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مشاركة ميدانية في المواقع الساخنة على الحدود
الببتببرع  حملة  املببا�ببضببي  اخلمي�س  اإخببتببتببمببت 
لببدعببم عملية »عببا�ببضببفببة احلببببزم«،  بببالببدعببم 
الببببتببببي د�بببضبببنبببهبببا مببببعببببايل مببببديببببر اجلبببامبببعبببة 
الأ�ببضببتبباذ الببدكببتببور عبببببدالببرحببمببن بببن حمد 
وعمداء  اجلامعة  وكبباء  بح�ضور  البببداود، 
بالتعاون  اجلببامببعببة  مببن  بتنظيم  الببكببلببيببات. 
ال�ضحية  لببلبب�ببضببوؤون  الببعببامببة  املببديببريببة  مبببع 

بع�ضري،  وا�ضتمرت خم�ضة اأيام.
وتببببهببببدف احلبببمبببلبببة اإلببببببى دعبببببم جببنببود 
عن  الببقببتببال،  جبهات  يف  امل�ضاركني  الببوطببن 

ببببالبببدم مبببن قبببببل من�ضوبي  البببتبببرع  طببريببق 
امليدانية  امل�ضاركة  اإلببى  بالإ�ضافة  اجلامعة 
بعدد من طواقم اجلراحني ال�ضت�ضاريني، 
واأطببببببباء المببتببيبباز والببفببنببيببني، واملببمببر�ببضببني 
مببن طبباب اجلامعة يف عببدد مببن الأمبباكببن 
والواقعة  املنطقة  مب�ضت�ضفيات  ال�ضاخنة 

على احلدود.
اأن هذه احلملة  وبني مدير اجلامعة 
جببباءت بببهببدف دعبببم املببرابببطببني يف اجلبهة، 
وقال »هي اأقل ما نقدمه لأبنائنا واأ�ضقائنا 

اهلل  وندعو  حببدودنببا،  كامل  على  املرابطني 
يدمي  واأن  اأمببرنببا  وولة  بببادنببا  يحفظ  اأن 
نعمة  ال�ضعودي  ال�ضعب  كافة  وعلى  علينا 
احلكيمة،  قيادتنا  ظببل  يف  والأمببببان  الأمبببن 

واأن يدحر ال�ضر عنا جميعا«.
مبببببن جبببهبببتبببه اأكببببببببد وكببببيببببل اجلبببامبببعبببة 
اآل  خببالببد  الببدكببتببور  الببطبببببيببة  للتخ�ض�ضات 
اأبنائنا  تاأتي لدعم  اأن هذه اخلطوة  جلبان 
اجلميع  لببدور  وتاأكيدا  بدمائنا  اجلبهة  يف 
يف الببتببكبباتببف يف مببثببل هبببذه الأزمببببببات، وقببال 

»اأدعوا اهلل اأن يوفق جي�ضنا املبارك يف جميع 
اجلبهات واأل يحتاجوا لهذه الدماء«.

يف ال�ضياق ذاته، اأو�ضح ممثل اجلامعة 
يف احلملة الدكتور عبداهلل ع�ضريي اأن هذا 
الببوطببن حيث ت�ضارك  اأيبببام  الببيببوم يعد مببن 
اجلببامببعببة يف دعبببم عملية عببا�ببضببفببة احلبببزم، 
مبينا اأن هذه احلملة اأتت على عدة حماور، 

وت�ضتمر ملدة اأ�ضبوع كامل.
)اآفاق م�ضورة �ضفحات 18 -21(
سعيد العمري

مدير الجامعة يدشن
حملة التبرع بالدم
لدعم »عاصفة الحزم«



أخبار الوطن

يحيى التيهاني

نببقببل اأمبببببري مببنببطببقببة عبب�ببضببري، �ببضبباحببب 
الأمببري في�ضل بن خالد  امللكي  ال�ضمو 
بن عبد العزيز، تعازي وموا�ضاة خادم 
بن  �ضلمان  امللك  ال�ضريفني  احلرمني 
عبدالعزيز اآل �ضعود، و�ضمو ويل عهده 
وزيببر  العهد  ويل  ويل  و�ضمو  الأمبببني، 
رئي�س  الببدفبباع  وزيببر  و�ضمو  الداخلية، 
الديوان امللكي امل�ضت�ضار اخلا�س خلادم 

مببدافببعببا عبببن ديببنببه ووطبببنبببه. واأ�بببضببباف 
الذين  ب�ضبابه  يفخر  »الببوطببن  �ضموه 
ل يبببهببباببببون املبببببوت بببباذلبببني اأرواحببببهببببم 
الطاهر«،  البلد  هذا  لببراب  ودماءهم 
ال�ضهيد  يتقبل  اأن  تعالى  اهلل  �ضائا 
ال�ضر  اأهببلببه  ويلهم  وعببفببوه،  برحمته 

وال�ضلوان.
ال�ضهيد  ذوو  عبببر  جببهببتببهببم  مبببن 
البب�ببضببهببري، عبببن �ببضببكببرهببم وتببقببديببرهببم 
ل�ضمو اأمري منطقة ع�ضري على تعازيه 

املواجهات املتكررة مع عنا�ضر امليلي�ضيا 
احلوثية على احلدود اجلنوبية.

حتيات  للم�ضابني،  �ضموه  ونببقببل 
خادم احلرمني ال�ضريفني امللك �ضلمان 
ويل  و�ضمو  �ضعود،  اآل  عبدالعزيز  بببن 
العهد  ويل  ويل  و�ضمو  الأمبببني،  عهده 
الببدفبباع،  وزيببر  و�ضمو  الداخلية،  وزيببر 
حفظهم اهلل، مثمنا مواقفهم ال�ضجاعة 
يف حماية الوطن، مبديا اعتزازه البالغ 
مبببا ملبب�ببضببه فببيببهببم مببن عببزميببة واإ�بببضبببرار 

احلرمني ال�ضريفني، حفظهم اهلل، اإلى 
اأ�ضرة ال�ضهيد اأحمد بن عمر بن �ضعيد 
ا�ضت�ضهد  الببذي  ال�ضهري  ال�ضعبني  اآل 
اإثر مواجهة مع عنا�ضر من امليلي�ضيا 

احلوثية على احلدود اجلنوبية.
وقببببال الأمبببببري فببيبب�ببضببل ببببن خببالببد 
لأ�ببببضببببرة البب�ببضببهببيببد خببببال زيببببارتببببه لها 
املببنببظببر مبحافظة  ثببلببوث  مبببنببزلببهببا يف 
ببببببارق، اإن الببفببقببيببد بببطببل مبببن اأببببطبببال 
واجبببببه،  يبببوؤدي  ا�ضت�ضهد وهببو  الببوطببن 

اأنها كان لها  وموا�ضاته لهم، موؤكدين 
بالغ الأثر يف نفو�ضهم، �ضائلني اهلل اأن 
يحفظ لهذه الباد اأمنها وا�ضتقرارها 

يف ظل القيادة احلكيمة. 
�ضاحب  زار  نف�ضه،  ال�ضعيد  على 
امللكي الأمببري في�ضل بن خالد  ال�ضمو 
اأفبببراد  امل�ضابني مببن  عبببببدالببعببزيببز،  بببن 
الببقببوات  مب�ضت�ضفى  البببريبببة  البببقبببوات 
املبب�ببضببلببحببة بببخببمببيبب�ببس مبب�ببضببيببط، الببذيببن 
تببعببر�ببضببوا لإ�بببضببباببببات خمببتببلببفببة  خببال 

حلببمببايببة ديببنببهببم ووطببنببهببم ومببلببيببكببهببم، 
ميببن  اأن  تبببعبببالبببى  اهلل  �بببضبببمبببوه  �بببضبببائبببا 
من  الببعبباجببل.  بال�ضفاء  امل�ضابني  على 
�ضكرهم  عببن  املبب�ببضببابببون  عببر  جانبهم، 
اأمري منطقة ع�ضري  وتقديرهم ل�ضمو 
عببلببى زيببارتببه لببهببم، وملبب�ببضبباعببره الطيبة 
نفو�ضهم،  يف  الأثببر  بالغ  لها  كببان  التي 
الببببباد  لببهببذه  يحفظ  اأن  اهلل  �ضائلني 
خادم  قيادة  ظل  يف  وا�ضتقرارها  اأمنها 

احلرمني ال�ضريفني، حفظه اهلل.
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أمير عسـير ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد
الشهري ويتفقد مصابي عاصفة الحزم
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أخبار الجامعة

جناح الجامعة بمعرض التعليم العالي يدعم عاصفة الحزم

200 أخصائي من الجامعة يخدمون أبطال عاصفة الحزم
سعيد العمري

تبب�ببضببارك اجلببامببعببة ممببثببلببة يف الببكببلببيببات 
مببن اخلببدمببات  عبببدد  بببتببقببدمي  ال�ضحية 
احلدود  على  البا�ضلني  للجنود  الطبية 
اأكببر من 200  �ضخرت  اجلنوبية، حيث 
طاب  من  وعببدد  وخمت�س،  ا�ضت�ضاري 
يف  لببلببمبب�ببضبباركببة  المبببتبببيببباز  والفنيني، 
تقدمي اخلدمات الطبية الازمة لهم، 
مناوبات  جببداول  اإعبببداد  اإلببى  بالإ�ضافة 
لكل فريق يعمل يف م�ضت�ضفيات املنطقة 

مبا فيها امل�ضت�ضفيات احلدودية.
 ويببببباأتبببببي ذلبببببك يف اإطببببببببار البب�ببضببعببي 
احلببثببيببث مبببن اجلببامببعببة لببدعببم عملية 

»عا�ضفة احلزم«.  
و�ضاركت كلية الطب بطاقم مكون 
من عدد من ال�ضت�ضاريني واجلراحني 
الببب�بببضبببعبببوديبببني يف كبببافبببة الببتببخبب�ببضبب�ببضببات 
اجلببراحببيببة، وطبببب البببطبببوارئ، والببطببب 
الن�ضاء  الأ�ببضببرة، وطببب  الباطني، وطببب 
كببلببيببة  تببكببلببيببف وكبببيبببل  والبببببببببببولدة، ومت 

الببدكببتببور ح�ضن بن  الأ�بببضبببرة واملببجببتببمببع 
هذه  على  بالإ�ضراف  مو�ضى  اآل  حممد 

املهمة.
وتبببب�ببببضببببارك كبببلبببيبببة طببببب الأ�بببضبببنبببان 
جراحة  يف  ا�ضت�ضاريني  اأطببببباء  بثمانية 
البببوجبببه والبببفبببكبببني، وعبببببدد مبببن اأطببببببباء 

الببطببب لببلبب�ببضببوؤون البب�ببضببريببريببة الببدكببتببور 
جدول  باإعداد  الب�ضا�ضي  عبيد  بن  علي 
لإجنبباح  الببكببامببل  والتن�ضيق  للمناوبات 

هذه املبادرة.
الكلية  بب 100 طبيب  �ضاركت   كما 
طب  ق�ضم  تكليف رئي�س  ومت  امببتببيبباز، 

المببتببيبباز، بببالإ�ببضببافببة اإلببببى وحببببدة طب 
تكليف  ومت  بطاقمها،  متنقلة  اأ�ببضببنببان 
عببمببيببد كببلببيببة طبببب الأ�بببضبببنبببان الببدكببتببور 
بينما  املهمة،  بهذه  ال�ضهراين  اإبراهيم 
�ضيديل  بطاقم  ال�ضيدلة  كلية  ت�ضارك 
مكون من  �ضبعة خمت�ضني بهذا ال�ضاأن، 
ومت تكليف عميد الكلية  الدكتور عادل 

الهزاين بهذه املهمة.
واأمبببببببببببا كبببلبببيبببة البببببعبببببلبببببوم البببطبببببببيبببة 
التطبيقية فاإنها ت�ضارك بب 40 اأخ�ضائيا 
مبببن قبب�ببضببم الأ�بببضبببعبببة، وعببببدد ممبباثببل من 
اأخ�ضائيي ق�ضم علوم املخترات الطبية، 
تاأهيل  بعيادة  امل�ضاركة  اإلبببى  بببالإ�ببضببافببة 
طبي كامل ملا بعد الإ�ضابات، ومت تكليف 

الدكتور خالد الأحمري بهذه املهمة.
وتببب�بببضبببارك كببلببيببة البببعبببلبببوم الببطبببببيببة 
الببتببطبببببيببقببيببة بببخببمببيبب�ببس مبب�ببضببيببط بببببب  10 
اأخ�ضائي   25 و  تببدريبب�ببس،  هيئة  اأعبب�ببضبباء 
تكليف  للم�ضاركة، ومت  امتياز  متري�س 
بببالإ�ببضببراف  العلياين  م�ضيعل  الببدكببتببور 

على هذه املهمة.

الجامعة توقع عقودا
بأكثر من 19 مليون ريال

 
وقع معايل مدير اجلامعة الأ�ضتاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، 
بببهببدف تطوير  مببع �ضركات وموؤ�ض�ضات جتبباريببة  الأعببمببال  عببقببود  عبببددا مببن 
اإجمالية  بقيمة  وذلك  عام،  ب�ضكل  التعليمية  والعملية  اجلامعية،  الكليات 

تقدر بباأكر من 19 مليون ريال.
التجارية،  املوؤ�ض�ضات  من  عببدد  مع  التببفبباق  املوقعة،  العقود   و�ضملت 
وا�ضتكمال  الببازمببة،  اجلامعية  امل�ضتلزمات  لتاأمني  الببكببرى،  وال�ضركات 
امللك  )طببريببق  للبنات  العلمية  الكلية  م�ضرح  كم�ضروع  امل�ضاريع  مببن  عببدد 
والآداب،  الربية  كليتي  بني  الفا�ضل  الطريق  حت�ضني  واأعببمببال  عبداهلل( 
عبداهلل،  امللك  ببطريق  للطالبات  الأكادميي  باملجمع  للبنات  العلوم  وكلية 
واأعمال تعديات باملركز الإعامي مببنى املدرجات املركزية، بالإ�ضافة اإلى 
توفري و�ضائل ال�ضامة يف كافة خمترات اجلامعة، مع تطوير اخلدمات 

الإلكرونية، والعديد من عقود التوريد.

آفاق الجامعة  |  العدد 146  |  30 جمادي الثاني 1436  |  19 إبريل 2015

اأثناء تد�سني ال�ستديو الإعالمي  اإياهم يف الدفاع عن الوطن. جاء ذلك  وجه عدد من مدراء اجلامعات ال�سعودية، ر�سائل ت�سجيع وتاأييد وموؤازرة للجنود ال�سعوديني املرابطني على احلدود اجلنوبية )اأبطال عا�سفة احلزم(، معربني عن موؤازرتهم 
الذي ت�سارك به اجلامعة يف املعر�ض واملوؤمتر الدويل للتعليم العايل ال�ساد�ض الذي تنظمه وزارة التعليم مبركز الريا�ض الدويل للمعار�ض واملوؤمترات برعاية خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز، حفظه اهلل. وينقل ال�ستديو بال�سوت 

وال�سورة، ر�سائل اأ�سحاب املعايل مدراء اجلامعات وزوار جناح جامعة امللك خالد يف املعر�ض، وياأتي تقديرا من اجلامعة وجميع من�سوبيها الدور الذي يقوم به اأبطال عا�سفة احلزم يف الذود عن وطنهم ومواطنيهم على احلدود اجلنوبية.
 أحمد العياف



أخبار الجامعة

»عا�ضفة احلزم« التي اأطلقها خادم احلرمني ال�ضريفني امللك 
اليمني  ال�ضعب  لإنببقبباذ  اهلل،  حفظه  الببعببزيببز،  عبد  بببن  �ضلمان 
وا�ضتعادة ال�ضرعية ال�ضيا�ضية من القوى احلوثية واجلماعات 
الع�ضكرية املوؤيدة للمخلوع علي عبداهلل �ضالح، حتقق جناحات 
كبرية، وهلل احلمد، واآخرها ولي�س اآخرا ا�ضت�ضدار قرار اأممي 
من جمل�س الأمن، ي�ضكل الغطاء ال�ضيا�ضي واملظلة الأممية لب 
عاملي  اإ�ضافيا على م�ضتوى  دعما  لها  ويقدم  احلببزم«  »عا�ضفة 
وهذا  ال�ضابع،  البند  وفببق  تطبيقه  و�ببضببرورة  القرار  باإلزامية 
اأروقة جمل�س  ال�ضعودية يف  ي�ضكل جناحا كبريا للدبلوما�ضية 

الأمن.
انطاق  منذ  تعمل  وجمتمعا،  وموؤ�ض�ضات  دولببة  واململكة، 
هببببذه احلببمببلببة الببعبب�ببضببكببريببة عببلببى دعببببم »عببا�ببضببفببة احلبببببزم« بكل 
�ضفا  نكون  اأن  ب�ضرورة  اإميانا  واملبباديببة،  الب�ضرية  الإمكانيات 
اأهبببداف وغببايببات احلملة، حتى  واحبببدا، وموقفا واحبببدا، لدعم 
ولببدى  العربية،  منطقتنا  يف  وال�ببضببتببقببرار  الأمبببن  لنا  يتحقق 
واأي  لبادنا،  متاخمة  دولببة  ب�ضفتها  اليمن  ال�ضقيقة  جارتنا 
دول  وا�ضتقرار  اأمببن  على  ينعك�س  اأمببر  فيها  وفو�ضى  زعببزعببة 
املنطقة ب�ضكل عام. ومن هنا فقد جندت اململكة كل اإمكانياتها 

خلدمة اأهداف هذه العا�ضفة.
انببطبباقببة »عا�ضفة  املببلببك خببالببد، ومببنببذ  ونببحببن يف جامعة 
احلزم« نحر�س على تقدمي كافة اخلدمات والت�ضهيات لهذه 
جمل�س  يف  اأ�ضقائها  مع  اململكة  تقودها  التي  الدولية  احلملة 
اجلامعة  بببادرت  وقد  �ضقيقة.  عربية  ودول  اخلليجي  التعاون 

منذ الوهلة الأولى اإلى تاأكيد هذا التوجه.
اأن اجلببامببعببة مبببا حتببويببه مببن مببببوارد ب�ضرية  �ببضببك يف  ول 
الع�ضكري  املببجببهببود  دعبببم  يف  ت�ضهم  وخبببدمبببات  خبببرة  ومبببراكبببز 
للحملة بتنظيم حملة ترع بالدم، اإ�ضافة اإلى تقدمي خدمات 
وال�ضحية  الطبية  الكليات  خببال  مببن  اجلبهة  على  �ضحية 
وطبيب،  ا�ضت�ضاري  مائتي  من  اأكببر  فيها  ي�ضارك  باجلامعة، 

بالإ�ضافة اإلى ور�س العمل والندوات واملحا�ضرات.
الذين  للطاب  عببديببدة  ت�ضهيات  اجلببامببعببة  قببدمببت  كما 
الر�ضوم  اأعفوا من  ي�ضاركون يف جمهود عا�ضفة احلببزم، حيث 
الببدرا�ببضببيببة يف الببدرا�ببضببات العليا والببدبببلببومببات والبببببدورات ومببا 
يحدثها  قببد  الببتببي  الببغببيبباب  حببالببة  تفهم  اإلبببى  اإ�ببضببافببة  �ضابهها، 
اأعمال بع�س  اأدوار وم�ضوؤوليات تتطلبها طبيعة  ال�ضراك يف 

هوؤلء الطاب، وخا�ضة يف القطاع الع�ضكري والأمني.
احلبببزم« يف �ضحيفة  »عا�ضفة  الإعبببام، دخلت  ويف جمببال 
الأولببى  ال�ضحيفة اجلامعية  »اآفبباق«، وهي  امللك خالد  جامعة 
الأكببببر انببتبب�ببضببارا عببلببى مبب�ببضببتببوى املببمببلببكببة، مببن خبببال املببقببالت 
وال�ضتطاعات يف كل اأعداد ال�ضحيفة منذ انطاق العا�ضفة، 
حيث اأبرزت ال�ضحيفة الكثري من التغطيات الطابية ب�ضكل 

خا�س عن مو�ضوع واأهداف وجناحات هذه احلملة. 
وختاما، ندعو اهلل اأن يكلل بالنجاح جهود واأعمال اأبطالنا 
يف �ضاحة املعركة الذين يعملون ليل نهار يف �ضبيل رفعة الوطن 
والذود عن حماه، واأن حتقق »عا�ضفة احلزم« مبتغاها يف زرع 
واأن  ال�ضقيقة،  العربية  الببدولببة  اليمن  يف  وال�ضتقرار  الأمبببن 
كل مكروه،  لكل خري ويحفظهم من  الوطن  هببذا  قببادة  يوفق 

ويدمي علينا نعمة الأمن والأمان.

رؤية

الجامعة
وعاصفة الحزم

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

عبد العزيز رديف

ا�ببضببتببقبببببل مببعببايل مببديببر اجلببامببعببة الأ�ببضببتبباذ 
البببدكبببتبببور عبببببدالببرحببمببن ببببن حببمببد البببببداود 
بجامعة  وعببلببومببهببا  ال�ضنة  اأ�ببضببتبباذ  مبكتبه، 
الببقبب�ببضببيببم الببدكببتببور اإببببراهبببيبببم ببببن عبببببد اهلل 
ال�ضنة  اأ�ضتاذ  الربية  كلية  الاحم، وعميد 
حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  طيبة  بجامعة 
دمفو، وذلك �ضمن زيارتهما العلمية لكلية 
ال�ضريعة واأ�ضول الدين باجلامعة. وخال 
العلمي  بامل�ضتوى  الببزائببران  اأ�ببضبباد  الببزيببارة، 

لكلية ال�ضريعة ومن�ضوبيها وطابها.
ال�ضريعة  كلية  عميد  �ضكر  جانبه  من 
بن  اأحمد  الدكتور  الأ�ضتاذ  الدين  واأ�ضول 
للكلية  ت�ضريفهما  عببلببى  ال�ضيفني  حميد 
ملدير  �ضكره  مو�ضا  عام،  ب�ضكل  واجلامعة 
اجلبببامبببعبببة عببلببى رعبببايبببتبببه ودعبببمبببه املبب�ببضببتببمببر 
للكلية. يذكر اأن الأ�ضتاذين الزائرين لكلية 
البب�ببضببريببعببة �ببضبباركببا يف الببرنببامببج الإثبببرائبببي 
الببذي  العليا  الببدرا�ببضببات  وطببالبببببات  لطلبة 

تقيمه الكلية.

500 طالب وموظف يشاركون 
في جدارية »الحزم«

 
تدري�س  هيئة  وع�ضو  طببالببب   500 مببن  اأكبببر  �ببضببارك 
وموظف باجلامعة يف  اللوحة اجلدارية  التي حملت 
مبببن قبل  والبببتبببي خ�ض�ضت  احلبببببزم(  ا�ببضببم )عببا�ببضببفببة 
اإي�ضال  بهدف  الهند�ضة،  بكلية  الطابية  الأن�ضطة 
حدودنا  على  البا�ضلني  جلنودنا  ووفببباء  حببب  ر�ضالة 

اجلنوبية.
الطابية املهند�س  الأن�ضطة  م�ضرف  واأو�ببضببح 
املبببببادرة جبباءت كبباأقببل تقدير  اأن هببذه  اأ�ببضببامببة م�ضيبه 
مببن اجلميع لأبببطببال الببوطببن الببذيببن قببدمببوا الغايل 
والنفي�س للدفاع عن اأرا�ضينا ومقدراتنا ومقد�ضاتنا.
 وقببببببببببال« اخببببتببببيببببار ا�بببببضبببببم )عببببا�ببببضببببفببببة احلبببببببزم( 
اأطلقها  التي  العربية  باملبادرة  تيمنا  للجدارية  جاء 
خادم احلرمني ال�ضريفني امللك �ضلمان بن عبدالعزيز 

اآل �ضعود للدفاع عن �ضرعية احلكومة اليمنية ».
النتهاء  بعد  �ضتنقل  اجلببداريببة  هببذه  اأن  يببذكببر 
منها، اإلى موقع اجلبهة على احلدود  لت�ضل الر�ضالة 
لهم  دعما  هناك  البا�ضلني  جلنودنا  مواطن  كل  من 

وت�ضجيعا لعملهم البطويل.
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الداود يلتقي بأول عميد
لكلية الطب بالجامعة

سعيد العمري

بع�ضو  البببداود،  حمد  بن  عبدالرحمن  الدكتور  الأ�ضتاذ  اجلامعة  مدير  معايل  التقى 
ال�ضباعي  زهري  الدكتور  الأ�ضتاذ  املعروف  ال�ضحي  القيادي  ال�ضابق،  ال�ضورى  جمل�س 
الذي يزور اجلامعة حاليا لالتقاء بطابها واإلقاء حما�ضرات عن »الطب بني الواقع 
واملاأمول«، بالإ�ضافة اإلى م�ضاركته يف اأم�ضية علمية مع طاب كلية الطب بدعوة من 

نادي الطاب والإبداع.
واأبدى ال�ضباعي بالغ �ضعادته بالزيارة وبال�ضتقبال الذي حظي به، وقال »�ضعيد 
هيئة  واأعبب�ببضبباء  الببطبباب  مب�ضاركة  و�ضعيد  الكبري،  العلمي  ال�ضرح  هببذا  يف  بببوجببودي 

التدري�س حيث ناق�ضت معهم عدة مو�ضوعات مهمة«.
كما مت مناق�ضة بع�س الق�ضايا يف اجلوانب التطويرية للجامعة، م�ضيفا »الفر�ضة 
يف اجلامعة كبرية جدا باأن تكون رائدة يف كثري من الأمور املتعلقة بال�ضحة العامة«. 
من�ضق  برفقة  بالفرعاء  اجلامعية  املدينة  ملقر  بزيارة  ال�ضباعي  الدكتور  قام  ذلك  بعد 
كلية الطب الدكتور �ضالح القحطاين، وا�ضتمع ل�ضرح مف�ضل عن م�ضاريع اجلامعة يف 

مقرها اجلديد، وامل�ضت�ضفى اجلامعي، ومقر كلية الطب بالفرعاء.
اأول  كما  كان  باجلامعة،  الطب  كلية  موؤ�ض�ضي  اأحببد  ال�ضباعي  الدكتور  اأن  يذكر 

عميد لها منذ اإن�ضائها عام 1980.

..ويستقبل أستاذ السنة وعلومها بجامعة القصيم
وعميد كلية التربية بجامعة طيبة



أخبار الجامعة

انطـالق مهرجان الجامعة
المسرحي األول.. اليوم

وتببلببخبب�ببضببت اأهبببببداف املببهببرجببان يف 
ف��رق  �أه��م��ه��ا ت�شكيل  ع���دة م���ن  ن��ق��اط 
مبب�ببضببرحببيببة مببببن البببكبببلبببيبببات، وتبب�ببضببجببيببع 
بجميع  امل�ضرحي  والببتبباألببيببف  الإخببببراج 
اأنواعه، هذا اإلى جانب تقدمي العرو�س 
امل�ضرحيببة املختلفة التي بدورها تناق�س 
الق�ضايا املهمة واحليوية مبا يتنا�ضب 
وتقاليد  الإ�ضامي  الدين  تعاليم  مع 
واأعببرافببهببا،  والببعببامببة  املحيطة  البيئة 
لدى  التمثيل  موهبة  اكت�ضاف  واأي�ضا 
بينهم،  التناف�س  حببب  وزرع  الببطبباب 
وتبببدريبببب وتببطببويببر الببطبباب عببلببى فن 

م�ضرحية  عببرو�ببس  تببقببدمي  يف  الكليات 
وفبببق �ببضببوابببط واآلبببيبببات حمببببددة ن�ضرا 
الفعلي  بالدور  وقيامه  امل�ضرح  لثقافة 

الذي يقوم به امل�ضرح الطابي«.
دورات  اعببتببمببدنببا   « قببائببا  وتببباببببع 
الفعالية،  تنطلق  اأن  قبببببل  تببطببويببريببة 
وذلبببببببك يف كبببتببباببببة البببنببب�بببس املبب�ببضببرحببي 
والتمثيل والإخراج، وهي دورات مهدت 
اأن  اهلل  ببببباإذن  نبباأمببل  البببذي  للمهرجان 
الإبداعية  الطاقات  م�ضتوى  يف  يكون 

املوجودة يف اجلامعة«.
واأ�ببضبباف » لعل مببن الأمببببور التي 

ترز  التي  الببطبباب  ملببواهببب  واكت�ضافا 
مببن خبببال املبب�ببضببرح، اأتبببت فببكببرة اإقببامببة 
مهرجان اجلامعة امل�ضرحي الأول بني 

كافة الكليات«.
واأ�ببببضبببباف »يبببباأتببببي هببببذا املببهببرجببان 
�ضمولية  جببوانببب  مببن  جببانببب  لتغطية 
الأنببب�بببضبببطبببة الببثببقببافببيببة والجببتببمبباعببيببة 
والبببريبببا�بببضبببيبببة يف هبببببذا البببفببب�بببضبببل، لبببذا 
�لن�شاط  �ل��رك��ي��ز على  ك��ان الب��د م��ن 
املببب�بببضبببرحبببي لبببيبببكبببِمبببل هببببببذه اجلببببوانببببب 
ويبب�ببضببتببقببطببب جببمببهببورا وطببباببببا جبببددا 

لاأن�ضطة الطابية«.

التمثيل امل�ضرحي والإخراج من خال 
عقد دورات تدريبية وبع�س الندوات.

من جانبه اأكد وكيل عمادة �ضوؤون 
الدكتور  الطابية  لاأن�ضطة  الطاب 
من  »انببطبباقببا  اأنببه  قمي�ضان  اآل  نا�ضر 
جناح عمادة �ضوؤون الطاب باجلامعة 
بني  التناف�ضية  الفعاليات  تنظيم  يف 
حققه  البببذي  للنجاح  ونببظببرا  الكليات، 
الأوملبببببببيببباد الببثببقببايف ومببببا اأ�بببضبببافبببه من 
الكليات،  مببن  بدعم  طابية  اإبببداعببات 
فببقببد كبببانبببت الببفببكببرة بببقببيببام مببهببرجببان 
مبب�ببضببرحببي عببلببى مبببببببداأ الببتببنببافبب�ببس بني 

اأ�ببضببهببمببت يف نبب�ببضبباأة مببثببل هبببذه الببفببكببرة، 
اتببفبباقببيببة البببتبببعببباون البببتبببي وقبببعبببت بني 
والببفببنببون  الببثببقببافببة  وجمعية  اجلببامببعببة 

مبنطقة ع�ضري«.
وقببببد ببببببداأت ال�بببضبببتبببعبببدادات لببهببذا 
من  عبببدة  ودورات  ببببرامبببج  املببهببرجببان 
امل�ضرحي  الببنبب�ببس  كببتببابببة  دورة  اأهببمببهببا: 
لاأ�ضتاذ يحيى حممد العلكمي، ودورة 
اإعداد املمثل واملخرج امل�ضرحي لاأ�ضتاذ 
اأحببمببد اإبببراهببيببم البب�ببضببروي، والأ�ببضببتبباذ 
هبببذه  واخبببتبببتبببمبببت  ثببببببببواب،  اآل  مبببتبببعبببب 

الرامج بلقاء تعريفي باملهرجان.

 عدنان األلمعي

ينطلق اليوم الأحد، مهرجان اجلامعة 
كافة  ي�ضتهدف  الببذي  الأول  امل�ضرحي 
البببطببباب مبببن خببببال اأنبببديبببة الببكببلببيببات 
عببن طببريببق تنظيم مبب�ببضببابببقببات حببددت 
املهرجان  وي�ضتمر  اللجنة.   قبل  مببن 

ثاثة  اأيام.
وعبببلبببق عببمببيببد �بببببضبببببوؤون البببطببباب 
الببدكببتببور مببريببع اآل هبببببا�ببس عببلببى هببذه 
الببفببكببرة قبببائبببا« اإميبببانبببا بببببدور املبب�ببضببرح 
الأخببباق  وتببقببومي  ال�ضلوك  توجيه  يف 

مبببفبببهبببوم البببتببب�بببضبببويبببر البببفبببوتبببوغبببرايف 
هذه  ا�ضتغال  كيفية  ثببم  وتاريخه  
املوهبة بال�ضكل ال�ضحيح الذي يخدم 

الدين والوطن.
ويف خبببتبببام البببلبببقببباء، وجببببه نببائببب 
الأ�ببضببتبباذ ح�ضني  نبببادي ع�ضري  رئببيبب�ببس 
الببقببحببطبباين �ببضببكببره وتببقببديببره ملعايل 

خببراتببهببم ورفببببع مبب�ببضببتببواهببم يف هببذه 
املبببببهبببببارة ببببالبببتبببعببباون مببببع الأنببب�بببضبببطبببة 
لتميزها  الهند�ضة  بكلية  الطابية 
خبببببال الببببفببببرة املبببا�بببضبببيبببة يف كببببل مببا 

يخ�س املواهب ال�ضبابية«.
»�ببضببوالببيببف  ببببرنبببامبببج  اأن  يبببذكبببر 
�بببضببببببباب مببببن اأجببببببل الببب�بببضببببببباب«، يببقببام 

البببقبببحبببطببباين، ومببب�بببضبببرف الأنبب�ببضببطببة 
الأ�ببضببتبباذ  الهند�ضة  بكلية  الببطببابببيببة 

اأ�ضامة يحيى م�ضيبه.
وا�ضبببتهدف الرنامبببج، املهتمبببني
بببالببتبب�ببضببويببر حبببر�بببضبببا عبببلبببى تببطببويببر 

ورعاية موهبتهم.
بداية  عن  باحلديث  اللقاء  بببداأ 

مببديببر اجلببامببعببة لهببتببمببامببه بطاقات 
الطاب وتطويرها من خال دعمه 
الدائم للمنا�ضط املختلفة واملتنوعة.

واأ�ببببضبببباف »اإميببببانببببا مببنببا ببباأهببمببيببة 
الأن�ضطة يف خدمة املجتمع، مت عقد 
تببدريبببببيببة يف  تبببقبببدمي دورة  اتببفبباقببيببة 
الطاب،  وزيادة  املجال خلدمة  هذا 

اجلببامببعببة،  م�ضتوى  عببلببى  مبببرة  لأول 
ويهدف ل�ضت�ضافة اأ�ضحاب املواهب 
قدراتهم  واإظهار  املتميزة  واملببهببارات 
كما  اإلببيببه،  مييلون  فيما  ال�ضخ�ضية 
يحر�س على توفري ما يلزم لتنمية 
اأنه ي�ضجع على  اإلى  اإ�ضافة  ال�ضباب، 

التطبيق امليداين.

اأقببببام نبببادي الببهببنببد�ببضببة الببلببقبباء الببثبباين 
مببببن ببببرنببباجمبببه الببب�بببضببببببباببببي الببنببوعببي 
ال�ضباب«  اأجبببل  مببن  �ضباب  »�ببضببوالببيببف 
م�ضاهري  مببن  نخبة  ا�ضت�ضاف  الببذي 
مبنطقة  البببفبببوتبببوغبببرايف  الببتبب�ببضببويببر 
نببادي  رئببيبب�ببس  نببائببب  عبب�ببضببري، بح�ضور 
ح�ضني  الأ�ببضببتبباذ  الفوتوغرايف  ع�ضري 
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نادي الهندسة
يستضيف مشاهير
التصوير الفوتوغرافي 
بمنطقة عسير

تدشين حملة للتبرع بالدم
تحت شعار »وطني يناديني«

 
حملة  العمري  �ضعيد  بن  علي  الدكتور  باملحالة  امل�ضركة  للرامج  العام  املن�ضق  د�ضن 
النوعي  التعليم  �ضركة  بالتعاون مع  وذلك  يناديني«  »وطني  �ضعار  بالدم حتت  للترع 
القاب�ضة وامل�ضت�ضفى ال�ضعودي الأملاين بع�ضري. ولقت احلملة اإقبال كبريا من الطاب 

ومن�ضوبي الرامج امل�ضركة، حيث حت�ضلت على وحدات من الدم جتاوزت 40 وحدة.
وجاءت هذه احلملة تر�ضيخا ملبداأ العمل التطوعي من خال توفري كميات من 
العام للرامج امل�ضركة الدكتور علي بن  املن�ضق  الدم ملحتاجيها من املر�ضى. واأعببرب 
�ضعيد العمري عن خال�س �ضكره وتقديره جلميع امل�ضاركني يف هذه احلملة واجلهات 

التي اأ�ضرفت على جناحها.
   

الطب توعي أكثر من 250 زائرا
بمرض ضغط الدم

نظم نادي الطب والإبداع بكلية الطب، الثاثاء املا�ضي، ب�ضوق الثاثاء ال�ضعبي باأبها، 
حملة توعوية تثقيفية بعنوان »حملة القلب« خ�ض�ضت للتعريف مبر�س ارتفاع �ضغط 
الدم حتت �ضعار »�ضامة �ضغطك �ضحة لقلبك« وذلك �ضمن حمات عدة تقام يف عدد 

من املحافظات ومراكز املنطقة على مدار ثاثة اأيام.
حيث  الببدم،  �ضغط  لفح�س  للمعر�س  زائببرا   250 نحو  ا�ضتقبال  احلملة  و�ضهدت 
اكت�ضفت بع�س حالت ارتفاع �ضغط الدم ومت حتويلها ملراكز متخ�ض�ضة لتلقي العاج 

الازم. و�ضارك يف احلملة نحو 20 طالبا. كما زار املعر�س وفد من طاب اخلليج �ضمن 
الزيارة 26 لطاب جامعات وموؤ�ض�ضات التعليم العايل بدول جمل�س التعاون اخلليجي، 
التي ت�ضت�ضيفها جامعة امللك خالد. واحتوى املعر�س على وحدتني مير من خالها 
الزائر لقيا�س الوزن ومعدل �ضغط الدم والتعريف باملر�س وخماطره وعاجه وطرق 

الوقاية منه.

طب األسنان تحيي األسبوع الخليجي 
لتعزيز صحة الفم واألسنان

ال�ضاد�س لتعزيز �ضحة  املوحد  الأ�ضبوع اخلليجي  الأ�ضنان باجلامعة،  اأحيت كلية طب 
الفم والأ�ضنان، بتنظيم فعاليات مبجمع الواحة مول يوم اجلمعة 1436/6/14، بلغ عدد 

زوراها من الن�ضاء والرجال والأطفال، األف زائر.
تهدف  توعوية  ومطويات  اأ�ضنان،  ومعاجني  فر�س  توزيع  الفعاليات،  و�ضاحب 
املظهر  الت�ضو�س واحلفاظ على  للوقاية من  الفم والأ�ضنان  اإلى تعزيز �ضحة ونظافة 

ال�ضحي لاأ�ضنان. كما مت اإجراء بع�س الفحو�ضات وتطبيق الفلورايد على الأطفال.
اأن  ال�ضهراين  �ضليمان  بببن  اإبببراهببيببم  الدكتور  الأ�ببضببنببان  طببب  كلية  عميد  واأو�ببضببح 
الأ�ضبوع اخلليجي املوحد لتعزيز �ضحة الفم والأ�ضنان يركز على اأهمية تفعيل العمل 
موؤكدا  اخلليجية،  بالدول  والأ�ضنان  الفم  باأمرا�س  الإ�ضابة  ن�ضب  خلف�س  الوقائي 
يف  الببوالببديببن  دور  اأهمية  مبينا  الأطببفببال،  لببدى  الت�ضو�س  مببن  للحد  التوعية   اأهمية 

احلفاظ على اأ�ضنان اأبنائهم �ضليمة.
املوحد  اخلليجي  الأ�ضبوع  فعاليات  يف  �ضنويا  ت�ضارك  الأ�ضنان  طب  كلية  اأن  يذكر 
لتعزيز �ضحة الفم والأ�ضنان، الذي ينطلق كل عام يف جميع دول جمل�س التعاون اخلليجي 

تنفيذا للقرار ال�ضادر عن وزراء ال�ضحة بدول املجل�س يف موؤمترهم الب65 الذي عقد يف 
جنيف عام 2008، واملت�ضمن املوافقة على اخلطة اخلليجية لرعاية �ضحة الفم والأ�ضنان 

والركيز على اأهمية العمل الوقائي خلف�س ن�ضبة الإ�ضابة باأمرا�س الفم والأ�ضنان.

تمريض بنات محايل يسهم
في التوعيـة بصحـة الفم واألسنان

اأ�ضهمت 13 طالبة من طالبات التمري�س العام بكلية العلوم الطبية التطبيقية للبنات 
يف  م�ضاركتهن  اأثناء  وذلببك  والأ�ضنان،  الفم  ب�ضحة  املجتمع  توعية  يف  ع�ضري،  مبحايل 
والأ�ضنان  الفم  �ضحة  لتعزيز  ال�ضاد�س  املوحد  اخلليجي  ال�ضحي  الأ�ضبوع  فعاليات 
باململكة، الذي اأقيم مبركز طب الأ�ضنان مب�ضت�ضفى حمايل العام، حتت �ضعار »الأ�ضنان 

.. �ضحة وجمال« وا�ضتمر خم�ضة اأيام.

البارقي يقدم دورة في فن اإللقاء
�أقام �لن�شاط �لطالبي بكليتي �لعلوم و�الآد�ب و�ملجتمع بتهامة، دورة بعنو�ن »فن 
�الأ�شتاذ  �لطالبي  �لن�شاط  ر�ئد  بح�شور  �لبارقي  �أحمد  �الأ�شتاذ  قدمها  �الإلقاء« 

راجي فقيه.
على  مركزا  عرفه،  اأن  بعد  لاإلقاء  عدة  فنونا  البارقي  علي  الأ�ضتاذ  تناول  وقد 
�ل�شروط �لنف�شية و�لفنية و�لفطرية و�ل�شحية لالإلقاء، ثم بني �أن �لقر�آن �لكرمي هو 
املتلقني  قلوب  على  تاأثريه  موؤكدا  الإلقاء،  فن  متعلم  اأمببام  الكرى  والبوابة  الأ�ضا�س 

ومدى اأهميته ملن اأراد تعلم مهارات الإلقاء املعترة.



أخبار الجامعة

متثبببل الرعايبببة الكرميبببة ل�ضبببمو اأمبببري منطقبببة ع�ضبببري حلفبببل  اخلريجبببني 
ال�ضبببابع ع�ضبببر وح�ضبببوره لتكرمي اخلريجبببني واخلريجات تاجا علبببى روؤو�س 
اخلريجبببني،  واجلامعبببة التي ما فتئ اأمري املنطقة يرعاها يف كل منا�ضبببطها 

وفعالياتها. 
كمبببا اأن ت�ضبببافر اجلهبببود التبببي تاأتي على راأ�ضبببها جهود مديبببر اجلامعة 
الأ�ضبببتاذ الدكتبببور عببببد الرحمبببن ببببن حمبببد البببداود يف التوجيبببه والرعايبببة 
والإ�ضبببراف؛ عمل علبببى الدفع بهذا املهرجان الكبري اإلى م�ضبببتويات عليا من 

الدقة يف التخطيط والتنفيذ.
وقد متيز احتفال تخريج طاب وطالبات اجلامعة لهذا العام )1435-

1436( بخ�ضو�ضيات جتعله احتفال التميز بحق؛ لأنه حقق نقلة نوعية ذات 
�شدى حقيقي يف �أو�شاط �لطالب و�لطالبات و�أولياء �أمورهم.

وكانبببت نقطبببة التميز الكرى يف هذا احلفل ولأول مرة تزامن احتفال 
الطببباب والطالبات يف وقت واحد اإذ خ�ضببب�س للطالبات م�ضبببرح اجلامعة يف 
قريقبببر كما خ�ض�ضبببت للطببباب مدينة الأمري �ضبببلطان الريا�ضبببية باملحالة، 
وكان ح�ضبببور الأمهبببات بالتزامبببن مع ح�ضبببور الآباء مل�ضببباركة اأفبببراح اأبنائهم 
التبببي ينتظرهبببا الآبببباء والأمهبببات  وبناتهبببم يف هبببذه الحتفاليبببة البهيجبببة 

ليح�ضدوا ما زرعوه طيلة �ضنوات.
اإن جامعبببة امللبببك خالد يف هبببذه الفعالية حتقق تفردهبببا بني اجلامعات 
ال�ضبببعودية يف تنظيبببم حفبببل تخريج طابها بهذا امل�ضبببتوى الرائع الذي يليق 

مبوقع اجلامعة بني اجلامعات يف مملكتنا احلبية.
لقبببد كان لكلمبببات الطببباب والطالببببات وقعهبببا الكببببري، واأثرهبببا البالغ 
اإذ اأ�ضبببادت ببببدور الآبببباء والأمهبببات يف الدفبببع بالأبنببباء اإلى العمليبببة التعليمية 
وحتمل امل�ضببباق والأعباء ومدى الت�ضبببحية يف �ضببببيل تعليم اأبنائهم وبناتهم، 
وقبببد جت�ضبببد هبببذا الأثبببر يف عبببدد مبببن املظاهبببر التي عك�ضبببت �ضبببلوك الطاب 
والطالببببات عقب الحتفبببال وموقفهم من اآبائهم واأمهاتهبببم، مواقف مليئة 
بدفبببق امل�ضببباعر اجلميلبببة التبببي ت�ضبببعى اجلامعة لغر�ضبببها يف نفو�بببس الطاب 

والطالبات.

شؤون تعليمية
د. محمد بن علي الحسون

حفل التميز.. مبروك للخريجين
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عدنان األلمعي

ودعببببت اجلببامببعببة، البببوفبببود املبب�ببضبباركببة 
يف الببببزيببببارة الببطببابببيببة اخلببلببيببجببيببة 
التابعة  واملببوؤ�ببضبب�ببضببات  للجامعات   26
للتعليم العايل بدول جمل�س التعاون 
اخلليجي بعد اأن ق�ضوا فرة الزيارة 
ال�ضياحية  الأمببباكبببن  ببببني  متنقلني 

الجامعة  تودع الوفود المشاركة في الزيارة الخليجية 26
والبببراثبببيبببة املبببمبببيبببزة، واألببببقببببوا نببظببرة 
�ضاملة على منطقة ع�ضري وتاريخها 

وح�ضارتها.
و�ضملت الزيارة عددا من مواقع 
كببمببنببتببزه ع�ضري  البب�ببضببيبباحببيببة،  عبب�ببضببري 
البببوطبببنبببي ببببالببب�بببضبببودة، حبببيبببث كبببببان يف 
ا�ضتقبالهم جلنة التنمية الجتماعية 
الببوفببد  زار  كببمببا  عببا�ببضببمببي،  اآل  بببقببرى 

بالفرعاء،  اجلامعية  املدينة  م�ضروع 
امل�ضروع  تنفيذ  ملراحل  عر�ضا  و�ضاهد 
الببقببائببم عببلببى �ببضببت مبببراحبببل. تببا ذلببك 
املببديببنببة  مبببرافبببق  عبببن  تف�ضيلي  �ببضببرح 
اجلببامببعببيببة عببلببى املببجبب�ببضببم الببتببمببثببيببلببي 
اجلولة  ببببداأت  ذلببك  وبببعببد  للم�ضروع، 
املببيببدانببيببة الببتببي ا�ببضببتببمببلببت عببلببى زيبببارة 

املرافق املكتملة يف امل�ضروع.

بببعببد ذلبببك تببوجببهببت البببوفبببود اإلببى 
مببنببتببزه اجلببببرة الببقببريببب مبببن املببديببنببة 
اجلامعية، ثم اإلى منتزه احلبلة الذي 
احت�ضن احلفل اخلتامي الذي تخلله 
بع�س املداخات من الوفود امل�ضاركة، 
التي  الببزيببارة  بببهببذه  �ضعادتها  مبدية 
اأكبببببدت عببمببق البببعببباقبببات مبببا ببببني دول 

جمل�س التعاون اخلليجي.

جوائز للجامعة في المؤتمر 
الطالبي السادس

ح�ضدت اجلامعة جوائز املوؤمتر الطابي ال�ضاد�س الذي اختتمت فعالياته 
الأ�ضبوع املا�ضي يف جامعة امللك عبد العزيز مبدينة جدة، حيث فازت بثاثة 

جوائز تنوعت ما بني ابتكارات واأبحاث علمية وم�ضاريع ريادة اأعمال.
برنامج  املجتمعية  اخلدمة  م�ضار  يف  الثالث  املركز  على  وا�ضتحوذت 
نيابة  العمري  بن عو�س  في�ضل  للطالب  البا�ضم«  الثغر  اجلنوبي..  »احلد 
عببن فببريببقببه طببباب كلية طببب الأ�ببضببنببان. وكببانببت قببد  متت املبب�ببضبباركببة بببه يف 

الرنامج التوعوي التثقيفي وال�ضحي بتهامة قحطان.
 كما حققت يف م�ضار الأفام الوثائقية، املركز الرابع للطالب علي بن 

معي�س العمري مب�ضاركته التي اأ�ضماها »اأنا بخري«.
الوادعي  حامد  بن  وعلي  ال�ضريف  حممد  بن  �ضعيد  الطالبان  وفبباز 
الهادف  القت�ضادية  ال�ضبغة  ذي  الجتماعي  مب�ضروعهما  العا�ضر  باملركز 
اإلى ا�ضتثمار جهود الأ�ضر يف حتويل املنازل اإلى وحدات اإنتاج �ضغرية تعني 
على زيادة الدخل ال�ضهري، و�ضغل وقت الفراغ وغر�س قيمة الفاعلية، ون�ضر 
ثقافة العمل للجميع بغ�س النظر عن م�ضتوى الدخل وطريقة املعي�ضة دون 

احلاجة اإلى القرا�س.
اأن  اآل هبا�س  �ضعد  بببن  مببريببع  الببدكببتببور  الببطبباب  �ببضببوؤون  وبببني عميد 
اجلامعة حتر�س دوما على دعم طابها يف كافة املنا�ضط، وتنمية مهاراتهم 
الإبداعية يف جميع املجالت ومنها البحث العلمي، والبتكارات، وم�ضاريع 

ريادة الأعمال وغريها.

امل�ضركة  لببلببرامببج  الببعببام  املن�ضق  افتتح 
الدكتور علي بن �ضعيد العمري، بح�ضور 
الببطبباب  لبب�ببضببوؤون  الببعببام  املن�ضق  م�ضاعد 
البببدكبببتبببور مبب�ببضببفببر ببببن اأحبببمبببد البببوادعبببي، 
الإداريببة  لل�ضوؤون  العام  املن�ضق  وم�ضاعد 
م�ضرف  بن  �ضالح  الدكتور  والأكادميية 
التعليم  �ضركة  م�ضروع  ومدير  ال�ضهري، 
النوعي القاب�ضة الدكتور حممد ي�ضري، 
الببثبباثبباء املببا�ببضببي، مببعببر�ببس البب�ببضببمببنببة يف 
الببببرامببببج املببب�بببضبببركبببة مبببجببمببع املببحببالببة 
بببالببتببعبباون مبببع �ببضببركببة الببتببعببلببيببم الببنببوعببي 

القاب�ضة وامل�ضت�ضفى ال�ضعودي الأملاين.
اأ�ضرفت على  الببذي  وهببدف املعر�س 
تنظيمه وتقدمي فعالياته �ضركة التعليم 
باأ�ضباب  التوعية  اإلببى  القاب�ضة،  النوعي 
ال�ضمنة وخماطرها واأثرها على ال�ضحة، 

و�ضرورة الك�ضف املبكر عنها.
التثقيف  تببقببدمي  املببعببر�ببس  يف  ومت 
الغذائي،  الهرم  ب�ضرح  املنا�ضب  ال�ضحي 
والتوعية  الببغببذائببيببة،  الببوجبببببات  وتنظيم 

ببباأهببمببيببة الببريببا�ببضببة، اإ�ببضببافببة اإلبببى تقدمي 
مبببطبببويبببات وعبببببرو�بببببس مبببرئبببيبببة وعبببر�بببس 
املببجبب�ببضببمببات الببتببو�ببضببيببحببيببة عبببن اأخبببطبببار 
كتلة  ملعدل  قيا�س  اأخببذ  وكذلك  ال�ضمنة، 
اجل�ضم للتنبيه على مقدار الوزن الزائد.

وعبببببلبببببى هببببامبببب�ببببس املبببببعبببببر�بببببس، قببببدم 
العزيز  عبد  بن  �ضليمان  موؤ�ض�ضة  مدير 
البببراجبببحبببي اخلبببرييبببة مبببنببطببقببة عبب�ببضببري، 
البببدكبببتبببور عببائبب�ببس ببببن حبب�ببضببن اآل كبب�ببضببم، 
حمبببا�بببضبببرة ببببعبببنبببوان »ثبببقبببافبببة البببتبببطبببوع«، 
وتبب�ببضببمببنببت احلببديببث عببن اأهببمببيببة العمل 
ودوره يف  وعبببوامبببل جنببباحبببه  الببتببطببوعببي 

خدمة املجتمع.
املن�ضق  وجبببه  املببعببر�ببس،  نببهببايببة  ويف 
العام للرامج امل�ضركة ال�ضكر والتقدير 
ملببببعببببايل مببببديببببر اجلببببامببببعببببة عبببلبببى دعبببمبببه 
املتوا�ضل للرامج والأن�ضطة والفعاليات 
التي ت�ضهم يف خدمة الطالب واملجتمع، 
كما �ضكر جميع اجلهات التي اأ�ضهمت يف 

جناح فعاليات املعر�س.

تدشين معرض 
السمنة في 

البرامج 
المشتركة 

بمجمع المحالة

دراسة لطالبة بالجامعة:
33٪ من سكان عسير يعانون 

من  نقص فيتامين »د«

سارة القحطاني

 اأجببببببرت الببطببالبببببة يف البب�ببضببنببة اخلببامبب�ببضببة 
حبب�ببضببن  باجلامعة، ملياء  البببطبببب  بببكببلببيببة 
فيتامني  معدل  لتقييم  ع�ضريي درا�ضة 
»د« ببببني الإنببببباث والبببذكبببور الأ�بببضبببحببباء يف 
م�ضتوى  حتببديببد  بببهببدف  ع�ضري  منطقة 
انببتبب�ببضببار نببقبب�ببس الببفببيببتببامببني يف الببفببئببات 
منطقة  ع�ضري  لكون  املختلفة،  العمرية 

مرتفعة.
بببحببثببهببا  مبببلبببخببب�بببس  واأو�بببببضبببببحبببببت يف 
يببعببرف  »د« اأ�ضبح  فببيببتببامببني  اأن نق�س 
امل�ضبب  اأن  بينت  كما  وبببباء،  اأنببه  عامليا  بببه 
الببرئببيبب�ببضببي لببلببنببقبب�ببس هبببو عببببدم الببتببعببر�ببس 
امل�ضدر  اإنها  ال�ضم�س، حيث  الكايف لأ�ضعة 
كان  واإن  الفيتامني،  لتكوين  الرئي�ضي 
هناك ن�ضبة قليلة من التعوي�س باجل�ضم 

للفيتامني تاأتي من الغذاء العادي.
واأجريت هذه الدرا�ضة التي ا�ضتملت 
على عببدد من الإنبباث والببذكببور الأ�ضحاء 
منطقة  يف  العمرية  الببفببئببات  خمتلف  يف 
عبب�ببضببري، حببيببث كببانببت الببدرا�ببضببة مقطعية 
عببلببى 300 حببالببة، تببببراوح اأعببمببارهببم بني 

ع�ضوائيا.  اخببتببيببارهببم  مت  �ببضببنببة،   70 و   15
امل�ضتوى  ال�ضحية، يعد  للمعايري  ووفقا 
 100 و   31 بببني  مببا  للفيتامني  الطبيعي 
نانوغرام/مل، وق�ضورا اإذا كان ما بني 10 
حادا  نق�ضا  نانوغرام/مل، ويعتر   30 و 

اإذا كان اأقل من 10 نانوغرام/مل.
واأظهرت نتائج الدرا�ضة وجود ن�ضبة 
32.3٪ من �ضكان ع�ضري يعانون من نق�س 
اأن 50،3٪ لديهم ق�ضور يف  حاد يف حني، 
الفيتامني  ن�ضبة  بينما جاءت  الفيتامني، 

الطبيعي ٪17.3.
 ،٪45،33 الدرا�ضة  يف  الذكور  ومثل 
ن�ضبة من يعاين منهم من نق�س  وبلغت 
من  يببعببانببون   ٪55،9 مببقببابببل   ،٪22،1 حببباد 
يتمتعون   ٪22.1 و  الفيتامني،  يف  ق�ضور 

باملعدل الطبيعي.
ومبببقببارنببتببهببم مبببع الإنببببببباث البباتببي 
بلغت  فقد  احلببببالت،  مببن   ٪54،66 مثلن 
فيهن ن�ضبة من يعانني من النق�س احلاد 
40٪، مقابل 45.7٪ لديهن ق�ضور، و 13،4 

يتمتعن باملعدل الطبيعي.
الباحثة  اأو�ببضببت  درا�ضتها،  يف  ختام 
ببببزيبببادة الببر�ببضببائببل البب�ببضببحببيببة والببتببوعببيببة 
تثقيف  يف  املببكببثببف  البب�ببضببريببع  والبببتبببدخبببل 
ال�ضم�س  لأ�ضعة  التعر�س  حببول  املجتمع 
الآمبببنبببة، بببالإ�ببضببافببة اإلببببى اأخببببذ املببكببمببات 

الغذائية لبفيتامني »د«.
الدرا�ضات  من  مبزيد  ن�ضحت  كما 
مبببببا يف ذلبببببك تببغببطببيببة عبببببدد اأكبببببببر مببن 
اأو�ببضببع  ونببهببج  ال�ضليم،  للتقييم  احلبببالت 
بها،  املعرف  غري  امل�ضكلة  هببذه  اإدارة  يف 
مو�ضحة اأنه قد يوؤدي التهاون فيها اإلى 

عواقب �ضحية خطرية.
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خالل مشاركته في ملتقى 
العالقات العامة الرقمية

الداود: مستعدون 
الستضافة
أي فعالية تساند 
عاصفة الحزم

أحمد العياف 

وجببببه مببعببايل مببديببر جببامببعببة املببلببك خببالببد 
حمد  بببن  عبدالرحمن  الببدكببتببور  الأ�ببضببتبباذ 
احلزم  عا�ضفة  اأبطال  ر�ضالة اإلى  البببداود، 
مبببن خببببال مببنبب�ببضببة اإلببكببرونببيببة اأقببامببتببهببا 
اجلببمببعببيببة البب�ببضببعببوديببة لببلببعبباقببات الببعببامببة 
للجبيل  امللكية  الهيئة  مبقر  والإعبببببان، 
الببثببالببث »الببعبباقببات  ويببنبببببع. وجببباء امللتقى 
الببعببامببة الببرقببمببيببة« تببفبباعببا مببن اجلمعية 
الذي يقوم به رجال  الدور  واأع�ضائها مع 
الببذود عن وطنهم ومواطنيهم  الوطن يف 

على حدودنا اجلنوبية.

رئيس الهيئة
الهيئة  رئي�س  ا�ضتقبل  �ضياق ذي �ضلة  ويف 
امللكية للجبيل وينبع، رئي�س جمل�س اإدارة 
�ضركة �ضابك الأمري �ضعود بن عبداهلل بن 
ثنيان اآل �ضعود، معايل مدير جامعة امللك 

خالد يف مكتبه.

دعوة للجمعية 
قبببببدم مبببعبببايل مبببديبببر اجلبببامبببعبببة الأ�بببضبببتببباذ 
الببدكببتببور عبببببدالببرحببمببن بببن حببمببد الببببداود، 
للعاقات  البب�ببضببعببوديببة  للجمعية  البببدعبببوة 
جامعة  ت�ضت�ضيف  لأن  والإعبببان،  العامة 
امللك خالد، اأي منا�ضبة يرونها يف القريب 
العاجل �ضواء كانت موؤمترا حمليا اأم عامليا 
يببراه  اأمبببر  اأي  اأم  نقا�س  حلقة  اأم  نبببدوة  اأم 
جمل�س اإدارة اجلمعية، وقال »جامعة امللك 
اململكة  جنوب  يف  ع�ضري  منطقة  يف  خالد 
ببباملبب�ببضبباركببة مبببع اجلببمببعببيببة وت�ضعد  تببرحببب 

حقيقة بدعم اجلمعية بكل ما متلك«. 
اأكببببر  مببببن  اجلبببامبببعبببة  اأن  واأو�بببببضبببببح 
حيث  من  اململكة  يف  ال�ضعودية  اجلامعات 
عدد الكليات. وقال »بعد حتول فرع بي�ضة 
خالد  امللك  جامعة  اأ�ضبحت  جامعة،  اإلببى 
حمافظة   11 يف  متفرقة  كلية   44 ت�ضم 
األببف   80 مببن  اأكبببر  فيها  ويببدر�ببس  تقريبا، 
طببالببب وطببالبببببة، ويببعببمببل فببيببهببا اأكببببر من 
ثمانية اآلف ع�ضو هيئة تدري�س وموظف، 
ولبببديبببهبببا مبببديبببنبببة جبببامبببعبببيبببة عبببلبببى و�ببضببك 
اإليها  النتقال  اأن  اإلببى  م�ضريا  النببتببهبباء«، 
املقبل، وتقع على م�ضاحة قدرها  العام  يف 
ثمانية مليون مر مربع، وفيها م�ضت�ضفى 
هيئة  لأعبب�ببضبباء  و�ببضببكببن  �ببضببريببر،   800 ي�ضع 
الببتببدريبب�ببس والببطببلبببببة، وبببهببا كببلببيببات علمية 
طبية  وعلوم  اأ�ضنان  وطب  وهند�ضة  وطب 
تطبيقية و�ضيدلة، وكليات اأدبية و�ضرعية.

حسابات للقيادات 
اأ�ضار الداود اإلى  �ضرورة وجود ح�ضابات 
لببلببقببيببادات اأو املبب�ببضببوؤولببني عببلببى مببواقببع 
جانب  اإلى  متيل  الجتماعية  التوا�ضل 

هببذا  ينفع  ومبببا  املتخ�ض�ضني  يفيد  مببا 
على  املبب�ببضبباركببني  �ضكر  كما  التخ�ض�س، 
اجلميع  و�ضكر  اجلل�ضة،  يف  قببدمببوه  مببا 
عببلببى اللبببتبببزام اأيبب�ببضببا بببالببوقببت، ثببم اأتببباح 
الفر�ضة لاإخوة والأخوات احلا�ضرين 

باملداخات.

الببعبباقببات الببعببامببة اأكبببر مببن اأي جانب 
اآخبببببر، مببعببلببا ذلببببك بببباأنبببه يببفببر�ببس اأن 
اأم  حكومية  �ضواء  موؤ�ض�ضة  اأي  يف  يكون 
قطاعا خا�ضا اأن يكون بها جهة خا�ضة 
مبا  وتببزويببده  اجلمهور  مببع  بالتجاوب 

يتعلق بهذه املوؤ�ض�ضة من اأخبار.
اإجببببباببببببة  يف  الببببببببببببداود  واأ�بببببببضببببببباف   
عببلببى �ببببضببببوؤال لببلببدكببتببور عبببببدالببرحببمببن 
البببعبببببببدالبببقبببادر »يبببفبببر�بببس مببببن وجببهببة 
اأو  املببوؤ�ببضبب�ببضببة  قببائببد  اأن حبب�ببضبباب  نببظببري 
امل�ضوؤول الأول هو  جانب بناء عاقات 
اأم  الببداخببلببي  مببع اجلمهور  �ببضببواء  جيدة 
وحم�ضوبة  مقننة  تكون  واأن  اخلارجي، 
بببالببذات قد  العربي  جببدا لأنببه يف عاملنا 
تختلف الأمور كثريا عن العامل الآخر 
قبل  من  احلقيقي  الفهم  لعدم  )نظرا 
الكثري من م�ضتخدمي و�ضائل التوا�ضل 
ا�ضتخدامها(، حيث  الجتماعي لكيفية 
جند لاأ�ضف بع�س ال�ضتخدامات غري 
اجلببيببدة وغببري الائقة والببتببي تنم عن 

ثقافة �ضعيفة يف هذا املجال«. 

قسم اإلعالم واالتصال
تبب�ببضببعببد  اأن اجلبببامبببعبببة  الببببببببداود  اأو�ببببضببببح 
الذي  والت�ضال  الإعبببام  ق�ضم  لوجود 
افتتح العام املا�ضي ويدر�س فيه طاب 
وطبببالبببببببات، مببقببدمببا الببببدعببببوة لببباإخبببوة 
العامة  العاقات  ملتقى  يف  والأخبببوات 
اأع�ضاء  ب�ضفتهم  ين�ضموا  اأن  الرقمية، 
من  �ببضببواء  الق�ضم  لببهببذا  تببدريبب�ببس  هيئة 
داخل اأم خارج اململكة، قائا»نرحب ول 
التدري�س  هيئة  لأع�ضاء  حاجة  يف  زلنا 

بق�ضم الإعام والت�ضال«. 

بحوث العالقات الرقمية
واأ�بببببضببببباف »كبببمبببا يببعببلببم املببتببخبب�ببضبب�ببضببون 
حتتاج  العامة  العاقات  فبباإن  وغريهم 
اإلى من يخدمها يف مثل هذه املنا�ضبات 
خال  مببن  ببباأنببنببا  متفائل  اأنبببا  العلمية. 
هبببببذه اجلبببمبببعبببيبببة �ببببضببببرى البببكبببثبببري مببن 
التي  واملبببوؤمتبببرات  واملببنببا�ببضببط  امللتقيات 
اأ�ضبح  تخدم هذا املجال احليوي الذي 
جبببزءا ل يببتببجببزاأ مببن اأعببمببالببنببا �ببضببواء يف 
املببوؤ�ببضبب�ببضببات  اأم  مببوؤ�ببضبب�ببضبباتببنببا احلببكببومببيببة 

الأهلية يف القطاع اخلا�س«.
كببمببا �ضكر مببعببالببيببه، اأثببنبباء تببروؤ�ببضببه 
اجلببلبب�ببضببة البب�ببضبباد�ببضببة واخلببتببامببيببة الببتببي 
جاءت بعنوان »بحوث العاقات  العامة 
الرقمية« اجلمعية ال�ضعودية للعاقات 
العامة والإعان على دعوته للم�ضاركة 
يف املببلببتببقببى الببثببالببث الببعبباقببات الببعببامببة 
رئي�س  بال�ضكر  »اأخ�س  بقوله  الرقمية، 
اجلببمببعببيببة الببزمببيببل الأ�بببضبببتببباذ الببدكببتببور 
حمبببمبببد ببببببن عبببببببد الببببعببببزيببببز احلببببيببببزان 

العضوية الشرفية
اجلببمببعببيببة  اإدارة  جمببلبب�ببس  رئببيبب�ببس  قببببدم 
والإعببان  العامة  للعاقات  ال�ضعودية 
ملببعببايل مببديببر اجلببامببعببة درعببببا تببذكبباريببا 
لببببروؤ�ببببضببببه اجلبببلببب�بببضبببة واأيبببب�ببببضببببا مببنببحببه 
الع�ضوية ال�ضرفية للجمعية بقرار من 

وزمببببائببببه الببببكببببرام عبببلبببى تببنببظببيببم هبببذا 
امللتقى«. 

واأ�بببببضببببباف الببببببببداود »اأمتببببنببببى بببببباإذن 
الببتببوفببيببق  املببلببتببقببى  لببهببذا  يببكببون  اأن  اهلل 
والببنببجبباح ويببوفببق البببزمببباء املبب�ببضبباركببون 
فيه وبالأخ�س يف هذه اجلل�ضة بتقدمي 

اجلمعية العمومية لإ�ضهامه يف تطوير 
جمالت اهتمام اجلمعية وتقدميه لها 
واملعنوية(  )املببالببيببة  اخلببدمببات  خمتلف 
مببعببالببيببه مبببوجبببببهببا  يببحبب�ببضببر  اأن  عبببلبببى 
وجلانها  العمومية  اجلمعية  جل�ضات 

املختلفة وال�ضراك يف املناق�ضات. 

معايل مدير اجلامعة مع رئي�ض
جمل�ض اإدارة اجلمعية ال�سعودية 
للعالقات العامة والإعالن 
الأ�ستاذ الدكتور حممد
بن عبد العزيز احليزان
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العلوم واآلداب

بكلية  �ل��ن�����ش��اط  �أ�����ش����رة  ن��ظ��م��ت 
العلوم والآداب للبنات بالنما�س 
برناجما لتفعيل اأ�ضبوع ال�ضجرة 
حتبببت عبببنبببوان »الببب�بببضبببجبببرة ثبببروة 
فحافظ عليها« ا�ضتمر ليومني.

ودع�������ت �أ������ش�����رة �ل���ن�������ش���اط، 
مبببنببب�بببضبببوببببات البببكبببلبببيبببة لببببزراعببببة 
البببب�ببببضببببتببببات، بببببعببببد تبببعبببريبببفبببهبببن 
حيث  املببثببلببى،  زراعببتببهببا  بطريقة 
اأرجبباء الكلية.  قمن بزراعتها يف 
لتن�ضيق  م�ضابقات  ُنببظببمببت  كببمببا 

الأزهار للطالبات.
اإميان ال�سهري

العلوم واآلداب

عبببرفبببت وحبببببدة خبببدمبببة املببجببتببمببع 
والآداب  الببببببعببببببلببببببوم  بببببكببببلببببيببببة 
لببلبببببنببات بببالببنببمببا�ببس، مببنبب�ببضببوبببات 
الببببكببببلببببيببببة ببببببباأ�ببببببضببببببرار الببببتببببلببببوث 
الببكببهببرومببغببنبباطببيبب�ببضببي الببنبباجتببة 
واملوبايل  املنزلية  الأجببهببزة  عببن 
وحمبببببطبببببات الببببتببببقببببويببببة وطبببببرق 
البببوقبببايبببة مبببنبببهبببا، وذلببببببك خبببال 
قببدمببهببا ع�ضو هيئة  حمببا�ببضببرة  
اأ�ضتاذ  التدري�س بق�ضم الفيزياء، 
التطبيقية  الببنببوويببة  الببفببيببزيبباء 
الأ�ضتاذ  الإ�ضعاعية،  والفيزياء 

الدكتور عا�ضم عبد رب النبي.
كببمببا نببظببمببت اأيبب�ببضببا ور�ببضببة 
بببببعببببنببببوان »ا�ببببضببببتببببخببببدام املبببدخبببل 
تبببطبببويبببر جببببودة  املبببنبببظبببومبببي يف 
الببتببعببلببيببم نببحببو تبب�ببضببنببيببف عببربببي 
بببيبب�ببضببة«  جلبببامبببعبببة  عبببببال  ودويل 

قدمها الدكتور عا�ضم اأي�ضا.
     اإميان ال�سهري 

العلوم الطبية

والآداب  البببعبببلبببوم  كببلببيببة  �ببضببلببطببت 
م�ضيط،  خمي�س  يف   )2 )جمببمببع 
البببببب�ببببببضببببببوء عبببببلبببببى الأمبببببببببرا�بببببببببس 
حما�ضرة  خال  من  ال�ضرطانية 
»الأمبببببرا�بببببس البب�ببضببرطببانببيببة لببدى 
ال�ضيدات« األقتها د. اإميان الن�ضار 
مببب�ببضبباركببة خببمبب�ببس طبببالبببببببات من 
كليتي الطب وال�ضيدلة، مت فيها 
�ضرح م�ضببات واأعرا�س الأمرا�س 
ال�ضرطانية التي ت�ضيب ال�ضيدات 
مببثببل �ببضببرطببان البببثبببدي والبببرحبببم، 
والهبببتبببمبببام بببالببكبب�ببضببف املبببببكببر لها 

وكيفية الوقاية منها وعاجها.
فاطمة حمدان 

العلوم واآلداب

اأطببببلببببق مبب�ببضببلببى كبببلبببيبببة البببعبببلبببوم 
خمي�س  يف   )2 )جمببمببع  والآداب 
مبب�ببضببيببط، حببمببلببة« البببتببباأمبببل« ملببدة 
النف�س  تببعببويببد  بببهببدف  اأ�بببضبببببببوع 
على التفاوؤل يف جميع احلالت، 
وحببب�بببضبببن الببببظببببن ببببببباهلل والبببثبببقبببة 
بببببه، وكببيببفببيببة حتببقببيببق الأهبببببداف 
بيقني،  للم�ضتقبل  والتخطيط 
واإدراك  اخلببلببق،  ح�ضن  وكببذلببك 
والتخطيط  الف�ضل  بعد  النجاح 

قبل العمل.
فاطمة حمدان 

كلية اآلداب
والتربية

نببببظببببم قببب�بببضبببم الببببلببببغببببة البببعبببرببببيبببة 
للبنات  والببربببيببة  الآداب  بكلية 
للطالبات  تدريبية  دورة  باأبها، 
حتبببت عبببنبببوان »كببيببفببيببة الببتببفببكببري 
الإعببببرابببببي« اأعبببدتبببهبببا الببدكببتببورة 
حبببنبببان اأببببببو لبببببببدة، حبب�ببضببرهببا 30 
يف  البببدورة  مببن  ا�ضتفدن  طالبة، 
معرفة اأ�ضول الإعراب، وحتديد 
بببعبب�ببس الببببفببببروق يف املبببداخبببات 
الإعرابية التي تواجهها طالبات 
احلركات  ومتييز  العربية  اللغة 

الإعرابية وا�ضتخداماتها.
هناء اآل �سرور

كلية اآلداب
والتربية

اأقببببامببببت جلببنببة خبببدمبببة املببجببتببمببع 
بببببالببببتببببعبببباون مبببببع قببب�بببضبببم البببلبببغبببة 
الآداب  ببببكبببلبببيبببة  الإجنببببلببببيببببزيببببة 
والببربببيببة لببلبببببنببات ببباأبببهببا، دورة 
تببدريبببببيببة بببعببنببوان » كببيببف اأجببتبباز 
الآيبببلبببتببب�بببس بببببنببببجبببباح؟«، قببدمببتببهببا 
بح�ضور  بانو  عفيفة  الببدكببتببورة 
20 ع�ضوا من من�ضوبات التعليم 
الأكادمييات  ومثلهن  من  العام 
متابعة  يف  يرغنب  ممن  بالكلية 
وهدفت  اململكة،  خبببارج  التعليم 
اأمام  ال�ضعوبات  لتذليل  الببدورة 

الراغبات يف اجتياز الختبار.
هناء اآل �سرور 

كلية اآلداب
والتربية

عقدت وحببدة التطوير واجلببودة 
للبنات  والببربببيببة  الآداب  بكلية 
ملببنبب�ببضببوبببات  دورات  ثبببباث  ببباأبببهببا 
الببدكببتببورة  اأقببامببت  حيث  الكلية، 
�ببضببفبباء عببلببي عبببببد الببغببنببي، دورة 
الن�س  »قببراءة  بعنوان  للطالبات 
واأقامت  وامل�ضمون«  املفهوم  بني 
دورة  العو�س  مقبولة  الدكتورة 
لببببباإداريبببببات  بببعببنببوان »مبببهبببارات 
حتببقببيببق  يف  املبببتبببمبببيبببز  الإداري 
مببعببايببري اجلبببببودة« فببيببمببا اأقببامببت 
الب�ضري  عمر  �ضعدية  الببدكببتببورة 
»اأ�ض�س  بعنوان  للمعيدات  دورة 
مببنببهببجببيببة لإعبببببببببداد مببقببرحببات 

الأطروحات اجلامعية«.
هناء اآل �سرور

كلية اآلداب
والتربية

احبببتبببفبببل مببكببتببب الأخببب�بببضبببائبببيبببات 
الآداب  بببكببلببيببتببي  الجببتببمبباعببيببات 
والبببببرببببببيبببببة، بببببالببببيببببوم البببعببباملبببي 
بح�ضور  الجتماعية  للخدمة 
واجلببودة  التطوير  وحببدة  وكيلة 
الببدكببتببورة دولبببة مببانببع ع�ضريي، 
الإن�ضان  حقوق  هيئة  من  ووفببد 
تببتببقببدمببه رئببيبب�ببضببة قبب�ببضببم الببر�ببضببد 
الباحثة  الهيئة  بببفببرع  واملتابعة 
الجتماعية �ضاحلة �ضعد ثابت، 
الأيتام  اآباء لرعاية  وفد جمعية 
تببقببدمببه الببببباحببثببة الجببتببمبباعببيببة 

�ضعوة غرامة ع�ضريي.
هناء اآل �سرور

المجاردةالمجاردة

�لطالبي  �لن�شاط  �أ�شرة  ج��ددت 
ببي�ضة،  والإدارة  الآداب  بكلية 
ن�������ش���اط �ل����ط����ال����ب����ات  ب���اإق���ام���ة 
لذوي  ترفيهي  تثقيفي  برنامج 
�ضمل  اخلبببا�بببضبببة،  الحبببتبببيببباجبببات 
املهمة،  املعلومات  بع�س  تقدمي 
اأن  وعببببرو�ببببضببببا خمبببتبببلبببفبببة، قبببببببل 
�لطالبي  �لن�شاط  ع�شو  تلقي 
البببدكبببتبببورة تببقببوى حمببمببد جببر، 
كلمة اأبدت فيها �ضعادتها بتنفيذ 

الرنامج.
�سباح القحطاين

اآلداب واإلدارة
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العلوم واآلداب

اأع�ضاء  مببهببارات  تنمية  اإطبببار  يف 
وحببدة  نظمت  الببتببدريبب�ببس،  هيئة 
خببدمببة املببجببتببمببع بببكببلببيببة الببعببلببوم 
بببالببنببمببا�ببس  لبببلبببببببنبببات  والآداب 
حمبببا�بببضبببرة ببببعبببنبببوان »الأخببببطبببباء 

ال�ضائعة يف اللغة العربية«.
 قبببدمبببت املبببحبببا�بببضبببرة الأ�بببضبببتببباذة 
العربية  اللغة  بق�ضم  املبب�ببضبباعببدة 
الرحمن،  عبد  نفي�ضة  الدكتورة 
وذلك مبعمل التعلم الإلكروين 

بالكلية.
اإميان ال�سهري

العلوم واآلداب

الطاب،  �ضوؤون  بدعم من عمادة 
بكلية  البببريبببا�بببضبببيبببات  قبب�ببضببم  نببظببم 
مببنى  ببببببلببقببرن  والآداب  الببعببلببوم 
البب�ببضببعببب بببرنبباجمببا عبببن »املببعببامببلببة 
املعاملة  تعريف  ت�ضمن  احل�ضنة« 
واحلببيببوانببات.   الب�ضر  مببع  احل�ضنة 
عامات  تكرمي  الرنامج  و�ضهد 
النظافة بهدايا ووجبة اإفطار.                                                                        
منرية القرين 

العلوم واآلداب

الببريببا�ببضببيببات بكلية  قبب�ببضببم  نببظببم 
العلوم والآداب ببلقرن برناجما 
تببوعببويببا عببببن  »البببغبببببببار«، وذلبببك 
ملببا �ببضببهببدتببه املببمببلببكببة مبببوؤخبببرا من 
�أث���ار  �ل�شطحية  ل��ل��ري��اح  ن�����ش��اط 
الأتببببببربببببببة والببببغبببببببببار. و�ببضببلببطببت 
اأ�ضرار  على   ال�ضوء  املتحدثات 
الغبار، وعلى ما ي�ضرع قوله عند 

الرياح والغبار.
منرية القرين 

االقتصاد المنزلي

قبببببدمبببببت  الأ�ببببببضببببببتبببببباذة اإحبببب�ببببضببببان 
الإدارة  كببلببيببتببي  مبببن  الأحببببمببببري، 
عمل  ور�ضة  املببنببزيل،  والقت�ضاد 
بببعببنببوان تببزيببني املببوائببد، حتدثت 
اإعببداد املوائد  خالها عن تاريخ 
الأجبببواء  وتببوفببري  الع�ضور،  عببر 
املببنببا�ببضبببببة لببهببا، وجتببمببيببل املببوائببد 
واأبببرز  لببذلببك،  امل�ضتعملة  واملبببواد 
العيوب التي يجب جتنبها اأثناء 
ترتيب املائدة. وتناول  الرنامج 
اأهم  حماور منها: طبيعة املراأة، 
الببببفببببروق ببببني املبببببببراأة والبببرجبببل، 
مبببقبببارنبببة بببببني حبببقبببوق املببببببببراأة يف 
ظل  يف  حقوقها  وببببني  الإ�بببضبببام 
املببراأة  مكانة  العاملية،  التفاقات 
البب�ببضببعببوديببة ببببني نبب�ببضبباء البببعبببامل، 
عدة  ت�ضمنت  لببلببمببراأة  وهم�ضات 

ن�ضائح مهمة للمراأة.

كلية اآلداب
والتربية

قدمت الببدكببتببورة جنبباء فبباروق 
كليتي  لطالبات  تدريبية  دورة 
باأبها  للبنات  والببربببيببة  الآداب 
بببببعببببنببببوان »فبببببببن الببببر�ببببضببببم عببلببى 
�ضاعتني. مبببدى  عببلببى  البببزجببباج«، 

هببدفببت الببببببدورة  اإلببببى ا�ببضببتببغببال 
وقبببت فبببراغ الببطببالبببببة واإكبب�ببضببابببهببا 
خرات ومهارات تعليمية ح�ضب 
عببددا  وا�ضتقطبت  لها،  حاجتها 
واملوظفات   الطالبات  من  كبريا 

وحظيت بتفاعل جيد.
هناء اآل �سرور

المركز الجامعي

حتبببببت رعبببببايبببببة عببببمببببيببببدة املببببركببببز 
اجلبببامبببعبببي لبببدرا�بببضبببة الببطببالبببببات 
وكبببلبببيبببة البببتبببمبببريببب�بببس البببدكبببتبببورة 
�ضنيفاء القرين، والأمينة العامة 
جلبببمبببعبببيبببة اجلبببببنبببببوب الببنبب�ببضببائببيببة 
)فبببببرع عبب�ببضببري( الأ�ببببضببببتبببباذة منى 
البببببريبببببك، وببببباإ�ببببضببببراف وحبببدتبببي 
املجتمع  وخدمة  العلمي،  البحث 
والببتببعببلببيببم املبب�ببضببتببمببر؛ اأقببببام املببركببز 
اجلببامببعببي لببدرا�ببضببة الببطببالبببببات يف 
بعنوان  توعوية  حملة  اجلامعة 
اآمن«   »خطوة بخطوة نحو حمل 
عبببلبببى مببب�بببضبببرح جببمببعببيببة اجلبببنبببوب 
من  جمموعة  نفذتها  الن�ضائية، 
اأع�ضاء هيئة التدري�س من جميع 
الببكببلببيببات البب�ببضببحببيببة ومببب�ببضبباركببة 
ح�ضورا  و�ضهدت  الطالبات،  من 
ممببببيببببزا ومببببنببببوعببببا مبببببن البببفبببئبببات 

العمببرية يف املجتببمع.
اأمينة الفالح

كلية العلوم 
الطبية التطبيقية

اأقببببامببببت كببلببيببة البببعبببلبببوم الببطبببببيببة 
الببتببطبببببيببقببيببة بببب�بببضببباحبببة املببب�بببضبببرح 
اجلبببامبببعبببي مبببببركببببز البببطبببالبببببببات 
برناجما حول حماية البيئة من 
الببتببلببوث. وهبببدف الببرنببامببج اإلببى 
يف  والببعببامببات  العاملني  توعية 
النفايات  باأ�ضرار  الطبي  املجال 
الت�ضخي�ضية  والأ�ببضببعببة  الطبية 
وتاأثريها على البيئة اخلارجية، 
النفايات  التخل�س من  وطريقة 
وكيفية  �ضليمة،  ب�ضورة  الطبية 
الإ�ضعاعي  التلوث  مببع  التعامل 
لببلببعببامببلببني يف احلبببقبببل الببطبببببي 
املكلفني بالتخل�س من  والعمال 

النفايات الطبية.
عواطف القحطاين

االقتصاد المنزلي

�أط����ل����ق م���ك���ت���ب �ل���ن�������ش���اط غ��ر  
املنهجي بكلية الإدارة والقت�ضاد 
دورات  �بببضبببلببب�بببضبببلبببتبببي  املبببببببنبببببببزيل 
و»تطوير  بنف�ضك«،  »ا�ضنعيها 
الذات«. وتهدف ال�ضل�ضلة الأولى 
اإلببببببى تببعببلببيببم مببببهببببارات جبببديبببدة 
وا�بببضبببتبببغبببال اأوقبببببببات الببببفببببراغ يف 
تنفيذ عمل فني متميز، وتاأكيد 
قببيببمببة الببب�بببضبببنببباعبببات البب�ببضببغببرية 
كما  املجتمع،  تنمية  يف  ودورهبببا 
»تطوير  دورات  �ضل�ضلة  هببدفببت 
الذات« اإلى اإعداد الطالبة ل�ضوق 
�ضل�ضلة  اأن كل  اإلى  ي�ضار  العمل. 

�ضملت دورات متنوعة.

االقتصاد المنزلي

اإدارة  قبب�ببضببم  طبببالبببببببات  اأقببببامببببت 
الأعمال بكلية الإدارة والقت�ضاد 
للكتاب. معر�ضا  ببباأبببهببا  املببنببزيل 

بع�س  تقدمي  املنا�ضبة  و�ضهدت 
املببحببتببويببة عببلببى كلمات  املببقبباطببع 
وعبببببببببببارات حمببببفببببزة ومبب�ببضببجببعببة 
ركن  وو�ضع  والإببببداع،  للموهبة 
الر�ضا�س.  بالقلم  احلر  للر�ضم 
ويف اخلتام مت ال�ضحب على �ضبع 

جوائز من الكتب القيمة.

المجاردةالمجاردة

�لطالبي  �لن�شاط  وحدة  �أقامت 
بكليتي العلوم والآداب مبحافظة 
رجببببببببال اأملببببببببع نببب�بببضببباطبببا ببببعبببنبببوان 
تناول  املياه«  ا�ضتهاك  »تر�ضيد 
املحافظة  وكببيببفببيببة  املبببباء  اأهببمببيببة 
عميدة  الفعالية  وح�ضر   عليه. 
يو�ضف  علي  اأم  الدكتورة  الكلية 
عبببببببداجلبببلبببيبببل، واأعبببب�ببببضبببباء هببيببئببة 

التدري�س والطالبات.
�سماح حممود

العلوم واآلداب



مجتمع الجامعة

السبعاني وكيال 
�ضدر قرار معايل مدير اجلامعة الأ�ضتاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود 
لكلية  وكيا  ال�ضهري  ال�ضبعاين  اهلل  عبد  املح�ضن  عبد  نا�ضر  الدكتور  بتكليف 

الطب لل�ضوؤون الأكادميية. التوفيق وال�ضداد.

األحمري وكيال 
حمد  بن  الرحمن  عبد  الدكتور  الأ�ضتاذ  اجلامعة  مدير  معايل  موافقة  �ضدرت 
التعلم  لعمادة  وكيا  الأحمري  �ضعيد  اهلل  بن عبد  فهد  الدكتور  بتكليف  الببداود 

الإلكروين بالتوفيق وال�ضداد.

جيهان رجب وكيلة للتطوير والجودة  
اإلى الدكتورة  تقدمت كلية العلوم والآداب )جممع 2( بخمي�س م�ضيط بالتهنئة 
واجلببودة،  للتطوير  الكلية  وكيلة  مبهمة  تكليفها  بعد  رجببب  عبدالعزيز  جيهان 

وترجو لها زمياتها وطالباتها دوام التوفيق والنجاح.

عميدة »علوم وآداب« النماص تهنيء 
الأ�ضتاذة  الكلية،  ومن�ضوبات  بالنما�س  للبنات  والآداب  العلوم  كلية  عميدة  تهنئ 
والإداريببببة(،  املالية  لل�ضوؤون  الكلية  وكببالببة  )�ضكرتارية  ال�ضهري،  خلوفة  اإميبببان 
مبنا�ضبة مولودتها اجلديدة، جعلها اهلل من مواليد ال�ضعادة وقرة عني لوالديها. 
كما تهنئ عميدة الكلية فاطمة حمن�س، الأ�ضتاذة زينة البكري، )�ضوؤون املوظفني( 
متام  لها  وترجو  لها،  اآُجببريببت  ناجحة  عملية  بعد  امل�ضت�ضفى  من  خروجها  على 

ال�ضحة والعافية.

د. العتيبي في مؤتمر العظام 
�ضارك ع�ضو هيئة التدري�س بكلية الطب الدكتور حممد ليف العتيبي يف موؤمتر 
الذي عقد مار�س  العظام بولية نيفادا الأمريكية  اجلمعية الأمريكية جلراحة 

الخت�ضا�س للمفا�ضل والركيبات ال�ضطناعية الأمريكي. 

باوهاب يزيل ورما بالمنظار الجراحي
ا�ضت�ضاري  ق�ضم اجلراحة،  رئي�س  باجلامعة،  الطب  بكلية  امل�ضارك  الأ�ضتاذ  �ضارك 
حممد  الدكتور  وال�ضمنة  املتقدمة  واملناظري  العلوي  اله�ضمي  اجلهاز  جراحة 
اأن  اإجببراء عملية ملري�ضة تبلغ من العمر 55 عاما، �ضبق  عبدالرحمن باوهاب يف 
اأجري لها عملية ا�ضتئ�ضال للكلية الي�ضرى قبل 20 عاما، ب�ضبب ورم حميد اآنذاك.
الفحو�ضات املخرية والإ�ضعاعية للمري�ضة تبني وجود ورم خارج  اإجببراء   وبعد 
ومتاثلت  مو�ضيتوما«،  فيوكرو   « �ضم  �ضبعة   مببن  اأكبببر  حجمه  الكظرية  الببغببدة 

املري�ضة لل�ضفاء بف�ضل اهلل من ارتفاع ال�ضغط بعد اإزالة الورم.

االمتياز ومرتبة الشرف لتهاني سلطان
اأن  بعد  املاج�ضتري،  درجببة  على  �ضلطان  حممد  اهلل  عبد  تهاين  الطالبة  ح�ضلت 
نوق�ضت ر�ضالتها يف مناهج وطرق التدري�س العامة، وحققت المتياز مع مرتبة 

ال�ضرف.. مروك وعقبال الدكتوراه.
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تكريم العمري والوادعي ومدشل  
قدم من�ضوبو جممع املحالة درعا تكرمييا لعميد كلية املجتمع، املن�ضق العام للرامج امل�ضركة الدكتور علي بن �ضعيد العمري مبنا�ضبة 
ترقيته اإلى درجة اأ�ضتاذ م�ضارك. كما مت تكرمي الدكتور م�ضفر بن اأحمد الوادعي مبنا�ضبة ح�ضوله على جائزة اأف�ضل بحث مقدم يف 
املوؤمتر الدويل لطرق تدري�س اللغة الإجنليزية املقام يف اأمريكا، ومت تكرمي املوظف علي مد�ضل  حل�ضوله على لقب املوظف املثايل 

مبجمع املحالة للف�ضل الدرا�ضي الأول.

د.  مرزوق يفوز بجائزة 
ح�ضل اأ�ضتاذ ال�ضياحة والآثار امل�ضاعد باجلامعة الدكتور علي مرزوق على اجلائزة الرابعة يف م�ضابقة الفن ال�ضعودي املعا�ضر. وكان 
نائب وزير الثقافة والإعام الدكتور عبد اهلل اجلا�ضر كرم الفائزين يف الدورة الب23 من م�ضابقة الفن ال�ضعودي املعا�ضر الذي نظمته 

وكالة الوزارة لل�ضوؤون الثقافية.

تعدد  ورغببم  حياتك،  يف  اإجنببباز  اأي  حتقيق  عند  تفرح  اأن  الطبيعي  مببن 
الأفراح يف حياتنا و�ضعادتنا بها فاإن فرحة الطالب اأو الطالبة بالتخرج 
اجلامعي ل يعادلها فرحة، لأنه و�ضع نف�ضه يف اأول ال�ضلم لي�ضهم مع من 
�ضبقوه يف بناء وطنه الذي هياأ له كل �ضيء من جامعات وكليات واأق�ضام 

اأ�ضهمت يف تخريج دفعات من الطاب والطالبات.
اختلفت الببطببمببوحببات وكبببرت الأمبببباين لكل طببالببب وتببعببم الأفبببراح 
اجلميع، فيفرح الطالب بتحقيقه هذا الإجناز وانق�ضاء �ضنوات الدرا�ضة 

يف اجلامعة وتخرجه ليفرح مع زمائه واأهله. 
وفرحة الأ�ضرة بتخرج اأحد اأبنائها ل تعادلها فرحة لأنه و�ضل اإلى 
نقطة حتول  ي�ضكل  واأ�ضبح  والعمل  العلم  مرحلة متقدمة من مراحل 
ن�ضجت،  قببد  غر�ضتها  التي  الثمرة  اأن  تببرى  لأنببهببا  بببه  فتفرح  لبباأ�ببضببرة، 

واأ�ضبح اخلريج فردا نافعا ملجتمعه.
كببمببا اأن فببرحببة املجتمع عببنببدمببا تبببرى هبببذه الببكببوكبببببة مببن الببطبباب 
اأ�ضبح  التخرج من اجلامعة تكون كبرية، حيث  والطالبات يف م�ضريات 
يف كل بيت وحارة وقرية خريج، واأ�ضبح اخلريج ميثل الكثري ملجتمعه، 
والتقدم  الرقي  على  ذلببك  دل  املجتمع  يف  اجلامعة  خريجو  كر  وكلما 

والإ�ضهام يف بناء الوطن.
 ما اأ�ضبوا اإليه هو اأن اخلريج ميثل لبنة يف بناء الوطن الذي يفرح 

بخريجيه لأنه مل�س ما حققه ا�ضتثمار هذه العقول.
كما اأن افتتاح اجلامعات يف كل اأرجاء الوطن �ضهل من مهمة التعليم 
حيث كان الطالب يعاين �ضابقا من كرة الرحال وترك اأهله والتغرب 
للدرا�ضة فاأتيحت له الفر�ضة الكاملة للدرا�ضة وهو بني اأهله وجمتمعه، 

مما اأ�ضهم يف زيادة اأعداد اخلريجني من تخ�ض�ضات خمتلفة.
اأقول للخريجني واخلريجات: فرح الوطن بتخرجكم لأنه �ضيجني 
ثمار ما غر�ضه فيكم من حب للعلم والتعليم وحب للتحدي،  و�ضيكون 
لكم دور مهم يف رقيه وتقدمه بني الأمببم. كونوا خري معني للوطن يف 

خمتلف املجالت، ولتفرح اأيها اخلريج بيومك ليفرح الوطن بك.

* نائب رئي�س التحرير

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

فرحة وطن



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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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
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إماما الحرمين الشريفين 
يباركان قرار القيادة الرشيدة
الشيخ آل طالب: »عاصفة الحزم« قرار شجاع حكيم

جاء في وقته ليعيد اليمن لليمانيين
الشيخ الحذيفي: المملكة لبت النداء ونصرت

جارا مظلوما اغتصبت سيادته وحقوق أهله

محمد إبراهيم

احلببرام،  امل�ضجد  وخطيب  اإمبببام  خ�ض�س 
فبب�ببضببيببلببة البب�ببضببيببخ �ببضببالببح ببببن حمببمببد اآل 
باحلرم  املا�ضية  اجلمعة  خطبة  طببالببب، 
بببتبباريببخ دخبببول الإ�ببضببام  املببكببي، للتذكري 
الببيببمببن و�بببضبببول اإلبببببى البببفبببرة احلببالببيببة 
البببتبببي تبب�ببضببهببد عببا�ببضببفببة احلببببببزم، وهببببو ما 
امل�ضجد  وخطيب  اإمببام  اأي�ضا  عليه  اأقببدم 
بن  ال�ضيخ علي  ال�ضريف ف�ضيلة  النبوي 
عبدالرحمن احلذيفي يف خطبة اجلمعة 
اأيبب�ببضببا، مبب�ببضببريا اإلببببى قبببدم البب�ببضببراع بني 

اخلري وال�ضر واحلق والباطل.

تذكير بتاريخ اليمن
اإلسالمي

وقال ف�ضيلته يف خطبة اجلمعة املا�ضية 
بامل�ضجد احلببرام »حني كان نبينا حممد 
�ببضببلببى اهلل عببلببيببه و�ببضببلببم يببجبباهببد لإعببباء 
�ضريعة اهلل وب�ضط كلمته يف الأر�س وقد 
لقى مببن الأقببربببني والأبببعببديببن مببا لقي، 
تنحدر  برجال  ت�ضري  اليمن  جبال  كانت 
لبب�ببضببهببول احلبببجببباز حتبببث خببطبباهببا لببلببقبباء 
�ضيوف  للدين  ت�ضقها  مل  اخلببامت  النبي 
فببطببر �ضافية  اأو خمببافببة حببتببوف، واإمنببببا 

وقلوب لاإميان راغبة.
ُ َعْنُه عن  َي اهلَلهّ فعن اأبي ُهَرْيَرَة َر�ضِ
قال:  َو�ببَضببلَهّببَم  َعلَْيِه   ُ اهلَلهّ لَهّى  �ضَ  ِ اهلَلهّ َر�ببُضببول 
ْلببنَيُ  َواأَ ْفِئَدًة  اأَ َرُقهّ  اأَ ُهْم  اْلَيَمِن  اأَْهببُل  )اأََتاُكْم 
اِنَيٌة(  مَيَ ْكَمُة  َواحْلِ بباٍن  مَيَ اْلإِمَيببباُن  ُقُلوًبا، 

وحتببببالببببفببببت البببفبببئبببة الببببببباغبببيبببة مببع 
جماعات باعت وطنها ودينها ل�ضتجاب 
ح�ضاب  على  عائلية  اأو  �ضخ�ضية  مكا�ضب 
عببببروبببببة البببيبببمبببن وعبببقبببيبببدتبببهبببا، حتببركببهببم 
على  اعتادت  �ضر  كتلة  ذلببك  ومتولهم يف 
لزراعة  و�ضعت  وامل�ضلمني.  العرب  عببداء 
�ضوكة يف خا�ضرة اجلزيرة العربية مكررة 
امل�ضهد نف�ضه والزرع نف�ضه الذي غر�ضته 
وامل�ضلمون من  العرب  يلق  ال�ضام ومل  يف 

زرعهم هذا خريا.
ففي الوقت الذي يطيل ل�ضانه على 
الببيببهببود تببتببوجببه بببنببادقببه لبب�ببضببدور الببعببرب 
وامل�ضلمني، وقد لقي منه جريانه العرب 
�ضرا ما لقيه جار من جاره، وذلك بعد اأن 
عثا يف باده ف�ضادا واغتيال، وكتلة ال�ضر 
تريد لوليدها النا�ضئ يف اليمن باأن يقوم 

بالدور ذاته الذي قام به يف ال�ضام«.
ووا�ضل »يف �ضبيل ذلك مل تردعهم 
رحمة ول دين ومل يحرموا مواثيق اأو 
قببوانببني، بببل خببرجببوا ببباغببني على �ضلطة 
وحكومته  احلبباكببم  فبباحببقببوا  نببظببامببيببة، 
البببتبببي عببلببيببهببا اأهببببببل البببيبببمبببن واحبببتبببجبببزوا 
امل�ضوؤولني،  من  معه  ومن  الدولة  رئي�س 
وحا�ضروا املدن والقرى، واأحلقوا باأهلها 
وعاثوا  والأذى  والهوان  العذاب  �ضنوف 
الباد قتا ونهبا و�ضلبا و�ضعوا فيها  يف 
ف�ضادا واإرهابا وتخريبا، ودمروا امل�ضاكن 
والبيوت وامل�ضاجد واملدار�س واجلامعات، 
وقببتببلببوا املبب�ببضببلببمببني املبب�ببضبباملببني و�ببضببردوهببم 
اإذلل اليمن  يببريببدون  بببادهببم  يف داخببل 

ويف روايبببة مل�ضلم )َجببباَء اأَْهببببُل اْلببَيببَمببِن ُهببْم 
بباٍن  مَيَ َواْلِفْقُه  بباٍن  مَيَ اْلإِمَيببباُن  اأَْفببِئببَدًة،  اأََرُقهّ 

اِنَية(. ْكَمُة مَيَ َواحْلِ
كان  الأول  الإ�ضامي  الع�ضر  ويف   
واليمن  والبب�ببضببام  الببطببائببر  كمثل  احلببجبباز 
الببنبببببي �ببضببلببى اهلل عليه  جببنبباحبباه، وكببببان 
و�ضلم كثريا ما يقرن بينهما يف الف�ضائل 

واجلهاد.
هم  ومادتهم،  العرب  اأ�ضل  فاليمن 
والعتبار  والفقه  والوقار  ال�ضكينة  اأهببل 
واأرباب الباغة والأدب والأ�ضعار، اأن�ضار 

الر�ضالة وقادة اجلهاد والب�ضالة.
وقد دعا النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم 
اأر�س  اأنها  واأخر  اليمن  بالركة لأر�س 
اإميان واأثنى على اأهلها بالإميان والفقه 
واحلببكببمببة ورقبببة الأفببئببدة ولببني القلوب، 

واإنهم مدد الإ�ضام وجنده«.

طالب دنيا
باعوا ذممهم

حافلة  اليمن  »باد  اأن  ف�ضيلته  واأ�ضاف 
�ضر  اأهبببل  اأهلها  وال�ضاحلني  بالعلماء 
بلوا  وقناعة وحنكة، حتى  وحكمة وحلم 
بطاب دنيا ممن باعوا ذممهم وخذلوا 
اأهلهم،  على  العدو  مع  فتمالوؤوا  اأمتهم 
و�ضذهّ عن اليمنيني �ضرذمة باغية تدعمها 
عن  حائدة  للعرب،  كارهة  اإقليمية  قوى 
الهدى وال�ضنة تهدف اإلى ب�ضط هيمنتها 
على اليمن وجعله منطلقا لنفوذها على 

باد العرب وامل�ضلمني.

الغرباء،  لاأعداء  وا�ضتعباده  اأهله  وقهر 
يعبثون باأمن ال�ضعب اليمني، ويروجون 
تعالت  بل  الإرهبباب،  ويزرعون  للطائفية 
اأ�بببضبببواتبببهبببم مبببهبببدديبببن املبببنبببطبببقبببة كببلببهببا، 
م�ضرحني بالعدوان على باد احلرمني 
البب�ببضببريببفببني، ونبب�ببضببر الببفببو�ببضببى والإرهبببباب 
يف باد الأمببن والإميببان ومبباآرز الإ�ضام 
وال�ضام، قد بدت البغ�ضاء من اأفواههم 

وما تخفي �ضدورهم اأكر«.

عاصفة إلطفاء
نار الفتنة

بعقلها  املببمببلببكببة  »�ببضببعببت  ف�ضيلته  وتببابببع 
وحببلببمببهببا لإطبببفببباء نبببار الببفببتببنببة و�ببضببنبباعببة 
املبببببببببببادرات ورعبببايبببتبببهبببا وجبببمبببع البببفبببرقببباء 
ينزلق  اأن  اليمن  ودعببم احلببوار وجتنيب 
الفو�ضى  يف  ينفلت  اأو  اأهببلببيببة  حبببروب  يف 
وال�ببضببطببراب و�ببضببرت طببويببا وحلمت 
عماية  يف  �ضاع  العقل  نببداء  لكن  كببثببريا، 
تدخات  يف  البغاة  وا�ضتقوى  الطائفية 
الببغببرببباء البب�ببضببافببرة الببرامببيببة اإلبببى زعزعة 
نق�س  وتببكببرر  الببفببو�ببضببى،  ون�ضر  املنطقة 
الببببوعببببود وخبببفبببر البببعبببهبببود، فبببلبببم يبببعبببد يف 
الغيورين  اإرادة  القو�س منزع، فاجتمعت 
مببن اأمبببة الإ�بببضبببام، فببقببلببدوا اأمبببرهبببم، هلل 
املببلببك  لبببلبببحبببوادث  درهبببببببم، وقبببيببب�بببس اهلل 
احلرمني  خببادم  العازم  وال�ضجاع  احلببازم 
الببب�بببضبببريبببفبببني وحببببببار�ببببببس بببببببباد الببببعببببرب 
ال�ضنة والدين �ضلمان  وامل�ضلمني ونا�ضر 
احلببزم  عا�ضفة  فكانت  الببعببزيببز،  عبد  بببن 



احلزم.  لعا�ضفة  الإعامي  ال�ضوت  هو  ع�ضريي  اأحمد  ركن  العميد 
�ضلة الو�ضل بني �ضاحة املعركة والعامل.

ردوده  الأول،  الببيببومببي  الإيببجبباز  منذ  اإلببيببه  النظر  لفت  هببببدووؤه 
�ضريحة، ولغته �ضليمة، ميلك الثبات وال�ضر، وطول البال لإعطاء 

ال�ضحفيني وقتهم يف ال�ضوؤال.
ي�ضتخدم تعابري الوجه ولغة اجل�ضد بباغة، يتحدث الفرن�ضية 
القوات  من�ضوبي  لزمائه  واجهة  خري  وهو  بطاقة،  والإجنليزية 

امل�ضلحة الذين اأبهروا العامل بقدراتهم القتالية. 
ل �ضك اأن الإعام جزء مهم من املعركة. والإيجاز الذي يقدمه 
خري  هو  اليومي  الظهور  فهذا  منها،  اأ�ضيل  جببزء  ع�ضريي  العميد 
داح�س لاإ�ضاعات التي يروجها الأعداء، ول يقت�ضر دور هذا املوؤمتر 
ال�ضحفي على تقدمي املعلومات واحلقائق، بل له اأهمية يف ت�ضحيح 
الذي  ال�ضامي  الهدف  املتلقي عن  ين�ضاأ عند  اأي مفهوم خاطئ رمبا 

قامت من اأجله العا�ضفة.
بع�س الأ�ضئلة غري املتوقعة بينت ح�ضور البديهة لدى العميد 
عا�ضفة  يف  املالية  الع�ضكري  العمل  كلفة  عن  ال�ضوؤال  مثل  ع�ضريي، 
احلزم، فقال دون تردد »اأمن و�ضامة اليمن ي�ضوى عندنا اأكر من 

قيمة العمل الع�ضكري«.
عن  ال�ضحفيات  اإحبببدى  �ضاألته  عندما  بببرز  الإعببامببي  ونهجه 
العمليات  عن  مغلوطة  اأخبارا  تفرك  التي  املغر�ضة  القنوات  بع�س 
الواقع،  »الإعببام هو مراآة احلقيقة، هو ما يعك�س  الع�ضكرية، فقال 
ونحن من خال هذا املوؤمتر نحاول اأن نو�ضل اإلى الراأي العام، داخل 
اليمن، وللراأي العام يف العامل، ما العملية؟ ما اأهدافها؟ ما الذي مت 
اإجنازه على الأر�س؟ وامل�ضاهد اليوم واع، وي�ضتطيع النتقاء ويفرق 

بني الغث وال�ضمني«. 
بناء  نتاج مبهج لا�ضتثمار يف  اأحمد ع�ضريي وزمبباوؤه  العميد 

الإن�ضان. 

امل�سدر: جريدة الوطن

وقفة

عالء حمزة 
شاعر وروائي

وكاتب بصحيفة »الوطن«

أحمد عسيري..
صوت العاصفة
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�ببضببوكببة مببن جلب  الببعببزم تخ�ضد  ومببببرام 
العدو لدمار ديارهم واأذية جاره.

اهلل  ب�ضم  احلبببزم  عا�ضفة  فببابببتببداأت 
ال�ضر  لتقتلع  اهلل  بببركببة  على  وانطلقت 
من اأ�ضه وتفلق هامة راأ�ضه وتعيد اليمن 
لببلببيببمببانببيببني، فبببا رجبببعبببة لبب�ببضببا�ببضببان بعد 
تببطببراأ عببلببى ل�ضان  الإ�بببضبببام ول عببجببمببة 
و�ضفها  كببمببا  الببيببمببن  لتبقى  الببيببعببربببيببني 
الببنبببببي �ببضببلببى اهلل عببلببيببه و�ببضببلببم حم�ضنا 
مدد  لاإ�ضام  فهم  واحلكمة،  لبباإميببان 
امللك  وقببام  وتببد  ولل�ضدائد  عببدد  وللعرب 
على  قياما  »قببومببوا  الأول  قببول  متمثا 
�أم�����ش��اط �أرج��ل��ك��م، ث��م �ف���زع���و� ق��د ينال 

الأمن من فزعا«.

قرار شجاع حكيم
امللك  قببببرار  اأن  طببالببب  اآل  البب�ببضببيببخ  واأكببببد 
يف  جبباء  حكيما  �ضجاعا  كببان  اهلل،  ن�ضره 
اأمنية الأمببة  اأمبب�ببس احلبباجببة، ولبى  وقببت 
املحتاجة قياما بحق الأخوة وحق اجلوار 
امل�ضلم  اليمني  ال�ضعب  لنداء  وا�ضتجابة 
واإغاثة للملهوف وحماية للدمار واإنقاذا 
لباد الإ�ضام من �ضيطرة املد ال�ضفوي 
املحتل، فبارك اهلل يف خطى امللك وبارك 

يف عمره وعمله واأيده بتاأييده.
يف  املبب�ببضببلببمببة  الأمبببببة  ف�ضيلته  وهبببنببباأ 
والجتماع  واملنعة  العزة  بهذه  مكان  كل 
والببتببحببالببف والئبببتببباف، �ببضببائببا اهلل عز 
ح�ضنة  حميدة  العاقبة  يجعل  اأن  وجببل 
على الإ�ضام وامل�ضلمني عامة وعلى اأهل 
لك�ضر  بببدايببة  تببكببون  واأن  خببا�ببضببة،  اليمن 

�ضنم التمدد اخلطري للعدو يف الأمة.

عاصفة الحزم
وحدت الصفوف

وبني ف�ضيلته اأن عا�ضفة احلزم قد ردت 
لبباأمببة روحببهببا واأمببلببهببا وجببمببعببت الكلمة 
بعدوها،  الأمببة  وعرفت  ال�ضف  ووحببدت 
اأمة  اأن تكون فاحتة خري على  داعيا اهلل 
الإ�ضام وجتتمع كلمتها وتزداد ن�ضرتها 

لل�ضنة والدين.
اأن  اإلببى  اإمببام امل�ضجد احلببرام  واأ�ضار 
امببتببداد  هببو  اليمن  يف  الطائفي  الببتببمببدد 
العراق ويف  اأ�ضحاب اجلرائم يف  فعله  ملا 
الطائفي  البب�ببضببفببوي  املبببد  اإن  اإذ  �ببضببوريببة، 
العمل  اإلببى  الأمبببة يعمد  انت�ضر يف  الببذي 
ذاق  وكم  والقتل،  الفو�ضى  ون�ضر  امل�ضلح 
النا�س على خمتلف مذاهبهم يف العراق 
و�ضورية من ويات احلروب التي غذاها 
هوؤلء واأداروا رحاها تطحن املدنيني من 
الأطفال وال�ضيوخ والرجال والن�ضاء با 

رحمة ول �ضفقة ول حياء.
الطائفي  للمد  الت�ضدي  »اإن  وتابع 
يف اليمن واجب على القادرين فهو عدو 
كما هو  و�ضعبه،  بلده  لأهببل  عببدو  للدين 
عدو جلريانه، كما اأنه ل ميثل اإل ن�ضبة 
�ببضببئببيببلببة مببنببهببم، ومببببع ذلببببك يببحببمببل اأهبببل 
اليمن كلهم على معتقداته واأفكاره اآلته 
وال�ضجن  والقتل  والنار  يف ذلك احلديد 
والببتببهببجببري، فببكببان ا�ببضببتببنببقبباذ الببيببمببن من 
براثن الحتال ال�ضفوي واجبا �ضرعيا، 
اهلل،  �ضبيل  يف  جببهببادا  �ضبيله  يف  والقتال 
والدفاع عن اليمن هو الدفاع عن الركن 
احتاله  الأعبببداء  الببذي يجاهر  اليماين 
ويببببهببببددون اأمبببببن احلبببرمبببني البب�ببضببريببفببني 

وقبلة امل�ضلمني«.

رسالة للشعب اليمني
ووجببببه اإمبببببام وخببطببيببب املبب�ببضببجببد احلببببرام 
ر�ضالة لل�ضعب اليمني، قال فيها »اأمامكم 
فر�ضة تاريخية �ضنحت، واأيد اأخوة كرام 
تعاطفت،  م�ضلم  مببلببيببار  وقببلببوب  امببتببدت 
فببباأجبببمبببعبببوا اأمببببركببببم وراأيبببببكبببببم واحببببزمببببوا 
اأمركم ووحدوا كلمتكم وغلبوا م�ضلحة 
الإ�ببضببام والببعببروبببة وكببونببوا �ضفا واحببدا 
لقتاع ال�ضوك من ج�ضد اليمن املثخن، 

اإمببام وخطيب  املنورة حتدث  املدينة  ويف 
املبب�ببضببجببد الببنبببببوي فبب�ببضببيببلببة البب�ببضببيببخ علي 
بببن عبببببد الببرحببمببن احلببذيببفببي يف خطبة 
اجلمعة املببا�ببضببي، عببن قببدم البب�ببضببراع بني 
اخلبببري والبب�ببضببر واحلبببق والببببباطببل، قائا 
اآدم  تعالى  اأن خلق اهلل  »هو موجود منذ 
ليكرم  باإبلي�س  اهلل  ابتاه  ال�ضام،  عليه 
الدنيا  ويببعببزهببم يف  اأولبببيببباءه  تببعببالببى  اهلل 
والآخبببببرة ولببيببهببني اأعبببببداءه ويببخببزيببهببم يف 
الدنيا والآخرة«، م�ضت�ضهدا بقوله تعالى 
»األ اإن اأولياء اهلل ل خوف عليهم ول هم 
يحزنون. الذين اآمنوا وكانوا يتقون لهم 
الببببب�ببضببرى يف احلببيبباة الببدنببيببا ويف الآخبببرة 
ل تبببببديببل لببكببلببمببات اهلل ذلبببك هبببو الببفببوز 

العظيم«.
وقوله جل �ضاأنه عن اتباع ال�ضيطان 
»ومن النا�س من يجادل يف اهلل بغري علم 
اأنه  عليه  كتب  �ضيطان مريد.  كل  ويتبع 
من توله فاأنه ي�ضله ويهديه اإلى عذاب 

ال�ضعري«.
عليهم  »ا�بببضبببتبببحبببوذ  تببعببالببى  وقبببولبببه 
ال�ضيطان فاأن�ضاهم ذكر اهلل اأولئك حزب 
هم  البب�ببضببيببطببان  حبببزب  اإن  األ  البب�ببضببيببطببان 

اخلا�ضرون«.
تبببببارك  اهلل  اأن  فبب�ببضببيببلببتببه  واأو�ببببضببببح 
وعلمه  وحكمته  برحمته  �ببضبباء  وتببعببالببى 
ي�ضلح  اأن  وتببببدبببببريه،  وعبببدلبببه  وقبببدرتبببه 
الأر�بببس ببباحلببق واأهببلببه، واأن يببدفببع ال�ضر 
وفبب�ببضبباد املببفبب�ببضببديببن يف الأر�ببببس بببالإميببان 
الإ�ضامية،  والعزة  الوفاء  وباأهل  واأهله 
اأهببل  واأهببلببه ب�ضولة  الببببباطببل  يببدحببر  واأن 
التوحيد، قال اهلل تعالى »ولول دفع اهلل 
الأر�ببس  لف�ضدت  ببع�س  بع�ضهم  النا�س 

ولكن اهلل ذو ف�ضل على العاملني«.
قالوا،  املف�ضرين  اأن  ف�ضيلته  وذكببر 
لبببول دفبببع اهلل فبب�ببضبباد املببفبب�ببضببديببن و�ببضببرك 
وغلبتهم  واأهله  احلببق  ب�ضولة  امل�ضركني 
لبببفببب�بببضبببدت الأر�بببببببببس ببببالببب�بببضبببرك والبببظبببلبببم 
والببببعببببدوان و�ببضببفببك البببدمببباء املببعبب�ببضببومببة 
وانبببتببب�بببضبببار الببببرعببببب واخلبببببببوف واملبببجببباعبببة 
ال�ضرع،  اأحببكببام  وتعطيل  امل�ضاجد  وهبببدم 
مببوردا قببول احلببق تبارك وتعالى »ولببول 
لهدمت  ببع�س  بع�ضهم  النا�س  اهلل  دفع 
يذكر  وم�ضاجد  و�ضلوات  وبيع  �ضوامع 
فيها ا�ضم اهلل كثريا«، »ولين�ضرنهّ اهلل من 
ي�ضاء  »ولببو  اإن اهلل لقوي عزيز«،  ين�ضره 
بع�ضكم  ليبلو  ولكن  منهم  لنت�ضر  اهلل 

ببع�س«.
اأن  احلذيفي  ال�ضيخ  ف�ضيلة  وبببني 
هلل �ضننا جتري على كل اأحد ل يقدر اأحد 

من اخللق اأن يغريها ول يبدلها.

اأ�ضباب  اأعببظببم  مببن  الكلمة  اجببتببمبباع  فببباإن 
الن�ضر وطهروا بادكم من رج�س القتلة 
وع�ضابته  املخلوع  وطبببباردوا  واملببجببرمببني 
الذي اأفقر الباد وظلم العباد، ودعا اإلى 

تدمري كل جميل يف بلدكم.
كما ندعو كل علماء اليمن ودعاتها 
وال�ضا�ضة  القبائل  وزعببمبباء  وجماهديها 
وقبببببادة اجلببيبب�ببس واجلبببنبببد، اأن يببتببقببوا اهلل 
اهلل  قلدهم  التي  الأمببانببة  بحق  ويقوموا 
وينظموا  كلمتهم  يببوحببدوا  واأن  اإيببباهبببا، 
�ضفوفهم ليدافعوا عن دينهم وعقيدتهم 
وبببلببد الإ�بببضبببام ويببجببمببعببوا اأمبببرهبببم على 
الطائفي  املبب�ببضببروع  مببن  اليمن  تخلي�س 

الذي واهلل ل يريد بهم خريا.
اأمببانببة �ضخمة يف وقببت حببرج،  اإنببهببا 
اإنبببهبببا فببر�ببضببة لببالببتببفبباف حببببول الببقببيببادة 

وتفويت الفر�ضة على املرب�ضني«.

جهاد ضد البغي
وخببباطبببب فبب�ببضببيببلببتببه اجلبببنبببود البببببا�ببضببلببني 
مببن املببقبباتببلببني واملببرابببطببني داخبببل اليمن 
مادمتم  جهاد  يف  »اأنتم  قائا:  وخارجه 
تببدفببعببون الببببباغببي مبببن ورائببببببه تببدفببعببون 
البب�ببضببائببل وجتببببالببببدون الببببباطببل وتببكببفببون 
البب�ببضببر عببن بببباد املبب�ببضببلببمببني. نبببداء لعامة 
امل�ضلمني باللتفاف حول ولة الأمر من 
ووحببدة  الكلمة  وجمع  والعلماء  الأمبببراء 
البب�ببضببف. الببيببوم هببو يبببوم اجببتببمبباع الكلمة 
ووحدة ال�ضف، قال تعالى: »ول تنازعوا 

فتف�ضلوا وتذهب ريحكم«.
املظلوم  ن�ضرة  »اإن  قائا  وا�ضتطرد 
والدفاع عن الدين وقتال البغاة وحماية 
الببببديببببار مبببن اأعبببظبببم البببقبببرببببات واأوجبببببب 
البببببواجبببببببببببات، واحلببببمببببد هلل البببببببذي وفبببق 
القرار  لهذا  ال�ضريفني  احلرمني  خببادم 
القيادات  بببادرت  الببذي  التاريخي احلببازم 
العربية والإ�ضامية م�ضكورة بالتحالف 
مببعببه ولببقببي تبباأيببيببدا كبببببريا مبببن الببعببلببمبباء 
واملنظمات الإ�ضامية والهيئات ال�ضرعية 
بالتاأييد  حببظببي  كببمببا  الأر�ببببس  اأقببطببار  يف 

الكبري من العقاء يف العامل.
لهذا  ت�ضطر  اأن  للمملكة  كببان  ومببا 
اجلهود  كل  ا�ضتنفدت  اأن  بعد  اإل  القرار 
للن�ضح والإ�ضاح التي ذهبت مع طغيان 
ال�ضر  راأت  وقبببد  البببريببباح،  اأدراج  الببببباغببني 
يحيط بها وباليمن فكان لبد من احلزم 
والعزم.. قال تعالى »فبباإذا عزمت فتوكل 

على اهلل«.

قدم الصراع
بين الخير والشر

قبببببال اهلل تبببعبببالبببى »فبببهبببل يببنببظببرون 
اهلل  ل�ضنهّت  جتببد  فلن  الأولببببني  �ضنهّت  اإل 
ل�ضنهّت اهلل حتببويببا«  ولبببن جتببد  تبببببديببا 
وقوله تعالى »�ضنة اهلل التي قد خلت من 

قبل ولن جتد ل�ضنة اهلل تبديا«.
اأن  الثابتة هي  اأن �ضنة اهلل  واأ�ضاف 
من اأطاع اهلل ون�ضر دينه ون�ضر املظلوم 
واأعز احلق واأهله، ن�ضره اهلل واأيده ومن 
حبببارب ديبببن اهلل تببعببالببى واأهببببان اأولبببيببباءه، 

ا�ضتكر وطغى وبغى.
قال جل وعا »يا اأيها الذين اآمنوا 
اإن تن�ضروا اهلل ين�ضركم ويثبت اأقدامكم 
والببببذيببببن كببببفببببروا فببتببعبب�ببضببا لبببهبببم واأ�بببضبببل 

اأعمالهم«.

طائفة منحرفة
متآمرة

وقبببببال فبب�ببضببيببلببة اإمبببببام وخببطببيببب املبب�ببضببجببد 
ولته  على  جببرت  قد  اليمن  »اإن  النبوي 
قبببدميبببا وحبببديبببثبببا �ببضببن اهلل كبببغبببريه من 
اأهببلببه وعببدل  اإلبببى  اأح�ضن  الأقببطببار، فمن 
واأقببببببام البببديبببن نببببال كبببل خبببري وعببببز ومببن 
اأخببزاه اهلل  اأهله  واأذل  اأ�ضاء وظلم وطغى 

واأهانه«.
واأ�ضار ف�ضيلته اإلى اأن الإ�ضام دخل 
قتال  با  �ضلما  الهجرة  اأوائببل  يف  اليمن 
حبا يف الإميبببان، واأثببنببى النبي �ضلى اهلل 

عليه و�ضلم على اأهل اليمن.
الطائفة  هببذه  اأن  ف�ضيلته  واأو�ببضببح 
املببنببحببرفببة املبببتببباآمبببرة عببلببى الببيببمببن تببريببد 
اأن تببغببري هببويببة الببيببمببن وديبببنبببه ومببكببارم 
اأخاقه وتهني اأهله وهي طائفة معروفة 
بببببالببببعببببدوان والبببد�بببضبببائببب�بببس، وقبببببد عبببرف 
داخببل  يف  وراءهبببببا  يببقببف  مببن  بالتف�ضيل 
الببيببمببن وخبببارجبببه، واأ�ببضبببببحببت اأهببدافببهببم 
تخريب  مببن  للعيان  مك�ضوفة  ونياتهم 
»قد  تعالى  اهلل  بببقببول  م�ضتدل  واإفبب�ببضبباد، 
تخفي  ومببا  اأفواههم  من  البغ�ضاء  بببدت 
�ببضببدورهببم اأكبببر قببد بينا لببكببم الآيبببببات«، 
اأ�ضبحت  الطائفة  »وهببذه  القول  مردفا 
وخطرا  لبباأمببن  مببزعببزعببة  لل�ضلم  عبببدوة 
وحربا  وا�ببضببتببقببرارهببا  املنطقة  اأمبببن  على 

على جريانها«.

تدخل لمحاربة الشرذمة
وتببببابببببع فبب�ببضببيببلببتببه »كببببانببببت روؤيببببببببة خببببادم 
احلببرمببني البب�ببضببريببفببني املببلببك �ببضببلببمببان بن 
حببفببظببه اهلل، يف  �ببضببعببود،  اآل  عبببببدالببعببزيببز 
واأنهم  اخلطرية  ال�ضرذمة  هذه  حماربة 
لن يكفوا عن الإف�ضاد وطلبت اجلمهورية 
اليمنية من جريانها ومن دول التحالف 

واإف�ضال  الببزمببرة  هببذه  �ضر  لكف  التدخل 
ولبت  املنتخبة،  احلكومة  على  انقابها 
اململكة النداء ون�ضرت بلدا جارا مظلوما 
اأهله،  حقوق  وانتهكت  �ضيادته  اغت�ضبت 
اأيببده  ال�ضريفني،  احلرمني  خببادم  فاأنقذ 
اهلل، بببلببدا جببببارا مببظببلببومببا بببهببذا الببقببرار 
ال�ضائب بتوفيق من اهلل تبارك وتعالى، 
مببوؤكببدا اأن قببرار عا�ضفة احلبببزم، جبباء يف 
وقت اأحوج ما تكون  فيه الأمة لكف �ضر 

هذه الزمرة التي اأ�ضرت بكل �ضيء.
اأن املغر�ضني الذين  واأفبباد ف�ضيلته 
قالوا اإنها حرب على طائفة ما، هو كذب 
عا�ضوا  فهم  يكذبه،  والببتبباأريببخ  وافببببراء، 
اأمببن واأمببان ورخبباء ول  بجوار اململكة يف 
اأمن واأمان  يزال كثري منهم يعي�ضون يف 
وخري وعافية، وولة الأمر يف هذه الباد 

يحاربون املخربني اخلونة اأيا كانوا.

تحالف يعيد
لليمن سيادته

اأن  على  احلذيفي  ال�ضيخ  ف�ضيلة  و�ضدد 
حتالف عا�ضفة احلزم جاء، لتعود لليمن 
مببا نزل  واأن  وا�ببضببتببقببراره،  واأمببنببه  �ضيادته 
وليتمكنوا  امل�ضائب  اأعببظببم  هببو  باليمن 

الفتنة على كل  وواأد  الكلمة  بعد اجتماع 
ما فيه خري و�ضاح ورقي وازدهببار وعز 

للوطن واأمن وا�ضتقرار.
تقوم  التي  وعببدد ف�ضيلته اجلرائم 
للجامعات  هببدم  مببن  الطائفة  هببذه  بها 
للنا�س  وتبب�ببضببريببد  البببدولبببة،  ومببوؤ�ببضبب�ببضببات 
وانبببتبببهببباك لببباأعبببرا�بببس و�ببضببفببك لببلببدمبباء 
احلببيبباة  واإيبببقببباف حلببركببة  لل�ضبل  وقببطببع 
وتهديدهم  اململكة  حببدود  على  واعببتببداء 
بغزو احلرمني ال�ضريفني، داعيا ال�ضعب 
و�ضر  �ضرهم  لكف  الحتببباد  اإلبببى  اليمني 
من يقف وراءهم واإنقاذ هذا القطر من 

الفنت والأخطار.

وحدة الصف
واجتماع الكلمة

وحببببث فبب�ببضببيببلببة اإمبببببام وخببطببيببب املبب�ببضببجببد 
البببنبببببببوي �ببضببببباب ومبببواطبببنبببي هببببذا البببببلببد 
البببكبببرمي عببلببى وحبببببدة البب�ببضببف واجببتببمبباع 
الكلمة ومتا�ضك بنية املجتمع، لئا يجد 
للتفرقة  منها  يدخلون  ثغرات  املعتدون 
م�ضت�ضهدا  وامل�ضلمني،  لاإ�ضام  والكيد 
بببقببولببه تببعببالببى »واعببتبب�ببضببمببوا بببحبببببل اهلل 

جميعا ول تفرقوا«.
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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.

استشارة تعليمية استشارة صحية

» الصحة« تطلق اإلصدار التجريبي 
لمنظومة »صحتي« الشاملة 

 
جتويد  يف  احلديثة  التقنيات  ل�ضتثمار  املتوا�ضلة  جهودها  �ضمن 
ممثلة  ال�ضحة،  وزارة  اأطلقت  للم�ضتفيدين،  وتي�ضريها  اخلببدمببات 
ملنظومة  التجريبي  الإ�ضدار  والت�ضالت،  املعلومات  تقنية  اإدارة   يف 

»�ضحتي« ال�ضاملة للعديد من اخلدمات الإلكرونية املتنوعة.
من  واملقيمني  املواطنني  احلببايل  اإ�ضدارها  يف  املنظومة  ومتكن 
الطاع على عدد من اخلدمات، منها الدخول على ملفاتهم يف نظام 
اأوامر العاج باخلارج، وكذلك الو�ضول اإلى ر�ضائلهم يف نظام �ضوت 
الطبباع على ملفات  املنظومة  اإلببى  الدخول  لهم  يتيح  كما  املواطن، 
اإلى  اأطفالهم يف خدمة التنبيه مبواعيد تطعيمات الأطفال؛ اإ�ضافة 

خدمة متكني الزائرين من تقييم م�ضت�ضفيات الوزارة.
نظام  يف  بالت�ضجيل  »�ضحتي«  منظومة  اإلببى  الببدخببول  ويرتبط 
مركز املعلومات الوطني للتحقق من الزائرين؛ حيث يتم اإر�ضال رمز 
اإدخال رقم اجلوال وا�ضتكمال الدخول  اإلى الريد ومن ثم  التحقق 

للخدمة.
واأكد م�ضت�ضار معايل الوزير امل�ضرف العام على تقنية املعلومات 
والتببب�بببضبببالت الببدكببتببور عبببببداهلل الببوهببيبببببي اأن البببببوزارة تببركببز �ضمن 
املعلومات  بتقنية  كبري  ب�ضكل  الهتمام  على  ال�ضراتيجية  خطتها 
والت�ضالت، اإميانا منها باأهمية تطبيق التقنية الإلكرونية يف جمال 
الرعاية ال�ضحية، وحر�ضا على تي�ضري الو�ضول للمعلومات ال�ضحية 
املطلوبة،  ال�ضحية  اخلببدمببات  على  الببعببثببور  و�ضهولة  بببهببا،  واملببوثببوق 

بالإ�ضافة اإلى اخت�ضار الوقت واجلهد للح�ضول على اخلدمة.

ظهرت موؤخرا طرق اأكر اإبداعا لتب�ضيط عملية التعلم، منها ما هو تقني حم�س، 
ومنها ما يندرج حتت مفهوم الت�ضميم والتخطيط للتعليم.

ويف جمال الت�ضميم فقد برهنت الت�ضاميم الإنفوجرافيك�ضية على فعاليتها 
خ�ضو�ضا يف ميدان التدري�س، ب�ضفتها و�ضيلة مرئية ترمي اإلى تب�ضيط املعلومات 

وت�ضهيل قراءة كم هائل من البيانات.
فاملحا�ضر اليوم يحتاج ب�ضدة اإلى الإنفوجرافيك�س، لتقدمي املادة التعليمية 
الطاب  لتحفيز  وذلك  واخلطاطات،  والأ�ضكال  الألببوان  با�ضتعمال  ب�ضكل جذاب 
وحثهم على التفاعل الإيجابي مع حمتوى الدر�س وتر�ضيخ املعلومات لديه ب�ضكل 

اأف�ضل.
أدوات إنشاء اإلنفوجرافيكس

  
Piktochart

بالن�ضبة  ومفيد  اإنفوجرافيك�س  ت�ضاميم  وتطوير  ت�ضميم  يف  متخ�ض�س  موقع 
للمبتدئني يف عامل الإنفوجرافيك�س. ميتاز هذا املوقع بخا�ضية ال�ضحب والإفات 

تسع أدوات إلنشاء »إنفوجرافيكس«
النفوجرافيك  ت�ضميم  يف  للبدء  املجانية  القوالب  من  عدد  اإتاحة  مع  لاأ�ضكال، 

اخلا�س بك. عند النتهاء، ميكنك حتميل الت�ضميم بامتدادات عالية اجلودة.

Easel.ly
اأداة لإن�ضاء انفوجرافيك�س انطاقا من قوالب جاهزة وتدعم مت�ضفحات الإنرنت  

Chrome - Firefox - Safari

Venngage
ومعلومات  بيانات  انطاقا من  وت�ضاميم  بيانية  ت�ضورات  اإن�ضاء  املوقع  هذا  يتيح 
بعدد  املتعلقة  الإح�ضائيات  تتبع  ي�ضتطيع  امل�ضمم  اأن  ذلببك  مببن  والأهبببم  حمبببددة، 

امل�ضاهدات التي حققها الإنفوجرافيك اخلا�س به.

Infogr.am
ثم  ومن  املوقع  اإلببى  مبا�ضرة  البيانات  ت�ضدير  للم�ضمم  ميكن  الأداة  هذه  بف�ضل 

ترجمة كل ذلك اإلى ت�ضورات بيانية مرئية مفيدة.

Hohli
النموذج  اختيار  ب�ضيطة، يكفي فقط  اأو مبينات بطريقة  بيانية  ر�ضوم  اأداة لإجناز 
املنا�ضب واإ�ضافة البيانات، ثم بعد ذلك تخ�ضي�س اللون واحلجم الذي يريده امل�ضمم.

Creately
اأداة مهمة لإن�ضاء املخططات والر�ضوم البيانية. يوفر قوالب ور�ضوما تخطيطية 
ينتهي  حتى  بببه  اخلا�ضة  البيانات  اإ�ضافة  اإل  امل�ضمم  على  ومببا  م�ضبقا،  م�ضممة 

اإجنازه وت�ضاركه مع الآخرين.

Many Eyes
يوفر للم�ضمم جمموعة من النماذج اجلاهزة حيث ميكنه ملء البيانات اخلا�ضة 

به اأو ا�ضتخدام البيانات اخلا�ضة باملوقع.

Inkspace
اأداة جمانية لواجهة ب�ضيطة وت�ضمح با�ضترياد ودمج ت�ضاميم وخطاطات عديدة يف 

ت�ضميم اإنفوجرافيكي واحد.

Canva
موقع جميل لإن�ضاء الإنفوجرافيك�س بتقنية ال�ضحب والإفات ب�ضكل جماين .

استشارة غذائية

»الغذاء والدواء« تحظر استيراد 
الدواجن والبيض من واليات أميركية

حظرت الهيئة العامة للغذاء والدواء موؤقتا ا�ضترياد حلوم الدواجن 
اأمريكية  وليببات  �ضت  من  وجتهيزاتهما  ومنتجاتهما  املائدة  وبي�س 
اأوريببغببون، ووليببة كاليفورنيا، ووليببة وا�ضنطن، ووليببة  هببي: وليببة 
مر�س  انت�ضار  ب�ضبب  مببيببزوري،  ووليبببة  ميني�ضوتا،  ووليبببة  اإيببداهببو، 

اإنفلونزا الطيور عايل ال�ضراوة فيها.
الدواجن  حلببوم  ا�ضتثنت  اأنها  اإلببى  لها،  بيان  يف  الهيئة  واأ�ببضببارت 
اأخببرى  طريقة  ببباأي  اأو  حببراريببا  املعاملة  ومنتجاتهما  املببائببدة  وبي�س 
كفيلة بالق�ضاء على فريو�س اإنفلونزا الطيور، على اأن تكون مطابقة 
املعتمدة،  القيا�ضية  واملوا�ضفات  ال�ضحية  وال�ضوابط  لا�ضراطات 
مع اإرفاق �ضهادة �ضحية تثبت اأن املنتج معامل حراريا اأو باأي طريقة 
تكون  واأن  الببطببيببور،  اإنببفببلببونببزا  فببريو�ببس  على  بالق�ضاء  كفيلة  اأخبببرى 
�ضادرة عن اجلهات الر�ضمية املخت�ضة يف الوليات املتحدة الأمريكية، 
ولفتت اإلى اأن هذا احلظر املوؤقت �ضي�ضتمر اإلى حني ا�ضتقرار الو�ضع 

ال�ضحي للروة احليوانية فيها.

اأعلنت وزارة اخلدمة املدنية �ضدور املوافقة ال�ضامية الكرمية على قرار 
على   ،1436/2/9 وتبباريببخ   »1/1937« الرقم  ذي  املدنية  اخلدمة  جمل�س 
تعديل فقرتني من لئحتي الرقيات والإيفاد يف نظام اخلدمة املدنية، 
املتمثلة يف تعديل الفقرة »د« من املادة الأولى من لئحة الرقيات لتكون 
على  �ضنوات«  »اأربببع  اأكمل  قد  للرقية  املر�ضح  يكون  اأن  التايل:  بالن�س 
الأقل يف املرتبة التي ي�ضغلها. ول حتت�ضب املدد التالية لغر�س اإكمال هذه 

املدة:
• مدة الإجازة ال�ضتثنائية

• مدد الإعارة لغري املنظمات الدولية اأو الإقليمية
• مدد البتعاث او الإجازة الدرا�ضية اإذا مل يتحقق الغر�س من اأي 

منها.
كان  اإذا  اإل  منها،  الغر�س  يتحقق  مل  اإذا  للدرا�ضة  الإيببفبباد  مببدة   •
الر�ضالة  �ضوى  له  يتبق  الأكادميية ومل  املنهجية  الدرا�ضة  اأنهى  قد 
مل  واإذا  العلمي،  املببوؤهببل  على  ح�ضوله  قبل  العمل  وبا�ضر  البحثية 

تعديل فقرتين من الئحتي الترقيات واإليفاد في نظام الخدمة المدنية

استشارة وظيفية

مدة  ت�ضاف  املوفد  املوظف  ترقية  بعد  الإيببفبباد  من  الغر�س  يتحقق 
الإيفاد كاملة على املدد املحددة للرقية للمرتبة التي تليها.

اإذا �ضدر  اليد  اإجببازة ر�ضمية، مدة كف  اإذا مل حتت�ضب  الغياب  • مدد 
بحقه عقوبة.

من  العا�ضرة  املببادة  من  )اأ(  الفقرة  تعديل  على  املوافقة  �ضدرت  كما 
لئحة الإيفاد لتكون بالن�س الآتي:

• ل يجوز النظر يف ترقية املوظف اأثناء اإيفاده، ويجوز احت�ضاب املدة 
�ل�شروط  وف��ق  للرقية  �لنظامية  �مل��دة  �إك��م��ال  لغر�ض  ق�شاها  �لتي 

التالية:
اأنهى الدرا�ضة املنهجية الأكادميية ومل يتبق له �ضوى  • اأن يكون قد 

الر�ضالة البحثية.
• اأن يكون قد با�ضر العمل قبل ح�ضوله على املوؤهل العلمي.

واأو�ضح القرار اأنه اإذا مل يتحقق الغر�س من الإيفاد بعد ترقية املوظف 
املوفد ت�ضاف مدة الإيفاد اإلى املدة املحددة للرقية للمرتبة التي تليها.

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

الوهابي: الهدف
من األولمبياد

تكوين قاعدة من 
الالعبين المميزين

سلطان عوض

اأو�بببببضبببببح مببببديببببر الأوملبببببببببببيببببباد البببريبببا�بببضبببي 
اأن فببعببالببيببات  ببباجلببامببعببة عببلببي الببوهببابببي 
الأوملبببببببيببباد تبب�ببضببري حبب�ببضببب مبببا خببطببط لها 
والأنبب�ببضببطببة،  الألبببعببباب  جببمببيببع  يف  م�ضبقا 
اأن احل�ضور اجلماهريي كان  اإلى  واأ�ضار 
�ل�شمة �الأبرز يف هذ� �لن�شاط �لذي يهتم 

بالطالب بالدرجة الأولى.
وقببببال الببوهببابببي »اجلببمبباهببري كانت 
حببا�ببضببرة ببب�ببضببكببل لفببببت وكبببانبببت تببتببفبباعببل 
ب�ضكل خا�س يف م�ضابقة كرة القدم ، وكرة 

الطائرة، وهذا اأمر اأ�ضعدنا كثريا« .
اكت�ضافها  مت  الببتببي  املبببواهبببب  وعبببن 
مببواهببب  هبببنببباك  اأن  اأو�بببضبببح  الآن،  حببتببى 
ملا  والهببتببمببام  املببتببابببعببة  ت�ضتحق  عببديببدة 
ميلك اأ�ضحابها من اإمكانية قد تو�ضلهم 

مع الأيام اإلى املنتخبات الوطنية.
وقال »الهدف من الأوملبياد تكوين 
قببباعبببدة مبببن البباعبببببني املببمببيببزيببن البببذي 

�ل�����ش��روط �ل���الزم���ة ل��ل��م�����ش��ارك��ة، وق���ال« 
رجببب  مببن  البب�ببضببابببع  حببتببى  اللعبة  ت�ضتمر 
املببقبببببل، بببعببدهببا يببتببم حبب�ببضبباب ن�ضبة اأكببر 
اختيار  يتم  ثم  للوزن،  خ�ضارة  امل�ضاركني 
اأبدوا  الاعبني  جميع  اأن  وبني  الفائز«، 
حما�ضة ورغبة كبرية لتحقيق اأوزان اأقل 

مع مرور الوقت« .
واأ�ضار اإلى هناك اأربع األعاب مل تبداأ 
ال�ضباحة،  لعبة  وهببي:  بعد،  مناف�ضاتها 
واألعاب  الطاولة،  وتن�س  القوى،  واألعاب 
نهاية  �ضتبداأ  حيث  النف�س،  عببن  الببدفبباع 

جمادى الآخرة اجلاري. 
اأن هبببنببباك قبباعببدة  البببوهببباببببي  وبببببني 
ت�ضم  خببا�ببس  ب�ضكل  و�ببضببعببهببا  مت  بببيببانببات 
اأ�بببضبببمببباء جببمببيببع البباعبببببني املببمببيببزيببن يف 
اختيار  من  نتمكن  حتى  الألببعبباب  جميع 
يف  اجلامعة  ملنتخبات  الاعبني  اأ�ببضببمبباء 

مقبل الأيام.
الريا�ضي،  الأوملبياد  مدير  وعاتب 
و�بببضبببائبببل الإعبببببببام املببخببتببلببفببة عببلببى عببدم 

ميلكون خامة نادرة، وذلك بهدف �ضمهم 
ملببنببتببخبببببات اجلببامببعببة الببتببي �ببضببتبب�ببضببارك يف 
العام  ال�ضعودية  اجلامعات  احتاد  بطولة 

املقبل«.
واأكببببببد البببوهببباببببي اأنبببببه مت اكببتبب�ببضبباف 
وهما  الأر�ضي  التن�س  لعبة  يف  موهبتني 
الأخبببببوان، حمببمببد الببقببحببطبباين مببن كلية 
الطب، واأحمد القحطاين من كلية علوم 

احلا�ضب.
ب�ضكل  نف�ضيهما  قببدمببا  »لببقببد  وقبببال 
خمببتببلببف مبببن خبببال املبب�ببضببتببويببات املببمببيببزة 
التن�س  لعبة  مناف�ضة  يف  بها  ظهرا  التي 
�ضيكونان  باأنهما  ثقة  واأنببا على  الأر�ضي، 
اإ�ضافة كبرية ملنتخب اجلامعة يف الأعوام 
اإطبببار  يف  نف�ضيهما  و�ببضببيببقببدمببان  املببقبببببلببة 
هببذا  خبببال  اكت�ضافها  مت  الببتببي  املببواهببب 

الأوملبياد«.
وعببن بقية الألببعبباب اأو�ببضببح اأنببه بلغ 
تتك�ضب«  »اخ�ضر  لعبة  يف  امل�ضاركني  عدد 
ا�ضتوفوا  جميعهم  م�ضاركا   70 من  اأكببر 

املتوقع منها،  بال�ضكل  للحدث   تغطيتها 
وقال« اجلامعة خ�ضرت مبالغ كبرية من 
اأجل اإقامة هذا احلدث الكبري الذي يعد 
الأول من نوعه على م�ضتوى اجلامعات 
ب�ضلبية  �ببضببدمببنببا  اأنبببنبببا  اإل  البب�ببضببعببوديببة، 
الإعببام يف نقل فعالياته، وقال »اآمببل اأن 
املنطقة  لإعببامببيببي  هببذه  ر�ضالتي  ت�ضل 
التظاهرة  هذه  اإجنبباح  يف  معنا  لي�ضهموا 
الببريببا�ببضببيببة املبببهبببمبببة، فببببالإعببببام �ببضببريببك 

اأ�ضا�ضي لإجناح اأي فعالية«.
بال�ضكر  ت�ضريحه  الببوهببابببي  وختم 
الدكتور  الأ�ببضببتبباذ  اجلامعة  مدير  ملعايل 
عبدالرحمن بن حمد الببداود الببذي ذلل 
جببمببيببع البب�ببضببعبباب مبببن اأجببببل اإجنببببباح هببذا 
الطاب  �ضوؤون  لعميد  �ضكر  كما  العمل، 
عميد  ووكيل  هبا�س،  اآل  مريع  الدكتور 
�بببضبببوؤون البببطببباب لبباأنبب�ببضببطببة الببطببابببيببة 
بببذلببوه من  ملببا  نببا�ببضببر قمي�ضان  الببدكببتببور 
جمهودات ودعم معنوي لتحقيق اأهداف 

اجلامعة. 

األعمال والحاسب اآللي
إلى نهائي دوري النشاط 

منصور كويع

املببببباراة  اإلبببى  الآيل،  احلا�ضب  وق�ضم  الأعببمببال،  اإدارة  ق�ضم  فريقا  تبباأهببل 
�لنهائية لدوري �لن�شاط �لطالبي يف كليتي �لعلوم و�الآد�ب و�ملجتمع يف 
حمايل، وذلك بعد تغلب ق�ضم احلا�ضب على فريق ق�ضم نظم املعلومات 
2/4. وتقرر اأن يقام النهائي يف الأول من رجب املقبل على ملعب نادي 

ال�ضهيد الريا�ضي.
بعد جتاوزه  ال�ضابق«  الببدوري  »بطل  الأعمال  اإدارة  تاأهل فريق  وجبباء 
الأ�ضلي  الببوقببت  يف  تعادلهما  عقب  الرجيح  بببركببات  الريا�ضيات  لفريق 

للمباراة 2/2.
الذين  الأعببمببال  اإدارة  ق�ضم  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  اللقاء  وح�ضر 

�ضجعوا فريق الق�ضم.
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حملة التبرع بالدم 
في الجامعة
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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

عميدة »علوم وآداب« بنات النماص فاطمة محنش:

نتطلع لالنتقال إلى المباني الجديدة للكلية.. 
وعضوات هيئة التدريس قدوة للطالبات

إيمان الشهري

�ضكت عميدة كلية العلوم والآداب للبنات 
بببالببنببمببا�ببس فبباطببمببة عبببببد اهلل حمببنبب�ببس، 
مببببن قبببببدم مبببببنببى البببكبببلبببيبببة، مببببوؤكببببدة اأن 
بع�س  يف  نق�س  من  اأي�ضا  تعاين  الكلية 
يقلل  مما  والأ�ضا�ضية،  املهمة  اخلدمات 

من جودة العمل.

نبذة خمت�سرة عن الكلية؟
يبب�ببضببم تخ�ض�ضات  اأكبببادميبببي  �ببضببرح  هببي 
علمية واأدبية، يحمل هم تخريج طالبة 
على م�ضتوى من العلم قادرة على حتمل 
امل�ضوؤولية واإفببادة جمتمعها من خمتلف 

الأماكن.
 

كيف ترين البيئة التعليمية
يف الكلية؟

هل من �سعوبات تواجه الكلية
يف الفرتة احلالية؟

ببب�ببضببراحببة، نببعبباين مببن املببببباين القدمية 
احلببالببيببة، اإل اأنبببنبببا نببرقببب الببنببقببل اإلبببى 

املباين اجلديدة.
كذلك، فالكلية تعاين من نق�س يف 
بع�س اخلدمات املهمة والأ�ضا�ضية، الأمر 
بال�ضكل  العمل  جبببودة  على  يببوؤثببر  البببذي 

الذي نتمناه.

كيف ترون م�ستوى الطالبات
ومدى ارتباطهن بالكلية
وتفاعلهن مع منا�سطها؟

�ضيء  وهذا  متفاوت،  الطالبات  م�ضتوى 
يببرتبببببطببن  جببمببيببعببهببن  اأن  اإل  طبببببيببعببي، 
مع  ويتفاعلن  وثيقا،  ارتببببباطببا  بالكلية 
ميول  ح�ضب  املقدمة  الأن�ضطة  خمتلف 

كل واحدة منهن.

هل من ن�سائح تقدمينها لأع�ساء 
هيئة التدري�ض والطالبات؟

اأمتنى من زمياتي الفا�ضات ع�ضوات 
معينات  خببري  يببكببن  اأن  الببتببدريبب�ببس،  هيئة 
لبببلبببطبببالبببببببات يف حببببل الببب�بببضبببعبببوببببات الببتببي 
�ضدر  بببرحببابببة  يتمتعن  واأن  تببواجببهببهببن، 
اأمببا  للطالبات،  �ضاحلة  قبببدوة  يكن  واأن 
اأن يكن  فبباأمتببنببى  البببعبببزيبببزات،  طببالببببباتببي 
منبببوذجبببا لببلببطببالبببببة الببواعببيببة الببطببمببوحببة 
واحلري�ضة على بذل كل ما بو�ضعها من 

اأجل الو�ضول اإلى اأعلى امل�ضتويات.
 

م�ساحة حرة كيف ت�ستغلينها؟
ما  دائببمببا  اأنببنببا  على  الببتبباأكببيببد  يف  اأ�ضتغلها 
نببحببر�ببس عببلببى اإيبب�ببضببال الببر�ببضببالببة يف اأي 
من  اجلميع  تكاتف  نتمنى  فقط  ظببرف، 
تببدريبب�ببس وطببالبببببات حتى  عبب�ببضببوات هيئة 

حتقق الكلية اأهدافها املر�ضومة.  

اأن  ونببدرك  للتميز،  ون�ضعى  بها  باأ�س  ل 
بالبحث  واإمنبببببا  بببالببتببمببنببي  يببتببم  ذلببببك ل 

الدائم عن التطوير. 

ماذا عن م�ستوى الكلية مقارنة 
مبثيالتها يف اجلامعة؟

اأكبببببر مبببن جبببيبببد، اإل اأنبببنبببا نببطببمببح اإلبببى 
الأف�ضل، لي�س من باب املناف�ضة فح�ضب، 
التعليمية  العملية  اإثراء  اأجل  واإمنا من 

والإ�ضهام يف رقي اجلامعة اأي�ضا.
 

ما الدور الذي تقوم به الكلية
يف خدمة املجتمع؟

الثاين  الف�ضل  بداية  مع  الكلية  اأن�ضاأت 
اأهببم برامج  وحببدة خدمة املجتمع، ومن 
علمية  ونبببببدوات  دورات  البببوحبببدة،  هبببذه 
وزيببارات ميدانية بهدف خدمة املجتمع 

وم�ضاركته جميع همومه. 
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خالد العمري

اأهم املحطات يف رحلة
حياتك العلمية؟

يف  البكالوريو�س  درجببة  علي  ح�ضلت 
الببطببب واجلبببراحبببة مبببن كببلببيببة الببطببب 
بتقدير  البب�ببضببريببف  الأزهبببببر  بببجببامببعببة 
جببيببد جبببدا مبببع مببرتبببببة البب�ببضببرف عببام 

.1979
ببببعبببدهبببا عببيببنببت طبببببيبببببا مببقببيببمببا 
الببببباثببولببوجببيببا  عببلببم  بق�ضم  )مببعببيببدا( 
الإكبببلبببيبببنبببيبببكبببيبببة )عببببلببببم الأمببببببرا�ببببببس 
ذاتبببهبببا، ومنها  بببالببكببلببيببة  البب�ببضببريببريببة( 
املاج�ضتري  درجببة  على  ح�ضلت  اأي�ضا 

يف التخ�ض�س نف�ضه عام 1984.
كما ح�ضلت على درجة الدكتوراه 
يف عببلببم الببببباثببولببوجببيببا الإكببلببيببنببيببكببيببة 
الدم(  اأمرا�س  الدقيق:  )التخ�ض�س 
من كلية الطب بجامعة القاهرة عام 

.2002
بببعببدهببا عببمببلببت حمببا�ببضببرا بق�ضم 
بجامعة  الطب  بكلية  الأمرا�س  علم 

اأ�ببضببتبباذا  ثبببم  املببلببك خببالببد عبببام 2003، 
م�ضاعدا عام 2007.

وبببببجببببانببببب الببببتببببدريبببب�ببببس، اأعبببمبببل 
ع�ضوا يف جلببان الإر�ببضبباد الأكببادميببي، 
والمبببتبببحبببانبببات، واجلببببببببداول، وجلببنببة 

تطوير املقررات.

ما ال�سعوبات التي واجهتها
يف حياتك العلمية؟

كنت اأمتني، مثلما كان يتمني العديد 
فببر�ببضببة  تبببتببباح يل  اأن  اأقبببببببببراين،  مببببن 
ا�ببضببتببكببمببال درا�بببضبببتبببي يف بببلببد اأوروببببببي 
لأنهل من دروب العلم اأحدث ما فيه، 
ولكن وكما يقول ال�ضاعر  »ما كل ما 
يتمنى املرء يدركه.. تاأتي الرياح مبا 

ل ت�ضتهي ال�ضفن«.
من  الآلف  ليتذكر  ذلببك  اأقبببول 
اهلل،  عبد  امللك  جهود  اململكة،  اأبببنبباء 
اأ�ببضبب�ببس بببرنببامببج  يببرحببمببه اهلل، الببببذي 
البببتببعبباث اخلببارجببي لببطبباب اململكة 
اأوروبببببببببا  ل�بببضبببتبببكبببمبببال درا�بببضبببتبببهبببم يف 
اأوفياء  يكونوا  اأن  وعليهم  واأمببريببكببا، 
والببتببقببدم من  الببعببلببم  مبب�ببضببرية  ملكملي 
الببقببائببمببني عببلببى �بببضبببوؤون هبببذا الببوطببن 
وعببببلببببي راأ�بببببضبببببهبببببم خببببببببادم احلببببرمببببني 
البب�ببضببريببفببني املببلببك �ببضببلببمببان اببببن عبد 

العزيز، يحفظه اهلل.

اأهم املو�سوعات البحثية
التي تهتم بها؟

اأميل  التي  البحثية  املو�ضوعات  من 
التي  تلك  اأبببحبباثببي،  يف  درا�ضتها  اإلبببى 

تتعلق مبو�ضوع البحث الذي تقدمت 
بببببه تبببوطبببئبببة لببلببحبب�ببضببول عبببلبببى درجببببة 
للتجلط مع  املببيببل  الببدكببتببوراه وهبببو« 
زيادة ن�شاط حتلل �لفيربين ون�شاط 
الببببدمببببويببببة يف احلبببببالت  الببب�بببضبببفبببائبببح 
املببب�بببضبببتبببقبببرة مببببن مبببر�بببضبببى الأنبببيبببمبببيبببا 
املنجلية«. كما ت�ضتهويني املو�ضوعات 
اأمببرا�ببس  مببن  بببباأي  املتعلقة  البحثية 
ويت�ضح  منها،  النادرة  وبخا�ضة  الدم 
ذلك من مراجعة اأبحاثي املن�ضورة يف 

املجات العاملية والإقليمية.
 

ما ال�شروط الالزم توافرها
يف ع�سو هيئة التدري�ض؟

الإبببببداع يف فببن الببتببدريبب�ببس يف الأ�ببضببل 
ي�ضاء  ملببن  اهلل  يهبها  ونببعببمببة  مببوهبببببة 
وراثببة  مببن  الكثري  عببببباده وفيها  مببن 
الأنبياء، ففي احلديث الذي رواه اأبو 
الدرداء والرمذي » اإنَّ العلماَء وَرثُة 
الأنبياِء واإنَّ الأنبياَء مَلْ ُيوِرثوا ديناًرا 
الِعْلَم فَمن  اأوَرثبببوا  ِدرهببًمببا واإمنببا  ول 

اأَخذه اأَخذه بحظٍّ وافر«.
�ل�������ش���روط  �أه������م  �أن  و�أع����ت����ق����د   
الببببببببازم تببببوافببببرهببببا يف عبب�ببضببو هببيببئببة 
املببادة  يف  والإببببداع  التمكن  التدري�س، 
تببخبب�ببضبب�ببضببه، والبببقبببدرة  الببعببلببمببيببة ويف 
عبببلبببي نببقببلببهببا لبببطببباببببه ولببباآخبببريبببن 
والأمببانببة  و�ضاملة،  مب�ضطة  ب�ضورة 
العلمية، وال�ضفافية والعدل، وتقدير 
امل�ضوؤولية واللتزام، والتفاين والعمل 
اجلماعي، واملظهر الطيب، فالعملية 
وع�ضو  متكاملة  منظومة  التعليمية 

اأهم  اأحببد  هو  املتميز  التدري�س  هيئة 
عنا�ضرها.

حدثنا عن ال�سلبيات
امللحوظة على الطالب؟

الطاب،  مببن  قليل  غببري  عببدد  هناك 
اأ�ببببضبببببببببح ل يبببحبببر�بببس عبببلبببى حبب�ببضببور 
املببحببا�ببضببرات والببببدرو�ببببس الببعببمببلببيببة يف 
يعلم  اأن  فببيببه  يببجببب  البببببذي  البببوقبببت 
املبببحبببا�بببضبببرات  حببب�بببضبببور  اأن  اجلبببمبببيبببع 
على  الطبية  الببكببلببيببات  يف  والبببدرو�بببس 
وجبببه اخلبب�ببضببو�ببس، اأمبببر ل مببفببر منه 
وفنيني  واأخ�ضائيني  اأطباء  لتخريج 
ذوي كفاءة عالية تفخر بهم اجلامعة 
ويببفببخببر بببهببم اأهببالببيببهببم واأ�ببضبباتببذتببهببم 
وي�ضهمون يف  وي�ضعد بهم جمتمعهم 

رفعة وطنهم.
كما اأن هناك عددا غري قليل من 
الطاب ل يحر�س ب�ضفة دائمة على 
الإلببكببروين  التعليم  بببرامببج  متابعة 
عببلببى مببوقببع اجلببامببعببة، اإ�ببضببافببة اإلبببى 
الطاب  بع�س  بني  التوا�ضل  �ضعف 
ويببباحبببظ ذلبببك عببنببد ا�ببضببراكببهببم يف 
اإذا  عمل الأبحاث امل�ضركة وبخا�ضة 

كانوا دفعات خمتلفة.
وكببببذلببببك عبببببدم اتببببببببباع نبب�ببضببيببحببة 
اأع�ضاء هيئة التدري�س لهم باملذاكرة 
من  املحا�ضرات  ومتابعة  بببباأول،  اأول 
بببدايببة الف�ضل الببدرا�ببضببي، ممببا يببوؤدي 
اإلبببى تببراكببم البببدرو�بببس وعبببدم الببقببدرة 
وتداخل  واحببدة  مببرة  ا�ضتيعابها  علي 
املبببعبببلبببومبببات بببعبب�ببضببهببا يف بببعبب�ببس، ويف 

الببواجبببببات  يف  الأداء  �ضعف  الببنببهببايببة 
اأن بع�س  اأغفل  والمتحانات. كما ل 
البببطببباب ل يبببقبببدر اأهبببمبببيبببة �ببضببنببوات 
الدرا�ضة الأ�ضا�ضية التي ت�ضبق �ضنوات 
املعروف  ومن  الإكلينيكية،  الدرا�ضة 
تببوؤ�ببضبب�ببس  الأ�بببضبببا�بببضبببيبببة  الببب�بببضبببنبببوات  اأن 
للدرا�ضة الإكلينيكية، مما يوؤثر على 
عند  الأكببادميببي  ال�ضجل  درجاتهم يف 

التخرج. 

هل ترى اأن املناهج
التعليمية احلالية

مواكبة ملتطلبات الع�سر؟
التكنولوجي  التطور  اأن  املعلوم  من 
ذلك  ويتجلى  وا�ضعة  بخطى  يت�ضارع 
املختلفة  الببطبببببيببة  الببتببخبب�ببضبب�ببضببات  يف 
من  و�ضمولية  و�ضوحا  اأكببر  ب�ضورة 

تخ�ض�ضات اأخري عديدة.
التعليمية  املناهج  فاإن  هنا  ومن 
يف كببلببيببات الببطببب لببديببنببا حتببتبباج اإيل 
الببتببطببويببر مبببن وقبببت اإيل اآخبببببر، وقببد 
اأولبببببت كببلببيببة الببطببب ببباجلببامببعببة، هببذا 

الأمر جل اهتمامها.
واأنبببببا ببب�ببضببفببتببي عبب�ببضببوا يف جلنة 
تطوير املقررات بالكلية، اأحلظ ذلك 
من كثب واأحبباول اأن اأبببذل اأق�ضي ما 
التطوير  ذلببك  يف  لاإ�ضهام  اأ�ضتطيع 
الكلية لأحببببدث ما  مببقببررات  ملببواكبببببة 
املقررات  تطوير  جلببان  اإليه  تو�ضلت 
عببلببى م�ضتوى  لي�س  الببطببب   بببكببلببيببات 
ببببل عببلببى م�ضتوى  فببحبب�ببضببب،  املببمببلببكببة 

العامل.

ذلبببك  عبببلبببى  اأدل  هبببنببباك  ولبببيببب�بببس 
لل�ضوؤون  الكلية  وكببيببل  بببه  يببقببوم  ممببا 
الأكادميية الدكتور غازي ال�ضمراين 
املببقببررات  تببطببويببر  مببن متابعة جلببنببة 
وكيل  يببقببوم  الببتببوازي  وعببلببى  بالكلية، 
الببكببلببيببة لببب�بببضبببوؤون اجلببببببودة الببدكببتببور 
مبتابعة  القحطاين  �ضعيد  بببن  علي 
العببببتببببمبببباد الأكببببببادميببببببي لبببلبببمبببقبببررات 
احلالية.  وذلك كله باإ�ضراف مبا�ضر 
الدكتور  الأ�ببضببتبباذ  الكلية  عميد  مببن 
اجلامعة  ووكببيببل  عبب�ببضببريي،  اهلل  عبد 
الدكتور  الأ�ببضببتبباذ  ال�ضحية  لل�ضوؤون 
خببالببد جببلبببببان، وبببرعببايببة كببرميببة من 
مبببعبببايل مبببديبببر اجلبببامبببعبببة الأ�بببضبببتببباذ 

الدكتور عبد الرحمن الداود.

كيف تنظر للجامعة
و�سعيها يف حتقيق الريادة؟

لتحقيق  م�ضتمر  �ضعي  يف  اجلببامببعببة 
الريادة، ونلحظ ذلك يف اآخر حتديث 
لبببروؤيبببة كببلببيببة الببطببب حببيببث متببثببل يف 
الطبي  التعليم  يف  والببريببادة  »التميز 
والبحث العلمي وال�ضراكة املجتمعية 
نذكر  اأن  يكفي  كما  وعامليا«،  اإقليميا 
على  مببوؤخببرا  ح�ضلت  الطب  كلية  اأن 

درع التميز يف البحث العلمي.
كببمببا حبب�ببضببلببت اجلببامببعببة مببوؤخببرا 
الإلببكببروين  التعلم  عمادة  يف  ممثلة 
جائزة  يف  والببثبباين  الأول  املركز  على 
الببتببمببيببز يف الببتببعببلببم الإلببببكببببروين يف 
املبببببوؤمتبببببر الببببببببدويل البببببراببببببع لببلببتببعببلببم 

الإلكروين والتعليم عن بعد.

طالب األستاذ المساعد بقسم األمراض بكلية 
الطب )أمراض الدم( ، الطالب، بأن يقدروا جهود 
مؤسس برنامج االبتعاث الخارجي الملك عبد 
اهلل بن عبدالعزيز، يرحمه اهلل، وأن يكونوا 
أوفياء لمكملي المسيرة بقيادة خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وكغيره، 
عاب الدكتور عبدالمنعم على الطالب، عدم 
الحرص على حضور المحاضرات.

أستاذ أمراض الدم د. عبدالمنعم جميل:
 على الطالب أن يقدروا 
جهود الملك الراحل 
بالوفاء لمكمل المسيرة

أساتذة
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منصور الطيب

ا�ضتكى املحا�ضر بق�ضم علوم احلا�ضوب 
�ضميم  بتنومة  والآداب  العلوم  بكلية 
احلببق اأنبببزارول احلببق من �ضعف روح  
وتببدين  الق�ضم  طبباب  بببني  التناف�س 
م�ضتوى اللغة الإجنليزية لدى كثري 
يف  �ضلبا  يوؤثر  ذلك  اأن  موؤكدا  منهم، 

التح�ضيل الأكادميي.

م�سريتك الأكادميية باإيجاز؟
اأنبببببا �ببضببمببيببم احلببببق اأنببببببببزارول احلبببق، 
ولببببببدت  مببببديبببنبببة  بببتببنببا  يف مببار�ببس 
درجة  بالهند.  ح�ضلت على    1977
الببفببيببزيبباء من  البببببكببالببوريببو�ببس يف  
 ،1996 عببام  الهندية  ران�ضي  جامعة 
املاج�ضتري  درجبببة  عببلببى  ح�ضلت  ثببم 

الكمبيوتر  تطبيقات  يف   2002 عببام 
مببن جببامببعببة مببقببد، وهبببي مببن اأعبببرق 
اأ�ض�ضت  الببهببنببديببة، حببيببث  اجلببامببعببات 

قبل اأكر من 600 عام . 
عملت بوظيفة م�ضاعد  تدري�س 
اإلى 2008.  بجامعة مقد  من 2002 
ثم التحقت  بجامعة تبوك عام 2008  
بببوظببيببفببة مببببدرب تببقببنببيببة مببعببلببومببات 

وعملت بها حتى عام 2009. 
ويف عام 2009 التحقت بالعمل 
املعلمني  بكلية  حمببا�ببضببر  بببوظببيببفببة 
باأبها،  خالد   امللك  جلامعة  التابعة 
ولحببببقببببا مت اإغببببببباق هبببببذه الببكببلببيببة 
املجتمع  بكليتي  لببلببعببمببل  فببانببتببقببلببت 

والعلوم والآداب بالنما�س.
للعمل  انتقلت   2013 عببام  وفببى 
العلوم  بكلية  بق�ضم علوم احلا�ضوب 

والآداب بتنومة. ح�ضلت على �ضهادة 
عام  الكمبيوتر  يف  الدولية  القيادة 

.2008
كما ح�ضلت على �ضهادة  �ض�ضكو  
لل�ضبكات. ن�ضرت خم�س اأوراق علمية 
يف جمات علمية عاملية متخ�ض�ضة 
يف عببلببوم الببكببمبببببيببوتببر، كببمببا  اأ�ببضببارك  
وحمررا  ا�ضت�ضاريا  ع�ضوا   ب�ضفتي 

يف جملتني علميتني عامليتني.   

اهتماماتك البحثية؟ 
حببول  تببركببز  البحثية  اهببتببمببامبباتببي 
وعلي  عببمببومببا،  احلببا�ببضببب  تطبيقات 
وتخزين  ال�ضبكات  اخل�ضو�س  وجه 
البببببيببانببات واحلببو�ببضبببببة  البب�ببضببحببابببيببة 
بالإ�ضافة  البيانات،  عن  والتنقيب 

اإلى تكنولوجيا النرنت.

كيف ترى البيئة التعليمية 
باجلامعة؟

�ببضببيء، فجامعة  كببل  بببيببئببة ممببيببزة يف 
اخلام�ضة  اجلامعة  تعد  خالد  امللك 

على م�ضتوي اخلليج العربي.
وعلى م�ضتوى اململكة، فهي من 
جممعاتها  وتنت�ضر  اجلامعات،  اأكببر 
من  وهببي  بع�ضري،  املختلفة  باملناطق 
اجلبببامبببعبببات الببببرائببببدة عببلببى مبب�ببضببتببوى 
العامل بدليل تعدد جن�ضيات الطاقم 
اأوروبا  التدري�ضي بها الذي ياأتي من 

واأمريكا واآ�ضيا.
العليا  الدرا�ضات  طبباب  اأن  كما 
يبببنبببتببب�بببضبببرون بببببببدول الببببعببببامل املببتببقببدم 
ويبببعبببودون مببببعبببارف وعبببلبببوم مببتببعببددة 
تبب�ببضببب يف تببنببمببيببة وتببطببويببر املببمببلببكببة. 
وفوق هذا وذاك، فاإن قاعات اجلامعة 
الدرا�ضية جمهزة باأحدث ما تو�ضلت 

اإليه التكنولوجيا.

ماذا ينق�ض الكلية والق�سم؟
البببببنببيببة الببتببحببتببيببة لببلببقبب�ببضببم والببكببلببيببة 
باإنرنت  تزويدها  مت  حيث  ممببتببازة، 
امل�ضتقبل  يف  ونطمع  ال�ضرعة  عببايل 
كاف من  بعدد  الق�ضم  تزويد  يتم  اأن 

الأ�ضاتذة والفنيني لت�ضغيل املعامل. 

كيف ت�سف عالقتك
باأع�ساء هيئة التدري�ض؟ 

املتني  الأ�ضا�س  هما  والنزاهة   الثقة 
لأي عاقة دائمة وطويلة املدى، واأنا  
بحمد اهلل  اأعمل يف بيئة عمل ممتازة 
ولدي عاقات متميزة مع كل زماء 
العمل. واأنا على ا�ضتعداد لتقدمي يد 
اأدى ذلك  العون لزمائي  حتى واإن 

لطول �ضاعات الدوام.

اإيجابيات و�سلبيات
لحظتها علي الطالب؟    

معظم الطاب يح�ضرون املحا�ضرات 
املحدد، ويتمتعون بتهذيب  املوعد  يف 
جبببببم  واحببببببببرام كبببببببري لأ�ببضبباتببذتببهببم 
التعلم.  يف  كبرية  برغبة  ويتمتعون 
ولكن مما يوؤخذ على الطاب �ضعف 

مما  الإجنببلببيببزيببة،  اللغة  يف  امل�ضتوى 
يوؤثر �ضلبا على التح�ضيل الأكادميي، 
بالق�ضم  والدرا�ضة  املببقببررات  اأن  علما 

باللغة الإجنليزية. 

�سعوبات تواجه الطالب؟ 
اأ�ضا�ضية  م�ضكات  الببطبباب  يببواجببه 
فيما  الببتببنببافبب�ببس  روح  �ببضببعببف  مببنببهببا: 
ببببيبببنبببهبببم، وكببببمببببا ذكبببببببرت فببببببباإن الببلببغببة 
التخاطب  و�ضيلة  تببعببد  الإجنببلببيببزيببة 
بببببني الببببطبببباب واأ�ببببضبببباتببببذة الببقبب�ببضببم، 
ولبب�ببضببعببف مبب�ببضببتببوي بببعبب�ببس الببطبباب 
يف الإجنبببلبببيبببزيبببة فببباإنبببهبببم يببواجببهببون 
�ببضببعببوبببات جببمببة يف البببتبببوا�بببضبببل  مع 
اأ�بببضببباتبببذة الببقبب�ببضببم، واأحبببيبببانبببا  يف فهم 

اأ�ضئلة المتحان.

ن�سائح توجهها للطالب؟ 
ح�ضور  يف  النببتببظببام  لهم  ن�ضيحتي 

املببحببا�ببضببرات والنببتببببباه لكل مببا يقال 
حت�ضني  اأي�ضا  الببطبباب  وعلى  فيها. 
الإجنببلببيببزيببة،  الببلببغببة  يف  م�ضتوياتهم 
فهي ال�ضبيل الوحيد لإجادة التعامل 
هذا  يف  والتفوق  الآيل  احلا�ضب  مببع 

املجال.
التقنية  و�ضائل  ت�ضغل  األ  اأمتنى  كما 
وكمبيوترات  جببوالت  من  احلديثة، 
حمببمببولببة واأجببببهببببزة اآيببببببببباد، الببطبباب 
وتبب�ببضببتببت انببتببببباهببهببم وتببركببيببزهببم عن 

ا�ضتذكار الدرو�س. 

كلمة اأخرية؟
والآداب  العلوم  كلية  عميد  بها  اأخ�س 
اإبراهيم  العزيز  عبد  الدكتور  بتنومه 
الكبرية  اجلهود  علي  واأ�ضكره  الفقيه 
الببببتببببي يبببببببذلبببهبببا جلبببعبببل البببكبببلبببيبببة بببيببئببة 
مببنببارات  مببن  ومببنببارة  جبباذبببة  تعليمية 

العلم ال�ضامقة بجامعة امللك خالد.

المحاضر بـ »حاسب« تنومة
أ. شميم أنزارول الحق:

مشكلة طالبنا 
ضعف روح

التنافس 
وضعف مستوى 
اإلنجليزية

نعم. ولي�س من قال »ل« يعني ل، ولي�س  »نعم« يعني  لي�س من قال 
الغ�ضب،  يعني  دومببا  ال�ضراخ  ولي�س  الر�ضا،  عامة  دومببا  ال�ضكوت 
حياتي«   يف  اأريببدك  »ل  ولي�س  الطاق،  تعني  »طلقني«  كلمة  ولي�ضت 

تعني ذلك.
ولها  ال�ضياق  حيث  من  تفهم  كثرية،  معان  لها  خماطبة  اللغة 
معايري معينة تعتمد على املوقف، وطريقة التفكري، ونغمة ال�ضوت، 
واحلببالببة الببذهببنببيببة والببنببفبب�ببضببيببة، والبببزمبببان واملبببكبببان، واملبببببببادئ والببقببيببم، 

والثقافة، وغري ذلك.
فكلمة ت�ضدر من �ضخ�س اأثناء الغ�ضب قد تعني يف حلظة فرح 
قراءته  يف  نتعمق  خطابا  نببقببراأ  عندما  اأنببنببا  اجللي  ومببن  اآخبببر،  �ضيئا 
لنفهم ما بني ال�ضطور وكما يقال يف املثل »ل توؤخذ العبارات باملباين 

بل باملعاين«.
الواعي  باإدراكنا  لها عموما  ننظر  املنطوقة،  والعبارات  الكلمات 
اأو غري الواعي املحتفظ مبعان متنوعة تقا�س على ما يختزنه جانب 

الوعي.
�ضتى  ت�ضج مب�ضاعر  وجدناها  الألفاظ  معاين  تعمقنا يف  وكلما 
نتعامل معها نحن الب�ضر بطريقة مبا�ضرة اأو غري مبا�ضرة وبح�ضورنا 

الذهني الكامل اأو املن�ضغل مبعنى احلا�ضر الغائب.
وتبببرز بني  الببعبببببارات  بببني  تكمن  هببي جملة م�ضاعر  اأحبباديببثببنببا، 

حروف الكلمات، وخلف كوالي�س ال�ضمت، معان ل تنتهي.
اإن فهم املغزى مما يقال هو ما يقيم العاقات اأو يحطمها وهو 
لكلمات  ذكرياتنا جمملها معان  يدمرها. حتى  اأو  املواقف  ي�ضنع  ما 
�ضفحات  على  �ضطرناها  عببدة  مببواقببف  يف  �ببضببدرت  مببوؤملببة  اأو  جميلة 

ما�ضينا، واأذبناها يف حميط حياتنا.
لبد اأن نتجرد من كل �ضائبة من �ضوائب النف�س الب�ضرية التي 
من �ضاأنها اأن تف�ضد العاقات اأو ت�ضيء الظن حتى نفهم ما يقال، وكل 
اإليك باخليبة  اأو جتاهلته عاد  اإن جهلته  �ضيء يف هذا الكون هو فن 

واحل�ضرات.
يقال دوما »املعنى يف قلب ال�ضاعر«، وعليك بق�ضيدة �ضكب فيها 
ال�ضاعر جل �ضجونه وعواطفه وهو يعني �ضيئا ما يف قلبه وذهنه يف 
حني تقروؤها اأنت وتعني لك �ضيئا اآخر، بينما ثالث يقروؤها وتعني له 

�ضيئا خمتلفا بالكلية.
حروفنا، كلماتنا، هم�ضنا، �ضمتنا،غ�ضبنا، ترهاتنا،حبنا، عطاوؤنا، 
من  قل  معان  �ضاغتها  معايري  هي  وغريها  واآهاتنا  وخوفنا،  وجلنا 

يفهمها.

معايير المعاني

القلم النابض
د. إيمان عبد اهلل العسيري
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أحمد العياف 

الببدكببتببور  التعليم  وزيببببر  مببعببايل  وجبببه 
ببببل مببببنبببح الببببدار�ببببضببببني  عببببببببزام الببببدخببببيهّ
املبب�ببضبباركببني يف »عببا�ببضببفببة احلبببببزم« من 
الببعبب�ببضببكببريببني والبببعبببامبببلبببني املببلببتببحببقببني 
املبببببدار�بببببس  املببب�بببضبببائبببيبببة يف  بببببالببببدرا�ببببضببببة 
املتو�ضطة والثانوية الليلية احلكومية 
والأهببلببيببة »درجبببات املببواظبببببة، ودرجببات 
وحتديد  كاملة،  و�لن�شاط«  �مل�شاركة 
اخببتبببببارات  لأداء  لهم  املنا�ضب  الببوقببت 
الببفبب�ببضببل البببدرا�بببضبببي البببثببباين، عببلببى اأن 
تقوم كل اإدارة تعليم بو�ضع الرتيبات 

الازمة لذلك.
دعببم جنودنا  اأهببمببيببة  و�ببضببدد على 
البببببا�ببضببلببني املبب�ببضبباركببني يف اجلبببببهببة ملا 
يببقببومببون ببببه مبببن عببمببل وطببنببي لأجبببل 
اأمن ديننا وا�ضتقرار بادنا  والتكاتف 
من اأجلهم،  وتقدمي امل�ضاندة لكل من 
من  وي�ضحي  واملواطن  الوطن  يخدم 

اأجله ومكت�ضباته.

الدخيل يوجه بتأجيل االختبارات
للمشاركين في عاصفة الحزم 

اكبببتبببمبببال  البببتبببعبببلبببيبببم  وزارة  اأعبببببلبببببنبببببت 
الثانية  املرحلة  لإطبباق  ال�ضتعدادات 
ملبب�ببضببابببقببة اإثبببببببراءات تببطببويببر الببرقببمببيببة، 
الببفببائببزيببن  ت�ضليم  حببفببل  خبببال  وذلببببك 
جوائز مالية تقدر بن�ضف مليون ريال 
لأكر من 54 معلما ومعلمة يف املرحلة 
التعليمي  املببحببتببوى  لإثببببببراء  الأولبببببببى، 
التعليم  مببراحببل  جميع  يف  والبببرببببوي 
العام، وتوفري املواد التعليمية امل�ضاندة 
اإيبب�ببضببال  يف  لت�ضهم  والببطببالببب  للمعلم 
الطاب  م�ضتوى  ورفببع  العلمية،  املببادة 

العلمي.
واأو�ببببضببببح املبببديبببر البببعبببام لببلببحببلببول 
واخلبببببدمبببببات الإلببببكببببرونببببيببببة ببب�ببضببركببة 

واأ�ضار اإلى اأن املرحلة الثانية التي 
�ضيعلن عن اإطاقها قريبا، ت�ضمل اللغة 
اإ�ضافة  الجتماعيات،  ومببواد  العربية، 
الببعببلببمببيببة، والببتببو�ببضببع يف تلقي  لببلببمببواد 
اأكبببر، حيث ميكن  املبب�ببضبباركببات مببن فئة 
والإ�ببضببهببام  املبب�ببضبباركببة  التعليمي  لببلببكببادر 
وخرتهم  دورهبببم  لأهمية  امل�ضابقة  يف 
الفر�ضة  واإتاحة  الربوية والتعليمية، 
للم�ضارك باختيار هدف اأو اأكر لدر�س 
مببعببني مبببن املببببببواد املببببحببببددة، لإنببتبباجببه 
بطريقة �ضل�ضة وجاذبة ت�ضاعد الطاب 
على الفهم، وبني اأن موقع امل�ضابقة، يف 
وو�ضائل  طرقا  �ضيقدم  اجلديدة،  حلته 
مببعببيببنببة لإنبببتببباج املببحببتببوى الإلبببكبببروين 

الدكتور  التعليمية  للخدمات  تطوير 
خالد احلازمي، اأن املرحلة الأولى من 
ومعلمات  ملعلمي  ُخ�ض�ضت  املبب�ببضببابببقببة 
الببريببا�ببضببيببات والببعببلببوم جلميع املببراحببل 
الببتببعببلببيببمببيببة خبببببال الببببعببببام البببدرا�بببضبببي 
املركز  على  احلا�ضلون  ونببال  1435هبببب، 
مببرحببلببة  لبببكبببل  ريببببببال  األببببببف   15 الأول 
درا�ضية، واملركز الثاين 10  اآلف ريال، 
اآلف ريبببال،  الببثببالببث خببمبب�ببضببة  واملبببركبببز 
كيفية  يف  متخ�ض�ضة  دورة  وحبب�ببضببور 
با�ضتخدام  التعليمي  الببفببيببديببو  اإنببتبباج 
على  واحلبب�ببضببول  متخ�ض�س،  بببرنببامببج 
ا�ببببضببببراك جمبببباين يف البببرنبببامبببج ملببدة 

�ضنتني.

باأجود الطرق واأ�ضهلها، و�ضيتم اقراح 
املبتدئ  للم�ضارك  ميكن  تاأليف  اأدوات 
بفعالية، بهدف حتقيق  ي�ضتخدمها  اأن 
اأهببببببداف املبب�ببضببابببقببة يف اإثببببببراء املببحببتببوى 
الببرقببمببي الببتببعببلببيببمببي جلببمببيببع املبببراحبببل 
والإ�ضهام  الببعببام،  التعليم  يف  الدرا�ضية 
يف اإي�ضال املادة العلمية، ورفع م�ضتوى 
املعلمني  وت�ضجيع  الببعببلببمببي،  الببطبباب 
التعليمي  الرقمي  املحتوى  اإنتاج  على 
وتعريفهم  واأجبببودهبببا،  الببطببرق  باأ�ضهل 
مببباهببيببتببه وطببببببرق ببببنبببائبببه وتبببطبببويبببره، 
لبببيبببتبببم جبببمبببع املبببب�ببببضبببباركببببات وتبببوفبببريهبببا 
واملعلم،  الطالب،  كافة؛  للم�ضتفيدين 

واأولياء الأمور«.

جوائز مالية تقدر بنصف مليون ريال في المرحلة األولى
التعليم تطلق مسابقة »إثراءات الرقمية«

لـ 54 معلما ومعلمة

»التعليم«

لقطات
توجيه بمراجعة جميع المناهج

اأو�ضح املتحدث الر�ضمي للتعليم العام 
اأن  الع�ضيمي  مبارك  التعليم  ببببوزارة 
عببزام  الببدكببتببور  التعليم  مببعببايل وزيبببر 
الدخيهّل وجه مبراجعة جميع املناهج 
غري  �ضور  اأو  مو�ضوعات  اأي  لتفادي 

منا�ضبة دينيا اأو اجتماعيا اأو وطنيا.
وذكر اأن ال�ضورة التي مت تداولها 
موؤخرا والتي وردت �ضمن منهج اللغة 
الثالث  Lift off لل�ضف  الإجنليزية 
الأول  البببدرا�بببضبببي  الببفبب�ببضببل  املببتببو�ببضببط 
لعام 1435/ 1436، واملن�ضورة بوا�ضطة 
�ضياق  يف  جبباءت   ،Macmillan �ضركة 
التعريف بالوظائف »الطبيب، املعلم،

حيث  �ل�شخ�شيات،  �أ�شماء  عن  بعيد�  و�ملحرر«  �خلياط،  �لنجار،  �لغو��ض، 
�أنه مت  �ل�شخ�شيات، مبينا  �لوظائف دون  �لتعرف على  �لن�شاط على  يركز 
اتخاذ الإجببراء الازم نحو تعديل ال�ضورة يف طبعة العام الدرا�ضي املقبل. 
واأكد الع�ضيمي اأن الوزارة تعتر جميع املتابعني واملطلعني على مناهجها 

وكتبها الدرا�ضية �ضركاء يف عمليات التطوير.

وزير التعليم: »اإلطار السعودي 
للمؤهالت« سيعزز الفرص المهنية

اأن م�ضروع  الدخيهّل  عببزام بن حممد  الدكتور  التعليم  وزيببر  اأكببد معايل 
على  اإيجابي  مببردود  له  �ضيكون  الوطنية  للموؤهات  ال�ضعودي  الإطبببار 

املواطنني واملواطنات ويهيئ لهم اأف�ضل الفر�س الوظيفية واملهنية.
للموؤهات  ال�ضعودي  »الإطببببار  م�ضروع  تد�ضينه  خببال  ذلببك  جبباء 
الفور�ضيزون  بفندق  العام  التعليم  تقومي  هيئة  تنظمه  الذي  الوطنية« 
بناء  بهدف  ودولببيببني  واإقليميني  حمليني  خببراء  مب�ضاركة  بالريا�س، 
ببباملببوؤهببات  الثقة  لتعزيز  �ضعيا  والببتببدريببب  التعليم  ملببخببرجببات  معايري 

الوطنية والعراف بها حمليا ودوليا.
وقال يف كلمته »اإن هذا امل�ضروع ياأتي من�ضجما مع توجيهات خادم 
دائما  يوجهنا  الببذي  العزيز  عبد  بن  �ضلمان  امللك  ال�ضريفني  احلرمني 
لاهتمام بكل ما من �ضاأنه اأن يحقق م�ضالح املواطنني ويهتم ب�ضوؤونهم«، 
اأن الإطببار ال�ضعودي للموؤهات �ضي�ضهم يف حتقيق جملة من  اإلى  لفتا 
ال�ضعودية،  املببوؤهببات  يف  وامل�ضداقية  الثقة  تعزيز  بينها  مببن  الأهبببداف 
وحتببقببيببق املببقببارنببة واملبببواءمبببة بببني املبببوؤهبببات البب�ببضببعببوديببة وببببني املببوؤهببات 

العاملية، وفق اأف�ضل املعايري العاملية املتبعة يف هذا املجال.
ولفت وزير التعليم اإلى اأن الإطار ال�ضعودي �ضيعزز تناف�ضية الكوادر 
الوطنية ويتيح لها فر�ضا اأو�ضع واأكر يف �ضوق العمل، مما يدفع عجلة 
لتحذو  ال�ضعودية،  العربية  اململكة  يف  والقت�ضادية  العلمية  التنمية 
ب�ضفته  للموؤهات  الوطني  الإطبببار  تطبق  دولببة   155 نحو  حببذو  بذلك 
نظاما يعرف بجميع موؤهات التعليم والتدريب املعتمدة على امل�ضتوى 

الوطني والدويل.

تدشين أول اختبار عالمي
لقياس اللغة العربية

ببل »اخببتبببببار العربية  الببدخببيهّ الببدكببتببور عبببزام  التعليم  د�ببضببن مببعببايل وزيبببر 
بها  الناطقني  العربية من غري  الذي يقي�س مهارات متعلمي  املعياري« 
يف القراءة وال�ضتماع والكتابة والتحدث، حيث يعد هذا الختبار �ضبقا 
لغري  العربية  للغة  الوحيد  الختبار  وهببو  العامل،  م�ضتوى  على  نوعيا 

الناطقني بها.
واأعبببرب مببعببايل الببوزيببر، عببن �ضعادته بببهببذا الإجنببباز البببذي اأطلقته 
اجلامعة ال�ضعودية الإلكرونية با�ضم اململكة العربية ال�ضعودية، م�ضريا 
اإلى اأن هذا الختبار يعد مبنزلة »التوفل« العربي، منطلقا من مهبط 

الوحي من اأمة اقراأ من مهد اللغة العربية.
املببعببيبباري يف مقر  العربية  اخببتبببببار  تد�ضني  خببال حفل  ذلببك  جبباء 
اجلامعة ال�ضعودية الإلكرونية بح�ضور مدير اجلامعة الدكتور عبداهلل 
كبرية  نقلة  �ضُيحدث  الرنامج  اأن  اأو�ضح  الببذي  املو�ضى،  عبدالعزيز  بن 
غري  مببن  العربية  اللغة  تعلم  يف  للراغبني  اللغوية  الكفاية  قيا�س  يف 
الناطقني بها حول العامل، ولطاب اللغة العربية الدار�ضني يف برنامج 

العربية على الإنرنت الذي �ضتفتتحه اجلامعة قريبا.
واأو�ضح املو�ضى اأن اجلامعة �ضعت اإلى التوا�ضل املبا�ضر مع موؤ�ض�ضات 
عاملية عريقة يف جمال الختبارات املعيارية، ل�ضت�ضافة اختبار العربية 

املعياري ليكون الختبار متاحا يف خم�ضة اآلف مركز حول العامل.
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الدخيل: لتكن المدرسة ينبوعا للمبتكرين
وليبزغ نور البحث العلمي من المرحلة االبتدائية

وليرتق االبتكار في المرحلة الثانوية، وتنمى 
المواهب واإلبداع في المرحلة الجامعية

افتتح المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي
الدخيل: يجب أن نكون مطورين ال متطورين وسباقين ال متسابقين

»آفاق« - الرياض

حتببت رعببايببة خببادم احلببرمببني ال�ضريفني، 
�ضعود،  اآل  عبدالعزيز  بببن  �ضلمان  املببلببك 
التعليم  وزيببر  معايل  افتتح  اهلل،  حفظه 
املعر�س  فعاليات  الدخيل،  عزام  الدكتور 
الببذي  الببعببايل  البببدويل للتعليم  واملببوؤمتببر 
تنظمه وزارة التعليم، يف دورته ال�ضاد�ضة، 
حتبببت عبببنبببوان »جبببامبببعبببة البببقبببرن البببواحبببد 
والببعبب�ببضببريببن«، وذلبببك يف مببركببز الببريببا�ببس 
مب�ضاركة  واملعار�س  للموؤمترات  الببدويل 

450 جامعة وموؤ�ض�ضة عاملية.
وبببببدىء حببفببل الفببتببتبباح بببباآيبببات من 
الببقببراآن الببكببرمي ، ثببم األببقببى مببعببايل وزيببر 
الببتببعببلببيببم كببلببمببة رحببببب فببيببهببا ببباحلبب�ببضببور 
واملببب�بببضببباركبببني يف املبببوؤمتبببر وور�بببببس الببعببمببل 

واللقاءات العلمية.
واأ�ببببببضببببببار اإلبببببببى البببنبببهببب�بببضبببة الببعببلببمببيببة 
التقنيات  م�ضارها  حتببدد  التي  والبحثية 
املتغريات  عددا من  م�ضتعر�ضا  احلديثة، 

النوعية املت�ضارعة التي حتتم مواكبتها.
نبببكبببون مببطببوريببن  اأن  وقبببببال »يبببجبببب 
مت�ضابقني،  ل  و�ببضببببباقببني  مببتببطببوريببن،  ل 
و�ضناع تقنية ل م�ضتهلكني لها« مت�ضائا 
تكون  اأن  للجامعة  »كيف  يف هذا اجلانب 
قببادرا  البتدائية  املرحلة  طالب  كببان  اإذا 
على فهم عوامل التقنية اأكر من الأ�ضتاذ 

اجلامعي؟
اأن حتل  التعليم  وزيببر  ي�ضتبعد  ومل 
اجلببامببعببة الفببرا�ببضببيببة مببكببان اجلببامببعببة 

اأي  طبباب  مبببقببدور  في�ضبح  التقليدية، 
دولبببة اأن يببزامببلببوا طبباب دولبببة اأخبببرى يف 
اأي مكان من العامل، كما توقع اأن تتغري 
مببعببايببري الببقبببببول احلببالببيببة يف اجلببامببعببات 

وحتل بديلة عنها معايري اأخرى يحددها 
عامل افرا�ضي ل حدود له.

واأكببببد الببدكببتببور عببببزام الببدخببيببل اأنببه 
يتما�ضى  اأن  اجلامعي  الأ�ضتاذ  على  يجب 

الببدرا�ببضببة وقبباعببات  البببواقبببع. فمقاعد  مببع 
املحا�ضرات قد ت�ضبح من املا�ضي التليد، 
احلببادي  القرن  جامعة  ت�ضع  اأن  مطالبا 
والع�ضرين التعليم العام اأ�ضا�ضا ملنهجيتها 

جناحها  اأن  معترا  لتفوقها،  ومقيا�ضا 
اأ�ببضبباتببذتببهببا، واإمنبببا  لي�س مببقببرونببا بببنببجبباح 

مب�ضوؤوليتها جتاه املدر�ضة واملجتمع.
وختم الوزير الدخيل بقوله »لتكن 

اجلبببامبببعبببة مبببدر�بببضبببة لببلببمببعببلببمببني، ولببتببكببن 
نور  وليبزغ  للمبتكرين،  ينبوعا  املدر�ضة 
البتدائية،  املرحلة  مببن  العلمي  البحث 
ولببريتببق البببتببكببار يف املببرحببلببة الببثببانببويببة، 
وتببنببمببى املببببواهببببب والإببببببببببداع يف املببرحببلببة 

اجلامعية« .
مببببن جبببانبببببببه األببببقببببى مبببديبببر جببامببعببة 
كببمببردج، البب�ببضببري ليببزيببك بببوريببزويببكبب�ببس، 
فيها  اأ�ببضبباد  للموؤمتر،  الرئي�ضية  الكلمة 
امللك  ال�ضريفني  احلببرمببني  خبببادم  بببروؤيببة 
رحمه  �ضعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 
واإنفاق  العايل  بالتعليم  الهتمام  اهلل، يف 
املببمببلببكببة الببكبببببري عببلببى هبببذا املبببجبببال، وهببو 
مبببا كبببان مبببن نببتببائببجببه مببوؤ�ببضبب�ببضببات علمية 
كبببببرية منها جببامببعببة الأمببببرية نبببورة بنت 
عبببببدالببرحببمببن، وجببامببعببة املببلببك عبببببداهلل 
خببببادم  اأن  مبببببوؤكبببببدا  والبببتبببقبببنبببيبببة،  لبببلبببعبببلبببوم 
احلببرمببني البب�ببضببريببفببني املببلببك �ببضببلببمببان بن 
ا�ضتمر  �ضعود، حفظه اهلل،  اآل  عبدالعزيز 

يف تعزيز هذه الروؤية وتطبيق اأهدافها.
مع  التطور  يف  بال�ضتمرار  وطالب 
�ضمان احلفاظ على معيار اجلودة، داعيا 
الببتببزام  اإعبببداد قبببادة امل�ضتقبل، ودعبببم  اإلبببى 
اجلامعات بدورها يف اإيجاد احللول جتاه 
مبب�ببضببكببات البببعبببامل وحتبببديببباتبببه الببراهببنببة، 
م�ضيفا »املجتمع مازال بحاجة اإلى املزيد 
من العلوم والبتكار، وعلينا اأن نعمل على 
اإنتاج املعرفة، واأن نعرف كيف ن�ضتدميها، 
اأن ال�ضوؤال الأهم هو  اأن ندرك  كما يجب 

»كيف نفكر ولي�س يف ماذا نفكر؟«.

مدير جامعة كمبردج:
السؤال األهم هو »كيف نفكر؟«

وليس »في ماذا نفكر؟«
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تدريب متفوقي جامعة هيوستن
في معهد »ذا سميثسونيان«

بقلم: جياني كيفير

جامعة  طببباب  مببن  خم�ضة  يببتببوجببه 
»هبببببيبببببو�بببببضبببببنت« الأمببببببريكببببببيببببببة اإلببببببى  
»وا�بببضبببنبببطبببن دي �بببضبببي« عببنببد نببهببايببة 
فبب�ببضببل البببرببببيبببع البببدرا�بببضبببي تببنببفببيببذا 
»ذا  ومعهد  اجلامعة  بببني  لتفاقية 
 Smithsonian �ضببببببميث�ضبببببونيببان« 
لببلببطبباب  يبب�ببضببمببح   Institution
جنب  اإلبببى  جنبا  بالعمل  مبوجبها 
مع الباحثني يف متحف اجلامعة اأو 

املراكز البحثية التابعة له.
وعبببببببببر »جببببببيببببببفببببببري هبببببببببوجن«، 
وهببببببببو اأحببببببببببد الببببببطبببببباب اخلبببمببب�بببضبببة 
عن  الإنببب�بببضببباءات،  اإدارة  وتخ�ض�ضه  
�ببضببعببادتببه بببالببتببدريببب  يف مببعببهببد »ذا 
هببديف  »اإن  قبببائبببا  �ببضببمببيببثبب�ببضببونببيببان« 

يف  التعلم  اأن  واأرى  التعلم،  الوحيد 
املعهد خطوة اإيجابية«.

اأن  ال�ضابق  يف  »هبببوجن«  وحببباول 
الوطني  الف�ضاء  متحف  يف  يتدرب 
يف  اأو  الوطنية  احليوانات  وحديقة 
الأمريكي  للتاريخ  الوطني  املتحف 
بببعببد،  وعلق  رد  اأي  يتلق  اأنبببه مل  اإل 
الآن؛  الببرد  على هببذا قائا »ل يهم 
املهم فقط معرفة كيف تدار الأمور؛ 
ل  املببتببحببف  اأو  احلببديببقببة  يف  فالعمل 
�ضاأكت�ضبه  مببا  املببهببم  كببثببريا،  يختلف 

من معرفة«.
اأن  الببطبباب  ي�ضتطيع  اإداريببببببا، 
للح�ضول  مببنببفببرد  ب�ضكل  يببتببقببدمببوا 
عبببلبببى مبببنبببحبببة تبببدريبببببببيبببة يف مببعببهببد 
»�ببضببمببيببثبب�ببضببونببيببان«، ولببكببن التببفبباقببيببة 
املببببرمببببة تبب�ببضببكببل البببعببباقبببة مببببا بببني 

الببواقببعببة غرب  جامعة »هببيببو�ببضببنت«  
نبببهبببر »املببيبب�ببضببيبب�ببضببيبببببي«  مببببع مببعببهببد 
متحفا،   19 كنفه   حتت  ي�ضم  كبري 
ومعر�ضا لل�ضور، وحديقة حيوانات 

وطنية، وت�ضع من�ضاآت بحثية.
يببوم«،  كل  تاأتي  ل  فر�ضة  »اإنها 
املبببديبببر الأول  نببائبببببة  هبببكبببذا عببلببقببت 
مرييك  »بببول  الأكببادميببيببة  لل�ضوؤون 
»مبا  قائلة  التفاقية  على  �ببضببورت« 
اأنببنببا اأكبببر جببامببعببة بحثية عببامببة يف 
راببببع اأكبببر مبببدن البببوليبببات املتحدة 
على  يتح�ضلون  فطابنا  قبباطبببببة، 
الأكر  فر�س كرى كل يوم، ولكن 
روعبببببة اأن تبببكبببون تببلببك الببفببر�ببضببة يف 
يف  )الوحيد  »�ضميث�ضونيان«  معهد 
تعد  الفر�ضة  هببذه  ثم  العامل(ومن 
مبببن الأهببمببيببة مببببكبببان، لأنبببهبببا تببقببدم 

فر�ضة تعليمية ل تاأتي يف العمر اإل 
مرة واحدة.«

مبببن جببانبببببهببا قببالببت »مببببباري اآن 
اأوتببيببنببغببر«، وهبببي اإحببببدى مبب�ببضببوؤولت 
قببرب مع  عببن  اإنببهببا عملت  اجلامعة، 
امل�ضابهة  واملعاهد  �ضميث�ضونيان«  »ذا 
جامعة  يف  اأ�ضتاذة  عملها  فرة  اإبببان 
»مريياند«، وترى اأن هذه ال�ضراكة 
يببقبب�ببضببوا  لببببن  الببببطبببباب  مببهببمببة لأن 
ثببباثبببة اأ�ببضببابببيببع يف »وا�ببضببنببطببن دي 
الطاب  �ضيق�ضي  بل  �ضي« فح�ضب، 
ف�ضا درا�ضيا كاما يف الربيع، مما 
كيف  اجلببامببعببة  حتببدد  اأن  �ضيتطلب 
الأكادميي  التح�ضيل  ح�ضاب  �ضيتم 
يببحببافببظ  اأن  اأجبببببببل  مببببن  لبببلبببطببباب 
الببتببخببرج يف غ�ضون  عببلببى  البببطببباب 

ال�ضنوات الدرا�ضية الأربع.

وعبببن كببيببفببيببة اإعببا�ببضببة الببطبباب 
يف مببكببان اآخبببر، قببال املببديببر امل�ضارك  
اجلامعة  يف  ليدرز«  »بونر  لرنامج 
الببروفببيبب�ببضببور »األببيبب�ببضببون لببيببانببد«، 
اأمريكي  دولر   1500 �ضرف  )�ضيتم 
الطائرة  نفقات  لتحمل  طالب  لكل 
والإعا�ضة و�ضيمكث الطاب يف  فرع 

جامعة »جورج تاون«(.
وقبببببببال عبببمبببيبببد كبببلبببيبببة »اأونببببببببببورز 
كببببولببببيببببدج«، البببروفببب�بببضبببيبببور »ويبببلبببيبببام 
»ذا  مببعببهببد  الببدرا�ببضببة يف  اإن  مبببونبببرو« 
�ببضببمببيببثبب�ببضببونببيببان« تببعببد فببر�ببضببة رائببعببة 
عن  بببعببيببدا  الببدرا�ببضببة  فببكببرة  لتو�ضيع 
ردهات اجلامعة، واأ�ضاف اأن الأ�ضاتذة 
املدينة  ملعرفة  الببطبباب  �ضي�ضجعون 
منظومة  داخببل  العمل  على  وكببذلببك 

»«ذا �ضميث�ضونيان«.

حول العالم
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لقطات
اليابان

مببن 15  اأكبببر  الببيببابببان  خ�ض�ضت 
لتمويل  اأمببريكببي  دولر  مببلببيببون 
درا�ضات يابانية يف ت�ضع جامعات 
عبباملببيببة مببنببهببا: جببامببعببة »جببببورج 
ما�ضا�ضو�ضتي�س  و«معهد  تببباون«، 
اخلطوة  هببذه  وتبباأتببي  للتقنية«. 
جزءا من القوة الناعمة ملواجهة 
الببب�بببضبببيبببطبببرة املبببتبببنبببامبببيبببة لببلبب�ببضببني 
وكوريا اجلنوبية وفق ما �ضطره 
»تبباكببا�ببضببي اأومببببوكبببباوا« يف وكببالببة 

اأنباء رويرز. 

فرنسا
 INSA »اإن�ضا«  اأطلقت جمموعة 
البببفبببرنببب�بببضبببيبببة، وهببببببي جمببمببوعببة 
العلوم  يف  الوطنية  املعاهد  مببن 
الببتببطبببببيببقببيببة،  ببببال�بببضبببراك مع 
اجلببامببعببة »الأورومبببتبببو�بببضبببطبببيبببة« 
املبببغبببرببببيبببة،  فبببببا�بببببس  مببببديببببنببببة  يف 
ببببرنببباجمبببا جبببديبببدا �ببضببيببفببتببتببح يف 
وهو  املقبل،  �ضبتمر  يف  املببغببرب 
فرن�ضا.  خبببارج  نببوعببه  مببن  الأول 
ويببببهببببدف الببببرنببببامببببج لبببتبببدريبببب 
ذوي  مببن  املهند�ضني  مببن  نخبة 
البببلبببغبببات والبببثبببقبببافبببات املبببتبببعبببددة 
تنمية  يف  ي�ضاركوا  اأن  اأجبببل  مببن 
وتبببببدعبببببيبببببم اأوا�ببببببببضببببببببر مببنببطببقببة 

الأورومتو�ضطية.

أفريقيا
كونت �ضت كليات اإفريقية رابطة 
كبببببببرية �ببضببتببتبببببادل مبببن خببالببهببا 
املببببببوارد واخلببببببرات الببتببعببلببيببمببيببة، 
وتبببببببروج مببببن خبببالبببهبببا لببلببتبببببادل 
الأكببببادميببببي والببطببابببي لإعببببداد 
اأجبببل دعم  اأبببحبباث م�ضركة مببن 
ريببببادة الأعبببمبببال، واإيبببجببباد فر�س 
وظبببيبببفبببيبببة، وتبب�ببضببجببيببع الببتببنببمببيببة 
ال�ضمراء.  القارة  يف  القت�ضادية 
الببب�بببضبببت: كلية  الببكببلببيببات  وتبب�ببضببم 
»كيب  جامعة  يف  الأعببمببال  اإدارة 
يف  الأعببمببال  اإدارة  وكلية  تبببباون«، 
جنوب  يف  �ضتيليتبوخ«  »جببامببعببة 
اأفريقيا، وكلية الإدارة يف جامعة 
وكلية  املغرب،  يف  البي�ضاء  الببدار 
لغبببو�بببس يف جببامببعببة نببيببجببرييببا، 

وكلية »�ضراثموور« يف كينيا.

تايوان
تايوان  يف  التعليم  وزارة  اأعلنت 
اأنها اأعدت خططا يف �ضهر مار�س 
املببا�ببضببي لبببدمبببج جببامببعببات نببظببرا 
تقل�س  يف  البببطببباب  اأعبببببداد  لأن 
ينخف�س  اأن  قدر  حيث  م�ضتمر، 
عبببببدد الببببطبببباب مببببعبببدل الببثببلببث 
بحلول عام 2023، وهو اأمر مرده 
املواليد  ن�ضبة  يف  حبباد  انخفا�س 
اجلدد يف الباد ح�ضب ما ن�ضرته 

�ضحيفية »تايبيه تاميز«.

موقع يونيفيرستي وورلد نيوز

بداأت حكومة الرويج يف  تطبيق اإ�ضاحات يف التعليم 
العايل تعد الأولببى  من  نوعها منذ عام 1994 حينما 

دجمت احلكومة 98 جامعة يف 26 كلية وجامعة.
التعليم والبحث  اأدلى بها وزير  ففي ت�ضريحات 
 Torbjørn Røe اأ�ضاك�ضان«  راو  »وربببجببورن  العلمي 
اجلببامببعببات،  عببدد  تقلي�س  يتوقع  اإنبببه  قببال   Isaksen
موؤكدا اأنه مل يقابل اأحببدا اأبببدا عار�س اأو اأبببدى ندما 

على دمج اجلامعات يف عام 1994. 
 14 �ضتدمج  �ضتجرى،  التي  التغيريات  وبح�ضب 
جامعة وكلية يف خم�س جامعات فقط �ضيكون اأكرها 
جامعة الرويج للتقنية يف »تروندهام«، علما  اأن هذه 
التغيريات اأو�ضت بها اللجنة الوطنية للخراء يف عام 
احلزب  فبباز  حتى  الأدراج  حبي�ضة  ظلت  اأنها  اإل   2008

التقدمي املحافظ بالنتخابات يف عام 2013.
مببن جببانبببببهببا، اأعببببدت احلببكببومببة احلببالببيببة الببورقببة 
التي  اجلببديببدة  الإ�ببضبباحببات  خل�ضت  الببتببي  البي�ضاء 
اأخببببرى  اإعببببببادة هببيببكببلببة اجلبببامبببعبببات يف دول  تببتببمببثببل يف 
وهولندا  واجنلرا  وفلندا  وال�ضويد  الببدمنببارك  مثل 
الكليات  تغيري  التغيري  جوهر  كببان  حيث  و�ضوي�ضرا 

اجلامعية اإلى جامعات.
وكان اجلانب الأبببرز من تلك التغيريات متديد 
خم�س  من  ماج�ضتري  برنامج  اإلببى  املدر�ضني   تدريب 
كثب  بني اجلامعات  تعاونا من  يتطلب  �ضنوات، مما 

والكليات. 
العديد  اأن الرويج لديها  اإلى  »ا�ضاك�ضان«  ولفت 
مببن مببوؤ�ببضبب�ببضببات الببتببعببلببيببم الببعببايل الببتببي ل يببقبببببل على 
الأ�ضاتذة  ت�ضتقطب  ل  ثم  ومببن  الكثريون،  براجمها 
الأكفاء، ول ميتلك خريجوها املهارات الكافية، الأمر 

الذي جعل الدمج �ضرورة.

النرويج تبدأ إصالح التعليم العالي بدمج الجامعات

موهوب هارفارد
في الرياضيات يطير

إلى كمبريدج للدراسة
بقلم » ستيفاني 

كاكويانيس«
»هارفارد غازيت«

فبببباز الببطببالببب يف الببفببرقببة الببثببالببثببة يف 
دورين«  اأو  »اإيبببفبببان  هبببارفبببارد  جببامببعببة 
للدرا�ضة  مبنحة   Evan O’Dorney
يف جامعة كمريدج يف كلية »ت�ضرت�ضل«  

ليكمل درا�ضة الريا�ضيات هنالك.
الببفببتببي )15 عببامببا(  �ببضببغببف  وبببببببداأ 
بببالببريببا�ببضببيببات عببنببدمببا بببلببغ مببن العمر 
عامني فقط، حيث بداأ اأولى حماولته 
للجمع، والتهم كتاب ح�ضاب التفا�ضل 
والبببتبببكبببامبببل عبببنبببدمبببا كبببببان يف البب�ببضببف 

اخلام�س البتدائي. 
لإكمال  الفر�ضة  له  جبباءت  والآن 
عبب�ببضببقببه بببالببريببا�ببضببيببات يف مببعببقببلببهببا يف 
جببامببعببة كببمببريببدج الببريببطببانببيببة حيث 
 Tripos »ضيلتحق برنامج »ترايبو�س�
البببببببذي تبببقبببدمبببه كبببلبببيبببة البببريبببا�بببضبببيبببات، 
البببطبببالبببب  اجبببببتبببببازه  اإن  اخبببتبببببببار  وهبببببو 
درجببة  عببلببى  للح�ضول  مببوؤهببا  اأ�ببضبببببح 
البكالوريو�س يف التخ�ض�س وله نظري 
با�ضم  الإجنببلببيببزيببة  اللغة  تخ�ض�س  يف 

.the English Tripos
وملا علم »اإيفان« بالبعثة اأو املنحة 
املببقببدمببة مببن جببامببعببة »كببمببريببدج« من 
خببريببجببي جببامببعببة هبببارفبببارد الببقببدامببى،  
فرح فرحا �ضديدا بها ، وقرر اأن يتقدم 

لها، وبالفعل فاز بها.

الثالث  »اإيفان« اجلزء   و�ضيكمل 
اجلامعة.  القادم يف  العام  مبا�ضرة يف 
وقال »مبا اأن املنهج مرن باملرة فاإنني 
اأبببحبباثببي والعمل  اإلبببى اإعببببداد  اأتببطببلببع 
مببع اأ�ببضبباتببذة جامعة كببمببريببدج خببارج 

القاعات الدرا�ضية.«
يف املبب�ببضببتببقبببببل، يببخببطببط »اإيبببفبببان« 
بعد  اأكادميية  وظيفة  على  للح�ضول 
البببتبببخبببرج، ومببببن ثبببم �ببضببيببكببمببل درا�بببضبببة 
الببريببا�ببضببيببات يف جببامببعببة »بببرنبب�ببضببتببون« 
حتببت اإ�بببضبببراف احلببا�ببضببل عببلببى جببائببزة 
»فيلدز ميدال«، »ماجنول بهارجافا«. 
»اإيببببببفببببببان«  فببببببباز  املبببببا�بببببضبببببي،  ويف 
»ت�ضرت�ضل«   منحة  غري  عببدة  بجوائز 
التعليمية، ومنها ح�ضوله على زمالة 
م�ضابقة  يف  مبببببرات  ثبببباث  »ببببوتبببنبببام« 
»بببوتببنببام«، ومتببثببيببل  جامعة هببارفببارد 
يف الببتبب�ببضببفببيببات الببنببهببائببيببة يف املببراكببز 
وحبب�ببضببده   ،2013 عببببام  يف  املببتببقببدمببة 
املبببيبببدالبببيبببة الببفبب�ببضببيببة والبببذهبببببببيبببة يف 
اأوليمبياد الريا�ضيات الدولية، وفوزه 
يف  العلمية  للمواهب  »انببتببل«  بجائزة 

عام 2011.
يذكر اأن بعثة اأو منحة ت�ضرت�ضل 
منها  والبببهبببدف   1963 عبببام  يف  ببببببداأت 
�ضنة  كببل  اأمريكيا  طالبا   14 ت�ضجيع 
عببلببى قبب�ببضبباء عببببام درا�ببببضببببي كبببامبببل يف 
اجنلرا بتمويل من اجلامعة لدرا�ضة 
على  والعلوم   والريا�ضيات  الهند�ضة 

ح�ضاب  جامعة كمريدج.

وزير التعليم والبحث العلمي يف الرويج
Torbjørn Røe Isaksen

حول العالم



آفاق الجامعة  |  العدد 146  |  30 جمادي الثاني 1436  |  19 إبريل 2015 دراسات

زكريا حسين

»اإن النحاة قد اأ�ض�ضوا قواعد باب النداء 
على كثري من مبادئ التداولية املعا�ضرة، 
املتكلم،  ق�ضد  مببن  اأ�ببضببا�ببس  على  فبنوها 
ومراعاة اأحوال املخاطب، وحتقيق مبداأ 
الإفادة ودفع اللب�س، واملنطوق اللغوي يف 

باب النداء يت�ضكل وفق تلك املبادئ«.
هبببذا مببا تببو�ببضببل اإلببيببه عبب�ببضببو هيئة 
البببتبببدريببب�بببس بببقبب�ببضببم البببلبببغبببة البببعبببرببببيبببة يف 
اإبراهيم  حممد  اأمين  الدكتور  اجلامعة 
اأ�ضلوب النداء   « يف درا�ضة علمية بعنوان 

اللغة يف �ضياق  النداء ميثل  اأن  خطابي. 
ولي�ضت  منطوقة  لغة  فهو  ا�ضتعمالها، 
اإلببى خماطب  به متكلم  يتوجه  مكتوبة، 
لإجنببباز فعل مببا؛ ومببن ثببم فهو نببوع من 
يتفق فيه  التفاعل الجتماعي؛ وهو ما 

التداوليون مع اللغويني العرب.

تعريف النداء
لقد عببرف الببنببحبباة، والببكببام لإبببراهببيببم، 
ببباأي لفظ كان،  الببدعبباء  الببنببداء لغة باأنه 
الإقبال  طلب  باأنه  ا�ضطاحا  وعببرفببوه 
به  ملفوظ  )اأدعببببو(  مناب  نائب  بحرف 

يف العربية.. درا�ضة يف تداولية اخلطاب« 
ت�ضتعر�ضها »اآفاق« يف ال�ضطور التالية:

هدف الدراسة
هببدفببت البببدرا�بببضبببة اإلببببى اإيبببجببباد نببببوع من 
العربي والنظريات  املقارنة بني الراث 
الببلببغببويببة احلببديببثببة مبببن خببببال اأ�ببضببلببوب 
النداء درا�ضة تداولية، واإثبات اأن الراث 
الببعببربببي يببحببتببوي عببلببى تببوجببهببات واأفببكببار 
لبيان  قراءته  اإعببادة  اإلببى  تدعو  تداولية 
مبعزل  يببكببونببوا  مل  الببعببرب  اللغويني  اأن 
هدف  كما  احلببديببث،  اللغوي  الفكر  عببن 

بببالإقبببببال: مببا ي�ضمل  اأو مببقببدر، واملببببراد 
به  املق�ضود  واملجازي  احلقيقي  الإقبال 
الإجببابببة، كما يف نببحببو: يببا اهلل ول يببرد، 
يا زيد ل تقبل؛ لأن »يا« لطلب الإقبال 
بعد  الإقبببببال  عن  والنهي  النهي،  ل�ضماع 

التوجه.
ي�ضتنبط  مما  »اإن  الباحث  واأ�ضاف 
وال�ضطاحي  اللغوي  التعريفني  مببن 
تداولية، هي  لقاعدة  توؤ�ض�س  اأمببور  عدة 
الببدعبباء  اأن  يبباأتببي:  فيما  وذلبببك  الق�ضد، 
يبب�ببضببتببدعببي طببرفببني  الإقبببببببببال  اأو طببلببب 
املتكلم  والآخببر مدعو، هما  داع  اأحدهما 

العرب  اللغويني  اأن  بببيببان  اإلبببى  البببببحببث  
يف تببقببعببيببدهببم قببواعببد الببلببغببة مل يببكببونببوا 
اإلى  ا�ضتندوا  بل  تقليدي،  فكر  اأ�ضحاب 
الببتببداولببيببة، وجعلوها  املبببببادئ  مببن  كثري 

اأ�ضا�ضا يف التقعيد وحتليل الراكيب.
وعن �ضبب اختياره مو�ضوع النداء 
اأ�ضلوب  »اخبببرت  اإبببراهببيببم  الدكتور  قببال 
النداء ليكون مو�ضوعا للدرا�ضة يف �ضوء 
نظرية تداولية اخلطاب ملا ياأتي: احتواء 
اأ�ببضببلببوب البببنبببداء عببلببى الببعببنببا�ببضببر املببكببونببة 
للخطاب من متكلم وخماطب ومنطوق 
تركيب  فالنداء  ثم  ومببن  و�ضياق،  لغوي 

واملببخبباطببب، فببالببنببداء مببا هببو اإل خطاب 
موجه من متكلم اإلى خماطب.

ومن �شروط جناح �خلطاب، تو�فر 
املخاطب  واإدراك  املتكلم،  لببدى  الق�ضد 

لهذا الق�ضد.
املخاطب  اإقبببببال  يق�ضد  املتكلم  اأن 
اإلببيببه، ومببا هببذا الإقبببببال اإل بق�ضد حوار 
اأو غري ذلك.  اأو نهيه  اأمببره  اأو  املخاطب 
لببيبب�ببس  فبببهبببو  كببببامببببي،  فبببعبببل  الببببنببببداء  اأن 
على  يقت�ضر  ل  لأنببه  بببالببذات،  مق�ضودا 
قوة  يحمل  واإمنبببا  فقط،  الببقببويل  الفعل 

اإجنازية وتاأثريا يف اخلطاب.
يف  بالغا  دورا  املتكلم  ق�ضد  يبببوؤدي 
اإقبال املخاطب، فقد يكون  بيان حقيقة 
املتكلم  مبببراد  كبببان  اإذا  حقيقيا  الإقبببببببال 
وجببه احلقيقة  على  لببه  املخاطب  اإجببابببة 
كاأن يقول املتكلم: يا زيد ل تقبل، فب »يا« 
والنهي  الببنببهببي،  ل�ضماع  الإقبببببال  لطلب 
عببن الإقبببببببال يببكببون بببعببد الببتببوجببه، وقببد 
يكون الإقبال جمازيا ا�ضتنادا اإلى ق�ضد 
املببتببكببلببم، كبباخلببطبباب املببوجببه اإلبببى اهلل عز 
وجل حني يقول: يا اهلل، ول ينتظر ردا 

على وجه احلقيقة«.

القصد
املتكلم  قبب�ببضببد  اأن  اإلببببى  الببببباحببث  وذهببببب 
يوؤدي دورا مهما يف اإحلاق �ضمة التعريف 
اإلببى  اأنبببه ينق�ضم  اإلبببى  ببباملببنببادى، مبب�ببضببريا 
مببعببرفببا  كببببان  مبببا  الأول  هبببمبببا:  قبب�ببضببمببني 
قبل الببنببداء مببثببل: يببا زيبببُد، فبباإنببه معرف 
كان  مببا  والببثبباين  الببنببداء،  قبل  بالعلمية 
املتكلم  بق�ضد  وحتببول  النداء  قبل  نكرة 
اإلبببببى مبببعبببرفبببة، وهببببو مبببا يببعببنببيببه الببنببحبباة 
بقولهم النكرة املق�ضودة، نحو: يا رجُل، 
والخت�ضا�س  بالق�ضد  تببعببرف  ولببكببونببه 
والإقبال، �ضار يف معنى: يا اأيها الرجل.

النحوي  احلكم  اأن  اإبببراهببيببم  واأكبببد 
للمنادى يتغري بتغري ق�ضد املتكلم، كما 
اإلى ترخيم املنادى، واأثر الق�ضد  تطرق 
وتابع  املببنببادى،  لتابع  النحوي  احلكم  يف 
و�ببضببف املبببنبببادى، مببببوردا اأمببثببلببة و�ببضببواهببد 

لآراء العلماء.

المخاطب
اأثببببنبببباء حببديببثببه عبببن املبببخببباطبببب بببو�ببضببفببه 
البببطبببرف البببثببباين مبببن طببببريف الببتببوا�ببضببل 
اخلبببطببباببببي، وهبببببو املببببعببببادل لببلببمببتببكببلببم يف 
اأمين  الدكتور  اأو�ضح  الكامي،  املوقف 
اإبراهيم اأن النحويني العرب راعوا حال 
الببلببغببوي  املببنببطببوق  يت�ضكل  اإذ  املببخبباطببب 
يف هببببذا الببببببباب وفببببق اأحبببببببوال املببخبباطببب 
تكون  حببيببث  اخلبببطببباب،  تلقيه  وظببببروف 
للمتكلم  قببوانببني  مبنزلة  الأحببببوال  تلك 
لي�ضوغ منطوقه بح�ضب مقت�ضيات تلك 
الأحبببوال؛ لي�ضمن نفاذه وتبباأثببريه، وقد 
بدا ذلك يف عدة اأمور يف باب النداء، على 

نحو ما هو وارد فيما ياأتي:
اأول: ا�ضتعمال حرف النداء: ق�ضم 
النحاة احلببروف )يببا، اأيببا، هيا، اأي، 
الببنببداء  يف  ت�ضتعمل  الببتببي  الألبببببف( 
على اأ�ضا�س حال املخاطب )املنادى( 
مبببن حببيببث قبببرببببه اأو ببببعبببده،  ومببن 
وا�ضتثقاله  نببومببه  اأو  يقظته  حيث 

د. أيمن إبراهيم يسبر أغواره

أسلوب النداء في العربية..
دراسة في تداولية الخطاب

النحو عند النحويين
لم يكن ليحصر
في غاية ضيقة كضبط

أواخر الكلمات ومعرفة 
المبني والمعرب بل هو 
منظومة متكاملة عندهم 
تشمل كل ما يتعلق
بالموقف الكالمي
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اأو �ببضببهببوه. وقبببد فبببرق الببنببحبباة بني 
حبببببروف الببببنببببداء مبببراعبببني ظبببروف 
املببخبباطببب، فبببباإذا كبببان قببريبببببا يقظا 
ا�ضتعملوا  غري مراخ ول معر�س، 
يف ندائه الهمزة التي تنا�ضب حاله، 
وهي ل حتتاج اإلى جهد من املتكلم 
اإذا كببان املخاطب  اأمببا  حببال نطقها، 
نببائببمببا  اأو  مببعببر�ببضببا  اأو  مبببراخبببيبببا 
الأحببرف  بقية  نببدائببه  يف  ا�ضتعملوا 
البب�ببضببوت  مبببد  للمتكلم  تببتببيببح  الببتببي 
اجلببهببد حال  مببن  قبببدرا  بها فيبذل 
النطق بها، وهو ما يحتاجه النائم 

وامل�ضتثقل واملعر�س واملراخي.
ثبببانبببيبببا: حببببببذف حبببببببروف الببببنببببداء: 
يحذف حرف النداء ا�ضتنادا اإلى ما 
يكتنف املخاطب من اأحوال، وذلك 
املوقف  حببا�ببضببرا  املببخبباطببب  كببان  اإذا 
ويخاطبه،  املتكلم  يبببراه  الببكببامببي 
ويف هببببذه احلبببببال يببغببنببي حبب�ببضببوره 
التلفظ  عببن  وروؤيبببتبببه وخمبباطبببببتببه 

بحرف النداء.
املحذوف من حروف  ثالثا: تقدير 
البببببببنبببببببداء: ل يببببقببببدر مبببببن حبببببروف 
)يببا( لكرة  اإل  النداء حال حذفها 

ا�ضتعمالها.
واإحببال حرف  الفعل  رابعا( حذف 
النداء حمله: حذفوا الفعل لكرة 
و�ضار  الببكببام،  يف  هببذا  ا�ضتعمالهم 
كاأنه  بالفعل،  اللفظ  )يا( بدل من 
يببقببول: يببا اأريبببببُد عبببببببَداهلل، فببُحببذف 
الببفببعببل )اأريبببببد( و�بببضبببارت »يبببا« بببدل 
يببا فبببان، ُعلم  اإذا قلت  مببنببه، لأنبببك 

اأنك تريده.
املببنببادى: وهببو غري  خام�ضا: حببذف 
م�ضتح�ضن لدى النحاة؛ وذلك لأن 
عامله حذف لزوما، وحذف العامل 
ذلك  ي�ضمع  اإجحاف، ومل  واملعمول 
اأجيز احلذف  اأنببه  العرب، غري  عن 
التي تدل  اإبقاء )يا(  لأمرين هما: 
على املنادى املحذوف، واأن املخاطب 
لكونه مدعوا من قبل املتكلم يدرك 
اأن مبببا يببلببي املبببنبببادى مبببن اخلببطبباب 
اأو  اأو الببنببهببي  املبب�ببضببتببمببل عببلببى الأمببببر 

الدعاء اأو غري ذلك متوجه اإليه.

تحقيق مبدأ اإلفادة
وعن حتقيق مبداأ الإفببادة ودفع اللب�س، 
قال الدكتور اإبراهيم »اإذا  كان اخلطاب 
وق�ضده،  املتكلم  على  اأ�ببضببا�ببضببه  يف  مبنيا 
البب�ببضببيبباق، واأحببببوال املخاطب،  ومببراعبباتببه 
املخاطب  فاإن جناحه متوقف على فهم 
لديه،  الفائدة  وحتقق  املتكلم،  مق�ضود 
اأو  به  تاأثرا  املتكلم  وتفاعله مع منطوق 

اإجنازا له«.
اللغويني  اأن  اإلببى  الباحث  وخل�س 
اللغة مبعزل  العرب مل يقوموا بدرا�ضة 
كاملتكلم  الببلببغببويببة،  غبببري  البببعبببوامبببل  عبببن 
اأن ببباب  واملبببخببباطبببب والبب�ببضببيبباق، مبببوؤكبببدا 

النداء دليل على ذلك.
النحويني،  عند  النحو  »اإن  وتببابببع 
يف  ليح�ضر  يكن  مل  الأوائببببل،  وبخا�ضة 
غببايببة �ببضببيببقببة كبب�ببضبببببط اأواخبببببر الببكببلببمببات 
ومعرفة املبني واملعرب، بل هو منظومة 
يتعلق  مببا  كببل  ت�ضمل  عببنببدهببم  متكاملة 
اإن  القول:  ميكن  بل  الكامي،  باملوقف 
اأ�ض�ضوا قواعدهم على  العرب  النحويني 
ال�ضتعمال،  و�ضع  يف  اللغة  مع  التعامل 
ولي�س يف و�ضع ال�ضكون، وهذا هو مفهوم 

التداولية املعا�ضرة«.
اأ�ببضبب�ببضببوا  اأن »البببنبببحببباة قبببد  واأو�ببببضببببح 
قواعد باب النداء على كثري من مبادئ 
اأ�ضا�س  على  فبنوها  املعا�ضرة،  التداولية 
مبببن قبب�ببضببد املببتببكببلببم، ومببببراعبببباة اأحبببببوال 
املببخبباطببب، وحتقيق مبببببداأ الإفببببادة ودفببع 
النداء  باب  يف  اللغوي  واملنطوق  اللب�س، 

يت�ضكل وفق تلك املبادئ«.



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 
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محمد شامي 

اجلامعة  بببني  التعاون  اتفاقية  حملت 
مبنطقة  املببعببوقببني  الأطبببفبببال  وجمعية 
عببب�بببضبببري، جبببمبببلبببة بببببنببببود مبببهبببمبببة يف ظببل 
م�ضوؤولياتهما  اأداء  يف  الطرفني  رغبة 
املبب�ببضببركببة جتبببباه املببجببتببمببع، ومببببا يببلببزم 
بني  التكامل  حتقيق  اإلبببى  ال�ضعي  مببن 
الرامج  م�ضتوى  من  للرفع  اجلهتني 
الإن�ضان  تنمية  تخدم  التي  والأن�ضطة 

باملنطقة.
ووفقا ملا �ضرح به مدير اجلمعية 
ببباملببنببطببقببة الببدكببتببور �ببضببالببح ببببن نا�ضر 
احلببببمببببادي لببببب »اآفبببببببببباق«، فبببببباإن جمببببالت 
املببجببال  ت�ضمل  التببفبباقببيببة،  الببتببعبباون يف 
الببطبببببي واإقبببامبببة نبببببدوات وحمببا�ببضببرات 
علمية  وا�ضت�ضارات  واإر�ضادية،  توعوية 

وفنية وغريها.

المجال الطبي 
جمعية  باجلامعة،  الطب  كلية  تدعم 
الأطببببببببفببببببببال املبببببعبببببوقبببببني عببببببر تبببقبببدمي 
اأع�ضاء هيئة  خدمات طبية عن طريق 
الببتببدريبب�ببس بببالببكببلببيببة، يف جمببببالت طب 

والقائمني  للم�ضرفني  تدريب  برنامج 
عببلببى رعبببايبببة الأطبببفبببال املببعببوقببني حببول 
طرق مكافحة اأمرا�س الفم والأ�ضنان.

ندوات ومحاضرات
توعوية وإرشادية 

والبنات  للبنني  الربية  كليات  تببقببدم 
بببباجلبببامبببعبببة، الببببدعببببم لببلببجببمببعببيببة عببن 
طبببريبببق تبببقبببدمي نببببببدوات وحمبببا�بببضبببرات 
املعوقني  لاأطفال  واإر�ببضبباديببة  توعوية 
اأمببورهببم يف م�ضارات الإعبباقببة،  واأولببيبباء 
عمل  ور�ببس  كببذلببك،  الكليات  تقدم  كما 
املبكر  الت�ضخي�س  بكيفية  للتعريف 
ال�ضت�ضارات  وتقدمي  الإعاقة،  حلالت 
اإطببارهببا املنظم يف جمببالت الربية  يف 
اخلببا�ببضببة، مببع اإمببكببانببيببة اأن تببدعببم كلية 
لببلبببببنببني، اجلببمببعببيببة يف عقد  البببرببببيبببة 

املوؤمتر العاملي الذي تنظمه اجلمعية.

دعم وعضوية
تببب�بببضبببمبببح اجلببببامببببعببببة ملبببببن يبببببرغبببببب مببن 
من�ضوبيها يف دعم اجلمعية من خال 
برنامج »اأجر كل �ضهر« وهو عبارة عن 
اإ�ضهام تطوعي يودع يف ح�ضاب اجلمعية 

م�ضرك ي�ضم خمت�ضني من الطرفني 
لتفعيل جمالت التعاون ح�ضب الت�ضور 
الببببببوارد يف التببفبباقببيببة، ويببحببق لببفببريببق 
وخبببرات  ال�ببضببتببعببانببة مبمثلني  الببعببمببل 
تببطببلببب الأمببببر،  اإذا  خمببتببلببفببة خمببتبب�ببضببة 
عمل  فببرق  ت�ضكيل  اإمكانية  عن  ف�ضا 
اأية  فرعية ح�ضب احلاجة للتعامل مع 
مو�ضوعات تف�ضيلية حمببددة«، م�ضريا 
عمل  خطة  يعد  العمل  فببريببق  اأن  اإلبببى 
مف�ضلة يف كل مو�ضوع من املو�ضوعات 
ب�ضكل  وتبببوزع  بالتفاقية،  ال�ضلة  ذات 
وا�ضح اأدوار ومهام وحقوق وم�ضوؤوليات 
الطرفني وفق روؤية وا�ضحة، ومبوجب 
الأنظمة واللوائح املتبعة، ومبا ي�ضمن 

التنفيذ لهذه التفاقية. 

مدة االتفاقية 
وعبببن مبببدة التببفبباقببيببة، اأجبببباب الببدكببتببور 
تنفيذ  »ي�ضري  قائا  احلببمببادي  �ضالح 
توقيعها يف  تبباريببخ  مببن  التفاقية  هببذه 
عببامببني«،  ملبببدة  املببا�ببضببي  الببعببام  منت�ضف 
ح�ضب  متاح  هو  كما  متديدها  متوقعا 
اأنه يف حال  اإلى  التفاقية ذاتها، منبها 
عدم التجديد لاتفاقية، فاإنه ي�ضتمر 

بالتن�ضيق  الأعبب�ببضبباب  وطبببب  الأطبببفبببال 
للمعاينة  املركزي  مع م�ضت�ضفى ع�ضري 
لعدم  اجلببامببعببة  ا�ضت�ضاريي  عببيببادات  يف 
حببالببيببا،  اجلببامببعببي  امل�ضت�ضفى  اكببتببمببال 
مبوافقة  مرتبطا  ذلببك  يكون  اأن  على 
بع�ضري،  البب�ببضببحببيببة  الببب�بببضبببوؤون  مببديببريببة 

لكون امل�ضت�ضفى يتبع لوزارة ال�ضحة.
باجلامعة،  الأ�ضنان  كلية  وتدعم 
اجلبببمبببعبببيبببة مبببببن خببببببال فبببتبببح مببلببفببات 
الفم والأ�ضنان  وت�ضخي�س حالة �ضحة 
اأو  لببببنببببزلء اجلبببمبببعبببيبببة ومبببنببب�بببضبببوببببيبببهبببا 
الأطببببفببببال البببتبببي تبببقبببوم اجلببمببعببيببة على 
رعبببايبببتبببهبببم واأهببببالببببيببببهببببم، وتببخبب�ببضببيبب�ببس 
الببعبباج يف تخ�ض�ضات  لببتببقببدمي  عببيببادة 
طببب اأ�ببضببنببان الأطببفببال )جببراحببات الفم 
والأ�بببضبببنبببان، اأمبببرا�بببس الببلببثببة واأمبببرا�بببس 
واملتحركة  الببثببابببتببة  الببركببيبببببات  الببفببم، 
وا�ضتقبال  واحل�ضوات وعاج اجلذور(، 
احلببالت الطارئة خال اأوقببات الببدوام 
الر�ضمي يف عيادات الكلية، وتقدم كلية 
ل�ضحة  توعويا  برناجما  الأ�ضنان  طب 
البببفبببم والأ�ببببضببببنببببان ملبب�ببضببريف ومببنبب�ببضببوبببي 

اجلمعية.
كببمببا تببنببظببم كببلببيببة طبببب الأ�بببضبببنبببان، 

العربي  بالبنك   )010855441500016(
الوطني دون اإلزام اجلامعة، بالإ�ضافة 
املقررة  بالر�ضوم  اإلى ع�ضوية اجلمعية 

لها.

إعالنات آفاق 
بالإعان  و�ضمحت اجلامعة للجمعية، 
ح�ضب  اآفبباق  �ضحيفة  يف  اأن�ضطتها  عن 
الأنبببظبببمبببة املببتبببببعببة، وذلببببك اإ�ببضببهببامببا يف 
مدار  على  اجلمعية  باأن�ضطة  التعريف 

العام.

استشارات علمية وفنية
تبببوفبببر اجلببامببعببة عبببن طبببريبببق الببكببلببيببات 
ومببراكببز  املختلفة،  العلمية  والأقبب�ببضببام 
الأبببحبباث وبيوت اخلببرة املببوجببودة بها، 
للجمعية  وفببنببيببة  عببلببمببيببة  ا�ببضببتبب�ببضببارات 
مع  ويتما�ضى  عليه  يتفق  مببا  بح�ضب 

الأنظمة.

آلية التنفيذ
جمعية  مدير  قببال  التنفيذ،  اآلية  وعببن 
الأطببببفببببال املببعببوقببني بببعبب�ببضببري الببدكببتببور 
�ضالح احلمادي »مت ت�ضكيل فريق عمل 

البببعبببمبببل لإجنببببببباز الببببرامببببج املبب�ببضببركببة 
لاأحكام  وفقا  عنها  والنا�ضئة  القائمة 
الواردة بهذه التفاقية حتى يتم انتهاء 

العمل بها. 
الأطفال  جمعية  مدير  وا�ضتب�ضر 
املببعببوقببني بع�ضري بببنببجبباح التببفبباقببيببة يف 
اإليها،  امل�ضار  ال�ضامية  اأهدافها  حتقيق 
وتببفبباعببل مدير  وتببعبباون  بببدعببم  م�ضيدا 
الداود،  اجلامعة الدكتور عبدالرحمن 
م�ضددا يف الوقت ذاته على اأن اجلامعة 
يف عببهببده تبب�ببضببارك بببفبباعببلببيببة يف دورهبببا 
الجتماعي الفريد، باعتبارها موؤ�ض�ضة 

قادرة على ذلك.
ومتنى الدكتور احلمادي اأن ت�ضري 
بببقببيببة اجلبببهبببات احلببكببومببيببة عببلببى نهج 
اجلامعة ذاته حتى يتم تفعيل ال�ضراكة 
واخلببا�ببضببة،  احلكومية  املببوؤ�ببضبب�ببضببات  بببني 
خبب�ببضببو�ببضببا يف الببعببمببل اخلبببببريي البببذي 
الببكببثببري.   اأجببلببه  مببن  يبببببذل  اأن  ي�ضتحق 
حري�ضة  �ضتكون  اجلمعية  بببباأن  وخببتببم 
عببلببى اإمببببببداد �ببضببحببيببفببة »اآفببببببباق« بببكببامببل 
اإجنببازه من  واإحاطتها مبا مت  اأخبارها 
اأعبببمبببال واأنبب�ببضببطببة خمببتببلببفببة ومببتببنببوعببة 

للو�ضول اإلى كافة �ضرائح املجتمع. 

فاتحة المجـال لمن يرغب في الدعم واالنتسـاب للعضوية

الجامعة تدعم جمعية األطفال المعوقين
طبيا وتوعويا وفقا التفاقية التعاون

حول الجامعةآفاق الجامعة  |  العدد 146  |  30 جمادي الثاني 1436  |  19 إبريل 2015



آفاق الجامعة  |  العدد 146  |  30 جمادي الثاني 1436  |  19 إبريل 2015ثقافة

الكلية  وكيل  باجلامعة،  الإن�ضانية  العلوم  بكلية  امل�ضاعد  اللغوية  العلوم  اأ�ضتاذ  اأو�ضح 
اللغوي  الببراث  اأن  القحطاين،  زابببن  الدكتور مفلح بن  الأكادميي واجلببودة  للتطوير 

لاأندل�ضيني ما زال جمال خ�ضبا للدرا�ضة والتحليل.
وعدم  والببطببرح  التناول  يف  باجلدة  متيزوا  الأندل�ضيني  اللغويني  اأن  اإلببى  واأ�ببضببار 
املحوري يف  اللغة  لببدور  واإدراكببهببم  الن�ضو�س بطريقة جت�ضد عمقهم  التقليد وحتليل 

عملية الت�ضال الإن�ضاين. 
واأتت م�ضاركة القحطاين من خال ورقة عمل بحثية قدمها يف موؤمتر »الراث 
وحملت  موؤخرا،  القاهرة،  بجامعة  الآداب  كلية  نظمته  الذي  جديدة«  قببراءة  العربي: 
البطليو�ضي يف  ال�ضيد  ابن  الن�ضي عند  اللغوي  التفكري  » مامح  ا�ضم  العلمية  ورقته 

ر�ضائله«.
وا�ضتعر�س القحطاين مامح التفكري اللغوي الن�ضي عند ابن ال�ضيد البطليو�ضي 
املتوفى �ضنة 521هب يف ر�ضائله اللغوية، مو�ضحا طريقة معاجلته للن�ضو�س واهتمامه 

بعاقة الن�س بالن�ضو�س الأخرى وموقفي مر�ضل الن�س واملتلقي.
أحمد العياف

آل مريع: المثقف يعزز فكرة االنتماء
لدى الناشئة والشباب

د. إيمان العسيري

التدري�س  هيئة  ع�ضو  الأدببببي،  اأبها  نببادي  اأكببد  رئي�س 
باجلامعة الدكتور اأحمد علي اآل مريع، اأن دور املثقف 
اأثناء الأزمات يركز يف ن�ضر الفهم ال�ضحيح والت�ضدي 
ر�ضالة  الكلمة  اأن  والتخذيل، مبينا  الفرقة  خلطابات 
ال�ضاملة،  والنه�ضة  القوية  احل�ضارات  لقيام  وركيزة 
لفتا اإلى اأن ال�ضريعة الإ�ضامية جعلت الكلمة اأ�ضا�س 

دخول رحاب الإ�ضام.

للكلمة تاأثريها البالغ وبها تقوم 
احل�سارات وتنه�ض الأمم .. ما تعليقك؟

ال�ضحيح  الفهم  ن�ضر  املثقف  م�ضوؤوليات  اأعببظببم  مببن 
والت�ضدي خلطابات الفرقة والتخذيل.  الكلمة ر�ضالة 
قيام احل�ضارات  وب�ضببها يرجع  واإليها  ترفا،  ولي�ضت 
التوا�ضل  مبببادة  لأنببهببا  ال�ضاملة،  والنه�ضات  الببقببويببة 
الإن�ضاين واآلته، ولذلك كانت الكلمة الأ�ضا�س للوجود 

املوؤثر و�ضببا يف التحولت الكرى. 
الإ�ضام و�ضببا-والعياذ باهلل- يف اخلروج منه، وجاء  اأ�ضا�س دخول رحاب  الكلمة  ال�ضريعة ال�ضامية جعلت  اإن 
القراآن الكرمي معجزة الإ�ضام اخلالدة برهانا ونرا�ضا للهدى يرافق الوعي والتجربة الإن�ضانية اأبد الدهر في�ضتلهم 

منها اأ�ضباب اإميانه وطرائق جناته.

ما دور املثقف والأديب اإزاء فكرة النتماء؟
النظرية  النماذج  وتقدمي  حولهم،  من  متج�ضدة  حقيقة  هببذا  وجعل  وال�ضباب  النا�ضئة  لببدى  النتماء  فكرة  تعزيز 
الدراما  خببال  من  عليا  قيمة  يكون  اأن  اإلببى  فنيا  وحتويله  ميار�س،  وكيف  النتماء  يكون  كيف  تبني  التي  والفكرية 

وال�ضينما والرواية و�ضائر الفنون، وهذا ل يعني املبا�ضرة والت�ضطيح، لأن الفن والأدب غري التقرير والوعظ.

وما املطلوب من املثقف والأديب يف وقت الأزمات؟
ديب يف وقت الأزمات اإذ يطلب منه اأن يكون �ضدا منيعا �ضد خطاب الوهم والتخذيل الذي  تزداد م�ضوؤولية املثقف والأ
اأباطيل ومغالطات اخل�ضوم فيزيلها باملنطق واحلجة ويك�ضف ف�ضادها وغاياتها، ويقدم مع ذلك وقبله وبعده  ين�ضر 
خطابا متوازنا، وي�ضهم يف تقدمي واإ�ضاءة روؤية الكيان التي ت�ضدر عنها تلك امل�ضتجدات، بحيث تكون هناك حالة من 
ال�ضتنفار الفكري والأدبببي تتعلق مع احلالة الع�ضكرية التي ي�ضهدها املجتمع، مع بث روح ال�ضكينة والأمل والألفة، 

وتوجيه خطابهم لالتفاف حول القيادة احلكيمة ودعم الأفكار البناءة على م�ضتوى الوطن..

نادي أبها األدبي يطلق
مشروعه الثقافي الثالث

ك�ضف نادي اأبها الأدبي عن م�ضروع ثقايف جديد يتمثل يف اإ�ضدار »معجم املوؤلفني يف منطقة ع�ضري«. واأو�ضح رئي�س 
جمل�س اإدارة النادي الدكتور اأحمد بن علي اآل مريع اأن امل�ضروع الثقايف الثالث، وهو »معجم املوؤلفني يف منطقة ع�ضري« 
اأي فن من فنون العلم والأدب، من اجلن�ضني يف منطقة  األف كتابا مطبوعا فاأكر يف  اإلى تقدمي  تراجم ملن  يهدف 

ع�ضري، اأو األف كتابا فاأكر عن منطقة ع�ضري ممن هم من خارجها.
وقال »ويدخل يف ذلك الكتب املرجمة واملحققة، ويق�ضد مبنطقة ع�ضري احلدود الإداريببة حاليا للمنطقة، اأما 
احلد الزماين فيبداأ من تاريخ وفاة �ضاحب اأول كتاب مطبوع، والتزم املعجم منهجية حمددة، بحيث ل تزيد �ضفحات 

الرجمة الواحدة عن ثاث �ضفحات، اأو خم�س  �ضفحات يف حالة ال�ضرورة الق�ضوى«.
واأ�ضار اإلى اأن املعجم يحرره الباحث املعروف الأ�ضتاذ حممد اأحمد معر وي�ضم فريقا من املن�ضقني والأ�ضاتذة، 
هم: من�ضق مدينة اأبها وما جاورها يحيى العلكمي، ومن�ضق حمافظة بلقرن عبد الرحمن القرين، ومن�ضق حمافظة 
اآل جبل، ومن�ضق حمافظتي طريب وتثليث وما جاورهما حممد كدم، ومن�ضق حمافظة تنومة  بي�ضة نواف بن فايز 
حممد عبد اهلل ح�ضان، ومن�ضق حمافظة خمي�س م�ضيط مرعي ع�ضريي، ومن�ضق حمافظة رجال اأملع اإبراهيم م�ضواح، 
ومن�ضق  الببوادعببي،  م�ضفر  الدكتور  اجلنوب  ظهران  حمافظة  ومن�ضق  مالح،  اآل  رائببد  عبيدة  �ضراة  حمافظة  ومن�ضق 
حمافظة املجاردة احلفظي �ضارع، ومن�ضق حمافظة حمايل حامد ال�ضايف، وعبد اهلل احلمراين، ومن�ضق حمافظة بارق 

الدكتور عبدالرحمن البارقي، ومن�ضق حمافظة الرك عبداهلل املطمي ، ومن�ضق بالل�ضمر عبداهلل الأ�ضمري.
العلمية،  �ضورته  يف  العمل  ملراجعة  الأكادمييني  من  حمكمني  ثاثة  على  منه  النتهاء  عند  املعجم  و�ضيعر�س 

واإقرار املعجم يف �ضورته النهائية متهيدا لطباعته.
ودعا الدكتور اأحمد اآل مريع املوؤلفني واملوؤلفات من منطقة ع�ضري اإلى التوا�ضل مع املن�ضقني، لت�ضلم ال�ضتمارات 
في�س  يف  ح�ضابيه  وعلى  النت،  على  النادي  موقع  وعلى  الأدبببي  النادي  مقر  يف  متاحة  �ضتكون  اأنها  مبينا  املخ�ض�ضة، 
للعنوان  اإر�ضاله  اأو  للمن�ضق  وت�ضليمه  ال�ضتمارة،  ا�ضم حمافظته على  وت�ضجيل  تعبئتها  للموؤلف  بك وتوير، وميكن 

الريدي لنادي اأبها الأدبي .
فيهما  وقطعت  النادي  عنهما  اأعلن  �ضابقني  م�ضروعني  اإلى  ين�ضم  ع�ضري  املوؤلفني يف منطقة  »معجم  اإن  وتابع 
التاأ�ضي�س 1398 وحتى عام 1427«  الأدبببي منذ  اأبها  لنادي  الفوتوغرافية  »الذاكرة  �ضوطا كبريا، وهما  املعنية  اللجان 
وهذا امل�ضروع برئا�ضة ع�ضو جمل�س الإدارة ال�ضاعر الأ�ضتاذ اإبراهيم طالع الأملعي، حيث يتم جمع ال�ضور الفوتوغرافية 
لأن�ضطة النادي ومنا�ضباته خال ما يقرب من30 عاما، وتوثيقها اإلكرونيا حلفظها من التلف والفقد، ولاإفادة منها 

يف التاأريخ للمرحلة، ولدرا�ضة بع�س اجلوانب الجتماعية والثقافية.
اأما امل�ضروع الثاين فهو »اإ�ضدارات نادي اأبها الأدبي منذ عام 1398 وحتى 1436: توثيق وو�ضف ببلوغرايف« برئا�ضة 

ع�ضو جمل�س الإدارة  الأ�ضتاذ الدكتور �ضالح بن علي اأبو عراد«.
وبني اآل مريع  اأن هذه امل�ضروعات تاأتي �ضمن التزام جمل�س اإدارة نادي اأبها الأدبي بخدمة اجلانب الأدبي والثقايف 

يف منطقة ع�ضري والتاأريخ لهما.

�ضم�س  اأ�ضرقت  هببيببا..  الفكر  يببراع  »يببا 
فببا�ببضببتببعببد للعلم جببباهبببد.. يف  البببفببباح، 
مببيبباديببن الببكببفبباح« بببهببذه الفببتببتبباحببيببة، 
�ضدر حديثا عن مكتبة العبيكان كتاب 
من  مببوؤلببفببني  ل�ضبعة  كبببتببباب«  »بببهببجببة 
واأبها  والريا�س  وجببدة  املنورة  املدينة 

والدوحة.
ويتحدث بهجة كتاب عما ُيعرف 
اإهببببداءات  بببه  تببو�ببضببف  الببتببي  بالعتبات 
البببكبببتبببب، البببتبببي تبببكبببون يف البب�ببضببفببحببات 
الأولببببببببى وُتبببطبببببببع مببببع البببكبببتببباب ولببهببا 

الكتاب  عنها  حتدث  متعددة  اأغرا�س 
يف ثناياه، والإهداءات التي مت تناولها 
لببيبب�ببضببت الببتببوقببيببعببات البببتبببي يبببقبببوم بها 

املوؤلف.
تبب�ببضببمببن الببكببتبباب مبببا يبببلبببي: ملحة 
تببباريبببخبببيبببة، ملبببببباذا الإهبببببببببببداء؟، ثببقببافببة 
الإهداء بالكتب، مناذج من الإهداءات 
البببعبببرببببيبببة، منببببببباذج مببببن الإهببببببببببداءات 
األفاظ وعبارات  الأجنبية، والإهداء.. 
واأ�بببببضبببببرار ودللت، فببببببنببببببون الإهبببببببداء 

الذكي، وعنا�ضر الإهداء واآدابه.

العمل مل يتطرق  اأن فكرة  يذكر 
لها �ضوى القليل من الكتاب، واملوؤلفون 
البب�ببضبببببعببة هبببببم: حمبببمبببد بببببن عبببببببد اهلل 
املتحمي،  بببن حممد  طببامببي  الببفببريببح، 
لوؤي بن عدنان �ضرية، علي بن فهد اآل 
هديب، عبد اهلل بن حمود امللحم، عبد 
الببقببببباين، حممد  اهلل  عبد  بببن  العزيز 
الكتاب  وراجبببع  ال�ضلطاين.  ح�ضن  بببن 
بينما  ال�ضالح،  عبود  حممود  لغويا: 
�ضمم الغاف حممد فيا�س، واأخرجه 

داخليا خالد اأحمد البحريي.

سبعة مؤلفين يحاولون سبر أغوار
العتبات في بهجة الكتاب

في محاضرته بـ »آداب« جامعة القاهرة
د. مفلح القحطاني:

التراث اللغوي لألندلسيين
مجال خصب للدراسة والتحليل



إعالن آفاق الجامعة  |  العدد 146  |  30 جمادي الثاني 1436  |  19 إبريل 2015

قيادة سيارتك +
محادثة هاتفية =

حياتك في خطر!



إعالم

رفببببع املببب�بببضببباركبببون يف مببلببتببقببى الإعبببببام 
البرويل الثاين بدول جمل�س التعاون 
اخلبببلبببيبببجبببي البببببببذي اخبببتبببتبببم اأخبببببببببريا يف 
الريا�س حتت �ضعار« الإعام البرويل 
اأ�ضمى  وحتببديببات«،  ق�ضايا  اخلليجي.. 
اآيات ال�ضكر خلادم احلرمني ال�ضريفني 
املبببلبببك �ببضببلببمببببببببان ببببن عبببببد الببعببزيببز على 
البرول  وزراء  واأ�ببضبباد  امللتقى،  رعايته 
والببطبباقببة بببببدول املببجببلبب�ببس بببفببكببرة وزيببر 
ال�ضعودي،  املعدنية  والبببروة  البببببرول 
اأطلقها  الببتببي  النعيمي،  علي  املهند�س 
خال امللتقي، ون�ضت على اإن�ضاء جمعية 

للمخت�ضني بالإعام البرويل.

توصيات
واأو�ببببببضببببببى املبببب�ببببضبببباركببببون ببببالبببعبببمبببل عببلببى 
جمعية  با�ضم  م�ضتقلة،  جمعية  اإنبب�ببضبباء 
الإعبببببامبببببيبببببني البببببببببرولببببيببببني، تببب�بببضبببمهّ 
الإعببببامببببيببببني اخلبببلبببيبببجبببيبببني والببببعببببرب 
البرول  ب�ضوؤون  املخت�ضني  والأجببانببب 
واإطببباق  اخلليج،  منطقة  يف  والببطبباقببة 
املتميزين  للعاملني  خم�ض�ضة  جببائببزة 
الدولة  البببببرويل، متنحها  الإعبببام  يف 
اأثبببنببباء حببفببل افببتببتبباح ملتقى  املبب�ببضببيببفببة، 
الإعببببببام البببببببببرويل، البببببذي يببعببقببد كل 

�ضنتني يف اإحدى دول اخلليج.
و�بببببضبببببدد املبببلبببتبببقبببى عبببلبببى �ببببضببببرورة 
الببتببعبباون  جمل�س  دول  �ببضببورة  ت�ضحيح 

ل يبببببزال يببحبب�ببضببر البب�ببضببيببا�ببضببة الببنببفببطببيببة 
الببعببربببيببة يف اإطبببببار عببفببى عببلببيببه الببزمببن 
متجذر يف احلظر النفطي العربي عام 

.1973
املبب�ببضببائببل  تببغببطببيببة  اأن  اإلبببببى  واأ�ببببضببببار 
النفطية يف بع�س ال�ضحافة يف ال�ضنوات 
اأن  مبينا  ال�ضابق،  عن  ات�ضعت  الأخببرية 
يحلو  الغربية  الإعببببام  و�ببضببائببل  بع�س 
العربية  النفطية  ال�ضيا�ضة  و�ببضببع  لها 
الببغببرب،  بببني  م�ضتمرة  معركة  اإطبببار  يف 
واأوبببك  النا�ضئة  ال�ضرق  بلدان  وكذلك 
التي نعاها كر بدعوى اأنها ل ميكن اأن 
التجارب  اأن  رغم  موقفها  عن  تراجع 

ال�ضابقة ت�ضري اإلى خاف ذلك.
الغربية  واأ�ضاف »و�ضائل الإعام   
و�ضانعو ال�ضيا�ضات العربية ي�ضطلعون 
ت�ضحيح  وهببببي  مبب�ببضببركببة  مببب�ببضببوؤولببيببة 
تلك  وجتببُنببب  اخلاطئة  املفاهيم  بع�س 
التي بداأت بالظهور، وهذه مهمة �ضعبة 
الببرويببج  طريقة  اأن  خا�ضة  بالتاأكيد 
الإعام  و�ضائل  مع  والتعامل  لل�ضيا�ضة 
الغربية اأنتجتها خرات قدمية ومناهج 

تقليدية ل تزال جامدة«.
واأكببببد الببدكببتببور فببتببوح وجبببود �ضوء 
فببهببم يف الإعبببببام الببغببربببي فببيببمببا يتعلق 
ب�ضيا�ضات اململكة، لفتا يف نف�س الوقت 
اإلبببببى وجبببببود ا�ببضببراتببيببجببيببة يف خببطبباب 
اإلببى  م�ضريا  �ضيا�ضي،  بعد  ذات  اململكة 

واإبببببراز  الببعبباملببي،  الإعببببام  يف  اخلليجي 
الببببدور الإيببجببابببي البببذي تببقببوم بببه نحو 
ا�ببضببتببقببرار البب�ببضببوق البببببرولببيببة، وتببوفببري 
الإمدادات عند حدوث اأي عجز مباغت، 
والإ�بببضبببهبببام يف منبببو القببتبب�ببضبباد الببعبباملببي، 

خا�ضة اقت�ضاديات الدول النامية.
ودعبببا املبب�ببضبباركببون اإلبببى عببقببد ور�ببس 
عمل حملية وخليجية، ودورات تدريبية 
متخ�ض�ضة يف جمال الإعام البرويل، 
والطاقة،  البببببرول  وزارات  عببر  �ببضببواء 
ومعاهد  الوطنية،  البرول  �ضركات  اأم 

التدريب ال�ضحفي املتخ�ض�ضة.
وحبببثبببوا و�بببضبببائبببل الإعببببببببام  ببببدول 
الكوادر  بتوفري  الهتمام  على  املجل�س، 
جمال  يف  واملببدربببة  املخت�ضة  ال�ضحفية 
البرول والطاقة، واأكدوا اأهمية تنظيم 
املوؤمترات وامللتقيات يف هذه الدول التي 
تببركببز على �ببضببوؤون الببطبباقببة والبببببرول، 

واإبراز الدور الإعامي فيها.
وطبببببالبببببب املبببب�ببببضبببباركببببون �بببضبببركبببات 
البرول والطاقة يف دول املجل�س باإبراز 
دورهببببا يف املبب�ببضببوؤولببيببة الجببتببمبباعببيببة، يف 
البرولية،  وغببري  البرولية  اجلوانب 
مببببن اأنببب�بببضبببطبببة اجبببتبببمببباعبببيبببة وثببقببافببيببة 

واقت�ضادية.
كما دعوا اإلى تهيئة اإعام برويل 
الرقمية،  متخ�ض�س ومواكب للحداثة 
البببببرولببيببة  البب�ببضببنبباعببة  يببعببر�ببس طبيعة 

تببتببمببا�ببضببى مع  البب�ببضببعببوديببة  �ببضببيببا�ببضببيببة  اأن 
يف  الأعبب�ببضبباء  لببلببدول  العامة  ال�ضيا�ضية 
حتقيق  بهدف  وذلببك  الأوبببببك،  منظمة 

مكا�ضب �ضيا�ضية.

حرب المضخات
الببعببام الرئي�س  املببديببر  اأببببدى  مببن جهته 
 « للتنمية  اأوبببببك  لبب�ببضببنببدوق  الببتببنببفببيببذي 
�ضليمان احلرب�س يف  الببدكببتببور  اأوفببيببد«  
مببداخببلببتببه ا�ببضببتببيبباءه مببن مببقببالببة »حببرب 
املوؤامرة  تناولت نظرية  التي  امل�ضخات« 
اللعبة  خلدمة  النفط  باأ�ضعار  والتحكم 
ال�ضيا�ضية، موؤكدا بعد اململكة و�ضيا�ضتها 
القت�ضادية عن ذلك، م�ضددا على اأهمية 
البببببببرويل اخلببلببيببجببي يف  دور الإعببببببام 
الت�ضدي ملثل هذه التحليات اخلاطئة، 
تخ�ض�ضه  املببقببال  كبباتببب  لببيببعببرف   « وزاد 

وليرك احلديث عن النفط«.
يف البب�ببضببيبباق ذاتبببببه، حببببدد الببدكببتببور 
حبببمبببزة بببيببت املببببببال، مبببن قبب�ببضببم الإعبببببام 
بجامعة امللك �ضعود، امل�ضكلة الإعامية 
املببتببعببلببقببة مببببو�بببضبببوع الببنببفببط حببالببيببا يف 
العببتببمبباد املببطببلببق عببلببى وكببببالت الأنببببباء 
العاملية، وطالب ب�ضرورة اإدارة الق�ضايا 
ا�ضراتيجية  �ضيا�ضة  وتبببببنببي  اخلببا�ببضببة 
اأن اخلطاب  البرويل، موؤكدا  لاإعام 
النفط  ب�ضيا�ضة  يتعلق  فيما  ال�ضعودي 

مبني على قرارات اقت�ضادية بحته.

بببببببدول املبببجبببلببب�بببس، ودورهببببببببا الببتببنببمببوي، 
بببط تببببنبببباول الببقبب�ببضببايببا املببتببعببلببقببة  ويببببببب�بببضهّ

بالبرول للمجتمع.
و�بببضبببدد املببب�بببضببباركبببون عببلببى اأهببمببيببة 
توفري م�ضادر اإعامية برولية توؤمن 
و�بببضبببول املببعببلببومببات الببر�ببضببمببيببة املببتبباحببة 
يوقف  مبا  الإعبببام،  لو�ضائل  اإعاميا، 
ال�ضحيحة  غري  واملعلومات  ال�ضائعات 
ويبب�ببضبباعببد عببلببى تببوطببيببد البببعببباقبببة بني 
وزارات البرول والطاقة بدول املجل�س، 
جهة،  مببن  الوطنية  البببببرول  و�ضركات 
والبحثية  العلمية  واملراكز  واجلامعات 

من جهة اأخرى.
توزعت  امللتقي  فعاليات  اأن  يذكر 
عببلببى حببلببقببة نببقببا�ببس �ببضببارك فببيببهببا وزراء 
البرول والطاقة بدول املجل�س، وور�ضة 
يف  املخت�ضني  مببن  نخبة  قببدمببهببا  عببمببل 
البببببرول والببطبباقببة، و�ببضببارك فيها 140 
متدربا، اإ�ضافة اإلى �ضت جل�ضات توزعت 

على يومني.

الجلسة األولى
»�ضورة  وعنوانها  الأولبببى،  اجلل�ضة  ويف 
العرب والبرول يف الإعام الأجنبي«، 
اأكببببد مببديببر بببرنببامببج الببنببفببط والبب�ببضببرق 
لدرا�ضات  اأك�ضفورد  معهد  يف  الأو�ببضببط 
ب�ضام  الدكتور  املتحدة  باململكة  الطاقة 
اأن بع�س و�ضائل الإعام الغربية  فتوح 

وخال جل�ضات اليوم الأخري، بنيهّ 
اأرامكو  يف  العامة  لل�ضوؤون  العام  املدير 
ع�ضام زين العابدين اأن الإعام ي�ضخم 
تارة من تاأثري النفط على البيئة وكاأنه 
تاأثريه  اأن  م�ضوؤول عن م�ضكاتها رغم 
يببقببل كببثببريا عببن تبباأثببري بببدائببل الطاقة 
اأخببرى  الأخببببرى كالفحم مببثببا، وتبببارة 
يثري ت�ضاوؤلت �ضاذجة عن قرب ن�ضوبه 
اأو جناح تقنيات اأخرى يف احللول حمل 

م�ضادره التقليدية.
اإلى اأن دعوة وزير البرول  واأ�ضار 
لإن�ضاء  النعيمي  علي  املعدنية  والببروة 
جمعية لاإعام البرويل تنمي قدرات 
الإعبببامبببيبببني البببببرولببيببني يببتبببببادلببون 
فيها  ويطورون  خراتهم،  خالها  من 
اإمببكببانببيبباتببهببم يف تببو�ببضببيببل �بببضبببورة هببذه 
اأ�ضا�ضا  لت�ضنع  تاأتي  العاملية؛  ال�ضناعة 
متينا لإعام برويل مميز ومبدع يعد 
مب�ضتقبل م�ضرق لهذا املجال الإعامي 

الواعد.
ببببببببببدوره اأو�بببببضبببببح الأمبببببببببني البببعبببام 
لحتبببباد �ببضببركببات ال�ببضببتببثببمببار بببالببكببويببت 
اإعطاء  اأهمية  ال�ضراح  رم�ضان  الدكتور 
الببتببعبباون  جمببلبب�ببس  دول  يف  احلبببكبببومبببات 
مبببو�بببضبببوع البببثبببقبببافبببة الببنببفببطببيببة اأهببمببيببة 
خا�ضة يف هذه املرحلة الدقيقة يف ظل 
انببخببفببا�ببس اأ�ببضببعببار البببببببرول ببب�ببضببكببل مل 

ي�ضبق له مثيل.

المشاركون شددوا على الدور اإليجابي للخليج في استقرار سوق النفط

ملتقى اإلعالم البترولي يوصي
بإنشاء جمعية لإلعالميين النفطيين
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تقنية

ريتويت

اد« )بت�ضديد الدال( كلمة �ضعبية تطلق على �ضائق �ضيارة الأجرة الذي  »الكدهّ
تكون مهمته اإي�ضال زبائنه من مكان اإلى اآخر مقابل مبلغ من املال يحدده 

العداد اأو باتفاق  م�ضبق بني ال�ضائق والزبون.
ولكن »الكَداد« متبوعة بنقطة ».« وكوم »com« حتول اليوم اإلى اأول 
موقع �ضعودي متخ�ض�س لل�ضائقني والركاب، يوفر خدمة التنقل من مكان 
اإلى اآخر عن طريق التوا�ضل مبا�ضرة مع ال�ضائق عر الر�ضائل الإلكرونية، 
اأمببان، وذلك  ور�ضائل اجلببوال مع توثيق التفاق وزمببن و�ضعر الرحلة بكل 

وفقا لنظام متخ�ض�س يف املوقع وبخرائط تف�ضيلية بالتعاون من جوجل.
ال�ضرورة  اأوجدتها  بدايتها،  زالببت يف  ما  التي  اجلديدة  اخلدمة  هذه 
اأ�ضرع بجودة  اإيجاد خدمات  اإلى  الع�ضر، واحلاجة  امللحة لتطور متطلبات 

عالية ت�ضعر امل�ضتهلك باأنه حقا يعي�س يف ع�ضر التقنية.
املطاعم  تطبيقات  اإلبببى  الإنببرنببت،  طببريببق  عببن  الت�ضوق  مببواقببع  فمن 
والببفببنببادق وحببجببوزات الببطببريان، جتببد ببباأنببك ل حتمل جمببرد جببهبباز هاتف 
و�ضكرتري  وم�ضاعد  �ضديق  احلقيقة  يف  هببو  بببل  فقط،  لات�ضال  كو�ضيلة 

خا�س متى اأراد �ضاحبه ذلك.
الأولببببى، ولكنه مكتبة مببقببروءة ومرئية  بببالببدرجببة  اتبب�ببضببال  هببو جببهبباز 
وم�ضموعة اأي�ضا اإن تطلب الأمر، وهو كذلك �ضاعة وبو�ضلة ومنبه وبطاقة 

�ضراف وكامريا وجهاز األعاب، اإذا هو كل �ضيء ول �ضيء يف اآن واحد!.
اليوم وبف�ضل التقنية اأ�ضبح توفري »الكَداد« والتفاق معه اإلكرونيا،  
وال�ضباك  كالنجار  الأخبببرى  املهن  اأ�ضحاب  ي�ضبح  اأن  اإلببى  ذلببك  يقود  فهل 

والكهربائي، يف متناول الأزرار يتوافرون اإلكرونيا اأي�ضا؟
البع�س اأبدى تخوفه من اأن يوؤثر هذا التطور العجيب ب�ضفة مبا�ضرة 
على بع�س املهن التي اأوجدتها الطبيعة املدنية للمجتمع وولدت من رحم 
اجلميع،  من  املواكبة  يتطلب  الع�ضر  تطور  اأن  اآخببرون  يرى  فيما  املعاناة، 

خ�ضو�ضا اأن العامل يتجه اإلى التخاطب اإلكرونيا يف جميع املعامات.
لنكن متفائلني ونقول اإن التقنية لن تزيد احلياة تعقيدا، بل �ضتزيدها 
�ضهولة ومرونة يف كثري من الأمور، والغد القريب �ضيثبت �ضحة اعتقادنا 

من عدمه، بعد اأن يو�ضل كَدادنا زبونه الأول اإلى وجهته!

الكداد اإللكتروني

حسن أحمد العواجي

الببكببوريببة  �ضام�ضوجن  �ببضببركببة  اأعببلببنببت 
موؤخرا عن هاتف ذكي جديد ب�ضا�ضة 
منحنية من الأطببراف اأطلقت عليه 
خببال  وذلبببك   ،Galaxy S6 Edge
للهاتف  الببعبباملببي  املبببوؤمتبببر  فببعببالببيببات 
مبببديببنببة   MWC2015 املبببحبببمبببول 

بر�ضلونة الإ�ضبانية.
بببتببقببنببيببة  �بببضبببا�بببضبببة   S6 ويبببحبببمبببل 
 5.1 وقببيببا�ببس   Super AMOLED
بكثافة   Quad HD ودقبببة  بببو�ببضببة، 

577 بك�ضا.
مبببعببالببج  الببببهبببباتببببف  زود  وقببببببد 
نبببوع  مببببن   bit  64 البببببنبببببواة  ثبببمببباين 
 2.1 ببب�ببضببرعببة   Snapdragon 810
جببيببجببا هبببريتبببز مبببع ذاكببببببرة و�ببضببول 

سامسونج Galaxy S6 Edge بشاشة منحنية من األطراف
 3 قببدرهببا  ب�ضعة   DDR-4 ع�ضوائي 

جيجابايت.
كما يحمل كامريا خلفية بدقة 
التثبيت  ميزة  مببع  بك�ضل  ميجا   16
اإلببى  بببالإ�ببضببافببة  لببلبب�ببضببورة،  الب�ضري 
ميجا  خم�س  بدقة  اأمببامببيببة  كببامببريا 

بك�شل اللتقاط �شور �ل�شيلفي.
ومببببببببع مببب�بببضبببتببب�بببضبببعبببر بببب�بببضبببمبببات 
الأ�ببببضببببابببببع، لبببن يببحببتبباج املبب�ببضببتببخببدم 
واإ�ببببضببببافببببة   ،Home زر  لببب�بببضبببحبببب 
الأ�ضابع، حر�ضت  مل�ضت�ضعر ب�ضمات 
 S6 Edge تببزويببد  عببلببى  �ضام�ضوجن 
مببب�ببضببتبب�ببضببعببر اآخبببببببر لبببر�بببضبببد مببعببدل 
خلدمة  وم�ضت�ضعر  القلب  �ضربات 

.pay الدفع عر الهاتف

ودعبببببمبببببت البببب�ببببضببببركببببة البب�ببضببحببن 
 1.5 اإلبببى  ت�ضل  ب�ضرعة  الا�ضلكي 
 ،S5 البب�ببضببابببق  بهاتفها  مببقببارنببة  مبببرة 
قابلة  بطارية جديدة غري  فبف�ضل 
لبببباإزالببببة عببلببى عببكبب�ببس الإ�ببببضببببدارات 
ال�ضابقة وبقدرة 2600 ميللي اأمبري 

�ضاعة.
S6 Edge يف ت�ضميمه  ويحمل 
�ضام�ضوجن  توؤكد  املعدن  من  هيكا 
اأنبببببه اأكبببببر �ببضببابببة مببببقبببدار 50% 
مببن املببعببدن املبب�ببضببتببخببدم يف الببهببواتببف 
البببذكبببيبببة الأخبببببببرى، ومببببع النببحببنبباء 
مبببن اجلببانبببببني يف البب�ببضببا�ببضببة، ميكن 
للم�ضتخدم التفاعل مع العديد من 
فيبلغ  متعة،  اأكببر  ب�ضكل  اخلببيببارات 

 7 الأطببببببراف  S6 Edge مببن  �ببضببمببك 
ملم ووزنه 132 جرام فقط.

الت�ضغيل  بنظام   Edge ويعمل 
بببا�ببضببم  املببببببعببببببروف   5.0 اأنبببببببدرويبببببببد 
حر�س  مببع   Android lollipop
البب�ببضببركببة عببلببى تببببب�ببضببيببط الببواجببهببة 

لتكون اأكر قابلية للم�ضتخدم.
مببتببوافببرا   S6 Edge و�ببضببيببكببون 
يف الأ�ببضببواق يببوم 10 اأبببريببل اجلبباري 
يف اأكببر من 20 دولببة حببول العامل، 
وبببببباألبببببوان خمببتببلببفببة هببببي: الأبببيبب�ببس 
والأخبببب�ببببضببببر  والأزرق  والأ�بببببببضبببببببود 
 128-64-32( خمتلفة  ومب�ضاحات 
جيجا بايت(، وباأ�ضعار تبداأ من 782 

دولرا.

Twilight تطبيق
للمساعدة على النوم

النوم  قبل  هواتفهم  الذكية،  الهواتف  م�ضتخدمي  من  العظمى  الغالبية  ي�ضتخدم 
هرمون  لإنببتبباج  بببدوره  يببوؤدي  الببذي  الأزرق  ال�ضوء  انبعاث  يف  يت�ضبب  مما  مبا�ضرة، 
املياتونني امل�ضوؤول عن �ضامة دورات النوم واليقظة لاإن�ضان، وهذا ما اعتمد عليه 
تطبيق Twilight، حيث ي�ضبط األوان اإ�ضاءة �ضا�ضة الهاتف اأو اجلهاز اللوحي ح�ضب 
وحتى  ال�ضم�س  غببروب  بعد  من  منها  املنبعث  الأزرق  اللون  فلرة  خال  من  الوقت 

موعد النوم حلماية عينيي امل�ضتخدم وتوفري نوم �ضحي.
وتوؤكد ال�ضركة املنتجة للتطبيق اأن الختبارات التي قامت بها ملدة عامني ون�ضف 

على �ضا�ضة AMOLED، مل ت�ضبب اأي �ضرر لها بل بالعك�س اأطالت عمر ال�ضا�ضات.
عر  اأندرويد  بنظام  العاملة  الأجهزة  على  جمانا   Twilight تطبيق  ويتوافر 
اإعببدادات  امل�ضتخدم �ضبط  ي�ضتطيع  التطبيق،  متجر جوجل باي، ومبجرد حتميل 

موقعه اجلغرايف ليبداأ التطبيق بالعمل وفق مواعيد ال�ضروق والغروب.
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الرأي الجامعي

أحدثكم 
عن السحر 

الحالل
مشهور سالم 

مشهور العمري 
طالب قسم االعالم 

واالتصال

ر�ضالة حتملها لكل من يراك. 
تببعببر عببمببا يبببببدور بببداخببلببك. 
تك�ضر بها كل ما يوؤمل قلبك، 
جتر بها كل ما ُيدمع عينك.
الببببتببب�بببضبببامبببة كببببم تببفببعببل 
وفبببعبببلبببت مببببن �بببضبببحبببر بببقببلببوب 
الببببببنببببببا�ببببببس! وكببببببببم حتببببمببببل يف 
مبب�ببضببامببيببنببهببا مببببن قبببيبببم حببث 

عليها ديننا احلنيف!
الببببتببب�بببضبببامبببة حتبببلبببق بببك 
ببببعبببيبببدا، والببببتببب�بببضبببامبببة الببتببي 
تبب�ببضببكبببببهببا مبببن وجبببهبببك حتما 
بعيدا  �ضت�ضافر  لببك؛  �ضتعود 
لكنها يوما �ضتعود. هكذا قال 

الدكتور عبداهلل املغلوث.
البببتبب�ببضببامببة يف وجبببه من 
حتببببب ومبببببن ل حتببببب تببقببرب 
املبب�ببضببافببات ببببني البببنبببا�بببس، فكم 
اأذابببت م�ضكات  ابت�ضامة  من 
كبببببببببرية لأنبببببهبببببا ا�بببضبببتبببطببباعبببت 

تقريب النفو�س من بع�ضها.
ياأمرنا  احلنيف  وديببنببنببا 
بببالببتببببب�ببضببم والببببب�ببضببا�ببضببة، فقد 
قال بع�س العارفني: التب�ضم 
والب�ضر من اآثار اأنوار القلوب، 
قبببال تببعببالببى »ُوُجببببببوٌه َيببْوَمببِئببٍذ 

�ْضَتْب�ِضَرٌة . �ْضِفَرٌة �َضاِحَكٌة مُّ مُّ
الببكببرمي عليه  ور�ببضببولببنببا 
كان  البببذي  والبب�ببضببام  ال�ضاة 
كل  رغببم  تب�ضما  النا�س  اأكببر 
قد  مببن م�ضايقات  عببانبباه  مببا 
اأ�ضحابه على البت�ضامة  حث 

والب�ضا�ضة.
ر�بببضبببي اهلل  ذرٍّ  اأببببببي  عبببن 
عنه، قال: قال يل النَّبي �ضلى 
حتببقببرنَّ  »ل  و�ببضببلببم  عليه  اهلل 
مببن املبببعبببروف �ببضببيببًئببا، ولبببو اأن 

تلقى اأخاك بوجه َطْلق«.
فببالبببتبب�ببضببامببة هبببي طهر 
قلب يرجمه وجهك، ر�ضالة 
تريد.  مببن  اإلبببى  �ضت�ضل  حببب 
�ببضببام و�ضحر حببال،  ر�ببضببالببة 
فجهز البت�ضامة قبل اأن متد 

يدك للم�ضافحة.
دون  مبببببن  فبببمببب�بببضبببافبببحبببة 
ابببتبب�ببضببامببة ل تببقببرب قببلبببببا ول 

متنح �ضعادة.
ابت�ضم يف وجه  من حتب 

في�ضعر بحبك.
اببببتببب�بببضبببم اأمببببببببببام عبببببدوك 

في�ضعر ب�ضعفه.
ت�ضتحق  فالدنيا  ابت�ضم 

ال�ضعادة ونحن ن�ضتحقها.

عاصفة من عزم سلمان
باسل علي الشواطي

طالب بكلية الطب

حقبة  يف  وعببزم  حببزم  بكل  �ضلمان  اأعلنها  احلببببزم«..   »عا�ضفة 
عبب�ببضببيبببببة مبببن البببزمبببن لببتببعببيببد ببببث البببببروح يف الأمبببببة الببعببربببيببة 
ال�ضيا�ضة  �ضلمان  واملببروءة،  ال�ضهامة  �ضلمان  اإنببه  والإ�ضامية. 

والريادة، �ضلمان الإدارة واحلنكة. 
تبباأتببي لتنقذ بعد اهلل جببل جاله  هببا هببي عا�ضفة احلببزم 
وتعيده  الفار�ضية  الطائفية  الغدر  اأيببادي  من  ال�ضعيد  اليمن 
براثن  من  وتطهره  وتنظفه  الإ�ضامي  العربي  احل�ضن  اإلببى 

هوؤلء احلوثيني الأوغاد الأجنا�س.
جبباءت  بها  نفخر  اأن  لنا  يحق  الببتببي  احلبببزم  عا�ضفة  اإن   
ملبية لنداء الواجب الذي ميليه علينا ديننا احلنيف يف اإغاثة 

امللهوف واملت�ضرر.
ا�ضمها ن�ضيب كبري، فهي تبني  »عا�ضفة احلزم« لها من 
احلزم الذي يتمتع به كل م�ضارك يف هذه احلملة التي اأوجدت 
لأول مرة ت�ضامنا وتاأييدا من اأغلب دول العامل لهذه احلملة 
اأن هذه  اأهل ال�ضال والبدع، ولعل ما يفرحنا  احلازمة على 
ورائببهببا  مببن  يببرد  مل  احلكيم  ملكنا  اتخذها  عندما  العا�ضفة 
حتقيق جمد �ضخ�ضي اأو تدخا يف �ضوؤون اأحد بل كانت بدافع 
اإن�ضاين بحت وهو ما جعل كل امل�ضاركني يف هذه احلملة التي 
ت�ضتهدف جممعات ومع�ضكرات امللي�ضيات اخلارجة على النظام 

والقانون الدويل.
من  ن�ضتطيع  مببا  بكل  احلببزم  عا�ضفة  يف  م�ضاركون  كلنا 

جهد وروح، ويجب 
اإلببى اهلل  والت�ضرع  الدعاء  الع�ضيب  الوقت  علينا يف هذا 
ولكل  الأبببطببال  اجلببو  ون�ضور  احلبببدود  على  البا�ضلني  للجنود 
م�ضارك يف هذه احلملة املباركة بالن�ضر والتمكني واأن يحفظ 

اهلل ملكنا �ضلمان وبادي وباد امل�ضلمني كافة.
رحم اهلل من ا�ضت�ضهد من جنودنا اجلهابذة الكماة الذين 

فدوا باأرواح رخي�ضة ذودا عن الدين واملليك والوطن.
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حيوا معي هذا الشاب الهمام
د.حمدون كباشي حمدان

كلية المجتمع بأبها

بينما كنت اأقود �ضيارتي  منعطفا  من ال�ضارع العام �ضوب اجلامعة، توقفت اأمامي فجاأة مركبة من نوع »هايلوك�س« فاأبطاأت ال�ضري كي  اأتفاداها. ترجل منها بع�س 
الركاب، ولحظت اأنهم نقدوا ال�ضائق بع�س الفلو�س. وعندما وجلت �ضور اجلامعة من الناحية ال�ضمالية، راأيت ال�ضيارة عينها تقف اإزائي ويف متنها من اخللف بع�س  

اخلراف املقيدة. األقى علي �ضائقها املِرح التحية وجتاذب معي اأطراف احلديث دون تكلف كاأنه يعرفني منذ زمن بعيد.
ظننته من اأول وهلة يق�ضد اجلامعة لإجناز معاملة اإدارية اأو لتفقد اأخ له من الطاب، لكنه اأفادين اأنه طالب باجلامعة. فقلت له خماطبا: ل يبدو عليك ذلك من 
خال ماحظتي اإياك. قال: اأنا اأنفق على اأ�ضرتي من خال عملي يف تلك املركبة، وبعد انتهاء املحا�ضرة عقب فرة الظهرية �ضاأذهب اإلى »املجلبة« )اأي �ضوق البهائم( 
لأجني ما يق�ضمه اهلل يل من ربح يف بيع تلك اخلراف التي تثغو يف ال�ضيارة. افرقت مع ذلك ال�ضاب الع�ضامي الطموح واأنا اأطاأطئ راأ�ضي تقديرا لكفاحه وعلو همته 

التي ل تر�ضى بالتو�ضط بل ترنو اإلى  ال�ضموخ والعلياء. فحيوا معي هذا ال�ضاب الهمام.
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كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

الرأي الجامعي

مبببن اأهبببببم الأ�بببضببب�بببس البببتبببي تبب�ببضبباعببد يف 
ازدهار التعليم العايل؛ املباين املهنية 
تببعببلببيببمببيببا، وهببببو مبببا جببعببل حببكببومببتببنببا 
املببدن  لبببببنبباء  دائببمببا  ت�ضعى  الببر�ببضببيببدة 
اجلبببامبببعبببيبببة وجتبببهبببيبببزهبببا ببببكبببافبببة مببا 
يبب�ببضبباعببدهببا مبببن مببعببامببل وخمبببتبببرات 
وقبببباعببببات درا�بببضبببيبببة جمبببهبببزة بببباأحبببدث 
الأجبببهبببزة، واملببتبباأمببل يف جببامببعبباتببنببا يف 
اأنها  يجد  ال�ضعودية  العربية  اململكة 
اأرقى  بنيت على  تن�ضاأ كمدن جامعية 
املبب�ببضببتببويببات املببعببمبباريببة والإنبب�ببضببائببيببة، 
املببدن  بهذه  بالفخر  ي�ضعرنا  مببا  وهببو 

العماقة التي حتت�ضن جامعاتنا.
وجببببامببببعببببة املببببلببببك خببببالببببد اأ�ببببضببببوة 
بببغببريهببا مبببن اجلبببامبببعبببات البب�ببضببعببوديببة 
عليه  �ببضببارت  منهجا  لنف�ضها  و�ضعت 
العماقة  امل�ضاريع  اإقامة  خببال  من 
يف املقر الرئي�ضي للجامعة املتمثل يف 
تقع  التي  بالفرعاء  املدينة اجلامعية 
مايني  ثمانية  قدرها  م�ضاحة  على 

مر مربع. 
ملنطقة  املبببفبببخبببرة  املبببديبببنبببة  هببببذه 
ع�ضري خا�ضة والوطن عامة �ضتكون، 
و�ببضببوف  لببلببعببلببم،  مببنببارا  اهلل،  مب�ضيئة 
العايل  التعليم  رقعة  زيببادة  يف  ت�ضهم 
املببلببك خببالببد مل  يف املنطقة، وجببامببعببة 
يجعلها اهتمامها باإن�ضاء هذه املدينة 
العماقة تغفل بقية الكليات الأخرى 
يف حمببافببظببات املببنببطببقببة حببيببث اأخبببذت 
امل�ضاريع  مببن  ن�ضيبها  حمببافببظببة  كببل 

اجلامعية يف كافة فروعها وكلياتها.

اجلامعة  يف  املبب�ببضببوؤولببون  و�ضعى   
وعببلببى راأ�ببضببهببم مببعببايل مببديببرهببا اإلبببى 
اإن�ضاء مبان م�ضتقلة لكل كلية للبنني 
والبنات، وحر�ضوا على اأن تكون هذه 
يتوافق  معماري  طببابببع  ذات  الكليات 
تببلبببببي هببذه  واأن  املببنببطببقببة  بببيببئببة  مبببع 
امل�ضاريع العماقة احتياجات الأهايل 

بكل املحافظات.
ونحن يف وكالة اجلامعة لكليات 
البنات قمنا بالتن�ضيق مع الزماء يف 
ببناء مدن  وكالة اجلامعة للم�ضاريع 
جامعية �ضغرية لكليات البنات يف كل 

من:
اأول: مدينة اأبها »جممع طريق 
املببلببك عبببببد اهلل لببلبببببنببات« ويببوجببد بها 
كليات،  ثببباث  ي�ضم  جمببمببع  مبب�ببضببروع 
والببعببلببوم  الآداب  كليتي  اإلبببى  اإ�ببضببافببة 
الببلببتببني مت النبببتبببهببباء مببنببهببمببا، وهبببذه 

الكليات الثاث هي:
باأبها،  للبنات  الربية  كلية   )1
يببقببارب 95٪ من  اإجنبببباز مببا  ومت 

امل�ضروع.
الإدارة  كببببلببببيببببة  مببببب�بببببضبببببروع   )2
باأبها،  للبنات  املنزيل  والقت�ضاد 
يببقببارب 40٪ من  اإجنبببباز مببا  ومت 

امل�ضروع. 
باأبها،  للبنات  املجتمع  كلية   )3
يببقببارب 25٪ من  اإجنبببباز مببا  ومت 

امل�ضروع.

م�ضيط  خمي�س  حمافظة  ثانيا: 

»جمببمببع كببلببيببات البببببنببات يف املببحببالببة« 
ويوجد بها م�ضروع ي�ضم ثاث كليات 

للبنات، وهي:
يف  والآداب  البببعبببلبببوم  كبببلبببيبببة   )1
ما  اإجنبببباز  ومت  م�ضيط،  خمي�س 

يقارب 75٪ من امل�ضروع.
خببمببيبب�ببس  يف  املببجببتببمببع  كببلببيببة   )2
مبب�ببضببيببط، ومت اإجنببببباز مبببا يببقببارب 

95٪ من امل�ضروع. 
البببطبببببببيبببة  البببببعبببببلبببببوم  كببببلببببيببببة   )3
م�ضيط،  خمي�س  يف  التطبيقية 

ومت اإجناز ما يقارب ٪85.

�بببضبببراة عبيدة  ثببالببثببا: حمببافببظببة 
ويبببوجبببد بببهببا مبب�ببضببروع لببكببلببيببة الببعببلببوم 
ومت  للبنات،  عبيدة  �ضراة  يف  والآداب 

اإجناز ما يقارب ٪65.

رابعا: حمافظة ظهران اجلنوب  
ويبببوجبببد بببهببا مبب�ببضببروع لببكببلببيببة الببعببلببوم 
للبنات،  اجلببنببوب  ظببهببران  يف  والآداب 

ومت اإجناز ما يقارب ٪40.
عبببلبببمبببا ببببباأنببببه مت النببببتببببهبببباء مببن 
كل من حمافظة  م�ضاريع مماثلة يف 
النما�س،  وحمافظة  ع�ضري،  حمايل 

وحمافظة بي�ضة. 
وحتر�س جامعة امللك خالد على 
اأن تكون م�ضاريعها ملبية لطموحات 
طابها وطالباتها لتكون طريقا لهم 
هذا  بخدمة  منتهية  العلمي  للتفوق 

الوطن الغايل. 

مشاريع الجامعة بين الطموح واألمل
د سعد بن محمد دعجم 
وكيل الجامعة لكليات البنات   
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كاثرين  اآنببد  دي  »جببون  موؤ�ض�ضة  منحت 
على  اأمبببريكبببي  دولر  مببلببيببون  مببباكبببارثبببر« 
مبببببدار عبببامبببني، ملببخببتببر تبب�ببضببمببيببم تغيري 
تطوير  بغية  �ضيكاغو،  جامعة  يف  اللعبة 
اللعب  على  القائمة  التعليمية  التجارب 
والنجاح  العامة  ال�ضحة  حت�ضني  لأجببل 

الأكادميي و�ضحة ورفاهية ال�ضباب.
اخلبببببببببر اأنبببببقبببببلبببببه مبببببببن اجلببببببريببببببدة 
امللك  جامعة  ت�ضدرها  التي  الأ�ضبوعية 
خببالببد »اآفببببببباق«، وهببببي، لببلببمببنببا�ببضبببببة، تببكبباد 
تببكببون البببوحبببيبببدة الببتببي ميببكببنببنببي اإطبببباق 
ا�ببضببم »جببببريببببدة« عببلببيببهببا ببببني مببطبببببوعببات 
اجلببامببعببات، فببكببل مبببرة اأجببببد فببيببهببا �ضيئا 
بقية  دوريببببات  بعك�س  بببالببقببراءة،  جببديببرا 

اجلامعات التي ت�ضل اإيل.
ا�بببببضبببببم املببببخببببتببببر وحبببببببببده حبببكبببايبببة، 
واحلببكببايببة الببثببانببيببة مبببا يببقببولببه املببوؤ�ببضبب�ببس 

املبببب�ببببضببببارك لبببلبببمبببخبببتبببر، اأ�ببببضببببتبببباذ الببلببغببة 
الإنبببكبببلبببيبببزيبببة البببروفبببيببب�بببضبببور ببباتببريببك 

جاغودا عن اأهدافهم، يقول: »هدفنا 
اجلماعي  الببعببمببل  تعميق  الأ�ببضببمببى 
الجتماعية  املبب�ببضببكببات  ومببعبباجلببة 
البببعبببويببب�بببضبببة مبببببن خببببببال البببلبببعبببب، 

والتعلم بت�ضخري خراتنا املراكمة 
العلم واخلرة، و�ضقل  مبتابعة ذوي 

مببببببهببببببارات البببب�ببببضببببببببباب، مببا 
ي�ضاعد يف ازدهارها.

الألبببببعببببباب تببثببري 
الببفبب�ببضببول، وحتببفببز 

الببببببببببببببببدوافببببببببببببببببع، 
وتبببب�ببببضبببباعببببد يف 
بببببذل اجلببهببد، 
وتببببببببببببببببثببببببببببببببببري 

التفاوؤل بخ�ضو�س 
اإمببببببببكببببببببان اإكببببببمببببببال 
بيئة  اإنها  التحدي، 
توفر مكاناً لت�ضجيع 

الببببتببببجببببارب والبببفببب�بببضبببل 
الآمبببببببببببببن واملببببببببرونببببببببة، 

وحتفز اأ�ضاليب التعلم املتعددة، مبا فيها 
و�ل�شخ�شي،  �الجتماعي  �لتعلم  �أمن��اط 

من خال اللعب.
املعلومات  تغذية  جمرد  من  فبدل 
ن�ضاعدهم يف  باأن  ناأمل  ال�ضباب،  راأ�س  يف 
التي  الديناميكية  البيئات  يف  النتظام 
يف  والنببتببظببام  النقدي  التفكري  تعلمهم 
كرى  م�ضكات  ومعاجلة  جمتمعاتهم 

يف ع�ضرنا احلا�ضر«.
يبدو الكام »كبري اأوي«، وهو كذلك 
اأن اأطفالنا و�ضبابنا  بالفعل، ويبدو جليا 
الببكببايف،  بال�ضكل  يلعبون  ل  املبببدار�بببس  يف 
واإذا لعبوا فالعملية الربوية التعليمية 
ببببعبببيبببدة كببببل البببببببعبببد عببببن عبببمبببق اأهببببببداف 
تعليم  لي�س  بالتعليم،  وعاقته  اللعب 
املعلومات فقط، بل تعلم بع�س ما يقوله 
البببببروفبببببيببببب�بببببضبببببور 

اأعاه.

يغفل كثريون، مبا فيهم املعلمون 
واملعلمات اأهمية اللعب يف حياة الطفل 
اإلى  ملهاة،  كونه  يتعدى  اإذ  واملببراهببق، 
اأقببببوى من  تببكببون  �ببضببرورة حتمية قببد 
�ببضببرورة الببغببذاء والببنببوم، فلماذا ل يتم 
ا�ضتثماره على نطاق اأو�ضع، وبالتحديد 

يف املجال الربوي؟
الببلببعببب مبببقبببرن ببببالبببفبببرح، وكبببذا 
الببتببعببلببم والببتببعببلببيببم،  يبببكبببون  اأن  يببجببب 
���ش��ق��ر�ط  �أن  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ون  وي���ع���رف 
انطلق، كما قراأت، من امل�ضلهّمة القائلة 
يقرن  اأن  ينبغي  ل  الببتببدريبب�ببس  ببببباأن 
ب���احل���زن و�الأ������ش�����ى، ود�ف������ع ���ش��ق��ر�ط 
الطفل  ببباأن جدية  القائل  البببراأي  عن 
فببهببو ي�ضتثمر  الببلببعببب،  اأثبببنببباء  حتبب�ببضببل 
يف الببلببعببب اجلببهببد والبببوقبببت والببذهببن 

والأحا�ضي�س.
يببببكبببباد يبببجبببمبببع خبببببببراء البببرببببيبببة 
يتعلمون  الأطببفببال  اأن  على  والتعليم 
وهببم  مببن جلو�ضهم  واأفبب�ببضببل  اأحبب�ببضببن 
يبب�ببضببتببمببعببون اإلببببببى اخلببببطبببباب اجلببببدي 
للمدر�س، ولعل هذا ما يف�ضر لنا �ضيق 
اأبنائنا باملدار�س، فهم هناك يتعلمون، 
ا�بببضبببتبببفبببزاز طبباقبباتببهببم  مببببن دون  لبببكبببن 

وملكاتهم ومكامن اأرواحهم.
لدينا  اجلامعات  مطالبة  تبدو 
اأعاه  كاملختر  خمترات  باإن�ضاء 
مبببببببكبببرة، لببكببنببه لببيبب�ببس مبببببببكبببرا اأن 
�ضبه  مدار�ضنا  يف  اللعب  ببباأن  نقر 
بو�ضفها  الريا�ضة  اإن  بل  معدوم، 
حدا اأدنى للعب متار�س اأقل كثرياً 

مما يجب.
من  كببثببريا  ي�ضرون  اأطفالنا 
يلعبون  ل  فعليا  لكنهم  الألبببعببباب، 
بال�ضكل الكايف املحقق لتاأثري واف على 
كثري  والنف�ضية،  اجل�ضدية  �ضحتهم 
منا مهمل يف هذا، وكثري من مدار�ضنا 
يغلب على التعلم فيها احلزن والأ�ضى، 

رمبا نكاية باالأخ �شقر�ط.

اللعب
محمد اليامي 
نقال عن زاوية »صباح الحرف«
في صحيفة »الحياة« 



أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

نافذة

فبببباجبببباأين طبببالبببببببان مبببن ق�ضم 
الإعبببببام والتببب�بببضبببال، بببباإببببداء 
املببوؤمتببر  حبب�ببضببور  يف  رغبتهما 
البب�ببضببحببفببي البببببذي يببعببلببن فيه 
الببببنبببباطببببق ببببا�بببضبببم البببتبببحبببالبببف 
الببببببببببببدويل، البببعبببمبببيبببد اأحببببمببببد 
م�ضتجدات  اأحبببدث  الع�ضريي 
عبببمبببلبببيبببات عبببا�بببضبببفبببة احلببببببزم، 
وكببببانببببت رغبببببببتبببهبببمبببا يف طبببرح 
ناحية،  مببن  �ضحافية  اأ�ضئلة 
والطببببببببببببباع عببببلببببى اجلببببانببببب 
املبببوؤمتبببرات  لببعببقببد  التنظيمي 

ال�ضحفية.
واأو�ضحت لهما �ضعوبة

تعك�س   الببتببي  الرغبة  بببهببذه  �ضعدت  ولكني  كببهببذه،  مببوؤمتببرات  ح�ضور 
الإعببامببيببة  الببفببعببالببيببات  وحبب�ببضببور  والطبببباع  التعلم  عببلببى  حر�ضهما 

الكرى.
حري�ضة  مببديببرهببا،  مببعببايل  بتوجيه  اجلامعة  اأن  هنا  واأ�ببضببتببذكببر 
غريه  اأو  الإعببببام  يف  وطالباتنا  طابنا  ا�ضتفادة  على  احلببر�ببس  كببل 
معارفهم  تعميق  على  وتنعك�س  لهم  فائدة  فيها  تكون  منا�ضبة  لأي 
ق�ضم  طبباب  بع�س  ح�ضور  الفعاليات  هببذه  اآخبببر  وكبببان  ومببهبباراتببهببم، 
لببدول جمل�س التعاون  البببببرويل  نببدوة الإعبببام  الإعبببام والت�ضال، 

اخلليجي، التي نظمتها وزارة البرول يف الريا�س موؤخرا.

مفاجأة سارة

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

األخيرة

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

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

توزع كل اسبوع داخل صحيفة الوطن

شاركونا النجاح
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مشمس مشمس

بدون زعل
كرثت ت�ساوؤلت  الطالب والطالبات   •
للف�سل  امل���ط���روح���ة  امل����ق����ررات  ع���ن 
الدرا�سي ال�سيفي لهذا العام الدرا�سي؛ 
فالإعالن عنه قبل وقت كاف من البدء 
والطالبة  للطالب  يتيح  بالت�سجيل 
اأو  الف�سل  دخ��ول  يف  اجليد  التفكري 

عدمه!

يف  الدرا�سة  تعليق  عن  الإع��الن  مت   •
�سوء  ب�سبب  اجل��ام��ع��ة  كليات  جميع 
الطالب  بع�ض  ولكن  اجلوية،  الأحوال 
الإع��الن  ك��ان  اإذا  عما  لل�سوؤال  ح�سر 

ي�سمل الختبارات الف�سلية اجلارية!

ال���زي���ارة  ا���س��ت��ق��ب��ال   ف��ع��ال��ي��ة  يف   •
للجامعات   26 اخلليجية  الطالبية 
العايل  للتعليم  التابعة  واملوؤ�س�سات 
التي  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  ب��دول 
ا�ست�سافتها اجلامعة موؤخرا، مت جتاهل 
الإع��الم��ي،  وامل��رك��ز  »اآف����اق«  �سحيفة 
اإعالمية  بلجنة  املنظمون  واك��ت��ف��ى 

خا�سة، واهلل اأعلم بال�سبب!

حلفل  ال��دع��وة  بطاقات  ت��وزي��ع  مت   •
ال���ت���خ���رج ب���واق���ع ب��ط��اق��ة واح����دة 

ولكن  ل��وال��دت��ه��ا،  واأخ����رى  للخريجة 
اأفراد  جميع  بدعوة  طالبة  كل  قامت 
�سديد  زح��ام  يف  ت�سبب  مم��ا  اأ�سرتها، 
حفل  ح�سور  اخلريجات  بع�ض  ح��رم 

تخرجهن!

طبية  ط���واق���م  ت���اأم���ني  ي�����زال  ل   •
الو�سول  ي�سهل  الأول��ي��ة  لالإ�سعافات 
اإليها عند احلاجة يف املدينة اجلامعية 

بالقريقر  اأمرا �سروريا!

الكليات  بني  املمرات  مداخل  اإغ��الق   •
ب��ال�����س��ي��ارات ي��ع��ي��ق ح��رك��ة ���س��ي��ارات 
حالة  يف  وكذلك  والنظافة،  اخلدمات 
وقوع حادث، ا �سمح اهلل، مينع الو�سول 

اإلى املكان!

• نوؤكد للجميع اأن »بدون زعل« للجميع، 
اأكتب  البناء.  الهادف  للنقد  وهي مكان 
عن  وبعيدا  و�سدق  بواقعية  تريده  ما 
التجريح والأهداف ال�سخ�سية، فحتما 
�ستجد من يتقبل تلك املالحظة ب�سدر 
الربيد  عرب  م�ساركاتكم  اأر�سلوا  رحب. 

الإلكرتوين التايل:
lmioo@kku.edu.sa

أسبوعية جامعة الملك خالد

»�سيلفي« الدكتور والطبيب!

آفاق الجامعة  |  العدد 146  |  30 جمادي الثاني 1436  |  19 إبريل 2015

الحياة اللندنية
تمتدح »آفاق« بمقال

امتدح الكاتب حممد اليامي، �ضحيفة »اآفاق«، موؤكدا اأنها تن�ضر مو�ضوعات متميزة جديرة  بالقراءة، متفوقة على 
ال�ضحف اجلامعية. وقال الكاتب يف �ضحيفة »احلياة« اللندنية  اإن »اجلريدة الأ�ضبوعية »اآفاق«، التي ت�ضدرها جامعة 
امللك خالد، تكاد تكون الوحيدة التي ميكنني اإطاق ا�ضم »جريدة« عليها بني مطبوعات اجلامعات، فكل مرة اأجد فيها 

�ضيئا جديرا بالقراءة، بعك�س دوريات بقية اجلامعات التي ت�ضل اإيل«.
جاء ذلك يف مقال للكاتب حممد اليامي يف زاويته »�ضباح احلرف« بعنوان »اللعب« بناه على مادة خرية ن�ضرتها 
التعليمية  التجارب  بتطوير  الأمريكية  اجلامعات  اهتمام  مظاهر  بع�س  فيها  تناولت   ،144 رقببم  عددها  يف  »اآفببباق« 

القائمة على اللعب.
وتن�ضر »اآفاق« يف هذا العدد مقال الكاتب حممد اليامي يف �ضفحة الراأي اجلامعي، نقا عن �ضحيفة »احلياة«. 


