
مواهب من الجامعة

آل مريف.. من النفايات إلى االختراعات
مل يدر بخلد مدير م�شاريع تقنية املعلومات باجلامعة، هيثم اآل مريف، اأن يقوده احلل 
الذي اقرتحه للق�شاء على النفايات املرمية مبدر�شته املتو�شطة اإلى عامل االخرتاعات.
اأن منظر  »اآف���اق«  اإل��ى  ال��ذي يبلغ من العمر 25 عاما ك�شف يف حديث  اآل مريف 
حل  يف  يفكر  جعله  ال��درا���ش��ي  ف�شله  م��ن  ب��ال��ق��رب  ع�شوائي  ب�شكل  امل��رم��ي��ة  النفايات 
التي  النفايات  �شفط  ي�شتطيع  نفايات  �شطل  اخ��رتاع  واأ�شاف »متكنت من  للم�شكلة، 

بجواره مع اإمكانية حتريكه بجهاز حتكم عن بعد«.
وما بني �شطل النفايات اإلى الكر�شي الذكي الذي اخرتعه للمعاقني ق�شة 
املادية، واملجتمع الذي  اأكرث من مرة ب�شبب الظروف  اأن تتعرث  جناح كادت 
اأن يغريه، و�شعوبة احل�شول على جهة  اعتاد منط حياة معينة وال يريد 
جادة تتبنى االأفكار االإبداعية وتنميها، ح�شب قول اآل مرهف الذي تذمر 
ع��ن اجل��ودة  النظر  ال��ط��اب، بغ�ض  اخ��رتاع��ات  ال�شركات  م��ن جت��اه��ل 

واأ�شالة الفكرة. )تفا�شيل �شفحة 11(
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أسبوعية جامعة الملك خالد

فكر
الفهم الخاطئ للشرع وراء االنحراف 

الفكري.. حوار مع د. يحيى البكري
عن الفكر الضال وأسباب انتشاره 

وطرق مكافحته

جامعات عامية
جامعة فيينا.. 650 عاما

من الخبرة األكاديمية.. تخرج فيها
عشرات كبار العلماء والسياسيين 

واالقتصاديين واألدباء.

تقرير
تقرير موسع عن كلية

طـب األسنان..
والتي تضم 326 عيادة

في خدمة إنسان الجنوب

قصة خبرية
»كدادو عسير« قلق بفلوس!

طالب من الجامعة يتحدث
عن تجربته مع المواصالت

من وإلى الجامعة

AAFAQ - The Weekly Newspaper of King Khalid University

  الداود يستقبل رئيس تحرير 
صحيفة الوطن

ا���ش��ت��ق��ب��ل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة االأ���ش��ت��اذ 
ال����دك����ت����ور ع���ب���دال���رح���م���ن ال�������داود، 
امل��ا���ش��ي، رئي�ض  مب��ك��ت��ب��ه، االأرب����ع����اء 
ال��دك��ت��ور  ال��وط��ن،  حت��ري��ر �شحيفة 
ع���ث���م���ان ال�����ش��ي��ن��ي، ون����ائ����ب رئ��ي�����ض 

التحرير ماجد الب�شام.
يف ب��داي��ة ال��ل��ق��اء، رح��ب ال���داود 
االإع����ام  دور  م���وؤك���دا  ب��ال�����ش��ي��ف��ني، 
واأن  امل����ج����االت،  ���ش��ت��ى  واأه��م��ي��ت��ه يف 
املميزة،   ال�شحف  م��ن  تعد  ال��وط��ن 
ذات االنت�شار الوا�شع والطرح املتزن، 

واملهنية العالية، ح�شب قوله.

 وق���دم ال����داود ���ش��رح��ا مف�شا 
ع�����ن م����ه����ام واأه������������داف اجل���ام���ع���ة، 
وخمتلف املرافق والوحدات االإدارية 
فيها. وعن وحدة احلقوق الطابية 
اأن�شئت  م�شغرة،  حمكمة  »تعد  ق��ال 
ب��ه��دف ال��ن��ظ��ر يف ���ش��ك��اوى ال��ط��اب 
احل�شول  ثقافة  ون�شر  وتظلماتهم، 
ع��ل��ى احل���ق���وق وف����ق اإط������ار ن��ظ��ام��ي 
وقانوين مع احرتام الطرف االآخر 
املختلفة  االإع��ام  و�شائل  من خال 
داخ���ل اجل��ام��ع��ة وخ��ارج��ه��ا«، مبينا 
اأن���ه ي��ح��ق للطالب م��ن خ���ال ه��ذه 

ال����وح����دة ت���ق���دمي ����ش���ك���واه ���ش��د اأي 
كان  ول��و  حتى  اجلامعة  يف  م�شوؤول 

مديرها.
م�����ن ج���ه���ت���ه اأ������ش�����اد ال�����ش��ي��ن��ي 
ب������ال������دور ال����ك����ب����ري ال��������ذي ت���ق���دم���ة 
لي�ض  امل���ج���االت  ���ش��ت��ى  اجل��ام��ع��ة يف 
يف امل��ن��ط��ق��ة ف��ح�����ش��ب ب���ل يف اأرج�����اء 
الوطن، ممتدحا ما و�شلت اإليه من 
مراكز  بتحقيقها  عالية  م�شتويات 
الت�شنيفات  م��ن  ع���دد  يف  م��ت��ق��دم��ة 
االإعامي  ال��دور  ثمن  كما  العاملية، 
للجامعة املتمثل يف �شحيفة »اآفاق«، 

ال�شحيفة االأ�شبوعية التي ت�شدرها 
اجل��ام��ع��ة، وال��ت��ي ت��ع��د االأول����ى على 
م�����ش��ت��وى ال�����ش��ح��ف اجل���ام���ع���ي���ة يف 

اململكة.
ودار خال االجتماع النقا�ض يف 
عدد من االأمور التي تهم الطرفني، 
ك����اإق����ام����ة ت����ع����اون م�������ش���رتك ي��خ��دم 
م�����ش��احل��ه��م��ا. وح�������ش���ر االج���ت���م���اع 
املتحدث  اجلامعة،  مدير  م�شت�شار 

الر�شمي، اأ. فهد بن نومه.

سلطان عوض

12

18

24

31

هيثم �آل مريف عينة �لدر��سة �سملت �أكرث من 1000 من �لطالب و�لأ�ساتذة و�ملوظفني من �جلن�سني

إستطالع »آفاق«
كم تقضي من الوقت في قراءة صحيفة »آفاق«؟

أساتذة
٪45.6

طالب
%62.5

موظفون
%46.6

أساتذة
٪54.4

طالب
%37.5

موظفون
%53.4

15 دقيقة أو أقل

أكثر من 15 دقيقة



خادم الحرمين يدعو القادة 
للقمة العربية الالتينية بالرياض

 
دعا خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز، اأمري دولة 
الب�شري،  ال�شودانية عمر  ورئي�ض اجلمهورية  االأحمد،  الكويت �شباح 
ورئي�ض اجلمهورية اليمنية عبد ربه هادي من�شور، ورئي�ض جمهورية 
القمر املتحدة الدكتور اإكليل ظنني، اإلى ح�شور القمة الرابعة للدول 
العربية ودول اأمريكا اجلنوبية، املقرر عقدها بالعا�شمة الريا�ض، يف 

نوفمرب املقبل.
احلرمني  خ��ادم  �شفري  الكويت،  اأم��ري  اإل��ى  الدعوة  ر�شالة  و�شلم 
ال�شريفني لدى الكويت، الدكتور عبدالعزيز الفايز، كما �شلم الر�شالة 
اإل���ى ال��رئ��ي�����ض ال�����ش��وداين، �شفري خ���ادم احل��رم��ني ال�����ش��ري��ف��ني ل��دى 
ال�شودان في�شل معا، و�شلم الر�شالة اإلى الرئي�ض اليمني �شفري خادم 

احلرمني ال�شريفني لدى اليمن حممد اآل جابر.
خ��ادم احلرمني  �شفري  القمر  رئي�ض  اإل��ى  ال��دع��وة  بت�شليم  وق��ام 

ال�شريفني يف موروين الدكتور حمد الهاجري.
ال�����ش��ري��ف��ني، يف ق�شر  ا�شتقبل خ���ادم احل��رم��ني  اآخ����ر،  ���ش��اأن  ويف 
وكلهم  املواطنني  من  وجموعا  والعلماء  وامل�شايخ  االأم���راء  اليمامة، 

قدموا لل�شام عليه.
اآي��ات من  ت��اوة  اإل��ى  اإن�شات اجلميع  اال�شتقبال،  و�شهدت بداية 

القراآن الكرمي، ثم ت�شرفوا بال�شام على امللك �شلمان.
وح�شر اال�شتقبال اأمري الريا�ض االأمري في�شل بن بندر، واالأمري 
فهد بن عبداهلل بن حممد، واالأمري حممد بن فهد بن عبدالعزيز، 
واالأم��ري بدر بن فهد بن �شعد، ووزي��ر الدولة ع�شو جمل�ض ال��وزراء 
م�شت�شار خادم احلرمني ال�شريفني االأمري الدكتور من�شور بن متعب 

بن عبدالعزيز، وعدد من االأمراء.
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أحوال عسير

بعد فوز أبها عاصمة السياحة العربية 2017

أمير عسير يشكل لجنة للتحضير 
ورسم االستراتيجيات العامة

يحيى التيهاني

�شاحب  ع�����ش��ري،  منطقة  اأم����ري  اأ����ش���در 
ق��راراً  خالد،  بن  في�شل  امللكي،  ال�شمو 
بت�شكيل جلنة عليا للتح�شري بعد فوز 
العربية  لل�شياحة  عا�شمة  اأبها  مدينة 

.2٠1٧
االأم��ري في�شل بن خالد،  وي��راأ���ض 
ال��ل��ج��ن��ة ال���ت���ي ت�����ش��م ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و 
امل���ل���ك���ي االأم�������ري ���ش��ل��ط��ان ب����ن ���ش��ل��م��ان 
نائبا،  وع�شوية كل من: رئي�ض املنظمة 
العربية لل�شياحة، ووكيل اإمارة منطقة 
�شرطة  ومدير  املنطقة،  واأم��ني  ع�شري، 
الغرفة  اإدارة  جمل�ض  ورئي�ض  املنطقة، 
التجارية ال�شناعية باأبها، واملدير العام 
للنقل  ال��ع��ام  وامل��دي��ر  بع�شري،  ل��ل��زراع��ة 

برئا�شة  تنفيذية  جلنة  خ��ال��د  ت�شكيل 
ال���ع���ام للهيئة  امل��ن��ط��ق��ة وامل���دي���ر  اأم����ني 
ال��ع��ام��ة ل��ل�����ش��ي��اح��ة وال������رتاث ال��وط��ن��ي 
ب��امل��ن��ط��ق��ة ن��ائ��ب��ا ل����ه، وم���دي���ر م�����ش��روع 
���ش��ي��اح��ي��ة  م����ب����ادرة »ع�������ش���ري .. وج���ه���ة 
للجنة،  اأمينا  العام«  على مدار  رئي�شية 
ذات  اجل��ه��ات  م��ن  ع�شوا   1٣ وع�شوية 

العاقة.
يذكر اأن املنظمة العربية لل�شياحة 
ب��ج��ام��ع��ة ال������دول ال��ع��رب��ي��ة ق���د اأق����رت 
عا�شمة  لقب  بجائزة  اأبها  مدينة  ف��وز 
حيث   ،2٠1٧ ل��ع��ام  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����ش��ي��اح��ة 
ع�شري  منطقة  اأم���ري  املنظمة  خاطبت 
رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����ش��ي��اح��ي��ة 
في�شل بن خالد ، ورئي�ض الهيئة العامة 
بن  �شلطان  االأم����ري  واالآث�����ار  لل�شياحة 

باملنطقة، واملدير العام خلدمات الركاب 
واملدير  اجلنوبية،  باملنطقة  واملبيعات 
لل�شياحة والرتاث  العامة  للهيئة  العام 

الوطني بع�شري.
وت��ع��م��ل ه����ذه ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى ر���ش��م 
العامة  واال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  ال�����ش��ي��ا���ش��ات 
واع����ت����م����اد ال���ت���و����ش���ي���ات م�����ن ال��ل��ج��ن��ة 
والربامج  اخلطط  واعتماد  التنفيذية، 
ال�شياحة،  بعا�شمة  اخلا�شة  واالأن�شطة 
ل�شمان  العاقة  ذات  اجلهات  وتوجيه 
ت����واف����ق ج��م��ي��ع االأه���������داف وامل�����ب�����ادرات 
اإل��ى  اإ���ش��اف��ة  النتائج،  باأف�شل  للخروج 
ت���ق���دمي ال��ت�����ش��ه��ي��ات ك���اف���ة، وال���دع���م 
اللجنة  اأع��م��ال  لنجاح  وامل���ايل  االإداري 

التنفيذية.
كما �شمل ق��رار االأم��ري في�شل بن 

���ش��ل��م��ان الإب���اغ���ه���م ب���ال���ف���وز ب��ال��ل��ق��ب. 
للجائزة  للرت�شح  ملفها  اأب��ه��ا  وق��دم��ت 
مع مدن عربية ع��دة، فتم قبول ملفي 
مدينة  ف��ف��ازت  اللبنانية،  اأب��ه��ا  وجبيل 
اأبها  لعام 2٠16، ومدينة  باللقب  جبيل 
�شعودية  مدينة  اأول  لتكون   2٠1٧ لعام 

تفوز بهذا اللقب .
املناف�شة  ب��ه��دف  وت��اأت��ي اجل��ائ��زة 
امل��ح��ل��ي��ة وال���دول���ي���ة، ورف�����ع م�����ش��ت��وى 
امل��دن  يف  ال�شياحية  اخل��دم��ات  ج���ودة 
ال��ع��رب��ي��ة، وك���ذل���ك ن��ظ��ري م���ا ميثله 
ق����ط����اع ال�������ش���ي���اح���ة وت�������اأث�������ريه ع��ل��ى 
العمالة  وتوظيف  الوطني،  االقت�شاد 
الوطنية يف امل�شاريع التي تتعلق بهذا 
القطاع، واإبراز اخل�شو�شية والعادات 

والتقاليد لكل مدينة.

مواطن يعيد
21 قطعة أثرية

بت�شليم  ال�شهراين  حممد  امل��واط��ن  ب��ادر 
ال�شياحة  مكتب  اإل���ى  اأث���ري���ة  قطعة   21

والرتاث الوطني ببي�شة.
وت�����ش��ل��م م���دي���ر م��ك��ت��ب ال�����ش��ي��اح��ة 
اآل  حم��م��د  ببي�شة،  ال��وط��ن��ي  وال�����رتاث 
م�����ش��وط، ال��ق��ط��ع م��ن امل���واط���ن، �شاكرا 
القطع  ه��ذه  بت�شليم  م��ب��ادرت��ه  على  ل��ه 
التي ورثها عن اأج��داده وتعود للع�شور 
احلجرية، داعيا املواطنني اإلى االقتداء 

به وت�شليم اأي قطع اأثرية نادرة. 

بدء تصاميم
رديف عقبة شعار

اإدارة الطرق مبنطقة ع�شري يف  �شرعت 
اخلا�شة  الهند�شية  الت�شاميم  تنفيذ 
مب�شروع الطريق الرديف لعقبة �شعار، 
اإحدى  املقبلة على  الفرتة  لرت�شيته يف 

ال�شركات املنفذة.
باملنطقة  اإدارة الطرق  واأكد مدير 
اأن الطريق يبلغ طوله 98 كلم، م�شريا 
ال��ط��رق املهمة لكونه  اأن��ه يعد م��ن  اإل��ى 
ردي���ف���ا ل��ع��ق��ب��ة ���ش��ع��ار ال��ت��ي ت��ع��اين من 

حركة �شري وكثافة مرور عالية.

الدفاع المدني يناقش 
خطط المرحلة

ناق�ض املدير العام للدفاع املدين مبنطقة 
االأداء  تطوير  و�شبل  العمل  �شري  ع�شري 
املدين خال  الدفاع  تنفيذ خطط  واآلية 
ال���ف���رتة امل��ق��ب��ل��ة، م���وؤك���دا اأه��م��ي��ة تفعيل 
ج���ان���ب ال�����ش��ام��ة ال��وق��ائ��ي��ة م���ن خ��ال 
اجل�����والت امل��ي��دان��ي��ة وال��ك�����ش��ف ال��وق��ائ��ي 
وفح�ض وتدقيق متطلبات ال�شامة على 
ك��ل امل��ن��ا���ش��ط، ون���زل االإي�����واء يف ال��ف��ن��ادق 
ت�شهد  ال��ت��ي  وامل��واق��ع  املفرو�شة  وال�شقق 

كثافة ب�شرية.

معرض توعوي
لسرطان الثدي

افتتح حمافظ حمايل املعر�ض التوعوي 
ل�������ش���رط���ان ال�����ث�����دي وال���ك�������ش���ف امل��ب��ك��ر 
�شعار  حت��ت  ال���ع���ام،  حم��اي��ل  مب�شت�شفى 
»طمنينا عنك.. اأنتي يف عيوننا«. واأو�شح 
ي�شمل  امل��ع��ر���ض  اأن  االإع���ام���ي  ال��ن��اط��ق 
اأرك���ان���ا ع���دة م��ن��ه��ا: ال��ت��دخ��ني وعاقته 
ال�شليمة  التغذية  واأ�شاليب  بال�شرطان، 
طرق  اإل��ى  اإ�شافة  وال�شمنة،  والريا�شة 
والفح�ض  ال��ث��دي  �شرطان  م��ن  الوقاية 

الذاتي والك�شف املبكر.

شرطة المنطقة تكثف 
حمالتها الميدانية

ع�شري، جهودها  �شرطة منطقة  توا�شل 
الهوية، وذلك  لتعقب و�شبط جمهويل 
م���ن خ����ال ح���م���ات م��ي��دان��ي��ة مكثفة 

ت�شمل جميع حمافظات املنطقة.
اأن  اأم���ن���ي���ة  واأو�����ش����ح����ت م�������ش���ادر 
���ش��رط��ة حم��اف��ظ��ة اأح���د رف��ي��دة �شبطت 
م��رك��ب��ت��ني ي���ق���وده���ا ����ش���ع���ودي���ون وع��ل��ى 
متنها 4٣ جمهول هوية من اجلن�شيات 
اجلهات  اإل���ى  اإحالتهم  ومت  االأف��ري��ق��ي��ة. 

ذات االخت�شا�ض.

اعتماد جدول دورة 
المجالس الطالبية

اعتمدت االإدارة العامة للتعليم مبنطقة 
املجال�ض  لدورة  الزمني  ع�ش�ري، اجلدول 
ال��ط��اب��ي��ة ب��امل��ن��ط��ق��ة. واأو�����ش����ح م��دي��ر 
املنطقة،  بتعليم  الطالبي  الن�شاط  اإدارة 
ال��دورة، �ش�تناق�ض عددا  اأن  اأحمد حا�شر 
اآلية  اإق��رار  اأبرزها:  املو�شوعات، من  من 
واالإعان  التنظيمية،  والقواعد  املجل�ض 
وتو�شيح  للمجال�ض  الرت�شيح  ب��دء  ع��ن 
اآل��ي��ات��ه��ا ل��ل��ط��اب، ث���م ت���ب���داأ ب��ع��د ذل��ك 

احلمات االنتخابية والرت�شح.
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الجامعة تحتفل باليوم العالمي
للعصا البيضاء

سعيد العمري

رعى وكيل اجلامعة لل�شوؤون التعليمية، 
اأ. د. حممد احل�شون،  فعاليات اليوم 
العاملي للع�شا البي�شاء، الذي نظمته 
بوحدة  ممثلة  الطاب  �شوؤون  عمادة 
التوجيه واالإر�شاد، بالتزامن مع يومه 
العاملي الذي يوافق 15 اأكتوبر كل عام.
وذكر احل�شون اأن الع�شا البي�شاء 
الكفيف  ي�شتخدمها  م�شاعدة  و�شيلة 
يف حياته اليومية لتعينه على احلركة 
نف�شه  على  اع��ت��م��اده  وت��زي��د  والتنقل 

عن  م���ع���ربا  املخاطر،   م���ن  وحت��م��ي��ه 
�شعادته ب� »احتفال الفئة الغالية بهذا 

اليوم«.
بنف�شه مع عدد  وج��رب احل�شون 
ا�شتخدام الع�شا  من الطاب طريقة 

البي�شاء.
 وتخلل الفعالية فقرات متنوعة 
ك�����ان م����ن ���ش��م��ن��ه��ا ف���ع���ال���ي���ة »ع��ي�����ض 
ال��ل��ح��ظ��ة«، وك���ذل���ك ف���ق���رة اإن�����ش��ادي��ة 
اأحمد  الطالبان  األ��ق��اه��ا  للمكفوفني 
االأمل����ع����ي، وع����ب����داهلل االأمل����ع����ي، وف��ق��رة 
حت������دي ال���������ش����ع����اب، واأي���������ش����ا ف���ق���رة 

تو�شيل  اإل���ى  »االجت���اه���ات«  الهادفة 
ر����ش���ال���ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع ت���و����ش���ح ق�����درات 
املكفوفني، وفقرة »حتدي اجلوال بني 

ال�شحيح والكفيف«.
تعد  البي�شاء  الع�شا  اأن  ي��ذك��ر 
على معرفة  وت�شاعده  للكفيف،  رمزا 
ن�����وع االأر����������ض ال���ت���ي ي�����ش��ري ع��ل��ي��ه��ا، 
وحت����دي����د ال���ع���ق���ب���ات ال���ت���ي ت��ع��رت���ض 
من  وتقيه  ن��وع��ه��ا،  وم��ع��رف��ة  طريقه 
يواجهها،  التي  بالكائنات  اال�شطدام 
يف  ال��ت��ام  اال�شتقال  على  تعينه  كما 

حتركاته.

اإن من اأ�شعد القرارات التي اأوقعها بني زحمة معامات وقرارات تخ�ض 
اجلامعة، هو قرار ابتعاث طالب اأو طالبة، فهي حلظات �شعيدة اأعي�شها؛ 
الأين اأدرك اأن ابتعاث هذا الطالب اأو الطالبة لدرا�شات عليا للماج�شتري 
اأو الدكتوراه اأو كليهما هو نقطة التفاوؤل التي اأ�شت�شعرها ونحن نبتعث 

اأعدادا كبرية كل عام اإلى دول متقدمة ويف جامعات مرموقة.
وهذه البعثات بنتائجها االإيجابية هي التي تربط بني حا�شر اجلامعة 
وم�شتقبلها؛ فعندما يقرر ق�شم من االأق�شام العلمية باجلامعة قبول معيد اأو 
حما�شر، فهو بذلك يكون قد در�ض احتياج الق�شم امل�شتقبلي خال ال�شنوات 
القادمة، املبني على احتياجات حالية واحتياجات ممتدة للم�شتقبل، ويكون 
قد دفع بهذا االختيار باجلامعة التي تلبي متطلبات االأق�شام �شمن اآليات 

حمددة وتوافق على مثل هذه البعثات االأكادميية.
وللجامعة حاليا مئات الطاب والطالبات املبتعثني يف دول خمتلفة 
وه��م  اجل��ام��ع��ة،  ال��ت��ي حت��وي��ه��ا  التخ�ش�شات  ال���ع���امل، ويف خم��ت��ل��ف  م��ن 
وخ��ربات  جديدة  معارف  لديهم  وتتولد  ويتثقفون  ويتعلمون  يدر�شون 
ثقافية متنوعة، ونرجو اأن تكون جتربة االبتعاث نوعية يف حياة املبتعث، 
يف  قفزة  له  تهيئ  اأن  بنجاح،  والطالبة  الطالب  خا�شها  اإن  �شاأنها،  ومن 
اأوال  املعارف والتفكري واملهارات واخل��ربات. وجميع مبتعثينا هم �شفراء 
لوطنهم ثم جلامعتهم، فهم ميثلون الوطن وميثلون جامعة امللك خالد 

يف كل حلظة من وجودهم يف ديار الغربة وجامعات العامل.
وكنت قد اأ�شعدت باأن الحظت وجود �شفحة يف »اآفاق« عن املبتعثني، 
وخا�شة مبتعثي اجلامعة، واأرجو اأن ت�شتمر هذه ال�شفحة وتتنوع بوجود 
واطمئنان  معهم  توا�شل  �شفحة  وه��ي  كافة،  ال��دول  من  فيها  مبتعثينا 

عليهم، وكذلك نتعرف على همومهم وق�شاياهم يف االبتعاث. 
واأ�شكر �شحيفة »اآفاق« على هذه املبادرة، واأدعو بهذه املنا�شبة اأبناءنا 
ومو�شوعات  مبقاالت  �شحيفتهم  يف  ي�شاركوا  اأن  اإل��ى  املبتعثني  وبناتنا 
فاإن  نظري  ال�شحيفة، ويف  ق��راء  منها  وي�شتفيد  منها  ن�شتفيد  وخ��ربات 
�شفحات »جامعات عاملية« التي حر�شت عليها »اآفاق« من فرتة التطوير 
لي�ض يف جامعة  لنا،  تنقل  الأنها  »مبتعثون«  ل�شفحة  االأول��ى هي مكملة 
وجت��ارب  خ��ربات  ع��ام��ة،  اململكة  جامعات  يف  ولكن  فح�شب،  خالد  امللك 
يعطينا  وهذا  اأبحاثها،  ونتائج  التطويرية  وبراجمها  العاملية  اجلامعات 
ميدان  يف  العاملية  التجارب  من  مرجوة  وف��ائ��دة  التفكري  يف  دوليا  بعدا 

التعليم العايل.

رؤية

صفحة مبتعثون

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

• 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

عدنان األلمعي

اأقامت عمادة �شوؤون الطاب، ممثلة يف مركز التوجيه واالإر�شاد، 
لل�شحة  العاملي  اليوم  مبنا�شبة  عدة،  فعاليات  املا�شي،  الثاثاء 
افتتحها  النف�شية«  ال�شحة  يف  »ال��ك��رام��ة  �شعار  حت��ت  النف�شية، 

وكيل اجلامعة للتخ�ش�شات ال�شحية، اأ. د. خالد اآل جلبان.
و���ش��م��ل��ت ال��ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���ش��ا ع��ن ال��ي��وم ال��ع��امل��ي لل�شحة 
التوافق  وعامات  النف�شية  »ال�شحة  عن  وحما�شرة  النف�شية، 
�شالح  د.  الرتبية  بكلية  التدري�ض  هيئة  ع�شو  قدمها  النف�شي« 
ال�������ش���ع���راوي، ك��م��ا اأق��ي��م��ت حم��ا���ش��رة اأخ�����رى ع���ن »االأم����را�����ض 
مبركز  النف�شي  للطبيب  عاجها«  وط��رق  اأ�شبابها  النف�شية.. 

التوجيه واالإر�شاد د.  حممد القحطاين.
يف خ��ت��ام ال��ف��ع��ال��ي��ات، ق���دم اآل ج��ل��ب��ان ال�����دروع ال��ت��ذك��اري��ة 
ل��ل��م�����ش��ارك��ني، ك���م���ا مت ال�����ش��ح��ب ع���ل���ى ال���ع���دي���د م����ن اجل���وائ���ز 
بعمادة  واالإر�شاد  التوجيه  مدير  يرفع  اأن  قبل  وذلك  للح�شور، 
د.   اأ.  اجلامعة  ملدير  �شكره  االأح��م��ري  �شعيد  د.  الطاب  ���ش��وؤون 
ال�شحة  يوم  اأن�شطة وفعاليات  ال��داوود على دعمه  عبدالرحمن 

النف�شية.

..وتكرم موظفيها المتميزين
اإلى  ترقيتهم  متت  الذين  موظفيها  الطاب  �شوؤون  عمادة  كرمت 
بح�شور  امل��ا���ش��ي،  ال��ع��ام  خ���ال  وامل��ت��م��ي��زي��ن  عليا  وظيفية  م��رات��ب 
د.  الطابية  لل�شوؤون  ال��ع��م��ادة  ووك��ي��ل  الهبا�ض،  م��ري��ع  د.  العميد 
اآل  نا�شر  د.  الطابية  لاأن�شطة  العمادة  ووكيل  ال�شهري،  حممد 
الهبا�ض،  فيها  هناأ  ترحيبية  بكلمة  التكرمي  حفل  وب��داأ  قمي�شان. 
املوظفني املرتقني، راجيا لهم مزيدا من النجاح والتاألق، كما اأثنى 
ذل��ك،  بعد  ال��ع��م��ادة.  ومن�شوبو  موظفو  يبذلها  التي  اجل��ه��ود  على 
اآل هبا�ض املحتفى بهم من املوظفني، كما كرم وح��دة االإع��ام  كرم 

والعاقات الطابية بالعمادة، مقابل جهودها التوثيقية.

شؤون الطالب تحتفي بيوم الصحة النفسية
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21 بحثا لـ »علوم 
الحاسب« باليوم العلمي

»الهندسة« تقيم فعاليات
يوم البحث العلمي

عبدالعزيز رديف

�شمن فعاليات الدورة 11 من اأيام البحث 
عدد  �شارك  باجلامعة،  ال�شنوي  العلمي 
علوم  بكلية  التدري�ض  هيئة  اأع�شاء  من 
احل���ا����ش���ب، م��ط��ل��ع حم����رم اجل�������اري،  يف 

فعاليات يوم البحث العلمي ب� 21 بحثا.
التا�شعة  امللتقى يف  فعاليات  وب��داأت 
���ش��ب��اح��ا، مب��ق��دم��ة م���وج���زة ع���ن اأه��م��ي��ة 
البحث  وح��دة  رئي�ض  قدمها  ال��ربن��ام��ج، 
ال��ع��ل��م��ي ب��ال��ك��ل��ي��ة ال��ربوف��ي�����ش��ور ج��ال 

عكاي�شي.
الدكتور  الكلية  عميد  األقى  ب��دوره 

اأهمية  فيها  تناول  كلمة  الرباع  اهلل  عبد 
ال��ن��واة  اأن���ه  اإل���ى  م�شريا  العلمي،  البحث 
ي�شهده  ال��ذي  التقني  للتطور  االأ�شا�شية 

العامل اليوم يف �شتى املجاالت.
ع���ق���ب ذل������ك، ب������داأ اأع���������ش����اء ه��ي��ئ��ة 
يف  اأبحاثهم  ب��ط��رح  الكلية  يف  التدري�ض 
جماالت تقنية خمتلفة عرب اأربع جل�شات 
ك���ل ج��ل�����ش��ة بتخ�ش�ض  ت���ف���ردت  رئ��ي�����ش��ي��ة 
التخ�ش�ض،  ذل���ك  ق�����ش��م  رئ��ي�����ض  ب������اإدارة 

وا�شتمر اللقاء حتى اخلام�شة م�شاء.
الرباع �شكره للجنة  اإلى ذلك، قدم 
الذين  التدري�ض  هيئة  واأع�شاء  املنظمة، 

�شاركوا يف اجلل�شات باأوراقهم البحثية.

الهند�شة،  بكلية  ال��ب��ح��وث  م��رك��ز   اأق����ام 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ع���م���ادة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، 
اأخريا، حفل فعاليات يوم البحث العلمي 
باملدرجات املركزية يف اجلامعة، بح�شور 
روؤ�شاء االأق�شام، واأع�شاء هيئة التدري�ض، 

وجمع من الطاب.
 اب���ت���داأ احل��ف��ل ب��ك��ل��م��ة ع��م��ي��د كلية 

حتدث  فلقي  اإبراهيم  الدكتور  الهند�شة 
البحث  واأه��م��ي��ة  مكانة  عن تعزيز  فيها 
ال��ع��ل��م��ي ل���دى االأك���ادمي���ي���ني ب��اجل��ام��ع��ة، 
وحتفيز الباحثني �شواًء من اأع�شاء هيئة 
ال��ت��دري�����ض اأم م��ن ال��ط��اب ع��ل��ى اإج���راء 
ُت�شهم  التي  واملبتكرة،  النوعية  البحوث 

يف اإثراء املعرفة وخدمة املجتمع.

ب����ع����د ذل��������ك ع�����ر������ض ال����ب����اح����ث����ون 
اأع���م���ال���ه���م، م��و���ش��ح��ني اأه��م��ي��ة ال��ط��اق��ة 
املتجددة امل�شتمدة وامل�شتوحاة من املوارد 

الطبيعية التي ت�شهم يف حماية البيئة.
 بعد ذلك قام احل�شور بجولة حول 
�شرح  اإل��ى  م�شتمعني  البحثية،  املل�شقات 

من الباحثني.
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طالب الجامعة في ملتقى 
سفراء الوسطية

عدنان األلمعي

الو�شطية  �شفراء  ملتقى  اجل��اري، يف  وف��د طابي من اجلامعة، مطلع حم��رم  �شارك 
املقام  يف املدينة املنورة، بال�شراكة بني مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني وجامعة 
طيبة. وركز الربنامج على الطلبة الفاعلني يف االأن�شطة الطابية يف جامعات اململكة 
، م�شلطا  العمل  ال��دورات والربامج وور�ض  ال�شعودية، وت�شمن جمموعة من  العربية 
ال�شوء على مفاهيم الو�شطية واالعتدال. ووفقا للمنظمني، فاإن امللتقى هدف اإلى ن�شر 
لن�شر  �شبابية  وطنية  مبادرات  واإط��اق  اجلامعي،  ال�شباب  بني  الو�شطي  الفكر  ثقافة 

ثقافة التو�شط واالعتدال يف الو�شط اجلامعي.

آل فارح
في محايل

زار عميد القبول والت�شجيل،  د.  
�شلطان اآل فارح، يرافقه  وكاء 
ال���ع���م���ادة، اأخ�������ريا، ف����رع وك��ال��ة 
ال����ع����م����ادة مب���ح���اف���ظ���ه حم��اي��ل 
ال��ت��ق��ى مب�شرف  ع�����ش��ري، ح��ي��ث 
ال����ف����رع يف امل���ح���اف���ظ���ة، ووك���ي���ل 
ال��ع��م��ادة، وامل��وظ��ف��ني، ون��اق�����ض 
التي  االأم���ور  م��ن  الكثري  معهم 
م��ن ���ش��اأن��ه��ا االإ���ش��ه��ام يف خدمة 
ال����ط����اب وال���ط���ال���ب���ات ب�����ش��ك��ل 
اأف���������ش����ل،  م���وج���ه���ا ب����ع����دد م��ن 

التوجيهات.

عدنان األلمعي

اأق���ام ن���ادي كلية ط��ب االأ���ش��ن��ان، اأخ���ريا يف امل��درج��ات 
بعنوان  الكلية،  ل��ط��اب  تخ�ش�شية  دورة  امل��رك��زي��ة، 
حت��دث   ،Updates in Endodontic Surgery
ملحة  اأب���و  عبدالعزيز  ال��دك��ت��ور  ال��ل��ق��اء  �شيف  فيها 
عن التطورات اجلراحية يف جمال جراحة الع�شب، 
املجال.  هذا  يف  اجلديدة  االأجهزة  بع�ض  م�شتعر�شا 
اأك��رث من 5٠ طالبا من خمتلف  وق��د ح�شر ال��دورة 

اأبو  اللقاء  النادي، �شيف  كرم  اخلتام،  امل�شتويات. يف 
الدائم  ودعمه  والهتمامه  ال���دورة  لتقدميه  ملحة، 

الأن�شطة النادي، ح�شب اأع�شائه.
من جهة اأخرى، اأقام نادي طاب طب االأ�شنان، 
م��ط��ل��ع حم����رم اجل������اري،  ال��ل��ق��اء ال��ت��ف��اع��ل��ي االأول 
اإحدى  يف  اأقيم  ال��ذي  اللقاء  وتخلل  الكلية،  لطاب 
الكلية  ط��اب  بني  ح��وار  باأبها، جل�شة  اال���ش��رتاح��ات 
والثقافية،  الرتفيهية  امل�����ش��اب��ق��ات  م��ن  ع���دد  ت��اه��ا 

ووجبة ع�شاء قدمها النادي.

دورة و لقاء تفاعلي لطالب األسنان



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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مجتمع الجامعةمجتمع الجامعة

برامج متنوعة 
بلقاء نادي 

اإلسكان
ن����ظ����م ن��������ادي االإ������ش�����ك�����ان وامل�����ن�����ح ل���ق���اء 
اأع�������ش���ائ���ه االج���ت���م���اع���ي االأول،  ل����ل����ع����ام 
احل���ايل،  ح���ي���ث  ا����ش���ت���م���ل ع���ل���ى ب���رام���ج 

ثقافية وريا�شية وترفيهية.
ا�شتقبال  ح��ف��ل  ال���ن���ادي  كما  اأقام 
الطاب اليمنيني امل�شتجدين باجلامعة، 
اأع�����ش��اء هيئة  و���ش��ط ح�����ش��ور كثيف م��ن 

التدري�ض و الطاب.

قرارات إدارية
����ش���درت م��واف��ق��ة م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة على 
جتديد تعيني الدكتور علي عبيد علي الب�شاب�شي 
بكلية  ال�شريرية  ل��ل�����ش��وؤون  ال��ط��ب  لكلية  وك��ي��ا 

الطب.
�شراج  احل�شن  الدكتور علي ح�شني  وتكليف 

االمري وكيا لكلية اللغات والرتجمة.
وجتديد تعيني الدكتور يحيى ح�شن اأحمد 
االإداري����ة   ل��ل�����ش��وؤون  ال��ط��ب  لكلية  وك��ي��ا  الفلقي 

بكلية الطب.
وت��ك��ل��ي��ف ال��دك��ت��ور اب��راه��ي��م حم��م��د اأح��م��د 

النعمي رئي�شا لق�شم الت�شريح بكلية الطب.
وجتديد تعيني الدكتور م�شفر �شفر حممد 
اآل ها�شم ال�شهراين رئي�شا لق�شم اأمرا�ض الن�شاء 

والوالدة بكلية الطب.
وجت���دي���د ت��ع��ي��ني ال���دك���ت���ور م���ب���ارك حممد 
االأم��را���ض  علم  لق�شم  رئي�شا  ���ش��رمي  اآل  م��ب��ارك 

بكلية الطب.
وجت����دي����د ت���ع���ي���ني ال����دك����ت����ور حم���م���د ع��ب��د 
بكلية  اجل��راح��ة  لق�شم  رئي�شا  ب��اوه��اب  الرحمن 

الطب.
حممد  �شعيد  علي  الدكتور  تعيني  وجتديد 
ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل������ودة بكلية  ال��ق��ح��ط��اين وك���ي���ا 

الطب.
وجت���دي���د ت��ع��ي��ني ال��دك��ت��ور حم��م��د ع��ب��داهلل 
�شحة  لق�شم  رئي�شا  ال�شهري  الق�شادي  حممد 

الطفل  بكلية الطب.
العزيز عو�ض  الدكتور عبد  وجتديد تعيني 
عزيز العمري رئي�شا لق�شم التعليم الطبي بكلية 

الطب.
وجت���دي���د ت��ع��ي��ني ال���دك���ت���ور اأح���م���د م��و���ش��ى 
الدقيقة  الكائنات  لق�شم  رئي�شا  احلكمي  حممد 

والطفيليات  بكلية الطب.
وت��ك��ل��ي��ف ال���دك���ت���ور م��ت��ع��ب ع����ايل خ��ن��ت��ا���ض 
بكلية  االإجن��ل��ي��زي��ة   اللغة  ق�شم  برئا�شة  ال��ق��رين 

اللغات والرتجمة.
راي��زه  �شعد  فهد  اهلل  عبد  الدكتور  وتكليف 
رئي�شا لق�شم الكيمياء احليوية االإكلينيكية  بكلية 

الطب.
وجت���دي���د ت��ع��ي��ني ال���دك���ت���ورة زه�����راء اأح��م��د 
العلمي  البحث  لعمادة  وكيلة  القحطاين  م�شفر 

لل�شطر الن�شائي.
 وتكليف املحا�شر عبد اللطيف حممد علي 
بكلية  اخل��ا���ش��ة  ال��رتب��ي��ة  لق�شم  رئي�شا  عري�شي 

الرتبية.

نادي الطب في حملة صحية
ال�شعودية للطب  اأطلقها فرع اجلمعية  اإعامية  واالإب��داع يف حملة  الطب  نادي  �شارك 
النف�شي باملنطقة اجلنوبية عرب و�شائل التوا�شل االجتماعي، بعنوان »الثقافة النف�شية 
#اليوم_العاملي_لل�شحة_النف�شية،   تويرت  ها�شتاق  عرب  وذلك  الراقية »،  الواعية 
الطب  ا�شت�شاري  احلملة،  على  واأ���ش��رف  التوا�شل.  �شبكات  يف  االأخ���رى  ال��ربام��ج  وعلى 
النف�شي يف كلية الطب باجلامعة، رئي�ض فرع اجلمعية ال�شعودية للطب النف�شي باملنطقة 

اجلنوبية، الدكتور مو�شى اآل زعلة.
عدنان األلمعي
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ورشه عن 
آلية التوظيف 

باألقسام 
األكاديمية

سعيد العمري
 

نظمت وكالة اجلامعة للدرا�شات 
العليا والبحث العلمي، الثاثاء 
امل����ا�����ش����ي، ور�����ش����ة ع���م���ل ل�����ش��رح 
اآل���ي���ة خ���ارط���ة اح��ت��ي��اج االأق�����ش��ام 
اإل������ى ال����وظ����ائ����ف االأك����ادمي����ي����ة، 
وم��ا ي��رتت��ب على ذل��ك م��ن دور 
ل��ل��ك��ل��ي��ات والأق�������ش���ام، وارت���ب���اط 
امل���و����ش���وع ب���ال�������ش���ع���ودة، وك��ذل��ك 

االبتعاث.
رع���������ى ال������ور�������ش������ة وك����ي����ل 
اجل���ام���ع���ة ل����ل����درا�����ش����ات ال��ع��ل��ي��ا 
م���اج���د  د.  ال���ع���ل���م���ي  وال����ب����ح����ث 
احل�����رب�����ي، وح�������ش���ره���ا ع���م���داء 
)من  االأق�����ش��ام  وروؤ���ش��اء  الكليات 
����ش���ط���ري ال�����رج�����ال وال���ن�������ش���اء( 
ح��ي��ث ن��اق�����ش��وا جم��م��ل االأم�����ور 
االأك�����ادمي�����ي�����ة ب���ك���ل���ي���ات ال��ب��ن��ني 

والبنات.
كلمته،  يف  احل���رب���ي،  وب���ني 
للحاجة  تلبية  تاأتي  الور�شة  اأن 
اإل����ى خ���ارط���ة دق��ي��ق��ة ووا���ش��ح��ة 
مبينا  االأك�����ادمي�����ي،  ل��اح��ت��ي��اج 
اأن����ه ي��رتت��ب ع��ل��ي��ه��ا ال��ت��ع��ي��ني يف 
والتعاقد  االأكادميية،  الوظائف 
اأ���ش��ات��ذة م��ن خ���ارج اململكة،  م��ع 
وك�����ذل�����ك ب����رن����ام����ج ال�������ش���ع���ودة، 
واالن��ت��ق��ال م��ن ق�شم اإل���ى اآخ���ر، 

ومن كلية اإلى اأخرى.

ن��ظ��م ن���ادي ال��ل��غ��ة االإجن��ل��ي��زي��ة بكلية 
املا�شي،  الثاثاء  والرتجمة،  اللغات 
دورة بعنوان »اأ�ش�ض الكتابة االأكادميية« 
قدمها على مدى �شاعتني، ع�شو هيئة 
التدري�ض بالكلية، د. ت�شارلز فورمان، 
وحت�����دث ف��ي��ه��ا ع���ن م��ف��ه��وم ال��ك��ت��اب��ة 
تواجه  التي  وال�شعوبات  االأكادميية، 
متعلمي اللغة االإجنليزية فيما يخ�ض 
العديد  اإل���ى  نبه  كما  الكتابة،  م��ه��ارة 
من املعايري املتعارف عليها يف ال�شوغ 

الأكادميي لبع�ض اأمناط الكتابة.
فيها  ����ش���ارك  ال������دورة  اأن  ي���ذك���ر 
ط������اب م����ن ال���ك���ل���ي���ة واآخ�����������رون م��ن 
ت�شليم  ختامها  يف  و�شهدت  خارجها، 
ال�شهادات والتقاط �شور تذكارية مع 

املدرب.

»الكتابة األكاديمية«.. في دورة

التوستماسترز 
يقيم لقاءه 

األول 
لقاء  التو�شتما�شرتز  ن��ادي  ق��ام 
ت��ع��ري��ف��ي��ا ت��ف��اع��ل��ي��ا الأع�������ش���اء 
اإح�������دى  وذل���������ك يف  ال�������ن�������ادي، 

اال�شرتاحات باأبها.
ت��رح��ي��ب��ا  ال����ل����ق����اء   �شهد 
باحلا�شرين من خمتلف كليات 
اجل���ام���ع���ة، وك���ل���م���ات وم��ق��اط��ع 

فليمية للتعريف بالنادي.
و������ش�����رح م�����ق�����رر ال�����ن�����ادي 
كلمته  يف  حن�ض  اآل  عبدالعزيز 
م��ا ي��ق��دم��ه ن��ادي��ه م��ن برنامج 
ال��ع��ام،  ه��ذا  خ��ال  للم�شاركني 
برناجمه  عن  فيلم  �شوهد  كما 
يف العام املا�شي،  وذلك قبل اأن 

تقام وجبة ع�شاء.
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د. آل زعله: تطرف المراهقين مؤشر
على إهمال حاجاتهم النفسية واالجتماعية

النف�شي لاأطفال  الطب  ا�شت�شاري  اأكد 
واملراهقني، ع�شو هيئة التدري�ض بكلية 
الطب بجامعة امللك خالد، د. مو�شى اآل 
الذين  املراهقني  من  العديد  اأن  زعلة، 
يبحثون  ال�شالة،  الفئات  اإل��ى  ينتمون 
النف�شية،  احل��اج��ات  بع�ض  اإ���ش��ب��اع  ع��ن 
اأ�شرهم  يف  فقدوها  التي  واالجتماعية 
وتاأكيد  كاال�شتقالية،  وجمتمعاتهم، 
الذات واأن يكون لهم اإجن��ازات، الفتا اأن 
حاجاتهم  اإ�شباع  على  الوالدين  حر�ض 
ال��ن��ف�����ش��ي��ة وت���ع���زي���ز ث��ق��ت��ه��م ب��اأن��ف�����ش��ه��م 
واإ�����ش����ع����اره����م ب���ال���ت���ق���دي���ر ����ش���ي���زي���د م��ن 

انتمائهم لذواتهم واأهلهم وجمتمعهم.

الحوار ثم الحوار
و���ش��دد اآل زع��ل��ة ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ف��ت��ح ب��اب 
اأو  ي�شاهده  م��ا  ع��ن  الطفل  م��ع  احل���وار 
ي�شمع عنه عن املتطرفني، واالإرهابيني، 
وما يقومون به من جرائم، وممار�شات 
اإره����اب����ي����ة، م���ع احل���ر����ض ع��ل��ى اإع���ط���اء 
الطفل الفر�شة الإبداء راأيه و مناق�شته، 

وت�شحيح مفاهيمه.
وق�������ال: »ع���ل���ى ال����وال����دي����ن م��ه��م��ة 
اأجل  من  اأبنائهم  جتاه  عظيمة  تربوية 

بناء �شخ�شياتهم، وعقولهم«.

ج���وان���ب  اأه������م  م����ن  اأن  واأو������ش�����ح   
الوالدين  يركز  اأن  يجب  التي  الرتبية 
واملعرفية.  ال��ف��ك��ري��ة،  اجل��وان��ب  عليها، 
الفكرية  اجلوانب  تربية  اأن  اإل��ى  واأ�شار 
املبكرة  تبداأ من طفولتهم  االأبناء  لدى 
للتعبري  الفر�شة  الطفل  نعطي  عندما 
االأ���ش��ي��اء  ع��ل��ى  ي��ح��ك��م  واأن  اآراءه،  ع���ن 
ي��رى من  ن��ح��اوره فيما  واأن  من حوله، 
مع  يتنا�شب  فيما  م��واق��ف،  اأو  اأح����داث 
ذل����ك كفيل  اأن  ح��ي��ث  ال���زم���ن���ي،  ع���م���ره 
ب��ت��ن��م��ي��ة ج���ان���ب ال��ت��ف��ك��ري ع��ن��د ال��ط��ف��ل 

واحلكم على االأ�شياء و تقييمها.

بداية مبكرة
ال���وال���دي���ن  ي��ف��ت��ح  اأن  »ي���ج���ب  واأ�����ش����اف 
وامل��رب��ني جم��االت احل���وار م��ع االأط��ف��ال 
م��ن��ذ ���ش��ن ال��ط��ف��ول��ة امل���ب���ك���رة م���ن �شن 
الغلو  اخلام�شة وال�شاد�شة حول ظاهرة 
وال���ت���ط���رف، واالإره��������اب، وم����ا ي��ق��وم به 
خ�شو�شا  واإج���رام،  قتل  من  املتطرفني 
ي�شتثمر  واأن  الظاهرة،  تلك  اإنت�شار  مع 
الطفل  يراها  التي  االأح���داث  الوالدين 
امل�شاجد وغريها  وي�شمع عنها كتفجري 
لغته  م��ع  يتنا�شب  مب��ا  الطفل  ملناق�شة 
املجال  ل��ه  ن��رتك  واأن  وت��ف��ك��ريه،  وعقله 

املمار�شات  تلك  مثل  اأن  ي�شتخل�ض  الأن 
�شلوكيات خاطئة«.

واأك��د اآل زعلة اأن حم��اورة االأطفال 
كانوا  واإن  املو�شوعات حتى  تلك  مثل  يف 
�شغار، ي�شكل ح�شانة لعقولهم وفكرهم. 
و����ش���دد ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ح����وار االأب���وي���ن مع 
االأب��ن��اء اأط��ف��اال وم��راه��ق��ني، معتربا اأن��ه 
من اأهم واأقوى و�شائل الرتبية ت�شحيح 

املفاهيم، وغر�ض املبادئ االإيجابية.

مهارات الحوار
ودع����ا االأب���وي���ن اإل����ى ت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ه��م 
يف و���ش��ائ��ل وط���رق احل���وار االإي��ج��اب��ي مع 
االأبناء، حتى ي�شتطيعوا اأن ي�شلوا اإلى ما 
ويجعلوهم  اأفكار،  من  اأبنائهم  عقول  يف 
ومناق�شتها  عنها  التعبري  على  ق��ادري��ن 

معهم .
وك�شف اأن حوار االأبوين مع االأبناء 
يحر�شوا  واأن  بالهدوء،  يت�شم  اأن  يجب 
ف��ي��ه ع��ل��ى اال���ش��ت��م��اع ب��اه��ت��م��ام ل��ك��ل ما 
اأو  ك���ان �شحيح  ���ش��واء  االأب���ن���اء  ي��ط��رح��ه 
ورف��ع  االن��ف��ع��ال،  يتجنبوا  واأن  خ��اط��ئ، 
الإخ��راج  فر�شة  لاأبناء  ليعطوا  ال�شوت 
ما بداخلهم من اأفكار، مع احلر�ض على 
مناق�شتها  ثم  كانت  مهما  االأف��ك��ار  تقبل 

ك��ان��ت  اإذا  دح����ره����ا  وحم����اول����ة  ب����ه����دوء، 
خاطئة، واأن يتم التحاور معهم با�شتمرار 
وت�شحيح  اإق��ن��اع��ه��م،  ي�شتطيعوا  ح��ت��ى 

مفاهيمهم.

االنتماء االجتماعي
االأب��ن��اء على  ���ش��رورة تربية  و���ش��دد على 
يبداأ  ال��ذي  االجتماعي  االنتماء  مفهوم 
اأ�شرتهم، ثم  اإلى  باالنتماء  �شعورهم  من 
التي  واملدر�شة  فيه  يعي�شون  الذي  احلي 
يدر�شون فيها، ثم باملجتمع الذي ينتمون 
اإل��ي��ه، م��وؤك��دا اأن جن��اح امل��رب��ني يف غر�ض 
ه��ذا اجل��ان��ب يف الطفل وامل��راه��ق، ورف��ع 
م�����ش��ت��واه و ت��ع��زي��زه، ي��رف��ع م��ن م�شتوى 
ينتمي  ال����ذي  وال���وط���ن  للمجتمع  ح��ب��ه 
اأن  م��ن  ب���داًل  ي��داف��ع عنه  اإل��ي��ه، ويجعله 

ي�شيء اإليه.
اإل��ى معاملة  ودع��ى اآل زعلة االأب��وي��ن 
اأب��ن��ائ��ه��م ك��االأ���ش��دق��اء، واالق�����رتاب منهم، 
معهم،  للجلو�ض  الكايف  الوقت  واإعطائهم 
وم�����ش��ارك��ت��ه��م اه��ت��م��ام��ات��ه��م، وه��م��وم��ه��م 
موؤكدا اأن اقرتابهم من االأبناء، ومعاملتهم 
ك��اأ���ش��دق��اء ي��ت��ي��ح ل��ه��م م��ع��رف��ة اأف��ك��اره��م، 
اإلى  واالنتماء  االن��ح��راف،  من  وحمايتهم 

الفئات ال�شالة املنحرفة.



متابعات

الئحة »آفاق« تجذب اهتمام
وسائل اإلعالم
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ت������داول ع����دد م���ن ال�����ش��ح��ف ال��ي��وم��ي��ة 
واالإل��ك��رتون��ي��ة وبع�ض وك���االت االأن��ب��اء 
خ���رب م��واف��ق��ة جم��ل�����ض اجل��ام��ع��ة على  
»اآف���اق«،  ل�  التنظيمية  الائحة  �شدور 
العمل  اآل��ي��ة  تف�شل  م��ادة   19 املت�شمنة 
العام  امل�����ش��رف  واخ��ت��ي��ار  ال�شحيفة،  يف 
ون��ائ��ب��ه و���ش��اح��ي��ت��ه��م��ا، وت��و���ش��ح اآل��ي��ة 

االإيرادات املالية، واأوجه ال�شرف.
اجلامعة،  م��دي��ر  م�شت�شار  وج���دد 
علي  الدكتور  ال�شحيفة،  على  امل�شرف 
ال��ق��رين ق��ول��ه اإن ال��ائ��ح��ة ت��ع��د ري���ادة 
اإ����ش���اف���ي���ة ل��ل�����ش��ح��ي��ف��ة ع���ل���ى م�����ش��ت��وى 
مبينا  اململكة،  يف  اجلامعية  ال�شحافة 
لل�شحيفة،  تنظيمية  ق��وة  تعطي  اأن��ه��ا  
جامعية  �شحافة  ب��ن��اء  يف  ت�شهم  واأن��ه��ا 

حديثة مبوا�شفات مهنية عالية.
اه���ت���م���ام  اأن  م����راق����ب����ون  وي��������رى 
ال�شحافة املحلية والعاملية بخرب اعتماد 
الئحة »اآفاق« دليل على تفردها من بني 
ت�شهم  اأن  اآم��ل��ني  اجلامعية،  نظرياتها 
وري��ادت��ه��ا،  مكانتها  تعزيز  يف  الائحة 
مم���ا ي������وؤدي اإل�����ى ا����ش���ت���م���رار ت�����ش��دره��ا 

ال�شحف اجلامعية يف ال�شعودية.



إعالن

أسبوعية جامعة الملك خالد

صباح »آفاق« الجديد
واجهنا التحدي.. ورأيكم يهمنا!
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أسبوعية جامعة الملك خالد

بنا
طال

قضية

الكتابة على  ال�شهراين ظاهرة  �شعود 
نف�شي و�شلوك  مر�ض  باأنها  اجل��دران 
على  ال�شيئة  اآث��اره  له  ح�شاري،  غري 

املجتمع.
»اأك����رث م��ا تنت�شر ه��ذه  واأ����ش���اف 
ال��واع��ي،  ال��ظ��اه��رة ب��ني ال�شباب غ��ري 
وق���د ي��ك��ون الن��ت�����ش��اره��ا ع��وام��ل ع��دة 
ل��ع��ل اأب����رزه����ا وج�����ود ���ش��غ��ط ن��ف�����ش��ي، 
وا���ش��ط��راب ان��ف��ع��ايل ن��اجت ع��ن هموم 
ع��ن��د  وح�����رم�����ان  ق���ه���ر  اأو  واأح�����������زان، 

البع�ض، اأو حب الظهور«.

لفت االنتباه
الطالب  اأ���ش��ار  نف�شه،  ال�����ش��ي��اق  ويف 
ال�شهراين،   حممد  ال�شريعة  بكلية 
اإلى اأن ظاهرة الكتابة على اجلدران 

ال��ع��ام��ة،  امل���راف���ق  اأغ���ل���ب  يف  تنت�شر 
بها  يوجد  التي  املناطق  يف  وخا�شة 

فئة من ال�شباب واملراهقني.
اجل��دران  على  »الكتابة  واأردف 
قد تنتج عن مر�ض نف�شي انفعايل، 
وق������د ي����ك����ون ال�����ه�����دف م���ن���ه���ا ل��ف��ت 
االن��ت��ب��اه، ورمب���ا ع���دم ال��ق��درة على 
التعبري ب�شكل وا�شح للنا�ض، وعدم 
القدرة على املواجهة مع الذات ومع 
الكتابة  اإلى  اللجوء  املجتمع فيكون 
االنفعاالت  عن  التنفي�ض  من  جزءا 

النف�شية«.
ووا���ش��ل »ي��ه��دف امل�����ش��ارك��ون يف 
اإلى  الظاهرة غري احل�شارية،  هذه 
ال��ت��ع��ب��ري ع���ن دواخ���ل���ه���م ع��ن��دم��ا ال 
يجدون من ي�شتمع اإلى اأ�شواتهم«.

عبدالعزيز رديف 

ان��ت��ق��ل��ت اإل������ى اجل���ام���ع���ة، يف االآون������ة 
االأخرية، ظاهرة الكتابة على جدران 
ال����ق����اع����ات وب���ع�������ض امل�����راف�����ق ب�����ش��ك��ل 
اأن  خا�شة  ح�����ش��اري،  وغ��ري  ملحوظ 
خاد�شة  عبارات  حتمل  الكتابات  تلك 

للحياء، وخمالفة للدين والعرف.
على  ت��دل  ع��ب��ارات  منها  الكثري 
التع�شب القبلي، اأو عبارات ت�شجيعية 
�شمعة  ل��ت�����ش��وي��ه  اأو  م���ع���ني،  ل��ف��ري��ق 
�شعي  اإلى  اإ�شافة  االآخرين واالنتقام، 
ال��ب��ع�����ض اإل����ى ت��وث��ي��ق ذك��ري��ات��ه على 
املكان،  جمالية  ي�شوه  مم��ا  اجل���دران، 
�شيئا  انطباعا  زوار اجلامعة،  ويعطي 

حول م�شتوى فكر ووعي الطاب.

تصرف غير حضاري
يوؤكد الطالب بكلية ال�شريعة واأ�شول 
الدين يون�ض القي�شي، اأن الكتابة على 
ب��اأي  العلم  اجل���دران ال مت��ت لطالب 
�شلة، وال لتعاليم الدين، وا�شفاً هذا 

الت�شرف بغري احل�شاري.
به  يليق  ال  العلم  »ط��ال��ب  وق���ال 
فمكانته  اأب���دا،  الت�شرفات  ه��ذه  مثل 
وت�شويه  التخريب  من  واأ�شمى  اأرق��ى 
املمتلكات  على  بالكتابة  العام  املنظر 

العامة«.

غرامات مالية وأكاديمية
اأم�����ا ط���ال���ب ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���ش��ة ف��ار���ض 

ال�����ش��ه��ري، ف��اق��رتح و���ش��ع خم��ال��ف��ات 
وغرامات مالية واأي�شاً اأكادميية على 
من يقوم مبثل هذه الت�شرفات للحد 
تكون  اأن  قبل  وق���ال«  انت�شارها،  م��ن 
الكرا�شي  اأو  اجل����دران  ع��ل��ى  ال��ك��ت��اب��ة 
وت�����ش��وي��ه��ا للمنظر  اإ����ش���اءة  واالأب������واب 

العام، فهي اإ�شاءة للطالب نف�شه«.
واأ����ش���اف »ي��ج��ب اال���ش��ت��ف��ادة من 
اجلامعة  اأرج��اء  يف  املراقبة  كامريات 
ومعاقبتهم،  املخربني  على  للتعرف 
تفعيل  ومت  اجل���ه���ود  ت�����ش��اف��رت  ول���و 
املجال  ه��ذا  املراقبة يف  ك��ام��ريات  دور 
وو���ش��ع��ت غ��رام��ات وع��ق��وب��ات، �شيتم 
ال��ق�����ش��اء ع��ل��ى ه���ذه ال��ظ��اه��رة ب�شكل 

كبري«.

متنفس للتعبير
ك��م��ا ع��ل��ق ال��ط��ال��ب ب��ك��ل��ي��ة ال�����ش��ري��ع��ة 
د���ش��ن ال��ق��ح��ط��اين ع��ل��ى ه���ذا االأم����ر، 
اجلدران  على  الكتابة  »ظاهرة  قائا 
قليلي  ال�شباب  بع�ض  نظر  يف  متثل 
ال����وع����ي وال���ف���ه���م جم�����اال ل��ل��ح��ري��ة، 
للتعبري  متنف�شا  يجدون  اإنهم  حيث 
ع��م��ا يف دواخ��ل��ه��م م��ن ���ش��ل��ب��ي��ات على 
اجلدران« م�شريا اإلى اأنه يجب توعية 
ط����اب اجل��ام��ع��ة ح����ول ���ش��ل��ب��ي��ة ه��ذا 
الت�شرف، ومدى تاأثريه على ال�شورة 

العامة عن اجلامعة ومن�شوبيها.

مرض نفسي
وو�����ش����ف ط���ال���ب ال���رتب���ي���ة اخل��ا���ش��ة 

عبارات تخدش الحياء وتثير التعصب القبلي والرياضي

الكتابة على الجدران
سلوك غير حضاري يشوه الجمال

تخريب ممتلكات �جلامعة ظاهرة �أخرى ل �أخالقية
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قضية

عميد شؤون الطالب يبدي استغرابه
اأبدى عميد �شوؤون الطاب الدكتور مريع اآل هبا�ض ا�شتغرابه ملا و�شل اإليه حال بع�ض الطاب يف املرحلة اجلامعية، 
اإلى تخريب وت�شويه  الذي ي�شعى  الطالب  اكتمال ن�شج وثقافة  تاأكيد لعدم  باأنها  وا�شفا كتاباتهم على اجل��دران 

مرافق اأوجدت خلدمته وخدمة زمائه واإخوانه واأقاربه من بعده.
وزاد »تلك املرافق و�شعت للطاب فهي ملك خا�ض لهم، فكيف يقدم ال�شخ�ض على تخريب ملكه«.

واأردف »اأرجو من طابنا االرتقاء والتح�شر، ومثل هذا الفعل ال ميت للح�شارة والتقدم باأي �شلة«.
ونبه اآل هبا�ض اإلى اأن اجلامعة لي�شت بعاجزة عن معاقبة من يقوم مبثل هذه الت�شرفات ال�شلبية، م�شريا اإلى 
ق��رارات حا�شمة جتاه  اأن عر�شت ق�شايا م�شابهة لهذه الق�شية، ومت اتخاذ  الق�شايا الطابية، �شبق  اأنه يف جلنة 

الطاب امل�شتهرتين واملخربني يف اجلامعة ومرفقاتها، و�شلت اإلى الف�شل.
وقال »نتمنى اأال ن�شل اإلى هذا االأمر، الأننا يف جممع اأكادميي ح�شاري للعلم والثقافة والرقي والبناء، ولي�ض 

للهدم والتخريب«.

رأي مسؤول

يون�س �لقي�سي
كلية �ل�سريعة و�أ�سول �لدين

د�سن �لقحطاين
كلية �ل�سريعة و�أ�سول �لدين

حممد �ل�سهر�ين
كلية �ل�سريعة و�أ�سول �لدين

�سعود �ل�سهر�ين
�لرتبية �خلا�سة

فار�س �ل�سهري
كلية �لهند�سة

الشهري: الحل في إقرار مخالفات 
وغرامات مالية وأكاديمية.
سعود: الكتابة على الجدران
مرض نفسي وسلوك غير حضاري.
الشهراني: البعض يعتقد أنه
يلفت االنتباه بالكتابة على الجدران.
الهباش: الجامعة ليست عاجزة
عن معاقبة المخربين والمستهترين

حامد

حممود
احل�سن

وليد

�أحمد

فالح
زكريا

ادل
ع

العدد 158  |  12 محرم 1437  |  25 أكتوبر 2015



قصة خبرية

محمد المشيطي

يعملون  ال���ذي���ن  االأ���ش��خ��ا���ض  ي��ج��د 
ع��ل��ى ال��ن��ق��ل ب�����ش��ي��ارات��ه��م اخل��ا���ش��ة 

الرئي�شية  ال��ب��واب��ة  )ال����ك����دادون(، 
منا�شبا  م�شرحا  للجامعة، 

ل���ل���ت���ع���ري���ف ب��ج�����ش��ع��ه��م 

اأو  وا����ش���ت���غ���ال ظ������روف ال����ط����اب 
ال�����ذي�����ن ال مي��ت��ل��ك��ون  ال�������ش���ي���وف 
مركبات خا�شة وال يعلمون بتكلفة 
وخمي�ض  اأبها  مدينتي  من  امل�شوار 
وم�����ش��ي��ط اإل����ى م��ق��ر اجل��ام��ع��ة، 
ب��خ��اف ال��ف��و���ش��ى ال��ت��ي 
ت�����ش��ب��ب��ه��ا م���رك���ب���ات���ه���م 

املتهالكة والتعامل غري الراقي من 
بع�شهم.

جشع
وع�����ن م����واق����ف ال����ك����دادي����ن، ي��ق��ول 
بق�شم  االأول  ب��امل�����ش��ت��وى  ال��ط��ال��ب 
اإبراهيم حممد  االإعام واالت�شال، 

كدادو عسير.. قلق بفلوس
ال��ق��ح��ط��اين»ال زل���ت اأت���ذك���ر ج��ي��دا 
اأنني مع بداية العام اجلديد، طلبت 
م��ن اأح��ده��م اإي�����ش��ايل اإل���ى بيتي يف 
خمي�ض م�شيط، فاأو�شلني فقط اإلى 
مدخل احلارة طالبا ٧٠ رياال مقابل 
فا�شطررت  ت��ف��اه��م،  اأي  دون  ذل���ك، 

اإلى دفع املبلغ جمبورا«. 

وجهان مختلفان
واأو�شح القحطاين اأنه علم الحقا اأن 
يتعاملون  ال�شيارات  بع�ض  اأ�شحاب 
ب��رق��ي وي��خ��دم��ون ب��امل��ج��ان اأح��ي��ان��ا، 
الكداد حاجبيه عبو�شا  بينما يقطب 
التعاطي مع  اأخ��اق يف  ويظهر �شوء 
المت�شا�ض  فر�شته  وينتهز  زبائنه 

اأكرب قدر ممكن من دراهم جيوبهم 
فري�شته،  ع��ل��ى  ينق�ض  ذئ���ب  وك���اأن���ه 
م�شريا اإلى اأنه ياأتي اإلى اجلامعة مع 

الكدادين ب�شكل �شبه يومي.

قانون الكداد
وا���ش��ت��غ��رب ال��ق��ح��ط��اين م���ن ق��ان��ون 
ب��ع�����ض ال���ك���دادي���ن وه���و ال���دف���ع قبل 
ال�شعود للمركبة املتهالكة جدا، لكنه 
يجد االأم��ر عاديا يف بع�ض االأحيان، 
مبينا اأن بع�ض الركاب يتهربون من 
ال��دف��ع ع��ق��ب ال��و���ش��ول اإل���ى املحطة 
االأخ��رية، اإال اأنه عاب غياب التنظيم 
م���ن ق��ب��ل اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة، وغ���اء 
ك��ان��ت  واإن  ال���ك���دادي���ن ح��ت��ى  اأ����ش���ع���ار 

امل�شافة املقطوعة قريبة جدا.
واأ����ش���ار ال��ق��ح��ط��اين اإل���ى اأن���ه يف 
الكدادين  اأحد  اأو�شله  امل��رات،  اإحدى 
جم��ان��ا اإل����ى ب���اب م��ن��زل��ه ت��ق��دي��را له 
اأكد  الكداد  اأن  مبينا  طالبا،  ب�شفته 
ل��ه تعاطفه م��ع ال��ط��اب، الأن���ه ك��ان 
طالبا يف ال�شابق يذهب اإلى اجلامعة 

مع كداد.

الكبار مخيفون
امل���ج���ال  ه�����ذا  يف  ال���ع���م���ل  اأن  واأف��������اد 
بالن�شبة  خا�شة  تنظيم،  اإل��ى  يحتاج 
ترتاوح  الذين  ال�شن  كبار  للكدادين 

اأعمارهم بني 6٠ و  ٧٠ من العمر.
ي���ك���ون ه��ن��اك  اأن  وق�����ال »ي���ج���ب 
�شبط لهم من ناحية اختبار قدرتهم 
�شن  يف  وهم  املركبات  ا�شتخدام  على 
ال���راك���ب  اإن  م��ت��ق��دم��ة ج�����دا، ح��ي��ث 
ي�����ش��ع��ر ب��ال��ق��ل��ق م��ن��ذ ال�����ش��ع��ود اإل���ى 
امل��رك��ب��ة وح��ت��ى ال��ن��زول منها، ول��وال 
اال�شطرار ملا فعل، ومثل هوؤالء دائما 

ما يت�شببون يف احلوادث املرورية«.

األجرة العامة.. أين؟
ال تزال منقطة ع�شري ب�شفة عامة، 
العامة  االأج����رة  خ��دم��ة  غ��ي��اب  ت�شكو 
وت���ع���رثه���ا، رغ����م ت�����ش��ن��ي��ف امل��ن��ط��ق��ة، 
�شيوفا  وا�شتقبالها  �شيفا  �شياحية 
ك������رثا م����ن داخ�������ل وخ��������ارج امل��م��ل��ك��ة 
عليها  اأطلق  كما  ال�شعودية،  العربية 
العربية  ال�شياحة  عا�شمة  اأخ����ريا، 
لعام 2٠15، ومع ذلك ال تتوافر فيها 
اأجرة عامة كاأهم احتياجات  �شيارات 

الزائر اأو امل�شطاف.
النقل  جلنة  يف  املعنيون  وبعقب 
ذل��ك،  على  ب��اأب��ه��ا  التجارية  بالغرفة 
باأن التجارب اخلجولة مل تدم طويا 
حتى اختفت من خال ثاث اأو اأربع 
املجال، ومل  �شركات خا�شة عملت يف 
ت�شتمر اأكرث من عامني ومثلها بقية 

اأخواتها من ال�شركات.

معوقات
بها  ا�شطدمت  التي  املعوقات  واأب��رز 
���ش��رك��ات االأج������رة ال��ع��ام��ة ال��ق��ل��ي��ل��ة، 
ا�شرتاط  مثل  العمل  وزارة  اأنظمة 
واإ�شكالية  �شعوديا،  ال�شائق  يكون  اأن 
اأن  اأو م��ن دون���ه، علما  ب��رات��ب  عمله 
املنطقة عانت اأي�شا من غياب خدمة 
النقل اجل��م��اع��ي، ف��رغ��م ت��واف��ره يف 
الركاب بني مدينتي  ال�شابق، ونقله 
توقف  ف��اإن��ه  م�شيط،  وخمي�ض  اأب��ه��ا 
ب�����ش��ب��ب ان��خ��ف��ا���ض اأع�������داد ال���رك���اب 

الذين ي�شتقلونه.

�لطالب �بر�هيم حممد �لقحطاين
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أندية

كبت االخالق السيئة

فهد بن نومه 
المستشار والمشرف العام 

على المركز اإلعالمي 
@bin_nomah

Binnomah@kku.edu.sa

كثريا ما اتكلم عن »ثقافة االخاق« وهي ما تنق�ض بع�ض م�شتخدمي 
ا�شماء  خلف  يختبئون  من  وخ�شو�شا  االجتماعيه  التوا�شل  �شبكات 
اخاقهم  ظهور  ورمب��ا  لاإ�شاءة  احلرية  من  ج��زء  متنحهم  م�شتعارة 

احلقيقية خلف هذه اال�شماء امل�شتعاره
فلاأ�شف هناك من مينح لنف�شه بطاقة عبور خلف هذه اال�شماء 
ليقذف وي�شتم وي�شيء، وكاأنه يعي�ض كبتا كبريا، ا�شميه »كبت االخاق 
ما  كل  فيه  ليفرغ  منا�شبا  مكانا  امل�شاحة،  ه��ذه  يجد  ف��رتاه  ال�شيئة«، 

بداخله من �شوء، ليعك�ض بذلك تربيته وواقعه املوؤ�شف. 
ال اجد حقيقة اأي عذر يبيح ل�شاب اأو فتاة اأن يجعل هذه املواقع 
للبذاءة  ���ش��ت��ارة  امل�شتعار  اال���ش��م  ي��ك��ون  وان  االح����رتام،  ن��اف��ذة الإن��ع��دام 

واالإ�شاءة ال�شخ�شية.
وال بد ان يعلم  كل من يكتب، �شواء كان خلف ا�شم م�شتعار اأو ا�شم 
حقيقي، انه يعك�ض تربيته وبيئته وواقع حياته، وقبل كل ذلك ال يغفل 

عن قول اهلل تعالى »َما َيْلِفُظ ِمن َقْوٍل اإِال َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد«.

10 سطور

الرؤية
حت���ق���ي���ق ال���ت���م���ي���ز وال������ري������ادة 
وم��واك��ب��ة ال��ت��ط��ورات يف جمال 
االه����ت����م����ام ب���ب���ن���اء ���ش��خ�����ش��ي��ة 
ال��ط��اب م��ن جميع اجل��وان��ب 

وتنمية مهاراتهم.

الرسالة
اإع�����������داد وت����ط����وي����ر ال����ربام����ج 
ال���رتب���وي���ة الأع�������ش���اء ال���ن���ادي 

ب�شورة اإيجابية متوازنة.

األهداف
ال�����ن�����ادي  اأع�����������ش�����اء  دع��������م   •
وت���وج���ي���ه���ه���م ن���ح���و االل����ت����زام 

بال�شلوك االإ�شامي. 
وتطوير  اإع��داد  يف  االإ�شهام   •
اأع�����������ش�����اء ال������ن������ادي وت���ك���وي���ن 
����ش���خ�������ش���ي���ات���ه���م امل���ت���ك���ام���ل���ة 

واملتوازنة. 

ال����ن����ادي  اأع���������ش����اء  • رب�����ط 
مبجتمعهم وتاأكيد انتمائهم 

لوطنهم واأمتهم.
واالإب���داع  التميز  حتقيق   •
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  االأن�������ش���ط���ة  يف 

والتدريبية املختلفة.
• توفري الراحة والطماأنينة 
الأع�����ش��اء ال��ن��ادي م��ن خال 

ممار�شة االأن�شطة.
• تعويد اأع�شاء النادي على 

امل�شاركة االجتماعية.
رع����اي����ة  يف  االإ�������ش������ه������ام   •
ذوي  ورع������اي������ة  امل���ت���ف���وق���ني 
االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ش��ة من 

اأع�شاء النادي.
القيم  ال���ط���اب  اإك�����ش��اب   •
احل�����م�����ي�����دة واالجت��������اه��������ات 

االإيجابية ال�شليمة.
ال��ف��راغ  اأوق�����ات  • ا���ش��ت��ث��م��ار 

الأع�شاء النادي.

عدنان األلمعي

ك�����ش��ف رئ��ي�����ض ن�����ادي ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم، 
ال��ط��ال��ب خ����زام حم��م��د ال�����ش��ه��راين، 
اأ�شباب  اأب��رز  اأن  »اآف���اق«،  ل�  يف حديث 
هو  الطابية،  االأندية  عن  العزوف 
اخل���وف م��ن ال��غ��ي��اب واحل���رم���ان اإذا 
م��ا ت��زام��ن��ت ال��ف��ع��ال��ي��ات م��ع توقيت 
امل���ح���ا����ش���رات، م��ط��ال��ب��ا امل�����ش��وؤول��ني 
ب���و����ش���ع حم����ف����زات ل���ل���م�������ش���ارك���ة يف 
االأن�����دي�����ة ال���ت���ي و���ش��ف��ه��ا ب��ال��ب��واب��ة 

الرئي�شية لاإبداع.

ماذ� تقدم
�لأندية �لطالبية؟ 

االأن�����دي�����ة ت���ق���دم ال���ك���ث���ري ل��ط��اب 
اجل����ام����ع����ة؛ الأن�����ه�����ا ه�����ي ال���ب���واب���ة 
ق��درات  وتنمي  ل��اإب��داع  الرئي�شية 
ال��ط��ال��ب وم��واه��ب��ه واأف����ك����اره، كما 
اأن���ه���ا م��رك��ز اإ���ش��ع��اع ع��ل��م��ي وث��ق��ايف 
واج���ت���م���اع���ي وري����ا�����ش����ي، وم�����ش��در 
رئ���ي�������ض ل���ع���ر����ض ن���ت���ائ���ج ال���ط���اب 
املجتمع  ت���رثي  لبنة  ي��ك��ون��وا  ح��ت��ى 

ومكت�شبا نفخر به.

ماذ� عن �إقبال طالب
كلية �لعلوم على ناديهم؟

كان اإقبال طاب كلية العلوم خال 
الف�شل املا�شي متو�شطا اإلى حد ما، 

ومل ي�شل اإلى امل�شتوى املاأمول.
اأما يف هذا الف�شل، فاإنه يوجد 
حما�شة  ون���اح���ظ  اأف�������ش���ل،  اإق���ب���ال 
الطاب اأكرث من ذي قبل من خال 

بع�ض الفعاليات التي اأقمناها.

الشهراني: شبح الحرمان
وراء العزوف عن األندية الطالبية

وماذ� عن بر�مج
ودور�ت �لف�سل �حلايل؟

ي���ق���دم ال����ن����ادي يف ال��ف�����ش��ل احل���ايل 
وقد  املتميزة  ال��ربام��ج  م��ن  ال��ع��دي��د 
حم��ددة  زمنية  ج��دول��ة  لها  و�شعت 
�شواء  الطاب  جميع  الفائدة  لتعم 
كانوا من نادي العلوم اأم من خارجه، 
ومن هذه الربامج: دورة االإ�شعافات 
االأول����ي����ة، ون�����دوة ه��ن��د���ش��ة ال��ن��ج��اح، 
اجلامعي  ال��ط��ال��ب  تخطيط  ودورة 
ملا بعد التخرج، ومبادرة تقام يف دار 

ل��ط��اب  ري��ا���ش��ي  ودوري  امل�����ش��ن��ني، 
الكلية، اإلى جانب دورة اإعداد املذيع، 

واللقاء ال�شهري الطابي.
 

معوقات تو�جه ناديكم؟
نعاين كثريا من عدم تكاتف الطاب 
م����ع ال������ن������ادي، ودع����م����ه ب��احل�����ش��ور 
اإ����ش���اف���ة  واالق�������رتاح�������ات،  واالآراء 
اإل����ى اأن��ن��ا ن��ح��ت��اج ك��ث��ريا اإل����ى ت��ع��اون 
واأع�����ش��اء  هيئة  التدري�ض  العميد 
ال��ط��اب  ت�شجيع  ب��ه��دف  ب��ال��ك��ل��ي��ة، 

ع��ل��ى احل�������ش���ور وت�����ش��ه��ي��ل االأع������ذار 
والطاب  ال��ن��ادي  يف  وللعاملني  لنا 
خ�شو�شا يف الفعاليات التي تتزامن 

مع املحا�شرات.
وم���ن اأب�����رز اأ���ش��ب��اب ق��ل��ة اإق��ب��ال 
االأن��دي��ة، خوفهم من  ال��ط��اب على 
تزامنت  م��ا  اإذا  واحل���رم���ان  ال��غ��ي��اب 
املحا�شرات،  توقيت  م��ع  الفعاليات 
بالكلية  امل�����ش��وؤول��ني  م��ن  نطلب  كما 
بالنادي  لالتحاق  حم��ف��زات  و���ش��ع 

وامل�شاركة فيه. 

خز�م حممد �ل�سهر�ين
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إبتكارات

محمد إبراهيم

ك�����ش��ف م��دي��ر م�����ش��اري��ع ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات 
اأول  اأن  م����ري����ف،  اآل  ه��ي��ث��م  ب���اجل���ام���ع���ة، 
وذلك  النفايات،  ل�شفط  �شطل  اخرتاعاته 
م����ن م��ن��ظ��ر  م�����رة  ام���ت���ع�������ض ذات  ع���ن���دم���ا 
ال��ن��ف��اي��ات امل��رم��ي��ة يف م��در���ش��ت��ه ب��امل��رح��ل��ة 
امل��ت��و���ش��ط��ة، ح�����ش��ب ق��ول��ه، م�����ش��ريا اإل����ى اأن 
كر�شيا  ذلك ليخرتع  بعد  موهبته تفجرت 

ذكيا للمعاقني.

كيف �كت�سفت
قدر�تك �لإبد�عية؟ 

حيث  امل��ت��و���ش��ط��ة  امل��رح��ل��ة  م��ن��ذ  اكت�شفتها 
اأنني مل  قدمت بع�ض االبتكارات، واملوؤ�شف 
الوقت،  ذل��ك  اأو مطور يف   اأي حمفز  اأج��د 
االأخ���رية  ال�شنة  حتى  كليا  امل��ج��ال  ف��رتك��ت 
ب��امل��رح��ل��ة اجل��ام��ع��ي��ة، وع��ن��دم��ا ���ش��رع��ن��ا يف 
هذا  يكون  اأن  اأفكر  ب��داأت  التخرج،  م�شروع 
بل  فح�شب،  اأكادمييا  مطلبا  لي�ض  امل�شروع 

خدمة جمتمعية حتمل ب�شمتي.

كم عدد �خرت�عاتك؟
الذكي  الكر�شي  وه��و  واح��د فقط،  اخ��رتاع 

للمعاق امل�شجل ر�شميا.

كيف كانت بد�ية م�سو�رك؟
منظر  من  امتع�شت  املتو�شطة  املرحلة  يف 
النفايات، اأكرمكم اهلل، مرمية بجوار �شطل 
فبداأت  الف�شل،  ب��زاوي��ة  امل��رك��ون  النفايات 

اأفكر يف طريقة حلل هذه امل�شكلة.

وبعون اهلل متكنت من اخرتاع �شطل 
ن��ف��اي��ات ي�����ش��ت��ط��ي��ع ���ش��ف��ط ال��ن��ف��اي��ات ال��ت��ي 
حتكم  بجهاز  حتريكه  اإمكانية  مع  بجواره 
ع���ن ب��ع��د. وح�����ش��ل��ت ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى االأول 
زلت  م��ا  بجائزة  وك��رم��ت  املوهبة  مركز  يف 

حمتفظا بها حتى االآن.

جو�ئز �أخرى و�سهاد�ت
ح�سلت عليها؟

كرمت يف املرحلة املتو�شطة بتحفه وبطاقة، 
املركز  على  ح�شلت  اجلامعية  املرحلة  ويف 
االأول يف م�شابقة تناف�ض )ق�شم االبتكارات( 
وك��رم��ن��ي م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ب����درع و���ش��ه��ادة، 
وم���ث���ل���ت اجل���ام���ع���ة يف امل����وؤمت����ر ال��ط��اب��ي 
 ،14٣6/6/1٠ يف  ب��ج��دة  امل��ن��ع��ق��د  ال�����ش��اد���ض 
اإ�شراف  حتت  االبتكار  م�شابقة  يف  م�شاركا 
مركز املوهبة واالإبداع باجلامعة، وح�شلت، 
�����ش����ه����ادة م�����ن م���دي���ر  وهلل احل�����م�����د، ع���ل���ى 

اجلامعة.

كيف ترى م�ساركات �جلامعة
يف �ملعار�س و�ملوؤمتر�ت؟

من اخلطوات امل�شجعة الأي خمرتع اأن يجد 
من يهتم به ومب�شاركاته، ومن خال مركز 
ه���ذا االه��ت��م��ام، وم�شاركة  م��وه��ب��ة وج��دن��ا 
امل��ع��ار���ض وامل���وؤمت���رات تزيدنا  اجل��ام��ع��ة يف 
جيدة  خطوة  وه��ي  جتربتنا،  وتنمي  خ��ربة 
ب�شفة عامة، ولكن يف بع�ض م�شاركاتنا يف 
هذه املعار�ض تكون هناك اجتهادات فردية 
حيث يعمل كل طالب وحده، بينما املف�شل 

هو العمل كفريق يكمل بع�شه بع�شا.

م�ساعب عانيت منها
يف م�سو�رك �لخرت�عي؟

اف��ت��ق��دت امل��ر���ش��د ال���ذي ميتلك ال��ق��درات 
كانا  وال���دّي  اأن  م��ع  التحفيزي،  واحل�����ض 
واإبقائي  لت�شجيعي  بو�شعهما  ما  يبذالن 

على الطريق، فال�شكر هلل اأوال ثم لهما.
التي  امل��ع��وق��ات  بع�ض  واج��ه��ت  ك��م��ا 
متثلت يف: اجلانب املايل، واملجتمع الذي 
تعود على منط حياة معينة وال يريد اأن 
يغريه، و�شعوبة احل�شول على جهة جادة 

تتبنى االأفكار وتنميها.

رويتك لالإبد�ع و�لتميز؟
ال اأحد ي�شتطيع اأن يحقق لك اأهدافك ما 
مل جتتهد وتبذل كل ما بو�شعك يف هذا 
كتبتها  ال��ت��ي  ال��ع��ب��ارة  اأن�شى  وال  ال�����ش��دد، 
على جم�شم االبتكار اأثناء عر�ض امل�شاريع 
االآيل  احلا�شب  علوم  كلية  يف  الطابية 
اللحظة،  حتى  متكررا  �شداها  زال  وم��ا 
وه����ي: »ب��ال��ت��ق��ن��ي��ة اأب���ن���ي جم���دي واأخ����دم 

جمتمعي«.
 وباملنا�شبة اأ�شكر �شاحب االبت�شامة 
ال��دائ��م��ة واخل��ل��ق ال��رف��ي��ع امل�����ش��رف العام 
امل��ع��ل��وم��ات  لتقنية  ال��ع��ام��ة  االإدارة  ع��ل��ى 
الدكتور �شامل العلياين الذي حفز و�شكر 
ي��وم  زارين يف  ح��ي��ن��م��ا  امل��ع��ن��وي��ات  ورف�����ع 

.Poster Day املل�شق
ومن املواقف التي ال اأن�شاها تعليقه 
على العبارة، قائا: »بالفكر اأبني جمدي 
اأخدم جمتمعي، فالفكر هو الذي ي�شخر 

التقنية«.

آل مريف: سطل نفايات 
فاتحة اختراعاتي

كيف ترى إقبال 
الشركات على 

االبتكارات الطالبية؟
الشركات متخوفة، 
وأعتقد أنها ال تثق 
بما يبتكره الطالب 

والطالبات؛ ألن اإلقبال 
عليه ضئيل جدا وال 

يرتقي للجهد الذي 
يبذل، والشركات 

في العادة تهمها 
األرباح، بغض النظر 
عن جودة وفكرة 

االبتكار.

رسالتك لهواة االبتكار
ال تهتم بكالم 

المثبطين واستمع ما 
يقوله عقلك وأهل 

الخبرة، وقبل الختام 
ال بد  من أن أشكر من 
وقف معي ودعمني 
بكل خبراته وتجاربه، 

ومنهم: الدكتور أمير 
عبد اهلل من كلية 

الحاسب اآللي.
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آل منصور: أطمح 
إلنشاء استديو خاص 

لتطوير موهبتي
خالد العمري

»جاءت بدايتي ب�شيطة كاأي �شخ�ض يحب 
وب���داأت  ال��ه��ات��ف،  ك��ام��ريا  الت�شوير ع��رب 
الثانوية  امل��رح��ل��ة  يف  موهبتي  بتطوير 
وكثفت تطويرها يف مرحلتي اجلامعية، 

حتى التحقت بكلية االإعام واالت�شال.
لتفوقي  ن��ف�����ش��ي حم��ظ��وظ��ا  واأج�����د 
اإلى  قريب  �شيء  يف  تخ�ش�شي  واإمكانية 

نف�شي«.
ب���ه���ذه ال�������ش���ط���ور، اأوج������ز ال��ط��ال��ب 
�شعيد خلوفه اآل من�شور من كلية العلوم 
واالت�����ش��ال(،  االإع���ام  )ق�شم  االإن�شانية 
عاقته بالكامريا وكيفية تطويرها من 
خال الدرا�شة والعمل متعاونا ب� »اآفاق«.

صعاب وعقبات
اأج��اب  واج��ه��ت��ه،  ال��ت��ي  ال�شعوبات  وع��ن 

»ك������اأي م��ب��ت��دئ الب����د م���ن م��واج��ه��ة 
يف  والعقبات  ال�شعاب  م��ن  الكثري 

العمل  متطلبات  ب��ني  ال��ت��وف��ي��ق 
ال�شخ�شية،  واحل��ي��اة  والدرا�شة 

لكني تعاملت مع هذه ال�شعاب بو�شفها 
دافعا لا�شتمرار والتعلم من االأخطاء«.

مشاركات
ُي��ع��زز �شريتي،  ووا����ش���ل« م��ا 

ال��ك��ث��ري  يف  م�������ش���ارك���ت���ي 
م��������ن االح������ت������ف������االت 

وامل������وؤمت������رات ع��ل��ى 
م���������������ش�������ت�������وى 

اجل�����ام�����ع�����ة 

وخ����ارج����ه����ا، واأي���������ش����ا ب���ع�������ض االأع����م����ال 
تقت�شر  ومل  اخل��ا���ش��ة.  ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة 
مع  وعملي  الدرا�شة  م�شاركاتي يف فرتة 

اأي�شا وج��دت ف��رتة ال�شيف  ب��ل  »اآف����اق«، 
فر�شة للعمل وتطوير ذاتي وموهبتي.

ال�شيف،  ف��رتة  اأه��م م�شاركاتي  وم��ن 
ال���ع���م���ل ع�������ش���وا ب���ال���ل���ج���ن���ة االإع����ام����ي����ة 
فوتوغرافيا،  م�شورا  اأبها  ملهرجان 
احتفاالتها  جميع  وتغطية 
واأن�������ش���ط���ت���ه���ا، وك���ذل���ك 
ت�شوير  يف  اإ�شهامي 
اأه��م  اف��ت��ت��اح  حفل 
م�����ش��ان��ع ال��ب��ل��ك 
مب�������ن�������ط�������ق�������ة 
ع�شري، وقيامي 
مبهمة ت�شوير 
ب��ع�����ض امل��ن�����ش��اآت 
ال�شحية اخلا�شة، 
م�شاركتي  واأي�شا 
يف ور���ش��ات تعليم 
ال������ت�������������ش������وي������ر 

للمبتدئني«.

أهم األعمال
وتابع »من اأهم اأعمايل التي الزالت قيد 
لبع�ض  خا�ض  ت�شوير  م�شروع  التنفيذ، 
االجتماعي،  التوا�شل  م��واق��ع  م�شاهري 
يف  �شاعدين  ومم��ا  قريبا.  النور  و�شريى 
م�شريتي، م�شاركتي يف اأعمال ومنا�شبات 
فر�شة  ع��ل��ى  ح�����ش��ويل  اأت��وق��ع  مهمة مل 
يحفزين  بالطبع  وه���ذا  فيها،  احل�شور 

ويدفعني لاأمام«.

تصوير الطبيعة
ومن املجاالت التي ت�شتهويه يف الت�شوير 
الطبيعة،   املناظر  ت�شوير  الفوتوغرايف، 
وقال »املنطقة اجلنوبية اخلابة ت�شاعد 

على التقاط مناظر رائعة.
ت�شوير  اأي�شا  اأح���ب  »ك��م��ا  وي��ق��ول: 
ال�شخ�شيات »البورتريه«  فهو فن خاب 
ي�شتهدف ت�شوير �شخ�ض يظهر مامح 

وجهه وتعابريها«.

عائلتي دعمتني
وعن من �شاعده يف تطوير موهبته، قال 

اآل من�شور » اأهم دافع لدي، دعم عائلتي 
النطاقتي،  االأول  ال�شبب  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
جميع  يف  دائما  جانبي  اإل��ى  وقفت  حيث 

الظروف.
وبع�ض  املقربني  كان لاأ�شدقاء  كما 
خال  م��ن  مهم  دور  امل��ه��م��ة،  ال�شخ�شيات 

النقد اأو االإ�شادة باأعمايل«.

أهدف مستقبلية
زلت  »م��ا  ق��ال  امل�شتقبلية  اأه��داف��ه  وع��ن 
لكن  »اآف����اق«،  ب�شحيفة  ومتعاونا  طالبا 
يف  اال�شتمرارية  على  �شي�شاعدين  ذل��ك 
بدرا�شتي  وااله��ت��م��ام  موهبتي،  تطوير 
والور�ض  بالدورات  وااللتحاق  اجلامعية 

للرفع من م�شتواي.
وم�شتقبا اأفكر يف اإن�شاء ا�شتوديو 
ت�����ش��وي��ر خ���ا����ض اأط������ور ف��ي��ه م��وه��ب��ت��ي 
اأطمح  اأع��م��ايل اخل��ا���ش��ة، كما  واأع��ر���ض 
اإل���ى اأن ي��ك��ون ال���ش��م��ي اأه��م��ي��ة يف ع��امل 
واأن  حم����رتف����ا،  ب�����ش��ف��ت��ي  ال���ت�������ش���وي���ر 
ت��ك��ون اأع���م���ايل ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ع���ال من 

االحرتافية واجلمال«.

شاركت في كثير من االحتفاالت 
والمؤتمرات على مستوى 
الجامعة وخارجها، ولم تقتصر 
مشاركاتي في فترة الدراسة 
وعملي مع »آفاق«، بل وجدت 
فترة الصيف فرصة للعمل 
وتطوير ذاتي وموهبتي
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إعالن

هل تستطيع العيش
بال كتاب؟

أسبوعية جامعة الملك خالد

زاد الفكر كزاد المعدة
دونه الموت!
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محمد شامي

ا�����ش����ت����م����رت ك���ل���ي���ة ط�����ب االأ�����ش����ن����ان 
�شديقا  اإن�����ش��ائ��ه��ا،  م��ن��ذ  ب��اجل��ام��ع��ة 
دائ���م���ا الإن�������ش���ان امل��ن��ط��ق��ة اجل��ن��وب��ي��ة 
تقدمي  يف  طليعي  ب���دور  وا�شطلعت 
املتخ�ش�شة  ال��ع��اج��ي��ة  اخل����دم����ات 
يف جم����االت ���ش��ح��ة ال��ف��م واالأ���ش��ن��ان 
وتثقيف  وتوعية  ووق��اي��ة  ع��اج  م��ن 
وم��ا  ع�شري  يف  املحلية  للمجتمعات 
�شرائح  ت�شتهدف  ظلت  كما  جاورها، 
وفق  املختلفة  املحلي  املجتمع  وفئات 

اأعلي معايري اجلودة.
و����ش���ه���دت ال���ك���ل���ي���ة م���ن���ذ ق��ب��ول 
يف  ط���اب���ه���ا  م����ن  االأويل  ال����دف����ع����ة 
تطورا   ،1425/1424 الدرا�شي  العام 
ومن��وا  التحتية،  البنى  يف  ملحوظا 
واأ�شاتذتها  طابها  الأع��داد  مت�شارعا 
للمجتمعات  وخ��دم��ات��ه��ا  وع��ي��ادات��ه��ا 

والفئات امل�شتهدفة يف املنطقة.

البداية 39 طالبا
اأو���ش��ى  م��ا  على  ب��ن��اء  الكلية  اأن�شئت 
ب����ه جم���ل�������ض اجل���ام���ع���ة يف ج��ل�����ش��ت��ه 
 ،1422/1421 الدرا�شي  للعام  االأول��ى 
ال��ت��و���ش��ي��ة ع��ل��ى جمل�ض  ومت ع��ر���ض 
التعليم العايل يف جل�شته 19 بتاريخ 
1421/11/1٠، وقرر املجل�ض املوافقة 
اإن�شاء الكلية لتكون االأولى من  على 
نوعها يف املنطقة اجلنوبية مبوافقة 
ال�����ش��ري��ف��ني رئي�ض  خ����ادم احل���رم���ني 
جم��ل�����ض ال����������وزراء، رئ���ي�������ض جم��ل�����ض 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل، وع��ل��ي��ه مت ق��ب��ول 
الدفعة االأولى من الطاب للدرا�شة 
بدء من العام اجلامعي 1425/1424، 
ومت�شيا مع خطة التطوير املت�شارعة 
ل��ل��ج��ام��ع��ة، ق��ب��ل��ت ال���دف���ع���ة االأول�����ى 
م���ن ال��ط��ال��ب��ات يف ال���ع���ام ال��درا���ش��ي 
14٣1/14٣٠ مبجمع ال�شامر للكليات 

ال�شحية.
بداأت الدرا�شة بالكلية عام 1424 
االأول،  امل�شتوى  يف  طالبا   ٣9 بقبول 
بينما يوجد حاليا بالكلية ٧9٠ طالبا 
 12 ال���  امل�شتويات  جميع  يف  وط��ال��ب��ة 
والبنات،  البنني  بق�شميها  الكلية  يف 
االأخ��رية  ال�شبعة  امل�شتويات  وتكر�ض 

لتدري�ض املقررات ال�شريرية.
نظرياتها  م��ع  الكلية  وت��ت��ع��اون 
ب��امل��م��ل��ك��ة م��ن خ���ال ت��ب��ادل امل��ع��ارف 
واخل��ربات لاإ�شهام يف رفع م�شتوى 
ال��ت��ع��ل��ي��م يف ك��ل��ي��ات ط���ب االأ����ش���ن���ان 

ال�شعودية.

الجودة الشاملة
وت��ل��ت��زم ال��ك��ل��ي��ة ب��ت��ط��ب��ي��ق اإج������راءات 
اجل����������ودة ال�������ش���ام���ل���ة ع����ل����ى ج��م��ي��ع 
اأهلها  م��ا  وه��و  اخل��دم��ي��ة،  منا�شطها 
اجل��ودة  �شهادتي  على  احل�شول  اإل��ى 
ح�شب  وال���ربي���ط���ان���ي���ة  االأم���ري���ك���ي���ة 
التي   2٠٠8  -9٠٠1 االأي�����زو  م��ع��اي��ري 
والكلية  للجودة.  اإج��راء   ٣2 تت�شمن 
ب�������ش���دد م����د ج�������ش���ور ال����ت����ع����اون م��ع 
ب��ع�����ض اجل��ام��ع��ات ال��ع��امل��ي��ة امل�����ش��ه��ود 
ل��ه��ا ب���اخل���ربة وال�����ش��ب��ق يف امل��ج��االت 

االأكادميية املختلفة.

تدريب إلزامي
يعد برنامج تدريب االمتياز اإلزاميا 
ل��ك��ل خ��ري��ج��ي ال��ك��ل��ي��ة وم���دت���ه �شنة 
ال�����ش��ري��ري  ال��ت��دري��ب  ت�شمل  واح����دة 

والبحثي وخدمة املجتمع.
وي����ه����دف ه�����ذا ال���ربن���ام���ج اإل����ى 
لطاب  ال�شريرية  امل��ه��ارات  حت�شني 
ن��ف��و���ش��ه��م  يف  ال��ث��ق��ة  وزرع  ال��ك��ل��ي��ة، 
وتكري�ض اأهمية مفهوم اأخاق املهنة 
الأط����ب����اء االم���ت���ي���از يف ال��ت��ع��ام��ل مع 
املختلفة  واالأ���ش��ن��ان  ال��ف��م  م�شكات 

لدى املر�شى. 

ت�����ش��اه��ي م��ث��ي��ات��ه��ا يف اجل��ام��ع��ات 
العاملية املرموقة. 

326 عيادة 
ق�شمي  يف  ع��ي��ادة   ٣26 ال��ك��ل��ي��ة  ت�شم 
باأحدث  جمهزة  والطالبات  الطاب 
ي���ت���درب فيها  وامل�����ع�����دات،  االأج����ه����زة 

الطلبة.
وت��ع��م��ل ال��ع��ي��ادات ع��ل��ى فرتتني 
وم�شائية  ظ��ه��را(   12-8( �شباحية 
طب  ت��خ�����ش�����ش��ات  يف  ع�����ش��را(   5-1(
االأ����ش���ن���ان ك���اف���ة، وي���ك���ون احل�����ش��ور 

تخريج أطباء مؤهلين 
اأن�����ش��ئ��ت  ل��ك��ل��ي��ة ط���ب االأ����ش���ن���ان دور 
م����ن اأج����ل����ه، وه�����و ت��ن��م��ي��ة وت��ط��وي��ر 
ب�شحة  واالرت��ق��اء  املجتمعي  ال��وع��ي 
ال��ف��م واالأ����ش���ن���ان يف م��ن��ط��ق��ة ع�شري 
موؤهلني  اأط��ب��اء  تخريج  ط��ري��ق  م��ن 
باملنطقة،  �شحية  نه�شة  لتحقيق 
ومت تخريج ٣٠٣ اأطباء اأ�شنان لتلبية 
بع�شري  ال�شحية  امل��راف��ق  احتياجات 
ع��ل��ى وج����ه اخل�����ش��و���ض، واالإ����ش���ه���ام 
يف  ال�شحية  التنمية  عجلة  دف��ع  يف 

الوطن الغايل ككل.

تطوير ومواكبة
اه��ت��م��ت اجل��ام��ع��ة ب��ت��ج��ه��ي��ز ال��ك��ل��ي��ة 
ب���ك���ل م�����ا ه�����و ج����دي����د وم�����واك�����ب يف 
اأبرز  من  ليجعلها  تخ�ش�شها  جمال 
من  حتتويه  مب��ا  التنموية  ال�شروح 

بنية حتتية وجتهيزات طبية.
ويوجد يف مباين الكلية بق�شمي 
التجهيزات  ك��اف��ة  وال��ب��ن��ات،  ال��ب��ن��ني 
ال���ط���ب���ي���ة وامل����ع����ام����ل ال���ت���ي ���ش��م��م��ت 
خ�����ش��ي�����ش��ا خل���ل���ق ب���ي���ئ���ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
وخ���دم���ي���ة م���ائ���م���ة جل���ع���ل ت��ع��ل��ي��م 
ال��ط��اب واأط��ب��اء االمتياز  وت��دري��ب 

كلية طب األسنان.. 326 عيادة
في خدمة إنسان الجنوب

ل��ل��ع��اج يف ك���ل االأق�������ش���ام مب��واع��ي��د 
�شابقة عدا احلاالت اجلديدة وحاالت 
اأي  يف  ا�شتقبالها  يتم  التي  الطوارئ 

وقت اأثناء الدوام.
وه���ن���اك اأي�����ش��ا ع���ي���ادات اأط��ب��اء 
االم���ت���ي���از ال���ت���ي ي��ع��م��ل ب���ه���ا اأط���ب���اء 
اأ���ش��ن��ان م��ن خ��ري��ج��ي ال��ك��ل��ي��ة، ويبلغ 
عددهم حاليا نحو 85 طبيبا يعملون 

بالتناوب.

المرافق المساعدة
وال�������ش���ج���ات  اال����ش���ت���ق���ب���ال   •
ال���ط���ب���ي���ة و�������ش������وؤون امل���ر����ش���ى: 
للمراجعني  امللفات  فتح  يتولى 
اجل���������دد واإع��������ط��������اء وم���ت���اب���ع���ة 
م����واع����ي����د امل����ر�����ش����ى امل���ت���اب���ع���ني 
باإ�شراف طاقم خمت�ض ومدرب 
وم����وظ����ف خ����دم����ة اج��ت��م��اع��ي��ة 
ي�����ش��رف ع��ل��ى م�����ش��اع��دة املر�شى 
ب�شهولة  معاماتهم  اإجن���از  يف 
وي�����ش��ر، وي���وج���د ح��ال��ي��ا 5٠6٠٠ 

مري�ض م�شجل يف العيادات. 
وي�����ش��ان��د ق�����ش��م ال�����ش��ج��ات 
جم��ه��ز  اآيل  ن�����ظ�����ام  ال���ط���ب���ي���ة 
وحفظ  تخزين  تقنيات  باأحدث 
وا�شرتجاعها  للمر�شى  امللفات 
ع��ن��د احل���اج���ة ع��ل��ى ي���د ف��ن��ي��ات 
خم��ت�����ش��ات ل��ت�����ش��ه��ي��ل ع��م��ل��ي��ات 

املراجعة.
• وح�����دة ال��ت��ع��ق��ي��م: م���ن اأه���م 
ال��وح��دة مكافحة  اأه����داف ه��ذه 
ان��ت�����ش��ار ال���ع���دوى وال���ت���اأك���د من 
واالأدوات  االأج��ه��زة  جميع  خلو 
امل�شتخدمة يف عاج املر�شى من 
م�����ش��ب��ب��ات ال���ع���دوى، وذل����ك من 
والطاب  املر�شى  �شامة  اأج��ل 

واالأطباء والكوادر امل�شاعدة.
التعقيم  وحدة  تدعيم  ومت 
ال��ع��ام��ل��ة ب��ال��ع��ي��ادات، ب��وح��دت��ي 
ت��ع��ق��ي��م م���رك���زي���ت���ني ت�����ش��م��ان 
اأج������ه������زة ال���ت���ع���ق���ي���م امل�����رك�����زي، 
اأجهزة  من  ع��دد  اإل��ى  باالإ�شافة 
واأجهزة  االأوتوماتيكي،  الغ�شيل 
االأخ���رى،  املتخ�ش�شة  التعقيم 
وج���م���ي���ع���ه���ا جم����ه����زة ب����اأح����دث 
ت��ق��ن��ي��ات اأج���ه���زه ال��ت��ع��ق��ي��م وف��ق 
وتتميز  الدولية،  املعايري  اأعلى 
هذه الوحدة بقدرتها الت�شغيلية 

العالية.
ال�����ف�����م  اأ��������ش�������ع�������ة  وح��������������دة   •
بالعيادات  يوجد  الت�شخي�شية: 
ق���������ش����م خم����ت���������ض ب����االأ�����ش����ع����ة 
ال���ت�������ش���خ���ي�������ش���ي���ة جم����ه����ز ب��ك��ل 
الت�شخي�ض  ق�����ش��م  اح��ت��ي��اج��ات 
واالأق�������ش���ام ال��ع��اج��ي��ة االأخ����رى 
م��ن اأج��ه��زة وف��ن��ي��ني خمت�شني 
من اجلن�شني خلدمة املراجعني 
ويحتوى  والن�شاء،  الرجال  من 
ع���ل���ى اأح���������دث اأج�����ه�����زة اأ����ش���ع���ة 
وال�شيفالومرتيك،  البانوراما 
واالأ�شعة الذروية لاأ�شنان التي 
ب�شبكة  ال��ع��ي��ادات  م��ع  ربطها  مت 
متابعة  ت�شهل  ح��دي��ث��ة  رق��م��ي��ة 
املر�شى  اأ�شعة  و�شجات  ملفات 

من اأي مكان يف العيادات.
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خم�شة  ال���وح���دة،  وت�شتمل 
ب��ان��ورام��ي��ة  �شنية  اأ���ش��ع��ة  اأج��ه��زة 
رق���م���ي���ة، وج����ه����از اأ����ش���ع���ة ���ش��ن��ي��ة 
ج��ه��از  و14  ب���ان���ورام���ي���ة،  ن��ظ��ري 
اأ���ش��ع��ة ف���م���وي، وج���ه���ازي اأ���ش��ع��ة 
ف���م���وي���ة م���ت���ح���رك���ة، وح�����ش��ا���ش��ي 
للم�شح  وجهازين  رقمية،  اأ�شعة 
ال�������ش���وئ���ي الأق���������ش����ام االأ�����ش����ع����ة، 
ذاتية  حتمي�ض  وح���دات  وث���اث 
ل��ت��ح��م��ي�����ض االأف�������ام ب��ال��ك��ام��ل، 
ووح�����دت�����ني ك����ل م��ن��ه��م��ا ن�����ش��ف 
ذاتية لتحمي�ض االأفام، وثاث 

وحدات حتمي�ض يدوية.
• وحدة ال�شيانة الطبية: تقوم 
الدورية  بال�شيانة  الوحدة  هذه 

جلميع اأجهزة ومعامل الكلية. 
• وحدة النظافة والتخل�ض من 
ال��ن��ف��اي��ات ال��ط��ب��ي��ة: ت��ه��ت��م ه��ذه 
االأق�شام  نظافة  بعملية  الوحدة 
امل��خ��ت��ل��ف��ة يف ال��ك��ل��ي��ة وامل�����ش��اع��دة 
ع��ل��ى ال��ت��خ��ل�����ض م���ن امل��خ��ل��ف��ات 
ال���ط���ب���ي���ة احل����ي����وي����ة ب���ال���ط���رق 

النظامية املتبعة.
اخل��ا���ش��ة:   االح��ت��ي��اج��ات  ذوو   •
مت جت���ه���ي���ز م����دخ����ل خم�����ش�����ض 
ل��ت�����ش��ه��ي��ل دخ�����ول وح���رك���ة ذوي 
وجود  مع  اخلا�شة  االحتياجات 
عيادات  ومنها:  التجهيزات،  كل 
خا�شة  مياه  ودورات  متخ�ش�شة 

بهم يف عيادات الكلية.

الكوادر المساعدة
• م�������ش���اع���دو اأط����ب����اء االأ����ش���ن���ان 
بامل�شاعدة  يقومون  والتمري�ض: 
ال�������ش���ن���ي���ة، وذل����ك  امل����ع����اجل����ة  يف 
ب��ت��ح�����ش��ري امل���ري�������ض ق���ب���ل ب���دء 
امل���ع���اجل���ة وم�������ش���اع���دة ال��ط��ب��ي��ب 
تنظيف  وك��ذل��ك  املعاجلة،  اأث��ن��اء 
ف���اإن  وع��ل��ي��ه  االأدوات.  وت��ع��ق��ي��م 
تركيز طبيب االأ�شنان ين�شب يف 
املقام االأول على املعاجلة وي�شبح 
اإ���ش��اف��ي��ة للطبيب  ي���دا  امل�����ش��اع��د 

املعالج.
فنيو التعقيم: فريق متكامل   •
بتطبيق  االلتزام  مبراقبة  يقوم 
اإج�����������راءات احل�����د م����ن ان��ت�����ش��ار 
ال�������ع�������دوى، وي�����ق�����دم ت����ق����اري����ره 
بق�شم  اجل���ودة  ل��وح��دة  اليومية 

التعليم الطبي لاأ�شنان.
•  م��وظ��ف��و اال���ش��ت��ق��ب��ال: نخبة 
من املوظفني املوؤهلني ال�شتقبال 
وت�����ش��ج��ي��ل وج�����دول�����ة م���واع���ي���د 
املر�شى وتخزين بياناتهم رقميا 
وح��ف��ظ م��ل��ف��ات��ه��م ���ش��م��ن ن��ظ��ام 

احلفظ االإلكرتوين.
االج����ت����م����اع����ي����ة  اخل������دم������ة    •
م�شرفو  يقوم  املر�شى:  و���ش��وؤون 
االجتماعية  اخلدمة  وم�شرفات 
املر�شى  ب��ني  التوا�شل  بت�شهيل 
وم�شاعدتهم  العاجي  والفريق 

يف ت�شجيل ومتابعة املواعيد.
ال���ن���وع���ي���ة:   اجل�������ودة  •  ف��ن��ي��و 
م��وظ��ف��ون خم��ت�����ش��ون مب��راق��ب��ة 
اإج��راءات  بتطبيق  الكلية  التزام 
ال�����ش��ام��ل��ة ع��ل��ى جميع  اجل������ودة 
منا�شطها اخلدمية، ح�شب اأعلى 

املعايري الدولية.
ف����ري����ق  امل�������ع�������ام�������ل:  ف����ن����ي����و   •
االأ���ش��ن��ان  فنيي  م��ن  متخ�ش�ض 
ل��ل��ع��م��ل ع���ل���ى ت�����ش��ن��ي��ع خم��ت��ل��ف 
االأج���ه���زة ال�����ش��ن��ي��ة ك��ال��رتك��ي��ب��ات 
املتحركة واأجهزة تقومي االأ�شنان 
وغ���ريه���ا م���ن خ���دم���ات اإ����ش���اح 
فنيو  ويتولى  االأ�شنان.  تركيبات 
االأجهزة  ت�شنيع  كذلك  االأ�شنان 
ال�����ش��ن��ي��ة امل��ع��دن��ي��ة م���ن امل���ع���ادن 

ال��ث��م��ي��ن��ة واالأ�����ش����ن����ان اخل��زف��ي��ة 
وعمل الرتكيبات الثابتة باأحدث 
ال��ت��ق��ن��ي��ات امل��ت��ق��دم��ة م��ث��ل جهاز 
بالكمبيوتر  امل���دع���م  ال��ت�����ش��ن��ي��ع 

CAD-CAM وغريه.
ف��ن��ي��ون  ال���ف���م:  اأ���ش��ع��ة  • ف��ن��ي��و 
م��������درب��������ون ع�����ل�����ى ا�����ش����ت����خ����دام 
االإ���ش��ع��اع��ي  الت�شخي�ض  اأج���ه���زة 
ل���ت���م���ك���ني ال������ط������اب واأط������ب������اء 
االم��ت��ي��از وا���ش��ت�����ش��اري ال��ع��ي��ادات 
اخلطة  و���ش��ع  م��ن  التخ�ش�شية 
العاجية املنا�شبة لكل مري�ض. 

المعامل والمختبرات 
االأم������را�������ض  ع����ل����م  م����ع����ام����ل   •
واالأن���������ش����ج����ة: ج���ه���زت ب���اأح���دث 
االأج������ه������زة ل���ف���ح�������ض ال���ع���ي���ن���ات 
ال��ن�����ش��ي��ج��ي��ة ال���ت���ي ت����وؤخ����ذ م��ن 
اأن�������ش���ج���ة ال���ف���م ب��ح��ي��ث ت�����ش��اع��د 
الطاب على التدريب للو�شول 
اإل������ى ال��ت�����ش��خ��ي�����ش��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة 
الأمرا�ض الفم، وذلك با�شتخدام 

املجاهر. 
الكلية  يف  ي��وج��د  االأ����ش���ع���ة:   •
يحتويان  الفم  الأ�شعة  معمان 
ل����ت����دري����ب  وح������������دة   ٧٠ ع�����ل�����ى 
ال�����ط�����اب، حت����ت����وى ك����ل وح����دة 
ع���ل���ى ����ش���ن���دوق اإ������ش�����اءة جم��ه��ز 
االأ�شعة،  اأف��ام  ودرا�شة  لتحديد 
وح��دة  على  معمل  ك��ل  ويحتوى 
اأ�شعة  ب��ان��ورام��ي��ة ووح���دة  اأ���ش��ع��ة 
وح�شا�ض  الفم،  داخ��ل  للت�شوير 
رق���م���ي، ب���االإ����ش���اف���ة اإل�����ى وح���دة 
االأف��ام، كما يحتوى  لتحمي�ض 
ك��ل معمل ع��ل��ى روؤوؤ������ض )دم���ى( 
االأو�شاع  الطاب على  للتدريب 

املختلفة للت�شوير.
ت�شم  ال�����ش��ن��ي��ة:  ال��رتك��ي��ب��ات   •
لرتكيبات  معامل  اأرب��ع��ة  الكلية 
االأ�شنان حتتوي على 1٣5 وحدة 
تدريب للطاب جمهزة باأحدث 
ال��و���ش��ائ��ل ل��ل��ت��دري��ب ال��ع��م��ل��ي يف 
ت��رك��ي��ب��ات االأ����ش���ن���ان وب���اأج���ه���زة 
باحلا�شوب  مرتبطة  تو�شيحية 

وعار�ض الفيديو.
تدريب  على  تعمل  االإن��ت��اج:   •
اخلدمات  تقدمي  على  ال��ط��اب 
املعامل  ه��ذه  وحتتوى  للمر�شى 
ع��ل��ى جت���ه���ي���زات ك��ام��ل��ة الإن���ت���اج 
ال���رتك���ي���ب���ات ال�����ش��ن��ي��ة امل��ع��دن��ي��ة 
وحديثا  واالإك��ري��ل��ي��ة،  واخلزفية 
 CAD/CAM ج��ه��از  اإ���ش��اف��ة  مت 
ال��ذي يتميز  االإنتاج  اإل��ى معامل 
جميع  ت�شنيع  يف  ع��ال��ي��ة  ب��دق��ة 

الرتكيبات ال�شنية
الكلية  يف  ي��وج��د  امل���ح���اك���اة:   •
معامل للمحاكاة بها 1٣9 وحدة 
 LCD ب�شا�شات  جم��ه��زة  ت��دري��ب 

ووحدات �شمعية.
الرئي�شة  ال���وح���دة  اأن  ك��م��ا 
باآلة  جمهزة  املحا�شر(  )وح���دة 
ت�شوير وجهاز حا�شوب لتدريب 
ال����ط����اب يف امل���رح���ل���ة م����ا ق��ب��ل 
ال�����ش��ري��ري��ة، وي�����ش��م��ل ال��ت��دري��ب 
ع��ل��ى حم���اك���اة ح�����ش��و االأ����ش���ن���ان، 
ع�������اج اجل�����������ذور، ال���رتك���ي���ب���ات 

الثابتة وطب اأ�شنان االأطفال.

الخدمات العالجية
المتخصصة للمنطقة 

اأكرث من  يتم تقدمي اخلدمات لعدد 
ع��ي��ادات  يف  وم��راج��ع  مري�ض   5٠6٠٠
ب��ال��ق��ري��ق��ر، واأك����رث من  ال��ب��ن��ني  ق�شم 
ع��ي��ادات  يف  وم��راج��ع��ة  مري�شة   8٠٠٠
ق�����ش��م ال��ب��ن��ات ب��ال�����ش��ام��ر، وف���ق اأع��ل��ي 

معايري اجلودة املهنية.

الرؤية والرسالة
اأن  اإل��ى  االأ�شنان  كلية طب  تطمح 
االأك����رث مت��ي��زا على  الكلية  ت��ك��ون 
يف  االأ���ش��ن��ان  ط��ب  كليات  م�شتوى 
اململكة، واأن حتتل مكانة مرموقة 
بني اأف�شل الكليات يف العامل وفق 

الر�شالة التالية:
اأعلى  اإع��داد الطاب وفق   •
والتاأكد من  العاملية  املعايري 
ح�����ش��ول��ه��م ع��ل��ى ال��ت��دري��ب 
ال�����ذي ي��ح��ق��ق االح��ت��ي��اج��ات 
االأ�شنان  اأط��ب��اء  م��ن  املحلية 
ل����ي����ك����ون����وا ق������ادري������ني ع��ل��ى 
ت��رج��م��ة ال���ع���ل���وم وامل����ه����ارات 
امل��ك��ت�����ش��ب��ة اإل������ى مم���ار����ش���ات 

مهنية متميزة.
ذات  علمية  بحوث  اإج���راء   •
اإع��ط��اء االأول��وي��ة  نفعية م��ع 
ل����ت����ل����ك امل�����وج�����ه�����ة ل��ت��ل��ب��ي��ة 

احتياجات املجتمع.
ط��ب  خ������دم������ات  ت�����ق�����دمي   •
االأ�شنان املتخ�ش�شة ل�شرائح 

املجتمع املختلفة.

أهداف الكلية  
ليكونوا  ال��ط��اب  ت��دري��ب   •
االآمنة  املمار�شة  يف  موؤهلني 

لطب االأ�شنان العام.
• اال�شتخدام االأمثل الأحدث 
التدري�ض  يف  التعليم  تقنيات 

والتدريب.
ذات  االأب������ح������اث  اإج�����������راء   •

العاقة بطب االأ�شنان.
• ال��ت��ع��اون م���ع ك��ل��ي��ات طب 
والعاملية  ال�شعودية  االأ�شنان 

يف جمال تدريب الطاب.
ب�شحة  ال��ت��وع��ي��ة  ت��ع��زي��ز   •
ال���ف���م واالأ�����ش����ن����ان وت���ق���دمي 
اخل����������دم����������ات ال�����ع�����اج�����ي�����ة 

للمجتمع.
• ال��ع��م��ل ع��ل��ى ���ش��د ح��اج��ة 
ال��وط��ن م��ن اأط��ب��اء االأ���ش��ن��ان 
وت��ل��ب��ي��ة ح���اج���ة ال��ك��ل��ي��ة من 

اأع�شاء هيئة التدري�ض.
امل�شتمر  التوا�شل  تدعيم   •
مع خريجي الكلية مبا يحقق 

الفائدة للكلية وخريجيها. 

من زوار الكلية
اأم�������ري م��ن��ط��ق��ة ع�����ش��ري   •
�����ش����اح����ب ال�������ش���م���و امل���ل���ك���ي 
قام  حيث  خالد  ب��ن  في�شل 

بافتتاح عياداتها.
ال���ق���ن�������ش���ل���ي  ال��������وف��������د   •

االأمريكي )مرتني(.
• الوفد الربملاين الكندي.

ط��ب  ك����ل����ي����ات  ع������م������داء   •
االأ�شنان باململكة.

حم���اف���ظ���ات  حم���اف���ظ���ي   •
ومدراء االإدارات احلكومية 

باملنطقة.
ال���ث���ق���ايف  امل���ل���ت���ق���ى  • وف������د 

اخلليجي.
امل�شارك  الطابي  الوفد   •

يف فعاليات مهرجان اأبها.
• عميدة كلية طب االأ�شنان 
ب���ج���ام���ع���ة ن�����ي�����ف�����ادا، ال�����ض 

فيغا�ض.
ال�شعودي  الثقايف  امللحق   •
امل����ت����ح����دة  ال���������والي���������ات  يف 

االأمريكية.

توزيع العيادات
عيادة.  ٣26 عددها  • يبلغ 

• 281 عيادة تدريبية للطاب حتت 
اإ�شراف اأع�شاء هيئة التدري�ض.

اأطباء  اأ�شنان لتدريب  1٧ وحدة   •
االمتياز.

الفموي  للت�شخي�ض  ع��ي��ادة   28  •
امل��ت��ق��دم وع����اج احل����االت ال��ط��ارئ��ة 
مل���ر����ش���ى ط����ب االأ�����ش����ن����ان، وك���ذل���ك 
ل��ت��ق��دمي اخل����دم����ات اال���ش��ت�����ش��اري��ة 

للمجتمع.
عميد كلية طب �لأ�سنان
د. �بر�هيم �ل�سهر�ين
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آفاق مصورة

إفتتاح 
معرض 
الكتاب 

األكاديمي 
الثاني

امللك  نيابة عن معايل مدير جامعة 
لل�شوؤون  افتتح وكيل اجلامعة  خالد، 
د. حممد  واالأك���ادمي���ي���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ب����ن ع���ل���ي احل�������ش���ون ي�����وم ال���ث���اث���اء 
االأك��ادمي��ي  الكتاب  »معر�ض  املا�شي 
�شوؤون  ع��م��ادة  تنظمه  ال��ذي  ال��ث��اين« 
باأبها  اجلامعية  امل��دي��ن��ة  يف  املكتبات 
)امل��ك��ت��ب��ة امل���رك���زي���ة( مب�����ش��ارك��ة ع��دد 
الكتب  املتخ�ش�شة يف  الن�شر  دور  من 
االأك���ادمي���ي���ة، ال��ت��ي ع��ر���ش��ت ال��ع��دي��د 
م���ن االإ�����ش����دارات احل��دي��ث��ة يف �شتى 

التخ�ش�شات العلمية.
احل�����ش��ون اأ����ش���اد ب��ج��ه��ود ع��م��ادة 
�شوؤون املكتبات وحر�شها على توفري 
م��ت��ط��ل��ب��ات ط����اب اجل���ام���ع���ة، وق���ال 
»اإن معايل مدير اجلامعة يقدم من 
ي�شل  تخفي�شا  املعر�ض  ه��ذا  خ��ال 
خا�شة  ال��ك��ت��ب،  قيمة  م��ن   %٧5 اإل���ى 
يف ال���ك���ت���ب ال��ط��ب��ي��ة ب��ح��ك��م ارت���ف���اع 

اأ�شعارها«.
واأو�شح عميد �شوؤون املكتبات د. 
اأن العمادة  �شعيد بن قا�شم اخلالدي 
حت���ر����ض ع��ل��ى م��ث��ل ه����ذه امل��ع��ار���ض، 
لعر�ض اإ�شدارات حديثة وخمتلفة يف 
�شتى التخ�ش�شات الطبية وال�شحية 
وال��ع��ل��م��ي��ة االأخ������رى، خ�����ش��و���ش��ا بعد 
جن����اح م��ع��ر���ض ال���ك���ت���اب االأك����ادمي����ي 

االأول ال�شنة املا�شية.
من  اأبوابه  املعر�ض  ويفتتح  هذا 
التا�شعة �شباحا حتى ال�شاد�شة م�شاء، 
امل��واف��ق ٣1  ول��غ��اي��ة 18 حم���رم 14٣٧ 

اأكتوبر 2٠15.
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أسبوعية جامعة الملك خالد

هم
الم

أق
ب

الرأي الجامعي

د.حمدون كباشي حمدان
كلية المجتمع, أبها

احلديث ذو �شجون كما يقولون اإذ تتداعى فيه اخلواطر فتنداح 
االأفكار والذكريات.

مع  اجلامعة  رده���ات  يف  ا�شتجمام  جل�شة  يف  كنت  فبينما 
زميل يل من االأ�شاتذة الوافدين بكلية اللغات، طفق يعرب عن 
انطباعه عن اأوجه احلياة يف اململكة ب�شفة عامة، واأبان اأن ما 
اأعجبه وراقه ا�شتتباب االأمن  الذي يبث يف النفو�ض الطماأنينة 
والذي ال مثيل له يف العامل، فبع�ض ال�شلع والب�شائع م�ّشجاة 
الغرباء وحتميها  االأر�شفة يعلوها غطاء واق من عوالق  على 

من اأيدي ال�شراق.
�شتى  �شملت  التي  احل�شارية  بالطفرة  م�شيدا  ا�شرت�شل 
تبدو  التي  التحتية  البنية  لتحقق  اململكة،  يف  احلياة  جم��االت 
واجل�شور  واالأن���ف���اق  ال��ط��رق  و�شبكات  ال��ع��م��ران  يف  مظاهرها 
العماقة، اإ�شافة اإلى النه�شة يف املجاالت التعليمية وال�شحية 

واالجتماعية وغريها.                                
اأو مداهنة، كم اأعجبني طرحه احلقائق  واأقول دون ملق 
الطيب  اأب���و  و�شفها  ال��ت��ي  الفئة  لتلك  خ��اف��ا  ب��ج��اء  نا�شعة 

املتنبي باأ�شلوبه الرائع الاذع:
 وما انتفاع اأخي الدنيا بناظره
اإذا ا�شتوت عنده االأنوار والظلم

حوار بأروقة الجامعة

يف مرحلة ما، اأثناء ا�شتئناف طريقك، 
االأف��ك��ار  م��ن  الكثري  األب�شت  اأن��ك  جت��د 
اإخ�شاعك،  يف  اأح��د  م��ن  تق�شدا  لي�ض 
ولكن الأن عقلك كان م�شت�شلما لفكرة 
منفذا  وتفتح  الطرق  كل  تلغي  كبرية 

واحدا فقط.
مل تكن ت�شعر باأن هذا قهر، فاأنت 
تبحث فقط عن م�شار اآمن، وحلظتك 
الذهبية هي التي تدرك فيها ما طغى 
عليك اأثناء ا�شت�شامك منزوع الوعي، 
�شيء  كل  وي�شبح  ما فيك  �شتخرج كل 
متوه  اخلطاأ  ومكمن  ال�شواب،  ممكن 
ت�شهد  انعدامها  يف  تنعدم  ث��م  األ��وان��ك 
�شياعك وت�شطر لطرق اأبواب كثرية، 
القليل،  على  لتح�شل  ل��ون  ع��ن  ت�شاأل 
وحيلة هذا القليل اأنك لن تدرك قلته 

ويتهياأ لك ككنز فيه االغتناء. 
ب��ه حتمله م��رتاق�����ش��ا، وما  ت��ف��رح 
تكت�شف  املنت�شية  حتى  تنتهي حفلتك 

�شاآلته.
ت�شعر به م�شيبة هوت بكل ثقلها 
وتطرق  تتخبط  فتعود  �شعفك  على 

االأبواب. 
بعد اأن ُتفتح تدرك �شح خمزونها، 
اأو  ع��ل��ي��ه مت��زج��ه  ت��ذه��ب مب��ا ح�شلت 
مت�شح �شوائبه اأو ترميه م�شتغنيا رغم 
���ش��دة احل���اج���ة، وت���ك���ون اأن����ت ال�����ش��اه��د 
على والدة لونك لكن قد تكون ثقتك 
اأُ���ش��ي��ب��ت مب��ق��ت��ل، وت��ع��ت��ق��د اأن����ك ل�شت 
وت�شبح  ال��ف��راغ��ات،  ل�شد  بعد  منا�شبا 
االألوان ومراقبة توالدها متعة  رعاية 

جديدة تكمل بها الطريق. 
ت���رم���ي االأل��������وان ع��ل��ى االأج�������ش���اد 
م�شارك  بها  فينفتح  راأ�شك  يف  املفرغة 
وتنطق جملتك التي طال بك الطريق 
اأن  �شبق  ب��اأن��ه  وت���درك  نقاطها،  لو�شع 
اأح��د ما، وقد تكون �شمن  ت�شكلت من 
االأ���ش��ي��اء ال��ت��ي ُح�����ش��رت يف راأ���ش��ك قبل 
لها  وا�شهد  عليها  ت�شتعل  فا  اجل��رد، 

باحلقيقة.

والدة األلوان
مها أحمد األلمعي

علوم حاسب
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نف�شه  ت�شبعت  اإدارة  اأو  ما  �شركة  اأو 
واقعا  االأط��ال وجعله  بالبكاء على 
لف�شله  وم�����ربرا  ل��ع��ج��زه  و���ش��م��اع��ة 
يف ك���ل ����ش���اأن م���ن ����ش���وؤون ع��م��ل��ه اأي���ا 
ك��ان��ت ف��اإن��ه ل��ن ي��ك��ت��ب ل��ه ال��ن��ج��اح؛ 
الأن��ه يعي�ض يف ع�شر قد ذه��ب ولن 
املا�شي  ه��ذا  م��ن  ي�شتفد  ومل  ي��ع��ود 
غ���ري ال��ت��ذك��ر واالإط����������راء،  و���ش��وف 
ي�شتمر يردد نف�ض النغمة مع نف�شه 

واالآخرين، وي�شتمر الف�شل.
ع��ل��ى  ال���ب���ك���اء  ي���ك���ون  اأن  ب����د  ال 
اأط����ال امل��ا���ش��ي داف��ع��ا ي��ج��ع��ل امل��رء 
يغري من اأ�شاليب حياته واال�شتفادة 
من كل االأ�شياء يف حا�شره املعا�شر، 

البكاء على االأطال تنوعت اأ�شاليبه 
منذ غابر الع�شور، ويطل علينا هذا 
ال��ب��ك��اء ب��ني احل���ني واالآخ������ر، واأرى 
امل��ا���ش��ي وال��رتح��م على  اأن ت��ذك��رن��ا 
حم��ا���ش��ن��ه ه��و ه����روب م��ن م��واج��ه��ة 
واقعنا  املعا�شر، فا باأ�ض يف اأن يكون 
اإياه من اأجل اال�شتفادة من  تذكرنا 
جتاربه ومن درو�شه وعربه، ب�شرط 
اأن ال يكون هذا املا�شي حمبطا لنا.

من�شاأة  رئي�ض  اأن  افرت�شنا  لو   

ف��امل��ا���ش��ي ج��م��ي��ل وت����ذك����ره اأج���م���ل، 
ولكن يجب اأن ال جنعله حمبطا لنا 

بل دافعا للتطوير.
اأك��������رر واأق����������ول: ب����ك����اوؤن����ا ع��ل��ى 
املا�شي وت��ذك��ر م��ا فيه دون  اأط���ال 
حم��اول��ة ت��غ��ي��ريه وحت��ق��ي��ق ال��ن��ج��اح 
الذي نن�شده مبا لدينا من اإمكانات 
ر�شيدنا  اإل����ى  ي�شيف  ل��ن  ح��دي��ث��ة، 
���ش��ي��ئ��ا غ����ري احل�������ش���رة وال���ت���خ���ل���ف، 
يعاين  م��ن  ن�شاأل  اأن  هنا  والر�شالة 
عليه:  والتباكي  املا�شي  عقدة  م��ن 
م���ت���ى ���ش��ن��ح��ت��ف��ل ب��ن��ج��اح��ن��ا ال����ذي 
ال  ال�شادقة  املعاناة  رح��م  م��ن  يولد 

املكذوبة؟

الماضي الذي يطل علينا
د.محمد الفي العتيبي

أستاذ مشارك كلية الطب

في حب وطني
منى الهيازع
كلية العلوم بأبها

اململكة  وطني  عن  احلديث  يكون  حني 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة اأ����ش���ع���ر ب��ال��ف��خ��ر 
واالع���ت���زاز ب��اأن��ن��ي اأن��ت��م��ي ل��ه��ذا الكيان 
ال�����ش��ام��خ ال��ع��ظ��ي��م، ف��ح��ب ال��وط��ن حب 
ف����ط����ري، وان����ت����م����اء ال ي���خ�������ش���ره غ��ري 

اجلاهل.
حني اأنظر اإلى وطني، ال اأرى �شوى �شم�ض �شاطعة نورها يغطي 
العامل باأ�شره، اإنه نور االإ�شام واحلق والعدل والعطاء، اأياديه ممتدة  

بالبذل لكل بقاع االأر�ض. 
ح��ني اأحت���دث ع��ن وطني ف��اأن��ا اأحت���دث ع��ن عمر ب��داأ بخطواتي 
اأف��دي��ه بنف�شي وول���دي، فكيف ال  ال��ذي  ت��راب��ه الطاهر  االأول���ى على 

اأخاف عليه وهو جزء مني.
ال�شهادة  واأمتنى  اأتنف�شه  الذي  الهواء  اأن��ا، فحبه مع  وطني هو 

دون حد من حدوده، فاأي �شرف �شاأنال بعد ذلك؟
ح��ب��ي ل��وط��ن��ي ه���و ���ش��ع��وري ب��امل�����ش��وؤول��ي��ة جت��اه��ه وجت����اه اأم��ن��ه 
و�شامته والدفاع عنه يف كل مكان وحماربة من يعاديه فعا وقوال.

اأبنائي وجمتمعي  نفو�ض  له يف  ال��والء  بغر�ض  حبي لوطني هو 
وال�شعي دوما للتذكري مبكانته العظيمة التي لن تنق�ض مهما �شعى 
لذلك كل حاقد وحا�شد، فكل ذي نعمة حم�شود، ونحن حم�شودون 
على والة اأمرنا، اأيدهم اهلل بن�شره، وعلى نعمة االأمن واالأمان التي 

تفتقدها بلدان كثريه .

ع��ق��ل��ن��ا ال���ب�������ش���ري ال ي�����ش��ت��ط��ي��ع 
التفريق بني واقع وخيال، واإمنا يتبع 
الطاقة التي نبعثها اإليه �شلبية كانت 

اأم اإيجابية. 
ن�����ش��ت��ط��ي��ع عمل  اإن���ن���ا ال  ق��ول��ن��ا 
ذات��ه غلطة كبرية،  �شيء، فهذا بحد 

جنمع اأفكارنا عادة مع اأنف�شنا لنجد 
يرينا  خمرجا  واأح��ام��ن��ا  مل�شكاتنا 
كم ن�شتطيع اأن نفعله ولكن ال نفعل، 
هل هو جمرد حلم قابل للتحقيق اأم 
اأن  ينتهي مب��ج��رد  نف�ض  ح��دي��ث  اإن���ه 

نعود مبخياتنا لواقعها؟ 
ن����ع����زم ع���ل���ى ات�����خ�����اذ ع������دد م��ن 
العزمية  ه���ذه  تنتهي  ث��م  ال���ق���رارات 
ب��ع��د ث���وان م���ع���دودة، ت��رْك��ن��ا ل��ذوات��ن��ا 
ح��ري��ة ال�����راأي وال��ت��ع��ب��ري، ث��م جعلنا 
منها مقرا لل�شخرية، نريد اأن نتقدم 
ما  نتبع  ث��م  والتكنولوجيا،  بالعلم 
�شبيا  وال��ت��ق��ال��ي��د  ب��ال��ع��ادات  ي�شمى 
للخروج من دوامة املجتمع واأقواله، 

اأبهذا نتقدم؟ 
الكثري  لدينا  ب��اأن  يحزنني جدا 
من املواهب والطاقات التي قد تنتج 
الكثري  جيا واعيا ي�شتطيع حتقيق 
ل�شحكات  ن�شتمع   ثم  واأمته  لوطنه 
م���ن ح��ول��ن��ا ع��ل��ى ك���ل ت��ل��ك امل��واه��ب 
اأن��ن��ا ال  وال��ط��اق��ات؛ الأن��ه��م يعتقدون 

ن�شتطيع فعل �شيء. 

اأن��ف�����ش��ن��ا جتعلنا با  ب��ح��ق  ن��رت��ك��ب��ه��ا 
هدف نعي�ض من اأجل حتقيقه، لذلك 
ب��د لنا م��ن و���ش��ع ه��دف ن�شتطيع  ال 
م����ن خ����ال����ه ر�����ش����م م�������ش���ار ح��ي��ات��ن��ا 
ونرت�شيها  نريدها  التي  بالطريقة 

الأنف�شنا. 

سجن األفكار
نوى فهد الشهراني 

كلية الطب 

رسائل أرجو أن تصل
هدى الرشيد

وكالة عمادة شؤون الطالبات

ع��ن��دم��ا ت�����ش��ع��ى ل��ل��ن��ج��اح ف��ذل��ك 
لي�ض عيبا، ولكن العيب اأن ت�شعى 
تفتقر  جم��ح��ف��ة  ب��ي��ئ��ة  يف  اإل���ي���ه 
واملبادئ  القيم  م�شتويات  الأدن��ى 
وت�����رزح حت���ت وط�����اأة اال���ش��ت��ب��داد 
بالراأي وعدم �شماع الراأي االآخر 
وال��ت��ف��ه��م مل�����ش��اع��ر االآخ����ري����ن اأو 
احتياجاتهم، بل يتعدى ذلك اإلى 

النظر اإليهم بدونية واحتقار.
ي�شبب  مما  )امل�شغر(،  الوظيفي  جمتمعنا  يف  بالفعل  نعانيه  ما  ه��ذا   
املتعالون،  ل��دى الآخ��ري��ن، وه���وؤلء  ب��الإح��ب��اط والح��ت��ق��ان  ال��دائ��م  ال�شعور 
اأدراك ما مر�ض  التعبري، هم من ي�شمون )مبر�شى العظمة(، وما  اإن �شح 
العظمة؟ اإنه الظلم، اال�شتبداد بالراأي، عدم االكرتاث مبجهودات االآخرين، 
قتل طموحاتهم، االنتقا�ض منهم، التقليل من �شاأنهم، ازدراوؤهم! وما خفي 
كان اأعظم، ولكن اهلل اأعظم يف اإن�شافه، فما و�شل اإليك �شي�شل اإلى غريك 

ذات يوم، فلماذا التعايل اإذا؟
 لو ا�شتجبنا جميعا لنداء الذات اخلرية الأ�شبحنا اأ�شخا�شا اإيجابيني 
ولقيمنا االآخرين ح�شب املجهود والعطاء، ولوجدنا طريقة مثلى يف جذب 
االآخرين، وبذلك نكون قد تخل�شنا من الهدر الوقتي الذي ال يعود بالنفع 

على جمال العمل.
وبكيفية  ب��امل��وؤه��ل،  ت�شقل  اأن  الب��د  �شجاعة  االأ�شخا�ض  م��ع  فالتعامل 
ال�شيطرة على الأمور دون اإفراط اأو تفريط وبكل حكمة وحنكة، وا�شتغالل 
العقول املبدعة واملفكرة والنظر اإلى الناجت واملنتوج واملقدرات احليوية نظرة 
يكون  اأن  دون  حكيمة  اآلية  وفق  امل�شاواة  مبداأ  على  قائمة  �شمولية  تفاوؤلية 

هناك علة يف النقد لل�شخي�شات.
املعنوي  العامل  االع��ت��ب��ار  ي��اأخ��ذ يف  اأن  ب���اأي جم��ال عمل الب��د  التقدم   
التجاوب  واملبادئ واالأخ��اق يف طريقة  القيم  االلتزام بقوانني  الذي ميثل 
يف  والبحث  وعطائهم،  تاأثريهم  ودرا���ش��ة  بحقوقهم،  واالإمل���ام  االآخ��ري��ن  مع 
اإمكانية تطويرهم وفق ما تقرره قوانني ونظام املن�شاآت �شواء كانت تعليمية 

اأم حكومية اأم خا�شة.
ومن امل�شلم به اأن اأي تقدم يف املجال الوظيفي مرهون بكيفية التعامل 
اإل��ى درج��ة  م��ع االآخ��ري��ن يف �شوء م��ا يقدم لهم م��ن ح��واف��ز معنوية لن�شل 

االإ�شباع الروحي واإلى نتائج قيمة وثرية تنقلنا اإلى الهدف املطلوب. 
وخ��ت��ام��ا، ال��ت��وا���ش��ع �شمة االأق���وي���اء واأ���ش��ح��اب ال��ق��ل��وب ال��ك��ب��رية التي 

ت�شتطيع احتواء االآخرين.

نرددها  اإيجابية  �شغرية  جملة 
ك���ل ي����وم ك��ف��ي��ل��ة ب�����اأن ت��غ��ري جم��رى 
ح��ي��ات��ن��ا اإل����ى االأب�����د، ف��ا جن��ع��ل من 
اأنف�شنا �شجناء الأفكارنا التي جتعلنا 
ن��ب��ح��ر ب��ه��ذه ال��ن��ف�����ض اإل����ى ال��ط��ري��ق 

ال�شحيح.
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فكر

محمد إبراهيم

اأك�����د ع�����ش��و جل��ن��ة امل��ن��ا���ش��ح��ة مب��رك��ز 
للمنا�شحة  ن��اي��ف  ب��ن  حممد  االأم���ري 
اأن  البكري،  يحيى  الدكتور  والرعاية، 
ي��وؤدي  ال�شرعية  الن�شو�ض  فهم  �شوء 
املناق�شة  اأن  م��ب��ي��ن��ا  االن����ح����راف،  اإل����ى 
ال�شبهات  بتفكيك  ك��ف��ي��ان  واحل�����وار 
و�شبطها  الدينية  العاطفة  وتر�شيد 

ب�شوابط ال�شرع.
ج��اء ذل��ك يف ح��وار مو�شع اأجرته 
معه »اآفاق« عن الفكر ال�شال واأ�شباب 
وراأت  م��ك��اف��ح��ت��ه،  وط������رق  ان���ت�������ش���اره 
اأع��داد، وفيما يلي  اأربعة  تق�شيمه على 

اجلزء االأول.

نبذة عن برنامج جلان
�ملنا�سحة يف منطقة ع�سري؟

يعد مركز حممد بن نايف للمنا�شحة 
على  الرائد  الوحيد  املركز  والرعاية، 
م�����ش��ت��وى ال���ع���امل يف م��ع��اجل��ة ظ��اه��رة 
والغلو  الفكرية  االإرهاب واالنحرافات 

والتطرف.
وم���ن اأه���م اأه���داف���ه: االإ���ش��ه��ام يف 
ن�����ش��ر م��ف��ه��وم ال��و���ش��ط��ي��ة واالع���ت���دال، 
و�شلوكا، وحتقيق  فكرا  التطرف  ونبذ 

البكري: الفهم الخاطئ للشرع وراء االنحراف الفكري
التوازن الفكري والنف�شي واالجتماعي 
ل�����دى ف���ئ���ة ال�������ش���ب���اب ال����ذي����ن ت����اأث����روا 
ب��االأف��ك��ار امل��ن��ح��رف��ة، وت�����رت��ك��ز ج��ه��وده 
ال��دوائ��ر  م��ع  وال��ت��ع��اون  التكامل  على 
وامل���وؤ����ش�������ش���ات احل��ك��وم��ي��ة واالأه���ل���ي���ة، 
واالإ�شهام يف جهود الوقاية من االأفكار 
املنحرفة، واإ�شاح الفئات التي وقعت 
وقائية  برامج  خال  من  براثنها؛  يف 
وع���اج���ي���ة اإ����ش���اح���ي���ة، ت��ع��ت��م��د على 
ال�شمحة  االإ�شامية  ال�شريعة  تعاليم 
وروح  ال�������ش���ام���ي���ة  وال���ق���ي���م  وامل�����ب�����ادئ 

االنتماء الوطني.
اإح����دى  امل��ن��ا���ش��ح��ة  اإدارة  وت��ع��د   
على  وت�����ش��رف  امل��ه��م��ة،  امل��رك��ز  اإدارات 
التي  املتنوعة  ال��ربام��ج  من  جمموعة 
ي����راد م��ن��ه��ا ال���و����ش���ول ب��ال�����ش��ب��اب اإل���ى 
قناعة ذاتية بخطورة الفكر املنحرف، 
واملجتمع  ال��ف��رد  على  ال�شيئة  واآث����اره 
ب���اأك���م���ل���ه، وب����ن����اء م���ف���اه���ي���م ���ش��رع��ي��ة 
ال��ك��ربى:  ال��ع��ام��ة  للق�شايا  م��وؤ���ش��ل��ة 
كالوالء والرباء، والتكفري، واالإمامة، 
واجل���م���اع���ة، واجل����ه����اد، وغ���ريه���ا من 
ق�شور  ت�شبب  ال��ت��ي  الفكرية  امل�شائل 
اإلى االنحراف لدى هوؤالء  لها  الفهم 
املناق�شة  م��ن خ���ال  وذل���ك  ال�����ش��ب��اب، 
واحلوار الذي يتم به تفكيك ال�شبهات، 

الن�شو�ض  بع�ض  فهم  ب�شوء  املرتبطة 
الدينية  العاطفة  وتر�شيد  الدينية، 

و�شبطها ب�شوابط العقل وال�شرع.

وماذ� عن وحدة �لتوعية 
�لفكرية �لتي �أن�سئت حديثا 

باجلامعة؟
اأ�شند اإيّل االإ�شراف على وحدة التوعية 
ال���ف���ك���ري���ة ب���اجل���ام���ع���ة ب��ت��ك��ل��ي��ف م��ن 
مديرها االأ�شتاذ الدكتور عبد الرحمن 
الداود لاإفادة من خربتي ال�شابقة يف 

جلان املنا�شحة.
والوحدة تهتم بتحقيق الريادة يف 
والطالبات،  للطاب  الفطري  البناء 
والتطوير النوعي لاأ�شاليب الوقائية 
ال���ع���اج���ي���ة م����ن االأف�����ك�����ار امل��ن��ح��رف��ة 
وم��ظ��اه��ره��ا واأدوات�����ه�����ا، اإ����ش���اف���ة اإل���ى 
خال  م��ن  واملجتمع  اجلامعة  خدمة 
امل�شاريع واالأبحاث العلمية والدرا�شات 
وال��ف��ع��ال��ي��ات وال����ربام����ج ال��ت��ي ت��ع��ال��ج 
وموؤثراتهما  والتطرف  الغلو  اأ�شباب 
وم��ظ��اه��ره��م��ا،  واالإ����ش���ه���ام يف تدعيم 
ق��ي��م ال����والء واالن��ت��م��اء ال��وط��ن��ي ل��دى 

ال�شباب.
وت���ه���دف ال����وح����دة اإل�����ى ت��ر���ش��ي��خ 
ال���ف���ك���ر ال�����ش��ل��ي��م امل��ن�����ش��ب��ط ب��ال�����ش��رع 

ال�شرعية  ال���روؤي���ة  وحت��ق��ي��ق  وال���دي���ن، 
وال��ف��ك��ري��ة امل��وؤ���ش��ل��ة وامل��ت��زن��ة للطالب 

اجلامعي.
وت�����ه�����دف ك����ذل����ك ب����ي����ان وج�����وب 
ال�����ش��رع��ي��ة،  للبيعة  وال���وف���اء  ال��ط��اع��ة 
دور  وتعزيز  امل�شلمني،  جماعة  ول��زوم 
ال���والء  ال��ط��ال��ب اجل��ام��ع��ي يف حتقيق 
الوطني، وحفظ االأمن واإبراز خطورة 
التكفري، وعاقة ذلك بالغلو والتنطع 

يف الدين.
توعية  اإل���ى  ال���وح���دة  ت�شعى  ك��م��ا 
التوا�شل،  �شبكات  بخطورة  ال��ط��اب 
وما يبث فيها من اإ�شاعات وانحرافات 
ال���وازع  تنمية  اإل���ى  ب��االإ���ش��اف��ة  فكرية، 
ال��دي��ن��ي ل���دى ال���ط���اب وال��ط��ال��ب��ات، 
وال���ت���ح���ذي���ر م����ن ال���ت���ه���اون ب���ال���دم���اء 
امل��ع�����ش��وم��ة، وحت�����ش��ني ال�����ش��ب��اب �شد 
ال��ت��وج��ه��ات ال��ف��ك��ري��ة امل��خ��ال��ف��ة ال��ت��ي 
ت��ت��م�����ش��ك ب���ه���ا اجل���م���اع���ات امل��ت��ط��رف��ة 
اأو اجل���اف���ي���ة، وب���ن���اء ع��اق��ة  ال��غ��ال��ي��ة 
ت��ك��ام��ل��ي��ة ب����ني اجل���ام���ع���ة وامل��ج��ت��م��ع 
االإره����اب  بخطر  والتثقيف  للتوعية 
التوا�شل  وك��ذل��ك  ال��ت��ط��رف،  ون��ت��ائ��ج 
الفعال مع جميع القطاعات احلكومية 
واالأهلية لبناء م�شروع وطني متكامل 

حلماية االأمن ومقدرات اململكة.

العدد 158  |  12 محرم 1437  |  25 أكتوبر 2015



إعالن

بالعلم
نهزم اإلرهاب
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أسبوعية جامعة الملك خالد

ميا
دي
كا
أ

أساتذة

 ع�����دم ال���ت���ع���ر����ض ل���ل���ت���ي���ارات ال����ب����اردة 
ال�شن،  وكبار  االأطفال  على  واحلر�ض 
ول��ب�����ض امل��اب�����ض ال��واق��ي��ة م��ن ال���ربد، 
وجت���ن���ب اأم����اك����ن ال����زح����ام، م���ع غ�شل 

اليدين جيدا قبل الطعام وبعده.

هل هناك �أ�سر�ر ل�ستخد�م
بخاخ �لأنف فرتة طويلة؟

 ب��خ��اخ��ات االأن�����ف ع��ل��ى ن���وع���ني: ال��ن��وع 
االأول ي�شتخدم لعاج ح�شا�شية االأنف، 
وه����و اآم����ن ومم��ك��ن ا���ش��ت��خ��دام��ه حتت 
اإل���ى ثاثة  اإ���ش��راف ط��ب��ي، ومل���دة ت�شل 

اأ�شهر.
البخاخات  الثاين فهي  النوع  اأما 
ال��ت��ي ت�����ش��ت��خ��دم ل��ف��ت��ح االأن�����ف نتيجة 
ال�����ر������ش�����ح وال���������زك���������ام، م�����ث�����ل: ب���خ���اخ 
مثل  وم�شتقاته  ميتازوليني  االأوك�شي 
االأتروفني، فهذا ي�شتخدم ملدة ق�شرية 
اأن  املوؤ�شف  ولكن  االأ�شبوع،  تتجاوز  ال 
ف��رتات  ي�شتخدمونه  امل��ر���ش��ى  بع�ض 
ط���وي���ل���ة، مم���ا ي��ن��ت��ج ع��ن��ه ت�����ش��خ��م يف 
االأنفية  للجيوب  ال�شفلية  القرنيات 
ال��ت��دخ��ل  يتطلب  االأن����ف  وان�����ش��داد يف 

اجلراحي. 
 

ما �أ�سباب وعالج �لتهاب �لأذن 
�لد�خلية و�لو�سطى؟ 

االأذن تتاألف من اخلارجية، والو�شطى، 
والداخلية، وهي م�شوؤولة عن ال�شمع، 
وي���وج���د ب������االأذن ال��داخ��ل��ي��ة ج���ه���از يف 
اأتقن  غاية الدقة من �شنع اهلل الذي 

خالد العمري

و����ش���ف وك���ي���ل ك��ل��ي��ة ال���ط���ب ل��ل��ت��ط��وي��ر 
االأك���ادمي���ي واجل�����ودة، االأ���ش��ت��اذ امل�����ش��ارك 
علي بن �شعيد القحطاين، الطب باملهنة 
ال��ن��ب��ي��ل��ة، وت���ن���اول يف ح����وار م���ع »اآف�����اق« 
م�شائل �شحية متعددة يف جماالت االأنف 

واالأذن واحلنجرة.
 

ملاذ� �خرتت تخ�س�س �لطب؟
 الطب مهنة نبيلة و�شريفة �شملت خريي 
ولهذا  فيها،  اأخل�ض  ملن  واالآخ���رة  الدنيا 
ج��اء اخ��ت��ي��اري كلية ال��ط��ب،  وق��د ميلي 
اجلراحية  التخ�ش�شات  نحو  ب��ي  يتجه 
وبناء  ال��دق��ي��ق��ة؛  اجل��راح��ات  وخ�شو�شا 
ع��ل��ى ذل����ك اخ�����رتت ت��خ�����ش�����ض ج��راح��ة 
على  الحتوائه  واحلنجرة  واالأذن  االأن��ف 
اإلى  باالإ�شافة  التخ�ش�شات،  العديد من 
يحتوي  ح��ي��ث  التخ�ش�ض  ب��ه  يتميز  م��ا 
ع��ل��ى احل���وا����ض ال��دق��ي��ق��ة، م��ث��ل: ال�شمع 
وال�����ش��م وال����ك����ام، وه�����ذه احل���وا����ض من 
ي�شتمل هذا  كما  االإن�شان،  اأهم ما ميلك 
احل���االت  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  ع��ل��ى  التخ�ش�ض 
الذي  التنف�ض  جمرى  واأهمها  احلرجة، 
حياة  الإن��ق��اذ  ال�����ش��ري��ع  ال��ت��دخ��ل  يتطلب 
حمبة  عن  اختياري  ك��ان  ولقد  املري�ض، 

ورغبة.

ما دمنا على �أعتاب �ل�ستاء
ما اأف�ضل احتياط لتجنب

�لإ�سابة بالنفلونز�؟

ك��ل ���ش��يء خ��ل��ق��ه، م�����ش��وؤول ع��ن حفظ 
االأذن  التهابات  اأ�شباب  وم��ن  ال��ت��وازن. 
التهابات فريو�شية وبكتريية وفطرية 
ال�شن  وك��ب��ار  االأط��ف��ال  عند  خ�شو�شا 
وم��ر���ش��ى ال�����ش��ك��ر و���ش��ع��ي��ف��ي امل��ن��اع��ة، 
وال���ع���اج ي��ك��ون ب���زي���ارة ع��ي��ادة طبيب 
لتحديد  واحل���ن���ج���رة  واالأذن  االأن�����ف 
االأذن، وبدء  نوعية االلتهاب وتنظيف 

العاج الازم ح�شب نوع االلتهاب. 

متى يجب ��ستئ�سال �للوزتني؟
ي���ج���ب ا����ش���ت���ئ�������ش���ال ال����ل����وزت����ني ح�����ش��ب 
واالأذن  االأن���������ف  ج���م���ع���ي���ة  ت���و����ش���ي���ات 
عند  ل��اأط��ف��ال،  االأمريكية  واحلنجرة 
النف�ض  يف  و���ش��ع��وب��ة  اخ��ت��ن��اق  ح����دوث 
اإل��ى  اإ���ش��اف��ة  ال��ل��وزت��ني،  ت�شخم  نتيجة 
االلتهابات املتكررة اأكرث من �شبع مرات 
خم�ض  اأو  واح����دة،  �شنة  مل���دة  ال�شنة  يف 
ث��اث  اأو  �شنتني  مل���دة  ال�شنة  يف  م���رات 
م����رات يف ال�����ش��ن��ة اآخ����ر ث���اث ���ش��ن��وات، 
وت���ك���ون م�����ش��ح��وب��ة ب���ح���رارة اأك����رث من 
درجة ٣8،2 مع وجود التهابات يف الغدد 

اللمفاوية. 
 

وماذا م�ضاعفات اإزالة اللوزتني؟
امل�شاعفات احتمال حدوث نزيف  اأهم 
بعد العملية مبا�شرة اأو بعدها بيومني 
ال���ت���ه���اب م��و���ش��ع  ن��ت��ي��ج��ة  ث���اث���ة؛  اأو 
ال���ل���وزت���ني، ول��ك��ن م���ن امل��م��ك��ن جتنب 
حيوي  م�����ش��اد  ب��اأخ��ذ  االأخ����ري  ال�شبب 
االأكل  وت�شجيع  العملية،  بعد  منا�شب 

يحدث  ال  حتى  العملية  بعد  وال�شرب 
التهاب بكتريي يف مو�شع العملية.

  
هل �إز�لة �للوزتني توؤدي

�إلى زيادة �لوزن؟
زي��������ادة ال��������وزن ال����ت����ي ق����د حت�����دث ب��ع��د 
املري�ض  اأن  ف�شببها  اللوزتني  ا�شتئ�شال 
الذي يعاين من هذه االلتهابات املتكررة 
ي��ك��ون ل��دي��ه ���ش��ع��وب��ة يف ال��ب��ل��ع واالأك����ل 
اأغ��ل��ب االأوق�����ات، مم��ا ي���وؤدي اإل���ى �شعف 
ال�شهية واالإعرا�ض عن الطعام، وبزوال 
هذا املانع بعد ا�شتئ�شال اللوزتني ترجع 
االأمور اإلى جمراها الطبيعي ويتح�شن 

االأكل وحتدث زيادة الوزن. 
 

وما عالقة �للوزتني
بنق�س �ملناعة؟

ت��ع��د ال��ل��وزت��ان م��ن اجل��ه��از ال��ل��م��ف��اوي 
اأنه  اإال  الذي يقوم بالدفاع عن اجل�شم 
ت��وج��د غ���دد مل��ف��اوي��ة ك��ث��رية يف الرقبة 
الوظيفة  ت���وؤدي  اجل�شم  اأج���زاء  وبقية 
امل��ن��اع��ة  اأن  ي��ث��ب��ت ط��ب��ي��ا  ن��ف�����ش��ه��ا، ومل 
ولكن  اللوزتني،  ا�شتئ�شال  بعد  تنق�ض 
نفعها  م��ن  اأك��رب  �شررها  يكون  عندما 
فيجب ا�شتئ�شالها، ونكون با�شتئ�شالها 
تبث  �شديدية  ب���وؤرة  م��ن  تخل�شنا  ق��د 
���ش��م��وم��ه��ا يف اأن����ح����اء اجل�����ش��م ك���اف���ة ، 

فامل�شاألة توازن بني الفوائد وامل�شار.

كلمة توجهها للطالب
ومن�سوبي �جلامعة؟

التعليمية  العملية  الطالب هو حمور 
والأج�����ل�����ه ب���ن���ي���ت اجل����ام����ع����ات ووظ����ف 
اأو�شي  التدري�ض؛ ولهذا   اأع�شاء هيئة 
الطاب بتقوى اهلل واجلد واالجتهاد 
املهارات  واإتقان  التعلم  واحلر�ض على 
واال����ش���ت���ع���داد امل��ب��ك��ر ل��ام��ت��ح��ان مع 
الن�������ش���ب���اط يف ال�����ش��ل��وك والأخ������الق 
من  واال���ش��ت��ف��ادة  اأ�شاتذتهم  واح����رتام 

اإمكانات اجلامعة. 
التدري�ض فهم  اأع�شاء هيئة  اأم��ا   
التعليمية  ب��ال��ع��م��ل��ي��ة  ي��ق��وم��ون  م���ن 
ودوره���������م ك���ب���ري يف ب���ن���اء ���ش��خ�����ش��ي��ة 
فاإن  ولهذا  فيهم؛  والتاأثري  الطاب 
اإل��ى  العلمي  اجل��ان��ب  يتعدى  دوره���م 
ي��ك��ون ع�شو  اأن  ال���رتب���وي، وامل���اأم���ول 
ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������ض ق������دوة ل��ل��ط��ال��ب، 
اإي��ج��اب��ي��ا، وم��ن��ا ه��ن��ا اأن�شح  وت���اأث���ريه 
تدري�ض  هيئة  ع�شو  وك��ل  اأواًل  نف�شي 
االأم����ان����ة  ح���ف���ظ  يف  اهلل  اهلل  واأق��������و: 

وحفظ ما ا�شرتعاكم اهلل عليه.

القحطاني:
الطب مهنة نبيلة 
ربطني بها
عشق قديم

د. علي سعيد القحطاني
• تخرج يف كلية الطب بفرع جامعة امللك �شعود باأبها عام 1991.

• حا�شل على �شهادة زمالة الكلية االأمريكية للجراحني عام 2٠15
• حا�شل على �شهادة الزمالة ال�شعودية يف جراحة االأنف واالأذن واحلنجرة والراأ�ض والرقبة من 

جامعة امللك �شعود 1999.
•حا�شل على زمالة اجلودة و�شامة املر�شى من دبلن، اأيرلندا 2٠1٣.

الكلية  وكيل  اأي�شا  وه��و  خالد،  امللك  بجامعة  الطب  بكلية  اجل��راح��ة  ق�شم  يف  م�شارك  اأ�شتاذ   •
للتطوير االأكادميي واجلودة.

• ع�شو اجلمعية االأمريكية جلراحة االأنف واالأذن واحلنجرة.
• حا�شل على  خم�ض براءة اخرتاع م�شجلة يف ال�شعودية وبريطانيا.
• األف �شبعة كتب، و 2٣ ورقة علمية من�شورة داخل اململكة وخارجها.

•حمكم يف املجلة الطبية ال�شعودية واملجلة االأمريكية لاأنف وجملة احلنجرة االأمريكية. 
• مثل وفد اململكة العربية ال�شعودية يف لقاء �شيوؤول للمخرتعني عام 2٠٠4، برت�شيح من موؤ�ش�شة 

امللك عبد العزيز للموهبة واالإبداع.
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مراكز

كلك عورات

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

انتقل رجل وزوجته اإلى منزل جديد، فاأ�شارت الزوجة ذات يوم 
اإلى زجاج النافذة املطلة على جارها، وقالت »غ�شيل جارتنا لي�ض 

نظيفا، الراجح اأنها ت�شرتي م�شحوقا رخي�شا«.
وا�شتمرت  الزوجة يف اإلقاء التعليق نف�شه كلما راأت  غ�شيل 
فقالت  نظيفا،  جارتها  غ�شيل  راأت  ف��رتة،  م�شي  وبعد  جارتها. 
لزوجها »انظر، لقد تعلمت اأخريا كيف تغ�شل«. فاأجابها الزوج: 
»عزيزتي، لقد نه�شت مبكرا هذا ال�شباح، ونظفت زجاج النافذة 

التي تنظرين من خالها«. 
وب��ي��ت ق�����ش��ي��دي مم���ا ���ش��ب��ق، اأن ك��ث��ريا م���ن ال��ن��ا���ض جعلوا 
يفعلونه  م��ا  ك��ل  يف  وانتقادهم  االآخ��ري��ن  مراقبة  االأك���رب  همهم 
ويقولونه، وذلك با�شتخدام كل الو�شائل، ومنها �شبكات التوا�شل 
االجتماعي لن�شر االإ�شاعات واالأقاويل، الإ�شباع اأنف�شهم املري�شة، 

دون تثبت اأو متعن.
 هوؤالء، واالإ�شارة تعود اإلى كثريا من النا�ض، اأ�شبحوا، مع 
احلديث  يف  �شرا�شة  اأك��رث  االجتماعي،  التوا�شل  و�شائل  انت�شار 
اأ�شخا�شا ال  االآخرين، لي�شمل هجومهم  والنقد وال�شخرية من 

يعرفونهم ومل يلتقوا بهم اأ�شا. 
يقول ال�شافعي:

ل�شانك ال تذكر به عورة امرئ
فكلك عورات وللنا�ض األ�شن 

وعينك اإن اأبدت اإليك م�شاوئا
ف�شنها وقل: يا عني للنا�ض اأعني

االآخ��ري��ن هو عمل ال  اأن ما يقوله عن  اإن�شان  لو تذكر كل 
االأع��راف االجتماعية كافة، لفكر  الدين  وال تر�شى عنه  يقره 
اأن يلقي التهم وينتقد جزافا، وقد حذرنا ر�شول  األف مرة قبل 
اهلل ���ش��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���ش��ل��م م��ن ال��غ��ي��ب��ة؛ الأن��ه��ا ت��ول��د ال��ع��داوة 

والبغ�شاء بني النا�ض.

وقفة

مركز األمير سلطان للبحوث والدراسات البيئية

خط أمامي يتصدى للمشكالت
خالد العمري

قد ال يعرف كثريون الدور الكبري الذي 
ب��ن عبد  االأم���ري �شلطان   ب��ه مركز  يقوم 
البيئية  وال���درا����ش���ات  ل��ل��ب��ح��وث  ال��ع��زي��ز 
داخل وخ��ارج اجلامعة، ويف اإط��ار منطقة 
ع�شري واململكة ب�شفة عامة، فهو �شريك 
وكيفية  البيئة  هم  يحمل  دائ��م  و�شديق 
م��ع��اجل��ة م�����ش��ك��ات��ه��ا، ك��م��ا اأن����ه ي��ق��ف يف 
للتن�شيط  ال�����ش��اع��ن  خ���ط���وط  م��ق��دم��ة 
ال�شياحي وجعله جاذبا من خال البحث 

امل�شتمر عن كيفية تطويره.
م����دي����ر امل�����رك�����ز ال����دك����ت����ور ح�����ش��ني 
ال���وادع���ي اأح����اط »اآف�����اق« مب��ع��ل��وم��ات عن 
اأ�شا�شيا يف  رك��ن��ا  ب��ات  امل��رك��ز حتى  م��ي��اد 

جوانب مهمة كثرية.

نبذة عن �ملركز؟
جمل�ض  تو�شي�ة  على  ب��ن��اء  امل��رك��ز  اأن�����ش��ئ 
اجل���ام���ع�������ة يف ج���ل�������ش���ت���ه االأول�������������ي ع���ام 
جمل�ض  عليها  واف���ق  ال��ت��ي   1422/1421
ال��ت��ع��ل��ي�����م ال���ع���ايل ب���ال���ق���رار ذي ال��رق�����م 
خادم  موافق�ة  على  املبن�ي   1422/19/12

احلرمني ال�شريفي�ن.
وتزامنا مع ندوة »نحو تربية بيئية 
اأف�شل« التي عقدت يف ذي احلجة 1422، 
���ش��در م��ن جم��ل�����ض اجل��ام��ع��ة يف جل�شته 
الثانية للعام اجلامعي 1424/142٣ قرار 
الدرا�شات  »مركز  م�شمى  بتغيري  يق�شي 

البيئية  وال���درا����ش���ات  ل��ل��ب��ح��وث  ال��ع��زي��ز 
وال�شياحية على الوات�شاب، وهي ت�شم كل 
االإداري��ني  اإلى  املدير  املركز من  من�شوبي 

وال�شكرتري مرورا مب�شت�شاري املركز.

ماذ� يقدم �ملركز خلدمة �ملجتمع؟
�شارك املركز يف م�شروع »توطني وتطوير 
تقنيات البيئة« الذي ياأتي �شمن اخلطة 
يتعاون  كما  والتقنية«  للعلوم  الوطنية 
امل���رك���ز م���ع ���ش��ب��ك��ة ب��ي��ئ��ت��ي االإع���ام���ي���ة، 
ح��ي��ث مت اخ���ت���ي���اره مم��ث��ا ل��ل��ج��ام��ع��ة يف 
الدكتور  امل��رك��ز  م��دي��ر  واخ��ت��ري  ال�شبكة، 
لل�شبكة  اجلامعة  من�شق  الوادعي  ح�شني 

االإعامية.

ال��ب��ي��ئ��ي��ة وال�����ش��ي��اح��ي��ة« ب��اجل��ام��ع��ة اإل���ى 
عبدالعزيز  ب��ن  �شلطان  االأم����ري  »م��رك��ز 
للبحوث والدرا�شات البيئية وال�شياحية«  
ع��ق��ب اإع�����ان م��دي��ر اجل��ام��ع��ة م��واف��ق��ة 
ال���وزراء  جمل�ض  لرئي�ض  ال��ث��اين  ال��ن��ائ��ب 
وزي���ر ال��دف��اع وال���ط���ريان، املفت�ض ال��ع��ام، 
البيئة،  حلماية  ال��وزاري��ة  اللجنة  رئي�ض 
امللكي االأم��ري �شلطان بن  ال�شمو  �شاحب 
ا�شم  اإطاق  عبدالعزيز، رحمه اهلل، على 

�شموه على املركز.

ما �أهم م�ساريعكم �لبحثية؟
مياه  حل�شاد  خمتلفة  تقنيات  اأب���رزه���ا: 
االأم����ط����ار يف ب��ع�����ض امل��ن��اط��ق اجل��ن��وب��ي��ة 
ال�شعودية،  العربية  اململكة  من  الغربية 
وت���ق���ي���ي���م امل�������وت ال���ق���م���ي يف االأ�����ش����ج����ار 
امل��زروع��ة  وال�����ش��ت��ول  للعرعر  الطبيعية  
اإقامة الرتو�ض علي مكافحة  املوت  واأثر 
وتقييم  ور���ش��د  ال�����ش��ودة،  مبنتزه  القمي 
ت��ده��ور اأرا����ش���ي امل���درج���ات ال��زراع��ي��ة يف 

املنطقة اجلنوبية الغربية من اململكة.

كيف ��ستفدمت من �لتقنية
يف جمال عملكم؟

ت�شهيل  يف  احل��دي��ث��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ة  اأ���ش��ه��م��ت 
الكثري م��ن امل��ه��ام وت��وف��ري اجل��ه��د وامل��ال 
فعلي  امل��رك��ز،  ومنا�شط  اأه���داف  لتحقيق 
���ش��ب��ي��ل امل����ث����ال اأن�������ش���اأ امل����رك����ز جم��م��وع��ة 
ب��ا���ش��م م���رك���ز االأم�����ري ���ش��ل��ط��ان ب���ن عبد 

• وحدة البحوث والدراسات البيئية.
• وحدة البحوث والدراسات السياحية.

• وحدة بحوث ودراسات السياحة البيئية.
• السموم والمراقبة البيئية.

• مكافحة اآلفات الضارة بصحة اإلنسان واقتصاده.
• المعلومات الثقافية والتوعية البيئية والسياحية.

• اإلدارة البيئية والسياحية.
.GIS االستشعار عن بعـد ونظم المعلومات الجغرافيـة •

• وحدة خدمة المجتمع.
• وحدة النشر.

البيئة  »اأ�شبوع  تنفيذ  وبخ�شو�ض 
ال��ع��امل��ي« مت ال��ت��ع��اون م��ع جل��ن��ة اأه���ايل 
منطقة ع�شري من خال جلنة التنمية 
�شت  بتنظيم  املركز  وق��ام  االجتماعية. 
»نحو  عنوان  حتت  توعوية  حما�شرات 
بيئة �شحية اأف�شل« يف مناطق خمتلفة 

يف ع�شري.
ك��م��ا ����ش���ارك امل���رك���ز يف االج��ت��م��اع 
اخل���ا����ض ب��ل��ج��ن��ة ال�������ش���وؤون ال�����ش��ح��ي��ة 
وال��ب��ي��ئ��ة مب��ج��ل�����ض ال�������ش���ورى، اإ���ش��اف��ة 
امل�شكات  لبع�ض  ح��ل��وال  تقدميه  اإل���ى 
البيئية مبنطقة ع�شري، وكذلك طباعة 
ون�����ش��ر ع���دد م���ن ال��ك��ت��ب وال��ب��ح��وث يف 

جمال البيئة وال�شياحة.

وما هي طموحاتكم
�لتطويرية؟

معظم  اإل����ى  ل��ل��و���ش��ول  امل��رك��ز  ي�شعى 
ب��رام��ج ال��ت��وا���ش��ل االج��ت��م��اع��ي ���ش��واء 
اأو  اجل���ام���ع���ة  م���ع  اأو  م��ن�����ش��وب��ي��ه  م���ع 
م���ع امل��ج��ت��م��ع اخل���ارج���ي، وه���و ال���ذي 
خطة  نتبنى  اإننا  اإذ  االآن،  عليه  نعمل 
ط��م��وح��ة ل��ك��ى ي��ت��وا���ش��ل امل���رك���ز مع 
اإل��ى  وي�شتمع  خا�شة  ع�شري  جمتمع 
امل�����ش��ك��ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة، وم���ن ث��م اإج���راء 
حللها،  املختلفة  والدرا�شات  البحوث 
وت��ل��ب��ي��ة رغ���ب���ة امل��ج��ت��م��ع اخل���ارج���ي، 
البيئية  امل�شكات  اأ�شحاب  و�شن�شعر 

بنتائج درا�شتنا واحللول املمكنة.

10 وحدات 
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جامعات سعودية

فيصل بن سلمان يكرم الطالب المشاركين
في برنامج »سفراء الوسطية« بجامعة طيبة

قلد �شاحب ال�شمو امللكي االأمري في�شل بن �شلمان بن عبدالعزيز اأمري منطقة املدينة املنورة و�شاح »�شفراء 
الو�شطية« للطاب امل�شاركني يف فعاليات برنامج »�شفراء الو�شطية« الذي نظمته جامعة طيبة بالتعاون مع 

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني.
القيم  اإلى  الدعوة  الو�شطية يف  امل�شاركني يف برنامج ر�شل  املبادرة ودور  اأهمية هذه  �شموه على  واأك��د 
امل�شتويات، معرباً عن  ال�شمحة وذلك من خال معاملتهم لاآخرين على كافة  �شامية  االإ املثلى واملبادئ 
�شكره ملركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني وجامعة طيبة على تنظيم هذه الفعالية، م�شريا الى اأن نهج 

الو�شطية ر�شالة ديننا اال�شامي احلنيف.

جامعة حائل تفتتح السكن الجامعي للطالبات
ال�شكن  وي�شتمل  اأدوار،   ٣ من  يتكون  وال��ذي  الطالبات،  �شطر  يف  اجلامعي  ال�شكن  حائل،  جامعة  افتتحت 
اجلديد على م�شلى للطالبات و�شالة لا�شرتاحة، ولاأن�شطة والربامج الثقافية املختلفة، ومكتبة وعيادة 

طبية وقد زود املقر بو�شائل االأمن وال�شامة.
وي�شمل ال�شكن على 11٠ غرف �شكنية بنظام فندقي، حتتوي كل منها على �شريرين للنوم واخلدمات 
الازمة بها التي توفر اجلو املنا�شب للطالبات، ويت�شع املبنى ل�� )2٣٠( طالبة، كما ي�شتمل املبنى على مكاتب 
للم�شرفات االإداريات ومراقبات االأمن وال�شامة ومكاتب لاأخ�شائيات االجتماعية والنف�شية واملبنى مزود 
بنظام �شوتي متكامل، وكذلك املحا�شرات التي تقام باملبنى ويحتوى اأي�شا على مكتب لاإ�شراف العام على 

طالبات االإ�شكان.

جامعة اإلمام تمنح الطالب السعودي
مهمة القيام بأدوار حمل لواء الدفاع عن الوطن 

اأجمع امل�شاركون يف الندوة العلمية التي اأقامتها كلية ال�شريعة والدرا�شات االإ�شامية مبحافظة االأح�شاء، 
موؤخرا، على اأهمية م�شاركة الطالب اجلامعي يف دفع االأخطار واملهددات التي حتاك �شد وطنه، ومنحت 
الطالب ال�شعودي مهمة القيام باأدوار كبرية يف عملية النماء والبناء وحمل لواء الدفاع عن الوطن بالعلم 
واملنطق. وجاءت الندوة العلمية التي حملت عنوان »م�شوؤولية الطالب اجلامعي يف احلفاظ على �شامة 
وطنه من االأخطار واملهددات« برئا�شة وكيل جامعة االإمام حممد بن �شعود االإ�شامية الدكتور عبداهلل بن 

حممد اأبا اخليل.

الباحة تنفذ ورشة للمقررات اإللكترونية 
الإع��داد  التدري�ض،  ٣٠ ع�شوا من هيئة  ور�شة عمل مب�شاركة  الرتبية  كلية  الباحة ممثلة يف  نفذت جامعة 
وتطوير املقررات االإلكرتونية بالتعاون اجلامعة ال�شعودية االإلكرتونية، بح�شور وكيل اجلامعة ال�شعودية 

االإلكرتونية، وعميد كلية الرتبية ومدير جامعة الباحة املكلف الدكتور عبداهلل الزهراين.
التقدم  والناجمة عن  الع�شر  ي�شهدها هذا  التي  ال�شريعة  التغريات  اأن��ه يف ظل  على  اأك��د  الزهراين   
التغريات  لهذه  الرتبوية  العملية  مواكبة  ال�شروري  من  اأ�شبح  املعلومات،  وتقنية  والتكنولوجي  العلمي 
اإلى ظهور  اأدت  التغريات  اأن تلك  الى  واأ�شار  املعريف.  التي قد تنجم عنها مثل االنفجار  امل�شكات  ملواجهة 
مفهوم التعليم االإلكرتوين الذي يقود اإلى نقل املقررات التقليدية اإلى مقررات الكرتونية قائا: »اأ�شبحت 

املقررات االإلكرتونية اإحدى ركائز التعليم االإلكرتوين لبناء جامعة امل�شتقبل«.

فعاليات برنامج »جرب الكرسي«
بجامعة الملك سعود

ب الكر�شي«،  �شارك طاب عمادة ال�شنة التح�شريية بجامعة امللك �شعود ومن�شوبوها يف فعاليات برنامج »جرِّ
الذي نظمته جمعية االأطفال املعوقني بالتعاون مع عمادة التح�شريية، بح�شور عميد ال�شنة التح�شريية 
الكر�شي ب�شحبة  الكر�شي«، وقام بتجربة  ب  الدكتور نامي بن مفرج اجلهني الذي �شارك يف فعاليات »جرِّ

عدد من اأبناء اجلمعية.
واأعرب الدكتور اجلهني عن �شكره وتقديره لكل الطلبة الذين حر�شوا على امل�شاركة يف هذه الفعالية، 
وامل�شاهمة يف التوعية باملعاناة التي يعي�شها املعوق يف حياته اليومية خال حتركه بالكر�شي، وما يواجهه من 

عقبات يف الطرقات واملمرات غري املهياأة للمعوقني. 

بجامعة نورة اللقاء السادس عشر
لعمداء كليات طب األسنان

انطلق يف جامعة االأمرية نورة بنت عبدالرحمن بالريا�ض، اللقاء ال�شاد�ض ع�شر لعمداء كليات طب االأ�شنان 
يف جامعات اململكة، بح�شور مديرة اجلامعة الدكتورة هدى العميل.

ورحبت وكيلة اجلامعة لل�شوؤون ال�شحية الدكتورة �شمر ال�شقاف بعمداء الكليات امل�شاركني يف اللقاء، 
وجود  اأهمية  اإل��ى  م�شرية  العام،  هذا  اللقاء  وتنظيمها  ال�شت�شافتها  باجلامعة  االأ�شنان  طب  كلية  و�شكرت 
برامج م�شرتكة بني كليات طب االأ�شنان يف اجلامعات ال�شعودية بخ�شو�ض تبادل الزوار الدوليني، واملرونة 
يف ابتعاث املعيدين، وامل�شوؤولية االجتماعية لكليات طب االأ�شنان وماذا ميكن اأن تقدم من خدمات للمجتمع، 

والدعم املاأمول من كليات طب االأ�شنان العريقة لكليات طب االأ�شنان النا�شئة.

القرى  اأم  بجامعة  التمري�ض  كلية  اأقامت 
االأول��ي��ة  اال���ش��ع��اف��ات  يف  تدريبية  دورة  اأول 
متدربة   15 ل���  ال��رئ��وي  القلبي  واالن��ع��ا���ض 
�شمن ال��ربن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي ال���ذي اأع��دت��ه 
الكلية بالتعاون مع املركز الطبي اجلامعي 
م��ن�����ش��وب��ات  م����ن  م���ت���درب���ة   1٣5 ل���ت���دري���ب 
د.  اجلامعة  مدير  د�شنه  وال��ذي  اجلامعة، 
ب��ك��ري ب��ن م��ع��ت��وق ع�����ش��ا���ض مب��ب��ن��ى الكلية 

ب�شطر الطالبات. 
وبداأت الدورة بعر�ض نبذة عن ر�شالة 
وروؤية وقيم كلية التمري�ض، بعدها تعرفت 
وحمتويات  ال���دورة  اأه���داف  على  املتدربات 
حقيبة االإ�شعافات االأولية يف العمل واملنزل.

ت��ع��رف��وا ع��ل��ى االإن��ع��ا���ض القلبي  ك��م��ا 
االإ�شعافات  ثم  االختناق،  وح��االت  الرئوي 
االأول���ي���ة حل���االت االإغ���م���اء، ك��ذل��ك اطلعوا 
والنزيف  اجل��روح  مع  التعامل  كيفية  على 
اإلى  باالإ�شافة  امل�شابة،  احل��االت  وا�شعاف 
اإ���ش��اب��ات احل���روق وال��درج��ات  التعامل م��ع 
الن�شبة  ح�شاب  وكيفية  للحروق،  املختلفة 
امل���ئ���وي���ة ل��ل��م�����ش��اح��ة امل�����ش��اب��ة م���ن اجل�����ش��م 

باحلروق وامل�شاعفات الناجتة من ذلك. 
ل��ك��ل متدربة  ال�����دورة م��ن��ح  ن��ه��اي��ة  يف 
م����ل����ف ي����ح����ت����وي ع����ل����ى ب����رن����ام����ج ال��������دورة 
التدريبية، وبع�ض املطويات املُعدة من قبل 
اجلامعي،  الطبي  واملركز  التمري�ض  كلية 
ت�شتمل  مدجمة  اأ�شطوانة  اإل��ى  باالإ�شافة 

على املحتوى العلمي.
م������ن ج����ه����ت����ه، اأك���������د ع���م���ي���د ك��ل��ي��ة 
هذه  ب��اأن  جوهرجي  اأمي��ن  د.  التمري�ض 
ال��دورة هي املجانية االأول��ى التي تقيمها 
ال��ك��ل��ي��ة يف جم����ال االإ����ش���ع���اف���ات االأول���ي���ة 
�شعار  حت��ت  ال��رئ��وي،  القلبي  واالإن��ع��ا���ض 

)م�شعفة يف كل مبنى(.

التمريض بأم القرى تقيم
أول دورة لإلسعافات واإلنعاش

لـ 15 متدربة

ج���ازان،  بجامعة  ال�شيدلة  كلية  د�شنت 
ف��ع��ال��ي��ات م����ب����ادرة ال��ت��ث��ق��ي��ف ال����دوائ����ي، 
الدكتور  املكلف  اجلامعة  مدير  بح�شور 

حممد ربيع.
وبني عميد كلية ال�شيدلة الدكتور 
�شمن  تاأتي  املبادرة  اأن  ال�شفحي  حممد 

صيدلة جامعة جازان
تنفذ مبادرة التثقيف الدوائي

املجتمع  خلدمة  التعليم  وزارة  برنامج 
امل�شوؤولية  »تعزيز  بعنوان  تنفذها  التي 
الذي  ال�شعودية«  للجامعات  االجتماعية 
ت��ن��ف��ذه اجل���ام���ع���ة ب���اإ����ش���راف م���ن معهد 
ال��ب��ح��وث وال���درا����ش���ات اال���ش��ت�����ش��اري��ة يف 

اجلامعة.

ا�شتملت  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأن  واأ�����ش����اف 
ون�شرات  مطويات  ي��ح��وي  معر�ض  على 
املزمنة واالأدوي��ة  االأم��را���ض  توعوية عن 
ومب�����ش��ارك��ة  ع��اج��ه��ا  يف  ت�شتخدم  ال��ت��ي 
وكذلك  اجلامعة،  م��ن  ال�شيادلة  بع�ض 
بع�ض طاب وطالبات االمتياز يف الكلية 
الإع���ط���اء اجل��م��ه��ور ب��ع�����ض اال���ش��ت�����ش��ارات 
امل�شتخدمة  االأدوي��ة  بع�ض  عن  الدوائية 
ل��ع��اج بع�ض االأم���را����ض ك���اأدوي���ة ال��رب��و 

واأدوية ال�شكري.
واأفاد اأن املبادرة تهدف اإلى التعريف 
التثقيف الدوائي الذي تقدمه  بربنامج 
ال��ك��ل��ي��ة ل��رف��ع م�����ش��ت��وى ال���وع���ي ال��ث��ق��ايف 
اأفراد املجتمع فيما يتعلق  ال�شحي لدى 
بالدواء وا�شتخداماته، وذلك من خال 
االأمرا�ض  اأهم  املجتمع فكرة عن  اإعطاء 
املزمنة وكيفية التعاي�ض والتعامل معها، 
واالأدوي��������ة ال���ت���ي ت�����ش��ت��خ��دم ل���ع���اج تلك 
واأه���م  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا،  وكيفية  االأم���را����ض 
عن  تن�شاأ  ق��د  ال��ت��ي  اجلانبية  االأع��را���ض 
ا�شتخدام بع�ض االأدوية وكيفية التعامل 
وحفظ  تخزين  وكيفية  وتفاديها،  معها 
االأدوي��������ة يف امل����ن����زل، وال���ت���داخ���ات بني 

االأدوية واالأطعمة وكيفية حتا�شيها.
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مبتعثون

صقر: دول أوروبية تمارس 
العنصرية ضد المبتعثين

دول  �شت  العن�شري يف جامعات  التمييز  ال�شعوديون م�شكلة  املبتعثون  يواجه 
و�شلوفينيا،  ورومانيا،  و�شلوفاكيا،  والت�شيك،  واملجر،  النم�شا،  هي:  اأوروب��ي��ة 
وذلك بح�شب امللحق الثقايف ال�شعودي يف النم�شا الدكتور علي �شقر، الذي عزا 

االأمر اإلى اأحداث ال�شرق االأو�شط.
االأقل  ياأتي �شمن �شت �شعوبات على  العن�شري  التمييز  اإن  وقال �شقر 
تلك  اأن  مبينا  ال��دول،  تلك  يدر�شون يف جامعات  �شعودي  مبتعث   6٠٠ تواجه 
امل�شكات تت�شدى لها امللحقية واأق�شام �شوؤون الرعايا يف ال�شفارات ال�شعودية، 
مواطن  م��ن  وغ��ريه��ا  وامل��ظ��اه��رات  التجمعات  ع��ن  باالبتعاد  الطلبة  نا�شحا 

اخلطر.
اإدارة  ت�شدد  اأخ��ريا  الحظت  امللحقية  اأن  مكة،  �شحيفة  ح�شب  واأ���ش��اف، 
واتباعها  وجت��دي��ده��ا،  االإق��ام��ة  رخ�����ض  منح  يف  الت�شيك  يف  االأج��ان��ب  �شرطة 
اإجراءات تع�شفية اأحيانا، منبها اإلى اأن ال�شفارة ال�شعودية لدى الت�شيك تعمل 

على حل ذلك.
بالن�شبة  �شعوبة  ت�شكل  ال  الوهمية  القبول  مكاتب  اأن  اإل��ى  �شقر  واأ�شار 
للملحقية التي ت�شرف على املبتعثني يف تلك الدول ال�شت، حمذرا من اللجوء 
املقاعد  »ت��اأم��ني  اأن  مبينا  م��اأم��ون��ة،  غ��ري  لكونها  الر�شمية  غ��ري  ال��ط��رق  اإل���ى 
طلبا  يرفع  من  واأم��ا  بامللحقية،  الدار�شني  امل�شرفني  قبل  من  يتم  الدرا�شية 
للموافقة على درا�شته على ح�شابه اخلا�ض فا تعطى له املوافقة اإال اإذا كان 

لديه قبول ر�شمي من جامعة مو�شى بها من قبل الوزارة«.
ال�شت، م�شريا  ال��دول  الدار�شني يف  زي��ادة ع��دد  اإل��ى احتمال  واأمل��ح �شقر 
اإلى اأن بع�ض الدول كاملجر اأبدت رغبتها يف ا�شتقبال عدد اأكرب من املبتعثني 
زي��ادة  من  حتد  كالنم�شا  اأخ��رى  دول  يف  القبول  �شعوبة  اأن  غري  ال�شعوديني، 
اأعدادهم، كما اأن امللحقية تعمل على ا�شتئناف االبتعاث اإلى جامعات �شلوفاكيا، 

بعد توقفه، ب�شبب �شعوبات موافقات االإقامة، ح�شب قوله.
ولفت اإلى ا�شتمرار املباحثات مع روؤ�شاء اجلامعات وم�شوؤوليها املخت�شني 

يف النم�شا ويف دول االإ�شراف االأخرى لزيادة مقاعد ال�شعوديني.
الطب  يدر�شون  ال�شت  ال��دول  يف  ال�شعوديني  املبتعثني  معظم  اإن  وق��ال 
واالقت�شاد  والهند�شة  الطبيعي  كالعاج  اأخرى  وتخ�ش�شات �شحية  الب�شري 
درا�شات جامعية  النم�شا  با�شتثناء  ال��دول  لهم معظم هذه  وتتيح  واحلا�شوب، 
موازية باللغة االإجنليزية ت�شهل على املبتعثني مزاولة اأعمالهم بعد عودتهم 

اإلى ال�شعودية.

سعوديون ينقذون أميركية 
اأنقذ ثاثة مبتعثني �شعوديني يف والية تين�شي، �شيدة اأمريكية من التعر�ض 
اح��رتاق  اإث��ر  تعر�شها لاإغماء،  بعد  وذل��ك  داخ��ل مركبتها،  حل��روق خطرية 

�شياراتها يف حادث، على طريق مدينة نا�شفل.
اأ�شري مبركبتي برفقة اثنني من  املبتعث عبداهلل احلربي:”كنت  وقال  
على  ونحن  نا�شفل،  مدينة  يف  مبتعثون  وجميعنا   ، ورائ���د(  )م���ازن  زم��ائ��ي 
االأ�شفلت،  على  منت�شرة  زج��اج  قطع  الحظنا  ال�شكن،  اإل��ى  ال�شريع  الطريق 
وتت�شاعد  2٠م،  تبعد  الطريق،  جانب  على  �شيارة  وجدنا  تقريبا  2٠٠م  وبعد 
منها اأدخنة من مقدمة املركبة. وباالقرتاب منها وجدنا داخلها �شيدة فاقدة 

الوعي، فاأبعدناها قبل ا�شتعال النار«.
اأخ��رج��وا حقيبتي،  )اأرج���وك���م  اأف��اق��ت ���ش��ارخ��ة  ال�شيدة  اإب��ع��اد  ومب��ج��رد 
اأخرجت  ال��ذي ق��ال: » بالفعل  ل��رواي��ة احل��رب��ي  اأن حت��رتق( وفقا  اأري��ده��ا  ال 
احلقيبة على الرمق االأخري، وبعدها ا�شتعلت النار باملركبة، فات�شلنا باملطافئ 

وال�شرطة، التي با�شرت احلادث«.

عسيري: الحنين والصدمة الثقافية 
هاجسان مؤرقان

يحيى القبعة

العربية  اللغة  ق�شم  م��ن  املبتعث  ي�شف 
بكلية العلوم االإن�شانية باجلامعة، يا�شر 
ع�شريي، مرحلة االبتعاث، باأنها جتربة 
من  كثري  ع��ن  كا�شفا  حياته،  يف  ف��ري��دة 
يف  اإقامته  اأث��ن��اء  اكت�شبها  التي  امل��ه��ارات 

الواليات املتحدة االأمريكية.
التي  ال�شعوبات  ع�شريي  وح�شر 
اللغة،  يف   املبتعثني  م��ن  كثري  يواجهها 
وال�شدمة الثقافية، واحلنني اإلى االأهل 
اإلى  »اآف���اق«،  اإياهم عرب  داعيا  وال��وط��ن، 
بذل جهد كبري ابتغاء التفوق الدرا�شي.

حدثنا عن جتربتك �حلالية؟

ال���ع���ايل وق���درت���ه ال��ب��ح��ث��ي��ة ال��رتاك��م��ي��ة 
ال��ن��ا���ش��ج��ة ال���ت���ي ت�������ش���اع���ده يف حت��ق��ي��ق 

النتائج املرجوة. 

ما �أهم �ل�سمات �لتي �كت�سبتها
من �لدر��سة يف �خلارج؟   

اكت�شبتها  ك��ث��رية  وق����درات  �شمات  ه��ن��اك 
اإدارة  منها:  اخل����ارج،  ال��درا���ش��ة يف  اأث��ن��اء 
ال���وق���ت وت��ن��ظ��ي��م��ه، وف����ن ال��ت��ع��ام��ل مع 
االآخ�����ري�����ن، وق�����د اأ����ش���ه���م���ت ال��ن�����ش��اط��ات 
املتنوعة التي �شاركت فيها مع كثري من 
�شخ�شيتي،  تنمية  يف  املبتعثني  زمائي 
وت��ط��وي��ر م���ه���ارات ال��ت��وا���ش��ل وال��ت��ف��اع��ل 
ال��ب��ن��اء، وت��ك��وي��ن ���ش��داق��ات م��ن خمتلف 

االأعراق واالألوان واجلن�شيات. 

ال��ت��ج��ارب يف ح��ي��ات��ي، بيد  اأروع  ه��ي م��ن 
والتحديات،  ال�شعاب  م��ن  تخلو  ال  اأن��ه��ا 
البدايات  فاإن  املرحلة،  بداية  يف  ولكوين 
دائما يكتنفها الغمو�ض والتحدي،  وهذه 

طبيعة كل مرحلة جديدة.

هال قارنتها مبرحلة �ملاج�ستري
التي ق�ضيتها اأي�ضا يف اأمريكا؟

املرحلتني،  ب��ني  كبري  اخ��ت��اف  يوجد  ال 
ف��ك��ل��ت��اه��م��ا ت��ع��ت��م��د ع���ل���ى درا�����ش����ة م����واد 
متنوعة واإجراء بحوث خمتلفة يف املجال 
تتطلب  الدكتوراه  اأن مرحلة  ذات��ه، غري 

جهدا ووقتا اأكرب.
وما هو متوقع من طالب الدكتوراه 
العلمي  حت�شيله  حيث  من  واأك��رث  اأك��رب 

ما �لطريقة �ملثلى
لتحقيق �لتفوق �لعلمي؟

ال �شك يف اأن التفوق مطلب  كل طالب 
ويحتاج  ووط��ن��ه،  اأهله  عن  تغرب  علم 
اإلى مزيد من ال�شرب واملثابرة واالأخذ 
ب��االأ���ش��ب��اب ال��ت��ي ت��ع��ني ع��ل��ي��ه، ومنها: 
اجل��د واالج��ت��ه��اد وا���ش��ت��ذك��ار ال��درو���ض 
اأف�شل  على  للح�شول  اعتيادي  ب�شكل 

النتائج. 

هل من �سعوبات و�جهتك
خالل فرتة �لبتعاث؟

م��ع��ظ��م ال�����ش��ع��وب��ات ال���ت���ي واج��ه��ت��ه��ا 
تتعلق  املبتعثني،  من  كثري  ويواجهها 
بال�شدمة  ي�شمى  ما  وبتجاوز  باللغة، 
ال��ث��ق��اف��ي��ة، ب���االإ����ش���اف���ة اإل�����ى احل��ن��ني 

لاأ�شرة والوطن.

كيف تقيم تعاون �جلامعة
مع �ملبتعثني؟

اأتاحت يل جامعة امللك خالد الفر�شة 
مل��ت��اب��ع��ة درا����ش���ت���ي ال��ع��ل��ي��ا يف اخل�����ارج، 
ال�شعاب من خال  وذللت كثريا  من 
وكانت  �شخ�شيا،  معي  البناء  التفاعل 
ال�شكر  كل  مني  فلها  ومتعاونة،  مرنة 

والتقدير.  
 

ما ن�سائحك ملبتعثي
�جلامعة �جلدد؟

ن�شيحتي لنف�شي ولزمائي املبتعثني 
ميثلوا  واأن  خ��ري  ���ش��ف��راء  ي��ك��ون��وا  اأن 
واأن  املعطاء خ��ري متثيل  ال��وط��ن  ه��ذا 
ي���ج���دوا وي��ج��ت��ه��دوا وي�����ش��ت��ف��ي��دوا من 
هذه الفر�شة التي اأتيحت لهم خدمة 

للوطن واأهله.

د. علي �سقر
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ياسر بن زايد العسيري

التخصص:
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إنديانا بلومنغتون

الوالية:
إنديانا

الدولة:
الواليات المتحدة 

األميركية

Indiana Bloomington University

العدد 158  |  12 محرم 1437  |  25 أكتوبر 2015



جامعات عالمية

هارفارد غازيت 
Harvard Gazette

 
ت��ل��ق��ى م�������ش���روع  ت��ق�����ش��ي االح��ت��ب��ا���ض 
احل������راري واأم�����ن ال��ط��اق��ة وال��ت��ن��م��ي��ة 
من  دف��ع��ة  اأول  ال�شني  يف  امل�شتدامة 
امل��ن��ح��ة امل��ق��دم��ة م���ن م��ع��ه��د ه���ارف���ارد 
ال���ع���امل���ي ال���ت���اب���ع جل���ام���ع���ة ه����ارف����ارد، 
وقدرها ٣.٧5 مايني دوالر اأمريكي.

سلسلة أنشطة
�����ش����ي����ق����ود امل�������������ش������روع ال����������ذي ���ش��م��ي 
اأ���ش��ت��اذ كر�شي  »ال�������ش���ني2٠٣٠/2٠5٠«، 
ج��ي��ب��ل��رت ب��ات��ل��ر ل��ل��درا���ش��ات ال��ب��ي��ئ��ة، 
عامل املناخ، مايكل مكلروي، واالأ�شتاذ 
ب��ج��ام��ع��ة ���ش��ام��وي��ل م���وري�������ض، ع��امل 

االقت�شاد، ديل جريجن�شن.
اأع��وام  ثاثة  امل�شروع  و�شي�شتمر 
اآخ��ري��ن.  ع��ام��ني  اإل���ى  للتمديد  قابلة 
و���ش��ي�����ش��م��ل امل�������ش���روع ���ش��ل�����ش��ل��ة ك��ب��رية 
العلمي  البحث  ت�شمل  االأن�شطة  م��ن 
وامل���ح���ا����ش���رات ال���ع���ام���ة وامل�����وؤمت�����رات 
املنتديات  و�شل�شلة  البحثية  والندوات 
التعليمية وا�شت�شارات مع �شناع القرار 
لو�شع �شيا�شات بعينها، ودورة �شيفية 

يف ال�شني للطاب واخلريجني. 

العمل البحثي
البحثي  العمل  على  امل�شروع  �شريكز 
من  ال�شينني  �شركائه  م��ع  بالتعاون 
اأغ��وار نقاط التوا�شل بن  اأج��ل �شرب 
العديد من املجاالت العلمية؛ فمثًا، 
�شت�شم املجموعة االأولى نخبة جامعة 
هارفارد من املتخ�ش�شني يف جماالت 
ع���ل���وم ال��ط��اق��ة وال��ك��ي��م��ي��اء امل��ن��اخ��ي��ة 
الفريق  �شي�شم  بينما  امل��ن��اخ،  وع��ل��وم 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ني يف جم����االت  ال����ث����اين 
االق���ت�������ش���اد وال��ه��ن��د���ش��ة وع���ل���م امل��ن��اخ 
اأج����ل تقييم  وال�����ش��ح��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة م���ن 

ال�شيا�شة الوطنية.
ف�شي�شم  ال��ث��ال��ث  ال��ف��ري��ق  اأم�����ا 
ال���ن���ق���ل  امل���ت���خ�������ش�������ش���ني يف جم��������ال 
ال��ع��م��راين وج���ودة ال��ه��واء واالأخ��ط��ار 
و���ش��ت��اأخ��ذ  االإن�����ش��ان،  ب�شحة  املتعلقة 
 Chengdu »�����ش����ن����ج����دو«  م����دي����ن����ة 
ي�شم  بينما  حالة،  كدرا�شة  ال�شينية 
بالتاريخ  املتخ�ش�شني  الرابع  الفريق 
والعلوم االجتماعية والبيئة ال�شينية 

وقانون املناخ.
ع���ن  ح������دي������ث������ه  م������ع������ر�������ض  يف   
امل�������ش���روع، ق���ال م��ك��ل��روي اإن م�����ش��روع  
م��دة  �شيمتد   »ال���������ش����ني2٠٣٠/2٠5٠« 
ط��وي��ل��ة، الأن م���ا ي��ح��دث ع��ل��ى امل���دى 
لا�شتثمارات  نتيجة  ي��ك��ون  ال��ب��ع��ي��د 
املتمثلة  البعيد  التي متتد على املدى 
اإن�شاء م�شانع طاقة طويلة االأمد،  يف 
وب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة ل��ه��ا ع��اق��ة ب��ال��ط��اق��ة 
�شواء جري ت�شييدها اأم يجري العمل 
ب��ه��ا ب��ال��ف��ع��ل. »ول���رمب���ا ب��ع��د 2٠ عاما 
االإن�شان  �شي�شل   2٠٣٠ عام  م��رور  من 
بالتخطيط  امل��ت��وج  االإب���داع���ي  ب��ف��ك��ره 
ال���ن���اج���ح ل��ت��ح��ول ج���وه���ري ك��ب��ري يف 
جمال اقت�شاد النفط غري القائم على 

احلفريات.«

التجارة المقيدة
م����ن ج��ه��ت��ه ق�����ال ج��ريج��ي��ن�����ش��ن »اإن 
امل�������ش���روع ���ش��ريك��ز ع��ل��ى ق�����ش��اي��ا تهم 
م��ث��ل ج��ه��ود ت�شميم  ال���ي���وم  ال�����ش��ني 

هارفارد نحو ال�شني،  اأجاب مكلروي 
احل�������راري ق�شية  االح��ت��ب��ا���ض  ب��������«اأن 
�شيلقي  ال�شني  عاملية؛ فما يحدث يف 
بظاله على الواليات املتحدة والدول 
اأن ما يحدث يف  كما  االأخ���رى، متاماً 
الواليات املتحدة �شيلقي بظاله على 

ال�شني«، وذلك يف وقت قال 
احل����ل����ول  اإن  ج���ريج���ي���ن�������ش���ون 
ال�شني  م�����ش��روع   اإل��ي��ه��ا  �شي�شل  ال��ت��ي 
ن��ه��اي��ة  يف  ت�����ش��اع��د،  ق���د   2٠5٠/2٠٣٠

النمو  ���ش��ري��ع��ة  ك���ربى  دوال  امل���ط���اف، 
على  وال��ربازي��ل  الهند  وال��ت��ق��دم مثل 

حتقيق املزيد من التقدم. 

أعضاء المشروع
واأم������اط ال��ب��اح��ث��ان ال��ل��ث��ام ع���ن ع��دد 
اأ�شتاذا   1٧ وهم:  امل�شروع  يف  العاملني 
جامعيا من خم�ض كليات يف هارفارد، 
ال��ع��دي��د م��ن اجل��ام��ع��ات  ومثلهم م��ن 
طالب   1٠٠ اإل��ى  باالإ�شافة  ال�شينية، 

بحد  املقيدة  التجارة  برنامج  وتنفيذ 
 cap and trade ال��ت��ل��وث  م��ن  معني 
الرئي�ض  �شي  اأعلنه  الذي   program
اإلى وا�شنطن  اأثناء زيارته  جني بينغ  
اأن  م�����وؤك�����دا  امل����ا�����ش����ي«،  ���ش��ب��ت��م��رب  يف 
كثب  من  للعمل  يخططون  الباحثني 
مفكرين  من  ال�شينيني  اأقرانهم  مع 
وع��ل��م��اء وم��ت��خ�����ش�����ش��ني يف جم���االت 

العلوم البينية وعلوم االقت�شاد. 
توجه  �شبب  �شوؤال عن  وردا على 

واأ�شاتذة زائرين وطاب دكتوراه من 
الطرفني. 

العاملي،  و�شي�شخ معهد هارفارد 
ال�����ذي اأ���ش�����ض ب��ت��و���ش��ي��ات م���ن جلنة 
باالأن�شطة  املعنيني  الكليات  اأ���ش��ات��ذة 
اللجنة  ونقحته  ل��ه��ارف��ارد،  ال��دول��ي��ة 
اال�شت�شارية لاأ�شاتذة اجلامعيني يف 
اأم��وال  كل  العاملية،   ه��ارف��ارد  معاهد 
امل��ن��ح��ة، ع��ل��م��ا ب�����اأن ال��ل��ج��ن��ة االأول�����ى 
اأو���ش��ت ب��اإن�����ش��اء ك��ي��ان ك��ب��ري م�شتقل 

اخل��ارج.  لها يف  يكون فرعا  لهارفارد 
ال���ن���ت���ي���ج���ة يف حم�����ش��ل��ت��ه��ا  وج���������اءت 
املعهد الذي  النهائية متمثلة يف هذا 
اأط��ل��ق ب��دع��م خ��ا���ض م��ن ق��ب��ل مدير 
جم���م���وع���ة وان��������دا، وم���ق���ره���ا ب��ك��ي��ني 
وان����غ ج��ي��ان��ل��ن، ال��ت��ي ���ش��ت��ق��دم منحا 
االأ���ش��ات��ذة  ت�شمل  ل��ل��م�����ش��اري��ع  ك��ب��رية 
الأف���راد  �شغرية  ومنحا  اجلامعيني، 
معينة من االأ�شاتذة ممن ي�شتك�شفون 

جوانب جتريبية اأخرى.

خطاب
ه��ارف��رد،  جامعة  مدير  �شطر  ول��ه��ذا، 
خطابا  ف��او���ش��ت،  درو  ال��ربوف��ي�����ش��ور، 
اأعلن  اجلامعيني  ل��اأ���ش��ات��ذة  موجها 
اجلديدين،  واملنحة  املعهد  اإن�شاء  فيه 
ق���ائ���ا: »ال���ي���وم ن��ت�����ش��ارك يف امل��ع��رف��ة 
ب�شكل متزايد مع الواليات املتجاورة، 
ل��ك��ن��ن��ا  ي��ج��ب اأن ن��ن��ظ��ر ل��ل��ت��ح��دي��ات 
م��ن منظور ج��غ��رايف اأك���رب؛ وم��ن هنا 
مرتابط  ع��امل  يف  نت�شارك  اأن  علينا 
اأي على ه��ارف��ارد  اأك��رث م��ن ذي قبل؛ 
ومفكريها  علمائها  خ���رية  ت�شع  اأن 
م��واط��ن  ت�����ش��خ��ر  واأن  اال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ني 
ق����وت����ه����ا خل�����دم�����ة اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
من  ال��ت��ع��اون  على  القائمة  اجل��دي��دة 
اأج�����ل ���ش��م��ان اأع���ل���ى درج�����ات اجل����ودة 
البحثي  والعلم  والتعلم،  التعليم  يف 
ل��اأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة، ول��ل��و���ش��ول لهذا 
ال��ه��دف االأ���ش��م��ى ق���ررت اإن�����ش��اء معهد 

هارفارد العاملي«.تخ�ش�شات بينية
امل��ن��ح��ة  ت�����ش��خ��ر  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 
ل��ت��ع��زي��ز ال��ع��م��ل ال��ب��ح��ث��ي وم���واط���ن 
االأم������������ور ال�����ت�����ي ت���ت���خ���ط���ى احل�������دود 
التخ�ش�شية واالإقليمية، مثل ظاهرة 
االح����ت����ب����ا�����ض احل�����������راري وال���ت���ع���م���ري 

والتعليم واملياه والهجرة. 
   وق����ال ج��ريج��ن�����ش��ن وم��ك��ل��روي 
اأ����ش���اف���ت زخ��م��ا  اإن امل��ن��ح��ة اجل���دي���دة 
واأو�شحا   2٠5٠/2٠٣٠ ال�شني  مل�شروع 
ب�شدة  يهتمون  اجلامعة  م�شوؤويل  اأن 
النوع من  بتوفري الدعم الازم لهذا 
تخ�ش�شات  اإل��ى  يحتاج  ال��ذي  اجلهد 

بينية ورئي�شة كثرية.
واأثنى مكلوري كثريا على جهود 
امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل�����ش��روع ه���ارف���ارد 
نيل�شون،  كري�ض   ،2٠5٠/2٠٣٠ ال�شني 
يف  التخ�ش�شات  بينية  ث��ورة  الإطاقه 
امل�����ش��روع ال��ت��ي مت��ث��ل ح�����ش��ورا فاعا 

الأ�شاتذة وطاب هارفارد يف اخلارج.
ه����ارف����ارد  م��ك��ت��ب  اأن  واأ������ش�����اف   
االآن  ال��رئ��ي�����ض  امل��ق��ر  ه��و  �شنغهاي  يف 
والعلماء  اجلامعة  بني  لا�شت�شارات 
م�شريا  ال�شينيني،  ال��ق��رار  واأ���ش��ح��اب 

اإلى اأنه �شي�شت�شيف بع�ض الندوات.
  بدوره توقع مكلوري اأن تبذل 
جهود اأخرى هذا العام بف�شل �شبكة 
عاملا �شينيا   15٠ ت�شم  التي  العلماء 
مم���ن ت��ل��ق��وا ت��ع��ل��ي��م��ه��م يف ه���ارف���ارد 
حت����ت رع����اي����ة »م���������ش����روع ال�������ش���ني« 
اأو ت��ع��اون��وا م��ع ع��ل��م��اء ه���ارف���ارد يف 
املجال العمل البحثي، اآما اأن تزور 
الدفعة االأول��ى من الطاب ال�شني 
تعقد  اأن  توقع  بينما  ال�شيف،  ه��ذا 
ال����ن����دوات ال��ب��ح��ث��ي��ة وامل����وؤمت����رات يف 
ال��ع��ام االأك���ادمي���ي احل����ايل، واخ��ت��ت��م 
ن�����ش��ري يف ه���ذا االجت���اه  اأن  »اأت���وق���ع 
هارفارد  تنظر  فهل  �شريع!«   ب�شكل 

للعامل بعيون �شينية!

هارفارد تنظر إلى العالم بعيون صينية

من �ليمني مدير �مل�سروع  كري�س نيل�سون،  يليه عامل �لقت�ساد ديل جريجن�سن،  وعامل �ملناخ مايكل مكلروي، على �لي�سار
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جامعات عالمية

لقطات
االتحاد األوروبي 

ق����ررت امل��ف��و���ش��ي��ة االأوروب����ي����ة 
ي�����ورو  م���ل���ي���ار   16 ا����ش���ت���ث���م���ار 
دوالر  م���ل���ي���ار   18 )ح���������وايل 
االأبحاث  برنامج  يف  اأمريكي( 
و   2٠16 ع����ام����ي  واالإب���������������داع  
برناجمها  مظلة  حت��ت   2٠1٧

»هوريزون 2٠2٠«.
اأن  امل��ف��و���ش��ي��ة  واأف��������ادت 
�شل�شلة  ���ش��ي��دع��م  ال���ربن���ام���ج 
ت�شمل:  ال��ت��ي  امل����ب����ادرات  م���ن 
االأوروب��ي��ة  ال�شناعة  حتديث 
تطوير  ي����ورو،  م��ل��ي��ار  بقيمة 
ت��ق��ن��ي��ات وم��ق��اي��ي�����ض ال��ق��ي��ادة 
م��ل��ي��ون   1٠٠ ب��ق��ي��م��ة  االآل����ي����ة 
و�شوال  االأ�شياء  ترقيم  يورو، 
ل��رتق��ي��م ���ش��ن��اع��ات االحت����اد 
مليار   1٣9 بقيمة  االأوروب�����ي 
ي�������ورو، وت���ط���وي���ر ال�����ش��ن��اع��ة 
االقت�شادية  ال��ق��ائ��م��ة   ع��ل��ى  
ال����دائ����ري����ة مل��ن��اق�����ش��ة ت��رق��ي��م 
���ش��ن��اع��ات االحت����اد االأوروب�����ي 
ي�����ورو،  م���ل���ي���ون   6٧٠ ب��ق��ي��م��ة 
وت�����ط�����وي�����ر امل����������دن ال����ذك����ي����ة 
 2٣2 ب���ق���ي���م���ة  وامل�������ش���ت���دمي���ة 
اإدم��اج  اأج��ل  مليون دوالر من 
ال���ن���ق���ل ال���ب���ي���ئ���ي وال���ط���اق���ة 
وال�شبكات الرقمية يف البيئات 
العمرانية لاحتاد االأوروبي.

الواليات المتحدة
• اأعدت جامعة ييل االأمريكية 
درا����ش���ة ع��ن ع���دد االأ���ش��ج��ار يف 
ال���ك���رة االأر����ش���ي���ة واأح�����ش��ت��ه��ا 
بثاثة ترليون �شجرة، م�شرية 
تزيد  االإح�شائية  هذه  اأن  اإل��ى 
عن �شبعة اأ�شعاف ون�شف على 
اأجريت يف هذا  اإح�شائية  اآخ��ر 
امل��ج��ال. واأك����دت ال��درا���ش��ة اأن��ه 
انخف�ض عدد االأ�شجار، منذ اأن 
بداأت احل�شارة االإن�شانية حتى 

اليوم، بن�شبة 46% تقريبا.

• ك�شفت جمموعة »اإك�شربايز« 
XPRIZE ، يف �شبتمرب املا�شي، 
عن جائزة جديدة ب�2٠ مليون 
م��ن  مت���ن���ح  اأم����ري����ك����ي،  دوالر 
ت�شتطيع  تقنيات  تطوير  اأج��ل 
اأك�شيد  ث��اين  خمّلفات  حتويل 
الكربون ال�شادرة من حمطات 
اإلى منتجات مفيدة.  الكهرباء 
الربحية  غ��ري  املنظمة  وق��ال��ت 
التي يقع مقرها يف كلفر �شيتي 
تاأمل  اإنها  كاليفورنيا،  بوالية 
تبلغ  كبريتني،  جائزتني  َمْنح 
مايني   ٧.5 منهما  ك��ل  قيمة 
م���ار����ض  يف  اأم����ري����ك����ي،  دوالر 
يبلغ  و���ش��وف   .2٠2٠ ع���ام  م��ن 
االإجن��از  قيمة جوائز  اإج��م��ايل 
خم�شة مايني دوالر اأمريكي، 

مُتنح ل�1٠ فرق يف عام 2٠1٧.

موقع جامعة شيكاغو

مليون   1٠٠ �شيكاغو  جامعة  خ�ش�شت 
م��ع��ه��د ج��دي��د  اأم���ريك���ي الإن�������ش���اء  دوالر 
يف  واأث��ره��ا  العاملية  ال�شراعات  لدرا�شة 
اأزم����ة امل��ه��اج��ري��ن وط��ل��ب اللجوء  ب���روز 
ال��ع��ج��وز  ال����ق����ارة  اإل�����ى دول  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 

والعامل اجلديد.
م��ل��ي��ون دوالر يف  ال���� 1٠٠   وج����اءت 
يف  ب��ري���ش��ون  عائلة  قدمتها  هبة  ���ش��ورة 
ت���ربع تتلقاه اجل��ام��ع��ة عرب  اأك���رب  ث���اين 
ت��اري��خ��ه��ا ال��ط��وي��ل ح��ي��ث اأع��ل��ن توما�ض 
بري�شون واأع�شاء املوؤ�ش�شة يف ٣٠ �شبتمرب 
امل��ا���ش��ي ت��ربع��ه��م يف ف����رع اجل��ام��ع��ة يف 

هايدبارك.
املعهد  ي�شمى  اأن  على  االتفاق  ومت 
ب��ا���ش��م »م��ع��ه��د ب��ري���ش��ون ل��درا���ش��ة وح��ل 
ال�����ش��راع��ات ال��ع��امل��ي��ة« و���ش��ي��م��ن��ح درج���ة 
»كلية  وم��ق��ره  وال���دك���ت���وراه،  املاج�شتري 

هاري�ض لدرا�شات ال�شيا�شات العامة«.
يف ت�����ش��ري��ح��ات��ه ل���ه ع��ق��ب ال��ت��ربع، 
بري�شون:  توما�ض  املوؤ�ش�شة،  رئي�ض  قال 
»ي���ه���دف امل��ع��ه��د ل��و���ش��ع ا���ش��رتت��ي��ج��ي��ات 
املنخرطة يف  ال��ك��ي��ان��ات  ت��ت��ن��اول  ج��دي��دة 
ال�شراع العنيف بدء من القوى العظمى 
اإل���ى ال���دول واأ���ش��ب��اه ال���دول واجلماعات 

غ��ري امل��ق��ي��دة ب���دول؛ الأن ح��ل��ول احل��رب 
الباردة وحدها لن جتدي اليوم؛ لكونها 
تتطلب تفاعا معقدا لعوامل ع�شكرية 

واقت�شادية و�شيا�شية وح�شارية«.
ع���ل���ى  ت����ع����ل����ي����ق����ه  م������ع������ر�������ض  يف 
�شيكاغو  جامعة  مدير  �شرح  االتفاقية، 
درا�شة  اإن  زمي��ر،  روب���رت  يونيفر�شيتي، 
ال�����ش��راع��ات االإق��ل��ي��م��ي��ة جم����ال خ�شب 
لاأبحاث االأكرث اأهمية، و�شيبحث املعهد 
يف اإيجاد حلول لل�شراعات القائمة على 
العنف من اأجل ترك ب�شمته يف العامل.«    
ا�شتعال  مغبة  من  بري�شون  وح��ذر 
عام،  ب�شكل  االأو���ش��ط  ال�شرق  يف  ال�شراع 
ال�شيما يف �شوريا التي هاجر منها 9.1٣ 
الاجئني  ن�شمة، مما يزيد عدد  مليون 
وال���ن���ازح���ني اإل�����ى 6٠ م��ل��ي��ون ن�����ش��م��ة يف 

العامل.     
اأبحاث عن  اإع��داد  اإل��ى   وباالإ�شافة 
ندوات  يعقد  �شوف  املعهد  ف��اإن  ال�شراع، 
���ش��ن��وي��ة، ح�����ش��ب ق����ول ع��م��ي��ده ه��اري�����ض 
دامي��ري��ر، ال���ذي اأ���ش��ار اإل���ى اأن���ه �شيدرب 
جيا جديدا من املحا�شرين مل�شاعدتهم 

على حل م�شكات ال�شراع بفاعلية.
يف م����وؤمت����ر ���ش��ح��ف��ي ع���ق���د ع��ق��ب 
االإع��ان عن تربع عائلة بري�شون، قال 
رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال���ع���اق���ات اخل��ارج��ي��ة  

يف اجل��ام��ع��ة، ري��ت�����ش��ارد ه���ا����ض،   »يجب 
اأ�شباب  من  نتعلمه  ما  ن�شطر  اأن  علينا 
ذلك  ن�شيغ  اأن  وعلينا  االأم���م،  النهيار 

�شيا�شات  ���ش��وغ  ي��ن��ف��ع يف  م��ا  ���ش��ورة  يف 
جديدة.« وعما اإذا كانت جامعة �شيكاغو 
اأو  ال�شراعات  ظاهرة  بدرا�شة  �شتنفرد 

تدعمها،  اأخ���رى  ج��ام��ع��ات  اإل���ى  �شتلجاأ 
اإلى 12  �شتتعاون مع 1٠  قال »اجلامعة 

جامعة يف هذا امل�شمار«.

100 مليون دوالر إلنشاء معهد الصراعات

جامعة فيينا.. 650 عاما من الخبرة األكاديمية

العام مبرور65٠  • حتتفل اجلامعة هذا 
عاما على افتتاحها يف عهد دوق النم�شا، 
الرابع،   رودول��ف  هاب�شبورغ،  اأ�شرة  �شليل 
م���ع ���ش��ق��ي��ق��ي��ه ال������دوق األ������ربت ال��ث��ال��ث، 

والدوق ليوبولد الثالث يف عام 1٣65.
االأق���دم  فيينا  جامعة  تعد  تاريخيا   •
باالأملانية  املتحدثة  وال����دول  النم�شا  يف 
و�شط  اأق��دم جامعات  ثالث  وهي  قاطبة، 
اأوروب�����ا، ب��ع��د ج��ام��ع��ة ك��ارول��ي��ن��ا يف ب���راغ،  

واجلامعة الياغولونية يف بولندا.
افتتح اأول مباين اجلامعة عام 1٣85،   •
اأكرب جامعات  لت�شبح  اجلامعة  ثم منت 

اإمرباطورية الروم اآنذاك.

حقائق وأرقام
جتاوز عدد الدار�شني فيها �شتة اآالف   •

طالب بحلول منت�شف القرن 15.
باحث منهم  يوجد يف اجلامعة 68٠٠   •

من يعمل بدوام جزئي.
ال�شتوي  الف�شل  حتى  ال��ط��اب  ع��دد   •
م��ن��ه��م    )9٣.٠٠٠( ب���ل���غ   2٠15/2٠14
)26.6٠٠( طالب وافد من خارج النم�شا.

• بلغ عدد الطاب اجلدد حتى الف�شل 
  2٠15/2٠14 ع��ام  من  ال�شتوي  الدرا�شي 
واف���دا  ط��ال��ب��ا   4119 منهم    )   1٣.٣٠8(

جديدا.
 2٠14/12/٣1 حتى  اجل��ام��ع��ة  اإي����راد   •

م��ل��ي��ون   ٣8٠ ي�����ورو:  م��ل��ي��ون   5٣٣ ب��ل��غ��ت 
ر�شوم  ي���ورو  و 1٣ مليون  م��وازن��ة،  ي���ورو 
اإي��رادات  درا�شية، و 14٠ مليون يورو من 

اأخرى. 
تقع  جامعة فيينا يف املركز 1٣2 على   •
وامل��رك��ز 46 يف  ال��ع��امل،  م�شتوى جامعات 

جمال االآداب والفنون.
ت��خ�����ش�����ش��ا،   181 اجل���ام���ع���ة  ت����در�����ض   •
واالقت�شاد،  والقانون،  الطب،  اأ�شهرها: 
وعلوم احلا�شب االآيل، والتاريخ، وكذلك 

الكيمياء، والفيزياء وعلم النف�ض. 

ال ت��ق��ت�����ش��ر اجل���ام���ع���ة ع���ل���ى م��دي��ن��ة   •
مرافقها  مت��ت��د  ول��ك��ن  واح����دة،  جامعية 
اأك����رث م���ن 6٠ م��وق��ع��ا يف جميع  ل��ت��ح��ت��ل 

اأنحاء مدينة فيينا.
ت��خ��رج يف اجل��ام��ع��ة 15 ح��ا���ش��ا على   •

جوائز نوبل يف خمتلف فروع اجلائزة.

من أشهر خريجي الجامعة
• ل���ي���زه م��اي��ت��ر )ع���امل���ة ف��ي��زي��اء ك��ان��ت 
ع�شوة يف الفريق الذي اكت�شف االن�شطار 

النووي(.

• اإليا�ض كانيتي )روائي وكاتب م�شرحي 
وباحث اأملاين(.

• اأرتور �شنت�شلر )روائي وكاتب م�شرحي 
من�شاوي(

وريا�شي  )فيزيائي  دوبلر  كري�شتيان   •
درا�شة  اأجهزة  ا�شمه على  اأطلق  من�شاوي، 

االأوعية الدموية(.
• ميهاي اإمين�شكو )اأكرث ال�شعراء �شهرة 

يف رومانيا ومولدوفيا يف القرن 19(.
• ه���اي���ن���ز ف��ي�����ش��ر )رئ���ي�������ض ج��م��ه��وري��ة 

النم�شا(.

األ��ت�����ش��ي��دي دي غ��ا���ش��ب��ريي )���ش��ي��ا���ش��ي   •
اإيطايل تولى رئا�شة احلكومة يف اإيطاليا 

منت�شف االأربعينات من القرن املا�شي(.
من�شاوية  )روائ���ي���ة  يلينيك  اإل��ف��ري��ده   •

حا�شلة على جائزة نوبل يف االآداب(.
• ك�����ورت غ�����ودل )ع�����امل ب��ال��ري��ا���ش��ي��ات 

وفيل�شوف(.
وكاتب  )اأدي����ب  جريلبارت�شر  ف��ران�����ض   •

م�شرحي من�شاوي(.
• ���ش��ي��غ��م��ون��د ف����روي����د )م���وؤ����ش�������ض ع��ل��م 

التحليل النف�شي(.
• اإدم�����ون�����د ه���و����ش���ل )ف��ي��ل�����ش��وف اأمل�����اين 

وموؤ�ش�ض علم الظواهر(.
• ه���وغ���و ف����ون ه��وف��م��ان�����ش��ت��ال )روائ�����ي 

و�شاعر وكاتب م�شرحي من�شاوي(.
و�شحايف  )فيل�شوف  كاوت�شكي  ك���ارل   •

و�شيا�شي بارز يف القرن املا�شي(.
اآرث��ر كو�شتلر )روائ��ي و�شحايف وناقد   •

اإجنليزي هنغاري املولد(.
كيمياء حيوية  )ع���امل  ك��ون  ري��ت�����ش��ارد   •
من�������ش���اوي ح�����ش��ل ع��ل��ى ج���ائ���زة ن���وب���ل يف 

الكيمياء(.
• غو�شتاف مالر )موؤلف مو�شيقي وقائد 

اأورك�شرتايل من�شاوي(.
علم  )اأب������و  م���ن���دل  ي���وه���ان  • غ���ري���غ���ور 

الوراثة(.
اأوت��و برمينغر )ممثل وخم��رج ومنتج   •

اأمريكي(.
• ك������ارل ب���وب���ر )ف���ي���ل�������ش���وف ب��ري��ط��اين 

من�شاوي املولد(.
وع��امل  نف�شي  )حملل  راي�����ض  فيلهامل   •

اجتماع من�شاوي(.
النم�شا  )م�شت�شار  �شو�شل  فولفغانغ   •

ال�شابق(.
اأم��ريك��ي يف  جوزيف �شومبيرت )ع��امل   •
اأ�شل  م��ن  ال�شيا�شية  وال��ع��ل��وم  االقت�شاد 

من�شاوي(.
• ���ش��ت��ي��ف��ان ت�����ش��ف��اي��ج )اأدي������ب من�����ش��اوي 

مرموق(.

�ملكتبة �لقدمية بجامعة فيينا.. �إقبال ل يتوقف على مناهل �لعلم
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الطيب: الجهل بالتحليل اإلحصائي 
يرفع تكاليف البحوث

رسالتي

د. عبداللطيف الحديثي
عميد معهد البحوث واالستشارات

التدري�ض  هيئة  واأع�����ش��اء  واملعلمات،  املعلمني  اإل��ى  ال��ي��وم  ر�شالتي 
باجلامعات، واإلى اأئمة امل�شاجد واخلطباء والوعاظ.

ر���ش��ال��ت��ي ال��ي��وم ه��ي دع���وة واأم����ل ورج����اء يف اأن ن��ع��ّل��م اأج��ي��ال 
امل�شلمني و�شبابهم اأن هذا الدين هو جوهر قبل اأن يكون مظهرا.

وهو  والكافر،  امل�شلم  رب  العاملني  رب  اهلل هو  اأن  نعلمهم   اأن 
الذي يهدى وهو الذي ي�شل، ولو �شاء لهدى النا�ض جميعا.

اأن نخربهم اأنه هو الرحمن الرحيم؛ فرحمته �شملت جميع 
اخللق حتى من ع�شاه ورحمته و�شعت كل �شيء، وله احلكم وحده 

يف �شوؤون اخللق وماآلهم.
اأن نعلمهم اأن كلمة احلق والهداية لي�شت يف حد ال�شيف وال 
يف فوهة البندق وال يف تفجري احل��زام النا�شف،  بل هي يف القول 
والدين  ال��وج��ه،  وب�شا�شة  ال��ك��ام  ولطافة  املعاملة  وح�شن  اللني 

ح�شن اخللق.
احل�شن  وال��ت��ف��اوؤل  �شدقة  امل�شرقة  االبت�شامة  اأن  علموهم 
�شنة، فديننا ال يدعو اإلى البوؤ�ض والتجهم، بل هو �شكينة القلوب 

وطماأنينة ال�شدور  وراحة  النفو�ض.
اإليها،  توؤدي  اأعمال اخلري  األف باب، وكل  اأن للجنة  علموهم 
واأن اأعظم �شروب اخلري ما نفع الباد والعباد، فطالب العلم يف 
جميل  يف  املتفكر  وال�شائح  عبادة،  يف  قاعته  اأو  خمتربه  اأو  مكتبه 
والبائع  عبادة،  يف  عمله  يف  املخل�ض  واملوظف  عبادة،  يف  اهلل  �شنع 
االأمني يف جتارته يف عبادة، واملعني للنا�ض يف ق�شاء حوائجهم يف 

عبادة.
اأن  اأن الدين حياة ال موت، واأنه ينبغي لنا جميعا  اأخربوهم 
نحمل م�شوؤولية اأداء ر�شالة هذا الدين العظيم للعاملني، فنعي�ض يف 

�شبيله قبل اأن منوت يف �شبيله.
ورحماته،  ولطائفه  االإ�شام  نور  واأك��رث يف  كل هذا  علموهم 

اأن��ف�����ش��ه��م وت���زك���و اأرواح����ه����م ف��ي��ك��ون��وا خري ل��ت��ت��ط��ه��ر 
باأنف�شهم  وينه�شوا  ال��دي��ن  ل��ه��ذا  ر���ش��ل 

واأوطانهم واأمتهم. 

إتجاهات

دراسات

احل������زم������ة االإح���������ش����ائ����ي����ة ل���ل���ع���ل���وم 
ثقة  درج��ة  على  واأن��ه��م  االجتماعية، 
ت��و���ش��ل��وا  ال���ت���ي  ال��ن��ت��ائ��ج  م���ن   %1٠٠
كما  تعميمها،  �شحة  اأك��د  مما  اإليها، 
اإمل��ام  اأن ع��دم  اإل���ى  ال��درا���ش��ة  تو�شلت 
يوؤدي  االإح�شائي  بالتحليل  الباحث 

اإلى ارتفاع تكاليف البحث. 
وب��ي��ن��ت ال���ط���ي���ب، ال������دور ال���ذي 
ت�����ش��ط��ل��ع ب���ه احل���زم���ة االإح�����ش��ائ��ي��ة 
البحث  االجتماعية يف تطور  للعلوم 
ت�����ش��ه��ي��ل عملية  ب�����دًء م���ن  ال��ع��ل��م��ي، 
البحث  دق��ة  يف  واالإ���ش��ه��ام  التحليل، 
وال���ت���اأك���د م���ن احل���ك���م ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج��ه 

و�شمان تعميمها.

المنوال
ا����ش���ت���خ���دم���ت ال���ب���اح���ث���ة االأ�����ش����ل����وب 
االإح�شائي الذى يعك�ض العاقة بني 
هذه  ت�شوير  ثم  اأك��رث،  اأو  متغريين 
اآراء  ملعرفة  معادلة  �شكل  العاقة يف 
امل��ن��وال،  م�شتخدمة  ال��درا���ش��ة  عينة 
وهو القيمة االأكرث تكرارا بني القيم، 
مربع كاى حل�شن املطابقة، ومعرفة 
اأف��راد عينة  اإجابات  داللة الفروق يف 

الدرا�شة.
البحث،  فر�شيات  اإل��ى  وبالن�شبة 
اأظ���ه���رت ال��درا���ش��ة وج����ود ع��اق��ة ذات 
 SPSS ا�شتخدام  بني  اإح�شائية  دالل��ة 
البحث وج��ودت��ه ودقته.  اإجن���از  وزم��ن 
ن�شبة  اأن  ال��درا���ش��ة  ن��ت��ائ��ج  واأو���ش��ح��ت 

املوافقني على فر�شياتها بلغت %86.

أحمد العياف 

بكلية  امل�����ش��اع��دة  االأ����ش���ت���اذة  اأو����ش���ت 
م�شيط،  بخمي�ض  ل��ل��ب��ن��ات  امل��ج��ت��م��ع 
ال�����دك�����ت�����ورة رق����ي����ة ال����ط����ي����ب ع���ل���ي،  
ب��ت��دري�����ض »ال��ت��ح��ل��ي��ل االإح�������ش���ائ���ي« 
SPSS مقررا يف املوؤ�ش�شات التعليمية 
اأ�شا�شيا للباحثني واأداة  ليكون معينا 
مهمة من اأجل تطور البحث العلمي، 
و�شددت على �شرورة  تدريب االأفراد 
ا�شتخدام الربنامج االإح�شائي،  على 
وت��ع��ري��ف��ه��م ع��ل��ى م���دل���والت���ه، وم���اذا 
اإل����ى ن��ت��ائ��ج البحث  ت��ع��ن��ي ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
حتى  املتعددة،  ومتغرياته  وحم��اوره 
نتائج  ق����راءة  م��ن  املجتمع  ي�شتفيد 

الدرا�شات. 
واأ���ش��اف��ت ال��ط��ي��ب، م��ن خاله 
درا�شة اأجرتها بعنوان  »دور احلزمة 
االإح�����ش��ائ��ي��ة ل��ل��ع��ل��وم االج��ت��م��اع��ي��ة 
اأن  العلمي«،  البحث  تطور  SPSS يف 
على الباحثني اإدراك اأهمية املتغريات 
يف درا���ش��ت��ه��م وم��ع��رف��ة ال���ف���رق بني 
االإج��راء  واختيار  والتابعة،  امل�شتقلة 
له  ملا  االح�شائي؛  للتحليل  املنا�شب 

من اأثر كبري على نتائج البحث.
وت��اب��ع��ت »م��ن ال�����ش��روري اأي�شا 
ح�شول كل باحث على دورة ق�شرية 
يف  ت�شاعده  االإح�����ش��ائ��ي  التحليل  يف 

حتليل بحثه وتقليل التكاليف«.
اأكرث  اأن  اإلى  الدرا�شة  وتو�شلت 
ي�شتخدمون  الباحثني  من   %9٠ من 

نتائج الدراسة
ون���ع���ر����ض يف م���اي���ل���ي اأب�������رز ن��ت��ائ��ج 

الدرا�شة:
• م��ع��رف��ة ال��ب��اح��ث ب��االإح�����ش��اء 
يف  الق�شور  ت��ف��ادى  م��ن  متكنه 
واملجتمع  البحث  عينة  حتديد 

االأ�شلي للبحث حتديدا تاما.
•  التاأكد من ثبات و�شدق اأداة 
االأ���ش��ل��وب  با�شتخدام  ال��درا���ش��ة 
االإح�������ش���ائ���ي ي��ن��ع��ك�����ض  اإي��ج��اب��ا 
ع��ل��ى ج���ودة ال��ب��ح��ث وال��ث��ق��ة يف 

النتائج.  
•  االإح���������ش����اء ج����ان����ب م��ك��م��ل 
ل���ت���خ���ط���ي���ط ال����ب����ح����ث اجل���ي���د 

االأ�شيل 
•  االأ�شاليب االإح�شائية تنا�شب 

جميع اأنواع البحوث.  
للعلوم  االإح�شائية  احلزمة    •
االج��ت��م��اع��ي��ة ت�����ش��ط��ل��ع ب���دور 
كبري يف ت�شهيل مهمة الباحث، 
النتائج  الثقة يف  درج��ة  وزي���ادة 
اإي��ج��اب��ا  ينعك�ض  مم��ا  امل��ع��م��م��ة، 

على تطور البحث العلمي. 
•  امل��ع��رف��ة ال��ك��اف��ي��ة وال��واف��ي��ة 
اال���ش��ت��ب��ي��ان  ت�شميم  جم���ال  يف 
و�شياغة  وو�شع  )اال�شتبانة(، 
جتمع  ال��ت��ي  املنا�شبة  االأ���ش��ئ��ل��ة 
امل��ع��ل��وم��ة ال��دق��ي��ق��ة وال��واف��ي��ة 
ل��ل��و���ش��ول اإل����ى ن��ت��ائ��ج ال��ب��ح��ث، 
كلها اأمور تعد من اأهم مقومات 

.SPSS الربنامج االإح�شائي

تعريف البرنامج
SPSS هو برنامج الحزم اإلحصائية 

للعلوم االجتماعية. وهو عبارة 
عن حزم حاسوبية متكاملة إلدخال 
البيانات وتحليلها، ويستخدم عادة 

في جميع البحوث العلمية التي 
تشتمل على العديد من البيانات 

الرقمية.
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إعالن

العقل السليم
في الجسم السليم

الرياضة ضرورة أساسية لصحتك وليست مجرد ترف أو تسلية!
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إعالم

أسبوعية جامعة الملك خالد

ات
اء
فض

ف��ه��م��ه ال��ب��ع�����ض ع��ل��ى اأن�����ه ان��ح��ي��از 
ل�شالح اإ�شرائيل.

موؤ�ش�شات  اأج��رت��ه  ت��ق��ري��ر  اأث��ب��ت   •
اأخ��ب��ار  م��ت��اب��ع��ي  ع���دد  اأن  م�شتقلة 
وال��ت��ل��ف��زي��ون  االإذاع�������ة  ع���رب   BBC
اإلى ما  واالإنرتنت و�شل عام 2٠٠٧ 
 1٠٠ يف  �شخ�ض  مليون   2٣٣ يقارب 
دول�����ة ح����ول ال���ع���امل، وك���ان���ت اأك���رب 
ن�����ش��ب��ة زي�����ادة يف ب��ن��ج��اد���ض، حيث 
ثمانية  ح��وايل  امل�شتمعني  ع��دد  زاد 
انخف�ض  حني  يف  �شخ�ض،  مايني 
ال�شينية  للخدمة  امل�شتمعني  ع��دد 

من BBC بن�شبة ثاثة مايني.

بتول عازب

م�����ش��ت��ق��ل��ة  اإع������ام������ي������ة  ه����ي����ئ����ة   •
تاأ�ش�شت  امل��ت��ح��دة،  مقرها اململكة 
عام1922، اأما قبل ذلك فكان ا�شمها 

�شركة االإذاعة الربيطانية.
ي��د جم��م��وع��ة من  ع��ل��ى  تاأ�ش�شت   •

ال�شركات اخلا�شة عام 192٣.
من  ���ش��ب��ك��ة  االآن  ال��ه��ي��ئ��ة  ت�����ش��م   •
ال��ق��ن��وات، وم��وؤ���ش�����ش��ات اإن���ت���اج، وق��د 
اأطلقت يف مار�ض 2٠٠8 قناة اإخبارية 

ناطقة بالعربية.
• ت��ت�����ش��م ���ش��ي��ا���ش��ة ت���ن���اول وت��ق��دمي 
االإذاع��������������ة  ه����ي����ئ����ة  يف  االأخ���������ب���������ار 
يف  واحلياد  بال�شفافية  الربيطانية 
تقول  كما  العاملية،  الق�شايا  تناول 

اإدارتها.
• ت��رج��ع ب��ي ب��ي ���ش��ي ح��ي��اده��ا اإل��ى 
ع����دم ت��ل��ق��ي��ه��ا اأي دع����م ح��ك��وم��ي ال 
من  وال  الربيطانية  احلكومة  من 
ح��ك��وم��ة اأخ����رى، رغ���م اأن��ه��ا ممولة 
من اخلزينة الربيطانية من خال 
�شنويا  جمعها  يتم  خا�شة  �شريبة 
م���ن ك���ل ب��ي��ت يف امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة 
ب��ه ج��ه��از تلفزيون، وه��و ما  ي��وج��د 
يجلب مئات املايني من اجلنيهات 
االإ���ش��رتل��ي��ن��ي��ة ل��ل��ه��ي��ئ��ة، ول����ذا ف���اإن 
اأي����ة م���واد  ت��ن�����ش��ر  BBC ال  ق���ن���وات 

اإعانية �شمن براجمها.
بث الهجوم  رف�����ش��ت   2٠٠9 يف   •
االإ����ش���رائ���ي���ل���ي ع���ل���ى ق����ط����اع غ����زة، 
اإن�����ش��ان��ي��ة  بث منا�شدة  ورف�������ش���ت 
ل�����ش��ال��ح ق��ط��اع غ����زة، االأم�����ر ال���ذي 

البث  بهيئة  العربي  الق�شم  ب���داأ   •
الثالث  الربيطانية بث براجمه يف 
من يناير عام 19٣8، وكان اأول ق�شم 

يبث بلغة اأجنبية. 
ق���راأ  م���ن  اأول  �شرور هو  ك���م���ال   •
الق�شم  تاأ�شي�ض  عند  االأخبار  ن�شرة 

العربي.
خدمات اأخبار  اأول  اإط�����اق  مت   •
BBC على ال�شبكة يف ال�شاد�ض من 

مايو 1994. 
• مت��ت��ل��ك ال��ع��دي��د م���ن امل��ك��ات��ب يف 
يف  اأ���ش��خ��م��ه��ا  ال��ع��امل  دول  خمتلف 

م�شر.

ملوقعها  العربية  الن�شخة  اأطلقت   •
ل��ي��ك��ون   199٧ ع����ام  ال�����ش��ب��ك��ة  ع��ل��ى 
ون�شاطات  ب��اإذاع��ة  تعريفيا  موقعا 

.BBC الق�شم العربي يف
حم��ل��ي��ة  حم����ط����ات   1٠ ل����دي����ه����ا   •
فقط  تتوافر  منها  اأرب��ع��ة  للراديو، 
ع��ل��ى ���ش��ك��ل ب���ث رق��م��ي ع���ن ط��ري��ق 
البث االإذاعي الرقمي، والتلفزيون 

الرقمي يف اململكة املتحدة.
امل��ح��ط��ات  ع�������ش���رات   BBC ل����دي   •
االإذاع����ي����ة وال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة 
بتنوع  تتميز  املتحدة،  اململكة  داخل 

براجمها.
بالن�شر،  BBC ق�شم خا�ض  • لدى 
ي�شدر ع�شرات املجات واملطبوعات 

املتخ�ش�شة مبختلف املجاالت.
 BBC ال��ع��ام��ل��ني يف  ع����دد  ي��زي��د   •
خم��ال��ف  يف  م��وظ��ف��ا   2٠،٠٠٠ ع���ن 
ال��ت��خ�����ش�����ش��ات االإداري���������ة وال��ف��ن��ي��ة 

واالإعامية.
• اخلدمة االإذاعية لدى BBC تبث 
ب� ٣1 لغة خمتلفة من لغات العامل.

• ت���ع���ت���رب ال�����ربام�����ج ال���ع���ل���م���ي���ة يف 
خم��ت��ل��ف امل����ج����االت ال���ت���ي ت��ن��ت��ج��ه��ا 
ال���ربام���ج  واأدق  اأه������م  م����ن   BBC
من  ال��ع��امل  م�شتوى  على  العلمية 

حيث دقتها وجودتها العالية.
االأف�����ام  ع�����ش��رات   BBC ت��ن��ت��ج   •
ال����ت����ل����ف����زي����ون����ي����ة وامل�������ش���ل�������ش���ات 
وال���ربام���ج ذائ��ع��ة ال�����ش��ي��ت وال��ت��ي 
داخ��ل  امل��اي��ني  ع�شرات  ي�شاهدها 
ال��دول  من  وكثري  املتحدة  اململكة 

حول العامل

BBC هيئة البث البريطانية

أسماء في اإلعالم
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إعالم

غسيل 
األدمغة فن

ليال الشهري
غ�����ش��ي��ل  اإن  ق���ل���ت  ل���ط���امل���ا 
االأدمغة يكون بثاثة اأمور فقط، 
ه���ي: ال���ت���ك���رار، واجل���ه���ل، وع���دم 
ا�شتطعت  ف����اإذا  بالنف�ض،  ال��ث��ق��ة 
جمعها يف �شخ�ض واحد اأ�شبحت 
عقله،  يف  ك��ام��ل  ب�شكل  امل��ت��ح��ك��م 
فقط  الب�شري  ك��اجل��ه��از  فيكون 
ينفذ من دون تفكري يف خطورة 

فعله اأو املردود الناجت عنه.
م�����غ�����������ش�����ول�����وا االأدم��������غ��������ة 
اأم��ور  لفعل  ك��ث��ريا  ي�شتخدمون 
ذوي م�شالح،  الأ�شخا�ض  �شاذجة 
ب�شبب  قتل  ف���ودة  ف��رج  فالكاتب 
كتابه »احلقيقة الغائبة« وعندما 
له،  قتله  �شبب  عن  قاتله  �شاألوا 
اأع��رف��ه لكنهم قالوا  اأن��ا ال  ق��ال: 

يل اإنه كافر.
ونفذ  ق��ال��وا  م��ا  �شمع فقط 
ع��ادي يطلب  كاأنه طلب  اأم��ره��م 
اإن��ه مل يتعرف  منه يومياً، حتى 
امل�شبب  ال��ك��ت��اب  ي���ق���راأ  اأو  ع��ل��ي��ه 

ملوته، بهذه الب�شاطة فعلها.
ق����د ت���ت�������ش���اءل ك���ي���ف ي��ك��ون 
بهذه  معنا  يعي�شون  ب�شر  هناك 
ي��وؤم��رون  م��ا  يفعلون  ال�����ش��ذاج��ة 
ال��ن��ه��اي��ة  يف  ف���ه���م  ت���ف���ك���ري،  دون 
ب��ه،  ي��ق��وم��ون  م��ا  وزر  يتحملون 
بينما يتن�شل عنه متلفو دماغه.

ل��������و ن������ظ������رن������ا ل����ل����ج����ان����ب 
امل�����ش��رق ل��ل��ق��ادري��ن ع��ل��ى تغيري 
ف���ك���ر االآخ�����ري�����ن، ���ش��ن��ج��د اأن���ه���م 
الح��ت��واء  حقيقية  ف��ر���ش��ة  اأم����ام 
املنقادين الذين اأ�شبحوا عجينة 
�شهلة الأي جماعة خلبزها كيفما 

ت�شاء دون التفكري يف العواقب.
اأك����رب ال�����ش��رك��ات ال�����ش��اع��ي��ة 
ل���ل���رب���ح جت���ت���ه���د يف احل�������ش���ول 
دون ط��م��وح��ات  م��وظ��ف��ني  ع��ل��ى 
اآل��ة  فقط  يكونوا  حتى  اأف��ك��ار  اأو 
منجزة لاأعمال، فا يناق�ض وال 
يرف�ض القرارات، بل يكون اأكرب 
تفكريه يف الراتب وموعد نزوله 
يف احل�شاب كاما دون اأن يطالب 

بالزيادة على جمهوداته.
لاآخرين  ي�شمحون  وم��ن 
اأي  يف  عقولهم  على  بال�شيطرة 
من املجاالت، ال يحرزون التقدم 
ك����اأدوات  و�شي�شتمرون  امل��ن��ت��ظ��ر، 
التفكري  حقها  من  لي�ض  منفذة 

ب�شوت عال .

كلمة

أمل أبومديني

غازي بن عبد الرحمن الق�شيبي ال�شاعر 
واالأديب وال�شفري الدبلوما�شي والوزير.

ول��د يف االأح�شاء ع��ام 194٠ يف بيئة 
م�شبعة بالكاآبة كما ي�شميها، حيث توفى 
وتوفيت  بقليل،  والدت���ه  قبل  الأم��ه  ج��ده 
اأ���ش��ه��ر م��ن والدت����ه،  وال���دت���ه ب��ع��د ت�شعة 
فعا�ض بني �شرامة وحزم والده واحلنني 

املفرط للولد اليتيم من جدته لأمه.
ب���داأ م�����ش��واره ال��درا���ش��ي م��ن املنامة 
حتى اأكمل الثانوية، ثم حزم حقائبه اإلى 

القاهرة لانتظام يف كلية احلقوق.
يف عام 1962 توجه اإلى مدينة لو�ض 
االأمريكية  املتحدة  ب��ال��والي��ات  اجنلو�ض 
الدولية  العاقات  املاج�شتري يف  لدرا�شة 
ك��ال��ف��ورن��ي��ا، وم��ن��ه��ا ع��اد  بجامعة ج��ن��وب 

ليعمل اأ�شتاذا يف جامعة امللك �شعود.
ف��وج��ئ االأ���ش��ت��اذ اجل��ام��ع��ي اجلديد 
ال�شعودية- ال�شام  جلنة  يف  ع�شو  باأنه 

جدة  اتفاقية  عليها  ن�شت  التي  اليمنية 
ور�شح  اليمن،  يف  االأهلية  احل��رب  الإنهاء 
ال�شعودي  اجلانب  يف  قانونيا  م�شت�شارا 

من اللجنة دون علمه. 
ع��اد االأ���ش��ت��اذ اجل��ام��ع��ي اإل���ى اأروق���ة 
م���واد خمتلفة  �شبع  وت��دري�����ض  اجل��ام��ع��ة 

بعد انتهاء عملية اللجنة اأوائل 1966.
ل��ن��دن  اإل�����ى  غ�����ادر   196٧ ع����ام  ويف   
ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى ال���دك���ت���وراه ال��ت��ي كتب 
ع��اد  ث��م  ال��ي��م��ن  ر�شالتها ع��ن احل���رب يف 
على  ح�����ش��ول��ه  ب��ع��د  اجل��ام��ع��ة  يف  للعمل 

درجة الدكتوراه.

وبعد عودته اأدار مكتبا لا�شت�شارات 
ن�شف  ب�شكل  كاتبا  عمل  كما  القانونية، 
�شهري يف جريدة الريا�ض، بجانب اإعداد 
برنامج تلفزيوين اأ�شبوعي عن العاقات 

الدولية.
حكومية  جلان  جمموعة  يف  �شارك 
ال���دف���اع  وزارة  يف  جل�����ان  ���ش��م��ن��ه��ا  م����ن 
واالق��ت�����ش��اد  امل��ال��ي��ة  ووزارة  وال���ط���ريان 

الوطني.

كرسي الوزارة 
يف عام 19٧٣ انتقل اإلى اخلدمة العامة يف 

املوؤ�ش�شة العامة  لل�شكة احلديدة.
وزارة  مقاليد  ت�شلم   19٧5 ع��ام  ويف 
ال�شناعة والكهرباء، وخال فرتة عمله 
يف  امل��ن��ازل  غالبية  اإل��ى  الكهرباء  و�شلت 

فرتة وجيزة. 
بن  فهد  امللك  عينه   1982 ع��ام  ويف 
على  وب��ق��ي  لل�شحة  وزي����را  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

ذلك املن�شب حتى عام 1984م .
اأمر  �شدر  فقط،  واح��د  �شهر  وبعد 
البحرين  دولة  للملكة يف  �شفريا  تعيينه 

بناء على رغبته.
وب��ق��ي ك��ذل��ك ث��م��اين ���ش��ن��وات، حتى 
يف  للمملكة  ���ش��ف��ريا  تعيينه  ق���رار  ���ش��در 
�شنة،   11 ط���وال  ه��ن��اك  وظ��ل  بريطانيا، 
وزي��را  الدبلوما�شي  ال�شلك  م��ن  ليعود 
للمياه، ثم املياه والكهرباء بعد اأن دجمتا 
يف وزارة واحدة، ومنها اإلى وزارة العمل.

الشاعر والروائي والكاتب
كان للق�شيبي ميل اأدبي وا�شح ظهر عرب 

وموؤلفاته  ورواي���ات���ه  ال�شعرية  دواوي��ن��ه 
الفكرية واالإدارية.

ال�شعري  دي��وان��ه  اأ���ش��در   19٧٠ ويف 
ال��ذي القى اعرتا�شا  راي��ة«  »معركة با 
كبريا على ن�شره و�شل اإلى امللك في�شل، 
اإال اأن االأخري وم�شت�شاريه راأوا اأنه ديوان 

�شعر عادي ال مي�ض الدين اأو اخللق.

من دواوينه الشعرية
»�شوت من اخلليج«، »االأ�شج«، »اأ�شعار من 

جزائر اللوؤلوؤ«  »�شحيم«، و »لل�شهداء«.

من رواياته
»�شعادة  »الع�شفورية«،  احل��ري��ة«،  »�شقة 

ال�شفري«، »دن�شكو«، و »�شلمى«.

من مؤلفاته
في المجال الفكري

»ال��ت��ن��م��ي��ة«، »االأ���ش��ئ��ل��ة ال��ك��ربى«، »ال��غ��زو 
والكتاب  وال�شعودية«،  »اأمريكا  الثقايف«، 
ال��ذي وث��ق فيه �شريته االإداري����ة وال��ذي 
ح��ق��ق م��ب��ي��ع��ات ع��ال��ي��ة ب��ع��ن��وان »ح��ي��اة يف 

االإدارة«.

وكذلك كتاب »الوزير املرافق« الذي 
وثق فيه �شريته كم�شوؤول يف وزارة.

وفاته
ب��ع��د م���ع���ان���اة ط��وي��ل��ة م���ع امل���ر����ض ت��ويف 
اخلام�ض  االأح��د  ي��وم  الق�شيبي  الدكتور 
اأغ�شط�ض   15 املوافق   14٣1 رم�شان  من 
ف��ي�����ش��ل  امل�����ل�����ك  مب�������ش���ت�������ش���ف���ى   2٠1٠
قد  ك��ان  وحينها  بالريا�ض،  التخ�ش�شي 
ب��ل��غ ن��ح��و ال�����ش��ب��ع��ني م���ن ع��م��ره ال��زاخ��ز 

باالإجنازات والتميز.

غازي القصيبي
..األديب والسفير 
والوزير

موجز دوت كوم

االجتماعي،  التوا�شل  مواقع  هي  كثرية 
ت��ك��ون مثل احلجم،  ق��د ال  ال��ف��ائ��دة  لكن 
اأو    UBERPIC ي�����ق�����دم  م�����ا  ودائ������م������ا 
»#معلومات_ال _تهمك«، وهو ح�شاب 
�شعودي على مواقع التوا�شل االجتماعي، 
وه����و م��وق��ع م��ف��ي��د م��ه��م��ت��ه ال��ب��ح��ث عن 
املعلومات والتاأكد منها وتب�شيطها، ومن 
ثم تقدميها ب�شكل �شهل وممتع لي�شتفيد 
املتابع بدال من ت�شييع وقته على يوميات 

االأ�شخا�ض غري املفيدين.
وميلك احل�شاب املهند�ض ال�شناعي 
يف  طاب  اأربعة  ويديره  العايدي،  ح�شام 

علم النف�ض والت�شويق وغريهما.
نتجت فكرة احل�شاب عن امللل الذي 

اجتاح �شاحبه يف اأوقات دوامه الر�شمية.
وت���ن���اول امل��وق��ع م��و���ش��وع��ات حتمل 
بع�ض  وت�شحح  امل��ع��ل��وم��ات  م��ن  اجل��دي��د 
امل���ع���ل���وم���ات ال���ق���دمي���ة اخل���اط���ئ���ة، وي��ت��م 
القراءات  طريق  عن  املو�شوعات  اختيار 
اأو الت�شاوؤالت التي يطرحها العاملون  اأو 

يقرتحها املتابعون.

UBERPIC معلومات_ال_تهمك#
كما ي�شتخدم ح�شابهم على »�شناب 
الق�شايا  على  الت�شويت  اأ�شلوب  ���ش��ات« 

املراد طرحها.
ت��ك��ون  اأن  ال��ع��م��ل  وي���ح���اول ف���ري���ق 
يحث  ول��ك��ن��ه   %1٠٠ �شحيحة  امل��ع��ل��وم��ة 
املتابع على البحث والتاأكد من املعلومة 

بنف�شه واأن ال يكون ك�شوال معرفيا.
ي��ب��ل��غ اأب���ن���اء امل��ه��ن��د���ض ح�����ش��ام من 
العمر على ال�شبكة االجتماعية »تويرت« 
األ��ف،    882 متابعني  بعدد  �شنوات  ث��اث 
وع��ل��ى »اإن�����ش��ت��غ��رام« ع��ام��ا ون�����ش��ف ال��ع��ام 
»�شناب  وعلى  األ���ف،   418 متابعني  بعدد 
���ش��ات« ���ش��ت��ة اأ���ش��ه��ر ت��ق��ري��ب��ا و 1٠٠ األ��ف 

م�شاهدة.
ي��ح��ر���ض م���ال���ك احل�������ش���اب ح�����ش��ام 
م��ع��ل��وم��ات��ه  ت���ك���ون  اأن  ع���ل���ى  ال���ع���اي���دي 
خم��ت�����ش��رة غ��ري مم��ل��ة، ح��ت��ى اإن اأط���ول 
م��و���ش��وع ي��ق��دم��ه ق��د ال ي��ت��ج��اوز ث��اث 
دق��ائ��ق م��ت��اأث��را ب��ق��ول اأح���د اأ���ش��ات��ذت��ه يف 
اجلامعة: »اإن كان لديك اكت�شاف جديد 

فا تقدمة يف اأكرث من ع�شر دقائق«.
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ثقافة

ندوب في وجه التاريخ!
د. أحمد التيهاني

ع�شري،  منطقة  يف  ال��ع��ايل  التعليم  ت��اري��خ  يكتب  م��وؤرخ��ا  اأن  تخيلوا 
فيقول: بداأ التعليم العايل، يف هذه اجلبال العالية، �شنة 1٣96 بافتتاح 
�شعود  وامل��ل��ك  االإ���ش��ام��ي��ة،  حممد بن �شعود  االإم���ام  جامعتي  ف��رع��ي 
اأبها؛ وك��ان ف��رع جامعة االإم��ام قد افتتح بكلية واح��دة ه��ي: كلية  يف 
مب�شميني،  كليات  »اأرب��ع  لي�شبح  تطور  ثم  العربية،  واللغة  ال�شريعة 
والعلوم  العربية،  واللغة  ال�شريعة،  حتتوي على 14تخ�ش�شا يف علوم 
االجتماعية، واالقت�شادية، واالإداري��ة، بينما ت�شكل فرع جامعة امللك 
�شعود من كلية الرتبية يف البدء، ثم افتتحت كلية الطب �شنة 14٠٠، 
كليتان  اأن�شئت  كما  اململكة،  يف  الطب  كليات  واأق���وى  اأه��م  من  فكانت 
للمعلمني يف مدينتي اأبها �شنة 1٣9٧، وبي�شة �شنة 14٠٧، وفتحت اأول 

كلية للبنات باأبها �شنة 14٠2.
اأم����ر ���ش��ام ب��دم��ج ف��رع��ي ج��ام��ع��ت��ي االإم����ام  ويف ع����ام 1419 ���ش��در 
جلامعة  نواة  ليكونا  اأبها،  يف  �شعود  وامللك  االإ�شامية،  حممد بن �شعود 
امللك خالد، واأعيدت الهيكلة االأكادميية للجامعة غري مرة، حتى باتت 

واحدة من كربيات اجلامعات ال�شعودية.
االأه��ايل، يف خلق نه�شة علمية  اأمل  وتعد هذه اجلامعة ال�شخمة 
وفكرية وتنموية، تاأخذ املجتمعات القبلية، اإلى �شمات املجتمعات املدنية، 
وال��وح��دة  البناء،  وع��وام��ل  النهو�ض،  اأ�شباب  م��ن  عليه  تنطوي  م��ا  بكل 
ال��ع��رق��ي��ة، ودع���اوى  ال�����ش��راع��ات��ي��ة  ال�شفا�شف  ال��وط��ن��ي��ة، واالب��ت��ع��اد ع��ن 
اجلاهلية، التي قال عنها ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: »دعوها فاإنها 

منتنة«.
وهكذا، كان الّتعليم على اختاف اأ�شاليبه، ودرجاته، وتخ�ش�شاته، 
عاما مهما من عوامل رفع م�شتوى الوعي، وزيادة اأ�شباب التنوير، مما 
اأ�شهم اإ�شهاما مبا�شرا يف نه�شة العلوم واالآداب والفنون يف هذه املنطقة.

الدور  االإن�شانية  العلوم  واآدابها يف كلية  العربية  اللغة  وكان لق�شم 
االأكرب؛ اإذ كان اأ�شاتذته، وطابه، اأهَل املبادرات التي اأدت اإلى زيادة حركة 
الن�شر االإبداعي، والعلمي،  من خال انفتاحه على التيارات كلها، دون 
املنربّية  الن�شاطات  فانت�شرت  حزبّية،  اأو  تّياراتية  اأو  انتقاء  اأو  م�شادرة 
»هياطا«،  و  و�شلوكا  وفكرا  لغة  العامية  عن  النا�ض  اأبعدت  التي  الراقية 
واأخذتهم اإلى اللغة الف�شيحة، بكل ما تنطوي عليه من �شمو بالوجدان، 
وابتعاد عن الع�شبّيات، حتى جاءت �شنوات عجاف »حتاف«، اأ�شبح خالها 
ال�شعر ال�ّشعبّي و »ال�ّشيات« حا�شرين يف منا�شبات اجلامعة واحتفاالتها 
التي حتولت من »�شالونات« اأدبية رفيعٍة �شبيهٍة مبجال�ض االأندل�شيني، 
اأخذ ثقافة  �شّاح، وبن حمدان«، مّما  »بن  ت�شبه جمل�شي:  اإلى جمال�ض 

املكان اإلى مرّبع: »يا وّنتي وّنة ك�شري اجلبارة«!
تكون  اأن  اأخ�شاه  ما  واأخ�شى  بالقول:  الوحيد  الف�شل  امل��وؤرخ  وختم 
�شيلة: »يا عا�شب الرا�ض وينك«، ممزوجة ببع�ض الهمهمات واملوؤّثرات، 

اإحدى �شيات ال�شنوات االآتية، واهلل امل�شتعان على ما اأ�شف.

إذا عسعسَ 
الليل

مشاركة سعودية نشطة
بـ »دولي الخرطوم« للكتاب

ح�شر �شفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى ال�شودان في�شل بن حامد معا وعدد من 
الوزراء وال�شفراء، ورئي�ض احتاد النا�شرين العرب املهند�ض عا�شم �شلبي، افتتاح النائب 
ال��دورة  فعاليات  �شالح،  ح�شن  بكري  الركن  االأول  الفريق  ال�شوداين  للرئي�ض  االأول 
واأجنبية. وعقب  ن�شر حملية  دار   26٧ للكتاب مب�شاركة  ال��دويل  ملعر�ض اخلرطوم   11
االفتتاح، زار النائب االأول للرئي�ض ال�شوداين، جناح اململكة امل�شارك يف املعر�ض، حيث 

ا�شتمع اإلى �شرح مف�شل حول حمتويات اجلناح، واأبدى اإعجابه مبا �شاهد.
ويحتوي اجلناح على م�شاركات عدد من اجلهات من بينها: وزارة التعليم ممثلة يف 
جامعات �شعودية عدة، ووزارة الثقافة واالإعام، ووزارة االأوقاف وال�شوؤون االإ�شامية، 
ومكتبة  العامة،  عبدالعزيز  امللك  ملكتبة  واآخ��ر  عبدالعزيز،  امللك  ل��دارة  خا�ض  وجناح 

امللحقية الثقافية باخلرطوم، اإ�شافة اإلى جناح تراثي يف اخليمة ال�شعبية.

الطريفي يهنئ
ثالثة فائزين

على مستوى الخليج 
اأك���د وزي���ر ال��ث��ق��اف��ة واالإع�����ام ال��دك��ت��ور ع��ادل 
املبدعني  دعم  على  ال��وزارة  الطريفي، حر�ض 
والعمل على توفري كافة الو�شائل التي حتمي 
واأن�شطتها  براجمها  لهم عرب  وتتيح  اإبداعهم 
واإثراء  اإبداعاتهم  ون�شر  بهم  التعريف  فر�شة 

ال�شاحتني املحلية واخلارجية. 
وه���ن���اأ ال��ط��ري��ف��ي امل��ب��دع��ني ال�����ش��ع��ودي��ني 
دول  يف  امل��ب��دع��ني  �شمن  ت��ك��رمي��ه��م  مبنا�شبة 
واالأدبية  الثقافية  املجاالت  العربي يف  اخلليج 
بالعا�شمة  اأقيم  ال��ذي  احلفل  خ��ال  والفنية 
ال��ق��ط��ري��ة ع��ل��ى ه��ام�����ض االج��ت��م��اع 21 ل���وزراء 
للمكرمني  راج��ي��ا  امل��ج��ل�����ض،  دول  يف  ال��ث��ق��اف��ة 
بالتوفيق والنجاح.  واملكرمون �شمن املبدعني 

هم:
• اخلطاط نا�شر بن عبد العزيز امليمون

• الروائي جبري بن مف�شي املليحان.
• الفنانة الت�شكيلية اعتدال بنت عبداهلل 

عطيوي.

أحمد العياف

اع����رتف وك��ي��ل ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم االإن�����ش��ان��ي��ة 
باجلامعة الدكتور م�شلح معي�ض م�شلح 
ب�شفته  الق�شيبي  غ���ازي  ال��دك��ت��ور  ب��دي��ن 
درا���ش��ت��ه  يف  ع��ل��ي��ه  اأث�����رت  ق��وي��ة  �شخ�شية 

وقادته اإلى اإمتامها حتى نيل الدكتوراه.
اجلامعة  ت�شهم  ب���اأن  م�شلح  ون���ادى 
رمزية،  بقيمة  للطلبة  الكتاب  توفري  يف 
م����ذك����را ب���������ش����رورة ت���وظ���ي���ف االأن�������ش���ط���ة 
الطابية باجلامعة لاأمن الفكري ونبذ 

التطرف واالإرهاب.

ور�ء كل �سخ�س �أ�سر�ر
يف حمطاته �لدر��سية

فما �أبرزها بالن�سبة �إليك؟
ع��ن��دم��ا ك��ن��ت ط��ال��ب��ا يف ال���ث���ان���وي���ة، ك��ان 
ال��ت��ل��ف��زي��ون ال�����ش��ع��ودي ي���ق���دم ب��رن��اجم��ا 
اأ���ش��ب��وع��ي��ا رائ���ع���ا ب��ا���ش��م »رح���ل���ة ال��ك��ل��م��ة« 
لاأ�شتاذ حمد القا�شي، ويف اإحدى حلقاته 
ا�شت�شاف الدكتور غازي الق�شيبي، رحمه 
اهلل، الذي كان وزيرا لل�شناعة والكهرباء 
اآنذاك، وقد كانت حلقة مميزة، ومما ذكره 
على  اعرتا�شه  اللقاء  ذل��ك  يف  الق�شيبي 

مفهوم اأمري ال�شعراء بحجج مقنعة.
وب���ع���د ذل�����ك ال���ل���ق���اء ك���ن���ت م��ت��اب��ع��ا 
للق�شيبي من خال ما يكتب يف �شحيفة 
والأنه  مب�شاركاته،  يخ�شها  التي  اجلزيرة 
ك���ان اأ����ش���ت���اذا ج��ام��ع��ي��ا يف االأ����ش���ا����ض، فقد 
درا�شتي  موا�شلة  اإل��ى  به  اإعجابي  دفعني 

حتى الدكتوراه.

طالبت باإبقاء �لقبيلة
يف نطاقها �لطبيعي حتى

ل يغيب �لتمييز بني ما هو
وطني وبني ما هو قبلي؟

النظام  التاريخ،  مدى  على  كانت  القبيلة 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي واالج���ت���م���اع���ي يف اجل���زي���رة 
واإذا  �شابقا،  الدولة  غياب  نتيجة  العربية 

تتناف�ض  كلية  كل  م�شتوى  على  وثقافية 
اأخ��رى  وم�شابقة  العلمية،  االأق�شام  فيها 
تكرم  ث��م  اجل��ام��ع��ة،  كليات  م�شتوى  على 
والكلية  ك��ل��ي��ة،  ك��ل  ال��ف��ائ��زة يف  االأق�����ش��ام 
حفل  يف  اجل��ام��ع��ة  م�شتوى  على  ال��ف��ائ��زة 
اختتام االأن�شطة الطابية نهاية كل عام.

ما روؤيتكم لتطوير
�لأن�سطة �لطالبية بالكلية؟  

مي���ك���ن ت���ط���وي���ره���ا م����ن خ������ال اإي����ج����اد 
جل����ان ط��اب��ي��ة يف ال���ن���واح���ي ال��ث��ق��اف��ي��ة 
واالج���ت���م���اع���ي���ة ب��ح��ي��ث ت���ق���وم ال��ل��ج��ن��ة 
ال���ث���ق���اف���ي���ة ب�����ن�����دوات ع��ل��م��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة 
اللجنة  بينما  اأنف�شهم،  الطاب  يتوالها 
االجتماعية تهتم بالرحات االجتماعية 
اأن توظف لاأمن الفكري  للطاب على 

ونبذ التطرف واالإرهاب.

بحكم �إد�رتك مركز �لبحوث 

بالكلية �سابقا، كيف ميكن للطالب 
�ل�ستفادة منه؟

ال�شابق  م��ن  اأف�شل  و���ش��ع  يف  االآن  امل��رك��ز 
يتبنى  وه��و  يتلقاه،  ال���ذي  ال��دع��م  نتيجة 
ال��ب��ح��وث ال��ع��ل��م��ي��ة، ك��م��ا ي�����ش��ارك يف ي��وم 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ب��اجل��ام��ع��ة م���ن خ��ال 
التدري�ض  هيئة  اأع�����ش��اء  يقدمها  ب��ح��وث 
بالكلية، وهذه البحوث ميكن اأن ي�شتفيد 
م��ن��ه��ا ال���ط���اب ال���ذي���ن ي���در����ش���ون م��ق��رر 

البحث العلمي يف اأق�شام الكلية.
 ماذ� تق�سد بـاأن �ملركز

يف و�ضع اأف�ضل الآن من ال�ضابق؟
يف  ال��ب��ح��وث  م��رك��ز  اإدارة  توليت  عندما 
ال��ك��ل��ي��ة، ك���ان ع��ب��ارة ع��ن م��ك��ت��ب��ة، ودوره 
كان  حيث  املكتبة،  اأم��ني  دور  يتجاوز  ال 
م�����ش��وؤوال ع��ن اإع����ارة الكتب ف��ق��ط.  وقد 
الكلية يف  الو�شع مع عميد  ناق�شت هذا 
ال�شوكاين،  ح�شن  الدكتور  الوقت  ذل��ك 
واق���رتح���ت ن��ق��ل ال��ك��ت��ب م��ن امل��رك��ز اإل��ى 
الدكتور  لوعي  ونتيجة  املركزية،  املكتبة 
حتى  ذل��ك  يف  �شاندين  فقد  ال�شوكاين، 
نقلت جميع الكتب من املركز اإلى املكتبة 
الزماء.  بع�ض  معار�شة  رغم  املركزية 
�شيئا يف  اأجنز  اأنني مل  القول  واأ�شدقك 
جانب البحث العلمي نتيجة لعدم توافر 

دعم املركز يف تلك املرحلة.

ما �جلهة �لتي ينبغي
�أن تكون م�سدر� للقو�نني

و�لأنظمة �لأكادميية
يف �جلامعات �ل�سعودية؟

الطبيعي  امل�شدر  هي  العلمية  االأق�شام 
وال�������ش���ح���ي���ح ل����ل����ق����وان����ني واالأن����ظ����م����ة 
االأك�����ادمي�����ي�����ة، ول���ي�������ض ال���ل���ج���ان ال��ت��ي 
اأ�شبحت ظاهرة يف اجلامعات ال�شعودية 
م��رج��ع��ا  اجل��ام��ع��ة  اإدارة  مت��ث��ل  ب��ي��ن��م��ا 
ول���ي�������ض م�������ش���رع���ا، ك���م���ا ه����و احل������ال يف 

اجلامعات املتقدمة.

كان لها بع�ض االإيجابيات فاإن لها �شلبيات 
ك���ث���رية، ح��ي��ث ك���ان���ت م�����ش��در ال���ن���زاع���ات 

والثارات حتى بداية القرن الع�شرين.
اأ�شبح لدينا دولة وحكومة  اأما وقد 
فاإن من االأجدى اأال نن�شاق وراء القبيلة، 
يتبع  وط��ن��ي  ه��و  م��ا  ب��ني  اأن منيز  وعلينا 
الدولة وبني ما هو قبلي واأال نخلط بني 
اأن  ذكر  قد  ابن خلدون  اأن  علما  االثنني، 
الروح القبلية العالية تغذي اال�شطرابات 

يف التجمعات الب�شرية.

كيف للجامعة �أن تخرج لنا
جيال يقر�أ؟

اأن تخرج لنا  ال ميكن للجامعة مبفردها 
جيا يقراأ، ولكن ميكن اأن ت�شهم يف ذلك 
بقيمة  للطاب  الكتاب  توفري  من خال 
رم��زي��ة ي�����ش��ارك فيها ���ش��ن��دوق ال��ط��اب، 
وهذا �شي�شجع الطاب على اقتناء الكتب، 
اإيجاد م�شابقات علمية  واأي�شا من خال 

وكيل العلوم اإلنسانية ينادي بتوفير الكتاب للطلبة بقيمة رمزية

مصلح: برنامج للراحل القصيبي
دفعني لمواصلة دراستي حتى الدكتوراه
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تقنية

رئيس..
لدقيقتين فقط

حسن أحمد العواجي

ريتويت

التقنية هذا األسبوع

جديد سوني كاميرا بحجم اليد 
ودقة 42.2 ميجا بكسل

اأعلنت �شركة �شوين لاإلكرتونيات، عن كامريا بحجم اليد وبدقة 42.2 ميجا 
بك�شل اأ�شمتها RX1RII، وهي اأ�شغر كامريا تنتجها �شوين، باالإ�شافة اإلى اأنها 

. XGA OLED باإطار كامل ومبنظار رقمي بتقنية
وزودت الكامريا  مب�شت�شعر Exmor R CMOS مع عد�شة م�شنعة من 
قبل ال�شركة االأملانية ZEISS وح�شا�شية ال�شوء ميكنها اأن ت�شل اإلى 102400 
 NFC ودعمها لتقنية الوايرل�ض و RAW مع اإمكانية اأخذ �شور بنظام اخلام
يف  متوافرة  و�شتكون  ج��رام��ات   RX1 507 وت��زن  الهاتف.  اإل��ى  ال�شور  لنقل 

االأ�شواق ال�شهر املقبل ب� 3300 دوالر اأمريكي.

17 أكتوبر
جوجل تزيل ميزة 

البحث الصوتي الفوري 
من متصفحها جوجل 

كروم.

13 أكتوبر
تنظيم معرض كانون 

إكسبو 2015.

 12
أكتوبر

أبل تضيف 
البلوتوث 

4.2 لبعض 
هواتف 
أيفون 

وأجهزة 
أيباد.

11 أكتوبر
بطانة حذاء ذكية 

 Digitsole من شركة
تدفئ القدمين 

وتحسب السعرات 
الحرارية.

10 أكتوبر 
أنباء عن تسريح
%8 من العاملين 
بشركة »تويتر«

بعد تعيين جاك ورسي 
رئيسا تنفيذيا لها.

16 أكتوبر 
مايكروسوفت تصدر

تحديثا أمنيا لكل 
إصدارات ويندوز.

�شامناي فيد.. طالب اأمريكي من اأ�شل هندي يدر�ض اإدارة 
خم�شة  عمل  املتحدة،  بالواليات  »باب�شون«  بكلية  االأعمال 
اأعوام داخل �شركة »جوجل« يف الفرتة مابني عامي 2٠٠٧ 

و2٠12.
ومل يكن فيد يحلم يوما باأن ميتلك ال�شركة التي عمل 
بها خم�شة اأعوام متتالية، ولكنه فوجئ قبل اأ�شبوعني، وهو 
يت�شفح ال�شبكة العنكبوتية، باأن �شركة كبرية هي »جوجل« 
معرو�شة للبيع مقابل 12 دوالرا فقط، ي�شتطيع امل�شرتي 
التحكم فيها، وهي الفر�شة التي اغتنمها فيد واأمت ال�شفقة 
احللم باأ�شرع ما ميكن، لي�شتطيع بعد ذلك امتاك حمرك 
الر�شائل اخلا�شة  وا�شتقبال  به  البحث دقيقتني والتحكم 

جدا، وهي يف طريقها اإلى جمل�ض االإدارة.
»جوجل«  عمل  فريق  فطن  الدقيقتني،  م��رور  وبعد 
للثغرة االأمنية التي حدثت، وقام على الفور بالتوا�شل مع 
فيد الذي اأفادهم بدوره مبا حدث، موثقا مرور الدقيقتني 
عليها  احل�شول  ا�شتطاع  التي  لل�شفحات  �شور  بالتقاط 
ل��ت��وث��ي��ق عملية ال�����ش��راء، ول��ك��ن ���ش��رع��ان م��ا ع����ادت امل��ي��اه 
ملغيا  فيد،  ا�شتقبله  اإلكرتوين  بريد  طريق  عن  ملجاريها 

عملية ال�شراء واإعادة ال� 12 دوالرا قيمة ال�شفقة.
بعد اأيام عدة من العملية، اأر�شل فريق عمل »جوجل« 
لدعم  به  ت��ربع  فيد  لكن  عنه،  يف�شح  مبلغا مل  فيد،  اإل��ى 
اأنه مل يكن يهدف  التعليم يف بلده االأ�شلي الهند، موؤكدا 

اإلى احل�شول على املال.
االإدارة يف  ل��ك��ن جمل�ض  ل��اأم��ان��ة،  م��ث��اال  ف��ي��د ���ش��رب 
»جوجل« مل يقدر ذلك ب�شمه اإليه، فلوال اأمانته ال�شتطاع 
امتاك »جوجل« وقتا اأطول، خ�شو�شا اإذا ما اأعلن للجميع 
باأنه اأ�شبح املالك الوحيد ل� »جوجل«، فحينها كان �شيهوي 

�شهم »جوجل« يف �شوق االأ�شهم ويتكبد خ�شائر فادحة.
ل��رمب��ا ���ش��م��ت ف��ي��د ع��ل��ى ع���دم ت��ق��دي��ر وف���ائ���ه، ممنيا 
يف  درا�شته  اإكمال  بعد  جوجل  يف  جديد  مب�شتقبل  النف�ض 

اإدارة االأعمال!

جديد ألعاب الفيديو..
Assassin’s Creed Syndicate

�شهد �شوق األعاب الفيديو، االأ�شبوع املا�شي، �شدور جزء جديد من �شل�شلة اأ�شي�شينز 
كريد Assassin’s Creed Syndicate، ويحاكي اجلزء اجلديد من اللعبة الع�شر 

الفيكتوري ليقرتب قليا من القرن الع�شرين.
ب�شخ�شيتني  اللعب  تتيح  ال��ت��ي  ال�شل�شلة  يف  االأول  ه��و  اجل���زء  ه��ذا  و�شيكون 
  Fray االأخ��وي��ن  بني  باللعب  البداية،  يف  ال�شخ�ض  تخيري  �شيتم  حيث  رئي�شيتني، 

جيكوب الذكر، للمرة االأولى يف ال�شل�شلة »ايف االأنثى«.
هذا اجلزء من تطوير ا�شتديوهات Ubisoft Quebec وهو متوافر على اأجهزة  

PS4 و Xbox One و PC و�شعرها يف �شوق االألعاب 59.99 دوالرا اأمريكيا.
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عدسة »آفاق«

االبتسامة الصادقة

خالد العمري

ابت�شموا حتى ال متوتوا. قال الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم: 
»تب�شمك يف وجه اأخيك �شدقة«.

اليومية  حياتنا  يف  نقابلهم  النا�ض  من  �شنوف  وهناك 
تظنه  اأح��ده��م  ت��رى  فحينما  ال��ط��ب��ائ��ع،  بع�ض  منهم  ون���رى 
فاقدا طقم اأ�شنانه اأو اأنها م�شنوعة من ذهب، وكاأنه ال يريد 
اإخراجها حتى ال يراها الفقراء فتنك�شر قلوبهم من احلاجة 

والفاقة.
العجيب اأن بع�شهم بات ال يظهرها اإال خفية، ويف معزل 
ابت�شامته،  يعني  االأ�شنان  هذه  اإظهار  اأن  متنا�شيا  النا�ض  من 
وهي اللغة التي ال حتتاج اإلى ترجمة، وال�شوؤال املوجه لهذه 
الفئة هنا: هل تكلفك االبت�شامة كل هذا العناء حتى حتر�ض 

على اإخفائها؟ 
االبت�شامة ال تكلف وقتا وال جهدا وال ماال، فهي وم�شة 
واالبت�شامة  ك��ث��ريا،  متلقيها  نف�ض  يف  وتبقى  حت��دث  ع��ني 
الع�شات  بع�ض  حتريك  تعني  ال  التي  تلك  هي  ال�شادقة 
ن��اب��ع��ة م��ن القلب،  ت��ن��م ع��ن حت��ري��ك م�شاعر  ف��ق��ط، واإمن����ا 
واأب��ق��ى يف النفو�ض من االبت�شامة  اأج��ل واأ���ش��دق  وه��ذه تعد 

البا�شتيكية.
يجب  لكن  واجتماعيا،  نف�شيا  ومهمة  جميلة  االبت�شامة 
اأن تكون باتزان؛ فلكل مو�شع فعل، ولكل مقام مقال، واأكرث 
من يحتاج اإلى االبت�شامة هم الذين يقابلون اجلمهور، كاملعلم 
يف مدر�شته، وال�شيخ يف در�شه، والتاجر يف متجره، وقد قيل 

»اإن الذي ال يح�شن االبت�شام ال ينبغي له اأن يفتح متجرا«.
باالبت�شامة ال�شادقة تك�شب االأجر من رب العاملني وبها 
ت�شحر االأفئدة اإذا كنت حمت�شبا، ولتاأكيد الفرق بني القهقهة 
واالبت�شامة تقول عائ�شة ر�شي اهلل عنها: »ما راأيت ر�شول اهلل 
�شلى اهلل عليه و�شلم م�شتجمعا قط �شاحكا حتى ترى منه 

لهواته، اإمنا كان يبت�شم«.
القلب،  مييت  فال�شحك  االأم����ة،  بنبي  فلنقتد  ول��ه��ذا   
والعبو�ض يبعث الكاآبة، فلنبت�شم ولنكن و�شطيني يف ابت�شامتنا 

كما هي اأمتنا.

محررون

حكم وأمثال

• قال لقمان البنه »يا بني إذا افتخر الناس
بحسن كالمهم فافتخر بحسن صمتك«. 

• ثالثة التكون إال في ثالثة »الغنى في النفس، 
والشرف في التواضع، والكرم في التقوى«. 
• قال عبداهلل بن المقفع »إذا أسديت جميال
إلى انسان فحذار إن تذكره وان أسدى انسان

إليك جميال فحذار إن تنساه«. 
• قال غاندي »أنني أكل ألعيش.. ال أعيش آلكل«. 

• إذا بحثت عن السعادة طويال فستجدها..
كما وجد العجوز نظارته أخر مرة وجدها على انفه. 

• البعض ينشر السعادة أينما ذهب
والبعض اآلخر يخلفها وراءه متى ذهب.

إبتسامة
التقى اجلاحظ بامراأة قبيحة يف اأحد حوانيت 
بغداد، فقال: »واإذا الوحو�ض ُح�شرت« فنظرت 
اإل��ي��ه امل���راأة وق��ال��ت: »و���ش��رب لنا مثا ون�شي 

خلقه«.

ك��ت��ب ط��ال��ب يف ورق����ة االم��ت��ح��ان »���ش��م��ت��ي ال 
يعني جهلي، ولكن ما يدور حويل ال ي�شتحق 
التالية  العبارة  وفيها  ال�شهادة  فاأخذ  الكام«، 
»ر�شوبك ال يعني ف�شلك ولكن خفة دمك دي 

اللي مودياك يف داهيه«.

تعرف  للماح: هل  فقال  �شفينة  نحوي  ركب 
�شيئا يف النحو؟ قال: ال.  فقال النحوي :اإذا، 
ال�شفينة  ا�شطربت  فلما  عمرك.  ن�شف  ذهب 
ت��غ��رق، قال  ال�شفينة  ال��ري��ح وك���ادت  وا���ش��ت��دت 
فقال:  ال�شباحة؟  تعرف  هل  للنحوي:  امل��اح 

ال. فقال له: اإذا، ذهب جميع عمرك.

إستراحة آفاق

إستراحة 
بين الحصص 
والفصول 
..على نوعين!
بعد�سة �لطالب: 
�سعيد خلوفه

ذهب جميع عمره!
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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

أرقام قياسية

أحمر القرنين 
رقم 907
الثور  ه��ذا  ا���ش��م  ه��و   Big Red 907
ال�������ذي ي��ع��ي�����ض يف م����زرع����ة ب���والي���ة 
»تك�شا�ض« االأمريكية، والذي دخل يف 
»�شجات غيني�ض لاأرقام القيا�شية« 
باعتباره �شاحب اأطول قرنني. ويبلغ 
ط���ول ق��رن��ي��ه ق��راب��ة ال��ث��اث��ة اأم��ت��ار، 

وبالتحديد )292.1 �شم(.
وال يبدو اأن اأ�شحاب املزرعة التي 
للت�شحية  م�����ش��ت��ع��دون  ف��ي��ه��ا  يعي�ض 
واملال،  ال�شهرة  اأن جلب لهم  بعد  به، 
وعائاتهم  االأطفال  يتقاطر  وحيث 
م���ن امل��ن��اط��ق ال��ق��ري��ب��ة م���ن امل���زرع���ة 

للتمتع مب�شاهدة »اأحمر القرنني«.
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• أن دموع اإلنسان عند بكائه تحتوي
على مواد مسّكنة لأللم يفرزها المخ؟

• أن أطول سلسلة جبلية تقع في المحيط األطلسي؟
• أن عضلة الفك هي أقوى عضلة في جسم اإلنسان؟

• أن جسم اإلنسان يحتوي على 32 مليار خلية؟
• أن عدد أنواع الحيوانات الموجودة على األرض

يزيد عن مليون نوع؟.. وما زال العلماء يكتشفون المزيد منها.
• أن الفلفل الحار يحتوي على أعلى نسبة ممكنة

من فيتامين »سي« مقارنة بجميع الخضر والفواكه األخرى؟
• أّن 13 ثانية فقط هو الرّقم القياسي لدجاجة

استمرت في الطيران حتى اآلن؟

هل تعلم؟



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

2٧12

غائمماطرمشمس
جزئيا

251٣241٣24122412

غائم
جزئيا مشمس

يوم اإلحصاء 
�حتفــل �لعــامل، �لثالثــاء �ملا�ســي، باليــوم 
�أو  للجامعــة  يكــن  لالإح�ســاء، ومل  �لعاملــي 
الأق�ض��ام املعني��ة به��ذا املج��ال اأي ن�ض��اط 
�لأيــام  هــذه  مبثــل  و�لحتفــال  يذكــر، 
بــني  وثيقــا  تعاونــا  يحقــق  و�ملنا�سبــات 
�جلامعة و�ملنظمــات �مل�سرفة على مثل هذه 

�لأحد�ث.
علــى  مقت�ســر�  لي�ــس  هنــا  �حلديــث 
فقــط،  �ليــوم  بهــذ�  �لحتفــال  جتاهــل 
واإمن��ا هن��اك اأي��ام واأ�ضابي��ع تعن��ى ببع���ض 
�ســوؤون  خمتلــف  مت�ــس  �لتــي  �ملو�سوعــات 
د�خــل  بهــا  �لحتفــال  ويــوؤدي  حياتنــا، 
�جلامعــة �إلــى تعزيــز ثقــة �ملجتمــع بهــذه 
�لفعاليات خا�سة تلــك �لتي مت�س حياتهم، 
لكن �ملوؤ�سف �أنه يتم جتاهلها �أو �لت�ساهل يف 

مو�كبتها.
مبــا  و�لأق�ســام  �لكليــات  و�حتفــال 
�سمــن  تقــع  وفعاليــات  �أيــام  مــن  يخ�سهــا 
تخ�س�سهــا ي�سهــم يف �إثــر�ء �لبحــث �لعلمي 

لدى من�سوبيها.
و�ل�سوؤ�ل �لذي يطــرح نف�سه باإحلاح: 
مــا �لــذي مينعنا مــن مو�كبة �أحــد�ث كيوم 
�لإح�ســاء �لعاملي؟ هل ثمــة معوقات حتول 
دون ذلــك �أم �إن �لأمــر مرجعــه �لت�ساهل �أو 

عدم مو�كبة �أحد�ث �لعامل؟ 

الصفحة األخيرة

سعيد خلوفة
م��ن منكم مل ي��ر ط��ال��ب��ا م��ن اجل��ام��ع��ة يحمل ك��ام��ريت��ه دائ��م��ا 
ويتجول بها يف اأرجاء اجلامعة خال االأ�شابيع املا�شية وحتي يف 

الف�شل املا�شي؟ 
واالت�����ش��ال،  االإع����ام  ق�شم  ط��اب  اأح���د  �شعيد خلوفة  اإن���ه 

و�شاحب اهتمام بالت�شوير الفوتوغرايف.
ل��اإع��ام  ال����دويل  امل��وؤمت��ر  ف��ع��ال��ي��ات  اث��ن��اء  وق���د اكت�شفناه 
واالإ����ش���اع���ة ح��ي��ث ح�����ش��ر ب�����ش��ك��ل ت��ط��وع��ي ل��ت�����ش��وي��ر اجل��ل�����ش��ات 
والنقا�شات واللقاءات اجلانبية بني الباحثني، وكان ميد »اآفاق« 
ب�شوره اإلى جانب ال�شور التي كنا ناأخذها من زميلنا املخ�شرم 

عبدالعظيم اآل اإ�شماعيل، وزميلنا عبدالوهاب االأملعي.
واذا كان الزميان عبدالعظيم وعبد الوهاب يعمان ر�شميا 
الت�شوير  يف  وحبا  تطوعيا  يعمل  ك��ان  �شعيدا  ف��اإن  »اآف����اق«،  م��ع 
وحما�شة مع ال�شحيفة، ولهذا فقد ا�شتقطبناه هذا العام ليكون 
اأحد طاب ق�شم  باأنه  و�شعادتنا  بال�شحيفة،  الت�شوير  يف فريق 
االإعام واالت�شال، وواجبنا اأن نهيئ له جتربة ثرية يف هوايته 
اأحد  لي�شبح  متنوعة  بخربات  تدريجيا  �شي�شقلها  التي  املمتعة 

اأبرز الفوتوغرافيني االإعاميني يف امل�شتقبل.

أسبوعية جامعة الملك خالد
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نقل عام.. في إحدى الدول اإلفريقية!


