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رع���ى م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
ال��داود  حمد  بن  عبدالرحمن  الدكتور 
الثنني املا�سي بح�سور وكالء اجلامعة 
وع�����دد م���ن ال���ع���م���داء واأع�������س���اء هيئة 
ا�ستقبال  ح��ف��ل  ب��اجل��ام��ع��ة،  ال��ت��دري�����س 
اجلامعة  يف  بهو  امل�ستجدين  ال��ط��الب 
املعر�س  وكذلك  باأبها،  الرئي�سي  باملقر 

التعريفي امل�ساحب للحفل.
من  ترحيبية  بكلمة  احلفل  وب���داأ 
ع��م��ادة ���س��وؤون ال��ط��الب ب��راع��ي احلفل 
واحل�������س���ور وامل��ح��ت��ف��ى ب��ه��م، ث���م األ��ق��ى 
ال��دك��ت��ور مريع  ال��ط��الب  ���س��وؤون  عميد 

التعليمية  ل��ل�����س��وؤون  اجل��ام��ع��ة  وك���ي���ل 
احل�سون،  حممد  الدكتور  والأكادميية 
تعريفي عن  ت��ق��دمي فيلم  اإل���ى  اإ���س��اف��ة 
التوجيه والإر�ساد، وتقدمي عدد  وحدة 
والكفاح من خالل  النجاح  من ق�س�س 
ت�سليم  مت  بعدها  ت��خ��رج«،  »رحلة  فقرة 
والكليات  لالأندية  وال�سعارات  الأع��الم 
املناف�سة  لتتم  املا�سي  العام  يف  الفائزة 
ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م خ����الل ال���ع���ام اجل��ام��ع��ي 

احلايل.
اجلامعة  م��دي��ر  األ��ق��ى  جهته  م��ن 
با�ستقبال  �سعادته  عن  فيها  عرب  كلمة 

نعمة الأمن والأمان يف جامعتنا، فرغم 
قربها م��ن م��واق��ع اخل��ط��ر ف��اإن��ن��ا ننعم 

بكل رفاهية واأمن واأمان«.
ود�����س����ن ال���������داود يف خ���ت���ام احل��ف��ل 
بالأن�سطة  اخلا�س   »37 »الأن�سطة  �سعار 
الطالبية لهذا العام، من خالل التوقيع 

على لوحة حتمل ال�سعار.
ك���م���ا د�����س����ن امل����وق����ع الإل�����ك�����روين 
ب�سكله  املعلومات  لتقنية  العامة  ل��الإدارة 
من  جم��م��وع��ة  يت�سمن  ال����ذي  اجل��دي��د 
ال��ع��م��ل على  ال��داخ��ل��ي��ة مت  ال�����س��ف��ح��ات 
حمتواها مبا ي�سهل للم�ستخدم الطالع 

ق��دم خاللها ع��ددا من  اآل هبا�س كلمة 
التوجيهات والن�سائح للطالب، اإ�سافة 
ال�ستفادة  ميكنهم  التي  اخلدمات  اإل��ى 

منها.
 ب����������دوره ق�������دم ع���م���ي���د ال���ق���ب���ول 
ف��ارح  اآل  �سلطان  ال��دك��ت��ور  والت�سجيل 
ك���ل���م���ة ل��ل��م�����س��ت��ج��دي��ن، اأو������س�����ح ف��ي��ه��ا 
التي  احلديثة  الإل��ك��رون��ي��ة  اخل��دم��ات 
عملية  ت�سهل  وال��ت��ي  ال��ع��م��ادة  تقدمها 

التوا�سل بني الطالب واجلامعة.
اأوبريت  احل�سور  �ساهد  ذلك  بعد 
»���س��ن��ع��اء اأخ����ت ال���ري���ا����س« م���ن كلمات 

مذكرا  الوطن،  اأبناء  من  جديدة  دفعة 
بتوديع كوكبة كبرية من اأبناء اجلامعة 
يف الفرة القريبة املا�سية، وقال« اليوم 
من  اأخ����رى  ك��وك��ب��ة  اجل��ام��ع��ة  ت�ستقبل 
اأن  تاأكيد  الطالب الذين يتمنون وبكل 
ينالوا فر�سة حتقيق اأحالمهم لنحتفي 

بهم يف حفل تخرجهم باإذن اهلل«.
واأ������س�����اف »ف����ك����رة ال���و����س���ول اإل����ى 
م��رح��ل��ة ح��ف��ل ال��ت��خ��رج ل��ي�����س��ت �سعبة 
واجتهد  واحل���زم  ال��ع��زم  عقد  م��ن  على 
ل�سنواته  ووق��ت��ه  اإمكانياته  ك��ل  و�سخر 
الدرا�سية  باجلامعة، ولبد  اأن ن�ست�سعر 

ع��ل��ى حم��ت��وي��ات امل���وق���ع وال���و����س���ول اإل���ى 
التنقل بني  املحتوى املطلوب بحيث يتم 
م��راع��اة  م��ع  وي�����س��ر  ب�سهولة  ال�سفحات 

دعم خمتلف املت�سفحات وال�سا�سات.
ويف ���س��ي��اق ذي ���س��ل��ة، رع���ى ال���داود 

تد�سني موقع اأمن املعلومات:
infosec.kku.edu.sa

اأم��ن املعلومات يف  حتقيقا لأه��داف 
اجلامعة، و�سعيا اإلى زيادة الوعي املعريف 

بها، وجعل حتقيقها اأب�سط واأ�سهل.

عبدالعزيز رديف
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يحيى التيهاني

ال��ت��ق��ى اأم����ري م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري ���س��اح��ب 
ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن خالد بن 
الأ�سبوعية  �سموه  عبدالعزيز يف جل�سة 
الف�سيلة  اأ���س��ح��اب  ب��ه��ا،  يف  ب����الإم����ارة 

الق�ساة ومديري الإدارات احلكومية.

2500 مدرسة
يف ب���داي���ة ال���ل���ق���اء األ���ق���ى امل���دي���ر ال��ع��ام 
اآل  حممد  بن  جلوي  باملنطقة  للتعليم 
جهود  خاللها  ا�ستعر�س  كلمة  كرمان 
بدعم  حتظى  التي  التعليمية  املنطقة 
الإدارة  وجهود  ع�سري،  اأم��ري  وم�ساندة 
يف ا���س��ت��ق��ب��ال ال���ع���ام ال���درا����س���ي احل���ايل 
والتحديات التي تواجه التعليم، م�سريا 
اإلى اأنه يدر�س يف مدار�س املنطقة اأكرث 
األ���ف ط��ال��ب وط��ال��ب��ة يف2500  م��ن 420 
األف   70 من  اأك��رث  بها  ويعمل  مدر�سة، 
كافة  يف  وام������راأة  رج���ل  م��اب��ني  �سخ�س 
وامل�ساندة  اخلدمات  لتقدمي  امل�ستويات 
والدعم للطالب والطالبات يف مدار�س 

املنطقة.
اأنه يجري هذا  اآل كرمان  واأو�سح 
بتكلفة  مبنى مدر�سياً   129 اإن�ساء  العام 
اإل��ى  اإ�سافة  ري���ال،  مليون   900 تتجاوز 
الكثري من اأعمال التاأهيل والرميم يف 

كافة مدار�س املنطقة التعليمية.
وي��ب��ل��غ اإج���م���ايل ال��ت��ك��ال��ي��ف ل��ه��ذا 
بالإ�سافة  ري��ال،  مليار  من  اأك��رث  العام 
احلكومة  تقدمها  التي  اخل��دم��ات  اإل��ى 
ال��ر���س��ي��دة ل���دع���م وم�����س��ان��دة ال��ط��الب 
وال��ط��ال��ب��ات يف ك��اف��ة امل��ج��الت وخا�سة 
ال���ط���الب الأك�����رث ح���اج���ة، م���وؤك���دا اأن���ه 
مت اإن��ف��اق اأك���رث م��ن 500 م��ل��ي��ون ري��ال 
م��ن ه���ذا ال��ع��ام امل����ايل، ل��دع��م ال��ط��الب 
بالنقل  يتعلق  فيما  ���س��واء  وال��ط��ال��ب��ات 
املدر�سي اأم املكافاآت التي تقدم للطالب.

30 ألف طالب وطالبة
اأن��ه مت قبول  تعليم ع�سري  واأك��د مدير 
األ������ف ط���ال���ب وط��ال��ب��ة  اأك������رث م����ن 30 

إنشاء 129 مبنى مدرسيا بتكلفة 900 مليون ريال 

األمير فيصل بن خالد يلتقي القضاة
ومديري اإلدارات الحكومية  بالمنطقة

بتعليم  الب���ت���دائ���ي  الأول  ال�����س��ف  يف 
اآلف  اأربعة  من  اأك��رث  وتوزيع  املنطقة، 
م��ق��رر م��در���س��ي، وا���س��ت��ح��داث اأك���رث من 
ري��ا���س  اأط��ف��ال لي�سل ع���دد  40 رو���س��ة 
اأك��رث من 350  اإل��ى  الأطفال يف املنطقة 

رو�سة اأطفال.
للمعلمني  ال��دع��م  ت��ق��دمي  مت  كما 
التي  اجل��وان��ب  م��ن  كثري  يف  واملعلمات 
م��ن حيث  فيها،  ال��دع��م  اإل��ى  يحتاجون 
واملعلمات  للمعلمني  جمال�س  ت�سكيل 
متّثلهم، ي�ساركون من خاللها يف كثري 
من القرارات التي ت�سنع على م�ستوى 
املنطقة التعليمية، وي�سهمون يف تعزيز 
القرارات التي تبنى يف اجلهاز املركزي، 
معلما   921 ت��ع��ي��ني  اأن����ه مت  اإل����ى  لف��ت��ا 
املنطقة،  مدار�س  يف  العام  هذا  ومعلمة 
ومعلمة  م��ع��ل��م   6500 م��ن  اأك����رث  ون��ق��ل 

داخليا وخارجيا.
القيادات  لي�سمل  الدعم  امتد  كما 
املدر�سية، حيث مت وللمرة الأول��ى على 
ملديري  جمل�س  اإن�ساء  اململكة  م�ستوى 
ومديرات املدار�س على م�ستوى املنطقة 
ع����ن ط����ري����ق الن����ت����خ����اب امل���ف���ت���وح ب��ني 
املنطقة، لختيار  القيادات الربوية يف 

من ميثلهم يف كثري من القرارات التي 
حت��ق��ق ت��ط��ل��ع��ات��ه��م وم����ا ي�����س��م��ن جن��اح 

الر�سالة التي يقومون بها.
تعليم  اإدارة  اأن  كركمان  اآل  وب��نّي 
التي  الربامج  الكثري من  لديها  ع�سري 
ت��دع��م ال��ق��ي��ادات ال��رب��وي��ة م��ن خ��الل 
ال��رب��وي��ة،  ال��ق��ي��ادات  اكت�ساف  م�����س��روع 
حيث يتم متكني كل �سخ�س يف املدر�سة 
باأن يكون هدفا للدعم والتعزيز لي�سبح 

قيادة م�ستقبلية تقود املدر�سة.
ب�����س��ك��ل كبري  ك��م��ا مت ال���س��ت��ث��م��ار 
واملعلمني  الربوية  للقيادات  التدريب 
واملعلمات، حيث يوجد يف منطقة ع�سري 
اأكرث من 13 مركزا للتدريب الربوي، 
يتم من خالله تقدمي اخلدمات لكافة 
من�سوبي املنطقة التعليمية يف كثري من 

الربامج التي تدعم وتعزز الأداء.

تطوير 90 مبنى مدرسيا
كذلك مت هذا العام، ح�سب اآل كرمان، 
اإلى  لت�ساف  مدر�سيا  مبنى  تطوير30 
املباين املدر�سية املطورة القائمة، حيث 
اأ�سبح عدد املدار�س التي مت تطويرها 
يف امل��ن��ط��ق��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة اأك����رث م���ن 90 

الإدارة  اأن  اإل��ى  م�سريا  مدر�سيا،  مبنى 
ت�سعى ل�ستكمال باقي املدار�س، بحيث 
ت�سبح بيئات جاذبة ت�سهم يف م�ساعدة 
الطالب على الرغبة يف التعلم وحتقق 
الرقي يف التعليم يف مكان اآمن ومعزز 
زراعة  النتهاء من  اإلى جانب  للتعلم، 
86 م��ل��ع��ب��ا ري��ا���س��ي��ا داخ�����ل امل����دار�����س، 
واإن�������س���اء 34 ���س��ال��ة ري��ا���س��ي��ة جم��ه��زة 

بكافة التجهيزات.
املنطقة  »التعليم يف هذه  واأ�ساف 
ي����واج����ه حت���دي���ا ك���ب���ريا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق 
مب���دار����س ال�����س��ري��ط احل�����دودي، حيث 
التحاق  ع��دم  يف  خا�س  و�سع  لها  ك��ان 
وامل�ساندة  الدعم  بها وتقدمي  الطالب 
ل��ك��اف��ة ال���ط���الب وال��ط��ال��ب��ات يف ه��ذه 

املدار�س«.
الإدارة  اأن  اإل���ى  ك��رم��ان  اآل  ول��ف��ت 
ت�����س��رف��ت وح��ظ��ي��ت ب��ت��د���س��ني الأم����ري 
في�سل بن خالد للمدر�سة الفرا�سية 
موؤخرا، وهي اأول مدر�سة على م�ستوى 
اململكة العربية ال�سعودية، ويدر�س بها 
اأكرث من 1360 طالبة يتلقني درو�سهن 
مع  فاعلة  م�ساركة  وي�ساركن  بعد  عن 
معلميهن ومعلماتهن، وحل واجباتهن 

املدر�سية واأداء اختباراتهن، ويعمل بها 
اأكرث من 25 معلما ومعلمة، كما تقّدم 
اإل���ى ه���ذه امل��در���س��ة ع���دد م��ن ال��ط��الب 
والطالبات من خارج اململكة من الأ�سر 

ال�سعودية.

أبناء الشهداء
اأب���ن���اء  اإل�����ى دع����م  ول���ف���ت اآل ك���رك���م���ان 
ال�������س���ه���داء وامل���راب���ط���ني يف ك��ث��ري من 
اإدارة  ول�������دى  ال����رب����وي����ة  ال�����ربام�����ج 
تقدمي  خ��الل  م��ن  باملنطقة،  التعليم 
ك��اف��ة و���س��ائ��ل ال���دع���م وامل�����س��ان��دة لهم 
فقدهم  بعدم  لي�سعروا  املدار�س  داخ��ل 
التعليم  اإدارة  اأن  كما  منهم،  اأع�����س��اًء 
بع�سري حظيت بعدد من اجلوائز على 
امل�ستويات العاملية واملحلية والإقليمية.
وقال مدير تعليم ع�سري » التعليم 
باملنطقة يواجه العديد من التحديات 
التي ت�سكل حجر الزاوية يف موؤ�س�ساتنا 
فيها  ال��ع��م��ل  ي��ق��ت�����س��ر  ول  ال���رب���وي���ة 
التعليم وح��ده، من خالل تن�سئة  على 
اجلماعي  والعمل  والطالبة  الطالب 
وامل�����������س�����رك، وت����ع����زي����ز ق���ي���م ال���دي���ن 
وم�ساعدة  النا�سئة  نفو�س  يف  الفا�سلة 

ال��دي��ن، من  الو�سطية يف  الأب��ن��اء على 
خالل ال�سراكة مع كافة اأفراد املجتمع 
وخا�سة الأ�سرة، وتعزيز دور الأ�سرة يف 
فري�سة  يقعوا  ل  حتى  اأبنائها  مراقبة 
والتطرف  ال�سالة  الفئات  اأح�سان  يف 
وتفعيل  تن�سيط  ج��ان��ب  اإل���ى  وال��ع��ن��ف، 

احلوار الطالبي.
وبنّي اأنه مت اإن�ساء جمل�س طالبي 
يف  للم�ساركة  املنطقة  م��دار���س  ك��ل  يف 
على  تتخذ  التي  القرارات  العديد من 
م�����س��ت��وى امل��در���س��ة، وت��ث��ق��ي��ف ال��ط��الب 
وال��ط��ال��ب��ات ب��اآث��ار ال��ت��ط��رف، وت��دري��ب 
الربامج  وت��ق��دمي  الربوية  ال��ق��ي��ادات 
ل��ه��م ل���زي���ادة ف��ع��ال��ي��ة دوره����ا يف تعزيز 
ون�سر  ال��ط��الب،  نفو�س  يف  الو�سطية 
ب��الإ���س��اف��ة  وال��ت�����س��ام��ح،  التي�سري  ف��ق��ه 
اإل����ى اإي���ج���اد ب���رام���ج ت��رب��وي��ة حل��م��اي��ة 
التاأكيد  مع  الفكري  الغزو  من  الأبناء 
ع��ل��ى دور ال��ت��وج��ي��ه والإر�����س����اد يف ه��ذا 
النتماء  تعزيز  اإل���ى  اإ���س��اف��ة  اجل��ان��ب، 
والولء للوطن، والنتقال من التعليم 
اإل���ى التعلم م��ن ح��ي��ث امل��ك��ان وال��وق��ت 
وال�سكل، ومنح الأبناء املزيد من الأمل 

يف امل�ستقبل.
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بالطلبة  احتفاء  اجلامعة  تنظمها  التي  ال�سنوية  الحتفالية  اأ�سعدتني 
وهي  الكليات،  م�ستوى  على  اأم  اجلامعة  م�ستوى  على  �سواء  امل�ستجدين 
منا�سبة ت�سعد اجلميع ونحن نرى وجوها �سابة تدخل اجلامعة يف اأ�سابيعها 

الأولى وتتطلع اإلى بداية مرحلة من مراحل عمرها و�سنينها.
 وهذه الكوكبة من الطالب والطالبات التي تنري اجلامعة وتتفاعل 
الطلبة  زم��الئ��ه��م وزم��ي��الت��ه��م  اإل���ى  ت�����س��اف  ال��ب��داي��ة  م��ن��ذ  اأن�سطتها  م��ع 
نعتز  ال��ت��ي  اجلامعة  منظومات  م��ن  منظومة  اأج��م��ل  لي�سكلوا  ال�سابقني 

باحتوائهم يف قاعات الدرا�سة وحتت �سقوف اأن�سطة اجلامعة املتنوعة.
من�سوبي  م�ساعر  حقيقة  »ن����ورت«  الح��ت��ف��ال��ي��ة  ه���ذه  ���س��ع��ار  ويعك�س 
اجلامعة وترحيبهم بالطلبة امل�ستجدين وتطلع اجلامعة مبختلف اإداراتها 
الكوكبة الطالبية يف م�ساف متيزها  واأق�سامها لأن ت�سبح هذه  وكلياتها 
الأكادميي والن�ساطي، ونرجو لهم كل النجاحات اجلامعية التي يتطلعون 

اإليها.
واأ���س��ك��ر ���س��ع��ادة  ال��دك��ت��ور عميد ���س��وؤون ال��ط��الب، و���س��ع��ادة الدكتور 
عميد القبول والت�سجيل، على جهودهما من خالل العمادتني على قبول 
الطالب وا�ستقبالهم ومتابعتهم وحفزهم بربنامج ن�ساطي كبري ومتنوع 

خالل هذا العام.
اجلامعة،  يف  الطالبي  الن�شاط  انطالقة  هي  اال�شتقبال  احتفالية   
اجلامعة  اإم��ك��ان��ي��ات  م��ن  ي�ستفيدوا  اأن  الطلبة  وب��ن��ات��ي  لأب��ن��ائ��ي  واأرج����و 
ومهاراتهم  فكرهم  ت��رثي  التي  والن�ساطات  ال��ربام��ج  تلك  يف  وينخرطوا 

وتنمي ثقتهم وتطور ملكاتهم الإبداعية.
الطالبة،  اأو  الطالب،  ياأتيها  درا�سية  قاعة  لي�ست جمرد  اإن اجلامعة 
كربى  موؤ�س�سة  اجلامعة  ولكن  منزله،  اإل��ى  وي��غ��ادر  حما�سراته  حل�سور 
عاهدت املجتمع مبن فيه اأ�سر الطلبة اأن تقدم لأبنائهم وبناتهم كل �سبل 
التفوق والإجناز، واأن ترعى من�سوبيها الطلبة لي�سكلوا عنا�سر اإيجابية يف 

خدمة املجتمع.
اأ�سرة  اأن تكون اجلامعة  ونحن يف جامعة امللك خالد حري�سون على 
جديدة للطلبة يق�سون معها اأف�سل �سنوات العمر واأ�سعد اأوقات الدرا�سة، 
فقد ع�سنا نحن يف هذه املرحلة اجلامعية اأف�سل �سنوات درا�ستنا واأم�سينا 
للطالب  التكوين احلقيقي  املرحلة هي مرحلة  اأوقاتنا، وهذه  اأ�سعد  فيها 

اجلامعي.
ونحن يف اجلامعة ادارة واأع�ساء هيئة تدري�س وموظفني جنند كافة 
يف  الأ�سا�سي  العن�سر  لكونه  اجلامعي  الطالب  خلدمة  اجلامعة  اإمكانيات 
منظومة  تعمل  اجلامعة  يف  الأخ��رى  العنا�سر  وباقي  التعليمية،  العملية 

خدمة للطالب اجلامعي.
يعملوا  لأن  امل�ستجدين  للطلبة  دعوتي  لأج��دد  املنا�سبة  هذه  واأنتهز 
الف�سل  بداية  منذ  لهم  الأكادميية  النجاحات  قطف  على  واجتهاد  بجد 
واملواظبة  والفهم  الركيز  خ��الل  م��ن  اجلامعة  يف  لهم  الأول  ال��درا���س��ي 

ورغبة التعلم من خالل كافة املقررات التي �سجلوا فيها.
التي ترثي مهاراتهم  املنهجية  الن�ساطات غري  اأن يهملوا  ول ينبغي 
وتنمي ملكات الإبداع لديهم، وهذا ما توفره عمادة �سئون الطالب وغريها 
فكرية  متنوعة  ومنا�سط  وفعاليات  ب��رام��ج  م��ن  وال��ع��م��ادات  الكليات  م��ن 

وثقافية وعلمية وريا�سية واجتماعية.
وجميع هذه الربامج ت�سعى لتحقيق بناء �سخ�سية الطالب لأن يكون 
مزودا مبعارف ومهارات ت�ساعده يف بناء �سخ�سيته الوطنية املدركة لدوره 
يف بناء املجتمع ودعم موؤ�س�سات الدولة والقطاع اخلا�س بكفاءات ناجحة 

وقدرات متميزة.

رؤية

أهال بطلبتنا المستجدين

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

ناقش إقامة مركز للمعارض بمواصفات عالمية
أمير عسير يستقبل فريق

تنظيم المعارض والمؤتمرات بالمنطقة
ا�ستقبل اأمري منطقة ع�سري �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن خالد 
ب���الإم���ارة،  ال��ع��زي��ز مبكتبه  ب��ن ع��ب��د 
امل��ع��ار���س وامل��وؤمت��رات  ف��ري��ق تنظيم 
مب��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري ي��ت��ق��دم��ه��م رئ��ي�����س 
اآل  اأح��م��د  ب��ن  عبدالرحمن  الفريق 

مفرح . 
متمنيا  بالفريق  �سموه  ورح��ب 
ناق�س  كما  عملهم،  يف  التوفيق  لهم 
م��ع اأع�����س��ائ��ه ع����ددا م��ن الأول���وي���ات 
ك��ف��اءة  رف���ع  اإي��ج��اب��ا يف  ت�سهم  ال��ت��ي 

اإياهم  واع��دا  املنطقة،  يف  ال�ستثمار 
وال��دع��م  الت�سهيالت  ك��اف��ة  بتقدمي 
امل���ط���ل���وب لإجن��������از ت���ل���ك امل�������س���اري���ع 

وال�ستثمارات.
ع�سري  منطقة  اإن  �سموه  وق��ال 
بها  تتميز  ج��ذب  ع��وام��ل  اهلل  وهبها 
ع���ن ب���اق���ي امل��ن��اط��ق الأخ������رى حيث 
والبحر  وال�سهل  اجلبل  بها  يتوافر 
منطقة  يجعلها  مم��ا  وال�����س��ح��راء، 

�سياحية على مدار العام. 
من جهته بني اآل مفرح اأنه بعد 

ق��ط��اع امل��ع��ار���س وامل����وؤمت����رات، وه��ي 
ت��ط��وي��ر م���ط���ار اأب���ه���ا ورف�����ع ط��اق��ت��ه 
النقل  خدمات  وتوفري  ال�ستيعابية 
�سمنها  م��ن  ال��ت��ي  ع�����س��ري،  مبنطقة 
م��دار  الأج���رة على  �سيارات  خ��دم��ات 

ال�ساعة.
و�����س����دد ����س���م���وه ع���ل���ى احل���اج���ة 
امللحة لإيجاد فنادق من فئة اخلم�س 
والأربعة جنوم حتى ت�ستوعب اإقامة 
ف��ع��ال��ي��ات ع��ل��ى م����دار ال���ع���ام، داع��ي��ا 
اإل��ى  الأع���م���ال  ورج����ال  امل�ستثمرين 

بت�سكيل  امل��ن��ط��ق��ة  اأم���ري  �سمو  ق���رار 
ال��ف��ري��ق، مت ع��ق��د اج��ت��م��اع��ات ع��دة 
مل��ن��اق�����س��ة امل���ع���وق���ات واحل���ل���ول ال��ت��ي 
ت�����س��ه��م يف اإق���ام���ة ف��ع��ال��ي��ات اأن�����س��ط��ة 
ودعم  بع�سري  واملوؤمترات  للمعار�س 

احلركة ال�سياحية بها. 
اجلميع  اتفق  اللقاء  نهاية  ويف 
على ���س��رورة ال��ب��دء يف اإي��ج��اد مركز 
متخ�س�س ذي موا�سفات ومقايي�س 
معار�س  ا�ست�سافة  يف  لي�سهم  عاملية 

�سخمة وكبرية يف منطقة ع�سري.
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عيادات األسنان تعالج
2381 حالة خالل الصيف

ال�سيف  م�ساء، طيلة فرة  اخلام�سة  
الثاين  ال��درا���س��ي  الف�سل  انتهاء  منذ 

حتى بداية العام الدرا�سي اجلديد.
رم�سان  �سهر  خ��الل  عملت  كما 
امل����ب����ارك ع��ل��ى ف���رت���ني م���ن ال�����س��اع��ة 
ويف  ظ���ه���را،   12:30 وح��ت��ى  ال��ع��ا���س��رة 
الفرة امل�سائية من 10 اإلى 12:30 بعد 
عالج  اإل��ى  منها  �سعيا  الليل،  منت�سف 

اأكرب عدد ممكن من احلالت.
طريق  عن  العيادات  ت�سغيل  ومت 
اأط���ب���اء الم���ت���ي���از مبختلف  ع����دد م���ن 

عبدالعزيز رديف

باجلامعة،  الأ�سنان  طب  كلية  عاجلت 
تخ�س�سات  خم��ت��ل��ف  يف  ح��ال��ة   2381
ط��ب الأ����س���ن���ان، وذل����ك خ���الل دورت��ه��ا 
حتقيقا  ت��اأت��ي  التي  الثانية  ال�سيفية 
املجتمع  خدمة  جت��اه  اجلامعة  لهدف 
املنطقة  زوار  دوره��ا يف خدمة  وتعزيز 

خالل فرة ال�سيف.
وع��م��ل��ت ال���ع���ي���ادات ب�����دوام ك��ام��ل 
اب���ت���داًء م��ن ال�����ث��ام��ن��ة ���س��ب��اح��اً وحتى 

ال��ت��خ�����س�����س��ات ب����اإ�����س����راف ن��خ��ب��ة م��ن 
عدد  وكذلك  التدري�س،  هيئة  اأع�ساء 
من املمر�سني، وفنيي الأ�سعة، اإ�سافة 

اإلى موظفي وموظفات ال�ستقبال.
ك��م��ا مت ت�����س��غ��ي��ل م��ع��م��ل الإن���ت���اج 
وال���رك���ي���ب���ات ال���ث���اب���ت���ة، وامل��ت��ح��رك��ة 
ب���ك���ام���ل ط��اق��ت��ه��ا ح���ت���ى ي���ت���م ت��غ��ط��ي��ة 
اإليها  يحتاج  التي  التخ�س�سات  كافة 

املر�سى.
خ���الل  وم�����ن  ال��ك��ل��ي��ة  اأن  ي���ذك���ر 
دورتها ال�سابقة عملت على  زيادة عدد 

امل�سرفني على  التدري�س  اأع�ساء هيئة 
اأطباء المتياز مبختلف تخ�س�ساتهم، 
املمر�سني،  ع��دد  زي��ادة  اإل��ى  بالإ�سافة 
وفنيي الأ���س��ع��ة، وزي���ادة ع��دد موظفي 
ا�ستيعاب  ال�ستقبال بهدف  وموظفات 
اأك���رب ع��دد ممكن م��ن امل��راج��ع��ني دون 
تاأخري، الأمر الذي اأ�سهم يف زيادة عدد 
العام  ه��ذا  ال��ت��ي مت عالجها  احل���الت 
التي  ال��� %90،  ي��ق��ارب  املا�سي مب��ا  ع��ن 
اأكرب  لزال��ت تطمح لتحقيق جناحات 

يف الأعوام املقبلة.

طب األسنان تقيم برنامجا 
توعويا عن فيروس كورونا

 سعيد العمري

نظمت كلية طب الأ�سنان باجلامعة، فعاليات برنامج )التوعية ال�سحية 
للقيام  الدائم  �سعيها  اإط��ار  يف  الكلية، وذلك  مبقر  ك��ورون��ا(  فريو�س  عن 
واحل��ف��اظ على �سحتهم  وامل��ق��ي��م��ني،  امل��واط��ن��ني  ال��وط��ن��ي جت��اه  بواجبها 

العامة و�سحة الفم والأ�سنان خا�سة.
الكلية  اأن  ال�سهراين  �سليمان  اإبراهيم  الدكتور  الكلية  عميد  وب��ني 
قامت بن�سر مطويات وتوعية الطالب ومراجعي عيادات الأ�سنان بالكلية 
عن فريو�س كورونا واأعرا�س الإ�سابة به، وطرق انتقال العدوى، وطرق 
به،  الإ�سابة  التعامل معه عند  وكيفية  انت�ساره،  الوقاية منه واحلد من 

وكيفية التعامل مع امل�ساب بالفريو�س.
�سا�سات  على  الوثائقية  الأف���الم  بع�س  ع��ر���س  الفعاليات  و�سملت 

عر�س داخل اأورقة الكلية وعند ا�ستقبال العيادات للمر�سى واملراجعني.
وطرق  واأعرا�سه  الفريو�س  عن  تثقيفية  مطويات  توزيع  �سمل  كما 
واأطباء  ا�ست�ساريني  من  مكون  طبي  فريق  تكليف  بجانب  منه،  الوقاية 

امتياز لفح�س عينات ع�سوائية للمر�سى ومراجعي العيادات.

»اللغات« تنهي يومها 
البحثي بـ 16 بحثا علميا

اأنهت كلية اللغات والرجمة يومها البحثي ب� 16 بحثا علميا مقدما من 
ا�ستكمال لفعاليات  بالكلية،  التدري�س  هيئة  وع�سوات  اأع�ساء  خمتلف 
اأيام البحث العلمي ال�سنوي 11 املقام باجلامعة للعام 1436، الذي تنظمه 

عمادة البحث العلمي بالتعاون مع مراكز الأبحاث التابعة للكليات.
وت�ستهدف تلك البحوث يف املرتبة الأولى، طالب جامعة امللك خالد، 
ال�سعودية،  اململكة العربية  اللغة الإجنليزية يف  اإلى جميع طالب  اإ�سافة 

وامل�سكالت التي قد تواجههم.
اآل  الدكتور عبداهلل  اللغات والرجمة  اأعرب عميد كلية  من جانبه 
ملهي عن �سعادته باإقامة هذا اليوم، موؤكدا اأنه �سيعود على الكلية وطالبها 

بالنفع والفائدة، م�سريا اإلى اأن اإقامة البحوث بالكلية لي�س مب�ستغرب.
وقال »الكلية تقيم ن�ساطا كل اأ�سبوعني يلتقي فيه اأعداد من اأع�ساء 
هيئة التدري�س لتقدمي البحوث التي من �ساأنها الرقي بالكلية وطالبها، 
بالفائدة  الإجنليزية  اللغة  ط��الب  على  �سيعود  البحوث  ه��ذه  وتطبيق 

املرجوة لتعلقها بامل�سكالت التي يواجهونها يف م�سريتهم التعليمية«.
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اأن��ه��ى ع���دد م��ن ال��ط��الب امل��م��ي��زي��ن من 
بق�سمي  الآيل  احل���ا����س���ب  ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة 
ال�سبكات  وه��ن��د���س��ة  احل��ا���س��ب،  هند�سة 
والت�سالت باجلامعة،  تدريبهم املهني 
ال�سيفي مبدينة  بانقلور  الهندية بعد 
 210 باإجمايل  اأ�سابيع  �سبعة  ا�ستمر  اأن 

�ساعات تدريب.
وخ�������س���ع امل�����ت�����درب�����ون ال�����ذي�����ن مت 
ت��ق�����س��ي��م��ه��م مل��ج��م��وع��ت��ني، اإل�����ى ت��دري��ب 
وتقنية  امل��غ��م��ورة  الأن��ظ��م��ة  على  مكثف 
الت�������س���الت ال��ال���س��ل��ك��ي��ة، وال��ت��ط��ب��ي��ق 
ال�سركات  من  ع��ددا  زاروا  كما  العملي. 

املتخ�س�سة يف الت�سنيع والت�سغيل.
احلا�سب  علوم  كلية  عميد  واأ���س��اد 
الرباع  علي  بن  عبداهلل  الدكتور  الآيل 
بالربنامج التدريبي الذي منح الطالب 
م����ه����ارات وخ�������ربات مم���ي���زة ت���رب���ط م��ا 
تعلموه ب�سوق العمل، موجها �سكره اإلى 
معايل مدير اجلامعة لدعمه املتوا�سل 
لهذه الربامج ولكل منا�سط الكلية التي 
تهدف اإلى رفع كفاءة الطالب وتزويده 

باملهارات املطلوبة.

طالب الحاسب ينهون تدريبهم المهني الصيفي بالهند
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..ويدشن موقع أمن المعلومات
عبد العزيز الرديف 

د���س��ن م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور 
ع��ب��دال��رح��م��ن ال�����داود الث���ن���ني امل��ا���س��ي، 
infosec.kku.edu. موقع اأمن املعلومات
امل��ع��ل��وم��ات يف  اأم���ن  sa حتقيقا لأه����داف 
املعريف  الوعي  زي��ادة  اإلى  و�سعيا  اجلامعة 
املعلومات وجلعل حتقيق  اأم��ن  يف جم��ال 
اأب�سط  باجلامعة  املعلومات  اأم��ن  اأه��داف 

واأ�سهل.
وتتلخ�س وظائف املوقع يف الآتي:

املعلومات  اأم���ن  بق�سم  ال��ت��ع��ري��ف   •
املعلومات  لتقنية  ال��ع��ام��ة  ب����الإدارة 
واإي�ساح اأهداف الق�سم يف اجلامعة.

• مي��ث��ل امل��وق��ع امل��ن�����س��ة الأ���س��ا���س��ي��ة 
ملبادرة »وعيك يحمينا« التي تهدف 
لن�سر ثقافة الوعي باأمن املعلومات 

يف املجتمع اجلامعي.
املعلومات  اأم���ن  �سيا�سات  ع��ر���س   •
باجلامعة بح�سب املجال امل�ستهدف.

اأول����������ى مل���ع���رف���ة  • امل�����وق�����ع وج����ه����ة 
ال������دورات وور������س ال��ع��م��ل يف جم��ال 
ق�سم  بها  يقوم  التي  املعلومات  اأم��ن 
اأمن املعلومات، والطريقة الوحيدة 

للت�سجيل وحجز املقاعد.
البالغات  لتقدمي  وج��ه��ة  امل��وق��ع   •

 Information Technology
 Infrastructure Library )ITIL(
موقع  اإن�ساء  املنطلق مت  هذا  ومن 
support. ال��راب��ط  على  املوحد  الدعم 
الدعم  خ��دم��ات  لتقدمي   kku.edu.sa
فعال  ب�سكل  منه  للم�ستفيدين  الفني 
ي�سمن لهم �سرعة وجودة احل�سول على 
امل��وج��ودة  ال��و���س��ائ��ل  اخل��دم��ة مبختلف 
ب�سكل  البالغات  اإن�ساء  مثل  امل��وق��ع،  يف 
اإل���ك���روين دون احل��اج��ة ل��ل��رج��وع اإل��ى 
النافذة  وه��ذه  ال��دع��م  مبركز  الت�سال 

تعمل على مدى 24 �ساعة يوميا.
توا�سل  ق��ن��وات  اإي���ج���اد  ك��ذل��ك مت 
خمتلفة مثل اإر�سال الربيد الإلكروين 
اإل���ى ال��دع��م امل��وح��د وت��ت��م فيه اخلدمة 
ب��ن��ف�����س امل��ع��ي��ار واجل������ودة يف الت�����س��ال 

املبا�سر اأو البالغ الذاتي.
وم����ن اخل���دم���ات ال���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا 
امل���وق���ع اأي�������س���ا خ���دم���ة ال���س��ت�����س��ارات 
كافة  بتقدمي  تهتم  ال��ت��ي  والن�سائح 
ومما  للم�ستخدم،  التقنية  املعلومات 
اإي�ساح  اأي�����س��ا  امل��وح��د  ال��دع��م  يقدمه 
التقارير ال�سنوية لعدد من البالغات 
ال���ت���ي مت ت�����س��ل��م��ه��ا م���ن ق��ب��ل ال��دع��م 
املوحد ومت حّلها اأو توجيهها لالأق�سام 

املعنية بحلها.

اأمن املعلومات  واحل��وادث يف جمال 
عند  اأي�����س��ا  اجل��ام��ع��ة،  يخ�س  فيما 
اأمن  ق�سم  مع  التوا�سل  يف  الرغبة 
املعلومات للم�ساعدة وال�ستف�سارات 

الأمنية.
اإع���������ادة  امل�����وق�����ع  ل�����زائ�����ر  • مي����ك����ن 
ال���ت���وج���ي���ه اإل������ى ق����ن����وات ال��ت��وا���س��ل 
اأم��ن  بق�سم  اخل��ا���س��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
امل���ع���ل���وم���ات ب���اجل���ام���ع���ة، ح��ي��ث يتم 
جمال  يف  توعوية  فيديوهات  ن�سر 
يف  الق�سم  قناة  على  املعلومات  اأم��ن 
ون�سر   ،KKU InfoSec اليوتيوب 
ح�ساب  على  اأمنية  دوري��ة  تغريدات 
  kku_infosec ت��وي��ر  يف  الق�سم 
واأي�������س���ا ن�����س��ر ����س���ور وم���ن�������س���ورات 
املعلومات  اأمن  على ح�ساب  توعوية 

.kku_infosec بان�ستقرام

موقع الدعم الموحد
م��ع من��و ا���س��ت��خ��دام تقنية امل��ع��ل��وم��ات يف 
تنامت  وت��ط��وي��ره��ا  املختلفة  امل��وؤ���س�����س��ات 
احلاجة اإلى اإيجاد اأ�سلوب فّعال وخمطط 
ب��ع��ن��اي��ة ل��ت��ق��دمي اخل���دم���ات ال��ف��ن��ي��ة مبا 
 Best يتنا�سب مع اأف�سل املعايري العاملية
Practice يف تقدمي واإدارة خدمات تقنية 

املعلومات ح�سب املعايري العاملية: 

تسلم التقرير السنوي للجنة الدائمة لقضايا الموظفين

الداود يدشن موقع مجالس 
الكراسي العلمية

سعيد العمري

د����س���ن م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة رئ��ي�����س 
جم��ل�����س ال��ك��را���س��ي ال��ع��ل��م��ي��ة الأ����س���ت���اذ 
الداود،  حمد  بن  عبدالرحمن  الدكتور 
اجلامعة  ب��واب��ة  �سمن  املجال�س  م��وق��ع 
الإل�����ك�����روين، ب��ح�����س��ور ن���ائ���ب رئ��ي�����س 
امل��ج��ل�����س وك���ي���ل اجل���ام���ع���ة ل��ل��درا���س��ات 
ماجد  الدكتور  العلمي  والبحث  العليا 
اأع�����س��اء  املجل�س.   م��ن  احلربي  وعدد 
امل��ج��ل�����س  م���وق���ع  اأن  ال��������داود  واأو������س�����ح 
الإلكروين �سيكون اإ�سافة جيدة نظرا 
كالتحديث  امل���زاي���ا  م���ن  ب��ع��دد  ل��ت��م��ي��زه 
امل��وق��ع  ع��ل��ى  امل��درج��ة  للبيانات  ال��دائ��م 
اإ�سافة  العلمية،  بالكرا�سي  واخلا�سة 
امل��ع��ل��وم��ات والبيانات  ك��اف��ة  اإل���ى وج���ود 

التي يحتاج اإليها الزائر.
م����ن ج���ه���ة اأخ�������رى ت�����س��ل��م م��دي��ر 
للجنة  ال�����س��ن��وي  ال��ت��ق��ري��ر  اجل���ام���ع���ة، 
دورت��ه��ا  امل��وظ��ف��ني يف  ال��دائ��م��ة لق�سايا 
حممد  ال��دك��ت��ور  رئي�سها  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة 

متعب كردم.
وع��ن��ي��ت ال��ل��ج��ن��ة م��ن��ذ ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا 
املوظفني  ق�سايا  يف  الإح�����الت  بتلقي 
ال��ت��دري�����س وم���ن يف  اأع�����س��اء هيئة  دون 
ح��ك��م��ه��م ال��ت��ي ي��ت��م اإح��ال��ت��ه��ا م���ن قبل 

معايل مدير اجلامعة.

تقنية المعلومات تدشن موقعها اإللكتروني بثوبه الجديد
عبد العزيز الرديف 

ل��ت��ق��ن��ي��ة  ال���ع���ام���ة  الإدارة  د����س���ن���ت 
امل���ع���ل���وم���ات م��وق��ع��ه��ا الإل����ك����روين 
بح�سور  اجل��دي��د،  ب�سكله  اخل��ا���س 
وت�����س��ري��ف م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 

الدكتور عبدالرحمن الداود.
املعلومات  تقنية  اإدارة  وت�سعى 
اإل��ك��رون��ي��ا متميزا  م��وق��ع��ا  ل��ي��ك��ون 
ي��وف��ر ال��ع��دي��د م��ن اخل��دم��ات التي 
ت��ه��م امل�����س��ت��ف��ي��د.  وت�����س��م��ن امل��وق��ع 
الداخلية  ال�سفحات  من  جمموعة 
مت ال����ع����م����ل ع����ل����ى حم����ت����واه����ا مب��ا 
على  الط�����الع  للم�ستخدم  ي�����س��ه��ل 
حم��ت��وي��ات امل���وق���ع وال���و����س���ول اإل���ى 
املحتوى املطلوب بحيث يتم التنقل 
مع  وي�سر  ب�سهولة  ال�سفحات  ب��ني 
املت�سفحات  خمتلف  دع���م  م��راع��اة 

امل��وق��ع  وم���ن �سفحات  وال�����س��ا���س��ات. 
اجلديد:

• دل���ي���ل اخل����دم����ات وي��ح��ت��وي 
اخلدمات  ا�ستخدام  دليل  على 
م�����س��ن��ف��ا ح�سب  الإل���ك���رون���ي���ة 
امل�����س��ت��ف��ي��د )ط���ال���ب م�����س��ت��ج��د، 
م��ن��ت��ظ��م، خ���ري���ج، ع�����س��و هيئة 
ت����دري���������س، م����وظ����ف( وك���ذل���ك 
خ�����دم�����ات ال������������زوار، وا����س���ت���م���ل 
للخدمات  راب���ط  على  ال��دل��ي��ل 
وبع�س الفيديوهات التعريفية 

بها.
• الأ�سئلة ال�سائعة:  مت العمل 
على جمع العديد من الأ�سئلة 
امل�ستفيد  ت��ه��م  ال��ت��ي  امل��ت��ك��ررة 
ال��ت�����س��اوؤل عنها يف هذه  وي��ك��رث 
ال�����س��ف��ح��ة م���ع اإج���اب���ات واف��ي��ة 
التي  التو�سيحية  ب��اخل��ط��وات 

جت�������اوز ع������دده������ا400 �����س����وؤال، 
اإر�سال  اإمكانية  اإل��ى  بالإ�سافة 

اأي ت�ساوؤل من الزائر.
ه���ي  ال������ع������ام������ة:  ال�����ه�����وي�����ة   •
جم�����م�����وع�����ة م�������ن اخل�����ط�����وط 
والأل��وان والرموز التي تخ�س 
والأنظمة  الإل��ك��روين  امل��وق��ع 
وت����ه����ت����م ال����ه����وي����ة ب�����س��ب��ط��ه��ا 
وط����ري����ق����ة ال����ت����ع����ام����ل م���ع���ه���ا، 
املعلومات  تقنية  موقع  ويتيح 
الكاملة  للم�ستخدم، ال�ستفادة 

من حمتوياتها.
it.kku.edu. امل��وق��ع  وي�سمل 
sa ب��ح��ل��ت��ه اجل���دي���دة، ال��ع��دي��د من 
ال������رواب������ط امل����ف����ي����دة ل��ل��م�����س��ت��خ��دم 
ك��اجل��ول��ة الف��را���س��ي��ة وال��ت��وا���س��ل 
مع الإدارة العامة لتقنية املعلومات 

لتقدمي الدعم وامل�ساندة.



أخبار الجامعة

 أطلق وكيل عمادة ش��ؤون الطالب الدكتور محمد الش��هري األحد الماضي، برنامج »إرش��اد« الذي أقامه مركز التوجيه واإلرشاد بعمادة شؤون 
الطالب بحضور مدير المركز الدكتور سعيد األحمري. ويستهدف البرنامج الطالب المستجد لتهيئته واإلجابة على استفساراته، كما يقدم البرنامج 
معلوم��ات ع��ن الخدمات التي تقدمها العمادة، إضافة إلى تعريف الطالب بالمفاهيم التي يقدمها مركز التوجيه واإلرش��اد في كافة المجاالت 
اإلنمائية والوقائية والعالجية, وتقديم المساعدة األكاديمية والنفسية والمهنية. كما تم توزيع إصدارات خاصة بالمركز. يذكر أن هذا البرنامج 

يقام في عدة مداخل بالمدينة الجامعية بالقريقر وهي: مدخل 9 و 7  و 3 كما يقام بالمجمع األكاديمي بالمحالة.
عدنان األلمعي

مركز التوجيه 
يطلق برنامج 
»إرشاد« 

مجتمع أبها
اأقامت كلية املجتمع باأبها حفل ا�ستقبال طالبات امل�ستوى الأول، ليتعرفن 
ع��ل��ى م���دى اأ���س��ب��وع ك��ام��ل ع��ل��ى ج��م��ي��ع اأق�����س��ام ال��ك��ل��ي��ة. وه����دف الأ���س��ب��وع 
التعريفي اإلى تهيئة الطالبات امل�ستجدات للدرا�سة وت�سجيعهن على اجلد 

والجتهاد. 
شذى الشبرمي

اإلدارة واالقتصاد المنزلي
نظمت كلية الإدارة والقت�ساد املنزيل حفل ا�ستقبال للطالبات امل�ستجدات. 
وعربت عميدة الكلية الأ�ستاذة ندى الهزاين عن �سعادتها بلقاء الطالبات 
امل�ستجدات، ون�سحتهن  باللتزام  بال�سريعة الإ�سالمية ولوائح اجلامعة 
اجلامعة  وح��دات  جميع  للطالبات  �سرحت  فقرة  احلفل  و�سهد  والكلية. 

ومرافقها. 
زهراء حبتر   

العلوم واآلداب والمجتمع
اأقامت كليتا العلوم والآداب واملجتمع برجال اأملع ملتقى ترحيبا بالطالبات 
امل�ستجدات للعام الدرا�سي 1436 – 1437 ه�، واحتوي على كلمة ترحيبية 
وتوجيهية من عميدة الكلية الأ�ستاذة الدكتورة  اأم علي يو�سف عبداجلليل، 
كما  املختلفة،  ولوائحها  ووحداتها  الكلية  باأق�سام  الطالبات  عرفت  حيث 

حثتهن علي الجتهاد والتفوق.
منى حمد

العلوم واآلداب بأحد رفيده
ا�شتقبال  حفل  رف��ي��ده  ب��اأح��د  واالآداب  العلوم  بكلية  الطالبي  الن�شاط  نظم 
الطالبات امل�ستجدات للعام احلايل، حيث رحبت عميدة الكلية الدكتورة  �سلمى 
امل�ستجدات، و�سرحت لهن الأنظمة واللوائح، راجية لهن  الغرابي بالطالبات 

التوفيق. وح�سر احلفل رئي�سات الأق�سام ومن�سوبات الكلية.
يسرى الكباشي 
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سعيد العمري

يوم  يف  بحثا   44 ب���  العلوم  كلية  �ساركت 
البحث العلمي ال�سنوي 11 الذي تنظمه 
للعام  باجلامعة  العلمي  البحث  ع��م��ادة 
تدري�س  هيئة  اأع�����س��اء  ق��دم��ه��ا  احل����ايل، 

وطالب درا�سات عليا من اجلن�سني.
وق��������د ق�������س���م���ت ال����ف����ع����ال����ي����ة اإل������ى 
حما�سرات علمية مبجموع 12 حما�سرة 

وعر�س ل�32 مل�سقا.
العلمية  ال��ل��ج��ن��ة  واأو����س���ح  رئي�س 
امل��ن��ظ��م��ة م��دي��ر م��رك��ز ال��ب��ح��وث بكلية 
العلوم الدكتور عو�س ح�سني اآل حميي، 
اأن فعاليات اأيام البحث العلمي ال�سنوي 
ور�سالة  روؤي��ة  من  جانب  لتحقيق  تاأتي 
البحث  وت��ط��وي��ر  ت�سجيع  يف  اجل��ام��ع��ة 
العلمي، م�سريا اإلى اأنها تتيح للباحثني 
م���ن اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س ت��ق��دمي 

»البحث العلمي«: كلية العلوم تشارك بـ 44 بحثا
العلمي، ولطالب  ن��ت��اج��ه��م  وع����ر�����س 
الدرا�سات العليا بيئة هادئة للتدرب على 

جو املوؤمترات العلمية.
بكلية  البحوث  اأن مركز  اأو�سح  كما 
العلمي  البحث  يوم  فعالية  ينظم  العلوم 
ال�سنوي بهدف جمع الباحثني من الكلية 
التخ�س�سات  خمتلف  من  خارجها  وم��ن 
ال��ع��ل��م��ي��ة )ري��ا���س��ي��ات، ك��ي��م��ي��اء، ف��ي��زي��اء، 
اأحياء( حتت مظلة واحدة لتحفيز العمل 
التخ�س�سات  هذه  بني  امل�سرك  البحثي 
اإنتاج بحوث  اإلى  اأن يوؤدي ذلك  اأمل  على 

علمية عالية اجلودة.
الكليات  من  العلوم  كلية  اأن  يذكر 
التي تت�سدر البحث العلمي يف اجلامعة، 
 ISI  العاملية البيانات  ق��اع��دة  وبح�سب 
Web of Science ميثل ما اأنتجته كلية 
العلوم من البحوث امل�سنفة حوايل %58 
من نتاج اجلامعة البحثي منذ اإن�سائها.

»التطوير« تنظم
برنامجا تدريبيا لموظفي

العالقات العامة
ال�سهر  اإل��ى 25 م��ن  ال��ف��رة م��ن 22  وك��ال��ة اجلامعة للتطوير واجل���ودة خ��الل   نظمت 
اجلاري، برناجما تدريبيا ملوظفي العالقات العامة باجلامعة، وبع�س القيادات الإدارية، 

واملوؤهلني ل�سغل تلك الوظائف بعنوان »تنظيم املوؤمترات والفعاليات«. 
اأن  اجلبيلي  يحيى  بن  اأحمد  الدكتور  واجل��ودة  للتطوير  اجلامعة  وكيل  واأو���س��ح 
املتنوعة يف منظومة متكاملة للتدريب يتم  التدريبية  اأحد الربامج  هذا الربنامج هو 
اإلى التنمية املهنية وتطوير الأداء واإك�ساب املهارات  تنفيذها وفق خطة حمددة تهدف 
ملن�سوبي اجلامعة. وقال »الهتمام بالتدريب هو اأحد التوجهات ال�سراتيجية للجامعة 

التي تلقى كل الدعم والرعاية واملتابعة من معايل مدير اجلامعة«. 
والتطوير  احل���راك  م��ن  حالة  م��ع  يتزامن  التدريبية  ال���دورة  »م��و���س��وع  واأ���س��اف 
اإعداد وتنظيم العديد من املوؤمترات  الدائم الذي ت�سهده اجلامعة، وما ي�ساحبها من 
الأمر  وال��دويل،  الوطني  امل�ستوى  اأم  �سواء على م�ستوى اجلامعة،  املتنوعة  والفعاليات 
الذي يتطلب اإعداد فرق عمل مب�ستوى عال من املهنية والحرافية تكون قادرة على 
تنظيم واإدارة تلك الفعاليات ب�سورة تتنا�سب مع املكانة الوطنية والدولية التي حققتها 
تخطوها  التي  اجل��ادة  اخلطوات  ومع  جهة،  من  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  يف  اجلامعة 

اجلامعة يف طريقها نحو التميز من جهة اأخرى«.

»وطن يقرأ« في رحاب الجامعة
عدنان األلمعي

بن  حممد  الأم���ري  موؤ�س�سة  ن��ف��ذت 

الث��ن��ني  »م�����س��ك«  اخل��ريي��ة  �سلمان 
امل��ا���س��ي ب��ع��م��ادة ����س���وؤون ال��ط��الب، 
�سعار  حتت  الثقافية  م�سك  مبادرة 

املبادرة، عقد  وت�سمل  يقراأ«.  »وطن 
ندوة وور�سة عمل مب�سطة للطالب 
امل��ه��ت��م��ني ب��ال��ث��ق��اف��ة والأدب وال����ت����ي 

تعمل على تعزيز اجلوانب الثقافية 
والرت��������ق��������اء مب�������س���ت���وي���ات ال���ف���ك���ر 
والإب��داع  لدى الطالب على النحو 
ال����ذي ي��ن��ه�����س ب��ق��درات��ه��م وي��و���س��ع 

مداركهم.
الأ����س���ت���اذ يا�سر  ال�����دورة  وق����دم 
»ا���س��األ موؤلف  ع��ن��وان  العتيق حت��ت 
ت�������س���األ ط���ب���ي���ب« حت�����دث ف��ي��ه��ا  ول 
وامل��خ��رج��ات  امل��دخ��الت  فل�سفة  ع��ن 
معيقات  وع��ن  بالتاأليف  وعالقتها 
الكاتب يف بداياته وكيفية التميز يف 

الكتابة .
ال��ع��م��ل بعنوان  وج����اءت ور���س��ة 
تاأليف  اإل���ى  ك��ت��اب  اأول  ق����راءة  »م���ن 
الكتاب الأول« قدمها الأ�ستاذ تركي 
ال��دوي�����س، ح��ي��ث حت���دث ع��ن اأن����واع 
ال����ق����راءة وم��ع��دلت��ه��ا ب���ني ال��وط��ن 
ال��ع��رب��ي وال���ع���امل، وع���ن ا���س��ت��غ��الل 
ال��ط��ال��ب اجل��ام��ع��ي اأوق�����ات ال��ف��راغ 
وتنمية  ب���ال���ق���راءة  الإج�������ازات  م��ث��ل 

معارفه وقدراته. 



إعالن آفاق الجامعة  |  العدد 155  |  29 ذو القعدة 1436  |  13 سبتمبر 2015

أسبوعية جامعة الملك خالد

إشراقة جديدة
إنطالقة جديدة

28 ذو الحجة - 11 أكتوبر

صحيفتكم األسبوعية »آفاق«
تستعد لفجر جديد تنطلق معه من نجاح إلى نجاح
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ساره القحطاني
وريم العسيري 

بكلية  امل�ستجدات  الطالبات  دون���ت 
من  امل���ئ���ات  ب���اأب���ه���ا،  ل��ل��ب��ن��ات  الآداب 
ع����ب����ارات احل����ب وال���ف���خ���ر وال���وف���اء 
ل��ل��وط��ن خ����الل ال���ل���ق���اء ال��ت��ع��ري��ف��ي 
ال�����ذي اأق���ام���ت���ه ال��ك��ل��ي��ة ع��ل��ى م��دى 
ي���وم���ني، ب��ح�����س��ور ع��م��ي��دة ال��ك��ل��ي��ة 
اآل ح�سن  ال��دك��ت��ورة خ��ريي��ة حممد 
الأق�سام  ورئي�سات  الكلية  ووكيالت 

وع�سوات هيئة التدري�س. 
للدكتورة  كلمة  احلفل  وتخلل 
للمر�سدة  وكلمة  ح�سن،  اآل  خريية 
الأك������ادمي������ي������ة ال�����دك�����ت�����ورة ك���ام���ل���ة 
ك��ل��م��ات  اإل������ى  اإ�����س����اف����ة  م���ق���ب���ل،  اآل 
ل���رئ���ي�������س���ات الأق���������س����ام، ال���دك���ت���ورة 

اأم������ل ال�������س���رح���اين )رئ���ي�������س���ة ق�����س��م 
والدكتورة  الإ�سالمية(،  الدرا�سات 
خ��دي��ج��ة احل��ف��ظ��ي )رئ��ي�����س��ة ق�سم 
فاطمة  والدكتورة  العربية(،  اللغة 
ال��ت��اري��خ(،  ق�سم  )رئ��ي�����س��ة  ث��اب��ت  اآل 
)رئي�سة  الع�سريي  اأري��ج  والدكتورة 
ال��ل��غ��ة الإجن���ل���ي���زي���ة(، والأ����س���ت���اذة 
ق�سم  )رئ��ي�����س��ة  حم��ي��ي  اآل  خ���ريي���ة 

اجلغرافيا(.
لوكيلة  كما تخلل احلفل كلمة 
ال�سوؤون الأكادميية الأ�ستاذة عائ�سة 
احل���ي���اين وم��ث��ل��ه��ا ل��ل��ط��ال��ب��ة ب��ي��ان 
احلديثي، اإ�سافة اإلى فقرة تعريفية 
من  والعديد  الإلكروين،  بالتعليم 
الفقرات الرفيهية من بينها �سحب 

على اجلوائز. 
ورح�����ب�����ت ع���م���ي���دة ال���ك���ل���ي���ة يف 

وافر من تلك الرعاية والدعم منذ 
�سمو  دع��م  اأن  اإل��ى  م�سرية  اإن�سائها، 
كان  للجامعة  ع�سري  منطقة  اأم��ري 
له طيب الأثر يف تنميتها ومتيزها. 
الكلية الطالبات  وحثت عميدة 
بناء  اأج��ل  على اجلد والجتهاد من 
اإي��اه��ن  م��ط��ال��ب��ة  م�����س��رق،  م�ستقبل 
�سخ�سياتهن  ب��ن��اء  ع��ل��ى  ب��احل��ر���س 
م���ن خ����الل امل�����س��ارك��ة يف الأن�����س��ط��ة 
التطوعية  والأع��م��ال  املنهجية  غري 
وح�������س���ور ال����������دورات ال���ت���دري���ب���ي���ة، 
اأوق�����ات�����ه�����ن يف ���س��ق��ل  وا����س���ت���ث���م���ار 

مواهبهن وقدراتهن. 
ك��م��ا ����س���ددت ع��ل��ى ال��ط��ال��ب��ات، 
والأنظمة  باللوائح  الإمل���ام  ���س��رورة 
اجلامعية وتطبيقها، والتوا�سل مع 
اجلهات املعنية كاملر�سدة الأكادميية 

ك��ل��م��ت��ه��ا ب��ال��ط��ال��ب��ات امل�����س��ت��ج��دات، 
اجلامعية  امل��رح��ل��ة  اأه��م��ي��ة  م���وؤك���دة 
لهن، واأن عالقة الطالبة باجلامعة 
لي�ست عابرة بل هي مبنزلة الهوية 
اإع��داد  مرحلة  وه��ي  لها،  امل�ستقبلية 

لبناء الوطن وم�ستقبله. 
ال��ع��ايل  التعليم  اأن  اأك����دت  ك��م��ا 
حظي  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 
ب��ال��غ يف ظل  ب��دع��م �سخي واه��ت��م��ام 
ق���ي���ادة خ����ادم احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني 
و�سمو  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 
اإدراك��ا  العهد،  ويل عهده وويل ويل 
ودوره  العايل  التعليم  اأهمية  منهم 
يف ت��وف��ري ك����وادر وط��ن��ي��ة م��وؤه��ل��ة يف 
خم��ت��ل��ف امل����ج����الت، لف���ت���ة اإل�����ى اأن 
جامعة امللك خالد اإحدى اجلامعات 
ل��ه��ا ن�سيب  ال���ت���ي ك����ان  ال�����س��ع��ودي��ة 

اأو  اأو وكيلة الكلية  اأو رئي�سة الق�سم 
العميدة،  اأو  بالكلية،  الإر�ساد  وحدة 
ال�سحيح  امل�سار  واتباع  مل�ساعدتهن  
للح�سول على املعلومة التي يرغنب 
ف���ي���ه���ا، ح���اث���ة اإي����اه����ن اأي�������س���ا ع��ل��ى 
القبول  عمادة  موقع  من  ال�ستفادة 
والت�سجيل والرجوع اإليه با�ستمرار. 
من جانبها ا�ستعر�ست املر�سدة 
الأك���ادمي���ي���ة ال���دك���ت���ورة ك��ام��ل��ة اآل 
اأه����م م��ا تقدمه  م��ق��ب��ل يف ك��ل��م��ت��ه��ا، 
الطالبي  والإر���س��اد  التوجيه  وح��دة 
م��ن خ��دم��ات يف جم���الت اأك��ادمي��ي��ة 
وت��ع��ل��ي��م��ي��ة واج���ت���م���اع���ي���ة وم��ه��ن��ي��ة 
وكيلة  تطرقت  بينما  واق��ت�����س��ادي��ة، 
ال���������س����وؤون الأك����ادمي����ي����ة الأ����س���ت���اذة 
عائ�سة احلياين يف كلمتها، اإلى اأهم 
الإج�����راءات الأك��ادمي��ي��ة ال��ت��ي يجب 

اأن ت��ل��ت��زم ب��ه��ا ال��ط��ال��ب��ات، م�����س��ددة 
املر�سدة  م��ع  ال��ت��وا���س��ل  اأه��م��ي��ة  على 
الطالبة  تواجه  عندما  الأك��ادمي��ي��ة 

اأي م�سكلة. 
فتحدثن  الأق�سام  رئي�سات  اأم��ا 
ع��ن مم��ي��زات ك��ل ق�����س��م م��ن اأق�����س��ام 
الطالبات  مطالبة  بجانب  الكلية، 
املحا�شرات  ح�شور  يف  باالن�شباط 
والتقيد باأنظمة اجلامعة واحلر�س 

على املثابرة والجتهاد. 
م���ن ج��ان��ب��ه��ا، ح��ك��ت ال��ط��ال��ب��ة 
بيان  الإ���س��الم��ي��ة  ال��درا���س��ات  بق�سم 
التحاقها  م��ن��ذ  جتربتها  احل��دي��ث��ي 
ب���اجل���ام���ع���ة، ك���ا����س���ف���ة ع����ن ه��دف��ه��ا 
م���ن الل���ت���ح���اق ب��ق�����س��م ال���درا����س���ات 
الإ���س��الم��ي��ة، م��وج��ه��ة ال��ع��دي��د من 

الن�سائح للطالبات. 

»آداب« أبها تحيط المستجدات بحقوقهن وواجباتهن 

د. آل حسن: التعليم بلغ درجة عالية
من اهتمام القيادة
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بيئتنا حياتنا



مجتمع الجامعة

حتتفل اجلامعة بطالبها امل�ستجدين بداية كل عام، وحتاول اأن يكون هذا 
اليوم برعاية امل�سوؤول الأول يف اجلامعة ووكالئها وعمدائها لي�سعر الطالب 
باأهمية هذا اليوم يف حياته اجلديدة، فمن خالل هذا اليوم تقدم فعاليات 
لعالقة  املنظمة  اللوائح  على  ال�سوء  اإل��ق��اء  ويتم  الطالب،  تفيد  وب��رام��ج 

الطالب باجلامعة وتو�سيح حقوقه وواجباته جتاه حميطه اجلامعي.
التي  الأم��ور  كثري من  عليه  تتغري  باجلامعة  يلتحق  عندما  الطالب 
اعتادها يف �سنواته الدرا�سية ال�سابقة؛ فهو الآن ملتزم بلوائح واأنظمة يجب 

اأن يفهمها ويعيها حتى متر �سنواته الدرا�سية وفق ما هو خمطط لها.
والتقارب بني م�سوؤويل اجلامعة وطالبها،  التالحم  يوؤكد  اليوم  هذا 
وتلم�سا  وال��ط��ال��ب��ات  ال���ط���الب  وم���ق���رح���ات  لآراء  ا���س��ت��ع��را���س��ا  ف��ي��ه  لأن 
لحتياجاتهم ورغباتهم، واجلامعة ت�سع اإمكانياتها وخدماتها بني اأيديهم.

لذلك يجب اأن ي�سعر الطالب امل�ستجد بالتغيري احلا�سل على حياته 
العلمية، واأن يكون قدوة لغريه من الطالب القادمني.

اإذا  و�سهولة  ي�سر  بكل  التفوق  على  الطالب  ي�ساعد  اجلامعي  النظام 
اأح�سن قراءة وتطبيق اللوائح والأنظمة و�سار بدرا�سته وفق ما هو خمطط 
ملحا�سراته  املبكر  احل�سور  على  حري�سا  فيه  ي��در���س  ال��ذي  الق�سم  يف  ل��ه 
وال���س��ت��ف��ادة م���ن ك��اف��ة الإم��ك��ان��ي��ات ال��ت��ي ه��ي��اأت��ه��ا اجل��ام��ع��ة م���ن معامل 

وخمتربات ومكتبات ت�ساعده على التفوق. 
وهناك جانب مهم يف حياة الطالب اجلامعي يعزف عنه كثري منهم، 
امل�ساركة يف الأن�سطة الطالبية التي يتعرف من خاللها على جتارب  وهو 
جديدة وخربات عملية تفيده يف حياته العامة واخلا�سة وت�سهم يف اإك�سابه 

مهارات ي�سعب حتقيقها يف غري فرة درا�سته اجلامعية.
اإن ح�سور الطالب والتزامه مبحا�سراته وم�ساركته يف الأن�سطة التي 
تقام يف اجلامعة اأمور ت�ساعده على حتقيق انتماء اأف�سل جلامعته و�سعوره 
الطالب  ل��دى  النف�سية  ال��راح��ة  �سيوجد  الن��ت��م��اء  ه��ذا  منها،  قريب  ب��اأن��ه 

وي�ساعده على النجاح والتفوق.. جدوا واجتهدوا. 

* نائب رئي�س التحرير

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

»نورت«
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ملاذا تخ�ص�صت يف هذا املجال؟ 
 لأن�����ه ���س��غ��ف��ي وط���م���وح���ي، ولأن����ه 
ن�����ادر اق���ت���ح���ام امل�������راأة ل����ه، ولأن���ن���ي 
اأكون  اأن  اأع�سق التحديات، واأح��ب  
الآخ��ري��ن،  ع��ن  وخمتلفة  متميزة، 
علما اأن��ن��ي اأج��د اإق��ب��ال امل���راأة عليه 
�سعيفا ب�سبب خوفها من اخلو�س 
يف غري ما هو معتاد، وكذلك عدم 
اإمي����ان امل����راأة ب��ذات��ه��ا، وب��ق��درات��ه��ا، 

ومهاراتها، فتبتعد عنه.
 واأخ�������ريا ت��ه��م��ي�����س امل��ج��ت��م��ع، 
العادات  ببع�س  للمراأة،  وتعطيله 
لها  لي�س  التي  البالية  والتقاليد 
الإ�سالمي،  الدين  بتعاليم  عالقة 

جعلني اأخو�س هذا التخ�س�س.

ما الذي قدمته يف جمال
ال���ت���ط���وي���ر وال���ت���خ���ط���ي���ط 

والتنمية؟
التدريب،  يف  امل��ب��ادرات  من  الكثري 
وال��ت��ن��م��ي��ة ال���ذات���ي���ة، وال��ت��ط��وي��ر، 
وور�س  املعار�س،  واإقامة  والتطوع، 
ال��ع��م��ل، وال���ت���دري���ب ل��ل��ع��دي��د من 
ال�������س���ي���دات، وال���ت���وع���ي���ة مب��ج��الت 

إيمان العسيري

ك�����س��ف��ت خ��ب��رية امل������وارد ال��ب�����س��ري��ة 
ال��ت��ح��اق��ه��ا  اأن  ال������وادع������ي  ع����ه����ود 
م��درب��ة  ت��ع��م��ل  ال����ذي  بتخ�س�سها 
�سمته  ملا  نتيجة  ك��ان  فيه،  وباحثة 
للمراأة وتعطيله  املجتمع  »تهمي�س 
والتقاليد«  ال��ع��ادات  ببع�س  اإي��اه��ا 
داع��ي��ة امل����راأة ال�����س��ع��ودي��ة، يف ح��وار 
اإل��ى اأن ت��وؤم��ن بنف�سها  م��ع »اآف���اق« 

وقدراتها. 

حياتك العلمية؟
اأن����ا ع��ه��ود ال���وادع���ي ح��ا���س��ل��ة على  
الأع����م����ال  اإدارة  يف  امل���اج�������س���ت���ري 
امل����وارد  واإدارة  تنمية  )ت��خ�����س�����س 
وباحثة،  مدربة  واأعمل  الب�سرية( 
ولدي العديد من اخلربات يف اإدارة 
املوارد الب�سرية والتدريب وحتفيز 
املوظفني وتوظيف مهاراتهم. واأنا 
الوطني،  ع�سوة  يف مركز احل��وار 
الأعمال،  و�سابات  �سباب  جلنة  ويف 
وم�����س��وؤول��ة ال���ع���الق���ات ال��ع��ام��ة يف 

جمل�س �سباب ع�سري.

التفكري  على  واحل���ث  امل����راأة،  عمل 
الإيجابي.

ملاذا تف�صلني
الأعمال التطوعية؟

املجتمع،  ينمي  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل 
وي���رق���ى ب��ال�����س��ع��وب، ف��ك��ل اإن�����س��ان 
ميتلك خربة اأو مهارة ي�ستطيع اأن 
يفيد بها جمتمعه، عليه اأن يتطوع 
لإف�������ادة الآخ�����ري�����ن. اأم�����ا ���س��ع��وري 
ف��ه��و ال�������س���ع���ادة، وال���ق���ي���ام ب����دوري 
ينبغي،  كما  املجتمعية  بامل�سوؤولية 
واأع����م����ل مب���ا اأخ�����رب ب���ه الآخ���ري���ن 

واأحثهم على العمل به.

حدثينا عن اهتماماتك
بح�صارات ال�صعوب؟

اإن��ن��ي اطلع  ك��ث��ريا حيث  بها  اأه��ت��م 
ال�سعوب  ح�سارات  على  با�ستمرار 
ولنرثي  منها،  واأ�ستفيد  الأخ��رى، 
ث��ق��اف��ت��ن��ا ب���ه���ا، ون���ن���ق���ل ال���ت���ج���ارب 
هو  ي��وم  ك��ل  ب��ه��ا.  للعمل  الناجحة 
ع��م��ر ج��دي��د، واأك��ت�����س��ف ف��ي��ه �سيئا 
ج����دي����دا، ي��ج��ع��ل��ن��ي اأح���ي���ا احل���ي���اة، 

واأعمل بر�سالة اهلل بجعل الإن�سان 
خليفة بالأر�س ليعمرها.

كيف جتدين عمل املراأة
يف جمال الأ�صر املنتجة؟

مل يزل �سعيفا، يحتاج اإلى دعم اأكرب 
ودعم  با�ستمرار،  البازارات  اإقامة  يف 
وتعي  نف�سها،  لتعول  املنتجة  الأ�سر 
اأهمية العمل، والعتماد على نف�سها، 

وعدم مد يد احلاجة لالآخرين.

طموحاتك؟
اأطمح اإلى حتقيق حلمي الغايل بنيل 

درجة الدكتوراه.

ن�صيحتك للمراأة ال�صعودية؟
باأنف�سنا  ب��دءا  بالتغيري  اأن�سح  دوم��ا 
الأداء  يرتفع  بذلك  لأن  ولالأف�سل، 
واجل�������ودة، وال��ع��م��ل ب����روح ال��ف��ري��ق، 
املنظمة  اأه���داف  لتحقيق  وال��ت��ع��اون 
امل��راأة  توؤمن  واأن  اإليها،  ننتمي  التي 
بنف�سها، وتكون لها ر�سالة يف احلياة 
ت�سعى لتحقيقها، واأن جتعل حلياتها 

معنى وقيمة.

عهود الوادعي:
مكانة المرأة في المجتمع
قادتني لـ »الموارد البشرية«

قرارات إدارية 
اأ�سدر معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد 
الداود عددا من التكليفات والتجديد لعدد من عمداء الكليات وروؤ�ساء 

الأق�سام واملراكز يف اجلامعة على النحو التايل: 
• جتديد تكليف الدكتور �سامل بن فائز م�سفر العلياين م�سرفا 

على الإدارة العامة لتقنية املعلومات.
• جتديد تعيني �سعيد بن �سعد هادي القحطاين وكيال لعمادة 

التطوير واجلودة. 
لعمادة  وكيال  الهاجري  �سعيد  بن  العزيز  تعيني عبد  • جتديد 

التطوير واجلودة .
• تكليف الدكتور علي حممد علي اآل عبد املتعال وكيال لعمادة 

القبول والت�سجيل لل�سوؤون الفنية.
وكيال  الغامدي  �سعيد  علي  حممد  الدكتور  تعيني  جتديد   •

لكلية العلوم الإدارية واملالية.
بالعمل  املالكي  اأحمد  فرح  اهلل  عبد  الدكتور  تكليف  • جتديد 
التطبيقية  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ع��ل��وم  ب��ك��ل��ي��ة  ال��ت��م��ري�����س  ل��ق�����س��م  رئ��ي�����س��ا 

بخمي�س م�سيط .
ال�سهري  ال��ب��ك��ري  يحيى  اهلل  عبد  يحيى  ال��دك��ت��ور  تكليف   •

بالعمل م�سرفا على وحدة التوعية الفكرية.
ل���الإدارة  عاما  م��دي��را  م���داوي  اآل  �سعيد  ب��ن  مو�سى  تكليف   •

العامة للت�سغيل وال�سيانة. 
مديرا  بالعمل  معي�س  �سعد  نا�سر  عاي�س  تكليف  جتديد   •

للعيادات اخلارجية باملدينة الطبية.
الإع��الم  لق�سم  من�سقة  عامر  علي  القادر  عبد  ن��ورة  تكليف   •

والت�سال للطالبات. 

نوره عامر منسقة
لطالبات قسم االعالم واالتصال

اأ�سدر معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن 
بن حمد الداود قرار بتكليف الزميلة الأ�ستاذة نوره عامر 

من�سقة ل�سطر الطالبات يف ق�سم الإعالم والت�سال.

لقاء منسوبي العلوم اإلدارية 
اآل  التقى عميد كلية العلوم الإداري��ة واملالية الدكتور حممد عبداهلل 
باأع�ساء  ورح��ب  بالكلية،  والإداري���ني  التدري�س  هيئة  باأع�ساء  عبا�س 
الك��ادمي��ي، وخطة  الإر���س��اد  وا�ستعر�س خطة  اجل��دد  التدري�س  هيئة 
ال��ع��ام  ال��ع��م��ل��ي��ة التعليمية خ���الل ه���ذا  ���س��ري  ال��ك��ل��ي��ة ل�����س��م��ان ح�����س��ن 

اجلامعي. ح�سر الجتماع وكالء الكلية وروؤ�ساء الأق�سام.

أفضل ملصق 
ح�سل البحث الذي تقدم به الدكتور حممد ال�سناوي من كلية طب 
للبحث   11 اليوم  فعاليات  �سمن  علمي  مل�سق  اأف�سل  على  الأ�سنان 

العلمي للكليات ال�سحية باجلامعة.. مزيدا من التقدم والنجاح.
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فيها  تتلقى  وإجاباتهم،  المجاالت  مختلف  في  والمختصين  وتساؤالتهم،  القراء  بين  وسيطا  لتكون  »آفاق«  خصصتها  صفحة  »استشارات« 
أسئلة القراء ثم تطرحها على المتخصصين ليردوا عليها من واقع خبراتهم ومعارفهم، وذلك في إطار الدور الخدمي الذي تؤديه الصحيفة.

استشارة وقائية

استشارة مالية

التجارة: نشر القوائم المالية
ربع السنوية بالصحف.. غير إلزامي
املالية  القوائم  تقارير  ن�سر  اإلزامية  عدم  وال�سناعة  التجارة  وزارة  اأعلنت 
ربع ال�سنوية لل�سركات امل�ساهمة املدرجة يف ال�سحف اليومية، حيث �سدرت 
التعميم  باإلغاء  الربيعة  توفيق  الدكتور  وال�سناعة  التجارة  وزي��ر  موافقة 
ذي الرقم )3429( ال�سادر يف تاريخ 1413/06/29 القا�سي باإلزام ال�سركات 
�سحيفتني  يف  ال�سنوية  رب��ع  ال��دوري��ة  ت��ق��اري��ره��ا  ن�سر  امل��درج��ة  امل�ساهمة 

يوميتني.
اأن ن�سر القوائم املالية ربع ال�سنوية لل�سركات على  واأو�سحت الوزارة 
املن�سود من  الهدف  يحقق  »ت��داول«،  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  �سركة  موقع 
علم  على  ال�سركات  مع  واملتعاملني  امل�ساهمني  جميع  يكون  واأن  التعميم 

واطالع م�ستمر بنتائج اأعمالها. 
وبناء عليه توؤكد وزارة التجارة وال�سناعة عدم احلاجة لن�سر البيانات 
املالية ربع ال�سنوية لل�سركات امل�ساهمة املدرجة يف ال�سحف اليومية، وذلك 

انطالقا من روؤية الوزارة يف تخفيف الأعباء املالية على جميع ال�سركات.
يذكر اأن التعميم باإلزام ال�سركات امل�ساهمة املدرجة ن�سر تقاريرها 
اللجنة  ق��رار  بناًء على  كان قد �سدر  الدورية يف �سحيفتني يوميتني 
 /11 وت��اري��خ��ه   )8/1320( ال��ك��رمي  ال�سامي  ب��الأم��ر  امل�سكلة  ال��وزاري��ة 
1403/7 لالإ�سراف على عمليات تداول الأ�سهم، وذلك قبل قيام هيئة 

ال�سوق املالية.

 الت�سمم الغذائي، حالة مر�سية تظهر اأعرا�سها خالل فرة زمنية ق�سرية 
على �سخ�س اأو اأ�سخا�س عدة بعد تناولهم غذاًء غري �سليم �سحياً

والت�سمم  امل��ي��ك��روب��ي،  الت�سمم  ال��غ��ذائ��ي:  الت�سمم  اأن����وع  اأه���م  وم���ن 
الكيميائي، والت�سمم الطبيعي. 

ي��ح��دث ال��ت�����س��م��م امل��ي��ك��روب��ي ب�����س��ب��ب ع���وام���ل ع���دة م��ي��ك��روب��ي��ة وغ��ري 
ي�ساب  ح��ني  يف  ج��م��اع��ي،  اأو  ف���ردي  ت�سمم  ح���الت  عنها  ينتج  ميكروبية، 
الإن�سان بالت�سمم الغذائي نتيجة تناول غذاء يحتوي على اأعداد كبرية من 
الأكرث  وهو  كليهما معا،  اأو  عنها  الناجتة  ال�سموم  اأو  املمر�سة  امليكروبات 

انت�سارا. 
اأما الت�سمم الكيميائي فيحدث نتيجة تناول غذاء ملوث بالكيماويات 
مثل املبيدات احل�سرية واملعادن الثقيلة، ويحدث الت�سمم الطبيعي نتيجة 

تناول اأغذية �سامة بطبيعتها مثل: بع�س الأحياء البحرية والنباتية.
من  ت��ك��ون  وق��د  الدقيقة،  ب��الأح��ي��اء  الأغ��ذي��ة  ت��ل��وث  م�سادر  وتتعدد 
الإن�سان، اأو املاء، اأو احل�سرات والقوار�س، اأو الربة، اأو الأ�سطح املالم�سة 
للغذاء. وتتمثل اأعرا�س الت�سمم امليكروبي يف الغثيان، والقيء، والإ�سهال، 
وال�سداع واحلرارة، واملغ�س، وتظهر اأعرا�س الت�سمم على ال�سخ�س خالل 

ثمانية اإلى 48 �ساعة.

ون�سحت الهيئة العامة للغذاء وال��دواء باتباع �ست خطوات ملنع 
تلوث الأغذية اأثناء الت�سوق وهي:

التي  املتاجر  من  والت�سوق  الت�سوق،  مكان  نظافة  من  التاأكد   )1
تهتم بنظافة منتجاتها.

التنظيف  م���واد  ال��ت�����س��وق، وع���زل  ع��رب��ة  امل�����س��ري��ات يف  2( ف�سل 
والتطهري واملبيدات عن الأغذية، وو�سع اللحوم اخلام والدواجن 

يف اأكيا�س عازلة عن الأغذية الأخرى ملنع ت�سرب ع�سارتها.
3(  التاأكد من �سالمة املواد الغذائية املعلبة، بحيث تكون العبوات 
حمكمة  غ��ري  اأو  منتفخة  اأو  مم��زق��ة  اأو  ب��ال��ي��ة  اأو  ���س��دئ��ة  غ��ري 

الإغالق.
مكوناتها  مل��ع��رف��ة  بقراءة بطاقة املادة الغذائية،  اله��ت��م��ام   )4
والتحذيرات من  طرق حفظها  الغذائية واإر�سادات  وقيمتها 

م�سببات احل�سا�سية والتاأكد من تاريخ انتهاء ال�سالحية.
5(  جتنب �سراء اخل�سر والفواكه غري اجليدة، التي تظهر عليها 

كدمات اأو اإ�سابات فطرية اأو ح�سرية.
اللحوم والدواجن والأ�سماك ب�سكل جيد  التاأكد من تغليف    )6

عن �سرائها ، وينبغي اأن تكون الأغذية املجمدة �سلبة وقا�سية.

استشارة تربوية

ضوابط الفتتاح الحضانات
في المدارس

و�شروط  و�شوابط  اآلية  لتو�شيح  اإر�شاديا  دليال  التعليم  وزارة  اأ�شدرت 
والأجنبية  والأه��ل��ي��ة  احلكومية  امل��دار���س  م��ق��رات  يف  احل�سانات  افتتاح 
وو�سع تنظيمات خا�سة بها، م�سرية اإلى اأن هذا الدليل �سيخ�سع للتطبيق 
وال��ت��ج��ري��ب يف جميع احل�����س��ان��ات مل���دة ع���ام، و���س��ي��ط��ور وف��ق��ا ملالحظات 
وم��رئ��ي��ات امل��ي��دان. وب��ن ال��دل��ي��ل ���ش��روط و���ش��واب��ط اف��ت��ت��اح احل�شانات 

وت�سغيلها، ومنها:
القطاع  يف  التعليمية  امل��راف��ق  م��ب��اين  يف  احل�����س��ان��ات  تفتتح  اأن   •
احلكومي بحيث ل يقل عدد الأطفال عن 20 طالبا يف �سن احل�سانة، 

»من عمر �سهر اإلى ثالث �سنوات«. 
• اأن يقوم مدير التعليم اأو مدير اجلامعة اأو من ينيبانه بالتعاقد 

مع م�سغل للح�سانة امللحقة باملرفق التعليمي. 
املرفق  وكيلة  اأو  م��دي��رة  احل�سانة  اإدارة  تتولى  اأن  على  التاأكيد   •

التعليمي. 
• اأن تكون احلا�سنة �سعودية مبوؤهل ل يقل عن الثانوية العامة على 
واأن  تخ�س�سية،  تدريبية  ب��دورات  امل�سغل  قبل  من  اإحلاقها  يتم  اأن 
يطبق يف احل�سانة الربنامج الربوي املعتمد والوارد �سمن الدليل 
احل�سانات  على  الأط��ف��ال  ري��ا���س  م�سرفات  ت�سرف  مبوجبه  ال��ذي 

امل�ستقلة وامللحقة باملرافق التعليمية واخلا�سة اإ�سرافا فنيا واإداريا.
نظام  وو�سع  الأوق���ات،  كافة  يف  املراقبة  حتت  الأط��ف��ال  يكون  اأن   •
حماية  وت��وف��ري  وخمارجها  احل�سانة  م��داخ��ل  اأم��ن  ي�سمن  اإداري 

منا�سبة لالأبواب والنوافذ
• الهتمام بنظافة جميع املرافق وتوفري حقيبة اإ�سعافات اأولية، و 

توفري ممر�سة مقيمة لكل ح�سانة. 
يكون  اأن  ومنها:  احل�شانة  مقر  اأو  مبنى  �شروط  الدليل  بن  كما 
يف ال����دور الأر����س���ي وي�ستمل ع��ل��ى ال��ف��ن��اء وامل���الع���ب، وال��ت��ه��وي��ة اجل��ي��دة 
على  وي�ستمل  وب��واب��ت��ه  مب��راف��ق��ه  م�ستقال  وي��ك��ون  املنا�سبة،  والإ����س���اءة 
غرف الأن�سطة وغرف النوم ومرافق �سحية وتوفري مكان منا�سب لالأم 
املر�سعة وجتهيزات كالثالجة وموقد كهربائي ومكان منا�سب للطبيبة 

اأو املمر�سة .
مع  احل�سانات  داخ��ل  العمل  مواعيد  الإر����س���ادي،  الدليل  يف  وج��اء 
الأخذ بالعتبار دوام من�سوبات التعليم العايل وفرة املناوبة بعد الظهر 

للتواصل مع صفحة استشارات، نستقبل مشاركاتكم عبر البريد اإللكتروني لمسؤول الصفحةحتى ان�سراف اآخر طفل.
aaalayafi@kku.edu.sa الزميل أحمد العياف

ستة خطوات لمنع تلوث األغذية 
أثناء التسوق



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

سلطان عوض

15م�صابقة  ال�صعودية،  للجامعات  الريا�صي  الحت��اد  حدد 
ريا�صية �صيتم توزيعها بنظام الأوملبياد على ثمانية جتمعات 

على النحو التايل:
بالكاراتيه. خا�ص  الأول  • التجمع 

ال�صاحية. واخرتاق  الطاولة  كرة  الثاين:  • التجمع 
لقوى. األعاب  الثالث:  • التجمع 

الطائرة. كرة   - التن�ص   - ال�صباحة  الرابع:  • التجمع 
اخلا�صة  الحتياجات  ذوي  األعاب  اخلام�ص:  التجمع   •

)األعاب القوى، وكرة الهدف(.
ال�صالت. قدم  كرة   - اجلودو   : ال�صاد�ص  • التجمع 

ال�صاطئية. الطائرة  كرة  ال�صابع:  • التجمع 
ال�صلة. كرة   - التايكوندو   : الثامن  • التجمع 

اخلا�صة  الحتياجات  ذوي  م�صابقتي  اأن  الحتاد  وحدد 
يتم  لن  الب�صرية،  للإعاقة  الهدف  وك��رة  القوى،  األعاب  يف 
الريا�ضي  للمو�ضم  التميز  درع  نقاط  �ضمن  نتائجها  احت�ضاب 

احلايل.
بنظام  �صتقام  بطولت  ثلث  هناك  اأن  الحتاد  واأو�صح 
الدوري، وهي: األعاب كرة القدم )امل�صتوى اأ(، وكرة الطائرة، 
ب(  )م�صتوى  القدم  كرة  بطولة  �صتقام  بينما  ال�صلة،  وكرة 

بنظام الدوري من دور واحد بنظام املجموعات.
بدورها ت�صارك اجلامعة يف دوري كرة القدم يف امل�صتوى 
)اأ(، بعدما كانت يف املو�صم الفائت �صمن امل�صتوى)ب(، حيث 
املا�صي  املو�صم  قدمتها  التي  املميزة  والنتائج  امل�صتويات  اإن 

مكنتها من امل�صاركة يف امل�صتوى )اأ(.
الآتية:  اجلامعات  نف�صه  الت�صنيف  يف  �صي�صارك  كما 

جامعة الق�صيم، اأم القرى، امللك �صعود، امللك في�صل، الطائف، 
اجلوف، الأمري �صطام بن عبدالعزيز، الأعمال والتكنولوجيا، 

طيبة، الدمام، وجازان.
جامعة  و�صتخو�ص  ال��دوري،  بنظام  املباريات  و�صتكون 

امللك خالد لقاءها الأول اأمام جامعة امللك في�صل بالدمام . 
حيث  �صاخنة،  م��واج��ه��ات  الأول  الأ���ص��ب��وع  و�صي�صهد 
ت�صت�صيف  بينما  الدمام،  نظريتها  اجلوف  جامعة  ت�صت�صيف 
على  �صيفة  طيبة  وحت��ل  �صعود،  امللك  جامعة  ال��ق��رى  اأم 
الأعمال  جامعة  الأخ��ري  اللقاء  يف  ويلتقي  ج��ازان،  جامعة 

والتكنولوجيا وجامعة الأمري �صطام بن عبدالعزيز.
يف  للم�ضاركة  العامة  ال�ضروط  من  عددا  االحتاد  وحدد 
امل�صابقة مب�صاركة 18  تقام  اأن  بينها  )اأ(، من  امل�صتوى  دوري 
الفريق  ح�صل  ح��ال  ويف  م��ب��اراة،  كل  يف  اأق�صى  كحد  لعبا 
على اأحد املراكز الثلثة الأولى يزيد عدد اللعبني اإلى 20 

لعبا.
الفريق  امل�صابقة من دور واحد، ويحدد ترتيب  و�صتقام 
الفائز بعدد النقاط التي ح�ضل عليها، حيث يح�ضل الفريق 

الفائز على ثالث نقاط ويف التعادل نقطة واحدة.
الرجوع  فيتم  النقاط  ع��دد  يف  ال��ت��ع��ادل  ح��ال  يف  اأم��ا 
التعادل  ا�صتمر  واإذا  الفريقني،  بني  املبا�صرة  للمواجهات 
وعليه(،  )له  الأه��داف  طرح  اأ�صا�ص  على  الرتتيب  يتحدد 
واإذا ا�ضتمر التعادل يف عدد النقاط وفارق االأهداف، يرجح 
الفريق الذي اأحرز اأهدافا اأكرث دون احت�صاب قاعدة الهدف 

بهدفني .
وبنينّ الحتاد اأن جميع املباريات �صتقام بعد اأذان الع�صر 
ب� 20 دقيقة، كما ميكن للجنة تغيري موعد وقت املباراة متى 

راأت اأن هناك �صرورة لذلك.

الجامعة ضمن المستوى »أ«
بدوري اتحـاد الجـامعات

لكرة القدم
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فكر

المادة 21
ل��ل��م��ح��ك��م��ة اجل����زائ����ي����ة امل��ت��خ�����س�����س��ة، 
العتقاد  على  تبعث  معتربة  ولأ���س��ب��اب 
ارتكاب  اإل��ى  يعود  لن  عليه  املحكوم  ب��اأن 
جرمية من اجلرائم املن�سو�س عليها يف 
هذا النظام، وقف تنفيذ العقوبة املحكوم 
بها جزئيا مبا ل يزيد على ن�سفها، ما 
مل يكن قد �سبق له ارتكابها. ويجب على 
اأن تبني الأ�سباب التي ا�ستندت  املحكمة 
اإليها يف وقف التنفيذ اجلزئي للعقوبة، 

ويكون حكمها واجب ال�ستئناف.
واإذا عاد املحكوم عليه اإلى ارتكابها، 
بتنفيذ  وي���وؤم���ر  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  وق����ف  ي��ل��غ��ى 
العقوبة املوقوف تنفيذها دون الإخالل 
بالعقوبة املقررة عن اجلرمية اجلديدة.

المادة 22
لتنفيذ  اأك��رث  اأو  اثنني  بني  التاآمر  يعد 
عليها  املن�سو�س  اجل��رائ��م  م��ن  جرمية 

يف هذا النظام ظرفاً لت�سديد العقوبة.

المادة 23
م����ع ع�����دم الإخ��������الل ب���احل���ق اخل���ا����س، 
لوزير الداخلية اإيقاف اإجراءات التهام 
جتاه من بادر بالإبالغ عن جرمية من 
اجلرائم املن�سو�س عليها يف هذا النظام، 
متامها،  بعد  اأو  تنفيذها  يف  البدء  قبل 
اأث��ن��اء  املخت�سة  ال�سلطات  م��ع  وت��ع��اون 
مرتكبيها  باقي  على  للقب�س  التحقيق 
اأخ��رى مماثلة  اأو على مرتكبي جرمية 
لها يف النوع واخلطورة، اأو اأر�سد اجلهات 
امل��خ��ت�����س��ة اإل������ى اأ����س���خ���ا����س م��ط��ل��وب��ني 
خمططات  ل��دي��ه��م  خ��ط��ري��ن  اأو  اأم��ن��ي��اً 
اإجرامية مماثلة لنوع اجلرمية القائمة 

وخطورتها.

المادة 24
ل���وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة، ولأ����س���ب���اب م��ع��ت��ربة، 
الإفراج عن املوقوف اأو املحكوم عليه يف 
جرمية من اجلرائم املن�سو�س عليها يف 

هذا النظام اأثناء تنفيذ العقوبة.

المادة 25
اأو  اأ���س��اب��ه ���س��رر م��ن املتهمني  مل��ن  يحق 
اجلرائم  من  جرمية  يف  عليهم  املحكوم 
نتيجة  النظام،  املن�سو�س عليها يف هذا 
اأكرث من  اأو �سجنه  اإطالة مدة توقيفه، 
املدة املقررة، اأو نحو ذلك، اأن يتقدم اإلى 
وزير الداخلية اأو نائبه بطلب التعوي�س 
ق��ب��ل ال��ت��ق��دم اإل�����ى امل��ح��ك��م��ة اجل��زائ��ي��ة 
امل��ت��خ�����س�����س��ة، وت��ن��ظ��ر يف ال��ط��ل��ب جلنة 
من  ب��ق��رار  الغر�س  لهذا  ت�سّكل  ت�سوية 
الوزير ل يقل اأع�ساوؤها عن ثالثة يكون 

وم�ست�سار  �سرعي  م�ست�سار  بينهم  م��ن 
ن���ظ���ام���ي، وت�������س���در ق���������رارات ال��ل��ج��ن��ة 
بالأغلبية خالل مدة ل تتجاوز 60 يوما 

من تاريخ تقدمي الطلب.

المادة 26
مهماتها  تكون  متخ�س�سة  مراكز  تن�ساأ 
التوعية الربوية للموقوفني واملحكوم 
املن�سو�س  اجل��رائ��م  م��ن  اأي  يف  عليهم 
عليها يف هذا النظام وت�سحيح اأفكارهم 
وت��ع��م��ي��ق الن���ت���م���اء ال���وط���ن���ي ل��دي��ه��م، 
وحت���دد ق��واع��د اأع��م��ال ال��ل��ج��ان يف ه��ذه 
امل����راك����ز وك��ي��ف��ي��ة ت�����س��ك��ي��ل��ه��ا، وم���ك���اف���اأة 
من  بقرار  بهم،  ي�ستعان  ومن  اأع�سائها 

وزير الداخلية.
تلحق  اأن  التحقيق  جلهة  وي��ج��وز 
اأو يخرب  يقب�س عليه  املراكز من  بهذه 
عنه ممن تدور حوله ال�سبهات ويخ�سى 

منه، بدًل من توقيفه.

المادة 27
»دور  ت�سمى  ُدورا  الداخلية  وزارة  ُتن�سئ 
مهماتها  ت��ك��ون  وال��ت��اأه��ي��ل«  الإ����س���الح 
واملحكوم عليهم يف  باملوقوفني  العتناء 
اأي من اجلرائم املن�سو�س عليها يف هذا 
النظام، وت�سهيل اندماجهم يف املجتمع، 
وت�سحيح  ال��وط��ن��ي،  انتمائهم  وتعميق 

املفاهيم اخلاطئة لديهم.
وي�����س��در وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ق��واع��د 
العاملني  وم��ك��اف��اآت  ال���دور  ه��ذه  تنظيم 

فيها واملتعاونني معها.

المادة 28
تت�سمن  لئحة  الداخلية  وزي��ر  ي�سدر 
الإج������������������راءات الأم�����ن�����ي�����ة،واحل�����ق�����وق، 
وال���واج���ب���ات، وامل��خ��ال��ف��ات وج���زاءات���ه���ا، 
وت�سنيف املوقوفني وال�سجناء داخل دور 
لتنفيذ  املخ�س�سة  وال�سجون  التوقيف 
لت�سحيح  يلزم  وم��ا  النظام،  ه��ذا  اأحكام 
اأو����س���اع���ه���م الج���ت���م���اع���ي���ة وال�����س��ح��ي��ة 

وحت�سينها.

المادة 29
اأح��ك��ام  ���س��اأن بتطبيق  ل��ه  ك��ل م��ن  يلتزم 
ه���ذا ال��ن��ظ��ام، ب�����س��ري��ة امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي 
اط��ل��ع ع��ل��ي��ه��ا، ول ت��ك�����س��ف ���س��ري��ت��ه��ا اإل 
اأغ����را�����س  ل���������س����رورة ا����س���ت���خ���دام���ه���ا يف 
لأي  يف�سح  واأل  الخ��ت�����س��ا���س،  ج��ه��ات 
�سخ�س عن اأي من اإج��راءات الإب��الغ اأو 
ال�ستدلل اأو التحقيق اأو املحاكمة، التي 
تتخذ يف �ساأن اأي من اجلرائم املن�سو�س 
الإف�����س��اح عن  اأو  النظام،  ه��ذا  عليها يف 

البيانات املتعلقة بها دون مقت�سى.

المادة 33
الإره���اب  ملكافحة  ال��دائ��م��ة  اللجنة  تقوم 
التي  الطلبات  بتلقي  الداخلية  وزارة  يف 
ترد من الدول والهيئات واملنظمات فيما 
اخلا�سة  الأم���ن  جمل�س  ب��ق��رارات  يتعلق 

مبكافحة متويل الإرهاب.

المادة 34
القانونية  امل�����س��اع��دة  طلبات  جلنة  ت��ق��وم 
املتبادلة يف وزارة الداخلية بتلقي طلبات 
املتعلقة  امل��ت��ب��ادل��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  امل�����س��اع��دة 

بجرائم متويل الإرهاب.

المادة 35
وزارة  يف  املالية  التحريات  وح��دة  تتولى 
الداخلية، ب�سفتها جهازا مركزيا وطنيا، 
ت��ل��ق��ي ال���ب���الغ���ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال���س��ت��ب��اه 
ب���ج���رمي���ة مت����وي����ل الإره�������������������اب وج���م���ع 
املعلومات وحتليلها ون�سرها، وطلب اإيقاع 
امل���ادة 18  لأحكام  التحفظي وفقاً  احلجز 
املع����لومات  تبادل  ولها  النظام،  ه��ذا  من 
مع اجلهات الن����ظرية وف����قا لأحكام امل����ادة 

25 م����ن نظ���ام مك����افحة غ�سل الأموال.

المادة 30
ي���ج���وز ت���ب���ادل امل��ع��ل��وم��ات ب���ني الأج���ه���زة 
املخت�سة يف اململكة مع الأجهزة النظرية 
يف ال��دول الأخ��رى التي تربطها باململكة 
تبعاً  اأو  ���س��اري��ة،  م��ع��اه��دات  اأو  ات��ف��اق��ي��ات 

للمعاملة باملثل.

المادة 30
من  اأي  يف  ال��دع��وى  تنق�سي  ل   )1
هذا  يف  عليها  املن�سو�س  اجل��رائ��م 

النظام مب�سي املدة.
املتهمني يف ق�سايا  2( يجب عر�س 
الأهلية،  فاقدي  ومتويله،  الإره��اب 
على املحكمة اجلزائية املتخ�س�سة؛ 
لت��خ��اذ م��ا ي��ل��زم وف��ق��ا مل��ا تقت�سيه 

الأحكام ال�سرعية.

المادة 32
تقوم اللجنة الدائمة ملكافحة الإرهاب يف 
الالزمة  الآل��ي��ات  بو�سع  الداخلية  وزارة 
لتنفيذ ق��راري جمل�س الأم��ن ذي الرقم 
ذات  والقرارات   ،)1373( والرقم   )1267(
ال�سلة، وت�سدر بقرار من وزير الداخلية.

المادة 35
ال��ط��رف ح�سن  الإخ���الل بحقوق  دون 
النية، جلهة التحقيق �سالحية تعيني 
والأ�سول  واملمتلكات  الأم��وال  وتعقب 
وال���و����س���ائ���ط امل�����س��ت��خ��دم��ة يف ارت���ك���اب 
ج���رمي���ة مت���وي���ل اإره��������اب، وال���ت���ي قد 

تخ�سع للم�سادرة.

المادة 37
ي��ج��وز ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات، ال��ت��ي تك�سف 
ع��ن��ه��ا امل��وؤ���س�����س��ات امل���ال���ي���ة والأع����م����ال 
واملنظمات  املحددة  املالية  غري  واملهن 
ال�سلطات  ب��ني  ل��ل��رب��ح،  ال��ه��ادف��ة  غ��ري 
امل��خ��ت�����س��ة يف امل��م��ل��ك��ة، م���ع الل���ت���زام 
الك�سف  وع��دم  املعلومات  تلك  ب�سرية 
�سروريا  يكون  ال��ذي  بالقدر  اإل  عنها 
اأو  ال���ت���ح���ق���ي���ق���ات  يف  ل����س���ت���خ���دام���ه���ا 
ال���دع���اوى امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ج��رمي��ة مت��وي��ل 

الإرهاب.

المادة 38
يف  عليه  املحكوم  املتهم  ت�سليم  ي��ج��وز 
جرمية متويل اإرهاب اإلى دولة اأخرى، 

على اأن يكون الت�سليم اإعماًل لتفاقية 
الطالبة،  وال��دول��ة  اململكة  بني  �سارية 
واإذا  باملثل،  املعاملة  مبداأ  على  بناء  اأو 
رف�س طلب ت�سليم مطلوب يف جرمية 
مت���وي���ل اإره��������اب ف��ت��ح��اك��م��ه امل��ح��اك��م 
هذا  يف  وي�ستعان  اململكة،  يف  املخت�سة 
تقدمها  ال��ت��ي  ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  ال�������س���اأن 

الدولة طالبة الت�سليم.

المادة 39
ت�سري على املوؤ�س�سات املالية والأعمال 
وامله����ن غري املالية املحددة واملنظمات 
غ���ري ال��ه�����������������ادف��ة ل��ل��رب��ح اأح���ك���ام م���واد 
مكافحة  نظ����ام  يف  ال����واردة  املكافحة 
التنفيذية،  ولئ��ح��ت��ه  الأم�����وال  غ�سل 
يت���علق بجرائم متويل الإره��اب  يف ما 
املنظمات  اأو  الإره��اب��ي��ة  العمل�����يات  اأو 

الإرهابية اأو ممويل الإرهاب.

المادة 40
ت���ط���ّب���ق اأح�����ك�����ام ن����ظ����ام الإج������������راءات 
اجلزائية يف ما مل يرد فيه ن�س خا�س 

يف هذا النظام.

نظام مكافحة اإلرهاب
مواد عن التوقيف وتهم التمويل وتسليم المحكومين

أقرته  الذي  وتمويله  اإلرهاب  نظام مكافحة  عليه  نص  ما  للتوقيف«.. هذا  الموجبة  الكبيرة  الجرائم  من  وتمويله  اإلرهاب  »يعد 
المملكة عام 1435، مكونا من 40 مادة  تكبح جماحه وتضيق الخناق عليه. وفي هذا العدد تستكمل آفاق مواد نظام مكافحة 

اإلرهاب، حيث تناولت الجزء األول منها )20 مادة( في العدد الماضي.
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إعالن

بالعلــم 
ــارب  ــح ن
اإلرهاب
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شؤون طالبية

عبدالعزيز رديف

ت��ق��ي��م اجل���ام���ع���ة مم��ث��ل��ة يف ع��م��ادة 
�سوؤون الطالب �سنويا، حفل ترحيب 
امل�ستجدين،  لأب��ن��ائ��ه��ا  وا���س��ت��ق��ب��ال 
جامعتهم  اأن�سطة  على  لإطالعهم 
واخل�����دم�����ات ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا ل��ه��م، 
وي�������س���اح���ب ه�����ذا احل���ف���ل م��ع��ر���س 

الطالب المستجدون:
»نورت« كسر حاجز الخوف 

والوحدات  الإدارات  لأه��م  تعريفي 
التي تهتم بخدمة الطالب يف �ستى 
املجالت الأكادميية داخل اجلامعة، 
�ساأنها  التي من  املجالت  �سيما  ول 
ب�سفة  واملجتمع  بالطالب  ال��رق��ي 

اأ�سمل.
ويف هذا العام احتفلت اجلامعة 
ب�����اآلف امل�����س��ت��ج��دي��ن وامل�����س��ت��ج��دات 

الصورة الكاملة
وع�����رب ع�����دد م����ن امل�����س��ت��ج��دي��ن ع��ن 
يف  م�سريين  احل��ف��ل،  بهذا  �سعادتهم 
حديث اإل��ى »اآف��اق« اإل��ى اأن��ه قدم لهم 
اجلامعة  عن  وجيدا  كامال  انطباعا 

واخلدمات واملنا�سط املتاحة لهم.
اآل  ال����ط����ال����ب م���و����س���ى  واأ�������س������اد 
�ساهر، اأحد امل�ستجدين بكلية العلوم 

حت���ت ���س��ع��ار »ن�������ّورت«، ���س��اع��ي��ة من 
خالل هذا احلفل اإلى دمج الطالب 
امل�ستجد يف البيئة اجلامعية وك�سر 
وتب�سريه  واخل���وف  الرهبة  حاجز 
م����ن خ�����الل الإر�������س������اد وال���ت���وج���ي���ه 
ب���ال����س���ت���ث���م���ار الأم�����ث�����ل يف ح��ي��ات��ه 
اجل��ام��ع��ي��ة وك���ي���ف ي��ح��ق��ق ال��ت��ف��وق 

والنجاح.

عليه،  والقائمني  باحلفل  الإن�سانية، 
م�سريا اإلى اأنه ا�ستفاد الكثري خا�سة 

من املعر�س امل�ساحب للحفل.
وق����ال »امل��ع��ر���س ق���دم ل��ن��ا نحن 
امل�����س��ت��ج��دي��ن ال�������س���ورة ال��ك��ام��ل��ة عن 
�ساهر  اآل  واأكد  اجلامعة وخدماتها«، 
اإلى  ا�ستمع  املعر�س  اأن��ه وم��ن خ��الل 
���س��رح ع��ن كيفية ا���س��ت��خ��دام خ��دم��ات 

اجل��ام��ع��ة الإل��ك��رون��ي��ة، وال���ذي قدم 
له الفائدة الكبرية يف التعرف عليها 

والتعامل معها.
وذك�������ر ط����ال����ب ق�������س���م الإع�������الم 
يكن  مل  اأن���ه  ال��غ��ام��دي  عبدالرحمن 
اجلامعة،  عن  الكامل  الت�سور  لديه 
بالرهبة  ي�سعر  ك��ان  اأن��ه  اإل��ى  اإ�سافة 
واخل����������وف م�����ن ال�����ع�����امل اجل���ام���ع���ي 
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شؤون طالبية
واأن��ظ��م��ت��ه ق��ب��ل ه����ذا احل���ف���ل، وق���ال 
»احل���ف���ل ك�����س��ر ح��اج��ز اخل����وف ل��دي 
م���ن خ����الل ال���س��ت��ق��ب��ال اجل���ي���د من 
اجلامعة ومن�سوبيها، و�سرح اأنظمتها 

وقوانينها«.
احل��ف��ل  ن���ه���اي���ة  »ب���ع���د  واأردف   
ي��دور  وم��ا  للجامعة  نظرتي  ت��غ��ريت 
التكاتف  ب��روح  و�سعرت  اأو�ساطها،  يف 

والتالحم بني اجلامعة وطالبها«.

الجامعة والتقنية الحديثة
وع���������رب ط������ال������ب الإع���������������الم م����اج����د 
�ساهده  مب��ا  �سعادته  ع��ن  ال�����س��دي��دي 
القائمني  جميع  ���س��اك��را  احل��ف��ل،  يف 
ع��ل��ي��ه وع���ل���ى راأ����س���ه���م راع�����ي احل��ف��ل 
معايل مدير اجلامعة، م�سريا اإلى اأن 
احلفل قدم له ولزمالئه امل�ستجدين 
خا�سة،  اجلامعة  جت��اه  جيدا  �سعورا 
وهي حتتفي بهم يف بداية م�سوارهم 

اجلامعي.
 واأب��������دى ال�������س���دي���دي اإع���ج���اب���ه 
اأجنحته  ب�ستى  امل�ساحب  باملعر�س 
وخ�����س��و���س��ا اجل��ن��اح اخل��ا���س ب����اإدارة 
ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات، وق����ال »م���ا مل�سته 
اأن  املعلومات  تقنية  جناح  خالل  من 
الع�سر  تقنية  م��ع  تتعامل  اجلامعة 

احلديث ب�سكل جيد وم�سرف«.

التفاؤل والعزم
اأما طالب ق�سم القانون اأن�س العلكمي 
مقدما  وتنظيمه،  باحلفل  اأ�ساد  فقد 
���س��ك��ره ل��ل��ج��ام��ع��ة وم��ن�����س��وب��ي��ه��ا على 
الهتمام، م�سيدا بكافة فقرات احلفل 
اأن  وم��وؤك��دا  ل��ه،  امل�ساحب  وامل��ع��ر���س 
قدمت  اجلامعة  مدير  معايل  كلمة 
لنيل  والعزم  التفاوؤل  من  الكثري  له 
اأعلى املراتب العلمية للرقي باملجتمع 

والوطن.
»ا���س��ت�����س��ع��رت م���ن كلمة   وق�����ال 
م��ع��ايل امل���دي���ر ح��ر���س��ه ع��ل��ي��ن��ا نحن 
العلمية  املراتب  اأعلى  لنيل  الطالب 
اإلى  اإ�سافة  ووطننا،  باأنف�سنا  للرقي 
نعمة  ع��ل��ى  اأول  اهلل  ح��م��د  وج�����وب 
الأم�����ن والأم�������ان، ووج�����وب احل��ف��اظ 
عليها، خا�سة اأننا ل نبعد كثريا من 
مواقع احلرب واخلطر«. وزاد » اإ�سارة 
م��ع��ال��ي��ه اإل����ى ن��ع��م��ة الأم�����ن والأم�����ان 
على  ح��ر���س��ه  ع��ل��ى  دل��ي��ال  اإل  لي�ست 

الوطن واأبنائه والرقي بهم«.

شغف
وحت�����دث ال���ط���ال���ب ���س��ع��ي��د ال���وادع���ي 
ع���ن ���س��غ��ف��ه ب��الل��ت��ح��اق ب��الأن�����س��ط��ة 
ال��ط��الب��ي��ة، مل���ا ت��ق��دم��ه م���ن خ��دم��ات 

جليلة للمجتمع.
وقال »ت�ستهويني فكرة امل�ساركة 
وما  للمجتمع،  اخل��دم��ات  تقدمي  يف 
بالأن�سطة  التعريف  مل�سته من خالل 
الطالبية يف احلفل، وتد�سني معايل 
املدير لن�شاط العام احلايل ال يدل اإال 
على اأنني وجدت ما كنت اأبحث عنه«.

األندية الطالبية
اإمي���ان���ا م���ن ع���م���ادة ����س���وؤون ال��ط��الب 
الطالب  م��واه��ب  ا�ستثمار  ب�����س��رورة 
رغباتهم  وحتقيق  مهاراتهم  وتنمية 
ج����زء ل  ال��ط��الب��ي��ة  الأن�������س���ط���ة  واأن 
اجلامعية  الطالب  حياة  م��ن  يتجزاأ 
التي ت�سهم يف بناء �سخ�سية متوازنة 
العمادة  ت�سرف  للطالب،  واإيجابية 
ن��ادي  الأن��دي��ة ت�سمل  على ع��دد م��ن 
واخلط  واجلوالة،  التطوعي،  العمل 
وامل�سرح،  الت�سكيلي،  والفن  العربي، 
وو������س�����ال الإع�������الم�������ي، وال����غ����و�����س، 
وال����ت����و�����س����ت م����ا�����س����رز »اخل����ط����اب����ة 

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

أسبوعية جامعة الملك خالد

أساتذة

تمنى تأسيس مدرسة نموذجية ألبناء موظفي الجامعة

د. التعمري: التفاؤل أساس النجاح 
والمتابعة المستمرة للمادة مطلب

خالد العمري

اللغات  كلية  يف  امل�����س��اع��د  الأ���س��ت��اذ  اأ����س���اد 
وال���رج���م���ة ال���دك���ت���ور ع���م���اد ال��ت��ع��م��ري، 
ب�����س��ل��وك ب��ع�����س ال���ط���الب يف ال���س��ت��ع��داد 
ال�����دائ�����م ل���ال����س���ت���م���اع مل�����ا ي���ق���دم���ه ل��ه��م 
اأ�ساتذتهم من ن�سح.  واأك��د يف ح��وار مع 
» اآف�����اق« اأن����ه لح���ظ ع���دم ال���ت���زام بع�س 
ال���ط���الب ب��احل�����س��ور ب��ال�����س��ك��ل امل��ط��ل��وب 
احلثيثة  املتابعة  لأهمية  اإدراك��ه��م  وع��دم 

وامل�ستمرة للمادة.

م�صريتك الأكادميية يف �صطور؟
ب������داأ م���������س����وراي ال��ع��ل��م��ي يف ال��ع��ا���س��م��ة 
الأردن�����ي�����ة ع����ّم����ان، ح���ي���ث ح�����س��ل��ت ع��ل��ى 
درج���ت���ي ال��ب��ك��ال��وري��و���س وامل��اج�����س��ت��ري يف 
الأردنية،  اجلامعة  الإجنليزية من  اللغة 
جامعة  م��ن  منحة  على  ح�سلت  وبعدها 
الأمريكية  املتحدة  بالوليات  »كن�سا�س« 
ل��ل��ح�����س��ول ع���ل���ى درج������ة ال����دك����ت����وراه يف 

اللغويات وبتخ�س�س دقيق يف النحو. 
واللغة  اللغويات  تدري�س  يف  عملت 
العربية يف جامعتي كان�سا�س وكاليفورنيا 
يف مدينة ديف�س، واأنا الآن اأ�ستاذ م�ساعد 
يف كلية اللغات والرجمة يف جامعة امللك 

خالد باأبها.

كيف ترى البيئة التعليمية
بجامعة امللك خالد؟

هيئة  ولأع�ساء  لطالبها  اجلامعة  توفر 
التدري�س بيئة تعليمية فريدة ل جتدها 
يف ك���ث���ري م����ن اجل����ام����ع����ات؛ ف���ه���ي ت��وف��ر 
كمبيوترات  م��ن  الع�سرية  امل�ستلزمات 
م��ك��ت��ب��ي��ة وحم���م���ول���ة جت���ده���ا يف م��ك��ات��ب 
اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س وخم���ت���ربات 

كمبيوتر جمهزة باأحدث الأجهزة. 

ما الإيجابيات وال�صلبيات
التي راأيتها لدى الطلب؟

اأه����م الإي���ج���اب���ي���ات ا���س��ت��ع��داده��م ال��دائ��م 
من  اأ�ساتذتهم  لهم  يقدمه  ملا  لال�ستماع 
يف  ذل��ك  ي��ك��ون  عندما  وخ�سو�سا  ن�سح، 

مكتب الأ�ستاذ وب�سكل خا�س. 
ع����ن����دم����ا ن����ت����ح����دث ع�����ن ال����ط����الب 
روح  منهم  الكثري  عند  جند  امل�ستجدين 
التفاوؤل وال�ستعداد للمذاكرة والجتهاد 
والتفوق، وهذه اإيجابية يجب ا�ستغاللها 
م����ن خ�����الل حت��ف��ي��ز ال��ط��ل��ب��ة وامل��ت��اب��ع��ة 
ال����ف����ردي����ة ل��ل��ط��ل��ب��ة ال����ذي����ن ي���واج���ه���ون 

م�سكالت تعليمية.
حياتهم  تتغري  الطلبة  م��ن  ك��ث��ري   
ب�سكل  متاأثرين  ج��ذري  ب�سكل  الدرا�سية 
كبري بالرعاية اخلا�سة التي يوفرها لهم 
اأ�ساتذتهم. طالبنا يحتاجون اإلى حتفيز 
دائ����م خ�����س��و���س��ا يف امل���راح���ل الأول�����ى من 

حياتهم اجلامعية.
عند  وج��دت��ه��ا  ال��ت��ي  ال�سلبيات  م��ن 
باحل�سور  التزامهم  عدم  الطلبة:  بع�س 
لأهمية  اإدراك��ه��م  وع��دم  املطلوب  بال�سكل 
كما  للمادة،  وامل�ستمرة  احلثيثة  املتابعة 
تذكري  اإل��ى  يحتاجون  الطلبة  بع�س  اأن 
عليهم  واأن  امل�����ادة،  مب��ت��ط��ل��ب��ات  م�ستمر 
اللتزام مبا يطلبه الأ�ستاذ حتى تتحقق 

النتيجة املرجوة.

ما ال�صعوبات الأكادميية
التي تواجه الطلب؟

بع�س الطالب ل يدرك يف بداية درا�سته 
اختالفا  تختلف  اجل��ام��ع��ي��ة  امل��رح��ل��ة  اأن 
ج��ذري��ا ع��ن امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة م��ن حيث 
اجلدية وال�سعوبة واملتطلبات. هذا يولد 
قادرا  يكون  لن  اأن��ه  الطالب  لدى  �سعورا 

على ال�ستمرار يف الدرا�سة. 

ب��ع�����س ال���ط���ل���ب���ة م����ه����ي����وؤون ن��ف�����س��ي��ا 
الوقت  يف  وهم  اختاروه  ال��ذي  للتخ�س�س 
ذات����ه م���درك���ون اأن����ه ل ���س��ب��ي��ل ل��ه��م ���س��وى 
ال��ع��م��ل اجل���اد وات��ب��اع اإر����س���ادات الأ���س��ات��ذة 
النتيجة  ه��م��ا  وال��ت��ف��وق  ال��ن��ج��اح  ف��ي��ك��ون 
غري  ال��ط��ال��ب  ي��ك��ون  وع��ن��دم��ا  الطبيعية، 
اأو  اجلامعية  املرحلة  لدخول  نف�سيا  مهياأ 
فيه  ُق��ب��ل  ال���ذي  بالتخ�س�س  مقتنع  غ��ري 
امل��ادة  فهم  يف  و�سعوبات  م�سكالت  يواجه 

التي هو اأ�سال غري مقتنع بدرا�ستها. 
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ت��ف��اوت �سعوبة 
ال��ت��خ�����س�����س��ات يف اجل���ام���ع���ة، ف�����اإن كل 
ال��ط��ال��ب  اأم����ام  �سهلة  ت�سبح  امل�����س��ارات 
اجلاد املثابر، خ�سو�سا عند الأخذ بعني 
العتبار اأن اجلامعة وفرت كل الو�سائل 

لإجناح العملية التعليمية.

هل من ن�صائح للطلب؟
اأول: اأ�سا�س النجاح والتفوق يف املرحلة 
اجلامعية هو الأمل والنظرة الإيجابية 
اإل��������ى امل�������س���ت���ق���ب���ل ورب����ط����ه����ا ب���ال���ن���ج���اح 

والتخرج.
ث���ان���ي���ا: ت��ن��ظ��ي��م ال���وق���ت وت���وزي���ع 
الدرا�سة على املواد املختلفة، فال يركز 
الطالب على مواد معينة ويهمل موادا 

اأخرى.
ث��ال��ث��ا: ب���ذل اجل��ه��د يف ال��درا���س��ة،  
»اأمل  التالية:  باملقولة  الطالب  واأذّك���ر 
اإهمالها  ولكن  تنتهي،  حلظة  الدرا�سة 

اأمل ي�ستمر مدى احلياة«

ماذا تتمنى اأن يتوافر
يف اجلامعة الآن؟

اأمت���ن���ى اأن ت��وؤ���س�����س اجل��ام��ع��ة م��در���س��ة 
هيئة  اأع�����س��اء  ب��اأب��ن��اء  خا�سة  منوذجية 

التدري�س والعاملني فيها.

واجلهد  املركزية  املكتبة  اأي�سا  جتد 
ب��ه لتوفري املجالت  ت��ق��وم  ال���ذي  ال��ه��ائ��ل 
�سواء  امل��ج��الت  كافة  يف  العلمية  والكتب 

كانت رقمية اأم ورقية. 
ي���ط���ول يف احل���دي���ث عما  وامل����ج����ال 
هيئة  واأع�����س��اء  للطلبة  اجلامعة  تقدمه 
مميزة  تعليمية  بيئة  لتوفري  التدري�س 

وفريدة.
ب�����س��ك��ل  ه���ن���ا  احل����دي����ث  اأود  ول���ك���ن 
خا�س عن كلية اللغات والرجمة ممثلة 
ملهي  اآل  ع���ب���داهلل  ال���دك���ت���ور  ب��ع��م��ي��ده��ا 
هيئة  اأع�ساء  جميع  مع  ال��رائ��ع  وتعامله 
التدري�س دون متييز اأو حتّيز وحتفيزهم 
على العطاء وتقدمي ما عندهم لالرتقاء 
ب��اجل��ام��ع��ة ب�����س��ك��ل ع����ام وب��ك��ل��ي��ة ال��ل��غ��ات 

والرجمة ب�سكل خا�س. 
اللغات  كلية  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  البيئة 
طلبة  من  من�سوبيها  جلميع  والرجمة 
واإداري�����ني مثال  ت��دري�����س  واأع�����س��اء هيئة 

يحتذى به.
دور مدير  اأي�سا  اأذك��ر هنا  ان  واأود   
الإدارة الأ�ستاذ حممد قعي�س والإداريني 
يقومون  وما  والرجمة،  اللغات  كلية  يف 
به خلدمة الطالب وع�سو هيئة التدري�س 
ب��ي��ئ��ة تعليمية  ال��ك��ل��ي��ة. ك��ل ه���ذا وف���ر  يف 

خالقة ل ميكن اإنكارها.

حدثنا عن اهتماماتك البحثية؟ 
اهتماماتي البحثية عديدة، ولكن اأهمها 
ما  وك��ل  »ال��ن��ح��و«  الدقيق  تخ�س�سي  ه��و 
يتعلق باكت�ساب اللغة الإجنليزية وتعلمها 
عملي  اأوج������ه  اأن  اأح�������اول  ث���ان���ي���ة.  ك��ل��غ��ة 
اإل��ى ك��ل ال��ع��وام��ل التي ت��وؤث��ر يف  البحثي 
تعلم الطالب للغة الإجنليزية، بالإ�سافة 
اإلى درا�سة الأخطاء اللغوية التي يرتكبها 

الطالب وحتليلها ومعاجلتها.
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خالد،  امللك  جامعة  اأح�سان  تاركة  دفعة  تتخرج  درا�سي  عام  كل  نهاية  مع 
ومروجها،  وجدرانها  و�ساحاتها  الكليات  قاعات  �سجلتها  ذك��ري��ات  خملفة 
ري�سها حلقت مبتعدة عن  اأن منا  بعد  التي  ال�سغرية  الطيور  كتلك  متاما 

ع�سها الذي األفته واألفها لتبداأ م�سرية حياة جديدة. 
يف املقابل تلتحق مع بداية كل عام درا�سي، دفعة جديدة ت�سري حريى 
باحثة عن �سيء تعرفه لر�سم لنف�سها طريقا حمفوفا بالبحث والتجربة 
وان�سراف  ح�سور  الطموح..  �سماء  يف  العظيمة  الآم��ال  ب�سحائب  ومتوجا 

�سنوي. وهكذا دواليك.
اأما الأق�سام احلديثة التي يلتحق بها طالب اجلامعة ف�سليا اأو �سنويا 
الإع��الم  ق�سم  بينها  وم��ن  �سبق،  مب��ن  لتلحق  امل�سري  حت��ث  زال��ت  م��ا  فاإنها 

والت�سال الذي نحلم جميعا بتخريج اأولى دفعاته.
بالن�سبة  لأن��ه  وطالباته  طالبه  حلم  يفوق  واأع�سائه  موؤ�س�سيه  حلم 
م�سرئبة  يتطلعون  لذا  قلوبهم؛  وقع خا�س يف  وله  البكر«،   « احللم  اإليهم 

اأعناقهم لذلك اليوم املنتظر.
وطالبات  ط��الب  نفو�س  على  التخرج  حفل  وق��ع  �سيكون  كيف  ت��رى، 
فاإنهم  العمل،  ل�سوق  �ستخرج  التي  الأول��ى  الدفعة  كانوا  ومل��ا  الق�سم؟  ه��ذا 
�سي�سعرون  حتما بالوجل ول�سان حالهم يت�ساءل: كيف �سي�ستقبلنا املجتمع؟ 
اأو ن�سيفه لهذا  اأن نقدمه  ال��ذي ميكن  واأي��ن موقعنا يف �سوق العمل؟ وما 
مكاننا  �سنجد  والعظماء؟هل  بامل�ساهري  املليء  الكبري  الإع��الم��ي  الكوكب 

بينهم؟ هل �سيتقبلوننا؟ هل �سيحتووننا؟ اأم اإننا �سن�سيع بينهم ونتقزم؟
اأذهانهم وخوف من �سدمة قد حتطمهم عند  اأ�سئلة تردد مرارا يف 
كانوا  العظماء  ه��وؤلء  باأن  ي�سهد  الواقع  اأن  خروجهم ملعرك احلياة، غري 
اأعظم منهم مهدوا  يوما �سغارا ووج��دوا طريقهم للم�ستقبل لأن من هم 

لهم الطريق واأعانوهم على تخطي العقبات بالن�سح والإر�ساد. 
فجر جديد مبهج بانتظاركم طالب وطالبات ق�سم الإعالم والت�سال، 
املاأمول  والعطاء  ال��ذات  لإثبات  للميدان  ونزولكم  و�سيكا،  ب��ات  وتخرجكم 
ال�����س��رب والج��ت��ه��اد  ب�����س��الح  اأدن����ى؛ فعليكم  اأو  ق��و���س��ني  ق���اب  اأ���س��ب��ح  منكم 

والتحدي؛ فال �سيء ياأتي دون جهد اأو عناء.
اليوم  ذل��ك  ينتظرون  واأع�سائه  مبوؤ�س�سيه  والت�سال  الإع���الم  ق�سم 
اأي�سا ذلك اليوم الذي ت�سبحون فيه  الندي، لي�س فقط يوم تخرجكم بل 
عظماء ي�سار اإليهم بالبنان، ويردد اجلميع بفخر واعتزاز: هوؤلء هم اأبناء 
الكبري  الإع��الم��ي  الكوكب  اإل���ى  وان�سموا  بتميز  تخرجوا  ال��وط��ن  وب��ن��ات 

بجدارة عندما خا�ست �سواعدهم امل�ستحيل. وفق اهلل اجلميع.

فجر جديد

القلم النابض
د. إيمان عبد اهلل العسيري

منصور الطيب

رغ����م و���س��ف امل��ح��ا���س��ر ب��ق�����س��م ال��ل��غ��ة 
والآداب  ال��ع��ل��وم  ب��ك��ل��ي��ة  الإجن��ل��ي��زي��ة 
ب��ت��ن��وم��ة، حم��م��د ري���ا����س الإ�����س����الم، 
طالب الكلية عموما بتمتعهم بدرجة 
ع���ال���ي���ة م����ن ال���ت���ه���ذي���ب، مم����ا ي�����س��ه��ل 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��م، ف���اإن���ه ع����اب عليهم 
والمتحانات،  املحا�سرات  عن  الغياب 
وعدم احلما�سة الكافية لدرا�سة اللغة 
ا�ستغرب عدم و�سع  الإجنليزية.  كما 
اجل��ام��ع��ة ام��ت��ح��ان حت��دي��د امل�����س��ت��وى 
معتربا  بالكلية،  ل��الل��ت��ح��اق  ك�����ش��رط 
ذلك �سببا يف دخول اأعداد من الطالب 
مب�����س��ت��وي��ات ���س��ع��ي��ف��ة، م���ا ي�����وؤدي اإل���ى 

�سعف امل�ستويات العامة للطالب.
  

حدثنا عن م�صريتك
العلمية والعلمية؟

مب��دي��ن��ة   1980 م�����ار������س  يف  ول��������دت 
�سيتاقون ال�ساحلية جنوب بنجالدي�س 
وه���ي امل��ي��ن��اء ال��رئ��ي�����س��ي وث����اين اأك���رب 
بالطابع  وتتميز  ب��ن��ج��الدي�����س،  م���دن 

الإ�سالمي.
ن��ل��ت درج����ت ال��ب��ك��ال��وري��و���س مع 

ماذا تقول عن
جامعة امللك خالد؟ 

فهي  اإليها،  بالنتماء  اأفخر  موؤ�س�سة 
م���ن  ك���ربي���ات اجل��ام��ع��ات ب��امل��م��ل��ك��ة، 
مميز،   ت�سنيف  احتالل  يف  وجنحت 
ف��ح��ق��ق��ت امل���رت���ب���ة الأول��������ى حم��ل��ي��ا، 
جامعة   700 اأف�سل  �سمن  و�سنفت 
ع��امل��ي��ة، ك��م��ا اح��ت��ل��ت امل��رت��ب��ة الأويل 
معدل  يف  ال�سعودية   اجلامعات  بني 

تطوير الأداء متقدمة 35 مرتبة.
وتتميز اجلامعة بالرثاء املعريف 
ا�ستقطاب  خ���الل  م���ن  والأك����ادمي����ي 
من  مميزين  تدري�س  هيئة  اأع�����س��اء 
دول خمتلفة، ومييز اجلامعة اأي�سا، 
بالطبيعة  مقرونا  اجلميل  عمرانها 
ملنطقة  ال�سياحي  وامل��ن��اخ  ال�����س��اح��رة  
ع�������س���ري، مم����ا اأ����س���ف���ى ع��ل��ي��ه��ا ب��ه��اء 

ورونقا.
والآداب  ال���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة  وت���ع���د 
اجلامعة  كليات  اأف�سل  م��ن  بتنومة 
رغم حداثتها، وذلك بف�سل اجلهود 
ال���ك���ب���رية ال����ت����ي ي���ب���ذل���ه���ا ع��م��ي��ده��ا 
الأ�ستاذ الدكتور عبد العزيز اإبراهيم 
الإخال�س يف  بف�سل  واأي�سا  الفقيه، 
التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء  م��ن  العمل 
والعمل بروح الفريق الواحد والأبوة 
احل��م��ي��م��ة ال��ق��وي��ة ال��ت��ي ت�����س��ود بني 

الطالب واأع�ساء هيئة التدري�س.

اإيجابيات و�صلبيات
لحظتها على الطلب؟

ال��ط��الب ع��م��وم��ا ع��ل��ى درج���ة عالية 
م����ن ال���ت���ه���ذي���ب وي�������س���ه���ل ال��ت��ع��ام��ل 
معهم  ولي�سوا عدوانيني البتة، لكن 
اجلامعة  اأن  عموما،  ال�سلبيات  م��ن 
امل�ستوى  حت��دي��د  ام��ت��ح��ان  ت�����س��ع  ل 
ك�����ش��رط ل��الل��ت��ح��اق ب��ال��ك��ل��ي��ة، وه���ذا 
يت�سبب يف دخول اأعداد من الطالب 
اإل��ى  ي����وؤدي  م��ا  �سعيفة،  مب�ستويات 
للطالب،  ال��ع��ام��ة  امل�ستويات  �سعف 
فاإذا كان لدينا طالب مبعدلت قبول 
العمل  �سهولة  وب��ك��ل  ميكننا  ج��ي��دة، 

على تطوير م�ستوياتهم.
اأي�سا،  ال�سالبة  ال��ظ��واه��ر  وم��ن 
الغياب عن املحا�سرات والمتحانات.
كما اأن كثريا من الطالب لي�س 
لديهم احلما�س الكايف لدرا�سة اللغة 
م�ستوياتهم  وت��ط��وي��ر  الإجن��ل��ي��زي��ة 

فيها.
م��ادة  تدري�س  يف  عملي  وبحكم 
ال���س��ت��م��اع  ب��ال��ق�����س��م ف��اإن��ن��ي اأ���س��ج��ع 
ط����الب����ي ع���ل���ي ا����س���ت���خ���دام و����س���ائ���ل 
واأجهزة  التكنولوجيا  مثل اجلولت 
مهارة  حت�سني  يف  والآيباد  الالبتوب 
ع��ددا  اأن  لكنني لح��ظ��ت  ال���س��ت��م��اع، 
ال��ط��الب ي�ستخدم  ق��ل��ي��ال ج���دا م��ن 

هذه الو�سائط يف تعلم اللغة.
حما�سرات  برفع  قمت  كذلك 
ع��ل��ى ال���ب���الك ب�����ورد حت����وي م����وادا 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وف���ي���دي���وه���ات، ول��ك��ن��ن��ي 
قليلة من  اأع��دادا  اأن  اأي�سا  لحظت 
ال���ط���الب ي���دخ���ل���ون ال���ب���الك ب���ورد 
ل��ال���س��ت��ف��ادة م���ن ه����ذه امل�������واد، ويف 
املقابل هناك جمموعة من الطالب 
التكنولوجيا   و�سائط  مع  يتفاعلون 
وي�����ح�����رزون ال����درج����ة ال���ك���ام���ل���ة يف 

م���رت���ب���ة ال�������س���رف م����ن ���س��ع��ب��ة ال��ل��غ��ة 
بجامعة  الآداب  ب��ك��ل��ي��ة  الإجن��ل��ي��زي��ة 
درج���ت  ن��ل��ت  ث���م  ���س��ي��ت��اق��ون يف 2002، 
املاج�ستري يف اللغة الإجنليزية والأدب 
الإجنليزي من اجلامعة نف�سها 2003.
الإجنليزية   للغة  اأ���س��ت��اذا  عملت 
يف م��رك��ز اللغة الإجن��ل��ي��زي��ة ب��دك��ا  يف 
حم��ا���س��را  ع��م��ل��ت  ث���م   ،2007  -2004
يف  ببنجالدي�س  القومية  باجلامعة  

يوليو 2007-اأغ�سط�س 2012.
ال��ت��ح��ق��ت   2012 اأغ�����س��ط�����س  ويف 
بكلية  حما�سرا  خالد  امللك  بجامعة 

العلوم والآداب بتنومة.

ما هي  اهتماماتك البحثية؟
اأح����ب ال�����س��ع��ر الإجن���ل���ي���زي وه���و اأح���د 
اه��ت��م��ام��ات��ي ال��رئ��ي�����س��ي��ة، وق����د قمت 
العلمية  باملجلة  علمية  ورق��ة  بكتابة 

للجامعة الوطنية ببنجالدي�س.
ك����م����ا اأه�����ت�����م ب���ن���ظ���ري���ة حت��ل��ي��ل 
حيث  الإجن��ل��ي��زي��ة،  باللغة  الأخ���ط���اء 
اأح�����ل�����ل الأخ�������ط�������اء ال����ت����ي ي��رت��ك��ب��ه��ا 
الدار�سون الأجانب واأدر�سها ثم اأبدي 
ب��ع�����س ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات ح��ول��ه��ا م��ق��رح��ا 

معاجلات لتلك الأخطاء.

ال�سالبة  الظواهر  ومن  المتحان. 
اأن معظم الطالب يح�سرون  اأي�سا 
اأق��الم  معهم  ولي�س  ال��در���س  لقاعة 
اأو دفاتر،  كما اأن معظمهم ل مييل 
ل��ت��دوي��ن امل���الح���ظ���ات اأث���ن���اء اإل��ق��اء 
يفوتون  وبذلك  املحا�سرة،  الأ�ستاذ 

و�سيلة مهمة من و�سائل التعلم.
 

كيف تقيم علقتك
بالأ�صاتذة والطلب؟

كل  اأن  واأعتقد  ج��دا،  جيدة  عالقة 
بالطالب  عالقتي  يف  اإي��ج��اب��ي  �سي 
ال��ت��دري�����س وال��ك��ادر  واأع�����س��اء هيئة 
نعمل  وجميعنا  ب��ال��ك��ل��ي��ة،  الإداري 

كاأ�سرة واحدة.

هواية حتر�ص على ممار�صتها؟
ال���ت�������س���وي���ر ال����ف����وت����وغ����رايف، ح��ي��ث 
�������س������ورت ال����ع����دي����د م������ن امل���ن���اط���ق 
ال�������س���ي���اح���ي���ة ال�������س���اح���رة ب��ت��ن��وم��ة، 

أستاذ اإلنجليزية بعلوم وآداب تنومة د. محمد رياض اإلسالم: 
طالبنا مهذبون ينقصهم الحماس ويعيبهم

تغيب بعضهم عن المحاضرات واالمتحانات
عاملي  �سمنار  يف  اأي�����س��ا  و���س��ارك��ت 
ب��ب��ن��ج��الدي�����س يف 2008  ل���الأ����س���ات���ذة  
اأق��ام��ه��ا املجل�س  ب��ج��ان��ب ور�����س ع���دة 
ن�سرت  كما  ببنجالدي�س،  الربيطاين 
العلمية  باملجلة  ع���دة   علمية  اأوراق����ا 

بجامعة �سيتاقون.
و���س��ارك��ت  م��ع اآخ��ري��ن يف تاأليف 
الإجنليزية   اللغة  يف  درا�سية  مقررات 
لطالب اجلامعة الوطنية، وبالتعاون 
مع وحدة التعليم الإلكروين بالكلية، 
ق���دم���ت ����س���م���ن���ارا ح�����ول ال����س���ت���خ���دام 

الأمثل للتعليم الإلكروين.

مهام اإدارية تقوم بها؟
ت�������س���رف���ت ب���ال���ع���م���ل ع�������س���وا ب��ل��ج��ان 
الكلية  عميد  بتكليف  ع��دة  اأك��ادمي��ي��ة 
اإبراهيم الفقيه،  الدكتور عبد العزيز 
ن�ساطات  مركز  م�سوؤولية  اأتولى  كما 
كثرية  باأن�سطة  يقوم  ال��ذي  ال��ط��الب 
يف امل��ع��رف��ة وال��ث��ق��اف��ة ال�����س��ع��ودي��ة ويف 
امل�������س���اب���ق���ات وال����ري����ا�����س����ة،  وك���ذل���ك 
جنحنا  وق��د  الجتماعية،  الن�ساطات 
يف هذه يف تنظيم العديد من الأن�سطة 
ال���ط���الب���ي���ة ور������س�����دت ل���ه���ا ج���وائ���ز 

وميداليات وكاأ�س للفائزين.

ك��م��ا وث���ق���ت ع���ن ط���ري���ق ال��ت�����س��وي��ر 
لالأحداث واملنا�سبات بالكلية.

اأي�����س��ا ع��ل��ى ت�سوير  واأح���ر����س 
بالكلية،  ال��ت��دري�����س  ه��ي��ئ��ة  اأع�����س��اء 
ووجدت معظم هذه ال�سور طريقها 
للن�سر ب�سحيفة »اآفاق« يف احلوارات 
ال���ت���ي ت��ن�����س��ر م���ع اأ����س���ات���ذة ال��ك��ل��ي��ة 
ال���ت���ي تخ�س  الأخ����ب����ار  وك���ذل���ك يف 

الكلية.
 

كلمة اأخرية 
اأوج���ه���ه���ا مل���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال��رح��م��ن 
الداود ولعميد كلية العلوم والآداب 
ب���ت���ن���وم���ة ال����دك����ت����ور ع���ب���د ال���ع���زي���ز 
اإبراهيم الفقيه، واأ�سكرهما خاللها 
ع��ل��ى ج��ه��وده��م��ا ال���ك���ب���رية يف رق��ي 
وتذليل  اجلامعية  البيئة  وتطوير 
كافة ال�سعاب التي تعر�س طريقنا 

نحن اأع�ساء هيئة التدري�س.



إدارات

منصور الطيب

والآداب  العلوم  بكلية  الإدارة  مدير  يطمح 
اإلى  ال�سهري،  �سعيد  علي  الأ�ستاذ  بتنومة 
اأن ت��ت��ح��ول ال��ك��ل��ي��ة م��ن ال��ن��اح��ي��ة الإداري�����ة 
من  التخل�س  ي��ت��م  واأن  رق��م��ي��ة،  كلية  اإل���ى 

التعامالت الورقية ب�سورة تامة. 
ومل يخف ال�سهري اأن هناك �سعوبات 
يتعلق  تقني  بع�سها  الإداري  عملهم  تبطئ 
يتعلق  وبع�سها  الن��رن��ت  �سرعة  ب�سعف 

بقلة عدد الكادر الإداري.

علي ال�صهري قبل اأن ي�صبح
مديرا للإدارة بالكلية؟ 

در�ست دبلوم برجمة حا�سب بالكلية التقنية 
بنجران، وتخرجت فيها �سنة 1428، عملت 
م�����س��رف��ا ب�����س��رك��ة م��وب��اي��ل��ي ل��الت�����س��الت 
بجامعة  التحقت  ث��م   ،1430-1429 ع��ام��ي 
كلية  لعميد  �سكرتريا   1431 يف  خالد  امللك 
انتقلت   1433 ع��ام  ويف  بالنما�س.  املجتمع 
للعمل بكلية العلوم والآداب بتنومة  مديرا 

لالإدارة، وتزامن ذلك مع افتتاح الكلية.

اأهم مهام واخت�صا�صات اإدارتكم؟
ومت�سعبة،  م��ت��ع��ددة  الإدارة  م��دي��ر  م��ه��ام 
حيث اأ�سرف على العمل وتوزيع املهام على 
امل��وظ��ف��ني، ك��م��ا اأت���اب���ع ح�����س��ور وان�����س��راف 
بخدمة  اأي�����س��ا  واأق�����وم  بالكلية  الإداري������ني 
اخلدمات  وتقدمي  التدري�س،  هيئة  اأع�ساء 
هويات  اإ���س��دار  ت�سمل  ال��ت��ي  للمتعاقدين، 
وت��اأ���س��ريات خ���روج وع�����ودة  وت���ذاك���ر �سفر، 
الكلية  العادية  ملن�سوبي  وتنظيم الإج��ازات 
م��ن اإداري�����ني وم�����س��ت��خ��دم��ني، وك��ذل��ك بند 
الأج�������ور وال����رف����ع ب���ه اإل�����ى ع���م���ادة ����س���وؤون 
اأداء  وتقييم  وامل��وظ��ف��ني،  ال��ت��دري�����س  هيئة 
امل��وظ��ف��ني، والإ�����س����راف ع��ل��ى ق�����س��م الأم���ن 
وال�سالمة ومتابعتهم بعد الدوام الر�سمي،  

والإ�سراف على امل�ستودع.
اإلى  اأقوم برفع احتياجات الكلية  كما 
ق�سم  متابعة   وكذلك  الخت�سا�س  جهات 
امل�سغلة  وال�����س��رك��ة  وال�����س��ي��ان��ة  اخل���دم���ات 
ب��ال��ك��ل��ي��ة، وك����ل ه����ذه امل���ه���ام ت��ت��م ب��اإ���س��راف 
عبد  ال��دك��ت��ور  الكلية  عميد  م��ن  وت��وج��ي��ه 
ما  يبذل كل  ال��ذي  الفقيه  اإبراهيم  العزيز 

يف و�سعه لتطوير العمل الإداري.

ماذا عن الأن�صطة
غري املنهجية بالكلية؟

اه��ت��م��ت ال��ك��ل��ي��ة م��ن��ذ اإن�����س��ائ��ه��ا ب��الأن�����س��ط��ة 
ال��ب��داي��ة جلانا   ال��ط��الب��ي��ة، حيث ك��ون��ت يف 
م��ق��رات  ل��ه��ا  ووح�����دات خم��ت��ل��ف��ة خ�س�ست 
جم��ه��زة ب��ك��ل م��ا حت��ت��اج اإل���ي���ه، ك��م��ا منحت 
ال��ل��ج��ان،  ه���ذه  اإدارة  م�����س��وؤول��ي��ة  ال��ط��ال��ب 
اإدارة  قبل  من  مب�ساعدة  براجمها  وتنفيذ 

الكلية واأع�ساء هيئة التدري�س.
الإجنليزية  للغة  ن��اد  اإن�����س��اء  مت  وق��د 
ل��ت��ط��وي��ر م���ه���ارات ال��ط��الب يف ه���ذه اللغة 
الطالب  ب��ني  م�سابقات  تنظيم  خ��الل  م��ن 
وت���وف���ري امل���ك���ان امل��ن��ا���س��ب مل��م��ار���س��ة ال��ل��غ��ة، 
اآخ���ر يخت�س بعلوم  ن��اد  اإن�����س��اء  وك��ذل��ك مت 
احلا�سب الآيل يخدم طالب الق�سم املعني، 
وطالب اللغة الإجنليزية على حد �سواء يف 
مبهارة  معها  والتعامل  الربجميات  جمال 

واإتقان. 

هل وفرت لكم اجلامعة
وملن�صوبي الكلية قدرا كافيا

من التدريب؟

مدير اإلدارة بعلوم وآداب تنومة أ. علي الشهري:

نطمح إلى إدارة رقمية ترفض التعامالت الورقية
اإدارة  لنا  الر�سا عما توفره  را���س متام  اأن��ا 
اجلامعة  من دورات تدريبية، فقد ح�سلت 
اإلى  اإ�سافة  متقدمة،  تدريبية  دورات  على 
احلا�سب  و�سبكات  ال��وق��ت  اإدارة  يف  دورات 
والتعلم  ال�سراتيجي  والتخطيط  الآيل 
الإل�����ك�����روين. ك��م��ا ح�����س��رت ال��ع��دي��د من 
الور�س التدريبية داخل اجلامعة وخارجها. 
ت��دري��ب��ي��ة  ف��ر���س��ا   اجل��ام��ع��ة  اإدارة  وت��ت��ي��ح 
ولبع�س  بالكلية  الإداري  ل��ل��ك��ادر  ع��دي��دة 

من�سوبيها من الإداريني.
 

كيف ا�صتفدمت من التقنية
يف تطوير العمل الإداري؟

ا���س��ت��ف��دت ك��ث��ريا م��ن درا���س��ت��ي اجل��ام��ع��ي��ة، 
وب��ح��ك��م ت��خ�����س�����س��ي يف ب���رجم���ة احل��ا���س��ب 
مع  ب�سرعة  التاأقلم  ا�ستطعت  فقد  الآيل، 
املتعلقة  ال�سعاب  العمل والتغلب على  بيئة 
ب���اأج���ه���زة احل���ا����س���وب ب��ك��ل ���س��ه��ول��ة وي�����س��ر، 
للمرا�سالت  اإجن��از  نظام  فهم  ومتكنت من 

الإلكرونية بكل �سهولة. 

ما اأبرز امل�صاعب التي تواجهكم
يف جمال عملكم؟

ال�سعاب بع�سها تقني يتعلق ب�سعف �سرعة 
الن���رن���ت اأح���ي���ان���ا، وب��ع�����س��ه��ا ي��ت��ع��ل��ق بقلة 
حل  ي��ت��م  اأن  ون��اأم��ل  الإداري،  ال��ك��ادر  ع���دد 
الدرا�سي  ال��ع��ام  ب��داي��ة  م��ع  املع�سالت  ه��ذه 

اجلديد.

كيف ت�صف بيئة العمل بالكلية؟
بيئة مميزة يف كل �سيء، فنحن نعمل بروح 
ال��ف��ري��ق ال���واح���د  حت��ت رع��اي��ة ك��رمي��ة من 
طيبة  ع��الق��ة  تربطني  كما  الكلية،  عميد 
بالزمالء الإداريني واأع�ساء هيئة التدري�س 
واليمن  وم�سر  وال�����س��ودان  ال�سعودية  م��ن 
وبنغالدي�س  وب��اك�����س��ت��ان  واأم��ري��ك��ا  وت��ون�����س 
والهند، مما يخلق بيئة عمل جاذبة تتميز 

بالرثاء الثقايف واملعريف.

تطلعاتكم على املدى القريب؟
نتحول  اأن  اإل���ى  نطمح  الإداري  امل��ج��ال  يف 
من  التخل�س  يتم  بحيث  رقمية  كلية  اإل��ى 
ال��ت��ع��ام��الت ال��ورق��ي��ة ب�����س��ورة ت��ام��ة، علما 
الكليات خارج  اأول��ى  كانت من  الكلية  ب��اأن  
امل��ق��ر ال��رئ��ي�����س��ي ل��ل��ج��ام��ع��ة، وب�����داأت حاليا 
ال���ذي  ي�سهم  اإجن���از  ب��رن��ام��ج   يف ا�ستخدام 
و���س��رع��ة  الإداري�������ة  الإج�������راءات  ت�سهيل  يف 
للكلية  يكون  اأن  اإل��ى  نتطلع  كما  اإجن��ازه��ا، 

دور متميز يف خدمة املجتمع.
اأم�����ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ي��ة، 
ريا�سية  ومرافق  مبان  اإ�سافة  اإلى  فن�سعى 
وت��رف��ي��ه��ي��ة م��ع زي����ادة يف م�����س��اح��ة م��واق��ف 
الطالب  م��ن  امل��زي��د  لت�ستوعب  ال�����س��ي��ارات 
القادمة، وكذلك  الأع��وام  والتخ�س�سات يف 

العمل علي  جتهيز مكتبة رقمية.
 

�صطور اأخرية؟
الدكتور  الأ�ستاذ  لتهنئة  الفر�سة  اأقتن�س 
ع���ب���د ال���ع���زي���ز اإب����راه����ي����م ال��ف��ق��ي��ه وال�����ذي 
مت��ت ترقيته الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي اإل���ى درج��ة 
الأ�ستاذية، كما اأ�سكره على اجلهود اجلبارة 
ال���ت���ي ي��ب��ذل��ه��ا ���س��ع��ادت��ه ل��ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل 

بالكلية.
اأف��ردت م�ساحات  التي  »اآف��اق«  ون�سكر 
وا�سعة يف اأعداد خمتلفة هذا العام لت�سليط 
بتنومة  والآداب  العلوم  كلية  على  ال�سوء 
وطاقمها الإداري واأع�ساء هيئة التدري�س، 

وغريها من الكليات الأخرى باجلامعة. 
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إعالن

ال تتخلى عن صديقك!
ال تتخلى عن كتابك!

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

بالجامعات األمريكية
يمثلون 122 ألف مبتعث

 
اأكد امللحق الثقايف ال�سعودي يف وا�سنطن الدكتور حممد العي�سى، 
ارتفاع عدد الأندية الطالبية اإلى 334 ناديا يف خمتلف اجلامعات 
الأمريكية على امتداد 47 ولية ميثلون ما يقارب 122 األف مبتعث 

ومبتعثة ومرافقيهم.
اأن الإحل��اق والرقية م�ستمران للطالب  اإلى  ولفت العي�سى 
ال��ولي��ات  يف  جامعات   10 اأف�سل  يف  قبول  على  يح�سلون  ال��ذي��ن 
MCAT، م�سددا على  الذين جت��اوزوا اختبار  املتحدة، ولالأطباء 
لأ�سباب  القوية  اجلامعات  اإل��ى  التوجه  تعزيز  اإل��ى  اجل��اد  ال�سعي 
اأبرزها اأن الربنامج ابتعث اأعدادا كبرية، واأ�سبحت احلاجة ملحة 
لأن يكون لدى الوطن كوادر موؤهلة لرفع جودة التعليم والعمل 

يف اململكة.
لأن  طموح  ولدينا  للوطن  املعرفة  جنلب  اليوم  »نحن  وق��ال 
ا�ستثمار  اإلى  �سعينا  اإذا  للتعليم  عامليا  اململكة حمطة مهمة  تكون 

اأبنائنا باأن يدر�سوا يف جامعات النخبة«.
مع  واحلا�سم  ال�سريع  التعامل  ���س��رورة  على  العي�سى  و�سدد 
اأي جتاوزات فكرية تهدد النواحي الأمنية بالت�سال بالقن�سليات 
وامللحقية ب�سكل مبا�سر،  مبينا اأن الوقت احلايل مل ي�سهد ر�سد 

اأي جتاوزات .
الدكتور  التعليمية  لل�سوؤون  امللحق  م�ساعد  اأك��د  جانبه  من 
املبتعث  ي��در���س  اأن  ع��ل��ى  واف��ق��ت  ال�����وزارة  اأن  احل��رب��ي  عبدالغني 
تخ�س�سني يف وقت واحد اإذا رغب، على األ يزيد على مدة البتعاث 

الأ�سا�سية ول يزيد الر�سوم الدرا�سية.
وبني اأن معايري تكد�س الربامج اأن يكون هناك 25 طالبا يف 
البكالوريو�س، و15 يف املاج�ستري وخم�سة يف الدكتوراه، لفتا اإلى 
اأن امللحقية رفعت للوزارة عن برامج اأكادميية جديدة، مت فتحها 

وميكن للطالب التقدم لها.

10 برامج تدريبية
لمؤسسات التعليم العالي 

قائمة  الأك���ادمي���ي  والع��ت��م��اد  للتقومي  ال��وط��ن��ي��ة  الهيئة  اأع��ل��ن��ت 
ال��ع��ام  ه���ذا  م���ن  الأول  ال���درا����س���ي  للف�سل  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ب��راجم��ه��ا 

.1437/1436
وت�سمنت القائمة 10 برامج تدريبية، ثالثة منها تقدم من 
قبل خرباء عامليني يف جمال اجلودة بالتعاون مع املجل�س الثقايف 
تتنا�سب مع  ال��ربام��ج على مو�سوعات  ه��ذه  وت��رك��ز  ال��ربي��ط��اين. 
العايل  التعليم  موؤ�س�سات  كثري من  بها  التي متر  املرحلة  طبيعة 
يف جم���ال عمليات ���س��م��ان اجل����ودة والع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي، وم��ن 
واإع��داد  الدرا�سية،  واملقررات  الربامج  تو�سيف  املو�سوعات،  تلك 
اإعداد الدرا�سة الذاتية،  التقارير للمقررات والربامج، واإج��راءات 

وموؤ�سرات الأداء واملقارنة املرجعية.
ك��م��ا ���س��ت��ق��دم ال��ه��ي��ئ��ة خ����الل ال��ف�����س��ل ب���رن���اجم���ني ل��ت��اأه��ي��ل 

املراجعني، اأحدهما باللغة العربية والآخر بالإجنليزية.
اإلى تاأهيل مراجعني  وتهدف الهيئة من وراء هذا الربنامج 
التقومي  عمليات  يف  الهيئة  م��ع  امل�ساركة  على  ق��ادري��ن  حمليني 

والعتماد الأكادميي على امل�ستوى املوؤ�س�سي والرباجمي.
يذكر اأن الهيئة قدمت يف العام الدرا�سي املا�سي 38 برناجما 
من  ت��دري�����س  هيئة  ع�سو   1515 ح���وايل  منها  ا���س��ت��ف��اد  ت��دري��ب��ي��ا، 

اجلن�سيني.
الرابعة من  املرحلة  الهيئة لنطالق  ت�ستعد  اآخر  من جانب 
عمليات العتماد الأكادميي ملوؤ�س�سات وبرامج التعليم العايل، حيث 
�سيتم هذا العام جدولة جمموعة من الربامج واملوؤ�س�سات اجلاهزة 
املوؤ�س�سات  جانب  اإل��ى  والعتماد،  للتقومي  املراجعني  فرق  لزيارة 
والذي  التطويري،  التقومي  م�سروع  يف  الهيئة  مع  ت�سرك  التي 
امل�سورة  وتكثيف  العملية  امل�ساندة  تقدمي  اإل��ى  ع��ام  ب�سكل  يهدف 
لتمكينها  للتقومي،  اخلا�سعة  وبراجمها  التعليمية  للموؤ�س�سات 
الأكادميي  والعتماد  اجلودة  �سمان  نظام  ا�ستيفاء متطلبات  من 
ومو�سوعية  عملية  ب�سورة  التعرف  فر�سة  ولإعطائها  الوطني، 
على امل�ستوى الفعلي للجودة لديها، �سواء على امل�ستوى املوؤ�س�سي 

اأم الرباجمي.
بالإ�سافة اإلى تعزيز قدرات اأع�ساء هيئة التدري�س واملوظفني 
واإج��راءات  معايري  مع  للتعامل  وبراجمها  التعليمية  املوؤ�س�سة  يف 

الهيئة ل�سمان اجلودة وعمليات التقومي والعتماد الأكادميي.
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خ��ادم  وك��ان  وم��ت��ط��ورة.  �سداقة عريقة 
احل��رم��ني ال�����س��ري��ف��ني ق��د ا���س��ت��م��ع اإل��ى 
اإي����ج����از م���ن امل��ل��ح��ق ال���ث���ق���ايف ال��دك��ت��ور 
حم��م��د ال��ع��ي�����س��ى ع���ن اأو����س���اع ال��ط��الب 

وم�ستوياتهم التعليمية.
وح����ر�����س����ا م�����ن خ��������ادم احل���رم���ني 
ال�����س��ري��ف��ني ع���ل���ى ت��ل��م�����س اح��ت��ي��اج��ات 
والهتمام  واملواطنات،  املواطنني  اأبنائه 

بق�ساياهم، فقد اأمر بالآتي:
• اإحل�������اق ال����ط����الب وال���ط���ال���ب���ات 
ح�سابهم  ع��ل��ى  ح��ال��ي��ا  ال���دار����س���ني 
امل���ت���ح���دة  ال������ولي������ات  اخل����ا�����س يف 

على اأو�ساع الطالب ال�سعوديني، م�سددا 
على اأهمية تنوع تخ�س�ساتهم واحلر�س 
ليتمكنوا  العلم  طلب  يف  الجتهاد  على 
بكفاءة  ومواطنيهم  وطنهم  خدمة  من 

واقتدار.
عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  وعرب 
ع���ن اع����ت����زازه ب��ت��م��ي��ز اأب���ن���اء امل��م��ل��ك��ة يف 
اجل���وان���ب ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وح��ر���س��ه��م على 
بتمثيل  اإياهم  مطالبا  مداركهم،  تطور 
وج��وده��م  خ��الل  متثيل  اأف�����س��ل  اململكة 
ب���ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم���ري���ك���ي���ة ال��ت��ي 
ال�سعودية  العربية  اململكة  مع  تربطها 

الأم���ري���ك���ي���ة ب��ال��ب��ع��ث��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
���س��م��ن ب���رن���ام���ج خ�����ادم احل��رم��ني 
ال�����س��ري��ف��ني ل��الب��ت��ع��اث اخل��ارج��ي، 
مم��ن ا���ش��ت��وف��ى ���ش��روط و���ش��واب��ط 
اإحل�����اق ال���ط���الب ال���دار����س���ني على 

ح�سابهم يف اخلارج.
• حت���م���ل ال�����دول�����ة اع����ت����ب����ارا م��ن 
ت��اري��خ��ه ن��ف��ق��ات ع���الج امل��واط��ن��ني 
حاليا  يعاجلون  الذين  واملواطنات 
م����ن اأم�����را������س م�����س��ت��ع�����س��ي��ة ع��ل��ى 
ن��ف��ق��ت��ه��م اخل���ا����س���ة يف ال����ولي����ات 

املتحدة الأمريكية.

مشددا على أهمية التنوع في التخصصات
خادم الحرمين يأمر بإلحاق الدارسين

على حسابهم الخاص في أمريكا بالبعثة
أحمد العياف 

ا���س��ت��ق��ب��ل خ�����ادم احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني 
�سعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  امل��ل��ك 
يف م���ق���ر اإق���ام���ت���ه مب���دي���ن���ة وا���س��ن��ط��ن، 
اأخ�����ريا،  امل��ل��ح��ق ال��ث��ق��ايف ب�����س��ف��ارة خ��ادم 
احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني ل����دى ال���ولي���ات 
امل��ت��ح��دة الأم���ري���ك���ي���ة ال���دك���ت���ور حممد 
العي�سى، يرافقه جمموعة من الطالب 
ال�������س���ع���ودي���ني امل��ت��م��ي��زي��ن يف ع�����دد م��ن 

اجلامعات الأمريكية.
واطماأن خادم احلرمني ال�سريفني 

بالعلم  حمملني  يعودوا  حتى  لهم 
واملعرفة خلدمة وطنهم الغايل.

و�����س����ك����ر ال�����دخ�����ي�����ل ب���ا����س���م���ه 
احلرمني  خ��ادم  املبتعثني،  وبا�سم 
ع��ه��ده  ويل  و����س���م���و  ال�������س���ري���ف���ني 
الأمني و�سمو ويل ويل العهد على 
ما يقدمونه من دعم لطلبة العلم 
يف الداخل واخلارج وعلى ما يلقاه 

قطاع التعليم من دعم ورعاية.
وب����������ارك ال����دخ����ي����ل لأب����ن����ائ����ه 
ح�سابهم  ع��ل��ى  ح��ال��ي��ا  ال���دار����س���ني 
امل���ت���ح���دة  ال������ولي������ات  اخل����ا�����س يف 
الأم���ري���ك���ي���ة مم����ن ���س��م��ل��ه��م ه���ذا 
ال��ت��وج��ي��ه ال����ك����رمي، وح��ث��ه��م على 
ا���س��ت��ك��م��ال اإج���راءات���ه���م م��ن خ��الل 
ال����ب����واب����ة الإل����ك����رون����ي����ة )���س��ف��ري 
ال���ط���ل���ب���ة(، راج����ي����ا ل���ه���م وجل��م��ي��ع 

املبتعثني التوفيق والنجاح.

الدخيل: لفتة خادم الحرمين 
تعكـس اهتمـامه بأبنائه

الدارسين والمبتعثين
اأع�����������رب وزي����������ر ال���ت���ع���ل���ي���م ع������زام 
ال����دخ����ّي����ل ع����ن ����س���ك���ره وام���ت���ن���ان���ه 
خل���������ادم احل������رم������ني ال�������س���ري���ف���ني 
على  عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  امللك 
الطالب  ب��اإحل��اق  ال��ك��رمي  توجيهه 
على  حالياً  ال��دار���س��ني  والطالبات 
ح�����س��اب��ه��م اخل����ا�����س يف ال����ولي����ات 
ا�ستوفى  ممن  الأمريكية،  املتحدة 
بالبعثة  وال�������ش���واب���ط،  ال�������ش���روط 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ���س��م��ن ب��رن��ام��ج خ���ادم 
احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني ل��الب��ت��ع��اث 

اخلارجي.
اللفتة  ه���ذه  ال��دخ��ي��ل  وث��م��ن 
الأب�����وي�����ة ال���ك���رمي���ة ال���ت���ي ت��ع��ك�����س 
ب���ج���الء اه���ت���م���ام خ�����ادم احل��رم��ني 
ال�����س��ري��ف��ني ب���اأب���ن���ائ���ه ال���دار����س���ني 
وامل��ب��ت��ع��ث��ني يف اخل������ارج وح��ر���س��ه 
ال��راح��ة  �سبل  تهيئة  وع��ل��ى  عليهم 

»معلم المستقبل«
في مؤتمر بجامعة سعود

تنطلق فعاليات املوؤمتر الدويل »معلم امل�ستقبل.. اإعداده وتطويره«، الذي 
تنّظمه كلية الربية بجامعة امللك �سعود يف الفرة من 22-24 ذي احلجة 

1436 املوافق 7 - 5 اأكتوبر 2015، تزامنا مع اليوم العاملي للمعلم.
الدكتور يو�سف بن عبدالرحمن  الأ�ستاذ  واأو�سح عميد كلية الربية 
ال�سميمري، اأن املوؤمتر يهدف اإلى ال�ستفادة من املبادرات ال�سابقة واحلالية 
تطويره  اإل��ى  الهادفة  امل�����س��ارات  ك��ل  يف  املعلم  اإع���داد  جم��ال  يف  وامل�ستقبلية 
باإعداد  يتعلق  ما  كل  يف  الدولية  التجارب  عر�س  وكذلك  اأدائ���ه،  وحت�سني 
املعلم وبرامج التطوير املهني للمعلمني اأثناء اخلدمة، وا�ست�سراف م�ستقبل 
برامج اإعدادهم يف اململكة، وت�سليط ال�سوء على الرخ�سة املهنية ودورها يف 

تطوير املعلمني اأثناء اخلدمة. 
املتحدة  ال��ولي��ات  �سبعة خ��رباء عامليني من  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  وي�سارك يف 
الأمريكية، وبريطانيا، وفنلندا، وكوريا اجلنوبية يناق�سون حماور متعددة 
كاإعداد معلم امل�ستقبل، والتطوير املهني ملعلم امل�ستقبل، والرخ�سة املهنية، 

وم�ستقبل التعليم.
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اإلحساء

أم القرى
ر������س�����د ك����ر�����س����ي الأم����������ري خ���ال���د 
ال���ف���ي�������س���ل ل����ت����ط����وي����ر امل���ن���اط���ق 
ال��ق��رى،  اأم  ب��ج��ام��ع��ة  ال��ع�����س��وائ��ي��ة 
ج��وائ��زا ت��ق��در ب��� 100 األ���ف ري���ال، 
بالإ�سافة اإلى جوائز عينية اأخري 
ل��ل��م�����س��اري��ع ال��ت��ط��وي��ري��ة ال��ف��ائ��زة 
مب�����س��اب��ق��ة ت��ط��وي��ر ح���ي امل����الوي 
مب���ك���ة امل���ك���رم���ة ل���ط���الب ك��ل��ي��ات 

واأق�سام العمارة يف اململكة.

اإلسالمية
ع�������ق�������دت ال�����ل�����ج�����ن�����ة امل����ح����ل����ي����ة 
ال��ب��ل��دي��ة مبنطقة  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
املدينة املنورة، لقاًء تعريفيا مع 
الإ���س��الم��ي��ة  اجل��ام��ع��ة  من�سوبي 
للموؤمترات،  �سعود  امللك  بقاعة 
البلدية  بالنتخابات  للتعريف 
يف دورت���ه���ا ال��ث��ال��ث��ة وواج��ب��ات��ه��ا 
واخت�سا�ساتها  امل��واط��ن��ني  نحو 
وامل�������س���ارك���ة ال���ف���ع���ال���ة م����ن ق��ب��ل 
امل�����واط�����ن�����ني، خل����دم����ة م���دي���ن���ة 
امل�سطفى �سلى اهلل عليه و�سلم، 
بح�سور عدد من عمداء الكليات 
واأع�ساء هيئة التدري�س وطالب 

اجلامعة.

الحدود الشمالية
ال�سمالية  احل���دود  جامعة  د�سنت 
املدعومة  البحثية  العقود  اأخ��ريا، 
م�����ن اجل�����ام�����ع�����ة.  و����س���ل���م م���دي���ر 
عمر  اآل  �سعيد  الدكتور  اجلامعة 
للباحثني  ت��وق��ي��ع��ه��ا  ب��ع��د  ال��ع��ق��ود 
بفرع  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من 
اجل���ام���ع���ة يف حم���اف���ظ���ة رف���ح���اء، 
وب���ل���غ���ت 36 م�������س���روع���ا ب��ح��ث��ي��ا يف 
رف�����ح�����اء ف���ق���ط م�����ن اأ������س�����ل 106 
م�����س��اري��ع يف اجل���ام���ع���ة. و���س��م��ل��ت 
امل�ساريع البحثية جمالت ال�سحة 
والأدوي����������ة وال���ع���ل���وم الأ���س��ا���س��ي��ة 

والعلوم العامة والبيئة.

الباحة
كرم مدير جامعة الباحة املكلف 
ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل ب���ن حممد 
ال���زه���راين امل��ج��م��وع��ة الأول����ى 
م��ن امل�����س��ارك��ني وامل�����س��ارك��ات يف 
ال��������دورة ال���ت���دري���ب���ي���ة »���س��م��ان 
تعزيز اجلودة الأكادميية« التي 
ا���س��ت��م��رت اأ���س��ب��وع��ا مب�����س��ارك��ة 
م��ن  وم����ت����درب����ة  م����ت����درب����ا   60
واأق�سام  وكليات  ع��م��ادات  كافة 

اجلامعة.

الملك عبدالعزيز
����س���ه���دت ال���ك���ل���ي���ات ال�����س��ح��ي��ة 
للمرة  ال�سعودية  باجلامعات 
الأولى، النقل املبا�سر للموؤمتر 
الأوروب���ي���ة  للجمعية  ال��ع��امل��ي 
 AMEE ال���ط���ب���ي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
مدينة  يف  اأق��ي��م  ال���ذي   2015
ج��ال���س��ج��و ب��امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة، 
الطالب  �سوؤون  برعاية عمادة 
ب��ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ع��ب��دال��ع��زي��ز 
الكليات  مكتبة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
حيث  ال��ط��ب،  بكلية  ال�سحية 
جل�سات  مبا�سرة  املكتبة  بثت 
املوؤمتر الذي ميثل لقاًء �سنويا 
ل��ن��خ��ب��ة م���ن خ�����رباء ال��ت��ع��ل��ي��م 
ال��ع��امل،  م�ستوى  على  الطبي 
وي��ت��ط��رق امل��وؤمت��ر اإل���ى اأح��دث 
اإل��ي��ه الأب��ح��اث يف  م��ا تو�سلت 

جمال التعليم الطبي.

جازان
ط����ور ف���ري���ق ب��ح��ث��ي م�����س��رك 
م����ن ج���ام���ع���ة ج�������ازان وم��ع��ه��د 
املتحدة  بالوليات  »فو�سايث« 
ِقبل  م��ن  بتمويل  الأم��ري��ك��ي��ة، 
مركز املوؤثرات العقلية بجامعة 
ج������ازان، خ���وارزم���ي���ة ج���دي���دة، 
جني  ق���راءات  معاجلة  ميكنها 
ل��ل��ب��ك��ت��ريي��ا   16S rRNA ال����� 
املنتجة بتقنية اجليل احلديث 
احلام�س  ت�سل�سل  قارئات  من 
 Next Generation ال��ن��ووي 
اإلى  وت�سنيفها   Sequencing

م�ستوى نوعي.

تبوك
اأ������س�����در م���دي���ر ج���ام���ع���ة ت��ب��وك 
�سعود  ب��ن  عبدالعزيز  ال��دك��ت��ور 
اإداري�����اً بتجديد  ال��ع��ن��زي، ق����راراً 
اجلبل  ق��ال��ط  ب��ن  ي��ا���س��ر  تكليف 
اجل��ام��ع��ة  ف����رع  لإدارة  م����دي����راً 

بتيماء.

الملك سعود
ت���راأ����س وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��دك��ت��ور 
اأخريا،  عزام بن حممد الدخّيل 
جامعة  ملجل�س  الأول���ى  اجلل�سة 
امللك �سعود للعام الدرا�سي 1436 
قاعة  ع��ق��دت يف  ال��ت��ي  1437ه،   /
الت�سريفات يف اجلامعة بح�سور 
بدران  الدكتور   اجلامعة  مدير 
العمر ووكالء اجلامعة وعمداء 

الكليات. 

الملك فيصل
في�سل  امللك  �سجل مدير جامعة 
ال�ساعاتي،  العزيز  عبد  الدكتور 
النتخابي  املركز  يف  ناخبا  ا�سمه 
�سلمان  امل��ل��ك  مب��در���س��ة  ال���واق���ع 
امل���ت���و����س���ط���ة يف ح����ي امل����������زروع يف 
م��دي��ن��ة ال��ه��ف��وف، ي��راف��ق��ه مدير 
العامة  والعالقات  الإع��الم  اإدارة 

باجلامعة الأ�ستاذ عمر ال�سويغ.

نجران
اأن���������ه���������ت ج������ام������ع������ة جن���������ران 
امل��وؤج��ل��ة لنحو 20  الخ��ت��ب��ارات 
األ�����ف ط���ال���ب وط���ال���ب���ة  ب�سبب 
اأح�������������داث احل��������د اجل����ن����وب����ي. 
واأ����س���ه���م���ت الإج�����������راءات ال��ت��ي 
بداية  ف��ور  اجل��ام��ع��ة  اتخذتها 
الأزم��������ة يف حت��ق��ي��ق ال���ط���الب 
وال����ط����ال����ب����ات ن���ت���ائ���ج مم���ي���زة 
جت�����اوزت ن�����س��ب��ة ال��ن��ج��اح فيها 

الف�سول املا�سية.

ثول
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»ذا كرونيكل
أوف هاير أديوكاشن«

ب��ع��د ن��ح��و اأرب���ع���ة اأع������وام م���ن ال��ع��م��ل 
الدوؤوب لح يف الأفق اأن ت�سل اخلطة 
ل��ت��ح��دي��ث  اأم����ري����ك����ا  احل���ك���وم���ي���ة يف 
الإن�سان  مب�ساركة  اخلا�سة  ال��ل��وائ��ح 
يف التجارب الطبية اإلى خط النهاية؛ 
ال�����س��ح��ة واخل���دم���ات  ه���ي وزارة  ف��ه��ا 
ال��ب�����س��ري��ة يف ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة قد 
جديدة  جمموعة  اإ���س��دار  من  انتهت 
من اللوائح من 519 �سفحة يف الثاين 
نتيجة   ج���اءت  اجل����اري  �سبتمرب  م��ن 
م�ساركة 15 جهة واإدارة فيدرالية منذ 
اإ�سالح  اأول  ب��ادرة متثل  عام 2011 يف 
العقود  للوائح طيلة  ومتكامل  �سامل 

الثالث الأخرية.
 وغ��������ريت ال����ل����وائ����ح اجل����دي����دة 
ب�سكل  امل��ت��ب��ع��ة  ال���ق���دمي���ة  ال�����س��ي��ا���س��ة 
ال��ت��ي  الأوراق  ب�����س��ط��ت  ح��ي��ث  ك��ب��ري؛ 
للدرا�سة  املتطوع  الإن�سان  من  تطلب 
التي  ال��درا���س��ات،  واأخ�سعت  الطبية، 
ت��ع��ده��ا ج���ام���ع���ات خم��ت��ل��ف��ة وم���واق���ع 

تحديث
لوائح التجارب 

على البشر
في الواليات 

المتحدة
جت���ري���ب���ي���ة م����ت����ن����وع����ة، ل���ل���م���راج���ع���ة 
الأخ�����الق�����ي�����ة ال����الئ����ح����ة ال���ق���دمي���ة 
تنطوي  التي  ال�ستخدامات  وخا�سة 
ع��ل��ى خم���اط���رة ط��ف��ي��ف��ة م��ث��ل امل�����س��ح 

واملقابالت وخالفه.
وج�������اء ال���ت���غ���ي���ري ع���ق���ب ت���اأك���ي���د  
املمار�سات  املخت�سني �سرورة حتديث 
التي  الطبية  ال��ت��ج��ارب  يف  البحثية 
 1991 ع��ام  منذ  التنفيذ  حيز  دخ��ل��ت 
العلوم  م��دي��ر  نائبة  و���س��ف  ح��د  على 
وال�سيا�سة يف املعاهد الوطنية لل�سحة 
اأي  اإح��داث  اإل هدو�سون«، دون  »كاثي 
اأن »ه���د����س���ون«   ي���ذك���ر، ع��ل��م��ا  ت��غ��ي��ري 
اأ����س���ه���م���ت  ب�����س��ك��ل ك���ب���ري يف امل����ن����اداة 
املمار�سة  �سيا�سة  م��راج��ع��ة  ب�����س��رورة 

البحثية. 
اللوائح   على  »هدي�سون«  وعلقت 
حلماية  لي�ست  اإن��ه��ا  قائلة  اجل��دي��دة 
ال���ن���ا����س؛ ب���ل لإر�����س����اد ال���ن���ا����س جت��اه 
العالقة ما بني الباحثني وامل�ساركني 
ال��ن��ا���س على  ال��ب��ح��ث، ومل�����س��اع��دة  يف 

ت�سميم واإعداد البحث ب�سكل طيب.
اللوائح  اأن حتافظ  املتوقع  ومن 

اجلديدة على زمن واأموال اجلامعات 
وجم��ال�����س��ه��ا ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي��ة وب��اح��ث��ي��ه��ا 
يف ال��ع��ل��وم الج��ت��م��اع��ي��ة مم��ن ان���ربوا 
موافقات  على  باحل�سول  للمطالبة 
اأي  على التجارب الب�سرية دون جلب 

خطر اأو خماطر لهم.

نماذج
التجربة الطبية 

ثار جدل يف العام املا�سي بني  اجلهات 
املخت�سة يف وزراة ال�سحة واخلدمات 
ال��ب�����س��ري��ة وم��ك��ت��ب ح��م��اي��ة  ال��ب��ح��ث 
يوقع  التي  النماذج  حيال  الإن�����س��اين  
للتجربة  اخل��ا���س��ع  الإن�������س���ان  ع��ل��ي��ه��ا 

الطبية.
ف��ال��ن��م��اذج ال�����س��اب��ق��ة، م��ث��ل، مل 
للتجربة  اخلا�سع  لالإن�سان  تو�سح 
ال��ذي  لالأك�سجني  امل��ح��ددة  الن�سب 
التجربة  يجب توفريه للخدج، لأن 
اأن ال��ق��ل��ي��ل من  ال�����س��اب��ق��ة اق��رح��ت 
ل��زي��ادة خطر  ي���وؤدي  ق��د  الأك�سجني 
امل���وت  يف ح��ني اأن الكثري ق��د ي��وؤدي 
اأنهما  ال��وال��دان  اأك���د  بينما  للعمى، 

خماطر  عن  �سيئا  يعلمان  يكونا  مل 
اإجرائها،  اإج��راءات  الدرا�سة ول عن 
الوطني  ال�سحة  معهد  ج��ع��ل  مم��ا 
»برمنجهام«  يف  »اآلأب���ام���ا«  وجامعة 
البناء  النقد  �شياط  اأم���ام  ينحنيان 
املوجه من قبل مكتب حماية البحث 
اإلى حقيقة  تو�سل  الذي  الن�ساين، 

اأن الآباء مل يعلموا باملخاطر ب�سكل 
كاف.

املعنية  اجلهات  ا�ستطاعت  والآن 
ت��ب�����س��ي��ط حم���ت���وى ال���ن���م���اذج ب��ط��ل��ب 
و�سف دقيق باللغة الإجنليزية مبينا 
املخاطر واملزايا لكل عملية على حدة.

وت���غ���ط���ي ال���ل���وائ���ح اجل����دي����دة ك��ل 

التجارب الطبية دون اأى ا�ستثناء بغ�س 
النظر عن تلقي اجلهة لأية م�ساعدات 
اأن تخ�سع  اأم ل. واأك��دت �سرورة  مادية 
على  يوما   90 مل��دة  للتعليقات  الالئحة 
النهائية  ب�سورتها  ن�سرها  قبل  الأق���ل 
على اأن جت��دد كل ع��ام، وذل��ك من اأجل 

تعزيز اأمن و�سالمة املر�سى.

جامعة »برنستون« تدرب علماء المستقبل في مختبر البالزما
تنمية القوة العاملة للمدر�سني والعلماء 
التي  الأم��ريك��ي��ة  الطاقة  ل���وزارة  التابع 
البالد  يف  ال���وزارة  ملختربات  �سريكا  تعد 
متابعة  على  ال��ط��الب  ت�سجيع  اأج��ل  م��ن 
ال�سري والعمل يف جمال العلوم والتقنية 

والهند�سة والريا�سيات.
الربنامج  على  تعليقه  معر�س  يف 
ي��ق��ول م��دي��ر خم��ت��رب ف��ي��زي��اء ال��ب��الزم��ا 
اإن ط����الب ال��ربن��ام��ج  اأورت����ي����ز«  »دي�����دي 
اأن  ي���ج���ب  اأ����س���اب���ي���ع   10 ي�����س��ت��م��ر  ال������ذي 
اأ����س���ب���وع  دورة يف ف��ي��زي��اء  مل���دة  ي��در���س��وا 
ي��دي معلم  ث��م  يدر�سون على  البالزما، 
م���ن اأ����س���ات���ذة امل��خ��ت��رب ل��ي��ب��داأ م�����س��روع��ه 
منها  اأ���س��ي��اًء  منهم  يطلب  ث��م  ال��ب��ح��ث��ي، 
علمي  ملخ�س  كتابة  امل��ث��ال:  �سبيل  على 
مل�سق من  اأو مراجعة   بحثية  ورق��ة  اأو 
ت��األ��ي��ف ط��ال��ب اآخ���ر، ك��ان اآخ��ره��ا مل�سق 
�سبياتزر  ليمان   « مبنى  يف  �ستعقد  دورة 

بيلدنغ«.
اجل����ام����ع����ات  ط��������الب  ي����ك����ن  ومل 
املخترب  يف  يتعلم  م��ن  اأول  الأم��ريك��ي��ة 
ه����ذا ال�����س��ي��ف  ب���ل ���س��ب��ق��ه��م 10 ط��الب 
التدريب  يف  �ساركوا  ممن  الثانوية  من 
التي  امل��ه��ام  نف�س  لهم  واأ���س��ن��دت  نف�سه، 
بالتدريب  اجل��ام��ع��ات  ل��ط��الب  اأ���س��ن��دت 
يف  وامل�ساركة  املخترب  علماء  اأي��دي  على 

م�ساريع بحثية.

بقلم »رافايل روزون«
مسؤول االعالم بمختبر 

الفيزياء جامعة برنستون

ل���و ع��رج��ت ع��ل��ى رده����ة خم��ت��رب ف��ي��زي��اء 
�سباح  »برن�ستون«  جامعة  يف  ال��ب��الزم��ا 
»ل��ي��م��ان  م��ب��ن��ى  امل��ا���س��ي وزرت  اجل��م��ع��ة 
���س��ب��ي��ات��زر ب��ي��ل��دن��غ« ل���راأي���ت ك��ب��ار علماء 
ليمتطوا  ي�ستعدون  وه��م  ال��ق��ادم،  اجليل 
���س��ه��وة ج��ي��اد احل��ي��اة ال��ع��م��ل��ي��ة،  ف��ه��ا هم 
25 عاملا، مل يتخرجوا بعد يف  كل كليات 
امل��ت��ح��دة الأم��ريك��ي��ة، يق�سون  ال��ولي��ات 
يعملون  م��ت��درب��ني  امل��خ��ت��رب  يف  �سيفهم 
اإدارة  كيفية  منها  متنوعة،  م�ساريع  يف 
م�سروع  يف  �ستبنى  امل��راي��ا  م��ن  جمموعة 
النووي  الن�سطار  مفاعل  وبناء  ت�سميم 
 TER ���ال��ت��ج��ري��ب��ي امل���ع���روف اخ��ت�����س��ارا ب
وم���ن���ه���ا  درا�����س����ة ك��ي��ف��ي��ة من���و ج��زي��ئ��ي��ات 
النانو داخل البالزما، ثم �سيقدم هوؤلء 
الباحثني  اإل��ى  اأبحاثهم  نتائج  ال��ط��الب 

و�سناع ال�سيا�سات يف مرحلة لحقة. 
يجرى  ال���ذي  ال�سيفي  وال��ت��دري��ب 
يف رح�������اب ج���ام���ع���ة »ب���ري�������س���ت���ون« ي��ع��د 
الأمريكية   الطاقة  وزارة  برنامج  �سمن 
ل���ت���دري���ب ط�����الب ج���ام���ع���ات ال���ع���ل���وم يف 
SULIالذي  ب�  املعروف اخت�سارا  املخترب 
مكتب  وي��ت��ب��ع   ،2004 ع����ام  ت��د���س��ي��ن��ه  مت 



حول العالم

لقطات
اليابان

• بداأت جامعة »توداى« اليابانية، 
ال��ت��ي ت��خ��رج ف��ي��ه��ا  اأك���رث م��ن 12 
امل�����س��وؤول��ني  وك��ب��ار  وزراء  رئ��ي�����س 
مدار  على  احلكومية  اجلهات  يف 
138 عاما منذ تاأ�سي�سها، يف تغيري 
���س��ي��ا���س��ت��ه��ا امل���ح���اف���ظ���ة، وق�����ررت 
ال�سيليكون  وادي  روح  ا�ستح�سار 
مت��ا���س��ي��ا م��ع ق����رار رئ��ي�����س وزراء 
ال����ي����اب����ان ب���ت���ح���وي���ل م���وؤ����س�������س���ات 
وترعي  اإبداعية.   ملراكز  التعليم 
م�����س��روع��ا   240 الآن  اجل���ام���ع���ة 
ب��زي��ادة كبرية  بها  جت��اري��ا خا�سا 
مقارنة مبا كان عليه الو�سع منذ 

خم�س �سنوات.

ي��اب��ان��ي��ة  ج���ام���ع���ة   60 ع���ق���دت   •
ال�����ع�����زم ع����ل����ى اإل������غ������اء ت���دري�������س 
وال��درا���س��ات  الجتماعية  العلوم 
الإن�سانية بدًء من العام الدرا�سي 
2016 وفق ما اأوردته �سحيفة »ذا 
ن��ت��ورك«. جاء  اآ�سيا  ن��ي��وز  ج��اب��ان 
ذلك القرار اإثر درا�سة ا�ستطلعت 
يابانية.  ج��ام��ع��ة  م��دي��ر   86 اآراء 
ومن ثم �ستتوقف اجلامعات عن 
يف  ال��راغ��ب��ني  ال��ط��الب  ا�ستقبال 

درا�سة تلك التخ�س�سات.

أستراليا
ع�������زف ط�������الب �����س����ن����غ����اف����ورا يف 
املا�سي عن اللتحاق باجلامعات 
الأ�سرالية لرتفاع قيمة الدولر 
ال�سرايل، لكنه لنخفا�س قيمة 
الدولر ال�سرايل الآن زاد عدد 
ال��ط��الب ال��راغ��ب��ني يف ال��درا���س��ة 
هنالك. ويف عام 2014، و�سل عدد 
الدرا�سة  يف  املنتظمني  ال��ط��الب  
اأم��ا  يف  اإيل 7300،  يف 39 جامعة 
عدد  كان  فقد  ال�سابقة  ال�سنوات 
الطالب ي�سل اإلى 8000. و�سرح 
الهيئة  الأعمال يف  مدير تطوير 
ال���س��ت�����س��اري��ة خل��دم��ات ال��ط��الب 
ال���واف���دي���ن »ب���رين���ارد ك����وجن« اأن  
تكلفة الدرا�سة يف اجلامعة ت�سل 
)اأي  اأ�سرايل  اإلى 30.000 دولر 
اأم��ريك��ي(  دولر   21.000 ح��وايل 

ناهيك عن م�ساريف املعي�سة.

الواليات المتحدة
ان�سم »ب��از األ��دري��ن« ، وه��و ثاين 
رج�����ل يف ال����ع����امل و����س���ل ل��ل��ق��م��ر 
معهد  اإل��ى   ، ا�سرونغ«  »ارم  بعد 
»م��ل��ب��ورن«  يف  للتقنية  ف��ل��وري��دا 
ل�ستعمار   رئي�سة  خ��ط��ة  ل��و���س��ع 
ع��ام��ا. جاء  امل��ري��خ يف غ�سون 25 
ذل�����ك الإع���������الن يف ح���ف���ل ي��ب��ع��د 
ع���ن  وك��ال��ة ال��ف�����س��اء الأم��ريك��ي��ة 
»نا�سا« بحوايل �ساعة من الزمن. 
من  ال��ب��ال��غ  »ال���دري���ن«  و�سيعمل 
العمر 85 عاما اأ�ستاذ بحث يف علم 

الطريان وا�ست�ساريا للمعهد.

دراسة: شاشات التلفاز وراء تدني تحصيل الطالب
موقع
جامعة كمبريدج

تتاأثر درا�سة املراهقني 
�سلبا مب�ساهدة التلفاز 
الن��رن��ت  بت�سفح  اأو 
الذكية؛  الأج��ه��زة  اأو 
يق�سيها  ���س��اع��ة  ف��ك��ل 
املراهق يوميا تف�سي 
درج��ات  لتح�سيل  ب��ه 
ع��ل��م��ي��ة م���ت���دن���ي���ة يف 
درج����������ات ال�������س���ه���ادة 
ال����ث����ان����وي����ة ال���ع���ام���ة 

الربيطانية.
ج�������������������اء ذل����������ك 
اأع���دت���ه���ا  درا������س�����ة  يف 
ج���ام���ع���ة ك���م���ربي���دج 
ال�������ربي�������ط�������ان�������ي�������ة، 
اأن  واأظ���������������ه���������������رت 
امل�����راه�����ق�����ني ال������ذي 
يجل�سون اأمام �سا�سة 
الأج��ه��زة  اأو  التلفاز 
ال�����ذك�����ي�����ة مب����ع����دل 
ثالث �ساعات يومياً 
اإل����ى   11 ع���م���ر  م����ن 
م�ستوى  يتدنى   15
حت�سيلهم الدرا�سي 
وت����ت����اأث����ر ���س��ح��ت��ه��م 

البدنية �سلبا. 
يف  الباحثة  وق��ال��ت 
وحدة مركز اأبحاث الأوبئة 
يف جامعة كمربيدج الدكتورة 
بقيا�س  »قمنا  ك��وردو  كري�ست�سن 
اجللو�س  وف��رات  البدين  الن�شاط 
 14.5 ع����م����ر  يف  م����راه����ق����ا   845 ل������ 

احلركة  لفيا�س  ح�سا�سا  وا�ستخدمنا 
كم  و�ساألناهم  القلب  نب�س  ومعدل 
�ساعة يق�سون اأمام التلفاز، اأو األعاب 
النرنت  ت�سفح  اأو  الآيل،  احلا�سب 
وعندما  وال���ق���راءة  ال��واج��ب��ات  واأداء 
م�ستوى  جمعنا  ال����16  لعمر  و�سلوا 
ال�������س���ه���ادة  ال���ع���ل���م���ي يف  حت�����س��ي��ل��ه��م 
امل��راه��ق��ني  اأن  ووج����دن����ا  ال���ث���ان���وي���ة، 
مم��ن ك��ان��وا ي��ت��اب��ع��ون ال��ت��ل��ف��از كثريا  
ح�سلوا على درجات متدنية بالرغم 
م��ن ال��ت��ب��اي��ن ال��وا���س��ح يف ال��واج��ب��ات 

والقراءة«. 
واأ�سافت »تبني اأن التلفاز واألعاب 
الن���رن���ت  وت�����س��ف��ح  الآيل  احل��ا���س��ب 
امل�ستوى  الأب��رز لتدين  العوامل  كانت 
ل���ك���ن ال���ت���ل���ف���از ك�����ان ال���ع���ام���ل الأك�����رث 
اأدت  التلفاز  اأم��ام  �ساعة  تدمريا؛ فكل 
ل��ف��ق��دان ت�����س��ع درج�����ات م���ن اإج��م��ايل 

الدرجات«.
يف ن��ت��ي��ج��ة خم���ت���ل���ف���ة، ت��و���س��ل��ت 
البدنية  ال��رب��ي��ة  اأن  اإل����ى   ال��درا���س��ة 
حت�سيل  درج���ات  على  �سلبا  ت��وؤث��ر  مل 
من  ا�ستكوا  املراهقني  لكن  الطالب، 
لكن  الريا�سة  ممار�سة  يريدون  اأنهم 
ممار�ستها  منهم  يطلب  التي  اللعبة 
يفقدهم احلما�سة  لهم، مما  تروق  ل 
ال�����الزم�����ة وال�������س���ح���ة امل�����رج�����وة ت��ب��ع��ا 

لذلك«.
وم��ن هنا ق��رر ال��ب��اح��ث��ون اإي��ج��اد 
امل��راه��ق��ني  ت�ستميل  اأخ�����رى  ط��ري��ق��ة 
فابتكر  الريا�سة؛  م��ن  ينفرون  مم��ن 
الباحثون، يف ا�سكتلندا حتديدا، درا�سة 
واحلياة  ال��وزن  فقدان  بني  ما  ربطت 
لتغيري  ب��رن��اجم��ا  ف��اأن�����س��اأوا  ال�سحية 
�سلوكيات الطالب باإدراج املراهقني يف 

التي يع�سقونها من  القدم  اأندية كرة 
دون  اأج��ل احلفاظ على �سحتهم من 
اأخرى  ريا�سة  يلزموهم مبمار�سة  اأن 

ل يف�سلونها.
 وخل�ست الدرا�سة اإلى تخ�سي�س 
الواجبات  مثل  البدين  للن�شاط  وقت 
املراهقني  �سحة  حلماية  وال���ق���راءة، 
يف عامل �سارت ال�سا�سات امللهيات فيه 

ي�سعب  مما  كثرية، 
ال��وال��دي��ن  على 

م����������ه����������م����������ة 
م������راق������ب������ة 
اأب���ن���ائ���ه���م 

فيها. 

اأن عامل  ال��درا���س��ة على  و���س��ددت 
ال�����س��ا���س��ات ���س��ري��ع ال��ت��غ��ري يف ال��وق��ت 
منها؛  فيه  التخل�س  ميكن  ل  ال��ذي 
اأ�سئلة كثرية حيال م�ستقبل  وهنالك 
اأن من  ال�سا�سات ل�سيما  التعامل مع 
للح�سول  عليها  يعتمد  من  ال�سباب 

على املعلومات التعليمية.
وخ��ل�����س��ت اإل����ى ع��ر���س ال��ت��ح��دي 
ي��ك��ون  اأن  ي���ج���ب  ك���ي���ف  الآت��������ي: 
امل��������راه��������ق��������ون اأك��������رث 
ن�������������س������اط������ا ب����ح����ي����ث 
واجباتهم  ي���وؤدون 
ب��ان��ت��ظ��ام ل��ي��ك��ون  
اآخ��ر م��ا يفكرون 
فيه هو اجللو�س 

اأمام ال�سا�سة؟

بريطانيا تتعلم من طفرة سنغافورا في العلوم والتقنية
موقع جامعة

»إمبريال كوليدج لندن«

اأنفقت �سنغافورا ماليني الدولرات على 
البحث العلمي؛ ف�سارت علما بني الدول 
املتقدمة يف كل اجلوانب العلمية تقريبا، 
مما حدا باململكة املتحدة لأن تتعلم من 
التقنية  جم��ال  يف  �سنغافورا  ا�ستثمارات 

والعلوم الذكية.
كبار  فيه  يت�ساءل  ال��ذي  ال��وق��ت  يف 
كيف  املتحدة  اململكة  يف  الأع��م��ال  رج��ال 
ي��ت�����س��ن��ى ل��ن��ا زي�����ادة الإن��ت��اج��ي��ة ي��ج��دون 
على  �سنغافورا  فعل  يف  ال�سافية  الإجابة 
حد قول مدير جامعة اإمربيال كوليدج 
الأب��ح��اث  وم��دي��ر  غا�ست«،  »األي�س  لندن 
والتقنية يف »رولز روي�س« الذي تخرج يف 

اجلامعة نف�سها »ريك باركر«.
�سنغافورا  اأن��ف��ق��ت  ل��ق��د   « واأ����س���اف 
طيلة ال� 20 عاما املا�سية اأكرث من كل ما 
الناجت  اإجمايل  حيث  من  ال��دول  اأنفقته 
ومل  �سخ�س،  لكل  الإنفاق  وبن�سبة  العام 

تقم باأي تقلي�س للنفقات.
ففي الفرة ما بني 2000 اإلى 2012 
من  نفقاتها  حجم  �سنغافورا  �ساعفت 
والتنمية،  البحث  جمال  يف  ا�ستثماراتها 
التقنية  م��ن  ب��دء  ب��اه��رة  النتائج  وك��ان��ت 
الفعالة التي تكتظ بها اأمتعة امل�سافرين 
اإل��������ى ال���رع���اي���ة  يف م����ط����ار »ت�������س���ن���غ���ي« 
يف  الفائقة  العاملية  ال�سخ�سية  ال�سحية 

كلها  ج���اءت  ال��ت��ي  البحثية  امل�ست�سفيات 
ث��م��رة ال��ت��خ��ط��ي��ط ال���ذك���ي وال���س��ت��ث��م��ار 

الناجح«. 
اإل����ى جتربتها  »غ��ا���س��ت«  واأ�����س����ارت   
ال�سخ�سية يف �سنغافورا عندما عملت يف 
لوزارة  التابع  الأكادميي  البحث  جمل�س 
الربية والتعليم يف �سنغافورا، حيث راأت 
ك��ي��ف يجتمع ال��ب��اح��ث��ون م��ن ك��ل اأن��ح��اء 
العامل ملراجعة املقرحات العلمية، وكيف 
والإب���داع،  التعاون  من  املوهوبون  ميكن 
والنتيجة  لل�سغف،  مثرية  اأ�سياء  واإيجاد 

جاءت وا�سحة يف حياة املواطنيني.
طفرات  حققوا  �سنغافورا  فعلماء   
ميكن  ال��ت��ي  الكمية  التقنيات  جم��ال  يف 
ت�سخريها يف الت�سال الآمن، ناهيك عن 
ح�سا�سات  �سناعة  جم��ال  يف  اإب��داع��ات��ه��م 
يحتاج  ومتى  احلليب  ف�سد  متى  تو�سح 

اجلرح لإعادة ال�سماد.   

مواهب داخلية وخارجية
ترعرعت  اخل�سبة  البيئة  ه���ذه  ظ��ل  يف 
جامعات �سنغافورا، ودخلت حلبة ال�سباق 
م��ع ك��ربي��ات ج��ام��ع��ات ال���ع���امل، ومل ل؟ 
ن�ساأوا  مم��ن  العلماء  م��ن  كوكبة  فلديها 
يف رب���وع ���س��ن��غ��اف��ورا ف�سال ع��ن امل��واه��ب 
ال��ب��ح��ث��ي��ة ال���ت���ي وف������دت اإل������ى ب���الده���ا، 
وكالهما يعمالن يف بيئة فعالة ومثمرة 

للغاية. 
الثانية  ���س��ن��غ��اف��ورا  اأ���س��ح��ت  والآن 

املتحدة  اململكة  العامل بعد  على م�ستوى 
يف خم���رج���ات ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ال��وط��ن��ي 
للمطبوعات  امل��ئ��وي��ة  الن�سبة  ح��ي��ث  م��ن 
فيها  ال�ست�سهاد  ج��رى  التي  الأكادميية 
والدولتان  �سنغافورا.  بجامعات ومعاهد 
ال��وح��ي��دت��ان ال��ل��ت��ان بهما اأك���رب ع��دد من 
املهند�سني ح�سب عدد ال�سكان باملالييني 

هما فلندا والدمنرك.

زيادة اإلنتاجية
واأ�سافت غا�ست »يف  الوقت الذي يبحث 

امل��ت��ح��دة عن  اململكة  امل�����س��وؤول��ون يف  ف��ي��ه 
�سنغافورا  كانت  الإنتاجية  زي��ادة  كيفية 
مليار   135 جنت  حيث  ذل���ك،  يف  �سباقة 
ت�����س��دي��ر  خ������الل  م����ن  اأم�����ريك�����ي  دولر 
تو�سلت  اجل���ودة  عالية  تقنية  منتجات 
اإليها من خالل الأبحاث والتتنمية، مما 

يعني اأنها عامل اقت�سادي مهم للغاية«.
البيئة  ه����ذه  ب�����س��ب��ب  اأن����ه  واأردف�������ت 
اخل�������س���ب���ة ل����الأع����م����ال ه����رع����ت ج��ام��ع��ة  
»اإمربيال كوليدج لندن« و »رولز روي�س« 
والعقلية  وامل���وارد  الزمن  يف  لال�ستثمار 

ال�سركاء من  مع  تعاون  باإبرام  التجارية 
�سنغافورا.

لندن«  كوليدج  »اإم��ربي��ال  ه��ي  فها 
تربم اتفاقية تعاون مع جامعة »نانياجن« 
اأول طالب بريطاين  التقنية حيث دخل 
فيها عام 2013 بينما متثل »رولز روي�س« 

1.5 من اإجمايل الت�سنيع يف �سنغافورا.
رئ��ي�����س  زار  امل����ا�����س����ي  ال�����ع�����ام  ويف 
�سنغافورا »طوين تان« جامعة »اإمربيال 
الر�سمية  زي��ارت��ه  �سمن   لندن«  كوليدج 

للمملكة املتحدة.
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الربوفي�صورا
»الي�ص غا�صت« 
رئي�صة جامعة 
»اإمربيال كوليدج 
لندن« ترحب 
برئي�ص �صنغافورا 
د. طوين تان، لدى 
زيارته اجلامعة 
العام املا�صي
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محمد شامي 

ذك��ر ع��دد م��ن ال��ط��الب اأن��ه��م يواجهون 
���س��ع��وب��ة يف ال�����س��ك��ن خ������ارج اجل���ام���ع���ة، 
وا����س���ت���ك���وا مم���ا ���س��م��وه اح���ت���ك���ار اإي���ج���ار 
العازبني  ال�سباب  دون  للعوائل  ال�سقق 
وغالء الأ�سعار، م�سريين اإلى اأن ال�سكن 
تفتقر  ط��اردة  بيئة  باجلامعة  الطالبي 

لأب�سط املقومات واخلدمات.
»اآف�����اق« ال��ت��ق��ت ب��اأول��ئ��ك ال��ط��الب، 
ل�سيما من يقدمون اإلى مدينة اأبها من 
كما  املنطقة،  خ��ارج  وم��راك��ز  حمافظات 

اأو�سلت الق�سية اإلى اجلهات املعنية.
 

قصص ومعاناة 
ال��ف��ا���س��ل��ة  ك��ي��ل��و  اأج������ربت م�����س��اف��ة 180 
ب��ارق،  مبحافظة  ومنزله  اجلامعة  ب��ني 
الطبيعي  ال���ع���الج  بتخ�س�س  ال��ط��ال��ب 
ع��ب��دال��رح��م��ن ع���ب���داهلل ال���ب���ارق���ي، على 
ا���س��ت��ئ��ج��ار ���س��ق��ة ت��ف��وق م��ك��اف��اآت��ه بنحو 

210ريالت.
»اأ���س��ك��ن يف �سقة  ال��ب��ارق��ي  وي���ق���ول 
مفرو�سة يف حي �سم�سان ب� 1200، يف حني 

اأن مكافاآتي ل تتجاوز 990«.
املكافاأة،  رف��ع  اإل��ى  البارقي  وي��دع��و 
م�����س��ريا اإل����ى اأن���ه���ا ب��و���س��ع��ه��ا اخل����ايل ل 
حتى  ول  امل��وا���س��الت  اأو  ال�سكن  تغطي 

م�ساريف اجلامعة.
وعن �سكن الطالب باجلامعة، بني 

اأنه مل ينا�سبه، نظرا ملا �سماه الإزعاج.
بينما وجد زميله الطالب بالق�سم 
ذاته خالد القرين احلل بال�ستئجار مع  
زميل له مبقابل  1500 ريال، يدفع منها 

الن�سف، اأي 750.

فهي  للخدمات،  »بالن�سبة  واأ�ساف 
متوفرة، حيث اإن هناك مغا�سل ومطاعم 

تو�سل الطلبات بالتلفون«. 

االحتكار مخالفة
مل جت���د »اآف�������اق« ب����دا م���ن ط����رف ث��ال��ث 
ي��و���س��ح ال��غ��ام�����س يف اأ����س���ع���ار الإي���ج���ار 
اإدارة  م����دي����ر  ف�����اأو������س�����ح  وق����وان����ي����ن����ه، 
ال���راخ���ي�������س ب����ف����رع ال���ه���ي���ئ���ة ال���ع���ام���ة 
حمي  علي  الوطني  وال���راث  لل�سياحة 
الوحدات  حق  من  لي�س  اأن��ه  القحطاين 
لوحداتها  تاأجريها  حتتكر  اأن  ال�سكنية 
اأن  م�����س��ي��ف��ا  ال�����س��ب��اب،  دون  ل��ل��ع��ائ��الت 
و�ستعمل  خم��ال��ف��ة،  ذل��ك  تعترب  الهيئة 

على حماربته.
ال�سكنية،  ال��وح��دات  ت�سنيف  وع��ن 
اأ�سعار الغرف يف الوحدات غري  »اإن  قال 
امل�����س��ن��ف��ة 70 ري�����ال، واأغ���ل���ب ال���وح���دات 
الغرفة  �سعر  اأن  يعني  ما  باليوم،  توؤجر 
ال��ف��ردي��ة ي�����س��ل اإل����ى ن��ح��و 2200 ري���ال، 
اإلى 100 ريال، ما  والبع�س الآخر ي�سل 
ثالثة  يبلغ  ال�سهري  الإي��ج��ار  اأن  يعني 

اآلف ريال«.
ن�����س��ب الإ����س���غ���ال ع��ال��ي��ة  اأن  وذك�����ر 
يف م���دي���ن���ة اأب����ه����ا وب���ع�������س امل���ح���اف���ظ���ات، 
اإلى  اأبها  مدينة  يف  بو�سولها  م�ست�سهدا 
95% ويف بي�سة اإلى 94% ب�سبب الأحداث 
ال�سريط  ب��ع�����س م��ن��اط��ق  ت�����س��ه��ده  ال��ت��ي 
للعي�س يف  اأه��ال��ي��ه��ا  وان��ت��ق��ال  اجل��ن��وب��ي 
ج��ولت  تطبق  اإدارت���ه  اأن  مبينا  املدينة، 
الأ���س��ع��ار  ي��ت��ج��اوزن  م��ن  ل�سبط  مكثفة 
امل���ح���ددة م��ن ال��ه��ي��ئ��ة، ح��ي��ث ب��ل��غ��ت ع��دد 
امل���خ���ال���ف���ات خ����الل ���س��ه��ر ون�����س��ف 400 

خمالفة، ح�سب قوله.

حلول،  توجد  ل  اأن��ه  القرين  وراأى 
املكافاأة،  اأنه كان الأم��ل يف رفع  خ�سو�سا 
انقطع، على حد قوله، منتقدا  اأنه  غري 
���س��ك��ن اجل��ام��ع��ة، ل��ب��ع��ده ع��ن اخل��دم��ات، 
 900 اإل��ى  الغرفة  �سعر  ي�سل  اإذ  وغالئه، 

ريال ح�سب قوله.
ويف موقف خمتلف، ف�سل الطالب 
خالد عجبلي �سكن اجلامعة، مربرا ذلك 

بالقول: »ما دمت م�سطرا فا�ستمتع«. 
غرفة  يف  »اأ�سكن  عجبلي  وي�سيف  
ث��اب��ت،  مبلغ  وه���و  ري����ال،   1025 مب��ق��اب��ل 
اإ�سافة اإلى مبلغ التاأمني وهو 500 ريال، 
بينما يرتفع املبلغ اإلى 1250 للغرفة التي 

ت�سع نفرين«.
يف امل��ق��اب��ل ت�����زداد م��ع��ان��اة ال��ط��ال��ب 
ع��ائ�����س ال��ق��ح��ط��اين م��ن ق�����س��م الإع����الم 
با�ستئجار �سقة ب� 1700ريال مع اأحد اأبناء 
ل�سيارته  ���س��ه��ري  ق�����س��ط  وت�����س��دي��د  ع��م��ه 
يف  اأ�سرته  اإل��ى  الأ���س��ب��وع  نهاية  للو�سول 
اأبها من  تبعد عن مدينة  التي  احلرجة 

125 اإلى 130 كلم.
الطالب  �سكن  القحطاين  وينتقد 
ب��اأن��ه ل يفتح اأب��واب��ه اإل يف وق��ت حم��دد، 
واأن ال���زي���ارات غ��ري م�����س��م��وح ب��ه��ا ف��ي��ه«، 
����س���ام���ا ����س���وت���ه اإل������ى اأ������س�����وات زم���الئ���ه 

باملطالبة برفع املكافاآت.

أسكن في مسجد
مرعي  الب�سري  ال��ط��ب  يف  ال��ط��ال��ب  اأم���ا 
غرفة  يف  اأ�سكن  »اإنني  فيقول:  ال�سنبقي 
تقريبا،  عام  اإمامته منذ  اأتولى  مب�سجد 
الذين  زمالئي  مبعاناة  اأ�سعر  اأنني  غري 
اإل��ى   1400 ب��ني  م��ا  �سققهم  اأ���س��ع��ار  ت�سل 
اخل���دم���ات«،  ت����ردي  ع���ن  ن��اه��ي��ك   ،1500

بع�س  ب��ه  ال��ط��الب  �سكن  اأن  اإل��ى  م�سريا 
اأه����م  واأن  والإي����ج����اب����ي����ات،  ال�����س��ل��ب��ي��ات 
ال�سلبيات عدم وجود مطعم، مما يجرب 
الوجبات  لتناول  اخل���روج  على  ال��ط��الب 

الالزمة.
ال�  يف  اأبوابه  يغلق  »ال�سكن  واأ�ساف 
حدوث  لإمكانية  مراعاة  دون  م�ساء،   12

ظرف قاهر اأو نحوه«.

اعتراف ونفي 
���س��وؤون  اإل���ى مقر ع��م��ادة  توجهت »اآف����اق« 
ال���ط���الب ل��ت��ج��م��ع ب���ني ال�������راأي وال������راأي 
العمادة  عميد  مب�ساعد  فالتقت  الآخ���ر، 
الدكتور حممد ال�سهري، فو�سعت اأمامه 
���س��ك��اوى ال���ط���الب ون����داءات����ه����م، ف��ق��ال: 
»احللول املوؤقتة غري جمدية فيما يخ�س 
���س��ك��ن ال����ط����الب، ن���ظ���را ل�����س��ي��ق ط��اق��ت��ه 
130طالبا،  تتجاوز  ل  التي  ال�ستيعابية 
40 م��ن��ه��م ل���ل���ط���الب ال��ي��م��ن��ي��ني ب�����س��ك��ل 
اإجباري، ما يعني اأن املتبقي 80 غرفة، يف 
الوقت الذي يتجاوز طالب جامعة امللك 
خ��ال��د يف اأب��ه��ا وح��ده��ا 20 األ���ف ط��ال��ب«، 
اأن م�سروع املدينة اجلامعية  اإلى  م�سريا 
الذي و�سل اإلى مرحلته الثالثة �سيق�سي 

على تلك امل�سكلة من جذورها.
باأناأاأن  متفائال  ال�سهري  وا�ستدرك 
���س��ك��ن ال���ط���الب يف امل���دي���ن���ة اجل��ام��ع��ي��ة 
ال���ط���الب  ج���م���ي���ع  �سيكفي   اجل�����دي�����دة 
امل��غ��رب��ني ع��ن اأه��ال��ي��ه��م وغ��ريه��م ممن 

يف�سلون العي�س فيه«.
لكنه دافع عن م�ستوى اخلدمات يف 
الإيجار  اأ�سعار  غ��الء  اأو  احل��ايل،  ال�سكن 
»اأي��ن جتد غرفة يف  فيه، وقال م�ستغربا 

اأبها ب�300 ريال مثل �سكن الطالب؟«.

اإلسكان الجامعي الحالي يسع 130 طالبا

السكن هم مؤرق.. والحل
في المدينة الجامعية الجديدة
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ورقة بحثية تقرأ ما وراء اللقطات 
د. بوسعدة: التقنية

جعلت الصورة التلفزيونية
وسيلة لترويج اإلشاعات
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قراءة: زكريا حسين

الإع����الم  امل�����س��ارك بق�سم  الأ���س��ت��اذ  اأ����س���ار 
والت���������س����ال ب���اجل���ام���ع���ة ال���دك���ت���ور ع��م��ر 
التلفزيونية  ال�����س��ورة  اأن  اإل���ى  ب��و���س��ع��دة 
واق��ع  احل��دي��ث��ة  التقنيات  بفعل  جت���اوزت 
ال��ل��ح��ظ��ة ال��زم��ن��ي��ة اجل���ام���دة وال���ت���اأوي���ل 
امل��ح��اي��د، م���وؤك���دا اأن����ه ال ي��وج��د ال��ت��ق��اط 
الكامريا يف  لل�سورة من خالل  ع�سوائي 
طبيعتها اخلام، بل اإن التقنية ا�ستخدمت 
ح�سب  التلفزيونية،  بال�سورة  للتالعب 

قوله.
ودعا بو�سعدة يف ورقة علمية �سارك 
بها يف م��وؤمت��ر الإع���الم والإ���س��اع��ة ال��ذي 
اإل��ى  امل��ا���س��ي،  �سفر  يف  اجل��ام��ع��ة  نظمته 
اإدراج مواد قانونية يف  ت�سريعات الإعالم 
اإن��ت��اج  عمليات  ل�سبط  ال����دول  مبختلف 

وبث خمتلف الربامج التلفزيونية.

مشكلة الدراسة 
متثلت م�سكلة الدرا�سة يف ت�ساوؤل مفاده: 
كيف يتم �سناعة الإ�ساعة وترويجها عري 
التطورات  ظ��ل  يف  التلفزيونية  ال�سورة 
ال��ه��ائ��ل��ة ال��ت��ي ت��ع��رف��ه��ا ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات 
احل���دي���ث���ة ل���و����س���ائ���ل الت�������س���ال وظ���ه���ور 
ال�سناعية  ل��الأق��م��ار  اجل��دي��دة  الأج���ي���ال 
اأداة   اأ���س��ب��ح��ت  ح��ت��ى  الف�سائيات  وت��ع��دد 
قوية يف التاأثري والت�سليل للم�ساهد اإلى 

درجة ب�سط �سلطتها وهيمنتها عليه؟

تعريف
عرف بو�سعدة ال�سورة التلفزيونية باأنها 
مبا�سر  واإدراك  بال�سوء  للكتابة  و�سيلة 
ل��ل��ع��امل اخل���ارج���ي يف م��ظ��ه��ره امل�����س��يء، 
ف��ع��ال��ة ت�ستغل  ب��اأن��ه��ا و���س��ي��ل��ة  وو���س��ف��ه��ا 
مادية  نفعية  ومنطلقات  اأه��داف  خلدمة 
ومعنوية يف خمتلف املجالت ذات ال�سلة 
بتحقيق الربح وتوجيه الراأي العام، وقال 
»�سارت هذه ال�سورة التلفزيونية يف هذا 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي خطابا  ال�����س��ي��اق اجل���دي���د 
ب�سريا اأيقونيا تتمثل وظيفته يف الإقناع 

والتاأثري لرويج الإ�ساعات«.
الإ����س���اع���ة   اأن  ����س���ع���دة  ب����و  واأو������س�����ح 
بغر�س  التلفزيونية  ال�سورة  عرب  ت�سنع 
ع��دم  الآت���ي���ة:  الأ���س��ال��ي��ب  ع��رب  الت�سليل 
تقدمي املعلومات يف ال�سورة  اإلى املتلقي 
التعديالت يف  اإج��راء  الواقع،  كما هي يف 
لل�سورة   امل�ساحب  الن�س  اأويف  ال�����س��ورة 
ب�سكل مدرو�س ومنهجي دقيق، مما يوؤدي 

اإلى تغيري يف املفاهيم.
اإل��ى  ي��ه��دف  التعديل  ه��ذا  اإن  وق���ال 
امل��راد  �سنع واق���ع ج��دي��د ميثل الإ���س��اع��ة 
تكوينها، ل عالقة له بالطبع مع الواقع 
امل��ت��ح��ق��ق ف���ع���ال، وذل������ك ب���ه���دف خ��دم��ة 

م�سالح اأو اأغرا�س معينة.
ك���م���ا ت���ط���رق اإل������ى ت����اأث����ري ت��ق��ن��ي��ات 
امل���ون���ت���اج وال���دم���ج والإ�����س����اءة وال�����س��وت 
الطبيعي اأو ال�سناعي املرافق لل�سورة يف 

�سناعة الإ�ساعة والرويج لها.
وم�������ن اخل������ط������وات ال����ت����ي ي��ت��ب��ع��ه��ا 
املغر�سة،  الإ�ساعات  لرويج  ال�سحفيون 

ح�سب بو�سعدة، ما يلي: 

التنكير
اأو  الأخبار  ال�سحفي ب�سياغة  يقوم 
اأو  املجهول  املبني  املعلومات ب�سيغة 
با�ستعمال جملة »ما ي�سمى كذا«، اأو 
»ما يطلق على نف�سه كذا« اأو »املدعو 
ف������الن ب����ن ف�������الن« ب���ح���ي���ث ي��ظ��ه��ر 
ك��اأن��ه��ا  ن���ك���رة  اأو اجل���ه���ة  ال�����س��خ�����س 

وهمّية غري واقعّية.

التجاهل
ي��ح��ب اجل���م���ه���ور ت��ف��اع��ل ال��ه��ي��ئ��ات 
وال�سخ�سيات مع الق�سايا والأخبار 
اإل��ى  ويحتاجون  بها  يهتمون  ال��ت��ي 

���س��ح��ة امل���ع���ل���وم���ات، وع���ل���ى اأ���س��ا���س��ه 
قاعات  اخل��رب يف  وب��ن��اء  تكوين  يتم 
التحرير بغية ترويج اإ�ساعة معينة.

خلط الصدق بالكذب:
»الخبر الرمادي«

امل�ستخدمة  الأ���س��ال��ي��ب  اأخ��ط��ر  ه��و 
يف ���س��ن��اع��ة الإ����س���اع���ة ب��ح��ي��ث ي��اأت��ي 
ال�سدق  خلط  ليمار�س  التلفزيون 
بالكذب خللق خرب كاذب، كاأن ياأتي 
وي�سع  �سليمة  اأ���س�����س  على  ب��اخل��رب 
كذب  والباقي  ال�سدق  من  فيه%90 
وتلفيق غري �سحيح لتكوين اإ�ساعة 

وترويجها لتحقيق غر�س معني. 

التكرار أو »الجلد 
اإلعالمي«

املتوا�سل  التكرار  عملية  ا�ستعمال 
لل�سور التلفزيونية من خالل اإعادة 
اأو  الرويجية  والفوا�سل  الربامج 

وال������دم������ج وامل���������وؤث���������رات اخل���ا����س���ة 
والتكرار. 

• اتباع التحرير الوهمي لالأخبار. 
ال��ت��ج��اه��ل  اأ����س���ال���ي���ب  • ا���س��ت��ع��م��ال 

والتنكري يف املعاجلة ال�سحفية.
• العتماد على التكرار للمعلومات 
الرويجية  الفوا�سل  يف  الوهمية 
واإع������ادة ال���ربام���ج ب��ه��دف ال��روي��ج 

الناعم لالأ�سعة وتر�سيخها. 

توصيات الدراسة
التو�سيات على  ع��ددا من  الباحث  وق��دم 

النحو الآتي:
• اإدراج مواد قانونية يف  ت�سريعات 
ل�سبط  ال����دول  مبختلف  الإع�����الم 
عمليات اإنتاج وبث خمتلف الربامج 

التلفزيونية.
التالعبات  اإل��ى  اجلمهور  تنبيه   •
ال�����ت�����ي ق������د ت�������س���ت���ه���دف ال���������س����ورة 
ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة م���ن خ����الل و���س��ائ��ل 

اإزاء تلك الق�سايا،  معرفة مواقفها 
وه���ن���ا ي��ع��ب��ث ال���ت���ل���ف���زي���ون ب���الأم���ر 
حول  اإ�ساعات  لرويج  ويتجاهلهم 
ه����ذه الأخ����ب����ار وال��ق�����س��اي��ا ب��غ��ر���س 
بال�سكل  الراأي وتوجيهه  التاأثري يف 

املرغوب.

التدليس
مل���ن���ح ن��ف�����س��ه م�������س���داق���ي���ة مي���ار����س 
املتلقني  على  التدلي�س  التلفزيون 
وي��ق��وم ب��اإي��ه��ام اجل��م��ه��ور اأن���ه ي��اأت��ي 
ب��الأخ��ب��ار م��ن م�����س��ادره��ا الأ���س��ل��ّي��ة 
بحيث يظن امل�ساهد اأنه ح�سل على 

املعلومات من م�سدرها الأ�سلي. 

االعتماد على مصدر
»شاهد عيان«

ك��ث��ريا م��ا ي��اأخ��ذ ال��ت��ل��ف��زي��ون �ساهد 
اأن يقابله  عيان كم�سدر وحيد دون 
م���ع م�������س���ادر اأخ������رى ل��ل��ت��ح��ق��ق من 

يحقق  الإعالمي  باجللد  ي�سمى  ما 
ت��ر���س��ي��خ الإ���س��اع��ة وت��روي��ج��ه��ا عرب 

الإقناع والتاأثري على امل�ساهد.

نتائج الدراسة
النتائج  اإلى جملة من  الدرا�سة  وخل�ست 

على النحو الآتي:
ي��ت��م ���س��ن��اع��ة الإ����س���اع���ة م���ن خ��الل 
ت��وظ��ي��ف ال��ق��ي��م مب��خ��ت��ل��ف اأن���واع���ه���ا يف 
ال�����س��ورة ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ب��ه��دف ال��ت��اأث��ري 
امل�ساهد.  اجت��اه��ات  وت��وج��ي��ه  والت�سليل 
عرب  الإ���س��اع��ة  ت�سنيع  اأ���س��ال��ي��ب  وتتمثل 

ال�سورة التلفزيونية  فيما يلي:
يف  والقتطاع  الختزال  تقنيات   •

ال�سورة .
ال��ت�����س��وي��ر  زواي�������ا  يف  ال���ت���ن���وي���ع   •

وحركات الكامريا. 
واخ��ت��ي��اره��ا  ال��ل��ق��ط��ات  • ب���رجم���ة 
الدقيق مع التالعب يف عنا�سرها. 

• ا�ستخدام اآليات املونتاج والإ�ساءة 

الإع��������الم امل��خ��ت��ل��ف��ة وامل���ح���ا����س���رات 
وال������ن������دوات وامل����ن����اه����ج ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

والربوية.
على  التلفزيونية  القنوات  حث   •
ع���دم الع��ت��م��اد ف��ق��ط ع��ل��ى »���س��اه��د 
ال�����ع�����ي�����ان« و������س�����ور وف����ي����دي����وه����ات 
كم�سادر  النرنت  مبواقع  تعر�س 
م�سادر  مع  مطابقتها  دون  اأ�سا�سية 
اأخرى تكون موثوقة قبل  اإعالمية 

بث املعلومة اخلربية. 
• توعية اجلمهور ب�سرورة تر�سيد 

امل�ساهدة التلفزيونية من خالل:
متعددة  م�����س��ادر  ع��ل��ى  الط����الع   •
املعلومة  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول  م��وث��وق��ة 
مب�سدر  الكتفاء  وع��دم  ال�سحيحة 
واح������د م����ع ال����ت����اأك����د م����ن ���س��دق��ي��ة 

ال�سورة التلفزيونية املعرو�سة.
• جتنب التعر�س للجلد الإعالمي 
التلفزيوين الذي يتم عرب امل�ساهدة 

املكررة للربامج وال�سور.  



ثقافة

أحمد العياف 

العامة  عبدالعزيز  امل��ل��ك  مكتبة  اأع����ادت 
ب��ال��ري��ا���س اإ�����س����دار ت��رج��م��ة ك��ت��ي��ب »ل��و 
الأمريكية  للكاتبة  اأي���ام»  ثالثة  اأب�سرت 
رغم  ا�ستطاعت  ال��ت��ي  اآدم��زك��ي��ل��ر،  هيلني 
اإع��اق��ت��ه��ا ال��ب�����س��ري��ة وال�����س��م��ع��ي��ة، وع���دم 
اأن حت�����س��ل على  ال���ك���الم،  ق��درت��ه��ا ع��ل��ى 
ل����الآداب ع��ام 1979، وتقدم  ن��وب��ل  ج��ائ��زة 
واإب��داع��ي��ة ترجمت  اأدب��ي��ة  اأع��م��ال  للعامل 

اإلى لغات عدة .
بادرت مكتبة  الذي  الكتاب  يت�سمن 
ن�سر  اإع��ادة  اإل��ى  العامة  عبدالعزيز  امللك 
ت��رج��م��ت��ه ال��ع��رب��ي��ة، جت��رب��ة اف��را���س��ي��ة 
م��ت��خ��ي��ل��ة ل��ل��ك��ات��ب��ة، ال���ت���ي ح���رم���ت نعمة 
اأب�سرت  اأنها  لو  تفعل  ماذا  الب�سر، حول 
ثالثة اأيام فقط ؟ لتقدم بخيالها الوا�سع، 
ر���س��ال��ة ت��ن��ب��ي��ه ب��ك��ل الأ����س���ي���اء اجل��م��ي��ل��ة، 
والتفا�سيل التي ل يتم اللتفات اإليها يف 
الهائل  التنوع  اإلى  النظر  وتلفت  الواقع، 
والأل��وان  والطبيعة،  احلية،  الكائنات  يف 
ال���ت���ي ت�����زدان ب��ه��ا احل���ي���اة، وه����ي ت�����س��اب��ق 
الثالثة،  الأي���ام  تنق�سي  اأن  قبل  ال��زم��ن 

وتعود جمددا اإلى الظالم.

تلبية احتياجات المكفوفين
م��ن ج��ان��ب��ه ع����دد  م��ع��ايل امل�����س��رف ال��ع��ام 
مقدمة  يف  معمر  بن  في�سل  املكتبة  على 
ال���ك���ت���ي���ب، اأه���م���ي���ة ت��ل��ب��ي��ة الح���ت���ي���اج���ات 
الب�سر  و���س��ع��اف  للمكفوفني،  الثقافية 
من خالل القراءة بنف�س درجة احلر�س 
على رعايتهم �سحيا واجتماعيا وتربويا، 

بوجه  العربي  العامل  يف  الب�سر  و�سعاف 
خ���ا����س، م�����س��ريا اإل����ى اأن ال��ك��ت��ي��ب ه���و يف 
اأن���ع���م اهلل عليه  ال���واق���ع دع����وة ل��ك��ل م���ن 
قيمة  يدركوا  اأن  والبدن  العقل  ب�سالمة 

هذه النعم العظيمة.
اختياره  اأن  اإل��ى  تقدميه  يف  واأ���س��ار 
ت��رج��م��ة م���ق���ال امل���وؤل���ف���ة اإل�����ى ال��ع��رب��ي��ة، 
ن�سيحة  اأف�سل  نظره،  وجهة  من  ميثل 
مي��ك��ن ت��ق��دمي��ه��ا مل���ن حت���ف ب��ه��م ال��ن��ع��م 
ي��ق��درون��ه��ا،  ك��ل اجل���ه���ات، لكنهم ل  م��ن 
وي�ست�سلمون لالأوهام، ودعوة للنا�س لأن 
يلتفتوا اإلى ما حولهم من كنوز، وثروات 

حقيقية.
للكاتبة  مت��ه��ي��دا  الكتيب  يت�سمن 
رئي�سة  كنت  »ل��و  فيه  تقول  كيلر  هيلني 
ج��ام��ع��ة ل��ف��ر���س��ت م����ادة اإج���ب���اري���ة ح��ول 

يف ظل �سعف امل��واد املن�سورة، التي ميكن 
ذلك  على  م�ستدل  قراءتها،  للمكفوفني 
بالإح�سائيات ال�سادرة عن الحتاد العام 
للمكفوفني، التي ت�سري اإلى اأن ن�سبة %90 
من جممل املواد املن�سورة يف العامل، غري 
نعمة  ح��رم��وا  مم��ن  الفئة  ل��ه��ذه  مي�سرة 

الب�سر. 
وع����رب يف ت��ق��دمي��ه ل��ل��ك��ت��ي��ب، ال���ذي 
الأدي��ب  الدبلوما�سي  الأك��ادمي��ي  ترجمه 
املغربي الدكتور عبدالهادي التازي، الذي 
وافته املنية قبل �سدور هذا الكتيب، عن 
ثالثة  اأب�سرت  »لو  كتيب  ي�سهم  اأن  اأمله 
اأيام »برجمته العربية الورقية، وكذلك 
ب��ط��ري��ق��ة » ب���راي���ل« امل��ع��روف��ة م���ع غ��ريه 
اإث��راء املكتبة  من الإ���س��دارات املماثلة، يف 
املكفوفني  ومكتبة  ع���ام،  ب�سكل  العربية 

عيونك؟«،  م��ن  ت�ستفيد  »كيف  مو�سوع 
اإفهام  اأن يقوم معلم املادة مبحاولة  على 
اأن  ال��ت��ي متكنهم م��ن  ال��و���س��ائ��ل  ط��الب��ه 
بها حياتهم؛  ت��زدان  التي  املتع  ي�ساعفوا 
لالأ�سياء،  احلقيقية  ال��روؤي��ة  طريق  ع��ن 
ي��ع��ريوه��ا  اأن  دون  اأم���ام���ه���م  مت���ر  ال���ت���ي 
اختياراتها،  املوؤلفة  وحتدد  اهتمام،  اأدنى 
ل��ه��ا فر�سة  اأت��ي��ح  ل��و  واأول��وي��ات��ه��ا، فيما 
الق�سرية«،  الإب�سار يف رحلتها اخليالية 
اأك���رث  اأن���ه���ا ���س��ت��خ��ت��ار اأن ت����رى  م����وؤك����دة 
الأ�سياء التي اأ�سبحت عزيزة عليها طوال 
لترك  عا�ستها؛  التي  املظلمة  ال�سنوات 
لعيونها احلرية الكاملة؛ لرى الأ�سياء 
التي اأم�ست حمببة لديها، حتى ت�ستطيع 
الليل  يف  ب��ذك��راه��ا  لنف�سها  حتتفظ  اأن 
البهيم، الذي يعر�س طريقها بدء من 
اأن تراها  امل��وؤل��ف��ة  اخ��ت��ارت  التي  ال��وج��وه 
مبعجزة  م���رورا  الأول،  ال��ي��وم  يف  بتعمق 
حر�ست  التي  النهار،  عن  الليل  ان�سالخ 
على اأن تخ�س�س لها بداية اليوم الثاين 
بنعمة  لتمتعها  امل��ف��ر���س��ة؛  الأي����ام  م��ن 
والأخ��ري،  الثالث  لليوم  و�سول  الب�سر، 
الذي قررت اأن تق�سيه يف العامل املتحرك 
مبدينة  وامليادين  واملتاجر،  البيوت،  بني 

نيويورك الأمريكية بكل معاملها.
كمب�سرة  رح��ل��ت��ه��ا  ك��ي��ل��ر  وت��خ��ت��ت��م 
اأف��ت��ح��وا  اأن  ل��ل��ج��م��ي��ع م���ف���اده���ا  ب���دع���وة 
اأع����ي����ن����ك����م؛ ل�������روا ح���ق���ي���ق���ة الأ�����س����ي����اء، 
واأن  وتكت�سفوا عاملا جديدا من اجلمال، 
حوا�سكم،  وك��ل  عيونكم،  م��ن  ا�ستفيدوا 
كما لو كنتم مهددين غدا بفقدانها؛ لأن 

هذه احلوا�س هبة ت�ستحق ال�سكر.

إعادة إصدار كتاب »لو أبصرت ثالثة أيام«

4 إصدارات لكرسي الملك 
سلمان لتاريخ مكة

أحمد العياف 

املكرمة  مكة  تاريخ  لدرا�سات  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  كر�سي  اأ�سدر 
بجامعة اأم القرى، املجموعة الثانية من الإ�سدارات البحثية البالغ عددها 

اأربعة كتب تاريخية وح�سارية وهي:

سوق مجنة
»�سوق جمنة«  عنوان  الثانية حمل  املجموعة  اإ�سدارات  الأول من  الكتاب 
التاريخي  جمنة  �سوق  مو�سع  بالدرا�سة  وتناول  زي��د،  اآل  خالد  للدكتور 
اإلى  الوافدة  العرب  قبائل  تق�سده  كانت  ال��ذي  املكرمة  مكة  القريب من 
اأن��ح��اء اجل��زي��رة العربية يف 21 ذي القعدة بعد  احل��ج كل ع��ام من جميع 

انتقالهم من �سوق عكاظ قرب الطائف يف مطلع ذي القعدة.
املجاز  ذي  اإل��ى  جمنة  من  يرحتلون  احلجة  ذي  �سهر  يهل  اأن  وقبل 
الديني  ون�ساطه  »جمنة«  معنى  على  ال�سوء  م�سلطا  عرفة،  من  القريب 
والقت�سادي والثقايف، ثم عر�س اخلالف يف مو�سع ال�سوق والآراء التي 
وما  املنقولة  التاريخية  الن�سو�س  بني  امل��وازن��ة  على  معتمدا  فيه،  دارت 
يقابلها على اأر�س الواقع من خالل الزيارات امليدانية والروايات ال�سفهية، 

والت�سوير الفوتوغرايف واخلرائط اجلغرافية.

السدانة »الحجابة« للكعبة
املعظمة  للكعبة  »احلجابة«  ال�سدانة  »كتاب  عنوان  حمل  الثاين  الكتاب 
قبل الإ�سالم درا�سة تاريخية ح�سارية« للباحثني الدكتور اأحمد حممود 
الكعبة  �سدانة  عن  وحت��دث  بغدادي،  حممود  بن  ر�ساد  والدكتور  �سابون 
امل�سرفة قبل الإ�سالم درا�سة تاريخية ح�سارية، مربزا الوظيفة ال�سريفة 
لها  واأول من جعل  عمارتها  وتاريخ  امل�سرفة  الكعبة  بخدمة  تعلقت  التي 
بابا، مع تو�سيح الفرق بني �سدانة البيت وحجابته ومن تولى اأمر �سدانة 
اجلاهلي  الع�سر  اإلى  الطويلة  القرون  عرب  التاريخي  وت�سل�سلها  الكعبة 
و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  حممد  النبي  ومبعث  الإ���س��الم  ظهور  �سبق  ال��ذي 
واإق��راره لها يوم فتح مكة يف يد بني عبد الدار الذين بقيت فيهم خالدة 

اإلى يومنا هذا.

اآلثار المكية
املغاربة  الرحالة  املكية من خالل مدونات  الآث��ار   « الثالث  الكتاب  عنوان 
در���س  ح��ي��ث  ال�سلمي  اهلل  ب��ن عطية  اإب��راه��ي��م  ل��ل��دك��ت��ور  والأن��دل�����س��ي��ني« 
املغاربة  الرحالة  دون��ه  ما  خ��الل  و�سفية من  درا�سة  املكية  الآث��ار  الكتاب 
والأندل�سيون يف الفرة الزمنية بني القرنني 16 و 10 الهجريني، مقتفيا 
ب�سرية مع  اأو  بعوامل طبيعية  تغيريات  عليها من  ط��راأ  وم��ا  الآث��ار  تلك 
امل�سرفة، ظاهرها وباطنها،  الكعبة  اآث��ار مكة، بدء من  الكثري من  عر�س 
يت�سع  ثم  واأب���واب،  وم���اآذن  قباب و�سوامع  فيه من  وم��ا  احل��رام  وامل�سجد 
احلديث عن م�ساجد مكة ودورها ومدار�سها ومقابرها واأربا�سها واأبوابها.

النقود المتداولة في مكة
حممد  اأحمد  الدكتور  بكتاب  الإ���س��دارات  من  الثانية  املجموعة  ختمت 
حتى  العثماين  الع�سر  يف  امل��ك��رم��ة  مكة  يف  امل��ت��داول��ة  ال��ن��ق��ود   « يو�سف 
نهاية القرن 12ه�/18م » الذي قدم اأهم موارد مكة املكرمة القت�سادية 
اأه��ل مكة  اإل��ى  الإ�سالمي  العامل  اأرج��اء  التي كانت تر�سل من  كالأموال 
التي تبعث كل عام من وليات  ال�سريفة  ال�سرة  واملجاورين لها، ومنها 
الدولة العثمانية والأموال التي يجلبها حجاج بيت اهلل احلرام، ف�سال 
اإلى درا�سة القطع  اأموال بالتجارة، بالإ�سافة  اأهل مكة من  عما يك�سبه 
اأ�شكالها وطرزها من خالل اخلطوط  املتداولة مبكة وحتليل  النقدية 
والألقاب والعبارات املكتوبة عليها، وكذلك اأوزان تلك النقود واأعريتها 

واأ�سمائها واأنواعها واأ�سعار �سرفها.
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طالب سعودي 
يحصد جائزة 
أفضل ممثل 

في تونس

حقق نادي امل�صرح بجامعة امللك عبدالعزيز جائزة اأف�صل ممثل واعد يف املهرجان امل�صرحي اجلامعي ب� » املن�صتري » يف دورته ال�صاد�صة التي اأقيمت يف تون�ص. ومتثلت 
م�صاركة اجلامعة يف م�صرحية »تعاي�ص« حيث توج الطالب عبداهلل يحيى الهو�صاوي باجلائزة عن دوره فيها. يف �صياق مت�صل، ا�صتقبل القائم باأعمال �صفارة خادم 
احلرمني بتون�ص عبدالعزيز بن عبداهلل الداود، وفد اجلامعة امل�صارك يف املهرجان، وذلك مبنا�صبة حتقيقهم اإحدى اجلوائز الرئي�صية باملهرجان »جائزة اأف�صل ممثل 
واعد«، مرحبا بوفد اجلامعة، و�صكرهم على متثيلهم امل�صرف لبلدهم، مهنئا اجلامعة بح�صولها علي اإحدى اجلوائز الرئي�صية باملهرجان . من جانبه، هناأ عميد �صوؤون 
الطلب الدكتور عبداملنعم احلياين، الطالب عبداهلل الهو�صاوي على حتقيقه اجلائزة يف حمفل عربي �صهد م�صاركة وتناف�صا كبريين بني طلب اجلامعات العربية، 

م�صريا اإلى اأن نادي امل�صرح يقدم مواهب متميزة يف التمثيل، حيث �صجل اأع�صاوؤه ح�صورا قويا داخل اململكة وخارجها .



إعالن

قيادة سيارتك +
محادثة هاتفية =

حياتك في خطر!
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إعالم

عن الزيارة الملكية ألمريكا

تغطية  يبدو،  ما  على  املكّثف،  الإع��الم��ي 
ال��زي��ارة ف��ق��ط، ون��ق��ل م��ا ك��ان ي��ج��ري من 
خ��ادم  عمل  لربنامج  ومتابعة  مباحثات، 
احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني يف ه����ذه ال���زي���ارة 
ال��ت��اري��خ��ي��ة، ب��ق��در م��ا ك���ان اه��ت��م��ام��ا من 
امل��ث��ق��ف��ني  اآراء  ع��ل��ى  ب���ال���ت���ع���ّرف  ال���ق���ي���ادة 
وال�سراحة  ال�سفافية  بكل  والإعالميني 
وال���و����س���وح ح���ول م���ا ك���ان ي��ق��وم ب���ه امل��ل��ك 
تهداأ خالل  ن�شاط وحركة ال  �شلمان من 
ومكّثف  م�شغوط  برنامج  �شمن  الزيارة، 
وقت  ل�سيق  ال�سريفني  احل��رم��ني  خل��ادم 
الزيارة امللكية، بل واأن يعرب هوؤلء بكامل 
التي  امل�ساهد  م��ن  مواقفهم  ع��ن  احل��ري��ة 
راأوها، والنتائج التي تعّرفوا عليها، �سمن 
ملا مت فعاًل يف  ق��راءة مو�سوعية و�سادقة 

راف�������ق خ�������ادم احل����رم����ني ال�������س���ري���ف���ني يف 
اإع��الم��ي كبري، كان  زي��ارت��ه لأمريكا وف��د 
يف ع����دده ون��وع��ي��ت��ه خم��ت��ل��ف��اً ع��ن ال��وف��ود 
اهتماماً  اأن  يعني  ما  ال�سابقة،  الإعالمية 
كان  الفاعل  الإعالمي  واحل�سور  بالراأي 
امللكية  ال���زي���ارة  ل��ه��ذه  التخطيط  �سمن 

التاريخية.
ورمب����ا ك���ان الن��ط��ب��اع احل�����س��ن عن 
والتو�سع  لتكرارها  م�سجعا  امل��ب��ادرة  ه��ذه 
ف��ي��ه��ا يف ال����زي����ارات امل��ل��ك��ي��ة ال���ق���ادم���ة، ما 
اأح�����س��ب��ه م���ت���زام���ن���اً م���ع ت���وج���ه و���س��ي��ا���س��ة 
وزيرها  عهد  يف  والإع���الم  الثقافة  وزارة 
الدكتور عادل  الن�سط  الإعالمي  اجلديد 

الطريفي.
التواجد  ال��ه��دف م��ن ه��ذا  ومل يكن 
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جائزة العام 2016 للصحافة الورقية
21 أبريل يوما لإلعالم العربي

أحمد العياف

اأن  اتفق فريق خ��رباء الإع��الم العرب على 
يكون �سعار الحتفال بيوم الإعالم العربي 
املوافق 21 اأبريل املقبل هو » دور الإعالم يف 

مكافحة الرهاب«.
واأو����س���ح���ت اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة اأن��ه��ا 
العامة  الأم��ان��ة  من  املقدم  املقرح  ناق�ست 
ي��وم  تخ�سي�س  ب�����س��اأن  ال��ع��رب��ي��ة  للجامعة 
الأ�سا�سية  املبادئ  وو�سع  العربي،  لالإعالم 
لالحتفال به، وفق الإطار العام الذي �سيتم 

التفاق عليه.
ج���اء ذل���ك يف ال��ب��ي��ان ال���ذي اأ���س��درت��ه 
اجل����ام����ع����ة ال����ع����رب����ي����ة ع����ق����ب الج����ت����م����اع 
العرب  الإع��الم  التح�سريي لفريق خرباء 
الإع��الم  ليوم  والتح�سري  ب��الإع��داد  املكلف 
العربي، تنفيذا لقرار جمل�س وزراء الإعالم 
يف  بالقاهرة  الأخ���ري  اجتماعهم  يف  ال��ع��رب 

دورته ال�46 التي عقدت يف مايو املا�سي. 

تكريم الصحافة الورقية
للجامعة  امل�ساعدة  العامة  الأمينة  واأ�سارت 
والت�سال  الإع���الم  قطاع  رئي�سة  العربية 
اأنه مت اعتماد ثالث  اإلى  اأبو غزالة،  هيفاء 
ف��ئ��ات جل��ائ��زة الإع����الم ال��ع��رب��ي، والت��ف��اق 
ع��ل��ى اأن ت��ك��ون ج��ائ��زة ال��ع��ام امل��ق��ب��ل 2016 
ل��ل�����س��ح��اف��ة ال���ورق���ي���ة ب��اع��ت��ب��اره��ا الأق�����دم 
تكرمي  اإل���ى  اإ���س��اف��ة  ال��ع��امل،  م�ستوى  على 

إعالم عربي موحد
م���ن ج��ه��ت��ه��ا، اأك������دت رئ��ي�����س��ة الإذاع������ة 
امل�سرية نادية مربوك اأهمية تخ�سي�س 
يوم لالإعالم العربي، لإب��راز دوره على 
الإره���اب  مواجهة  يف  العربية  ال�ساحة 
والأفكار ال�سالة، م�سرية يف هذا ال�سدد 
اإل���ى اأن الج��ت��م��اع ي��اأت��ي و���س��ط اأح���داث 

ج�سام ت�سهدها املنطقة العربية.
و�����س����ددت ع��ل��ى اأه���م���ي���ة ا���س��ت��م��رار 
ج���ه���ود ال������دول ال��ع��رب��ي��ة يف م��ك��اف��ح��ة 
يعتنقه  ال��ذي  ال�سال  والفكر  الإره���اب 
العديد من ال�سباب، مو�سحة اأن هناك 
موحدة  اإعالمية  عربية  لكلمة  حاجة 

ملواجهته. 
واأع���رب���ت م���ربوك ع��ن اأم��ل��ه��ا ب��اأن 
العربي  بالإعالم  الحتفال  يوم  يخرج 
ب�����س��ك��ل ج��ي��د، ل��ت��و���س��ي��ل ك��ل��م��ة ع��رب��ي��ة 
���س��ادق��ة ل��ل�����س��ب��اب ال���ع���رب���ي، ت�����س��ه��م يف 
العربي  للعامل  واقعية  ب�سورة  اخلروج 
ب�����س��ك��ل ي��ع��ي��د ال����وح����دة وال���ت���الح���م يف 

الوطن العربي.
اأن الأمانة العامة للجامعة  يذكر 
ال��ع��رب��ي��ة ا���س��ت�����س��اف��ت ي��وم��ي ال�����س��اد���س 
اأعمال  اجل��اري،  �سبتمرب  من  وال�سابع 
اخل������رباء  ل���ف���ري���ق  الأول  الج����ت����م����اع 
اخل���ا����س ب����الإع����داد وال��ت��ح�����س��ري ل��ي��وم 
الإعالم العربي برئا�سة دولة الإمارات 

العربية املتحدة.

هذا  يف  امل��رم��وق��ة  الإع��الم��ي��ة  ال�سخ�سيات 
امل���ج���ال، وك���ذل���ك الح��ت��ف��اء ب��الإع��الم��ي��ني 
الذين �سقطوا خالل التغطيات الإعالمية 

يف مناطق ال�سراع املختلفة.
من  �ستكون  الر�سيح  اآلية  اأن  وبينت 
خالل موؤ�س�سة اإعالمية معتمدة يف اإحدى 
الدول العربية والقنوات الر�سمية بالتعاون 
التحكيم  جلنة  واأن  العربية،  اجلامعة  مع 
العربية  ال��دول  من  اأع�ساء  �سبعة  �ست�سم 
املكتب  رئي�سة  بو�سفها  م�سر  بينهم  م��ن 
وزراء  ملجل�س  احل��ال��ي��ة  ل��ل��دورة  التنفيذي 

الإعالم العرب. 
الح���ت���ف���ال  اأن  غ����زال����ة  اأب������و  وذك�������رت 
امل����رك����زي ب���ي���وم الإع��������الم ال���ع���رب���ي ���س��ي��ت��م 
بالتوازي  العربية  اجلامعة  مبقر  تنظيمه 
اليوم  ب��ه��ذا  العربية  ال���دول  اح��ت��ف��الت  م��ع 
على امل�ستوى الوطني وتكرمي ال�سخ�سيات 
الإعالمية على امل�ستوى الوطني يف الدول 
الأع�����س��اء، وك��ذل��ك ع��ق��د ن����دوات ول��ق��اءات 
واأن�������س���ط���ة اإع���الم���ي���ة وم���ع���ار����س ����س���ور اأو 
موؤمترات اإعالمية يف �سوء ما تراه الدول 

يف هذا الإطار. 
�ست�سهد  امل��ق��ب��ل��ة  »ال���ف���رة  واخ��ت��ت��م��ت 
ال�سحافة  جانب  اإل��ى  اأخ���رى  فئات  تكرمي 
ال���ورق���ي���ة م���ن ب��ي��ن��ه��ا الأع����م����ال الإذاع����ي����ة 
احلديثة  الإع���الم  وو�سائل  والتليفزيونية 
اخلا�سة  التحكيم  جلنة  �ستقرره  م��ا  وف��ق 

باجلائزة«.

كتب األستاذ خالد المالك في صحيفة »الجزيرة« التي يرأس تحريرها، سلسلة من المقاالت بعنوان »عن الزيارة الملكية ألمريكا« تحدث فيها عن مشاهداته وانطباعته 
حول زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى الواليات المتحدة مؤخرا، حيث كان المالك ضمن الوفد اإلعالمي المرافق. ونظرا 

ألهميتها، ننشر هنا الحلقة الثالثة من سلسلة المقاالت هذه، والتي تتحدث عن الجانب اإلعالمي لتلك الزيارة التاريخية.

زيارة �سلمان للوليات املتحدة الأمريكية.
الثقافة  وزارة  وف��د  ال��الف��ت يف  ك��ان 
اأن ال���وزي���ر ال��ط��ري��ف��ي ���س��ّم��م  والإع�������الم 
ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  م��ن  بتوجيه 
ب����رن����اجم����ا خ���ا����س���ا ل���ل���وف���د الإع�����الم�����ي 
التعّرف  م��ن  لتمكينهم  الكبري  وال��ث��ق��ايف 
على الوجه الآخ��ر لأمريكا ال��ذي ل يراه 
ال�����س��ائ��ح يف ال����زي����ارات اخل���ا����س���ة، وذل���ك 
الإع��الم��ي��ني  ع��ق��ول  يف  امل��ع��رف��ة  لتعميق 
لهوؤلء  اأ�ساف  ال�سعوديني، مبا  واملثقفني 
اأن يح�سلو  لهم  ك��ان  ما  اأو فر�سا  فر�سة 
ول��و على بع�سها، ل��ول ه��ذه امل��ب��ادرة التي 
ورمب��ا  والإع�����الم،  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  تبنتها 
تتكرر م�ستقبال مع دول اأخ��رى، ومع كل 
للوزير  تبنّي  اأن  بعد  قادمة،  زي��ارة ملكية 

ع��ال��ي��ة، لي�س  اأن��ه��ا م��ف��ي��دة وذات ج����دوى 
يف ال��ت��ع��ّرف ع��ل��ى امل��وؤ���س�����س��ات الأم��ري��ك��ي��ة 
لإ�سماع  واإمن���ا  ف��ق��ط،  وامل��ه��م��ة  العمالقة 
احلر  ال�سعودي  ال�سوت  فيها  امل�سوؤولني 
ال���ذي ي��ع��رّب ب�����س��دق واأم���ان���ة ع��ن حقيقة 
يكون  ق��د  م��ا  وط��ن��ه، م�سححا  الو�سع يف 
من خطاأ اأو لب�س يف �سوء الفهم والت�سّور 

لدى الآخرين.
���س��م وف���د وزارة ال��ث��ق��اف��ة والإع����الم 
اأع�������س���اء يف جم��ل�����س ال�������س���ورى، وروؤ����س���اء 
ال���ت���ح���ري���ر، واأك�����ادمي�����ي�����ني، وم��ث��ق��ف��ني، 
واإع������الم������ي������ني اآخ�������ري�������ن، وك�������ان�������وا م��ن 
اأعد  ال��ذي  الربنامج  وت�سمن  اجلن�سني، 
ل��ه��م ب��ع��ن��اي��ة، زي����ارة ع���دد م��ن امل��وؤ���س�����س��ات، 
���س��م��ل��ت ال��ك��ون��غ��ر���س ع���رب ب��رن��ام��ج ك��ب��ار 

ال�سخ�سيات، ومكتبة الكونغر�س، ومتحف 
الإعالم الذي يعد املتحف الأول املخت�س 
املتحدة  الوليات  وال�سحافة يف  بالإعالم 
الأم��ري��ك��ي��ة، وامل��ع��ه��د ال��ع��رب��ي الأم��ري��ك��ي، 
و�سحيفة الوا�سنطون بو�ست، وهي اإحدى 
اأهم ثالث �سحف اأمريكية، وهيئة �سوت 
اأمريكا، ومعهد ال�سرق الأو�سط، والراديو 
ويف  اخل��ارج��ي��ة،  ووزارة  ال���ع���ام،  ال��وط��ن��ي 
امل��واق��ع كانت املحاور  ك��ل موقع م��ن ه��ذه 
والأ���س��ئ��ل��ة والإج���اب���ات وت��ب��ادل الآراء هي 
ال�����س��م��ة يف ت���ن���اول ال��ق�����س��اي��ا ال���ت���ي تهم 

البلدين والعامل.

نقل عن �صحيفة »اجلزيرة«
اخلمي�ص 10 �صبتمرب 2015

اإدارة  يف  املاج�ستري  على  احلا�سل  اأك��د 
الأع���م���ال )ت��خ�����س�����س ت�����س��وي��ق(، ح��امت 
ع��ل��ى  ال���ع���م���الء  اأن خ���دم���ة  ال���ك���ام���ل���ي، 
تتلخ�س  الجتماعي  التوا�سل  ق��ن��وات 
يف مدى قدرة ال�سركة على رفع معدل 
ال���ت���وا����س���ل وال�������رد ع���ل���ى ا���س��ت��ف�����س��ارات 
عمالئها ومتابعيها اأو ما يعرف مبعدل 
وقت  Response Rate  يف  ال�ستجابة 

.Response Time زمني حمدد

واأ���س��اف الكاملي، وه��و اأح��د اأوائ��ل 
اخل��ل��ي��ج��ي��ني احل���ا����س���ل���ني ع���ل���ى دب���ل���وم 
احرايف معتمد يف الت�سويق الرقمي من 
معهد الت�سويق الرقمي باإيرلندا، »متى 
اأك��رب  على  ال���رد  ال�سركة  ا�ستطاعت  م��ا 
اأ���س��ئ��ل��ة وت��غ��ري��دي��ات املتابعني  ع���دد م��ن 
الجتماعي وفق  التوا�سل  ق��ن��وات  على 
جدول زمني اأقل،  حت�سن م�ستوى اأدائها 
ال��ع��م��الء وخدمتهم«.  م��ع  ال��ت��وا���س��ل  يف 

واأ�سار الكاملي اإلى اأن املعايري الرئي�سية 
التوا�سل  م��واق��ع  على  العمالء  خلدمة 

الجتماعي تتلخ�س يف الآتي:
وتعني  وال���رد:  التجاوب  معدل 
ن�������س���ب���ة ال�������رد ع���ل���ى ال���ت���غ���ري���دات 
»ال����س���ئ���ل���ة« ال���ت���ي ي���ت���م اإر����س���ال���ه���ا 
حل�������س���اب ال�������س���رك���ة ع���ل���ى ق���ن���وات 
ال���ت���وا����س���ل الج���ت���م���اع���ي، وك��ل��م��ا 

ارتفعت الن�سبة حت�سن الأداء.

وال��رد:   للتجاوب  الزمني  الوقت 
وت����ع����ن����ي ال�����وق�����ت ال����زم����ن����ي ال�����ذي 
ت�������س���ت���غ���رق���ه ال�������س���رك���ة ل����ل����رد ع��ل��ى 
تغريدات وا�ستف�سارات متابيعها على 
وكلما  الجتماعي،  التوا�سل  قنوات 
ق��ل ال��وق��ت ال��زم��ن��ي حت�����س��ن الداء. 
العربية  ال�سركات  اأن  الكاملي  واأك��د 
ل تهتم كثريا بهذا النوع من املعايري 
التي تقي�س عليها جناحها يف خدمة 

العمالء على مواقع التوا�سل، حيث 
 Response Rate الرد  ي�سل معدل 
لبع�س ال�سركات العربية واخلليجية 
املعروفة )اإلى 30% خالل وقت زمني 
يزيد عن اليوم. واأ�سار اإلى اأن مواقع 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي و���س��ي��ل��ة ذات 
قيمة عالية لل�سركات التي تود قراءة 
���س��ل��وك ع��م��الئ��ه��ا وت���ق���دمي خ��دم��ات 

مميزة لهم.

خبير تسويق
يعدد معايير
خدمة العمالء
على مواقع 
التواصل



تقنية

ريتويت

أحمد المسكين 
وزوكربيرج الملياردير

حسن أحمد العواجي

YouTube Gaming.. خدمة لعشاق ألعاب الفيديو
اأطلق موقع م�ساركة الفيديو ال�سهري youtube موؤخرا، خدمة يوتيوب جيمينج Youtube Gaming املخ�س�سة لع�ساق األعاب الفيديو، لتناف�س خدمة بث الفيديو 
املبا�سر تويت�س Twitch، التي �سعت جوجل google لال�ستحواذ عليها العام املا�سي. ومتثل هذه اخلطوة من جوجل حتديا مبا�سرا لنظريتها اأمازون، التي ا�ستحوذت 
 youtube العام املا�سي مقابل نحو مليار دولر، يف وقت ت�سعى فيه ال�سركات للهيمنة على �سوق بث األعاب الفيديو �سريعة النمو. وتعد  Twithch على �سركة تويت�س

gaming بوابة جديدة ت�سمل دليال ملا يزيد على 25000 لعبة فيديو مع �سفحات �سخ�سية لها جتمع فيديوهات يوتيوب املتعلقة بها.

Jade Primo
Acer أول هاتف من

windows 10 بنظام تشغيل
ك�سفت �سركة Acer الرائدة يف جمال الإلكرونيات خالل فعاليات معر�س 

.Jade Primo  يف برلني عن هاتف جديد اأطلقت عليه IFA 2015
كلوحة  ملحقات  م��ن  عليه  يحتوي  مل��ا  اجل��ي��ب  ح��ا���س��ب   Jade وي��ح��اك��ي 
مفاتيح وفاأرة، اإلى جانب docking station التي ت�ستخدم لتحويل الهاتف 

الذكي اإلى حا�سب عند تثبيته بها.
ويعد Jade اأول هاتف ذكي يدعم نظام الت�سغيل windows 10، اإ�سافة 

.x86 لدعمه تطبيقات نظام
وزودت Acer هاتفها Jade Primo ب�سا�سة super AMOLED قيا�س 
 HD NTSC ودق��ة عالية اجل��ودة  األ��وان  %100 ن�سبة ت�سبع  اإن�س مع   ،5.5
وم��زود   ،Snapdrogon 808 كوالكوم  مبعالج  الهاتف  يعمل  كما   ،1080p

بكامريا اأمامية بدقة 8 ميجابك�سل واأخرى خلفية بدقة 21 ميجابك�سل.
اأو موعد طرحه يف الأ�سواق،   Jade ومل تعلن ال�سركة حتى الآن �سعر 
لكن املرجح اأن يكون اخلريف املقبل موعدا لطرحه يف الأ�سواق الأمريكية 

ومن ثم العاملية.
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من مليارية »مارك زوكربريج« اإلى مليونية »وات�س اآب« اململوك يف الأ�سا�س 
ل� »في�سبوك«.. اأي لزوكربريج نف�سه، الذي اأعلن موؤخرا اأن لدى »وات�س اآب« 

الآن، 900 مليون م�ستخدم ن�سط �سهريا.
اأ�سهر بزيادة 100  اأقل من خم�سة  هذا الرقم الكبري الذي منا خالل 
مليون منذ اأبريل املا�سي، يو�سح مبا ل يدع جمال لل�سك، اأن »وات�س اآب« هو 

اأكرب برنامج مرا�سلة يف العامل.
على  للح�سول  �سرو�سا  حربا  خا�س  عندما  »زوك��رب��ريج«  يخطئ  مل 
باملليارات  اليوم  يتحدث  فمن  »غوغل«،  الغول  يلتهمه  اأن  قبل  اآب«  »وات�س 
واملاليني غدا �سيتحدث باأكرب من هذه الأرقام، كيف ل وهو، اللهم ل ح�سد، 
ي�سري بخطى ثابتة حتى الآن، ولن يتوقف الأمر عند »في�سبوك« و »وات�س 
ب�سمكة  �سنارة »زوكربريج« مت�سك  العاجل جدا،  القريب  اآب« بل �سرنى يف 

اأكرب من »في�سبوك« و »وات�س اآب«.
خطاب  لك�ساي�س  اأحمد  يدعى  مغربي  �ساب  تلقى  املا�سي  الأ�سبوع  يف 

�سكر من »وات�س اآب«.
اأتدورن ملاذا تلقى ال�ساب البالغ من العمر 19 عاما الذي يعمل باحثا يف 

الأمن املعلوماتي، خطاب �سكر؟
�ساأنها  من  اأمنية  ثغرة  اكت�ساف  يف  جمهود  من  بذله  ملا  نتيجة  تلقاه 
اآب« على من�سة  اأ�سراراً هائلة للماليني من م�ستخدمي »وات�س  اأن ت�سبب 
»اآبل IOS« ومع ذلك تلقى خطاب �سكر فقط! علما اأن اكت�ساف اأحمد جنب 
»وات�س اآب« ال�سرر الذي كان �سيلحق ال�سرر بامللياردير »زوكربريج« الذي 
اكتفى فقط بخطاب �سكر لأحمد، لأن اأحمد نف�سه وبطبعه ب�سفته عربيا، 
برقم  بيعها  على  ي�ساوم  اأن  املمكن  كان من  لديه من معلومة  ما  يقيم  مل 
اأو اأن يثبتها �سمن حقوقه، لكنه بادر بتمليكها اإلى غريه، ومل  مايل كبري 

يجن �سوى خطاب �سكر فقط!
اإلى  اأحمد كعقلية مفيدة و�سمه  فلماذا مل يقم »زوكربريج« باحتواء 

مملكته الرثية التي مل تكت�سف اخللل الذي اكت�سفه اأحمد؟
تنق�سهم  واإمن��ا  مثله،  الكثري  منلك  بالطبع  اأح��م��د،  مثل  لدينا  فكم 
وال�ست�سالم لكت�سافاته،  الغرب  اإلى اخل��روج من عباءة  اجل��راأة، واحلاجة 
والتوقف عن لعب دور الكومبار�س اأو امل�ساهد الذي يبهره كل جديد ملجرد 

اأنه جديد. 



الرأي الجامعي

ال���ع���ام���ة  ال���ل���ج���ن���ة  ب���������داأت  اأن  م���ن���ذ 
اإط�������الق ح��م��ل��ت��ه��ا  ل���الن���ت���خ���اب���ات يف 
»������س�����ارك يف ���س��ن��ع ال������ق������رار«، ن��ظ��م 
جم��م��وع��ة م��ن اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع عرب 
حملة  الجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع 
م�������س���ادة ت���دع���و ل���ع���دم امل�������س���ارك���ة يف 
ال��ب��ل��دي  للمجل�س  اأع�����س��اء  ت��ر���س��ي��ح 
اأع�ساء  اأن  بحجة  الثالثة  دورت���ه  يف 
املجل�س البلدي يف ال��دورات ال�سابقة 

مل يقدموا �سيئا.
وع��ن��دم��ا ف���ك���رُت يف ك��ت��اب��ة ه��ذا 
�سيا�سات  يف  اأق����راأ  لأن  ع��م��دت  امل��ق��ال 
و����س���الح���ي���ات امل���ج���ال�������س ال���ب���ل���دي���ة، 
اأن��ه��ا تنح�سر يف )الق���راح  ف��وج��دت 
واملراقبة( ثم رجعت ملتابعة تغريدات 
اأي��ن  اأدرك���ت  امل��غ��ردي��ن، عندها  بع�س 
امل�����س��ك��ل��ة، ف��ب��ع�����س مم���ن ي��ر���س��ح��ون 
اأن��ف�����س��ه��م ي��ع��ل��ن ب��رن��اجم��ا ان��ت��خ��اب��ي��ا 
يالم�س هموم واحتياج املواطن، ولكن 
يتوافق  ل  النتخابي  الربنامج  ه��ذا 
مع �سالحيات املجل�س البلدي.. وهو 

ما اأفقدهم ثقة الناخبني فيهم.
هذا لي�س عذرا يدعونا للتوقف 
املتقدمني  تر�سيح  يف  امل�����س��ارك��ة  ع��ن 
للمجل�س البلدي خالل هذه الدورة، 
ف��ن��ح��ن ن���ع���رف اإم����ك����ان����ات وق������درات 
�سيقدمون من دون  وم��اذا  املُر�سحني 

برامج انتخابية اأو غريه.
 من خالل زيارتي اأحد املجال�س 
اأع�سائه  بع�س  والنقا�س مع  البلدية 
ات�سح يل اأن هذه املجال�س قد اأحدثت  
�سالحياتها،  م��ع  يتنا�سب  مب��ا  فرقا 
ول��ق��د اط��ل��ع��ت ع��ل��ى ب��ع�����س اإجن����ازات 
اأنها جيدة  اأرى  التي  البلدي  املجل�س 
فريق  كتكوين  ب�سالحياتها  مقارنة 
احلكومية  ال��دوائ��ر  يجمع  )ح��ل��ول( 
قبل  املنفذة  بامل�ساريع  العالقة  ذات 
البدء يف اأي م�سروع، وكذلك  ال�سعي 
امل��ع��امل  وا����س���ح  اإداري  ه��ي��ك��ل  ل��ع��م��ل 
حم��دد امل��ه��ام وامل�����س��وؤول��ي��ات، والعمل 
واأماكن  العامة  احل��دائ��ق  زي��ادة  على 
مل��م��ار���س��ة ري��ا���س��ة امل�����س��ي يف ك��ل ح��ي، 
وم���ت���اب���ع���ة م�����س��ت��وى ال���ن���ظ���اف���ة ب��ك��ل 
م��ن��ط��ق��ة، ب���الإ����س���اف���ة اإل�����ى احل��ر���س 
املُراد  املخططات  اأولوية  ترتيب  على 
هذه  اأن  يت�سح  هنا  وم��ن  �سفلتتها؛ 
املجال�س قد اأحدثت فرقاً مبا يتوافق 
م���ع ���س��الح��ي��ات��ه��ا ع��ل��ى ال���رغ���م من 

التحديات التي واجهتها.
وم����ن ي��ن��ت��ظ��ر م�����س��اري��ع حتمل 
املجل�س  تنفيذ  م��ن  اأو  املجل�س  ا���س��م 
ف�سيطول عليه الرقب؛ لأن املجل�س 
ي��ق��رح وي���راق���ب ل��رف��ع ج���ودة املنتج 
اإ���س��رارك عزيزي  ولعل  واخل��دم��ات، 
القارئ وعدم امل�ساركة يف النتخابات 
�سيلغي  ول��ك��ن��ه  امل��ج��ل�����س  ي��ل��غ��ي  ل���ن 

وجوده وتاأثريه. 

ب���اأن  ن���وؤم���ن  اأن  اأح���ب���ت���ي: لب����د 
بالتغيري  ع���الق���ة  ل��ه��ا  الن���ت���خ���اب���ات 
حتتاج  العمليتان  وهاتان  والتطوير 
لل�سرب واملحاولة، ثم اإن من يحاول 
وي��ج��رب وي��خ��و���س م��رح��ل��ة التغيري 
اأف�����س��ل م���ن ال�����س��خ�����س ال����ذي يبقى 
بعيدا عن الأمور حتى ت�سلح وحدها 

اأن���ا  ت���دخ���ل.  اأو  م��ن��ه  م�����س��ارك��ة  دون 
ب��اأن بع�س الأع�����س��اء ح�سروا  اأوؤم���ن 
ل��ي��ح��دث��وا ف��رق��ا، ف��ل��م��اذا ل نحافظ 
الأي��ام  يف  باأ�سواتنا  ونت�ساعد  عليهم 
هوؤلء  ي�ساعد  من  لر�سيح  القادمة 

الذي اأحدثوا الفرق؟
بقي علينا اأن ن�سجل اأنف�سنا اأول 

صالح سالم اليامي
كلية اللغات والترجمة 

المجالس البلدية.. هل قامت بالمطلوب؟

يف قيد الناخبني لأنها اخلطوة الأهم، 
ثم عندما نقراأ اأ�سماء املر�سحني نبداأ 
وقدراتهم،  اإمكاناتهم  عن  بال�سوؤال 
فالغالبية  ع��ل��ي��ن��ا،  يخفى  ل��ن  وه���ذا 
ول�����دوا وع��ا���س��وا ب��ي��ن��ن��ا.. ث���م نعاهد 
نر�سح  الق���راع  ي��وم  يف  باأنه  اأنف�سنا 

الأف�سل.

فهو 
أهلكهم
أ.د احمد بن محمد 

الحميد 
استاذ السنة بكلية الشريعة 

النا�س  على  لنف�سه  ي��رى  ل  امل�سلم 
التق�سري  م�ست�سعر  لأن���ه  ف�����س��ال؛ 
وال�������زل�������ل ف������ال ي�����ه�����رب م������ن ه����ذا 
ال�ست�سعار بن�سيان تق�سريه وخطئه 
منهجه  فيكون  النا�س؛  على  ورميه 
يومئ  وهو  ولومهم  تبكيتهم  معهم 
من طرف خفي اإلى ا�ستعالئه على 

النا�س.
وحت�سرين �سورة لبع�س من 
من  بع�س  فاأبى  امل�سلمني  من  م��ات 
يدعي التدين ال�سالة عليه واأظهر 

للنا�س ذلك.
ت����ذك����رت م���وق���ف حم���م���د ب��ن 
�سلى  اإذ  اجل��ل��ي��ل  ال��ت��اب��ع��ي  امل��ن��ك��در 
ع��ل��ى رج���ل ف��ق��ي��ل ل���ه: ت�����س��ل��ي على 
ف���الن؟ ن��ظ��را مل��ا يعلمه ال��ق��ائ��ل من 
�سوء عمل امليت فيما يظهر مع ربه، 
فقال: »اإين اأ�ستحي من اهلل اأن يعلم 
اأح��د من  اأن رحمته تعجز عن  مني 
خلقه«، واأبلغ من ذلك غ�سب النبي 
ماتت  عندما  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
امل�����راأة ال�����س��وداء ال��ت��ي ك��ان��ت تنظف 
امل�سجد ومل يعلم بها لي�سلي عليها، 

فذهب اإلى قربها ف�سلى.
و���س��دق ر���س��ول اهلل �سلى اهلل 
هلك  ال��رج��ل  ق��ال  »اإذا  و�سلم  عليه 
كلمة  وت��روى  اأهلكهم«،  فهو  النا�س 
اأهلكهم ب�سم الكاف، وهو الأ�سهر اأي 
اأي هذا  اأ�سدهم هالكا، وبالفتح  اأنه 
اأهلكهم،  اأن اهلل  حكم منه عليهم ل 
على  الزدراء  �سبيل  على  قاله  لأن��ه 
نف�سه  وتف�سيل  واحتقارهم  النا�س 
عليهم وتقبيح اأحوالهم لأنه ل يعلم 

�سر اهلل يف خلقه.
ال�سراع  ح��ال��ة  لنا  تبني  واإذا 
حياته  ط��وال  امل�سلم  يعاي�سها  التي 
ب������ني دواع�����������ي ال���ن���ف�������س ون�����زغ�����ات 
فامل�سلم  الرحمن  وداع��ي  ال�سيطان 
الرحمن هو طريق  داع��ي  اأن  يوقن 
ال���������س����الح والإ�������س������الح وال���ع���اق���ب���ة 
فهو مطالب  ال��داري��ن،  احلميدة يف 
دائما بالراجع عن اخلطاأ و�سلوك 
ا�ستمراره  يف  لأن  الإح�سان؛  طريق 
ع���ل���ى اخل����ط����اأ حت��ق��ي��ق��ا ل��ل��خ�����س��ارة 
الدنيوية وخوفا من حتقق اخل�سارة 
يف الآخ����������رة، وه�������ذه ه����ي ال���ت���وب���ة، 
وبكاء  انعزال  طريق  لي�ست  والتوبة 
وهجر للدنيا ونظر للواقع مبنظار 
اأ�سود، بل هي طريق اإ�سالح وتفاعل 

ر�سيد مع احلياة.
وامل���ج���ت���م���ع���ات ب���ه���ذا ����س���ورة 
مكربة لواقع الفرد لأنها جمموع 
احلق،  بتدينها  ف�سالحها  اأف���راد، 
عن  بعدها  بقدر  ف�سادها  ومقدار 
دينها الذي ل ينف�سل عن الدنيا. 
ولذا دعا اهلل تعالى جميع املوؤمنني 
اأيها  اإل��ى اهلل  التوبة »وت��وب��وا  اإل��ى 
وهنا  ت��ف��ل��ح��ون«،  لعلكم  امل��وؤم��ن��ون 
خ��ط��اب جل��م��ي��ع امل��وؤم��ن��ني ال��ذي��ن 
اآمنوا باهلل بال ا�ستثناء ول تفرقة؛ 
اإل  يعلمه  ل  الإمي����ان  ���س��الح  لأن 
اأع���ل���م ب��ال�����س��ادق��ني من  اهلل ف��ه��و 
ال��ت��وب��ة للجميع  غ��ريه��م وع��اق��ب��ة 
الفالح املطلق يف الدنيا والآخرة.. 

وللكالم بقية.

يلقي هذا املقال ال�سوء علي املوؤمتر 
ي��ع��زم مركز  ال���ذي  الأول  ال�����س��ع��ودي 
الأم�������ري ���س��ل��ط��ان ب����ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ل���ل���ب���ح���وث وال������درا�������س������ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
باجلامعة على اإقامته  خالل الفرة  
مار�س   9-7 املوافق   1437/5/29-27
املوؤمتر  �سعار  على  والركيز   ،2016
»ال����س���ت���غ���الل امل�������س���ت���دام ل���ل���م���وارد 

الطبيعية«.
وقد وجهت الدعوة للمخت�سني 
من داخل اململكة وخارجها للح�سور 
املحاور  �سمن  م�ساركاتهم  وتقدمي 
التالية: املوارد الطبيعية، الحتبا�س 

المؤتمر 
السعودي 
البيئي األول
أ.د. عصام الدين

إبراهيم  وراق 
مركز  االمير  سلطان
بن  عبد  العزيز للدراسات
والبحوث البيئية والسياحية

احلراري والتغريات املناخية، التنوع 
احل����ي����وي، ال���ت���ل���وث ال��ب��ي��ئ��ي و���س��ب��ل 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة،  امل��خ��اط��ر  ودرء  امل��ع��اجل��ة، 
ومي��ث��ل  �سعار امل��وؤمت��ر اإط���ارا جامعا 
امل��وارد الطبيعية من  مل��ح��اوره؛ لأن  
اأهم مكونات البيئة الطبيعية وتعمل 
على ت�سكيل وحفظ التوازان البيئي. 
واالإفراط  املت�شارعة  الزيادة  اإن 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  امل���������وارد  ا����س���ت���غ���الل  يف 
)متجددة وغري متجددة( والأن�سطة 
الب�سرية امل�ساحبة تعد من امل�سببات 
العاملية  البيئية  امل�سكالت  الرئي�سة 
وتناق�س  املناخ  تغري  مثل  املعا�سرة 

ال���ت���ن���وع احل�����ي�����وي، وزي���������ادة م��ع��دل  
ال��ت�����س��ح��ر، وت���ل���وث امل����اء وال���ه���واء و 
ال�سناعي  التقدم  اأدى  وق��د  الربة، 
وزيادة عدد ال�سكان ومتطلباتهم اإلى 
وقطع  ال��زراع��ة،  يف  الهائل  التو�سع 
الفحم  وا�ستخراج   الغابات،  اأ�سجار 
وال�����ب�����رول، واخل�����ام�����ات امل��ع��دن��ي��ة، 
وامل���ي���اه اجل��وف��ي��ة؛ وجن���م ع���ن ذل��ك 
وتناق�سها،  امل��وارد  �سغط كبري على 
وعدم القدرة على التجديد ومواكبة 
وترية ال�ستغالل  واختالل التوازن 
ب����ني ع���ن���ا����س���ر ال���ب���ي���ئ���ة،  وت���ه���دي���د 

م�ستقبل الأجيال القادمة. 

 ل��ه��ذا؛ ك��ان لب��د م��ن اإج���راء 
ال��درا���س��ات وال��ب��ح��وث واله��ت��م��ام 
ال�سيا�سات  م�ستوى  علي  ال��ع��امل��ي 
والت�سريعات للعمل علي ا�ستدامة 
الحتياجات  لتكفي  امل����وارد  ه��ذه 
الآن��ي��ة م��ع ع��دم اإغ��ف��ال متطلبات 
امل�������س���ت���ق���ب���ل. وق�������د ك�������ان حم����ور 
الح���ت���ف���ال ب���ي���وم ال��ب��ي��ئ��ة ال��ع��امل��ي 
ال���س��ت��ه��الك  ح���ول  2015م  ل��ل��ع��ام 
امل�ستدام للموارد.  ويف هذا ال�سياق 
علمية  م�ساركة  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  يعد 
خالد  امللك  جامعة  من  وتوعوية 

ل�ستدامة
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اأث����ن����اء ت�����س��ف��ح م��ل��ح��ق ال���ع���دد الأخ����ري 
 22( الربيطانية«  الطبية  »املجلة  م��ن 
اأغ�������س���ط�������س2015( ا����س���رع���ى ان��ت��ب��اه��ي 
حم��ت��وي��ات خ���ط���اب اإح������دى ال��ط��ب��ي��ب��ات 
ال�سحي،  ال��ت��اأم��ني  ال��ع��ام��ل��ة مب��وؤ���س�����س��ة 
)وه����ي امل��وؤ���س�����س��ة امل�����س��وؤول��ة ع���ن ع��الج 
املواطنني يف اململكة املتحدة(، موجه اإلى 
رئي�س جمل�س الإدارة »�سيمون �ستيفنز« 
ال��ذي كان قد نا�سد الآب��اء بالعمل على 
ت��ق��ل��ي��ل ا���س��ت��ه��الك اأولده������م ل��الأط��ع��م��ة 
امل��ح��ت��وي��ة ع��ل��ى ال�����س��ك��ر، ن��ظ��را ل��ت��واف��ر 
دلئل ت�سري اإلى دخول بريطانيا مرحلة 
»وباء ال�سمنة« بني مواطنيها مبن فيهم 
الأطفال حيث يتوقع و�سولها اإلى اأرقام 
خميفة يف عام 2030، )اأي بعد 15 �سنة(، 
ال��رج��ال  ال���وزن 75% م��ن  لت�سمل زي���ادة 

و65% من الن�ساء.
 واخلوف من عواقب وم�ساعفات 
ال�����س��م��ن��ة ع��ل��ى الأف���������راد، ل��ي�����س فقط 
امل�����������س�����رات ال�������س���ح���ي���ة ع����ل����ى ال���ق���ل���ب 
وال�������س���راي���ني وامل���ف���ا����س���ل والإ�����س����اب����ة 
مب��ر���س ال�����س��ك��ري، ب��ل اأي�����س��ا مب��ا ثبت 
خمتلفة  ب��اأن��واع  ال�شمنة  ارت��ب��اط  م��ن 
املريء  �سرطان  )اأهمها  ال�سرطان  من 
والقولون والرحم والثدي(، بالإ�سافة 
ال��ب��اه��ظ��ة لأي ن��ظ��ام  ال��ت��ك��ال��ي��ف  اإل�����ى 
اإرهاقه ماديا  اإل��ى  ي��وؤدي  عالجي، مما 

ورمبا اإلى انهياره.

تقول الطبيبة يف خطابها لرئي�س 
ال�سحي  ال��ت��اأم��ني  هيئة  اإدارة  جمل�س 
ب��اأن  اأذّك����رك  اأن  يل  »ه��ل  بريطانيا:  يف 
ال�سكر  على  مدمن  ال�سحي«  »التاأمني 
وال���ده���ون اأك����رث م���ن اإدم�����ان الأط���ف���ال 
الجتماعات  اإل���ى  اأذه���ب  فاأينما  لهما، 
والب�سكويت،  احللوى  اأطباق  ت�ستقبلنا 
الناعم  ال�سكر  من  طبقة  اعتلتها  وق��د 
م���ع دع�����وة ت��ت�����س��م ب���ال���ك���رم ب���ت���ن���اول ما 
دعوة  وه��ي  منها،  تتناوله  اأن  ت�ستطيع 
و�سط  حميط  وزي��ادة  الأ�سنان  لت�سو�س 
اجل�سم »وهي تق�سد بها بروز الكر�س«.

ال����غ����داء  وق������ت  »ويف  ووا�����س����ل����ت   
واحللويات،  الغازية  امل�سروبات  تتوافر 
اأق�سام  ويف  اأخ��رى،  الع�ساء حلويات  ويف 
الطوارئ واأماكن جتمع العاملني تقف 
بال�سكولتة  ممتلئة  عمالقة  ث��الج��ات 
املقلية  ال��ب��ط��اط��ا  واأك���ي���ا����س  )ال�����س��ك��ر( 
)ال������ده������ون( وه������ي ت����غ����ري ال��ع��ام��ل��ني 

والزائرين«.
»ف��اإذا  قائلة:  الطبيبة  وت�ستطرد   
ي�ستطيع  ل  ال�����س��ح��ي«  »ال��ت��اأم��ني  ك���ان 
التي  الأط��ع��م��ة  واأن�����واع  تغيري وج��ب��ات��ه 
ي��ق��دم��ه��ا ف��ك��ي��ف ي��ت��وق��ع م���ن غ����ريه اأن 
يقوم بها؟ ملاذا ل يبداأ يف تطبيق �سيا�سة 
جديدة عنوانها: »التاأمني ال�سحي، من 
املتعهدين  ب��اإب��الغ  وي��ق��وم  ���س��ك��ر!«،  دون 
وممويل الطعام باأن ال�سكر اأ�سبح خارج 

املقدمة  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��وج��ب��ات  منظومة 
التاأكد  مع  الطعام  وموائد  قوائم  على 
من اأن الأكل املقدم مطابق للموا�سفات 
اجلديدة، وميكن تنظيم م�سابقة لأنواع 
ال��ط��ع��ام ال�����س��ح��ي ال����ذي ي��ت��ن��ا���س��ب مع 
اأفكار  فيها  تطرح  اجل��دي��دة،  ال�شروط 
اإبداعية وياأخذ يف العتبار الإقالل من 
للمر�سى  املقدمة  ال��وج��ب��ات  يف  ال�سكر 
داخ�������ل امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات، ه�����ذا ب��ط��ب��ي��ع��ة 
اأم��ا  ت��واف��رت لدينا اجل��دي��ة،  اإذا  احل��ال 
اأن  ال�سحي«  »ال��ت��اأم��ني  ي�ستطع  مل  اإذا 
ي��خ��ط��و ه����ذه اخل���ط���وة ف�����س��ي��ك��ون من 
اإلى  النفاق الطلب من الآباء ال�ستماع 

ن�سائحنا«.
ل����ق����د ا�����س����ت���������س����ع����رت ال���ط���ب���ي���ب���ة 
م�������س���وؤول���ي���ت���ه���ا م����ن م��ن��ط��ل��ق ط��ب��ي��ع��ة 
توجهت  ب���اأن  امل��ر���س��ى  ع��الج  عملها يف 
اإلى  وتنبهه  له  تو�سح  م�سوؤول  لأعلى 
تقود  اأن  عليه  وتقرح  امل�سكلة،  حجم 
يف  الركب  ال�سحي«  »التاأمني  موؤ�س�سة 
يف  املثل  وت�سرب  ال�سمنة  م�سكلة  ح��ل 
ال��ق��ول  ال��ع��م��ل ع��ل��ى  الل���ت���زام بتطبيق 
العالجية  املوؤ�س�سة  مل�سداقية  اإث��ب��ات��ا 
يقتنع  ووق��ت��ئ��ذ  ب��ر���س��ال��ت��ه��ا،  واإمي����ان����ا 
فال  الن�سيحة  ب��اإخ��ال���س  امل��واط��ن��ون 
والعمل  ات��ب��اع��ه��ا  يف  منهم  اأح���د  ي�سذ 
بفحواها حفاظا على �سحتهم و�سحة 

الأجيال القادمة.

د. علي سعيد القحطاني
وكيل كلية الطب
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وال تعكس بالضرورة رأي صحيفة آفاق أو رأي جامعة الملك خالد

كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

الرأي الجامعي

خدمات طبية من دون حالوة!

ي�سهد التعليم الطبي طفرة يف التغيري، 
لي�س فقط يف حمتوى ما يقدمه، واإمنا 
ط��ري��ق��ة واأ����س���ل���وب ت��دري�����س��ه ل��ل��ط��الب. 
يكون  اأن  اجل��دي��د،  الأ�سلوب  معامل  اأه��م 
الطالب حمور العملية التعليمية، اإذ يقل 
التعليم التلقيني، وي�سبح هو من يبحث 
م�����س��ادره��ا،  م��ن  يجلبها  امل��ع��ل��وم��ة،  ع��ن 
حتى  امل�سوؤول  هو  بل  يحللها،  يناق�سها، 
عن اكت�ساف ق�سوره، ويبقى دور املحا�سر 

.moderator الو�ساطة فقط
ومن خ�سائ�س هذا الأ�سلوب اأي�سا، 
يحتاج  ال��ذي  بالقدر  يتعلم  الطالب  اأن 

اإليه لأن ي�سبح طبيبا ينفع ول ي�سر.
 ول���ه���ذا ال��غ��ر���س ت��ت��م��ي��ز ال��ربام��ج 
باأنها  التعليم  النوع من  هذا  تقدم  التي 
����س ك���ل ج��ه��از م���ن اأج���ه���زة اجل�����س��م  ت���درِّ
حيث  م��ن  ح���ده  ع��ل��ى   system based
ال��ت�����س��ري��ح وال��ف�����س��ي��ول��وج��ي��ا اخل���ا����س 
ب���ه، اإل����ى الأم���را����س ال��ت��ي ت�����س��ي��ب��ه. اأم��ا 
ذات  ف��ت��ك��ون  العلمية  امل����ادة  م��و���س��وع��ات 
ت�سيب  التي  ال�سائعة  ب��الأم��را���س  �سلة 
هذا اجلهاز، وتطرح املادة ب�سفتها ق�سة 

 .problem based مر�سية
النوع  ه��ذا  لتبني  الأول  ال��ع��دو  اإن 
رف�س   ه��و  ط��ب  كلية  ب���اأي  التعليم  م��ن 
ومقاومة احلر�س القدمي. هذا الرف�س 
ل جنده فقط يف بيئتنا ولكن يف ظروف 

تعليمية وح�سارية اأف�سل من واقعنا.
ال��ط��ب��ي��ب  اأق���������دم   ،19 ال�����ق�����رن  يف 
»ج���وزي���ف ل��ي�����س��ر« ع��ل��ى ت��ب��ن��ي ن��ظ��ري��ة 
وطالب  ل��الأم��را���س،  امل�سببة  اجل��راث��ي��م 
ووجه  ولكنه  معقمة،  جراحية  بعمليات 

بحرب �سعواء من زمالء املهنة.
اأما املثال الآخر، فمن املدينة التي 
مدينة  ال���دك���ت���وراه،  ���س��ه��ادة  اإيل  اأه����دت 
اإدنربه ، الزمن هو نف�سه، حيث اكت�سف 
ال�سكتلندي  وال��ت��ول��ي��د  ال��ن�����س��اء  طبيب 
»ج���ي���م�������س ����س���ي���م�������س���ون« اخل�������س���ائ�������س 
ال��ت��خ��دي��ري��ة ل��غ��از ال��ك��ل��وروف��ورم، وه��ذه 
امل��ق��اوم��ة ال�سر�سة م��ن رج��ال  اأت���ت  امل���رة 
يف  اأن  بحجة  معار�ستهم  وكانت  الدين، 
اإجنيلهم ما يدل على اأن امل��راأة يجب اأن 

�سيزيل  الغاز  وه��ذا  ال��ولدة،  اأثناء  تتاأمل 
ع���ل���ي���ه، ومل  ت����وؤج����ر  ال������ذي  الأمل  ذل�����ك 
ا�ستخدمت  اأن  بعد  اإل  التقبل  يح�سل 
عميلة  اأثناء  الغاز  ذل��ك  فيكتوريا  امللكة 

خما�سها.
البيئتني  يف  امل���ق���اوم���ة  جن���د  مل����اذا   
املختلفتني؟ لأن ال�سبب يف كلتا احلالتني 

هو »الأنا« الإن�سانية.
يكمن الفرق يف اأن »الأنا« الإن�سانية 
لدى الإن�سان املتح�سر قد مت حتجيمها 
جديد،  كل  وراء  ال��واع��ي  العقل  واأ�سبح 
ال��ت��ي تتكلم  اأم���ا لدينا ف���اإن »الأن����ا« ه��ي 

وتعر�س وجتيز ومتنع.
���س��اه��دي ع��ل��ى ذل���ك ه���و يف نوعية 
الأفكار التي توظف لتعيق التغيري، وهي 
ال��ت��غ��ي��ري فهذا  ت��ط��ل��ب  اأن  ���س��اك��ل��ة:  ع��ل��ى 

يعني اأن ما نقوم به الآن �سيء.
 ال��ت��غ��ي��ري ه��دف��ه اأن حت���رز اإجن����ازا 

ل��ذات��ك، وي��ع��رف ���س��اح��ب ك��ت��اب الأر����س 
اجل���دي���دة »اإك����ه����ارت ت����ويل« الأن�����ا ب��اأن��ه��ا 

التماهي »التوحد« مع الأفكار.
ون���ح���ن ق���د مت��اه��ي��ن��ا م���ع ك���ل تلك 
وحتاربه،  التغيري  تقاوم  اأف��ك��ار  الأف��ك��ار، 
وت�سد جميع نوافذ العقل لكي ل ي�ستقبل 
اأي ج��دي��د غ���ري م���ا ه���و م���وج���ود ب���ه من 
ال�سعودي  املفكر  اأط��ل��ق  ول��ه��ذا  الأ���س��ا���س، 
ال�����س��ه��رية:  ال��ب��ل��ي��ه��ي« جملته  »اب��راه��ي��م 

العقل يحتله الأ�سبق اإليه.
لذا علي من بيده اأمر التغيري اأن ل 
ي�سيع كثري جهد يف عالج »اأنا« حمولتها 
تكونها  ب��داي��ة  يرجع  اإذ  ومزمنة،  ثقيلة 
اإلى الوراء مئات ال�سنني اأو الآلف. و يف 
ه��ذا ال�����س��دد، اأمت��ن��ى م��ن القائمني على 
»الأن��ا«  يولوا  اأن  املبتعثني  تاأهيل  برامج 
ودوره������ا امل��ع��ي��ق يف ال��ت��ح�����س��ي��ل ال��ع��ل��م��ي 

الهتمام الذي يليق بها.

د محمد بن علي دالك 
كلية الطب قسم وظائف االعضاء

الـ »أنا« 
ومقاومة 
تغيير طرق 
التعليم 
الطبي

أسبوعية جامعة الملك خالد
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أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

نافذة

نلتقي معكم بحول اهلل تعالى 
و�سحيفة  ال���ق���ادم  ال���ع���دد  يف 
»اآف��اق« يف املرحلة التطويرية 
الثانية، ونرى اأن هذه املرحلة 
اآف��اق  اإل���ى  ال�سحيفة  �ستنقل 
ال�سحافية  املهنية  من  اأو�سع 
والتطور يف ال�سكل واملحتوى.

اأن  ����س���ع���ادت���ن���ا  وك�����ان�����ت 
ه�����ذا ال���ت���ط���وي���ر ك�����ان م��ب��ن��ي��ا 
ح��ددت  علمية  درا����س���ات  ع��ل��ى 
اجتاهات التطوير وم�سامينه 
خربات  اإلى  اإ�سافة  الرئي�سة، 
ف���ري���ق ���س��ح��ي��ف��ة »اآف���������اق« يف 

الإدارة والتحرير والإخراج.
اأن ال��ت��غ��ي��ري ق���د ط��غ��ى ع��ل��ى ال�����س��ح��ي��ف��ة �سكال  و���س��ت��الح��ظ��ون 
اجلامعة  وط���الب  اأ���س��ات��ذة  م��ن  ع���ددا  ا�ستكتبنا  اأن��ن��ا  كما  وم�سمونا، 

لين�سموا اإلى فريق كتاب ال�سحيفة احلايل.
وتتطلع �سحيفة »اآفاق« خالل هذه املرحلة اإلى اأن حتافظ على 
اأكرث  باعتبارها  والعربية  ال�سعودية  اجلامعية  لل�سحف  �سدارتها 

�سحف اجلامعات العربية متيزا وانت�سارا.

تطوير »آفاق«..
العدد القادم

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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أسبوعية جامعة الملك خالد

بدون زعل
يف  ال�ص��يارات  بع���ص  ُت��رتك   •
طويل��ة،  لف��رتات  اجلامع��ة  مواق��ف 
وه��و م��ا يفاق��م اأزم��ة �ص��يق الطاق��ة 
ال�ص��تيعابية ملواق��ف اجلامع��ة.. اأين 

اأ�صحاب تلك املركبات؟!

• اأبح��اث الطلب والطالبات ي�ص��عب 
م��ا ح��اول  اإليه��ا .. وكث��ريا  الو�ص��ول 
ق�ص��م الدرا�ص��ات ب��� »اآف��اق« احل�ص��ول 
ب��اأن  عل��ى بع�ص��ها لن�ص��رها؛ ففوج��ئ 
بع���ص الكلي��ات تخف��ي نت��اج طلبه��ا 

وكاأنها من الأ�ص��رار.. هل يعود ال�صبب 
لعدم ثقة به؟!

بع���ص  تاأهي��ل  �ص��عف  اإن  يق��ال   •
يف  اأ�ص��هم  الطلبي��ة  الأندي��ة  رواد 
ع��زوف الطلب ع��ن امل�ص��اركة يف هذه 

الأن�صطة.. هل من حلول؟!

• ل ي��زال موظ��ف اجلامعة مغيبا عن 
فعاليات ون�ص��اطات اجلامعة ب�صبب قلة 

الأن�صطة خارج وقت العمل الر�صمي!

يف  حاورناهم  الذين  الأ�صاتذة  • بع�ص 
»اآف��اق« يقول��ون اإن��ه ل يوج��د حما���ص 
لدى الطلب يف تلقي التعليم.. معقولة 

70 األف طالب وطالبة غري جادين؟!

تزال  ما  »كورونا«  مبر���ص  • التوعية 
حت��ى  اجلامع��ة  يف  ن�ص��بيا  �ص��عيفة 

الآن.. كفانا اهلل واإياكم �صره!

عدد  لت�صجيل  الطلب  بع�ص  • ي�صعى 
�ص��اعات زائ��دة، قد توؤثر عل��ى معدله 

الرتاكم��ي.. ولك اأن تت�ص��اءل هنا عن 
دور املر�صد الأكادميي!

• نوؤكد للجميع اأن »بدون زعل« للجميع، 
اأكتب  البناء.  الهادف  للنقد  مكان  وهي 
عن  وبعيدا  و�صدق  بواقعية  تريده  ما 
التجريح والأهداف ال�صخ�صية، فحتما 
�صتجد من يتقبل تلك امللحظة ب�صدر 
الربيد  عرب  م�صاركاتكم  اأر�صلوا  رحب. 

الإلكرتوين التايل:
lmioo@kku.edu.sa

جواالت.. جواالت.. جواالت.. وما أدراك ما الجواالت؟!
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