
مواهب من الجامعة

الميكرفون يحدد مصير آل عبيد 
ي�ستثمر  جعله  ما  وه��و  �سغره،   منذ  واخلطابة  الإل��ق��اء  عبيد  اآل  اهلل  عبد  الطالب  ع�سق 

اللقاءات العائلية يف �سقل موهبته، ح�سب ما اأكده يف حديث اإلى »اآفاق«.
اآل عبيد قرر اأن يتخ�س�ص يف علم ال�سيدلة بعد تخرجه يف الثانوية، فنال مقعده يف 
الكلية املعنية، لكن ع�سقا قدميا ربطه بامليكرفون، قاده اإلى تغيري امل�سار بعد م�سي فرتة 

من الزمن؛ فحزم اأمتعته متوجها اإلى ق�سم الإعالم والت�سال، حيث وجد �سالته.
قال اآل عبيد »حتويل من كلية ال�سيدلة اإلى ق�سم الإعالم والت�سال باجلامعة كان 
الن�سح  اأ�سعر بالفرق« ومل يخف عامل  من القرارات ال�سعبة يف م�سريتي،  لكني الآن 
والتوجيه من قبل من عرفوا موهبته، فوا�سل »يف م�سريتي العديد من التغريدات 
التي ل اأن�ساها لأقارب واأ�ساتذة وزمالء ن�سحوين بتنمية هذه املوهبة، فكان 

لهم الأثر الكبري يف حتديد توجهي«.
)تفا�سيل �سفحة 15(
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أسبوعية جامعة الملك خالد

تحقيق
تمهيد طريق أم تعقيد؟  تباينت آراء 
طالب السنة التحضيرية بشأن جدواها 

ولكنهم اتفقوا على جملة
من المعضالت التي يواجهونها

ثقافة
اختيار أمير منطقة مكة المكرمة، 
صاحب السمو الملكي األمير خالد 

الفيصل، الشخصية الثقافية للدورة 34 
من معرض الشارقة الدولي للكتاب

رياضة
عدم االنسجام وراء البداية الضعيفة 

لمنتخب الجامعة..  ووعود
بأن تكون المباريات المقبلة مختلفة 

عن البداية المتعثرة للمنتخب

قضية
اإلنترنت واألجهزة الذكية

متهمان بالتسبب في فتور اإلقبال 
على المكتبات رغم التسهيالت 

والخدمات المتوفرة

AAFAQ - The Weekly Newspaper of King Khalid University

الداود يدعو مديري الجامعات الخليجية 
الجتماعهم القادم في رحاب الجامعة

�����س����ارك م���دي���ر اجل���ام���ع���ة، الأ����س���ت���اذ 
ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��رح��م��ن ال�������داود، يف 
ومديري  روؤ�ساء  للجنة   21 الجتماع 
العايل  التعليم  اجلامعات وموؤ�س�سات 
ل��دول اخلليج  التعاون  ب��دول جمل�ص 

العربية والفعاليات امل�ساحبة.

التعليم  وزي�����ر  ال��ل��ق��اء  واف��ت��ت��ح 
اأك��د  ال��دخ��ي��ل بكلمة  ع����زام  ال��دك��ت��ور 
فيها اأن التعليم هو الركيزة الأ�سا�سية 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة وال����س���ت���ث���م���ار احل��ق��ي��ق��ي 
اخل��ل��ي��ج��ي، م�سيفا  الإن�������س���ان  ل��ب��ن��اء 
التعليم  وم��وؤ���س�����س��ات  اجل��ام��ع��ات  اأن 

واملحرك  الفكر  حما�سن  هي  العايل 
الرئي�سي حلركة التنمية والتطوير.

مناق�سة  الج��ت��م��اع  خ���الل  ومت 
ع����دد م���ن امل���و����س���وع���ات امل��ه��م��ة ال��ت��ي 
اتخذ حيالها جمموعة من القرارات 
رفع  بهدف  واملناق�سة،  ال��ت��داول  بعد 

املنطقة.  يف  العايل  التعليم  م�ستوى 
يف  �سيقام  املقبل  الج��ت��م��اع  اأن  ي��ذك��ر 
امل���ل���ك خ���ال���د، تلبية  رح�����اب ج��ام��ع��ة 
لدعوة تقدم بها مديرها اإلى اأع�ساء 

اللجنة.
)تفاصيل صفحة: 5(
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عبد �هلل �آل عبيد
عينة �لدر��سة �سملت �أكرث من 1000 من �لطالب و�لأ�ساتذة و�ملوظفني من �جلن�سني

إستطالع »آفاق«
نسبة متابعة منسوبي الجامعة لتغطيات »آفاق«

أساتذة
٪90

طالب
%69

موظفون
%86

أساتذة
٪10

طالب
%31

موظفون
%14

تغطيات داخل الجامعة

تغطيات خارج الجامعة

خادم الحرمين لإلعالميين: سيروا على نهج الكتاب والسنة )تفاصيل صفحتي 2 و 3(
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أحوال عسير
افتتاح جسر تقاطع 

طريق الملك فهد

واملدير  ع�سري،  منطقة  اأم��ن  افتتح 
ج�سر  م�����س��روع  املنطقة،  مل���رور  ال��ع��ام 
ت��ق��اط��ع ط��ري��ق امل��ل��ك ف��ه��د » اأب���ه���ا - 
اأحياء  ب��ن  ال��راب��ط  م�سيط،  خمي�ص 

مدينة الأمري �سلطان.
650 مرتا،  اجل�سر  ويبلغ طول 
وب��ل��غ��ت ت��ك��ل��ف��ت��ه امل��ال��ي��ة 38 م��ل��ي��ون 
الرئي�سية  امل�سارين  فتح  ومت  ري��ال، 
ل��ل��ج�����س��ر، وحت���وي���ل ح���رك���ة ال�����س��ري 

املرورية عليه.

سياحة عسير
تبرم 11 اتفاقية

لل�سياحة  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  م��ك��ت��ب  اأب�����رم 
والرتاث الوطني مبحافظة بي�سة، اأخريا، 
والثنية  النقيع  بلديتي  م��ع  اتفاقية   11
لل�سياحة  موقعن  تفعيل  �سملت  وتبالة، 
مواقع  اأربعة  تاأهيل  واإع��ادة  ال�سحراوية 
منتزهن،  واإن�ساء  اأثرية  ومثلها  تراثية 
عليها،  املخيمات  م��ن  جمموعة  واإق��ام��ة 
ال�����س��ي��اح��ة، وتفعيل  ي��ن��ع�����ص  وم���ده���ا مب���ا 
ب��ه �سحاري  اإل��ى م��ا تتمتع  دوره���ا، نظرا 

بي�سة من مقومات جاذبة.

ضبط عدد
من مروجي الخمور 

اعتقلت �سرطة ع�سري ع�سرة اأ�سخا�ص 
بت�سنيع  ي��ق��وم��ون  وه���م  جم��ه��ول��ن، 
اخلمور وترويجها، وذلك مبحافظة 

خمي�ص م�سيط.
ك��م��ا مت اإي���ق���اف م��رك��ب��ة يف اأح��د 
اأح���ي���اء امل��ح��اف��ظ��ة ي��ق��وده��ا اأج��ن��ب��ي، 
اجلن�سية  م��ن  ام����راأة   11 وب�سحبته 
الإف���ري���ق���ي���ة م����ن خم���ال���ف���ي اأن��ظ��م��ة 
العمل والإقامة املعمول بها يف اململكة 

العربية ال�سعودية.

»النقش والقط 
العسيري« بفنون أبها

ن��ظ��م��ت اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة 
ل��ل��ث��ق��اف��ة وال���ف���ن���ون ب���اأب���ه���ا، ب��رن��اجم��ا 
ت���دري���ب���ي���ا ب���ع���ن���وان »ال���ن���ق�������ص وال���ق���ط 
الع�سريي«، يف قرية املفتاحة الت�سكيلية، 
وذلك �سمن براجمها الفنية املخ�س�سة 

للجانب الن�سائي لهذا العام.
فاطمة  الفنانة  الربنامج  وقدمت 
ف����اي����ع، ك���م���ا اأق����ي����م م���ع���ر����ص يف ن��ه��اي��ة 
امل��ت��درب��ات  منتجات  ل��ع��ر���ص  ال��ربن��ام��ج 

امل�ساركات.

تعليم عسير يفتتح
ورش التطوير المهني

مبنطقة  للتعليم  العام  املدير  افتتح 
ع�سري، جلوي اآل كركمان، اأولى ور�ص 
املهني للقيادات، »ممار�ص«،  التطوير 
اإدارة  ت���ط���وي���ر  اإل�������ى  ت����ه����دف  ال����ت����ي 
التعليمي،  للعمل  الرتبوية  القيادات 
واإك�سابهم مهارات التخطيط وقيادة 
امل������وارد  واإدارة  وال���������ذات،  ال��ت��غ��ي��ري 
التعليم  عمليتي  وق��ي��ادة  ال��ب�����س��ري��ة، 
ومبادئ  مرتكزات  �سوء  يف  والتعلم، 

اجلودة ال�ساملة.

برنامج تدريبي
للشؤون الصحية

اختتم الربنامج التدريبي »اأخ�سائي 
ال�سوؤون  نظمته  ال��ذي  الأداء«،  اإدارة 
مب�ساركة  ملن�سوبيها  بع�سري  ال�سحية 

24 قياديا.
التعريف  اإل��ى  الربنامج  وه��دف 
الأداء  بن  والتفريق  الأداء،  مبفهوم 
وق��ي��ا���ص  الأداء،  واإدارة  ال��ت��ق��ل��ي��دي 
قدرة امل�سوؤول على حتديد الأهداف، 
وطرق جتنب الأخطاء، واآلية تطبيق 

اإدارة الأداء.

الملك لإلعالميين: فليكتب من يكتب..
التلفون واألذن والمجالس مفتوحة

ا���س��ت��ق��ب��ل خ�����ادم احل���رم���ن ال�����س��ري��ف��ن، امل���ل���ك ���س��ل��م��ان 
ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل ���س��ع��ود، يف ق�����س��ر ال��ي��م��ام��ة، وزي���ر 
ال��ث��ق��اف��ة والإع�����الم ال��دك��ت��ور ع����ادل ال��ط��ري��ف��ي، وع���ددا 
والكتاب،  ال�سحف  حترير  وروؤ���س��اء  املثقفن،  كبار  م��ن 

والإعالمين.
خطابه  موجها  ال�سريفن  احل��رم��ن  خ���ادم  وق���ال 
واأ�ساف  عيوبي«،  اإيل  اأه��دى  من  اهلل  »رح��م  للح�سور: 
اأهميته  له  ت�سوفون  �سيء  اأي  لكن  يكتب،  من  »فليكتب 
الأخرى فاأهال و�سهال، التلفون مفتوح والأذن مفتوحة 
وامل��ج��ال�����ص م��ف��ت��وح��ة، واأق������ول م���رة ث��ان��ي��ة اأرح�����ب بكم 
اإن �ساء اهلل على اخلري والربكة  واأحييكم واأراك��م دائما 

واأ�سال اهلل التوفيق للجميع«
واأردف »ي�سرين اأن اأكون معكم يف هذا اليوم، ونحن 
واحلمد هلل، جمتمعنا متما�سك واحلمد هلل، ومثقفينا 
واإعالميينا وكل م�ستويات البلد عندنا، وكل العاملن يف 
كل مكان احلمد هلل اإخوة متحابن متعاونن على احلق 

والتقوى.«
اأبناء وبنات يف  اإخ��وة واأخ��وات يا  واأ�ساف »ونحن يا 
بلد الإ�سالم وامل�سلمن، هي قبلة امل�سلمن، لذلك يجب 
���س��ائ��رون على نهج  دائ��م��ا كما نحن  اإع��الم��ن��ا  ي��ك��ون  اأن 
وال��ذي  ال��دول��ة،  ه��ذه  ال��ذي قامت عليه  وال�سنة  الكتاب 
م��رات ملكة  العامل خم�ص  اأ�سا�ص اجت��اه كل م�سلم يف  هو 
املكرمة، مهبط الوحي ومنطلق الر�سالة ومدينة ر�سول 
يكون مثقفونا على خلفية وهم  اأن  اأهمية  اهلل، ولذلك 
كذلك اإن �ساء اهلل على خلفية كاملة باأهمية هذا البلد 

هذه اأهميته الكربى .«
وزاد »نعم اململكة ت�سكل اجلزء الأكرب من اجلزيرة 
للكتاب  املنطلق  وبالتايل  العرب،  منطلق  هي  العربية، 
وال�سنة واأقول دائما واأكررها يكفي العرب عزا اأن يكون 
القراآن نزل على نبي عربي يف اأر�ص عربية بلغة عربية، 
يجب  علينا،  اأك��رب  م�سوؤولية  ولكنها  ك��ربى  نعمة  ه��ذه 
ويتاأكدوا ماهي  اأن يعرفوا  اأبناء وبنات  �سبابنا  اأن نربي 

اأهمية بلدهم«.
واحلمد  »نحن  ال�سريفن  احلرمن  خادم  واأ�ساف 
بيت  حجاج  وياأتونا  فيه،  وال�ستقرار  بالأمن  نتمتع  هلل 
مكة  ب��ن  مطمئنن  اآم��ن��ن  وال������زوار  وامل��ع��ت��م��رون  اهلل 
واملدينة باأمن وا�ستقرار احلمد هلل، مي�سون من البحر 
اجلنوب  من  ومي�سون  كذلك،  هم  اخلليج  اإل��ى  الأح��م��ر 
اأن نحمد  ربنا يجب  نعمة من  ال�سمال هم كذلك،  اإل��ى 
التي نحن  ال��دول��ة  اأن ه��ذه  اإل  ت��اأت  اهلل عليها، لكن مل 
اأبناوؤه �سعود  اأقامها عبدالعزيز وتبعه  فيها الآن عندما 
وف��ي�����س��ل وخ���ال���د وف��ه��د وع���ب���داهلل ق��ام��ت ع��ل��ى ال��ك��ت��اب 

وال�سنة هذه الدولة«.
»اإذا،  كلمته  ال�����س��ري��ف��ن  احل��رم��ن  خ���ادم  واخ��ت��ت��م 
منطلقنا واحد واحلمد هلل �سعب ودولة، واأحب اأن اأقول 
لكم يا اإخوان نتحمل م�سوؤولية الآن وويل العهد معي«.

ثم ت�سرف اجلميع بال�سالم على امللك .
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اأع�����رب م��دي��ر ج��ام��ع��ت��ي امل��ل��ك خ���ال���د، وب��ي�����س��ة، الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور 
اأ�ساتذة  اجلامعتن  من�سوبي  وا���س��م  با�سمه  ال���داود  عبدالرحمن 
وطالبا وموظفن، عن ا�ستنكاره البالغ، اجلرمية الإرهابية التي 
�سالة  اأدائهم  بعد  جن��ران،  يف  امل�سهد  مب�سجد  امل�سلن  ا�ستهدفت 

املغرب، الثنن املا�سي.
وقال الداود »اإن ما حققته وحتققه بالد احلرمن املباركة من 
جناحات متتالية يف جميع الأ�سعدة، ومنها: قمع الإرهاب واإف�سال 
اآمل كل من يف قلبه خبث،  ال�سنيعة  واأهدافه  البائ�سة،  خمططاته 
للم�سلن  ف��اجت��ه��وا  قلوبهم  على  وط��ب��ع  ب�سائرهم،  اهلل  ف��اأع��م��ى 
الغدر  يف  واإ�سرافا  ال�سالل،  يف  اإمعانا  ال�سجود،  والركع  الآمنن، 

واخليانة«.
وزاد »ديننا احلنيف قد عظم اأمر ترويع الآمنن وتخويفهم، 
بل �سدد يف جمرد رفع ما يخيف امل�سلم ولو كان حديدة«، م�ست�سهدا 
بقول ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »من اأ�سار اإلى اأخيه بحديدة 

فاإن املالئكة تلعنه حتى يدعه واإن كان اأخاه لأبيه واأمه«.
واأردف م�ستغربا »فكيف من جتاوز الرتويع والتخويف، وبلغ 
حد �سفك الدماء وانتهاك حرمة الدماء املع�سومة، يف بيوت اهلل، 
ِمًنا  ُموؤْ َيْقُتل  َوَم���ْن  تعالى:   قوله  من  هو  واأي��ن  حم��رم!  �سهر  ويف 
َواأََعَدّ  َوَلَعَنُه  َعلَْيِه   ُ اهلَلّ َب  َوَغ�سِ ِفيَها  َخاِلًدا  َجَهَنُّم  َفَجَزاوؤُُه  ًدا  ُمَتَعِمّ

َلُه َعَذاًبا َعِظيًما«.
واأكد الداود اأن هذه اجلرائم الإرهابية، والأعمال ال�سيطانية 

لن تزيد الوطن واملواطن اإل قوة واجتماعا، ووحدة واتفاقا.
واأ�ساف »اأدرك اجلميع اأن اللحمة الوطنية لأبناء هذا الوطن 
قد اأف�سلت خمططات الأعداء الرامية اإلى اإحداث بلبلة اأو تفريق 
�سف، و�ستظل هذه البالد �سوكة يف حلق اأعدائها، و�سيظل اأبناوؤها 
اهلل  �سائال  مكيدة«،  اأو  �سوءا  بها  اأراد  من  كل  وج��ه  يف  منيعا  �سدا 
اأمنها  عليها  وي���دمي  ال��ب��الد،  ه���ذه  يحفظ  »اأن  وت��ع��ال��ى  �سبحانه 
ورغ���ده���ا، يف ظ��ل ق��ي��ادة خ����ادم احل��رم��ن ال�����س��ري��ف��ن و���س��م��و ويل 
عهده، و�سمو ويل ويل عهده، واأن يجنب هذه البالد الطاهرة كيد 

الكائدين، ومكر احلاقدين، و�سالل املف�سدين«.

الداود: جريمة نجران إمعان 
في الضالل وإسراف في الغدر

• أسبوعية جامعة
الملك خالد

• الصحيفة الجامعية
االكثر انتشارا: 45 الف 

نسخة اسبوعيا
• أول صحيفة جامعية

تطبع بنظام الويب
• توزع في كافة مناطق 

المملكة وخارجها
• توزع كل اسبوع

داخل صحيفة الوطن

شاركونا النجاح
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التركي في رحاب الجامعة.. 
الثالثاء المقبل

يلتقي اأع�ساء هيئة التدري�ص وطالب اجلامعة، الثالثاء 
الإ�سالمي، ع�سو  العامل  لرابطة  العامل  بالأمن  املقبل، 
هيئة كبار العلماء، اأ. د. عبد اهلل بن عبد املح�سن الرتكي، 
ال��دي��ن،  واأ���س��ول  ال�سريعة  كلية  تنظمه  مفتوح  ل��ق��اء  يف 
�سمن  اللقاء  ه��ذا  وياأتي  »القريقر«.  اجلامعية  باملدينة 
العليا  »القيم  العلماء  كبار  لهيئة  العامة  الأمانة  برنامج 

لالإ�سالم ونبذه التطرف والإرهاب«.
الدين د. علي  واأ�سول  ال�سريعة  واأو�سح عميد كلية 
ال�ست�سافة  ه��ذه  على  حر�ست  اجلامعة  اأن  ال�سهراين  
ملعرفتها بدور الدكتور الرتكي يف حماربة الفكر ال�سال، 
من�سوبي  كافة  على  فائدة  من  اللقاء  ه��ذا  �سيعك�سه  وم��ا 
لتح�سن  دائ��م��ا  ت�سعى  اجل��ام��ع��ة  اأن  واأ���س��اف  اجل��ام��ع��ة. 
اأنها  اإل��ى  م�سريا  الدخيلة،  الأفكار  جميع  من  من�سوبيها 
عليه  يحث  ال��ذي  ال�سليم  باملنهج  تعريفهم  على  حتر�ص 

الدين احلنيف.
اأن�����س��اأت، اأخ����ريا، وح���دة للتوعية  ي��ذك��ر اأن اجل��ام��ع��ة 
ومظاهرها  املنحرفة  الأف��ك��ار  من  احل��ّد  بهدف  الفكرية 

واأدواتها.

عبدالعزيز رديف

اأمري منطقة ع�سري، �ساحب  برعاية 
بن  خ��ال��د  ب��ن  في�سل  امل��ل��ك��ي،  ال�سمو 
ممثلة  اجل��ام��ع��ة  تنظم  ال��ع��زي��ز،  عبد 

ال��دويل  امل��وؤمت��ر  الأ�سنان،  طب  بكلية 
الأ����س���ن���ان، حت��ت ع��ن��وان  ل��ط��ب  الأول 
»ال��ع��ه��د اجل��دي��د يف ط��ب الأ���س��ن��ان يف 
بعده العاملي« بفندق ق�سر اأبها، خالل 
 1437/2/2 اإل���ى    1/30 من   ال��ف��رتة 

املوافق 2015/11/14-12.
واأك�����د ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة ال��دك��ت��ور 
اإب��راه��ي��م ال�����س��ه��راين، ال����ذي ي��راأ���ص 
يعد  اأن��ه  للموؤمتر،  العلمية  اللجنة 
ب���اك���ورة امل����وؤمت����رات ال���دول���ي���ة ال��ت��ي 
ُت��ع��ن��ى ب��ط��ب الأ����س���ن���ان يف امل��ن��ط��ق��ة 
اجلنوبية، متوقعا اأن ي�سهد ح�سورا 
مكثفا من قبل املخت�سن من داخل 
اأوراق  ل��ي��ق��دم��وا  وخ��ارج��ه��ا،  اململكة 
والور�ص  اجلل�سات  يف  وبحوث  عمل 

امل�ساحبة.

اإلى  اأنه وجهت دعوة  اإلى   واأ�سار 
26 م�����س��ارك��ا م��ن امل��م��ل��ك��ة، وال��ولي��ات 
املتحدة الأم��ريك��ي��ة، ودول��ة الإم���ارات 

العربية املتحدة.
كما �سيقام برنامج حما�سرات 
اإ�سافة  امل��وؤمت��ر،  اأي��ام  علمية ط��وال 
اإلى ندوتن علميتن متخ�س�ستن 
الأ�سنان  وط��ب  الطبي  التعليم  يف 
الوقائي، وعر�ص 85 مل�سقا علميا 
مع معر�ص م�ساحب يت�سمن اآخر 
ما تو�سل اإليه جمال طب الأ�سنان، 
ح�����س��ب ق�����ول ال�������س���ه���راين، ال����ذي 
ور����ص عمل  �ستقام خم�ص  اأن���ه  ب��ن 
ي�سبق  ال���ذي  ال��ي��وم  يف  متخ�س�سة 
انطالقة املوؤمتر، اأي يوم 29 حمرم 

اجلاري.

85 ملصقا و 26 مشاركا
في مؤتمر طب األسنان الدولي 

طب األسنان 
والعمل 
التطوعي 
ينظمان 
»اإلسعافات 
األولية«

عدنان األلمعي

ن��ظ��م ن���ادي���ا ط���ب الأ����س���ن���ان، وال��ع��م��ل 
التطوعي، بالتن�سيق مع هيئة الهالل 
املا�سي،  اخلمي�ص  ال�سعودي،  الأحمر 
 BLS الأول����ي����ة  الإ����س���ع���اف���ات  يف  دورة 
لعموم طالب الكليات ال�سحية، وذلك 

يف املدرجات املركزية. وهدفت الدورة 
اإلى تنمية وتطوير مهارات امل�ساركن 
الثقة  وزي���ادة  الأول��ي��ة،  الإ�سعافات  يف 
ب���ال���ن���ف�������ص وال�������ق�������درة ع����ل����ى ت���ق���دمي 
الإ���س��ع��اف��ات الأول���ي���ة اأث��ن��اء الأح����داث 

اليومية من حوادث وغريها .
اإل����ى  امل�������س���ارك���ن  ت��ق�����س��ي��م  ومت 

نظري  ب�سكل  يتحدث  الأول  ق�سمن، 
عن احلالت الطارئة التي قد حتدث 
خالل احلياة اليومية، والق�سم الثاين 
الفر�سة  تتاح  اأن  قبل  العملي،  للجزء 
جلميع امل�ساركن يف الدورة بالتطبيق 

على مناذج غري حية.
وك����ان����ت ال���ف���ئ���ة امل�����س��ت��ه��دف��ة ه��م 

اأع���������س����اء ال�����ن�����ادي ط�����الب ال�����س��ن��ت��ن 
الأخريتن من الكليات ال�سحية.

وق����د ح��ظ��ي��ت ال������دورة ب���اإ����س���ادات 
احل����ا�����س����ري����ن؛ وذل�������ك لأه����م����ي����ة م��ا 
تناولته، علما اأن عدد احل�سور جتاوز 
ال��ك��ل��ي��ات  م����ن خم��ت��ل��ف  ط���ال���ب   200

ال�سحية.

اللجنة  ت��ق��دمي  خ��ت��ام��ه��ا  و���س��ه��د 
من  للمدربن  تذكاريا  درع��ا  الطبية، 

هيئة الهالل الأحمر.
م����ن����ح  ك����ل ط����ال����ب  مت  ب����ي����ن����م����ا 
جمعية  من  وبطاقة  م�سارك، �سهادة 
الأم�����ري ن��اي��ف ل��الإ���س��ع��اف��ات الأول���ي���ة 

كم�سعف اأويل يف اأي مكان وزمان .

محمد إبراهيم

ال��ع��ي��ادات اخل��ارج��ي��ة باملدينة  ب���داأت 
ت�سغيل عيادتي  باجلامعة،  الطبية 
الأم��������را���������ص اجل����ل����دي����ة وال����ع����ظ����ام 
واملفا�سل، كما قامت، للمرة الأولى، 
عن  الك��ت��ئ��اب  ع���الج  بت�سغيل جهاز 
باإ�سراف  احلث  املغناطي�سي  طريق 
ا���س��ت�����س��اري ال��ط��ب ال��ن��ف�����س��ي اأ���س��ت��اذ 
الطب النف�سي امل�سارك بكلية الطب 

تشغيل عيادتي الجلدية والعظام
والمفاصل بالمدينة الطبية

الدكتور ح�سن العمري. وبن مدير 
الطبية  باملدينة  اخلارجية  العيادات 
ب��اجل��ام��ع��ة، الأ���س��ت��اذ ع��اي�����ص نا�سر 
ع��ددا  اأن اخل��دم��ات ت�سم  ع�����س��ريي، 
م��ن ال��ع��ي��ادات، م��ن��ه��ا: ط��ب الأ���س��رة 
املجتمع  وط���ب  وال������ولدة  وال��ن�����س��اء 

وعيادات الطب العام.
 وق�����ال« ال��ع��ن��اي��ة ال���ت���ي ت��ل��ق��اه��ا 
اخل���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة من 
مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبد 

الرحمن بن حمد ال��داود، نابعة من 
اأهمية الدور الذي تقدمه اخلدمات 
الطبية وال�سعي للرفع من م�ستوى 

كفاءتها«.
ك��م��ا ب���ن ال��ع�����س��ريي اأن م��دي��ر 
تتوافر  اأن  ع��ل��ى  ي��ح��ر���ص  اجل��ام��ع��ة 
ال�����ع�����ي�����ادات اخل����ارج����ي����ة ج��م��ي��ع  يف 
التخ�س�سات الطبية التي يقوم على 
ت�سغيلها عدد من العاملن يف كليات 

الطب باجلامعة.
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افتتاح اجتماع مديري الجامعات الخليجية الـ 21
الدخيل: نشهد مرحلة تنافس نوعي.. 

والبقاء لألفضل
عزام  الدكتور  التعليم،  وزي��ر  افتتح 
الجتماع  املا�سي،  الأربعاء  الدخيل، 
21 للجنة روؤ�ساء ومديري اجلامعات 
ب��دول  ال��ع��ايل  التعليم  وم��وؤ���س�����س��ات 
جم���ل�������ص ال����ت����ع����اون ل�������دول اخل��ل��ي��ج 
العربية والندوة امل�ساحبة، يف رحاب 
ج��ام��ع��ة الإم�������ام حم��م��د ب���ن ���س��ع��ود 

الإ�سالمية، وا�ستمر يومن.

ركيزة التنمية
اأن الج��ت��م��اع ميثل  ال��دخ��ي��ل  واأك����د 
تنظمها  التي  الجتماعات  اأهم  اأحد 
الأم������ان������ة ال����ع����ام����ة ل�������دول جم��ل�����ص 
م��وؤك��دا  ال��ع��رب��ي،  ال��ت��ع��اون اخلليجي 
الأ�سا�سية  ال��رك��ي��زة  ه��و  التعليم  اأن 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة وال����س���ت���ث���م���ار احل��ق��ي��ق��ي 
الإن�����س��ان اخل��ل��ي��ج��ي، م�سيفا  ل��ب��ن��اء 
التعليم  وم��وؤ���س�����س��ات  اجل��ام��ع��ات  اأن 
العايل هي حما�سن الفكر واملحرك 
والتطوير  التنمية  الرئي�سي حلركة 

يف اململكة.
ال��راه��ن��ة  امل��رح��ل��ة  اأن  واأ����س���اف 
ت�سهد تناف�سا نوعيا، واأن البقاء فيها 
»لذا فنحن  وزاد  والأف�سل،  لالأجود 
نتطلع اإلى اأن يكون تركيز جامعاتنا 
ع���ل���ى حت��ق��ي��ق اجل�������ودة ال���ع���ال���ي���ة يف 
ال��ت��ع��ل��ي��م واحل���������س����ول ع���ل���ى اأع���ل���ى 
اخلربات العاملية التي حتقق التنمية 
ب��الدن��ا،  يف  ن�سهده  ال���ذي  وال��ت��ط��ور 
تعمل  اأن  اللجنة  ه��ذه  م��ن  وامل��وؤم��ل 
للتعامل  اآليات  وابتكار  تطوير  على 
جامعاتنا  ب��ن  البينية  وال��ع��الق��ات 
وموؤ�س�سات التعليم العايل مبا يحقق 
الإمكانات  من  الق�سوى  ال�ستفادة 

املتاحة وا�ستثمارها«. 
اأن ح��ك��وم��ة  ال��دخ��ي��ل  واأو�����س����ح 
خ�����ادم احل���رم���ن ال�����س��ري��ف��ن امل��ل��ك 
���س��ل��م��ان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل ���س��ع��ود، 
دع���م  ع���ل���ى  ح��ري�����س��ة  اهلل،  ح��ف��ظ��ه 
ال��ت��ع��اون وال��ع��م��ل امل�سرتك  م�����س��رية 
كافة،  بامل�ستويات  املجل�ص  دول  ب��ن 
التعليم  وموؤ�س�سات  اجلامعات  وبن 
ال����ع����ايل، مب���ا ي��ح��ق��ق ال��ت��ك��ام��ل بن 
بحثية  ب��ي��ئ��ة  واإي����ج����اد  اجل���ام���ع���ات، 
خطط  احتياجات  تلبي  وخم��رج��ات 

التنمية الطموحة لدول املجل�ص. 

الموارد البشرية
م�����ن ج���ه���ت���ه، اأك��������د الأم���������ن ال���ع���ام 
ل�����دول جم��ل�����ص ال���ت���ع���اون، ال��دك��ت��ور 
ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف ال�����زي�����اين، يف ك��ل��م��ة 
اأن ق����ادة دول  ل��ه خ���الل الج��ت��م��اع، 
امل��ج��ل�����ص ي��وؤم��ن��ون ب����اأن ال��ت��ع��ل��ي��م هو 
التنمية  لتحقيق  ال��ن��اج��ح  ال�سبيل 
اأه��م  م��ن  واأن����ه  للمجتمع،  ال�ساملة 
و�سائل اإعداد املوارد الب�سرية، وميثل 
ا�ستثمارا ا�سرتاتيجيا لدول املجل�ص 
م��ن خ���الل ب��رام��ج ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 

املتطور واملواكب روح الع�سر. 
احلقيقي  ال��ت��ح��دي  »اإن  وق����ال 
ال�����ذي ي���واج���ه م��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م 
العايل لدول املجل�ص يتمثل بتطوير 

ت�ستند  ال���ت���ي  امل���ع���رف���ة  اق���ت�������س���ادات 
مبا�سر  ب�سكل  املرئي  القت�ساد  اإل��ى 
املعرفة  وا�ستخدام  ون�سر  اإنتاج  واإلى 
وامل��ع��ل��وم��ة يف الأن�����س��ط��ة الإن��ت��اج��ي��ة 
اأن  اإلى  واخلدمية املختلفة«، م�سريا 
الرتكيز على القت�ساد املعريف يفتح 
اأم����ام م��واط��ن��ي دول امل��ج��ل�����ص اآف��اق��ا 
وا���س��ع��ة للعمل والإب�����داع والب��ت��ك��ار، 
النمو  امل�ساركة يف  ويتيح لهم فر�ص 
باملجتمع،  وال��ن��ه��و���ص  الق��ت�����س��ادي 
وحت����وي����ل����ه اإل��������ى جم���ت���م���ع م���ع���ريف 
وال���دخ���ول يف ���س��ب��اق ري����ادة الأع��م��ال 
ال��ي��وم حم��ل مناف�سة  اأ���س��ب��ح  ال���ذي 

دولية وا�سعة. 

العمل التطوعي
واأ�سار اإلى اأن العمل التطوعي ي�سهد 
يف املجتمع اخلليجي ازدهارا وا�سحا 
ت��ت��ك��ات��ف ف��ي��ه امل��ن��ظ��م��ات احل��ك��وم��ي��ة 
العمل  اأي  اأن�����ه،  م���وؤك���دا  والأه���ل���ي���ة، 
النمو  اأه��م��ي��ت��ه  م��ن  زاد  ال��ت��ط��وع��ي، 
وتعقيد  ال�����س��ك��ان  اأع�����داد  يف  امل���ط���رد 

مظاهر احلياة املعا�سرة.
ب�������دوره، رح����ب م���دي���ر ج��ام��ع��ة 
الإ�سالمية  �سعود  بن  حممد  الإم��ام 
ال��ف��وزان،  ف���وزان  ال��دك��ت��ور  بالنيابة 
ب����وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م، والأم��������ن ال���ع���ام 
ل��������دول جم���ل�������ص ال�����ت�����ع�����اون ل�����دول 
ومديري  وروؤ���س��اء  العربية،  اخلليج 
اجلامعات وموؤ�س�سات التعليم العايل 

يف دول املجل�ص. 
يناق�ص  الج��ت��م��اع  اأن  واأو����س���ح 
اآل����ي����ات ت��ن��ف��ي��ذي��ة ت�����س��ه��م يف وح���دة 
املوؤ�س�سات  وتكامل  العربي  اخلليج 
املو�سوعات  اأن  م�سيفا  التعليمية، 
ت��ت��م��ث��ل  امل����ط����روح����ة يف الج����ت����م����اع 
امل��ج��ل�����ص يف  دول  اأب����ن����اء  مب�������س���اواة 
ال��ق��ب��ول يف اجل��ام��ع��ات وم��وؤ���س�����س��ات 
امل��ج��ل�����ص،  دول  يف  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م 
وال�ستكمال امل�سرتك لتعليم العايل 
التدريبية  ال��ربام��ج  جم��ال  يف  �سواء 
يف  املجتمعية  امل�ساركة  جم��ال  يف  اأم 

موؤ�س�سات التعليم العايل. 

محاور وموضوعات
العامة  الأم��ان��ة  اأن  ال��ف��وزان  وك�سف 
ل�������دول امل���ج���ل�������ص ق����دم����ت م��ق��رتح��ا 
ي��ن��ظ��م اجل���وان���ب الإداري�������ة وامل��ال��ي��ة 
اجلامعات  وم��دي��ري  روؤ���س��اء  للجنة 
ب��دول  ال��ع��ايل  التعليم  وم��وؤ���س�����س��ات 

جمل�ص التعاون اخلليجي العربي.
ن��اق�����ص  الج����ت����م����اع  اأن  ي���ذك���ر 
م�����و������س�����وع�����ات م����ن����ه����ا: امل�����راح�����ل 
ال���ت���ي ق��ط��ع��ه��ا امل�������س���روع احل���ي���وي 
ل����ق����اع����دة امل���ع���ل���وم���ات اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
تواجهه،  ال��ت��ي  وامل�سكالت  »ج�سر« 
واحل�����واف�����ز الأك����ادمي����ي����ة ل��ل��ب��ح��ث 
العلمي وتفعيلها من خالل جائزة 
املقررات  وتطوير  لت�سميم  التميز 
الإلكرتونية،  واآلية تنظيم اجلوائز 
يف اإط�����ار م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 

لدول املجل�ص.
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د. الهزاني يلقي 
محاضرة عن السكتة 

الدماغية في المملكة
الطب  بكلية  امل�ساعد  والأع�ساب  املخ  اأ�ستاذ  قدم 
ال��ه��زاين حم��ا���س��رة بعنوان  ب��اجل��ام��ع��ة د. ع���ادل 
املوؤمتر  يف  وذل��ك  اململكة«  يف  الدماغية  »ال�سكتة 
اخلرب  يف  عقد  ال��ذي  الدماغية  لل�سكتة  العاملي 
املر�ص  ع��وام��ل  ن�سب  ارت��ف��اع  خاللها  ا�ستعر�ص 
يف امل��م��ل��ك��ة ك��ال�����س��ك��ري وال�����س��غ��ط، م��ع��رج��ا على 
اإل��ى  ت�سري  التي  والوطنية  الإقليمية  امل��وؤ���س��رات 
اململكة،  يف  الدماغية  ال�سكتة  ن�سبة  ارتفاع  توقع 
األفا من   25 ح��وايل  �سنويا  بها  ي�ساب  اأن��ه  مبينا 
�سكان اململكة،  وتوؤدي اإلى نحو 4000 حالة وفاة، 

وما يزيد عن �ستة اآلف حالة اإعاقة. 

العياف في مؤتمر بقطر
�سارك �سكرتري كر�سي �سحيفة اجلزيرة لالإعالم 
»اآف��اق«،  باجلامعة، ع�سو هيئة حترير  ال�سعودي 
ال���زم���ي���ل اأح���م���د ال���ع���ي���اف، يف امل����وؤمت����ر ال����دويل 
ال�سنوي 20 للجمعية العربية الأمريكية لأ�ساتذة 
الت�سال، املنعقد يف العا�سمة القطرية الدوحة، 
الأح���د امل��ا���س��ي، ب��ع��ن��وان »الجت���اه���ات العاملية يف 

الإعالم واآفاقه«.
وت���ق���دم ال��ع��ي��اف يف امل���وؤمت���ر مب��ق��رتح ل��ت��دري�����ص 
ال�����س��ح��اف��ة وت����دري����ب ط���الب���ه���ا وه���وات���ه���ا ع��رب 
اأداة  ك��ون��ه  التطبيق جت���اوز  اأن  م��وؤك��دا  وات�����س��اآب، 
للت�سلية والرتفيه والدرد�سة اإلى وظيفة تعليمية 
ومعلوماتية يف الوقت ذاته، م�سريا اإلى اأنه اأثبت 
اأداة  ليكون  احل��دي��ث��ة  ال���س��ت��خ��دام��ات  جن��اح��ه يف 
م�ساعدة يف التدري�ص والتدريب، متجاوزاً بذلك 

التعليم عرب الإنرتنت والتعلم الإلكرتوين.

اإلدارة واالقتصاد المنزلي 
تنظم ملتقى الطفل األول

ريم العسيري

 نظمت اجلامعة ممثلة يف كلية الإدارة والقت�ساد املنزيل باأبها، اخلمي�ص املا�سي،  ملتقى 
الطفل الأول، وذلك مبنا�سبة اليوم العاملي للطفل حتت �سعار) تغذية جيل الغد(، على 

م�سرح الغرفة التجارية ال�سناعية باأبها.
وتخلل الفعالية اأركان توعوية عدة عن اأمرا�ص ال�سكري وال�سمنة لدى الأطفال، 
والغذاء ال�سحي للطفل، ونظافته ال�سخ�سية، وغريها من املو�سوعات املهمة، اإ�سافة 
الوجه،  على  والر�سم  احل��ر،  والتلوين  لالألعاب  واأرك��ان  ترفيهية  م�سابقات  اإقامة  اإل��ى 

بالإ�سافة اإلى تقدمي هدايا لالأطفال احل�سور.
 بدورها، دعت من�سقة الربنامج، الدكتورة هبة غمري، الن�ساء اإلى احل�سور برفقة  
من  للفتيات  �سي�سمح  اأن��ه  مبينة  الربنامج،  يقدمه  مما  ال�ستفادة  لتحقيق  اأطفالهن 

خمتلف الأعمار باحل�سور، والأولد  بعمر ال�سابعة فقط.

النادي األكاديمي
يملك الطالبات معينات النجاح 

سارة القحطاني 

نظم النادي الأكادميي بق�سم علوم احلا�سب بكلية العلوم والآداب باجلامعة، برناجما 
تدريبيا برعاية عميدة الكلية الدكتورة �سلمى الغرابي وح�سور وكيلة الكلية واأع�ساء 
عرو�ص  اإل��ى  بالإ�سافة  ودينية،  ثقافية  واأ�سئلة  اأن�سطة  على  ا�ستمل  التدري�ص،  هيئة 
التحكم  وكيفية  الياأ�ص  وعدم  النجاح،  الف�سل وحتقيق  كيفية جتاوز  بروجوكرت حول 
وكيفية  الإن�سان  تعرت�ص  التي  احلياتية  التقلبات  على  النف�ص  وتعويد  ال�سيئ  باملزاج 
للعام  التخطيط  لكيفية  م�سجلة  ن�سائح  ال��ربن��ام��ج  ا�ستعر�ص  كما  معها.  التعاي�ص 
اجلديد كفر�سة جديدة خللق النجاح ون�سيان ما حدث يف العام اأو الأعوام ال�سابقة من 

ف�سل. وا�ستهدف الربنامج نحو 60 طالبة.

تدشين حملة 
»اكشفي 
السرطان«

ساره القحطاني

الطالبات  ���س��وؤون  ع��م��ادة  تد�سن 
ب����اجل����ام����ع����ة، وج���م���ع���ي���ة زه�����رة 
ل���������س����رط����ان ال������ث������دي ب����امل����رك����ز 
اجل��ام��ع��ي ل��درا���س��ة ال��ط��ال��ب��ات، 
اليوم، احلملة التوعوية مبر�ص 
فعاليات  �سمن  ال��ث��دي  �سرطان 
باملر�ص  للتوعية  العاملي  ال�سهر 
حتت عنوان«اك�سفي ال�سرطان«.

وب����ي����ن����ت وك����ي����ل����ة امل����رك����ز 
اجل��ام��ع��ي ل��ل��ط��ال��ب��ات الأ���س��ت��اذة 
علي  نعمة  ال��دك��ت��ورة  امل�����س��اع��دة 
اإلى  هدفت  الفعالية  اأن  ريا�ص، 
واأه��م  باملر�ص،  ال�سيدات  توعية 
امل�����س��ت��ج��دات ال��ت��ي ط����راأت عليه، 
باأهمية  التثقيف  اإل��ى  بالإ�سافة 
الك�سف املبكر، وعوامل اخلطورة 

لالإ�سابة به.
وقالت »�ستتوا�سل فعاليات 
يخ�س�ص  اأي�����ام  ث��الث��ة  احل��م��ل��ة 
ك����ل ي�����وم لأرب��������ع م����ن ال��ك��ل��ي��ات 
يكون  بحيث  للجامعة،  التابعة 
ل�ست�سافة   ال����ث����الث����اء  ي������وم 
لدرا�سة  اجلامعي  املركز  كليات 
والرتبية  واملجتمع  ال��ط��ال��ب��ات، 
والقت�ساد  الإدارة  وكلية  باأبها، 
لكلية  الأرب�����ع�����اء  وي�����وم  ب���اأب���ه���ا، 
ب��اأب��ه��ا،  وال��ع��ل��وم  ب��اأب��ه��ا،  الآداب 
عبيدة،  ب�سراة  والآداب  والعلوم 
رف��ي��دة  ب��اأح��د  والآداب  وال��ع��ل��وم 
وظهران اجلنوب،  بينما �سيكون 
والآداب  ل��ل��ع��ل��وم  اخل��م��ي�����ص  ي���وم 
ب���خ���م���ي�������ص م�������س���ي���ط، وال���ع���ل���وم 
ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة مب��ح��اي��ل 

وعمادة الدرا�سات العليا باأبها.
ك����م����ا ����س���ت�������س���ه���د احل���م���ل���ة 
ف����ع����ال����ي����ات خم���ت���ل���ف���ة ك����اإق����ام����ة 
بالإ�سافة  توعوية،  حما�سرات 
الفح�ص  بكيفية  التعريف  اإل���ى 
ال���ذات���ي ل��ل��ث��دي، واإق����ام����ة رك��ن 
ع�سوات  ب��اإدارة  تعريفي  توعوي 
م��ن ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص وط��ال��ب��ات 
م����ت����ط����وع����ات، وك����ذل����ك  ع����ي����ادة 
ع��ل��ي��ه��ا  ت�������س���رف  اأويل  ف���ح�������ص 
ال�سحية  ال�����س��وؤون  م��ن  طبيبة 
من  وع�����س��وات  ع�سري  مبنطقة 

الكلية.
اجلامعي  امل��رك��ز  اأن  ي��ذك��ر 
ل���درا����س���ة ال��ط��ال��ب��ات ب��ال�����س��ام��ر 
#التوعية_ ه��ا���س��ت��اق  اأط���ل���ق 
ب�سرطان_الثدي_باملركز_

ع��ددا  يت�سمن  ال���ذي  اجل��ام��ع��ي 
باملر�ص  التوعوية  الن�سائح  من 
وم������وع������د ان������ط������الق احل����م����ل����ة، 

و�سينقل مقتطفات للفعالية.
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»تطبيقية محايل« تنظم حملة
للتوعية بسرطان الثدي

ريم العسيري

نظمت كلية العلوم الطبية التطبيقية 
ل��ل��ب��ن��ات ب���ف���رع اجل���ام���ع���ة يف حم��اي��ل 
ع�سري، بالتعاون مع م�ست�سفى حمايل 
العام، وجمعية زهرة ل�سرطان الثدي، 
ب�����س��رط��ان  ال��ت��وع��وي��ة  فعالية حملة 
ال�����ث�����دي مب���ج���م���ع ال������واح������ة، ���س��م��ن 
للتوعية  العاملي   ال�����س��ه��ر  ف��ع��ال��ي��ات 
�سعار  ال��وردي« حتت  »اأكتوبر  باملر�ص 

»طمنينا عنك.. اأنِت يف عيوننا«.

الدكتورة  الكلية  وك�سفت عميدة 
ال��ف��ع��ال��ي��ة ه��دف��ت  اأن  م��ن��ى جم���اه���د 
اإل�������ى ت���وع���ي���ة ال�������س���ي���دات ب���امل���ر����ص، 
عليه،  ط���راأت  التي  امل�ستجدات  واأه���م 
ب���الإ����س���اف���ة اإل�����ى ال��ت��ث��ق��ي��ف ب��اأه��م��ي��ة 
ال��ك�����س��ف امل��ب��ك��ر، وع���وام���ل اخل��ط��ورة 

لالإ�سابة به.
وقالت »حر�سنا على  ن�سر الوعي 
والتثقيف يف العديد  من املو�سوعات 
وعالمات  للثدي،  ال��ذات��ي  كالفح�ص 
واأع������را�������ص ال���������س����رط����ان، وال�����س��م��ن��ة 

وع��الق��ت��ه��ا ب��ال�����س��رط��ان وال��ت��دخ��ن 
وال��ت��م��اري��ن ال��ري��ا���س��ي��ة، وال��ر���س��اع��ة 
الطبيعية، وبدائل الأجهزة الريا�سية 
امل�ستخدمة يف البيت«، موؤكدة حر�ص 
الكلية على ن�سر الوعي والتثقيف من 

خالل دورها يف خدمة املجتمع.
وجود  الفعالية �سهدت  اأن  يذكر 
ع����ي����ادة م��ت��ن��ق��ل��ة لإج��������راء ال��ف��ح�����ص 
بالفح�ص  الراغبات  لل�سيدات  الذاتي 
اأك��ر من  توعية  املجاين، حيث متت 

300 �سيدة يف اأول اأيامها.

»وصال« يطلق مسابقة »رحلة مع عدستي«
اأطلق نادي و�سال للعالقات والإعالم، اأخريا، م�سابقة ت�سوير بعنوان »رحلة مع عد�ستي« �سارك فيها نحو 50 مت�سابقا، 
ليكون  اأبو خيال  ِقبل طالب اجلامعة يف منتزه  النادي من  �سعار  ت�سوير  امل�سابقة،  وكانت فكرة  باأبها.  اأبو خيال  مبنتزه 
التقييم على الفكرة 60٪  واجلوانب الإبداعية والحرتافية يف الت�سوير40٪. وتهدف امل�سابقة اإلى اإبراز مواهب الطالب 

بطريقة مبتكرة وجديدة يف جمال الت�سوير الفوتوغرايف.
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شؤون الطالب تنعي الشهداء 
وتكرم بنات المرابطين

سارة القحطاني
حنان  ب��ال��دك��ت��ورة  ممثلة  ال��ط��اب،  ���ش��وؤون  بعمادة  الن�شاط  وح���دة  احتفلت 
للملكة   85 ال�  الوطني  مانع، باليوم  دولة  الدكتورة  الكلية  ووكيلة  القا�سي، 
العربية ال�سعودية. وجاء الحتفال خمتلفا هذا العام، اإذ كان لرجال الأمن 
والدور الذي يقوم به اجلنود البا�سلون، جزء كبري من هذه الحتفالية. كما 

قدم خالل الحتفالية النعي ل�سهداء عا�سفة احلزم.
الكرمي، ثم  ال��ق��راآن  ت��اله  امللكي،  بال�سالم  اأول��ى فقرات احلفل  وب��داأت 
عبدالعزيز قدم  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن  خلادم  م�سجلة  كلمة 
وك��ان  ���س��ر.  ك��ل  م��ن  اململكة  يحفظ  واأن  وال�����س��الم  ب��الأم��ن  خاللها دعواته  
اإذ قاموا بتقدمي التهاين للطالبات  لأع�ساء هيئة التدري�ص دور يف احلفل، 

باللغتن العربية والإجنليزية.
اأو  اآباوؤهن  الطالبات الالتي يرابط  اأي�سا على تكرمي  وا�ستمل احلفل 

بع�ص اأقاربهن يف احلد اجلنوبي.

تسهيالت جديدة
لخدمة طالب محايل

سارة القحطاني
اآل فارح ووكالء  �سلطان  الدكتور  والت�سجيل باجلامعة  القبول  تفقد عميد 
ع�سري،  حمايل  مبحافظة  والت�سجيل  القبول  ع��م��ادة  وك��ال��ة  ف��رع  ال��ع��م��ادة، 
التقوا خاللها بامل�سرف على الفرع ووكيل العمادة واملوظفن خالل اجتماع 
نوق�ست فيه الكثري من الأم��ور التي من �ساأنها الإ�سهام يف خدمة الطالب 

والطالبات ب�سكل اأف�سل.
ووج����ه اآل ف����ارح ب�����س��رورة اإي���ج���اد ح��ل��ول م��ن��ا���س��ب��ة خل��دم��ة ال��ط��الب 
اإر���س��ادي  ي��وم  وك��ذل��ك تنظيم  اأب��ه��ا،  الرئي�سي يف  ال��ف��رع  اإل���ى  ال��رج��وع  دون 
للم�ستجدين، وح�سور عميد الفرع الجتماعات التي تقيمها عمادة القبول 
مع  بع�سه  متفقا  ال��ع��م��ادات  يف  املتبع  النهج  يكون  حتى  اأب��ه��ا  يف  والت�سجيل 
م�ستمر،  ب�سكل  الوكالة  يف  التنظيمية  اللوائح  تعك�ص  لوحات  وو�سع  بع�ص، 
اإذ  اأبها،  اإلى ربط كل موظف بعمادة حمايل مع رئي�ص الق�سم يف  بالإ�سافة 
والبطاقات  والتوثيق  والت�سجيل  القبول  اأق�سام  على  املوظفن  ت��وزي��ع  مت 

اجلامعية واملكافاآت.
رئي�ص  م��ع  ويرتبط  ب��ه  املعني  للق�سم  من�سقا  يعد  موظف  »ك��ل  وق��ال 
ال��ه��دف م��ن جميع هذه  اأن  ال��ت��وج��ي��ه��ات«، م��وؤك��دا  ل��ه لأخ���ذ  ال��ت��اب��ع  الق�سم 

الإجراءات، خدمة الطالب ب�سكل جيد و�سريع ل يتطلب ح�سوره اإلى اأبها.

حملة تواكب يوم صحة األطفال
 هنادي الشهراني 

اجل�سدية«،  �سحته  عن  اأهمية  تقل  ل  النف�سية  طفلك  »�سحة  �سعار  حتت 
بالتعاون  التعلم(،   الرتبية اخلا�سة )م�سار �سعوبات  �ساركت طالبات ق�سم 
ال�سحة  النف�ص بكلية الرتبية، يف حملة لإحياء فعاليات يوم  مع ق�سم علم 

النف�سية للطفل و�سملت الفعاليات توزيع ومطويات توعوية.

»كورونا« في محاضرة
زهراء حبتر

فريو�ص  خماطر  عن  حما�سرة  امل��ن��زيل،  والقت�ساد  الإدارة  كلية  اأق��ام��ت 
ال�سحية  ال�سوؤون  مديرية  مع  بامل�ساركة  منه،  احلماية  وكيفية  ك��ورون��ا 
ب��امل��ن��ط��ق��ة. األ��ق��ت امل��ح��ا���س��رة، ال��ط��ال��ب��ة ه��ي��ف��اء احل��ف��ظ��ي وت��ن��اول��ت فيها 
املحا�سرة  اأن تختتم  الوقاية منه، قبل  اأ�سباب حدوث الفريو�ص وطرائق 

مبداخالت وا�ستف�سارات.

برنامج عن أهمية اإلنجليزية
أروى العمري

نظم ق�سم اللغة الإجنليزية بكلية العلوم والآداب باأحد رفيدة، برناجما عن 
»اأهمية اللغة الإجنليزية: تاريخها، واأ�سهر الكتاب وح�ساراتهم ودياناتهم«.

وح�سر الربنامج عميدة الكلية الدكتورة �سلمى الغرابي التي �سلمت اجلوائز 
املقدمة من الق�سم  اإلى الفائزات مب�سابقته.

دورات تعريفية بخدمات القبول
خلود الرنيني

تقيم عمادة القبول والت�سجيل، اأربع دورات تدريبية،  ت�ستهدف اأع�ساء هيئة 
التدري�ص باجلامعة )الرجال، والن�ساء(، وذلك تنفيذا خلطتها امل�ستمرة يف 

التوا�سل مع الكليات ل�سرح خدماتها الإلكرتونية والأكادميية.

أخبار الجامعة

عدنان األلمعي

طرحت عمادة �سوؤون الطالب باجلامعة ممثلة يف وكالة التطوير واجلودة، عددا من الدورات التدريبية للطالب والطالبات 
لتنمية املهارات الإبداعية لديهم. وبن وكيل عمادة �سوؤون الطالب للتطوير واجلودة، امل�سرف العام على الدورات الدكتور 
�ستة  ت�ستمر  اأن  العام، على  الأول  لهذا  الدرا�سي  التدريبية للف�سل  اأطلقت براجمها  الوكالة  اأن  اإلى  اآل ع�سيد،  عبداهلل 

اأ�سابيع مبعدل يومن من كل اأ�سبوع.
واأو�سح اأن تنوع  الدورات يهدف اإلى تنمية القدرات واملهارات واملعارف التي تقدم للم�ستفيدين، كالتقدمي والتفكري 
�ستمنح  العمادة  اأن  بن  كما    . ال�سوتية  والهند�سة  الفعاليات  تنظيم  الأعمال وفنون  وري��ادة  العلمي  والبتكار  الإيجابي 

احل�سور �سهادات معتمدة من املوؤ�س�سة العامة للتعليم والتدريب املهني.
وميكن للراغبن يف الت�سجيل زيارة الرابط الإلكرتوين التايل: https://goo.gl/3LoK6G اأو ح�سور مقر عمادة 

�سوؤون الطالب )للطالب( اأو مكتب وكيلة العمادة لالأن�سطة الطالبية )للطالبات(.

دورات تدريبية لتطوير مهارات الطالب

نادي نزاهة يطلق فعالية »الصباح رباح«
اأزر  افتتاحية للم�سروع  �سد فيه من 
ح�سورهم  ع��ل��ى  واأث���ن���ى  امل�����س��ارك��ن، 
ب��روؤي��ة  �سعادته  مبديا  واه��ت��م��ام��ه��م، 
م�����س��ارك��ة يف منا�سط  وج���وه ج��دي��دة 

النادي هذا العام.
 ب����ع����د ذل���������ك، ت���������وزع ال����ط����الب 
امل�ساركون على ثالث بوابات رئي�سية 
ق���دم���وا يف ك���ل واح�����دة م��ن��ه��ا، التمر 
والقهوة، اإ�سافة اإلى بطاقة تعريفية 

على  حتفيزية  ع��ب��ارات  فيها  للنادي 
احل�������س���ور امل���ب���ك���ر، وم���ع���ل���وم���ات ع��ن 
البطاقة  وت��ق��دم  وال��ن��ادي،  الفعالية 
ب���ع���د ك���ت���اب���ة ا����س���م ورق������م ال��ت��وا���س��ل 

والرقم اجلامعي .
الثامنة  ع��ن��د  امل�����س��روع  واخ��ت��ت��م 
ب�����س��ورة جماعية  وال��ن�����س��ف ���س��ب��اح��ا 
ل���الأع�������س���اء امل�������س���ارك���ن م����ع رئ��ي�����ص 

الأن�سطة الطالبية .

اأط��ل��ق ن��ادي ن��زاه��ة، الث��ن��ن املا�سي، 
تهدف  ال��ت��ي  رب���اح«  »ال�سباح  فعالية 
اإل�����ى ت��ع��زي��ز ق��ي��م��ة احل�����س��ور امل��ب��ك��ر 
اجلامعة  اأف���راد  �سرائح  جميع  و�سط 
واأع�ساء هيئة  من طالب وموظفن 

تدري�ص 
ووزع������ت ب���ط���اق���ات ع��ل��ى اأوائ�����ل 
ج��وائ��ز  ت�سلم  تخولهم  احل��ا���س��ري��ن 
تقدم  �سرائية  ق�سائم  عن  عبارة  هي 

لهم خالل تد�سن الدورة املقبلة من 
امل�سروع.

و�����س����ارك يف ه����ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة ما 
يقارب 20 طالبا من خمتلف الكليات، 
وكانت البداية عند ال�ساد�سة �سباحا 
يف ب��ه��و اجل���ام���ع���ة، مت ف��ي��ه��ا ت��ن��اول 
ط��ع��ام الإف����ط����ار م���ع ح�����س��ور رئ��ي�����ص 
الأندية الطالبية  اأن�����س��ط��ة  وح����دة 
رائ���د ال��ق��ح��ط��اين ال���ذي األ��ق��ى كلمة 

نادي اإلسكان يقيم إفطار عاشورا
نفذ نادي اإلسكان والمنح الجامعي، بالتعاون مع إدارة التغذية بالجامعة، السبت الماضي، بمناسبة عاشوراء، مشروع 
إفطار الصائم حضره نحو 40 طالبا من  طالب السكن الجامعي بلعصان. وتأتي هذه المبادرة دعما من إدارة السكن في 

إحياء سنة الرسول صلى اهلل عليه وسلم لصيام يوم عاشوراء.



إعالن

أسبوعية جامعة الملك خالد

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

بنا
طال

قضية

ال��ف��راغ لدى  اأوق���ات  قد ل تتنا�سب مع 
اأن الأج���ه���زة  اإل�����ى  ال����ط����الب، م�����س��ريا 
عملية  الباحث  على  اخت�سرت  الذكية 
احل�����س��ول ع��ل��ى  امل��ع��ل��وم��ة يف اأي زم��ان 
ومكان. واأ�ساف »مع ا�ستخدام التقنيات 
اأو  ب��وق��ت  ن��ل��ت��زم  ل  اأ�سبحنا  احل��دي��ث��ة 
املعلومة،  على  للح�سول  معن  م��ك��ان 
كما اأن هواة القراءة يف زمننا احلا�سر 
يف ت��ن��اق�����ص ب�����س��ب��ب م���واق���ع ال��ت��وا���س��ل 

الجتماعي و�سبكات النرتنت«.

زاوية مختلفة
اأب���دى عبدالرحمن  اأخ���رى  وم��ن جهة 
امل���ب���ط���ي م����ن ك���ل���ي���ة ال����ط����ب ���س��ع��ادت��ه 
باخلدمات التي تقدمها املكتبة املركزية 
مبقر اجلامعة الرئي�سي، مثل: تقدمي 
ح�سومات وتعوي�سات مالية على الكتب 

الطبية باهظة الثمن.
من  كبري  ب�سكل  »ا�ستفدنا  وق���ال 
معر�ص الكتاب الأكادميي الذي تقدمة 
عمادة �سوؤون املكتبات، اإذ قدم لنا ح�سما 
لت�سهيل   ٪75 م���ن  اأك�����ر  اإل�����ى  ي�����س��ل 
بحكم  العلمية  الكتب  على  احل�����س��ول 

تخ�س�سنا«.

صعوبة التعويض
اأما طالب كلية الطب عامر بن ظفرة، 
العمادة  خدمات  ا�ستح�سانه  عن  فعرب 
اأن  الى  الذي نظمته، م�سريا  واملعر�ص 
الطب، عددا من  املعر�ص وفر لطالب 
التي ي�سعب احل�سول  الكتب واملراجع 

عليها خا�سة يف املنطقة اجلنوبية.
ك���م���ا ع���ل���ق ع���ل���ى اآل����ي����ة احل�����س��ول 
»املعر�ص  قائال:  و�سرائها،  الكتب  على 
وف�����ر ع������ددا ك���ب���ريا م����ن ال���ك���ت���ب ال��ت��ي 
املنطقة،  يف  عليها  احل�����س��ول  ي�سعب 
اخلف�ص  على  احل�سول  طريقة  ولكن 
والتعوي�ص �سعبة نوعا ما، اإذ يتم دفع 
قيمة الكتاب كاملة ثم يراجع الطالب 
على  للح�سول  لح��ق  وق��ت  يف  العمادة 

فرق احل�سم اأو التعوي�ص«.

الطب أكثر استفادة
ومن كلية الطب اأي�ساً، اأ�سار الطالب 
حم��م��د غ����امن اإل�����ى اأن�����ه ي�����رتدد من 
املركزية  املكتبة  اإل���ى  اآخ���ر  اإل���ى  وق��ت 
ل���ل���ت���و����س���ع يف جم����ال  ب����اجل����ام����ع����ة، 
اأن م��ع��ر���ص  اإل�����ى  ت��خ�����س�����س��ه، لف���ت���ا 
جيدة  اإ�سافة  يعد  الأكادميي  الكتاب 

عبدالعزيز رديف
وهادي الشهراني

حت���م���ل ع�����م�����ادة ������س�����وؤون امل���ك���ت���ب���ات يف 
امل�ساندة،  العمادات  من  وه��ي  اجلامعة 
اأعباًء وهموما كثرية من اأهمها: خدمة 
ال���ط���الب، واأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص 
اإلى  بالإ�سافة  واملعيدين،  واملحا�سرين 
الإ�سراف على مكتبات اجلامعة وتاأمن 

م�سادر املعلومات املختلفة.
ك���م���ا اأن����ه����ا ت��ت��ط��ل��ع اإل�������ى ت��ن��ف��ي��ذ 
من  ورعاية  بدعم  امل�ستقبلية  خططها 
اأكرب  مدير اجلامعة ووكالئها لتحقق 

قدر من الفائدة للطالب والطالبات.
وت�����س��ت��م��د ال��ع��م��ادة ر���س��ال��ت��ه��ا من 
ر�سالة اجلامعة فهي ت�ساندها من اأجل 
الباحثن  ودع��م  والتعلم  العلم  تعزيز 
م��ن ك��اف��ة ���س��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع اجل��ام��ع��ي، 
اأنواعها  بكافة  املعلومة  بتوفري  وذل��ك 

وم�سادرها واأ�سكالها.
ب��دا وا�سحا  ال��ف��رتة الأخ����رية،  يف 
ع��������زوف ال�����ط�����الب وال����ط����ال����ب����ات ع��ن 
املكتبات  ف��روع  خمتلف  م��ن  ال�ستفادة 
باجلامعة واخلدمات التي تقدمها رغم 

املواكبة،  اخل��دم��ات  من  العديد  توافر 
ك��ت�����س��ه��ي��ل ع���م���ل���ي���ات احل�������س���ول ع��ل��ى 

املعلومة باعرتاف الطالب اأنف�سهم.

ضغطة زر
مقابل معلومة

ي����رى ط���ال���ب ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم الإداري�������ة 
البحث  اأن  ال�سهراين،  حممد  واملالية، 
اأ���س��ب��ح م��ت��اح��ا للجميع  امل��ع��ل��وم��ة  ع���ن 
ل��ل��ذه��اب  احل���اج���ة  دون  زر،  ب�����س��غ��ط��ة 
ال�سفحات  ب��ن  والبحث  املكتبات  اإل���ى 

والأرفف.
ا���س��ت��خ��دام �سبكات  وق���ال »اع��ت��دن��ا 
للبحث  اليومية  حياتنا  يف  الن��رتن��ت 
اأم  علمية  كانت  �سواء  معلومة  اأي  عن 
جيوبنا  يف  نحمل  واأ���س��ب��ح��ن��ا  غ��ريه��ا، 
الأج��ه��زة  ع��رب  متنقلة  عاملية  مكتبات 
ال���ذك���ي���ة ال���ت���ي اأ����س���ب���ح���ت يف م��ت��ن��اول 

اجلميع«.

تناسب الوقت
ويف ال�����س��ي��اق ن��ف�����س��ه، اأو����س���ح ال��ط��ال��ب 
املحا�سبة(،  ق�سم  )م��ن  ع�سريي  مهند 
اأن املكتبة تفتح اأبوابها يف اأوقات معينة 

اإلنترنت واألجهزة الذكية متهمان بالتسبب في فتور العالقة

تشكو قلة الزوار رغم التسهيالت 
والخدمات المتوفرة!
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حممد غامن حممد �ل�سهر�ين مهند ع�سرييعبد�لرحمن �ملبطيعامر بن ظفرة 
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املكتبات.  ���س��وؤون  عمادة  عليها  ت�سكر 
واأك���د »ط���الب ال��ط��ب ه��م يف ال��درج��ة 
الأول�������ى م���ن ح��ي��ث ال����س���ت���ف���ادة من 
امل��ك��ت��ب��ة واخل����دم����ات ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا 
م��ع��ل��وم��ات تهمهم  ع��ل��ى  واحل�����س��ول 
اأن  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة  تخ�س�ساتهم،  يف 
ت��خ�����س�����ص ال���ط���ب ي��ت��ط��ل��ب ال��ب��ح��ث 

والإبحار يف اأكر من مرجع«.

تذكير بدور المكتبة
عبداهلل  املحا�سبة  ق�سم  طالب  متنى 
ال���ط���الب  ي�������درك  اأن  ال���ق���ح���ط���اين، 
اأهمية املكتبة وزيارتها ب�سكل م�ستمر 
لتو�سيع مداركهم من خالل الطالع 

ع��ل��ى خم��ت��ل��ف امل��ع��ل��وم��ات ل��ي��ت��ف��ادوا 
ال�سعوبات يف امل�ستقبل.

ن�ساهد  اأن  امل��وؤ���س��ف  »م���ن  وق���ال 
عن  يبتعدون  وه��م  وطالبنا  �سبابنا 
امل��ك��ت��ب��ات ورون���ق���ه���ا اخل���ا����ص ال���ذي 
ميثل ج��زءا كبريا من حياة الطالب 
���س��ب��ك��ات  اأن  ���س��ح��ي��ح  الأك�������ادمي�������ي، 
الن���رتن���ت ت��ق��دم م��ع��ل��وم��ات م��ف��ي��دة 
لكن لي�ص بحجم فائدة املعلومة من 

الكتاب اأو املرجع الأ�سا�سي«.

آل شمهان:
العزوف يتزايد

عاما بعد آخر

اإدارة ع��م��ادة  اأك����د م��دي��ر  م���ن ج��ه��ت��ه 
اأن  �سمهان  اآل  علي  املكتبات  ���س��وؤون 
اخلدمات  من  العديد  توفر  العمادة 
اأن  اإل��ى  م�سريا  منها،  للم�ستفيدين 
هناك م�سكلة تواجهها فروع املكتبات 
يف اجل��ام��ع��ة، وه���ي ع����زوف ال��ط��الب 
ع��ن��ه��ا، ك��ا���س��ف��ا اأن اأع������داد ال������زوار يف 
ت��ن��اق�����ص م���ن ع���ام اإل����ى اآخ�����ر، معيدا 
ذلك اإلى اأن �سبكات النرتنت ومواقع 
عملية  �سهلت  الجتماعي  التوا�سل 

توفري املعلومات على اجلميع.
واأو�����س����ح »ق���دم���ن���ا ال���ع���دي���د من 
الطالب  جل��ذب  م��وؤخ��را  الت�سهيالت 
اإل����ى امل��ك��ت��ب��ة، اأب����رزه����ا ال�����س��م��اح لهم 

باإدخال الأكل وال�سرب داخل املكتبة«.
وع��ن ال��وق��ت ال���ذي ي��ت��زاي��د فيه 
اأع��داد الطالب يف املكتبة، قال« يزيد 
الف�سل  نهاية  قبل  الطالب  ح�سور  
ل��غ��ر���ص احل�سول  ال��درا���س��ي، وذل���ك 
كتب  م��ن  وا�ستكمالها  البحوث  على 

ومراجع املكتبة«.
 واأ�سار اآل �سمهان اإلى اأن املكتبة 
اآيل،  ف���ه���ر����ص  ن����ظ����ام  حت����ت����وي ع���ل���ى 
خلدمة  موظفن  وج��ود  اإل��ى  اإ�سافة 
نحو  هناك  ب��اأن  مذكرا  امل�ستفيدين، 
م��ع��ل��وم��ات حت���ت���وي على  ق���اع���دة   60
امل����الي����ن م����ن امل�����ق�����الت وال���ب���ح���وث 
من  متكنهم  للم�ستفيدين  م��ت��اح��ة 

خ��الل  م��ن  اأي معلومة  ع��ن  ال��ب��ح��ث 
م��وق��ع��ه��ا ع��رب ال��ب��واب��ة الإل��ك��رتون��ي��ة 
للجامعة والت�سجيل املبا�سر للطالب 
اأن  با�سمه ورق��م��ه اجل��ام��ع��ي، م��وؤك��دا 
ي�ستطيع  املوقع،  الطالب، من خالل 
يحتاج  ال��ت��ي  الكتب  ع��ن  ال�ستف�سار 
اإليها من ناحية توافرها من عدمه، 
لُتطلب من ف��رع اإل��ى اآخ��ر بن فروع 
امل��ك��ت��ب��ات ب��اجل��ام��ع��ة يف اأ����س���رع وق��ت 

ممكن.
حجز  الطالب  »با�ستطاعة  وزاد 
ال��ك��ت��ب ال��ت��ي ي��رغ��ب يف ا���س��ت��ع��ارت��ه��ا 
ا�ستعارة  ميكنه  اإذ  املوقع،  طريق  عن 
ال���ك���ت���اب اإل�����ى م����دة ت�����س��ل 14 ي��وم��ا، 

م��ع اإم��ك��ان��ي��ة مت��دي��د اأ���س��ب��وع اإ���س��ايف 
للراغبن يف ذلك«.

ال����ط����الب  ����س���م���ه���ان  اآل  ودع��������ا 
والطالبات اإلى ال�ستفادة من املكتبة 
املكتبة  اأن  اإل���ى  م�����س��ريا  وخ��دم��ات��ه��ا، 
القريقر،  اجلامعة يف  املركزية مبقر 
ت��ف��ت��ح اأب���واب���ه���ا ل��ل��ط��الب م���ن الأح���د 
ال�سابعة  ال�ساعة  م��ن  اخلمي�ص  اإل���ى 
وال���ن�������س���ف ����س���ب���اح���ا اإل�������ى ال��ث��ام��ن��ة 
ت�ستقبل  ب��ي��ن��م��ا  م�������س���اء،  وال��ن�����س��ف 
الثامنة  م��ن  اجلمعة  ي��وم  الطالبات 
م�����س��اء اإل�����ى ال�����س��اب��ع��ة م�����س��اء، وي���وم 
ال�����س��ب��ت م���ن ال��ت��ا���س��ع��ة ���س��ب��اح��ا اإل���ى 

الثانية ظهرا.

�أ. علي �آل �سمهان



أندية

»المهنة المجانية«

فهد بن نومه 
المستشار والمشرف العام 

على المركز اإلعالمي 
@bin_nomah

Binnomah@kku.edu.sa

املمار�ص لالإعالم يعرف اأن الو�سط الإعالمي ل يحتاج مل�سميات اإعالمية 
اإح��رتايف، بل الإع��الم يحتاج لدراية وخربة  رنانة لكي يكون هناك عمل 
وممار�سة ودخول الدوامة الإعالمية من اأ�سعب الطرق، باخت�سار يحتاج 

»جلهد مميت« لكي ت�سبح موؤثرا يف الو�سط الإعالمي اإلى حد ما.
لكن لالأ�سف يف الوقت احلايل اأ�سبح م�سمى »اإعالمي« يطلق على 
»م��ه��رج« مب�سمى  اأن جت��د  ت�ستغرب  ف��ال  ك��ان عمله،  م��ا  واأي���ا  �سخ�ص  اأي 

اإعالمي! فقط لأنه م�سهور اأو قريب من اأ�سواء الفال�سات الرباقة.
يف  تعمق  من  يع�سقها  التي  النقية  املهنة  ه��ذه  م�سمى  يقت�سر  ومل 
اأ�سا�سيات  يفقه  ل  �سخ�ص  جت��د  ب��ل  التهريج،  م�ساهري  على  دهاليزها، 
الإعالم، يجعل ا�سمه م�سبوقاً بكلمة اإعالمي وهي مهنه جمانية يف الوقت 
احلايل لكل من �ساقت به ال�سبل، فال تتطلب �سهادة درا�سية كالهند�سة 

اأو الطب.
اإعالمي  كلمة  يع�سق  حاليا  ال�سعب  اأغ��ل��ب  اأن  نظري  وجهة  وم��ن 
باعتبار اأنها رمبا تخوله اأن ي�سبح م�سهورا، ولكن يف احلقيقة الإعالمي 

لي�ص �سرطا اأن يكون م�سهورا!
ويبقى منبع الإعالم احلقيقي هي الفاتنة واملغرية التي تعمل من 

حتت الكوالي�ص، مهنة املتاعب »ال�سحافة«.

10 سطور
عدنان األلمعي

باجلامعة،  الهند�سة  نادي  رئي�ص  ن�سح 
ال���ط���ال���ب ت���رك���ي ال�������س���ه���ري، زم�����الءه، 
ب��ا���س��ت��ث��م��ار اأوق������ات ال���ف���راغ ب��امل�����س��ارك��ة 
يف الأن�����دي�����ة ال���ط���الب���ي���ة والأن�������س���ط���ة 
اجلامعية، مبينا يف حوار مع »اآفاق« اأن 
الو�سول بالنادي اإلى التميز، من اأكرب 
الأندية،  روؤ�ساء  التي تواجه  التحديات 
الأمثل  الطريق  ه��و  التعاون  اإن  وق��ال 

للتغلب عليها.

كيف يو�زن �أع�ساء �لأندية
بني �لأن�سطة و�لدر��سة؟

تت�سم  ال��غ��ال��ب  يف  اجل��ام��ع��ي��ة  احل���ي���اة 
ي��ك��ون  اإذ  ب��ط��اب��ع اجل����د والج����ت����ه����اد؛ 
الطالب حري�سا على م�ستواه التعليمي 
قد  ذل���ك  ول��ك��ن  ال��درا���س��ي،  وحت�سيله 
يوؤثر فيه ما مل تتخلل حياته اجلامعية 

رئيس نادي الهندسة:
التعاون طريقنا نحو التميز

بع�ص الأن�سطة مبختلف اأنواعها ويربز 
عليه  وت��ع��ود  واإب��داع��ات��ه،  مواهبه  فيها 
بالفائدة واملتعة، ويكون ذلك با�ستثمار 
اأوقات الفراغ لدى الطالب يف الأن�سطة 
امل���ت���ن���وع���ة ال����ت����ي ت���ق���دم���ه���ا  الأن�����دي�����ة 

الطالبية يف اجلامعة.

ما �أكرب �لتحديات �لتي تو�جه 
روؤ�ساء �لأندية �لطالبية؟

فيما  اأخل�سها  ولكن  كثرية،  التحديات 
يلي: هاج�ص تطوير النادي والو�سول 
ب��ه اإل���ى ال��ق��م��ة، واإب����راز م��واه��ب طالب 

الكلية وكيفية ا�ستقطابهم.
 

هل من مهار�ت معينة
يركز عليها نادي �لهند�سة

لتطوير �أن�سطته؟
على  تاأ�سي�سه  منذ  داأب  الهند�سة  ن��ادي 
وال���ت���ع���اون بن  ت��ن��م��ي��ة روح اجل��م��اع��ة 

اأع�������س���ائ���ه؛ ل���ذل���ك ن��ح��ن ن��ع��م��ل دائ��م��ا 
كاإخوة وفريق عمل واحد.

ول���ه���ذا ل���و ع���دن���ا ب���ال���ذاك���رة اإل���ى 
ال�������س���ن���وات امل���ا����س���ي���ة ل���وج���دن���ا ن����ادي 
ع��ام،  ك��ل  يف  ب�سمة  ذا  رائ���دا  الهند�سة 

ومن املهارات التي عمل عليها ما يلي:
• تعزيز مهارات العمل اجلماعي.
ل��دار���س��ة  ع��م��ل  ور���س��ة  تنظيم   •
الق���رتاح���ات واخل��ط��ط يف ب��داي��ة 
كل ف�سل درا�سي.                                         
للجان  تنظيمية  هيكلة  اإن�ساء   •

املختلفة يف النادي.
امل��خ��ت��ل��ف��ة  امل�����ه�����ارات  • ت���ط���وي���ر 
ل���دى اأع�����س��اء ال���ن���ادي م��ن خ��الل 

الدورات التدريبية املختلفة.
ك��ل��ي��ة  ط��������الب  ا�����س����ت����ق����ط����اب   •
ال���ه���ن���د����س���ة م�����ن خ������الل اإق����ام����ة 

فعاليات متنوعة.
• البحث دائما عن اأفكار جديدة 

تهم فئة ال�سباب.
• ال�سعي دائما اإلى جذب الطالب 

املتميزين واإبراز مواهبهم.
 

حدثنا عن »برنامج �سو�ليف«
�لذي ينظمه �لنادي؟

بداأ برنامج �سواليف يف الف�سل الثاين 
وي��ه��دف  ال���درا����س���ي 1436،  ال���ع���ام  م���ن 
اإلى  توفري ما يهم ال�سباب من برامج 
لرعاية مواهبهم وتنميتها وا�ستثمارها 

ال�ستثمار املطلوب.
 # ب�����رن�����ام�����ج  اإط������������الق  ل��������ذا مت 
����س���وال���ي���ف_����س���ب���اب_م���ن_اأج���ل_
ال�������س���ب���اب ال������ذي ا���س��ت�����س��اف ال��ع��دي��د 
م��واه��ب  يف  ال���ب���ارزة  ال�سخ�سيات  م��ن 
خم���ت���ل���ف���ة، وال����ربن����ام����ج م�����س��ت��م��ر يف 
م��و���س��م��ه ال���ث���اين ع��ل��ى ال���ت���وايل بحله 
ال��ن��ادي ف�سيكون  ج��دي��دة، واأم��ا جديد 

مفاجاأة للجميع.

الرؤية 
بناء �سخ�سيات هند�سية متكاملة.

الرسالة
ع��دد من  ط��ري��ق  م��ن  ث��ق��ايف  اجتماعي  علمي  ت��ق��دمي عمل تطويري 
الهند�سة  كلية  لطالب  ال�سفية  وغ��ري  ال�سفية  وال��ربام��ج  الأن�سطة 
بنائهم  بهدف  اجلامعية،  درا�ستهم  فرتة  خالل  خالد،  امللك  بجامعة 

ليكونوا �سخ�سيات هند�سية متكاملة. 
 

األهداف:
الطالب مبا يجعل  والوطنية لدى  الدينية  والقيم  املبادئ  • تر�سيخ 

منه عن�سرا فاعال ولبنة �ساحلة يف جمتمعه ووطنه.
وتوظيفها  وق���درات���ه���م  وم��واه��ب��ه��م  ال���ط���الب  ط���اق���ات  ا���س��ت��ث��م��ار   •

التوظيف الأمثل.
اإليها. يحتاج  التي  الذاتية  واملهارات  ال�سخ�سية  اجلوانب  • تطوير 

متطور. هند�سي  جمتمع  • بناء 
• تزويد الطالب باملعلومات التخ�س�سية التي يحتاج اإليها يف عمله.
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إعالن

بيئتنا حياتنا
أسبوعية جامعة الملك خالد
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إبتكارات

نصيحتك لزميالتك 
الراغبات في 

تطوير مواهبهن؟
أنصحهن 

بالمشاركة في 
األنشطة الطالبية، 

فهناك فرص كثيرة 
لتحقيق الطموحات، 

كما أدعوهن إلى 
االطالع على كل 
ما هو جديد في 

مجال االهتمام.

ليلى القحطاني: األنشطة الطالبية
بيئة خصبة لتنمية المواهب

زهراء حبتر 

ن�����س��ح��ت ال��ط��ال��ب��ة ب��ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة، 
زميالتها  ال��ق��ح��ط��اين،  ي��ا���س��ر  ليلى 
اأن�����س��ط��ة ال��ك��ل��ي��ة من  ب��امل�����س��ارك��ة يف 
اأج����ل ت��ف��ج��ري ط��اق��ات��ه��ن واك��ت�����س��اف 
م��واه��ب��ه��ن الإب���داع���ي���ة. وك�����س��ف��ت يف 
حوار مع » اآفاق« اأن  مواهبها تفتحت 
خالل املرحلة الثانوية وتفجرت عند 
اخرتعت  اإن��ه��ا  اإذ  اجلامعة،  دخولها 
جهاز حتكم عن بعد لإ�ساءة الكهرباء 
اخلا�سة،  الحتياجات  ل��ذوي  خدمة 
ك��م��ا اأن���ه���ا اب��ت��ك��رت »ح��دي��ق��ة األ��ع��اب 
م�سممة لذوي الحتياجات اخلا�سة 

مدجمة مع الأطفال العادين«. 

كيف �كت�سفت
قدر�تك �لإبد�عية؟

الثانوية، وتعززت  بداأت منذ املرحلة 
توافرت  حيث  اجلامعة،  دخويل  بعد 
يل فر�ص كبرية لكي اأحقق طموحي 
ال����ذي ك��ن��ت اأح���ل���م ب���ه م��ن��ذ ال�����س��غ��ر، 
ديني  اأخ���دم  مبتكرة  اأ���س��ب��ح  اأن  وه��و 
ووط��ن��ي وجم��ت��م��ع��ي، وب��خ��ا���س��ة فئة 
ذوي الحتياجات اخلا�سة، حلاجتها 

املا�سة اإلينا.
و�ساعدين يف تطوير موهبتي،    

وال��������داي واإخ�����وت�����ي، ك���م���ا ل اأن�����س��ى 
والإب���داع  املوهبة  مركز  مدير  دع��م  
حماد  اآل  ظ��اف��ر  ال��دك��ت��ور  باجلامعة 
والتكرمي  الت�سجيع  منه  نلت  ال��ذي 

وتقدير اجلهود.

كم عدد �خرت�عاتك؟
اب��ت��ك��ار اإ����س���اءة ال��ك��ه��رب��اء ب��ال��رمي��وت 
اخلا�سة  الح��ت��ي��اج��ات  ذوي  خل��دم��ة 
وب��خ��ا���س��ة امل���ع���اق���ن ح���رك���ي���ا،  وه��و 
مركز  قبل  م��ن  طلب  ب��رق��م  م�سجل 

املوهبة والإبداع باجلامعة.
امل�سجلة   غ���ري   اب��ت��ك��ارات��ي  اأم����ا 
فتنح�سر يف »حديقة األعاب م�سممة 
لذوي الحتياجات اخلا�سة مدجمة 

مع الأطفال العادين«.

�أول جهاز �بتكرته؟ 
كان عبارة عن  جهاز حتكم عن بعد 
اخلا�سة،  الحتياجات  ب��ذوي  خا�ص 
ويجري  ح��رك��ي��ا،  امل��ع��اق��ن  وبخا�سة 
لت�سغيل  تطويره  على  حاليا  العمل 
املحيطة  الكهربائية  الأجهزة  جميع 
ابتكارات  معر�ص  يف  الآن  وه��و  بهم. 

مركز املوهبة والإبداع.

جو�ئز و�سهاد�ت ح�سلت عليها؟

���س��ك��ر وت��ق��دي��ر  ���س��ه��ادة  ح�سلت ع��ل��ى 
وم���ب���ل���غ م�����ايل م����ن ع����م����ادة �����س����وؤون 
اللقاء  يف  م�ساركتي  نظري  ال��ط��الب 
التناف�سي الذي �سبق املوؤمتر العلمي 

ال���ط���الب���ي اخل���ام�������ص، ث���م ت��ر���س��ح��ت 
ل��ل��م��وؤمت��ر ع��ل��ى م�����س��ت��وى اجل��ام��ع��ة 
وح�سلت على �سهادة متيز يف جمال 
البتكار املتميز من الإدارة التنفيذية 
�سكر  �سهادة  اأي�سا  ون��ل��ت  للموؤمتر. 
املوؤمتر،  لتميز م�ساركتي يف  وتقدير 
اأخ����رى على  وت��ق��دي��ر  و���س��ه��ادة �سكر 
امل���ت���م���ي���زة يف  م�����س��اب��ق��ة  م�����س��ارك��ت��ي 
الرابعة  بدورتيها  واخرتاعات  اأفكار 
املوهبة  م��رك��ز  بتنظيم  واخل��ام�����س��ة، 

والإبداع.

هل من تفا�سيل عن م�ساركتك
يف �للقاء �لتناف�سي؟

ف���ور اط���الع���ي ع��ل��ى اإع�����الن ال��ل��ق��اء، 
وج����دت ���س��ال��ت��ي يف حم������اوره، ف��ك��ان 
اأق����رب جم���ال  اإل���ى اه��ت��م��ام��ات��ي، هو 
الب���ت���ك���ار؛ ول���ه���ذا ب��ح��ث��ت ع���ن ف��ك��رة 
تخدم املجتمع لأ�سارك بها يف اللقاء، 
فقدمت املبتكر ومعه كل ما يلزم من 
تقارير اإلى كليتي، وتوكلت على اهلل.

 
ثم ماذ� ح�سل؟

ات�سال  ج���اءين  ح��ت��ى  الأي�����ام  م�ست 
الطالبات  ���س��وؤون  وك��ال��ة  م��ن  هاتفي 
يخربين باأن تر�سيحي للموؤمتر بات 

حقيقة، وفرحت بذلك كثريا.

كيف تقيمني م�ساركات �جلامعة
يف �ملعار�ض و�ملوؤمتر�ت؟

م�����س��ارك��ات م��ت��م��ي��زة وت��ن��م��ي وت��ط��ور 
مواهب الطالب والطالبات، كما اأنها 
يك�سبه  تعليميا  بعدا  للمبتكر  متنح  
جت���ارب ج��دي��دة م��ن خ��الل الط��الع 

على م�ساركات جهات اأخرى.

م�ساعب و�جهتها
يف م�سو�رك �لخرت�عي؟

اأي  ه�����ن�����اك  ي����ك����ن  مل  هلل  احل�����م�����د 
م�ساعب، فقد كان كل �سيء مي�سرا، 
م�سابقات  لنا  اأتاحت  اجلامعة  اإن  اإذ 
اأن  اهلل،  بف�سل  ا�ستطعت  لالبتكار، 

اأطور اأفكاري من طريقها.

ما �ل�سبب يف ذبول بع�ض 
�لبتكار�ت �لطالبية مبكر�؟

تخفق بع�ص البتكارات الطالبية يف 
الطالب   ف��ي��رتك  الأول����ى،  خطواتها 
ال�ستفادة  يتم  ول  مهمال،  اب��ت��ك��اره 
م���ن���ه رغ�����م روع����ت����ه، وال�������س���ب���ب ع���دم 

املثابرة من �ساحب الفكرة.

كيف ترين �إقبال �ل�سركات
على �بتكار�ت �لطالب 

و�لطالبات؟

على  ال�������س���رك���ات  م���ن  اإق����ب����ال  اأرى  ل 
مبتكراتنا، وكم من ابتكار مل ير النور، 
ول��و ك��ان ه��ن��اك اه��ت��م��ام ب��ه ل�ساع بن 

النا�ص وا�ستفيد منه بطريقة رائعة!

رؤيتك لإلبداع 
والتميز؟

أرى أن  صعود 
السلم للوصول 

إلى اإلبداع والتميز 
يكون خطوة بعد 
خطوة، والبد من 

التأني والصبر 
والعزيمة في هذا 

المسار.
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مواهب

كانت تالزمني دائما، فمتى ما وقعت يف 
مع�سلة اأيقنت بقرب الفرج«.

ك��ل��ي��ة  م����ن  حت����ول����ه  اأن  واأو�������س������ح 
الإع��الم والت�سال  اإل��ى ق�سم  ال�سيدلة 
ال�سعبة  ال��ق��رارات  م��ن  ك��ان  باجلامعة 
اأ�سعر بالفارق  يف م�سريته،  لكنه قال » 
الآن بف�سل اهلل«. ووا�سل »يف م�سريتي 
اأن�ساها  ل  التي  التغريدات  من  العديد 
لأقارب واأ�ساتذة وزمالء �سجعوين على 
الأثر  لها  كان  التي  املوهبة  تنمية هذه 
لهم  ف�سكرا  توجهي،  حتديد  يف  الكبري 

من الأعماق«.

إنجازات ومشاركات
وع��ن اإجن��ازات��ه يف جم��ال ه��واي��ت��ه، قال 
»نلت عددا من اجلوائز، كما �سنحت يل 
خمتلفة،  منا�سبات  يف  امل�ساركة  فر�سة 
جائزة  بها:  ظفرت  التي  اجلوائز  ومن 
يف  العلمي(  والتفوق  النبوغ  )ف��رع  اأبها 
اأمري منطقة  املا�سي من يد  العام قبل 
ع�����س��ري ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ري 
في�سل بن خالد بن عبدالعزيز، وجائزة 
ع�سري  منطقة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ت��ف��وق 

للتعليم العام لعامن متتالين.
التميز  و����س���ام  ع��ل��ى  ك��م��ا ح�����س��ل��ت 

خالد العمري

م��ن��ذ ال��ط��ف��ول��ة ب����داأ ال��ط��ال��ب يف ق�سم 
عبيد،  اآل  ع��ب��داهلل  باجلامعة،  الإع���الم 
اكت�ساف نف�سه خطيبا قادرا على الإلقاء 
حينما  الأ�سرية،  واللقاءات  املجال�ص  يف 
ك����ان ي���راف���ق وال����دي����ه، ي��رح��م��ه��م��ا اهلل، 
اأع��ط��وه  فجميعهم  واأع��م��ام��ه،  وج��دت��ه 
م�����س��اح��ات ك��ب��رية ل��ل��ت��ح��دث وامل�����س��ارك��ة 
واإب�������داء ال�������راأي، مم���ا اأ���س��ه��م ك���ث���ريا يف 
منحه �سقفا اأعلى من ال�سجاعة الأدبية 
ورفع م�ستوى اجلراأة وك�سر اجلمود يف 

مواجهة اجلمهور.. ثم ماذا؟.

اإلذاعة المدرسية
املدر�سية  الإذاع���ة  حتى  »وا�سلت  يقول 
�سقلت  التي  املنهجية  غري  والأن�سطة 
م���وه���ب���ت���ي  وم���ن���ح���ت���ن���ي ال���ك���ث���ري م��ن 
امل�ساركات املحلية واخلارجية يف العديد 
اأك�سبتني  التي  واملنا�سبات  املحافل  من 

التمكن والثقة«.
»بف�سل اهلل وتوفيقه مل  وي�سيف 
اأواجه الكثري من العقبات وال�سعوبات، 
رمب���ا لإمي����اين ب���اأن ال�����س��ع��اب ه��ي التي 
القناعة  ف��ه��ذه  دائ���م���ا،  ال��ن��ج��اح  ت�سنع 

ال��ذه��ب��ي مل�����س��اب��ق��ة الأومل���ب���ي���اد يف م���ادة 
ال��ري��ا���س��ي��ات ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة، 
ويل ال��ع��دي��د م��ن امل�����س��ارك��ات يف تقدمي 
لحتفالت  الر�سمية  املحافل  من  ع��دد 
منطقة ع�سري، ومتثيل املنطقة وجامعة 
امل��ل��ك خ��ال��د يف ال��ع��دي��د م���ن امل��ع��ار���ص 

واملوؤمترات داخل اململكة وخارجها.
لن�سر  فنية  م�ساركات  يل  وكذلك 
والهادفة  املهمة  الر�سائل  م��ن  العديد 
ملهمون«   _ امل�ساعر  »فقر  فيلم  مثل 
كما اأعمل ع�سوا يف العديد من اللجان 
من  كثري  ويل  املنطقة،  يف  الإع��الم��ي��ة 
القناة  ع��رب  �ستبث  وال��ربام��ج  الأع��م��ال 

ال�سعودية باإذن اهلل«.

معد ومراسل
ق���اده ح��ب الإل���ق���اء اإل���ى خ��و���ص العمل 
الإع���الم���ي ال��ت��ل��ف��زي��وين، و »ق��ب��ل اأرب���ع 
ال�سعودي،  التلفزيون  مع  ب��داأت  �سنوات 
حيث  باجلامعة،  التحاقي  ذل��ك  و�سبق 
ال�سعودية  للقناة  ومرا�سال  معدا  كنت 
الأول������ى، ث��م م��ق��دم��ا ل��ربام��ج خمتلفة 
اأن حظيت بدعم  الإخ��وة الزمالء  بعد 
يف حمطة تلفزيون اأبها كبيئة تعليمية 
باأنني موجود  اأ�سعرتني  ومهنية مميزة 

ب���ن اأ����س���رت���ي م���ن امل���دي���ر وامل��خ��رج��ن 
املهند�سن  واملذيعن وحتى  وامل�سورين 

من اجلن�سيات املختلفة«.

دعم الجامعة 
ال�سكر  ت��ق��دمي  اهلل  ع��ب��د  اآل  ين�ص  ومل 
ل��ع��م��ادة ����س���وؤون ال���ط���الب ع��ل��ى دعمها 
دعم جامعة  اأن�سى  »ل  فقال:  م�سريته، 
امللك خالد يل ولكل طالبها، خ�سو�سا 
امل��ق��دم م��ن ع��م��ادة ����س���وؤون ال��ط��الب يف 
والثقافة  ال��وع��ي  م�ستوى  رف���ع  �سبيل 
و���س��ق��ل جميع امل��واه��ب ب��اإن�����س��اء اأن��دي��ة 
املركزية  اجلامعية  والأن��دي��ة  الكليات 
الدعم  ك��ل  وملنا�سطها  لها  ي��ق��دم  ال��ت��ي 
املعنوي واملادي يف �سبيل خدمة العملية 

التعليمية يف جميع الأ�سعدة«.
وت��اب��ع »اأع��ت��ق��د اأن��ن��ي وف��ق��ت يف هذه 
وال��زم��ان  امل��ك��ان  اأ���س��ي��اء،  بثالثة  اجلامعة 
والإن�سان وكلها اأمور جعلت للعمل معنى، 
تقول  را�سخة  بحكمة  اأمت�سك  اأن��ن��ي  كما 

»ا�سنع لنف�سك تاريخا قبل اأن ترحل«.

رسالتان
ووجه ر�سالتن اإحداهما اإلى املجتمع 
والأخ��������رى اإل�����ى ك���ل م���ن ����س���اع���ده يف 

م�������س���واره امل���وه���ب���ي، ف���ق���ال » الأول�����ى 
لي�ص  وط���ن  يف  اأن��ن��ا  وه���ي  للمجتمع، 
كبقية الأوطان يحارب جنوبه ويدافع 
وي�ست�سيف  �سرقه  وينا�سل  �سماله 
غ��رب��ه وي��ج��اب��ه و���س��ط��ه، ون��ح��ن بن 
ال�سكر  ف��ل��ل��ه  ب�����س��يء،  ن�����س��ع��ر  ذل���ك ل 
اأول، ثم لهذه القيادة العادلة وجلنود 
البالد  اأنحاء  البا�سلن يف �ستى  اأمننا 
الذين ل ياألون جهدا خلدمة الوطن 

واملواطن«.
كل  اإل���ى  الثانية  »ال��ر���س��ال��ة  وزاد 
اآل عبيد،  م���ن وق���ف ح���ول ع���ب���داهلل  
وم��ن��ك��م  ال����ن����ور  اأرى  ب���ك���م  واأق����������ول: 
اأفتخر  وكم  واإ���س��راري،  اأ�ستمد قوتي 
بوجودكم حويل يف م�سريتي التي ما 

زلت اأر�سم لها الكثري حولكم«.
وطاقمها  »اآف��اق«  »اأ�سكر  ووا�سل 
�سويل  علي  الدكتور  اأ���س��ت��اذي  بقيادة 
ال���ق���رين وك���اف���ة ال����زم����الء والإخ������وة 
ال�����ذي�����ن م����ن����ح����وين ه�������ذه امل�������س���اح���ة 
ال�����س��ح��ي��ف��ة  ه�������ذه  ل���ل���م�������س���ارك���ة يف 
ال��غ��ال��ي��ة، ال��ت��ي م��ا زل���ت اأك���ن ل��ه��ا كل 
ال��ولء واحلب منذ تد�سن مرحلتها 
التطويرية الأولى على يد �سمو اأمري 

منطقة ع�سري قبل اأعوام عدة«.

اللقاءات األسرية
سلحته بالشجاعة األدبية
منذ طفولته

الميكرفون 
ينقل آل عبيد 
من الصيدلية 
إلى اإلعالم

وفقت في هذه الجامعة 
بثالثة أشياء: المكان 
والزمان واإلنسان.. 
وكلها أمور جعلت 
للعمل معنى، كما أنني 
أتمسك بحكمة راسخة 
تقول »اصنع لنفسك 
تاريخا قبل أن ترحل«
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رياضة

سلطان عوض

لكرة  اجل��ام��ع��ة  منتخب  لع���ب  وع���د 
تكون  ب��اأن  ال�سكراين،  حممد  القدم، 
احت��اد  دوري  �سمن  املقبلة  امل��ب��اري��ات 
عن  خمتلفة  ال�����س��ع��ودي��ة  اجل��ام��ع��ات 
ال���ب���داي���ة امل���ت���ع���رة ل��ل��م��ن��ت��خ��ب، بعد 
تعادله يف الأولى مع  منتخب جامعة 
املواجهة  يف  وخ�����س��ارت��ه  في�سل  امل��ل��ك 
ال�������س���اب���ق���ة اأم��������ام م��ن��ت��خ��ب ج��ام��ع��ة 

الق�سيم.
مع  ح��وار  يف  ال�سكراين  وتطرق 
اإل���ى جملة م��ن امل��و���س��وع��ات  »اآف�����اق« 
دوري  وم�������س���واره يف  امل��ن��ت��خ��ب  ت��ه��م 

اجلامعات.
 

كيف تقيم بد�يتكم
خالل دوري �حتاد �جلامعات؟

ك��ان��ت ب���داي���ة غ���ري م��ت��وق��ع��ة،  ورغ���م 
الأ�سماء املميزة التي ي�سمها املنتخب، 
فاإننا خرجنا بتعادل مع جامعة امللك 
وبهزمية  الأح�����س��اء،  يف   2/2 في�سل 
على  الق�سيم  جامعة  منتخب  اأم���ام 

اأر�سنا، هذا الأمر مل يكن متوقعا.
ورغ����م ذل���ك ن��ح��ن را����س���ون مبا 
قدمناه، كما اأن احلظ عاندنا خالل 

تلك املباراتن.

ما �لأ�سباب �لتي �أدت
�إلى تر�جع م�ستوى �ملنتخب؟ 

ف��ن��ي��ة،  اأ���س��ب��اب��ا  ه���ن���اك  اأن  اأع��ت��ق��د  ل 
فاملنتخب مير مبرحلة ا�ستقرار فني 
ب��ق��ي��ادة امل����درب ي��ا���س��ر ال��ك��رب��ي، لكن 
املنتخب  اأف��راد  بن  الن�سجام  �سعف 
كان له دور يف ذلك، بالإ�سافة اإلى اأن 
الفرتة  اأث��ن��اء  املنتخب،  لعبي  اأغلب 
امل��ا���س��ي��ة، ك���ان���وا ي�����س��ت��ع��دون مل��رح��ل��ة 
على ح�سورهم  اأثر  الختبارات، مما 
ب�سكل  وان��ع��ك�����ص  ال��ت��دري��ب��ات،   بع�ص 

�سلبي على اأداء املنتخب ب�سكل عام.

هل كنت من �سمن
لعبي �ملنتخب �ملو�سم �ملا�سي؟ 

ه���ذه ه��ي امل���رة الأول����ى ال��ت��ي اأ���س��ارك 
اأن  اإل��ى  بالإ�سافة  املنتخب،  مع  فيها 

اأغلب لعبي املنتخب جدد.

الأطقم  من  مكتملة  الأم���ور  جميع 
وح���ج���وزات ال���ط���ريان، اإ���س��اف��ة اإل��ى 
الدعم املعنوي الذي جنده من قبل 

م�سوؤويل اجلامعة.

وماذ� عن مكافاأة �لفوز
�لتي حت�سلون عليها؟

ما نح�سل عليه يعد قليال بالن�سبة 
اإلى ما يناله نظراوؤنا يف  اجلامعات 
الأخرى، واأمتنى من القائمن على 
الأمر  هذا  مراعاة  الريا�سي  ال�ساأن 

وم�ستوياتنا بباقي اجلامعات.

كلمة �أخرية؟ 
على  بال�سكر  اجلامعة  ملدير  اأتوجه 
م���ا ي��ق��دم��ه م���ن دع���م غ���ري حم���دود 
جل���م���ي���ع الأن���������س����ط����ة ال���ري���ا����س���ي���ة، 
ول��ع��م��ي��د ����س���وؤون ال��ط��الب ال��دك��ت��ور 
اأي�سا على ما يوليه  الهبا�ص،  مريع 
امل��ن��ت��خ��ب م��ن اه��ت��م��ام ودع����م كبري، 
بالعمل  وحمبينا  جماهرينا  واأع���د 
اإيجابية،  نتائج  لتحقيق  والجتهاد 

ت�سعد اجلميع باإذن اهلل.

كيف ترى م�ستوياتهم �لفنية؟
على  وق���ادرون  جيدة،  اإمكانات  لديهم 
حت��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج اإي��ج��اب��ي��ة م���ع منتخب 
اجل��ام��ع��ة، واآم����ل اأن ي��ج��دوا اله��ت��م��ام 
ال������الزم، وع��ن��دئ��ذ ���س��ي��ك��ون ل��ه��م ���س��اأن 

كبري، باإذن اهلل.

هل من معوقات �أمام حتقيق
نتيجة �إيجابية هذ� �ملو�سم؟

تاأخر  ���س��وى  ك��ب��رية  �سعوبات  ت��وج��د  ل 
ن�سطر  اإننا  اإذ  اجلامعة،  ملعب  جتهيز 
اإلى اإجراء تدريباتنا على مالعب ناديي 
ي�سيبنا  ال��ذي  الأم��ر  وامل�سيف،  �سمك 
بالإ�سافة  الأح��ي��ان،  بع�ص  يف  بالت�ستت 
اإلى �سعف احل�سور اجلماهريي. ومع 
مالعب  يف  نلعب  عندما  ن��الح��ظ  اأن��ن��ا 
جماهرييا  ح�سورا  الأخ��رى  اجلامعات 
كبريا، فاإننا حينما نلعب يف اأبها ل جند 
ذلك احل�سور الذي ي�ساعدنا يف حتقيق 

نتائج اإيجابية.

ماذ� عن �لتجهيز�ت �لأخرى
�لتي يحتاج �إليها �ملنتخب؟

فوائد الرياضة
مسلي القحطاني 

يف  ت�ساعدهم  النا�ص  م��ن  الكثري  ح��ي��اة  يف  وم��ه��م  ف��ع��ال  دور  للريا�سة 
بها  وين�سح  الأم��را���ص،  ب�سحة جيدة وحتميهم من كثري من  التمتع 
اخت�سا�سيو ال�سحة، ومن املعلوم اأن الطالب تنا�سبه الريا�سة اأكر من 

غريه ، اإذ اإنها من الأ�سا�سيات املهمة يف بناء �سخ�سيته.
ال��ري��ا���س��ة يف مرحلته  ب��ف��وائ��د مم��ار���س��ة  ال��ط��ال��ب  رمب��ا ل ي�سعر 
اإذ  والعمري،  الدرا�سي  تقدمه  اأثناء  نتائجها  �سيلم�ص  ولكنه  احلالية، 
اإنها ت�شاعده ومتده بقوة االإرادة واحلزم وتعلمه االنتظام واالن�شباط 
ال�سحة اجليدة  اإل���ى  اإ���س��اف��ة  ال��ت��دري��ب��ات،  واأث��ن��اء مم��ار���س��ة  يف حياته 

والعقلية ال�سليم، وقدميا قيل »العقل ال�سليم يف اجل�سم ال�سليم«.
وم���ن ف��وائ��د ال��ري��ا���س��ة، اأن��ه��ا جت��ع��ل ال��ط��ال��ب اأك����ر ق����درة على 
ال�ستذكار واملناق�سة العلمية، كما تزيده خربة وتقوي ر�سيده املعريف 
واملجتمعي من خالل احتكاكه بطالب اآخرين  لديهم املوهبة والإبداع، 
له  ي�سبب  ال���ذي  ال��ف��راغ  ف��خ  ال��وق��وع يف  م��ن  اأي�سا يف حمايته  وت�سهم 

م�سكالت كثرية.
ب��اإذن اهلل،  الريا�سة جتنب �ساحبها،  باأن  التذكري  اأود  يف اخلتام، 
خميف  ب�سكل  جمتمعنا  يف  تنت�سر  ب���داأت  ال��ت��ي  الأم���را����ص  م��ن  ك��ث��ريا 
القلب،  واأم���را����ص  ال����دم،  وال�����س��ك��ر، و���س��غ��ط  ال�سمنة،  م��ث��ل:  وخ��ط��ري، 
يف  وت�ساعد  البدنية،  واللياقة  واملعنوية،  النف�سية  احل��ال��ة  وحت�سن 

التخفيف من القلق والكتئاب واحلالة النف�سية.

بوضوح

عدم االنسجام وراء البداية 
الضعيفة لمنتخب الجامعة

�أن  �لعلياين  �سالح  عبد�هلل  �لقدم،  لكرة  �جلامعة  منتخب  �إد�ري  �أك��د 
�ملنتخب مر�سح لتحقيق نتائج �إيجابية يف دوري �حتاد �جلامعات �ل�سعودي، 

نظر� �إلى ما ي�سمه من مو�هب متعددة قادرة على �سناعة �لفرق.
�لعلياين:  ق��ال  �ل�سابقتني،  �ملو�جهتني  يف  �ملتعرثة  �لبد�ية  وع��ن 
»�ملنتخب يقوده مدرب جيد �أ�سهم يف تقدمي م�ستويات مميزة خالل �ملو��سم 
�ملا�سية، كما �أن �لإبقاء عليه منح �ملنتخب ��ستقر�ر� فنيا �نعك�ض على �أد�ء 
جميع �لالعبني، �إل �أن �ن�سمام عنا�سر جديدة، �أفقدت �ملنتخب �لن�سجام 
�لأمر  ملعب،  من  �أكرث  على  بالتدريبات  ت�ستتهم  �إلى  بالإ�سافة  �ملطلوب،  

�لذي �أدى �إلى �سعف �لأد�ء ب�سكل عام«.
وط���ال���ب �ل��ع��ل��ي��اين 
م�������س���وؤويل �جل��ام��ع��ة 
ب����ح����ل����ول ���س��ري��ع��ة 
ل��ل��م��ل��ع��ب �جل��ام��ع��ي 
�ل��������ذي ي��خ�����س��ع 
لل�سيانة، �أو �إيجاد 
ملعب بديل منا�سب 
لالعبي  ليت�سنى 
�مل��ن��ت��خ��ب �إج�����ر�ء 
تدريباتهم �لالزمة.

العلياني: الملعب
يعيــق تحضيرات منتخبنا
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إعالن

هل تستطيع العيش
بال كتاب؟

أسبوعية جامعة الملك خالد

زاد الفكر كزاد المعدة
دونه الموت!
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تحقيق

محمد شامي

التح�سريية  ال�سنة  طالب  اآراء  تباينت 
ب�ساأن جدواها وفائدة املواد التي تدر�ص 
من  جملة  على  اتفقوا  اأنهم  غري  فيها، 
بعد  نتيجة  يواجهونها  التي  املع�سالت 

مقرها وما ترتب على ذلك.
ال�سنة  ط��الب  من  جمموعة  وفتح 
التح�سريية قلوبهم ل� »اآفاق«، وا�سعن 
اأيديهم على اجلروح التي يعانونها، بكل 

�سفافية و�سراحة وجراأة.

اإن روؤي���ت���ي  ب���ل  ال��ت��خ�����س�����س��ات،  ج��م��ي��ع 
تكون  وق���د  تخ�س�سي،  ع��ل��ى  مقت�سرة 
ال�����س��ن��ة ال��ت��ح�����س��ريي��ة جم��دي��ة ل��ط��الب 

التخ�س�سات الطبية مثال«.
وا���س��ت��ك��ى ال��ب�����س��ري م���ن ب��ع��د مقر 
ال�������س���ن���ة ال��ت��ح�����س��ريي��ة وع���زل���ت���ه���ا ع��ن 
اإلى اأن ذلك ت�سبب يف  اجلامعة، م�سريا 
التدري�ص،  هيئة  اأع�����س��اء  بع�ص  اإه��م��ال 
م�����س��ت�����س��ه��دا ب��ا���س��ت��م��رار غ��ي��اب اأح��ده��م 
عن  ف�سال  اختباراتهم،  ق��رب  مع  حتى 
ع�������������دم وج����������ود 
برامج للطالب 
ال�����������س�����ن�����ة  يف 
ال��ت��ح�����س��ريي��ة 
ع���ك�������ص ب��اق��ي 
ط����������������������������الب 

اجلامعة.

بع�ص  مع  التعاون  غياب  بخالف  ه��ذا 
اأع�������س���اء ال���ت���دري�������ص، وك�����رب ب��ع�����س��ه��م 
ي�ستطيع  ل  اأح��ده��م  اإن  ح��ت��ى  الآخ����ر، 
اإذا اقرتب  اإل  الطالب  م�ساهدة ك�سف 

من وجهه«.
وخ���ت���م »اأ����س���ع���ر ب�����اأن راأي������ي ميثل 
���س��ري��ح��ة ك���ب���رية م���ن زم����الئ����ي، وم��ن 
�سحيفتها  اجلامعة  تفتح  اأن  اجلميل 
وحماولة  ال��ط��الب،  م�سكالت  ملناق�سة 
اإيجاد حلول لها بغية تطوير اجلامعة 
وخمرجاتها التي لن تاأتي اإل مبعاجلة 

ال�سلبيات وتعزيز الإيجابيات«.

تجهيز لباقي المستويات 
كلية  م��ن  �سحنون  تركي  الطالب  اأم��ا 
ال��ع��ل��وم ال��ط��ب��ي��ة، ف��ي��خ��ت��ل��ف راأي�����ه عن 
ج��دوى  ع��دم  ب�ساأن  ال�سابقن  زميليه 
ال�����س��ن��ة ال��ت��ح�����س��ريي��ة وغ���ي���اب ف��ائ��دة 
م�����واده�����ا، م�������س���ريا اإل������ى اأن����ه����ا م��ه��م��ة 
للطالب  �سرورية  م���وادا  بها  وي��در���ص 
لبقية  جتهزهم  التي  املرحلة  ه��ذه  يف 

امل�ستويات.
ورغ����م ال��ت��ب��اي��ن يف وج���ه���ات نظر 
ال�سنة  ف��ائ��دة  ح��ول  وزميليه  �سحنون 

تضييع وقت!
ي�����رى ال���ط���ال���ب خ���ال���د ال���ب�������س���ري اأن 
يف  م��ف��ي��دة  غ��ري  التح�سريية  ال�����س��ن��ة 
»اأن��ا  قائال  يدر�سه،  ال��ذي  التخ�س�ص 
هند�سة  احل��ا���س��ب_  كلية  يف  ط��ال��ب 
ندر�سه  م��ا  اأن  واحلقيقة  ح��ا���س��ب_، 
غري مفيد وغري جمد بتاتا، بل اإنني 

اأراه ت�سييع وقت«.
وعما اإن كان راأيه عن عدم جدوى 
ال�سنة التح�سريية �سامال التخ�س�سات 

ك���اف���ة، ق����ال »ل، ل��ي�����ص ���س��ام��ال 

مواد دسمة 
والتخ�س�ص  بالكلية  الطالب  وي�سري 
ذات�����ه، ���س��ع��ود ال�����س��وي��د اإل����ى اأن اخل��ل��ل 
الأكرب يف ال�سنة التح�سريية يكمن يف 
و�سع مواد د�سمة ت�سكل عقبة للطالب 
ولي�ست  اجلامعي،  م�سوارهم  بداية  يف 

موادا حت�سريية.
واأو�سح »نحن ندر�ص مواد ترابط 
وتكامل وكيمياء واإجنليزي، وهي مواد 
ط��الب  عك�ص  ل��ل��غ��اي��ة،  و�سعبة  ثقيلة 

الطب التي تعد موادهم �سهلة«!!.
الر�سم  ت��دري�����ص  ال�سويد  وان��ت��ق��د 
�سعوبة  اإل��ى  »اإ�سافة  قائال  الهند�سي، 
اأن  يفرت�ص  الهند�سي،  الر�سم  وث��ق��ل 
ل ي��در���ص ب��اع��ت��ب��اره ع��ق��ب��ة؛ ف��ال اأح��د 
بات  اأن���ه  كما  ب��ال��ي��د،  ال��ر���س��م  ي�ستخدم 
غ����ري م���ع���رتف ب����ه يف ال�������س���رك���ات ويف 

القطاعات الهند�سية كافة«!!.
واتفق ال�سويد مع زميله الب�سري 
ب�����س��اأن ع����دم وج����ود ال����ربام����ج، حينما 
ل  التح�سريية  ال�سنة  م��ق��ر  »يف  ق���ال 
ت��دري��ب��ي��ة  دورات  اأو  ن�����س��اط��ات  ت��وج��د 
واأح���ي���ان���ا ت�����س��ع��ر وك����اأن����ك م���ا زل����ت يف 
اجلامعة،  يف  ولي�ص  الثانوية  املرحلة 

السنة التحضيرية..
تمهيـد طريـق أم تعقيد؟ 

ف��اإن��ه  م���واده���ا،  وج����دوى  التح�سريية 
اتفق معهما يف املع�سالت التي يواجهها 
الطالب من غياب الهتمام والتعامل 
ال�������س���ي���ئ وغ����ي����اب اخل�����دم�����ات، ح�����س��ب 
ت��ع��ب��ريه��م، ذاه��ب��ا اإل���ى اأب��ع��د م��ن ذل��ك 
التح�سريية  ال�سنة  يف  »ت�سعر  بقوله 
اأع�ساء التدري�ص وامل�سوؤولن �سد  كاأن 
الطالب، واأقل ما ميكن اأن يقال عنها 

اأنها �سنة حمبطة«.

إشكالية ضغط االختبارات
وام������ت������دح ال����ط����ال����ب ب���ك���ل���ي���ة ال���ع���ل���وم 
ال�سنة  ال�سالطن،  م�سفر  التطبيقية، 
يف  خ�سو�سا  ومقرراتها  التح�سريية 
الع�سوية،  والكيمياء  الأح��ي��اء  م��ادت��ي 
�ساعات  كثافة  يف  النظر  باإعادة  مناديا 
و�سعوبة  الإجن��ل��ي��زي��ة،  ال��ل��غ��ة  ك��ور���ص 
ال��ف��ي��زي��اء يف امل�����س��ت��وى ال���ث���اين ل��ك��رة 
ذاته  الوقت  من يدر�سونها، منتقدا يف 
اأ�سبوع واحد، ما  �سغط الختبارات يف 
على  احل�����س��ول  ال��ط��الب  على  ي�سعب 
ن�����س��اط��ات ال�سنة  ن��ت��ائ��ج ج���ي���دة. وع���ن 
ال��ت��ح�����س��ريي��ة، اك���ت���ف���ى ب���ال���ق���ول »مل 

ن�ساهد �سيئا يذكر«.

م�سفر �ل�سالطنيخالد �لب�سري تركي �سحنون

علق عمي��د البحوث واالستش��ارات بالجامعة د. عبداللطي��ف الحديثي على بإعادة النظرالحديثي يطالب

الس��نة التحضيري��ة قائال »على الرغ��م من أن تطبيق الس��نة التحضيرية في 

الجامع��ات موجود ضمن المنظوم��ة التعليمية لعدد من ال��دول المتقدمة 

التطبيق يختلف من دولة إلى أخرى.تعليمي��ا، مث��ل: الوالي��ات المتح��دة وبريطانيا واس��تراليا، فإن أس��لوب هذا 

وفك��رة الس��نة التحضيرية ببس��اطة تدور ح��ول إعداد الطالب نفس��يا 
وعلميا واجتماعيا ومهاريا ليتمكن من اختيار التخصص الصحيح، إضافة إلى 

تهيئته للسير بثبات وتفوق خالل مس��يرته الجامعية، وهي مرحلة انتقالية 

تس��هل عملي��ة االنتقال م��ن التعليم العام إل��ى التعلي��م الجامعي، وردم 
الفجوة والتفاوت الحاصلين بين البيئتين التعليميتين«.

وأضاف »أعتقد أن برنامج الس��نة التحضيرية في الجامعات الس��عودية 
قد اس��تهدفته بعض االنتقادات إذ إن الطالب يمر باختبارات الثانوية العامة 

وبعدها اختبارات للقياس والقدرات، وهي في الغالب تؤدي الهدف نفس��ه 
الذي سيتحقق للطالب، وتحدد له التخصص الذي سيدخله في الجامعة.

كم��ا أن الطالب علي��ه أن يعيد برنامج الس��نة التحضيري��ة إذا رغب في 
التحويل إلى جامعة أخرى الختالف متطلبات البرنامج من جامعة إلى أخرى«.

وأض��اف »بعض االنتقادات ق��د تناولت عملية تطبيق الس��نة التحضيرية 
وفش��ل الكثير من المؤسس��ات الخاصة والتجارية التي تقدمها، مما يجعل 

إيجابي حقيقي يترجم في المقابل.ه��ذه البرامج تس��تنزف جهدا وأمواال ووقت��ا دون أن يكون هناك انعكاس 

ولعلي هنا أطالب بدراس��ة تجربة تطبيق برنامج الس��نة التحضيرية في 
الجامعات الس��عودية, وتقييم فوائد هذه التجرب��ة لمعرفة مواطن الخلل 

في تطبيقها واالس��تماع إلى آراء كل من له عالقة بهذه التجربة للوقوف 
على جدوى هذا البرنامج وأهمية استمراره من عدمها«.
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تحقيق

فكرة السنة التحضيرية تدور
حول إعداد الطالب نفسيا وعلميا

واجتماعيا ومهاريا ليتمكن من اختيار
التخصص الصحيح، إضافة إلى تهيئته

للسير بثبات وتفوق خالل مسيرته الجامعية
وهي مرحلة انتقالية تسهل عملية

االنتقال من التعليم العام إلى التعليم
الجامعي، وردم الفجوة والتفاوت

الحاصلين بين البيئتين التعليميتين
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آفاق مصورة

التوفيق 
لمنتخبنا

م�ساهد خمتلفة تنقلها 
لكم عد�سة »اآفاق« من 

مباراة منتخب اجلامعة 
اأمام نظريها من جامعة 

الق�سيم، وذلك �سمن دوري 
احتاد اجلامعات لكرة القدم، 
الذي اأقيم على ملعب نادي 
»�سمك« مبحافظة خمي�ص 
م�سيط. منتخب اجلامعة 

امل�سارك يف الدوري يعد من 
املنتخبات املر�سحة لتحقيق 
نتائج اإيجابية، نظرا اإلى ما 

ميلكه من مواهب قادرة على 
�سناعة الفرق.
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أسبوعية جامعة الملك خالد

هم
الم

أق
ب

الرأي الجامعي

ك��ان هناك و�سيلة واح��دة  ال��ق��دمي  يف 
والإداري  الجتماعي  للتوا�سل  فقط 
ب��ن الأج���ه���زة احل��ك��وم��ي��ة وامل���واط���ن، 
اأو ما �سمي �ساعي  العام  وهي الربيد 
الربيد، ثم تطور احلال فظهر جيل 
ج��دي��د ي��ع��رف ال��ه��ات��ف وان��ب��ث��ق منه 
ال��ف��اك�����ص؛ ف��اأ���س��ب��ح ال��ت��وا���س��ل اأك���ر 
واأ���س��رع رغ��م م��ا واج��ه��ه م��ن معوقات 
خدمة  توافر  ع��دم  مثل:  البداية،  يف 

الهاتف يف بع�ص املدن.
م��ا زال الإن�����س��ان يف ���س��ع��ي دائ��م 
مل����واك����ب����ة ال����ت����ط����ور؛ ف���ع���م���ت ���س��ب��ك��ة 
البالد  اأنحاء  جميع  الثابت  الت�سال 
ل���ك���ن ح���ل���ت م���ع���ه���ا و����س���ي���ل���ة ج���دي���دة 
بال�سرعة  متتاز  ونقلة  تطورا  �سكلت 
وهي  �سابقتها،  م��ن  اأك���ر  وال��و���س��وح 
ال�����ربي�����د الإل�������ك�������رتوين م�����ن خ���الل 
ا�ستخدام احلا�سب الآيل الذي حظيت 
م���ن خ���الل���ه امل���وؤ����س�������س���ات احل��ك��وم��ي��ة 
والأهلية بتطور غري حمدود وتو�سع 

يف جمالت التنفيذ.
اأكر  تطبيق  القافلة  اإلى  ان�سم 
اع��ت��م��ادا واأ���س��رع يف الإج����راء وحمكم 
ال�سبكية  امل��واق��ع  وه��و  األ  الت�سميم 

وسائل التواصل 
بين التعدد 
والفائدة
علي عبداهلل البكري
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ت���ت���ن���وع ح�������الت اخل�������وف ع���ن���د ال��ب�����س��ر، 
اأو من  م��ن م�ستقبل جم��ه��ول،  ك��اخل��وف 
اأو  اأو فاجعة،  م��ن ظ��الم،  اأو  ق���ادم،  خطر 
خوف من ف�سل، اأو فقر، اأو �سياع، اأو ُيتم، 

اأو موت..الخ.
هي نوامي�ص احلياة التي ل ينكرها 
عقل. وعادة ما يكون خوفا طبيعيا موؤقتا 
ينتهي بعد حن. لكن من اخلائفون حقا 

الذين ل ينتهي خوفهم اأبدا؟   
 اخل����ائ����ف����ون ه�����م م�����ن ي�������س���م���رون 
وي�����س��ف��ون  للخليقة  ���س��را  ���س��دوره��م  يف 
الف�ساد  حماربي  اأو  بامل�سلحن  اأنف�سهم 
والفنت. هم من بنوا اأفكارهم على اأ�س�ص 
وهمية ما اأنزل اهلل بها من �سلطان، قال 
ُت��ْف�����ِس��ُدواْ  َل  َل��ُه��ْم  ِق��ي��َل  »َواإَِذا  تعالى  اهلل 
ِلُحوَن«  َن��ْح��ُن ُم�سْ ���ا  َ اإِمنمَّ َق��اُل��واْ  يِف الأَْر����صِ 

)البقرة: 11(. 
قلوبهم  يف  يوقدون  من  اخلائفون، 
اأنف�سهم  يف  يعتمل  م��ن  ���س��م��ع��ة،  ل  ن����ارا 
احل��ق��د واحل�����س��د وال���ك���ره، وم���ن مي��ل��وؤون 

د. إيمان العسيري
مساعدة رئيس التحرير
القسم النسائي

ع��ق��ول��ه��م ب��ال��ن��ف��اق وال��ت��م��ل��ق وال��ت��زل��ف، 
وي��ت��ع��ام��ل��ون م���ع الآخ����ري����ن دون ���س��دق 
و���س��ف��اف��ي��ة وح����ب اأب���ي�������ص. ل ي��ن��ام��ون، 
ول ي�����ه�����دوؤون. ���س��ت��ار ال���ظ���الم ي��ن�����س��دل 
يعميهم  احل���ق  ن���ور  لأن  اأع��ي��ن��ه��م؛  ع��ل��ى 
لهم قرينا ل  ي�سبح  والفزع  ويف�سحهم، 
َفَزاَدُهُم  َمَر�ٌص  ُقُلوِبِهْم  »يِف  عنهم،  ينفك 

ا«) البقرة: 10(. ُ َمَر�سً اهللمَّ
التي  كاخلفافي�ص  ه��م  اخل��ائ��ف��ون، 
ت��ت�����س��ل��ل خ��ل�����س��ة ل���ي���ال. وه�����ذا الخ��ت��ب��اء 
والتخفي لي�ص خوفا من الب�سر بل اإمنا هو 
خوف من اهلل الذي يعلمون اأنه يراقبهم 
حتتم  اخلبيثة  غاياتهم  لكن  فيخافونه، 
يريدون.  فيما  وامل�سي  التغا�سي  عليهم 
لأنهم  حل��ظ��ة؛  ك��ل  يف  اهلل  مكر  يخ�سون 
توبة  دون  ميوتون  عندما  باأنهم  يعلمون 
�سيخلدون يف ظالم القبور وي�ساقون اإلى 
لكنهم  ال�سرمدي،  والعذاب  ال�سعري  قعر 
ل ي�ست�سلمون؛ لأنهم عبيد لل�سر والدمار 

والتخريب.

 هم الطغاة الذين يتملكهم الرعب؛ 
لأن���ه���م ح�����س��روا روؤي��ت��ه��م ع��ل��ى اخل��ي��ان��ة 
اأنف�سهم،  حتى  ب��اأح��د  يثقون  ل  وال�����س��ر. 
مع  ب�����س��الم  يعي�سوا  اأن  ي�ستطيعون  ول 
هاربون  ح��ائ��رون،  م����رتددون،  اأنف�سهم.. 
اإل����ى ك��ه��وف ال��وح�����س��ة، حم���روم���ون من 
احل����ب والإمي���������ان، م��رت��ع��ب��ون ي��رع��ب��ون 

الآخرين، يقتلون ويجهلون ال�سبب.
اخل���ائ���ف���ون، ه���م امل��ن��اف��ق��ون ال��ذي��ن 
ب����دل����وا دي���ن���ه���م ح���ي���ث ق������ال اهلل ع��ن��ه��م 
��ى  اأَنمَّ  ُ َقاَتلَُهُم اهللمَّ َف��اْح��َذْرُه��ْم  اْل��َع��ُدوُّ  :«ُه��ُم 

ُيوؤَْفُكوَن«) املنافقون -4(.
اأنف�سهم  ين�سفون  اأن��ه��م  والعجيب 
ل��ل��خ��ال���ص،  ب���ل  م��اآرب��ه��م  لتحقيق  ل��ي�����ص 
وي�����س��ت�����س��ل��م��ون؛ لأن����ه����م ���س��ئ��م��وا ال���ف���زع 

والتخفي واأهلكهم النتظار.
الأ�سرار،  اإل  يتملك  اإذن، اخلوف ل 
اإل��ى ه��ذا اخل��وف  ف���اإذا عرفنا كيف ن�سل 
واجتثاث  عليه  الق�ساء  ب�سهولة  اأمكننا 

جذوره.

الخائفون

على النرتنت، التي اخت�سرت الكثري 
م��ن ال��وق��ت وال��ت��ك��ال��ي��ف امل��ال��ي��ة على 

العديد من امل�ستفيدين.
ل���ك���ن ال������ذي اأت������ى ب���ع���د امل���واق���ع 
وهي  واأذك���ى،  اأ�سرع  ك��ان  الإلكرتونية 
ال��ه��وات��ف ال��ن��ق��ال��ة ال��ت��ي ج��م��ع��ت كل 
واأ�سافت  اأجهزة  من  قبلها  ما  �سمات 
اإليها كثريا من التطبيقات اجلديدة 

مثل وت�ساآب ونحوه.
هذه  عند  ���س��وؤال  اأط���رح  اأن  واأود 
بن  مقارنة  اأوج��ه  ثمة  هل  النقطة: 
النقلة التقنية الكبرية التي ن�سهدها 
الإج���اب���ة  اأت�����رك  الإداري؟  وال��ت��ط��ور 

للمطلعن. 
وم�����ن ي���ت���اأم���ل يف ت���وت���ري م��ث��ال 
احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع  اأن  يجد 
ح�سابات  متتلك  ندر  ما  اإل  والأهلية 
مل�سوؤوليها  اأن  كما  ال��ق��ن��اة،  ه��ذه  على 
واأع�����س��ائ��ه��ا ح�����س��ورا م��ل��م��و���س��ا على 
امليدان التويرتي، ولكن قل التجاوب 
و�سعف احلراك حتى اأ�سبحت تويرت 
و���س��ي��ل��ة ت��رف��ي��ه��ي��ة اأك�����ر م���ن ك��ون��ه��ا 
و�سيلة اجتماعية اأو اإدارية تربط بن 

املوؤ�س�سة وبن اجلمهور.



الرأي الجامعي

التعليمية، والبحث العلمي، واخلدمة 
اجل����ام����ع����ي����ة، وت�����ه�����دف اجل����ام����ع����ات 
تقومي  اآليات  تطويرها  من  املتقدمة 
ه��ي��ئ��ة  ل���ع�������س���و  الأك�������ادمي�������ي  الأداء 
اأدائ��ه،  متابعة  حتقيق  اإل��ى  التدري�ص 
لالأ�سباب  ال��الئ��ح��ة  عليه  تن�ص  كما 

التالية:
• ملعرفة جوانب القوة وال�سعف 

يف الأداء. 
اأدائ���ه  تطوير  م��ن  لتمكينه    •

الأكادميي. 
بن  املتميز  الأداء  ا�ستثمار   •

اأع�ساء هيئة التدري�ص. 
التدري�ص  هيئة  ع�سو  • متكن 
وامل�ساركة يف  العلمي  التفرغ  من 
واحللقات  وال��ن��دوات  امل��وؤمت��رات 
التدريبية  وال����دورات  الدرا�سية 
العلمية  احل��واف��ز  م��ن  وغ��ريه��ا 

والأكادميية. 
بالأداء  العلمية  الرتقية  • ربط 
يعك�ص  مب��ا  ال�سامل  الأك���ادمي���ي 

تلك الأهداف. 
الأداء  م�����س��ت��وى  ا���س��ت��ث��م��ار   •
اإنهاء  اأو  جتديد  عند  الأكادميي 

عقود اأع�ساء هيئة التدري�ص. 
الأداء  ت�������ق�������ومي  وي�����������س�����م�����ل 
الأك����ادمي����ي ل��ع�����س��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص 
اأول���ه���ا: الأداء  اأم����ور رئ��ي�����س��ة،  ث��الث��ة 
ب�الأعباء  اللتزام  مت�سمنا  التعليمي 

اأع�ساء هيئة التدري�ص يف  يعد تقييم 
ومتعاقدين(  )م��واط��ن��ن  اجل��ام��ع��ات 
الأك��ادمي��ي  الأداء  لنجاح  اأ�سا�سا  ركنا 
لع�سو هيئة التدري�ص والق�سم العلمي 
واجل��ام��ع��ة؛ وذل���ك لأن وج���ود »امللف 
ال��ت��دري�����ص«  هيئة  لع�سو  الأك���ادمي���ي 
ي�����س��م��ن ت���ق���دي���ر ج���ه���ود امل��ت��م��ي��زي��ن  
وي��ح��ث الآخ����ري����ن ع��ل��ى ال��ع��م��ل على 

تطوير اأدائهم.
اأداء  ل��ت��ق��ي��ي��م  ���س��ج��ل  وج�����ود  اإن 
ع�سو هيئة التدري�ص باآليات وا�سحة 
عليه  ن�ست  م��ا  وف��ق  العلمي  بالق�سم 
من�سوبي  ل�سوؤون  املنظمة  »الالئحة 
اجلامعات ومن يف حكمهم  وال�سادرة 
ب���ق���رار جم��ل�����ص ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ذي 
اأم���را  اأ���س��ح��ى   ،)1417/6/4( ال��رق��م 
املق�سرة  املمار�سات  م��ن  للحد  ملحا 
اأم��ر  وج���وده  لأن  العلمية؛  بالأق�سام 
بالغ احليوية باجلامعات العريقة بل 

هو جزء اأ�سا�ص من اجلودة.
ع�����س��و  اأداء  ال���الئ���ح���ة  وت����رب����ط 
تفرغه  اأ���س��ا���ص  على  ال��ت��دري�����ص  هيئة 
الكامل ملبا�سرة واجباته وم�سوؤولياته، 
يف  العلمي  وال��ن��م��و  املتميز  ب��ال��ع��ط��اء 
باتباع  والل��ت��زام  ال��دق��ي��ق،  تخ�س�سه 
التي  والتعليمات  والقواعد  الأنظمة 

تنظم عالقاته مع جامعته. 
��ل ال��الئ��ح��ة واج��ب��ات��ه  ك��م��ا ت��ف�����سّ
العملية  م��ن  ك��ل  جت��اه  وم�سوؤولياته 

ال���ت���دري�������س���ي���ة، ال�������س���اع���ات امل��ك��ت��ب��ي��ة، 
التعليم،  وتقنيات  و�سائل  ا�ستخدام 
للمقررات،  التعليمية  امل���واد  حتديث 
امل�����س��ارك��ة يف و���س��ع وت��ط��وي��ر امل��ن��اه��ج 
الأع��راف  اح��رتام  املقررات،  ومفردات 
وال��ت��ق��ال��ي��د الأك��ادمي��ي��ة، امل�����س��ارك��ة يف 
وامل�ساركة  الإ���س��راف  الطلبة،  تقومي 
يف مناق�سة الر�سائل العلمية، اللتزام 

بقرارات الق�سم.
 ويتمثل الأمر الثاين يف  خدمة 
اجل���ام���ع���ة وامل���ج���ت���م���ع،  ويف ح�����س��ور 
ج��ل�����س��ات جمل�ص  ف���اع���ل يف  م��ن��ت��ظ��م 
ما  وتنفيذ  واأن�سطته،  العلمي  الق�سم 
ي��وك��ل ل��ه م��ن م��ه��م��ات، والإ���س��ه��ام يف 
وامل�ساركة  واجلامعة،  الكلية  ن�ساطات 
يف ب��رام��ج خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع، وال��ت��زام 
ت���ق���دمي اخل����دم����ات امل��ت��خ�����س�����س��ة اإن 
من�سوبي  )م���ن  ك��ال��ع��الج��ي��ة  وج����دت 

الطب الب�سري وطب الأ�سنان(.
 وي�سمل الأمر الثالث ال�سلوكيات 
ال��ع��ام��ة، واح�����رتام ع�����س��و ال��ت��دري�����ص 
والأع���راف  وال��رتب��وي��ة  املهنية  القيم 
اجل���ام���ع���ي���ة، وت���ع���اون���ه م���ع روؤ����س���ائ���ه 

وزمالئه. 
ول���ه���ذا، ي��ع��د اع��ت��م��اد اجل��ام��ع��ات 
لتقييم  الأك��ادمي��ي  الأداء  ملف  ب��ن��اء 
ع�������س���و ه���ي���ئ���ة ال����ت����دري���������ص �����س����رورة  
ت�����س��ت��دع��ي م�������س���ارك���ة م�������س���وؤول���ة م��ن 

اجلميع.

عضو هيئة التدريس وواقع الممارسة

د. عيد الفي العتيبي
األمين العام لمجلس
الكراسي العلمية

من  ال�سلبين  ال��ن��ا���ص  ح���ذف  ي�سمل  الإي��ج��اب��ي  ال��ت��غ��ي��ري 
حياتك،  فاإن وجدت ال�سعادة يف عفويتك فال تاأبه بهمهمات 

ناقدة؛ ف�سعادتك اأبقى من مالحظاتهم ال�سلبية.
احتفظ  والأماكن.  الأ�سخا�ص  احذف وجتاهل وغرّي 
واأق�سر  اأجمل  فاحلياة  ت��وؤذي��ك؛  ل  التي  بالعالقات  فقط 

من اأن نلوثها بالعالقات املوؤذية.
اأدع����و اجل��م��ي��ع اإل���ى تعلم م��ه��ارة اإل���غ���اء وج���ود بع�ص 
الأ���س��خ��ا���ص، وه���ي اأول����ى امل���ه���ارات ال���الزم���ة لإدارة ذات��ك 
بنجاح، فمن غري املنطق اأن  حتتمل وحدك خيبة اأملك يف 
اأنك ترى  الآخرين لتت�سوه ذاتك بجروح ل تندمل ملجرد 

اأن ال�سرب والأمل هما احلل.
 فلتكن ذاتك هي الأولوية وكرامتها هي الدافع، وثق 
متاما باأنهم هم من اختاروا م�سريهم، واأنك غري م�سوؤول 
عن تغريهم لكنك تتحمل م�سوؤولية تغيري حياتك، وتذكر 

دوما اأن ال�سعادة هي معيار الأ�سياء.
بنقطة على ال�سطر وابت�سامة تفاوؤل اأختم مقايل.

اختيار التخصص
أسامة محمد التوم

طالب إعالم واتصال

ولعل  اجلامعية،  حياته  يف  ال�سعوبات  من  العديد  الطالب  يواجه 
الطالب اجلامعي  عند  ال��روؤي��ة  و���س��وح  ع��دم  تتمثل يف  م�سكلة  اأب���رز 
جتاه اختيار التخ�س�ص املنا�سب، الذي ي�سكل اللبنة الأ�سا�سية يف بناء 

م�ستقبل ال�سباب.
اإلى الرغبة يف  اإن اختيار التخ�س�ص املنا�سب يف الغالب يوؤدي   
التعلم ومن ثم الإبداع، الأمر الذي ينعك�ص على اأداء الطالب �سواء 
يف حياته اجلامعية اأم بعد التخرج، ولكن املوؤ�سف اأنه يف حالت كثرية 
يهدد  عظيم  بخطر  ينذر  مما  للتخ�س�ص،  املنا�سب  الختيار  يتم  ل 

م�ستقبل الأجيال القادمة. فما اأبرز اأ�سباب هذه امل�سكلة؟
اإن من اأبرز اأ�سباب هذه امل�سكلة قلة الوعي الذاتي لدى الطالب، 
واختيار الطالب التخ�س�ص برغبات من حوله، وهذا خطاأ فادح؛ فقد 
اأثبتت الدرا�سات اأن هذه امل�سكلة تزداد انت�سارا يف خمتلف دول العامل.

ويف اإح�سائية ن�سرتها جامعتا ميني�سوتا والإمارات، ورد اأن ٪75 
60٪ من  واأن  يختارون تخ�س�ساتهم،  يعرفون كيف  الطالب ل  من 
ال�سنة  يف  يبدلونه  منهم   ٪40 تخ�س�سهم،  يغريون  الطالب  ه��وؤلء 
الأولى، بينما يتنقل معظم الطالب من اأربعة اإلى خم�سة تخ�س�سات 
قبل التخرج. واأ�سافت الإح�سائية اأن 50٪ من اخلريجن يعملون يف 

وظائف لي�ص لها عالقة بتخ�س�ساتهم.
وع��ل��ي��ه، ف����اإن امل�����س��ك��ل��ة اآث���اره���ا ظ���اه���رة، وي��ج��ب ع��ل��ي��ن��ا ال�سعي 
الطالب  الوعي لدى  زي��ادة  واأبرزها يكمن يف  اأ�سرع احللول،  لإيجاد 
تثقيفه  املنا�سب عرب  القرار  اتخاذ  الطالب على  وتعويد  وجمتمعه، 
واإعداد الدورات التدريبية يف هذا املجال، كما يجب عدم اإغفال دور 
الأ�سرة يف م�ساعدة الطالب، ومن ال�سروري اأن يقوم الإعالم بدوره 
الدرا�سي  للتخ�س�ص  املنا�سب  الختيار  باأهمية  الكافية  التوعية  يف 

عرب الربامج الإر�سادية.
املنا�سب  التخ�س�ص  اختيار  اأن  الطالب  يعي  اأن  يجب  ختاما، 
�سينعك�ص اإيجابا على �سخ�سيته بل �سيوؤثر يف تكوينه عقليا وفكريا، 
كما اأن الإبداع قرين الرغبة، فالراغب يف اأي جمال يبدع دائما وحتت 
الكاتب  مقولة  �سعارنا  فليكن  اإنتاجنا  م��ن  نطور  ولكي  ظ��رف،  اأي 

الأمريكي جوزيف مرييف »اأحب ما تعمل حتى تعمل ما حتب«.
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محمد إبراهيم

ظهرت  خبيثة  نبتة  املنحرف  »الفكر 
ن��ت��ي��ج��ة ف����ق����دان اجل����ان����ب ال���رتب���وي 
العلماء  وابتعاد  لل�سباب،  والتوجيهي 
املنا�سحة  جلنة  ع�سو  قالها  منهم« 
وال��رع��اي��ة مب��رك��ز الأم���ري حممد بن 
ن��اي��ف ل��ل��م��ن��ا���س��ح��ة، ال��دك��ت��ور يحيى 
لأ�سباب  علمي  ت�سخي�ص  يف  البكري، 
واأع���را����ص الن���ح���راف ال��ف��ك��ري ل��دى 
امل���غ���رر ب��ه��م م���ن ال�����س��ب��اب، يف اجل���زء 
اأج��رت��ه معه  ال��ث��اين م��ن لقاء مطول 

»اآفاق«.. فاإلى التفا�سيل.

فكر

البكري:
الفكر المنحرف 

نبتة خبيثة استغلت 
غياب التوجيه

هل من �أ�سباب معينة
ور�ء �عتناق بع�ض �ل�سباب

�لفكر �ل�سال؟
م���ا ي��ح�����س��ل م���ن ت��ط��رف يف ال��دي��ن، 
لواقع  فعل  رد  ع��ن  نا�سئ  جملته  يف 
اإم��ا  ال��واق��ع  ري���ب، وه���ذا  معي�ص ول 
الغايل  اإل��ى  اأو  املجتمع  اإل��ى  يعود  اأن 
ك��ث��ري من  اأظ��ه��ر يف  وال��ث��اين  نف�سه، 
احل�������الت، ومي���ك���ن اإج����م����ال ذل����ك يف 

الأ�سباب الآتية: 
عن  امل�سلمن  اأك���ر  اإع���را����ص   •
دي��ن��ه��م، ب��غ��ي��اب ك��ث��ري م��ن املُ��ث��ل 
وان��ت�����س��ار  الإ���س��الم��ي��ة  والآداب 
مظاهر ال�سرك، والبدع يف كثري 

من بلدان العامل الإ�سالمي.
كما جرد كثري من العبادات 
من روح الدين، وفقدت اأثرها يف 
وهو  النفو�ص؛  وتطهري  تزكية 
م���ا اأن���ت���ج الف������رتاق والأه�������واء، 
والتنازع واخل�سومات يف الدين، 
مم���ا ك����ان ل���ه اأك�����رب الأث������ر على 
وج�����ود ال��ب��ي��ئ��ة امل��ن��ا���س��ب��ة ل��ه��ذه 

النبتة اخلبيثة.
• ات�����س��ع الن���ف���الت الأخ���الق���ي 
ب�����س��ب��ب الن����ف����ت����اح الإع����الم����ي 
وال����ف���������س����ائ����ي، وق�������د ب�������رز م��ن 
رح������م ه������ذا الن����ف����ت����اح ط��ائ��ف��ة 
بتعاليم  ال��ت��زم��وا  ال�����س��ب��اب  م��ن 
ال���دي���ن ال���ظ���اه���رة، ف��اأ���س��ب��ح��وا 
ي����ن����ظ����رون اإل�������ى جم��ت��م��ع��ات��ه��م 

الر�سا،  بعدم  فيها  عا�سوا  التي 
ه��ذا  واأدى  اع���ت���زل���وه���م،  ورمب�����ا 
وا�ستحالل  تكفريهم،  اإل��ى  بهم 

مقاتلتهم. 
لدى  ال�سرعي  بالعلم  اجلهل   •
يف  الفقه  و�سعف  ال�سباب  بع�ص 
يف  ح�سيلتهم  و�سحالة  ال��دي��ن 
منهم  فيكر  ال�سرعية،  العلوم 
ال��ت��خ��ب��ط والأح����ك����ام امل��ت�����س��رع��ة 
بالتكفري  امل��ت�����س��ن��ج��ة،  وامل���واق���ف 
اجلهاد  فر�سية  وب��دع��وى  ت���ارة، 

على كامل الأمة تارة اأخرى.
• اجل���ف���وة ال���ت���ي ب���ن ال��ع��ل��م��اء 
وال�سباب؛ ب�سبب انعزال البع�ص 
ال�����س��ب��اب، ففقد  ع���ن جم��ال�����س��ة 
ال�������س���ب���اب اجل�����ان�����ب ال����رتب����وي 
هذه  على  و���س��اع��د  والتوجيهي، 
اجل���ف���وة وال��ت��ن��اف��ر، م���ا ُي��ب��ث يف 
الإن������رتن������ت م����ن م����ق����الت غ��ري 

من�سفة اأو مغر�سة. 
ب��ع�����ص  م����ن����اه����ج  يف  اخل�����ل�����ل   •
املعا�سرة:  والدعوات  اجلماعات 
ف��ل��ق��د ت���اأث���ر ك��ث��ري م���ن ال�����س��ب��اب 
العاملة  الإ���س��الم��ي��ة  ب��احل��رك��ات 
فاأغلبها  الإ���س��الم��ي،  ال��ع��امل  يف 
تعتمد يف مناهجها على ال�سحن 
العاطفي، وحت�سو اأذهان اأتباعها 
ب����الأف����ك����ار وامل���ف���اه���ي���م ال���ت���ي مل 
اإلى  ت��وؤدي  والتي  �سرعا،  توؤ�سل 
الت�سادم مع احلكومات والعلماء 

ال���ف���ك���ر  ل����ه����م يف  وامل����خ����ال����ف����ن 
واملنهج. 

• ال��ت�����س��دد وال��ت��ن��ط��ع وال��غ��ل��و يف 
الدين: فقد برز من بن هوؤلء 
وذك��اء،  علم  لديها  فئة  ال�سباب 
وزك���اء،  ورع  ل��دي��ه��ا  لي�ص  ول��ك��ن 
اإل���ى اخل���روج عن  اأدى بهم ه��ذا 
اإل��ى  منهج الع���ت���دال وال��ت��وج��ه 
ال���ت�������س���دد يف ال����دي����ن، وم�����ن ث��م 
وال�ستدلل  بالباطل،  املجادلة 
ال��ك��رمي،  ال��ق��راآن  م��ن  باملت�سابه 
وكان لهم اأبلغ الأثر يف انحراف 
املجتمعات  يف  ال�سباب  من  فئات 

الإ�سالمية.
• قراءة كتب املتطرفن، ملا فيها 
املت�سابه  ���ب���اع  واتِّ التلبي�ص  م��ن 
اإلى  و�سرفها  الن�سو�ص  وتاأويل 

غري معانيها املعتربة �سرعا. 

ما �لقنو�ت �لت�سالية
�لتي ي�ستخدمها �ملت�سددون

لبث �أفكارهم ؟
ت��ب��ق��ى و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل ال���ي���وم من 
اأه������م و����س���ائ���ل الن�����ح�����راف ال��ف��ك��ري 
الفكر  ه��ذا  اأ���س��ح��اب  ا�ستعملها  التي 
للت�سليل وتزييف احلقائق مبا ي�سب 
م�سللة،  ودع���وات  �سبهات،  م��ن  فيها 
وم���ن ال�����س��ع��ب ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ه��ذه 
ال�سليمة  التوعية  بن�سر  اإل  ال��رواف��د 
وال�سنة،  الكتاب  ن�سو�ص  على  املبنية 

با�ستعمال هذه الو�سائل ب�سورة اأعمق 
واأ�سمل حتى نحافظ على �سبابنا من 
التاأثر مبا يبث فيها والجنراف نحو 
املبثوثة  املغر�سة  والفتاوى  الدعوات 

يف ف�ساء النرتنت.

كيف تتعاملون مع �ملوقوفني
من �ملغرر بهم؟

اجلل�سات  يتم يف  املنا�سحة،  يف جلان 
النف�سية مع املوقوفن تقييم نف�سية 
امل����وق����وف يف اجل���ان���ب الن���ف���ع���ايل ) 
الج��ت��م��اع��ي – ال��ذه��ن��ي(؛ ف����اإذا ك��ان 
فاإنه يجري  ا�سطراب  اأي  يعاين من 
النف�سي،  الطبيب  عالجه من خالل 
وكذلك من خالل اجلل�سات النف�سية 

مع ال�ست�ساري النف�سي.
وعند انتهاء حمكومية املوقوف، 
يتم تهيئته بجل�سات نف�سية و�سرعية 
عدة، يركز فيها على مدى ا�ستعداده 
لانخراط يف احلياة العامة ال�شوية 

بعد خروجه.
وم����ن ث���م ي��ل��ت��ح��ق ب���امل���رك���ز مل��دة 
ت�������رتاوح م����ن ���س��ه��ري��ن اإل������ى ث��الث��ة 
اأ����س���ه���ر ي���ق���اب���ل خ���الل���ه���ا جم��م��وع��ة 
م������ن امل���ت���خ�������س�������س���ن ال���ن���ف�������س���ي���ن 

والجتماعين وال�سرعين.
ويلتحق مبجموعة من الدورات 
املتنوعة التي يتم من خاللها اإك�سابه 
م��ن خالله  ل��ه  يتهياأ  م��ه��ارات مهمة 
الندماج يف املجتمع، واحلياة العامة 

التوقيف. ومن ثم  بعد خروجه من 
يتم متابعته عند خروجه من خالل 
اإدارة  وه��ي  الالحقة،  الرعاية  اإدارة 
اأح����وال  م��ت��اب��ع��ة  ف��ي��ه��ا  ي��ت��م  م�ستقلة 
ان��دم��اج��ه��م  وت�سهيل  ع��ن��ه��م،  امل��ف��رج 
يف احل���ي���اة ال��ع��ام��ة ب��ع��د خ��روج��ه��م، 
وامل�����س��اع��دة يف ح���ل امل�����س��ك��الت ال��ت��ي 
حياته  يف  منهم  بع�سا  ت��واج��ه  رمب��ا 
امل�ستقبلية، من خالل تهيئة رجوعهم 
اإلى وظائفهم، اأو ا�ستكمال تعليمهم، 
ال��زواج  اإمت��ام م�ساريع  اإعانتهم يف  اأو 
وتكوين الأ�سرة امل�ستقرة، وعالج من 

يحتاج منهم اأو اأ�سرهم اإلى العالج.
كل  بحج  بالتكفل  ذل��ك  وي��ت��وج   
املفرج عنهم مع ثالثة من  ف��رد من 
اأ����س���رت���ه، وغ���ري ذل���ك م���ن اخل��دم��ات 
التي يقدمها املركز للم�ستفيدين من 

براجمه.  
املوقوفون  يتفاعل  الأغ��ل��ب  ويف 
تفاعال جيدا مع جلان املنا�سحة، من 
خالل الإفادة من مالب�سات الق�سية، 
والأ���س��ب��اب ال��ت��ي اأدت ب��ه اإل���ى ال��وق��وع 
يتم  م��ا  وع���ادة  املخالفة واخل��ط��اأ،  يف 
احلوار والنقا�ص حول هذه الأ�سباب، 
ومدى تاأثريها املبا�سر على املوقوف.

يف �حللقة �ملقبلة
�سيتناول �لبكري حماور منها:
جر�ئم وجتاوز�ت �ملغرر بهم
و�أعمارهم وم�ستوياتهم �لعلمية
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إستطالع

العنف المدرسي

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

نتداول م�سطلح العنف الأ�سري يف اأغلب جمال�سنا، لياأخذ هذا 
النقا�ص والتف�سيل، بحثا عن كيفية لتجنب  املو�سوع حقه من 
ذلك العنف الذي يعّرف باأنه »ا�ستخدام القوة املادية اأو املعنوية 

لإحلاق الأذى باآخر ا�ستخداما غري م�سروع« .
حي،  كائن  اأي  �سد  ا�ستخدمه  ُي��ك��ره  اأن��واع��ه  بكل  والعنف 
وت�سرع له الأنظمة والقوانن ال�سارمة، وياأتي العنف الأ�سري 
م���ن اأ����س���د ���س��ن��وف��ه؛ مل���ا ي�����س��ب��ب��ه م���ن اآلم ن��ف�����س��ي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة 

واقت�سادية و�سحية على ال�سخ�ص.
املجال  العقوبات يف هذا  بت�سديد  الأع��راف   وتطالب كافة 
حقوق  عن  بالدفاع  املهتمون  ين�سط  بينما  فيه،  التهاون  وع��دم 
الكثري  �سرعت  وق��د  الأ���س��ري،  العنف  قوانن  لتجرمي  الإن�سان 
م��ن امل���دار����ص يف ت��ع��ري��ف ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات ب��ه��ذه ال��ق��وان��ن 

واحلقوق؛ حماية لهم من اأي اعتداء اأ�سري.
على  ي�سجع  ول  اجلميع،  �سد  ا�ستخدامه  مذموم  والعنف 
ن��وع من  على  هنا  اأرك���ز  اأن  واأود  رح��م��ة،  قلبه  م��ن يف  ممار�سته 
العنف �سديد اخلطورة لكننا ل نرى من يطالب بو�سع قوانن 
�سارمة له، األ وهو العنف املدر�سي، اإذ اإن مدار�سنا تعج بالكثري 
العنف مل  اأن هذا  والعجيب  اأ�سكاله،  بكافة  العنف  اأ�ساليب  من 

ي�سلم منه الطالب اأو املعلم.
والإهانة  بال�سرب  الطالب  على  يعتدون  املعلمن  فبع�ص 
اأع�ساء  ال�سخ�سية وبالكالم اجلارح دون رادع، كما يكون بع�ص 
الطالب،  قبل  من  العنف  من  لكثري  عر�سة  التعليمي  ال�سلك 
اأحد  اأو  املعلم  على  وامل��ادي  واجل�سدي  اللفظي  بالتعدي  وذل��ك 

م�سوؤويل املدر�سة.
فهل من املمكن اأن جند من يطالب بت�سريع قوانن للعنف 

املدر�سي حلماية الطالب واملعلمن على حد �سواء؟

وقفة

د. إيمان العسيري

ق����ال اأح�����د ال�������س���ع���راء: »ح����ب ال��ث��ن��اء 
طبيعة الإن�����س��ان«، وم��ن ه��ذا املنطلق 
كانت املجاملة حمببة اجتماعيا رغم 

ما قد جتلبه من اأ�سرار اأحيانا.
»اآف�����������اق« األ����ق����ت ال���������س����وء ع��ل��ى 
ه�����ذا امل����و�����س����وع م����ع ع�����دد م����ن اأه����ل 

وتعني  الفعل،  ح���دوث  بعد  ال�سلبية 
املعاملة باجلميل«. 

اأم����ا امل���درب���ة امل��ع��ت��م��دة م���ن بيت 
باأنها  فعرفها  ح�سن  ن��ورة  احلكمة، 
احلقيقة  ت��ق��ول  اأن  ب��ل  ك��ذب��ا  »لي�ست 
بطريقة لطيفة وجميلة حتى تك�سب 

قلوب النا�ص باملحبة«.
الإدارة  يف  املتخ�س�سة  واأ���س��ارت 

الخ���ت�������س���ا����ص، ف���ك���ان���ت احل�����س��ي��ل��ة 
كالتايل:

تعريف
بداية عرفت الأ�ستاذة امل�ساركة بق�سم 
الدكتورة حكيمة حفيظي،  ال�سريعة، 
نف�سي  �سلوك  »هي  فقالت:  املجاملة، 
ق��ل��ب��ي، ت��ظ��ه��ر اآث������اره الإي���ج���اب���ي���ة اأو 

وال��ت��خ��ط��ي��ط ال����رتب����وي، ال���دك���ت���ورة 
عبري حمفوظ اإلى اأن كلمة جماملة 
م�����س��ت��ق��ة م���ن اجل���م���ال، م�����س��رية اإل���ى 
للعالقات  و���س��روري��ة  مطلوبة  اأن��ه��ا 

الجتماعية. 

ظاهرة منتشرة
اأو�����س����ح����ت  م���������س����اب����ه،  م�����وق�����ف  ويف 
املجاملة  اأن  الفواز  نادية  الإعالمية 
ت���ق���وم ع���ل���ى ال���ت���غ���ا����س���ي ع����ن ع��ي��وب 
الآخ���ري���ن واإظ���ه���ار اجل��ان��ب احل�سن 
واجل���ي���د يف ���س��خ�����س��ي��ات��ه��م واإخ���ف���اء 
اجل�����ان�����ب ال�������س���ل���ب���ي، وه������ي ظ���اه���رة 
م��ن��ت�����س��رة يف امل��ج��ت��م��ع��ات ب�����س��ك��ل ع��ام 
وجم��ت��م��ع��ن��ا ال��ع��رب��ي ب�����س��ك��ل خ��ا���ص، 

ح�سب قوله. 
واتفق معها موؤ�س�ص واأمن جلنة 
ال��ف��ر���س��ان ل����ذوي الإع���اق���ة ب��ال��غ��رف��ة 
ال�سمريي  ي��ح��ي��ى  ب��اأب��ه��ا،  ال��ت��ج��اري��ة 
)م����ن ذوي الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة( 
فقال » هي فن وخلق جميل وتقدير 
وامتنان وج��رب خل��واط��ر الآخ��ري��ن«، 
ما  ح�����دود  يف   ت���ك���ون  اأن  م�����س��رتط��ا 

ير�سي اهلل.

نفاق اجتماعي
ن��ف��اق��ا  امل���ج���ام���ل���ة  ك����ان����ت  اإذا  وع����م����ا 
هي  ال��ف��واز«  ن��ادي��ة  ق��ال��ت  اجتماعيا، 
الذي  الجتماعي  النفاق  اأن���واع  اأح��د 
النفاق  دون  تكون  وقد  يوما،  يتزايد 
اأو م�سالح،  اأه��داف  حينما تكون دون 
فاإذا حكمتها امل�سالح حتولت اإلى نوع 

من اأنواع النفاق الجتماعي« . 
ل��ك��ن  امل��درب��ة ن���ورة ح�سن نفت 
اأن تكون املجاملة نفاقا، بل و�سفتها 
باأ�سلوب موؤدب يف خماطبة الآخرين، 
ي���ه���دف اإل�����ى ك�����س��ب امل�����ودة والأل���ف���ة، 
ي��ح��رم  اأن الإ����س���الم ل  اإل����ى  م�����س��رية 

ك�سب الود واملحبة.
 

النية والهدف
ويف ال�سياق ذاته، مل ترتدد الدكتورة 
ع���ب���ري حم����ف����وظ يف ال���ت���ف���ري���ق ب��ن 
الأم��ر  اأن  م��وؤك��دة  وال��ن��ف��اق،  املجاملة 
ويحدد  وال��ه��دف  النية  على   يتوقف 
ت��ب��ع��ا ل���ذل���ك ن�����وع الإط�����������راء، ون����وع 

الكلمات.
واأ���س��اف��ت »امل��ج��ام��ل��ة ت��ق��وم على 
ال���ن���ي���ة ال���ط���ي���ب���ة وال���ل���ط���ف وح�����س��ن 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال���ن���ا����ص، وت��خ��ل��و من 
جميل  وهذا  املبا�سر،  النفعي  الهدف 

ومطلوب«.

المجاملة.. لباقة 
محمودة أم نفاق 

مذموم؟

املجاملة  اأن  الفواز  نادية  واأك��دت 
االأو�������ش������اط  م������وج������ودة وم�������وؤث�������رة يف 
الإع��الم��ي��ة ب��ق��وة، داع��ي��ة الإع��الم��ي��ن 
اإلى النزاهة يف التعامل مع جمهورهم 

و�سيوفهم. 
وق����ال����ت« ي��ج��ب ع��ل��ى امل�����س��ل��م اأن 
اإيذاء  ينزهها عن  واأن  لعالقاته  ينتبه 
وعليه  عيوبهم،  تتبع  وع��ن  الآخ��ري��ن 
اأي�سا اأن يكون معتدل و�سادقا دون اأن 

يجرح م�ساعر الآخرين«.

الشفقة والمالطفة
وح�������ددت ال����دك����ت����ورة ع���ب���ري حم��ف��وظ 
امل��ج��ام��ل��ة،  ف��ي��ه��ا  ي�ستح�سن  جم����الت 
الح��ت��ي��اج��ات  ذوي  ف��ق��ال��ت:»م��الط��ف��ة 
اخل��ا���س��ة والأي���ت���ام والإح�������س���ان اإل��ي��ه��م 
لهم  وال�سفقة عليهم  وخف�ص اجلناح 
اإن�����س��ان يف جمتمعنا  ك���ل  ع��ل��ى  واج����ب 
امل���ع���ام���ل���ة  م�����ن  ب�����د  الإ������س�����الم�����ي، ول 
املعنوي  اجلانب  تدعم  التي  الإن�سانية 

لهم، وجتنب اإح�سا�سهم بالنق�ص«.
توليهم  الغالية  »دولتنا  واأ�سافت 
احتياجاتهم  جميع  وت��وف��ر  اله��ت��م��ام 
يف  م�ستواهم  يرفع  ما  على  واحلر�ص 
امل��ج��ت��م��ع، وه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن الكتب 

كتاب  ومنها:  الفئة،  بهذه  تهتم  التي 
اآداب معاملة اليتيم، وكتاب فن التعامل 

مع ذوي الحتياجات اخلا�سة«.
م��رادف��ا  املجاملة  ك��ان��ت  اإذا  وع��م��ا 
ال����ر�����س����ول ���س��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه  حل���دي���ث 
و�سلم:« الكلمة الطيبة �سدقة« اأجابت 
املدربة نورة ح�سن قائلة: »يف اعتقادي 
مرادف املجاملة هو املداراة«، يف اإ�سارة 
اإل����ى وج����ود ف���رق ب��ي��ن��ه��ا وب���ن الكلمة 

الطيبة.
لت�سع  ال����ف����واز  ن���ادي���ة  وع������ادت 
�����س����واب����ط ل���ل���م���ج���ام���ل���ة ت���ت���م���ث���ل يف 
ال�سفقة  على  املبني  اللطيف  النقد 
وال���رح���م���ة وال�������س���دق وع������دم ج���رح 
»اأعتقد  وتابعت  الآخ��ري��ن،   م�ساعر 
اأن����ه مي��ك��ن��ن��ا اأن جن��ام��ل م���ع الأخ����ذ 
باأ�سباب احلقائق وعدم اإظهار عيوب 
واإمن��ا هناك  �سيئة،  ب�سورة  الآخرين 
اأ���س��ال��ي��ب ك��ث��رية دع���ان���ا اإل��ي��ه��ا ديننا 
ر�سولنا  �سرية  يف  وراأيناها  احلنيف، 
الكرمي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم 
وابت�سامة،  خلق  وح�سن  عطف  م��ن 
ف��ه��و ال����ذي و���س��ع اأم���ام���ن���ا ال�����س��ورة 
وال�سفات  امل�سلم  لت�سرفات  احل��ي��ة 

التي يجب اأن يتحلى بها«.
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أسبوعية جامعة الملك خالد
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أساتذة

الأق�سام  اإل��ى  يتجه  هل  مت�سائال:  ط��رق، 
الأق�������س���ام  اأم  ال���ط���ب���ي���ة  اأم  اجل����راح����ي����ة 

الأ�سا�سية؟
ول���ك���ل ���س��خ�����ص ظ���روف���ه واأ���س��ب��اب��ه 
التخ�س�ص،  اختيار  التي يعتمد عليها يف 
وبالن�سبة اإيل فقد كان لدي خالل عملي 
نحو  قوية  ميول  وقبلها  المتياز  ب�سنة 
تخ�س�ص الأط��ف��ال، وت��اأك��دت ه��ذه امليول 
�سنة  خالل  الأطفال  ق�سم  يف  العمل  بعد 
وكان  التخ�س�ص  ه��ذا  فدخلت  المتياز؛ 

خيارا موفقا، ومل اأندم عليه.

هل �لتطعيمات ت�سعف
جهاز �ملناعة لدى �لطفل؟

اإن اجل���ه���از امل���ن���اع���ي ل����دى الأط����ف����ال يف 
متناهية  بعناية  م�سمم  الطبيعي  و�سعه 
ف�سبحان اخلالق العليم، وله القدرة على 
ال��ع��وام��ل اخل��ارج��ي��ة، وذل��ك  التكيف م��ع 

حلماية اجل�سم.
مناعة  بتن�سيط  التطعيمات  وتقوم 
الطفل �سد اأمرا�ص ما؛ فتجعل الإ�سابة 
به يف امل�ستقبل معدومة اأو ب�سيطة، وهذه 
التطعيمات  برنامج  يف  تدخل  الأم��را���ص 
امل��ع��ت��م��دة ب��امل��م��ل��ك��ة، ول ���س��ح��ة ل��ل��ف��ك��رة 
ال��ق��ائ��ل��ة اإن���ه���ا ت�����س��ع��ف اجل���ه���از امل��ن��اع��ي، 
هذه  م��ع  يتعامل  وجتعله  تقويه  ه��ي  ب��ل 
اأو ان��ت�����س��اره��ا  الأم����را�����ص ع��ن��د وج���وده���ا 

بكفاءة عالية.

ما وظيفة �جلهاز �ملناعي؟
اجل����ه����از امل���ن���اع���ي ع����ب����ارة ع����ن م��ن��ظ��وم��ة 
متكاملة من احلرا�سة واملراقبة واملتابعة 
والتعقب لأي ج�سم غريب يدخل اجل�سم، 
وت�ستحث املواد الكيميائية لتنبيه اخلاليا 
البي�ساء باأنواعها ملتابعته وقتله، وكذلك 

خالد العمري

اأو�����س����ح ع�����س��و امل��ج��ل�����ص ال��ع��ل��م��ي لطب 
للتخ�س�سات  ال�سعودية  بالهيئة  الأطفال 
بن  اآل  الدكتور علي بن حممد  ال�سحية 
علي، يف حديث اإلى »اآفاق« اأن تاأهيل طالب 
م�سرتكة،  م�سوؤولية  قويا  تاأهيال  الطب 
املتميز،  التدري�سي  الكادر  بتوفري  وذل��ك 
وت��ط��ب��ي��ق و����س���ائ���ل وط����رائ����ق ال��ت��دري�����ص 
احلديثة، وتوفري م�سادر التعلم املنا�سبة، 
ال��راع��ي��ة  احل��ا���س��ن��ة  التعليمية  وال��ب��ي��ئ��ة 

لتميزه حتى يتخرج.

ملاذ� �خرتت تخ�س�ض
طب �لأطفال؟

اإن خ���ري���ج ك��ل��ي��ة ال���ط���ب، ب��ع��د الن��ت��ه��اء 
م���ن ���س��ن��ة الم���ت���ي���از، ي��ق��ف اأم�����ام م��ف��رتق 

للتقليل من  ترتفع درجة ح��رارة اجل�سم 
هذا  يعترب  بل  لنموه،  املنا�سبة  الظروف 
امل�ستقبل؛  ال�سوداء يف  القائمة  اجل�سم يف 
ول���ذل���ك ع��ن��د دخ���ول���ه م����رة اأخ������رى يتم 
�سريعة  ب�سورة  عليه  والق�ساء  حماربته 
واحل���ف���اظ ع��ل��ى اجل�����س��م م��ن ال��ت��اأث��ريات 

ال�سلبية اأو تقليلها.

حدثنا عن نق�ض �ملناعة
�لور�ثي عند �لأطفال؟

هو  الأطفال  لدى  الوراثي  املناعة  نق�ص 
ع��ب��ارة ع��ن خلل يف اجل��ه��از امل��ن��اع��ي ينتج 
ع��ن��ه ع����دم ق�����درة ال��ط��ف��ل ع��ل��ى م��ق��اوم��ة 
الأمرا�ص الفريو�سية والبكتريية وكذلك 
املناعية  اخل��الي��ا  على  وي��وؤث��ر  الفطرية، 
من نوع B ومن نوع T واأحيانا يف اخلاليا 

.NK القاتلة
وم���ع���ظ���م الأط�����ف�����ال ت����ب����داأ ع��ل��ي��ه��م 
وتتمثل  ال��ث��ال��ث،  ال�سهر  قبل  الأع��را���ص 
يف ك��رة الل��ت��ه��اب��ات وت���ردده���ا، الإ���س��ه��ال 
املزمن، التهابات اجللد، و�سوء يف التغذية 

وعدم النمو.
ف��������اإن ط��ب��ي��ب  احل������ال������ة،  ه������ذه  ويف 
ب��اإج��راء  ي��ق��وم  امل��ت��اب��ع للطفل  الأط���ف���ال 
ال��ف��ح��و���س��ات ال���الزم���ة ل��ل��م�����س��اع��دة على 

معرفة الت�سخي�ص.
وه���ذه احل���الت حت��ت��اج اإل���ى املتابعة 
باملناعة  خمت�ص  ا�ست�ساري  من  امل�ستمرة 
املناعة  ل��ع��وام��ل  ك��ام��ل��ة  بتحاليل  ل��ي��ق��وم 
والأج���������س����ام امل�������س���ادة ون���وع���ي���ة اخل��الي��ا 
حتديد  يتم  وب��ع��دئ��ذ  الناق�سة،  املناعية 

نوعية اخللل والعالج ح�سب كل حالة.

ما �لأطعمة �لتي تقوي
مناعة �لأطفال؟

ال����غ����ذاء ال������ذي ي���ت���ن���اول���ه ال�����س��خ�����ص ل��ه 
وحت�سينها،  امل��ن��اع��ة  ت��ق��وي��ة  يف  ك��ب��ري  دور 
ي��ت��ن��اول  ال��ن��ا���ص ل  ب��ع�����ص  اأن  وامل���وؤ����س���ف 
املختلفة من  بالأنواع  الغني  املتزن  الأكل 
تتمثل  ال��ت��ي  للمناعة،  ال�����س��روري��ة  امل���واد 
يف ال��ف��واك��ه ب��اأن��واع��ه��ا م��ث��ل: ال��ربت��ق��ال 
مثل:  الورقية،  واخل�سر  وامل��وز،  والتفاح 
اخل�ص واجلرجري والبقدون�ص والكزبرة. 
باأنواعها  وامل��ك�����س��رات  الأ���س��م��اك،  وك��ذل��ك 
واجل����زر وال��ب��ط��اط�����ص وال��ق��رع واحلليب 
واللنب والأجبان والتمر واحلبة ال�سوداء 

والع�سل.
وك����������ل ه����������ذه امل�����������اأك�����������ولت غ���ن���ي���ة 
وعمل  لنمو  ال�����س��روري��ة  بالفيتامينات 
اخل���الي���ا امل���ن���اع���ي���ة، وه����ي غ��ن��ي��ة ك��ذل��ك 
ب��امل��ع��ادن امل��ه��م��ة ل��ع��م��ل وت��ك��ام��ل اجل��ه��از 

املناعي ب�سفة مميزة.

ما �ل�سبل �لكفيلة 
بتخريج طالب طب متميز؟

متميز  طالب  ه��و  الطب  كلية  طالب  اإن 
الطالب  بن  من  اختياره  يتم  اإذ  بطبعه 
ال��درج��ات يف جميع  اأع��ل��ى  ال��ذي��ن حققوا 
م���راح���ل الخ��ت��ب��ار م���ا ق��ب��ل دخ����ول كلية 
التح�سريية،  ال�����س��ن��ة  اأث���ن���اء  اأي  ال��ط��ب، 

وغريها من مراحل التقييم.
وج��ع��ل��ه م��ت��م��ي��زا اأث����ن����اء ال���درا����س���ة 
م�سوؤولية م�سرتكة، وذلك بتوفري الكادر 
ال��ت��دري�����س��ي امل��ت��م��ي��ز، وت��ط��ب��ي��ق و���س��ائ��ل 
وط���رائ���ق ال��ت��دري�����ص احل��دي��ث��ة، وت��وف��ري 
م�����س��ادر ال��ت��ع��ل��م امل��ن��ا���س��ب��ة، وامل��ر���س��دي��ن 
الأك����ادمي����ي����ن امل��ن��ا���س��ب��ن ل��ط��م��وح��ات��ه، 
ال��راع��ي��ة  احل��ا���س��ن��ة  التعليمية  وال��ب��ي��ئ��ة 
لتميزه حتى يتخرج، ثم يلي ذلك املتابعة 
والإر�����س����اد م��ن اأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص 
املوؤهلة  اجلامعية  امل�ست�سفيات  وت��وف��ري 
الالزمة  الإمكانيات  بكل  كامال  تاأهيال 
للتعلم، وكذلك توجيهه ودعمه لقتحام 
الأب����ح����اث، وح�����س��ور ال������دورات امل��ن��ا���س��ب��ة 
اأن  عليه  اأن  كما  ذات��ه،  ولبناء  لتخ�س�سه 

يبذل ق�سارى جهوده لنيل النجاح.

كلمة توجهها ملن�سوبي �جلامعة؟
الطالبات  وبناتي  الطالب  اأبنائي  اأن�سح 
ب��امل��ث��اب��رة واجل�����د، وا���س��ت��ث��م��ار اإم��ك��ان��ي��ات 
اجل���ام���ع���ة يف ال���ت���ع���ل���م، واحل����ر�����ص ع��ل��ى 
م��ك��ت�����س��ب��ات ال���وط���ن والب���ت���ع���اد ع���ن كل 
م��ا ي�����س��ر مب�����س��احل��ه، واأو����س���ي زم��الئ��ي 
وزم����ي����الت����ي اأع���������س����اء وع���������س����وات ه��ي��ئ��ة 
لدعم  و�سعهم  يف  ما  كل  ببذل  التدري�ص 

الطالب وتوجيهه التوجيه ال�سحيح.

بن علي: تأهيل 
طالب الطب 
مسؤولية 
مشتركة

د. علي بن محمد آل بن علي
امللك �سعود  • حا�سل على بكالوريو�ص من كلية الطب بفرع جامعة 

يف اأبها عام 1410.
وكندا. اأمريكا  يف  العليا  درا�ساته  • تلقى 

.2013 عام  الأ�ستاذية  اإلى  • ترقى 
ع�سري  مل�ست�سفى  طبيا  م��دي��را  ث��م  الأط��ف��ال،  لق�سم  رئي�سا  عمل   •

املركزي ثالث �سنوات.
�سنوات. اأربع  الأكادميية  لل�سوؤون  الطب  كلية  وكالة  • تولى 

�سنوات اأربع  عميدا  الكلية  قيادة  • تولى 
ال�����س��ع��ودي��ة  ب��ال��ه��ي��ئ��ة  الأط���ف���ال  ل��ط��ب  ال��ع��ل��م��ي  ب��امل��ج��ل�����ص  • ع�����س��و 

للتخ�س�سات ال�سحية، حاليا.
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أساتذة

أميرة سحيم

اأن  درع  اآل  ع��ائ�����س��ة  ال��ب��اح��ث��ة  اأك����دت 
�سجعتها  الع�سرية  امل���راأة  م�سكالت 
ال���ت���وج���ي���ه  ال���ت���خ�������س�������ص يف  ع����ل����ى 
والإر������س�����اد ال��ن��ف�����س��ي، م�����س��رية اإل���ى 
اأن امل����راأة ال��ع��ام��ل��ة ت��واج��ه حت��دي��ات 
امل�ساندة  واأن  عملها،  ب�سبب  كثرية 
الج��ت��م��اع��ي��ة ت�����س��ط��ل��ع ب����دور مهم 
املعلمات؛  وبالتحديد  الفئة،  لهذه 
ال��رك��ائ��ز  اأه���م  النف�سي  ال��دع��م  لأن 
امل�سوؤوليات  تعينها على حتمل  التي 
اأن  مو�سحة  اأج��ي��ال،  مربية  لكونها 
الباحثن  التي ت�ساعد  العوامل  من 
ال���ط���م���وح  ال����ب����ح����ث����ي،  ال���ت���م���ي���ز  يف 
والإ����س���رار وامل��ث��اب��رة م��ع ال���س��ت��زادة 

من املعرفة.

�سريتك �لذ�تية يف �سطور؟
البكالوريو�ص  �سهادة  على  حا�سلة 
)درا�������س������ات اإ����س���الم���ي���ة( م����ن ك��ل��ي��ة  
اأح��م��ل  ك��م��ا  ب��اأب��ه��ا،  ال��رتب��ي��ة للبنات 
اجل��ام��ع��ي )تخ�س�ص  ف���وق  دب��ل��وم��ا 
من  النف�سي(  والإر����س���اد   ال��ت��وج��ي��ه 
جامعه امللك خالد، واأعمل يف وظيفة 
ال��ق��ب��ول  ب��ع��م��ادة   م�سجلة ط��ال��ب��ات 
والت�سجيل يف اجلامعة ذاتها، والآن 
���س��ه��ادة  ع��ل��ى  اهلل،  بف�سل  ح�����س��ل��ت، 
املاج�ستري بتقدير ممتاز مع مرتبة 
ال��ت��وج��ي��ه  ت��خ�����س�����ص  ال�������س���رف يف 

والإر�ساد النف�سي باجلامعة.
 

ما �لأ�سباب �لتي دفعتك
�إلى در��سة علم �لنف�ض 

�لرتبوي؟
التوجيه  دب��ل��وم  علي  ح�سويل  بعد 
والإر������س�����اد ال��ن��ف�����س��ي اأع��ج��ب��ت ج��دا 
واأ���س��ب��ح��ت عالقتي  ال��ن��ف�����ص،   بعلم 

لذا  عملها،  ب�سبب  ك��ث��رية  حت��دي��ات 
ت�سطلع  الجتماعية  امل�ساندة  ف��اإن 
وبالتحديد  الفئة  لهذه  مهم  ب��دور 
يعد  النف�سي  الدعم  اإن  اإذ  املعلمات، 
التي تعينهن على  الركائز  اأه��م  من 
امل�سوؤوليات، لكونهن مربيات  حتمل 

اأجيال ولهن تاأثري كبري.
من �أي ز�وية يوؤدي �ملجتمع

دوره يف م�ساندة �ملعلمات 
�ملتزوجات من �لناحية

�لنف�سية؟
يف  الرئي�سي  ال���دور  ي���وؤدي  املجتمع 
نف�سيا،  املتزوجات  املعلمات  م�ساندة 
العمل  ب��ج��م��اع��ي��ة  ال��ت��م��ا���س��ك  اإن  اإذ 
وارت���ف���اع درج���ة ال��ت��ف��اع��ل الإي��ج��اب��ي 
القيادة  وبن  العامالت  بن  وامل��ودة 
واأ�سر الطالبات يوؤدي اإلى انخفا�ص 
ت����اأث����ر ال�������ش���غ���وط ع��ل��ي��ه��ن، واإل�����ى 

التمتع بال�سحة النف�سية اجليدة.

ما �لعالقة �ملق�سودة
بني �مل�ساندة �لجتماعية 

وال�سغوط النف�سية يف بحثك؟
م��ن  الج���ت���م���اع���ي���ة  امل���������س����ان����دة  اإن 
اأه��م��ي��ة يف م��واج��ه��ة  الآخ���ري���ن ذات 
اأح����داث احل��ي��اة  ال�����س��اغ��ط��ة، لأن��ه��ا 
ه��ذه  ع���واق���ب  ت�ستبعد  اأو  ت��خ��ف�����ص 
الأحداث على ال�سحة، كما اأن جمرد 
اإدراك الفرد اأنه ي�ستطيع الوثوق يف 
�سخ�ص ما للم�ساعدة، فاإن هذا من 
�شاأنه اأن يخف�ض من حدة ال�شغوط 

الواقعة عليه.

هل ترين �أن �لبحوث
�لتي تخت�ض بالناحيتني 

�لجتماعية و�لنف�سية
توؤتي ثمارها؟

ال���ن���اح���ي���ت���ن  لأن  ت�����اأك�����ي�����د،  ب����ك����ل 

اأق��راأ كتبا  العلم قوية جعلتني  بهذا 
عدة، واأطلع على بع�ص الر�سائل يف 
املاج�ستري والدكتوراه يف هذا العلم 

الرائع.
وماذ� عن مو�سوع �ملاج�ستري

�خلا�ض بك؟
ي���ت���ح���دث م���������س����روع ت���خ���رج���ي ع��ن 
وعالقتها  الج��ت��م��اع��ي��ة  »امل�����س��ان��دة 
ل����دى عينة  ال��ن��ف�����ش��ي��ة  ب��ال�����ش��غ��وط 
املتزوجات  ال�سعوديات  املعلمات  من 
يف م��دي��ن��ة اأب��ه��ا  وم��ال��ه��ا م��ن ت��اأث��ري 
ع��ل��ي��ه��ن«، وا���س��ت��خ��دم��ت يف ب��ح��ث��ي، 
امل����ن����ه����ج ال����و�����س����ف����ي الرت�����ب�����اط�����ي، 
وم��ق��ي��ا���ص امل�������س���ان���دة الج��ت��م��اع��ي��ة 
)تعريب حممد ال�سناوي(، ومقيا�ص 
ال�������ش���غ���وط ال��ن��ف�����ش��ي��ة ل��ل��م��ع��ل��م��ن 
)ت��ع��ري��ب ط��ل��ع��ت م��ن�����س��ور وف��ي��ول 

الببالوي(.

ما �ل�سعوبات �لتي و�جهتك
خالل م�سو�رك �لعلمي؟

اأول على مت��ام ف�سله يف  احلمد هلل 
كل اأمر من اأمور احلياة، ولبد من 
اأن يواجه الإن�سان بع�ص ال�سعوبات 
ال��ن��ا���ص م��ن يتغلب  يف ح��ي��ات��ه، فمن 
ع��ل��ي��ه��ا وم��ن��ه��م م���ن ي��ج��ع��ل��ه��ا تعيق 
م�����س��ريت��ه وحت���ط���م اأه����داف����ه، وم��ن 
كيفية  واجهتني،  ال��ت��ي  ال�سعوبات 
وعملي  اأ���س��رت��ي  ب���ن  ال���وق���ت  اإدارة 
بف�سل  ا�ستطعت  ول��ك��ن  ودرا���س��ت��ي، 
اهلل وت��وف��ي��ق��ه ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ه��ذه 

الظروف بالتن�سيق اجليد للوقت.
 

حدثينا عن م�سروع  �ملاج�ستري 
�لذي متحور حول �ملعلمات 

�ملتزوجات؟
واملعلمة  وال���زوج���ة  الأم  ه��ي  امل�����راأة 
وامل���رب���ي���ة وامل��������راأة ال��ع��ام��ل��ة ت��واج��ه 

• زيادة مدة إجازة 
األمومة للمرأة العاملة.
• إعداد دورات تأهيلية 

للمعلمات حديثات التخرج.
• إعداد برامج مهنية 

للمعلمات والموظفات 
للحد من ظاهرة التسيب 

واإلهمال الوظيفي.
• إنشاء دور للحضانة 

داخل المؤسسات 
التعليمية.

• األخذ في االعتبار مكان 
سكن المعلمة لتكون 

قريبة من مدرستها، مما 
يجعلها تؤدي عملها 
على الوجه المطلوب 

منها. وال تعاني
نفسيا وجسديا من

بعد المسافات التي 
تقطعها حتى وصولها 

إلى مدرستها.

عائشة آل درع: المجتمع يضطلع بدور رئيسي
في مساندة المعلمات المتزوجات.. نفسيا

يف  مهمتان  والنف�سية  الجتماعية 
اأ�سا�سيتان  وركيزتان  الإن�سان  حياة 

حلياة طبيعية �سليمة.

ما �لعو�مل �مل�سجعة
ملو��سلة �لأبحاث يف �لتوجيه 

و�لإر�ساد �لنف�سي؟
ال��ت��وج��ي��ه  يف  الأب������ح������اث  اأن  جن����د 
والإر�����س����اد م�����س��ت��م��رة وب��اق��ي��ة حتى 
ن���ه���اي���ة ال���ب�������س���ري���ة، ل���ع���الق���ة ه���ذا  
ال��ت��خ�����س�����ص ب���درا����س���ة م���راح���ل منو 
الإن�سان، وتطوراته، وتاأثري العوامل 

املحيطة به.

هل من مقومات �لتقدم
يف تخ�س�ض معني، �لنجاح

يف �لخت�سا�ض �أم �لإ�سافة 
�إليه؟

اأي عمل  ال��ن��ج��اح يف  م��ق��وم��ات  م���ن 
والإ���س��رار  الطموح  جم���ال،  اأي  ويف 
واملثابرة وال�ستمرار يف تو�سيع دائرة 
والإ�سافة  الإتقان  وكذلك  املعرفة، 
وللعمل  لالإن�سان  قيمة  تعطي  التي 
وت�����ك�����ون ب����ذل����ك ب�������س���م���ة ع���ل���ى م��ر 
�سبحانه  اهلل  توفيق  وبعد  ال�سنن. 
وت��ع��ال��ى، ف����اإن ال��ط��م��وح والإ����س���رار 
املعرفة  من  ال�ستزادة  مع  واملثابرة 
ك��م��ا ���س��ب��ق اأن ذك������رت، ه���ي ع��وام��ل 
م�����س��اع��دة ع��ل��ى الإجن�������از وال��ت��ف��وق 

والتميز، باإذن اهلل.

طموحاتك؟
اأرج��و من اهلل عز وجل اأن يكتب يل 
تعلمت  مب��ا  ينفعني  واأن  ال��ت��وف��ي��ق، 
يل  حجة  يجعله  واأن  ب��ه،  اأن��ف��ع  واأن 
ل ح��ج��ة ع��ل��ي. ك��م��ا اأرج�����و م���ن اهلل 
درا�ستي  لإكمال  والتي�سري  التوفيق 

يف هذا املجال.

• هناك عالقة ارتباطية 
دالة إحصائيا بين المساندة 

االجتماعية والضغوط 
النفسية لدى عينة

من المعلمات السعوديات
المتزوجات في مدينة أبها.

• ال توجد فروق
ذات داللة إحصائية

في الضغوط النفسية بين 
المعلمات وفقا لسنوات 

خبراتهن التدريسية.

توصياتنتائج البحث 
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جامعات سعودية

نجران تستغني عن مبانيها المستأجرة
اإلى مبانيها يف املدينة اجلامعية التي تقع �سرق مدينة جنران على م�ساحة قدرها  انتقلت جامعة جنران 
18 كلم2، كما ت�ستعد اجلامعة اإلى نقل جميع كليات البنات اإلى املدينة اجلامعية لت�ستغني بذلك عن جميع 
مباين  اأحد  تد�سينه  اأثناء  احل�سن  اإبراهيم  بن  حممد  الدكتور  اجلامعة  مدير  واأو�سح  امل�ستاأجرة.  املباين 

كليات الطالبات، اأن النقل �سيبداأ ب�سكل تدريجي، اآمال اأن ينتهي بنهاية الف�سل احلايل.

أرامكو وجازان يبحثان سبل التعاون 
بحثت �سركة اأرامكو ال�سعودية مع جامعة جازان، �سبل التعاون لال�ستفادة من خمرجات اجلامعة يف خمتلف 
ا�ستقبال مدير اجلامعة املكلف الدكتور حممد ربيع وفدا من  ال�سركة. جاء ذلك خالل  مرافق وم�ساريع 
�سركة اأرامكو، بح�سور امل�سرف على كلية املجتمع مبحافظة بي�ص، رئي�ص وحدة عالقات ال�سركات باجلامعة، 

املهند�ص اأنور اآل عمر.

رحلة علمية لـ 12 طالبا من جامعة األمير سلطان
اأنهى 12 طالبا من جامعة الأمري �سلطان رحلة علمية اإلى بولندا ا�ستغرقت 16 يوما، رافقهم فيها عميد 
�سوؤون الطالب الدكتور عبداهلل بن �سغري احل�سيني، ومدير مكتب العالقات الدولية باجلامعة الدكتور 
كينث كلينكر. وكانت جامعة وار�سو ا�ست�سافت الوفد امل�سارك يف الرحلة �سمن برنامج الرحالت ال�سيفية 

الدويل الذي درجت اجلامعة على تنظيمه للمتميزين من طالبها �سنويا منذ عام 2006م.

جامعة محمد بن فهد  تمول 14 بحثا 
بداأت جامعة الأمري حممد بن فهد يف متويل 14 بحثا تطبيقيا لأع�ساء هيئة التدري�ص باجلامعة �سمن 
خطتها الإ�سرتاتيجية لت�سجيع البحث العلمي بهدف اإيجاد حلول للم�سكالت التي تواجه قطاعات ال�سناعة 
والأعمال والتكنولوجيا. و�سكلت اجلامعة جمل�سا للبحث العلمي برئا�سة نائب مدير اجلامعة يهدف اإلى 

تطوير البحث العلمي التطبيقي باجلامعة.
كما بداأت عمادة البحث العلمي بالتعاون مع كليات اجلامعة، و�سع ا�سرتاتيجية اإ�سراك اأع�ساء هيئة 
التدري�ض يف الن�شاط البحثي باجلامعة، وت�شجيعهم على ت�شكيل الفرق البحثية للت�شدي ملختلف امل�شكات 

التي تواجه املجتمع واملوؤ�س�سات ال�سناعية.

االجتماع األول لمجلس جامعة المجمعة 
تراأ�ص مدير جامعة املجمعة الدكتور خالد املقرن نيابة عن وزير التعليم رئي�ص جمل�ص اجلامعة الدكتور 
عزام الدخيل، الجتماع الأول ملجل�ص اجلامعة، للعام 1437/1436ه���، بح�سور الأمن العام ملجل�ص التعليم 
العايل الدكتور حممد ال�سالح )من خالل التوا�سل املرئي( ووكالء اجلامعة وعمداء الكليات والعمادات 

امل�ساندة.

جامعة »نورة« تدشن برامج حديثة للماجستير
د�سنت جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن برامج حديثة للدرا�سات العليا )مرحلة املاج�ستري(، بالتعاون 
�ست�سهم يف حتقيق  ال��ربام��ج  اأن  العميل  ه��دى  ال��دك��ت��ورة  اجلامعة  م��دي��رة  واأو���س��ح��ت  عاملية.  م��ع جامعات 
اأهداف التنمية باململكة، ومنها: التحول اإلى اقت�ساد املعرفة، و�ستعزز من خالل �سراكاتها العلمية املحلية 
خمرجات  اإل��ى  للو�سول  ال�سعودية  للمراأة  العلمية  ال��ق��درة  وتنمي  التعليمي،  املحتوى  ج��ودة  واخلارجية 
انطالق اخلطة  اأت��ى مع  ال��ربام��ج  ه��ذه  انطالق  اأن  اإل��ى  وال��وط��ن، لفتة  املجتمع  تخدم  اأكادميية متميزة 

ال�سرتاتيجية ال�10 للجامعة هذا العام.

140 مليون تكلفة المبنى الجديد
لجامعة حفر الباطن 

اأكد وكيل جامعة حفر الباطن، الدكتور حممد النافع، النتهاء من 88٪ من املبنى اجلديد للجامعة، بتكلفة 
اإجمالية قدرها 140 مليون ريال، م�سريا اإلى اأنه �سي�ستوعب 2000 طالبة تقريبا. وقال النافع خالل تفقده 
اأعمال اإن�ساء املبنى الذي يتكون من طابقن على م�ساحة 26 األف م2  اإن جولته جاءت بتوجيه من مدير 

اجلامعة الدكتور عبداهلل الربي�ص للوقوف على امل�سروع وتذليل العقبات التي قد تواجهه.

اعتماد البكالوريوس
في إدارة الخدمات الصحية بحائل

اعتمدت الهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات ال�سحية، برنامج بكالوريو�ص اإدارة اخلدمات ال�سحية، الذي يجري 
هذا  خريج  ي�سنف  اإذ  حائل،  جامعة  يف  ال�سحية  واملعلوماتية  العامة  ال�سحة  كلية  برامج  �سمن  تدري�سه 

الربنامج بعد اإمتامه متطلبات اخلطة الدرا�سية و�سنة المتياز، اأخ�سائيا.
ال�سعودية  الهيئة  بذلتها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  احل��م��ي��ان،  اهلل  عبد  ال��دك��ت��ور  ب��الإن��اب��ة  الكلية  عميد  وث��ّم��ن 
للتخ�س�سات ال�سحية، لتقييم برامج الكلية بال�سكل الذي يتنا�سب مع القيمة العلمية املرجوة للخرجين 

واخلريجات.

اأم  جامعة  لإدارة  العليا  اللجنة  اطلعت 
للمخطط  مقرتح  ت�سميم  على  ال��ق��رى 
ال�����ع�����ام ل���ت���ط���وي���ر امل����دي����ن����ة اجل���ام���ع���ي���ة 
وكالة  قدمته  م�����س��روع  وه��و  بالعابدية، 
اجلامعة للفروع بتكلفة تقديرية قدرها 

اأربعة مليارات ريال.
واأو�����س����ح وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة ل��ل��ف��روع 
امل�ساريع  اأن  احل��ازم��ي،  حممد  ال��دك��ت��ور 
التطويرية للمدينة اجلامعية بالعابدية 
ت�سمل تو�سعة الكليات القائمة، بالإ�سافة 
اإلى اإن�ساء حمور اأكادميي اآخر بال�سراكة، 

مع مكتب �سعودي وياباين.
واأك��������د اأن�������ه ���س��ي��ت��م رف������ع ال���ط���اق���ة 
بعد  اجل��ام��ع��ة  يف  للطالب  ال�ستيعابية 
اإل��ى �سعف العدد  الن��ت��ه��اء م��ن امل�����س��روع 
احلايل الذي يبلغ 22 األف طالب، لتقفز 

اإلى 44 األف طالب.
واأ�سار احلازمي، اإلى اأن املباين التي 
و�ستوفر  للبيئة،  �سديقة  بناوؤها  �سيتم 

الطاقة.

أربعة مليارات تكلفة المخطط 
العام لتطوير جامعة أم القرى

�شروط  اأرب��ع��ة  التعليم  وزارة  اأ���ش��اف��ت 
على  املبتعثن  ق��درة  من  حتد  جديدة 
متديد فرتة اللغة، مت اإعالم املبتعثن 
يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ب��ه��ا ع���رب ب��ري��د 
اإل����ك����رتوين م���ن امل��ل��ح��ق��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة 

هناك.
متديد  الطالب  حق  من  واأ�سبح 
فرتة اللغة لأك��ر من 12 �سهرا، وهي 
ينهي  اأن  يجب  التي  الأ�سلية  ال��ف��رتة 
فيها غالبية الطلبة فرتة درا�سة اللغة.
واأو�سح م�ست�سار النادي ال�سعودي 
يف بو�سطن، حممد احلامد، اأن »القرار 
الطالب على اجلد والجتهاد،  ي�سجع 
الدرا�سة  تثبت جديته يف  ل  اإن من  اإذ 
وي��ج��ري اخ��ت��ب��ار »اأي��ل��ت�����ص« )ام��ت��ح��ان 
اللغة الإجنليزية الدويل الأكر �سهرة 
العامل( مرات عدة حتى  على م�ستوى 

»التعليم«: أربعة شروط جديدة
لتمديد فترة اللغة

ي�سمح  ال��درج��ة، لن  ه��ذه  يح�سل على 
له بالتمديد، ومن ثم �سيخ�سر بعثته.

كما اأن القرار �سيفيد يف م�ساعدة 
ال��ط��ل��ب��ة ع��ل��ى ���س��رع��ة احل�����س��ول على 
ق��ب��ول ج��ام��ع��ي ع��رب ت��دري��ب��ه��م املتكرر 
اجلامعات  لكون  »اأيلت�ص«  اختبار  على 

ل تقبل درجة اأقل من 5.5 اإلى 6«.
اإج��راء  ال��وزارة  اأن ا�شرتاط  يذكر 
اختبار »اآيلت�ص« يقت�سر على املبتعثن 
اإلى الوليات املتحدة فقط، دون الدول 
الأمريكية  وتقبل اجلامعات  الأخ��رى، 
نتائج الختبارات التي اأجراها الطلبة 

يف ال�سعودية.

الشروط القديمة
يجتاز  اأن  ال�سروري  من  لي�ص   •

الطالب اختبار »اأيلت�ص«.

اأرب��ع درجات  اإذا اأح��رز املبتعث   •
يتم التمديد له.

»اأي��ل��ت�����ص« حتى  اخ��ت��ب��ار  يقبل   •
ل���و اأج�����ري يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

ال�سعودية.
• فرتة التمديد كانت ت�سل اإلى 

18 �سهرا اأو عامن.

الشروط الجديدة
درج��ات  خم�ص  على  احل�سول   •
يف   4.5 اأو  »اأي��ل��ت�����ص«  اخ��ت��ب��ار  يف 

القراءة والكتابة وال�ستماع.
• اإج��راء اختبار »اأيلت�ص« يف بلد 

البتعاث.
• مدة التمديد ل تزيد على عام 

ون�سف.
• تطبيق ال�شروط يبداأ فورا.
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مبتعثون

محمد بن نواف:
االبتعاث رفع قدرات

المرأة السعودية
ال�سمو  املتحدة، �ساحب  اململكة  لدى  ال�سريفن  �سفري خادم احلرمن  اأب��دى 
امللكي الأمري حممد بن نواف بن عبدالعزيز، اإعجابه بقدرة املراأة ال�سعودية 

على البتكار ورفع راية اململكة بفخر يف املحافل الدولية املتخ�س�سة.
العلم  يرعى  الذي  ال�سريفن  اأن جهود حكومة خادم احلرمن  واأو�سح 
اململكة من  تتبووؤها  التي  العالية  املكانة  اأج��ل حتقيق هذه  وي�سجع عليه من 
احلركة  اكت�ساب  على  وا�سح  دليل  البتعاث،  وب��رام��ج  التعليم،  رعاية  خ��الل 

التعليمية اأولوية يف الربامج التنموية للمملكة.
جاء ذلك عقب زيارته اجلناح ال�سعودي يف »املعر�ص الربيطاين العاملي 
جامعة  من  طالبات  مب�ساركة  لندن،  العا�سمة  يف  يقام  ال��ذي  للمخرتعن« 

الأمرية نورة.
واطلع ال�سفري على اخرتاع جهاز اإعادة وتاأهيل وحتفيز مر�ص العتالل 
اخت�سا�سيات  بع�ص  اخ��رتاع��ه  ا���س��رتك��ت يف  ال���ذي  احل�����ص  وف��اق��دي  احل�����س��ي 
العالج الطبيعي يف جامعة الأمرية نورة، وهن: د. بدور املغربي، ود. مها علي 
ونال  الثاين  املركز  على  اخرتاعهن  ح�سل  اإذ  العتيبي،  ذك��رى  ود.  الغامدي، 

امليدالية الف�سية يف املعر�ص الكوري الدويل للن�ساء املخرتعات لعام 2014.
كما اطلع على الخرتاع الذي قدمته الدكتورة ذكرى العتيبي مب�ساركة 
للتحفيز  ج��ه��از  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��و  ال��ق��ح��ط��اين،  ورمي  ال��ربك��ة  الطالبتن رمي 
الرعا�سي، وهو  لل�سلل  الوظيفية  والنتائج  الوجه  ا�سطرابات  احلركي لعالج 
جهاز ي�سهم يف م�ساعدة امل�سابن بال�سلل الرعا�سي على القيام بوظائف احلياة 

ب�سكل اأف�سل.
اإل��ى �سرح مف�سل عن الخ��رتاع الذي  وا�ستمع الأم��ري حممد بن ن��واف 
املغربي، وهو  الدكتورة بدور  العتيبي مب�ساركة  نايف  الدكتورة مرمي  قدمته 
على  التعرف  على  ت�ساعدهم  الدماغي  بالعمى  للم�سابن  نظارة  عن  عبارة 
من حولهم، وهو البتكار الذي ح�سل على املركز الثاين وامليدالية الف�سية يف 
املعر�ص الكوري الدويل للن�ساء املخرتعات عام 2015، كما ح�سل على امليدالية 

الذهبية من الحتاد الإندوني�سي للمخرتعن امل�سارك يف املعر�ص نف�سه.

مبتعثون في أعمال 
اليونسكو للمرة األولى

انطلقت، الأ�سبوع املا�سي، فعاليات »منتدى اليون�سكو الدويل التا�سع لل�سباب« 
الذي �سارك فيه 10 من ال�سباب وال�سابات ال�سعودين عرب موؤ�س�سة حممد بن 

�سلمان »م�سك«، وكانت  ال�سعودية منار ال�سقعوب اأول متحدث يف املنتدى.
واختري امل�ساركون عرب موؤ�س�سة »م�سك اخلريية« وهم: منار ال�سعقوب، 
هديل طيب، رنيم عبداجلواد، فرح املال، رميا الفا�سل، في�سل بن الغنام، نايف 

احلمود، �سلمان ال�سديري، طارق احللواين، وها�سم العوامي.
وكان للمبتعثن ح�سور يف هذا املنتدى، اإذ اإن امل�ساركن طارق احللواين، 

وها�سم العوامي، مبتعثان يف الوليات املتحدة يف اأمريكا.
ال��دويل  »امل��ن��ت��دى  بباري�ص  مقرها  يف  اليوني�سكو  منظمة  وا�ست�سافت 

التا�سع لل�سباب« من 26-28 اأكتوبر املا�سي.
ويقام املنتدى الذي يعد قناة ال�سباب املوؤهلن لإي�سال روؤاهم واأفكارهم 
وم�سكالتهم اإلى �سّناع القرار، كل عامن منذ 18 عاما، وي�سارك فيه اأكر من 

500 من ال�سباب وال�سابات من جميع اأنحاء العامل.

بسمة آل معبر: الدراسة بالخارج 
فرصة الكتشاف الذات

يحيى القبعة 
  

�سلطت املبتعثة من كلية العلوم والآداب 
بخمي�ص م�سيط، ب�سمة حممد اآل معرب، 
يف  ق�ستها  التي  جتربتها  على  ال�سوء 
م�����س��ريت��ه��ا يف  ب����داأت  الب��ت��ع��اث، حينما 
ال��ط��ري��ق ع��رب م��رح��ل��ة املاج�ستري  ه���ذا 
اإذ م��ن��ح��ت »اآف�������اق« ج����زءا مما  ���س��اب��ق��ا، 
تعلمته من الثقافة الكندية وامتزاجها 
على  القدرة  اأعطتها  التي  باحل�سارات، 

النظر اإلى احلياة بعن مغايرة.

حدثينا عن جتربتك
 يف �لبتعاث �خلارجي؟

تعرفت  ج���دا.  ومم��ت��ع��ة  جميلة  جت��رب��ة 
الأخ����رى من  م��ن خاللها على اجل��ه��ة 
باأ�سخا�ص  وال��ت��ق��ي��ت  الأر���س��ي��ة،  ال��ك��رة 
جتربة  تقريبا.  العامل  دول  جميع  من 
ابتداء  امل�ساعر  اأن���واع  خمتلف  تخللتها 
بالفرح  وان��ت��ه��اء  والغ�سب  احل���زن  م��ن 

والبهجة. 

هناك قلق ي�ساور
بع�ض �ملبتعثات

هل من عو�ئق و�جهتك؟
اأي  ق��ب��ل  ط��ب��ي��ع��ي  ���س��ع��ور  ال��ق��ل��ق  اأول، 
م��رح��ل��ة ج����دي����دة، وك����ل جت���رب���ة ت��ك��ون 

لتطبيق  الوطن  اإل��ى  للعودة  احلما�سة 
ما تعلمته.

ما �لطريقة �ملثلى بر�أيك
لنيل �لتفوق �لعلمي؟

للعقبات،  ال���س��ت�����س��الم  وع����دم  امل��ث��اب��رة 
نهايته  ل��ك��ن  وط��وي��ل،  �سعب  ال��ط��ري��ق 

ت�ستحق كل التعب والت�سحيات.

كيف وجدت �لختالف
بني �لثقافتني �ل�سعودية 

و�لكندية؟
ك����ل ث���ق���اف���ة حت���م���ل ط��اب��ع��ه��ا امل��خ��ت��ل��ف 
الكندية،  ال��ث��ق��اف��ة  وامل��م��ي��ز. مم��ا مي��ي��ز 
بقعة  احل�������س���ارات يف  ام����ت����زاج  م���ث���ال: 
واح��دة، وه��ذا اأك��رب ما لفت انتباهي يف 
تتميز  ال�سعودية  الثقافة  بينما  ك��ن��دا، 
ال�سرع  اإل��ى  ت�ستند  جميلة  كثرية  بقيم 

والتقاليد العربية.

ما ن�سائحك ملبتعثي �جلامعة؟
تذهب  ح��ن  فاإنها  الفر�سة؛  اغتنموا 
الفر�سة  م��ن  وا�ستفيدوا  ت��ع��ود.  ل  ق��د 
ال�سهادة فقط، بل  لي�ص للح�سول على 
لك��ت�����س��اب خ���ربات ج��دي��دة ت��ف��ي��دك��م يف 
حياتكم ال�سخ�سية ويف بناء الوطن بعد 

العودة.

لي�ص  ف��ال��ط��ري��ق  ب��داي��ت��ه��ا،  ���س��ع��ب��ة يف 
م��ف��رو���س��ا ب����ال����ورود. يف ب���داي���ة رح��ل��ت��ي 
على  العوائق  بع�ص  واجهت  لالبتعاث 
ول��ك��ن،  وال��ع��م��ل��ي،  ال�سخ�سي  ال�سعيد 
وهلل احل��م��د، مل ت��ك��ن ك��ب��رية. ك���ان من 
نظام  واختالف  اللغة،  البداية:  عوائق 
احلياة، وطرق التعامل، وكما اأن العي�ص 
بعيدا من اأهلي وعائلتي  كان- ومازال- 
م���ن اأ����س���ع���ب الأم�������ور ال���ت���ي اأواج���ه���ه���ا، 
وخ�سو�سا اأوقات احلزن و�سغط العمل 
واملنا�سبات، لكني اأومن باأن لكل �سيء يف 
الت�سحيات  من  ولب��د  �سريبة،  احلياة 

يف �سبيل احل�سول على النجاح.

مم �كت�سبت من �لدر��سة
يف �خلارج؟

ف��ر���س��ة لكت�ساف  ال��درا���س��ة يف اخل����ارج 
الذات يف ظروف خمتلفة عما اعتدناه. 
الغربة عرفتني على احلياة من منظار 
النف�ص  على  العتماد  وكذلك  خمتلف، 
وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل م��ع الأ���س��خ��ا���ص من 
واكت�سفت  خم��ت��ل��ف��ة،  ث��ق��اف��ي��ة  خ��ل��ف��ي��ات 
ال���ك���ث���ري م����ن اأخ���ط���ائ���ي وع���م���ل���ت ع��ل��ى 

ت�سحيحها.
ق��ادرة  اأين  فيها  ع��رف��ت  اأن��ن��ي  كما 
ع��ل��ى ف��ع��ل ال��ك��ث��ري وف��وج��ئ��ت ب��ق��درت��ي 
واأعطتني  ال��ظ��روف،  م��ع  التكيف  على 
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االسم:
بسمة محمد

آل معبر
المرحلة العلمية: 

دكتوراه
التخصص: 

تقنيات األعمال 
اإللكترونية

الجامعة:
أوتاوا

المدينة
أوتاوا-أونتاريو

الدولة:
كندا

مبنى كلية �لعلوم �لإن�سانية 
بجامعة �أوتو� يف كند�

�أدناه: مدخل �ملبنى
�لرئي�سي للجامعة



جامعات عالمية

المصدر: »يونيفرسيتي 
كولدج أوف لندن«

لندن«  اأوف  »كولدج  جامعة  اأطلقت 
م��ن مدى  للتاأكد  ج��دي��دة  حم��اول��ة 
ال�سرطان  اأن��واع  بع�ص  اإمكانية منع 
ال��ع��ودة جم��ددا جل�سد املري�ص  م��ن 

بتناوله حبة اأ�سربين يوميا.
واتخذت اجلامعة هذه اخلطوة 
اإليه  تو�سلت  ما  حقيقة  يف  للف�سل 
ب��اأن  بحثية  م��راك��ز  اأعدتها  درا���س��ات 
ج��رع��ة اأ���س��ب��ريي��ن حت��م��ي م��ن ع��ودة 

الأورام اخلبيثة اإلى ج�سد املر�سى.
بيد اأن تلك الدرا�سات مل تقدم 
دل���ي���ال ج�����ازم ع��ل��ى ه�����ذا، مم���ا دع��ى 
لأن  بنف�سها؛  التيقن  اإل��ى  اجلامعة 
دام��غ  دليل  اإل��ى  يحتاجون  الأط��ب��اء 
ب��اأن ت��ن��اول احلبة اآم��ن وف��ع��ال حتى 

ي�سرفوه ملر�ساهم.
ي�����س��رف الأط����ب����اء الأ����س���ربي���ن 
غالبا ب�سفته م�سكنا لالآلم ولتقليل 
خماطر الإ�سابة بال�سكتة الدماغية 
املر�سى.  لبع�ص  القلبية  اأوب��الأزم��ة 
وي��ع��ت��ق��د ال��ب��اح��ث��ون اأن����ه ق��د يوقف 
عودة بع�ص اأنواع ال�سرطان الثانوية 
انت�سار  ي��ح��د م��ن  يف اجل�����س��د، لأن���ه 

اخلاليا ال�سرطانية.

يؤخر أو يوقف؟
����س���ي«  اآر  »اإم  م����رك����ز  و����س���ي���ع���م���ل 
اجلامعة  يف  ال�����س��ري��رة  ل��ل��م��ح��اولت 
اململكة  م��رك��ز  م��ع  ج��ن��ب  اإل���ى  جنبا 

اأقرا�سا وهمية من ال�سربين. 
واأث����ن����اء الخ���ت���ب���ار، ل���ن ي��ك��ون 
العاملة  الطبية  الفرق  ول  املر�سى 
يف الرعاية ال�سحية ممن ي�سرفون 
امل��ع��ن��ي��ن  اأو  ال�����س����ربي����ن،  ج����رع����ة 
مب��راق��ب��ة امل��ر���س��ى  ع��ل��ى دراي����ة ب��اأي 

عالج �سيتلقاه املري�ص.
 و����س���رتاق���ب ال����ف����رق ال��ط��ب��ي��ة 

���س��ح��ة امل���ر����س���ى مب���ا ف��ي��ه��ا اإج�����راء 
الفحو�سات ب�سورة منتظمة للتاأكد 
ال�سرطانية  الأورام  عودة  مدى  من 
ل��ل��ج�����س��د. وب��ال��ت��ح��ل��ي��ل الح�����س��ائ��ي 
�سنتك�سف  امل���ح���اول���ة  يف  ل��ل��ب��ي��ان��ات 
ه��ل ل��دى ال���س��ربي��ن اأي اأث���ر ميكن 
واإلى  ل،  اأم  ال�سرطان  لعودة  قيا�سه 
اأى فرتة زمانية �سيعي�سها املري�ص، 

واملعهد  ال�سرطان،  لأبحاث  املتحدة 
ال�سحية يف هذه  الوطني لالأبحاث 
امل��ح��اول��ة ال��ت��ي ج����اءت ب��ع��ن��وان  »اآد 

اآ�سربين«.
يف معر�ص تعليقه على املحاولة 
قال املحقق الرئي�ص يف وحدة املركز 
الربوف�سيور،  اجل��ام��ع��ة،  يف  الطبي 
اأبحاث  كانت هنالك  روث لجنيلي، 
قد  الأ���س��ربي��ن  اأن  ت��ق��رتح  متعمقة  
اأو يوقف املراحل الأول��ى من  يوؤخر 
ال�سرطان بيد اأن النتائج تفتقر اإلى 

اأدلة دامغة.
ف���اإذا م��ا ت��اأك��دن��ا اأن الأ���س��ربي��ن 
اخل��ب��ي��ث��ة  الأورام  ع�������ودة  ي����وق����ف 
للج�سد مرة اأخ��رى، فاإن هذا الأمر 
عقار  لأن  العالج؛  م�ستقبل  �سيغري 
الأ�سربين رخي�ص و�سي�ساعد النا�ص 

على اأن ينجو النا�ص بحياتهم.   

تجربة
من  م��ري�����ص   11.000 و���س��ي��خ�����س��ع 
للتجربة  امل��ت��ح��دة  وامل��م��ك��ل��ة  ال��ه��ن��د 
تلقوا  مم��ن  اجلامعة  جتريها  التي 
عالجا موؤخرا لعالج �سرطان املعدة 
الربو�ستاتا  اأو  امل���رئء  اأو  ال��ث��دي  اأو 
تق�سيمهم  يتم  اأن  على  الأم��ع��اء  اأو 
اإل���ى ث��الث جم��م��وع��ات ت���وزع ب�سكل 

ع�سوائي.
و���س��ت��ت��ن��اول امل��ج��م��وع��ة الأول����ى 
ج��رع��ة 300 غ����رام م��ن ال���س��ربي��ن، 
ب��ي��ن��م��ا ت��ت��ن��اول امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة 
ف�ستتناول  الثالثة  اأم��ا  ملغرام،   100

ب���ع���د ت�����س��خ��ي�����ص اإ����س���اب���ت���ه مب��ر���ص 
ال�سرطان. 

تحذير
ال��رئ��ي�����ص يف مركز  ال��ب��اح��ث  وح����ذر 
اإ����ص  اإت�������ص  اإن  »روي�������ال م��ار���س��دي��ن 
ري��ن��غ،  الي�ستري  ال��دك��ت��ور  ت��ر���س��ت«، 
اإحدى امل�سايف امل�ساركة يف برنامج »اآد 

اآ�سربين«، من مغبة اأخذ ال�سربين 
لي�ص  اأن����ه  م���وؤك���دا  ت�����س��خ��ي�����ص،  دون 
منا�سبا لكل فرد ولديه اآثار جانبية 
خطرية. وقال اإذا ما اأراد مري�ص ما 
اأن  ال��ربن��ام��ج، فعليه  ال���س��رتاك يف 
النتائج  وينتظر  للتحاليل  يخ�سع 
يلتحق  اأن  املمكن  م��ن  ذل��ك  بعد  ث��م 

بالربنامج.

هل يعالج اإلسبرين مرض السرطان؟
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موقع جامعة »كارديف«

ت�����س��ه��م ج��ام��ع��ة ك���اردي���ف ب���ق���وة يف من��اء 
ب��� 2.7  امل��ت��ح��دة   اق��ت�����س��اد اململكة  م����وارد 
مليار جنيه ا�سرتليني �سنويا؛ فكل جنيه 

اجلامعة  ملكت�سبات  �سامل  بتحليل  يقوم 
القت�سادية والجتماعية.

تو�سل  احل�����ايل،  ال���ع���ام  اأوائ������ل  ويف 
»فيوفورث  �سركة  اأع��دت��ه  مماثل  تقرير 
ما  اإجمايل  اأن  اإل��ى   ، ليميتد«  كون�سلتنغ 
ي�سل  العام  يف  وطالبها  اجلامعة  تنفقه 

اإلى مليون جنيه اإ�سرتليني.
»ل�����ن�����دن  ت�����ق�����ري�����ر  ي�����ت�����وق�����ف  ول 
اإي���ك���ون���وم���ي���ك�������ص« ع���ل���ى الإ�����س����ه����ام����ات 
لرياعي  يتعمق  بل  فح�سب،  القت�سادية 
العوامل القت�سادية، وما جنم عنها من 
ال��ف��رد، وذل��ك لأن��ه  اآث���ار اجتماعية على 
اجل��ام��ع��ة  در  كيفية  ك��ث��ب يف  م��ن  ي��ن��ظ��ر 
م��ن��اف��ع اق��ت�����س��ادي��ة لإق��ل��ي��م »وي���ل���ز« كله، 

ولي�ص »كارديف« فقط. 
يف معر�ص تعليقه على التقرير، قال 
نائب مدير جامعة كارديف، الربوف�سيور 
كولن رايودان، اإنه »ينظر نظرة �سمولية 
اقت�سادنا من منظور  اإلى  الأول��ى  للمرة 
اقت�سادي واجتماعي، واأثره على اقت�ساد 

اململكة املتحدة«. 
الذهاب  اأن  » اجلميع يعلم  واأ�ساف 
اإل����ى اجل��ام��ع��ة ي��ح��ول م��ن ح��ي��اة ال��ن��ا���ص 

ووظائفها واأ�سرها«. 
واأ�سار اإلى اأن الدرا�سة اأو�سحت اأن 
اقت�ساديا  حافزا  متثل  كارديف  جامعة 
واجتماعيا رئي�سا لقت�ساد اململكة؛ لأن 
كل جنيه ا�سرتليني ت�سرفه يعود عليها 

ب�ستة جنيهات.  وتابع »توؤدي اجلامعات 
القت�ساد   ع�سد  تقوية  يف  ك��ب��ريا  دورا 
م����ن خ�����الل ����س���ق���ل  م����ه����ارات ط��الب��ه��ا 
التي  تلك  مثل  متعمقة  اأبحاث  واإع���داد 

بن اأيدينا«.
الإ����س���ه���ام���ات  اأن  راي���������ودان  واأك�������د   
جزء  �سيخ�س�ص  للجامعة  القت�سادية 
بتكلفة  اجلامعية  املدينة  لتجديد  منها 
300 مليون جنية ا�سرتليني، مما �سيزيد 
املرافق  اأن  مبينا  اأرباحها،  من  م�ستقبال 
ال��ذك��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة ���س��ت��ري الق��ت�����س��اد 
من  »ويلز«  على  اجتماعيا  رخ��اًء  و�ستدر 
خ���الل حت��وي��ل الأف���ك���ار اإل����ى م��ن��ت��وج��ات 

وتقنيات وموؤ�س�سات جتارية اأي�سا. 
ورك����ز ال��ت��ق��ري��ر اأي�����س��ا ع��ل��ى م��زاي��ا 
وامل����ردود  اجل��ام��ع��ة  يف  وال��ت��ع��ل��م  التعليم 
الإيجابي، وما مثلته من زيادة ملكت�سبات 
ال���دول���ة م���ن ���س��رائ��ب وغ���ريه���ا ب�سبب 
ال��ت��ح�����س��ي��ل ال���ع���ل���م���ي ال���ك���ب���ري ل��ب��ع�����ص 
اأن مزايا التعليم والتعلم  الطالب، علما 
ت�سل اإلى مليار جنيه ا�سرتليني يف العام 

الواحد.
وق�����در ال��ت��ق��ري��ر اإج����م����ايل امل��ن��اف��ع 
الق��ت�����س��ادي��ة ال��ت��ي ت��دره��ا اجل��ام��ع��ة من 
جنيه  مليون   600 بقيمة  الأب��ح��اث  وراء 

ا�سرتليني �سنويا.
والدخل  املنح  ي�سمل  املبلغ ل  وه��ذا 
الذي تدره اجلامعة من الأبحاث فقط، 

تدفعه اجلامعة يدر عليها �ستة جنيهات 
ا�سرتلينية ربحا.

ه���ذا ل��ي�����ص ���س��رب��ا م���ن اخل���ي���ال بل 
ه���و ح��ق��ي��ق��ة ذك���ره���ا ت��ق��ري��ر اق��ت�����س��ادي 
الذي  اإيكونوميك�ص«  »لندن  مركز  اأع��ده 

الذي  املردود القت�سادي  اأي�سا  بل ي�سم 
يجنيه القطاع اخلا�ص من وراء الأبحاث 

التي جتريها اجلامعة.   
روؤية  ح�سب  التقرير،  يف  ما  اأف�سل 
اأه���م  اأح�����د  اأن  ال��ربوف�����س��ي��ور راي��������ودان، 
�سوق  فيه حت�سن  ج���اءت  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل 
ال��وظ��ائ��ف ع��ل��ى ي��د خ��ري��ج��ي اجل��ام��ع��ة، 
وت��وف��ر وظ��ائ��ف مربحة، ودخ���ول اأم��وال 
خلزينة اجلامعة، وجبي �سرائب خلزينة 
اإقليم »ويلز« بف�سل احل�سول على درجة 

علمية من جامعة كارديف.
 ب����الإ�����س����اف����ة اإل��������ى ذل������ك ت��و���س��ل 
التقرير اإلى اإمكانية حتقيق مزايا قوية 
املزايا  �سمن  ومن  العمل.  �سوق  مل�سلحة 
الجتماعية ما �سرده التقرير عن حجم  
الأعمال التطوعية التي يقوم بها طالب 

اجلامعة.
الأكادميي،  و 2013  عام 2012  ففي 
�سغل طالب اجلامعة 1200 فر�سة عمل 
والطويل،  الق�سري  امل��دى  على  تطوعي 
ال��ع��م��ل  م����ن  اإ����س���ه���ام���ه���م  م����ن  زاد  مم����ا 
�ساعة   50.000 اإل����ى  ل��ي�����س��ل  ال��ت��ط��وع��ي 
م���ن ال��ع��م��ل م���ع ���س��ل�����س��ل��ة م���ن ال�����س��رك��اء 

اخلارجين يف م�ساريع متنوعة.   

نتائج التقرير
لعام 2013-2012

امل�����������ردود   اإج���������م���������ايل   و�������س������ل   •

القت�سادي مل�سرية التعليم والتعلم 
اإل�����ى م���ا قيمته  جل��ام��ع��ة ك���اردي���ف 
ا���س��رتل��ي��ن��ي،  ج��ن��ي��ه  م���ل���ي���ون   968
�سرائب  م��ن  جبايته  مت  م��ا  ت�سمل 

واأرباح حققها اخلريجون.
الق��ت�����س��ادي��ة  امل��ن��اف��ع  • اإج���م���ايل 
ل���الأب���ح���اث ال���ت���ي اأع���دت���ه���ا ج��ام��ع��ة 
م��ل��ي��ون جنيه   609 ب��ل��غ��ت  ك���اردي���ف 

ا�سرتليني.
جامعة  ن��ف��ق��ات  اإج���م���ايل  و���س��ل   •
ك���اردي���ف امل��ب��ا���س��رة وغ���ري امل��ب��ا���س��رة 
اإل��ى    ال�سخ�سية  ال��ط��الب  ون��ف��ق��ات 
 886 منها  ا�سرتليني  جنيه  مليار 
اإقليم  خ��زان��ة  دخ���ل   م��ل��ي��ون جنيه 

»ويلز«.
 135 قدره  اجلامعة دخال  •  جنت 
ر�سوم  من  ا�سرتليني  جنيه  مليون 
طالب الوافدين، منها 135 مليون 
من طالب دول الحتاد الأوروبي و 
منطقة  خ���ارج  دول  م��ن  مليون   12

الحتاد الأوروبي.
فر�سة   5500 اجل��ام��ع��ة  ت��وف��ر   •
ويف  ملن�سوبيها  مبا�سر  عمل  وظيفة 
الواقع تدعم توفري  5900 وظيفة 

اأخرى.
الق��ت�����س��ادي  الأث����ر  م��ق��دار  • ب��ل��غ 
مليار   2،7 للجامعة  والج��ت��م��اع��ي 

جنيه ا�سرتليني.

المردود االقتصادي واالجتماعي لجامعة كارديف



جامعات عالمية

لقطات
فرنسا

اأ����س���ار ت��ق��ري��ر ���س��در ع��ن منظمة 
والتنمية،  الق��ت�����س��ادي  ال��ت��ع��اون 
اإل���ى اأه��م��ي��ة اأن ت��زي��د ال���دول من 
ح���ج���م ا����س���ت���ث���م���ارات���ه���ا يف جم���ال 
الأب������ح������اث وال���ت���ن���م���ي���ة ب��غ��ر���ص 
من  م�ستحدثة  تقنيات  ت��ط��وي��ر 
ال�����س��ن��اع��ة  وج����ه  ���س��اأن��ه��ا  تغيري 
والت�سالت،  ال�سحية  والرعاية 
للتحديات  عاجلة  حلول  وت��ق��دم 
احلراري  الحتبا�ص  مثل  العاملية 
اأن  اإل���ى  التقرير  ون��ب��ه  وخ��الف��ه. 
امل�������س���اري���ع ال��ت��ق��ن��ي��ة احل���دي���ث���ة ك� 
»رقمنة الأ�سياء جلها بالإنرتنت« 
واحلو�سبة  دات����ا«  »ب��ي��غ  وم�����س��روع 
من  �سارخة  طفرة  تعد  الكمية، 
���س��اأن��ه��ا »اإح��������داث حت����ول ج���ذري 
يف ك��ي��ف ���س��ن��ع��م��ل و���س��ن��ع��ي�����ص يف 

امل�ستقبل«.

النرويج
اإلى  الرنويجية  احلكومة  ت�سعى 
ال��ط��الب  لتنقل  خطتها  تق�سيم 
حم���وري���ن،  اإل�����ى  ال���ع���امل  دول  يف 
ال��ت��ي  ال��ربي��ك�����ص  دول  اأول���ه���م���ا: 
والهند  ورو���س��ي��ا  ال��ربازي��ل  ت�سم 
وال���������س����ن وج�����ن�����وب اأف���ري���ق���ي���ا، 
وث���ان���ي���ه���م���ا: ال����ي����اب����ان، ع���ل���ى اأن 
من   ٪40 اخلطة  لهذه  يخ�س�ص 
والأبحاث،  الرتبية  وزارة  موازنة 
املتبقية   الن�سبة  بينما �ستخ�س�ص 
ل����ل����ربام����ج والت����ف����اق����ي����ات ال���ت���ي 
موؤ�س�سات  مع  احلكومة  اأبرمتها 

اجلنوب.

اليابان
اأن جت��ري 43 جامعة  امل��ق��رر  م��ن 
ي��اب��ان��ي��ة م���ن اأ����س���ل 86 ج��ام��ع��ة، 
اإ����س���الح���ات ه��ي��ك��ل��ي��ة يف غ�����س��ون 
اع��ت��ب��ارا  املقبلة  ال�����س��ت  ال�����س��ن��وات 
ه���ذه  وت��ت��م��ث��ل   .2016 ع�����ام  م����ن 
الإ�����س����الح����ات يف اإن�������س���اء ك��ل��ي��ات 
الكليات  م�����س��ار  وت��غ��ي��ري  ج��دي��دة، 
احلالية ح�سب ما اأوردت �سحيفة 

»جيجي« يف تقريرها.

المملكة المتحدة
اأ�����س����ار ت��ق��ري��ر م����ايل ����س���در  عن 
حديثا،  الوطنية،  املراقبة  دي��وان 
مليون   500 �سحب  ���س��رورة  اإل���ى 
ج��ن��ي��ه اأ���س��رتل��ي��ن��ي م���ن ج��ام��ع��ات 
اململكة املتحدة واإعادة تخ�سي�سها 
من  الكليات  اأو  امل�ستمر  للتعليم 
اأج�����ل حت�����س��ن م�����س��ت��وى ت��دري��ب 
امل���ه���ن���د����س���ن وال���ف���ن���ي���ن وع���م���ال 
البناء املهرة . واأ�سار التقرير اإلى 
مليار   12.3 متتلك  اجلامعات  اأن 
واح���دة  بينما  ا���س��رتل��ي��ن��ي،  جنيه 
اأرب���ع كليات ت��واج��ه �سبح  م��ن ك��ل 
تقرير  اأف���اد  م��ا  الإف��ال���ص ح�سب 

�سيا�سة اخلزانة العامة.

أفضل الجامعات البريطانية في فرص توظف خريجيها
The Times and the Sunday Times’ Good University Guide 2016

اسم الجامعة
جامعة لندن - ساينت جورج 

إمبريال كولدج لندن
جامعة كامبريدج
جامعة أكسفورد

جامعة بيرمنجهام
كينجز كولدج لندن

جامعة باث
جامعة درهام

جامعة ساسكس
جامعة لفبره

جامعة بكينجهام
جامعة سانت أندروز
جامعة كولدج لندن

جامعة روبرت غوردون 
جامعة النسكستر

جامعة سوانزي
جامعة نونتينغهام

جامعة كارديف
جامعة داندي
جامعة ووريك

جامعة إكيستر
جامعة بريستول 
جامعة غالسغو

جامعة نيوكاستيل
جامعة سيتي يونيفرسيتي لندن

المرتبة 
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
=13
=13
15
16
17
18
19
=20
=20
22
23
24
25

توقعات التوظيف
93.4
91.1
89.3
87.1
86.7
85.7
85.2
84.4
84.1
83.7
83.4
83.3
83.1
83.1
82.5
81.4
81.3
80.1
80

79.8
79.8
79.6
79.3
79.1
78.9
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 St George's, University of London
Imperial College London
University of Cambridge
University of Oxford
 University of Birmingham
 King's College London
University of Bath
 Durham University
 University of Sussex
Loughborough University
 University of Buckingham
 University of St Andrews
 University College London
 Robert Gordon University
 Lancaster University
 Swansea University
 University of Nottingham
 Cardiff University
 University of Dundee
 University of Warwick
 University of Exeter
 University of Bristol
 University of Glasgow
 Newcastle University
City University London

ال����ت����ق����ى  700 م����ن خ���ري���ج���ي ج��ام��ع��ة 
ب����ري����ن���������س����ت����ون،  م����ن الآ������س�����ي�����وي�����ن 
من  اآ�سيوية  اأ�سول  من  والأمريكين 
اأكتوبر   17-15 من  العامل،  اأنحاء  كل 
املا�سي، لالحتفال مبا قدمت اأيديهم 

ملجتمع جامعة »برين�ستون«.
فتحت �سعار »بكم نزدهر« اجتمع 
ال�سيوف،  بع�ص  خ��ري��ج   700 ال����  م��ع 
لإج��راء ح���وارات  ولإل��ق��اء حما�سرات 
بجولت  وللقيام  فنية،  اأدوار  وت��اأدي��ة 
�سياحية ولإقامة  فعاليات اجتماعية.

وي��ع��د ه���ذا الج��ت��م��اع الأول من 
نوعه يف رحاب »برين�ستون« حيث اأتى 
اخل���ري���ج���ون م���ن ك���ل ح����دب و���س��وب، 
اآ�سيويون  ج��اء  وح��ده��ا  اأم��ريك��ا  فمن 
م���ن  27 ولي����ة اأم��ريك��ي��ة، وم���ن دول 
ال��ع��امل ح�سر ك��ث��ريون م��ن 12 دول��ة 
وامل��ج��الت  التخ�س�سات  خمتلف  م��ن 
الأك�����ادمي�����ي�����ة حل�������س���ور ال���ف���ع���ال���ي���ات 
خريجي  راب��ط��ة  مكتب  نظمها  ال��ت��ي 
ج��ام��ع��ة ب��ري��ن�����س��ت��ون م��ن الأ���س��ي��وي��ن 

الأمريكين. 

امل��وؤمت��ر  اأم����ام  م��ع��ر���ص كلمته  يف 
ال���ذي عقد يف ق��اع��ة »ري��ت�����س��ارد���س��ون« 
يف  تخرج  ال��ذي  اجلامعة  اأث��ن��ي مدير 
برين�ستون ذاتها عام1983، »كري�ستوفر 
اآي���زغ���روب���ر« ع��ل��ى ق��ب��ول اخل��ري��ج��ن 
الح����ت����ف����ال  بجهود  اإل�������ى  ال�����دع�����وة 
»اإنها  وق��ال  الأم��ريك��ي��ن،  الآ�سيوين 
ان  واأعتقد  ا�ستثنائية،  زمنية  فر�سة 
هذه الجازة الأ�سبوعية �ستكون رائعة 

جلميع احلا�سرين.«     
 اأم�������ا وك����ي����ل اجل���ام���ع���ة »داف����ي����د 
ف���ق���ال   ،)1999 ع������ام  )خ�����ري�����ج  يل« 
ال���ط���ل���ب���ة  م������ن  الأول  اجل�����ي�����ل  اإن 
الأمريكين  والآ�سيوين  الآ�سيوين، 
ف��ت��ح��وا ال��ط��ري��ق امل��غ��ل��ق اأم�����ام ط��الب 
فيلم   ع��ر���ص  اإذ  ح��ال��ي��ا،  »برين�ستون« 
م���رئ���ي ي�����س��ل��ط ال�������س���وء ع��ل��ى ت��اري��خ 
املجتمع الأ�سيوي يف اجلامعة بدًء من 
ا�سمه  ي��اب��اين  اأول  تخرج  حيث   1876

»هيكويت�سي اأوريتا«.
 وق�������ال يل »ل�������ول  ث���ب���ات���ك���م يف  
الوقت الذي �سعرمت فيه اأنكم غرباء 

يف جمتمع برين�ستون، ولول جناحكم 
هنا يف درا�ساتكم العليا، ولول دوركم 
ك�سفراء جلامعة برين�ستون، ودوركم 
كنموذج يحتذي به طالب احلا�سر ملا 
برين�ستون  جامعة  اليوم  طالب  راأي 
ح��ت��ى  اأو  اإل����ي����ه  ي���ط���م���ح���ون  م���ك���ان���ا 

يحلمون به.«
 وحت�����دث يل ع���ن ازي������اد اأع�����داد 
ال���ط���الب الآ����س���ي���وي���ن م���ن ح��ف��ن��ة ل 
تتعدى اأ�سابع اليد الواحدة عام 1955 
اإلى 22٪ من الطالب اجلدد يف الوقت 
اأن����ه »ب�سبب  ث��ان��ي��ة  واأك�����د  احل���ا����س���ر. 
ولئ��ك��م وجن��اح��ك��م امل��ت��األ��ق يف اأن��ح��اء 
املعمورة، وب�سبب رغبتكم يف روؤية كل 
»برين�ستون«  يف  جامعة  اأ�سرة  اأع�ساء 
ازدهار م�ستمر �سيحدونا الأمل دائماً 
ي��ن�����س��م��ون  اأع�������س���اء ج�����ددا  ن����رى  لأن 

لأ�سرة »برين�ستون«.
ب��اأن ما  »اإن��ن��ي على ثقة   واختتم 
من  اليوم  به  املجموعة  ه��ذه  �ستخرج 
حالة  يف  اجل��ام��ع��ة  �سيجعل  تو�سيات 

ازدهار م�ستمر«.

خريجو برينستون 
يحتفلون بإنجازاتهم

مدير جامعة 
برين�ستون 
»كري�ستوفر 
�آيزغروبر » ي�سكر 
خريجي �جلامعة 
على �لعودة جمددً� 
حل�سور �ملوؤمتر



محمد صلى اهلل عليه 
وسلم

د. عبداللطيف الحديثي
عميد معهد البحوث واالستشارات

مل ير والده قط .. وفقد اأّمه يف طفولته وعمره �ست �سنوات 
.. ومات جده بعد اأن اآن�ص به، وعمره ثماين �سنوات .. ن�ساأ يف 

ذروة اليتم .. لي�ص له اإخوة اإل من الر�ساعة.. 
اأن  ب��ه،  فمات قبل  ال��ذي يلوذ  كفله عمه وك��ان ح�سنه 
تقر عينه باإ�سالمه.. كذبه قومه واأهله وع�سريته.. ورموه 
باجلنون والبهتان وال�سحر بعد اأن كان �سادقهم واأمينهم.. 
اأوذي يف اهلل كثريا.. ورمي �سال اجلزور على ظهره وكتفيه.. 
اأن  بعد  حتى  قبيلته  وحاربته  ليقتلوه..  قومه  ل��ه  اجتمع 
رحل عنها.. مات يف حياته جميُع اأبنائه وبناته ال�سبعة غري 
اإلى  احلاجة  اأم�ص  يف  وه��و  خديجة  زوجته  ماتت  فاطمة.. 
م�ساندتها.. ورمي يف عر�سه ال�سريف يف عائ�سة اأحب النا�ص 
الطائف..  يف  باحلجارة  وال�سفهاء  ال�سبيان  قذفه  اإل��ي��ه.. 
و�سج وجهه وك�سرت رباعيته يف اأحد.. ورغم كل ذلك .. رغم 
كل ذلك مل ُير اإل يف ثوب �سابر حمت�سب مبت�سم مت�سامح 

غري غا�سب ول منتقم..
اآدم.. في�ص  اإنه �سيد ولد  التاريخ..  اأعظم عظماء  اإنه   
الرحمة الذي اأر�سل اإلى هذه الب�سرية.. خري من م�ست به 
قدم يف الأولن والآخرين.. و�سفيع الأمم يوم الدين.. اإنه 
حممد �سلى اهلل عليه و�سلم الذي بعثه اهلل ليكون مثال يف 

احللم وال�سماحة وال�سمو.. وليتمم مكارم الأخالق.

إتجاهات

دراسات

دراسة حديثة لـ بو سعدة:

مشاركة المتلقي في إنتاج 
الرسالة أبرز سمات اإلعالم الجديد 

قراءة: أحمد العياف 

»ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة وال���الت���زام���ن���ي���ة ل��ل��ت��ل��ق��ي يف 
امل�سارك  الإعالم اجلديد« درا�سة لالأ�ستاذ 
العلوم  بكلية  والت�سال  الإع���الم  ق�سم  يف 
الإن�������س���ان���ي���ة ب���اجل���ام���ع���ة، ال���دك���ت���ور ع��م��ر 
»اآفاق« على  اإبراهيم بو�سعدة، ت�ستعر�سها 

النحو التايل:

مشكلة البحث
ت��ت��م��ح��ور م�����س��ك��ل��ة ال��ب��ح��ث يف ت��ب��ي��ان دور 
ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة وال���الت���زام���ن���ي���ة ل��ل��ت��ل��ق��ي يف 
الإع���الم اجل��دي��د م��ع اإب���راز الآل��ي��ات التي 
يتميز  مهمتن  خا�سيتن  منهما  جعلت 
الت�سال  و�سائل  �سائر  عن  الإع���الم  بهما 
بذلك  والتحول  التقليدية  اجلماهريية 
م���ن الت�����س��ال يف ال��ف�����س��اء ال���ف���ردي اإل���ى 
يتم  ال��ذي  الفرتا�سي  العمودي  الف�ساء 
ف��ي��ه ال��ق�����س��اء ع��ل��ى خم��ت��ل��ف ال���ت���ج���اوزات 
وال����ت����وت����رات ال���ت���ي ت���ع���رتي ال��ت��ف��اع��الت 

احلداثية يف املجتمع.

أهمية البحث 
وتكمن اأهميته يف اأنه يدخل �سمن البحوث 
التحليلية  وال�ستنباطية  ال���س��ت��ق��رائ��ي��ة 
التلقي  ن��ظ��ري��ة  ت��ت��ن��اول  ال��ت��ي  اجل���دي���دة 
ب�سفتها  احل��دي��ث��ة  ال��ن��ق��دي��ة  وم��ق��ارب��ات��ه��ا 
اأ�سا�سا لتف�سري عالقة امل�ستخدم بالإعالم 
اجل���دي���د وت��ب��ي��ان خم��ت��ل��ف الآل���ي���ات ال��ت��ي 
�ساعدت يف بلورة التفاعلية والالتزامنية، 
التلقي  عملية  مت��ي��زان  خا�سيتان  وه��م��ا 

ال��ع��م��ل��ي��ات  ف��ه��م  يف  وم��ه��م��ا  ب������ارزا  دورا 
ا���س��ت��خ��دام��ات  ت�سهدها  ال��ت��ي  ال��ت��ط��وري��ة 
الإع���������الم اجل����دي����د م����ن خ�����الل ق��اب��ل��ي��ة 
ت���وظ���ي���ف���ه���ا ل��ت��ف�����س��ري ع����الق����ة امل��ت��ل��ق��ي 
ظل  ومب�سامينه يف  وتطبيقاته  بو�سائله 
احل��دي��ث��ة،  وتطبيقاتها  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات 
�سريكا  النظرية  ه��ذه  وف��ق  اأ���س��ب��ح  حتى 
يف ����س���وغ واإن�����ت�����اج امل���ع���ن���ى امل��ت�����س��م��ن يف 
اخلطاب الإعالمي والت�سال من خالل 
م�����س��ت��وي��ات ال���الت���زام���ن���ي���ة وال��ت��ف��اع��ل��ي��ة 
املحيطة  ال�سياقات  خمتلف  يف  امل�ستمرة 
والجتماعية  )الثقافية  التلقي  بعملية 
والالتزامنية  التفاعلية  واأن  وغ��ريه��ا(، 
خا�سيتن  ب�سفتهما  تبلورتا  قد  للتلقي 
اجل��دي��د  الإع�����الم  ب��ه��م��ا  يتميز  مهمتن 
ع���ن ���س��ائ��ر و���س��ائ��ل الإع������الم والت�����س��ال 
اآل��ي��ات  اجل��م��اه��ريي��ة م��ن خ��الل توظيف 
وال��رب��ط  الت�����س��ال  ���س��ه��ول��ة  يف:  متمثلة 
بالإعالم اجلديد وا�ستخدامه لتطبيقات 
ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة م�����ت�����ط�����ورة، وامل����������زج ب��ن 
جمهور  وتق�سيم  ع��دة،  خمتلفة  و�سائط 
تتنوع  خمتلفة  ف��ئ��ات  اإل���ى  امل�ستخدمن 
ل��دي��ه��م الخ���ت���ي���ارات ل��و���س��ائ��ل الإع�����الم 
و�سبكات  كاملنتديات  اجلديد وم�سامينها 
احل�سول  و�سهولة  الجتماعي،  التوا�سل 
وا�سرتجاعه  الإل��ك��رتوين  املحتوى  على 
يف اأي وقت ويف اأي مكان، واإتاحة امل�ساركة 
بكل حرية يف �سوغ امل�سمون واإنتاج املعنى 

باأقل تكلفة من قبل امل�ستخدم.
وخ��ل�����س��ت اأي�����س��ا اإل���ى وج���ود حتمية 
وعمليات  اجلديد  الإع���الم  بن  ارتباطية 

نظرية التلقي
بالإعالم  امل�ستخدم  لعالقة  تف�سر   •

اجلديد.
• تبن خمتلف الآليات التي �ساعدت 
وال��الت��زام��ن��ي��ة  التفاعلية  ب��ل��ورة  يف 

جلذب املتلقي.
اجلماهري  اهتمام  تبيان  يف  ت�سهم   •
بتطبيقات الإعالم اجلديد وانت�ساره 
ال��ع�����س��ر  يف خم���ت���ل���ف جم���ت���م���ع���ات 

احلديث.
على  ط��راأت  التي  التغريات  تظهر   •
اأب��ع��اده��ا  خمتلف  يف  التلقي  عملية 
الت�سالية  الإع��الم��ي��ة  �سياقاتها  اأو 
تعامل  يف  والج��ت��م��اع��ي��ة  والثقافية 

امل�ستخدم مع الإعالم اجلديد. 

دور نظرية التلقي 
ب���ارز وم��ه��م م��ن خ���الل ق��اب��ل��ي��ة توظيفها 
ل���ت���ف�������س���ري ع�����الق�����ة امل���ت���ل���ق���ي ب���و����س���ائ���ل���ه 
ظ��ل  يف  ومب���������س����ام����ي����ن����ه  وت����ط����ب����ي����ق����ات����ه 
يف  احلديثة  وتطبيقاتها  التكنولوجيات 
ت�سهدها  ال��ت��ي  ال��ت��ط��وري��ة  العمليات  فهم 

ا�ستخدامات الإعالم اجلديد.

المتلقي الشريك
�سريكا  امل�����س��ت��خ��دم،  اأو  امل��ت��ل��ق��ي  اأ���س��ب��ح 
يف ����س���وغ واإن����ت����اج امل��ع��ن��ى امل��ت�����س��م��ن يف 
اخلطاب الإعالمي والت�سال من خالل 
م�����س��ت��وي��ات ال��الت��زام��ن��ي��ة وال��ت��ف��اع��ل��ي��ة 
املحيطة  ال�سياقات  خمتلف  يف  امل�ستمرة 

بعملية التلقي.

اهتمام  يف  وت�سهمان  اجل��دي��د  الإع���الم  يف 
اجل���م���اه���ري ب��ت��ط��ب��ي��ق��ات��ه وان���ت�������س���اره���ا يف 

خمتلف جمتمعات الع�سر احلديث. 

أهداف البحث 
توظيف  كيفية  اإب����راز  اإل���ى  ال��درا���س��ة  ت�سعى 
النقدية  ال����روؤى  وخم��ت��ل��ف  التلقي  ن��ظ��ري��ة 
احل���دي���ث���ة ل���ه���ا يف ف���ه���م وت���ف�������س���ري ع��الق��ة 
دور  وت��ب��ي��ان  اجل��دي��د،  ب���الإع���الم  امل�ستخدم 
جذب  يف  للتلقي  وال��الت��زام��ن��ي��ة  التفاعلية 
اه���ت���م���ام امل�����س��ت��خ��دم��ن ل����الإع����الم اجل��دي��د 
وتطبيقاته وانت�سارها لدى الفئات وال�سرائح 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، واإظ����ه����ار خمتلف  الج��ت��م��اع��ي��ة 
التلقي  عملية  على  ط���راأت  ال��ت��ي  ال��ت��غ��ريات 
الإعالمية  �سياقاتها  اأو  اأب��ع��اده  خمتلف  يف 
الت�سالية والثقافية والجتماعية يف تعامل 
وتطبيقاته  اجلديد  الإع���الم  مع  امل�ستخدم 
وحتديد  احل��دي��ث��ة،  التكنولوجيات  ظ��ل  يف 
التفاعلية  ب��ب��ل��ورة  ���س��م��ح��ت  ال��ت��ي  الآل���ي���ات 
يتميز  خا�سيتن  ب�سفتهما  والالتزامنية 

بهما الإعالم اجلديد. 

منهجية البحث
اع���ت���م���د ال���ب���اح���ث ع���ل���ى م��ن��ه��ج ال����س���ت���ق���راء 
التلقي  ل��ن��ظ��ري��ة  ال��ت��ح��ل��ي��ل��ي  واال���ش��ت��ن��ب��اط 
وخ�سائ�ص  احلديثة،  النقدية  ومقارباتها 
ال�ستنتاج  ا�ستخدام  م��ع  اجل��دي��د،  الإع���الم 

ال�ستدليل اأداة للتحليل.

نتائج البحث
التلقي  اأن لنظرية  اإلى  الدرا�سة  تو�سلت 

ل��دى  للتلقي  وال��الت��زام��ن��ي��ة  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة 
ي�����س��ك��ل عن�سرا  اأ���س��ب��ح  ال����ذي  امل�����س��ت��خ��دم 
مركزيا يف عملية ت�سكيل املعاين والدللت 
يف و�سائله، واأن تلقي امل�سمون الفرتا�سي 
يف الإعالم اجلديد من خالل تكنولوجيا 
متطورة تخ�سع امل�ستخدم اإلى العديد من 
ال�سوابط يف عالقته بو�سائله وتطبيقاته 
ومب���خ���ت���ل���ف ال�������س���ي���اق���ات الق���ت�������س���ادي���ة 
والثقافية والجتماعية وغريها التي تتم 

فيها عملية التلقي.
واأ�سبح دور املتلقي يف اإطار التفاعلية 
هو  الدرا�سة،  نتائج  ح�سب  والالتزامنية، 
الإ�سهام يف ت�سكيل واإنتاج املعنى للمحتوى 
م��ن خالل  الإع����الم اجل��دي��د  املت�سمن يف 
ع��الق��ت��ه ال�����س��ي��اق��ي��ة م���ع ن�����ص اخل��ط��اب 
والتكنولوجيا امل�ستخدمة فيه، التي حتدد 
الناجتة  والتاأويالت  ال��دللت  املعنى عرب 

عنها.

ملمح
خا�سيتان  و�لالتز�منية:  �لتفاعلية 
م��ه��م��ت��ان ي��ت��م��ي��ز ب��ه��م��ا الإع������الم اجل��دي��د 
اجلماهريية  الت�����س��ال  و�سائل  �سائر  ع��ن 

التقليدية.

�ل��ف�����س��اء �ل���ع���م���ودي: ب��ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة 
بذلك  التحول  مت  للتلقي  والالتزامنية 
الذي  الفرتا�سي  العمودي  الف�ساء  اإل��ى 
التجاوزات  الق�ساء على خمتلف  فيه  يتم 
وال����ت����وت����رات ال���ت���ي ت���ع���رتي ال��ت��ف��اع��الت 

احلداثية يف املجتمع.

توظيف اإلعالم الجديد
للتفاعلية والالتزامنية

����س���ه���ول���ة الت���������س����ال وال����رب����ط   •
ب�����الإع�����الم اجل����دي����د، وا����س���ت���خ���دام 

تطبيقات تكنولوجية متطورة.
• املزج بن و�سائط خمتلفة عدة.

• تق�سيم جمهور امل�ستخدمن اإلى 
فئات خمتلفة ومتنوعة.

املحتوى  على  احل�سول  �سهولة   •
الإل���ك���رتوين، و���س��ه��ول��ة ا���س��رتج��اع 

املحتوى يف اأي وقت واأي مكان. 
• اإت���اح���ة امل�����س��ارك��ة ب��ك��ل ح��ري��ة يف 

�سوغ امل�سمون.
• اإنتاج املعنى باأقل تكلفة من قبل 

امل�ستخدم.
 

المستخدم 
عملية  يف  مركزيا  عن�سرا  ي�سكل  اأ�سبح 
و�سائله،  يف  وال�����دللت  امل��ع��اين  ت�سكيل 
بن  ارتباطية  حتمية  وج��ود  يعني  مم��ا 
التفاعلية  وع��م��ل��ي��ات  اجل��دي��د  الإع�����الم 

والالتزامنية للتلقي لدى امل�ستخدم.

ضوابط المستخدم
ي��خ�����س��ع امل�����س��ت��خ��دم اإل����ى ال��ع��دي��د من 
ب���و����س���ائ���ل���ه  ع����الق����ت����ه  ال���������س����واب����ط يف 
وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه ومب��خ��ت��ل��ف ال�����س��ي��اق��ات 
والجتماعية  والثقافية  القت�سادية 
ع���ن���د ت��ل��ق��ي��ه امل�������س���م���ون الف���رتا����س���ي 
يف الإع�������������الم اجل������دي������د م������ن خ����الل 

التكنولوجيا املتطورة.
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ثقافة

مرشد غير سياحي ]1[

د. أحمد التيهاني

اأن  الذي كان يتمنى  ال�ساب  اأن تكون �سياحية، ذهب  يف مدينة كادت 
لي�سطحب  ال��ط��ارف«،  »الق�سر  فندق  اإل��ى  �سياحيا،  مر�سدا  ي�سبح 

الرجل الذي كان يظن اأنه �سائح مثقف، ودار بينهما احلوار الآتي:
- ال�سائح: اأريد جولة ت�سعرين باأنني يف مدينة عريقة.

اأنك  لو  كما  مدينتي  تاريخ  �ساأريك  ق�سدك.  فهمت  املر�سد:   -
ع�سَت الع�سور التي مرت بها كلها.

- ال�سائح: بال�سبط، هذا ما اأريده.
من  جمموعة  اإل���ى  وي�سري  امل��دي��ن��ة،  و���س��ط  اإل���ى  املر�سد  يتوجه 
املباين الإ�سمنتية املهجورة، قائال: كان هنا حي تاريخي ا�سمه: »حي 
القرى«. كان حتفة معمارية. كان ميكن اأن يكون تراثا عامليا وُي�سّجل 
يف اليون�سكو، لكنهم هدموه قبل ولدتي بع�سرة اأعوام. ثم ي�سري اإلى 
مفتوحة.  عامة  تاريخية  �ساحة  هنا  كانت  وي��ق��ول:  املقابلة،  اجلهة 
كانت ُتقام فيها الحتفالت الكربى.. احتفت مدينتنا بجميع ملوك 
كرة  �سيء، من مباريات  كل  فيها  ُيقام  ك��ان  ال�ساحة.  ه��ذه  البالد يف 

القدم، اإلى »مراجيح العيد«، حتى امل�سي واأكل الآي�سكرمي والبليلة.
- ال�سائح: واأين هي؟

- املر�سد: �سّوروها قبل ع�سرة اأ�سهر.
- ال�سائح: وهل ن�ستطيع دخولها؟

- املر�سد: »ال�سور واحلار�ص« لن ي�سمحا لنا.. ما عندنا »�ستيكر«!
»اأرف�������ص اإين  ي�����س��دو:  ال��ي�����س��ار، وحم��م��د ع��ب��ده  اإل���ى  ينعطفان 
اأخ�سر  واد  اليمن قائال: كان هنا  اإلى  املر�سد  اأم���وووت...«، وي�سري 
و  مدينتنا..  ت�سمية  يف  الأ���س��ل  اإن��ه  ُيقال  بالأ�سجار..  مملوء  جميل 

»توّهني يف الوادي«.
- ال�سائح: »ان�ساين يف التّلة«.. لكنني ل اأرى واديا. هذا �سارع!

كما  �سارعا  ف�سار  بالطول،  »ك��وب��ري«  عليه  اأق��ام��وا  املر�سد:   -
ترى.

قائال:  ال�سيارة«  »ف��رام��ل  اإل��ى  وي�سري  ال�سرعة،  املر�سد  يهدئ 
ع�سر  من  اأك��ر  قبل  دفنوها  لكنهم  قدمية،  تاريخية  بئر  هنا  كانت 

�سنوات.
- ال�سائح: اأين؟

- املر�سد: حتتنا الآن.
- ال�سائح �ساخرا: حتتنا اإ�سفلت كما اأرى.

مل  مذهال  معلما  الآن  �ساأريك  فيقول:  باحلرج،  املر�سد  ي�سعر 
يدفنوه، اأو ي�سّوروه، اأو يهدموه، حتى الآن.

اأرج��وك.. تعبت من: »كاَن،  اأريد �سيئا باقيا  ال�سائح: ممتاز..   -
وكانْت«.

- املر�سد: هذه قرية ت�سكيلية تراثية لي�ص لها مثيل.
يتجولن يف القرية، وقد علَْت وجَه املر�سد ابت�سامة فخر.

- ال�سائح: هذه القرية الرائعة ت�سبه الأحالم.. متى ُبنيت؟
- املر�سد: عندما كانت مدينتنا تغني.

- ال�سائح متظاهرا بالفهم: اأهااا.. وما اجلهة التي ت�سرف على 
هذه القرية وتديرها؟

الإم�����ارة.. ميكن جمعية  ال���رب.. ل.  اأظ��ن��ه��ا جمعية  امل��ر���س��د:   -
التنمية  جمل�ص  مي��ك��ن  ال�����س��ي��اح��ة..  هيئة  اأظ��ن��ه��ا  ل.  ل.  ال��ث��ق��اف��ة.. 

ال�سياحية.. واهلل ما اأدري ل حترجني.
تخرج من راأ�ص ال�سائح ع�سر عالمات تعجب! 

- امل���ر����س���د حم�����اول ت��غ��ي��ري امل���و����س���وع: وه�����ذا »����س���وق ال��ث��ل��وث« 
التاريخي.. وهناك اإ�ساعات اأنهم ينوون..

- ال�سائح مقاطعا: ل تقل يزيلونه اأو ينقلونه.
- املر�سد: اإ�ساعات.. اإ�ساعات انت�سرت يف �سنوات الهدم والزلت.. 

اأق�سد الإزالت، ثم زالت.
- ال�سائح مبلل: اأعدين اإلى الفندق، ويف الغد نكمل.

- املر�سد: ق�سدك يف املقال القادم. و »تراك ما قد �سفت �سيء«.
- ال�سائح يف �سره: »ما �سفت �سيء«.

إذا عسعسَ 
الليل

أحمد العياف

م�ست�سار  للكتاب،  ال�سارقة  هيئة  اختارت 
اأمري منطقة  ال�سريفن،  خادم احلرمن 
مكة املكرمة، �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
خ��ال��د ال��ف��ي�����س��ل، ال�����س��خ�����س��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة 
الدويل  ال�سارقة  معر�ص  من   34 للدورة 
اجل�������اري(  ن���وف���م���رب   14-4( ل���ل���ك���ت���اب،  
واخلريية  الثقافية  لإ�سهاماته  تقديرا 
الو�سطية  تر�سيخ  اإلى  و�سعيه  والإن�سانية 
والتفاعل  احل���وار  وت�سجيعه  والع��ت��دال 

مع الثقافات املختلفة.
للكتاب  ال�سارقة  هيئة  رئي�ص  وعرب 
اأح��م��د ب��ن رك��ا���ص ال��ع��ام��ري ع��ن الفخر 
م�سريا  الفي�سل،  خالد  الأم���ري  باختيار 
ب��الإجن��ازات  �سموه حتفل  اأن م�سرية  اإل��ى 
ال�سعر  ع��ل��ى  تقت�سر  مل  ال��ت��ي  الثقافية 
والأدب واإمنا امتدت لت�سمل الفكر والفن 
والرتاث، اإ�سافة اإلى متيز عطائه بتكرمي 
خالل  من  املجالت  خمتلف  يف  املبدعن 
العاملية  في�سل  امللك  جائزة  على  اإ�سرافه 

وجوائز موؤ�س�سة الفكر العربي وغريها.

�سمو  تكرمي  »اإن  العامري  واأ���س��اف 
الأم����ري خ��ال��د ال��ف��ي�����س��ل ه��و ت��ق��دي��ر من 
اإمارة ال�سارقة ل�سموه على ما قدمه من 
العربية  الثقافة  ���س��اأن  لإع���الء  اإجن����ازات 
واحل�������س���ارة الإ����س���الم���ي���ة وت���اأك���ي���د على 
م��ك��ان��ت��ه ال�����س��ع��ري��ة ال��رف��ي��ع��ة ال��ت��ي دفعت 
ق�سائده  ت��رج��م��ة  اإل����ى  ع��امل��ي��ة  ن�����س��ر  دور 
والأمل��ان��ي��ة  والفرن�سية  الإجن��ل��ي��زي��ة  اإل���ى 
والإ�سبانية ولغات اأخرى عديدة، وهو ما 
ب�سكل  وال�سعري  الأدب��ي  التوا�سل  اأث��رى 

خا�ص بن ثقافات كثرية حول العامل« .
ومت����ن����ح ج����ائ����زة ال����ع����ام ال��ث��ق��اف��ي��ة 
يف  عاملة  موؤ�س�سة  اأو  ثقافية  ل�سخ�سية 
بتوجيهات  اختيارها  يتم  الثقايف  احلقل 
املجل�ص  ع�سو  ال�سارقة  اإم���ارة  حاكم  من 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  الأع��ل��ى 

�سلطان بن حممد القا�سمي .
كما يتم اختيار ال�سخ�سية الثقافية 
بناًء على عطائها يف احلراك الثقايف العام 
اأو التاأليف والكتابة الإبداعية اأو الإ�سهام 
الر�سمية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  احل���ي���اة  يف  ال��ف��اع��ل 

والأهلية.

خالد الفيصل الشخصية الثقافية
لمعرض الشارقة الدولي للكتاب

أبرز عطاءات خالد الفيصل في الحراك الثقافي

• �أعاد �سوق عكاظ عام 2007.
• ير�أ�ض موؤ�س�سة �لفكر �لعربي، وهو �أحد موؤ�س�سيها.

• �ألف �أوبريت »�لتوحيد« �لذي مت عر�سه يف مهرجان �جلنادرية، ون�سيد 
�ململكة  تاأ�سي�ض  على  100ع��ام  مبرور  �لحتفال  مبنا�سبة  �لعز«  »ن�سوة 

�لعربية �ل�سعودية.
�لتنمية  جتربة  عن  عيان«  و�ساهد  �لتنمية  »م�سافة  كتاب  �أ���س��در   •
�لعربية  باللغتني  ع�سري  منطقة  يف 

و�لإجنليزية 1419.
معهد  �أمناء  جمل�ض  ع�سو   •
ت���اري���خ �ل��ع��ل��وم �ل��ع��رب��ي��ة 
و�لإ���س��الم��ي��ةب��ج��ام��ع��ة 

فر�نكفورت يف �أملانيا.
• �أ����س���رف ع��ل��ى �إن�����س��اء 

نادي �أبها �لأدبي.
�أبها  جائزة  �أ�س�ض   •

�ل�سنوية.
مكة  جائزة  �أ�س�ض   •

للتميز.
• �أ�س�ض جملة �لفي�سل.

• ير�أ�ض هيئة جائزة 
في�سل  �مل���ل���ك 

�لعاملية.

مسابقة 
تأليف كتاب 
في »مجال 
تنمية الشباب 
العربي«

الإن�سانية،  للتنمية  بن فهد  الأم��ري حممد  موؤ�س�سة  اأطلقت 
م�سابقة  الإداري�����ة،  للتنمية  العربية  املنظمة  م��ع  بالتعاون 
اأن  م�سرتطة  العربي،  ال�سباب  تنمية  جمال  يف  كتاب  تاأليف 
يتناول الكتاب مو�سوعا يتعلق مبجال تنمية ال�سباب، مثل: 
واآليات  وم��ب��ادرات  ال�سبابية،  الب�سرية  امل���وارد  يف  ال�ستثمار 
لدى  ال��وع��ي  تنمية  يف  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  ودور 
اإ�سراكهم  ال�سباب، ومنهجيات تكوين قيادات �سبابية واآليات 
مع  للتوا�سل  ال�سبل  واأف�سل  امل�ستقبلية،  اخلطط  و�سع  يف 
�سوغ  وكيفية  املجتمع،  تنمية  جهود  يف  لإدماجهم  ال�سباب 

اخلطة القومية لتنمية ال�سباب.
يذكر اأنه ميكن التقدم للفوز باجلائزة من خالل املوقع 

http://www.arado.org.eg/Youth :الإلكرتوين
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن فهد بن عبد العزيز رئي�ص جمل�ص اأمناء 
موؤ�س�سة الأمري حممد بن فهد للتنمية الإن�سانية خالل ا�ستقباله اأ. د. رفعت 
الفاعوري مدير عام املنظمة العربية للتنمية الإدارية 

المدير العام للمنظمة 
اإلسالمية للتربية والعلوم 

والثقافة »إيسيسكو« 
د. عبد العزيز بن عثمان 

التويجري عام 2014

وزير الثقافة المصري
األسبق فاروق حسني

عام 2013

رئيس مجلس إدارة 
اتحاد كتاب وأدباء 

اإلمارات الكاتب 
والشاعر حبيب

الصايغ عام 2012

األمين العام
لمؤسسة منتدى

أصيلة في المغرب
محمد بن عيسى 2011

شخصيات ثقافية فازت بالجائزة خالل األعوام الماضية
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إعالم

أسبوعية جامعة الملك خالد

ات
اء
فض

ك���ان���ت�������س���ار امل���ط���اب���ع ب�����س��ك��ل ك���ب���ري يف 
خم��ت��ل��ف امل����دن الأوروب����ي����ة، وال��ت��ط��ور 
الطابعات،  �سناعة  جم��ال  يف  الكبري 
وظ���ه���ور امل���ط���اب���ع امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة ال��ت��ي 
بالإ�سافة  الطباعة،  وق��ت  اخت�سرت 
وازدي��اد  ال�سحافة  ازده���ار حرية  اإل��ى 

اأعداد القراء.

االنطالقة
اإلى  تعود بداية ظهور وكالت الأنباء 
»هافا�ص»  فوكالة  �سخ�سية،  مبادرات 
يف فرن�سا تاأ�س�ست عام 1835، ورويرتز 
وال��وك��ال��ت��ان   ،1851 ع���ام  اإجن���ل���رتا  يف 
عام  بر�ص  الأ�سو�سيتيد  الأمريكيتان، 
 ،1958 ع��ام  ب��ر���ص  وال��ي��ون��اي��ت��د   ،1848
ال�سوفيتية  تا�ص  اأي�سا وكالة  وظهرت 

عام 1925.

وكالة األنباء الفرنسية
عن  الفرن�سية  الأن��ب��اء  وكالة  انبثقت 
اأق���دم وك��ال��ة ل��الأن��ب��اء يف ال��ع��امل وهي 
وكالة هافا�ص الفرن�سية، وانطلقت يف 
البداية من مكتب متوا�سع لالت�سال 
مركزا  لت�سبح  تطورت  ثم  واملرا�سلة، 
م��ه��م��ا لإم�����داد ال�����س��ا���س��ة واجل��م��اه��ري 
ومنها  بالأخبار،  املوؤ�س�سات  وخمتلف 
الأن��ب��اء يف  وك��الت  تخرج رواد نه�سة 
اأوروب�����ا م��ن اأم���ث���ال ب��رن��ه��ارت وول���ف، 
التي  الأملانية،  الأن��ب��اء  وكالة  موؤ�س�ص 
ت��ع��رف ال��ي��وم ب��ا���س��م »دوي��ت�����ص بري�ص 
اأج��ن�����س��ي«، وب����ول ج��ول��ي��و���ص روي���رتز 

موؤ�س�ص وكالة رويرتز.
ا�ستمرت هافا�ص يف مهمة تقدمي 

أسعد أبو قاعود

لقد كان اخلرب ومنذ اأن وجد الإن�سان 
على هذه الب�سيطة، ذا اأهمية ق�سوى 
ل���ه، وت��ط��ورت عملية ت��ن��اق��ل الأخ��ب��ار 
ت��زام��ن��ا م��ع ت��ط��ور الإن�����س��ان ع��ل��ى مر 
ال��ع�����س��ور، ل��ت�����س��ه��ي��ل احل�������س���ول على 

الأخبار.
وك���ن���وع م���ن ال��ت��ن��ظ��ي��م يف جم��ال 
وكالت  ظهرت  الأخبار  تناقل  عملية 
الأن�����ب�����اء ك��و���س��ي��ل��ة جل���م���ع الأخ����ب����ار 
وامل����ع����ل����وم����ات واإم������������داد امل���وؤ����س�������س���ات 

الإعالمية وغري الإعالمية بها.
ويف وقتنا احل��ايل تعترب وكالت 
من  ورئي�سيا  مهما  م�����س��درا  الأن���ب���اء 
م�������س���ادر احل�������س���ول ع���ل���ى الأخ����ب����ار، 
املغذية  ال�سناعات  اأه���م  م��ن  وواح���دة 
لالإعالم احلديث، حيث اعتلت املراتب 
الأول�������ى يف ال��ت��ع��ام��ل م���ع الأح������داث 
عرب  للجمهور  وتغطيتها  ومتابعتها 
يف  امل��ن��ت�����س��ري��ن  وم��را���س��ل��ي��ه��ا  �سبكاتها 

خمتلف الدول واملناطق.
ونتيجة لذلك ا�ستحوذت وكالت 
ال��ك��ب��رية منها على  الأن���ب���اء وخ��ا���س��ة 
حيز وا���س��ع وف��ع��ال يف جم��ال الأخ��ب��ار 
على  هيمنتها  وب��ال��ت��ايل  وامل��ع��ل��وم��ات، 

عملية تدفق الأخبار يف العامل .

تعريف
وك���������الت الأن������ب������اء ه�����ي م���وؤ����س�������س���ات 
اإع���الم���ي���ة ت��ع��م��ل م����ن خ�����الل ���س��ب��ك��ة 
وا����س���ع���ة وع���ري�������س���ة م����ن امل���ن���دوب���ن 
يف  املنت�سرين  واملرا�سلن  وامل�سورين 
اأرج���اء ال��ع��امل، وت��ق��وم ب��اإم��داد و�سائل 
عليها  حت�سل  التي  بالأنباء  الت�سال 
من جميع امل�سادر املحلية واحلكومية 
وال��داخ��ل��ي��ة واخل���ارج���ي���ة، ع��ن طريق 
عملية  يف  والأ���س��ك��ال  الفنون  خمتلف 

نقل الأخبار.

عوامل ظهورها
�ساهمت عدة عوامل يف ظهور وكالت 
التكنولوجي  ال��ت��ط��ور  منها  الأن���ب���اء، 
مبا  ال�سناعية  ال��ث��ورة  اأت��اح��ت��ه  ال���ذي 
اأفرزته من اخرتعات يف �ستى املجالت 
كالتلغراف  الت�����س��ال  و���س��ائ��ل  وم��ن��ه��ا 

والهاتف.
الج�����ت�����م�����اع�����ي  اجل�������ان�������ب  ويف 
واقت�سادي، اأدى ظهور قاعدة متعلمة 
العطاء يف جمال  ق��ادرة على  ومثقفة 
ازده��ار  اإل��ى  واإنتاجها  املعلومات  جمع 
ال���ع���م���ل يف جم�����ال ج���م���ع امل��ع��ل��وم��ات 

والأخبار.
ال�����س��ك��ان  اأع������داد  ت���زاي���د  اأن  ك��م��ا 
وجود  اإل��ى  للحاجة  اأدى  لف��ت  ب�سكل 
الو�سائل القادرة على تلبية احتياجات 

امل�ستهلكن من الأخبار.
اأدى وج����ود ق��اع��دة  واإل�����ى ذل����ك، 
اق���ت�������س���ادي���ة ع���ري�������س���ة اإل�������ى ت��وف��ري 
اجلديدة  للم�ساريع  ال���الزم  التمويل 

ومن بينها وكالت الأنباء.
ول نغفل عن الأ�سباب الإعالمية 

الأخ��ب��ار وامل��ع��ل��وم��ات حتى ع��ام 1940 
وهو التاريخ الذي احتلت فيه القوات 
العاملية  الأملانية فرن�سا خالل احلرب 
هافا�ص  مكاتب  حولت  حيث  الثانية، 
اأ�سمته  ال��ن��ازي��ة  ل��ل��دع��اي��ة  مكتب  اإل���ى 

»املكتب الأملاين لالأخبار«.
ول���ه���ذا، اأق�����ام ال��ف��رن�����س��ي��ون بعد 
اح���ت���الل ب��اري�����ص، م��رك��زي��ن ل��الأن��ب��اء 
خارج فرن�سا يف اجلزائر ولندن، حيث 
ق���ام امل���رك���زان ب��ت��وزي��ع اأن��ب��اء امل��ق��اوم��ة 

الفرن�سية �سد الأملان.
 ،1944 ع��ام  فرن�سا  حترير  وبعد 
وكالة  يف  امل��رك��زي��ن  الفرن�سيون  �سم 
اأ���س��ا���س��ي��ة واح����دة وه���ي وك��ال��ة الأن��ب��اء 
و�سع   1957 ع���ام  يف  ومت  ال��ف��رن�����س��ي��ة. 
ن��ظ��ام خ��ا���ص ل��ه��ا، ا���س��ت��ق��ل��ت ال��وك��ال��ة 

مبوجبه عن احلكومة.
ي�سرتك يف خدمات هذه الوكالة 
اأرج��اء  م��ن خمتلف  األ��ف �سحيفة   15
ال��ع��امل، و 80 وك��ال��ة اأن��ب��اء وط��ن��ي��ة، و 
وال��ت��ل��ف��زي��ون،  ل���ل���رادي���و  200 حم��ط��ة 
وتقدم  دول���ة،   140 يف  مرا�سلون  ولها 
خ��دم��ات��ه��ا ب��ع�����س��ر ل��غ��ات اأخ�����رى غري 

الفرن�سية.

وكالة رويترز البريطانية
ل ن��ك��اد ن��ذك��ر وك����الت الأن���ب���اء بعيدا 
ع��ن ذك��ر وك��ال��ة روي���رتز الربيطانية 

الأ�سهر على م�ستوى العامل.
اأن�������س���اأ ه����ذه ال���وك���ال���ة ج��ول��ي��و���ص 
ب��اول روي��رتز عام 1851، حيث جاءته 
ف��ك��رة الإن�������س���اء ح��ي��ن��م��ا ك����ان م��وظ��ف��ا 
يف اأح����د ال��ب��ن��وك يف م��دي��ن��ة روت��ن��غ��ن 

الأمل����ان����ي����ة، ف���خ���ط���رت يف ب���ال���ه ف��ك��رة 
وت��وزي��ع  اأن��ب��اء جل��م��ع  وك��ال��ة  تاأ�سي�ص 
وانتظام  ب�سرعة  والفعاليات  الأخ��ب��ار 
، و���س��رع��ان م���ا ت��ط��ور ع��م��ل ال��وك��ال��ة 
التلغراف، حيث  اخ��رتاع  وخا�سة بعد 
اأ�سبحت ال�سحافة تعتمد ب�سكل كبري 
روي��رتز  و�سجلت  روي��رتز،  وكالة  على 
�سبقا عامليا حينما نقلت اإلى ال�سحافة 
ن�����ص خطاب  ع���ام 1858  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
نابليون الثالث بعد �ساعة واحدة من 

اإلقائه.
روي����رتز يف  وك��ال��ة  ن��ف��وذ  ينت�سر 
اأن����ح����اء م��ت��ف��رق��ة م����ن ال����ع����امل ح��ي��ث 
مت��ت��ل��ك 169 م��ك��ت��ب��ا وت��غ��ط��ي ح���وايل 
املختلفة  خدماتها  وت���وزع  دول���ة،   163
حمطة   400 و  ���س��ح��ي��ف��ة   6500 ع��ل��ى 
راديو وتلفزيون، ولديها حوايل 4100 

م�سرتك.
اأم����ا ج��ه��ازه��ا الق��ت�����س��ادي فهو 
اأ���س��رع الأج��ه��زة واأك��ره��ا انت�سارا  من 
بلدا   60 م��ع  يتعامل  حيث  ال��ع��امل  يف 
مب��ن��ظ��م��ات   1964 م���ن���ذ  وي�������س���ت���ع���ن 
التي  بالبور�سة  اخلا�سة   املعلومات 
ت�������س���ل ال���ع���م���الء ب���وا����س���ط���ة اأج����ه����زة 

اإلكرتونية.

وكالة األسوشيتدبرس 
األميركية

تعد هذه الوكالة من كربى الوكالت 
ن�ساأتها  وت��ع��ود  ال��ع��امل،  يف  ال�سحفية 

اإلى عام 1848.
األ���ف  ي�����س��رتك يف خ��دم��ات��ه��ا 15 
م�سرتك يف العامل كله، و لها 80 مكتبا 
داخ��ل  مكاتب   110 و  ال��ع��امل،  دول  يف 
يعمل  و  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات 

بها خم�سة األف �سخ�ص.
وي��وج��د يف ه���ذه ال��وك��ال��ة اأع��ظ��م 
اأق�������س���ام ال��ت�����س��وي��ق يف ال����ع����امل، ك��م��ا 
خا�ص  اقت�سادي  ق�سم  باإن�ساء  قامت 
�سحيفة  م��ع  ب��ال���س��رتاك  بالبور�سة 

وول �سرتيت جورنال.

وكالة اليونايتد برس 
إنترناشيونال

ظ����ه����رت وك�����ال�����ة ال���ي���ون���اي���ت���د ب���ر����ص 
 1958 ع��ام  لوجود  اإل��ى  اإنرتنا�سيونال 
»اإنرتنا�سيونال  وكالتي  ان��دم��اج  بعد 
ن��ي��وز ���س��رف��ي�����ص« ال��ت��ي ت��اأ���س�����س��ت ع��ام 
اأ�سو�سيا�سن«  بر�ص  »يونايتد  و    ،1909
هذه  وتقدم   ،1907 ع��ام  تاأ�س�ست  التي 
ال���وك���ال���ة خ����دم����ات اإخ����ب����اري����ة ع��امل��ي��ة 
وخ����دم����ات ل��ل�����س��ور ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة 
وامل��و���س��وع��ات  التليفزيونية  واأخ���ب���ار 

ال�سحفية املختلفة.
ومت����ت����ل����ك ال������وك������ال������ة م���ق���ري���ن 
رئ��ي�����س��ي��ن يف ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة يف 
اإ�سافة  فران�سي�سكو،  و�سان  نيويورك 
ال��ع��امل.  يف  رئي�سية  مكاتب  ع��دة  اإل���ى 
وو�����س����ل ع�����دد امل�������س���رتك���ن يف ن��ه��اي��ة 
م�سرتك   7000 ح����وايل  ال��ث��م��ان��ي��ن��ات 
من بينهم نحو 900 �سحيفة و 3500 

حمطة اإذاعة وتليفزيون.

وكاالت األنباء العالمية..
لمحات من تاريخ ما زال يقفز!

أسماء في اإلعالم
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إعالم

خرافة
عيد الميالد

نوف علي الشهري
م���ا راأي�����ك يف حت��دي��د ي����وم م��ع��ن وف��ق��ا 
ل���ت���اري���خ م���ع���ن، مت���ار����ص ف��ي��ه م��را���س��م 
ك���اإح�������س���ار ك���ع���ك���ة يف اأع�����اله�����ا ���س��م��وع 
مب�����س��ارك��ة بع�ص الأق�����ارب والأ���س��دق��اء 
مع تقدمي العديد من الهدايا املختلفة 
وت����ردي����د ب��ع�����ص ال���ت���ه���اين وال�����س��ع��ارات 

الغنائية؟
امليالد،  ب�عيد  ي�سمى  م��ا  ابتدعوا 
انت�سر يف جمتمعاتنا الإ�سالمية  الذي  
يف الآونة الأخرية ليزاحم اأعيادا اأخرى 
وعيد  احل���ب،  وع��ي��د  الأم،  كعيد  دخيلة 
الرغم  على  امليالد  وعيد  الكري�سما�ص، 
م���ن ن��ه��ي الإ�����س����الم ع���ن ه����ذه الأع���ي���اد 
ديننا  لها يف  اأ�سل  ل  بدعة  تعد  لكونها 
امل�سلمن  ن��ح��ن  ل��دي��ن��ا  فلي�ص  احل��ن��ي��ف 
عيد  و  الفطر  عيد  هما:  عيدين  �سوى 

الأ�سحى.
الأعياد،  اأ�سل هذه  اإلى  ولو عدنا 
وع��ل��ى وج���ه اخل�����س��و���ص »ع��ي��د امل��ي��الد« 
ل��ك��رة ان��ت�����س��اره ب��ن خم��ت��ل��ف الأع��م��ار 
طوال اأيام ال�سنة، لوجدنا اأدلة تاريخية 
اأنه احتفال وثني جاء من طريق  توؤكد 
الباحث  كتب  اإذ  الكاثوليكية،  الكني�سة 
ن�سا  جاء  قد  برينج« اأنه  دانكن  »ويليم 
يف كتاب الن�سارى يف العهد القدمي، واأن 
فرعون هو اأول من قيل اإنه احتفل بيوم 
جلميع  عظيمة  وليمة  واأق����ام  م��ي��الده، 

خدمه، وذلك متجيدا لروحه. 
ال��ع��ه��د اجل��دي��د، فيذكر  واأم����ا يف 
ال���ذي عا�ص  امل��ل��ك ه��ريود���ص  فيه ق�سة 
يف زمن عي�سى عليه ال�سلم، وكان يقيم 
ميالده،  يوم  لإحياء  عظيمة  احتفالت 
الحتفال  اأن  ال��ن�����س��ارى  يثبت  فبذلك 
ب��ي��وم م��ي��الد ال���ف���رد ط��ق�����ص دي��ن��ي ك��ان 

ميار�سه الوثنيون. 
فتعود  ال�سموع  اإ���س��ع��ال  ع���ادة  اأم���ا 
اإل����ى زم����ن الإغ��ري��ق��ي��ن ال���ذي���ن ك��ان��وا 
ي��ق��ي��م��ون اح��ت��ف��ال ���س��ه��ري��ا لأ���س��ن��ام��ه��م 
امل�����س��م��اة ع��ن��ده��م ب��اآل��ه��ة ال��ق��م��ر، وك��ان��وا 
يحتفلون بيوم مولدها بتقريب الكعك 
للمعابد،  القمر(  )�سكل  ال�سكل  دائ��ري 
مثل  لت�سيء  بال�سموع  تزين  كانت  كما 

وجه القمر.
تبعية  م��ن  ي��رى  م��ا  املوؤ�سف  فمن 
م��ط��ل��ق��ة ل���ل���دي���ان���ات الأخ����������رى، وه����ذا 
اهلل  �سلى  حممد  نبينا  لقول  م�سداق 
عليه و�سلم »لتتبعن �سنن من كان قبلكم 
حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر 

�سب لدخلتموه«.
وُي���خ�������س���ى ع���ل���ى مم���ار����س���ي ت��ل��ك 
ال���ع���ادات م���ن ال���وق���وع يف دائ�����رة الآث����ام 
على  املحافظة  امل�سلم  وعلى  واملعا�سي، 
ه��وي��ت��ه الإ���س��الم��ي��ة وع����دم الجن����راف 
اأب��دا من  خلف كل �سالة. ول ت�ستحيوا 

بيان احلق، واهلل ويل التوفيق.

كلمة

موجز دوت كوم

تغريدات من الجامعة
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»أبجد«.. مكتبة إليكترونية 
أحيت القراءة العربية

أمل أبومديني 

ي���ت���واف���ر م���وق���ع وت���ط���ب���ي���ق اأب����ج����د ع��ل��ى 
وعلى   android لأج���ه���زة    play stor
اأول  Appl،  وه��و   APP stor  لأج��ه��زة 
ال��ق��راءة  ملحبي  عربية  اجتماعية  �سبكة 

والثقافة.
ب���������داأت م���وؤ����س�������س���ة امل�����وق�����ع اإمي������ان 
ح���ي���ل���وز، ف���ك���رة امل�������س���روع ان���ط���الق���ا من 
الطفولة،  منذ  والقراءة  بالكتب  �سغفها 
اأن  اإل��ى  ت�سري  اإح�سائيات  من  وانطالقا 
ن��ح��و 45٪ م��ن ���س��ك��ان ال�����س��رق الأو���س��ط 
ي�����س��ت��خ��دم��ون الن���رتن���ت، ف��ك��رت اإمي���ان 
املتاحة  الف��رتا���س��ي��ة  مكتبتها  اإي��ج��اد  يف 
ل��ل��ق��راء يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي ع��ل��ى �سبكات 

التوا�سل الجتماعي.

ق��دم��ت   2012 ع�����ام  م��ن��ت�����س��ف  ويف 
اأب��ج��د ف��ك��رت��ه��ا ل�سركة  م��وؤ���س�����س��ة م��وق��ع 
�سهرين  خ��الل  وح�سلت   »500 »اأوي�س�ص 
ع��ل��ى ال��ت��م��وي��ل الأويل ل��ب��دء امل��وق��ع، ثم 
كي  امل��ن��ا���س��ري  مت��ي��م  ب��امل��ربم��ج  ا�ستعانت 
فيما  ولي�سبح  املوقع،  بناء  يف  ي�ساعدها 
كونه  جانب  اإل��ى  امل�سروع  يف  �سريكا  بعد 

مديرا فنيا لأبجد.
وه��ك��ذا ب����داأت رح��ل��ة اإط����الق موقع 
اأب����ج����د ال������ذي ي��ت��ي��ح ل���ل���ق���راء وال���ُك���ت���اب 
وامل���دون���ن ال���ع���رب ال��ت�����س��ج��ي��ل يف امل��وق��ع 
فيها  ي�ساركون  افرتا�سية  مكتبة  وبناء 
بكتبهم وقراءاتهم احلالية اأو امل�ستقبلية.

ميكن املوقع م�ستخدمه اأن ُيفهر�ص 
قوائم يف مكتبته،  ث��الث  ق��راءات��ه �سمن 
ف��ت��ك��ون الأول�����ى ل���ق���راءات���ه احل��ال��ي��ة مع 

يف  بتقدمه  املوقع  مل�ستخدمي  م�ساركته 
الكتاب، والثانية لكتبه التي قراأها �سابقا، 
والثالثة للكتب التي يطمح اإلى قراءتها.

افتتاح  م��ن  الأول  ال�����س��ه��ر  وخ���الل 
اآلف  امل��وق��ع �سجل فيه م��ا يزيد ع��ن 10 
م�����س��ت��خ��دم، مم��ا اأك����د اأن ال���ق���راء ال��ع��رب 
لهم  تتيح  رق��م��ي��ة  ملن�سة  ب��ح��اج��ة  ك��ان��وا 
حول  ويتناق�سوا  ب�سهولة  يتوا�سلوا  اأن 

الكتب.
اإل�����ى ذل�����ك، ي���وف���ر امل���وق���ع خ��ا���س��ي��ة 

متابعة  م��ن  امل�ستخدم  ليتمكن  املتابعة، 
كّتابه املف�سلن ومعرفة اآخر اإ�سداراتهم، 
الكتب  ملعرفة  الآخ��ري��ن  القراء  ومتابعة 
اأو خ��و���ص  ي���ق���روؤون���ه���ا  ال���ت���ي  اجل����دي����دة 
ن��ق��ا���س��ات م��ع��ه��م، ب��الإ���س��اف��ة ال����ى ط��رح 
تو�سيات اأ�سبوعية حول 10 كتب ح�سلت 
اقرتاحات  مقدما  عالية،  تقييمات  على 
اأ�سبوعيا  جديدة للقارئ العربي، ومقال 
ويت�سارك  املوقع  م�ستخدمي  اأحد  يكتبه 

الأع�ساء يف مناق�سته.

ومي���ك���ن »اأب�����ج�����د« امل�����س��ت��خ��دم م��ن 
اأو  ق��راأه��ا  ال��ت��ي  للكتب  م��راج��ع��ات  كتابة 

القتبا�سات.
اليوم،  وحتى  املوقع  انطالق  فمنذ 
 46،669 م����ن  اأك������ر  م�����س��ت��خ��دم��وه  ب���ل���غ 
 12،918 م���ن  اأك�����ر  ك��ت��ب��وا  م�����س��ت��خ��دم��ا 
مراجعة وقيموا الكتب اأكر من 76،112 

مرة.
اإلى  كتبا  اأ�سافوا  ع��دد من  بلغ  كما 
اأك��ر من  ال��ق��راءة اخلا�سة بهم،  رف��وف 
اأ�سافوا  اأنهم  كما  م�ستخدما،   155،465
اأكر من 50 األف عنوان عربي على املوقع 
املوؤلفن  �سفحات  على  اقتبا�سا   7،436 و 

والكتب.
وي�����زور امل���وق���ع ن��ح��و 70 األ����ف زائ���ر 
ن�سف  يقارب  ما  فيه  يت�سفحون  �سهريا 

مليون �سفحة �سهريا.
ح�����س��ل م��وق��ع اأب���ج���د، ع��ل��ى ج��ائ��زة 
حم��م��د ب���ن را����س���د ع���ن اأف�����س��ل م�����س��روع 

عربي نا�سئ عام  2013.
كما نال عام 2014 اجلائزة الذهبية 

لأف�سل جمتمع الكرتوين.



تقنية

214 مليون دوالر 
لموظفي تويتر

حسن أحمد العواجي

ريتويت

ملخص مؤتمر غوغل

كروم كاست 
Chromecast: أكثر 
من 20 مليون نسخة 

بيعت حتى اآلن مع 
مميزات للجيل الثاني 

مع تحسين دعم 
االتصال الالسلكي.

هاتف إل جي 
 LG NEXUS 5X

بمستشعر بصمة من 
الخلف وشاشة قياس 

5.2 إنش ومعالج 
كوالكوم سناب 

دراجون 808 سداسي 
النواة وكاميرا خلفية 

12.3 ميجا بكسل.

هاتف هواوي 
 NEXUS
6P هاتف 

فابلت بشاشة 
WQHD5.7 ومعالج 

كوالكوم سناب دراجون 
810 مع ذاكرة عشوائية 

3 جيجا بايت وكاميرا 
خلفية 12.3 ميجا بكسل.

الرئيس التنفيذي ساندر 
بيتشاي، ذكر خالل 

المؤتمر بعض الحقائق 
واألرقام، مؤكدا أن 

الحوسبة هي ما تقوم 
به غوغل.

جهاز Pixel C اللوحي 
منافس جديد لاليباد 

برو وجهاز سيرفس من 
مايكروسوفت، بإطار 

معدني ولوحة مفاتيح 
منفصلة مع شاشة 

قياس 10.2 إنش وأربع 
ميكروفونات اللتقاط 

األوامر الصوتية.

يف الأ�سبوع املا�سي، تطرقت اإلى �سركة »جوجل« وكيف بيعت 
اكت�سفها  اأن  لبث  ما  اأمنية  ثغرة  ب�سبب  فقط  دولرا   12 ب� 
فريق العمل ثم ا�ستعادها  بعد دقيقتن فقط على �سياعها.
التنفيذي  امل��دي��ر  اأع��ل��ن  ت��ق��ري��ب��ا،  نف�سها  ال��ف��رتة  ويف 
لتويرت »جاك دور�سي« عن خطوة لت�سحيح و�سع ال�سركة 
واإعادتها اإلى طريق النمو، وذلك بت�سريح ما يعادل 8٪ من 
تنفيذ  يف  وامل�سي  ال�سمت  التزام  بعدها  ليقرر  موظفيها، 

خطوة النمو �ساء من �ساء واأبى من اأبى.
واليوم وتاأكيدا من »دور�سي« باأنه ما�ص يف اإعادة النمو، 
قيمته  ما  اأي  اأ�سهمه،  ثلث  ال�سركة  موظفي  مينح  اأن  قرر 
وت�سجيعهم  فيهم  ال�ستثمار  من  كنوع  دولر  مليون   214
ما  ميلكون  ب�سيطة  بح�سبة  الآن  لكونهم  الأك���ر  لإجن���از 
احل��ال  بطبيعة  اأن��ه��م  كما  ال�سركة،  اأ���س��ه��م  م��ن   ٪1 قيمته 
انتقلوا من كونهم موظفن فقط يتقا�سون راتبا اآخر كل 
�سهر، اإلى م�سهمن يف النجاح ولو ب� 1٪، ومع اجلد والعمل 
ما  متى  الأ�سفار  له  لت�ساف  الرقم  هذا  �سيعلو  والطموح 

وجد الإخال�ص والتفاين.
خ��ط��وة »ج���اك دور���س��ي« ه���ذه، �ستدفع ���س��رك��ات كربى 
لك�سب ولء موظفيها، كا�ستثمار حقيقي يقود اإلى النجاح، 
فلولهم ملا زادت اأ�سهم كبار امل�ستثمرين، وما علت الأرقام يف 
�سوق البور�سة، اإذا هم ي�ستحقون اأن يكون حالهم من حال 

هوؤلء ولو برقم �سغري.
التجربة  ه��ذه  اأن  لكم  و���س��اأوؤك��د  متفائال،  اأك���ون  ل��ن 
العربي  حتى  ول  املحلي  جمتمعنا  يف  تطبق  لن  حتديدا 
لأننا  الآج���ل،  البعيد  ول  العاجل  القريب  يف  ل  عموما، 
نتقا�سى  اأن��ن��ا  على  امل��وظ��ف��ون  نحن  اإلينا  ينظر  بب�ساطة 
راتبا نظري عملنا ول يحق لنا اأن منلك ولو �سعرة ب�سيطة 
اأثاث  ال�سركة من  الثور، فحالنا حال ما حتويه  ذيل  من 
نتحرك  اأننا  وبينها  بيننا  الفرق  ولكن  واأدوات،  وم��ع��دات 

وهي ثابتة يف مكانها.  

صدور الجزء السابع من لعبة 
WWE2K16 المصارعة

اجلزء  العاملية،  الفيديو  األعاب  اأ�سواق  يف  املا�سي  الأ�سبوع  �سدر 
. WWE2K16 ال�سابع من �سل�سلة امل�سارعة احلرة

ويعد هذا اجلزء، هو الثالث الذي تقوم بتطويره ا�ستديوهات 
اإ�سافة  امل�سارعن،  ع��دد  الأك��رب من حيث  اجل��زء  يعد  كما   ،2K
اإلى التح�سينات الكبرية التي اأ�سافتها 2K لالأنيمي�سن وحلبات 
وللذكاء  اجلماهري،  واأ���س��وات  الت�سويرية  وامل��وؤث��رات  امل�سارعة 

ال�سناعي الذي يتمتع به امل�سارعون داخل احللبة.
 XBOX ONE و   PS4 اأجهزة  على   2K16 اجل��زء  ويتوافر 

وب�سعر ر�سمي قدره 59.99 دولرا اأمريكيا.
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Priv هاتف جديد من بالك بيري 
بنظام أندرويد

Priv اجلديد كلياً، فهو مزود مبعالج  اأعلنت �سركة بالك بريي الكندية عن هاتف 
�سناب دراجون 808 �سدا�سي النواة ب�سرعة 1.8 جيجا هرتز وذاكرة ع�سوائية 3 جيجا 

بايت واأخرى داخلية �سعتها 32 جيجابايت.
 AMOLED ب�سا�سة منحنية من كال اجلانبن قيا�سها 5.4 اأن�ص بتقنية Priv كما زود
ولوحة مفاتيح منزلقة، اإ�سافة اإلى بطارية �سعتها 3140 ملي اأمبري وكامريا خلفية 
بدقة 18 ميجا بك�سل مع مثبت ب�سري OIS وفتحة عد�سة f/2.2 واإمكانية ت�سوير 

الفيديو بدقة 4K واأخرى اأمامية بدقة 2 ميجا بك�سل ونظام اإندرويد 5.1.1.



إعالن

بالعلم
نهزم اإلرهاب
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عدسة »آفاق«

التغيير اإليجابي

المشيطي محمد 

كالقذيفة، فاجلزاء  اإن ما تقدمه لالآخرين �سريتد عليك  
»عامل  ال��ق��ائ��ل:  باملثل  يعلم   وجميعنا  ال��ع��م��ل،  جن�ص  م��ن 
بهذه  يهتم  ل  بع�سنا  لكن  يعاملوك«،  اأن  حتب  كما  النا�ص 

املعادلة يف تعامله مع الآخرين.
اإذا كنت تخ�سى بطريقة اأو باأخرى من ت�سبب الآخرين 
لك باحلرج اأو ال�سخرية منك وتظن اأنهم يكرهونك؛ فهذا 
دليل على اأنك لتكن الود لنف�سك واأن خمزون الثقة لديك 
بالنف�ص؛  الثقة  ف��ق��دان  على  لل�سرب  داع���ي  ف��ال  خ���او،  �سبه 
على  �سيء يجربنا  يوجد  ول  ذل��ك،  اإل��ى  بحاجة  ل�سنا  لأننا 

ال�ستمرار بهذا اخلطاأ.
اإذا، ما احلل؟

ل�ست خمت�سا لأقدم لكم احللول، بيد اأن التغيري وتبني 
اأفكار اأف�سل عن الذات هو م�سعى اإيجابي ينبغي اإدمانه من 
املجتمع املدين. والأف�سل  الى موؤ�س�سات  الفرد و�سول  قبل 
اأن ن�سبح موؤدجلن على ذلك، ون�ستطيع اأن ن�سميه الأدجلة 
احلميدة، رغم اأن م�سطلح »الأيديولوجية« غري مف�سل يف 

منطقتنا العربية. 
هذه  عنوان  هو  ال��ذي  حديثنا  حم��ور  يف  نبقى  ح�سنا.. 
اإن مبداأ الح��رتام مطلوب يف العالقات  ال�سطور، ف��اإذا قلنا 
التي  الأخالقية  القيم  من  وه��و  وال�سخ�سية،  الجتماعية 
لبد من التحلي بها، فمن اخلطاء تف�سري هذا املبداأ على اأنه 

جنب، فالبع�ص منط تفكريه »ملتو«.
باأق�سى  الكمال، ومهما فعل وحتلى  اإل��ى  ي�سل  اأح��د  ل 
درجات املثالية فاإنه �سيجد من ينتقده ويتذمر منه، بل لو 
حدثت معجزة وو�سل اأحدهم اإلى الكمال فاإن الو�سول بحد 
ذاته نق�ص يف هذه احلالة، وكثري من النا�ص ينظر اإلى غريه 

ول ينظر اإلى نف�سه.
 اقبل النقد البناء )اإن وجد( على اأيه حال، ول تكرتث 
للنقد املبالغ واجلارح فهو متوافر بكرة، والتغيري من اأجل 
واأفكارك  نف�سك  �سيد  اأن��ك  واعلم  تغيري،  اأ�سوء  هو  التغيري 

واأفعالك، واإن كل �سيء يتغري اإل التغيري.. واهلل اأعلم.

محررون

حكم وأمثال

• الراحة في أربعة: راحة الجسم في قلة الطعام، 
وراحة الروح في قلة األثام، وراحة القلب في قلة 

االهتمام، وراحة اللسان في قلة الكالم. 
• أربعة يجب ضبطها: اللسان، واألعصاب،

والنفس، والشعور. 
• أربعة يجب التخلي عنها: التملق، والوشاية، 

والتبذير، والكسل. 
• إعمل الخير ألصدقائك يزيدوك محبة

واعمل الخير ألعدائك ليصبحوا أصدقاءك.
• خير الدروب ما أدى بسالكه إلى حيث يقصد.

• الحقيقة دائما تؤلم من تعود على األوهام.
• سقوط اإلنسان ليس فشال

ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط.

إبتسامة
يف يوم من الأيام، كان جحا ميلك 10حمري 

فركب واحدا فعّد الباقي فاإذا هي ت�سعة، ثم 
نزل من احلمار العا�سر فاإذا هي ع�سرة .

فقال:اأم�سي واأك�سب حمارا  بدل من اأن اأركب 
واأخ�سر حمارا.

كان جحا يجل�ص حتت �سجرة ياأكل عنبا
فطارت حبة من يديه بينما كان يهم 

بابتالعها 
فقال يف ده�سة: عجيب كل �سيء يهرب من 

املوت حتى الفواكه.

�ساع حمار جحا فاأخذ ي�سيح
وهو ي�ساأل النا�ص عنه: �ساع احلمار

واحلمد هلل. قيل له: فهل حتمد اهلل
على �سياعه؟!

قال: نعم، لو كنت اأركبه ل�سعت معه.

إستراحة آفاق

معامل طب 
األسنان 
بالجامعة 
دائما

في خدمة 
المجتمع
بعد�سة �لطالب: 
�سعيد خلوفه
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أغرب الهدايا التي 
تلقاها زعماء العالم

يتبادل زعماء �لعامل �لهد�يا يف زيارتهم بع�سهم لبع�ض، 
ما يحمل  �لثمني.. وما بني  �لثمني  ما بني  وهي ترت�وح 

دللت ل ترتبط ب�سعر �لهدية.. وهنا بع�ض �لأمثلة.
�لأمريكي  �لرئي�ض  تلقاها  �لتي  �لهد�يا  �أغرب  من 
بار�ك �أوباما كانت زجاجة من زيت �لزيتون �سعرها 75 
دولر� من �لرئي�ض �لفل�سطيني حممود عبا�ض، يف ر�سالة 
�لر�ض  يف  متجذر  فل�سطني  زيتون  �أن  مغز�ها  �سيا�سية 

منذ �آلف �ل�سنني ول ميكن �قتالعه.
�أهدى  كامريون  ديفيد  �لربيطاين  �ل��وزر�ء  رئي�ض 
جنيه   1200 ب�  قيمتها  تقدر  �سو�ية  �أوباما  للرئي�ض 
يف  بنف�سيهما  �ل�سو�ء  باإعد�د  �لإثنني  وقام  �إ�سرتليني 
�لبيت  ل�سيوف  »�مل�ساوي«  وتقدمي  �لإه��د�ء،  يوم  ذ�ت 

�لأبي�ض!
تلقى  فقد  �أولن��د  فرن�سو�  �لفرن�سي  �لرئي�ض  �أما 
»جمال« كهدية من حكومة جمهورية مايل، ولكن نظر� 
ل�سيق �ملكان يف ق�سر �لإليزيه )!( فقد تركه لدى �أحد 
من  �جلمل  بذبح  مدة  بعد  فوؤجى  ولكنه  مايل  عائالت 

قبل �لعائلة و�أكله.
وكانت �أطرف �لهد�يا عندما �أهدى وزير �خلارجية 
حبتان  �لرو�سي  �لرو�سي  لنظريه  كريي  جون  �لأمريكي 
من �لبطاط�ض، وحتى �لآن ل ندري �ملغزى �ل�سيا�سي من 

هذه �لهدية!
�أما �لرئي�ض �لأمريكي �ل�سابق جورج بو�ض )�لإبن( 
فقد تلقى يف عام 2009 هدية وهي عبارة عن 300 رطل 
من حلم �ل�ساأن من �لرئي�ض �لأرجنتيني ولكن �ملخابر�ت 
�لأمريكية ن�سحته بعد تناول �للحوم من دول �أجنبية، 

ل�سبب ل نعلمه �أي�سا!

أسبوعية جامعة الملك خالد

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

هاتف 2419573
aalkarni@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير
محمد ابراهيم العسيري

هاتف 2419575
lmioo@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير التنفيذي
يحي بن عبداهلل التيهاني

هاتف: 2419922
yaltihani@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير - المدير الفني
أسـعد أبـو قـاعـود

aaqaoud2@yahoo.com

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

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

easseri@kku.edu.sa

هيئة التحرير
علي أحمد آل سعيد )رئيس قسم األخبار(

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

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

محمد المشيطي، عدنان األلمعي
أمل أبو مديني، بتول عازب

التصوير
عبدالعظيم آل إسماعيل )رئيس قسم التصوير(

عبد الوهاب األلمعي، سعيد خلوفة

التحرير الفني
زكريا حسين، عادل العقيد

سكرتير رئيس التحرير
نايف أمان

قسم اإلعالن والتوزيع
هاتف 2419441  |  فاكس 2419933

Aafaq5@kku.edu.sa

كافة المراسالت باسم المشرف العام
صحيفة »آفاق«

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

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

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

كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

إستراحة آفاق

غرائب

• بعض األفاعي إن لم تجد ما تأكله تلدغ نفسها.
• أن األنف واألذن من أعضاء الجسم

التي ال يتوقف نموها؟
• أن عضلة الفك هي أقوى عضلة في جسم 

اإلنسان؟
• أن الفيل يموت إذا دخلت النملة في أذنه؟

• أن دموع اإلنسان عند بكائه تحتوي
على مواد مسّكنة لأللم يفرزها المخ؟

• أن أطول سلسلة جبلية تقع في المحيط األطلسي؟
• يستطيع الصرصور أن يعيش مقطوع الرأس

لعدة أسابيع ثم يموت من الجوع

هل تعلم؟
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أ. د . علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

نافذة

فكرة!

أحوال أبها العالم من حولنا

اللقاء المفتوح ألعضاء هيئة التدريس والطالب مع د. عبد اهلل
بن عبد المحسن التركي، األمين العام لرابطة العالم اإلسالمي

المؤتمر العلمي األول لطب األسنان تحت عنوان
»العهد الجديد في طب األسنان في بعده العالمي« )كلية طب االسنان(

آخر موعد لالعتذار عن الدراسة في الفصل الدراسي األول

ملتقى حفظ النعمة مسؤوليتنا جميعا
)عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر(

الثالثاء 21 /1437/1
10.00 إلى 12.00 صباحا

المدرجات المركزية )مدرج 6(

من 1/30 إلى  1437/2/2

2 صفر 1437

من 3 إلى 1437/3/5

التاريخالفعالية والجهة المنظمة

التقويم األكاديمي

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

2611

غائم
غائممشمسجزئيا

جزئيا

261261226122512

مشمس مشمس

جهل دون مبرر
�خلدمات �لطبية �لت��ي تقدمها �لعياد�ت 
�خلارجي��ة باملدين��ة �لطبي��ة �جلامعي��ة 
م��ن  و��سع��ة  �سر�ئ��ح  ب�سه��ادة  متمي��زة 
�ملجتمع، لك��ن �لغريب �أن بع���ض من�سوبي 
�جلامع��ة ل يعلم��ون بوجود عي��اد�ت من 
هذ� �لن��وع، و�لأغرب �أن��ه ل يوجد �سبب 

و��سح �أو وجيه لهذ� �جلهل.
ق��د يكون من �لتربي��ر�ت �أن �ل�سبب 
�لأك��رب ه��و �سع��ف �لإع��الن م��ن �جلهات 
�خلدمية �ملذكورة، و�إن كانت حاليًا �أف�سل 
م��ن �أي وق��ت م�س��ى يف �أد�ئه��ا �لرتويجي 
�ملتمثل بالر�سائل �لن�سية و�لأخبار �لتي 

تن�سرها عن خدماتها. 
�لتو��س��ل  ه��ذ�  ي�ستم��ر  �أن  نتمن��ى 
�لتعري��ف مب��ا تقدم��ه تل��ك  وينج��ح يف 
م��ن  و�ملخت��رب�ت  �ملتخ�س�س��ة  �لعي��اد�ت 
خمتلف �خلدم��ات، وعلى ر�أ�سها �لتحاليل 
�لطبية �ملتنوع��ة �ملتاحة جمانا ملن�سوبي 

�جلامعة.
كم��ا نوؤي��د �أن ترتب��ط مو�عيد تلك 
�لعي��اد�ت مبوق��ع �جلامع��ة �لإلكرتوين، 
يف  �لتقليدي��ة  �لطريق��ة  ع��ن  فعو�س��ا 
حجز �ملو�عيد، كزيارة مق��ر �لعياد�ت �أو 
�لت�س��ال عرب �لهاتف، ميكن �أن يتم ربط 

مو�عيد �لعياد�ت مبوقع �جلامعة.

الصفحة األخيرة

القصة الخبرية
التي  التغطيات الطالبية  اآف��اق  التطوير يف �سحيفة  كان من اهم مالمح 
افردناها وميزناها، فهي حتتل �سفحات عديدة ابتداء من ال�سفحة الأولى، 

حيث ثبتنا زاوية عن اأحد اأبرز نتاجاتنا الطالبية �سواء طالبا او طالبة.
وهذا اخلط التحريري يعك�ص توجه اجلامعة يف ابراز وتثمن اجلهود 
الطالبية التي تعج بها اجلامعة، وجند فيها جناحا حقيقيا لنا يف جامعة 

امللك خالد.
افردنا حتقيقن على  »اآف��اق«  التحريرية يف  التوجهات  كذلك �سمن 

�سكل ق�سة خربية وق�سية تتناول مو�سوعات طالبية جديدة.
وال��ف��ت الن��ت��ب��اه ال��ى الق�سة اخل��ربي��ة ال��ت��ي ب���داأت �سحيفة اآف���اق يف 
ا�ستحداثها يف التطوير اجلديد وهي �سكل مهني غري م�سبوق يف ال�سحافة 
ان  ارت��اأي��ن��ا  ولكنا  اليومية،  ال�سحافة  يف  ت��واج��ده  قليل  وحتي  اجلامعية، 
ن�ستحدثه يف »اآفاق« كتميز مهني وتدريب  لطالب وطالبات ق�سم العالم.

امل�سيطي  حممد  والت�����س��ال  الع���الم  بق�سم  املعيد  زميلنا  واخ��رتن��ا 
هذا  تفعيل  يف  ليبداأ  احلياة  �سحيفة  يف  متميزة  �سحافية  جتربة  �ساحب 
م��ن طالب  ع��دد  ت��دري��ب  يعمل على  الن  وه��و  اجل��دي��د،  ال�سحايف  ال�سكل 

وطالبات الق�سم على ا�ستيعاب منهجية تطبيق الق�سة اخلربية.
يف  حاليا  عليها  نعمل  التي  اجل��دي��دة  اخلربية  الق�سة  انتظروا  اإذا، 

عددنا القادم باإذن اهلل.

أسبوعية جامعة الملك خالد
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الهند تحتضن إفريقيا!
�لرئي�ض �لنيجريي حممد بخاري كان يف زيارة �إلى �لعا�سمة �لهندية، دلهي، حيث �ألقى كلمة يف موؤمتر �لقمة �لإقت�سادي 
�إفريقيا  دول  ومد  �ل�ستثمار  فر�ض  لبحث  �لهند  قادة  مع  �إفريقيا  زعيما   40 من  �أكرث  جمع  �لذي  �لإفريقي،   - �لهندي 
لدى  �لنيجريي  للرئي�ض  و�ل�سورة  �إفريقيا.  يف  �لقت�سادية  �لتنمية  حتديات  ملو�جهة  و�لتعاون  �لهندية  بالتكنولوجيا 

�لنتهاء من �إلقاء كلمته.. �لهند �أ�سبحت مق�سد� وحمط �أنظار �لعامل باعتبارها قوة عظمى �ساعدة!


