
مواهب من الجامعة

العتيبي: سأكون وفيا لهوايتي
رغم المعوقات

الإعللام،  الللذي ع�صقه منذ �صغره، وهو  بالتخ�ص�ص  يلتحق  اأن  العتيبي  نللادر  الطالب عبد اهلل  لطاملا متنى 
لكنه مل يزل يف رحلة البحث عن هدفه املن�صود دون اأن ميل اأو ي�صاأم، رغم ما واجهه من عقبات، كما قال يف 

حديث اإلى »اآفاق«.
وعن ق�صته، يقول العتيبي: »بداأت العرثات تتوالى وكانت اأ�صعبها عندما دخلت كلية املجتمع؛ ففوجئت 
بعدم وجود التخ�ص�ص الذي كنت اأمتناه«.. مل تكن هذه العقبة اآخر ال�صعوبات، بل فكر يف تغيري م�صاره 
الدرا�صي بعد اأن اأم�صى �صنتني ون�صفا بكلية املجتمع، ففوجئ بعقبة اأخرى كادت اأن تبدد اآماله، اإذ 
�إن معدله �لدر��صي يف �ملجتمع مل ي�صعفه يف ��صتيفاء �صروط �لتحويل، ف�صور معاناته يف �أبيات 

�صعرية، ح�صب قوله.
الأعمال  من  عللددا  اأجنللز  بل  املعوقات،  رغللم  بهدفه  متم�صكا  العتيبي  يللزل  ومل 
�لإعالمية، منها: �أفالم وثائقية، و�صار�ت تقدميية، وتقارير �إخبارية، معلنا وفاءه 

�لد�ئم لهو�يته.
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أسبوعية جامعة الملك خالد

جامعات عالمية
علماء معهد ماساتشوستس

للتقنية بالواليات المتحدة
يكتشفون منطقة التخيل

البصري بالمخ

ثقافة
تعريب العلوم.. جلسة علمية

في الجامعة حول تعريب العلوم
بين المصالح الوطنية العليا

والواجبات الدينية في العالم العربي

إستطالع
األجهزة الخلوية

بين التسلية والمشاركة
في التربية.. دعوة لألسر

لالنتباه ألبنائهم!

قضية
مراكز التصوير.. ما زالت تؤدي
دورا سلبيا بلجوء الطالب إليها

في إعداد البحوث المطلوبة منهم
كوجبة طعام سريعة معدلة جينيا!
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برعاية أمير عسير الجامعة تنظم 
المؤتمر الدولي األول لطب األسنان

�صاحب  ع�صري،  منطقة  اأملللري  بللرعللايللة 
تنظم  خللالللد،  بللن  في�صل  امللكي،  ال�صمو 
الأ�صنان،  طب  كلية  يف  ممثلة  اجلامعة 
عنوان  الأول، حتللت  اللللدويل  مللوؤمتللرهللا 
»الللعللهللد اجللللديلللد يف طلللب الأ�لللصلللنلللان يف 
اأبها،  العاملي«، وذلك بفندق ق�صر  بعده 

اخلمي�ص القادم.
الدكتور  الأ�للصللتللاذ  اجلامعة  مدير 
عبد�لرحمن �لد�ود، �صكر ر�عي �ملوؤمتر، 
الأمللللللري فلليلل�للصللل بلللن خلللاللللد، لللرعللايللتلله 
للجامعة  امللل�للصللتللمللر  ودعلللمللله  اللللكلللرميلللة، 
ب��دوره��ا  لت�صطلع  ك��اف��ة  منا�صطها  يف 
العلمية  مبهامها  النهو�ص  يف  العلمي 
اأمري منطقة  واملجتمعية، وقال« رعاية 
علل�للصللري للللهلللذه الللفللعللاللليللة الللعلللللملليللة هي 
امللللتللللداد لهلللتلللملللام �للصللمللوه بللكللل ملللا من 
بالدنا  يف  �لعلم  رفعة  يف  �لإ�صهام  �صاأنه 

الغالية«.
وبلللني الللللللداود اأن اجلللامللعللة تللقللوم 

باأدوار مهمة يف تر�صيخ اقت�صاد املعرفة 
ومتكينهم  �جلامعة  �صباب  تاأهيل  عرب 
واأ�صاف«  احلديثة،  باملعرفة  وتزويدهم 
ال�صراكات  على  كللثللريا  تللعللول  اجلللامللعللة 
مع  اأ�للصلل�للصللتللهللا  الللتللي  والللعللمللللليللة  العلمية 
قطاعات مهمة حملية وعاملية مل�صاعفة 
اللللنلللاجت الللعلللللمللي اللللللذي ميلليللز كلللل من 

انت�صب اإلى جامعة امللك خالد«.
ملللن جللهللتلله اأكلللللد وكللليلللل اجلللامللعللة 
�للجنة  رئ��ي�����س  �ل��ط��ب��ي��ة  للتخ�ص�صات 
اأن  جلبان،  اآل  خللالللد  د.  اأ.  التنظيمية، 
�ملوؤمتر �صي�صهم يف تقدمي �لكثري لأطباء 
الأ�صنان باجلامعة واملنطقة، اإ�صافة اإلى 
من  للجامعة  الكاملة  الفر�صة  اإتللاحللة 
و�إثبات وجودها  �إمكانياتها  �إبر�ز  خالل 

القوي على ال�صاحة العلمية.
اأن املوؤمتر �صيقدم  وبني اآل جلبان 
اأي�صا خدماته للمنطقة عن طريق دعم 
التي  املللوؤمتللرات  �صياحة  تن�صيط  عملية 

اإقليميا  باملنطقة  التعريف  اإلللى  تهدف 
وعللللامللللليللللا.  وعلللللن اجلللللانللللب الللتللنللظلليللمللي 
علللللددا من  هلللنلللاك  اإن  قللللال  للللللللملللوؤمتلللر، 
ومناق�صة  للمحا�صرات  املعدة  القاعات 
و�لن�صائي،  �ل��رج��ايل  ب�صقيها  �لبحوث 
اإ�صافة اإلى معر�ص م�صاحب للموؤمتر، 
ي��ت��م خ��الل��ه ت��ق��دمي ع��رو���س ل��ع��دد من 
جمالت  يف  املخت�صة  العاملية  ال�صركات 
الأ�صنان،  لطب  الطبية  الأدوات  جتهيز 
بللجللانللب مللعللار�للص للللللتللعللللليللم الللطللبللي يف 
جمللللال الأ�لللصلللنلللان، ملل�للصللريا اإللللللى اإقلللبلللال 
املتخ�ص�صة يف طب  ال�صركات  كبري من 
وخارجها   اململكة  داخلللل  مللن  الأ�للصللنللان 

للم�صاركة يف معر�ص املوؤمتر.
واأكللللللللد علللمللليلللد اللللكللللللليلللة اللللدكلللتلللور 
اإبراهيم ال�صهراين، الذي يراأ�ص اللجنة 
الللعلللللملليللة للللللمللوؤمتللر، اأنللللله يللعللد بلللاكلللورة 
امللللوؤمتلللرات الللدوللليللة الللتللي ُتللعللنللى بطب 
متوقعا  اجلنوبية،  املنطقة  يف  الأ�صنان 

قبل  ملللن  مللكللثللفللا  حللل�لللصلللورا  يلل�للصللهللد  اأن 
وخارجها،  اململكة  داخللل  من  املخت�صني 
يف  وب�����ح�����وث  ع���م���ل  �أور�ق  ل���ي���ق���دم���و� 

�جلل�صات و�لور�س �مل�صاحبة.
 و�أ�صار �إلى �أنه وجهت دعوة �إلى 26 
املتحدة  والوليات  اململكة،  من  م�صاركا 
العربية  الإملللللارات  الأمللريكلليللة، ودولللللة 
املتحدة، كما �صيقام برنامج حما�صرات 
اإلى  اإ�صافة  املللوؤمتللر،  اأيللام  علمية طللوال 
نللللدوتللللني علللللملليللتللني مللتللخلل�للصلل�للصللتللني يف 
�لتعليم �لطبي وطب �لأ�صنان �لوقائي، 
معر�ص  مللع  علميا  مل�صقا   85 وعللر�للص 
ملل�للصللاحللب يللتلل�للصللمللن اآخللللللر مللللا تللو�للصللل 
اإللليلله جمللال طللب الأ�للصللنللان، ح�صب قول 
�صتقام خم�ص  اأنلله  الللذي بني  ال�صهراين 
�ل��ذي  �ل��ي��وم  ور���س عمل متخ�ص�صة يف 
من  اللللل29  اأي  املللوؤمتللر،  انطاقة  ي�صبق 

حمرم اجلاري.
يحيى التيهاني
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عبد اهلل نادر العتيبي
عينة الدرا�سة �سملت اأكرث من 1000 من الطالب والأ�ساتذة واملوظفني من اجلن�سني

إستطالع »آفاق«
أين تقرأ صحيفة »آفاق«؟
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في الجامعة

خارج الجامعة )المنزل وغير ذلك(

�سمو اأمري ع�سري ومعايل مدير اجلامعة خالل منا�سبة �سابقة يف اجلامعة
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أحوال عسير
تدشين الحملة التوعوية 

بسرطان الثدي

�فتتح مدير �إد�رة �لأمر��س �لور�ثية 
مبديرية ال�صحة يف ع�صري، الدكتور 
�ل��ت��وع��ي��ة  �آل ����ص���ال���ح، ح��م��ل��ة  م���اج���د 
اللل�للصللحلليللة بلل�للصللرطللان الللللثللللدي، حتت 
�صعار »طمنينا عنك.. �أنت يف �أعيننا«. 
وهللللدفللللت احللللملللللللة الللللتللللي نللللفللللذت يف 
املرافق ال�صحية باملنطقة اإلى توعية 
�ل�صتفادة من خدمة  باأهمية  �لن�صاء 
يف  الثدي  �صرطان  املبكر عن  الك�صف 

امل�صت�صفيات.

»تجارب أدبية«
في مكتبة أبها

نظم �ملنتدى �لثقايف �لن�صائي يف نادي 
بعنو�ن  ن�صائية  جل�صة  �لأدب����ي،  �أب��ه��ا 
املكتبة  م�صرح  على  اأدبلليللة«  جتلللارب   «

العامة يف اأبها. 
حت�������دث يف �جل���ل�������ص���ة ك�����ل م��ن 
الع�صريي،  اإميللان  الدكتورة  القا�صة 
و�ل��رو�ئ��ي��ة ع��ب��ري �ل��ع��ل��ي، و�ل�����ص��اع��رة 
م��ه��ا  و�ل���ك���ات���ب���ة  ظ����اف����ر،  �آل  زه�������رة 
الإعامية  اجلل�صة  واأدارت  ال�صهري، 

نادية �لفو�ز .

طالب المناهل
في دار المسنين 

�مل���رح���ل���ة  ط�������الب  م�����ن  جم����م����وع����ة  ز�ر 
املتو�صطة مبدار�ص املناهل الأهلية باأبها، 
يف  للم�صنني  الجللتللمللاعلليللة  الللرعللايللة  دار 
املحافظة، وكان يف ا�صتقبالهم مدير الدار 
خالد اآل هداف. وجتول الطاب يف اأق�صام 
وامل�صرفني،  الخت�صا�صيني  برفقة  الللدار 
اآل هلللللداف اخللللدملللات  ا�للصللتللعللر�للص  حلليللث 
و�ختتمت  للم�صنني.  �ملقدمة  و�ل��رب�م��ج 
على  �ل��ط��الب  �لهد�يا  ب��ت��وزي��ع  �ل���زي���ارة 

نزلء �لد�ر.

مستشفى بللحمر
ينفذ تجربـة فرضية

نللفللذ ملل�للصللتلل�للصللفللى بللللللللحللمللر اللللعلللام، خطة 
جتلللربلللة فللر�للصلليللة لنللهلليللار اأحلللللد املللبللاين 
بللللاملللللركللللز، اكللتللنللفللتللهللا الللل�لللصلللريلللة الللتللامللة 
مدير  بقيادة  الللطللوارئ،  جاهزية  ملعرفة 
امللل�للصللتلل�للصللفللى حمللمللد الأحللللمللللري، ومللديللر 
�لطو�رئ �لأخ�صائي عاي�س �لقحطاين. 
الطبية  الللطللواقللم  جميع  حلل�للصللرت  وقلللد 
خ���الل خ��م�����س دق��ائ��ق ف���ور �إع����الن حالة 
�آل��ي��ة  وتن�صيق  ت��وزي��ع��ه��ا  ومت  �ل���ط���و�رئ، 

العمل ل�صتقبال خم�ص حالت.

تدريب 1096
موظفا وموظفة

اعتمدت اإدارة التعليم باملنطقة، التقرير 
والتطوير،  التخطيط  لإدارة  ال�صنوي 
وبلغ عدد املقبولني واملقبولت يف معهد 
ومتدربة،  متدربا   771 العامة  الإدارة 
وبلللللللغ علللللدد امللللتلللدربلللني واملللللتللللدربللللات يف 
كللمللا و�لللصلللل عللدد  يلل�للّصللر 253،  بلللرنلللاملللج 
ال�صخ�صي  التميز  برنامج  يف  املتدربني 
وجمموع   .72 اإللللى  الوظيفي  والإبلللللداع 
 1096 �ل����رب�م����ج  ج��م��ي��ع  يف  �مل���ت���درب���ني 

متدربا ومتدربة.

»السياحة« في ملتقى 
النشاط الخيري النسائي

لل�صياحة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  ف����رع  ����ص���ارك 
و�ل���������ر�ث �ل���وط���ن���ي مب��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ري، 
مم���ث���ال ب���ال���ربن���ام���ج �ل���وط���ن���ي ل��ل��ح��رف 
�لن�صاط  ملتقى  يف  »ب����ارع«،  و�ل�صناعات 
و��صتعر�س  باملنطقة.  �لن�صائي  �خل��ريي 
�لفرع دور �لربنامج �لوطني يف ت�صجيل 
�حلرفيات يف �ل�صجل �حلريف و�إ�صر�كهن 
يف الللفللعللاللليللات وامللللعلللار�لللص واملللهللرجللانللات 
و��صتعر��س  �ملختلفة،  �ل��دور�ت  وتقدمي 

�أعمال منتجي �لديكوباج و�لكور�صية.

أمير عسير يرعى افتتاح »البيت العائلي« 

عيادة لعالج اإلدمان ومصانع وورش للسجناء
يحيى التيهاني

�صاحب  ع�صري،  منطقة  اأمللري  رعللى 
ال�صمو امللكي، في�صل بن خالد، حفل 
مبقر  �لعائلي،  �لبيت  مبنى  �فتتاح 

�صجن اأبها.
الأمللري  ا�صتمع  وفلللور و�للصللوللله، 
في�صل بن خالد �إلى �صرح من مدير 
�للصللجللون املللنللطللقللة، الللعللملليللد مللبللارك 
ال�صلي�ص، عن مراحل ترميم وتهيئة 
�صجون املنطقة واخلطط امل�صتقبلية 
للللهلللا، اإ�لللصلللافلللة اإللللللى ملللا حتلللويللله من 
عللنللابللر مللثللاللليللة وكلليللفلليللة ا�للصللتللفللادة 
�مل��ت��و�ف��رة  �ل��ن��زلء منها، و�لأق�����ص��ام 
وم�صانع  ور����س  م��ن  �ل�صجن  د�خ���ل 
لتقدمي  متكاملة، وعياد�ت متنوعة 
ك��ا���ص��ف��ا  ل���ل���ن���زلء،  �ل���ع���الج  �لطبي 
�إدم��ان �ملخدر�ت  �إن�صاء عيادة لعالج 
الأولى  تعد  العام،  اأبها  �صجن  داخل 

من نوعها يف �صجون اململكة. 
و�أو�������ص������ح �ل�������ص���ل���ي�������س �أن��������ه مت 
�����ص���ت���ح���د�ث ب���رن���ام���ج ي�����وم �ل��ب��ي��ت 
�أ�صو�ر �لإ�صالحيات  �لعائلي بد�خل 
يف امللللملللللللكلللة، وذلللللللك اإميلللللانلللللا مللنللهللا 
بللاأهللملليللتلله ومللعللطلليللاتلله وانللعللكللا�للصللاتلله 
�لإي��ج��اب��ي��ة ع��ل��ى ن����زلء �ل�����ص��ج��ون، 
�ل��ربن��ام��ج من  �أن ه��ذ�  �إل���ى  م�صري� 
اأهلللللم بلللراملللج الللتللوا�للصللل والللتللوافللق 

الأ�صري.
عقب ذلك، د�صن �لأمري في�صل 
بن خالد، �لبيت �لعائلي �لذي حوى 
عدد� من �لأجنحة �لعائلية و�صالة 
يت�صلم  اأن  قللبللل  لللاأطللفللال،  تللرفلليلله 
درعللللا تلللذكلللاريلللا ملللن مللديللر �للصللجللون 
�لتقطت  ثم  �ملنا�صبة،  بهذه  �ملنطقة 

ال�صور التذكارية.
الللوطللنلليللة  اللللللجللنللة  اأن  يلللذكلللر 
و�ملفرج  و�أ�صرهم  �ل�صجناء  لرعاية 
منطقة  اأمللري  يراأ�صها  التي  عنهم، 
ع�����ص��ري، ب��ا���ص��رت م��ه��ام��ه��ا ب��ت��ق��دمي 
اللللعلللديلللد ملللن املللل�لللصلللاعلللدات الللعلليللنلليللة 
و�مل���ال���ي���ة لأ����ص���ر �ل�����ص��ج��ن��اء و�مل��ف��رج 
عنهم، وهي م�صاعد�ت �صملت ك�صوة 
اللللعللليلللد، و�للصلللللة رمللل�لللصلللان، و�للصللرف 
�إ�صافة  وتاأثيثها،  �مل��ن��ازل  �إي��ج��ار�ت 
�إل����ى �أن �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ن�����ص��ائ��ي��ة ق��دم��ت 
الللكللثللري ملللن الأنللل�لللصلللطلللة الللثللقللافلليللة 
وال�صحية والدينية واملبالغ النقدية 

للنزيات.

ا�ستقبل اأمري منطقة ع�سري، �ساحب ال�سمو امللكي، في�سل بن خالد يف مكتبه بالإمارة، الأمني العام جلمعية الرب باأبها، ال�سيخ حممد بن فحا�س الذي 
قدم تقريرا مدعوما بالإح�سائيات عن امل�ساعدات النقدية والعينية للمحتاجني والفقراء لعام 1436هـ.

الأيتام   م�ساعدات  وبلغت  م�ستفيدا،   )2724( لـ  ريال   )993052319( بلغت  املا�سي،  الهجري  للعام  العينية  »امل�ساعدات  فحا�س:  بن  وقال 
برنامج  من  ا�ستفاد  وقد  م�ستفيدا.   )15( لـ   )2595736( بلغت  فقد  والتاأثيث  الرتميم  م�ساعدات  واأما  م�ستفيدا.   )1289( لـ  ريال   )5256211(
احلج والعمرة )583( م�ستفيدا بواقع )2258735( ريال، وم�ساعدات الزواج بلغت )386000( ريال لـ 65 م�ستفيدا، ويف �سهر رم�سان مت اإعداد 
)223654( وجبة اإفطار �سائم مببلغ قدره )389234( ريال، وبالن�سبة اإلى تدريب وتاأهيل الأ�سر املنتجة فقد ا�ستفادت )181( اأ�سرة من مبلغ 

)1020068( ريال«. 
كما بني ابن فحا�س اأن اإجمايل امل�ستفيدين من اجلمعية لعام 1435، بلغ )6174( م�ستفيدا ح�سلوا على ) 33581875( ريال، وبلغ اإجمايل 

امل�ستفيدين لعام 1436، ) 10348( م�ستفيدا من مبلغ )3513354137( ريال.

993 مليون 
مساعدات 
جمعية البر
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اإن اختيار خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز 
�آل �صعود، حفظه �هلل، �صمن �أو�ئل �ل�صخ�صيات �لأكرث نفوذ� يف 
�لعربي،  �لعامل  يف  �ل�صخ�صيات  �أق��وى  قائمة  وت�صدره  �لعامل 
والرابع ع�صر عامليا لعام 2015، جاء ليرجم �ملكانة �لتي يحظى 
بها يف العاملني العربي والعاملي وما يت�صم به من �صفات جعلته 

�لأكرث تاأثري� يف قائمة �أقوى �ل�صخ�صيات.
دوره  كلللان  احلللكللم  مقاليد  لتوليه  الأولللللى  الللوهلللللة  فمنذ 
فاعال وموؤثر� وحازما على �مل�صتوى �ملحلي و�لقليمي و�لدويل 
الللدويل  الللقللرار  وفللاعللل يف  قللوي  اململكة مللن ح�صور  ملللا متثله 
الدولية  والنزاعات  الختافات  من  الكثري  حل  يف  وجلهودها 
بني �لدول و�جلماعات ودورها يف دعم �لأقليات يف كافة �أنحاء 
الإ�صام احلللواري احل�صاري،  املعمورة، معتمدة يف ذلك منهج 
القوانني  وت�صمنه  ال�صلمي  والتعاي�ص  لل�صام  يللدعللو  اللللذي 
احلرمني  وخللادم  اللللدويل.  بالنظام  عليها  املن�صو�ص  الدولية 
�ملو�قف  �ت��خ��اذ  على  وح��ر���س  لل�صالم  د�ئ��م��ا  ي�صعى  �ل�صريفني 
والإ�صامية  العربية  ق�صاياها  كل  يف  الأمللة  لهذه  الإيجابية 

والعاملية.
�ل�صنو�ت  يف  �ململكة  �تبعتها  �لتي  �ل�صر�تيجيات  وه��ذه 
ي��دع جمال  �أثبتت مب��ا ل  �لقيادة �حلكيمة،  �لأخ���رية ويف ظ��ل 
والتنمية،  الإرهللاب  �صيما يف جمال مكافحة  لل�صك جناحها ل 
مما عال باأهمية توجهات خادم �حلرمني ليكون من �صاأنها �أن 

جتعل �لعامل �أكرث �أمنا و�حر�ما.
كافة  يف  بقوة  حا�صرة  ب�صخ�صية  يتمتع  احلرمني  فخادم 
�حلديث  �لعامل  تاريخ  يف  نظريه  قل  دويل  وزن  وذ�ت  �ملحافل 
به جهوده يف خدمة  وال�صام. وما حتظى  داعيا لاأمن  اليوم 
الإن�صانية جمعا من قبول وجناح يعد جت�صيدا حقيقيا ملنجزاته 
التعامل  الواقع وقدرته على  اأر�ص  امللمو�صة، حفظه اهلل، على 
اإل  احلللزم  وما عا�صفة  ودرايللة،  بحنكه  العاملية  امل�صتجدات  مع 

دليل وا�صحة على ذلك.
كما �أنه قائد يدفع دوما يف �جتاه �إ�صالحي وتنموي د�ئم 
لللبللاده وللللللعللامل، ولللديلله مللن الللقللدرة مللا يجعله يحافظ على 
عالقاته �ملتينة مع كافة �لتيار�ت و�لأطياف حتقيقا للم�صالح 
اقت�صادي  بح�صور  تتمتع  دولللة  يقود  فهو  العاملية،  العتبارية 
�لتاأثري  �لعاملية مما يعني زيادة م�صاحة  �لع�صرين  قوي �صمن 

على امل�صتوى القت�صادي.
تنعم  �هلل،  بحمد  و�ململكة،  حتل  �ملنا�صبة  ه��ذه  �أن  �صك  ول 
بتقدم و�زدهار يف كافة �ملجالت بف�صل عمق �لنظرة و�صعة �لأفق 
و�صعبه، ول�صك  لدينه ووطنه  خ��ادم �حلرمني  بها  يتمتع  �لتي 
�أن �صعب هذه �لبالد يفخر باعتالء خادم �حلرمني �ل�صريفني 
هذه املكانة ومبا نالته بادهم من العز واملنعة بني اأمم الأر�ص 
وح�صورها �لدويل �مل�صرف، وهي ملتفة حول قيادتها �لر�صيدة، 
لتحقيق �ملزيد من �خلري و�لنماء ول ز�لت حتافظ على �لدعائم 
و�لثو�بت با�صتمر�ر لت�صوغ نه�صة ح�صارية وتو�زن بني تطورها 

التنموي والتم�صك بقيمها الدينية والأخاقية.

يحق لنا أن نفتخر بك
يا خادم الحرمين

أشاد بمحاربة الفكر الضال عبر وحدة التوعية الفكرية

أمين رابطة العالم اإلسالمي
يلتقي بطالب الجامعة

عبد العزيز رديف 

ا�صتقبل مدير اجلامعة، الأ�صتاذ الدكتور 
�لثالثاء  مبكتبه،  �ل���د�ود،  عبد�لرحمن 
املللا�للصللي، الأمللللني الللعللام لللرابللطللة الللعللامل 
�أ.  �لعلماء،  كبار  هيئة  ع�صو  �لإ�صالمي، 
د. عبد�هلل �لركي، وذلك �صمن برنامج 
�لأم����ان����ة �ل��ع��ام��ة ل��ه��ي��ئ��ة ك��ب��ار �ل��ع��ل��م��اء 
التطرف  ونبذه  لاإ�صام  العليا  »القيم 

والإرهاب«.
ورح����ب �ل������د�ود ب��ال��رك��ي، ���ص��اك��ر� 
للللللله علللللللللى حللللل�لللللصلللللوره وحلللللر�لللللصللللله علللللى 
و�لإج���اب���ة على  �ل��ط��الب  �أب��ن��ائ��ه  مقابلة 
يف  امللمو�صة  جهوده  مثمنا  ت�صاوؤلتهم، 
منطقة  يف  الإملللام  جامعة  فللرع  تاأ�صي�ص 
�لطالب  مناق�صته  ل��ه  �صكر  كما  ع�صري، 

حللللول مللو�للصللوعللات مللهللمللة حتللقللق مللبللداأ 
التي قد توقع بهم  الفنت  ال�صامة من 

يف �صباك �لتطرف و�لإرهاب.
ال�صريعة  كلية  بللدوره، رحب عميد 
ال�صهراين   الدكتور علي  الدين  واأ�صول 
بلل�للصلليللف اجللللاملللعلللة ملللقلللدملللا نلللبلللذة عللن 
اإقامة  اأهمية  ومبينا  العلمية،  م�صريته 
م��ث��ل ه����ذه �ل���ل���ق���اء�ت �ل���ت���ي ت�����ص��ت��ه��دف 

ال�صباب.
م�����ن ج����ان����ب����ه �����ص���ت���ه���ل �ل�����رك�����ي، 
�جلامعة  مدير  فيها  �صكر  بكلمة  �للقاء 
�للقاء،  �إق��ام��ة  على  من�صوبيها  وجميع 
العملية  وجللهللودهللا  بللاجلللامللعللة  ملل�للصلليللدا 
والللتللعللللليللملليللة يف املللملللللكللة واملللنللطللقللة على 
اأي جامعة  اأن  اأكد  وجه اخل�صو�ص، كما 
و�أ�صا�صي  رئي�صي  م�صدر  ه��ي  �ل��ع��امل  يف 

يف نللهلل�للصللة املللجللتللمللع الللللذي تللوجللد فلليلله، 
العديد  عليها  يعول  اأنلله  اإلللى  بالإ�صافة 

من املهمات.
وقللللللال: »مللللن �للصللمللن ملل�للصللوؤوللليللات 
اجلامعة يف مثل هذه الظروف معاجلة 
بالإ�صافة  والإرهلللاب،  التطرف  اأ�صاليب 
مللع  تللتللحللد  عليها اأن  يلللجلللب  اأنلللللله  اإلللللللى 
�ملوؤ�ص�صات �ملوجودة يف حميطها للق�صاء 
على امل�صكات ال�صلبية التي يعاين منها 
اأهمية  املجتمع ب�صكل عام«، م�صددا على 
مللراعللاة حللاجللة املجتمع لإيللجللاد قللدرات 
موؤهلة، كهدف اأ�صا�صي لتحقيق ر�صالة اأي 
جامعة، م�صريا اإلى اأن »القيادة احلكيمة 
ممثلة بخادم احلرمني ال�صريفني امللك 
�للصلللللمللان بلللن عللبللدالللعللزيللز، حللفللظلله اهلل، 
و�صمو ويل عهده الأمني، و�صمو ويل ويل 

اأن  على  احلللر�للص  كللل  حري�صون  العهد 
�صعوا  لذلك  ر�صالتها؛  اجلامعات  تللوؤدي 
ل��ت��وف��ري ك��ل م��ا حت��ت��اج �إل��ي��ه �جل��ام��ع��ات 

لتحقيق بناء ونه�صة �ململكة«.
ب���ع���د ذل������ك، �أج�������اب �ل����رك����ي ع��ل��ى 
�أع�صاء  من  عدد  و��صتف�صار�ت  ت�صاوؤلت 
اأ�صاليب  حول  والطاب  التدري�ص  هيئة 
معاجلة ونبذ التطرف والرهاب، م�صيدا 
بجهود اجلامعة يف حماربة الفكر ال�صال 
عن طريق �إن�صاء وحدة �لتوعية �لفكرية، 
وقال »يفر�س �أن يكون للوحدة لقاء�ت 
خا�صة بال�صباب ومناق�صتهم كي ل يقعوا 
�ل�صتعد�د  �أمت  على  ونحن  �ل�صبهات،  يف 
اأي اتفاقية مع اجلامعة يف كل ما  لعقد 

يخ�ص الرقي باملجتمع وفكره«.
)اآفاق م�صورة: �صفحة 20(

الداود يشارك في مؤتمر تقويم التعليم 
يحيى التيهاني

�لدكتور  �لأ�صتاذ  �جلامعة،  مدير  �صارك 
»موؤمتر  افتتاح  يف  اللللداود،  عبدالرحمن 
للتطوير  مدخل  �ل��ع��ام:  �لتعليم  تقومي 
و�جل���ودة«، �ل��ذي �أق��ي��م  �لأرب��ع��اء �ملا�صي، 
الريا�ص، حتت رعاية خللادم احلرمني  يف 
عبدالعزيز،  بن  �صلمان  امللك  ال�صريفني 
الريا�ص، �صاحب  اأمري منطقة  وافتتحه 
الللل�لللصلللملللو امللللللللكلللي فلليلل�للصللل بللللن بللللنللللدر بللن 

عبدالعزيز.
وه����دف �مل���وؤمت���ر �ل����ذي ����ص���ارك فيه 
م��ت��ح��دث��ون ع���امل���ي���ون و����ص���ع���ودي���ون، �إل���ى 
العاملية  التجارب  من  ال�صتفادة  حتقيق 
و�لإ���ص��ه��ام  �ل��ت��ق��ومي،  �لناجحة يف جم��ال 

يف ت��ط��وي��ر م��ع��اي��ري �مل���ن���اه���ج و�ل���رب�م���ج 
ثقافة  ن�صر  م��ع  �لتعليمية،  و�مل��م��ار���ص��ات 
�ل��ت��ق��ومي ب���ني �مل��م��ار���ص��ني �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ني، 

و����ص���ول �إل����ى ع��ق��د ���ص��ر�ك��ات م��ه��ن��ي��ة مع 
البحثية  واملللراكللز  والهيئات،  اجلللامللعللات، 

املتخ�ص�صة.

رؤية
أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

اللللللذي نظمته  امللللوؤمتلللر  كللمللا هللللدف 
هيئة تقومي �لتعليم �لعام، �إلى �لرقي به 
، ورفع كفاءته وجودته، و�لو�صول به �إلى 
م�صتويات عاملية مناف�صة، وال�صتفادة من 
اأف�صل املمار�صات والتجارب الناجحة على 
�لتعليم  �لعامل يف جمال تقومي  م�صتوى 

العام.
العاملي  املللوؤمتللر  هللذا  انعقاد  وميللثللل 
نظام  تقومي  يف  �لهيئة  مل�صوؤولية  حتقيقا 
�ملعايري  وب��ن��اء  ج��ودت��ه،  و�صمان  �لتعليم 
و�ملوؤ�صر�ت �لأ�صا�صية لتقومي �أد�ء �ملد�ر�س 
�حل��ك��وم��ي��ة و�لأه��ل��ي��ة و�ع��ت��م��اده��ا، وب��ن��اء 
م��ع��اي��ري مل��ن��اه��ج �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل����ع����ام، وب��ن��اء 
املللقللنللنللة جلميع  الللوطللنلليللة  الخلللتلللبلللارات 

مراحل التعليم.



أخبار الجامعة

سعيد العمري

ت���ر�أ����س م��دي��ر �جل��ام��ع��ة، ن��ائ��ب رئي�س 
جمللللل�للص اجلللامللعللة، الأ�لللصلللتلللاذ الللدكللتللور 
الثاين  الجتماع  الللداود،  عبدالرحمن 

ملجل�ص اجلامعة.

مجلس الجامعة يعقد جلسته الثانية
وحلل�للصللر اجلللللل�للصللة الأمللللللني الللعللام 
الدكتور حممد  العايل  التعليم  ملجل�ص 
ب����ن ع���ب���د�ل���ع���زي���ز �ل�������ص���ال���ح، ووك�����الء 
والعمادات  الكليات،  وعميدو  اجلامعة، 
امل�صاندة، كما ح�صر الجتماع عن بعد، 
عميدات كليات البنات ع�صوات املجل�ص.

وخال الجتماع، ا�صتعر�ص وكيل 
اجلامعة، اأمني املجل�ص، الدكتور مرعي 
القحطاين مو�صوعات اجلل�صة املدرجة 
القواعد  ومنها:  الأعمال،  جللدول  على 
امللللنلللظلللملللة لللل�لللصلللرف مللللكللللافللللاأة الللتللملليللز، 
�لتنفيذية  �ل��ق��اع��دة  ت��ع��دي��ل  وم��ق��رح 
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الل13 من لئحة �لدر��صات، و�لختبار�ت 
باجلامعة، )الفقرة »اأ« -البند الثاين(، 
كما مت عر�س تقرير ور�صة عمل �لهيئة 
وبعد  املعتمدين.  للمقيمني  ال�صعودية 
اتخذ  اجلل�صة،  مو�صوعات  ا�صتعرا�ص 

املجل�ص حيالها القرارات املنا�صبة.

مستودع إلكتروني ألبحاث الجامعة

عبدالعزيز رديف

لللتللقللنلليللة  اللللعلللاملللة  الإدارة  اأطلللللللقلللت 
املللللللعلللللللللللللومللللللات، نللللللظللللللام امللللل�للللصللللتللللودع 
ميكن  �لذي  لالأبحاث،  �لإلكروين 
�أع�������ص���اء �ل��ت��دري�����س و�ل���ط���الب من 
رفع �أبحاثهم ونتاجهم �لعلمي على 
موقع �جلامعة �لإلكروين، وجميع 
العاملية،  العلمية  البحث  حمللركللات 

حتت ا�صم الكلية والق�صم والباحث.
وتللللاأتللللي هلللللذه اخلللللطللللوة �للصللعلليللا 
باجلامعة،  التقني  التطور  ملواكبة 
اإيللجللاد احللللللول املنا�صبة  مللن خللال 
والللفللعللالللة، بللالللتللعللاون ملللع اجلللهللات 
�مل�����ص��ت��ف��ي��دة م���ن �ل��ك��ل��ي��ات و�أع�����ص��اء 

الللتللدريلل�للص وطلللاب وطللالللبللات  هيئة 
والللبللكللالللوريللو�للص،  العليا  الللدار�للصللات 
الطلللاع  عملية  ت�صهيل  اأجللللل  مللن 
وت�صويقها،  �ل�صابقة  �لبحوث  على 
وم�صاريع  �لبحوث  وتنزيل  وعر�س 

�لتخرج �جلديدة.
واأكلللللللللد امللللل�للللصللللرف اللللللعلللللام علللللى 
الللدكللتللور  املللعلللللومللات،  تللقللنلليللة  اإدارة 
امل�صتودع  نللظللام  اأن  العلياين،  �للصللامل 
�لإل������ك������روين ���ص��ي��ن��ع��ك�����س �إي���ج���اب���اً 
علللللى ملل�للصللتللوى تلل�للصللنلليللف اجلللامللعللة 
�ملحتوى  �إث���ر�ء  جم��ال  يف  ومتيزها، 
وم�صاريع  لأب��ح��اث  �لعلمي  �لعربي 

من�صوبيها.
وق�����������ال »�إت���������اح���������ة �ل����ب����ح����وث 
وعلللر�لللصلللهلللا للللللملل�للصللتللفلليللديللن داخللللل 
اجللللاملللعلللة وخلللارجلللهلللا �للصللريفللع من 
الللبللحللث والللبللاحللث واجلللامللعللة  قيمة 
�أي�������ص���ا، و�ل����ص���ت���ف���ادة م���ن ب��ح��وث��ه��ا 
�لقتبا�س  طريق  عن  نطاقها  خ��ارج 
ارتفاع  الللى  ال�صت�صهاد  �صتوؤدي  اأو 

تقييمها عامليا«.
�أع�����ص��اء  �ل��ع��ل��ي��اين جميع  ودع���ا 
وطللاب  التدري�ص  هيئة  وعلل�للصللوات 
وطللللالللللبللللات اجللللاملللعلللة اإللللللللى اإيلللللللداع 
�أب��ح��اث��ه��م وم�����ص��اري��ع ت��خ��رج��ه��م يف 
�مل�����ص��ت��ودع ل��ت��ع��م �ل���ف���ائ���دة، م�����ص��ري� 
نللدوة  قريبا  �صتعقد  الإدارة  اأن  اإلللى 
جلميع �ملهتمني مبجالت �لأبحاث، 
امل�صتودع  ا�للصللتللخللدام  طللريللقللة  للل�للصللرح 

�لإلكروين.

آل فارح في اللقاء 14 
لعميدي القبول

عبدالعزيز رديف

�صاركت �جلامعة، ممثلة بعمادة �لقبول و�لت�صجيل، يف فعاليات �للقاء �ل�صنوي 
بدول  العايل  التعليم  وموؤ�ص�صات  بجامعات  والت�صجيل،  القبول  لعميدي   14

جمل�ص التعاون اخلليجي، املنعقد بجامعة امللك عبدالعزيز يف جدة.
وقدم عميد القبول والت�صجيل باجلامعة، الدكتور �صلطان اآل فارح، ورقة 
علمية بعنوان »الأ�صاليب احلديثة امل�صتخدمة يف عمليات القبول والت�صجيل 
يف جامعة �مللك خالد«، كما �صاركت �لعمادة بركن توعوي يف معر�س �لإر�صاد 

�لأكادميي �ملقام على هام�س �للقاء.
�أن ركن �جلامعة �صهد ح�صور عدد كبري من �لزو�ر،  و�أف��اد �صهود عيان 
�طلعو� على خمتلف �خلدمات �لأكادميية و�لإلكرونية �لتي تقدمها �لعمادة 

لطاب اجلامعة ومن�صوبيها.
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وفد من مجتمع الخميس يزور 
البطل الشهري

ز�ر وفد من كلية �ملجتمع بخمي�س م�صيط، برئا�صة ر�ئد �لن�صاط، 
�لأ���ص��ت��اذ حم��م��د ع��ب��د �ل��ك��رمي �ل���ع���دوي، �ل��ب��ط��ل ع��م��ر ب��ن حممد 
لاطمئنان  منزله  يف  اجلنوبي(  باحلد  امل�صابني  اأحللد   ( ال�صهري 
وج���وده  �أث���ن���اء  �صظية   200 مللن  اأكلللرث  ج�صمه  دخلللل  اأن  بللعللد  عليه 

بال�صفوف �لأمامية باحلد �جلنوبي مد�فعا عن �صرف �لوطن.
 وهذه، هي املرة الثانية التي يتعر�ص فيها ال�صهري لاإ�صابة.

�إل��ى جانب  وق��وف من�صوبي �جلامعة  �لز�ئر عن  �لوفد  وعرب 
�لأب���ط���ال يف �حل���د �جل��ن��وب��ي، بينما ع��رب �ل�����ص��ه��ري وع��ائ��ل��ت��ه عن 
���ص��ع��ادت��ه��م �ل��غ��ام��رة و���ص��ك��ره��م �جل��زي��ل ل��ل��وف��د �ل���ز�ئ���ر وملن�صوبي 

اجلامعة على هذه اللفتة الكرمية.
من  �بنهم  تلقاه  �ل��ذي  بالت�صال  �صعادتهم  ع��ن  ع��ربو�  كما   
زي��ارة  �أث��ن��اء  �لعمري  �صعيد  بن  علي  �لدكتور  �ملجتمع  كلية  عميد 

�لوفد، �إذ �طماأن خالله على حالته، ر�جيا له �ل�صفاء �لعاجل.

مدير جمعية القرآن
بمحايل يزور الجامعة

�لكرمي، مبحايل ع�صري، ح�صن  �لقر�آن  ز�ر مدير جمعية حتفيظ 
مبارك  الدكتور  امل�صتمر  والتعليم  املجتمع  خدمة  عميد  مللاطللر، 
بتقدمي  �لزيارة، بحث قيام �جلامعة  حمد�ن، مبكتبه. ومت خالل 
�صر�كة  عقد  و�إم��ك��ان��ي��ة  �لتحفيظ  حلقات  معلمات  �إع����د�د  دب��ل��وم 
ميكن  التي  التدريبية  اللللدورات  وكذلك  اجلامعة،  مع  جمتمعية 

تقدميها ملن�صوبي اجلمعية.

اختتام دورة مهارات التقديم
ب��وك��ال��ة �لتطوير و�جل���ودة،  �ل��ط��الب ممثلة  ���ص��وؤون  �أن��ه��ت ع��م��ادة 
عنوان  اجلامعة، حتت  وطالبات  الأولللى لطاب  التدريبة  الللدورة 
»مهار�ت �لتقدمي« �لتي قدمها �ملدرب فائع ع�صريي بح�صور �أكرث 

من 400 طالب وطالبة.
و�لتقدمي  �لإل��ق��اء  وفنون  �لت�صال  مهار�ت  �ل��دورة  وتناولت 
و�ل��ع��ر���س و�ل���ت���اأث���ري،  و����ص��ف��ة �إي��اه��ن ب��امل��ه��ار�ت �لأ���ص��ا���ص��ي��ة �لتي 
�لقيام بالو�جبات وترفع �لكفاءة  ت�صاعد �لطالب و�لطالبات على 

و�لإنتاجية وت�صهم يف رفع �لأد�ء. 
وع��ق��دت خ��الل �ل���دورة، ور���س عمل ت��وزع فيها �ل��ط��الب على 

جمموعات، كما قّيم �ملدرب �أد�ء �لطالب على خ�صبة �مل�صرح. 

حملة »بتطوعي أفتخر« تجوب أبها 
الثنني  فحا�س،   بن  حممد  ال�سيخ  باأبها،  الرب  جمعية  ورئي�س  قم�سان،  اآل  نا�سر  الدكتور  باجلامعة،  الطالبية  لالأن�سطة  الطالب  �سوؤون  عمادة  وكيل  د�سن 
املا�سي، حملة« بتطوعي اأفتخر« التي اأقامها نادي العمل التطوعي بالتعاون مع جمعية الرب اخلريية باأبها واأندية الطب والإبداع، وطب الأ�سنان، والهند�سة، 
وال�سريعة، واحلا�سب الآيل، والرتبية،  ونادي و�سال. وا�ستمرت اأربعة اأيام. ويف بداية التد�سني، رحب الدكتور نا�سر اآل قمي�سان وال�سيخ حممد بن فحا�س 
بفكرة احلملة التي هدفت اإلى تقدمي العمل التطوعي، وحث الطالب واملجتمع على التناف�س فيه. وجابت احلملة اأحياء مدينة اأبها للتعرف على احتياجات 

العائالت الفقرية ومدها باملالب�س وال�سالل الغذائية والأطعمة وبع�س الأجهزة املنزلية وك�سوة ال�ستاء وجميع ما ميكن تقدميه لهم.

»القبول« تحاضر عن اإلرشاد األكاديمي والنفسي 
سعيد العمري

نللظللمللت عللللمللللادة اللللقلللبلللول والللتلل�للصللجلليللل، 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ع���م���ادة ����ص���وؤون �ل��ط��الب 
بلللاجللللاملللعلللة، حملللا�لللصلللرة علللن الللتللوجلليلله 
قدمها  �لنف�صي،  و�لإر����ص���اد  �لأك���ادمي���ي 
اآل  �صلطان  الللدكللتللور  العميد  ملللن:  كللل 
ف��ارح، ومدير وح��دة �لتوجيه و�لإر���ص��اد 
الدكتور �صعيد الأحمري، وذلك بامل�صرح 
اجلامعي، بالقريقر، و�صط ح�صور كبري 

من الطاب.
اأن اجلامعة تعاملت  اآل فارح  وبني 
م����ع ط���الب���ه���ا ب�����ص��ك��ل �ح�������ر�يف خ���الل 
عمادة  بقيت  بينما  املللا�للصلليللة،  اللل�للصللنللوات 
خالل  للطالب  �أ�صا�صيا  �صريكا  �لقبول 

رحلته اجلامعية، ح�صب قوله.
ب��و�ب��ة  �ل���ع���م���ادة  »ت��ع��ت��رب  و�أردف: 
�ل��ط��ال��ب �لأول������ى �ب���ت���د�ء م���ن �ل��ق��ب��ول 

مرورا بالعمليات الف�صلية املتنوعة«.
»اأكادمييا«  موقع  فارح  اآل   وتناول 
اأكللادميلليللا،  الللطللاب  بللخللدمللات  املخت�ص 

و�للصللاحللب ذلللك عللرو�للص بللوربللويللنللت عن 
�ملوقع، كما �أو�صح كل ما يتعلق  مبكافاآت 
�ل���ط���الب �ل��ت��ي مت��ن��ح ل��ه��م ط����و�ل �أي���ام 

الدرا�صة اجلامعية.
ف��ارح �صرحا مف�صال عن  �آل  وق��دم 
اخللللدملللات الأكلللادميللليلللة اللللتلللي تللقللدمللهللا 
وغريها  والتاأجيل،  كالعتذار،  العمادة 
ملللن الأملللللور الأكلللادميللليلللة، مللو�للصللحللا اأن 
الطالب ميكنه التوا�صل مع العمادة من 
خال اخلدمة املتاحة يف موقع الطالب 

»توا�صل«.
بلللللللللللللللللدوره، بللللللني  مللللللديللللللر وحللللللللدة 
�صعيد  �ل���دك���ت���ور  و�لإر������ص�����اد  �ل��ت��وج��ي��ه 
عدد  فيها  يتوافر  الوحدة  اأن  الأحمري 
وال�صت�صارات  التوعوية  من  اخلدمات 
املجانية  العاجية  واخلدمات  الطبية، 
للمدخنني، كما توفر جمموعة متكاملة 
وال�صت�صارات  التوعوية  اخلللدمللات  مللن 
وعيادتي  العاجية  واخلدمات  الطبية 
�لطب �لنف�صي و�لعالج �لنف�صي )�ملعريف 

ال�صلوكي( وغريها من اخلدمات.
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»خدمة 
المجتمع« 

تفعـل الشراكة 
مع جمعية 

األطفال 
المعوقين 

قلللللللام علللمللليلللد خللللدمللللة املللجللتللمللع 
والللتللعللللليللم امللل�للصللتللمللر، اللللدكلللتلللور 
�ملا�صي،  �لثنني  مبارك حمد�ن، 
بللللزيللللارة اإللللللى جللمللعلليللة الأطلللفلللال 

املعوقني مبنطقة ع�صري.
ورافللللللللق اللللعلللمللليلللد كللللل مللن 
بالعمادة،  التدريب  ق�صم  مدير 
�إبر�هيم حمرز ع�صريي، ومدير 
بن  علي  العامة  العاقات  ق�صم 

عبداهلل اليزيدي.
واجللتللمللع الللوفللد مللع مدير 
�جل����م����ع����ي����ة �ل�����دك�����ت�����ور ����ص���ال���ح 
احلللللللمللللللادي ملللللن اأجللللللللل تللفللعلليللل 
خلللدملللة  اللللل�للللصللللراكللللة يف جملللللللال 
املللجللتللمللع، وخلللدملللة تلللللك الللفللئللة 
الغالية. وتطرق الدكتور مبارك 
العمادة  اأن تقدمه  اإلى ما ميكن 
للجمعية  تللدريللبلليللة  بللرامللج  مللن 
العمادة  وا�صتعداد  ومن�صوبيها، 
�ل���دور�ت  م��ن  جمموعة  لتقدمي 
اللللتلللدريلللبللليلللة جملللانللليلللة واأخللللللرى 
بللر�للصللوم رمللزيللة، وحتللديللد املللكللان 
�مل���ن���ا����ص���ب ل���ل���ت���دري���ب �����ص����و�ء يف 

العمادة اأم اجلمعية.

»تمريض أبها« 
تحيي التراث 

الوطني
 ريهام الصقره

باملركز  التمري�ص  كلية  نظمت 
اجللللاملللعلللي للللدرا�لللصلللة الللطللالللبللات 
بعنوان  فعالية  اأخريا،  بال�صامر، 
رعتها  و�ن��ت��م��اء«  �أ�صالة  »تر�ثنا 
لدرا�صة  اجلامعي  املركز  عميدة 
اللللطلللاللللبلللات وكللللليللة الللتللمللريلل�للص 
�لقرين،  �صنيفاء  �لدكتورة  باأبها 
�لكلية  وك��ي��ل��ة  عليها  و�أ���ص��رف��ت 
ور�ئدة  توفيق،  عدلية  �لدكتورة 
منى  �لأ���ص��ت��اذة  بالكلية  �لن�صاط 
����ص���رمي، مب�����ص��ارك��ة ط��ال��ب��ات  �آل 

الكلية. 
مبقدمة  الفعاليات  وبللداأت 
ترحيبية باحل�صور الكرام، تلتها 
�آيات من �لذكر �حلكيم، ثم �ألقت 
تطرقت  كلمة  �صنيفاء  �لدكتورة 
التم�صك  اأهللملليللة  اإللللللى   خللالللهللا 
ب�����ال�����ر�ث �ل����وط����ن����ي، وت���ع���زي���ز 
و�إظ��ه��ار  �إل��ي��ه،  �لن��ت��م��اء  م�صاعر 
ث���ق���اف���ت���ه مل���خ���ت���ل���ف �جل��ن�����ص��ي��ات 

والثقافات.
وقلللللللللدملللللللللت اللللللطلللللاللللللبلللللات 
عنواننا »  فقرة بعنوان » لهجُتنا 
اللهجات  بتقليد  خللالللهللا  قللمللن 
التقليدي  اللللزي  يللرتللديللن  وهلللن 
كما  املللملللللكللة.  مللنللاطللق  مبختلف 
مت ع��ر���س ف��ي��دي��و ع��ن »م��ر�ح��ل 
�ل�����ر�ث �ل��وط��ن��ي ب��ال�����ص��ع��ودي��ة« 
لالألغاز  م�صابقة  تنظيم  �أعقبه 
م�صابقة  على  وال�صحب  ال�صعبية 
»ع������رب ع�����ن ت������ر�ث������ك« لأف�������ص���ل 

�ملقولت �لر�ثية.

نادي 
الفروسية 
يستأنف 
أنشطته
بلللللداأ نلللللادي الللفللرو�للصلليللة بللاجلللامللعللة 
بجولة  احلللللايل،  للف�صل  اأنلل�للصللطللتلله 
تعريفية يف خمتلف كليات ووحد�ت 
�جل���ام���ع���ة. و�أو�����ص����ح �ل��ط��ال��ب عمر 
اأنه  الللنللادي  يللراأ�للص  الللذي  ال�صهراين 
يلل�للصللتللقللطللب اأ�لللصلللحلللاب املللللهللللارات من 
طللللللاب اجلللللامللللعللللة، وحمللللبللللي هلللذه 
الريا�صة ويقوم بتاأهيلهم وتدريبهم 
وفق جدول زمني، كما دعا �لطالب 
�إليه،  و�لن�صمام  �لنادي  زي��ارة  �إل��ى 
�أن��ه �صوف يتم توزيعهم  �إل��ى  م�صري� 
ع����ل����ى ف���������ر�ت �ل�����ت�����دري�����ب ح�����ص��ب 

جداولهم الدرا�صية. 
عدنان االلمعي
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ساره القحطاني

تدري�ص  وطلللرق  مناهج  اأ�للصللتللاذة  ك�صفت 
�لتعليم  وتكنولوجيا  )كيمياء(  �لعلوم 
احلميد  عبد  دينا  الدكتورة  باجلامعة، 
احلللطلليللبللي يف بللحللث لللللهللللا، اأن الإرهللللاب 
�لإل����ك����روين مي����ث����ل ت���ه���دي���د� و����ص��ح��ا 
الللبللنلليللة  اأن  مللبلليللنللة  اللللقلللوملللي،  لللللاأمللللن 
الللتللحللتلليللة لأغلللللب املللجللتللمللعللات احلللديللثللة 
اأ�صبحت تدار من طريق اأجهزة احلا�صب 
لهجمات  يعر�صها  ما  و�لإنرنت،  �لآيل 
ب�صكل  �لهاكرز و�ملخرقني  متعددة من 

عام.
�لإلكروين  �لإرهاب  �أن  و�أو�صحت 

الحطيبي: اإلرهاب اإللكتروني خطر يهدد العالم 
ا�صتخدام  الأ�صا�صي على  بال�صكل  يعتمد 
الإمكانيات العلمية والتقنية، وا�صتغال 
�ملعلوماتية،  و�ل�صبكات  �لت�صال  و�صائل 
مللن اأجللللل تللخللويللف وتلللرويلللع الآخلللريلللن، 

واإحلاق ال�صرر بهم، اأو تهديدهم.
�أن �لإره������اب �لإل���ك���روين  وب��ي��ن��ت 
يللتللملليللز علللن غلللريه ملللن اأنللللللواع الإرهلللللاب 
بللللالللللطللللريللللقللللة الللللعلللل�للللصللللريللللة امللللتلللملللثلللللللة 
و�لو�صائل  �ملعلوماتية  �ملو�رد  با�صتخد�م 
�لإل���ك���رون���ي���ة �ل���ت���ي ج��ل��ب��ت��ه��ا ح�����ص��ارة 
وخل�صت  املللعلللللومللات،  ع�صر  يف  التقنية 
�لإل��ك��رون��ي��ة و�لبنية  �لأن��ظ��م��ة  �أن  �إل��ى 
اللللتلللحلللتللليلللة املللللعلللللللللومللللاتلللليللللة هلللللي هللللدف 

الإرهابيني.

تعريف
وع���ن ت��ع��ري��ف �لإره������اب �لإل���ك���روين، 
قالت: » ي�صري اإلى عن�صرين اأ�صا�صيني 
 Cyber �ل��ف�����ص��اء �لف���ر�����ص���ي  ه��م��ا: 

.Terroris والإرهاب Spac
اإ�صافة اإلى ذلك هناك كلمة اأخرى 
�لإل��ك��روين، وهى  �لف�صاء  �إل��ى  ت�صري 
  Virtual World �لعامل �لفر��صي 
الللللذى يلل�للصللري اإلللللى الللتللمللثلليللل الللرمللزي 
وهو  للمعلومات،  و�مل��ج��ازي  و�ل��ز�ئ��ف 
وبرامج  اأجهزة  فيه  تعمل  الللذى  املكان 
كما  املعلوماتية،  وال�صبكات  احلا�صوب 

تتنقل فيه �لبيانات �لإلكرونية.
�ملجتمعات  �رت���ب���اط  �إل����ى  ون��ظ��ر� 

معلومات  بنظم  بينها  فيما  الللعللامللليللة 
ال�صناعية  الأقللمللار  طللريللق  عللن  تقنية 
ز�دت  فقد  �لدولية،  �لت�صال  و�صبكات 
اخلللللطللللورة الإجللللراملللليللللة للللللجللمللاعللات 
قللامللت  اإذ  الإرهلللللابللللليلللللة،  وامللللنلللظلللملللات 
تلك  من  لا�صتفادة  طاقتها  بتوظيف 
التقنية وا�صتغالها يف اإمتام عملياتها 
الإجرامية واأغرا�صها غري امل�صروعة«.

اختراق األنظمة
واأو�للصللحللت احلللطلليللبللي يف بللحللثللهللا، اأنلله 
�أ���ص��ب��ح م��ن �مل��م��ك��ن �خ����ر�ق �لأن��ظ��م��ة 
وال�صبكات املعلوماتية، وا�صتخدامها يف 
تدمري البنية التحتية املعلوماتية التي 

واملوؤ�ص�صات  احلللكللومللات  عليها  تعتمد 
الللللعللللامللللة واللللل�للللصللللركللللات القلللتللل�لللصلللاديلللة 

�لكربى.
واأ�لللللصلللللافلللللت »هلللللنلللللاك ملللللا يلل�للصللري 
الللبللنللى التحتية  انللهلليللار  اإمللكللانلليللة  اإلللللى 
لللاأنللظللمللة واللل�للصللبللكللات املللعلللللومللاتلليللة يف 
املوؤ�ص�صات  بع�ص  ولي�ص يف  كله،  العامل 
�لدول  بع�س  �أو يف  �لكربى  و�ل�صركات 

امل�صتهدفة.
و�أك���دت �أن �لإره����اب �لإل��ك��روين 
�أ���ص��ب��ح خ��ط��ر� ي��ه��دد �ل���ع���امل ب��اأ���ص��ره، 
هذا  ا�صتخدام  �صهولة  يف  ذلللك  ويكمن 
�ل�صالح �لرقمي مع �صدة �أثره و�صرره، 
الإرهللابللي  بعمله  م�صتخدمه  يللقللوم  اإذ 
�أو  �أو يف مكتبه  وهو م�صرخ يف منزله 
يف غرفته الفندقية، وبعيدا عن اأنظار 

ال�صلطة واملجتمع«.
الأ�للللصللللبللللاب  ملللللن  اأن  بللليلللنلللت  كلللملللا 
�خلا�صة بالإرهاب �لإلكروين، �صعف 
وقابليتها  املعلوماتية  ال�صبكات  بنية 
لالخر�ق، وغياب �حلدود �جلغر�فية، 
املخاطرة، و�صهولة  ملل�للصللتللوى  وتللدنللى 
و�صعوبة  التكلفة،  وقلللللة  ال�للصللتللخللدام 
�لإرهابية،  �جلرمية  و�إث��ب��ات  �كت�صاف 
على  والرقابة  ال�صيطرة،  جهة  وغياب 

ال�صبكات املعلوماتية.
و�أ���ص��ارت �إل��ى �أن ع��دم وج��ود جهة 
يعر�ص  فيما  تتحكم  موحدة  مركزية 
على ال�صبكة وت�صيطر على مدخاتها 
لتف�صى  مهما  �صببا  يعد  وخمرجاتها، 
ظاهرة �لإره��اب �لإلكروين، �إذ ميكن 
يريد  ما  وو�صع  �لدخول  �صخ�س  لأى 
اجلهات  متلكه  مللا  وكللل  ال�صبكة،  على 
التي حتاول فر�ص الرقابة هو املنع من 
املحجوبة،  املواقع  بع�ص  اإلى  الو�صول 
اأو اإغاقها وتدمريها بعد ن�صر املجرم 

ملا يريده فيها.
وو���ص��ف��ت �لإره������اب �لإل���ك���روين 
بللالأ�للصلللللوب الأملللثلللل واخلللليلللار الأ�للصللهللل 
للللللمللنللظللمللات واجللللملللاعلللات الإرهلللابللليلللة، 
ي�صتخدمون  »الإرهللابلليللني  اأن  م�صيفة 
�ل�صبكة �لعاملية للمعلومات »�لإنرنت« 
الهدامة  اأفكارهم  لن�صر  يومي  ب�صكل 

وحتقيق اأهدافهم ال�صيئة«.

أصبح من الممكن 
اختراق األنظمة 
والشبكات 
المعلوماتية 
واستخدامها 
لتدمير البنية 
المعلوماتية على 
مستوى العالم
اإلرهاب اإللكتروني 
أصبح خطرا يهدد 
العالم بأسره 
لسهولة استخدام 
هذا السالح 
الرقمي



إعالن العدد 160  |  26 محرم 1437  |  08 نوفمبر 2015

للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(

0555832030
إيميل

mubasher@kku.edu.sa



»آداب أبها« تنظم
برنامج فن اإلتيكيت 

فوزيه آل سالم
و�لإر�صاد،  �لتوعية  بر�مج  �صمن  باأبها،  للبنات  �لآد�ب  كلية  نفذت 
حتت  اجلامعية«  الأنللاقللة  الإتيكيت العام..  »فللن  بعنوان  برناجما 
�إ�صر�ف �لخت�صا�صية �لجتماعية، �أ�صماء جازع �ل�صهري، بح�صور 

عدد كبري من الطالبات وع�صوات هيئة التدري�ص .
ومظاهره،  ب��الإ���ص��الم  وعالقته  بالإتيكيت  �لربنامج  وع���ّرف 
تخلل  كما  الجتماعية.  والزيارات  الت�صال  وفنون  احلللوار  واآداب 
�لربنامج مقاطع فيديو لنماذج �لزي �جلامعي �ملثايل قبل �أن يتم  

طرح �أ�صئلة ثقافية على �لطالبات وتوزيع جو�ئز على �لفائز�ت.

نادي األثر الديني
ينظم حملة مالي سواك

أريج عسيري
»مايل  بعنو�ن  باأبها، حملة  �لعلوم  بكلية  �لديني  �لأث��ر  ن��ادي  �أق��ام 
�صواك« التي بداأت باأن�صودة ترحيبية قبل اأن يتم ا�صت�صافة الداعية 
حظيت  �أ�صتجري(  )ب��ك  بعنو�ن  حما�صرة  لإل��ق��اء  �ل�صهر�ين  ن��و�ل 
بر�صا وجتاوب وتفاعل احل�صور. و�صاحب احلملة، اإقامة م�صابقات 
ج��اءت  ر�ئ��ع��ة  ب��ع��ب��ار�ت  تختتم  �أن  قبل  للح�صور  وم��ف��ي��دة  م�صلية 

بعنوان »يا من ترى«.

تكريم مشرفات األمن
برجال ألمع

سماح محمود 
كرمت كليتا العلوم والآداب واملجتمع برجال اأملع، م�صرفات  الأمن 
ت��ع��زي��ز روح  خ���الل ح��ف��ل ��صتمل ع��ل��ى كلمة ع��ن �لأم����ن و�أث����ره يف 
�ملو�طنة و�لنتماء، بح�صور عميدة �لكلية �لدكتورة �أم علي يو�صف 
عبد �جلليل و�أع�صاء هيئة �لتدري�س وعدد من �لطالبات، و�ختتم 

بتوزيع �حللوى و�لهد�يا.

طالبات اإلنجليزية يمجدن 
شهداء عاصفة الحزم

 فوزية آل سالم 
برناجما  باأبها،  للبنات  الآداب  بكلية  الإجنليزية  اللغة  ق�صم  اأقللام 
�لأن�صطة  من�صقة  �إ���ص��ر�ف  �حلزم« حتت  عا�صفة  بعنو�ن »�صهد�ء 

الطابية بق�صم اللغة الإجنليزية ، اأمة احلفيظ.
وف��ق��ر�ت  �أن��ا���ص��ي��د  �صملت  ف��ق��ر�ت متميزة  �ل��ربن��ام��ج  وت��خ��ل��ل 
�إل��ك��رون��ي��ة،  وع��رو���س  و�لإجن��ل��ي��زي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة  باللغتني  خطابية 
وعر�س ل�صور �ل�صهد�ء تكرميا لهم. وح�صر �لربنامج �لعديد من 

من�صوبات �لكلية من �أع�صاء هيئة �لتدري�س و�لطالبات.

ورشة عن سرطان الثدي
فوزية آل سالم

الثدي  ل�صرطان  العاملي  اللليللوم  بللاأبللهللا،  للبنات  الآداب  كلية  فّعلت 
بور�صة عمل �أقيمت باإ�صر�ف عميدة �لكلية وتنفيذ طبيبة �لوحدة 
�ل�صحية بالكلية �لدكتورة �آمنه معز. وتخلل �لربنامج مقدمة عن 
للفح�ص  ال�صحيحة  والطريقة  ظهوره  وعامات  الثدي  �صرطان 
و�ختتم  �مل��ر���س.   ع��ن  �إر���ص��ادي��ة  فيديوهات  ع��ر���س  كما مت  �ملبكر، 
�لربنامج مب�صابقة ثقافية منوعة للطالبات، وتوزيع �جلو�ئز على 
�لفائز�ت، كما مت عر�س فيديو خا�س مبر�س �صرطان �لثدي على 

�صا�صات �لعر�س بجميع مباين �لكلية.

حملة للتعريف بجهود المملكة 
لخدمة الحجيج

ريهام الصقرة
التمري�ص  وكلية  الطالبات  لدرا�صة  اجلامعي  املركز  عميدة  رعت 
�لعربية  �ململكة  �لقرين، حملة عن جهود  �صنيفاء  �لدكتورة  باأبها، 
ال�صعودية يف مو�صم احلج. ونظمت احلملة الدكتورة اإميان الن�صار 
لدرا�صة  اجلامعي  املللركللز  عميدة  بح�صور  الللطللب  كلية  وطللالللبللات 
�ل��ط��ال��ب��ات، ووك��ي��ل��ة ����ص���وؤون �ل��ط��ال��ب��ات، وع���دد م��ن �أع�����ص��اء هيئة 

التدري�ص والطالبات باملركز.
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جيل ظالم أم مظلوم؟

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

�أوع���ى و�أذك���ى م��ن ه��ذ� �جليل،  �ل��ق��دمي  ب��اأن �جليل  ن�صمع كثري 
نعمة  مللن  ومللا عاي�صه  ال�صابق  اجللليللل  عللن  احلللكللايللات  وتللتللوالللى 
و�أدبه  �ل�صابق  �ليد، وي�صيد كل متحدث باجليل  ذ�ت  رغم �صيق 
و�حر�مه �لكبري وتقديره معلميه، و��صتماعه �إلى توجيه كبار 
بكل  املللنللزل  بللاأمللور  والقيام  وال�صقاية،  الللرعللي  يف  وعمله  ال�صن، 

حر�ص وجدية.
يف امللللقلللابلللل، تلللكلللرث الللل�لللصلللكلللوى مللللن اجلللليلللل احللللللللايل؛ فللهللم 
م�صتهرون ل ي�صمعون �لكالم ول يحرمون �أحد�، وكل همهم 
�ملظاهر و�صر�ء �أحدث �لأجهزة و�جلو�لت و�لألعاب �لإلكرونية، 
ول ي�صتطيعون �لقيام ب�صوؤون حياتهم بغري م�صاعدة من �آبائهم.
يللكللرث الللكللام ويللكللرث احلللديللث عللن املللقللارنللة بللني اجليلني، 
املا�صي  يف  املعي�صة  اأ�صاليب  يتعدى  ل  جوانبه  بجميع  والأملللر 
الللبلل�للصللريللة ذاتلللهلللا، رغللم  يللحللمللل اجللليللنللات  واحلللا�للصللر؛ فجميعنا 

اختاف القدرات بني فرد واآخر.
كان البن يف املا�صي، ومنذ بداية طفولته، يتلقى تربيته من 
م�صادر حمددة: )اجلد، الأب، الأم، الإخوان الكبار، واملعلمني(، 
وكلها م�صادر تتخذ توجيهاتها منحى واحدا ل ي�صكل على الإبن 
�لتي  و�لتجارب  ي�صتفيد من كل �خل��رب�ت  كان  بل  �أي��ة �صغوط، 
مع  م�صتقبا  الللدور  �صيمار�ص هذا  باأنه  منه  اإدراكللا  اإليه؛  ت�صل 

اأقرانه. 
من  اأكلللرث  تربيتهم  فيتولى  اهلل،  اأعللانللهللم  اللليللوم،  جيل  امللا 
�أ�صبح  �لأ���ص��رة، بل  �أف���ر�د  �لأم��ر مق�صور� على  ط��رف، ومل يبق 
�أقاربه  و�لديه ومن  �لن�صائح من  �صيال كبري� من  يتلقى  �لبن 
ومعلميه، كما دخل جمال �لربية و�صائل �أكرث خطورة على هذ� 
و�لتلفزيون وما يحمله من  �جليل، وهي: �لنرنت، و�جل��و�ل، 
قنو�ت ف�صائية متعددة ت�صب يف عقل هذ� �ل�صغري، حتى وجد 
اأن  ي�صتطيع  ل  بللات  عليه.  ميلى  ما  كل  تقبل  يف  كبرية  �صعوبة 
يفرق بني ما ي�صره وما ينفعه وي�صهم يف ت�صكيل ثقافته و�صلوكه.

يف اخلتام، رفقا بهذا اجليل الذي اأ�صابه الت�صتت مما يحيط 
ما  بللني  لنقارن  حلظة  نقف  ومل  بلله،  وي�صهر  يتهمه  فالكل  بلله؛ 

تربينا عليه وما يربون عليه.

وقفة

اإلسكان يطلق دوري المنح
�ملقام لطالب  �ل��دوري  �أول��ى مبارياته يف  �لإ�صكان و�ملنح �جلامعي،  �أطلق نادي 
�لإ�صكان و�ملنح بني فريقي �لر�قي و�ل�صقور، وفاز �لأخري ب�3-1. و�صهدت �ملبار�ة 

التي اأقيمت مبلعب الإ�صكان اجلامعي بلع�صان، ح�صورا جماهرييا. 
عدنان األلمعي

حلقة علمية تناقش
الكتابة الروائية السعودية

د. مجدي الخطيب

نظم ق�صم �للغة �لعربية و�آد�بها، �لأحد �ملا�صي، حلقة نقا�س علمي قدم خاللها 
عرفته  اللللذي  النوعي  التحول  »م�صار  عللن  ورقلللة  الللكللحللاوي،  حممد  الللدكللتللور 
من  متخذ�  �جل��دي��دة«،  �لبالغة  مناويل  �صوء  يف  �ل�صعودية  �لرو�ئية  �لكتابة 
مفاهيمها و�أدو�تها �لنظرية: حتليل �خلطاب، �حلجاج، �لتد�ولية، �ل�صيمائيات، 
�لرو�ئية  �لكتابة  من  من��اذج  لدر��صة  معرفيا  وم��ن��و�ل  نظرّيا  �أفقا  و�ل�صعرية، 

ال�صعودية املعا�صرة.
�ملعامل،  حم��دد  منهج  من��وذج  على  �ل��ره��ان  »�أهمية  على  �لكحالوي  و�صدد 
ي�صاعد على حتقيق �أغر��س �لدر��صة �لعلمية �لنقدية �لأدبية، ومن ثم �إمكانية 
�ل�صكل  �ل�صعودية، على م�صتوى  �لرو�ئية  �لكتابة  �لنوعية يف  �لنقلة  فهم م�صار 
وبناء �خلطاب و�للغة �ل�صردية، تطلعا �إلى �صرب �أغو�ر حتولت بناء �لفن و�إنتاج 
من  �صاحبها  م��ا  وفهم  �لتجريب،  مغامر�ت  �أ���ص��ر�ر  تفكيك  ث��م  وم��ن  �ل��دلل��ة، 

هو�ج�س �لتحديث، وهو ما يعني �إمكان حتقيق جتاوز عقم �ملناهج �لتقليدية«.
ورئي�س  �لتدري�س،  هيئة  �أع�صاء  فيه  �صارك  علمي  نقا�س  �ملحا�صرة،  وتال 
بتوزيع  و�ختتم  �ملح�صني،  �لرحمن  عبد  �لدكتور  و�آد�ب��ه��ا،  �لعربية  �للغة  ق�صم 
�أور�ق��ا  قدمو�  �أن  �صبق  تدري�س  و�أع�صاء  �ملحا�صرة،  مقدم  على  �صكر،  �صهاد�ت 

علمية �صمن اأن�صطة الق�صم وكلية العلوم الإن�صانية.

هادي الشهراني

اأقللللللللام نلللللللادي اللللقلللللللم بللكللللليللة اللللعلللللللوم 
الإنلل�للصللانلليللة، يف املللللدرجللللات املللركللزيللة 
�مل���ا����ص���ي، دورة  ب��ال��ق��ري��ق��ر، �لث���ن���ني 
بللعللنللوان »كلليللف تللخللطللط حللليللاتللك؟«، 
قلللدملللهلللا امللللحلللا�لللصلللر بللقلل�للصللم الإعللللللام 
والتللل�لللصلللال، علليلل�للصللى امللل�للصللتللنللري، بعد 
ع�صو  ترحيبية  بكلمة  افتتحها  اأن 
�لن�صاط  م�صوؤول  بالق�صم،  �لتدري�س 

بالنادي، الدكتور �صاعد �صاعد. 
وق�����ال �مل�����ص��ت��ن��ري م��ت��ح��دث��ا �إل���ى 
عللن  وطلللللاللللللبلللللة،  طللللالللللب   200 نللللحللللو 
مواقع  ترك  اإلللى  قادته  التي  جتربته 
الللتللوا�للصللل الجللتللمللاعللي: » اإنللنللي قبل 
اأ�صبوعني قررت ترك مواقع التوا�صل 

من  اأنها  اأدركللت  اأن  بعد  الجتماعي؛ 
�أكرب �لإخفاقات، و�صاعدين ذلك على 
�ل��ي��وم��ي��ة، وحتقيق  �ل��ت��ف��رغ حل��ي��ات��ي 
اأهللللداف مللا حللتللى لللو كللانللت �للصللغللرية«، 
حاثا �حل�صور على تقليل �أوقات زيارة 

تلك املواقع.  

احللل�للصللور،  مللن  امل�صتنري  وطلللللب 
كلللتلللابلللة عللللللدد ملللللن الأهللللللللللللداف اللللتلللي 
العام  خللال  حتقيقها  اإلللى  يتطلعون 
اجلللللللاري، مللرفللقللة بللبللعلل�للص الأعلللملللال 
�إجن��از  يف  ت�صاعدهم  �أن  يتوقع  �ل��ت��ي 
اأهلللدافلللهلللم، وقلللللال: »اأمتلللنلللى اأن اأجلللد 
ر�صالة يف نهاية العام من جميع اأفراد 
اأنلللنلللي حققت  احللل�للصللور ملل�للصللمللونللهللا 

اأهدايف التي متنيت الو�صول اإليها«.

200 طالب وطالبة يرسمون 
أهدافهم في دورة



إعالن

أسبوعية جامعة الملك خالد

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

بنا
طال

قضية

تجاوزات ال تجد الرادع

العلم عندما يصبح وجبة سريعة معدلة جينيا!!
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قضية

محمد شامي 
ما ز�لت مر�كز �لت�صوير توؤدي دور� �صلبيا 
مع ��صتمر�ر جلوء �لطالب �إليها يف �إعد�د 
يهدد  م��ا  وه��و  منهم،  �ملطلوبة  �ل��ب��ح��وث 
�لبحث،  م��ن  �لأ�صا�صية  �ل��ف��ائ��دة  بانتفاء 

ح�صب مراقبني.
خال  مللن  الق�صية  تتبعت  »اآفللللاق« 
�ل���ط���الب، ط��ارح��ة  �آر�ء ع���دد م���ن  ر���ص��د 
املللل�لللصلللاأللللة علللللللى مللكللتللب وكللليلللل اجلللامللعللة 
للللللتللطللويللر واجللللللللللودة الللللدكللللتللللور اأحلللملللد 
اجلللبلليلللللي، كللمللا قللامللت بللجللولللة يف مللراكللز 
الللتلل�للصللويللر بلللاللللقلللريلللقلللر، لللتللخللللل�للص اإلللللى 

احل�صيلة التالية:

جامعي أجوف 
�ع����رف �ل��ط��ال��ب ���ص��امل �ل�����ص��ه��ري من 
ق�صم الإعام، باأن مراكز الت�صوير باتت 
�لبحوث،  �إع��د�د  ب��دور �لطالب يف  تقوم 
ق���ائ���ال: »ُي��ط��ل��ب ب��ح��ث م���ن �أي ط��ال��ب 
لريجع بنف�صه اإلى مكتبته واإلى املراجع 
التي رمبا ل تكون متوافرة لديه، فيبداأ 
مهمة البحث عن هذا املرجع كي يقتنيه 
لي�صتخرج  �صخ�س  �أي  من  ي�صتعريه  �أو 
مللعلللللومللتلله و�للصللالللتلله الللتللي لبلللد ملللن اأن 
وُيثّمن تعبه  بها بحثه  ليزدان  ُيخرجها 
وُينري  جهل  مللا  ويتعلم  املعلومة  بللهللذه 
ز�وي�����ة م���ن زو�ي�����ا ع��ق��ل��ه �مل��ظ��ل��م��ة، لكن 
يبق  فلم  و�نتهت،  تال�صت  �ملعادلة  ه��ذه 
وتعب  و�صهر  ملكتبة  ما�صة  حاجة  هناك 
وبدايته  الليل  اأواخلللر  الأقلللام يف  وجللّر 
اإلى  اجتهنا  اأننا  واملوؤ�صف  وقللت،  اأي  ويف 

املكتبات!«.
واأ�للللصللللاف اللل�للصللهللري »مبلللجلللرد اأن 
يللطلللللب اللللدكلللتلللور مللللن اللللطلللاللللب بللحللثللا 
مبا�صرة  يتجه  وح��ج��م��ه،  وزن���ه  ق��ل  و�إن 
بحثه  عللنللوان  ليحدد  اأقلللرب مكتبة  اإلللى 
للللللمللوظللف اللللذي رمبلللا يللفللوقلله الطالب 
ب�صاطة  بكل  فيبداأ  العلمية،  درجللتلله  يف 
بالبحث يف »غوغل« وُيخرج بحثا ركيكا 
ه�صا فيه من �لأخطاء ما فيه، ثم ياأخذ 
منه مبلغا ماليا، لتنتهي بذلك مع�صلة 
لو  مللنلله  �صي�صتفيد  كلللان  الللللذي  الللبللحللث 

عكف على اإعداده بنف�صه.

ولللكللن هلللذه الللظللاهللرة غلللللبللت على 
كثري من الطاب، وهي اآفة تهدد العلم، 
والعجب كل العجب اأن ميار�ص الطالب 
اجلللامللعللي هللللذا الللتلل�للصللرف، وهللللو يعلم 

العواقب جيدا!«.
وحللللللللذر اللللل�للللصللللهللللري ملللللن عللللواقللللب 
ا�للصللتللمللرار تلللللك الللظللاهللرة بللني الللطللاب 
�جل��ام��ع��ي��ني، ق��ائ��ال: »ل ب��د م��ن �إن��ه��اء 
ه����ذه �لأزم�������ة �ل���ت���ي ت���غ���ذي �لت��ك��ال��ي��ة 
فهي  و�لعقل،  و�لعلم  لالأجيال  وت�صيء 
�إن �أخرجت نتيجة فلن ُتخّرج �إل جامعيا 

اأجوف«.

أعضاء التدريس
بلللللدوره، اأكللللد الللطللالللب يللا�للصللر اللل�للصللهللري 
مللن  اللللكلللثلللري  اأن  الإعلللللللللام  قللل�لللصلللم  مللللن 
م�صتويات  اإلللى  و�صلوا  اجلامعة  طللاب 
اأن  دون  درا�صتهم اجلامعية  متقدمة يف 
باأنف�صهم،  �لبحوث  �إع��د�د  على  يتدربو� 
مو�صحا �أن �خللل يكمن يف �أع�صاء هيئة 
هذا  يف  كثريا  ق�صروا  الذين  التدري�ص 
ال�صاأن، ح�صب قوله، وهو ما جعل كثريا 
الكافية  الثقة  ميلكون  ل  الللطللاب  مللن 
ب��اأن��ف�����ص��ه��م لإع������د�د �ل��ب��ح��وث �مل��ط��ل��وب��ة 

منهم.
تكثيف تدريب  اإلللى  ال�صهري  ودعللا 
�لطالب على �إعد�د �لبحوث و��صتقطاع 
اأوقللللات كللبللرية مللن املللحللا�للصللرات لللذلللك، 
حتى ل ي�صطر �لطالب �إلى �للجوء �إلى 

الطاب  ت�صتغل  التي  الت�صوير  مراكز 
ماديا، وتقوم بدورهم يف اإعداد املطلوب.

املو�صوع  الآخللر يف  واأ�صاف »اخللل 
ما،  نوعا  قليلة  نف�صها  �لأب��ح��اث  �أن  هو 
منا  يطلب  مل  م�صتويات  اأربعة  فخال 
�أ�صابع �ليد  �أبحاث قد ل تتجاوز  �صوى 

الواحدة«.

تعد واحتكار 
ذهب الطالب عبداهلل اآل عبيد من ق�صم 
اللل�للصلليللدلللة بللعلليللدا نللحللو ظللاهللرة احتكار 
م�صتثمر و�حد ملكتبات �جلامعة و�أثرها 
�ل�صلبي، قائال: »ل �أغفل مع�صلة �حتكار 
م�صتثمر  على  اجلامعة  داخلللل  املكتبات 
والتخلي  مبانيها،  بجميع  فقط  واحللد 
عن فتح باب �ملناف�صة �لذي يعد �لركيزة 
�لأ���ص��ا���ص��ي��ة ل��ال���ص��ت��ث��م��ار ل��ت��ع��ود ب��الأث��ر 
الإيجابي على اجلهة املانحة )اجلامعة( 

وكذلك امل�صتهلك )الطالب(«.
واأ�صاف اآل عبيد »نرى ما يواجهه 
دون  و��صح  تعد  من  �جلامعي  �لطالب 
الللذي  امل�صتهلك  لللهللذا  حقيقية  حماية 
مل يللجللد بللللدا ملللن النللل�لللصللليلللاع مللللا عليه 
�أ�صحاب  م��ن  �إن�صاف  دون  �صغوط  م��ن 
نللرى  اإذ  الللرقللابلليللة،  اأو اجلللهللة  املللكللتللبللات 
الللتللعللدي يف الأ�لللصلللعلللار حلل�للصللب الللظللروف 
عدم  وكذلك  املا�صة،  احلاجة  وا�صتغال 
وتلك  العمل،  مبواعيد  املكتبات  اهتمام 

مزاجية �صحيتها امل�صتهلك«.

�ل��ت��ج��اوز�ت  �إل���ى  عبيد  �آل  نبه  كما 
والنتهاكات التي ت�صتهدف حقوق الطبع 
واحلقوق الفكرية واملهنية، وقال »نرى  
جت������اوز� غ���ري م��ع��ق��ول حل���ق���وق �ل��ط��ب��ع 
يجب  واملهنية التي  الفكرية  واحلللقللوق 
متابعة  ث��م  وج��ل،  ع��ز  �هلل  مر�قبة  فيها 

وتق�صي اجلهات الرقابية املعنية«.

جولة في مراكز التصوير
قامت »اآفاق« بجولة يف مراكز الت�صوير 
�مل�������ص���ت���ه���رة ب�����اإع�����د�د �ل���ب���ح���وث يف ح��ي 
وجللود  ور�للصللدت  اأبللهللا،  مبدينة  اجلامعة 
اأعداد كبرية من الطاب لديها وهم يف 
�نتظار �إعد�د بحوث طلبها منهم �أع�صاء 

هيئة التدري�ص.
»اآفلللاق« خللال تلك  ووفقا ملا دونته 
اجلللولللة مللن اأ�للصللحللاب املللحللات اأنف�صهم 
والللعللاملللللني فلليللهللا واأغلللللبللهللم مللن اإحلللدى 
اجلللنلل�للصلليللات اللللعلللربللليلللة، فللللللاإن مللتللو�للصللط 
�ل��و�ح��د  �مل��رك��ز  �ل��ت��ي يجريها  �ل��ب��ح��وث 
ي�صل �إلى ثالثة بحوث يوميا، وقد ي�صل 
اأرقلللام م�صاعفة،  اإلللى  يف بع�ص الأحلليللان 
تلك  يف  الفكرية  للحقوق  مللراعللاة  دون 
�لبحوث لدى �لبع�س، بينما ي�صل �صعر 

البحث اإلى 100 ريال فاأكرث.
وخللللال اجللللوللللة، لحللظللت »اآفللللاق« 
�أن غالبية �لطالب يطلبون �لبحوث يف 
دفع  اإلللى  ي�صطرهم  ما  قيا�صية،  اأوقلللات 
�لبحوث  تلك  وخ�صو�صا  �أك���رث،  مبالغ 

املللطلللللوبللة مللنللهللم يف اأوقلللللات الخللتللبللارات 
الف�صلية.

مصادر غير معتمدة
بللعللد ذللللك، تللوجللهللت »اآفلللللاق« اإللللى مكتب 
وكللليلللل اجللللاملللعلللة للللللتللطللويللر واجلللللللودة 
اأن  اأكلللد  اللللذي  اأحللمللد اجلبيلي  الللدكللتللور 
كم�صادر  بها  يعتد  ل  الت�صوير  مللراكللز 
خربة  ت�صيف  ل  و�أنها  علمية،  ومكتبات 
ل  واأنللهللا  والللتللعلللللم،  التعليم  يف  حقيقية 
نللقللاطللا للبيع واخلللدمللات  كللونللهللا  تللعللدو 
املكتبية، م�صيفا اأن املذكرات وامللخ�صات 
�لتي تبيعها ل حتوي �صرحا ول معلومة 
بالطالب  مهيبا  حملللددة،  مرجعية  ذات 
اجللللاملللعلللي اإللللللى الللللعللللودة اإللللللى »امللللراجلللع 
املكتبات  امللللوجلللودة يف  املللعللرفللة  وملل�للصللادر 
حيث  �جلامعة  مكتبة  و�أول��ه��ا  �مل��وث��وق��ة 
�ل��ف��ك��ر ومقابلة  وت��ن��وع  �لإث������ر�ء  ي��ك��م��ن 
وال�صتفادة  املناق�صة  واإمكانية  الباحثني 

وتعدد وتنوع امل�صادر واملراجع «.
اإلى احلذر  الطاب  اجلبيلي  ودعا 
للموؤلفني  الفكرية  احلقوق  انتهاك  من 
�لوقت  يف  م�صري�  و�لباحثني،  و�لعلماء 
ذ�ته �إلى �أن �جلامعة لديها لئحة حقوق 
وواجبات مقررة، ي�صل فيها التعدي على 
اإ�صافة  العقوبة،  اإلللى  الفكرية  احلقوق 
�إل���ى لئ��ح��ة خ��ا���ص��ة ب��ال��ت��اأدي��ب، ملنتهكي 
امللللللكلليللة الللفللكللريللة وحللقللوقللهللا والللغلل�للص يف 

جمال �لأبحاث.

الجبيلي:
الجامعة تعاقب 
منتهكي الحقوق 
الفكرية

وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة
الدكتور اأحمد اجلبيلي

العدد 160  |  26 محرم 1437  |  08 نوفمبر 2015



قصة خبرية

طالب يفضلون دورة »كيف تخطط لحياتك«
على المحاضرات

مشهور العمري

والطالبات  الطاب  من  عللدد  ف�صل 
و�لتخ�ص�صات  �لكليات  خمتلف  من 
تنمية  يف  دورة  حلل�للصللور  بللاجلللامللعللة، 
�ل����ذ�ت و�لأمن������اط �ل�����ص��خ�����ص��ي��ة، عن 
�صبيل  يف  بللكللللليللاتللهللم  حمللا�للصللراتللهللم 
ال�لللصلللتلللفلللادة ممللللا �للصلليللطللرح يف هلللذه 

الدورة.
ونظم الللدورة نادي القلم بكلية 
�ملا�صي،  �لث��ن��ني  �لإن�صانية،  �لعلوم 
يف املللللدرجللللات امللللركلللزيلللة بللاجلللامللعللة، 

و��صتمرت ثالث �صاعات.
وجاءت �لدورة �لتي كانت بعنو�ن 
يف  تقليدية  حلياتك«  تخطط  »كيف 
طرحها ومناق�صتها، قدمها املحا�صر 
الإعللللللام والتللل�لللصلللال عي�صى  بللقلل�للصللم 
وطالبة،  طالب   200 لنحو  امل�صتنري 
مللعللظللمللهللم يف تللخلل�للصلل�للصللات اإنلل�للصللانلليللة 
فيها  وعلمية،  وحتدث  و���ص��ح��ي��ة 
ع���ن ت��خ��ط��ي��ط �لأه�������د�ف وم��ف��ات��ي��ح 
حتقيقها ومواجهة ال�صعاب والنجاح 

جتربته  اإللللى  متطرقا  الف�صل،  بعد 
�لبد�ية،  يف  �صهدت  �لتي  �ل�صخ�صية 
اإخلللفلللاقللله يف الللللدرا�للللصللللة بلللاللللوليلللات 
�ملتحدة �لأمريكية، وكيفية جتاوزها 
باملثابرة حتى ح�صل على الدرا�صة يف 

�أ�صر�ليا.
وب��ي��ن��م��ا ك���ان���ت �أج�������و�ء �ل�����دورة 
الللروتلليللنلليللة تلللاأخلللذ جمللللراهللللا، طللرح 
مللللقللللدمللللهللللا �لللللللللصلللللللللوؤاًل علللللللللللى عللللامللللة 
والطالبات  الطاب  من  احلا�صرين 
�ل��الت��ي ���ص��ارك��ن فيها ع��رب �ل��د�ئ��رة 
الللتلللللفللزيللونلليللة علللن الأهللللللللداف الللتللي 
حتقيقها  يللنللوي  اأو  الللطللالللب  حققها 
طللللليللعللة الللللعللللام اللللهلللجلللري اجللللديلللد، 
ف��ر�وح��ت �لإج���اب���ات ب��ني م��ن يريد 
اللل�للصلللللوات اخلم�ص،  علللللى  املللحللافللظللة 
وبلللللني مللللن يلللريلللد الجلللتلللهلللاد لللرفللع 
تعلم  يريد  واآخلللر  الللدرا�للصللي،  معدله 

لغة جديدة اإلى جانب لغته الأم.
للللكلللن  اأحللللللد احللللا�لللصلللريلللن وهلللو 
املللعلليللد بللقلل�للصللم الإعلللللللام والتللل�لللصلللال 
روتني  بك�صر  تكفل  امل�صيطي،  حممد 

ب�صيء  �ل����دورة  ب��ني ح�صور  �جل��دي��ة 
�أن  مازحا  �أك��د  عندما  �لطر�فة،  من 
هلللدفللله اللللللذي حللقللقلله للللللعللام احللللايل 
مت��ث��ل يف �أن�����ه �أ����ص���ب���ح زم���ي���ال مل��ق��دم 
امللل�للصللتللنللري، ف�صجت  علليلل�للصللى  الللللللدورة 

قاعة احل�صور بالت�صفيق والهتاف.
وعلللللن الللللللللللدورة، قلللللال الللطللالللب 
تللوقلليللتللهللا  اإن  �للصلليللام  اآل  عللبللدامللللللك 
ج����اء م��ن��ا���ص��ب��ا ل��ت��ز�م��ن��ه��ا م���ع ب��د�ي��ة 
�ل���ع���ام �ل����در������ص����ي، ول���ك���ون���ه م���ا ز�ل 
�أ�صا�صيات  �إل��ى  يحتاج  جامعيا  طالبا 
الللتللخللطلليللط اللللتلللي رغلللللم �للصللهللولللتللهللا 
وبللل�لللصلللاطلللتلللهلللا يلللجلللهلللللللهلللا كللللثللللري مللن 

الطاب.
اأ�للصللامللة التوم  ووافللقلله الللطللالللب 
مللو�للصللحللا اأنلللهلللا طلللرحلللت لللله اأفلللكلللارا 
قوله،  ح�صب  التخطيط  يف  جللديللدة 
قبل  ملللن  تنظيمها  ا�للصللتللحلل�للصللن  كللمللا 
بع�س  �أو�����ص����ح  �لقلم، بينما  ن�����ادي 
اأنهم  ال�صحية  التخ�ص�صات  طللاب 
�صحوا مبحا�صراتهم اأما يف ح�صور 

الدورة التي توافقت مع اأوقاتها.
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أندية

رؤية النادي:
�ل�������ص���ع���ي ن���ح���و ت����ق����دمي خ���دم���ات 
طللابلليللة مللتللملليللزة ومللتللنللوعللة تلبى 
احللتلليللاجللات اللللطلللاب ومتللكللن من 

خدمة املجتمع.

الرسالة: 
�لطالب وك�صف  وت�صجيع  �إذك�����اء 
والعمل  لديهم  والللقللدرات  املواهب 
الإيللجللابللي  بال�صكل  تنميتها  علللللى 
ل��ه �لأث���ر يف  ي��ك��ون  �ل�صحيح، مم��ا 

توجيههم تعليميا ومهنيا. 

األهداف:
ل���دى  �ل����ف����ر�غ  وق�����ت  • ��صتثمار 
تكوين  وملل�للصللاعللدتللهللم يف  الللطللاب 
���ص��خ�����ص��ي��ات��ه��م ف���ك���ري���ا وث��ق��اف��ي��ا 
و�جتماعيا ب�صكل متو�زن ومتكامل 

وفق اأحكام العقيدة الإ�صامية.
الللطللابلليللة،  اللللعلللاقلللات  • تنمية 
ودعم روح الأخوة وحتقيق التعارف 

و�لر�بط و�لتعاون بني �لطالب.
• اكت�صاف املواهب والطاقات لدى 

الطاب و�صقلها وتنميتها.
ل��دى  �مل��ع��رف��ي��ة  �جل��و�ن��ب  • �إثر�ء 
البحث  على  وحتفيزهم  الللطللاب 

والطاع.
• دعم روح املناف�صة ال�صريفة فيما 

بينهم.
ترفيهية  ترويحية  �أجو�ء  • تهيئة 
م���ن�������ص���ب���ط���ة، ت����ه����دف �إل��������ى ب���ن���اء 
الأج�صام واللياقة البدنية، وتطرد 
امللل والفتور، وجتدد الإقبال على 

طلب العلم.
املختلفة  املنا�صبات  يف  • امل�صاركة 
تبادل  يعزز  مما  وخارجيا،  د�خليا 

�خلرب�ت.
الللطللالللب  اإكللل�لللصلللاب  علللللى  • العمل 
امللللهلللارات والللللعللللادات اجلللليلللدة الللتللي 
املجتمع،  يف  فللاعللا  ع�صوا  جتعله 
و�إ�������ص������ع������اره مب�������ص���وؤول���ي���ت���ه ن��ح��و 

دينه ووطنه واأمته.

الريا�صية: • اللجنة 
فهد حممد الأحمري 

• اللجنة الجتماعية:
حممد اأبو ملحة 

الإعامية: • اللجنة 
�صعد �صد�د 

الثقافية: • اللجنة 
اأحمد عبداهلل ال�صهري

رؤساء
اللجان

عن
النادي

عدنان األلمعي

�أرج�������ع رئ���ي�������س ن������ادي ك��ل��ي��ة �ل��ع��ل��وم 
وللليللد  اللللطلللاللللب  بللتللنللومللة،  والآداب 
م�صاركة  قلة  ال�صهري،  عبدالوهاب 
بني  تقام  التي  املناف�صات  يف  الللنللادي 
اأندية اجلامعة، اإلى بعد امل�صافة بني 
اإقامة  واأمللاكللن  بتنومة  الكلية  مقر 
�لفعاليات يف �ملقر �لرئي�صي للجامعة 
�صيطلق  اللللنلللادي  اأن  ملللوؤكلللدا  بللاأبللهللا، 
قريبا �أوملبياد� ثقافيا ب�صورة م�صغرة 

لي�صكل نقلة نوعية يف اأن�صطته.

ناديكم حا�سر با�سمه
غائب عن املناف�سات بني اأندية 

اجلامعة.. ما الأ�سباب؟

ل ننكر ذلك، ولعل من �أبرز �لأ�صباب، 
باأبها  اجلامعة  مقر  بني  امل�صافة  بعد 
ومللقللر الللكللللليللة بللتللنللومللة، ممللا ي�صعب 
و�لللصلللوللللنلللا اإللللللللى بلللعللل�لللص امللللنلللافللل�لللصلللات 

وامل�صابقات.

وملاذا الغياب عن امل�ساركات
يف الأن�سطة الريا�سية؟

�ملناف�صات  يف  بامل�صاركة  لنا  ي�صمح  ل 
�لرئي�صي  باملقر  تقام  �لتي  �لريا�صية 
بللاجلللامللعللة وعلللنلللد ا�للصللتللفلل�للصللارنللا من 
اأن خلللطلللورة  تلللبلللني  امللللعلللنللليلللة،  اجللللهلللة 
حال  مللا  هما  امل�صافة  وبعد  الطريق 
دون ذل�����ك، ل��ك��ن��ن��ا م���ا زل���ن���ا ن��ط��ال��ب 
بو�صع اآلية معينة للم�صاركة يف بع�ص 

الألعاب على اأقل تقدير.

حدثنا عن براجمكم
يف املرحلة املقبلة؟   

الآن على برنامج م�صابه  نحن نعمل 
اإللللللللى حللللد مللللا لللللاأوملللللبلللليللللاد اللللثلللقلللايف 
�لرئي�صي  �ملقر  يف  �أق��ي��م  �ل��ذي  �لأول 
بلللاجللللاملللعلللة، اللللعلللام امللللا�لللصلللي، ولللكللنلله 
بلل�للصللفللة ملل�للصللغللرة، حلليللث يللتللم الللعللمللل 
عليه �لآن و�لبدء فيه �صيكون قريبا، 
من  العديد  هناك  اأن  كما  اهلل،  بللاإذن 
�لطالب  تفيد  �لتي  و�لرب�مج  �حلزم 

بالكلية.
 

وماذا عن التوا�سل
مع و�سائل الإعالم اجلامعية؟

ن��ع��رف ب����اأن ت��و����ص��ل��ن��ا م���ع �جل��ه��ات 
اللللعلللام  بلللاجللللاملللعلللة، يف  الإعللللاملللليللللة 

كللان قليا جللداً؛ وذلللك لأن  املا�صي، 
العمل يتكون من اأفللراد، اأما يف العام 
كوّنا  اإذ  الو�صع،  اختلف  احلللايل فقد 
فريقا اإعاميا متخ�ص�صا يعمل على 
ل�صمان  اجلللهللات  هللذه  مللع  التوا�صل 

و�صول اأخبار اأن�صطتنا وبراجمنا.

هل من م�سكالت
يعانيها النادي؟

رئي�س  ك��ل  ي���وؤرق  ه��م م�صرك  هناك 
ن����اد يف خم��ت��ل��ف �ل��ك��ل��ي��ات، وه����و قلة 
اإ�صافة  الأندية،  على  الطاب  اإقبال 
بالكلية  اللللطلللاب  يللنللقلل�للص  اأنلللله  اإلللللى 
املعتمدة،  التدريبية  اللللدورات  بع�ص 
خال  بع�صها  توفري  �صنحاول  التي 

�لفرة �ملقبلة، باإذن �هلل.

رئيس نادي العلوم واآلداب بتنومة:
المسافة وخطورة الطريق

قلال ظهورنا بمنافسات الجامعة

منظر عام لتنومة
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مواهب

خالد العمري

»جاءت بد�يتي ب�صيطة جد� كاأي �صخ�س 
يحب �لتقدمي و�لتو��صل مع �جلمهور 
اكت�صفت  وهنالك  املدر�صية،  الإذاعللة  يف 
موهبتي �لتي �أحببتها، ثم طورتها على 
املوهبة،  هللذه  مع  املتوافرة  الإمكانيات 
وملللع بللدايللتللي املللرحلللللة الللثللانللويللة بلللداأت 
�ل��ق�����ص��ة م���ع �ل��ت��ق��دمي ب�����ص��ت��ى �أن���و�ع���ه، 

لكنني مل اأ�صل بعد اإلى مبتغاي«
بلللهلللذه اللللكلللللللملللات، �لللصلللرد الللطللالللب 
عبداهلل نادر العتيبي من كلية املجتمع 
املعلومات(،  نظم  )تخ�ص�ص  باملحالة، 
مبينا  �لوثائقية،  �لأف���الم  مع  جتربته 
اأنللللله مل يللللزل يلللبلللذل قللل�لللصلللارى جللهللوده 
والت�صال  الإعلللام  ق�صم  اإلللى  للتحول 
رغم معدله �لذي مل ي�صتوف �ل�صروط.

الصعوبات
اأنلله واجلله عقبات عللدة يف  اأكللد العتيبي 
فقال:  موهبته،  اكت�صاف  نحو  طريقه 
»ه��ن��ال��ك �ل��ك��ث��ري م��ن �ل��ع��ق��ب��ات �أب��رزه��ا 
الإعللام  اأف�صل  كنت  ال�صغر  منذ  اأنني 
اإعللاملليللا؟  اأراين  مللتللى  نف�صي،  واأ�لللصلللاأل 
اأ�صعبها  وكانت  تتوالى  الللعللرثات  بللداأت 
ففوجئت  املجتمع؛  كلية  دخلت  عندما 
بلللعلللدم وجلللللود الللتللخلل�للصلل�للص اللللللذي كنت 

اأمتناه«.
مل ي�صت�صلم العتيبي بل بحث عن 
املن�صود، وهو ما  اإلى هدفه  اآخر  طريق 
جعله يفكر يف تغيري م�صاره من خال 
ف�صول  خم�صة  بللعللد  وذللللك  التج�صري، 

درا�صية اأم�صاها يف كلية املجتمع.
برزت م�صكلة �أخرى كادت �أن تبدد 
اآملللالللله، وهلللي اأن مللعللدللله اللللدرا�لللصلللي يف 
�صروط  ��صتيفاء  يف  ي�صعفه  مل  �ملجتمع 
الللتللحللويللل، فللجللادت قللريللحللتلله بللالأبلليللات 

التالية، ح�صب قوله:

يا جامعة �صيدي خالد حتياتي 
عبد�هلل �لروقي يتحدث �إليك
�صحيح �نك للم�صاعب �جتزت
لكن ؟ هناك امور تخفى عليك

عبداهلل! معاناته للواقع حتاتي 
وم�صتقبله.. ينا�صدك »يامعال�يك«
انا »العام« طموحي يا اأمنياتي
هذي موهبة حتكي منك والليك 

تخ�ص�صي ما وكب طابع �صجاتي 
و�صمعة �لعالم تدنو� م�صاعيك 

�نا »�صكيت« همي، �حتياجاتي
وانت ا�صتمعت: فلفلعل ما لديك.

العتيبي: أحلم بـ »اإلعالم«
ومعدلي يعيق تحولي

واأ�للصللاف »كللنللت اأمتللنللى الإعلللام، 
للللكلللن مل يللحللالللفللنللي احلللللللظ، ورغللللم 
نظم  يف  تخ�ص�صي  مينعني  مل  ذلللك 
املعلومات على القيام ببع�ص الأعمال 
�إ����ص���ر�ر� على  ب��ل ز�دين  �لإع��الم��ي��ة، 
�أن �ج��ت��از ه���ذه �مل��رح��ل��ة، و�أدع����و �هلل 
ويو�صلني  اأملي  يحقق  اأن  وعا  جل 
اإمكانيات  اأحمل  لأنني  مبتغاي؛  اإلللى 

تخدم الدين وامللك والوطن«.

المشاركات 
وعن م�صاركاته، قال »هنالك العديد 
علللللللى �لللصلللعللليلللد امللللنلللطلللقلللة واللللللوطلللللن، 
و�أب����رزه����ا: م�����ص��ارك��ات��ي يف م��ه��رج��ان 
�ل�����ورد مب��دي��ن��ة �ل��ط��ائ��ف، م��ه��رج��ان 
جللللده اللللتلللاريلللخلللي، هلليللئللة اللل�للصلليللاحللة 
�إن�صان  و�لآث��ار، م�صاركتي مع جمعية 
لالأيتام، �ل�صركة �ل�صعودية للكهرباء، 
�لح��ت��ي��اج��ات  ذوي  �ل�����ص��ح��ة،  وز�رة 
اخللللا�لللصلللة، احلللتلللفلللالت جللامللعللة امللللللك 
خلللاللللد، الأوملللللبلللليللللاد اللللثلللقلللايف، وربلليللع 

اململكة«. 

أهم االعمال 
وت���ط���رق �إل����ى �أب�����رز �إجن����از�ت����ه ف��ق��ال 
التنفيذ على  اأعمال يف طور  »هنالك 
اللل�للصللعلليللد اللل�للصللخلل�للصللي، مللنللهللا: اأفلللام 
وثائقية، و�صار�ت تقدميية، و�لعديد 
م����ن �ل�����رب�م�����ج �����ص����وف ت������رى �ل���ن���ور 
ق��ن��و�ت ع��دة لها باع  ب��اإ���ص��ر�ف  قريبا، 
طويل يف هذا املجال، واأي�صا م�صروع 
م�صتوى   علللللى  نللوعلله  مللن  الأول  يللعللد 
ولدي  �لجتماعي،  �لتو��صل  و�صائل 
م�صاركات تتمثل بتقارير اإخبارية مع 

جمموعة من القنوات«. 

دعم األسرة واألصدقاء 
وز�د متحدثا عمن دعمه يف م�صريته 
» الأ�لللللصلللللرة هللللي اللللللدافلللللع واللللطلللاقلللة 
على  الإمكانيات  لت�صخري  الإيجابية 
�ل��ن��ه��ج �ل�����ص��ح��ي��ح، وق����د وق���ف���ت �إل���ى 
وقدمت  الللظللروف،  اأ�صعب  يف  جانبي 
يل اللللدعلللم امللللعلللنلللوي. اأيلل�للصللا وجلللدت 
دع��م��ا م��ن �لأ���ص��دق��اء �ل��ذي��ن �أ���ص��دو� 
قبل  ومن  �لإيجابية،  ن�صائحهم  �إيل 
خال  من  املهمة  ال�صخ�صيات  بع�ص 

�لنقد �لبناء و�لإ�صادة باأعمايل«.
»ما  قال  امل�صتقبلية،  اأهدافه  وعن 
زلت طالبا، و�أطمح �إلى �للتحاق بق�صم 
الإعللللام والتلل�للصللال، مللن اأجلللل تطوير 

موهبتي، وخدمة وطني بها«.
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إعالن

بيئتنا حياتنا
أسبوعية جامعة الملك خالد

العدد 160  |  26 محرم 1437  |  08 نوفمبر 2015



رياضة

سلطان عوض

م��درب منتخب �جلامعة لخ��ر�ق  ح��ث 
�ل�صاحية، �صيف فالح �ل�صهر�ين، �أع�صاء 
هيئة الللتللدريلل�للص، علللللى ملللراعلللاة ظللروف 
املنتخب  ُيللخللتللارون يف  الللذيللن  الللطللاب 

لتمثيل اجلامعة يف البطولت.
ي�صتعد  اللللللذي  املللنللتللخللب  اأن  وبللللني 
حلللالللليلللا، للللللملل�للصللاركللة يف بلللطلللوللللة احتللللاد 
�صتنطلق  الللتللي  اللل�للصللعللوديللة  اجللللاملللعلللات 
�أنهى  �ملقبل،  �لأرب��ع��اء  ت��ب��وك،  مدينة  يف 
ج��م��ي��ع حت�������ص���ري�ت���ه، ك��ا���ص��ف��ا يف ح���و�ر 
ملللع »اآفللللللاق« اأن املللنللتللخللب يلل�للصللم اأفلل�للصللل 

الاعبني.

حدثنا عن ا�ستعدادات املنتخب 
للم�ساركة يف البطولة املقبلة؟

ال�للصللتللعللدادات جللاريللة علللللى قلللدم و�للصللاق، 
اجلاهزية،  م�صتويات  اأعلى  يف  واملنتخب 
خلو�ص غمار هذه البطولة املهمة التي 
نتيجة  حتقيق  اإلللى  خالها  مللن  نتطلع 

اإيجابية.

هل من عقبات واجهت
املنتخب اأثناء ال�ستعدادات؟

مل تكن هناك عقبات كبرية، و�إمنا بع�س 
عليها،  تغلبنا  الللتللي  الي�صرية  امل�صكات 

مثل عدم جاهزية  ملعب اجلامعة الذي 
كنا نتدرب عليه، بالإ�صافة اإلى اأن اأغلب 
الاعبني امل�صجلني لهذا املو�صم هم من 
�صغار ال�صن الذين يحتاجون اإلى الدعم 
التدريب  عملية  تكثيف  مللع  وامللل�للصللانللدة 
الللتللي متللنللحللهللم  اللللقلللدرة علللللى امللل�للصللاركللة 
منتخب  اأن  ل�للصلليللمللا  كللبللرية،  بللجللاهللزيللة 
من  يعد  �ل�صاحية  لخ���ر�ق  �جل��ام��ع��ة 
اأقوى املنتخبات خال ال�صنوات املا�صية؛ 
الللاعللب اجلنوبي  اأن خللامللة  اإللللى  نللظللرا 
توؤهله للربوز يف لعبة �خر�ق �ل�صاحية 
اإلى  يعود  وهللذا  �صابقا،  معروف  هو  كما 

مناخ املنطقة الذي ي�صاعد يف ذلك.

كيف اأثرت الختبارات الف�سلية 
باجلامعة يف ا�ستعداداتكم؟ 

ومنها:  اخلا�صة،  املعوقات  بع�ص  توجد 
غيابا  ���ص��ه��دت  �ملنتخب  �إع����د�د  ف���رة  �أن 
ك���ب���ري� يف �أو������ص�����اط �ل���الع���ب���ني، لأن���ه���ا 
ت��ز�م��ن��ت م��ع ف���رة �خ��ت��ب��ار�ت �ل��ط��الب، 
لكننا ��صتطعنا جتاوزها باإقامة تدريبات 

اأخرى لهم يف اأوقات مغايرة.
الأ�صاتذة، مراعاة هذا  واأمتنى من 
�صيمثل  الللطللالللب  اأن  ل�للصلليللمللا  اجللللانلللب، 
اجلللامللعللة يف حمللفللل مللهللم، كللمللا اأمتللنللى 
مللنللهللم تلللعلللاونلللا اأكلللللرث يف مللقللبللل الأيللللللام، 
اأغلبهم  املللنللتللخللب  لعللبللي  اأن  وبللخللا�للصللة 

ما اآلية اختيار الالعبني؟
يو�صع �ختبار مبدئي لهم، وياأتي بعده 
�ل��ت�����ص��ن��ي��ف و�ل����ف����رز، وم����ن ث���م �خ��ت��ي��ار 
الأن�صب، و�صنعمل معهم، باإذن اهلل، على 

�صنع منتخب يفخر به اجلميع.

اأين تتدربون؟
علللللى ملللاعلللب امللللحلللاللللة، وقللللد اأجللريللنللا 
من  لنتمكن  لاعبني  اأوللليللة  تللدريللبللات 
اكت�صاف املواهب اجلاهزة والأخرى التي 
�إلى مزيد من �ل�صقل و�لتاأهيل،  حتتاج 
بعدئذ تدربنا على ملعب �جلامعة �لذي 
بعد  وا�صتطعنا  بللعللد،  جتللهلليللزه  يللتللم  مل 
ذللللك  اإكللمللال عملية اكللتلل�للصللاف املللواهللب 

�لتي ��صتمرت �إلى �صهرين متتابعني.

كلمة اأخرية؟
اأمتللللنللللى مللللن اجللللمللليلللع ملل�للصللانللدتللنللا يف 
م�����ص��ارك��ت��ن��ا �مل��ق��ب��ل��ة وت���ق���دمي �ل��دع��م 
�ل������الزم ح��ت��ى ي��ت��م��ك��ن  �مل��ن��ت��خ��ب من 
ت���ق���دمي م�����ص��ت��وي��ات ج���ي���دة، وم���ر�ك���ز 
ملللتلللقلللدملللة نلللل�للللصللللرف بللللهللللا جللامللعللتللنللا 
ملدير  بال�صكر  اأتللوجلله  كما  ومنطقتنا، 
�جلامعة �لذي قدم لنا �لكثري، ونطمح 
اهلل،  بللاإذن  ونعدهم،  املزيد،  اإلللى  اأي�صا 
بللللاأن نللعللمللل كلللل ملللا بللو�للصللعللنللا لتحقيق 

�لنتائج �ملر�صية و�مل�صرفة. 

�صغار يف ال�صن ويحتاجون اإلى تدريبات 
متوا�صلة ومكثفة.

 
اأبرز الأ�سماء

التي �ستمثل املنتخب؟
جللملليللع اللللاعلللبلللني مملللليللللزون مللللن دون 
��صتثناء، وهم قادرون على حتقيق نتائج 
مقدمتهم:  يف  وياأتي  وم�صرفة،  اإيجابية 
الللللللاعللللللب عللللبللللدالللللعللللزيللللز اللللللغلللللاملللللدي، 
وم��و���ص��ى خ���زمي، وع��ب��د�مل��ج��ي��د ع�صريي، 
وعبد�خلالق �ل�صهري، وم�صطفى �صالح، 

ومتعب �لقحطاين، وفو�ز �إبد�ح.

أكاديمية الختراق الضاحية

سلطان عوض

مللدرب  هللو  »اآفللللاق«  بللل  الريا�صية  ال�صفحة  يف  الللعللدد  لللهللذا  �صيفنا 
يعد  �لذي  �ل�صهر�ين،  �صيف  �ل�صاحية،  منتخب �جلامعة لخر�ق 
»�أم  �لتي هي  �لعريقة  �للعبة  ودرب على هذه  مار�س  �أب��رز من  من 

الألعاب« يف وطننا.
وبال �صك، فاإن �ل�صهر�ين �لذي متتد م�صريته �إلى �أكرث من 20 
عاما خري من ميثل هذه اللعبة ويتكلم عنها، لكونه اأحد جنومها 

�لذين حققو� للوطن �لكثري من �لإجناز�ت �لإقليمية و�لدولية.
اأنلله  اأ�للصللبللاب جناحه  اأن مللن  اأكللرث مللن مللرة  ال�صهراين ذكللر يف 
�أحد �أبناء هذه �ملنطقة �لتي د�ئما ما تفرخ �لنجوم لكونها منطقة 
على  ينعك�س  مم��ا  �لإك�����ص��ج��ني،  قليلة  �ل��ب��ح��ر  �صطح  ع��ن  مرتفعة 
لعبيها بارتفاع معدل اللياقة العالية، الأمر الذي يعطيهم فر�صة 

�أكرب للربوز وحتقيق نتائج �إيجابية.
الداعم  املناخ  بهذا  غريها  عن  تتميز  املنطقة  هللذه  كانت  وملللا 
لالعبي �خر�ق �ل�صاحية، وبوجود مدربني �أكفاء كالكابنت �صيف 
هناك  تكون  ل  ملللاذا  ن�صاأل:  اأن  لنا  النجوم،  من  وغللريه  ال�صهراين 
الوطني  منتخبنا  متد  منطقتنا  يف  اللعبة  بهذه  خا�صة  اأكادميية 
مبواهب مميزة ي�صرف عليها ويدعمها احتاد اللعبة، وتكون قاعدة 

قوية لإعداد جنوم امل�صتقبل؟

بوضوح

مدرب اختراق الضاحية:
منتخبنا يضم أفضل الخامات

الجامعات المشاركة
في بطولة اختراق الضاحية

• جامعة تبوك
• جامعة اإلمام محمد

بن سعود
• جامعة الملك عبدالعزيز

• جامعة المجمعة
• جامعة الملك خالد

• جامعة الدمام
• جامعة األمير سطام

بن عبدالعزيز
• جامعة الجوف
• جامعة الطائف

• الجامعة اإلسالمية
• جامعة الملك سعود

• جامعة الملك فهد
للبترول والمعادن
• جامعة القصيم

• جامعة جازان
• جامعة حائل

• جامعة حفر الباطن

• جامعة الباحة
• جامعة نجران

• جامعة شقراء
• جامعة الحدود الشمالية
• جامعة اليمامة األهلية

• كليات بريدة األهلية ببريدة
• كلية المعرفة للعلوم 

والتقنية
• كليات الغد الدولية

للعلوم الصحية
• كليات الهيئة الملكية

بينبع الصناعية
• كليات سليمان الراجحي

األهلية بالبكيرية
• جامعة دار العلوم األهلية

• كليات القصيم األهلية ببريدة
• الجامعة السعودية 

اإللكترونية
• جامعة جدة
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إعالن

هل تستطيع العيش
بال كتاب؟

أسبوعية جامعة الملك خالد

زاد الفكر كزاد المعدة
دونه الموت!
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استطالع

د. إيمان العسيري

دعا عدد من املهتمني، الأ�صر، اإلى مراقبة 
�ل���ه���و�ت���ف �خل���ل���وي���ة �خل���ا����ص���ة ب��اأب��ن��ائ��ه��م 
مراقبة حذرة، ملا فيها من برامج وقنوات 

تو��صل توؤثر يف وعيهم و�صلوكهم.
ونلل�للصللحللوا خلللال ا�للصللتللطللاع اأجللرتلله 
»�آف�����اق«، �ل��و�ل��دي��ن، ب��اإ���ص��غ��ال �أوق����ات ف��ر�غ 
�لريا�صية  �لأندية  يف  بامل�صاركات  �أبنائهم 
املكتبة  واإيللجللاد  والثقافية  والجللتللمللاعلليللة 

�ملنزلية وحتديد وقت للقر�ءة �جلماعية.

سالح ذو حدين
يرى مدير املكتبة العامة، باأبها، عبد اهلل 
»�جل��و�ل«  �خللوي   �جلهاز  �أن  عقر�ن،  �آل 
اأكرث من  املنكر فيه  �صاح ذو حدين، واأن 
امللللعلللروف، وقللللال »فلليلله الأفلللكلللار الللهللدامللة، 
�أ�صبح  �ل�صوي، ولكنه  �ل�صلوك غري  وتعلم 
�صرورة، وهنا ياأتلي دور الوالدين واملربني 
�لتعامل  ف��ن  وغ��ر���س  و�لإر���ص��اد  بالتوجيه 
اأمللور  الأجللهللزة ل�صتخدامها يف  هللذه  مللع 
اأجهزة  نافعة، واملتابعة عن بعد، وبخا�صة 

الأطفال«.
ب������دوره، �أك�����د رئ��ي�����س ق�����ص��م �جل����ودة 
اأمللللع  بلللرجلللال  الإدارة  كللللليللة  يف  اللل�للصللاملللللة 
�أن �جلهاز �خللوي  �لأ�صتاذ مريع �صو�دي، 

وقلة  للج�صم،  احليوية  الطاقة  انخفا�ص 
على  للذبذبات  �ل�صلبي  و�لتاأثري  �حلركة، 
و�لتفكري  و�ل��رك��ي��ز  و�لأع�����ص��اب  �ل��دم��اغ 
و�لإدر�ك، كما توؤثر على حت�صيلهم �للغوي 

وتوا�صلهم العاطفي مع الآخرين«. 

الفراغ 
اإدملللان ال�صباب هللذه الأجللهللزة،  وعللن �صبب 
قال �آل عقر�ن« �إن �ل�صباب و�لفر�غ م�صكلة 
�أزل��ي��ة، وج���اءت ه��ذه �لأج��ه��زة لت�صد هذ� 
�ل���ف���ر�غ، وم���ن ث��م ف��اإن��ه��م ي��ق�����ص��ون �أغ��ل��ب 
اأوقاتهم معها، متنا�صني تنظيم الوقت بني 
زيار�ت �أ�صرية �أو قر�ءة �أو ممار�صة ريا�صة. 
�أغلقو�  لأنهم  فالتاأثري حا�صل لبد منه؛ 
اأنف�صهم داخل هذه الأجهزة بخريها  على 

و�صرها«. 
�لللصلللوادي  يلللللرى  الللل�لللصللليلللاق ذاتللللللله،  ويف 
�ل��ط��وي��ل على  �ل���وق���ت  »���ص��ب��ب ق�����ص��اء  �أن 
اإللللى عدم  يللرجللع  ا�صتخدام هللذه الأجللهللزة 
وجللللللود اللللبلللديلللل للليلل�للصللغلللللوا بلللله فلللراغلللهلللم، 
�صتوؤثر  بالتاأكيد  وهي  �ملحتوى،  وجلاذبية 
�للصلللللبللا يف حلليللاتللهللم وعللاقللاتللهللم بللالللو�للصللط 

املحيط به«.
خطورة األجهزة

وعلللن حللجللم اخللللطلللورة، يللوؤكللد اآل عللقللران 
مل�صتخدميه  معلما  �أ�صبح  »�لن��رن��ت  �أن 

دور الوالدين 
ي��ن�����ص��ح �آل ع���ق���ر�ن، �ل���و�ل���دي���ن، ب��اإ���ص��غ��ال 
�أوقات فر�غ �أبنائهم بامل�صاركات يف �لأندية 
الريا�صية والجتماعية والثقافية واإيجاد 
�مل��ك��ت��ب��ة �مل��ن��زل��ي��ة وحت���دي���د وق���ت ل��ل��ق��ر�ءة 
بطلبات  �إ���ص��غ��ال��ه��م  وك���ذل���ك  �جل��م��اع��ي��ة، 
الأ�للصللرة واملللنللزل مللع رقللابللة هللذه الأجللهللزة 
اأيللديللهللم وحتميل بللرامللج متنع  الللتللي بللني 
النفاذ اإلى مت�صفحات واألعاب اأطفال غري 

مرغوبة.
ويف م��وق��ف م�����ص��اب��ه، ���ص��دد ���ص��و�دي 
ع��ل��ى ���ص��رورة �مل��ر�ق��ب��ة غ��ري �مل��ب��ا���ص��رة مع 
حم����اول����ة �إ����ص���غ���ال �ل�������ص���ب���اب ب����احل����و�ر�ت 
�ملرحة دون تكلف مع  �لعائلية  و�لنقا�صات 
التحذير امل�صتمر من تلك الأجهزة وخطاأ 

ا�صتخدامها. 
�أم���ا �آل زع��ل��ة ف��ق��ال: »�ل����دور �لأك��رب 
يقع على عاتق �لأبوين لكونهما من �صمح 
وتبقى  الأجللهللزة،  هللذه  با�صتخدام  لللابللن 
ا�صتخدامه  ونللوع  وقللت  يف  التحكم  م�صاألة 
اأي�صا يف اأيديهم اإذ اإن ال�صماح وترك احلبل 

على الغارب خطاأ كبري«. 
ي�صر  �لآب�����اء  ب��ع�����س  »�إن  و����ص��ت��ط��رد 
�لأج��ه��زة؛ لأنه  ه��ذه  �أبنائهم  �إع��ط��اء  على 
من  ���ص��يء  �أي  �ب��ن��ه  ي��ن��ق�����س  �أن  ي��ري��د  ل 
وبع�صهم  الآخللريللن،  مع  باملقارنة  طلباته 

�لنف�صية  بال�صحة  ب��دء  �لأط��ف��ال  يف  يوؤثر 
�إلى  �لطفل  بو�صول  و�نتهاء  و�جل�صدية، 
ت��وؤث��ر يف وع��ي��ه و�صلوكه،  م��و�ق��ع خ��ط��رية 
وهذ� ينطبق على �ملر�هق، وهو �أقل تاأثري� 

على البالغ، ح�صب قوله.

اآلثار النفسية
لها  يتعر�س  �ل��ت��ي  �لنف�صية  �لآث����ار  وع���ن 
ملللدملللنلللو ا�لللصلللتلللخلللدام الأجلللللهلللللزة اخللللللويللة 
�صبابا،  �أم  مر�هقني  �أم  �أطفال  كانو�  �صو�ء 
لاأطفال  النف�صي  الطب  ا�صت�صاري  قللال 
مو�صى  الدكتور  الطب،  بكلية  واملراهقني 
ت��اأث��ريه��ا  �ل��ذك��ي��ة  ل��الأج��ه��زة  �إن  �آل زع��ل��ة 
اأم  كللانللوا  كللبللارا  م�صتخدميها  يف  ال�صلبي 
�ل�صخ�س  �أ���ص��ب��ح  �إذ�  وب��خ��ا���ص��ة  ���ص��غ��ار�، 
مللدمللنللا ا�للصللتللخللدامللهللا، ل�للصلليللمللا الأطلللفلللال 

واملراهقني.
 و�أ�صاف »من �صلبياتها كونها توؤثر يف 
تكوين �صخ�صية �لطفل �أو �ملر�هق و�لكثري 
من قراراته امل�صتقبلية، اإلى جانب انعزال 
اإلى  املجتمع وميله  املراهق عن  اأو  الطفل 
الفردية والأنانية وانقطاعه عن التوا�صل 
مع من حوله لن�صغاله بتلك الأجهزة، اإلى 
بالتوتر  �إ�صابتهم  �حتمالية  زي��ادة  جانب 

والنفعال وامليل اإلى العدوانية«.
�صلبيات ع�صوية مثل:  »يوجد  وز�د   

ول  املناهج  منه  ي�صتقون  رقيب  دون  مللن 
بينما  املللنللاهللج«،  هلللذه  و�للصللع  مللن  يعلمون 
ي�صري �صو�دي �إلى �أن هناك خطر� مبا�صر� 
الأو�للصللاع  مثل  وال�صباب يف  الأطللفللال  على 
الللراهللنللة، اإذ يللتللم نللقللل املللعلللللومللة مللن غري 
وعي  ت�صكيل  وي��ك��ون  �ل�صحيح  م�صدرها 
الطفل واملراهق من خال تلك املعلومات، 

ح�صب كامه.
�آل زعلة  وغري بعيد عن ذلك، يوؤكد 
اأن اخلطر يكمن يف النفتاح غري املحدود 
�لعالقات و�لآر�ء و�لأطروحات وحرية  يف 

الو�صول لأي اجتاه يف اأي وقت. 

قنوات التواصل المفضلة
يف�صلها  اللللتلللي  اللللتلللوا�لللصلللل  قلللنلللوات  وعللللن 
ال�صباب، قال اآل عقران »اإنها عديدة ومن 
�أبرزها: �صنابت�صات و�لن�صتجر�م؛ لأنها يف 
و�ملحادثات  �لتعارف  �إل��ى  تو�صله  �لأخ��ري 
�خلا�صة و�لدرد�صات �لتي ل حتمد عقباها 
اأن  ول يعلم من خلفها«، وي�صيف �صوادي 
لل�صباب  �أقرب  هما  و�لن�صتتغر�م  �لتوير 
زعلة  �آل  ذه��ب  وق��ت  وذل��ك يف  �ملتابعة،  يف 
اإلى اأن جميع القنوات ت�صكل خطرا كبريا 
هذا  تقنني  يجر  مل  اإذا  م�صتخدمها  على 
قللبللل الأبلللويلللن ب�صيطرة  ال�للصللتللخللدام مللن 

وحتكم اإيجابيني.

األجهزة الخلوية بين التسلية
والمشاركة في التربية

يرى ذلك من الهدايا التحفيزية اأو نوعا 
م���ن �لن����خ����ر�ط يف �ل�����ص��ائ��د �لج��ت��م��اع��ي 
واللل�للصللرورة الللعلل�للصللريللة، والللبللعلل�للص الآخلللر، 
وهذا الأ�صواأ، يقوم بذلك كي يتخل�ص من 
�إزعاجهم ويبقيهم يف هدوء وي�صمن عدم 

خروجهم من املنزل«.

تواصل سهل
�لكيمياء  ق�����ص��م  م��ن  ���ص��الح،  رمي  ك�صفت 
تق�صي  اأنللهللا  الللعللزيللز،  عبد  امللللللك  بجامعة 
ث��الث��ة �أرب����اع �ل��ي��وم يف ����ص��ت��خ��د�م �جل��ه��از 
اخللوي، وتف�صل وات�صاب؛ لأنه اأ�صهل قناة 
للتوا�صل، لكن هذا الوقت الذي تنفقه يف 
�ل��ذك��ي��ة ي��وؤث��ر، على ح��د قولها،  �لأج��ه��زة 
با�صتخدام  نا�صحة  الأ�صرية،  عاقاتها  يف 
الدنيا  يف  ينفع  فيما  الذكية  التطبيقات 

والآخرة.
اأمللللا حللنللان الللعلل�للصللريي، ملللن كلية 
ال�صيدلة بجامعة امللك خالد، فتق�صي 
�أرب�������ع ����ص���اع���ات ي���وم���ي���ا ع���ل���ى �جل���ه���از 
�لتز�مها  �أنه ل يوؤثر يف  �خللوي، غري 
بللاملللواعلليللد، حلل�للصللب قللولللهللا، ملللوؤكلللدة يف 
�لوقت ذ�ته �أن �جلهاز طور من �إبد�عها 
يف �لت�صميم، و�أنها تف�صل توير لكونه 
يللوفللر تللنللوعللا يف اأ�لللصلللللللوب الللتللوا�للصللل » 

كتابة، و�صورة، وفيديو«.
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إستطالع

بكلية  الإجنليزية  اللغة  ق�صم  ومللن 
�إن  �حل�����ارث�����ي:  ج����و�ه����ر  ت���ق���ول  �لآد�ب، 
�ل�صاعة  بني  ي��ر�وح  �جلهاز  »��صتخد�مها 
قناة  وتف�صل  تقريبا،  والن�صف  وال�صاعة 
اقراأ، والر�صالة، لأنهما هادفتني وتقدمان 
وت�صهمان  �ملجتمع  لأبناء  نافعة  معلومات 

يف بناء �ل�صخ�صية �ليجابية«. 
وتلللفللل�لللصلللل مللللللرام علللبلللد اهلل عللجلليللم، 
اأملللللع،  بلللرجلللال  والآداب  الللعلللللوم  كللللليللة  ملللن 
وهو  الت�صوير،  هوايتها  لأن  الن�صتجرام، 
ما يدعمها يف ن�صر كل ما ت�صوره. وتو�صح 
اأنها تق�صي ما بني اأربع اإلى خم�ص �صاعات 

يف ��صتخد�م �جلهاز �خللوي. 

رغبات متفاوتة
يللللللقللللللول مللللللعللللللاذ جلللللللملللللللال، وهلللللللللو طللللالللللب 
مولع  اإنللله  الللدمللام،  يف  الثانوية  باملرحلة 
�أجل  ومن  و�لتكنولوجيا؛  بالإلكرونيات 
اإلللى �صت  هللذا فهو يق�صي مللا بللني خم�ص 
و�أم��ا زميله  �صاعات على �جلهاز �خللوي، 
بن  بللثللانللويللة وادي  الللطللالللب  املللرحلللللة،  يف 
بني  مللا  فيق�صي  يللحلليللى،  حمللمللد  ه�صبل، 
�ل�صنابت�صات  على  �صاعات  �أرب��ع  �إلى  ثالث 
على  وللتغلب  املمتعة،  قناته  يراها  التي 
الأجللهللزة  ا�للصللتللخللدام  الللوقللت يف  ا�صتهاك 

فين�صح باخلروج و�لت�صكع مع �لآخرين.
من  زي��ان  �آل  �صعيد  مبارك  ويف�صل 
كللللليللة الللعلللللوم واملللجللتللمللع مبللحللايللل ع�صري 
النللل�لللصلللتلللجلللرام وميلل�للصللي خللملل�للص �للصللاعللات 
اأكللد الطالب خالد  يوميا، وذلللك يف وقللت 
�أنه  و�لت�صال  �لإع���الم  ق�صم  من  خمافة 
يق�صي يف ��صتخد�م �جلهاز ثماين �صاعات، 
ويف�صل توير لأنه� على حد قوله � يزيد 
وقت  ويقتل  ف�صوله  وي��ث��ري  ثقافته  م��ن 

�لفر�غ. 

توخي الحذر
التدري�ص  هيئة  ع�صوة  ن�صحت  بللدورهللا 
باأبها،  املللنللزيل  والقللتلل�للصللاد  الإدارة  بكلية 
الدكتورة �صمر قنونة، كل من ينكب على 
��صتخد�م �لأجهزة �خللوية فر�ت طويلة 
ملللتللابللعللة ملللواقلللع اللللتلللوا�لللصلللل الجللتللمللاعللي 
املعلومات  مللن  احللللذر  بللتللوخللي  املختلفة، 
�لتي تن�صر عربها وخ�صو�صا يف �لأو�صاع 

الراهنة.
املتداولة  املعلومات  »معظم  وقللالللت 
خاطئة حتمل يف طياتها الكذب والأهداف 
ال�صعوب  من  للنيل  ت�صعى  التي  اخلبيثة 
�ل��ع��رب��ي��ة وت�����ص��ت��خ��دم و���ص��ي��ل��ة م��ن و���ص��ائ��ل 
احلللللللرب اللللتلللي تلللدملللر اللللعلللقلللل واجلللل�لللصلللد، 
وتهدف يف �ملقام �لأول �إلى ن�صر �لإ�صاعات 
والبلبلة ليختلف حولها رواد هذه املواقع 
لي�ص  الللذيللن  املثقفني  وغللري  ال�صباب  مللن 
ل��دي��ه��م �خل���ربة �ل��ك��اف��ي��ة لك��ت�����ص��اف ه��ذه 
احليل التي تهدف لزعزعة وحدة ال�صف 

بني ن�صيج املجتمع الواحد«. 
وتللللدعللللو قلللنلللونلللة، الللللوالللللديللللن، اإلللللى 
متابعة  يف  بهما  �مل��ن��وط   دوره��م��ا  تفعيل 
�أب��ن��ائ��ه��م��ا وم��ت��اب��ع��ة �لأن�����ص��ط��ة و�لأل���ع���اب 
التي ميار�صونها؛ لأنها حتتوي على اأفكار 
و�لتطرف  �لعنف  زرع  �إل��ى  تهدف  خبيثة 
يف فكر ه���وؤلء �لأط��ف��ال يف ه��ذه �مل��ر�ح��ل 
الللعللمللريللة اللل�للصللغللرية الللتللي تللتلل�للصللكللل فيها 

�صخ�صية �لفرد.
قلل�للصللم  املللللحللللا�للللصللللرة يف  وتللل�لللصللليلللف 
�ل��ف��ي��زي��اء، م�����ص��وؤول��ة �ل��ع��الق��ات �ل��ع��ام��ة 
علي  ف��وزي��ة  بالنما�س،  �ل��ع��ل��وم  كلية  يف 
الذكية  الللهللواتللف  »هلللذه  اأن  خلللللوفللة،  اآل 
�إرب��اك��ا  و�أح��دث��ت  حياتنا،  على  �صيطرت 
نهتم  فاأ�صبحنا  اأولللويللاتللنللا.  يف  وبللعللرثة 
بللالللكللمللاللليللات اأكلللللرث ملللن الللل�لللصلللروريلللات، 
و�للصللمللحللت هللللذه الأجللللهللللزة للللللمللراهللقللني 
و�أخذتهم  بالغرباء  و�ل��وث��وق  بالتو��صل 
من عائالتهم و�أ�صدقائهم. حتى �إنهم مل 
معرفتهم،  ينموا  ومل  بهواياتهم  يهتموا 

واأ�صابتهم بالف�صل الجتماعي«.
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آفاق مصورة

التركي 
في ضيافة 

الجامعة
 

م�صاهد خمتلفة �لتقطتها 
عد�صة »اآفاق« من ا�صت�صافة 

اجلامعة لاأمني العام 
لرابطة العامل الإ�صامي 
، الأ�صتاذ الدكتور عبداهلل 

�لركي يف لقائه �ملفتوح مع 
طاب اجلامعة بح�صور 

جتاوز �ملئات من �أع�صاء هيئة 
التدري�ص والطاب.
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أسبوعية جامعة الملك خالد

هم
الم

أق
ب

الرأي الجامعي

كل منا له اأهدافه يف احلياة، وي�صعى 
يف  النجاح  جنللاحللاتلله.  لتحقيق  منها 
النظر عن  بغ�ص  اإن�صان،  كل  متناول 

احلال والزمان واملكان.
النجاح احلقيقي يبداأ من الفكر 
وت�صحبه الإرادة القوية من الداخل 
�أيقن  �إلى �خلارج..  �لذي ينبعث منه 
متاما اأن اهلل قد اأعطى كل اإن�صان منا 
مفاتيح تغيري نف�صه؛ فكل منا مي�صر 
اإلى  ولكن نحن بحاجة  للله،   ملا خلق 

رحلة 
النجاح
ريهام حمد الصقره
معيدة بكلية التمريض بأبها

وقيامه  لنموه  لالإن�صان،  �ل��غ��ذ�ء  م�صادر  وتعالى،  �صبحانه  �مل��ويل  ن��ّوع 
بوظائفه �حليوية، ومن م�صادر �لغذ�ء �لأ�صا�صية، ما هو حيو�ين ومنها 
ب�صفتها م�صدر�  �لبحرية  �لطحالب  هنا عن  و�صنتحدث  نباتي،  هو  ما 
�ملهمة  و�لفيتامينات  و�مل��ع��ادن  �لأم���الح  على  لحتو�ئها  ج��ي��د�  غذ�ئيا 
من  ترفع  �لتي  �لعديدة  و�ل�صكريات  �لربوتينات  �إل��ى  �إ�صافة  للج�صم، 

م�صتوى مناعة اجل�صم، وتقلل فر�صة الإ�صابة بال�صرطان.
وبح�صب درا�صات اأجريت يف اليابان والوليات املتحدة واأوروبا، تعد 
مادة »فيوكود�نا« �لأكرث فائدة ونفعا عند ��صتخد�م �لطحالب �لبحرية، 
وهي عبارة عن �صكريات عديدة كربيتية ذ�ت تركيب معقد ت�صاعد على 
تن�صيط خاليا جهاز �ملناعة باجل�صم، بالإ�صافة �إيل قدرتها علي �إيقاف 
النمو للخايا ال�صرطانية،  بل الأكرث من ذلك دفع اخلايا ال�صرطانية 
الللذاتللي.  ومن  التخل�ص  بعملية  يعرف  ما  اأو  نف�صها  التخل�ص من  اإيل 
�ل���ف���و�ئ���د  �لأخ������رى ت��خ��ف��ي��ف ح���دة ت��ف��اع��ل �جل�����ص��م م���ع �مل�����و�د �مل�صببة 
للح�صا�صية، و�إيقاف تدهور تر�صيب �لكولي�صرول يف �ل�صر�يني وحالت 

الزهامير، وتعديل ارتفاع �صكر الدم.
و�أثبتت �لأبحاث �لعلمية �حلديثة �أن �لعديد من �ملو�د �لطبيعية، 

أ. د. أم علي عبد الجليل
 كليتي العلوم واآلداب والمجتمع للبنات برجال ألمع

تاأثري  لها  �لبحرية،  �لطحالب  لبع�س  �ملائية  �مل�صتخل�صات  بينها  ومن 
كبري وفعال جتاه اخلايا ال�صرطانية املختلفة.

من  عدة  �أن��و�ع  م�صتخل�صات  تاأثري  على  �أجريت  در��صة  و�أو�صحت 
�لتي  و�لبنية و�خل�صر�ء  ما بني �حلمر�ء  �ملتنوعة  �لبحرية  �لطحالب 
مت جتميعها من منطقة �أبى قري على �صاطئ �لبحر �لأبي�س �ملتو�صط، 
وفعال على �خلاليا  تاأثري قوي  لها  �لبنية  �لطحالب  �أن م�صتخل�صات 
و�خل�����ص��ر�ء  �حل��م��ر�ء  �ل��ط��ح��ال��ب  مب�صتخل�صات  م��ق��ارن��ة  �ل�صرطانية 

وبالأخ�ص طحلبي )دكتيوتاديكوتوما  - دكتيوتانوت�صينياى(.
م�صادان  الطحلبيني  هللذيللن  م�صتخل�صي  اأن  اإللللى  ذلللك  ويللرجللع   
لل�صرطان، ولهما �لتاأثري �لفعال على �جلهاز �ملناعي، �لذي �أدى بدوره 
�إلى �إيقاف منو �خلاليا �ل�صرطانية عن طريق تثبيط تكوين �حلم�س 

النووي DNA، ومن ثم يوؤدى �إلى موت �خلاليا �ل�صرطانية.
 ولذا، يو�صى بتطبيق ا�صتخدام هذه امل�صتخل�صات على اأنواع اأخرى 
من �لأور�م �ل�صرطانية، وكذلك �إجر�ء �ملزيد من �لدر��صات عن كيفية 
عمل هذه �مل�صتخل�صات حتى تتحقق �إمكانية ��صتخد�مها ب�صفتها دو�ء 

يف عالج كثري من �لأور�م �ل�صرطانية يف �مل�صتقبل.

تعدد مصادر الغذاء والدواء

بطريقة  �جلهد  وب��ذل  �لهمة  �صحن 
مبدعة.

الللنللجللاح يلللكلللون بلللدايلللة مبللعللرفللة 
وال�صعي  �صلبياتها،  واإدراك  النف�ص 
عيوبها،   مللن  والتخل�ص  لتطويرها 
�مل��رء جتاه  وه��ذ� ج��زء من م�صوؤولية 
اإ�للصللاح عيوبه  اإهللمللال  اأن  ذاتللله، كما 

جزء من �إهماله ذ�ته. 
�إن �لأ�صخا�س �لذين يغذون  ثم 
�لإي��ج��اب��ي��ة  ب��الأف��ك��ار  د�ئ��م��ا  عقولهم 
يلللحلللقلللقلللون ملللللن الللللنللللجللللاحللللات ملللامل 
ي�صت�صلم  مللن  يحققه  اأن  ي�صتطيع 

للواقع ال�صلبي.
بلللدايلللات الللنللجللاح تلللكلللون بللالللنلليللة 
اللللل�للللصللللادقللللة؛ لأنللللهللللا اأعللللظللللم خللطللوة 
للعطاء  وبد�ية  �لكونية،  لل�صناعات 
واأ�للصللا�للص لللاأجللر واملللثللوبللة عللنللد اهلل، 
كما ي�صحبه روح �لعطاء دون مقابل، 
الللنللفلل�للص ملللن روح »الأنللللللا«  لللتللجللريللد 
�ملليئة  �لرحمن  بنفحة  �ل��روح  وم��لء 

بالعطاء و�لإح�صان.
اإ�للصللافللة اإلللللى ذلللللك، فللللاإن طريق 
�لأ�صلحة  �أق���وى  �إل���ى  يحتاج  �ل��ن��ج��اح 

احلياة،  �صعوبات  مواجهة  يف  فعالية 
اأي  �للصللاح مللن دونللله ل تتحقق  وهلللو 

�إجناز�ت، �أل  وهو �ل�صرب.
يف رحلللللتللنللا لللتللحللقلليللق اأهلللدافلللنلللا 
�للصللنللجللد بللالللتللاأكلليللد علللراقللليلللل، ورمبلللا 
�صنتعرث بع�ص املرات لكن لن نتوقف 

و�صننه�ص ونكمل رحلتنا. 
اإن اأرفع درجات احلكمة الب�صرية 
وخلق  الظروف  م�صايرة  معرفة  هي 
على  �ل��د�خ��ل��ي��ني  و�ل���ه���دوء  �ل�صكينة 
الرغم من العوا�صف اخلارجية. كما 
للناجحني  حليفة  �صفة  اجلللللراأة  اأن 
و�خل������وف م���ن �ل��ف�����ص��ل ن���دف���ع ثمنه 
غالياً؛ لأنه يعيق التطور ويعمل على 
ت�صييق الأفق ويحد من ال�صتك�صاف 

والتجريب.
 اإن من �صفات الناجحني عدم 
وعدم  الآخرين،  عيوب  عن  البحث 
لأهدافهم  للو�صول  اأكتافهم  ت�صلق 
�ل�����ص��خ�����ص��ي��ة، ف��ق��ل��وب��ه��م مم���ل���وءة 
لت�صاعد  ممللدودة  واأيديهم  باخلري 
�لو�قفني على �ل�صفح للو�صول �إلى 

قمة اجلبل.
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الرأي الجامعي

ومل   William Edwards Deming
يللكللن مللعللروفللا قللبلللللهللا داخللللل اللللوليلللات 
املللتللحللدة الأمللريكلليللة الللتللي اأر�للصلللللتلله يف 
اأعقاب احلرب العاملية الثانية مل�صاعدة 
�ليابان يف �إمتام �لإح�صاء �ل�صكاين لها 
بعد احلرب، وخال وجوده هناك األقى 
�لن�صح  وق��دم  �ملحا�صر�ت  م��ن  �لكثري 
اليابانيني  وال�صناعيني  للمهند�صني 
الللذيللن ا�للصللتللفللادوا مللنللهللا وطللبللقللوهللا يف 

حت�صني جودة املنتجات اليابانية.

و�أوق���ات  ع��ن حلظات  �ل��ت��اري��خ  يحدثنا 
وال�صعوب  الأملللم  م�صرية  يف  حا�صمات 
من  واأو�للصللاعللهللا  طريقها  وجهة  تللبللّدل 
حللللال اإللللللى حلللللال، وتللنللعللطللف بللهللا اإللللى 
ناحية خمتلفة متاما لتقودها �إما �إلى 
اأو  الأ�صو  اإلى  واإما  والأح�صن،  الأف�صل 

�لندثار.
نحن هنا ب�صدد منا�صبة م�صريية 
ح��دث��ت يف �ل��ع�����ص��ر �حل���دي���ث وغ���ريت 

جمرى التاريخ.
م�صاء  م��ن  و�لن�صف  �لتا�صعة  يف 
بي  »اإن  قللنللاة  عر�صت   1980 يونيو   24
�لأم��ة  �أيقظ  وثائقيا  �لأمريكية  �صى« 
ونتج عنه  �صبات عميق  الأمريكية من 
ث����ورة يف ���ص��ن��اع��ات �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة 
الأمريكية، لتبداأ بعده م�صوار الريادة 

يف معظم جوانب احلياة املعا�صرة.
ح��ي��ن��م��ا �أن���ه���ى �مل���ت���ح���دث يف ه��ذ� 
وق��ارع��ا  مت�صائال  �ل��ع��ر���س  �ل��ربن��ام��ج 
�أ�صبح  �ل��ذي  بند�ئه  مو�طنيه  �صمائر 
الوطني  الللوعللي  »اأيللقللونللة« يف  و  رملللزا 
ا�صتطاعت،  اللليللابللان  »اإذا  الأملللريكلللي: 

فلماذا ل ن�صتطيع نحن؟«.  
يف  �ل�صت�صاري  هو  �ملتحدث،  ك��ان 
علم �لإح�صاء، »وليام �إدو�ردز دميينج« 

مل يللتللوقللف رنللللني جلللر�لللص هللاتللف 
�صا�صة  ع��ل��ى  ظ��ه��ر  �أن  ل��ي��ل��ة  »دمي���ن���ج« 
�ملت�صلون  وك����ان  �لأم����ريك����ي،  �ل��ت��ل��ف��از 
�إد�ر�ت  وروؤ���ص��اء  ومديري  �أ�صحاب  من 
����ص���رك���ات وم�����ص��ان��ع �أم���ريك���ي���ة، ك��ان��ت 
مللتللعللرثة وقللتللئللذ، مللثللل »فلللللورد« و »اآي 
�إم« و »زي��روك�����س«، و »م���وت���ورول«،  ب��ى 
وغريهم، يطلبون �لن�صح و�لعون من 

»دمينج«.
وروح  ت�صحيحية  حللركللة  وبللللداأت 
جديدة لتطبيق معايري اجلودة تنع�ص 
املنتجات ال�صناعية الأمريكية لت�صعها 

يف مكانة متقدمة متميزة.
�ل��ت��ي  �ل�����ع�����رب�ت  �أو  �ل����ع����ربة  �إن 
هو  »دميلللنلللج«  قلل�للصللة  ملللن  ن�صتخل�صها 
لديها  طبقاتها  مبختلف  ال�صعوب  اأن 
و�ملو�هب  �لطاقات  من  هائل  خم��زون 
�لذي  و�لقائد  و�ملوجه  للنا�صح  حتتاج 
مبخزونها  ويوجهها  ويذكرها  يحثها 
الذي ل ين�صب اإذا متت ال�صتفادة منه 

وا�صتغاله للم�صلحة واملنفعة.
ال�صاة  عليه  امل�صطفى  و�للصللدق 
واللل�للصللام حللني قلللال: »جتلللدون النا�ص 
كاإبل مائة. ل يجد �لرجل فيها ر�حلة« 

)م�صلم(.

لحظة انعطاف في تاريخ أمة

د. علي سعيد القحطاني
وكيل كلية الطب للتطوير 
األكاديمي والجودة إدارة أوقات 

الدوام
عمر الشهري 

كلية الطب

اأمللام مداخل اجلامعة وداخللل مواقفها  ال�صديد  الزحام  من منا ل ياحظ 
الأ�صبوع،  اأيللام  اآخللر يومني من  ذلك  بينما ياحظ عك�ص  اأ�صبوع،  بداية كل 
�ل�صباحية  �لفرة  خ��الل  �ل��زح��ام  يالحظ  كذلك،  و�خلمي�س.  �لأرب��ع��اء  �أي 
بعك�س �مل�صائية، ومن �ملوؤكد �أن �لكثري ي�صاأل عن ذلك، وكان �لأولى �أن حتل 
�جلامعة، وهي �لتي يهمها ر�حة من�صوبيها  من طالب وموظفني و�أع�صاء 

هيئة تدري�س وزو�ر يف �ملقام �لأول، هذه �مل�صكلة.
اأو مكتب يعنى بو�صع اجلللداول  راأيللي يكمن يف تكليف جلنة  احلللل يف 
�صاعات  توزيع  ويتولى  و�لأق�صام،  �لكليات  بني  بالتن�صيق  ويقوم  �لدر��صية، 
املقررات بالت�صاوي على اأيام الأ�صبوع كافة، ليكون عدد املوجودين يف اجلامعة 

يف يومي �لأربعاء و�خلمي�س م�صاويا لبقية �حلا�صرين يف �أيام �لذروة.
وتلك خطوة ت�صهم، يف راأيي، يف اإيجاد اآلية للتخفيف من الزحام، وحل  

جزء كبري من م�صكلة �ملو�قف باجلامعة.

William Edwards Deming

لجنة التعليم العالي
عبد العزيز حسين الصويع

كانت وز�رة �لتعليم �لعايل متثل يف ر�أيي، قبل �إلغائها، �لعائق �أو �ل�صد �لعايل 
�أمام �نطالقة �جلامعات ومتيزها، �إذ كانت تنوء بثقلها فوق �صدر �جلامعات، 
�لتعليم يف وز�رة و�ح���دة، فقد  دم��ج  �أم��ا  فتمنعها عن �حلركة و�لن��ط��الق، 
�صاعف من مهمات �لوز�رة ووزيرها، فالوز�رة، كما قلت يف مقال �صابق، مل 

تعد وز�رة و�حدة، ول �ثنتني، بل ثالث وز�ر�ت يف وز�رة و�حدة.
ويعيدين �صدور املوافقة ال�صامية اأخريا )1436/12/9( على ت�صكيل 
لدرا�صة  العايل  التعليم  جمل�ص  �صاحيات  ممار�صة  تتولى  موؤقتة  جلنة 
التنفيذية  بللاملللو�للصللوعللات  واملتعّلقة  اجلللامللعللات  ترفعها  الللتللي  املللو�للصللوعللات 
�لالزمة لت�صيري �أعمال �جلامعات، يعيدين هذ� �لأمر �إلى �حلديث جمد� 
راأيللت �صرورة حتقيقه منذ  ا�صتقال اجلامعات، وهو مو�صوع  عن ق�صية 

عقد ونيف.
�إن�صاء جامعة �مللك عبد�هلل للعلوم و�لتقنية كجامعة  لقد كانت فكرة 
م�صتقلة ل تخ�صع لإ�صر�ف وز�رة �لتعليم �لعايل، �آنذ�ك، توجها جديد� يف 

�صيا�صة وفل�صفة التعليم العايل يف اململكة.
مل�صتقبل  جدية  روؤيلللة  حتمل  فكرة  عللبللداهلل  امللك  جامعة  كانت  فلقد 
مع  ين�صجم  جديد  لفكر  نللواة  خريجوها  يكون  بللادنللا،  يف  العايل  التعليم 

متطلبات الع�صر واحتياجات املجتمع.
وملللع �للصللدور مللوافللقللة خلللادم احلللرمللني اللل�للصللريللفللني امللللللك �للصلللللمللان بن 
�صاحيات  ممار�صة  �صتتولى  التي  املوؤقتة  اللجنة  ت�صكيل  على  عبدالعزيز، 
اأكرث  اأمللرا  اجلامعات  ا�صتقال  م�صاألة  اأ�صبحت  الللعللايل،  التعليم  جمل�ص 
وحتى  جهة،  من  ووزي��ره��ا  �لتعليم  وز�رة  على  �حلمل  يخف  حتى  ���ص��رورة 
ت�صتطيع اجلامعات ممار�صة ا�صتقالية توؤهل كل جامعة اإلى التناف�ص مع 

اجلامعات الأخرى، والتمايز وفق خطط نابعة من ذاتها امل�صتقلة.
)نقا عن �صحيفة املدينة(
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محمد إبراهيم

املنا�صحة مبركز  ا�صتبعد ع�صو جلنة 
للمنا�صحة  نايف  بللن  حممد  الأملللري 
اأن  والرعاية، الدكتور يحيى البكري، 
اجلامعات  يف  الدرا�صية  املناهج  تكون 
�ل�صال  �لفكر  �صببا يف منو  �ل�صعودية 

و�نت�صاره يف �أو�صاط �ل�صباب.
و�أك���د يف �جل��زء �لثالث و�لأخ��ري 
من حللوار مطول اأجللرتلله معه »اآفللاق« 
اأن الن�ص ال�صرعي من القراآن وال�صنة 
النللللحللللراف،  اإللللللى  يللجللر  اأن  ل ميللكللن 
الن�ص  فهم  يف  اخلللطللاأ  »يكمن  وقلللال: 

وتوجيهه«.

نبذة عن اأعمار
املتاأثرين بالفكر املنحرف

وم�ستوياتهم العلمية؟
لأعمار  دقيقة  �إح�صاء�ت  هناك  لي�س 
و�ل��غ��ل��و؛  �مل��ت��ط��رف  بالفكر  �مل��ت��اأث��ري��ن 
�أع��م��اره��م بني  ت����ر�وح  ل��ك��ن عامتهم 
من  اأقللل  ن�صبة  وهناك  �صنة،   30 و   20
20 �صنة وفوق 30 �صنة، و�ملوؤ�صر مييل 
وهو  التجربة،  وقلة  ال�صن  �صغر  اإلللى 
على  �لتاأثري  فيه  ي�صهل  �ل��ذي  �ل�صن 

ال�صخ�ص والتغرير به.
اأمللللللا مللللا يللتللعلللللق مبلل�للصللتللويللاتللهللم 
منهم  العظمى  فالغالبية  العلمية، 
اإمللا  وعللامللتللهللم  مللتللدنلليللة،  م�صتوياتهم 
حللا�للصللل علللللى اللل�للصللهللادة الللثللانللويللة اأو 
�ل�صهادة  يتجاوز  مل  من  ومنهم  �أق��ل، 

�لبتد�ئية.
حا�صلة  قليلة  جمموعة  وهناك 
بالن�صبة  ولللكللنللهللا  اأعلللللللى،  تعليم  علللللى 
ن�صبيا،  قليلة  املوقوفني  جمموع  اإلللى 
وتلللخلللتلللللللف تللخلل�للصلل�للصللاتللهللم، فللمللنللهللم 
ومنهم  ال�صرعي،  التخ�ص�ص  �صاحب 
�أ�صحاب تخ�ص�صات غري �صرعية، وهم 

اأكرث. 

هل للمناهج اجلامعية
دور يف منو هذا الفكر؟

ل��ق��اء�ت  �أج����ري م��ن خ���الل  يف تقييم 
وحوارات جلان املنا�صحة مع الع�صرات 
بل �ملئات من هوؤلء �ل�صباب، مل يظهر، 
وهلل احلمد، اأن املناهج كان لها دور يف 
يف  و�نت�صاره  �خلبيث  �لفكر  ه��ذ�  منو 

�أو�صاط �ل�صباب.
�أهل  وه��ذ� �صيء متفق عليه بني 
من  ال�صرعي  فالن�ص  والفكر؛  العلم 
يللكللون  اأن  اللللقلللراآن واللل�للصللنللة ل ميللكللن 
�خلطاأ  يكمن  و�إمنا  �صببا لالنحر�ف، 
يف فهم الن�ص وتوجيهه، وهو ما وقع 
فيه بع�ص من كان يح�صب على طاب 
العلم اللل�للصللرعللي، وهللم ممللن كللان لهم 
�إف�صاد كثري من �ل�صباب  دور موؤثر يف 
ال�صرعي،  بالعلم  جهلهم  م�صتغلني 
الرا�صخني  العلم  اأهللل  عن  وتنفريهم 
با�صم  ناطقني  اأنف�صهم  وتن�صيب  فيه 

ال�صريعة والدين. 

هل جتربون كل من له
ق�سية اأو يحمل هذا الفكر

على دخول برنامج املنا�سحة؟
ع��ل��ى  ���ص��خ�����س  �أي  �إج����ب����ار  مي���ك���ن  ل 
خالف قناعته و�إل كانت �لفائدة غري 
متحققة، لكن يتم احلوار مع املوقوف 
يف اأولى جل�صات املنا�صحة ببيان مهمة 

هذه اللجان ومنطلقاتها واأهدافها.
فكرة  �أن  يف  ���ص��ك  ه��ن��اك  فلي�س 
حر�ص  من  انطلقت  املنا�صحة  جلللان 
ال�صريفني  احلللرمللني  خلللادم  حللكللومللة 
ممثلة بوز�رة �لد�خلية، ورعاية ودعم 
�لد�خلية  وزير  �مللكي  �ل�صمو  �صاحب 
�لرعاية  تاأ�صي�س مركز  و�إ�صر�فه على 
لكونه  ا�صمه  حمل  الللذي  واملنا�صحة 

فكر

ضعف الشخصية ورفقاء السوء وراء انتكاسات الموقوفين

البكري: المناهج الجامعية
بريئة من فكر المتطرفين 

تبنى هذه الفكرة وفّعلها يف الواقع.
ف���ه���ي ت��ن��ظ��ر ل����ه����وؤلء �ل�����ص��ب��اب 
اأن  يعلم  الذي  امل�صفق  الوالد  مبنظار 

�خلطاأ و�رد من �أبنائه.
وللللللللذا حلللر�لللصلللت اللللللللجلللنلللة علللللى 
معاجلة ه��ذه �لأخ��ط��اء و�ل��ت��ج��اوز�ت 
ملللع مللللراعللللاة اجللللانلللب الإنللل�لللصلللاين يف 
بدًء  �ل�صخ�س  توقيف  مر�حل  جميع 
اأ�لللصلللرتللله، وتلللاأملللني عي�صة  ملللن رعلللايلللة 
النزيل  و�للصللع  ومتابعة  لللهللم،  كللرميللة 
�لعالج  وت��اأم��ني  و�لنف�صي،  �ل�صحي 
الللعلل�للصللوي والللنللفلل�للصللي لللله طللللوال مللدة 

توقيفه.
وم����ن ث���م ت��ب��ن��ت ف���ك���رة م��ع��اجل��ة 
النلللحلللرافلللات واللل�للصللبللهللات الللتللي وقللع 
فيها املللوقللوف علللللى اأيللللدي نللخللب من 
املللتللخلل�للصلل�للصللني يف اللللعلللللللم اللل�للصللرعللي 

وعلمي النف�ص والجتماع. 

وماذا بعد؟   
بلللعلللد اقلللتلللنلللاعللله مبللنللطلللللقللات بلللراملللج 
امللللنلللا�لللصلللحلللة، يلللتلللم تلللوعللليلللة امللللوقلللوف 
بالهدف من هذه اجلل�صات والدورات 
النزيل يف  األ وهو م�صاعدة  العلمية، 
احلللق  وبلليللان  م�صتقبا،  ال�للصللتللقللامللة 
�أو  عليه  ��صتبه  يكون  ع�صاه  فيما  ل��ه 
اأخطاأ يف فهمه، اأو لب�ص عليه فيه من 
�ملتعلقة  �ل�صرعية  و�مل�صائل  �لق�صايا 

بق�صيته.
للحجة  اإقلللاملللة  هلللذا  يف  اأن  كللمللا 
اأقللدم  فيما  ال�صرع  حكم  ببيان  عليه 
عللللليلله وتلللقلللريلللره بللخللطللئلله، بلللالأدللللة 
و�ل�����رب�ه�����ني �ل��ن��ق��ل��ي��ة م����ن �ل��ك��ت��اب 
و�ل�����ص��ن��ة، و�حل��ج��ج �ل��ع��ق��ل��ي��ة ب��ق��ر�ءة 
وبيان  عليه  �ل�صوء  وت�صليط  �لو�قع 
مللا جللره هللذا الفكر مللن ويللات على 
�لتاريخ  و��صتدعاء  �لإ�صالمية،  �لأمة 

املعا�صر،  والللواقللع  والقريب،  البعيد 
و�للللصللللرب الأمللللثلللللللللة ملللنللله علللللللى مللللاآل 
واجلماعات  ال�صال،  الفكر  اأ�صحاب 
تفكك  اإليه من  �صارت  وما  املنحرفة 

وت�صرذم وعد�ء وتنازع فيما بينها.
وبالرغم من ذلك فاإن هناك من 
احل�صور  وعللن  املنا�صحة  عللن  ميتنع 
وال�للصللتللفللادة مللن بللرامللج املللنللا�للصللحللة، 
اإقناعه  النادر، لكن يتم  ولكن هذا يف 
باحل�صور جلل�صة اأو جل�صتني لن�صتمع 
اإليه، ونعلم �صبب عزوفه عن احل�صور 
اأو امل�صاركة يف برنامج الدورة العلمية، 

ويف �لغالب ننجح يف ذلك.

ما اأ�سباب انتكا�س
جمموعة من هوؤلء ال�سباب

بعد خروجهم؟
عللاجللي  بللرنللامللج  اأي  يف  النللتللكللا�للص 
ب�صورة  ماحظ  وهللذا  طبيعي،  اأمللر 
فرغم  املخدرات،  مدمني  يف  وا�صحة 
ما يبذل معهم من جهود فاإن البع�ص 
منهم قد يعود لاإدمان لحقا، وهو 
انللللحللللراف  اأي  يف  كللللذلللللك  مللللاحللللظ 
�صلوكي كالتدخني مثا اأو غريه من 

الذنوب واملخالفات.
»ال�صيطان  فاإن  املثل  وكما يقول 
بتلك  تلب�صو�  مم��ن  ون�صبة  ���ص��اط��ر«، 
يعودون  فقد  املنحرفة،  ال�صلوكيات 
�صعف  منها:  خمتلفة،  لأ���ص��ب��اب  لها 
و�إهمال  �ل�صوء،  ورف��ق��اء  �ل�صخ�صية، 

وعدم رقابة الوالدين.
بلللللاللللللذات، ل  اللللل�للللصللللاأن  ويف هلللللذا 
تلللللزال الللنلل�للصللبللة املللنللتللكلل�للصللة بللاملللعللايللري 
�لإح�صائية �لعلمية يف حدود �لن�صب 
الطبيعية املعقولة، اإذا قي�صت باأعداد 
الذين  املركز  برامج  من  امل�صتفيدين 
بينما  �صخ�س،  �آلف  جت��اوزو� خم�صة 
تلللقلللارب 350  مبا  املللنللتللكلل�للصللني  اأعللللللداد 
ن�صبة  وهلللللذه  تللقللريللبللا،   %13 نلل�للصللبللتلله 

طبيعية.
وملللللع هلللللذا فلللللللجلللان املللنللا�للصللحللة 
التي  الأ�للصللبللاب  تلم�ص  علللللى  حتللر�للص 
�لنتكا�س،  �إل��ى  �ل�صباب  ب��ه��وؤلء  �أدت 
وبللللنللللظللللرة عللللامللللة ميلللكلللن اإرجللللاعللللهللللا 
اإلللللى الللقللنللاعللة الللديللنلليللة للللدى بع�ص 
�صالمة  ي��رون  �لذين  �ل�صباب  ه��وؤلء 

منهجهم وفكرهم.
 ويف هذه احلالة، ل ميكن اإقناع 
من اأظهر لك خاف ما يبطن، وهذا 
رجوع  ي�صعب  فاإنه  بدعة؛  كل  �صبيل 
مقتنًعا  يللكللن  مل  اإذا  عنها  �صاحبها 
بطلب احلق والو�صول اإلى احلقيقة، 
ول���ذ� ����ص��ت��ط��اع جم��م��وع��ة م��ن ه���وؤلء 
ب�صبب  �ل�صخ�صية  قناعاتهم  �إخ��ف��اء 
م�صتغلني  �خل����روج،  ببدعة  تلب�صهم 
فللر�للصللة اإطللللللاق �للصللراحللهللم للللللعللودة 
وعد�ئهم  �نحر�فاتهم  ممار�صة  �إل��ى 

للمجتمع وخروجهم عليه.
ب��ي��ن��م��ا ط��ائ��ف��ة م��ن��ه��م ق���د ت��ك��ون 
اأ�للللصللللبللللاب علللودتلللهلللم راجللللعللللة اإللللللللى مللا 
يللحلل�للصللون بللله ملللن عللزلللة علللن املجتمع 
�لن��خ��ر�ط  على  قدرتهم  ع��دم  ب�صبب 
املجتمع  جعل  مما  ال�صوية،  احلياة  يف 
اأو  اإرهللابلليللون  اأنللهللم  على  اإليهم  ينظر 

منحرفون فكريا.
وه�������ذ� ي�����وؤث�����ر  ع��ل��ي��ه��م ت����اأث����ري� 
على  هللو  عمن  يبحثون  جعلهم  بالغا 
وت��وج��ه��ات��ه��م،  �أف��ك��اره��م  يف  �صاكلتهم 
فيهم  �ل��ت��اأث��ري  يح�صل  م��ا  و���ص��رع��ان 
عليه  كانوا  ما  اإلللى  فيعودون  �صريعا؛ 
من قناعات �صابقة حول �صواب ما هم 

عليه.
من  بع�ص  يف  مل�صناه  وذاك  وهللذا 
عللللادوا ملللرة اأخللللرى للللللتللوقلليللف ب�صبب 
و�لنحر�فات  �لتجاوز�ت  يف  وقوعهم 

الفكرية والغلو جمددا.

للتواصل مع لجان المناصحة:
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أسبوعية جامعة الملك خالد
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أساتذة

املللاجلل�للصللتللري والللللدكللللتللللوراه، ويل عللللدد من 
بالإ�صافة  املللتللعللددة،  املجتمعية  امل�صاركات 
�إل����ى �مل��ح��ا���ص��ر�ت و�لإ�����ص����ر�ف و�مل��ن��اق�����ص��ة 
و�حل�صور  و�لدكتور�ه  �ملاج�صتري  لر�صائل 
املوؤمترات والندوات  وامل�صاركة يف عدد من 

العلمية.

ما الذي دفعك
اإلى تخ�س�س ال�سريعة؟

قر�ء�تي قبل �جلامعة يف معظمها تاريخية 
اأدبللليلللة، وكللانللت ملليللويل لللدرا�للصللة الللتللاريللخ، 
البداية  كتاب  قللراأت  الثانوية  املرحلة  ويف 
اهلل،  رحمه  كثري،  ابللن  للحافظ  والنهاية 
على  الأخلللبلللار  نللقللد  يف  منهجه  فللاأعللجللبللنللي 
وت�صعيفا،  ت�صحيحا  �مل��ح��دث��ني  ط��ري��ق��ة 
ف���دع���اين ه���ذ� �إل����ى ق�����ر�ءة ك��ت��ب �حل��دي��ث 
وتخريجه فتقوت لدي الرغبة يف الدرا�صة 
العلمية لهذا العلم ال�صريف ب�صرف اأ�صله، 
فكان  و�للصلللللم،  عليه  اهلل  �صلى  الللنللبللي  وهلللو 
الدين  اأ�صول  بق�صم  اهلل،  بحمد  التحاقي، 

من كلية �ل�صريعة ثم �لدر��صات �لعليا.

ما ن�سبة اإقبال الطالب
على تخ�س�س ال�سريعة؟

بق�صميها،  الكلية  الدرا�صة يف  على  الإقبال 
وهلل احلمد، جيد جدا، فاإذا اأتينا اإلى العدد 
فاإنها تاأتي يف املركز الثاين بعد كلية العلوم 
الإدارية ويكفي يف ذلك اأن العدد قفز منذ 
ثالثة �أعو�م من 800 طالب اإلى 4000 اآلف 

طالب وطالبة.

خالد العمري

يف ل��ق��اء م��ع »�آف�����اق«، ط��ال��ب �أ���ص��ت��اذ �ل�صنة 
بن  اأحمد  الدكتور  اجلامعة،  يف  وعلومها 
باملحافظة  حميد،  بن  عبداهلل  بن  حممد 
�ل���در�����ص���ة  �أن  و�ع����ت����رب  �ل���ت���اأ����ص���ي���ل،  ع���ل���ى 
اللل�للصللرعلليللة بللحللاجللة اإللللللى تللغللللليللب خللطللاب 
الللتللاأ�للصلليللل الللعلللللمللي علللللى خللطللاب الللوعللظ 
املللذمللوم  والللتللعلل�للصللب  والللتللقللللليللد  ال�صطحي 

الذي يلغي التفكري.

�سرية ذاتية خمت�سرة؟ 
اأحللمللد بللن حممد بللن عللبللداهلل بللن حميد، 
اأبها  مواليد  مللن  وعلومها،  ال�صنة  اأ�للصللتللاذ 
ودر�صت التعليم العام يف مدار�صها، ح�صلت 
ع��ل��ى ب��ك��ال��وري��و���س �أ����ص���ول �ل��دي��ن )�صعبة 
اللل�للصللنللة وعلللللومللهللا( مللن الللكللللليللة يلللوم كانت 
تابعة جلامعة الإمام حممد بن �صعود عام 
�ل�صنة  و�لدكتور�ه يف  �ملاج�صتري  ثم   ،1409
وعلللللومللهللا مللن جللامللعللة الإملللللام حمللمللد بن 

�صعود بالريا�ص.
�لتدرج  �إل��ى  �إ�صافة  �لكلية،  يف  عملت 
اأ�للصللتللاذ، وكيا  اإللللى  الأكلللادميلللي مللن معيد 
ثم  ل��ه،  رئي�صا  ث��م  وعلومها،  �ل�صنة  لق�صم 
لها  عميد�  ثم  �صنو�ت،  �صت  للكلية  وكيال 
اجلامعة  جمل�ص  يف  وع�صوا  �صنوات،  اأربللع 
الللعلللللمللي وغللريهللا مللن املجال�ص  واملللجللللل�للص 

واللجان على م�صتوى الكلية واجلامعة.
�ل��ت��خ�����ص�����س،  �أب����ح����اث يف  يل ع�����ص��رة 
وثالثة كتب مطبوعة، بالإ�صافة لر�صالتي 

واأمللللا مللن نللاحلليللة الللكلليللف، فللهللي مثل 
اأي كلية يتباين خريجوها تفوقا وتو�صطا 
يف  الإداري  عللملللللي  خللللال  ومللللن  وقلللبلللول، 
من  جلليللدة  ن�صبة  بللهللا  الللتللحللق  فللقللد  الكلية 
املللتللفللوقللني الللذيللن حللافللظللوا علللللى تفوقهم 

حتى تخرجهم.

هل من �سعوبات
يواجهها الطالب يف التخ�س�س؟

يف  �لطلبة  يو�جهها  �لتي  �ل�صعوبات  �أب��رز 
طبيعة  اختاف  الأوللللى،  للوهلة  درا�صتهم 
الدرا�صة اجلامعية املتخ�ص�صة عن الدرا�صة 
يف الللتللعللللليللم اللللعلللام ملللن جللهللة اجلللللو الللعللام 
املنظم للدرا�صة، ومن جهة طبيعة املقررات 
الدرا�صية وكيفية درا�صتها ومذاكرتها، وهي 
اأن مير بها كل طالب. ولكن  �صدمة ل بد 
منها  الإفلللاقلللة  كيفية  يف  الللطللاب  يختلف 
غفلتهم  اإلللى  بالإ�صافة  هذا  واإيجابا،  �صلبا 
عن �ملعدل �لر�كمي يف �ل�صنة �لأولى �لذي 

ينبني عليه �ملعدل �لر�كمي �لعام.

ما الذي ينق�س الدرا�سة
ال�سرعية املعا�سرة يف راأيك؟

اأهم ما ينق�ص الدرا�صة ال�صرعية عموما يف 
ينا�صب  مبا  للطاب  تقريبها  الوقت،  هذا 
مع  والعر�ص  ال�صياغة  يف  الع�صر  اأ�صلوب 
مراعاة  وكذلك  التاأ�صيل،  على  املحافظة 
والللفللقللهلليللة وكيفية  الللفللكللريللة  امللل�للصللتللجللدات 
معاجلتها �صرعا، وتغليب خطاب �لتاأ�صيل 
ال�صطحي  اللللوعلللظ  علللللى خللطللاب  الللعلللللمللي 

يلغي  اللللذي  املللذمللوم  والتع�صب  والتقليد 
باإحياء  �مل���د�رك  تو�صيع  وك��ذل��ك  �لتفكري، 
�لفقه �ملقارن بني �ملذ�هب �لفقهية �ملعتربة 

وربط العلوم ال�صرعية بالواقع.

كيف ترى اأهمية البحث العلمي
يف اجلامعة؟

الللبللحللث الللعلللللمللي ركلللن ملللن اأركلللللان التعلم 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م، وق���د ���ص��ه��د ه���ذ� �مل���ج���ال ق��ف��زة 
ملل�للصللهللودة يف اجلللامللعللة ملللن خلللال عللمللادة 
الللبللحللث الللعلللللمللي وعلللملللادات الللكللللليللات لكن 
�إلى نظر من جهة  �لبحوث عموما حتتاج 
احلاجة  ومدى  البحث  وطرق  املو�صوعات 
اإليها، وهذا راجع اإلى قيام الأق�صام العلمية 

بواجبها يف هذا.

حدثنا عن جتربتك الإدارية
بكلية ال�سريعة؟

ويف  عموما،  الكلية  يف  الإداري  عملي  مللدة 
عمادة �لكلية خ�صو�صا، ثرية على �مل�صتوى 
�ل�صخ�صي �أو يف جمال �خلرب�ت �ملكت�صبة �أو 
ما حتقق من �إجناز، وخري ما يف هذه �ملدة 

على امل�صتوى ال�صخ�صي، معرفة الرجال.
ف���ق���د ����ص���ارك���ن���ي يف �ل���ع���م���ل ب���د�ي���ة 
املللديللريللن  تللعللدد  اإدارة اجلللامللعللة علللللى  مللن 
و�لوكالء و�لعماد�ت �ملختلفة �إلى �لزمالء 
ا�صتفدت  فقد  بهم؛  اأعتز  رجللال  الكلية،  يف 
م���ن���ه���م و�أف�����������دت يف ج�����و م�����ن �لح��������ر�م 
والللتللقللديللر يف خللدمللة الللوطللن واجلللامللعللة، 
�أكون قد وفقت و�أن يتجاوز  �أن  و�أ�صاأل �هلل 

عني ما ق�صرت.

كلمة لطالب ومن�سوبي اجلامعة ؟
نلل�للصللكللر ملللعلللايل ملللديلللر اجللللاملللعلللة، ونللقللول 
لللللله: جللللللزاك اهلل خلللللريا علللللللى مللللا تللقللدملله 
وجه  على  الدين  واأ�للصللول  ال�صريعة  لكلية 
مل�صت  فقد  عموما  وللجامعة  اخل�صو�ص 

هذا عن قرب وظهر هذا يف الواقع.
تقلدمت  ق��د  جميعا،  للزمالء  وكلمة 
اأمانة عظيمة ومهمة جليلة، وهي التعليم 
نكون  اأن  على  فلنحر�ص  الفكر،  و�صناعة 

على م�صتوى هذه الأمانة. 
و�أما �لأبناء من �لطالب و�لطالبات، 
يحتاجكم،  وطلللن  اأمللامللكللم  لللهللم:  فلللاأقلللول 
ووالللللللللدان تللعلللللقللت اآمللالللهللمللا بللكللم ومللوقللع 
ينتظركم لتكونوا رجال امل�صتقبل، فام�صوا 
مت�صلحني بدينكم و�نتمائكم لهذ� �لوطن، 
وتزودو� من �لعلم و�خلربة �لتي حتققون 

بها الطموحات.

بن حميد: الطالب 
بحاجة إلى تقريب 
الدراسة الشرعية 
بما يناسب العصر 
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أساتذة

منصور الطيب

�للغة  ق�����ص��م  رئ��ي�����س  تقييم  يختلف  مل 
والآداب  اللللعلللللللوم  بللكللللليللة  الإجنللللللليلللزيلللة 
اللللعلللاقلللب،  بلللتلللنلللوملللة، د. وا�للللصللللل حلل�للصللن 
للطالب، عن غريه من كثريين حتدثو� 
يف هذه امل�صاحة، اإذ اأكد اأن اأكرث ما يلفت 
�لنظر يف طالب كليته، دماثة �لأخالق 
و�ل���ت���ه���ذي���ب و�لح���������ر�م، م�����ص��ري� �إل���ى 
�لطالب  م��ن  م�صرقة  من���اذج  ه��ن��اك  �أن 
امل�صتقبل  اأكللادميلليللا ميللثلللللون  املللتللفللوقللني 
اللللللواعلللللد للللللللجلللاملللعلللة. اأمللللللا اللل�للصلللللبلليللات 
فلللللخلل�للصللهللا فلليللمللا �للصللمللاه اللللاملللبلللالة يف 
ح�صور املحا�صرات وارتفاع ن�صبة الغياب 

لدى بع�ص الطاب.

م�سريتك العلمية والعملية؟
وا�صل ح�صن العاقب، ولدت باأم درمان، 
وتلقيت تعليمي بال�صودان حتى تخرجي 
الآداب  كلية  الإجنليزية يف  اللغة  بق�صم 
يف  ال�صرف  مبرتبة  اخلللرطللوم  بجامعة 
1997، ثم ح�صلت على درجة �ملاج�صتري 
يف �ل����رج����م����ة م����ن وح�������دة �ل���رج���م���ة 
والتعريب بجامعة اخلرطوم يف 2000م، 
ونلللللت درجللللة اللللدكلللتلللوراه يف اللللللغللويللات 

التطبيقية من جامعة جوبا يف 2010.
م�صاعدا  واأ�صتاذا  حما�صرا  عملت   
بللقلل�للصللم اللللللغللة الإجنللللللليلللزيلللة بلللعلللدد من 
اجلللامللعللات اللل�للصللودانلليللة، بللالإ�للصللافللة اإلللى 
تللقلللللدي عللللددا ملللن املللنللا�للصللب الإداريللللللة 
يف خم��ت��ل��ف �جل����ام����ع����ات، �إل������ى ج��ان��ب 
العلمية  املجال�ص  مللن  بللعللدد  ع�صويتي 
بعملي  كثريا  اأعتز  ولكني  املتخ�ص�صة، 
�لبحثي يف جمالت �لرجمة و�للغويات 
والتطبيقات احلديثة يف تدري�ص اللغات، 

قدر  منها  لا�صتفادة  اللللللغللات  تللدريلل�للص 
الإملللكلللان يف تللطللويللر اللللقلللدرات الللذاتلليللة 

والبحثية للباحثني والطاب.

حدثنا عن ق�سم اللغة الإجنليزية 
واخلطط امل�ستقبلية للق�سم؟

ق�صم �للغة �لإجنليزية هو �لأكرب بكلية 
اأكرث  ي�صم  اإذ  تنومة  يف  والعلوم  الآداب 
الأول  من  امل�صتويات  يف  طالبا   320 من 
�لدفعة  �لق�صم  �ل�صابع، و�صيخرج  وحتى 

الأولى من طابه هذا العام باإذن اهلل.
 كما ي�صم الق�صم 14 ع�صوا بهيئته 
الللتللدريلل�للصلليللة، ملل�للصللاركللني وملل�للصللاعللديللن 
لأن  ونخطط  ومعيدين،  وحما�صرين 
الكم  يف  الريادة  م�صرية  الق�صم  يوا�صل 
التدري�ص  هيئة  م�صتوى  علللللى  والللنللوع 
العلم  لن�صر  مرتكزا  ليكون  والللطللاب، 
و�مل���ع���رف���ة ب����اأرف����ع �مل�����ص��ت��وي��ات و�أح�����دث 
�لو�صائل و�لتقنيات، بال�صتفادة من كل 
يكون مركزا  واأن  املللتللوافللرة،  الإمللكللانللات 
نوعية  اإ�للصللافللة  خللريللجللوه  ميللثللل  علميا 
اإللللللى �لللصلللوق الللعللمللل ويلل�للصللكلللللون خللامللات 
يف  بفعالية  ت�صهم  متميزة  متخ�ص�صة 
�لعلم و�ملعرفة وتت�صابق يف تقدمي  ن�صر 
�لعمل  �صوق  منه  ي�صتفيد  متميز  �إن��ت��اج 

واملجتمع ب�صورة عامة.

كيف ترى البيئة العلمية
يف جامعة امللك خالد؟

وجدنا يف اجلامعة عموما، وكلية العلوم 
والآداب بتنومة خ�صو�صا، بيئة جامعية 
و�لو�صائل  �لإمكانات  حيث  من  مثالية 
ملتطلبات  تلل�للصللتللجلليللب  الللتللي  الللتللعللللليللملليللة 
لأع�����ص��اء  وت��ت��و�ف��ر  �لع�صرية  �ل��در����ص��ة 
اإمكانات  من  والطاب  التدري�ص  هيئة 

فبجانب تخ�ص�صي يف اللغة الإجنليزية، 
الأوروبية  اللغات  درا�صة  نهلت من  فقد 
اإلى  اإ�صافة  الأملانية والفرن�صية،  خا�صة 
اطلللاعلللي الللللل�للصلليللق بللدرا�للصللة اللللللهللجللات 
ال�صودانية  واللهجات  عامة  الأفريقية 

على وجه اخل�صو�ص.
يل اإ�صهامات بحثية من�صورة وكتب 
باجلامعات  ت��در���س  مرجمة  منهجية 
�ل���������ص����ود�ن����ي����ة، و�أ�������ص������رف ع���ل���ى ط���الب 
الدرا�صات العليا على م�صتوى املاج�صتري 
والللدبلللللوم الللعللايل و�للصللواهللمللا. واأتلل�للصللرف 
بلللللللاأن علللللللددا مللللن طللللابللللي يلللعلللملللللللون يف 
�لبحثية  و�ملوؤ�ص�صات  �جلامعات  خمتلف 

والأكادميية املتخ�ص�صة.
امللك  بجامعة  باللتحاق  ت�صرفت 
 1436/1435 الللدر�للصللي  الللعللام  يف  خللالللد 
ورئي�صا  م�صاعد�  �أ���ص��ت��اذ�  حاليا  و�أع��م��ل 
العلوم  بكلية  الإجنليزية  اللغة  لق�صم 
ت�صي  جتللربللة  وهلللي  تللنللوملله،  يف  والآداب 
ت�صاف  اأن  واأرجلللو  التميز،  من  بالكثري 

�إلى م�صاحات �لإجناز و�لنجاح.

ما اأهم املو�سوعات البحثية
التي تهتم بها؟

�أ�صاليب  �صاأنه تطوير  ما من  بكل  �أهتم 
والإجنليزية  الأجنبية  اللغات  تدري�ص 
يخفى  ل  اإذ  اخلللل�لللصلللو�لللص،  وجلللله  علللللى 
اللغة  تلعبه  اللللذي  الللللدور  اأحلللدنلللا  علللللى 
الإجنللللليللزيللة وتللعلللللم اللللللغللات الأجللنللبلليللة 
وال�صعوب،  الللثللقللافللات  بللني  التقريب  يف 
و�ل���ت���ع���ري���ف ب������الإجن������از�ت �حل�����ص��اري��ة 
للللاأملللم وتلل�للصللهلليللل الللتللوا�للصللل، واإ�للصللافللة 
�إل���ى جم��ال �ل��رج��م��ة وك��ل م��ا ي�صتجد 
كل  على  والطلللاع  بالبحث  اأهللتللم  فيه، 
يف  ت�صتخدم  الللتللي  التقنية  التطبيقات 

العاقب: طالبنا مميزون أخالقيا ويعيب بعضهم اإلهمال
علمية ت�صهل التميز والتفوق الأكادميي 
للليلل�للص فللقللط علللللى امللل�للصللتللوى املللحلللللي بل 
حتى على امل�صتويني الإقليمي والدويل، 
ولي�ص اأدل على ذلك من تبوئ اجلامعة 
مللكللانللة مللتللقللدمللة علللللى امللل�للصللتللوى املحلي 
وكذلك ت�صنيفها �صمن اأكرث اجلامعات 
تلك  علللللى  وحمافظتها  متلليللزا  الللعللامللليللة 
�مل��ك��ان��ة، ك��م��ا �أن���ه���ا يف ���ص��ع��ي د�ئ����م لنيل 
واأح�صب  امللل�للصللتللويللات،  جميع  يف  الللريللادة 
ل��اله��ت��م��ام  �ن��ع��ك��ا���س م��ب��ا���ص��ر  �أن ذل����ك 
هذه  يف  واملعرفة  بالتعليم  املحدود  غري 

الباد.

ما الإيجابيات وال�سلبيات
التي لحظتها لدى الطالب؟

بتنومة  والآداب  العلوم  كلية  اأخللذنللا  لو 
اأكللرث ما يلفت  اأن  مثال للجامعة، جند 
�ل��ن��ظ��ر يف ط���الب���ه���ا، دم���اث���ة �لأخ�����الق 
و�ل���ت���ه���ذي���ب و�لح���������ر�م �ل������ذي ي�����ص��ود 
تعاملهم لي�ص فقط مع هيئة التدري�ص 

ولكن اأي�صا فيما بينهم.
اإ�للصللافللة اإلللللى ذلللللك، هللنللاك اهللتللمللام 
و��صح بالتعلم ل تخطئه �لعني يف �صبيل 
حتلل�للصللني اللللطلللاب ملل�للصللتللويللاتللهللم وبلللذل 
�لو�صائل،  مبختلف  �جل��ه��ود  م��ن  م��زي��د 
وه����ن����اك من������اذج م�����ص��رق��ة م����ن ط��الب��ن��ا 
امل�صتقبل  ميللثلللللون  اأكللادميلليللا  املللتللفللوقللني 

الواعد للجامعة.
ب��اجل��ه��د  �أ�����ص����ي����د  �أن  �أن���������ص����ى  ول 
على  طالبنا  يحققها  �لتي  و�لإجن���از�ت 
املختلفة،  الللطللابلليللة  الأنلل�للصللطللة  �صعيد 
و�صعي الإدارة والطاب لأن تكون الكلية 

حا�صرة دوما يف كل املحافل.
فيمكن  ال�صلبيات  يخ�ص  مللا  اأملللا 
الطاب  بع�ص  مللبللالة  ل  يف  تلخي�صها 

فيما يخ�ص ح�صور املحا�صرات وارتفاع 
الهتمام  وعللدم  للبع�ص،  الغياب  ن�صبة 
بللتللعللويلل�للص مللللا فلللاتلللهلللم، اإ�للللصللللافللللة اإلللللى 
�أ�صكل  �لأ�صئلة عما  �لمتناع عن توجيه 
ن�صبة  ت�صعف  ث��م  وم���ن  ف��ه��م��ه��م،  ع��ل��ى 
يوؤدي  �لدرو�س، مما  �ل�صتيعاب بر�كم 
اإلللللى قلللللة الللتللحلل�للصلليللل، و�للصللعللف الللرغللبللة 
يف �ل��ت��ف��وق ع��ل��ى ح��د ����ص���و�ء، و�أك����رث ما 
امللتحقني  الللطللاب  ذلللك على  يللاحللظ 
جتربتهم  حل���د�ث���ة  ب��اجل��ام��ع��ة  ح��دي��ث��ا 

و�صغر اأعمارهم.

ن�سائح للطالب؟
لطالبنا  �لن�صح  ت��ق��دمي  م��ن  ننفك  ل 
م���ن و�ق�����ع م�����ص��وؤول��ي��ات��ن��ا، وع���ربك���م يف 
�إلى جميع طالبنا  �أعمم �لن�صح  »�آف��اق« 
ب�صرورة ال�صتفادة من الإمكانات املادية 
والللبلل�للصللريللة امللللتلللوافلللرة للللهلللم، و�لللصلللرورة 
تللطللويللر املللللهللللارات اللللذاتللليلللة والللعلللللملليللة 
�ل����الزم����ة مل�����ص��ت��ق��ب��ل ب���الده���م و�أم��ت��ه��م 
ف��اإن��ه ينتظرهم  ���ص��ك  وب���ال  �ل��ع��ظ��ي��م��ة، 
وبادهم  جمتمعهم  خلدمة  كبري  دور 

واأمتهم.

ماذا تتمنى اأن يتوافر يف اجلامعة؟
لتحقيق  اللل�للصللعللي  يللتللوا�للصللل  اأن  اأمتلللنلللى 
الللتللفللوق والللتللملليللز علللللى كلللل امللل�للصللتللويللات 
الإداريللللللة والأكلللادميللليلللة والللعلللللملليللة، واأن 
املتكاملة  الللبلليللئللة  اجلللامللعللة  يف  تللتللوافللر 
امللللثلللالللليلللة الللللتللللي يللللقللللوم كللللل طلللللرف مللن 
اأطلللرافلللهلللا بللللللدوره امللللر�لللصلللوم لللتللتللوا�للصللل 
م�صرية النجاح والتميز، واأن ل يدخر اأي 
و�صع يف �صبيل تطوير املقررات واملناهج 
وت��وف��ري �ل�����دور�ت �ل��ت��دري��ب��ي��ة لأع�����ص��اء 
و�إ�صاعة  �لأد�ء،  لرقية  �لتدري�س  هيئة 

روح التناف�ص يف العلم واملعرفة يف مناخ 
ت�صوده �ملودة و�لإخاء و�لت�صامن.

ماذا عن عالقتك بالطالب
واأع�ساء هيئة التدري�س؟

كلية  يف  �لتدري�س  هيئة  �أع�����ص��اء  ن��ح��ن، 
واحللدة  اأ�للصللرة  بتنومة،  والأداب  الللعلللللوم 
يقوم كل فرد فيها بواجبه يف بيئة علمية 
عميد  واهللتللمللام  بحر�ص  يرعاها  راقلليللة 
الللكللللليللة الأ�للصللتللاذ الللدكللتللور عللبللد العزيز 
اإبراهيم الفقيه الذي يقدم نهجا اإداريا 
منوذجيا دون �إغفال �جلانب �لأكادميي، 
ويلللحلللر�لللص علللللللى ا�لللصلللتلللقلللرار وتلللطلللويلللر 
�إلى  �أع�صاء هيئة �لتدري�س و�ل�صتجابة 
�أبنائه  حاجات  ن�صيان  دون  �حتياجاتهم 

الطاب واحلر�ص عليهم.
اأما طابنا فنحر�ص على اأن تكون 
عللاقللتللنللا معهم عللاقللة الأ�للصللتللاذ الللذي 
اأو  تعال  دون  واأكلللرث،  عليه  ما  كل  يقدم 
�لطالب،  فيه  يجد  و�أن  ز�ئ���ف،  ك��ربي��اء 
ي��ك��ون  �مل��ع��ني و�مل��ر���ص��د و�ل��ن��ا���ص��ح، و�أن 
طللابللنللا املللثللال يف الأخلللللاق والللتللهللذيللب 
والللتللفللوق الللعلللللمللي وامللللعلللريف، وهلللذا وهلل 

احلمد واقع نعاي�صه يف الكلية. 

م�ساحة مفتوحة؟
�أ���ص��ك��ر �صعي  ت��ع��ال��ى،  ب��ع��د �صكر �هلل  م��ن 
و�إخ��و�ين  �جلامعة  �إد�رة  على  �لقائمني 
�أع���������ص����اء ه���ي���ئ���ة �ل���ت���دري�������س و�لإخ��������وة 
الإداريلللللني علللللى تللعللاونللهللم مللنللذ جميئنا 
اإللللى هلللذه اجلللامللعللة، كللمللا اأوجلللله ال�صكر 
بذل  واأو�صيهم مبزيد من  اإلى طابنا، 
املللثلللللى مللن البيئة  اجلللهللد وال�للصللتللفللادة 
خالد  امللك  جلامعة  املتميزة  اجلامعية 

من اأجل التميز والتفوق.

ال يخفى على أحدنا الدور
الذي تلعبه اللغة اإلنجليزية

وتعلم اللغات األجنبية
في التقريب بين الثقافات

والشعوب والتعريف باإلنجازات 
الحضارية لألمم وتسهيل

التواصل، إضافة إلى مجال
الترجمة وكل ما يستجد فيه
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جامعات سعودية

مؤتمر اقتصادي بجامعة الملك سعود
�أو�صح مدير جامعة �مللك �صعود، �لدكتور  بدر�ن �لعمر، �أن �ملعرفة �أ�صبحت مادة �قت�صادية ميكن توظيفها 
لتحقيق �لرثوة و�لرخاء �لقت�صادي وحت�صني حياة �لأفر�د و�لنهو�س مب�صتوى �لدول وخدماتها، م�صري� 
�إلى �أن بع�س �لدول �لتي تعاين �صحا يف مو�ردها �لطبيعية تناف�س يف قوة �قت�صادها �لدول �لغنية، بعد �أن 
وتقدمي  �لبتكار  وت�صجيع  �لب�صري  �لعقل  و�ل�صتثمار يف  �ملعرفة  ��صتغالل  نحو  �ل�صتثمار  بو�صلة  حتولت 

احلوافز للمبدعني.
يف  �خلا�صة  �مللكية  و��صتثمار�ت  �جل���ريء  �مل��ال  ر�أ����س  »�صركات  م��وؤمت��ر  �فتتاحه  �أث��ن��اء  كلمته  يف  وق��ال 
�ل�صرق �لأو�صط و�صمال �أفريقيا«، �ملنعقد �أخري� يف �لريا�س، �إن »جامعة �مللك �صعود ب�صفتها موؤ�ص�صة علمية 
بحثية معنية بهذه �لتحولت �جلديدة تعمل بالتو�زي مع �جلهود �لتي تبذلها حكومة �ململكة يف تاأ�صيل 
بدليل  �ملعريف  �لقت�صاد  ومفاهيم  �لبتكار  ثقافة  �أي  عليها،  و�لت�صجيع  ودعمها  �جل��دي��دة،  �لثقافة  ه��ذه 
�لبحوث،  �ملتقدم، ومعاهد  �لت�صنيع  �لأعمال، ومعهد  �صلمان لريادة  �مللك  تاأ�صي�صها مركز �لبتكار، ومركز 
ومعهد �لأمري �صلطان لأبحاث �لتقنيات �ملتقدمة، وحد�ئق وحا�صنات �لتقنية، و�لكر��صي �لبحثية �ملت�صلة 
�أن جناح موؤمتر  �إلى  �صعود«، م�صري�  �مللك  �لريا�س بجامعة  �صركة و�دي  �إلى  بالإ�صافة  �ملعريف،  بالقت�صاد 
�صركات ر�أ�س �ملال �جلريء و��صتثمار�ت �مللكية �خلا�صة يف �ل�صرق �لأو�صط و�صمال �أفريقيا مرهون يف �أحد 

جو�نبه مب�صتوى �ملتحدثني فيه. 

» جامعة بال تدخين« في الحدود الشمالية
اأن تكون مثال واقعيا  اإلى  اأن اجلامعة ت�صعى  اآل عمر،  اأكد مدير جامعة احلدود ال�صمالية الدكتور �صعيد 
ل�«جامعة بال تدخني«، م�صري� �إلى �أنها بت�صافر �جلهود �صت�صبح تدريجيا مثال و�قعيا يحتذى به. جاء ذلك 
خالل تد�صني برنامج »جامعه بال تدخني«، �إذ ت�صمنت �لفعاليات عدد� من �ملحا�صر�ت ومعر�صا �صاحبها، 

�صامال جمموعة من �ل�صور و�لن�صر�ت �لتوعوية و�ملج�صمات �لتي حتذر من �لتدخني و�آثاره �ل�صلبية.

10 آالف امرأة يعززن الحياة الصحية بجامعة نورة 
�حلياة  لتعزيز  �ملقبل،  دي�صمرب   12 يف  عبدالرحمن  بنت  نللورة  الأملللرية  جامعة  يف  املللراأة  اآلف   10 جتتمع 
�ل�صحية ون�صر �لوعي للمر�أة، يف حملة تهدف �إلى حتطيم �لرقم �لقيا�صي مبو�صوعة غيني�س بتكوين �أكرب 
�لبد�ية  �ألف خري، ومركز  رعاية موؤ�ص�صة  �لثدي. جاء ذلك حتت  ب�صرطان  للتوعية  �إن�صاين  وردي  �صريط 

لت�صجيع �لر�صاعة �لطبيعية و�لتثقيف �ل�صحي للن�صاء.
�ل�صحي  �ملو�صوع  �لثدي،  �صرطان  جعل  �إل��ى  زه��رة،  جلمعية  تربعات  جمعها  بجانب  �حلملة  وت�صعى 
�لأول يف �ململكة للحد من �ملعدلت �لعالية لالأمر��س �ل�صرطانية، بالإ�صافة �إلى حتفيز �لعديد من �لرب�مج 
و�لأفكار و�ملحادثات و�ل�صر�كات لتعزيز �لوعي، حول �صرطان �لثدي و�لك�صف �ملبكر للمري�صة. كما �صيقام 
ت�صبق �حلدث،  �لتي  �لفرة  �ملتحدة  يف  و�ل��ولي��ات  �ململكة  د�خ��ل  �لت�صوق  �لفعاليات يف مر�كز  �لعديد من 

مب�صاركة كثري من �مل�صاهري، مع ت�صليط �ل�صوء على �ملر�س يف و�صائل �لتو��صل �لجتماعي.

طالب »شريعة اإلمام« في مجلس الشورى
 

�صعود  بن  حممد  �لإم���ام  جلامعة  �لتابعة  بالأح�صاء،  �لإ�صالمية  و�ل��در����ص��ات  �ل�صريعة  كلية  ط��الب  �طلع 
�لإ�صالمية، على مقر جمل�س �ل�صورى بالريا�س، يف زيارة نظمتها وكالة �لكلية خلدمة �ملجتمع و�لتعليم 

امل�صتمر، �صمن برنامج الزيارات العلمية التي تتبناها لتعريف طاب الكلية مبوؤ�ص�صات املجتمع.
يف  ودوره  تطويره،  ومر�حل  �إن�صائه  منذ  �ملجل�س  م�صرية  عن  تعريفي  عر�س  بتقدمي  �ل��زي��ارة  ب��د�أت 
تاأ�صيل مبداأ ال�صورى منذ عهد امللك املوؤ�ص�ص عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �صعود، اإلى عهد خادم احلرمني 
�إذ ز�رو�  �أرج��اء جممع مبنى �ملجل�س ومر�فقه،  �ل�صريفني �مللك �صلمان بن عبد�لعزيز. ثم جتول �لوفد يف 
و��صتمعو�  �ل�صاد�صة،  �ملجل�س  دورة  ح�صرو�   كما  �ل�صنوي،  �مللكي  �خلطاب  فيها  يلقى  �لتي  �لكربى  �لقاعة 

مناق�صة اأحد املو�صوعات املدرجة على جدول اأعمال املجل�ص.

»المؤسس« تنظم المؤتمر الرابع لطب األسنان
رعى حمافظ جدة، �صاحب ال�صمو امللكي، الأمري م�صعل بن ماجد، اإطاق فعاليات املوؤمتر العاملي الرابع 
لطب الأ�صنان واملعر�ص امل�صاحب، وكلها بتنظيم من جامعة امللك عبدالعزيز، ممثلة بكلية طب الأ�صنان، 
مب�صاركة �أكرث من ثالثة �آلف م�صارك من �ملتخ�ص�صني يف طب �لأ�صنان و�ملتحدثني و�لباحثني من خمتلف 

�أنحاء �لعامل، يناق�صون 170 ورقة علمية يف 26 تخ�ص�صا يف طب الأ�صنان.
اإليه  تو�صلت  ما  اآخللر  يناق�ص  املللوؤمتللر  اأن  اليوبي  عبدالرحمن  الدكتور  املكلف  اجلامعة  مدير  واأكللد 
�إثر�ء  �ل�صتمر�ر يف  ويوؤكد �صرورة  �خل��رب�ت،  تبادل  �إلى �صرورة  وي�صعى  �لأ�صنان،  �لأبحاث يف جمال طب 

جمالت طب �لأ�صنان من خالل �لأور�ق �لعلمية �جلادة و�ل�صتفادة من هذه �لكفاء�ت �لعلمية �لعاملية. 

»السعودية كلها تقرأ« بالقنفذة
الوطنية  املللبللادرة  فعالية  القرى،  اأم  جلامعة  التابعة  القنفذة،  مبحافظة  اجلامعية  الكلية  طالبات  نفذت 
وكيلة  وح�صور  �لطالبية،  �لأن�صطة  ووكالة  �لإ�صالمية،  �لدر��صات  ق�صم  باإ�صر�ف  تقر�أ«،  كلها  »�ل�صعودية 
ها�صم  �لدكتور  �لكلية  عميد  وبني  باجابر.  نوير  �لدكتورة  �لطالبات(  )�صطر  بالقنفذة  �جلامعية  �لكلية 
�ل�صمد�ين، �أن �ملبادرة تهدف �إلى �صناعة قارئ يتاأ�صل مع �لكتاب �ملفيد، وخلق �أجو�ء ثقافية وحب للقر�ءة 
لبناء �صلوك مب�صر وحياة و�عية وعقول م�صتنرية و�صخ�صيات جمتمعية موؤثرة ومنتجة؛ �إلى جانب بناء 
ثقافة و��صعة ل�صناعة �صخ�صيات موؤمنة بدينها ومتفاعلة مع جمتمعها ون�صر حب �لقر�ءة و�لثقافة بني 

�صر�ئح �جليل �ملختلفة، وتنمية حب �لتعامل مع �لكتاب و�ل�صتفادة منه.

داو  »�سركة  والتطوير   لالأبحاث  اجلديد  العاملي  مركزها  لت�سييد  اتفاقية  والتقنية،  للعلوم  اهلل  عبد  امللك  جامعة  اأبرمت 
DOW، يف مدينة الأبحاث والتقنية يف اجلامعة التي اأكد رئي�سها جان لو �سامو، اأن توقيع التفاقية ياأتي خطوة  للكيماويات« 
مع  ال�سرتاتيجية  البحثية  العالقات  وتطوير  باململكة،  املعريف  القت�ساد  دعم  يف  ر�سالتها  لتحقيق  اجلامعة  جهود  �سمن  مهمة 
ال�سركات والقطاعات ال�سناعية والتقنية املتقدمة. و�سيتم بناء املركز، الذي تبلغ م�ساحته نحو 15 األف مرت مربع بنف�س طراز 
وت�سغيل  واإن�ساء  لت�سميم  دوليا  به  نظام معرتف  LEED، وهو  »لييد«  املتطورة واحلا�سلة على اعرتاف  البحثية  مراكز اجلامعة 
مبان �سديقة للبيئة وعالية الأداء، و�ست�ستخدم �سركة داو املركز يف دعم اأبحاثها يف جمال تقنية معاجلة املياه ودرا�سات البحث 

والتنقيب واإنتاج النفط والغاز واملواد الرئي�سية.

جامعة الملك عبداهلل
تشيد مركزا عالميا لألبحاث

اأطلقت الإدارة العامة لتقنية املعلومات 
املللقللدمللة من  خللدمللة ح�صر اخلللدمللات 
�ملختلفة،  �ل�����وز�رة  و�إد�ر�ت  ق��ط��اع��ات 
وذلك �صمن �صعي وز�رة �لتعليم باجتاه 

�لتحول نحو �لتعامالت �لإلكرونية.
وتاأتي هذه اخلطوة تنفيذا لتاأكيد 
معايل وزير �لتعليم عز�م �لدخيل على 
�أن تبد�أ �لوز�رة ب�صورة جادة ل�صتبد�ل 
اخلللللدمللللات الللللورقلللليللللة اللللتلللي تللقللدمللهللا 
مل�����ص��ت��ف��ي��دي��ه��ا ب���خ���دم���ات �إل���ك���رون���ي���ة، 
ح�صر  الللفللور  على  يتم  بلللاأن  وتوجيهه 
اأولوياتها  وترتيب  احلالية  اخلدمات 
�ل��وز�رة  وذل��ك لت�صمينها �صمن خطة 
للتحول نحو �لتعامالت �لإلكرونية.

حلللول ذللللك اأكللللد �للصللعللادة امللل�للصللرف 
لتقنية  اللللعلللاملللة  الإدارة  علللللى  اللللعلللام 
املللعلللللومللات د. يللو�للصللف الللعللوهلللللي بللاأنلله 
بغر�س  �إل��ك��رون��ي��ة  خ��دم��ة  تطوير  مت 
املقدمة من قطاعات  ح�صر اخلدمات 
ن�صرها  ومت  �ملختلفة،  �ل��وز�رة  و�إد�ر�ت 
�لتابعة  و�لإد�ر�ت  �لقطاعات  لروؤ�صاء 

للوز�رة.
كللمللا اأفلللللاد �للصللعللادتلله اإلللللى اأن هللذه 
اخللللطلللوة هلللي اأ�لللصلللا�لللص خللطللة الللتللحللول 
ل��ل��ت��ع��ام��الت �لإل���ك���رون���ي���ة، وب�����نّي د. 
�صاأنه  م��ن  �ل��ت��ح��ول  ه���ذ�  �أن  �ل��ع��وه��ل��ي 
توفري الوقت واجلهد على امل�صتفيدين 
من خدمات �لوز�رة، وذلك بالنظر �إلى 
من  امل�صتهدفة  للفئات  العايل  احلجم 

خدمات �لوز�رة.
جدير بالذكر باأن �لوز�رة �أطلقت 
التي  مللوؤخللرا جمموعة مللن اخلللدمللات 

ضمن خطتها للتحول نحو التعامالت اإللكترونية..

»التعليم« تبدأ حصر خدماتها 
وترتيب أولوياتها

من  �لنهائي،  �مل�صتفيد  فيها  ��صتهدفت 
الظروف  ذوي  نقل  خدمة  ذلللك  �صمن 
اخلا�صة من خال نظام عني خلدمات 
�إل���ى ن��ظ��ام نتائجي  �مل��ع��ل��م، ب��الإ���ص��اف��ة 
للم�صتفيدين  خدمات  من  يقدمة  وما 
مفقود  بدل  �صهاد�ت  �إ�صد�ر  يف  متثلت 
وت���ال���ف ، وت��ع��دي��ل �ل��ب��ي��ان��ات، و�إج�����ر�ء 
يف  الطلب،  ومتابعة  ال�صهادات،  معادلة 
مكان اإقامة �صاحب الطلب من خال 
حتويل �لطلب �إلكرونياً لإد�رة �لتعليم 
وجتنيبه  بللهللا  يللتللواجللد  الللتللي  باملنطقة 
عناء �ل�صفر �إلى م�صدر �ل�صهادة �أو �إلى 

املنطقة التي در�ص بها �صابقا.
»نتائجي«  خ��دم��ة  يخ�س  وفيما   
و�لقبول  �لختبار�ت  عام  مدير  �أو�صح 
�أن���ه يتم تعامل  ع��ب��د�ل��ك��رمي �جل��رب��وع 
امللل�للصللتللفلليللد مللللع الللللبللللوابللللة مللللن خلللال 
املطلوبة   البيانات  وا�صتكمال  الدخول 
برقم  ن�صية  ر�للصللالللة  للله  تلل�للصللل  بللحلليللث 
جاهزيته  عند  اأخلللرى  ور�صالة  الطلب 

لال�صتالم. وذلك عرب �لر�بط:

https://exam.moe.gov.sa
و�أ���������ص��������اف �جل�������رب�������وع �رت�����ب�����اط 
ه����ذه �ل���ب���و�ب���ة مب��ن��ظ��وم��ة �إل��ك��رون��ي��ة 
و�لوثائق  �لبيانات  قو�عد  متكاملة من 
واملللعلللللومللات الللتللي تللتللخللادم مللع الللبللوابللة 
وت��غ��ذي��ه��ا يف ن��ظ��ام �إل����ك����روين م��وح��د 
يللحللقللق ال�للصللتللفللادة مللنللهللا، مللبلليللنللا اأنللهللا 
ت��وؤ���ص�����س ل��ت��وف��ري �مل���ل���ف �لإل����ك����روين 
طالب  كل  ل�صهاد�ت  �مل��وح��دة  و�ل�صا�صة 
اآخر  حتى  بالتعليم  التحاقه  بداية  من 
�صهادة ح�صل عليها مب�صتخدم خا�س به 

ميكنه من ا�صتعرا�صها والإفادة منها.
و�أ�����ص����ار �جل����رب����وع  �إل�����ى �ه��ت��م��ام 
و�لإرث  �لوثائقي  �ملرجع  بهذ�  �ل��وز�رة 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي �مل���ه���م �مل��ت��م��ث��ل ب��ال��وث��ائ��ق 
و�ل�صهاد�ت و�لنتائج  �ملحفوظة من عام 
1373 من خالل �أنظمتها �لإلكرونية 
ن������ور ون�����ظ�����ام ن���ت���ائ���ج���ي وخ���ط���و�ت���ه���ا 
الللتللطللويللريللة للللللعللمللل علللللى تللوظلليللفللهللا 
التعليمي  العمل  يخدم  فيما  ودجمها 

واحتياجات الطاب.

العدد 160  |  26 محرم 1437  |  08 نوفمبر 2015



مبتعثون

هزازي: التقنية أسهمت
في تطوير االجتهاد الفقهي

يحيى القبعة

واأ�صول  ال�صريعة  كلية  من  املبتعث  ي�صف 
�لدين، )ق�صم �أ�صول �لفقه(، �صالح فا�صل 
ه�������ز�زي، يف ح�����و�ر م���ع »�آف���������اق«، جت��رب��ت��ه 
�لدر��صية خارج �ململكة، بالغنية؛ لكت�صابه 

عددا من املهارات احلوارية.
ودع���ا ه����ز�زي ع��ل��م��اء �ل�����ص��ري��ع��ة، �إل��ى 
لل�صبهات  والللتلل�للصللدي  عللن اخللللللل  الللبللحللث 
�ل��ت��ك��ف��ريي��ة م��ن خ���الل �ل��و���ص��ائ��ل �مل��ت��اح��ة، 
يف  فعال  ب�صكل  اأ�صهمت  التقنية  اأن  موؤكدا 

تطوير الجتهاد الفقهي.

حدثنا عن جتربتك
احلالية يف ماليزيا؟

جتللربللة املللبللتللعللث للللللدرا�للصللة تللخللتلللللط فيها 
ملل�للصللاعللر كلللثلللرية، مللنللهللا: حتللقلليللق الللطللمللوح 
امللللللاأملللللول، و�للصللعللوبللة اللللغلللربلللة علللن الأهللللل 
و�ل���وط���ن، وحم���اول���ة �ل��ت��ك��ي��ف م���ع ثقافة 
وجمللتللمللع جلللديلللد، ولللكللن بلللالإخلللا�لللص هلل 
ت��ع��ال��ى و�مل���ث���اب���رة و�ل�����ص��رب ت��ب��ق��ى جت��رب��ة 

�لبتعاث غنية ومفيدة يف �مل�صتقبل. 

ما اأهم اأوجه الختالف
بني مرحلة املاج�ستري والدكتوراه؟

ب�صكل عملي ب�صيط من خالل كل �لو�صائل، 
�صراحة  اخللللللل  وتلم�ص  للللللواقللع  والللنللزول 
�لرد  وكذلك  متب�صر،  ب�صكل  �لعالج  ليتم 
بو�صوح وب�صاطة على �صبهات  �لتكفرييني 

وكل من اأراد امل�صا�ص باأمن وطننا الغايل.

مواقف من البتعاث
ي�سعب عليك ن�سيانها؟

اأهللللم امللللواقلللف الللتللي ل اأنلل�للصللاهللا يف بللدايللة 
الدرا�صة يف اجلامعة الإ�صامية مباليزيا، 
ح�صن تللعللامللل املللوظللفللني مللعللي، وكللنللت من 

�أو�ئل �لطلبة �ل�صعوديني در��صة فيها.

كيف تقيم تعاون
اجلامعة مع املبتعثني؟

تعامل جيد، ونطمح لالأف�صل.

ما ن�سائحك للمبتعثني
اجلدد واملحتملني؟

بطلب  تللعللالللى  هلل  نلليللاتللهللم  يللخللللل�للصللوا  اأن 
اللغة  من  الأ�صا�صي  القدر  ودرا�للصللة  العلم، 
�لتحلي  و�أي�صا  �لبتعاث،  قبل  �لإجنليزية 
ب��ال�����ص��رب، و�ل����ق����ر�ءة �مل��و���ص��ع��ة ع���ن وج��ه��ة 
وكيفية  ثقافتها  على  ليتعرفو�  �لبتعاث 

التعامل معها.

الطالب  تنقل  مللرحلللللة  املللاجلل�للصللتللري  درجلللة 
م���ن �ل���در�����ص���ة �مل��ن��ه��ج��ي��ة ل��ف�����ص��اء �لبحث 
فعليا يف مرحلة  �للصلليللبللداأ ممللار�للصللتلله  اللللذي 

الدكتوراه.

مم اكت�سبت من الدرا�سة يف اخلارج؟
اهلل �للصللبللحللانلله وتللعللالللى اأملللرنلللا بللاللل�للصللري يف 
ب��د للمغرب  ف��ي��ه��ا، ول  �لأر������س و�ل��ن��ظ��ر 
وحم��اول��ة  بال�صرب،  يتحلى  �أن  وط��ن��ه  ع��ن 
فهم راأي املقابل اأيا كان، والتاأين يف اإ�صدار 
الذات  جعل  وعدم  الآخرين،  على  الأحكام 

معيارا لاآخرين.

هل تعتقد اأن الثورة التقنية
اأ�سهمت يف تطوير الجتهاد الفقهي؟

بال �صك، فاإن �لتقنية �أ�صهمت يف تطور كل 
العلوم، ومنها العلوم ال�صرعية، وخ�صو�صا 
�صهولة الو�صول للمعلومة، وكذا الجتهاد 

عند كثري من �لعلماء.

 يف ظل كرثة ال�سطرابات ال�سيا�سية 
املحيطة بنا، ما واجب الفقهاء جتاه 

جمتمعاتهم؟
يف ظل هذه الأو�صاع ال�صعبة التي ت�صهدها 
�ملجتمع  توعية  م��ن  للعلماء  لب��د  �لأم����ة، 

االسم:
صالح بن فاضل 

هزازي
التخصص:

أصول الفقه
المرحلة:

الدكتوراه
الجامعة:

الجامعة اإلسالمية 
العالمية
المدينة:

كوااللمبور
الدولة:
ماليزيا

سعودي يفوز بجائزة 
أفضل بحث بجامعة يابانية

كيوو  جلامعة  �مل��وؤ���ص�����س  �لعميد  ب��ج��ائ��زة  �مل��زي��د،  علي  عثمان  �ملبتعث  ف��از 
�ليابانية. وهي جائزة متنح لأف�صل بحث علمي يف مرحلة �لدر��صات �لعليا، 

اإذ تفوق على جميع طاب املاج�صتري والدكتوراه يف اجلامعة.
 ومثل �ملزيد طالب �لدر��صات �لعليا يف �جلامعة باإلقاء كلمة مبنا�صبة 
اأعللرق  اإحلللدى  وهللي  عللامللا،  تاأ�صي�ص مقرها قبل 157  قللرن على  ربللع  ملللرور 
�جلامعات �ليابانية، وتربع �صورة موؤ�ص�صها على عملة �ل�10 اآلف ين، وهي 

اأعلى عملة يابانية.
واحتفل املزيد، ال�صهر املا�صي، باإمتامه مرحلة املاج�صتري يف تخ�ص�ص 
جامعة  طللاب  ميثل  عربي  م�صلم  طالب  اأول  ليكون  الجتماعي،  البتكار 
كيوو.  و�أكد �ملزيد يف كلمته، �لتي �ألقاها باليابانية، �أنه تاأثر بالعامل �حل�صن 
�لتجريبي  �لبحث  تر�صيخ فكر  تركه يف  �ل��ذي  �لعظيم  و�لأث��ر  �لهيثم،  �بن 
للتو��صل ونقل  )�ملزيد( ج�صر�  يكون  �أن  �آم��ال  �لربهان،  يعتمد على  �ل��ذي 

املعرفة اليابانية اإلى اململكة العربية ال�صعودية والوطن العربي ب�صكل عام.

ست مخالفات
تعرض المبتعث للمساءلة

بعث امللحق الثقايف ب�صفارة خادم احلرمني ال�صريفني لدى الوليات املتحدة 
الأمريكية، الدكتور حممد العي�صى، ر�صالة تعميم اإلى املبتعثني ي�صري فيها 

�إلى نقاط عدة يجب جتنبها حتى ل يتعر�صو� للم�صاءلة �لقانونية. 
و�صدد �لعي�صى على �صرورة حر�س �لطالب على �أن يكون عقد �ل�صكن 
اأن ي�صجل العقد با�صم  اآخللر، يجب  اأحللد الطلبة مع  با�صمه، ويف حال �صكن 
م�صكالت  لأي��ة  تفادي�ا  �جلمي�ع،  باأ�صماء  ي�صجل  �أك��رث  كانو�  �إذ�  �أو  �لثنني 
��صتخر�ج  �إلى  �لو�صول،  فور  �لتقدم  �صرورة  على  �لعي�صى  و�صدد  قانونية. 
رخ�صة قيادة من البلد الذي يقطن فيه املبتعث، لفتا اإلى اأن مدة الرخ�صة 
�أو  �نتهائها  تاريخ  �لنظر عن  بغ�س  �لبلد،  دخ��ول  و�ح��د من  �صهر  �لدولية 

�صر�ئها، و�أن �صالحية �لرخ�صة �ل�صعودية ثالثة �أ�صهر من دخول �أمريكا.

الممنوعات الستة 
التاأمني. يف  ال�صيارة  ت�صجيل  • عدم 

جمهولة. �صركات  من  �صيارة  • ��صتئجار 
�صيارة. ��صتئجار  �أم  ل�صر�ء  �صو�ء  �لأفر�د  مع  • �لتعامل 

�لنرنت. من  �ل�صيار�ت  • �صر�ء 
جمهولة. وكالت  من  �ل�صيار�ت  • �صر�ء 

�لأ�صدقاء. �أحد  من  �ل�صر�ء  عند  �ملبايعة  توثيق  • عدم 
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جامعات عالمية

موقع معهد
ماساتشوستس للتقنية 

حافظة  عــن  تبحث  اأنـــك  تخيل 
فماذا  املبعرث؟  مكتبك  يف  نقودك 
عليك فعله؟ جل ما ت�ستطيع عمله 
احلافظة  ولون  �سكل  ت�سع  اأن  هو 

يف ذهنك.
من هنا، كانت نقطة النطالق 
ما�سات�سو�ست�س  معهد  لــعــلــمــاء 
العلمية  ــة  ــس ــدرا� ال يف  للتقنية 
املكان  حـــددوا  اإذ  اأعــدوهــا  التي 
النوع  هــذا  فيه  املــخ  يخزن  الــذي 
من التخيل الب�سري اأثناء عملية 
املنطقة   هذه  اأن  ووجدوا  البحث، 
من  اأجـــزاء  اإلـــى  اإ�ــســارات  تر�سل 
العيون،  حركة  على  لت�سيطر  املخ 
وتخرب الأفراد اأين يبحثون اأول، 

فثانيا، فثالثا.
املخ  يف  املنطقة  هذه  وت�سمى 
املقو�س  البطني  اجلــزء  مبقدمة 
ويطلق   ،Ventral Pre-Arcuate
»تنبيه  منطقة  العلماء  عليها 
يبحث  باأن  للمخ  وت�سمح  املالمح«، 
عن اأ�سياء ح�سب خوا�سها املحددة 
ال�سابقة  للدرا�سات  خالفا  �سلفا، 
معرفة  كيفية  على  ركــزت  التي 
تركيز املخ من خالل قنوات اأخرى 
وهو  احليزي«،  »النتباه  بـ  �سميت 
على  املــخ  يركز  عندما  يحدث  ما 

مكان حمدد.
على  تــعــلــيــقــه  ــس  ــر� ــع م يف 
الــدرا�ــســة احلــالــيــة، قــال مدير 
يف  املخ  لأبحاث  »جمكفرن«  معهد 
للتقنية،  ما�سات�سو�ست�س  معهد 
الـــبـــاحـــث الـــرئـــيـــ�ـــس، روبـــــرت 
ديزموين:  »غالبا ل يعرف النا�س 
�سلفا،  حياتهم  اأمور  �ست�سري  كيف 
الأ�سياء  على  يــركــزون  ثــم  ومــن 
اإذا  ال�سباح  ففي  مالحمها؛  ح�سب 
مفاتيح  على  يعرث  اأن  املرء  حاول 
فماذا  للعمل  لــلــذهــاب  �سيارته 
لي�س  بالتاأكيد  يفعل؟  اأن  عليه 
يف  بقعة  كــل  يف  يبحث  اأن  عليه 
عليه  ما  جل  املفتاح؟  عن  منزله 
ل�سكل  معرفته  ي�سخر  اأن  فعله 

وعلق بيخوت باأن احليوانات 
حتى  وهــنــاك  هنا  تبحث  ظلت 
تبحث  الــذي  الهدف  على  عــرثت 
عنه، ويف طور �سعيها وراء هدفها، 
كهربائيا  ن�ساطا  الباحثون  �سجل 
منطقة  ــاب  ــس ــ� اأع يف  ــدا  ــزاي ــت م
املقو�س«  البطني  اجلزء  »مقدمة 
�سكال  اأحــدث  ــخ، فكل هــدف  امل يف 
الع�صبي،  ال��ن�����ص��اط  م��ن  مم��ي��زا 
وظــلــت الأعــ�ــســاب الــتــي حتفزت 
للهدف املعني ن�سطة ً حتى وجدت 
حالة  يف  وهـــي  عــنــه،  تبحث  مــا 

ن�صاط متزايد. 
ــــــــدوره، قـــــال روبـــــرت  ب

الهدف  اإنـــه مبــجــرد دخـــول 
ال�ستجابة،  جمال  نهائيا، 

قـــــامـــــت احلــــيــــوانــــات 
با�ستجابة كبرية، وهذه 
ال�ــســتــجــابــة الــكــبــرية 
طاملا  الذي  ال�سيء  هي 
كــانــت تــبــحــث عــنــه. 
وبعد مرور ما بني 20 
ميليثانية   30 اإلــــى 
خاليا  ا�ستجابة  مــن 
ــة »مــقــدمــة  ــق ــط ــن م

البطني  اجلــــزء 
للهدف  ــقــو�ــس«  امل

املـــعـــنـــي، اأر�ــســلــت 
اإلى  اإ�سارة  الأع�ساب 

الــذي  الأمــامــي،  العني  جمــال 
ــني بالرتكيز  ــدوره وجــه الأع ب

على الهدف.
الباحثون  اأوقــــف  وعــنــدمــا 
اجل��زء  »مقدمة  منطقة  ن�صاط 
اأن  ــس« وجـــــدوا  ــو� ــق الــبــطــنــي امل
احليوانات ما زالت حترك عيونها 

الهدف  عن  بحثا  وي�سارا،  ميينا 
املحدد، لكنهم مل ي�ستطيعوا 

ــه.  وعـــزا  ــي ــل ــور ع ــث ــع ال
ــى اأنه  روبــرت ذلــك اإل

اأنهم  املــفــرت�ــس  مــن 
فـــقـــدوا الآلـــيـــة 
الــتــي تــخــربهــم 
عـــلـــى الأرجــــــح 
ــــود  مبــــكــــان وج

الهدف. 

يقم  مل  ــه.     ــن ع للبحث  املفتاح 
اأ�ستاذا  اأي�سا  يعمل  الذي  روبــرت 
الإدراكــيــة  والعلوم  املــخ  ق�سم  يف 
ــة   ــس ــدرا� ـــداد ال ـــاإع ب ــد،  ــه ــع يف امل
ــورون«  ــي »ن جمــلــة  ن�سرتها  الــتــي 
املــعــنــيــة بــعــلــم الأعــ�ــســاب على 
 29 ـــ  ال يف  العنكبوتية  ال�سبكة 
بل  منفردا،  املا�سي،  اأكتوبر   من 
اأعدها مب�ساركة الباحث يف علوم 
جمكفرون،  معهد  يف  الأعــ�ــســاب 
الفني  الباحث  بيخوت،  نا�سي�س 
يف  والطالب  هريد،  ماتيو  ال�سابق 
والتقنية  ال�سحية  العلوم  ق�سم 
اإلــني  ما�سات�سو�ست�س،  معهد  يف 

ديغنوا. 
منطقة  على  الباحثون  وركز 
املقو�س  البطني  اجلــزء  »مقدمة 
يف املخ«  لرتباطها الوثيق باملجال 
يتحكم  ــذي  ال الأمــامــي  الب�سري 
هذه  لأن  العينني؛  حتــركــات  يف 
ي�سمى  مبا  �سابقا  متعلقة  املنطقة 
القدرة  وهي:  العاملة،  بالذاكرة 
على  ت�ساعدنا  التي  الإدراكــيــة 
وقت  يف  املعلومات  وتن�سيق  جمع 
اأداء مهام معينة، مثل: حل م�ساألة 

ريا�سيات اأو امل�ساركة يف حوار. 
مـــن جــهــتــه، قـــال بــيــخــوت: 
»اأثبت كثري من الدرا�سات اأن هذه 
عن  كبري  ب�سكل  معنية  املنطقة 
تذكرت  ما  فاإذا  العاملة،  الذاكرة 
املعنية  اخلاليا  هــذه  تقوم  �سيئا 
الأ�سياء  تلك  ذاكـــرة  با�ستبقاء 

بغية حتديدها لحقا« . 
قال  ــدة،  ــدي ج ــة  ــس درا� ويف    
اجلـــزء  مــقــدمــة  اإن  ــبــاحــثــون  ال
مبا  معنية  املخ  يف  املقو�س  البطني 
املق�سود«، وهو  »املر�ساف  الـ  �سموه 
جزء يف الذاكرة معني باملادة املراد 
الباحثون  واأ�ساف  عنها.   البحث 
كوجه  هدفا  للقردة  جعلوا  اأنهم 
الفرا�سة،  اأو  املـــوزة  اأو  الإنــ�ــســان 
ــت جــعــلــوا الــقــردة  ــوق ومبــــرور ال
ــداف،  الأه من  ملجموعًة  تتعر�س 
وعندما حدقت احليوانات نظرها 
ـــاه تــلــك الأهــــــداف اأعــطــاهــا  جت

الباحثون مكافاأة.

علماء يكتشفون منطقة التخيل البصري بالمخ

موقع جامعة »تورنتو«

�لكيميائيون  ب���ذل  ط��وي��ل��ة،  ع��ق��ود  م��ن��ذ 
طبية  عقاقري  �صناعة  يف  حثيثا  جللهللدا 
ال�صنوات  يف  اأنلله  بيد  لل�صرطان،  م�صادة 
عقاقري  اإللللى  تللو�للصلللللوا  املللا�للصلليللة  القليلة 
خاليا  بها  �ل��ت��ي  �ل��ربوت��ي��ن��ات  ت�صتهدف 
�للصللرطللانلليللة نلل�للصللطللة للللللغللايللة، مللقللللللللة من 

ال�صرر الذي يلحق باخلايا ال�صحية.
عباقرة  اأحلللد  فا�صتطاع  الآن،  اأملللا   
جللامللعللة »تلللورنلللتلللو« يف كللنللدا بللروفلل�للصلليللور 
�لكيمياء، باتريك غنننغ، �أن ي�صنع ��صما 
لنف�صه، واأن ي�صع قدما يف عامل ال�صهرة 
�إل���ى �خ����ر�ع م��ن �صاأنه  ت��و���ص��ل  �أن  ب��ع��د 
�ل�صغط على زر قفل �ل�صرطان  بكل ما 

حتويه الكلمة من معنى. 

ف���اجل���زئ���ي���ات �ل���ت���ي ق�����ام ب��ات��ري��ك 
حم��ددة  بربوتينات  ملتزمة  بتطويرها 
تلل�للصللمللى »�للللصللللتللللات3« و«�للللصللللتللللات5« داخللللل 
اخلايا ال�صرطانية، وعندما تعمل تلك 
تلك  ت�صجع  طبيعية  ب�صورة  �جل��زئ��ي��ات 
�ل�صحية  �لطبيعية  �خلاليا  �لربوتينات 
وج��رية،  ف��رة  تنفتح  ب���اأن  تنمو  �أن  على 
وعللنللدمللا تللعللمللل بلل�للصللورة �صيئة فللاإنللهللا ل 

تقفل، مما ي�صمح لالأور�م �أن تنمو. 
اإليه  يف معر�ص حديثه عما تو�صل 
»باتريك«،   �لربوف�صيور  ق��ال  نتائج،  من 
�إن هذه �لربوتينيات توؤدي دور� رئي�صا يف 
املعروفة،  ال�صرطانية  اخلايا  من   %70
الطبيعية  اخلايا  اأن  من  الرغم  وعلى 
فاإن  »�صتات3«  دون  حية  �لبقاء  ت�صتطيع 

�خلاليا �ل�صرطانية ل ت�صتطيع �لبقاء.

اإذا ما وجدنا  اأننا  اأدركنا   ومن هنا 
طريقة ل�صطراب عمل بروتني »�صتات3« 
ال�صرطانية  اإيقاف اخلايا  لنا  �صيت�صنى 

من التكرار.«
  وعلللللى الللرغللم مللن اأن هلللذا الللنللوع 
من �لكت�صاف من �صاأنه �أن يوؤدي لعالج 
ال�صرطان فاإن غننينغ  اأنللواع  العديد من 
وفلللريلللقللله الللعللملللللي يللللركللللزون فللقللط على 
ت�صميم جزئيات لإيقاف �صرطان �لثدي، 

و�صرطان الدم، و�صرطان املخ.
وقال باتريك »مهمتنا تقت�صر على 
ت��ط��وي��ر ج��زئ��ي��ات ت�����ص��ت��ه��دف �ل��ربوت��ني 
�لب�صري وهو ذو �أف�صل فعالية و�نتقائية 

ملزمة ممكنة.
ون�����ص��ت��ه��دف �أي�������ص���اً حت�����ص��ني ث��ب��ات 
�لآي�صية  �لن��زمي��ات  يف  �جل��زئ��ي��ات  تلك 

اجل�صد  تدخل  عندما  اإنه  الب�صرية حتى 
اأفلل�للصللل الفر�ص  الللبلل�للصللري يللكللون لللديللهللا 

�ملمكنة للعمل بكفاءة«.
وم���ا حت���دث  ع��ن��ه غننغ م��ن وج��ود  
وا�صحا يف  كللان  للغاية«  »واعللدة  جزيئات 
اإغاقه ال�صرطان يف احليوانات ويف اأنواع 
خمتلفة من �ل�صرطان �لب�صري مبا فيها 

�صرطان املخ.
ومل تتعر�ص اخلايا ال�صحية اإلى 
�خلطر �أثناء تلك �لتجارب. فالهدف هو 
�ل�صريرية لإثبات  �لتجارب  خو�س غمار 
ف��ع��ال��ي��ة ه����ذ� �مل��ن��ت��ج ����ص���و�ء ك����ان ع��ام��ال 
يركز  الللتللي  للللاأنلللواع  لل�صرطان  ملل�للصللادا 
ميكن  كعالج  �أو  وفريقه  »غنننغ«  عليها 
�لكيميائية  �ل��ع��الج��ات  م��ع  ����ص��ت��خ��د�م��ه 

التقليدية الأخرى. 

اضغط على زر قفل السرطان
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جامعات عالمية

لقطات
روسيا

و�لعلوم  �لربية  وز�رة  �أعلنت 
الرو�صية، نيتها تاأ�صي�ص ترقية 
�لربوفي�صور  بوظيفة  جديدة 
اجللللاملللعلللات  يف  اللللللفللللليلللللدرايل 
�ل���وط���ن���ي���ة ب������دء م�����ن �ل���ع���ام 
الوظيفة  و�صتخ�ص�ص  املقبل. 
لللاأ�للصللاتللذة املللتللخلل�للصلل�للصللني يف 
الريا�صيات والعلوم الأخرى. 
وي�صرط للح�صول على هذه 
�ل��رق��ي��ة �إع����د�د �أب��ح��اث على 
نتائج  ون�صر  �لعاملي،  �مل�صتوى 
�لعلمية  �ملجالت  �لأب��ح��اث يف 

الدولية املتخ�ص�صة.

فلندا
قللللللللللللررت حلللللكلللللوملللللة فلللللللللنللللدا، 
فللر�للص ر�لللصلللوم علللللى الللطللاب 
�ل����ق����ادم����ني م����ن خ�������ارج دول 
�لحت���اد �لأوروب�����ي، ب���دء� من 
واأطلقت  املقبل.  يناير  مطلع 
الللل�لللصلللللللطلللات يلللللد ملللوؤ�لللصللل�لللصلللات 
اللللتلللعللللللليلللم الللللعللللايل لللتللحللديللد 

م�صتويات الر�صوم.
 

استراليا
ت��وج��د زي�����ادة ك��ب��رية يف ع��دد 
�ملنح للطالب �حلا�صلني على 
�إط����ار برنامج  م��ن��ح م��ال��ي��ة يف 
�ل���دول���ة ب��ا���ص��ر�ل��ي��ا ل��ت��ع��زي��ز 
حللريللة انللتللقللال الللطللاب  لعام 
�ل��ت��ع��ل��م  وزي�����ر  و�أف�������اد   .2016
اللللللدويل، �للصلليللنللاتللور ريللتلل�للصللارد 
طللالللبللا   2870 اأن  كلللوللللبللليلللك، 
�صيح�صلون على منحة قدرها 
����ص��ر�يل  دولر  م��ل��ي��ون    8.3
لتمويل در��صة �لطالب خارج 
طالب   1600 مقابل  الللبللاد،  

نالوها يف العام املا�صي. 

الصين
»زن����ه����و�«  ���ص��ح��ي��ف��ة  �أوردت 
مللن   %82 اأن  الللل�لللصللليلللنللليلللة 
اجلامعات والكليات ال�صينية 
اأو  اإجللبللاريللة  دورات  افتتحت 
اختيارية عن الإبداع وريادة 
�إح�صائيات  ح�صب  �لأع��م��ال 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل���رب���ي���ة  وز�رة 
�ل�صينية. وز�د عدد �لدور�ت 
اإلللى  ال�صينية  اجلامعات  يف 
 2014 بلللعلللام  ملللقلللارنلللة   %14
امل�صوؤول  ت�صريحات  ح�صب 
يف �ل�����وز�رة، و�ن���غ ل��ني، �أم��ام 
امللللنلللتلللدى الللللللدويل للللاإبلللداع 
وتلللعللللللليلللم ريلللللللللادة الأعلللللملللللال 
الذي عقد اأخللريا يف جامعة 
»رمن�������ني« يف ب����ك����ني،  ع��ل��م��ا 
 1.02 جمعت  اجلللامللعللات  اأن 
مللللليللار يلللوان �للصلليللنللي، اأي ما 
دولر  160.4 مليون  يللعللادل  

اأمريكي.

أكسفورد.. عراقة ضاربة في جذور التاريخ
جلللديلللداً  اأمللللللراً  للليلل�للصللت  • الللعللوملللة 
اأول  ا�صتقبلت  لأنللهللا  لأكلل�للصللفللورد، 
وافلللللللد للللللتللعللللليللم علللللللى اأرا�لللصللليلللهلللا 
اأو  »اإميللللو  ا�للصللملله  علللام 1190، وكلللان 
�ل��ع��ومل��ة ز�دت  �أن  ب��ي��د  ف��ر�ي��زلن��د« 
فلللللذاع �صيت  الأخللللللرية  الللعللقللود  يف 
اأكللل�لللصلللفلللورد واأفلللللللل جنللللم جللامللعللات 

كثرية. 
طالبنا  ثلث  م��ن   �أك���رث  يلقى   •
الأ�لللصلللاتلللذة  مللللن  مللللن %40  واأكلللللللرث 
�جل��ام��ع��ي��ني ���ص��ه��رة و����ص��ع��ة يف كل 

�لبالد، خارج �ملمكلة �ملتحدة.
يف  اللل�للصللبللق  فلل�للصللل  • لأكللل�لللصلللفلللورد 
درا�للصللة املللو�للصللوعللات ذات الهللتللمللام 
�ل��ع��امل��ي ب���دء م��ن ف��ج��ر �ل��ك��ون �إل��ى 

حتديات العوملة.
�أب��ح��اث��اً  �أك�����ص��ف��ورد  ب��اح��ث��و  • �أع���د 

الخلفية التاريخية

العامل  يف  الأقلللدم  اجلامعة  اأك�صفورد  تعد 
الرغم  وعلى  الإجنليزية،  باللغة  الناطق 
لتاأ�صي�صها  تاريخ حمدد  يوجد  ل  اأنلله  من 
اإللللى  عام  يللعللود  التعليم فيها  تللاريللخ  فلللاإن 
1096، وتطورت �صريعا يف عام 1167 عندما 
حرم »هرني الثاين« الطاب من الذهاب 

اإلى جامعة باري�ص. 
 1214-1201 ب���ني  �ل���ف���رة  وخ�����الل 
تللللراأ�للللص اجللللاملللعلللة، الللقللا�للصللي �لللصلللكلللولرام 
اأوكللزايللن، ويف عللام 1231 ج��رى �لع��ر�ف 

باملاج�صتري.
ملل�للصللاحللنللات  وقللللعللللت   13 الللللقللللرن  يف 
و�لللصلللداملللات بلللني اأهللللل الللبلللللدة الأ�للصللللليللني 
وطالب �جلامعة، جرى على �إثرها جرى 
اأعقبها  للللللطللاب،  داخلللللي  �صكن  تللاأ�للصلليلل�للص 

تاأ�صي�ص اأولى  كليات يف اجلامعة.

الوضع العالمي
�مل��و�رد  �أك��رب  من  �أك�صفورد  تعد    •
طو�ل  �لعامل  رج��ال  لكبار  �لرئي�صة 
التعليمي  منهجها  ب�صبب  عللام   800

املميز.
اأول جامعة  باأنها  اأك�صفورد  • تتميز 
بللحللثلليللة حللديللثللة مللتللملليللزة يف جمللال 
الللعلللللوم ل�للصلليللمللا اأنلللهلللا حلل�للصلللللت على 
جمللال  يف  اللللعلللامل  يف  الأول  امللللركلللز 
الللللللطللللللب  عللللاملللليللللني ملللتلللتلللالللليلللني يف 
 2012/2011 لعام  »تللاميللز«  ت�صنيف 
اأف�صل  �صمن  وهللي   .2013/2012 و 
الللعللامل يف جمللالت  10 جللامللعللات يف 
�لفيزيائية  و�لعلوم  �حلياتية  �لعلوم 
والعلوم الجتماعية والآداب والعلوم 

الإن�صانية.

بللالللتللعللاون مع  ل حتلل�للصللى ول تللعللد 
�ل�صركاء �لدوليني.

طبية  خمترب�ت  �أك�صفورد  • متتلك 
�إذ يعمل  �ل��ع��امل  �أك���رب خم��ت��رب�ت  يف 
موظفي  مللن   1500 مللن  اأكلللرث  فيها 

قارة اآ�صيا واأفريقيا.  
ك��ربى  م��رج��ع��ي��ة  �أك�����ص��ف��ورد  • ت��ع��د 
للللللغللة الإجنللللللليلللزيلللة يف الللللعللللامل  من 
خلللللال قللواملليلل�للصلليللهللا املللتللخلل�للصلل�للصللة 
املللعللروفللة  با�صمها  املللنلل�للصللورة  وكتبها 

.OUP اخت�صارا بل
فرد   )60000( �جلامعة  يف  • تخرج 

منت�صرين يف كافة �أنحاء �ملعمورة. 

أبحاث الجامعة
تلتزم جامعة �أك�صفورد باإجر�ء �أبحاث عن 
مو�صوعات تتعلق بع�صر اليوم من الكوكبة 

على  احلفاظ  من  العاملية  التحديات  اإلللى 
اللغة اإلى التطعيمات، من ال�صيخوخة اإلى 
اإلى  الطاقة اجلديدة  مللوارد  ال�صمنة، من 

التنوع البيولوجي.

التحديات العالمية
بها 300  يللوجللد  مللارتللني:  اأكلل�للصللفللورد  كلية 
عللللامل يللعللملللللون علللللى درا�للللصللللة الللتللحللديللات 
العاملية امللحة والفر�ص املتاحة يف القرن الل 
21 بدء من حوكمة �لهند�صة �جليولوجية 
م�صتقبل  �إلى  �لكمية  �لفيزياء  و�إمكانيات 
�ل����غ����ذ�ء وم�����ص��ك��ل��ة �ل�����ص��ي��خ��وخ��ة، وي��ت��ب��ع 

اجلامعة 30 فريقا علميا متخ�ص�صا.

الحوكمة العالمية
املركز  الللدوللليللة: يعمل  الللدرا�للصللات  مللركللز 
ب�صفته نقطة حمورية لالأبحاث �ملتقدمة 

لق�صم  تنتمي  التي  الدولية  العاقات  يف 
الللعلللللوم اللل�للصلليللا�للصلليللة والللعللاقللات الللدوللليللة 
�لأب������رز ع��ل��ى م�����ص��ت��وى �ل���ع���امل. وي���در����س 
الدولية،  واملوؤ�ص�صات  العاملي،  النظام  فيها 
والطبيعة  الللعللاملللي،  القللتلل�للصللاد  وحللوكللمللة 

املتغرية ك�صمة للحروب. 

الصحة العالمية
املللداري  الطب  يتكون   املللداريللة:  ال�صحة 
من جمموعة من الباحثني ممن يركزون 
علللللى الأمللللرا�للللص املللعللديللة، ويللتللمللركللزن يف 
الدرا�صات  جوانب  ويغطون  واآ�صيا  اأوروبللا 

ال�صريرية اإلى العلوم ال�صلوكي.
ال�صريرية:  التجارب  خدمات  وحللدة 
ت���ع���ن���ى ب����اأ�����ص����ب����اب وع���������الج �لأم�������ر���������س 
القلبية،  والنوبة  كال�صرطان،  امل�صتع�صية: 

وال�صكتة الدماغية.

علم السكان
بالهجر�ت  تعنى  �أميجر��صن«:  »�أك�صفورد 
الللقلل�للصللريللة والللطللوعلليللة يف اللللعلللامل بللاأ�للصللره 

وتبحث يف �لأ�صباب و�مل�صكالت و�لعالج.

معهد أكسفورد
لدراسات شيخوخة السكان
يعنى بدرا�صة الأ�صباب ال�صيا�صية 

والقت�صادية والجتماعية الناجمة عن 
�ل�صيخوخة و�أثرها على �ملجتمع.

العالم النامي
الللدوللليللة:  الللتللنللملليللة  اإدارة  قلل�للصللم   •
يللدر�للص تللفللاعللل الللللدول الللنللاملليللة مع 
اللللعلللامل امللللتلللقلللدم ويلللركلللز علللللى فهم 

التغيري والظلم يف الدول النامية.
�أك�صفورد لالنرنت: مركز  • معهد 
�أك����ادمي����ي خم��ت�����س ب���در�����ص���ة �لآث����ار 

�لجتماعية ل�صتخد�م �لنرنت.
 

من بين أشهر خريجيها
وز�رء  رئي�س   ، ك��ام��ريون  ديفيد   •

بريطانيا احلايل.
وزر�ء  رئي�صة  تات�صر  م��ارغ��ري��ت   •

بريطانيا الأ�صبق.
• توين بلري: رئي�س وزر�ء بريطانيا 

الأ�صبق.
�صميث. اآدم  القت�صادي  • العامل 

• الكاتب امل�صهور »جي اآر اآر تولكني« 
موؤلف ر�ئعة ملك �خلو�مت.

�لهند  • �ندير� غاندي رئي�س وزر�ء 
ال�صابقة.

وزر�ء  رئ��ي�����ص��ة  ب���وت���و:  ب��ن��ظ��اي��ر   •
باك�صتان ال�صابقة.

اإلى الأعلى:
جامعة اأوك�سفورد  

ومدينتها اجلامعية.
اإلى الي�سار:

املتحف العلمي.
حتت: جانب من
مكتبة اجلامعة.
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نعمة الدين

د. عبداللطيف الحديثي
عميد معهد البحوث واالستشارات

ما �أ�صرقت �ل�صم�س على بني �آدم �إل وحاجتهم �إلى �لدين �أقوى و�أم�س، 
�إل و�لدين  �أو �صعد يف �صلم �حل�صارة �صرب�  ول تقدم �لإن�صان خطوة، 
يخط �ملنهج �لقومي، ويحفظ �ملبادئ، ويقوم �ل�صلوك، ويبني �لأخالق 

والقيم.
الللذي يعطي  وهللو  لاإن�صان،  نعمة وهبها اهلل  اأعللظللم  هللو  الللديللن 
الذي  هو  الدين  بللاأن  البع�ص  يدعي  كما  ولي�ص  وفهما،  معنى  للحياة 

يعوق التقدم ويوؤخر احل�صارة.
الللذي  ال�صامل اجلللامللع  الللديللن  الإ�لللصلللام؛ فهو  الللديللن عند اهلل   

تطمئن به النفو�ص، وتزكى به القلوب، وت�صمو به اجلوارح.
�إن كل ركن يف ديننا عالج ور�ح��ة وطماأنينة يف زمن ف�صدت فيه 
الأخلللللاق، وحللا�للصللرتللنللا امللللللهلليللات واملللغللريللات مللن كللل جللانللب، فال�صاة 
و�ل�����ص��وم و�ل���زك���اة و�حل���ج و�ل�����ص��دق��ة وغ��ريه��ا ت��ري��ح �ل��ن��ف�����س، وت��زك��ي 

�جلو�رح، وتفتح �لأبو�ب يف �للجوء �إلى خالق هذ� �لكون.
التفت نبينا �صلى اهلل عليه و�صلم اإلى ابن عبا�ص، وهو غام فقال 
احفظ اهلل يحفظك،  كلمات  اأعلمك  اإين  »يا غام  كلمات عظيمة:  له 
احفظ اهلل جتده جتاهك. اإذا �صاألت فا�صاأل اهلل، واإذا ا�صتعنت فا�صتعن 
باهلل. و�علم �أن �لأمة لو �جتمعو� على �أن ينفعوك ب�صيء لن ينفعوك 
لن  ب�صيء  ي�صروك  �أن  على  �جتمعو�  ولو  لك،  �هلل  كتبه  قد  ب�صيء  �إل 

ي�صروك �إل ب�صيء قد كتبه �هلل لك، رفعت �لأقالم وجفت �ل�صحف«.
ديننا اأيها الأحبة هو مفتاح ال�صعادة، وهو طريق الر�صوان، وهو 
الإن�صان  ي�صت�صعر  وبه  والفكرية،  النف�صية  الع�صر  اأمرا�ص  ال�صايف من 

�صفاء �لنف�س، و�صمو �لروح، وحالوة �حلياة.. �للهم ثبتنا على دينك.

إتجاهات

دراسات

البارقي: العربية الفصيحة كنز 
يجب استثماره اقتصاديا وتقنيا

قراءة: أحمد العياف 

بق�صم  الللتللدريلل�للص  هيئة  ع�صو  تللو�للصللل 
اللغة العربية يف كلية العلوم الإن�صانية 
امل�صاعد،  الل�صانيات  اأ�صتاذ  باجلامعة، 
الدكتور عبد الرحمن البارقي، اإلى اأن 
ا�صتثمارية  قيمة  متلك  العربية  اللغة 
ب��ه من  �إل��ى م��ا تتمتع  مم��ت��ازة بالنظر 
خا�صية التجان�ص اللغوي بني الأقطار 
الف�صيحة  العربية  اأن  العربية، موؤكدا 
العربية  لل�صعوب  الأمثل   اخليار  هي 
ك��اف��ة ل��الن�����ص��و�ء حت��ت ل��غ��ة م�صركة 

تكون لغة املعرفة ولغة القت�صاد
جاء ذلك يف در��صة علمية بعنو�ن 
»ال�صتثمار يف اللغة العربية من خال 
�حلا�صوبية«،  و�لتقنيات  �ل��ربجم��ي��ات 
ت�صتعر�صها »اآفاق« على النحو التايل: 

المشكلة البحثية
تلل�للصللتللغللل يف حميطها  الللتللي  الأر�لللصللليلللة 
ه����ذه �ل���در�����ص���ة م���وزع���ة ع��ل��ى ث��الث��ة 
حقول بحثية خمتلفة، هي: �لقت�صاد، 
احلللا�للصللوب، واللللللغللة، وهللي حللقللول رغم 
ملللا يلللبلللدو ملللن تللنللافللر بلليللنللهللا اأو عللدم 
اأن  ميكن  فللاإنللهللا  الأقللللل،  على  ان�صجام 
تللاأتلللللف يف املللنللحللى ال�للصللتللثللمللاري، ومللن 
�ق��ت�����ص��ادي��ة  تتناول حماور  ف��ه��ي  ث���م، 
ي�صتعان  باأهم  حيث  حا�صوبية لغوية،  
اللللنلللظلللريلللات القلللتللل�لللصلللاديلللة املللتللعلللللقللة 
اللغة  لينظر اإلى  وبللاللللللغللة،  بالتقنية 
ملللللال،  راأ�لللللللللص  اأو  ر�لللصللليلللد  علللللللللى اأنللللهللللا 
فيها من  ال�للصللتللثللمللار  ويناق�ص �صبل 
خلللللللال اللللتلللطلللبللليلللقلللات احللللا�لللصلللوبللليلللة 

و�لربجمية �ملختلفة.

�لعربية كافة، وتتحقق  للبلد�ن  م�صركا 
بها الأبعاد املت�صلة بالتنمية اللغوية التي 
 ،)1968  ،Ferguson( ذكرها فرجي�صون 

وهي:
الكتابي.  • البعد 

منط  تاأ�صي�س  مبعنى  �لتوحيد،   •
يتجاوز �لتنوعات �لجتماعية.  

�ملتبادلة  �لرجمة  �إمكان  تنمية   •
مع اللغات احلديثة.

  
حركة الترجمة

ملللللحللوظللة يف الللعلل�للصللر احلللللديللللث، وهلللي 
تلل�للصللتللوعللب جللملليللع امللللعلللارف والللعلللللوم من 
ينق�صها �إل  ورمب������ا ل  ����ص��ت��ث��ن��اء،  دون 
����ص���يء م���ن �ل��ت��ن��ظ��ي��م و�ل���ت���ح���دي���د، وه��ن��ا 
يللتللقللاطللع اللللللدور اللل�للصلليللا�للصللي اللللللغللوي مع 
اأن عملية  اللغوي؛ ذلك  الللدور القت�صاد 
ت�صتهدف  والتوجيه،  والتحديد  التنظيم 
ترجمة موؤلفات بعينها وفق روؤية وا�صحة 

و��صر�تيجية خمططة �صلفا.
 

التغلب على التخلف اللغوي
بللللللللوجلللللللله عللللللللللللام يللللللللطللللللللرح »كلللللللومللللللللا�لللللللص« 
�لتغلب  ملحاولة  �أمثلة  Coulmas ثالثة 
تللهلليللئللة لغة  اأو  اللللللللغلللوي،  الللتللخلللللف  علللللى 
ملللا لللتللكللون و�للصلليللطللا مللنللا�للصللبللا لللاتلل�للصللال 

احلديث: 
اأن  اأ�صا�ص  على  غربية  لغة  • تبّني 
لعلميات  خ�صعت  الغربية  اللللللغللات 
اإ�لللصلللاح، و�لللصلللارت و�للصلليللطللا �صاحلا 
الع�صر،  م�صتجدات  مللع  للتعاطي 
وق����د مت جت���رب���ة ه����ذ� �خل���ي���ار يف ) 

مايل (. 
املحلية/اللهجة،  اللغة  تطويع   •

وجللللله اللللتلللحلللديلللد نلللظلللم امللللعلللللللوملللات، 
وبنوك املعلومات(. 

بني  التلل�للصللال  م�صتوى  حت�صني   •
الإن�صان والآلة.

االستثمار في حوسبة المعاجم
�ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة ���ص��ت��ح��ت��اج ب��ال��ت��اأك��ي��د �إل���ى 
لي�صت  لكنها  لللغللويللة،  واإ�للصللاحللات  جللهللود 
م�����ص��ن��ي��ة ك��م��ا ه���و �حل����ال يف �ل��ع��ربي��ة �أو 
على  �بتد�ًء  لنتفق  �ليابانية،  �أو  �ل�صينية 
اخليار  هللي  الف�صيحة  العربية  اللغة  اأن 
�لعربية كافة لالن�صو�ء  �لأمثل  لل�صعوب 
حت���ت ل��غ��ة م�����ص��رك��ة ت��ك��ون ل��غ��ة �مل��ع��رف��ة 
لنتفق  ذلللك  على  اتفقنا  واإذا  والقت�صاد، 
على الدفع بهذه اللغة ب�صكل منظم واأكرث 

عمقا يف عامل احلو�صبة والتقنية. 

حوسبة المعجم العربي
اإذا اأردنا حو�صبة املعجم العربي، فنحن يف 
الواقع اأمام معاجم ولي�ص معجما واحدا؛ 
وهلللنلللاك  لغوية عامة،  ملللعلللاجلللم  فلللهلللنلللاك 
معاجم ا�صطاحية يف كل علم من العلوم، 

ميكن �أن ت�صلك �جتاهني �ثنني، هما: 
احلا�صوب  تللزويللد  لغوية:  ذخــرية 
تعتمد على  لللللغللللويللللة ل  بلللللذخلللللرية 
امللللللعلللللاجلللللم الللللعللللربلللليللللة اللللتلللقللللللليلللديلللة 
م��د�خ��ل  فيها  ت�صخ  و�إمن����ا  وح��ده��ا، 
درا�للصللات  واقلللع  حيوية من  معجمية 
تر�صد  ملليللدانلليللة،  م�صحية  ل�صانية 
كلللل ملللا يلل�للصللتللجللد وتللْقللبللللله الللعللربلليللة 
وتت�صمن  لتقوم باإ�صو�ئه حتتها، 

 جدلية اللغة واالقتصاد
تلللنلللهللل�لللص عللللاقللللة جللللدللللليللللة بلللللني اللللللللغلللة 
على  انللعللكللا�للص  منهما  فلكل  والقللتلل�للصللاد، 
الآخلللللللر، وللللعلللل هللللذا ملللا حللفللز الللثللقللافللات 
املللقللارنللات بينهما،  بللا�للصللتللمللرار علللللى عللقللد 
الدللية اإلى  اأحللدهللمللا  حمولة  وترحيل 
الآخللللللللللر، فلللاللللللللغلللة مللللن ذهللللللب يف بللعلل�للص 
�أخ��رى،  ثقافات  ف�صة يف  وم��ن  �لثقافات، 
اأو  للنقود  مللعللادل  احلللالللني  كلتا  وهللي يف 

الأحجار الكرمية.

معامل التجانس اللغوي 
  J.G.Hamann ذهب يوهان جورج هامان
اللغة  اأن  اإللللى   ،)1761( مبكر  وقللت  منذ 
والقلللتللل�لللصلللاد مللرتللبللطللان بلل�للصللكللل اأقلللللوى، 
اأن نظرية  اإلللللى درجللللة  ممللا هللو مللتلل�للصللور 
حيث  الآخلللر،  تف�صر  اأن  ميكنها  اأحللدهللمللا 
وا�صحة  ات�صالية  لعملية  الفر�صة  تتهياأ 
ودقلللليللللقللللة، وهلللللو الأمللللللللر اللللللللذي تللنلل�للصللده 

الأن�صطة القت�صادية.

البلدان العربية واالنسجام
البلدان العربية يف واقع احلال مل حتقق 
من�صطرة  فهي  اللللللغللوي،  النلل�للصللجللام  بللعللُد 
عبارة عن  وهي  كذلك،  اقت�صاديا ولغويا 
لغوية  جماعة  ولي�صت  لهجية  جماعات 
واحدة. واإن كان ل ينكر  ظهور  حماولت 
اإ�لللللصلللللاح لللللغللللوي فلللللللاإن تلللللللك املللللحللللاولت 
من�صطرة وغري متزنة يف بع�ص الأحيان.

 
العربية الفصيحة

اخليار  هي  الف�صيحة  العربية  اللغة  اإن 
الأمللللثللللل لأهلللللم ملللا ميللكللن اإجلللللللللراوؤه من 
اإ�لللصلللاحلللات؛ فللهللي حتللقللق نللظللامللا لغويا 

اللللتلللجلللربلللة  هللللللو احلللللللللللال يف  كللللمللللا 
الإندوني�صية. 

لتكوين  الغربية  املفاهيم  • تطويع 
تللعللابللري حمللللليللة، ويللتللم ال�للصللتللعللانللة 
ه��ذ  �مل���������ص����ت����ع����رية يف  ب����ال����رج����م����ة 
التجربة  احلللال يف  ال�صدد، كما هو 

ال�صينية. 

قوة اللغة
اللغة ت�صتمد قيمتها من كونها اأهم واأكفاأ 
اإن  بل  الب�صر،  خاله  من  يتوا�صل  نظام 
الب�صر يعي�صون يف عامل من الكلمات، على 
اأن اجلللللانللللب  علللللللى  تعبري ليبمان،  حللللد 
�ل����ص���ت���ث���م���اري ل���ل���غ���ة ل ي���دور د�ئ����م����ا يف 
ثمة  لأن  فلك متحدثيها �لأ�صليني؛ 
قيمة اقت�صادية لأولئك الذين يحتاجون 
�إلى و�صطاء، وهم من فئة �ملهاجرين �إلى 

بلدان ل يجيدون لغتها.

اللغة رأس مال
اإذا نظرنا اإليها من هذا اجلانب فعلينا اأن 
طبيعة  وه��م��ا:  مهمني  جانبني  ب��ني  منيز 
ففي  ��صتخد�مها،  وظ���روف  �لإن��ت��اج،  �أد�ة 
مللدى  يف  اللللللغللة  ُتفح�ص  الأول:  اجلللانللب 
مالءمتها ملتطلبات �لت�صال �حلديث، ويف 
اأو املحيط  ال�صوق  الثاين ُتفح�ص  اجلانب 
امللل�للصللتللهللدف، واللللللللغلللة ملللن هللللذه احللليللثلليللة 
م�صروع ا�صتثماري مهم، وميكن ال�صتثمار 

فيها من خال عدد من املناحي:  
• ت�صنيف املعاجم العامة واخلا�صة.  

الن�صو�ص.   معاجلة  • برامج 
�لآلية.   • �لرجمة 

)ع���ل���ى  �ل����ص���ط���ن���اع���ي  �ل�����ذك�����اء   •

لن�صبة  دقيقا  ر�صدا  الدرا�صات  تلك 
�أو جذوع كلمات بعينها  �صيوع جذور 
در��صة ل  وه����ي  �ل���در�����ص���ة،  زم����ن  يف 
جترى مرة واحدة فقط، بل يلزمها 
اأن تتواتر ولللو يف كللل ربللع قللرن مرة 
املللعللاجللم  �صعيد  الأقل. وعلى  علللللى 
املتخ�ص�صة فاإن الواقع ي�صري اإلى اأن 
امليدانية للم�صطلحات يف  الدرا�صات 
اأبعادها التداولية والن�صية منعدمة. 

ب��ر�م��ج  �إن�������ص���اء  ن�سقية:  بــرامــج 
بنائها  يف  م�صتمدة  ن�صقية  حا�صوبية 
من �لذخائر �للغوية، ولكنها يف �لآن 
ذاته قادرة على التنبوؤ، وتكون قادرة 
ر�صد �لطر�د�ت و�ل�صتقاقات  على 
من كل جذر، وتر�صد كذلك موا�صع 
على  قللدرة  ذات  وتكون  الن�صق،  ك�صر 
اجلللذور  من  جديدة  مفردات  توليد 

متى ا�صتدعت احلاجة.
 

نتائج البحث
قلليللمللة  اللللعلللربللليلللة  اللللللللغلللة  • متلللللللك 
ما  �إل���ى  بالنظر  مم��ت��ازة  ��صتثمارية 
تللتللمللتللع بللله ملللن خللا�للصلليللة الللتللجللانلل�للص 

اللغوي بني الأقطار العربية كافة.
اللغة  يف  ال�للصللتللثللمللار  طلللرق  ملللن   •
ومعاجلة  املعاجم،  حو�صبة  العربية: 

�لن�صو�س، و�لرجمة �لآلية.
• �صرورة حت�صني م�صتوى الت�صال 
بللني الإنلل�للصللان والآلللللة، والإفلللللادة منه 

ا�صتثماريا.
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ثقافة

مرشد غير سياحي ]2[

د. أحمد التيهاني

..وتتوا�صل اجلولة يف املدينة التي كادت اأن تكون �صياحية، وي�صتمر 
�حلو�ر بني: �ملر�صد �ل�صياحي، و�ل�صائح �ملثقف:
- �ل�صائح: �أريد جولة �أف�صل من �ل�صابقة.

- �ملر�صد: �أب�صر.. �صاأريك – هذه املرة - تاريخ مدينتي احلقيقي.
- �ل�صائح: ل �أريد »كان هنا، وكانت هنا«.

- �ملر�صد يف �صره: ليتني �أ�صتطيع.
حديث،  مبنى  �إل���ى  وي�صري  �مل��دي��ن��ة،  و���ص��ط  �إل���ى  �ملر�صد  يتوجه 
قائال: كان هنا ق�صر تاريخي ��صمه: »ق�صر �صد�«، كان رمز�، لكنهم 
هدموه.. ل نعرفه �إل من خالل �ل�صور. ثم ينعطف ي�صار�، لي�صري 
�إلى ق�صٍر قدمي �آخر، ويقول: وهذ� »ق�صر �صد�« �جلديد، �أو »متحف 

�صد�«، ُيقال �إنه ُبني �صنة 1347.
- �ل�صائح: ممتاز.. دعنا ندخله؟

ليعود  م��ر�ت،  �لق�صر  ب��اب  يطرق  ثم  متثاقال،  �ملر�صد  يرّجل 
اأن »العامل  الللراأ�للص، وهللو يللقللول: اعلللذرين يللا �صيفنا، يللبللدو  مللطللرق 
الهندي« الذي يف الق�صر غري موجود، و »بيني وبينك اأح�صن، اأخاف 

لو دخلنا الق�صر تت�صخ ماب�صنا من الغبار«.
ميكن  �لتي  �لوجهة  يف  حمتار�  �ملدينة  �صو�رع  يف  �ملر�صد  ي�صري 
�ت�صال  يتلقى  �لإ�صار�ت.  �إحدى  �ل�صيف. يقف عند  �أمام  ت�صّرفه  �أن 
هاتفيا: »ها خالد، اأنا مع ال�صيف عند دّوار الق�صبة، اأب�صر، اأب�صر«. 

يغلق الهاتف.
- �ل�صائح: �أين دو�ر �لق�صبة �لذي تقول؟

ذ�ت فجر،  لكنهم هدموه  �ل�صم،  بهذ�  دو�ر  كان هنا  �ملر�صد:   -
وما زلنا ن�صمي هذه �لإ�صارة: دو�ر �لق�صبة؛ لأنها كانت معلما رغم 

�أن عمرها مل يتجاوز 35 عاما.
- �ل�صائح: لي�س �صرطا �أن تكون كل معامل �ملدن �صاربة يف �أعماق 

التاريخ. املهم اأنها باتت معامل.
- �ملر�صد: �صدقت. ولأنها كذلك، فما ز�ل �أهل مدينتي ي�صمون 

هذه �لإ�صارة: �إ�صارة دو�ر �لق�صبة.
- �ل�صائح: متى �أز�لوها؟

- �ملر�صد: ل �أذكر بالتحديد، لكنني �أظن ذلك كان قبل 30 يونيو 
.2013

- �ل�صائح: وما دخل 30 يونيو 2013؟
�لتاريخ  �أذك���ر  ل  ولأن��ن��ي  �أدري،  ل  بخبث:  مبت�صما  �مل��ر���ص��د   -

بالتحديد، �أجبتك بهذه �لإجابة دون �أن �أق�صد �صيئا.
ملاذ�  لكن  »مر�صد«.  يا  وتق�صد  ت��دري،  بل  متذ�كيا:  �ل�صائح   -

هدموها؟
�لآن  يبنون  وه��م  �ل�صري..  حركة  لت�صهيل  يقولون:  �ملر�صد:   -
الآخلللر من  »مللوا�للصللفللات عالية« يف اجلللانللب  بللل  بللديللا  دوارا ح�صاريا 

املدينة.. هو كبري جدا، لكنه �صيق، »وملخبط معماريا«.
- �ل�صائح متعجبا: كيف يكون كبري� و�صيقا؟!

- �ملر�صد: م�صار �ل�صيار�ت �صيق جد�، و�لدو�ر »بحر«.
- �ل�صائح: وت�صهيل حركة �ل�صري؟

- �ملر�صد: كالم..
- �ل�صائح: تربير للهدم يعني؟

- �ملر�صد: »ميقن �إيه وميقن ل«.
يهيم �ملر�صد يف �ل�صو�رع، وهو يردد: كان هنا جم�صم لأحد �أ�صهر 
�أز�لوها  كثيفة،  �أ�صجار  وكانت هنا  �آخر،  وكان هناك  فناين مدينتي، 
لت�صهيل حركة ال�صيارات، وكان هنا جبل ا�صمه: »اأبو خيال«.. جّرفوا 

ن�صفه لت�صهيل حركة ال�صري.
�أ�صاهد  ومل  وك��ان��ْت..  ك��اَن،  مللُت:  جولتك..  مللُت  �ل�صائح:   -

�صيئا كائنا.. �أعدين �إلى �لفندق.
- �ملر�صد: »حلظة.. حلظة.. ما ر�أيك يف �أن �أريك �لطائرة �لتي 

كانت �صتكون مطعما يف اأّم الركب«؟
- �ل�صائح بغ�صب: »�صايفني بزر«؟! 

إذا عسعسَ 
الليل

د. إيمان العسيري 

باجلامعة،  الللثللقللايف  النقد  اأ�للصللتللاذ  و�للصللف 
رئ���ي�������س ن������ادي �أب����ه����ا �لأدب���������ي، �ل���دك���ت���ور 
�أح��م��د ب��ن ع��ل��ي �آل م��ري��ع، �ل��ت��ق��اء خ��ادم 
و�لأدب��اء  باملثقفني  �ل�صريفني  �حلرمني 
�لكبري،  �لثقايف  باحلدث  و�لإع��الم��ي��ني، 

وبيوم من اأيام الوطن امل�صهودة.
وقلللللللال »تللل�لللصلللرفلللت بللللدعللللوة كللرميللة 
�مللك  �ل�صريفني  �حل��رم��ني  خ���ادم  للقاء 
�للصلللللمللان بلللن عللبللد اللللعلللزيلللز، حللفللظلله اهلل 
�ملثقفني و�لأدب��اء  ورع��اه، مع كوكبة من 
�لأرب��ع��اء  ي��وم  �ل�صعوديني،  و�لإعالميني 
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�أكرث  له  �للقاء  ه��ذ�  �أن  �صك يف  ول 
م��ن دلل����ة؛ ف��ه��و م��ن ج��ه��ة ح���دث ثقايف 
واإعللللامللللي كللبللري بللكللل ملللا يللحللمللللله هللذا 
الو�صف من معنى، وهو من جهة اأخرى 
يوم من اأيام الوطن امل�صهودة، فيه التقى 
والإبلللللداع  بللالللفللكللر  من�صغلون  مللواطللنللون 
ومليكهم،  وكبريهم  بقائدهم  و�ل����ر�أي، 
اجللتللمللعللوا بللحلل�للصللرة ملللللك مثقف وقلللارئ 
من  �لقر�ئح  به  جت��ود  مما  لكثري  متابع 
الإبداع واجلمال، وما تدونه الأنامل من 
مدونات  م��ن  وت�صطره  ووث��ائ��ق  �صهاد�ت 

التاريخ والفكر.
ل��ذل��ك ك���ان �ل��ل��ق��اء ف��ر���ص��ة ك��ب��رية 
ما  على  و�لوقوف  �لقائد  من  لال�صتماع 

يهم جميع �صر�ئح هذ� �ملجتمع �ل�صعودي 
�لكبري، فال�صتماع للقائد �مللك �صي�صيء 
م�صاحات  وباحلرف  باملعرفة  للم�صتغلني 
�مل��وج��ه لتحديات  ج��دي��دة م��ن �لإجن�����از 

الوطن واملواطن.
احلرمني  خلللادم  توجيهات  اأن  كما 
امللك  العزيز  عبد  بن  �صلمان  ال�صريفني 
اأهمية  تكت�صب  املرحلة،  هذه  يف  واملثقف 
ت�صكيل  يف  مكانة  من  للكلمة  ملا  ق�صوى 
الوعي وتوجيه الفعل الجتماعي ملا ينفع 
الإعامي  العمل  ويجعل من  يبني،  وما 
و�لثقايف متجاوز� �صيغة �لعمل من �أجل 
الللعللمللل، للليللكللون الللعللمللل ر�للصللالللة مللن اأجللل 
م�صروع وطني ي�صتوعب حتديات الواقع 
بالوطن  ويرتفع  امل�صتقبل،  وي�صت�صرف 
وُيعنى  امللل�للصللتللويللات،  جميع  يف  وامللللواطلللن 
بتنمية الإن�صان الذي هو العن�صر الأهم 

يف معادلة الأمن والتنمية امل�صتدامة«.
واأ�للللصللللاف »كلللانلللت فللر�للصللة لإطللللاع 
اهلل  حفظه  ال�صريفني،  احلللرمللني  خلللادم 
ال�صعوبات  اأوجلله  كثري من  على  ورعلللاه، 
املوؤ�ص�صات  التي تكتنف عمل العاملني يف 
الثقافية والإعامية وحتد من م�صتوى 
م�صروعات  �ن��ط��الق  ت��وؤج��ل  �أو  عطائهم، 
�أو �جتماعية،  �إعالمية فردية  �أو  ثقافية 
للموؤ�ص�صات  �صريكة  تكون  �أن  لها  يتوقع 
وطنية  و�أد�ة  ر�صالتها،  �أد�ء  يف  �لر�صمية 
لتعزيز الهوية الوطنية، ولن�صر الو�صطية 

آل مريع: لقاء الملك بالمثقفين
مسؤولية وحدث وطني وثقافي

و�لت�صامح و�لتعاون و�لبناء، وهذه �لقيم 
هي ثقافة هذ� �لوطن �ل�صامخ �ملعطاء«.  
قيمة  تللدرك  ال�صعودية  »القيادة  واختتم 
املثقف واملفكر يف �صناعة الفكر الو�صطي 

واملنحرفة  اللل�للصللاذة  اخلللطللابللات  وخلخلة 
وحتلل�للصللني اللل�للصللبللاب �للصللد اأفللللكللللار الللغلللللو 
النافعة  الوجهة  وتوجيههم  والتطرف 

لهم ولوطنهم«.

تعريب العلوم.. في جلسة علمية
أحمد العياف

العلوم  بكلية  العربية  اللغة  ق�صم  نظم 
جل�صة علمية  بللاجلللامللعللة،  الإنلل�للصللانلليللة 
بللني  اللللللعلللللللللللوم  تللللعللللريللللب   « بللللللعللللللنللللللوان، 
�مل�����ص��ال��ح �ل��وط��ن��ي��ة �ل��ع��ل��ي��ا و�ل��و�ج��ب��ات 
الللديللنلليللة يف اللللعلللامل اللللعلللربلللي« اأدارهللللللا 
وفيها ذكر  اأبو حكمة،  خللالللد  الللدكللتللور 
م�صكلة  الدكتور حممود نوافلة، اأن 
اليوم هي م�صكلة لغوية  العامل العربي 
فعلت  كما  �صيا�صية  ق���ر�ر�ت  �إل��ى  حتتاج 
البلدان، م�صريا اإلى جناح بع�ص  بع�ص 
التجريبية  الللعلللللوم  تللدريلل�للص  الللللدول يف 
لللغللة  اللللعلللربللليلللة  اأن  ملل�للصلليللفللا  بلللللغللتللهللا، 
على  �لهائلة  بطاقاتها  ق��ادرة  ��صتقاقية 
مبفرداتها  م�صت�صهدا  العلوم،  تدري�ص 

�ملحا�صرة  و�صهدت  �ملتنوعة.   �لكثرية 
هيئة  �أع�صاء  م��ن  عدد� من �ملد�خالت 
رئي�س  ذك���ر  �إذ  �لتدري�س �حلا�صرين، 
قلل�للصللم اللللللغللة الللعللربلليللة اللللدكلللتلللور عبد 
�صيقيم  الق�صم  اأن  املح�صني  الللرحللمللن 
بلللاللللتلللعلللاون ملللع ملللركلللز امللللللللك عللبللد اهلل 
حللول  اللغة العربية ملتقى  خللللدملللة 
فيه زمالء  �صي�صارك  �ل��ع��ل��وم،  ت��ع��ري��ب 
الهند�صية،  والللعلللللوم  الللطللب  كلية  مللن 
م���������ص����ري� �إل����ى دع�������وة �ل����دك����ت����ور زه���ري 
اللل�للصللبللاعللي لعللتللمللاد اللللللغللة الللعللربلليللة يف 
للم لغة  تللدريلل�للص الللطللب مللع �للصللرورة تللعلللُّ

اأخرى.
يحيى  الللدكللتللور  راأى  جللانللبلله  مللن 
العربية  اللللللغللة  مللو�للصللوع  اهلل اأن  ف�صل 
علمية  م�صلمة  اأ�للصللحللى  و�للصللاحلليللتللهللا 

بللعلليللدا علللن الللعللاطللفللة، ملل�للصللريا اإلللللى اأن 
بع�ص  تللدريلل�للص  بتجربة  قلللام  اللل�للصللودان 
املللللواد بللاللللللغللة الللعللربلليللة يف كللللليللة الطب 
وعلللللدد ملللللن الللتللخلل�للصلل�للصللات الأخللللللللرى، 
ذاته،  ال�صياق  ووجدت جناحا باهرا. يف 
�أ���ص��ار �ل��دك��ت��ور حممد �ل��ك��ح��الوي �إل��ى 
عربية،  لغة  بغري  عربية  اأن احل�صارة 

موؤكد�ً �أهمية �لرجمة.
الدكتور عبا�ص ال�صو�صوة  ذكر  كما 
باأهمية اللغة العربية واأنها قادرة، لكن 
املهم اتخاذ القرار، م�صريا اإلى اأن بع�ص 
ت�صرك  �ملحا�صر  ذك��ره��ا  �ل��ت��ي  �مل��ي��ز�ت 

معها لغات اأخرى. 

مسألة هوية
�لكرمي �لعويف  ع��ب��د  �ل��دك��ت��ور  �ق����رح 

�أهمية تناول �ملو�صوع من ز�وية جديدة 
موؤكدا اأن التعريب م�صاألة هوية. 

حرب على الدين
الللللدكللللتللللور الللل�لللصلللعللليلللد الللل�لللصلللافلللعلللي اأكلللللد 
اأن احلرب على اللغة العربية حرب على 

الدين. 
  

السياسة 
�لدكتور �أمين �أبوزيد �أكد وجود �لرغبة 
لكن  العربية  البلدان  لللدى  ال�صيا�صية 
ه  �لعلماء هم �لذين يخذلون هذ� �لتوجُّ

يف بع�ص البلدان. 
 

أهل الشأن 
الللللدكللللتللللور علللبلللد اللللغلللنلللي الأدبلللعلللي بللني 
و�أهميته  �لإج���ر�ئ���ي  �جل��ان��ب  �إ�صكالية 
يف اأقلل�للصللام اللللللغللة الللعللربلليللة، ملللوؤكلللدا اأن 

دعواتهم ل ت�صل اإلى اأهل ال�صاأن. 

إشكالية التعريب 
اللللدكلللتلللور يلللا�لللصلللر اآل ملللللدعلللللث قلللللال اإن 
على  �أثرها  �صيظهر  �إ�صكالية  �لتعريب 

�صامة بع�ص التعبريات.

مشروع عام
متنى  احلميد احل�صامي  عبد  الدكتور 
البلدان  كللل  التعريب  م�صروع  يعم  اأن 

العربية. 

سوريا في تدريس الطب
الللدكللتللور يللا�للصللر اللللدرويللل�لللص، والللدكللتللور 
لللللل  حللل�لللصلللن حلللللليللللللدر، دعللللليلللللا اإللللللللللى تلللللاأمُّ

التجربة ال�صورية يف تدري�ص الطب. 
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أسبوعية جامعة الملك خالد
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اأخللرى من  تقدم منتجات وخللدمللات 
�لإلكروين،  �لربيد  خدمة  �أ�صهرها 
حمللللرك بللحللث واللللللذي يللبلللللغ  عمره 
الللللليلللللوم علللل�للللصللللرون علللللاملللللا، وخلللدملللة 

اإخبارية.

النشأة والنمو
ب���د�أ م��وؤ���ص�����ص��ا �مل��وق��ع ب��اإن�����ص��اء قائمة 
ل��ي��ظ��ل��و� مطلعني  مل��و�ق��ع �لإن���رن���ت 
ون�صرت  املختلفة،  اهتماماتهم  على 
�لقائمة كموقع على �لإنرنت با�صم 

»دليل جريي ملو�قع �لإنرنت«.
تنظيمها  ليتم  �لقائمة  وك��ربت 
يف اأق�صام واأق�صام اأ�صغر مق�صمة على 
�أب��ري��ل  وف��روع��ه��ا. ويف  ���ص��ج��رة  �صكل 
1994 تغري ا�صم »دليل جريي ملواقع 

�لإنرنت« �إلى »ياهو«.

تواريخ  ومحطات
ا�للصللتللحللوذت   1997 ملللار�لللص   8  •
»ي���اه���و« ع��ل��ى ���ص��رك��ة �ت�����ص��الت 

�لإنرنت »فور 11«
اأطلللللللقلللت   1998 ملللللار�لللللص   8  •
»يلللاهلللو« خللدمللة »يلللاهلللو بللايللجللر« 
�إلكرونية  درد���ص��ة  خدمة  وه��ي 
»ياهو  اإللللى  لحللقللا  ا�صمها  تغري 

ما�صنجر«.
�صهم  اأغلللللللق   2000 يللنللايللر   3  •
»يللاهللو« علللللى ال�صعر الأعلللللى يف 
تاريخه وهو 475 دولرا لل�صهم.

بتول عازب

»ي���اه���و« ���ص��رك��ة خ���دم���ات ح��ا���ص��وب��ي��ة 
�إنرنت  بو�بة  ب���اإد�رة  تقوم  �أمريكية 
ودلللليلللل لللللل�للصللبللكللة الللعللنللكللبللوتلليللة، كما 
اأخللرى من  تقدم منتجات وخللدمللات 
�لإلكروين،  �لربيد  خدمة  �أ�صهرها 

وحمرك بحث، وخدمة اإخبارية.
 ،1995 يف �صهر م��ار���س م��ن ع��ام 
علللنلللد تلللاأ�لللصللليللل�لللص الللل�لللصلللركلللة، مل يللكللن 
مللوؤ�للصلل�للصللاهللا، جلللريي يللللاجن، وديللفلليللد 
م�صروعهما  بللللاأن  علللللم  علللللى  فللايلللللو، 
���ص��ي�����ص��ب��ح ر�ب�����ع م���وق���ع ����ص��ت��خ��د�م��ا، 
و  بعد »غوغل«  وثالث حم��رك بحث 
من  مللار�للص  بحلول  »مايكرو�صوفت« 

عام 2015.

وادي السيليكون
تاأ�ص�صت �صركة »ياهو« يف يناير 1994، 
�صتانفورد  جامعة  خريجي  يللد  على 
ج����ريي ي�����اجن، ودي��ف��ي��د ف��اي��ل��و، ومت 
عللام  ملللار�لللص   2 يف  اإعانها ر�صميا 
يف  ال�صيليكون«  »وادي  يف  1995، تقع 
داخل  كاليفورنيا  وليللة  يف  �صانيفال 

الوليات املتحدة الأمريكية.

صميم عملها
ت���ع���ت���رب »ي������اه������و« �����ص����رك����ة خ����دم����ات 
حللا�للصللوبلليللة اأملللريلللكللليلللة تلللديلللر بللوابللة 
كما  لل�صبكة،  العاملية ودليل  ال�صبكة 

• 26 يونيو 2000 وقعت »ياهو« و 
»غوغل« �تفاقا ي�صبح مبقت�صاه 
حم��رك بحث �لإن��رن��ت غوغل 
هلللو امللللحلللرك الللر�للصللمللي لللبللوابللة 

ياهو.
تللخلللللت   2004 ف�����رب�ي�����ر   18  •
»يللللاهللللو« عللللن رعللللايللللة »غلللوغلللل« 
لت�صتخدم  وعادت  بحثها  لنتائج 
على  بالبحث  اخلا�صة  تقنيتها 

�لإنرنت.
علللللى  فلللعلللل  وكلللللللرد   2004 يف   •
اإطلللاق »غللوغللل« لللل  »جللي ميل« 
�لإلكروين  بريدها  �صعة  ز�دت 

املتاحة للم�صتخدمني.
• 13 اأكتوبر 2005 اأعلنت »ياهو« 
اإمللكللانلليللة  »ملللايلللكلللرو�لللصلللوفلللت«  و 
»اإم  و  ما�صنجر«  »يللاهللو  اتلل�للصللال 

اإ�ص اإن« ما�صنجر ببع�صهما.

أرقام
كان   ،1994 عللام  نهاية  بحلول   •
مليون  تعدى  قد  »يللاهللو«  موقع 
زيارة، وعندها �أدرك ياجن وفايلو 
جتللاريللة  قلللدرة  للله  موقعهما  اأن 
هائلة، ويف 1 مار�ص 1995، اأعلنت 

»ياهو« ك�صركة ر�صميا.
• يف 5 اأبريل 1995، قامت �صركة 
مبد »ياهو«  كابيتال«  »�صيكيوا 
بلللدورتلللني مللن راأ�للصللمللال مغامر 
بها، ويف 12 اأبريل 1995، مت �أول 
عر�ص عام لأ�صهم 
»يللللللاهللللللو« جللمللعللت 
مليون   33.8 مللنلله 
 2.6 بللبلليللع  دولر، 
مليون �صهم ب�صعر 
لل�صهم  دولر   13

الواحد.
عللللللللام  مللللللللنللللللللذ   •
تعد بوابة   ،2007
»يلللاهلللو« مللن اأكللرث 
�مل��و�ق��ع زي��ارة على 
�لإن���رن���ت، ب��اأك��رث 
مللللليللون   130 مللللن 
ز�ئ��������������ر خم���ت���ل���ف 
ومتو�صط  �صهريا، 
ل�صفحات  زي����ار�ت 
�����ص����ب����ك����ة »ي������اه������و« 
الللللعللللامللللليللللة يلل�للصللل 
اإلللللللللللللى 3.4 مللللليللار 

و�ح��دة  يجعلها  يوميا، ما  زي��ارة 
ملللن اأكلللللرث املللللواقللللع الأمللريللكلليللة 

زيارة.

نشاطات 
دعمت »ياهو« العديد من الن�صاطات، 
عبارة  وهللو  ما�صنجر«   »يللاهللو  اأهمها 
مدعوم  فللوريللة  مرا�صلة  عن برنامج 
�لربيد  تكامل مع  يقدم  بالإعالنات 
�مللفات ودرد���ص��ة  ون��ق��ل  �لإل���ك���روين، 
املللجللمللوعللات واملللللوؤمتللللرات اللل�للصللوتلليللة 
وتللخللزيللن مللعللومللات التلل�للصللالت، يعد 

من �أو�ئل بر�مج �لدرد�صة.
والتي  »مكتوب«،  اإلللى  بالإ�صافة 
عللام 2009،  »يللاهللو«  ا�للصللتللحللوذت عليه 
وه���و حم���رك ب��ح��ث وم��وق��ع ر�ئ����د يف 

العامل العربي. 

محرك البحث
»ياهو«  البحث  حمللرك  تاأ�صي�ص  عند 
اإر�للللصللللال  اإلللللللى  املللللحللللرك  ي�صري  كلللللان 
البحث  ي�صهل  اإلى فهر�ص  الن�صو�ص 
املللواقللع، ويف عللام 2001، مت دعم  على 
.»Inktomi« حمرك البحث من قبل
»يللاهللو«  بللحللث  قلللدم   علللام 2008، 
تنبههم  للم�صتخدمني  جديدة  ميزة 
بلللراملللج  اأو  فلللريو�لللصلللات  علللنلللد وجللللللود 
البحث  فيما حقق  حمللرك  جت�ص�ص، 
 270 بلغت   2014 هللام  �صافية  اأربللاحللا 
قلليللمللة  بلللللغللت  مللللا  يف  دولر،  مللللللليلللون 
عام  من  الثانى  الن�صف  فى  مبيعاته 

2014 مليارا و 84 مليون دولر.
»يللاهللو«  عللقللدت   ،2009 علللام  ويف 
لدعم  »مللايللكللرو�للصللوفللت«  مللع  �صفقة 
»بينج«  البحث  »يللاهللو« حمللرك  بحث 
الللتللابللع لللل »مللايللكللرو�للصللوفللت«، وتللدعللم 
خدمة بحث »ياهو« على اأكرث من 36 

لغة من بينها العربية.

البريد اإللكتروني
للربيد  »ي��اه��و«  مع خدمات  يتعامل 
و�لأخبار خم�صمائة  �لإل����ك����روين 
م��ل��ي��ون ���ص��خ�����س م�����ص��ج��ل يف �ل��ع��امل، 
وتعترب بو�بة »ياهو« من �أكرث �ملو�قع 
زي�����ارة ع��ل��ى �لإن����رن����ت وي���ق���در ع��دد 
زو�رها باأكرث من 130 مليونا �صهريا، 
�صبكة  ل�صفحات  �ل��زي��ار�ت  ومتو�صط 
زيارة  مليار�ت   3.4 ي�صل اإلى  »ياهو« 

يوميا منذ اأكتوبر 2007.

3.4 مليار يزورون »ياهو« يوميا

أسماء في اإلعالم

موؤ�س�سا »ياهو«
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في مجتمع 
ذكوري

أفراح عسيري
طالبة إعالم واتصال

ك���ربن���ا ع���ل���ى ك���ل���م���ات، م��ث��ل: 
لي�صت  والبنت  وحللرام،  »عيب 
الللبللنللت فر�صها  اللللوللللد،  مللثللل 
ال�صغل  وكللاأن  قليلة«،  باحلياة 
�إح��ب��اط  للمجتمع  �ل�����ص��اغ��ل 
املللللراأة وبلللذل كللل جللهللد يلللوؤدي 

اإلى عدم تطورها.
اأن  يللريللدون  املقابل،  ويف 
يحمل  متعلما  الللولللد  يللكللون 
اأعلللللللللللى اللللل�للللصللللهللللادات واأرفللللللللع 
الفتاة فمكانها  واأما  الألقاب، 
البيت تطبخ وتنظف، وبذلك 

تكون ناجحة يف اعتقادهم. 
ا�للصللم  ذكللللللر  اأن  تللعلللللمللنللا 
يللحللرم  وفلل�للصلليللحللة  علليللب  الأم 
واأن  املللجللاللل�للص،  يف  �للصللمللاعللهللا 
اللللوللللد هلللو فللقللط ملللن يحمل 

��صم �لعائلة.
البنت  خطاأ  اأن  وتعلمنا 
�مل���م���ات، و�أن  ي��الزم��ه��ا ح��ت��ى 
»مطلقة«  و  »اأرملللللة«  كل  األقابا 
و »عان�ص« ت�صي بنق�ص فيها، 
وكاأنها اأرادت لنف�صها اأن تكون 

كذلك باختيارها.
���ص��ه��ام �ل��ن��ق��د و�ل��ت��ق��ومي 
تتجه للفتاة ب�صورة ح�صرية، 
التقييم  هذا  اأن  املوؤ�صف  لكن 
يف  لأنللنللا  العن�صرية؛  تكتنفه 
جمتمع ذكوري ي�صاند الرجل 
ويهب له كل الفر�ص والدعم 

والت�صجيع.
احللللل بللني يللديللك اأيللتللهللا 
تلللكلللوين  اأن  فلللللاأملللللا  الللللفللللتللللاة، 
واأحكامه  للمجتمع  خا�صعة 
وتلللخللليلللاتللله رهللليلللنلللة ملللللن هللم 
حولك، اأو تكوين مثال للقوة 

و�إثبات �لذ�ت.
متلل�للصللكللي مبللللا تللريللديللن 
تنهزمي  ول  اإللليلله  الللو�للصللول 
اأملللللللام اإحلللبلللاطلللهلللم وخللوفللهللم 
عللللللليلللك؛ فللللاأنللللت مللللن �للصللتللغللري 
املكانة  و�صتوجدين  نظرتهم 

التي تبحثني عنها.
فلللبلللعلللللللملللك واإ�للللللصللللللرارك 
وم��ب��ادئ��ك  ب��دي��ن��ك  ومت�صكك 
�للصللتللثللبللتللني للللهلللم اأنلللللللك اأهلللللل 
بني  فللرق  ل  واأن  الثقة  لهذه 
والعمل  بالعلم  اإل  اجلن�صني 

�ل�صالح. 

كلمة

بروفايل

هاشم عبده هاشم..
عطاء صحافي

بال حدود
أمل أبو مديني

ول���د �ل��دك��ت��ور ه��ا���ص��م ع��ب��ده ه��ا���ص��م يف 
 ،)1940(  1359 ع����ام  ج������از�ن  م��دي��ن��ة 
وتلللللقللى فلليللهللا تللعللللليللملله حللتللى بلللدايلللات 

�لثانوية ثم �أكملها يف جدة. 
مهنيا، بد�أ عمله بجمارك جاز�ن، 
ثم �أ�صبح كاتب �آلة وهو يف �صن �صغرية 

مل يكمل املرحلة املتو�صطة.

حياته األكاديمية
يف  الللعللزيللز  عبد  امللللللك  بجامعة  التحق 
البكالوريو�ص  على  ح�صل  ومنها  جدة 
 1397 عللام  واملعلومات  املكتبات  علم  يف 
ب���درج���ة �م���ت���ي���از م���ع م��رت��ب��ة �ل�����ص��رف 
�لأول�������ى، ث���م ح�����ص��ل ع��ل��ى �مل��اج�����ص��ت��ري 
املكتبات  يف  الأوللللللى  اللل�للصللرف  مبللرتللبللة 
وامللللعلللللللوملللات مللللن اجللللاملللعلللة نللفلل�للصللهللا، 
وكلللللان ملللو�لللصلللوع اللللر�لللصلللاللللة »اللل�للصللبللط 
الللبللبللللليللوجللرايف للللللدوريللات اللل�للصللعللوديللة 

اجلارية«. 
جامعة  يف  معيدا  ذلللك  بعد  عمل 
�مل���ل���ك ع���ب���د �ل���ع���زي���ز، ث����م حم���ا����ص���ر�، 
�ملكتبات  ق�صم  يف  م�صاعد�  �أ���ص��ت��اذ�  ث��م 
حتى  نف�صها  اجلللامللعللة  يف  واملللعلللللومللات 
عام 1418 حني قدم طلب الإحالة اإلى 

التقاعد املبكر من اجلامعة.

مشواره الصحافي 
• يف بللدايللاتلله ركللز على الأخللبللار 
والأعلللملللال الأدبللليلللة وا�للصللتللعللرا�للص 
الكتب، حتى اأوكلت اليه م�صوؤولية  
يف  الللريللا�للصلليللة  ال�صفحة  حتللريللر 
�أول جتربة  جملة �لر�ئد، وكانت 

له لدخول املجال اجلديد.
• عللمللل مللرا�للصللا ملللجلللللة املللنللهللل، 
املكرمة،  مكة  يف  قري�ص  وجملللللة 
عام  �ملدينة  بجريدة   �لتحق  ث��م 
1384 حمرر� فنيا، ومن ثم �أ�صبح 
الريا�صي يف  الق�صم  م�صوؤول عن 
�ل�صحيفة ذ�تها، ثم م�صوؤول عن 
وا�صتمرت  فيها،  املحلية  ال�صوؤون 
بعد  فيما  بالريا�صة  اهتماماته 
بالعمل  ان�صغاله  من  الرغم  على 

ال�صحفي كمهنة.
• عللمللل ملللديلللرا لللتللحللريللر جملة 
اللللريلللا�لللصلللي، وعلللملللل يف جلللريلللدة 
يف  مكتبها  خلللال  اجلزيرة من 
ج�����دة. ث���م م���دي���ر� ل��ل��ت��ح��ري��ر يف 
لرئي�س  نائبا  �لبالد،  ثم  جريدة 
و   1397 علللاملللي  بللللني  اللللتلللحلللريلللر 
ع�صوية  اإلللللى  بللالإ�للصللافللة   ،1402

املوؤ�ص�صة.
يف  عكاظ  لتحرير  رئي�صا  عني   •
على  وا�للصللتللمللر   ،1401 23 حملللرم  
املن�صب 28 عاما، ثم عني مدير� 

جوائز
نال العديد من الدروع وال�صهادات من 
تقديرا  واملوؤ�ص�صات،  الهيئات  كثري من 
الإعامية  ال�صاحة  يف  املتميز  للللدوره 

و�لثقافية، ومن �أبرزها:
الللل�لللصلللعلللوديلللة  اجللللملللعللليلللة  درع   •
اخللللللرييلللللة لللللرعللللايللللة الأطلللللفلللللال 
امللللعلللاقلللني مللللن الأملللللللري �للصلللللطللان 
بلللن �للصلللللمللان بلللن عللبللد الللعللزيللز يف 

.1415/1/15
العزيز  عبد  امللك  جامعة  • درع 

يف جدة يف 1415/11/17.
بتاريخ  عللكللاظ  موؤ�ص�صة  •كرمته 
 20 مللللرور  مبللنللا�للصللبللة   1422/2/7
لتحرير  رئي�صا  تعيينه  على  عاما 

جريدة عكاظ.
بلللتلللاريلللخ  امللللوؤ�لللصللل�لللصلللة  كلللرملللتللله   •
العام  رجللل  واختارته   1423/2/3
تطوير  يف  للللدوره  تقديرا   ،1422
روافلللللد املللوؤ�للصلل�للصللة علللللى ملل�للصللتللوى 

التحرير والإدارة.

استقالته
بعد 25 عاما، غادر ها�صم عبده منزله 
اإدارة  جمللللل�للص  قللبللل  اأن  بللعللد  الللكللبللري 
والللنلل�للصللر،  لل�صحافة  عللكللاظ  مللوؤ�للصلل�للصللة 
��صتقالته من رئا�صة حترير �ل�صحيفة 

ر�صميا يف 2015/3/18.

لل�صحافة  عللكللاظ  ملوؤ�ص�صة  عللامللا 
 ،1416/10/10 يف  والللللنلللل�للللصللللر 
بالإ�صافة �إلى عمله رئي�س حترير 
املللديللر  لللعللكللاظ، وظلللل يف من�صب 
العام للموؤ�ص�صة حتى 1423/2/8.

• مار�س كتابة �لرب�مج �لثقافية 
وامللللللنلللللوعلللللة وكللللللذلللللللك اللللتلللعللللللليلللق 
اللل�للصلليللا�للصللي يف اإذاعللللللة وتلللللفللزيللون 
املللملللللكللة �للصللت �للصللنللوات، كللمللا عمل 

م�صت�صار� يف وز�رة �لإعالم .

كرسي الشورى 
علللللني عللل�لللصلللوا يف جمللللللل�لللص الللل�لللصلللورى 
مبقت�صى اأمر ملكي عام 1993، وجددت 
يف  علل�للصللوا  وظلللل   ،1997 علللام  ع�صويته 

جمل�ص ال�صورى حتى عام 2001.

اللجان الدائمة والندوات
ك����ان����ت م���در����ص���ة �ل�������ص���ح���اف���ة ه��ا���ص��م 
�لعديد  يف  د�ئ��م��ا  ع�صو�  ها�صم  ع��ب��ده 
ال�صحافية  واجلللمللعلليللات  اللللللجللان  مللن 
والأدبلللللليللللللة والللللفللللرعلللليللللة  واللللوطلللنللليلللة 
وغريها. و�صارك يف عدد من �لندو�ت 
الللثللقللافلليللة، والللتللحللللليللللليللة، واحللللللوارات 
�لهيئة  �صمن  �صارك  كما  �لإع��الم��ي��ة، 
العلمية للدورة التدريبية التي عقدت 
بلللاأكلللادميللليلللة نلللايلللف الللعللربلليللة للللللعلللللوم 

الأمنية .

مؤلفاته  
�ح�����ر�ق�����ا،  �حل������ب  �ل����ك����ت����ب:   •
الللللهللللمللللوم،  يلللغللل�لللصلللل  ل  احلللللللللللزن 
الجتلللاهلللات الللعللدديللة والللنللوعلليللة 
للللللدوريللات اللل�للصللعللوديللة، درا�للصللات 
كلللللرويلللللة، الللللللللدور الللل�لللصلللعلللودي يف 
حتليلي  وث��ائ��ق��ي  �صجل  �خل��ل��ي��ج، 
علللن ملل�للصللتللقللبللل جمللللل�للص الللتللعللاون 
اخلللللليللجللي و�للصللنللاعللة الللللقللللرار يف 

اململكة العربية ال�صعودية.
�ل���ر����ص���ائ���ل  ع���ل���ى  • �لإ�������ص������ر�ف 
ر�صالتني  على  �أ���ص��رف  �لعلمية: 
املاج�صتري  درجللة  نالتا  علميتني 
املللكللتللبللات واملللعلللللومللات يف  يف ق�صم 
عبد  امللللللك  بجامعة  الآداب  كلية 
الللللعللللزيللللز، كلللملللا خلللطلللط ملللكللتللبللات 

�ملد�ر�س �لبتد�ئية يف �لبحرين.
�لعلمية:  و�لبحوث  • �لدر��صات 
امللللكلللتلللبلللات امللللدر�لللصللليلللة يف املللملللللكللة 
املناهج  عجز  ال�صعودية،  العربية 
�ل���در�����ص���ي���ة ع���ن �إ����ص���ب���اع ح��اج��ات 
�ل���ط���ف���ل �ل���ق���ر�ئ���ي���ة، �ل����دوري����ات 
دور  الأطلللفلللال،  لثقافة  كللملل�للصللادر 
الإعللللللام يف الللتللعللريللف بللاملللرافللق 
الللللبلللللللللديللللة وتلللللوعللللليلللللة امللللللواطلللللن 
للمحافظة عليها، وعوامل توقف 

دوريات الأطفال باململكة.

أكثر من نصف قرن 
قضاها في دهاليز 

الصحافة.. من كاتب 
آلة طابعة إلى رئيس 

تحرير بعد أن اختبر 
كافة مجاالت العمل 

الصحافي وعمل 
فيها جميعا
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تقنية

»خون«..
التواصل الشفاف

حسن أحمد العواجي

ريتويت

من معرض جيتكس 2015 - دبي

جاكيس لحلول 
األعمال تستعرض 
أكبر طابعة ثالثية 
األبعاد في العالم.

إل جي تطلق
جدار الفيديو

ذا الحـواف األنحف 
في العالم.

إبسون تطلق فئتها 
الجديدة من أجهزة 

العرض متعددة 
االستخدامات.

كاميرا A7R من 
سوني تفوز بجائزة 

أفضل كاميرا في 
العالم.

هواوي تطلق
»جيد جديد« من 
حلول الحوسبة 

والتخزين السحابي.

»خون«  ت�صمى  �صغرية  بلدة  توجد  اأ�صبانيا  مقاطعات  اإحللدى  يف 
يقطنها نحو 3500 ن�صمة.

ال�صفاف  التوا�صل  يف  مثا  �صربت  ال�صغرية  البلدة  هللذه 
ال�صرعة  مبداأ  تطبيق  على  اأ�صرت  حني  وامل�صوؤول  املواطن  بني 
و�لكتفاء  �ملعامالت �حلكومية  �لتام عن  بال�صتغناء  و�ل�صفافية 
�صكانها  م��ع  للتو��صل  »ت��وي��ر«  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ص��ل  مب��وق��ع 

وتقدمي جميع �خلدمات �لجتماعية لهم.
ومن �ملعروف �صابقا �أن »خون«، كانت �صباقة لتجربة �أ�صكال 
يوؤكد  كما  اجلديدة  جتربتها  لكن  املدنية،  امل�صاركة  من  جديدة 
عمدتها، خلقت ما ي�صلح �أن يطلق عليه جماز� جمتمع �لدقيقة، 
عن  �لإب����الغ  م��و�ط��ن،   3500 الللل  ي�صتطيع  دقيقة  مللن  اأقلللل  ففي 
�مل�صكالت و�ل�صكاوي و�لقر�حات وحتى �جلر�ئم، �أو حجز غرف 

يف فندق اأو موعد عند الطبيب ليتلقوا الرد يف اأقل من دقيقة.
ب��د�أ بفتح ح�صاب له يف توير ثم  �أن��ه  ويوؤكد عمدة »خ��ون« 
حث جميع ال�صكان على فعل ذلك، فبات للكل ح�صاب من عامل 
ميلك  ل  ومللن  البلدة،  يف  �صلطة  اأعلللللى  اإلللى  ال�صارع  يف  النظافة 
جهاز� حممول فاإن مبنى �لبلدية يوفر جمموعة من �لأجهزة 
�إلى  �إ�صافة  بكاملها،  �لبلدة  تغطي  ف��اي«  »و�ي  و�صبكة  �ملجانية 
تقدمي دور�ت لكبار �ل�صن وت�صجيعهم على �مل�صاركة وجتربة هذه 

اخلدمات.
ت�صاركي،  مللدين  جمتمع  خلق  يف  اجلللديللدة  التجربة  هللذه 
لفتت �نتباه »توير« نف�صه ليكلف كبري علمائه ديب روي بالبدء 
يف �لعمل على م�صروع مماثل ملدينة �صيكاغو بالوليات �ملتحدة 

الأمريكية.
ليتنا نتنبه اإلى اأن ل�صبكات التوا�صل الجتماعي املختلفة 
اأدوارا اإيجابية كثرية، ونتاأكد من اأنها وجدت لتقريب امل�صافات 
كل  يف  التفا�صل  مللنا  فقد  لنتفا�صل،  ل  ولنتوا�صل  البعيدة 
�نقطع  ما  نو�صل  علنا  بالو�و  �لفاء  ن�صتبدل  ل  فلماذ�  �صيء، 
من  خري  متاأخرا  ت�صل  اإن  يقولون:  فكما  الأوان؟  فللوات  قبل 

األ ت�صل اأبدا.
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هاتف One Plus X بتصميمين مختلفين
اأعلن اأخريا عن الهاتف الذكي One Plus X �لذي يتو�فر بت�صميمني خمتلفني، �لأول يعرف با�صم Oneyx مزود بطبقة زجاجية من �لأمام و�خللف وباإطار من 
املعدن، والآخر با�صم Ceramic وهو �إ�صد�ر حمدود جد�. وزود One Plus X ب�صا�صة بتقنية Active Matrix OLED ، وبقيا�ص 5 اأن�ص ودقة  1080p و�إ�صاءة عالية 
ل�صتخد�مها حتت �أ�صعة �ل�صم�س. �أما معالج �جلهاز فهو من نوع Snapdragon 801  رباعي النواة، وكامريا خلفية بدقة 13 ميجا بك�صل واأخرى اأمامية بدقة 8 
ميجا بك�صل وبذ�كرة ع�صو�ئية 3 جيجابايت ب�صعة 16 جيجابايت مع منفذ للذاكرة اخلارجية microSD ومنفذ ل�صريحتني ميكنك ا�صتبدال ال�صريحة الثانية بذاكرة 

. lollipop 5.1.1 ويعمل بنظام الأندرويد ، FM لالقر�ن مبوجات One Plus Radio خدمة جديدة حتمل ا�صم Plus X خارجية. ويقدم

جديد ألعاب الفيديو..
NEED FOR SPEED

�صباقات  لعبة  من  جديد  ج��زء  �لفيديو،  �ألعاب  �صوق  يف  �ملا�صي،  �لأ�صبوع  �صدر، 
�ل�صيار�ت �لأ�صهر NEED FOR SPEED. ويتميز هذ� �جلزء عن �لأجز�ء �ل�صابقة 
امل�صتخدم  باإمكان  بللات  اإذ  ال�صيارة،  على  التعديات  بكرثة  الأخللرية  ال�صنوات  يف 
جميع  يتمناه  كان  ما  وهو  د�خليا،  �أم  خارجيا  �صو�ء  �ل�صيارة  يف  �صيء  كل  تعديل 
ع�صاق ال�صل�صلة يف ال�صنوات الأخرية، واإ�صافة اإلى ذلك حر�صت ال�صركة املطورة يف 
هذ� �جلزء على �لتميز باملناظر �لر�ئعة و�جلر�فيك�س من مدينة لأخرى، لدرجة 

اأن امل�صتخدم ي�صعر اأحيانا وكاأنه اأمام حقيقة ولي�ص جمرد لعبة.
وحتتوي NEED FOR SPEED يف هذ� �جلزء على ما يقارب 50 �صيارة من 
خمتلف �لأنو�ع، �إ�صافة �إلى �أطو�ر خمتلفة من �ل�صباقات، منها طور �لأونالين.  
اللعبة من تطوير اأ�صتديوهات Ghost Games وتعمل على من�صة األعاب PS4 و 

XBOX ONE ويبلغ �صعرها الر�صمي يف �صوق الألعاب 59.99 دولرا.



إعالن

بالعلم
نهزم اإلرهاب
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المصور الفوتوغرافي

عبد العظيم آل اسماعيل 
رئيس قسم التصوير بـ »آفاق«

للنف�ص وميار�صها اجلميع من  املحببة  الهوايات  الت�صوير من 
دون ��صتثناء، وبخا�صة يف وقتنا �حلايل، �إذ �أ�صبح كل و�حد منا 

يحمل كامريته يف يده لي�صور ما يريد.
و�لت�صوير موهبة ي�صتطيع �أي �صخ�س تطويرها و�صقلها 
و�ل���ص��ت��ف��ادة م��ن خ���رب�ت �لآخ��ري��ن يف ه��ذ� �مل��ج��ال، ويف زمننا 
لهذه  واحلب  الرغبة  لديه  توافرت  كل من  ي�صتطيع  احلا�صر 
تطور  م��ع  وبخا�صة  ب��ارع��ا،  م�صور�  ي�صبح  �أن  �لعجيبة  �لآل���ة 

�أدو�ت �لت�صوير و�مل�صورين �لهو�ة منهم و�ملحرفني.   
لغر�ص  الت�صوير  ميللار�للص  فللرد  اأي  هللو  الللهللاوي  فامل�صور 
اأو الت�صلية، واجلمع هواة، وهم غالبا ميتلكون كامريات  املتعة 
عادية مثل اجلوال، اأو كامريا ذات ميزة الأوتوماتيك يقومون 
ب�صبطها على هذا النظام لتختار بنف�صها �صرعة الغالق وفتحة 

�لعد�صة ونحوهما كي توؤدي وظائفها تلقائيا.
ق��د ي��ك��ون �مل�����ص��ورون �ل���ه���و�ة ل ي��ه��ت��م��ون ب��ال��ت��ق��اط �صور 
�ح��ر�ف��ي��ة ذ�ت م��ع��ن��ى وج�����ودة، ون���ر�ه���م ب��ك��رثة يف �أي م��ك��ان، 
يف املللتللنللزهللات واملللنللا�للصللبللات الللعللامللة واخلللا�للصللة، وهلللم يللزاحللمللون 
�مل�صورين �ملحرفني، حماولني �لتقاط �لكثري من �ل�صور دون 
حب  ودافعهم  للتقاطها،  املنا�صب  والوقت  باجلودة  الهتمام 

هذه الهواية.
�أما �مل�صور �ملحرف، فهو ي�صتخدم نظام �لت�صوير �ليدوي 
�لكامري�  يف  �لتحكم  له  يتيح  نظام  وه��و  �لتقليدي،   manual

لي�صبط جودتها مبا يتنا�صب مع املقام واحلال.
وع��ل��ى خ���الف �ل���ه���و�ة، يهتم �مل��ح��رف��ون ب��ج��ودة �ل�����ص��ورة 
ودقتها وبقواعدها الإخراجية وما تتطلبه من اعتبارات فنية 
�لأن�����ص��ب للتقاط  و�ل��ز�وي��ة  �ل��وق��ت  يتحرون  و�أخ��الق��ي��ة، كما 
�ل�صورة، وكثري� ما جندهم يبذلون مزيد� من �جلهد للتقاط 
�إدر�كا منهم باأن  �للقطة �لحر�فية، فال تر�صيهم �أي لقطة، 

ال�صورة الواحدة تغني عن األف كلمة اأو اأكرث.
اإلللى  الللهللاوي  امل�صور  يتطور  اأن  الطبعي  مللن  وباخت�صار، 

حمرف متى ما �صقل موهبته وطور �أدو�ته وروؤيته �لفنية.

محررون

إبتسامة

إستراحة آفاق

• جاء رجل إلى الشعبي، وكان ذا دعابة، فقال له: 
إني تزوجت امرأة ووجدتها عرجاء، فهل لي

أن أردها؟ فقال: إن كنت تريد أن تسابق بها فردها!

• كان ألحد الحكماء ولد غبي، فقال له يوما:
اذهب إلى السوق واشتر لنا حبال طوله 40 ذراعا. 

فقال الولد ألبيه: حبل طوله 40 ذراعا! وعرضه كم؟  
فقال الوالد: كعرض خيبتي فيك.

• نزل خمسة بخالء ذات مرة على مسبح، فغاصوا، 
وتراهنوا على أن يتكفل أول واحد يرفع رأسه 

بعشاء المجموعة.. استماتوا في الغوص
حرصا على المال، فماتوا جميعا.
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أسبوعية جامعة الملك خالد

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

هاتف 2419573
aalkarni@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير
محمد ابراهيم العسيري

هاتف 2419575
lmioo@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير التنفيذي
يحي بن عبداهلل التيهاني

هاتف: 2419922
yaltihani@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير - المدير الفني
أسـعد أبـو قـاعـود

aaqaoud2@yahoo.com

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

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

easseri@kku.edu.sa

هيئة التحرير
علي أحمد آل سعيد )رئيس قسم األخبار(

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

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

محمد المشيطي، عدنان األلمعي
أمل أبو مديني، بتول عازب

التصوير
عبدالعظيم آل إسماعيل )رئيس قسم التصوير(

عبد الوهاب األلمعي، سعيد خلوفة

التحرير الفني
زكريا حسين، عادل العقيد

سكرتير رئيس التحرير
نايف أمان

قسم اإلعالن والتوزيع
هاتف 2419441  |  فاكس 2419933

Aafaq5@kku.edu.sa

كافة المراسالت باسم المشرف العام
صحيفة »آفاق«

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

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

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

كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

إستراحة آفاق

أرقام قياسية
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المالكي يلتهم
22 عقربا حيا!

جيني�س  ــالت  ــج ــس �« ــودي  ــع ــس � دخـــل 

 22 اأكــل  اأن  بعد  القيا�سية«  لــالأرقــام 

عــقــربــا حــيــا خـــالل عــر�ــس غــريــب، 

وذكر  الريا�س.  ال�سعودية  بالعا�سمة 

يحطم  اأن  اأراد  ـــه  اأن املــالــكــي  مــاجــد 

با�سم  امل�سجل  ال�سابق  القيا�سي  الرقم 

 21 اأكل  الذي  �سيلدون  دين  الأمريكي 
عقربا.

و�ــســع  اأن  ــد  ــع »ب ــي  ــك ــال امل وقــــال 

دين  الأمريكي  ال�سابق  الرقم  �ساحب 

�سيلدون 21 عقربا يف الفم خالل ع�سر 

�سجالت  م�سوؤويل  )اأي  كلمتهم  ثــوان. 

الرقم  اأحطم  لهم:  وقلت  جيني�س( 

الإر�صادية،  اخلطوط  اأعطوين  ه��ذا، 

وح�سلت  واأكلتها،  عقربا   22 وو�سعت 

على �سهادة مو�سوعة جيني�س«.

و�ساهد عدد �سغري من امل�ساهدين 

الرقم  يحطم  وهو  املالكي  ده�سة،  يف 

خمتلفة  بــعــقــارب  بــالــلــهــو  الــقــيــا�ــســي 

فمه  يف  ي�سعها  اأن  قــبــل  الأحـــجـــام 
ومي�سغها.

بدرجة  �سامة  ح�سرات  والعقارب 

كبرية، وميكن اأن تكون لدغتها قاتلة.

* أن األسبوع عند الفراعنة المصريين
يتكون من 10 أيام.

* أن آية الكرسي أعظم آية في القرآن الكريم. 
* أن معدة اإلنسان تحتوي على نحو 35 مليون

غدة هضمية.
* أن إسرافيل عليه السالم أول من قال

»سبحان ربي األعلى«.
* أن إسماعيل عليه السالم أول من ركب الخيل.

* أن أول من صنع الصاروخ، ألمانيا.
* أن أطول سلسلة جبلية تقع في المحيط األطلسي.

هل تعلم؟



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(

المؤتمر السعودي األول للبيئة
)مركز االمير سلطان بن عبدالعزيز للبحوث والدراسات البيئية والسياحية(

من 1/30 إلى  1437/2/2

2 صفر 1437

من 3 إلى 1437/3/5

من 27 إلى 29 جمادى األولى 1437

أ. د . علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

نافذة

فكرة!

أحوال أبها العالم من حولنا

التاريخالفعالية والجهة المنظمة

التقويم األكاديمي

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

2313

غائم
جزئيا

غائم
جزئيا

غائم
جزئيا

2412241124112411

غائم
جزئيا

غائم
جزئيا

دفتر للمعلومات
با�ســم  تويــرت  يف  املغرديــن  اأحــد  يقــول 
#ن�سائــح_ ها�ستــاق  عــرب  »ا�سالنــي« 

للم�ستجديــن _يف_اجلامعــة: »احمل 
معــك دفــرتا �سغــريا لتكتــب فيــه جميــع 
املعلومــات املهمة حــول املواعيــد وتوزيع 

الدرجات  وغريها ». 
اأعجبني يف هذه الن�سيحة املوجهة 
للم�ستجديــن اأن فائدتهــا جلميــع طــالب 
ا�ستثنــاء؛  دون  مــن  اجلامعــة  وطالبــات 
فت�سجيل املعلومــة يجعلها قريبة وي�سهل 
تذكرهــا، ومن املهم اإح�ســار الطالب هذه 

املذكرة التي يجب اأن يحر�س عليها.
اأكرر واأ�سدد على �سرورة ا�سطحاب 
طــوال  الطالــب  لرتافــق  املذكــرة  هــذه 
�سنواتــه الدرا�سية يدون فيها ما يواجهه 
لتكــون له مرجعــا يف اأي وقــت وي�ستطيع 
ال�ستفادة منها حتى بعد تخرجه، فكثري 
من خريجي اجلامعــات ل ي�ستطيع تذكر 
بع�ــس اأ�سمــاء من دّر�سه ول مــن زامله من 

الطالب.
وتخ�سي�ــس مذكرة اأو ملزمة كتلك، 
يعني الطالب علــى اأن يلم بجميع اللوائح 
واحلقوق والواجبــات، ف�سال عن درا�سته 
ومــا يهمــه مــن معلومــات خــالل م�ســواره 

املدر�سي اأو اجلامعي.

الصفحة األخيرة

أبها عاصمة السياحة 
العربية.. الليموزينات

بعد عام تقريبا، تكون �أبها قد تربعت على عر�س �ل�صياحة �لعربية 
كعا�صمة يف عام 2017، وبهذا ت�صبق اأبها باقي املدن ال�صعودية وتكون 

اأول مدينة حتظى ب�صرف اأن تكون عا�صمة عربية لل�صياحة.
على  الآن  مللن  العمل  يجب  خللطللريان  منعطفان  هناك  ولكن 
ت��الف��ي��ه��م��ا، وه��م��ا غ��ي��اب و���ص��ائ��ل �ل��ن��ق��ل �ل���ع���ام، و���ص��ع��ف �ل��وح��د�ت 

�لإيو�ئية من فنادق وموتيالت وغريها.
 ول �صك يف �أن غياب �صركات ليموزين يف �أبها �أو �خلمي�س يعد 
من �لعقبات �لتي يتعرث بها �ل�صائح، وخا�صة �ل�صائح �لذي ياأتي من 

�ملطار ولي�س عرب �لطرق �لربية.
امل�صكلة املقيمون ممن ل ميلكون �صيارات  كما يعاين من هذه 
خا�صة، وهم الأكرثية مما ي�صطرهم الى الن�صياع ل�صيارات خا�صة 
ل يعرفون من يقودها ول ي�صتطيعون اأن يحظوا بها يف الوقت الذي 

يحتاجون اإليه.
وك��ذل��ك ف���اإن غ��ي��اب ���ص��ي��ار�ت �لنقل �ل��ع��ام ي�صع �أب��ه��ا يف م��اأزق 

�صياحي كبري، اإذا مل يتم معاجلته عاجا.
ول��ه��ذ�، ف���اإين �أن��ا���ص��د �جل��ه��ات ذ�ت �ل��ع��الق��ة، و���ص��ع �أب��ه��ا على 
�لطريق �ل�صياحي �ل�صحيح. ويف �ملقال �لقادم �إن �صاء �هلل �صاأتناول 

مو�صوع الفنادق يف اأبها.

أسبوعية جامعة الملك خالد

تاأ�سي�سه، وذلك عربافتتاح  منذ  ال�سبكة لأول مرة  تلك  براأ�سه خارج  اأطل  الإنرتنت  �سبكة  ال�سهري على  »اأمازون«  متجر 
ال�سركة  مقر  يقع  حيث  الأمريكية،  املتحدة  بالوليات  »�سياتل«  مبدينة  والأجهزة،  الكتب  لبيع  الأول  ومتجره  مكتبته 
الرئي�س، وبالقرب من جامعة وا�سنطن. اخلطوة اعتربت مناق�سة متاما ل�سرتاتيجية �سركة »اأمازون« منذ انطالقها قبل 
20 �سنة، والقا�سية ببيع املنتجات فقط عرب الإنرتنت، ما �سمح لها بتخفي�س اأ�سعار ال�سلع واملنتجات للم�ستهلكني ب�سبب 
انخفا�س التكاليف الإدارية كالإيجارات ورواتب املوظفني. »اأمازون« قالت اأنها ت�سعى الآن للو�سول اإلى �سريحة كبرية من 

النا�س ممن يف�صلون �صراء اأغرا�صهم باأنف�صهم وبالطريقة التقليدية من املحال والأ�صواق.

هنا

هناك
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طائرة 
»أمازون«
تقلع

من مطار  
اإلنترنت


