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البرنامج برعاية سمو أمير المنطقة
�أميييير ميينييطييقيية عيي�ييصيير �صاحب  بييرعيياييية 
�لييي�يييصيييميييو �ملييييلييييكييييي �لأميييييييييير فييييييي�يييصيييل بيين 
خييياليييد، تييطييلييق �جلييامييعيية، �ليييييييوم �لأحييييد، 
�ل�صحي  برناجمها  ميين  �لثالثة  �ليييدورة 
ع�صر،   بتهامة  و�لتثقيفي،  و�لييتييوعييوي 

وي�صتمر ملدة  �صتة �أيام.
وتييي�يييصيييميييل �ليييفيييعييياليييييييات �مليي�ييصيياحييبيية 
�أكرث من 215 فعالية متنوعة   للربنامج 
و�لعياد�ت  و�ملعار�ض،  �ملحا�صر�ت،  منها: 
�ليي�ييصييحييييية �ليييعييياجييييييية، وجيييييييولت عييلييى 
تهامة،  يف  �ل�صحية  و�ملر�كز  �مل�صت�صفيات 
وزيييييييار�ت لييلييمييد�ر�ييض وعييييدد مييين �مليير�كييز 

�ملختلفة.
وييييي�ييييصييييارك يف �لييييربنييييامييييج كييييل ميين 
كليات �لطب، وطب �لأ�صنان، و�ل�صريعة، 
وعيييميييادة �لييقييبييول و�لييتيي�ييصييجيييييل، و�لييعييلييوم 
عمادة  �إلييى  �إ�صافة  �لتطبيقية،  �لطبية 
وذلك  �مل�صتمر،  و�لتعليم  �ملجتمع  خدمة 
�جلامعة  مدير  معايل  و�إ�صر�ف  مبتابعة 
حمد  بن  �لرحمن  عبد  �لدكتور  �لأ�صتاذ 
�لد�ود، ووكيل �جلامعة �لأ�صتاذ �لدكتور 

مرعي �لقحطاين.
و�أو�ييييصييييح ميييعيييايل ميييديييير �جلييامييعيية 
�مليييي�ييييصييييرف عييييلييييى �ليييييربنييييياميييييج �لأ�ييييصييييتيييياذ 
�ليييييدكيييييتيييييور عييييبييييد �لييييرحييييميييين بييييين حييمييد 
�لثالثة  تييعييد  �لفعالية  هيييذه  �لييييد�ود  �أن 
�جلامعة  ميين  حر�صا  وتيياأتييي  نوعها  ميين 
عييلييى تييفييعيييييل �ليي�ييصيير�كيية �ملييجييتييمييعييييية مع 
�ل�صحية  �خلييدمييات  خييال  ميين  �ملجتمع 
و�لييتييوعييوييية و�لييتييثييقيييييفييييية، لييرفييع �لييوعييي 
�أفيير�د  لييدى  و�لييدييينييي  و�لفكري  �لثقايف 

�ملجتمع  و�أبناء �ملنطقة.
 وقال »عام بعد �آخر، وبرنامج يتلوه 
يف  ت�صتمر  خالد  �مللك  وجامعة  برنامج، 
نهجها �ملوفق يف تقدمي بر�مج جمتمعية 
بييدقيية لتلبي �حييتييييياجييات  متييت در��ييصييتييهييا 
له  وحتييقييق  تنميته،  يف  وت�صهم  �ملجتمع 
لتطلعات  ��ييصييتييجييابيية  بيييه  تييليييييق  خيييدميييات 
باملجتمع خييير� وعييطيياء�،  �أو�ييصييت  قيييييادة 

فا�صتجابت �جلامعة حبا وولء�«.
�جلييامييعيية  عييياقييية  »�إن  و�أ�يييييصييييياف   
تنقطع،  ل  �ييصيير�كيية  عيياقيية  مبجتمعها 
�جلامعة  ر�صمت  وقد  تتوقف،  وتنمية ل 
طموحة  وخططا  ��صرت�تيجية  �أهييد�فييا 
لييتييعييزيييز هييييذه �ليييعييياقييية وجييعييلييهييا �أكيييرث 
�ملتتابعة  �جلامعة  جناحات  وما  فاعلية، 
يف هذ� �لجتاه �إل خطو�ت �صمن م�صرة 
طويلة ل ز�لت حتمل �لكثر من �لأفكار 

�لإبد�عية و�لرب�مج �لتنموية �لر�ئدة«.
�جلامعة  برنامج  �أن  �ليييد�ود  و�أكيييد   

�لثالث  و�لتثقيفي  و�ل�صحي  �لييتييوعييوي 
�إمييييان �جلامعة  �أحييد �صو�هد  �لييعييام  هييذ� 
ت�صمل  �أن  يجب  �ملجتمعية  بر�جمها  باأن 
�لبعيدة  وميير�كييزهييا  �ملنطقة  حمييافييظييات 
و�لقريبة، و�أ�صاف »ي�صهد عامنا �حلايل 
لها  تقرر  �لتي  �لثالثة  �لربنامج  حمطة 
�أجييز�ء�  �أن تكون يف تهامة ع�صر لنخدم 

غالية من وطننا �ملجيد«.
بر�مج  كييامييل،  �أ�صبوع  »ملييدة   و�أردف 
تييييوعييييوييييية خميييتيييليييفييية، وقييييييو�فييييييل طييبييييية 
تثقيفية  وبر�مج  متخ�ص�صة،  وعاجية 
متميزة تنتظر �لأهايل يف  تهامة، ت�صخر 
�جلامعة لإجناحها �إمكانياتها وطو�قمها 
�لإد�رييية  و�لعلمية و�لطبية وتر�صد لها 
دعما ماليا �صخيا، عازمني، باإذن �هلل، �أن 
م�صتد�مة،  وتنمية  مباركا،  �أثيير�  حتييدث 
و�لييكييبيير،  �ليي�ييصييغيير  ميينييهييا  ي�صتفيد  و�أن 

و�لرجل و�ملر�أة«.
يكن  مل  بالف�صل،  »�عييرت�فييا   وتابع 
ملثل هذه �جلهود �أن يكتب لها �لنجاح لول 
ف�صل �هلل �أول ثم دعم غر حمدود من 
حكومتنا �لر�صيدة بقيادة خادم �حلرمني 
�لعزيز  عبد  بن  �صلمان  �مللك  �ل�صريفني 
وويل عهده �لأمني �صاحب �ل�صمو �مللكي 
�لأميييييير ميييقيييرن بييين عييبييد �لييعييزيييز وويل 
�لأمر  �مللكي  �ل�صمو  �صاحب  ويل عهده 
حممد بن نايف بن عبد �لعزيز، ومتابعة 
د�ئمة من �أمر منطقتنا �صاحب �ل�صمو 
بيين عبد  بيين خالد  في�صل  �لأمييير  �مللكي 
�لعزيز، حفظهم �هلل، ، وبتوجيه م�صتمر 
عز�م  �لدكتور  �لتعليم  وزييير  معايل  من 

�لدخيل، وفقه �هلل.
�ييصييكييري  �أزجييييييييي  �أن  ييييفيييوتييينيييي  ول 
مليينيي�ييصييوبييي �جلييامييعيية �ليييذيييين عييمييلييو� بكل 
جييديييد�  جنيياحييا  لي�صنعو�  وعييزمييية  جييد 
خدمات  وليقدمو�  �ملتاألقة،  جلامعتهم 
ميييتيييميييييييزة ملييجييتييمييعييهييم ووطيييينييييهييييم، و�هلل 
ووطنا  قيييييادة  �جلميع  يحفظ  �أن  �أ�ييصييال 
وجمتمعا، و�أن يدمي علينا �أمننا ورخاءنا 
من  قادمة  منا�صبات  و�إلييى  و��صتقر�رنا، 
ميينييا�ييصييبييات  �خلييير و�لييعييطيياء لييبييلييد �لييعييز 

و�لنماء«.
�جلامعة  وكيييييل  �أو�ييصييح  جهته   من 
نائب �مل�صرف �لعام على �لربنامج �لأ�صتاذ 
�لقحطاين  ح�صني  بيين  مييرعييي  �لييدكييتييور 
للعام  �لربنامج  هييذ�  تنظم  �جلامعة  �أن 
�لييثييالييث عييلييى �لييتييو�يل يف جتييربيية فييريييدة 
ومتفردة بني �جلامعات �ل�صعودية وحتى 

�ملوؤ�ص�صات �حلكومية و�خلا�صة.
وقيييييال »تيييخيييرج �جلييياميييعييية بييعييدتييهييا 

وعيييتيييادهيييا وخيييييرة طييو�قييمييهييا �لييبيي�ييصييرييية 
�إليييييييى ميينييطييقيية نيييائييييييية ييييتيييم �خيييتيييييييارهيييا 
بيييعييينيييايييية �ييييصييييديييييدة ليييتيييقيييدم خيييدمييياتيييهيييا 
من  ثلة  خييال  من  �ملتخ�ص�صة  �لطبية 
و�لفنيني  و�لأخ�صائيني  �ل�صت�صاريني 
من كليات �لطب وطب �لأ�صنان و�لعلوم 
�لطبية �لتطبيقية وحما�صر�ت وخطب 
ميي�ييصييايييخ  قيييبيييل  ميييين  تيييدرييييبييييييية  ودور�ت 
و�أ�صول  �ل�صريعة  متخ�ص�صني من كلية 

عييمييادة  تقدمها  �أخييييرى  ودور�ت  �لييدييين 
خدمة �ملجتمع و�لتعليم �مل�صتمر، ف�صا 
عن لقاء�ت مبا�صرة مع طاب وطالبات 
�ليييثيييانيييويييية �ليييعيييامييية يييقييدمييهييا ميي�ييصييوؤولييو 
و�لت�صجيل،  �لقبول  عييمييادة  وميي�ييصييوؤولت 
�إلييييييى جيييانيييب �خلييييدمييييات �ملييي�يييصيييانيييدة ميين 
�جلامعة،  يف  �خلدمية  �لإد�ر�ت  خمتلف 
وخال هذه �لفعاليات تقدم �لكثر من 

�لهد�يا �لقيمة«.

ييييذكييير �أنيييييه ��ييصييتييفيياد مييين �ليييدورتيييني 
�لأوليييييى و�لييثييانييييية ميين �لييربنييامييج حييو�يل 
)50( �ألفا من �ملو�طنني و�ملقيمني ويتوقع 
�أكرب  �صريحة  يخدم  �أن  �لثالث  للربنامج 

بفريق عمل  يبلغ نحو )300( �صخ�ض.
وكيييانيييت �جلييياميييعييية حييقييقييت جنيياحييا 
�للتني  �ل�صابقتني  �لييدورتييني  يف  كييبيير�، 
�أقيييييمييتييا يف كيييل ميييين: تييهيياميية قييحييطييان، 
وتثليث، وقدمت حينها خدمات �لك�صف، 

لاأهايل  �ملنا�صب  و�لعاج  و�لت�صخي�ض، 
بكو�درها  �أ�صرفت  كما  �صكنهم،  مقر  يف 
�لييطييبييييية يف �لإ�يييصيييهيييام بييعيياج �أكييييرث من 
)300( حالة عيون، وعملت على ��صتنتاج 
�ليييتيييو�يييصيييييييات و�لحييييتييييييييياجييييات �ليييازمييية 
�ل�صحي  �مل�صتوى  رفييع  �صاأنها  ميين  �لتي 
و�لثقايف ل�صكان تلك �ملحافظات و�لقرى 

�لتابعة لها.
عبدالعزيز رديف

الداود: عالقتنا بالمجتمع شراكة ال تنقطع
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خالل ترؤسه جلسة مجلس المنطقة

أمير عسير يشدد على ضرورة
تنفيذ المشروعات دعما لمسيرة التمنية

يحيى التيهاني

تيييير�أ�ييييض �أمييييير ميينييطييقيية عيي�ييصيير �ييصيياحييب 
خالد  بيين  في�صل  �لأميييير  �ملييلييكييي  �ل�صمو 
بن عبد�لعزيز، �لثاثاء �ملا�صي، �جتماع 
جمل�ض �ملنطقة يف دورته �لعادية �لأولى 
ناق�ض  حيييييث   ،1437/1436 �مليييايل  لييلييعييام 
�لييتييي ت�صمنها  �ملييو�ييصييوعييات  �لجيييتيييمييياع  
جييييدول �أعيييميييال �لجييتييميياع، �ملييقييدميية من 

�لأمانة �لعامة للمجل�ض.
ويف بييد�ييية �لجييتييميياع �أو�ييصييح �أميير 
�ملنطقة رئي�ض �ملجل�ض، �أنه مت تخ�صي�ض 
�جلييليي�ييصيية ليياطيياع عييلييى ميييامت �عييتييميياده 
مهيبا  للمنطقة،  �لييعييام  هييذ�  ميز�نية  يف 
باجلميع �إلى �لهتمام بتنفيذ �مل�صروعات 
�أر�ض �لو�قع لدعم م�صرة �لتنمية  على 
�ل�صريفني  �حلرمني  خييادم  يقودها  �لتي 
و�صمو ويل عهده �لأمني و�صمو ويل ويل 

�لعهد، يحفظهم �هلل.
�ملرحلة  هييذه  »�إنيينييا يف  �صموه  وقيييال 
تنمية  �لييغييايل  وطننا  فيها  ي�صهد  �لييتييي 
مييتييو�زنيية يف كييافيية �مليييجيييالت، تييقييع علينا 
مييي�يييصيييوؤولييييييية كيييبيييرة يف ميييتيييابيييعييية مييييا مت 
�لتنمية  �أن  تنجح  ميكن  ل  �إذ  �عتماده، 
�أر�ييض �لو�قع  �إذ� مل يتحقق �ملعتمد على 
ولهذ�  ثييميياره،  ويجني  �ملييو�طيين  ويلم�صه 
�ملجل�ض  كيياأعيي�ييصيياء يف  ميي�ييصييوؤوليييييتيينييا  فيييياإن 
وم�صرفني على فروع �لأجهزة �حلكومية 
تطلعات  لتحقيق  كبرة  تظل  باملنطقة، 

ولة  �لأمر«.

لييليي�ييصييكيياوى وبييحييثييهييا ومييعيياجلييتييهييا، وعييلييى 
هذ�  مييع  �لتعامل  �ملجل�ض،  يف  جلنة  كييل 
ال��ت��وج��ي��ه ك���ل ف��ي��م��ا ي��خ�����ص��ه، وي��ح��اط 

خدمة  لأجييل  يعمل  �ملجل�ض،  يف  �جلميع 
�صتى مناحي  �أمييوره يف  وت�صهيل  �ملو�طن 

�حلياة.

كما اأحاط �صموه املجل�س باأنه �صدر 
ويل  ويل  �مللكي  �ل�صمو  �صاحب  تعميم 
�لييعييهييد �ليينييائييب �لييثيياين لييرئييييي�ييض جمل�ض 
�لييوزر�ء وزير �لد�خلية ذو �لرقم 44469 
»�إ�صر�ك �ملو�طن  يف 1436/4/1 �ملت�صمن 
يف �صنع �لقر�ر�ت �لتنموية و�لجتماعية 
مييين خييييال �ملييجيياليي�ييض �ملييخييتيي�ييصيية وعييرب 
له  �لفر�صة  و�إتيياحيية  �ملحلية  �لفعاليات 
ليياطيياع عييلييى �مليي�ييصييروعييات و�خلييدمييات، 
مميييا ييي�ييصييمييح ليييه بيييامليييبيييادرة يف �لييتيي�ييصييدي 
و�مل�صيئة  �ملغر�صة  �لإعامية  للحمات 

للباد ومنجز�تها«.
�ملجل�ض �جلميع  رئي�ض  �صمو  ووجه 
من  وتفعيله  �لتوجيه  بييهييذ�  بييالهييتييمييام 
خييييال �ل�يييصيييتيييمييياع لييلييمييو�طيين ومييعييرفيية 
�حييتييييياجيياتييه وميينيياقيي�ييصييتييهييا و�أخييييذهييييا يف 
�لعيييتيييبيييار، �إ�يييصيييافييية �إليييييى �ليير�ييصييد �لييعييام 
ردود  ملعرفة  حكومي  فييرع  كييل  مل�صكات 
عييين م�صتوى  �مليييو�طييين  �لأفييييعييييال ور�يييصيييا 
�خلييدميية �ملييقييدميية لييه، و�إيييجيياد مييوؤ�ييصيير�ت 
يف  و�ليي�ييصييفييافييييية  �ليييو�قيييع  تعك�ض  للقيا�ض 
�لتعليمات،  و�ييصييوح  خييال  ميين  �لتعامل 
و�لهيييتيييميييام بييياجليييو�نيييب �خلييدمييييية �لييتييي 
�لهتمام  وكذلك  �ملييو�طيين،  �إليها  يحتاج 
باجلو�نب �لإعامية لإبر�ز �جلهود �لتي 
منجز�ت وتفعيل  ميين  حتقق  ومييا  تييبييذل 

دور �ملجال�ض و�للجان.
و�أ�ييييييصيييييياف »يييييجييييب �لييييتييييعييييرف عييلييى 
للميد�ن  �ليينييزول  خيييال  ميين  �ملتطلبات 
و�ليييوقيييوف عييلييى �مليي�ييصييروعييات و�ل�ييصييتييميياع 

�ملجل�ض مبا يتم من خال تقارير دورية 
تر�صل لأمانة �ملجل�ض«.

و�خييتييتييم �ييصييمييوه حييديييثييه بييتيياأكيييييد �أن 

عييقييب ذليييك مت ��ييصييتييعيير��ييض جييدول 
�لأعييييييمييييييال �ليييييييذي ��يييصيييتيييميييل عيييليييى طيييرح 

ميز�نيات �لقطاعات �حلكومية.

األمير فيصل بن خالد يرعى اليوم العالمي للدفاع المدني
رعيييييى �أميييييير ميينييطييقيية عيي�ييصيير �ييصيياحييب 
خالد  بيين  في�صل  �لأمييير  �مللكي  �ل�صمو 
بيين عييبييد�لييعييزيييز، �حلييفييل �ليييذي �أقييامييتييه 
ميييدييييريييية �لييييدفيييياع �مليييييدين يف �مليينييطييقيية 
�ملييدين  للدفاع  �لعاملي  �ليييييوم  مبنا�صبة 
للعام �حلايل 1436 بع�صر مول للت�صوق 
يف �أبها. و�أقيم �ليوم حتت �صعار »تنمية 

م�صتد�مة با خماطر«.
�حلفل،  ملقر  �صموه  و�ييصييول  وعيينييد 
��صتعر��ض  مت  ثييم  �مللكي  �ل�صام  عييزف 
منيييييياذج ميييين �لآليييييييييييات و�مليييييعيييييد�ت �لييتييي 
وكذلك  �ملختلفة،  �حليييو�دث  يف  ت�صارك 
��صتعر��ض لبع�ض مهار�ت رجال �لدفاع 

�ملدين.
بعد ذلك �أقيم حفل خطابي بهذه 
�لذكر �حلكيم،  باآيات من  بد�أ  �ملنا�صبة، 
تيييا ذليييك كييلييميية مييدييير �ليييدفييياع �مليييدين 
باملنطقة �للو�ء حممد بن ر�فع �ل�صهري 
�لدفاع  مديرية  م�صاركة  فيها  و�أو�ييصييح 
�لدفاع  مديريات  من  مثياتها  �ملييدين 
بالحتفال  �لأخيييرى  �ملناطق  يف  �مليييدين 
بهذ� �ليوم حتت ظال �ملديرية �لعامة 
�لعامل  �لتي ت�صارك دول  �ملدين  للدفاع 
�ليييييوم �لييعيياملييي �ليييذي يييو�فييق �لأول من 
�أنه ياأتي هذ� �لعام  حتت  مار�ض، مبينا 

�صعار »تنمية م�صتد�مة با خماطر».
بني  �ل�صر�كة  �أهمية  عيين  وحتييدث 
�مليييدين و�لييقييطيياعييني �حلكومي  �لييدفيياع 

�مل�صتد�مة  �لتنمية  و�خلا�ض يف م�صرة 
�لتي ت�صهدها �ململكة، تلك �مل�صرة �لتي 
ي�صعى �جلميع من خالها �إلى �حلفاظ 
على بيئة خالية من �ملخاطر و�آمنة على 
�لييدو�م، وذلك عرب ما يتو�فر فيها من 
و��ييصييرت�طييات  متطلبات  لأعييلييى  تطبيق 
�ملر�فق ويف خمتلف  �ل�صامة يف جميع 
�لأرو�ح  عييلييى  لييلييحييفيياظ  �ييصييعيييييا  �مليييو�قيييع 

و�ملمتلكات.

قييدر�ت  »�إن  �ل�صهري  �لييلييو�ء  وقييال 
جييهيياز �لييدفيياع �مليييدين تييو�كييب �ملتغر�ت 
نييوعييييية �ملخاطر  كييافيية يف  و�مليي�ييصييتييجييد�ت 
باملنطقة«،  �لتنمية  بييرب�مييج  �ملرتبطة 
�ملنا�صبة،  هيييذه  �صي�صاحب  �أنيييه  مييوؤكييد� 
و�لأقر��ض  و�لكتيبات  �ملطويات  توزيع 
�ملييييدجميييية و�ليييييربو�يييييصيييييور�ت �لييتييوعييوييية 
مييين �ملييخيياطيير �ملييخييتييلييفيية، �إ�يييصيييافييية �إليييى 
جمموعة  �صيلقيها  �لييتييي  �ملييحييا�ييصيير�ت 

التعليمية  ب��امل��ج��م��ع��ات  ال�����ص��ب��اط  م���ن 
و�لييييتييييجييييارييييية و�لييي�يييصييينييياعييييييية مبييخييتييلييف 

حمافظات �ملنطقة.
�ألقاها  �صعرية  ق�صيدة  ذلييك  تييا 
�مللك  بييجييامييعيية  �لييتييدرييي�ييض  هيئة  ع�صو 
خييالييد، �لييدكييتييور �ليي�ييصيياعيير حمييمييد علي 
�أميير  �صمو  �صاهد  ذلييك  بعد  �لييعييمييري. 
�مليينييطييقيية و�حلييي�يييصيييور عيير�ييصييا وثييائييقيييييا 

م�صور� .

 يف ختام �حلفل مت تكرمي عدد من 
�جلهات �مل�صاركة، وعدد من �ملتقاعدين 
باملنطقة  �مليييدين  �لييدفيياع  من�صوبي  ميين 
نييظيير مييا قييدمييوه ميين خييدمييات جليلة 
حياتهم  خييال  طويلة  ل�صنو�ت  �متدت 
درعا  �حلفل  ر�عييي  ت�صلم  كما  �لعملية، 

تذكاريا بهذه �ملنا�صبة.
عيييقيييب ذليييييك �فيييتيييتيييح �يييصيييميييو �أميييير 
�ملنطقة معر�ض �لدفاع �ملدين �لتوعوي 

�مليي�ييصيياحييب �ليييييذي حييييوى �ليييعيييدييييد من  
�لتوعوية  و�ل�صور  و�لييلييوحييات  �لنماذج 
�ليي�ييصيياميية  و�أدو�ت  �لييفيينييييية  و�ملييييعييييد�ت 
و�لكتيبات  و�ملييطييويييات  و�ليييربو�يييصيييور�ت 
و�لييينييي�يييصييير�ت و�لييييهييييد�يييييا �ليييتيييي �ييصييتييقييدم 
يد�صن  �أن  قبل  وذلييك  �ملعر�ض،  لز�ئري 
تاأ�صيل  �إلييى  �لر�مية  �لتوعوية  �حلملة 
مع  بالتعاون  �لعامة  �ل�صامة  مفاهيم 

جمموعة من �ل�صباب �ملتطوعني.
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ياأتي من  �أنييو�ع �لهدر �لكبر يف �لأرو�ح و�ملمتلكات يف بادنا  �أ�صد  �أحد 
�حلييو�دث �ملرورية �لتي نعاين منها، فكل يوم تقريبا ونحن ن�صمع عن 
حو�دث مرورية يف خمتلف مدن ومناطق �ململكة تذهب �صحيتها �أرو�ح 

وتزهق فيها �أنف�ض وت�صيع فيها ممتلكات.
فنحن  �ملييرورييية،  �حليييو�دث  �صحايا  يف  عامليا  �لأوليييى  �ململكة  وتعد 
نفقد يوميا ح�صب �لإح�صاء�ت 17 فرد� ميوتون ب�صبب هذه �حلو�دث، 
�أكرث  �إلى  �ل�صنوية  �لوفيات  �أي مبعدل فرد كل 40 دقيقة. وي�صل عدد 
خال  �لأ�ييصييف،  مييع  ي�صل  �صنوي  �رتييفيياع  مييع  �صخ�ض،  �آلف  �صبعة  ميين 
يذهبون �صحية  ن�صمة  �آلف   10 �إلى حو�يل  �لقادمة،  �لقليلة  �ل�صنو�ت 

هذه �حلو�دث.  
وما ناحظه �أن معظم هوؤلء �ل�صحايا هم من فئة �ل�صباب �أي من 
طاب �ملد�ر�ض و�جلامعات، ول �صك يف �أن كل حادث يقع؛ يرتك �أحز�نه 
�لكبرة على �لأ�صرة و�جلر�ن و�لزماء لفقدهم �أحد �لأ�صخا�ض ممن 

وقع �صحية حلادث مروري مت�صببا فيه �أم كان �صحية له. 
وكييمييا ت�صر �إليييييه �لييدر��ييصييات يف هيييذ� �جلييانييب، فييياإن هيينيياك ثاثة 
م�صببات ور�ء هذه �لأعد�د �لكبرة و�ملتنامية من �حلو�دث و�ل�صحايا، 

وهي: �صلوكيات �ل�صائق، و�صامة �لطريق، وجاهزية �ملركبة. 
�مل�صتمرة  �لتوعية  على  حري�صون  خييالييد  �ملييلييك  جامعة  يف  ونييحيين 
لل�صباب �جلامعي بخطورة بع�ض �ملمار�صات �ل�صلوكية يف قيادة �ل�صيار�ت، 
يف  و�لتهور  �ل�صوئية  �لإ�صار�ت  وقطع  �ل�صرعة  مقدمتها  يف  ياأتي  �لتي 
�آخرها �صحايا ثاثة من  �لقيادة، �صمن �صلوكيات �لتفحيط �لتي كان 

�أبناء �ملنطقة �أودى بحياتهم �أحد �ملفحطني من خمي�ض م�صيط. 
 ونحن نعلم �أن �لتوعية هي �لأ�صا�ض يف �حلد من �نت�صار �ل�صلوكيات 
دليل هو �حلزمة  نعمل عليه، وخيير  ما  وهييذ�  �ل�صباب،  لييدى  �خلاطئة 
�أكرث من عامني  �أ�صبوعيا منذ  »�آفيياق«  �لإعانية �لتي ت�صعها �صحيفة 
�جلو�ل  ��صتخد�م  �أو  �ل�صرعة  مبخاطر  للتوعية  منتظمة  حملة  �صمن 
�أ�صبوع  �ليييييوم  ت�صت�صيف  �جلامعة  �أن  كما  ذلييك.  غيير  �أو  �لقيادة  �أثيينيياء 
�ملرور �لتوعوي �لذي ت�صارك فيه عدد من �جلهات من د�خل �جلامعة 

وخارجها حتت �إ�صر�ف عمادة �صوؤون �لطاب.
�مليييروري لدى  �لوعي  زرع  �إلييى  �لفعاليات  هييذه  ون�صعى من خييال 
جمتمع طاب �جلامعة، وهو �خلطوة �لأولييى �لتي نبد�أ منها تقلي�ض 
تعمل  عليه  �أن  نتمنى  مييا  وهييذ�  و�ملمتلكات،  �لأرو�ح  خ�صائر  م�صل�صل 
�ملجتمع  و�لأ�صرية يف  و�لدينية  و�لإعامية  �لتعليمية  �لقطاعات  كافة 
ملزيد من توعية �ل�صباب باملخاطر و�ملهالك �لتي تبد�أ ب�صلوكيات فردية 

خاطئة وتنتهي باأحز�ن وماآ�ض �أ�صرية وجمتمعية.

رؤية

الحوادث المرورية

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

وزير التعليم ونائبه زارا جناحها  
الجامعة األولى في المؤتمر الدولي للتعلم اإللكتروني

ز�ر معايل وزير �لتعليم �لأ�صتاذ �لدكتور 
ونائبه معايل  �لدخيل،  بن حممد  عييز�م 
�جلامعة  جناح  �ل�صيف،  �أحييمييد  �لدكتور 
خال �فتتاح �لأول، �ملعر�ض �ملقام �صمن 
للتعلم  �لير�بع  �لييدويل  �ملييوؤمتيير  فعاليات 

�لإلكرتوين و�لتعليم عن بعد.
�إلى  زيارته  �لدخيل خال  و��صتمع 
�صرح مف�صل عن �خلدمات �لتي تقدمها 
�لإلييكييرتوين  �لتعلم  �جلييامييعيية يف جمييال 
مييين ميييعيييايل ميييديييير �جلييياميييعييية �لأ�يييصيييتييياذ 
�لييد�ود،  حمد  بن  عبد�لرحمن  �لدكتور 
وعييميييييد �لييتييعييلييم �لإلييييكييييرتوين �لييدكييتييور 

عبد�هلل �لوليدي.
عيييليييى �لييي�يييصيييعيييييييد نيييفييي�يييصيييه، حيي�ييصييلييت 
�جلييييامييييعيييية مميييثيييلييية يف عيييييميييييادة �لييتييعييلييم 
و�لثاين  �لأول  �ملركز  على  �لإلييكييرتوين، 
�لإلييكييرتوين  بالتعلم  �لتميز  جييائييزة  يف 
�ليييثييياليييث( �صمن  �جلييياميييعيييي )�لإ�يييييصيييييد�ر 

مدير الجامعة يلتقي بوفد مركز التوجيه واإلرشاد
منصور كويع

�لأ�صتاذ  �جلامعة  مدير  معايل  �طلع 
�لييييدكييييتييييور عيييبيييد �ليييرحيييمييين بيييين حييمييد 
�لييييييد�ود، عييلييى تييقييرييير مييوجييز عييمييا مت 
�إجنييييازه يف مييركييز �لييتييوجيييييه و�لإر�يييصييياد 
�لفرتة  خييال  �لطاب  �صوؤون  بعمادة 
�ملا�صية و�جلهود �لتي بذلها �لأع�صاء 
�لتوجيهي  بالعمل  �لرتييقيياء  �أجييل  من 
و�لإر�يييييصيييييادي، وكيييذليييك �جليييهيييود �لييتييي 
بييذلييهييا �ملييركييز مييع �لييطيياب لييارتييقيياء 

بالأد�ء �لأكادميي.
جيياء ذلييك خييال زييييارة وفييد من 
معاليه،  و�لإر�ييييصيييياد،  �لييتييوجيييييه  مييركييز 
ر�فقهم خالها عميد �صوؤون �لطاب 
�آل  �صعد  بن  مريع  �لدكتور  باجلامعة 
�صعيد  �لدكتور  �ملركز  ومدير  هبا�ض، 
بيين عييلييي �لأحيييميييري، وميي�ييصييرف وحييدة 
�خلا�صة �لأ�صتاذ  �لحييتييييياجييات  ذوي 
حميييميييد بيييين �إبيييير�هيييييييييم �لييي�يييصييياميييري، 

�لتي  �ل�صعوبات  وقائية من خال طرح 
تو�جه �لطاب و�لت�صدي لها و�حلر�ض 
�لتح�صيل  وتييعييزيييز  حييدوثييهييا،  عييدم  على 
�لأكادميي، ودفع قدر�ت طاب �جلامعة 
وطييياليييبييياتيييهيييا، وتيييذليييييييل �لييعييقييبييات �أثييينييياء 
�لتح�صيل �لعلمي، ورعاية �لطاب ذوي 
و�ملتعرثين  �ملتدين  �لدر��صي  �لتح�صيل 
يرتقو�  حتى  ومتابعتهم  بهم  و�لهتمام 
مبييي�يييصيييتيييو�هيييم �ليييييدر��يييييصيييييي، و�لهييييتييييمييييام 
بالطاب �ملتفوقني و�ملوهوبني، وتقدمي 
ميييا مييين �يييصييياأنيييه تييعييزيييز قيييدر�تيييهيييم ودعيييم 
�لأن�صطة  �إد�رة  مع  بالتعاون  �إبد�عاتهم 

�لطابية بعمادة �صوؤون �لطاب.
على  يعمل  �ملييركييز  �أن  �إليييى  و�أ�يييصيييار 
در��ييييييصيييييية وميييتيييابيييعييية حييييييييالت �ليييطييياب 
�ل�صت�صار�ت  وتقدمي  للمركز،  �ملحولني 
�لرتبوية و�لنف�صية و�ملهنية لهم، و�إثر�ء 
حيي�ييصيييييلييتييهييم بييالأ�ييصيياليييييب �ملييهيينييييية، �إليييى 
جانب �ل�صتفادة من �ملر�كز �ملتخ�ص�صة 
�ملتاحة  و�لإر�ييصيياد  �لتوجيه  جمييالت  يف 

�لتوجيه  مبركز  �لنف�صي  و�لأخ�صائي 
بيين حممد  و�لإر�يييصييياد �لأ�ييصييتيياذ مو�صى 

�لنجعي.
وبييييييييني ميييييديييييير ميييييركيييييز �ليييتيييوجيييييييه 
و�لإر�ييييييصيييييياد �لييييدكييييتييييور �ييصييعيييييد بيييين عييلييي 
�ملركز م�صاعدة  دور  �أن  �لأحييييييمييييييري، 
�لطاب على فهم م�صكاتهم و�حلر�ض 
عييلييى عيياجييهييا عييياجيييا نييافييعييا يييثييميير يف 
تييخييرج جيييييل مييين �أبييينييياء �ليييوطييين وبيينيياتييه 
مييييزودييييين بييالييعييلييم و�لإميييييييييان و�ملييعييرفيية 
�مل�صاركة  على  و�لييقييدرة  بالنف�ض،  و�لثقة 
�لفعالة يف بناء تنمية �لباد، وذلك من 
�لطاب  تهيئة  تتمثل يف  �أهيييد�ف  خييال 
�مليي�ييصييتييجييدييين ملييعييرفيية �حلييييياة �جلييامييعييييية، 
وتقدمي �ل�صت�صارة و�مل�صاعدة �لأكادميية 
و�لجيييتيييمييياعييييييية و�لييينيييفييي�يييصييييييية و�ملييهيينييييية 
�ملتخ�ص�صة لأ�صحاب �مل�صكات من طلبة 
�لإر�صادية  �جلامعة من خال �جلل�صات 
�جلييميياعييييية،  �أو  �ليييفيييرديييية  و�لييتييوجيييييهييييية 
�إر�صادية  خدمات  تقدمي  �إلييى  بالإ�صافة 

�لإر�صادية  �خلدمة  لتقدمي  �ملجتمع  يف 
�لظو�هر  در��ييصيية  على  يعمل  كما  لييهييم. 
قد  �لتي  �ل�صلبية  و�مل�صكات  �ل�صلوكية 
و�لعمل  �لييطيياب  بع�ض  حياة  يف  تظهر 
على �إيجاد �حللول �ملنا�صبة لها، و�إعد�د 
بيير�مييج متخ�ص�صة و�إجيييير�ء در��ييصييات يف 
جمييييال �لإر�ييييصيييياد و�لييتييوجيييييه �لييطييابييي 
�لعلمي  �لييبييحييث  بييالييتييعيياون ميييع عيييميييادة 
و�مليييير�كييييز و�ليييكيييليييييييات �ملييعيينييييية بيييذليييك يف 
و�لإر�ييصيياد  �لتوجيه  وتييقييدمي  �جلييامييعيية، 
تقت�صي  �ليييتيييي  و�ليييطييياليييبيييات  لييلييطيياب 
�لتاأديب  م�صكاتهم عر�صها على جلان 
بالإ�صافة  �لييطييابييييية،  �ليي�ييصييوؤون  وجليينيية 
�لذين يحتاجون  �إلى م�صاعدة �لطاب 
ليييدعيييم ميييييادي و�لييتيينيي�ييصيييييق ميييع �جلييهييات 
�لد�خلية يف �جلامعة ك�صندوق �لطاب 
مع  �لتن�صيق  �أو  �ملبا�صر  �لدعم  لتوفر 
و�جليييهيييات  �ملييخييتييلييفيية  �جلييامييعيية  �إد�ر�ت 
لتوفر فر�ض عمل وظيفية  �خلارجية 

كدو�م جزئي ملثل هذه �حلالت.

�مليييوؤمتييير �ليييييدويل �ليييير�بييييع، وذليييييك بييفييرع 
�لتميز يف ��صتخد�م �ل�صبكات �لجتماعية 

وتوظيفها يف �لتدري�ض �جلامعي.
�لإلييكييرتوين  �لتعلم  عميد  و�أو�ييصييح 
�لنتائج  �أن  �لييوليييييدي  عييبييد�هلل  �لييدكييتييور 
�لتي حققتها �جلامعة جاءت على �لنحو 
بييفييرع �لييتييميييييز يف  �ملييركييز �لأول  �ليييتيييايل: 
�لتدري�ض  يف  �لتو��صل  �صبكات  ��صتخد�م 
�جلامعي، وح�صلت عليه �لدكتورة نيللي 
�لعمرو�صي، فيما كانت �جلائزة �لثانية يف 
�لتو��صل  �صبكات  با�صتخد�م  �لتميز  فرع 
�لييتييدرييي�ييض �جلييامييعييي، وحيي�ييصييل عليها  يف 

�لأ�صتاذ فاروق حجي. 
�لإلكرتوين  �لتعلم  �أن عمادة  يذكر 
بيياجلييامييعيية �أ�ييصيي�ييصييت عييييام1426هييييي  لتكون 
يف  للجامعة  �ملتو��صل  �جلهد  من  جييزء� 
تبني �أحدث �لطرق �لعلمية �لتي تهدف 

�إلى تطوير �لعملية �لتعليمية.

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

أسبوعية جامعة الملك خالد



أخبار الجامعة

سلطان عوض

�لأوملبياد  فعاليات  �لأحيييد  �ليييييوم  تنطلق 
م�صاركة  �صي�صهد  �لييذي  �لأول  �لريا�صي 
كيييافييية كييليييييات �جلييامييعيية »بييينيييني«، وذليييك 
بهدف �إ�صر�ك �لعن�صر �لأهم يف �جلامعة 
وهيييييو »�لييييطييييالييييب« يف جيييميييييييع �مليينييا�ييصييط 
�ملختلفة �لتي �صتقوده �إلى حتقيق نتائج 

�إيجابية ومهمة يف م�صرته �لتعليمية.
�حلييايل  �لريا�صي  �لأوملييبييييياد  ويييعييد 
�لذي تقيمه �جلامعة على مدى �صهرين 
�ملوهوب  للطالب  كبرة  فر�صة  كاملني 
�ليييييذي ييي�ييصييعييى �إليييييى ��ييصييتييثييمييار ميييا ميلكه 
�أنييه  كييمييا  �لأميييثيييل،  بال�صكل  ميين مييو�هييب 
�ملو�هب  تلك  لكت�صاف  للجامعة  فر�صة 
وتقدميها للمهتمني بال�صاأن �لريا�صي يف 
�لوطن على �ختاف �لأن�صطة �لريا�صية 

�مل�صاحبة لهذ� �لأوملبياد �لكبر.
�لأول علي  �لأوملييبييييياد  مييدييير  و�أكييييد 
�مللتقى  جنيياح  بعد  �جلامعة  �أن  �لوهابي 
�لييريييا�ييصييي �ليييعيييام �مليييا�يييصيييي، تيي�ييصييعييى �إليييى 
تطويره لي�صبح �أوملبياد� ريا�صيا �صاما، 
�ملييتيياحيية من  �لإمييكييانيييييات  كييافيية  ف�صخرت 
اأجل اإقامة هذا الن�صاط الريا�صي الذي 
يعطي �لطالب �صعور� �إيجابيا ي�صاعده يف 

كونه  �إلييى  بالإ�صافة  �لتعليمية،  �لعملية 
لدى  �لتناف�ض  روح  يذكي  بدنيا  ن�صاطا 

جميع �لطاب �مل�صاركني.
و�ييصييعييت  »�جلييييامييييعيييية  �أن  و�أو�يييييصيييييح 
ميييييز�نييييية كييبييرة لإقيياميية هيييذ� �لأوملييبييييياد 
وعيييميييليييت كيييافييية �ليييتيييجيييهيييييييز�ت �ليييازمييية 
لإقييييامييييتييييه، ميييتيييحيييديييية كييييافيييية �لييعييقييبييات 
�لبهجة  ميين  روح  خلق  بهدف  و�ل�صعاب 
و�لت�صلية �ملفيدة �لتي تعود على �لطالب 

و�ملجتمع �جلامعي بالنفع و�لفائدة«.
�لييوهييابييي  وعييين �لنييطيياقيية، ك�صف 
�أنييهييا �ييصييتييكييون بيياإقيياميية مييبييار�تييني يف كييرة 
من  �عتبار�  �ليي�ييصييالت(  )خما�صي  �لييقييدم 
�لفعاليات  تتو��صل  �أن  على  �لأحد  �ليوم 
لت�صهد    6/10 مييين  �عيييتيييبيييار�  �لأخيييييييرى 
وتن�ض  �لأر�صي  �لتن�ض  بطولة  �نطاقة 

�لطاولة وكرة �لطائرة وكرة �لقدم.
�صي�صهد م�صابقة  �لأوملبياد  �أن  و�أكد 
حتمل ��صم »�أجمل لقطة ريا�صية«، وهي 
ميي�ييصييابييقيية لييكييافيية �جلييميياهيير �حلييا�ييصييرة 
اأن ت�صارك بالتقاط �صور  التي يحق لها 
ريا�صية للفعاليات، و�صيكون هناك جلنة 
وذكيير  �لييفييائييزة،  �ليي�ييصييورة  لختيار  مكلفة 
�صيتم  للح�صور  قيمة  جييو�ئييز  هيينيياك  �أن 

حتديدها يف حينها.

على  �صت�صرف  �لييتييي  �لييلييجييان  وعييين 
�حلييدث، �أو�ييصييح �أن هناك 10 جلييان هي: 
جلنة  �لإعييامييييية،  �لإ�ييصيير�فييييية،  �للجنة 
�حلفل، جلنة �ل�صكرتاريا، جلنة �ملن�صاآت، 
�ملالية،  �لأمنية،  �لطبية،  �لهد�يا،  جلنة 
وجليينيية �لييتييغييذييية. وعييين فييكييرة �لأوملييبييييياد 
بني �أنه �صيكون هناك درع ي�صلم يف حفل 
�خلييتييام ميين قبل مييعييايل مييدييير �جلامعة 
حمد  بن  �لرحمن  عبد  �لدكتور  �لأ�صتاذ 
�لييييد�ود ويييعييطييي لأكيييرث �لييكييليييييات ح�صد� 

للنقاط يف كافة الألعاب املتاحة.
و�ييصييكيير �ليييوهيييابيييي لييلييميي�ييصييرف �لييعييام 
على �لأوملييبييييياد �لأ�ييصييتيياذ �لييدكييتييور مرعي 
�ليييقيييحيييطييياين �لييييييذي عيييميييل عيييليييى �إجنييييياح 
�أ�صبحت  حتى  وتبنيها  ودعمها  �لفكرة 
قيييائيييمييية، كييمييا تيييوجيييه بيياليي�ييصييكيير لييلييدكييتييور 
ت�صهيل  يف  �أ�ييصييهييم  �ليييذي  قمي�صان  نا�صر 
ك���اف���ة ال��ع��ق��ب��ات لإق����ام����ة ه����ذا ال��ن�����ص��اط 
�لريا�صي �لكبر، وطالب جميع �لطاب 

باحل�صور و�مل�صاركة.
�أن جنييد �حل�صور  »�أمتييينيييى  وقيييال   
�ملقبلة  �لأعييييو�م  يف  نتمكن  كييي  �ملطلوب 
بيياإذن �هلل من م�صاعفة �جلهد وتقدمي 
و�إر�ييصيياء  �لييطيياب،  باأبنائنا  يليق  عمل 

طموحهم«. 
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الجامعة تحارب السل
بفعالية »صحتك في كلمات«

�أ�صهمت �جلامعة ممثلة بنادي كلية �لعلوم �لطبية �لتطبيقية بخمي�ض م�صيط، يف زيادة �لوعي بوباء �ل�صل )�لدرن( �لذي يتخذ �أبعاد� 
عاملية من خال تد�صني فعالية »�صحتك يف كلمات« و«معا من �أجل �لق�صاء على مر�ض �ل�صل«، وذلك بق�صد �لإ�صهام يف �لتخل�ض من 

هذ� �ملر�ض �لذي ي�صيب حاليا ثلث �صكان �لعامل.
�لذين يحتكون �حتكاكا  �لكامن«، و�لأ�صخا�ض  »�ل�صل  �لذين يعانون من عدوى  �لن�صط،  بال�صل  �مل�صابني  �لفعالية  و��صتهدفت 
مبا�صر� ومطول ومن قرب مب�صابي �لدرن، و�لعاملني يف �لرعاية �ل�صحية ولهم �حتكاك مبا�صر بامل�صابني بالدرن، بالإ�صافة �إلى 

كبار �ل�صن، و�مل�صابني باأمر��ض ت�صعف �جلهاز �ملناعي )كمر�صى �لإيدز(، و�لأفر�د ذوي �لدخل �لجتماعي �ملنخف�ض.
يذكر �أن �كت�صاف �ملر�ض يعود لعام 1882م على يد �لدكتور روبرت كوخ �لذي �كت�صف �لع�صّية �ملت�صّببة يف �لإ�صابة بال�صل، حيث 
�إلى �حلد من معدلت  كان ذلك �لكت�صاف �خلطوة �لأولييى نحو ت�صخي�ض �ملر�ض وعاجه. وت�صعى منظمة �ل�صحة �لعاملية حاليا 
وقوع �ل�صل ووفياته بن�صبة �لن�صف يف عام 2015 )مقارنة بعام 1990(، وذلك بف�صل �نتهاج ��صرت�تيجية دحر �ل�صل �لتي و�صعتها ودعم 

�خلطة �لعاملية ملحاربة �ل�صل.
منصور كويع

انطالق فعاليات األولمبياد 
الرياضي األول بالجامعة

ال��ع��ل��وم  ال��ط��اب��ي بكلية  ال��ن�����ص��اط  ن��ظ��م 
�لإنيي�ييصييانييييية بييالييتييعيياون مييع جليينيية �لإبييييد�ع 
�لإبييد�عييي  �مللتقى  �لعربية،  �للغة  بق�صم 
�لييدكييتييور  �لييكييلييييية  عميد  بييحيي�ييصييور  �لأول 
يييحيييييي �ليي�ييصييريييف و�لأ�ييييصيييياتييييذة وطييياب 

�لكلية. 
بد�أ �للقاء باآيات من �لقر�آن �لكرمي، 
طالب  �أبييو  �إبر�هيم  �لدكتور  قدم  بعدها 
بالق�صائد  بيييييد�أت  �لييتييي  �لييلييقيياء  فيييقييير�ت 
�ليي�ييصييعييرييية، حيييييث قيييدم كييل ميين �لأ�ييصييتيياذ 
�أحمد �لتيهاين، و�لدكتور �صديق �لريح، 
و�ليييدكيييتيييور طييياهييير �جليييليييوب، و�لييدكييتييور 
ظافر  و�لأ�صتاذ  �ملح�صني،  �لرحمن  عبد 

�لأحمري ق�صائدهم.
تقدمي  �أييي�ييصييا  �لييفييقييرة  �صملت  كييمييا 
�ل�صهري،  �ملجيد  عبد  للطاب  ق�صائد 
حممد مفرح طالع، و�لطالبة فاطمة �آل 

العلوم اإلنسانية تنظم الملتقى اإلبداعي األول

عبد �ملتعايل.
وُخيييتيييم �ليييليييقييياء مبيي�ييصييابييقيية ثييقييافييييية 
بالكلية  الطابي  الن�صاط  رائ��د  قدمها 

�ليييدكيييتيييور �ليي�ييصيييييد عييييييزت، �خيييتيييرب فيييييهييا 
�ملعلومات �لعامة للح�صور من �لطاب، 

وُكرم فيه �لفائزون. 

تنفيذ ناجح لبرنامج »السياحة تثري« بالقريقر
د.إيمان العسيري

�لإد�ري  �لإبيييييييييد�ع  �آفييييييياق  »مييييركييييز  �أقيييييييام 
بالتعاون  بالريا�ض  للتدريب«  و�جليييودة 
مييع �جلييامييعيية، بييرنيياجمييا بييعيينييو�ن متكني 

�ملجتمعات �ملحلية »�ل�صياحة ترثي«.
وبلغ عدد �حلا�صر�ت للربنامج، 40 
�لن�صائية  �لتعليمية  �لهيئة  �أع�صاء  من 
بكلية  �ليينيي�ييصييائييييية  �ليييقييياعييية  يف  �جييتييمييعيين 
قدمت  فيما  �لقريقر،  يف  �لأ�ييصيينييان  طييب 
�لدكتورة  �لتدريب  م�صت�صارة  �لربنامج، 

�جلوهرة �صعود �جلميل.
وكيييان ميين �صمن مييا طيييرح، عر�ض 
�لتي  �ململكة  مناطق  ميين  لكثر  م�صور 
تييعييج مبيييجيييالت �ليي�ييصييييياحيية، و�لييو�جييهييات 

�ل�صياحية و�لطبيعة �خلابة.
وذكرت �لدكتورة �جلميل �أن �لهيئة 
تيياألييو� جهد�  ل  و�لآثيييار  لل�صياحة  �لعامة 
يف �إبر�ز هذه �ملعامل و�لعمل على �لبحث 
و�لييتيينييقيييييب عيينييهييا وتييرميييييمييهييا و�إعييادتييهييا 
�أخرى ثم تطرقت ب�صفافية  للحياة مرة 
�لربنامج،  ت�صمنها  �لتي  �ملحاور  لبع�ض 
كييياليييتيييعيييرييييف بيييالييي�يييصييييييياحييية و�أهيييميييييييتيييهيييا 
كم�صوؤولية و�صناعة وم�صدر للدخل، ثم 
لل�صياحة  ال�صائعة  الأمن��اط  حتدثت عن 

ومقوماتها على �مل�صتوى �ملحلي.
كيييميييا �يييصيييرحيييت كيييييييفييييييية �ليييتيييميييوييييل 
و�ل�صتثمار كمنظومة �لتنمية �ل�صياحية 
و�لآثييار  �لنوعية،  و�ل�صياحة  �مل�صتد�مة، 
وجييييهييييود �ليييهيييييييئييية لييلييمييحييافييظيية عييليييييهييا 

باأهمية  �حلييا�ييصيير�ت  وعييرفييت  لأهميتها. 
وبر�مج  وم�صروعات  �لعمر�ين  �ليييرت�ث 
بالدرعية  م�صت�صهدة  لتطويره،  �لهيئة 
وميييييد�ئييييين �يييصييياليييح وجييييييدة �ليييتيييارييييخييييييية، 
و�لهتمام بالآثار كق�صر �ل�صانع، وجبل 

�إثلب وق�صر �لبنت و�لق�صر �لفريد. 
ونيييبيييهيييت �إلييييييى �لهيييتيييميييام بييياحليييرف 
و�ليي�ييصيينيياعييات �ليييييدوييية، ميي�ييصييرة �إليييى �أن 
مهرجان �جلنادرية من �إحدى �ملوؤ�ص�صات 
�لتي  تتبنى �لهتمام بها و�لت�صجيع على 
�صفحة  تطويها  ل  حييتييى  ��صتمر�ريتها 
�ليينيي�ييصيييييان. و�أخييييير� �خييتييتييمييت �لييربنييامييج 
و�لييرت�ث  ليياآثييار  �ل�صعودية  �ملييو�قييع  بيياأن 
�صمن  م�صجلة  �لييذكيير  �آنييفيية  �لييعييميير�ين 

قائمة �لرت�ث �لعاملي لدى �ليون�صكو.
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شراكة بين الجامعة و »برايس ووترهاوس كوبر« العالمية 
لتشغيل المدينة الطبية

الجامعة تنظم مسابقة
»ربيع المملكة« الستذكار

مآثر الملك الراحل
�ململكة«  »ربيييييع  �إطييياق م�صابقة  بيياجلييامييعيية،  �لييطيياب  �ييصييوؤون  عييمييادة  تعتزم 
لطابها وطالباتها، وذلك بهدف تعزيز �لقيم �لوطنية، وذكر ماآثر �لر�حل 
�إلييى غر�ض قيم �لعتز�ز  �إ�صافة  �لعزيز، رحمه �هلل،  �مللك عبد �هلل بن عبد 
بالدين، و�لولء و�لطاعة هلل ثم للمليك، و�لنتماء للوطن، مع �لتاأكيد على 
�مللك  �ل�صريفني  �حلرمني  خلييادم  و�ملكره  �ملن�صط  يف  �لبيعة  مفاهيم  �أهمية 
�صاحب  �لأمييني  عهده  وويل  �هلل،  حفظه  �صعود،  �آل  عبد�لعزيز  بن  �صلمان 
�ل�صمو �مللكي �لأمر مقرن بن عبد�لعزيز �آل �صعود، حفظه �هلل، وويل ويل 
�لعهد �صاحب �ل�صمو �مللكي �لأمر حممد بن نايف، حفظه �هلل، و�لدعاء لهم 

بالتوفيق و�لإعانة و�ل�صد�د.
�مللك  رحيل  على:  ��صتملت  للم�صابقة  عامة  حميياور  �لعمادة  وحيييددت 
�لييذي تركه يف �لنفو�ض،  عبد �هلل بن عبد �لعزيز و�إجنيياز�تييه، وحجم �لفقد 
م�صرة  و�إكماله  �مللك،  مهام  �صعود  �آل  �لعزيز  عبد  بن  �صلمان  �مللك  وتييويل 
�لبناء و�لتنمية و�لرخاء، و�لقر�ر�ت �مللكية �لأخرة �لتي تك�صف روؤية �مللك 
�أولوية  �أن �ملو�طن ورخاءه  �ملتمثلة يف  �حلكيمة، ور�صالته �لو��صحة لل�صعب 
مطلقة، بالإ�صافة �إلى �صو�هد �لتنمية ومعامل �لنه�صة �لتي يتو�رث بناءها 
تاحم  و�صور  جيل،  بعد  جيا  وقادتها  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  ملوك 
�ل�صعب و�لقيادة �لتي مل تتاأثر بفنت �لع�صر، وحو�دث �لفنت، و�ل�صطر�بات 

�لتي �جتاحت �لعامل �لعربي.
ميكن  �ملييطييروحيية  �ملييحيياور  �ييصييوء  يف  للم�صابقة  جميييالت  خ�ص�صت  كما 
�ل�صعرية  و�لق�صيدة  كاملقالة،  منها:  �أي  يف  �مل�صاركة  �ملت�صابقة  �أو  للمت�صابق 
و�لت�صوير  �لفنية،  و�لأعيييميييال  �ل�صحفي،  و�ملييلييف  و�ليينييبييطييييية(،  )�لف�صحى 
�ليي�ييصييوئييي، و�لأفيييييام �ملييرئييييية، و�لأفيييكيييار و�مليي�ييصيياريييع �لييوطيينييييية، و�لتطبيقات 
�حلا�صوبية و�مل�صاريع �لربجمية . يذكر �أن �لعمادة �صتبد�أ �لأحد �ملقبل وملدة 
يقام  �أن  على  و�لطالبات،  �لطاب  من  �مل�صاركات  ��صتقبال  يف  �أيييام  خم�صة 
معر�ض ربيع �ململكة للطاب خال �لفرتة من  19 �إلى 1436/5/21، فيما 
يقام معر�ض �لطالبات خال �لفرتة من 25 �إلى 1436/5/27، و�صيتم �إعان 

�أ�صماء �لفائزين يف 2/ 6/ 1436.

نزالء سجون عسير يتلقون
الدراسة الجامعية عن بعد

�لفر�صة  لإتيياحيية  �جلامعة  مييع  ع�صر  مبنطقة  �ل�صجون  مديرية  تتعاون 
تبذلها  �لتي  �جلهود  �إطييار  يف  وذلييك  �جلامعية،  �لدر��صة  ليو��صلو�  للنزلء 
�ملديرية لتحويل فرتة �ل�صجن �إلى بر�مج تاأهيل و�إ�صاح، ولأهمية �لتعليم 
يف �لوقاية من �جلرمية، وتعديل �صلوك �لنزلء، ومتكينهم من �لندماج يف 

�ملجتمع، و�إتاحة فر�ض �لعمل لهم. 
�ل�صلي�ض  �لعميد مبارك  �لعام لل�صجون مبنطقة ع�صر  �ملدير  و�أو�صح 
�أنه »مت عقد عدة �جتماعات بني �صعبة �لتاأهيل و�لإ�صاح يف مديرية �صجون 
در��صتهم  ملو��صلة  نزيا   51 قبول  ومت  و�لت�صجيل،  �لقبول  وعييمييادة  ع�صر 
خال �لفرتة �حلالية عن طريق نظام �لتعليم عن بعد، وقد مت �ختيار كلية 
�لعدد  يزيد  �أن  على  �لدر��صة  من  �لأولييى  للفرتة  �لدين  و�أ�ييصييول  �ل�صريعة 
مدير  ملعايل  �صكره  مقدما  �ملقبلة«،  �لفرتة  خييال  �لأخيييرى  و�لتخ�ص�صات 

�جلامعة ووكيل �جلامعة وعميد �لقبول و�لت�صجيل وعميد كلية �ل�صريعة.

نادي الطب واإلبداع
يقيم دورة حول االطالع 

 How to بعنو�ن  حما�صرة  �ملا�صي،  �لأربييعيياء  و�لإبييييد�ع،  �لطب  نييادي  نظم 
و�لق�صطرة  و�لأعيي�ييصيياب  �ملييخ  جيير�حيية  ��صت�صاري  �ألقاها   Read Textbook
�لبث  عرب  �لطالبات  مب�صاركة  �لنعمي  حممد  �إبر�هيم  �لدكتور  �لع�صبية، 

�ملبا�صر يف �ملركز �جلامعي بحي �ل�صامر .
و��صتهل �لدكتور �لنعمي حديثه بالثناء على �حل�صور �لكبر و�هتمام 
�لتعليمي  �مل�صتوى  لرقي  �جلامعة  بتوجه  ومعرفتهم  باملحا�صرة  �لطاب 
ومو�كبة �لعلوم و�ملعرفة �لعالية �ملرجتاة من طابها، موؤكد� �أن �لتوكل على 

�هلل هو بد�ية كل عمل.
تطرق  عييام،  ثم  ب�صكل  و�لطييياع  �لكتب  باأهمية  �لتعريف  ذلييك،  تييا 
خا�س،  ب�صكل  الطب  لطاب  وملهمة  حمفزة  نقاط  لعدة  النعمي  الدكتور 
�أهمية و�صرورة تكوين �لطالب معرفيا  وطاب �جلامعة ب�صكل عام، مبينا 
ليلم باأ�صا�صيات ر��صخة عن جماله �أيا كان، م�صر� �إلى �أن �ملجال وجد لتفريغ 
وامل��ذاك��رة  كلي  ب�صكل  ال��ق��راءة  كيفية  عن  النقاط  بع�س  واإي�صال  اخل��رات 
و�ل�صهرية  �ليومية  حياتهم  جدولة  ب�صرورة  �لطاب  مذكر�  �أدق،  ب�صكل 
و�لإبيييد�ع  �لطب  نييادي  قييدم  �ملحا�صرة،  وعقب  �إد�رة.  بح�صن  فيها  و�مل�صي 
درعا تذكارية للدكتور �لنعمي تقدير� حل�صوره وتفرغه لتقدمي حما�صرة 

لأبنائه �لطاب.
ماجد السبيعي

عبد العزيز رديف 

�لعليا  للدر��صات  �جلامعة  وكيل  ��صتقبل 
و�لبحث �لعلمي، �لدكتور ماجد �حلربي، 
ووتييرهيياو�ييض  بيير�ييي�ييض  �صركة  وفييد  ممثلي 
كيييوبييير �لييعيياملييييية �ملييتييخيي�ييصيي�ييصيية يف �لييقييوى 

�لييعييامييليية �ليي�ييصييحييييية، و�مليييكيييون مييين جييون 
لبحث  وذلييك  بييا�ييصييون،  ور�نيييد�  فنلي�صون، 
�ملييدييينيية �لطبية  بيييني  �لييتييعيياون  �إمييكييانييييية 
و�لييي�يييصيييركييية بييحيي�ييصييور �مليييديييير �لييتيينييفيييييذي 
بن  عييبييد�هلل  �لييدكييتييور  �لييطييبييييية  للمدينة 
عييو�ييض �لييرفيييييدي.  ومت خييال �لجتماع 

ميينيياقيي�ييصيية �حييتييييياجييات �ملييدييينيية �لييطييبييييية، 
و�لإمكانيات �لتي �صتوفرها �ل�صركة �لتي 
تييعييد و�حييييدة ميين �أكيييرب �ييصييركييات �خلييدميية 
�ملهنية �ل�صحية على م�صتوى �لعامل منذ 

تاأ�صي�صها عام 1998. 
باجلامعة،  �لطبية  �ملدينة  �أن  يذكر 

�لطبية  �لتخ�ص�صات  كافة  على  ت�صتمل 
كافة  خلدمة  موؤهلة  �أنها  كما  �ملختلفة، 
�صرير،   800 ب�صعة  �لطبية  �لتخ�ص�صات 
�يييصييير�كيييات خمتلفة  ��ييصييتييدعييى عييقييد  مميييا 
بر�ي�ض  غيير�ر  على  �ملهنية  �ل�صركات  مييع 

ووترهاو�ض كوبر.
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نادي كلية 
الهندسة 
يطلق برنامج 
»حالة وعي«

منصور كويع 

�أطلق نادي كلية �لهند�صة برنامج »حالة 
وع����ي« ب��ال��ت��ع��اون م���ع ا���ص��ت��دي��و خ��ط��وط، 
وذل���ك ب��ه��دف ن�صر ال��وع��ي ب��ن اأو���ص��اط 
�ملجتمع من خال �صل�صلة لقاء�ت يعدها 
على  �ل�صباب  حث  �إلييى  ت�صعى  �لربنامج، 
�ل�صابة،  وطيياقيياتييهييم  مييو�هييبييهييم  ��صتثمار 
وتيييوظيييييييف قييييدر�تييييهييييم، و�إتييييياحييييية �مليييجيييال 
وطنهم  وعلى  عليهم  يعود  مبا  �أمامهم، 

بالنفع و�لفائدة.

و�أو�صح وكيل عمادة �صوؤون �لطاب 
�لدكتور  باجلامعة،  �لطابية  لاأن�صطة 
�إلى  ت�صعى  �لعمادة  �أن  �آل قمي�صان  نا�صر 
�ل�صابة،  للمو�هب  �لكامل  �لدعم  تقدمي 
من خال �لأن�صطة �لطابية يف خمتلف 
�لييكييليييييات، وقيييال »طييريييق �ليينييجيياح لبييد �أن 
�أن  لبد  �لتي  �ل�صعوبات  بع�ض  ي�صاحبه 

يتغلب عليها �ملبدع باإبد�عه«.
موؤ�ص�ض  م�صاركة  �لييربنييامييج  و�صهد 
�لكوميدي  �ليوتيوب،  على  »رو�ييييا«  قناة 
�صالح �أبو عمرة، �لذي حتدث عن جتربته 

يف برنامج رو�يا، وقال« بد�أت �لفكرة منذ 
فيييرتة طييويييليية مييع بييد�يييات ثيييورة �لإعيييام 
�أملك  �أكن  �جلديد، لكنني يف �لبد�ية مل 
�أو  �لإمكانات و�خلييربة يف جمال �لإعييام 
�لحتفاظ  فقررت  �لإخييير�ج،  �أو  �لتمثيل 
�ملنا�صبة لطرح  �لبيئة  �أجد  بالفكرة حتى 
هذ� �لعمل، وحني �نتقلت �إلى �أبها تعلمت 

�أ�صول و�أ�صا�صيات هذ� �ملجال« .
�أن  عييييامييييا(،  عيييميييرة )26  �أبيييييو  و�أكييييييد 
�أو مفرو�صة بالورود  �حلياة لي�صت وردية 
و�ل�صعوبات  �ملعاناة  بع�ض  ت�صوبها  و�إمنييا 

منا  وت�صتوجب  و�ل�صلبيات،  و�مل�صكات 
�ليينييجيياح ملن  بييكييل قيييوة، وز�د«  مييو�جييهييتييهييا 

ي�صتمر« .
بدوره �أكد مقدم برنامج »ما ي�صر« 
هييم عن�صر  �ليي�ييصييبيياب  �أّن  ميي�ييصييعييود،  عييييادل 
بتنمية  �إياهم  �لإيجابي، مطالبا  �لتغير 
قدر�تهم و�إمكاناتهم �أول، وطرح �أفكارهم 
و�آر�ئييييهييييم بييكييل ثييقيية وقيييييوة، ميي�ييصييدد� على 
لل�صباب  �ملعنية  �جلهات  �إ�ييصيير�ك  �ييصييرورة 
يف جميع م�صروعات وخطط �لتنمية، من 

خال �لتخطيط و�لت�صميم و�لتنفيذ.

الجامعة تشارك في االجتماع التنسيقي
لمسـتقبل »آفاق«

�جتماعه  �لييدمييام،  جامعة  مييع  بييالييتييعيياون  »�آفيييياق«  �لييعييايل  للتعليم  �مل�صتقبلية  للخطة  �لتنفيذي  �ملكتب  عقد 
�لتن�صيقي �ل�صابع بفندق �صر�تون �لدمام ، موؤخر�، مب�صاركة 90 ع�صو� من �لعمد�ء و�لوكاء ومديري �ملكاتب 
�لتنفيذية خلطة »�آفاق« يف �جلامعات �ل�صعودية؛ وذلك �صعيا لتبادل �خلرب�ت بني �جلامعات ومو�ءمة �خلطط 
�لأكادميي  �لتطوير  عميد  �لجتماع،  هييذ�  يف  خالد  �مللك  جامعة  مثل  وقييد  �لتعليم.  خطة  مع  �ل�صرت�تيجية 
و�جلودة �لدكتور مرزن عو�صه �ل�صهر�ين، ووكيلة عمادة �لتطوير �لأكادميي و�جلودة �لدكتورة ح�صة حممد 

عامر �آل ملوذ،  وم�صرف وحدة �لتطوير بعمادة �لتطوير و�جلودة �لأ�صتاذ عبد �لرحمن �صعيد بن بتيل.
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حملة للتبرع بالدم
في المجمع األكاديمي ببيشة

حملة  �لقرين،  علي  بن  مهدي  �لدكتور  بي�صة،  جامعة  وكيل  �فتتح 
�لأكادميي للبنني  باملجمع  �لنادي �لطبي  �لتي نظمها  بالدم  �لتربع 
يف بي�صة. ور�فق وكيل �جلامعة يف �لفتتاح وكيل كلية �لطب �لدكتور 
�لتدري�ض.  و�أع�صاء هيئة  �لطاب  �لغامدي وعدد كبر من  م�صبب 
كييمييا �ييصييلييم وكيييييل �جلييامييعيية �مليينييظييمييني ميين �أعيي�ييصيياء هيييييئيية �لييتييدرييي�ييض 

و�لطاب �صهاد�ت تقدير ملا بذلوه من جهد.

نادي المال واألعمال يعلن
بدء تسجيل فرق دوري القدم

بييدوري كرة  �مل�صاركة  بيياب ت�صجيل �لفرق  �ملييال و�لأعييمييال  نييادي  فتح 
�لقدم لهذ� �لف�صل �لدر��صي �عتبار� من �لأربعاء �ملا�صي، وذلك مبقر 
�لنادي بالكلية من 12 – 1 ظهر�، �أو عن طريق �لتو��صل مع �لطالب 
فريق  لكل  و�صي�صمح   .)0533686474( �لييرقييم  عييرب  �صنيج  حممد 
�أ�صا�صيون و�لعا�صر �حتياطي، كما  بت�صجيل 10 لعبني، ت�صعة منهم 
�لكلية، و�صتكون هناك  �صي�صمح لكل فريق باعبني فقط من خارج 

جو�ئز قيمة للفريق �لفائز بالدوري وو�صيفه.
حسام ذيبان

عمادة التطوير تقيم ورشة 
»إغالق دائرة التقييم«

�لأ�صبوعني  مييد�ر  على  و�جليييودة  �لأكييادميييي  �لتطوير  عمادة  نظمت 
�ملا�صيني ور�صة عمل »�إغاق د�ئرة �لتقييم« �لتي ��صتفاد منها من�صقو 

�لرب�مج �لأكادميية باجلامعة، وقدمها م�صت�صارو �لعمادة.
نحو  �جلامعة  خطو�ت  ت�صريع  على  حر�صا  �لور�صة  هييذه  تاأتي 
تطوير  وبهدف  و�لرب�جمي،  �ملوؤ�ص�صي  �لأكادميي  لاعتماد  �لتاأهل 
وتوفر  بها  �خلا�صة  �لتعلم  خمرجات  ل�صيما  �لأكادميية  �لرب�مج 

�لت�صاق بني �لرب�مج �ملتناظرة باجلامعة.

البرامج المشتركة بالمحالة 
تستقبل طالب دار العلوم 

من  نخبة  باملحالة،  �لأكييادميييي  باملجمع  �مل�صرتكة  �لرب�مج  ��صتقبلت 
طاب مدر�صة د�ر �لعلوم �لثانوية باأبها، مرحبة بالزيارة �لتي تعزز 

�صبل �لتو��صل بينها وبني �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية يف �ملجتمع.
و�لتقى م�صاعد �ملن�صق �لعام للرب�مج �مل�صرتكة ل�صوؤون �لطاب 
�لأكادميية  لل�صوؤون  �لعام  �ملن�صق  وم�صاعد  �لو�دعي،  م�صفر  �لدكتور 
�ليييدكيييتيييور �ييصييالييح �ليي�ييصييهييري، بييياليييوفيييد، وقيييدميييا ليييه تييعييريييفييا مف�صا 
�ل�صنة  بو�صفها  مييقييرر�ت  ميين  تقدمه  ومييا  �مليي�ييصييرتكيية،  �لييرب�مييج  عيين 
�لتح�صرية للتخ�ص�صات �جلامعية، كما قدما لأع�صاء �لوفد �صرحا 
ولو�ئحها،  و�أنظمتها  وتخ�ص�صاتها  و�أق�صامها  �جلامعة  عن  موجز� 
يف  و�ملييفيييييدة  حياتهم  يف  �ملهمة  �لن�صائح  ميين  جملة  �إليييى  بييالإ�ييصييافيية 

در��صتهم.
ومت يف �للقاء، �لإجابة على �أ�صئلة �لطاب و��صتف�صار�تهم، قبل �أن 
يتم توزيع حقيبة تعريفية باجلامعة و�لرب�مج �مل�صرتكة على �جلميع، 
من�صقي  اإلى  الطاب  امل�صرتكة  الرامج  ن�صاط  رائد  ا�صطحب  بعدها 
�لرب�مج و��صتمعو� منهم �إلى ملحة موجزة عن كل برنامج وما يقدمه 
من مقرر�ت وي�صعى �إلى حتقيقه من �أهد�ف، ثم مت ��صطحاب �لطاب 

�إلى جميع مر�فق �ملجمع ومت �إطاعهم عليها وتعريفهم بها.

طالب البرامج المشتركة بالمحالة يحاضرون عن السرطان
�ضارك عدد من طالب الربامج امل�ضرتكة مبجمع املحالة يف تقدمي حما�ضرة توعوية عن مر�ض ال�ضرطان وطرق الوقاية منه؛ ت�ضمنت التعريف باملر�ض وتاريخ 
اكت�ضافه، واأ�ضبابه واأنواعه واأعرا�ضه، وطرق منوه، والعوامل التي تزيد من ن�ضبة االإ�ضابة به. ولفتت املحا�ضرة انتباه احل�ضور، اإلى �ضرورة االلتزام بالنظام 
الغذائي املتوازن، واملحافظة على الوزن املثايل للج�ضم قدر االإمكان دون زيادة وال نق�ضان، وكذلك ممار�ضة الريا�ضة ب�ضكل يومي واالبتعاد عن التدخني امل�ضبب 

الرئي�سي ل�سرطان الرئة, ودعت اإلى عدم الإفراط يف تناول اللحوم وخا�سة امل�سنعة منها, كما حذرت من �سرب الكحول الذي قد ي�سبب هذا املر�ض.

نادي الطب واإلبداع يستقبل أوائل مجمع الملك عبد العزيز
الطاقم  اأملع, وعددا من  التعليمي برجال  امللك عبدالعزيز  الأوائل ملجمع  الطالب  املا�سي, وفد  الأربعاء  الطب والإبداع,  بنادي  الطب ممثلة  كلية  ا�ستقبلت 
الإداري والتعليمي يف املجمع. وكان يف ا�ستقبال ال�سيوف, رئي�ض نادي الطب والإبداع, الطالب �سعيد مبارك اآل حمدان, وجمل�ض اإدارة النادي, حيث قادوا 
الوفد يف جولة ميدانية �سملت املطعم اجلامعي وال�سالة الريا�سية و�سالة اخلدمات العامة وعددا من املرافق العامة للجامعة والقاعات واملعامل وم�سارح كلية 
الطب. واأحاط اأع�ساء هيئة التدري�ض, ال�سيوف ب�سور كاملة عن اإمكانيات كلية الطب وخططها الدرا�سية واأ�ساليبها التعليمية, ثم اأنهى الوفد زيارته بالتعرف 

على ن�ضاطات نادي الطب املختلفة ور�ضالته.
ماجد السبيعي
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متابعات

تحت شعار »قرارك يحدد مصيرك« 

الجامعة تستضيف فعاليات أسبوع المرور

آل هباش: مستعدون للمشاركة
في أي حملة تستهدف فئة الشباب
طالب: طبقوا األنظمة المرورية
وستلمسون الفرق

عبدالعزيز رديف 

تيييبيييد�أ �جلييامييعيية ممييثييليية بييعييمييادة خييدميية 
�ملييجييتييمييع، �ليييييييوم �لأحيييييييد، �ملييي�يييصييياركييية يف 
فعاليات برنامج �أ�صبوع �ملرور يف دورته �لي 
31، حتت �صعار »قر�رك يحدد م�صرك«، 
بالعديد من �لفعاليات �لتوعوية باأهمية 
معار�ض  �إلييى  �إ�صافة  �ملييرورييية،  �ل�صامة 
خمتلفة من جهات حكومية عدة وجناح 

خا�ض باجلامعة.
�ملييرور بع�صر مع  �إد�رة  كما ت�صارك 
�جلييامييعيية يف تييقييدمي عيييدد ميين �لييزيييار�ت 
�مليييييد�نييييية، و�ملييحييا�ييصيير�ت �لييهييادفيية حييول 
�ل�صامة �ملرورية، و�ل�صامة يف حمطات 
�لييييوقييييود و�لأمييييياكييييين �خلييييطييييرة، لييغيير�ييض 
�لييثييقييافيية �مليييروريييية، ونيي�ييصيير �لييوعييي �لييعييام 
به  يتحلى  �أن  يجب  فيما  �ليينيي�ييضء،  لييدى 
�ل�صائقون و�لأطفال �أثناء ركوب �ل�صيارة.

�صر�ئح  جميع  �حلملة  وت�صتهدف 
ب�صبب  �لطاب  خا�ض  وب�صكل  �ملجتمع، 

�أنهم �لفئة �لأولى �مل�صتهدفة.
و�أو�ييييصييييح عييميييييد �ييييصييييوؤون �لييطيياب 
�لييعييمييادة  �أن  هييبييا�ييض  �آل  مييريييع  �لييدكييتييور 
بامل�صاركة يف مثل هذه  تهتم ب�صكل كبر 
�صت�صارك  و�أنيييهيييا  �لييتييوعييوييية،  �حليييميييات 

باأكرث من ع�صو يف تنظيم هذه �حلملة.

من  كييبييرة  �ييصييريييحيية  ي�صكلون  �جلييامييعيية 
�صرورية،  وتوعيتهم  �ل�صيار�ت  �صائقي 
و�أنيييييا عييلييى ثييقيية بيياأنييهييم �ييصييييينييقييلييون هييذه 
�ييصيياهييدوه لأقيير�نييهييم خييارج  �لتجربة ومييا 

�جلامعة«.

تبادل الخبرات 
�لأ�صتاذ يحيى حممد  �أو�صح  �ل�صياق،  يف 
للعاقات  �لعامة  �لإد�رة  من  �ل�صهر�ين 
�خلليجي«  �ملييرور  »�أ�صبوع  �أن  �جلامعية، 
�لتعاون  جمل�ض  دول  فيه  حتتفل  �لييذي 
�خلليجي كاملة، لي�ض �إل �حتفال توعويا 
�إر�صاديا تثقيفيا، لكونها مدركة �مل�صكات 
�ملجتمع من  عييلييى  �مليييروريييية وخييطييورتييهييا 
وما  و�لقت�صادية،  �لجتماعية  �لناحية 
ب�صرية  وخيي�ييصييائيير  م�صكات  ميين  حتمله 
فادحة  ومعنوية  ومادية  نف�صية  وتبعات 
�لد�ئم  ل حتمد عقباها، وهدف �حلملة 
هييو تييبييادل �خليييرب�ت يف جمييال �ل�صامة 
�مليييروريييية كييمييحيياوليية لييلييحييد مييين ظيياهييرة 

حو�دث �لطرق.
 وقيييييييال »كييييمييييا هييييو مييييعييييروف ليييدى 
وذوق  فيين  �لييقيييييادة  فييياإن  �ل�صعوب،  جميع 
دول جمييليي�ييض  �رتييييييييادت  فيييقيييد  و�أخييييييييياق، 
�لييتييعيياون �خلييليييييجييي تييثييقيييييف �ملييو�طيينييني، 
وتطبيق �لقيادة �ل�صليمة، لتقلي�ض ن�صبة 

�مليييروريييية  �حليييييو�دث  ت�صببه  عييمييا  ييي�ييصييمييع 
ي�صاب  و�قت�صادية،  ب�صرية  خ�صائر  من 
�صبب  عيين  ويت�صاءل  �أميييره  ميين  بيياحلييرة 
�ملرور،  �ل�صريعة، يف حو�دث  �لزيادة  هذه 
�أو  فيه  ي�صمع  ل  يييوم  ينق�صي  يييكيياد  فييا 
�أن  »�أرى  وقيييال  ميييرورييييا،  حييادثييا  ي�صاهد 
و�أ�ييصييبييابييهييا م�صرتكة بني  هييذه �حلييييو�دث 
�ل�صارمة  غر  �ملييرور  و�أنظمة  �ملو�طنني 
مييين نيياحييييية تييطييبيييييق �لأنيييظيييمييية«، د�عيييييا 
�إليييى �للييتييز�م باأنظمة  زمييياءه �لييطيياب 
�مليييييرور وعييييدم خمييالييفييتييهييا، �لأمييييير �ليييذي 

�صي�صهم يف �حلد من �لكو�رث �ملرورية.

إشراك أطباء نفسيين 
و�أ�صار �لطالب بكلية �لرتبية خالد رديف 
�مليييرور  �أ�ييصييبييوع  �أن  يعلم  �جلييميييييع  �أن  �إليييى 
يييعييمييل دومييييا عييلييى تييقييدمي هيييدف وحيييييد، 
وهو تقليل �حلو�دث، م�صتدركا �أن �لوعي 
ثم  فييقييط،  �حلملة  ��صتمر�ر  مييع  ي�صتمر 
تعود ن�صب �حلو�دث �إلى حالتها �ملرتفعة، 
ميي�ييصييدد�  عييلييى �يييصيييرورة �إعيييييادة �ليينييظيير يف 
فعاليات �حلملة ومدى تاأثر خمرجاتها 

على �ملجتمع.
�إ�يييصييير�ك  ليييو مت  حييبييذ�  »ييييا  و�أردف   
لإجييير�ء  �حلييمييليية  يف  �لنف�صيني  �لأطيييبييياء 
در��ييييصييييات عييلييى هييييذ� �لأ�يييصيييبيييوع مييين �أجيييل 
�إيجاد حلول منا�صبة للتوعية بال�صامة 

�ملرورية«.

برامج مرادفة
بكلية  طييالييب  خ�صيعة،  يييو�ييصييف  و�أو�يييصيييح 
من  منزل  يخلو  »ل  �أنييه  �لأعييمييال،  �إد�رة 
�لفيديو  �ألعاب  خا�صة  �ل�صيار�ت،  �ألعاب 
�لتي تاأخذ جزء� كبر� من �أوقات �صغار 
�ل�صن، وذلك مما ل�صك فيه يوؤثر ب�صكل 
كييبيير عييلييى وعيييييهييم بييقييو�عييد �ليي�ييصيياميية 

�ملرورية يف �لو�قع.
ولييييو نييظييرنييا بيي�ييصييكييل عييييام جنيييد �أن 
ن�صبة كبرة من �حلو�دث هي من �صغار 
�لأميير  يتطلب  لذلك  و�ملر�هقني،  �ل�صن 
و�أن  مبا�صر،  ب�صكل  �لفئة  ��صتهد�ف هذه 
�لييعييام يف ظل  ميييد�ر  على  �لتوعية  تييكييون 
و�مل�صابني  �لوفيات  �لكبرة من  �لأعييد�د 
�أعيييد�د  �إليييى  ت�صل  ن�صبة  ي�صكلون  �لييذييين 
�حلروب و�أكييرث«. وطالب بي » وقفة جادة 
تقلي�ض  على  للعمل  �جلهات  جميع  من 
هييييذه �لأرقييييييييام، و�إيييييجيييياد بييير�ميييج �أخييييرى 
�جلهات  قبل  �ملييرور من  لأ�صبوع  مر�دفة 

�لر�صمية«.
طالب  �لييكييرمي،  عبد  طييارق  ونا�صد 
�ملييرور  �إد�رة  �أي�صا،  �لأعييمييال  �إد�رة  بكلية 
و�لإر�صادية  �لتوعوية  �حلمات  بتكثيف 
�أ�صبوع  �ملرورية خال  و�إيقاف �ملخالفات 

�ملرور.

هدف رئيسي
رئي�صي  ب�صكل  تهدف  �حلملة  �أن  يذكر 
و�لرب�مج  �خلطط  بكافة  �لتوعية  �إلييى 
و�للو�ئح �ملرورية و�لإجر�ء�ت �لوقائية 
لييلييحييد مييين وقييييوع �حلييييييو�دث �مليييروريييية، 
وممتلكاته،  �لإنيي�ييصييان  �صامة  ل�صمان 
وكييييذلييييك �حلييييفيييياظ عيييليييى �أميييييين �ليييبييياد 
ومييقييوميياتييه �لييبيي�ييصييرييية و�لقييتيي�ييصييادييية، 
وميين خييال تلك �حلمات فيياإن حمور 
�ليي�ييصيياميية �ملييييرورييييية يييتييمييثييل يف ثيياثيية 
عييينيييا�يييصييير هييييييي: �ملييييركييييبيييية ، �ليييطيييرييييق، 

و�لعن�صر �لب�صري.

كانت  �لييعييمييادة  �أن  هييبييا�ييض  �آل  و�أكييييد 
�ييصييريييكييا فيييعيييال يف �حليييميييات �ليي�ييصييابييقيية، 
لفييتييا �إليييى ��ييصييتييعييد�د �لييعييمييادة و�جلييامييعيية 
فئة  ت�صتهدف  حملة  �أي  يف  للم�صاركة 
�أغييلييى من  �ليي�ييصيياب  �ل�صباب، وقيييال »حييييياة 
�لقيادة،  �أثناء  هاتفه  من  ير�صلها  ر�صالة 
وحياة �ل�صاب �أغلى من �أن ي�صابق �لزمن 
بفارق ل يتجاوز  �إلييى مكان ما  للو�صول 
�أن  �إلييى  و�أ�ييصييار  �لدقيقتني«،  �أو  �لدقيقة 
�أ�صلوب �لقيادة دليل على وعي �ل�صخ�ض 

وح�صارته. 

التوعية السليمة
من جهته، �أكد �ملدير �لعام لاإد�رة �لعامة 
�لأ�صتاذ علي  لل�صامة و�لأمن �جلامعي 
فييائييز �لأحييمييري �أن هيينيياك جييهييود� تبذل 
لكافة  �لتوعية  لن�صر  �لأ�صابيع  هييذه  يف 
�أفر�د �ملجتمع، بكافة �لطرق، فتقدم فيها 
�ل�صورة �ملعربة و�ملحا�صر�ت �ملتخ�ص�صة، 
ويييتييولهييا �أ�ييصييخييا�ييض عييلييى در�ييييية كاملة 

باأ�صاليب �لتوعية ب�صورة حقيقية.
و�أثييينيييى �لأحيييميييري عييلييى �لييقييائييمييني 
وقال  �جلامعة،  يف  �لأ�صبوع  هذ�  بتنظيم 
»ييييييدل ذلييييك عييلييى رغييبييتييهييم يف �إييي�ييصييال 
�لطريق  �صلكو�  �إنهم  �ل�صليمة.  �لتوعية 
�أن طيياب  بيياعييتييبييار  ذلييييك  �ليي�ييصييحيييييح يف 

�حلييييييو�دث ميييا �أميييكييين، عييين طييريييق زييييادة 
�ل�صر  حيييو�دث  ح�صدت  �أن  بعد  �لييوعييي، 

�لكثر من �لأرو�ح«. 

مراجعة أساليب التوعية
و�أكيييييييد �لأ�ييييصييييتيييياذ خييياليييد عيييبيييد �لييرحييميين 
حييمييو�ييض، مييين عيييميييادة �يييصيييوؤون �ملييكييتييبييات، 
�ملييرور  �أ�صابيع  تنظيم  على  �لقائمني  �أن 
�لتوعية  ن�صر  يف  كبرة  جهود�  يقدمون 
و�صلت  »هييل  مت�صائا  �ملو�طنني،  لكافة 

ر�صالتهم بال�صكل �ل�صحيح؟«.
�أن  �ليي�ييصييوؤ�ل يجب  �أن هييذ�  و�أو�ييصييح 
»هيينيياك حلقة  وقييال  كييثيير�.  يقفو� عنده 
فبالرغم  بعد،  �إليها  نتو�صل  مفقودة مل 
�إقيياميية �حلييمييات �لتوعوية �جلييادة،  ميين 
فيياإنيينييا مل نيي�ييصيياهييد و�قيييعيييا �آخييييير بيييازديييياد 
�حلو�دث �ملرورية، و�أرى �أن يتم مر�جعة 

�أ�صاليب �لتوعية«.

مطالبة بتطبيق األنظمة
وطييييياليييييب عييييييدد مييييين �ليييييطييييياب �ليييذيييين 
بتطبيق  �آفييييييياق«   « �آر�ءهييييييييم  ��ييصييتييطييلييعييت 
�لأنظمة، م�صرين �إلى �أن ذلك �صيحدث 

فرقا و�صيقلل من �حلو�دث.
و�أكييييييد عيييييادل �أحيييميييد �ليييييحيييييا، من 
طييياب �ليييرب�ميييج �مليي�ييصييرتكيية، �أنيييه عندما 

وسائل السالمة في المركبة 
تييتييمييثييل و�يييصيييائيييل �يييصيييامييية �مليييركيييبيييات يف 
�ييصيياميية �لإطييييييييار�ت، مييين حيييييث �ملييقييا�ييض 
�ل�صرعة  ومييعييدل  و�لييتييحييمييل  و�ليينييوعييييية 
و�يييصييينييية �لإنيييييتييييياج و�أمييييياكييييين �ليييتيييخيييزيييين، 
و�لييلييون  �لييو�ييصييوح  حيث  ميين  و�مل�صابيح 
وم�صتوى �لإ�صاءة، وكذلك يف �لإ�صار�ت 
�ل�صوئية باملركبة �لد�لة على �لنعطاف 
لك�صف  �لييعيياكيي�ييصيية  و�ملييير�ييييا  �لييتيينييبيييييه،  �أو 
�لطريق �أمام �ل�صائقني، �أي�صا م�صاحات 
�ملطر، و�لأ�صد �أهمية هو �صامة �ملكابح 
وفييييير�ميييييل �ليييييوقيييييوف �لييييتييييي تييتييحييكييم يف 
�لإنييذ�ر  �إ�ييصييار�ت  وكذلك  �ملركبة،  حركة 
كموؤ�صر  »�لثابلوة«  و�ل�صوئية  �ل�صوتية 
�لوقود و�لزيت و�حلر�رة وعد�د �ل�صرعة 
و�لبطارية �لكهربائية، ومما ل�صك فيه 
�إ�صافة  �ليير�أ�ييض،  �لأميييان، وم�صاند  حييز�م 
�إلى وجوب تخ�صي�ض مقاعد لاأطفال، 

وتو�فر �لو�صادة �لهو�ئية.
لل�صامة  و�ييصييائييل  هييينييياك  �أن  كييمييا 
يييجييب �أن تييكييون يف �ملييركييبيية مييثييل �لإطيييار 
و�لييرتكيييييب،  �لييفييك  و�أدو�ت  �لحييتييييياطييي 
وطييييفيييياييييية �حلييييييريييييييق، كيييييذليييييك حييقيييييبيية 
�أن يكون  ويييجييب  �لأولييييييية،  ليياإ�ييصييعييافييات 
و�أخر�  للحريق،  مقاوما  �ل�صيارة  فر�ض 

�ملثلث �لعاك�ض.

صيانة المركبات دوريا 
�ليي�ييصيييييانيية للمركبة  �أهييمييييية  �إلييييى  ونييظيير� 
فييلييقييد �أدركيييييت حييكييومييتيينييا �ليير�ييصيييييدة �إليييى 
�تخاذ �إجر�ء وقائي يكفل �صيانة �ملركبة 
ومييينييع وقيييوع �حلييييو�دث �مليييروريييية ب�صبب 
�أن�صئ  �ملركبة، فلقد  �أو عدم �صيانة  �صوء 
�لفح�ض �لدوري لل�صيار�ت �لذي يهدف 
�إلييييى حتيي�ييصييني ميي�ييصييتييوى �ييصيييييانيية �ملييركييبيية، 
�ملييرورييية،  �حليييو�دث  ميين حجم  و�لتقليل 
و�إطيييييالييييية عيييمييير �مليييركيييبييية �لفييييرت��ييييصييييي، 
وكييذلييك �ملييحييافييظيية عييلييى �ييصيياميية �لبيئة 
و�صامة  �أمييين  على  و�ملحافظة  �لييعيياميية، 
وركيياب  �صائق  ميين  �لييطييريييق  م�صتخدمي 
�لأعييطييال  ك�صف  �إلييى  بالإ�صافة  وميي�ييصيياة، 

مبدئيا لل�صائقني قبل ��صتفحالها.

الطريق
�لعملية  يف  �لطريق  �أهمية  �إليييى  نييظيير� 
�لر�صيدة  �صعت حكومتنا  �ملرورية فلقد 
عالية  �صبكات طرق  وت�صييد  �إن�صاء  �إلى 
�مليي�ييصييتييوى و�جليييييييودة يف �ييصييتييى �أطييييير�ف 
و�لتخطيط  �لت�صميم  مر�عية  �لباد، 
�لطريق،  و�إ�ييصيياءة  للطريق،  �لهند�صي 
كييذلييك ميييدى �ييصيياحييييية �لييطييريييق من 
نييياحييييييية �لييي�يييصيييامييية �مليييييروريييييية، كيييياإز�ليييية 
و�لييرمييال  كييالأتييربيية  �لطبيعية  �لعو�ئق 
�ملييييييرور،  تيينييظيييييم  و�أدو�ت  �مليييتيييحيييركييية، 
كيييالإ�يييصيييار�ت �ليي�ييصييوئييييية عييلييى �لييطييريييق 
و�ليييليييوحيييات �لإر�يييصييياديييية و�لييتييحييذيييرييية 
و�لإعامية و�ملدلات �لأر�صية، و�صعيا 
لييلييحييفيياظ عيييليييى �لييييطييييرق خييييييارج �ملييييدن 
ود�خلها مت �إقامة حمطات وزن حمولة 
لل�صاحنات لتايف �أي �أ�صر�ر قد حتدث 

للطرق من �لوزن �لز�ئد.

السائق »العنصر البشري«
ييال  مبيييا �أن �ليي�ييصييائييق هيييو �لييعيينيي�ييصيير �لييفييعَّ
فييابييد من  �مليييروريييية  للعملية  و�ملُيييحيييرك 
تييوفيير عيييدة �ييصييفييات يف �ليي�ييصييائييق �جليييييد 

وتتمثل يف �لعقل، و�صامة �حلو��ض.
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متابعات

»بدل فاقد« قاتل الشبان الثالثة يسلم نفسه للجهات األمنية

أمير عسير يشدد على تطبيق النظام
بحق »مفحط« خميس مشيط

مثال صارخ على التهور واالستهزاء بأرواح المواطنين وانعدام القيم

�أمر منطقة ع�صر �لأمر في�صل  وجه 
بييين خييياليييد �جليييهيييات �ملييعيينييييية يف �مليينييطييقيية 
�ملفحط  بييحييق  �ليينييظييام  تطبيق  بيي�ييصييرورة 
�صبان من  �لييذي ت�صبب يف هيياك ثاثة 
�ملتجمهرين يف �حلادث �لذي �صهده �صارع 
و�أ�صيب  �ملييا�ييصييي،  �لييثيياثيياء  »�ملييييية« فجر 

على �إثره ثاثة �آخرين.
وبح�صب �مل�صرف �لعام على �ل�صوؤون 
مبكتب  �لر�صمي  و�ملييتييحييدث  �لإعييامييييية 
�صموه  فييياإن  ثييابييت،  �آل  �صعد  ع�صر  �أمييير 
بحق  �لنظام  تطبيق  �ييصييرورة  على  �صدد 
�لعقاب  لينال  للعد�لة  وتقدميه  �جلاين 
�مليييائيييم حلييجييم �جليييييرم �ليييييذي �رتييكييبييه، 
معترب� مييا قييام بييه �جلييياين ميين خمالفة 
لأنيييظيييمييية �ليييييدولييييية، و��يييصيييتيييهيييتيييار بييييييياأرو�ح 

�لآخرين، �أمر ل ميكن �لقبول به.

و�أ�صاف �آل ثابت »رفع �صمو �لأمر 
فييييي�ييصييل بييين خييالييد �أحيييير �لييتييعييازي لأ�ييصيير 
وذوي �ملتوفني يف �حلادث، ومتنى �صموه 
�ل�صفاء �لعاجل للم�صابني« موؤكد� �أن ما 
حدث من �جلاين ت�صرف فردي، و�صيتم 
ثابت  �آل  و�أ�ييصييار  بحقه.  �لأنظمة  تطبيق 
�إلى �أن �أمر �ملنطقة يتابع هذه �لق�صية 
�ييصييخيي�ييصيييييا، كيييميييا وجيييييه �يييصيييميييوه حمييافييظ 
خمي�ض م�صيط مبتابعة حالت �مل�صابني 

و�تخاذ كل ما يلزم جتاههم.
ومييييييين جييييانييييبييييه �أو�ييييييصييييييح �لييينييياطيييق 
نقر،  �صعيد  ع�صر،  ب�صحة  �لإعييامييي 
باأن �مل�صابني �لثاثة يف حادث �لتفحيط 
م�صت�صفى  طييييييو�رئ  يف  ��ييصييتييقييبييالييهييم  مت 
خييمييييي�ييض ميي�ييصيييييط �ليييعيييام وتيييقيييدمي كييافيية 

�خلدمات �لعاجية لهم.

باأن  �لنقر  ذكر  �إ�صاباتهم  وحول 
�حلالة �لأولى مت �لك�صف عليها وتبني 
وجود كدمات يف �لفم و�لوجه وتقرر له 
موعد مع عيادة �لوجه و�لفكني وخرج 
فتم  �لثانية  �حليياليية  �أمييا  �إ�صعافه،  بعد 
�لك�صف عليها وتبني �أن لديه �صربه يف 
�لر�أ�ض �إثر �حلادث وكانت خفيفه وكتب 
على  خييرج  ولكنه  لتنوميه  �لطبيب  له 
�أما �حلالة  م�صوؤليته وحالته م�صتقرة، 
�لثالثة فلديه ك�صر يف �لركبة �لي�صرى 
وكدمات يف �لوجه وماز�ل منوم وحالته 
م�صتقرة وي�صتكمل عاجه بامل�صت�صفى.

وكيييييييييان �ملييييفييييحييييط �مليييييدعيييييو »بيييييدل 
�صعبة مرور  �إلييى  نف�صه  �صلم  قد  فاقد« 
فجر  ت�صبب،  �أن  بعد  م�صيط،  خمي�ض 
طريق  وعلى   ،2015 مار�ض   3 �لثاثاء 

�ملييييييية مبييحييافييظيية خييمييييي�ييض ميي�ييصيييييط، يف 
�أ�صخا�ض تويف ثاثة منهم  �صتة  ده�ض 
و�أ�ييصيييييب �لييثيياثيية �لآخيييييرون بيياإ�ييصييابييات 

خطرة.
لإد�رة  �لإعامي  �لناطق  و�أو�صح 
�لييعييقيييييد حممد  عيي�ييصيير  مييييرور منطقة 
�إيييد�ع �جلاين  �أنه »مت  �لع�صري  �صعيد 
�إجييير�ء�ت  ��صتكمال  و�صيتم  بالتوقيف، 
وكييان  �لييييازم«.  و�تييخيياذ  معه  �لتحقيق 
�ملييذكييور قييد هييرب عقب وقييوع  �ملفحط 

هذه �حلادثة ثم عاد لي�صلم نف�صه.
لإد�رة  �لإعامي  �ملتحدث  وك�صف 
حممد  �لعقيد  ع�صر،  منطقة  ميييرور 
حييادث  تفا�صيل  �لييعيي�ييصييري،  �صعيد  بيين 

�لتفحيط �ملروع.
بيياغييا  �أن  »�لييعيي�ييصييري«  و�أو�ييييصييييح 

فجر  مييين  �لأوليييييييى  �لييي�يييصييياعيييات  يف  ورد 
�ليييييييوم �ليييثييياثييياء، يييفيييييد بيييوقيييوع حيييادث 
دهيييي�ييييض عيييليييى �ييييصييييارع »�ملييييييييييية« �ليييير�بييييط 
�أبيييهيييا وحمييافييظيية خمي�ض  بيييني مييدييينيية 
جتمهر  عيييادة  ي�صهد  )و�لييييذي  م�صيط 
و��صتعر��ض »�ملفحطني« و »�لدرباوية« 
عييلييى �ليييرغيييم مييين �جليييهيييود �مليي�ييصييتييمييرة 
ميين �جلييهييات �لأميينييييية( �أ�صفر عيين وفيياة 
وت�صر  �آخييرييين،  ثاثة  و�إ�صابة  ثاثة 
�أن �حلييييادث  �إليييييى  �ملييعييلييومييات �لأولييييييييية 
ت�صببت فيه مركبة من نوع »هاي لك�ض« 
كان  لوحات،  دون  ومن  حديث،  موديل 
قييائييدهييا مييييار�يييض �لييتييفييحيييييط بيييني عييدد 
فقد  يف  ت�صبب  ممييا  �ملتجمهرين؛  ميين 
حييادث  ووقيييوع  �ملييركييبيية،  على  �ل�صيطرة 

�لده�ض، ثم لذ بالفر�ر.

�لإعييامييي ملرور  �ملتحدث  و�أ�ييصيياف 
يتم  �لييتييي  �ملييو�قييع  هييذه  مثل  �أن  ع�صر، 
مبتابعة  حتظى  بها  �لتفحيط  ممار�صة 
مييين قييبييل �مليييييرور و�لييييدوريييييات �لأميينييييية، 
ميييار�ييض  ممييين  �ليي�ييصييبيياب  بييعيي�ييض  �أن  �إل 
�لتو��صل  مو�قع  ي�صتغل  �ملخالفة  هييذه 
بتوجيه  �ييصيييييئييا،  ��ييصييتييغييال  �لجييتييميياعييي 
�ل�صباب ودعوتهم �إلى مو�قع بعيدة عن 

�لأنظار وخارج �لأحياء �ل�صكنية.
ميينييطييقيية  ميييييييرور  �إد�رة  و�أهييييييابييييييت 
عيي�ييصيير بيياليي�ييصييبيياب لييعييدم �لجنيييييير�ر ملثل 
�خلاطئة،  و�ل�صلوكيات  �ملخالفات  هييذه 
و�لتعاون مع �لإد�رة يف �لإباغ عن مثل 
هيييذه �ملييخييالييفييات و�مليييو�قيييع �لييتييي متييار�ييض 
فيها، كما نا�صدت �أولياء �لأمور �حلر�ض 

و�ملتابعة لأبنائهم وتوجيههم.
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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

نادي العمل التطوعي
نشاط طالبي لبناء جيل فعال

سلمان العلي

حيير�ييصييا مييين �جلييامييعيية عييلييى �لييعييمييل 
�لتطوعي و�إح�صا�صا منها بامل�صووؤلية 
�لجييتييميياعييييية، �أ�يييصييي�يييض نيييييادي �لييعييمييل 
�لييتييطييوعييي يف 1434/4/9هييييييييي بييهييدف 
نيي�ييصيير ثييقييافيية �لييعييمييل �لييتييطييوعييي يف 
�جلييييامييييعيييية و�ملييييجييييتييييمييييع مييييين خييييال 
�ملييوؤ�ييصيي�ييصييات �حلكومية  مييع  �ليي�ييصيير�كيية 

و�لأهلية لبناء جيل تطوعي فعال.

رؤية النادي 
�ليييرييييادة يف تيير�ييصيييييخ ميييبيييد�أ �لييتييعيياون 
وتييفييعيييييلييه ليييتيييكيييون جييامييعييتيينييا �ليييييد 
خلدمة  �ملنا�صبة  و�لييبيييييئيية  �لييد�عييميية 
جمييتييمييعيينييا مييين خييييال نيي�ييصيير ثييقييافيية 
�لعمل �لتطوعي بني طلبة �جلامعة.

األهداف 
�ليييطيييابييييييية  �ليييفيييئييية  تيييوعييييييية   •
للفرد  �لتطوعي  �لعمل  باأهمية 
و�ملجتمع وزرع �لروح �لتطوعية 

بينهم. 
�أفيييكيييار حييديييثيية للعمل  �إييييجييياد   •
�لتطوعي تتو�فق مع �حتياجات 
�جلييامييعيية و�ملييتييغيير�ت �لييتييي قد 

يو�جهها �ملجتمع. 

هيييييئيية  �أعييييي�يييييصييييياء  ميييي�ييييصيييياركيييية   •
و�لطالبات  للطاب  �لتدري�ض 
يف �لييعييمييل �لييتييطييوعييي ميين مييبييد�أ 

�إيجاد �لقدوة �حل�صنة. 
• �إيييييجيييياد �ييصييبييل ليييليييتيييعييياون بييني 
لتوحيد  �لتطوع  ونادي  �لكليات 
بال�صكل  و��ييصييتييثييمييارهييا  �جلييهييود 

�ملنا�صب. 
�ليييديييينيييي  �إ�يييييصيييييبييييياع �جليييييانيييييب   •
و�ليييييييييروحيييييييييي ليييييييييدى �ليييييطييييياب 
ممار�صة  خييال  من  و�لطالبات 
�لعمل �لتطوعي باأوجه عديدة .

جوانب التطوع  
�لتطوع هو عمل �جتماعي �إر�دي غر 
ربحى، دون مقابل �أو �أجر مادي، يقوم 
بييه �لأفيييييير�د �أو �جلييميياعييات ميين �أجييل 
�أو م�صاعدة  حتقيق م�صالح م�صرتكة 
�لآخييرييين،  معي�صة  م�صتوى  وتنمية 
�لب�صرية  �ملجتمعات  �أو  جر�نهم  من 
ب�صفة مطلقة، �صو�ء كان هذ� �جلهد 

مبذوًل بالنف�ض �أم باملال.
و�لعمل �لتطوعي حركة �جتماعية 
تهدف �إلى تاأكيد �لتعاون و�إبر�ز �لوجه 
�لإنييييي�يييييصييييياين و�حلييييي�يييييصييييياري ليييليييعييياقيييات 
يف  �لتفاين  �أهمية  و�إبيييير�ز  �لجتماعية 
ودون  خاطر  طيب  عن  و�لعطاء  �لبذل 

�إكر�ه �أو �إجبار، يف �صبيل �صعادة �لآخرين. 
ويعرب عنه يف بع�ض �ملجتمعات كانعكا�ض 
لوعي �ملو�طن و�إدر�كه لدوره يف �ملجتمع 

و�نتمائه لهذ� �ملجتمع.

الحث على العمل التطوعي
جاء �حلث على �لعمل �لتطوعي يف كافة 
من  نوعا  و�عتباره  �ل�صماوية  �ل�صر�ئع 
�لب�صر، ومع  �لدعم و�ملييوؤ�زرة فيما بني 
�لجتماعية  جو�نبها  يف  �حلييييياة  تعقد 
و�لقييتيي�ييصييادييية و�لأمييينييييييية، وجيييب على 
�ليييييدول �لييتييي تيييو�جيييه هييييذه �ملييعيي�ييصييات 
�آخييير ي�صهم معها  �ييصييريييك  �لييبييحييث عيين 
يف �ملو�جهة و�لت�صدي لتلك �مل�صكات، 
فر�أت �أن فتح باب �لتطوع لكافة �لفئات 
فيير�ييض خدمة  تييوفيير  ي�صهم يف  �ييصييوف 
تييقييدم ب�صكل طييوعييي وميين  �جييتييميياعييييية 
متخ�ص�صة  ومنظمات  جمعيات  خال 
ت�صتقطب تلك �لفئات وتقوم بتدريبها 
وت��اأه��ي��ل��ه��ا وت��ه��ي��ئ��ت��ه��ا ل���ان���خ���راط يف 

�خلدمات �لعامة. 

أهمية العمل التطوعي
�أهييمييييية �لييتييطييوع لييييي�ييض لكونه  تييرجييع 
ع��م��ا ي�����ص��د ث��غ��رة يف ن�����ص��اط ال��دول��ة 
و�لهيئات �لجتماعية فقط بل �أهميته 
�ليييكيييربى تييكييون يف تيينييمييييية �لإحيي�ييصييا�ييض 

لدى �ملتطوع ومن تقدم �إليه �خلدمة 
وتقوية  للمجتمع،  و�ليييولء  بالنتماء 
�لييييرت�بييييط �لجيييتيييمييياعيييي بيييني �لييفييئييات 
�ملختلفة للمجتمع �لذي �هتز بعو�مل 

�لتغر �لجتماعي و�حل�صاري.
�إلييى ذلييك، فالتطوع لون  �إ�صافة   
�مل�صاركة �لإيجابية لي�ض يف  �ألو�ن  من 
تقدمي �خلدمة فقط ولكن يف توجيه 
�لتي تقوم عليها تلك  �ل�صيا�صة  ور�صم 
�ملوؤ�ص�صات �لجتماعية، ومتابعة تنفيذ 
بيير�جمييهييا وتييقييوميييهييا مبيييا يييعييود على 
�ملجتمع ككل بالنفع �لعام، وكلما كرث 
عيييدد �ملييتييطييوعييني دل ذليييك عييلييى وعييي 
�ملو�طنني وح�صن جتاوبهم مع هيئات 

ومنظمات �ملجتمع. 

آثار التطوع
التطوعية  الأع��م��ال  الن��خ��راط يف  اإن 
مهمة  و�جتماعية  فردية  �آثييار�ً  يعك�ض 
�أفيير�د  �إلييى تقوية �لرت�بط بني  تييوؤدي 
تقدم  �لتي  �خلييدمييات  وزييييادة  �ملجتمع 
�إليييييهييم و��ييصييتييميير�ريييتييهييا وجييدتييهييا وميين 

هذه �لآثار مايلي: 

اآلثار الفردية
• �صعور �لفرد بالر�حة �لنف�صية 

عند قيامه باأي عمل تطوعي. 

شؤون طالبية
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مك�صب  بتحقيق  �لفرد  �صعور   •
دييينييي، وهييو �لأجييير و�لييثييو�ب من 

�هلل . 
باأهمية �لرت�بط  �لفرد  • �صعور 
�إلى  في�صعى  �ملجتمع  �أفييير�د  بني 

�مل�صاركة . 
• قناعة �لفرد باأن ما يوؤديه هو 
لأفييير�د  �إن�صانية  وطنية  خييدميية 

جمتمعه . 
• زيادة وتقوية �لنتماء �لوطني 

بني �لأفر�د. 
• �لييقيي�ييصيياء عييلييى �أوقيييييات �لييفيير�غ 

ووجود ما ي�صغل ذلك �لفر�غ. 
• حتييقيييييق �لييظييهييور و�لييوجيياهيية 
�ليييييتيييييي يييي�يييصيييعيييى �إليييييييييهييييا بييعيي�ييض 

�لأ�صخا�ض. 
�لفرد  بييذ�ت  �لإح�صا�ض  زييييادة   •
و�أهييميييييتييه يف �ملييجييتييمييع فيييييود رد 

�ملعروف ملن �صاعده. 
ُقيييّدم له  • مييرور �لييفييرد بحادثة 

فيها �لعون و�مل�صاعدة . 
• �لييتيياأثيير �ملييبييا�ييصيير عييلييى �أفيييير�د 

بامل�صاركة يف  �لأ�صرة و�لأ�صدقاء 
هذه �لأعمال. 

اآلثار االجتماعية
بني  و�لتكاتف  �لرت�بط  تقوية   •

�أفر�د �ملجتمع. 
�لفرد  بحاجة  �جلماعة  �صعور   •

و�صعور �لفرد بحاجة �جلماعة. 
بييني  �ليييتييينيييافييي�يييض  روح  تيينييمييييية   •
يعك�ض  مبا  �لتطوعية  �جلماعات 

جودة �خلدمات. 
�خلدمات  تقدمي  �أماكن  زيييادة   •

وتو�فرها يف كل مدينة. 
• تيييوفييير �ملييبييالييغ �ليييتيييي تيي�ييصييرف 
على �لقوى �لب�صرية و�صرفها يف 

جمالت �أخرى. 

عوامل نجاح التطوع
ت�صاعد  �لتي  �لعو�مل  من  عييدد  هناك 
�أهمها  �أن  �إل  �لييتييطييوع  عييمييل  جنييياح  يف 

ينح�صر يف �لآتي:   
• �لتخطيط �جليد. 

• و�صوح �لأهد�ف. 
• تيييو�فييير �لإميييكيييانيييات، �لييبيي�ييصييرييية 

و�ملادية.
• �لأنظمة و�للو�ئح. 

• �لتدريب و�لتاأهيل. 
• �لإعفاء �ل�صريبي. 

• �لهياكل �لتنظيمية. 
�ليييييتيييييقيييييدييييييريييييية  �حلييييييييييو�فييييييييييز   •

و�لت�صجيعية.

معوقات التطوع
للنجاح،  م�صاعدة  عو�مل  للتطوع  كما 
فاإن له �أي�صا عو�مل تعيق �أد�ءه ومنها 
�لجتماعية و�لقت�صادية و�ل�صخ�صية 
�لوقوف  وميكن  و�لنف�صية.  و�لدينية 

عليها كالتايل:

معوقات اجتماعية   
باأهمية  �ملجتمع  معرفة  عييدم   •

�لعمل �لتطوعي. 
• عدم وجود الرغبة يف النخراط 

يف �لأعمال �لتطوعية. 

• ��ييصييتييغييال �لييعييمييل �لييتييطييوعييي 
لتحقيق �أهد�ف غر م�صروعة. 

�أن �لعمل  • �عتقاد بع�ض �لأ�صر 
�لتطوعي م�صيعة للوقت. 

معوقات اقتصادية
• عدم تو�فر �ملبالغ نتيجة عدم 
بيييذل �لأميييييو�ل �أو �إر�ييصييالييهييا �إلييى 
خيييييارج �ليييبييياد ودعيييييم ميينييظييمييات 

خرية م�صبوهة. 
• فيير�ييض �ليي�ييصيير�ئييب و�ليير�ييصييوم 
و�أجهزة  معد�ت  على  �جلمركية 
و�آليييييييييييات �ملييينيييظيييميييات و�لييهيييييئييات 

�لتطوعية. 
• عدم تو�فر �ملباين و�لتجهيز�ت 

�لإد�رية. 

معوقات شخصية
و�أهمية  �أهيييد�ف  معرفة  عييدم   •

�لعمل �لتطوعي. 
• عدم �إجادة �لدور �ملطلوب من 

�ملتطوع. 

• �لبحث عن �لك�صب �ملادي. 
�أوقيييييات �عمل  �لييتييعييار�ييض بييني   •

و�أوقات �لدر��صة.

معوقات دينية
و�لدعاة  �لأئمة  بع�ض  ق�صور   •
يف احل�����ث ع���ل���ى الن�����خ�����راط يف 

�لأعمال �لتطوعية. 
• عدم ��صتغال �لدو�فع �لدينية 
خا�صة لدى �ل�صباب و��صتثمارها 

ل�صالح �لعمل �لتطوعي. 
• �لبتعاد عن �لتعاليم �لدينية 

وعدم �لهتمام مبا تدعو �إليه. 

معوقات نفسية
• عيييييدم �لهييييتييييمييييام مبيي�ييصييكييات 
�ملتطوع �لأ�صرية و�لإد�رية ملا لها 
من تاأثر على �لعمل �لتطوعي. 
بيييالييينيييو�حيييي  • عيييييدم �لهييييتييييمييييام 

�لت�صجيعية.
• عييدم �لييتييو�زن يف تييوزيييع �ملهام 

ودخول عن�صر �ملحاباة.

�ليييفييير�يييصييية  �إتيييييياحيييييية  عيييييييدم   •
للمتطوع للتعبر عن ر�أيه. 

معوقات إدارية
• عدم و�صع �ملتطوع يف �لعمل 
�مليينييا�ييصييب ليييقيييدر�تيييه وميييييولييه 

و��صتعد�د�ته. 
• عيييدم ميي�ييصيياركيية �ملييتييطييوع يف 
بيينيياء �لييتيينييظيييييمييات و�لييهييييياكييل 

�لإد�رية. 
• عدم تهيئة �لأماكن �ملنا�صبة 

للعمل و�لإنتاج. 
• عدم وجود �لإد�ر�ت �لو�عية 

�ملحققة لاأهد�ف. 
�أهيييييييييييد�ف  و�يييييييصيييييييوح  عيييييييييدم   •

ون�صاطات �ملنظمة. 
• عدم حتديد دور �ملتطوع يف 

�ملنظمة. 
• عدم �إحلاق �ملتطوع بدور�ت 

تدريبية وتاأهيلية. 
• �ييصييعييف �لييلييو�ئييح و�لأنييظييميية 

�خلا�صة بالعمل �لتطوعي.

شؤون طالبية



إستشارات

��صتخد�ما  ت�صمن  خييطييو�ت  و�لييييييدو�ء،  لييلييغييذ�ء  �لييعيياميية  �لييهيييييئيية  �ييصييرحييت 
�لدقيقة  �لكهرومغناطي�صية  بيياملييوجييات  و�لتعريف  للمايكروويف،  �آميينييا 
�لن�صائح  �لعديد ميين  �إليييى  بييالإ�ييصييافيية  د�خييلييه،  تنت�صر  �لييتييي  بييه، و�لأ�ييصييعيية 

لا�صتخد�م �لآمن من خال �لتايل:

المايكروويف
جهاز منزيل ي�صتخدم لطبخ �لطعام �أو �إعادة ت�صخينه عن طريق موجات 
كهرومغناطي�صية دقيقة ذ�ت تردد عال ت�صدر من �جلهاز بو��صطة �أنبوب 
ليعك�ض  �لد�خل  �ملايكروويف معزول من  magnetron. يكون  �إلكرتوين 
�لأ�صعة �لتي تنت�صر د�خله، وتعمل على جتهيز �لطعام بطريقة �أ�صرع من 

�لطرق �لتقليدية.

الموجات
عاٍل،  تردد  ذ�ت  دقيقة  magnetron موجات  �لإلكرتوين  �لأنبوب  ي�صدر 
�لباب �خلارجي عن طريق  �إغيياق  بعد  �ملايكروويف  د�خييل جهاز  فتنت�صر 
مروحة معدة لهذ� �لغر�ض، وتتغلغل تلك �ملوجات د�خل �لطعام، فتمت�صها 

جزيئات �ملاء وتنتج �حلر�رة �لازمة لت�صخني �لغذ�ء �أو طبخه.

األوعية
�لكهرومغناطي�صية  �ملايكروويف تعتمد على �ملوجات  �آلية عمل  نظر� لأن 
لتجهيز �لطعام، فاإنه ل ت�صلح جميع �حلاويات و�لأو�ين لا�صتخد�م د�خل 

�جلهاز ب�صبب �حتمال تعر�صها لأ�صر�ر من موجات �ملايكروويف.

الفائدة
�لطبخ  عن  �لغذ�ئية  فائدته  يقلل  ل  �ملايكروويف  بو��صطة  �لطعام  طبخ 

�لتقليدي.

مفاهيم خاطئة
و�إر�ييصيياد�ت  �ل�صحيحة  �لطرق  �تبعنا  �إذ�  �آمنة  �ملايكروويف  �أجهزة  تعترب 
�ل�صامة و�ل�صتخد�م �ل�صادرة من �ل�صركة �مل�صنعة، �إ�صافة �إلى �لن�صر�ت 

�لتوعوية و�أنظمة �لرقابة من �جلهات �مل�صوؤولة.

الحوامل
�إثباتات طبية خلطر ��صتخد�م �حلامل لأجهزة �ملايكروويف  �أي  ل يوجد 

�حلديثة نظر� لأنها معزولة �صد ت�صرب �لإ�صعاعات للخارج.

طعام مشع
يعتقد �لبع�ض �أن �لطعام ي�صبح م�صعا بعد ت�صخينه �أو طبخه با�صتخد�م 
�ملييايييكييروويييف، وهييييذ� ميين �ملييفيياهيييييم �خليياطييئيية، فييطييبييخ �لييطييعييام بو��صطة 

�ملايكروويف ل يقلل فائدته �لغذ�ئية عن �لطبخ �لتقليدي.

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.

»الغذاء 
والدواء« تقدم 
15 نصيحة 
الستخدام آمن 
للمايكرويف 

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

استشارة غذائية

استشارة توعوية

إحماء السيارة لثوان قليلة يؤثر 
سلبا في عمرها االفتراضي

لكفاءة  �ل�صعودي  للمركز  �لثالثة  �لتوعوية  �حلملة  موؤخر�  �نطلقت 
�لييطيياقيية عيين �ملييركييبييات »بييكيييييفييك« �لييتييي تييهييدف �إليييى تييوعييييية �جلمهور 
بدللت بطاقة �قت�صاد �لوقود �خلا�صة باملركبات، و�ل�صلوكيات �ملثلى 
ببطاقة  للتعريف  �لييوقييود،  ��صتهاك  خف�ض  يف  ت�صهم  �لتي  للقيادة 
��صتهاكا  �لأقيييل  �ل�صيارة  �خييتيييييار  يف  ت�صاعد  �لييتييي  �لييوقييود   �قت�صاد 
للوقود، وجتنب �لت�صارع و�لتباطوؤ �ملتكرر و�ملفاجئ يف قيادة �ملركبة، 
و�لعمل على ��صتخد�م مثبت �صرعة �ملركبة يف �لطرق �ل�صريعة، لأنها 
تقلل من ��صتهاك �لوقود، و�إحماء �ل�صيارة ملدة تتجاوز ثو�ين قليلة 

يعد هدر� للطاقة، كما يوؤثر �صلبا يف �لعمر �لفرت��صي لها .
وتركز �حلملة على �إي�صال ر�صائل عدة للجمهور بهدف �لقت�صاد 
بال�صكل  و��صتخد�مها  �ملييركييبييات،  يف  �لييوقييود  ��صتهاك  يف  و�لييتييوفيير 

�لأمثل �لذي يحقق �لفائدة للوطن و�ملو�طن.
�ملكثفة  �ملتنوعة  مبنا�صطها  �ملركبات  ت�صتهدف  �حلملة  �أن  يذكر 
رئي�صية  24 مدينة  �ل�صيار�ت يف  �صركات  و�ملقيمني ووكاء  �ملو�طنني 

يف �ململكة.

نصائح
• �تبع د�ئما �إر�صاد�ت وتعليمات دليل �ل�صتخد�م من �ل�صركة �مل�صنعة 
ملعرفة �لإجر�ء�ت �لو�جب �تباعها �أثناء �ل�صتخد�م وتعليمات �ل�صامة.
• �لطعام �ملجهز عن طريق �ملايكروويف ل يبقى م�صعا بعد ت�صخينه �أو 

طبخه، كما �أن �إطفاء زر �لت�صغيل ينهي وجود �لأ�صعة.
�لعنا�صر  بيياأكييرث  يحتفظ  �ملييايييكييروويييف  بو��صطة  �ملييطييبييوخ  �لييطييعييام    •
�لغذ�ئية، لأن عملية �لطهي تكون �أ�صرع ومن دون ��صتخد�م �ملاء، كما 
�أن �لطهي باملايكروويف قد يكون موفر� للطاقة لأن �لطعام يطبخ فيه 

ب�صكل �أ�صرع.
و�حلاويات  �لأو�ين  نوعية  ملعرفة  باجلهاز  �ملرفق  �لدليل  مر�جعة   •
�ملنا�صبة لا�صتخد�م، كما ينبغي �لتاأكد من �لأو�ين نف�صها قبل و�صعها 
مييزودة  �ملييايييكييروويييف  د�خيييل  �ملييهييييياأة منها لا�صتخد�م  يف �جلييهيياز، لأن 

.microwave oven safe بعامة تبني �أنها �آمنة
�أو  تيييذوب  قييد  لأنييهييا  منا�صبة  غيير  )�لبا�صتيكية(  �لأو�ين  بع�ض   •
ت�صتعل �لنار فيها نتيجة �حلر�رة �ل�صديدة د�خل �جلهاز، كما �أن �ملو�د 

)�ملعدنية( قد تعك�ض موجات �ملايكروويف وت�صبب �أ�صر�ر� فيه.
�إدخييال �لطعام و�إخر�جه لتفادي  �أثناء  �أخذ �حليطة و�حلييذر  • ينبغي 

�لتعر�ض للموجات �أو �حلروق.
�أو معر�صا  �إذ� كان �لباب ل يغلق باإحكام  �أبد�  �ملايكروويف  • ل ت�صغل 

للتلف.
• ل ت�صغل �ملايكروويف �إذ� كنت تعتقد �أن �لباب قد يفتح �أثناء �لت�صغيل.

تت�صرب  رمبييا  �لييذي  �ملييعييدل  �أو  �لتالف  �ملييايييكييروويييف  ��صتخد�م  عييدم   •
�ملوجات منه �إلى خارج �جلهاز.

• �إذ� لحظت تلفا يف �ملايكروويف، �أو م�صكلة يف �إقفال بابه �خلارجي، �أو 
كانت �ملادة �ملطاطية �لعازلة على �أطر�ف �جلهاز غر مثبتة جيد�، �أو 
يوجد بها تلف، فينبغي عليك عدم ��صتخد�مه نهائيا، و�لت�صال على 

مهند�صي �ل�صيانة يف �ل�صركة �ل�صانعة لإ�صاح �خللل.
• �لت�صال بال�صركة �مل�صنعة �أو �ملوزعة لإجر�ء �ل�صيانة �لازمة.

فيه  وجيييود خلل  �أو  تلفه  ب�صبب  �جلييهيياز  ميين  ت�صرب  وجيييود  حييال  • يف 
فينبغي على �حلامل �حلذر من ��صتخد�مه كي ل توؤثر �لأ�صعة �ملت�صربة 

على �جلنني.
• ينبغي �إجر�ء �صيانة دورية وقائية للمايكروويف مبعدل مرة و�حدة 
كل �صنة على �لأقل، للتاأكد من مدى �صاحيته للعمل، وعدم وجود �أي 
ت�صربات �إ�صعاعية للخارج، �أو تلف يف �لباب �خلارجي و�لعازل �ملطاطي 

على �أطر�ف �جلهاز، ما قد ي�صبب �صرر� على م�صتخدم �جلهاز.
• يختلف �لعمر �لفرت��صي للمايكروويف بناء� على �ل�صركة �مل�صنعة 
�جلهاز  مع  �ملرفق  �ل�صتخد�م  دليل  مبر�جعة  د�ئما  نن�صح  لذلك  له، 

ملعرفة ذلك و�أوقات �ل�صيانة �لدورية �إن ��صتدعى �لأمر.
• بع�ض �أجهزة �ملايكروويف تتاأثر يف حال ت�صغيلها وهي خالية، ويف�صل 
�لعودة �إلى دليل �ل�صتخد�م ملعرفة ذلك، �إذ �إن �ملوجات �مل�صتخدمة قد 

تنعك�ض د�خل �ملايكروويف �إذ� كان خاليا وحتدث �أ�صر�ر� فيه.

استشارة وظيفية

الخدمة المدنية:
للموظف 7 أيام قبل وبعد

فترة التدريب بالخارج
�أو�صحت وز�رة �خلدمة �ملدنية �أن حتديد بد�ية فرتة �لتدريب للموظف يف 
�أو  �لييدورة  �ل�صابقة لتاريخ بدء  �ل�صبعة  �لأيييام  �خلييارج ونهايتها، تبد�أ خال 
تاريخ �حل�صور �إلى مقر �لتدريب وتنتهي خال �لأيام �ل�صبعة �لتالية لتاريخ 
تاريخ  ونهايتها من  �لييدورة  بد�ية  �لييدورة، مما يرتتب عليه حتديد  �نتهاء 
مغادرة �ملوظف �إلى مقر �لتدريب وعودته منه، على �أن تكون �ملغادرة و�لعودة 

خال �لأيام �ل�صبعة �ل�صابقة على بدء �لدورة و�لتالية لنتهائها.
�لييدورة قبل  �أنييه لي�ض بال�صرورة �حت�صاب بد�ية  �إلييى  �لييوز�رة  و�أ�ييصييارت 
�أ�صبوع من بد�يتها وبعد �أ�صبوع من نهايتها بحكم �أن ذلك هو �حلد �لأق�صى 
�لتدريب ونهايته، وعلى هذ� كله  �لذي ل يجوز جتاوزه عند حتديد بد�ية 
يتم �صرف �ملز�يا �ملالية للموظف، �أما غر ذلك فيقت�صر حتديد �ل�صتفادة 

من �لدورة يف �حلدود �لفعلية لها.
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إعالن

Facebook: 

aafaq.kku

Instigram: 
aafaq.kkuTwitter:

@aafaqkku

أسبوعية جامعة الملك خالد

YouTube: 
aafaqkku

آفاق .. صحيفة الجميع في جامعتنا ومجتمعنا
E-Mail: aafaq@kku.edu.sa   |   Tel: 0172419922   |   Fax: 0172419933
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رياضة

جدول فعاليات األولمبياد الرياضي بجامعة الملك خالد
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رياضة

العقل السليم
في الجسم السليم

األولمبياد الرياضي.. لكم
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آفاق مصورة

الجامعة تحصد
المركز األول في 
المؤتمر الدولي الرابع 
للتعلم اإللكتروني
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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
رئيسة قسم اإلنجليزية بـ«آداب« النماص أ. ناهد أحمد:

نعاني من نقص في الهيئة التدريسية 
والقاعات المجهزة بالتقنية الحديثة

إيمان الشهري

�لإجنييليييييزييية  �لييلييغيية  ق�صم  رئي�صة  �أكييييدت 
بكلية �لعلوم و�لآد�ب بالنما�ض �لأ�صتاذة 
ناهد حممد �أحمد �أن �لق�صم يعاين من 
مو�صحة  �لتدري�صية،  �لهيئة  يف  نق�ض 
�أن�صطة منها  �إقامة  �أن ذلك يحول دون 
�لإجنييليييييزييية  �لييلييغيية  يف  دور�ت  تيينييظيييييم 
بالبحث  �لطالبات  ون�صحت  بالق�صم، 

و�لقر�ءة ب�صكل �أعمق.

م�سريتك التعليمية يف �سطور؟
تخرجت يف ق�صم �للغة �لإجنليزية بكلية 
�لآد�ب يف جامعة طنطا مب�صر. ح�صلت 
عيييليييى ميينييحيية در��يييصييييييية لإكييييمييييال درجيييية 
�مليياجيي�ييصييتيير مييين جييامييعييتييي يف مييو�ييصييوع 
»متييثيييييل �ملييجييتييمييع �لأ�ييييصييييود يف �أعيييميييال 
ليييزور� نيل هيير�ييصييتييون«، حاليا  خمييتييارة 
)تخ�ص�ض  �لييدكييتييور�ه  لييدرجيية  م�صجلة 
حتت  �ملنوفية  بجامعة  �أدبييييية(  در��ييصييات 
عنو�ن »روح �لنتماء للمجتمع يف رو�يات 
نييايييلييور:  �إمييييى �صيتا وجييلييوريييا  بييوتيي�ييصييى 

قر�ءة لن�صاء من �أ�صول �إفريقية«.

وماذا عن ق�ضم
اللغة الإجنليزية بالنما�ض؟

�فييتييتييح قيي�ييصييم �لييلييغيية �لإجنييليييييزييية بكلية 
عيييام  يف  بيييالييينيييميييا�يييض  و�لآد�ب  �ليييعيييليييوم 
�لبكالوريو�ض يف  درجة  1430هي ، ومينح 

تخ�ص�ض �للغة �لإجنليزية.
وخيييييطييييية �لييييقيييي�ييييصييييم ميييبييينييييييية عييلييى 
مقرر�ت متنوعة بني �ملهار�ت �لأ�صا�صية 
و�لأدب  و�لييلييغييويييات  �لإجنييليييييزييية  لييلييغيية 
�لإجنييليييييزي و�لييرتجييميية ليييييكييون جممل 
�صاعة   120 �ملعتمدة  �لدر��صية  �لوحد�ت 

على ثمانية م�صتويات.

كيف ترين البيئة اجلامعية؟
�أ�ييصييبييحييت �لييبيييييئيية �جلييامييعييييية يف �لييوقييت 
�أكييرث تييطييور� ميين قبل، ومناخا  �حلييايل 
عن  و�ملو�هب  �لطاقات  لتفريغ  منا�صبا 
طريق توفر �لأن�صطة �ملختلفة بجميع 

�ملجالت مثل �لأوملبياد �لثقايف.
كيف يواكب الق�سم التطورات

يف جمال اخت�سا�سه؟
�خليييطييية �ليييدر��يييصييييييية حييياليييييييا مل تييتييغيير 
�أعيي�ييصيياء  ولييكيين ي�صيف  �فييتييتيياحييه،  ميينييذ 
يتطلب  ما  كل  بالق�صم  �لتدري�ض  هيئة 
وذلك  �لعلمية،  �ملييادة  بتحديث  ويتعلق 
�إ�صافة مقالت من جمات  عن طريق 
ومتابعة  �لتخ�ص�ض  جميييال  يف  علمية 
جمال  يف  �ملعتمدة  �لإلكرتونية  �ملييو�قييع 

�لتخ�ص�ض.

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

�ملجتمع  خدمة  �لق�صم  يف  نحاول  د�ئما 
قمنا  فقد  �لكلية،  خييارج  �أم  د�خييل  �صو�ء 
مو�صة«  »�آخر  بعنو�ن  م�صرحية  بتاأليف 
تييطييرقييت �إليييى ظيياهييرة »�لييبييويييا« كق�صة 
تعاليم  عيين  بعيدة  ظيياهييرة  وهييي  �صعر، 

ديننا �لإ�صامي.
 وعيييير�ييييصييييت �ملييي�يييصيييرحييييييية بييالييلييغيية 
�لطالبات،  تخريج  بحفل  �لإجنييليييييزييية 

�لعام �ملا�صي.

ما الإيجابيات وال�سلبيات
التي الحظتها لدى الطالبات؟

�إيجابيات  فهناك  للطالبات  بالن�صبة 
كيييثيييرة مييينيييهيييا: �لجيييتيييهييياد �ليي�ييصييديييد 

و�ملثابرة للتخرج باأعلى �ملعدلت.
�لعتماد  فمنها  �ل�صلبيات  �أميييا 
عييلييى ��ييصييتييقييبييال �ملييعييلييوميية مييين ع�صو 
هيييييئيية �لييتييدرييي�ييض �أكييييرث مييين �لييبييحييث 

و�لقر�ءة ب�صكل �أعمق.

هل هناك �ضعوبات
تواجه الطالبات؟

�مل�صكات،  بع�ض  �لييطييالييبييات  يييو�جييه 
ومنها: عدم تو�فر مكتبة متخ�ص�صة 

بالق�صم �أو �لكلية.
كيييميييا يييينيييقييي�يييض �ليييكيييلييييييية جتييهيييييز 
�لييييقيييياعييييات �لييييدر��ييييصييييييييية بييياأ�يييصييياليييييييب 
مكتبات  ووجييود  �حلديثة،  �لتدري�ض 

متخ�ص�صة.

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

�ملاأمول  دون  �لعلمي  �لبحث  م�صتوى 
منه، وذلك لعدم تو�فر �آليات �لبحث 
متخ�ص�صة  مييكييتييبيية  مييثييل  �لييعييلييمييي، 
لق�صم �للغة �لإجنليزية، وعدم تو�فر 
بييد�خييل  �لعلمية  و�لأبيييحييياث  �مليير�جييع 

�لكلية.

ما تطلعاتكم
امل�ستقبلية للتطوير؟

للبحث  منا�صبة  بيئة  وجيييود   ناأمل 
�لييعييلييمييي، و�إ�ييصييافيية ميييقيييرر�ت كيييالأدب 
بني  و�ملييقييارنيية  �لبناء  و�لنقد  �ملييقييارن 

�لثقافات �ملختلفة.

كلمة اأخرية؟
بالجتهاد  �لييعييزيييز�ت  طالباتي  �أن�صح 
وعيييدم �لكييتييفيياء بيياملييقييرر�ت �لييدر��ييصييييية 
و�لييقيير�ءة  �لبحث  عليهن  بييل  بالق�صم 
�لأبحاث  على  و�لطييياع  �أعمق  ب�صكل 
ليتمكن  �حلديثة  �لأدبييييية  و�حلييركييات 
من و�صع روؤية دقيقة حتقق لهن �أعلى 

�لدرجات وزيادة فر�ض �لعمل.

�ملييحييا�ييصييرة عفيفة  �أييي�ييصييا قييامييت 
بييانييو بيياإقيياميية ور�ييصيية عيين �أهييمييييية �للغة 
�لييعييمييلييييية  �لإجنييييليييييييييزييييية يف حييييييياتييينيييا 
هيئة  �أع�صاء  �مل�صتهدفة  �لفئة  وكانت 
�لييتييدرييي�ييض بييالييكييلييييية، و�يييصييياأقيييوم خييال 
بييتييقييدمي حما�صرة  �ملييقييبييليية  �لأ�ييصييابيييييع 
»كيفية  بييعيينييو�ن  �لإجنييليييييزييية  بييالييلييغيية 
�لييتييعييامييل ميييع كيييبيييار �ليي�ييصيين كييميير�ييصييى 
مقرها  و�صيكون  باملجتمع«  وكييياأفييير�د 
�مل�صت�صفى �لعام و�لفئة �مل�صتهدفة هن 

�ملمر�صات.
ور�ييصيية  بتنظيم  قييبييل  ميين  وقييمييت 
عييمييل عييين »��ييصييرت�تيييييجيييييات �أ�ييصيياليييييب 
�لييتييدرييي�ييض �حلييديييثيية �خلييا�ييصيية باللغة 
�مل�صتهدفة  �لفئة  وكانت  �لجنليزية«، 

�أع�صاء هيئة �لتدري�ض بالق�صم.

هل تقيمون دورات
يف اللغة الإجنليزية؟

يف �ليييوقيييت �حلييييايل نييعيياين مييين نق�ض 
ل  لييذ�  بالق�صم،  �لتدري�صية  �لهيئة  يف 

ن�صتطيع �إقامة هذه �لدور�ت.
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إدارات

مدير الشؤون اإلدارية بعمادة الطالب في حديث صريح 

علي العمري: بابنا مفتوح لتطوير 
الموظف ولهثنا مستمر خلف التقنية

خالد العمري

�لإد�ريييييية  �ليي�ييصييوؤون  �إد�رة  مييدييير  يييطييمييح 
بييعييمييادة �يييصيييوؤون �لييطيياب �لأ�ييصييتيياذ علي 
�لعمل  ي�صبح  �أن  �إليييى  �لييعييمييري،  �صعيد 
حتييييت ��يييصيييتيييخيييد�م �لييتييقيينييييية يف خمييتييلييف 
و�أقييييييام  �أور�ق  دون  ميييين  �لإجييييييييييير�ء�ت 
وملفات، و�أكد يف لقاء »�آفاق« معه، �صعي 
من  موظفيها  لتطوير  �لييد�ئييم  �إد�رتيييييه 

خال �لدور�ت �لتدريبية �ملختلفة. 

ما املهام الرئي�سة
التي تقوم بها اإدارتكم ؟ 

�لإد�ري  �ليييعيييميييل  وتيينييظيييييم  �لإ�يييييصييييير�ف 
و�ملايل لإد�رة �ل�صوؤون �لإد�رييية بالعمادة 
�لتيي�ييصييالت  �أقيي�ييصييام يف  ميين  يتبعها  وميييا 
و�لإ�ييصيير�ف  و�مل�صتودع،  و�لن�صخ  �لإد�ريييية 
على ح�صور و�ن�صر�ف موظفي �لعمادة 
ومييتييابييعييتييه، و�ليييرفيييع بييتييقييومي �حليي�ييصييور 
�إد�رة  �إلييييى  �لييعييمييادة  ملييوظييفييي  �ليي�ييصييهييري 
�ملتابعة مع بد�ية كل �صهر لل�صهر �لذي 

ي�صبقه.
�إد�ر�ت  �حيييتييييييياج  طيييليييب  وكييييذلييييك 
�لأثييياث  ميين  �ملختلفة  �لييعييمييادة  و�أقيي�ييصييام 
و�ملييي�يييصيييتيييليييزميييات �ملييكييتييبييييية و�لييتييعييليييييمييييية 

 كيف ا�ستفدمت من التقنية
يف جمال العمل؟ 

�لييتييقيينييييية و��يييصيييتيييخيييد�م �أجييييهييييزة �حلييا�ييصييب 
�ل�صرورية  �لو�صائل  من  �أ�صبحتا  �لآيل، 
�لييعييمييل،  �أد�ء  عييلييى  �ملييعييييينيية  و�لأ�ييصييا�ييصييييية 
و�لييتييقيينييييية تيييييوؤدي �إلييييى �خييتيي�ييصييار �لييوقييت 
و�جلييييهييييد وتيينييظيييييمييه وحيييفيييظيييه بييالييطييرق 
ب�صكل  منها  �ل�صتفادة  مت  وقد  �حلديثة، 
�لرب�مج  على  �لدخول  وفعال، مثل  جيد 
�لإد�ريييييييية و�مليييالييييييية بيياجلييامييعيية وبييرنييامييج 
�حلييي�يييصيييور و�لنييييي�يييييصييييير�ف )�ليييبييي�يييصيييمييية(، 
يحتاج  �لتي  و�لبيانات  �لتقارير  وطلبات 

�إليها �لعمل.
 وقييييييد �يييصيييعيييت �لييييعييييمييييادة مييينيييذ بيييدء 
ب�صكل  توظيفها  �إليييى  �لتقنية  ��صتخد�م 
�لييعييمييل ون�صر  جيييييد يف خمييتييلييف ميير�حييل 
حيث  �لإد�ر�ت،  بييقييييية  يف  ��ييصييتييخييد�مييهييا 
�صاعدت على تاأمني �لأجهزة و�لتجهيز�ت 
�لإد�ر�ت  لييبييقييييية  �ملييخييتييلييفيية  �لييتييعييليييييمييييية 
و�إدخييال �لرب�مج �لإد�رييية ومنها برنامج 
�لتيي�ييصييالت �لإد�رييييية )�إجنيييياز(، وبرنامج 
�حليي�ييصييور و�لنييي�يييصييير�ف، ومييتييابييعيية ذلييك 
و�لبحث مع �ملخت�صني لتذليل �ل�صعوبات 
و�ملعوقات �لتي توؤدي �إلى تعطل �ل�صتفادة 

�لق�صوى من �لتقنية �حلا�صوبية. 

و�لعمادة  �جلامعة  �إد�ر�ت  بني  �لعمل 
بع�ض،  عن  بع�صه  يتجز�أ  ول  تكاملي 
�إد�ر�ت وعماد�ت وكليات �جلامعة  وكل 
ت�صعى لتحقيق �لهدف �ملن�صود مل�صلحة 
طييياب وطييالييبييات �جلييامييعيية، و�لييعييمييل 
�لتعليمية  �لييعييمييلييييية  يييخييدم  �لإد�ري 

بطريقة �أو باأخرى.
وحقيقة فاإين �أمل�ض جتاوب �إد�ر�ت 
�جلامعة عندما �أتابع �أو �أر�جع �لبع�ض 
ميينييهييا يف حيييييدود �ييصيياحيييييتييي وجميييال 
و��صحا  و�أثييير�  �نعكا�صا  و�أجيييد  عملي، 
جيييييييد� عييلييى �ييصيير �لييعييمييل بييييييييالإد�ر�ت 
�ملختلفة بالعمادة، وكلما كانت �ملتابعة 
مدير  بني  جيد�  و�لتن�صيق  و�لتعاون 
فيما  �جلامعة  يف  و�مل�صوؤولني  �لإد�رة 
تيينييفيييييذ مييطييالييب  �أو  بييتييحييقيييييق  يييتييعييلييق 
�لييعييمييادة، كيييان �لأثيييير جيييييد� عييلييى �صر 
من  يييقييدم  ميييا  وعييلييى  �لإد�ري  �لييعييمييل 

خدمات و�أن�صطة لطاب �جلامعة.

�ضعوبات تواجهونها يف عملكم؟ 
�لييي�يييصيييعيييوبيييات و�ملييييعييييوقييييات تيييكييياد تييكييون 
تظهر  قد  �أنها  �إل  تذكر  ول  حمييدودة 
�أحيييييييانيييا يف ظييييل عيييييدم وجييييييود تيييوزييييع 
وحتييييييديييييييد ليييلييي�يييصييياحيييييييات ملييخييتييلييف 
م�صوؤويل �لعمادة رغم �أن �لعمل ي�صر 
�لأنظمة  مع  ومتو�فق  منتظم  ب�صكل 

و�لتعليمات يف كثر من �أجز�ئه.

كيف ترى تعاون
من�سوبي اجلامعة معكم؟ 

�ليييتيييعييياون و�لييتييعييامييل �حليي�ييصيين مطلب 

طموحاتكم يف جمال عملكم؟
�أطمح �إلى �أن ي�صبح �لعمل با�صتخد�م 
�لييتييقيينييييية يف خمييتييلييف �لإجييييييير�ء�ت من 
دون �أور�ق و�أقام وملفات لأن يف ذلك 
تتم  �أن  ونتوقع  �ملييهييام،  لإجنييياز  �صرعة 

هذه �خلطو�ت يف �لقريب �لعاجل.

اإلى اأي مدى �سعيتم
لتطوير موظفي االإدارة؟ 

تطوير موظفي �لإد�رة يت�صدر قائمة 
�لإد�رة،  �أعمال  بييد�أت  منذ  �هتماماتي 
ملوظفي  يييكييون  �أن  على  �أحيير�ييض  حيث 
�لييدور�ت  �لعمادة �لن�صيب �لأكييرب من 
�لإد�رة  معهد  يوفرها  �لتي  �لتدريبية 
بع�ض �جلهات  تقيمها  �لتي  �أو  �لعامة 

د�خل �جلامعة بالتن�صيق مع �لعمادة.
وكيييذليييك تييلييبييييية وتيي�ييصييجيييييع طلب 
نف�صه  تييطييوييير  يييرغييب يف  مييوظييف  �أي 
�أو دورة تفيده  باأي برنامج  باللتحاق 
يف جمييييييال عيييميييليييه وتييي�يييصيييهيييم بييياليييرقيييي 

مب�صتو�ه �لوظيفي. 

 كيف تقي�ض مدى ا�ستجابة 
وتعاون االإدارات االأخرى 

باجلامعة معكم؟ 

�صروري بني �لزماء لإجناز �أي عمل 
ومن دونه ل يتم �لإجناز �أو قد ي�صوبه 
�لنق�ض، و�لتعاون م�صاند فعال للنظام 

ملن يح�صن ذلك.
وحقيقة فاإنني طيلة عملي �ملمتد 
ملدة  35 عاما، ر�أيت �أن �لتعاون وتذليل 
وت�صهيل  �لإ�صكاليات  وحل  �ل�صعوبات 
تييعييقيييييد�ت �ليينييظييام مييين �أ�ييصييبيياب جنيياح 
و�إجنيييياز �لييعييمييل، و�أمليي�ييض ذلييك كييثيير� يف 
يف  �أو  �لعمادة  يف  زمائي  مع  تعاملي 
وجلانها  باجلامعة  �ملختلفة  �لإد�ر�ت 
�لييييتييييي عيييميييليييت بيييهيييا يف جمييييييال عييمييلييي 

�حلايل. 

م�ساحة غري مقيدة, فيم 
ت�ضتغلها؟

و�ل�صد�د  و�لتوفيق  �لييعييون  �هلل  �أ�ييصيياأل 
ملعايل مدير �جلامعة ووكاء �جلامعة 
وكييافيية �مليي�ييصييوؤولييني ملييا يييقييومييون بييه من 
جهد وبذل وتعاون و�إخا�ض يف �صبيل 
�لنهو�ض بالعملية �لتعليمية، وتذليل 
�لإجيير�ء�ت  وت�صهيل  �ل�صعوبات،  كافة 
�لتي تعرت�ض م�صار �لعمل مبا يحقق 
�لييتييطييلييعييات خلييدميية �أبيينييائيينييا �لييطيياب 
و�لطالبات ويخدم وطننا و�أمتنا حتت 
رعاية خادم �حلرمني �ل�صريفني �مللك 
�صلمان بن عبد �لعزيز �آل �صعود حفظه 
�هلل، وويل عهده �صاحب �ل�صمو �مللكي 
وويل  �لعزيز،  عبد  بيين  مقرن  �لأمييير 
�صاحب  �لييد�خييلييييية  وزييييير  عييهييده  ويل 
�ل�صمو �مللكي �لأميير حممد بن نايف 

بن عبد �لعزيز.

على  ي�صاعد  مما  وغرها،  و�لتجهيز�ت 
تاأمني  وكذلك  �لعمل،  وت�صهيل  ت�صير 
�لحيييتييييييياجيييات �ليييعييياجيييلييية و�لييي�يييصيييروريييية 
�ل�صلفة  ميين  �لييعييمييادة  و�أقيي�ييصييام  لإد�ر�ت 
�ملييخيي�ييصيي�ييصيية لييييذلييييك وميييتيييابيييعييية �إعيييييييد�د 
�لتنظيم  وفيييق  وتيي�ييصييديييدهييا  م�صتند�تها 

�ملتبع يف �جلامعة.
و�أي�صا �إعد�د تقارير تنفيذ �خلطة 
للعمادة  �ليي�ييصيينييوي  و�لييتييقييرييير  �خلم�صية 
�لعمادة،  يف  �لإد�ر�ت  بقية  مع  بالتعاون 
ومييتييابييعيية �أعيييميييال �ليي�ييصيييييانيية و�خلييدمييات 
ملييييبيييياين �لييييعييييمييييادة و�إد�ر�تيييييييهيييييييا و�لييييرفييييع 
وطلب  �ملخت�صة،  للجهة  باحتياجاتها 
خمتلف  يف  و�لآلت  �لأجييييهييييزة  �ييصيييييانيية 

�إد�ر�ت �لعمادة.
و�إ�ييصييافيية �إليييى ذليييك، طييلييب �ل�صرف 
�إد�ر�ت  على  وتوزيعه  �لعام  �مل�صتودع  من 
على  و�ملحافظة  �حليياجيية،  ح�صب  �لعمادة 
�صيار�ت �لعمادة ومتابعة عملها و�صيانتها، 
و�إنهاء �إجر�ء�ت موظفي �لعمادة مبختلف 
فييئيياتييهييم فيييييمييا يييتييعييلييق بيييالنيييتيييد�ب وخيييارج 
�ليييييييدو�م و�لإجييييييييييياز�ت، و�لييييرفييييع بييتييدريييب 
مييوظييفييي �ليييعيييميييادة يف خمييتييلييف �ليييرب�ميييج 
�إ�صافة  �جلامعة،  تقيمها  �لتي  و�ليييدور�ت 

�إلى مهام �أخرى كثرة.

ميثيييل �أ�صبيييوع �ملرور من �ملنا�صبيييات �ملهمة �لتي تقوم بهيييا �إد�رة �ملرور لتثقيف 
�ملجتميييع ملا ميثليييه �للتز�م بقو�عد �ملرور مييين دور يف حماية �ملجتمع وتقليل 
�خل�صائييير �ملاديييية و�لب�صرية، و�لتخفييييف من �مل�صيييكات �لجتماعية �ملرتتبة 

على �حلو�دث �ملرورية.
�إن ن�صبييية �حليييو�دث �ملرورية يف بادنا تعد من �أعلى �لن�صب عامليا، وهذ� 
موؤ�صييير عليييى �صعيييف �لثقافة �ملروريييية و��صتهتار كثر مييين �ل�صائقني باأنظمة 
�مليييرور وقو�عيييد �ل�صييير، حييييث �إن �أغليييب �حليييو�دث تت�صبيييب فيهيييا جتييياوز�ت 
�ل�صائقيييني بزييييادة �ل�صرعة �أو جتييياوز �لإ�صارة �ملروريييية، �أو خمالفة �لأنظمة، 

وكلها توؤدي يف �لنهاية �إلى ما ل يحمد عقباه.
�إن هيييذه �حلالييية حتتيييم عليييى موؤ�ص�صيييات �ملجتميييع �حلكوميييية و�خلا�صة، 
ومنهيييا �جلامعيييات �أن تنه�ض بدور فاعل يف �مل�صاركة باأ�صبوع �ملرور ومنا�صطه 

�ملختلفة.
كميييا نذكييير �أع�صاء هيئة �لتدري�ض ب�صيييرورة توجيه �لطاب �إلى �أهمية 

�للتز�م بقو�عد �ملرور، و�حلفاظ على �ل�صامة �ملرورية.
وندعو �لطاب يف �لكليات �ملختلفة �إلى �مل�صاركة يف �أ�صبوع �ملرور �لذي 
تنظميييه دول جمل�يييض �لتعييياون �خلليجيييي، عيييرب فيييرق �لك�صافييية و�ملتطوعيييني 
للم�صاركييية يف هيييذ� �حلدث �لذي يحتل �أهمية كبرة يف �حلفاظ على حياتنا، 

ويرتقي مب�صتوى وعينا يف �لتعامل مع �ملرور، و�للتز�م بقو�عده.
ومييين خيييال هيييذه �لنافذة �أتقدم ب�صكييير جزيل لكل رجيييال �ملرور �لذين 
ي�صهيييرون يف خدمييية �ملجتميييع، ويقدمون جهودهم دون مليييل يف �حلفاظ على 
�أمنيييه و��صتقييير�ره، وي�صاركون بفعالية يف �لتنمية مييين خال مو�قعهم يف كل 

�أرجاء بادنا �حلبيبة.

* وكيل �جلامعة لل�صوؤون �لتعليمية و�لأكادميية

شؤون تعليمية
د. محمد بن علي الحسون

أسبوع المرور ودور الجامعة
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أساتذة

خالد العمري

�لعلوم  بكلية  �لييفيييييزييياء  �أ�ييصييتيياذ  �أوجييييز 
حممد  �لييدكييتييور  بالنما�ض،  و�لآد�ب 
حمييييمييييود �إ�ييييصييييميييياعيييييييييل، �لييي�يييصيييعيييوبيييات 
�لأكيييادميييييييية �ليييتيييي تيييو�جيييه �ليييطييياب، 
�ملييرحييليية قبل  �كييتيي�ييصييابييهييم يف  عييييدم  يف 
�لعلوم  يف  �لكافية  �ملييهييار�ت  �جلامعة، 
�لأ�صا�صية مثل �لريا�صيات و�لفيزياء، 
وكذلك �للغة �لإجنليزية �لتي تاأتي يف 

مقدمة �ل�صعوبات �أمام �لطالب.

حدثنا عن م�سريتكم
يف املجال االأكادميي؟

تخرجت عام 1994 من كلية �لرتبية، 
قيي�ييصييم �لييفيييييزييياء، بييجييامييعيية �خلييرطييوم 
ثييم ح�صلت  �لييي�يييصيييود�ن،  يف جييمييهييورييية 
عييلييى درجيييية �مليياجيي�ييصييتيير يف �لييفيييييزييياء 
�لييي�يييصيييود�ن  جييياميييعييية  ميييين   2001 عيييييام 
�أغ�صط�ض  ويف  و�لتكنولوجيا،  للعلوم 
يف  �ليييدكيييتيييور�ه  عييلييى  حيي�ييصييلييت   ،2006

للعلوم  �ل�صود�ن  جامعة  من  �لفيزياء 
و�لتكنولوجيا.

كيف ترى البيئة التعليمية 
بجامعة امللك خالد؟

جامعة  تبوء  �أن  فيه  ل�صك  ممييا 
�ملييييلييييك خييييالييييد مييييير�كيييييز ميييتيييقيييدمييية يف 
�لت�صنيفات �لعاملية �صو�ء على �مل�صتوى 
دليل  �ملحلي،  �أم  �لإقليمي  �أم  �لعاملي 
�إد�رتها  على �صعي �جلامعة متمثلة يف 
�إلى تطبيق  تدري�صهيا،  وع�صوية هيئة 
�أحدث �لنظريات �لرتبوية، و��صتخد�م 
�لتكنولوجيا  �إليييييه  تييو�ييصييلييت  مييا  �آخيييير 
�أ�صاليب  من  ذلك  ويت�صح  �لتعليمية. 
�جلامعة  بييني  �مل�صتخدمة  �لييتييو��ييصييل 

و�لطالب �أو �جلامعة و�ملجتمع.
مييكييتييبيية  بيييهيييا  �جلييياميييعييية  �أن  كيييميييا 
مركزية حتوي م�صادر ومر�جع وكتبا 
وهيييذه  عيياملييييية،  ودوريييييييات  متخ�ص�صة 

�ملكتبة مفهر�صة �إلكرتونيا.
كيييذليييك فييييياإن �ملييعييامييل و�لييقيياعييات 

�لأجهزة  باأحدث  جمهزة  �لتدري�صية، 
و�مليييعييييييينيييات، وهيييييذ� كييلييه يييييدل عييلييى �أن 
�لييبيييييئيية �لييتييعييليييييمييييية بيياجلييامييعيية جيييييدة 
جد�، وقد ل تتو�فر يف جامعات كثرة 

تاأ�ص�صت قبلها.  

اأهم املو�سوعات البحثية
التي تهتم بها؟

مييين �لأ�يييصييييييياء �ملييهييميية �لييتييي تييخييدم به 
�لعلمي،  �لييبييحييث  �ملييجييتييمييع،  �جلييامييعيية 
فييكييثيير مييين �مليي�ييصييكييات كييييان حييلييهييا يف 

�لبحث �لعلمي �لأ�صيل.
�أحب  �لتي  �أول �ملو�صوعات   ومن 
�لبحث فيها، مو�صوع �لإعجاز �لعلمي 
�لنبوية  و�ليي�ييصيينيية  �لييكييرمي  �ليييقييير�آن  يف 
�مليييطيييهيييرة، �ييصيييييمييا ميييو�يييصيييوعيييات نيي�ييصيياأة 
و�لكو�كب، حيث  �لنجوم  �لكون وخلق 
�لفيزياء  من  فييرع  �لدقيق  تخ�ص�صي 
�لنووية، �أي فيزياء �جل�صيمات �لأولية، 
�لتي  �جل�صيمات  تلكم  باخت�صار  وهييي 
ُيظن �أنها ل حتتوي على ُبنية د�خلية، 

وتدخل بع�ض من هذه �جل�صيمات يف 
نر�ها.  ل  �أو  نيير�هييا  �لتي  �مليييادة  تكوين 
قدر  لييه  �لفيزيائي  تخ�ص�صي  �أن  كما 
�أم  ميينييفييرد�  �لبحثي  ن�صاطي  يف  كبر 
م�صرتكا يف جمموعات بحثية. �إ�صافة 
�أهييتييم بالبحث يف جمييالت  �إليييى ذليييك، 
و�جليييودة  ومييعييوقيياتييه،  �لعلمي  �لبحث 
�لتعليمية، و�صيء من �ملجال �لرتبوي 

كمو�صوع �لطاب �ملوهوبني.

اإيجابيات و�سلبيات
راأيتها و�ضط الطالب؟

�ليييذي  �لأدب  �لإييييجيييابيييييييات،  �أهييييم  مييين 
يييتيي�ييصييف بييييه �أكييييييرث بييييل كييييل ميييين قييمييت 
وحر�ض  �جلييامييعيية،  هييذه  يف  بتدري�صه 
و�صربهم  �لتعلم  على  �لطاب  �أغلب 
يف ذلك، و�لر�بطة �لجتماعية �جليدة 
بينهم، وهناك �لكثر من �لإيجابيات 
وما ذكرت �صابقا �إمنا هو جمرد مناذج.

قابلة  قليلة  فهي  �ل�صلبيات  �أمييا   
ليييليييميييعييياجلييية كيييميييييييل بيييعييي�يييض �ليييطييياب 

على  و�لعييتييميياد  �ملييقييرر،  �خت�صار  �إليييى 
�ملييييذكيييير�ت وتيييييرك �ليييكيييتييياب �مليينييهييجييي، 
ييير�جييع  بييعيي�ييصييهييم ل  �أن  �إليييييى  �إ�يييصيييافييية 
�لدرو�ض �إل قبل �لختبار باأيام قليلة.

ما ال�سعوبات الأكادميية
التي تواجه الطالب؟

من �أهمها ما يو�جهه �لطالب يف بد�ية 
يف  �كت�صابه  كعدم  �جلامعي،  م�صو�ره 
�ملرحلة قبل �جلامعة �ملهار�ت �لكافية 
�لريا�صيات  مثل  �لأ�صا�صية  �لعلوم  يف 
�للغة  �إليييى �صعف  �إ�ييصييافيية  و�لييفيييييزييياء، 
�لإجنليزية �لتي تعد لغة �لعلم �ليوم، 
�لتي  �ل�صعوبات  تاأتي يف مقدمة  فهي 
�أغييلييب  �أن  ل�صيما  �لييطييالييب  يييو�جييهييهييا 
�لتطبيقية  �لعلوم  �ملعتمدة يف  �ملر�جع 

مكتوبة باللغة �لإجنليزية.

مب تن�ضح الطالب
من اأجل اأداء اأف�سل

يف مرحلتهم اجلامعية؟

عز  �هلل  تقوى  �لن�صائح،  هييذه  �أوليييى 
�لدنيا  للفوز يف  �لأ�صا�ض  فهي  وجل، 
�أبنائي �لطاب  �أن�صح  و�لآخييرة، كما 
بالبعد عن كل �صبهة وريبة، و��صتثمار 
�لييوقييت يف �لييقيير�ءة و�لطييياع، و�أخييذ 

�خلربة من �لأ�صاتذة.
للتح�صيل  مييتييفييرغ  فييالييطييالييب 
ومييتييو�فيير لييديييه �لييكييثيير ميين �لكتب 
�أو  �ليييورقييييييية  �ملييكييتييبييات  و�مليييير�جييييع يف 
�لإلييكييرتونييييية، وعييليييييه �أل يييتيياأخيير يف 

�ل�صوؤ�ل عن ما ل يفهمه.

ماذا تتمنى اأن يتوافر
يف اجلامعة خالل الفرتة 

القريبة القادمة؟
تاألو  ل  بيياإد�رتييهييا،  ممثلة  �جلييامييعيية 
جييييهييييد� يف تييييوفيييير بيييييييئييية جييامييعييييية 
زيادة  منها  �أتوقع  �أين  غر  بحثية، 
عدد �ملوؤمتر�ت �ملقامة فيها وتنوعها 
ميييع �حلييير�يييض عييلييى �لإعييييييام عنها 

ب�صكل جيد.

»األربت اآين�ستاين« Albert Einstein   )14 مار�ض 1879 – 18 اأبريل 1955( اأملاين �سوي�سري اأمريكي اجلن�سية, هو اأحد اأهم علماء الفيزياء. ي�ستهر 
بكونه »اأبو الن�سبية« لأنه وا�سع نظريتي »الن�سبية اخلا�سة« و »الن�سبية العامة« ال�سهريتني اللتان كانت اللبنة الأولى للفيزياء النظرية احلديثة, 

واللتان تعتمدان على مبداأ الن�سبية الذي و�سعه غاليليو غاليلي يف القرن ال�سابع ع�سر.
حاز اآين�ستاين يف عام 1921 على جائزة نوبل يف الفيزياء عن ورقة بحثية عن التاأثري الكهرو�سوئي, �سمن ثالثمائة ورقة علمية اأخرى له يف 
تكافوؤ املادة والطاقة وميكانيكا الكم وغريها, وادت ا�ستنتاجاته املربهنة اإلى تف�سري العديد من الظواهر العلمية التي ف�سلت الفيزياء الكال�سيكية 

يف اثباتها. ذكاوؤه العظيم جعل من كلمة »اآين�ستاين« مرادفا لـ »لعبقرية«.
وقد غريت »نظرية الن�سبية« الكثري من املفاهيم مبا يتعلق بامل�سطلحات ال�سا�سية يف الفيزياء: املكان, الزمان الكتلة والطاقة. حيث احدثت 
نقلة نوعية يف الفيزياء النظرية وفيزياء الف�ساء. وعند ن�سرها لأول مرة, عدلت النظرية امليكانيكة لنيوتن التي كانت قائمة لأكرث من 200 �ضنة.
قامت »نظرية الن�سبية« بتحويل مفهوم احلركة الذي و�سعه اإ�سحاق نيوتن, حيث ن�ست على اأن كل حركة »ن�سبية« ومفهوم الوقت تغري من كونه 
ثابت وحمدد, اإلى كونه بعد اآخر غري مكاين. وجعلت الزمان واملكان �سيئا موحدا بعد اأن كان يتم التعامل معهما ك�سيئني خمتلفني. وجعلت مفهوم 
الوقت يتوقف على �سرعة الأج�سام, واأ�سبح تقل�ض ومتدد الزمن مفهوما اأ�سا�سيا لفهم الكون. وقد احدثت الن�سبية مفاهيم واكت�سافات جديدة كليا 

.GPS يف جمال الفيزياء الفلكية وعلم الكون. بالإ�سافة ل�ستخدامها يف تطبيقات حياتية كنظام املالحة العاملي

أعالم في الفيزياء

أستاذ الفيزياء بـ »علوم وآداب« 
النماص د. محمد إسماعيل:

مشكلة الطالب 
عدم تعلم 
المهارات 
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يف �ملا�صي كان ي�صود �ملجتمعات �ل�صغرة �لوئام و�لتفاهم لت�صاهل �لتو��صل 
فيما بينها وتت�صارع �لأهايل لاإ�صاح بني �لنا�ض وتو�صيح وجهات �لنظر 
�لييرغييم من  �حلييال حتى عهد قريب على  د�م  وقييد  �لقلوب.  تييرت�بييط  حتى 

�صجيج �ملدن و�أزيز �حل�صارة و�لتقدم.
الثقافات  واخ��ت��اط  العاتي  التقنية  وخ�صم  ال��زم��ن  ت��ق��دم  م��ع  لكنه 
�أُرغييم كثر من �ملنظرين  على و�صع   وتد�خل طقو�ض �لتعامل و�لتو��صل، 
وهييذ� جنده  �لآخييير،  ومييع  ذو�تييهييا  مييع  �لنفو�ض  لتت�صالح  �ملختلفة  �حلييلييول 
متمثا يف �لتنمية �لب�صرية �ملهتمة بتطوير �لذ�ت وحت�صني �لعاقات من 

خال مهار�ت �لتو��صل ومعرفة فنها و�أ�صولها. 
�لتغر وجييزره،  مييع  مد  �أكييرث يف ت�صادم  �أو  �أننا ق�صينا عقدين  ومييع 
�لبتعاد عن �لحتكاك  �أو  �لختباء يف منازلهم  �إلى  �لنا�ض  بع�ض  مما حد� 
و�لتعدي  بال�صتم  ينتهي  قييد  �ليييذي  و�جليييدل  �لييتيي�ييصييادم  خ�صية  بييالآخييرييين 
وخ�صر�ن بع�صهم لبع�ض، فاإن هوؤلء �ملنظرين يهتمون باأ�صلوب  �لتعامل عن 
طريق �لقبعات �ل�صت، �أو در��صة  �صخ�صيات �لأفر�د من خال خطوطهم �أو 
�إم�صاء�تهم �أو من حركاتهم �جل�صدية �أو نظر�ت عيونهم �أو نرب�ت �أ�صو�تهم 
طريقة  �أو  �مللعقة  �إم�صاك  �أو  لل�صاي  �صربهم  طريقة  �أو  تعاملهم  �أ�صلوب  �أو 

�ل�صحك �أو �للب�ض، وهلم جر�. 
�إذ�ً، مل يعد �لأمر جمرد تو��صل يعتمد على �ل�صجية و�لنيات �حل�صنة  
�أ�صبح قائما على  در��صات و�أبحاث تعد وكتب توؤلف ودور�ت تقام  بقدر ما 
من  �لكثر  �إخييفيياء  بالبع�ض  �حليييال  بلغ  حتى  �لآخييير  مييع  �لتعامل  لكيفية 
فاأ�صاعو�  بهم،  �لظن  ي�صاء  �أو  وت�صتغل  تكت�صف  ل  لكي  �ل�صخ�صية  معاملهم 

�أ�صالتهم و�أخاقهم وو�صائط تو��صلهم.
كيفية  عن  كتابا  يحمل  حمدثك  كييان  لو  �لكرمي  �لييقييارئ  �أيها  تخيل 
بالكتاب،   مييطييروح  هييو  ملييا  متابعا  �صخ�صيتك  ويقي�ض  �لآخييير  مييع  �لتو��صل 
ويطلب منك �لتوقف بني كلمة و�أخرى �أو حركة و�أخرى، ليف�صر �صخ�صيتك 
حتى يتمكن من �لتعامل معك. كم تعتقد �أنه يحتاج من �لزمن حتى يحلل 

�صخ�صيتك؟ و�إلى �أي منط �صي�صنفك؟
هر�ء! �صعنا يف متاهات �لتو��صل مع �لآخرين و�حرتنا �أي �أ�صلوب �أو 

منط نتبع.
�أو�ميير منها: كن لطيفا حتى لو  �آخر ما ��صتجد يف هذ� �ل�صاأن قائمة 
�أثار غ�صبك  �لآخر، �كت�صف �صخ�صية حمدثك لينجح تو��صلكما، ولكن ماذ� 

عن �لآخر؟هل �صيهتم �أو �صيدرك ذلك؟!

متاهات التواصل

القلم النابض
د. إيمان عبد اهلل العسيري

أساتذة

مسجل »علوم وآداب« تنومة أستاذ الرياضيات د. حسين البلة:

كره الطالب لمادة الرياضيات 
مسؤولية األستاذ

حوار: منصور الطيب

و�لآد�ب  �ليييعيييليييوم  كييلييييية  ميي�ييصييجييل  متييينيييى 
بالكلية  �لريا�صيات  مييادة  �أ�صتاذ  بتنومة 
تركز  �أن  �لييبييليية،  عبا�ض  ح�صني  �لييدكييتييور 
�جلييامييعيية على �إنيي�ييصيياء �ملييزيييد ميين �مليير�كييز 
�لكليات  كييافيية  يف  �ملتخ�ص�صة  �لبحثية 
�لأ�صتاذ  حمما  �ملختلفة،  بتخ�ص�صاتها 
�لدور �لأكرب يف ترغيب �لطاب يف مادة 
�ل�صلبية  �لجتيياهييات  بتغير  �لريا�صيات 

�ملوجودة لديهم.

نبذة موجزة عن مهام
مكتب الت�سجيل؟

يييقييوم مييكييتييب �لييتيي�ييصييجيييييل مبييهييام عييديييدة 
منها: جتهيز تقرير لعميد �لكلية ووكيل 
يخ�ض  فيما  �لأكادميية  لل�صوؤون  �لكلية 
بال�صاأن  و�ل�صرت�تيجيات  �خلطط  و�صع 
�لأكييييادميييييي د�خييييل �لييكييلييييية، وكيييذليييك  ما 
�لطاب  لأعيييد�د  �لأق�صى  باحلد  يتعلق 
�لييذييين ميييكيين قييبييولييهييم بييالييكييلييييية، وذلييك 
بعد و�صع �عتبار ومعرفة �أعد�د �لطاب 
�لأق�صام  ��صتيعاب  و�إمكانية  �لنظاميني 
�إلييييى مييعيياجليية ت�صجيل  �إ�ييصييافيية  �ملييعيينييييية، 
واللوائح،  ال�صروط  مراعاة  مع  الطاب 
�لطالب  وعييبء  �ل�صابقة  �ملتطلبات  مثل 

و�لتعار�ض.
ويييقييوم �مليي�ييصييجييل �أييي�ييصييا بييالإ�ييصيير�ف 
�إلكرتونيا  �لنهائية  �لنتائج  �إدخييال  على 

�ل�صلبية  �لجتييياهيييات  تغير  طييريييق  عيين 
�مليييوجيييودة لييديييهييم، فييالييطييالييب قيييد تييكييون 
�ملادة، �صمعها  لديه �جتاهات �صلبية نحو 
�أقييير�نيييه مثل  �أو  �أ�ييصييقييائييه  �أو  ميين و�لييديييه 
�إلييى  »مييييادة �لييريييا�ييصيييييات �صعبة وحتييتيياج 

جمهود �صاق«.
تعقيد�ت  تييولييد  �لجتييياهيييات  وهيييذه 
لييييدى �ليييطييياليييب حييتييى قييبييل �أن يييخييو�ييض 
�لباطن  عقله  لأن  وذليييك  �مل�صمار،  هييذ� 
�ل�صلبية،  �لعبار�ت  هذه  على  يربمج  قد 
حينها  ويييكييون  �لييطييالييب،  لها  في�صتجيب 
غيييير ميي�ييصييتييعييد ل�يييصيييتيييقيييبيييال �مليييعيييليييوميييات 

�لريا�صية.
كما �أن ملعلم �لريا�صيات دور� مهما 
ومييتييعيياظييمييا يف تييو�ييصيييييح �مليييييادة وتييرغيييييب 
�لطاب فيها، فاإذ� �أدرك �لطالب �أهمية 
على  ذلك  �صاعده  حياته،  يف  �لريا�صيات 

حب هذه �ملادة وفهمها.
�ملادة  �مل�صتطاع  يقدم قدر  �أن  فعليه 
بييطييرق و�أ�ييصيياليييييب حتبب وجتيييذب طلبته 
لها، بحيث يجدون يف هذه �لطرق �ملتعة 

و�لفائدة معا.
ونييياحيييظ حيياليييييا حييير�يييض جييامييعيية 
�ملييلييك خييالييد عييلييى تييطييوييير هيييذه �مليينيياهييج 
لتقدمي  �صعيا  وذليييك  م�صتمرة،  بيي�ييصييورة 

�لأف�صل للطلبة و�لأي�صر عليهم.

كيف تري بيئة العمل
بجامعة امللك خالد؟

بال�صلبيات،  يتعلق  فيما  �أميييا  �لييتييدرييي�ييض. 
فيييييوجييد تييييدن مييلييمييو�ييض يف �لييريييا�ييصيييييات 
لبع�ض �لد�ر�صني، مما يتطلب �ملزيد من 

�جلهود ملعاجلة ذلك.

هل هناك �ضعوبات
تواجه الطالب؟

�ملييرحييليية �جلييامييعييييية تختلف  �لييدر��ييصيية يف 
عنها يف �لثانوية من حيث �أ�صلوب �لتعليم 
على  تعتمد  �جلامعية  فاملرحلة  و�لتعلم، 
و�لتحليل  و�لتفكر  و�ملناق�صة  �ل�صتيعاب 
و�لييعيير�ييض، وهيييي طييريييقيية ذ�ت �عييتييمييادييية 
�لطالب، مما يولد خوفا من  كاملة على 
قبل �لطالب من �صكل �لدر��صة �جلامعية. 
بييو��ييصييطيية  حتيييل  �أن  ميييكيين  م�صكلة  وهييييذه 
�إعييييييييد�د �ليييطييياليييب لييلييمييرحييليية �جلييامييعييييية 
�لتحليل  على  �لييقييدرة  تعزيز  خييال  ميين 
و�لفهم، مما  يلقي عبئا كبر� على كاهل 
و�أ�صاتذتها يف  �إد�ر�تها  يف  �جلامعة ممثلة 
توفر �لبيئة �جلامعية �جلاذبة و�مل�صوقة 
و�لرب�مج �لدر��صية �لتي ت�صاعد �لطاب 
وحتفزهم على �لتاأقلم �ل�صريع مع �لبيئة 

�جلامعية.

جييييامييييعيييية �ملييييلييييك خييييالييييد مييييين �أكيييييرب 
�لعربية  �ملييمييلييكيية  يف  �جلييامييعييات  و�أفيي�ييصييل 
بنية  من  به  تتميز  عما  ف�صا  �ل�صعودية 
ول  متقدمة،  �إلكرتونية  و�أنظمة  حتتية 
تاأثرها  لها  �جلامعية  �لبيئة  �أن  يف  �صك 
وحت�صيله  �لطالب  �صخ�صية  على  �لكبر 

�لأكادميي.
كما �أن كلية �لعلوم و�لآد�ب بتنومة، 
�إبر�هيم  �لعزيز  عبد  �لدكتور  وعميدها 
توفر  يف  جهدها  ق�صارى  تبذل  �لفقيه، 
باأحدث  و�ملريحة  �جلاذبة  �لعلمية  �لبيئة 
�لتدري�ض  طييرق  ��ييصييتييخييد�م  مييع  �لتقنيات 
�لعملية  فعالية  من  تزيد  �لتي  �ملتقدمة 

�لتعليمية.

اأهم املو�سوعات البحثية
التي تهتم بها؟

�أهتم باملو�صوعات �لبحثية خا�صة �ملتعلق 
�ل�صناعية  �لييريييا�ييصيييييات  بتخ�ص�ض  منها 
و�حلييو�ييصييبييييية، كما �أن لييدي �هييتييمييامييات يف  
�لعلمية  بييالييطييرق  �لييريييا�ييصيييييات  تييدرييي�ييض 

�حلديثة.

ما الإيجابيات وال�سلبيات التي 
الحظتها على الطالب؟

�لعلوم  كلية  طييالييب  بييه  يت�صم  مييا  �أفيي�ييصييل 
و�للتز�م  �لرفيع  �خللق  بتنومة،  و�لآد�ب 
�مليييهيييذب و�حييييييرت�م �لأ�يييصييياتيييذة و�ييصييدقييهييم 
�ملييلييمييو�ييض يف �آر�ئيييهيييم جتييياه �أعيي�ييصيياء هيئة 

مب تن�ضح الطالب
من اأجل اأداء اأف�سل

يف مرحلتهم اجلامعية؟
�إد�رة  �أن�صحهم بعد �ل�صتعانة باهلل، بح�صن 
وعييدم  �لأمييثييل  بال�صكل  و��صتغاله  �لييوقييت 
�إ�صاعته مبا ل يفيد، وكذلك �حلر�ض على 
حيي�ييصييور كييافيية �ليينيي�ييصيياطييات �لأكيييادميييييييية من 
حما�صر�ت وغرها  ب�صكل منتظم وم�صتمر 
مع  �ملناق�صة فيها، مما يجعل �لطالب �أكرث 
و�أن�صحهم  �لعلمية.  �مليييادة  فهم  على  قييدرة 
كذلك بعدم تاأجيل مذ�كرة در�ض �ليوم �إلى 
�لعبء  ُير�كم  �لغد، فذلك كما هو معروف 
عييليييييهييم وييي�ييصييتييت طيياقيياتييهييم وييي�ييصييعييف من  

��صتيعابهم للمو�د �لتي يدر�صونها.

ماذا تتمنى اأن يتوافر
يف اجلامعة الآن؟

�ملقبلة  �لييفييرتة  �لييرتكيييييز يف  يييتييم  �أن  �آميييل 
�مليير�كييز �لبحثية  �إنيي�ييصيياء �ملييزيييد ميين   على 
�ملييتييخيي�ييصيي�ييصيية يف كيييافييية كييليييييات �جلييامييعيية 
�أن  يف  �ييصييك  ول  �ملييخييتييلييفيية،  بتخ�ص�صاتها 
�لهتمام بالبحث �لعلمي من �أكرث �أهد�ف 

جامعة �مللك خالد متيز�.

روؤ�ييصيياء  مييع  بالتن�صيق  وذليييك  لييلييطيياب، 
�لأق�صام.

هل تقوم مبهام تدري�سية
اإلى جانب املهام االإدارية؟

�أحييييب �لييتييدرييي�ييض و�أعيي�ييصييق �لييريييا�ييصيييييات، 
نف�صه بني طابه ويف  و�لأكييادميييي يجد 
وميكن  �أبييحيياثييه،  و�صط  �أو  �لييدر�ييض  قاعة 
بجانب  �إد�ريييية  �أقييوم مبهام  باأنني  �لقول 

�لتدري�ض ولي�ض �لعك�ض.

ملاذا ي�ضف البع�ض
الريا�سيات مبلكة العلوم؟

فقط  تقت�صر  ل  �لريا�صيات  در��ييصيية  �إن 
عييلييى مييعييرفيية �ليينيياجت مليي�ييصيياأليية مييعييييينيية، بل 
�إنها متكن من  �لتفكر �ملنطقي وكيفية 
للو�صول  �ملنطقية  �خلييطييو�ت  ��صتغال 
ح�صابا  لي�صت  و�لريا�صيات  �لنتائج،  �إلى 
عميق  فكر  فهي  فقط،  وهند�صة  وجييرب� 

ومنطق.
�لعلوم  بيياأنييهييا  ملكة  �ملييقييوليية  ولييعييل 
�لو�قع لأنها متتد  جتد بعد� حقيقيا يف 
�أم  علمية  كانت  �صو�ء  �لعلوم  جميع  �إلييى 

حيوية �أم دينية.

ما �سبب عزوف بع�ض الطالب
عن درا�سة الريا�سيات؟

�أكد بع�ض �لباحثني �أن �ملعلم يلعب دور� 
كبر� يف ترغيب �لطلبة يف �ملييادة، وذلك 
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التعليم العالي

لقطات

تغيير مسمى جامعة سلمان بالخرج
إلى جامعة األمير سطام

م�صمى  بتغير  �لعزيز  عبد  بن  �صلمان  �مللك  �ل�صريفني  �حلرمني  خييادم  وجييه 
جامعة �صلمان بن عبد �لعزيز باخلرج، �إلى جامعة �لأمر �صطام بن عبد�لعزيز، 
وذلك تقدير� ملا بذله �صاحب �ل�صمو �مللكي �لأمر �صطام بن عبد�لعزيز، رحمه 

�هلل، من جهود يف خدمة دينه ومليكه ووطنه. 
خييادم  �إلييى مقام  رفييع  �لدخّيل  عييز�م  �لدكتور  �لتعليم  وزييير  وكييان معايل 
با�صم  كتابا  برقية ت�صمنت  �لعزيز،  بن عبد  �صلمان  �مللك  �ل�صريفني  �حلرمني 
مدير �جلامعة تتطلع فيها �إد�رة �جلامعة ومن�صوبوها �إلى �إ�صافة لقب »�مللك« 
�ل�صامي  �ملقام  �أن  �إل  �صلمان،  �مللك  جامعة  ��صمها  �جلامعة لي�صبح  ��صم  �إلييى 
�لعزيز  �صطام بن عبد  �لأميير  �إلييى جامعة  ��صم �جلامعة  بتغير  �لكرمي وجه 

تقدير� جلهوده رحمه �هلل يف خدمة دينه ومليكه ووطنه.
وو�صف معايل نائب وزير �لتعليم للتعليم �لعايل �لدكتور �أحمد �ل�صيف، 
توجيه خادم �حلرمني �ل�صريفني بتغير م�صمى جامعة �صلمان بن عبد �لعزيز 
بيياأنييه يعرب عيين �لييوفيياء  �لييعييزيييز،  �إليييى جامعة �لأمييير �صطام بيين عبد  بيياخلييرج، 
و�لأ�صالة �لتي يتمتع بها �مللك �صلمان جتاه رجال �لدولة �لذين بذلو� �لعطاء 
يف خدمة �لوطن، كما �أنه يوؤكد على تقديره حفظه �هلل جلهود �صاحب �ل�صمو 
�مللكي �لأمر �صطام بن عبد�لعزيز، رحمه �هلل، بو�صفه �أحد �ل�صخ�صيات �لفذة 

�لتي لها دور كبر يف خدمة �لدين و�ملليك و�لوطن.

بدء المرحلة الثانية من التسجيل
في نظـام  »نور« 

بد�أت �لأ�صبوع �ملا�صي �ملرحلة �لثانية من ت�صجيل �لطاب يف نظام »نور« وذكرت 
مديرة �لت�صجيل و�لقبول �لأ�صتاذة �صعاد �لرب�هيم �أن �لت�صجيل يف هذه �ملرحلة 
ي�صتهدف طاب مد�ر�ض �لتعليم �لعام �ل�صعوديني، �إ�صافة �إلى �لطاب �لذين 
�أمهاتهم �صعوديات من �آباء غر �صعوديني، مبينة �أن �لأمر مقت�صر على �لفئات 
ع�صرة  �حلييادييية  �صن  وحتى  �لدر��صي  �لعام  بد�ية  يف  �صنو�ت  �صت  �أكملت  �لتي 
بي90  �صنو�ت  �صت  عن  �أعمارهم  تقل  �لذين  للطاب  بالإ�صافة  �أ�صهر،  وثاثة 

يوما.
�لتعليم  �إد�ر�ت  �ملرحلة قالت �لرب�هيم »على  �لت�صجيل لهذه  �آلية  وحول 
ح�صب  مزدحمة  وغر  مزدحمة  �إلييى  تتبعها  �لتي  �حلكومية  �ملد�ر�ض  ت�صنيف 
ن�صبة �لكثافة فيها عن طريق م�صتخدم �لقبول يف �لإد�رة، ويف حالة �ل�صرورة 
حتى  �ل�صعوديني  لت�صجيل  �لزمنية  �لييفييرتة  طيلة  مزدحمة  �فرت��صيا  تبقى 
�نتهائها، فيما يتولى ويل �لأمر ت�صجيل �بنه ح�صب �ملو�عيد �لزمنية �لتي حتدد 
يف نظام نور لت�صجيل �لطاب �ل�صعوديني مع �صرورة �تباع �لتعليمات وطباعة 
منوذج �لك�صف �لطبي فور �إنهاء تعبئة طلب �لت�صجيل ملر�جعة �لوحدة �ل�صحية 

�ملدر�صية �أو �ملركز �ل�صحي �حلكومي �أو �لأهلي لإجر�ء �لفحو�صات �لازمة ».
�أنه يجب  �أكييدت �لرب�هيم  �لعام،  �لتعليم  وعن قبول �لطاب يف مد�ر�ض 
م�صروطا  �لقبول  �صيكون  �ملدر�صة مزدحمة  كانت  �إذ�  منها:  �أمييور  مر�عاة عدة 
ر�صالة يف ح�صاب ويل  �لطلب بخطو�ت حمددة منها ظهور  �لتعامل مع  ويتم 
�لأمر ليتولى تعبئة �لبيانات �لتي تثبت �أحقيته يف ت�صجيل �بنه يف مدر�صة �حلي 
ليتحقق  وغرها،  �ل�صكن  كاإثبات  �ملطلوبة  �لأور�ق  حتميل  و�إمكانية  �ملزدحمة 
حتميل  من  يتمكن  مل  و�إذ�  �ملدر�صة،  يف  �لقبول  �أولييويييات  تطبيق  خالها  من 
�لأور�ق �ملطلوبة يتوجب �إح�صارها مبا�صرة للمدر�صة خال �لفرتة �ملحددة، يف 
�لوقت نف�صه تتولى �إد�رة �ملدر�صة در��صة �لأور�ق �ملرفقة مع طلب �لت�صجيل حال 
�إرفاقها �أو حال ت�صلمها من ويل �لأمر عند مر�جعته �ملدر�صة ح�صب �لأولويات 
�ملحددة يف تعليمات و�إجر�ء�ت �لقبول، ثم �ملو�فقة على �لطلب �أو �لرف�ض ول 
�أيييام عمل منعا لرت�كم طلبات  �أكييرث من 10  يرتك �لطلب معلقا يف نظام نور 
�لت�صجيل �ملعلقة يف �ملدر�صة ولإعطاء ويل �أمر �لطالب فر�صة �أخرى للت�صجيل 

يف مدر�صة �أخرى .
و�أ�صافت »يف حال �لقبول ُي�صعر ويل �لأمر بر�صالة تفيد بقبول �بنه و�أن 
عليه ��صتكمال �لك�صف �لطبي �أو ي�صلم له �لأمنوذج �خلا�ض بذلك ل�صتكماله، 
رف�ض  �أمييا يف حالة  �لنظام،  �إمكانية حتميله يف  �أو  للمدر�صة  ت�صليمه  ثم  ومن 
�لأميير  لييويل  جييو�ل  ر�صالة  �صت�صل  �لنظام  يف  �لت�صجيل  لطلب  �ملدر�صة  مدير 

ب�صرورة �لدخول مرة �أخرى على نظام نور و�لت�صجيل يف مدر�صة بديلة«.

أحمد العياف

�فتتح معايل وزير �لتعليم �لدكتور عز�م 
للتعلم  �ليير�بييع  �ليييدويل  �ملييوؤمتيير  �لدخّيل 
�ملييا�ييصييي يف فندق  �لإليييكيييرتوين �لثيينييني 
�لريتز كارلتون بالريا�ض، بح�صور عدد 
من م�صوؤويل �لوز�رة و�ملهتمني بالتعليم 
مبادرتني،  معاليه  د�صن  كما  �ململكة،  يف 
�ملفتوحة،  �لتعليمية  �مليييو�د  عيين  �لأولييييى 

و�لثانية مبادرة ر�ئد�ت �لتعليم. 

�ليييرقيييميييي، و�لييتييعييلييم �لإلييييكييييرتوين يييعييزز 
�جلييييودة ويييوحييد �لإميييكيييانيييات ويييحييقييق يف 
وجغر�فية  تعليمية  �آفييياق  �إلييى  �لو�صول 

�أبعد«. 
وتييعييلييمييا  �أقيييييل  تييعييليييييمييا  »نيييرييييد  وز�د 
على  تبنى  ل  �لأجيييييييال  ف�صناعة  �أكييييرث، 
حيي�ييصييو �ملييعييلييومييات، وتييير�كيييم �ملييعييرفيية، بل 
تييرنييو لييرتبييييية تييعييمييل عييلييى غيير�ييض �لقيم 
ورعايتها و�قعا ل حمفوظات يف �لأفو�ه 
يكتفى بنقلها يف �لمتحانات«، موؤكد� �أن 

و�أكد معايل وزير �لتعليم يف كلمته، 
�لعملية  يف  �لرئي�ض  �لركن  هو  �ملعلم  �أن 
ونتطلع  نقدره،  »�ملعلم  وقال  �لتعليمية، 
ليييييدوره �حلييي�يييصييياري، كييمييا ييينييبييغييي ليييو�رث 
يكون  �أن  على  م�صدد�  يييكييون«  �أن  �لنبوة 

�لتعلم ممتعا.
يقت�صر  ل  تعليما  »نييريييد  و�أ�ييصيياف 
على �ملقرر�ت، تعليما ينتظم فيه �جلميع 
كييمييا تنتظم �حلييييياة، ونييريييد مييزيييد� من 
�لتعليم  خ�صو�صا  و�جليييييودة،  �لهييتييمييام 

�لتعلم �جليد ل ياأتي �صدفة، فابد من 
تخطيط وقناعات م�صرتكة. 

قائا  كلمته  �فتتح  �لييدخييّيييل  وكييان 
»بييي�يييصيييعيييادة بييياليييغييية جنييتييمييع يف مييو�ييصييوع 
ي�صتحق  �صيء  ول  �لتعليم،  عن  يتحدث 
يعد  �ليييذي  �لتعليم  ميين  �أكيييرث  �حلييديييث 
نافذتنا للم�صتقبل وبو�بتنا لغد م�صرق«.

 و�أ�يييصييياف »�مليييحيييور �لييرئييييي�ييض لييهييذه 
يعنيه  �لييذي  ومييا  �مل�صتقبل،  هو  �ملنا�صبة 
تعليم  نيييرى  وكيييييف  ميينييا؟  لييكييل  �مل�صتقبل 
يف  �أبنائنا  تعليم  نييرى  وكيف  �مل�صتقبل؟ 
�مل�صتقبل؟ كيف جنعل من طابنا ع�صاق 
تعد  مل  �أميتنا  ح�صارة؟  و�صناع  معرفة 
�أمية ح�صاب وكتاب، حتى �لأمية �لرقمية 
�صارت من نوع �آخر، فا نكتفي بالأمية 

�لرقمية بل نوظفها �لتوظيف �لأمثل«.
وتييابييع »�إنيييهيييا حتييد حيي�ييصيياري ين�صد 
حتول يف �ملفاهيم و�لأطر �لفكرية ملفهوم 
حولهما.  ميين  و�لبيئة  و�لتعليم  �لتعلم 
�لييدول  �أعلى  �أننا من  �لإحيي�ييصيياء�ت  تثبت 
��صتخد�ما  و�لأكييرث  �لتقنية،  على  �صرفا 

لل�صبكات �لجتماعية و�لهو�تف �لذكية.
وبيييييادنيييييا �مليييميييليييكييية �أ�يييييصيييييرع بيييليييد�ن 
�ملنطقة منو� يف �صوق �لت�صالت وتقنية 
�ملعلومات«، لفتا �إلى �أن �ل�صعودية �صابع 
دوليية يف عييدد �لتغريد�ت، و�أكييرث من 90 
مليون فيديو ت�صاهد يوميا يف �ل�صعودية. 
�ملعلومات  بالطاع على  نكتفي  نحن ل 

بل ن�صارك مع �لآخرين بحما�صة«.
وزير  كرم معايل  �حلفل  نهاية  ويف 
�لييتييعييليييييم �لييفييائييزييين بييجييائييزة �لييتييميييييز يف 

�لتعلم �لإلكرتوين �جلامعي.

كشف أن السعودية سابع دولة في عدد التغريدات
د. الدخيل: نريد تعليما قائما على الجودة

وال يقتصر على »الحشو« والمقررات
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اإلحساء

اإلسالمية
�خييتييتييمييت �جلييامييعيية �لإ�ييصييامييييية 
�جلييو�نييب  دورة  �مليينييورة  باملدينة 
�لتي  �مليييييد�ين  للعمل  �ل�صرعية 
�أقييياميييتيييهيييا �جلييياميييعييية، ممييثييليية يف 
كيير�ييصييي �لأمييييير نييايييف بييين عبد 
�لعزيز لدر��صات �لأمر باملعروف 
و��صتهدفت  �ملنكر،  عيين  و�لنهي 
من�صوبي �لرئا�صة �لعامة ل�صوؤون 
�مل�صجد �حلر�م و�مل�صجد �لنبوي 

�ل�صريف.

تبوك
بالتعاون  تييبييوك  جامعة  نظمت 
مييييع �ملييييركييييز �ليييوطييينيييي لييلييقيييييا�ييض 
و�لييتييقييومي ور�ييصيية عييمييل بييعيينييو�ن 
»�لقيا�ض و�لتقومي يف �جلامعات 
بني �لنظرية و�لتطبيق« يف مقر 
جييامييعيية تيييبيييوك، مبيي�ييصيياركيية عييدد 
مركز  وم�صوؤويل  �ملخت�صني  من 
�ململكة  يف  و�ليييتيييقيييومي  �لييقيييييا�ييض 
�لييييدول  وبييعيي�ييض  �خلييليييييج  ودول 

�لعربية و�أمركا.

الدمام
�لدمام  �صدد معايل مدير جامعة 
�لييدكييتييور عيييبيييد�هلل �لييربييييي�ييض على 
�أهيييمييييييية �لييييلييييقيييياء�ت �لييتيينيي�ييصيييييقييييية 
�لتي  �ملقبلة  �ملييرحييليية  يف  وبييالييذ�ت 
لتبادل  �لعايل،  �لتعليم  بها  �صيمر 
�خلييرب�ت و�لييتييجييارب، و�أ�ييصيياف  �أن 
» نييظييام �جلييامييعييات �جلييديييد �أتييياح 
�لييفيير�ييصيية ليييييكييون لييهييا هيياميي�ييض من 
�لقر�ر�ت  لتخاذ  و�ملرونة  �حلرية 

و�صياغة �للو�ئح و�لأنظمة«.

الباحة
�أوبيي�ييصييال  ز�ر وفييييد مييين جييامييعيية 
�ليي�ييصييويييدييية �ملييدييينيية �جلييامييعييييية 
و�طلعو� خال  �لباحة،  جلامعة 
�ملدينة  ت�صمه  مييا  على  �لييزيييارة 
ميييين ميييبيييان لييلييكييليييييات ومييعييامييل 
عن  نييبييذة  تلقو�  كما  لييلييتييدريييب. 
�جلامعة وم�صاريعها و�تفاقياتها 
به  قامت  ومييا  و�لعاملية،  �ملحلية 
وميييييد�نييييية  علمية  در��يييصيييات  ميين 

وبحوث علمية.

الملك سعود
 تييينيييظيييم جييييامييييعيييية �ملييييلييييك �يييصيييعيييود 
�ملجتمع  خييدميية  وحيييدة  يف  ممثلة 
برنامج  �لإن�صانية  �لعلوم  باأق�صام 
ي�صمل  �لتغير«،  نحو  »�نطاقة 
مييينييي�يييصيييوبيييات  مييييين  مييييتييييدربيييية   40
مييييديييييرييييية ميييكيييافيييحييية �مليييييخيييييدر�ت 
�ملاج�صتر  مرحلة  من  وطالبات 
يف جامعة �لإمام حممد بن �صعود 
�لإ�صامية وطالبات �أخريات من 
�لأميييرة  بجامعة  �لبكالوريو�ض 
ويهدف  �لرحمن.  بنت عبد  نورة 
�لربنامج �لذي ي�صتمر ما يقارب 
�أ�ييصييبييوعييني �إلييييى تيينييمييييية وتييطييوييير 

خرب�ت ومهار�ت �ملتدربات.

حائل
�فيييتيييتيييح �أمييييييير مييينيييطيييقييية حيييائيييل 
�ييصيياحييب �ليي�ييصييمييو �ملييلييكييي �لأمييير 
معر�ض  �ملح�صن،  عبد  بن  �صعود 
»�لييفييييي�ييصييل.. �ييصيياهييد و�ييصييهيييييد« يف 
جييامييعيية حيييائيييل، يف قيياعيية مييركييز 
�جلامعية،  بيياملييدييينيية  �مليييوؤمتييير�ت 
�لفي�صل،  تركي  �لأمر  بح�صور 
ونييييائييييب �أمييييييير ميينييطييقيية حييائييل 
�صعد،  بيين  �لعزيز  عبد  و�لأمييير 
وعيييييييدد كيييبييير ميييين �ملييي�يييصيييوؤوليييني 

و�ملثقفني و�ملخت�صني.

الملك عبدالعزيز
�نطلقت �أخر�  فعاليات �مل�صابقة 
�لتي  �ل�صاد�صة  �لقر�آنية �لكربى 
�لطاب  �ييصييوؤون  عييمييادة  تنظمها 
يف جييامييعيية �ملييلييك عييبييد �لييعييزيييز، 
مبيي�ييصيياركيية 741 طييالييبييا وطييالييبيية، 
بييييرعيييياييييية مييييين حمييييافييييظ جييييدة 
�ييصيياحييب �ليي�ييصييمييو �ملييلييكييي �لأمييير 

م�صعل بن ماجد.

األميرة نورة
جامعة  مييديييرة  مييعييايل  �فتتحت 
�لأمرة نورة بنت عبد �لرحمن 
�لييييدكييييتييييورة هيييييدى بييينيييت حمييمييد 
�ليييتيييدرييييب  �ليييعيييميييييييل، يف قيييياعيييية 
بيياجلييامييعيية، بييرنيياجمييا تييدريييبيييييا 
�أد�ة  يف  �أ�صابيع،  �صبعة  ملدة  ميتد 
�أ�ييصيي�ييض  يف  متخ�ص�صة  تييدريييبييييية 

�ل�صامة �ملهنية.

طيبة
د�ييييصيييينييييت عييييميييييييييدة �ليييييدر��يييييصيييييات 
�جلييييامييييعييييييييية بييييجييييامييييعيييية طيييييبيية 
�ليييدكيييتيييورة �إييينييا�ييض بيينييت حممد 
طييييه، حييفييل �ليييهيييويييية �لييبيي�ييصييرييية 
لاأندية �لطابية �لتي جتاوزت 
للطالبات.   38 منها    نيياديييا،   80
و�ييصييمييل �حليييفيييل عيير�ييصييا مييرئيييييا 
يييو�ييصييح �ييصييعييار كييل نييياد مييع �صرح 
من  �ملختلفة  ليياأهييد�ف  مف�صل 

قيامها.

أم القرى
�حييتييفييت كييلييييية �ليييطيييب بييجييامييعيية 
متميز�   86 بييتييكييرمي  �لييقييرى  �أم 
�أعييي�يييصييياء هيئة  مييين ميينيي�ييصييوبيييييهييا 
�لييييتييييدرييييي�ييييض و�خلييييريييييجييييني ميين 
تييقييلييدو� منا�صب  طييابييهييا مميين 
قييييييياديييية مبييخييتييلييف �لييقييطيياعييات 

�ل�صحية و�لطبية باململكة.
كييان ذلييك يف �حلييفييل �لييذي 
نظمته �لكلية حتت �صعار »منجم 
مدير  مييعييايل  بح�صور  �لييذهييب« 
�جلييياميييعييية �ليييدكيييتيييور بيييكيييري بن 
معتوق ع�صا�ض ووكاء �جلامعة 

وعمد�ء �لكليات.
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لحماية خريجي جامعاتها الوطنية..

سنغافورا توقف االعتراف بتخصص
»القانون« من ثماني جامعات بريطانية

المصدر: يونيفرسيتي
وورلد نيوز

بقلم: »يوجينا شارما«

قيييييررت نييقييابيية �مليييحييياميييني يف �ييصيينييغييافييور� 
يف  �لعلمية  بالدرجات  �لعيييرت�ف  �صحب 
جامعات  ثييميياين  ميين  �لييقييانييون  تخ�ص�ض 
عليها يف  �حلا�صلني  بدء� من  بريطانية 
�لعام �لدر��صي 2016-2017 يف قر�ر عده 
�ملر�قبون باأنه يحمي خريجي �جلامعات 
�لوطنية يف �صوق �كتظ باملتخ�ص�صني يف 

�لقانون.
و�أعلنت وز�رة �لقانون يف �صنغافور� 
�جلامعات  �أ�صماء  �ملا�صي،  فرب�ير   24 يف 
وهييي  ميينييهييا،  �لعيييييرت�ف  �صت�صحب  �لييتييي 
»�إيييكيي�ييصييرت«، و »ليييييييدز«، و »لييييي�ييصييتيي�ييصيير«، و 
»�صفيلد«،  و  »مان�ص�صرت«،  و  »ليفربول«، 
�لييعييلييوم  »كييلييييية  »�يييصييياوثيييهييياميييبيييتيييون«، و  و 

حول العالم

جلامعة  �لتابعة  و�لإفريقية«  �لآ�صيوية 
لييينيييدن، وذلييييك حيي�ييصييب تييو�ييصيييييات »معهد 
�صنغافور� للتعليم �لقانوين« �لذي و�صع 
�لعاملي  �لت�صنيف  عييلييى  تعتمد  مييعيياييير 

للجامعات.
�صنغافور� 11  �أبقت  ذ�تييه،  �لوقت  يف 
�ملوؤ�ص�صات  قائمة  يف  بريطانية  جامعة 
�لدولية �ملعرتف بها يف نقابة �ملحاميني، 
و�أبيييقيييت �أييي�ييصييا 10 جييامييعييات �أ�ييصييرت�لييييية، 
و�ثيييينييييتييييني ميييييين كيييييينييييييد�، و�ثيييينييييتييييني ميين 

نيوزياند. 
�أن  �أن �ييصيينييغييافييور� �ييصييبييق لييهييا  يييذكيير 
�ألغت �لعام �ملا�صي درجة �ملاج�صتر �لتي 
متنحها جامعة »نيويورك« بالتعاون مع 
بالرغم  �لييوطيينييييية،  »�ييصيينييغييافييور�«  جامعة 
��صتقطبت طابا  من 20 دولة  �أنها  من 
عام  �لربنامج  ��صتهلت  �أن  بعد  خمتلفة 

 .2007

وعييييييزت �لييلييجيينيية �خليييا�يييصييية �لييتييي 
نظرت يف �صحب �لعرت�ف باجلامعات 
�ييصيينييغييافييور� تعج  �أن  �إليييى  �لييربيييطييانييييية، 
بيياملييحييامييني �حلييا�ييصييلييني عييلييى درجييييات 
�لييقييانييون ميين �خلييييارج، ممن  علمية يف 
ياأتون ملمار�صة �ملهنة يف �صنغافور�، بيد 
و�صفته  مييا  على  �صمان  يييوجييد  ل  �أنيييه 

ب�صبط جودة �لتعليم.
و�أ�صافت �أنها ��صتخدمت ت�صنيفا 
لييلييتييخيي�ييصيي�ييصييات �ليييقيييانيييونييييييية نيي�ييصييرتييه 
مثل  �ل�صهرة  �لربيطانية  �ل�صحف 
�لييييي »تيييياميييييز«، و�ليييييي »غييييياردييييييان«، و�ل1 
�خلريجني  �أد�ء  ملر�قبة  »�إنييدبيينييدنييت«، 
كبر�  تييفيياوتييا  وجيييدت  �أنييهييا  بيد  �ملهني 
�أد�ء  �لييطيياب، �لأمييير �لييذي جعلها  يف 
تتخذ ذلك �لقر�ر �ل�صهر بالحتفاظ 
»�أكيي�ييصييفييورد«،  مثل  �ملييرمييوقيية  بالكليات 
كييوليييييدج  »كييييينييجييز  و  »كييييمييييربيييييدج«،  و 

�أوف  �ييصييكييوول  »لييينيييدن  و  لييينيييدن«،  �أوف 
�إيييكييوميينييوميييييكيي�ييض«، و »يييونيييييفيير�ييصيييييتييي 

كولدج لندن«، وغرها.   
رئي�ض  بها  خ�ض  ت�صريحات  ويف 
ق�صم �لقانون يف جامعة »يونيفر�صيتي 
�أوف لندن« �لربوف�صيور »بول كوهلر«، 
نيوز«  ويييرلييد  »يونيفر�صيتي  �صحيفة 
ميييا بني  تيي�ييصييتييقييبييل  �إن �جلييياميييعييية  قييييال 
خم�صة �إلى ثمانية طاب يف �لعام من 
من  وهم  �لقانون،  لدر��صة  �صنغافور�، 
�لطاب يف �جلامعة، وعرب عن  خرة 
مثل  �لييقييانييون  وز�رة  �تييخيياذ  ��صتغر�به 

هذ� �لقر�ر.
�لييتييي بنت  و�نييتييقييد كوهلر �لآلييييية 
�ليييوز�رة عليها هييذ� �لييقيير�ر، مييوؤكييد� �أن 
�لنظم  يدر�صون  �جلامعة  يف  �لطاب 
�لييقييانييونييييية لآ�ييصيييييا و�أفييريييقيييييا مييقييارنيية 
بريطانيا  يف  �لأخيييرى  �لكليات  ببع�ض 

�لييقييانييون  تييدرييي�ييض  عييلييى  تقت�صر  �لييتييي 
�لربيطاين فقط. 

و�أكد �أن �لقر�ر �تخذ على ت�صنيف 
قدمي يرجع �إلى خم�ض �صنو�ت م�صت، 

ول يعك�ض �لو�قع �حلايل للجامعة. 
�خلطوة  لأن  ��صتيائه  عيين  وعييرب 
جيييييييياءت يف �لييييتييييوقيييييييييت �لييييييييذي جتييييري 
»جامعة  مييع  مفاو�صات  فيه  �جلييامييعيية 
»�ييصيينييجييابييور  �أو  لييييييييياإد�رة«  �ييصيينييغييافييور� 
ميياجنييميينييت يييونيييييفيير�ييصيييييتييي«  لإدخيييييال 
برنامج  تخ�ص�ض �لقانون �صمن بر�مج 
�جلييامييعيية، ميينييهييا عيييام كييامييل يييدر�ييض يف 
فر�صة  �لطاب  يعطي  مما  �صنغافور�، 

تعلم �أكرث من نظام قانوين خا�ض.
 ويف بيييييان لييهييا قييالييت �ليييييوز�رة �إن 
عييييدد �ليييطييياب يف �ييصيينييغييافييور� �لييذييين 
يدر�صون �لقانون يف �ململكة �ملتحدة ز�د 
�لييفييرتة مييا بييني 2010  �إلييى �ل�صعف يف 

يييدر�ييض  �لييييذي  �لييوقييت  حييتييى 2014، يف 
�أ�صرت�ليا،  يف  �لقانون  طالبا   386 فيه 
ترتبط  �صنغافور�  �أن  �لييييوز�رة  و�أكيييدت 
�جلامعات  مييع  �حليييرة  �لييتييجييارة  بعقود 
�ل�صرت�لية، ومن �ل�صعب عليها تغير 
�أ�ييصييرت�ليييييا  �أن  علما  �لتييفيياقيييييات،  تييلييك 
تييعييد �خليييييار �لييثيياين �ملييفيي�ييصييل لطاب 

�صنغافور� لدر��صة �لقانون.    
�ملييحييلييي، فقالت  �ليي�ييصييوق  �أميييا على 
�لوز�رة �إن �إجمايل عدد �لعقود �ملحلية 
ييي�ييصييل ليييي 500 عييقييد �ييصيينييوي يف �لييوقييت 
فيييييه 400 طييياليييب من  يييتييخييرج  �ليييييذي 
�جلامعات �لوطنية �صنويا يف تخ�ص�ض 
�لييذي جعل �ملر�قبني  �لييقييانييون، �لأمييير 
يتنبوؤون باأن �ل�صوق �صيمتلئ عن �آخره، 
�ملزيد  �لييوز�رة  �أن توقف  �ملنطقي  ومن 
علمية  مييوؤهييات  على  �حلا�صلني  ميين 

من �خلارج.
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لقطات
المملكة المتحدة
�جلييييياميييييعيييييات  �أ�ييييييصييييييحييييييت   •
ب�صكل  تييعييتييمييد  �لإجنيييليييييييزيييية 
�ملتنامي  �لييعييدد  عييلييى  رئييييي�ييض 
ميين �لييطيياب �لييقييادمييني من 
�ملاج�صتر  لييدر��ييصيية  �ليي�ييصييني 
و�ليييييييدكيييييييتيييييييور�ه عييييلييييى نييفييقيية 
حكومة �ل�صني، ح�صب تقرير 
�يييصيييدر عيييين جمييليي�ييض متييويييل 
�لييربيييطيياين  �لييعييايل  �لتعليم 

.HEFCE

�لييييييطيييييياب  �ييييصيييييييييحيييي�ييييصييييل   •
�ليييييدر��يييييصيييييات �ليييعيييليييييييا، مميين 
�جلييييامييييعييييات  يف  تيييييخيييييرجيييييو� 
�لإجنليزية، على قرو�ض من 
�حلكومة �لربيطانية قدرها 
10،000 جنيه ��صرتليني بدء�ً 
ميين �لييعييام �لأكييادميييي 2016-

وزييير  �أعييليين  مييا  ح�صب   2017
�خلييز�نيية �لييربيييطيياين »جييورج 

�أب�صورن« موؤخر�.

جنوب أفريقيا
دعيييت جليينيية �لييتييعييليييييم �لييعييايل 
يف بييييرملييييان جييينيييوب �إفييريييقيييييا 
و�ملنح  �ملخ�ص�صات  زيييادة  �إلييى 
�مليييالييييييية ليييطييياب �جلييامييعييات 
ر�نييد  مييليييييار   9.5 �إليييى  لت�صل 
دولر  مييليييييون   800 )حيييييو�يل 
�أمركي ( يف عام 2015 بينما 
 8.7 �ملخ�ص�صات  تتجاوز  مل 

مليار ر�ند يف عام 2014.

أستراليا
�أو�صى تقرير �صدر عن معهد 
�ل�صحة  ل�صيا�صات  ميت�صيل 
فيكتوريا  و�لتعليم يف جامعة 
�أن  بيييي�ييييصييييرورة  مييييلييييبييييورن،  يف 
يييتييحيي�ييصييل طيييييياب �لييتييعييليييييم 
�أ�يييصيييرت�ليييييييا عييلييى  �لييييعييييايل يف 
�جلامعة،  ميين  حكومية  منح 
دور�ت  �أخييييذ  مييين  لتمكينهم 
يف  تنفعهم  �ملهني  �لتعليم  يف 
�ملر�حل �لاحقة من �لتعليم 
�لعايل، وحمل �لتقرير عنو�ن 
»متيييوييييل �لييتييعييليييييم �ليييعيييايل يف 

�أ�صرت�ليا«.

كندا
�أعييليينييت �حلييكييوميية �لييكيينييدييية 
للعلوم  جديدة  ��صرت�تيجية 
»��صرت�تيجية  م�صمى  حتييت 
عيييليييوم �لييتييقيينييييية و�لبييييييييد�ع« 
ال�����ت�����ي ت�������ص���ت���ع���ر����س ن���ق���اط 
�لكندية  �لأبييحيياث  يف  �لييقييوة 
وتييي�يييصيييييييف �مليييييزييييييد حليييقيييول 
�مليييعيييرفييية �جليييييدييييييدة و�ليييتيييي 
و�ل�صناعات  �لييزر�عيية  ت�صمل 

�ملتقدمة.

حول العالم

جامعة هارفارد للعلوم اإلدارية تعلن عن جوائز
»غولد سميث للتحقيقات االستقصائية«

المصدر: هارفارد
بزنس سكوول 

�أعلنت  موؤ�ص�صة »غولد �صميث للتحقيق 
�ل�صتق�صائي« جو�ئزها للعام �ملن�صرم يف 
ت�صل  بقيمة  �جليياري  مار�ض  من  �لثالث 

�إلى )25،000( دولر �أمركي.
وت�صاطر ثاثة �صحافيني �جلائزة 
�لأولى �لتي يقدمها  مركز »�صورين�صتني« 

يف »هيييييارفيييييارد بييزنيي�ييض �يييصيييكيييوول«، وهيييم: 
بوريخ«،  »�آدور�  و  ميلر«،  ماربني  »كييارول 
»ميامي  �صحيفة  من  غاميو«  »لزور�  و 
هرلد« لتحقيقهم �ل�صتق�صائي بعنو�ن 

»�لرب�ءة �ملفقودة«.
 وفاز »مارفني كالب« بجائزة �ملركز 
�ملهنية للتميز يف �ل�صحافة، بينما ذهبت 
جائزة �ملركز للكتاب لي »د�نيال �صتوكمان« 

و«�أندرو بيترغ«.  

وجيييييييياء فيييييييوز �يييصيييحيييييييفييية »مييييييياميييي 
هيييير�لييييد« بيي�ييصييبييب كيي�ييصييفييهييا �لييينيييقييياب عن 
�أكييرث من 500  �أدى لوفاة  �لإهمال �لييذي 
�لربائب  �أو  بالرتبية  �لأطفال  طفل من 
من  �صقوطهم  بييعييد  �ييصيينييو�ت  �صبع  طيييو�ل 
مركز رعاية �لأطفال يف فلوريد� نتيجة 
�نيييعيييد�م �لييتييوجييييية �ليي�ييصييليييييم، حيييييث �أدى 
�لتقرير �إلى �إدخال تعديات و��صعة على 
من   �لأو�صع  تعد  �لأطفال  رعاية  قو�نني 

نوعها يف تاريخ فلوريد�.
عيييليييى  تييييعييييليييييييييقييييه  ميييييعييييير�يييييض  ويف 
فييييييوز �لييي�يييصيييحيييييييفييية قييييييال مييييدييييير ميييركيييز 
هذ�  �إن  جوزنز«  »�أليك�ض  »�صورين�صتني«، 
�إبد�عا و�إلهاما »لأنه كل  �لعام لن ي�صهد 
�ل�صحفيني،  لإلييهييام  �جلييائييزة  متنح  عييام 

بينما منع �لإلهام هذ� �لعام.« 
وتر�صحت خم�ض موؤ�ص�صات �صحفية 
كييييربى لييلييحيي�ييصييول عييلييى �جلييييائييييزة �لييتييي 
�نطلقت يف عام 1991 لتكرمي �ل�صحفيني 
�صوء  على  �ل�صوء  ت�صليط  يف  لإ�صهامهم 
�لإد�رة �أو �لإهمال عرب ما ي�صطرونه من 
بو�صطن  وهيييم:  ��صتق�صائية،  حتقيقات 
»تييومييا�ييض  لييي  �ل�صحفي  للتقرير  غييلييوب« 
»جني  و  �صالزمان«،  »غونثان  و  فار�غر«، 
�أبل�صون«، و »تود و�لك« بعنو�ن »جامعة 
�ل�صوء  �ل�صحفيون  �صلط  حيث  �لييظييل« 
من  للعديد  �ل�صحية  غيير  �حلييييياة  على 
غر  م�صاكن  يف  يقطنون  ممن  �لطاب 
�لنفو�ض  �أ�صحاب  لهم  يوؤجرها  �صحية 
�لييكيي�ييصييب  ور�ء  تيي�ييصييعييى  �ليييتيييي  �ليي�ييصييعيييييفيية 
�لييي�يييصيييرييييع، ميييين غيييير مييييبييييالة بيياليينييفيي�ييض 
�لييبيي�ييصييرييية يف �لييوقييت �ليييذي مل تييقييم فيه 
�جلهات �ملعنية باأي خطوة جتاه حت�صني 

ظروف معي�صة �لطاب.
كييرييير«،  �آنيييد  »بو�صت  �صحيفة  �أميييا 
بري  »جينيفر  �صحافيوها  �صطر  فقد 
كيييييييول هيييييوف« و »د�غ  »نيياتيياليييييا  هيييييوز« و 
من  �صل�صلة  �صميث«  »غليني  و  بييارديييو« 
خم�صة �أجز�ء بعنو�ن »حتى يفرقنا �ملوت« 
�أيييدي  على  �لن�صاء  قتل  مييعييانيياة  تييتيينيياول 
�أزو�جييهييم ميين �لييرجييال يف وليييية »�ييصيياوث 
كارولينا »�لتي تعد �لأولى على م�صتوى 
�لوليات �ملتحدة �لأمركية يف عقد من 
�لزمان حيث تتناثر �لأ�صلحة هنا وهناك 
وتنعدم �لقو�نيني ذ�ت �لفعالية يف �لوقت 

�صاكنا  فيييييه  �ليي�ييصييلييطييات  �لييييذي ل حتيييرك 
لوقف �لعنف.

�إن  و  بابليكا  »بييرو  وجيياءت �صحيفة 
بي �أر« مر�صحا ثالثا عن حتقيقها بعنو�ن 
�لذي  �ل�صرية«  �لأحمر  �ل�صليب  »كو�رث 
�صلط �ل�صحفيون  فيه �ل�صوء  على  �آثرت 
�أكرب منظمة �إغاثة يف �لعامل وممار�صتها 
�لإغاثية،  �خلدمات  يف  �لعامة  �لعاقات 
�لعام  �لييير�أى  ت�صليل  د�أبييهييا  كييان  ولطاملا 
ناهيك  تتلقاها  �لييتييي  �لييتييربعييات  حيييييال 
عن ف�صلها يف تقدمي �ملعونات يف �لكو�رث 
�لييكييربى مييثييل »�ييصييوبيير �ييصييتييورم �ييصييانييدي« 
من  بالرغم  يعانون  �لآلف  تركت  حيث 
�ل�صعب  تييلييقيييييهييم مييعييونييات �ييصييخييميية مييين 
�لأمركي، علما �أن هذ� �لتحقيق �صطره  
كيييل مييين »غييو�ييصييتييني �ليييييييوت« و »جييييي�ييصييي 

�آيزنغر« و »لور� �صوليفان«. 
وجاءت »رويرتز« مر�صحا ر�بعا عن 
»حكمت  بعنو�ن  �ل�صتق�صائي   حتقيقها 
ب�صك�صوبي«  »خييو�ن  �صلط  حيث  �ملحكمة« 
�صيفمان«  »جييون  و  روبرت�ض«  »جانيت  و 
يف  �لعليا  �ملحكمة  �خييتيييييار  عييلييى  �ليي�ييصييوء 
�ليييولييييات �ملييتييحييدة عييلييى قيي�ييصييايييا للنظر 
�لعد�لة  �لنا�ض حيال  فيها بعينها وروؤية 

ومدى �صفافيتها. 
�أميييييييا �ليييتيييحيييقيييييييق �خليييياميييي�ييييض فيييكيييان 
جيييورنيييال«  �ييصييرتيييت  »وول  نيي�ييصيييييب  مييين 
حيييييث �ييصييطيير »كييرييي�ييصييتييوفيير �ييصييتيييييور�ت« 
و«كري�صتوفر ويفر« و«جون كاريو« و«توم 
حتقيقا  نيياتيييييو«  و�يييلييد  و«�أنيييييا  مكجيني« 
بعنو�ن »خفايا �لرعاية �ل�صحية« تناولو� 
فيه كيف �أن ت�صارب �مل�صالح �أ�صر ببع�ض 
�ملتحدة  �لييوليييات  يف  �ل�صرطان  مر�صى 
�ملر�صحني  بييقييييية  �أن  يييذكيير  �لأميييركييييييية. 
�آلف   10 بقيمة  نقدية  جييو�ئييز  ت�صلمو� 

دولر �أمركي.  
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دراسات

ريم العسيري

�أو�يييصيييت �لييبيياحييثيية فيياطييميية عييلييي �صعيد 
من�صوبات  ميين  �لقحطاين،  مييفييرج  �آل 
�لعاملني  تييدريييب  ب�صرورة  �جلامعة، 
�لأطييبيياء،  ميين  �لكلى  ميير�كييز غ�صيل  يف 
و�ملييييميييير�ييييصييييني، وفييينيييييييي �ملييييخييييتييييرب�ت، 
و�أخييي�يييصيييائيييي �خلييييدميييية �لجييتييميياعييييية 
و�لتغذية، على كيفية �لتعامل �لنف�صي 

مع مر�صى �لف�صل �لكلوي. 
�ليييقيييحيييطييياين يف در��ييييصيييية  ودعيييييييت 
مو�جهة  »�أ�صاليب  بعنو�ن  لها  حديثة 
ال���������ص����غ����وط وع����اق����ت����ه����ا مب�������ص���ت���وى 
�لكتئاب لدى مر�صى �لف�صل �لكلوي«  
�لكلوي  �لف�صل  مر�صى  م�صاعدة  �إلييى 
فعالة  �أ�صاليب  ��صتخد�م  على  �لنهائي 
مل���واج���ه���ة ال�������ص���غ���وط امل��خ��ت��ل��ف��ة، م��ع 
تدريبهم عليها، بالإ�صافة �إلى �صرورة 
وجيييييود �أخييي�يييصيييائيييي نييفيي�ييصييي �أكييلييييينيييييكييي 
�جلانب  لتقييم  �لطبيب  جييانييب  �إليييى 

�لنف�صي لهم.
�لو�صفية على  �لدر��صة  و�أجريت 
ف�صل  )108( مر�صى  عينة مكونة من 
كلوي مبدينة �أبها، هم 54 ذكر�، و 54 

�أنثى.
وعيييييرفيييييت �لييييبيييياحييييثيييية �أ�يييصييياليييييييب 
تلك اجلهود  باأنها  ال�صغوط  مواجهة 
�أو  �ل�صلوكية  �ملبا�صرة  �أو غر  �ملبا�صرة 
�ملعرفية �لتي يبذلها �ملري�ض من �أجل 
لل�صغوط، وحل  والت�صدي  ال�صيطرة، 
�لنفعايل  �لتوتر  وتخفيف  �مل�صكات، 

�ملرتتب عليه.

مبا�صر  �صلوكي  »جهد  وهو  �مل�صكات، 
جمع  طييريييق  عيين  لييلييميير�ييض  للت�صدي 
مييعييلييومييات عيينييه و�لييبييحييث عييين حييلييول 
متعددة»، و�لإحجام �ملعريف »وهو جهد 
�لتفكر  لتجنب  مبا�صر  غيير  مييعييريف 
�لييو�قييعييي يف �ملييير�يييض و�ل�يييصيييتيييغييير�ق يف 
وعدم  و�لنوم  و�ل�صرود  �ليقظة  �أحام 

�لعرت�ف باملر�ض«.
ومييييين �لأ�يييصييياليييييييب �أيييي�يييصيييا وفييقييا 
»وهييو  و�ل�صت�صام  �لتقبل  للباحثة: 
�لتعامل  يف  مبا�صر  غيير  معريف  جهد 
ميييع �ملييير�يييض بييالييتييقييبييل و�ل�ييصييتيي�ييصييام، 
�أو حماولة  و�لتعاي�ض معه دون تغير 
و�لبحث  عليه«،  و�ل�صيطرة  لعاجه، 
�صلوكي  »وهييو جهد  بديلة  �أ�ييصييييياء  عيين 
غر مبا�صر يف �ل�صرت�ك و�لندماج يف 
�أن�صطة بديلة من �أجل �حل�صول على 
بعيد�  و�لجتماعي  �لنف�صي  �لتو�فق 
عييين �ملييير�يييض«، و�لييتيينييفييييي�ييض �لنييفييعييايل 
»وهييييييو جيييهيييد �نيييفيييعيييايل غيييير مييبييا�ييصيير 
�ملر�ض  عيين  بالتعبر  �لتوتر  خلف�ض 
كاإحلاق  �صلبية  و�نفعالت  مب�صاعره، 
�لتاأمل  �أو  و�لآخييرييين  بالنف�ض،  �لأذى 

و�ل�صر�خ« .
�أي�صا:  »منها  �لباحثة  و�أ�ييصييافييت 
�إلييييى �هلل« وهيييو جييهييد معريف  �لييلييجييوء 
�هلل،  �إلييى  �ملري�ض  فيه  يلجاأ  و�صلوكي 
وييي�ييصييتييعييني بيييالييي�يييصييياة، و�ل�ييصييتييغييفييار، 
ويحت�صب  بال�صرب،  ويتحلى  و�لدعاء، 
للتخفيف  وذليييييك  �هلل،  عيينييد  �لأجيييييير 
ميييين �لإحييي�يييصيييا�يييض بييييامليييير�ييييض، وكيييذليييك 
جهد  »وهييو  �ل�صحي  �لغذ�ئي  �لنظام 

كييمييا عيييرفيييت �ليي�ييصييغييط �ليينييفيي�ييصييي 
لدى  �لفرد  تعرتي  نف�صية  حالة  باأنه 
م���واج���ه���ت���ه ال���ع���دي���د م����ن ال�����ص��غ��وط 
�أو  �لجييييتييييميييياعييييييييية  �أو  �لأ�ييييييصييييييرييييييية، 
�أو�لبيئية،  �ل�صحية،  �أو  �لقت�صادية، 
مما ينذر بتهديد حياته، �أو ��صتقر�ره 
ويجب  و�لييتييوتيير،  بالقلق  ت�صعره  كما 
عييليييييه �ليييتيييعييياميييل مييعييهييا ومييو�جييهييتييهييا 

بالطرق �لإيجابية �أو �ل�صلبية.
�لكييتييئيياب  �أن  �ليييدر��يييصييية  وبييييينييت 
يييعييد مييين �أكيييييرث �مليي�ييصييكييات �ليينييفيي�ييصييييية 
�لكلوي  �لف�صل  مر�صى  يو�جهها  �لتي 
�أعييير��يييصيييه  �أن  �إليييييى  �ييصيييييوعييا، ميي�ييصييرة 
وتدين  �ملز�جية،  �حلالة  تييدين  ت�صمل 
و�لتمتع  �ليومية،  بالأن�صطة  �لهتمام 
و�لأرق  �لييييييييييوزن،  يف  و�لييييتييييغيييير  بييييهييييا، 
و�لإعييييييييياء، وعييييدم �لييير�حييية، و�لييعييجييز، 

و�لياأ�ض، و�ل�صعور بالذنب.

مصادر الضغوط
وفييقييا ليي�ييصييوؤ�ل طييرحييتييه �لييبيياحييثيية على 
ميير�ييصييى �لييفيي�ييصييل �لييكييلييوي عييين نوعية 
حياتهم  يف  تواجههم  التي  ال�صغوط 
متثلت  �إجابتهم  على  وبناء�  �ملختلفة، 
ال�صفر  م��ن:  كل  يف  ال�صغوط  م�صادر 
و�لييتيينييقييل بيي�ييصييبييب �رتيييبييياطيييهيييم بييجييهيياز 
يتطلب  �ليي�ييصييفيير  ولأن  �لييكييلييى،  غ�صيل 
�إ�صافة  �أخرى،  ترتيبا مع م�صت�صفيات 
ل�صعوبات يف �لتنقل خوفا من �نتقال 
�أميير��ييض معدية لييهييم، بييالإ�ييصييافيية �إلييى 
وال�صغوط  امل��ادي��ة  واحل��اج��ة  ال��ف��ق��ر، 
�لييدر��ييصييييية حيييييث �إن مييكييان �لييدر��ييصيية 

�ييصييلييوكييي يييقييوم �ملييرييي�ييض بيياتييبيياعييه من 
�أجيييييل �لييتييخييفيييييف مييين حييييدة �ملييير�يييض«، 
و�لييتييعييليييييمييات �لييطييبييييية »وهيييييي جييهييود 
يتبعها  �إيييجييابييييية  و�ييصييلييوكييييية  مييعييرفييييية 
�مليييريييي�يييض ميييين �أجييييييل �مليييحيييافيييظييية عييلييى 
�صحته كاتباع �حلمية و�ملحافظة على 

�لوزن« .

نتائج الدراسة
تو�صلت �لدر��صة �إلى �أن هناك عاقة 
�لكتئاب  �إح�صائيا بني  د�لة  �رتباطية 
ال�صغوط،  مواجهة  اأ�صاليب  وبع�س 
وهي �إعادة �لتقييم �لإيجابي، و�أ�صلوب 
�للجوء �إلى �هلل، و�لبحث عن �مل�صاعدة 

و�ملعلومات، و�لتنفي�ض �لنفعايل.
�إح�صائيا  د�لة  فروقا  كما وجدت 
ومييرتييفييعييي  منخف�صي  مييتييو�ييصييط  بيييني 
�لتقييم  �إعيييييادة  �أ�ييصييلييوب  يف  �لكييتييئيياب 
�لإيييييييجييييييابييييييي، و�أ�يييييصيييييليييييوب �لييتيينييفييييي�ييض 
�لنفعايل، وفروقا د�لة �إح�صائيا �أي�صا 
عن  �لييبييحييث  �أ�ييصييلييوب  يف  للجن�ض  تبعا 
�لإثارة �لبديلة، وفروقا تبعا للعمر يف 

اأ�صاليب مواجهة �صغوط:
• �لبحث عن �لإثارة �لبديلة.

• �لنظام �لغذ�ئي �ل�صحي.
• �لتعليمات �لطبية.

بينما مل جتد �لدر��صة فروقا يف 
ملدة  تبعا  ال�صغوط  مواجهة  اأ�صاليب 

�لعاج و�مل�صتوى �لقت�صادي.
فيييروقيييا  �لييييدر��ييييصيييية  تييكيي�ييصييف  ومل 
�لكييتييئيياب  �إحيي�ييصييائيييييا يف م�صتوى  د�لييية 
كما  �لجتماعية،  �حليياليية  ملتغر  تبعا 

�لغ�صيل،  ميير�كييز  عيين  بعيد�  يييكييون  قييد 
فقدان  من  كاخلوف  العمل  و�صغوط 
�حلركة  على  �لقدرة  وعييدم  �لوظيفة، 

و�لعمل بعد غ�صيل �لكلى.
يف  ال�صغوط  م�صادر  متثلت  كما 
�ل�صتجابة  عييدم  ميين  و�خليييوف  �لقلق، 
للعاج، و�خلييوف من �ملييوت، و�خلييوف 
�إلى تفكر  �إ�صافة  �لأ�صرة،  �أفيير�د  على 
لكونه  �ملر�ض  من  �ل�صفاء  يف  �ملري�ض 
مييازمييا لييه طيييو�ل حييييياتييه، و�لييظييروف 
�لآخرين  نظرة  �إلييى  �إ�صافة  �لأ�صرية، 
و�ييصييفييقييتييهييم، و�لأميييييير��ييييييض �لأخييييييرى 
كارتفاع �ل�صغط، �أو هبوطه �أثناء فرتة 
و�ل�صد�ع  �لقلب،  �أمر��ض  �أو  �لغ�صيل، 
�لغ�صيل  مو�عيد  �إلييى  �إ�صافة  �مل�صتمر، 

�لتي قد تكون غر منا�صبة له.

أساليب ناجعة
�ييصيينييفييت �لييبيياحييثيية �أ�ييصيياليييييب مييو�جييهيية 
ال�������ص���غ���وط ل������دى م���ر����ص���ى ال��ف�����ص��ل 
�لكلوي �إلى 11 �أ�صلوبا، وهي: �لتحليل 
�مليينييطييقييي، وهيييو »جييهييد مييعييريف مبا�صر 
و�إعييادة  عليه«،  و�لتعرف  �ملر�ض  لفهم 
�لييتييقييييييييم �لإيييييجييييابييييي، و »هييييي جييهييود 
�ملر�ض  بناء  لإعيييادة  مبا�صرة  معرفية 
بيي�ييصييكييل �إييييجيييابيييي وتييقييبييل �لييييو�قييييع بييه، 
و�لتعلم ميينييه، وميين جتيييارب �لآخييرييين 
للتعاي�ض معه ب�صكل �إيجابي«، و�لبحث 
»وهيييو جهد  و�ملييعييلييومييات  �مل�صاعدة  عيين 
عن  للبحث  مبا�صر  و�ييصييلييوكييي  مييعييريف 
�لإر�ييييصيييياد و�ليييدعيييم جتيييياه �ملييير�يييض من 
�لأطيييييبييييياء، و�لأهييييييييل، وغييييرهييييم، وحييل 

تو�صلت �لنتائج �إلى �أن بع�ض �أ�صاليب 
التقييم  )اإع�����ادة  ال�����ص��غ��وط  م��واج��ه��ة 
تتنباأ  �لنفعايل(  �لتنفي�ض  �لإيجابي، 
مبيي�ييصييتييوى �لكيييتيييئييياب ليييييدى ميير�ييصييى 

�لف�صل �لكلوي.

توصيات الدراسة
دعيييت �لييبيياحييثيية يف خييتييام در��ييصييتييهييا �إلييى 
�أي  ميين  جييزء�  �لنف�صي  �لفح�ض  جعل 
بالف�صل  للم�صابني  تاأهيلي  بييرنييامييج 
�لييييكييييلييييوي و�لهيييييتيييييميييييام بييييالييييدر��ييييصييييات 
والبحوث للتعرف على اأنواع ال�صغوط 
�لتي ميرون بها، و�أ�صاليب مو�جهتها، 
وذلك بهدف �لإ�صهام يف �إيجاد �أ�صاليب 
اأكرث ماءمة ملختلف اأنواع ال�صغوط.

و�ييييصييييددت عييلييى �ييييصييييرورة تييدريييب 
�لييعييامييلييني يف مييير�كيييز غيي�ييصيييييل �لييكييلييى 
مييين �لأطيييييبييييياء، و�مليييمييير�يييصيييني، وفيينيييييي 
�مليييييخيييييتيييييرب�ت، و�أخيييي�ييييصييييائييييي �خليييدمييية 
�لجييتييميياعييييية و�لييتييغييذييية، عييلييى كيفية 
�لف�صل  مر�صى  مييع  �لنف�صي  �لتعامل 

�لكلوي. 
�أبحاث  �إجر�ء  �لباحثة  و�قرتحت 
ودر��صات تتناول مدى فاعلية برنامج 
وحت�صن  ال�صغوط  لتخفيف  اإر�صادي 
�أ�يييصييياليييييييب مييو�جييهييتييهييا لييييدى ميير�ييصييى 
�لييفيي�ييصييل �ليييكيييليييوي، ودر��ييييصيييية �أ�ييصيياليييييب 
مواجهة ال�صغوط، وعاقتها بالقلق، 
وتوكيد �لذ�ت لديهم، مع در��صة جودة 
�لكلوي،  �لف�صل  مر�صى  لييدى  �حلييييياة 
ودر��صة �لقلق و�لكتئاب لدى مر�صى 

زر�عة �لكلى.

باحثة من الجامعة تقدم
11 أسلوبا لمواجهة الضغوط

فاطمة القحطاني
تدعو إلجادة 
التعامل النفسي 
مع مرضى الفشل 
الكلوي
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إعالن

قيادة سيارتك +
محادثة هاتفية =

حياتك في خطر!
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أسبوعية جامعة الملك خالد

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

أسبوعية جامعة الملك خالد

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

حول الجامعة

مدير مكتب »الرئاسة« بعسير يسرد األرقام..
والطالب يعلقون

رعاية الشباب
أم رعاية

كرة القدم؟
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حول الجامعة
محمد شامي

حتيييميييل �ليييرئيييا�يييصييية �ليييعيييامييية لييرعيياييية 
�ل�صباب هما ثقيا لل�صريحة �لأو�صع 
�جلانب  على  يقت�صر  ل  �ملجتمع،  يف 
�ليييرييييا�يييصيييي فييحيي�ييصييب، بيييل ميييتييد �إليييى 
و�لأهييييم يف م�صماها،  �لأكيييرب  �ملييفييهييوم 

وهو رعاية �ل�صباب.
وعيييليييى �ييصييعيييييد ميينييطييقيية عيي�ييصيير، 
يوجد مكتب للرئا�صة مبدينة �لأمر 
�ييصييلييطييان بيين عييبييد�لييعييزيييز �لييريييا�ييصييييية 
باملحالة، يقول مديره معتق جرمان 
حتقيق  �إلييى  جيياهييد�  ي�صعى  �ملكتب  �إن 
جملة  بتنفيذ  �ل�صباب  رعاية  مفهوم 
بر�مج و�أن�صطة وفعاليات، ناهيك عن 
متابعة �لأندية �لريا�صية وم�صاريعها 

وهمومها كافة.
�صهدت  �مليينييطييقيية  �أن  �إلييييى  ولييفييت 
تيينييفيييييذ بييير�ميييج لييلييهيييييئييات �ليي�ييصييبييابييييية، 
�لأول يف  �ليي�ييصييبييابييي  �ملييلييتييقييى  �ييصييمييلييت: 
باملفتاحة  �لييثييقييايف  فييهييد  �ملييلييك  مييركييز 
�ليييعيييام  ميييين  �ييييصييييو�ل  �إلييييييى 28   24 ميييين 
�ل�صاحة  �لثقافية يف  �مل�صابقة  �ملا�صي، 
م�صيط  خمي�ض  مبحافظة  �لريا�صية 
�لعام  �لقعدة من  ذي   15 و   14 يومي 
ومعر�ض  �لريا�صية،  باملدينة  �ملا�صي 
�لغنيم  �أ�ييصييو�ق  يف  �لت�صكيلية  �لفنون 
�إلى  مبحافظة حمايل ع�صر من 12 
16 حميييرم ميين �لييعييام �حلييييايل، �ليييييوم 
�ل�صبابي �ملفتوح يف �ل�صاحة �لريا�صية 
مبحافظة خمي�ض م�صيط يف 22 �صفر 
من �لعام �حلايل، وعرو�ض م�صرحية 
من 25 �إلى 27 �صفر من �لعام �حلايل 
�لييرتبييييية �لجييتييميياعييييية،  د�ر  مبيي�ييصييرح 
�لريا�صية  �ل�صاحة  يف  �إجييازتييي  دوري 
مبييحييافييظيية خييمييييي�ييض ميي�ييصيييييط مييين 24 
ربيع �لأول �إلى 3 من ربيع �لآخر من 

�لعام �حلايل. 
و�أ�يييييصييييياف »نيييفيييذ �مليييكيييتيييب �أييي�ييصييا 
بر�مج يف �صبيل �لإ�صهام يف �لتن�صيط 
�ليي�ييصييييياحييي وحتييقيييييق رغييبييات �ملجتمع 
عيييامييية و�لييي�يييصيييبييياب خيييا�يييصييية، �ييصييمييت: 
ب�صاحتي  �ل�صياحي  �لتن�صيط  برنامج 
�أميير  �صمو  برعاية  و�ملييحيياليية  �لبحار 
�إلييى  �أييييام ميين 28  ملييدة ثاثة  �ملنطقة 
30 ذي �لقعدة، �لعام �ملا�صي، مع�صكر 
�لييعييمييل و�لييييرتويييييج مبييركييز �ملييعييار�ييض 
بيييجيييو�ر مييطييار �أبيييهيييا �لإقييليييييمييي، )مييع 
�لرئا�صة �صيفنا �أحلى( بحديقة �ل�صد 
ملدة ثمانية �أيام من 20 �إلى 28 �صعبان 
مييين �ليييعيييام �مليييا�يييصيييي، بييرنييامييج �لييعيييييد 
من  �أييييام  ثمانية  ملييدة  �ل�صد  بحديقة 
�أفيير�ح �ل�صتاء  �إلى 8 �صو�ل، برنامج   1
�أيييام  ملييدة خم�صة   مبركز ع�صر مييول 
من 27 ربيع �لأول �إلى 1 ربيع �لآخر 

من �لعام �حلايل«.
و�أو�صح معتق �أن �ملكتب مل يغفل 
�ليييييدور �لجييتييميياعييي و�ليييتيييوعيييوي، بل 
بر�مج  يف  م�صاركاته  عرب  فيها  �أ�صهم 
�ملخدر�ت مبركز ع�صر  �أ�صبوع  منها: 
ملدة  �أبها  مدينة  �ييصييو�رع  وبع�ض  مييول 
�صعبان   30 �إلييييى   27 ميين  �أيييييام  ثيياثيية 
�أ�صبوع �لتدخني يف  من �لعام �ملا�صي، 
مدينة �لأمر �صلطان بن عبد�لعزيز 
�لريا�صية لثاثة �أيام من 28 �إلى 30 
ذي �لقعدة من �لعام �ملا�صي، �لأ�صبوع 
�ل�صحي يف مدينة �لأمر �صلطان بن 
عبد �لعزيز �لريا�صية، ومركز ع�صر 
مييول ميين 8 �إليييى 11 جييمييادى �لآخيييرة 
يف �لييعييام �ملييا�ييصييي، و�أ�ييصييبييوع �ملييييرور يف 
مدينة �لأمر �صلطان بن عبد �لعزيز 
�لريا�صية ومركز ع�صر مول من 28 
�ملا�صي،  �لعام  �لقعدة من  �إلى 30 ذي 
ومركز  جر�ض  بنادي  �ل�صجرة  �أ�صبوع 
ثاثة  ملييدة  �صفو�ن  ومييدر�ييصيية  ع�صر 

بي�صة، وجر�ض مبحافظة �أحد رفيدة، 
عبيدة،  �ييصيير�ة  مبحافظة  و�لييفيير�ييصييان 
و�لعرين مبحافظة ظهر�ن �جلنوب، 
نيياهيييييك عييين مييركييز �ملييعيي�ييصييكيير �لييد�ئييم 
�لذي يحتوي على خمتلف ما حتتاج 
�إليييييييه �لأنيي�ييصييطيية �ليي�ييصييبييابييييية، ومييركييز 

لاحتياجات �خلا�صة.
�لييييييوزر�ء  �أن »جمييليي�ييض  و�أ�ييييصيييياف 
ناديني جديدين  �عتماد  �أقيير  قد  كان 
�أملع مبحافظة  ناديا  �ملنطقة وهما  يف 
رجييييييال �أمليييييييع، و�ليييييفييييياروق مبييحييافييظيية 
�ملييجيياردة لييرفييع عييدد �أنييدييية �ملنطقة 
�إلى 13 ناديا، م�صر� �إلى �أنهما �صما 
�ل�صريفني  �حلييرمييني  خيييادم  مبكرمة 
بيي�ييصييرف مبلغ مييليييييوين رييييال لأنييدييية 
�لدرجة �لثالثة، بالإ�صافة �إلى خم�صة 
و10  �لأولييى  �لدرجة  لأندية  مايني 
عبد�للطيف  دوري  لأنييدييية  مييايييني 
جميل« منبها �إلى �أنه �صيتم �إ�صر�كهما 
يف ميينييافيي�ييصييات �مليييو�يييصيييم �مليييقيييبيييل حيييال 

�لنتهاء من �إجر�ء�تهما.

كرة القدم فقط
مييين جييهييتييهييم، عييلييق عييييدد مييين طيياب 
�جلامعة على �هتمام �لرئا�صة �لعامة 
لييرعيياييية �ليي�ييصييبيياب بييالييقيييييام بييو�جييبييهييا، 
�لوقت  بييه يف  يييقييام  مييا  كييل  �إن  قائلني 
طموحات  م�صتوى  يف  لي�ض  �ليير�هيين 
�أن  �إليييى  �ملييتييعييددة، م�صرين  �ليي�ييصييبيياب 
كبر  ب�صكل  ينح�صر  �لهييتييمييام  ذلييك 
لعبة  وخا�صة  �لريا�صي،  �ملجال  على 

�أيييام من 4 �إلييى 6 جمادى �لأولييى من 
�لييعييام �ملييا�ييصييي، �أ�ييصييبييوع �لييدفيياع �ملييدين 
مبيييعييير�يييض �لييييدفيييياع �ملييييييدين و�ييييصييييو�رع 
بن  �صلطان  �لأمييير  ومدينة  �ملنطقة 
من  باملحالة  �لريا�صية  �لعزيز  عبد 
1 �إلييييى 3 جييمييادى �لأوليييييى ميين �لييعييام 

�ملا�صي«.
وتيييابيييع » فيي�ييصييا عييين ذلييييك، كييان 
لييدييينييا �أييييييام كيي�ييصييفييييية بييياأنيييديييية �صمك 
وجر�ض  )مرتان(  و�ل�صهيد  )مرتان( 
و�لييزيييتييون و�لييي�يييصيييرو�ت، ومييعيي�ييصييكيير�ت 
و�ليي�ييصييرو�ت،  و�ل�صهيد  �صمك  �أنييدييية 
ملدة  �لييرب مبنفذ علب  وخميم حجاج 
�صبعة �أيام من 1 �إلى 7 ذي �حلجة من 
�لك�صفية يف  �ملييا�ييصييي، و�لييرحييليية  �لييعييام 
�حلري�صة  ومركز  حمافظات حمايل 
�إلى مكة  وحمافظة �لربك، ورحات 
ذي   28 ميين  �أييييام  ملييدة خم�صة  �ملكرمة 
�لييقييعييدة �إليييى 2 ذي �حلييجيية ميين �لعام 
�ملا�صي و�إلى �ملدينة �ملنورة ملدة خم�صة 
�إلييييى 3 ذي  �لييقييعييدة  �أييييييام مييين 29 ذي 

�حلجة من �لعام �ملا�صي«.
و�أبيييييدى مييدييير مييكييتييب �لييرئييا�ييصيية 
�لعامة لرعاية �ل�صباب تفاوؤله بنه�صة 
كبرة فيما يخ�ض �جلانب �لريا�صي 
كييربى  ملنا�صبات  �ملنطقة  و�حييتيي�ييصييان 
مييين خييييال تيينييفيييييذ جييمييليية ميي�ييصيياريييع، 
�أبييهييا  منها مييقيير�ت منييوذجييييية ليينييادي 
مبدينة �أبها، و�آخر ب�صمك مبحافظة 
خييمييييي�ييض ميي�ييصيييييط، و�عيييتيييمييياد ميينيي�ييصيياآت 
مبحافظة  �لنخيل  لأندية  منوذجية 

كييييرة �ليييقيييدم. وقيييييال �ليييطييياب متعب 
وح�صن  �لقحطاين  وم�صبب  ع�صري 
مفهوم  �ليي�ييصييبيياب  »رعيييايييية  �إن  �لأمليييعيييي 
�أو�يييصيييع ميين كيييرة �ليييقيييدم، مييوؤكييدييين يف 
�لييوقييت ذ�تيييه �أن �حلييا�ييصييل يف �لييوقييت 
كرة  للعبة  رعاية  �إلييى  هو  ما  �لر�هن 
�ملبالغ  �ل�صرف  بدليل  فقط،  �لييقييدم 
وجتهيز�ت  �لاعبني  عقود  على  فيه 
�ليييفيييرق و�مليييكيييافييياآت وغيييرهيييا، ونييييادو� 
ت�صمل  �ليييتيييي  �لأنييييدييييية  دور  بييتييفييعيييييل 

�لريا�صية و�لثقافية و�لجتماعية«.

إعادة تعريف 
�يييصيييدد �ملييحييا�ييصيير بييقيي�ييصييم �لإعيييييييام يف 
على  �جلا�صر  يزيد  �لأ�صتاذ  �جلامعة 
تييعييريييف دور رعيياييية  �إعييييييادة  �يييصيييرورة 
�ل�صباب و�إعادة مفهوم تنمية �ل�صباب 
لييتيي�ييصييمييل ميييا هيييو �أبيييعيييد مييين ممييار�ييصيية 
�أو ت�صجيعها، يف ظل تنوع  �لقدم  كرة 
وثقافيا  ريا�صيا  �ل�صباب  �هتمامات 
وفكريا و�نح�صار دور موؤ�ص�صة �ل�صباب 

نحو ريا�صة كرة �لقدم.
و�أ�يييييصييييياف »�مليييفيييهيييوم �لييتييقييليييييدي 
للتعامل مع �ل�صباب وك�صب �هتمامهم 
�ليييييييوم مييين خييال  �أن يييتييغيير  يييجييب 
�فتتاح م�صار جديد يف ج�صد �لرئا�صة 
�لعامة لرعاية �ل�صباب، هذ� �مل�صار هو 
لفئة  و�لثقافية  �ملجتمعية  �لتنمية 
�ليي�ييصييبيياب ميين �جليينيي�ييصييني، فييالييريييا�ييصيية 
وخييا�ييصيية كييييرة �ليييقيييدم مل تييعييد �ليييييوم 
لهتمامات  �لكامل  بالرتكيز  حتظى 

�خليار�ت  هو  �ل�صبب  ولعل  �ل�صباب. 
�ملتعددة لاهتمام �لريا�صي من قبل 
�أن نظام �لحرت�ف  �ل�صباب، كما  فئة 
ت�صنيف  �إلى  �لقدم  كرة  ريا�صة  حّول 
�إلييى  �لييهييو�ييية  فكرة  يتجاوز  موؤ�ص�صي 
�لحييييييييرت�ف، وهيييييذ� �أ�يييصيييعيييف �ملييفييهييوم 
�لييتييقييليييييدي لييفييكييرة �لنييتييميياء لأنييدييية 

�ملوؤ�ص�صات �لريا�صية �ملحلية«.
وتابع »علينا �لعرت�ف �ليوم باأن 
دور موؤ�ص�صة �لريا�صة و�ل�صباب يجب 
لأن  خمتلف  ب�صكل  قيير�ءتييه  تييعيياد  �أن 
�أ�ييصييبييحييت يف مو�جهة  �ملييوؤ�ييصيي�ييصيية  هيييذه 
�أكييييييرث مييييييين60% ميييين �لييي�يييصيييكيييان مميين 
�جلن�صني،  ميين  �ل�صباب  فئة  ميثلون 
�إيييييجيييياد ميي�ييصييار هيكلي  يييحييتييم  وهيييييذ� 
للمر�أة يف هذه �ملوؤ�ص�صة يركز مبدئيا 
على تنميتها ثقافيا وفكريا وتن�صيط 
ويف  �ملجتمعية،  و�إ�ييصييهيياميياتييهييا  دورهييييا 
�لإطيييييييييار �لييهيييييكييلييي و�لييتيينييظيييييمييي يف 
�لييرئييا�ييصيية �لييعيياميية لييرعيياييية �ليي�ييصييبيياب 
�ييصيييييطييرت �لييريييا�ييصيية عييلييى كيييل �ييصيييء 
�لنتماء  �إن  بل  �لقدم،  كرة  وحتديد� 
�لريا�صي كان وما ز�ل من متطلبات 
�لعمل يف قطاع �ل�صباب و�لريا�صة يف 

�ملجتمع.
فخال �لعقود �ملا�صية ت�صكلت 
�ليييي�ييييصييييورة �لييييذهيييينييييييييية، وتييير�يييصيييخيييت 
�لرئا�صة  باأن  �لأفيير�د  تطبيقيا لدى 
�لعامة لرعاية �ل�صباب هي موؤ�ص�صة 
لييرعيياييية ريييا�ييصيية كيييرة �لييقييدم فقط، 
�لكثر  لتغير  �لييوقييت  حيييان  ولييقييد 

�لريا�صة  موؤ�ص�صة  عن  �ملفاهيم  من 
و�ل�صباب يف �ملجتمع من خال �إعادة 
ومهمتها  �ملوؤ�ص�صة  هييذه  روؤيييية  ر�صم 
يف �ملجتمع وبناء �أهد�ف تتو�فق مع 
وزمنيا،  �صكانيا  �ملجتمع  متطلبات 
بييالإ�ييصييافيية �إلييييى بيينيياء قيييييم جييديييدة 
�ل�صباب  �إعييادة تعريف دور  ت�صهم يف 
�لتنموية  �لرب�مج  وبناء  �ملجتمع  يف 
و�لثقافية  �لريا�صية  م�صار�تها  بكل 

و�لجتماعية«.
�لريا�صة  حمبي  �أن  �إلييى  ولفت 
من �لعاملني فيها عليهم �أن يدركو� 
�أ�ييصييبييحييت  �ملييجييتييمييعييييية  �ليي�ييصيياحيية  �أن 
تتنوع  �ليي�ييصييبيياب  ميين  بييفييئييات  مكتظة 
ولدى  لديها  �أ�صبح  بل  �هتماماتها 
�مليييجيييتيييميييع مبييي�يييصيييار�تيييه �ليي�ييصيييييا�ييصييييية 
و�لقيييتييي�يييصييياديييية مييتييطييلييبييات تيينييمييوييية 
من  �ل�صكانية  �لطاقة  هذه  لتحويل 
��صتثمارها  �إلى طاقة ميكن  �ل�صباب 
فاإن  لذلك  تنمويا،  �ملجتمع  ل�صالح 
�لرئا�صة �لعامة لرعاية �ل�صباب لي�ض 
�أمييامييهييا �ليييييوم خيييييار�ت كثرة �صوى 
جديد  ت�صكيل  �إعيييادة  على  تعمل  �أن 
و�صيا�صاتها  �ل�صرت�تيجي  مل�صارها 
�حتو�ء  على  يركز  ب�صكل  �لتنظيمية 
مفاهيمها  تتغر  �لتي  �ل�صباب  فئة 
�لثقافية و�لفكرية ب�صرعة �أكرب، مما 
�ملوؤ�ص�صة قيادة هذه  يحتم على هذه 
جديدة  مفاهيم  تر�صيخ  نحو  �لفئة 
ل  �صريع  ب�صكل  �ملجتمع  يف  لييدورهييا 

يحتمل �لتباطوؤ.

أكاديمي: الشباب يمثلون 60% من المجتمع وما يقدم غير كاف
طالب: الرئاسة العامة ترعى كرة القدم.. وبرامجها ال تلبي طموحاتنا
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تقنية

ريتويت

باإ�صهاب تناولنا يف �لأ�صابيع �ملا�صية، وتناول غرنا، ما يدور يف عامل 
�لتقنية من خماوف �أوجدتها �لخرت�قات �لإلكرتونية �لتي طاولت 
و�ألييهييبييت فتيل حييرب تقنية د�رت رحيياهييا مييوؤخيير�  �ليي�ييصييركييات،  كييربى 
�إلييى  وليخرج  بينها،  فيما  �لتييهييام  �أ�صابع  �لييكييربى  �ليييدول  لتتقاذف 
�ليوم من تطور  �إليه  �لعامل من يحذر من مغبة جتاهل ما و�صلنا 
تقني د�عيا �إلى �لتاأمل يف �إيجاد حل �صريع للحفاظ على تاريخ جيل 
كامل من �ملمكن �أن يذهب يف مهب �لريح بني ليلة و�صحاها ب�صبب 
�إ�صر�رنا �ملتزمت على �أر�صفته �إلكرتونيا، مما قد يغري وي�صتهوي يد 
�أو جهازه �لذكي يف مكان ما من  عابث يقبع خلف �صا�صة كمبيوتره 
هذ� �لعامل، وبكب�صة زر و�حييدة، ميحو تاريخا باأكمله دون وعي منه 

مبا �قرتفت يد�ه يف حق جيل ما�ض جليل قادم يعول عليه كثر�.
نييور�  �أر�ه  �ليييييوم لتنتج لنا مييا  تييبييلييورت  �ملييخيياوف وغييرهييا  هييذه 
جيييدييييد�، �ييصييرعييت يف ر�ييصييم خييطييوطييه �ليييييييوم، جمييمييوعيية ميين �جلييهييات 
لت�صكيل  �خلييارج،  يف  نظر�تها  مع  �ل�صعودية  و�ل�صركات  �حلكومية 
باملو�قع  �ييصييود�ء  قائمة  و�صع  �لرئي�صية  مهمته  دويل  تقني  حتالف 
�صبكة  على  لاإرهاب  و�لد�عمة  �لإرهابية  و�حل�صابات  و�لتطبيقات 

�لإنرتنت.
لر�بطة  �لتابعة  و�لتقنية،  للو�صائل  �لعاملية  �لهيئة  وعدت  فقد 
�لعبيدين،  علي  �لدكتور  �لعام  �أمينها  ل�صان  على  �لإ�صامي،  �لعامل 
موقع  على  من�صورة  �ل�صود�ء  �لقائمة  تكون  لأن  �جلهود  تكثف  بيياأن 
رم�صان  �صهر  حييلييول  قبل  �أجييمييع  �لييعييامل  عليها  يطلع  حتى  �لهيئة 

�ملبارك.
�ملختلفة،  �لعاملية  �لتحالفات  مييع  للهيئة  �أن  �لعبيدي  ويييوؤكييد 
تدعم  �لييتييي  و�لتطبيقات  �ملييو�قييع  على  �لق�صاء  يف  مييتييعييددة  خططا 
باأي  �ليوم ل يحتمل  �لو�صع  و�أن  �لإرهيياب،  �أ�صاليب  وحتر�ض وتعلم 
حال من �لأحو�ل، وعلى �ملجتمع �لدويل �أن يعي باأن �لتقنية هي �أكرب 

�صاح بيد هوؤلء �لإرهابيني ويجب �صلبه منهم بتقنية كذلك.
ما ردده �لعبيدي، خطوة �أولى نتمنى �أن تتبعها خطو�ت ملمو�صة، 
�صوهو�  ميين  على  �لق�صاء  يف  �لطريق  بييد�ييية  تكون  و��صحة  ونتائج 
�لقمع  لبا�ض  و�ألب�صوه  �حلنيف  �لإ�ييصييامييي  �لييدييين  و�ييصييورة  �لتاريخ 
�أدو�ر� خمتلفة  �أي�صا  �أن علينا نحن  و�لإرهيياب، وهو منهم بر�ء، كما 
بعدم  تاريخنا  نحمي  �أن  وهييي  �لييعييبيييييدي،  خييطييوة  بها  ونييقييوي  نييعييزز 
تكون  قد  م�صافة  جديدة  معلومات  باأية  �لعمل  وبعدم  �ل�صت�صام 

مغلوطة لها �أهد�فها وينتظر نتائجها مرتب�صون بنا وبتاريخنا.

الحرب ضد الدخالء

حسن أحمد العواجي

ك�صفت �صركة هو�وي Huawei �ل�صينية خال فعاليات 
موؤمتر MWC يف مدينة بر�صلونة، عن �صاعتها �لذكية 
بو�صة   1.4 مقا�صها  ب�صا�صة  �ملييزودة   Huawei Watch
د�ئرية   AMOLED نوع  بك�صل من   400×400 وبدقة 

�لت�صميم ومقاومة للتاآكل.
كما �أن �ل�صا�صة قابلة لّلم�ض �أثناء �رتد�ء �لُقفاز�ت 
�ل�صاعة م�صنوع من  �أن ج�صم  �ملُبللة، يف حني  باليد  �أو 
�لأربييطيية  تييدعييم  وهييي  لل�صد�أ  �ملييقيياوم  �ل�صتانل�ص�صتيل 

�مل�صنوعة من �ملعدن �أو �جللد.
 ويف د�خل �ل�صاعة يوجد �لعديد من �مل�صت�صعر�ت 
�لتي تر�قب نب�صات �لقلب، وباروميرت لقيا�ض �ل�صغط 
ل�صاعة  يتيح  �لذي   6-axis مل�صت�صعر  بالإ�صافة  �جلوي، 
Huawei Watch التعّرف على نوع احلركة اأو الن�صاط 
ركييوب  حتى  �أو  �لرك�ض  �أو  �مل�صي  مثل  بييه،  تقوم  �لييذي 

�لدر�جة.
بييذ�كييرة  تييزويييد �صاعتها  وحيير�ييصييت هييييو�وي عييلييى 
بحجم  ع�صو�ئية  وذ�كيييرة  جيجابايت   4 بحجم  د�خلية 
�إلى معالج كو�لكوم ب�صرعة  512 ميجابايت، بالإ�صافة 

1.2 جيجاهرتز. 
و�جلميل يف �صاعة Huawei Watch �أّنها �صتاأتي 
مع �لعديد من خيار�ت �لتخ�صي�ض للم�صتخدمني، �أي 
�أن �مل�صتخدم �صي�صمن ت�صميما فريد� من نوعه ينا�صب 
ذوقه و�ختيار�ته، فقد مّيزت هو�وي �صاعتها بتوفر 40 
�لذهبي  �لألييو�ن  تييرت�وح بني  بت�صاميم خمتلفة  وجها 

و�لف�صي و�لأ�صود.

أول ساعة ذكية من »هواوي« بمظهر كالسيكي أنيق

�أعييليينييت �ييصييركيية HTC عيين هيياتييفييهييا �لييذكييي 
خييال  وذليييك   ،HTC One M9 �جلييديييد 
هام�ض  على  �ملا�صي  �لأ�صبوع  عقد  موؤمتر 

معر�ض MWC �لتقني يف بر�صلونة.
ويعد هاتف HTC One M9 مبنزلة 
 One �جليييييل �جلييديييد ميين �صل�صلة هييو�تييف 
�ل�صركة  �أطلقتها  قييد  كييانييت  �لييتييي  �لييذكييييية، 
قيييبيييل عييييامييييني، ويييتييميييييز عيييين �لإ�يييييصيييييد�ر�ت 
�لت�صميم  يف  �لتعديات  ببع�ض  �ل�صابقة 
د�خلية  مو��صفات  �إلييى  �إ�صافة  �خلييارجييي، 

 HTC تعلن 
عن هاتفها 
الذكي
One M9
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حُميي�ييصيينيية عييلييى ميي�ييصييتييوى �ملييعييالييج و�ليييذ�كيييرة 
 One M9 وميلك  و�لييكيياميير�.  �لع�صو�ئية 
 LCD ليييذكيييي �جليييدييييد �ييصييا�ييصيية مييين نييييوع�
 ،Full HD وبييدقيية  بو�صات  خم�ض  بقيا�ض 
 Snapdragon  إ�صافة �إلى معالج من نوع�
810 ثماين �لنو�ة، وذ�كرة تخزين ع�صو�ئي 

�صعتها ثاث جيجابايت.
 HTC One ودعمت �ل�صركة هاتفها
M9 بذ�كرة تخزين د�خلية �أ�صا�صية �صعتها 
بطاقة  عرب  للزيادة  قابلة  جيجابايت،   32
Micro SD حتى  نييوع  ذ�كييرة خارجية من 

�صعة 128 جيجابايت.
وييييعيييميييل �ليييهييياتيييف �جلييييديييييد بيينييظييام 
با�صم  �خت�صار�  �ملييعييروف   ،Android 5.0
��صتخد�م  و�جييهيية  �إلييى  �إ�ييصييافيية   ،Lollipop
وهيييي   ،HTC تيييطيييورهيييا  �ليييتيييي   Sense 7
م�صاحة  للم�صتخدم  تييرتك  �لتي  �لو�جهة 
21 جيجابايت  تبلغ  د�خلية خالية  تخزين 

يف �لن�صخة ذ�ت �ل�صعة 32 جيجابايت.

وتقول �ل�صركة �إن و�جهة �ل�صتخد�م 
وجميلة،  ذكييييية  لتكون  م�صممة  �جلييديييدة 
بناء�  للهاتف  ثيمات  لإن�صاء  ميزة  فتملك 
لها،  �مل�صتخدم  يوفرها  و�حييدة  �صورة  على 
�ل�صور،  لتحرير  جديدة  ميزة  �إلييى  �إ�صافة 
ودمج �صورتني خمتلفتني يف �صورة و�حدة.

ويييييحييييتييييوي �لييييهيييياتييييف عيييليييى كيييامييير� 
خلفية بدقة 20 ميجابك�صل مزودة بعد�صة 
مدعومة بزجاج �لياقوت �ملقاوم للخد�صات، 
�لكامر�  يف  �لعد�صة  �أن  �ل�صركة  و�أو�صحت 
�خللفية للهاتف قادرة على �لت�صوير بزو�يا 
�لإ�ييصيياءة  ظييروف  يف  �أف�صل  وب�صكل  و��صعة 

�خلافتة.
عييد�ييصيية  بييفييتييحيية  �ليييكيييامييير�  وزودت 
من   %300 مبيييرور  ت�صمح   ،f/2.0 قييدرهييا 
�ليي�ييصييوء وهيييو مييا يييفييوق كييافيية �لإ�يييصيييد�ر�ت 
�ليي�ييصييابييقيية، وهييييي �ليييكيييامييير� �لييييقييييادرة على 
ت�صجيل �لفيديو بدقة عر�ض 4k، وبدرجة 

و�صوح 2448×3264 بك�صل.

مييييزود   M9 �أن   HTC و�أ�ييييصييييافييييت 
بيييكيييامييير� �أميييامييييييية بيييدقييية 4 ميييييجييابييكيي�ييصييل 
وبجانب   ،Ultra pixel بتقنية  مدعومة 
نوع  ميين  �صماعتان  و�صعت  �لكامر�  تلك 

BoomSound لل�صوت.
و�أ�يييصيييارت �ليي�ييصييركيية �إلييييى �أن �ليينييظييام 
 HTC One �لهاتف  �ل�صوتي �جلديد يف 
 BoomSound �صماعات  �ملكون من   ،M9
 ،Dolby Audio Surround 5.1 ونظام 
يييوفيير �ييصييوتييا �أكييييرث و�ييصييوحييا ونيييقييياء� من 

�لإ�صد�ر�ت �ل�صابقة.
بييبييطييارييية   M9 �ليي�ييصييركيية  وزودت 
يبلغ  �أمبر/�صاعة،  ميلي   2840 �صعتها 
 9.61 و�ييصييمييكييهييا  جييير�ميييا،   157.5 وزنيييهيييا 
ملم، و�صي�صل �إلى �أ�صو�ق �آ�صيا با�صيفيك 
و�آ�صيا و�أمريكا �ل�صمالية بحلول منت�صف 
 M9 يييتييو�فيير  �أن  ميييار�يييض �جليييييياري عييلييى 
�ألييييو�ن هيييي: �ليييرميييادي و�لف�صي  بيياأربييعيية 

و�لذهبي و�لوردي.



إعالن

أسرتك بانتظارك

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

هل حقا ال تبالي؟!
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إعالم

رئي�ض  �مل�صري،  �لأعمال  رجل  يتجه 
�يييصيييركييية »�أور��يييييصيييييكيييييوم لييياتييي�يييصيييالت 
و�لإعييييييييام« جنيييييب �ييصيياوييير�ييض نحو 
�قييتييحييام قييطيياع �لإعيييييام �لييعيياملييي من 

»يييورونيييييوز«  ف�صائيات  �صبكة  نييافييذة 
�لإخيييبييياريييية بييعييد �يييصييير�ء حيي�ييصيية %53 
ميينييهييا. ويييوؤكييد �ييصيياوييير�ييض �أن �ييصيير�ءه 
لييتييلييك �حليي�ييصيية، كيييان لإ�ييصييميياع �صوت 

�إلى  م�صر�  للعامل،  وتو�صيله  م�صر 
»يييورونيييييوز«  تييفييوق �صبكة  ييييرى  �أنييييه 
متابعتها  ن�صبة  �أن  مبينا  �أوروبييييا،  يف 
تفوق كثر� CNN �لتي �تهمها باأنها 

تييتييبيينييى وجييهيية نييظيير مييعييييينيية، و��ييصييفييا 
�أكرب حمطة  باأنها  »يورونيوز«  �صبكة 

يف �أوروبا.
لقناة  �لتنفيذي  �ملدير  و�أو�ييصييح 
»ييييييورونيييييييييييوز«، مييياييييكيييل بيييييييييرتز،  �أن 
على  �لييقييوي  للح�صور  تفتقر  �لقناة 
مفيد�  �لرقمية،  و�لأقنية  �لإنرتنت 
�أن ميز�نيتها ل تزيد  عن 75 مليون 
�لعديد  مناف�صة  حتيياول  لكنها  يييورو 

.BBC و CNN من �لعمالقة مثل
�أن  »رويييييييييييييييييييييييييييرتز«  ونيييييييقيييييييليييييييت 
خططه  عن  �لنقاب  �صاوير�ض ك�صف 
�خليييا�يييصييية بييحيي�ييصيية �لأغيييليييبييييييية �لييتييي 
ييي�ييصييتييحييوذ عييليييييهييا يف قيينيياة يييورونيييييوز 
�لتلفزيونية �لأوروبية، قائا �إن �صخ 
يف  �صي�صتخدم  �لييقيينيياة  يف  �مليييال  ر�أ�ييييض 

تو�صيع �لأن�صطة �لرقمية لها.
�إحيي�ييصييائيييييات  �أرقيييييييام  �أن  ييييذكييير 
�أوروبييييا،  يف  �لإعييييام  لو�صائل   EMS
�ملييركييز  حتييتييل    CNN �أن  �أظييييهييييرت 
جميع  �صعيد  على  �لييقييارة  يف  �لأول 
�أو  �لتلفزيون  عرب  �ملرئية  �لو�صائل 
يتابعها 40% من  �إذ  �لنييرتنييت،  عرب 
�لأوروبيييييييييني مييتييقييدميية عييلييى »�ييصييكيياي 
نيييييوز« �لييتييي حتييتييل �ملييركييز �لييثيياين بي 
بي  �لييربيييطييانييييية  �لييبييث  31%، وهيييييئيية 
29%، يف حني حتل يورونيوز باملركز 
�إح�صاء  بييي 28%، وذليييك وفييق  �ليير�بييع 
�أكييرث من 50  ن�صر عييام 2014 و�صمل 

مليون م�صاهد يف 21 دولة.

نجيب سـاويرس يقتحم اإلعالم 
العالمي بشبكة »يورونيوز«

أبوظبي تستضيف مؤتمر
الجمعية الدولية لإلعالن 2016

�أبرمت �أبوظبي لاإعام، مذكرة تفاهم مع �جلمعية �لدولية لاإعان 
توؤكد ��صت�صافة فعاليات �لدورة �لي44 ملوؤمتر �جلمعية �لدولية لاإعان، 
يف �لعا�صمة �أبو ظبي. ومن �ملتوقع �أن يجذب هذ� �ملوؤمتر �أكرث من 1200 
و�لت�صويق و�لإعييان من خمتلف  �لإعييام  �صخ�صية من رو�د قطاعات 
�أنحاء �لعامل. ومت توقيع �لتفاقية بح�صور كل من رئي�ض جمل�ض �لإد�رة 
و�لع�صو �ملنتدب يف �أبو ظبي لاإعام حممد �إبر�هيم �ملحمود، و�لرئي�ض 
�أبو حمد. وتعليقا على هذه  �لدولية لاإعان فار�ض  �لعاملي للجمعية 
�ل�صر�كة، قال حممد �إبر�هيم �ملحمود »نحن �صعد�ء با�صت�صافة فعاليات 
�لدورة �لي44 للموؤمتر �لذي يجمع بني رو�د �لفكر يف قطاعات �لإعام 
و�لت�صويق و�لإعان لتبادل �خلرب�ت، وتبني �أف�صل �ملمار�صات �لعاملية، 
فهذ� �ملوؤمتر يوؤكد على مكانة �أبوظبي كوجهة �قت�صادية دولية متميزة 

وبروزها كمركز �إقليمي ر�ئد يف �بتكار �ملحتوى �لإعامي«.
يذكر �أن �جلمعية �لدولية لاإعان تقوم كل عامني باجلمع بني 
�لبتكار�ت  �أحييدث  ملناق�صة  و�لإعييان  و�لت�صويق  �لإعييام  رو�د قطاعات 
وي�صم  �ل�صناعة.  هذه  تو�جه  �لتي  و�لتحديات  و�لفر�ض  و�لجتاهات 
�ملتحدثني  ميين  عيييدد  فيها  ييي�ييصييارك  وحيييييو�ر�ت  نييقييا�ييض  جل�صات  �ملييوؤمتيير 

�لر�صميني من �ملبتدئني وذوي �خلربة.

مسابقة لتصميم الشعار الجديد 
لمعرض »إكسبو 2020 دبي«

بح�صور  �صحايف  موؤمتر  خال  �لها�صمي  رمي  �لأ�صتاذة  معايل  ك�صفت 
�إطاق م�صابقة  �أنه �صيتم  �لعربية و�لأجنبية،   مكثف لو�صائل �لإعام 
فريدة من نوعها للم�صممني و�لفنانني �لنا�صئني يف �لإمييار�ت، بهدف 

ت�صميم �ل�صعار �جلديد ملعر�ض »�إك�صبو 2020 دبي«.
متاحة  �صتكون  �لييتييي  �لت�صميمية،  �مل�صابقة  فعاليات  و�صتجرى 
�إبريل،  �أو�خر مار�ض �جلاري وحتى  �عتبار� من  للمقيمني و�ملو�طنني، 
�لييذي   ،2015 �أكتوبر  ميين   20 �لييي  يف  �لفائز  �ل�صعار  عيين  �لك�صف  و�صيتم 
بعد  دبييي«   2020 »�إك�صبو  معر�ض  لنطاق  �لتنازيل  �لعد  بدء  ي�صادف 

خم�صة �أعو�م.

اأحد مقرات �ضبكة
ف�سائيات »يورونيوز«

جنيب �ساوير�ض
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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

محطات 
وكلمات
منى الهيازع 

كلية العلوم

�لقلب  �هلل  يعطينا  حييني   •
�لطيب �حلنون �لذي ي�صقى 
وييييييتييييياأمل وييييييحيييييزن وييي�ييصييعييد 
وييييتيييفييياعيييل ميييييع غييييييره ميين 
�لييبيي�ييصيير فيييهيييذ� لييييي�ييض غييبيياء� 
و�إمنييا �صفة ر�ئعة ل ميلكها 

�صوى �لأنقياء.
• حني تكون يف مكان خلدمة 
�إما  �لنا�ض و�أمامك طريقان 
�أن تع�صر، هنا  و�إما  �أن تي�صر 
تييكييون �أنييييت �ييصيياحييب �لييقيير�ر 

وعليك حتمل �لنتائج !
�لكثر  �أحييبييك  تيياأكييد مهما   •
فهناك عني تر�قبك وتنتظر 

�صقوطك بفارغ �ل�صرب.
ر�ييييصييييم  نييييييييحيييييييياول  حييييييييني   •
�لبييييتيييي�ييييصيييياميييية عييييلييييى �يييصيييفييياه 
حميييرومييية، ونييييزرع �لأمييييل يف 
نتذكر  حينها  يائ�صة،  قلوب 
�لدنيا ماز�لت بخر لأن  �أن 

بها  قلوبا كقلوبنا.
• حني تعلم �أن �لبت�صامة يف 
وجيييه �أخيييييك �ييصييدقييه وحتييرم 
نف�صك من �أجرها! فاأي عقل 

متلك؟ جمرد �صوؤ�ل. 
• �لأ�يييصيييدقييياء نييعيييييم �حلييييياة 
هم  جنة،  قلوبهم  وبهجتها، 
روح حلياتنا وجمال لأيامنا. 
بعد  لنا  عييون  هم  �لأ�صدقاء 
ميينييتيي�ييصييف  عيييجيييز  عيييليييى  �هلل 
�لليايل  حزن  وعلى  �لطريق 
وهم قناديل م�صيئة يف عتمة 

�لأحز�ن.

�أخير�..
ترعاه  كنت  ميين  �صيفتقدك 
توقظه  كنت  وميين  ب�صدقة، 
كنت  وميييين  �لييي�يييصييياة،  لأد�ء 
�صيفتقدك  بكلمات،  تو��صيه 
وجييهييه،  يف  تبت�صم  كيينييت  ميين 
وميييين كيينييت تيي�ييصييعييى لييقيي�ييصيياء 
ميي�ييصيياحلييه، فيياأنييت يف �لييدنيييييا 
�أثر�  لك  فاترك  �صبيل  عابر 
جييميييييا و�يييصيييرة عيييطيييرة. يا 
رب  حيي�ييصيين �حلييييييياة وحيي�ييصيين 

�لرحيل.

تييعييددت �لأ�ييصييابيييييع �لييتييوعييوييية، وتييكييرر 
تنظيمها يف كل عام مثل �أ�صبوع �ملرور 
�لأ�صابيع  من  وغرها  �ملدين  و�لدفاع 

و�لأيام �لعاملية �ملختلفة.
�لييييو�قييييع فيييييياإن تيينييظيييييم مييثييل  ويف 
ظاهرة  يعد  وتكر�رها  �لفعاليات  هذه 
�ييصييحييييية تيي�ييصييب يف ميي�ييصييلييحيية �لييوطيين 
و�ملو�طن حفاظا على �صامة �جلميع، 
�لألييبيياب  لأويل  �ملييحيير  �لأميييير  �أن  �إل 
و�أ�ييصييحيياب �لييعييقييول �ملييفييكييرة هييو زييييادة 
�مليييروريييية وكيييرثة خمالفات  �حليييييو�دث 
�ملييرور  و�أنظمة  �ل�صر  لقو�عد  �لنا�ض 

وب�صورة متكررة.
جتيياوز  �ملخالفات:  مظاهر  وميين 
�ليي�ييصييرعيية �لييقييانييونييييية �ملييييحييييددة، قطع 
�لإ�صار�ت، �لتحايل على �آلت �لت�صوير 
�إلييى  عيينييد بع�ض �لإ�يييصيييار�ت و�ليييذهييياب 
�أقييي�يييصيييى �ليييييمييني و�إربيييييييياك �ليي�ييصيييييار�ت 
�ليييقيييادمييية مييين �لجتيييياهييييات �لأخييييييرى، 
�لر�صائل  و�إر�يييصيييال  بيياجلييو�ل  �لييتييحييدث 
�أثيينيياء �لييقيييييادة، �لييتييوقييف �أثيينيياء �ل�صر 
�خللفية،  �ليي�ييصيييييار�ت  مييييرور  وتييعييطيييييل 
�لييوقييوف بها  �لييوقييوف يف مو�قع مينع 

ميين ممار�صات  ذلييك  غيير  �إليييى  نهائيا، 
�صلبية جد�.

�مليييو�طييين  يييلييتييزم  ملييييياذ�  �أدري  ول 
عندما  �ل�صر  وقو�عد  �ملييرور  باأنظمة 
يغادر حدود �لوطن م�صافر� �إلى بلد�ن 
�أخييييرى؟ هييل �إيييقيياع �لييعييقييوبييات يف تلك 

�لبلد�ن يردعهم من جتاوز �لنظام؟
بكافة  يلتزمو�  �أن  بهم  �لأحيييرى 

�أنييظييميية وطيينييهييم، ويييكييونييو� رجيييال �أميين 
بكل ما تعنيه هذه �جلملة.

�أنيينييا نييرى �لكثر من   ل �صك يف 
�ل�صر  لأنظمة  و�لتجاوز�ت  �ملخالفات 
بيي�ييصييورة جتييعييل �حلييليييييم حييييير�ن ملييياذ� 
يييحييدث هييييذ�؟ طييبييقييت �لييعييقييوبييات عن 
�صاهر  ونييظييام  �لت�صوير  �آلت  طييريييق 
ومع ذلك فلم يزد �ملخالفني �إل تعنتا 

و�إ�صر�ر� على �مل�صي يف خمالفة قو�عد 
�ليي�ييصيير. مل تييردعييهييم �لييعييقييوبييات ومل 
يوؤثر فيهم ما ي�صاهدونه من حو�دث 
�لوفيات  وحييالت  �لطرق  على  مرعبة 
�ملييتييز�يييدة و�لإ�يييصيييابيييات �حلييرجيية �لتي 
يييكييلييف عيياجييهييا مييياييييني �لييييريييييالت. 

فماذ� يردعهم بعد ذلك؟
يف  يييقييول  وتييعييايل  �صبحانه  و�هلل 
�إلى  باأيديكم  تلقو�  »ول  �لكرمي  كتابه 
�آية  يف  جل  و  عز  �هلل  ويقول  �لتهلكة« 
�أخرى «ول تقتلو� �أنف�صكم �إن �هلل كان 

بكم رحيما«.
وليييييذليييييك فيييليييعيييل مييييين �ملييينيييا�يييصيييب 
يف  �ل�صباب  ي�صارك  عمل  ور�ييض  تنظيم 
مثل  مييو�ييصييوعييات  ومناق�صة  �إعيييد�دهيييا 
تغير  على  و�أثييرهييا  �ملييرورييية  �لتوعية 
�ل�صيار�ت من  وقائدي  �ل�صباب  �صلوك 
حيييييث ميييدى �لليييتيييز�م بييقييو�عييد �ل�صر 

و�أخاقيات �لتعامل مع �لطرق.
در��صات علمية  �إجيير�ء  كما ميكن 
�لأ�صابيع  تلك  مثل  �أثيير  مييدى  ملعرفة 
�لنا�ض.  �صلوك  تغير  على  �لتوعوية 

مع متنياتي للجميع �ل�صامة.

الثقافة 
المرورية
..معوقات 
التنمية 
المستدامة

ل تز�ل �حلو�دث �ملرورية ت�صكل هاج�صا 
مقلقا يف بادنا، ومتثل عبئا كبر� يف 
عليها،  �ملرتتبة  �لآثيييار  معاجلة  �صبيل 
�لتنمية  �أحد معوقات  فعليا  و�أ�صبحت 
�مليي�ييصييتييد�ميية بييياآثيييارهيييا �ملييبييا�ييصييرة وغيير 

�ملبا�صرة على �ل�صحة و�لقت�صاد.
تنتج  �لتي  �لآلم  �أن  بالرغم من   
عيين هيييذه �حلييييو�دث متيي�ييض �لأ�ييصييخييا�ييض 
�أثر  ذ�ت  فاإنها  مبا�صر،  ب�صكل  و�أ�صرهم 
�لوطن ثروة هائلة من  �أفقدت  متعد. 
�آثارها  �أرهقت �لدولة كثر� يف  �صبابه، 
�ملييالييييية و�ليي�ييصييحييييية، �أ�ييصييحييى كييثيير من 
من  عالية  بن�صب  ُت�صغل  �مل�صت�صفيات 

�حلالت �لناجتة عن �حلو�دث.
لييياإد�رة  �ل�صنوي  �لتقرير  يييذكيير 
عييييدد �حليييييو�دث  �أن  ليييليييميييرور  �ليييعيييامييية 

�لييتييي ر�ييصييدت يف عيييام 1430هيييييي يييقييارب 
49 �ألييييييف حييييييادث ميييييييروري ميييين بييييينييهييا 
�آلف حيياليية وفييياة. كما  �أكيييرث ميين �صتة 
تييذكيير �لإحيي�ييصييائيييييات لييييذ�ت �ليييعيييام �أن 
�لب�صيطة  �حليييو�دث  ميين   %29.2 ن�صبة 
و�جل�صيمة وقعت يف منطقة �لريا�ض، 
بن�صبة  �ملييكييرميية  مييكيية  ميينييطييقيية  تييليييييهييا 
بن�صبة  �ل�صرقية  �ملنطقة  ثييم   ،%23.2
بن�صب  �مليينيياطييق  بييقييييية  تتبعها   %23.1

خمتلفة.
مناطق رئي�صة تكاد تكون م�صاريع 
تعاين  فيها  مكتملة  �لأ�صا�صية  �لبنى 
من �أكرث من 75% من �حلو�دث، وهذ� 
دليييييييل فييعييلييي عييلييى �أن هييييذه �حليييييو�دث 
�أكيييرب مييعييوقييات �لتنمية  �أ�ييصييبييحييت ميين 
�ملييي�يييصيييتيييد�مييية يف بييييادنييييا بييا�ييصييتيينييز�فييهييا 

ليييطييياقيييات بيي�ييصييرييية هيييائيييلييية، وحتييميييييلييهييا 
جهات �أخرى �أعباء� وتبعات مرهقة. 

�آثيييار هييذه �حليييو�دث لبد  ملعاجلة 
هذه  م�صببات  �أهيييم  على  �لييتييعييرف  ميين 
�أنييهييا تييزيييد يف �ملييدن  �حلييييو�دث، خا�صة 
موؤ�صر  وهيييذ�  وتنمية.  تعليما  �لأكيييرث 
عييلييى �أن بييير�ميييج �لييتييوعييييية �لييتييي تييقييام 
و�جليييهيييود �مليييبيييذولييية ل تيييوؤتيييي ثييمييارهييا 
�ملرجوة، وهنا خلل �آخر يتمثل يف تبنى 
نفقات عالية ل تعود بالفائدة �ملرجوة 

منها. 
ل نيييعييياين ميييين وجييييييود �لأنيييظيييمييية 
�ملرورية  �لثقافة  خلل  ولكن  �ليير�دعيية، 
يحرمنا  خمييييياتيينييا  يف  ييي�ييصييكيين  �لييييذي 
كيييييثييييير� جتييييييييياوز و�حيييييييييييدة ميييييين �أكييييييرب 
�إن  �لبيانات  تييقييول  رقميا  م�صكاتنا. 

�صحايا �حلو�دث �ملرورية تفوق بكثر 
قييتييلييى �حلييييييروب و�لييييكييييو�رث يف بييلييد�ن 

�ملنطقة. 
على  �ملرتتبة  �لقت�صادية  �لآثيييار 
و�ملتابعات  �ل�صحية  �خلييدمييات  توفر 
�أن  توؤكد  �حليييو�دث،  ل�صحايا  �لييازميية 
هذ�  يف  �لناجح  �خليار  لي�صت  �لتوعية 
�لوقت، و�إمنا يجب �لبدء يف عمل خطة 
�ملع�صات  �أهيييم  حييل  يف  ت�صهم  وطنية 
�حلييو�دث  ن�صبة  زييييادة  يف  ت�صاعد  �لتي 
�ملنا�صبة  �حلييلييول  وتبني  �ل�صباب،  بييني 
و�لعملية �لتي ينتج عنها خف�ض و��صح 
لهذه �حلو�دث وما �صيرتتب عليها من 
عو�قب ل ز�لت متثل عبئا ثقيا على 
و�صبابنا  وطننا  �هلل  حفظ  جمتمعنا. 

من كل مكروه.
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كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

الرأي الجامعي
تلقيت دعوة على هاتفي من �صحيفتنا 
مبقال  �مل�صاركة  بطلب  »�آفييياق«  �لعزيزة 
�أقيير�أ  وكنت  �خلليجي،  �مليييرور  �أ�صبوع  يف 
�لييدعييوة و�أنييييا �أقييييود �ليي�ييصيييييارة وهيييي بحد 

ذ�تها خمالفة مرورية.
�للحظة  نف�ض  ويف  بيييدء  ذي  بيييادئ 
ميين  بييقييافييليية  �إذ�  �أدهييي�يييصييينيييي  وبيييتيييز�مييين 
�أمامي مهطعة  �ملطافئ تولول  مركبات 
�إليييييييى مييييوقييييع حيييييييادث مييييييييروري وتييبييعييت 
�لييقييافييليية، فييييياإذ� بيييحيييادث ميييييروري �صنيع 
�لأخييرة ممزقا  �أنفا�صه  �صاب  فيه  لفظ 
بني حديد �ملركبة، وفور� �ت�صلت باأفر�د 
�أنييهييم يف ميياأميين من  �أتيياأكييد  �أ�صرتي حتى 
�لو�قفة  �ملركبات  لكرثة  �حليييادث،  ذلييك 
عييلييى جييانييبييي �ليييطيييرييييق وحييييني هيياتييفييت 
بييه يخربين  و�إذ�  ليياطييمييئيينييان،  و�لييييدي 
�آخيير يف نف�ض �للحظة يف  بييوقييوع حييادث 
مكان ل يبعد عنا �صوى عدة كيلومرت�ت 
عييلييى نف�ض �لييطييريييق، وقييتييهييا �أدركييييت �أن 
فر�ض  �أ�صبحت  �صحيفتنا  دعييوة  تلبية 

عني ولي�ض فر�ض كفاية.
�إليييى ما  �صاأ�صيف  مييياذ�  تيياأمييلييت  ثييم 
خييطييب بيييه �ليييو�عيييظيييون ومييييا قييياميييت به  
حتليل  �إلييى  فتوجهت  �لأمنية،  �جلهات 
�حللول  تقدمي  على  و�لرتكيز  �مل�صاألة 

لعلنا نخرج من هذ� �ملقال ولو بعقال.
 فييميين يييحييلييل �حليييييو�دث يييييدرك �أن 
من  تتكون  �لرهيب  �ملييوت  مثلث  �أركيييان 
و�لأقييييد�ر  و�لييطييريييق،  و�ملييركييبيية  �ل�صائق 
حتييفييهييم مييين كيييل جيييانيييب،  وبييا�ييصييتييطيياع 
�أركييييييييان ذليييييك �مليييثيييليييث وحتيييليييييييل عيييو�ميييل 
�خلطورة جند �أن �ملركبة و�لطريق با 
عدم  عند  خطورة  عاملي  ي�صكان  �صك 
�أي  يف  و�ل�صامة  �لأمييين  و�صائل  تييو�فيير 

منهما.
ي�صكان  ل  �لعاملني  هذين  ولكن 
وقييوع  �أ�ييصييبيياب  يف  �لعليا  �ملييئييوييية  �لن�صبة 
�حلييييو�دث، فمن جتييول يف �ييصييو�رع لندن 
طرقاتهم  ت�صيق  كم  يدرك  و�م�صرتد�م 

ذلك  ينعك�ض  ول  �أعييمييارهييا  يف  وتييتييقييادم 
لديهم،  �حليييو�دث  ن�صبة  �رتييفيياع يف  على 
�صو�رعنا  �إليييى  نيياظيير�ك  يييرتييد  وحينما 
وتعدد  بف�صاحتها  كالريا�ض  مدينة  يف 
م�صار�تها حتى �أ�صبحت بع�صها كمهابط 
لييلييطييائيير�ت وبييهييا تييفيياجيياأ بييوجييود حييادث 
�ل�صيار�ت هنا  مروري قد قذف باإحدى 
�إلييى ذلك حماول  �أو هناك، و�أنييت ناظر 
حل �للغز �لفيزيائي وكيفية وقوع ذلك 

�حلادث.
م�صنعة  �أنييهييا  �أعتقد  ل  و�ملييركييبييات 
وم�صتهلك  منتج  فهي  تقتلنا،  لكي  لنا 
لدينا  �ملركبات  جييودة  تكون  وقييد  عاملي، 
�لييدول  ميين  كثر  ميين  �أف�صل  �ململكة  يف 

من حولنا.
�ملوت �حلقيقي هو  �إذ�، ركن مثلث 
و�أجيييزم  و�أنيييت وهيييو،  �أنيييا  �أي هييو  �ل�صائق 
�لإح�صائية  لديها  �ملرورية  باأن �جلهات 
يكمن  وهنا  �ل�صتنتاج،  ذلك  توؤيد  �لتي 
فكيف  �ملركبة  �صائق  وهييو  �لق�صيد  بيت 
طييرق  �إلييييى  �لييكييارثيية  ت�صخي�ض  نييتييجيياوز 

�حللول.
من  حيييزمييية  هييينييياك  �أن  �أرى  وهييينيييا 
�ملبادر�ت لو مت تبنيها فقد حتد من تلك 
ومنها  �مليييرور،  حلييو�دث  �ملخيفة  �لن�صب 

على �صبيل �ملثال ل �حل�صر:
�لآمنة  �لقيادة  ثقافة  غر�ض  �أول: 
منهج  يف  ذلييك  يكون  وقييد  �ل�صغر،  منذ 
�أو عييمييلييي، وقييييد نييال  تييعييليييييمييي نيييظيييري 
اإع��ج��اب��ي وك��اف��ة اأف�����راد ع��ائ��ل��ت��ي ن�صاط 
قامت به �صركة �أر�مكو �ملبدعة يف �إحدى 
الإج������ازات يف ن�����ص��اط اج��ت��م��اع��ي ل��ه��ا يف 
للقيادة  ور�صة  �أن�صاأت  مدينة جدة حيث 
�صغرة  حقيقية  مركبات  يف  لاأطفال 
حتمل  قيادة  رخ�صة  و�إعطائهم  �حلجم 
يلوح  �بنى  ولز�ل  و�أ�صماءهم،  �صورهم 
بها يف كل منا�صبة، ويف تلك �لور�صة مت 
تعليمهم �آد�ب �لقيادة �لآمنة، و�إنني على 
يقني �أن ذلك ترك ب�صمة ذهنية لديهم 

ممار�صاتهم  على  و�صتنعك�ض  تييزول  ليين 
�مل�صتقبلية.

��صرت�تيجية  خييطييط  و�ييصييع  ثييانيييييا: 
لييلييحييد مييين �ليي�ييصييرعيية لأنيييهيييا �ملييتيي�ييصييدر يف 
ومن  للحو�دث  �ملييوؤدييية  �ل�صائق  �صلوكيات 
�ييصييميين تييلييك �خلييطييط مييا هييو مييعييمييول به 
حاليا كنظام �صاهر وزيييادة ن�صر كامر�ت 

�ملر�قبة يف �صبكات �لطرق �ملختلفة.  
ثييالييثييا: تييفييعيييييل نييظييام ميييييروري ر�دع 
ملخالفي �لأنظمة وبالذ�ت جتاوز �ل�صرعة 
من  ع��دد  ولكل  املرتاكمة  النقاط  بنظام 
ال��ن��ق��اط ت��وق��ع ال��ع��ق��وب��ات ال���رادع���ة التي 
رخ�صة  �صحب  �إلييى  �أق�صاها  يف  ت�صل  قييد 

�لقيادة من �صاحبها.
ر�بييعييا: �ل�ييصييتييخييد�م �لأمييثييل ل�صباب 
�جلامعات و�ملد�ر�ض �لثانوية يف �حلمات 
�ل�صبابي  �لنمط  حتيياكييي  لكي  �لييتييوعييوييية 
وتيييعيييزييييز ��يييصيييتيييخيييد�م و�يييصيييائيييل �لييتييو��ييصييل 

�لجتماعي لذلك �لهدف. 
خيياميي�ييصييا: تييعييزيييز ثييقييافييه �ليي�ييصييد�قيية 
وم�صتخدمي  �ملييرور  رجييل  بني  و�ل�صر�كة 
وتفعيل  �ل�صباب  فئة  وخ�صو�صا  �ملركبات 
�أر�ييييض  �أمييييين عييلييى  دور �ملييييو�طيييين كيييرجيييل 

�لو�قع.
من  �ملييرورييية  �جلهات  طلب  �صاد�صا: 
تف�صيلية  �إح�صائية  در��ييصييات  منطقة  كل 
عييين حيييييو�دث �مليييييرور وتييقييدميييهييا لإميييييار�ت 
�ملناطق لكي يتم تنفيذ م�صروعات توعوية 

جمتمعية فاعلة لكل �صر�ئح �ملجتمع.
�ييصييابييعييا: تيينيي�ييصيييييب ليييوحييية �إعييانييييية 
رقمية و��صحة يف مر�كز �ملدن تبني رقميا 
عيييدد �حليييييو�دث و�لييوفيييييات بييتييحييديييث �آين 

وتر�كمي كعد�د رقمي.
ثيياميينييا: �لييتييفييعيييييل �لأميييثيييل لأنييظييميية 

�ملرور با�صتخد�م �لتقنيات �حلديثة.
جييعييبيية  يف  �أن  ييييقيييني  عيييليييى  و�إنييييينيييييي 
�لآخييييرييييين مييين �ملييييبييييادر�ت ميييا قيييد ي�صهم 
وي�صب يف ذلك �ل�صاأن و�لهاج�ض �لوطني 

�لقاتل.

مثلث 
الموت

خطر�  منعطفا  �ليوم  و�قعنا  ي�صهد 
جتيييياه �ليي�ييصييرعيية �جليينييونييييية يف قيييييادة 
�ملركبات وما ينجم  عنها من حو�دث 
ملا يرتتب  و�لتعقيد  تت�صم باخلطورة 
عييليييييهييا مييين نييتييائييج مييفييجييعيية وعييو�قييب 
يف  �خل�صائر  حيث  ميين  �ييصييو�ء  وخيمة 
من  �أم  �جل�صيمة  و�لإ�ييصييابييات  �لأرو�ح 
�أ�يييصييير�ر مييادييية  حيييييث مييا تلحقه ميين 
مييو�ردنييا  ميين  كييبيير�  جييانييبييا  ت�صتنزف 
من  �ل�صر  حيييو�دث  تعد  حيث  �ملالية 
�أهم �لتحديات �لتي تو�جه �ملجتمعات 
�ملييعييا�ييصييرة، وميينييهييا �ملييمييلييكيية �لييعييربييييية 
�لييي�يييصيييعيييوديييية ذليييييك لأنييييهييييا تيي�ييصييتييهييدف 
�لإن�صان، �لذي هو �أغلى ما منلك، �إما 
�أو بالإ�صابة  �لد�ئم  �أو بالعجز  باملوت 
�لييتييي تعيقه عيين �لييعييطيياء لييفييرتة من 

�لزمن.
لقيت  �مليييرور  حيييو�دث  م�صكلة  �إن 
�لهيييتيييميييام و�ليييعييينيييايييية ميييين �لأجييييهييييزة 
للحد  وذليييك  �لييدوليية  هييذه  �ملعنية يف 
وياتها  من  و�لتخفيف  وقوعها  من 
�صلبية من  �آثيييار  ميين  ومييا ينجم عنها 
�أو  و�لجتماعية  �ل�صحية  �ليينييو�حييي 
يتطلب  �لأمييييير  �أن  �إل  �لقييتيي�ييصييادييية 
�لعملية  در��صة و�فية جلميع عنا�صر 
�أ�صبابها  مييعييرفيية  �أجييييل  ميين  �مليييروريييية 
�صبب  كل  تاأثر  مدى  على  و�لوقوف 

من هذه �لأ�صباب يف وقوعها.
�إن �ليييدر��يييصيييات قيييد دلييت  وحيييييث 
�حلييييييو�دث  هيييييذه  ميييين   %90 �أن  عيييليييى 
�لب�صري  بيياليي�ييصييلييوك  �أ�ييصييبييابييهييا  تت�صل 
و�ليييتييي�يييصيييرفيييات �خلييياطيييئييية ليياإنيي�ييصييان 
م�صتخدم �لطريق �صو�ء �أكان �صائقا �أم 

ر�كبا �أم ما�صيا .
وليييييييذ� فييييييياإن عيييليييى مييوؤ�ييصيي�ييصيياتيينييا 

�لييتييعييليييييمييييية و�ليييثيييقيييافييييييية و�لأمييينييييييية 
تييعييزيييز  يف  كييبيير�  دور�  و�لإعيييامييييييية 
�لييوقييائييي  و�لتثقيف  �ملييييروري  �لييوعييي 
و�للتز�م  �لز�ئدة  �ل�صرعة  من  للحد 
ي�صهم يف حتقيق  �ملييرور، مما  بقو�عد 
�ل�صليمة  �لقيادة  ومتطلبات  مقومات 
�ملييتييمييثييليية يف �لييعييديييد مييين �أخيياقيييييات 
�لقيادة و�ملهار�ت �ل�صلوكية و�لقدر�ت 
�ليييييو�جيييييب تييييو�فييييرهييييا لييييييدى قيييائيييدي 
�ملركبات، و�ملتمثلة يف �ملعرفة �لكاملة 
على  و�لتعرف  �ملييرور  ولو�ئح  باأنظمة 
�لتوقعات  وتقدير  �حلييو�دث  م�صببات 

�لطرق وحماولة  �مل�صتقبلية حلو�دث 
لكت�صاب  �ليييييدوؤوب  و�ليي�ييصييعييي  جتنبها 

�ملهار�ت �ملطلوبة للقيادة �لناجحة.
ميييييين �ييييييصيييييياأن �لييييييوعييييييي �مليييييييييروري 
�لكثر  ينقذ  �أن  �لييوقييائييي  و�لتثقيف 
ميين  �ليييكيييثييير  ويييييوفيييير  �لأرو�ح،  ميييين 
�إعطاء  على  و�لييرتكيييييز  �ملالية  �مليييو�رد 
ل�صمان  �لتنمية  خطط  يف  �لأولييوييية 
للو�ئح  و�ليي�ييصييارم  �ملييتييكييافييئ  �لتطبيق 
و�ليييقيييو�نيييني �مليينييظييميية حلييركيية �ملييييرور، 
�حلكومية  غيير  �ملنظمات  وميي�ييصيياركيية 
وموؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين يف �صياغة 
�ملرورية  �ل�صامة  تكفل  عمل  خطط 
باأعلى معايرها، وبناء قو�عد بيانات 
وتبادل معارف نحو  وجمع معلومات 
وحتديد  �لقيادية  �ملمار�صات  �أف�صل 
�ملييوؤ�ييصيي�ييصييات �ليييتيييي لييديييهييا �خليييييربة يف 
و�لييعييمييل على  �لييطييرق  جمييال �صامة 
حول  �ل�صرت�تيجية  �خلطط  �إيييجيياد 
�لييتيياأكيييييد على  مييع  �ملييرورييية  �ل�صامة 
�ييييصييييرورة �إدخيييييييال �لييتييوعييييية �مليييروريييية 
و�أفيييي�ييييصييييل �مليييميييار�يييصيييات �ليييقييييييياديييية يف 
مر�حل  يف  وخا�صة  �لتعليمية  �ملناهج 
عن  �إمييا  و�لييثييانييوي،  �ملتو�صط  �لتعليم 
�أو  منف�صلة  كييمييادة  تدري�صها  طييريييق 
�إ�صافتها يف �ملقرر�ت �لدر��صية بحيث 
�ملييرورييية  �لرتبية  مفاهيم  �إدر�ج  يتم 
�لدر��صية،  �ملناهج  �إلييى  �أبعادها  بكافة 
�لدور  �أهمية  كما يجب �لرتكيز على 
�لذي يلعبه �لإعام بو�صائله �ملقروءة 
�لييوعييي  و�مليي�ييصييمييوعيية و�ملييرئييييية يف ن�صر 
وتييعييزيييز �لييثييقييافيية �ملييييرورييييية بيياعييتييبييار 
�لتاأثر  �أدو�ت  �أهم  �لو�صائل من  هذه 
�لجتماعي لدى كافة �صر�ئح �ملجتمع 

من جميع �لفئات �لعمرية.

أ. د. عبد اهلل عسيري
عميد كلية الطب
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 مقومات 
القيادة 
السليمة
د. منصور بن عوض 
القحطاني
عضو هيئة التدريس
بكلية التربية



أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

نافذة

�لييفييكييرة �لأ�ييصييا�ييصييييية �لييتييي حاولت 
�أو�ييصييلييهييا يف مييقييايل �لأ�ييصييبييوع  �أن 
�لتي  �لبو�بة  م�صكلة  عن  �ملا�صي 
�لكليات  عن  �لعلوم  كلية  تف�صل 
�لأدبية كان يتمثل يف مو�صوع �أن 
�لإد�رة �أيا كانت ينبغي �أن متار�ض 
�أن  �إلييى  نحتاج  ول  �صاحياتها، 
تتدخل �لقيادة �لعليا يف �جلامعة 
مثل معايل �ملدير حلل م�صكات 
نرى �أنها �صغرة ول ت�صتحق �أن 
غر  �آخييير  ميي�ييصييوؤول  فيها  يتدخل 
�مل�صوؤول �ملبا�صر. وبحكم متابعتي 
يف �لإد�ري  لييلييحيير�ك  �مليي�ييصييتييمييرة 

وهي  ملعاليه،  و�ملفاجئة  �ملجدولة  �مليد�نية  �لييزيييار�ت  �أن  �أعلم  �جلامعة 
�مليد�نية،  �مل�صكات  هييذه  ميين  لبع�ض  فييورييية  عيين حلول  عييادة  ت�صفر  كييثييرة، 
كلية  مبنيي  يف  �لرئي�صة  �لييبييو�بييات  فتح  بخ�صو�ض  معاليه  تدخل  و�صمنها 
�لعلوم و�لكليات �لأدبية.  ولرمبا فهمت عن بعد، �أن �ملق�صود بذلك هو �لبو�بة 
�لد�خلية بني كلية �لعلوم �لتي يقع فيها ق�صم �لإعام و�لت�صال )طالبات( 
وبني �لكليات �لأدبية. وعندما علم معاليه بهذه �لإ�صكالية وجه �صعادة وكيل 
بالجتماع  دعجم  بن  �صعد  �لدكتور  �لزميل  �ملكلف  �لبنات  لكليات  �جلامعة 
�أثرنا  �مل�صكلة. ونحن عندما  �آليات منا�صبة حلل هذه  لو�صع  �لعاقة  بذوي 
كليات  �لن�صائية يف  �لأكادميية  �لقياد�ت  �أحييد� من  ن�صتهدف  �مل�صكلة مل  هذه 
�لعلوم �أو �لآد�ب وغرها، فنحن نعلم �حلر�ض و�لهتمام من هذه �لقياد�ت 
و�لدور �ملهم �لذي يقمن به يف خدمة كلياتهن، ولكن كنت قد �أحببت �أن �أ�صر 

�إلى معاناة لدى طالبات »�لإعام و�لت�صال« منذ حو�يل عامني تقريبا.

حول بوابة كلية العلوم 
مرة أخرى

أ. د . علي بن شويل القرني
aalkarni@kku.edu.sa

األخيرة

اسبوعية 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

أسبوعية جامعة الملك خالد
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بدون زعل
يــتــم تــوجــيــه عمال  ــا  م كــثــريا   •
غري  جلــهــات  بطلبيات  التغذية 
معروفة للعامل لأن اخلطاب لديه 
يجيدها.  ل  وهو  العربية  باللغة 
دون  املباين  لأحــد  توجيههه  يتم 
مما  بدقة,  للعامل  اجلهة  حتديد 
املوقع من خالل  يجعله ي�ضاأل عن 
يجيد  �سخ�ض  اأي  اإلـــى  الــلــجــوء 

قراءة الورقة التي يف يديه!

• ال تزال اال�ضتفادة من اللوحات 
ــومــات الــتــي يــ�ــســارك بها  والــر�ــس
الــطــالب يف فــعــالــيــات اجلــامــعــة 
بطريقة  تخزينها  ويتم  معدومة، 
فلماذا  للتلف,  تعر�سها  ع�سوائية 
ــى مــرافــق  ــا عــل ل يــتــم تــوزيــعــه
�ساحب  ا�ــســم  وكــتــابــة  اجلــامــعــة 
املواقع  لبع�ض  اإهداوؤها  اأو  العمل, 

وزوار اجلامعة!

• مــنــع بــعــ�ــض الــكــلــيــات دخـــول 
وعدم  الكلية  داخــل  اإلــى  الهدايا 
م�سرفات  عــنــد  بــهــا  الحــتــفــاظ 
االأمن، والتهديد باإتالفها واإ�ضدار 
دليل  حت�سرها  من  جتــاه  عقوبة 

عــلــى انــتــ�ــســار هـــذه الــظــاهــرة يف 
كليات البنات!

من  خدمية  �سيارة  طلب  عند   •
بــدوره  الــذي  ال�سالحية  �ساحب 
ي�ستمر  امل�سوؤولة,  للجهة  يحيلها 
بحجة  �سهر  من  ــرث  لأك النتظار 
ترتيب اأولويات ال�سرف, األ ترون 

هذا التعطيل للعمل؟

كثري  لدى  لب�ض  هناك  يــزال  ل   •
من من�سوبي اجلامعة بني �سحيفة 
املعنية  اجلامعة  وجمالت  »اآفــاق« 
هيئة  اأعــ�ــســاء  اأبـــحـــاث  بــنــ�ــســر 
التدري�ض، وذلك يت�ضح عند اإر�ضال 
بع�ض املرا�ضالت وخا�ضة التي بها 

مطالب ن�سر اأو مطالب مالية .

باجلامعة  تدري�ض  هيئة  ع�سو   •
مل يعلم بوجود �سحيفة للجامعة, 
والغريب اأنها مو�ضوعة اأمام مدخل 
اأفاد  كما  فيها,  يدر�ض  التي  الكلية 
كل  بو�ضولها  هناك  االإدارة  مدير 
نعود   منتظمة..  ب�سورة  اأ�سبوع 

للقول: من يبحث عن من؟

�ملوؤمتر �لعلمي �ل�صاد�ض لطاب وطالبات �لتعليم، يف مدينة جدة

�للقاء �لعلمي �لثالث من تاريخ �مللك خالد بن عبد �لعزيز �آل �صعود، رحمه �هلل، 

حتت عنو�ن: �حلركة �لعلمية و�لثقافية يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية

يف عهد �مللك خالد بن عبد �لعزيز �آل �صعود ما بني عامي 1402-1395

�ملو�فق 1982-1975 

�خر موعد لاعتذ�ر عن �لف�صل �لدر��صي �لثاين

من 10 �إلى 13 جمادى �لثاين 1436

من 12 �إلى 13 جمادى �لثاين 1436

�خلمي�ض 27جماد �لثاين 1436

�ملو�فق 16 �أبريل 2015

التاريخالفعالية والجهة المنظمة مفكرة الجامعة

فرحة وابت�سامة اأمام جناح اجلامعة بعد الفوز بجوائز املوؤمتر الرابع للتعلم الإلكرتوين 
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