين، وذل����ك من 
تناق�س  خ��ا���س��ة  دورة  اإق���ام���ة  خ���ال 
الطالبة  متنح  التي  املتطلبات  اأه��م 
اخل��ل��ف��ي��ة ال���ك���ام���ل���ة خل���و����س غ��م��ار 

احلياة اجلامعية.

وق���دم���ت ال������دورة الأ����س���ت���اذت���ان 
رح���م���ة ال���ع���ل���وي، وط���ي���ف ع��ب��د اهلل، 
ح��ي��ث اأو����س���ح���ت  الأ�����س����ت����اذة رح��م��ة 
خ��ط��ة  ����س���م���ن  ت�����اأت�����ي  ال�����������دورة  اأن 
وتهيئة  امل��ج��ت��م��ع،  خ��دم��ة  يف  الكلية 
وذهنيا  نف�سيا  واإعدادهن  الطالبات، 
اللغة  جم��ايل  يف  اجلامعة  ملتطلبات 
الإل��ك��رتوين،  والتعليم  الإجنليزية، 
م�������س���ددة ع���ل���ى اأه���م���ي���ة م���ث���ل ه���ذه 
ال���������دورات، وال����ربام����ج  ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة 

لطالبات املرحلة الثانوية.

اأهمية  كما بينت خال الدورة، 
العقبات  واأه����م  الإجن��ل��ي��زي��ة،  ال��ل��غ��ة 
املتحدثني  تواجه  التي  والتحديات 
التغلب  اإلى كيفية  بها، كما تطرقت 
ع��ل��ى ت��ل��ك ال�����س��ع��اب وك�����س��ر ح��اج��ز 

الرهبة منها.
 من ج��ان��ب��ه��ا ق��دم��ت الأ���س��ت��اذة 
التعليم  عن  خمت�سرا  تعريفا  طيف 
الإل������ك������رتوين واأه����م����ي����ت����ه، ك���م���ا مت 
واملن�سورات   الكتب  من  ع��دد  توزيع 

للطالبات احلا�سرات.
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الجامعة تشارك في معرض
جامعة جازان الخامس للكتاب

�ساركت اجلامعة ممثلة يف عمادة �سوؤون املكتبات يف  معر�س جامعة جازان  للكتاب يف دورته ال�خام�سة، والذي د�سنه اأمري منطقة 
جازان �سمن فعاليات املو�سم الثقايف ال�ثامن  جلامعة جازان،  و�سم املعر�س اأكرث من )75( دار ن�سر، و18 جامعة �سعودية، و10 

جمعيات علمية بالإ�سافة اإلى العديد من املوؤ�س�سات احلكومية والأهلية.
من  ع��دداً  �سم  املعر�س   يف  اجلامعة  اأن جناح  اخلالدي  قا�سم  بن  �سعيد  الدكتور  باجلامعة  املكتبات  �سوؤون  عميد   واأو�سح 
اإ�سدارات اجلامعة من الكتب، والأبحاث،  والر�سائل العلمية، كذلك �سحيفة اآفاق الأ�سبوعية ال�سادرة عن اجلامعة،  بالإ�سافة 
اإلى الكتيبات و الن�سرات التعريفية  �سعياً لعر�س جانب من نتاجها العلمي و لإطاع  زوار املعر�س على  جهود و خدمات  اجلامعة 

و الدور الذي تقوم له.
وبني اخلالدي اأن اإقامة معار�س الكتاب يف اجلامعات ال�سعودية لها دور كبري يف خدمة املجتمع،  و ت�سهم يف الوعي الثقايف، 

واملعريف للمجتمع الأكادميي.
ريم العسيري

عميد العلوم اإلنسانية:
األنشطة والبرامج استثمار ألوقات الطالب وطاقاتهم

منصور كويع 

الإن�����س��ان��ي��ة  ال��ع��ل��وم  كلية  عميد  وق���ف 
عبداهلل  بن  يحيى  الدكتور  باجلامعة 
القلم  ن��ادي  يقدمه  ما  على  ال�سريف، 
بالكلية من برامج واأن�سطة ت�ستهدف 
ال��ط��اب ب��اخ��ت��اف اأذواق����ه����م، وذل��ك 
ب��ح�����ش��ور رائ������د ال���ن�������ش���اط ال��ط��الب��ي 
وع��دد  ع��زت،  ال�سيد  ال��دك��ت��ور  بالكلية 

من الطاب.
يقدمه  م��ا  على  ال�سريف  واط��ل��ع 
متنوعة  تدريبية  ب��رام��ج  م��ن  ال��ن��ادي 
لإك���������س����اب ال�����ط�����اب جم���م���وع���ة م��ن 
املهارات، م�سيدا مبا �ساهده من برامج 
ن��وع��ي��ة وا���س��ت��ث��م��ار ح��ق��ي��ق��ي لأوق�����ات 

الطاب وطاقاتهم.
ال�سيد  ال��دك��ت��ور  اأك���د  جهته  م��ن 

اأج���م���ل  ب������دت  »ال���������س����ورة  اأن  ع�������زت، 
مميز  اأك��ادمي��ي  بنهج  ي�سري  والتناغم 
م��ت�����س��اع��د وف�����ق اأه��������داف ال��ك��ل��ي��ة يف 
احتواء الطاب خال فرتة درا�ستهم، 
ور����س���م ال����ن����ادي خ����ال ه����ذه ال��ف��رتة 
جم��م��وع��ة م��ن الأه�����داف الأك��ادمي��ي��ة 
وال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة ل���ل���ط���اب يف خم��ت��ل��ف 
التعليمية،  وم�ستوياتهم  اأق�����س��ام��ه��م 
حتقق  نتائج  اإل���ى  ب��اأه��داف��ه  للو�سول 
متطلبات الطالب واحت�سانه يف بيئة 

اأكادميية �ساحلة«.
وق���ال »مت ت��وزي��ع ا���س��ت��م��ارة على 
ج��م��ي��ع ال��ط��اب ل��ي��ح��ددوا ف��ي��ه��ا ن��وع 
امل���ج���الت والأن�����س��ط��ة ال��ت��ي ي��رغ��ب��ون 
يف امل�������س���ارك���ة ف��ي��ه��ا ل��ت��ك��وي��ن ق��اع��دة 
معلوماتية، ميكن من خالها التعرف 

على اهتمامات طاب الكلية«.
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سارة القحطاني

ق��دم��ت ال��ط��ال��ب��ة ظ���اف���رة ���س��ع��ي��د اآل 
زي�����ان الأح����م����ري م���ن ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
نظم  )ق�سم  ع�سري  مبحايل  والآداب 
العربية  اللغة  ع��ن  بحًثا  املعلومات( 
واأثرها وتاأثريها يف و�سائل التوا�سل 
الج����ت����م����اع����ي احل�����دي�����ث�����ة، ع����ززت����ه 
ب��ا���س��ت��ط��اع ل���ل���راأي ���س��ارك ف��ي��ه 460 

�سخ�سا.
اأن  الأح��������م��������ري  واأو�������س������ح������ت 
ال����ربام����ج وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات تتيح  ه����ذه 
توا�سل  على  يكونوا  اأن  مل�ستخدميها 
اأ�سدقائهم  مع  وم�ستمر  دائ��م  ب�سكل 
»اأث���رت  اأن��ه��ا   م�ستدركة  ومتابعيهم، 

ب�سكل  حياتنا  يف  ع���دة  ج��وان��ب  ع��ل��ى 
مبا�سر اأو غري مبا�سر �سواء كان هذا 

التاأثري اإيجابيا اأم �سلبيا«.
واأ�سافت »رك��زت من خال هذا 
البحث على اجلانب ال�سلبي والتاأثري 
قبل  م��ن  العربية  اللغة  على  البالغ 
م�ستخدمي تلك الو�سائل احلديثة«.

واأ��������س�������ارت اإل��������ى اأن�����ه�����ا اأج�������رت 
ا���س��ت��ط��اع��ا ل���ل���راأي ���س��ارك ف��ي��ه 460 
���س��خ�����س��ا م����ن م�����س��ت��خ��دم��ي و���س��ائ��ل 
التوا�سل احلديثة تراوحت اأعمارهم 
من 40 اإلى 66 �سنة، مبينة اأن النتائج 
اأو�سحت اأن 52% منهم يرون اأن هذه 
الو�سائل اأثرت ب�سكل �سلبي على اللغة 

العربية.

الن�سبة  ه��ذه  نف�س  لحظت  كما 
الكتابة  يف  ك��ب��ريا  اإه���م���ال  ه��ن��اك  اأن 
و�سائل  ال�سحيحة يف  العربية  باللغة 
ال��ت��وا���س��ل احل��دي��ث��ة ح��ت��ى م���ن قبل 
املتلقني لتعليم جيد، وامللمني بقواعد 

واإماء اللغة العربية ال�سحيحة.
واأ���س��اف��ت الأح���م���ري »م���ن اأه��م 
من  امل�ستخدمون  فيه  يقع  ما  واأب���رز 
املفيدة  اأخ���ط���اء؛ الخ��ت�����س��ارات غ��ري 
اإدخ���ال ح��روف اجل��ر يف  اأو  للكلمات، 
ال��ك��ل��م��ات م���ع ت���ك���رار ح����روف امل����د يف 
الكلمات  كتابة  اأو  فائدة،  دون  الكلمة 
ب��ي��ن��ه��ا ن��ظ��را  واجل���م���ل دون م�����س��اف��ة 
لقلة م�ساحة الأحرف امل�سموح بها يف 

بع�س التطبيقات.

الكتابة يف  اأ�ساليب  كذلك بع�س 
و�سائل الكتابة مبا ي�سمى »العربيزي« 
باأحرف  العربية  الكلمات  كتابة  وهو 
الأ�سلوب  وه��ذا  العك�س  اأو  اإجنليزية، 
يوؤثر �سلبا على مهارات اللغتني لدى 

امل�ستخدم«.
واأك�����دت اأن ه���ذه الأخ���ط���اء ك��ان 
اأهمها:  وم��ن  امل�سببات،  ع��دد من  لها 
�سفحات  اأو  ع���دة  ب��رام��ج  ا���س��ت��خ��دام 
توا�سل اجتماعي يف نف�س الوقت، مما 
امل�ستخدم يقوم بكتابة �سريعة  يجعل 
وخمت�سرة لاإملام بكل ما يعمل عليه 
م��ن ب��رام��ج دون الك���رتاث ل��اإم��اء 
عدم  وكذلك  ال�سحيحة،  الكتابة  اأو 
لكون  ال�سحيحة  بالكتابة  الهتمام 
ذات  اأو  ر�سمية  لي�ست  ال��ك��ت��اب��ة  ه���ذه 
اأه��م��ي��ة، ك��م��ا اأن م���ن الأ����س���ب���اب ع��دم 
احلر�س على ت�سحيح اخلطاأ يف حال 
دون  لاآخرين  الت�سحيح  اأو  وقوعه، 
هذه  اأن  يف  امل�سكلة  وتكمن  �سخرية، 
الأخطاء اأ�سبحت اعتيادية ومتداولة 

ب�سكل كبري بني امل�ستخدمني .
اأه��م��ي��ة  اأن  الأح����م����ري  وب��ي��ن��ت 
يف  بها  والتقيد  ال�سحيحة  الكتابة 
تتجلى  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
اأن اللغة  اأه��م��ه��ا:  اأم���ور ع��دة م��ن  يف 
ال��ع��رب��ي��ة ه���ي ل��غ��ة ال����ق����راآن ال��ك��رمي 
الأول��ى  هويتنا  وه��ي  العظيم  وديننا 
ومت�����س��ك��ن��ا ب��ه��ا ه���و مت�����س��ك ب��ال��دي��ن 
وال��ع��ق��ي��دة، وه���ي ال��ل��غ��ة ال��ت��ي جتمع 

امل�سلمني حول العامل.
ن�سبة  ي�سكلون  ال��ع��رب  اأن  ك��م��ا 
و�سائل  م�ستخدمي  م��ن  ج��دا  كبرية 
ال���ت���وا����س���ل احل���دي���ث���ة وال���ت���زام���ه���م 
اإثبات  باللغة العربية ال�سحيحة هو 
يك�سبهم  كما  ال��ع��امل،  يف  ل��وج��وده��م 

احرتام ال�سعوب الأخرى.
التوا�سل  و���س��ائ��ل  اأن  واأ���س��اف��ت 
الجتماعي احلديثة اأ�سبحت  جزءا 
ل يتجزاأ من حياتنا اليومية، واأ�سبح 
تاأثريها وا�سحاً على الفرد واملجتمع، 
وم����ن ذل����ك ت���اأث���ريه���ا ع��ل��ى ال��ك��ت��اب��ة 
امل�ستخدمني  التزام  اأن  اأي  العربية، 
ب���ال���ك���ت���اب���ة ال�����س��ح��ي��ح��ة ي�����س��ه��م يف 
اإهمال  فاإن  العك�س  وعلى  تر�سيخها، 
اإل��ى �سياع  ي��وؤدي  ال�سحيحة  الكتابة 
بالإ�سافة  البعيد،  امل��دى  على  اللغة 
اإلى اأن ن�سر ثقافة التحدث، والكتابة 
والتاأكيد  الف�سحى،  العربية  باللغة 
عليها، واللتزام بها خا�سة لاأجيال 
ال��ن��ا���ش��ئ��ة ال���ت���ي ل��ه��ا ارت����ب����اط كبري 

بو�سائل التوا�سل احلديثة.
اإق�������راره  مت  م����ا  اأن  واأ�����س����اف����ت 
من  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة  م���ن 
بالتحدث  واملعلمات  املعلمني  اإل���زام 
ب���ال���ع���رب���ي���ة ال��ف�����س��ي��ح��ة يف حم��ي��ط 
امل����در�����س����ة ق������رار ����س���ائ���ب ي�����س��ه��م يف 
الطاب  ل��دى  العربية  اللغة  تعزيز 
الأجيال  اإمل��ام  يعني  مما  والطالبات، 
كافة  يف  الف�سحى  ال��ع��رب��ي��ة  باللغة 
جم��������الت احل�����ي�����اة وي�����ول�����د ل���دي���ن���ا 
بلغته  ومعتزا  وملتزما  واع��ي��ا  جيا 

العربية.

دراسة للطالبة ظافرة األحمري:

وسائل التواصل االجتماعي
تؤثر على اللغة العربية 

تبن���ى اجلامع���ات وت�سي���د مرافقه���ا، وتنتقى الك���وادر املوؤهلة م���ن اأبناء 
الوط���ن ويتم التعاقد مع الأ�ساتذة من بلدان عربية واأجنبية خمتلفة 
وت�ستح���دث الربام���ج. كل ذل���ك له���دف بن���اء الوطن من خ���ال اأبنائه 

الطاب الذين يلتحقون باجلامعة مبختلف تخ�س�ساتها .
اإن الط���اب ركي���زة العملي���ة التعليمي���ة؛ به���م تنه����س، ولأجله���م 
تتحق���ق، وعليه���م نع���ول يف  حتقي���ق  تنمي���ة �ساملة يف جم���الت احلياة 
يف ه���ذه اململكة احلبيبة الت���ي يقودها اليوم خادم احلرمني ال�سريفني 

امللك �سلمان بن عبد العزيز رمز اخلري  ونهر العطاء.
وح���ني نلتف���ت اإل���ى هم���وم الطال���ب اجلامع���ي جن���د اأنه���ا تت�سدر 
اأولويات اهتمامنا وعنايتنا، ولذلك تظل اأبواب مكاتبنا لهم مفتوحة، 
و�سدورن���ا لهمومه���م رحبة، ولك���ن ذلك ل مينعنا م���ن اأن نلفت عناية 
اأبنائن���ا الطاب اإل���ى اأن الأق�سام التي يدر�سون فيها، وعمادات الكليات 
اأي�س���ا ه���ي يف الوق���ت نف�س���ه تاأخ���ذ عل���ى عاتقه���ا م�سوؤولي���ة الإ�سغ���اء 
لهمومه���م وحل م�سكاته���م اأول باأول، لأن الأق�سام املخت�سة والكليات 
تع���ي كل الوع���ي اأن الطال���ب ه���و ثم���رة كل اجلهود التي تب���ذل من كل 

الإدارات والأجهزة والعاملني يف اجلامعة.
ه���و ركي���زة العملية التعليمية، وينبغ���ي اأن يقوم بدوره واأن يعرف 
حقوق���ه وواجبات���ه، وه���ي حق���وق وواجب���ات عل���ى الأق�س���ام والكلي���ات 
اأن تع���ّرف طابه���ا به���ا، كم���ا اأن على الط���اب اأن يتعرف���وا على لوائح 
اجلامعة من خال موقع اجلامعة، ويتوا�سلوا مع اأق�سامهم املخت�سة 
وم���ع م�سرفيهم يف الأق�سام حتى يت���م التعامل مع الق�سايا وامل�سكات 

بوعي تام.
وه���ي فر�س���ة لأن نوج���ه عناي���ة روؤ�س���اء الأق�سام وعم���داء الكليات 
ق�ساياه���م  ملعرف���ة  دوري���ة  لق���اءات  وعق���د  الط���اب  هم���وم  لتلم����س 
وال�ستم���اع ل�سكاواه���م، ومعرف���ة روؤاه���م ل�س���ري العملي���ة التعليمي���ة، 
وبراجمه���ا يف خمتل���ف امل�ستوي���ات، والتجاوب الإيجاب���ي مع كل ق�سية 
تعر����س عليه���م، فنح���ن معني���ون بتطوي���ر اأدائن���ا، وحتقي���ق التفاع���ل 
الإيجاب���ي م���ع كل �سركاء العملية التعليمية، مب���ا فيهم الطاب. وفق 

اهلل طابنا لكل ما فيه اخلري والفاح.

* وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية والأكادميية

شؤون تعليمية
د. محمد بن علي الحسون

هموم الطالب

»علوم وآداب« بيشة تنير الجدد
بلقاء »األمن الفكري«

د. محمود عثمان

يف  والآداب  ال���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
بعنوان  ثقافيا  لقاءا  بي�سة،  جامعة 
»الأمن الفكري« حتت رعاية عميد 
ال��ك��ل��ي��ة ال��دك��ت��ور ن��ا���س��ر ب���ن ف��اح 
الكلية  وكيل  وبح�سور  ال�سهراين، 
الدكتور على بن عاي�س ال�سهراين 

والطاب  التدري�س  هيئة  واأع�ساء 
اجلدد.

وق�������د ا����س���ت���م���ل ال����ل����ق����اء ع��ل��ى 
األ��ق��اه��ا ال��دك��ت��ور نا�سر  حم��ا���س��رة 
ال�����������س�����ه�����راين، ت���ب���ع���ه���ا ف����ت����ح ب����اب 
املداخات لأع�ساء هيئة التدري�س، 
وم�����ن ب���ع���ُد ف���ت���ح ب�����اب امل��ن��اق�����س��ات 
ل���ل���ط���اب ال����ذي����ن ح���ر����س���وا ع��ل��ى 

ح�سور هذا امللتقى.
وم�����ن اأب��������رز م����ا رك�������زت ع��ل��ي��ه 
حم������اور ال����ل����ق����اء، ت���ع���ري���ف الأم�����ن 
الفكري،  بالغزو  ومقابلته  الفكري 
واأ����س���ب���اب ���س��ع��ف الأم�����ن ال��ف��ك��ري، 
وو���س��ائ��ل حت��ق��ي��ق الأم����ن ال��ف��ك��ري، 
ع��ز وج��ل على عباده  وام��ت��ن��ان اهلل 
بالأمن عامة، ومنه الأمن الفكري 
ال���ذي ي��اأت��ي يف م��ق��دم��ت��ه، وح��ر���س 
ولة الأمر على الأمن الفكري لدى 
اأفراد املجتمع كافة، وعواقب انعدام 
الأمن الفكري على الفرد والأ�سرة 

واملجتمع.

أصعب عملية فصل توائم!
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متابعات

خالل تدشينه برنامج
»حدودنا مسؤوليتنا« 
وكيل الجامعة 
للشؤون التعليمية
يحذر من مخاطر 
المتسللين 
والمجهولين

منصور كويع 

حذر وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية 
علي  ب��ن  حممد  الدكتور  والأك��ادمي��ي��ة 
احل�������س���ون، خ�����ال ت��د���س��ي��ن��ه ب��رن��ام��ج 
»ح������دودن������ا م�������س���وؤول���ي���ت���ن���ا« ب���امل���دي���ن���ة 
اجلامعية باأبها،  من خماطر املت�سللني 
والأ�����س����رار ال��ن��اجت��ة ع��ن ال��ت��ع��ام��ل مع 

واملجتمعات  الأم���م  يوقظ  هاج�س  اأن��ه 
الإن�سانية يف تاريخها كله، وذلك ملا له 

من اأهمية يف حياتها وا�ستقرارها«.
م����ن ج���ه���ت���ه، اأك������د ع��م��ي��د ����س���وؤون 
ال���ط���اب ب��اجل��ام��ع��ة ال���دك���ت���ور م��ري��ع 
امل��ج��ه��ول��ني  امل��ت�����س��ل��ل��ني  اأن  ه��ب��ا���س،  اآل 
اق���ت�������س���ادي���ة  ي���ت�������س���ب���ب���ون يف خم����اط����ر 
و�سحية واجتماعية واأمنية كبرية على 

معهم،  وال��ت��ع��ام��ل  املت�سللني  وت�سغيل 
م��ن��ب��ه��ا اإل�����ى اأه��م��ي��ة ت�����س��اف��ر اجل��ه��ود 
و������س�����رورة ت����ع����اون ج��م��ي��ع امل���واط���ن���ني 
وال���ق���ط���اع���ات احل���ك���وم���ي���ة واخل���ا����س���ة 

لتحقيق الأمن وال�ستقرار.
»ح����دودن����ا  ب����رن����ام����ج  اأن   ي����ذك����ر 
خمت�سون  ف��ي��ه  ����س���ارك  م�����س��وؤول��ي��ت��ن��ا« 
م�����ن ب���ي���ن���ه���م رئ���ي�������س جل���ن���ة امل���ت���اب���ع���ة 

ال���ف���رد  اأن  اإل������ى  م�������س���ريا  امل���ج���ه���ول���ني، 
وطنه  ب��ن��اء  يف  ي�سهم  اأن  ي�ستطيع  ل 
ح�ساريا، ول املجتمع يف اأن ينتج ويبدع 

اإل يف جو من الأمن وال�ستقرار.
وقال« الأمن حاجة اأ�سا�سية للفرد 
اأهم  من  الأم��ن  حتقيق  واإن  واملجتمع، 
ال��غ��اي��ات ل��ل��ح��ي��اة ال��ك��رمي��ة ل��ل��م��واط��ن 
واملقيم، باعتباره ع�سب ال�ستقرار، كما 

الوطن وعلى املواطن خا�سة يف القرى 
احلدودية، م�سريا اإلى اأن هذه املخاطر 
جتعل من التعامل مع هوؤلء املجهولني 

جرمية بحق الوطن واأبنائه.
اإق���ام���ة ه����ذا ال��ربن��ام��ج  اأن  وب����ني 
تاأتي يف اإطار واجب اجلامعة املجتمعي 
خا�سة  وال�����س��ب��اب  امل��واط��ن��ني  توعية  يف 
وت��وع��ي��ت��ه��م ب����الآث����ار ال�����س��ل��ب��ي��ة لإي����واء 

الأم���ن���ي���ة يف م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري ال��ع��ق��ي��د 
ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل م�����س��واح، وع���دد من 
تناولوا  وال��ط��اب، حيث  الأك��ادمي��ي��ني 
الت�سلل  ظ��اه��رة  ع��ن  الناجتة  املخاطر 
وال��ت��ع��ام��ل م���ع امل��ج��ه��ول��ني ب��ج��وان��ب��ه��ا 
مبحا�سرة  الربنامج  واختتم  املتعددة، 
التدري�س  �سرعية توعوية لع�سو هيئة 

باجلامعة الدكتور عبود بن درع.
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كلية المجتمع

اأع��ل��ن��ت جل��ن��ة ال��ن�����ش��اط ال��دي��ن��ي 
بكلية املجتمع باأبها عن انطاق 
الكرمي  القراآن  حتفيظ  برنامج 
والأرب����ع����ني ح��دي��ث��ا ال��ن��ووي��ة يف 
من  يوميا  املجتمع  كلية  م�سلي 
ال�����س��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة ع�����س��رة وح��ت��ى 

الواحدة ظهرا .
�سذى ال�سربمي 

اآلداب والتربية

الإداري  ال��ن�����ش��اط  م��ك��ت��ب  ي��ق��ي��م 
للبنات  والرتبية  الآداب  بكليتي 
�سهرية  تثقيفية  ح��م��ل��ة  ب��اأب��ه��ا 
مع  التفاق  للعامات، حيث مت 
م��ك��ت��ب ت��وع��ي��ة اجل��ال��ي��ات ب��اأب��ه��ا 
تثقيفية  حم��ا���س��رة  اإق��ام��ة  على 

جلميع عامات الكلية.
اإلى غر�س  احلملة  وتهدف 
ال��ع��ق��ي��دة ال�����س��ح��ي��ح��ة ب��ن��ف��و���س 
الفرائ�س  وت�سحيح  العامات، 
برامج  تت�سمن  كما  ال��دي��ن،   يف 

ترفيهية وتثقيفية.
هناء اآل �سرور

العلوم واآلداب
بأبها

الإع�����ام  ق�����س��م  م��ن�����س��وب��ات  زار 
والت�������������س������ال ب���ك���ل���ي���ة ال����ع����ل����وم 
ب��ق��ي��ادة  ب��اأب��ه��ا،  ل��ل��ب��ن��ات  والآداب 
اإمي��ان  الدكتورة  الق�سم  من�سقة 
ال���ع�������س���ريي، م��ب��ن��ى الإذاع��������ة يف 
ا�ستقبالهن مدير  وك��ان يف  اأبها، 
م�سهور  �سعيد  الأ���س��ت��اذ  املحطة 
العمل  اأ���س��ل��وب  لهن  �سرح  ال��ذي 
الإذاعي وطريقة البث والإعداد 

والتقدمي. 
روابي هتالن

العلوم واآلداب
ببلقرن

بكلية  ال��ري��ا���س��ي��ات  ق�����س��م  اأق�����ام 
ببلقرن فعالية  والآداب  العلوم 
ب����ع����ن����وان »ح����ت����ى ت����ك����ون اأ����س���ع���د 
ال���ن���ا����س« وت���ط���رق���ت ال��ف��ع��ال��ي��ة 
مل��و���س��وع��ات ع����دة م��ن��ه��ا: ال��ك��ن��ز 
امل��ف��ق��ود ..ال�������س���ع���ادة، وط��ري��ق��ك 
لل�سعادة، واأطعمة تبعث ال�سعادة،  

وال�سعادة يف القراآن. 
منرية القرين 

العلوم واآلداب
ببلقرن

والآداب  ال���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة  د���س��ن��ت 
ال�������س���ع���ب  م���ب���ن���ى  ب����ب����ل����ق����رن يف 
م���ه���رج���ان »ح���ي���ات���ي يف اأم���ن���ي«، 
ح���ي���ث األ����ق����ى ال����دك����ت����ور ر���س��ي��د 
الأمل������ع������ي  حم����ا�����س����رة ب���ع���ن���وان 
»الأم������ن ال���ع���ق���دي«.  ك��م��ا �سهد 
امل���ه���رج���ان ف���ق���رات وم�����س��اب��ق��ات 
الدرا�سات  ترفيهية قدمها ق�سم 

الإ�سامية.
منرية القرين 

العلوم واآلداب
بأحد رفيدة

الإل��ك��رتوين  التعلم  ق�سم  اأق����ام 
ب��اأح��د  والآداب  ال���ع���ل���وم  ب��ك��ل��ي��ة 
ت��دري��ب��ي��ة لأع�����س��اء  رف��ي��دة دورة 
ال��ك��ل��ي��ة، حت���ت ع���ن���وان »ال�����دورة 
الإلكرتوين«  للتعلم  التاأ�سي�سية 
وا�ستمرت  يومني، م�ستملة على 
كيفية تفعيل التعلم الإلكرتوين 
واأن��واع��ه وم��دى حتقيق فائدته 
خل��دم��ة ال��ط��ال��ب وع�����س��و هيئة 

التدري�س. 
 زهراء الذيب 

العلوم واآلداب
بأحد رفيدة

نظم ق�سم الريا�سيات واحلا�سب 
والآداب  ال���ع���ل���وم  ب��ك��ل��ي��ة  الآيل 
باأحد رفيدة برناجما خا�سا عن 
و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول 
حت��ت اإ����س���راف ال��دك��ت��ورة عفاف 
ما  امل�ساركات  وا�ستنكرت  �سامل. 
الغربية  ال��دول  بع�س  به  قامت 
م����ن اجل��������راأة يف الإ������س�����اءة اإل����ى 
عليه و�سلم  اهلل  �سلى  ال��ر���س��ول 
وال�����ت�����ط�����اول ع���ل���ي���ه، وا����س���ت���م���ل 
ال�سوت  عرو�س  على  الربنامج 
وال�سورة التي تربز حقوق النبي 
وف�سله  و���س��ل��م  عليه  اهلل  �سلى 

على اأمته. 
  زهراء الذيب 

العلوم واآلداب
والمجتمع - رجال ألمع

الطالبي  الن�شاط  وحدة  نظمت 
بكليتي العلوم والآداب واملجتمع 
مب��ح��اف��ظ��ة رج�����ال اأمل�����ع ن�����س��اط��ا 
ل��ت��اأب��ني امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ب��ن عبد 
ت�����س��م��ن  اهلل،  رح���م���ه  ال���ع���زي���ز، 
اإجن��������ازات��������ه، وم����ب����اي����ع����ة امل���ل���ك 
وروؤي��ت��ه  العزيز  عبد  ب��ن  �سلمان 
امل�ستقبلية. كما قدمت الدكتورة 
ال��ربي��ر حما�سرة  ه��ا���س��م  اأم����ال 

بعنوان »اأخاق الأمة امل�سلمة«. 
�سماح �سعفان 

العلوم واآلداب
بالنماص

املجتمع  خ��دم��ة  وح����دة  ن��ظ��م��ت 
والآداب  ال������ع������ل������وم  ب����ك����ل����ي����ة 
يف  ت���دري���ب���ي���ة  دورة  ب��ال��ن��م��ا���س 
ال���ل���غ���ة الإجن����ل����ي����زي����ة ق��دم��ت��ه��ا 
بق�سم  ال��ت��دري�����س  ه��ي��ئ��ة  ع�����س��و 
ال���ل���غ���ة الإجن���ل���ي���زي���ة الأ����س���ت���اذة 
التعليم  مب��ع��م��ل  ب���ان���و،  ع��ف��ي��ف��ة 

الإلكرتوين. 
م���ن ج��ه��ة اأخ������رى، ق��دم��ت 
والآداب  ال���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��دة 
ل���ل���ب���ن���ات ب���ال���ن���م���ا����س وج��م��ي��ع 
اإل��ى  التهنئة  الكلية  من�سوبات 
املجتمع،  خ��دم��ة  وح���دة  رئ��ي�����س��ة 
بق�سم  ال��ت��دري�����س  ه��ي��ئ��ة  ع�����س��و 
الق���ت�������س���اد امل����ن����زيل ال���دك���ت���ورة 
�سعاد عيد عليوة، وذلك لن�سرها 
الإع��ام  »و�سائل  موؤلفاتها  اأول 

والرتبية الأ�سرية«. 
اإميان ال�سهري

المجاردةالمجاردة

بكلية  العربية  اللغة  ق�سم  اأق���ام 
امل���ج���ت���م���ع ب���خ���م���ي�������س م�����س��ي��ط، 
ل����ق����اءا م���ف���ت���وح���ا م����ع ط���ال���ب���ات 
ال����ك����ل����ي����ة، ب����ح���������س����ور رئ���ي�������س���ة 
ال��ق�����س��م واأع�����س��ائ��ه. ومت خ��ال 
ال����ل����ق����اء  ال�����س����ت����م����اع ل��ب��ع�����س 
الأكادميية،  الطالبات  م�سكات 
والإج����اب����ة ع���ن ا���س��ت��ف�����س��ارات��ه��ن 
وحل بع�س ال�سعوبات الدرا�سية 

التي تواجههن.
فاطمة حمدان

كلية المجتمع
بخميس مشيط
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وخا�سة  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على  الأخ���رية،  الآون��ة  يف  انت�سرت 
رقبة  لعتق  املايل  بالإ�سهام  يطالبون  اأ�سخا�س  يقودها  حمات  »تويرت«، 

مواطن يق�سي اأيامه يف ال�سجن ب�سبب اإقدامه على جرمية قتل. 
يرافق  ال��غ��ال��ب  رق��ب��ة، ويف  اإل���ى عتق  ت��دع��و  ال��ت��ي  اله�ستاقات  ك��رثت 
التغريدة �سورة للقاتل اأو اأحد والديه وكاأنه ي�ستجدي النا�س  ليجمعوا له 
مبلغ العتق وهذا العمل لي�س عليه اعرتا�س، ولكن ما م�سداقية �ساحب 
ال�تويرتي الذي ي�سع رقم ح�ساب البنك لتودع التربعات فيه؟  احل�ساب 

وكيف نعرف اأن هذه التربعات �سوف ت�سل مل�ستحقها؟
الوطن،  ه��ذا  يف  خلري  لعمل  وحبهم  النا�س  طيبة  ي�ستغلون  ه��وؤلء 
هذا  �سدق  من  التحقق  دون  للتربع  �سي�سارع  بع�سهم  اأن  من  متاأكدين 
لأن��ه،  اجلميع،  لها  يتنبه  اأن  يجب  التي  اخل��ط��ورة  تكمن  وهنا  اله�ستاق، 
�ساء  اإن  نح�سبهم،  اأ�سخا�س  يتولها  الق�سايا،  هذه  ملثل  معرفتنا  بح�سب 
اهلل، ثقات يقومون بال�سفاعة للقاتل عند اأهل املقتول، وقد ت�سل طلبات 
علنية  بطريقة  ثقات  اأ�سخا�س  جمعه  فيتولى  خيايل  مبلغ  لدفع  الأه��ل 

مراعية لاأنظمة املتبعة هنا.
وقد يكون اأ�سحاب هذه الها�ستاقات �سادقني فيما يقولون وعملهم 
هذا له مردود اإيجابي لدى متابعي هذه الو�سيلة وهم كرث  ويبتغون به 
الأجر من اهلل يف اإ�سهاماتهم هذه، ولكنني اأعرت�س على اأن يندفع الإن�سان 
لاإنفاق ويهدر اأمواله دون التحقق من م�سريها، ومن الواجب �سرعا اأن 

نعرف طريقة دفع ال�سدقات ونبتعد عن الع�سوائية يف هذا املجال.
واأدب��اء  علم  رج��ال  لأ�سماء  ا�ستغال  ون��رى  ن�سمع  اأن  املوؤ�سف  وم��ن 
ومثقفني يف الدعوة اإلى التربع جلهة معينة فتو�سع احل�سابات البنكية، 
احرتفت  ملجموعة  ه��و  ح�سابات  م��ن  و�سع  م��ا  اأن  نعرف  الأم���ر  اآخ��ر  ويف 
بهذه  للخري  حبهم  وا�ستغال  بالباطل  ال��ن��ا���س  اأم����وال  واأك���ل  الح��ت��ي��ال 

الطرق الرخي�سة.
وا�ستغال  الوهمية  واحل�سابات  امل�سبوهة  الأم��ور  هذه  ملثل  انتبهوا 
النا�س با�سم الدين والوطن وال�سهامة،  فطرق التربع الر�سمية معروفة  
اأراد فعل اخل��ري يف النور  واأب���واب اخل��ري م�سرعة يف ه��ذه الباد لكل من 
وملن  اأم��وال��ك��م،  ت�سعون  اأي���ن  واع��رف��وا  انتبهوا  الر�سمية.  ال��ط��رق  وع��رب 

ت�سلمونها، وباأي طريق �ست�سرف.
* نائب رئي�س التحرير

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

انتبهوا

قرارات إدارية
حمد  بن  الرحمن  عبد  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  اأ���س��در 
الداود عددا من القرارات الإدارية بتكليف وتعيني عدد من اأع�ساء هيئة 

التدري�س على النحو التايل:
لكلية  عميدا  رم��ان  اأحمد  اهلل  عبد  اب��ن  �سليمان  الدكتور  تعيني   •

العلوم.
رب��اع عميدا  اآل  الدكتور عبد اهلل بن علي عاي�س  • جتديد تعيني 

لكلية علوم احلا�سب الآيل. 
املجتمع   لكلية  عابد وكيا  اأب��و  اأحمد عبده  الدكتور علي  تعيني   •

للبنني بخمي�س م�سيط. 
ال�سهري وكيا لعمادة خدمة  ف��راج ه��زاع  الدكتور ظافر  • تكليف 

املجتمع والتعليم امل�ستمر. 
وكيا  حن�س  اآل  اأح��م��د  ب��ن  حممد  ب��ن  اهلل  عبد  الدكتور  تكليف   •

لكلية العلوم.
• جتديد تعيني الدكتور �سامل بن علي �سلمان الفيفي وكيا لكلية 

العلوم للتطوير واجلودة. 
• تعيني املحا�سر يا�سر عبد الرحمن اآل م�سهور رئي�سا لق�سم نظم 

املعلومات يف كلية علوم احلا�سب الآيل. 
• تكليف الأ�ستاذ عبد اهلل حممد علي اآل حمو�س م�ساعدا للم�سرف 

العام على الإدارة العامة لا�ستثمار. 

مبارك في اجتماع
عمداء المجتمع بالخليج 

�سارك  عميد خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر باجلامعة الدكتور مبارك 
والتعليم  املجتمع  خدمة  لعمداء  ال����21  الجتماع  يف  ح��م��دان  �سعيد  ب��ن 

امل�ستمر بدول جمل�س التعاون اخلليجي، الذي عقد بجامعة جازان.

آل كاسي والبسطامي
في مؤتمر المواطنة

�سارك كل من ع�سو هيئة التدري�س بكلية الرتبية الدكتور عبد اهلل ابن 
علي اآل كا�سي، و... الدكتورة دعاء بنت اأبو اليزيد الب�سطامي،  يف  موؤمتر 

»ال�سباب واملواطنة: قيم واأ�سول« الذي عقد موؤخرا بجامعة اأم القرى.
تعزيز  املنهج يف  دور  ع��ن   بورقة عمل  كا�سي   اآل   ومتثلت م�ساركة 
الب�سطامي  ال��دك��ت��ورة  دع��اء  �ساركت  ال��ط��اب، كما  ل��دى  امل��واط��ن��ة  قيم 
بورقة عمل عن مواقع التوا�سل الجتماعي بني التطرف وقيم املواطنة 

ال�ساحلة.

E-Mail: aafaq@kku.edu.sa     |     Tel: 0172419922     |     Fax: 0172419933

YouTube: 
aafaqkku

Facebook: 
aafaq.kku

Instigram: 
aafaq.kku

Twitter:
@aafaqkku

أسبوعية جامعة الملك خالد

آفاق .. صحيفة الجميع في جامعتنا ومجتمعنا
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حافظوا على
نظافة جامعتكم
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شؤون 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

تجعلك تثق بقدرتك على إحداث التغيير الذي تريده

أم العادات اإليجابية
..ماذا تعرف عنها؟
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شؤون طالبية
سلمان العلي 

باجلدية،  ت��وح��ي  جميل،  لفظ  امل��ب��ادرة 
اإلى الإ�سهام  وتنبئ عن علو همة، تدعو 
ك��ل��ه��ا. وه����ى تعني  يف جم�����الت اخل����ري 

املباداأة يف �سناعة احلدث.
اإلى  واملبادرة يف اللغة هي امل�سارعة 
وهي  ال��ع��رب.  ل�سان  يف  قيل  كما  ال�سيء 
اأن ي��ك��ون  ت��ع��ن��ى »الإي���ج���اب���ي���ة«، مب��ع��ن��ى 
ل��اإن�����س��ان دور يف احل���ي���اة؛ ف��احل��ي��اة ل 
تعرتف بالإن�سان اخلامل الذي ل قيمة 

له ول اأثر.
ال��ك��ات��ب الأم��ريك��ي �ستيفن  وي���رى 
كويف اأن املبادرة هي اأم العادات الإيجابية، 
عامله  �سانعا  امل��رء  ينطلق  خالها  فمن 

الذي يريد روؤيته ومعاي�سته.
»املبادرة جتعلك تثق بقدرتك على 
امل��ب��ادرة  ال���ذي ت��ري��ده.  اإح����داث التغيري 
بالثقة  مم��ل��وء  احلياة   ت��واج��ه  جتعلك 
باللوم  تلقي  ل  والإي��ج��اب��ي��ة،  وال��ع��زمي��ة 
بقلة  ف�سلك  ت���ربر  ول  ال���ظ���روف،  ع��ل��ى 

حيلتك.
اأن����ت ل  تعي�س ح��ي��ات��ك ك��م��ا ت��ري��د 
ك��م��ا ي����راد ل���ك، ل ي��وؤث��ر يف ���س��ل��وك��ك اإن 
كانت ال�سماء �سافية، اأم ملبدة بالغيوم، 
ق��رارك،  تغري يف  املتغرية ل  ف��الأح��داث 
يف  ت����رتدد  ول  ���س��ل��وك��ك.  يف  تزعزع   ول 
رد  ول�ست  فعا  دائ��م��ا  جتعلك  اأم����ورك. 
فاإن  وردي���ة،  لي�ست  ف��ع��ل«.  ولأن احلياة 
ال�����س��خ�����س امل���ب���ادر ق���د ي��ف��اج��اأ ب���اأح���داث 
ت��ط��رق ب����اب ح��ي��ات��ه ب���ا م��وع��د ���س��اب��ق، 
ل��ك��ن ت��ع��ام��ل��ه م��ع ت��ل��ك الأح������داث يكون 
بوعي وحنكة ومعتمدا على قيمة ومبداأ 

بداخله.
فا تهتز وت�سطرب اإذا ما اعرتاك 
حادث مفاجئ، اأو كما يقول املثل ال�سيني 
» قد ل ت�ستطيع منع طيور احل��زن من 
ت�ستطيع  لكنك  راأ�سك،  فوق  ترفرف  اأن 

اأن متنعها من اأن ت�سكن يف وجدانك«.
ه���ذا  م���ث���ل  ي����ك����ون  اأن  وال���ع���ج���ي���ب 
ال�سلوك يف احليوان فلقد �سربت  منلة 
مثا  ال�����س��ام  عليه  �سليمان  اهلل   ن��ب��ي 
باأكملها  اأمة  اإنقاذ  يف  واأ�سهمت  للمبادرة 
م��ن ال��ه��اك، وك���ان ميكن ل��ه��ذه النملة 
نف�سها  فتنقذ  بعيدا  وح��ده��ا  تذهب  اأن 
اإنقاذ  يف  دور  لها  يكون  اأن  اآث��رت  ولكنها 
وا���س��ت��ن��ق��ذت،  ال��ن��م��ل فنبهته  اأم��ت��ه��ا م��ن 
وكذلك »هدهد �سليمان« كان له الف�سل 
يف ا�ستنقاذ مملكة �سباأ كلها من ال�سرك 
اإل����ى الإمي�����ان وال��ت��وح��ي��د، وه����ذه ث��م��رة 

للمبادرة«.

خطوات تنمية روح المبادرة
ون�شاط  يقظة  ح��ال��ة  يف  ال��ب��ق��اء   •

ذهني وج�سمي.
• حت��دي��د الأ���س��ي��اء ال��ت��ي لب���د من 

اإجنازها.
• ا�سبق الآخرين بخطوة واحدة يف 

التفكري واحلركة.
• الإكثار من التوقع.

ا����س���ت���ث���م���ار الأف������ك������ار اجل����دي����دة   •
الواعدة اأف�سل ا�ستثمار. 

التي  القيمة  الق��رتاح��ات  تنفيذ   •
يقدمها الآخرون. 

موانع المبادرة

الميل إلى الدعة والراحة:
امل��ب��ادر  وال�سخ�س   م�����س��وؤول��ي��ة،  امل���ب���ادرة 
�سخ�س م�سوؤول يعرف واجباته وحقوقه 
ج���ي���دا. وال��ب�����س��ر ب�����س��ك��ل ع����ام ي��ب��ح��ث��ون 
ع����ن ال����راح����ة وي���ه���رب���ون م����ن ال��ت��ب��ع��ات 
وامل�����س��وؤول��ي��ات، ل���ذا ن���رى اأن امل��ب��ادري��ن 

قليلون يف احلياة.

غياب هدف
واضح في الحياة:

ال��وج��ود ه��دف لأي �سخ�س يف  مم��ي��زات 
احل��ي��اة لأن��ه يجعل امل��رء دائ��م��ا يف حالة 
يف  كثريا  ي�ساعدك  مما  داخلية،  مقارنة 

اتخاذ قرار حازم واآين.

التعود على االتكالية:
الع���ت���م���اد ع��ل��ى الآخ����ري����ن يف ���س��ن��اع��ة 

الأح������������داث وت�������س���ك���ي���ل احل�����ي�����اة ور����س���م 
امل�ستقبل.

عدم التعود
على اتخاذ القرار:

ع��ل��ى تنفيذ  ت���ع���ود  ال�����ذي  ال�����س��خ�����س 
�سعوبة  يجد  لها،  والن�سياع  الأوام��ر 

ك���ب���رية يف ات���خ���اذ ال����ق����رارات ل���س��ي��م��ا 
املهمة منها.

قصة مبادرة
يف اإحدى اأم�سيات دي�سمرب 1955 الباردة، 
ال��ب�����س��رة  ذات  ب���ارك�������س«  »روزا  ج��م��ع��ت 
ال�سمراء، التي تعمل خّياطة،  حاجياتها 

بعد يوم من  بيتها  اإلى  للعودة  وجتهزت 
العمل ال�ساق امل�سني.

م�ست روزا يف ال�سارع، التفتت مينة 
وي�سرة ثم عربت الطريق ووقفت تنتظر 
واأثناء  وجهتها،  اإل��ى  تقلها  كي  احلافلة 
اأمل منظرا  ت�����س��اه��د يف  ك��ان��ت   وق��وف��ه��ا 
الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  ماألوفا 

اآن�����ذاك، وه���و ق��ي��ام ال��رج��ل الأ����س���ود من 
اأبي�س، لأن  كر�سيه ليجل�س مكانه رجل 
ال��ق��ان��ون الأم���ريك���ي اآن�����ذاك، ك���ان مينع 
بينما  الأ���س��ود  ال��رج��ل  جلو�س  باتا  منعا 

»�سيده« الأبي�س واقفا.
كل تلك املمار�سات العن�سرية كانت 
والأمل  احلزن  بحالة من  »روزا«  ت�سيب 

والغ�سب.
فاإلى متى يعامل الأمريكيون ذوي 
الأ����س���ول الإف��ري��ق��ي��ة ع��ل��ى اأن��ه��م الأق���ل 

مكانة.
ا�ستقلتها  احلافلة  وقفت  وعندما 
وي�����س��رة  مي���ن���ة  ب�����س��ره��ا  وق���ل���ب���ت  روزا، 
ف���وج���دت م��ق��ع��دا خ��ال��ي��ا وارمت�����ت عليه 
ف��ورا وجل�ست ت��راق��ب ال��ط��ري��ق، اإل��ى اأن 
ال��رك��اب  و�سعد  التالية،  املحطة  ج���اءت 
واإذ باحلافلة ممتلئة، وبهدوء اجته رجل 
منتظرا  روزا  جتل�س  حيث  اإل���ى  اأب��ي�����س 
للعجب  وي��ا  لكنها  امل��ج��ال،  ل��ه  تف�سح  اأن 
م��ب��الة وع����ادت لتطالع  ل��ه دون  ن��ظ��رت 

الطريق مرة اأخرى.
الأبي�س، واأخذ  ثارت ثائرة الرجل 
الركاب البي�س ي�سبون روزا ويتطاولون 
عليها ويتوعدونها، اإن مل تقم من فورها 

وجتل�س الرجل الأبي�س الواقف.
موقفها،  على  واأ���س��رت  روزا،  اأب���ت 
ل��ك��ن ���س��ائ��ق احل��اف��ل��ة اأم����ام ه���ذا اخل��رق 
ال��وا���س��ح ل��ل��ق��ان��ون اجت���ه م��ب��ا���س��رة اإل���ى 
ال�������س���رط���ة ك����ي حت���ق���ق م����ع ت���ل���ك امل������راأة 

ال�سوداء التي اأزعجت ال�سادة البي�س.
م��ع��ه��ا  ال���ت���ح���ق���ي���ق  وب����ال����ف����ع����ل مت 
على  تعديها  نظري  دولرا   15 وتغرميها 

حقوق الآخرين.
وهنا انطلقت ال�سرارة يف الوليات 
امل��ت��ح��دة مب���ا ع���رف ب���� »ح���رك���ة احل��ق��وق 
امل���دن���ي���ة« ف���ث���ارت ث���ائ���رة الأم���ريك���ي���ون 
وق��رروا  الباد،  اأنحاء  كافة  يف  الأفارقة 
واملطالبة  امل��وا���س��ات،  و�سائل  مقاطعة 
بحقوقهم ب�سفتهم ب�سر لهم حق احلياة 

واملعاملة الكرمية.
كبرية  مدة  الغليان  حالة  ا�ستمرت 
ام��ت��دت ل��� 381 ي��وم��ا، واأ���س��اب��ت اأم��ري��ك��ا 
ال��ن��ه��اي��ة، خرجت  م��زم��ن. ويف  ب�����س��داع 
املحكمة بحكمها الذي ن�سر روزا بارك�س 
ال��ع��رف  ذل����ك  اإل����غ����اء  يف حم��ن��ت��ه��ا، ومت 
والقوانني  الأع���راف  من  وكثري  اجلائر 

العن�سرية.
م��رور  وبعد   ،2001 اأكتوبر   27 ويف 
46 ���س��ن��ة ع��ل��ى ه���ذا احل�����ادث، مت اإح��ي��اء 
ذك���رى احل��ادث��ة يف ال��ت��اري��خ الأم��ريك��ي، 
ف��ورد  اأع��ل��ن  مدير متحف ه��ري  حيث 
ميت�سيجن،  ب��ولي��ة  دي��رب��ورن  مدينة  يف 
���س��ت��ي��ف ه����ام����ب، ع����ن �����س����راء احل���اف���ل���ة 
القدمية املهرتئة امل�سنوعة يف اأربعينيات 
ال��ق��رن امل��ي��ادي امل��ا���س��ي،  وال��ت��ي وقعت 
���س��راء  ب��ارك�����س، ومت  روزا  ح���ادث���ة  ف��ي��ه��ا 
األ����ف دولر  ق����دره 492  احل��اف��ل��ة مب��ب��ل��غ 
باعتبارها  املتحف  يف  لعر�سها  اأمريكي 

جزءا من التاريخ الأمريكي.
وبعد اأن بلغت روزا بارك�س الثمانني 
من العمر، تذكر يف كتاب �سدر لها لحقا 
بعنوان »القوة الهادئة«، عام 1994، بع�سا 
فتقول  اآن���ذاك  م�ساعرها  يف  اعتمل  مما 
واآبائي،  اأج��دادي  اليوم تذكرت  ذلك  »يف 
التي  القوة  اإلى اهلل، فاأعطاين  والتجاأت 

مينحها للم�ست�سعفني«.
ويف 24 اأكتوبر 2005 احت�سد الآلف 
للم�ساركة  جتمعوا  الذين  امل�سيعني  من 
ب��ارك�����س رائ����دة احل��ق��وق  يف ج��ن��ازة روزا 
املدنية الأمريكية التي توفيت عن عمر 

يناهز 92 عاما.
ل��ذا ف���اإن ك��ل ح��دث ت��اري��خ��ي جلل، 
وك���ل م��وق��ف ك��ب��ري م�����س��رف، ك���ان وراءه 
على  بقدرتها  ت��وؤم��ن  م��ب��ادرة  �سخ�سية 
ب�  ت�سميته  على  النا�س  ا�سطلح  ما  قهر 

»امل�ستحيل«.

فوق: روزا بارك�س يف اإحدى احلافالت بعد �سدور قرار اإلغاء قواني الف�سل العن�سري �سد الأمريكيي الأفارقة.. واإلى الي�سار: احلافلة ال�سهرية معرو�سة يف متحف هري فورد بولية ميت�سيجن.
حتت: الرئي�س الأمريكي الأ�سبق بيل كلينتون يكرم روزا بارك�س.. ثم الرئي�س الأمريكي احلايل باراك اأوباما جال�سا على نف�س املقعد الذي جل�ست عليه قبل عقود من الزمن.
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فكر

ال�سريفني من  احل��رم��ني  اأئ��م��ة  ح��ذر 
جم����اراة ال�����س��ائ��ع��ات والجن�����رار خلف 
ال��ف��ن، داع���ني اإل���ى ���س��رورة التم�سك 

بالدين.
ون���ب���ه اإم�������ام وخ���ط���ي���ب امل�����س��ج��د 
احل�����رام ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور ���س��ال��ح بن 
ح��م��ي��د اإل�����ى امل�����وؤام�����رات ال���ت���ي حت��اك 
���س��د الأم�����ة الإ���س��ام��ي��ة وا���س��ت��ق��ال 
ال��ب��ع�����ض ع���وام���ل ال��ي��اأ���ض والإح���ب���اط 
ل��ل��ع��م��ل يف اخل���ف���اء  وال����س���ت���ع���ج���ال، 
ومتزيقها  وتقطيعها  الأم��ة  لإ�سعاف 
وتق�سيمها؛ مذكرا باأن اأعداء الإ�سام 
ال�سف  ل�سق  �سّتي  و�سائل  ا�ستخدموا 
ال��ي��اأ���س ون���زع  ال��ف��ن وزرع  واإح������داث 

الثقة.
اأبناء هذا  اأن من م�سكات  وبنّي 
الت�سال  و�سائل  به  الع�سر، ما تزخر 
املعلومات  �سيل  من  التوا�سل  واأدوات 
التمييز  ي�سعب  مم��ا  املتدفق،  ال��ه��ادر 
بني املحق واملبطل وال�سادق والكاذب، 
امل��ع��ل��وم��ات  ����س���ري���ان  اأن  اإل�����ى  م�����س��ريا 
اأ�����س����رع من  اخل���اط���ئ���ة،  اأو  ال�����س��ائ��ب��ة 
اأخذ  اله�سيم، وهو ما يوجب  النار يف 
املواقع  عن  ناهيك  واحل���ذر،  احليطة 
املنظمه التي تتفنن يف تاأليب ال�سعوب 

ون�سر ال�سطراب وزرع الفن.
وق�����ال ال���دك���ت���ور اب����ن ح��م��ي��د اإن 
لاأمة  ال��ع��دو  ا�ستهداف  مظاهر  م��ن 
ال�سائعات  ب��ث  و�سعوبها،  الإ�سامية 
ب���اأن���واع���ه���ا، وال���ت���ه���ج���م ع���ل���ى ال���ب���اد 
الثقة  ون���زع  وق��ي��ادات��ه��ا،  ومكت�سباتها 
الرا�سخني  العلماء  م��ن  رج��ال��ه��ا  م��ن 
وال�����س��ا���س��ة ال�������س���ادق���ني وال��وط��ن��ي��ني 
ون�سر  الأخ���ط���اء  وت�سيد  املخل�سني، 
ب��ع�����س  اإيل  ب����الإ�����س����اف����ة  ال������ع������رثات، 
ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات ال�������س���اخ���رة ال���ت���ي ظ��ن��وا 
ب��ه��ا جم����رد الإ���س��ح��اك  اأن امل��ق�����س��ود 
لزعزعة  تعمل عملها  والت�سلية، وهي 

النفو�س وا�سطراب الروؤي.
وك�������س���ف ال�����س��ي��ح ب����ن ح��م��ي��د اأن 
م��ن اأخ��ط��ر م��ظ��اه��ر ال���س��ت��ه��داف ما 
اأبناء الأم��ة يف جهل  اإليه بع�س  اجن��ّر 
وانخداع حتى وقعوا يف دائرة الغلو يف 
اإل��ى  املهالك  ال��دي��ن،  وق��ال »اقتيدوا 
بدافع من حما�س وجهل، جمعوا بني 
�سفه الأحام وقلة التجربة واخلربة 
و�سعف التفكري والإدراك؛ مت�سائا: 
اأي دين واأي عقل اأن يكون وقود هذه 
الفن اأبناء دم واحد ودين واحد وبلد 

واحد؟« .
القاتل  ال�سيطان  »اأغ��وي  واأردف 
قد  طفل  من  فكم  اأخيه،  دم  لي�ستحل 
يّتم وكم من ثكلي قد اميت، وكم من 

عائلة قد �سرّدت؟

امل���ع���اجل���ات وال���ع���زم على  وال�������س���دق يف 
وتفويته،  ال�سر  ودفع  اخلري وحت�سيله 
اأن���ه لي�س م��ن  الإخ��ا���س  اإل���ى  م�سريا 
ت�����س��وي��ر ال���ب���اد وك�����اأن ل خ���ري ف��ي��ه��ا، 
الفو�سى  ال��ف��ر���س لإ���س��اع��ة  واق��ت��ن��ا���س 

ون�سر البلبلة.

اإلفساد في األرض
ومل ت��خ��ت��ل��ف ر����س���ال���ة الإم��������ام الآخ�����ر 
ل��ل��ح��رم امل��ك��ي ال��دك��ت��ور اأ���ش��ام��ة خياط 
عن توجيهات الدكتور بن حميد، حيث 
حذر من الإف�ساد يف الأر�س، موؤكدا اأن 
باإر�سال  اهلل  اأ�سلحها  قد  الأر����س  ه��ذه 
التي كان  ال�سماوية  واإن��زال كتبه  ر�سله 
اآخرها القراآن الكرمي، فكان ف�سل اهلل 
املنة عظيما، ما  اأم��ة حممد بهذه  على 
ي��وج��ب ع��ل��ى امل�����س��ل��م��ني احل���ف���اظ على 

منها الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم يف 
قيل  املوبقات،  ال�سبع  »اجتنبوا  حديثه 
ي��ا ر���س��ول اهلل وم���ا ه���ن؟ ق���ال ال�سرك 
باهلل، وال�سحر، وقتل النف�س التي حرم 
اإل باحلق، واأكل مال اليتيم، واأكل  اهلل 
ال���رب���ا، وال���ت���ويل ي���وم ال���زح���ف، وق��ذف 
مبينا  امل��وؤم��ن��ات«،  الغافات  املح�سنات 
ت��وع��د اهلل فاعله مم��ا يوبق  م��ا  ك��ل  اأن 

املرء به نف�سه يعد من تلك املوبقات.
وب���ني اأن الإف�����س��اد يف الأر�����س هو 
م�ست�سهدا  اإل��ي��ه،  وال��دع��وة  ب��اهلل  الكفر 
اهلّلَ  »َواأَِط������ي������ُع������واْ  ت���ع���ال���ى  اهلل  ب���ق���ول 
اإلى  لفتا  ُتْرَحُموَن«،  َلَعلَُّكْم  �ُسوَل  َوالَرّ
تغري  خ�سية  احل��ق  على  الثبات  اأهمية 
عز  اهلل  ق��ول  يف  كما  العباد  على  النعم 
َحَتّى  ِب��َق��ْوٍم  َم��ا   ُ ُي��َغ��رِيّ َ ل  اهلَلّ »اإَِنّ  وج��ل 

وا َما ِباأَنُف�ِسِهْم«. ُ ُيَغرِيّ

خير األعمال
ويف امل��دي��ن��ة امل���ن���ورة، ح��ث اإم����ام احل��رم 
ال��ن��ب��وي ال��دك��ت��ور علي احل��ذي��ف��ي على 
ت��ق��وى اهلل وط��اع��ت��ه، ح��ي��ث اإن��ه��ا خري 
الأع��م��ال واأج���ل ال��ق��رب��ات، م�سددا على 
الذنوب  تكفري  على  احل��ر���س  ���س��رورة 
وا���س��ت��ب��دال��ه��ا ب��احل�����س��ن��ات والأع����م����ال 
اآدم  ب��ن��ي  ك���ل  اأن  م���وؤك���دا  ال�����س��احل��ات، 
اأولئك اخلطائني هم  خطاوؤون، وخري 

التوابون.
خلق  اهلل  اأن  احل��ذي��ف��ي  واأو����س���ح 
ابن اآدم بهذه ال�سفات، فيطيع ويع�سي 
لي�س  اأن��ه  اإل��ى  وي�ستقيم ويكبو، م�سريا 
يف اخللق مع�سوم اإل الأنبياء، وقد من 
اهلل بكل مولود من خلقه على الفطرة، 
ف��م��ن ب��ق��ي عليها اه��ت��دى، وت��ق��ب��ل اهلل 
منه احل�سنات وكفر عنه ال�سيئات، ومن 
و�سياقي  عليه،  م��ردود  فذلك  انتك�س 
الفطرة  ع��ن  ورج��وع��ه  انتكا�سه  ج���زاء 

ال�سوية.
ال��ن��ب��وي من  امل�سجد  اإم����ام  وح���ذر 
الكفر، وخطورة املوت على غري الدين 
ِذيَن  القومي، تاليا قول اهلل تعالى »اإَِنّ اَلّ
اٌر َفلَْن ُيْقَبَل ِمْن  َكَفُروا َوَماُتوا َوُهْم ُكَفّ
اْفَتَدى  َوَل��ِو  َذَهًبا  اْلأَْر���ِس  ِم��ْلُء  اأََحِدِهْم 
ِبِه اأُوَلِئَك َلُهْم َعَذاٌب اأَِليٌم َوَما َلُهْم ِمْن 
ِريَن« موؤكدا اأن من حفظ فطرته  َنا�سِ
الب�سر  �سيد  واآخ��ره��م  الأن��ب��ي��اء،  وات��ب��ع 

فذلك هو الذي يقبل اهلل منه.

دعوات الخوالف
اإم����ام وخ��ط��ي��ب امل�سجد احل���رام  وح���ذر 
ال�سدي�س  عبدالرحمن  الدكتور  ال�سيخ 
م��ن دع���وات م��ن اأ���س��م��اه��م »اخل��وال��ف«، 
املجتمع  ت�ستهدف  التي  ال��دع��وات  تلك 
الإ����س���ام���ي ع���ام���ة وت��خ��ت��ط��ف ع��ق��ول 

طريق المعرفة
واأك����د اإم����ام وخ��ط��ي��ب امل�����س��ج��د احل���رام 
والإدراك،  للمعرفة  ط��ري��ق  اأق����رب  اأن 
العتبار؛  م�سالك  و�سلوك  العربة  اأخذ 
ال�سادق  واملعترب  النا�سح  املوؤمن  فعلي 
الع��ت��ب��ار مم���ا ي��ح��دث م���ن ح��ول��ه من 
اأح��������داث ج������ّرت ال����وي����ات ع���ل���ى دي����ار 
امل�����س��ل��م��ني وال���ن���ظ���ر يف دي����اره����م ال��ت��ي 
اأ����س���ب���ح���ت م�������س���رح���ا ل�����س��ف��ك ال���دم���اء 
وت�������س���ري���د الأ�����س����ر و����س���ي���اع ال������رثوات 

وا�سطراب الأحوال.
وقال الدكتور ابن حميد »اإن هذه 
الباد املباركة قبل وحدتها وتوحدها، 
فلم  التاريخ،  هام�س  علي  تعي�س  كانت 
يكن الو�سول اإلى احلرمني ال�سريفني 
ت��وح��ي��ده��ا  ف���ت���م  م���ي�������س���را،  اآم����ن����ا ول 
والتهمي�س  العزلة  حالة  من  وانتقلت 
علي  واحل�سور  والتغيري  التاأثري  اإل��ى 
الأ�سعدة العاملية والإقليمية«، مبينا اأن 
اهلل، �سبحانه وتعايل، منح هذه الباد 
اأم���ن احلجيج وت��اأم��ني  امل��ب��ارك��ة ���س��رف 
م�سالكه فياأتي احلاج واملعتمر حمفوفاً 
ب��ال��رع��اي��ة ال��ك��رمي��ة اآم���ن���اً ع��ل��ى نف�سه 

يوؤدي ن�سكه ويعود مودعا بال�سامة.
واأب�������دى اإم������ام وخ��ط��ي��ب امل�����س��ج��د 
احل����رم ت��ع��ج��ب��ه مم���ن ي��ري��د اأن ي��ف��رق 
اأن ما  بني الدين وهذه الدولة، ويظن 
النفكاك  ميكن  حلف  هو  اإمن��ا  بينهما 
م���ن���ه، ف���ه���ذه غ��ف��ل��ة ع����ن ����س���نن اهلل يف 
التاريخ والأمم والدول، فما بني الدين 
وكل  ن�ساأة  ع�سبية  ه��و  ال��دول��ة،  وه���ذه 
دولة تنفك عن ع�سبية ن�ساأتها ل تقوم 
لها قائمة، فاللتزام بالإ�سام وحتكيم 
اإل��ي��ه يف ه��ذه ال��دول��ة املباركة  ال��دع��وة 
بل  وظائفها  م��ن  وظيفة  جم��رد  لي�س 
هو روحها وحياتها وهدفها ومنهجها.

ودعا ال�سيخ ابن حميد ال�سباب ايل 
واملحافظة  النعم وحفظها  تقدير هذه 
واللتفاف  ووحدتها  الباد  اأم��ن  على 
ح���ول ق��ي��ادت��ه��ا، وق����ال »احل�����ذر احل���ذر 
ال���وارف فكونوا  الأم���ن  ه��ذا  اأن يذهب 
وازنوا  تكونوا عربة،  اأن  معتربين قبل 
ب��ني امل�����س��ال��ح وق��ي��ام ال��دي��ن و���س��ع��ائ��ره 
ور�س ال�سفوف واحتاد الكلمة ووحدة 
ال����ق����ي����ادة امل�����س��ل��م��ة ول�������زوم اجل��م��اع��ة 

والرجوع لأهل العلم الرا�سخني«.
ووا������س�����ل »الأخ�������ط�������اء م����وج����ودة 
ل��ك��ن ل يجوز  م��ّدع��ى،  لي�س  وال��ك��م��ال 
لأي عاقل، ف�سا عن م�سلم ومواطن 
خمل�س، اأن يكون نقده ومطالباته على 
الأوط���ان  واأم���ن  ال��ب��اد  ح�ساب �سامة 

واجتماع الكلمة.
والتنا�سح  الن�سح  ه��و  فاملطلوب 
ال�سدور  و�سامة  باحل�سنى  واملعاجلة 

ذلك ال�ساح، م�ستدل على ذلك بقول 
اهلل تعالى »َوَل ُتْف�ِسُدوا يِف اْلأَْر�ِس َبْعَد 
��َاِح��َه��ا َواْدُع�����وُه َخ��ْوًف��ا َوَط��َم��ًع��ا اإِنَّ  اإِ���سْ

ِ َقِريٌب ِمَن امْلُْح�ِسِننَي«. َرْحَمة اهللَّ
اإم��ام احلرم اأن هذا الإف�ساد  واأك��د 
م��ن اأع��ظ��م امل���ح���اداة هلل ور���س��ول��ه التي 
ب��اهلل وه��و الظلم  اأك��ربه��ا ال�سرك  ك��ان 
ابنه يف  الذي حذر منه لقمان  العظيم 
 ِ ِباهلَلّ ُت�ْسِرْك  ُبَنَيّ َل  قول اهلل تعالى »َيا 
من  حم��ذرا  َعِظيٌم«،  َلُظْلٌم  ْرَك  ال�ِسّ اإَِنّ 
خطورة ال�سرك، ملا فيه من م�ساواة بني 
اخلالق واملخلوق الذي ل ميلك لنف�سه 
�سرا ول نفعا، م�ستدل بقول اهلل تعالى 
ْث��ًم��ا  ى اإِ ِ َف��َق��ِد اْف���رَتَ »َوَم���ن ُي�����ْس��ِرْك ِب���اهلَلّ

َعِظيًما «.
واأ����س���ار اإم����ام احل���رم اإل���ى ���س��رورة 
اج��ت��ن��اب ال�����س��ب��ع امل��وب��ق��ات، ح��ي��ث ح��ذر 

ال�سباب خا�سة جلرهم ملواطن ال�سراع، 
احلق  كلمة  ل��ق��ول  الأم���ة  علماء  داع��ي��ا 
اأمام من يحاول  والوقوف �سفا واحدا 

اختطاف الإ�سام وت�سويهه.
ال��ت��ي  ال�����دع�����وات  ه�����ذه  اإن  وق������ال 
ت�����س��ت��ه��دف امل��ج��ت��م��ع الإ����س���ام���ي ع��ام��ة 
وت���خ���ت���ط���ف ع����ق����ول ال�������س���ب���اب خ��ا���س��ة 
وتفككه  املجتمع  ه��دم  اإل  وراءه��ا  لي�س 
والإخ������ال ب��اأم��ن��ه وا����س���ت���ق���راره، لف��ت��ا 
التي  ال�����س��رع��ي��ة  امل�����س��ط��ل��ح��ات  اأن  اإل����ى 
اإل��ى  �سبابنا  جل��ر  ه����وؤلء  ي�ستخدمها 
ال�����وي�����ات ب���ات���ت وا����س���ح���ة م��ك�����س��وف��ة 

الأهداف لكل ذي عني.
واأ�ساف »ل تزال اأفعالهم الباطلة 
تف�سح  امل��ن��م��ق��ة  واأق����وال����ه����م  ال���ردي���ئ���ة 
م�سمون  وتك�سف  �سمائرهم  مكنون 
الدين م�سلكا  اتخذوا  �سرائرهم لأنهم 
الن�سو�س  ففهموا  الطامة  لأهوائهم 
�سورة  ف�سوهوا  خاطئا  فهما  ال�سرعية 
واإن�سانيته  و���س��ف��ائ��ه  بنقائه  الإ����س���ام 
وان���ح���رف���وا ب��اأف��ع��ال��ه��م ع���ن ���س��م��اح��ت��ه 
الأع��م��ار  ل��دي��ه��م  فرخ�ست  وو�سطيته 
و�سفكوا الدماء وقتلوا الأبرياء وجلبوا 
الدمار والعار وخراب الأوطان واأ�ساءوا 
اإلى خا�سة ال�سرائع والأدي��ان«، داعيا 
ال��ع��زائ��م  ي�ستنه�سوا  اأن  اإل���ى  ال��ع��ل��م��اء 
والهمم ويطرحوا عن اأنف�سهم التواين 
كلمة  ي��ق��ول��وا  واأن  وال��وه��ن  وال�����س��م��ت 
اهلل  يف  يخ�سون  ل  م��وارب��ة  دون  احل��ق 
ال��ع��ق��ي��دة  ي��ر���س��خ��وا  واأن  لئ����م  ل���وم���ه 
الإميانية لدى الن�سء والأجيال املبنية 
على الوحدة الدينية واللحمة الوطنية 
واملقا�سدية  ال�سرعية  ال�سوابط  وف��ق 
وال��وق��وف �سفا واح��دا يف وج��ه كل من 

يحاول اختطاف وت�سويه الإ�سام.
الدولى  ال�سمت  ال�سدي�س  وانتقد 
ف���ى م��واج��ه��ة ج���رائ���م اإ����س���رائ���ي���ل �سد 
على  ذلك  وتبعات  الفل�سطينى  ال�سعب 
وقال  والإره���اب،  العنف  ظاهرة  ات�ساع 
وغزة  فل�سطني  يف  اإخواننا  دم��اء  »اأرى 
وباد ال�سام ت�سفك يف جمازر جماعية 
يف ج��رائ��م ح���رب ���س��د الإن�����س��ان��ي��ة دون 
اأخاقي حتى  اأو  اإن�ساين  اأو  ديني  وازع 
اأ���س��ك��ال خمتلفة، كل  ل��اإره��اب  اأ���س��ب��ح 
ذلك يحدث حتت �سمع وب�سر املجتمع 
موؤ�س�ساته ومنظماته مما  بكل  الدويل 
ذل���ك ج��ي��ا ل  ي��وج��د  اأن  م��ع��ه  يخ�سى 
و���س��راع  والإره�����اب  بالعنف  اإل  ي��وؤم��ن 

احل�سارات«.
ملحة  احلاجة  اأن  ال�سدي�س  واأك��د 
فيه  ي���وؤدي  ع��امل��ي  ���س��رف  ميثاق  لو�سع 
وي�سبط  ر���س��ال��ت��ه��م  وال��ع��ل��م��اء  ال���ق���ادة 
ال�سباب فيه فكرهم وي�سبط فيه م�سار 

الإعام اجلديد.

حذروا من االستسالم للشائعات

أئمة الحرمين
يمّلكون األمة اإلسالمية

أدوات التصدي 
لمخططي المؤامرات
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فكر

ال��ذي  املفكر  بالعقل  خملوقاته  �سائر  على  الإن�����س��ان  تعالى  اهلل  ميز  لقد 
الدنيوية  امل�سالح  من  املقامات  واأ���س��رف  الغايات  اأ�سمى  �ساحبه  به  يحقق 
والأخروية، كما قال تعالى »كذلك ينب اهلل لكم الآيات لعلكم تتفكرون يف 
التفكر  على  العاقل  الإن�سان  اهلل  فحث   ،)219 )البقرة  والآخ���رة..«  الدنيا 
والتدبر والنظر والعتبار والتب�سر وجعل الغاية حتقيق امل�سلحتني، الدنيا 

والآخرة.
اأو  ال�سليم  التفكري  ن�سميه  اأن  ميكن  ما  هو  التفكري  من  النوع  وه��ذا 
التفكري  يف  الإيجابية  وتلك  ال�سامة  ه��ذه  وحتقيق  الإي��ج��اب��ي.  التفكري 

تع�سده و�سائل وترفده اأ�سباب يتعني على املفكر الأخذ بها، ومن اأبرزها:
• اله���ت���داء ب��ال��وح��ي امل��ع�����س��وم وخ�����س��وع ال��ق��ل��ب وال��ع��ق��ل لأح��ك��ام��ه، 
واخلا�س من كل �سبهة فكرية تعار�س اخلرب، ومن كل �سهوة تعار�س 
الأمر، وحتقيق الت�سليم التام له كما قال تعالى »ومن اأح�سن دينا ممن 

اأ�سلم وجهه هلل وهو حم�سن«.
فتنة  م��ن  يع�سم  وحكمه  خل��ربه  والت�سليم  بالوحي  ف��اله��ت��داء 
ال��ت��ف��ك��ري، ك��م��ا ق���ال ت��ع��ال��ى »ف��ل��ي��ح��ذر ال��ذي��ن ي��خ��ال��ف��ون ع��ن اأم����ره اأن 

ت�سيبهم فتنة..» )النور 63(.
• الدعاء واللتجاء اإلى اهلل باأن يع�سم تفكريك من ال�سال والتيه 
ومن التخبط والت�ستت. فقد كان من دعاء النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 

»اللهم جنبني منكرات الأخاق والأهواء والأدواء«.
• اأن يق�سد املتفكر بفكره الو�سول اإلى احلق �سواء يف املجال الديني اأم 
املجال الدنيوي، ولهذا كان املجتهد يف طلب احلق ماأجورا يف الإ�سام 
�سواء اأ�ساب اأم اأخطاأ  كما يف احلديث »من اجتهد فاأ�ساب فله اأجران 

ومن اجتهد فاأخطاأ فله اأجر«.
ويف امل��ق��اب��ل ك���ان م��ن يبتغي ب��ف��ك��ره ون��ظ��ره ال��ب��اط��ل وال��ظ��ن��ون 
والتخر�سات مذموما مطلقا كما قال تعالى »فاأما الذين يف قلوبهم 
زيغ فيتبعون ما ت�سابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاأويله« )اآل عمران 

.)7
• ال�سرت�ساد بالعلماء الثقات وطلب م�سورتهم فيما يتعلق بالدين من 
التفكر والنظر، وا�ست�سارة ذوي اخلربات فيما يتعلق منه  باأمور احلياة، 
كما قال تعالى »واإذا جاءهم اأمر من الأم��ن اأو اخلوف اأذاع��وا به ولو 
ردوه اإلى الر�سول واإلى اأويل الأمر منهم لعلمه الذين ي�ستنبطونه..«.

ومن  الأع��م��ى،  التقليد  وم��ن  التفكري،  يف  الإم��ع��ي��ة  م��ن  التخل�س   •
اأو  القبائل،  اأو  الأماكن  اأو  الأ�سخا�س  اأو �سده، مثل  لل�سيء  التع�سب 
اهلل  �سلى  قال  ال�سليم،  التفكري  عملية  يعيق  مما  غريهم  اأو  العلماء 
عليه و�سلم »ل تكونوا اإمعة تقولون اإن اأح�سن النا�س اأح�سنا واإن ظلموا 
اأ�ساءوا  واإن  اأن حت�سنوا  النا�س  اأح�سن  اإن  اأنف�سكم  ظلمنا ولكن وطنوا 

فا تظلموا«.
• احرتام العقل مبعرفة حدود تفكريه وعدم اإقحامه يف متاهات من 
التفكري ل ولن ي�سل فيها اإلى حقيقة،  وي�سمل ذلك العقيدة والعبادة 
اأخرب بها الر�سل وج��اءت بها الكتب،  واأ�سول احلال و احل��رام، التي 
العقل  دور  وينح�سر  والنق�سان،  بالزيادة  لاجتهاد  فيها  جمال  فا 
يف الت�سديق بها والت�سليم لأحكامها عن فهم وقناعة ل اإكراه فيه ول 
تقليد، فم�سائل العتقاد من عامل الغيب، الذي ل تدركه احلوا�س ول 
يقع حتت التجربة، ول يدرك العقل حقيقته ول تفا�سيله، ول تعرف 
اإل عن طريق النبوة اأو الوحي الإلهي، وكذلك م�سائل العبادات، يجب 

التوّقف فيها عند الن�س الثابت باخلرب ال�سادق بالوحي اأو النبوة.

وقفة

أ. د. عبد اللطيف
بن عبد القادر الحفظي

رئيس قسم العقيدة
والمذاهب المعاصرة

الوسائل المعينة
على التفكير السليم

احلب والرتباط بالوطن وما ينبثق 
اأم��ا  عنها م��ن ا���س��ت��ج��اب��ات ع��اط��ف��ي��ة، 
امل��واط��ن��ة ف��ه��ي ���س��ف��ة امل���واط���ن التي 
حت���دد ح��ق��وق��ه وواج���ب���ات���ه ال��وط��ن��ي��ة 
ويعرف الفرد حقوقه ويوؤدي واجباته 
عن طريق الرتبية الوطنية، وتتميز 
املواطنة بنوع خا�س من ولء املواطن 
ال�سلم  اأوق������ات  يف  وخ��دم��ت��ه  ل��وط��ن��ه 

واحل������رب وال���ت���ع���اون م���ع امل��واط��ن��ني 
التي  الأه����داف  الآخ��ري��ن يف حتقيق 
ي�سبو لها اجلميع وتوحد من اأجلها 

اجلهود وتر�سم اخلطط .
املواطنة  اأن  �سبق  مم��ا  ونخل�س 
تعني النت�ساب للوطن، اأما الوطنية 
��ُن��ه��ا امل��واط��ن  ف��ه��ي امل�����س��اع��ر ال��ت��ي ي��كِّ

للتعبري عن انتمائه لوطنه.

ق����دم اأ����س���ت���اذ امل��ن��اه��ج وط�����رق ت��دري�����س 
العلوم امل�ساعد بكلية الرتبية باجلامعة 
اآل كا�سي،  ع��ل��ي  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور 
»قيم  واملواطنة  ال�سباب  موؤمتر  خال 
القري،  اأم  بجامعة  واملنعقد  واأ���س��ول« 
ورقة عمل بعنوان »دور املناهج يف تعزيز 
فيها  قال  الطاب«  لدى  املواطنة  قيم 
ت�سبح   ومثل،  قيم  دون  من  احلياة  اإن 
ف�سول من الكوارث واحلوادث والفن 
وي�سبح  بنريانها  الب�سرية  تلفح  التي 

فيها احلليم حريان.

تكوين اتجاهات إيجابية
وزاد« من منطلق الدور الكبري للتعليم 
يف تكوين الجتاهات الإيجابية، وغر�س 
القيم وتعزيزها يف نفو�س الطاب، من 
خال الغايات والأهداف التي تر�سمها 
وزارات الرتبية والتعليم، ورد يف الباب 
الثاين من وثيقة �سيا�سة التعليم حتت 
عنوان »غاية التعليم واأهدافه العامة«، 
اأنه يهتم بفهم الإ�سام فهما �سحيحا 
الإ�سامية  العقيدة  وغر�س  متكاما، 
ون�����س��ره��ا، وت����زوي����د ال���ط���ال���ب ب��ال��ق��ي��م 
العليا،  وباملثل  الإ���س��ام��ي��ة  والتعاليم 
املختلفة،  وامل���ه���ارات  امل��ع��ارف  واإك�����س��اب��ه 
البناءة،  ال�سلوكية  الجت��اه��ات  وتنمية 
واجتماعيا  اقت�ساديا  املجتمع  وتطوير 
ع�سوا  ليكون  ال��ف��رد  وتهيئة  وثقافيا، 

نافعا يف بناء جمتمعه«.
الأه�������������داف  �����س����م����ن  ورد  ك�����م�����ا 
ال��ت��ي حتقق غاية  ال��ع��ام��ة  الإ���س��ام��ي��ة 
ليكون  املوؤمن  املواطن  تربية  التعليم، 
اأُم���ت���ه، وي�سعر  ب��ن��اء  ل��ب��ن��ة ���س��احل��ة يف 
مب�����س��وؤول��ي��ات��ه خل��دم��ة ب���اده وال��دف��اع 

عنها.

أهداف مرحلة
البتدائية  املرحلة  اأه��داف  ومن �سمن 
»ت��ن��م��ي��ة وع���ي���ه ل���ي���درك م���ا ع��ل��ي��ه من 
الواجبات وماله من احلقوق، يف حدود 
�سنه وخ�سائ�س املرحلة التي مير بها ، 
لولة  والإخا�س   ، وغر�س حب وطنه 

اأمره« .
وجاء يف اأهداف املرحلة املتو�سطة 
»ت��ن��م��ي��ة وع���ي���ه ل���ي���درك م���ا ع��ل��ي��ه من 
الواجبات وماله من احلقوق ، يف حدود 
�سنه وخ�سائ�س املرحلة التي مير بها، 
لولة  والإخ��ا���س  وطنه،  حب  وغر�س 
اأم�����ره«  وم��ن��ه��ا »ت��ق��وي��ة وع���ي الطالب 
ل���ي���ع���رف، ب���ق���در ����س���ن���ه، ك���ي���ف ي���واج���ه 
الهدامة  وامل��ذاه��ب  امل�سللة  الإ���س��اع��ات 

واملبادئ الدخيلة«.
ما  لتوؤكد  الثانوية  املرحلة  وتاأتي 
ال�سابقة  امل��راح��ل  اأه���داف يف  م��ن  �سبق 
ن�سه  م���ا  اأه���داف���ه���ا  ���س��م��ن  ورد  ح��ي��ث 
»حت��ق��ي��ق ال���وف���اء ل��ل��وط��ن الإ���س��ام��ي 
العام، وللوطن اخلا�س ال�سعودية، مبا 
يوافق هذه ال�سن  من ت�سام يف الأف��ق، 

وتطلع اإلى العلياء ، وقوة يف اجل�سم.«
وورد يف الهدف الثاين من اأهداف 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل »اإع���������داد م��واط��ن��ني 
تاأهيا  وفكريا  علميا  موؤهلني  اأك��ف��اء 
بادهم  خدمة  يف  واجبهم  لأداء  عاليا 
العقيدة  ���س��وء  يف  باأمتهم،  والنهو�س 

ال�سليمة، ومبادئ الإ�سام ال�سديدة«.

املدر�سة والأ�سرة واملوؤ�س�سات املجتمعية 
اأن تقوم مبا يلي:   

ت��ر���س��ي��خ وت��ن��م��ي��ة ال�����وازع ال��دي��ن��ي 
النا�سئة  ل��دى  الو�سطية  على  ال��ق��ائ��م 
لي�سكل لديهم املعيار الذي على اأ�سا�سه 
ي�����س��ب��ط��ون ���س��ل��وك��ه��م وت�����س��رف��ات��ه��م 
والأف��ك��ار  القيم  يرف�سون  اأو  ويقبلون 

التي يتلقونها. 
لدى  القيادية  ال�سخ�سية  تنمية 
امل��ن��ه��ج اخل���ف���ي م��ف��ت��وح  ال��ن��ا���س��ئ��ة لأن 
ما  ك��ل  م��ن  ال�سليم  الخ��ت��ي��ار  ويتطلب 
يعر�س عليه والختيار ال�سليم يتطلب 
القادرة  امل�ستقلة  القيادية  ال�سخ�سية 

على الختيار وفق املعايري. 
التي  املمار�سات  النا�سئة عن  اإبعاد 
ال�سلوكيات  بع�س  اإك�سابهم  اإل��ى  ت��وؤدي 
امل��رغ��وب فيها  الأف��ك��ار غ��ري  اأو  والقيم 
والإ����س���راف وامل��ت��اب��ع��ة م��ن الأ���س��خ��ا���س 

املاأمون فكرهم  ودينهم وخلقهم.
التعليم  يف  ال��ت��ل��ق��ني  ع���ن  ال��ب��ع��د   
التفكري  من  العليا  امل�ستويات  وتنمية 
تعر�سه  عند  لي�ستطيع  الطالب  ل��دى 
للمنهج اخلفي اأن يقيم الأ�سياء ويحكم 

عليها ومن ثم يختار على ب�سرية .
مهارات  على  املدر�سة  يف  الرتكيز 
تطوير الذات وبناء ال�سخ�سية وتعزيز 
واح��رتام  النقد  وتقبل  بالنف�س  الثقة 
الآخ������ر، وه����ي م���ه���ارات مي��ك��ن ت��دري��ب 
ط���اب���ن���ا ع��ل��ي��ه��ا وت���ط���وي���ر ق���درات���ه���م 
واكت�ساف ذواتهم ليكون الطالب قادرا 
ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل ب��اإي��ج��اب��ي��ة م��ع امل��واق��ف 

اجلديدة التي يتعر�س لها.

القيم
التعلم احلقيقي يقا�س مبقدار ما يغر�سه 
الطالب  لأن  طلبته؛  نفو�س  يف  قيم  من 
الذي لديه قيم يعني اأن لديه �سخ�سية، 
ول����دي����ه ا����س���ت���ع���داد ل���ل���دف���اع ع����ن ق��ي��م��ة، 
تعيقها  م��ا  ن���ادرا  التي  وميتلك احل��واف��ز 
اخت�سر  لقد  ومتاعبها.  احل��ي��اة  عقبات 
ب��ع�����س ال��ب��اح��ث��ني اخل�����ربة يف ام��ت��اك 
على  تبنى  القيم  لأن  للقيم،  ال�سخ�س 
الجتاهات الإيجابية املبنية على مهارات 

مكت�سبة بنيت على معارف اأ�سا�سية.

ضعف تأثير المنهج
وم����ع ن��ب��ل ه����ذه الأه�������داف واأه��م��ي��ت��ه��ا 
فاإن  عليها،  املناهج  وتاأكيد  وو�سوحها 
يف  الباحثني  من  كغريه  يوؤكد  الباحث 
تاأثري  �سعف  التدري�س،  وط��رق  املناهج 
املنهج الر�سمي يف حتقيق هذه الأهداف 
اأو  اخل��ف��ي  باملنهج  ي�سمى  مب��ا  م��ق��ارن��ة 
يف  الر�سمي  املنهج  يفوق  حيث  امل�سترت 
حتقيق الأهداف الوجدانية، وقد يكون 
له دور �سلبي يف بع�س املواقف الرتبوية 
ال�سلبية  الجت��اه��ات  تعزيز  خ��ال  م��ن 
املنهج  ي�سعى  ال��ت��ي  ال��ق��ي��م  بع�س  ن��ح��و 
الر�سمي اإلى حتقيقها، اأو هدم قيم قد 

غر�سها املنهج الر�سمي.

المنهج الرسمي
املنهج  اأي�سا  ورق��ت��ه  يف  الكا�سي   ناق�س 
ال��ر���س��م��ي )امل���ف���ه���وم-امل���ك���ون���ات(، وق���ال 
وم�سمونا  مفهوما  املنهج  تطور  »لقد 
خ����ال ال��ع�����س��ور امل���ا����س���ي���ة، ف��ق��د ك��ان 
اأو  للكتاب  م��رادف  اأن��ه  اإليه على  ينظر 
واملعلومات،  املعارف  من  جمموعة  اأن��ه 
ون���ظ���را ل��ت��ق��دم ال��ب��ح��وث وال���درا����س���ات 
وت���ط���ور ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وامل���خ���رتع���ات 
وتزايد التدفق املعريف فقد اأ�سبح املنهج 

اأ�سمل من جمرد معلومات ومعارف«.

منهج غير مقصود
واأ����س���اف »مم���ا ل اخ���ت���اف ع��ل��ي��ه بني 
قدرا  يتعلمون  الطاب  اأن  الرتبويني 
ك��ب��ريا م��ن ال�����س��ل��وك��ي��ات وال��ق��ي��م داخ��ل 
املدر�سة من م�سادر غري املنهج املق�سود 
اأو امل��خ��ط��ط ل���ه ح��ي��ث ت���ك���ون الأف���ك���ار 
غري  امل�ستهدفة  والتو�سيات  والغايات 
فقد  املحك  ه��ي  النتائج  ولكن  معلنة، 

تكون �سلبية وقد تكون اإيجابية.

التفريق بين المنهجين
الرسمي والخفي

الر�سمي  املنهج  نتائج  ت��ك��ون  م��ا  دائ��م��ا 
املنهج  نتائج  تكون  قد  بينما  اإيجابية، 

اخلفي اإيجابية اأو �سلبية.
بتغري  ال��ر���س��م��ي  امل��ن��ه��ج  يتغري  ل 
املواقف التعليمية، بينما املنهج اخلفي 

يت�سكل وفقا للمواقف التعليمية.
ي��ع��ت��رب امل��ن��ه��ج ال��ر���س��م��ي م��ل��زم��ا، 

بينما املنهج اخلفي اختياريا.
اآراء  م�����راج�����ع�����ة  خ��������ال  وم��������ن 
ال��رتب��وي��ني ح��ول املنهج اخل��ف��ي ميكن 
اأن  اإج��م��اع على  ب��اأن هناك �سبه  ال��ق��ول 
اكت�ساب الطاب للقيم وال�سلوك عادة 
ي��ت��م ع���ن ط��ري��ق امل��ن��ه��ج اخل���ف���ي. واأن���ه 
وم��ب��ادئ  وقيما  اأف��ك��ارا  الطلبة  يك�سب 

غري خمطط لها. 
ك��ب��ريا  دورا  اخل���ف���ي  ل��ل��م��ن��ه��ج  اإن 
م���ه���م���ا ب����ال����غ اخل�����ط�����ورة يف ال��ع��م��ل��ي��ة 
ت��اأث��ريه على  يتفوق يف  وه��و  الرتبوية، 
التاأثري  ه��ذا  ويتجلى  الر�سمي.  املنهج 
غر�س  يف  كبري  دور  م��ن  ب��ه  يقوم  فيما 
للقيم، وتكوين لاجتاهات يف خمتلف 

املناحي احلياتية للطاب. 

الحد من النتائج السلبية
من  واحل��د  اخلفي  املنهج  مع  للتعامل 
على  ف���اإن  وج���دت  اإن  ال�سلبية  نتائجه 

ثالثة مستويات للقيم 
الخ��ت��ي��ار،  وم��ع��ي��اره  املعريف:  املكون 
اأي انتقاء القيمة من بدائل خمتلفة 
يف  الفرد  ينظر  بحيث  كاملة  بحرية 
ب��دي��ل ويتحمل  ك���ل  ان��ت��ق��اء  ع���واق���ب 
م�����س��وؤول��ي��ة ان��ت��ق��ائ��ه ب��ك��ام��ل��ه��ا، وه���ذا 
الإرادي  غ���ري  الن��ع��ك��ا���س  اأن  ي��ع��ن��ي 
ل ي�����س��ك��ل اخ��ت��ي��ارا ي��رت��ب��ط ب��ال��ق��ي��م.  
يف  الأول  امل�ستوى  الخ��ت��ي��ار  ويعترب 
�سلم ال���درج���ات امل���وؤدي���ة اإل���ى ال��ق��ي��م ، 
ويتكون من ثاث درجات اأو خطوات 
م��ت��ت��ال��ي��ة ه����ي: ا���س��ت��ك�����س��اف الأب�����دال 
املمكنة، والنظر يف عواقب كل بديل، 

ثم الختيار احلر.

املكون الوجداين: ومعياره التقدير 
بالقيمة  ال��ت��ع��ل��ق  يف  ي��ن��ع��ك�����س  ال����ذي 
بال�سعادة  وال�����س��ع��ور  ب��ه��ا،  والع���ت���زاز 
على  اإعانها  يف  والرغبة  لختيارها 

املاأ.
 ويعترب التقدير امل�ستوى الثاين 
اإل��ى القيم  يف �سلم ال��درج��ات امل��وؤدي��ة 
متتاليتني  خ��ط��وت��ني  م���ن  وي��ت��ك��ون 
ه���م���ا: ال�����س��ع��ور ب��ال�����س��ع��ادة لخ��ت��ي��ار 
بالقيمة  التم�سك  واإع����ان  القيمة، 

على املاأ.

املمار�سة  ومعياره  ال�سلوكي:  املكون 
الفعلية  امل��م��ار���س��ة  وي�����س��م��ل  وال��ع��م��ل 
يت�سق  نحو  على  املمار�سة  اأو  للقيمة 

مع القيمة املنتقاة.
الثالث  امل�ستوى  املمار�سة  وتعد 
القيم،  اإل��ى  املوؤدية  الدرجات  �سلم  يف 
متتاليتني  خ��ط��وت��ني  م���ن  وت��ت��ك��ون 
ممار�سة،  اإل��ى  القيمة  ترجمة  هما:  

وبناء منط قيمي.

الوطنية والمواطنة
ك����ث����ريا م�����ا ت�������ردد امل�������س���ط���ل���ح���ان يف 
فيا  والكتابات  واملحا�سرات  املجال�س 
اإن لكل  اأم  ت��رى هل هما �سيء واح��د 

منهما دللته اخلا�سة؟
ال���وط���ن���ي���ة ت����اأت����ي مب���ع���ن���ى ح��ب 
الوطن يف اإ�سارة وا�سحة اإلى م�ساعر 

مؤكدا أن المنهج الخفي يفوق الرسمي في تحقيق األهداف

د. آل كاسي يثري مؤتمر الشباب 
والمواطنة بورقة »دور المناهج« 
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إستشارات

تطبيق  اإط��اق  بريطانيا  يف  املعلومات  لتكنولوجيا  »بيور�سايت«  �سركة  تعتزم 
بهواتف  بعد  ع��ن  الت�����س��ال  اإمكانية  ل��اآب��اء  يتيح  املحمولة  للهواتف  ج��دي��د 

اأطفالهم املحمولة وكذا حا�سباتهم اللوحية.
والتطبيق عبارة عن نظام تنبيه داخلي على الهواتف املحمولة، يتيح لاآباء 
التعرف على حتركات اأطفالهم وحتديد املواقع التي كانوا يت�سفحونها، ف�سا 
عن قراءة ر�سائل تلقاها اأو اأر�سلها الأطفال عرب �سبكات التوا�سل الجتماعي. 
وحجب  اأطفالهم،  ت�سرفات  مراقبة  اإمكانية  من  الآب��اء  الربامج  هذه  ومتكن 

مواقع اإلكرتونية معينة عند ال�سرورة. 
اإن  ف��ورغ��ان،  كري�س  بريطانيا،  »ب��ي��ور���س��اي��ت«  يف  ���س��رك��ة   وي��ق��ول ممثل 

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.

تطبيق جديد لتتبع تحركات األطفال وتصرفاتهم

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

استشارة تقنية استشارة تجارية

وزارة التجارة:
للمستهلك الحق في رد السلعة 

واستعادة الثمن أو استبدالها
 

ال�سلعة  رد  يف  احل��ق  للم�ستهلك  اأن  وال�سناعة  التجارة  وزارة  اأو�سحت 
وا�شتعادة الثمن اأو ا�شتبدالها، مع ا�شرتاط ما ياأتي:

• اأن يقدم ن�سخة من فاتورة ال�سراء.
واأن  الّتجربة،  يتعّدى غر�س  ال�ّسلعة مبا  ا�ستعمل  قد  يكون  األ   •

تكون بحالتها الأ�سا�سية، بحيث ميكن ت�سويقها لاآخرين.
• األ يزيل العامة اأو املل�سق املو�سوع على ال�سلعة.

ملوا�سفات  اأو وفقاً  بناءا على طلبه  نعت  ال�سلعة قد �سُ تكون  األ   •
م��وا���س��ف��ات  اأو  بطلب  ال��ت��ج��اري  امل��ح��ل  ي��ل��ت��زم  مل  اإذا  اإل  ح���ّدده���ا، 

امل�ستهلك. • اأن يلتزم بتعليمات ال�ستخدام يف حال وجودها.
• األ تكون ال�سلعة قد تعّيبت ب�سببه.

• األ تكون هناك اأ�سباب �سحية متنع رد ال�سلعة اأو ا�ستبدالها.
• اأن ميار�س هذا احلق خال  اأيام من تاريخ ت�سلمه لل�سلعة.

• اأن تكون ا�ستعادة الثمن بذات طريقة الدفع التي اتبعها امل�ستهلك.
تعد  ال�سيا�سات  ه���ذه  اأن  اإل���ى  وال�����س��ن��اع��ة  ال��ت��ج��ارة  وزارة  ون��ب��ه��ت   
ا�سرت�سادية ما مل ين�س نظام اأو لئحة اأو قرار باإلزامية بع�س الأحكام 
ملنح  الأ���س��ا���س  متثل  الخ��ت��ي��اري��ة  ال��ت��ج��اري��ة  وال�سيا�سات  فيها،  ال����واردة 

امل�ستهلك خيار الرد اأو ال�ستبدال يف حال مل يكن بها عيب.
ويف حال كانت ال�سعلة معيبة فاإن للم�ستهلك حق رد ال�سلعة املعيبة 
اأو غري املطابقة للموا�سفات املعتمدة وا�ستعادة الثمن اأو ا�ستبدالها، مع 

ا�شرتاط ما ياأتي:
• اأن يقدم ن�سخة من فاتورة ال�سراء.

• اأن يلتزم بتعليمات ال�ستخدام يف حال وجودها.
• األ تكون ال�سلعة قد تعّيبت ب�سببه.

للموا�سفات  امل��ط��اب��ق��ة  غ��ري  اأو  املعيبة  ال�سلعة  رد  للم�ستهلك   •
املعتمدة وا�ستعادة الثمن خال  يوم من تاريخ ت�سلمه لل�سلعة/ من 
تاريخ اكت�ساف العيب اأو عدم املطابقة، بح�سب طبيعة ال�سلعة، بذات 

طريقة الدفع التي اتبعها امل�ستهلك.
• للم�ستهلك ا�ستبدال ال�سلعة املعيبة اأو غري املطابقة للموا�سفات 
اكت�ساف  املعتمدة خال يوم من تاريخ ت�سلمه لل�سلعة/ من تاريخ 

العيب اأو عدم املطابقة، بح�سب طبيعة ال�سلعة.
وتوؤكد وزارة التجارة وال�سناعة اأنه ل يجوز اإ�سافة ر�سم خدمة على 

الفاتورة، وذلك فيما عدا خدمتي ال�سترياد والتو�سيل.
فعلى  ال�سلعة،  ل�ستخدام  تعليمات  اأو  ا�سرتاطات  وج��ود  ح��ال  ويف 
التاجر بيان طريقة ا�ستخدام ال�سلعة بلغة وا�سحة ومفهومة للم�ستهلك 
�سواء عن طريق كتابتها على الفاتورة اأم يف دليل اإر�سادي، اأم باأي و�سيلة 
اإل���ى ذلك  اأخ����رى، واأن ي��ك��ون ذل��ك باللغة ال��ع��رب��ي��ة، ومي��ك��ن ب��الإ���س��اف��ة 

ا�ستخدام لغة اأجنبية اأخرى.

اأو�سحت هيئة الت�سالت وتقنية املعلومات، جمالت تقدمي ال�سكوى عرب 
موقع الهيئة الإلكرتوين اأو الت�سال بالرقم )0114618000( على النحو 

التايل :
• اعرتا�س على فواتري والتزامات مالية.

• اعرتا�س على تعليق خدمة اأو اإلغائها.
• عدم تنفيذ طلب امل�ستخدم باإلغاء خدمة اأو تعليقها موؤقتا.

• تدين م�ستوى خدمة اأو انقطاعها.
• عدم تقدمي خدمة اأو تفعيلها.

• تاأ�سي�س واإ�سافة خدمة )اأرقام دون طلب امل�سرتك، اأو تعديلها(.
• عدم اللتزام ب�سرية معلومات امل�ستخدم.

• نقل رقم اأو عدم نقله.
• عدم اإر�سال اأو تزويد امل�سرتك بتفا�سيل الفاتورة.

• اإدراج ال�سركة ل�سم امل�سرتك يف �سركة �سمة للمعلومات الئتمانية.
• يف حالة اإزعاج امل�سرتك.

مجاالت تقديم الشكاوى
لهيئة االتصاالت

استشارة معلوماتية

التطبيق ميكن اأن ينبه الآباء اإلى اأي �سوء يتعر�س له الأطفال، حيث تعد مهمة 
ل�سيما  �ساقة،  مهمة  الإن��رتن��ت  ا�ستخدام  اأثناء  الأط��ف��ال  �سامة  على  احلفاظ 
اأعني الآب��اء، كما تزداد �سعوبة املهمة  حينما يكون هوؤلء الأطفال بعيدين عن 

عندما يرغب الآباء يف معرفة ما يفعله الأطفال. 
وي�سعر كثري من الآباء بالقلق اإزاء زيادة ا�ستخدام اأطفالهم للهواتف الذكية 
وما حتويه من اإمكانية الدخول على مواقع الإنرتنت وحتميل األعاب، ف�سا عن 

ا�ستخدام الكامريات والتوا�سل مع الآخرين عرب مواقع التوا�سل الجتماعي.
ويهدف هذا النوع من التطبيق اإلى احلفاظ على �سامة الأطفال من اأي 

خطر حمتمل.

اأكدت وزارة اخلدمة املدنية �سرورة متكني املعينني على لئحة بند الأجور 
للم�سميات  وفقا  عليها  معينون  هم  التي  الوظائف  اأع��م��ال  مبا�سرة  من 

املحددة بالائحة، وذلك وفقا لاأحكام التالية:
_ عدم جواز تكليفهم باأعمال وظائف ل تتفق مع تلك امل�سميات اأو 

م�سمولة باأنظمة اأو لوائح وظيفية اأخرى.
_ املعينون على لئحة بند الأجور ل يعاملون من حيث اأحكام كف 

اليد معاملة املوظفني وامل�ستخدمني.
_ عدم وجود ن�س نظامي يجيز ذلك �سواء يف لئحة املعينني على 

بند الأجور اأو نظام العمل اأو نظام اخلدمة املدنية ولوائحه التنفيذية.
املعينني  لائحة  طبقاً  موؤقتة  ب�سفة  العمال  تعيني  ج���واز  وح���ول 
على بند الأج��ور اأو�سحت ال��وزارة باأنه ل يوجد يف الائحة ما مينع من 
والعامل،  الإداري���ة  اجلهة  بني  عليها  التفاق  يتم  موؤقتة  لفرتة  تعيينهم 
ب�شرط اأن يكون التعيني على الوظائف املعتمدة بالالئحة ووفقا لل�شروط 

واملوؤهات املطلوبة لهذه الوظائف.

الخدمة المدنية: منع تكليف المعينين
على األجور بأعمال ال تتفق مع مسمياتهم

استشارة وظيفية
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رياضة

هل من بطولت
ت�ساركون فيها حاليا؟

ن�سارك حاليا يف بطولة احتاد اجلامعات 
يف  اأخ��رى  م�ساركة  وتنتظرنا  ال�سعودية، 

بطولة اأوملبياد اجلامعة.

ما اجلامعات التي ت�سمها 
جمموعتكم؟ 

و�سعتنا القرعة يف جمموعة قوية ت�سم 
اأم القرى، جامعة الإمام، جامعة  جامعة 
العلوم  وجامعة  الأهلية،  �سلطان  الأم��ري 

والتكنولوجيا بجدة.

كم مباراة خا�سها منتخب اجلامعة 
حتى الآن؟

العلوم  جامعة  اأم��ام  واح��دة  مباراة  لعبنا 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ب���ج���دة، وا���س��ت��ط��ع��ن��ا من 
 ،42  /43 اإيجابية  نتيجة  حتقيق  خالها 
واأمامنا م�سوار طويل و�سنعمل باإذن اهلل 

على حتقيق نتائج اإيجابية. 

كيف ترى م�ستويات منتخبات 
اجلامعات الأخرى؟ 

يف العام احلايل، ت�ساوت جميع امل�ستويات 
املنتخبات  ت��ق��ي��ي��م  واأ���س��ب��ح  واحل���ظ���وظ، 
ال��اع��ب��ني  اأداء  ع��ل��ى  م��ب��ن��ي��ا  امل�������س���ارك���ة 
امل�سجلني واملنتظمني يف الدرا�سة يف نف�س 
املا�سية،  الأع��وام  عك�س  ر�سميا،  اجلامعة 
ح���ي���ث ك����ان����ت ب���ع�������س اجل����ام����ع����ات ت��ق��وم 
بت�سجيل لعبني مميزين ينتمون لأندية 
اأو  كبرية لكونهم طابا بنظام النت�ساب 
غ��ري ذل���ك، مم��ا ك��ان ي�سبب ف��روق��ا فنية 
ك���ب���رية و���س��ا���س��ع��ة وي��ج��ع��ل ه���ن���اك اأي�����س��ا 
اأدى  ما  وه��و  امل�ستويات،  يف  كبريا  تفاوتا 

اإلى �سعف نتائجنا يف ال�سنوات املا�سية.

وهل التزم اجلميع بهذا القرار؟
نعم، التزموا بهذا القرار، ووجهت عمادة 
�����س����وؤون ال���ط���اب يف ك���ل ج��ام��ع��ة ب��ع��دم 
م�ساركة اأي لعب غري منتظم بالدرا�سة، 
و�سيمنح  اإي��ج��اب��ي��ا،  �سيكون  الأم����ر  وه���ذا 
ال��اع��ب��ني ف��ر���س��ة اإث���ب���ات وج���وده���م مع 

مرور الوقت.

ما املعوقات التي تعرت�س
لعبة كرة ال�سلة يف اجلامعة؟

ه���ن���اك ال���ع���دي���د م���ن ال��ع��ق��ب��ات ال���ت���ي قد 
يف  اأم���ل  وك��ل��ي  النتائج،  ت��دين  يف  تت�سبب 
اجلامعة  على  القائمني  يف  ث��م  اأول  اهلل 
يف ت����ايف ه����ذه الأخ����ط����اء وال���ع���م���ل على 
ريا�سة قوية،  لنا  تنتج  بيئة جيدة  اإيجاد 
ول���ع���ل م����ن اأه������م امل���ع���وق���ات ع�����دم وج����ود 
م��ل��ع��ب ك����رة ���س��ل��ة ق���ان���وين يف اجل��ام��ع��ة، 
ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى اأن الأب�����راج امل���وج���ودة يف 
ب��امل��دي��ن��ة اجلامعية  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال�����س��ال��ة 
ي�سعنا  ال��ذي  الأم��ر  قانونية،  غري  باأبها 
يف حرج عندما ن�ست�سيف فرقا من خارج 
اإل��ى  ا�سطرارنا  اإل��ى  بالإ�سافة  املنطقة، 
�سلطان  الأم���ري  مدينة  ملعب  ا�ستخدام 
بن عبد العزيز الريا�سية باملحالة لإقامة 
التدريبات، ولكننا جندها م�سغولة بع�س 
الأوق����ات اإم���ا لإق��ام��ة م��ب��اري��ات اأو لأم��ور 
اأخرى، وهذا الأمر يوؤرقنا كثريا، ونتمنى 

اإيجاد حلول جذرية له.

ولكنكم موعودون مبالعب جيدة
يف املدينة اجلامعية بالفرعاء؟

اأن تكون ه��ذه املاعب راف��دا لأبناء  اآم��ل 
من  اآم��ل  كما  مواهبهم،  لتنمية  املنطقة 
ملعب  بناء  قبل  اجلامعة  على  القائمني 
كرة ال�سلة ال�ستعانة مبخت�سني يف لعبة 
القانونية  امل�سافات  لإي�ساح  ال�سلة  ك��رة 

للملعب وكذلك الأبراج. 

كلمة اأخرية؟
اجلامعة  م��دي��ر  مل��ع��ايل  بال�سكر  اأت��وج��ه 
الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد 
الداود الذي منحنا ال�سوء الأخ�سر يف 
الريا�سي  بال�ساأن  للرقي  نطلبه  ما  كل 
اأ�سكر  اأن  يفوتني  ل  كما  اجل��ام��ع��ة،  يف 
ال��دك��ت��ور مريع  ال��ط��اب  ���س��وؤون  عميد 
اآل هبا�س على ما قدمه لنا خال هذه 
امل��رح��ل��ة، وال���دك���ت���ور ن��ا���س��ر ق��م��ي�����س��ان، 
ال��زم��اء الذين  اإل���ى جميع  ب��الإ���س��اف��ة 
اجلامعة،  بريا�سة  ال��رق��ي  يف  اأ���س��ه��م��وا 
نتائج  لتحقيق  بالعمل  اجلميع  واأع���د 

اإيجابية تر�سي طموحهم.

سلطان عوض

باجلامعة  ال�سلة  منتخب  م���درب  ك�سف 
وج���ود ملعب  ع��دم  اأن  ال�����س��ه��راين  فتحي 
اجلامعة  يف  ال�سلة  ك��رة  ملمار�سة  ق��ان��وين 
ا�ستيعاب  دون  ويحول  عملهم  يعيق  اأم��ر 
م�سريا  املثلى،  بال�سورة  املنتخب  اأع���داد 
ال�����س��ال��ة  امل���وج���ودة يف  اأن  الأب������راج  اإل����ى 
اأي�سا  باأبها  اجلامعية  باملدينة  الريا�سية 
غري قانونية، مما ي�سعهم يف حرج عندما 
املنطقة.  خ����ارج  م��ن  ف��رق��ا  ي�ست�سيفون 
يتمتع  التي  بامل�ستويات  ال�سهراين  واأ�ساد 
اأنهم  مبينا  اجلامعة،  منتخب  لعبو  بها 
م��ن اخل��ام��ات اجل��ي��دة التي متتلك فكرا 

ريا�سيا متطورا.

كيف ا�ستطعت اجلمع بي مزاولتك 
لعبة كرة ال�سلة �سمن نادي اأبها 
وبي تدريبك ملنتخب اجلامعة؟

بكل تاأكيد، هو اأمر مرهق بع�س ال�سيء، 
فيما  التن�سيق  ومراعاة  بالرتتيب  ولكن 
ات��ب��اع  احل��م��د-  وهلل   - ا�ستطعت  بينهما 
بينهما،  التوفيق  يل  تتيح  ا�سرتاتيجية 
ب��الأ���س��رة  املتعلقة  الأخ�����رى  اأع���م���ايل  م��ع 

والعمل.

كم عدد الالعبي الذين
ت�سرف عليهم يف منتخب اجلامعة؟

ب���ا �سك  اأك�����رث م���ن 10 لع���ب���ني، وه����م 
خ��ام��ات مم��ي��زة ومي��ل��ك��ون ف��ك��را ريا�سيا 
لياقيا  خمزونا  ميلكون  اأنهم  كما  عاليا، 
لعبو  اأغلبهم  اأن  اإل��ى  بالإ�سافة  ج��ي��دا، 
اأندية، وميلكون املهارات الازمة لتحقيق 

الإجنازات التي ن�سبوا اإليها.

هل هناك لعبون من اأندية القمة؟ 
بها  باأ�س  ل  جمموعة  لدينا  احلقيقة  يف 
اأحمد  ال��اع��ب  اأب��ه��ا مثل:  ن��ادي  ميثلون 
على القحطاين، واأحمد عامر، وعبد اهلل 
ح�سن، وحممد �سعبان، وعبد اهلل مرعي، 
مميزة  م�ستويات  لديهم  ه���وؤلء  وجميع 
يف لعبة كرة ال�سلة وق��ادرون على حتقيق 

نتائج اإيجابية.

مدرب منتخب السلة بالجامعة:
نعاني من عدم وجود ملعب قانوني للعبة

يضم فريقه  أن  أكد 
خامات مميزة تمتلك
فكرا رياضيا متطورا
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يعرض هذا القسم 
من »آفاق« صفحات 
متخصصة في 
الشوون األكاديمية 
والبحثية واإلدارية 
في الجامعة، إضافة 
إلى مقاالت الرأي 
الجامعي

أسبوعية جامعة الملك خالد

أقسام

أوضح رئيس قسم العلوم اإلدارية وتقنياتها بكليتي العلوم واآلداب والمجتمع بالنماص الدكتور السيد 
جاد محمد راغب، أن قسم العلوم اإلدارية وتقنياتها يسعى إلى تخريج طلبة مؤهلين مهنيا ومسلحين 
وفقا  العمل  لسوق  والمستقبلية  اآلنية  الحاجات  مع  يتناسب  بما  والعملية  العلمية  المهارات  بكافة 

ألحكام الشريعة اإلسالمية.

رئيس قسم العلوم اإلدارية بالنماص د. السيد جاد راغب:

نسعى إلعداد كوادر قادرة 
على مواكبة التطور االقتصادي

خالد العمري

م�سريتك العلمية
والعملية باإيجاز؟

ال�سيد ج��اد حممد راغ��ب.  ال��دك��ت��ور  اأن���ا 
يف  الفل�سفة  دك��ت��وراه  الدرا�سي  وموؤهلي 
ال�سوي�س  قناة  الأعمال من جامعة  اإدارة 

مب�سر.
اأ�ستاذ اإدارة الأعمال امل�ساعد، رئي�س 
بكلية  وتقنياتها  الإداري�����ة  ال��ع��ل��وم  ق�سم 
ال��ت��اب��ع��ة جلامعة  ال��ن��م��ا���س  امل��ج��ت��م��ع يف 

امللك خالد.

حدثنا عن الق�سم، وماذا يقدم 
للطالب الدار�سي فيه؟       

اأن�������������س������ئ ق���������س����م ال������ع������ل������وم الإداري����������������ة 
بالنما�س،  املجتمع  وتقنياتها يف كلية 
بناءا على تو�سية جمل�س اجلامعة، ومت 
التعليم  جمل�س  ع��ل��ى  التو�سية  ع��ر���س 
ال���ع���ايل، ال�����ذي اأو����س���ى ب��امل��واف��ق��ة على 
الرقم  ذي   بالقرار  املجتمع،  كلية  اإن�ساء 
يف   1427/4/25 وت���اري���خ   1427/24/15
املوافقة  ومتت   ،)42( الرقم  ذي  املجل�س 

ل�سوق  وامل�ستقبلية  الآن��ي��ة  احل��اج��ات  مع 
العمل وفقا لأحكام ال�سريعة الإ�سامية. 
املتفوقني  الطلبة  رعاية  اإلى  يهدف  كما 
يف  درا���س��ت��ه��م  لإك���م���ال  وتهيئتهم  علميا 
�سخ�سية  وت��ن��م��ي��ة  ت��خ�����س�����س��ه��م،  جم���ال 
الطالب العلمية والفكرية والجتماعية.

وي�����س��ع��ى ال��ق�����س��م اأي�����س��ا اإل���ى تنمية 
روح الإب������داع والب���ت���ك���ار وامل����ب����ادرة ل��دى 
اخل��ري��ج��ني مب���ا مي��ك��ن��ه��م م���ن ال��ت��ع��ام��ل 
م����ع امل�������س���ك���ات وح���ل���ه���ا، والإ�����س����ه����ام يف 
خ����دم����ة امل���ج���ت���م���ع امل���ح���ل���ي م�����ن خ���ال 
والعملية  العلمية  ال���س��ت�����س��ارات  ت��ق��دمي 
خلدمة  ال��ازم��ة  التطبيقية  والأب��ح��اث 
كافة القطاعات القت�سادية يف املجتمع،  
وت���وث���ي���ق ودع�����م ال����رواب����ط وال���ع���اق���ات 
الثقافية مع املوؤ�س�سات التعليمية املحلية 
ي��ف��ي��د تفعيل  امل���ن���اظ���رة، مب���ا  وال��ع��امل��ي��ة 

التعاون البناء وتبادل اخلربات.
وم��ن اأه��داف��ه اأي�����س��ا: دع��م وتفعيل 
واخلا�س  العام  القطاعني  مع  ال��رواب��ط 
وذلك مل�ساركتهم يف بناء وتطوير مناهج 
ال��ق�����س��م ب��ح��ي��ث ت��ت��واف��ق م���ع م��ت��ط��ل��ب��ات 
الكلية  وت���دري���ب ط����اب  ال��ع��م��ل،  ���س��وق 

والإ�سهام  املعرفة  واإث���راء  التخرج،  قبل 
يف ال��ت��ق��دم ال��ع��ل��م��ي يف جم����الت ال��ع��ل��وم 
القيام  ط��ري��ق  ع��ن  وتقنياتها  الإداري������ة 
بالبحوث العلمية ومواكبة تطور العلوم 
الإداري�������ة وت��ق��ن��ي��ات��ه��ا، وت��اأ���س��ي��ل ال��ف��ك��ر 
للعلوم  املختلفة  امل��ج��الت  يف  الإ���س��ام��ي 
الدرا�سة  الإداري��ة وتقنياتها؛ عن طريق 
العلمية  ال��ب��ح��وث  واإج�������راء  وال��ت��ح��ل��ي��ل 
وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ال���ت���ي ت��ت��ع��ل��ق ب��ال�����س��ري��ع��ة 

الإ�سامية ال�سمحة وتطبيقاتها.

حدثنا عن اخلطط
الدرا�سية للق�سم؟

الإداري��ة وتقنياتها  العلوم  يت�سمن ق�سم 
برناجما واحدا منذ اإن�سائه وحتى الآن، 
وي����در�����س ال���ط���ال���ب ف��ي��ه جم��م��وع��ة من 
العلوم الإدارية التي توؤهله ل�سغل وظيفة 
احلكومية،  والهيئات  البنوك  يف  اإداري���ة 

وهو: برنامج اإدارة الأعمال.
ال��درا���س��ي��ة خم�سة  وت�����س��م خ��ط��ت��ه 
م�����س��ت��وي��ات درا����س���ي���ة، ب���واق���ع 82 وح���دة 
درا�سية  درا�سية معتمدة، منها 20 وحدة 
وح��دة  و20  اجل��ام��ع��ة،  متطلبات  تعترب 

ورقمها   1427/8/10 ب��ت��اري��خ  ال�سامية 
5997/م ب.

الإدارية  العلوم  الكلية ق�سم  وت�سم 
وتقنياتها بالإ�سافة اإلى ق�سمني اآخرين. 
ويوجد يف ق�سم العلوم الإدارية وتقنياتها 
اأع�������س���اء هيئة  جم��م��وع��ة م��ن��ت��ق��اة م���ن 
التدري�س ومعاونيهم مت اختيارهم بدقة 
ال��ازم��ة،  التخ�س�سات  كافة  يف  وعناية 
ووف�����ق م��ع��اي��ري اجل������ودة يف م��وؤ���س�����س��ات 

التعليم املختلفة.
يف  للق�سم  الأ�سا�سية  املهمة  تتمثل 
املوؤهلة يف جمالت العلوم  اإعداد الكوادر 
التطور  مواكبة  على  الإدارية، القادرة 
القت�سادي والإ�سهام يف تاأمني ما حتتاج 
اإليه امل�سروعات املحلية من موارد ب�سرية 

ذات كفاءة عالية يف خمتلف اأن�سطتها.

اأهداف ق�سم العلوم
الإدارية وتقنياتها؟

ي�سعى ق�سم العلوم الإدارية وتقنياتها اإلى 
وتقنياتها  الإداري��ة  العلوم  طلبة  تخريج 
بكافة  وت��زوي��ده��م  مهنيا  تاأهيلهم  ب��ع��د 
يتنا�سب  مبا  والعملية  العلمية  امل��ه��ارات 
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أقسام
اأن���ه���ا متطلبات  ع��ل��ى  م��ع��ت��م��دة  درا���س��ي��ة 
الكلية، و42 وحدة درا�سية هي متطلبات 
اإكمال  بعد  الطالب  ومُينح  التخ�س�س. 
درا�سة الوحدات الدرا�سية املعتمدة درجة 

دبلوم اإدارة الأعمال.

كيف ميكن للطالب
اأن يتفاعلوا مع برامج الق�سم؟ 

ينظم ال��ق�����س��م ب��رام��ج ل��رع��اي��ة ال��ط��اب 
امل�ستجدين منهم واملتفوقني واملتعرثين 
باإ�سراف  وذل��ك  وغ��ريه��م،  املنح  وط��اب 
ي��راأ���س��ه��ا ع��م��ي��د الكلية  اإر����س���ادي���ة  جل��ن��ة 
وت�سم ع�سويتها جميع الأق�سام العلمية 
وامل��ر���س��د الأك����ادمي����ي و����س���وؤون ال��ط��اب 

وق�شم الن�شاط الطالبي. 
ون�ساعد الطاب من خال م�سوؤول 
الإر������س�����اد الأك�����ادمي�����ي ب��ك��ل م���ن ال��ك��ل��ي��ة 
الذي  الدرا�سة  نظام  والق�سم، يف معرفة 
الدرا�سة والختبارات  تن�س عليه لئحة 
للمرحلة اجلامعية والقواعد التنفيذية 
ال���ت���ي ت�����س��دره��ا اجل���ام���ع���ة ب�������س���اأن ه��ذه 

الائحة.
ما  على  التغلب  يف  ن�ساعدهم  كما 
توؤثر  عقبات  اأو  م�سكات  من  ي�سادفهم 
يف الدرا�سة والتح�سيل من خال برامج 
الإر�ساد النف�سي والجتماعي وامل�ساعدات 
اإر�سادية  املالية، وذلك عن طريق برامج 
ل��ل��ط��اب امل��ت��ف��وق��ني مل�����س��اع��دت��ه��م على 
ت�����س��ج��ي��ع��ا لهم  ال���ت���ف���وق  ال����س���ت���م���رار يف 
وحت��ف��ي��زا ل��غ��ريه��م م��ن ال��ط��اب، وعقد 
ل���ق���اءات دوري������ة م���ع ال���ط���اب ل��ل��ت��ح��اور 
م��ع��ه��م وال����س���ت���م���اع اإل���ي���ه���م وت���ذل���ي���ل ما 
على  ت��وؤث��ر  م�سكات  م��ن  ي�سادفهم  ق��د 
م�ستوى حت�سيلهم الدرا�سي، اإ�سافة اإلى 
والأن�سطة  الفعاليات  من  العديد  اإقامة 
الج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ري��ا���س��ي��ة 
مبا�سر  وباإ�سراف  للطاب  والرتفيهية 
م��ن ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة ووك��ي��ل��ه��ا ومب�����س��ارك��ة 

اأع�ساء هيئة التدري�س بالكلية.
طابية  جم��ال�����س  ت�سكيل  وي�سهم 
امل�سوؤولية  الق�سم يف نقل جزء من  داخل 
الإداري������������ة وال���ف���ن���ي���ة ال����ت����ي ت�����س��ت��ه��دف 
ال���ط���اب داخ�����ل ال��ق�����س��م اإل�����ى ال��ط��اب 
وحل  رغباتهم  حتديد  ليتبنوا  اأنف�سهم 
م�سكاتهم من خال جمموعة خمتارة 
منهم متثل طاب الق�سم لتلم�س وجهات 
داخل  لهم  يقدم  ما  حيال  الطاب  نظر 
ال��ق�����س��م وال��ك��ل��ي��ة م��ن اأن�����س��ط��ة وخ��دم��ات 
الق�سم  لإدارة  وامل�سورة  الن�سح  وتقدمي 

والكلية يف املجالت التي تهم الطاب. 
الطاب  اآراء  با�ستطاع  نقوم  كما 
بجوانبها  التعليمية  للعملية  وتقييمهم 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ف��ي��م��ا ي��خ�����س اأع�������س���اء هيئة 
التدري�س واملقررات والإمكانيات املتاحة.

مدى مواكبة الق�سم التطورات
يف جمال اخت�سا�سه؟

ال��ت��ط��ورات يف جم��ال التخ�س�س  ن��واك��ب 
ب���ا����س���ت���ق���ط���اب اأع���������س����اء ه���ي���ئ���ة ت���دري�������س 
اأم من  اململكة  داخل  �سواء من  متميزين 
لرفع  خمتلفة،  دول  ع��دة  وم��ن  خارجها 
ج�����ودة ال��ت��دري�����س وت���اأه���ي���ل اخل��ري��ج��ني 
ب��ك��ف��اءات  امل��م��ل��ك��ة  ب�سكل ج��ي��د، وت��دع��ي��م 
علمية وعملية من خريجي ق�سم العلوم 
حتويل  خ���ال  م��ن  وتقنياتها  الإداري������ة 
التوظيف  على  الرتكيز  من  الق�سم  دور 
اإل�����ى ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى م���ب���داأ خ��ل��ق ف��ر���س 
العمل، من خال تبني وت�سميم مناهج 
وتخ�س�سات لتخريج طاب قادرين على 

اإيجاد فر�س العمل يف ال�سوق. 
اخل����ري����ج  ام������ت������اك  م������ن  ب������د  ول 
جم���م���وع���ة م����ن امل���وا����س���ف���ات اجل���دي���دة 
املعارف  تراكم  علي  تعتمد  التي  املتميزة 
اإم��ك��ان��ي��ة  اإيل  ب���الإ����س���اف���ة  الأك����ادمي����ي����ة، 
احلياة  مبتطلبات  وارتباطها  تطبيقها 
للخريج،  ال�سخ�سية  واجل��وان��ب  واملهنة 

امل��رور  اأ�سبوع  للمملكة،  الوطني  باليوم 
اخل���ل���ي���ج���ي، اأ�����س����ب����وع ال�����دف�����اع امل�����دين، 
الإر����س���اد وال��ت��وج��ي��ه ال�����س��ح��ي، الإر���س��اد 
البيئي، التن�سيق مع الأجهزة احلكومية 
ومن�ساآت القطاع اخلا�س لتمكني طاب 
التخرج  و���س��ك  على  ه��م  ال��ذي��ن  الق�سم 
اإداري���ة  م��ن العمل اجل��زئ��ي يف وظ��ائ��ف 
ليتمكنوا من توظيف املهارات واملفاهيم 
وكذلك  درا���س��ي،  لف�سل  عملهم  خ��ال 
والتجارب  ب��اخل��ربات  ال��ط��اب  لتزويد 
ال��ع��م��ل��ي��ة واإت����اح����ة ال��ف��ر���س��ة اأم��ام��ه��م 
ل��ا���س��ت��ف��ادة م���ن امل��دي��ري��ن وامل��وظ��ف��ني 
ال���ع���ام���ل���ني ب��ت��ل��ك اجل����ه����ات، وت��ط��وي��ع 
املعارف النظرية خلدمة الواقع العملي.

ول����ت����ق����دمي ال�����دع�����م وال������ع������ون يف 
واأف��راد  ملوؤ�س�سات  التخ�س�سية  املجالت 
احلثيث  بال�سعي  الق�سم  يلتزم  املجتمع، 
وامل���ت���وا����س���ل يف ال���ن���واح���ي الأك���ادمي���ي���ة 
خل��دم��ة اأب��ن��ائ��ه ال���ط���اب وت��خ��ري��ج��ه��م 
مدربني وموؤهلني تدريبا وتاأهيا عايل 

الطابي  اللقاء  يف  الق�سم  و�سارك 
بالكلية وفعاليات قافلة اخلري ال�سبابية 
خال الفرتة من 6/28 اإلى 1435/7/1، 
وك���ذل���ك اأن�����س��ط��ة ف��ع��ال��ي��ة ج��م��ع��ي��ة كفى 
وامل��خ��درات  ال��ت��دخ��ني  ب��اأ���س��رار  للتوعية 
خال الفرتة من 6/27 اإلى 1435/7/2، 
وكذلك مت م�ساركة اأحد طاب الق�سم يف 
ملتقى التوا�سل اجلامعي يف بب�سة خال 

الفرتة من 5/2 حتى 1435/5/5.
وح�سل الق�سم على املركز الأول يف 
كما  الق�سري،  والفيلم  الت�سوير  موهبة 
ع�سو  لكل  اأ�سبوعيا  �ساعتني  يخ�س�س 
التعليم  معمل  حل�����س��ور   ت��دري�����س  هيئة 
الإل�����ك�����رتوين ل��ل��ت��وا���س��ل م����ع ال���ط���اب 
والرد على ا�ستف�ساراتهم �سمن ال�ساعات 

املكتبية لكل ع�سو تدري�س.
 

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

هيئة  اأع�����س��اء  خ��ال  م��ن  الق�سم  ي�سعى 

امل��وج��ه��ة لتح�سني  امل��م��ار���س��ات  وحت�����س��ني 
ح�����س��ي��ل��ة ت��ع��ل��م ال���ط���ال���ب ب��ح��ي��ث ت��ك��ون 
املجال  يف  املقبولة  املعايري  مع  متوافقة 
الأك�����ادمي�����ي وامل���ه���ن���ي وم���ع���اي���ري ال��ه��ي��ئ��ة 

الوطنية لاعتماد الأكادميي.

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

التدريبية  ال��ربام��ج  من  العديد  تنفيذ 
ع�سري،  مبنطقة  ال��ع��ام  الأم���ن  ملن�سوبي 
والقطاع اخلا�س،  وللدوائر احلكومية، 
الأع��م��ال  اإدارة  يف  متخ�س�سة  ك����دورات 
الإ�سهام  بهدف  املختلفة،  وتطبيقاتها 
يف ت��ط��وي��ر و���س��ق��ل م���ه���ارات امل��ت��درب��ني، 
واإعداد ال�ست�سارات املتخ�س�سة الكفيلة 
التي  التحديات  اأو  امل�سكات  مبواجهة 
الأداء  مب��ع��دلت  الرت���ق���اء  دون  حت���ول 
امل���وؤ����س�������س���ي، وامل�������س���ارك���ة يف ال��ف��ع��ال��ي��ات 
واملنا�سبات املختلفة ذات ال�سلة باململكة 
وامل���ج���ت���م���ع امل���ح���ل���ى، م���ث���ل: الح���ت���ف���ال 

طموحاتهم  م��ع  يتنا�سب  مب��ا  امل�ستوى 
ال�سخ�سية.

هل من دورات متخ�س�سة
تقيمونها للطالب؟

والآداب  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ت��ي  اإدارة  ح��ر���س��ت 
واملجتمع يف النما�س ب�سفة عامة، وق�سم 
العلوم الإدارية وتقنياتها ب�سفة خا�سة، 
الطابية،  الأن�سطة  ق�سم  مع  بالتن�سيق 
ع���ل���ى ت���ن���ف���ي���ذ ال����ع����دي����د م�����ن ال���������دورات 
التدريبية يف جمال التخ�س�س، وخا�سة 
تلك التي ت�سقل مهارات الطاب، وتنمى 
ل��دي��ه��م روح ال��ف��ك��ر والإب�����داع وال��ت��ع��اون، 
التي  التحديات  اأو  امل�سكات  ومواجهة 

حتول دون الرتقاء مبعدلت الأداء.
الندوات  الق�سم عددا من  اأق��ام  كما 
ال��ط��ب��ي��ة ال��ه��ادف��ة اإل����ى ت��وع��ي��ة ال��ط��اب 
ب��اأم��را���س ع��دي��دة ت��واج��ه امل��ن��ط��ق��ة مثل 
اأم���را����س ال�����س��ك��ري واأن��ف��ل��ون��زا ال��ط��ي��ور 

واأنفلونزا اخلنازير وغريها.

علمية  بحوث  اإج��راء  اإل��ى  فيه  التدري�س 
بحثية  اأول���وي���ات  وف��ق  تخ�س�ساتهم،  يف 
م��ت��م��ث��ل��ة يف ت��ق��دمي م��ق��رتح��ات وح��ل��ول 

عملية مل�سكات وق�سايا وطنية.
هيئة  لأع�ساء  املن�سورة  والأب��ح��اث 
ل��ه��ا �سبغة  ل��ي�����س  ب��ال��ق�����س��م  ال���ت���دري�������س 
التي  العلمية  البحوث  اأن  كما  جت��اري��ة، 
تقوم  التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء  بها  ي��ق��وم 
على اأ�سا�س  التحليل البيئي، وهو اأ�سلوب 
املنظمة  بيئة  وحتليل  لدرا�سة  ي�ستخدم 
لت�سخي�س  ون�����س��اط��ه��ا  ن��وع��ه��ا  ك����ان  اأي����ا 
الظروف  �سوء  لها يف  احلالية  الأو���س��اع 
فيها  توؤثر  التي  بها  املحيطة  واملتغريات 
وت��ت��اأث��ر ب��ه��ا ���س��واء ك��ان��ت ت��ل��ك ال��ظ��روف 
مبا�سرا  تاأثريا  توؤثر  داخلية  واملتغريات 
يف اأن�سطة املنظمة، اأو كانت بيئة خارجية 

توؤثر يف اأن�سطة املنظمة.

ما تطلعاتكم امل�ستقبلية
لتطوير الق�سم؟

املتنوعة  ال���ربام���ج  ت��ط��وي��ر  اإل���ى  نتطلع 
ال��ع��ل��م��ي والعملي  ي��ح��ق��ق الرت���ق���اء  مب��ا 
خلريجي الق�سم ومبا ميكنهم من تلبية 
اح��ت��ي��اج��ات امل��ج��ت��م��ع م��ن ذوي امل��ه��ارات 
متخ�س�سة  م��ك��ت��ب��ة  واإن�������س���اء  ال��ع��ال��ي��ة، 
ب��ال��ق�����س��م ت����زود ب���ال���دوري���ات الأ���س��ا���س��ي��ة 
خلدمة اأع�ساء هيئة التدري�س والطاب، 
اأخرى  واإيجاد وتطوير برامج تدري�سية 
وتتنا�سب  املحلى  املجتمع  حاجات  تلبى 
مع طبيعة ومقومات الأن�سطة املختلفة 
واإيجاد  املحلية،   البيئة  يف  تتوافر  التي 
اإدارة  البكالوريو�س يف  ب��رام��ج  وتطوير 
الأعمال لتغطية احتياجات املمار�سني يف 

القطاعات املختلفة.
وثيقة  تطبيق  ع��ل��ى  ن��ح��ر���س  ك��م��ا 
م��وا���س��ف��ات خ��ري��ج ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خالد 
»روؤية م�ستقبلية خلريجي جامعة امللك 
خالد«، وكذلك وثيقة امليثاق الأخاقي، 
وتنفيذ خطة العمل التطويرية ال�سنوية 
ل��ت��ح��ق��ي��ق م��ت��ط��ل��ب��ات اجل�����ودة ب��ربن��ام��ج 
من  الق�سم  دور  وحتويل  الأعمال،  اإدارة 
اإل���ى الرتكيز  ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ال��ت��وظ��ي��ف 
وال�سراكة  العمل  فر�س  خلق  مبداأ  على 
احل��ق��ي��ق��ي��ة م���ع اأ���س��ح��اب امل�����س��ل��ح��ة من 
القطاعات العامة واخلا�سة واخلريجني 

ونقل التقنية واملعرفة.
ب�سباب  الرتقاء  اإلى  اأي�سا  ون�سعى 
الأ���س��ع��دة، وتقدمي  كافة  الأع��م��ال على 
ول��ق��اءات  وور����س عمل  اإر���س��ادي��ة  دورات 

وملتقيات ل�ستيعاب ال�سباب.

كلمه اأخرية؟
ال���ط���اب وال��ط��ال��ب��ات  ي��ع��ل��م  اأن  ي��ج��ب 
اأم������ام اهلل ���س��ب��ح��ان��ه  اأن���ه���م م�������س���اءل���ون 
عما  وجمتمعهم  وطنهم  واأم��ام  وتعالى 
وملجتمعهم  ولأهاليهم  لأنف�سهم  قدموا 
ول�����وط�����ن�����ه�����م، م������ن اأع�������م�������ال ����س���احل���ة 
ورف��ع��ة  اإي��ج��اب��ي��ة يف نه�سة  واإ���س��ه��ام��ات 
اأنهم  يعلموا  اأن  يجب  ل��ذل��ك  وط��ن��ه��م، 
وتر�سيد  ا���س��ت��غ��ال  بح�سن  م��ط��ال��ب��ون 
التم�سك  ع��ل��ى  الإم��ك��ان��ي��ات، واحل��ر���س 
ب��ث��ق��اف��ة ال��ت��م��ي��ز وت��ر���س��ي��خ روح امل��ب��ادرة 
درا�سة  يف  اجلهد  اأق�سى  وب��ذل  لديهم، 
من  وال�ستفادة  التخ�س�س  م��واد  وفهم 
وكافة  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  الأ�ساتذة 
واللتزام  بالق�سم،  املتوافرة  الإمكانيات 
الأن�سطة  وك��اف��ة  امل��ح��ا���س��رات  بح�سور 
مراجعة  يف  ال����رتدد  وع���دم  التعليمية، 
اأع�ساء هيئة التدري�س يف حالة مواجهة 

اأي �سعوبات تعرت�سهم.
امل�ساركة  �سرورة  اإلى  اأدعوهم  كما 
الطابية  الأن�����س��ط��ة  ك��اف��ة  ال��ف��ع��ال��ة يف 
ب���ال���ك���ل���ي���ة، وال����ت����وا�����س����ل م�����ع امل���ر����س���د 
الأك������ادمي������ي ل���ل���ط���ال���ب ل���ل���ت���ع���رف ع��ل��ى 
امل�سكات التي تعيق قدرة الطالب على 

التح�سيل العلمي.

نحرص على تحويل دور القسم من التركيز
على التوظيف إلى التركيز على مبدأ

خلق فرص العمل والشراكة الحقيقية
مع أصحاب المصلحة من القطاعات العامة

والخاصة والخريجين ونقل التقنية والمعرفة
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أساتذة

خالد العمري

رحلة حياتك العلمية يف �سطور؟ 
تخرجي  منذ  العملية  حياتي  ب���داأت 
ال��زق��ازي��ق  بجامعة  ال��ت��ج��ارة  كلية  يف 
ع�����ام  ب��ت��ق��دي��ر م��رت��ف��ع، وك�����ان ه��ديف 
احل�������س���ول ع��ل��ى درج�����ة ال���دك���ت���وراه، 
وك���ان ذل���ك وف���ق حم��ط��ات يف حياتي 
لأداء  باجلي�س  التحاقي  م��ن  ب��داي��ة 
التي امتدت نحو  الع�سكرية  اخلدمة 
�سنة وكان لها عظيم الأثر يف نف�سي، 
ال�����س��رب واجل��ل��د  ح��ي��ث تعلمت م��ن��ه��ا 
وف���ن م��ع��ام��ل��ة الآخ���ري���ن م���ن خ��ال 
الخ����ت����الط ب��ك��ل ط��ب��ق��ات امل��ج��ت��م��ع، 
وكذلك من خال اخل��ربات العملية 
املرحلة  تنتهي  وب��ذل��ك  واحل��ي��ات��ي��ة، 

الأولى يف طريق النجاح. 
الناجح  الباحث  باأن  موؤمنا  كنت 
ل بد اأن يتمتع باملهارات التكنولوجية 
وك��ذل��ك ال��رتب��وي��ة، ف��ك��ان��ت اخل��ط��وة 
ال��ت��ال��ي��ة الل���ت���ح���اق ب��ال��دب��ل��وم ال��ع��ام 
يف ال��رتب��ي��ة )ت��خ�����س�����س ال��ك��م��ب��ي��وت��ر 
التعليمي( ب�معهد الدرا�سات الرتبوية 
ال��ق��اه��رة، واحل�����س��ول على  يف جامعة 

الدرجة بتقدير جيد جدا.
ث����م در�����س����ت ال����دب����ل����وم اخل���ا����س 
يف ال���رتب���ي���ة م���ن م��ع��ه��د ال���درا����س���ات 
وح�سلت  القاهرة  بجامعة  الرتبوية 
ع���ل���ى ت���ق���دي���ر ج���ي���د ج�������دا،  ث����م ع��ل��ى 
�سهادة ICDL. وكانت املرحلة الثالثة 
ه���ي ال��ت��ي مت��ث��ل��ت يف احل�����س��ول على 
وام��ت��دت نحو  وال��دك��ت��وراه  املاج�ستري 

ب���ني احل�����س��ول على  ���س��ن��وات م���ا   10
درجة املاج�ستري، ومن ثم الدكتوراه. 
التحقت  بالتخ�س�س،  م��وؤم��ن  ولأين 
الإداري���ة  للعلوم  ال�����س��ادات  باأكادميية 
ال����ت����ي ت���ع���د م����ن اأع��������رق اجل���ام���ع���ات 
الإدارة  جم��ال  يف  والعربية  امل�سرية 
واإع��داد القيادات الإداري��ة يف املجتمع 

العربي.
بح�سويل  املرحلة  هذه  وانتهت 
على درجة الدكتوراه يف الإدارة وكان 
التعليم  »حوكمة  الر�سالة  مو�سوع 
الأم���ن���اء  جم��ال�����س  دور  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة 
والآباء واملعلمني يف حت�سني م�ستوى 

الأداء يف �سوء مبادئ احلوكمة«.
وف�����ى ه�����ذه امل���رح���ل���ة ل اأن�����س��ى 
نينت  الفا�سلة  ال��دك��ت��ورة  م�سرفتي 
�سامي فهمي، التي حتم�ست لر�سالتي 
بالإ�سراف  ان�سغالها  رغم  للدكتوراه 
ع���ل���ى ر����س���ائ���ل دك�����ت�����وراه اأخ��������رى يف 
واإ���س��راره��ا  م�سر  وداخ���ل  بريطانيا 
على الأخذ بيدي حتى احل�سول على 

درجة الدكتوراه. 
وج�������اءت امل���رح���ل���ة ال����راب����ع����ة يف 
م�سارك  اأ�ستاذ  اإل��ى  للرتقية  ال�سعي 
وذلك  الأ�ستاذية،  على  احل�سول  ثم 
م��ن خ��ال اإج���راء الأب��ح��اث العلمية 
وك���ذل���ك م���ن خ���ال احل�����س��ول على 
دورات ترقية اأع�ساء هيئة التدري�س 
الرتقية  اأ�سا�سيا يف  �سرطا  تعد  التي 

مب�سر.
وف���ى خ�����س��م ه���ذه امل���راح���ل ك��ان 
العمل يف خمتلف اجلامعات امل�سرية 

امللك  بجامعة  ان��ت��ه��اءا  وال�����س��ع��ودي��ة، 
م�ساعدا  اأ���س��ت��اذا  عملت  حيث  خ��ال��د 
بالنما�س وم�سجا  املجتمع  كلية  يف 
ل��ل��ك��ل��ي��ة ورئ��ي�����س��ا ل��ل��ج��ن��ة اجل�����داول 
وم�سوؤول عن �سوؤون الطاب ورئي�سا 
للجنة الأعذار وم�سرفا على الإر�ساد 
الأك�����ادمي�����ي،  وه����ذا ي��ن��م ع���ن الثقة 
ال��غ��ال��ي��ة ال��ت��ي اأح���ظ���ى ب��ه��ا م���ن قبل 
عميد الكلية الدكتور على اأبو ها�سم 

ال�سهري.
 

ما ال�سعوبات التي
واجهتها يف حياتك العلمية؟

ه���ي ك���ث���رية ول���ك���ن ت���ه���ون ال�����س��ع��اب 
وت�����س��ب��ح ذك����ري����ات ج��م��ي��ل��ة ع��ن��دم��ا 

تتحقق الغايات والأهداف.
يف  تتمثل  ال�����س��ع��اب  ه���ذه  واأول 
بعد امل�سافة عن اجلامعة يف مرحلتي 
امل��اج�����س��ت��ري وال���دك���ت���وراه ح��ي��ث ك��ان 
�ساعات  اأرب����ع  مل���دة  ال�سفر  م��ن  لب���د 
ذه��اب��ا وع����ودة ب��امل��وا���س��ات ال��ع��ام��ة، 
وهنا ل اأن�سى زوجتي واأولدي الذين 
حتملوا الكثري من البعد عنهم حتى 

ح�سلت على درجة الدكتوراه.
ك��ذل��ك م��ن ال�����س��ع��وب��ات ارت��ف��اع 
العليا  للدرا�سات  الدرا�سة  م�ساريف 
وحت��م��ل��ي ن��ف��ق��ات الن��ت��ق��ال، وه��ن��ا ل 
اأن�����س��ى ف�����س��ل وال������دي ووال����دت����ي يف 
حتملهما معي كل ال�سعاب النف�سية 
وامل���ال���ي���ة ح��ت��ى ح�����س��ل��ت ع��ل��ى درج���ة 

الدكتوراه.
وم����ن ال�����س��ع��وب��ات ك���ذل���ك قلة 

الدكتوراه  ر�سالة  جم��ال  يف  امل��راج��ع 
ال���ت���ي مت��ث��ل��ت يف ح��وك��م��ة ال��ت��ع��ل��ي��م 
وال��ب��ع��د ع���ن امل��ك��ت��ب��ات، مم���ا جعلني 
ال�سفر يف كل حمافظات  اأتكبد عناء 

م�سر بحثا عن املراجع العلمية. 

اأهم املو�سوعات
البحثية التي تهتم بها؟ 

من  التعليم  جم��ال  يف  بالبحث  اأهتم 
معوقاتها،  واأه����م  الإداري������ة  ال��ن��اح��ي��ة 
ومن هنا جاءت فكرة ر�سالة الدكتوراه 
ال��ت��ي مت��ث��ل��ت يف جم����ال ج��دي��د وه��و 

حوكمة التعليم.
خا�س  بحث  على  اأع��ك��ف  كذلك 
وال��ت��وج��ي��ه يف  الإر�����س����اد  اإدارة  ب����دور 
بجامعة  التعليم  م�����س��ت��وى  حت�����س��ني 
امل���ل���ك خ���ال���د، ف��ال��ط��ال��ب ق���د ي�سل 
م�����س��اع��دت��ه  امل���ر����س���د  ودور  ط���ري���ق���ة 
يف و���س��ع��ه م���رة اأخ�����رى ع��ل��ى امل�����س��ار 
البحث  يتناوله  م��ا  وه��ذا  ال�سحيح، 
الإداري����ة والأك��ادمي��ي��ة،  الناحية  م��ن 
وه���و ط���ور الإع�����داد، ب��الإ���س��اف��ة اإل��ى 
اأب���ح���اث اأخ�����رى ك��ل��ه��ا ت����دور يف فلك 
اأن  ي��ف��وت��ن��ي  ول  والإدارة،  ال��ت��ع��ل��ي��م 
اإدارة  م��ن  اجلليلة  امل�����س��اع��دة  اأ���س��ك��ر 
مقدمتهم  ويف  اأطرافها،  بكل  الكلية 
وكيل  و�سعادة  العميد  �سعادة  كل من 
يف  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  واإدارة  ال��ك��ل��ي��ة 

تذليل كافة ال�سعاب البحثية.
  

حدثنا عن ال�سلبيات
التي لحظتها على الطالب؟

ط���اب���ن���ا ي���ت���م���ت���ع���ون ب���خ���ل���ق رف��ي��ع 
واح�����������رتام ك����اف����ة اأع���������س����اء ه��ي��ئ��ة 
التدري�س ولكن ومن خال موقعي 
م�����س��رف��ا ع��ل��ى الإر�����س����اد الأك���ادمي���ي 
امل�ستمر  تفاعلي  خال  من  وكذلك 
م�����ع ال�����ط�����اب م�����ن خ������ال ع��م��ل��ي 
ب�����س��وؤون ال���ط���اب وجل��ن��ة الأع�����ذار 
اللغة  م�ستوى  ان��خ��ف��ا���س  ن��اح��ظ 
الإجن����ل����ي����زي����ة ل���ل���ط���اب و���س��ع��ف 
ال�����ق�����درات يف م������ادة ال���ري���ا����س���ي���ات، 
ب���الإ����س���اف���ة اإل�����ى ان��خ��ف��ا���س ال����روح 

املعنوية لطاب الدبلوم.
الكلية  عميد  ���س��ارع  ه��ن��ا  وم���ن 
متمثلة  مبتكرة  ح��ل��ول  اإي��ج��اد  اإل���ى 
الإجنليزية  اللغة  ن��ادي  تاأ�سي�س  يف 
ال��������ذي ي���ع���م���ل ع���ل���ى م��������دار ال���ي���وم 
ال��درا���س��ي وي��وج��د ب��ه اأع�����س��اء هيئة 
الإجنليزية  اللغة  بق�سم  التدري�س 
مل�����س��اع��دة ك���اف���ة ال���ط���اب يف ك��اف��ة 
والعمل  امل�ستويات،  وب��ك��ل  الأق�����س��ام 
الإجنليزية  اللغة  ن���ادي  جعل  على 
امل��ج��ت��م��ع يف مدينة  م���ن���ارة خل��دم��ة 
ال���ن���م���ا����س. ك���م���ا مت اف���ت���ت���اح ن����ادي 
الكلية  وكيل  اإ���س��راف  حت��ت  النخبة 
ليقدم  ال�سيخ  اآل  اهلل  عبد  الدكتور 
الثقافية  امل��ج��الت  كافة  يف  اأن�سطة 
والدينية والريا�سية، بالإ�سافة اإلى 

الدورات التدريبية.

هل ترى اأن املناهج احلالية 
مواكبة ملتطلبات الع�سر؟

�ساأركز على جمايل علم الإدارة حيث 

هو  ما  كل  اقتناء  اإل��ى  الق�سم  ي�سعى 
حديث من العلوم الإداري��ة، وكذلك 
ال��ت��دري�����س م��ن ك��ت��ب ذات اإ����س���دارات 

حديثة قدر الإمكان.

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

اأت�سرف  ال��ت��ي  خ��ال��د  امل��ل��ك  جامعة  اإن 
ب��الن��ت��م��اء اإل��ي��ه��ا م��ن��ذ ع���ام���ني، وم��ن 
عاي�ست  للكلية  م�سجا  عملي  خ��ال 
ال���ت���ط���وي���ر ال���ع���ظ���ي���م ف���ي���ه���ا مب���ج���ال 
اخل�����دم�����ات الإل����ك����رتون����ي����ة امل���ق���دم���ة 
للطاب من جداول درا�سية وخدمات 
واآخر هذه اخلدمات  ت�سجيل مبا�سر، 
ج�����داول الخ���ت���ب���ارات ال��ن��ه��ائ��ي��ة ال��ت��ي 
اجلامعة،  موقع  على  للطاب  تقدم 
مم����ا ي��ن��ع��ك�����س ب�����س��ك��ل اإي���ج���اب���ي ع��ل��ى 

العملية الأكادميية.

 ر�سالة عامة للطالب؟
خال  م��ن  ال��ط��اب  لأبنائي  ر�سالتي 
التعليم  جمال  يف  املتوا�سعة  جتربتي 
امللك  وبجامعة  ع��ام  ب�سكل  اجلامعي 
خالد ب�سكل خا�س تتمثل يف عن�سرين 
اأولهما: التوا�سل مع املر�سد  اأ�سا�سني 
التعليمية  ال���ن���واح���ي  يف  الأك����ادمي����ي 
وال�����س��خ�����س��ي��ة، وال�����ث�����اين ي��ت��م��ث��ل يف 
الن�������س���م���ام ل���اأن�������س���ط���ة ال��ط��اب��ي��ة 
والريا�سية  الثقافية  ج��وان��ب��ه��ا  ب��ك��ل 
وال��دي��ن��ي��ة ح��ت��ى ي�����س��ت��ط��ي��ع ال��ط��ال��ب 
مت�سلحا  وي���ت���خ���رج  م��ي��ول��ه  م��ع��رف��ة 

بالعلم ومتفاعا مع جمتمعه.

ذكر األستاذ المساعد في كلية المجتمع بالنماص 
الدكتور عادل حبيب أن الكلية أنشأت نادي اللغة 
اإلنجليزية سعيا من الكلية لتحسين مستوى تلك
اللغة لدى الطالب، مشيرا إلى أن إنشاء النادي
عزز معرفتهم، أي الطالب، بفن التواصل باإلنجليزية

أستاذ علم اإلدارة بالنماص 
د. عادل حبيب:

الصعوبات 
الدراسية تتحول 
إلى ذكريات جميلة 
بعد بلوغ الهدف
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به  ي�سل  اأن  اإل��ى   يتمادى  وقد  وال�سواب  للخطاأ  الإن�سان معر�س  اإن 
اأو متنا�سيا قدرة اهلل عليه، ولكن من  الأمر اإلى موت �سمريه  نا�سيا 

يدفع الثمن؟
عليك«..  اهلل  ق��درة  فتذكر  النا�س  ظلم  اإل��ى  ق��درت��ك  دعتك  »اإذا 
اأو  احلائط  على  اإط��ار جميل  يف  وو�سعت  ال�سفاه  رددتها  مقولة طاملا 
لأنها  معناها،  ُيطبق  ول  اإليها  ُينظر  ولكن  للتذكري  ال��رف  اأو  املكتب 

مقولة ا�ستخدمت فقط للزينة ولي�س للتذكري. 
امل�ست�سفيات  ك��ث��رية يف  واأخ��ط��اء طبية  ع��ن جم���ازر  ك��ث��ريا  ن�سمع 
يذهب �سحيتها اأنا�س وثقوا -بعد اهلل- بالطبيب الذي �سرب بالأمانة 
ب��اأع��ذار واهية..  ُي��ربر  عر�س احلائط. وب��دل من الع��رتاف باخلطاأ 

فاأين ال�سمري؟
يف البناء اأي�سا لنا ق�س�س موؤملة لنهيار مبان يقطنها اأ�سحابها 
تنهار  اأو  الإن�ساء  زال��ت يف طور  ما  تتهاوى وهي  اأو موؤ�س�سات �سخمة 
على من فيها بعد اأن ت�سكن، بالإ�سافة اإلى اخل�سائر الناجمة عن هذا 
فاأين   .. اأخ��رى  مبان  اأو  ب�سر  من  باملبنى  املحيطة  للمنطقة  النهيار 

ال�سمري؟ 
الفينة والأخرى  ن�سمع عنها بني  التي  امل��زورة  ال�سهادات  ظاهرة 
كل  يف  للعمل  اأت��وا  واإمن��ا  تخ�س�سهم،  يف  �سيئا  يفقهون  ل  لأ�سخا�س 

جمال، وال�سحية من ل حول لهم ول قوة.. فاأين ال�سمري؟
يبيع  امل��ال  اأج��ل  الأرواح؛ فمن  ه��در  دورا كبريا يف  تلعب  الر�سوة 
الإن�سان �سمريه. همه املال فا يلقي بال ملا قد يحدث من جراء هذا 
املال الذي يجنيه من غري وجه حق. وقد توعد �سبحانه وتعالى من 
َبْيَنُكْم  اأَْمَواَلُكْم  َتاأُْكُلوا  )َوَل  لقوله:  ال�سديد  بالعذاب  الر�سوة  يف  يقع 
ْثِم  اِم ِلَتاأُْكُلوا َفِريًقا ِمْن اأَْمَواِل النَّا�ِس ِباْلإِ كَّ ِباْلَباِطِل َوُتْدُلوا ِبَها اإَِلى احْلُ

َواأَْنُتْم َتْعلَُموَن(.. فاأين ال�سمري؟
اأع���م���ال لي�ست م��ن �سميم  ت����زاول  ب��ع�����س ال��ع��م��ال��ة ال��ت��ي  ه��ن��اك 
الآخرين. فمثا جتد  ال��رزق تخدع  ك�سب  باب  ولكن من  تخ�س�سها، 
الراعي اأ�سبح فجاأة �سائقا اأو ممر�سا اأو حتى مهند�سا اأو معلما.. فاأين 

ال�سمري؟
ال�سمري  مي��وت  ال��دي��ن��ي..  ال���وازع  يغيب  عندما  ال�سمري  مي��وت 
وختاما،  الب�سر.  حياة  اإلى  اللتفات  دون  املال  عامل  ي�ستيقظ  عندما 
�سلم  م��ن  »امل�سلم  امل��ق��ام:  ه��ذا  يف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  ق��ال 

النا�س من ل�سانه ويده«.

عندما يموت الضمير

القلم النابض
د. إيمان عبد اهلل العسيري

أساتذة

رئيسة قسم اللغة العربية
بـ »آداب الخميس« أ. إلهام الغامدي:

االعتماد على االنترنت
أبرز أسباب عزوف الطالبات 

عن المكتبات
فاطمة مبارك حمدان

العربية  ال��ل��غ��ة  ق�����س��م  ���س��ددت رئ��ي�����س��ة 
)جم���م���ع2(  والآداب  ال���ع���ل���وم  ب��ك��ل��ي��ة 
ب��خ��م��ي�����س م�����س��ي��ط، الأ����س���ت���اذة اإل���ه���ام 
الغامدي على �سرورة اأن يكلف ع�سو 
الطالبات  كلية  اأي  يف  التدري�س  هيئة 
ق��واع��د  ف��ي��ه��ا  ب��ح��وث تتمثل  ب���اإج���راء 
واإر���س��اده��ن  ال��دق��ي��ق،  العلمي  البحث 
اإلى كيفية ال�ستفادة من تلك املراجع.

نبذة عن م�سريتك العلمية؟
املرحلة البتدائية واملتو�سطة   در�ست 
اجل���ب���ل  دار  مب����در�����س����ة  وال����ث����ان����وي����ة 
وتخرجت  الباحة،  مبنطقة  والرمادة 
يف امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة، وح�����س��ل��ت على 
منطقة  م�ستوى  على  التا�سع  امل��رك��ز 
اجلامعية  الدرا�سة  واأمت��م��ت  الباحة، 
ب���ج���ام���ع���ة ال���ب���اح���ة )ت��خ�����س�����س ل��غ��ة 
احلمد  وهلل  فيها  وتخرجت  عربية(، 

ب��وؤرة ميكن  ح��ويل قا�سية، ف��اإن هناك 
من خالها النهو�س مرة اأخرى »فا 
ياأ�س مع احلياة، ول حياة مع الياأ�س«.

واملحرجة  ال�سعبة  امل��واق��ف  اأم���ا 
بني  م��ا  التوفيق  �سعوبة  يف  فتمثلت 
ا�ستطعت  ول��ك��ن  والأ����س���رة،  ال��درا���س��ة 

بتوفيق اهلل جتاوز تلك ال�سعوبات.

ما راأيك يف الطالبة
اجلامعية اليوم؟ 

ل �سك يف اأن الطالبة اجلامعية اليوم 
بالأم�س،  كانت  التي  تلك  تعد هي  مل 
التكنولوجي  ال��ت��ط��ور  ظ��ل  يف  وذل���ك 
والق���ت�������س���ادي، ف��اأ���س��ب��ح��ت ال��غ��ال��ب��ي��ة 
ال��ط��ال��ب��ة  ���س��ف��ات  تنق�سها  ال��ع��ظ��م��ى 
العلمي  الل��ت��زام  حيث  م��ن  اجلامعة، 
واأ���س��ب��ح ه��ن��اك اهتمام  والأخ���اق���ي؛ 
مبالغ فيه من قبل الطالبات باملظهر 
اه��ت��م��ام  اأي  اإع��������ارة  دون  اخل����ارج����ي 
جل����وان����ب اأخ�������رى ت�����س��ك��ل ���س��خ�����س��ي��ة 

يف اجلامعة ب�سكل عام
ويف الكلية ب�سكل خا�س؟

الهتمام  الكثري من  اجلامعة  ت��ويل   
الطاب  الطابية، وحتث  لاأن�سطة 
والطالبات على امل�ساركة يف الأن�سطة، 
وتخ�س�س اجلوائز املادية الت�سجيعية 
ل��ه��م، وم���ن اأب����رز الأم��ث��ل��ة ع��ل��ى ذل��ك 
الأومل����ب����ي����اد ال���ث���ق���ايف ال������ذي ك�����ان ل��ه 
�سدى وا�سع لدى الطالبات، وهو ما 
الطالبات  تناف�س  خ��ال  م��ن  مل�سناه 

وحر�سهن على امل�ساركة فيه.
اأما الن�شاط بالكلية، فهناك نقلة 
التفاعل  ومل�ست  الأن�سطة،  يف  نوعية 
واإدارة  والأع�ساء،  الطالبات  قبل  من 
الن�شاط نف�شها؛ لإخراج اأن�شطة جيدة 
لها اأثرها اجليد يف نفو�س الطالبات.   

هل ترين �سرورة للتوا�سل
بي اجلامعة واأمهات الطالبات؟

اأن  ال�����������س�����روري ج������دا  م�����ن  ن���ع���م     
ي���ك���ون ه���ن���اك ت���وا����س���ل ب����ني اأول����ي����اء 

اأه��م  م��ن  اأن  اأرى  اأن��ن��ي  كما  الطالبة. 
ال�����س��م��ات ال���ت���ي ي��ج��ب اأن ت��ت��واف��ر يف 
وال�سعور  ال��ذات��ي��ة،  امل��راق��ب��ة  الطالبة 
ب���امل�������س���وؤول���ي���ة، ت��ل��ك ال�����س��م��ات جتعل 
ال��ط��ال��ب��ة ت�����س��ت�����س��ع��ر ق��ي��م��ة امل��رح��ل��ة 

اجلامعية.

ما تعليقك على مقولة
اأن »وراء كل رجل عظيم

امراأة عظيمة«؟
م��ن ال��ط��ب��ي��ع��ي يف ال��رج��ل وامل������راأة اأن 
يف  لي�س  ولكن  بع�سا،  بع�سهما  يكمل 
اأن ي��ك��ون وراء اإجن���ازات  ك��ل الأح����وال 
الرجل امراأة عظيمة والعك�س كذلك، 
ولكن اأق��ول وراء كل رجل عظيم دين 

عظيم يعمل مبوجبه.

راأيك يف الإر�ساد
الطالبي بالكلية؟

 ه����ن����اك ج����ه����ود م����ب����ذول����ة م�����ن ق��ب��ل 
وارت��ق��اء  ت��ط��وي��ر  �سبيل  الأع�����س��اء يف 

عملية الإر�ساد الطابي. 

ما الدور الإيجابي
الذي تلعبه املراأة

يف توجيه اأ�سرتها؟
ام����راأة  ك��ل  ت��ل��ت��زم  اأن  م��ن  اأول، لب���د 
اأداء ر�سالتها، ومن  بالنهج القومي يف 
املوجهة واملر�سدة احلكيمة،  ثم تكون 
تفريط، فهي حتمل  ول  اإف���راط  فال 
خ�سها  عظيمة  ر���س��ال��ة  عاتقها  ع��ل��ى 
ق��ول  عينيها  اأم�����ام  ف��ت�����س��ع  ب��ه��ا،  اهلل 
الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم » كلكم 

راع وكلكم م�سوؤول عن رعيته«.

كيف ترى اإقبال الطالبات على 
ال�ستفادة من املكتبة اجلامعية؟ 
للمكتبة  اجلامعية  الطالبة  ارت��ي��اد   
قليل جدا ونادر، با�ستثناء اإذا ما ُكلفت 
ببحث اأو ورقة عمل ت�ستدعي وجودها 
يف املكتبة، واإن كنت اأرى اأنهن اأ�سبحن 
العنكبوتية  ال�����س��ب��ك��ة  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��دن 
ب�سكل كبري، ورمبا ان�سغال الطالبات 
باملحا�سرات وعدم امتاك الوقت هو 

ال�سبب يف عدم اإقبالهن على املكتبة.
 اأم����ا ك��ي��ف ن��ن��م��ي ح���ب الط���اع 
ل���دى ال��ط��ال��ب��ات، ف��ه��ذه امل��ه��م��ة تقع 
ع��ل��ى ع��ات��ق ع�����س��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س؛ 
وذل������ك ب��ت��ك��ل��ي��ف��ه��ن ب���ب���ح���وث ت��ت��م��ث��ل 
الدقيق،  العلمي  البحث  قواعد  فيها 
من  ال�ستفادة  كيفية  اإل��ى  واإر�سادهن 

تلك املراجع.

ما راأيك  يف الأن�سطة الطالبية 

التعليمي،  وال���ك���ادر  ال��ط��ال��ب��ات  اأم����ور 
م��ن اأج����ل ���س��د ال��ث��غ��رات ال��ت��ي تعاين 
امل�ستوى  ع��ل��ى  ���س��واء  ال��ط��ال��ب��ة،  منها 
الجتماعي،  امل�ستوى  اأم  التح�سيلي 
وي����ك����ون ذل������ك م����ن خ������ال وح���دت���ي 
النف�سي  والإر�ساد  الأكادميي  الإر�ساد 

والجتماعي.

ما مدى م�ساركة الكلية
يف توعية الطالبات باجلوانب 

ال�سلبية احلديثة كمواقع 
التوا�سل الجتماعي وغريها؟

ه��ن��اك ت��وع��ي��ة ل��ل��ط��ال��ب��ات ول��ك��ن على 
امل�ستقبل  يف  رمب����ا  ف�����ردي،  م�����س��ت��وى 
على  لي�سبح  ال��ع��م��ل  يت�سع  ال��ق��ري��ب 
����س���ك���ل ن����������دوات ك����ب����رية ت���ل���ق���ى ع��ل��ى 
ال��ط��ال��ب��ات، واأمت��ن��ى م��ن اجل��ام��ع��ة اأن 
وتنظم  امل��و���س��وع��ات  ه��ذه  مبثل  تهتم 
والطالبات،  املخت�سني  بني  اللقاءات 
ي�سكلن  ال���ات���ي  ال��ط��ال��ب��ات  ل��ت��وع��ي��ة 

�سريحة مهمة يف املجتمع.

ب��ت��ق��دي��ر مم��ت��از م��ع م��رت��ب��ة ال�����س��رف. 
ث����م ح�����س��ل��ت ع���ل���ى امل���اج�������س���ت���ري م��ن 
املنا�سبة  وب��ه��ذه  خ��ال��د،  امل��ل��ك  جامعة 
اأ�سكر جامعة امللك خالد وق�سم اللغة 
العربية  اللغة  ق�سم  ورئي�س  العربية 
ملا  ملحة  اأب���و  حممد  ال��دك��ت��ور  �سابقا 
ق��دم��ه م���ن ج��ه��ود م��ل��م��و���س��ة ل��ط��اب 
ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا يف ف���رتة درا���س��ت��ي 

وزمياتي يف هذه املرحلة.

مواقف اإيجابية
مرت بك اأثناء درا�ستك

واأخرى �سعبة؟
الإيجابية  امل��واق��ف  من  الكثري  هناك 
الأث��ر يف م�سريتي  بالغ  ك��ان لها  التي 
ال��ع��ل��م��ي��ة، ول���ك���ن اأج����م����ل ال����ق����ول اأن 
وبعد  اأث���ن���اء  مل�ستها  ال��ت��ي  الإي��ج��اب��ي��ة 
املنظار  اإي��ج��اب��ي��ة  يف  متثلت  درا���س��ت��ي 
ال����ذي اأن���ظ���ر ب���ه اإل����ى احل���ي���اة ب�سفة 
ع���ام���ة، ف��م��ه��م��ا ك���ان���ت ال����ظ����روف من 
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التعليم العالي

لقطات

»ثقافية إسبانيا« تدشن برنامج
»ألنك األهم« لمبتعثيها

اإ�سبانيا، برنامج  » لأن��ك الأه��م«  الذي     د�سنت امللحقية الثقافية يف 
ي�سم العديد من الأن�سطة والفعاليات اإلى تعزيز �سبل التوا�سل. 

معلومة   43 ال��ربن��ام��ج  ه���ذا  يحويها  ال��ت��ي  الأن�����س��ط��ة  وت��ت��األ��ف 
يف  للدرا�سة  للمبتعثني  قيمة  ومعلومات  مفيدة  ر�سائل  تت�سمن: 
يف  ي�سهم  ال���ذي  الن��ف��وج��راف��ي��ك�����س  ب��اأ���س��ل��وب  ت�سميمها  مت  اإ���س��ب��ان��ي��ا 
طريق  عن  ال�سل�سلة  ه��ذه  اإر���س��ال  امللحقية  وتزمع  الإي�سال،  تي�سري 
امللحقية  وموقع  الجتماعي  التوا�سل  وو�سائل  الإلكرتوين  الربيد 

الإلكرتوين، مع الطلبة املبتعثني يف اإ�سبانيا.

بدء تسجيل الطالب والطالبات 
المستجدين بنظام »نور«

أحمد العياف 
ال��ط��اب  ت�سجيل  اآل��ي��ة  يت�سمن  تعميما  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  اأ����س���درت 
�سيقفل  حيث  للفئات،  وفقا  البتدائي،  الأول  ال�سف  يف  والطالبات 
ن��ور« بتاريخ 30 �سوال 1436،   « الأم��ر عرب  راب��ط ويل  الت�سجيل من 
املدر�سة  م��دي��ر  مب�ستخدم  الت�سجيل  راب���ط  م��ن  بعد  ذلك  وي�ستمر 
للطاب املتاأخرين كاملتعرثة اأوراقهم والقادمني من  اخلارج وغريهم 

ملدة ثاثة اأ�سابيع فقط، ثم يقفل يف ال� 21 من ذي القعدة 1436.  
الدكتورة  التعليم  ب���وزارة  والقبول  الخ��ت��ب��ارات  واأف���ادت  مديرة 
الأول  يف  ال�سف  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��اب  ت�سجيل  اأن  الإب��راه��ي��م  �سعاد 
ذلك  اأن  م��وؤك��دة  التعليمية،  م�سريتهم  يف  مهمة  حمطة  الب��ت��دائ��ي 
و�شروط  واإج���راءات  اآلية  » و�شع  على  التعليم  وزارة  من  حر�شا  جاء 
و�سوابط لعملية الت�سجيل من �ساأنها اأن ت�ساعد املدار�س البتدائية 
 على تنظيم اإجراءات القبول وفقها وبالتايل ينتقل الطالب امل�ستجد 
انتقال طبيعيا حيث ت�ستقبله  املدر�سة يف جو اجتماعي وتربوي مريح 

وجاذب«. 
و�سددت الإبراهيم على �سرورة اإ�سعار الطالب يف املدر�سة بالألفة 
والتوافق، وذلك بتهيئة  الأن�سطة والفعاليات املنا�سبة التي من �ساأنها 

اأن ترتك انطباعا اإيجابيا عن املدر�سة.
�ساملة  »ل��ذا ل بد من  ت�سافر اجلهود يف تنظيم توعية  وقالت 
اإلى  كيفية  اإ�سافة  نور،  نظام  التعامل مع  وكيفية  القبول  باإجراءات 
وال�سن  ال��ظ��روف  ال��ط��اب ح�سب  م��ن  ف��ئ��ات خمتلفة  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل 

املطلوبة وباأزمنة خمتلفة«. 

إلزام المدارس األهلية واألجنبية
بآلية تضبط رسومها الدراسية

الر�سوم  طلبات  تقدمي  وف��رتات  واآل��ي��ات  مهام  التعليم  وزارة  ح��ددت 
الدرا�سية يف املدار�س الأهلية والأجنبية ل�سبط زيادة ر�سوم املدار�س 

الأهلية والأجنبية يف اململكة.
ووجه معايل وزير التعليم الدكتور عزام الدخّيل، جميع اإدارات 
التعليم، باللتزام مبا ورد يف تو�سيات الجتماع الأول للجنة الرئي�سة 
اآلية  وفق  والأجنبية،  الأهلية  املدار�س  الدرا�سية يف  الر�سوم  ملراجعة 
وا�سحة تلزم ماك املدار�س الأهلية الراغبة بزيادة ر�سومها تقدمي 

طلباتها اإلكرتونيا.
امل�ستثمرين  طريق  عن  الر�سوم  لزيادة  الطلبات  ت�سجيل  ويبداأ 
الثاين  ربيع  12 من  ال�  اعتبارا من  الأهلية  املدار�س  وامل�ستثمرات يف 

وحتى ال� 28 من جمادى الأولى. 
الأ�سا�سية  البيانات  حتديث  اأهمية  على  معاليه  توجيه  و�سدد 
للر�سوم  الإلكرتوين  الربنامج  دخول  قبل  نور  برنامج  يف  للمدر�سة 
الأه��ل��ي��ة  امل���دار����س  ع��ل��ى  التنظيم  ه���ذا  تطبيق  �سيتم  اإذ  ال��درا���س��ي��ة، 

النهارية والليلية واملدار�س الأجنبية.

افتتح معايل نائب وزير التعليم للتعليم 
العايل الأ�ستاذ الدكتور اأحمد بن حممد 
ال���20  الوطني  امل��وؤمت��ر  فعاليات  ال�سيف 
جمعية  ن��ظ��م��ت��ه  ال����ذي  الآيل  ل��ل��ح��ا���س��ب 
احل���ا����س���ب���ات ال�������س���ع���ودي���ة حت����ت ع���ن���وان 
الفكري  والأم���ن  الجتماعية  »ال�سبكات 
مبركز  ي��وم��ني  مل��دة  وا�ستمر  وال��وط��ن��ي« 
بنت  ن���ورة  الأم����رية  بجامعة  امل���وؤمت���رات 

عبدالرحمن .
وقال  ال�سيف يف كلمة بهذه املنا�سبة 
اإن »�سبكات التوا�سل الجتماعي هي ثورة 
مفهوم  تعزيز  يف  اأ�سهمت  هائلة  تقنية 
التوا�سل  ت�سهل  مل  كونية،  قرية  العامل 
ب����ني الأف���������راد ف��ح�����س��ب، واإمن�������ا ام���ت���دت 
تطبيقاتها اإلى عامل الأعمال واملوؤ�س�سات 
ت�سببت  ول��اأ���س��ف  اأن��ه��ا  اإل  احل��ك��وم��ي��ة، 
موؤخرا يف كثري من الكوارث على م�ستوى 
الأف������راد وامل��ج��ت��م��ع��ات وال������دول، وق��ام��ت 
اجلماعات املتطرفة واملنظمات الإرهابية 
والدول املعادية ب�سن حروبها م�ستخدمة 
لذلك  الج��ت��م��اع��ي��ة،  ال�سبكات  من�سات 
ال�سرعيني  من  املتخ�س�سني  على  يجب 
والتقنيني  وال��رتب��وي��ني  والجتماعيني 
وكل من يحمل امل�سوؤولية يف هذا الوطن 
امل��ع��ط��اء اأن ي��ع��م��ل ع��ل��ى ح��م��اي��ة ال��ف��ك��ر 
الإن�ساين من خال الإمكانيات الب�سرية 
واملادية املتاحة، واأن تنطلق الأهداف من 
احلفاظ على املكت�سبات الوطنية، واإيجاد 

ال��ع��ام  للتعليم  التعليم  وزي���ر  ن��ائ��ب  ت���وج 
ال�سيخ،  اآل  حمد  الدكتور  معايل  املكلف 
ال���ط���اب  اأ�����س����ح����اب 72 م�������س���روع���ا  م����ن 
بجوائز  والفائزات  الفائزين  والطالبات 
الأومل����ب����ي����اد ال���وط���ن���ي ل����اإب����داع ال��ع��ل��م��ي 
العلمي  البحث  م�ساري  يف  »اإب��داع   2015« 
اخلا�سة  باجلوائز  والفائزين  والبتكار، 

ب�  ف���ازوا  وط��ال��ب��ة  ت��ك��رمي 73 طالبا  �سهد 
نقدية  ب��ني  م��ا  تنوعت  ج��ائ��زة خا�سة   65
وحتفيزية  وبرامج اإثرائية دولية وزيارات 
وم���ن���ح درا����س���ي���ة، ب���واق���ع 24 ج���ائ���زة من 
اأرامكو ال�سعودية ، و12  جائزة من �سركة 
»�سابك« واأربع جوائز من معر�س م�سكاة 
ال��ت��ف��اع��ل��ي ل��ل��ط��اق��ة ال���ذري���ة وامل��ت��ج��ددة، 

املقدمة من �سبع  جهات،  وذلك يف احلفل 
للعلوم  ال�����س��ع��ودي  للمهرجان  اخل��ت��ام��ي 
اأقيم على م�سرح جامعة  الذي  والإب��داع، 
 الأم��������رية ن������ورة ب���ن���ت ع���ب���د ال���رح���م���ن يف 

الريا�س موؤخراً.
مب��رك��ز  امل��ف��ت��وح  امل�����س��رح  اأن    يذكر 
واملعار�س  للموؤمترات  ال���دويل  الريا�س 

وخ��م�����س ج���وائ���ز  م���ن امل��وؤ���س�����س��ة ال��ع��ام��ة 
املاحلة، وخم�س جوائز من  املياه  لتحلية 
جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم 
ج��ام��ع��ة  م���ن  ج���وائ���ز  وع�����س��ر   ال�سحية، 
ال��ف��ي�����س��ل، وخ��م�����س ج���وائ���ز م��ق��دم��ة من 
���س��رك��ة اإك�����س��ون م��وب��ي��ل يف جم���ال  العلوم 

والتكنولوجيا والهند�سة.  

واأ�سار الدكتور ال�سيف اإلى اأن جهود 
امل��م��ل��ك��ة، وع��ل��ى راأ���س��ه��ا خ����ادم احل��رم��ني 
العزيز،  �سلمان بن عبد  امللك  ال�سريفني 
الأم��ن  حتقيق  يف  فاعلة  ب�����س��ورة  ت�سهم 
الفكري والوطني يف ال�سعودية، واإي�ساح 
خ��ط��ر ال�����س��ب��ك��ات الج��ت��م��اع��ي��ة، وط���رق 
ال��وق��اي��ة م��ن خ��ط��ره��ا ال����ذي مي��ت��د اإل��ى 
ال��ت��ح��ري�����س ع��ل��ى ال��ت��ط��رف والإره������اب، 
والإم��ك��ان��ي��ات يف  اجل��ه��ود  كافة  وت�سخري 

بيئة فكرية اآمنة حتقق لاأجيال القادمة 
يف هذا الوطن م�ستقبا مطمئنا«.

واأ�����س����اف »ي��ب��ق��ى الأم������ن ال��ف��ك��ري 
جمتمع  لأي  الأ�سمى  ال��ه��دف  والوطني 
ك�����ان، وت�����س��خ��ري ك���ل ج���ه���ود م��وؤ���س�����س��ات 
الدولة لتحقيق ذلك، واإن اأي اختال يف 
اأداء تلك اجلهات هو بال�سرورة اختال 
وال��وط��ن��ي للمجتمع  ال��ف��ك��ري  الأم���ن  يف 

ب�سفة عامة«. 

حماية الأمن الفكري والوطني من اأجل 
وامل��واط��ن��ني م��ن عمليات  ال��وط��ن  حماية 
املتعددة،  ال�سبكات  هذه  عرب  ال�ستهداف 
لفتا اإلى اأن ال�سعودية �سنت موؤخرا نظام 
جت���رمي الإره������اب ومت��وي��ل��ه، وم��اح��ق��ة 
ال�����داع�����ني اإل����ي����ه خ���ا����س���ة ع����رب امل����واق����ع 
ال�سبكات  من�سات  فيها  مبا  الإلكرتونية 

الجتماعية.
بزمائه يف  ال�سيف  الدكتور  واأ�ساد 
لختيارهم  ال�سعودية  احلا�سبات  جمعية 
والأم��ن  الجتماعية  ال�سبكات  مو�سوع 
ملوؤمترهم  مو�سوعا  وال��وط��ن��ي  ال��ف��ك��ري 

ال�20. 
رافعا  حديثه  الوزير  نائب  واختتم 
���س��ك��ره وت��ق��دي��ره مل��ق��ام خ����ادم احل��رم��ني 
العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
اآل ���س��ع��ود، ل��رع��اي��ت��ه امل�����س��ت��م��رة ودع��م��ه 
مل�����س��رية اخل����ري وال���ن���م���اء ب�����س��ف��ة ع��ام��ة، 
ب���ادن���ا ب�سفة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف  وامل�����س��رية 
خ��ا���س��ة، ك��م��ا رف���ع ���س��ك��ره وت��ق��دي��ره اإل��ى 
ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل 
بن  مقرن  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
عبد العزيز، واإلى ويل ويل العهد النائب 
ال���ث���اين ل��رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء وزي���ر 
الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  الداخلية 
للدعم  العزيز  عبد  بن  نايف  بن  حممد 
وتطوير  متابعة  على  واحل��ر���س  الكبري 

التعليم يف اململكة. 

في كلمته بالمؤتمر الوطني الـ20 للحاسب اآللي  

السيف: الجماعات المتطرفة واإلرهابية 
تشن حروبها عبر الشبكات االجتماعية

تتويج 72 مشروعا بجوائز األولمبياد لإلبداع العلمي 
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طيبة
دع��������ت الأ�������س������ت������اذة امل���������س����اع����دة 
الفريو�سات  علم  يف  املتخ�س�سة 
امل��ن��ورة،  باملدينة  طيبة  بجامعة 
ال���دك���ت���ورة اإل���ه���ام ط��ل��ع��ت ق��ط��ان 
اإل���ى اإن�����س��اء م��رك��ز وط��ن��ي علمي 
لأب������ح������اث م���ك���اف���ح���ة ال����ع����دوى 
بهدف  العامة؛  ال�سحة  ووقاية 
و�����س����ع خ���ط���ة ع���م���ل وب���رن���ام���ج 
ل��ل�����س��ي��ط��رة على  ا���س��رتات��ي��ج��ي 
ك���ورون���ا وغ����ريه م��ن الأم���را����س 

ومنع تف�سيها.

شقراء
طرح  عن  �سقراء  جامعة  اأعلنت 
ع����دد م���ن ال���وظ���ائ���ف ال�����س��اغ��رة 
»للجن�سني«،  حم��ا���س��ر  ب��درج��ة 
ا�ستقبال  يف  ت�سرع  اأن��ه��ا  واأك����دت 
من  ابتداءا  الوظيفية  الطلبات 
اإل��ى نهاية دوام  26 /4/ 1436ه��� 

يوم الثنني 4 /5/ 1436ه�.

تبوك
وجهت عمادة القبول والت�سجيل 
ملتحدثها  وف��ق��ا  ت��ب��وك،  بجامعة 
ال����ر�����س����م����ي ال�����دك�����ت�����ور حم��م��د 
ال���ث���ب���ي���ت���ي، ب����اإن����ه����اء اإج����������راءات 
الكليات  اإل��ى  واإر�سالها  الوثائق 
لت�سليمها  ب��ال��ف��روع  اجل��ام��ع��ي��ة 
ال���ط���اب  م����ن  ي��ط��ل��ب  اأن  دون 
وال���ط���ال���ب���ات م���راج���ع���ة امل���رك���ز 

الرئي�سي يف تبوك لت�سلمها.

نجران
اأعلنت جامعة جن��ران ممثلة يف 
العليا عن فتح  الدرا�سات  عمادة 
ب���اب ال��ق��ب��ول يف ث��م��ان��ي��ة ب��رام��ج 
م���اج�������س���ت���ري ه�������ي: )احل����دي����ث 
وع��ل��وم��ه، ال��ف��ق��ه، ال��ري��ا���س��ي��ات، 
ال���ل���غ���ة الإجن���ل���ي���زي���ة، ال��رتب��ي��ة 
اخل������ا�������س������ة، امل�����ن�����اه�����ج وط������رق 
ال���ت���دري�������س، ري���ا����س الأط����ف����ال، 

واإدارة الأعمال(.

الحدود الشمالية
���س��در الأم�����ر ال�����س��ام��ي ال��ك��رمي 
�سعيد  للدكتور  الثقة  بتجديد 
بن عمر اآل عمر مديرا جلامعة 
احل��������دود ال�������س���م���ال���ي���ة  »ل���ف���رتة 
من  اخلام�س  من  ابتداء  ثانية« 

جمادى الأولى املقبل 1436ه�.

الملك عبدالعزيز
خبري   500 م��ن  اأك��رث  ا�ستعر�س 
ع���امل���ي وم�������س���ارك م����ن خم��ت��ل��ف 
بلدان العامل جتاربهم واأبحاثهم 
ال��ع��ل��م��ي��ة يف جم�����ال ال�����س��ام��ة 
العلمي  امللتقى  خ��ال  وال�سحة 
ل���ل���ع���ام���ل���ني يف جم���ال  ال����ث����ال����ث 
ال�����س��ام��ة يف اجل���ام���ع���ات ال���ذي 
نظمته جامعة امللك عبد العزيز 
حتت عنوان »ال�سامة وال�سحة 
التعليم  م��وؤ���س�����س��ات  يف  امل��ه��ن��ي��ة 

العايل«.

الدمام
�سباق  ال��دم��ام  جامعة  يف  انطلق 
اجل������ري اخل���ام�������س »م�������س���اف���ة 5 
ال�سنة  عمادة  نظمته  ال��ذي  ك��م« 
التح�سريية والدرا�سات امل�ساندة 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ع����م����ادة ����س���وؤون 
ال���ط���اب ب��امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة، 
ب��رع��اي��ة م��دي��ر ج��ام��ع��ة ال��دم��ام 
ال��رب��ي�����س،   ع���ب���د اهلل  ال���دك���ت���ور 
وحت���ت ���س��ع��ار »م���ن اأج����ل �سحة 

اأف�سل.. معا �سد ال�سرطان«.
و�سارك يف ال�سباق من�سوبو 
وموظفني  ط��اب  من  اجلامعة 

واأع�ساء هيئة تدري�س.

جازان
اأك��������د م����دي����ر ج����ام����ع����ة ج�������ازان 
امل��ك��ل��ف ال��دك��ت��ور حم��م��د رب��ي��ع، 
ال���دور الإي��ج��اب��ي ال��ذي يقوم به 
العقلية  امل��وؤث��رات  اأب��ح��اث  مركز 
ب���اجل���ام���ع���ة. ج�����اء ذل�����ك خ���ال 
التدريبية  العمل  ور�سة  تد�سينه 
الأبحاث  ح��ول  الأول��ى  الوطنية 
ال��ط��ب��ي��ة احل��ي��وي��ة ل��ل��ق��ات، التي 
امل��وؤث��رات  اأب��ح��اث  م��رك��ز  نظمها 

العقلية باجلامعة.

أم القرى
ال��ق��رى  اأم  ج��ام��ع��ة  ت�����س��ت�����س��ي��ف 
الأرب��ع��اء  ي��وم��ي  املكرمة  مكة  يف 
-19 امل�����واف�����ق�����ني  واخل����م����ي���������س 

العلمية  ال��ن��دوة   1436/11/20
»ال�سعر بو�سفه وثيقة تاريخية: 
ج���دل���ي���ة ال���ع���اق���ة ب����ني ال�����س��ع��ر 
وال������ت������اري������خ«، ال�����ت�����ي ت��ن��ظ��م��ه��ا 
اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ل��م��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة 
لاأدب العربي بال�سراكة مع دارة 
بهدف حتفيز  العزيز  امللك عبد 
يف  بحوث  اإع���داد  على  الباحثني 
ه��ذا الإط����ار، ويف ح��دود الدولة 
تاأ�سي�سها  الثالثة منذ  ال�سعودية 
ع��ل��ى ي���د امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز بن 

عبدالرحمن، رحمه اهلل.

سلمان
اأو�����س����ح م���ع���ايل م���دي���ر ج��ام��ع��ة 
عبد  د.  العزيز  عبد  ب��ن  �سلمان 
ي���وم  اأن  ال���ع���ا����س���م���ي  ال���رح���م���ن 
�سراكة  اإق��ام��ة  اإل��ى  يهدف  املهنة 
وجهات  اجلامعة  بني  متوا�سلة 
ال��ع��م��ل يف جم�����الت ال��ت��وظ��ي��ف 
وال���ت���دري���ب، واإت����اح����ة ال��ف��ر���س��ة 
لل����ت����ق����اء خ����ري����ج����ي اجل���ام���ع���ة 
ب��اأ���س��ح��اب ال���ع���م���ل، وال��ت��ع��ري��ف 
والتدريبية  الوظيفية  بالفر�س 
التي  اجلامعة  خلريجي  املتاحة 

توفرها ال�سركات واملوؤ�س�سات.
على  تعليقه  خ��ال  و���س��دد 
ب���رن���ام���ج ي�����وم امل���ه���ن���ة الث���ن���ني 
رب���ط اخلريجني  ع��ل��ى  امل��ا���س��ي، 
مبتغريات �سوق العمل من حيث 
امل���ه���ن امل��ط��ل��وب��ة واح��ت��ي��اج��ات��ه��ا 
العلمية والتدريبية والتثقيفية، 
واإك���������س����اب خ���ري���ج���ي اجل���ام���ع���ة 
الأ����س���ال���ي���ب ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ف��اع��ل��ة 

للبحث عن فر�س العمل.
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هل سيشرف اإلنسان اآللي 
على بناء المنازل؟

ETHZ المصدر: موقع
بقلم: إنكين هيب

ال�سوي�سري  الفيدرايل  املعهد  ابتكر 
ج��دي��دا  ب��رن��اجم��ا   ETHZ للتقنية 
ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى درج�����ة امل��اج�����س��ت��ري 
تخ�س�س  يف  امل�����س��ت��م��ر  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف 
ال���ه���ن���د����س���ة امل���ع���م���اري���ة وال��ت�����س��ن��ي��ع 
الكفاءة  مع مركز  بال�سراكة  الرقمي 

يف الأبحاث.
الربنامج  يف  الدرا�سة  و�ست�ستهل 
حيث  امل��ق��ب��ل  �سبتمرب  يف  ط��ال��ب��ا   18 ب��� 
���س��ي��ت��ع��ل��م ال���ط���اب م���ن ���س��ت��ى اأن���ح���اء 
امل���ع���م���ورة ط���رق���ا اب���ت���ك���اري���ة ل��اإن�����س��اء 

والت�سميم.
واأط����ل����ق امل���ع���ه���د ع���ل���ى ال���ربن���ام���ج 
الهند�سة  يف  املتقدمة  ال��درا���س��ات  ا�سم 

حول العالم

ملا يحويه  الرقمي  والت�سنيع  املعمارية 
م���ن ج���ان���ب ن���ظ���ري وت��ط��ب��ي��ق��ي حيث 
ق�سم  رئي�س  املعماري،  املهند�س  و�سفه 
اإيفر�سمان«  »فيليب  الهند�سي  التعليم 
قائا »اإننا نريد اأن ندرب جيا جديدا 
العمل يف  املعماريني يف  املهند�سني  من 

جمالت خمتلفة مقارنة باملا�سي«.
واأ�����س����اف اإي��ف��ر���س��م��ان »ال���ط���اب 
���س��ي��در���س��ون م��ن��ه��ج��ا ���س��ام��ا مل����دة 12 
�سهرا  يعلم املناهج الأ�سا�سية وتقنيات 
يف  تطبيقها  وكيفية  الرقمي  الت�سنيع 
الربنامج  وي��ق��دم  املعمارية.  الهند�سة 
مركز »غرامازيو كوهلر ري�سري�س« يف 
اإطار منظومة املركز الوطني للكفاءات 
ال��ت�����س��ي��ع  وم���رك���ز   NCCR ال��ب��ح��ث��ي��ة 

الرقمي يف املعهد  يف زيورخ«.
من��اذج  اأي�سا  ال��ط��اب  و�سيح�سر 

عن  ف�سا  الدكتوراه  ملرحلة  تعليمية 
امل�ساريع البحثية. 

تغيير عملية التصنيع
يقول اإيفر�سمان »لن يتغري الت�سميم 
فح�سب  يف امل�ستقبل  بل كذلك عملية 
اجلذري  التغيري  وا�سفا  الت�سنيع«،  
الر�سومات   يف  بالتغيري  املنظومة  يف 
ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ر���س��م ي���دوي���ا، اأم����ا الآن 
فجاء برنامج »كاد«  فحل حملها ومن 
ال���روب���وت حم��ل الإن�����س��ان  ث��م �ستحل 
امل��واق��ع يف  اأدورا حم��وري��ة يف  يف لعب 

امل�ستقبل.
ال��ط��اب  م���ن  »���س��ي��ط��ل��ب  واأردف 
اإبداعية.  اإنتاج وجتميع مواد ومكونات 
اأم����ا ���س��ك��ل وح��ج��م ال��ق��رم��ي��د )ال��ط��وب 
مل��اءم��ت��ه  ت�سميمه  ف��ج��رى  الأح���م���ر( 

�سي�ستطيع  امل�ستقبل  ف��ف��ي  الإن�������س���ان، 
اأخرى  اأبعاد  واإن�ساء  تخطيط  الطاب 
م��ب��ت��ك��رة مت���ام���ا، لأن امل�����واد وع��م��ل��ي��ات 
ل  اآف���اق���ا  �ستفتح  اجل���دي���دة  ال��ت�����س��ن��ي��ع 
حدود لها يف الت�سميم لعتمادها على 
مواد جديدة تقلل من ا�ستخدام املوارد.
ول���ه���ذا ي��ع��ك��ف ال��ع��ل��م��اء يف امل��رك��ز 
الوطني للكفاءات البحثية على درا�سة 
ا���س��ت��خ��دام عمليات  واإم��ك��ان��ي��ة  ت��ب��ع��ات 
اأي�����س��ا  وي��در���س��ون  امل��ب��ت��ك��رة،  الت�سنيع 
ال��ت��ف��اع��ل م���ا ب���ني ال��رق��م��ن��ة وع��م��ل��ي��ات 
املواد، ومدى اإمكانية انخراط الإن�شان 

الآيل يف عمليات املواقع حتت الإن�ساء.

الشراكة ما بين الروبوتات 
والهندسة المعمارية 

ي�سب املركز الوطني للكفاءات البحثية 

ج����ل ت���رك���ي���زه ع���ل���ى ال���ت���ع���اون م����ا ب��ني 
الت�سنيع  فمركز  البينية،  التخ�س�سات 
الرقمي ي�سم كل تخ�س�سات الهند�سة 
م���ن امل��ع��م��اري��ة وامل���دن���ي���ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
الإن�����س��ان  �سناعة  وع��ل��وم  وامليكانيكية 
الآيل  واحل��ا���س��ب  ال��ب��ن��اء  وم����واد  الآيل 
ح��ي��ث ي��ق��وم ال��ب��اح��ث��ون يف ال��ع��م��ل على 
الإب��داع��ي  التخطيط  وتطوير  درا���س��ة 
الهند�سة  منظور  من  البناء  وعمليات 
املعمارية، واجلديد اأن النتائج البحثية 
 prototype اأول��ي��ة  من��اذج  �سناعة  يتم 

منها كاملة احلجم.
فعلى �سبيل املثال، يقوم الباحثون 
يف م����رك����ز ال��ت�����س��ن��ي��ع ال���رق���م���ي ع��ل��ى 
النخراط يف اإن�شاء منوذج اأويل للبناء 
يف فرع املركز يف »دوبندوف« حيث جرى 
و���س��ع ح��ج��ر الأ����س���ا����س ل��ه��ذا امل�����س��روع 

مب�������س���ارك���ة ف���رع���ي امل����رك����ز يف »اإم����ب����ا« 
و«اإيواج« ال�سيف املا�سي.

 وو�سع الت�سميم املعماري للهيكل 
اأ�ستاذا  بالعظم؛  اأو ما ي�سمى  الإن�سائي 
غراميزو«،  »فابيو  املعماري  الت�سميم 

و«ماتوي�س كوهلر«.
وم���ن امل��ق��رر الن��ت��ه��اء م��ن��ه نهاية 
من  ال��ك��ث��ري  و�سين�سم  احل����ايل.  ال��ع��ام 
الباحثني يف فرتة لحقة لو�سع نتائج 
لاإن�ساء  اأ�س�س  لو�سع  اإليه  تو�سلوا  ما 
ت��ق��ن��ي��ات معينة  ب��ا���س��ت��خ��دام  امل�����س��ت��دمي 
لبناء مناذج ميكن اختبارها يف ظروف 
حياتية م�سابهة متاما للواقع، علما اأنه 
من املتوقع اأن ينتهي العمل يف خمترب 
Arch_ امل��ع��م��اري��ة ال��ه��ن��د���س��ة  ت��ق��ن��ي��ة 
ال�سوي�سري يف  املعهد  Tech_Lab  يف 

�سيف عام 2016.

�سورة لنموذج بحثي لإن�ساء �سبكة حديدية لتقوية اخلر�سانة
من املقرر اأن يعمل على جتميعها الإن�سان الآيل
و�سيعمل على اختيار املواد املثلى يف البناء
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لقطات
جامعة 

ميالنو تدرس 
الماجستير 
باإلنجليزية

عن  ميانو  جامعة  اأعلنت 
تد�سني برامج عدة لدرا�سة 
اخل�����س��وع   دون  امل��اج�����س��ت��ري 
اجلامعة  يف  قبول  لختبار 
ل���ل���ع���ام ال����درا�����س����ي ال���ق���ادم 
يتم  اأن  ع��ل��ى   2016-2015
تقدمي طلبات القبول حتى 
 ،2015/9/10 اآخ��ره  موعد 
ع��ل��م��ا ب����اأن ال���ربام���ج ت��ق��دم 
اإذا  اإل  الإجن��ل��ي��زي��ة  باللغة 
ت��ط��ل��ب ال���ربن���ام���ج درا����س���ة 

اللغة اليطالية حتما.
وا�����س����رتط����ت ج��ام��ع��ة  
ميانو اأن يكون املتقدم قد 
ح�سل على �سهادة جامعية 
اأو �سيتح�سل عليها بحلول 
فرباير  اأو  القادم  دي�سمرب 

.2016
اخ��ت��ي��ار  ي���ت���وق���ف  ومل 
ال���ف���ائ���زي���ن ب��امل��ن��ح��ة ع��ل��ى 
الطاب من داخل الحتاد 
الأوروب������������������ي ب������ل ي�����س��م��ل 
ال����ط����اب ال����ق����ادم����ني م��ن 
اأن��ه  اإل  اأوروب���ي���ة  دول غ��ري 
دام���وا  م��ا  ي�����ش��رتط عليهم 
هوية  ع��ل��ى   يتح�سلوا  مل 
اأن  اإي���ط���ال���ي���ا  يف  الإق�����ام�����ة 
ي��ت��ق��دم��وا ب���اأوراق���ه���م اإل���ى 
ال��ق��ن�����س��ل��ي��ة  اأو  ال�������س���ف���ارة 
دون  بلدانهم  يف  الإيطالية 
لختبار  للخ�سوع  احلاجة 
الإي��ط��ال��ي��ة  طاملا  اللغة  يف 
اأنه لي�س �سرطا يف اجلامعة 

التي تقدموا اإليها.

اليونسكو
���س��رك��ة  اأك�����رب 500  اأن��ف��ق��ت 
اأق������ل م����ن 5% م��ن  ع���امل���ي���ة 
م��ي��زان��ي��ة ت��ق��دمي خ��دم��ات 
امل�������س���وؤول���ي���ة الج��ت��م��اع��ي��ة 
ل�����اأف�����راد يف ال��ت��ع��ل��ي��م يف 
ت��ق��ري��ر  ح�����س��ب   2013 ع����ام 
�سدر  موؤخرا عن موؤ�س�سة 
واليون�سكو. وجاء  »فاركي« 
يف التقرير، الذي حمل ا�سم 
التعليم«،  تدعم  »ال�سركات 
 2.6 اأن��ف��ق��ت  ال�����س��رك��ات  اأن 
اأن�سطة  ع��ل��ى  دولر  م��ل��ي��ار 
التعليم مبا يعادل 13% من 
امل�سوؤولية  موازنة  اإجمايل 
الجتماعية املقدرة ب� 19.9 
جاء  اأم��ريك��ي،  دولر  مليار 
ن�����س��ي��ب ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل 
ال��� 13% ما قيمته 858  من 

مليون دولر اأمريكي.

حول العالم

المصدر:
موقع جامعة شيكاغو

ف�������از ال����ط����ال����ب ي����و�����س����ف اجل�����ع�����راين، 
)اأم���ريك���ي م��ن اأ����س���ول ل��ي��ب��ي��ة( مبنحة 
للدرا�سة  التعليمية  كمربيدج«  »غيت�س 
ب��دءا من اخلريف  يف جامعة كمربيدج 

املقبل.
ح�����س��ل اجل�����ع�����راين ع���ل���ى امل��ن��ح��ة 
 800 مع  الوطي�س  حامية  مناف�سة  بعد 
متقدم  من كافة اأرجاء الوليات املتحدة 
على  اجلعراين  و�سيح�سل  الأمريكية، 
درجة املاج�ستري يف الدرا�سات التنموية 
بالرتكيز على درا�سة احلالة يف ال�سرق 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا.

نابغة شيكاغو العربي
للطاب  الدرا�سية  املنحة  ومتنح 
الأك��ادمي��ي ممن  اجل��ان��ب  النابغيني يف 
التزاما  واأب���دوا  قيادية،  ق��درات  لديهم 
بالفعل  وه��و  الآخ��ري��ن،  حياة  بتح�سني 
ال��ذي يخطط  ما يفكر فيه اجل��ع��راين 
للعمل يف التنمية القت�سادية يف بلدان 
ال��ع��امل ال��ع��رب��ي، م���وؤك���دا »اإن���ن���ي �سعيد 
الذهاب  على  مل�ساعدتي  الفر�سة  بهذه 

حليثما اأردت وم�ساعدة من اأريد«.
وجاء تركيز اجلعراين على العامل 
قائا  و�سفها  ال��ت��ي  لأ���س��ول��ه  ال��ع��رب��ي 
باأنك  ت�سعر  عربي  اأم��ريك��ي  »كمواطن 
منطقتك  ع��ن  تنف�سل  اأن  ت�ستطيع  ل 
اأف��ي��د  ال���ع���رب���ي���ة، وم����ن ه��ن��ا ق�����ررت اأن 
ال�سرق  ودول  لييبا  الأ���س��ل��ي  م��وط��ن��ي 

الأو�����س����ط ب��ت��ط��وي��ر م�����س��اري��ع جت��اري��ة 
���س��غ��رية وم��ت��و���س��ط��ة احل���ج���م ل��ت��وف��ري 
بعد  وذل���ك  ال��ع��رب��ي،  لل�سباب  وظ��ائ��ف 

احل�سول على درجة املاج�ستري«.
واأكد اجلعراين اأن ال�سباب العربي 
اأنه يعاين من البطالة  اإل  كفء للغاية 
بالرغم من التعليم اجليد الذي يتلقاه، 
العربي-  ال�سباب  اأي  اأن��ه-  اإل��ى  م�سريا 
اأن����ه ل  اإل����ى ال��ف��ر���س��ة، م��ع��ت��ق��دا  يفتقر 
اأعمال  حلا�سنات  فر�سة  هنالك  زال��ت 
وخ���دم���ات ا���س��ت�����س��اري��ة ���س��غ��رية احلجم 
لإيجاد  الأ���س��واق  فتح  على  مل�ساعدتهم 

وظائف.
اأن م����ا ح���ف���زه ع��ل��ى  اإل������ى  واأ������س�����ار 
ال���و����س���ول ل���ه���دف���ه ه����و م����ا لق������اه م��ن 

تع�سب اأعمى يف الوليات املتحدة نظرا 
لكونه م�سلما عربيا ن�ساأ وتربى يف كنف 
اأح��داث  بعد  ل�سيما  املتحدة  ال��ولي��ات 
عندما  يتذكر  ي��زال  فا  �سبتمرب؛    11
اقرتبت منه فتاة يف نف�س عمره،  وكان 
الب��ت��دائ��ي،  ال�ساد�س  ال�سف  يف  اآن���ذاك 
باأنه  فاأجابها  لباده  بالعوده  وطالبته 
ويع�سق  فريجينيا«،  »ن��ورث��رن  يف  ول��د 
املو�سيقى ل�سيما »هيب هوب« وي�ساهد 
اأبدا  اأنه  اأفام هوليوود، وتاأمل متذكرا 
اأن يكون ه��و »الآخ���ر«  ي��در يف خلده  مل 

على حد قوله.
 ح�����س��ل اجل����ع����راين ع���ل���ى م��ن��ح��ة 
ع����ام 2014،  ت����روم����ان« يف  اإ������س  »ه�����اري 
املهمة  اللغة  منحة  على  ح�سل  وقبلها 

الأمريكية  اخلارجية  وزارة  من   CT
لدرا�سة اللغة العربية يف الأردن، ومثل 
ج��ام��ع��ة ���س��ي��ك��اغ��و يف م���وؤمت���ر ت��خ��ري��ج 
»وي�ست  يف  الع�سكرية  »مكدونالد«  قادة 
اخلريج  اجل��ع��راين  يكن  ومل  ب��وي��ن��ت«، 
ال���وح���ي���د م���ن ج��ام��ع��ة ���س��ي��ك��اغ��و ممن 
 20 �سبقه  ب��ل  ال��درا���س��ي��ة  املنحة  ح�سد 
اأطلقت اجلائزة يف عام  اأن  اآخ��رون منذ 

2001م. 
 ول��ل��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي ن�����س��ي��ب من 
تاأ�سي�س  قلب اجلعراين حيث �سارك يف 
منظمة   – فينيك�س«  تنمية  »���س��ن��دوق 
غري ربحية مقرها �سيكاغو – لتقدمي 
يف  لل�سركات  الأع��م��ال  تطوير  خ��دم��ات 

جنوب املدينة. 

هارفارد تسجل رقما غير مسبوق في عدد المتقدمين 
الموقع: صحيفة

هارفارد غازيت

�سجلت جامعة هارفارد رقما قيا�سيا 
ج��دي��دا يف ع���دد ال��ط��اب ال��راغ��ب��ني 
حيث   2019 ل��ع��ام  فيها  ال��درا���س��ة  يف 
و�سل عددهم اإلى 37.305 متقدمني 

ومتقدمات.
ف��ف��ي ال���ع���ام امل���ا����س���ي ب��ل��غ ع��دد 
ال��درا���س��ي  ل��ل��ع��ام   34295 امل��ت��ق��دم��ني 
2018، بينما يف عام 2013 بلغ عددهم 
35023 متقدما للعام الدرا�سي 2017.
والقبول،  الت�سجيل  عميد  وعزا 
رئ��ي�����س امل��ع��ون��ة امل��ال��ي��ة يف اجل��ام��ع��ة 
الإقبال  ه��ذا  ف��ي��زم-ون��ز«،  اأر  »ويليام 
ال���ك���ب���ري م����ن ق���ب���ل امل���ت���ق���دم���ني اإل����ى 
اأم���ري���ن،  اأول��ه��م��ا؛ ال��رتوي��ج الكبري 

ل�سالح منحة  نفذته اجلامعة  الذي 
»ك���ني غ��ري��ف��ني« ال��ت��ي ت��ق��در قيمتها 
150 مليون دولر اأمريكي، وا�ستهلتها 
اجلامعة  يف فرباير 2014، مما حفز 
طاب الثانوية على البحث عن كلية 

مرموقة.
يتمثل  فاإنه  الثاين  الأم��ر  واأم��ا 
يف مبادرة التوا�سل امل�سماه »هارفارد 

كوليدج كونيك�سن«
 The Harvard College
Connection-HCC
التي اأطلقها مكتب القبول عرب 
و�سائل الإعام الجتماعي، والربيد 
اإلى  الإلكرتوين، واملرئيات للو�سول 
�سريحة اأكرب من الطاب الواعدين  
الجتماعية  الطبقات  خمتلف  م��ن 
والق���ت�������س���ادي���ة ل��ت�����س��ج��ي��ع��ه��م ع��ل��ى 

على  ولتعريفهم  للجامعة  التقدمي 
م���زاي���ا اجل��ام��ع��ة وخ����ي����ارات امل��ع��ون��ة 

املالية. 
املنحة  على  تعليقها  معر�س  يف 
املالية، قالت مديرة منحة »غريفني« 
املنحة  اإن  دان���ه���وي«،  »���س��ايل  امل��ال��ي��ة 
ع��ظ��ي��م��ة، وت����وؤك����د ال����ت����زام ه���ارف���ارد 
ال���رئ���ي�������س ب���و����س���ول ك���اف���ة ���س��رائ��ح 
جدا  كبرية  ن�سبة  لأن  لها،  املجتمع 
م��ن امل��ت��ق��دم��ي��ني ج���اءت م��ن ن�سيب 
متلقي امل��ن��ح امل��ال��ي��ة؛  ف��ح��وايل %60 
م��ن ط���اب ه���ارف���ارد ي��ت��ل��ق��ون منحا 
الوقت  يف  احل��اج��ة  ق��در  على  مالية 
األف   12 ح��وايل  اأ�سرهم  تدفع  ال��ذي 
ناهيك  عن  �سنويا،   اأمريكي   دولر 
اإ�سهامات  اأي��ة  تتطلب  ل  هارفارد  اأن 
اجلامعة  ط���اب  ذوي  م��ن   %20 م��ن 

ممن يقل دخلهم ال�سنوي عن 65000 
ال��ط��اب  ب���ل ح��ت��ى  اأم���ريك���ي،  دولر 
ممن يزيد دخل اأ�سرهم عن 150.000 
ي�ستحقون  ���س��ن��وي��ا  اأم���ريك���ي  دولر 
اأحيانا احل�سول على م�ساعدة مالية 
ال�سح�سية؛  ظروفهم  على  تتوقف 
اأو بنت  كاأن يكون لهم اأكرث من ولد 
يف ال��ك��ل��ي��ة، اأو ي��ع��ان��ون م��ن اأم��را���س 
اأخ��رى  نفقات  يتحملون   اأو  معينة، 

�سرورية.
م����ن ج��ه��ت��ه��ا اأ�������س������ادت م���دي���رة 
»م�����ارل�����ني  اجل����ام����ع����ة  ال����ق����ب����ول يف 
امل�سماه  التوا�سل  جمكراث« مببادرة 
قائلة  كونيك�سن(  كوليدج  )ه��ارف��ارد 
اأنها  ذك��روا  املتقدمني  »اإن كثريا من 
كانت عاما موؤثرا يف قرار التقدمي 
ل��ل��ج��ام��ع��ة. وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن اأن��ن��ا 

ن��ح��ت��اج اإل�����ى اأع�������وام ع���دي���دة ق��ادم��ة 
لرى اأثر هذه اخلدمة الإلكرتونية 
اجلديدة فاإن ما راأيناه ي�سجعنا على 

امل�سى قدما فيها.«
  وعن تركيبة الطاب العرقية، 
ق���ال���ت جم���ك���راث »ج������اءت ت��ول��ي��ف��ة 
الطاب العرقية واختاف جن�سهم 
من ذكر واأنثى واختاف مناطقهم 
ال��ع��ام  لن�سب  م�سابهة  اجل��غ��راف��ي��ة 
املا�سي، واأ�سارت اإلى  زيادة وا�سحة 
يف عدد الطاب الراغببني يف درا�سة 
 %11.7 ل���  ت�سل  الإن�����س��ان��ي��ة  ال��ع��ل��وم 
ال��ط��اب  ع���دد  ن�سبة  زادت  بينما   ،
العلوم  خمتلف  درا�سة  يف  الراغبني 
ب��ن�����س��ب��ة ط��ف��ي��ف��ة ل��ل��غ��اي��ة ب��ا���س��ت��ث��ن��اء 
ال��ت��ي  ن�����س��ب��ة ع��ل��وم احل��ا���س��ب الآيل 

زادت اإلى %38.9. 
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دراسات

في دراسة حول »تأصيل فقه النوازل الطبية« 

د. القحطاني: عمليات أطفال 
األنانيب جائزة بشروط 

آفاق الجامعة  |  العدد 139  |  2 جمادي األول 1436  |  22 فبراير 2015



دراسات

قراءة: زكريا حسين

اأو�����س����ح اأ�����س����ت����اذ اأ������س�����ول ال���ف���ق���ه ب��ق�����س��م 
ال����درا�����س����ات الإ����س���ام���ي���ة وال���ع���رب���ي���ة يف 
ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ف��ه��د ل���ل���ب���رتول وامل���ع���ادن 
اأن  القحطاين،  علي  بن  م�سفر  الدكتور 
هنالك �سورا حمرمة للتلقيح ال�سناعي 
)عمليات اأطفال الأنانيب( يجب جتنبها، 
�سرطان  ل��ه  اجل��ائ��ز  التلقيح  اأن  م��وؤك��دا 

هما:
• اأن توؤخذ نطفة من زوج وبيي�سة 
من زوجته ويتم التلقيح خارجيا ثم 

تزرع اللقيحة يف رحم الزوجة.
• اأن ت��وؤخ��ذ ب��ذرة ال���زوج وحتقن يف 
املو�سع املنا�سب من مهبل زوجته اأو 

رحمها تلقيحا داخليا.
للقحطاين  درا����س���ة  يف   ذل����ك  ج����اء 
الطبية«،  ال��ن��وازل  فقه  تاأ�سيل   « بعنوان 
واأ�سار فيها اإلى  اأن الطب احلديث اأثبت 
يكمن  الن�ساء  عقم  يف  الأع���م  ال�سبب  اأن 
ان�سدادها  فالوب، ومعنى  قناة  ان�سداد  يف 
عدم متكن البيي�سة من �سق طريقها اإلى 

الرحم.
احل��م��ل،  وق���وع  ي�ستحيل  ه��ن��ا  وم���ن 
الأطباء فكروا يف تخطي عائق  اأن  مبينا 
ال��ق��ن��اة امل�������س���دودة ب��ال��ت��ل��ق��ي��ح ال�����س��ن��اع��ي؛ 
وذلك عن طريق احل�سول على البيي�سة 
ثم  ج��راح��ي��ة،  بعملية  امل����راأة  مبي�س  م��ن 
ثم  م��ن��وي،  ب��ح��ي��وان  املعمل  يف  اإخ�سابها 
اكتمال  ب��ع��د  املخ�سبة  البيي�سة  تنمية 
الأم  رح�����م  الأول��������ى يف  م����راح����ل من���وه���ا 
ب��وا���س��ط��ة اإدخ�����ال ه���ذا الأن���ب���وب، وق��ذف 
يف  وزرع��ه��ا  تلقيحها  بعد  فيه  البيي�سة 
ل��ي��ب��داأ احل��م��ل م�����س��اره الطبيعي  ال��رح��م 
امل������ع������روف. ووق�������ف ال����ب����اح����ث ب���ال�������س���رح 
القواعد  منها:  حم��اور  على   والتاأ�سيل 
يف  ال�سرعية  الأح��ك��ام  �سبط  يف  املعتربة 
امل��ع��امل الأ�سولية  ال��ط��ب��ي، واأه���م  امل��ج��ال 

الج��ت��ه��اد  ع��ن��د  ماحظتها  ينبغي  ال��ت��ي 
النظر  ال��ط��ب��ي��ة، وم��ن��ه��ج��ي��ة  ال���ن���وازل  يف 
والجتهاد يف النوازل الطبية، م�ستعر�سا 
للتاأ�سيل  ال��ع��م��ل��ي��ة  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ب��ع�����س 

الفقهي للنوازل الطبية.

التلقيح الصناعي
ال�سناعي  التلقيح  ع��ن  ح��دي��ث��ه  وخ���ال 
ال��دك��ت��ور  ق����ال  الأن����ان����ي����ب«  »اأط����ف����ال  اأو 
ال���ف���ق���ه  ن����ظ����ر جم����م����ع   « ال����ق����ح����ط����اين 
امل��وؤمت��ر  منظمة  ع��ن  املنبثق  الإ���س��ام��ي 
��ان  الإ����س���ام���ي يف م���وؤمت���ره ال��ث��ال��ث ب��ع��مَّ
التلقيح  م��و���س��وع  يف  امل��ق��دم��ة  ال��ب��ح��وث 
وا�ستمع  الأنابيب«  »اأط��ف��ال  اأو  ال�سناعي 
ل�سرح اخلرباء والأطباء من اأجل الت�سور 

الكامل ملعرفة حكم هذه النازلة.
وب���ع���د ال�����ت�����داول ال������ذي ت���ب���ني م��ن��ه 
ال�سناعي  ال��ت��ل��ق��ي��ح  ط���رق  اأن  للمجل�س 
امل��ع��روف��ة يف ه��ذه الأي���ام �سبع، وه��ي اأه��م 
التلقيح  جمال  يف  ت�ستخدم  التي  الطرق 
ق��رر ما يلي: الطرق  ث��مَّ  ال�سناعي وم��ن 
اخلم�س التالية حمرمة �سرعا، وممنوعة 
عليها من  ملا يرتتب  اأو  لذاتها  باتا  منعا 
اختالط الأن�شاب و�شياع الأمومة، وغري 
ذل���ك م��ن امل��ح��اذي��ر ال�����س��رع��ي��ة. وال��ط��رق 

اخلم�س هي:
بني  التلقيح  ي��ج��ري  اأن  الأول���ى:  
وبيي�سة  زوج  م��ن  م���اأخ���وذة  ن��ط��ف��ة 
ماأخوذة من امراأة لي�ست زوجته ثم 

تزرع تلك اللقيحة يف رحم زوجته.
بني  التلقيح  ي��ج��ري  اأن  الثانية:  
وبيي�سة  ال�����زوج  غ���ري  رج���ل  ن��ط��ف��ة 
اللقيحة يف  ت���زرع تلك  ث��م  ال��زوج��ة 

رحم الزوجة .
اأن يجري تلقيح خارجي  الثالثة:  
بني بذرتي زوجني ثم تزرع اللقيحة 

يف رحم امراأة متطوعة بحملها.
الرابعة:  اأن يجري تلقيح خارجي 

اأج��ن��ب��ي وبيي�سة  ب��ني ب��ذرت��ي رج���ل 
اللقيحة يف  وت����زرع  اأج��ن��ب��ي��ة  ام����راأة 

رحم الزوجة .
اخلام�سة:  اأن يجري تلقيح خارجي 
بني بذرتي زوجني ثم تزرع اللقيحة 

يف رحم الزوجة الأخرى«.

السادسة والسابعة
ال�ساد�سة  »الطريقتان  م�ستدركا  واأ�ساف 
وال�سابعة ل حرج من اللجوء اإليهما عند 
احلاجة مع التاأكيد على �سرورة اأخذ كل 

الحتياطات الازمة، وهما:
ال�ساد�سة: اأن توؤخذ نطفة من زوج 
التلقيح  ويتم  زوجته  من  وبيي�سة 
رحم  يف  اللقيحة  ت��زرع  ث��م  خارجياً 

الزوجة.
ال���زوج  ب���ذرة  ت��وؤخ��ذ  اأن  ال�سابعة: 
وحت���ق���ن يف امل���و����س���ع امل��ن��ا���س��ب من 
تلقيحا  رح��م��ه��ا  اأو  زوج���ت���ه  م��ه��ب��ل 

داخليا«.

الحكم الشرعي
وت��اب��ع ال��دك��ت��ور ال��ق��ح��ط��اين »وق���د واف��ق 
ه���ذا احل��ك��م ال����ذي ق����رره جم��م��ع الفقه 
املجمع  فيه  حكم  اأن  �سبق  ما  الإ�سامي 
الفقهي التابع لرابطة العامل الإ�سامي 
م���ن م��ن��ع اأ���س��ال��ي��ب ال��ت��ل��ق��ي��ح ال�����س��ن��اع��ي 
اخل��م�����س الأول�������ى واإب����اح����ة ال��ط��ري��ق��ت��ني 
الأخ���ريت���ني م��ع ا����ش���رتاط ع���دم ال��ل��ج��وء 
الق�سوى  ال�����س��رورة  ح��ال��ة  يف  اإل  اإل��ي��ه��ا 
ومبنتهى الحتياط واحلذر من اختالط 

النطف اأو اللقائح.
ف���احل���الت اخل��م�����س الأول������ى اأدع���ى 
الزنا و�سياع ن�سب الطفل  لتحقق �سورة 
اهلل  فطرها  كما  الأم��وم��ة  معنى  واإف�ساد 
واملحاذير  امل�سار  من  ذل��ك  وغ��ري  تعالى، 
على  والتعدي  العورات  كك�سف  ال�سرعية 
فرا�س رجل اآخر اأجنبي، ومقا�سد ال�سرع 

ج���اءت بحفظ ال��ع��ر���س وال��ن�����س��ب، وه��ذه 
�سياع  ال�سناعية  التلقيحات  من  الأن��واع 
امل�سلم  كيان  على  وخطر  املقا�سد  لتلك 

وجمتمعه«.
وال�سابعة  ال�ساد�سة  الطريقة  اأم���ا 
للدكتور  والكام  ال�سناعي،  التلقيح  من 
م�����س��ف��ر، ف��ق��د اأج��ازت��ه��م��ا جم��ام��ع الفقه 

الإ�سامي  واأكرث الفقهاء املعا�سرين . 
اأن  على  املجيزون حكمهم  بنى  وقد 
ال��زوج��ني  م���اء  ب��ني  ت��ت��م  التلقيح  عملية 
ال��زوج��ة وه��ي كاملعا�سرة  اإل��ى رح��م  وتعاد 
فيها  يثبت  لذا  الزوجني،  بني  الطبيعية 
لأن  الفرا�س،  �ساحب  ال��زوج  من  الن�سب 

الولد خلق من مائه وولد على فرا�سه.
يعد  الطريقة  بهذه  الإجن���اب  ولأن 
ع��م��ا م�����س��روع��ا ل اإث����م ف��ي��ه ول ح���رج ، 
�سرعي  ول���د  ع��ل��ى  للح�سول  �سبيل  وه���و 
ي���ذك���ر ب���ه وال������ده وب����ه مت��ت��د ح��ي��ات��ه��م��ا، 
النف�سية والجتماعية،  �سعادتهما  وتكمل 
ويطمئنان على دوام الع�سرة وبقاء املودة 

بينهما.
وق��واع��د ال�����س��رع وم��ق��ا���س��ده الكلية 
اأنف�سهم  حفظ  للعباد  يكفل  مب��ا  ج���اءت 
ب��اأن  ن�سلهم  وح��ف��ظ  تعاقبهم  وا���س��ت��م��رار 
اأو  الأزواج  غري  مياه  اختالط  ي�شوبه  ل 

�سياع اأوا�سر الأن�ساب.
الأخ��ريت��ني  الطريقتني  اإب��اح��ة  ويف 
حفظ  على  تاأكيد  ال�سناعي  التلقيح  من 
النف�سية  ال�سعادة  وحتقيق  املقا�سد  تلك 

والجتماعية للزوجني. 
وا�ستدرك القحطاين اأن الطريقتني 
���س��وائ��ب،  ت�����س��وب حكمهما  ق��د  امل��ب��اح��ت��ني 
وق���ال  »اأم���ا م��ا ق��د ي�سوب حكم الإب��اح��ة 
اختالط  احتمال  من  الطريقتني  لتلك 
ول  الختبار  اأوع��ي��ة  يف  واللقائح  النطف 
�سيما اإذا كرثت ممار�سته و�ساعت، كذلك 
ما قد يح�سل من تك�سف للعورات املغلظة 
ل��ل��زوج اأو ال���زوج���ة اأم����ام الأج���ان���ب، ف��اإن 

الإباحة،  هذه الحتمالت قد متنع حكم 
املعا�سرين  الفقهاء  بع�س  منع  ول��ذل��ك 

جوازها بناءا على تلك الحتمالت«.

نقل وزراعة األعضاء
التطبيقات  ب��ع�����س  ت��ن��اول��ه  م��ع��ر���س  ويف 
الباحث  ت��ط��رق  فقد  امل��ع��ا���س��رة،  الطبية 
اإل����ى  ح��ك��م ن��ق��ل وزراع�����ة الأع�����س��اء على 

النحو التايل:
مكان  من  الع�سو  نقل  يجوز  اأول: 
اآخ��ر  اإل��ى مكان  م��ن ج�سم الإن�����س��ان 
من  التاأكد  مراعاة  مع  ج�سمه،  من 
العملية  ه��ذه  من  املتوقع  النفع  اأن 
اأرج���ح م��ن ال�����س��رر امل��رتت��ب عليها، 
وب�شرط اأن يكون ذلك لإيجاد ع�شو 
وظيفته  اأو  �سكله  لإع��ادة  اأو  مفقود 
املعهودة له، اأو لإ�ساح عني اأو اإزالة 
نف�سيا  اأذى  لل�سخ�س  ت�سبب  دمامة 

اأو ع�سويا .
ثانيا: يجوز نقل الع�سو من ج�سم 
اإن  اآخ��ر،  اإن�سان  ج�سم  اإل��ى  الإن�سان 
تلقائيا،  ي��ت��ج��دد  ال��ع�����س��و  ه���ذا  ك���ان 
ك���ال���دم واجل���ل���د، وي���راع���ى يف ذل��ك 
ا�شرتاط كون الباذل كامل الأهلية، 
وحتقق ال�شروط ال�شرعية املعتربة.

ثالثا: جت���وز ال���س��ت��ف��ادة م��ن ج��زء 
م���ن ال��ع�����س��و ال����ذي ا���س��ت��وؤ���س��ل من 
اجل�سم لعلة مر�سية ل�سخ�س اآخر، 
عند  ما  لإن�سان  العني  قرنية  كاأخذ 

ا�ستئ�سال العني لعلة مر�سية. 
راب��ع��ا: ي��ح��رم ن��ق��ل ع�����س��و تتوقف 
عليه احلياة كالقلب من اإن�سان حي 

اإلى اإن�سان اآخر. 
خام�سا: يحرم نقل ع�سو من اإن�سان 
حي يعطل زواله وظيفة اأ�سا�سية يف 
اأ�سل  حياته واإن مل تتوقف �سامة 
العينني  قرنية  كنقل  عليها  احلياة 
يعطل  النقل  ك��ان  اإن  اأم��ا  كلتيهما، 

جزءا من وظيفة اأ�سا�سية فهو حمل 
بحث.

�ساد�سا:  يجوز نقل ع�سو من ميت 
اإل���ى ح��ي ت��ت��وق��ف ح��ي��ات��ه ع��ل��ى ذل��ك 
وظيفة  �سامة  تتوقف  اأو  الع�سو، 
اأن  ب�شرط   . ذلك  فيه على  اأ�شا�شية 
اأو ورثته بعد  ي��اأذن امليت قبل موته 
اأمر  ويّل  موافقة  ب�شرط  اأو  موته، 
جمهول  امل��ت��وف��ى  ك��ان  اإن  امل�سلمني 

الهوية اأو ل ورثة له. 
�سابعا:   ينبغي ماحظة اأن التفاق 
الع�سو يف احل��الت  على ج��واز نقل 
ال��ت��ي مت ب��ي��ان��ه��ا، م�����ش��روط ب����اأن ل 
يتم ذلك بو�ساطة بيع الع�سو. اإذ ل 
بحال  للبيع  الإن�سان  اإخ�ساع  يجوز 
امل�ستفيد،  م���ن  امل����ال  ب���ذل  اأم����ا  م���ا. 
اب����ت����غ����اء احل���������س����ول ع���ل���ى ال��ع�����س��و 
مكافاأة  اأو  ال�����س��رورة  عند  املطلوب 

وتكرميا، فمحل اجتهاد ونظر.
ثامنا: كل ما عدا احلالت وال�سور 
اأ����س���ل  ي���دخ���ل يف  امل�����ذك�����ورة ، مم����ا 

املو�سوع ، فهو حمل بحث ونظر.
ال�����ن�����وازل  اأن  ال���ق���ح���ط���اين  وب������ني 
والوقائع الطبية غري متناهية ومييزها 
يف ع�������س���رن���ا ه������ذا اأن�����ه�����ا حت���م���ل ط���اب���ع 
ال��ع�����س��ر امل��ت��م��ي��ز ب��ال��ت��ع��ق��ي��د وال��ت�����س��اب��ك  
وب�����الخ�����رتاع�����ات ال���ع���ل���م���ي���ة وال�����ث�����ورات 
اأنه ل يكفي فيها بع�س  التقنية، موؤكدا  
اإلى  ودع��ا   الفردية،  اأو  العاجلة  الفتاوى 
م���راع���اة ال��ت��ث��ب��ت وال���ت���ح���ري وا���س��ت�����س��ارة 
اأه����ل الخ��ت�����س��ا���س يف م�����س��ائ��ل ال���ن���وازل 

وامل�ستجدات الع�سرية.
»ال��ذي ل يعرف جمريات ما  وتابع 
ي�ستطيع  الأن��اب��ي��ب« ل  »اأط��ف��ال  ب�  ي�سمى 
باحلل  فيها  �سحيحة  ف��ت��وى  يعطي  اأن 
اأو احلرمة اإل اإذا و�سحت له حالت هذه 
اأن  حينئذ  في�ستطيع  وفرو�سها،  العملية 

يعطي احلكم املنا�سب لكل حالة«.

يجب الحذر من اختالط
النطف واللقائح في أوعية
االختبار والمعامل 
يجوز نقل األعضاء أو بذلها
بضوابط شرعية.. وبيعها محرم
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حول الجامعة

محمد شامي 

امل�ساعد  الأ���س��ت��اذ  جن���اح  ق�سة  ت��ع��ود 
الإن�����س��ان��ي��ة  وال���ع���ل���وم  الآداب  ب��ك��ل��ي��ة 
الدكتور علي حممد  بجامعة جازان 
املوافق  الأح���د  اإل��ى  ع��واج��ي عري�سي 
�سعد  ع��ن��دم��ا   1426 ال��ق��ع��دة  ذي   23
العزيز  عبد  امللك  قاعة  من�سة  على 
ل��ل��م��ح��ا���س��رات مب���رك���ز امل���ل���ك ع��ب��د 
خادم  ومنحة  جائزة  لت�سلم  العزيز، 
احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 
عبد العزيز  حينما كان رئي�سا ملجل�س 
واأم��ريا  العزيز  عبد  امللك  دارة  اإدارة 
مل��ن��ط��ق��ة ال����ري����ا�����س، وذل������ك ل��ب��ح��ث��ه 
»اجلهوة.. تاريخها واآثارها ونقو�سها 

الإ�سامية«.

تشجيع الملك سلمان
الت�سجيعية  ���س��ل��م��ان  امل���ل���ك  ك��ل��م��ات 
امل�سرح  من�سة  على  عواجي  للدكتور 
مبنزلة  كانت  بالتوفيق  له  وال��دع��اء 
داف���ع ق���وي لإك��م��ال م�����س��رية البحث 
واك��ت�����س��اف ولي���ة اجل��ه��وة امل��ف��ق��ودة، 
)ت���ق���ع مب��ح��اف��ظ��ة ال��ن��م��ا���س ���س��م��ال 
درا�سة  اإل��ى  اإ�سافة  ع�سري(،  منطقة 
اإ���س��ام��ي��ا، من  نق�سا  م��ن 128  اأك���رث 
�سمنها نقو�س اأكرث من 24 من رواة 
والتابعني،   ال�سحابة  م��ن  احل��دي��ث 

ر�سوان اهلل عليهم.
اأب����دى رئي�س  ال��وق��ت ذات���ه   ويف 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل�����س��ي��اح��ة والآث�����ار 
اهتماما  �سلمان  ب��ن  �سلطان  الأم���ري 
ب��الك��ت�����س��اف، ووج����ه ب��اإر���س��ال فريق 
زي��ارة  اإل��ى  بالهيئة  الآث���ار  من قطاع 
هناك  الآث��ار  حار�س  برفقة  اجلهوة، 

عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ل��ر���س��ول  وق���رب 
فطفقن  �ستا  اأو  خم�سا  بدنات  و�سلم 
يزدلفن اإليه باأيهن يبداأ، فلما وجبت 
جنوبها قال: »فتكلم بكلمة خفية مل 
»من  ق��ال:  ق��ال؟  م��ا  فقلت:  اأفهمها 
�ساء اقتطع«، ويف هذا احلديث دللة 
ع��ل��ى م��ع��ج��زة وك���رام���ة ل��ر���س��ول اهلل 
�سلى اهلل عليه و�سلم، حيث اإن البدن 
ترغب يف  واح��دة  كل  اإليه،  يت�سابقن 
اأن يبداأ بها يف ذلك املوقف العظيم، 
لأن����ه ���س��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���س��ل��م رحمة 
اإدارة  ا�ست�سافة  اإلى  للعاملني«، منبها 
التعليم يف بي�سة له لإلقاء حما�سرة 
ب���ع���ن���وان  »���س��ح��اب��ي م���ن ب��ي�����س��ة من 

خال نق�س جبل قار«.

عطاء متواصل
ع��ط��اء وح�����س��ور ال��دك��ت��ور ال��ع��واج��ي 
ت���وا����س���ل م����ع اإط����ال����ة ع���ه���د خ����ادم 
�سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفني  احل��رم��ني 
متت  حيث  امليمون،  العزيز  عبد  بن 
ا�ست�سافته من قبل نادي مكة الأدبي 
» نق�س  اأول حما�سرة بعنوان  لإلقاء 
ال��ع��امل امل��ك��ي ع��ط��اء ب��ن اأب���ي رب���اح يف 
نقو�س  خالها  ا�ستعر�س  اجل��ه��وة«، 
ال�سحابة  م��ن  مكة  علماء  م��ن  �ستة 
اأبي  بن  عطاء  نق�س  حول  والتابعني 
رباح، ومنهم: عبد اهلل بن عمر، ر�سي 
اهلل عنه، عبد اهلل بن م�سلم الزهري، 
اإ�سماعيل  ي��زي��د،  اأب���ي  ب��ن  اهلل  عبيد 
اهلل،  عبيد  ب��ن  يحيى  اهلل،  ع��ب��د  ب��ن 

وغريهم من رواة احلديث.
واأ�ساف يف هذا الإط��ار »حظيت 
بكل ت�سجيع وم��وؤازرة ودعم وتقدير 
والآث��ار  لل�سياحة  العامة  الهيئة  من 

العمري،  عي�سان  بن  م�سرف  ال�سيخ 
ال��دك��ت��ور  ت�����س��ج��ي��ع  رح���م���ه اهلل، م���ع 
وال��ع��اق��ات  الإع�����ام  اإدارة  ب��ت��وج��ي��ه 
ن�سخة   200 ب�سراء  الهيئة  يف  العامة 
من الكتاب، بجانب تكرميه يف مكتب 

�سمو رئي�س الهيئة.

محاضرات وأمسيات
ي�����ق�����ول ال�����دك�����ت�����ور ع�����واج�����ي »م���ن���ذ 
ذل���ك احل���ني ق��م��ت ب��اإل��ق��اء ع���دد من 
املحا�سرات والأم�سيات حول اجلهوة 
الإ�سامية، يف كل  ونقو�سها  واآثارها 
والآث��ار  ال�سياحة  ق�سم  تنومة،  م��ن: 
نادي  بلل�سمر،  باد  ج��ازان،  بجامعة 
اأبها الأدب��ي، يف دورة نظمتها جامعة 
مع  بالتعاون  الأم��ن��ي��ة  للعلوم  ن��اي��ف 
 1432 ����س���وال   16 يف  ع�����س��ري  اإم�������ارة 
مبدينة اأبها حتت عنوان »رفع كفاءة 

العاملني يف الأمن ال�سياحي«.
ال��دك��ت��ور  ت��ق��ت�����س��ر ج���ه���ود  ومل 
»اإن اهلل  عواجي على ذلك، بل يقول 
لكت�ساف  وف��ق��ن��ي  وت��ع��ال��ى  �سبحانه 
راو  جليل  ل�سحابي  بي�سة  يف  نق�س 
للحديث كان ا�سمه �سيطان بن قرة، 
وغري الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 
ا���س��م��ه اإل����ى ع��ب��د اهلل، وك����ان ل��ه دور 
ريادي بارز يف التاريخ الإ�سامي اإلى 

اأن ا�ست�سهد.
ال��ن��ب��ي  ع���ن  وق����د روى ح��دي��ث��ا 
له  وم��ع��ج��زة  و���س��ل��م  عليه  اهلل  �سلى 
ع��ل��ي��ه ال�����س��اة وال�����س��ام اأن ر���س��ول 
»اإن  ق��ال  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 
اأعظم الأي��ام عند اهلل تبارك وتعالى 
القر، قال عي�سى  النحر ثم يوم  يوم 
ق��ال ث��ور وه��و ال��ي��وم ال��ث��اين، وق��ال: 

بن  �سلطان  الأم����ري  �سمو  يف  ممثلة 
م��ك��ت��ب��ه،  يف  ت���ك���رمي���ي  ومت  ����س���ل���م���ان 
ال��رتاث العمراين  وكذلك يف ملتقى 
ع�سري،  م��ن��ط��ق��ة  يف   14 ال����  ال��وط��ن��ي 
اأث��را كبريا يف اهتمامي  وكان ملوقفه 
والعمل على  بالآثار مبنطقة جازان 
ت��راث  ي���ربز  خ��ا���س  متحف  تاأ�سي�س 

واآثار منطقة جازان.
ل���ع���ل م����ن اأه������م ال���ن���ت���ائ���ج ال��ت��ي 
حت���ق���ق���ت م����ن ال���ت���ج���رب���ة يف جم���ال 
ال���������س����ي����اح����ة والآث��������������ار م������ن خ����ال 
اجل�����ولت امل��ي��دان��ي��ة ال��ت��ي ق��م��ت بها 
ال�سياحة  لق�سم  رئا�ستي  خال  ومن 
اأن من  والآث�����ار يف ج��ام��ع��ة ج�����ازان: 
هذه  على  وتعالى  �سبحانه  اهلل  نعم 
تهتم  عالية  ق��ام��ة  وهبها  اأن  ال��ب��اد 
اجلهود  وت�سخر  وال�سياحة  ب��الآث��ار 
والإم���ك���ان���ات خل��دم��ة ���س��ي��اح��ة واآث����ار 
ه����ذه ال����ب����اد«. م��ع��ت��ربا ذل����ك ج���زءا 
ل يتجزاأ م��ن وج��دان��ه وه��و �ساحب 
ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم�����ري ���س��ل��ط��ان بن 

�سلمان.
واأ����س���اف ال��ع��واج��ي »م��ه��م��ا قلت 
اأوفيه جزءا ب�سيطا  اأن  اأ�ستطيع  فلن 
م���ن ح��ق��وق��ه واإجن�����ازات�����ه ال����رائ����دة، 
اأ�سل  تعد  امل��ب��ارك��ة  ال��ب��اد  ه��ذه  واأن 
احل�سارات الب�سرية، فقد وهبها اهلل 
واملواقع  الآث��ار  من  وتعالى  �سبحانه 
عن  تتميز  يجعلها  م��ا  ال�����س��ي��اح��ي��ة، 
ال��دن��ي��ا، وبخا�سة  ب���اد  غ��ريه��ا م��ن 
واأن اهلل  الأر���س،  بقاع  اأقد�س  بها  اأن 
حري�سة  حكيمة  قيادة  وهبها  تعالى 
ع���ل���ى اإن�������س���ان ه�����ذا ال����وط����ن واأم���ن���ه 
وا���س��ت��ق��راره ليعي�س يف ك��رام��ة وع��زة 

ورفعة ومنعة«.

كرمه الملك وجذب اهتمام نجله 

العواجي.. مكتشف آثار الجهوة
و 128 نقشا إسالميا 
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ثقافة

سبع توصيات في اللقاء التحضيري للحوار الوطني بأبها

د. المطلق يشدد على مفاهيم الوسطية 
لمواجهة التطرف

الغذامي يروي قصة
»شماغ الجاسر«

أحمد العياف
يف  اجلا�سر  حمد  ال�سيخ  حما�سرة  ق�سة  الغذامي،  اهلل  عبد  الأدي���ب  روى 
امل�ستوى  يف  طالبة  من  بدعوة   1980 ع��ام  بجدة،  العزيز  عبد  امللك  جامعة 

الأول باجلامعة، مبديا اإعجابه بتوا�سع ال�سيخ اجلا�سر.
جاء ذلك يف زاوية الغدامي بامللحق الثقايف ب�سحيفة اجلزيرة امل�سمى  

»وهذا باب يف التوريق«، حيث تناول الق�سة بعنوان »�سماغ حمد اجلا�سر«.
وقال م�سورا م�سهد املحا�سرة »جرى كل هذا اأمامنا ول �سك يف اأن كل 
من يف القاعة قد انطلق ذهنه مع القيم الإن�سانية يف �سلوك العامل العّامة 
متخطية  دعته  التي  الطالبة،  الفتاة  مع  موقفه  من  ب��دءا  اجلا�سر،  حمد 
املوؤ�س�سة وبريوقراطيتها، لتجد قلبا كبريا ي�ستجيب لرغبتها  كل جربوت 
ويكرمنا كلنا نحن غري الر�سميني حيث ياأتينا �سيف مهم من الريا�س دون 
بخطب  وال�ستهتار  ال��ذات  نكران  مع  حركته  يف  ثم  بريوقراطية،  و�سائط 
املجاور  الكر�سي  على  ال�سماغ  و�سع  حا�سر  راأ���س  مع  والر�سميات،  التعريف 

وكاأمنا يحدث اأبناءه وبناته يف منزله«.
واأ�ساف » كان ذلك عام 1980 حيث طل ال�سيخ حمد اجلا�سر ليحا�سر 
علينا يف جامعة امللك عبد العزيز بجدة، وكان ملبيا لدعوة من طالبة يف 
اجلامعة كانت تقدمت باقرتاح بدعوته للجامعة ورا�سلته لتاأخذ موافقته 

فلبى رغبة جاءته من تلميذة جامعية يف امل�ستوى الأول اإلى باحث بارز.
ر�سميات اجلامعة،  اأغلى عنده من كل  ب�سيطة كهذه  دع��وة  اأن  ووج��د 
وحينما حل على املن�سة كان اجلو عامرا بالبهجة به ومبوقفه اجلليل مع 
الطالبة، وتبع هذا اأن مقدم املحا�شرة تورط حني طلب من ال�شيخ نبذة عن 
نف�سه لكي يقدمه بها، وجاءه جواب ال�سيخ باأن يرتك الأمر له ليقدم نف�سه.

اأبلغنا ب��اأن ال�سيخ طلب منه ترك  وج��اءت ورط��ة املقدم الأخ��رى حني 
التقدمي له، فما كان من ال�سيخ اإل اأن �سكره على ذلك، وقال »هذا اأخوكم 
حمد ثم مد يده ل�سماغه ونزعه عن راأ�سه، وقال �ساأحدثكم حا�سر الراأ�س 
ولو كان ح�سر الراأ�س عيبا ملا تعبد النا�س ربهم حا�سري الروؤو�س يف عرفات« 

ثم �سرع يف حما�سرته.
اأعقب الغذامي الق�سة بتعليق قال فيه »لقد نزل منا منزل الروح من 
اجل�سد وكاأمنا �سنع للجامعة يومها ح�سا باأن العلم اأخاق و�سمو معنوي 
ولي�س ر�سميات ومباخر وم�سالح، تلك ليلة عمرت اأجواء اجلامعة«. واختتم 
بق�سة اأخرى عند الوداع �ساأله ال�سيخ اجلا�سر عن رجل تعارف معه يف ينبع 
الغذامي  له  البلدان، فقال  كتاب معجم  بينهما ق�سة مع  عام 1352 و�سار 

»ذاك والدي، واأين اأعرف الق�سة بتمامها برواية والدي«.

العلماء،  كبار  هيئة  ع�سو  معايل  �سدد 
عبد  امللك  مركز  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س 
العزيز للحوار الوطني، ال�سيخ الدكتور 
اأهمية  عبد اهلل بن حممد املطلق على 
احلوار، وا�سفا اإياه باملهارة التي ل غنى 

لاإن�سان عنها.
اللقاء  ال�سوء يف كلمته يف  و�سلط 
ال���ث���اين م���ن ل���ق���اءات امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة 
اختتم  ال��ذي  العا�سر،  الوطني  للحوار 
اأع��م��ال��ه م���وؤخ���را  مب��دي��ن��ة اأب���ه���ا، على 
ومفاهيم  احل����وار  ث��ق��اف��ة  ن�سر  اأه��م��ي��ة 

الو�سطية ملواجهة ظاهرة التطرف.
التي ميثلها  املخاطر  اإلى  وتطرق 
وج�����ود وان��ت�����س��ار ال���ت���ط���رف يف ال��ع��امل 
اإلى الإ�سام وامل�سلمني،  اإ�ساءته  ومدى 
وت�������س���ب���ب اأع�����م�����ال ب���ع�������س اجل���م���اع���ات 
امل�سلمني  ���س��ورة  ت�سوي  اإل��ى  املتطرفة 
يف ال��ع��امل. واأك����د اأن م��رك��ز امل��ل��ك عبد 
ال��ع��زي��ز ل��ل��ح��وار ال��وط��ن��ي ي��ه��دف من 
اآراء  من  ال�ستفادة  اإل��ى  اللقاءات  تلك 
اللقاءات ومن  امل�ساركني وامل�ساركات يف 
اأفكارهم ملعرفة اأ�سباب ظاهرة التطرف 
وطرق الوقاية منها وكيفية مواجهتها.

�سكر  بكلمة  ابتداأ  اللقاء قد  وك��ان 
امللك  ملركز  العام  الأم��ني  نائب  وجهها 
الدكتور  الوطني  للحوار  العزيز  عبد 
ع�سري  منطقة  لأه��ايل  ال�سلطان،  فهد 
ع��ل��ى ح�سن ال���س��ت��ق��ب��ال وال��ت��ع��اون مع 

املركز لتنظيم هذا اللقاء.
التي  ال��ل��ق��اءات  �سل�سلة  ت��ن��اول  ث��م 
ع��ق��ده��ا امل��رك��ز ع��ن م��و���س��وع التطرف 
واآثاره على الوحدة الوطنية، واملراحل 
ال���ت���ي م����ر ب���ه���ا م���ن���ذ ان����ط����اق ال��ل��ق��اء 
احل���دود  منطقة  يف  ع��ق��د  ال���ذي  الأول 

ال�سمالية.
الأول���ى  باجلل�سة  ال��ل��ق��اء  واف��ت��ت��ح 
ال���ت���ي ك���ان���ت ع���ن م���و����س���وع »ال��ت��ط��رف 
واأداره��ا  ومظاهره«،  واقعه  والت�سدد.. 

معايل  املركز  يف  الأمناء  جمل�س  ع�سو 
عددا  و�سهدت  قا�سي،  �سهيل  الدكتور 
م���ن امل����داخ����ات  م���ن ق��ب��ل امل�����س��ارك��ني 

وامل�ساركات.
ويف ختام اللقاء تا الدكتور فهد 
ال�����س��ل��ط��ان، ن��ت��ائ��ج ال��ل��ق��اء ع��ل��ى النحو 

التايل:

مظاهر التطرف
ل��ل��ت��ط��رف يف جم��ت��م��ع��ن��ا م��ظ��اه��ر 
م������ت������ع������ددة م�����ن�����ه�����ا: ال����ت����ط����رف 
ال��دي��ن��ي والإحل�������ادي وال��ري��ا���س��ي 
معاجلة  من  ولب��د  والجتماعي، 
كل فرع على ح�سب حدته ودرجة 

خطورته على الفرد واملجتمع.

األسرة
الأول  احل����ا�����س����ن  ه����ي  الأ�������س������رة 
وامل����وؤ�����س���������س����ة الأول�����������ى ل��ل��رتب��ي��ة 
على  ال��رتك��ي��ز  وينبغي  والتن�سئة 

ال���ربام���ج الإر����س���ادي���ة وال��ت��وع��وي��ة 
وامل���ادي���ة ال��ت��ي ت��ع��ني الأ����س���ر على 
اأبنائها  القيام بدورها يف حت�سني 
بعيدة  �ساحلة  تن�سئة  وتن�سئتهم 

عن التطرف والإرهاب.

دراسات وإحصاءات
بيانات  درا�سات مبنية على  اإجن��از 
واإح�����������س�����اءات ع����ن ال���ت���ط���رف يف 
واآث��ار(،  واأ�سباب  )مظاهر  اململكة، 
ت��ن��ط��ل��ق م��ن��ه��ا ل�����ق�����اءات احل�����وار 
ال���وط���ن���ي، وم����ن ث���م ال��ع��م��ل على 

مواجهة التطرف.

وسائل إعالمية
ال��ع��م��ل ع��ل��ى ا���س��ت��ح��داث و���س��ائ��ل 
واآل������ي������ات حت�����د م�����ن اخل���ط���اب���ات 
والتحري�سية  احل��ادة،  والعبارات 
ع����رب و����س���ائ���ل الإع��������ام ع��م��وم��ا، 
وو���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي 

خ�������س���و����س���ا، وال���ت�������س���دي ل���دع���اة 
بجميع  وال���ك���راه���ي���ة  الإق���������س����اء، 
ال��و���س��ائ��ل ال��رق��اب��ي��ة وال��ع��ق��اب��ي��ة. 
امل�ساهري،  امل�ساهري ال�ستفادة من 
وال����ع����ل����م����اء، وامل����ت����اب����ع����ني ب���ك���رثة 
يف ك����ل امل�����ج�����الت، ل��ن�����س��ر ث��ق��اف��ة 
ال��ت�����س��ام��ح، والع���ت���دال، واح���رتام 
ك�����ل م����ك����ون����ات امل���ج���ت���م���ع، ون���ب���ذ 
التهمي�س والإق�ساء حفظا لل�سلم 

الجتماعي والتعاي�س الإن�ساين.

المؤسسات
التعليمية  املوؤ�س�سات  جميع  ح��ث 
والعلماء  وال��دع��وي��ة  والإع��ام��ي��ة 
التو�سع  على  وال��ك��ت��اب  واملثقفني 
يف ن�سر وبث الربامج واملحا�سرات 
ال��ت��ي ت��وؤك��د ال��و���س��ط��ي��ة واج��ت��م��اع 
والختاف  الفرقة  ونبذ  الكلمة 
املكت�سبات  على  للحفاظ  ت��ع��زي��زا 

الوطنية.

 المناهج والبرامج
ت��ك��ري�����س ف��ك��رة احل��ي��اة والإع���م���ار 
يف الإ�����س����ام م���ن خ����ال امل��ن��اه��ج 
والإعامية  التعليمية،  والربامج 
ب����دي����ا ع�����ن خ����ط����اب الإق���������س����اء 

والتهمي�س .
با�سم  امل��رك��ز  ي��ت��ق��دم  ويف اخل��ت��ام 
ملقام  بال�سكر  وامل�����س��ارك��ات  امل�����س��ارك��ني 
خ������ادم احل����رم����ني ال�������س���ري���ف���ني امل��ل��ك 
العزيز على ما يبذله  �سلمان بن عبد 
ال��وط��ن وامل��واط��ن،  م��ن جهود خلدمة 
ويل  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  وال�سكر 
عبدالعزيز،  ب��ن  مقرن  الأم���ري  العهد 
امل���ل���ك���ي ويل ويل  ال�����س��م��و  و����س���اح���ب 
ال��ع��ه��د الأم�����ري حم��م��د ب���ن ن��اي��ف بن 
ع��ب��دال��ع��زي��ز، واأم�����ري م��ن��ط��ق��ة ع�سري 

الأمري في�سل بن خالد.
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تقنية

ريتويت

اأن  اأجمع، ولكن  العامل  املوؤ�س�سني لاإنرتنت يف  اأحد  اأن تكون  جميل 
ما  ك��ل  �سياع  اإمكانية  اإزاء  كبري  قلق  ع��ن  لتعرب  �سمتك  ع��ن  تخرج 
و�سجات  واأف��ام  �سور  القرن من  هذا  الكمبيوتر يف  اأجهزة  حتويه 
ووثائق حفظت لع�سرات ال�سنني، فهذا يعني اأن الأمر يتطلب الوقوف 
وال�ستماع ل� »فينت �سريف« الذي خرج عن �سمته موؤخرا ليعرب عن 

خ�سيته من �سياع ال�سجل التوثيقي للقرن الواحد والع�سرين.
مبقدور  يكون  ل��ن  »���س��ريف«  ي��رى  كما  القريب  امل�ستقبل  ففي 
الأجيال القادمة معرفة �سيء يذكر عن القرن احلايل اإذا ما ا�ستمرت 
اأ�سماه  �سيدخل برمته يف ع�سر جديد  امل�ستقبل  واأن  الأر�سفة رقميا، 

»ع�سر الظام الرقمي«.
هذا احلديث والتوقع مل ي�سدر من �سخ�س بعيد عن التقنية، 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  نائب  من�سب  ي�سغل  �سخ�س  م��ن  واإمن���ا 
جوجل، كما يعمل »�سريف« حاليا �سمن فريق عمل كبري، على اإيجاد 

حل ملا يراه اجتثاثا للتاريخ الب�سري احلايل برمته.
ف��ب��ع��د ال��ه��ج��م��ات الإل��ك��رتون��ي��ة ال��ت��ي ���س��ن��ت م���وؤخ���را ع��ل��ى ع��دد 
و  »مايكرو�سوفت«  و  بيكت�سرز«  »�سوين  مثل  الكربى،  ال�سركات  من 
»ت��ارج��ي��ت«، ب��ات م��ن ح��ق »���س��ريف« وفريقه ال��ع��ام��ل، التفكري خ��ارج 
حتى  والنتظار  الرتيث  من  بدل  اإنقاذه  ميكن  ما  لإنقاذ  ال�سندوق 

يحدث ما ل يحمد عقباه.
اأب���داه »���س��ريف« هو نف�سه ما دع��ا الرئي�س  ال��ذي  ه��ذا التخوف 
الأ���س��ب��وع  ال�سليكون«  »وادي  يف  قمة  لعقد  اأوب��ام��ا  ب���اراك  الأم��ريك��ي 
اأجل ح�سد الدعم الازم  املا�سي مع كبار امل�سوؤولني التنفيذيني من 

لتعزيز قوانني الأمن الإلكرتوين.
ف��اأي��ن نحن م��ن الأم���ن الإل��ك��رتوين ه��ذا؟ وه��ل �سنقف موقف 
�سبقتها  لأخ��رى  تن�سم  رادع��ة  قوانني  عن  قريبا  �سنعلن  اأم  املتفرج، 
حول الأم��ن الإل��ك��رتوين، وجت��رم كل من ا�ستخدم ذك��اءه املعلوماتي 

للت�سلل عرب ال�سبكة واإحلاق ال�سرر بالآخرين!
اإ���س��دار وثيقة عربية رادع��ة يف  اإل��ى  اأح��وج ما نكون  نحن اليوم 
بها  نلتزم  اأن  قادمة، على  تكون مرجعا لأجيال  الإل��ك��رتوين،  الأم��ن 
جميعا لكي ل ي�سيع تاريخ هذا القرن ب�سبب التكنولوجيا، خ�سو�سا 
احلقائق  وتزييف  ال�سبابية  خلق  ح��ول  فقط  يرك�س  من  هناك  اأن 
والإ���س��ام  العرب  تاريخ  طم�س  عن  الباحثني  اأك��رث  وم��ا  واملعلومات، 

وامل�سلمني، واإقحامنا يف ما ل عاقة لنا به با�ستخدام التكنولوجيا.

عصر الظالم الرقمي

حسن أحمد العواجي

ن�سخة  Google،عن  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ل��األ��ع��اب   Mattel �سركة  اأع��ل��ن��ت 
انت�سارا وا�سعا، القرن  التي �سهدت   ،View-Master مطورة من لعبة 
املا�سي، وكانت ُتطرح يف �سكل نظارة تزود باأقرا�س دائرية مدمج بها 

�سور ثنائية الأبعاد.
وطورت الن�سخة اجلديدة من نظارة View اعتمادا على نظارة 
لتقدم  وذل��ك  املا�سي،  العام   Google عنها  ك�سف  التي   ،Cardboard

مل�ستخدميها عرو�سا ثاثية الأبعاد ملجموعة خمتلفة من الأماكن.
ي�ستطيعون  اجل��دي��دة   View م�ستخدمي  اإن  ال�����س��رك��ة  وت��ق��ول 
الن��ط��اق يف رح���ات اف��رتا���س��ي��ة اإل���ى جم��م��وع��ة م��ن اأ���س��ه��ر الأم��اك��ن 

ال�سياحية اأو الطبيعية حول العامل اأو اإلى بع�س الأماكن يف الف�ساء.
وت�ستخدم الن�سخة املطورة من View Master اأقرا�س ال�سور 
الدائرية امل�شتخدمة يف املا�شي، مع اإ�شافة جديدة وهي دعمها الرتباط 
لعر�س   Android بنظام  العاملة  الذكية  للهواتف  مع تطبيق خا�س 
مل�ستخدميها،   View نظارة  من  اجل��دي��دة  الن�سخة  وتتيح  حمتواها. 
النظر يف جميع الجتاهات مل�ساهدة اأبعاد جديدة من ال�سور املعرو�سة 

عربها، حيث تدعم العر�س حتى 360 درجة.
القليلة  ال�سهور  النظارة اجلديدة خال   Mattel و�ستوفر 
الأق���را����س  م��ن  وع����ددا  ل��ل��ن��ظ��ارة  دولرا   29.99 ب�سعر  امل��ق��ب��ل��ة، 
رحلة  للم�ستخدم  يوفر  قر�س  منها  الأم��اك��ن،  لبع�س  الدائرية 

داخل مكوك ف�سائي.

دمن��ارك��ي  مورجينفيربج،  ه��ان��ز  اخ��ت��ار 
»كن  ا�سم  الب�سر،  يعاين من �سعف يف 
التطبيق  على   ،Be My Eyes عيني« 

اجلديد الذي ابتكره.
م�ساعدة  اإل���ى  التطبيق  وي��ه��دف 
املكفوفني من خال ربطهم باأ�سخا�س 
ح��ي��ات��ه��م  يف  ي�������س���اع���دوه���م  اأن  مي���ك���ن 
اليومية عرب حمادثات مرئية مبا�سرة.

لهواتف  التطبيق حاليا  ويتوافر 
ي�ساأل  فاإنه  تنزيله  وعند  فقط،  اآيفون 
املب�سرين  م��ن  ك��ان  اإذا  عما  امل�ستخدم 
كان  اإذا  ما  ملعرفة  وذل��ك  املكفوفني،  اأو 
لتقدمي  ي�سعى  اأو  امل�ساعدة  عن  يبحث 

امل�ساعدة.
بالت�سجيل  امل�����س��ت��خ��دم  ق���ام  واإذا 
م��ت��ط��وع��ا، مي��ك��ن لأي ���س��خ�����س اأع��م��ى 
ي��ط��ل��ب  اأن  احل����اج����ة،  ع���ن���د  ���ل،  ُم�������س���جِّ
يف  بالبحث  التطبيق  ليقوم  امل�ساعدة 

Be My Eyes تطبيق ابتكره ضعيف بصر
لمساعدة المكفوفين

ال�سبكة عن اأي �سخ�س قريب قادر على 
امل�ساعدة.

وطلبات امل�ساعدة ميكن اأن تكون 
ال�سخ�س  ي�����س��األ  اأن  م��ث��ل  ����س���يء،  اأي 
الأع����م����ى امل���ت���ط���وع ع���ن م���وع���د ان��ت��ه��اء 
ق�����راءة  اأو ط���ل���ب  ���س��اح��ي��ة احل���ل���ي���ب 
غري  منطقة  يف  ال��ط��رق��ي��ة  ال��ع��ام��ات 

ماألوفة.
وي����ع����م����ل امل����ت����ط����وع م�����ن خ����ال 
التطبيق على تقدمي نعمة الب�سر التي 
ك��ام��ريا  ا���س��ت��خ��دام  ميلكها م��ن خ���ال 
عما  ليحدثه  الأع��م��ى  ال�سخ�س  هاتف 

يراه عرب مكاملات مرئية مبا�سرة.
على   Be My Eyes ي��ع��م��ل  ك��م��ا 
 IOS نظام  وما فوق من   7.0 الإ�سدار 
امل�����س��غ��ل لأج���ه���زة ���س��رك��ة اأب����ل ال��ذك��ي��ة، 
 App وميكن حتميله جمانا من متجر

.Store
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نسخة مطورة لنظارة ألعاب ثالثية األبعاد
 Mattel و Google من



إعالم

ع��ر���س��ت و���س��ائ��ل اإع����ام دول��ي��ة بينها 
وك���ال���ة الأن���ب���اء ال��ف��رن�����س��ي��ة »ف��ران�����س 
ال�سحافيني،  حلماية  وهيئات  بر�س« 
ل�سمان  قواعد  نيويورك،  موؤخرا، يف 
اأمن ال�سحافيني امل�ستقلني يف املناطق 
امل���ع���ادي���ة؛ ردا ع��ل��ى م���وج���ة ع��م��ل��ي��ات 
اخل���ط���ف والغ���ت���ي���الت ال���ت���ي ط��ال��ت 

ال�سحافيني اأخريا.
وت����دع����و ال���وث���ي���ق���ة اإل������ى اإق������رار 
»مم���ار����س���ات وم���ب���ادئ اأم��ن��ي��ة ع��امل��ي��ة« 
ينبغي  اأ�سا�سية  ق��واع��د  على  وتن�س 
بها  اللتزام  املوقعة  الإع��ام  لو�سائل 
اأو  حمليني  �سحافيني  ت�سغيل  عند 
م�ستقلني اأو حتى مرا�سليها يف اأماكن 

خطرية، وهي:
مناطق  لتغطية  التوجه  قبل   •
وب����اء  م���ن���اط���ق ط���ال���ه���ا  اأو  ن������زاع 
ع���ل���ى ���س��ب��ي��ل امل����ث����ال ي��ن��ب��غ��ي اأن 
على  تدريبا  ال�سحافيون  يتبع 

الإ���س��ع��اف��ات الأول��ي��ة، والعمل يف 
بيئة معادية.

طبية  تغطية  ت��اأم��ني  ينبغي   •
النزاعات  مناطق  يف  �سارية  لهم 
واملناطق التي تنطوي على خطر 

الإ�سابة باأمرا�س معدية.
لهم  ت��وف��ري جت��ه��ي��زات حماية   •
م���ث���ل ال���������س����رتات ال����واق����ي����ة م��ن 

الر�سا�س واخلوذات.
الإع����������ام  و������س�����ائ�����ل  حت����م����ل   •
»م�������س���وؤول���ي���ة اأخ����اق����ي����ة« جت���اه 
ال�سحافيني العاملني يف مناطق 
ال�سحافيني  اأن  ط��امل��ا  اخل��ط��ر 
والتعليمات  بالقواعد  يلتزمون 
ال�������س���ادرة ع���ن و���س��ائ��ل الإع����ام 

هذه.
وب��الإ���س��اف��ة اإل���ى وك��ال��ة الأن��ب��اء 
ال����ف����رن���������س����ي����ة، ت���������س����م ق���ائ���م���ة 
امل���وق���ع���ني وك������الت اأ���س��و���س��ي��ي��ت��د 

ب��ر���س وروي����رتز وه��ي��ئ��ة الإذاع����ة 
ال���ربي���ط���ان���ي���ة )ب������ي ب�����ي ����س���ي( 
منظمة  ع��ن  ف�سا  وب��ل��وم��ربغ، 
م��را���س��ل��ون ب���ا ح������دود، وجل��ن��ة 
ح��م��اي��ة ال�����س��ح��اف��ي��ني، وم��رك��ز 

بوليتزر لتغطية الأزمات.
وق�������ال م����دي����ر وك�����ال�����ة الأن�����ب�����اء 
اأم���ريك���ا  ال��ف��رن�����س��ي��ة الإق���ل���ي���م���ي يف 
ال�����س��م��ال��ي��ة دي���ف���ي���د م��ي��ل��ي��ك��ن »اإن���ه���ا 
امل��رح��ل��ة الأول����ى م��ن ح��رك��ة ن��اأم��ل اأن 
مت��ك��ن م���ن حت��ق��ي��ق ت���ق���دم م��ل��م��و���س 
ال�سحافيني  اأم���ن  حت�سني  اأج���ل  م��ن 
امل�����س��ت��ق��ل��ني يف ج��م��ي��ع ال�������دول، اإمن���ا 
الذين  املحليون  ال�سحافيون  كذلك 
يلعبون دورا حا�سما يف تغطية املناطق 
ذات املخاطر، وهم اأول من يعاين من 

العنف �سد ال�سحافيني يف العامل«.
وه����ذا الت���ف���اق ال����ذي ع��ر���س يف 
مدر�سة ال�سحافة يف جامعة كولومبيا 

بنيويورك هو ثمرة مناق�سات بداأت يف 
اإعام  و�سائل  م�سوؤويل  بني  �سبتمرب 
كربى وان�سمت اإليها لحقا جمعيات 
وم��داف��ع��ون  امل�ستقلني  لل�سحافيني 

عن حرية ال�سحافة.
با  مرا�سلون  منظمة  واأ���س��ارت 
ال�سادر،  ال�سنوي  ت�سنيفها  يف  ح��دود 
م��وؤخ��را، اإل��ى »ت��راج��ع ح��اد« يف حرية 
ال�سحافة عام 2014، ول�سيما نتيجة 
اأن�������س���ط���ة جم���م���وع���ات م���ث���ل ت��ن��ظ��ي��م 
ال���دول���ة الإ���س��ام��ي��ة وج��م��اع��ة بوكو 

حرام النيجريية.
عام  »يف  اأن���ه  املنظمة  واأو���س��ح��ت 
2014 قام العديد من الدول واجلهات 
الإع���ام  با�ستخدام  احلكومية  غ��ري 
ب�سورة خا�سة  ذاك��رة  ك�ساح ح��رب«، 
ببث  الإ�سامية،  الدولة  تنظيم  قيام 
راأ�س  قطع  تعر�س  فيديو  ت�سجيات 

�سحافيني خطفهم اجلهاديون.

وحت�����ول ال�����س��ح��ايف الأم���ريك���ي 
امل�����س��ت��ق��ل ج��ي��م�����س ف����ويل ال�����ذي ك��ان 
جهاديو  اأع��دم��ه  اأم��ريك��ي  رهينة  اأول 
ت��ن��ظ��ي��م ال���دول���ة الإ���س��ام��ي��ة بقطع 
بعد  اأغ�سط�س  م��ن   19 ال���  ال��راأ���س يف 
اح��ت��ج��ازه لأك����رث م��ن ���س��ن��ة ون�����س��ف، 
الذي  الواقع اجلديد  لهذا  رم��ز  اإل��ى 

يواجهه املرا�سلون.
وك���������ان ج���ي���م�������س ف�������ويل ي���ق���وم 
���س��وري��ا حل�ساب  ال���ن���زاع يف  ب��ت��غ��ط��ي��ة 
وك����ال����ة ف���ران�������س ب���ر����س وجم��م��وع��ة 

غلوبال بو�ست الأمريكية.
وبعد فرتة ق�سرية على اإعدامه 
بث اجلهاديون فيديو لإعدام �ستيفن 
����س���وت���ل���وف، وه����و ���س��ح��ايف اأم���ريك���ي 

م�ستقل اآخر.
و�سدد املوقعون على امليثاق الذي 
اأن ه��ذه  ك��ول��وم��ب��ي��ا ع��ل��ى  ع��ر���س يف 
جوهريا  تهديدا  »متثل  الغ��ت��ي��الت 

الإع���ام، وكذلك �سد  �سد حم��رتيف 
ال�سحايف امل�ستقل«.

وكالة  الأخبار يف  وقالت مديرة 
اإن��ه  ك���ارول  كاثلني  بر�س  اأ�سو�سييتد 
ال�����س��ح��اف��ي��ون فيه  »يف وق���ت ي��واج��ه 
اأج��ل جمع  خماطر ت��زداد حجما من 
العامل،  اإليها  يحتاج  التي  املعلومات 
من الأ�سا�سي اعتماد ممار�سات اأف�سل 
ت�سمح لهم باإجناز عملهم باأكرب اأمان 

ممكن«.
رئي�س  وه��و  �سميث،  ف��ون  وراأى 
ج��م��ع��ي��ة »ف���رون���ت���اي���ن ف��ري��ان�����س��ر 
ال��ت��ي مت��ث��ل 500 �سحايف  ري��ج�����س��رت« 
اأن ال��وث��ي��ق��ة  ال���ع���امل،  م�����س��ت��ق��ل ع���رب 
ع��م��ل��ي��ة  »ب�������داي�������ة ج�����ي�����دة يف  ه������ي 
امل�ستقلني  ل��ل�����س��ح��اف��ي��ني  ���س��ت�����س��م��ن 
الح����رتام وال��ك��رام��ة واحل��م��اي��ة، ويف 
ن��ه��اي��ة امل��ط��اف الأج����ر ال���ع���ادل ال��ذي 

ي�ستحقونه«.

وسائل إعالم تتفق على حماية
صحافيي مناطق النزاع
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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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الرأي الجامعي

الصداقة
مشهور العمري

قسم اإلعالم واالتصال

قائمة  ك��ل �سخ�س منا  ذاك���رة  يف 
ب���اأ����س���م���اء ق���ل���وب ج��م��ع��ت��ن��ا ب��ه��م 
اأحببناهم،  بهم،  تعرفنا  الدنيا، 
���س��ع��رن��ا م��ع��ه��م ب���ن���ق���اء احل���ي���اة،  

تقا�سمنا دقائقها.
هم اأ�سدقاء الفرح واحلزن، 
جتدهم  وال�سفاء.  ال��وف��اء  اإخ��وة 
يف حل���ظ���ات ال���ن���ج���اح ي��ف��رح��ون 
ال����رتدد  ل��ف��رح��ن��ا، ويف حل���ظ���ات 
�شمعة  فينا  ي�شعلون  والإح��ب��اط 

الأمل والنجاح.
خمتلفة،  وج��وه  الأ�سدقاء 
وقلوب حانية واأيد وافية، نحلق 
الأح���ام،  �سماء  يف  عاليا  معهم 
ن��ت��ق��ا���س��م ال�����س��ح��ك��ات ون��ت�����س��ارك 

الأحزان.
ال�������س���داق���ة ك��امل��ظ��ل��ة ك��ل��م��ا 
لها.  ازدادت احلاجة  املطر  ا�ستد 
تغيب  مثلما  تغيب  ل  ال�سداقة 

ال�سم�س.
ف��ت�����س��وا ع����ن اأ����س���دق���ائ���ك���م 
ال���������س����ادق����ني. مت�������س���ك���وا ب���ه���م، 
بادلوهم  لهم عن حبكم.  ع��ربوا 
اإي��اه��ا.  منحوكم  التي  ال�سداقة 
اأحبوهم كما اأحبوكم و�ساركوهم 

يف م�ساعرهم.
ن���ا����س���ح���وه���م ب����ك����ل جت����رد 
حتى تدوم حمبتكم و�سداقتكم، 
ف��ال�����س��دي��ق ه���و م���ن ���س��ّدق��ك ل 
ال�سديق  م��ن ���س��ادق��ك، ووج���ود 
اخل����ا�����س يف ح���ي���اة ك����ل اإن�������س���ان 
�سرورة ق�سوى وله دور كبري يف 

ت�سكيل �سخ�سية الإن�سان.
ن���ع���م، ال�����س��دي��ق ق���د ي��ك��ون 
اأخ����ا مل ت��ل��ده اأم������ك.  ف���اإل���ى كل 
الأ�سدقاء يف حياتي. لكم الوفاء 

ودمتم بخري.

ومضة
يكن  مل  اإذا  الدنيا  على  ���س��ام 
ب���ه���ا ����س���دي���ق �����س����دوق ����س���ادق 

الوعد من�سفا

شخصياتنا.. 
كيف نبنيها؟

عبد العزيز علي عسيري
طالب بقسم اإلعالم واالتصال

هناك فئتان من النا�س؛ الأولى تندرج 
النقيادية  ال�سخ�سية  م�سمى  حت��ت 
ال�سخ�سية  ب�سفات  تتمتع  والثانية 
ل  املت�سلطني  اأن  واملوؤ�سف  املت�سلطة، 
ت�سرفاتهم  خ��ط��ورة  م���دى  ي��ع��ل��م��ون 

على الآخرين الذين يتاأثرون بهم.
مدركا  ي��ك��ون  اأن  ال�سخ�س  على 
يعلم  اجلميع  لأن  ت�سرفاته،  جلميع 
ال��ذي  ال�سلبي  ت��اأث��ري الن��ق��ي��اد  م��دى 
بال�سرر،  نف�سه  ال�سخ�س  على  يعود 
ف���ك���ث���ري م�����ن ال����ن����ا�����س ل ي���ج���ي���دون 
الت�سرف ويقعون يف م�سكات عديدة 
ب�����س��ب��ب اع��ت��م��اده��م ع��ل��ى الآخ����ري����ن، 
غ���ري���ب اأن����ه����م ب���ن���وا اع���ت���م���اده���م م��ن 

ال�سغر على الآخرين.
ي���دخ���ل���ه���م اخل��������وف وال����ره����ب����ة 
ق�����رارات�����ه�����م  ج����م����ي����ع  يف  وال��������������رتدد 
وت�������س���رف���ات���ه���م وي���خ�������س���ون ال��ظ��ه��ور 
وهذا  معهم،  والتحدث  النا�س   اأم��ام 
ال�سخ�س جتد خلفه �سخ�سية قيادية 
�سلبية وجهت �سلوكه بطريقة خاطئة، 
جمتمعنا  يف  امل�����س��ك��ات  م���ن  وك���ث���ري 
ت�����س��در م���ن اأ����س���ح���اب ال�����س��خ�����س��ي��ات 
النقيادية، لأن  اأ�سحاب ال�سخ�سيات 
الن��ق��ي��ادي��ة ���س��ل��م��وا ن��ف��و���س��ه��م ل��ه��ذه 
حت��اول  ال��ت��ي  املت�سلطة  ال�سخ�سيات 
ب�����س��ت��ى ال����ط����رق ت�����س��ك��ي��ل ���س��خ�����س��ي��ة 
ال�����س��خ�����س الن����ق����ي����ادي ك��ي��ف��م��ا ���س��اء 

وترتكها منزوعة الإرادة والتفكري.
اأن  اإن�����س��ان  ك��ل  على  لذلك يجب 
ميكن  ل  واأن  بنف�سه  م�ستقا  ي��ك��ون 
اأحدا من التاأثري عليه �سلبا، بل عليه 
اأن ي��خ��ت��ار ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي ي��رغ��ب يف 
الآخرين  من  تاأثري  دون  بها  العي�س 
قائما  ه��ذا  اختياره  يكون  اأن  ب�شرط 
�سخ�سيته  لتكون  �سليمة  اأ�س�س  على 

منتجة ومتعاونة.

الحب
مزا محمد أحمد آل فاهدة

قسم رياض األطفال

احلب يعد وا�سطة العقد يف م�ساعر الرحمة يف العامل الإن�ساين، فهو ال�سفة التي مّيز اهلل بها الإن�سان 
عن باقي خلقه. احلب كلمة �سغرية ل حتتوي على اأكرث من حرفني اإذا ما اعتربنا امل�سدد حرفا واحدا. 
احلب  ه��ذا  عن  يعرب  اأن  ي�ستطيع  ال��ذي  الإن�سان  بها  وميز  خلقه  قلب  يف  اهلل  غر�سها  م�ساعر  احل��ب 
ويرتجمه لواقع. احلب ميزة طيبة غر�سها اهلل ليعرب بها كل خملوق بطريقته التي يفهمها بنو جن�سه.

واأقوى احلب هو حب اهلل لعباده وخلقه وحبهم له، فهو الأعلى والأ�سمى �سرفا، وهو �سر كامن 
اإلى يومنا هذا، فهو حب فطري فطر اهلل النا�س عليه،  اأوج��ده اهلل باإبداع عجز عن فهمه خلق كثري 
يقول الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم« والذي نف�سي بيده، ل تدخلون اجلنة حتى توؤمنوا، ول توؤمنوا حتى 

حتابوا«. ختاما، يبقى احلب ر�سالة اهلل يف الأر�س.
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كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

الرأي الجامعي
ع��ن��ي��ف��ة خ��رج��ت  ف��ج��ائ��ي وردة  ت��غ��ري  يف 
ع��ل��ي��ن��ا درا�����س����ة ع��ل��م��ي��ة ج����دي����دة ت��زي��ل 
الطبي  املفهوم  عليه  ا�ستقر  ما  ومتحو 
خ���ال ال��ع��ق��ود ال��ث��اث��ة امل��ا���س��ي��ة فيما 
يخت�س باحلذر من احتواء الطعام على 
الدهون، وكيف اأن الن�سائح والتوجيهات 
ال�سابقة، والتي التزم بها جمهور غفري 
من الب�سر، ما كان لها ابتداءا اأن ت�سدر 

لفقدانها الدليل العلمي املوثق.
ب���������داأت ال���ق�������س���ة ب������الإع������ان ع��ن 
ب��ال��ولي��ات  ت��و���س��ي��ات ط��ب��ي��ة ع���ام 1977 
باململكة  الأمريكية، وعام 1983  املتحدة 
امل���ت���ح���دة، وف��ي��م��ا ب��ع��د يف ب��ق��ي��ة ال����دول 
الوجبات  الدهون يف  ا�ستهاك  بخف�س 
ال��غ��ذائ��ي��ة ع���ام���ة ك��م�����س��در ل��ل��ط��اق��ة يف 
اجل�سم اإلى 30%، وخف�س تناول الدهون 
لتجنب  وذل��ك  فقط،   %10 اإل��ى  امل�سبعة 

التاأثري على ال�سرايني التاجية للقلب.
 وق������د ظ���ل���ت ه������ذه ال���ت���وج���ي���ه���ات 
الطبية معلومة معمول بها يف الأو�شاط 
ال�����س��ح��ي��ة ح��ت��ى ن�����س��رت دوري����ة »ال��ق��ل��ب 
الإل���ك���رتوين يف  ع��ل��ى موقعها  امل��ف��ت��وح« 
م��راج��ع��ة  ف���رباي���ر 2015  م���ن  ال��ت��ا���س��ع 

منهجية وحتليا �ساما عن الدرا�سات 
ال�����س��اب��ق��ة ال��ت��ي رب��ط��ت ع��اق��ة ال��ده��ن 
�سرايني  واأم��را���س  الكول�سرتول  مب��ادة 
بخف�س  التو�سية  اإل���ى  وان��ت��ه��ت  القلب 
ك��م��ي��ة ال����ده����ون يف وج����ب����ات ال���ط���ع���ام، 
ف���اإذا ب��ه��ذه ال��درا���س��ة احل��دي��ث��ة تكت�سف 
اأن ال��ت��و���س��ي��ات ال�����س��ال��ف��ة ال��ت��ي ���س��ادت 
ب��ني الأط���ب���اء وخ����رباء ال��ت��غ��ذي��ة خ��ال 
اإلى  تفتقر  املا�سية  الثاثني  ال�سنوات 
ُتعلن  اأن  لها  يكن  ومل  العلمي  الإث��ب��ات 
على املاأ، واأن الرتكيز خال تلك املدة 
على خف�س ح�سة الدهون يف الغذاء قد 
الن�سوية  امل��واد  تاأثري  غ�س الطرف عن 
وال�����س��ك��ري��ة يف ال��ط��ع��ام ال��ت��ي مي��ك��ن اأن 
زي��ادة  يف  والإف����راط  ال�شمنة  يف  تت�شبب 

الوزن.
لكن  العلمي  البحث  ن�سجع  نحن 
فهو  واأ�سول؛  قواعد  له  اأن  ذكرنا  طاملا 
وحتكمه  عليها  متفق  ل�سوابط  يخ�سع 
م�����س��ارات دق��ي��ق��ة ل ي��خ��رج ع��ن��ه��ا، واآف���ة 
اليوم  ما هو �سحيح  اأن  العلمي  البحث 
قد ل يكون ذل��ك يف الغد وم��ا هو خطاأ 

اليوم قد يكون �سحيحا يف الغد.

وم���ا م���ن ���س��ك يف اأن���ن���ا ح��ري�����س��ون 
اأج�سامنا،  و�سامة  اأبداننا  �سحة  على 
التناق�س  ه��ذا  بني  الآن  ال�سبيل  فكيف 
يف  والت�سارب  ال�سحية  التوجيهات  يف 
ال��ن�����س��ائ��ح ال��ط��ب��ي��ة واأي��ه��م��ا ن��ت��ب��ع واإل���ى 
هناك  وه��ل  ونن�ست؟  نطيع  فيهما  من 
ات��ف��اق العلماء  ط��ري��ق��ة وخم���رج حل��ني 
اأك��ل��ه وم���ا يتحتم  ي��ج��ب علينا  ع��ل��ى م��ا 

علينا جتنبه راأفة ب�سحتنا واأج�سادنا؟ 
الرد  ف��اإن  بالطعام،   يخت�س  فيما 
يف اعتقادي يكمن يف ثنايا تعاليم ديننا 
احل��ن��ي��ف وت��وج��ي��ه��ات��ه ويف ���س��رية وط��ب 
عليه،  و�سامه  اهلل  �سلوات  امل�سطفى 
والو�سطية،  الع��ت��دال  اإل��ى  ت�سري  وكلها 
وه���ي اأم�����ور ل ي��ح��ي��د ب��ح��ث ع��ل��م��ي عن 
يقول  تبنيها،  يف  وال��ن�����س��ح  ب��ه��ا  امل���ن���اداة 
اهلل تعالى: )َوُكُلوا َوا�ْسَرُبوا َوَل ُت�ْسِرُفوا 
امْلُ�ْسِرِفنَي( )الأع��راف:31(،  ُيِحبُّ  َل  اإِنَُّه 
ويف احل���دي���ث ال��ن��ب��وي ال�����س��ري��ف: »م��ا 
ا ِمن بطٍن، بح�سِب  اآدم��يٌّ وع��اًء �سرًّ ماأَ 
كان  ف��اإن  لَبه،  �سُ ُيقمن  اأُك���ات  اآدم  اب��ن 
ل�سرابه  وُثلٌث  لطعامه  فُثلٌث  حمالَة  ل 

وُثلٌث لنَف�سه )�سحيح الرتمذي(.

خير األمور 
الوسط
د. علي سعيد القحطاني
وكيل كلية الطب
للشؤون األكاديمية والجودة

هذا ال�سفر املو�سوم: ب� »وثائق غيثان بن 
جري�س اخلا�سة.. الر�سائل املتبادلة مع 

الهيئات والأفراد
 ،»)2014 -1993 /1434 -1413 (
غ��ي��ث��ان بن  ال��دك��ت��ور  ب��ه  ال���ذي يطالعنا 
ج��ري�����س، ي��ت��األ��ف م��ن ث��م��ان��ي��ة جم��ل��دات 
الفا�سل  الأ�ستاذ  ون�سقه  جمعه  كبرية، 
حم��م��د ب��ن اأح��م��د ب��ن م��ع��رب، وي��ن��ط��وي 
املوؤلف  بادلها  التي  الر�سائل  اآلف  على 
م���ع اآخ����ري����ن ي��ن��ت��م��ون اإل�����ى م��وؤ���س�����س��ات 
حول  خمتلفة،  وثقافية  علمية  وهيئات 

ق�سايا خمتلفة.
وقد جرى يف ترتيب تلك الر�سائل 
ال��ت��ي ت��ب��ادل��ه��ا م��ع الآخ���ري���ن ع��ل��ى نظام 
ال�سنني، حيث خ�س�س لكل �سنة جملدا 
الر�سائل  بها، وبلغ عدد جملدات  خا�سا 
الواردة، 23 جملدا ومثلها �سور الر�سائل 

ال�سادرة عنه.

إشكالية 
الكتابة 
التاريخية

وك��م��ا ورد يف م��ق��دم��ة ج��ام��ع ه��ذه 
بن  غيثان  الدكتور  مكتبة  ف��اإن  الر�سائل 

جري�س، تتكون من �ستة اأق�سام هي:-
ما  وي���ح���وي  ال��ع��ام��ة:  • ال��وث��ائ��ق 
ي��ق��رب م��ن 40000 وث��ي��ق��ة، مت��ث��ل ت��اري��خ 
اجل�����زي�����رة ال���ع���رب���ي���ة وح�������س���ارت���ه���ا م��ن 
واحلديثة.  الو�سيطة  الهجرية  القرون 
وال��غ��ال��ب��ي��ة ال��ع��ظ��م��ى م��ن ه���ذه ال��وث��ائ��ق 
ت��خ�����س ج��ن��وب امل��م��ل��ك��ة يف ن��ط��اق تهامة 

وال�سراة.
وي���ح���وي  اخل���ا����س���ة:  • ال���وث���ائ���ق 
العلمية  الهيئات  مع  املتبادلة  الر�سائل 

والثقافية والأفراد.
البكالوريو�س  ور���س��ائ��ل  اأب��ح��اث   •
املن�سورة،  غ��ري  وال��دك��ت��وراه  واملاج�ستري 

لطاب الدكتور غيثان.
الفوتوغرافية. • ال�سور 

وه���ي  وامل�������دون�������ات:  • امل������ذك������رات 
دونها  التي  املطولة  وامل��دون��ات  امل��ذك��رات 

اأ�سحابها بناءا على طلب غيثان.
وال��ك��ت��ب  امل���خ���ط���وط���ات  • ب��ع�����س 

ال�����ن�����ادرة يف ع���ل���م ال���ت���اري���خ وغ������ريه م��ن 
العلوم.

الكتاب  ه��ذا  مو�سوع  اإل��ى  وبالعودة 
املاحظات،  من  ع��ددا  ن�سجل  اأن  ميكننا 

لعل اأهمها: 
ت��ر���س��م ه����ذه ال��ر���س��ائ��ل ج�����زءا من 
ال��ت��ي عا�سها ك��ات��ب ه��ذه  ���س��ورة احل��ي��اة 
العلمية  بيئته  يف  وم�ستكتبها  الر�سائل 
وال��ث��ق��اف��ي��ة؛ ب�����س��ف��ت��ه اأ����س���ت���اذا ج��ام��ع��ي��ا 
اأن  على  احلر�س  يكون  ما  اأ�سد  يحر�س 
اأبناء  بني  ثقايف  فكري  ح�سور  له  يكون 

وطنه واأمته.
ل يقف الأمر بكاتب هذه الر�سائل 
ن��راه يلح  وم�ستكتبها عند ه��ذا احل��د بل 
اأ�سد ما يكون الإحلاح على التوا�سل مع 
والإعامية  والثقافية  العلمية  الهيئات 
والأف�������������راد داخ�������ل امل���م���ل���ك���ة وخ���ارج���ه���ا 
ب�����اأول. كما  اأول  ي��ن��ج��ز  ل��ت��زوي��ده��م مب���ا 
مكتبات  اإل��ى  كتبه  اإي�سال  على  يحر�س 
اجل���ام���ع���ات وال��ه��ي��ئ��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة داخ���ل 

اململكة وخارجها. 

 لذلك ف��اإن ال�����س��وؤال املهم ال��ذي ل 
ب��د اأن ي��ط��رح ع��ل��ى م��ث��ل ه���ذا ال��ن��وع من 
الكتابة الإ�سكالية هو: ُتَرى اإلى اأي حقل 
معريف ميكن اأن تنتمي مثل هذه الكتابة 
لتاريخ  توؤ�س�س؟  �سيء  ولأي  الإ�سكالية؟ 
ال��ت��ي  ل��ت��اري��خ امل��ج��ت��م��ع��ات  اأم  الأف��������راد؟ 

ينتمون اإليها؟
اإمن������ا  اأن������ه������ا  ن���ع���ت���ق���د  ك����ن����ا  واإذا   
ت��وؤ���س�����س ل��ت��اري��خ الأف�������راد يف ع��اق��ت��ه��م 
ميكن  ال��ذي  ال�سوؤال  ف��اإن  مبجتمعاتهم، 
اأن يرد يف مثل هذا ال�سياق: كيف جتلت 
ل��ن��ا ع��اق��ة ال��ك��ات��ب ال�����س��دي��ق ال��دك��ت��ور 
ال��ق��ري��ب وال��ب��ع��ي��د، يف  غ��ي��ث��ان مبجتمعه 
اليوم؟  اأيدينا  بني  املاثلة  الر�سائل  ه��ذه 
واملتعلق  الأه���م  الآخ���ر  ال�����س��وؤال  مت�سمنا 
ب���ع���اق���ة ال����ك����ات����ب مب����ن ك���ت���ب ل���ه���م اأو 
�سوؤال  وهو  الر�سائل؟  هذه  يف  ا�ستكتبهم 
يجد  ح��ت��ى  م��ف��ت��وح��ا  �سيظل  اأن����ه  نعتقد 
م��ن ي��ح��اول الإج��اب��ة عنه م��ن الباحثني 
يف جم������ال ع���ل���م ال���ن���ف�������س الج���ت���م���اع���ي 

والتاريخي.

أ. د . عبد الواسع
أحمد الحميري

لقطة لأحد الأ�سواق
يف اأبها عام ١٩٤٧م
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أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

نافذة

يعر�س  اجلامعة  مدير  معايل 
ه��ذا  يف  كلمته  الفتتاحية  يف 
ال���ع���دد اإل����ى م��و���س��وع ن��وع��ي يف 
ال���ت���وج���ه ن���ح���و اإ������س�����راك ك��اف��ة 
م��ن�����س��وب��ي اجل���ام���ع���ة يف ه��م��وم 
و�سف  وق��د  اجل��ام��ع��ة،  وق�سايا 
�سفراء  ب��اأن��ه��م  املن�سوبني  ك��اف��ة 
جل��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د، وه���ذا ما 
م�ستوى  يف  ن��ك��ون  اأن  ي�ستدعي 
وذك��ر  للجامعة،  التمثيل  ه���ذا 
م����ع����ال����ي����ه حت������دي������دا و�����س����ائ����ل 
لكونها  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
من الو�سائل التي عادة تتعر�س 

ملو�سوعات اجلامعة.
اجلامعة  م�ساندة  هو  ك�سفراء  وج��ودن��ا  ظل  يف  اإليه  نحتاج   وما 
ودعم ق�ساياها وتو�سيح ماب�سات بع�س الأمور التي نحن اأقرب اإلى 
تويرت  اجلامعة.  فم�ساركاتنا يف  خارج  معرفتها من غرينا ممن هم 
اأن ت�سب يف حتقيق هدف  يوتيوب يجب  اأو  ان�ستقرام  اأو  اأو في�سبوك 

خدمة موؤ�س�ستنا و�سرحنا التعليمي الكبري جامعة امللك خالد.

منسوبو الجامعة
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

األخيرة

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

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

توزع كل اسبوع داخل صحيفة الوطن

شاركونا النجاح

248

غائم مشمس
مشمسجزئيا

2410251226122713

مشمس مشمس

بدون زعل
الطالب  ل�سلوك  املنظمة  اللوائح   •
تزال  ل  فهي  وج��دت،  اإن  والطالبات، 
فيها  طبعت  التي  الكتيبات  حبي�سة 
يتم  ل  مل����اذا  ال��ب��ع�����س:  وي��ت�����س��اءل 
يف  وتعليقها  كبري  ب�سكل  طباعتها 
ممرات ومداخل الكليات ليعرف جميع 
الطالب العقوبات التي ترتتب على كل 

فعل �سلبي؟!

با�ستغالل  يطالب  البع�س  ي��زال  ل   •
ال�����س��اح��ة اأم����ام م��دخ��ل م��ب��ن��ى )د( 
وتغطيتها وال�ستفادة منها لتكون بهوا 
اأماكن  فيه  تتوافر  للجامعة  رئي�سيا 
للجلو�س وميكن ا�ستخدامه ل�ست�سافة 

بع�س فعاليات اجلامعة!

• ملاذا ل يتم و�سع رقم طوارئ خا�س 
والإع���الن  احل��ف��ظ،   �سهل  باجلامعة 
كافة  يف  وو�سعه  جيدة  ب�سورة  عنه 
به   الت�سال  لي�سهل  واملمرات  املداخل 

يف حالة اأي اأمر طارئ؟

جمهزة  اإ�سعاف  �سيارة  وج��ود  عدم   •
حالت  يف  ل�ستخدامها  كامال  جتهيزا 
ول  الأهمية،  غاية  يف  اأم��ر  الطوارئ 

املدينة  يف  وجودها  عدم  �سبب  يعرف 
اجل��ام��ع��ي��ة ب���ال���ذات، ك��م��ا  مي��ك��ن اأن 
التي  ال�سغرية  ال�سيارات  من  ي�ستفاد 
ت�ستخدم يف »ريا�سة الغولف« وو�سعها 
يف  ل�ستخدامها  اجلامعة  بوابات  يف 

احلالت الطارئة!

�سوق  ب��اف��ت��ت��اح  امل��ط��ال��ب��ات  ك���رت   •
وباقي  اجلامعية  املدينة  يف  مركزي 
احتياجات  لتلبي  اجل��ام��ع��ة  كليات 
من�سوبيها ومتنعهم من اخلروج املتكرر!

• ف��ك��رة اإق���ام���ة م�����س��روع »رو���س��ات 
امل�ساريع  من  تعد  الأطفال«  وح�سانات 
اجل���ي���دة يف اجل��ام��ع��ة، ول��ك��ن ك��رة 
واإي��ق��اف  احلا�سنات  وق��ل��ة  الإق��ب��ال 
الت�سجيل، قد يقلل من اأهمية امل�سروع، 
اأكرب  ب�سكل  فيه  التو�سع  يتم  مل  اإذا 
وال�ستفادة من خريجات ق�سم ريا�س 

الأطفال!

ل تزال بوابات اجلامعة بال روح..   •
ول  ه��وي��ت��ه��ا  ع��ل��ى  ي���دل  ���س��ع��ار  ل  اإذ 
�سوى رجال  اأع��الم..  ل يوجد هناك 

الأمن وال�سالمة!

أسبوعية جامعة الملك خالد

نهاية ا�ستقبال الرت�سح من الكليات / الإدارات جلائزة التميز 

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

اللقاء العلمي الثالث من تاريخ امللك خالد بن عبد العزيز اآل �سعود، رحمه اهلل، 

حتت عنوان: احلركة العلمية والثقافية يف اململكة العربية ال�سعودية يف عهد امللك 

خالد بن عبد العزيز اآل �سعود ما بني عامي 1395-1402 املوافق 1982-1975 

اخر موعد لاعتذار عن الف�سل الدرا�سي الثاين

اخلمي�س 14 جمادى الأول 1436

من 10 اإلى 13 جمادى الثاين 1436

من 12 اإلى 13 جمادى الثاين 1436

اخلمي�س 27جماد الثاين 1436

املوافق 16 اأبريل 2015

التاريخالفعالية والجهة المنظمة مفكرة الجامعة

طل�نّة ربيعية مبكرة يف اإحدى احلدائق باأبها
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