
آفاق الجامعة  |  العدد 82  |  22 رجب 1434  |  1 يونيو 2013

أسبوعية جامعة الملك خالد

AAFAQ - The Weekly Newspaper of King Khalid University AAFAQ - The Weekly Newspaper of King Khalid Universityآفاق الجامعة  |  العدد 150  |  28 رجب 1436  |  17 مايو 2015

دراسات

ضعف حماية الحقوق 
الفكرية أبرز معوقات 

النشر اإللكتروني 
30

الناطق اإلعالمي..
مسؤوليات متشعبة 

ومهارات متعددة
32

حول الجامعة شوون طالبية

مبادرة »أريت«
تحول األفكار

إلى أفعال
29

حول العالم

لعبة »البلوت«
داخل المدينة الجامعية..

بين الرفض والتأييد
16

الداود يفتتح ندوة تعزيز كفاءة األداء الحكومي بعسير
اف��ت��ت��ح م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور 
ن��دوة تعزيز كفاءة  ال��داود،  عبدالرحمن بن حمد 
عقدت  ال��ت��ي  ع�سري،  منطقة  يف  احلكومي  الأداء 
التي  ال��درا���س��ة  ب��ن��اءا على  اأب��ه��ا  مبقر اجلامعة يف 
ق��دم��ت��ه��ا اجل���ام���ع���ة مم��ث��ل��ة يف م��ع��ه��د ال��ب��ح��وث 
الأداء  »معايري  بعنوان  ال�ست�سارية  وال��درا���س��ات 

وموؤ�سرات الأجهزة احلكومية«.
ع�سري  منطقة  اإم���ارة  وك��ي��ل  ال��ن��دوة  وح�سر 
امل�����س��اع��د ل���ل�������س���وؤون ال��ت��ن��م��وي��ة ال���دك���ت���ور اأح��م��د 
امل�����س��اع��د للتطوير  ال��ق��ح��ط��اين، ووك��ي��ل الإم�����ارة 
الإداري والتقني الدكتور اإبراهيم الدريبي، وعدد 
من م�سوؤويل وقيادي الدوائر احلكومية مبنطقة 

ع�سري.
منطقة  ق��ي��ادات  بلقاء  �سعادته  ال���داود  واأك���د 
التناق�ش  ب��ه��دف  ب��اجل��ام��ع��ة  واج��ت��م��اع��ه��ا  ع�����س��ري 
هذه  خ��ال  من  العام  لل�سالح  والعمل  والتحاور 
ال��درا���س��ة ال��ت��ي ت��ع��د م��ن واج��ب��ات اجل��ام��ع��ة جت��اه 
احلكومي  الأداء  م�ستوى  م��ن  وال��رف��ع  املنطقة، 

وتعزيزه يف اأجهزة الدولة باملنطقة.
ك��م��ا ق���دم ال�����داود ���س��ك��ره اإل���ى اأم���ري منطقة 
بن  في�سل  الأم���ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ع�سري 
خ��ال��د ب��ن عبد ال��ع��زي��ز على دع��م��ه ل��ه��ذه ال��ن��دوة، 
واه��ت��م��ام��ه ب��ه��ا وت��وج��ي��ه��ه ب���اق���راح ه���ذه ال��ن��دوة 
لت�ستكمل من اأ�سحاب العمل امليداين حتى يتحقق 

ما ت�سبوا اإليه هذه الندوة والقائمون عليها.
اإل����ى معايري  ا���س��ت��ن��دت  ال���درا����س���ة  اأن  ي��ذك��ر 
الإب�����داع  ال��ف��ع��ال��ة، وم��ع��ي��ار  ال��ق��ي��ادة  م���ن �سمنها 
وال���ت���م���ي���ز، وم���ع���ي���ار ت��ق��ن��ي��ة امل���ع���ل���وم���ات، وك��ذل��ك 
وت�سهيل  للم�ستفيدين،  املقدمة  اخلدمات  معيار 
امل����وارد  وت��ن��م��ي��ة  واإدارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة،  الإج�������راءات 
الب�سرية والتفاعل والتوا�سل مع املجتمع، ومعيار 
املتاحة،  والإمكانيات  للموارد  الأف�سل  ال�ستغال 

وثقافة واأخاقيات املهنة.

سعيد العمري

يحيى التيهاني

اأع���ل���ن���ت ع���م���ادة ال���ق���ب���ول وال��ت�����س��ج��ي��ل 
ب����اجل����ام����ع����ة، خ���ط���ة ال����ق����ب����ول ل��ل��ع��ام 
ع��ن   1437/1436 امل���ق���ب���ل  اجل���ام���ع���ي 
ط��ري��ق ال���ب���واب���ة الإل���ك���رون���ي���ة، حيث 
حددت اخلمي�ش املوافق 25 من ال�سهر 
اجلاري، بداية تقدمي طلبات اللتحاق 
على اأن ت�ستمر الفرة حتى 30 �سعبان 

املقبل 1436.
والت�سجيل  القبول  واأو�سح عميد 
القبول  اأن  ف���ارح  اآل  �سلطان  ال��دك��ت��ور 
ل��ه��ذا ال���ع���ام ���س��ي��ك��ون اإل���ك���رون���ي���ا، ول 
بالطريقة  الوثائق  اإر���س��ال  اإل��ى  يحتاج 

ر�سائل  هناك   �ستكون  كما  التقليدية، 
ج������وال ن�����س��ي��ة ه����ي مب���ن���زل���ة و���س��ي��ل��ة 
الطالب، مو�سحا  اأ�سا�سية مع  توا�سل 

اأن  �شروط القبول تتمثل يف التايل:
العامة  الثانوية  • احل�سول على 

اأو ما يعادلها.
• دخ�����ول الخ���ت���ب���ارات ال���ازم���ة 

للتخ�س�ش.
• احل�سول على الهوية الوطنية.
يف  ل������ل������ق������ب������ول   ي���������������ش�������رط   •
يقل  ل  اأن  ال�سحية  التخ�س�سات 
واأن  ع��ن %90  ال��راك��م��ي  امل��ع��دل 

يكون خريج ال�سنة احلالية.
اإذا  ط��ال��ب  اأي  ق��ب��ول  ي��ت��م  ل���ن   •

م�����س��ى ع��ل��ى ت��خ��رج��ه اأك�����ر من 
خم�ش �سنوات.

• ���س��ي��ك��ون ال��ق��ب��ول وف���ق امل��ق��اع��د 
امل����ت����اح����ة والأول�������وي�������ة حل��دي��ث��ي 

التخرج.
الر�سيحات  اأن  ف��ارح  اآل  واأ�ساف 
���س��ت��ك��ون خ���ال ���س��ه��ر رم�����س��ان ك��م��ا يف 

اجلدول املعلن.
وق�����ال »مت ت��د���س��ن ن���ظ���ام داع���م 
الإل���ك���روين ال����ذي ي��ق��وم ب��ال��رد على 
ا�ستف�سارات الطاب والطالبات خال 
�ساعة،   24 م���دار  على  مرحلةالقبول 
ح��ي��ث ل ي��ح��ت��اج امل���ت���ق���دم اإل�����ى زي����ارة 
العمادة« واأكد اآل فارح اأن العمادة تتخذ 

ال�سفافية والعدالة منهجا لها يف اإمتام 
العمادة  ت�ستقبل  كما  القبول.  عمليات 
على  بالقبول  اخلا�سة  ال�ستف�سارات 
ع��ل��ى  #قبول_1436  ال���ه���ا����س���ت���اق: 
بالعمادة:  اخلا�سة  التوا�سل  �سفحات 
الرقمن  وعلى   regandadmkku@

التالين:
• الطاب :241٨٨55

• الطالبات:2414795 
الرابط  ح��ددت  العمادة  اأن  يذكر 
الل����ت����ح����اق  ل����ل����راغ����ب����ن يف  ال������ت������ايل 

باجلامعة:  
https://registration.kku.edu.
sa/kku/init

تحديد آلية 
وموعد 
القبول للعام 
الجامعي 
1437/1436



أخبار الوطن

تنافسوا في االبتكارات واألعمال التطوعية واألفالم والتصوير

أمير عسير يتوج 13 فائزا وفائزة بجوائز »رؤية«
يحيى التيهاني

اأث���ن���ى اأم�����ري م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري رئ��ي�����ش 
الأم��ري  ع�سري  منطقة  �سباب  جمل�ش 
في�سل بن خالد على ما قدمه جمل�ش 
���س��ب��اب امل��ن��ط��ق��ة وت��ف��اع��ل��ه م���ع ك���ل ما 
مي�����ش اه���ت���م���ام���ات ال�������س���ب���اب، م��ق��دم��ا 
اأعماله  على  املجل�ش  لأع�ساء  ال�سكر 
دعمه  م��وؤك��دا  املا�سيتن،  ال�سنتن  يف 
ل��ه، حتى  اإم���ارة منطقة ع�سري  ودع���م 
ذلك  ج��اء  منه.  املرجو  الهدف  يحقق 
خال رعايته حفل جائزة روؤية بفندق 

ق�سر اأبها.
وف����ور و���س��ول��ه اإل����ى م��ق��ر احلفل 
ع���زف ال�����س��ام امل��ل��ك��ي، ث��م ت��ل��ي��ت اآي���ات 
يلقي  اأن  ق��ب��ل  ال���ك���رمي،  ال����ق����راآن  م���ن 
العام  لهذا  امل�سابقة  يف  الفائزين  كلمة 
ن��ي��اب��ة ع��ن��ه��م ال�����س��اب ن�����واف اآل زاي���د 
ال��ذي حت��دث ع��ن وق��وف اململكة جنبا 
ال�سقيق  اليمني  ال�سعب  اإل��ى جنب مع 
عن  تبحث  التي  الإرهابية  الفئة  �سد 
زع���زع���ة اأم����ن ال��ي��م��ن ال�����س��ع��ي��د، وح���زم 
خادم احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان 
بن عبد العزيز لإعادة ال�سرعية ليمن 

امل�سابقة  اأن هذه  واأو�سح ع�سريي 
اأم����ري  اإل دل���ي���ل ع���ل���ى ح���ر����ش  م���اه���ي 
واكت�ساف  مبدع  جيل  لتقدمي  املنطقة 
���س��ق��ل��ه��ا  والإ�������س������ه������ام يف  م����واه����ب����ه����م 
اإب��داع��ات��ه��م للنهو�ش  وال���س��ت��ف��ادة م��ن 

بهذا الوطن.
 ويف نهاية كلمته قدم با�سم �سباب 
ال�سكر  ع��ب��ارات  اأ���س��م��ى  ع�سري  منطقة 
لهم  منحها  حلظة  كل  على  والمتنان 
ومتابعته  رع��اي��ت��ه  اأن  م��وؤك��دا  الأم����ري، 
املزيد  ب��ذل  املحفز على  كانت  ال��دوؤوب��ة 

من العطاء والإبداع.
ب���ع���د  ذل����ك األ���ق���ى ع�����س��و جمل�ش 
���س��ب��اب امل��ن��ط��ق��ة ع��ب��د امل��ج��ي��د ال��ع��م��ري 
عر�ش  ت��اه��ا  املنا�سبة،  ب��ه��ذه  ق�سيدة 
مرئي بعنوان »ع�سري من زاوية اأخرى« 

للم�سور من�سور اآل حم�سن .
يف ختام  احلفل �سلم اأمري املنطقة 
13 ف��ائ��زا وف���ائ���زة ج��وائ��ز امل�����س��اب��ق��ة يف 
العلمية، والأعمال  جمالت البتكارات 
التطوعية، والأفام الق�سرية الهادفة، 
وال��ت�����س��وي��ر ال���ف���وت���وغ���رايف، ك��م��ا ك��رم 
الداعمن والرعاة للمجل�ش. ثم ت�سلم 

�سموه هدية تذكارية بهذه املنا�سبة. 

ال�سعودي  ال�سعب  ومبايعة  الإمي����ان، 
نايف  ب��ن  الأم���ري حممد  العهد  ل��ويل 
باتر الإرهاب ولويل ويل العهد الأمري 
حم���م���د ب����ن ���س��ل��م��ان الأم�������ري ال�����س��اب 

الطموح. 
ك��م��ا ق���دم ���س��ك��ره ل���راع���ي احل��ف��ل 
دائما جنبا  وقوفه  على  املنطقة  اأم��ري 
وم�ساركته  ال�سباب  فئة  مع  اإل��ى جنب 
لهم يف ا�ستثمار املكان والزمان، موؤكدا 
ح���ر����ش ����س���م���وه ع���ل���ى ب���ن���اء الإن�������س���ان 
باملنطقة وتنمية مهاراته وتطويره يف 
اأمري  �سمو  �ساهد  ثم  املجالت.  جميع 
عن  وثائقيا  فيلما  واحل�سور  املنطقة 

اأعمال املجل�ش يف الفرة ال�سابقة.
ع��ق��ب ذل���ك األ���ق���ى اأم����ن جمل�ش 
عمر  اآل  ع���ادل  ع�سري  منطقة  ���س��ب��اب 
»ح��ام��ل  ب���  فيها  رح���ب  كلمة  ع�����س��ريي 
باملنطقة  الإن�سان  وباين  التنمية  لواء 
يوؤمن  ال��ذي  بن خالد  في�سل  الأم��ري 
ب��اأن ال�سباب هم عماد الأوط���ان وق��ادة 
ال��غ��د وم��ل��ه��م��و امل�����س��ت��ق��ب��ل« م��ب��ي��ن��ا اأن 
اهتمامه بفئة ال�سباب ما هو اإل ترجمة 
لروؤية خادم احلرمن ال�سريفن امللك 

�سلمان بن عبدالعزيز، اأيده اهلل.
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أسماء الفائزين والفائزات

• المركز األول في مجال االبتكارات العلمية:
نواف بن علي اآل زايد

• المركز األول في مجال األعمال التطوعية:
مبادرة فر�سان الطرق. وت�سلمها م�سوؤول املبادرة

عبد الروؤوف النا�سري.
• المركز األول في مجال األفالم القصيرة الهادفة:

طيف حممد ع�سريي.
• المركز األول في مجال التصوير الفوتوغرافي:

م�سعل حممد القحطاين.
• المركز الثاني في مجال االبتكارات العلمية:

مثايل ح�سن القحطاين.
• المركز الثاني في مجال األعمال التطوعية:

فريق اإ�ستربق التطوعي.
• المركز الثاني في مجال األفالم القصيرة الهادفة:

زيد علي زيد.
• المركز الثاني في مجال التصوير الفوتوغرافي:

حممد علي اليو�سي.
• المركز الثالث في مجال االبتكارات العلمية: حجبت.

• المركز الثالث في مجال األعمال التطوعية:
احلملة الأهلية التطوعية لتنظيف وادي جنران )وادينا ينادينا(.

الهادفة الق�سرية  الأفام  جمال  يف  الثالث  • املركز 
 مها حممد اآل جاراهلل.

• المركز الثالث )مكرر( في مجال األفالم القصيرة الهادفة:
يا�سمن �سعد بقنة.

• المركز الثالث في مجال التصوير الفوتوغرافي:
من�سور حم�سن حمرو�ش.

• المركز الثالث )مكرر( في مجال التصوير الفوتوغرافي:
خالد حممد علي.
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50 مشروعا منها طائرة تصوير تخدم األمن الحدودي

وكيل الشؤون التعليمية يفتتح معرض مشاريع علوم الحاسب
عبد العزيز رديف

افتتح وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية والأكادميية الدكتور 
حم��م��د احل�������س���ون، »م��ع��ر���ش م�����س��اري��ع خ��ري��ج��ي ك��ل��ي��ة ع��ل��وم 
من  الثاين  الدرا�سي  للف�سل  الثالث   Poster Day احلا�سب« 
العام اجلامعي احلايل، بح�سور عميد الكلية الدكتور عبداهلل 

الرباع وعدد من اأع�ساء هيئة التدري�ش بالكلية والطاب.
قبل  م��ن  للم�ساريع  مف�سل  ���س��رح  على  احل�سون  واط��ل��ع 
اخلريجن  وبلغ عددها 50 م�سروعا من خمتلف اأق�سام الكلية 
)طاب وطالبات(، حتتوي على اأفكار اإبداعية جديدة، لت�سهم 

يف حل عدد من احتياجات املجتمع.
لل�سئون  اجلامعة  لوكيل  �سكره  ال��رب��اع  ق��دم  جانبه  م��ن 
ليوم  ورع��اي��ت��ه  ال��دع��وة  تلبيته  على  والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية 
الأول  الداعم  اجلامعة  مدير  ملعايل  �سكره  مو�سا  امل�ساريع، 
مل�ساريع واأق�سام الكلية، وقال »مدير اجلامعة خ�س�ش لنا �سلفة 
والطالبات  الطاب  �ساعد  مما  امل�ساريع،  م�ساريف  لتغطية 

وم�سرفيهم على اإجناز م�ساريع رائدة تفخر بها اجلامعة«.
الطاب  ابتكارات  ت�سجيل  على  تعمل  الكلية  اأن   واأو�سح 
والتقنية،  للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مبدينة  واجلديدة  املميزة 
اأنه مت ت�سجيل بع�ش م�ساريع الف�سل املا�سي من باب  موؤكدا 

حفظ حقوق الطاب.
واأبدى وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية �سعادته وفخره 
هذه  مثل  »وج��ود  وق��ال  م�ساريع،  من  املعر�ش  يف  �ساهده  مبا 
اأم��ر  جامعين  ط��اب  قبل  م��ن  كبري  بعدد  ال��رائ��دة  امل�ساريع 
اأ�سعدين كثريا، وهذا لي�ش اإل دليا على اأن الكلية ت�سري وفق 

خطط مدرو�سة م�سجعة طابها على الإبداع«.
وق���دم احل�����س��ون ���س��ك��ره ل��ل��ع��م��ادة وج��م��ي��ع ال��ع��ام��ل��ن بها، 
اإ�سافة اإلى �سكره للطاب الذين ظهروا جميعا من خال هذا 

املعر�ش ب�سورة م�سرفة.
يذكر اأن هناك العديد من امل�ساريع املميزة ومن اأبرزها: 
م�����س��روع ل��ل��ت��ح��ك��م يف ط���ائ���رة ال��ت�����س��وي��ر ال��رب��اع��ي��ة يف ح��ال��ة 
الأمنية  العملية  ي��خ��دم  اأن  �ساأنه  وم��ن  ال��ه��وائ��ي��ة،  العوا�سف 
احلدودية، حيث ميكن من خال الطائرة اإر�سال الإحداثيات 

من املواقع لأي مركز حتكم ي�ستفيد منها اأمنيا.

اعتماد تعيين وترقية
عدد من أعضاء هيئة التدريس

عقد املجل�ش العلمي باجلامعة الثنن املا�سي، جل�سته 11 للعام اجلامعي 1436/1435، 
برئا�سة وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي  الدكتور ماجد بن عبدالكرمي 
ب�ساأنها  اأع��م��ال��ه، وات��خ��ذ  امل��درج��ة على ج��دول  املو�سوعات  احل��رب��ي، وناق�ش ع��ددا م��ن 
جمموعة  من القرارات الازمة. وت�سمنت القرارات، التو�سية بتعين عدد من اأع�ساء 
اإلى  بالإ�سافة  اجلامعة،  كليات  خمتلف  يف  م�ساعد  اأ�ستاذ  رتبة  على  التدري�ش  هيئة 

ت�سكيل جلان فح�ش الإنتاج العلمي لعدد اآخر من املتقدمن للرقية.
واأو�سح اأمن املجل�ش العلمي الدكتور حممد بن يحيى الفيفي، اأن املجل�ش اتخذ 
قرارات برقية ثاثة من اأع�ساء هيئة التدري�ش هم: الدكتور عو�ش بن اأحمد مكي، 
كمري  املاجد  عبد  احل�سن  حممد  والدكتور  الطب،  بكلية  اأ�ستاذ  اإل��ى  ترقيته  مت  حيث 
الذي متت ترقيته اإلى  اأ�ستاذ م�سارك بكلية الطب، وترقية الدكتور حممد بن متعب 

بن �سعيد كردم اإلى اأ�ستاذ م�سارك بكلية ال�سريعة واأ�سول الدين.
سلطان عوض

إختتام فعاليات يوم
البحث العلمي بكلية الشريعة

اختتمت كلية ال�سريعة واأ�سول الدين باجلامعة فعاليات »يوم البحث العلمي« الثاثاء 
املا�سي،  بح�سور عميد الكلية الأ�ستاذ د. اأحمد بن حميد، حيث عر�ش عدد من اأع�ساء 

هيئة التدري�ش بالكلية �ست اأوراق بحثية.
يف  العلمي  البحث  مركز  اأقامها  التي  الفعاليات  من  لعدد  اختتاما  اللقاء  وياأتي 
الكلية خال العام اجلامعي احلايل، وا�ستمر اأربع �ساعات نوق�ست خالها اأوراق بحث 

اأع�ساء هيئة التدري�ش حول عدد من املو�سوعات املتعلقة بها.
و�سكر عميد كلية ال�سريعة د. حممد بن حميد رئي�ش املركز واأع�ساء جلنة البحث 
العلمي يف الكلية على جهودهم التي بذلوها، داعيا اإياهم اإلى اإثراء البحث العلمي طيلة 
اأثر وا�سح يف تقوية احلراك الثقايف والعلمي يف الكلية،  العام اجلامعي، ملا لذلك من 
التدري�ش مع  اأع�ساء هيئة  وتفاعل  والأق�سام،  املركز  العاقة بن  وتدعيم  واجلامعة، 

الفعاليات التي يقيمها املركز.
عبدالعزيز رديف

»علوم وآداب« محايل عسير 
تحتفل بتخريج 920 طالبة

ساره القحطاني

احتفلت كلية  العلوم والآداب للبنات باجلامعة يف حمافظة حمايل ع�سري 
البكالوريو�ش و 90 خريجة من  بتخريج 920 خريجة منهن ٨30 مبرحلة 

الدبلوم الربوي.
�سمرية  الأ�ستاذة  ع�سري  مبحايل  والآداب  العلوم  كلية  عميدة  وقالت 
دفعات  يف  بناته  م��ن  كوكبة  ال��وط��ن  لهذا  ال�سائغ  »زففنا  ع��وا���ش  حممد 
كلية  م��ن  الأول���ى  الدفعة  فكانت  واح���د،  وحفل  واح��د  ع��ام  �سّمها  متفرقة 
العلوم والآداب )تخ�س�ش الدرا�سات الإ�سامية، واللغة العربية، والقت�ساد 
املنزيل، والريا�سيات، والفيزياء، والكيمياء( والدفعة الأولى من خريجات 
الدبلوم الربوي )اللغة الإجنليزية ونظم املعلومات( والدفعة الثانية من 
كلية العلوم والآداب )ق�سم نظم املعلومات(، والدفعة الثالثة من كلية العلوم 
كلية  طالبات  م��ن  اخلام�سة  وال��دف��ع��ة  الإجن��ل��ي��زي��ة(  اللغة  )ق�سم  والآداب 

الربية  يف جميع التخ�س�سات«.
واأ�سافت »ما ي�سهده التعليم من تطور غري م�سبوق وما تبواأته املراأة 

ال�سعودية من منزلة عالية اإمنا ينم عن مدى فهمها وثقافتها«.
الأ�ستاذة علوة القرين،  من جانبها، ن�سحت وكيلة التطوير واجلودة 
بهذه  وفخرها  اع��ت��زازه��ا  ع��ن  وع��ربت  تعلمنه،  مم��ا  بال�ستفادة  الطالبات 
الكلية  بن  �ست�ستمر  التوا�سل  ج�سور  اأن  واأك��دت  اخلريجات،  من  الكوكبة 

وطالباتها من خال جلنة اخلريجات. 
على  والطالبات  املن�سوبات  فيها  حر�ست  فقرة  على  احلفل  وا�ستمل 
اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  البيعة خلادم احلرمن  جتديد 
نايف،  امللكي  الأمري حممد بن  ال�سمو  �سعود، ومبايعة ويل عهده �ساحب 
األقتها  نبطية  �سعرية  باأبيات  �سلمان  بن  حممد  الأم��ري  العهد  ويل  وويل 
الطالبة خديجة جمدوع من ق�سيدة »�سموخ وطن«، لتكتمل لوحة البيعة 

والولء بال�سام الوطني.

اأقامت الربامج امل�سركة مبجمع املحالة 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ���س��رك��ة ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ن��وع��ي 
ال��ق��اب�����س��ة، و���س��رك��ة اإن��ت��ل ال��ع��امل��ي��ة، دورة 
تدريبية لطاب الربامج امل�سركة حول 
ري����ادة الأع���م���ال، وال���ق���درة ع��ل��ى �سناعة 
م�ساريع اإبداعية يف جمال ريادة الأعمال.

ا����س���ت���م���رت ال���������دورة مل������دة اأ����س���ب���وع 
ك��ام��ل مب��ج��م��ع امل���ح���ال���ة، ب���واق���ع خم�ش 
����س���اع���ات ي���وم���ي���ا، مت خ���ال���ه���ا  ت��ع��ري��ف 
الطاب على مفهوم ريادة و�سمات رواد 
توليد  كيفية  على  وال��ت��دري��ب  الأع��م��ال، 
العماء  �سرائح  م��ع  والتعامل  ال��ف��ك��رة، 
ب��ن��اء م�سادر  وكيفية  ال��ت��وزي��ع،  وق��ن��وات 

التكاليف، حيث  هيكل  وبناء  الإي���رادات، 
و�سركات  م�ساريع  ببناء  ال��ط��اب  ُك��ل��ف 
م�ساعد  قبل  م��ن  حتكيمها  مت  م�سغرة 
ل�سوؤون  امل�سركة  للربامج  العام  املن�سق 
ال���ط���اب، ال���دك���ت���ور م�����س��ف��ر ب���ن اأح��م��د 
التعليم  �سركة  الوادعي، ومدير م�سروع 
ال���ن���وع���ي ال��ق��اب�����س��ة، ال���دك���ت���ور حممد 
امل�������س���روع  اأن ي��ع��ل��ن��ا ع����ن  ي�������س���ري، ق���ب���ل 
الريادي املميز الفائز بالتحكيم، ويكرما 
�سلما جلميع  كما  فيه،  امل�ساركن  جميع 
الطاب امل�ساركن، �سهادات معتمدة من 
حل�سورهم  تقديرا  العاملية،  اإنتل  �سركة 

الدورة وتفاعلهم معها.

البرامج المشتركة تقيم
دورة لريادة األعمال بالتعاون

مع شركة »إنتل« العالمية
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ت�سكل ن�سبة الطالبات من بن جممل اأعداد طاب اجلامعة اأكر من %55 
وهي ن�سبة كبرية تاأتي نتيجة انت�سار كليات البنات يف خمتلف املحافظات، 
مما  اجلامعية،  الدرا�سة  على  املنطقة  من  الطالبات  اإقبال  اإل��ى  اإ�سافة 

ي�سكل وعيا اأ�سريا كبريا يف الهتمام بالتعليم اجلامعي.
وهذه الو�سعية جتعل من جامعة امللك خالد يف مكانة فريدة بن 
اجلامعات ال�سعودية من ناحية ن�سبة الطالبات، ومن ناحية الإمكانيات 

التي تخ�س�سها اجلامعة لكليات البنات.
وكانت البيئة املكانية هي اإحدى املاحظات التي كنا نعاين منها يف 
الكثري من كليات البنات حيث ل توجد مدينة جامعية حديثة جتمع كافة 
كليات البنات يف من�ساأة ع�سرية حديثة، وهذا ما جعل اجلامعة تتو�سع يف 
انتهى بع�ش  التي  امل�ستعجلة  املباين  اإن�ساء عدد من  املا�سية يف  ال�سنوات 
منها ول زال هناك البع�ش طور الت�سليم. وكانت خطة اجلامعة لإن�ساء 
الأو�ساع  ا�ستطعنا من خالها ت�سحيح  رائ��دة  الكليات خطوة  مثل هذه 

وحت�سن البيئة التعليمية.
لكثري من  ح��ل��ول  و���س��ع��ت  ال��ت��ي  امل�ستعجلة  ال��ك��ل��ي��ات  اف��ت��ت��اح  وم���ع 
نطور  اأن  كذلك  ا�ستطعنا  م�سى،  فيما  منها  نعاين  كنا  التي  امل�سكات 
حديثة  معامل  بناء  من  اجلديدة  املباين  ه��ذه  يف  التعليمية  الإمكانيات 
الكافيهات  وت��وف��ري  امل��ك��ان  اإل���ى حت�سن  اإ���س��اف��ة  م��ت��ط��ورة،  وخم���ت���ربات 

واملطاعم واأماكن اجللو�ش والنتظار خلدمة الطالبات.
اأن ا���س��ت��ح��داث ه��ذه امل��ب��اين ق��د  قل�ش الأع����داد ال��ك��ب��رية التي  كما 
التعليمية  البيئة  حت�سن  جانب  اإلى  القدمية،  املباين  يف  موجودة  كانت 

واخلدمية يف املباين القدمية.
ول �سك يف اأن خطة اجلامعة لإن�ساء هذه املباين امل�ستعجلة للطالبات 
مل تاأت اإل من خال دعم الدولة بقيادة خادم احلرمن ال�سريفن، حفظه 
اهلل، ممثلة بوزارتي التعليم واملالية، حيث وفرت للجامعة الدعم الكامل من 
املباين  العدد من  اإن�ساء هذا  تر�سية  �ساعدتها على  التي  املالية  املخ�س�سات 

اجلديدة للطالبات، التي كانت تعاين منها اجلامعة منذ �سنوات. 
اإن م�سكلة مباين كليات البنات �ستجد احللول النهائية لها، بحول 
اهلل، مع انتقال اجلامعة للمدينة اجلامعية اجلديدة يف الفرعاء، حيث 
بالكامل  للطاب  املخ�س�سة  احلالية  اجلامعية  املدينة  حتويل  �سيتم 
نظرا  منا�سب  منوذجي  حل  مبنزلة  ه��ذا  و�سيكون  البنات،  كليات  اإل��ى 
منا�سبة وخدمات  تعليمية  واإمكانيات  مبان حديثة  بها من  يتوافر  ملا 

طابية متنوعة.

رؤية

كليات البنات

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

مدير الجامعة يتفقد عددا من مشاريع كليات البنات
سعيد العمري

الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  تفقد 
الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود 
ع���ددا م��ن امل�����س��اري��ع اجل��دي��دة بكليات 
ب��امل��ج��م��ع الأك���ادمي���ي بطريق  ال��ب��ن��ات 

البنات الدكتور �سعد بن دعجم، وعدد 
من عمداء ومن�سوبي اجلامعة.

كلية  ت��و���س��ع��ة  م�����س��روع  اأن  ي��ذك��ر 
ال��رب��ي��ة ل��ل��ب��ن��ات ب��اأب��ه��ا ي��ح��ت��وي على 
�ستة مبان للقاعات يوجد بها 24 قاعة 
يوجد  للمعامل  ومبنين  تدري�سية، 

امل��ل��ك ع���ب���داهلل، واق��ف��ا ع��ل��ى جم��ري��ات 
م�سروع  الإجن��از يف  وم�ستويات  العمل 

تو�سعة كلية الربية للبنات باأبها.
وكيل  معاليه؛  ا�ستقبال  يف  وك��ان 
�سليمان  الدكتور  للم�ساريع  اجلامعة 
لكليات  ووك��ي��ل اجل��ام��ع��ة  ال�����س��وي��ان، 

اآيل ول��غ��ات،  ب��ه��م��ا 12 م��ع��م��ل ح��ا���س��ب 
وم��ب��ن��ي��ن اإداري��������ن ي���وج���د ب��ه��م��ا 2٨ 
املكاتب  ع��دد  اإج��م��ايل  بلغ  كما  مكتبا، 
واملعامل  الف�سول  مباين  يف  الإداري���ة 

40 مكتبا.
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عدنان األلمعي

اأطلقت اجلامعة ممثلة يف عمادة �سوؤون الطاب وبتنفيذ 
م���ن ن����ادي ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي، الأ����س���ب���وع امل��ا���س��ي، قافلة 
»باحلزم عاد الأم��ل«، التي تهدف لدعم وم��وؤازرة اجلنود 
البا�سلن الذين ي�سحون من اأجل واجب الدين والوطن 

يف احلدود اجلنوبية.
وح�����س��ر ان��ط��اق ال��ق��اف��ل��ة، م��ع��ايل م��دي��ر اجلامعة 
الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداوود، وعدد من 
الوكاء وعمداء الكليات ال�سحية، وعميد �سوؤون الطاب 
الدكتور مريع �سعد الهبا�ش، اإ�سافة اإلى عدد من وكاء 

عمادة �سوؤون الطاب.
وب��ع��د الن��ط��اق��ة ت��وج��ه��ت ال��ق��اف��ل��ة ب��ق��ي��ادة مدير 
مل�ست�سفى  ميدانية  زي���ارة  وه��و  اأه��داف��ه��ا،  لأول  اجلامعة 
ا�ستقبال  يف  كان  حيث  م�سيط،  بخمي�ش  امل�سلحة  القوات 
وال�شباط،  الأط��ب��اء  م��ن  وع���دد  امل�شت�شفى  م��دي��ر  ال��وف��د 
واطماأن الوفد على اجلنود امل�سابن يف اأق�سام امل�ست�سفى 

املختلفة.
 ويف ال���ي���وم ال���ت���ايل ت��وج��ه��ت ال��ق��اف��ل��ة اإل����ى ظ��ه��ران 
اجلنوب لزيارة املرابطن على احلدود ال�سعودية اليمنية 
يف منفذ علب، وكان يف ا�شتقبال الوفد عدد من ال�شباط 
والأف������راد وع��ل��ى راأ���س��ه��م ق��ائ��د ح��ر���ش احل����دود بظهران 
اجل��ن��وب، ك��م��ا ق��ام��ت ال��ق��اف��ل��ة ب��ت��ق��دمي ال��ه��داي��ا وال��دع��م 

املعنوي للجنود.
بدورها جهزت قيادة حر�ش احل��دود، جمموعة من 
ال�سيارات امل�سفحة واحلديثة وامل�سممة باأحدث التقنيات 
اإلى  اأي هجمات حمتملة لنقل القافلة التي اجتهت  �سد 

زيارة املرابطني يف اخلطوط الأمامية.
وتراأ�ش الوفد الزائر لظهران اجلنوب رئي�ش الأندية 

الطابية بجامعة امللك خالد الأ�ستاذ رائد القحطاين.
اعتزازهم مبا  ال��زائ��رون،  ال��ط��اب  اأب���دى  م��ن جهتهم 
�ساهدوه من جتهيزات اآلية متقدمة ونوعية، بالإ�سافة اإلى 
الروح املعنوية املرتفعة لدى اجلنود املرابطن على احلدود، 

�سائلن املولى اأن يحفظ الوطن  من كل مكروه.

قافلة »بالحزم عاد األمل«
تزور الخطوط األمامية للجنود

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

أسبوعية جامعة الملك خالد
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»شؤون الطالبات« 
تحتفل بختام 

األنشطة 
أروى البشري

وهناء آل سرور
اأق���ام���ت وك���ال���ة ع���م���ادة ����س���وؤون ال��ط��اب 
اأب��ه��ا،  ق�سر  بفندق  ال��ط��ال��ب��ات(،  )�سطر 
الطابية،  لاأن�سطة  اخل��ت��ام��ي  احل��ف��ل 
ب��ح�����س��ور ع����دد م���ن ع���م���ي���دات ال��ك��ل��ي��ات 
وم���ن�������س���وب���ات���ه���ا م����ن ط����اق����م ال���ت���دري�������ش 

والطالبات.
���س��ه��د احل���ف���ل ك���ل���م���ات ت��رح��ي��ب��ي��ة، 
وعر�سا اإن�ساديا وق�سائد مدح للجامعة، 
وجهود  احل��زم  لعا�سفة  وطنيا  وعر�سا 

ولة الأمر واجلنود.
ورح������ب ك����ل م����ن م�������س���اع���دة وك��ي��ل 
خلود  الدكتورة  البنات  لكليات  اجلامعة 
ح��ن��ان عبد  وال��دك��ت��ورة  اأب���و ملحة،  �سعد 
ال��ه��ادي ال��ق��ا���س��ي ب��وال��دة عميد ���س��وؤون 
ه��ب��ا���ش  اآل  م���ري���ع  ال����دك����ت����ور  ال����ط����اب 

و�سكرتاها على ح�سورها.
الكليات  عميدات  ت��ك��رمي  ذل��ك  ت��ا 
الن�شاط واملن�شقات الإعالميات  ورائدات 
من الطالبات وعدد من طاقم التدري�ش 
وامل����وظ����ف����ات الإداري��������������ات وال���ط���ال���ب���ات 

املتميزات.
واخ���ت���ت���م احل���ف���ل ب��ت��ت��وي��ج امل���راك���ز 
الكليات  م�ستوى  ع��ل��ى  الأول����ى  ال��ث��اث��ة 
بالدروع. وح�سلت كليتا الآداب والربية 
يف  الأول  امل����رك����ز  باأبها على  ل���ل���ب���ن���ات 
كليات  م�ستوى  على  الأن�سطة الطابية 

البنات باجلامعة.

»اإلدارة 
واالقتصاد« تنظم 

ملتقى عن التغذية 
العالجية

سارة القحطاني
وريم العسيري 

عقدت جلنة خدمة املجتمع بكلية الإدارة 
الأول  امللتقى  ب��اأب��ه��ا  امل��ن��زيل  والق��ت�����س��اد 
»�سحتي  �سعار  حتت  العاجية  للتغذية 
يف غ���ذائ���ي«، وذل����ك ب��ال��غ��رف��ة ال��ت��ج��اري��ة 
ال�سناعية باأبها، بح�سور م�ساعدة وكيل 
خلود  الدكتورة  البنات  لكليات  اجلامعة 
اأبو ملحة، وعميدة الكلية الدكتورة ندى 

الهزاين.
ط��ال��ب��ة   20 امل��ل��ت��ق��ى  يف  و����س���ارك���ت 
وقدمت  ال��ث��ام��ن،  امل�ستوى  ط��ال��ب��ات  م��ن 
اأمرا�ش  خاله عرو�ش »بوربوينت« عن 
ال�����س��ك��ر وارت����ف����اع ���س��غ��ط ال�����دم، وال��ه��رم 
معر�ش  كما  اأقيم  وال�����س��م��ن��ة.  ال��غ��ذائ��ي 
مل��ر���ش  رك��ن��ا  ���س��م  م�����س��اح��ب  للملتقى، 
ارت����ف����اع ���س��غ��ط ال������دم ومت م����ن خ��ال��ه 
واملمنوعة  امل�سموحة  بالأغدية  التعريف 
جانب  اإل��ى  ال���دم،  ارتفاع  �سغط  ملر�سى 
رك�����ن الح���ت���ي���اج���ات ال���غ���ذائ���ي���ة، ورك����ن 
مر�ش  ورك��ن  اله�سمي،  اجلهاز  اأمرا�ش 

ال�سكر، وركن ال�سمنة.
واأو����س���ح���ت رئ��ي�����س��ة جل��ن��ة خ��دم��ة 
امللتقى  ع��ل��ى  امل�����س��رف��ة  بالكلية  املجتمع 
جاء  »امللتقى  اأن  غ��م��ري،  هبة  ال��دك��ت��ورة 
ل��ت��و���س��ي��ح اأه��م��ي��ة ال��ت��غ��ذي��ة ال��ع��اج��ي��ة، 
ح��ي��اة  ومن����ط  وا����س���ع���ا  باعتبارها  علما 
يهدف اإلى ال�ستفادة من الغذاء كو�سيلة 
ولي�ش  الأم��را���ش،  وال��ع��اج من  للوقاية 
اأو  لل�سمنة  ع��اج��ا  البع�ش  يعتقد  كما 

النحافة فقط«.

والدة 300 طفل سعودي سنويا 
بعيوب في األنبوب العصبي

الجامعة توعي الحوامل 
بحملة »خطوة بخطوة 

نحو حمل آمن«
 ريم العسيري وسارة القحطاني

اأقام املركز اجلامعي لدرا�سة الطالبات باجلامعة، حملة توعوية لل�سيدات 
الدكتورة  امل��رك��ز  عميدة  رعتها  اآم���ن«  حمل  نحو  بخطوة  »خ��ط��وة  بعنوان 
اجل��ن��وب  جلمعية  ال��ع��ام��ة  الأم��ي��ن��ة  وم�����س��ارك��ة  بح�سور  ال��ق��رين،  �سنيفاء 

الن�سائية الأ�ستاذة منى بريك.
وتناول املتحدثات املو�سوعات املختلفة املخت�سة باحلمل، حيث قدمت 
واأهمية  »التغذية للمراأة احلامل  الن�سار حما�سرة بعنوان  اإميان  الدكتورة 
وقالت  امل�سقوق،  ال�سلب  منع  يف  ودوره  احلمل  ف��رة  يف  الفوليك«  حم�ش 
األف  لكل  امل�سقوق  بالظهر  م�ساب  واح��د  يولد  طفل  ال�سعودية  يف  الن�سار« 
حالة ولدة، كما يولد �سنويا 300 طفل م�ساب بعيوب يف الأنبوب الع�سبي 
ماين  يكلف  الأط��ف��ال  ه���وؤلء  وت��اأه��ي��ل  حركية،  اإع��اق��ة  اإل���ى  الذي  يوؤدي 
العيب  لتفادي حدوث هذا  اإمكانية كبريه  اأن هناك  �سنويا، علما  الريالت 

اخللقي«.
الفوليك مينع حدوث  اإعطاء حم�ش  اأن  قاطع  ب�سكل  »ثبت  واأ�سافت 
امل�سقوق  الظهر  ح��دوث  ن�سبة  من  يقلل  فهو  الع�سبي،  الأن��ب��وب  ت�سوهات 

بن�سبة %70«.
بكلية  العامة  ال�سحة  بق�سم  امل�ساعدة  الأ���س��ت��اذة  حتدثت  جهتها  من 
الطب، الدكتورة فاتن ربيع عن الأمرا�ش املعدية واآثارها يف فرة احلمل، 
مبينة اأنه قد تنتقل الإ�سابة بالأمرا�ش املعدية للجنن من خال امل�سيمة 
اأو عند امل���رور يف جم��رى ال����ولدة، وم��ن اأم��ث��ل��ة ه��ذه الأم���را����ش، احل�سبة 
الأملانية التي من املمكن اأن توؤدى اإلى ولدة طفل �سغري احلجم اأو م�ساب 
ال��ت��ه��اب ف��ريو���س��ي باملخ  ي��ح��دث  اأو  ال��راأ���ش  ب��امل��خ مثل �سغر حجم  ب��اأ���س��رار 

والأغ�سية املحيطة به.
ال��ط��ب،  بكلية  احل��ي��وي��ة  الكيمياء  بق�سم  امل�����س��ارك��ة  الأ���س��ت��اذة  واأك����دت 
اأهمية و�سرورة التحاليل الطبية والفحو�سات  الدكتورة غادة عبدالعليم، 
ال�سحية  امل�سكات  بع�ش  حتديد  خالها  م��ن  ميكن  حيث  احل��م��ل،  اأث��ن��اء 
لاأم اأو اجلنن كما ميكن عاجها، وجتنب الأم الوقوع يف اخلطر وكذلك 
اجلنن. وقالت »هناك بع�ش التحاليل الأ�سا�سية التي يجب عملها وب�سكل 
روتيني لكل حامل يف اأول زيارة لها كتحليل البول والدم، وحتليل احل�سبة 

الأملانية، واللتهاب الكبدي الفريو�سي، والبول ال�سكرى«.
وفاء عزيز عن   الدكتورة  ال�سيدلة  بكلية  امل�ساركة  الأ�ستاذة  وحتدثت 
اإل��ى  الغالب  يف  يتعر�سن  احل��وام��ل  الن�ساء  اأن  مبينة  واحل��م��ل،  الأع�����س��اب 
التي  الأم���ور  ال���ربد، وغ��ريه��ا م��ن  ون���زلت  الغثيان،  ب�سيطة مثل  اأع��را���ش 
الأبحاث  ع��دد من  الأدوي���ة بكثري، وهناك  اأك��ر من  الأع�ساب  جت��دي فيها 
العلمية  اأثبتت �سامة الأع�ساب واأمانها يف فرة احلمل وال��ولدة، والنهج 
من  الأول���ى  الثاثة  الأ�سهر  خ��ال  الأع�ساب  ا�ستخدام  جتنب  هو  الأ�سلم 
الأع�ساب  �سوى  ي�ستخدمن  األ  احلوامل  ال�سرورة،  وعلى  عند  اإل  احلمل 
اأثناء احلمل، وقالت« ميكن الت�ساور مع ذوي اخلربة  اآمنة  املعروفة لتكون 

لاإفادة  بنوعية الأع�ساب ال�ساحلة من عدمها«.
ثم األقت الأ�ستاذة امل�ساعدة بكلية التمري�ش، الدكتورة رانيا عبدالغني، 
اأن  مبينة  احل��م��ل«،  ف��رة  يف  احل��ام��ل  ل��ل��م��راأة  »التوعية  بعنوان  حما�سرة 
العامات  موجزة   اآمنة،  ولدة  حلظة  اأج��ل  من  العوامل  اأه��م  من  املتابعة 
اأث��ن��اء احل��م��ل يف ال��ن��زي��ف املهبلي، والإف������رازات، كما حت��دث��ت عن  اخل��ط��رة 

النظافة ال�سخ�سية وال�سفر بالن�سبة للحامل.
فرج،  اأم��ل  الدكتورة  الأ�سنان  طب  بكلية  امل�ساعدة  الأ���س��ت��اذة  وقدمت 
العديد من الإر�سادات للمحافظة على الأ�سنان مثل تفري�سها مرتن يوميا، 
الأ�سنان،  اللثة وحت�س�ش  اإل��ى تراجع  ي��وؤدي  التفري�ش بقوة لأن ذلك  وع��دم 
وعدم ترك فر�ساة الأ�سنان يف احلمام، اأو الأماكن الرطبة، وعدم ا�ستخدام 
الغ�سول الفموي خا�سة الكلورهك�سيدين دون و�سفة من الطبيب، مو�سية 

باملتابعة الدورية لدى اأخ�سائي الأ�سنان.
الدكتورة  التطبيقية  العلوم  بكلية  التدري�ش  من جهتها �سددت ع�سو 
اإذا كان لدى الطفل  ال�سونار الذي يفح�ش ما  اأهمية  ابت�سام عبداهلل على 
اإ�سافة  اأك��ر،  اأو  اإذا كانت حاما بطفل واحد  دقات قلب، كما يك�سف لاأم 
اإلى اأنه يكت�سف حالة احلمل خارج الرحم، حيث يبداأ اجلنن بالنمو خارج 
الرحم غالبا يف قناة فالوب، اإ�سافة اإلى اأنه يكت�سف �سبب حدوث اأي نزيف 

قد تعاين منه احلامل.
ب��ع��د ذل���ك ق��ال��ت امل��ع��ي��دة ���س��ارة الأ���س��م��ري )���س��ي��دل��ة ���س��ري��ري��ة بكلية 
اآمنة لا�ستخدام خال فرة احلمل  »اإن  بع�ش الأدوي��ة تكون  ال�سيدلة(، 
والبع�ش الآخر قد يت�سبب باأ�سرار للجنن،  وبع�ش الأدوي��ة قد متر عرب 
امل�سيمة وت�سل للجنن وت�سبب له اأ�سرارا بالغة، ولهذا ال�سبب قامت هيئة 
بناءا على  اإلى �ست جمموعات  الأدوي��ة  بتق�سيم  الأمريكية  وال��دواء  الغذاء 

الأ�سرار املوؤثرة على الأم واجلنن«.

في الساحة العامة لطالبات »آداب وتربية« أبها
بث مباشر لكلمة أمير الرياض 

الخاصة بحملة »شموخ«
م�����س��وؤول��ة ع���ن ه��ذه 
ال�������ن�������واح�������ي وع������ن 
�سقل الأخاق وعن 
ال���ت���وج���ي���ه ال�����س��ل��ي��م 

للم�سلمن جميعا«.
واأ����������������س���������������اف 
»الإ��������س�������ام ي��ح��ث��ن��ا 
املحافظة  دائما على 
ع����ل����ى ال�����������س�����رورات 
اخل������م�������������ش وه��������ي: 
ال����دي����ن، وال��ن��ف�����ش، 
وال��ع��ر���ش، وال��ع��ق��ل، 
وامل������ال، ف�����اإذا ت��رك��ن��ا 
مفتوحا  جم��ال  لها 

لكل من اأراد العبث فيها، ف�سن�سل يف يوم 
م��ن الأي����ام و���س��ول ف��ارغ��ا م��ن الأخ���اق 
اإلى  نتوجه  اأن  ويجب  والتمكن،  والقوة 
الن�ش الإ�سامي ال�سحيح، واأن ناأخذ به 
وبكل عنا�سره يف مدار�سنا ويف جامعاتنا 

ويف اإداراتنا«.
حملتكم  م���ن  اهلل  ���س��اء  اإن  واأرج������و 
الوفري،  اخلري  الربنامج  هذا  وانطاقة 
�سام  ور�سل  خ��ري،  دع��اة  دائما  نكون  واأن 
على  ن��ح��اف��ظ  واأن  ج��م��ي��ع��ا،  للم�سلمن 
بعده  لي�ش  فالعر�ش  امل�سلمن،  اأع��را���ش 
تنازل  ل  يقال  لذلك  الأ�سا�ش،  هو  �سيء 
ع���ن ال���ع���ر����ش والأر����������ش، ف����الأر�����ش هي 
الإن�سان  مي�ش  ما  هو  والعر�ش  ال��وط��ن، 

دائماً يف منهجه واأ�سرته وعمله«.
من جانبه اأكد الرئي�ش العام لهيئة 
الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ال�سيخ 
الدكتور عبدالرحمن بن عبداهلل ال�سند، 
لهذه  الريا�ش  منطقة  اأم��ري  تد�سن  اأن 
احل��م��ل��ة ي��ع��ن��ي اه��ت��م��ام ال���ق���ادة مب��ح��ارب��ة 
هذه الآفة التي ت�سكل خطرا حقيقيا على 

ال�سباب والفتيات.
وق�����ال ال�����س��ن��د »يف وط����ن الإ����س���ام 
وال�������س���ام والأم������ن والإمي�������ان وال���رخ���اء 
وال�����س����ت����ق����رار ي���ن���ع���م اجل���م���ي���ع ب����الأم����ن 
والفكري  وال�سلوكي  والعقدي  الأخاقي 
يف ه��ذه ال��ب��اد امل��ب��ارك��ة، وي��ق��ف اجلميع 

هناء آل سرور 

تنفيذا لتوجيهات معايل مدير اجلامعة 
ال��داود،  عبدالرحمن  الدكتور  الأ�ستاذ 
وباإ�سراف وكيل اجلامعة لكليات البنات،  
اآل دعجم، ُبث  الدكتور �سعد بن حممد 
العامة  ال�ساحة  يف  مبا�سرة  الهواء  على 
وال��رب��ي��ة  الآداب  ب��ك��ل��ي��ت��ي  ل��ل��ط��ال��ب��ات 
ال��ري��ا���ش  اأم���ري  ت��د���س��ن  ب��اأب��ه��ا،  للبنات 
���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ري في�سل 
ب��ن ب��ن��در ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز الأرب���ع���اء 17 
رج���ب اجل����اري، ح��ف��ل ان��ط��اق احلملة 
لهيئة  ال��ع��ام��ة  ل��ل��رئ��ا���س��ة  ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة 
 #« املنكر  ع��ن  والنهي  ب��امل��ع��روف  الأم���ر 
مبركز  وذل��ك  الب��ت��زاز  ملكافحة  �سموخ« 
بالريا�ش،  التاريخي  عبدالعزيز  امللك 
ال��ع��ام لهيئة الأم���ر  ال��رئ��ي�����ش  ب��ح�����س��ور 
ب���امل���ع���روف وال��ن��ه��ي ع���ن امل��ن��ك��ر ال�����س��ي��خ 
ال���دك���ت���ور ع���ب���دال���رح���م���ن ب����ن ع���ب���داهلل 

ال�سند.
وحت������دث اأم������ري ال����ري����ا�����ش، ق��ائ��ا 
»اأ�سارككم هذا ال�سباح افتتاح هذه احلملة 
املباركة »�سموخ« وهي با �سك، �سموخ يف 
دائما  �سامخ  بلد  اأبناء  ومع  ال�سموخ،  بلد 
يف ال��ع��زة وال���ك���رام���ة، وم���ع م��ل��ك ل��ه دور 
بناء  يف  املفيد  والعمل  ال�سموخ  يف  كبري 
الإن�سان، واإن اختيار هذا املو�سوع ليكون 
عام  م��دى  على  مفيدة  لأع��م��ال  منطلقا 
م��ن خاله  اأق���دم  لهو عمل جليل  ك��ام��ل 
وكاء  ال�سعادة  واأ�سحاب  لرئي�ش  ال�سكر 
ال��رئ��ي�����ش، وك���ذل���ك ل��ل��زم��اء ج��م��ي��ع��ا يف 
هيئات الأمر باملعروف والنهي عن املنكر 
يف اململكة، وكلمة البتزاز كلمة �سيئة على 
�سدى  ذات  ال��واق��ع  يف  لأن��ه��ا  امل�سلم؛  اأذن 
�سيئ جدا ورائحة نتنة، ولون �سيئ وطعم 
وينهانا  يوجهنا  الإ�سامي  وديننا  اأ�سواأ، 

عن الو�سول اإلى هذا امل�ستوى املتدين.
يكون  اأن  نف�سه  ع��ل��ى  ي��ر���س��ى  ف��م��ن 
مبتزا، هنا يجب اأن نقف ون�سع خطوطا 
كل  يعيها  اأن  وي��ج��ب  الكلمة،  ه��ذه  حت��ت 
ال��ت��ي هي  الأج��ه��زة  ب��ال��ك يف  م�سلم، فما 

لولة  بولئه  ثم  بعقيدته  عزيزا  �ساخما 
اأمره ولوطنه.

واأب����دا يف  دائ��م��ا  ول���ذا يقف اجلميع 
النق�سا�ش  ي��ري��د  اأث��ي��م  معتد  ك��ل  وج��ه 
وفكرهم  عقيدتهم  يف  ال��ن��ا���ش  اأم���ن  على 
العامة  والرئا�سة  و�سلوكهم،  واأخاقهم 
املنكر  والنهي عن  باملعروف  الأم��ر  لهيئة 
يقفون  فيها  والعاملن  اأجهزتها  بكافة 
انتهاك  يريد  مبتز  لكل  املواجهة  موقف 
النا�ش  ح��ق��وق  على  وال�سطو  الأع���را����ش 
ومعلوماتهم  واأ�سرارهم  وخ�سو�سياتهم 
اأنف�سهم  ع��ل��ى  الآم���ن���ن  يبتز  اأن  وي��ري��د 
واأعرا�سهم ومعلوماتهم وخ�سو�سيتهم؛ 
وحثت  ال�سريعة  اإليه  دعت  ذلك مما  لأن 
م���اأم���ن على  ال��ن��ا���ش يف  ي��ب��ق��ى  اأن  ع��ل��ي��ه 

اأعرا�سهم ومعلوماتهم واأ�سرارهم.
هذا، ومل يقت�سر بث تد�سن احلملة 
ع���ل���ى ج���ام���ع���ة امل���ل���ك خ���ال���د ب����ل مت ذل���ك 
اأي�����س��ا ب��ج��ام��ع��ة الأم�����رية ن����ورة، وج��ام��ع��ة 
الإم����ام حممد ب��ن ���س��ع��ود، وج��ام��ع��ة امللك 
اأكر من  الدمام  يف  عبدالعزيز، وجامعة 
موقع يف كل جامعة. و�ساحب البث، توزيع 
للحملة  تو�سيحية  وم��ن�����س��ورات  كتيبات 

التي �ست�ستمر ملدة �سنة.
وج�����ود  ح�������ال  ال���ت���ن���ب���ي���ه يف  ك����م����ا مت 
اأي ح�����الت اب���ت���زاز، اأن ي��ت��م الت�����س��ال على 

الرقم املوحد للباغات )011490٨666(.



عبدالعزيز رديف

ن��ظ��م ع����دد م���ن ط����اب ك��ل��ي��ت��ي ال��ط��ب 
وال�����س��ي��دل��ة ب��اجل��ام��ع��ة، ب��ال��ت��ع��اون مع 
التطوعية،   Positiveness جمموعة 
وبرعاية من مدينة امللك في�سل الطبية 
ف��ارم،  وج��ي  بيوجن  و�سركتي  بع�سري، 
ثمة  »مت�سلب  بعنوان  تطوعية  حملة 
اأمل« تعنى مبر�سى الت�سلب اللويحي. 
اإل����ى ت��وع��ي��ة املجتمع  وه��دف��ت احل��م��ل��ة 
باملر�ش واأعرا�سه وكيفية التعامل معه 

والتعاي�ش مع امل�سابن به.
املتعدد  ال��ل��وي��ح��ي  الت�سلب  وي��ع��د 
من اأكر الأمرا�ش الع�سبية �سيوعا يف 
الع�سبي  اجل��ه��از  ي�سيب  حيث  ال��ع��امل، 
امل��رك��زي، مم��ا ي���وؤدي اإل���ى ب��طء يف نقل 
ب�سبب  الع�سبية  الإ�سارات بن اخلايا 
ال��ع��ازل للخايا  ال��غ��اف  ت��اأث��ريه على 
»امل���اي���ل���ن« م�����س��ت��ه��دف��ا ال��ف��ئ��ة ال��ع��م��ري��ة 
املر�ش  وينت�سر  �سنة.   45 و   1٨ ب��ن  م��ا 
اأي�سا  وه���و  الإن�����اث،  ل���دى  اأك���رب  ب�سكل 
اأ�سباب  تكت�سف  التي مل  الأم��را���ش  من 
حدوثها، ولكن تعرف اأنها ذاتية املناعة، 
حيث يبداأ جهاز املناعة يف الهجوم على 
خاف »املايلن« مما يوؤدي اإلى التهابه 
ل��ي��ن��ت��ج ن�������ش���اط غ����ر حم���م���ود جل��ه��از 
العوامل اجلينية،  ب�سبب تفاعل  املناعة 
عوامل  اإل���ى  اإ���س��اف��ة  البيئة،  ع��وام��ل  اأو 
جتري درا�ستها مثل تغيري يف هرمونات 

اجل�سم والتلوث البيئي.

تجارب
وا����س���ت���ه���دف���ت احل���م���ل���ة خ�����ال ي��وم��ن 
واأهاليهم  اللويحي  الت�سلب  مر�سى 
بفندق  الأول  ال���ي���وم  يف  خ��ا���ش  ب�����س��ك��ل 
لق�ساء  دعوتهم  طريق  عن  اأبها،  ق�سر 
ي�����وم ك���ام���ل م����ع امل���ت���ط���وع���ن مل��ن��اق�����س��ة 
ت��ع��ام��ل��ه��م م���ع امل���ر����ش وت��وع��ي��ت��ه��م من 
خ���ال ع��ر���ش جت����ارب ب��ع�����ش امل��ر���س��ى 
ال����ذي����ن ات����خ����ذوا م����ن الأم�������ل ع��ن��وان��ا 
ور���س��م��وا م��ن خ��ال��ه  جناحا ب��اه��را يف 

حماربة هذا املر�ش.
اأقيم  ال���ذي  ال��ث��اين  ال��ي��وم   و�سهد 
توعية  ال��ت��ج��اري،  م��ول  ع�سري  مبجمع 
طريق  ع��ن  ب��امل��ر���ش  للمجتمع  مكثفة 
اإق���ام���ة م��ع��ر���ش ت��ع��ري��ف��ي اح��ت��وى على 
حمطات عدة �سملت جناحا للت�سخي�ش، 
وج��ن��اح��ا ل��ل��ت��وع��ي��ة، اإ���س��اف��ة اإل����ى رك��ن 

لا�ست�سارات.

وال���ت���ع���اي�������ش م����ع����ه.  وق�������ال »امل����ر�����ش 
الوعي  نزيد  اأن  ولكننا نحاول  منت�سر 
هذه  مثل  اإقامة  خ��ال  من  للمجتمع 
احلمات التي تقوم بدورها على اأكمل 

وجه«.
وعن بيئة املر�ش، اأكد بابطن اأن 
امل��ر���ش ع��ادة يكون وراث��ي��ا، ول ينتقل 
بالعدوى، واأ�سار اإلى  اأنه ل يوجد حتى 
ولكن  امل��ر���ش،  على  يق�سي  عقار  الآن 

مرض وراثي
ا�ست�ساري  على احلملة  امل�سرف  اأو�سح 
امل���خ والأع�������س���اب ب��اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور 
ول  عاملية  احلملة  اأن  بابطن  ف���وزي 
فح�سب،  واأهاليهم  املر�سى  ت�ستهدف 
بل ت�ستهدف العامة من اأجل تثقيفهم 
واأع��را���س��ه،  و���س��رح م�سبباته  ب��امل��ر���ش، 
منه، وتقدمي  الوقاية  ط��رق  �سرح  مع 
امل�������س���اع���دة ل��ل��ج��م��ي��ع يف ف��ه��م امل��ر���ش 

املر�ض  ن�شاط  يف  تتحكم  اأدوي���ة  هناك 
بن�سبة عالية فقط.

ب���داي���ة اك��ت�����س��اف ع��اج  اأن  ي���ذك���ر 
ب��ف��اع��ل��ي��ة ل  ب�����داأت ع����ام 1993  امل���ر����ش 
املر�ش،  يف  للتحكم   %35 ن�سبة  تتجاوز 
اك��ت�����س��اف  ال��ع��ام��ن الأخ���ريي���ن مت  ويف 
بن�سبة  امل��ر���ش  يتحكم يف  ج��دي��د  ع��اج 
الكبري  ال��ت��ط��ور  ع��ل��ى  ي���دل  ٨0%،  مم��ا 

يب���داأ طابن���ا اختب���ارات نهاي���ة الف�س���ل الدرا�س���ي الث���اين م���ن الع���ام وامللحوظ يف عاج املر�ش.
اجلامع���ي 1435-1436. ول �س���ك ب���اأن الختب���ارات معي���ار م���ن معايري 
التق���ومي املهم���ة يف العملية التعليمية، وه���ي موؤ�سر مهم من موؤ�سرات 
جناح اأداء العملية التعليمية مع اأنه ينبغي اأن يكون الختبار جزًءا من 
منظومة و�سائل القيا�ش والتقومي التي تدور حول العملية التعليمية 

خال الف�سل الدرا�سي كله.
اإن تهي���وؤ الطال���ب لأداء الختب���ار يج���ب اأن يكون م���ن وقت مبكر 
ولي����ش من اأي���ام الختب���ارات؛ لأن احل�سيلة التعليمي���ة تراكمية، ولن 

يتمكن الطالب من قراءة مفردات املنهج خال اأيام معدودة .
اإنن���ا يف ال�س���وؤون التعليمي���ة والأكادميي���ة نعول كث���ريا على جهود 
العم���ادات والأق�س���ام يف تهيئ���ة الظ���روف املائم���ة لاختب���ارات حت���ى 
ي���وؤدي الطاب الختب���ار يف جو اإيجابي و�سح���ي ي�ساعد على التفكري 
والإجاب���ة. كما نهيب باأبنائنا الط���اب اإلى اأن يحر�سوا على الجتهاد 
واملثاب���رة الت���ي متكنهم من حتقي���ق طموحاتهم العلمي���ة، راجن لهم 

التوفيق وال�سداد.

شؤون تعليمية
د. محمد بن علي الحسون

هموم االختبارات

أخبار الجامعة

ينتشر بشكل أكبر لدى اإلناث
طالب الطب والصيدلة ينظمون

حملة توعية بمرض »التصلب اللويحي«

تقنية المعلومات تنقل تجربتها 
إلى »ستانفورد« األميركية

 Drupal سارك���ت الإدارة العام���ة لتقني���ة املعلوم���ات باجلامع���ة، يف موؤمت���ر�
Camp 2015 بجامع���ة �ستانف���ورد بولي���ة كاليفورني���ا بالولي���ات املتح���دة 
الأمريكي���ة م���ن خ���ال م�سروع myKKU اخلا����ش بالأجه���زة الذكية، وهو 

الذي اأطلقته تقنية املعلومات حديثا.
ويهت���م املوؤمت���ر بعر����ش اإجن���ازات املوق���ع الإلكروين وخدم���ات الويب 
اخلا�س���ة بجامعة �ستانفورد، وكذلك م�ساركة بع�ش اجلامعات على م�ستوى 
الع���امل وبع����ش ال�س���ركات املتخ�س�س���ة يف الوي���ب وتقني���ة املعلوم���ات لعر�ش 

منجزاتها فيما يخ�ش خدمات الويب وتقنية املعلومات.
ومت تر�سي���ح ورق���ة العم���ل املقدم���ة م���ن جامع���ة املل���ك خال���د، م���ن بن 
ع���دد كب���ري م���ن اأوراق العم���ل املقدم���ة، وذلك مل���ا قدمته من خدم���ات مميزة 

ومتقدمة وبطريقة مبتكرة برجميا.
 Using SOAP Web بعن���وان  قدم���ت  الت���ي  العم���ل  ورق���ة  وكان���ت 
Service With Drupal Views تهت���م مبناق�س���ة تقني���ة م�ستحدثة مت 
تطويره���ا من قب���ل اإدارة تقني���ة املعلومات باجلامعة لربط قن���وات الت�سال 
Web Serivces املت�سل���ة بقواعد البيانات Databases مع دروبال لعر�سها 
ب�س���كل �سل�ش ومب�س���ط با�ستخدام Drupal Views دون التاأثري على طريقة 

اإدخال البيانات املعتمدة حاليا.
كم���ا ناق�س���ت ورق���ة العم���ل م�سروع myKKU ب�سفت���ه منوذج���ا لبوابة 
اإلكرونية للجامعات ومنظمات التعليم العايل ملا يقدمه من خدمات جتمع 
م���ا يه���م الطالب واملوظ���ف وع�سو هيئة التدري�ش باجلامع���ة يف مكان واحد، 
وبت�سجي���ل دخ���ول موح���د لكل م�ستخدم م���ع توفري واجهة �سل�س���ة ومب�سطة 
للم�ستخ���دم للو�س���ول ل���كل ما يحت���اج اإليه من خدم���ات اإلكروني���ة تقدمها 
اجلامع���ة. وق���د لق���ى م�سروع myKKU ا�ستح�س���ان اإدارة الوي���ب بجامع���ة 
�ستانف���ورد، م���ا ق���اد اإل���ى فتح ب���اب التوا�س���ل ب���ن اإدارة تقني���ة املعلومات بن 

اجلامعتن والتفاق على تبادل اخلربات يف امل�ساريع امل�ستقبلية.
علي آل سعيد
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ن��ظ��م��ت ال���ربام���ج امل�����س��رك��ة مب��ج��م��ع امل��ح��ال��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع �سركة 
التعليم النوعي القاب�سة حما�سرة بعنوان »م�سادر واأدوات ومهارات 
ل�سوؤون  امل�سركة  للربامج  العام  املن�سق  م�ساعد  بح�سور  املعلومات« 
ال��ط��اب ال��دك��ت��ور م�سفر ب��ن اأح��م��د ال���وادع���ي وع���دد م��ن ال��ط��اب 

واأع�ساء هيئة التدري�ش والإدارين.
والعلوم  الآداب  بكلية  امل��ع��ل��وم��ات  علم  اأ���س��ت��اذ  امل��ح��ا���س��رة  األ��ق��ى 
الإن�����س��ان��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال��دك��ت��ور ح�����س��ن ب���ن ع���واد 
ال�����س��ري��ح��ي، م��ت��ح��دث��ا ع���ن ت��ع��ري��ف م�����س��ادر امل��ع��ل��وم��ات واأه��م��ي��ت��ه��ا 
املعلومات  م�سادر  على  احل�سول  وط��رق  اجلامعي  للطالب  بالن�سبة 

الإلكرونية، قبل اأن يبن اأ�سكال امل�سادر الإلكرونية واأنواعها.
ك��م��ا حت���دث ع��ن اأن�����واع اخل���دم���ات امل��رج��ع��ي��ة وط����رق تقدميها، 
للطالب  بالن�سبة  واأه��م��ي��ت��ه��ا  ال��رق��م��ي��ة  املكتبة  م��ف��ه��وم  ع��ل��ى  ووق���ف 
اإليها لكي ي�ستفيد  اجلامعي، �سارحا كيفية دخول الطالب اجلامعي 
من املعلومات املتاحة فيها، موؤكدا اأنها تتيح للطالب كما هائا من 

امل�سادر واملراجع املفيدة.

محاضرة عن مصادر 
المعلومات للبرامج 
المشتركة
بمجمع المحالة
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فريق طبي من الجامعة ينجح في عالج حالة التهاب رئوي نادر

الطب  كلية  م��ن  بحثي  ف��ري��ق  مت��ك��ن 
باجلامعة من ت�سخي�ش وعاج التهاب 
رئوي حاد لطفل يبلغ من العمر اأربع 
�سنوات، حيث اأظهرت الأ�سعة ال�سينية 
املري�ش  من  عليها  احل�سول  مت  التي 
حاد  ي�سببه  رئ��وي  التهاب  وج��ود  عن 
ه��ذه  وت��ع��د  نوعية نادرة،  م���ن  ف��ط��ر 
احلالة هي الأول��ى يف اململكة العربية 

ال�سعودية وال�سرق الأو�سط .
وق������ام ال���ف���ري���ق ال���ط���ب���ي امل���ك���ون 
م�����ن  ال�����دك�����ت�����ور م�����ارت�����ن ج�����وزي�����ف، 
وال�����دك�����ت�����ور ع����ل����ي حم����م����د ����س���ه���ي���ل، 
احلكمي،  حممد  بن  اأحمد  والدكتور 
وال���دك���ت���ور حم��م��د ح���ام���د م���ن كلية 
ال�����ط�����ب ب�����اجل�����ام�����ع�����ة، وم��������ن ق�����س��م 
ط����ب الأط�����ف�����ال مب�����س��ت�����س��ف��ى ع�����س��ري 
الزيداين،  اإبراهيم  املركزي  الدكتور 
ب��ع��زل ومت��ي��ي��ز خ��م��رية )ف��ط��ر( ن���ادرة 
م����ن ع���ي���ن���ات ارت�������س���اح م����ن امل���ري�������ش، 
ال�سينية  الأ�سعة  اأو�سحت �سور  حيث 
حاد  رئ���وي  ال��ت��ه��اب  وج���ود  للمري�ش، 
مع وجود  طم�ش يف الزاوية ال�سلعية 
الفح�ش  وب��ع��د  ال��ي��م��ن��ى،  احل��اج��ب��ي��ة 
تبن التعايف من الآفات وحجم الرئة 

الطبيعي بعد العاج .
�سعوبات  الطبي  الفريق  وواج��ه 
ج���م���ة يف ال����ت����ع����رف ع���ل���ى امل���ي���ك���روب 
م����ن خ�����ال ال���ف���ح���و����س���ات امل��ج��ه��ري��ة 
بف�سل  الروتينية،  ولكن  والظاهرية 
النووي  يف  احلم�ش  »ت�سل�سل  حتليل 
م��ن   )D1/D2(  »2 و   1 امل����ج����الت 
احل��م�����ش ال���ن���ووي ال��ري��ب��ا���س��ي وم��ن 
  ITS امل��ن��ط��ق��ة ال���داخ���ل���ي���ة ال��ف��ا���س��ل��ة
ت�سنيف  مت  ب��ال��ف��ط��ري��ات،  اخل��ا���س��ة 
»تلي�سوب�س�سماينور«  م���ع  امل��ي��ك��روب 
Tilletiopsis Minor الذي يعد نادرا 
وهو الثاين من نوعه بعد حالة واحدة 
ال��ولي��ات  يف  اكت�سافها  مت  الب�سر  يف 

املتحدة عام 1997.
ون��ظ��را ل��ع��دم ا���س��ت��ج��اب��ة احل��ال��ة 
ل��������اأدوي��������ة امل�������������س������ادة ل���ل���ب���ك���ت���ريي���ا 
وبعد  )فانكوماي�سينومريوبينيم(، 
اإر�����س����ال ال��ت�����س��خ��ي�����ش ب���وج���ود ف��ط��ر، 
با�ستعمال  ال��ع��اج  ا���س��ت��ب��دال  مت  فقد 
 Amphotericin ب«  »اأمفوتري�سن 
اإ�����س����اف����ة  مت������ت  ذل��������ك  ب����ع����د  B، ثم 

 liposomal »ف�����اري�����ك�����ون�����ازول« 
اأج��ل  م��ن  Voriconazole بالوريد 
ال�����س��ي��ط��رة ع���ل���ى ال�����ع�����دوى، واأظ���ه���ر 
امل�ست�سفى  وغ������ادر  حت�����س��ن��ا  امل���ري�������ش 

بحالة جيدة بعد �سهر.
 وب���������ن ع����م����ي����د ك����ل����ي����ة ال����ط����ب 
باجلامعة الدكتور عبداهلل ع�سريي اأن 
الفطريات من جن�ش ال� » تلي�سوب�س�ش« 
الثنائية«  »اخل��م��ائ��ر  جن�ش  م��ن  ه��ي 
وت�سنف   Dimorphic Fungus

 Exobasidiomycetes ف��ئ��ة  يف 
ال����ت����ي ت���ت���م���ي���ز ب���ت���ك���وي���ن ال���غ���ب���ريات 
تكوين  دون  Ballistoconidia ومن 
خ��اي��ا ب��رع��م��ي��ة، ومت اك��ت�����س��اف ه��ذه 
عامل  بوا�سطة   1930 ع��ام  الفطريات 
Dexter، واإن عملية  ي�سمى »دك�سر« 
حتديد اخلمائر بناءا على التو�سيف 
وقتا  وت�ستغرق  �ساقة  تعترب  املظهري 
طويا ويف كثري من احل��الت لي�ست 

قاطعة ومقنعة.

احل��ال��ة  ه���ذه  ع�سريي اأن  وذك����ر 
ال��ت��ي مت ع��ر���س��ه��ا ه��ي خ��ط��رية وه��ذه 
الآفات والرت�ساحات يف ال�سدر تعترب 
هذا  تلقى  اهلل،   بف�سل  ول��ك��ن  مميته 
الطفل عاجا �سافيا ودقيقا ويف وقت 

منا�سب.
 واأ����س���اف »اإن الأف����ق ال��وا���س��ع يف 
عملية الت�سخي�ش واحتمالته املتعددة 
مهمة ولي�ست بال�سهلة وحتتاج لتعاون 

فرق طبية وخمتربية متخ�س�سة«.

ك���م���ا اأو������س�����ح اأن������ه يف ال�������س���ن���وات 
الأخ�������رية ت����زاي����دت ع��م��ل��ي��ات ال��ك�����س��ف 
ال��ع��ي��ن��ات  وت�����س��خ��ي�����ش اخل���م���ائ���ر يف 
ال�سريرية كم�سببات لاأمرا�ش وذلك 
وقد  الت�سخي�ش.  تقنيات  يف  للتطور 
التطبيقات  وتعدد  الطلب  ارتفاع  اأدى 
م����ن امل�����راك�����ز ال���ط���ب���ي���ة وامل���وؤ����س�������س���ات 
الأكادميية على التحليات اجلزيئية، 
ت��غ��ي��ريات  ن�����س��وء وت��ط��ور يف  اإل����ى  اأدى 

مهمة من علم ت�سنيف اخلمائر.

نتائج مهمة  الى  »اأدت هذه  وقال 
من  ال��ع��دي��د  تعريف  اإع����ادة  يف  متثلت 
اأخ��رى  وم��ي��ك��روب��ات  الفطريات  اأن���واع 
ع���دي���دة، واأي�������س���ا اإل�����ى حت���دي���د اأن�����واع 
جديدة كما هو احلال مع الفطر الذي 
مت ال��ت��ع��رف ع��ل��ي��ه يف ه���ذه ال��درا���س��ة، 
وال����درا�����س����ة ق���ي���د ال��ن�����س��ر ب���امل���دون���ات 
 Annals of Saudi الطبية ال�سعودية

.Medicine
سعيد العمري

عملية  التشخيص
متعددة االحتماالت 

وتحتاج إلى فرق طبية 
ومختبرية متخصصة

الحالة بعد العالجالحالة قبل العالج
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اآلداب والتربية

اأق��������ام ق�������س���م اأ������س�����ول ال���رب���ي���ة 
واملناهج ممثا يف نادي اأ�سدقاء 
»من  �سعار  حت��ت  حملة  البيئة، 
ت��ط��وي��ر ذات����ك.. امل��ح��اف��ظ��ة علي 
ن��ظ��اف��ة ب��ي��ئ��ت��ك.. ف��ب��ي��ئ��ت��ك هي 
وط��ن��ك«، وذل���ك ب��رع��اي��ة رئي�سة 

الق�سم الدكتورة لبني العجمي.
 وه�����دف�����ت احل����م����ل����ة اإل�����ى 
ت�سجيع الطالبات على املحافظة 
يف  والإ�سهام  البيئة  نظافة  على 
ال�سحية  ب��الأ���س��رار  توعيتهن 

التي يخلفها انعدام النظافة.
هناء �آل �صرور

اآلداب والتربية

ن��ظ��م��ت جل��ن��ة خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع 
للبنات  والربية  الآداب  بكليتي 
حتقيقا  ت��دري��ب��ي��ة  دورات  ب��اأب��ه��ا 
بن  املجتمعية  ال�����س��راك��ة  مل��ب��داأ 
اإ�سراف  واملجتمع حتت  اجلامعة 

الأ�ستاذة جنوى اأبو عوه.
 وك��������ان م�����ن ����س���م���ن ه���ذه 
ال��دورات واحدة بعنوان » اأف�سل 
الكرمي«  ال��ق��راآن  حلفظ  الطرق 
معهد اأبها  م��ن�����س��وب��ات  ن��ف��ذت��ه��ا 
بقاعة  ال��ق��راآن،  لإع���داد معلمات 
ال�����س��ي��دة خ��دي��ج��ة. ك��م��ا نظمت 
ال��ك��ل��ي��ة زي������ارة ل��ل��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 

لاأر�ساد اجلوية.
هناء �آل �صرور

اآلداب والتربية

ن����������ظ����������م ن�������������������������ادي ال�������ل�������غ�������ة 
الإجن�����ل�����ي�����زي�����ة ب���ق�������س���م ال���ل���غ���ة 
ال��ث��ق��ايف  الإجنليزية املهرجان 
ال���ع���امل���ي وم���ع���ر����ش ال���ث���ق���اف���ات 
م�����س��ح��وب��ا ب���ربن���ام���ج اإب����داع����ي 
واإن�������س���ادي م��ن ت��ق��دمي ط��ال��ب��ات 
وتن�سيق  الجنليزية  اللغة  نادي 
رائ���دة ال��ن��ادي امل��ح��ا���س��رة بق�سم 
اأمة  الأ�ستاذة  الإجنليزية  اللغة 
احل���ف���ي���ظ ع����ل����وي، ومب�������س���ارك���ة 
م���ن ع�����س��وات ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ش 
ب���ق�������س���م ال���ل���غ���ة الإجن����ل����ي����زي����ة. 
الكلية  عميدة  امل��ه��رج��ان  ح�سر 
ال����دك����ت����ورة  خ���ريي���ة ع�����س��ريي، 
اإن�سادية  ف��ق��رات  احلفل  وتخلل 
من تقدمي فريق الإن�ساد بنادي 

اللغة الإجنليزية.
هناء �آل �صرور

اآلداب والتربية

واجل��ودة  التطوير  وح��دة  اأقامت 
للبنات  والربية  الآداب  بكليتي 
للموظفات  تدريبية  دورة  باأبها، 
الإداري������������ات ب���ال���ك���ل���ي���ة، ب��ع��ن��وان 
»ت���ن���م���ي���ة امل�����ه�����ارات الإداري�����������ة«، 
ال��دك��ت��ورة هامن  ك��ل م��ن  قدمها 
رفعت،  منال  والدكتورة  حممد، 
وه��دف��ت اإل���ى ت��ع��ري��ف امل��وظ��ف��ات 
ع��ل��ى اأه���م امل���ه���ارات ال��ت��ي ينبغي 
حتقيق  وكيفية  معرفتها،  لهن 
العمل،  ا�سراتيجيات اجلودة يف 
امل�سكات  وو�سع احللول لبع�ش 
الإداري������ة ال��ت��ي حت��د م��ن تنمية 
مهارات املوظفة، واإعطائها نبذة 
ت��ع��ري��ف��ي��ة ع���ن اأه��م��ي��ة اك��ت�����س��اب 

وتعدد مهارات املوظف.
هناء �آل �صرور

العلوم واآلداب

ق����دم����ت وك���ي���ل���ة ك���ل���ي���ة ال���ع���ل���وم 
م�����س��ي��ط  ب���خ���م���ي�������ش  والآداب 
ال�����دك�����ت�����ورة ����س���ل���ط���ان���ة حم��م��د 
هيئة  لأع�����س��اء  دورة  ال�سهراين 
ال��ت��دري�����ش ب��ع��ن��وان »الخ��ت��ب��ارات 
وكيفية  اأن��واع��ه��ا،  امل��و���س��وع��ي��ة: 
اإع��داده��ا«، وذل��ك �سمن اخلطة 
ال���ت�������س���غ���ي���ل���ي���ة مل���ك���ت���ب اجل�������ودة 

والتطوير بالكلية.
ال�����ربن�����ام�����ج  وت���������س����م����ن   
ي��وم��ن: تعريف  ا���س��ت��م��ر  ال����ذي 
الخ�������ت�������ب�������ارات امل����و�����س����وع����ي����ة، 
واأن����واع����ه����ا، وخ����ط����وات ب��ن��ائ��ه��ا، 
وج���������دول امل����وا�����س����ف����ات، وب���ن���اء 

الأ�سئلة وفق الهرم املعريف.
فاطمة حمد�ن

العلوم واآلداب

العلوم  كلية  عميدة  رعاية  حتت 
داب مبحايل ع�سري الأ�ستاذة  والآ
�سمرية عوا�ش، نظم ق�سم اللغة 
العربية  حفا بعنوان » فعاليات 
للطالبات«،  العربية  اللغة  ق�سم 
ت�����س��م��ن ال��ع��دي��د م���ن ال��ف��ق��رات 
ع����ن ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة. وان��ت��ه��ى 
البا�سلن  للجنود  بدعاء  احلفل 

امل�ساركن يف عا�سفة احلزم .
 منى حمد

المركز الجامعي

حت�����ت رع�����اي�����ة ع�����م�����ادة �����س����وؤون 
ال�����ط�����اب اأق���������ام ن�������ادي ال���ط���ب 
على م�سرح  للطالبات  والإب���داع 
امل����رك����ز اجل���ام���ع���ي ل��ل��ط��ال��ب��ات 
بع�شر، ندوة بعنوان »ال�شغوط 
ال��ت��ي ت��واج��ه��ا ال��ط��ال��ب��ة وك��ي��ف 
ا�ست�سارية  األقتها  تتعامل معها« 
ال����ط����ب ال���ن���ف�������س���ي ال����دك����ت����ورة 
اإح�������س���ان ف��ه��م��ي، وق����د ���س��ه��دت 
خمتلف  م��ن  الطالبات  ح�سور 
ال���ت���خ�������س�������س���ات ال�������س���ح���ي���ة يف 

اجلامعة.
�أمينة �لفالح

المركز الجامعي

حت�����ت رع�����اي�����ة ع�����م�����ادة �����س����وؤون 
ال�����ط�����اب، اأق��������ام ن�������ادي ال��ط��ب 
على م�سرح  للطالبات  والإب���داع 
امل����رك����ز اجل����ام����ع����ي ل��ل��ط��ال��ب��ات 
»اخ��ت��ب��ار  ع��ن  بع�سري حم��ا���س��رة 
 »USMLE الأمريكية  الرخ�سة 
ال�سهري  وائل  د.  األقاها كل من 
ال��ل��غ��ب��ي،  ال����رح����م����ن  ع���ب���د  ود. 
وك��اه��م��ا م���ن ق�����س��م ال��ب��اط��ن��ي��ة 
ب���ك���ل���ي���ة ال�����ط�����ب. وا���س��ت��ق��ط��ب��ت 
الطب  كلية  ط��ال��ب��ات  املحا�سرة 

من خمتلف امل�ستويات. 
�أمينة �لفالح

المركز الجامعي

حت�����ت رع�����اي�����ة ع�����م�����ادة �����س����وؤون 
ال�����ط�����اب، اأق��������ام ن�������ادي ال��ط��ب 
على م�سرح  للطالبات  والإب���داع 
امل����رك����ز اجل����ام����ع����ي ل��ل��ط��ال��ب��ات 
ب��ع�����س��ري، ن����دوة ب��ع��ن��وان »ال��ط��ب 
وال�������س���ي���دل���ة ع�����رب ال����ت����اري����خ«،  
ق���دم���ه���ا ال����ربوف����ي���������س����ور اأن������ور 
حمدي. و�سهدت الندوة ح�سورا 
ال��ط��ال��ب��ات من  ق��ب��ل  م��ن  كثيفا 
ال�سحية  التخ�س�سات  خمتلف 

يف اجلامعة.
�أمينة �لفالح

المجاردةالمجاردة

ب���رع���اي���ة ع���م���ي���دة ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
والآداب بالنما�ش فاطمة عبداهلل 
معر�ش  افتتح  ال�سهري،  حمن�ش 
ق�����س��م الق���ت�������س���اد امل����ن����زيل ل��ع��ام 
ال��ك��ل��ي��ة  مب��ع��ر���ش  املُ���ق���ام  2015م 
وا����س���ت���م���ر ث����اث����ة اأي���������ام. ون��ظ��م 
التدري�ش  هيئة  ع�سوات  املعر�ش 
املنزيل  القت�ساد  ق�سم  وطالبات 
بالكلية، واحتوى على العديد من 
اإتقان  التي عك�ست مدى  الأرك��ان 
ال��ط��ال��ب��ات امل�����س��ارك��ات ل��ل��م��ه��ارات 
ال���ت���ي ت��ع��ل��م��ن��ه��ا خ�����ال م���راح���ل 
املعر�ش  ا�ستمل  حيث  درا�ستهن، 
ي���رب���و ع���ل���ى 200 ع��م��ل  ع���ل���ى م����ا 
قدمتها 70 طالبة منتظمة بق�سم 

القت�ساد املنزيل بالكلية.
�إميان �ل�صهري

العلوم واآلداب



آفاق الجامعة  |  العدد 150  |  28 رجب 1436  |  17 مايو 2015تقارير

سعيد العمري 

ي�سم مركز التوجيه والإر�ساد بعمادة 
���ش��وؤون ال��ط��الب، وح����دات ي��ن��اط بها 
اأهمية كبرية يف تطوير  اأعمال متثل 
ال��ط��اب م��ن خ���ال ت��ق��دمي العديد 
والتوجيهية  الإر�سادية  الربامج  من 
ال���ت���ي ت���ه���دف اإل������ى ���س��ق��ل وت��ط��وي��ر 

�سخ�سياتهم.
والإر���س��اد  التوجيه  ي��ه��دف  كما 
اإل����ى م�����س��اع��دة ال��ط��ال��ب ل��ك��ي يفهم 
ف����ي����ه م��ن  اأودع������������ه اهلل  ذات��������ه وم�������ا 
واأ�����س����رار، فيح�سن  ق����درات وط���اق���ات 
وعلى  عليه  ي��ع��ود  فيما  ا�ستخدامها 

اأ�سرته واأمته بالنفع.

برامج وقائية
ت�سميم  اأي�����س��ا،  امل��رك��ز  وم��ن م�ساعي 
وتقدمي  ال��وق��ائ��ي��ة  ال��ربام��ج  وتنفيذ 
���س��ت��ى  الإر�������س������ادي������ة يف  اخل������دم������ات 
الظواهر  ودرا�سة  للطاب،  املجالت 
وامل�����س��ك��ات ال�����س��ل��وك��ي��ة ال��ت��ي تظهر 
برامج  واإع���داد  اجلامعية،  البيئة  يف 
م��ت��خ�����س�����س��ة يف جم�����الت ال��ت��وج��ي��ه 
والإر�ساد، اإ�سافة اإلى تدريب الكوادر 
التوجيه  بخدمات  للقيام  الب�سرية 

والإر�ساد بطرق مهنية.

وحدات إرشادية
وي����ح����ت����وي امل�����رك�����ز ع���ل���ى وح������دات 
الطاب  مل�ساعدة  متعددة  اإر�سادية 
النف�سية  الناحية  م��ن  وال��ط��ال��ب��ات 
والج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة والأك������ادمي������ي������ة 
وال��وق��ائ��ي��ة وال���رب���وي���ة وال��ت��ق��ن��ي��ة، 
وك����ذل����ك ال���دي���ن���ي���ة، وه�����ي وح�����دات 

طب نفسي
وتقدم عيادة الطب النف�سي خدماتها 
ي���وم الث��ن��ن م��ن ك��ل اأ���س��ب��وع، حيث 
ال��ازم  العاج  ب�سرف  العيادة  تقوم 
ل���ل���ح���الت ال���ت���ي ت�����س��ت��دع��ي ال��ت��دخ��ل 
ال��ع��اج��ي م��ن ق��ب��ل ال��دك��ت��ور حممد 
بالرد  ب��دوره  يقوم  ال��ذي  القحطاين 

اجلامعة.  كليات  مبختلف  منت�سرة 
وهناك اأي�سا وحدة منف�سلة لذوي 
الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة، ح��ي��ث ق��دم 
امل��رك��ز ل��ه��ذه ال��ف��ئ��ة، رح���ات لأداء 
ميدانية  وج���ولت  العمرة  منا�سك 
عبدالعزيز  امللك  بجامعة  تعريفية 

بجدة.

وحدات وبرامج وقائية وعيادة لمكافحة التدخين 
»التوجيه واإلرشاد« بعمادة شؤون الطالب..

وجهة لتطوير الشخصية
التي  والت�سالت  ال�ستف�سارات  على 
ال��رق��م املخ�س�ش  ل��ل��ع��ي��ادة ع��ل��ى  ت���رد 
ل�����س����ت����ق����ب����ال ه�������ذه احل�����������الت وه����و 
ع��ل��ى  ي�������س���رف  ب��ي��ن��م��ا   ،)241٨1٨1(
ال���ع���اج ال��ن��ف�����س��ي ال�����س��ل��وك��ي امل��ع��ريف 
م���دي���ر امل���رك���ز ال���دك���ت���ور ���س��ع��ي��د بن 
النف�سي  والأخ�سائي  الأحمري  علي 

الأ�ستاذ مو�سى النجعي.

عيادة لإلقالع عن التدخين
يف  متخ�س�سة  ع��ي��ادة  امل��رك��ز  وي�����س��م 
الإق�������اع ع���ن ال���ت���دخ���ن ك��م��ا ت��ع��ال��ج 
م�����س��ت��خ��دم��ي ال�����س��وي��ك��ة وال�����س��ي�����س��ة 
وال����ت����ن����ب����اك وم�������س���ت���خ���دم���ي م������ادة 
احل�سي�ش، ويتم ذلك وفق �سرية تامة، 
للنيكوتن،  بدائل  العيادة  تقدم  كما 
وهي  لذلك،  احلاجة  عند  وت�ستخدم 
يف  تو�سع  التي  ال�ستحاب  اأق��را���ش 
 .Nicotinell الفم ول�سقات نيكوتيل
ومي�����اأ ال����زائ����ر ل���ه���ذه ال���ع���ي���ادة، 
ا����س���ت���م���ارة اأول����ي����ة لأخ������ذ ال���ع���ام���ات 
احل��ي��وي��ة الأول���ي���ة، وي��ح��ت��اج امل��راج��ع 
كل  م��دة  جل�سات  خم�ش  اإل��ى  للعيادة 
جل�سة ن�سف �ساعة، وذلك با�ستخدام 
اإل��ى  اإ�سافة  الف�سي،  املام�ش  جهاز 
ذل��ك ه��ن��اك ك��را���س��ي منا�سبة لإع���داد 
ه����ذه اجل��ل�����س��ات ب��ا���س��رخ��اء وراح����ة 

الأ�ستاذ  العيادة  على  وي�سرف  ت��ام��ة، 
�سعيد ظويفر.

عيادة متنقلة
وي���ت���ط���ل���ع ال����ق����ائ����م����ون ع���ل���ى ع���ي���ادة 
اأن ي��ك��ون  اإل�����ى  ال��ت��دخ��ن م�����س��ت��ق��ب��ا 
ه���ن���اك ����س���ي���ارة م��ت��ن��ق��ل��ة وع����ي����ادة يف 
ك����ل جم���م���ع اأك������ادمي������ي، وف����ت����ح ف���رع 
بهن  اخلا�سة  املجمعات  يف  للطالبات 
زيادة  وكذلك  بحت،  ن�سائي  باإ�سراف 
النف�سي  ال�����س��ق��ن  ال��ع��ام��ل يف  ال���ك���ادر 

والجتماعي باملركز.

أرقام الحاالت
ب������ل������غ ع�����������دد احل����������������الت ال����������������واردة 
مل���رك���ز ال���ت���وج���ي���ه والإر�������س������اد ل��ل��ع��ام 
حالة،    )134٨( الدرا�سي1436-1435، 
وع�����دد احل������الت ال��������واردة ل��ل��وح��دات 
ح��ال��ة،   )241٨( ل��ل��ط��اب  الإر���س��ادي��ة 
وع����دد احل�����الت ال�������واردة ل��ل��ط��ال��ب��ات 
)2932( حالة، وعدد طاب وطالبات  
ذوي الحتياجات اخلا�سة )36( طالبا 
امل��راج��ع��ن  ب��ل��غ ع���دد  وط��ال��ب��ة، بينما 
للعيادة النف�سية خال الف�سل الثاين 
من العام 1436، )25( حالة، وبلغ عدد 
التدخن  مكافحة  لعيادة  املراجعن 

)224( حالة.

تمنيات حارة 
بالشفاء والعودة 
بالسالمة
تعر�ش اأحد زمائنا من اإدارة الأمن 
وال�����ش��الم��ة حل���ادث ���ش��ق��وط عر�شي 
ت�سبب  املا�سي،  الأربعاء  يوم  علو  من 

له بجروح  ور�سو�ش يف ذراعه.
الإ�سعاف  �سيارات  �سارعت  وق��د 
التابعة للهال الأحمر ال�سعودي اإلى 
امل��درج��ات  م��وق��ع احل���ادث يف منطقة 
امل��رك��زي��ة، حيث ك��ان ع��دد م��ن زم��اء 
ال����ط����اب  وب����ع���������ش  اجل�����ري�����ح  الأخ 
ي��ق��وم��ون ع��ل��ى رع��اي��ت��ه ري��ث��م��ا ي�سل 

رجال الإ�سعاف.
ع��ل��ى  ال���ك�������س���ف  مت  احل�������ال  ويف 
م�ست�سفى  اإلى  نقله  ثم  ومن  الزميل 
اجل��روح  معاجلة  مت��ت  حيث  ع�سري، 
الذي ت�سبب احلادث بها، وهو، بحمد 

اهلل، يتماثل لل�سفاء حاليا.
العزيز  للزميل  احل��ارة  متنياتنا 
بيننا وهو  وبعودته  العاجل،  بال�سفاء 

يف اأمت واأطيب حال.
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للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(

0555832030
إيميل

mubasher@kku.edu.sa
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لي�سمح يل اأع�����س��اء ن���ادي ال��ط��ب ب��ا���س��ت��خ��دام ه���ذا ال��ع��ن��وان ال��ذي 
اأك��ر من مكان  اأخ��ريا يف  التي نظموها  �سعارا حلملتهم  ات��خ��ذوه 
مبدينة اأبها، وا�ستطاعوا من خالها الو�سول اإلى �سريحة كبرية 
من الأفراد بهدف رفع ثقافة ووعي املجتمع باأهمية املحافظة على 

ال�سحة من خال امل�سي اليومي.
ه��ذه اخل��ط��وة ال��ت��ي ق��ام بها اأع�����س��اء ال��ن��ادي ج���اءت ا�ستجابة 
الأف���راد،  ح��ي��اة  واأث���رت على  املجتمع   ط���راأت على  ال��ت��ي  للتغريات 
حيث قلت احلركة وزاد العتماد على و�سائل املوا�سات يف التنقل، 
الإ���س��اب��ة  زي���ادة ح���الت  اإل���ى  الغذائية  ال��ع��ادات  اخ��ت��اف  اأدى  كما 
بالكثري من الأمرا�ش مثل ال�سكري، وارتفاع �سغط الدم، وت�سلب 
ال�سراين، وال�سمنة يف جمتمعنا، حتى و�سلت ن�سبة الإ�سابة بهذه 
الأم��را���ش  ح�سب ما ذك��ره رئي�ش ق�سم طب الأ���س��رة بكلية الطب 
ب��اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ح�سن امل��و���س��ى اإل���ى درج���ة ف��اق��ت ك��ل الن�سب 

العاملية، وتنذر مبخاطر كبرية على �سحة الأفراد.
يجب اأن مي�سي ال�سخ�ش من ثاث اإلى خم�ش مرات اأ�سبوعيا، 
اأن ي�ستخدم حذاءا  اإل��ى 60 دقيقة يف كل م��رة، على  وذل��ك ملدة 30 

ريا�سيا منا�سبا، وميار�ش امل�سي يف اأماكن منا�سبة. 
اإن اختيار الطاب لعدد من اأماكن امل�سي يف مدينة اأبها جاء 
نتيجة رغبة منهم يف اأن تكون ر�سالتهم موجهة ملن بداأ يف ممار�سة 
هذه الريا�سة وت�سجيعا له واأن ما يقوم به �سحي، كما اأن احلملة 
�ست�سجع الكثري مبمار�سة امل�سي لأنهم وجدوا املعلومة ال�سحيحة 

التي تنبه بخطورة ممار�ستهم حلياتهم بطريقة خاطئة.
ال��ذي��ن ميثلون  ال��ط��اب  بع�ش  بها  ق��ام  ال��ت��ي  ه��ذه احلملة 
بعد  خا�سة  بها  ن�سيد  اأن  بنا  ح��ري  امل�ستقبل  اأطباء  من  �سريحة 
�سهدت عما  التي  اإجن��اح هذه احلملة  ت�سافرت جهودهم يف  اأن 
لرغبتهم يف جناحها،  احلملة  ه��ذه  على  القائمون  به  ق��ام  كبريا 
لكافة  العامة  بال�سحة  تهتم  م�سابهة  حلمات  ن��واة  تكون  ولكي 

اأفراد املجتمع.
اإن حملة »خطوتي �سر �سحتي« ا�ستطاعت توعية النا�ش باأهمية 

امل�سي واملحافظة على ال�سحة لأنها تاج على روؤو�ش الأ�سحاء.

* نائب رئي�ش التحرير

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

خطوتي سر صحتي

آل كحالن وكيال لـ »جودة« التربية
الداود  الرحمن بن حمد  الدكتور عبد  الأ�ستاذ  اأ�سدر معايل مدير اجلامعة   
قرارا بتعين الدكتور ثابت �سعيد اآل كحان القحطاين وكيا لكلية الربية 

للتطوير واجلودة.. التوفيق وال�سداد.

ترقيات علمية
وافق  معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود على 
للعام اجلامعي 1436/1435، وكان مما  العلمي يف جل�سته 11  املجل�ش  ق��رارات 

ت�سمنته الرقيتان التاليتان: 
بكلية  م�سارك  اأ�ستاذ  لرتبة  ك��ردم  �سعيد  الدكتور حممد متعب  ترقية   •

ال�سريعة واأ�سول الدين. 
اأ�ستاذ  لرتبة  ملحة  اأب��و  ال��وه��اب  عبد  اهلل  عبد  �سراء  الدكتورة  ترقية   •

م�سارك بق�سم الكيمياء. 

زفاف آل دحباش
�سمية  املوظفة   بال�سامر  الطالبات  لدرا�سة  اجلامعي  املركز  من�سوبات  تهنئ 

جابر اآل دحبا�ش  مبنا�سبة زفافها، متمنيات لها حياة زوجية �سعيدة .

تكريم محرز العسيري
كرمت كلية ال�سريعة واأ�سول الدين الأ�ستاذ حمرز بن حممد الع�سريي اأقدم 
موظفي الكلية مبنا�سبة تقاعده. وكان الأ�ستاذ حمرز منوذجا للخلق الفا�سل 

والأدب اجلم و�سرعة الإجناز والأمانة التامة. 

تاال تبهج بيت المرزوق 
امل��رزوق مبولودة  علي  الدكتور  العاقات اجلامعية  على  امل�سرف  م�ساعد  رزق 
اتفق هو والأ�سرة على ت�سميتها » تال«، بارك اهلل فيها وجعلها من حملة القراآن 

الكرمي. 

رهف تنير منزل رمضان 
رزق امل�سرف رم�سان علي اإمام من من�سوبي �سركة اأفرا�ش للتجارة واملقاولت 
مبولودة اتفقت العائلة على ت�سميتها »رهف« لتن�سم ل�سقيقاتها ردينة وروان. 

جعلهن اهلل من مواليد ال�سعادة واأقر بهن عيني الوالدين.

ليايل �ل�صيف يف ع�صري
..وال �أحلى!
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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



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

فكر

العبيدي  �سعيد  بن  علي  الدكتور  دع��ا 
)ك���ل���ي���ة ال�������س���ري���ع���ة واأ������س�����ول ال���دي���ن 
باجلامعة(، اإلى عدم القلق على اململكة 
الأح����داث  نتيجة  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
اجل���اري���ة يف ع����امل ال���ي���وم، م���وؤك���دا اأن 
امل��م��ل��ك��ة مت��ل��ك م���ن م���وؤه���ات الن�سر 
غريها  ميلكه  ل  ما  الإل��ه��ي  والتمكن 
ب��ره��ان��ا  اأو  دل��ي��ا  م��وج��زا ذل���ك يف 1٨ 

لن�سرتها وهي:

1( المملكة راعية
للحرمين الشريفين

امللك  عهد  منذ  ذل��ك  يف  اململكة  تاريخ 
امل��وؤ���س�����ش ع��ب��د ال��ع��زي��ز، ي��رح��م��ه اهلل، 
الثلج،  بيا�ش  م��ن  اأن�سع  ال��ي��وم  وحتى 
وم�����ا ع��م��ل��ه��ا وج����ه����وده����ا اجل����ب����ارة يف 
�سدى  اإل  ال�سريفن  احلرمن  رعاية 
ل��دع��وة اخلليل  ت��ع��ال��ى  ل���س��ت��ج��اب اهلل 
»رب اجعل هذا  ال�سام،  اإبراهيم عليه 
بلدا اآمنا وارزق اأهله من الثمرات من 

اآمن منهم باهلل واليوم الآخر«.
التمكن  الأم���ن  مقت�سيات  وم��ن 

النقي�ش  ال�سفوية على  املجو�ش  طوائف 
بيوت  ي��خ��رب��ون  فهم  مت��ام��ا،  اململكة  م��ن 
ويقتلون  ال��ع��ب��ادة،  ع��ن  ويعطلونها  اهلل، 
العلماء العاملن، والعباد امل�سلن، فلهم 
بالهزمية يف احلرب  املعجل  الدنيا  خزي 
وم���ا يتبعها م���ن وي����ات ودم������ار،  ول��ه��م 

عذاب الآخرة املوؤجل جزاءا وفاقا.
وقد قال اهلل تعالى عن هوؤلء »ومن 
يذكر  اأن  اهلل  م�ساجد  م��ن��ع  مم��ن  اأظ��ل��م 
ما  اأول��ئ��ك  خرابها  يف  و�سعى  ا�سمه  فيها 
كان لهم اأن يدخلوها اإل خائفن لهم يف 

الدنيا خزي ولهم يف الآخرة عذاب«.

3( المملكة حامية للتوحيد
من الشرك ومظاهره

وهو امتداد لدعوة اإبراهيم اخلليل عليه 
»واإذ  ال�سام، كما حكى اهلل قوله اخلالد 
اآمنا  البلد  اإب��راه��ي��م رب اج��ع��ل ه��ذا  ق��ال 

واجنبني وبني اأن نعبد الأ�سنام«.
وف�سائل التوحيد هي ف�سائل اأهله 
وح��م��ات��ه، ف��ق��د ت��ك��ف��ل اهلل ت��ع��ال��ى لأه��ل��ه 
وتفريج  وب��ال��ه��دى،  وال��ت��م��ك��ن،  بالن�سر 

والن�سر على الأعداء ملن يقوم برعاية 
احل����رم����ن ال�������س���ري���ف���ن، وق�����د ب��ذل��ت 
زال��ت  ول  بو�سعها،  م��ا  ذل��ك  يف  اململكة 
ماديا  احل��رم��ن  لعمارة  الكثري  تقدم 
اأقطار  �ستى  م��ن  لقا�سديها  ومعنويا 

الأر�ش.
ب��ع��م��ارة  امل��م��ل��ك��ة  اه���ت���م���ام  اإن  ب���ل 
اململكة  داخ��ل  يف  عامة  ب�سفة  امل�ساجد 
وخ��ارج��ه��ا م�����س��ه��ود م��ن ك��ل ذي ع��ن، 
وه��ذه م��ن ع��ام��ات ال��ه��داي��ة الربانية 

والتوفيق واحلفظ.
وقد قال اهلل تعالى يف ثنائه على 
اأ���س��ح��اب تلكم الأف��ع��ال امل��ب��ارك��ة »اإمن��ا 
يعمر م�ساجد اهلل من اآمن باهلل واليوم 
الآخ��ر واأق��ام ال�ساة واآت��ى الزكاة ومل 
اأن يكونوا  اأولئك  اإل اهلل فع�سى  يخ�ش 

من املهتدين«.
2( أعداء المملكة
يخربون بيوت اهلل

ويدمرونها حسا ومعنى
ويف  ال��ي��وم  لها  امل��ح��ارب��ون  اململكة  اأع����داء 
م��ق��دم��ت��ه��م احل���وث���ي���ون وم��ث��ل��ه��م ���س��ائ��ر 

ال��ك��روب، واإزال����ة امل��ك��اره، وغ��ري ذل��ك من 
املب�سرات لأهله يف الدنيا والآخرة.

وامل���م���ل���ك���ة ح���ام���ل���ة ل������واء ال��ت��وح��ي��د 
فلها  اليوم،  لها يف عامل  ب�سورة ل مثيل 

الن�سر والتمكن والأمن باإذن اهلل.

4( المملكة  مؤهلة
للدفاع اإللهي عنها

تعهد  قد  اهلل  ولأن  �سياأتي؛  وملا  تقدم،  ملا 
�سبحانه  ق��ال  كما  املوؤمنن،  عن  بالدفاع 
»اإن اهلل يدافع عن الذين اآمنوا اإن اهلل ل 

يحب كل خوان كفور«.
امل���وؤم���ن���ن  ب����ن  ي�������س���وي اهلل  ف���ه���ل 
اأوليائه  وامل�سركن؟ وهل ي�سوي اهلل بن 
واأعدائه؟ هذا حمال، وقد اأ�ساف طائفة 
ال�سرك �سفات  اإل��ى مظاهر  الأع��داء  من 
ذميمة من الغدر واخليانة والظلم، وعلى 

الباغي تدور الدوائر .. كما هي ال�سنن!

5( معاداة المملكة
معادة ألولياء اهلل

اأي م���ع���اداة ل��ل��ك��رة ال�����س��اح��ق��ة م��ن اأه��ل 

آفاق الجامعة  |  العدد 150  |  28 رجب 1436  |  17 مايو 2015

ثمانية عشر برهانا لنصرة المملكة على أعدائها

د. علي العبيد:
المملكة مؤهلة للدفاع اإللهي عنها

ومن أخافها أخافه اهلل



فكر
ال��ت��وح��ي��د ال��ن��ق��ي م���ن ال�����س��رك وال���ب���دع 
واخل����راف����ات، وه������وؤلء ه���م اأه����ل حمبته 
وقد  ون�سرته،  بتاأييده  والأحق  ووليته، 
قال ال�سادق امل�سدوق عليه ال�سام فيما 
يرويه عن ربه تعالى »من عادى يل وليا 

فقد اآذنته باحلرب« �سحيح.
التوحيد  لأه��ل  خ��ري  ب�سرى  وه��ذه 
وح��م��ات��ه حت��ت اأي ���س��م��اء، وب�����س��رى �سوء 
اإمنا هي حرب  و�سر لأعدائهم، فحربهم 

مع اهلل، ومن حارب اهلل خاب وخ�سر.

6( من أخاف المملكة
أخافه اهلل وخيبه وأذابه

اململكة  اإخ��اف��ة  حقيقة  اأن  ذل���ك:  ووج���ه 
اإمنا هي اإخافة لأهل املدينة، وهو اإخافة 
للر�سول الكرمي يف برزخه، كما قال عليه 
ال�����س��ام »م���ن اأخ�����اف اأه����ل امل��دي��ن��ة فقد 

اأخاف ما بن جنبي« اإ�سناده �سحيح.
ن��ب��ي��ه  ي�����س��ل��م  اهلل  اأن  ت���ظ���ن  وه�����ل 

للخوف؟!
ويف ح��دي��ث ث���ان »م���ن اأخ�����اف اأه���ل 
لعنة  وع��ل��ي��ه  اهلل،  اأخ���اف���ه  ظلما  امل��دي��ن��ة 
يقبل  ل  اأجمعن،  والنا�ش  واملائكة  اهلل 
ع��دل«  ول  �سرفا  القيامة  ي��وم  منه  اهلل 

�سحيح.
لأه��ل  �سينت�سر  اهلل  اأن  ي��ع��ن��ي:  م��ا 
امل���دي���ن���ة ومل�����ن ي��ح��م��ي��ه��ا مم����ن اأخ���اف���ه���م 
بذلك  يقوم  واململكة خري من  واأرهبهم، 
والتمكن  ال��ن�����س��ر  فلها  ال���ي���وم،  ومي��ث��ل��ه 

والأمن.
وب������ن ح����دي����ث ث����ال����ث م�����ا ي��ن��ت��ظ��ر 
املدينة:  ب��اأه��ل  ال�سيئة  ال��ن��ي��ات  اأ���س��ح��اب 
»ول يريد اأحد اأهل املدينة ب�سوء اإل اأذابه 
اهلل يف النار ذوب الر�سا�ش، اأو ذوب امللح 

يف املاء« م�سلم.
ال��ن��ه��ائ��ي من  ال��ق�����س��د  اأن  واحل�����ق 
اأع��داء  من  والأذى  بال�سوء  اململكة  اإرادة 

والكمال،  التمام  على  املقد�سة  احل���روب 
فهذا من اأ�سباب حفظ الأرزاق.

9( المملكة تظهر
شعائر اإلسالم وعاقبة ذلك 

النصر والتمكين
وتهتم  الإ����س���ام  ���س��ع��ائ��ر  امل��م��ل��ك��ة  تظهر 
بها، من توحيد، و�ساة، وزكاة، و�سيام، 
وح��ج، واأم���ر مب��ع��روف ونهي ع��ن منكر، 
وهذه  بلد،  اأي  يف  اليوم  له  مثيل  ل  مبا 

من دعائم الن�سر والتمكن.
الن�سر  مثلث  تعالى  اهلل  ذك��ر  وق��د 
والأم���ر  وال�����س��وم،  »ال�����س��اة،  والتمكن 
املنكر« وهو مثلث  والنهي عن  باملعروف 
مت�����س��ك��ت ب���ه امل��م��ل��ك��ة ومت���ي���زت ب���ه على 
اأعدائها املناوئن لها ممن ينت�سبون اإلى 

الإ�سام.
الن�سر  ب��ذل��ك  ل��ه��ا  اهلل  و���س��ي��ك��ت��ب 
مّكناهم  اإن  »الذين  ق��ال  كما  والتمكن، 
اأق��ام��وا ال�ساة واآت��وا الزكاة  يف الأر���ش 

واأمروا باملعروف ونهوا عن املنكر«.

10( المملكة تجتهد
في نصرة الدين وإعالء

كلمة اهلل
ف��ه��ي م��ن�����س��ورة ع��ل��ى م���ن ع���اداه���ا وم��ن 
ف��اإن  وج��ربوت��ه  قوته  كانت  مهما  قاتلها 
ال��غ��ل��ب��ة ل��ه��ا لأن���ه���ا جم��ت��ه��دة يف ن�����س��رة 
يف  واإمكاناتها  طاقتها  بح�سب  اهلل  دي��ن 
ال���ذي يلب�سون  ب��اخل��ون��ة  حم��ي��ط م��ل��يء 
متكالب على  الأ�سدقاء، ويف عامل  ثياب 
الإ�سام ال�سحيح واأهله، وهي وحدها يف 
الأمواج  ت�سارع  ومبادئها  بقيمها  امليدان 

العاتية! 
اإن��ه��ا واهلل غ��ال��ب��ة وم��ن�����س��ورة، وق��د 
من  اهلل  »ول��ي��ن�����س��رن  ت��ع��ال��ى  اهلل  ق����ال 

ين�سره، اإن اهلل لقوي عزيز«.
والذين  ر�سلنا  لنن�سر  »اإن���ا  وق���ال: 
اآم����ن����وا يف احل����ي����اة ال���دن���ي���ا وي������وم ي��ق��وم 

الأ�سهاد«.
اململكة  على  تنطبق  ال�سفة  وه��ذه 

حكومة و�سعبا، ول تنفيها عن غريها.

11( المملكة محمية
بحمايتها الحرمين

ب��ال�����س��وء من  امل��م��ل��ك��ة  ي���ري���دون  اإن م���ن 
يريدون  اإمن��ا  الفا�سدة  العقائد  اأ�سحاب 
وهم  اأمرهم،  نهاية  يف  اهلل  بحرم  ال�سوء 
ي��ع��ل��ن��ون ذل���ك ب��ك��ل و���س��ائ��ل��ه��م امل���ق���روءة، 
اأو وجل،  واملرئية دون خوف  وامل�سموعة، 
فلهم  م�ستب�سرين،  فرحن  ذلك  يعلنون 
اخلزي والعار يف الدارين، وقد توعدهم 
اهلل كما ع�ساة امل�سلمن بالعذاب الأليم.

ق�����ال اهلل ت���ع���ال���ى »وم������ن ي�����رد ف��ي��ه 
باإحلاد بظلم نذقه من عذاب األيم«، وهذا 

عام.
وعن عبد اهلل بن م�سعود ر�سي اهلل 
ب��اإحل��اد فيه  اأراد  اأن رج��ا  »ل��و  ق��ال  عنه 
اأنَْب����ننَ لأذاق����ه اهلل من  ن  ��دنَ ِب��عنَ بظلم وه��و 

العذاب الأليم«.
ي��ا من  اأم��ن  تنعموا بخري ول  فلن 
ال�سر  واأ�سمرمت  والعداوة  حملتم احلقد 

لهذه اململكة املباركة ظلما وعدوانا.
واإننا على ثقة باأن اأمركم اإلى تباب، 
ولو ملكتم اجليو�ش اجلرارة، واملجنزرات 
املدمرة، ف�سينالكم اخلوف والرعب الذي 

ين�سر اهلل به اأهل توحيده وحماته.

12( صفات الطائفة
المنصورة متحققة

في المملكة بكثرة
امل��م��ل��ك��ة م����ن ب����ن ٨6 دول������ة اإ���س��ام��ي��ة 
هي  واأوروب����ا  واأف��ري��ق��ي��ا  اآ�سيا  يف  منت�سرة 
ت��ت��ح��ق��ق فيها  ال���ت���ي  ال������دول  يف م��ق��دم��ة 
والدفاع  ال�ستقامة على دين اهلل  معاين 
للجميع،  ووا�سحة  مرتفعة  بدرجة  عنه 

وب��ك��ث��اف��ة ل ي��وج��د ل��ه��ا ن��ظ��ري، وه���ي من 
����س���ف���ات ال���ط���ائ���ف���ة امل���ن�������س���ورة امل����وع����ودة 

بالن�سر والتمكن.
ال��ط��ائ��ف��ة  ي��ع��ن��ي ه�����ذا ح�����س��ر  ول 

املن�سورة باململكة فقط.
ف����اإن ال��ط��ائ��ف��ة امل��ن�����س��ورة ك��م��ا ق��ال 
الإمام النووي »مفرقة بن اأنواع املوؤمنن 
فقهاء،  ومنهم  مقاتلون،  �سجعان  منهم 
واآم��رون  زه��اد،  ومنهم حمدثون، ومنهم 
باملعروف، وناهون عن املنكر، ومنهم اأهل 
اأنواع اأخرى من اخلري، ول يلزم اأن يكونوا 
يف  متفرقن  يكونون  ق��د  ب��ل  جمتمعن، 
اأقطار الأر�ش« ول يح�سرهم زمان حتى 

يكون اآخرهم بال�سام.
تزال  »ل  و�سلم  قال �سلى اهلل عليه 
ط��ائ��ف��ة م��ن اأم��ت��ي ظ��اه��ري��ن ع��ل��ى احل��ق 

حتى تقوم ال�ساعة« �سحيح.
وق����ال اأي�����س��ا »ل ت����زال ط��ائ��ف��ة من 
على  يقاتلون على احلق، ظاهرين  اأمتي 
امل�سيح  اآخ�رهم  يقاتل  حتى  ن��اواأه��م،  من 

الدجال« �سحيح.

13( المملكة تنطبق عليها 
صفة الخيرية أكثر من غيرها 

في عالم اليوم
ملمار�ستها احل�سبة التي يحبها اهلل، فحقها 
احلفظ والتمكن. قال تعالى »كنتم خري 
ب��امل��ع��روف  ت���اأم���رون  اأخ��رج��ت للنا�ش  اأم���ة 

وتنهون عن املنكر وتوؤمنون باهلل«.
اإن اأمة حممد �سلى اهلل عليه و�سلم 
هي اأمة اخلريية، ومن خرييتها اأنها تاأمر 
امل��ن��ك��ر، وه��ي �سفة  ب��امل��ع��روف وتنهى ع��ن 
تعلن  دول���ة  بو�سفها  اململكة  على  غالبة 
ذلك ومتار�سه بن �سائر الدول والبلدان 

الإ�سامية.
فهي متار�ش الأمر باملعروف والنهي 
ع���ن امل��ن��ك��ر امل��غ��ل��ف ب���الإمي���ان ال��ن��ق��ي من 
ال�����س��رك وال��ب��دع��ة واخل���راف���ة، وه���ذه من 
���س��ف��ات امل��ف��ل��ح��ن، ك��م��ا ق���ال اهلل ت��ع��ال��ى: 
»ول��ت��ك��ن م��ن��ك��م اأم����ة ي���دع���ون اإل����ى اخل��ري 
وي���اأم���رون ب��امل��ع��روف وي��ن��ه��ون ع��ن املنكر 

ويوؤمنون باهلل، واأولئك هم املفلحون«.

14( المملكة محفوظة
من األكاسرة والقياصرة

اإن����ه����ا حم���ف���وظ���ة م����ن ����س���ط���وة »ال���ف���ر����ش 
ال�سيطرة  ويحكموا  يغلبوها  اأن  وال���روم« 
»اإذا  امل�����س��دوق  ال�����س��ادق  ق��ال  فقد  عليها، 
واإذا هلك  هلك ك�سرى فا ك�سرى بعده، 

قي�سر فا قي�سر بعده« �سحيح.
وحي  حملها  التي  ه��ذه  ب�سارة  ف��اأي 

ال�سماء؟!

15( المملكة تبذل الخير
وتعين على نوائب الدهر

ف��ي��ده��ا ب��ي�����س��اء ���س��خ��ي��ة حم�����س��ن��ة مم��ت��دة 
للمحتاجن والفقراء واملنكوبن من اأهل 
البلدان التي ل متلك الروة وما �سابهها، 
م�سلمن،  غ��ري  اأم  م�سلمن  ك��ان��وا  و���س��واء 
ويثيب  اهلل  يحبها  �ساحلة  اأع��م��ال  وه��ذه 

عليها، واجلزاء من جن�ش العمل.
اآمنوا   قال تعالى: »وعد اهلل الذين 
لي�ستخلفنهم  ال�ساحلات  وعملوا  منكم 
يف الأر���������ش ك���م���ا ا���س��ت��خ��ل��ف ال����ذي����ن م��ن 
قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارت�سى 
ل��ه��م ول��ي��ب��دل��ن��ه��م م��ن ب��ع��د خ��وف��ه��م اأم��ن��ا 
يعبدونني ل ي�سركون بي �سيئا ومن كفر 

بعد ذلك فاأولئك هم الفا�سقون«.
جتلب  ل�سفات  جامعة  الآي���ة  وه��ذه 
الأمن من الن�سر والتمكن وهي متحققة 

يف اململكة اأكر من غريها.

16( المملكة تحرص
على الوحدة والجماعة

امل�سلمن  وح�����دة  ع��ل��ى  امل��م��ل��ك��ة  حت���ر����ش 
يغلب على  دول  وج���ود  م��ع  واج��ت��م��اع��ه��م 

ال�سفوية  من  وامل�ستقبل  والأم�ش  اليوم 
مب��ك��ة  الأذى  اإحل��������اق  ه�����و:  وغ�����ريه�����م، 
وقد  ال�سحيح،  ب��الإ���س��ام  اأي  وامل��دي��ن��ة، 
والف�سل،  باخليبة  ذلك  مريد  اهلل  توعد 

ومبا يقطع اأثره وميحوه كما تقدم.

7( المملكة مجمع
اإليمان الصحيح

فبها اأهل الإميان ال�سحيح، وبها اخلل�ش 
من املوؤمنن، وذلك لقول النبي الكرمي 
لياأرز  الإ�سام  »اإن  �سلى اهلل عليه و�سلم 
اإلى املدينة كما تاأرز احلية اإلى جحرها« 

�سحيح البخاري.
ودين اململكة يف املدينة وغريها هو 
ال�سلف  عقيدة  هي  وعقيدتها  الإ���س��ام، 
عربة  ول  وال�سنة،  الكتاب  على  ال�سالح 
قلتهم.  م��ع  اأر�سها  على  ال�سواذ  ب��وج��ود 
والتمكن؛ جلمعها  والن�سر  الأم��ن  فلها 

بن التوحيد واإقامة ال�سعائر.

8( المملكة تؤمن باهلل
واليوم اآلخر فال خوف

على مواردها
باهلل  موؤمن  �سعبها  اأن  اململكة  مييز  مما 
اأن���ه���ا �ستبقى  ي��ع��ن��ي  وال���ي���وم الآخ�����ر م���ا 
اآم���ن���ة يف اأرزاق����ه����ا واأق���وات���ه���ا »م���وارده���ا 
اإبراهيم عليه  القت�سادية«، بربكة دعوة 
الر�سول  مدينة  وبخ�سو�سية  ال�����س��ام، 
حم��م��د ع��ل��ي��ه ال�����س��اة وال�����س��ام فيها، 
ودعا  مكة،  ح��رم  اإبراهيم  »اإن  ق��ال  حيث 
م  امل��دي��ن��ة كما ح��رَّ لأه��ل��ه��ا، واإين ح��رم��ت 
�ساعها  يف  دع����وت  واإين  م��ك��ة،  اإب��راه��ي��م 
لأهل  اإبراهيم  به  دع��ا  ما  مبثلي  ومدها 

مكة« م�سلم.
�سبحا  احل��رب  تكون  اأن  ينبغي  فا 
ي��خ��اف��ه امل�����س��ل��م وي��ق��ل��ق��ه ع��ل��ى رزق����ه؛ بل 
هذه  يف  بواجبه  وي��ق��وم  اهلل  على  يتوكل 

الغادرة،  طباع حكوماتها طباع ال�سواري 
ل�سالح  وتتغا�سى  وت�سرب  ت�سحي  لكنها 

اجلميع.
ال��راب��ط  �سعبها  على  يغلب  اأي�����س��ا 
والأح���داث  اأم���ره،  وب��ن وولة  بينه  فيما 
�ساهدة، وهذه �سفات يحبها اهلل ويكافئ 
ع��ل��ي��ه��ا ب���الأم���ن وال����س���ت���ق���رار، ول ع��ربة 
ب��ال��ق��ل��ة ال�����س��اذة ال��ت��ي ع��ل��ى غ��ري ال��ك��ت��اب 

وال�سنة.
وم�����ن ك���ان���ت ه�����ذه ح���ال���ه ك�����ان اهلل 
م��ع��ه ب��ال��ن�����س��ر وال���ت���اأي���ي���د، »ي����د اهلل مع 

اجلماعة«حديث �سحيح.

17( المملكة متميزة
في قوتها القتالية

وفي روح هذه القوة
ج��ي��دة،  الع�سكرية  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن  اململكة 
قوتها  ل��ت��ط��وي��ر   �سبيا  ت���رك  ل  وه���ي 

وتعزيزها اإل �سلكته، وهذا واجبها و�سبب 
هيبتها، وه��و م��ن الإع����داد ال���ذي اأوج��ب��ه 
قال  كما  امل�سلمة،  الأم���ة  على  تعالى  اهلل 
ا�ستطعتم من  »واأع��دوا لهم ما  �سبحانه: 

قوة«.
كما متتلك اململكة �ساحا ل متتلكه 
األ وهو �ساح الإمي��ان الذي  قوى ال�سر، 
التي  ال�سحيحة  القتالية  العقيدة  تغذيه 

يتميز بها اجلندي ال�سعودي.

18( المملكة تملك
أعظم شعار يرهب أعداءها

وطلبته  اأع��ل��ن��ت��ه  فمتى  اجل��ه��اد،  وه���و  األ 
ل��ه الأر������ش رج����ا، وه���ب لن�سرتها  رج���ت 
اأق��ط��ار الأر���ش،  جحافل احل��ق من �سائر 
الفا�سلة  اجلغرافية  امل�ساحات  واأ�سبحت 
العربية  اململكة  هي  واح��دة  قطعة  بينهم 

ال�سعودية، فليفهم هذا اأعداوؤها.

يتم  عندما  فالأفكار  الع�سر،  هذا  هاج�ش  عام  ب�سكل  الفكري  الأم��ن 
القتناع بها تتحول اإلى اأفعال وعندها تفقد ال�سيطرة عليها، ومفهوم 
الأمن الفكري يركز يف احلفاظ على املكونات الثقافية الأ�سيلة يف 
مواجهة التيارات الوافدة اأو امل�سبوهة، وهو اأحد اأبعاد الأمن الوطني 
فهو ي�سهم يف حماية الهوية الوطنية والثقافية من الخراق، اإ�سافة 

اإلى احلفاظ عليها من النحراف . 
اآن����ذاك،  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��رب��ي��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت   200٨ ع���ام  يف مطلع 
م�سروعا ملواجهة النحرافات الفكرية يف املدار�ش حتت م�سمى برنامج 
اآم��ن.. حياة مطمئنة« ومت  »الأم��ن الفكري« واتخذت �سعارا له »فكر 
قامت  ملا  ا�ستكمال  وتعزيزه  الربنامج  ملتابعة  ت�سكيل جلنة  ذلك  بعد 
به الوزارة من جهود يف جمال مكافحة الإرهاب والعمل على حماية 

الن�شء من كل فكر �سال دخيل، وذلك يف اإطار العمل الوقائي. 
تعنى  اإدارة  تاأ�سي�ش  ع��ن  التعليم  وزي���ر  م��ع��ايل  اأع��ل��ن  وب��الأم�����ش 
بق�سايا الأمن الفكري بوزارة التعليم، وقال يف تغريدة له على ح�سابه 
يف توير »�سعدت بامل�ساركة اليوم يف اللقاء العلمي للتوعية الإ�سامية 
الفكري  الأم��ن  بق�سايا  تعنى  اإدارة  تاأ�سي�ش  واأعلنت  الفكري  الأم��ن 

بوزارة التعليم«.
 وبن الربنامج الذي اأطلق يف عام 200٨ ومرورا بلجنة املتابعة 
اأب��ن��اوؤن��ا  ي��واج��ه  الفكري  الأم���ن  ب����اإدارة ق�سايا  وان��ت��ه��اءا  �سكلت  ال��ت��ي 
الوقت  يف  خ�سو�سا  الفكرية  التحديات  من  العديد  امل��دار���ش  داخ��ل 
احلا�سر �سواء على م�ستوى الختاف املوجود يف الأحكام ال�سرعية اأم 
الق�سايا الع�سرية اأم الأفكار ال�سالة، فتجد بع�ش الأبناء وخ�سو�سا 
اأ�سئلة تدور حول من  ممن يدر�سون يف املراحل املبكرة ي�ساأل والديه 
�سيدخل اجلنة ومن �سيدخل النار؟ وهل هوؤلء م�سلمون اأم هم كفار؟ 
وغريها من الأ�سئلة التي عندما ت�ساأل عن م�سدرها جتده اإما املعلم 

اأو الزميل اأو املدر�سة ب�سكل عام. 
احل�سا�سة  الق�سايا  اأه��م  م��ن  للطاب  الفكري  الأم���ن  ق�سية 
نبداأ  واأن  مدار�سنا  يف  لها  �سلبة  اأ�س�ش  بو�سع  نبادر  اأن  يجب  التي 
من خال املعلم الذي يجب اأن يكون القدوة احل�سنة وخط الدفاع 
الأول للطاب من تلك الأفكار ال�سالة والنحرافات الفكرية، واأن 
ال�سبل الازمة للوقاية منها، واأن يحر�ش على  يعمل على توفري 
اأي بوادر انحراف فكري  اإدارة املدر�سة واملنزل ملعاجلة  التعاون مع 
اأو توجه مريب قد ياحظه على اأحد الطاب. فدرهم وقاية خري 

من قنطار عاج.

* امل�سدر: جريدة املدينة

وقفة
إبراهيم محمد باداود

األمن الفكري لطالبنا*
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لعب »البلوت« داخل المدينة الجامعية..
بين الرفض والتأييد

تعليمي  ���س��رح  اجل��ام��ع��ة  اأن  ح�����س��ان 
ل ت���ل���ي���ق ب�����ه مم����ار�����س����ة م���ث���ل ه���ذه 
اإب��ع��اد  غالبا يف  تت�سب  ال��ت��ي  الأل��ع��اب 
ممار�سيها الطاب عن حما�سراتهم 
اأنها م�سدر  وحت�سيلهم العلمي، كما 
اإزع����اج كبري على ب��اق��ي زم��ائ��ه��م يف 

القاعات ويف اأروقة اجلامعة كافة.
 وق��ال »ه��ذه اللعبة ت�ساعد على 
جت��م��ع ال��ع��دي��د م��ن ال��ط��اب، الأم���ر 
الذي يخلق م�ساحنات وعداوات فيما 
بينهم من باب املناف�سة فيما ل فائدة 
ف��ي��ه، اإ���س��اف��ة اإل����ى اإزع��اج��ه��م لباقي 

الطلبة ب�سبب تلك املناف�سات«.

مضيعة للوقت
ويف الجت�����اه ن��ف�����س��ه، اأو����س���ح ح�����س��ام 
اأن  العلوم،  بكلية  طالب  القحطاين، 

باأنها لعبة املقاهي وال�سراحات  ول 
باأي �سرح تعليمي، م�سريا  اأبدا  تليق 
اإلى اأنها بح�سب راأيه انتهاك للحرمة 

التعليمية.
كثريا  تثري  البلوت  »لعبة  وق��ال 
م����ن امل�������س���ك���ات واخل������اف������ات، ك��م��ا 
�سلوكيات  ن�سوء  على  اأي�����س��ا  ت�ساعد 
وع��ادات واألفاظ غري لئقة مبجتمع 
ه���ذه  م���ث���ل  اأن  م�����س��ي��ف��ا  ت��ع��ل��ي��م��ي«، 
ال�����س��ل��وك��ي��ات والأل���ف���اظ ت��وؤث��ر كثريا 
قاعاتهم  يف  املنتظمن  الطاب  على 
ال���درا����س���ي���ة، م����ن خ�����ال الأ�����س����وات 
العالية التي تنتج عن حما�سة لعبي 

البلوت.

استغراب
العلوم  بكلية  ال��ط��ال��ب  ي���رى  اأي�����س��ا، 

اق�����رح  م�������س���اب���ه،  م����وق����ف  ويف 
الطالب بكلية العلوم الإدارية، طارق 
م�سابقة  اأو  دورة  اإن�����س��اء  ال��ع��ن��اب�����ش 

للبلوت.
وق��������ال »اجل�����ام�����ع�����ة ل�����و ع��م��ل��ت 
خا�سة  م�سابقة  اأو  دورة  اإن�����س��اء  على 
بالبلوت، فاإن ذلك �سيقلل من ظاهرة 
اف���را����ش مم��ار���س��ي ه����ذه ال��ل��ع��ب��ة يف 

اأروقة اجلامعة«.
 واأردف  بعد اإن�ساء هذه امل�سابقة 
بحيث  بها،  لالتحاق  اآلية  عمل  يتم 
على  �سلبية  ت���اأث���ريات  ل��ه��ا  ي��ك��ون  ل 

حت�سيل الطالب العلمي«.

مصدر إزعاج 
اأك��د طالب ق�سم  من زاوي��ة خمتلفة، 
الأح����ي����اء ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم حم��م��د اأب���و 

اأي  »البلوت« م�سيعة للوقت يف  لعبة 
مكان وزمان.

ت��ه��در وق��ت  اللعبة  »ه���ذه  وق���ال 
بالك  فما  منه،  فائدة  ل  فيما  الفرد 
تعليمية  موؤ�س�سة  يف  جامعي  بطالب 

كبرية مثل جامعة امللك خالد!«.
 واأ�����س����اف »ال���ط���ال���ب اجل��ام��ع��ي 
يجب اأن يحر�ش على ا�ستغال وقته 
بالنفع،  عليه  يعود  فيما  اجلامعة  يف 
م���ن ب����اب اح������رام ال��ع��ل��م وال�����س��رح 
اأم��ا خارج  ال��ذي ينتمي له،  التعليمي 
الت�سرف  حرية  فله  اجلامعة  ح��دود 

يف كيفية ق�ساء اأوقات فراغه ».

ال تليق بصرح تعليمي
وو�سف الطالب عبدالرحمن الفيفي، 
م��ن ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم الإداري�������ة، ال��ب��ل��وت 

اإت���اح���ة  اأن  ال��ع��م��ري  الإداري��������ة ع��م��ر 
اللعبة من  ه���ذه  مل��م��ار���س��ي  ال��ف��ر���س��ة 
اأو م�سابقات  اأماكن  خال تخ�سي�ش 
ل���ه���م، ���س��ي��وؤث��ر ���س��ل��ب��ا ع��ل��ى ال��ع��م��ل��ي��ة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، مم���ا ���س��ي��ج��ع��ل ال��ط��ال��ب 
ي��ت��خ��ل��ف ع���ن حم��ا���س��رات��ه م���ن اأج���ل 

البلوت.
وق�����ال »غ��ال��ب��ي��ة حم����ريف ه��ذه 
ال��ل��ع��ب��ة يف اجل��ام��ع��ة ي��ت��خ��ل��ف��ون عن 
حال  يف  ه��ذا  ب�سببها،  حما�سراتهم 
فلو  ل��ه��ا،  اأم��اك��ن  تخ�سي�ش  ي��ت��م  مل 
العلم  فعلى  للبلوت  اأماكن  خ�س�ست 

ال�سام«.
 واأ�������س������اف »اأ�����س����ت����غ����رب ك���ث���ريا 
ه��ذه  اأوراق  يح�سر  ال����ذي  ال��ط��ال��ب 
ال��ل��ع��ب��ة اإل����ى امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة بن 

مذكراته وكتبه«.

عبدالعزيز رديف

موؤخرا  »البلوت«  لعبة  ظهور  لوحظ 
فو�سوي  ب�سكل  اجل��ام��ع��ة،  اأروق����ة  يف 
عدد  ا�ستياء  اإل���ى  اأدى  مم��ا  وم��زع��ج، 
من الطاب ملا لها من �سلبيات على 
اأنف�سهم، وزمائهم  البلوت  ممار�سي 
اأم��اك��ن  ال��درا���س��ي��ة ويف  ال���ق���اع���ات  يف 

ال�سراحات العامة.
ويف اجل��ان��ب الآخ���ر ط��ال��ب عدد 
م����ن  ال���ط���اب ب��ت��خ�����س��ي�����ش اأم���اك���ن 
م���ع���زول���ة ع���ن ال���ق���اع���ات ال��درا���س��ي��ة 
مل���م���ار����س���ي ت���ل���ك ال���ل���ع���ب���ة.. »اآف��������اق« 
وق��ف��ت ع��ل��ى ه����ذه ال���ظ���اه���رة يف ه��ذا 

ال�ستطاع.

تعريف
مي��ك��ن و����س���ف ل��ع��ب��ة ال���ب���ل���وت ب��اأن��ه��ا 
ط��ري��ق��ة م��ن ط���رق ال��ل��ع��ب ب�����الأوراق، 
وبقوانن خا�سة، وهي لعبة م�سهورة 
ال�����س��ع��ودي خا�سة  امل��ج��ت��م��ع  ج���دا يف 
اأ�سل  ناحية  وم��ن  عامة،  واخلليجي 
ن�������س���اأة ال��ل��ع��ب��ة ف��ت�����س��ارب��ت امل�����س��ادر 

والأقوال.
وذكر بع�ش الكتاب واملوؤرخن اأن 
مكت�سفي البلوت هم الهنود، والبع�ش 
اإل  �سينية،  لعبة  اإن��ه��ا  ي��ق��ول  الآخ���ر 
اأن  لعبة  اإل��ى  اأك��ر امل�سادر ت�سري  اأن 
اإل��ى  وت��ع��ود  الن�ساأة  فرن�سية  ال��ب��ل��وت 

القرن ال�سابع امليادي.
تاريخها  فيعود  العرب  عند  اأم��ا 
اإل��ى اأك��ر من 700 ع��ام، وحتديدا يف 
امل��ي��ادي عندما  ع�سر  ال��راب��ع  القرن 
الهنود  املهاجرين  طريق  عن  دخلت 
يف عهد الإمرباطورية العثمانية عند 

هجرتهم اإلى احلجاز.

تخصيص أماكن للعبة 
اأبدى الطالب حممد القحطاين من 
كلية العلوم تاأييده لفكرة تخ�سي�ش 
اأم���اك���ن ل��ل��ع��ب��ة، ل���ريت���اده���ا ال��ط��اب 
املحا�سرات،  ب��ن  فراغهم  اأوق���ات  يف 
وق�����ال » ال��ب��ل��وت ل��ع��ب��ة م��ث��ل غ��ريه��ا 
والطائرة،  القدم،  ككرة  الألعاب  من 
لها  يوجد  ول  والتن�ش،  وال��ب��ل��ي��اردو، 

اأي �سلبيات على العملية التعليمية«.
بال�سورة  القحطاين   وا�ست�سهد 
ال��ع��ام املا�سي عرب  ت��داول��ه��ا  ال��ت��ي مت 
م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ملدي�ر 
ب��ك��ري  ال���ق���رى ال���دك���ت���ور  اأم  ج��ام��ع��ة 
»البلوت« مع عدد  ع�سا�ش وهو يلعب 
الذي  الأم��ر  باجلامعة،  الطاب  من 
يوؤكد اأن »البلوت« ل تتعار�ش مع قيم 

العملية التعليمية، ح�سب قوله.
واأ�سار القحطاين اإلى اأن » هناك 
ال���ع���دي���د م����ن ال����ط����اب ي�����س��ط��رون 
ل��ل��خ��روج م��ن اجل��ام��ع��ة اإل���ى املقاهي 
ل��ل��ع��ل��ب ال��ب��ل��وت، ف��ل��و وف����رت اأم��اك��ن 
ت�سرف  ب��ط��ولت  ا���س��ت��ح��دث��ت  اأو  ل��ه��ا 
ع��ل��ي��ه��ا اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة 
على  �ستحافظ  فاإنها  منظم،  ب�سكل 
احت�سان  اإل��ى  اإ�سافة  الطالب،  وق��ت 
���س��ري��ح��ة ك��ب��رية منهم داخ���ل احل��رم 

اجلامعي«.
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محمد القحطاني:
أرى تخصيص

أماكن للعبة
في الجامعة

العمري:
لو خصصت

أماكن للعبة 
بالجامعة فعلى 

العلم السالم
العنابس:

أقترح إقامة
دورة أو مسابقة 
خاصة بـ »البلوت«

حسام القحطاني: 
»البلوت« مضيعة 

للوقت في
أي مكان وزمان
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إستشارات

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 تجارية

استشارة وظيفية

إلغاء استقطاع سنوات
الخبـرات العملية لمعادلتها 

بالتـأهيل العلمي
يف ظل املراجعة امل�ستمرة لدليل ت�سنيف الوظائف يف اخلدمة املدنية، قامت 
وزارة اخلدمة املدنية مبراجعة ودرا�سة ما �سبق اأن ت�سمنه دليل الت�سنيف 
من ترتيبات تخ�ش ال�ستقطاع من �سنوات اخلربات العملية ملعادلتها باحلد 

الأدنى من التاأهيل العلمي الوارد يف بع�ش �سا�سل الفئات الوظيفية.
املرحلة  تعد تتاءم مع  الرتيبات مل  تلك  اأن  اإلى  الدرا�سة  وخل�ست 
احلالية التي اأ�سبحت تت�سم بها الوظيفة العامة، خا�سة اأن تلك الرتيبات 

قد م�سى على اإقرارها ما يقارب 20 عاما.
�سوؤون  اإدارات  اأعطت  اجل��اري  رج��ب  منذ مطلع  اأنها  ال���وزارة  واأك���دت 
املوظفن فر�سة يف التعامل مع حالت الرقيات التي لديها حتت الإجراء، 
العمل، ومن  راأ����ش  ه��م على  ال��ذي��ن  املوظفون  ل��ن يت�سرر  اأن��ه  اإل��ى  م�سرية 
التاأهيل  م��ن  الأدن���ى  احل��د  لديهم  يتوافر  ول  وظ��ائ��ف  ل�سغل  ير�سحون 

العلمي وقد �سبق قبولهم على هذه الرقيات املقرة يف ذلك الوقت.
قاعدة  وف��ق  الوظيفية  ال�سل�سلة  ذات  يف  بالتدرج  »ي�ستمرون  وق��ال��ت 
ال�شتقطاع، �شرط اأن تتوافر لديهم خربات مبا�شرة ل تقل عن اأربع �شنوات 
يف اأي من املرتبتن ال�سابقتن للمرتبة التي مت تر�سيحهم اإليها، واأن يتوافر 
لديهم املوؤهل العلمي الذي ي�سبق احلد الأدنى من التاأهيل العلمي املطلوب 

للوظيفة ح�سب دليل ت�سنيف الوظائف«.
العامة  الوظيفة  تعاي�سها  التي  املرحلة  ظل  يف  اخلطوة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
من حيث تنوع واجباتها والرتفاع يف مقدار �سعوبتها وزيادة م�سوؤولياتها 
وازدياد متطلباتها من املعارف واملهارات والقدرات، وما يرتبط بذلك من 

املوؤهات العلمية التي توفر تلك املتطلبات.

اأعلنت وزارة التجارة وال�سناعة ا�ستقبال اأكر من مليون مكاملة ت�سمنت 
�سكاوى وباغات وا�ستف�سارات امل�ستهلكن عرب مركز الباغات على الرقم 
بالنظر يف  واهتمامها  املا�سيتن، مبدية حر�سها  ال�سنتن  »1900« خال 
جميع الباغات الواردة والعمل على معاجلتها واتخاذ الإجراءات الازمة 
يف زمن قيا�سي، مو�سحة يف الوقت نف�سه عزمها م�ساعفة اجلهود يف �سبيل 
اأي  من  وحتميهم  امل�ستهلكن  حقوق  حتفظ  منظمة  جتارية  بيئة  توفري 

ممار�سات �سارة.
واأظ���ه���رت اإح�����س��ائ��ي��ات م��رك��ز ال��ب��اغ��ات م��ن��ذ منت�سف ال��ع��ام 2012 
بينما   ،  %9٨ الباغات  اإغ��اق  ن�سبة  بلوغ  املن�سرم  الأ�سبوع  نهاية  وحتى 
اإجمايل املكاملات الواردة  اإلى 76%، حيث بلغ  و�سل معدل ر�سا امل�ستهلكن 
و  م��ن مليون  اأك��ر  املا�سية  الت�سعة  والأ���س��ه��ر  ال�سنتن  خ��ال  وال�����س��ادرة 
عدد  و�سل  بينما  ال��واح��د،  اليوم  يف  مكاملة   1176 مبعدل  مكاملة  األ��ف   225
الباغات اإلى حوايل 500 األف باغ جتاري مت العمل على متابعتها، والرد 
بخ�سو�ش بقية الباغات املتعلقة بجهات اأخرى لغر�ش الإحالة اإلى جهات 

الخت�سا�ش.
والتموين،  التجاري،  الغ�ش  ق�سايا  ت�سدر  اأي�سا  الإح�سائية  وبينت 
وباغات مكافحة الت�سر، و�سكاوى برنامج البيع على اخلارطة، يف حن 
ب�شروط  الل��ت��زام  ع��دم  �شكاوى  مت�شمنة  الق�شايا  تلك  اأو���ش��اف  ت��ع��ددت 

الغيار  قطع  توفري  وع��دم  التموينية،  امل���واد  اأ�سعار  يف  وامل��غ��الة  ال�سمان، 
ب�شروط  اللتزام  وعدم  ال�شعر،  بطاقة  وجود  اإلى عدم  اإ�شافة  وال�شيانة، 
العيوب  و�سكاوى  وال���س��ت��ب��دال،  وال���س��رج��اع  ال��ف��وات��ري،  وتعريب  العقد، 

الت�سنيعية.
على �سعيد مت�سل، دعت وزارة التجارة وال�سناعة العموم واملهتمن 
الذي ميكن  �سكاواهم عرب تطبيق »باغ جت��اري«،  للتوا�سل لاإباغ عن 
امل�ستهلك من تقدمي الباغات عن املخالفات التجارية با�ستخدام هاتفه 
الذكي، مع اإمكانية اإرفاق �سور وموقع املخالفة ب�سكل مبا�سر و�سهل، كما 
على  والط��اع  ال�سلع  ا�ستدعاءات  ا�ستعرا�ش  التطبيق  خ��ال  من  ميكن 
احلمات التي تطلقها الوزارة مبا فيها الأخبار اخلا�سة بامل�ستهلك، حيث 
يتميز التطبيق ب�سهولة ا�ستخدامه، حيث ح�سل على جائزة اأف�سل تطبيق 

جماين يف متجر اأبل يف وقت �سابق.
 يذكر اأن مركز باغات امل�ستهلك يخت�ش بخدمة ا�ستقبال الباغات 
املراقبن  م��ع  بالتوا�سل  اإغ��اق��ه��ا  حل��ن  اآل��ي��اً  ومتابعتها  املخالفات  ع��ن 
ت�سهم  التي  الذكية  الأجهزة  ا�ستخدام  يتم  حيث  للمخالفة،  ومبا�سرتهم 
الإجن��از  جائزة  اخلدمة  تلك  ح��ازت  حيث  العمل،  واإجن���از  �سري  �سرعة  يف 
الت�سالت  وزارة  تنظمها  التي  »ي�سر«  الإلكرونية احلكومية  للتعامات 

وتقنية املعلومات يف دورتها الثالثة لعام 2014.

استشارة تصميمية

كيفية تصميم صور »كوالج« 
وتوظيفه في الجرافيكس

Collage.. كلمة فرن�سية الأ�سل وتعني الفن الذي يقوم الفنان من 
فني  ب�سكل  لتظهر  ببع�ش  بع�سها  امل���واد  م��ن  العديد  بل�سق  خاله 
املزيني  مل��ا ج��اء يف م��دون��ة عبد الرحمن  ي��خ��دم روؤي��ت��ه، وذل���ك طبقا 
فوتوغرايف(  وم�سور  جرافيك�ش  وم�سمم  فل�سطيني  ت�سكيلي  )فنان 
حيث اأ�سار اإلى اأن الفنان بيكا�سو كان اأول من ا�ستخدم تقنية الكولج 
يف الر�سومات الزيتية، حيث األ�سق قطعة من القما�ش امل�سمع بكر�سي 

يف عام 1912.
وي�����س��ت��خ��دم يف ذل����ك: ق�����س��ا���س��ات ج��رائ��د واأوراق م��ل��ون��ة و���س��ور 

فوتوغرافية. بعد ذلك يتم ل�سقها على قطعة قما�ش اأو ورقة كبرية.
واأغلفة  للت�ساميم  خلفيات  �سناعة  يف  الفن  ه��ذا  م��ن  وي�ستفاد 

الكتب ولتكون منطا pattern خللفية اأو جلزء منها. 
اأن  ال��ت��ي ميكن  وال��ربام��ج اخل��ارج��ي��ة  الأدوات  م��ن  الكثري  ه��ن��اك 
ت�ساعدنا وننجزها بوقت ق�سري وباإتقان مع حفاظنا على جودة ال�سور 

واملواد امل�ستخدمة، ومنها:

Photoshop Elements »برنامج »فوتوشوب إليمنتس
وه��و ب��رن��ام��ج حت��ري��ر ال�����س��ور واإ���س��ف��اء بع�ش اجل��م��ال��ي��ات عليها مثل 

الرباويز وبع�ش املوؤثرات واللمحات الفنية، وهو من عائلة اأدوبي.

 Collage It برنامج
ه��و الأف�����س��ل لأن���ه مي��ت��از ب��خ��ي��ارات م��ت��ع��ددة ل��ت��ع��دي��ل ال��ع��م��ل وتكبري 

وت�سغري ال�سور.

مواقع الويب التي تقدم هذه الخدمة:
بع�سها جماين وبع�سها بخ�سائ�ش اأخرى مدفوعة:

•  www.befunky.com/features/collage-maker
•   www.picmonkey.comللتواصل مع صفحة استشارات، نستقبل مشاركاتكم عبر البريد اإللكتروني لمسؤول الصفحة

aaalayafi@kku.edu.sa الزميل أحمد العياف
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الغش والتموين والتستر في صدارة القضايا
»بالغ تجاري« تستقبل مليون شكوى خالل عامين
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ما هي أصعب اللغات تعلما؟

نظرة للغات المختلفة وأيها أصعب أو أسهل تعلما 
بالنسبة لمن يتحدثون اإلنجليزية كلغة أم

00



آفاق مصورة

مدير الجامعة يتفقد عددا من المشاريع الجديدة
بكليات البنات بالمجمع األكاديمي بطريق الملك عبداهلل
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خالد العمري

ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  اإدارة  م���دي���ر  اع������رف 
الإن�����س��ان��ي��ة  الأ���س��ت��اذ ���س��ال��ح ب��ن ح�سن 
امل���ت���ح���م���ي، مب���واج���ه���ت���ه ����س���ع���وب���ات يف 
نف�سه،  ال��وق��ت  اأك����د يف  اأن����ه  اإل  ع��م��ل��ه، 
وحنكة  دبلوما�سية  بكل  عليها  التغلب 
وهدوء �سواء كانت هذه ال�سعوبات من 
املوظفن اأم يف  تاأخري معامات ب�سبب 

موظف متاأخر.

حدثنا عن �ملهام �لرئي�صية
يف �إد�رتكم؟

م��ن م��ه��ام��ي: الإ����س���راف امل��ب��ا���س��ر على 
املهام  ومتابعة  الإدارة،  يف  العمل  �سري 
امل���وج���ودة، ومنها  ل��ل�����س��اح��ي��ات  وف��ق��ا 
ا�ستقبال جميع املعامات على برنامج 
»اإجن�����������از«  ك���خ���دم���ات اأع���������س����اء ه��ي��ئ��ة 
من�سوبي  وك��ذل��ك  بالكلية،  ال��ت��دري�����ش 
الكلية من الإدارين يف كل ما يخ�سهم 
الإداري���ن،  دوام  ومتابعة  خدمات،  من 
بالكلية  الأخ������رى  اخل���دم���ات  وك���ذل���ك 
واأح��ب��ار  وم�ستودع  �سيانة  طلبات  م��ن 
الكلية  عهد  اإل���ى  اإ���س��اف��ة  وقرطا�سية، 

وحتديثها با�ستمرار.

كيف ��صتفدمت من �لتقنية
يف جمال عملكم؟

العمود  مبنزلة  ه��ي  عملي  يف  التقنية 
بالعمل  ان��ت��ق��ل��ت  اأن��ه��ا  واأرى  ال��ف��ق��ري، 
اإل����ى م���رات���ب مل اأك����ن اأت�����س��وره��ا رغ��م 
اأن��ن��ي اأع����د ن��ف�����س��ي  دائ��م��ا ل��ك��ل ج��دي��د، 

يف  عنها  ال�ستغناء  ميكن  ل  والتقنية 
جميع الأعمال. واملاحظ يف ال�سنوات 
الأخ�����رية يف اجل��ام��ع��ة ي���رى اله��ت��م��ام 
املبا�سر بجعل التقنية حا�سرة يف كافة 
اجلامعة  وا�ستفادة  اجلامعة  تعامات 
من التقنية ب�سكل كبري جعلها تخت�سر 
الكثري من اجلهود التي كانت تبذل من 
خ���ال ع��م��ل اإل���ك���روين مم��ي��ز يحفظ 
كافة التعامات واملعامات اجلامعية، 
املعلومة  على  ت�ستطيع احل�سول  حيث 

يف اأي وقت تريد.
ت�����س��ري اجل���ام���ع���ة يف  اأن  ون��ت��م��ن��ى 
اإل��ى كل ما يخدم  هذا الجت��اه وت�سعى 

وي�سهل العمل تقنيا يف اجلامعة.

ما طموحاتكم يف هذ� �ملجال؟
اإل�����ى اأن ي��ع��ي ك���اف���ة م��ن�����س��وب��ي  ن��ط��م��ح 
لبد  اأم���ر  التقنية  خ��ي��ار  ب���اأن  اجلامعة 
م��ن��ه، وي��ج��ب اأن ن�����س��اع��د اجل��ام��ع��ة يف 
اأطمح لأن ل تكتفي  هذا الجت��اه، كما 
اجل��ام��ع��ة مب��ا و�سلنا ل��ه م��ن ت��ق��دم يف 
ه���ذه ال��ت��ع��ام��ات ب��ل عليها امل�����س��ي يف 
وتزويدها  وال��ربام��ج  الأنظمة  تطوير 

بكل جديد. 

�إلى �أي مدى �صعيتم
لتطوير موظفي �الإد�رة؟

اأوت���ي���ت من  ب��ك��ل م��ا  �سعيت و���س��اأ���س��ع��ى 
لذلك  مل��ا  امل��ت��اح  للتطوير  ���س��اح��ي��ات 
اأداء  م�ستوى  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ي��ة  اآث����ار  م��ن 

املوظفن وطموحاتهم.
ومن خال عمادة الكلية بالتعاون 

م���ع اجل���ام���ع���ة ن�����س��ع��ى لإع����ط����اء ك��اف��ة 
ت�ساعدهم  متنوعة  دورات  امل��وظ��ف��ن 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ع��م��ل��ه��م، ون�����س��ع��ى كذلك 
اخل����ربات  اك��ت�����س��اب  ع��ل��ى  لت�سجيعهم 
والتعلم  عملهم  خال  من  ال�سخ�سية 
م�����ن اأخ����ط����ائ����ه����م وع�������دم ال����س���ت���ك���ان���ة 
ي�سعى  اأن  امل��وظ��ف  ف��ع��ل��ى  والن���ت���ظ���ار، 
ذاتيا وخا�سة يف جمال  نف�سه  لتطوير 
التقنية التي اأرى اأنها ت�سعى اإلينا بكل 

جدية.

كيف تقي�س مدى ��صتجابة
�إد�ر�ت �جلامعة لعملكم؟

جلميع  امل�����س��ب  ه���ي  اجل��ام��ع��ة  اإدارات 
الكليات والإدارات، وكما يعلم اجلميع، 
ف�����اإن ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د م���ن اأك���رب 
ج���ام���ع���ات امل���م���ل���ك���ة م����ن ن���اح���ي���ة ع���دد 

الكليات.
ونحن نقدر �سغط العمل الذي يواجهه 
الزماء يف الإدارة يوميا ونلتم�ش لهم 
والعمل  تق�سري،  اأي  ح�سل  ل��و  ال��ع��ذر 
ي�سري على اأمت واأكمل وجه. كما اأن اإدارة 
اجل��ام��ع��ة، مم��ث��ل��ة يف م��ع��ايل م��دي��ره��ا 
ووك��ائ��ه��ا، حري�سة ك��ل احل��ر���ش على 
�سري العمل واإجناز املعامات يف وقتها، 
التدري�ش  هيئة  ���س��وؤون  ع��م��ادة  اأن  كما 
اأي�����س��ا ج���ل وقتها  وامل���وظ���ف���ن، ت��ب��ذل 
لإجناز الأعمال، فال�سكر مو�سول لهم 

وجلميع الإدارات.
واأرى اأن هناك تكاما بن اإدارات 
مل�سنا  الكلية  اإدارة  يف  ونحن  اجلامعة، 
هذا التعاون يف كافة احتياجات الكلية.

مدير إدارة كلية العلوم اإلنسانية أ. صالح المتحمي:

نواجه صعوبات في عملنا
ونتغلب عليها بدبلوماسية وهدوء

يعرض هذا القسم 
من »آفاق« صفحات 
متخصصة في 
الشوون األكاديمية 
والبحثية واإلدارية 
في الجامعة، إضافة 
إلى مقاالت الرأي 
الجامعي

أسبوعية جامعة الملك خالد

ماذ� عن �ل�صعوبات
�لتي تو�جهونها؟

ال�سعوبات ميكن اأن تعر�ش اأي عمل 
ولكن التخطيط ال�سليم والتعاون بن 
�سيجعلهم  ال��واح��دة  الإدارة  من�سوبي 
يقللون من هذه ال�سعوبات، ول ننكر 
لكني  �سعوبات،  ن��واج��ه  عملنا  يف  اأن��ن��ا 
ال��ن��اج��ح هو  امل��دي��ر  اأن  اأردد  م��ا  دائ��م��ا 
ال�سعوبات  جميع  على  يتغلب  ال���ذي 
�سواء  وه��دوء  وحنكة  دبلوما�سية  بكل 
املوظفن  م��ن  ال�سعوبات  ه��ذه  ك��ان��ت 
اأم يف  تاأخري معامات ب�سبب موظف 
العلوم  كلية  اإدارة  يف  ون��ح��ن  م��ت��اأخ��ر. 
اإدارة،  اأي  ����س���اأن  ���س��اأن��ن��ا  الإن�����س��ان��ي��ة، 
العمل،  يف  ال�سعوبات  بع�ش  تواجهنا 
بحلها  ن���ق���وم  احل���م���د-  -وهلل  ول���ك���ن 
حا جذريا حتى ل ن�سطدم بها مرة 

اأخرى.

كلمة �أخرية؟
جن������اح ك�����ل ����ش���خ�������ض م�����رب�����وط ب���ق���در 
ك��ب��ري ب��ت��ع��اون��ه م���ع زم���ائ���ه يف ح���دود 
�ساحياته، و�سعاري دائما هو اأنه بقدر 
املن�سف  ف��اهلل ه��و  ���س��ت��اأخ��ذ،  م��ا تعطي 
والعادل. واحلمد هلل نحن يف اجلامعة 
تفتقده  ك��ب��ري  واح�����رام  ت��ع��اون  بيننا 
نفتخر  يجعلنا  ما  وه��و  كثرية،  جهات 

بانت�سابنا لهذه اجلامعة الرائعة.
التي  »اآف����اق«  �سحيفة  اأ�سكر  كما 
اجلامعة  واأدوار  فعاليات  ب��اإب��راز  تهتم 
ت�����س��ه��ده يف خمتلف  ال�����ذي  وال���ت���ط���ور 

املجالت، فللجميع ال�سكر والتقدير.
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حسين عباس

متنى املحا�سر بق�سم اللغة الإجنليزية 
الأ�ستاذ  بتنومة  والآداب  العلوم  بكلية 
الكلية  مكتبة  افتتاح  الطيب،  من�سور 
بيئة  بالكتب الازمة خللق  وتزويدها 
اأن  اأي�����س��ا  متنى  كما  ج��اذب��ة،  تعليمية 
والرجمة  اللغات  اأق�سام  اإ�سافة  يتم 
والفيزياء والريا�سيات واإدارة الأعمال.

م�صريتك �لعلمية و�لعملية
يف �صطور؟

ن��ل��ت درج�����ة ال��ب��ك��ال��وري��و���ش )م��رت��ب��ة 
ال�سرف( يف اللغة الإجنليزية من  كلية 
ال�سودان  يف  اخلرطوم  بجامعة  الآداب 
يف يونيو 2001، وعينت  م�ساعد تدري�ش  
بق�سم اللغة الإجنليزية بالكلية نف�سها 

يف فرباير 2002.
املاج�ستري  ثم ح�سلت على درجة 
نف�سه  الق�سم  الإجنليزية من  اللغة  يف 
اإل���ى  ت��رف��ي��ع��ي  ومت   2007 ن��وف��م��رب  يف 
درجة حما�سر يف العام ذاته، وت�سرفت 
ب��الن�����س��م��ام اإل����ى ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خالد 
اللغة  بق�سم  حما�سرا   2014 يناير  يف 
والآداب  ال��ع��ل��وم  ب��ك��ل��ي��ة  الإجن���ل���ي���زي���ة 
يف  ال��دك��ت��وراه  لنيل  و�سجلت  بتنومة، 
الآداب  كلية  من  التطبيقية  اللغويات 

بجامعة اخلرطوم.
ت��دري��ب��ي��ة   دورات  ث����اث  ت��ل��ق��ي��ت 
ل���اأ����س���ات���ذة يف ط����رق ت���دري�������ش ال��ل��غ��ة 
وي�ستمن�سر  ج��ام��ع��ة  يف  الإجن��ل��ي��زي��ة 
و   2011  ،2010 الأع����وام  يف  بربيطانيا 

.2012

ماذ� عن �هتماماتك �لبحثية؟
ت���رك���ز اه��ت��م��ام��ات��ي ال��ب��ح��ث��ي��ة ح��ول 
ال�����ل�����غ�����وي�����ات ال���ت���ط���ب���ي���ق���ي���ة ع���م���وم���ا 
وجه  على  الإجنليزية   اللغة  ومهارات 

اخل�سو�ش.

حدثنا عن ق�صم
�للغة �الإجنليزية بكلية
�لعلوم و�الآد�ب بتنومة؟

اأك����رب الأق�����س��ام يف الكلية،  ي��ع��د م���ن  
حوايل  فيه  الطاب  ع��دد  يبلغ  حيث 
ه��ي��ئ��ة  اأع�������س���اء  300 ط����ال����ب، وع������دد 
التدري�ش  فيه حاليا 15 ع�سر ع�سوا، 
يف  امل�ستقبلية  الق�سم  روؤي���ة  وتتمثل 
ال�سعي  جلعل مكانته رائدة ومتميزة 
الإجنليزية  اللغة  اأق�سام  جميع   بن 
امل�����س��ت��وى املحلي  يف اجل��ام��ع��ات ع��ل��ى 
اإيجابي  ب��دور  يقوم   واأن  والإقليمي، 
املتطورة،  العلمي  البحث  يف جم��الت 
ب��ن�����س��اط��ات للطاب  ال��ق��ي��ام  وك��ذل��ك 

يف �سبيل خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع.  اأم���ا اأه��م 
اأه����داف����ه، ف��ت��ت��م��ث��ل يف اإع������داد خ��ري��ج 
يجيد  وعمليا  وعلميا  �سلوكيا  متميز 
ال���ل���غ���ة الإجن���ل���ي���زي���ة ل��ف��ظ��ا وك��ت��اب��ة 
ل��ت��ع��ي��ن��ه ع��ل��ى اق���ت���ح���ام ����س���وق ال��ع��م��ل 
مبختلف جمالته يف القطاعن العام 

واخلا�ش.
اأم����ا ر���س��ال��ة ال��ق�����س��م ف��ت��ك��م��ن  يف 
ت���خ���ري���ج ك�������وادر م���وؤه���ل���ة وم��ت��م��ي��زة 
يف جم������ال ت���ع���ل���م وت����دري���������ش ال��ل��غ��ة 
املهنية  بواجباتها  للقيام  الإجنليزية 
يف ���س��ب��ي��ل خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع وال��ق��ي��ام 
ب����واج����ب احل�����ف�����اظ  ع���ل���ى م��ب��ادئ��ه��ا 

الإ�سامية والوطنية.

كيف تري حا�صر وم�صتقبل
�جلامعة ب�صفة عامة؟

جامعة امللك خالد من اأكرب اجلامعات 
ف�سا  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 
ع���ن مت��ي��زه��ا ب��ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة واأن��ظ��م��ة 

اإلكرونية متقدمة.
وق�����د ح��ق��ق��ت اجل���ام���ع���ة امل���رك���ز 
اخلام�ش على امل�ستوى املحلي واملركز 
ت�����س��ن��ي��ف م��وق��ع  1٨ ع���رب���ي���ا ح�����س��ب 

ويبوماترك�ش الإ�سباين.
وتعد اجلامعة الأولى يف اململكة 
م����ن ح���ي���ث ت��ط��ب��ي��ق ن����ظ����ام اجل������ودة 
ك��م��ا ح�سلت  ال�����س��ام��ل،  الإل���ك���روين 
ال��دويل  امل��وؤمت��ر  الأول يف  املركز  على 
والتعليم  الإلكروين  للتعليم  الرابع 
ع��ن ب��ع��د، ال���ذي اأق��ي��م ب��رع��اي��ة خ��ادم 
احلرمن ال�سريفن يف مار�ش املا�سي، 
تواكبها  الإلكرونية  النه�سة  وه��ذه 
الفرعاء  فى  �ساملة  عمرانية  نه�سة 

وجممعات اجلامعة الأخرى.
  QS وق������د خ�����س�����س��ت م���ن���ظ���م���ة
كتابها  يف  للجامعة  وا���س��ع��ة  م�ساحة 
وا�سع النت�سار الذي يهتم باجلامعات 

الأكر متيزا على م�ستوى العامل.
وج������اء ت�������س���در اجل���ام���ع���ة ل��ه��ذه 
املكانة املتميزة على الرغم من الزيادة 
امللتحقن  ال��ط��اب  ال��ك��ب��رية يف ع��دد 
واملقررات  الربامج  اأع��داد  وزي��ادة  بها 
ال��ت��ي تقدمها م��ن خ��ال  ال��درا���س��ي��ة 
امل��ت��ب��اع��دة مب��ا يعك�ش حجم  ف��روع��ه��ا 

اجلهود املبذولة من اإدارة اجلامعة.
اأع�ساء  اجلامعة  ا�ستقطبت  كما 
مثل  دول  من  عاملين   تدري�ش  هيئة 
ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة وك��ن��دا واأ���س��رال��ي��ا  
اأ���س��ه��م يف مواكبتها  ون��ي��وزل��ن��دا، مم��ا 
التدري�ش  العاملية يف طرق  للجامعات 
واملناهج التعليمية احلديثة، وكل هذه 
متميز  ح��ا���س��ر  اإل���ى  ت�سري  امل��ع��ط��ي��ات 

وم�ستقبل اأكر وعدا للجامعة.

�صورة عامة عن �لكلية؟
اجلامعة  يف  النا�سئة  الكليات  من  هي 
وق����د ب�����داأت ال���درا����س���ة ب���ه���ا  يف ال��ع��ام 
خ��ال  م���ن   1434/1433 ال���درا����س���ي 
ق�����س��م��ي ال���ل���غ���ة الإجن���ل���ي���زي���ة وع���ل���وم 
احل����ا�����س����وب، وي���ت���وق���ع اف���ت���ت���اح ب��ق��ي��ة 
الأق�سام الأخرى تباعا، ويتولى عمادة 
اإبراهيم  العزيز  عبد  الدكتور  الكلية 
الكلية يف عهده،  الذي �سهدت  الفقيه 

نه�سة تعليمية وتقنية �ساملة.
و�ساركت الكلية ب�سورة فعالة يف 
للجامعة  الثقايف   الأوملبياد  مناف�سات 
وح�������س���د ط���اب���ه���ا ث�����اث ج����وائ����ز يف 
م��ن��اف�����س��ات ال��ت�����س��وي��ر ال��ف��وت��وغ��رايف 
وال���ت�������س���وي���ر ال�������س���وئ���ي واخل����دم����ة 

الجتماعية.

ما �لذي تتمنى تو�فره بالكلية؟ 
واملكتبة  اأبها  مدينة  عن  الكلية  لبعد 
يتم  اأن  اأمت���ن���ى  ل��ل��ج��ام��ع��ة،  امل��رك��زي��ة 
افتتاح مكتبة الكلية وتزويدها بالكتب 
جاذبة  تعليمية  بيئة  خللق  ال��ازم��ة 
ول���ت���ك���ون خ���ري م��ع��ن ل��ل��ط��اب على 

حت�سيل اأكادميي متميز.
اإ����س���اف���ة   ي���ت���م   اأن  اأمت����ن����ى  ك���م���ا 
والفيزياء  وال��رج��م��ة  اللغات  اأق�����س��ام 
اإل���ى  الأع���م���ال  واإدارة  وال��ري��ا���س��ي��ات 
ت�سهد  واأن  بالكلية،  احلالية  الأق�سام 
مبان  باإ�سافة  عمرانية  نه�سة  الكلية 

جديدة ت�ستوعب الأق�سام اجلديدة.

مهام �إد�رية تقوم بها؟
اأ����س���ارك يف ع�����س��وي��ة جل���ان اأك��ادمي��ي��ة 
عدة بالكلية، كما اأقوم بتحرير اأخبار 
مع  �سحفية  ح���وارات  واإج���راء  الكلية 
اأع�ساء هيئة التدري�ش وجمع مقالت 

الراأي واإر�سالها ل�سحيفة اآفاق.
 

�إيجابيات و�صلبيات
الحظتها على �لطالب؟

م����ن الإي����ج����اب����ي����ات، حت���ل���ي ال���ط���اب 
ب��اخل��ل��ق ال��رف��ي��ع واح�����رام الأ���س��ات��ذة 
وت�����واف�����ر ال���رغ���ب���ة يف ال���ت���ع���ل���م ل���دى 
الكثريين منهم، اأما ال�سلبيات فتتمثل 
الغياب عن املحا�سرات والمتحان  يف 

دون تقدمي اأعذار مقبولة.
ال���ط���اب  م�����ن   ك���ث���ريا  اأن  ك���م���ا 
اأن  ال���درو����ش دون  ل��ق��اع��ة  ي��ح�����س��رون 
ي��ح�����س��روا م��ع��ه��م ك���را����س���ات ل��ت��دوي��ن 
وكاأنهم  ال��واج��ب��ات  واأداء  امل��اح��ظ��ات 
ي���ح�������س���رون امل���ح���ا����س���رة ل��ي��ت��ج��ن��ب��وا 

احلرمان من المتحان.
م�ستوى  يف  �سعفا  هناك  اأن  كما 
الإجنليزية  اللغة  يف  ال��ط��اب  بع�ش 
الرغبة  والطموح لدى  وع��دم وج��ود 

بع�سهم لتح�سن م�ستواهم فيها.

مب تن�صح �لطالب؟
ال���ل���غ���ة  ب����الج����ت����ه����اد يف  اأن�������س���ح���ه���م 
الجن��ل��ي��زي��ة، واأق�����ول ل��ه��م اإن درا���س��ة 
ال��ل��غ��ة حت��ت��اج اإل����ى ال�����س��رب وامل��ث��اب��رة 
وال���ط���م���وح وم���ت���ى م���ا ت����واف����رت ه��ذه  
التي  ال��ع��ق��ب��ات  ف���اإن جميع  امل��ع��ي��ن��ات، 
ت���واج���ه ال��ط��ال��ب ���س��ي��ك��ون م�����س��ريه��ا 
ف��ى وق��ت  امل�����س��ت��وى  ال����زوال ويتح�سن 

وجيز جدا.

م�صاحة حرة مب ت�صغلها؟ 
الكبرية  باجلهود  الإ�سادة  يف  اأ�ستغلها 
الدكتور  الكلية  عميد  بها  يقوم  التي 
لرقية  الفقيه  اإبراهيم  العزيز  عبد 
ال��ب��ي��ئ��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، ومت��ت��د الإ����س���ادة  
اإل���ى م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود 
ال��ع��م��ران��ي��ة  للنه�سة  راع���ي���ا  ب��و���س��ف��ه 

والعلمية والتقنية  باجلامعة.

محاضر اإلنجليزية
بـ »آداب« تنومة أ. منصور الطيب

كليتنا ينقصها مكتبة 
وطالبنا يحتاجون 
لمراجعة حسابات 
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عضو تدريس األحياء الدقيقة د. محمد حامد:

تعدد األساتذة للمقرر الواحد يربك طالب الطب
خالد العمري

يف لقاء »اآفاق« معه، ن�سح ع�سو هيئة 
الدقيقة  الأح���ي���اء  بق�سم  ال��ت��دري�����ش 
الدكتور  الطب،  كلية  يف  الأكلينيكية 
حم���م���د الأم�������ن ح����ام����د، ال���ط���اب، 
املحا�سرات  اأثناء  الإيجابي  بالتفاعل 

والدرو�ش العملية وحلقات النقا�ش.

م�صريتك �لعلمية باإيجاز؟
تخرجت يف جامعة اخلرطوم ب�سهادة 
ب��ك��ال��وري��و���ش ال��ع��ل��وم ال��ب��ي��ط��ري��ة، ثم 
الدقيقة،  الأح��ي��اء  يف  املاج�ستري  نلت 
يف  نيوك�سل  جامعة  م��ن  وال��دك��ت��وراه 
�سريعة  ال�سلية  املتفطرات  ت�سنيف 

النمو يف الإن�سان واحليوان.
 ن���ل���ت زم����ال����ة ال���ك�������س���ان���در ف���ون 
احلرة  برلن  جامعه  من  هومبولت 

»درا�����س����ات م���ا ب��ع��د ال���دك���ت���وراه« ع��ام 
هو  اه��ت��م��ام��ي  حم����ور  وك�����ان   ،1995
ال��ت��ح��ل��ي��ل ال��ف��ي��ل��وج��ي��ن��ي وت�����س��ل�����س��ل 
احل�����ام�����������ش ال�������ن�������ووي ال�����ري�����ب�����وزي 

للمتفطرات ال�سلية.
ث�����م ع������دت ل���ل���ع���م���ل يف ج��ام��ع��ه 
اأ���س��ت��اذا م�ساعدا، ث��م متت  اخل��رط��وم 
امللك خالد منذ  اإل��ى جامعه  اإع��ارت��ي 

عام 2003.
ك���م���ا اأن����ن����ي ع�����س��و م�������س���ارك يف 
جمعيات علمية عدة يف علم البكترييا 
���ِع���ي���ات ال���ه���وائ���ي���ة ذات  ع���ام���ة وال�������سُ

الأهمية الإكلينيكية ب�سفة خا�سة.
ب��ح��ث��ا  م����ن ٨0  اأك�������ر  ن�������س���رت   
اأك����ر م���ن 30 م��وؤمت��را  و���س��ارك��ت يف 
وندوة علمية، كما ن�سرت ثاثة كتب 
اململكة  م��ن  زم���اء  م��ع  بالتعاون  يل 

املتحدة وال�سودان.   

كيف ترى �لبيئة �لتعليمية 
بجامعة �مللك خالد؟

م�ستقرة  باجلامعة  التعليمية  البيئة 
من  لها  يتوافر  ما  بف�سل  ومنتظمة 
به  يوجد  ومنهج  مبكر  دقيق  اإع���داد 
ال��ك��ث��ري م���ن امل���راج���ع���ات وال��ت��ط��وي��ر 
تواكب  جعلها  الذي  ال�سيء  امل�ستمر، 

املوؤ�س�سات التعليمية العاملية.

�أهم �ملو�صوعات �لبحثية
�لتي تهتم بها ؟

جم��������ال اخ����ت���������س����ا�����س����ي ال����ع����ام 
ه����و الأح�����ي�����اء ال���دق���ي���ق���ة واأه�����ت�����م ب��� 
الهوائية  ال�ُسِعيات  ومتييز  »ت�سنيف 
من  اأن���واع  وه��ي   ،Actinomycetes
والبيئات  ال��رب��ة  تقطن  البكترييا 

امل�سابهة.
الأمرا�ش  ي�سبب  قليل  عدد  بها 

ل�����اإن�����������س�����ان واحل��������ي��������وان ك�����ال�����درن 
واملاي�ستوما، لكنها تلعب دورا اإيجابيا 
ال���ب���ي���ئ���ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م���ه���م���ا يف 
احليوية،  امل�����س��ادات  كاإنتاج  احليوية 
من   %٨5 ح��وال��ى  ال�����س��ع��ي��ات  تنتج  اإذ 

امل�سادات احليوية امل�ستعملة حاليا.

�إيجابيات و�صلبيات الحظتها
لدى �لطالب؟

حقوقه  م��ن  لكثري  م���درك  ال��ط��ال��ب 
ناجحة  ا�سراتيجية  وله  الأكادميية 
الخ��ت��ب��ارات  واج��ت��ي��از  للتعلم  وذك��ي��ة 
ت���خ���ت���ل���ف ع�����ن ال���ك���ث���ري م�����ن ال������دول 
الأخ�������رى، وه����ي و���س��ي��ل��ة ف��ع��ال��ة واإن 

اختلفنا حولها.
الطالب  ل��دى  ال�سلبيات  اأك���ر   
اجل��ام��ع��ي، وه����ذا ي��ن��ط��ب��ق ع��ل��ى ع��دد 
كبري،  بذل  الهتمام الأكادميي قبل 

م��واع��ي��د الخ��ت��ب��ارات ف��ق��ط واإه��م��ال 
بقية اأ�سابيع الف�سل الدرا�سي.

ما �ل�صعوبات �الأكادميية
�لتي تو�جه �لطالب؟

ازدح�����ام امل���ق���ررات وت��ع��دد الأ���س��ات��ذة 
ي�سبب  وه��ذا  ال��واح��د،  للمقرر  حتى 
اإرباكا لطالب كلية الطب. عدد من 
لإدخ����ال  ط��ري��ق��ه��ا  الآن يف  ال��ك��ل��ي��ات 
 Block System ج���دي���دة  اأن��ظ��م��ة 
درج��ات  م��ن  �ستزيد  اأن��ه��ا  �سك يف  ل 
الجت��اه  وه��و  وال��رك��ي��ز  ال�ستيعاب 

ال�سائع حاليا.

ن�صائح تقدمها للطالب
من �أجل تقدمي �أد�ء �أف�صل

يف مرحلتهم �جلامعية؟
املحا�سرات  اأثناء  الإيجابي  التفاعل 

النقا�ش.  وحلقات  العملية  والدرو�ش 
يكون  اأن ل  ال��ط��ال��ب  وج����ود  مب��ع��ن��ى 
لإب���داء  ب��ل  احل�����س��ور  لت�سجيل  فقط 
وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر وم��ن��اق�����س��ة الأ���س��ت��اذ 
وامل�����س��ارك��ة الإب���داع���ي���ة وال���دخ���ول يف 

عمليات التعلم الن�سط .

ماذ� تتمنى �أن يتو�فر
يف �جلامعة �الآن؟

بالعديد  تتمتع  خ��ال��د  امل��ل��ك  جامعة 
من املزايا ول ينق�سها الكثري، وفيما 
ي��خ�����ش ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة وال��ه��ي��اك��ل 
الإداري��ة فهي مرموقة جدا، واأمتنى 
وكذلك  التدري�ش  عملية  ترتقي  اأن 
ال��ت��ق��ي��ي��م اأك����ر مم���ا ه���و ع��ل��ي��ه الآن، 
وتنفيذ  متويل  يف  بطاأً  هناك  اأن  كما 
ال���ك���ث���ري م��ن  ت�������زال  الأب������ح������اث، ول 

الأبحاث تقليدية.



لقطات

الدخيل يوجه بإنشاء
45 مركزا تدريبيا للطالبات 

 
أحمد العياف 

وجه وزير التعليم الدكتور عزام الدخّيل باإن�ساء 45 مركزا تدريبيا للطالبات 
بكوادرها يف جميع مناطق وحمافظات اململكة، والعمل على تطوير مراكز 
مو�سوع  مناق�سته  بعد  وذل��ك  ودعمها،  املوجودة  »البنن«  الطاب  تدريب 
التدريبي  الثانية من الربنامج  امل�ساركن يف املرحلة  التدريبية مع  املراكز 
لإعداد خرباء »فطن«  الذي اأقيم الأ�سبوع املا�سي، م�سددا على اأهمية وجود 

مراكز تدريبية للطالبات على غرار املراكز املخ�س�سة للطاب.
وقال وزير التعليم خال وقوفه على �سري املرحلة الثانية من الربنامج 
اأكر  تدريب  ي�ستهدف  ال��ذي  الربنامج  يف  املتدربن  وم�ساركته  التدريبي، 
اإن  وامل��ح��اف��ظ��ات،  باملناطق  التعليم  اإدارات  م��ن  وخ��ب��ريات  خ���رباء   710 م��ن 
»التطلعات امل�ستقبلية لنتائج هذا الربنامج الوطني الوقائي حلماية اأبنائنا 
حتقيق  يف  لاإ�سهام  خاله  من  ن�سعى  ال��ذي  احلقيقي  املوؤ�سر  هي  وبناتنا 
التح�سن النف�سي والجتماعي للطاب والطالبات«، مبينا اأن العمل على 
تعزيز وتنمية الولء الديني والوطني يف البيئة التعليمية، واملجتمع ب�سكل 
ال�سراتيجية  وخطته  الربنامج  عليها  بني  التي  اجلوانب  اأه��م  من  ع��ام، 
للطاب  والجتماعية  ال�سخ�سية  املهارات  وتنمية  اإك�ساب  على  تركز  التي 

واأولياء الأمور والربوين ب�سكل عام.
ويت�سمن الربنامج التدريبي جمموعة من املحاور التي تعنى بالوعي 
مهارات  على  امل�ستهدفن  ت��دري��ب  خاله  ويتم  احل��ي��اة،  مب��وؤث��رات  ال��ذات��ي 
ميتلك  اأن  واأهمية  ال�سباب،  ت�ستهدف  التي  ال�سلبية  امل��وؤث��رات  مع  التعامل 
بن  والتمييز  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  يف  ت�ساعدهم  م��ه��ارات  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��اب 

ال�سحيح واخلاطئ.
التوكيدي، واإك�ساب  ال�سلوك  التدريب على عمليات  وي�سمل الربنامج 
الطاب والطالبات مهارات توكيد الذات والقدرة على مواجهة التحديات 
وال�����ش��غ��وط، وال���دف���اع ع���ن اأن��ف�����ش��ه��م، وال��ت�����ش��رف الإي���ج���اب���ي يف امل��واق��ف 
بحكمة  معهم  والتوا�سل  الآخ��ري��ن،  حقوق  واح��رام  املختلفة  الجتماعية 
وم�سروعية، اإ�سافة اإلى التعرف على مهارات حل امل�سكات والتعامل معها، 

وامتاك الأ�ساليب الإيجابية ملواجهتها واتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ساأنها.

»آفاق« يعقد لقاءه
التنسيقي الثامن

يف اإطار �سعيه الدائم للتن�سيق مع اجلامعات، عقد املكتب التنفيذي للخطة 
امل�ستقبلية للتعليم اجلامعي »اآفاق« اللقاء التن�سيقي الثامن بعنوان »خطة 
التعليمية  ل��ل�����س��وؤون  ال�����وزارة  وك��ي��ل  وامل�����س��ت��ق��ب��ل«، بح�سور  ال��واق��ع  اآف�����اق.. 
الوكاء واملدراء  50 م�ساركا من  م��ن  واأك����ر  حممد العوهلي  ال��دك��ت��ور  

التنفيذين خلطة اآفاق يف اجلامعات ال�سعودية. 
اإ�سافة  التنفيذية للخطة،  اإجنازه، والربامج  مت  وتناول اللقاء ما 
الربع  خ��ال  الثانية التي ا�ستكملت  اإلى ا�ستعرا�ش موؤ�سرات اأداء الدورة 
م�����س��وؤويل  وامل�سمون واطاع  ال�سكل  خ���ال  1436 م����ن  ال��ع��ام  م��ن  ال��ث��اين 
وموؤ�سرات اأداء  الأول���ى  موؤ�سرات اأداء الدورة  ب��ن  ال��ف��رق  على  اجل��ام��ع��ات 
الدورة الثانية، وكيف تقراأ اجلامعة التفاوت بن ن�سب موؤ�سرات الأداء لعام 
2013 و 2014، وكذلك الربامج التنفيذية من حيث الإجناز يف ن�سبة تنفيذ 

كل برنامج واآلية املتابعة ال�سنوية.
تعزيز  اإل���ى  ال��ل��ق��اءات  ه��ذه  عقد  وراء  ويهدف املكتب التنفيذي من 
الوزارات واجلهات الأخرى  وبن اجلامعات وكافة  بينه  الفاعلة  ال�سراكة 

ذات العاقة بتنفيذ اخلطة.
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الدكتور  التعليم  وزي���ر  م��ع��ايل  ���س��دد 
ا�ستثمار  �سرورة  على  الدخّيل،  عزام 
ق�������درات اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ش 
والفنين،  وامل��ع��ي��دي��ن  وامل��ح��ا���س��ري��ن 
وتطويرها مبا يحقق معايري اجلودة 
وي���رت���ق���ي ب���������الأداء وي�����س��ه��م يف دف���ع 
اململكة  ت�سهدها  التي  التنمية  عجلة 
القيادة  لهتمام  ي�ستجيب  نحو  على 

بالوطن واملواطن . 

د���س��ن وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��دك��ت��ور ع���زام 
امل��ع��ي��اري«  العربية  »اخ��ت��ب��ار  ال��دخ��ّي��ل 
الذي يقي�ش مهارات متعلمي العربية 
ل���غ���ري ال���ن���اط���ق���ن ب���ه���ا يف ال����ق����راءة 
حيث  والتحدث،  والكتابة  وال�ستماع 
على  نوعيا  �سبقا  الخ��ت��ب��ار  ه��ذا  يعد 
م�ستوى العامل، وهو الختبار الوحيد 

للغة العربية لغري الناطقن بها.
وع������رب ال����دخ����ي����ل ع����ن ���س��ع��ادت��ه 
اأطلقته اجلامعة  ال��ذي  الإجن��از  بهذا 
اململكة  با�سم  الإلكرونية  ال�سعودية 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة، م�����س��ريا اإل���ى اأن 
»التوفل«  مبنزلة  يعد  الختبار  ه��ذا 
ال���ع���رب���ي، واأن������ه م��ن��ط��ل��ق م���ن مهبط 

الوحي ومهد اللغة العربية.
ج���اء ذل���ك خ���ال ح��ف��ل تد�سن 
امل���ع���ي���اري يف مقر  ال��ع��رب��ي��ة  اخ���ت���ب���ار 
اجل���ام���ع���ة ال�����س��ع��ودي��ة الإل��ك��رون��ي��ة 
ب��ح�����س��ور م���دي���ر اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور 
ع���ب���داهلل امل���و����س���ى، ال�����ذي اأو�����س����ح اأن 
ال��ربن��ام��ج ���س��ُي��ح��دث ن��ق��ل��ة ك��ب��رية يف 
يف  للراغبن  اللغوية  الكفاية  قيا�ش 
تعلم اللغة العربية من غري الناطقن 
ب��ه��ا ح����ول ال����ع����امل، ول���ط���اب ال��ل��غ��ة 
العربية الدار�سن يف برنامج العربية 
ع���ل���ى الإن�����رن�����ت ال������ذي ���س��ت��ف��ت��ت��ح��ه 

اجلامعة قريبا.
�سعت  اجلامعة  اأن  املو�سى  وب��ن 
موؤ�س�سات  م��ع  املبا�سر  التوا�سل  اإل��ى 
ع��امل��ي��ة ع��ري��ق��ة يف جم���ال الخ��ت��ب��ارات 
العربية  اختبار  ل�ست�سافة  املعيارية، 
امل��ع��ي��اري ل��ي��ك��ون الخ��ت��ب��ار م��ت��اح��ا يف 

خم�سة اآلف مركز حول العامل.
وتكمن قوة اختبار اللغة العربية 
امل��ع��ي��اري يف ف��ه��م ع��م��ي��ق ل��ن��ظ��ام لغة 
ال�������س���اد، وع��ل��ى ف��ه��م اأع���م���ق لأح����دث 
اللغات  تعليم  يف  العاملية  ال��ن��ظ��ري��ات 
وبخا�سة يف جمايل القيا�ش والتقييم، 
حيث مت اإعداده وفق اأف�سل املمار�سات 
اللغوية مع  العاملية يف قيا�ش الكفاية 

مراعاة خ�سو�سية هذه اللغة.

من خال توفري الربامج والأن�سطة 
الفرد.  بحياة  املبا�سرة  العاقة  ذات 
وناق�ش الجتماع توثيق العاقة بن 
العام  التعليم  وموؤ�س�سات  اجلامعات 
العلمي  ال��ت��ح�����س��ي��ل  ب��ه��دف حت�����س��ن 
للطاب والطالبات وتقوية التكوين 
بالتعليم  التحاقهم  منذ  لهم  املعريف 
اجلامعات،  يف  تخرجهم  حتى  ال��ع��ام 
وت��ط��رق الج��ت��م��اع ك��ذل��ك اإل���ى دع��م 
ت���ك���ام���ل اجل���ام���ع���ات م����ع م��وؤ���س�����س��ات 
امل��ج��ت��م��ع ب��ق��ط��اع��ي��ه ال��ع��ام واخل��ا���ش 

وخ���ال رئ��ا���س��ت��ه مب��ق��ر ال����وزارة 
الج�����ت�����م�����اع ال�����ت�����������س�����اوري مل����دي����ري 
اجل���ام���ع���ات احل���ك���وم���ي���ة؛ دع����ا وزي���ر 
ال��ت��ع��ل��ي��م ك���ل ج��ام��ع��ة اإل�����ى ال��رك��ي��ز 
ع���ل���ى ال��ت��خ�����س�����س��ات ال���ت���ي مت��ي��زه��ا 
ع��ن غ��ريه��ا، مب��ا ي��ع��زز ه��وي��ت��ه��ا بن 

اجلامعات. 
واأ�ساد الدخيل بالإمكانات املادية 
وال��ب�����س��ري��ة ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ت��زخ��ر بها 
اجل��ام��ع��ات، داع��ي��ا اإل���ى تعزيز دوره��ا 
املحلية  جمتمعاتها  يف  ف��اع��ل  ب�سكل 

م�����ن خ�������ال ت����وظ����ي����ف الإم�����ك�����ان�����ات 
وت��ب��ادل اخل��ربات واإج���راء الدرا�سات 
والبحوث التطبيقية التي تركز على 

الحتياجات املبا�سرة للمجتمع. 
ال��ت�����س��اوري  الج���ت���م���اع  اأن  ي��ذك��ر 
التعليم  يف  اجل���ودة  مناق�سة  على  رك��ز 
اجل���ام���ع���ي وب���ح���ث اآل�����ي�����ات ت��ع��زي��زه��ا 
العملية  خم��رج��ات  ع��ل��ى  ينعك�ش  مب��ا 
اخلريجن  م�ستوى  ورف���ع  التعليمية 
واخل����ري����ج����ات واإك�������س���اب���ه���م امل����ه����ارات 

الوظيفية التي يتطلبها �سوق العمل.

خالل االجتماع التشاوري لمديري الجامعات الحكومية
الدخيل يشدد على استثمار قدرات أعضاء التدريس

تم إعداده وفق أفضل الممارسات العالمية في قياس الكفاية اللغوية

وزير التعليم يدشن
»اختبار العربية المعياري«
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طيبة
حتت رعاية معايل مدير جامعة 
طيبة الدكتور عدنان بن عبداهلل 
امل�����������زروع، ك������رم ع���م���ي���د �����س����وؤون 
ال����ط����اب ب���اجل���ام���ع���ة ال���دك���ت���ور 
���س��ال��ح احل��رب��ي، وامل�����س��رف على 
ف���رع اجل��ام��ع��ة ب��ال��ع��ا ال��دك��ت��ور 
خريجي  التميمي،  عبدالعزيز 
الدفعة الثالثة من طاب الفرع 
العا  حمافظة  وك��ي��ل  بح�سور 

�ساهر بن اأحمد العويف 

تبوك
اأق���ام���ت ع��م��ادة ����س���وؤون ال��ط��اب 
ب���ج���ام���ع���ة ت����ب����وك ح���ف���ل خ���ت���ام 
اأن�������س���ط���ت���ه���ا ل���ل���ع���ام اجل���ام���ع���ي 
احل�����������ايل، ح����ي����ث ب���������داأ احل���ف���ل 
املنا�سبة  ب��ه��ذه  امل��ع��د  اخل��ط��اب��ي 
باآيات من القراآن احلكيم، جاءت 
ج�سد  وطنية  م�سرحية  بعدها 
م���ن خ��ال��ه��ا ط����اب اجل��ام��ع��ة 
ت�سعى  التي  ال�سيئة  الرفقة  اآثار 
والنيل  الوطن  اأب��ن��اء  من  للنيل 
م���ن حل��م��ت��ه وك��ي��ف��ي��ة ع��اج��ه��ا 
وتافيها، تاها اأوبريت وطني، 
ث���م ع���ر����ش ف��ي��ل��م وث���ائ���ق���ي عن 

اأن�سطة العمادة.

حائل
���س��دد م��ع��ايل م��دي��ر جامعة حائل 
ال���دك���ت���ور خ��ل��ي��ل ال���رباه���ي���م على 
اأه���م���ي���ة اخ���ت���ي���ار ط����ال����ب ال�����س��ن��ة 
ال��ت��ح�����س��ريي��ة ل��ت��خ�����س�����س��ه وف���ق 
ميوله،  م��ع  وي��ت��واف��ق  يتنا�سب  م��ا 
وق����درات����ه، وا����س���ت���ع���دادات���ه، وب��ن��اء 
م�����س��ت��ق��ب��ل��ه، ول��ي�����ش وف��ق��ا ل��رغ��ب��ة 
اأو  تقليدا لزمائه  اأو  اأ����س���رت���ه 
اأ�سدقائه، م�سريا اإلى اأن القدرات 
تختلف من �سخ�ش اإلى اآخر. جاء 
ذل���ك يف ك��ل��م��ة األ��ق��اه��ا ال��رباه��ي��م 
خ���ال اف��ت��ت��اح��ه اأع���م���ال الأ���س��ب��وع 
بالتخ�س�سات  الأول  ال���ت���وع���وي 
اجلامعية لطاب وطالبات ال�سنة 

التح�سريية يف جامعة حائل.

الملك سعود
اأح��م��د ب��ن عبد  بح�سور الأم���ري 
وزير  وبرعاية  �سعود،  اآل  العزيز 
الدخيل  ع��زام  الدكتور  التعليم 
اح��ت��ف��ل��ت ك��ل��ي��ة ال��ط��ب وامل��دي��ن��ة 
ال��ط��ب��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود 
ال�64 من طلبة  الدفعة  بتخريج 

ق�سم الطب الب�سري.

الملك عبدالعزيز
اأ���س��ت��اذ ال�����س��ي��دل��ة، رئي�ش  ط��ال��ب 
وال�سيدلة  ال�����س��ي��دلن��ي��ات  ق�سم 
ال�������س���ن���اع���ي���ة ب��ك��ل��ي��ة ال�����س��ي��دل��ة 
بجامعة امللك عبد العزيز الدكتور 
ب���در اجل��ع��ي��د ب��اإي��ج��اد ت��ع��اق��د بن 
وال�����س��ي��دل��ي��ات  ال�����س��ح��ة  وزارة 
كخطوة  الربحية«  »ذات  اخلا�سة 
اأول���ي���ة ل��رب��ط ت��ل��ك ال�����س��ي��دل��ي��ات 
بامل�ست�سفيات احلكومية واخلا�سة 
حتت  م��وح��د،  حتكم  نظام  ح�سب 
ب�سفتها  ال�����س��ح��ة  وزارة  م��ظ��ل��ة 
ج���ه���ة رق����اب����ي����ة، واع����ت����م����اد ت��ل��ك 
ل�سرف  كمرجعية  ال�����س��ي��دل��ي��ات 
اأدوي���������ة امل���ر����س���ى امل���ح���ال���ن م��ن 
امل�ست�سفيات احلكومية واخلا�سة، 
تفاديا لازدواجية وعدم املركزية 

يف عملية �سرف الأدوية.

الطائف
احليوية  الكيمياء  اأ�ستاذ  تو�سل 
وال�سموم  الأدوية  بق�سم  امل�ساعد 
ال�������س���ي���دل���ة يف ج��ام��ع��ة  ب��ك��ل��ي��ة 
الطائف الدكتور حممد �ساح، 
بال�سراك مع فريق بحثي من 
للعلوم  ال��ب��ول��ن��دي��ة  الأك��ادمي��ي��ة 
مب��دي��ن��ة ف��روت�����س��واف ب��ب��ول��ن��دا 
اإل�����ى ط��ري��ق��ة ج���دي���دة ل��ت��وج��ي��ه 
اخلايا  اإل��ى  الكيميائى  العاج 
غريها  دون  ف��ق��ط  ال�����س��رط��ان��ي��ة 
من اخلايا ال�سليمة، مما يوؤدي 
للعاج  اجلانبية  الآث���ار  لتقليل 
الكيميائي وازدياد فاعليته لقتل 

اخلايا ال�سرطانية.

الملك فيصل
ج��ام��ع��ة  م���دي���ر  م���ع���ايل   افتتح 
امللك في�سل الدكتور عبدالعزيز 
ال�����س��اع��ات��ي ف��ع��ال��ي��ات امل��ع��ر���ش 
ال��ف��ن��ي ال�����س��ن��وي ال�����ذي ن��ّظ��م��ه 
ق�����س��م ال���رب���ي���ة ال��ف��ن��ي��ة ب��ك��ل��ي��ة 
احلايل  اجلامعي  للعام  الربية 
باملدينة  الرئي�سي  الكلية  بهو  يف 
كلية  عميد  بح�سور  اجلامعية، 
بن  �سميحان  ال��دك��ت��ور  ال��رب��ي��ة 

نا�سر الر�سيدي.

الدمام
اأط����ل����ق م����ع����ايل م����دي����ر ج��ام��ع��ة 
ال�������دم�������ام ال�����دك�����ت�����ور ع����ب����داهلل 
امل�سروعات  م��ن  حزمة  الربي�ش 
ال��ت��ق��ن��ي��ة ل���ع���م���ادة الت�������س���الت 
وت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات ب��اجل��ام��ع��ة، 
ب���ح�������س���ور ع���م���ي���د الت���������س����الت 
�سعد  الدكتور  املعلومات  وتقنية 

العمري، وعدد من الوكاء.
اأن  ال�����ع�����م�����ري  واأو���������س��������ح 
امل�����س��روع��ات ال��ت��ي مت اإط��اق��ه��ا 
هي: م�سروع ال�سبكة الا�سلكية، 
وم�����������س�����روع م����راق����ب����ة اأن���ظ���م���ة 
اجلامعة، ونظام اأمن املعلومات.

األمير سطام
ت���ف���ق���د م����ع����ايل م����دي����ر ج��ام��ع��ة 
الأم����ري ���س��ط��ام ب��ن ع��ب��د العزيز 
الرحمن  ال��دك��ت��ور عبد  ب��اخل��رج 
ال���ع���ا����س���م���ي ك���ل���ي���ات اجل���ام���ع���ة 
يف حم��اف��ظ��ة الأف�������اج ي��راف��ق��ه 
وك�����ي�����ل اجل�����ام�����ع�����ة ل����ل���������س����وؤون 
الدكتور  والأكادميية  التعليمية 
وعدد  اخل�سريي،  عبدالرحمن 

من عمداء الكليات.

أم القرى
رع����ى م��ع��ايل م��دي��ر ج��ام��ع��ة اأم 
ال��ق��رى ال��دك��ت��ور ب��ك��ري معتوق 
ع���������س����ا�����ش، ب����ح���������س����ور م���ع���ايل 
امل�������س���ت�������س���ار ب�����ال�����دي�����وان امل��ل��ك��ي 
الأم����ن ال��ع��ام ل����دارة امل��ل��ك عبد 
بن  فهد  الدكتور  املكلف  العزيز 
ال�سماري، حفل تد�سن  عبداهلل 
املجموعة الأولى من الإ�سدارات 
�سلمان  امل��ل��ك  لكر�سي  البحثية 
تاريخ  لدرا�سات  العزيز  عبد  بن 
مكة املكرمة، بجامعة اأم القرى، 

البالغ عددها ت�سعة كتب .
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حول العالم

اليابان تستخدم القوة الناعمة في الجامعات األميركية
المصدر: يونيفرسيتي

وورلد نيوز

الناعمة  ق��وت��ه��ا  زي����ادة  ال��ي��اب��ان  ق����ررت 
ب���دع���م ب���رام���ج ج���دي���دة يف اجل��ام��ع��ات 
اأمريكي،  دولر  ب�15مليون  الأمريكية 
وتلك خطوة عدها اخلرباء باأنها ت�سبو 
املتنامي لل�سن  الثقايف  التاأثري  لوقف 

وكوريا اجلنوبية يف ال�ساحة الدولية.
املتحدة  ل��ل��ولي��ات  زي��ارت��ه  ف��اإب��ان 
الأم����ريك����ي����ة، ق���ب���ل ن���ح���و اأ����س���ب���وع���ن، 
»���س��ي��ن��زو  ال���ي���اب���ان  وزراء  رئ���ي�������ش  زار 
اآب�����ي«  ج��ام��ع��ات »ه����ارف����ارد«، و »معهد 
»�ستانفورد«  و  للتقنية«  ما�سا�سوتي�ش 
م����وؤك����دا مل��ع��ه��د م��ا���س��ا���س��وت��ي�����ش رغ��ب��ة 
اجلامعة  ك��را���س��ي  مت��وي��ل  يف  حكومته 
ال��ذي��ن يبحثون  ل��اأ���س��ات��ذة  ال��ب��ح��ث��ي��ة 

ويعملون يف الدرا�سات اليابانية.
واأث������ارت اخل���ط���وة ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا 
لأن  خمتلفة،  فعل  ردود  »اآب���ي«  حكومة 
التربع ب� 15 مليون دولر لت�سع جامعات 
تاون«  »ج��ورج  منها:  خمتارة،  اأمريكية 
و«م��ع��ه��د م��ا���س��ا���س��وت��ي�����ش ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة«، يف 
اإبريل  يف  اأقرتها  التي  اليابان  م��وزان��ة 
ن��وع��ه��ا بل  امل��ا���س��ي لي�ست الأول�����ى م��ن 
دولر  ماين  خم�سة  بعد  الثانية  هي 
�سهور فقط جلامعة  اأربعة  قبل  اأقرتها 

وجنوب  �سرق  اأ���س��واق  اقتحام  يف  ب���داأت 
اأعطى �سركة »بوكمون  اآ�سيا، مما  �سرق 
م��ي��دي��ا« ع��ام��ة جت��اري��ة مم��ي��زة ذائ��ع��ة 

ال�سيت. 
واح��ت�����س��ن��ت ال�����س��ن��اع��ة اجل��دي��دة 
املتحركة  الر�سوم  يف  موهوبن  فنانن 
جائزة  احلائز  ميازاكي«،  »هاياو  منهم 
مبيعات  وح�����س��دت   ،2002 ع��ام  اأو���س��ك��ار 
اأمريكي  دولر  مليون   12.5 ل���   و�سلت 

يف 2013.
اإن�ساء  اليابان  ق��ررت  بعدها  وم��ن 
مركز يف �سنغافورا لن�سر ثقافة ال� »بوب« 
وه��ذا  اآ���س��ي��ا.  ���س��رق  ج��ن��وب  اليابانية يف 
كان �سبب توجه الطاب الوافدين اإيل 
قامت  م�سح  فح�سب  للدرا�سة؛  اليابان 
به حكومة مقاطعة »توت�سيغي« الواقعة 
غ���رب ال��ي��اب��ان، ف���اإن 47% م��ن ال��ط��اب 
ال���واف���دي���ن اخ���ت���اروا ال��ي��اب��ان ل��درا���س��ة 
الر�سوم املتحركة من اأ�سل 6٨0 طالبا.  
م��ن  يل«  »راي  ال���ط���ال���ب  ي����ق����ول 
اجلامعة التايوانية يف اليابان اإنه مبهور 
املتحركة  ال��ر���س��وم  ب��اأف��ام  اأذن��ي��ه  حتى 
ا�ستثنائية  »اإن���ه���ا  واأ����س���اف  ال��ي��اب��ان��ي��ة، 
حقا! لقد جذبتني الر�سومات اجلميلة 
اأنني  يف  �سك  ول  ال��رائ��ع��ة،  والق�س�ش 
هذا  يف  وظيفة  على  للح�سول  �ساأ�سعى 

املجال ما اأمكنني ذلك«.

اآ�سيا حتى نهاية احلرب العاملية الثانية، 
يكلف خزانة  م�����س��روع  اإط���اق  ف��ق��ررت 
الدولة �سنويا 17 مليون دولر اأمريكي 
اأط��ل��ق��وا عليه »ال��ي��اب��ان ال��رائ��ع��ة«، وهو 
اإل��ى حد كبري يف تغيري تلك  �ساعد  ما 

ال�سورة عن اليابان.
الرائعة«  »اليابان  م�سروع  ويقوم 
ع��ل��ى ت�����س��ل��ي��ط ال�����س��وء ع��ل��ى ���س��ن��اع��ات 
ال���ي���اب���ان احل�������س���اري���ة ع���ل���ى ال�����س��اح��ة 
تعليم  م��ن��اه��ج  ت�سمل  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة، 
اللغة اليابانية  التي تدر�ش يف جامعات 
هارفارد ومعهد ما�سا�سيوت�ش للتقنية، 
 ،2006 ع�����ام  يف  ت��د���س��ي��ن��ه��م��ا  مت  وق�����د 
وك���اه���م���ا ي���ه���دف ل��ت�����س��ج��ي��ع احل�����وار 
ح�سارة  يف  العلمي  والبحث  الأكادميي 

اليابان.
وي���ل���وم م���وؤي���دو ال��ي��اب��ان ت��اأخ��ره��ا 
امل�سروع للرويج  اإطاق هذا  كثريا يف 
ل��ل��م�����س��روع ال���ي���اب���اين م��ق��ارن��ة ب��ال��ق��وة 
املتنامية لل�سن وكوريا اجلنوبية على 
ال�سعيد الدويل، تلك القوة التي يطلق 
عليها ب� »املوجة الكورية« وتروج بنجاح 
ل��ن��ج��وم ال����درام����ا ال���ك���وري���ة يف اخل����ارج 

ل�سيما يف اآ�سيا.
اخلبري  علق  النقطة  ه��ذه  وع��ل��ى 
الإعامي يف جامعة وا�سيدا يف اليابان 
الأف�سل  م��ن  ب��اأن��ه  اإ���س��اي��ام��ا«  »كويت�سو 

»ك���ول���وم���ب���ي���ا« يف ن���ي���وي���ورك ل��ت��م��وي��ل 
جمموعة من الأ�ساتذة يف جمال العلوم 
ال�سيا�سية وال�سيا�سة اخلارجية لليابان، 
وه����ي اخل���ط���وة الأول������ى م���ن ن��وع��ه��ا يف 

ال�سنوات ال� 40 املا�سية.   
ومع بداية ظهور ال�سن ب�سفتها 
قوة عظمى يف العقد املا�سي قل�ش عدد 
من اجلامعات الأمريكية والربيطانية 
اأو  التاريخ  اأو  باللغة  اخلا�سة  براجمها 
مف�سلة  ال��ي��اب��ان��ي��ة،  ال�سيا�سية  ال��ع��ل��وم 
اأخ��رى  ب��رام��ج  وحفنة  ال�سينية  اللغة 
ب���دع���م م���ن م��ع��اه��د »ك��ون��ف��و���س��ي��و���ش« 
امل����دع����وم����ة م����ن احل���ك���وم���ة ال�����س��ي��ن��ي��ة 

نف�سها.
و���س��ت�����س��اع��د الأم���������وال اجل���دي���دة 
دع���م ان��ت��ق��ال ال��ط��اب اإل����ى اجل��ام��ع��ات 
الدرا�سة  اإث���راء  ع��ن  الأم��ريك��ي��ة ف�سا 
���س��ت��ح��ت��وي على  ال��ك��ت��ب  ال��ي��اب��ان��ي��ة لأن 
تركز  التي  ال�سائعة  اليابانية  الثقافة 
ع��ل��ى امل���ن���ت���وج���ات ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��دول��ي��ة 
ل��ل��ح�����س��ارة ال��ي��اب��ان��ي��ة م��ث��ل »م��ان��غ��ا« اأو 

الكتب الهزلية وق�س�ش الغرافيك.

حضارة شائعة
ب�������داأت الأف��������ام امل���ت���ح���رك���ة ال��ي��اب��ان��ي��ة 
اخ����راق الأ����س���واق ال��دول��ي��ة يف اأواخ����ر 
حيث  املن�سرم  القرن  من  ال�سبيعينات 

ب����داأت اجل��ام��ع��ات ال��ي��اب��ان��ي��ة منذ 
لتعليم  ب��رام��ج  اإط����اق  يف  ���س��ن��وات   10
اأف������ام ال���ر����س���وم امل��ت��ح��رك��ة ال���ت���ي زاد 
ال��ط��اب  الإق���ب���ال عليها ل���س��ي��م��ا م��ن 
ال��ل��غ��ة التي  اآ���س��ي��ا لأن  ال��واف��دي��ن م��ن 
وميثل  اليابانية  اللغة  هي  بها  تدر�ش 
 %95 نحو  اآ�سيا  الوافدون من  الطاب 
م��ن ال��ط��اب ال��واف��دي��ن ال��ذي��ن ي�سل 
اأكرهم  طالب   140.000 اإل��ى  ع��دده��م 
وفيتنام  اجلنوبية  وكوريا  ال�سن  من 

ونيبال.
يف م���ع���ر����ش ت��ع��ل��ي��ق��ه ع���ل���ى ه���ذه 
ال��ن��ق��ط��ة اأ�����س����ار امل���ت���ح���دث الإع���ام���ي 
جل��ام��ع��ة ط��وك��ي��و ب��ول��ي��ت��ك��ن��ي��ك، »ت���ورو 
م����ون����وي«، اإل�����ى ح���اج���ة اجل��ام��ع��ة اإل���ى 
اإن�����س��اء ب��رام��ج ج��دي��دة ت��در���ش باللغة 
الإجن���ل���ي���زي���ة ل���س��ت��ق��ط��اب م���زي���د من 
ال����ط����اب ال����واف����دي����ن اإل������ى ال���ي���اب���ان، 
ف���اجل���ام���ع���ة م��ت��خ�����س�����س��ة يف الإع������ام 
وتقنية األعاب اجلوال ومقرها »اأكيبارا« 
، حم���ط اأع����م����ال ال���ر����س���وم امل��ت��ح��رك��ة،  

و«مانغا« يف اليابان. 

اليابان الرائعة
ت�������س���ع���ى ال����ي����اب����ان ل���ت���غ���ي���ري ال�������س���ورة 
املاأخوذة عنها يف املا�سي كقوة  الذهنية 
ا���س��ت��ع��م��اري��ة ك���ربى غ���زت ج��ريان��ه��ا يف 

اليابان احلديثة  لاأف�سل يف  ن��روج  اأن 
ل�سيما اأن ال�سن تنفق ببذخ للرويج 
مل��ع��ه��د »ك���ون���ف���و����س���ي���و����ش« ل��ل��ج��ام��ع��ات 
الأج����ن����ب����ي����ة ل����ل����روي����ج حل�������س���ارات���ه���ا 
الوطنية وذلك بفروع املعهد التي ت�سل 

ل� 97 فرعا يف العامل باأ�سره.
اأم����ا امل��ع��ار���س��ون مل�����س��روع ال��ي��اب��ان 
ل��ل��ح��ك��وم��ة  ف���ائ���دت���ه  اأن  ف����ح����ذورا م���ن 
الق�سري.  املدى  اليابانية موؤقتة وعلى 
جامعة  يف  الجتماع  علم  اأ�ستاذ  يقول 
متبل يف اليابان، »كيال كايفاند«، اإن 
ال�سباب  على  فقط  يقت�سر  النوع  ه��ذا 
الوافدين الذين تغريهم اأفام الر�سوم  
ي�سابوا  حتى  يلبثون  م��ا  ث��م  املتحركة 
معقدة  اأنها  اكت�شافهم  بعد  بالإحباط 

للغاية اأكر مما كانوا يعتقدون. 
اأن »القوة الناعمة تقوم  اأكد  لكنه 
ال��دول  مع  قوية  عاقات  تطوير  على 
بناء  يعتمد على  ه��ذا  ول��ك��ن  الأخ����رى، 
على  م�ساركتها  مي��ك��ن  ح�����س��اري��ة  ق��ي��م 
ال��ق��وة  اأن  ال��ب��ع��ي��د« م�����س��ت��درك��ا  امل�����دى 
كل  ت��ف��ع��ل  اأن  ت�����س��ت��ط��ي��ع  ل  ال��ن��اع��م��ة 
العاقات  اإل��ى  م�سريا  مبفردها،  �سيء 
اليابان  بن  املهتزة  الثنائية  ال�سيا�سية 
القيم  اأهمية م�ساركة  وال�سن، موؤكدا 
العاقات  اأ�سا�ش  هي  لتكون  ال�سيا�سية 

الدولية.
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لقطات
االتحاد األوروبي

يقرب الحتاد الأوروبي، ممثا 
ب��������الإدارة ال���ع���ام���ة ل��ل��م��ف��و���س��ي��ة 
الأورب������ي������ة »ي����ورو�����س����ت����ات« م��ن 
حتقيق هدفه »اأوروب��ا 2020« يف 
كبرية  ط��ف��رة  حمققا  التعليم، 
امل��ل��ت��ح��ق��ن  ال����ط����اب  يف ع������دد 
 %23.6 م��ن  اجلامعي  بالتعليم 
اإل��ى 37.9% يف عام  يف عام 2002 
ال�سباب من  2014 وه��م يف عمر 
ع���ام���ا، ح�����س��ب ما  اإل������ى  34   30
»ب��راغ  ال��ك��ات��ب يف �سحيفة  اأف���اد 

بو�ست«، بير تابيرن.

آيرلندا
تعليم  تطوير  يف  اأي��رل��ن��دا  تبحث 
عال بديل للطاب الذين ت�سربوا 
م��ن امل���دار����ش، م��ن اأج���ل تخفيف 
اجلامعات  على  املالية  ال�شغوط 
اأف���ادت  ح�سبما  التقنية  وامل��ع��اه��د 
ت��امي��ز«.  اأي��ري�����ش  ���س��ح��ي��ف��ة »ذي 
كا�سيلز«  »بير  املقال  كاتب  يرى 
اأن هنالك جانبن يجب اأن ينظر 
اإل����ى ال��ق�����س��ي��ة م���ن م��ن��ظ��وره��م��ا: 
اجل��ان��ب ال��ت��م��وي��ل��ي وج��ان��ب حق 
الطاب يف اأن يعودوا للدرا�سة يف 
الإحلاقي  اأخرى كالتعليم  اأماكن 
الأخ�������ذ  م���ف�������س���ا  امل����ه����ن����ي،  اأو 
با�ستحداث  الدمنركي  بالنموذج 
ت�ساوي  �سناعية  علمية  درج���ات 

الدرجات العليمة الأكادميية.

تصنيف الجامعات
�������س������در ال����ت���������س����ن����ي����ف ال����ع����امل����ي 
ل��ل��ج��ام��ع��ات »ك��ي��و اأ������ش«، اأخ����ريا، 
وح�سدت الوليات املتحدة املركز 
بن�سبة  امل��ن��اه��ج  جم���ال  يف  الأول 
ب�  امل��ت��ح��دة  اململكة  تلتها   %36.6
فح�سدت  اآ���س��ي��ا  دول  اأم����ا   %14
دول  بقية  ح�����س��دت  بينما   ،%17

اأوروبا %15.5.

الواليات المتحدة
����س���ب ال��������ذراع الأمي�������ن ل�����س��ن��اع 
موؤ�س�سة  يف  التعليمية  ال�سيا�سة 
دلوا  الأمريكية  الوطنية  العلوم 
اأ�سا   املتاأجج  ب��اردا على احل��وار 
الوليات  تواجه  هل  حقيقة  عن 
العمالة  يف  نق�سا  اأ�سا  املتحدة 
املدربة على الريا�سيات والتقنية 
وال��ه��ن��د���س��ة امل��ع��روف��ة اخ��ت�����س��ارا 
ال��وق��ت  ويف  ل.   اأم   STEM ب���� 
ال�����ذي رف�������ش ف��ي��ه احل���ا����س���رون 
الفكرة مركزين على اأن املو�سوع 
ك��ل��ه ي��ت��م��ث��ل يف م�����س��األ��ة ال��ط��ل��ب 
والعر�ش يف ال�سوق؛ ظهر تقرير 
ال��ت��ع��ري��ف��ات  اأن  ي����وؤك����د  ج���دي���د 
املو�سوعة للريا�سيات والهند�سة 
وال��ت��ق��ن��ي��ة ت��ع��ت��رب ق��دمي��ة وغ��ري 

ذات �سلة بالوقت احلايل.

مبادرة »أريت«
تحول األفكار إلى أفعال

المصدر: موقع
جامعة شيكاغو 

اإي���ف���ان« فكرة  »ج��ي��م�����ش  دار  يف خ��ل��د 
كيف  فهم  اإرادت����ه  يف  تتمثل  طموحة 
ن�����س��اأت امل��ع��رف��ة وك��ي��ف ت��زده��ر وكيف 
ما  م��ن��ظ��وم��ة  ت��وج��د  وه���ل  ت�سمحل، 
ت�����س��اع��د ع���ل���ى اك���ت�������س���اف امل����زي����د م��ن 

العلوم؟ 
حتقيق  ل���ه  يت�سنى  ك��ي��ف  ول��ك��ن 
ذل��������ك يف ظ������ل ع��������دم وج���������ود ح��ق��ل 
متخ�س�ش يف املعرفة يف هذا امل�سمار؟ 
على  ف��ك��رت��ه  لتحقيق  و����س���ول  ق����رر، 
اأر�ش الواقع، اأن ي�ستهل حقا جديدا 
من  عاملية  �سبكة  فاأ�س�ش  العلوم،  من 
اأو  املعرفة  معرفة  لدرا�سة  الباحثن 
 Knowledge Lab at ميتا«:  »معرفة 

the Computation Institute
 Arete »ومن هنا تاأ�س�ست »اأريت
توجد  بغية معرفة هل  ع��ام 2007  يف 
دعم  �ساأنها  م��ن  معينة  طريقة  ثمة 
الأب�����ح�����اث ب��ي��ن��ي��ة ال��ت��خ�����س�����س��ات يف 
اجلامعة اأم ل، ومعظم امل�ساريع  التي 
ت��ع��م��ل ف��ي��ه��ا ح��ال��ي��ا ت������راوح م���ا بن 
التطبيقية  العلوم  الأبحاث يف جمال 
وال���ع���ل���وم الإن�����س��ان��ي��ة اإل�����ى ال��ق�����س��اي��ا 

العمرانية والقت�سادية.  
»اأري���ت«  على  تعليقه  معر�ش  يف 
يقول اأ�ستاذ العلوم الجتماعية، مدير 
خم��ت��رب ال��ع��ل��وم يف م��ع��ه��د احل��و���س��ب��ة 

الآل�����ي�����ة« ال���ربوف�������س���ي���ور »اإي����ف����ان����ز«: 
»�ساعدتني  Arete كثريا على امل�سي 
حجم  �سيكون  كيف  حتديد  يف  قدما 
وروؤي�����ة م�����س��روع ك��ه��ذا، ل��ق��د تفهموا 
ن��ط��رح��ه��ا  ال���ت���ي  اأن الأ���س��ئ��ل��ة  ج���ي���دا 
رواب��ط  اإل��ى  ترجمتها  وميكن  كبرية، 
ت��ت��ع��ل��ق ب��ت��خ�����س�����س��ات ع���دي���دة داخ���ل 
اأي�سا  و�ساعدتني  الأكادميية.  وخارج 
خطة  ب��ن��اء  يف  ت�سرع  كيف  تعلم  على 

تناف�سية للح�سول على الأموال«.
وبالفعل ح�سل »اإيفانز« على 5.2 
عام  يف  منحة  اأم��ريك��ي  دولر  مليون 
متبا�سن  »ج���ون  م��ن  مقدمة   2013
ت��اأم��ات  »م��وؤ���س�����س��ة  اأو  ف��اون��دا���س��ن« 

جون« لإن�ساء خمترب املعرفة.
ت��ط��وي��ر  اأن  ال���رغ���م م���ن  وع���ل���ى 
فكرة جديدة اأمر حموري يف جامعة 
���س��ي��ك��اغ��و ف�����اإن الأب����ح����اث اجل���دي���دة 
اأن مت��ث��ل ع��م��ا حتيط  امل��م��ك��ن  م���ن 
ب�����ه امل����خ����اط����ر ب�������س���ب���ب الإج�����������راءات 
احل�سول  و�سعوبات  البريوقراطية، 

على متويل، وقلة امل�ساركن.
ف��ك��رة  اأن  الأم��������ر  يف  ال���غ���ري���ب 
»اأريت« جاءت من رحم حوار دار بن 
اإبداعية  م�ساريع  يف  يفكرون  اأن��ا���ش 
اآن��د  تيفاين  »ذا  كر�سي  اأ���س��ت��اذ  ه���م:  
علم  تخ�س�ش  يف  ب���اك«  م��ارغ��ري��ت 
النف�ش »جون كا�سيبو«، ونائب مدير 
ونائب  كري�ستيان«،  »ماتيو  اجلامعة 
التنمية  لربنامج  امل�����س��ارك  الرئي�ش 

الأب��ح��اث  ق�سم  رئ��ي�����ش  ملكتب  ال��ت��اب��ع 
وامل�����خ�����ت�����ربات ال����وط����ن����ي����ة  »ك��ي��ن��ي��ث 
اأوليف«، واختار اجلميع كلمة »اأريت« 
»اأعلى  الإغريقية  باللغة  تعني  التي 

م�ستوى من التميز«. 
ومن���ت »اأري������ت« ���س��ري��ع��ا ب��ع��د اأن 
هيئة  اأع�����س��اء  ا�ستقطاب  يف  جن��ح��ت 
ت���دري�������ش م���ن ك���ل ال��ت��خ�����س�����س��ات يف 
اجل���ام���ع���ة م���ع رب��ط��ه��م ب��امل��وؤ���س�����س��ات 
الأخ���رى، وعملت مع الأ���س��ات��ذة على 
اإطاق برامج كبرية للغاية اأو معقدة 
وق�سم  كر�سي،  اأ�ستاذ  يتولها  للغاية 

واحد، واإدارة واحدة. 
واأث����ن����ت امل����دي����رة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل� 
»اآري����ت »ج��ا���س��م��ن ب��ات��ل« ع��ل��ى خ��ربة 
�سريكة،   ب�سفتها  ال��ع��م��ل��ي��ة  »اآري������ت« 
م��وؤك��دة  »اأن��ن��ا نن�ست ج��ي��دا، ونطرح 
و�سع  على  ون�ساعد  متعمقة،  اأ�سئلة 
ا���س��رات��ي��ج��ي��ات، ون��ق��دح زن���اد فكرنا، 
وهو  اأي�����س��ا«،  التنفيذ  على  ون�ساعد 
التنفيذية  اأكدته املديرة  الأمر الذي 
ق��ادت  التي  ك��وك��ب«،  »�سمر  امل�ساركة  
ال�سراتيجيات  وا�سعي  م��ن  فريقا 
م���ن م��ك��ت��ب ن���ائ���ب رئ��ي�����ش اجل��ام��ع��ة 
ل���اأب���ح���اث وامل���خ���ت���ربات ال��وط��ن��ي��ة، 
وم����ك����ت����ب ال������ع������اق������ات الأج����ن����ب����ي����ة 
وال����ت����ط����وي����ر، وم����ك����ت����ب ال����ع����اق����ات 

الفيدرالية. 
وع��ل��ق��ت ك��وك��ب ق��ائ��ل��ة »ي��ج��ري 
�سيكاغو،  ج��ام��ع��ة  ع���روق  الإب�����داع يف 

ومن هنا تلعب »اأري��ت« دورا حموريا 
ي�ستطيع  ف��ري��دة  ث��ري��ة  بيئة  ب��ن��اء  يف 
الأ���س��ت��اذ م��ن خالها ال���س��ت��م��رار  يف 

حتقيق اإجنازات بحثية.
و����س���ي�������س���اع���د ف�����ري�����ق »اأري�����������ت« 
الأ�ساتذة اجلامعين اجلدد على عمل 
ارت��ب��اط��ات ذك��ي��ة وت��اأ���س��ي�����ش ���س��راك��ات 
�سيكاغو،  ج��ام��ع��ة  ب��ي��ئ��ة  يف  اإب���داع���ي���ة 
الهند�سة  اأ���س��ت��اذة  علقت  ه���ذا  وع��ل��ى 
غ��ايل«،  »غوليا  اجلامعة  يف  اجلزئية 
قائلًة:  »�ساعدتني »اأريت« كثريا على 
عمل الرتباطات التي مل يكن اأبدا يف 

ا�ستطاعتي اأن اأفعلها لوحدي.«

توليد وحضانة
األفكار الكبرى

كلمة ال�سر يف تطوير الأفكار اجلديدة 
هي  »كاتاي�ست« )حا�سنة الأفكار يف 
يدلف  ال��ت��ي  �سيكاغو(  جامعة  مكتبة 
اإليها اأع�ساء هيئة التدري�ش ومن�سوبو 
»اأري���ت«  مبن�سوبي  لالتقاء  اجلامعة 
ل��ب��ح��ث الأف�����ك�����ار اجل����دي����دة يف ك��اف��ة 

التخ�س�سات.
وحت��ت�����س��ن »ك��ات��الي�����س��ت« ب����ادرة 
مبادرة  وهي  الكربى«،  الأفكار  »مولد 
اأط��ل��ق��ت��ه��ا »اأري������ت » ل��ت��م��وي��ل الأف���ك���ار 

البحثية يف مراحلها الأولية.
ومفهوم توليد الأفكار ل يتوقف 
ع���ل���ى جم�����رد ال���ت���م���وي���ل ف��ح�����س��ب ب��ل 
واأك���رب؛ ففريق  اأع��ل��ى  ل��ربام��ج  يتعداه 

»اأريت« يعمل مع الأ�ساتذة اجلامعين 
لتاأمن  ا�سراتيجية  على و�سع خطة 
وت��اأم��ن م�سدر متويل  امل�����س��روع  من��و 
خ��ارج��ي ل���ه. وع���ن راأي الأ����س���ات���ذة يف 
»اأريت« قال الربوفي�سور »اإيفانز«  »اإن 
العمل مع »اأريت« �سمح له با�ستك�ساف 
فكرته الطموحة بدرا�سة كيف تتاقى 
املعرفة وكيف تنمو وتن�ساأ وتنقر�ش«.

»اإي��ف��ان��ز« على  »اأري���ت«   و�ساعدت 
التخ�س�سات  بينية  عمل  ور���س��ة  عقد 
الأمر  الفكرة،  لبحث  خ��رباء  بح�سور 
بحثية  �سبكة  ل��ت��ك��وي��ن  اأف�����س��ى  ال����ذي 
م���ق���ره���ا ج���ام���ع���ة ����س���ي���ك���اغ���و، ومت��ت��د 
واإن�ساء  املعمورة،  اأرج���اء  لكل  اأبحاثها 
املعرفة اخللفية  لدرا�سة  مركز جديد 

اأو معرفة املعرفة.  
اأم��������ا  اأ�����س����ت����اذ ع���ل���م ال���ن���ف�������ش يف 
املجموعة  م��ع  يعمل  ال���ذي  اجل��ام��ع��ة 
نوزبام«   »ه���اورد  الربوف�سيور  نف�سها 
»اأري��ت« يف م�سروع  فقال: »عملت مع 
اآخ����ر ه���و »حت���دي���د احل���ك���م���ة«؛ ول��ق��د 
توفري  على  كثريا  »اأري���ت«  �ساعدتني 
روؤي�������ة خ���ارج���ي���ة ل��ت��ط��وي��ر الأف����ك����ار 

واملقرحات.«
اأن »اآري�����ت«  اأم����ا ك��وك��ب ف����رى 
ت���ت���ط���ور ���س��ري��ع��ا وب����وت����رية ث��اب��ت��ة؛ 
التي  امل�����س��اري��ع  بحجم  نت�سكل  لأن��ن��ا 
الديناميكين  والأ���س��ات��ذة  ن��اأخ��ذه��ا، 
الذين نعمل معهم، ورغبة فريقنا يف 

حتقيق عمل بارز.«

آفاق الجامعة  |  العدد 150  |  28 رجب 1436  |  17 مايو 2015

�لربوف�صيور جيم�س �إيفانز



دراسات

د. هالة عمران في دراسة:
ضعف حماية الحقوق الفكرية
أبرز معوقات النشر اإللكتروني
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دراسات
زكريا حسين

وال��ت��خ��ط��ي��ط  الإدارة  اأ����س���ت���اذة  دع����ت 
ال������رب������وي امل���������س����اع����دة ب���اجل���ام���ع���ة 
عمران  حممد  فوزي  هالة  الدكتورة 
اإلى تر�سيخ ثقافة الن�سر الإلكروين، 
وخ��ل�����س��ت يف درا����س���ت���ه���ا امل���ع���ن���ون���ة ب��� 
الن�سر  دور  لتفعيل  م��ق��رح  »ت�����س��ور 
حتقيق  يف  للم�ساهمة  الإل���ك���روين 
ح�����راك ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف امل��م��ل��ك��ة 
التجارب  �سوء  ال�سعودية يف  العربية 
اإل��ى  املعا�سرة«  العاملية  والجت��اه��ات 
الإنتاج  حلماية  اآليات  و�سع  �سرورة 
الإل��ك��روين و���س��ون احل��ق��وق امللكية 
يف  اجلامعات  دور  وتفعيل  الفكرية، 
الإل��ك��روين يف جمال  الن�سر  تدعيم 

البحث العلمي.
وكانت درا�سة عمران قد هدفت 
اإل�������ى  اإل����ق����اء ال�������س���وء ع���ل���ى م��اه��ي��ة 
بالثورة  وعاقته  الإلكروين  الن�سر 
التجارب  على  والتعرف  املعلوماتية، 
والجت����اه����ات ال��ع��امل��ي��ة امل��ع��ا���س��رة يف 
ال��ن�����س��ر الإل���ك���روين، وت��ق��ي��ي��م و�سع 
الن�سر الإلكروين يف اململكة العربية 

ال�سعودية يف جمال البحث العلمي.
على  ال��وق��وف  اإل��ى  اأي�سا  و�سعت 
الن�سر  ت��واج��ه  ال��ت��ي  التحديات  اأب���رز 
الإلكروين يف جمال البحث العلمي،  
وت�سليط ال�سوء على دوره، اأي الن�سر 
الإلكروين، يف تفعيل حراك البحث 
والن�سر العلمي، وو�سع ت�سور مقرح 
واخل��ربات  التجارب  م��ن  لا�ستفادة 
الدور  هذا  لتفعيل  املعا�سرة  العاملية 
ال��ع��ل��م��ي يف  ال��ب��ح��ث  ح����راك  لتحقيق 

اململكة العربية ال�سعودية.

أهمية الدراسة 
اأن  عمران  هالة  الدكتورة  واأو�سحت 
»اأهمية هذه الدرا�سة ترجع اإلى اأنها 
تقوم بتقييم و�سع الن�سر الإلكروين 
اململكة  يف  العلمي  البحث  جم��ال  يف 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة وا���س��ت��خ��ا���ش 
تلقي  اأنها  كما  فيه،  الق�سور  نواحي 
ال�سوء على التحديات التي تواجهه، 
حتقيق  يف  الإ���س��ه��ام  يف  دوره  وت����ربز 
ح������راك ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي؛ مت��ه��ي��دا 
ه��ذا  م��ق��رح لتفعيل  ت�����س��ور  ل��و���س��ع 
ال�������دور ب���ال����س���ت���ف���ادة م����ن اخل�����ربات 
الأخرى  للدول  الناجحة  والتجارب  

يف هذا املجال«.

مصطلحات الدراسة 
الإل��ك��روين  الن�سر  الباحثة  ع��رف��ت 
الكومبيوتر  اأج��ه��زة  »ا�ستخدام  ب��اأن��ه 
والأج��ه��زة  وبرجمياتها  وملحقاتها 
عمليات  يف  الأخ������رى  الإل���ك���رون���ي���ة 
اإنتاج عمل تقليدي مكتوب بالو�سائل 
الإل����ك����رون����ي����ة، وحت����وي����ل امل��ح��ت��وى 
اإلى  ورقية  تقليدية  بطريقة  املن�سور 
اإلكرونية  بطريقة  من�سور  حمتوى 
رق���م���ي���ة، وك����ذل����ك اإن����ت����اج ال��ب��ي��ان��ات 
وامل���ع���ل���وم���ات واإدارت������ه������ا وت��وزي��ع��ه��ا 
خال  من  للم�ستفيدين  وتي�سريها 
ن�سرها  يتم  اإلكرونية حيث  و�سائط 
ع��ل��ى اأق���را����ش ل��ي��زر اأو ع��ن ب��ع��د من 
واأما حراك  النرنت«.  �سبكة  خال 
الباحثة،  ح�سب  ي�سري،  فاإنه  البحث 
اإل�����ى ان���ت���ق���ال ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي اإل���ى 

م�ستوى ونقلة كمية ونوعية اأرقى.

منهج الدراسة 
البحوث  اإل���ى  ال��درا���س��ة  ه���ذه  تنتمي 
الو�سفية وا�ستخدمت بع�ش الأدوات، 

التي متثلت فيما يلي:
• مقابلة مع بع�ش ذوي اخلربة 

يف جمال الن�سر الإلكروين.

م��ب��ادرة  وف��ق  حكومي  دع��م    •
وط����ن����ي����ة م���ب���ن���ي���ة ع����ل����ى روؤي�������ة 

ا�سراتيجية.

مشكالت معرقلة
الن�سر  تعرقل  ال��ت��ي  امل�سكات  وع��ن 
الإل����ك����روين، ق��ال��ت »رغ����م امل��م��ي��زات 
وال�����ن�����ج�����اح�����ات ال�����ع�����دي�����دة ل��ل��ن�����س��ر 
الإل����ك����روين ف����اإن ه��ن��اك جم��م��وع��ة 
من ال�سعوبات التي حتد من اكتمال 
للفائدة  امل��ث��ال��ي��ة  ل��ل�����س��ورة  ال��و���س��ول 
الن�سر،  من  النوع  هذا  من  الق�سوى 
امللكية  حقوق  حماية  �سعوبة  ومنها 
الت�سريعات  اأغلب  اإن  حيث  الفكرية، 
امل���ط���ب���ق���ة يف خم��ت��ل��ف الأق�����ط�����ار مل 
حقوق  ح��م��اي��ة  ���س��م��ان  ب��ع��د  ت�ستطع 
امل���وؤل���ف���ن اأم�����ام ال��ق��ر���س��ن��ة وال��ن�����س��خ 
علم  دون  للموؤلفات  ال��ق��ان��وين  غ��ري 

• درا�سة ا�ستطاعية مع بع�ش 
اأع�ساء هيئة التدري�ش.

تت�سمن  ا���س��ت��ب��ان��ة  ت��ط��ب��ي��ق    •
ع�������ددا م�����ن الأ�����س����ئ����ل����ة ���س��ن��ف��ت 
واق������ع  جم������������الت:  ث�����اث�����ة  يف 
اململكة،  يف  الإل���ك���روين  الن�سر 
الن�سر  تواجه  التي  والتحديات 
البحث  جم���ال  يف  الإل����ك����روين 
العلمي، ودور الن�سر الإلكروين 
يف تفعيل حراك البحث العلمي.

الجزء النظري
النظري  اجل��زء  يف  الباحثة  وتناولت 
م�����ن ال�����درا������س�����ة حم��������اور اأب������رزه������ا: 
الن�سر  اإل��ى ظهور  اأدت  التي  العوامل 
الإل�����ك�����روين، واأ����س���ك���ال���ه، وم���راح���ل 
تطوره، والن�سر الإلكروين والبحث 
متطلبات  اإل��ى  تطرقت  كما  العلمي، 
اأن هناك  الإلكروين، موؤكدة  الن�سر 

اأ���س��ح��اب��ه��ا«. وم���ن ه���ذه ال�����س��ع��وب��ات 
اأي�سا، والكام للباحثة: 

����س���ع���ف ال���ب���ن���ي���ة ال��ت��ح��ت��ي��ة   •
وخ���ا����س���ة يف ال�������دول ال��ن��ام��ي��ة 
م����ث����ل الأج��������ه��������زة وامل������ع������دات 
و�سبكات  الفعالة  والربجميات 
وت��ق��ن��ي��ات الت�������س���ال، وك��ذل��ك 
ي��وؤدي  مم��ا  ل���اأف���راد،  بالن�سبة 
اإل��ى حرمان كل من ل ميتلك 
ق��ن��وات ال��ت��وا���س��ل الإل��ك��روين 
اإل��ى  وال��و���س��ول  ال�ستفادة  م��ن 

املواد املن�سورة اإلكرونيا.
التكنولوجية  البيئة  �سعف   •
وامل�����س��ت��ل��زم��ات ال��ب�����س��ري��ة ال��ت��ي 
تتعامل مع ال�سكل الإلكروين 
ل���ل���دوري���ات، واإت���ق���ان ال��و���س��ائ��ل 
م��ع  ال����ت����ع����ام����ل  احل����دي����ث����ة يف 
امل����ع����ل����وم����ات الإل�����ك�����رون�����ي�����ة، 

يجب  التي  املتطلبات  م��ن  جمموعة 
باأية  اإل��ك��روين  ن�سر  لقيام  توافرها 

دولة، وتتمثل فيما يلي:
ال��ازم��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  •  ال��ب��ن��ي��ة 
حوا�سيب  ات�����س��الت  يف  املتمثلة 
م��ع��ل��وم��ات وب���رجم���ي���ات ون��ظ��م 
 Secure ت��وزي��ع وخ��دم��ات اآم��ن��ة

.Services
• امل������وارد ال��ب�����س��ري��ة م���ن حيث 

التكوين والتدريب.
ال�������س���روري���ة  ال���ت�������س���ري���ع���ات   •
ل����ت����ن����ظ����ي����م ع����م����ل����ي����ة ال���ن�������س���ر 

الإلكروين.
)الفكري،  العام  املناخ  تاأهيل   •
ال�سيا�سي(  الثقايف،  الجتماعي، 

يف املجتمع. 
• البحث والتطوير والدرا�سات 
الازمة لتوطن هذا القت�ساد.

وق�����د ت����ك����ون ت���ق���ن���ي���ات ال��ن�����س��ر 
الإل��������ك��������روين ����س���ع���ب���ة ل����دى 

الكثريين وتتطلب خربة.
امل���ع���اي���ري  اإل��������ى  الف�����ت�����ق�����ار   •
واملقايي�ش املوحدة للتعامل مع 

الدوريات الإلكرونية.
ا������س�����ت�����ق�����رار ظ���ه���ور  ع��������دم   •
ال���������دوري���������ات الإل�����ك�����رون�����ي�����ة 

وانتظامها.
ال�ستفادة من  تكلفة  ارتفاع   •

الدوريات الإلكرونية.
• املقالت والدرا�سات املن�سورة 
تعاين  كامل  ب�سكل  اإلكرونيا 
اللجان  بع�ش  ق��ب��ول  ع��دم  م��ن 
بحثية  ك��م��واد  لها  الأك��ادمي��ي��ة 
واملرافق  اجلامعات  يف  �سرعية 
العلمية  وامل����دار�����ش  ال��ب��ح��ث��ي��ة 

اخلا�سة بالرقيات.
و����س���ل���ط���ت ال�����دك�����ت�����ورة ه���ال���ة 
ال��دول  موقف  على  ال�سوء  ع��م��ران 
ال��ع��رب��ي��ة م��ن ال��ن�����س��ر الإل���ك���روين، 
التجارب  من  ع��ددا  ا�ستعر�ست  كما 

العاملية يف هذا املجال.

نتائج الدراسة
تو�سلت الباحثة اإلى نتائج منها: اأن 
هناك تطورا ملحوظا على امل�ستوى 
ب�سورة  الرقمنة  جت��ارب  يف  العاملي 
ع����ام����ة، وجم������ال ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي 
ي��وازي  ل  ك��ان  واإن  خا�سة،  ب�سورة 

املجالت الأخرى.
العربية  اململكة  م�ستوى  وعلى 
ال��درا���س��ة  اأظ��ه��رت  فقد  ال�سعودية، 
ت��ف��وق��ه��ا يف ه���ذا امل���ج���ال وخ��و���س��ه��ا 
اإل  متنوعة  عديدة  ناجحة  جت��ارب 
اأن اأغ��ل��ب��ه��ا ك���ان م���ن خ���ال ج��ه��ود 
البحث  جمال  يف  خا�سة  اجلامعات 
ال���ع���ل���م���ي رغ������م وج��������ود ك���ث���ري م��ن 
م�سريته  تقدم  تعيق  التي  املعوقات 

ح�سب قول الباحثة.
وم����ن ن��اح��ي��ة امل���ع���وق���ات، فقد 
عنا�سر  على  الدرا�سة  عينة  اتفقت 
منها » عدم اإتاحة قواعد املعلومات 
اخلا�سة باجلامعات  يف جمال الن�سر 
ملن�سوبيها  واإمن���ا  للجميع،  العلمي 
وط���اب���ه���ا ف���ق���ط« و »ع������دم ت���واف���ر 
للتعامل  ومقايي�ش موحدة  معايري 
»وعدم  الإلكرونية«،  الدوريات  مع 
الن�سر  يف  املتخ�س�سة  املواقع  توافر 
يف   Online امل��ب��ا���س��ر  الإل����ك����روين 

جمال البحث العلمي«.
اأن من  ال��ن��ت��ائ��ج  اأظ���ه���رت  ك��م��ا 
الإل��ك��روين  الن�سر  م��ع��وق��ات  اأب����رز 
���س��م��ان حماية  ���س��ع��ف  امل��م��ل��ك��ة،  يف 

احلقوق الفكرية.

تصور مقترح 
الباحثة  ق��دم��ت  درا���س��ت��ه��ا  خ��ت��ام  ويف 
الن�سر  دور  لتفعيل  مقرحا  ت�سورا 
حتقيق  يف  ل���اإ����س���ه���ام  الإل�����ك�����روين 
ح�������راك ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي يف ���س��وء 
ال����ت����ج����ارب والجت�������اه�������ات ال���ع���امل���ي���ة 

املعا�سرة.
ودع�������ا ال���ت�������س���ور امل����ق����رح اإل����ى 
الإل���ك���روين،  الن�سر  ث��ق��اف��ة  تر�سيخ 
وو�سع ا�سراتيجيات ت�سويق  ت�سمن 
ال���س��ت��م��راري��ة مل�����س��روع��ات ال��رق��م��ن��ة، 
م�ستقلة  ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  وح����دة  واإن�������س���اء 
التقني يف  والتطوير  البحث  لأعمال 

جمال الن�سر الإلكروين.
ك���م���ا اأو������س�����ى امل����ق����رح ب��و���س��ع 
اآل��ي��ات حلماية الإن��ت��اج الإل��ك��روين 
الفكرية،  امللكية  احل��ق��وق  وح��م��اي��ة 
تدعيم  يف  اجل��ام��ع��ات  دور  وت��ف��ع��ي��ل 
الن�سر الإلكروين يف جمال البحث 

العلمي.
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حول الجامعة

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 

من مهامه إيصال
الصوت والصورة الحقيقية

الناطق اإلعالمي 
..مسؤوليات متشعبة 
ومهارات متعددة



حول الجامعة

محمد شامي 

ي����ب����ذل ال����ن����اط����ق����ون وامل���ت���ح���دث���ون 
جهودا  ع�سري  مبنطقة  الإعاميون 
وتفنيد  الر�سمي  ال�����س��وت  لإي�����س��ال 
التطور  ظ��ل  يف  ل�سيما  ال�����س��ائ��ع��ات، 
ال���ه���ائ���ل يف الإع���������ام والت���������س����ال، 

واحلاجة املا�سة لذلك.
يف  ناطقن  ا�ست�سافت  »اآف����اق« 
واأم��ن��ي��ة،  و���س��ح��ي��ة  تعليمية  ج��ه��ات 
ح��ك��وم��ي��ة  م���وؤ����س�������س���ات  اأن  وع���ل���م���ت 
ب��امل��ن��ط��ق��ة مل ت���ل���ت���زم ب���ع���د ب���اإي���ج���اد 

متحدث اأو ناطق اإعامي ر�سمي.
اأكد املتحدث الر�سمي للجامعة، 
م����دي����ر امل�����رك�����ز الإع������ام������ي ف��ي��ه��ا، 
اأب��رز  الأ���س��ت��اذ فهد ب��ن نومه اأن م��ن 
م���وا����س���ف���ات امل���ت���ح���دث الإع����ام����ي: 
الإعامين  م��ع  امل�ستمر  التوا�سل 
ذلك  اأن  اإل���ى  م�سريا  وال�سحفين، 
اأ����س���ا����ش اآل���ي���ة ال���ع���م���ل، ب��اع��ت��ب��ار اأن 
الإع���ام���ي���ن ي�سهل  ال��ت��وا���س��ل م���ع 
مهمة التوا�سل مع اجلماهري ب�سكل 
����س���ري���ع، وخ�����س��و���س��ا الإع���ام���ي���ن 
ال��ذي��ن ي��ن��ت��م��ون ل��و���س��ائ��ل اإع��ام��ي��ة 
اأم م�سموعة  م��ق��روءة   �سواء  م��وؤث��رة 

اأم مرئية. 
ال���ه���دف  اأن  ن���وم���ه  ب����ن  وراأى 
تو�سيل  ه���و  الأخ�����ري  يف  الأ���س��ا���س��ي 
وقت  اأ���س��رع  يف  ال�سحيحة  املعلومة 

باأدق التفا�سيل. 
ورف���������ش امل����ت����ح����دث ال��ر���س��م��ي 
لأداء  دق��ي��ق  ح��ك��م  اإع��ط��اء  للجامعة 
منطقة  يف  ال��ر���س��م��ي��ن  امل��ت��ح��دث��ن 
اأ���س��ت��ط��ي��ع احلكم  ع�����س��ري، ق��ائ��ا »ل 
ع���ل���ى ال�����زم�����اء ال���ن���اط���ق���ن ����س���واء 
م��ن��اط��ق  م���ن  غ���ريه���ا  اأم  ع�����س��ري  يف 
دورهم  يقيم  من  اأول  ولكن  اململكة، 
الإع��ام هم  التعاطي مع  يف م�ساألة 
الإع���ام���ي���ون اأن��ف�����س��ه��م، وال��ت��ق��ي��ي��م 
التي ينتمي  الإداري تقوم به اجلهة 

لها املتحدث«.

عمل تكاملي
ع��م��ل  اأن  اإل��������ى  ن����وم����ه  ب�����ن  ول����ف����ت 
الر�سمي واملركز الإعامي  املتحدث 
يف اجل��ام��ع��ة ت��ك��ام��ل��ي، ب��ع��د ال��ن��ظ��رة 
معايل  عليها  ارتكز  التي  الإعامية 
مدير اجلامعة بربط مهام املتحدث 
الر�سمي للجامعة باملركز الإعامي 

املقام ال�سامي بتكليف ناطق اإعامي 
لكل جهة حكومية.

وك�������س���ف ال���ن���ق���ري اأن��������ه خ���ال 
الأ�سهر ال�سته املا�سية من هذا العام، 
مت الرد على 125 ا�ستف�سارا و�سكوى، 
اإلى جانب اإر�سال 2٨9 خربا �سحفيا.
وح�������ول ك��ي��ف��ي��ة ال���ت���ع���ام���ل م��ع 
اأ�سار  الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل 
تويل  ال�سحة  وزارة  اأن  اإل��ى  النقري 
ه���ذا اجل��ان��ب اه��ت��م��ام��ا ك��ب��ريا حيث 
ح�����س��دت ه���ذا ال��ع��ام اأرب����ع ج��وائ��ز يف 
مناف�سات التميز اخلليجي يف جمال 
الإع��������ام ال�����س��ح��ي ال���ت���ي ي��ن��ظ��م��ه��ا 
جمل�ش وزراء ال�سحة لدول جمل�ش 
يف  الأول  امل���رك���ز  وم��ن��ه��ا  ال���ت���ع���اون، 

جمال التوا�سل الجتماعي.
ال�سحة  مديرية  اأن  اإل��ى  ولفت 
ب��ع�����س��ري ل��دي��ه��ا ح�����س��اب��ان يف ت��وي��ر 
ي��ت��م م���ن خالهما  ب����وك،  وال��ف��ي�����ش 
املجتمع،  �سرائح  كافة  مع  التوا�سل 
الو�سائل  ه��ذه  باأهمية  منها  اإمي��ان��ا 

التي حتظى باملتابعة الكبرية.
مع  بالتن�سيق  يتعلق  فيما  اأم���ا 
ال�ستفادة  ح��ول  خالد  امللك  جامعة 
اإقامة الدورات،  من املتخ�س�سن يف 
ت���ب���ادر اجل��ام��ع��ة  اأن  ف��ق��ال »ن��ت��م��ن��ى 
ل��ت��ب��ن��ي م��ث��ل ه����ذه ال��������دورات، وه��ن��ا 
العامة  الإدارة  اأن  اإل��ى  اأ�سري  اأن  اأود 
ال�سحة  ب��وزارة  والإع���ام  للعاقات 
ك��ب��رية حيث  اأهمية  ال��ت��دري��ب  ت��ويل 
ع���ق���دت ال����ع����ام امل���ا����س���ي ح������وايل 1٨ 
الإع����ام  ل��ل��ع��ام��ل��ن يف جم���ال  دورة 
متابعة  و�سيتم  ال��ع��ام��ة،  وال��ع��اق��ات 
ه�����ذه ال����������دورات ل��ت��ن��م��ي��ة م����ه����ارات 

العاملن«.

صفحة لكل ناطق 
اأك�����د ال���ن���اط���ق الإع����ام����ي ل�����س��رط��ة 
بن  ع��ب��داهلل  العقيد  ع�سري  منطقة 
�سعيد بن ظفران اأن الأمن العام اأول 
جهاز فّعل جتربة الناطق الإعامي، 
اإميانا منه باأهمية اإيجاد حلقة و�سل 
ب���ن ال��ق��ط��اع واجل���م���ه���ور، واإي�����س��ال 
اأع��م��ال��ه وواج��ب��ات��ه وج��ه��وده لتكون 

معلومة للجميع.
يقت�سر  ل  »ال���ن���اط���ق  واأ�����س����اف 
املعلومات  وت��وزي��ع  ال���رد  على  عمله 
ل��دي��ه  اإن  ب����ل  الإع����������ام،  ل���و����س���ائ���ل 
ر���س��ال��ة ع��ن��وان��ه��ا ال��ت��وع��ي��ة الأم��ن��ي��ة، 

ولتوحيد  دق��ة  اأك���ر  امل�ساألة  لتكون 
ال�سوت الإعامي للجامعة.

وت������ط������رق اإل���������ى ع����م����ل امل����رك����ز 
»حاليا  قائا  باجلامعة،  الإع��ام��ي 
ن���ع���م���ل ج���اه���دي���ن مل���واك���ب���ة ال��ع��م��ل 
امل�سطلح  »الرقمي« وهذا  الإعامي 
الإع���ام  مل�سمى  دق��ي��ق  م�سطلح  ه��و 
اجلديد، خ�سو�سا اأننا اأ�س�سنا وحدة 
مهامها  م��ن  التي  الرقمي  الإع���ام 
درا�����س����ة ال���و����س���ائ���ل الإع����ام����ي����ة يف 
التعامل  وطريقة  الرقمي  اجل��ان��ب 
معها لبث ر�سائل تتنا�سب مع طبيعة 

اإن�سائه وم�ستخدميها.
اأن مواقع التوا�سل  ول �سك يف 
القائمة،  راأ���ش  على  هي  الجتماعي 
فلذلك فقد وثقنا احل�ساب الر�سمي 
ال���ت���وا����س���ل  م����وق����ع  ل���ل���ج���ام���ع���ة يف 
ت��وي��ر، وذل���ك لتفادي  الج��ت��م��اع��ي 
النتحال حل�ساب اأي جهة رمبا تروج 

�سائعات توؤثر على املتلقي«.
املركز  اأن  على  ن��وم��ه  و���س��ددب��ن 
الإعامي جزء من اجلامعة ومكمل 
ناحية  الأكادميي، وقال »من  للعمل 
ال��ت��دري��ب ن��ع��م��ل ح��ال��ي��ا ع��ل��ى اإن��ه��اء 
جت��ه��ي��زات ال���س��ت��دي��وه��ات الإذاع��ي��ة 
وال���ت���ل���ف���زي���ون���ي���ة وغ����رف����ة الأخ����ب����ار 
لتدريب  التدريب  وقاعة  والتحرير 
ال��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات ال��دار���س��ن يف 
ق�سم الإعام باإذن اهلل، واأي�سا اإقامة 
جلميع  متخ�س�سة  اإعامية  دورات 
املنطقة  يف  الإع���ام���ي���ن  ال���زم���اء 
وامل��ه��ت��م��ن يف ال������دورات الإع��ام��ي��ة 
�سواء التحرير ال�سحفي اأم الت�سميم 
ال��دورات  اأم غريها من  الت�سوير  اأم 

املرتبطة باجلانب الإعامي«.
الإح�سائية مبعدل ردوده  وعن 
و�سائل  على  ر�سميا  متحدثا  ب�سفته 
الإع��ام، قال »الأم��ر ل يتوقف على 
ولكن  ال�سحافة،  من  ال�ستف�سارات 
ه���ات���ف امل���ت���ح���دث ال��ر���س��م��ي م��ف��ت��وح 
�سواء  تتوقف  ل  والأ�سئلة  للجميع 
اأو  ال��وات�����س��اب  اأم ر���س��ائ��ل  يف اجل����وال 
ح�����س��اب��ي  يف  اأو  ال��ن�����س��ي��ة  ال��ر���س��ائ��ل 
ت����وي����ر، وم�������س���األ���ة  ال�����س��خ�����س��ي يف 
ب�سيط  ل�سبب  الإح�ساء غري ممكنة 
ف��ل��ذل��ك ل  اأن��ه��ا غ��ري منتظمة.  ه��و 
الوات�ساب لدي يف  اأن تفتح  ت�ستغرب 
اأك��ر  فيه  وجت��د  بالغبار  ي�سج  ي��وم 

من 500 ر�سالة«.

مهارات عدة
اإدارة  مدير  الإع��ام��ي  الناطق  راأى 
ال����ع����اق����ات والإع�����������ام وال���ت���وع���ي���ة 
�سعيد  ع�سري  يف  ال�سحة  مب��دي��ري��ة 
وظ��ي��ف��ة  اأن  ال���ن���ق���ري  ع����ب����داهلل  ب����ن 
ال��ن��اط��ق الإع���ام���ي ف���ن ق��ائ��م على 
ع����دد م���ن امل����ه����ارات ال���ت���ي ي��ج��ب اأن 
ومن  الإعامي،  الناطق  بها  يتحلى 
وفهم  وال�سفافية  الو�سوح  اأهمها: 
وقوانينه  وفنونه  وو�سائله  الإع��ام 
وك��ي��ف��ي��ة ال���ت���ع���ام���ل م���ع���ه وم��ع��رف��ة 
اأمن������اط امل��ج��ت��م��ع وث��ق��اف��ت��ه��م، اإل���ى 
والثقافية  العلمية  امل��وؤه��ات  جانب 
و�سبط  البديهة  و���س��رع��ة  واخل���ربة 

النف�ش.
ع��م��ل  اآل����ي����ة  اأن  ال���ن���ق���ري  وب�����ن 
الناطق الإعامي تعتمد على مدى 
ي��دور حوله يف اجلهة  بكل ما  اإملامه 
اتخاذ  بها، وم�ساركته يف  التي يعمل 
الجتماعات  كافة  وح�سور  ال��ق��رار، 
معلوماتي  خم���زون  لتكوين  املهمة 
ع����ن ج��ه��ت��ه ل��ي��ت��م��ك��ن م����ن اإي�������س���ال 
امل���ع���ل���وم���ة ال�����س��ح��ي��ح��ة وال��دق��ي��ق��ة 

لاإعام.
ع�����س��ري  ����س���ح���ة  »يف  واأ�������س������اف 
ن��ع��م��ل ك��ح��ل��ق��ة و����س���ل ب���ن و���س��ائ��ل 
مرافقها،  بكافة  واملديرية  الإع���ام 
على  ال��رد  على  عملنا  اآل��ي��ة  وتعتمد 
وت��زوي��د  ال�سحفية،  ال���س��ت��ف�����س��ارات 
التي  الأن�سطة  بكل  الإع��ام  و�سائل 
ال�سحية  امل���راف���ق  ك���اف���ة  ب��ه��ا  ت���ق���وم 
واإع�������������داد ال����ب����ي����ان����ات ال�����س��ح��ف��ي��ة 
وت��ك��وي��ن ع���اق���ة وا���س��ع��ة م���ع ك��اف��ة 
رج�����ال الإع�������ام ت���ق���وم ع��ل��ى ال��ث��ق��ة 
وال��رد  معهم  بالتوا�سل  والح����رام 
جتاهلهم  وع��دم  ا�ستف�ساراتهم  على 
ن�سر  م��ا  ك��ل  ع��ن  احلقيقة  وتو�سيح 
م����ن ����س���ك���اوى يف و����س���ائ���ل الإع������ام 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ب���ك���ل ���س��ف��اف��ي��ة وو����س���وح 
رئ��ي�����س��اً يف  الإع����ام �سريكا  ب��اع��ت��ب��ار 
ك���ل اخل����دم����ات امل���ق���دم���ة ل��ل��م��واط��ن 

واملقيم«.
اأن يكون هناك تعار�ش  ورف�ش 
بن اإدارة العاقات العامة والإعام 
ب��امل��دي��ري��ة وب���ن م�����دراء ال��ع��اق��ات 
اأن جميع  باملرافق ال�سحية، باعتبار 
املعلومات ت�سب لديه، وبالتايل يتم 
التعامل مع و�سائل الإعام من قبل 
توجيهات  ح�سب  الإع��ام��ي  الناطق 
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جهات حكومية 
بعسير تسعى 
لالستفادة

من قسم اإلعالم 
واالتصال

الأخ��ط��ار  اإظ��ه��ار  امل��ث��ال  �سبيل  فعلى 
امل��ج��ه��ول��ن وامل��خ��ال��ف��ن لنظام  ع��ن 
التعامل  واإب�����راز  وال��ع��م��ل،  الإق���ام���ة 
وكذلك  معهم،  للجمهور  ال�سحيح 

يف ا�ستقدام ال�ساح وغريها«.
اأن��ه يجري  واأف�سح ظفران عن 
ح��ال��ي��ا ف��ت��ح ���س��ف��ح��ة ر���س��م��ي��ة لكل 
التوا�سل  م��واق��ع  يف  اإع��ام��ي  ناطق 
الج��ت��م��اع��ي ل��ل��ت��وا���س��ل م���ع ال����راأي 
عنا�سر  جميع  م��ع  والتفاعل  ال��ع��ام 
املجتمع، م�سريا اإلى اأن الناطق جزء 
لرتباط  العالقات،  اإدارة  عمل  من 

مهامهما.
ال�����س����ت����ف���������س����ارات  ي����خ����ف  ومل 
من  يوميا،  اإليه  ت�سل  التي  الكثرية 
التعاون  واأمنيته  اأرب��ع��ة،  اإل��ى  ثاثة 
مع اجلامعة يف عقد الدورات وور�ش 
من  املتخ�س�سن  ق��ب��ل  م���ن  ال��ع��م��ل 

ق�سم الإعام والت�سال.

ناطقون مميزون 
اإدارة  با�سم  الر�سمي  الناطق  اأو�سح 
ع�سري  مبنطقة  والتعليم  ال��رب��ي��ة 
ت�سمل  اآلية عمله  اأن  الفيفي  حممد 
والرد  الإع��ام  و�سائل  مع  التوا�سل 
ع���ل���ى ا���س��ت��ف�����س��ارات��ه��م وت���زوي���ده���م 
ب��الأن�����س��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات امل��ت��ن��وع��ة 
�سراكة مع اجلميع،  ب���الإدارة، وعقد 
موؤكدا اأن جزءا كبريا من الناطقن 
اأو املتحدثن يوؤدون عملهم بال�سكل 

املاأمول منه.
اأي  ي��وج��د  اأن���ه ل  وب��ن الفيفي 
اإدارة  ب���ن م��ه��ام��ه وم���ه���ام  ت��ع��ار���ش 
التن�سيق،  الربوي، يف ظل  الإع��ام 
اإليه  يكفل تقدمي كل ما حتتاج  مبا 

و�سائل الإعام املتنوعة.
واع����رف ال��ف��ي��ف��ي ب����اأن و���س��ائ��ل 
موؤكدا  مهمة،  الجتماعي  التوا�سل 
وقتنا  يف  ملحا  مطلبا  اأ�سبحت  اأنها 

الراهن.
وعن التعاون مع اجلامعة، قال 
امل�ستقبل  يف  تن�سيق  هناك  »�سيكون 
لاإفادة مما لدى اجلامعة  القريب 
م��ن ك����وادر وخ�����ربات؛ و���س��ي��ت��م عقد 
)الإدارة  ال��ط��رف��ن  ب���ن  ����س���راك���ات 
و�ستكون  واجلامعة(  للتعليم  العامة 
هناك مب�سيئة اهلل ور�ش عمل ودورات 
تدريبية«. وك�سف اأن متو�سط الردود 

بلغ نحو 35 ردا خال �ستة اأ�سهر.



ثقافة

إنشاء فهرس للمخطوطات العربية والرسائل العلمية
د. صالح المسند: الفهرس سيوفر

الوقت والجهد للباحثين
املوحد  ال��ع��رب��ي  الفهر�ش  م��رك��ز  ب���داأ 
عبد  امللك  مكتبة  عليه  ت�سرف  ال��ذي 
العزيز العامة اإجراءات اإن�ساء فهر�ش 
للمخطوطات العربية واآخر للر�سائل 
اإجازتها يف جميع  العلمية التي متت 
اجل����ام����ع����ات ال���ع���رب���ي���ة احل���ك���وم���ي���ة 
والأه����ل����ي����ة، وذل������ك ب���ه���دف ت��ي�����س��ري 
العربي ودعم  ال��راث  الط��اع على 
ق�����درة ال��ب��اح��ث��ن وط�����اب ال��ع��ل��م يف 
وم�ساعفة  املعرفة  جم��الت  خمتلف 
ال���س��ت��ف��ادة م��ن خ��دم��ات الفهر�ش يف 

ت�سجيع البحث العلمي .
 وذك����ر م��دي��ر امل��رك��ز ال��دك��ت��ور 
�سالح امل�سند، اأن فهر�ش املخطوطات 
والر�سائل اجلامعية، �سيوفر الوقت 
واجلهد للباحثن يف جمال الراث 
الدرا�سات  ط��اب  وك��ذل��ك  العربي، 
ال���ع���ل���ي���ا، وي�����س��ه��ل اط���اع���ه���م ع��ل��ى 
وم�سامن  املخطوطات،  حمتويات 
ال�سابقة،  اجل��ام��ع��ي��ة  الأط����روح����ات 
لتقدمي  الطريق  اأمامهم  يفتح  مبا 
من  ومبتكرة  جديدة  بحثية  اأف��ك��ار 
العلمية  والدرا�سات  البحوث  خال 

والأكادميية .
وع�����ن ح���ج���م ال����س���ت���ف���ادة م��ن 
ال��ف��ه��ر���ش ال��ع��رب��ي امل���وح���د، اأو���س��ح 
بيانات  ق��اع��دة  اأن  امل�سند  ال��دك��ت��ور 
ال��ف��ه��ر���ش اأ���س��ب��ح��ت ب��ال��ف��ع��ل اأك���رب 
حيث  ع��رب��ي��ة،  بيلوجرافية  ق��اع��دة 
ي����ق����رب ع������دد ت�������س���ج���ي���ات���ه���ا م��ن 
ال��زي��ادة  ظ��ل  يف  ت�سجيلة،  م��ل��ي��وين 
امل���ط���ردة يف ع����دد اجل���ه���ات اأع�����س��اء 
الفهر�ش التي و�سل عددها ملا يقرب 

املكتبات  اآلف  من 450 جهة يتبعها 
يف جميع الدول العربية والأجنبية 

.
ول��ف��ت اإل���ى جن���اح ال��ف��ه��ر���ش يف 
اإلكروين  ا�ستنادي  ملف  اأكرب  بناء 
عن  ي��زي��د  م��ا  حجمه  بلغ  لاأ�سماء 
امللف  وك��ذل��ك  ت�سجيلة،  األ���ف   450
ال���س��ت��ن��ادي الإل����ك����روين ل���روؤو����ش 
عن  يزيد  مب��ا  العربية  املو�سوعات 

250 ت�سجيلة للمداخل املعتمدة .
الفهر�ش  م��رك��ز  م��دي��ر  وك�سف 
لإن�ساء  »التوجه  اأن  املوحد  العربي 
ف����ه����ر�����ش خ�����ا������ش ب���امل���خ���ط���وط���ات 
والر�سائل اجلامعية ، ياأتي ا�ستثمارا 

خال  حتقق  ال��ذي  الكبري  للنجاح 
البحث  ل�سفحات  املا�سية  ال��ف��رة 
اخل��ا���س��ة ب��امل��خ��ط��وط��ات و���س��ف��ح��ة 
اأن�����س��ئ��ت من  ث��م  العلمية  ال��ر���س��ائ��ل 
خ����ال ال��ف��ه��ر���ش ال��ع��رب��ي امل��وح��د، 
ح���ي���ث و�����س����ل ع������دد ال��ت�����س��ج��ي��ات 
من  يقرب  ملا  املخطوطات  ل�سفحة 
اإل��ى  بالإ�سافة  ت�سجيلة،  األ��ف   100
يف  ت�سجيلة   66.900 ع��ن  ي��زي��د  م��ا 
مت  التي  العلمية  الر�سائل  �سفحة 
وهو  العربية،  باجلامعات  اإجازتها 
م��ا ي��دع��م ق����درة ال��ف��ه��ر���ش ال��ع��رب��ي 
املوحد على حتقيق اأهدافه يف جمع 
كل املحتوى الثقايف والنتاج الفكري 

خال  �سيتم  اأن���ه  عبدالرحيم  خ��ال��د 
املهرجان الإعان عن جلنة التحكيم 
للجائزة يف احلفل اخلتامي، مبينا اأن 
تلقت  اجل��ائ��زة  على  امل�سرفة  اللجنة 
475 رواية غري من�سورة، و 236 رواية 
م��ن�����س��ورة، ح��ي��ث ب��ل��غ��ت ب��ذل��ك ن�سبة 
بينما   ،%67 املن�سورة  غ��ري  ال��رواي��ات 
نحو  املن�سورة  ال��رواي��ات  ن�سبة  بلغت 

33%. وتت�سمن اجلائزة ما يلي:
ال����������رواي����������ات  ف������ئ������ة  اأول:   
خم�ش  ف��ي��ه��ا  املن�سورة: ويفوز 
ن�ش  فيها كل  رواي���ات، ويح�سل 
ف��ائ��ز على ج��ائ��زة مالية  روائ���ي 

قدرها 60 األف دولر اأمريكي.
ث����ان����ي����ا: ف���ئ���ة ال�������رواي�������ات غ��ري 
امل�����ن�����������س�����ورة: خ����م���������ش ج����وائ����ز 
قيمة  تن�سر،  مل  التي  للروايات 
كل منها 30 األف دولر اأمريكي.

ث���ال���ث���ا: اأف�������س���ل رواي��������ة ق��اب��ل��ة 
من  درام���ي  عمل  اإل���ى  للتحويل 
وقيمتها  الفائزة،  الروايات  بن 
مقابل  اأمريكي  دولر  األ��ف   200
�سراء حقوق حتويل الرواية اإلى 
اإلى طباعة  اإ�سافة  عمل درامي، 
التي  الفائزة  الأع��م��ال  وت�سويق 

مل تن�سر.

مت الإعان عن اإطاق مهرجان كتارا 
للرواية العربية من 1٨ مايو اإلى 21 
منه، و�سيقام حفل توزيع جوائز كتارا 
للرواية العربية يف دورتها الأولى يف 

20 من مايو. 
واأك������د امل���دي���ر ال���ع���ام ل���� »ك���ت���ارا« 
الدكتور خالد ال�سليطي اأن الروائين 
بال�ساأن  واملهتمن  واملثقفن  والأدب��اء 
ال����ث����ق����ايف واجل����م����ه����ور ب�������س���ك���ل ع���ام 
مهرجان  م��ع  م��وع��د  على  �سيكونون 
مم��ي��ز ي��ح��ت��ف��ي ب���ال���رواي���ة ال��ع��رب��ي��ة 
اآف���اق رح��ب��ة م��ن خال  اإل���ى  وينقلها 
التي  العربية  ل��ل��رواي��ة  ك��ت��ارا  ج��ائ��زة 
لي�ست جمرد جائزة عابرة بل م�سروع 
ري�����ادي ف��ري��د م���ن ن��وع��ه وم�����س��ت��دام 
ومتوا�سل ولي�ش حدثا �سنويا طارئا.

اأن ع����دد الأع���م���ال  اإل�����ى  واأ�����س����ار 
امل��ت��ق��دم��ة اإل����ى امل�����س��اب��ق��ة و���س��ل اإل���ى 
رواي���ة من�سورة وغري  م��ن 700  اأك��ر 
الدليل  تد�سن  �سيتم  كما  من�سورة. 
الإلكروين للروائين العرب وكتاب 
واق�����ع ال���ف���ن وره����ان����ات امل�����س��ت��ق��ب��ل يف 
ال���رواي���ة ال��ع��رب��ي��ة وك��ت��اب ال���رواي���ات 

اخلالدة.
ب���������دوره اأك��������د امل���������س����رف ال���ع���ام 
العربية  ل��ل��رواي��ة  ك��ت��ارا  ج��ائ��زة  على 
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شخصيات إعالمية
تنادي بتبني خامات الثقافة 

الشابة الجديدة
أحمد العياف 

خامات  تبني  ���س��رورة  على  و�سحافية  اإعامية  �سخ�سيات  ���س��ددت 
الثقافية،  املاحق  �سفحات  ع��دد  وزي���ادة  اجل��دي��دة  ال�سابة  الثقافة 
و���س��ول اإل���ى »ق��اع��دة ث��ق��اف��ي��ة« جت��م��ع ب��ن ال��ب��ع��د ال�����س��ح��ايف وال��ه��م 
وعربيا  حمليا  الن�سط  الثقايف  احل��راك  من  جانبا  لتعك�ش  الثقايف، 
الكربى،  الإع��ام��ي��ة  التجارب  م��ن  ع��دد  ارت��ق��اء  يف  وي�سهم  وعامليا، 
مناف�سة  �سهدت  الت�سعينات  ومنت�سف  الثمانينات  بداية  اأن  واأك��دوا 
املاحق  الفوز مبكان يف  اأج��ل  والقلم من  الكلمة  �سديدة بن كتاب 
واملجات الثقافية التي كانت ت�سدر حينها، وهي الفرة الذهبية يف 

العمل الثقايف يف ال�سحافة. 
الثقايف  ال�سالون  جل�سات  �سمن  ثقافية  جل�سة  يف  ذل��ك  ج��اء 
ال��دويل  اأب��وظ��ب��ي  معر�ش  يف  اململكة  ج��ن��اح  نظمه  ال���ذي  ال�سعودي 
للكتاب يف دورته 25 التي ت�ست�سيفها العا�سمة الإماراتية اأبوظبي. 
بامللحقية  الثقافية  ال�����س��وؤون  مدير  اأداره���ا  التي  اجلل�سة  وخل�ست 
هناك  اأن  اإل���ى  امل�����س��ع��ودي  حممد  ال��دك��ت��ور  الإم�����ارات  يف  ال�سعودية 
اإل��ى  كتابية،  �شغوط  م��ن  الثقافية  امل��الح��ق  عمل  ت��واج��ه  �شعوبات 
من  متقدما  ح��ي��زا  الإل��ك��رون��ي��ة،  الثقافة  �سفحات  دخ���ول  ج��ان��ب 

التنفيذ على �سعيد الإعام الإلكروين . 
يذكر اأن اجلل�سة تناولت العديد من اجلوانب الثقافية العربية 
ودورها يف اإحداث النقلة النوعية يف فكر املتلقي العربي، م�ستعر�سة 
ع��ددا من التجارب لل�سحف يف ف��رات خمتلفة، وعلى �سعيد عدد 
من املاحق الثقافية التي لعبت دورا يف ت�سكيل ذائقة املجتمع فنيا 

واإن�سانيا .

إفتتاح لجنتين ثقافيتين 
بالمجاردة وبارق

افتتح رئي�ش نادي اأبها الأدبي الدكتور اأحمد علي اآل مريع، اللجنة 
الثقافية مبحافظة بارق واللجنة الثقافية مبحافظة املجاردة ، التي 

اأقرهما جمل�ش اإدارة النادي موؤخرا.
تاأتي  املعتمدة  الثقافية  اللجان  اأن  مريع  اآل  الدكتور   واأو�سح 
حمافظات  جميع  اإل���ى  اللجان  اأن�سطة  وم��د  الثقايف  العمل  ل��دع��م 
الثقافية  احلركة  وتنمية  املوؤ�س�سي  العمل  لتعزيز  وذل��ك  املنطقة، 

والتوا�سل مع املثقفن يف خمتلف اأرجاء املنطقة.
على  يحر�ش  الأدب����ي  اأب��ه��ا  ن���ادي  يف  الإدارة  »جمل�ش  واأ���س��اف 
تقدمي كل الت�سهيات الإجرائية والدعم املايل الذي ي�ستطيع عليه 
لكافة اللجان، متكئا على دعم خادم احلرمن ال�سريفن � اأيده اهلل �، 
وما تقدمه وزارة الثقافة والإعام من اإعانات مالية، اإلى جانب دعم 
الإن�سان«،  تنمية  يف  الثقافة  اأهمية  يقدرون  الذين  الأعمال  رج��ال 
واأن�سطته  الثقافية  براجمه  تفعيل  اإلى  ي�سعى  اأبها  نادي  اأن  موؤكدا 
على مدار العام ، نظرا ملا تتمتع به املنطقة من �سياحة م�ستمرة على 

مدار العام.

»اإلدارة االستراتيجية وأداء 
الخدمة العامة«.. إصدار جديد 

لمعهد اإلدارة العامة
�سدر عن مركز البحوث مبعهد الإدارة العامة اأخريا، كتاب »الإدارة 
العربية  اإل��ى  ترجمه  ال��ذي   ،« العامة  اخلدمة  واأداء  ال�سراتيجية 

الدكتور من�سور املع�سوق. 
والبيئات  امل��ق��دم��ة،  يف  متثلت  ف�سول  �سبعة  يف  ال��ك��ت��اب  وج���اء 
و�سياغة  والأداء،  ال�سراتيجية  وحم��ت��وى  والأداء،  التنظيمية 
املحتوى  ال�سراتيجية:  وتنفيذ   ، والأداء  املحتوى  ال�سراتيجية: 
البيئة  وال�سراتيجية:  والأداء،  ال�سراتيجية  والهيكل:  والأداء، 
ويلز  حكومة  عن  ملحقن  اإل��ى  بالإ�سافة  وال�ستنتاجات،  والأداء، 

املحلية، ومنهجية امل�سح وال�ستبيانات.
 ويقدم الكتاب دليا على اأن الإدارة ال�سراتيجية متيز ب�سكل 
هذا  بالتف�سيل  تناولوا  املوؤلفن  واأن  العامة،  اخلدمة  اأداء  خمتلف 
التميز من خال معاجلتهم للعنا�سر الثاثة الرئي�سة التي جتعل 
ال�سياغة  اأم  املحتوى  يف  ���س��واء  فعالية  ذات  ال�سراتيجية  الإدارة 

والت�سميم اأم تطبيق ال�سراتيجية .

أكثر من 700 رواية تتنافس على جوائز »كتارا«

ال��ع��ل��م��ي لأب����ن����اء الأم������ة يف ق��اع��دة 
ب���ي���ان���ات م����وح����دة، ت��ت��ي��ح ال��و���س��ول 
جميع  يف  املعرفة  م�سادر  كافة  اإل��ى 

املكتبات العربية ».
ال��ف��ه��ر���ش  م�������س���روع  اأن  ي���ذك���ر 
ال��ع��رب��ي امل���وح���د، ان��ط��ل��ق ق��ب��ل نحو 
ث��م��اين ���س��ن��وات ل��ي��ك��ون ن��اف��ذة على 
ذاك��������رة الأم��������ة ال���ع���رب���ي���ة وب����واب����ة 
العربي  الفكري  بالنتاج  للتعريف 
املكتبات  ق���درات  م��ن خ��ال تطوير 
معطيات  مع  يتنا�سب  مبا  العربية 
ث���ورة امل��ع��ل��وم��ات والت�����س��الت ومبا 
اأداء ر�سالتها  يعزز من قدرتها على 

يف ن�سر العلم واملعرفة.



إعالن

ال تتخلى عن صديقك!
ال تتخلى عن كتابك!

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

سجل نفسه ضمن طاقم 
تغطية عاصفة الحزم

طالب قسم 
اإلعالم نايف 
األحمري: 
»العربية« بداية 
طموحات كبيرة

سارة القحطاني

الإع���ام  بق�سم  ال��ط��ال��ب  ي��خ��ذل  مل 
والت�سال باجلامعة نايف الأحمري 
م��ن وث���ق ب��ق��درات��ه ور���س��ح��ه للعمل 
احل��زم  عا�سفة  تغطية  ك���ادر  �سمن 

واأك�����د الأح���م���ري ل���� »اآف������اق« اأن 
ال��ت��ح��اق��ه ب��ال��ق��ن��اة يف ه����ذا ال��وق��ت 
حت���دي���دا، مي��ث��ل ج����زءا ي�����س��ريا  من 
حتقيقها  اإل��ى  يطمح  التي  اأح��ام��ه 
يف ���س��ب��ي��ل خ���دم���ة وط���ن���ه، وحت��دي��ا 
عمله  اأن  مبينا  اج��ت��ي��ازه،  عليه  ك��ان 

من  كبرية  ا�ستفادتي  وك��ان��ت  ���س��يء، 
خ����ال ال���ت���ع���رف ع��ل��ى اآل���ي���ة ال��ع��م��ل 
هناك من قرب، واحرافية الإعام 
�سي  بي  ام  جمموعة  يف  التلفزيوين 

التي تندرج حتتها قناة العربية. 

وكيف جاءت تغطيتك
لعا�صفة �حلزم؟

ع��ا���س��ف��ة احل����زم ت��ب��ق��ى اإح�����دى اأه���م 
كانوا  فاجلميع  حياتي،  يف  امل��راح��ل 
منهمكن يف تغطية الأحداث حلظة 
ب��ل��ح��ظ��ة وب�����س��رع��ة ك���ب���رية وف��ائ��ق��ة 
امل�ساهد يف قلب احل��دث، كما  جتعل 
اأنني ومن خال التجربة، كنت اأدرك 
اأ�سبح  الإع�����ام  اأن  ي���وم،  ب��ع��د  ي��وم��ا 
واجهة لكل ق�سايا الع�سر احلديث. 

 موقف علق يف ذهنك
خالل تغطيتك للعا�صفة؟ 

بالتاأكيد كان يف تلك الليلة التي اأعلن 
فيها خادم احلرمن ال�سريفن امللك 
عا�سفة  ب��دء  عبدالعزيز  بن  �سلمان 
ك���ان اجل��م��ي��ع متاأهباً  احل����زم، ح��ي��ث 
اإلى اخلروج لق�ساء اأعمالهم قبل اأن 
مو�سعة  لتغطية  اأخ��رى  مرة  يعودوا 
كما  متوا�سلة،  �ساعة   12 من  لأك��ر 
اأذكر اأن الأ�ستاذ فار�ش حزام مل ينم 
ل��ي��وم��ن م��ت��ت��ال��ي��ن لإ����س���راف���ه على 

الأخبار وكل ما ُينقل عرب املحطة.

كم بلغ عدد تغطياتك
وكيف كانت نوعيتها ؟ 

ل اأع����ل����م ال����ع����دد ب���ال�������س���ب���ط، ل��ك��ن 
ال���ع���م���ل ك�����ان م���ت���وا����س���ا م����ن ح��ي��ث 
تقارير عرب  واإع��داد  الأخبار  حترير 
ن�سرات الأخبار على راأ�ش كل �ساعة، 
واجل���م���ي���ع ك�����ان ي��ن��ج��ز ت���ق���ري���ره يف 

موعده.

ما مدى تاأثري »�لعربية«
بني �لقنو�ت ويف مو�قع 

�لتو��صل �الجتماعي؟
ل�سك يف اأن قناة »العربية« اأ�سبحت 
مت���ث���ل راف���������دا اإع����ام����ي����ا وواج����ه����ة 

من خال ا�ستوديوهات قناة العربية 
ب��دب��ي، وك����ان خ��ري مم��ث��ل للجامعة 
الإع�����ام والت�����س��ال،  وط���اب ق�سم 
اأن��ه  م��ن خ��ال م�ساركته  اأث��ب��ت  كما 
اأهل لثقة مدير قناة العربية الأ�ستاذ 

تركي الدخيل الذي �سانده كثريا.

ك����ان ���س��م��ن ط��اق��م اإع������داد الأخ���ب���ار 
والتقارير على مدار كل �ساعة.

�صف لنا تغطيتك
لعا�صفة �حلزم؟ 

خ��ال  م��ن  مو�سعة  التغطية  ك��ان��ت 
�سريع  ب�سكل  جتهز  واأخ��ب��ار  تقارير 
تظهر  ق��ل��ي��ل��ة  دق���ائ���ق  غ�����س��ون  ويف 
تطورات  م��ن  ينتظره  م��ا  للم�ساهد 
ح����ي����ة وم�����ب�����ا������س�����رة، ل�����ذل�����ك ك���ان���ت 
»ال��ع��رب��ي��ة« يف ح��ال��ة ط�����وارئ، حيث 
يق�سون  امل��ح��رري��ن  م��ن  ال��ك��ث��ري  اإن 
القناة،  �ساعة يوميا يف  اأكر من 15 
ك��اأ���س��رة   ي��ع��م��ل  ك���ان  اجل��م��ي��ع  اأن  اإل 
مرابطة، لذلك مل اأ�سعر برهبة اأو 
جتربة  يف  لالنخراط  �شعوبات  اأي��ة 
احل��زم،  عا�سفة  تغطية  مثل  كبرية 
ف��اجل��م��ي��ع ك�����ان اإل������ى ج���ان���ب���ي ب����دءا 
تركي  الأ���س��ت��اذ  للقناة  ال��ع��ام  باملدير 

الدخيل، وانتهاءا باأ�سغر املوظفن.

كيف توجت فكرة �لتحاقك 
بالعربية وما �ملحفز للقر�ر 

و�لتجربة؟ 
ال��ف��ك��رة ك���ان���ت ب��ع��د ت����ويل الأ���س��ت��اذ 
القناة،  مدير  ملن�سب  الدخيل  تركي 
ح���ي���ث ت���وا����س���ل م���ع���ي ب���ع���د ت�����س��ل��م��ه 
احل�سور  مني  وطلب  بيوم  ل���اإدارة 
ل��ل��ق��ن��اة ب��غ��ر���ش ال���ت���دري���ب وخ��و���ش 
التجربة قبل اأن يتم اأي �سيء يتعلق 
بعد  وذهبت  �سابهه،  وما  بالتوظيف 
فكان  املحفز  اأم��ا  معه،  توا�سلت  اأن 
العمل  ي��ه��وى  ط��ال��ب  ف��ك��ل  طبيعيا، 
اأن تكون  اإلى  وتطوير نف�سه، يطمح 
ب��داي��ت��ه م��ن خ���ال م��وؤ���س�����س��ة كبرية 
كقناة العربية التي كانت اأي�سا حلما 

بالن�سبة يل.

ما �لذي كنت تود �لو�صول �إليه
من هذه �لتجربة؟ 

من  ولكل  لنف�سي  اأثبت  اأن  اأود  كنت 
لي�ست  والأح���ام  الطموح  اأن  ح��ويل 
تعمل  اأن����ك  ط��امل��ا  واأن�����ه  م�ستحيلة، 
يعيقك  فلن  اإليها،  للو�سول  جاهدا 

ل���ك���ل امل��ت��ل��ق��ن ال����ع����رب وب���الأخ�������ش 
ال�������س���ع���ودي���ن، لأن���ه���ا ت��ع��رب ب��امل��ق��ام 
احلرمن،  ب��اد  توجهات  عن  الأول 
وتنقل احلقيقة، لذلك فاإن تاأثريها 
يف م���واق���ع ال���ت���وا����س���ل ك��ب��ري ب��ب��ل��وغ 
متابعيها اأكر من 12 مليون متابع.

�ربط لنا بني در��صتك لالإعالم 
وجتربتك يف �لعربية..

وماذ� �أ�صاف لك كل منهما؟
ال���درا����س���ة الأك���ادمي���ي���ة ه���ي الأر�����ش 
اخل�����س��ب��ة ل��ت��ق��دمي ج��ي��ل اإع���ام���ي 
ت��رف��ع م���ن الأداء  م��ت��خ�����س�����ش، ك��م��ا 
امل���ه���ن���ي، وك����ذل����ك ال���ع���م���ل يف ق��ن��اة 
ال��ع��رب��ي��ة، زادين خل���ربة  م��ن خال 
ترجمة واقعية، لذلك هناك ارتباط 
وث���ي���ق ب����ن ال����درا�����س����ة الأك���ادمي���ي���ة 
امل���وؤ����س�������س���ات  م�����ن  اأي  يف  وال����ع����م����ل 

الإعامية.

قيم لنا دور �الإعالم
يف عا�صفة �حلزم؟ 

ه��ن��اك اإع���ام اإي��ج��اب��ي واآخ���ر �سلبي، 
ف����������الأول ي���ج���ع���ل ك����ل م����ن ي�����س��اه��د 
ال�����س��ا���س��ة ع��ل��ى م��ق��رب��ة ك���ب���رية من 
احل������دث، وي��ن��ق��ل ل���ه ال�������س���ورة دون 
تزييف، اأما النوع الثاين فهو مزيف 
دون  الإث����ارة  ع��ن  ويبحث  للحقائق 
مراعاة �سعور امل�ساهدين، وطموحي 
اأ���س��ب��ح خ���ادم���ا ل��دي��ن��ي ووط��ن��ي  اأن 
قناة  م��وا���س��ل��ة عملي يف  م��ن خ���ال 
موؤ�س�سة  اأي  اأو  ك��ال��ع��رب��ي��ة  ���س��ادق��ة 
اإل����ى  ����س���اأع���ود  اأخ��������رى، وب��������اإذن اهلل 
درا�ستي  اإكمال  بعد  جم��ددا  العربية 

اجلامعية.

هل من كلمة خا�صة �أو ر�صالة؟.
العزيز  اأ���س��ت��اذي  اأ���س��ك��ر  اأن  اأود 
ت���رك���ي ال���دخ���ي���ل ع��ل��ى وق���وف���ه اإل���ى 
الأول��ى يل  ال�سنة  منذ  دائماً  جانبي 
اأي�سا  اأ���س��ك��ر  كما  الإع����ام،  ق�سم  يف 
اأ����س���ت���اذي وم��ل��ه��م��ي ي���زي���د اجل��ا���س��ر 
والت�سال  الإع��ام  بق�سم  )حما�سر 

باجلامعة الداعم الأول يل دائما.
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نايف مع مدير قناة �لعربية تركي �لدخيل



الهاتف  العاملية عن طرازين جديدين من  �سوين  �سركة  اأعلنت 
الذي  الهاتف  وه��و   ،Xperia C4 �سي  اإك�سربيا  اجلديد  الذكي 
تروج له ال�شركة على اأنه خم�ش�ض للتقاط ال�شور ال�شخ�شية 

)�سيلفي(.
ميجابك�سل   5 بدقة  اأمامية  بكامريا   Xperia C4 ويتميز 
ميغابك�سل   13 بدقة  خلفية  واأخ���رى  �سوئي،  بفا�ش  مدعومة 

.LED مدعومة كذلك بفا�ش �سوئي من نوع
 ،Full HD ب��دق��ة  بو�سة،   5.5 بقيا�ش  �سا�سة   C4 وي�سم 
 IPS بتقنية  ومدعومة  بك�سل،   1920X1080 و���س��وح  وب��درج��ة 

للعر�ش بزوايا وا�سعة.
واملطور  النواة،  ثماين   MTK6752 معالج   C4 ي�سم  كما 
مبعمارية 64 بت، ويعمل ب�سرعة 1.7 جيجاهرتز، اإ�سافة اإلى اأنه 

مدعوم بذاكرة و�سول ع�سوائي �سعتها 2 جيجابايت.
وتبلغ �سعة ذاكرة التخزين الداخلية 16 جيجابايت، ميكن 
micro SD، بينما  زيادتها عرب بطاقة ذاك��رة خارجية من نوع 
تبلغ �سعة البطارية 2600 ميلي اأمبري/�ساعة. يعمل C4  بنظام 

.lollipop اأندرويد 5.0 املعروف
و�سيتوافر الهاتف بطرازين هما، Xperia C4 الذي يدعم 
الذي   Xperia C4 Dual و  واح���دة،  ات�سالت  �سريحة  ت�سغيل 
ات�سالت، وكاهما �سيطرح يف  ت�سغيل �سريحتي  اإمكانية  ميلك 

الأ�سواق خال يونيو املقبل باألوان الأبي�ش والأ�سود والأخ�سر.

طرازان جديدان
 Xperia C4 من هاتف
مخصصان لـ »السيلفي«

تقنية آفاق الجامعة  |  العدد 150  |  28 رجب 1436  |  17 مايو 2015

ريتويت

يف �سل�سلة مقالت �سابقة، طرقت باب التكتل الذي تقوم به بع�ش ال�سركات 
تكون  اأن  تخ�سى  �سغرية  �سركات  جهود  على  لا�ستياء  ال��ك��ربى  التقنية 
مناف�سا لها يف امل�ستقبل، و�سربنا مثال على ذلك، ما قامت به �سركة في�سبوك 
عند �سراء برنامج املحادثات الأ�سهر »وات�ش اآب« يف �سفقة تاريخية قدرت ب� 
19 مليار دولر، درات رحى حربها بن »في�سبوك« من جهة والغول »قوقل« 

من جهة اأخرى قبل اأن تنتهي ل�سالح الأول.
وت�ساءلنا يومها: ما الإ�سافة التي تعتزم »في�سبوك« و�سعها يف برنامج 
وات�ش اآب، وهل �سيخفي الأخري بريق الأول بعد التهامات التي طاولته من 

الراأي العام ب�ساأن اخل�سو�سية!.
اأ�سد املت�سائمن مل يتوقع اأن ينتف�ش »في�سبوك« الذي ت�ستهويه مو�سة 
اآخرين م�سهورين  اأخوة  اآب«  »وات�ش  ل�  ليتبنى  التعبري،  اإن �سح  ال�ستحواذ، 
مثله كربنامج م�ساركة ال�سور »اأن�ستغرام(« ومببلغ اأقل بكثري وبفائدة اأكرب. 
اأكر  باتت  بالإفا�ش،  مهددة  كانت  التي  »في�سبوك«  �سركة  اأن  ويبدو 
»ق��وق��ل«  ال��غ��ول  ع��ن  ���س��اأن��ا  تقل  اأ���س��ح��ت ل  ف���ات، حيث  م��ا  لتعوي�ش  ج�سعا 
الذي قد يفرغ �سربه يوما ما ويعلن رغبته يف �سراء اجلمل مبا حمل من 

»في�سبوك« خ�سية اأن ت�ساهيه �ساأناً يف امل�ستقبل الكبري اأو تقف ندا مناف�سا.
فموؤخرا وبعد اإ�سافة خدمة حمادثات الفيديو على تطبيق »في�سبوك 
ما�سنجر«، اأعلن عن اإجراء مليون مكاملة فيديو يف ظرف يومن فقط على 
الت�سالت  �سركات  اأق��ل��ق م�ساجع  بالطبع،  ال��رق��م  وه��ذا  اخل��دم��ة،  اإط���اق 
التي تخ�سى هي الأخرى من اأن تكون هذه اخلدمة وبال على خزائنها التي 
�سركات  خدمات  اأن  خ�سو�سا  تذكر،  فائدة  دون  امل�ستهلكن  باأموال  اأتخمت 
الت�سالت املحلية، ما زالت دون امل�ستوى املاأمول مع حظر ومنع وتهديد بن 
فينة واأخرى لكل جديد �سينق�ش من اأرباحها ال�سنوية مع تقدمي تغطية ل 

ترى فيها اجليل الرابع الذي يت�سدقون به دائما.
هو  احلقيقي  مالها  راأ����ش  اأن  لدينا،  الت�����س��الت  �سركات  ت���درك  متى 

العميل ثم العميل، ولي�ش اأموالها التي اإن زادت اليوم ف�ستنق�ش غدا.
وقبل الحتكار واملنع، على ات�سالتنا اأن تعمل لتح�سن تغطيتها قبل اأن 
تغطي عليها  خدمات ال�سركات الكربى، لأن حدوث ذلك يعني اأنها لن جتد 

طريقة  لت�سرق بها ما تبقى يف جيوبنا.

سياط لضرب 
االتصاالت

حسن أحمد العواجي

CLOUDSTO حاسب صغير من
يمكن وضعه في الجيب

 X86 Nano PC الأ�سبوع املا�سي، ال�ستار عن حا�سبها املكتبي Cloudsto اأزاحت �سركة
ذي احلجم ال�سغري الذي ياأتي بن�سختن، الأولى بنظام الويندوز 8.1، والثانية بنظام 
احلا�سب  و�سع  ميكن  ال�سديد،  ول�سغره   .Ubuntu 14.04 ن�سخة  حتديدا  الأوبنتو، 
اأمبري ميكن ا�ستخدامها ل�سحن  3000 ملي  داخل اجليب، كما ميلك بطارية �سعتها 

الهاتف املحمول.
 Intel Atom Z3735F ومت تزويد احلا�سب مبعالج قدمي بع�ش ال�سيء من نوع
وبذاكرة ع�سوائية 2 جيجابايت، و�سعة داخلية 32 جيجابايت. ويدعم تقنية الوايرل�ش 
والبلوتوث وله منفذان ل� USB بحجم كامل ومنفذ HDMI �سغري احلجم. ويتولى 
و�سيتوافر  اللوحي.  اجلهاز  اأو  الهاتف  �سحن  م�سوؤولية  احلجم،  �سغري   USB منفذ 

X86 Nano PC يف الأ�سواق ب�سعر 198 دولرا اأمريكيا.
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بالحزم عاد 
األمل

رائد عائض القحطاني
رئيس األندية الطالبية بالجامعة

ح��م��ل��ة »ب����احل����زم ع�����اد الأم������ل« 
ح��م��ل��ة ت�������س���رف ع��ل��ي��ه��ا ع���م���ادة 
نادي  وينفذها  الطاب  �سوؤون 
وت��اأت��ي هذه  ال��ت��ط��وع��ي،  العمل 
احلملة اإ�سهاما من اجلامعة يف 
البا�سلن  دعم وموؤازرة جنودنا 
من  باأنف�سهم  ي�سحون  ال��ذي��ن 

اأجل واجب الدين والوطن.
م�����ا م����ي����ز ه�������ذه احل���م���ل���ة 
اجلامعة  مدير  معايل  مرافقة 
وب��ع�����ش م���ن وك�����اء اجل��ام��ع��ة 
وع����م����داء ال���ك���ل���ي���ات ال�����س��ح��ي��ة 
وف��ري��ق عمل ط��اب��ي رائ���ع من 
نادي العمل التطوعي املنفذين 
ل��ل��ح��م��ل��ة امل����ك����ون����ة م�����ن اأرب������ع 
و�سورة  احلملة  ب�سعار  �سيارات 
ملك احلزم والأم��ل �سلمان بن 
ع��ب��د ال��ع��زي��ز وب��ع�����ش اجل��ن��ود 
ال��ب��ا���س��ل��ن، ل��ت��ج��وب ال��ق��اف��ل��ة 

اأرجاء ع�سري.
�������س������ارت ال����ق����اف����ل����ة اإل������ى 
م�����س��ت�����س��ف��ى ال����ق����وات امل�����س��ل��ح��ة 
ب���اجل���ن���وب، و����س���ط ح���ف���اوة من 
اجل���م���ي���ع، وك������ان يف ا���س��ت��ق��ب��ال 
وف����د اجل��ام��ع��ة ب��ق��ي��ادة م��ع��ايل 
مديرها، مدير امل�ست�سفى وعدد 
م��ن الأط���ب���اء وال�����ش��ب��اط، وق��د 
ك����ان ا���س��ت��ق��ب��ال��ه��م ل��ن��ا ب��ح��ف��اوة 
ال���ك���رام، وب��ع��ده��ا ب�����داأت زي���ارة 
امل�سابن وتقدمي الهدايا لهم.

الب�سمة  ت��ل��ك  ا�ستقبلتنا 
طياتها  يف  حتمل  التي  الرائعة 
اأم��ا وف��األ  يرت�سم على �سفاه 
ج��ن��ودن��ا ال��ب��ا���س��ل��ن امل�����س��اب��ن، 
وعزاوؤهم اأن اإ�سابتهم يف �سبيل 
ث��م املليك  ال��دي��ن  اهلل وخ��دم��ة 

والوطن.
ه������ذه الب���ت�������س���ام���ة رغ���م 
الأمل، اأجربتنا اأن نقف اإجال 
واإك������ب������ارا لأول�����ئ�����ك الأب����ط����ال 
امل���������س����اب����ن ال�����ذي�����ن ي��ت��م��ن��ون 
خ���روج���ه���م م���ن امل�����س��ت�����س��ف��ى ل 
الثغور  اإل��ى  ليعودوا  اإل  ل�سيء 
وي���ق���وم���وا ب��واج��ب��ه��م يف ج��ه��اد 
اأع������داء ال���دي���ن وال����وط����ن.. ما 
اأجمل تلك النفو�ش! اإنهم بحق 

جنود حزم اأعاد الأمل!
يف ي���وم���ن���ا ال����ث����اين ك��ان��ت 
ظ���ه���ران اجل���ن���وب حم��ط��ة لنا 
البا�سلن  جنودنا  خالها  زرن��ا 
امل������راب������ط������ن ع�����ل�����ى احل���������دود 
ال�������س���ع���ودي���ة ، ل���ن���ق���دم ال���دع���م 

املعنوي لهم.
ورغ��������م ����س���ع���وب���ة امل����ك����ان 
ووع�����ورت�����ه وح��������رارة ال�����س��م�����ش 
وم��ف��ارق��ة الأه���ل والأب���ن���اء ف��اإن 
الب�سمة  ب��ت��ل��ك  مت��ت��ع  اجل��م��ي��ع 
ال�����س��ادق��ة ال���ت���ي ك���ان���ت حتيط 
ب��ن��ا يف ك��ل م��ك��ان زرن����اه. �سرف 
الوقوف واجلهاد يف الدفاع عن 
الدين والوطن كان املعن لهم، 
والدفاع  اأجر اجلهاد  واحت�ساب 
ع��ن ال��وط��ن وح��م��اي��ت��ه ل��ه اأث��ر 
ب�����ارز يف ت��ل��ك ال������روح امل��ع��ن��وي��ة 
النظري يف  واحلما�سة منقطعة 

خدمة الدين والوطن.

ج���ام���ع���ة امل����ل����ك خ����ال����د ه�����ي اإح������دى 
اجل���ام���ع���ات ال���ك���ربى وال��ن��ا���س��ط��ة يف 
منظومة تعليمنا العايل يف هذا البلد 
امل����ب����ارك، وق����د ا���س��ت��ط��اع��ت يف ف��رة 
اأن  يجب  ملا  منوذجا  تكون  اأن  وجيزة 

تكون عليه املوؤ�س�سات العلمية. 
ع�سري  منطقة  يف  اجلامعة  تقع 
يف اجلزء اجلنوبي الغربي من اململكة 
منطقة  )م�ساحة  ال�سعودية  العربية 
ك��ي��ل��وم��ر   ٨0.000 ح������وايل  ع�����س��ري 
م�����رب�����ع، ي���ع���ي�������ش ع���ل���ي���ه���ا اأك��������ر م��ن 
اجلامعة  وت�سم  ن�سمة(   1.600.000
يف  ينتظمون  وطالبة  طالب  األ��ف   ٨0
اأك��ر م��ن 30 جممعا اأك��ادمي��ي��ا،  و50 
يربو  ما  تدري�سهم  على  ويقوم  كلية، 
عن 3500 ع�سو هيئة تدري�ش، ويدير 
4000 موظف  يقرب من  ما  �سوؤونهم 

وموظفة. 

وحت����ظ����ى اجل����ام����ع����ة ب���اه���ت���م���ام 
ك��ب��ري م���ن ح��ك��وم��ة خ�����ادم احل��رم��ن 
يجري  حيث  اهلل،  حفظه  ال�سريفن، 
ح���ال���ي���ا ب���ن���اء امل���دي���ن���ة اجل���ام���ع���ي���ة يف 
امل�ساريع  اأكرب  من  تعد  التي  الفرعاء 
فيها  وي��ع��م��ل  ال���ع���امل،  يف  التعليمية 
9000 عامل ب�سكل دائم على مدى 24 

�ساعة.
 وت��ت�����س��م��ن ال���ب���ن���ي���ة ال��ت��ح��ت��ي��ة 
خدمية،  م��ب��اين  اجلامعية  للمدينة 
ون��ف��ق خ��دم��ات ب��ط��ول 17 ك��م يحوي 
ج��م��ي��ع امل��ك��ون��ات ال��ك��ه��روم��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة 
ال������ازم������ة ل���ك���اف���ة م����ب����اين امل���دي���ن���ة 
اجل���ام���ع���ي���ة، اأم�������ا امل���رح���ل���ة الأول�������ى 
للطاب  الأك���ادمي���ي  امل��ج��م��ع  فتمثل 
ل��ل��ت��خ�����س�����س��ات الأدب����ي����ة وال��ع��ل��م��ي��ة، 
مبنى   17 يف  ت��ت��وزع  كلية   13 وت�سمل 

مب�ساحة حوالى 570000 م2.

املدينة  متثل  الثانية،  واملرحلة   
ال��ط��ب��ي��ة ال���ت���ي ت�����س��ت��م��ل ع���ل���ى ك��اف��ة 
ال��ت��خ�����س�����س��ات ال���ط���ب���ي���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
موؤهل  متكامل  جامعي  وم�ست�سفى 
الطبية  التخ�س�سات  ك��اف��ة  خل��دم��ة 

ب�سعة ٨00 �سرير.
املنطقة  متثل  الثالثة  واملرحلة 
اجل���ام���ع���ة  اإدارة  وه�����ي  ال�������س���رف���ي���ة، 
ت�سمل  ال��راب��ع��ة  وامل��رح��ل��ة  ومرافقها، 
���س��ب��ك��ة ال����ط����رق و����س���ب���ك���ات امل����راف����ق، 
وحم����ط����ة ال���ت���ح���وي���ل ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة. 
واملرحلة اخلام�سة املدينة الريا�سية. 
وامل��رح��ل��ة ال�����س��اد���س��ة اإ���س��ك��ان اأع�����س��اء 

هيئة التدري�ش.
ال�����س��اب��ع��ة فتمثل  امل��رح��ل��ة  واأم�����ا 
بالإ�سراف  ويقوم  الطابي  الإ�سكان 
ع���ل���ى امل�������س���اري���ع ع������دد م����ن امل���ك���ات���ب 
ال���س��ت�����س��اري��ة ال��ع��امل��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 

المشاريع الجامعية.. نقلة نوعية لتعليم نوعي
متيز الع�سر احلايل يف بادنا الغالية 
ب��ن��ق��ل��ة م���ب���ارك���ة يف جم�����ال ال��ت��ع��ل��ي��م 
املوؤ�س�سات  من  املزيد  وتوفري  العايل، 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف م��ن��اط��ق خم��ت��ل��ف��ة من 
ع����دد اجل��ام��ع��ات  ف��ق��د زاد  ال����وط����ن؛ 

احلكومية.
ال��دول��ة، رع��اه��ا اهلل،  كما متكنت 
م���ن ت��خ�����س��ي�����ش امل��ي��زان��ي��ات ال��ك��اف��ي��ة 
لتنفيذ العديد من امل�ساريع اجلامعية 

املختلفة.
 وك���م���ا ه���و م��ع��ل��وم ف�����اإن ت��وف��ري 
البيئة التعليمية املنا�سبة يعد هاج�سا 
موؤرقا، فبناء املدن اجلامعية املتكاملة 
يف خدماتها ي�ساعد على اإحداث مزيد 
من الإتقان واجلودة الأكادميية التي 

تعد مطلبا ملحا يف ع�سرنا احلا�سر، 
وي��ت��ي��ح ال��ف��ر���س��ة ل��ت��ك��ام��ل اخل��دم��ات 
على  الطاب  ت�ساعد  التي  التعليمية 
ال����س���ت���ف���ادة ال��ك��ام��ل��ة يف ك���ل ج��وان��ب 

العملية التعليمية.
 ول����ق����د ح���ظ���ي���ت ج���ام���ع���ة امل��ل��ك 
عام  اإن�سائها  عن  الإع���ان  منذ  خالد 
اهلل،  حفظها  ال��دول��ة،  باهتمام   1419
وت�سافرت كل اجلهود من اأجل �سرعة 
الفرعاء  يف  اجلامعية  امل��دي��ن��ة  اإجن���از 
ال��ت��ي ت�����س��م يف ث��ن��اي��اه��ا ع����ددا ك��ب��ريا 
م���ن ال��ك��ل��ي��ات وامل�����س��ت�����س��ف��ى اجل��ام��ع��ي 
والإدارات  ال���ري���ا����س���ي���ة  وامل�����اع�����ب 
والإ�سكان اخلا�ش  املختلفة  اجلامعية 
التدري�ش،  هيئة  واأع�����س��اء  ب��ال��ط��اب 

اإلى غري ذلك من امل�ساريع التكميلية 
للمدينة اجلامعية.

ت��ل��ك  م���ث���ل  ف�������اإن  ال������واق������ع،  ويف 
�سك  با  �سي�سهم  ال�سخمة  امل�سرعات 
يف ت��وف��ري امل���ن���اخ ال��ت��ع��ل��ي��م��ي امل��ن��ا���س��ب 
م��راف��ق  ب��ن  ال��ط��اب  تنقل  وت�سهيل 
كل  من  ال�ستفادة  و�سهولة  اجلامعة 
املكتبة  يف  ���س��واء  التعليمية  اخل��دم��ات 
اأم  الل���ك���روين  التعلم  اأم  اجل��ام��ع��ي��ة 

املطاعم، اإلى غري ذلك.
ان��ت��ق��ال  ي�����س��ب��ق  اأن  امل���ه���م   وم����ن 
ال���ط���اب واأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ش 
وامل���وظ���ف���ن اإل������ى م�������س���اري���ع امل��دي��ن��ة 
ب��رام��ج تهيئة على  اإع����داد  اجل��ام��ع��ي��ة 
�سكل حما�سرات اأو ور�ش عمل توعوية 

تو�سح لهم �سخامة امل�سروعات املنفذة 
على  �سرفت  التي  العالية  وامليزانيات 
املحافظة  واأهمية  و���س��رورة  اإن�سائها، 
على  جميع املرافق واملمتلكات العامة، 
وكيفية التعامل معها، واملحافظة على 

كل اجلوانب البيئية املختلفة. 
اإظهار  اأن من اجلدير ذك��ره  كما 
�سبحانه  وال�����س��ك��ر هلل  احل��م��د  م��ع��اين 
ب��ه علينا يف هذا  م��ّن  م��ا  وتعالى على 
الوطن املبارك من نعم كثرية ل تعد 
ل��ولة  ال�سكر  تقدمي  ث��م  حت�سى،  ول 
اأم���رن���ا ع��ل��ى ع��ظ��ي��م اله���ت���م���ام ال���ذي 
امللك  وجلامعة  ع�سري  ملنطقة  اأول���وه 
خ��ال��د. ول��ي��اأخ��ذ ك��ل م��ن��ا ع��ل��ى عاتقه 

اأمانة خدمة الوطن واأبنائه.

د. عبداللطيف
بن إبراهيم الحديثي
عميد معهد البحوث
والدراسات االستشارية

المشروعات العمالقة بالمدينة الجامعية

د. مبارك بن سعيد حمدان
عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر

ط���اق���م م���ن امل��ه��ن��د���س��ن امل��ح��رف��ن 
التابعن لوكالة امل�ساريع باجلامعة.

امل�ست�سفى اجلامعي   وقد ح�سل 
اجلديد الذي اأجنز منه اأكر من ٨0% 
على اأف�سل 30 ت�سميما معماريا طبيا 
يدخل  ال���ذي  الأول  وه���و  ال���ع���امل،  يف 
الأو���س��ط.  ال�����س��رق  يف  الت�سنيف  ه��ذا 
وهو م�ست�سفى جامعي متكامل موؤهل 
الطبية  التخ�س�سات  ك��اف��ة  خل��دم��ة 

ب�سعة ٨00 �سرير.
 وك����ل م���ا حت��ق��ق ل��ل��ج��ام��ع��ة من 
اهلل  بف�سل  ك��ان  عماقة  م�سروعات 
ال��ذي  الكبري  ال��دع��م  نتيجة  ث��م  اأول 
الر�سيدة  قيادتنا  من  اجلامعة  تلقاه 
وامل��ت��اب��ع��ة امل�����س��ت��م��رة م���ن ���س��م��و اأم���ري 
امل��ن��ط��ق��ة وم���ن م��ع��ايل وزي���ر التعليم 
م��دي��ر  مل���ع���ايل  ال��ط��م��وح��ة  والإدارة 

اجلامعة.
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يف  ممثلة  خ��ال��د  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  ت�سعى 
وك��ال��ت��ه��ا ل��ل��درا���س��ات ال��ع��ل��ي��ا وال��ب��ح��ث 
�ساملة  منظومة  تطوير  اإل��ى  العلمي 
للو�سول  العلمي؛  بالبحث  لارتقاء 
به اإلى الريادة والتميز حمليا واإقليميا 

وعامليا. 
على  بناءا  الوكالة  اتخذت  ول��ذا، 
ت���وج���ي���ه���ات م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
خ��ط��وات ج����ادة يف �سبيل حت��ق��ي��ق ه��ذا 
ال���ه���دف م���ن خ����ال م��راج��ع��ة �ساملة 
وقد  باجلامعة،  العلمي  البحث  لواقع 
قاعدة  اإع���داد  على  العمل  ذل��ك  تطلب 
ب��ي��ان��ات ع��ن اأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ش 
ومن يف حكمهم من من�سوبي اجلامعة، 
عنهم  وافية  معلومات  تت�سمن  بحيث 
كاما  وت��وث��ي��ق��ا  تخ�س�ساتهم،  وع���ن 

لإنتاجهم العلمي.
تعكف  اأي�������س���ا  الإط�������ار  ه����ذا  ويف   
ال���وك���ال���ة ع��ل��ى اإع������داد ق���اع���دة ب��ي��ان��ات 
ي�سهل  بحيث  اجل��ام��ع��ة،  مبتعثي  ع��ن 
امل�سكات  ومعاجلة  معهم،  التوا�سل 
الب���ت���ع���اث،  دول  يف  ت���واج���ه���ه���م  ال���ت���ي 

ومتابعة معدلت الإجناز يف بحوثهم.

 ك��م��ا ي��ت��م الإع�����داد ح��ال��ي��ا ل���دورة 
تهيئة املعيدين واملحا�سرين لابتعاث 
اخلارجي، بحيث ت�ستمل على التاأهيل 
املنظمة  والقوانن  والأنظمة  اللغوي، 
الب��ت��ع��اث،  دول  يف  املبتعثن  ل�����س��وؤون 
وط��ري��ق��ة احل�����س��ول ع��ل��ى ال��ق��ب��ول من 

اجلامعات ذات الت�سنيف العاملي. 
الوكالة  تعمل  اآخ���ر،  جانب  وم��ن 
العليا  ال���درا����س���ات  ع��م��ادت��ي  مم��ث��ل��ة يف 
والبحث العلمي على درا�سة احتياجات 
������س�����وق ال����ع����م����ل م�����ن ال���ت���خ�������س�������س���ات 
امل��راك��ز  وتوجيه  واملهنية،  الأك��ادمي��ي��ة 
التابعة لها اإلى درا�سة م�سكات البيئة 
واله��ت��داء  ع�سري،  منطقة  يف  املحلية 
بها يف توجيه حركة البحث العلمي يف 

اجلامعة. 
نقل  الرجمة يف  باأهمية  واإميانا 
التوا�سل  وحتقيق  امل��ع��رف��ة،  وت��وط��ن 
ال��ث��ق��ايف ب���ن ال�����س��ع��وب، ف����اإن ال��وك��ال��ة 
كامل  ت�سور  اإع���داد  على  حاليا  تعمل 
يحقق  بحيث  والن�سر  الرجمة  ملركز 
اأولهما: خدمة  هدفن يف وقت واحد، 
امل��ج��ت��م��ع م���ن خ����ال ت���وف���ري امل��ع��رف��ة 

بال�سكل الأمثل والطاع على ثقافات 
م�ساعدة  وثانيهما:  الأخ��رى،  ال�سعوب 
اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ش ع��ل��ى ن�سر 
اأبحاثهم باللغة الإجنليزية يف جمات 

دولية حمكمة.
اأي�سا  اهتمام اجلامعة  اإط��ار   ويف 
وحتفيز  ت�سجيع  اإزاء  وم�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، ف����اإن ال��وك��ال��ة تعمل 
على اإعداد ت�سور �سامل لكيفية حتفيز 
البحث  ع��ل��ى  ال��ت��دري�����ش  اأع�����س��اء هيئة 
ال��ع��ل��م��ي، وه���ن���اك خ��ط��ة ل��ع��ق��د دورات 
ت��دري��ب��ي��ة ل�����س��ق��ل وت��ن��م��ي��ة م��ه��ارات��ه��م 
ال��ب��ح��ث��ي��ة يف جم����ال اإع������داد امل�����س��اري��ع 
ال��ب��ح��ث��ي��ة، وامل���ع���اجل���ات الإح�����س��ائ��ي��ة 
ل��ب��ي��ان��ات ال���ب���ح���وث، وك��ت��اب��ة ال��ب��ح��وث 
ون�سرها دوليا، وتي�سري احل�سول على 
دع���م امل�����س��اري��ع ال��ب��ح��ث��ي��ة، وا���س��ت��ح��داث 
ج���وائ���ز ال��ب��ح��ث وال��ن�����س��ر ال��ع��ل��م��ي��ن، 
الت�سجيعية  والعاوات  املكافاآت  وزيادة 
والباحثن  ال��ت��دري�����ش  هيئة  لأع�����س��اء 
الآن  ال��وك��ال��ة  ت�ستعد  كما  املتميزين، 
لإط�����اق م�����س��روع��ه��ا ال��ن��وع��ي ال��ث��ال��ث 

للبحوث.

د ماجد الحربي 
وكيل الجامعة للدراسات العليا
والبحث العلمي

البحث العلمي بالجامعة.. آمال وتطلعات

يف  ال�سخم  احل��ي��وان  ذاك  ه��و  التنن 
اأ���س��اط��ري ك��ث��ري م��ن ال��ث��ق��اف��ات يجمع 
وله  والطري  ال��زواح��ف  بن  هيئته  يف 
خم��ل��ب اأ���س��د واأج��ن��ح��ة ن�����س��ر، وي��رم��ز 
رم��زا  ال��ب��ل��دان  بع�ش  وت��ت��خ��ذه  للقوة 

قوميا.   
للمجلة  مقالة  ع��ن��وان  ه��ذا  ك��ان 
الطبية الربيطانية )25 اأبريل 2015( 
امرباطورية  عن  حديثها  معر�ش  يف 
معركة  يف  ت�سارع  التي  التبغ  �سناعة 
اأ�ساليب  وت�ستخدم  ال��ب��ق��اء  اأج���ل  م��ن 
�سناع  ع��ل��ى  ال�سغط  لتعيد  م��ت��ع��ددة 
ال����ق����رار وال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى الأ�����س����واق 
ال��ع��ام، ويظهر  ال��وع��ي  وال��ت��اأث��ري على 
النجاح  بع�ش  حتقيق  �سبيل  يف  اأن��ه��ا 
وج���ن���ي ث���م���ار ج��ه��د ت��ب��ذل��ه ب���اإ����س���رار 

وعناد.

يحدث هذا يف الوقت الذي وافق 
ف��ي��ه جم��ل�����ش ال��ع��م��وم ال��ربي��ط��اين يف 
يلزم  قانون  على  املا�سي  مار�ش  �سهر 
عامة  اأي  و�سع   بعدم  التبغ  �سركات 
جت��اري��ة ع��ل��ى ع��ب��وات ال�����س��ج��ائ��ر، مما 
ال��زب��ائ��ن،  اأع����ن  يف  متماثلة  يجعلها 
وم����ن ث���م ت��ف��ق��د ت��ل��ك ال�����س��رك��ات ذات 
وه��ذا  طائلة،  اأم���وال  القوية  ال�سمعة 
اإل��ى �سل�سلة الإج��راءات  اإج��راء ي�ساف 
ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا ب��ري��ط��ان��ي��ا ل��ل��ح��د من 
ال��ت��دخ��ن وح��ق��ق��ت يف ه����ذا امل�����س��م��ار 
ن�سبة  بانخفا�ش  بطيئا،  ول��و  تقدما، 
امل���دخ���ن���ن يف امل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة اإل����ى 
اأك��ر من الن�سف على م��دى الأع��وام 
ع��ام 1974  املا�سية من %47  الأرب��ع��ن 

اإلى 19% �سنة 2013.
 وت��رج��ع الأ���س��ب��اب اإل����ى حمات 

ال�سحية  بامل�سائب  امل�ستمرة  التوعية 
امل�ساحبة للتدخن وتكرار رفع اأ�سعار 
على  �سراوؤها  لي�سعب  التبغ  منتجات 
ع��ام��ة امل��واط��ن��ن وم��ن��ع ال��ت��دخ��ن يف 
الأماكن العامة ويف ال�سيارات العائلية 

التي بها اأطفال. 
تقول النا�سطة يف احلملة العاملية 
���س��د ال��ت��دخ��ن »ج���ودي���ث م���اك���اي« يف 
جمال تعليقها على هذه القرارات اإنها 
كانت مثالية و�ست�سجع دول اأخرى اأن 
تنهج امل�سلك نف�سه، اإل اأن هذه الدول 
���س��ت��واج��ه ب��ع��وا���س��ف م���ن ال��ت��ح��دي��ات 
الق�سائية من �سناعة عتيدة م�سممة 
على املواجهة وال�سراع حتى واإن ظلت 
ماين  ق��ت��ل  يف  م�ستمرة  منتجاتها 

الب�سر حول العامل.  
اإن������ه م����ن ال���ع���ج���ب، وال�����س��خ��ري��ة 
ت��ن��ف��ي��ذ  ت��ط��ب��ي��ق  ي��������وؤدي  اأن  اأي���������س����ا، 
اأي منتج  ع��ل��ى  امل��و���س��ح��ة  الإر�����س����ادات 
اإلى وفاة ن�سف امل�ستهلكن عند تنفيذ 
تعليمات ال�ستعمال بدقة! هذا يحدث 
اأن����ه م��ن ب��ن �ستة  م��ع ال��ت��دخ��ن، اإل 
ت��ري��ل��ي��ون ���س��ي��ج��ارة ت��دخ��ن يف ال��ع��امل 
���س��ن��وي��ا ف�����اإن اأرب������ع ���س��رك��ات ع��م��اق��ة 
ت�����س��ت��ح��وذ ع��ل��ى ن�����س��ف ت��ل��ك ال��ك��م��ي��ة 
املعرو�سة لا�ستهاك، وتزعم اإحداها 
واأ�سرار  تقليل خماطر  باأنها جادة يف 
ب��ت��ع��اون��ه��ا م��ع العلماء  ال��ت��ب��غ  ت��دخ��ن 

وامل�سرعن لتحقيق ذلك.
يف جم��اب��ه��ة ال��ل��وائ��ح وال��ق��وان��ن 
اجل����دي����دة ال���ت���ي ق���د ت��ت��خ��ذه��ا بع�ش 
التبغ  �سركات  ف��اإن حجة  تباعا  ال��دول 
اجلديدة  القوانن  هذه  اأن  القانونية 
اأفقدتها حقوق امللكية الفكرية املتمثلة 
والعامة  ال�سجائر  علبة  ت�سميم  يف 
للبنود  خرقا  يعترب  وه��ذا  التجارية، 

الدولية ملنظمة التجارة العاملية. 
وب��ال��رب��ط ب��ن ه���ذه الإج������راءات 
بلداننا  وح��ال  بريطانيا  اأعلنتها  التي 
بن  ن��خ��ت��ار  اأن  علينا  يتعن  ال��ع��رب��ي��ة 
الوقوف على الهام�ش والر�سا بالقليل 
لها،  ت��اأث��ري  ل  �سعيفة  اإج�����راءات  م��ن 
واتخاذ تدابري فعالة وموؤثرة حلماية 

�سحة وثروات الأمم.

د. علي سعيد القحطاني
وكيل كلية الطب
للشؤون األكاديمية والجودة

ويأبى التنين أن يموت!



أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

نافذة

اأح���������د ط�������اب ق�������س���م الإع���������ام 
والت���������س����ال، ن���اي���ف الأح����م����ري،  
ملا  املا�سي  ال��ع��ام  منذ  نتابعه  كنا 
اإعامية  اإم��ك��ان��ي��ات  م��ن  ميتلكه 
متميزة، وحر�سنا يف الق�سم ومن 
نتبنى  اأن  »اآف��اق«  خال �سحيفة 

مثل هذه املوهبة الإعامية.
ال���درا����س���ة م���ن ناحية  وم���ع 
وال��ت�����س��ج��ي��ع م���ن اجل���ام���ع���ة من 
اأن  ن��اي��ف  ا�ستطاع  اأخ���رى  ناحية 
ي�����س��ل اإل�����ى ق���ن���اة »ال���ع���رب���ي���ة« يف 
دب��ي، ومتكن من فر�ش موهبته 
امل�ساركة يف  اأول، ثم يف  للتدريب 
يف  القناة  بثتها  اإعامية  تقارير 

ن�سراتها الإخبارية.
القنوات الإخبارية يف املنطقة، وهو  اأكرب  وهذا جناح له يف واح��دة من 
كذلك جناح، وهلل احلمد، للخامات الطابية التي ي�ستقطبها ق�سم الإعام 
حتقيق  م��ن  تتمكن  حتى  حمليا،  ويدربها  وي�سجعها  باجلامعة،  والت�����س��ال 

النجاح يف الإعام الوطني والعربي.

طالب اإلعالم نايف

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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بدون زعل
�خلا�صة  �الحتياجات  ذوي  مو�قف   •
عليها  �ال�صتيالء  مت  فاإنه  قلتها،  رغ��م 
م��ن ق��ب��ل �ل��ب��ع�����س، و�أ���ص��ب��ح �مل��ح��ت��اج 
الإي��ق��اف  ي�صطره  مم��ا  ي��ج��ده��ا،  ال  لها 
بعد  وذل��ك  بعيدة،  �أم��اك��ن  يف  �صيارته 
�الإلكرتونية  �حل��و�ج��ز  �إز�ل���ة  متت  �أن 
الأ�صحاب  �ملخ�ص�صة  �ملو�قف  بع�س  من 
�صجع  ما  وه��و  �خلا�صة،  �الحتياجات 
و�إق�صاء  فيها  �ل��وق��وف  على  �جلميع 

�أ�صحاب �الأحقية!

من  م�صتمرة يف كثري  �ملعاناة  ال تز�ل   •
�لكليات و�الإد�ر�ت لعدم وجود من يعمل 
مما  »�صائق«  و  »مر��صل«  وظيفتي  على 
جعل �مل�صوؤول ي�صتجدي بع�س �ملوظفني 

للقيام بهذه �ملهام!

أسبوعية جامعة الملك خالد

• يعتمد كثري من �لطالب على �ملذكر�ت 
ومن  �جلامعية،  در��صتهم  يف  و�مللخ�صات 
دخولهم  قبيل  كان  �أينما  بها  يلقون  ثم 
و�ل�صوؤ�ل  قيمة!..  بال  وكاأنها  �المتحان 
»كتابه  و  �لطالب  بني  عالقة  �أي��ة  هو: 
�جلامعي« بعد تخرجه من �جلامعة؟ هل 
ختم ذلك �لطالب �لعلم بدخوله قاعة 
�الم��ت��ح��ان؟ و�ل�����ص��وؤ�ل �ل��ث��اين: م��ا هو 
تعريف  يف  �لتدري�س  هيئة  �أع�صاء  دور 
�لعلمية  بالقيمة  و�لطالبات  �لطالب 
خالل  �صو�ء  �جلامعي  للكتاب  و�لعملية 

�لدر��صة يف �جلامعة �أو ما بعدها؟!

�مل�صاعد  د�خ��ل  �لطالب  بع�س  يقوم   •
�ملفاتيح و�جلر�س دون خوف  بالعبث يف 
كامري�ت  وجود  رغم  نظام  �أو  رقيب  من 

تطبق  �أن  نتمنى  �مل�صاعد..  يف  ت�صوير 
�للو�ئح الإيقاف هذ� �لعبث!

• ال تز�ل ر�صائل �ملاج�صتري و�لدكتور�ه 
وذلك  �إع��الم��ي،  ظهور  �أي  دون  تناق�س 
�جل��ه��ات  م��ن  �ل��ت��و����ص��ل  �صعف  ب�صبب 
�لر�صائل  ه��ذه  مناق�صة  عن  �مل�صوؤولة 

�لعلمية!

• �لتباين بني �أع�صاء هيئة �لتدري�س يف 
�إعطاء �ملقرر �لو�حد ويف �لتقومي ميثل 

م�صكلة للكثري من �لطالب!

لالإعالن  �لقدمية  �الأ�صاليب  تز�ل  ال   •
و�أ�صماء  و�أرق��ام  �الختبار�ت  �أماكن  عن 
�لطالب م�صتمرة، وذلك بتعليق �الأور�ق 

�لكليات و�الأق�صام وممر�ت  على جدر�ن 
�جل��ام��ع��ة ب�����ص��ورة ال ت��وح��ي ب��ق��رب 

�ال�صتغناء عن هذه �لطريقة!

�مل��ذك��ر�ت  جلمع  ب���ادرة  هناك  كانت   •
و�لكتب عند دخول قاعات �الختبار�ت 
يف  �ملنظر  وت�صويه  �لرمي  من  وحفظها 
�مل��م��ر�ت، ول��ك��ن ه��ذه �مل��ب��ادرة �ختفت 
�لكتب و�مل��ذك��ر�ت  رم��ي  وظ��ه��رت ع��ادة 

�أكرث �إيالما!

• فعاليات �لطالبات �لتي تقام يف موالت 
ب�صكل  عنها  �إبالغنا  يتم  ال  �ملنطقة، 
ذلك  يتم  �الأحيان  من  كثري  ويف  ر�صمي، 
قبل �الفتتاح ب�صاعة و�حدة، ونالم عند 

عدم تو�جدنا!
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الصيف طرق األبواب
فأهال وسهال بكم في عسير

حلم ليلة 
امتحان


