
مواهب من الجامعة

العمري: ضحيت بـ 7 فصول ألطور هوايتي  
حب الت�صوير هواية الزمت الطالب علي معي�ض العمري منذ نعومة اأظفاره، لكنها كلفته الكثري يف 

حياته العلمية، ح�صب ما اأكده لـ«اآفاق«.
وملا كانت الهوايات تفر�ض �صريبتها على �صاحبها وتطلب حقها من الوقت واجلهد واالهتمام، 
مل ي�صتطع العمري اأن يوفق بينها وبني جمال تخ�ص�صه علم االأحياء، بل واجه �صعوبات مل يت�صن له 

التغلب عليها، واأدت يف النهاية اإلى تدهور معدله ب�صكل خميف.
وقال »كان علي �صغط كبري من ناحية الدرا�صة، حيث تدنى م�صتواي ب�صكل خميف، 
خا�صة اأن ق�صم االأحياء بكلية العلوم يحتاج اإلى متابعة وجهد وترك الهوايات اجلانبية 
اأتخذ حلول جمازفة،  اأن  اأ�صتطع، فقررت  اأجله. حاولت بقدر االإمكان ولكن مل  من 
�صبعة  بعد  االإن�صانية،  العلوم  بكلية  واالت�صال  االإعــام  ق�صم  اإلى  بالتحويل  فقمت 

ف�صول درا�صية ق�صيتها يف ق�صم االأحياء«.
اأثــنــاء حديثه  بــدا فرحا  العمري  فــاإن  درا�ــصــيــة،  �صبعة ف�صول  اإهـــدار  ورغــم 
اإلــى الــنــجــاح؛ فــاأنــا االآن يف ق�صم االإعــام  لــــ«اآفـــاق«، حيث قــال » التحول قــادين 

واالت�صال، اأمار�ض هوايتي من خال درا�صتي«.
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أسبوعية جامعة الملك خالد

فكر
المشرف العام على وحدة

التوعية الفكرية بالجامعة
د. يحيى البكري: الجهل أبرز أسباب 

انحراف الفئة الضالة

جامعات عامية
أحد أكبر األسرار الغامضة في اإلدراك 
البشري يتمثل في كيفية تناول المخ 

البشري لألفكار ووضعها مجتمعة في 
طرق جديدة لتكوين أفكار جديدة!

صحتك
سبعة إنذارات

مخبوءة بين أصابعك..
وأسرار صحتك يشي بها

خط يدك

قضية
كلية اإلدارة أول المبادرين

بتركيبها..  البصمة اإللكترونية
على أبواب القاعات

ضابط غير مرغوب فيه
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الجامعة تنظم المؤتمر 
الدولي األول لطب األسنان

�صاحب  ع�صري،  منطقة  اأمري  برعاية 
ال�صمو امللكي، في�صل بن خالد، تنظم 
اجلامعة ممثلة يف كلية طب االأ�صنان، 
موؤمترها الدويل االأول، حتت عنوان 
»الــعــهــد اجلــديــد يف طــب االأ�ــصــنــان يف 
بــعــده الــعــاملــي«، وذلــــك بــفــنــدق ق�صر 
اأبـــهـــا، خـــال الــفــرة مــن 1/30 اإلــى 
1437/2/2 املوافق 2015/11/14-12.

يعد  املــوؤمتــر  اأن  »اآفــــاق«  وعلمت 
الــدولــيــة  الــعــلــمــيــة  املـــــوؤمتـــــرات  اأول 
املنطقة  يف  االأ�صنان  بطب  ُتعنى  التي 
�صي�صهد  اأنـــه  اإلـــى  م�صرية  اجلــنــوبــيــة، 
حــ�ــصــورا كــثــيــفــا مـــن املــخــتــ�ــصــني من 
داخل اململكة وخارجها ليقدموا اأوراق 
والــور�ــض  اجلل�صات  يف  وبــحــوث  عمل 

امل�صاحبة.
واأ�صافت اأنه �صي�صارك يف املوؤمتر 
وت�صعة  اململكة،  داخل  من  16متحدثا 
اأربع  املوؤمتر  ي�صهد  من خارجها، كما 

ور�ـــــض عــمــل مــتــخــ�ــصــ�ــصــة، ونـــدوتـــني 
يف الــتــعــلــيــم الــطــبــي، وطـــب االأ�ــصــنــان 
الوقائي، اإ�صافة اإلى اأنه �صيتم عر�ض 
علمي  معر�ض  مــع  علمية  مل�صقات 

م�صاحب للموؤمتر.
مدير اجلامعة اأ. د. عبدالرحمن 
الــــداود، �صكر راعـــي املــوؤمتــر، االأمــري 
الكرمية،  لرعايته  خالد،  بن  في�صل 
ودعمه امل�صتمر للجامعة يف منا�صطها 
كـــافـــة لــتــ�ــصــطــلــع بـــــدورهـــــا الــعــلــمــي 
الــعــلــمــيــة  الـــنـــهـــو�ـــض مبـــهـــامـــهـــا  يف 
واملــجــتــمــعــيــة، وقــــــال »رعــــايــــة اأمــــري 
منطقة ع�صري لهذه الفعالية العلمية 
هي امتداد الهتمام �صموه بكل ما من 
�صاأنه االإ�صهام يف رفعة العلم يف بادنا 

الغالية«.
الــــداود اأن اجلــامــعــة تقوم  وبــني 
بــــــــاأدوار مــهــمــة يف تــر�ــصــيــخ اقــتــ�ــصــاد 
اجلامعة  �صباب  تــاأهــيــل  عــر  املــعــرفــة 

ومتـــكـــيـــنـــهـــم وتــــزويــــدهــــم بــاملــعــرفــة 
احلــديــثــة، واأ�ـــصـــاف »اجلــامــعــة تعول 
كــــثــــريا عـــلـــى الــــ�ــــصــــراكــــات الــعــلــمــيــة 
قطاعات  مع  اأ�ص�صتها  التي  والعملية 
مهمة حملية وعاملية مل�صاعفة الناجت 
العلمي الذي مييز كل من انت�صب اإلى 

جامعة امللك خالد«.
اجلامعة  وكيل  بــني  جانبه،  مــن 
للتخ�ص�صات ال�صحية، رئي�ض اللجنة 
خــالــد  د.  اأ.  لـــلـــمـــوؤمتـــر،  الــتــنــفــيــذيــة 
ــنــان  االأ�ــص طـــب  كــلــيــة  اأن  ــبــان،  جــل اآل 
بــنــ�ــصــاطــاتــهــا املــمــيــزة تــعــكــ�ــض الــوجــه 
امل�صرق للجامعة، موؤكدا اأن دعم جهود 
الكيانات العلمية واملهنية املنبثقة عن 
ور�صالتها،  الأدوارهــــا  تعزيز  اجلامعة 
يت�صع  الكلية  اإ�ــصــهــام  اأن  اإلـــى  م�صريا 
العلمية  الــنــهــ�ــصــة  ظـــل  يف  ويــتــطــور 

والتعليمية التي ت�صهدها اجلامعة.
كلية طب  اأو�ــصــح عميد  بـــدوره، 

االأ�ـــصـــنـــان، رئــيــ�ــض الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة 
للموؤمتر، الدكتور اإبراهيم ال�صهراين 
يف  املــ�ــصــتــجــدات  �صيبحث  املـــوؤمتـــر  اأن 
اأنــه يعد من  اإلــى  االأ�صنان، الفتا  طب 
الــفــر�ــض الــعــلــمــيــة ملــنــ�ــصــوبــي الــكــلــيــة 
واملهتمني باملجال يف اململكة، للوقوف 
عــلــى اجلــديــد والــتــطــورات يف جمــال 
البحث العلمي والتقنيات التي تخدم 

�صحة الفم واالأ�صنان.
واأ�ـــــصـــــار الـــ�ـــصـــهـــراين اإلــــــى تــنــوع 
امل�صاركات من دول اأجنبية ذات جتارب 
بطبيب  تعلو  اأن  �صاأنها  مــن  خمتلفة 
االأ�ــصــنــان، ح�صب قــولــه، وتــابــع« هــذه 
الــذي  الــدافــع  هــي  العملية  الــفــوائــد 
يجعل كلية طب االأ�صنان حتر�ض على 
اإ�صهامات  لديهم  ممن  العديد  دعــوة 
اأطباء  علمية ومهنية، لي�صتفيد منها 

االأ�صنان ب�صفة عامة«.
يحيى التيهاني
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علي معي�ض العمري
عينة الدرا�سة �سملت اأكرث من 1000 من الطالب والأ�ساتذة واملوظفني من اجلن�سني

إستطالع »آفاق«
ما مدى متابعتك

)دائما، غالبا، أحيانا( لصحيفة »آفاق« 
في المنصات اإللكترونية
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موقع »آفاق« اإللكتروني

»تويتر«

»فيسبوك«

»إنستغرام«



تدشين مشروع ريادة
بإمارات المناطق

عبدالعزيز،  بن  �صلمان  امللك  ال�صريفني  احلرمني  خــادم  موافقة  على  بناء 
�صاحب  الداخلية،  وزيــر  الــــوزراء،  جمل�ض  رئي�ض  نائب  العهد،  ويل  د�صن 
ال�صمو امللكي االأمري حممد بن نايف بن عبد العزيز، حفظه اهلل، انطاقة 

م�صروع امللك عبد اهلل لتطوير العمل باإمارات املناطق »ريادة«.
جـــاء ذلـــك خـــال تـــروؤ�ـــض ويل الــعــهــد، يف ديــــوان وزارة الــداخــلــيــة يف 
�صري  مبتابعة  املعنية  العليا  التوجيهية  للجنة  االأول  االجتماع  الريا�ض، 

امل�صروع، واالإ�صراف على جميع مراحله .
والرتيبات  التح�صريات  اآخـــر  على  االطـــاع  االجــتــمــاع  خــال  ومت 
مطلع  من  اعتباراً  امل�صروع،  تنفيذ  يف  والبدء  مهامها  العمل  فرق  ملبا�صرة 

حمرم اجلاري. 
�صلمان بن  امللك  ال�صريفني  العهد، حر�ض خــادم احلرمني  واأكــد ويل 
ورفع  كافة،  وموؤ�ص�صاتها  الدولة  اأجهزة  اإمكانيات  تعزيز  على  عبدالعزيز، 
قدراتها االأدائية لتحقيق االأهداف واملقا�صد التي ن�ّض عليها نظاما احلكم 
م�صتدامة  تنمية  اإيجاد  اإلى  الرامية  للدولة،  واملناطق واخلطط اخلم�صية 
احلــيــاة،  جــوانــب  مبختلف  والــنــهــو�ــض  اململكة،  مناطق  جميع  يف  مــتــوازنــة 
وتاأمني العي�ض الكرمي لكافة املواطنني، وهو ما اأف�صى اإلى �صدور املوافقة 
ال�صامية الكرمية على م�صروع امللك عبداهلل لتطوير العمل باإمارات املناطق 
»ريادة«، لُيمثل نقلة نوعية يف االإدارة املحلية وانطاقًة واعدة لتعزيز قدرات 
�صيما  ال  واخلــدمــات،  العامة  واملرافق  بالتنمية  املعنية  احلكومية  االأجهزة 
حمركا  ليجعلها  التطويري  امل�صروع  هذا  عليها  يركز  التي  املنطقة  اإمــارة 
رئي�صا ونقطة ارتكاز يف هذا ال�صاأن ورفع قدراتها وتفعيل دورها الريادي يف 
االإ�صراف على املرافق العامة وامل�صروعات اخلدمية، ومتكينها من التن�صيق 

مع بقية اأجهزة الدولة وفروعها يف املنطقة بكفاءة وفعالية .
ويتكون امل�صروع احليوي الطموح الذي ي�صتغرق تنفيذه خم�ض �صنوات، 
اجلــوانــب  خمتلف  يف  م�صروعا   34 عنها  يتفرع  رئي�صية  بــرامــج  �صتة  مــن 

االإدارية والب�صرية والتقنية.
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محاضرة فنية
في أروقة فنون أبها

ال�صعودية  الــعــربــيــة  اجلمعية  فـــرع  اأقــــام 
لــلــثــقــافــة والـــفـــنـــون يف اأبــــهــــا، حمــا�ــصــرة 
ـــفـــهـــوم الــفــنــي  بـــعـــنـــوان »الــــتــــحــــوالت وامل
لـــلـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــني«، قـــدمـــهـــا املـــ�ـــصـــور 
وذلــك  القحطاين،  ح�صني  الفوتوغرايف 
بقاعة املحا�صرات مببنى اجلمعية مبركز 

امللك فهد الثقايف باملفتاحة.

صرف شيكات سيارات 
ذوي االحتياجات 

�ــصــلــم املــديــر الــعــام لــفــرع وزارة الــ�ــصــوؤون 
االجتماعية يف منطقة ع�صري عبداحلكيم 
ال�صهراين، يف مركز التاأهيل ال�صامل باأبها، 
الــدفــعــة االأولــــى مــن اأمـــر خـــادم احلرمني 
عبدالعزيز،  بــن  �صلمان  املــلــك  ال�صريفني 
احلركية  االإعــاقــة  ذوي  االأ�صخا�ض  مبنح 
150 األـــــف ريــــــال، لــتــمــكــيــنــهــم مـــن �ــصــراء 
وو�صل  و�صعهم،  تنا�صب  جمهزة  �صيارات 
عدد من انطبقت عليهم �ضروط و�ضوابط 

ال�صيارات لعام 1433، اإلى 1333متقدما.

اإلدارات النسائية
تحتفل باليوم الوطني

للتعليم مبنطقة  العامة  االإدارة  احتفلت 
ع�صري، ممثلة يف االأق�صام الن�صائية باليوم 
الـــوطـــنـــي، وذلــــك عــلــى مــ�ــصــرح الــربــيــة 

الفكرية.
بــعــنــوان   عــر�ــصــا  االحــتــفــال  ت�صمن 
الوطني،  والن�صيد  الــوطــن«  »�ــصــبــاحــات 
واأنـــ�ـــصـــودة مـــن تــقــدمي طــالــبــات رو�ــصــة 
مــــدار�ــــض الــــــــرواد، ومــ�ــصــرحــيــة »وطــنــي 
احلبيب« وق�صيدة »اأمنك يا وطني نعمة 

ون�صيد«.

أدبي أبها ينشر
أعمال األلمعي

وقع رئي�ض جمل�ض اإدارة نادي اأبها االأدبي 
الــدكــتــور اأحــمــد اآل مــريــع مــع االأ�ــصــتــاذ 
الــدكــتــور زاهــر بــن عــوا�ــض االأملــعــي عقدا 
االأعــمــال  ن�صر جميع  اأبــهــا  اأدبــــي  يــخــول 

االأدبية لاأملعي.
 حـــ�ـــصـــر الـــتـــوقـــيـــع رئـــيـــ�ـــض جلــنــة 
م�صواح،  اإبــراهــيــم  الــنــادي   يف  الطباعة 
ويــ�ــصــمــل الــعــقــد اإخــــــراج جــمــيــع دواويــــن 
ديــوان وجمموع واحد،  الدكتور زاهر يف 

مع �صريته »رحلة الـ30 عاما« .

غرفة أبها تعزز
مركز معلوماتها

ك�صف االأمني العام لغرفة اأبها عبداهلل 
الزهراين اأن مركز املعلومات بالغرفة 
ا�صتقبل  بــاأبــهــا  الــ�ــصــنــاعــيــة  الــتــجــاريــة 
اأكــر مــن 695 مــراجــعــا، مت تزويدهم 
امل�صجلة  ال�صركات واملوؤ�ص�صات  بعناوين 
يف الـــغـــرفـــة، اإلــــــى جـــانـــب تـــزويـــدهـــم 
بالفر�ض اال�صتثمارية يف املنطقة، كما 
االأن�صطة  من  العديد  يقدم  املركز  اأن 
الراغبني يف  االأعمال  رجــال  تهم  التي 

اال�صتثمار.

اعتماد آلية التقاعد 
المبكر بتعليم عسير

املبكر  التقاعد  اآلية  ع�صري  تعليم  اعتمد 
التعليمية،  الوظائف  و�صاغات  ل�صاغلي 
اإخـــال يف  الــتــي مــن �صاأنها منع حـــدوث 
العام  خــال  التعليمي  العمل  منظومة 
التقاعد  طلب  قبول  ميكن  اإذ  الدرا�صي، 
الــدرا�ــصــي،  الــعــام  اأي وقــت مــن  املبكر يف 
ويـــكـــون تــــرك الــعــمــل بــعــد نــهــايــة الــعــام 
الـــدرا�ـــصـــي وقـــبـــل بــــدء الـــعـــام الــدرا�ــصــي 

اجلديد.

أحوال عسير

جائزة الملك خالد
تعتمد أسماء الفائزين

يحيى التيهاني

رفــــــع اأمـــــــري عـــ�ـــصـــري، رئـــيـــ�ـــض هــيــئــة 
جــائــزة املــلــك خــالــد، �ــصــاحــب ال�صمو 
ـــكـــي فـــيـــ�ـــصـــل بـــــن خــــالــــد اأ�ـــصـــمـــى  املـــل
اآيـــــات الــ�ــصــكــر والـــعـــرفـــان ملــقــام خـــادم 
�صلمان  املــلــك  الــ�ــصــريــفــني  احلـــرمـــني 
بـــن عــبــدالــعــزيــز، حلــر�ــصــه املــلــمــو�ــض 
عـــلـــى االرتـــــقـــــاء بـــالـــوطـــن وتــدعــيــم 
امل�صتمرة  وتوجيهاته  ومبادئه،  قيمه 

الــدكــتــور  الــربــحــيــة  غــري  للمنظمات 
�ــصــعــود املــتــحــمــي، ووزيــــــر االقــتــ�ــصــاد 
التقييم  جلــنــة  رئــيــ�ــض  والــتــخــطــيــط 
امل�صوؤولة  التناف�صية  لفرع  واالختيار 
ال�صوؤون  ووزيــر  عــادل فقيه،  املهند�ض 
االجتماعية الدكتور ماجد الق�صبي، 
ووزيــــــر الـــتـــجـــارة  الـــدكـــتـــور تــوفــيــق 
الربيعة، ووزير الدولة ع�صو جمل�ض 
الــــــــــوزراء، عــ�ــصــو جمــلــ�ــض الـــ�ـــصـــوؤون 
االقــتــ�ــصــاديــة والــتــنــمــيــة حمــمــد اآل 
الــ�ــصــيــخ، وعــ�ــصــوة جمــلــ�ــض الــ�ــصــورى 
رئي�صة جلنة التقييم واالختيار لفرع 

�صركاء التنمية الدكتورة ثرّيا عبيد.
االأمــري في�صل خال  كما رحــب 
االجتماع باالأع�صاء اجلدد املن�صّمني 
اخلام�صة  دورتــهــا  يف  اجلــائــزة  لهيئة 
هــــذا الـــعـــام، وقــــدم �ــصــكــره وتــقــديــره 
وجلــان  اجلــائــزة  هيئة  اأع�صاء  لبقية 
عملهم  ودقة  جهودهم  على  التحكيم 

خال �صري عمل اجلائزة.

التي  الداعمة للم�صروعات واملبادرات 
اململكة  يف  امل�صتدامة  التنمية  تخدم 
العربية ال�صعودية ومنها جائزة امللك 
�صري اجلائزة على هذا  خالد، موؤكدا 
اخلط الذي ت�صب اأهدافه يف م�صلحة 

الوطن واملواطن.
جـــاء ذلـــك خـــال اعــتــمــاد هيئة 
اأ�ــصــمــاء الفائزين  جــائــزة املــلــك خــالــد 
بـــفـــروعـــهـــا الــــثــــاثــــة لــــهــــذا الــــعــــام: 
»التميز  و  الــتــنــمــيــة«،  »�ــصــركــاء  وهـــي 
لـــلـــمـــنـــظـــمـــات غـــــري الـــــربـــــحـــــيـــــة«، و 

»التناف�صية امل�صوؤولة«.
ت�صليم  يـــرعـــى  اأن  املـــقـــرر  ومــــن 
اجلــــائــــزة يف �ــصــفــر املـــقـــبـــل مبــديــنــة 
ال�صريفني،  احلرمني  خــادم  الريا�ض 
خالد  املــلــك  موؤ�ص�صة  مــقــر  يف  وذلـــك 
برئا�صة  الــريــا�ــض،  مبدينة  اخلــرييــة 
في�صل  االأمـــري  اجلــائــزة  هيئة  رئي�ض 
بــن خــالــد، وع�صوية كــل مــن: رئي�ض 
جلنة التقييم واالختيار لفرع التمّيز 

املـــلـــك خــالــد  اأن جــــائــــزة  يـــذكـــر 
االأفـــراد  ودعـــم  لتكرمي  �صنويا  متنح 
واملــنــظــمــات غــري الــربــحــيــة ومــنــ�ــصــاآت 
املبادرات  يف  الرائدة  اخلا�ض  القطاع 

واملمار�صات التنموية االجتماعية.
على  بــهــا  الــفــائــزون  و�صيح�صل 
مــررات  تت�صمن  تقديرية  �ــصــهــادات 
مــايل  ومــبــلــغ  تــذكــاريــة  ودروع  نيلها، 
ميــنــح لــكــل جــــائــــزة، يـــقـــّدر مبــلــيــون 
غري  للمنظمات  »التميز  لفرع  ريــال 
الـــربـــحـــيـــة«، ونـــ�ـــصـــف مـــلـــيـــون ريــــال 
لـــلـــمـــبـــادرات الـــثـــاث الـــفـــائـــزة بــفــرع 

»�صركاء التنمية«.
»التناف�صية  الــثــالــث  الــفــرع  اأمـــا 
ملن�صاآت  جــائــزتــه  فــُتــمــنــح  املــ�ــصــوؤولــة«، 
اأف�صل  تطبق  الــتــي  اخلــا�ــض  القطاع 
امل�صتدامة  التنمية  دعم  يف  املمار�صات 
ـــزام بــاملــ�ــصــوؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة  ـــت واالل
التي من �صاأنها اأن تعود على املجتمع 

مبنافع حقيقية واإيجابية.
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مدير الجامعة للطالب: الوطن 
ينتظركم لتحموه بالفكر والسالح

سعيد العمري

الدكتور  االأ�ــصــتــاذ  اجلامعة  مدير  رعــى 
املا�صي،  االثــنــني  الـــداود،  عبدالرحمن 
فعاليات احتفال اجلامعة بذكرى اليوم 
العربية  اململكة  لتوحيد   85 الــوطــنــي 
�صوؤون  عمادة  نظمته  الــذي  ال�صعودية، 
الــــطــــاب مبـــقـــرهـــا يف اأبــــهــــا بــحــ�ــصــور 
وكــــاء اجلــامــعــة، وعــمــيــدي الــكــلــيــات، 
واأعــ�ــصــاء هيئة الــتــدريــ�ــض، وعـــدد كبري 

من الطاب.
ــــــــداود خـــــال كــلــمــتــه يف  واأكـــــــد ال
يــاأتــي لتعزيز  احلــفــل، »اأن يــوم الــوطــن 
املليك  ثم  للدين  والــوالء  االنتماء  قيم 
مبنجزاته،  وما  والــتــعــريــف  والـــوطـــن، 
قـــــام بــــه مـــوؤ�ـــصـــ�ـــض هـــــذا الـــكـــيـــان املــلــك 
�صعود،  اآل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز 
بـــطـــوالت ومــلــحــمــات  رحـــمـــه اهلل، مـــن 
االأكر  االأثــر  لها  كان  تاريخية عظيمة 
يف حياة كل فرد من اأفراد هذا الوطن، 
ممـــا جنــنــي ثـــمـــاره ونــعــيــ�ــض يف ظــالــه 

حتى يومنا هذا«.
ـــاف »مـــا قـــام بـــه اأبــــنــــاوؤه من  واأ�ـــص
بــعــده ومـــا نــعــايــ�ــصــه االآن مــن رخــــاء يف 
ال�صريفني  امللك  احلــرمــني  خــادم  عهد 
�صلمان بن عبدالعزيز، حفظه اهلل، ملك 
املحافظة  منا  ي�صتوجب  والعزم،  احلزم 
يف  وتــعــزيــزهــا  وتنميتها  مملكتنا  عــلــى 
اإليه  كافة املجاالت، مع بيان ما و�صلت 
بــادنــا ومـــا تــبــواأتــه مــن مــكــانــة رائـــدة 
اأ�صبح  حيث  وعــاملــيــا،  واإقليميا  حمليا 

لها �صوت قوي يدوي يف اأرجاء العامل، 
احلازمة  والعزمية  بــالــقــرارات  وذلـــك 

ال�صادقة«.
الطاب  كافة  الـــداود  خاطب  كما 
االآن  تعاي�صونه  »مــا  بقوله  احلا�صرين 
مـــن نــعــمــة اأمــــن ورخـــــاء يف وطـــن الــعــز 

وال�صموخ مل يــاأت من فــراغ، واإمنــا كان 
بف�صل اهلل اأوال ثم باجلهود املبذولة من 
قبل حكومتنا الر�صيدة التي اأو�صلتنا ملا 
اأن  عليكم  يجب  لــذا  االآن؛  عليه  نحن 
حتافظوا  واأن  النعمة  هــذه  ت�صت�صعروا 
تــكــونــوا مــدخــا الأهـــل  واأن ال  عــلــيــهــا، 

يكيدون  الذين  واحل�صد  واحلقد  ال�صر 
لهذا الوطن بجميع الو�صائل«. واأ�صاف 
بعد  الــوطــن  عليكم  يعتمد  مــن  »اأنــتــم 
اهلل �صبحانه وتعالى يف حمايته بالفكر 
وبحر�صكم  متلكون،  ما  وبكل  وال�صاح 

على م�صريتكم العلمية«.

اأ�صعدين ما و�صلت اإليه �صحيفة »اآفاق« من تطور وجناح، وهذا، وهلل احلمد، 
هذه  ومنها  الــنــواحــي،  جميع  يف  اجلامعة  يف  يــحــدث  الـــذي  التطور  يعك�ض 
ال�صحيفة التي تت�صدر ال�صحف اجلامعية من النواحي التحريرية والفنية 

والتوزيعية.
الــثــانــيــة لل�صحيفة كــان  الــتــطــويــريــة  والــتــطــويــر اجلــديــد يف املــرحــلــة 
مبنيا على درا�صات علمية، كنت قد وجهت بها قبل عام تقريبا من اأجل اأن 
تكون خطوات التطوير على اأ�صا�ض علمي، وهذا ما ح�صل من التعرف على 
اجتاهات قراء ال�صحيفة من من�صوبي اجلامعة طابا واأ�صاتذة وموظفني، 
فيها  وال�ضعف  القوة  نقاط  ال�ضحيفة ومعرفة  اإلى حتليل حمتوى  اإ�ضافة 
من اأجل الو�صول اإلى م�صتوى يلبي احتياجات اجلامعة ومن�صوبيها وقرائها.
اأنا وباقي قراء ال�صحيفة، يف التطوير اجلديد هو  وما لفت انتباهي، 
على  وحتى  اجلامعية  ال�صحف  على  عــادة  تغلب  التي  االإن�صائية  من  احلــد 
اأو  كلمات  يف  و�صغطها  ال�صحفية  املــادة  وتركيز  واخت�صار  العامة،  ال�صحف 
فقرات ق�صرية بعيدا عن املبالغة واالإن�صائية املعتادة، وهذا يعد نقلة مهنية يف 
حترير ال�صحيفة، ال�صيما اأن ا�صتخدام اجلرافيك�ض والر�صوم والتو�صيحات 

ي�صيف بعدا جديدا ملهنيتها.
اجلامعة  جمل�ض  مــن  تنظيمية  الئحة  باعتماد  اأكــر  �صعادتي  وكــانــت 
يف  مهمة  تاأ�صي�صية  مرحلة  دخلت  قد  تكون  بذلك  وهــي  »اآفـــاق«،  ل�صحيفة 
يف  وثباتا  تنظيميا  ا�صتقرارا  اكت�صبت  قد  ال�صحيفة  هــذه  وتكون  تاريخها، 

اأهدافها وهياكلها.
كما �صتمكن الائحة من تاأ�صي�ض فكري تنظيمي لل�صحف اجلامعية يف 
اململكة.  وال �صك يف اأن الائحة وكذلك التطوير الذي اأحدثناه يف ال�صحيفة 

ي�صكان جتربة نوعية يف ال�صحف اجلامعية ال�صعودية.
امل�صت�صار  راأ�صهم  وعلى  كافة،  بال�صحيفة  والزميات  الزماء  واأ�صكر 
بهذه  و�صلوا  الذين  القرين،  �صويل  بن  الدكتور علي  االأ�صتاذ  العام  امل�صرف 
ال�صحيفة يف ظرف حوايل عامني اإلى اأف�صل امل�صتويات التحريرية والفنية، 
التي  اجلامعية  �صحيفتنا  تكون  بــاأن  خالد  امللك  جامعة  يف  نحن  ونفتخر 
تكت�صب توزيعا وانت�صارا كبريا داخل اململكة وخارجها قد و�صعت اأ�ص�صا مهنية 

وتنظيمية يف تاريخ وتطور ال�صحافة اجلامعية يف اململكة.

رؤية

تطوير »آفاق«

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

 �صدرت موافقة خادم احلرمني ال�صريفني، امللك �صلمان بن عبد العزيز، على ت�صكيل 
اللجنة املوؤقتة التي �صتتولى ممار�صة �صاحيات جمل�ض التعليم العايل الذي �صبق 

اأن �صدرت التوجيهات ال�صامية باإلغائه .
و�صتتولى اللجنة درا�صة املو�صوعات التي ترفعها اجلامعات متعلقة باالإجراءات 
وزير  بتويل  الكرمي  التوجيه  وجــاء  اجلامعات.  اأعمال  لت�صيري  الازمة  التنفيذية 
التعليم الدكتور عزام الدخيل رئا�صة اللجنة وع�صوية عدد من مديري اجلامعات 

من بينهم  مدير جامعة امللك خالد االأ�صتاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، 
كما ت�صمنت املوافقة ال�صامية تكليف الدكتور حممد ال�صالح االأمني العام ال�صابق 

ملجل�ض التعليم العايل، اأمينا لهذه اللجنة.
املقبلة،  القريبة  االأيــام  اللجنة �صتعقد يف  اأولى جل�صات  اأن  التعليم  وبنّي وزير 

وذلك بعد التن�صيق مع اأمانة اللجنة.
سعيد العمري

لجنة لممارسة صالحيات مجلس التعليم العالي

4 ماليين لتنفيذ مشاريع مواقف السيارات
وجه مدير اجلامعة االأ�صتاذ الدكتور 
ال�صوؤون  اإدارة  الــــداود،  عبدالرحمن 
م�صاريع  بتنفيذ  اجلامعة،  يف  الفنية 

تو�صعة عدة خا�صة مبواقف ال�صيارات 
لــلــمــوظــفــني والــــطــــاب يف االأر�ــــــض 

الواقعة �صمال املدينة اجلامعية.

الـــ�ـــصـــوؤون  اإدارة  مـــديـــر  وبـــــني 
�صرمي  اآل  م�صعل  املــهــنــد�ــض  الفنية 
يف  التو�صعة  فــعــلــيــا  الـــبـــدء  مت  اأنـــــه 

بتكلفة مالية جتاوزت اأربعة مايني 
األف  بـ 95  ريال على م�صاحة مقدرة 
مظللة  مـــواقـــف  اأقــيــمــت  حــيــث  م2، 
 4.700 قدرها  مب�صاحة  للموظفني، 
م2 وت�صتوعب 300 �صيارة مع مواقف 
م2،   1.150 مبــ�ــصــاحــة  لــهــا  مــ�ــصــانــدة 
اأو�ــصــح  كــمــا   . �ــصــيــارة  وت�صتوعب 60 
مواقف  نفذت  االإدارة  اأن  �صرمي  اآل 
ال�صمايل  اجلــزء  يف  للطاب  خا�صة 
مب�صاحة قدرها 31.615م2 ت�صتوعب 
مواقف  اإلى  باالإ�صافة  �صيارة،   1250
ال�صرقي مب�صاحة  اإ�صافية يف اجلزء 
تــ�ــصــتــوعــب 450  قـــــــدرهـــــــا18.300م2 

�صيارة.
امتداد  �صور على  اأقيم  اأنــه  وبني 
االأر�ض مع ا�صتحداث بوابة رئي�صية يف 
فرعيتني  وبوابتني  الغربية،  الناحية 
يف الــنــاحــيــة الــغــربــيــة، واأخــــريــــني يف 

الناحيتني ال�صمالية وال�صرقية.
سلطان عوض

• 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



أخبار الجامعة

عبدالعزيز رديف

ــتــاذ الــدكــتــور  اعــتــمــد مــعــايل مــديــر اجلــامــعــة، االأ�ــص
تــرقــيــة 49 موظفا  ـــــداود حمــ�ــصــر  ال عــبــدالــرحــمــن 
ــام وكــلــيــات  ومــوظــفــة، عــلــى خمــتــلــف املـــراتـــب واأقــ�ــص

اجلامعة.
الــذيــن ح�صلوا  املــوظــفــني  الــــداود جميع  وهــنــاأ 
على الرقية، مطالبا اإياهم ببذل املزيد من اجلهد 
والعطاء، واأداء االأمانة على الوجه املطلوب يف خدمة 
بدوره،  الباد.  تنمية  يف  الفعالة  الوطن، وامل�صاركة 
�صكر عميد �صوؤون اأع�صاء هيئة التدري�ض واملوظفني 
على  اجلامعة  مدير  القحطاين،  عبداهلل  الدكتور 
دعــمــه غـــري املـــحـــدود جلــمــيــع مــوظــفــي ومــوظــفــات 
ح�صب  االأ�صماء  التوفيق.  دوام  لهم  راجيا  اجلامعة، 

املراتب من العا�صرة حتى الثالثة:

المرتبة العاشرة
• علي �صالح يحيى اآل دميح القحطاين

• �صاكر �صعد علي القحطاين
• خالد نا�صر �صعيد عوا�ض

• �صالح علي عبداهلل اآل احلارث

المرتبة التاسعة
• يحيى عاي�ض يحيى اآل جابر ع�صريي

• حمزة اأحمد اإبراهيم اآل �صعيد
• عبدالرحمن اأحمد عبدالرحمن ال�صهري

المرتبة الثامنة
• �صعيد علي �صالح اآل مانع

• �صعد عبداهلل �صعد اآل مثيب ال�صهراين
• فهد عبداهلل �صعيد اآل عامر االأحمري

• �صعد م�صلوي عبداهلل ال�صهراين
• عبدالعزيز حممد الحق االأ�صمري

• اأحمد عائ�ض حممد اآل عائ�ض
• �صامل من�صور �صامل �صبعان

• علي عاي�ض عبده اآل دروي�ض االأحمري
• عبدال�صام عبداهلل �صعثان عبداهلل

• عبداهلل نا�صر علي اآل من�صور
• عبدالرحمن �صالح عبداهلل اآل معلم

• عبدامللك علي يحيى التمني

• اأحمد عي�صى اإبراهيم اآل عي�صي
• عامر يحيى علي حممد جابر
• حامد حممد حامد االأحمري

• عطرة عبداهلل م�صبب اآل �صعيد.

المرتبة السابعة
• حممد مو�صى عبداهلل القحطاين.

• حممد علي اأحمد اآل عافية.
• عبدالعزيز �صعيد حممد اآل عطاف.

• عاي�ض �صعيد عاي�ض الع�صا�صي.
• اأحمد عبداهلل علي اآل حمو�ض

•  اإبراهيم اأحمد علي ع�صريي
• حممد دومي �صعد ال�صبيعي

• عبدالرحمن يحيى علي اآل علوان
• عبداحلكيم قا�صم علي اآل طوق

• دليم �صعيد عبداهلل ع�صريي
• عبداهلل اأحمد من�صور اآل رفيده

المرتبة السادسة
• عوا�ض حممد عوا�ض ال�صائغ

• اأحمد عبداهلل ح�صن قا�صم
• اإ�صماعيل عاي�ض علي عامر
• علي ح�صن حممد ع�صريي

• حممد عائ�ض عبداهلل �صائع
• حممد اأحمد علي جذمي
• علي مو�صى �صعيد مر�صان

• يحيى �صعيد مو�صى اآل مو�صى

المرتبة الخامسة
• علي حممد اأحمد جمهلي

• عبداهلل ح�صن �صلمان الفيفي
• علي عبداهلل حممد ال�صهري

المرتبة الرابعة
• حممد اإبراهيم حممد قحم�ض
• مو�صى حممد �صعيد ال�صهراين

• يحيى حممد جابر احلامدي

المرتبة الثالثة
• فاطمة علي �صعيد الكربي

12 بحثا للعلوم اإلنسانية في أيام البحث العلمي

نادي العمل التطوعي
ترقية 49 موظفا وموظفة بالجامعةينظم فعالية »شكرا مملكتي«

سعيد العمري

تــتــوا�ــصــل يف اجلـــامـــعـــة، فــعــالــيــات اأيــــام 
البحث العلمي ال�صنوي 11 الذي تنظمه 
عـــمـــادة الــبــحــث الــعــلــمــي، بــالــتــعــاون مع 
مراكز االأبحاث يف الكليات، حيث �صاركت 
كلية العلوم االإن�صانية بـ 12 بحثا علميا. 
واأو�ــــصــــح عــمــيــد الــكــلــيــة الــدكــتــور 
يعد  العلمي  البحث  اأن  ال�صريف،  يحيى 
فيه  يت�صابق  واأفقا وا�صعا  رحبا  ميدانا 
وقــال  املعرفة،  فــروع  �صتى  يف  الباحثون 
بكل  املــجــتــمــع  رقــــي  يف  »البحث ي�صهم 
فئاته، ويعد من اأهم الركائز التي تقوم 
عليها وبها اجلامعات يف تاأدية ر�صالتها«.
مــــن جـــهـــتـــه �ـــصـــبـــه رئـــيـــ�ـــض مــركــز 
اآل  �صعيد  الــدكــتــور  بــالــكــلــيــة،  الــبــحــوث 
مو�صى، البحث العلمي بالرافد احلقيقي 
العملية  احلـــي يف  الــنــابــ�ــض  والــ�ــصــريــان 
واأنه  اجلامعات،  م�صرية  ويف  االأكادميية 

اأ�صل وجودها.
وقـــــــال »احــــتــــفــــاء اجلـــامـــعـــة بــيــوم 
بالعلم  احــتــفــاء  هــو   11 العلمي  الــبــحــث 
وطرائقه  بالبحث  واحتفال  ومنجزاته 

املنهجية املتنوعة«. 

وا�ــصــتــمــل الــرنــامــج عــلــى كلمة 
لثاثة  جل�صات  واأربــع  الكلية  لعميد 
العربية  اللغة  هــي:  بالكلية  اأقــ�ــصــام 
ـــا، واالإعـــــــام  واآدابــــــهــــــا، واجلـــغـــرافـــي
واالت�صال، بواقع 12 مو�صوعا بحثيا 
وزعــــت عــلــى اأربـــــع جــلــ�ــصــات، االأولــــى 
الــقــحــطــاين،  الــدكــتــور مفلح  راأ�ــصــهــا 
والثانية راأ�صها الدكتور عبدالرحمن 
املــحــ�ــصــنــي، وكـــاهـــمـــا لــقــ�ــصــم الــلــغــة 
فيهما  و�ــــصــــارك  واآدابـــــهـــــا،  الــعــربــيــة 

ثمانية باحثني باالأبحاث التالية:
• الــــ�ــــصــــوؤال االفــــرا�ــــصــــي عــنــد 
�صيبويه، للدكتور اأمين اإبراهيم

الــــــقــــــراآن،  يف  الــــظــــن  داللــــــــة   •
للدكتور حنفي بدوي

العربية  الــلــغــة  يف  اال�ــصــتــثــمــار   •
مــن خــال احلــا�ــصــوب، للدكتور 

عبدالرحمن البارقي
• الـــبـــحـــث الــعــلــمــي والــتــنــمــيــة 
الوطنية يف جامعة امللك خالد.. 
منوذجا،  االإن�صانية  العلوم  كلية 

للدكتور عبدالكرمي العويف
لــلــردوين،  ال�صامي  انــتــقــادات   •

للدكتور ح�صن حيدر

• اآداب املــروءة عند العرب كما 
للدكتور  اجلــاهــلــيــة،  �ــصــورتــهــا 

�صليمان حممد
وم�صتويات  املــتــلــقــي  اأحـــــوال   •
الـــتـــلـــقـــي يف نـــقـــد اجلـــرجـــاين 

للدكتور علي اأبو زيد.
• اإ�ــصــكــالــيــة املـــنـــوال املــعــريف يف 
ــــــات جتــــديــــد الـــبـــاغـــة  درا�ــــــص

للباحث حممد الكحاوي.
 اأمـــــا اجلــلــ�ــصــة الــثــالــثــة الــتــي 
طالب  اأبــو  اإبراهيم  الدكتور  راأ�صها 
واخت�صت بق�صم اجلغرافيا، ف�صارك 
احلميد  عبد  عـــادل  الــدكــتــور  فيها 
عــــن تـــغـــري هـــيـــئـــة االأر�ـــــــــض بـــاأبـــهـــا 
اأحمد  عاوة  والدكتور  احل�صرية، 
التغريات  بقراءة يف ظاهرة  عن�صر 

املناخية.
واالأخرية  الرابعة  ويف اجلل�صة 
�صارك   واالتــ�ــصــال،  االإعــــام  لق�صم 
بــو�ــصــعــدة باحلديث  الــدكــتــور عــمــر 
عـــن الــتــفــاعــلــيــة والــاتــزامــنــيــة يف 
�صاعد  والدكتور  اجلــديــد،  االإعـــام 
على  التكنولوجيا  تاأثري  �صاعد عن 

الن�ض ال�صحفي.

عدنان األلمعي 
 

ـــــــــادي الــــعــــمــــل الـــتـــطـــوعـــي  نــــظــــم ن
باجلامعة، اأخريا، فعالية »#�صكرا_
برامج  �صمن  تدخل  التي  مملكتي« 
الـ  الوطني  باليوم  اجلامعة  احتفال 

 .85
وحــدة  رئي�ض  الفعالية  وافتتح 
القحطاين،  رائد  الطابية  االأندية 
مب�صاركة من �صرطة منطقة ع�صري.

رئي�ض  رافق  الفعالية،  بداية  يف 
الـــــنـــــادي، اأنــــ�ــــض الحــــــق، الــ�ــصــيــوف 

بـــالـــلـــوحـــات  تـــعـــريـــفـــيـــة  يف  جــــولــــة 
املــ�ــصــاركــة الـــتـــي �ــصــمــلــت �ـــصـــورا عن 
احلد  يف  البا�صلني  اجلنود  اإخــا�ــض 
اجلـــنـــوبـــي، وكـــذلـــك جـــهـــود اجلــنــود 
املــ�ــصــاركــني يف اإجنـــاح حــج هــذا العام 

.1436
عدد  على  الفعالية  احتوت  كما 
من اللوحات الوطنية املنوعة تعبريا 
عـــن الــفــرحــة بــالــيــوم الــوطــنــي 85، 
وختم الركن االأخري بلوحة تفاعلية 
بتوقيعهم  احلــا�ــصــرون  فيها  �ــصــارك 

و�صكرهم للوطن .

االأنــديــة  واأعــــرب رئي�ض وحـــدة 
رائد القحطاين عن �صكره الهتمام 
اجلامعة بهذه املنا�صبة وغريها من 
اأولتها حكومة خادم  التي  املنا�صبات 
احلرمني ال�صريفني جل اهتمامها.

اأن�ض  الــنــادي  رئي�ض  قــدم   كما 
الحــــق �ــصــكــره لــلــجــامــعــة ممــثــلــة يف 
لتي�صري  الـــطـــاب  �ــــصــــوؤون  عـــمـــادة 
الــــطــــرق اأمــــــــام الــــطــــاب الإقــــامــــة 
تقدمي  وكذلك  الوطنية  الفعاليات 
الـــدعـــم غـــري املـــحـــدود لــلــطــاب يف 

املنا�صط االأخرى.
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إعالن

للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(

0555832030
إيميل

mubasher@kku.edu.sa
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أخبار الجامعة

مجتمع الجامعة

قرارات إدارية
الرحمن  عبد  الدكتور  االأ�ــصــتــاذ  اجلامعة  مدير  اأ�ــصــدر 

الداود قرارات عدة �صملت االآتي:
عميدا  ال�صريف  يحيى  الدكتور  تعيني  جتديد   •

لكلية العلوم االإن�صانية. 
االأ�صمري  يا�صر  اآل  علي  الدكتور  تعيني  جتديد   •

وكيا لعمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�صتمر. 
• تــكــلــيــف االأ�ـــصـــتـــاذ الــدكــتــور يــحــيــى بـــن عــبــد اهلل 
الــبــكــري الــ�ــصــهــري بــالــعــمــل مــ�ــصــرفــا عــلــى وحـــدة 

التوعية الفكرية باجلامعة.
• تكليف الدكتور خالد بن اأحمد باحمدان برئا�صة 

ق�صم الطب الباطني بكلية الطب .
• ترقية الدكتور من�صور بن عو�ض القحطاين اإلى 

رتبة اأ�صتاذ يف ق�صم الربية بكلية الربية.
ال�صهري  على  هــادي  اهلل  �صيف  الدكتور  ترقية   •
بكلية  الفقه  اأ�صول  بق�صم  اأ�صتاذ م�صارك  رتبة  اإلى 

ال�صريعة واأ�صول الدين.
رتبة  اإلــى  الغامدي  علي  اأحــمــد  الدكتور  ترقية   •
اأ�ـــصـــتـــاذ مــ�ــصــارك بــقــ�ــصــم الــ�ــصــنــة وعــلــومــهــا بكلية 

ال�صريعة واأ�صول الدين.

مجتمع الجامعة

�ــصــهــد، االأحــــــد املـــا�ـــصـــي، اإقــــامــــة الــلــقــاء 
التطوعي  العمل  لنادي  االأول  التفاعلي 
بــــاجلــــامــــعــــة، وذلـــــــك مبـــقـــهـــى ومــطــعــم 
اأبـــو خــيــال بــاأبــهــا، وفيه  اجلـــوري مبتنزه 
قدمه  فلكلورا  �صاميا،  احل�صور  �صاهد 

طاب النادي.
بــعــد ذلـــــك، ا�ــصــتــمــع اجلــمــيــع  اإلـــى 
الطابية  االأنــديــة  وحــدة  لرئي�ض  كلمة 
بــاجلــامــعــة  رائـــد الــقــحــطــاين حــث فيها 

اللقاء التفاعلي األول لنادي العمل التطوعي

برامج وطنية
بـ »علوم أبها«

برناجما  بــاأبــهــا،  للبنات  الــعــلــوم  كلية  نظمت   
باآيات  ا�صتهل  الــوطــنــي،  باليوم  احتفاء  خا�صا 
عــطــرة مــن الــذكــر احلــكــيــم، ثــم وقــفــة لل�صام 
لعدد من  الكلمات  امللكي، تاها جمموعة من 
الــطــالــبــات عـــرن خــالــهــا عــن حبهن للوطن 

وفخرهن باالنتماء اإليه.
اأنا�صيد وطنية  ترديد  الرنامج  �صهد  كما 

وملحمة �صعرية.
و�صاركت االأندية الطابية باأركان احتوت 
على عر�ض بع�ض االأفام الوثائقية عن تاريخ 
املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــ�ــصــعــوديــة املــجــيــد، وبع�ض 

املج�صمات التي تعر عن حب الوطن. 

نورة آل رمان

جلسة لحل شكاوى الطالب
ا�صتماعية  م�صيط،  جل�صة  بخمي�ض  املجتمع،  بكلية  الطابي  الــنــادي  عقد 
كادميية التي تواجه الطاب. و�صم االجتماع  للوقوف على اأهم امل�صكات  االأ
عددا من الطاب  مثلوا زماءهم  يف اجلل�صة بنقل همومهم وما يعر�صهم 

من م�صكات.
اأدار  اجلل�صة  ممثل اللجنة الطابية العليا، الطالب في�صل اآل مزهر، 
العمل  يبداأ  اأن  قبل  الطاب،  تواجه  التي  امل�صكات  بع�ض  عر�ض  مت  حيث 
رفع  بينما  منها،  حله  ميكن  ما  حل  على  الكلية،  عمادة  مع  بالتعاون  فــورا  
اأن  العليا  مع مدير اجلامعة. يذكر  بع�صها  اإلى اجتماع  اللجنة الطابية 

اجلل�صات
دوري،  بالتعاون  بالكلية  ب�صكل  الطابي  النادي  يعقدها  اال�صتماعية   
الدكتور  عميد  الكلية   من  ومبتابعة  بالكلية،  واالإر�صاد  التوجيه  وحدة  مع 

علي العمري.
عدنان األلمعي

ودوره  التطوع،  اأهمية  على  احلا�صرين 
رابـــطـــا يف حديثه  املــجــتــمــع،  الــفــعــال يف 
ال�صحابة  وعهد  واملــا�ــصــي  احلا�صر  بــني 
واخللفاء الرا�صدين، وا�صفا التطوع باأنه 

كلمة مو�صيقية يطرب بها اجلميع.
القائمني  �صكر  حــديــثــه،  خــتــام  ويف 
عــلــى الـــنـــادي ومـــا يــقــدمــونــه مــن جهود 
ال�صابقة  االأعـــــوام  يف  ملمو�صة  واأعـــمـــال 

والعام احلايل. 

كــــمــــا حتـــــــدث رئــــيــــ�ــــض الـــــنـــــادي 
الـــتـــطـــوعـــي اجلـــــديـــــد لــــهــــذا الـــعـــام 
»ال�صكر  قــائــا  الحـــق  الطالب اأن�ض 
والأع�صاء  املنظمة  للجنة  والتقدير 
اجلبار  عملهم  يف  ال�صابقني  الــنــادي 
الــــذي تـــوج بــو�ــصــع الـــنـــادي يف املــركــز 
اجلميع  ونــعــد  املــا�ــصــي،  لــلــعــام  االأول 
خال هذا العام، باأن يكون يف اأف�صل 
خطة  اأن  مبينا  اهلل«،  بــــاإذن  حــاالتــه 

بالتنوع  ات�صمت  الــعــام  لــهــذا  الــنــادي 
وفق اأعلى معايري اجلودة يف العمل.  

فيلما  اجلميع  �صاهد  ذلك  عقب 
واأبــرز  التطوعي،  العمل  عن  وثائقيا 
مــــا قـــدمـــه الــــنــــادي خـــــال االأعـــــــوام 

ال�صابقة.  
تــكــرمي  مت  احلــــفــــل،  ـــام  خـــت ويف 
من  ال�صابقني  الــنــادي  اإدارة  اأعــ�ــصــاء 

قبل اأع�صاء النادي احلاليني.

حمدان يزور 
صوامع الغالل 

بالخميس
املــجــتــمــع والــتــعــلــيــم  زار عــمــيــد خـــدمـــة 
املــ�ــصــتــمــر الــــدكــــتــــور مــــبــــارك حــــمــــدان، 
االثنني املا�صي، موؤ�ص�صة �صوامع الغال 
م�صيط،  بــخــمــيــ�ــض  الــدقــيــق،  ومــطــاحــن 
ــتــقــبــالــه مـــديـــر املــوؤ�ــصــ�ــصــة  وكــــــان يف ا�ــص
له  املهذل، مقدما  املهند�ض مانع حممد 
االإنــتــاج.  وطبيعة  املوؤ�ص�صة  ملــهــام  �صرحا 
التدريبية  االحتياجات  احلديث  وتناول 
ما  حمدان  �صرح  املوؤ�ص�صة،  كما  ملوظفي 
حيث  مــن  الــعــمــادة  بــه  ت�صهم  اأن  ميــكــن 
للموظفني،  املختلفة  الـــــدورات  تــقــدمي 

داعيا مديري املوؤ�ص�صة والتدريب.
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إعالن

أسبوعية جامعة الملك خالد

صباح »آفاق« الجديد
واجهنا التحدي.. ورأيكم يهمنا!
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متابعات

بن نومه يحث على محاربة اإلحباط

»دمت شامخا« تذكر بتاريخ المملكة
وتكشف التطور الصحي

سعيد العمري
وعبدالعزيز رديف

اأقـــامـــت اجلــامــعــة نــــدوة مبــنــا�ــصــبــة الــيــوم 
بـــعـــنـــوان »دمــــت  الـــوطـــنـــي لــلــمــمــلــكــة 85 
�صاخماً« قدمها الطالب عبداهلل اآل عبيد، 
وحتــــدث فــيــهــا كـــل مـــن: وكــيــل اجلــامــعــة 
الدكتور  االأ�صتاذ  ال�صحية  للتخ�ص�صات 
العليا  الدرا�صات  اآل جلبان، وعميد  خالد 
مدير  وم�صت�صار  فايع،  اآل  اأحمد  الدكتور 
االإعــامــي  املــركــز  على  امل�صرف  اجلامعة 

فهد بن نومه والطالب نايف االأحمري.

تطور الخدمات
جلبان  اآل  خالد  الدكتور  الندوة  وا�صتهل 
يف  ال�صحية  اخلــدمــات  تــطــور  عــن  بكلمة 
اأ�صبح  امل�صت�صفيات  عدد  اأن  مبينا  اململكة، 
ال�صحية  املـــراكـــز  عـــدد  بــلــغ  بــيــنــمــا   ،442
فرعا   280 اإلــى  باالإ�صافة   ،2300 االأولــيــة 
وبلغ  الــ�ــصــعــودي،  االأحــمــر  الــهــال  لهيئة 
اإجــمــايل االأ�ـــصـــرة، 64 األـــف �ــصــريــر، وعــدد 
طبيب، واملمر�صني  األـــــف   67 االأطــــبــــاء 
اآالف،   10 ممر�ض،  وال�صيادلة  األــف   130

واخلدمات امل�صاندة 74 األف �صخ�ض.
بدوره تناول الدكتور اآل فايع البعد 
رحمه   ، عبدالعزيز  امللك  ودور  التاريخي 

اهلل، يف توحيد ال�صتات.

توحيد وتأسيس
وقـــــال اإن »ذكـــــرى الـــيـــوم الــوطــنــي الــتــي 
بــهــا كــل عـــام، هــي ذكـــرى توحيد  نحتفل 
وتاأ�صي�ض قدم فيها جالة املغفور له باإذن 
والنفي�ض  الــغــايل  عــبــدالــعــزيــز  املــلــك  اهلل 
والفرقة،  اخلوف  واقتاع  ال�صتات  جلمع 
وهي اأي�صا ذكرى حل�صارة وطن، وم�صرية 
تنمية وازدهار بداأت من اأول يوم يف توحيد 
على  وا�صتمرت  املوؤ�ص�ض،  يــد  على  الــبــاد 
االأفــذاذ حتى �صار وطننا در�صا  اأبنائه  يد 

تاريخيا يف االأمن والتنمية واالإخاء«.
اململكة  اأن  نومه  اأكــد بن  من جهته، 
اأمنها  يف  م�صتهدفة  ال�صعودية  العربية 
وا�ضتند  ب��الإح��ب��اط،  ي�ضمى  مب��ا  و�ضبابها 
يف ذلك اإلى ما �صرح به املتحدث الر�صمي 
عندما  عــدة  اأ�صهر  قبل  الداخلية  لـــوزارة 
ذكـــر اأن هــنــاك نــ�ــصــف مــلــيــون حــ�ــصــاب يف 
وبث  البلد،  هــذا  اأمــن  ت�صتهدف  »تــويــر« 
الإح����ب����اط يف ن��ف��و���س ���ض��ب��اب��ه، م���ن قبل 

اأ�صخا�ض ومنظمات عدة.
كــمــا تــطــرق بـــن نــومــه اإلــــى درا�ــصــة 
االأمريكي  املر�صد  عــن  حديثه  اأمريكية 
»بــروكــيــنــغــز« حتــت عــنــوان »تــعــداد داع�ض 
على توير« اأو�صحت اأن اأكر من 46 األف 
االجتماعي  التوا�صل  موقع  على  ح�صاب 
تـــويـــر تــعــمــل لــ�ــصــالــح تــنــظــيــم »داعـــ�ـــض 
بجانب 100 ح�صاب داع�صي ن�صط يف جمال 
واآالف  ال�صعودية،  يف  والتجنيد  الرويج 
اإليه  والداعية  لفكره  املــوؤيــدة  احل�صابات 
نــ�ــصــرت تــقــريــبــا ثــاثــة مــايــني تــغــريــده 

بتوير.
االأولـــى  املــرتــبــة  يف  ال�صعودية  وتــعــد 
اأن  اأو�ــصــح  الــعــراق، كما  ثــم  �ــصــوريــا  تلتها 
بني  الإح��ب��اط  انت�ضار  �ضاعد يف  م��ا  اأك���ر 

ال�صباب، هو الرا�صق بالتهم بينهم.

محاربة اإلحباط
الإحباط، نحتاج  ه���ذا  »مل��ح��ارب��ة  وق���ال 
اإلـــــى ا�ــصــتــ�ــصــعــار املـــ�ـــصـــاريـــع احلــكــومــيــة 
عبد  امللك  كمدينة  وامل�صتقبلية  املقامة 
عبد  االأمــري  ومدينة  االقت�صادية،  اهلل 
املعرفة،  ومــديــنــة  م�صاعد،  بــن  الــعــزيــز 
ومــديــنــة جــــازان االقــتــ�ــصــاديــة، ومــركــز 
املـــــــايل، والــتــخــطــيــط  املـــلـــك عـــبـــد اهلل 
الإنــ�ــصــاء مـــدن اقــتــ�ــصــاديــة يف كـــل مــن: 
املنورة، وجــازان،  واملدينة  رابــغ، وحائل، 
وتـــــبـــــوك، واملــــــــدن الـــطـــبـــيـــة، وكـــذلـــك 
ت�صهدها  امل�صاعر  الـــتـــي  الــتــو�ــصــعــات 
املقد�صة، باالإ�صافة اإلى م�صاريع ال�صكك 
احلديدية التي تو�صعت فيها ال�صعودية، 
�صكة  تو�صعة  على  املــوافــقــة  متــت  حيث 
احلــــديــــد لــتــ�ــصــمــل الـــقـــطـــاع الــ�ــصــمــايل 
خطة  �صمن  اجلنوبي  القطاع  واعتماد 
بــاالإ�ــصــافــة لقطار  الـــقـــادمـــة،  الــتــنــمــيــة 
امل�صاعر وقطار الريا�ض، واإن�صاء نحو35 

جامعة �صعودية«.
بــــــــــــــــــــدوره حتــــــــــــــدث الــــــطــــــالــــــب 
التي  الــ�ــصــعــوبــة  عــن  نايف  االأحمري 
واجــهــهــا املــوؤ�ــصــ�ــض املــلــك عــبــدالــعــزيــز،  
كما  الباد،  توحيد هذه  اهلل، يف  رحمه 
تطرق اإلــى الــدور الكبري الــذي قــام به 
اأبناوؤه من بعده، داعيا زماءه الطاب 
ــــزاز بـــهـــويـــتـــهـــم، واأن تــكــون  اإلـــــى االعــــت
جمتمعاتهم  داخــــل  فــاعــلــة  وطــنــيــتــهــم 

للنهو�ض بوطنهم.

صباح وطن
اجلامعة  ا�صتكملت  مت�صل،  �صياق  ويف 
فــعــالــيــات االحـــتـــفـــال بــالــيــوم الــوطــنــي 
باأ�صبوحة �صعرية وبرنامج �صبابي حتت 

م�صمى »�صباح الوطن«.
واأحـــــيـــــا االأ�ــــصــــبــــوحــــة الــ�ــصــعــريــة 
الف�صيحة  الــعــربــيــة  بــني  جمعت  الــتــي 
ال�صعراء تقدمهم  من  عــدد  والنبطية، 
والدكتور  طالب،  اأبو  اإبراهيم  الدكتور 
اأحـــمـــد الــتــيــهــاين، والــ�ــصــاعــر عــبــداهلل 
ال�صاكتي، وال�صاعر عبداهلل القحطاين.

عــقــب ذلـــــك، مت تـــقـــدمي بــرنــامــج 
التفاعلي،  الــ�ــصــبــابــي  الـــوطـــن«  »�ــصــبــاح 
الـــــذي تــخــلــلــه الـــعـــديـــد مـــن الــفــقــرات 
الـــرفـــيـــهـــيـــة والـــتـــثـــقـــيـــفـــيـــة، اإ�ـــصـــافـــة 
اإلــــى املــ�ــصــابــقــات الــوطــنــيــة والــقــ�ــصــائــد 
الطاب  مــن  عــدد  االإن�صادية،  قدمها 
مـــــعـــــريـــــن  خــــالــــهــــا عــــــن فـــخـــرهـــم 

واعتزازهم بالوطن.
قــدم فــريــق جنــوم ع�صري من  كما 
طـــــاب اجلـــامـــعـــة عــــرو�ــــض االإ�ــصــكــيــت 

اال�صتعرا�صية.
ال�صحب  مت  االحــتــفــال،  نهاية  ويف 
على عدد من اجلوائز القيمة اإ�صافة اإلى 
وطــن2«،  »ثقافة  م�صابقة  نتائج  اإعــان 
الطاب  �ــصــوؤون  عــمــادة  اأطلقتها  الــتــي 
كما  االإلــكــروين،  عــر موقع اجلامعة 
اأف�صل مغرد  اإعــان جوائز م�صابقة  مت 
على موقع التوا�صل »توير« عر و�صم 

#دمت_�صاخما.

راجع »اآفاق م�سورة«
�سفحات �سفحات 18 - 21
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أسبوعية جامعة الملك خالد

بنا
طال

قضية

خالد رديف
كلية الرتبية

�سليمان ال جاراهلل
كلية العلوم الدارية

ا�ستاذ القانون 
اأحمد ال�سيخي

طارق عبدالكرمي
كلية العلوم الدارية

عبدالعزيز رديف 

بادرت كلية العلوم االإدارية باجلامعة 
عدد  على  ب�صمة  اأجــهــزة  تركيب  اإلــى 

من قاعاتها ب�صكل جتريبيي.
واأوجـــــدت هـــذه االأجـــهـــزة بهدف 
اإ�ـــصـــدار اأوامــــر فــتــح اأبــــواب الــقــاعــات، 
وتـــ�ـــصـــغـــيـــل االإنــــــــــــارة والـــكـــمـــبـــيـــوتـــر، 
فاي«   »واي  بـالـ  وربطه  والروجتكر 
ر�ــصــا  يــنــل  مل  الـــو�ـــصـــع  هــــذا  اأن  اإال 
بــعــ�ــض الـــطـــاب، حــيــث اأثــــار تركيب 
هـــذه االأجـــهـــزة جـــدال وا�ــصــعــا بينهم، 
اأنــهــا تـــوؤدي اإلــى ازدحامهم  مــوؤكــديــن 

اأمام القاعات.
 

منظر غير الئق
االإدارية  العلوم  بكلية  الطالب  اأو�صح 
اأجــــهــــزة  اأن  جــــــــاراهلل  اآل  �ـــصـــلـــيـــمـــان 
الطاب  تــزاحــم  يف  تت�صبب  الب�صمة 
انتظار  عند  الــقــاعــات  اأمـــام  وتكتلهم 
وذلك،  التدري�ض،  هيئة  جميء ع�صو 
بــحــ�ــصــب قـــولـــه، يــ�ــصــكــل مــنــظــرا غري 
اإلى  اإ�صافة  الئق باجلامعة وطابها، 
بع�ض  تخلق  قــد  التجمعات  تلك  اأن 
امل�صكات وامل�صادات بني الطاب من 
حــيــث ا�ــصــتــمــرار انــتــظــار عــ�ــصــو هيئة 

التدري�ض اأو االن�صراف.

تزاحم وإزعاج
ويف ال�صياق نف�صه، اأ�صار الطالب بكلية 
معتق،  اآل  فــيــ�ــصــل  االإداريـــــــة  الــعــلــوم 
القاعات  الطاب عند  تزاحم  اأن  اإلى 

اإزعــاج بقية  يت�صبب، وب�صكل كبري، يف 
زمائهم يف القاعات االأخرى املجاورة 
جتمع  اأن  مــوؤكــدا  الب�صمة،  لــقــاعــات 
هيئة  ع�صو  انتظارهم  حني  الطاب 
واإربـــاك  اإزعـــاج  منه  ي�صدر  التدري�ض 
لــزمــائــهــم الــطــاب، واأيــ�ــصــا لع�صو 
يتم  اأخــرى  قاعات  التدري�ض يف  هيئة 

فيها اإلقاء حما�صرة.

مواقف السيارات مربكة 
ومـــن الــكــلــيــة ذاتـــهـــا، اأظــهــر الــطــالــب 
حمـــمـــد الـــ�ـــصـــهـــراين ا�ـــصـــتـــيـــاءه مــن 
اإغــاق القاعات  االأجــهــزة، من ناحية 
بــعــد دخـــــول عــ�ــصــو هــيــئــة الــتــدريــ�ــض 
وعــــدم فــتــحــهــا لــلــطــاب املــتــاأخــريــن، 
مواقف  اإيــجــاد  �صعوبة  اأن  اإلــى  الفتا 
لتاأخر  رئي�صيا  �صببا  يعد  لل�صيارات 
تربكهم  بل  املحا�صرات،  عن  الطاب 

قبل دخول القاعة.
مــواقــف  لــنــا  وفـــــرت  »اإذا  وقـــــال 
ــعــوبــة يف  لـــلـــ�ـــصـــيـــارات، فـــلـــن جنــــد �ــص
اأما  احل�صور خال االأوقــات املحددة، 
عن  فالبحث  احلالية،  الفرة  خــال 

موقف ي�صتهلك وقتا لي�ض بالي�صري«

بقية الكليات
الــطــالــب بكلية  اأبــــــدى  مـــن جــانــبــه، 
الــربــيــة خــالــد رديـــف تــخــوفــه وعــدم 
تطبيق  مــن  نف�صه  الــوقــت  يف  رغــبــتــه 
ـــى بـــقـــيـــة قـــاعـــات  ذلــــــك الــــنــــظــــام عـــل
على  كليته  اأن  اإلــى  م�صريا  اجلامعة، 
املثال، ت�صم �صعبا كبرية ي�صل  �صبيل 

كلية اإلدارة
أول المبادرين

بتركيب األجهزة
البصمة على 

أبواب القاعات 
..ضابط غير 
مرغوب فيه
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قضية

بن نومه: »البصمة«
ال تعيق وفوائدها عديدة

اجلامعة  با�صم  الر�صمي  للمتحدث  �صابق  ت�صريح  ويف 
اأجــهــزة الب�صمة  اأن  اأكــد  االأ�ــصــتــاذ فهد بــن نــومــه، فقد 
املعلقة على القاعات الدرا�صية ال تعيق الطالب بل  تعود 
بالفائدة عليه وعلى اأع�صاء هيئة التدري�ض  ب�صكل عام. 
اأوامر  الإ�صدار  اأدوات  جمرد  الب�صمة  »اأجهزة  واأ�صاف 
والكمبيوتر،  االإنــــارة،  وت�صغيل  الــقــاعــات،  اأبـــواب  بفتح 
على  حفاظا  فـــاي«،  »واي  بـالــ  وربــطــه  والــروجــكــتــور 

�صامة ملحقات القاعات من اأيدي العابثني«.

رأي مسؤول

عدد طابها اإلى نحو 60 طالبا يف كل 
قاعة، وهو ما يعني الت�صبب يف تزاحم 
كــبــري ويــ�ــصــكــل عــبــئــا عــلــى الــدار�ــصــني 

واأع�صاء هيئة التدري�ض.
اأنـــهـــا مرحلة  »�ــصــمــعــنــا  ـــاف  واأ�ـــص
اأولـــــــــــى وجتــــريــــبــــيــــة، ومـــــــن خــــال 
مــ�ــصــاهــدتــنــا ملــعــانــاة زمـــاءنـــا طــاب 
عدم  اإلــى  نتطلع  فاإننا  االإدارة،  كلية 

اعتمادها يف بقية قاعات اجلامعة«.

اقتراح بديل
واقــــــــرح الـــطـــالـــب بــكــلــيــة الـــعـــلـــوم 

يتم  اأن  عبدالكرمي،  طــارق  االإداريــــة 
و�ـــصـــع جـــهـــاز الــبــ�ــصــمــة عــلــى مكتب 
ع�صو هيئة التدري�ض بدال من قاعات 

الطاب.
وقــــــال »وجـــــــود الــبــ�ــصــمــة عــلــى 
هيئة  ع�صو  ح�صور  لتاأكيد  القاعات 
الــتــدريــ�ــض مــن عــدمــه، كــمــا ال يبدو 
دخول  الطاب  يحرم  فاإنه  معقوال، 
هيئة  عــ�ــصــو  بــحــ�ــصــور  اإال  الـــقـــاعـــة 

التدري�ض«.
اإيـــجـــاد  كــــان  اإذا  »اأمــــــا  واأردف 
القاعة،  مرفقات  لت�صغيل  الب�صمة 

بـــدخـــول ع�صو  ذلـــك  يــتــم  اأن  فـــــاأرى 
هــيــئــة الــتــدريــ�ــض بــحــ�ــصــابــه اخلــا�ــض 
ت�صغيلها  ليتم  الكمبيوتر  جهاز  على 

عو�صاً عن اأجهزة الب�صمة«.

معاناة ذوي
االحتياجات الخاصة 

واأبــــــــــدى الــــطــــالــــب بــكــلــيــة الـــعـــلـــوم 
ــــــة مــهــنــد اآل فــــارح، وهـــو من  االإداري
ا�صتياءه  اخلا�صة،  االحتياجات  ذوي 
اأن  اإلــى  م�صريا  الب�صمة،  اأجهزة  من 
ي�صبب  الــقــاعــات  يف  الــنــظــام  تطبيق 

االحتياجات  ذوي  من  ولزمائه  له 
اخلا�صة، اإحراجا كبريا.

وزاد »اأواجــه زحــام طاب �صديد 
انــتــظــار فتح ع�صو  الــقــاعــات يف  اأمـــام 
هيئة التدري�ض القاعة، مما يت�صبب يف 
اإلى  اأحتاج  اأنني  اإلى  اإ�صافة  تاأخريي، 
مزيد من الوقت للنزول من �صيارتي 
ثم الدخول اإلى اجلامعة، وهذا اأي�صاً 
تاأخري قد يت�صبب يف حرماين دخول 

القاعة حال تطبيق نظام الب�صمة«.

براءة البصمة 
العلوم  بكلية  الــقــانــون  اأ�ــصــتــاذ  ويـــرى 
اأجهزة  اأن  ال�صيخي،  اأحــمــد  االإداريــــة 
زحام  م�صكلة  يف  تت�صبب  لن  الب�صمة 
مــرراً  القاعات،  اأبـــواب  عند  وتكد�ض 
عند  التدري�ض  هيئة  ع�صو  بــاأن  ذلــك 
�صيتوا�صل  حــ�ــصــوره،  عــدم  اأو  تــاأخــره 
املحا�صرة  قبل  لاعتذار  طابه  مع 

بوقت كاف.
واأ�ــــصــــاف »الــــزحــــام عــنــد قــاعــات 
اأخـــــــرى هــــو مــــا يـــجـــر عــ�ــصــو هــيــئــة 
وعــدم  الــبــاب،  اإغـــاق  على  التدري�ض 
ـــعـــد املــــــــدة الــــتــــي يـــحـــددهـــا  فـــتـــحـــه ب
اأن غــالــبــيــة  اإلـــــى  لــلــحــ�ــصــور«، الفـــتـــا 
يتعاملون  الــتــدريــ�ــض  هــيــئــة  اأعــ�ــصــاء 
وقاربوا«  »�صددوا  مببداأ  طابهم  مع 
للطاب  الفر�صة  اإتــاحــة  ناحية  مــن 
يف  للدخول  املحا�صرة  عن  املتاأخرين 
حدود املعقول، م�صريا اإلى اأن الو�صع 
مل يتغري ولن يتغري باأجهزة الب�صمة 

اأو من دونها.

مهند ال فارح
كلية العلوم الدارية -احتياجات خا�سة

حممد ال�سهراين
كلية العلوم الدارية

آل معتق: تزاحم الطالب مصدر إزعاج 
لقاعات أخرى مجاورة

الشهراني: إذا وفرت لنا مواقف 
للسيارات فلن نجد صعوبة مع البصمة

آل فارح: أحتاج إلى وقت للوصول
إلى قاعتي لظروفي الخاصة

والبصمة قد تتسبب في حرماني
الشيخي: الزحام ال له عالقة بالبصمة.. 

ونتبع  بمبدأ »سددوا وقاربوا«
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قصة خبرية

 محمد المشيطي

ــــوافــــد اإلـــــــــى مـــــبـــــاين اجلـــامـــعـــة  يــــت
كل  �ــصــبــاح  مــع  املختلفة  ومــراكــزهــا 
من�صوبيها من  مــن  كبري  عــدد  يــوم، 
وعمال  وطـــاب  وموظفني  اأ�ــصــاتــذة 
الأداء اأعمالهم ومهامهم، وما ت�صتمر 
االأفــــــــواج الــــوافــــدة بــالــو�ــصــول اإلـــى 
تكتظ  املدينة اجلامعية حتى  رحاب 
مداخلها وخمارجها ومواقفها بكتل 
ال�صغرية  الف�صيف�صاء  ت�صبه  ب�صرية 

يف �صكلها.
اأو�صح  اليوم،  التدفق  وعن هذا 
مـــراقـــب االأمـــــن والــ�ــصــامــة اأحــمــد 
»اآفــاق« ماب�صات  اإلى  عبداهلل قا�صم 
الــزحــام الـــذي يــعــاين مــنــه الــطــاب 
التدري�ض  هيئة  واأع�صاء  واملوظفون 
التعامل  �صعوبة  مــوؤكــدا  باجلامعة، 

مع اجلمهور.
الــطــاب عندما  نلوم  وقــال »ال 
ل�صياراتهم،  مــواقــف  لهم  تتوافر  ال 
فــاملــ�ــصــاحــة املــــوجــــودة ال تــ�ــصــتــوعــب 
االأعداد الكبرية من الكوادر الب�صرية 
خا�صة مع بداية العام اجلديد، وهو 
ما ي�صاعف جهد وعمل اإدارة االأمن 

وال�صامة«.

سبعة آالف مركبة
اأن اجلامعة وفــرت لهم  واأفــاد قا�صم 
لكن  للعمل،  خا�صة  واأدوات  �صيارات 
الــعــدد فـــوق الــطــاقــة اال�ــصــتــيــعــابــيــة، 
مــو�ــصــحــا اأنــــه مـــن خـــال عــمــلــه 20 
عـــامـــا، مل يــ�ــصــاهــد ازدحــــامــــا بــهــذا 
التي  املركبات  عــدد   مقدرا  احلجم، 

ت�صطف يف مواقف املدينة اجلامعية 
اأن  اإلى  م�صريا  مركبة،  اآالف  ب�صبعة 
الكبري،  الرقم  هذا  ال�صتيعاب  احلل 
اأو  املـــواقـــف،  زيــــادة  اإيـــجـــاد  يكمن يف 
املدينة  اإلـــى  الــكــلــيــات  بع�ض  انــتــقــال 
اجلــــامــــعــــيــــة اجلــــــديــــــدة لــتــخــفــيــف 
االأمـــاك  مل�صايقة  جتنبا  ال�صغط، 
للمدينة  املــجــاورة  اخلا�صة  واملـــزارع 

اجلامعية بقريقر.

جدولة العمل
وعن طبيعة عمل اإدارتــه، اأكد قا�صم 
وجـــود جـــداول �صهرية مــوزعــة على 
تت�صمن  العامة  االإدارة  يف  االأق�صام 
مهاما وتكليفات ميدانية على مدار 
ال�صاعة، موزعة على مباين اجلامعة، 
مبينا اأنه يف حال وجود منا�صبة، يتم 
ال�صابقة  الليلة  مــن  املــواقــف  اإخـــاء 
للمنا�صبة حتى اإذا حل ال�صباح تكون 
مفيدا  ال�صيوف،  ال�صتقبال  جاهزة 
اأن االأ�صخا�ض الذين لديهم ظروف 
خــا�ــصــة ومــ�ــصــتــدميــة، تــ�ــصــرف لهم 

كروت ت�صمح بدخولهم.

دفاتر مخالفات
كما اأفاد اأن مرور املنطقة يتعاون مع 
بدفاتر  تزويدهم  اإدارتـــه من خــال 
ا�صتمارة،   36 مــن  مكونة  خمــالــفــات 
االإدارة  مـــن  لــهــا مــوظــفــون  ــنــتــدب  ُي

لتحريرها �صد املخالفني.

500 موظف أمن
وعن و�صعهم الوظيفي بني قا�صم اأن 
ال�صركة املتعاقدة و�صعها املايل جيد 

سبعة آالف مركبة 
تصيب حراس أمن 
الجامعة بالدوار  

ال�صركة  ت�صرفه  مــرتــب  اأقـــل  اإن  اإذ 
�صهريا  2700ريــــــــال  بـــحـــوايل  يــقــدر 
للموظف الذي يحمل موؤهل الكفاءة 
حرا�ض  اأغلب  اأن  م�صيفا  املتو�صطة، 
لدى  ر�صميون  موظفون  هم  االأمــن 
اجلامعة، ويبلغ عددهم 500 موظف، 
االأقـــ�ـــصـــام  يف  مـــوظـــفـــة   200 مــنــهــم 
املوظفني كل  وتتم ترقية  الن�صائية، 
اإلـــى اأن الهدف  اأربـــع �ــصــنــوات، الفــتــا 
من وجود ال�صركة اخلا�صة، توظيف 
اأمن  اأعــداد وطواقم حرا�ض  وتوفري 
لــتــغــطــيــة مــنــا�ــصــبــات اجلــامــعــة على 

مدار ال�صنة«.

حلول
اأن احلل يكمن يف زيادة  وذكر قا�صم 
مــواقــف اجلــامــعــة، وحتــويــل اأوقـــات 
بــعــ�ــض املـــحـــا�ـــصـــرات اإلــــــى الـــفـــرة 
الكليات  بع�ض  انــتــقــال  اأو  امل�صائية، 
اإلـــــى املـــديـــنـــة اجلــامــعــيــة اجلـــديـــدة 

بالفرعاء.

مقترحات
• زيادة عدد مواقف الجامعة

لتلبية الحاجة القائمة.
• تحويل بعض المحاضرات

إلى الفترة المسائية
لتخفيف الضغط.

• نقل بعض  كليات القريقر
إلى المدينة الجامعية

الجديدة بالفرعاء.

اأحمد عبداهلل قا�سم
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أندية

عدنان األلمعي

الر�صمية  املظلة  هي  الطابية  »االأنــديــة 
التي يجد الطالب فيها ما يتمناه بعيدا 
عن عناء الدرا�صة، وال ميكن اأن تنجح من 

دون تبني ثقافة العمل اجلماعي«.
هـــذا مــا اأكــــده  رئــيــ�ــض نـــادي الطب 

واالإبـــــــــداع بــكــلــيــة الـــطـــب، مــهــنــد الــعــلــي 
الع�صريي، مو�صحا يف حوار مع »اآفاق« اأن 
ال�صحية  التوعوية  اخلدمة  يقدم  ناديه 
بــدور  ويــقــوم  كــافــة،  بطرقها  التثقيفية 
كبري يف توعية املجتمع باأخطار االأمرا�ض 
من  مزيد  اإلــى  الــطــاب  داعــيــا  ال�صائعة، 

التفاعل مع النادي.

رئيس نادي
الطب واإلبداع:

العمل الجماعي 
أساس نجاح
األندية الطالبية

الرؤية
تـــبـــووؤ الــــريــــادة عــلــى مــ�ــصــتــوى 
اأنــــديــــة اجلـــامـــعـــة مــــن خـــال 
تقدمي الن�صاطات غري ال�صفية 
الــتــي تــنــمــي مـــهـــارات الــطــاب 
وتـــ�ـــصـــقـــل مـــواهـــبـــهـــم وتــنــمــي 

قدراتهم.

الرسالة
ا�ـــصـــتـــثـــمـــار طـــــاقـــــات الـــطـــاب 
مـــن خــــال الــعــمــل اجلــمــاعــي 
قــــدراتــــهــــم يف جــو  وتــــوظــــيــــف 

مائم لهم الإبراز اإبداعاتهم.

األهداف
والقيم  املفاهيم  • غر�ض 
الــ�ــصــحــيــحــة الـــتـــي تــبــنــي 
روحيا  الطاب  �صخ�صية 

وفكريا ونف�صيا. 
الـــــقـــــدرات  اكـــتـــ�ـــصـــاف   •
ــــــــواهــــــــب وتـــنـــمـــيـــتـــهـــا  وامل
ــــهــــهــــا تـــوجـــيـــهـــا  وتــــوجــــي

�صليما. 
• �صقل �صخ�صية الطاب 
وتعميق انتمائهم للكلية. 
ترفيهية  بيئة  تــوفــري   •

لطاب الكلية. 
الــتــنــافــ�ــض  روح  اإذكــــــاء   •
ــــــريــــــف وتـــــقـــــويـــــة  الــــــ�ــــــص

العاقات االجتماعية. 
• اإك�صاب الطاب معارف 
ومـــهـــارات اإ�ــصــافــيــة،  اإلــى 

جانب القيم النبيلة. 
الوطني  احل�ض  تنمية   •
لــدى الــطــاب مــن خال 
ربطهم مبنجزات الوطن.

رؤساء اللجان 
القحطاين �صاكر  • �صعد 
رئي�صا للجنة االإعامية 

ال�صهري فهد  • علي 
رئي�صا للجنة الفنية

القحطاين هيف  • دليم 
رئي�صا للجنة الفعاليات  

يو�صف عبده  • عا�صم 
رئي�صا للجنة الت�صاميم

سياسة اإلحباط

فهد بن نومه 
المستشار والمشرف العام 

على المركز اإلعالمي 
@bin_nomah

Binnomah@kku.edu.sa

خال ندوة »دمت �صاخما« التي اأقامتها اجلامعة ممثلة بعمادة �صوؤون 
يف  ال�ضباب  ت�ضتهدف  التي  الإح��ب��اط«  »�ضيا�ضة  عن  حتدثت  الطالب 
هذا الوطن الإحباطهم لكي يح�صوا فقد االأمل وي�صبح االجنراف اإلى 
التيارات ال�صالة �صها جدا. هذا ما ك�صفت عنه وزارة الداخلية خال 

االأ�صهر املا�صية، م�صيفة اأن هناك 
اأمــن هذا  ت�صتهدف  »تــويــر«  ن�صف مليون ح�صاب يف  مــن  اأكــر 
البلد، وتن�صر با�صم وزارة الداخلية، وهي ال تنتمي اإليها باأي طريقة، 
وذلك لت�ضويه �ضورة هذا القطاع املهم، وبث �ضيا�ضة الإحباط املنهجية، 

من خال منظمات �صالة عدة.
وبــلــغــة االأرقــــــام، ذكــــرت درا�ـــصـــة �ـــصـــادرة عــن املــر�ــصــد االأمــريــكــي 
 46 من  اأن اأكر  توير«،  على  داع�ض  »تعداد  عنوان  حتت  »بروكينغز« 
ل�صالح  تعمل  »توير«  االجتماعي  التوا�صل  موقع  على  ح�صاب  األــف 
الرويج  ن�صط يف جمال  داع�صي  واأن نحو 100 ح�صاب  داع�ض،  تنظيم 
مايني  ثاثة  نحو  تن�صر  احل�صابات  وهــذه  ال�صعودية،  يف  والتجنيد 

تغريدة خال ال�صنة.
ومثل هذه املنظمات ت�ضتغل الإحباط الذي تنتهجه لبث ر�ضائلها 
وحتقيق هدفها املن�صود، وهو زعزعة اأمن هذه الباد ب�صبابها، لكن ما 
يطمئن اأنه يف الفرة احلالية اأ�صبح ال�صاب اأكر وعيا بهذه الهجمات 

الفكرية املحبطة، وهذا املخطط املك�صوف.

10 سطور

حدثنا عن اأهمية
الأندية الطالبية؟

النادي الطابي هو املتنف�ض املف�صل دائما 
للطالب، وهو املظلة الر�صمية للعمل غري 
الطالب  ي�صتطيع  حيث  املنظم،  ال�صفي 
ي�صقل  اأن  الـــنـــادي  عــمــلــه يف  خـــال  مـــن 
مــهــاراتــه ويــقــدم مــواهــبــه، واالأنـــديـــة يف 

املنا�صبة  البيئة  تقدم  اأن  جمملها حتــاول 
فهو  ومهاراته.  موهبته  لتنمية  للطالب 
عمل م�صرك بني الطالب والنادي، ويف 

النهاية الفائدة تعم اجلميع.

هل من معوقات تواجهونها؟
يف الواقع، ال ن�صتطيع اأن نطلق عليها 

معوقات؛ الأنها قد تكون ب�صيطة، وال 
ت�صل ملرحلة اأن تكون معوقا للعمل؛ 
فنحن على توا�صل م�صتمر دائما مع 
باجلامعة  الطابية  االأنــديــة  وحــدة 
الــتــي تــ�ــصــهــل الــعــقــبــات اأمـــــام اأعــمــال 
التوجيه  عبء  وتتحمل  بل  االأندية، 
اأو  املــبــكــر، مــنــعــا حلــ�ــصــول اأي خــطــاأ 

م�صكلة الأي ناد.

اإلى اأي مدى ترت�سخ ثقافة 
العمل اجلماعي يف الأندية؟

يــفــّعــل  الـــــذي ال  املــجــتــمــع  اأن  اأجـــــزم 
الــعــمــل اجلـــمـــاعـــي جمتمع  مــفــهــوم 
متخلف؛ لذلك نحن يف نادي الطب 
ــــــداع نــعــمــل وفـــق خــطــط ن�صري  واالإب
عليها يف كل جلنة من جلان النادي.

املـــــراكـــــز  ـــا  ـــن ـــل ن اهلل  وبـــفـــ�ـــصـــل 
املــتــقــدمــة يف االأعــــــوام املــا�ــصــيــة بني 
االأنـــديـــة الــطــابــيــة بــاجلــامــعــة، وال 
مبادئ  تطبيق  دون  ننجح  اأن  ميكن 

العمل اجلماعي .

ماذا عن اإقبال الطالب
على برامج النادي وفعالياته؟

الـــنـــادي مــوجــهــة لطالب  فــعــالــيــات 
لــذلــك  االأول؛  املــــقــــام  يف  الـــكـــلـــيـــة 
الفعاليات  مــن  بــنــاء خــطــة  نــحــاول 
ت�صتهوي  والـــرامـــج  والــنــ�ــصــاطــات 
طـــالـــب كــلــيــة الـــطـــب بـــل تـــقـــدم له 
املــعــلــومــة املــفــيــدة، والحــظــنــا اإقــبــاال 
الــنــادي  فعاليات  اأغــلــب  على  جــيــدا 

لكنه دون امل�صتوى املاأمول. 

وما دوره يف اخلدمة 
املجتمعية؟

التوعوية  اخلــدمــة  يــقــدم  الــنــادي 
التثقيفية بطرقها كافة،  ال�صحية 
ويقوم بدور كبري يف توعية املجتمع 
مثل:  ال�صائعة،  االأمرا�ض  باأخطار 
الــ�ــصــمــنــة، وارتــــفــــاع �ــصــغــط الــــدم، 
والـــ�ـــصـــكـــري، ولـــديـــنـــا الــكــثــري من 
اآخــرهــا  املــبــكــر،  للك�صف  احلــمــات 
كان حملة »�صحتك ثروتك« الذي 
اأقيم مبجمع ع�صري مول التجاري، 
اإلى  منه  امل�صتفيدين  عــدد  وو�صل 

اأكر من560 م�صتفيدا.
االأيــام  الــنــادي يف  كما ي�صارك 
الــعــاملــيــة الــ�ــصــحــيــة، مــثــل: الــيــوم 
العاملي لل�صحة النف�صية، بالتعاون 
مع فرع اجلمعية ال�صعودية للطب 
الــنــفــ�ــصــي بــاملــنــطــقــة اجلــنــوبــيــة، 
نف�صية«،   ثــقــافــة  حــمــلــة«  ويــنــظــم 
ونــ�ــصــعــى  اإلــــى اأن نــقــدم املــزيــد يف 

االأيام املقبلة.

هل تقت�سر برامج النادي
على جمال الطب؟

يف كــل املــجــاالت البـــد مــن التنوع 
الرامج  يقدم  فالنادي  والتغيري، 
الطب،  كلية  لطاب  التخ�ص�صية 
املــــجــــاالت  يـــتـــجـــاهـــل  ولــــكــــنــــه ال 
االأخـــرى، كـــدورات تطوير الــذات، 
واالإخـــراج،  والت�صوير،  واملــونــتــاج، 
يــ�ــصــاعــد يف �صقل  وغـــريهـــا، ممـــا 

املهارات لدى الطاب.
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إبتكارات

محمد إبراهيم

�صمر  الــطــب  بكلية  الــطــالــبــة  ك�صفت 
ابتكاراتها  اأول  اأن  فــا�ــصــل  اآل  يحيى 
جهاز  ملراقبة زيوت القلي يف املطاعم، 
يعمل يف اجلامعة حاليا ح�صب قولها، 
مــو�ــصــحــة اأنـــهـــا حــ�ــصــلــت عــلــى جــوائــز 
معر�صي  يف  م�صاركتها  مقابل  مهمة 
»اإبداع 2013« و »ابتكار« يف العام نف�صه، 

ويف م�صابقة اأفكار و »اخراعات 4«.
وعــــزت عـــدم تــ�ــصــجــيــع الــ�ــصــركــات 
دائما عن  تبحث  اأنها  اإلــى  املخرعني 
�صريحة  اأكــر  تخدم  التي  االبــتــكــارات 

من املجتمع لت�صتفيد منها ماديا.

�سريتك الذاتية؟
بكلية  طالبة  فا�صل،  اآل  يحيى  �صمر 
الطب ، عمرى 22 �صنة، اأهوي الر�صم، 
اأن االإبــداع هو االإميــان بالفكرة  واأرى 

وحتويلها اإلى واقع. 

متى اكت�سفت قدراتك
يف الر�سم؟

يف املرحلة الدرا�صية كانت لدي بع�ض 
املبادرات التي تدفعني لابتكار، ولكن 
كيفية  اإلـــــى  يـــر�ـــصـــدين  مـــن  اأجـــــد  مل 
البدء يف هذا اجلانب، وقد �صاعدتني 
العمل  كيفية  فهم  يف  كــثــريا  املــدر�ــصــة 

على االأفكار وحتويلها اإلى واقع.
بـــــداأت  املـــرحـــلـــة اجلـــامـــعـــيـــة  ويف 
تتبلور هذه االأفكار لتتحول اإلى واقع، 
بعد اأن وجدت الدعم واالإمكانات التي 

�صاعدتني كثريا.

اأول جهاز ابتكرته؟ 
ملراقبة  طريقة  ابتكار  عن  عبارة  كــان 
زيـــوت الــقــلــي يف املــطــاعــم، وهـــو الــذي 

تعمل اجلامعة عليه حاليا. 

كم عدد اخرتاعاتك؟
ال�صتخراج  اجلامعة  مع  حاليا  اأعمل 
بــراءة اخــراع �صاركت بها يف م�صابقة 
قريبا،  و�صي�صجل  واخــراعــات،  اأفــكــار 

كما اأعمل على م�صروع اأنوي امل�صاركة 
بـــه يف مــ�ــصــابــقــة اأفــــكــــار واخــــراعــــات 

اخلام�صة. 

جوائز و�سهادات ح�سلت عليها؟
اأهـــم جــائــزة كــانــت مــن معر�ض اإبـــداع 
وكــذلــك  فـــيـــه،  �ـــصـــاركـــت  الـــــذي   2013
واأي�صا  نف�صه،  العام  ابتكار يف  معر�ض 
يف  اجلامعة  منتخب  �صمن  م�صاركتي 

م�صابقة اأفكار واخراعات 4.

كيف ترين م�ساركات اجلامعة
يف املعار�ض واملوؤمترات؟

مــهــمــة جــــدا الأنـــهـــا تــ�ــصــاعــد الــطــاب 
والــــطــــالــــبــــات عــــلــــى عــــر�ــــض اأفــــكــــار 
الطاب وتنمية فكر وثقافة االبتكار 
ت�صاعدهم  كــمــا  لــديــهــم،  واالخــــــراع 
يف احلــ�ــصــول عــلــى بـــــراءات االخـــراع 
التي هي هدف كل خمرع، وم�صاركة 
اجلــــامــــعــــة يف املــــعــــار�ــــض تـــ�ـــصـــهـــم يف 
التي من  االخراعات  بهذه  التعريف 
تفيد  البتكارات  نــواة  تكون  اأن  املمكن 

الب�صرية. 

ما امل�ساعب التي عانيت منها
يف م�سوارك الخرتاعي ؟

احـــتـــيـــاجـــي املـــتـــوا�ـــصـــل لــلــمــهــنــد�ــصــني 
االبتكاري  تركي  اإلــى  اأدى  مل�صاعدتي، 
التحقت  باأ�ض بها، وملا  فرة زمنية ال 

باجلامعة حلت هذه امل�صكلة. 

كيف ترين اإقبال ال�سركات 
واملهتمني على ابتكاراتكم؟

دائــمــا تبحث الــ�ــصــركــات عــن االبــتــكــار 
امللمو�ض الذي يخدم اأكر �صريحة من 
لذلك  مــاديــا؛  منه  لت�صتفيد  املجتمع 
تظلم بع�ض االخراعات الرائعة لقلة 

الربح الذي تتوقعه ال�صركات منا. 

ما روؤيتك لالإبداع والتميز؟
جميعنا تاأتينا اأفكار جيدة بني احلني 
ـــــداع هــو االإميـــان  واالآخـــــر، ولــكــن االإب

بالفكرة وحتويلها اإلى واقع.

سمر آل فاضل:
اخترعت جهازا
لمراقبة زيوت

القلي

يقال إن 
االبتكارات 

الطالبية ال تتطور
رغم روعتها 

ويكون مصيرها 
اإلهمال بعد 
المشاركات؟

هذا خطأ مبتكريها، 
ألن االيمان بالفكرة 
ليس فقط الحصول 
على براءة اختراع، 
ولكن أيضا العمل 

على تحويلها إلى 
منتج مستهلك.

اجلهاز الذي 
ابتكرته �سمر
اآل فا�سل

أمنية؟
أود من الجامعة تكثيف 

مسابقات االبتكارات 
واإلعالن عنها بشكل 

أوسع لتصل إلى جميع 
الطالب والطالبات، كما 
أدعو الطالب والطالبات 

إلى المشاركة في 
المعارض العالمية 

لتسويق أفكارهم، فذلك 
يخدم الجامعة والطالب  

على حد سواء.
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مواهب

خالد العمري

)تخ�ص�ض  االإن�صانية  العلوم  بكلية  الطالب  اأكــد 
اأنه  العمري،  معي�ض  علي  واالتــ�ــصــال(،  االإعـــام 
الــعــلــوم،  بكلية  االأحـــيـــاء  ق�صم  الــدرا�ــصــة يف  تـــرك 
وحتــول اإلــى االإعـــام مــن اأجــل اإ�صباع هوايته يف 
ال�صغر.  منذ  تفتحت  التي  واالإخـــراج،  الت�صوير 
الــتــحــريــر  الــفــعــلــيــة يف  بــدايــتــه  اأن  اإلـــــى  واأ�ــــصــــار 

والت�صوير كانت يف املرحلة الثانوية. 

متى تفتحت موهبتك الإعالمية؟
الت�صوير وحترير  ال�صغر يف  بــداأت هوايتي منذ 
اأحــرر،  بــاجلــوال وبــه  اأ�ــصــور  الفيديو، حيث كنت 
ومع الوقت واملمار�صة �صرعت يف تطوير اإمكاناتي 
بقواعد  علم  دون  االإخراجية  اخلطوات  وتنفيذ 
الــفــن، ولــكــن حــبــي لــهــذا املــجــال جعلني اأتــطــور 
ب�صكل كبري واأخــذ زوايــا بكامريا جــواالت اأخرى 

وجتميعها وحتريرها.

ومتى بداأت العمل فعليا؟
يف املـــرحـــلـــة الـــثـــانـــويـــة، حــيــث كــنــت اأعـــمـــل على 
حترير الفيديو مبقابل مادي، وك�صبت الثقة مع 
اأحــدا من حــويل مبوهبتي.  اأخــر  العاملني ومل 
ويف هذه املرحلة كانت هواية الر�صم تطغى على 
هواية الت�صوير، ملا تتطلبه االأخــرية من معدات 
الزمة وباهظة الثمن، مل اأ�صتطع توفريها، وكنت 
اأقوم بالر�صم وحترير الفيديوهات فقط مبقابل.

الــفــيــديــو  اأن حتـــريـــر  ملـــن حــــويل  ـــــني  اأب مل 
ال  بيئة  يف  لعي�صي  املحببة  هــوايــتــي  والت�صوير 
العلوم  كلية  دخــلــت  وعــنــدمــا  ذلـــك،  على  ت�صاعد 
هوايتي  ممار�صة  يف  طريقي  وا�صلت  باجلامعة 
رغـــم انــ�ــصــغــايل بـــالـــدرا�ـــصـــة، ومـــع مــــرور الــوقــت  
اإلى جمموعة قائدي الدبابات النارية  ان�صممت 
»املحرفون بايكرز«، وكنت اأقوم بت�صوير الفيديو 

واالإخراج واملونتاج.
اأك�صبني خرة كبرية، ثم انتقلت  هذا االأمر 
اإلـــــى الــعــمــل مـــع فـــريـــق اليــنــزتــ�ــصــانــيــل، وبـــــداأت 
بعد  املمار�صة.  تكثيف  خال  من  نف�صي  بتطوير 
برنامج  وهو  »روايــا«،  برنامج  باإخراج  ذلك قمت 
كبري وقوي، ولكن مل اأ�صتطع موا�صلة العمل فيه 

ب�صبب م�صاره املحدود تقريبا.
قــررت بعد ذلــك االنتقال اإلــى اإخــراج اأفــام 
�صينمائية، وفعا قمت باإخراج وت�صوير ومونتاج 
فيلم »بروجيكر« مع جمموعة من املحرفني، 
مبقابل  اخلا�صة  االأعــمــال  مزاولتي  اإلــى  اإ�صافة 
املــعــدات  اأوفــــر  اأن  ب�صببه  ا�ــصــتــطــعــت  عـــال  مــــادي 

الازمة للت�صوير واملونتاج.

كيف ا�ستطعت التوفيق
بني درا�ستك وهوايتك؟

الدرا�صة،  ناحية  من  علي  كبري  �صغط  علي  كــان 
اأن  خا�صة  خمــيــف،  ب�صكل  م�صتواي  تــدنــى  حيث 
متابعة  اإلـــى  يحتاج  العلوم  بكلية  االأحــيــاء  ق�صم 
وجــهــد وتــــرك الـــهـــوايـــات اجلــانــبــيــة مـــن اأجــلــه. 
حاولت بقدر االإمكان ولكن مل اأ�صتطع، فقررت اأن 
اأتخذ حلول جمازفة، فقمت بالتحويل اإلى ق�صم 
بعد  االإن�صانية،  العلوم  بكلية  واالت�صال  االإعــام 
االأحياء،  ق�صم  يف  ق�صيتها  درا�صية  ف�صول  �صبعة 

ومل اأخر اأحدا بذلك.
اإلــى النجاح؛ فاأنا االآن يف  هذا االأمــر قــادين 
ق�صم االإعــــام واالتــ�ــصــال، اأمــار�ــض هــوايــتــي من 
خـــال درا�ــصــتــي مــن ت�صوير واإخـــــراج ومــونــتــاج، 

واأرجو اأن اأوفق.

العمري: هواية 
التصوير قادتني
إلى دراسة اإلعالم
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سلطان عوض

وجــه مـــدرب منتخب اجلــامــعــة لــكــرة الــطــائــرة، 
ال�صركة  اإلــى  االتــهــام  اأ�صابع  الــوادعــي،  اإبراهيم 
املـــنـــفـــذة ملـــ�ـــصـــروع جتــــديــــد وجتـــهـــيـــز الــ�ــصــالــة 
اإلى  م�صريا  باأبها،  اجلامعية  باملدينة  الريا�صية 
اإ�صهامها يف اإ�صعاف اإعداد املنتخب الذي تنتظره 
ال�صعودية،  اجلامعات  احتــاد  بطولة  يف  امل�صاركة 

االأ�صبوع املقبل.

كيف ا�ستعددمت لبطولة
الحتاد ال�سعودي

للكرة الطائرة؟
اإذا قورنت مبا كان  اأقل  املو�صم  ا�صتعداداتنا هذا 
عليه الو�صع يف املوا�صم ال�صابقة، الأ�صباب عديدة 
ال�صالة  اأبرزها: عدم جاهزية  ذلــك،  اأ�صهمت يف 

اأن  توقعنا  انتظارها، حيث  التي طال  الريا�صية 
تكون جاهزة بعد عيد الفطر اإال اأنها وحتى هذا 
اليوم مل تكتمل، مما اأربك اإعدادانا ب�صكل كبري، 
ورمبا يفقدنا ذلك، املناف�صة على لقب البطولة.

وكيف تفاديتم هذا الو�سع؟
حــاولــنــا اأن نــتــدرب عــلــى مــاعــب مــديــنــة االأمـــري 
لكن  باملحالة،  الريا�صية  عبدالعزيز  بن  �صلطان 
مــ�ــصــوؤولــيــهــا اعـــتـــذروا اإلــيــنــا اأكــــر مــن مــــرة، كما 
حاولنا اإجراء تدريباتنا على ماعب اأندية ع�صري 
اإمتام هذه الرغبة،  اأي�صا يف  اأننا عانينا كثريا  اإال 
التدريبات  الإجـــراء  اللجوء  اإلــى  اأحيانا  لن�صطر 
على ماعب احلدائق العامة يف اأبها، االأمر الذي 
خ�صو�صا  احلدائق،  تلك  زوار  مع  كثريا  اأحرجنا 

الذين يرغبون يف ممار�صة هوياتهم.

هل هذا تربير ا�ستباقي
لأي اإخفاقات م�ستقبلية

قد يواجهها الفريق؟ 
رغم  عاي�صناه  مـــوؤمل  واقـــع  واإمنـــا  تــريــرا،  لي�ض 
اأننا منتلك فريقا قويا لو وجد االهتمام الازم 
احلايل  املنتخب  اإن  حيث  م�صرفة،  نتائج  حلقق 
ميلك مواهب عديدة وبارزة يف كرة الطائرة لي�ض 

يف اجلنوب فح�صب، بل على م�صتوى اململكة.

من اأبرز الالعبني
الذين ي�سمهم منتخبكم؟

 جميع العبينا بــارزون وممــيــزون، واأنــا م�صوؤول 
اأن ثــنــائــي املــنــتــخــب الــ�ــصــعــودي  اإال  عــن كــامــي، 
الــوادعــي،  وعبدالرحمن  عو�ض  طــارق  لل�صباب 

الــفــارقــة يف منتخبنا،  يــعــدان االأبــــرز والــعــامــة 
ونعول عليهما كثريا بجانب زمائهم.

اأين �ستقام املباريات
التي ت�ست�سيفها اجلامعة

يف ظل عدم اكتمال ال�سالة؟
املباراة  يف  الطائف  جامعة  منتخب  �صن�صت�صيف 
�ــصــتــقــام هــذه  اأيــــن  اأدري  االأولـــــى، وبــ�ــصــراحــة ال 
املواجهة ولي�ض لدي االإجابة، وهذا اأمر يوؤ�صفني 
الاعبني،  اأمـــام  كبري  حــرج  يف  ويجعلني  كثريا 
جتهيز  بتاأخر  تــاأثــر  اجلميع  اأن  اإلـــى  بــاالإ�ــصــافــة 
فح�صب،  الطائرة  كرة  ولي�ض  الريا�صية  ال�صالة 
على  يــوؤثــر  ممــا  نــهــائــيــا،  معطل  اأيــ�ــصــا  فامل�صبح 

منتخب ال�صباحة.
النف�ض  عن  الدفاع  األعاب  تاأثر  اإلى  اإ�صافة 
بــعــدم اكــتــمــال الــ�ــصــالــة، وهـــذا بــا �ــصــك �صيوؤثر 
اأننا فقدنا  اأن�صى  الريا�صة يف جامعتنا، وال  على 
ال��ع��دي��د م���ن ال��ن��ق��اط يف امل��ج��م��وع ال���ع���ام، مما  

�صيفقدنا احل�صول على الدرع العام.

هل من ر�سالة خا�سة
مل�سوؤويل اجلامعة؟

اأعي جيدا اهتمام امل�صوؤولني يف اجلامعة بال�صاأن 
اأوال  اهلل  يف  اأمــل  وكلي  عامة،  ب�صفة  الريا�صي 
ثـــم فــيــهــم بــاتــخــاذ االإجــــــــراءات الـــازمـــة الــتــي 
ال�صالة  واإعــــداد  اإنــهــاء  يف  االإ�ـــصـــراع  �صاأنها  مــن 
�صتنتهي معها م�صكات معظم  التي  الريا�صية 
االهتمام  زيــادة  اأمتنى  كما  اجلامعة،  منتخبات 
التي �صت�صهم يف حتقيق نتائج  التحتية  بالبنية 

اإيجابية جلامعتنا.

رياضة

البرامج الرياضية
علي الوهابي

خالد  امللك  بجامعة  الريا�صية  االأن�صطة  برامج  »تقييم  حول  اأجريتها  درا�صة 
من وجهة نظر الطاب«  بعد اأن ا�صتخدمت املنهج الو�صفي، على عينه بلغت 
270 طالبا مت اختيارهم بالطريقة الع�صوائية، ا�صتخدمت فيها اأداة اال�صتبيان، 
مع ا�ضتخدام الأ�ضاليب الإح�ضائية التالية: الن�ضب املئوية، ومعامل الرتباط 

بري�صون، ومعامل الفاكرونباخ، خل�صت اإلى النتائج التايل:
احلالية  الريا�صية  االأن�صطة  برامج  لواقع  االإجمالية  الدرجة  • كانت 

باجلامعة بوزن ن�صبي ٪80،8 .
  ٪85،5 ن�صبي   بوزن  الريا�صية   االأن�صطة  برامج  اأهداف  حمور  • جاء 

كاأعلى درجة .
بوزن  وميولهم  الطاب  الحتياجات  الرامج  ماءمة  حمور  •  تاه 

ن�صبي   ٪81،26 .
ن�صبي  بــوزن  الريا�صية  االأن�صطة  بــرامــج  خ�صائ�ض  حمــور  ح�صل   •

80،7٪ يف الرتيب الثالث.
الرامج  عن  االإعان  م�صتوى  حمور  االأخري  قبل  الرتيب  يف  • جاء 

ومدى قيا�ض النتائج بوزن ن�صبي٪78،8 .
ن�صبي  بوزن  والب�صرية  املادية  االإمكانيات  االأخري حمور  الرتيب  • ويف 

.٪77،8
الطاب يف و�صع  اإ�ــصــراك  �ــصــرورة   يلي:  اأو�صيت مبا  ذلــك  وعلى �صوء 
برامج  وت�صميم  فيها،  امل�صاركني  وخا�صه  الريا�صية،  االأن�صطة  برامج  اأهــداف 
االأجهزة  توفري  مع  بانتظام،  فيها  واال�صتمرار  امل�صاركة  على  الطاب  حتفز 
فيها  يتوافر  البدنية  للياقة  والتقومي  للقيا�ض  واأجــهــزه  الــازمــة  واالأدوات 
عوامل االأمن وال�صامة، تنا�صب اإعداد الطاب وميولهم، واالهتمام ب�صيانتها 
االأن�صطة  بـــاإدارة  العامة  للعاقات  ق�صم  اإن�صاء  اإلــى  باالإ�صافة  م�صتمر،  ب�صكل 
ومواعيدها،  الرامج  عن  واالإعــان  الدعاية  عمليه  بتنظيم  يهتم  الريا�صية 

والتوا�صل مع الاعبني والطاب با�صتخدام و�صائل التوا�صل املختلفة.

بوضوح
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صحتك

سبعة إنذارات مخبوءة بين أصابعك

أسرار صحتك يشي بها خط يدك
أسعد أبو قاعود

 Graphology »علم قراءة اخلطوط«
لي�ض علما جديدا يف التاريخ الب�صري،  
فـــقـــد كـــانـــت بـــدايـــاتـــه كـــانـــت يف عــهــد 
ـــطـــو«   ـــص الــفــيــلــ�ــصــوف االإغـــريـــقـــي »اأر�

)384-322 قبل املياد(.
وهــــنــــاك دالئــــــل مـــوثـــقـــة تــخــ�ــض 
حيث   ،1622 الـــعـــام  مــنــذ  الــعــلــم  هــــذا 
اأ�ض�ضه على يد علماء خطوط  تطورت 
فرن�صيني عام 1872، ومت تطوير فكرة 
 Isolated »عزل اخلطوط والإ�ضارات«

�صلة  وجــــود  عــلــى  والــقــائــمــة   Signs
وا�ــصــحــة بــني املــمــيــزات اخلــا�ــصــة بكل 

اإن�صان وطريقة واأ�صلوب كتابته.
عــــامل  اأثــــــــــــار   1910 عــــــــام  ويف 
نيومان  »ميلتون  الأمريكي  اخلطوط 
 Milton Newman Bunker بنكر« 
اهــتــمــامــا كــبــريا بــهــذا الــعــلــم عــنــدمــا 
التف�صيل،  مــن  بكثري  يــده  خــط  حلل 
امــتــداد  وعــلــى  نف�صه  بالعمل  قـــام  ثــم 
تالميذه،  خطوط  م��ع  �ضنوات  خم�س 
هذا  يف  االأهــمــيــة  بالغة  نتائج  حمققا 

املجال.      

ويف يومنا هذا اأ�صبح علم »حتليل 
علما  الكتابة«  خــال  مــن  ال�صخ�صية 
يــدخــل يف كــثــري مــن جمــــاالت احلــيــاة 
نطاق  عــلــى  وي�صتخدم  عــمــلــي،  ب�صكل 
واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  قبل  مــن  وا�ــصــع 
الكرى يف حتليل �صخ�صية املتقدمني 
�صخ�صية  ملــعــرفــة  الــتــوظــف،  بــطــلــبــات 
خطوط  خ��الل  من  للعمل  املتقدمني 
للعمل  مــنــا�ــصــبــني  كــانــوا  اإن  اأيــاديــهــم 

املطلوب اأم ال.
كما تعد تقنيات حتليل اخلطوط 
ت�صتخدمها  التي  املهمة  الو�صائل  من 

للك�صف  وال�صرطية  االأمنية  االأجــهــزة 
ومل  املختلفة.  اجلــرائــم  مرتكبي  عــن 
يتوقف هذا العلم عند الكتابة اليدوية، 
بل تطور مع تطور التقنيات احلديثة، 
تقوم  حديثة  برجميات  هناك  واليوم 
بتحليل اخلطوط ودرا�ضتها وتقييمها 

ملختلف االأغرا�ض واالحتياجات.

كيف يتم تحليل خط اليد؟
ي�����ق�����وم حم����ل����ل����و خ�����ط�����وط الأي����������دي 
مبــاحــظــة ودرا�ـــصـــة اأ�ــصــكــال احلـــروف 
اأطــراف تنزل  املكتوبة، كتلك التي لها 

ا�صتدارات،  فيها  التي  اأو  ال�صطر  حتت 
ال��ن��ق��اط بالن�ضبة  اإل���ى م��وق��ع  اإ���ض��اف��ة 
لـــلـــحـــروف املـــنـــقـــوطـــة، وحـــجـــم كــتــابــة 
احلــــــــروف، واملـــ�ـــصـــافـــة بــــني احلـــــروف 
والـــكـــلـــمـــات، و�ــصــكــل كــتــابــة احلــــروف 
املــتــكــررة يف الــنــ�ــض الـــواحـــد، ودرجـــة 
�صغط اليد على الورقة اأثناء الكتابة.

لـــــــذا يـــ�ـــصـــطـــلـــع عــــلــــمــــاء قـــــــراءة 
مهم  ب���دور  املتخ�ض�ضون،  اخل��ط��وط 
ت�صخي�ض  عــلــى  االأطـــبـــاء  مــ�ــصــاعــدة  يف 
االأمرا�ض، واإر�صاد املر�صى اأو اأقربائهم 

اإلى ما اأمّل ب�صحتهم.

األمراض السبعة
خــــط يـــــدك لــيــ�ــض جمـــــرد و�ــصــيــلــة 
اأداة  هـــو  بـــل  �صخ�صيتك  لتحليل 
حتـــذيـــر حــــول و�ــصــعــك الــ�ــصــحــي. 
الــــذي حقق  الــعــلــم احلـــديـــث،  ويف 
جنـــاحـــات كــــرى يف هــــذا املـــجـــال، 
اأ�ـــصـــبـــحـــت هـــنـــاك قــــواعــــد دقــيــقــة 
لــفــك رمـــــوز �ــصــيــفــرتــك الــ�ــصــحــيــة 

واجل�صمانية.
وهنا ن�صتعر�ض �صبعة من اأهم 
االأمرا�ض التي ميكن الك�صف عنها 

من خال حتليل الكتابة.

انفصام الشخصية
اأظـــهـــرت درا�ــــصــــات طــبــيــة اأن مـــا يــقــارب 
مـــن 60٪ مـــن املـــر�ـــصـــى املــ�ــصــابــني بـــداء 
تتم  ممن  ال�صخ�صية(  )انف�صام  الف�صام 
املــوؤثــرة  والعقاقري  بــاالأدويــة  معاجلتهم 
االإ�صابة  اإلــى  بهم  احلــال  ينتهي  نف�صيا، 
اأيـــ�ـــصـــا بــــ »املـــتـــازمـــة خـــــارج الــهــرمــيــة« 
اأمرا�صا  التي ت�صمل   ،Extrapyramidal
 Tardive ال�صيخوخي«  احلركة  »خلل  كـ 
اجلـــهـــاز  و»ا�ـــــصـــــطـــــراب   Dyskinesia
 ،Parkinsonism املـــركـــزي«  الــعــ�ــصــبــي 
اإ�ــصــافــة اإلـــى االإعـــاقـــة اجلــ�ــصــديــة العامة 
تــوؤدي  والــتــي  املري�ض،  منها  يعاين  التي 
اإلى تغريات جذرية توؤثر على موا�صفات 

وجودة كتابته وخط يده.
ي�صاهد  الــغــالــب،  ويف  وبــالــنــتــيــجــة، 
اأو  كتابة غري مقروءة  حمللو اخلطوط، 
�صعبة على القراءة عند حتليليهم لكتابة 
الــفــ�ــصــام، حتى  بـــداء  اأ�ــصــخــا�ــض م�صابني 
احرافية  تطبيقات  ا�صتخدامهم  عند 
بــرنــامــج  مــثــل  الــعــمــل  بــهــذا  متخ�ص�صة 
يف  النتائج  اأظــهــرت  فقد   ،MovAlyzer
كــثــري مــن احلــــاالت، وكــــاأن الــكــتــابــة التي 
جرى فح�صها هي ل�صخ�ض اآخر خمتلف 
الــــذي مت فح�ض  متــامــا عـــن الــ�ــصــخــ�ــض 

كتابته يف ال�صابق.

ارتفاع ضغط الدم
اإ�صابة  على  الــتــعــرف  املمكن  مــن  اأ�ــصــبــح 
�صخ�ض ما بارتفاع �صغط الدم من خال 
كتابته املهتزة وغري املنتظمة ب�صبب حالة 
ال�صخ�ض،  هــذا  على  ت�صيطر  التي  القلق 
والـــتـــي تــخــتــلــف بــ�ــصــكــل كــبــري عـــن كتابة 
القلبي  �صليم يعمل نظام ج�صمه  �صخ�ض 

الوعائي ب�صكل �صحي.

الحمل
اأ�صبح من املمكن تاأكيد حالة احلمل لدى 
املراأة من خال حتليل كتابتها، حتى قبل 
معرفة املراأة اأنها حامل، وخال 72 �صاعة 

من وقت التلقيح.
ولــتــحــقــيــق هـــــذا الــــغــــر�ــــض، يــجــب 
االطــاع على منــاذج عــدة من خط املــراأة 
املعنية، ودرا�صتها بدقة كبرية، حيث تتم 
مــاحــظــة اأ�ــصــكــال احلـــــروف، فــفــي حالة 
كاالإجنليزية  الاتينية،  باللغات  الكتابة 
و   )a( بحريف  التدقيق  يجري  وغــريهــا، 
 )p( وباالأطراف الطويلة يف حروف .)o(

.)y( و )g( و )f( و
كــذلــك ميــكــن الــتــعــرف عــلــى جن�ض 
ــاد�ــض  ــهــر الــ�ــص اجلـــنـــني بــــدايــــة مــــن الــ�ــص
للحمل، بالتدقيق بحريف )x( و )y(، اإذ 
الي�صار ي�صري  اأطرافهما جلهة  اإن ميان 

اإلى اأن اجلنني هو اأنثى.

داء التوحد
Autsim

مبــو�ــصــوع  املتخ�ص�صون  الــعــلــمــاء  يــقــول 
»الـــتـــطـــور االأكـــــادميـــــي« لــــدى االأطـــفـــال 
والنا�صئة، اإن اإتقان الكتابة ب�صكل مقروء 

جيد، هو اأمر بالغ االأهمية.
القدرة  تنح�صر يف  ال  ذلــك  واأهمية 
على  التوا�صل مع االآخرين كتابيا، واإمنا 

يف منوهم وتعزيزهم الثقة باأنف�صهم.
واالأ�ـــــصـــــخـــــا�ـــــض املــــ�ــــصــــابــــون بـــــداء 
»الــــتــــوحــــد« الـــــــذي يـــعـــنـــي االنـــطـــوائـــيـــة 
واال�صر�صال يف التخيل هربا من الواقع، 
تــتــمــيــز كــتــابــتــهــم بــــاالرتــــبــــاك واحلـــــرية 

والردد.
املــر�ــض يعطل  هــذا  اأن  ذلــك  و�صبب 
قــــدرة الـــدمـــاغ عــلــى الــتــوا�ــصــل مــع باقي 
االأطــــراف، وبــالــذات مــع اأطـــراف اجل�صم 

العليا.   
كـــذلـــك تــنــخــفــ�ــض قــــــدرات الــنــظــام 
الع�صبي واحل�صي يف اجل�صم، وتبعا لذلك 
تنخف�ض قدرة املري�ض يف ال�صيطرة على 

اأداة الكتابة يف يده. 

»الشلل الرعاشي«
و »فقدان الذاكرة«

Parkinson’s
and Alzheimer’s Disease

يف  الــفــرق  تقدير  اأبـــدا  ال�صهل  مــن  لي�ض 
ل�صخ�ض  كانت  اإن  املهتزة،  الكتابة  حاالت 
م�صاب فعا باأحد هذين املر�صني اأم هي 
جمرد ت�صرف �صبياين لذلك ال�صخ�ض، 
وهــنــا تــظــهــر احلـــاجـــة خلــــرات �صخ�ض 
الفرق  ملعرفة  اخلطوط  بقراءة  خمت�س 

بني احلالتني.
 ومـــن اأهــــم املـــوؤ�ـــصـــرات عــلــى مــر�ــض 
»الـــ�ـــصـــلـــل الـــرعـــا�ـــصـــي« االهـــــتـــــزاز وبــــطء 
الركيز،  و�صعف  الثبات  وعــدم  احلــركــة 
كتابة  تنعك�ض على جودة  وكلها موؤ�صرات 
الــ�ــصــخــ�ــض املــ�ــصــاب بـــاملـــر�ـــض، كــالــكــتــابــة 
بـــحـــروف �ــصــغــرية وبــكــلــمــات مــتــا�ــصــق 

بع�صها ببع�ض.
اأمـــــــا املــــ�ــــصــــابــــون مبــــر�ــــض فـــقـــدان 
ـــــذاكـــــرة، فــكــتــابــتــهــم تـــكـــون مــتــبــاعــدة  ال
احلــــــروف والــكــلــمــات بــ�ــصــبــب اخلــا�ــصــيــة 
اأي »الــنــ�ــصــيــان«  املـــر�ـــض  لـــهـــذا  االأ�ـــصـــا�ـــض 

و�صعف الذاكرة.

عسر القراءة
Dyslexia

االأطــــفــــال، وبــعــ�ــض الــبــالــغــني، املــ�ــصــابــني 
مبــر�ــض ُعــ�ــصــر الـــقـــراءة )�ــصــعــوبــة قـــراءة 
الكام املكتوب( تكون كتابتهم م�صطربة 
معينا  خطيا  منطا  تتبع  وال  وم�صو�صة، 

خا�صا بهم كباقي النا�ض.
اأن  الطبية  الــدرا�ــصــات  اأثــبــتــت  وقــد 
اأولـــيـــاء االأمـــــور الـــذيـــن يــ�ــصــغــطــون على 
لت�صويب  املر�ض  بهذا  امل�صابني  اأبنائهم 
كتابتهم، اإمنا يجعلون االأمور اأكر �صوء. 
يقوم  اأن  هي  ال�صحيحة  والطريقة 
بالتدرب  كتابتهم  جودة  بتح�صني  االأبناء 
عــلــى الــكــتــابــة يف جـــو مـــريـــح بــعــيــدا عن 
ال�ضغوط، وهو ما ي�ضاعد يد الطفل على 
تكوين »ذاكرة« خا�صة بها لكل حرف من 
كتابة  وعــلــى  يكتبها  الــتــي  اللغة  حـــروف 

تلك احلروف باأ�صكالها ال�صحيحة.

االكتئاب
يف  ال�صخ�ض  كــان  اإن  حتــديــد  املمكن  مــن 
اأم مكتئبا من خال  حالة ذهنية �صعيدة 
يكتبون  الــ�ــصــعــداء  فــاالأ�ــصــخــا�ــض  كتابته؛ 
بخطوط �ضل�ضة مقروءة ووا�ضحة، بينما 
يكتب امل�صابون باالكتئاب بحروف مائلة 
بــ�ــصــكــل كــبــري نــحــو االأ�ـــصـــفـــل، مـــع �صعف 

التنا�صق اأو انعدامه يف كتابتهم.
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إحتفاالت 
الجامعة 

باليوم 
الوطني 85 

برعاية معايل مدير اجلامعة االأ�صتاذ 
الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود 
احــتــفــلــت اجلــامــعــة االثـــنـــني املــا�ــصــي 
اإ�صتمر  والــذي  الـــ85  الوطني  باليوم 

ملدة يومان.
واإحـــتـــوت الــفــعــالــيــات عــلــى نــدوة 
بــعــنــوان »دمـــت �ــصــاخمــاً« و«اأ�ــصــبــوحــة 
�صعرية » لعدد من ال�صعراء وبرنامج 
�صمل  الوطن«  »�صباح  بعنوان  �صبابي 
فقرات ترفيهية وتثقيفية وم�صابقات 
لها جوائز  واإن�صاديه خ�ص�ض  وطنية 

قيمة للطاب احل�صور.
كما اأقيمت فعاليات م�صاحبة يف 
جامع االأمري في�صل بن خالد باملدينة 
اجلامعية بالقريقر وذلك من خال 
واالنتماء  الوطنية  روح  تعزز  كلمات 
وحتــارب التطرف واالإرهـــاب، قدمها 
اأعـــ�ـــصـــاء هــيــئــة الــتــدريــ�ــض مـــن كلية 

ال�صريعة واأ�صول الدين.
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أسبوعية جامعة الملك خالد

هم
الم

أق
ب

الرأي الجامعي

اأزعــم  بل  النقد؟  ميار�ض  مل  منا  من 
اإن مل يكن كلنا ميار�صه ليل  اأن جلنا 
نــهــار مـــن بــــزوغ الــ�ــصــمــ�ــض اإلــــى �صفق 
�صتى  ويف  املغيب  بعد  وحتى  الــغــروب 
تقييمية  عملية  هو  والنقد  امليادين، 
ا�صراتيجية الأي منجز اأو عمل، وهو 
االإجنــاز  ي�صتقيم  ال  نا�صجة  ممار�صة 

اإال بها.
االأ�ــصــلــحــة ذات  اأنـــه مــن فئه  كما 
اأن  فـــطـــن  عــــن  يــغــيــب  احلــــديــــن وال 
التي  وال�صعوب  واملجتمعات  االأفــــراد 
لنف�صها  حجزت  التي  هي  ذاتها  تنقد 
قطار  يف  ال�صخ�صيات  كــبــار  مــقــاعــد 

التطوير والتقدم.
وقــــــد يــــكــــون الـــنـــقـــد ذاتـــــيـــــا اأو 
خـــارجـــيـــا وجمــــاالتــــه �ــصــتــى فــمــنــهــا: 
االأدبية وال�صيا�صية والفنية واملعرفية 

والعلمية، وغري ذلك.
ال�صيء  تفح�ض  هو  لغة  والنقد 
واحلـــكـــم عــلــيــه ومتــيــيــز اجلـــيـــد من 
التعبري  هـــو  وا�ــصــطــاحــا  الـــــــرديء، 
متخ�ص�ض  مــن  املــنــطــوق  اأو  املــكــتــوب 

ومـــن �ــصــمــات الــنــقــد الــنــاجــح اأن 
بذلك  املق�صود  ولي�ض  اإيجابيا،  يكون 
غري  واإطـــراًء  ومديحا  ثناًء  يكون  اأن 
الــنــاقــد  يـــكـــون  اأن  ولـــكـــن  مــ�ــصــتــحــق، 
مــتــحــريــا ومــتــقــ�ــصــيــا حــيــنــمــا ي�صف 
ال�صلبيات  فــيــذكــر  عــمــا  اأو  اإجنـــــازا 
غــمــط  دون  مــــعــــا  واالإيــــــجــــــابــــــيــــــات 
وينبغي  من�صبط،  وب�صكل  الأحدهما 
اأن يــكــون نــقــده بــنــاًء يــتــمــحــور حــول 
فـــكـــرة مـــو�ـــصـــوعـــيـــة ميـــكـــن قــيــا�ــصــهــا 
تــكــون  اأن  عــلــى  بــــاأمــــور حمــ�ــصــو�ــصــة، 
لتح�صينها  ويهدف  جوهرية  الفكرة 

واالرتقاء بها.
يكون  اأن  النقد  على  يجب  كما 
الهدم  ولي�ض  والتطوير  للبناء  هادفا 
للبناء  الـــهـــادف  فــالــنــقــد  والــتــدمــري، 
عالية،  مهارات  ويتطلب  �صعبا  يكون 
وقد  الــهــادم،  النقد  هو  النقد  واأ�صهل 
للناقد  االأ�ـــصـــواء  جــلــب  عليه  يطغى 
يـــرتـــكـــز عــلــى  املـــنـــجـــز، وال  وتــــدمــــري 
واإمنا  والتاأ�صيل،  واالإن�صاف  التجرد 

على الهوى اأو التع�صب.

ي�صمى الناقد عن �صلبيات واإيجابيات 
قــرارات يقدمها  اأو  اإبداعات  اأو  اأفعال 
يف  الب�صر  مــن  جمموعة  اأو  االإنــ�ــصــان 
خمــتــلــف املــــجــــاالت مـــن وجـــهـــه نظر 

الناقد.
النقد  يــكــون  اأن  املــو�ــصــوع  ولـــب 
حول  يتمحور  واإيجابيا  وهــادفــا  بناًء 
فـــكـــرة مـــو�ـــصـــوعـــيـــة ميـــكـــن قــيــا�ــصــهــا 
ومــاحــظــتــهــا، حــيــث يــ�ــصــعــى الــنــاقــد 
بناء  اأو  اإلــى حت�صني  من خــال نقده 
الفكرة، والنقد يف نظري ذو حمتوى 
اأ�ـــصـــول علمية  مــعــريف مــرتــكــز عــلــى 
واأ�صلوب فني يف الطرح، وكاهما ذوا 
اأهمية بالغة ومت�صاوية، كما اأن النقد 
فــن مــن الــفــنــون يــجــيــده مــن اأجــــاده 

ويخفق فيه من اأخفق . 
وكما اأننا متفقون على اأن النقد 
هــو ظــاهــرة اإيــجــابــيــة ومــطــلــوبــة فــاإن 
التي  واأ�صاليبه  ومعايريه  �صروطه  له 
متــلــي نــتــائــجــه وتــتــحــكــم يف اأهـــدافـــه 
وحتـــدد اأي احلــديــن مــن �ــصــاحــه له 

الغلبة.

النقد

أ. د. عبداهلل عسيري
كلية الطب

يف  �صجرة  تـــزرع  اأن  الــعــطــاء  مــن  لي�ض 
غابة، ولي�ض من العطاء اأن ت�صع برادة 
عندما  العطاء  يكون  بل  نهر،  بجانب 

تكون احلاجة اإليه.
اأحد  دخلت  عندما  بذلك  �صعرت 
املــ�ــصــاجــد، وقــــد غـــري اأثـــاثـــه واأجـــهـــزة 
اإ�صاح دورات املياه  التكييف فيه، ومت 

به بعد اأن كان معطا مهما.
دهــ�ــصــت لــذلــك الــتــغــيــري املــفــاجــئ 
باأن  امل�صجد  اإمــام  فاأخرين  واجلميل؛ 
اأبناء احلي هم من قاموا بذلك، وهم 

اأنف�صهم من يتولون تنظيفه.
واألهمني ذلك ال�صاب الذي لقيته 
االنــتــظــار  كــرا�ــصــي  عــلــى  امل�صت�صفى  يف 
ببنك الدم، وذكر يل اأنه يقوم بالترع 
اإن  لــه  اأ�صهر، فقلت  �صتة  كــل  بــالــدم يف 
لكل عطاء قيمة وعطاوؤك هذا قيمته 

احلياة.
يــكــون  اأن  بــــالــــ�ــــصــــرورة  فــلــيــ�ــض 
عطاوؤك حمموال على باخرة اأو �صاحنة 
يكون  اأن  ميكنه  بــل  قيمة،  ذا  لي�صبح 

كلمة، اأو ابت�صامة.
اأعتقد اأننا  ندفع الغايل والنفي�ض 
حميمة،  وديـــة  عــاقــات  على  لنح�صل 
واأكاد اأجزم اأنني لومل اأبت�صم ملا ح�صلت 

على واحدة منها.
اإلــى  طريقه  النهر  يجد  فمثلما 
اإلى  طريقها  االبت�صامة  �صتجد  البحر 
الــقــلــب، واالبــتــ�ــصــامــة وجـــه مــن وجــوه 
اجلميع  تعطي  الــتــي  اخلفية  الــعــطــاء 
الـــ�ـــصـــعـــور بـــالـــ�ـــصـــام واالأمـــــــــــن، ومـــن 
ر�صولنا  قــول  االبت�صامة  عطاء  اأجــمــل 
باأنها  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  امل�صطفى 
�ـــصـــدقـــة »وتــبــ�ــصــمــك يف وجـــــه اأخـــيـــك 

�صدقة«.
ال حتــــــرم نــفــ�ــصــك مــــن الـــعـــطـــاء 
فقليل  قــــل،  اأو  �ــصــغــر  مــهــمــا  والـــبـــذل 
ال�صي اأكره بركة، وهذه االأعمال، رغم 
فيها  جت�صد  لــوحــة  تــر�ــصــم  ب�صاطتها، 

اأجمل معاين العطاء. 

العطاء وإن قل!
أحمد بن حسن آل مريف 
طالب بكلية العلوم قسم الكيمياء
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الرأي الجامعي

بــتــنــظــيــم املـــركـــز الــ�ــصــعــودي العــتــمــاد 
العربية  باململكة  ال�صحية  املــنــ�ــصــاآت 
ال�صحية  املن�صاآت  ويعرف  ال�صعودية، 
يف مــــادتــــه االأولـــــــــى بـــاأنـــهـــا املــــرافــــق 
التي  واخلــا�ــصــة  احلكومية  ال�صحية 
تـــقـــدم خـــدمـــات الـــرعـــايـــة الــ�ــصــحــيــة، 
الرعاية  ومراكز  امل�صت�صفى،  وت�صمل: 
الطبي  واملــجــمــع  االأولـــيـــة،  ال�صحية 
املتخ�ص�ض،  الــطــبــي  واملــجــمــع  الــعــام، 
والــعــيــادة، ومــركــز االأ�ــصــعــة، واملختر 
الطبي، ومركز جراحة اليوم الواحد، 
امل�صاندة،  ال�صحية  اخلــدمــة  ومــركــز 
ومـــراكـــز خـــدمـــات الــنــقــل االإ�ـــصـــعـــايف، 
ال�صعودي  املــركــز  اأهــــداف  مــن  لتكون 
العـــتـــمـــاد املـــنـــ�ـــصـــاآت الــ�ــصــحــيــة و�ــصــع 
مــعــايــري وطــنــيــة مــوحــدة يف جمــاالت 
املـــمـــار�ـــصـــات الــ�ــصــحــيــة ومــراجــعــتــهــا 
ثقافة  نــ�ــصــر  وكــذلــك  دوريـــــة،  ب�صفة 
ال�صحية  الــرعــايــة  حــقــل  يف  اجلــــودة 
وتطويرها  بها  االلتزام  روح  واإ�صاعة 
وفوق  واالأف�صل،  االأح�صن  اإلــى  دائما 
اعــتــمــاد جميع  هــذا حتمل مهمة  كــل 

املن�صاآت ال�صحية يف اململكة. 
احلا�صلة  الــفــوائــد  تــلــك  كــثــرية 
ولعل  ال�صحية،  املــنــ�ــصــاأة  اعــتــمــاد  مــن 

تعد اململكة العربية ال�صعودية الدولة 
الرائدة يف ال�صرق االأو�صط يف م�صرية 
ال�صحية،  اخلـــدمـــات  جــــودة  تــطــبــيــق 
ولــديــهــا مــعــايــري خــا�ــصــة، بــهــا يـــوؤدي 
تطبيقها بنجاح اإلى ح�صول املوؤ�ص�صة 
االإجــازة  اأي  االعتماد،  على  ال�صحية 
اجليدة  ال�صحية  اخلدمة  تقدمي  يف 

للمر�صى.
خاف  هو  االعتماد  فاإن  وللعلم 
يــوؤدي احل�صول  واإن كان  الرخي�ض، 
ـــمـــرار الــرخــيــ�ــض  ـــت ـــص عـــلـــيـــه اإلـــــــى ا�

للمن�صاأة ال�صحية يف تاأدية اأعمالها. 
واالعـــتـــمـــاد هـــو الــعــمــلــيــة الــتــي 
اإليه  املــوكــل  املــركــز  يقوم مــن خالها 
ال�صحية  املن�صاأة  تطبيق  مــن  التاأكد 
ملعايري اجلودة يف جمال اخلدمة التي 
املوؤ�ص�صة  لعمائها، وح�صول  تقدمها 
الدليل  االعتماد ميثل  ال�صحية على 
بتح�صني  الـــتـــزامـــهـــا  عــلــى  املــلــمــو�ــض 
نــوعــيــة و�ــصــامــة الــرعــايــة واخلــدمــة 
الــ�ــصــحــيــة املــقــدمــة لــلــمــريــ�ــض ولــكــل 
العماء امل�صتفيدين من ن�صاطاتها.  

ولـــقـــد متـــت املـــوافـــقـــة الــكــرميــة 
على قــرار جمل�ض الــوزراء ذي الرقم 
346 بتاريخ 1436/7/22 الذي يق�صي 

اأهــــمــــهــــا واأبــــــرزهــــــا نـــوعـــيـــة وجــــــودة 
اخلـــدمـــة املــعــرو�ــصــة وتــنــفــيــذهــا مبا 
فــاإذا  للعماء،  الــتــام  الــر�ــصــى  يحقق 
ـــفـــع عــلــى  ـــن مـــــا حتـــقـــق ذلــــــك عــــــاد ال
ب�صقيها  للمجتمع  الــعــامــة  الــ�ــصــحــة 
الــوقــائــي والــعــاجــي، واأ�ــصــبــح حافزا 
للتو�صل  العلمي  البحث  على تطوير 
ملا هو عالق من م�صكات  اإلــى حلول 
من  ذلـــك  كــل  ي�صاحب  ومـــا  �صحية، 

املميزات املعنوية واملادية.
ال�صحية  املن�صاآت  اعتماد  مراكز 
هــي جـــزء مــهــم وحــيــوي يف منظومة 
ولي�صت  لـــلـــدول،  الــ�ــصــحــيــة  الــرعــايــة 
لتطبيقها  معايري  لديها  الـــدول  كــل 

للنهو�ض بجودة اخلدمات ال�صحية.
 كــثــري مـــن الـــــدول لــيــ�ــض لديها 
معايري جــودة �صحية على االإطــاق، 
والعديد منها ي�صتعري ويطبق اأنظمة 
اأن  اإال  اأخـــــرى،  لــبــاد  �صحية  جــــودة 
اأن تــقــوم مــراكــز اعتماد  املــهــم مبــكــان 
احلياد  على  ال�صحية  املن�صاآت  جــودة 
تبتعد  حتى  واال�صتقالية  والــكــفــاءة 
عـــن اجلـــمـــود واملـــركـــزيـــة والــتــبــعــيــة، 
راأ�ض  وعلى  اأعينها  ن�صب  يو�صع  واأن 

اأهدافها �صحة املواطن واملجتمع.

اعتماد المنشآت الصحية

د. علي سعيد القحطاني
وكيل كلية الطب للتطوير 
األكاديمي والجودة

طبيب االمتياز 
والمريض 

أمل شيبان الشهراني
طبيبة امتياز بكلية األسنان

ومن  وطبيب  طبيب  بــني  تتفاوت  باملري�ض  االمتياز  طبيب  عاقة 
وقــدراتــه  نف�صه  الطبيب  معاملة  ح�صب  تــكــون  اأي  الآخــــر،  مــريــ�ــض 
درجــة  لديهم  املر�صى  مــن  الغالب  ولكن  اأي�صا،  املري�ض  و�صخ�صية 
عالية من الثقة بطبيب االمتياز، واالأخذ مب�صورته واال�صتجابة لنوع 
املري�ض  ثقة  لك�صب  الطبيب  �صعى  اإذا  خا�صة  لــه،  املخطط  الــعــاج 
بال�صدق  معه وتو�صيح كل ما يتعلق بالعاج من نوع امل�صاعفات التي 

قد حت�صل اأو املخاطر املحتملة واإن كانت ن�صبة حدوثها ٪1.
 عندما يحدث، ال �صمح اهلل، �صيء من هذه املخاطر للمري�ض، 
اأي�صا حينما تواجه  بالطبيب،  تــزداد ثقته  بها  �صابقة  بينة  وهو على 
املخت�ض يف عاجها،   الطبيب  تدخل  ت�صتدعي  االمتياز حالة  طبيب 
فمن الواجب اأي�صا تو�صيح ذلك للمري�ض بكل ثقة، فمعرفة طبيب 
على  فتنعك�ض  بنف�صه  اأكـــر  ثــقــة  تك�صبه  قـــدراتـــه  حلـــدود  االمــتــيــاز 
املري�ض، وهذا اأحد االأبواب التي من خالها تن�صاأ العاقة املبنية على 

الثقة بني طبيب االمتياز واملري�ض.
اإن معاملة املر�صى كاأحد اأفراد العائلة وال�صعور باأملهم والتعاطف 
مــعــهــم اأهــــم مــن الــعــاج املــقــدم لــهــم، ولــهــذه املــعــامــلــة دور كــبــري يف 
تقبل  يف  مهم  دور  له  النف�صي  فاجلانب  بــه،  ي�صعرون  عما  التخفيف 

املري�ض للعاج وثقته بالطبيب.

لي�صتيقظ  منبه  �ــصــوى  لي�ض  جميعا 
اأنف�صهم  حلماية  الوطن  وبنات  اأبناء 
وتقويتها واأن يكونوا يدا واحدة حتى 
يحت�صنهم  وطــــن  يف  بـــاأمـــن  يــنــعــمــوا 
ويقدم لهم كل االإمكانات التي تعينهم 

على اأن يكونون مواطنني �صاحلني.
ـــــاء وطــــــن اأنـــــعـــــم اهلل  ـــــن نـــحـــن اأب
عليه بــخــريات كــثــرية، اأهــمــهــا: وجــود 
احلـــرمـــني الــ�ــصــريــفــني عــلــى اأر�ـــصـــه،  
التي  االإ�ــصــامــيــة  ال�صريعة  وحتــكــيــم 
جعلته مميزا بني دول العامل واأعطته 
كالبنيان  �صعبه  مكانة كبرية، وجعلت 
اإلى  اأعـــداءه  املر�صو�ض، وهــو ما حــدا 

نحن اأبناء وبنات هذا الوطن بجهودنا 
نــ�ــصــاأنــا عليها،   الــتــي  وحــبــنــا الأر�ـــصـــه 
ا�صتطعنا  الــعــديــدة  خــرياتــه  وب�صبب 
تــربــتــه، نحن  نـــواة طيبة يف  نــكــون  اأن 
مــن نــرفــع بــادنــا الأعــلــى الــقــمــم  اأو 
يكون  كيف  يقرر  من  نحن  ن�صقطها، 

وطننا ونحن من ي�صنع القرار.
يف  الــغــايل  وطننا  ي�صهده  مــا  اإن 
ندركها  مهددات  من  احلا�صر  الوقت 

زعزعة  وحمــاولــة  منه  للنيل  ال�صعي 
�صريد  اهلل  ولكن  الو�صائل،  بكل  اأمنه 
كيدهم يف نحورهم؛ الأن وطننا تاأ�ص�ض 
اهلل هي  كلمة  تــكــون  اأن  عــقــيــدة  عــلــى 

العليا.
يجب علينا، نحن املواطنني، اأن 
نكون متحابني متعاونني، خا�صة يف 
مكائد  ت�صهد  التي  الراهنة  املرحلة 
ومــــوؤامــــرات حتـــاك لــلــتــغــريــر بــاأبــنــاء 
مقد�صاته  مــن  والنيل  الــوطــن،  هــذا 
اإيجابيني  نكون  اأن  علينا  ومقدراته، 
مـــتـــفـــائـــلـــني، »وتــــــفــــــاءلــــــوا بـــاخلـــري 

جتدوه«.

استيقظوا..!
بلسـم األلمعـي 
طالبة بكلية طب األسنان

محليات
د. إيمان العسيري

مساعدة رئيس التحرير - القسم النسائي

ت�صتهر بلدان العامل بلهجات حملية غري اللغة الف�صيحة، وكذلك 
هو احلال يف الوطن العربي وحتى يف الوطن الواحد حيث تدخل 
انت�صرت  اأتــت وكيف  اأيــن  اأو مــن  ُتــعــرف جــذورهــا  عليها كلمات ال 

لت�صبح قواعد اأ�صا�صية يف لهجاته.
يرددها  الــنــوع  هــذا  مــن  كلمات  اخلليج عامة جتــد  دول  ففي 
واملــراأة،  والعامل،  واملــوظــف،  والــوزيــر،  واملثقف،  واملتعلم،  اجلاهل 
والرجل، والطفل، والبدوي، واحل�صري على حد �صواء. �صاأطرح يف 

هذه امل�صاحة ثاث كلمات على النحو االآتي:
الكلمة االأولى: »قاعد ويقعد وقعدت »وتعني جال�ض ويجل�ض 
لهجتنا  اأو  حديثنا  يف  عر�صا  تدخل  اأن  لها  كيف  ولكن  وجل�صت، 

وتعطي معنا مفهوما لدى اجلميع؟ ال اأعلم.
اأثني  اأنــا قعدت  اأنــتــظــره.  بقعد  اأنــا  اأكــتــب.  اأنــا قاعد  فمثا: 
على  تــدل  اأ�صح  مبعنى  االأفــعــال  اأو  الكلمات  هــذه  اأمامهم.  عليك 
اال�صتمرارية، وكاأن حديثنا املعتاد  يخلو من معاين اال�صتمرارية 

يف الزمنني املا�صي واحلا�صر.
لو حاولنا تطبيقها اأو مقاربتها مع جمل باللغة االإجنليزية 
لوجدنا اأنها تقابل ومتاثل  االأفعال امل�صاعدة، فمثا »اآي اآم رايتنغ« 
قاعد«   « لدينا  الفعل  يقابل  اآم  امل�صاعد  فالفعل   I am writing
متاما، فهل نحتاج الأفعال م�صاعدة يف لهجاتنا؟ واإن كان، فلماذا 

هذه الكلمة بالذات التي ال ترتبط من قريب اأو بعيد باحلديث؟
البحث  على  تــدل  و�صفت«  ون�صوف  »ب�صوف  الثانية:  الكلمة 
ويجيبون:  غـــدا؟  معنا  احلــ�ــصــور  قـــررمت  هــل  والتفكري.فمثا: 
»نــ�ــصــوف«.ال اأدري مــا عــاقــة الــعــني بــالــدمــاغ، مــا عــاقــة الب�صر 
ب�صوف«   « عــمــومــا،  مــعــا،  االثــنــني  تــدمــج  كلمة  اإنــهــا  اأم  بالتفكري 

واأبلغكم.
اأنها  واأعتقد  التذكر،  اإلــى  وت�صري  »�ص�صمه«  الثالثة:  الكلمة 
املطولة  »اأاااا«  مثل  متاما  وهــي  التلكوؤات،  م�صطلح  حتت  تندرج 
اأو  املنا�صب  الكام  اأو  الكلمة  عن  للبحث  الذاكرة  ت�صتجدي  التي 

تكون فاحتة للكام.
 حاولت تفكيك الكلمة فات�صح اأنها تكتب هكذا:« اأ�ض ا�صمه«؟ 
بالعامية، اأي: ما ا�صمه؟ بالف�صيحة. ال اأعلم يقينا اأي عاقة تربط  
بني اال�صم والتذكر، لكن هذا ما تتداوله اجلماهري! و�صبهت هذه 
الكلمة بال�صريط االأبي�ض الذي ي�صبق ال�صريط البني املوجود يف 
الكا�صيت اأو ال�صوء االأ�صفر الذي ي�صبق االأخ�صر يف اإ�صارات املرور.

ت�صوفون  قــاعــديــن  �ص�صمه،   « االآن:  بــاأنــكــم  �صعور  يخاجلني 
كلمات م�صابهة«.
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فكر

محمد إبراهيم

التوعية  العام على وحدة  امل�صرف  بني 
يــحــيــى بــن  بـــاجلـــامـــعـــة د.  الـــفـــكـــريـــة 
األقاها  الــبــكــري يف حمــا�ــصــرة  عــبــداهلل 
بع�صري  االأملـــاين  ال�صعودي  بامل�صت�صفى 
اأ�ـــصـــاب انـــحـــرافـــات الــفــئــة الــ�ــصــالــة يف 

اأ�صباب عدة منها:
الـــ�ـــصـــرعـــي،  بـــالـــعـــلـــم  • اجلــــهــــل 
بالن�صو�ض  اجلــهــل  �ــصــوره  ومـــن 
الــ�ــصــرعــيــة، وبــاملــنــهــج الــعــلــمــي يف 
ال�ضتنباط من الن�ضو�س، وبعدم 
مــراعــاة اأحــــوال الــزمــان واملــكــان، 
ـــــاأحـــــوال الـــنـــا�ـــض عـــنـــد تــنــزيــل  وب

الأحكام، وال�ضروط واملوانع.
فـــاجلـــهـــل بـــكـــل ذلـــــك يـــــوؤدي 
اإلـــى ف�صاد الــديــن والــدنــيــا، حيث 
اأنه ين�صر دين اهلل  يظن اجلاهل 
وي�صلح يف االأر�ــض، فيرتب على 
ذلك مفا�صد عظيمة، كما هو حال 
اخلـــــوارج، والــفــئــة الــ�ــصــالــة التي 

ت�صري على طريقتهم.
االأ�صل  وهما  والتطرف،  • الغلو 

واالأ�ــصــا�ــض الـــذي يــقــوم عليه فكر 
االإرهــــــــــــاب.  ولـــــذِلـــــك نـــهـــى عــنــه 
املــ�ــصــطــفــى: »واإيــــاكــــم والــغــلــو يف 
الــديــن، فــاإمنــا اأهــلــك مــن قبلكم 
اأحمد  )اأخرجه  الدين«.  الغلو يف 

والن�صائي(.
الــنــفــ�ــض  مــيــل  وهــــو  • الــــهــــوى: 
�صرعا.  املــذمــوم  نحو  وانــحــرافــهــا 
ـــبـــاب يف رد  وهــــو مـــن اأكـــــر االأ�ـــص
والــوقــوع يف  احلــق والتكر عليه، 
الباطل  على  واالإقــامــة  ال�صال، 
�صبحانه:  قــال  كما  بــه،  والت�صبث 
ــَخــَذ اإَِلـــَهـــُه َهـــَواُه  »اأََفــــَراأَْيــــَت َمـــِن اتَّ

ُ َعلَى ِعْلٍم«. َواأَ�َصلَُّه اهللَّ
االإ�صام  �صيخ  قــال  التع�صب:   •
ابــــن تــيــمــيــة، رحــمــه اهلل: »واأمــــا 
االأمــــور، با  مــن  الأمـــر  التع�صب 
هـــــدى مــــن اهلل، فـــهـــو مــــن عــمــل 

اجلاهلية.
والتعاليم،  بالنف�ض،  •  االإعجاب 
واالعـــــتـــــداد بـــــالـــــراأي، وهـــــي مــن 
االآفــــات يف طــريــق الــعــلــم، وتــكــون 

�صببا يف االنحراف وال�صال. 

فــهــم  اإلـــــــى  الـــــرجـــــوع  • عــــــدم 
الــعــلــمــاء لـــاأحـــاديـــث. وزهــــدت 
العلماء  كــبــار  يف  ال�صالة  الفئة 
وطــعــنــوا فــيــهــم، واأ�ـــصـــاءوا الظن 
مظلمني  طريقني  و�صلكوا  بهم، 
ـــقـــيـــه، هـــمـــا:  لـــنـــيـــل الـــعـــلـــم وتـــل
اعتماد بع�صهم على بع�ض، وهم 
ال يزالون يف �صن ال�صباب، وهذا 
النبي  قــال  وقــد  للهاك،  �صبيل 
من  »اإن  و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى 
اأ�ضراط ال�ضاعة اأن يلتم�س العلم 

عند االأ�صاغر«.
يــ�ــصــدق ذلـــك مـــا ثــبــت عن 
اأبـــي االأحــو�ــض عــن عبد اهلل بن 
مــ�ــصــعــود ر�ـــصـــي اهلل عــنــه قـــال: 
»اإنــكــم لــن تــزالــوا بــخــري مــا دام 
الـــعـــلـــم يف كـــبـــاركـــم، فـــــــاإذا كـــان 
ال�صغري  �صّفه  العلم يف �صغاركم 

الكبري«.
االعتماد  الثاين:  والطريق 
الــتــلــقــي على  دون  الــكــتــب  عــلــى 
الـــعـــلـــمـــاء، واالأ�ــــــصــــــل يف طــلــب 
طــريــق  عــــن  يــــكــــون  اأن  الـــعـــلـــم 

من  والتلقي  واالأخــــذ  التلقني، 
الرا�صخني، ال  العلم  اأهــل  اأفــواه 
مـــن الــ�ــصــحــف وبـــطـــون الــكــتــب، 
فهذه بلية ورزيــة اأخــرى، تورث 
العلم،  طلب  طريق  يف  انحرافا 

ويف الفهم له.
ــالــة، هــداهــم  والــفــئــة الــ�ــص
هـــجـــروا جمــالــ�ــض  حــيــنــمــا  اهلل، 
اأ�صكل،  عما  و�ــصــوؤالــهــم  العلماء، 
الب�صرية  �صعف  اإلــى  ذلــك  اأدى 
عـــنـــدهـــم، فــحــجــبــهــم ذلـــــك عــن 
الــو�ــصــول اإلــــى احلـــق والــهــدى، 
و�صلوك �صبيل املوؤمنني؛ الأنه مل 
ي�صل الدين اإلينا اإال عن طريق 

حملته.
ـــــاالأحـــــاديـــــث  ب ـــــجـــــاج  االحـــــت  •
املــتــ�ــصــابــهــة وتـــــرك املــحــكــمــات: 
»اأخــرجــوا  بحديث  كا�صتداللهم 
املــ�ــصــركــني مــن جــزيــرة الــعــرب« 
حـــيـــث ا�ـــصـــتـــدلـــوا بــــه عـــلـــى قــتــل 
باد  يف  امل�صتاأمنني  املــعــاهــديــن 
الن�صو�ض  وتـــركـــوا  احلـــرمـــني، 
توجب  التي  ال�صريحة  املحكمة 

البكري: الجهل أبرز أسباب انحراف الفئة الضالة
الوفاء بالعهود وبالعقود، ولي�ض 
اأحـــد دخــل مــن هـــوؤالء االأجــانــب 
لبادنا اإال بعقد اأو عهد اأو اأمان 
اأو اإجــارة اأو ما يقوم مقام ذلك، 
اأ�صهر  هــذا  كل  على  والن�صو�ض 

من اأن تذكر.

لوازم التصدي
وقــــــــال الــــبــــكــــري »مــــوقــــفــــنــــا  نــحــن 
االأكــــادميــــيــــني والــــدعــــاة واخلــطــبــاء 
تــعــريــة هــــذا الــفــكــر وفـــهـــم اأ�ــصــبــابــه، 
واأ�صاف:  بعلم«  له  الت�صدي  ليت�صنى 
للت�صدي  يلزمنا  مــا  اأهـــم  مــن  ولــعــل 

لهذا الفكر ما يلي:
امل�صلمني. جماعة  • لزوم 

الــ�ــصــرعــي  بــالــعــلــم  • االهــتــمــام 
املوؤ�صل.

يف  الــرا�ــصــخــني  اإلـــى  • الــرجــوع 
العلم.

االأمر  والة  بحقوق  • التعريف 
والعلماء.

واأئــمــة  الـــدعـــاة  دور  تــفــعــيــل   •
امل�صاجد.

• امل�صورة الأهل العقل والتدبري.
الـــتـــنـــ�ـــصـــئـــة  قــــيــــم  تــــدعــــيــــم   •

االجتماعية ال�صليمة.
الــوطــن  بــحــقــوق  • الــتــعــريــف 

ال�صرعية.
لاأ�صحاب. اجليد  • االختيار 

حتمل  عــلــى  ـــاء  ـــن االأب • تــعــويــد 
امل�صوؤولية. 

• تفعيل دور االأندية واملخيمات 
الدعوية.

اجلـــمـــاعـــات  اأخــــطــــاء  • اإبــــــــراز 
االإ�صامية والتحذير منها.

اجليدة  االإعــامــيــة  التوعية   •
باأنظمة الدولة.

االأبناء. باأحوال  االآباء  • وعي 
والتفاوؤل. االأمل  روح  • بث 

االجتماعية. العاقات  • تنمية 
اتــــخــــاذ  يف  الـــتـــعـــجـــل  عـــــــدم   •

القرارات.
االأحداث. من  العرة  • اأخذ 

ال�صابقة. االأمنية  • التحذيرات 
االأمـــنـــيـــة  الــــرامــــج  • تــفــعــيــل 

الوقائية.

قة
طا

د. يحيى بن عبداهلل البكريب
• ع�صو تدري�ض بق�صم ال�صنة وعلومها بكلية ال�صريعة واأ�صول الدين.

• نال الدكتوراه من  كلية الدعوة واأ�صول الدين  بجامعة اأم القرى عام 1421. 
• ع�صو يف عدد من اجلان، منها: جلان املنا�صحة التابعة ملركز االأمري حممد بن نايف للمنا�صحة 
والرعاية الأربع �صنوات، واللجنة اال�صت�صارية بفرع وزارة ال�صوؤون االإ�صامية مبنطقة ع�صري، وجلنة 

املنا�صحة التابعة لفرع الوزارة، وجلنة االأمن الفكري التابعة للوزارة اأي�صا.
• ع�صو جمل�ض االإدارة العلمية ال�صعودية لل�صنة وعلومها بجامعة االإمام حممد بن �صعود االإ�صامية 

لثاث دورات متتالية. 
• األف  اأكر من 30 بحثا، منها 13 كتابا مطبوعا.

• قدم ع�صرات الدورات والدرو�ض العلمية يف جمال التخ�ص�ض.
• ناق�ض واأ�صرف على اأكر من 50 ر�صالة وبحثا علميا.
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إعالن

بالعلم
نهزم اإلرهاب
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أساتذة

ومــثــلــمــا عــــاب عــلــى زمـــانـــه بع�ض 
االأ�ــصــيــاء، عــاب على الــطــاب اأ�ــصــيــاًء من 
بينها: التدخني واجللو�ض اأمام القاعات، 

والتاأخر.

ما ال�سعوبات التي واجهتها
يف حياتك العلمية؟

عدم مواكبة التطور والتكنولوجيا لعدم 
بــالــعــامل  تــربــطــنــا  انــرنــت  وجــــود �صبكة 
اخلــارجــي يف ذلــك الــوقــت، وعــدم توفري 

خالد العمري

ال�صريعة  كلية  يف  امل�صاعد  االأ�صتاذ  اأوجــز 
ــــــول الـــــديـــــن بـــاجلـــامـــعـــة حمــمــد  واأ�ــــــص
الــ�ــصــنــو�ــصــي �ـــصـــحـــات، الــ�ــصــعــوبــات الــتــي 
واجهته يف حياته العلمية، يف عدم مواكبة 
التطور والتكنولوجيا لعدم وجود �صبكة 
انـــرنـــت يف ذلـــك الـــوقـــت، وكـــذلـــك عــدم 
الــعــلــمــي يف  تــوفــري خمــ�ــصــ�ــصــات للبحث 

مرحلتي املاج�صتري والدكتوراه.

مرحلتي  يف  العلمي  للبحث  خم�ص�صات 
املاج�صتري والدكتوراه.

اأهم املو�سوعات البحثية
التي تهتم بها؟

درا�صة االقت�صاد االإ�صامي، الأن ر�صالتي 
مقارنة  كانت  املاج�صتري  على  للح�صول 
بني االقت�صاد والفقه االإ�صامي، وكذلك 
الــــدكــــتــــوراه، ومـــعـــظـــم االأبـــــحـــــاث الــتــي 
م�صارك  اأ�صتاذ  اإلــى  للرقية  بها  تقدمت 

تركز على هذا املجال.

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

املـــــوؤهـــــات  عــــلــــى  • احلــــ�ــــصــــول 
مــن جامعة معرف  االأكــادميــيــة 

بها.
بــالــتــقــنــيــة  مـــلـــمـــا  يــــكــــون  اأن   •

احلديثة وكيفية التعامل معها.
الـــــــدورات  جــمــيــع  يـــجـــتـــاز  اأن   •
الـــتـــدريـــبـــيـــة املـــوؤهـــلـــة يف جمـــال 

تخ�ص�صه. 
اأن يــكــون مــتــابــعــا لــكــل مـــا هو   •
ويف  التخ�ص�ض،  جمال  يف  جديد 
الــعــلــوم االأخـــــرى الــتــي تــ�ــصــاعــده 

على فهم الق�صايا املحيطة به.
التدري�ض  هيئة  لع�صو  ينبغي   •
يف العلوم ال�صرعية اأن يكون ملما 
مبا هو جديد يف العلوم االأخرى 
ق�صايا  فهم  على  ت�صاعده  الــتــي 

الع�صر وكيفية تطبيقه.

حدثنا عن ال�سلبيات
امللحوظة على الطالب؟

الطرقات. يف  • التدخني 
قــاعــات  اأمـــــام  الـــطـــاب  • جــلــو�ــض 
الــدر�ــض وخــا�ــصــة يف اأوقــــات الــفــراغ 

لديهم.
• بع�ض الطاب ال يهتم بالعملية 

التعليمية.
دخول  يف  الطاب  بع�ض  تاأخر   •
قــاعــة الـــدر�ـــض اإلــــى مــا بــعــد دخــول 

االأ�صتاذ.

هل ترى اأن املناهج التعليمية 
احلالية مواكبة ملتطلبات 

الع�سر؟
الدين  واأ�ــصــول  ال�صريعة  كلية  مناهج 
احلالية مواكبة ملتطلبات الع�صر؛ الأن 
حري�صون  الكلية  اإدارة  على  القائمني 
من  الدرا�صية  اخلطط  مراجعة  على 
وقت اإلى اآخر، كما اأ�صيفت بع�ض املواد، 
تعالج  الــتــي  الفقهية  الـــنـــوازل  مــثــل: 

الق�صايا احلديثة يف كافة املجاالت.

كيف تنظر اإلى جامعة امللك خالد 
و�سعيها لتحقيق الريادة؟

جــامــعــة املـــلـــك خـــالـــد مـــن اجلــامــعــات 
املرموقة التي احتلت مكانة بارزة بني 
اجلامعات ال�صعودية، وخري دليل على 
ونخ�ض  عليها،  الــطــاب  اإقــبــال  ذلــك 
بــالــذكــر عــمــادة الــتــعــلــم االإلـــكـــروين، 
يف  االأولــــى  املــراكــز  على  ح�صلت  حيث 
التقنية  ا�ــصــتــخــدام  كيفية  يف  املــمــلــكــة 
احلــديــثــة وحــقــقــت جنــاحــا مــبــهــرا يف 

العملية التعلمية. 

ر�سالة عامة لكل الطالب؟
اأحثهم جميعا على تقوى اهلل ومراقبته 
يف الــ�ــصــر والــعــلــن، واالهــتــمــام بــاجلــانــب 
العلم،  طــلــب  يف  واالإخـــا�ـــض  التعليمي 
واال�ــــصــــتــــفــــادة مــــن خـــــــرات االأ�ــــصــــاتــــذة 
باجلامعة، كما اأحثهم على وقوفهم خلف 
احلرمني  خــادم  بقيادة  احلكيمة  القيادة 
ال�صريفني ونائبه االأول والثاين، للدفاع 
عــن الــديــن وحــمــايــة الــوطــن مــن اأيـــدي 

العابثني واملخربني.

أسبوعية جامعة الملك خالد

شحات: عيب زماننا عدم توافر »النت«
ومشكلة طالبنا إهمال التعليم

قة
طا

د. محمد السنوسي شحاتب
• اأ�صتاذ م�صاعد يف كلية ال�صريعة واأ�صول الدين يف جامعة امللك خالد منذ  2009.

• ركز على املقارنة بني االقت�صاد والفقه االإ�صامي يف ر�صالتيه العلميتني
للح�صول على املاج�صتري والدكتوراه.

• من بحوثه وملفاته:
• �صوابط تنمية اأموال الق�صر.. درا�صة فقهية مقارنة.

• املعاملة اجلنائية جلرائم احلدود الواقعة من احلدث اجلانح درا�صة مقارنة.
• اأحكام ال�صائعات يف الفقه االإ�صامي.

• االأحكام ال�صرعية للمقاطعة االقت�صادية درا�صة مقارنة.

ميا
دي
كا
أ
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أساتذة

عندما ال نخشى ساهر

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

والــفــاأر،  القط  لعبة  �صاهر  نظام  مع  �صوارعنا  يف  ال�صائقون  يلعب 
اإلى خف�ض  ومبجرد روؤية �صيارات �صاهر جتد الكثري منهم ي�صارع 
�صرعته، ويحذر من خلفه بوجود هذا الوح�ض الذي يرب�ض بهم، 
ال�صائق  يعود  املتهورين،  راأي  ومبجرد جتاوز مكان اخلطر، ح�صب 
اإلى �صرعته اجلنونية ال�صابقة مع ما تي�صر من ال�صتائم والدعوات 
على هذا ال�صاهر امل�صكني،  واملوؤ�صف اأن  البع�ض يرف�ض هذا الرقيب 
مع اأنه النظام الوحيد الذي ال يفرق بني ال�صغري والكبري والغني 

والفقري. 
فما ت�صهده �صوارعنا من فو�صى مرورية جاءت ب�صبب تفريق 
نظام املرور يف املعاملة بني ال�صائقني، فكل خمالفة لها تف�صري ولها 
مرر، وهو ما يجعل ال�صائق يفلت من هذا النظام �صعيف التطبيق 
يجب  لذلك  معاملته؛  يف  �صاهر  ي�صبه  الــذي  الرقيب  وجــود  لعدم 
املخالفات  ير�صد  ب�صاهر  �صبيه  نظام  ا�صتحداث  املــرور  اإدارة  على 
عند عك�ض اجتاه ال�صري والوقوف اخلاطئ  والتفحيط وغريها من 

املخالفات التي حتدث يف �صوارعنا وطرقنا.
حــذرا يف  اأكــر  �صاهر جعل اجلميع  مــن فا�صات  اخلــوف  اإن 
من  وحــوا�ــض  حوا�صهم  جميع  ي�صتعملون  اإذ  مركباتهم،  قيادتهم 
الــتــي يتم تغطية زجــاجــهــا االأمــامــي  الــ�ــصــيــارة  معهم ملــراقــبــة هــذه 

واخللفي ب�صبك حديدي لتبدو كاأنها مدرعة.
من  اأقــوى  الذاتي  الرقيب  يكون  ال  ملــاذا  م�صتغربا:  واأت�صاءل 
الـــذي يحثنا على  ديننا  اأخــاقــيــات  ملـــاذا ال ن�صع  �ــصــاهــر؟  اجلــمــاد 
االلتزام بالنظام واحرام احلقوق رقيبا علينا وعلى ت�صرفاتنا يف 
قيادتنا ال�صيارات؟ هل اأ�صبحنا �صائقني ال يوؤدبنا غري نظام �صارم 

ينظم �صوارعنا؟
يجب علينا اأن جنعل كل اأنظمة املرور مثل �صاهر حتى ناأمن 

يف قيادتنا.

وقفة

مالك المضواح
وعالئم البارقي

»مـــازلـــت عــلــى بـــدايـــة الــطــريــق، وقــد 
اأخــرين العمل االإداري كثريا« .. هذا 
مــا قــالــتــه االأ�ــصــتــاذة املــ�ــصــاعــدة بكلية 
الــعــلــوم الــدكــتــورة زهــبــة اآل رائــــزة يف 
حــــوار مـــع »اآفـــــــاق«، مـــوؤكـــدة اأن اأبـــرز 
العملية  حياتها  م�صار  غريت  حمطة 

هي حلظة تنازلها عن وظيفة التعليم 
العام مقابل وظيفة االإعادة يف الكلية.

لنبداأ بنبذة خمت�سرة عنك؟
الريا�صيات  اأ�ــصــتــاذة  رائـــزة،  اآل  زهــبــة 
العلوم  بكلية  املــ�ــصــاعــدة  التطبيقية 
عام  منت�صف  تخرجت  اجلــامــعــة.  يف 
العام  بالتعليم  معلمة  وعملت   1416
�صنة واحدة، ثم تعينت بالكلية معيدة، 

د. زهبة: انضمامي لـ »العلوم«
غير مسار حياتي

 ،1421 عــام  املاج�صتري  على  وح�صلت 
ثم الدكتوراه عام 1430، وخال هذه 
الفرة كلفت بوكالة �صوؤون الطالبات 
خال 1422-1423، ثم وكيلة لل�صوؤون 
عميدة  ثم  لعامني،  للكلية  التعليمية 
لكلية  ثم  واالقت�صاد،  العلوم  لكليتي 
الــعــلــوم وحـــدهـــا خــمــ�ــصــة اأعـــــــوام. يل 
ع�صوة  واأنــا  من�صورة،  اأبــحــاث  خم�صة 
الــ�ــصــعــوديــة،  الــريــا�ــصــيــات  جمعية  يف 

الريا�صيات  الأوملبياد  مدربة  وعملت 
يف موؤ�ص�صة امللك عبد العزيز ورجاله 

لرعاية املوهوبني.

ملاذا اخرتت تخ�س�ض 
الريا�سيات؟

فالريا�صيات  اإليه؛  قــادين  املــادة  حب 
مــــــــادة املــــنــــطــــق والـــتـــ�ـــصـــلـــ�ـــصـــل وحــــل 

امل�صكات.

�سفي لنا الطالبة زهبة
يف مرحلتها اجلامعية؟

كانت كاأي طالبة تبحث عن املعلومة 
م�صدر  اأي  من  وتتلقاها  ال�صحيحة 

موثوق به.

كيف كانت م�ساركاتك
يف الأن�سطة الطالبية؟

مل تكن ت�صتهويني االأن�صطة كثريا.

كيف كان �سعورك
يف حلظة تخرجك؟

كــــان لـــــدي، ومـــــــازال عـــنـــدي، �صغف 
لطلب العلم.

هل حققت الدكتورة زهبة 
اأمنياتها العلمية؟

مـــازلـــت عــلــى بـــدايـــة الــطــريــق، وقــد 
اأخرين العمل االإداري كثريا.

ما اأهم املحطات
يف حياتك؟

كــل عــام مــن حياتي هــو حمطة فيه 
مــــن الـــنـــجـــاحـــات واالإخـــــفـــــاقـــــات مــا 
حتميا  اأمـــرا  عندها  الــتــوقــف  يجعل 
للتعلم من االأخطاء واال�صتفادة من 
الــنــجــاحــات، لــكــن لــعــل اأبــــرز حمطة 

غــــريت مــ�ــصــار حــيــاتــي الــعــمــلــيــة هي 
حلــظــة تــنــازيل عــن وظــيــفــة التعليم 
العام مقابل وظيفة االإعادة يف الكلية 
الـــتـــي كـــانـــت يف عــلــم الــغــيــب حلظة 

التنازل!

اأهم املنا�سب التي �سغلتها
يف حياتك املهنية؟ 

وتكليفا  اأمانة  اأعترها  املنا�صب  كل 
قبل اأن تكون اإ�صافة وح�صيلة.

كيف تقيمني اأن�سطة
طالبات الإعالم؟

خجولة!  لكنها  مــبــاركــة،  جــهــودهــن 
ومـــــا نــــــزال جــمــيــعــا نــنــتــظــر مــنــهــن 
اأن يــثــبــن وجـــودهـــن عــلــى الــ�ــصــاحــة 
اأكر، خ�صو�صا يف ظل الدعم  ب�صكل 

والظروف املتاحة لهن.

ما ن�سيحتك لهن؟
اأنــ�ــصــحــهــن بــاملــو�ــصــوعــيــة والــ�ــصــدق 
مليئة  والــ�ــصــاحــة  احلــــــدث،  نــقــل  يف 
ـــتـــجـــدات واأنـــــن  بــــــاالأحــــــداث واملـــ�ـــص
ــــم؛ فــ�ــصــخــرن  �ـــصـــاحـــبـــات فـــكـــر وقــــل
امللك  ثم  الدين  خدمة  يف  اأقامكن 
والوطن. بارك اهلل فيكن ويف علمكن 

ونفع بكن جميعا.
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جامعات سعودية

الدخيل يبحث الجودة مع هيئة تقويم التعليم 
بحث وزير التعليم د. عزام الدخيل مع حمافظ هيئة تقومي التعليم العام د. نايف الرومي، اأهمية اجلودة 
املوؤ�ص�صات  ودور  املتقدمة،  البلدان  يف  التعليمية  العملية  يف  حموريا  عن�صرا  بو�صفها  التعليم  موؤ�ص�صات  يف 

التعليمية يف هذا املحور. 
 كما تطرق االجتماع اإلى الروؤية والتوجه العام للهيئة، وا�صتعرا�ض املعايري املطبقة حاليا يف التعليم 
واملعايري  االأداء،  حت�صني  وكيفية  التعليم  تقومي  مقايي�ض  اإلــى  باالإ�صافة  حولها،  امل�صتقبلية  والــروؤى  العام 
املهنية املتخ�ص�صة. ومت كذلك بحث �صبل حتقيق اجلودة يف التعليم العام، و�صمان مواكبتها للمعايري العاملية.
من جانب اآخر،  ا�صتقبل الدخيل نائب وزير امل�صاريع واالبتكار ال�صويدي اأو�صكار �صتن�صروم الذي بحث 
االبتكار يف  ت�صجيع  �صبل  االجتماع مناق�صة  وت�صمن  تعزيزه وتطويره.  و�صبل  التعليمي  التعاون  اأوجه  معه 
اإلى  باالإ�صافة  ذلك،  يف  البلدين  لدى  املتوافرة  القدرات  من  اال�صتفادة  اأهمية  على  والتاأكيد  التعليم  قطاع 
جماالت اال�صتثمار يف قطاع التعليم. ح�صر االجتماع ال�صفري ال�صويدي لدى اململكة، جوهلن دانفلت، ووفد 

من القطاعني العام واخلا�ض يف ال�صويد. 

مؤتمر لإلرشاد األكاديمي بجامعة المؤسس
جمل�ض  لــدول  العايل  التعليم  يف  االأكــادميــي  »االإر�ــصــاد  موؤمتر  ال�صت�صافة  عبدالعزيز  امللك  جامعة  ت�صتعد 
التعاون: الواقع واملاأمول«، يف 19 حمرم اجلــاري، والذي ي�صتمر يومني.  واأو�صح عميد القبول والت�صجيل 
املوارد  بتنمية وتطوير  املوؤمتر ي�صتهدف الطاب والطالبات والباحثني واملهتمني  اأن  اأمني نعمان  الدكتور 

الب�صرية يف جمال االإر�صاد االأكادميي. 

»التعليم« تلتزم بضم الدارسين على حسابهم 
املتعلق  الكرمي  ال�صامي  االأمر  التوا�صل االجتماعي حول عدم تنفيذ  التعليم ما تردد يف �صبكات  نفت وزارة 
بالدار�صني على ح�صابهم اخلا�ض يف الواليات املتحدة االأمريكية الذي ين�ض على »اإحلاق الطلبة والطالبات 
الدار�صني حاليا على ح�صابهم اخلا�ض يف الواليات املتحدة االأمريكية بالبعثة التعليمية �صمن برنامج خادم 
احلرمني ال�ضريفني لالبتعاث اخلارجي، ممن ا�ضتوفى ال�ضروط وال�ضوابط«، موؤكدة اأنها �ضرعت يف تنفيذ 

القرار  حرفياً دون اأي تغيري.
واأن  وا�صح و�صريح،  الكرمي  االأمــر  اأن ن�ض  الع�صيمي  الــوزارة مبارك  با�صم  الر�صمي  املتحدث  واأو�صح 
يف  ح�ضابهم  على  الدار�ضني  الطلبة  اإحل��اق  و�ضوابط  �ضروط  ا�ضتوفوا  الذين  اأولئك  هم  ب��الإحل��اق  املعنيني 
اخلارج، م�ضريا اإلى اأن ال�ضروط هي �ضروط الإحلاق ال�ضادرة بالأمر ال�ضامي ذي الرقم 5601 واملعلنة على 

موقع الوزارة.
ملا ي�صاع من  االأمــر كما ورد، وقــال »ال �صحة مطلقا  بتنفيذ  فــورا  التزمت  الـــوزارة  اأن  الع�صيمي  واأكــد 
اأن االأمر الكرمي ب�صم الدرا�صني على  اأي من م�صوؤوليها ف�صروا االأمر بغري معناه«، مو�صحا  اأو  الــوزارة  اأن 
ح�ضابهم اخلا�س يف اأمريكا يتيح جلميع الطلبة م�ضتويف �ضروط الحلاق من الن�ضمام للبعثة دون النظر 

الى عددهم اأو املفا�صلة بينهم.
برنامج خــادم احلرمني  الثالثة من  للمرحلة  املتقدمني  باإحالة  التعليم  وزارة  بــداأت  اأخــرى،  من جهة 
ال�صريفني لابتعاث اخلارجي »وظيفتك_ وبعثتك« اإلى جهات التوظيف بعد االنتهاء من مرحلة التدقيق، 
جميع  ودعــت  املتاحة.  للمقاعد  وفقا  االأف�صل  الختيار  املتقدمني  بني  املفا�صلة  اإجـــراءات  ال�صتكمال  وذلــك 

املتقدمني اإلى متابعة طلباتهم من خال البوابة االإلكرونية للوزارة ملعرفة حالة الطلب.

=أحمد العياف 

ثــّمــن ويل ويل الــعــهــد، الــنــائــب الــثــاين 
الدفاع،  وزيــر  الـــوزراء،  لرئي�ض جمل�ض 
�صاحب ال�صمو امللكي، االأمري حممد بن 
»حــزم«  مــبــادرة  عبدالعزيز،  بــن  �صلمان 
رئي�ض  اأطلقها  الــتــي  الــدرا�ــصــيــة  للمنح 
جمــلــ�ــض اأمـــنـــاء كــلــيــة الــبــاحــة االأهــلــيــة 
لــلــعــلــوم االأمــــــري الـــدكـــتـــور فــيــ�ــصــل بن 

حممد بن �صعود بن عبدالعزيز.
 واأعـــــــــــــرب االأمـــــــــــري حمــــمــــد بــن 
اإلــــى رئي�ض  �ــصــلــمــان يف خــطــاب وجــهــه 

الكلية عن تقديره لهذه  اأمناء  جمل�ض 
واأثــرهــا الطيب يف نفو�ض ذوي  املــبــادرة 
مبادرة  على  �صموه  وموافقة  ال�صهداء، 
الكلية بتخ�صي�ض ع�صرة مقاعد لذوي 
الراغبني  اأ�صماء  برفع  ووجه  ال�صهداء، 
يف االلـــتـــحـــاق بــالــكــلــيــة حــ�ــصــب املــقــاعــد 

املخ�ص�صة.
وكانت كلية الباحة االأهلية للعلوم 
للمنح  احلــزم  »برنامج  مــبــادرة  اأطلقت 
الـــدرا�ـــصـــيـــة لـــــذوي �ــصــهــداء الـــواجـــب«، 
لتكون �صمن مبادرات الكلية للت�صامن 

الوطني مع عا�صفة احلزم.

وقـــال االأمـــري في�صل بــن حممد 
املــهــمــة  اإطــــــار  يف  تـــاأتـــي  املــــبــــادرة  »اإن 
االإنـــ�ـــصـــانـــيـــة الــنــبــيــلــة الـــتـــي يــرعــاهــا 
�ــصــيــدي خــــادم احلـــرمـــني الــ�ــصــريــفــني 
امللك �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود، 
و�صمو ويل عهده االأمــني، و�صمو ويل 
ويل العهد، حفظهم اهلل، وتتمثل هذه 
اليمنيني  االأ�صقاء  م�صاعدة  يف  املهمة 
واحلــــكــــومــــة الـــ�ـــصـــرعـــيـــة، وتـــقـــديـــرا 
اأقل  املبادرة  عادا  البا�صلني«،  جلنودنا 
ما ميكن تقدميه ملن �صحوا باأنف�صهم 

حلماية الوطن.

ولي ولي العهد يثمن مبادرة حزم 

أحمد العياف

عزام  الدكتور  التعليم  وزير  رعاية  حتت 
العربي  الــربــيــة  مكتب  عــقــد  الــدخــيــل، 
لــــــدول اخلـــلـــيـــج، بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــكــتــب 
اليون�صكو  ومعهد  بــالــدوحــة،  اليون�صكو 
لــــاإحــــ�ــــصــــاء، و�ـــصـــعـــبـــة االأمـــم املـــتـــحـــدة 
لل�صكان، اجتماعا حول التعليم يف مرحلة 
ما بعد عام 2015 يف دول جمل�ض التعاون 
على  االجتماع  وركــز  واليمن،  اخلليجي 

املوؤ�صرات املتعلقة بال�صكان.
واأكد وكيل وزارة التعليم للتخطيط 
والتطوير الدكتور را�صد الغيا�ض اأهمية 
حتـــديـــد املـــوؤ�ـــصـــرات واملـــعـــايـــري املــعــتــمــدة 
املــتــحــدة للربية  لـــدى مــنــظــمــة االأمـــــم 
اخلا�صة  »اليوني�صكو«  والثقافة  والعلوم 

الخليجيون يستعرضون
تعليم ما بعد 2015

تت�صمنها  اأن  يــنــبــغــي  الــتــي  بـــاجلـــوانـــب 
حتى  امل�صتقبلية  التعليم  ا�صراتيجيات 

 .2030
وقــــال يف كــلــمــة األـــقـــاهـــا نــيــابــة عن 
الـــدخـــيـــل خــــال اجلــلــ�ــصــة االفــتــتــاحــيــة 
املجتمعون  يتمكن  اأن  اأمتنى  لاجتماع« 
مــــن الـــتـــو�ـــصـــل اإلــــــى مــــراحــــل مــتــقــدمــة 
ونقاط مهمة يف �ضبيل التن�ضيق بني دول 
يتعلق  فيما  اليون�صكو  ومنظمة  اخلليج 
بنظام  اخلا�صة  واالإح�صائيات  بالبيانات 
اأك�صد الدويل«، موؤكدا دعم وزارة التعليم 
بــاملــمــلــكــة الـــدائـــم وا�ــصــتــعــدادهــا الــكــامــل 
للتعاون مع مكتب الربية العربي لدول 
اخلليج ومعهد االإح�صاء باليون�صكو، مبا 
ي�صمن تطوير التعليم يف الدول اأع�صاء 

املكتب.

من جانبه، �صدد املدير العام ملكتب 
الدكتور  اخلليج  لــدول  العربي  الربية 
عــلــي الــقــرين عــلــى �ــصــرورة مــنــح »جـــودة 
الــتــعــلــيــم« االأولـــويـــة واحلــــظ االأوفـــــر يف 
التعليمية  الــوطــنــيــة  اال�ــصــراتــيــجــيــات 
يف  والربية  التعليم  وزارات  تعتزم  التي 
تنفيذها  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول 
خـــال مـــدة زمــنــيــة تــنــتــهــي بــعــام 2030، 
الـــــــــوزارات متلك  »هـــــذه  اأن  اإلـــــى  الفـــتـــا 
ر�صيدا كبريا جمعته طوال �صنني م�صت، 
حتقيق  اأ�ــصــهــمــت يف  نــاجــحــة  لـــتـــجـــارب 
كــانــت لتتحقق دون  مــا  كــبــرية،  اأهــــداف 
العمل وفق ا�صراتيجيات ر�صمت بعناية، 
اإتاحة  اأبرزها  ونفذت باإ�صرار ودقة، لعل 
وتوفريها  بلدانها،  داخل  التعليم  فر�ض 

جلميع من هم يف �صن التعلم«.

الأمري الدكتور في�سل بن حممد
بن �سعود بن عبدالعزيز د. الدخيل خالل ا�ستقباله حمافظ هيئة تقومي التعليم العام )فوق(

ومع نائب وزير امل�ساريع والبتكار ال�سويدي )حتت(.
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مبتعثون

حث المبتعثين على إظهار 
دور المملكة تجاه سوريا

�صعود  االإعــامــي  الر�صد  مركز  مدير  امللكي،  الــديــوان  يف  امل�صت�صار  طالب 
الــــدور احلقيقي  اإظــهــار وكــ�ــصــف  عــلــى  الــ�ــصــعــوديــني  املبتعثني  الــقــحــطــاين، 

لل�صعودية يف تعاملها االإن�صاين مع ال�صعب ال�صوري.
بن�صر  املبتعثني  مــن  منتظرا  كبريا  دورا  هناك  اأن  القحطاين  واأكـــد 

احلقائق حول ما اأثري من مزاعم بخ�صو�ض ال�صوريني باململكة.
وتوا�صل ال�صعودية يف احتواء اأعداد كبرية من ال�صعب ال�صوري جراء 
االأزمة التي يعاين منها، حيث قدمت لهم امل�صاعدات املالية والعينية، اإ�صافة 
اأبنائهم جمانا يف  وتعليم  اخلا�ض  القطاع  بالعمل يف  لهم  املجال  فتح  اإلــى 

مدار�ض اململكة.

زيادة دعم 334 ناديا 
طالبيا بأميركا

رفعت وزارة التعليم، الدعم املادي لاأندية الطابية ال�صعودية يف الواليات 
الزيادة  مع  جتاوب  يف  املبتعثني،  والطالبات  الطاب  حتتوي  التي  املتحدة 
االأندية  لروؤ�صاء   38 االجتماع  مع  تزامنا  وذلــك  االأنــديــة،  عــدد  يف  الكبرية 

الطابية.
العي�صى  حممد  الدكتور  وا�صنطن،  يف  ال�صعودي  الثقايف  امللحق  وقــال 
االأخــرية من  ال�صنوات اخلم�ض  ارتفع عددها خال  الطابية  »االأندية  اإن 
70 اإلى 334 ناديا، ت�صم 122 األف طالب وطالبة ومرافقيهم، وتقدم اأن�صطة 

متنوعة حتت مظلة احتادات الطلبة التابعة جلامعاتهم«.
واجتماعية  ثقافية  موؤ�ص�صات  اإلـــى  حتــولــت  »االأنــديــة  اأن  اإلـــى  ــار  وؤاأ�ــص
موجهة اإلى املجتمع االأمريكي تعّرف بال�صورة احلقيقية لاإ�صام واململكة 
الوقت  يف  وتطويرهم  الحتوائهم  واملبتعثات  للمبتعثني  اجتماعي  ووعــاء 
ذاته، وهذا الدعم �صيكون حتوال جديدا يف م�صرية االأندية �صي�صهم يف رفع 

قدراتها وبراجمها«. 

طالب صيني مقابل
6 سعوديين مبتعثين

الــتــبــادل االأكــادميــي بني  الــفــرق يف  اأن ن�صبة  ك�صفت االإحــ�ــصــاءات االأخـــرية 
ال�صعودية وجمهورية ال�صني، بلغت طالبا �صينيا واحدا مقابل 6 �صعوديني، 
عدد  يتجاوز  مل  فيما  �صعودي،  طالب   1500 نحو  ال�صني  ا�صتقطبت  حيث 

الطاب القادمني منها اإلى جامعات اململكة، 270 طالبا.
املجال  يف  خا�صة  اململكة،  مــع  للتعاون  كبرية  اآفــاقــا  ال�صني  وفتحت 
االقت�صادي، اإال اأنها يف االأعوام االأخرية ركزت على التعاون الثقايف، وبداأت 
حمــاوالتــهــا ال�ــصــتــقــطــاب اأكــــر عـــدد مــن الــطــاب الــ�ــصــعــوديــني كــمــا تفعل 
�صعودي،  طالب  اآالف   110 من  اأكر  ا�صتقطبت  التي  االأمريكية  اجلامعات 
مل  فيما  االآن،  حتى  طالب   1500 نحو  ا�صتقطاب  يف  اإال  تنجح  مل  ولكنها 
طالبا،   270 الــ�ــصــعــوديــة  اجلــامــعــات  يف  ال�صينيني  الــطــاب  عـــدد  يــتــجــاوز 
معظمهم يدر�صون يف مكة املكرمة، واملدينة املنورة، وجدة، اأي اأنه مقابل كل 

طالب �صيني يف اململكة، �صتة طاب �صعوديني يف ال�صني.

حمدي: 
االبتعاث 
مغامرة

تبدأ 
بكسب 
التحدي

حوار: يحيى القبعة

�ــصــبــه املــبــتــعــث مـــن كــلــيــة عــلــوم احلــا�ــصــب 
مرحلة  يف  جتربته  حمدي،  ه�صام  االآيل، 
االبــتــعــاث احلــالــيــة بــاملــغــامــرة والــتــحــدي، 
ــا اإلــــى اأهــــم الــ�ــصــمــات الــتــي مينحها  الفــت
الدرا�صة،  فــرة  خــال  للطالب  االبتعاث 
الثقافتني  بــني  الــفــروقــات  اإلـــى   متطرقا 

ال�صعودية واالأمريكية وجوانب اأخرى.

نبذة موجزة عنك؟
ه�صام بن حممد حمدي، اأدر�ض ماج�صتري 
علوم احلا�صب االآيل يف جامعة كاليفورنيا 

بالواليات املتحدة االأمريكية.

حدثنا عن جتربتك احلالية؟
جتربتي يف مرحلة املاج�صتري هي مغامرة 
التحديات  مــن  الكثري  طياتها  يف  حتمل 
واملــــــفــــــاجــــــاآت، والــــتــــحــــدي االأكـــــــــر كـــان 
واالأهــل  البلد  عــن  البعد  مرحلة  تخطي 

واالأ�صحاب والعي�ض يف »الغربة«.
يـــاأتـــي تــالــيــا الــتــاأقــلــم مـــع الـــعـــادات 
والتقاليد يف الواليات املتحدة االأمريكية، 
لكن كما حتمل هذه املرحلة من حتديات، 
اكت�صاب  مثل  عديدة  فوائد  اأي�صا  حتمل 
املتميز  العلمي  والتح�صيل  جــديــدة،  لغة 
التقنية  االأ�ــصــالــيــب  عــلــى  يــعــتــمــد  الــــذي 

احلديثة، والرغبة يف حتمل امل�صوؤولية.
وقد بداأت بدرا�صة اللغة يف �صبتمر 
2013 وا�صتمررت فيها �صنة كاملة، در�صت 
خــالــهــا االأ�ـــصـــالـــيـــب احلـــديـــثـــة لــلــكــتــابــة 
االإجنليزية،  باللغة  االأكادميية  والــقــراءة 
كــمــا الــتــحــقــت بــــــدورات لــتــعــلــيــم الــثــقــافــة 
االإجنليزية  املحادثة  واأ�صاليب  االأمريكية 
باجلامعة  الــتــحــقــت  بــعــدهــا  اأ�ــصــهــر،  �صتة 

لبدء درا�صة املاج�صتري يف يونيو املا�صي.

كيف تقيم مرحلة اللغة؟
مــن الــطــبــيــعــي جـــدا اأن يــواجــه الــطــالــب 
اللغة  درا�صة  مرحلة  يف  ال�صعوبات  بع�ض 
االأ�صلية،  لغته  لي�صت  لكونها  االأجنبية 
لــكــن مــع االإ�ـــصـــرار واملــثــابــرة والــتــدريــب 
يــتــم الــتــغــلــب عــلــى هـــذه الــعــقــبــة ومـــن ثم 
يــتــم اجــتــيــاز االخــتــبــارات املــعــيــاريــة التي 
يف  العلمي  م�صواره  لبدء  الطالب  تــوؤهــل 

اجلامعة.

ما اأهم ال�سمات التي اكت�سبتها
من الدرا�سة يف اخلارج حتى الآن؟

الطالب  الــدرا�ــصــة يف اخلـــارج جتعل 
مــنــظــمــا يف حــيــاتــه الــيــومــيــة بــحــيــث يتم 
تــقــ�ــصــيــم وقــــت الــــفــــراغ الـــيـــومـــي مـــا بني 
ــاعــده يف  ـــة والـــرفـــيـــه، كــمــا تــ�ــص الـــدرا�ـــص
من  املزيد  واكت�صاب  نف�صه  على  االعتماد 
اخلرات العملية، مبا ت�صمله من و�صائل 
طرق  على  تعتمد  التي  املتطورة  التعليم 

كيف وجدت الختالف
بني الثقافتني ال�سعودية 

والأمريكية؟
الـــفـــروقـــات كـــثـــرية اأهــمــهــا الـــديـــن، ففي 
الــواليــات املــتــحــدة اأكـــر مــن ديــانــة، ياأتي 
فجامعاتهم  بالتعليم،  االهتمام  ذلك  بعد 
مرحلة  يف  املــمــيــزيــن  الــطــاب  ت�صتقطب 
البكالوريو�ض، ومتنحهم الفر�صة الكافية 
للم�صاركة يف االأبحاث، مما ي�صاعد الطالب 
واإعطائه  البحث  يف  م�صاره  حتــديــد  على 
روؤية اأو�صح للم�صتقبل، كما اأنه يعزز لديه 

روح امل�صاركة يف االأبحاث العلمية.

كيف تقيم تعاون جامعة
امللك خالد مع املبتعثني؟

تــقــدم اجلــامــعــة كــل مــا هــو مــتــاح لت�صهيل 
ومعنويا  مــاديــا  اخلــــارج  يف  املبتعث  حــيــاة 
من بداية بعثته وحتى نهايتها، ومن هنا 
الــقــائــمــني على  لــكــل  ال�صكر  اأوجــــه جــزيــل 

الــتــدريــ�ــض والــبــحــث الــعــلــمــي احلــديــثــة، 
اإ�ــصــافــة اإلــــى اأنــــه تــ�ــصــجــعــه عــلــى املــثــابــرة 
يتحلى  اأن  ب�����ض��رط  ال��ت��ع��ل��ي��م،  وم��وا���ض��ل��ة 
الدار�ض بالقدرة على مواجهة ال�صعوبات 
التي  بــالــطــرق  وتخطيها  تــواجــهــه  الــتــي 

تتفق مع ديننا وعاداتنا وتقاليدنا.

اأي الطرق اأف�سل لتحقيق
التفوق العلمي؟

على  الركيز  عن�صر  من  ينطلق  النجاح 
ما  مــع  الطالب  تعامل  وكيفية  الــدرا�ــصــة 
الريا�صيات  طالب  يحتاج  فكما  يدر�صه، 
اإلــــــى الـــقـــيـــام بــكــثــري مــــن الـــتـــمـــاريـــن يف 
اإلـــى  االأدب  يــحــتــاج طــالــب  الــريــا�ــصــيــات، 
حـــفـــظ كــــم هـــائـــل مــــن املـــعـــلـــومـــات، لــكــن 
والبحث  واملثابرة  بالركيز  يبداأ  االأ�صا�ض 
واملــوثــوقــة،  املتميزة  العلمية  املــ�ــصــادر  يف 
مفتاح  واالأولــويــات  الوقت  ترتيب  ويبقى 

النجاح والتفوق يف التح�صيل العلمي.

واأخــ�ــض  اجلــامــعــة،  مــن  املبتعثني  خــدمــة 
التدريب واالبتعاث  اإدارة  بالذكر موظفي 

باجلامعة.

 ن�سائحك ملبتعثي اجلامعة ؟
على  التوكل  للمبتعث،  االأولـــى  ن�صيحتي 
اهلل والتخطيط للعي�ض بعيدا عن الروتني 
والعادات والتقاليد، فهناك �صيجد املبتعث 

اختافا كليا عن حياته يف ال�صعودية.
يبحث  اأن  املبتعث  على  يجب  اأي�صا 
عن املدينة واجلامعة املائمة لاإمكانيات 
املادية والدرا�صة، واأن يلتحق بدورات تعليم 
اللغة االإجنليزية لت�صهيل مهمة االنتقال 
لـــلـــواليـــات املـــتـــحـــدة، وتــ�ــصــهــيــل اإجــــــراءات 
االلتحاق مبعهد اللغة، كما اأن على املبتعث 
واملهمة  االأ�صا�صية  املعلومات  على  يقف  اأن 
كي  اإليها  يبتعث  �ــصــوف  الــتــي  املدينة  عــن 
البنكية  االإجـــراءات  يف  البدء  عليه  ي�صهل 

وال�صكن واملوا�صات، ونحوها.
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جامعات عالمية

هافارد غازيت

هــيــا بــنــا نـــبـــداأ فــكــرتــنــا بــجــمــلــة واحــــدة 
على فادميري  بــايــدن  جــو  فــاز  ب�صيطة: 
بــوتــني يف لعبة الــــ »�ــصــكــرابــل«، االأ�ــصــبــوع 

املا�صي.
ال�صابق غريبة  املثال  فكرة  اأن  يبدو 
االأطوار، بيد اأن العقل الب�صري قد فهمها 
االأفكار  بها  ُيكّون  التي  الطريقة  بف�صل 
اجلديدة، وهو املطلوب اإثباته يف الدرا�صة 
اجلــديــدة الــتــي اأعــدتــهــا جامعة هــارفــارد 
بــرئــا�ــصــة الـــدكـــتـــور �ــصــتــيــفــن فــرانــكــانــد 

والروف�صيور جو�صوا غريني.

منطقتان متجاورتان
مــنــطــقــتــني  اأن  الـــــدرا�ـــــصـــــة  اقـــــرحـــــت 
ت�صاعدان  الب�صري  العقل  يف  متجاورتني 
االإن�صان على بناء اأفكار جديدة با�صتخدام 
نوع من قواعد اجلر الت�صورية ت�صابه يف 
عملياتها حوا�صب ال�صيليكيون التي متثل 

املتغريات وقيمها املتغرية. 
ن�صرتها  الـــتـــي  الـــدرا�ـــصـــة  يف  وجـــــاء 
اأعمال االأكادميية الوطنية للعلوم  جملة 
اأكــر  »اأحــــد  اأن  املــا�ــصــي،  �صبتمر   17 يف 
الب�صري  االإدراك  يف  الغام�صة  االأ�ــصــرار 
يــتــمــثــل يف كــيــفــيــة تـــنـــاول املــــخ الــبــ�ــصــري 
لـــاأفـــكـــار وو�ــصــعــهــا جمــتــمــعــة يف طــرق 
جـــديـــدة لــتــكــويــن اأفـــكـــار جــــديــــدة،« على 
حــد قـــول الــبــاحــث الــرئــيــ�ــض يف الــدرا�ــصــة  
قائا   اأ�صاف  الــذي  فرانكاند،  الدكتور 
يفهم  اأن  ي�صتطيع  النا�ض  مــن  »فالكثري 
الـ  لعبة  بوتني يف  فــاز على  بادين  اأن جو 
»�صكرابل« بالرغم من اأنهم مل يتفكروا يف 
االأمر قط؛ الأنه طاملا كان  النا�ض يعرفون 
معنى  ومـــا  وبـــايـــدن،  بــوتــني  �صخ�صيتي 
على  القدرة  لديك  اأن  يعني  فهذا  الفوز، 
بع�ض  جنب  بع�صها  الت�صورات  ت�صع  اأن 
ي�صمى  مــا  وهـــذا  اجلــمــلــة،  معنى  لتفهم 
جرى  التي  االأ�صا�صية  االإدراكــيــة  بالقدرة 

ماحظتها.«
ولكن كيف يتم تركيب هذه االأفكار؟ 

املــتــعــددة، ممــا يــو�ــصــح اأن تــلــك الــنــمــاذج 
يكون  نلفظها  فــاأي جملة  كــرمــوز؛  تعمل 
الــكــلــب فــيــهــا الــفــاعــل مـــع تــغــيــري الفعل 
الولد،  خرب�ض  الكلب  كقولنا:  امل�صتخدم 
يــدل على  فــهــذا  الــولــد؛  الكلب طـــارد  اأو 
وتكرارا  مــرارا  ت�صتخدم  الرموز  هــذه  اأن 
لذلك  وتبعا  اجلــديــدة،  االأفــكــار  لتوليف 
وجدنا اأن تركيب االأفكار ير�صم كخارطة 

بنظام دقيق.« 

ورقة خاصة
مــن جــهــتــه، قـــال غــريــنــي »هـــذه الــورقــة 
اأكر  اأنها  نعتقد  اأننا  اإال  باللغة  خا�صة 
�صر غام�ض  زال هنالك  ذلــك؛ فا  من 
االإنــ�ــصــان، ومــا يجعل  عــن كيفية تفكري 
اأن  التفكري  عــلــى  قـــدرة  اأكـــر  االإنــ�ــصــان 
لــديــه جمــمــوعــة مـــن الــتــ�ــصــورات الــتــي 
اأفـــكـــار ال ح�صر  لــتــكــويــن  يــ�ــصــتــخــدمــهــا 
لـــهـــا، ومــــن ثـــم يــ�ــصــتــطــيــع االإنـــ�ـــصـــان اأن 

اأن  النظرية،  مــا جــاء يف  االإجــابــة، ح�صب 
متغريات  بتمثيل  يركبها  الب�صري  املــخ 
تــ�ــصــوريــة  ويــجــيــب عـــن اأ�ــصــئــلــة مــتــكــررة 
مثل: ما حــدث؟ ومــن فعل ذلــك؟ ومبن 

ُفعل ذلك؟

فكرة جديدة
 ومن هنا عندما تاأتي فكرة جديدة تقول 
بــويــن، فتركب  هـــزم  اآيــــدن  اإن  مــثــا: 
الــفــكــرة بــجــعــل قــيــمــة الــهــزميــة املــتــغــري 
اأو  املنفذ  قيمة  هو  بايدن  بينما  احلركي 
الفاعل، بينما بوتني ميثل قيمة »املتلقي« 

اأو »املفعول به«.
 ويعد فرانكاند وغرييني اأول من 
الب�صري  املــخ  املنطقتني  يف  هــاتــني  حــدد 
الــلــتــني تــ�ــصــفــران مـــا يــ�ــصــمــى بــــ »الــنــحــو 

الذهني«.    
ا�ــصــتــطــرد فــرانــكــانــد قــائــا »كـــان 
العلم  حيال  النظري  نقا�صنا  حمــور  هــذا 
االإدراكي لفرة طويلة، وبالرغم من اأنه 
الب�صري  املخ  اأن  للغاية  يبدو فكرة جيدة 
يعمل بهذه الطريقة فاإنه ال يوجد دليل 

عملي مبا�صر يوؤكد هذه النظرية.«
اإليهما،  امل�صار  املنطقتني  ولتحديد 
قـــــام فـــرنـــكـــانـــد وغـــريـــنـــي بــا�ــصــتــخــدام 
مل�صح  توظيفي  مغناطي�صي  رنني  ت�صوير 
يــــقــــروؤون  �صل�صلة  الـــطـــاب عــنــدمــا  مـــخ 
الكلُب  طــارد  مثل:  الب�صيطة  اجلمل  من 
الولد،  وطارد الولُد  الكلب. ثم بعد ذلك 
بيانات  مــن  عليه  حت�صا  مــا  ا�صتخدما 
لتحديد نوع الن�ضاط يف املخ الذي يالئم 

الكلب والولد.
 واأ�ــــــصــــــاف فــــرانــــكــــانــــد »وجــــدنــــا 
االأعلي يف  ال�صدغي  الف�ض  منطقتني يف 
الي�صار؛ اأوالهما تقع �صوب مركز الراأ�ض 
وهي حتمل املعلومات عن »املنفذ«، اأي ما 
اأخــرى  منطقة  وبجانبها  بالفعل،  يقوم 
تقع خلف االأذن حتمل معلومات املتلقي، 

اأي من وقع عليه الفعل.«  
 وتــابــع »املــهــم اأن املـــخ بـــدا يف اإعـــادة 
طـــوال اجلمل  الــنــمــاذج  نف�ض  ا�ــصــتــخــدام 

ينخرط يف �ضلوكيات معقدة ل ي�ضتطيع 
خملوق اآخر يف االأر�ض اأن يفعلها اإال اإذا 
فاالإن�صان  مكثفا.  تدريبا  عليها  تــدرب 
�صل�صلة  ي�صمع  اأن  اأو  يــقــراأ  اأن  ي�صتطيع 
من الت�صورات، وي�صتطيع اأن ي�صع تلك 
لت�صكيل  بع�ض  مــع  بع�صها  الــتــ�ــصــورات 

اأفكار جديدة. 
ميكن  »ال  كامه  غريني  واختتم  
اأن يعقل  اأن يكون هنالك جمموعة من 

االأع�صاب تنتظر فقط اأن يقول اأحدهم: 
جـــو بـــايـــدن هـــزم فــايــدمــري بــوتــني يف 
تاـ »�صكرابل« الأن هذا يعني وجود  لعبة 
الفور،  على  املــعــاين  لتكوين  اآخــر  نظام 
اأنــــه نــظــام مـــرن ب�صكل غري  ممــا يــعــنــي 
م�صدق، و�صريع بطريقة غري معقولة، 
وهذه  اأحــد.  يتخيلها  ال  بدرجة  ودقيق 
خــا�ــصــيــة الزمــــة لــذكــاء االإنــ�ــصــان الــذي 

نخطو خطوتنا االأولى لنفهمه«.

كيف يبني
المخ البشري

أفكارا جديدة؟

ألمانيا 
والهند 
تتبادال 
الطالب 
واألساتذة 
والمصالح

يونيفرسيتي وورلد نيوز

اأكادميي  تعاون  اتفاقية  اأملانيا  اأبــرمــت 
امل�صت�صارة  برعاية   الهند،  مع  جديدة 
خطوة  وهي  مريكيل،  اجنيا  االأملانية 

تعك�ض اهتمام برلني بالتعليم العايل.
مــــوؤ�ــــصــــ�ــــصــــة تــــــبــــــادل اخلـــــدمـــــات 
وقعت   DAAD االأملــانــيــة  االأكــادميــيــة 
عقدا مع جلنة املنح اجلامعية الهندية 
UGC على اأن ت�صتثمر اجلهتان ثمانية 
مايني دوالر اأمريكي يف اأربع �صنوات، 
تـــدفـــع مــنــا�ــصــفــة بــيــنــهــمــا يف بــرنــامــج 
بني  واالأ�صاتذة  الطاب  لتبادل  جديد 
ال�صيما  واالأملــانــيــة،  الهندية  اجلامعات 
القادمني  الــطــاب  عــدد  و�صل  اأن  بعد 
مـــــن الـــهـــنـــد لــــلــــدرا�ــــصــــة يف جـــامـــعـــات 
االأربعة  االأعـــوام  يف   11.800 اإلــى  اأملانيا 
االأخــرية، مما جعل الهند خام�ض اأكر 

للدرا�صة يف  اأبناءها  تر�صل  التي  الدول 
اأملانيا.

عقب  لل�صحفيني  ت�صريحات  يف 
موؤ�ص�صة  رئي�صة  قالت  االتفاقية،  توقيع 
تــبــادل اخلــدمــات االأكــادميــيــة االأملــانــيــة، 
هذا  »مبــوجــب  فينرمانتل  مــارغــريــت 
تعاوننا  كثفنا  نكون   اجلديد  الرنامج 
طـــويـــل االأمــــــد مـــع الــهــنــد الـــــذي طــاملــا 
اأن  باإمكاننا  واالآن  للغاية،  مثمرا  كــان 
ن�صتحدث فر�صا جديدة للتعاون ما بني 

التخ�ص�صات املختلفة«. 
وقــــــع االتــــفــــاقــــيــــة نــــائــــب رئــيــ�ــض 
ـــ�ـــصـــة، جــــويــــراتــــو مـــوخـــريجـــي،  املـــوؤ�ـــص
الهندية،  املنح اجلامعية  ورئي�ض  جلنة 
التعليم  وزيـــر  بح�صور  بــراكــا�ــض،   فيد 
واالأبـــــــحـــــــاث االأملـــــــــــاين، جـــــوانـــــا فــنــكــا، 
التجارية  الــغــرف  رابــطــة  رئي�ض  ونــائــب 

وال�صناعية االأملانية، فولكر تراير.

 ويف معر�ض تعليقه على االتفاقية، 
تعك�ض  االإح�صائيات  اإن  قال موخريجي 
الهند،  اأو���ض��اط ط��الب  اأمل��ان��ي��ا يف  �ضهرة 
واأ�ــــصــــاف: »�ــصــيــوجــد الـــتـــعـــاون املــكــثــف 
يف االأبـــحـــاث والــتــدريــ�ــض و�ــصــع الــرابــح 
اجلديد  الــرنــامــج  وبف�صل  دولـــة،  لكل 
�صن�صتطيع حتقيق دعم كبري للجامعات 

امل�صركة معنا يف الرنامج.«
ال�صناعة  اإن  فــقــال  »فــولــكــر«  اأمــــا  
بــالــهــنــد؛ الأن مــعــدل  االأملـــانـــيـــة مــهــتــمــة 
الــنــمــو بــهــا و�ــصــل اإلــــى 7.5٪ هـــذا الــعــام 
وفــقــا لــتــقــاريــر �ــصــنــدوق الــنــقــد الـــدويل، 
للمرة  ال�صني  على  تتفوق  يجعلها  ممــا 
االأولى منذ 30 عاما. واأكد اأن امل�صح الذي 
اأجرته غرفة التجارة وال�صناعة االأملانية 
اأكــر 30 �صركة  اأن ثلثي  والهندية و�صح 
اأملانية يف الهند تزمع ا�صتثمار 1.4 مليار 

يورو يف ال�صنوات الثاث املقبلة.
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جامعات عالمية

لقطات
الواليات المتحدة

جريي  كاليفورنيا،  حاكم  اأقــر 
ــــراون، اأخــــريا، مــ�ــصــروع قــرار  ب
يـــحـــظـــر الــــطــــاب مــــن حــمــل 
الكليات  داخــل  خمفية  اأ�صلحة 
من  املــدار�ــض،  اأو  اجلامعات  اأو 
دون ترخي�ض. جاء هذا القرار 
اإثـــــر مــقــتــل تــ�ــصــعــة اأ�ــصــخــا�ــض 
جنوب  يف  املجتمع  كلية  داخــل 
»اوريغون«، وبعد يوم واحد من 
تــبــادل الإطـــاق الــنــريان داخــل 
اأريــزونــا،  يف  اجلامعية  املدينة 

وتك�صا�ض.

جنوب أفريقيا
اأفريقيا،  جــنــوب  رئي�ض  اأعــلــن 
جــــاكــــوب زومـــــــا، اأخـــــــــريا، عــن 
تــ�ــصــكــيــل فـــرقـــة عــمــل مــنــوطــة 
التي  للتحديات  حلول  باإيجاد 
ب�صاأن  حاليا  الطاب  يواجهها 
التمويل ق�صري املدى.  واتخذ 
زومــا هــذا الــقــرار اإثــر اجتماع 
مو�صع �صمل مديري اجلامعات 
وروؤ�ـــصـــاء جمــالــ�ــض اجلــامــعــات، 
طرح  الفريق  مهمة  اأن  موؤكدا 
امل�صكلة  هــــذه  حلـــل  تــو�ــصــيــات 
بــحــلــول نــوفــمــر املــقــبــل، واأنـــه 
�صي�صم م�صوؤويل وزارة التعليم 
الــــعــــايل والــــتــــدريــــب ورئـــا�ـــصـــة 
الوطني  واملجل�ض  اجلمهورية 
لــلــمــعــونــة املـــالـــيـــة لــلــطــاب، 
وممــــثــــلــــني عــــــن اجلــــامــــعــــات 

وممثلني اثنني للطاب.  

اليابان
التعليم  تـــبـــادل  جمــلــ�ــض  قــــرر 
اليابان(  CIEE )فــرع  الــدويل 
تــعــلــيــمــيــة  مــــنــــح   10 تــــقــــدمي 
�صيف  يف  اليابانيني  للطاب 
 20 اإلـــــى  �ــصــتــزيــد   ،2016 عــــام 
بحلول عام 2017. وتهدف هذه 
ال�صام  ثقافة  تعزيز  اإلى  املنح 
حد  على  الــعــامل،  يف  والتفاهم 
قـــول املـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــفــرع 

اآ�صيا، كازو اأوتاكي.

كندا
تــ�ــصــهــد اجلـــامـــعـــات الــكــنــديــة 
اإقباال كبريا على تعيني اأ�صاتذة 
جــامــعــيــني لــلــتــدريــ�ــض ولــيــ�ــض 
اأبــحــاث علمية، وذلــك  الإجـــراء 
�صار  اأنــه  يبدو يف ظاهره  خر 
ميثل  باطنه  يف  لكنه  للطاب 
تـــهـــديـــدا لــر�ــصــالــة اجلــامــعــات 
يف املــجــتــمــع عــلــى حـــد و�ــصــف 
غلوب  ذا  �صحيفة  يف  الــكــاتــب 
اآنـــــد مـــيـــل، �ــصــيــمــونــا تــيــ�ــصــوزا، 
�صاأنه  االأمــر من  »هــذا  م�صيفا 
فــا�ــصــا بني  حــــدا  يــجــعــل  اأال 
اجلــامــعــات  املــعــروفــة بــدورهــا 

البحثي والكليات«.

موقع جامعة »ييل«

ا�صتخدام الكهرباء  رغبة منها يف تر�صيد 
املتجددة  الطاقة  من  مواردها  زيــادة  ويف 
يف املدينة اجلامعية ويف تقليل االنبعاثات 
»ييل«  قــررت  جامعة  ال�صارة،  الكربونية 
ال�صم�صية  الــطــاقــة  على  االعــتــمــاد  زيـــادة 

املتجددة الرخي�صة.

ألواح شمسية
»�صوالر  �صركة  »ييل« مع  تعاقدت جامعة 
الــواليــات  يف  �صركة  اأكـــر  وهــي   ، �صيتي« 
توليد  حمطات  تزويد  جمال  يف  املتحدة 
مليون   1.6 لتوليد  ال�صم�صية،  الــطــاقــة 
باأ�ضعار منخف�ضة  �ضنويا  �ضاعة  كيلوواط 

مقارنة ب�صعر ال�صوق.
وبالفعل ركبت �صركة »�صوالر�صيتي« 
م�صاحة  عــلــى  ُوزعــــت  �صم�صي  لـــوح   4400
350.000 قدم مربع فوق �صطح م�صتودع 
غرو  وال  الــغــربــيــة،  اجلامعية  املــديــنــة  يف 
التنفيذ  جنــح  مــا  بعد  الــروؤيــة  تنجح  اأن 
من  اأن  علمنا  مــا  اإذا  زهــيــد  �صبه  وب�صعر 
قـــامـــوا بــالــركــيــب هـــم خــريــجــو جامعة 
�صركة  يف  يعملون  ممــن  اأنف�صهم  »يــيــل« 

»�صوالر�صيتي« اأي�صا.
جلامعة  اال�صتباقية  اخلطوة  وهذه 
»يــيــل« تتما�صى متــامــا مــع جــهــود »يــيــل« 
من  املنبثقة  ال�صارة  االنبعاثات  لتقليل 
ما  ح�صب  )الدفيئة(  الزجاجية  البيوت 
جــاء يف مــبــادرة اال�ــصــتــدامــة الــتــي اأعلنها 
رئـــيـــ�ـــض اجلـــامـــعـــة »بـــيـــر �ـــصـــالـــفـــوي« يف 
تو�صيع  »اإن  قـــال  حــيــث   2014 اأغــ�ــصــطــ�ــض 
تــولــيــد الـــطـــاقـــة املـــتـــجـــددة يف اجلــامــعــة 

تبعات  مبعاجلة  منها  اإميــانــاً  مــهــم،  اأمـــر 
االحتبا�ض احلراري.«

و�ـــصـــتـــولـــد املـــنـــظـــومـــة الــ�ــصــمــ�ــصــيــة 
واط  كيلو  مليون   1.6 حـــوايل  اجلــديــدة 
�ــصــاعــة يف الــ�ــصــنــة، اأي مـــا يـــعـــادل مــقــدار 
يف  مــنــزل   130 ي�صتهلكها  الــتــي  الكهرباء 

والية »كونكتيكت« يف العام.
وهـــــذه الـــطـــاقـــة املــــولــــدة ميــكــن اأن 
اإنــــتــــاج  16000 طن  بــهــا عـــن  يــ�ــصــتــعــا�ــض 
مــــري مـــن اأوكــ�ــصــيــد الـــكـــربـــون الــ�ــصــار 
الازم لت�صغيل  3400 �صيارة يف العام ، مما 

يعني املزيد من حماية البيئة.

سبب االختيار
وعن �صبب اختيار الفرع الغربي حتديدا 
بهذا  املنظومة  مــن  الــنــوع  هــذا  لركيب 
ل�صوؤون  ييل  مكتب  مديرة  قالت  احلجم 
اال�ـــصـــتـــدامـــة، فــريجــيــنــيــا تــ�ــصــامــان،  اإنـــه 
األـــــواح �صم�صية  االأمـــثـــل لــركــيــب  املــكــان 
بــهــذا احلـــجـــم،  واأعـــربـــت عــن اهتمامها  
للجامعة  ملا ميثله  امل�صروع  بهذا  ال�صديد 
مــــــن اأهـــــــــــــداف عـــــــدت �ـــصـــمـــن خــطــتــهــا 
ل�صراكات  م�صتقبل  ومن  اال�صراتيجية  
يف  املتجددة  بالطاقة  معنية  �صركات  مع 

اجلامعة.

وميـــثـــل املـــ�ـــصـــروع اجلـــديـــد زيــــادة 
قــــدرهــــا ثــمــانــيــة اأ�ـــصـــعـــاف مــــا تـــولـــده 
اجلـــامـــعـــة يف فـــروعـــهـــا االأخـــــــــرى مــن 
جامعة  لدى  اإن  حيث  املتجددة  الطاقة 
لتوليد  اأخـــــرى  �صم�صية  نــظــمــا  »يـــيـــل« 
اأنـــهـــا كلها  الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة بــيــد 
�ــصــغــرية احلــجــم، ومــنــهــا مــا ركـــب فــوق 
الغابة  درا�ـــصـــات  كلية  يف  كــــروون  قــاعــة 
والــبــيــئــة، وفــــوق قــاعــة فــيــ�ــصــر يف كلية 
�صباي�ض،  �صوينغ  مبنى  وفوق  ديفينيتي، 
والعلوم  للهند�صة  بكتون  مــركــز  وفـــوق 
الــتــطــبــيــقــيــة حــيــث ركــبــت جــامــعــة ييل 

من  الطاقة  لتوليد  م�صغرة  توربينات 
الرياح.

عزمها  »يــيــل«  جامعة  اإعـــان  وعند 
تــركــيــب »مــنــظــومــة �ــصــمــ�ــصــيــة« يف الــفــرع 
الغربي اأكد �صالفوي اأن ييل كانت الرائدة 
تقليل  االأمـــريكـــيـــة يف  مــــن  اجلـــامـــعـــات 
باإطاقها  الــ�ــصــارة   الــكــربــون  انــبــعــاثــات 
 ،2005 عـــام  املعنية  الــرامــج  مــن  حــزمــة 
اإعــادة التدوير،  ف�صا عن زيــادة عمليات 
الــنــفــايــات،  مـــع  الــتــعــامــل  اإدارة  واإنـــ�ـــصـــاء 
اأكــر فعالية  متا�صيا  بناء  وتطبيق نظم 
مــع مــا �ــصــمــاه  »خــطــة يــيــل لــا�ــصــتــدامــة 
اال�صراتيجية« التي طبقتها عام 2010 يف 
كل فروع اجلامعة والتي جرى حتديثها 

العام املن�صرم.
تـــقـــلـــيـــل  يف  يــــــيــــــل  وجنــــــــحــــــــت  
منذ   ٪12 بن�صبة  الــ�ــصــارة  االنبعاثات 
2005 بالرغم من اأن م�صاحة اجلامعة  
اجلامعة  وتلتزم   .٪14 بن�صبة  تو�صعت 
بـــالـــوفـــاء بــتــقــلــيــل حــجــم االنــبــعــاثــات 
عليه  كانت  عما    ٪43 بن�صبة  ال�صارة 
 .2020 عـــــام  بـــحـــلـــول   ،2005 عـــــام  يف 
لتقليل  �ــصــعــي اجلــامــعــة  يــتــوقــف   وال 
املدينة  الــ�ــصــارة على حــد  االنــبــعــاثــات 
اجلامعية بل ت�صعى ملا اأعلى من ذلك، 
يف  اجلامعة  دخلت  املثال  �صبيل  فعلى 
ومتويل  اال�صتثمار  هيئة  مــع  �صراكة 
الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة الــتــابــعــة لــواليــة 
كونكتيكت لت�صجيع من�صوبي اجلامعة 
يف  الفولتو�صوئية  نظم  تركيب  على 
م�صاكنهم من خال برنامج »�صوالريز 
يو« اأو ما ي�صمى بـ »تعال اأ�صم�صك!«، اإن 

جاز التعبري. 

»ييل« تولد  1.6 مليون كيلواط ساعة سنويا

�سطح جامعة »ييل« يف الفرع الغربي للجامعة حيث يتم توليد طاقة تعادل الطاقة التي ي�ستهلكها 130 منزل يف ولية »كونكتيكت« �سنويا

جدول يوضح األسباب التي جعلت الطالب يفضلون كندا للدراسة فيها )األرقام بالنسبة المئوية(

سمعة كندا بصفتها بالدا آمنة 
سمعة نظام  التعليم العالي في كندا

كندا تشتهر بمجتمع متسامح ال تمييزا عنصريا فيه  
وجود فرص عمل دوام كامل في كندا بعد التخرج 

تكلفة الدراسة في كندا مقارنة بالبلدان األخرى
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CBIE امل�صدر:  املكتب الكندي للتعليم الدويل

Princeton University جامعة برنستون
• تاأ�ص�صت جامعة برن�صتون عام 
اآنذاك كلية  1746م، وكان ا�صمها 
الــذي  اال�ــصــم  وهــو  نيوجري�صي، 

عرفت به طيلة 150 �صنة.
يف  كــلــيــة  اأقــــــــدم  رابــــــع  • تـــعـــد 

الواليات املتحدة االأمريكية. 
تقع اجلامعة  م�صاحة اجلامعة: 
؛  هـــكـــتـــار   500 مـــ�ـــصـــاحـــة  عـــلـــى 
مر   10.000 يـــعـــادل  )الــهــكــتــار 

مربع( ، وبها 180 مبنى.
مكتبة اجلامعة

كــتــاب،  مــايــني  ثــمــانــيــة  • بــهــا 
م�صغرة،  �ــصــورة  مــايــني  و�صتة 

و49األف خمطوطة.
للجامعات:   العاملي  • الت�صنيف 
ت�صنيف  ح�صب  عامليا  الــ�ــصــاد�ــض 

�صنغهاي 2015

عام  يف  والت�صجيل:  القبول   •
طـــالـــبـــا،   7946 �ـــصـــجـــل   ،2014
مرحلة  يف  طــالــبــا   5275 مــنــهــم 
يف   2671 و  الــــبــــكــــالــــوريــــو�ــــض، 
والــدكــتــوراه.  املاج�صتري  مرحلة 
ومــــعــــدل الــــطــــاب لـــاأ�ـــصـــاتـــذة 
اإلـــى �صتة طـــاب الأ�ــصــتــاذ  و�ــصــل 
واحــــد فــقــط. ولــلــجــامــعــة نــظــام 
املبكر  بــالــتــقــدمي  يــ�ــصــمــى  قــبــول 
ذي اخليار االأوحد ينتهي مطلع 
ي�صمى  االآخــر  والنظام  نوفمر، 
بــالــتــقــدمي  الــنــظــامــي ويــنــتــهــي 

التقدمي فيه مطلع يناير.

تكاليف الدراسة 
االأكادميي  العام  يف  الدرا�صة  تكاليف 

2015-2016 كما يلي:

• التعليم:
43450 دوالرا اأمريكيا

• ال�صكن: 
 دوالرا اأمريكيا

• الطعام:
6240  دوالرا اأمريكيا
متنوعة: • م�صاريف 
3550  دوالرا اأمريكيا

• االإجمايل:
61160 دوالرا اأمريكيا

أشهر خريجي الجامعة
الــ�ــصــابــق  اخلــــارجــــيــــة  ــــــر  • وزي
�ــصــاحــب الــ�ــصــمــو املــلــكــي االأمـــري 

�صعود الفي�صل، رحمه اهلل
لــلــواليــات  الـــرابـــع  • الــرئــيــ�ــض 

املتحدة  جيم�ض مادي�صون 

املتحدة  للواليات   28 • الرئي�ض 
»وودرو ويل�صون«.

الـــــواليـــــات  ـــ�ـــض  رئـــي قـــريـــنـــة   •
املــــتــــحــــدة االأمــــريكــــيــــة احلــــايل 

مي�صيل اأوباما.
الــعــاهــل  قــريــنــة  ــــور،  ن • املــلــكــة 
االأردين الراحل امللك ح�صني بن 

طال، رحمه اهلل.
واحلا�صب  الريا�صيات  عــامل   •

االآيل الريطاين االن تورينغ
�صكوت  االأمـــريكـــي  الـــروائـــي   •

فيتجرياد.
ال�صابق  االأمــريكــي  ال�صيا�صي   •

ميت�ض دانيالز.
جلــهــاز  مـــــدين  رئـــيـــ�ـــض  اأول   •
اال�ــصــتــخــبــارات االأمــريكــيــة »�صي 

اآي اإيه« اآالن ديولز.
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دراسة: الثورة التكنولوجية شكلت
منعطفا حاسما في تاريخ  الصحافة

المواطنة الصالحة

د. عبداللطيف الحديثي
عميد معهد البحوث واالستشارات

ويجمعنا  �صاأنها،  واأعلى  اهلل  قد�صها  اأر�ــض  على  جميعا  نعي�ض 
اأ�ص�ض  �ــصــوؤونــه  وتــديــر  اإ�ــصــامــيــة،  ثــوابــت  وطــن عظيم حتكمه 

اإن�صانية وح�صارية واأخاقية عميقة واأ�صيلة ونادرة.
اإنه وطن املجد. يعمره اجلد ويغمره احلب، فنحن وطن 
را�صخا  كيانا  لتكون  قيادته  مــع  وتاحمت  اأطــيــافــه  ان�صهرت 

�صاربا بجذوره يف االأعماق. 
يــجــمــع بــيــنــنــا جــمــيــعــا قــيــم وركـــائـــز املــواطــنــة الــ�ــصــاحلــة، 
�صبيله  يف  والت�صحية  الــوطــن  هــذا  على  احلــفــاظ  وم�صوؤولية 

واملحافظة على مكت�صباته.
اإلى  اأقــول هــذا، وبلدنا يقود حــرب ال�صرف واإعـــادة االأمــل 

اليمن ال�صليب الذي ا�صتولت عليه ع�صابات الغدر واخليانة.
اأقول هذا الكام وبلدنا يحمي ويوؤمن حدوده يف ال�صمال 

من كل مرب�ض حاقد يريد ال�صر بها.
اأقول هذا الكام ورجال اأمننا يعملون ليل نهار لي�صطروا 
اأروع االأمثلة يف حماية هذا البلد ودينه وثوابته ومقد�صاته من 

ال�صالني فكريا واملنحرفني عقيدة واملفجرين امل�صاجد.
اأقوله،  وبلدنا يتعر�ض حلملة جائرة حاقدة ال تخفى على 

كل متابع حتاول امل�صا�ض مبنجزاته والنيل من مكت�صباته.
يف مــثــل هـــذا الــو�ــصــع الـــراهـــن، ويف مــثــل هـــذه الــظــروف، 
مهم  دور  جميعا  منا  وينتظر  ال�صاحلة،  املواطنة  اأهمية  ترز 
يف الدفاع عن هذا الوطن ومقدراته، واأن نكون ح�صن الوطن 

االأمني املنيع �صد من يحاول امل�صا�ض باأمنه.
و�صعبه  وقيادته  ورخـــاءه  اأمنه  البلد  هــذا  على  اهلل  حفظ 

واأدام عزه وتاحمه وتقدمه يف جميع املجاالت.

إتجاهات قراءة: أحمد العياف 

اأكد املحا�صر يف ق�صم االإعام واالت�صال 
بــكــلــيــة الـــعـــلـــوم االإنــ�ــصــانــيــة بــاجلــامــعــة 
واأداء  اأن عــمــل  �ــصــاعــد،  �ــصــاعــد  الــدكــتــور 
انــتــقــل بفعل  الــ�ــصــحــفــيــني والــ�ــصــحــف 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا مــــن الـــطـــابـــع املــحــلــي 
واأن  الــدولــيــة،  ال�صبغة  اإلـــى  والــوطــنــي 
التكنولوجيا احلديثة اأ�صهمت يف تطوير 
اأداء املوؤ�ص�صات ال�صحفية، باالإ�صافة اإلى 
من  اال�صتفادة  من  مكنت  التطورات  اأن 

نظام االأر�صيف االإلكروين.
ويف ثــنــايــا الـــدرا�ـــصـــة الــتــي جـــاءت 
الن�ض  التكنولوجيا على  »تاأثري  بعنوان 
الــ�ــصــحــف  اأن  �ــصــاعــد  الــ�ــصــحــفــي« ذكــــر 
ا�صتفادت من اأنظمة اجلمع االإلكروين 
يف الــ�ــصــتــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن املــا�ــصــي يف 
جمــــاالت ال تــتــعــدى الــتــدقــيــق الــلــغــوي 

وجمع املادة ال�صحفية واإخراجها.

نقلة نوعية
واأ�ـــصـــاف »مـــع االإنـــرنـــت اأحـــدثـــت نقلة 
واالإخـــراج فقط،  ال�صكل  لي�ض يف جانب 
بل تعدت ذلك لت�صل اإلى طبيعة العمل 
االأخــبــار«،  غــرف  امليداين ويف  ال�صحفي 
�صهدت  الت�صعينات  اأن فرة  اإلى  م�صريا 
ا�صتخداما وا�صعا للكمبيوتر يف ال�صحف 
والتفاعل  التوا�صل  خا�صية  ظهور  مع 
»اأون  اخلــط  على  والتحرير  الكتابة  يف 

الين«.
الــتــكــنــولــوجــيــة  »الـــــثـــــورة  واأردف 
�ــصــكــلــت مــنــعــطــفــا حـــا�ـــصـــمـــا يف تـــاريـــخ 
الــ�ــصــحــافــة وتــطــورهــا يف الــعــامل، حيث 
والتقنية  الفنية  اال�صتخدامات  اأ�صحت 
الــتــكــنــولــوجــيــا مـــرادفـــا لكل  يف جمــــال 
اأهــمــيــة  اأن  مـــوؤكـــدا   اإعـــامـــيـــة«،  عملية 
هـــذه الــدرا�ــصــة متــكــن يف تــطــرقــهــا اإلــى 
الـــنـــ�ـــض الــ�ــصــحــفــي مــــن حـــيـــث تـــاأثـــري 

التكنولوجية  الــتــطــورات  مكنت   •
االأر�صيف  نظام  من  اال�صتفادة  من 
االإلــــكــــروين، ومل يــتــوقــف االأمـــر 
عــــنــــد هـــــــذا احلـــــــــد، بـــــل اأ�ـــصـــحـــى 
الــ�ــصــحــفــي يــتــعــامــل مــــع مــ�ــصــدر 
اخلر ومعاجلته اإلكرونيا بف�صل 
ـــتـــخـــدام احلـــا�ـــصـــب املـــحـــمـــول،  ا�ـــص
ويــتــفــاعــل مـــع الـــقـــراء واملــتــابــعــني 
والت�صاركية،  التفاعلية  طريق  عن 
بـــفـــ�ـــصـــل املـــــواقـــــع االإلــــكــــرونــــيــــة 
ــبــكــات الــتــوا�ــصــل  وعـــــن طـــريـــق �ــص

االجتماعي.

الستينيات
اأنــظــمــة اجلمع  مــن  ال�صحف  ا�ــصــتــفــادت 
االإلـــكـــروين يف فـــرة الــ�ــصــتــيــنــيــات من 

القرن املا�صي يف جماالت ال تتعدى:
• التدقيق اللغوي.

• جمع املادة ال�صحفية.
• اإخراج املادة ال�صحيفة.

التسعينيات
وا�صعا  ا�صتخداما  الــفــرة  هــذه  �صهدت 
لــلــكــمــبــيــوتــر يف الــ�ــصــحــف مــــع ظــهــور 

خا�صية:
• التوا�صل.
• التفاعل.

• الكتابة والتحرير »اأون الين«.

الصبغة الدولية
عمل واأداء ال�صحفيني وال�صحف انتقل 
املحلي  الطابع  من  التكنولوجيا  بفعل 

والوطني اإلى ال�صبغة الدولية.

اإلنترنت
اأحـــدثـــت �ــصــبــكــة االإنــــرنــــت نــقــلــة لي�ض 
يف جــانــب الــ�ــصــكــل واالإخــــــراج فــقــط، بل 
تعدت ذلك اإلى طبيعة العمل ال�صحفي 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ع���ل���ى اأمن�������اط ال��ك��ت��اب��ة 
العناوين  اإعــداد  حيث  ومــن  ال�صحفية، 
اخلري  املحتوى  �صيغ  على  والركيز 
الــورقــي واالإلـــكـــروين، بــاالإ�ــصــافــة اإلــى 
يف  ال�صياق  هــذا  يف  امل�صجلة  الــفــروقــات 
فيها  اأثـــرت  وكــيــف  املــكــتــوبــة،  ال�صحافة 
الــتــكــنــولــوجــيــات احلـــديـــثـــة مــــن حــيــث 

االإخراج الفني وطريقة الن�صر.
وهــــدفــــت الــــدرا�ــــصــــة اإلــــــى مــعــرفــة 
االأثر الذي اأحدثته تكنولوجيا االإعام 
واالت�صال يف تطور ال�صحف، باالإ�صافة 
الــتــكــنــولــوجــيــا عــلــى التحرير  اأثــــر  اإلــــى 
الــ�ــصــحــفــي مــــن حـــيـــث بـــنـــيـــة االأنــــــــواع 

ال�صحفية واأ�صاليب ن�صرها واإخراجها.

نتائج الدراسة  
• اأ�ــصــهــم االأثـــــر الــتــكــنــولــوجــي يف 
واأداء  بــعــمــل  اجلـــــــذري  الـــتـــحـــول 
الــ�ــصــحــفــيــني والــ�ــصــحــف، والــــذي 
انــتــقــل بــفــعــل الــتــكــنــولــوجــيــا من 
الـــطـــابـــع املـــحـــلـــي والـــوطـــنـــي اإلــــى 
الـــ�ـــصـــبـــغـــة الــــدولــــيــــة، ملــــا تـــوفـــره 
�ــصــبــكــة االإنــــرنــــت مـــن احلــ�ــصــور 
عــلــى حمـــركـــات الــبــحــث واملـــواقـــع 
االإلـــــكـــــرونـــــيـــــة املـــتـــخـــ�ـــصـــ�ـــصـــة يف 

ال�صحف واملجات والدوريات.
التكنولوجيات احلديثة  اأ�صهمت   •
يف تطوير اأداء املوؤ�ص�صات ال�صحفية، 
من خال التنوع اللغوي يف املواقع 
وحت�صني  لل�صحف،  االإلــكــرونــيــة 
ال�صور  وا�صتخدام  االإخـــراج  طــرق 
الـــثـــابـــتـــة واملـــتـــحـــركـــة وا�ــصــتــعــمــال 
امل�ضاهدة  اأمن��اط  وتغيري  الأل���وان، 
والقراءة من خال متابعة االأخبار 
والـــتـــقـــاريـــر عــلــى �ــصــا�ــصــة املـــوقـــع، 
متابعة  تلقائياً  للقارئ  يتيح  ممــا 
االأحـــــداث بــطــريــقــة مــبــا�ــصــرة دون 

احلاجة اإلى النقر على الفاأرة.

وفرت  االأخبار حيث  امليداين ويف غرف 
االإنرنت:

• احل�صور على حمركات البحث.
ــــــواقــــــع  امل ــــــى   عــــــل احلــــــ�ــــــصــــــور   •
االإلـــــكـــــرونـــــيـــــة املـــتـــخـــ�ـــصـــ�ـــصـــة يف 

ال�صحف واملجات والدوريات.

أداء المؤسسات
اأ�ــصــهــمــت الــتــكــنــولــوجــيــات احلــديــثــة يف 
من  ال�صحفية،  املوؤ�ص�صات  اأداء  تطوير 

خال:
املــــواقــــع  يف  الــــلــــغــــوي  الــــتــــنــــوع   •

االإلكرونية لل�صحف.
• حت�صني طرق االإخراج.

الـــثـــابـــتـــة  الــــ�ــــصــــور  ا�ــــصــــتــــخــــدام   •
واملتحركة.

• ا�صتعمال االألوان.
• تغيري اأمناط امل�ضاهدة والقراءة 
مــــــن خــــــــال مــــتــــابــــعــــة االأخــــــبــــــار 

والتقارير على �صا�صة املوقع.
تلقائياً  لــلــقــارئ  اأتــاحــت  املــواقــع   •
متابعة االأحداث بطريقة مبا�صرة.

األرشيف
ـــــطـــــورات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة  ـــــت مـــكـــنـــت ال
مـــن اال�ـــصـــتـــفـــادة مـــن نـــظـــام االأر�ـــصـــيـــف 

االإلكروين.

الصحافي
م�صدر  مــع  يتعامل  الــ�ــصــحــايف  اأ�ــصــحــى 
اإلــكــرونــيــا بف�صل  اخلــــر ومــعــاجلــتــه 

ا�صتخدام احلا�صب املحمول.

التفاعلية
املواقع االإلكرونية وعن طريق  بف�صل 
ــبــكــات الـــتـــوا�ـــصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، زاد  �ــص
التفاعل مع القراء عن طريق التفاعلية 

والت�صاركية.

دراسات

الثورة التكنولوجية شكلت منعطفا حاسما في تاريخ الصحافة وتطورها في العالم
حيث أضحت االستخدامات الفنية والتقنية في مجال التكنولوجيا مرادفا لكل عملية إعالمية
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إعالن

قيادة سيارتك +
محادثة هاتفية =

حياتك في خطر!
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إعالم

أسبوعية جامعة الملك خالد

ات
اء
فض

نيويورك، اأما �صريكه جونز فعمل 
جريدة  ل�صاحب  فرا�صا  �صباه  يف 

»نورثرن �صباكتاتور«.
تـــاميـــز  نــــيــــويــــورك  اأ�ــــــصــــــدرت   •
 New York Times الــيــومــيــة 
Daily اأول عدد لها يف 18 �صبتمر 

عام 1851.
• مع اإ�صدار اأول عدد لل�صحيفة، 
ــــرح راميــــــونــــــد وجـــــونـــــز بـــــاأن  �ــــص
نـــيـــويـــورك تـــاميـــز �ـــصـــوف تــ�ــصــدر 

يوميا عدا االأحد.
نــــيــــويــــورك  �ــــصــــركــــة  • متـــتـــلـــك 
تـــاميـــز  اأكــــــر مــــن 20 �ــصــحــيــفــة 
الــواليــات  مــن  اأنــحــاء خمتلفة  يف 
املـــتـــحـــدة مــنــهــا »اإنـــرنـــ�ـــصـــيـــونـــال 
»بــو�ــصــتــون  تريبيون« و  هـــريالـــد 

غلوب«.
مــــطــــبــــوعــــات  حـــــجـــــم  و�ــــــصــــــل   •
نــحــو   2007 عـــــــام  الـــ�ـــصـــحـــيـــفـــة 
وهو  يوميا،  ن�صخة   )1.120.420(

أمل أبومديني
ومالك مضواح

• �صحيفة يومية تطبع يف مدينة 
عامليا،  »نيويورك«نيويورك وتوزع 
وهي ملك �صركة »نيويورك تاميز« 
و  راميــونــد«  »هــري  اأ�ص�صها  التي 

»جورج جونز« عام1851.
• حــ�ــصــلــت عـــلـــى113 مـــن جــوائــز 

»بولتزر« امل�صهورة. 
•  يف عام 1896 تعر�صت لاإفا�ض 

فا�صراها »اأدولف اأوك�ض«.
اأربـــــع  يف  بـــدايـــتـــهـــا  يف  �ــــصــــدرت   •
بــدور  مكاتب  مــن  فقط  �صفحات 
عــــلــــوي ال نــــوافــــذ لــــــه، ويــعــتــمــد 
الــــعــــامــــلــــون عــــلــــى الــــ�ــــصــــمــــوع يف 
االإ�ـــــصـــــاءة، وذلـــــك مبــقــرهــا بحي 

مانهاتن مبدينة نيويورك. 
الــ�ــصــحــيــفــة   مــــوؤ�ــــصــــ�ــــض  عــــمــــل   •
راميــــونــــد نـــائـــبـــا ملـــحـــافـــظ واليــــة 

مــن اأعــلــى املـــعـــدالت يف الــواليــات 
املتحدة.

• ت�صم ثماين حمطات تلفزيونية 
يف واليات خمتلفة من بينها قناة 

»دي�صكفري«.
اإلى  باالإ�صافة  لل�صحيفة،  كــان   •
اأخرى، دور مهم  اأمريكية  �صحف 
العاملية  االأنــبــاء  وكالة  تاأ�صي�ض  يف 

»اأ�صو�صيتد بر�ض«.
احل�صرية  بال�صحيفة  و�صفت   •
االأكر يف الواليات املتحدة ولقبت 
ظهورها  ب�صبب  جــراي«  »�صيدة  بـ 

واأ�صلوبها.
لــيــرايل، وهي  تــوجــه  ذات  • تعد 
الدميقراطي  احلــزب  مــن  قريبة 
عــمــومــا، و�ــصــيــا�ــصــتــهــا اخلــارجــيــة 

موؤيدة الإ�صرائيل.
• كتاب االأعمدة  فيها يراوحون 
بـــني الــتــاأيــيــد املــطــلــق الإ�ــصــرائــيــل 

والتاأييد املخفف لها.

• كــانــت طــرفــا يف اإحـــــدى اأهـــم 
الق�صايا املعرو�صة على املحكمة 
الـــد�ـــصـــتـــوريـــة الــعــلــيــا يف جمــال 
حرية ال�صحافة، و�صببا يف جلب 
مزيد من احلقوق لهذا امليدان.

�ــصــمــيــت  اأجــــــــــــــزاء  ــــرت  ــــص ــــ� ن   •
بــــــــاالأوراق الــ�ــصــيــا�ــصــيــة الــ�ــصــريــة 
الــدفــاع  وزارة  اأ�ــصــدرتــهــا  الــتــي 
م�صمونها  وكـــــان  االأمـــريكـــيـــة، 
الــعــاقــة بــني الــواليــات املتحدة 
والتدخل  وفــيــتــنــام،  االأمــريكــيــة 
البلد بني  ذلــــك  يف  االأمــــريكــــي 

اأعوام 1945 و 1967.
امل�صكات  العديد من  • واجهت 
الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة، مــــنــــهــــا قــ�ــصــيــة 
الــ�ــصــحــفــيــة »جــــوديــــث مــيــلــري« 
عام  ال�صجن  عقوبة  ق�صت  التي 
2005 بتهمة ن�صر اأخبار وتقارير 
والفركة  ال�صحة  بعدم  و�صفت 

اأثناء احلرب على العراق.

أسماء في اإلعالم

اإجتماع لهيئة كبار حمرري »نيويورك تاميز« )فوق( وجانب من لقاء عام يف مقر ال�صحيفة لعموم موظفيها )حتت(
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نيويورك تايمز..
ّمؤسسة عمالقة من صنع فراش



إنفوغرافيك

إعالم

أمل أبو مديني

اأذهـــانـــنـــا حني  اإلــــى  يــتــبــادر  اأول مـــا 
ال�صوؤال  �صرقة،  اأو  بجرمية  ن�صمع 
عن مدى  التخريب وال�صرر املادي 

والب�صري .
ولـــكـــن يف يــومــنــا هــــذا اخــتــلــف 
بتقنية  العامل  ارت��ب��اط  مع  الو�ضع  
املـــعـــلـــومـــات، حــيــث حتـــولـــت اأنـــظـــار 
كمحور  املعلومة  �صرقة  نحو  العامل 
اأهــــــم، وقـــبـــل ذلـــــك، كــيــفــيــة حــمــايــة 
عظمى  ق�صية  ب�صفتها  املــعــلــومــات 
العديد  �صنع  اإلـــى  الــ�ــصــركــات  قـــادت 
من اأقفال حماية املعلومات، اإال اأنها 
اجتيازها  وميــكــن  اآمــنــة  غــري  تبقى 
عن طريق اخليط االأ�صعف يف اأمن 
االإن�صان، من خال  املعلومات، وهو 
طبيعته  وا�ــصــتــغــال  عليه  التحايل 
ال���ب�������ض���ري���ة، وا�����ض����ت����خ����دام ال���ن���ق���اط 
االأ�ـــصـــعـــف فــيــه كــالــ�ــصــداقــة، وبــنــاء 

الثقة، وغريها من املفاتيح.
االجتماعية  الهند�صة  وتــعــرف 
بـــاأنـــهـــا جمـــمـــوعـــة مــــن الــتــقــنــيــات 
يقومون  النا�ض  جلعل  امل�صتخدمة 
بعمل ما اأو يف�صون لتحقيق الغر�ض 
جرمية  وهي  ال�صحية،  من  املن�صود 
تــعــتــمــد عــلــى االنــتــحــال والــتــاعــب 
بــاالأ�ــصــخــا�ــض مــن خــال عواطفهم 
اإلــى  للو�صول  الفطرية  وطباعهم 
جرائم  وتنفيذ  ح�صا�صة  معلومات 
هائلة، وذلك بانتحال �صخ�صية ذات 
�صلطة اأو عمل ي�صمح له بطرح هذه 
االأ�صئلة دون اإثارة �صبهات عن طريق 
الـــهـــواتـــف والــــريــــد االإلــــكــــروين 

وغريها.
االجتماعية  الهند�صة  وبــــداأت 
البيانات  ل�صرقة  طريقة  بو�صفها 
عن طريق اأكر خمرق يف التاريخ 
»كـــيـــفـــني مـــيـــنـــيـــك« حـــيـــث اكــتــ�ــصــف 
طريقة غري �صرعية لركوب احلافلة 
جمانا يف لو�ض اجنلو�ض عن طريق 
من  بريئة  تبدو  ومناق�صات  اأ�صئلة 
ملوظف  عــمــره  مــن  الثالثة  يف  طفل 
الـــتـــذاكـــر، وكــــر كــيــفــن وكــــر حبه 

لهذه التقنية.

سعود 
الدوسري.. 

عاد إلى بيته 
ثم رحل 

البتول عسيري
ولـــــــــــد االإعـــــــــــامـــــــــــي �ــــصــــعــــود 
�ــصــبــتــمــر   24 يف  الـــــدو�ـــــصـــــري 
مبــــــديــــــنــــــة الــــــدمل يف   1968
م�صواره  وبداأ  حمافظة اخلرج، 
يف اإذاعــــــة الـــقـــراآن مــتــعــاونــا يف 
قــــراءة نــ�ــصــرات االأخـــبـــار نهاية 
الــثــمــانــيــنــات املـــيـــاديـــة، وكـــان 

وقتئذ طالبا يف اجلامعة.
اإذاعـــــــة  ر�ـــصـــمـــيـــا يف  عـــــني 
الريا�ض مذيعا لن�صرة االأخبار، 
ثـــم انــتــقــل اإلــــى مــركــز الــ�ــصــرق 
 mbcfm االأو�صط للعمل باإذاعة
عام 1994 ب�صفته  يف لــــنــــدن 

مذيعا لن�صرة االأخبار.
وقـــــادتـــــه املـــ�ـــصـــادفـــة اإلــــى 
ــــقــــدمي بــــرنــــامــــج فــــنــــي عــلــى  ت
الـــهـــواء، فحقق جنــاحــا كــبــريا، 
م�صريته  يف  التحول  بــداأ  ومنه 
اإلى  االأخبار،  لن�صرة  مذيع  من 

مذيع برامج فنية و�صعرية.
وخــــــــال عـــمـــلـــه بـــــاإذاعـــــة 
mbcfm، قدم برناجمي »�صمر 
خمي�ض«  »ليلة  و  ال�صهر«،  حتى 
ب�صا�صة  للعمل  ينتقل  اأن  قبل 
mbc من خال برنامج »�صباح 
 ،1995 عـــــرب« عـــــام  يــــا  اخلـــــري 
ومــنــهــا اإلـــــى حمــطــة »اأوربــــــت« 
جمموعة  مــقــدمــا  عـــــــام 1996، 
مــــن الـــــرامـــــج املـــبـــا�ـــصـــرة مــن 
�صمنها »حنني« و »ليلكم فن«و 

»توك �صو«.
واأعــــاده احلــنــني اإلـــى بيته 
 ،2008 يف   mbc جمــــمــــوعــــة 
لكنه غــادرهــا مـــرة اأخــــرى اإلــى 
�صهدت  الــتــي  خليجية  روتـــانـــا 
ــــــراجمــــــه »لـــيـــطـــمـــئـــن  اآخــــــــــر ب
قـــــلـــــبـــــي« يف رمـــــ�ـــــصـــــان 2015، 
حــيــث تــوفــى يف الــعــام ذاتــــه )7 
اأغ�صط�ض( بالعا�صمة الفرن�صية 

باري�ض اإثر نوبة قلبية.
الــــدو�ــــصــــري حــ�ــصــل عــلــى 
جــــائــــزة اأفـــ�ـــصـــل مـــذيـــع عــربــي 
املجات،  اإحــدى  عام 1995 من 
ــــى  كـــمـــا حـــ�ـــصـــل عـــــام 2010 عــــل
اأووردز«  »جـــــــــــوردون  جــــائــــزة 

ب�صفته اأف�صل مذيع عربي.

كلمة الهندسة االجتماعية
 أو فن االحتيال الحديث
..القديم!

يــــلــــجــــاأ مـــعـــظـــم املـــخـــرقـــني 
ل�صهولة  االجــتــمــاعــيــة  لــلــهــنــد�ــصــة 
االإعــــــــــــداد لـــهـــا وتـــنـــفـــيـــذهـــا رغـــم  
واكت�صاف  النظام  اخــراق  �صعوبة 
الهند�صة  جــرائــم  اأن  كما  ثــغــراتــه، 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة جــــرائــــم نــظــيــفــة ال 

والأنها  اأجــهــزة،  اأو  اأدلـــة  لها  يوجد 
ي�صعب  فــاإنــه  الــبــ�ــصــر  عــلــى  تعتمد 

اكت�صافها.
وتنق�صم الهند�صة االجتماعية 
اإلــــى هــنــد�ــصــة قــائــمــة عــلــى اأ�ــصــا�ــض 
تــقــنــي، كــاالحــتــيــال االإلــيــكــروين، 

االقتحامية  والر�صائل  وال�صوتي، 
املـــزعـــجـــة، وهــنــد�ــصــة قــائــمــة على 
اأ�صا�ض ب�صري اأو اإن�صاين دون تدخل 
والتج�ص�ض  كــاالنــتــحــال  الــتــقــنــيــة، 

والتن�صت.
ولــــلــــحــــمــــايــــة مــــــن هـــجـــمـــات 

الـــهـــنـــد�ـــصـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة، يــجــب 
وعي  ت�صمن  فعالة  �صيا�صات  و�صع 
املوظفني مثل: االبتعاد عن تداول 
ا�صراتيجية  وحتديد  ال�صر،  كلمة 
لاإجابة عن ت�صاوؤالت املوظفني اأو 

اأي �صوؤال من خارج ال�صركة.

العدد 157  |  05 محرم 1437  |  18 أكتوبر 2015



ثقافة

ريعيون!
د. أحمد التيهاني

بــعــيــدا عــن نــظــريــة االقــتــ�ــصــاد الــريــعــي الــتــي جتــعــل مــن بــادنــا اأحــد 
مناذجها، وبعيدا عن مناق�صة �صحة ذلك من عدمها، اأذهب مبا�صرة 

اإلى خ�صائ�صنا االجتماعية ال�صائدة التي توؤيد هذه النظرية.
االقت�صاد  نظرية  انطباق  يف  مبا�صرة  يد  للمواطن  لي�صت  نعم، 
الريعي على وطنه، لكنه، دون وعي، يكّر�ض ال�صمات التي جتعل وطنه 
حقه  وذلك  دخل،  م�صدر  بو�صفها  للهبات،  م�صتقبا  وجتعله  ريعيا، 
الفردي ما دام املحيط االجتماعي العام كله على تلك ال�صفة االآخذة 

دون اإنتاج حقيقي.
العربي  امللوم على ذلك، فتاريخنا  املواطن، وحــده،  لي�ض  ونعم، 
�صاهد �صادق على الريعية التي بداأت تتجلى منذ مطلع العقد الرابع 
امــتــدادا طبعياً  اأمــّيــة  بني  كــان ع�صر  اإذ  االأول،  الهجري  الــقــرن  مــن 
نتيجة  الرا�صدين،  اخللفاء  ع�صر  يف  بــداأت  التي  الــرف  الإرها�صات 

ات�صاع الدولة، وزيادة مواردها املالية.
ولكن خلفاء بني اأمية ا�صتخدموا هذه املوارد املالية ال�صخمة يف 
زيادة املوؤيدين و »ا�صطناع الرجال، وك�صر �صوكة اأعدائهم«، كما يقول 

�صاحب كتاب االأموال .
وعــلــيــه، كـــرت الــهــبــات االأمـــويـــة لــلــمــوالــني، ومــنــهــم الــ�ــصــعــراء 
ت�صدد  زاد  املقابل،  ويف  الهبات.  هــذه  مــن  اأثـــروا  الــذيــن  ابون«  »الن�صّ
العمال يف حت�صيل االأموال، وبلغ بهم اأن اأخذوا اجلزية من اأهل الذمة 
حتى بعد اإ�صامهم ظنا منهم اأن هذا االإ�صام كان حيلة للفرار من 

اجلزية! وهنا نلحظ كيف يف�صي اال�صطناع باملال اإلى اخللل.
هـــذه املــمــار�ــصــات الــتــي نــقــروؤهــا يف تــاريــخــنــا بــو�ــصــفــهــا اأخــطــاء 
على  تتجدد  املـــال،  بيت  ملـــوارد  �صرعية  غــري  وا�صتعماالت  وجتــــاوزات 
االإطــــاق، وال  على  للدولة احلديثة  غــري �صاحلة  اأنــهــا  مــن  الــرغــم 
فهمنا  واقــتــ�ــصــار  الـــوعـــي،  بنق�ض  اإال  االآن،  وجـــودهـــا  تــريــر  ميــكــن 
لدوري:»الدولة« و »احلكومة« على »االإنفاق وبرامج الرعاية«، حتى 
اإننا نفهم »امليزانية« فهما اإنفاقيا وح�صب، فننظر اإلى كفة دون اأخرى، 
املواطن  يتحمل  اأن  يتحتم  مــوارد  كفتني:  ذات  »ميزانية«  هي:  فيما 

بع�صها، وم�صارف حمددة.
ال  املقال  فهذا  ونتائجها،  الفكرة  بني  للربط  تكفي  ال  امل�صاحة 
اأ�صباب كثري من م�صكاتنا  والبحث يف  للتاأمل  دعــوة  يكون  اأن  يعدو 
وال��ن��ف��اق،  »ال��ه��ي��اط«،  ك�انت�ضار  ال��ق��ائ��م��ة،  الأخ��الق��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة 
و�صعود اأ�صخا�ض ال ميلكون اأدنى اأدوات ال�صعود، وا�صتهار التافهني، 
وتهمي�ض القادرين، ووجود القرار يف اأيدي بع�ض املت�صلقني الفا�صدين 
اإلى املجال�ض  املال يف الو�صول  اأهل  اأ�صا، وجناحات »الدافعني« من 

االإدارية العليا.
فـ  النفط،  اأ�صعار  انخفا�ض  على  اهلل  واحمدوا  تفّكروا،  ف�صا: 

ع من الع�صر ثمان«. »رّب �صارة نافعة« وع�صى اأْن »نو�صّ

إذا عسعسَ 
الليل

ندوة في التخطيط
والسياسة اللغوية 

ينظم مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية، يف 13 
حمرم اجلاري، يف الريا�ض، الندوة الدولية االأولى يف التخطيط وال�صيا�صة 
اللغوية.  وك�صف االأمني العام للمركز الدكتور عبداهلل الو�صمي اأنه �صي�صارك 
وال�صيا�صة  التخطيط  جمــال  يف  واملتخ�ص�صني  اخلــراء  من  عــدد  الندوة  يف 
ود.  القا�صمي،  علي  د.  وهــم:  الــعــربــي،  الــوطــن  اأنــحــاء  خمتلف  مــن  اللغوية 
ود. حممد  بوعلي،  فــوؤاد  ود.  اأ�صرف عبداحلي،  ود.  حممود فهمي حجازي، 
بن رباح، ود. حممد داود، ود. حممود املحمود، ود. ح�صان الطيان، والدكتور 
علمية،  جل�صات  ثــاث  يف  الــنــدوة  وتــاأتــي  ال�صمري.  عقيل  ود.  حمزة،  ح�صن 
تتناول ال�صيا�صات اللغوية وعاقتها بالتخطيط الربوي والتنمية الب�صرية، 

والتخطيط اللغوي يف اململكة والوطن العربي.

السعودية رئيسا لفريق تعزيز السياحة الخليجي
اختار وزراء ال�صياحة يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي، اململكة العربية ال�صعودية، لرئا�صة فريق العمل املكلف باإعداد الروؤية واال�صراتيجية لتنمية وتعزيز ال�صياحة بني دول 
املجل�ض، كما اختاروا خال االجتماع الثاين يف العا�صمة القطرية الدوحة رئي�ض الهيئة العامة لل�صياحة والراث الوطني االأمري �صلطان بن �صلمان ليكون رئي�صا لفريق العمل 

الذي �صيقوم بالتعاون مع جميع الدول االأع�صاء بتقدمي روؤية �صياحية خال ثاثة اأ�صهر. ومن اأبرز تو�صيات االجتماع:
• اإقرار االحتفال بعا�صمة لل�صياحة اخلليجية بدء باملنامة.

• تطوير العمل امل�صرك والتكافل بني القطاعني العام واخلا�ض. 
• العمل على تن�صيق التعاون االإقليمي والدويل يف جمال ال�صياحة.

• تكثيف اجلهود لتطوير ال�صياحة البينية وتوطيد التعاون يف جمال املعار�ض واملوؤمترات.

فعاليات وطنية بـ »أدبي« أبها
أحمد العياف  

اأقـــــام نــــادي اأبـــهـــا االأدبـــــي عــــددا من 
الوطني  اليوم  مبنا�صبة  الفعاليات 
جمل�ض  رئي�ض  وقــال  للمملكة.    85
التدري�ض  هيئة  ع�صو  النادي،  اإدارة 
»اإن  مــريــع  اآل  اأحــمــد  د.  بــاجلــامــعــة 
االحــــتــــفــــاء بــــالــــيــــوم الــــوطــــنــــي هــو 
ا�ــصــتــذكــار جلـــهـــود املـــلـــك املــوؤ�ــصــ�ــض، 
والــرجــال الــذيــن معه واأدوارهـــــم يف 
�صنع التاريخ، �صكرا لنعم اهلل علينا، 
وتقديرا للت�صحيات التي قدمت يف 
�صبيل اإجناز وطني فريد ومكت�صبات 
والفرقة  اجتماعا،  الت�صرذم  جعلت 
وحدة، و�صيق ذات اليد �صعة وغنى، 
واخلـــوف اأمــنــا، واأحـــال اجلهل علما 

وتعلما«.

قيمة الوطن
واأ�ـــصـــار اإلــــى اأن نــــادي اأبـــهـــا االأدبــــي 
الرئي�ض  موقعه  خــال  مــن  ينه�ض 
اأبــهــا، ومــن خــال جلانه  يف مدينة 
املـــنـــتـــ�ـــصـــرة يف حمـــافـــظـــات  الـــ�ـــصـــبـــع 
منطقة ع�صري املختلفة، اإلى تقدمي 
�ـــصـــيء مــــن الــــواجــــب جتـــــاه الـــوعـــي 
حتقق  وما  وحقوقه،  الوطن  بقيمة 
ر�صيدة،  قيادة  من مكت�صبات يف ظل 
�صبيل رفعة هذا  مل تدخر جهداً يف 
واأكــد   مواطنيه.  وم�صلحة  الــوطــن 
منجزات  من  اململكة  تعاي�صه  ما  اأن 
تــنــمــويــة، ومــــن تـــاآلـــف �ــصــعــبــي يعد 

لــكــل من�صف. وجــدد  املــثــل  مــ�ــصــرب 
الــوطــن  بـــيـــوم  الــتــهــنــئــة  مـــريـــع  اآل 
خلــــادم احلــرمــني الــ�ــصــريــفــني امللك 
�صلمان بن عبد العزيز، وويل عهده 
�صاحب ال�صمو امللكي االأمري حممد 
العهد �صاحب  نايف، وويل ويل  بن 
الــ�ــصــمــو املــلــكــي االأمـــــري حمــمــد بن 
�ـــصـــلـــمـــان، واأمـــــــري مــنــطــقــة عــ�ــصــري، 
�ــصــاحــب الــ�ــصــمــو املــلــكــي فــيــ�ــصــل بن 
خــالــد، واأدبـــــاء ومــثــقــفــي ومــواطــنــي 
وختم  الــ�ــصــعــوديــة.  العربية  اململكة 
املرابطني  الــوطــن  بــالــدعــاء جلــنــود 

على حدوده بالن�صر والتمكني. 

أبرز الفعاليات
ال�سعراء  وج����دان  يف  ال��وط��ن 

ال�����س��ع��ودي��ني: حمـــا�ـــصـــرة اأدبـــيـــة 
قـــدمـــهـــا عـــ�ـــصـــوا هــيــئــة الــتــدريــ�ــض 
بـــــاجلـــــامـــــعـــــة، الــــــدكــــــتــــــورة مــــرمي 
الغامدي، والدكتور اأحمد التيهاين، 

واأدارها الدكتور يا�صر اآل مدعث.

يف ذكرى اليوم الوطني.. الوطن 
نــدوة  قدمتها  انتماء ومواطنة: 
فيها  حتــدث  الثقافية،  بي�صة  جلنة 
الــدكــتــور عبد اهلل زايـــد، والــدكــتــور 
نا�صر  والــدكــتــور  اخلثعمي،  م�صفر 
فــــــاح، والــــدكــــتــــور �ــصــعــد مـــبـــارك، 
والـــدكـــتـــور عــامــر مــــرك، واأدارهــــــا 

الدكتور غرم اهلل العلياين.

ندوة وطنية وم�ساركات �سعرية 
حمافظة  جلنة  اأقامتها  ونرثية: 
بــــارق الــثــقــافــيــة وحتــــدث فــيــهــا اأبـــو 
طـــالـــب الــطــالــبــي )مــعــلــم مــتــقــاعــد 
واإمـــــــام وخــطــيــب اجلـــامـــع الــكــبــري 
يف  التعليم  مكتب  ومــديــر  بـــبـــارق(، 
االأ�صتاذ  ، واأدارهــــا  اأحــمــد  بــارق علي 
امل�صاركات  اأما  الرحمن معيدة،  عبد 
الـــ�ـــصـــعـــريـــة والــــنــــريــــة فــقــدمــهــمــا 
االأديــــبــــان حـــمـــزة حــ�ــصــن الـــبـــارقـــي، 

وتركي عز الدين.

قدمتها  حما�صرة  واإجن��از:  وطن 
اأملــع، وقدمها  جلنة حمافظة رجــال 
الــدكــتــور اأحــمــد اآل فــايــع، واأدارهـــــا 

االأ�صتاذ اإبراهيم االأملعي.

د. اأحمد اآل مريع

»رحلة الحج 
عبر العصور« 

في معرض
ريم ناظر

حتــت رعــايــة �صفري خــادم احلرمني 
الــ�ــصــريــفــني لـــدى املــمــلــكــة املــتــحــدة، 
االأمــــري حمــمــد بــن نــــواف بــن عبد 
الــــعــــزيــــز، افـــتـــتـــح رئـــيـــ�ـــض الــقــ�ــصــم 
لــنــدن  الـــ�ـــصـــفـــارة يف  الــ�ــصــيــا�ــصــي يف 
معر�ض  فــهــد،  بــن  �صلطان  االأمــــري 
للفنانة  الع�صور«  »رحلة احلج عر 

الت�صكيلية ال�صعودية رمي ناظر.
و�ـــــصـــــم املــــعــــر�ــــض املـــــقـــــام يف 
امللكية  اجلغرافية  اجلمعية  متحف 
الـــريـــطـــانـــيـــة، ويــ�ــصــتــمــر حــتــى 28 
زيتية  لــوحــة   43 اجلـــــاري،  اأكــتــوبــر 
مـــ�ـــصـــتـــوحـــاة مــــن �ــــصــــور تــاريــخــيــة 

تتمحور حول رحلة احلج.
ناظر  رمي  الفنانة  واأ�صارت 
اإلى اأن اإعداد اللوحات املعرو�صة 
ا�صتغرق ثاث �صنوات من العمل 
اختارت  اأنها  مو�صحة  املتوا�صل، 
الكتاين؛  القما�ض  على  الــر�ــصــم 
التي  الأنــه ي�صبه يف نوعه اخليام 
كـــــان احلــــجــــاج يــ�ــصــتــخــدمــونــهــا 
قــدميــا، وذلـــك مــن اأجـــل اإعــطــاء 
اإح�صا�ض يتما�صى مع روح الر�صم 
رحلة  عــن  املــعــرة  اللوحات  على 

احلج يف املا�صي.
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تقنية

التقنية..نعمة
قد تصبح نغمة!

حسن أحمد العواجي

التقنية بجهاز جديد  �صركات  تبهرنا كرى  يوم،  كل  مع �صباح 
هي ب�صدد اإ�صداره اأو اأنه �صدر بالفعل.

وما بني نظارة للواقع االفرا�صي، اأو �صاعة لتنظيم �صربات 
�صخ�صي،  حا�صب  جلهاز  للتحول  قابل  لوحي  جهاز  اأو  القلب، 
تنقلنا و�صرحنا دون اأن نعي اأن هذه االأجهزة  بداأت ت�صيطر على 

كامل يومنا وتف�صلنا عن عاملنا احلقيقي �صئنا اأم اأبينا.
بالتقنية، رمبا  تعلقنا  نتائج  بــاأن  نــدرك  اأن  نفعل ذلك دون 
اأب�صرت  اأن  منذ  اأنــه  القادم، خ�صو�صا  اجليل  على  كارثية  تكون 

عيناه النور، راأي كل �صي تقنيا من حوله.
فكم من طفل يحمل جهازا لوحيا بني يديه وال يقدر على 
فراقه حتى وهو يف فرا�ض نومه؟ يبداأ ك�صديق �صخ�صي له من 
بداية اليوم وحتى نهايته، اإال اأن احلقيقة اأنهما لي�صا وحدهما، 
ففي داخل اجلهاز املايني الذين ي�صتطيعون التوا�صل معه متى 

�صاءوا وكيفما اأرادوا.
ات�صاالت جمهولة عر  االأطفال من  ا�صتكى بع�ض  اأخــريا، 
املختلفة،  االألعاب  من�صات  عر  اأو  االجتماعي  التوا�صل  مواقع 

حتدث اأفرادها اإليهم.
ومن هوؤالء املجهولني، من حتر�ض بهم جن�صيا، ومنهم من 
حر�صهم على قتل الوالدين ليدخل اجلنة! فمن هوؤالء اللذين 
بــراءة  العنكبوتية  ال�صبكة  عــر  يت�صيدون  اخلــفــاء،  يف  يقبعون 
�صيزيده  ذكــي  يديه جمــرد جهاز  مابني  اأن  والـــداه  اعتقد  طفل 

ذكاًء ال اإجراما؟
�صيقول بع�صنا اإن احلد من الغزو الفكري ال�صال الأطفالنا 
اأن ذلــك لن يكون حا  اإال  يتمثل يف منعهم من هــذه االأجــهــزة، 
ناجعا يف ظل ما نعاي�صه من انت�صار تقني وحاجتنا اإليه، بيد اأننا 

ل�صنا م�صطرين كذلك القتناء كل جديد تقني.
فلماذا ال تكون هذه التقنية جمرد و�صيلة مل�صاعدتنا، على اأن 

ن�صعد بفر�صة االقراب من اأطفالنا اأكر من االآخرين؟

ريتويت

..Uncharted
The Nathan Drake Collection

اللعبة األهم باتت في المتناول
 Uncharted.. The جمموعة  العاملية،  الفيديو  األعاب  اأ�صواق  يف  اأخــريا،  �صدر، 
اجليل  على  ح�صرية  مــغــامــرات  �صل�صة  الأ�صهر   Nathan Drake Collection
املا�صي من جهاز باي�صتي�صن، وتعد لعبة »اأن�صارتيد« واحدة من اأهم األعاب اجليل 

املا�صي ملا حازته من جوائز خمتلفة يف كثري من مهرجانات االألعاب العاملية.
وملن فاتته فر�صة جتربة االإ�صدارات القدمية من اللعبة، ي�صتطيع االآن اقتناء 

.PS4 هذا االإ�صدار احل�صري على اأجهزة باي�صتي�صن 4 
وحتـــتـــوي الــلــعــبــة عــلــى طــــور الــقــ�ــصــة فــقــط، وهــــي مـــن تــطــويــر ا�ــصــتــديــوهــات 

Bluepoint Game و�صعرها الر�صمي يف االأ�صواق العاملية 59،99 دوالرا.

جهاز Hololens للواقع
االفتراضي وربط الحياة التقنية

مع العالم الواقعي.

Microsoft Band أول جهاز
قابل لالرتداء من مايكروسوفت 
للياقة البدنية والتمارين الصحية 

بسعر قدره 199 دوالرا.

Lumia 550 الهاتف الذكي
منخفض التكاليف والمواصفات.

Lumia 950 الهاتف الذكي
و Lumia 950XL يعمالن

.)Windows phone 10 بنظام

Display Dock قاعدة
لتحويل أألجهزة التي تعمل

Windows phone 10 بنظام
إلى حواسيب شخصية.

Devices Windows 10 ملخص مؤتمر مايكروسوفت

جهازي: Surface pro4 بشاشة
Skylake 12 إنش ومعالج

و Surface book شاشة 13.5 إنش 
قابل للتحول لحاسب شخصي.
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عدسة »آفاق«

المطوع الجديد

عبدالعزيز رديف

اأن  �صماعنا  عــنــد  خـــريا  ون�صتب�صر  ن�صعد  كــنــا  م�صى  زمـــن  يف 
التزم، وال يخفى على اجلميع معنى  اأي  اأحد �صبابنا »تطوع«، 
التطوع يف جمتمعنا، ولكن مع االأ�صف اأ�صبح التطوع وااللتزام 
اأكر  وخــوف  قلق  وقتنا احلا�صر م�صدر  وتعاليمه يف  بالدين 

من اأنه اأمر اإيجابي يتمناه اجلميع.
ويــعــود ذلـــك اإلــــى اأن اأ�ــصــحــاب الــفــكــر املــتــطــرف الــ�ــصــال 
ا�صتخدموا مظهر الدين �صتارا ل�صالهم واأفكارهم الهدامة، 

فاأ�صبح املتدين اأو »املطوع« اجلديد مرعبا نوعا ما.
احلا�صر  زمننا  يف  ثــوبــه  املق�صر  حليته  املطلق  فال�صاب 
مريب جدا، تكر حوله االأ�صئلة وال�صكوك، خا�صة، ومن وجهة 
االأمـــور،  مــن  العديد  فيه  ت�صهلت  احلا�صر  وقتنا  اأن  نــظــري، 
اإال من  اأي �صاب �صرف نف�صه عنها،  والفن التي ي�صعب على 
رحم اهلل، فكم �صاهدنا من ال�صباب �صغار ال�صن املغرر بهم با�صم 

الدين واإحقاق احلق!
كالقاب�ض  ديــنــه  على  »القاب�ض  زمــن  يف  اأ�صبحنا  فــعــا، 
على اجلمر«، اإن اتبعنا دنيانا هلكنا، وان اتبعنا ديننا بالو�صع 
الراهن اأ�صيئ فهمنا؛ ولذلك يجب علينا اأن نقف �صفا واحدا 
ملحاربة الفكر ال�صال واأهله، واحتواء اأبنائنا و�صبابنا وتثقيفهم 
اأي  واحلا�صد  احلــاقــد  ينتهز  ال  لكي  وباأفكارهم  بهم  والــرقــي 

فر�صة للعبث بعقول �صباب امل�صلمني �صد دينهم واأوطانهم.
معايل مدير اجلامعة، وفقه اهلل، بادر باإ�صدار قرار اإن�صاء 
وحدة التوعية الفكرية، التي تهدف اإلى تر�صيخ الفكر ال�صليم 
املن�صبط بال�صرع والدين، وحتقيق الروؤية ال�صرعية والفكرية 
املــوؤ�ــصــلــة واملــتــزنــة للطالب اجلــامــعــي، وبــيــان وجـــوب الطاعة 

والوفاء للبيعة ال�صرعية.
ومن االأمور املهمة جدا التي تهدف اإليها الوحدة: توعية 
ال�صغار  تعامل  لــكــرة  الــتــوا�ــصــل،  �صبكات  بــخــطــورة  الــطــاب 
وال�صباب مع التقنيات احلديثة، مبا قد يبث ويروج فيها من 
املدير على هذه  ملعايل  ال�صكر  فكل  وال�صالة،  ال�صلبية  االأفكار 
ابــتــداء مــن رب  اأن يحذو حــذوهــا اجلميع  التي يجب  املــبــادرة 

االأ�صرة وانتهاء بكل م�صوؤول له عاقة بفئة ال�صباب.

محررون

حكم وأمثال

• من يأبى اليوم قبول النصيحة التي التكلفه شيئا 
فسوف يضطر في الغد إلى شراء األسف بأغلى سعر. 

• مصيبة أن تدرس بال تفكير
ومصيبة أكبر أن تفكر بال دراسة. 

• إذا لم يكن المال خادمك صار سيدك. 
• عندما تنقل عن كاتب واحد يسمى ذلك سرقة أدبية 

أما عند النقل من عدة كتب يسمى بحث.
• من األفضل أن تمشى ببطء إلى األمام

على إن تمشى مسرعا إلى الخلف. 
• كلمة الحق تقف دائما في الحلق ألنها كبيرة. 

• النافذة التي يخرج منها الهواء الفاسد هي
نفس النافذة التي تسمح بدخول الهواء الصالح. 

• في بعض األحيان يكون ضعف السمع نعمة عظيمة.

إبتسامة
قيل الأعرابي: اأحتب اأن متوت امراأتك؟ 

قال: ال 
قيل: ومل؟ 

قال: اأخاف اأن اأموت من الفرح.

اأ�صمائهم،  عــن  ف�صاألهم  بقوم  اأعــرابــي  التقى 
فقال االأول: ا�صمي وثيق.

وقال الثاين: ا�صمي ثابت.
وقال الثالث: ا�صمي  �صديد .

وقال الرابع: ا�صمي  منيع  
اإال  اأظــن االأقفال �صنعت  فقال االأعــرابــي: ما 

من اأ�صمائكم.

قال احلجاج الأعرابي كان ياأكل ب�صرعة
على مائدته: اأرفق بنف�صك. 

فقال له االأعرابي:
واأنت اخف�ض من ب�صرك.

إستراحة آفاق

»آفاق« 
يتصفحها 
المحتفلون 
باليوم الوطني 
85 في رحاب 
الجامعة

.. إنتبه أمامك حتى تحتفل 
بالعيد القادم!
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أسبوعية جامعة الملك خالد

المستشار المشرف العام ـ رئيس التحرير
أ.د. علي بن شويل القرني

هاتف 2419573
aalkarni@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير
محمد ابراهيم العسيري

هاتف 2419575
lmioo@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير التنفيذي
يحي بن عبداهلل التيهاني

هاتف: 2419922
yaltihani@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير - المدير الفني
أسـعد أبـو قـاعـود

aaqaoud2@yahoo.com

مساعد رئيس التحرير - المتابعة االدارية
حسن أحمد العواجي
alawji@kku.edu.sa

مساعدة رئيس التحرير - القسم النسائي
د. إيمان بنت عبداهلل العسيري

easseri@kku.edu.sa

هيئة التحرير
علي أحمد آل سعيد )رئيس قسم األخبار(

Aafaq1@kku.edu.sa
أحمد علي العياف، سلطان عوض العسيري

يحيى القبعة، محمد شامي
خالد محمد العمري، عبد العزيز رديف

محمد المشيطي، عدنان األلمعي
أمل أبو مديني، بتول عازب

التصوير
عبدالعظيم آل إسماعيل )رئيس قسم التصوير(

عبد الوهاب األلمعي، سعيد خلوفة

التحرير الفني
زكريا حسين، عادل العقيد

سكرتير رئيس التحرير
نايف أمان

قسم اإلعالن والتوزيع
هاتف 2419441  |  فاكس 2419933

Aafaq5@kku.edu.sa

كافة المراسالت باسم المشرف العام
صحيفة »آفاق«

المدينة الجامعية بأبها، مبنى المدرجات المركزية )ب(
هاتف: 2419441  |  فاكس: 2419933

aafaq@kku.edu.sa :اإليميل العام
twitter.com/aafaqkku  |  facebook.com/aafaqkku

كافة اآلراء الواردة في الصحيفة تعبر عن وجهة نظر أصحابها
وال تعكس بالضرورة رأي صحيفة آفاق أو رأي جامعة الملك خالد

كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

إستراحة آفاق

صدق أو ال تصدق!

• أن األخطبوط له ثالثة قلوب؟
• أن الزرافة تنام في اليوم تسع دقائق على ثالث مراحل؟

• أن غاز األوزون ينشط الجهاز المناعي ويرفع من كفاءته وحيوية 
خاليا وأعضاء الجسم؟

•أن الحصان يموت إذا انقطع ذيله؟
•أن الدلفين يغلق عينا واحدة عندما ينام؟

•أن األسبوع عند الفراعنة المصريين يتكون من 10 أيام؟
•أن عقل اإلنسان يخزن أكثر من مليوني معلومة في الثانية الواحدة؟

•أن العين تفتح وتغلق أكثر من 8000 مرة في اليوم؟
•أن الكبد يتجدد كل ستة أسابيع والعمود الفقري كل ستة أشهر؟

هل تعلم؟

»حمص«..ِْ
والغزو المغولي

عــنــدمــا بـــداأ الــغــــــــزو املــغــــــــويل لــلــوطــن الــعــربــي، ومــع 
العراق،  و�ضق��وط  العربية  للمدن  ال�ضريع  الكت�ض��اح 
�صاع الرعــب يف كافة املدن العربيــة، خ�صو�صا فى باد 

ال�صــام باإعتبــارها الهدف التايل.
املغــول  اأهايل »ِحْم�ض« يف �صوريا بخطــر  و�صعــر 
يقتــرب منهم، فاجتمــع اأولو االأمــر يف املدينة، وقرروا 
كل  يتظــاهر  اأن  خمت�صــرها  عجيبــة  بخطة  القيــام 
ُيْنَظر  وقتهــا  وكــان  جمــانني.  باأنهم  املدينة  �صكــان 
اأن  ال�صائع  كــان من  الأنــه  برعب هائل،  املجانني  اإلــى 
بالختالط، مثله مثل  العق��الء  اإلى  ينتق��ل  اجلنون 

مر�ض الطاعون.
بالغنــاء  حم�ض  اأهــل  فا�صتقبلهم  املغــول،  و�صل 
ـــــومــة واملــابــ�ــض  ـــــــات الــعــجــيــبــة غـــري املــفــهـــ واحلـــركــــ
املدينة وتركـهــا،  املغـول اخلروج من  فقــرر  الغريبــة، 
املقاتلني،  غــري  باملجــانني  تــعــج  مــديــنــة  باإعتبــارها 

واأكملـوا طريقهم اإلى غــزو باقي املدن.

ألكثر من ثالثة قرون حاول العلماء 
اإلجابة على هذا السؤال المحير، 

تقريبا منذ أن وضع العالم إسحاق 
نيوتن قوانينه المتعلقه بالجاذبية 

األرضية..ومع هذا كله لم تتم 
اإلجابة الدقيقة على هذا السؤال 

إال مؤخرا.

فقد أعلن فريق من العلماء 
 American األمريكيين في

Physical Society عن معلومات 
تشير الى أن وزن األرض بأكملها 
هو 5972 مليار طن.فقط ال غير!

5,972,000,000,000,000,000,000 طن 
وزن الكرة األرضية!



أ. د . علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

نافذة

فكرة!

أحوال أبها العالم من حولنا

المؤتمر العلمي األول لطب األسنان تحت عنوان

»العهد الجديد في طب األسنان في بعده العالمي« )كلية طب االسنان(

ملتقى حفظ النعمة مسؤوليتنا جميعا

)عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر(

المؤتمر السعودي األول للبيئة

)مركز االمير سلطان بن عبدالعزيز للبحوث والدراسات البيئية والسياحية(

من 1/30 إلى  1437/2/2

من 3 إلى 1437/3/5

من 27 إلى 29 جمادى األولى 1437

التاريخالفعالية والجهة المنظمة

التقويم األكاديمي

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

2713

غائم
ماطر

غائم
ماطر

غائم
جزئيا

2614241424132413

غائم
ماطر

غائم
ماطر

عيادة السكرى
ات�س��ل ب��� »اآف��اق« اأحد الط��الب وكان 
ينقل لن��ا فكرة جدي��دة، وهي رغبته 
ملر�س��ى  طبي��ة  وح��دة  تاأ�سي���ض  يف 
يف  املوج��ودة  العي��ادة  يف  ال�سك��ري 

اجلامعة.
وميك��ن  جي��دة  فك��رة  ونراه��ا 
حتقيقه��ا عل��ى اأر���ض الواق��ع، حي��ث 
ميك��ن لكلي��ة الط��ب اأن تق��وم بذل��ك 
م��ن خ��الل كوادره��ا الطبي��ة، اأطباء 

واأطباء امتياز.
وذك��ر الطال��ب اأن هن��اك ع��ددا 
من الط��الب يحتاج��ون مراجعة مثل 
ه��ذه العي��ادة خ��الل ف��رتة درا�ستهم 
التي متتد يف بع�ض اليام الى �ساعات 

طويلة.
ول�س��ك يف اأن مثل ه��ذه العيادة 
�ستوف��ر ملن�سوب��ي اجلامع��ة من طالب 
مهم��ة  خدم��ة  وموظف��ني  واأ�سات��ذة 
لرعايته��م خ��الل �ساع��ات العم��ل يف 
اجلامعة واأوقات حما�سرات الطالب.
الفك��رة  ه��ذه  جت��د  اأن  وناأم��ل 
ا�ستجاب��ة �سريع��ة م��ن اجلامع��ة ول 
حري�س��ة  اجلامع��ة  اإدارة  اأن  �سيم��ا 
دائم��ا على توفري ما ي�ساعد يف خدمة 

من�سوبيها. 

الصفحة األخيرة

تطويرنا ليس محطة..
بل طريق

و�صلت  التي  باالأ�صداء  كثريا  اأ�صعدنا  »اآفـــاق«  �صحيفة  يف  نحن 
اإلينا من من�صوبي اجلامعة ومن عدد من االإعاميني، وجميعهم 
ذات  ال�صحافة اجلامعية  »اآفــاق« يف  لـ  بتجربة جديدة  ي�صهدون 

مهنية كبرية وم�صتوى فني اأنيق.
وال يــــزال الـــزمـــاء كــافــة يــعــمــلــون عــلــى تــثــبــيــت الــتــطــويــر 
وجتويده يف االأعداد املقبلة بحول اهلل، فالتطوير بالن�صبة اإلينا 
يف �صحيفة »اآفاق« لي�ض حمطة ولكنه طريق، وطريق ممتد مع 

الوقت.
وطالبات  لطاب  فاعلة  م�صاركة  احلايل  التطوير  وي�صهد 
االإعام يف حترير اأخبار ومو�صوعات، اإ�صافة اإلى االإ�صراف على 
بع�ض ال�صفحات ومتابعتها، وهذا تاأكيد لهدف ال�صحيفة، وهو 

اأن تكون »اآفاق« معما تدريبيا لطاب وطالبات االإعام.
وال زلنا ننتظر مزيدا من ان�صمام طاب وطالبات االإعام 
ت�صيف  مهنية  وخــرة  جتربة  فهي  فيها،  وامل�صاركة  لل�صحيفة 

كثريا اإلى املعارف التي يتلقونها يف قاعات الدرا�صة.
وجــمــيــعــنــا مـــن اأعـــ�ـــصـــاء هــيــئــة الـــتـــدريـــ�ـــض اأو املــمــار�ــصــني 
وكيف  اجلــامــعــيــة،  ال�صحف  يف  العمل  جتــربــة  لنا  االإعــامــيــني 
امليدان  اكت�صبناها يف  التي  وبداية اخلرة  اأ�صا�ض  كانت هي  اأنها 
ال�صحايف. اإن �صهولة الو�صول اإليها من طاب وطالبات االإعام، 
الق�صم بها تعطي جتربة  اإلـــى ربــط عــدد مــن مــقــررات  اإ�ــصــافــة 

مميزة وتاأ�صي�صية للمهنية االإعامية املطلوبة.

أسبوعية جامعة الملك خالد

أخطر صخرة 
في العالم

هذه ال�سخرة يف اأعلى جبل 
ال���روي���ج،  يف  »ك���ج���رياج« 
م���رتا   1٬110 ت���رت���ف���ع 
ورغ��م  ال��ب��ح��ر،  �سطح  ع��ن 
املعلق  وموقعها  ارتفاعها 
اخل��ط��ري ب��ني ح��اف��ت��ني من 
بع�ض  ف��اإن  اجلبل،  ح��واف 
الرحالت  وهواة  املغامرين 
زي��ارة  يع�سقون  اخل��ط��رة، 
والقفز  بل  ال�سخرة  هذه 
بحركات  وال��ق��ي��ام  فوقها 
مع  التهور..  من  كثري  فيها 
متنياتنا لهم جميعا بعودة 
اأوطانهم  اإلى  واآمنة  �ساملة 
وبيوتهم بعد انتهاء مو�سم 

الإجازات لهذا ال�سيف!
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