
مواهب من الجامعة

الشبرمي: بكاميرا شبه احترافية
اقتحمت فن التصوير

 يف املرحلة املتو�شطة وبكامريا �شوين �شبه احرتافية ظهر �شغفه املبكر، وكانت االحتفاالت والرحالت 
املدر�شية هي �شرارة االنطالق.

بداأ الت�شوير جمرد هواية لدى الطالب بق�شم االإعالم حممد ال�شربمي، الذي كان يتعلم من 
اأخطائه، ليتو�شل اأخريا اإلى اأن الت�شوير عامل وا�شع يحتاج اإلى اطالع وقراءة.

اأ�شقل هذه املوهبة وحبي لهذه املهنة با�شرت  »اآف��اق«، قال ال�شربمي: » لكي  اإلى  يف حديث 
املهنة،  ب��واب��ة  ب��ي��دي نحو  اأخ���ذ  ال���ذي  ال��ن��ه��اري  اأخ���ي حممد  م��ع  اإل��ك��رتون��ي��ة  العمل يف �شحيفة 

وا�شتمررت مع ال�شحيفة حتى توليت اإدارة ق�شم الت�شوير فيها«.
وا�شل ال�شربمي خطاه بحثا عن املن�شود، فان�شم اإلى �شحيفة الوطن، التي و�شفها باأول 
حمطة اإعالمية ورقية احت�شنته، لكنه تركها بعد م�شي �شنة واحدة، ل�شبب واحد هو اأنه يكره 
تقييد نف�شه بنمط معني من االأعمال اأو جمال حمدد من جماالت الت�شوير، رغم اأنه مييل 

اإلى ت�شوير البورتريه واالأبي�ض واالأ�شود، ح�شب تعبريه. )تفا�شيل �شفحة: 15(
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الداود ألعضاء هيئة التدريس:
أوصيكم بالطالب خيرا واستمعوا لهم

اأكد مدير اجلامعة، االأ�شتاذ الدكتور 
اللقاء  خ��الل  ال����داود،  عبدالرحمن 
ال�����ش��ن��وي امل��ف��ت��وح م��ع اأع�����ش��اء هيئة 
ال���ت���دري�������ض، ال������ذي ع���ق���د ب��امل��دي��ن��ة 
اجل���ام���ع���ي���ة ب����ال����ف����رع����اء ون��ظ��م��ت��ه 
اجلامعية،  للعالقات  العامة  االإدارة 
ب����ال����ت����ع����اون م�����ع وك�����ال�����ة اجل���ام���ع���ة 
�شكن  ب���ن���اء  ت��ك��ل��ف��ة  اأن  ل��ل��م�����ش��اري��ع، 
1.3 مليار  ه���ي:  ال��ت��دري�����ض  اأع�����ش��اء 
ريال، كا�شفا اأن توقيع العقد �شيكون 

خالل االأ�شهر املقبلة.
وع����ن ت���ع���اق���دات اجل���ام���ع���ة مع 
اأع�شاء هيئة التدري�ض، ك�شف الداود 
للجنة  ال�شالحيات  جميع  منح  اأن��ه 
نف�شه  الوقت  يف  م�شريا  التعاقدات، 
اإلى اأن اجلامعة تقدم دورات تدريبية 
تعد  واأن��ه��ا  فيها،  التدري�ض  الأع�شاء 
من اأف�شل اجلامعات يف هذا املجال، 

جميع  لتقدمي  �شت�شعى  اأن��ه��ا  مبينا 
اأداء  مب�شتوى  لالرتقاء  الت�شهيالت 

من�شوبيها.
التدري�ض  اأع�شاء هيئة  واأو�شى 
ب���ال���ط���الب خ������ريا، وال����ق����رب م��ن��ه��م 

واال�شتماع اإلى مطالبهم.
وف���ي���م���ا ي���خ�������ض االخ���ت���ن���اق���ات 
الطالب،  منها  يعاين  التي  املرورية 
الطالب  ���ش��وؤون  عمادة  ق��ال« وجهت 
ب���ت���اأم���ني ب���ا����ش���ات ل�����ش��ه��ول��ة ت��ن��ق��ل 
ال��ط��الب م��ن واإل���ى اجلامعة، وذل��ك 
والزحام  امل��روري��ة،  االختناقات  لفك 
الذي ي�شهده مقر اجلامعة احلايل«.

ووع���د ال����داود ب��ت��اأم��ني امل��راج��ع 
العلمية يف حاول وجود نق�ض يف اأي 
مرجع حتتاج اإليه الكليات واالأق�شام، 
ب��اأي  ال��رف��ع  م�����ش��وؤول��ي��ة  اأن  مو�شحا 
االأق�شام،  على  تقع  نق�ض  اأو  احتياج 

كما وعد بتوفري مراكز بحثية طبية، 
قائال: »�شيكون هناك مراكز بحثية 
اجلامعي  امل�شت�شفى  داخ��ل  متطورة 

بامل�شروع اجلديد بالفرعاء«
واأ����ش���ار اإل����ى اأن ه���ذه ال��ل��ق��اءات 
واالج����ت����م����اع����ات ت���ه���دف اإل������ى ط���رح 
�شفافية  بكل  ومناق�شتها  املقرتحات 

وو�شوح.
وع�����ن ت���وق���ي���ت االن����ت����ق����ال اإل����ى 
املدينة اجلامعية اجلديدة بالفرعاء، 
ق���ال: »ل��ن ي��ك��ون ه��ن��اك ان��ت��ق��ال اإل��ى 
يتم جتهيز اخلطوط  الفرعاء حتى 
اإدراج  مت  حيث  للجامعة،  اخلارجية 
ذلك يف امل�شاريع القادمة للمنطقة«. 
م�������ن ج�����ه�����ت�����ه، رح����������ب وك����ي����ل 
ل���ل���م�������ش���اري���ع، ال����دك����ت����ور ���ش��ل��ي��م��ان 
اأن  وب������ني  ب���اجل���م���ي���ع،  ال���������ش����وي����ان 
اجل��ام��ع��ة اأول�����ت االه���ت���م���ام ال��ك��ام��ل 

باملدينة اجلامعية بالفرعاء، والعمل 
على الو�شول اإلى هدف ا�شرتاتيجي 
مم��ي��ز ل��ت��ك��ون رائ�����دة ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى 
لها  ه��وي��ة متميزة  ال��ع��امل��ي، وحت��ق��ق 
تتحلى  التي  ومبانيها  م�شاريعها  يف 

بطابع منطقة ع�شري.
اجلامعية  امل��دي��ن��ة  اأن  واأو����ش���ح 
�شديقة  ل��ت��ك��ون  �شممت  اجل���دي���دة 
للبيئة وحمافظة على الطاقة، وقال 
»االنتقال للمدينة اجلامعية �شيكون 
ج��زئ��ي��ا ول��ي�����ض ك��ل��ي��ا وه���ن���اك خطة 
املجتمعون،  لذلك«. وجتول  منظمة 
عقب االجتماع، على م�شاريع املدينة 

اجلامعية اجلديدة.
)تفا�شيل �شفحات: 2 و 3(
)اآفاق م�شورة، �شفحات: 21-20(

سعيد العمري
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خالل اللقاء السنوي في المدينة الجامعية بالفرعاء

الداود: 1.3 ريال مليار تكلفة سكن
أعضاء هيئة التدريس 

سعيد العمري

اأك���د م��دي��ر اجل��ام��ع��ة، االأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور 
عبدالرحمن الداود، خالل اللقاء ال�شنوي 
التدري�ض، الذي  اأع�شاء هيئة  املفتوح مع 
عقد باملدينة اجلامعية بالفرعاء ونظمته 
اجل��ام��ع��ي��ة،  ل��ل��ع��الق��ات  ال��ع��ام��ة  االإدارة 
للم�شاريع،  اجلامعة  وكالة  مع  بالتعاون 
اأن تكلفة بناء �شكن اأع�شاء التدري�ض هي: 
العقد  توقيع  اأن  كا�شفا  ري��ال،  مليار   1.3

�شيكون خالل االأ�شهر املقبلة.
اأع�شاء  مع  اجلامعة  تعاقدات  وعن 
اأن���ه منح  ال����داود  ك�شف  ال��ت��دري�����ض،  هيئة 
ال��ت��ع��اق��دات،  للجنة  ال�شالحيات  جميع 
اأن اجلامعة  اإل��ى  نف�شه  الوقت  م�شريا يف 
التدري�ض  الأع�شاء  تدريبية  دورات  تقدم 
اأف�شل اجلامعات يف  واأنها تعد من  فيها، 
لتقدمي  �شت�شعى  اأنها  مبينا  املجال،  ه��ذا 
جميع الت�شهيالت لالرتقاء مب�شتوى اأداء 

من�شوبيها.
واأو����ش���ى اأع�����ش��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض 
بالطالب خريا، والقرب منهم واال�شتماع 

اإلى مطالبهم.

االختناقات المرورية
التي  امل��روري��ة  االختناقات  يخ�ض  وفيما 
يعاين منها الطالب، قال »وجهت عمادة 
ل�شهولة  با�شات  بتاأمني  الطالب  �شوؤون 
واإل��ى اجلامعة، وذلك  تنقل الطالب من 
لفك االختناقات املرورية، والزحام الذي 

ي�شهده مقر اجلامعة احلايل«.
ووعد الداود بتاأمني املراجع العلمية 
يف حاول وجود نق�ض يف اأي مرجع حتتاج 
اإل���ي���ه ال��ك��ل��ي��ات واالأق�������ش���ام، م��و���ش��ح��ا اأن 
م�شوؤولية الرفع باأي احتياج اأو نق�ض تقع 
مراكز  بتوفري  وع��د  كما  االأق�����ش��ام،  على 
بحثية طبية، قائال »�شيكون هناك مراكز 
بحثية متطورة داخل امل�شت�شفى اجلامعي 

بامل�شروع اجلديد بالفرعاء«
ال���ل���ق���اءات  ه�����ذه  اأن  اإل�������ى  واأ������ش�����ار 
واالجتماعات تهدف اإلى طرح املقرتحات 

ومناق�شتها بكل �شفافية وو�شوح.
املدينة  اإل���ى  االن��ت��ق��ال  توقيت  وع��ن 
»لن  ق��ال  بالفرعاء،  اجل��دي��دة  اجلامعية 
يكون هناك انتقال اإلى الفرعاء حتى يتم 
للجامعة،  اخل��ارج��ي��ة  اخل��ط��وط  جتهيز 
القادمة  امل�شاريع  يف  ذل��ك  اإدراج  مت  حيث 

للمنطقة«.

هدف استراتيجي
م����ن ج���ه���ت���ه، رح�����ب وك���ي���ل ل��ل��م�����ش��اري��ع، 
باجلميع،  ال�����ش��وي��ان  ���ش��ل��ي��م��ان  ال��دك��ت��ور 
الكامل  اأول��ت االهتمام  اأن اجلامعة  وبني 
باملدينة اجلامعية بالفرعاء، والعمل على 
ال��و���ش��ول اإل���ى ه���دف ا���ش��رتات��ي��ج��ي مميز 
لتكون رائدة على امل�شتوى العاملي، وحتقق 
هوية متميزة لها يف م�شاريعها ومبانيها 

التي تتحلى بطابع منطقة ع�شري.
اجل��ام��ع��ي��ة  امل���دي���ن���ة  اأن  واأو�������ش������ح 
للبيئة  �شديقة  لتكون  �شممت  اجلديدة 
»االنتقال  وق��ال  الطاقة،  على  وحمافظة 
ولي�ض  جزئيا  �شيكون  اجلامعية  للمدينة 

كليا وهناك خطة منظمة لذلك«.

مشاريع المدينة الجامعية
و�����ش����رح ال�������ش���وي���ان م�������ش���اري���ع امل���دي���ن���ة 
اجل���ام���ع���ي���ة، ال���ت���ي ت���ق���ع ع���ل���ى م�����ش��اح��ة 
اأن  مبينا  م2،  م��الي��ني  ث��م��ان��ي��ة  ق��دره��ا 
اأن��واع  اأ�شلد  من  جبلية  االأر����ض  طبيعة 
االأ���ش��ود، ومت��ر بها  ال�شخور اجل��ران��ي��ت 
اأودية، هي: وادي عتود، وي�شرى،  ثالثة 
على مراحل  تنفيذها  واأن��ه مت  ودل��غ��ان، 

عدة.
ال��ب��ن��ي��ة  اأن  ال�������ش���وي���ان  واأو������ش�����ح 
التحتية ت�شمل نفقا للخدمات طوله 17 
كلم، وم�شروعا مركزيا للخدمات يحوي 
بالتكييف،  امل��ب��اين  ت��غ��ذي  ال��ت��ي  امل��ع��دات 

واملياه، ونظام احلريق.

واأ�����ش����اف »ج��م��ي��ع ه����ذه امل�����ش��اري��ع 
620مليونا،  جت���اوزت  وبتكلفة  منتهية 
 ،»2« املركزي  وت�شمل م�شروع اخلدمات 
الذي يتاألف من امل�شروع ب�شكل رئي�شي، 
مم�����ا ي���ل���ي حم���ط���ة ال����ت����ربي����د ب��ط��اق��ة 
اإجمالية قدرها 22 األف طن، باالإ�شافة 
اإل����ى م�����ربدات ت��ع��م��ل ع��ل��ى امل����اء بطاقة 
ت��ربي��د اإج���م���ايل ق��دره��ا 15 األ����ف ط��ن، 
بطاقة  تعمل  ال�����ش��اخ��ن  امل���اء  وغ��الي��ات 
اإجمالية 40األف كيلو واط، وجمموعات 
التوليد االحتياطية التي تعمل بطاقة 
ام��ب��ري،  ف��ول��ت  كيلو  10االف  اإج��م��ال��ي��ة 
 13،8 املتو�شط  اجلهد  قواطع  ومعدات 

كيلو فولت«.

 وت���اب���ع »مت االن���ت���ه���اء م���ن اأ����ش���وار 
امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة )امل���رح���ل���ة االأول�����ى( 
بطول يزيد على 16 كيلو وبتكلفة قدرها 

18مليونا«. 
وهي  االأول����ى،  املرحلة  اأن  ب��ني  كما 
للطالب  االأك���ادمي���ي  املجمع  ع��ن  ع��ب��ارة 
باإجمايل )571148(  كلية  املكون من 13 
االإج��م��ال��ي��ة  تكلفتها  بلغت  م��رب��ع،  م��رت 
)2296507869.97(، مبينا اأنه مت اعتماد 
اإجن���از  وبن�شبة  ال��ع��ق��د،  قيمة  م��ن   %10

جتاوزت 70 %.
واأ����ش���اف »امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة مكونة 
�شريرية  ب�شعة  اجلامعي  امل�شت�شفى  من 
العلوم  وكلية  الطب،  وكلية  �شرير،   800

االأ�شنان  التطبيقية، وكلية طب  الطبية 
امل�شرتكة،  والف�شول  ال�شيدلية،  وكلية 
وم���رك���ز امل�����وؤمت�����رات، وامل��ك��ت��ب��ة ال��ط��ب��ي��ة 
بت�شعة مبان، واملتبقي هو املكتبة الطبية 
م2،  األ��ف   380 تتجاوز  م�شاحة  باإجمايل 
ري��ال،   )2568055776( تعاقدية  بقيمة 

وبن�شبة اإجناز تتجاوز %65«.
وت�شمل املرحلة الثالثة، مبنى اإدارة 
اجلامعة، وعلى م�شاحة اإجمالية قدرها 
 ،  )654851046( ب��ت��ك��ل��ف��ة   ،)128250(
وبن�شبة  العقد  قيمة  من  وباإ�شافة%10 
49%، وم��ب��ن��ى م��واق��ف  اإجن�����از جت�����اوزت 
ال�شيارات على م�شاحة 27 األف م2 وبقيمة 
جت��اوزت  اإجن���از  وبن�شبة   ،)31873750(

امل��م��ر���ش��ات، وه���و ع��ب��ارة  ، و���ش��ك��ن   %25
�شكنية على م�شاحة  ث��الث وح���دات  ع��ن 
 ،)491221826( عقد  وبقيمة   ،)14850(
الريا�شية  واملدينة   ،%25 اإجن��از  وبن�شبة 
م��ت��ك��ام��ل��ة حت��ت��وي ع��ل��ى م��ل��ع��ب ري��ا���ش��ي 
وم�شابح  متفرج  األ��ف   22 حل��وايل  يت�شع 
 ،)261879364( تعاقدية  وبقيمة  مغلقة 
وبن�شبة اإجناز جتاوزت 60%، وكلية طب 
م2  22األ��ف  م�شاحة  على  وهي  الطالبات 
وبقيمة تعاقدية )114998965( وبن�شبة 
الطرق  وم�شروع   ،  %80 جت���اوزت  اإجن���از 
الداخلية بطول يتجاوز 20 كلم وبقيمة 
 ،%10 اإ���ش��اف��ة  بعد   )100089765( عقد 
وحمطة   %80 جت����اوزت  اإجن����از  وبن�شبة 

الصويان: نسعى لجعل جامعتنا رائدة عالميا
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املدينة  يف  التدري�ض  هيئة  اأع�����ش��اء  ال��زم��الء  م��ع  لقائي  ك��ان 
املثمرة  اللقاءات  من  املا�شي،  االأ�شبوع  اجل��دي��دة،  اجلامعية 
والق�شايا  املو�شوعات  من  الكثري  فيها  معهم  تداولت  التي 
املدينة  م�شتجدات  ع��ل��ى  اط��ل��ع��وا  اأن  ب��ع��د  وذل���ك  اجل��ام��ع��ي��ة، 
اإلى �شرح واف من الزمالء يف  اجلامعية اجلديدة وا�شتمعوا 
وكالة امل�شاريع، وعلى راأ�شهم �شعادة وكيل اجلامعة للم�شاريع، 

الدكتور �شليمان ال�شويان.  
وقد اطلع الزمالء على ن�شبة االإجناز يف جميع م�شروعات 
اجل��ام��ع��ة وت��وق��ع��ات االن��ت��ه��اء، وك��م��ا �شبق اأن اأو���ش��ح��ن��ا، ف��اإن 
االنتقال �شيكون تدريجيا وبعد اأن يتم االنتهاء من اخلطوط 
الرئي�شة التي حتيط باجلامعة وتربطها باملدن التي حولها، 
بتوجيهات م�شتمرة من �شاحب  اإم��ارة منطقة ع�شري،  اإن  اإذ 
تتابع  عبدالعزيز،  بن  خالد  بن  في�شل  االأم��ري  امللكي  ال�شمو 
وحتر�ض على تنفيذ م�شروعات الطرق التي تربط اجلامعة 
اإلى  بباقي مدن وقرى املنطقة. ونحن عند االنتقال، نحتاج 
من  االأل��وف  ع�شرات  ال�شتقبال  مهياأة  الطرق  ه��ذه  تكون  اأن 

ال�شيارات التي تاأتي يوميا اإلى اجلامعة.
ونحن حري�شون على متابعة امل�شروعات كافة واإجنازها 
مبا�شرة،  ميدانية  زي���ارات  خ��الل  م��ن  امل��ح��ددة  مواعيدها  يف 
وك��ذل��ك م��ن خ���الل ال��ك��ام��ريات امل��ب��ا���ش��رة ال��ت��ي ث��ب��ت��ن��اه��ا يف 
واأتابعها من مكتبي يوميا لزيادة  للم�شروع،  مواقع خمتلفة 

االطمئنان اإلى مراحل االإجناز.
وال �شك يف اأن املدينة اجلديدة جلامعة امللك خالد التي 
تقع على م�شاحة ت�شل اإلى ثمانية ماليني م2، تعد من كربى 
املدن اجلامعية يف العامل، وحر�شنا على اأن نحافظ فيها على 
خاللها،  من  متر  التي  الوديان  وم�شارات  اجلبلية  الطبيعة 
فهذا يك�شبها جماال وخ�شو�شية مبثل هذه الطبيعة اخلالبة.
اإن اللقاء املفتوح الذي جمعني مع الزمالء اأع�شاء هيئة 
اإذ  بال�شفافية  ات�شم  اجلديدة  اجلامعية  املدينة  يف  التدري�ض 
ناق�شنا ما تقدمه اجلامعة من اإمكانيات وفر�ض لع�شو هيئة 
التدري�ض، كما ناق�شنا الدور املتوقع لع�شو هيئة التدري�ض مع 

اجلامعة وبخا�شة مع اأبنائنا الطالب والطالبات.
 ونحن جميعا ندرك اأن ع�شو هيئة التدري�ض ميثل لبنة 
اأ�شا�شية يف بناء وتطور اأي جامعة، وهذا ما نوؤكده دائما من 
م�شتوى  على  يكون  اأن  يجب  اجلامعي،  لالأ�شتاذ  حيوي  دور 
يليق بتطلعات وطموحات اجلامعة التي ن�شعى الأن تكون من 
خاللهم جامعة ع�شرية مزودة باأحدث التقنيات واملختربات 
تقدمي  يف  العاملية  اجلامعات  لت�شاير  والتجهيزات  واملعامل 
حت�شني  اأج����ل  م��ن  التعليمية  وال��ت��ق��ن��ي��ات  العلمية  امل���ع���ارف 

وجتويد العملية التعليمية للطالب اجلامعي.
من  مزيد  القادمة  الفرتة  يف  اهلل  مب�شيئة  لنا  و�شيكون 
اأن  ال��ط��الب؛ الأن��ن��ا نرغب يف  ال��ل��ق��اءات، وخ�شو�شا م��ع  ه��ذه 
على  و�شيطلعون  الكربى  املدينة  بهذه  معرفة  على  يكونوا 
كلياتهم ومناطق اخلدمات االأكادميية وال�شحية والريا�شية 
انتهاء  م��ع  القادمة  االأع���وام  خ��الل  لهم  مهياأة  �شتكون  التي 

م�شروعات اجلامعة كافة.

المدينة الجامعية

ال��ك��ه��رب��اء ال�����ش��م��ال��ي��ة ب��ق��ي��م��ة ت��ع��اق��دي��ة 
)133280000( ومت اإ�شافة %10.

ووف��ق��ا ل��وك��ال��ة امل�����ش��اري��ع، ف��ق��د مت 
االن���ت���ه���اء م����ن امل���ح���ط���ة، وب�������داأ اإط�����الق 
اإذ  اجلامعية،  باملدينة  الكهربائي  التيار 
واط،  ميقا   120 ال�شمالية  املحطة  تنتج 
يبلغ  بينما  واط،  ميقا   380 واجلنوبية 
اإج��م��ايل م��ا حت��ت��اج اإل��ي��ه اجل��ام��ع��ة 240 

ميقا واط.

إسكان الطالب
وي�شمل اإ�شكان الطالب 11 وحدة �شكنية 
�شيارات  وم��واق��ف  وملعبني،  وم�شجدا، 
تت�شع لنحو 987 �شيارة، كما ي�شع ال�شكن 

الطالبي نحو 3500 طالب، وهو بقيمة 
اإجناز  وبن�شبة   ،)284900000( تعاقدية 

تتجاوز 25 %.
قيمة  اأن  اإل�����ى  ت���ق���اري���ر  واأ������ش�����ارت 
اجلامعية  ل��ل��م��دي��ن��ة  احل��ال��ي��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذ 
جميع  وق��ي��م��ة  م��ل��ي��ار،   7.430 ت��ت��ج��اوز 
اأم  �شابقا  املنفذة  �شواء  املعتمدة  امل�شاريع 
امل�شاريع  اأو  اجلامعية  باملدينة  احلالية 
12.6 م��ل��ي��ار ري���ال،  اخل��ارج��ي��ة ت��ت��ج��اوز 
وال��ق��ي��م��ة ال��ت��ق��دي��ري��ة الإن����ه����اء امل��دي��ن��ة 

اجلامعية جتاوزت 15 مليار ريال.
عقب  جتولوا  املجتمعني  اأن  يذكر 
االجتماع على م�شاريع املدينة اجلامعية 

اجلديدة.

رؤية
أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود



أخبار الجامعة

الجامعة تطبق نظام باركود 
بمطاعمها 

عبدالعزيز رديف

وب����ال����ت����ع����اون م����ع اإدارة  ب���اجل���ام���ع���ة،  امل���ع���ل���وم���ات  ت��ق��ن��ي��ة  اإدارة  اأط���ل���ق���ت 
التغذية بعمادة �شوؤون الطالب، نظام التغذية الذاتي للمبيعات )باركود(، 
الذي ميّكن طالب اجلامعة من احل�شول على وجباتهم الغذائية بي�شر 
للباركود،  ما�شح  اإلكرتونية مب�شطة من خالل جهاز  و�شهولة بطريقة 
ميرر على بطاقة الطالب اجلامعية ليتمّكن النظام من معرفة بيانات 

الطالب و�شجله احلايل.
وي��ت��م��ي��ز ال��ن��ظ��ام ب��ق��اب��ل��ي��ة ت�شجيل ال��رق��م ي��دوي��ا يف ح���ال ف��ق��دان 
اإذ يتم ا�شرتجاع بيانات الطالب اإلكرتونيا من اأجل ا�شتكمال  البطاقة، 
�شراء الوجبة املختارة، كما يقدم النظام العديد من املزايا ملدير النظام 
كاليومي  املختلفة  ب��امل��ح��ددات  امل��ب��ي��ع��ات  ج���دول  والبائع، مثل طباعة 
اإع���دادات  النظام على  ا�شتمال  وك��ذل��ك  وغ��ريه��ا،  وال�شنوي  وال�شهري 
م�شتفيد،  ل��ك��ل  امل�����ش��م��وح  وال��ع��دد  واأ���ش��ع��اره��ا  الوجبات   اأوق����ات  حت��دي��د 
باالإ�شافة الى  اإعدادات البائعني،  ومنح ال�شالحيات املختلفة، وال�شماح 
بتعريف خدمات التغذية اإلكرتونيا يف مقر اجلامعة وفروعها املختلفة.

 يذكر اأن تقنية املعلومات عملت، قبل اإطالق اخلدمة، على تدريب 
م�شتخدمي النظام، واأجرت جتربة  على جمموعة من الطالب يف فرع 
اجلامعة الرئي�ض، باالإ�شافة الى فرع ال�شنة التح�شريية يف املحالة، على 

اأن يعم النظام باقي الفروع يف املراحل املقبلة.

الداود يستقبل محافظ تقويم التعليم العام
عبدالعزيز رديف

 
ا����ش���ت���ق���ب���ل م����دي����ر اجل����ام����ع����ة االأ�����ش����ت����اذ 
االثنني  ال����داود،  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور 
تقومي  هيئة  حمافظ  مبكتبه،  املا�شي، 
ال��روم��ي،  نايف  الدكتور  ال��ع��ام،  التعليم 
وم�����ش��اع��دت��ه ال��دك��ت��ورة خ��ل��ود اأ���ش��ق��ر يف 
اجل���ان���ب ال��ن�����ش��ائ��ي، ب��ح�����ش��ور ع���دد من 
وك���الء اجل��ام��ع��ة وع��م��ي��دي��ه��ا، ل��الط��الع 
على مهمات الهيئة، وبحث �شبل التعاون 

بني الطريفني.
ورح�����ب ال�������داود يف ب���داي���ة ال��ل��ق��اء 
ب���ال���روم���ي، م��ق��دم��ا مل��ح��ة ���ش��ري��ع��ة عن 
امللك  »نحن يف جامعة  وق��ال:  اجلامعة، 
وبكل  اللقاءات،  ه��ذه  مبثل  ن�شعد  خالد 
ما من �شاأنه الرقي مب�شتوى التعليم يف 

مملكتنا الغالية«.
ال��روم��ي �شكره ملدير  ق��دم  ب����دوره، 
كما  اال�شت�شافة،  ح�شن  على  اجل��ام��ع��ة 
واأب��رز  ومهماتها  الهيئة  ع��ن  نبذة  ق��دم 
براجمها،  بكل  »الهيئة  وق��ال:  اأهدافها، 
ال  باأنها  تاما  اإمي��ان��ا  ت��وؤم��ن  ومنا�شطها 
التعليم  ت��ط��وي��ر  بعملية  وح��ده��ا  ت��ق��وم 
واالإ�����ش����ه����ام يف حت�����ش��ي��ن��ه، ول���ك���ن ه��ن��اك 
م�����ش��وؤول��ي��ة م�����ش��رتك��ة ب���ني ال��ع��دي��د من 
امل�شلحة  اأ�شحاب  ف��اإن  ولذلك  اجلهات، 
يف اأغ���ل���ب م�����ش��اري��ع��ن��ا ه���م م���ن ي��ق��ودون 

امل�شروع ولي�ض الهيئة«.
اإل����ى اأن ال��رق��اب��ة  واأ����ش���ار ال���روم���ي 
لي�شت هدفا للهيئة، بقدر ما ت�شعى اإلى 
التطوير،  وامل�شاعدة يف عمليات  التعاون 

كما اأكد اأن لها ارتباطا مبا�شرا بالقيادة، 
اإل���ى رف���ع ج���ودة التعليم،  واأن��ه��ا ت��ه��دف 

ودعم االقت�شاد الوطني.
الدكتورة  قدمت  ذات���ه،  ال�شياق  يف 
اإيجاد  ه��دف  عن  مف�شال  �شرحا  خلود، 
اإل��ى  م�شرية  ل��ل��م��وؤه��الت،  �شعودي  اإط���ار 
�شعودية م�شلحة  ك��وادر  اإيجاد  يعني  اأن��ه 
على  ق���ادرة  و�شخ�شية  عملية  مب��ه��ارات 
حت���م���ل امل�������ش���وؤول���ي���ة، ورب������ط خم���رج���ات 

التعلم ب�شوق العمل، واالإ�شهام يف تطوير 
ومواءمة  للموؤهالت،  اخلليجي  االإط��ار 
االإط�����ار ال�����ش��ع��ودي ل��ل��م��وؤه��الت ب��االأط��ر 

االإقليمية والدولية.
وحت��دث��ت ع��ن م��زاي��ا ع���دة، قائلة: 
هناك  ف�شيكون  ال���ط���الب،  ن��اح��ي��ة  »م���ن 
ن���وع م���ن االع������رتاف ب��ج��م��ي��ع امل���وؤه���الت 
ناحية  وم���ن  ال��ع��م��ر،  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  بغ�ض 
�شيكون  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال���ك���وادر  ا�شتقطاب 

هناك اطمئنان للم�شتقطبني من ناحية 
اعتماد وكفاءة املوؤهل«.

ويف خ��ت��ام ال��ل��ق��اء، اأك����د ال�����داود اأن 
وتنظيم  ال�شت�شافة  م�شتعدة  اجلامعة 
املنطقة  يف  الهيئة  ب��ه  ت��و���ش��ي  ع��م��ل  اأي 
وق���ال  ك���ام���ل���ة،  امل��م��ل��ك��ة  اأو  اجل���ن���وب���ي���ة، 
ت��ع��اون  اأي  ط��ل��ب  معاليكم  م��ن  »اأن��ت��ظ��ر 
اأول  م��ن  نكون  اأن  ون��ري��د  اجلامعة.  م��ع 

املبادرين بني اجلامعات ال�شعودية«.
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سعيد العمري

ا����ش���ت���ق���ب���ل م����دي����ر اجل����ام����ع����ة، ال���دك���ت���ور 
ع��ب��دال��رح��م��ن ال�����داود، االث��ن��ني امل��ا���ش��ي، 
مب���ك���ت���ب���ه، وك����ي����ل ج���ام���ع���ة امل����ل����ك ���ش��ع��ود 
ال��دك��ت��ور  ���ش��اب��ق��ا،  ال��ط��ب��ي��ة  للتخ�ش�شات 
كلية  وعميد  ال�شهري،  يحيى  بن  حممد 
ال��ط��ب ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ���ال���د، ال��دك��ت��ور 

�شليمان احلميد ووفد من الكلية.

اال�شتقبال  خ���الل  ن��وق�����ض  وب��ي��ن��م��ا   
ع��دد م��ن االأم����ور االأك��ادمي��ي��ة واجل��وان��ب 
ب��ال��ك��ل��ي��ة، عرب  تتعلق  ال��ت��ي  ال��ت��ط��وي��ري��ة 
ال�����ش��ه��ري ع���ن ���ش��ع��ادت��ه ب���ال���دع���وة ال��ت��ي 
وج��ه��ت ل���ه م���ن زم���الئ���ه يف ك��ل��ي��ة ال��ط��ب 
والفعاليات  االأن�شطة،  بع�ض  مل�شاركتهم 
امل��ق��ام��ة ب��ال��ك��ل��ي��ة، وب��ع�����ض االأم������ور ال��ت��ي 
واالرت���ق���اء  ال��ت��خ�����ش�����ض،  ب��اخ��ت��ي��ار  تتعلق 
اإعجابه  مب�شتوى خريج اجلامعة، مبديا 

الطب تستضيف وكيل جامعة سعود األسبق
�شاهده من جهود مبذولة، وخربات  مبا 

بكليات الطب.
من جهته، اأو�شح عميد كلية الطب، 
ال��دك��ت��ور ���ش��ل��ي��م��ان احل��م��ي��د اأن »ال��ك��ل��ي��ة 
���ش��ع��دت ب��ا���ش��ت�����ش��اف��ة ال��دك��ت��ور ال�����ش��ه��ري  
الذي يعد من اأبناء جامعة امللك خالد، اإذ 
الطب،  لكلية  وعميدا  �شابقا،  اأ�شتاذا  كان 
ل��ل��درا���ش��ات العليا  ل��ل��ج��ام��ع��ة  ث���م وك��ي��ال 
والبحث العلمي، قبل انتقاله اإلى جامعة 

امللك �شعود«. واأ�شاف »تاأتي هذه الزيارة 
�شمن �شل�شلة من ن�شاطات الكلية املزمع 

تنظيمها ب�شكل م�شتمر«.
ال�شهري  زي���ارة  اإن  »اآف����اق«  وعلمت 
تت�شمن حما�شرة يف كلية الطب الأع�شاء 
هيئة التدري�ض عن حتليل املناهج الطبية 
اململكة، ولقاءات  بكليات الطب بجامعات 
ع���دة م���ع ط��ل��ب��ة ال��ك��ل��ي��ة ل��ال���ش��ت��ف��ادة من 

خرباته املتعددة.

عدنان األلمعي

الدكتور  االأ�شتاذ  تراأ�ض مدير اجلامعة، 
اأخ�����ريا، اجتماع  ال�����داود،  ع��ب��دال��رح��م��ن 
للعام  االأول  العليا  ال��ط��الب��ي��ة  اللجنة 
الطالب  �شوؤون  احل��ايل، بح�شور عميد 
اآل ه���ب���ا����ض، ومم��ث��ل��ي  ال���دك���ت���ور م���ري���ع 

الكليات من الطالب والطالبات.
ويف ب��داي��ة االج��ت��م��اع ال����ذي اأق��ي��م 
ال��داود  رح��ب  يف مقر جمل�ض اجلامعة، 
موؤكدا  االأع�شاء،  والطالبات  بالطالب 
الكليات  يف  زمالئهم  �شوت  اأهمية  نقل 

اإلى اللجنة، بكل و�شوح.
ك����م����ا �����ش����دد ع����ل����ى ف����ت����ح »ق����ن����وات 
معه  وامل��ب��ا���ش��رة  ال�شحيحة  ال��ت��وا���ش��ل 
ب�شفافية عالية« الأي مو�شوع باجلامعة، 
العمل عليها يف االجتماع  »�شيتم  وقال: 
م�شوؤويل  مع  التوا�شل  ثم  وم��ن  نف�شه، 
لها،  املنا�شبة  احل��ل��ول  لو�شع  اجلامعة 
ال��ط��رق االأخ���رى غري  اإل��ى  دون اللجوء 
ال��ر���ش��م��ي��ة«. ب��ع��د ذل���ك، ا���ش��ت��م��ع ال���داود 

اإل���ى ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات، ووج���ه ف��ورا 
بالعمل على حل ومعاجلة ما نقلوه من 
اللجنة  اأن  ي��ذك��ر  وم��ق��رتح��ات.  ر���ش��ائ��ل 

..ويرأس اجتماع اللجان الطالبية
ال��ط��الب��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا م��ن��ب��ث��ق��ة م���ن جل��ان 
طالبية على م�شتوى الكليات، اإذ جتتمع 
الكلية  برئا�شة عميد  كل جلنة طالبية 

مو�شوعاتها  ت��ن��اق�����ض  ث��م  عميدتها  اأو 
الكليات  اأهمها، ليتولى ممثلو  وتلخ�ض 

عر�شها على اللجنة العليا.

القحطاني يستقبل وفدا
من جامعة الملك سعود

من  وف��دا  القحطاين،  مرعي  الدكتور  االأ�شتاذ  اجلامعة،  وكيل  ا�شتقبل 
جامعة امللك �شعود، وتناول يف كلمته الرتحيبية، دور جامعة امللك خالد 
اإليه من تطوير  وما تقدمه من خدمة تعليمية وجمتمعية، وما ت�شعى 

يف خمتلف اجلوانب.
بدوره، اأبدى الوفد الزائر اإعجابه باال�شتقبال، قبل اأن يت�شلم هدايا 
من اجلامعة، ويزور نادي املال واالأعمال بكلية العلوم االإداري��ة واملالية، 
حيث كان يف ا�شتقبالهم عميد الكلية والوكالء وروؤ�شاء االأق�شام وعدد من 

من�شوبي النادي.
يف ���ش��ي��اق م��ت�����ش��ل، زار ال���وف���د، ع��م��ادة ال��ت��ع��ل��م االإل����ك����رتوين، حيث 
ا���ش��ت��م��ع��وا ���ش��رح��ا ع���ن اخل���دم���ات االإل��ك��رون��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ال��ع��م��ادة 
للطالب، واالأ�شتوديو املخ�ش�ض لت�شجيل املحا�شرات. ويف معهد البحوث 
احلديثي،  اللطيف  عبد  الدكتور  عميده  ق��دم  اال�شت�شارية،  والدرا�شات 

للوفد الزائر، �شرحا عن برامج واإجنازات واأهداف املعهد.
املعامالت  على  وت��ع��رف  ال�����ش��رك��ات،  حوكمة  م��رك��ز  ال��وف��د  زار  كما 

املتبادلة بني ال�شركات، واأحكامها وقوانينها.
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الحديثي يدرب 290 طالبا وطالبة
�شمن �شل�شلة الدورات التدريبية التي تنظمها عمادة �شوؤون الطالب، 
قدم عميد معهد البحوث والدرا�شات اال�شت�شارية باجلامعة الدكتور 
التفكري  جم���ال  يف  ت��دري��ب��ي��ة  دورة  اأخ����ريا،  احل��دي��ث��ي،  عبداللطيف 
واملعرفة  العلم  اأهميه  منها:  حم��اور  على  ال�شوء  �شلطت  العلمي، 
وك��ي��ف��ي��ه اإث�����اره ال��ف�����ش��ول وال��ت�����ش��اوؤل، وت��غ��ري ال��ن��م��ط ال��ت��ق��ل��ي��دي يف 
وكيفية  االبتكار،  ومعوقات  ك��اي��زن،  مبداأ  على  وتطبيقاته  التفكري 
التغلب عليها. و�شهدت الدورة ح�شورا وتفاعال الفتا من الطالب اإذ 

ح�شرها نحو290 طالبا وطالبة. 

ساعة قهوة بقسم التربية الخاصة
هنادي الشهراني 

حفال  ب��اأب��ه��ا،  للبنات  ال��رب��ي��ة  بكلية  اخل��ا���ش��ة  ال��رب��ي��ة  ق�شم  ن��ظ��م 
 Coffee »ترفيهيا جلميع طالبات الكلية حتت عنوان »�شاع���ة القهوة
مفتوحة  بوفيه  اأب��رزه��ا  م��ن  متنوعة  ف��ق��رات  احلفل  و�شمل   .Hour
ورفع  اليومي،  الروتني  ك�شر  بهدف  وريا�شية؛  ثقافية  وم�شابقات 

معنويات الطالبات، وجتديد طاقاتهم الذاتية للدرا�شة. 

حملة تكافل مع عامالت تربية أبها
هنادي الشهراني 

ا�شتهدفت  »تكافل«  بعنوان  باأبها، حملة  للبنات  الرتبية  كلية  اأقامت 
من  وف��ق��رات  ج��م��اع��ي،  ف��ط��ور  ع��ل��ى   وا�شتملت  بالكلية،  ال��ع��ام��الت 
و�شهدت احلملة  والهندية وم�شابقات.  العربية  باللغة  اأنا�شيد  بينها 
على  �شخ�شية،  وم�شتلزمات  �شتوية  ك�شوة  عن  عبارة  هدايا  توزيع 
ال�شرور على قلوب  اإدخال  اإلى  اأن احلملة هدفت  امل�شتهدفات. يذكر 
امل�����ش��اواة وال��ت��ع��ام��ل ال��راق��ي بني  ال��ع��ام��الت بالكلية، ون�����ش��ر ث��ق��اف��ة 

من�شوباتها.

السلوكيات المحمودة في محاضرة    
زهراء حبتر 

اأثر الديني، حملة  اأقام نادي  برعاية وكالة عمادة �شوؤون الطالبات، 
الإلقاء  التوم  منرية  الداعية  فيها  ا�شت�شاف  �شواك«  »م��ايل  بعنوان 
الديني. و�شملت  الوازع  املحمودة ومفهوم  ال�شلوكيات  حما�شرة عن 
احلملة عددا من الفقرات منها عرو�ض تقدميية، واأنا�شيد اإ�شالمية، 
)بك�شر  امل�شاركات  على  الهدايا  بتوزيع  تختتم  اأن  قبل  وم�شابقات، 

الراء(.

إدارة األعمال تخطف كأس الثقافة
علي مانع

فاز ق�شم اإدارة االأعمال ببطولة امل�شابقة الثقافية للف�شل االأول من 
العام الدرا�شي 1437/1436، التي اأقامها النادي الطالبي لالأن�شطة 

يف كلية املجتمع، حتت �شعار  »نحو جيل مثقف«.
اأن  العدوي  الكرمي  عبد  حممد  بالكلية،  الن�شاط  رائد  واأو�شح 
املناف�شة  روح  على  وحت��ث  الطلبة  معلومات  ت��ري  امل�شابقات  ه��ذه 

االإيجابية وتعمل على تو�شيع االأفق املعريف لديهم.
ونيابة عن راعي امل�شابقة، الدكتور علي بن �شعيد العمري، �شلم 
العدوي كاأ�ض امل�شابقة اإلى فريق اإدارة االأعمال الذي عرب عن فرحته 

باالإجناز الثقايف.

دور األسرة في نبذ اإلرهاب.. ندوة
عدنان اإللمعي

مع  بالتعاون  بتهامة،  اجلامعة  بفرع  الطالب،  �شوؤون  وكالة  نظمت 
االثنني  ع�شري،  مبحايل  داب  واالآل العلوم  بكلية  الطالبي  الن�شاط 
ره��اب«، حظيت  �شرة يف نبذ العنف واالإ املا�شي، ندوة بعنوان »دور االأ
ب��اإق��ب��ال ك��ب��ري م��ن ال��ط��الب. وحت���دث وك��ي��ل ���ش��وؤون ال��ط��الب بفرع 
اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ح��م��زة ف��اي��ع ال��ف��ت��ح��ي خ���الل ال���ن���دوة،  ع��ن دور 
اإياها،  االأ�شرة التوجيهي، واأثره يف م�شتقبل الفرد واملجتمع، وا�شفا 
م�شاره  وت�شحيح  ال�شاب  لتكوين  واالأ�شا�ض  االأول  باملربي  )االأ�شرة(، 

واأفكاره. 
ان�شياق  ال�شباب من  بع�ض  اإليه حال  اآل  »ما  ل�  الفتحي  وتاأ�شف 
ال�شال،  ال�شراب  خلف  واجن��راف  واملغلظة،  املحرفة  الدعاوى  خلف 
يرتكبه من  ره��اب��ي، وما  االإ داع�ض  تنظيم  ال�شالة  الفئات  تلك  ومن 
الطالب،  اأث���رى  ب��دوره��م،  دي���ن«.  تقبلها ملة وال  ج��رائ��م فظيعة ال 

الندوة باملداخالت واال�شتف�شارات.

كتابة السيرة الذاتية.. في دورة
اأقام نادي الطب واالإب��داع، اأخريا، دورة 
�شريتك  تكتب  »كيف  بعنوان  تدريبية 
ال����ذات����ي����ة؟«، ق��دم��ه��ا وك���ي���ل ك��ل��ي��ة طب 
الدكتور  ال�شريرية  لل�شوؤون  االأ���ش��ن��ان 
اأكر  وح�شرها  ملحة،  اأب��و  عبدالعزيز 

من 120 طالبا.
وحت��دث اأب��و ملحة خ��الل ال��دورة، 
عن فنون كتابة ال�شرية الذاتية، واأ�ش�ض 
�شوغ �شرية جاذبة لالنتباه عند التقدم 

الأي وظيفة تناف�شية.
يف اخل�����ت�����ام، اأج��������اب امل��������درب ع��ن 
ا���ش��ت��ف�����ش��ارات احل�����ش��ور وم��داخ��الت��ه��م، 
ق��ب��ل اأن ي��ك��رم��ه ال���ن���ادي ع��ل��ى ت��ق��دمي 

الدورة.
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دورة خارجية لـ 40 عضو تدريس
اأقامت وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة، لـ 40 من اأع�ساء هيئة التدري�س )رجال ون�ساء(، دورة تدريبية خارجية بعنوان )ت�سميم وبناء املقررات الإلكرتونية(، 
وذلك يف مدينة دبي، وبهدف اإك�ساب امل�ستهدفني  املعارف واملهارات العلمية فيما يتعلق بت�سميم وبناء املقررات الإلكرتونية باأنواعها املختلفة. وبني وكيل العمادة 
الدكتور عبدالعزيز الهاجري اأن الدورة �سعت اإلى اإك�ساب املتدربني مهارات عديدة، منها: اإن�ساء موقع اإلكرتوين للمقررات التعليمية، وت�سميم مقرر اإلكرتوين 
اإن�ساء املحتوى وفق املعايري التفاعلية، وت�سميم الكتب الإلكرتونية التفاعلية،  – الختبارات - والتقييم(، وكذلك  – الأن�سطة  باأجزائه املختلفة )املحتوى 

واملقاطع املرئية، واأخريا اإدارة املقررات الإلكرتونية.

نادي األسنان ينظم حملة »بها تبتسم« 
عدنان األلمعي

ا�ستهل نادي طب الأ�سنان، اأن�سطته التوعوية بحملة »بها تبت�سم« التي اأقيمت، اأخريا، يف البهو اجلامعي بالقريقر. وقدم اأع�ساء النادي �سرحا مف�سال لبع�س 
الأمرا�س امل�ساحبة لت�سو�س الأ�سنان واللتهابات املزمنة يف الفم وطرق عالجها، اإ�سافة اإلى �سروحات خا�سة للمدخنني، وبيان خطورة التدخني على الفم 
الكريهة. و�سهدت  اللثة واللتهابات والروائح  املثلى لتفري�س الأ�سنان والفم واللثة، مما ي�سمن جتنب جرح  واجل�سم كامال.  كما �سرح فريق احلملة الطرق 
احلملة اإقبال وا�سعا من الطالب ومن�سوبي اجلامعة، واختتمت بتقدمي اأع�ساء النادي بع�س الهدايا الرمزية للح�سور الذين عربوا عن �سعادتهم بهذه البادرة، 

�ساكرين للنادي على جهوده املجتمعية.
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برنامج 
لتطوير دراسة 

اإلنجليزية
اللغة االإجن��ل��ي��زي��ة،  ن���ادي  اأق���ام 
اأخ�����������ريا، ال���������ش����اع����ة ال���ل���غ���وي���ة 
االأول�����ى ل��ط��الب ك��ل��ي��ة ال��ل��غ��ات 
برنامج  اأول  وذلك  والرتجمة، 
ي��ق��ام يف م��ق��ر ال��ن��ادي اجل��دي��د 

بعد افتتاحه. 
وق����دم ال�����ش��اع��ة ال��ل��غ��وي��ة، 
متحدثا  ب��ول،  ماثيو  الدكتور 
ع�����ن ك���ي���ف���ي���ة ت���ط���وي���ر م���ه���ارة 
ال��ك��ت��اب��ة وال��ت��ه��ج��ئ��ة يف ال��ل��غ��ة 
االإجنليزية وفق ا�شرتاتيجيات 
واأ������ش�����ال�����ي�����ب ا����ش���ت���م���ده���ا م��ن 
خ���ربت���ه يف ت��ع��ل��ي��م ال���ل���غ���ة. يف 
نادي  رئي�ض  �شكر  اللقاء،  ختام 
ال��ل��غ��ة االإجن���ل���ي���زي���ة، اإب��راه��ي��م 
والطالب  املحا�شر،  االأ�شمري، 
يختتم  اأن  ق��ب��ل  احل��ا���ش��ري��ن، 
ال����رن����ام����ج ب���ال���ت���ق���اط ����ش���ورة 

جماعية.  

جلسة لتشجيع 
المصورين

عدنان األلمعي
اأق�����ام ن����ادي و����ش���ال ل��ل��ع��الق��ات 
واالإع������������الم، ج��ل�����ش��ة ت�����ش��وي��ر 
ل��ط��الب وم��ن�����ش��وب��ي اجل��ام��ع��ة 
اأج����م����ل_   #« ع�����ن�����وان  حت�����ت 
�����ش����ورك« ن�����ش��رت خم��رج��ات��ه��ا 
توتري.  يف  ال��ن��ادي  ح�شاب  على 
وت���ف���اع���ل م���ع اجل��ل�����ش��ة، وك��ي��ل 
اجل������ام������ع������ة ل���ل���ت���خ�������ش�������ش���ات 
ال�����ش��ح��ي��ة ال���دك���ت���ور خ��ال��د اآل 
جلبان، وعميد �شوؤون الطالب 
الدكتور مريع الهبا�ض، ورئي�ض 
رائد  الطالبية،  االأندية  وحدة 
ال���ق���ح���ط���اين، ون���ائ���ب���ه ي��ا���ش��ر 
ال�����ش��امل��ي. وح��ظ��ي��ت ال��ف��ع��ال��ي��ة 
اإن  اإذ  وا����ش���ع،  ب��اإق��ب��ال ط��الب��ي 
ف��ك��رت��ه��ا ت��ت��ل��خ�����ض يف ج��ل�����ش��ة 
ت�������ش���وي���ر جم����ان����ي����ة ل���ط���الب 
التقاط  خاللها  يتم  اجلامعة 
اأمهر  بعد�شات  ال�����ش��ور  اأج��م��ل 

امل�شورين يف النادي.

عمادة 
الطالب تطلق 
جوائز التميز 

اإلعالمي
عدنان األلمعي

اأط�����ل�����ق�����ت وح�����������دة االإع�����������الم 
وال������ع������الق������ات ال����ط����الب����ي����ة يف 
جوائز  الطالب،  �شوؤون  عمادة 
منها  �شعيا  االإع��الم��ي،  للتميز 
واالأخ��ب��ار  امل��خ��رج��ات  لتجويد 
اخل���ا����ش���ة ب��ال��ع��م��ادة . واأع���ل���ن 
العتيبي  ف��واز  ال��وح��دة،  رئي�ض 
اأن اجلوائز �شتكون على ثالثة 
التميز  ه��ي:  رئي�شية،  حم���اور 
العمادة،  اإدارات  يف  االإع��الم��ي 
االأندية  يف  االإع��الم��ي  والتميز 
االإعالم  يف  والتميز  الطالبية، 

ال�شخ�شي من خالل االأندية.

عدنان األلمعي
 اأق����ام ن���ادي ال��ط��ب واالإب������داع، اأخ����ريا، يف 
جممع الواحة التجاري، معر�شا توعويا 
مبنا�شبة اليوم العاملي لل�شكتة الدماغية، 
اف��ت��ت��ح��ه وك���ي���ل ك��ل��ي��ة ال���ط���ب ل��ل�����ش��وؤون 

االأكادميية الدكتور عبداهلل ال�شبعاين.
و����ش���ل���ط امل����ع����ر�����ض ال���������ش����وء ع��ل��ى 
اأ���ش��ب��اب واأع����را�����ض ال�����ش��ك��ت��ة ال��دم��اغ��ي��ة، 
اأركانا لقيا�س  وكيفية جتنبها، كما �شمل 
و�شكر  وال�����ش��غ��ط،  اجل�����ش��م،  كتلة  م��ع��دل 
ال�������دم، ورك����ن����ا خ���ا����ش���ا ح�����وى جم��م��وع��ة 
االأف��الم  االأي��ب��ادات توجد بها بع�ض  م��ن 
الت�شويرية عن ال�شكتة الدماغية، واآخر 
خا�شا باال�شت�شارات الطبية وال�شحية  .

جتاوز  اإذ  كثيفا،  ح�شورا  املعر�س  و�شهد 
عدد زواره 450 زائرا.

نادي الطب يقيم معرض السكتة الدماغية

دورتان
عن اإلسعافات 

األولية 
ريهام الصقره

بكلية  ال��ت��ط��وع��ي  ال���ع���ط���اء  ن�����ادي  ن��ظ��م 
ن��ادي  م��ع  بالتن�شيق  ب��اأب��ه��ا،  ال��ت��م��ري�����ض 
ال��ط��ب واالإب�������داع ب��ك��ل��ي��ة ال���ط���ب، ون����ادي 
العمل  ون����ادي  ال�����ش��ي��دل��ة،  بكلية  ت��ري��اق 
دورة  الطالبات،  �شوؤون  بوكالة  التطوعي 
ع��ن االإ���ش��ع��اف��ات االأول���ي���ة، اأق��ي��م��ت بكلية 

االآداب للبنات باأبها.
اإل����ى ن�����ش��ر ثقافة  وه���دف���ت ال������دورة 
تتطلب  التي  الطارئة  احل��االت  اإ�شعافات 
اال���ش��ت��ج��اب��ة ال���ف���وري���ة، و���ش��ه��دت ت��دري��ب��ا 
ع��م��ل��ي��ا، وت��خ��ل��ل��ت ف���ق���رات���ه���ا م�����ش��اب��ق��ات 
على  اجل��وائ��ز  ب��ت��وزي��ع  انتهت  للطالبات 
الطبية  العينية  وال��ه��داي��ا  امل��ت�����ش��اب��ق��ات، 
على احلا�شرات، كما مت توزيع املن�شورات 
امل�شاركات  ت�شلمت  اخلتام،  يف  التثقيفية. 

�شهاداتهن.
االأن�شطة  اأق��ام��ت  م���واز،  وعلى خ��ط 
واالآداب  ال���ع���ل���وم  ب��ك��ل��ي��ت��ي  ال���ط���الب���ي���ة 
مع  بالتن�شيق  ع�شري،  مبحايل  واملجتمع 
هيئة الهالل االأحمر ال�شعودي يف تهامة، 
اأخريا، دورة يف االإ�شعافات االأولية هدفت 
امل�شاركني يف  اإلى تنمية وتطوير مهارات 
االإ�شعافات االأولية، وزيادة الثقة بالنف�ض، 

بح�شور نحو 150 م�شاركا.
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اإعالن

الهباش 
يلتقي برواد 

األندية الطالبية
عدنان األلمعي

ال��ت��ق��ى ع��م��ي��د ����ش���وؤون ال��ط��الب ال��دك��ت��ور 
م��ري��ع ال��ه��ب��ا���ض، ب����رواد اأن���دي���ة اجل��ام��ع��ة 
ال���ط���الب���ي���ة، ون���اق�������ض م���ع���م ���ش��ب��ل ج��ع��ل 
اأن�شطة  ب��ن��اء وع��ط��اء يف  ال��ط��ال��ب حم���ور 
ال��ك��ل��ي��ات، وت��ف��ع��ي��ل اجل���ان���ب االإع���الم���ي 

لالأندية.
وح��دة  دور  على  الهبا�ض  �شدد   كما 
االأندية يف دعم ال��رواد اجل��دد يف تطوير 
طاقاتهم  وتنمية  االأن�شطة  طالب  وبناء 

ومواهبهم يف �شتى املجاالت.
م����ن ج���ه���ت���ه، اأب���دى رئ���ي�������ض وح����دة 
على  حر�شه  القحطاين،  رائ��د  االأن��دي��ة، 
موؤكدا  ال���رواد،  الآراء  واملتابعة  اال�شتماع 
اأن�شطة  ب��ني  امل�شتمر  ال��ت��وا���ش��ل  اأه��م��ي��ة 

الكليات والعمادة خلدمة الطالب.
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عبدالعزيز رديف
وساره القحطاني

وريم العسيري

االأول  ال����دويل  امل���وؤمت���ر  ج��ل�����ش��ات  ك�شفت 
ال����ذي نظمته اجل��ام��ع��ة  االأ���ش��ن��ان  ل��ط��ب 
ق�شر  بفندق  االأ�شنان،  طب  بكلية  ممثلة 
اأبها، اأرقاما مهمة وفقا لدرا�شات جديدة 

يف عامل طب االأ�شنان.
االأول��ى بعنوان »طرق  ففي اجلل�شة 
تدري�ض وتعلم طب االأ�شنان« التي قدمها 
االأ�شنان،  بطب  املخت�شون  االأك��ادمي��ي��ون 
االأ����ش���ت���اذ ال���دك���ت���ور ���ش��ل��ي��م��ان ال��ع��م��ران 
واالأ�����ش����ت����اذ ال���دك���ت���ور ث���اق���ب ال�����ش��ه��الن، 
والدكتور كارين وي�شت، والدكتور ابت�شام 
امل��ا���ش��ي، ات��ف��ق اجل��م��ي��ع ع��ل��ى ���ش��رورة اأن 
ي��ت��م��ت��ع اأك���ادمي���ي���و ط���ب االأ����ش���ن���ان ب��روؤي��ة 
االأ�شنان  اأط��ب��اء  الإخ���راج جيل جديد من 
ال�����ش��ع��ودي��ني ال���ذي���ن اك��ت�����ش��ب��وا االأ���ش��ا���ض 
ال�شريرية  واخل����رة  ال��را���ش��خ،  ال��ن��ظ��ري 
ال�����ش��ل��ي��م��ة ل��ت�����ش��ع��ه��م يف ق���م���ة االأط����ب����اء 
املمار�شني لهذه املهنة النبيلة، كما �شددوا 
على و�شع برنامج متميز يغطي م�شاحة 
وا���ش��ع��ة م��ن خمتلف االخ��ت�����ش��ا���ش��ات مع 
جم��م��وع��ة ك��ام��ل��ة م���ن ك���ب���ار امل��ت��ح��دث��ني 

الدوليني.
 واأو����ش���ح���وا اأن���ه���م ع��ل��ى ي��ق��ني ب���اأن 
التقنيات  اإل��ي��ه��ا  م�����ش��اف��ا  ه���ذه اخل����رات 
احلديثة يف املناهج واالبتكارات التعليمية 
ال��درا���ش��ي��ة يف ط���ب االأ����ش���ن���ان، وت��ط��وي��ر 
راف��دا  �شتكون  ال��ت��دري�����ض،  هيئة  اأع�����ش��اء 
يف  التعليمية  العملية  ت��ط��وي��ر  يف  مهما 

كليات طب االأ�شنان يف اململكة.

أهمية التقنية
واأكدت عميدة كلية طب االأ�شنان بجامعة 
املا�شي،  ابت�شام  ال��دك��ت��ورة  ن��ورة  االأم���رية 
طب  كليات  يف  التقنية  ا�شتخدام  اأهمية 
تتنا�شب مع  اأن��ه��ا  اإل����ى  االأ����ش���ن���ان، الف��ت��ة 

التكاليف الباهظة لها .
وك�����ش��ف��ت اأن ك��ل��ي��ات ط���ب االأ���ش��ن��ان 
توفري  على  لقدرتها  ن��ظ��را   لها  بحاجة 
تتيح  اأنها  اإل��ى  اإ�شافة  ع��ال،  تعليم  ج��ودة 
للطالب التفاعل مع املعلومات ومتكنهم   
م��ن ال��ت��ع��ل��م م���دى احل��ي��اة وال��ب��ح��ث عن 

املعلومات باأنف�شهم.
وق��ال��ت »اجل��ي��ل احل���ايل مهتم جدا 
االجتماعي  وب��ال��ت��وا���ش��ل  بالتكنولوجيا 
هذا  ا�شتثمار  على  احلر�ض  يجب  لذلك 

االهتمام يف التعليم«.
التقنية يف  ا�شتخدام  اأن  اإلى  ولفتت 
ال��ط��الب حرية  امل��ع��ل��وم��ات مينح  اإع��ط��اء 

الدرا�شة يف القاعة اأو املنزل )اأون الين(.
و�����ش����ددت ع���ل���ى �����ش����رورة ال��ت��ف��ك��ري 
التعليم  مل�����ش��اع��دة  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
اح��ت��ي��اج��ا  ه���ن���اك  اأن  م����وؤك����دة  ال���ط���ب���ي، 

ال�شتخدام طرق حديثة يف التعليم.
ال��ط��ب��ي يف  ال��ت��ع��ل��ي��م  اأن   وك�����ش��ف��ت 
ال�شابق كان متاحا لالأثرياء فقط،  وكان 
التدري�ض بطريقة املحا�شرة واملجموعات 
لكنه  ال��وق��ت،   ذل��ك  منا�شبا يف  ال�شغرية 
ال��راه��ن  مع  ال��وق��ت  يتنا�شب يف  مل يعد 
الطبية  بالكليات  الدار�شني  اأعداد  ارتفاع 

أرقام مذهلة كشفتها جلسات مؤتمر طب األسنان بالجامعة

700 مليون ريال سنويا لشراء
عيادات ومعامل أسنان بالسعودية

وطب االأ�شنان حتديدا، مما يوؤكد اأهمية 
يف  منها  واال���ش��ت��ف��ادة  التقنية  ا���ش��ت��خ��دام 

تعليم جمموعات كبرية جدا.

عوامل داخلية وخارجية 
بدورها، قالت الدكتورة كارين وي�شت من 
طب  درا�شة  اإن  االأمريكية  نيفادا  جامعة 
عوامل  على  تعتمد  اأم��ري��ك��ا  يف  االأ���ش��ن��ان 
على  بالتغلب  منادية  وخارجية،  داخلية 

هذه العوامل.
يف  الطب  درا�شة  »تكاليف  واأ�شافت 
اأمريكا ارتفعت يف عام 2000 من 25 األف 

دوالر اإلى 65 األف دوالر يف عام 2014«.

28 كلية طب أسنان
ال�شعالن  ثاقب  الدكتور  بني  جهته،  من 
اأن عدد كليات طب االأ�شنان يف ال�شعودية 
ارتفع من �شت كليات يف عام 2004 اإلى 28 
كلية طب اأ�شنان حاليا منها ثماين كليات 
ال��ت��ط��ور يعك�ض  اأن ه���ذا  خ��ا���ش��ة، م��وؤك��دا 
امل����دى ال��ك��ب��ري ال����ذي و���ش��ل اإل���ي���ه ت��ط��ور 
اأهمية  التعليم ب�شفة عامة، م�شددا على 

هيئة  ق��ب��ل  م��ن  ���ش��واء  التقنية  ا���ش��ت��ث��م��ار 
اأه��م��ي��ة و�شع  اأم ال��ط��الب م��ع  ال��ت��دري�����ض 
خطط خم�شية لكل كلية ومراجعة �شنوية 

للمقررات الدرا�شية.

تطور وقاية األسنان
ويف اجلل�شة الثانية التي جاءت عن الوقاية 
ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى االأدل�����ة يف ط��ب االأ���ش��ن��ان،  
اهلل  عبد  الربوفي�شور  من  كل  ا�شتعر�ض 
االأح��ي��دب،  علي  والربوفي�شور  ال�شمري، 
وال���دك���ت���ور ح�����ش��ان ح���ل���واين، وال��دك��ت��ورة 
هدى عبد اللطيف، والربوفي�شور اأجمد 
االأ�شنان  وقاية  يف  العلمي  التطور  واأي��ن، 
وم��راق��ب��ة ال�����ش��ح��ة ال��ف��م��وي��ة و���ش��ي��ا���ش��ات 
التطوير والوقاية من االأمرا�ض وتعزيز 

ال�شحة الفموية يف املجتمع.
ال��وق��اي��ة يف طب  اأن  اإل����ى  واأ�����ش����اروا 
اإل��ى 50 �شنة خلت يف  االأ�شنان عامليا تعود 
مهنة االأ�شنان، وقد القت االهتمام الكبري 
يف ال��ع��ق��د االأخ�����ري م���ن ق��ب��ل امل��م��ار���ش��ني 
ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف  املهنيني 
حدوث  ن�شبة  الرت��ف��اع  نتيجة  وخ�شو�شا 

اأمرا�ض االأ�شنان، موؤكدين اأن الوقاية يف 
طب االأ�شنان جذبت العديد من املمار�شني 
ال�����ش��ري��ري��ني وال���ع���ام���ني واالأك���ادمي���ي���ني 
وال���ب���اح���ث���ني وامل����م����ار�����ش����ني ال�����ش��ح��ي��ني 
وظهور  التقني  للتقدم  نتيجة  العامني، 
يف  جميعها  اأ�شهمت  التي  اجلديدة  امل��واد 
وقائية  �شخ�شية  ا�شتباقية  فل�شفة  ظهور 
م��ت��م��ي��زة حم���اف���ظ���ة، م����ع ال��ت��ق��ل��ي��ل م��ن 

االعتماد على التدخالت اجلراحية.

تدابير األمراض اللثوية
وا���ش��ت��ك��م��اال جل��ل�����ش��ات امل����وؤمت����ر ق��دم��ت 
بق�شم  راوال  �شواتي  الدكتورة  االأ���ش��ت��اذة 
وال�شحة  الطب  كلية  من  اللثة  اأمرا�ض 
عن  حما�شرة  املاليزية،  كواالالمبور  يف 
ت��داب��ري االأم���را����ض ال��ل��ث��وي��ة، واأم���را����ض 
اللثوية  وامل��ع��اجل��ات  ال��داع��م��ة،  االأن�شجة 
املر�شية  وال��ت��غ��ريات  ل��اله��ت��م��ام  امل��ث��رية 
التي ت�شيب االأن�شجة الداعمة لالأ�شنان 
بع�ض  اأن  م��وؤك��دة  ب��ه��ا،  املحيطة  وال��ب��ن��ى 
بطرق  معاجلتها  ميكن  االأم��را���ض  ه��ذه 
امل���ح���اف���ظ���ة، وال���ب���ع�������ض االآخ�������ر ي��ت��ط��ل��ب 

ال��ت��دخ��ل اجل����راح����ي.  وت��ط��رق��ت راوال 
التدخالت  االأ���ش��ال��ي��ب  اأن م��ن ه��ذه  اإل���ى 
اللثوية،  والطعوم  العظمية  اجلراحية 
املحيط  ال�شنخي  العظم  على  واملحافظة 
اللثوي  العظم  زي��ادة  وكذلك  باالأ�شنان، 
التقوميية  االأج��ه��زة  با�شتخدام  امل�����ش��رع 
وطرق رفع اجليب الفكي وزرع االأ�شنان.

فشل الزرعات  السنية
الغامدي  علي  الربوفي�شور  قدم  ب��دوره، 
حم��ا���ش��رة ع���ن اأ����ش���ب���اب ف�����ش��ل ال���زرع���ات  
اأو����ش���ح  اإذ  ال�����ش��ن��ي��ة وط�����رق م��ع��اجل��ت��ه��ا، 
امل��ع��اجل��ات  اأ���ش��ب��ح م��ن  االأ���ش��ن��ان  اأن زرع 
ال��روت��ي��ن��ي��ة يف ع���ي���ادة ط��ب��ي��ب االأ���ش��ن��ان، 
االأ���ش��ن��ان  ف��ق��دان  ع��ن  للتعوي�ض  وذل���ك 
الكامل، اأو فقد جزء من االأ�شنان ب�شبب 

االأمرا�ض التي اأ�شابتها.
وبني اأن الزرعات  املتدخلة بالعظم 
اأ�شبحت وا�شعة االنت�شار يف العامل ب�شكل 
تقبل  منها:  ع��دة  ع��وام��ل  ب�شبب  وا���ش��ح 
املري�ض لهذا النوع من املعاجلات وزيادة 
امل��ت��درب��ني على  املمار�شني  االأط��ب��اء  ع��دد 

مثل ه��ذا ال��ن��وع م��ن امل��ع��اجل��ات وارت��ف��اع 
احل��االت  يف  العمليات  ه��ذه  جن��اح  ن�شبة 

ال�شعبة.
وعلى الرغم من ارتفاع ن�شبة جناح 
العديد من  فاإن هناك  ال�شنية  الزرعات  
اإج���راء  بعد  وامل�شاعفات  الف�شل  ح���االت 

عملية زرع االأ�شنان.
وت���ط���رق ال���غ���ام���دي اإل�����ى م��ن��اق�����ش��ة 
ال��ع��دي��د م���ن االأ����ش���ب���اب وال���ع���وام���ل ال��ت��ي 
الزرعات   جن��اح  فر�ض  تقليل  من  ت�شهم 
ال�����ش��ن��ي��ة، ك��م��ا حت����دث ع���ن االإر������ش�����ادات 

كالت�شخي�ض اجليد. 

األمراض قبل السرطانية
مبحا�شرتني  املوؤمتر  جل�شات  واختتمت 
علميتني قدمهما االأ�شتاذ امل�شارك بق�شم 
ال��ف��م وال��وج��ه  اأم��را���ض  ع��ل��وم ت�شخي�ض 
الدكتور  ف��ل��وري��دا،  جامعة  م��ن  والفكني 
الرتميمات  ق�شم  ورئي�ض  اإ���ش��الم،  ن��دمي 
احل���ا����ش���ل ع���ل���ى ����ش���ه���ادة امل��اج�����ش��ت��ري يف 
من  والتجميلية  ال�شريرية  الرتميمات 
املتحدة  الواليات  يف  البا�شيفيك  جامعة 

الدكتور حممد القرين.
اإ���ش��الم عن  وحت��دث الدكتور ن��دمي 
اأهم الدرا�شات التي اأجريت على العديد 
من احلاالت املهمة يف الت�شريح املر�شي، 
والتي تغطي �شريحة وا�شعة من احلاالت 
امل��ر���ش��ي��ة، ال��ت��ي ت��واج��ه طبيب االأ���ش��ن��ان 
على  ال�����ش��وء  م�شلطا  ع��ي��ادت��ه،  ال��ع��ام يف 
الت�شخي�ض  ���ش��ع��ب��ة  امل��ر���ش��ي��ة  احل�����االت 
وط�����رق ال���ع���الج وال���ت���داب���ري امل��ت��خ��ذة يف 
ال�شرطانية،  قبل  امل�شخ�شة  االأم��را���ض 
ت�شيب  ال���ت���ي  ال�����ش��رط��ان��ي��ة  واحل�������االت 

احلفرة الفموية.
وت�����ن�����وع�����ت امل������و�������ش������وع������ات ال����ت����ي 
احلليمية  االأورام  من  اإ�شالم  ا�شتعر�شها 
ال��ن��اجت��ة ع��ن االإ���ش��اب��ة ب��ف��ريو���س ال���ورم 
اخلبيثة،  وحت��والت��ه  الب�شري  احلليمي 
اأن  ميكن  التي  ال�شليمة  االأورام  وكذلك 
ت�شادف الطبيب يف عيادته اأثناء الك�شف 
الدوري عن اأمرا�ض االأ�شنان، واأ�شهب يف 
ال��ف��ك واالأن�شجة  اأم��را���ض ع��ظ��ام  و���ش��ف 
ال�����رخ�����وة، الف���ت���ا اإل������ى ب��ع�����ض احل�����االت 
املكت�شفة حديثا، وخ�شو�شا الناجمة من 
تناول بع�ض االأدوية التي توؤثر يف عظام 
الفك كمر�ض »متوت العظم الكيميائي« 
MRONJ وبع�ض احلاالت التي يتم فيها 

الت�شخي�س اخلاطئ لالأمرا�س.
ب��������دوره، ت����ن����اول ال���دك���ت���ور حم��م��د 
املتعددة  اال�شتخدامات  مو�شوع  القرين، 
ال���ن���ان���و )ال���ك���وم���ب���وزي���ت(،  يف ج����وان����ب 
م��و���ش��ح��ا ف��ي��ه��ا م��اه��ي��ة ت��ل��ك اجل���وان���ب، 
واملالئة  الراتنجية  امل��واد  تركيب  وط��رق 
تعد  التي  )ال��ك��وم��ب��وزي��ت(،  مل��ادة  امل�شكلة 
م��ن امل����واد امل�����ش��ت��خ��دم��ة ح��ال��ي��ا يف نطاق 
الناحية  لتح�شني  االأ�شنان  وا�شع يف طب 
االأ���ش��ن��ان  منطقة  يف  ���ش��واء  التجميلية 
وحتدث  لالأ�شنان،  اخللفية  اأم  االأمامية 
ع��ن ت��ط��ور وا���ش��ت��خ��دام تقنية ال��ن��ان��و يف 
فتحت  ال��ت��ي  الرتميمية،  امل���واد  �شناعة 
امل���ج���ال ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري ال���ش��ت��خ��دام��ه��ا يف 
ت��رم��ي��م االأ����ش���ن���ان، واأع���ط���ت امل���زي���د من 

احللول يف احلاالت التجميلية.

االأ�شنان،  ط��ب  بكلية   12 امل�شتوى  طالبات  اأق��ام��ت 
ركنا خا�شا عن طب  ال��دويل،  املوؤمتر  على هام�ض 
العديد من  االأ���ش��ن��ان »اجل��ن��ائ��ي«، مت خالله ط��رح 

املو�شوعات املهمة املتعلقة بهذا ال�شاأن.
ويف هذا ال�شاأن، اأو�شحت الطالبة  هديل �شعد  
اأن طب االأ�شنان اجلنائي يعد فرعا من فروع طب 
االأ�شنان  علوم طب  بتطبيق  ويهتم  الفم،  وجراحة 
خلدمة القانون والعدالة، وذلك من خالل  تقدمي 
االأدل������ة ال�����ش��ن��ي��ة م���ن اأج����ل ال��ت��ع��رف ع��ل��ى اجل��ث��ث 
ك���وارث طبيعية  ال��ه��وي��ة«، ح��ني ح���دوث  »جمهولة 
كاحلرائق واملتفجرات وحوادث ال�شيارات وغريها  
طبيب  يقدمها  التي  املعطيات  مقارنة  خ��الل  من 

االأ�شنان ال�شرعي من �شجالت قبل الوفاة.
اأو  ال�شرعي  اأهمية طب االأ�شنان  وزادت »تربز 
اجلنائي  من  خالل الب�شمة ال�شنية  املتوفرة لدى 

كل ان�شان«.
االأ�شنان  طبيب  مهمات  من  اأن  هديل  وبينت 

ال�شحية  التعرف على عمر  له  اأنه ميكن  اجلنائي 
وامل���ج���رم وج��ن�����ش��ه وع���رق���ه وح��ال��ت��ه االج��ت��م��اع��ي��ة 
التي  الفموية  وال��ع��ادات  لفمه،  ال�شحية  واحل��ال��ة 
طبيب  اأن  م�شيفة  وغ��ريه��ا،  كالتدخني  ميار�شها 
بع�ض  ع���ن  ال��ك�����ش��ف  ي�شتطيع  اجل��ن��ائ��ي  االأ����ش���ن���ان 
جرائم اخلنق وال�شنق، وبع�س جرائم الت�شمم ذات 
اأو معجون  بالر�شا�ض  الفموية، كالت�شمم  املظاهر 

االأ�شنان.
يلقى  اجلنائي  االأ���ش��ن��ان  ط��ب  اأن  ك�شفت  كما 
االأ�شنان بجامعة  اهتماما  كبريا من طالبات طب 
امللك خالد، موؤكدة اأن لديهن �شغفا كبريا بتعلمه، 
كما اأنهن  ميتلكن املعرفة الكاملة باأهميته، واأهمية 
اعتماده  يف ال�شعودية للك�شف عن املزيد من جرائم 
االإره��اب، م�شرية اإلى حر�ض الطالبات على اإيجاد 
امل�شاحب  املعر�ض  يف  اجلنائي  بالطب  خا�ض  ركن 

للموؤمتر.
االأ�شنان اجلنائي غري  اأن طب   واأبانت هديل 

يتما�شى  وال  ال�شعودية،  يف  املطلوب  بال�شكل  مفعل 
م��ن قبل  اأن���ه يطبق  ال��ع��امل��ي��ة، مبينة  امل��ع��اي��ري  م��ع 
االأط��ب��اء  ع��دد  اأن  موؤهلني، كا�شفة  غ��ري  اأ�شخا�ض 
املتخ�ش�شني يف طب االأ�شنان اجلنائي يف ال�شعودية 
ق��ل��ي��ل ج����دا، م��رج��ع��ة ذل����ك اإل����ى ع����دم وج����ود ف��رع 
يف  االأ�شنان  طب  كليات  يف  اجلنائي  االأ�شنان  لطب 

ال�شعودية، ولعدم وجود برامج تدريب.
يذكر اأن من اأبرز املتخ�ش�شني يف طب االأ�شنان 
اجلنائي يف ال�شعودية االأ�شتاذ امل�شاعد بق�شم تقومي 
اأ�شنان  ق�شم  رئي�ض  االأطفال،  اأ�شنان  االأ�شنان وطب 
االأ�شنان  ال�شريرية وطب  الوحدة  رئي�ض  االأطفال، 
الأطباء  العربية  اجلمعية   رئي�ض  نائب  ال�شرعي، 
القحطاين   �شخر  ال��دك��ت��ور  ال�شرعيني،  االأ���ش��ن��ان 
اأثبت  االأ�شنان، كما  اأبتكر دليال لتكّون ومنو  الذي 
اأنه ميكن حتديد العمر عن طريق  مقارنة الدليل 
ح�شوله  اإل��ى  باالإ�شافة  لالأ�شنان،  االأ�شعة  ب�شورة 

على براءة اخرتاع.

ركن خاص عن طب األسنان الجنائي



توصيات 
المؤتمر

اأحدث تطبيق  • �شرورة 
واأف�شل طرق التدريب النظرية 

وال�شريرية احلالية للتاأكد
من اأن املخرجات التعليمية 

قائمة على اأ�ش�ض علمية متينة 
نظريا وعمليا.

التقنيات اأحدث  • جلب 
يف تدري�ض وتدريب الطالب 

لتتما�شى مع امل�شتويات العاملية 
يف الدول املتقدمة.

الطالب  اأهمية  تقييم  • تاأكيد 
اإذ ال بد من اأن تكون عادلة 

ومو�شوعية من اأجل اأن تعك�ض 
اإمكانية الطالب احلقيقية.

طب  يو�شع  اأن  • وجوب 
االأ�شنان الوقائي يف اأولويات 
املمار�شة،  وذلك للتاأكد من 

تطبيق مبداأ فل�شفة الوقاية 
حتى على امل�شتوى ال�شخ�شي.

�شحة برامج  يف  • التو�شع 
الفم واالأ�شنان التي يجب اأن 

متتد اإلى خمتلف فئات
املجتمع ال�شعودي.

�شحة  �شيا�شة  اتباع  • �شرورة 
الفم الطبيعية وتعزيز ال�شحة 

والوقاية من االأمرا�ض.
مناذج خمتلف  • درا�شة 

برامج تعزيز ال�شحة الفموية 
العاملية.

وقائي برنامج  • تطوير 
خا�ض مبا يتوافق مع املعطيات 

البيئية للمجتمع ال�شعودي، 
مع توحيد الربامج الوقائية 

واخلروج برنامج وطني 
م�شرتك يقدم ب�شكل �شمويل 

وتقيَّم خمرجاته.
اأطباء  من  فريق  • ت�شكيل 

االأ�شنان من اجلهات ذات 
العالقة  تكون مرجعيتها وزارة 

ال�شحة بهدف و�شع خطة 
وطنية للتغلب على م�شكلة 

ت�شو�ض االأ�شنان.
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بجامعة  االأ�شنان  طب  بكلية  املجهري  االأ�شنان  اأع�شاب  عالج  اأ�شتاذ  اأو�شح 
امللك عبدالعزيز، الدكتور خالد عبداهلل بالطو، خالل املوؤمتر اأن االأمرا�ض  
عبارة  وه��ي  االأ�شنان  خمج  عن  والناجتة  االأ�شنان،  ت�شيب  التي  ال�شدغية 
العظم  ينتج  يف  ت��غ��ريات  وي�شبب  ال�شعدي  العظم  اإل��ى  ي�شل  ت�شو�ض  ع��ن 
اإلى القلب  ب�  »القيح« ومكونات هذا االإف��راز ال�شيحي ت�شل  منه ما يعرف 
تربط  ع��دة  نظريات  هنالك  اأن  مبينا  تغريات،  وحت��دث  والبنكريا�س  وامل��خ 
كال�شكري  العامة  اجل�شم  باأمرا�ض  ال�شدغي  والعظم  الفموية  االلتهابات 

والكول�شرتول والتهاب الكبد وغريها.
اأن العالقة بني اخلمج الفموي واالأمرا�س اجل�شدية  اأكد بالطو  كما 
لي�شت �شببا وتاأثريا، ولكن املثبت يف حاالت االأمرا�ض الفموية اأن االلتهابات 
الفموية املزمنة تفرز موادا حتدث تغريات يف اجل�شم، واالأن�شجة االأخرى 
اأم���را����س ال�����ش��ك��ر وت�شلب  اإل��ي��ه��ا وجت��ع��ل ق��اب��ل��ي��ة ح���دوث  ان��ت��ق��ال��ه��ا  نتيجة 

ال�شرايني وغريها.
اأن عالج الع�شب يعد االآن من املحاور الرئي�شية يف �شحة  اإلى  واأ�شار 
الفم واالأ�شنان،  كما اأن �شحة الفم واالأ�شنان وتاأثريها على اجل�شم تعد من 
املو�شوعات ال�شاخنة على ال�شاحة الطبية الدولية يف الفرتة احلالية، وذلك 
الأنه يعتقد اأن االأمرا�ض الفموية من بني امل�شببات التي يعول عليها ظهور 

بع�ض االأمرا�ض الغريبة.
وقال اإن عالج الع�شب يجب اأن يكون مبنيا على الرباهني ولي�ض على 
ون��ادرة  ا�شتثنائية  حالة  اأن��ه  على  مري�ض  كل  يعامل  اأن  يجب  كما  الطرق، 
باأف�شل  ال��واح��دة  احلالة  لعالج  الطبية  وامل���واد  واالأف��ك��ار  التقنية  وت�شخر 

�شورة ممكنة بدال من اأن يكون روتينا متبعا مع جميع احلاالت.
اأن ح��دوث االأخ��ط��اء الطبية يف جم��ال الفم واالأ�شنان تكمن يف  واأك��د 

ثالثة اأ�شباب هي: طريقة التعليم، والطبيب، واملري�ض.
ال�شعودية بحاجة ما�شة  االأ�شنان يف  التعليم الي��زال طب  ناحية  فمن 
املعلومات  ح�شو  بوا�شطة  تعليمها  يتم  اجلامعات  معظم  اإن  اإذ  للتطوير، 

فقط، و�شردها دون ترك حماوالت للبحث واالكت�شاف.
وقال اإن من املهم تقدمي التعليم املبني على الرباهني  كما هو احلال 
ال�شرورة احلر�ض على تدريب الطالب  اأنه من  واأوروب��ا، مبينا  اأمريكا  يف 
باالإ�شافة  تعطى،  معلومة  من  ب��دال  املعلومة  اإل��ى  للو�شول  التفكري  على 
يعرف  ما  وهو  الذهني،  الع�شف  بطريقة  التدري�ض  ا�شتخدام  �شرورة  اإلى 

بالبحث عن امل�شكلة واحللول.
وك�شف اأن اأكر من 90% من املجتمع  يجهلون طرق تنظيف االأ�شنان 
واخليط  واملعجون  الفر�شاة  ا�شتخدام  بينها  وم��ن  وال�شحيحة،  احلديثة 

ال�شني وكذلك احلال بالن�شبة لالأطباء.
كما ذكر اأن جميع االأدلة احلالية ك�شفت اأن اال�شتخدام ال�شيئ للخيط 
غالبية  يجهله  م��ا  وه���ذا  ال��ل��ث��ة،  ب��اإع��دام  وتت�شبب  ب��االأ���ش��ن��ان  ت�شر  ال�شني 

املجتمع.
من   %70 ن�شبته  م��ا  تنظيف  ت�شتطيع  ال  ال��ع��ادي��ة  »ال��ف��ر���ش��اة  واأ���ش��اف 

االأ�شنان بعك�ض الكهربائية التي ت�شتطيع عمل ذلك ب�شهولة«.

90٪ من المجتمع واألطباء 
يجهلون الطرق الحديثة 

لتنظيف األسنان

إرتفاع الطلب
على المعامل والعيادات

قدر عدد من املهتمني بطب االأ�شنان من الذين يعملون يف ا�شترياد معامل 
اأن  االأ���ش��ن��ان،  ال��دويل لطب  امل��وؤمت��ر  اأث��ن��اء م�شاركتهم يف  وع��ي��ادات االأ�شنان 
تداوله  يتم  ما  ي�شل  اإذ  رائجا،  يعد  االأ�شنان  طب  ملعدات  ال�شعودي  ال�شوق 
�شنويا ل�شراء معامل االأ�شنان وجتهيز العيادات املتكاملة لذلك حوايل 600 

اإلى700 مليون ريال �شعودي.
وعيادات  معامل  �شراء  على  مرتفعا  طلبا  هناك  اأن  املهتمون  وك�شف 
طب االأ�شنان، باالإ�شافة اإلى اأن هناك الكثري من املراكز املتخ�ش�شة  بالطب 
اأح��دث  على  م�شتملة  م��ت��ط��ورة،  اأج��ه��زة  توفري  على  حتر�ض  ال�شعودية  يف 
متطور  وع��الج  مميزة  خدمة  تقدمي  بهدف  الع�شرية  تطورات  التقنية 

و�شريع ملر�شاهم، اأو ك�شب املزيد من الزبائن.
احتوي على  املوؤمتر معر�ض علمي متخ�ش�ض  واأقيم على هام�ض 
العلمية  والبحوث  الدرا�شات  اأح��دث  ن�شر  علميا  مل�شقا   90 من  اأك��ر 
���ش��ارك  ع��دد م��ن ط��ال��ب��ات كلية الطب  االأ���ش��ن��ان، كما  العاملية يف ط��ب 

باجلامعة باأكر من 10 معار�ض مبتكرة من اأفكارهن.

متابعات



أسبوعية جامعة الملك خالد
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قضية

عبدالعزيز رديف

يف م���رح���ل���ة ت���ع���د م�����ن اأه�������م امل����راح����ل 
م�شوار  ح��ول  الطلبة  مل�شتقبل  امل��ح��ددة 
االنتقال  ب��واب��ة  ع��رب  العملية  حياتهم 
املرحلة  اإل��ى  العام  التعليم  مرحلة  من 
اجلامعية والتي يبنى عليها م�شريهم 
وم�����ش��ت��ق��ب��ل��ه��م، ح��ي��ث اأن ه���ذه امل��رح��ل��ة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ����ش���وف ت��ت��ي��ح ل��ل��ط��ال��ب اأو 
ال���ط���ال���ب���ة ر�����ش����م م���ن���ه���ج ح����ي����اة ع��م��ل 
وقناعاته  باإرادته  يكون  رمبا  م�شتقبلي 
ع���رب ق��ب��ول رغ��ب��ت��ه يف اخ��ت��ي��ار م�����ش��اره 
به  �شينتهي  وم���ا  اجل��ام��ع��ي،  بالتعليم 
املطاف يف النهاية عند التخرج، اأو عرب 
تلك اخليارات االأخ��رى التي قد ترمي 
به اإلى جمهول التخ�ش�ض الذي يقرره 
له الن�شيب، وال��ذي قد ال يتنا�شب مع 
غاية  يف  اأم��ر  وه��ذا  وطموحاته  ميوله 

االأهمية.
يتخرجون  الطالبة  اأو  فالطالب 
م��ن ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة وه���م مزدحمني 
بعدد م��ن االخ��ت��ب��ارات االإج��ب��اري��ة التي 
»ال��ق��درات«  و  »قيا�ض«  مثل  بها  مي��رون 
م�شل�شل  يبداأ  ثم  وم��ن  »التح�شيلي«  و 
تخ�ش�شات  قبول  معدالت  يف  ال��دخ��ول 
اجلامعة، مما يوؤدي اإلى حرمان الطلبة 
م���ن حت��ق��ي��ق اأح���الم���ه���م يف االل��ت��ح��اق 

بالتخ�ش�شات التي يرغبون فيها.

وم���ن اجل��ان��ب االأخ����ر ي���رى بع�ض 
من  اأن���ه  والت�شجيل  بالقبول  املعنيني 
الطالب  رغبات  جميع  حتقيق  ال�شعب 
والطالبات يف التخ�ش�شات التي يودون 
االل��ت��ح��اق ب��ه��ا، ف��ت��ح��دي��د ال��ن�����ش��ب لكل 
الطلبة  اأن  مع  �شروري،  اأم��ر  تخ�ش�ض 
من  ال��ن��ه��ائ��ي  تخ�ش�شهم  حت��دي��د  ق��ب��ل 
قبل القبول والت�شجيل بح�شب ن�شبهم، 
ي��ت��اح ل��ه��م حت��دي��د اأك���ر م��ن تخ�ش�ض 

بح�شب االأولوية.

الرغبة والمعدل الجامعي
بكلية  ال��ق��ح��ط��اين  ع���ب���داهلل  ال���ط���ال���ب 
امل�شتوى  يف  وامل��ال��ي��ة  االداري������ة  ال��ع��ل��وم 
وال��ت�����ش��وي��ق  ال����ت����ج����ارة  ب��ق�����ش��م  االأول 
االإل��ك��رتوين، اأو���ش��ح ب��اأن��ه مت قبوله يف 
تخ�ش�ض ال ينا�شب طموحاته، حيث اأن 
رغبته كانت يف القانون، ولكن انخفا�ض 
م��ع��دل��ه ال��رتاك��م��ي ب�����ش��يء ب�����ش��ي��ط عن 
هو  القانون  تخ�ش�ض  يف  القبول  ن�شبة 

ال�شبب يف اإلتحاقه بالتجارة.
وق�������ال »ل������و اأت���ي���ح���ت يل ف��ر���ش��ة 
لو  حتى  �شاأفعل  القانون  اإل��ى  التحويل 
واأ�شاف  م�شتويات متقدمة«،  الى  اأ�شل 
ال��ق��ح��ط��اين » ق���ب���ويل يف ت��خ�����ش�����ض ال 
اأرغ����ب����ه ���ش��ي��وؤث��ر ع��ل��ى م���ع���ديل، وذل���ك 
ي�شبب يل نوعاً من القلق عند التفكري 

يف التحويل اإلى القانون«.

القياس والتحصيلي السبب
ك���ذل���ك اأك�����د خ���ال���د االأ����ش���م���ري ط��ال��ب 
ال��ت��ج��ارة  بق�شم  اأي�����ش��ا  االأول  امل�����ش��ت��وى 
ال��ق��ي��ا���ض  اخ����ت����ي����ارات  اأن  وال���ت�������ش���وي���ق، 
والتح�شيلي هما ال�شبب يف حرمانه من 
حتقيق حلمه يف االلتحاق بق�شم العالج 

الطبيعي.
وق�����������ال »م���������ش����ت����ق����ب����ل ال�����ت�����ج�����ارة 
والت�شويق جمهول ومليء بالكثري من 
اأف��ك��ر  م��ا يجعلني  وذل����ك  اخل��ري��ج��ني، 

دوماً يف التحويل وكيفيته«.
واأ�شاف »�شاأعمل على رفع معديل 
ب��ك��ل ط��اق��ت��ي م��ن اأج���ل ال��ت��ح��وي��ل، واإذا 
مل اأجن���ح يف ذل���ك ���ش��اأع��م��ل ع��ل��ى اي��ج��اد 
قبول يف العالج الطبيعي يف اأي جامعة 

اأخرى«.

ترتيب الرغبات
اأم���ا ال��ط��ال��ب ن���واف ال�����ش��ه��راين طالب 
ق�����ش��م امل��ح��ا���ش��ب��ة يف امل�����ش��ت��وى ال���راب���ع 
اللغات  اأب��دى رغبته يف االلتحاق بكلية 
وال���رتج���م���ة، ول���ك���ن حت���دي���د ال��رغ��ب��ات 
هي  باجلامعة  الت�شجيل  عند  وترتيبها 
باملحا�شبة،  االلتحاق  عليه  فر�شت  من 
وق������ال »رغ������م و�����ش����ويل ال�����ى امل�����ش��ت��وى 
ال��راب��ع اال ان��ن��ي الزل���ت اأح����اول ج��اه��داً 
يف  معديل  انخفا�ض  رغ��م  التحويل  يف 
املحا�شبة، وذلك يعود وب�شكل رئي�ض الى 

ترتيب الرغبات والمعدل التراكمي متهمان بوأد األحالم 

عدم االقتناع بالتخصص.. 
قلق وعائق يبطئان

قطار الطالب
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املحا�شبة«،  جم��االت  يف  ان�شجامي  ع��دم 
واأ����ش���اف »ل���و اأت��ي��ح��ت يل ال��ف��ر���ش��ة يف 
باللغات  االول  امل�����ش��ت��وى  ال���ى  ال���رج���وع 

والرتجمة لفعلت«.

جامعة أخرى
ت�شويق  طالب  القحطاين  احمد  واأع��اد 
التحاقه  ���ش��ب��ب  اأول  م�����ش��ت��وى  وجت����ارة 
بهذا التخ�ش�ض، الى القبول والت�شجيل 
ال��ق��ب��ول مل  اأن  ال��ى  ب��اجل��ام��ع��ة، م�شريا 

يتيح له خيارات اأكر.
وق�������ال »رغ���ب���ت���ي احل��ق��ي��ق��ي��ة ه��ي 
وم��ع��ديل  ال��ه��ن��د���ش��ة،  بق�شم  االل��ت��ح��اق 
اأخ���رى،  ميكنني م��ن ذل��ك يف ج��ام��ع��ات 
ول���ك���ن ن���ظ���ام ال���ق���ب���ول وال��ت�����ش��ج��ي��ل يف 
يجب  ع��ام  ب�شكل  ال�شعودية  اجلامعات 

اإعادة النظر فيه«.
على  اجل��ام��ع��ة  عملت  »ل��و  واأردف 
تكثيف املباين والقاعات، ووفرت العدد 
الكايف من اأع�شاء هيئة التدري�ض حللت 
يف  رغبتي  ناحية  وم��ن  الكثري،  م�شاكل 
ال��ت��ح��وي��ل ���ش��اأب��ذل ق�����ش��ارى ج��ه��دي يف 
الت�شجيل  الى  ا�شطررت  لو  حتى  ذلك 

من جديد يف اأي جامعة اأخرى«.

مستقبل القسم
املحا�شبة  ق�شم  ط��ال��ب  اأو���ش��ح  اأي�����ش��ا 
الثالث  بامل�شتوى  ال�شهراين  عبداهلل 



قضية

نواف ال�سهراين - حما�سبةعبدالعزيز بن لدنه - قانون
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القحطاني:
انخفاض نسبتي 

قادني إلى التجارة 
وسأسعى للتحويل

الشهراني:
استمراري

في المحاسبة 
يهوي بمعدلي 

والمستقبل مظلم
بن لدنه:

التخصصات 
المرموقة

لمن خططوا 
واجتهدوا

في الثانوية

اأحمد القحطاين - جتارة وت�سويق خالد ال�سمري - جتارو وت�سويقابراهيم ال حمو�س - قانون

عبداهلل القحطاين - جتارة وت�سويقعبداهلل ال�سهراين - حما�سبة

د. عبداهلل الغامدي

ع����دم رغ��ب��ت��ه يف ت��خ�����ش�����ش��ه، م��ع��ي��داً 
عند  الرغبات  ترتيب  الى  اأي�شا  ذلك 
اأنه يهتم  الت�شجيل باجلامعة، موؤكداً 
ب�شكل رئي�شي مب�شتقبل الق�شم الذي 

يلتحق به.
ق�شم  خ��ري��ج��ي  »م�شتقبل  وق���ال 
فيه،  مرغوب  وغري  مظلم،  املحا�شبة 
ولو اخليار بيدي الألتحقت بتخ�ش�س 
بحكم  ري��ا���ش��ي��ات  االب��ت��دائ��ي  التعليم 

م�شتقبله ومدى احلاجة اإلية«.
ق�شم  يف  »ا����ش���ت���م���راري  وا����ش���اف 
م���ع���ديل للخطر  ي��ع��ر���ض  امل��ح��ا���ش��ب��ة 
اإ�����ش����اف����ة ال������ى خ���ط���ر ال����ت����خ����رج م��ن 
امل��ح��ا���ش��ب��ة مب���ع���دل ���ش��ع��ي��ف و����ش���وق 

العمل«.

رفع معدالت الثانوي
وم���ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى اأب����دى ال��ط��ال��ب 
االول  بامل�شتوى  حمو�ض  ال  اإبراهيم 
واأك���د  للق�شم،  ارت��ي��اح��ه  ال��ق��ان��ون،  يف 
الى  م�شريا  برغبته،  فيه  األتحق  اأن��ه 
رفع  على  يعمل  اأن  الطالب  على  اأن��ه 
الثانوية ليتمكن  معدالته يف املرحلة 

من اختيار الق�شم الذي ينا�شبه.
وقال »تخ�ش�ض القانون األتحقت 
ل���ه ب��رغ��ب��ه ت���ام���ه وب��ج��ه��د ال�����ش��ن��ني، 
واأن�����ش��ح ك��ل م��ن ي��رغ��ب يف االلتحاق 
وما  درجاته  اإل��ى  ينظر  اأن  باجلامعة 

يتنا�شب معها يف املرحلة اجلامعية«.

من أراد العال
ك���ذل���ك اأك�����د ط���ال���ب ال���ق���ان���ون اي�����ش��اً 
عبدالعزيز بن لدنه يف امل�شتوى االأول 
مبجرد  الق�شم  ب��ه��ذا  يلتحق  مل  اأن���ه 
البع�ض،  ي��رى  كما  ح��ظ  اأو  م�شادفة 

ولكن من اأراد العال �شهر الليايل.
يهمل  اأن  ال�����ش��ع��ب  »م����ن  وق�����ال 
ط���ال���ب امل���رح���ل���ة ال���ث���ان���وي���ة ن��ف�����ش��ه، 
ثم  وم��ن  متدنية  مب��ع��دالت  ويتخرج 
يطالب بتخ�ش�شات عليها اقبال كبري 

يف املرحلة اجلامعية.

نسب القبول
وإمكانيات الكليات

والتجارة  الت�شويق  ق�شم  رئي�ض  اأم���ا 
ال��ع��ل��وم االداري���ة  االإل��ك��رتون��ي��ة بكلية 
وامل��ال��ي��ة ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ال��غ��ام��دي 
لها  باجلامعة  كلية  ك��ل  اأن  ال��ى  اأ���ش��ار 
الى  ذل��ك  وي��ع��ود  معينة،  قبول  ن�شب 
توفري  ن��اح��ي��ة  م��ن  الكلية  ام��ك��ان��ي��ات 
اأدوات التعلم، واأع�شاء هيئة التدري�ض 
ن��ف�����ش��ه، ه���ن���اك بع�ض  وال��ت��خ�����ش�����ض 
ال��ع��وام��ل ال��ت��ي حت��د م��ن ق��ب��ول ع��دد 
ال���ط���الب وم��ن��ه��ا طبيعة  ك��ب��ري م���ن 
ال�شحية  فالتخ�ش�شات  التخ�ش�ض 
فيها  ال��ط��الب  ق��ب��ول  ي��ك��ون  والطبية 
ال��ط��اب��ع  ذات  التخ�ش�شات  م��ن  اق���ل 

النظري.
واأك�������د اأن������ه م����ن ال�������ش���ع���ب ج���دا 
حت���ق���ي���ق رغ����ب����ات ج���م���ي���ع ال����ط����الب، 
الطالب  على  يجب  اأن���ه  ال��ى  م�شريا 
اأن ي��ك��ون ل��دي��ه��م ن��وع��ا م���ن امل��رون��ة 
بحكم  التخ�ش�ض،  اختيار  عملية  يف 
عند  بينهم  ال��ت��ي  ال�شديدة  املناف�شة 
بع�ض التخ�ش�شات والتي يكن احلكم 

والفا�شل فيها هو معدالتهم.
الغامدي  م��واج��ه��ة  ناحية  وم��ن 
التخ�ش�ض  ال��رغ��ب��ة يف  ع��دم  حل���االت 
يف ال���ق���اع���ات، ق����ال »ه���ن���اك ال��ع��دي��د 
م�����ن احل���������االت ال����ت����ي واج���ه���ت���ه���ا يف 
حما�شراتي، ولكنني اأقوم برتغيبهم 
القبول  يف  واأن�شحهم  التخ�ش�ض  يف 
اللحاق  اأو  ال�شعاب،  وحتدي  بالواقع 
ب��ق��ط��ار ال��ع��م��ر وحت���دي���د م�����ش��ريه��م 
التخبط  وع��دم  التحويل  طريق  ع��ن 

خا�شة طالب امل�شتويات االأولى«.



قصة خبرية

ليقطع  يهبط  ث��م  فيها  ي�شعد  ال��ق��وى 
بحمد  و�شل  حتى  طريقا  وي�شق  �شارعا 

اهلل اإلى االمتحان ب�شالم.
وبح�شن نية َقِبل مراقب االختبار، 
اأ.  واالت�شال،  االإع��الم  بق�شم  املعيد  وهو 
دون  امل��وؤل��ف��ة  الق�شة  ح��ري�����ش��ي،  حم��م��د 
ل��ه بدخول  ���ش��وء ظ��ن، و�شمح  اأي  اإب���داء 
االختبار النهائي، بعد اأن راأى اأن الوقت 

�شي�شمح اإلى حَد ما بجلو�شه لالختبار.
مللم حري�شي، االأوراق بعد �شاعتني 
واجته  والر�شد،  املراقبة  يف  الزمن  من 
املكتب،  يف  اإي��اه��ا  وا�شعا  لق�شمه  بعدها 
على اأن يقوم مبراجعتها وت�شحيحها يف 
اإلى  اأو���ش��د بابه متجها  وق��ت الح��ق، ثم 

خارج اجلامعة.
وع����ن����دم����ا اق��������رتب م�����ن م��رك��ب��ت��ه 
امل�����ش��ت��ق��رة يف م���وق���ف ق���ري���ب م���ن كلية 
باأن  فوجئ  باجلامعة،  االإن�شانية  العلوم 
اأحدهم قد اأحدث فيها عطبا يف اجلانب 
االأمي��������ن وو�����ش����ع ورق������ة ����ش���غ���رية ع��ل��ى 
مقب�ض باب ال�شائق كتب عليها »اآ�شف.. 
فالن الفالين.. رقم الهاتف املحمول..« 
وبطبيعة احلال �شعى حري�شي للتوا�شل 
م��ع ال�شخ�ض ع��ن ط��ري��ق ال��� »وات�����ض اأب 
ملعرفة ما يود قوله« فدار بينهما احلوار 

التايل: 
احلري�شي: على ماذا تتاأ�شف؟

ال��ط��رف االآخ����ر )حت��ت��ف��ظ »اآف����اق« 
با�شمه(: من اأنت؟

محمد المشيطي

اأتى م�شرعا ليدرك اختباره النهائي بعد 
و�شفعت  تاأخريه  لتربير  رواي��ة  ن�شج  اأن 
له بالدخول رغم تاأخره، بعد اأن �شدقها 
املراقب الذي تقبلها بح�شن نية ليخرج 
االأخ������ري وي�����رى اأن ح�����ش��ن ن��ي��ت��ه ق��وب��ل 
اأو غري ق�شد  باإ�شاءة الطالب عن ق�شد 

بعد اأن اأحلق ال�شرر ب�شيارته اخلا�شة.
اأنفا�شه  ينتزع  وه��و  الطالب  و�شل 
رئتيه  اإلى جوف  الهواء  ذرات  ب�شدة من 
ب��ع��د اأن اأع���ي���اه ت��ع��ب اجل����ري وال��رك�����ض 
ب���ني رده�����ات ك��ل��ي��ت��ه وال���ق���اع���ة، اآم����ال اأن 
اأ�شتاذ  اأن  ليجد  النهائي،  اختباره  يدرك 
اأوكل مهمة املراقبة  املقرر الذي يدر�شه 
اإل�����ى زم���ي���ل ل���ه اع���ت���اد ت��غ��ل��ي��ب اجل��ان��ب 
النا�ض يف حياته  التعامل مع  احل�شن يف 

االجتماعية.
»مل�����اذا ت����اأخ����رت؟!« ق��ال��ه��ا امل��راق��ب 
ن�شج    يف  االأخ��ري  فبداأ  الالهث،  للطالب 
ق�شة من وحي خياله كفيلة باأن متنحه 

جائزة نوبل لالأدب باقتدار.
وتتالحق  تت�شاعد  واالأنفا�ض  ق��ال 
اأحد  تعطل  هو  تاأخره  �شبب  اإن  ب�شرعة 
اإط��ارات مركبته عند حمطة وقود تبعد 
كيلومرتات،  ث��الث��ة  اجل��ام��ع��ة  مقر  ع��ن 
يبداأ يف  اأن  قبل  االأب���واب  فرتكها مغلقة 
اأقرب  �شورة  يف  الزمن  م�شابقا  الرك�ض 
اإل����ى امل��ن��اف�����ش��ة ب���اإح���دى ���ش��ب��اق��ات األ��ع��اب 

احل��ري�����ش��ي اأر����ش���ل ���ش��ورة ال��ورق��ة 
التي كتبها فالن.

ف�����الن م���ت���ذك���را م����ا ج�������رى: ك��ن��ت 
يفوتني  اأن  خ�شيت  اختبار  ب�شبب  عجال 

واأعطبت مركبتك باخلطاأ.
اأن����ا حم��م��د حري�شي  احل��ري�����ش��ي: 
عندما  قليل،  قبل  عنده  اخ��ت��ربت  ال��ذي 

اأتيت متاأخرا و�شمحت لك بالدخول!
ف���الن حم����اوال ت�����دارك م���ا وق���ع به 
من حرج اأو بعبارة اأخرى ما وقع به من 
واأو���ش��ح��ت  ���ش��ي��ارة �شديقي  اإن��ه��ا  ك���ذب: 
اأن نذهب دون  املعقول  م��ن غ��ري  اأن��ه  ل��ه 
اعتذار ل�شاحب ال�شيارة ولو كان خطيا.

ا����ش���ت���اء امل���ع���ي���د ال������ذي ف���وج���ئ ب����اأن 
نف�شه  هو  مركبته  اأ�شر  ال��ذي  ال�شخ�ض 
ال���ط���ال���ب ال������ذي ج������اءه ي��ل��ه��ث ل���ي���درك 
االختبار، مدعيا اأن مركبته تعطلت على 
ب�شعة كيلومرتات عن اجلامعة، وغ�شب 

كثريا لكونه وثق بالطالب وحديثه.
وق�������ال ح���ري�������ش���ي ل����� »اآف����������اق« اإن 
يقابله  الطالب ظل يرتبك يف كل مرة 
فيها، موؤكدا اأن الطالب لو كان �شادقا 
وذكر �شبب تاأخره احلقيقي لتعاون معه 
حمله  اآخ��ر  زميل  اأي  اأن  مبينا  باأمانة، 
العالقة  الأن طبيعة  ذلك؛  �شيفعل  كان 
بني ع�شو هيئة التدري�ض ومن يف حمكه 
ت�شيدا،  اأو  ع���داء  لي�شت  ال��ط��ال��ب،  م��ع 
مل�شلحة  ال���ت���ع���اون  ع��ل��ى  ت���ق���وم  واإمن������ا 

الطالب اأوال واأخريا.

تمسك بحبل الكذب دون أن يعلم بقصره

رواية منسوجة تفقد طالبا ثقة معيد بالجامعة
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اأ. حممد حري�سي يلقي
اإحدى حما�سراته يف ق�سم
الإعالم والت�سال



أندية

الرؤية
جمتمع طالبي متطوع 

وم�سارك يف التنمية.

الرسالة
ن�سر ثقافة التطوع بني 

طالب وطالبات اجلامعة.

األهداف
•جيل متطوع وم�سارك 

بوقته وجهده.
التطوع  ثقافة  • ن�سر 

بني الطلبة ومن ثم 
عائالتهم واملجتمع.
الأع�ساء  • تدريب 
على مهارات التطوع 

والعمل اجلماعي.
مواهب  •  اكت�ساف 

الطلبة، وال�ستفادة 
منها.

الطلبة  • اإك�ساب 
مهارات القيادة 

والإدارة واحلوار.
زيارات  • تنظيم 

متنوعة للم�ساركة 
يف اأعمال تطوعية 

كاملدار�س وامل�ست�سفيات 
وال�سواطئ وغريها.

اأخوي  مناخ  • اإيجاد 
لبناء العالقات 

املثمرة بني الطلبة 
يف خمتلف املراحل 

الدرا�سية.

النادي: • رئي�س 
اأن�س عبداهلل لحق

الإعالمية:  • اللجنة 
عبداهلل �سالح اآل عبيد

الطبية: • اللجنة 
�سعيد مبارك اآل حمدان

الجتماعية:  • اللجنة 
حممد معي�س القرين.

الثقافية: • اللجنة 
ح�سني م�سعود 

القحطاين.
جمل�س  • اأع�ساء 

الإدارة:
يحيى اأحمد احل�سريي، 
وفي�سل عو�س العمري، 
ومازن ثابت ال�سهراين.

رؤساء
اللجان

عن
النادي

عدنان األلمعي

ذك����ر رئ��ي�����ض ن�����ادي ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي، 
الطالب اأن�ض عبداهلل الحق، اأن ال�شراكة 
ب��ني ن��ادي��ه وجمعية ال��رب ب��اأب��ه��ا، واأن��دي��ة 
اجل���ام���ع���ة، ت��ع��د ن��ق��ط��ة حت����ول يف م�����ش��ار 

العمل التطوعي.
واأو�����ش����ح يف ح�����وار م���ع »اآف�������اق« اأن 
االإقبال على العمل التطوعي من طالب 
اجل��ام��ع��ة ي��زي��د ي��وم��ا ب��ع��د اآخ����ر، وذل��ك 
ب�شبب كثافة الربامج التي زادت من وعي 

مفهوم العمل التطوعي، ح�شب قوله.
 

كيف ترى �سراكة ناديكم
مع جمعية الرب يف اأبها؟

اأندية  وم��ع  اجلمعية  مع  ال�شراكة  كانت 
وتعد  ت��ع��ال��ى،  اهلل  م��ن  توفيقا  اجل��ام��ع��ة 
نادي  البادرة نقطة حتول يف م�شار  هذه 
�شرورة  راأي��ن��ا  اإن��ن��ا  اإذ  التطوعي،  العمل 
تفعيل دور اجلمعية يف االأعمال اخلريية 
بامل�شاركة معهم يف هذه االأعمال، ون�شكر 
لالأندية التي �شاركت معنا واأجنحت هذه 

البادرة.

ما مدى تاأثري العمل التطوعي
على اأع�ساء النادي؟

به  ي�شتغل  ما  اأه��م  من  التطوعي  العمل 
وق��ت ف��راغ الطالب، ون��رى، بف�شل اهلل، 
تفاعال ك��ب��ريا م��ن اأع�����ش��اء ال��ن��ادي على 
االأع����م����ال ال��ت��ط��وع��ي��ة، وح��ر���ش��ه��م على 
امل�����ش��ارك��ة يف اأك����ر م���ن ف��ع��ال��ي��ة يف ه��ذا 

املجال.

هل من مقرتحات تطويرية
لعمل الأندية الطالبية

باجلامعة؟
اأندية  من  ن��اد  كل  يخ�ش�ض  اأن  اأمتنى 
اجل���ام���ع���ة ب��ع�����ض م�������ش���اري���ع���ه ل��ل��ع��م��ل 
املجال،  بهذا  الوعي  لتعزيز  التطوعي 
وت��و���ش��ي��ل م��ف��ه��وم��ه الأك�����رب ���ش��ري��ح��ة 
وذلك  الكليات،  جميع  يف  الطالب  من 
حلمي الذي اأمتنى اأن اأراه حمققا يوما 

ما.

كيف ن�ساأت فكرة ال�سراكة
مع الأندية الطالبية؟

حت��ق��ي��ق��ا الأح����د اأه�����داف ال���ن���ادي، وه��و 
ال��ت��ط��وع��ي يف جميع  ال��ع��م��ل  ن���رى  اأن 
روؤ���ش��اء  م��ن  وحر�شا  اجل��ام��ع��ة،  كليات 
االأندية التي �شاركت معنا على �شرورة 
تفعيل العمل التطوعي وتو�شيل هذه 
ن�شاأت فكرة  كلياتهم،  الر�شالة لطالب 
ال�شراكة وجنحت بف�شل اهلل، ونتطلع 
ال�������ش���راك���ة مع  ن��و���ش��ع دائ������رة  اأن  اإل�����ى 

االأندية الطالبية يف اجلامعة.
 

كيف تقيم الإقبال الطالبي
على العمل التطوعي؟

يف بداية االأمر، واجهنا بع�ض امل�شكالت 
يف االإقبال على العمل التطوعي ل�شعف 
ال���وع���ي مب��ف��ه��وم��ه ع��ن��د اأك����ر ط��الب 
اجل���ام���ع���ة، ول���ك���ن م���ع ال���وق���ت وزي�����ادة 
االإقبال،  اأن  راأينا  التطوعية،  الربامج 
وهلل احلمد، ب��داأ يف ازدي���اد، وب��اإذن اهلل 
�شرنى جميع طالب وطالبات اجلامعة 

و�شباب و�شابات املنطقة يحر�شون على 
العمل التطوعي.

اأهمية  لالأن�شطة  اأن  امل��وؤك��د  وم���ن 
يف ت��و���ش��ي��ع م������دارك ال�����ش��خ�����ض وزي�����ادة 
اإيجابيات العمل  ثقته بنف�شه، وهذه هي 
ب��االأن�����ش��ط��ة ب�شكل ع���ام، واأم����ا ع��ن ن��ادي 
العمل التطوعي، فهو، اإلى جانب النقاط 
االإيجابية التي ذكرتها، ينمي حب اخلري 

للنا�ض يف نف�ض املتطوع.

اإلم تعزو جناح برامج النادي؟
م���ن اأه����م االأ����ش���ب���اب ال��ت��ي ح��ف��زت��ن��ا على 
ت��ق��دمي ال��ربام��ج وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي تهم 
حر�ض  الكثري،  منها  وي�شتفيد  املجتمع 
ع��م��ي��د ����ش���وؤون ال��ط��الب ال��دك��ت��ور مريع 
ال��ه��ب��ا���ض، ووك���ي���ل ال���ع���م���ادة ل��الأن�����ش��ط��ة 
قمي�شان،  اآل  نا�شر  ال��دك��ت��ور  الطالبية 
يف  التطوعي  العمل  ثقافة  تنمية  على 
امل��ج��ت��م��ع. وك��ذل��ك ال اأن�����ش��ى دع���م عميد 
ك��ل��ي��ة ط���ب االأ����ش���ن���ان ال��دك��ت��ور اإب��راه��ي��م 
���ش��ل��ي��م��ان ال�������ش���ه���راين، ط�����الب ال��ك��ل��ي��ة 

االأع�شاء بالنادي.
 

كلمة اأخرية؟
اأ���ش��ك��ر ج��ام��ع��ت��ي ال��ت��ي اأت���اح���ت ال��ف��ر���ض 
لطالبها، و�شهلت لنا كل الطرق لتقدمي 
االأن�شطة،  خ��الل  م��ن  منتلكه  م��ا  اأف�شل 
لنا  اأت��اح��ت  اأن  يف  اهلل  بعد  لها  فالف�شل 
املجال لرند ولو �شيئا قليال من ف�شائل 
التطوعي  العمل  ون��ادي  احلبيب،  وطننا 
الف�شل  يف  ع�شويته  يف  باجلميع  يرحب 

املقبل ليقدم كل مفيد.

رئيس »العمل التطوعي«: الشراكة
مع األندية الطالبية أثمرت نجاحا كبيرا

اأن�س عبداهلل لحق 
رئي�س نادي العمل التطوعي
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إبتكارات

أميرة سحيم

ذكرت الطالبة بق�شم الفيزياء، رفعة بنت 
عائ�ض ال�شهراين، اأنها اكت�شفت موهبتها 
يف الفن امل�شرحي والكتابة عندما كانت يف 
املرحلة املتو�شطة، واأكدت اأن اأبرز اأعمالها 
اأمنيتها  اأن  ك��ا���ش��ف��ة  امل������زدوج«،  »ال��ع��م��ي��ل 
االل����ت����ح����اق ب���ربن���ام���ج خ������ادم احل���رم���ني 

ال�شريفني لالبتعاث اخلارجي.

حدثينا عن مواهبك؟
م���واه���ب���ي،  ت����ع����ددت، وهلل احل����م����د، 
واح��د،  جم��ال  على  تقت�شر  ومل 
ول���ع���ل اأب�����رزه�����ا: االب���ت���ك���ارات 
واالخ���������رتاع���������ات وال����ف����ن 

امل�شرحي والكتابة.
اأتلم�ض  ب����داأت 
م����وه����ب����ت����ي م��ن��ذ 
امل����������رح����������ل����������ة 
امل��ت��و���ش��ط��ة، 
ووج���دت 

ال��ت�����ش��ج��ي��ع وال����دع����م م���ن اجل���م���ي���ع، من 
ووقفت  جهد،  بكل  دعمتني  التي  اأ�شرتي 
معي كثريا، ومن اإخوتي الذين ميتلكون 
م���واه���ب م���ت���ع���ددة، ك���االإن�������ش���اد واالإل���ق���اء 
والبحث العلمي والتمثيل، وكذلك مكتب 
ال��ت��وج��ي��ه واالإر�����ش����اد، وح��ال��ي��ا م��ن خ��الل 
مركز املوهبة واالإبداع يف اجلامعة. وكان 
ح�شويل على جائزة اأبها للتفوق والنبوغ 
يف  وك��ذل��ك  الثانوية،  املرحلة  يف  العلمي 
االأوملبياد الوطني لالإبداع العلمي، بداية 
اأ���ش��ع��ر  ب����داأت  ال��ت��ي  الإب���داع���ات���ي  حقيقية 

باأهميتها وب�شرورة تطويرها. 

ما الخرتاعات التي قدمتها؟
قدمت ع��ددا م��ن االب��ت��ك��ارات، منها على 
�شبيل املثال: »العميل املزدوج« والتطوير 

م�شتمر.

�سعوبات واجهتك
يف م�سريتك الإبداعية؟

ال��ع��دي��د من  ي��واج��ه  اأن  ب��د  ال  اأي منجز 
ال�شعوبات، ويف جمال االبتكارات اأرى اأن  
االأفكار،  تتبنى  داعمة  جهات  وج��ود  ع��دم 
من اأكر ال�شعوبات التي تواجه املخرتع، 
كما اأن نظرة املجتمع وعدم وعيه مبفهوم 
االإب���داع م��ن ال�شعوبات االأخ���رى االأك��ر 
امل��خ��رتع، ول��ك��ن، وهلل احلمد،  ت��اأث��ريا يف 
ت�شجع  جهات  عن  بالبحث  عليها  تغلبت 
وتتبنى املواهب، وجتاهل اأي موقف �شلبي 

قد يثني من عزميتي.

كيف ت�سفني ما تقدمه اجلامعة 
للمبدعني واملبدعات؟

فاأن�شاأت  اجل��ان��ب،  بهذا  اهتمت  اجلامعة 
م��رك��ز امل��وه��ب��ة واالإب�������داع ال����ذي وج��دن��ا 

واإظهار  امل�شاركات،  يف  االأم��ل  خالله  من 
اإبداعاتنا للنا�ض.

 واجل����ام����ع����ة دوره���������ا ك����ب����ري، ف��ق��د 
امل���ع���ار����ض  يف  امل�������ش���ارك���ة  يف  ����ش���اع���دت���ن���ا 
واملوؤمترات التي تهتم مبجال االبتكارات 
واالخ�������رتاع�������ات، وع����ق����دت ال���ك���ث���ري م��ن 
ال������������دورات وال������ور�������ض ال����ت����ي ي�����ش��ت��ط��ي��ع 
من  وموهبته  م��ه��ارات��ه  تطوير  الطالب 
فقد  ال�شخ�شي،  امل�شتوى  وعلى  خاللها. 
ح��ق��ق��ت م���راك���ز وح�����ش��ل��ت ع��ل��ى ج���وائ���ز، 
امل��وؤمت��رات  من  كثري  يف  اجلامعة  ومثلت 

وامللتقيات.

�سهادات وجوائز ح�سلت عليها؟
• �شهادة طلب ت�شجيل براءة اخرتاع 

من املركز االأمريكي 1334/1433.
• امل��ي��دال��ي��ة ال��ذه��ب��ي��ة ل��الأومل��ب��ي��اد 

الوطني لالإبداع العلمي 2013
• امل���ي���دال���ي���ة ال��ف�����ش��ي��ة ل��الأومل��ب��ي��اد 

الوطني لالإبداع العلمي2013.
• امل��ي��دال��ي��ة ال��ربون��زي��ة ل��الأومل��ب��ي��اد 

الوطني لالإبداع العلمي2013.
التفوق والنبوغ  اأبها )فرع  • جائزة 

العلمي( 1430
روؤي���ة  م�����ش��اب��ق��ة  يف  االأول  امل���رك���ز   •
جم��ل�����ض ���ش��ب��اب م��ن��ط��ق��ة ع�����ش��ري يف 

جمال االبتكارات العلمية 2014. 
االإل���ق���اء  جم���ال  يف  االأول  امل���رك���ز   •
واخل����ط����اب����ة ب���ال���ل���ق���اء ال��ت��ن��اف�����ش��ي 
امللك  بجامعة  االأول  التح�شريي 

خالد 2014.
اأف�����ش��ل  جم����ال  يف  االأول  امل���رك���ز   •
التناف�شي  باللقاء  جمتمعية  خدمة 
امللك  بجامعة  االأول  التح�شريي 

خالد 2014.

يف  النهائية  للت�شفيات  مر�شحة   •
م�شابقة طموح ملك مل�شتقبل وطن.

موهبة  م�شابقة  يف  الثاين  املركز   •
االإلقاء مبركز التنمية االجتماعية 

باخلمي�س.
اأب��ه��ا  ون��ي��ل ج��ائ��زة  االأول  امل��رك��ز   •
)ف����رع ال��ت��ف��وق وال���ن���ب���وغ ال��ع��ل��م��ي( 

.1430
العلمي  امللتقى  يف  ال��ث��اين  امل��رك��ز   •
وموؤ�ش�شات  جلامعات  االأول  الثقايف 
دول جمل�ض التعاون )فرع امل�شابقة 

الثقافية(.

كيف توفقني بني درا�ستك
وتطوير مواهبك؟

غ���ال���ب���ا م����ا ت���ك���ون االإج����������ازة ال�����ش��ي��ف��ي��ة 
م��وع��دي م��ع اب��ت��ك��ارات��ي وم�����ش��اري��ع��ي، اإذ 
اأحاول ا�شتغاللها مبا يعود علي بالنفع، 
واال����ش���ت���ف���ادة م���ن وق���ت���ي ك���ث���ريا يف ه��ذه 
ال���ف���رتة؛ الأن��ن��ي اأث���ن���اء ال��درا���ش��ة اأت��ف��رغ 

ب�شكل كامل لدرو�شي.

اأمنية تودين حتققها؟
االل���ت���ح���اق ب���ربن���ام���ج خ������ادم احل���رم���ني 

ال�شريفني لالبتعاث اخلارجي.

م�ساحة ت�سعني فيها ما حتبني؟
والطموحات  واالأح����الم  ك��ث��رية  االأم���اين 
اأكر، لكن اأحب اأن اأ�شكر يف هذه امل�شاحة 
وال�����دي ال��ع��زي��زي��ن، وك���ل م���ن اأ���ش��ه��م يف 
ت�����ش��ج��ي��ع��ي ودع����م م��وه��ب��ت��ي، ك��م��ا اأوج����ه 
ك��ل��م��ة ���ش��ك��ر ل���رج���ال ب������الدي، جل��ن��ودن��ا 
اأ�شال  البالد،  هذه  ح��دود  على  البا�شلني 
اهلل اأن ين�شرهم ويثبتهم ويوحد �شفهم 

وكلمتهم ويدمي االأمن واالأمان.
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رفعة الشهراني: ابتكاراتي متعددة..
ويأسرني الفن المسرحي



مواهب

خالد العمري 

ال��ط��ال��ب يف ق�شم  ���ش��رد 
االإع�����������الم واالت���������ش����ال 
حم����م����د ال���������ش����ربم����ي، ل��� 
»اآلفاق«، جتربته مع الكامريا 
وتنقالته  ال��ت�����ش��وي��ر  وجم���ال 
ال�������ش���ح���ف  ب������ني  ال����ع����م����ل  يف 
االإل��ك��رتون��ي��ة وال��ورق��ي��ة، م�شريا 
اأن  الوقت  اكت�شف مع مرور  اأنه  اإلى 
اإلى اطالع  الت�شوير عامل وا�شع يحتاج 

وقراءة واأفق وا�شع.

البداية 
ق��ال:  بالت�شوير،  امل��ب��ك��ر  ال�شغف  وع���ن 
»ب��داي��ت��ي ك��ان��ت يف امل��رح��ل��ة امل��ت��و���ش��ط��ة 
وكنت  احرتافية،  �شبه  �شوين  وبكامريا 
املدر�شية  والرحالت  االحتفاالت  اأ�شور 
ع��ل��ى غ��ري م��ع��رف��ة؛ الأن��ه��ا ك��ان��ت جم��رد 
املدر�شة،  فعاليات  يف  ا�شتغللتها  ه��واي��ة 
م�شادر  من  ج��اء  الت�شوير  فن  وتعلمي 
خم��ت��ل��ف��ة وم���ت���ع���ددة؛ ف��ج��زء منه 
جت�������ارب ���ش��خ�����ش��ي��ة م��ب��ك��رة 
وق�������������������راءات خم���ت���ل���ف���ة 
واح���ت���ك���اك وت���ب���ادل 
ل������ل������م������ع������رف������ة 
واخل�����رات 

اأن  والتعلم يجب  اآخرين،  مع م�شورين 
ي��راف��ق االإن�����ش��ان يف �شتى م��راح��ل حياته 
وحلظة  ي���وم  ف��ك��ل  امل���ج���االت،  ومبختلف 
ه����ن����اك �����ش����يء ج����دي����د م���ف���ي���د وم��ت��غ��ري 

ي�شتوجب املتابعة والتعلم«. 
اأت��ع��ل��م م��ن اأخطائي  وت��اب��ع »ب����داأت 
�شيئا ف�شيئا، ومع مرور الوقت اكت�شفت 
اأن ال��ت�����ش��وي��ر ع���امل وا����ش���ع ي��ح��ت��اج اإل���ى 
اطالع وقراءة، واكت�شفت جوانب واآفاقا 
اأو�شع يف جمال الت�شوير، وما زلت اأتعلم 
حتى يومنا هذا، واأكت�شف اأ�شياء جديدة 

ومذهلة يف هذا العامل امل�شوق«.
ق���اده ح��ب امل��ه��ن��ة وال����والء للهواية 
قال  اإلكرتونية  �شحيفة  يف  العمل  اإل��ى 
»يف  واأردف  اجل����دد،  ت�شتغل  ك��ان��ت  اإن��ه��ا 
االإعالمي  العمل  بداأت  الثانوية  املرحلة 
كنت  ج��دي��دة  اإل��ك��رتون��ي��ة  �شحيفة  م��ع 
دليلي  ب��رف��ق��ة  فيها  ال��ع��ام��ل��ني  اأول  م��ن 
االإع��الم��ي اأخ���ي حممد ال��ن��ه��اري ال��ذي 

اأخذ بيدي نحو بوابة املهنة.
ذكر  )دون  ال�شحيفة  ه��ذه  وك��ان��ت 
اأ�شماء(، ت�شتغل ال�شباب اجلدد وت�شتهلك 
دون  من  واالإعالمية  البدنية  طاقاتهم 
»ع�شري  �شحيفة  اإلى  انتقلت  ثم  مقابل، 
احلقيقية  ب��داي��ت��ي  ك���ان���ت  وه����ي  ن���ي���وز« 
يف االإع�����الم، ورغ���م اأن���ه مل ي��ك��ن ه��ن��اك، 
يعملون  ك��ان��وا  ال�شحيفة  اأع�����ش��اء  لكن 
ب���اح���رتاف���ي���ة ع���ال���ي���ة، وا����ش���ت���م���ررت م��ع 
ق�شم  اإدارة  ت��ول��ي��ت  ح��ت��ى  ال�����ش��ح��ي��ف��ة 
اأول  كنت  اإذ  نيوز«،  »ع�شري  يف  الت�شوير 
ال�شحيفة،  يف  املن�شب  ه��ذا  ي�شغل  م��ن 

وهو ما اأعتز به«.
عن  بحثا  خطاه  ال�شربمي  وا���ش��ل 
�شحيفة»الوطن«،  اإل��ى  فان�شم  املن�شود، 
ال��ت��ي و���ش��ف��ه��ا ب�����اأول حم��ط��ة اإع��الم��ي��ة 
ورقية احت�شنته، لكنه تركها بعد م�شي 
اأن��ه يكره  �شنة واح���دة، ل�شبب واح��د هو 

الشبرمي: 
التصوير عالم 
واسع يتطلب 
القراءة 
واالطالع
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االأعمال  من  معني  بنمط  نف�شه  تقييد 
اأو جماال حمددا من جماالت الت�شوير، 
البورتريه  ت�شوير  اإل���ى  مييل  اأن���ه  رغ��م 

واالأبي�ض واالأ�شود، ح�شب تعبريه.

مشاركات
»حني  ق��ال:  االإعالمية  م�شاركاته  وع��ن 
ف��ي�����ش��ل منطقة  ب���ن  ن����واف  االأم�����ري  زار 
ع�������ش���ري، ك���ان���ت ت��غ��ط��ي��ت��ي يف ���ش��ح��ي��ف��ة 
تربعت �شورة  اإذ  االأب����رز،  ه��ي  »ال��وط��ن« 
ال��ت��ق��ط��ت��ه��ا بعد�شة  ال��ت��ي  ���ش��م��و االأم�����ري 
كامريتي ال�شفحة االأولى من اجلريدة، 
كما  للم�شور،  ت�شريفا  اأع��ت��ربه  م��ا  وه��و 
����ش���ارك���ت ب���ال���ع���دي���د م����ن امل�������ش���ارك���ات يف 
م��ع��ار���ض وم�����ش��اب��ق��ات دول���ي���ة وحم��ل��ي��ة، 
فيها  نلت  اجلامعة  يف  وحيدة  وم�شابقة 

املركز الثالث«.
ال�شعوبات  ع��ن  متحدثا  واأ����ش���اف 
ال����ت����ي واج����ه����ه����ا يف م�������ش���ريت���ه »ب��ع�����ض 
ال�������ش���ح���ف االإل����ك����رتون����ي����ة ي�����ش��ت��غ��ل��ون 
املبتدئني وي�شتهلكون طاقاتهم من دون 
مقابل بل ب�شكل تطوعي، وكانت جتربة 
ولكن  بها،  عملت  �شحيفة  اأول  مع  م��رة 
فيها  وتعلمت  منها  ا�شتفدت  هلل  احلمد 

درو�شا يف احلياة.
وم�����ن ال�������ش���ع���وب���ات اأي�������ش���ا وج����ود 
حرب ب��اردة بني االإعالميني يف خمتلف 
ال�������ش���ح���ف، ك���م���ا ي���ع���اب ع���ل���ى ال�����ش��ح��ف 
اإلى  ترقى  اأنها ال  باملنطقة  االإلكرتونية 
م�شتوى مثيالتها يف املناطق االأخرى«. 

نصيحة
واأ�شدى ن�شيحة لالإعالميني املبتدئني، 
ت��ع��م��ل  اأن  ال���ع���ي���ب  ق����ائ����ال: »ل���ي�������ض م����ن 
ت�شتغل  اأن  اح���ذر  ل��ك��ن  م��ق��اب��ل  دون  م��ن 
ال���الزم.  م��ن  اأك���ر  ط��اق��ات��ك  وت�شتهلك 

اطلب حقك فاأنت القوة الثالثة«.



رياضة

سلطان عوض

على الرغم من �شعف فرتة االإعداد قبل 
التي  ال�شعودية  اجلامعات  احت��اد  بطولة 
انتمائه  وع��دم  ت��ب��وك،  مدينة  يف  اأقيمت 
ف����اإن الع����ب منتخب  ري���ا����ش���ي،  ن����اد  الأي 
اجلامعة الخرتاق ال�شاحية، عبدالعزيز 
الغامدي، ا�شتطاع اأن يحقق املركز االأول 
وامل��ي��دال��ي��ة ال��ذه��ب��ي��ة يف ب��ط��ول��ة احت���اد 
االأ���ش��ب��وع  ب��ت��ب��وك،  ال�شعودية  اجل��ام��ع��ات 
امل��ا���ش��ي، حم����رزا رق��م��ا ج���دي���دا يف زم��ن 

قدره 26 دقيقة.
ال��غ��ام��دي ���ش��رد ل��� »اآف����اق« م�شريته 
ال���ت���ي حققها  ال��ل��ع��ب��ة واالإجن���������ازات  م���ع 

وطموحاته امل�شتقبلية.

بداية نبارك لك هذا الإجناز.
وامل��ب��ارك��ة  ال�شعور،  ه��ذا  على  لكم  �شكرا 
ل��ي�����ش��ت يل وح�������دي، واإمن�������ا ي�����ش��ت��ح��ق��ه��ا 
اجل��م��ي��ع م��ن زم��الئ��ي ال��الع��ب��ني ال��ذي��ن 
���ش��اع��دوين ك���ث���ريا، اإ���ش��اف��ة اإل����ى م���درب 
ال��ف��ري��ق �شيف ال�����ش��ه��راين ال���ذي اأ���ش��رف 
ع��ل��ى ت���دري���ب���ي، وا���ش��ت��ف��دت م��ن��ه ك��ث��ريا، 
الريا�شي  ال�شاأن  على  القائمني  وكذلك 
لنحقق  العقبات  ذللوا  الذين  باجلامعة 

هذه النتائج اجليدة.
 

كيف تقيم م�ساركة منتخب اخرتاق 
ال�ساحية يف بطولة اجلامعات؟ 

ك��ان��ت م�����ش��ارك��ة مم���ي���زة، ا���ش��ت��ط��ع��ن��ا من 
خ���الل���ه���ا حت��ق��ي��ق امل����رك����ز ال����ث����اين ع��ل��ى 
موؤ�شر  وه���ذا  ك��اف��ة،  املنتخبات  م�شتوى 
اإي��ج��اب��ي ي���وؤك���د اأن���ن���ا ن�����ش��ري يف ال��ط��ري��ق 

ال�شحيح.
ونحن عاقدون العزم على اأن يكون 
ال�����ش��ن��وات  يف  االأول  اجل��ام��ع��ة  م��ن��ت��خ��ب 
امل��ق��ب��ل��ة، وب��خ��ا���ش��ة اأن����ه ي��زخ��ر مب��واه��ب 
ال�شليم  والتوجيه  التدريب  اإل��ى  حتتاج 

لتحقيق النتائج امل�شرفة.

هل واجهتكم �سعوبات
خالل فرتة الإعداد؟

مل تكن هناك معوقات كبرية، لكن كانت 
م��ا، وب�شبب  ن��وع��ا  االإع����داد متعبة  ف��رتة 
كنت  فقد  ال�شريعة،  كلية  اأنني طالب يف 
اأمترن �شباحا، ثم اأذهب اإلى املحا�شرات 

يف الفرتة امل�شائية. 

لكنك حققت نتيجة اإيجابية 
واأحرزت امليدالية الذهبية؟

نعم، حققت املركز االأول بزمن قدره 26 
اأك��ر حلققت  تدربت  لو  لكنني  دقيقة، 
رق��م��ا اأف�����ش��ل م��ن ذل���ك، وال��دل��ي��ل على 
ذلك اأنني قطعت امل�شافة ذاتها قبل عام، 
و�شمن تدريبات خا�شة، يف زمن قدره 

23 دقيقة.
ول���ك���ن���ي را�������ض ك����ل ال���ر����ش���ا ع��م��ا 
لتطوير  اهلل  ب����اإذن  و���ش��اأ���ش��ع��ى  ق��دم��ت، 

م�شتواي اأكر م�شتقبال.

هل كان هناك مع�سكر
ملنتخب اجلامعة قبل البطولة؟

اأبها،  نعم، كان هناك مع�شكر يف مدينة 
اجلاهزية  اإلى  الو�شول  خالله  حاولنا 
ي�شتمر  اأن  اأمت���ن���ى  وك���ن���ت  امل���ط���ل���وب���ة، 
اأو يقام يف مدينة  اأط��ول  ف��رتة  املع�شكر 
ب�شكل  ال��ت��دري��ب  ل��ن��ا  ليت�شنى  اأخ�����رى 
م��ك��ث��ف، وب��خ��ا���ش��ة اأن ه��ن��اك ج��ام��ع��ات 
م��ن��اف�����ش��ة اأق����ام����ت م��ع�����ش��ك��رات��ه��ا خ���ارج 

اململكة.
 

هل تنتمي لأحد
الأندية الريا�سية؟

مل اأمت��ك��ن م��ن االن�����ش��م��ام الأي ن���اد يف 
من�شب  تفكريي  الأن  املا�شية؛  الفرتة 

على حت�شيلي العلمي.
كثريا  تهتم  ك��ب��رية  اأن���دي���ة  ه��ن��اك 
ب����ه����ذه ال���ل���ع���ب���ة، و����ش���اأ����ش���ع���ى ج���اه���دا 
لعبتي  اأمار�ض  لكي  الأحدها  لالن�شمام 

أخضر واثق الخطى
حتقيق  موا�شلة  القدم  لكرة  االأول  الوطني  منتخبنا  ا�شتطاع 
 ،2018 ال��ع��امل  لكاأ�ض  املوؤهلة  الت�شفيات  يف  االإيجابية  نتائجه 
وكاأ�ض اآ�شيا 2019، اإذ قدم م�شتويات مميزة وثابتة، مرتبعا على 

�شدارة جمموعته منذ االنطالقة حتى االآن.
الالفت يف اأداء االأخ�شر خالل مباراته االأخرية اأمام تيمور 
اإلى  باالإ�شافة  املنتخب،  اأف��راد  بني  الكبري  االن�شجام  ال�شرقية، 
ب���روز اأ���ش��م��اء ع��دي��دة اأع���ادت اإل���ى االأذه����ان هيبة االأخ�����ش��ر، واأن 
ولعل  وامل��واه��ب،  النجوم  ين�شب من  ال  معينا  �شيبقى  منتخبنا 
اأ�شامة هو�شاوي اأبو كلب�شة، اأحد اأبرز تلك االأ�شماء التي اأ�شهمت 

يف حتقيق تلك النتائج االإيجابية.
ال�شهالوي  حممد  النجم  اأن  اجلميع  على  يخفى  ال  كما 
كان من �شمن تلك ال�شخ�شيات البارزة، اإذ �شجل ا�شمه باأحرف 
من ذهب؛ لكونه �شاحب الرقم ال�شعب يف عدد االأه��داف على 
اأحمد  االإم��ارات��ي  متخطيا  ه��دف��ا،   18 بر�شيد  ال��ع��امل  م�شتوى 

خليل بفارق خم�شة اأهداف .
وبعد عودة االأخ�شر ولو ب�شكل تدريجي مل�شتواه الطبيعي 
واملعروف عنه، اأمتنى من م�شجعينا دعمه، واالبتعاد من عاطفة 
امليول املقيتة التي ت�شببت بتحقيق نتائج �شلبية يف فرتات �شابقة، 

اأدخلتنا يف دوامة كبرية عجزنا اخلروج منها فرات طويلة.
اأخريا، نتمنى اأن نرتك التع�شب جانبا ويبقى �شعارنا دوما 

ت�شجيع االأخ�شر ب�شوت واحد.

سلطان عوض

بوضوح

املف�شلة فيها، واأنتقل من عامل الهواية 
اإل����ى ع����امل االح������رتاف واأح���ق���ق ن��ت��ائ��ج 

م�شرفة لوطني الغايل.

ما النادي الذي تود
الن�سمام اإليه؟

ت��وج��د يف امل��م��ل��ك��ة اأن���دي���ة ك��ث��رية، ولكن 
ي��ب��ق��ى االأه���ل���ي اأب���رزه���ا؛ ل��ك��ون��ه ال��ن��ادي 
الوحيد الذي يويل هذه اللعبة االهتمام 
اأب��ط��ال هذه  م��ن  اأن��ه بطل  الكامل، كما 
و�شاأ�شعى  ال��وط��ن،  ح���دود  خ���ارج  اللعبة 
اإلى االلتحاق به يف حال وجدت الفر�شة 

لذلك.

هل ح�سلت على مكافاأة
من اجلامعة بعد فوزك؟

كرمني احتاد اجلامعات، وما زلت اأنتظر 
تكرمي اجلامعة.

كلمة اأخرية؟ 
بجانبي  ووق���ف  �شاندين  م��ن  ك��ل  اأ�شكر 
م��ن��ذ ال�����ش��غ��ر، وع���ل���ى راأ����ش���ه���م امل����درب 
ال��وط��ن��ي ع���ب���داهلل ح�����ش��ني ال��ق��ح��ط��اين 
ال������ذي ����ش���اع���دين ك����ث����ريا. ك���م���ا اأت���وج���ه 
ال�شهراين  بال�شكر ملدربي احلايل �شيف 
وال�شكر  الكافية،  ال��ذي منحني اخل��رة 
جل��ام��ع��ت��ي ال���ت���ي اأ����ش���ه���م���ت يف ب�����روزي 
على  القائمني  من  اأمتنى  كما  وتاألقي، 
ال�شاأن الريا�شي باجلامعة اهتماما اأكر 
وم�شاعدتها  و�شقلها  ال�شابة  باملواهب 

لتحقيق النتائج االإيجابية.
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الغامدي: ضعف اإلعداد لم يثنني 
عن ذهبية اختراق الضاحية

التخصصات الهندسية يحقق 
بطولة البرامج المشتركة

عدنان األلمعي
امل�شرتكة  للربامج  ال��ع��ام  املن�شق  ك��اأ���ض  الهند�شية،  التخ�ش�شات  فريق  حقق 
على  الدلفني،  اأقيمت مبلعب  التي  النهائية  املباراة  ف��وزه يف  بعد  القدم  لكرة 

التخ�ش�شات الطبية 2/5.
اأقيمت برعاية املن�شق العام للربامج امل�شرتكة  و�شارك يف البطولة التي 
باجلامعة الدكتور يحيى ال�شرحان، اأربع فرق. و�شلم ال�شرحان كاأ�ض البطولة 
وامليداليات الذهبية اإلى فريق التخ�ش�شات الهند�شية، والف�شية للتخ�ش�شات 
الطبية، كما �شلم جائزة اأف�شل العب للطالب �شامل ال�شهراين، وجائزة هداف 
للطالب  مرمى  ح��ار���ض  اأف�شل  وج��ائ��زة  ال�شلويل،  حممد  للطالب  البطولة 

�شالح الوادعي.
الربامج  ن��ادي  ينظمها  التي  االأن�شطة  فعاليات  �شمن  البطولة  وج��اءت 
امل�����ش��رتك��ة ب��امل��ح��ال��ة، ب��ه��دف ت��ع��زي��ز روح امل��ن��اف�����ش��ة االإي��ج��اب��ي��ة ب��ني ال��ط��الب، 

وحتفيزهم على امل�شاركة يف البطوالت التي تقام على م�شتوى اجلامعة.



إعالن العدد 162  |  10 صفر 1437  |  22 نوفمبر 2015

العقل السليم
في الجسم السليم

الرياضة ضرورة أساسية لصحتك وليست مجرد ترف أو تسلية!
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محمد شامي 

ك�����ش��ف ا���ش��ت��ط��الع اأج���رت���ه »اآف������اق« و���ش��ط 
ع���دد م��ن ال��ط��الب ع��ن ب��رام��ج طموحة 
يف  الطالبية  باالأن�شطة  للنهو�ض  ع��دة 
اجل��ام��ع��ة ي���اأت���ي يف م��ق��دم��ت��ه��ا »دي��وان��ي��ة 
ال���رب���ي���ع« ال���ت���ي جت��م��ع ط����الب اجل��ام��ع��ة 
الذي  ال�شتوي  البحر  وملتقى  اأ�شبوعيا، 

ي�شتهدف 150 طالبا.
وبينما يجمع البع�ض على ما ت�شكله 
االأن�شطة الطالبية اجلامعية من اأهمية 
بالغة الحتواء الطالب وتطوير قدراتهم 
ال��ذات��ي��ة مب��خ��ت��ل��ف ال���ربام���ج وامل���ب���ادرات 
واالأفكار، تتفق االآراء على اأهمية تطوير 

االأن�شطة لتكون اأكر جاذبية وفائدة.
وي�������رى ب���ع�������ض ال����ط����الب اأن�������ه م��ن 
ال�������ش���روري ت��و���ش��ي��ع رق���ع���ة م�����ش��ارك��ت��ه��م 
والدقة يف اختيارهم، خ�شو�شا يف املحافل 
تكرار  وع��دم  اجلامعة،  لتمثيل  الدولية 

عملية اختيار الطالب.
��ل ع��م��ي��د ����ش���وؤون  يف امل���ق���اب���ل، ي��ف�����شّ
ووكيل  الهبا�ض  مريع  الدكتور  الطالب 
ال���ع���م���ادة ل���الأن�������ش���ط���ة ال���دك���ت���ور ن��ا���ش��ر 
قمي�شان اآراء العمادة بخ�شو�ض االأن�شطة 

وبع�ض املالحظات الطالبية عليها.

دقة االختيار
اأ����ش���ار ال��ط��ال��ب ب��ق�����ش��م االإع�����الم حممد 
ال�����ش��ربم��ي اإل�����ى اأه���م���ي���ة ت��و���ش��ي��ع رق��ع��ة 
يف  اجل��ام��ع��ة  لتمثيل  ال��ط��الب  م�شاركة 
اختيارهم،  يف  وال��دق��ة  الدولية  املحافل 
اأن  االخ��ت��ي��ار، م�شددا على  ت��ك��رار  وع���دم 
ال�شباب  ل���دى  ال���ف���راغ  اأوق�����ات  ا���ش��ت��ث��م��ار 
من  وعامليا  حمليا  كبريا  اهتماما  يلقى 
خالل التعليم العايل، م�شت�شهدا باإن�شاء 
معظم الدول هيئات متخ�ش�شة لرعاية 
ال�����ش��ب��اب وااله��ت��م��ام ب��ه��م، ت�شم اأف����رادا 
بو�شع  يقومون  وموؤهلني  متخ�ش�شني 
اخل���ط���ط وال����رام����ج الإع�������داد ال�����ش��ب��اب 
ت�شاعدهم  علمية  اأ�ش�ض  وف��ق  ورعايتهم 
رغباتهم  وحتقيق  حاجاتهم  اإ���ش��ب��اع  يف 
وم���واج���ه���ة م�����ش��ك��الت��ه��م، واالإف�������ادة من 

اأوقات فراغهم.
وام����ت����دح اه���ت���م���ام ال���ع���م���ادة ب��ج��ذب 

الطالب للم�شاركة يف االأن�شطة.

مجابهة التغيرات 
القانون  بق�شم  الطالب  ق��ال  جانبه  م��ن 
اجلامعة  ط��الب  »يعاي�ض  ها�شم:  حممد 
ك���غ���ريه���م م�����ن االأو��������ش�������اط ال�����ش��ب��اب��ي��ة 
جمموعة من التغريات ال�شريعة الوافدة 

من أهدافها استثمار األوقات وتحقيق التميز واحتواء الطاقات 

األنشطة الطالبية أدوات لبناء 
شخصية الطالب الجامعي
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طالب يطالبون بتوسيع دائرة المشاركة 
وعدم تكرار االختيار 

العميد: نعتمد على معايير دقيقة 
كمشاركة الطالب في الفعاليات واألندية

الوكيل: تم اعتماد »ديوانية الربيع«
و »ملتقى البحر الشتوي«

و »ملتقى الشباب«

اإلى جمتمعاتنا من م�شادر متعددة، مما 
اإلى وقوعه يف حرية واأفقده القدرة  اأدى 
تعر�شه  نتيجة  وذل��ك  ذات��ه،  على حتديد 
امل��وؤث��رات ال��ن��اجت��ة ع��ن تلك  للعديد م��ن 
التغريات، وبخا�شة يف ظل التقدم الهائل 
ومعرفيا،  تكنولوجيا  ال��ن��واح��ي  �شتى  يف 
االأم����ر ال����ذي اأدى اإل����ى ت�����ش��اع��ف اأوق����ات 
اإل���ى  ال���ف���راغ ل���دى ال�����ش��ب��اب ب�����ش��ك��ل اأدى 

تهديد كيان املجتمع باأثره.
ل��ذل��ك ل��وح��ظ اه��ت��م��ام امل��وؤ���ش�����ش��ات 
كركيزة  بال�شباب  االجتماعية  والهيئات 
من  عليهم  رك��زت  اإذ  للمجتمع،  اأ�شا�شية 
ونف�شيا  �شحيا  املختلفة  اجل��وان��ب  كافة 
اأكرب  ال�شباب ت�شكل  واجتماعيا؛ الأن فئة 
املجتمعات  يف  ح��ج��م��ا  ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ات 
النامية، فالن�شاط وبراجمه يفر�س اأن 
مل�شلحة  ب��ال��ذات  املتغريات  تلك  تواجهه 
يف  الطالب  تقّوم  برامج  واإيجاد  ال�شباب 

املجاالت الع�شرية«.

أهداف وضوابط 
الطالب  �شوؤون  عميد  اأو�شح  جهته،  من 
ال��دك��ت��ور م��ري��ع ال��ه��ب��ا���ض اأن االأن�����ش��ط��ة 
عدة  اأه��داف��ا  حت��وي  باجلامعة  الطالبية 
الطلبة  وتطوير  اإع��داد  يف  االإ�شهام  منها 
ودعمهم بالتوجيه نحو االلتزام بال�شلوك 
االإ����ش���الم���ي ال�����ش��ح��ي��ح، وت���ع���زي���ز ال��ق��ي��م 
ال��وط��ن��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة ف��ي��ه��م وا���ش��ت��ث��م��ار 
اأوق���ات���ه���م، وحت��ق��ي��ق ال��ت��م��ي��ز واالإب�������داع، 
واحتواء الطاقات واملهارات املوجودة لدى 
الطالب وزرع القيم احلميدة فيهم ب�شكل 

عام.
وع������ن م���ع���اي���ري اخ����ت����ي����ار ال���ط���الب 
يف امل�����ش��ارك��ة ب��االأن�����ش��ط��ة ال��ط��الب��ي��ة، بني 
معايري  على  تعتمد  العمادة  اأن  الهبا�ض 
وم�شاركة  فاعلية  م���دى  م��ن��ه��ا:  دق��ي��ق��ة، 
الطالب يف االأن�شطة والفعاليات واالأندية 

واحلمالت التطوعية.
وحول تكرار اختيار بع�ض الطالب، 
تو�شيع  اإل��ى  جاهدة  ت�شعى  »العمادة  ق��ال 
الفر�شة  تت�شع  للطالب حتى  اختياراتها 
االختيار،  يف  التكرار  يتم  وال  اأك��رب  لعدد 
اختيار طالب  ذل��ك ال مينع من  اأن  غري 
املثال  �شبيل  على  رحلتني  فاعل مميز يف 

كتكرمي معنوي ولي�ض ماديا«.
واأ�شار الهبا�ض اإلى اأن هناك العديد 
م����ن االأن�������ش���ط���ة ال���ط���الب���ي���ة ك���م���ا ح���دث 
م��رت��ني خ��ارج��ي��ا ع��ِل��ى �شعيد امل��وؤمت��رات 
ال��ع��ل��م��ي��ة وامل���ع���ار����ض ال��دول��ي��ة ال��ت��ي بلغ 
ط��ال��ب��ا   155 م��ن��ه��ا  امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن  ع�����دد 
املوؤمترات الطالبية، وامل�شاركات  بخالف 
اخلارجية خ�شو�شا يف  اأمريكا اأو ت�شيلي 

اأو دبي«.
من  العديد  هناك  اأن  »كما  واأ�شاف 
ت��رتاوح بني 20  التي  الداخلية  الرحالت 
اإلى 10 رحالت يبلغ عدد امل�شاركني فيها 

500 طالب وطالبة«.

بناء شخصية الطالب 
واأك�������د وك���ي���ل ع����م����ادة ������ش�����وؤون ال���ط���الب 
اأن  قمي�شان  ن��ا���ش��ر  ال��دك��ت��ور  لالأن�شطة 
االأن�����ش��ط��ة ال��ط��الب��ي��ة اجل��ام��ع��ي��ة تهدف 
ب�����ش��ك��ل م��ب��ا���ش��ر اإل������ى ال���ب���ن���اء امل��ت��ك��ام��ل 

ل�شخ�شية الطالب يف اجلامعة.
وقال »الطالب يف التعليم اجلامعي 
واالأك����ادمي����ي ال�����ش��رف ي��ت��ل��ق��ى امل��ع��ل��وم��ة 
هذه  ت�شتكمل  االأن�����ش��ط��ة  لكن  وامل��ع��رف��ة، 
امل��ع��ل��وم��ة وامل���ع���رف���ة ل����ت����زوده ب���امل���ه���ارات 
ال����الزم����ة ل��ب��ن��اء ال�����ش��خ�����ش��ي��ة امل��ت��ك��ام��ل��ة 
املعارف  تلك  وتفعيل  التوا�شل  كمهارات 
يف امل��ج��ت��م��ع، اإ����ش���اف���ة اإل�����ى مت��ك��ي��ن��ه من 
الكامنة  مواهبه  واكت�شاف  ذات��ه  حتقيق 
فيه التي رمبا ال يعرفها من خالل فتح 
املناف�شات يف جم��االت  م��ن  لكثري  امل��ج��ال 
عدة، كالريا�شية والثقافية واالجتماعية 

وغريها، واإعطاء اجلوائز القيمة«.

واأ�شاف قمي�شان »االأن�شطة اآلية من 
م��ن احل��ي��اة اجلامعية  اأن جت��ع��ل  امل��م��ك��ن 
اأن ي��دخ��ل  ح���ي���اة مم��ت��ع��ة ول����ذي����ذة م��ن��ذ 
الطالب �شنته االأولى وحتى يختتم �شنته 
االأخ��رية، وهو يتنقل يف جمال رحب من 
بناء  يف  ت�شهم  التي  الطالبية  االأن�شطة 

مهاراته خارج قاعات املحا�شرات«. 
وت����اب����ع »ق�����د الح���ظ���ن���ا يف ال���ط���الب 
والتفوق  درا�شتهم،  يف  تفوقهم  املنتمني 
يف  ب����ل  ف���ق���ط  امل���ع���رف���ة  اإدراك  يف  ل��ي�����ض 
وال��ق��درة  امل�شتقلة  وال�شخ�شية  ال�شلوك 
على التوا�شل مع املجتمع ب�شكل اإيجابي 

والتاأثري فيه«.
وع�����ن ����ش���واب���ط وم���ع���اي���ري اخ��ت��ي��ار 
االأن�����ش��ط��ة، ق���ال »ي��ت��م اخ��ت��ي��ار ال��ن�����ش��اط 
ب��ن��اء على حاجة  االأن�����ش��ط��ة  ال��ت��ن��وع يف  اأو 
متنوعة  اأن�����ش��ط��ة  ع���دة  فلدينا  ال��ط��الب، 
ت�شهم يف توفري املناخ املنا�شب لكل طاقة 
وكل موهبة موجودة عند الطالب، منها 
ليمثلوا  خمتلفة  واألعاب  ثقافية  اأن�شطة 
داخلها،  يتناف�شوا  اأو  خارجها  اجلامعة 

كالندوات واملحا�شرات وامل�شابقات.
كما اأن لدى اجلامعة اأوملبياد ي�شمل 
20 جماال مت تو�شيعها من اأجل ا�شتيعاب 

اأكرب عدد من الطالب«.

أنشطة جديدة
وك�شف قمي�شان يف هذا االإطار، عن �شدور 
املوافقة على اعتماد »ديوانية الربيع« وهو 
العام  م�شتحدث  مميز  اجتماعي  ن�شاط 
اأ�شبوعيا  اجتماعيا  لقاًء  يت�شمن  احلايل 
تهامة  اجل��ام��ع��ة يف منطقة  ط���الب  ل��ك��ل 
اإلى  اإ�شافة  اعتبارا من االأ�شبوع اجلاري، 
ي�شتهدف  ال���ذي  ال�شتوي  البحر  ملتقى 
م��ن��ط��ق��ة  ����ش���ب���اب  150 ط���ال���ب���ا، وم��ل��ت��ق��ى 
تلبية  ع�شري، ف�شال عن دورات ومهارات 
التدريب  الطالب يف جانب  ي�شتهويه  ما 
بنيت على اأ�شا�ض وتكوين وتطوير ذاته يف 

جماالت معينة.
ه���ذا اإل���ى ج��ان��ب م��ا ه��و م��ق��رر مثل 
امل�شرحي  وامل��ه��رج��ان  الك�شفي  ال��ن�����ش��اط 
الذي يقام كل عام يف م�شرح يف اجلامعة 
م�����ن اأف���������ش����ل امل���������ش����ارح ع���ل���ى م�����ش��ت��وى 
قمي�شان  وب����ني  ال�����ش��ع��ودي��ة،  اجل���ام���ع���ات 
على  ب��اإق��ام��ت��ه  يهتم  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  اأن 
م�����ش��ت��وى اجل���ام���ع���ات ال�����ش��ع��ودي��ة ري��ث��م��ا 
اأب��و  امل�����ش��رح  اأن  باعتبار  التجربة  تن�شج 

الفنون ومنبع االأن�شطة.
وزاد »كما اأن لدينا 12 ناديا مركزيا 
ك��ل��ه��ا ت��ل��ب��ي ح���اج���ات ال���ط���الب ك��ال��غ��و���ض 
الت�شكيلي  وال��ف��ن  وال��ر���ش��م  وال��ف��رو���ش��ي��ة 
والعمل  والقلم  والقراءة  العربي  واخلط 
التطوعي بجانب االأندية املوجودة يف كل 
ال��ربام��ج  م��ن  خليطا  تقيم  وال��ت��ي  كلية، 

الثقافية واالجتماعية والريا�شية«.
وع�������ن ك���ي���ف���ي���ة اخ����ت����ي����ار ال����ط����الب 
امل�������ش���ارك���ني يف االأن�������ش���ط���ة وال����رح����الت، 
الداخلية  الرحالت  يف  الت�شجيل  اأج��اب« 
متاح لكل الطالب عرب رابط يحدد لكل 
الرحالت  االختيار يف  يكون  بينما  رحلة، 
وبالتن�شيق  الرحلة  نوع  اخلارجية ح�شب 
مع عمداء الكليات«، نافيا يف الوقت ذاته 

تكرار اختيار الطالب لتكون ظاهرة.
الكليات طبقت  اأندية  اأن  اإلى  ولفت 
اختيار مقرر لكل منها من الطالب يتم 
اخ��ت��ي��اره��م ع���رب رف���ع ك���ل ط��ال��ب ير�شح 
نف�شه لهذه املهمة م�شروعا يت�شمن خطة 

عمل ببنود و�شوابط حمددة.
االأن������دي������ة  ب����ع���������ض  »يف  وق������������ال: 
ت���ق���دم اأك�����ر م���ن ط���ال���ب مل��ه��م��ة امل��ق��رر 
للمقابلة  وفقا  االأف�شل  منهم  واختري 
وال�شري  والربامج  واالأفكار  ال�شخ�شية 
الذاتية، وكل ما ناأمله اأن تكون رحالتنا 
تدريبية وموجهة ومركزة وتخ�ش�شية 
الرتفيه  االأول منها   الهدف  يكون  وال 

وجمرد ال�شفر«.

د. نا�سر ال قمي�ساند. مريع ال هبا�س
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إنما أنت 
لحظة
 ميساء سعيد آل بخات
كلية اآلداب

االإن�شان  ينتهجه  نهج  ال��ذات  تطوير 
��ل م����ن خ��الل��ه  يف ح���ي���ات���ه، وي��ت��ح�����شّ
بالقوة  اأم��ور ع��دة، جتعله ي�شعر  على 
يف  والنبوغ  بعمله  واالرت��ق��اء  والر�شا 
املجال الذي يرومه؛ فيح�ض يف اأعماق 
وال��ق��ن��اع��ة  واالأم������ان  ب��ال�����ش��الم  نف�شه 

الذاتية.
ي�����ش��ع  اأن  ال���ت���ط���وي���ر  وي��ت��ط��ل��ب 
الفرد خطة رائ��دة تت�شمن االأه��داف 
اإجن��ازه��ا يف حياته  اإل���ى  يتطّلع  ال��ت��ي 
ب�����ش��ف��ة ع���ام���ة. وي��ع��د ت��ط��وي��ر ال���ذات 
من االجتاهات االإيجابية التي جتعل 
ال��ف��رد ي��ح��ر���ض ع��ل��ى ت��رب��ي��ة النف�ض 
ال��و���ش��ع  ي���ك���ون يف  اأن  اإل�����ى  وال�����ش��ع��ي 
وب�شكل  ال��ن��واح��ي  ���ش��ت��ى  االأف�����ش��ل يف 

م�شتمر دون اأدنى تهاون اأو تفريط.
 وعندما ي�شعى االإن�شان لتطوير 
ذاته بالطرق ال�شليمة، يكون قد حقق 
لها اال�شتقرار النف�شي الذي ين�شده؛ 
الر�شى  التطوير قد حقق  بهذا  الأنه 
من  يحميها  اأن  وا�شتطاع  نف�شه،  عن 
ال�شغوط التي ت�شيطر عليه اإذا اأهمل 
تطوير ذاته؛ فهو، اأي تطوير الذات، 
ي��ع��ط��ي االإن�������ش���ان ال���ق���وة ع��ن��د ات��خ��اذ 

قراراته.
 وم�����ن ال���و����ش���ائ���ل امل��ع��ي��ن��ة ع��ل��ى 
الياأ�ض  نبذ  ال��ذات��ي،  التطور  حتقيق 
والقنوط، وكل ما يوؤدي اإلى االإحباط، 
م��ع االإ����ش���رار ال��ع��ن��ي��د ع��ل��ى م��ق��اوم��ة 
اال�شت�شالم واال�شتكانة للظروف التي 
اإل���ى هاوية  ف��ي��رتدى  االإن�����ش��ان،  تكبل 

الف�شل واخليبة. 
وي��ك��م��ن ���ش��ر ت��ط��وي��ر ال������ذات يف 
ال��ت��ح��ل��ي ب�����ش��ف��ات ع���دي���دة، اأب���رزه���ا: 
ال��ث��ق��ة ب��ال��ن��ف�����ض وال���رغ���ب���ة االأك���ي���دة 
بالقيم  وال��ت��م�����ش��ك  ال���ه���دف،  ب��ل��وغ  يف 
ال�����ش��ام��ي��ة وامل���ث���ل ال��ع��ل��ي��ا وال��ط��م��وح 

الوثاب يف كل مراحل احلياة.

ليلى عبدالرحمن عسيري
طالبة بقسم الحاسب اآللي

تطوير 
الذات

يوم كنت طالبة يف املرحلة االبتدائية، �شدتني عبارة ماأثورة كتبت على اجلدار بخط جميل: ) يا ابن ادم اإمنا اأنت اأيام اإذا 
ذهب يوم ذهب بع�شك(

اإنها احلياة، عندما ت�شقلك بخربات متنوعة يتداخل بع�شها مع بع�ض، وتطبع يف ذهنك و�شجلك املعريف وال�شعوري.
اإن الوقت الذي يغفل عنه الكثري من الب�شر يحدد حياة الفرد منا. وقيمة الفرد ما ي�شنع، والوقت هو الف�شاء الذي 

فيه ن�شنع، وميتلك كل اإن�شان 24 �شاعة، ولكنها قد تكون يف ميزان احلق. 
ومن املوؤ�شف اأن جتد من ال يقدر قيمة الوقت ال�شيما من ال�شباب، فاإن حلظة تداوم فيها على اإجناز عمل ما �شتبني 
فيك االإن�شان عر الراكم الزمني؛ فالدقائق القليلة التي تزيدها يف �شالتك كل يوم من اأجل اخل�شوع تقودك لالأمان. 
ون�شف �شاعة تقتطعها من يومك لتقراأ يف كتاب نافع ترفع ثقافتك تدريجيا. وال�شاعة التي تقراأ فيها االأذكار تكفل لك 

احلماية، باإذن اهلل، واللحظة التي تتابع فيها برناجما مفيدا ترفعك علميا.
 وعلى ال�شفة االأخرى، اللحظة التي ت�شيع منك بال هدف ال تعود باأثر طيب عليك، اإ�شافة اإلى اأنها �شتبقى يف ميزان 

العمل لت�شاأل عنها.
اإذن، الوقت هو العمر احلقيقي لالإن�شان، مبا يفعله فيه، وبع�ض العبارات قد ال تكتمل اإال مبرور الزمن.
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رياالت ليو�شلني ب�شيارته اإلى املدينة 
اجل���ام���ع���ي���ة، ول�����ن ي��ره��ق��ن��ي ال��ب��ح��ث 
اأذاك��ر  البارحة  ليلة  بت  فقد  طويال، 
»جيل  وق�ش�ض  رواي����ات  يف  واأت�����ش��ف��ح 
وذل��ك  امل��ا���ش��ني؛  الطيبني« وح��ك��اي��ات 
ل��ك��ي اأجت�����اذب م��ع��ه اأط�����راف احل��دي��ث 
ل��ع��ل��ه ي��ع��ف��و ع����ن ال����ري����ال����ني »ق��ي��م��ة 
ف����ط����وري« وي��ك��ت��ف��ي ب��ث��الث��ة ري����االت 

حينما ُيعجب مبا �شاأرويه له. 
»بعد  ���ش��امل��اً  اهلل  بحمد  وو���ش��ل��ت 
طلعة ال�����روح«، ف��ق��د ك���ادت ال�����ش��ي��ارات 
ال�شيارة  ت��ل��ك  حت���ول  اأن  وال�����ش��اح��ن��ات 

ال�46  الدقيقة  اإل��ى  م�شريا  املنبه  يرن 
�شباحا، ح�شب التوقيت املحلي. 

اأ����ش���ب���ح���ن���ا واأ�����ش����ب����ح امل����ل����ك هلل،  
ول���ك���ن ول��ل��ع��ل��م ف��ق��د ا���ش��ت��ي��ق��ظ��ت من 
جرياين  يف  والربكة  الع�شافري،  قبل 
امل��ك��اف��ح��ني ع���م���ال ���ش��رك��ة امل���ق���اوالت 
دون  من  اإيقاظي  يف  ي�شهمون  الذين 
ال��ع��ام  ال��ن��ف��ري  يعلنون  حينما  م��ق��اب��ل 
�شكري  فلهم   ،« ال��ع��دة  حتميل  »ل���زوم 

اجلزيل.
ث�����م ت�����ب�����داأ رح����ل����ة ال���ب���ح���ث ع��ن 
»�شايب متقاعد« يتكرم بقبول خم�شة 

املتهالكة اإلى »قطعة �شكراب«. 
وانطلقت  اجل��ام��ع��ة  اإل���ى  و�شلت 
م�����ش��رع��ا اإل����ى امل��ط��ع��م اجل��ام��ع��ي بعد 
ج��اري  م��ع  املا�شية  ليلتي  اأم�شيت  اأن 
»ع���ام���ل ال��ب��ق��ال��ة« اأح���ف���ظ ع��ل��ى ي��دي��ه 
لكي  الغريبة؛  بلغته  الكلمات  بع�ض 
اأداع��ب فيها عامل املطعم، لعله يزيد 
يل »ملعقة فول« اأو »قطعة خبز« لكي 
رحلة  بنجاح،  اجل��دي��دة  رحلتي  اأن��ه��ي 

البحث عن القاعة! 

البحث عن »شايب متقاعد« 

أسامة محمد التوم 
قسم اإلعالم واالتصال 

نحن والبيئة
رغد محمد هزاع

طالبة بقسم الحاسب اآللي 

البيئة هي كل ما يحيط باالإن�شان، وت�شمل مكونات احلياة الطبيعية 
وال�����ش��ن��اع��ي��ة، وال���ه���واء وامل����اء، وال��ن��ب��ات ب��اأن��واع��ه، وال��رتب��ة واجل��ب��ال 

واحليوانات. 
الكائن  فيه  يعي�ض  الذي  الو�شط  البيئة هي  فاإن  عامة،  وب�شفة 
ودوام  بقائه  يف  ت�شاعده  التي  ال��ظ��روف  جمموع  ت�شكل  وه��ي  احل��ي، 

حياته.
ويف املحافظة على البيئة، جانب �شرعي عظيم؛ فديننا االإ�شالمي 
يطالبنا بحماية البيئة وعدم اإحداث اأ�شرار بها، قال تعايل »واالأر�ض 
م���وزون«  ���ش��يء  ك��ل  م��ن  فيها  واأنبتنا  روا���ش��ي  فيها  واألقينا  م��ددن��اه��ا 

)�شورة احلجر:19(.
كما حثنا الهدي النبوي على االهتمام بالبيئة من خالل الزرع 
والعمارة، فقال �شلى اهلل عليه و�شلم »َما ِمْن ُم�ْشِلٍم َيْغِر�ُض َغْر�ًشا، اأَْو 

َدَقٌة«. اَلّ َكاَن َلُه ِبِه �شَ َيْزَرُع َزْرًعا َفَياأُْكُل ِمْنُه َطرْيٌ اأَْو اإِْن�َشاٌن اأَْو َبِهيَمٌة اإِ
والهواء  امل��اء  تلوث  حماربة  البيئة،  على  املحافظة  و�شائل  ومن 
والرتبة وتقليل االنبعاث الكربوين وخملفات ال�شناعة؛ الأنها ت�شبب 
ال��ت��ي حتمي  االأوزون  االح��ت��ب��ا���س احل����راري واخل��ل��ل يف مت��زق طبقة 
درجة  ارت��ف��اع  من  اأي�شاً  وتقيه  ال�شارة  االأ�شعة  من  اجل��وي  الغالف 

حرارة ال�شم�ض.
اإ���ش��اف��ة اإل����ى ذل����ك، علينا جت��ن��ب اإه�����دار امل����اء وال��ق��ط��ع اجل��ائ��ر 
لالأ�شجار؛ الأن الغطاء النباتي ي�شكل بيئة حيوية مالئمة للحيوانات 

والطيور واحل�شرات.
ال��ّدوري��ة  االأم���ور، ���ش��رورة توعية اجلمهور بالنظافة  اأه��م  وم��ن 
وتب�شريهم باملخاطر التي تدمر البيئة؛ الأنها هبة املولى، عز وجل، 

للب�شر.
وما  البيئة  باأهمية  ن�شعر  اأن  م��ن  ب��د  ت��ق��دم، ال  م��ا  خ��الل  وم��ن 
م�شادرها  جميع  وراعينا  بها  اهتممنا  نحن  اإن  خري  من  لنا  حتققه 

وخرياتها حتى نعي�ض فيها ب�شالم.

ب��ر  ف�شائل  ا�شتح�شار  ويلزمنا 
امل�شينة  ال��ع��واق��ب  واإدراك  ال��وال��دي��ن 

لعقوقهما.
امل��ع��روف  اإ����ش���داء  علينا  وواج����ب 
االأع��م��ال  ك��ل  يف  وم�شاعدتهما  لهما 
وت��ل��ب��ي��ة ن��دائ��ه��م��ا ب�����ش��رع��ة و ال��ب��ع��د 
اإزع��اج��ا م�ع  ي�شبب لهما  م��ا  ك��ل  ع��ن 
االح���ت�����������رام ول�����ي��������ن اجل����ان����ب ل��ه��م��ا، 

بر  الوالدين يتمثل ب�ح�شن املعامل���ة، 
وااله����ت����م����ام ب���اأم���ره���م���ا، وال��ع��ن��اي��������ة 
ب�شاأنهما، واالإح�شان اإليهما، وبخا�شة 

عند ال�شيخوخة وكرب ال�شن.
وال��������وال��������دان ي�����ب�����ذالن اجل���ه���د 
الكبري يف الرتبية والعناية والرعاية 
وال���ت���وج���ي���ه ل����الأب����ن����اء، ف��������ه��ل ج����زاء 

االإح�شان اإال االإح�شان؟ 

باإخال�ض،  خدمتهما  على  واحلر�ض 
وال����دع����اء ل��ه��م��ا ب��ال��رح��م��ة وامل��غ��ف��رة 

اأحياًء و اأمواتا.
���ش��ي��م  م�����ن  ال�����وال�����دي�����ن  ب�����ر  اإن 
النبيل��ة  واخل�شال  الكرمية  النفو�س 
اهلل  ق��ال  االإ�ش���الم،  عليه��ا  ح�ث  التي 
اإال  تعب��دوا  اأال  ربك  »وق�ش�ى  تعالى: 
يبلغّن  اإم��ا  اإح�شان��ًا  وبالوالدي��ن  اإي��اه 
اأو كالهما فال  عندك الكرب اأحدهما 
تقْل لهما اأف وال تنهرهما وقْل لهما 

قواًل كرميا«.
وينبغي لنا التحلي بهذه ال�شيمة 
احل�شنة، وبخا�شة اأننا نعي�ض يف ع�شر 
يحفه كثري من املخاطر. لذا، فنحن 
يف اأم�ض احلاجة اإلى الرتبية ال�شليمة 
ال��ت��ي ت��رت��ك��ز ع��ل��ى رع���اي���ة ال��وال��دي��ن 
كل  يف  واإر�شائهما  عليهما  واحلفاظ 

اأمور احلياة.
ب��ر  اأع����ظ����م ط�����رق  اأن م����ن   ك���م���ا 
الوالدين الدعاء لهما  يف ظهر الغيب 
وي����زداد ال���رب ع��ن��د ال��دع��اء لهما بعد 
املوت؛ فهما باأم�ض احلاجة لهذا الرب 
من االأبناء؛ الأن ابن اآدم ينقطع عمله 
اإال من ثالث، منها: ابن �شالح يدعو 

له. وبروا اآباءكم تربكم اأبناوؤكم.

بر الوالدين
أفنان عوض الشهراني

طالبة بقسم الحاسب اآللي 
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محمد إبراهيم

اأ�شبح االإرهاب العاملي ي�شكل خطرا على 
الكثري  وت��ع��ر���ش��ت  ب��اأ���ش��ره��ا،  املجتمعات 
م���ن دول ال���ع���امل مل���وج���ات م���ن االأع���م���ال 
االإرهابية التي اأرهبت املجتمعات و�شفك 
م����ن خ���الل���ه���ا دم�������اء امل���ع�������ش���وم���ني م��ن 

االأبرياء.
ال�شعودية  العربية  اململكة  وك��ان��ت 
م���ن اأك����ر ال�����دول ال��ت��ي ت��ع��ر���ش��ت ل��ه��ذه 
بداية  يف  البغي�شة  االإره��اب��ي��ة  االأع��م��ال 
وذل����ك   ،21 ال����ق����رن  م����ن  االأول  ال���ع���ق���د 
االإ�شالمية  ال�شريعة  مل��ب��ادئ  �شافر  حت��د 

ال�شمحة.
ملمو�شة  ب��ج��ه��ود  امل��م��ل��ك��ة  وق���ام���ت 
ج���ب���ارة مل���ح���ارب���ة ه����ذا ال��ف��ك��ر امل��ن��ح��رف 
ال��دخ��ي��ل ال�����ذي ي��غ��ذي��ه اأ����ش���ح���اب ه��وى 
ون���ف���و����ض م��ري�����ش��ة م�����ش��ت��وح�����ش��ة ت��رك��ت 
العي�ض الكرمي يف جمتمع م�شامل واآثرت 
يف  العي�ض  واأل��ف��ت  الكهوف،  يف  االختباء 
التي  جمتمعاتهم  م��ن  ه��ارب��ني  امل��غ��ارات 

فكر

جهود ملموسة للمملكة
في محاربة التطرف

وفرت لهم �شبل العي�ض الكرمي، و�شمنت 
العليا  املراتب  اإلى  وال�شعود  الرقي  لهم 
منعمني باالأمن واال�شتقرار، اأي ُغنب هذا 
الذي يدفعك لتدمري وطنك وا�شتهداف 
الطبيعة  وم�����ش��ادره  احل��ي��وي��ة  م��ن�����ش��اآت��ه 

التي من اهلل بها على هذه البالد!
ال�شعودية،  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  ل��ك��ن 
قيادتها  حكمة  بف�شل  ث��م  اهلل،  بف�شل 
ال���ر����ش���ي���دة ال���ت���ي ات���خ���ذت م���ن ال���ق���راآن 
د�شتورا ومنهجا للحياة و�شريعة لتنفيذ 
اأح���ك���ام اهلل ج���ل وع�����ال، ب���ذل���ت ج��ه��ودا 
االإرهابية،  االأعمال  ملواجهة هذه  كبرية 
فكانت هذه اجلهود، وهلل احلمد، ناجحة 
قبل  العدو  بها  �شهد  املقايي�ض،  بجميع 
ملكافحة  م�شدرا  اأ�شحت  حتى  ال�شديق 
التي  الكربى  للدول  االإره��اب، ومرجعا 
ب�����داأت ت��ت�����ش��اب��ق يف ت��ب��ن��ي ه���ذه اجل��ه��ود 
اإال  ليتحقق  ذل���ك  ك���ان  وم���ا  واالأف����ك����ار، 
ثم  وت��ع��ال��ى،  �شبحانه  اهلل  م��ن  بتوفيق 
ب��ت��ع��اون امل��واط��ن ال�����ش��ع��ودي ال���ذي ُيعد 

رجل االأمن االأول.
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سوء الظن

د. عبداللطيف الحديثي
عميد معهد البحوث واالستشارات

كثري م��ن ال��ظ��ن��ون ك��اذب��ة، وك��م ه��دم ���ش��وء ال��ظ��ن م��ن عالقات 
وقطع اأوا�شر وقلب مودات! وهو ال�شبب وراء كثري من التنافر 
ال�شم  وهو  االأ�ش�س،  تنخر  التي  وال�شو�شة اخلطرة  وامل�شكالت،  

الزعاف الذي ي�شيب ال�شرايني.
واأكرثهم  اخللق  اأ�شعد  لكنا  حياتنا  الظن  ح�شن  عّمر  ولو 
و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  ال��ك��رمي  ر�شولنا  ي��ق��ول  و���ش��ع��ادة.  راح���ة 
اأك���ذب احل��دي��ث، وال حت�ش�شوا، وال  »اإي��اك��م وال��ظ��ن ف���اإن ال��ظ��ن 
جت�ش�شوا، وال حتا�شدوا، وال تدابروا، وال تباغ�شوا، وكونوا عباد 

اهلل اأخوانا«.
»اإن ت�شعة  ال��ن��اب��ل�����ش��ي:  امل��ف��ك��ر االإ���ش��الم��ي حم��م��د  وي��ق��ول 
كثريا  جنتنب  اأن  تعالى  اهلل  اأم��رن��ا  ول��ه��ذا  ك��ذب«  الظن  اأع�شار 
الذي  اأو الظن  من الظن �شواء ذلك الظن الذي يتعلق بكلمة، 
يرتبط بت�شرف، اأو مبظهر، اأو ب�شلوك حتى ال نبني عليه بناء 
ظاملا ميزق روابط االأ�شرة واالأخوة وال�شداقة وعالقات العمل، 

فيكون التناف�ض والعداء والبغ�شاء واحلقد واحل�شد.
وي��ك��ف��ي ���ش��وء ال��ظ��ن اأن���ه ي�����ش��رف ال��ن��ظ��ر وي��وغ��ر ال�����ش��در؛ 
جدر  عليها  لتبنى  وال�شغائر  ال��ت��واف��ه  اإل���ى  بتفكريك  ف��رتك��ن 
اأك��رب  اأم���ور  ع��ن  وتن�شغل  االآخ��ري��ن،  ع��ن  تعزلك  التي  ال�شكوك 
واأح������داث اأ���ش��م��ى جت��م��ع وت���وح���د وت���ق���ود اإل����ى حت��ق��ي��ق ال��غ��اي��ات 

امل�شرتكة االأعلى �شاأنا، واالأعظم قدرا.
اأن ينجح وي�شعد يف حياته و�شدره مليء  وال ميكن للمرء 
قيمة  ال�����ش��دور  ف�����ش��الم��ة  ال��ظ��ن؛  و���ش��وء  وال�شغينة  ب��احل�����ش��د 
بنا  تبلغ  التي  وه��ي  نبيلة،  اإن�شانية  وعاطفة  عظيمة  اإ�شالمية 
اأعلى درجات الرقي.  اللهم قنا �شر نفو�شنا وال جتعل يف قلوبنا 

غال للذين اآمنوا اإنك اأنت الوهاب.

إتجاهات
ومي��ك��ن اإج���م���ال ج��ه��ود امل��م��ل��ك��ة يف 

جمال مكافحة االإرهاب، فيما يلي:
• عام 2003 م بداية تعر�ض اململكة 

الأعمال اإرهابية .
• جنحت اململكة يف توجيه �شربات 
اأغلبها  وكانت  لالإرهابيني،  �شديدة 

�شربات ا�شتباقية.
اأن  ت��و���ش��ي��ح  امل��م��ل��ك��ة يف  ���ش��رع��ت   •

االإرهاب لي�ض له �شلة بالدين.
• ات���خ���ذت امل��م��ل��ك��ة م��وق��ف��ا ح��ازم��ا 
م�شتمدا من كتاب اهلل و�شنة ر�شول 

اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم .
• ات��خ��ذت ال��ت��داب��ري ال��وق��ائ��ي��ة �شد 
اإدانته  االإره��اب حمليا، و�شاركت يف 

يف املحافل الدولية.
• ح���ث���ت امل���ج���ت���م���ع ال���������دويل ع��ل��ى 

الت�شدي لالإرهاب باأ�شكاله كافة.
اإب�������رام االت��ف��اق��ي��ات  اأ���ش��ه��م��ت يف   •
ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى االإق��ل��ي��م��ي وال��ع��رب��ي 

والدويل.
• ال�����ت�����زام امل���م���ل���ك���ة ب���ال���دع���م غ��ري 

املراعية  الدولية  للقرارات  املحدود 
للم�شلحة العامة.

• ���ش��رع��ت يف ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات مع 
ال������دول ال�����ش��ق��ي��ق��ة وال�����ش��دي��ق��ة يف 

مكافحة االإرهاب.
ت��ق��دمي  يف  ب���ف���اع���ل���ي���ة  اأ����ش���ه���م���ت   •
لرجال  واملعنوية  املادية  امل�شاعدات 

االأمن.
• كانت يف مقدمة الدول يف تقدمي 

امل�شاعدات للمت�شررين.
• ق���ام���ت امل��م��ل��ك��ة مم��ث��ل��ة ب������وزارة 
االإره��اب  ملواجهة  بجهود  الداخلية 
االأم����ن����ي����ة  امل�����واج�����ه�����ة  يف جم��������ال 
ال�شبكات  م��ت��اب��ع��ة  يف  مت��ث��ل��ت  ال��ت��ي 
االإره���اب���ي���ة وات���خ���ذت االح��ت��ي��اط��ات 
وال�����ش��ع��ي اجل����اد يف تتبع  االأم���ن���ي���ة 
ع��م��ل��ي��ات ال��ت��م��وي��ل ب��و���ش��ع اأن��ظ��م��ة 
اأ�ش�ض  على  مبنية  ودقيقة  �شارمة 

علمية.
خطة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  و���ش��ع��ت   •
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة حل���م���اي���ة امل��ن�����ش��اآت 

بتعاون  احلمد،  وهلل  وه��ذا  وقوعها، 
اجلميع.

• ع���م���ل���ت امل���م���ل���ك���ة مم���ث���ل���ة ب�������وزارة 
ال���داخ���ل���ي���ة ع���ل���ى ت���ع���زي���ز ق���ن���اع���ات 
يف  والعاملني  عموما،  االأم��ن  رج��ال 
االإرهابية  العمليات  مكافحة  جمال 
حتديدا، ل�شلمية منهجهم و�شرعية 
ج���ه���وده���م واأع���م���ال���ه���م ع���ل���ى ���ش��وء 

الكتاب وال�شنة.
• ع��م��ل��ت امل��م��ل��ك��ة ع��ل��ى ال�����ش��ف��اف��ي��ة 
االأح��داث  مع  وال�شراحة  واملكا�شفة 
االإره���اب���ي���ة وات���خ���اذ ك��اف��ة ال��ت��داب��ري 
وت��وظ��ي��ف االإم��ك��ان��ي��ات واحل���ث على 
����ش���رع���ة االإب���������الغ وك�������ش���ف ال���ن���ي���ات 

اخلطرة لالإرهاب.
النف�ض  باإبقاء باب مراجعة  • قامت 
واال���ش��ت�����ش��الم ل��ل�����ش��ل��ط��ات االأم��ن��ي��ة 
م��ف��ت��وح��ا مل���ن ي��ب��دي ت��وب��ت��ه وينظر 
لذلك بعني االعتبار اأثناء املحاكمة.

امل���ت���ع���اون���ني وال�������ش���ه���ود  • م����ك����اف����اأة 
وامل�����ت�����������ش�����رري�����ن م������ن ال���ع���م���ل���ي���ات 

االإرهابية.
ع��م��ل��ي��ات م�شرتكة  غ��رف��ة  اإن�����ش��اء   •
ل�شرعة  االأم��ن��ي��ة  االأج���ه���زة  جل��م��ي��ع 

مترير �شري املعلومات.
• التعاون االإقليمي والعربي والدويل 

يف جمال مكافحة االإرهاب.

احليوية واالأماكن العامة والبعثات 
الدبلوما�شية.

• اح��ت��واء االأع���م���ال االإره��اب��ي��ة عن 
ط����ري����ق ال���ق���ب�������ض ع���ل���ى م��رت��ك��ب��ي 
بني  والتن�شيق  وال��ت��ع��اون  اجل��رائ��م 
باالإ�شافة  االأمنية،  االأجهزة  جميع 
االأمنية على  تكثيف احلمالت  اإل��ى 

اأوكار االإرهابيني.
• توظيف و�شائل االإع��الم مبختلف 
ق��ط��اع��ات��ه��ا خل���دم���ة ه����ذه اخل��ط��ط 
اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ب��ت��وع��ي��ة امل��واط��ن��ني 
وامل����ق����ي����م����ني مب����خ����اط����ر االإره����������اب 
اإي���������ش����ال ال���ر����ش���ال���ة  واالإ�����ش����ه����ام يف 
االإع��الم��ي��ة ع��ن ط��ري��ق رف��ع احل�ض 
عن  االأب��ن��اء  على  واملحافظة  االأمني 

طريق اأولياء اأمورهم.
• ح���ث امل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى ال���ت���ع���اون مع 
رجال االأمن باملواجهة الفكرية من 
ل��الأم��ن  ع��ام��ة  اإدارة  اإن�����ش��اء  ط��ري��ق 
للمنا�شحة  اإدارة  وتاأ�شي�ض  الفكري 
من خالل جلان متخ�ش�شة يف اآليات 
ملحاربة هذا  واإقامة احلجج  احل��وار 

الفكر ال�شال.
• اتخاذ جانب املبادرة، وذلك بتنفيذ 
العمليات اال�شتباقية، وهذه اجلهود، 
الوا�شح  االأث��ر  وهلل احلمد، كان لها 
قبل  العمليات  م��ن  كثري  اإف�����ش��اد  يف 



إعالن العدد 162  |  10 صفر 1437  |  22 نوفمبر 2015

هل تستطيع العيش
بال كتاب؟

أسبوعية جامعة الملك خالد

زاد الفكر كزاد المعدة
دونه الموت!
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امل��ايل  و�شعه  ملعرفة  املالية  املعلومات 
من  امل�شتقبل  يف  �شيحدث  مبا  والتنبوؤ 

قرارات.
 اخرتته الأنه من اأهم التخ�ش�شات 
التي تتيح فر�شا وظيفية مميزة، وهو 
وذل��ك  اجلن�شني،  لكال  منا�شب  اأي�����ش��ا 
ل��وج��ود جم����االت م��ت��ن��وع��ه ل��ل��وظ��ائ��ف، 
م���ث���ل: امل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ع��ام��ة واخل��ا���ش��ة 
وامل��وؤ���ش�����ش��ات احل��ك��وم��ي��ة. ل��ذل��ك، ف��اإن 
التي  االأق�����ش��ام  م��ن  املحا�شبة  تخ�ش�ض 
م�شتمر  ب�شكل  وظيفية  فر�شا  تخلق 
القطاع  يف  ���ش��واء  اجل��م��ي��ع  ل��ه��ا  يطمح 

اخلا�س اأم احلكومي. 

حدثنا عن فروع هذا العلم؟
ت��ت��ك��ون امل��ح��ا���ش��ب��ة م���ن ف�����روع ع��دي��دة 
حما�شبة  امل���ال���ي���ة،  امل��ح��ا���ش��ب��ة  اأه���م���ه���ا: 
ال���ت���ك���ال���ي���ف، واأي�������ش���ا امل���راج���ع���ة ال��ت��ي 
امل��ه��م��ة لكونها تقوم  ال��ف��روع  م��ن  ت��ع��د 
ب��ال��ت��ح��ق��ق م���ن دق���ة و���ش��الم��ة و���ش��دق 
املحا�شبية  امل��ع��ل��وم��ات 
امل�����������ش�����ج�����ل�����ة 

خالد العمري

و����ش���ف امل���ح���ا����ش���ر ب��ق�����ش��م امل��ح��ا���ش��ب��ة، 
���ش��ل��ط��ان ب���ن ع��ب��د ال��رح��م��ن ال��ع��م��ري، 
امل��ح��ا���ش��ب��ة، ب��اأن��ه��ا اأ���ش��ا���ض اأي م�����ش��روع 
ي�����ش��ع��ى اإل�����ى ال���ن���ج���اح واال���ش��ت��م��راري��ة 
يف جم���ال االأع����م����ال، م��ب��ي��ن��ا اأن���ه���ا اأه���م 
التخ�ش�شات التي تتيح فر�شا وظيفية 
خطة  بو�شع  ال��ط��الب  ون�شح  مم��ي��زة. 
درا����ش���ي���ة ج���ي���دة يف ب���داي���ة ك���ل ف�����ش��ل، 
مواد  الجتياز  واجلهد  الوقت  وتنظيم 
املحا�شبة حتى ال تواجههم �شعوبات يف 

هذا التخ�ش�ض.

ملاذا اخرتت املحا�سبة تخ�س�سا؟ 
االأرقام  بلغه  يتميز  املحا�شبة  تخ�ش�ض 
التي متثل يل ال�شيء الكثري، باالإ�شافة 
اأي  اأ�شا�ض  هو  التخ�ش�ض  ه��ذا  اأن  اإل��ى 
واال�شتمرارية  للنجاح  ي�شعى  م�شروع 
يف جم���ال االأع���م���ال، وه���و اأي�����ش��ا ب��واب��ة 

قطاع  اأو  ���ش��رك��ه  اأي  دل��ي��ل  اأو 
ح���ك���وم���ي ل��ت��وف��ري 

عليها.   االع��ت��م��اد  وم����دى  ال��دف��ات��ر  يف 
ب��االإ���ش��اف��ة اإل����ى ذل����ك، ف����اإن امل��راج��ع��ة 
امل��راج��ع  ب��ق��ي��ام  ن��ه��اي��ة االأم����ر  تتعلق يف 
فني  راأي  ب��اإب��داء  القانوين«  »املحا�شب 
حمايد ي�شتند اإلى اأدلة قوية عن مدى 

مطابقة القوائم املالية للمركز املايل.

هل يوجد فرق بني املراجع 
الداخلي واملراجع اخلارجي؟ 

ب��ال��ت��اأك��ي��د، ه��ن��اك ف����روق ب���ني امل��راج��ع 
ال���داخ���ل���ي وامل����راج����ع اخل����ارج����ي، وم��ن 
املراجع  يعد  اإذ  اال�شتقاللية،  اأهمها: 
ال�شركة  عن  متاما  م�شتقال  اخلارجي 
املراجع  بعك�ض  مبراجعتها  يقوم  التي 
ال��داخ��ل��ي ال����ذي ي��ع��نّي م��ن ق��ب��ل اإدارة 

املن�شاة.

ما الختبارات الأ�سا�سية املوؤهلة 
للعمل يف جمال املحا�سبة؟ 

ه���ن���اك ه��ي��ئ��ات م��ت��خ�����ش�����ش��ة يف جم��ال 
امل��ح��ا���ش��ب��ة ت�����ش��ع اخ���ت���ب���ارات اأ���ش��ا���ش��ي��ة 
على  املحافظة  خاللها  م��ن  ت�شتطيع 
ه��ذا  يف  املتخ�ش�شني  ك��ف��اءة  م�����ش��ت��وى 
امل��ج��ال. وت��وف��ر ه���ذه ال��ه��ي��ئ��ات رخ�شة 
ي�����ش��ت��ط��ي��ع م���ن خ��الل��ه��ا امل��ح��ا���ش��ب اأو 

املراجع مزاولة املهنة.
الهيئة  هناك  امل��ث��ال،  �شبيل  وعلى 
اأو  القانونني  للمحا�شبني  ال�شعودية 
املحا�شبني  هيئة  واأي�شا   SOCPA
امل��ع��ت��م��دي��ن ق��ان��ون��ي��ا يف اأم��ريك��ا 

تخ�ش�ض  ويف   .CPA ب����  ي��ع��رف  م���ا  اأو 
ال�شعودية  اجلمعية  فهناك  امل��راج��ع��ة، 
التي   IAA اأو  الداخليني  للمراجعني 
املعتمد،  الداخلي  املراجع  �شهادة  تقدم 
عامليا  املقبولة  الوحيدة  ال�شهادة  وه��ي 

للمراجعني الداخليني. 

ما ال�سعوبات التي يواجهها 
الطالب يف هذا التخ�س�س؟

���ش��ع��وب��ات على  اأي  ه���ن���اك  ي���ك���ون  ل���ن 
درا�شية  خطة  و�شع  حالة  يف  ال��ط��الب 
فيها  تو�شح  ف�شل  كل  بداية  يف  جيدة 
وكيفية  املواد  هذه  درا�شة  ا�شرتاتيجية 
تنظيم ال��وق��ت واجل��ه��د الج��ت��ي��از ه��ذه 
�شعوبات،  اأي  وج���ود  ح��ال��ة  ويف  امل����واد. 
اأك��ادمي��ي  م��ر���ش��د  ي��وج��د  اهلل،  �شمح  ال 
التوا�شل  الطالب  ي�شتطيع  الق�شم  يف 
معه، حلل هذه العقبات اأو ال�شعوبات. 

كلمة توجهها لطالب
ومن�سوبي اجلامعة؟

جلميع  م��ه��م��ة  ن��ق��ط��ة  اأو����ش���ح  اأن  اأود 
الطالب، وهي اأن الفرتة اجلامعية هي 
الفر�شة التي متثل ب�شكل كبري نقطة 
ال��ت��ح��ول يف ح��ي��اة ك��ل ط��ال��ب اأك��ادمي��ي، 
هذه  ي�شتغلوا  اأن  اجلميع  م��ن  واأرج����و 
للح�شول  جاهدين  ويعملوا  الفر�شة 
ع��ل��ى اأف�����ش��ل ال��ن��ت��ائ��ج، ك��م��ا اأمت��ن��ى كل 
ال���ت���وف���ي���ق مل��ن�����ش��وب��ي ه�����ذه اجل���ام���ع���ة، 

ومزيدا من العطاء والتميز.

أ. سلطان 
العمري

املحا�شبة. ق�شم  يف  • حما�شر 
�شهادة  على  • حا�شل 

البكالوريو�ض من جامعة امللك 
خالد.

املاج�شتري  درجه  على  • حا�شل 
من الواليات املتحدة االأمريكية 

يف جمال املحا�شبة.
املراجعة  مبجال  • مهتم 

الداخلية.



أساتذة

أميرة سحيم

من�شقة  اأعدته  الذي  املاج�شتري  بحث  بدا 
والت�شجيل  القبول  بعمادة  التوثيق  ق�شم 
بعنوان  ع�����ش��ريي  �شعد  م��ن��رية  االأ���ش��ت��اذة 
»ت���ع���زي���ز ال���ق���ي���م ال���ن���ب���وي���ة يف ال��������دورات 
التدريبية« غريبا وغري ماألوف من حيث 
ال��ع��الق��ة ب��ني ال��ق��ي��م ال��ن��ب��وي��ة وال�����دورات 
البحث  اأك��دت ج��دوى  اأنها  اإال  التدريبية، 
بعد اأن خرجت ب�شت نتائج واأربع تو�شيات 
م��ن بينها دع���وة امل��راك��ز ال��ت��دري��ب��ي��ة اإل��ى 
اإن�����ش��اء جل���ان ���ش��رع��ي��ة ت��ه��ت��م مب��ت��اب��ع��ة ما 
ي���ق���ام يف ال��������دورات وت��ق��ي��ي��م��ه��ا، واإن�������ش���اء 
م���واق���ع وم��ك��ت��ب��ات اإل���ك���رتون���ي���ة وق���واع���د 
وفق  التدريبية  ب��ال��دورات  خا�شة  بيانات 
اأو  وزارة  واإي���ج���اد  ال�����ش��رع��ي��ة،  ال�����ش��واب��ط 
موؤ�ش�شة اأو هيئة ت�شرف على جميع املراكز 
لوائح  وو���ش��ع  ر�شمية  ب�شفة  التدريبية 

�شارمة لتجاوزات بع�ض املراكز.

ملاذا اختارت منرية اأن يكون
بحثها عن تعزيز القيم النبوية

يف الدورات التدريبية؟
وق��ف��زت  الب�شرية  التنمية  ع��ل��وم  ظ��ه��رت 
ق����ف����زات وا����ش���ع���ة ح���ت���ى اأ����ش���ب���ح���ت اأح����د 
وظائفهم  يف  االأ���ش��خ��ا���ض  تقييم  ع��وام��ل 
التاأ�شيل  م��ن  الب��د  ف��ك��ان  وموؤ�ش�شاتهم؛ 
لهذه العلوم وربطها مبنهج ديننا ودولتنا 
الر�شيدة القائم على الكتاب وال�شنة حتى 
واف��د  ف��ك��ر  اأي  م��ن  ع��ل��ى عقيدتنا  ن��وؤم��ن 
ق���د ي��ح��م��ل م���ا ي��ن��اق�����ش��ه��ا اأو ي�����ش��ادم��ه��ا، 
ف��ا���ش��ت��ج��م��ع��ت ه��م��ت��ي وت��وك��ل��ت ع��ل��ى اهلل 
ال�شنة  ���ش��وء  امل��و���ش��وع يف  ه��ذا  وكتبت يف 
ديننا  يف  �شيء  بكل  تكفلت  التي  النبوية 

ودنيانا.

ما املق�سود بالقيم النبوية
يف الدورات التدريبية؟

فرتة  اأن��ه��ا  ه��و  التدريبية  ال���دورة  مفهوم 
درا�شية حمدودة لتدريب فئة ما، وهناك 
معان عديدة خمتلفة ذكرت هنا اأب�شطها، 
ومعنى القيم اأنها �شفات ذاتية يف طبيعة 
واالأ���ش��ي��اء م�شتح�شنة  واالأف��ع��ال  االأق����وال 
ال�شيء  فقيمة  وال�شرع،  والعقل  بالفطرة 

قدره وقيمة املتاع ثمنه.
وم����ن اأم��ث��ل��ة ا���ش��ت��ع��م��ال��ه��ا ق����ول اهلل 
الدين  اأي   ، َمِة«  اْلَقِيّ ِدي��ُن  »َوَذِل���َك  تعالى: 
َيْتُلو  اهلّلِ  ّم��َن  »َر���ُش��وٌل  وق��ول��ه:  امل�شتقيم، 
اأي  َقّيَمٌة«   ُك��ُت��ٌب  ِف��ي��َه��ا  ّم��َط��ّه��َرًة  ��ُح��ف��اً  ���شُ
تعالى:  وق��ال  حمكمة،  م�شتقيمة  ع��ادل��ة 
اْلِكَتاَب  َعْبِدِه  اأَنَزَل َعلَى  اَلِّذي   ِ هلِلَّ ْمُد  »احْلَ
�شاً  َباأْ ��ُي��ن��ِذَر  ِلّ ��م��اً  َق��ِيّ ِع��َوَج��ا  ���ُه  َلّ َيْجَعل  َومَلْ 
ِذيَن  اَلّ امْلُوؤِْمِننَي  َر  َوُيَب�ِشّ ُدْنُه  َلّ ِمن  �َشِديداً 

اِت اأََنّ َلُهْم اأَْجراً َح�َشناً«. احِلَ َيْعَمُلوَن ال�َشّ

هل ترين اأن تعزيز القيم النبوية 
يف الدورات التدريبة توؤتي نتائجها 

املطلوبة وما العالقة بينهما؟
حاجة  يف  امل�شلم  الأن  وت��اأك��ي��د؛  ث��ق��ة  ب��ك��ل 
النبي  وتو�شيات   بن�شائح  التذكري  اإل��ى 
اإن����ه ال��ق��دوة  اإذ  ���ش��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���ش��ل��م  
جاءت  واإذا  م�شلم،  لكل  احل�شنة  واالأ���ش��وة 
ال��ق��ي��م م���ن ال���ه���دي ال��ن��ب��وي ت��ك��ون اأك���ر 
اإلى قلبه  ر�شوخا يف نف�ض املتدرب واأق��رب 
اأ�شد  وعاطفته، وحينئذ تكون االنطالقة 
ون�شرها  القيم  بهذه  العمل  نحو  واأق��وى 

ج����ان����ب اال�����ش����ت����ف����ادة م�����ن خ�����ربات 
املحافظة  مع  والتجديد  امل��درب��ني، 

على االأ�شل مطلوب وحممود.
ي�شتطيع  كنوز  ال�شنة  كتب  •   يف 
بباب  يت�شل  م��ا  ان��ت��ق��اء  املخت�شون 
قواعد  وجعله  التدريبية  ال���دورات 
وامل��ت��درب��ون  امل���درب���ون  عليها  يبني 

براجمهم.

ما اخلال�سة التي انتهى اإليها
هذا امل�سروع البحثي؟

ال�����ش��ن��ة ال��ن��ب��وي��ة م�����ش��در م���ن م�����ش��ادر 
ال�شريعة االإ�شالمية، كما اأنها م�شدر من 
م�����ش��ادر احل�����ش��ارة وامل��ع��رف��ة، وم��ن ذلك 
الدورات التدريبية التي مل تغفل ال�شنة 
وتو�شيح  ق��واع��ده��ا  اإر����ش���اء  يف  ال��ن��ب��وي��ة 
ات��ب��اع��ه��ا يف  ج��وان��ب��ه��ا وم��ع��امل��ه��ا، فينبغي 
والعملية،  العلمية  احلياة  �شوؤون  جميع 
ومنها: ال��دورات التدريبية التي ال غنى 
ل��ن��ا ع��ن��ه��ا يف جم����االت احل��ي��اة االأ���ش��ري��ة 

والوظيفية وغريها.

مب تن�سحني القائمني على الدورات 
التدريبية؟

ال��ت��م��ي��ز يف اإق���ام���ة ال������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة 
ورب��ط��ه��ا ب��ال��واق��ع ع��ل��ى اأن ي��ك��ون ذل��ك 
ال�شنة  بها  تزخر  التي  باالأمثلة  مرفقا 
االإ�شالمي،  والتاريخ  النبوية  وال�شرية 
اإذ ن�����ش��ت��ط��ي��ع م���ن خ����الل ت��ل��ك االأم��ث��ل��ة 
ت��ن��م��ي��ة ال�����ش��ع��ور ب��ال��ف��خ��ر ب��ه��ذا ال��دي��ن 
اإل��ى  االن��ت��م��اء  وتعزيز  املتكامل  ال�شامل 
م�شادره وتاريخه املجيد، واأن نرتقي يف 
تنمية املهارات بالو�شائل احلديثة بعيدا 
م��ن ال�����دورات ال��ت��ي ال ت��رق��ى ب��ال��ف��رد اأو 
اأخ��ريا  به  �شمعنا  مما  وخا�شة  املجتمع، 
من  لالأموال  ا�شتنزاف  فيها  دورات  من 

دون فائدة.

تو�سياتك من اأجل تعزيز
هذه القيم على الواقع؟

اأوردت��ه��ا  كما  بحثي  واق��ع  من  تو�شياتي 
فيه جاءت كالتايل:

اإل���ى  ال��ت��دري��ب��ي��ة  امل���راك���ز  • دع����وة 

اهلل  ر�شول  ونيابة عن  املجتمع خالفة  يف 
�شلى اهلل عليه و�شلم يف تبليغها كما تكون 
احلال يف قلب كل م�شلم، والعالقة وثيقة 
جدا، بل هي كعالقة القواعد التي حتمل 

البناء ومن دونها تنهار.
اإذ اإن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم قد 
و�شع االأ�ش�ض والقواعد التي ت�شمل العلوم 
كافة على وجه االإجمال والتف�شيل، ويدل 
على ذلك ما ورد يف االأحاديث ال�شحيحة 
اأنه ما من باب خري ي�شلح دنيانا ويقربنا 
من اهلل اإال ودلنا عليه، وما من باب �شر اإال 
الذي قدمته حافل  والبحث  منه،  حذرنا 

باإيراد النماذج يف ذلك.

حدثينا عن اأهم نتائج البحث؟
بو�شائل  غنية  ال��ن��ب��وي��ة  ال�شنة   •
املتنوعة،  املعا�شرة  العلوم  تر�شيد 
اأن  خ�����الل�����ه�����ا  م�������ن  ون���������ش����ت����ط����ي����ع 
يف  تنفع  وق��واع��د  اأ�ش�شا  ن�شتخل�ض 
املدربني  التدريبية وتعني  الدورات 

واملتدربني.

النبوية  ال�شنة  �شبق  يل  ات�شح   •
يف ه�����ذا امل����ج����ال وت���ق�������ش���رين���ا ع��ن 
الو�شول اإليها وتطبيقها، وقد كان 
بعد  وتق�شيمها  امل�����ش��ائ��ل  ت�شنيف 
م��ع��ان��اة وط���ول ب��ح��ث؛ ل��ع��دم وف��رة 

املراجع يف هذا الباب.
وجود  البحث  خالل  من  •  تبني 
من�����اذج ك���ث���رية يف ال�����ش��ن��ة ال��ن��ب��وي��ة 
التدريبية،  ال��دورات  القيم يف  تعزز 
ومل ياأخذ هذا اجلانب النبوي من 
���ش��رية ال��ن��ب��ي ح��ظ��ه م���ن االه��ت��م��ام 
ال���الئ���ق ب���ه يف ك��ت��ب امل��خ��ت�����ش��ني اأو 
امل���ه���ت���م���ني ب��ال��ت�����ش��ن��ي��ف اخل���ا����س، 
واإفراده مبوؤلفات على �شوء ال�شنة 

النبوية.
جمال  يف  املتخ�ش�شني  حاجة    •
يف  النبوية  النماذج  لتتبع  التدريب 

هذا الباب.
حتتاج  التدريبية  ال����دورات  اأن   •
يتفق  اإل���ى جت��دي��د يف عر�شها مب��ا 
م���ع م��ن��ه��ج و����ش���رية احل��ب��ي��ب، اإل���ى 

منسقة قسم التوثيق بعمادة القبول تشرح بحث الماجستير
منيرة العسيري: القيم النبوية بالدورات 

التدريبية مشروع يكتمل بتضافر الجهود
مبتابعة  تهتم  �شرعية  جلان  اإن�شاء 
م���ا ي��ق��ام يف ال�������دورات وت��ق��ي��ي��م��ه��ا، 
ب��ال��دورات  وحت��دي��د معايري ت��رق��ى 
وت��ط��وره��ا مب��ا ال ي��خ��ال��ف ال��ك��ت��اب 

وال�شنة.
وم���ك���ت���ب���ات  م������واق������ع  اإن�����������ش�����اء   •
اإل�����ك�����رتون�����ي�����ة وق������واع������د ب���ي���ان���ات 
وفق  التدريبية  ب��ال��دورات  خا�شة 
جميع  جتمع  ال�شرعية  ال�شوابط 
واأوث��ق  واأف�����ش��ل  التدريبية  امل��راك��ز 
املوؤلفات  واأه��م  وامل��درب��ات،  املدربني 

واأبرز احلقائب.
اإيجاد  على  العليا  اجلهات  حث   •
ت�شرف  هيئة  اأو  موؤ�ش�شة  اأو  وزارة 
ع���ل���ى ج��م��ي��ع امل����راك����ز ال��ت��دري��ب��ي��ة 
ب�����ش��ف��ة ر����ش���م���ي���ة وو�����ش����ع ل���وائ���ح 
���ش��ارم��ة مل���ا ل��وح��ظ م���ن جت����اوزات 
بع�ض املراكز باإقامة دورات تخالف 
ال�����ش��ري��ع��ة االإ����ش���الم���ي���ة وت��خ��د���ض 

عقيدة املدرب واملتدرب.
النبوية  القيم  تعزيز  م�شروع    •
التدريبية عمل �شخم  ال��دورات  يف 
لنقله  اجل��ه��ود  تكاتف  اإل���ى  يحتاج 
ويجب  امل��رج��وة،   بال�شورة  للواقع 
احل��ك��وم��ات  ذل����ك  يف  ت�����ش��رتك  اأن 
وال���������ش����رك����ات ال����ك����ربى وال���ع���ل���م���اء 
وامل���ت���خ�������ش�������ش���ون االأك�����ادمي�����ي�����ون 
وامل��ربجم��ون  واملعلمون  وامل��درب��ون 
ورج����ال االأع���م���ال، ف��ال��ه��دف واح��د 
وهو  للجميع،  م�شرتكة  وامل�شلحة 
اخل��روج ب��دورات وحقائب تدريبية 

خالية من اأي خمالفات �شرعية.

هل من �سعوبات واجهتها
اأثناء تنفيذك امل�سروع؟

الطريق اإلى النجاح ال يخلو من العقبات 
�ُشلما  وال�شعوبات، والناجح ي�شنع منها 
تواجهه  باحث  وك��ل  القمة،  اإل��ى  يو�شله 

�شعوبات ماديه ومعنوية.
واأن��ا، وهلل احلمد،  تعاملت مع كل 
ع��ق��ب��ة مب��ا ي��ن��ا���ش��ب��ه��ا، ح��ت��ى و���ش��ل��ت اإل��ى 

التفوق والنجاح.

ما العوامل التي ت�ساعد
على اإمتام كل م�سروع بحثي

بنجاح ومتيز؟
اأعظم عامل هو اال�شتعانة باهلل والتوكل 
ع��ل��ي��ه ح���ق ال���ت���وك���ل، ودع�����اء ال���وال���دي���ن، 
درا�شتي  يف  ولي�ض  حياتي  يف  اأث��ر  ولهما 
امل�شرف  مع  الفعال  والتوا�شل  فح�شب، 
ال��ه��ادف  ون��ق��ده  بتوجيهاته  وااله��ت��م��ام 
ال�����ذي ي���خ���دم ال��ب��ح��ث ل��ي��ت��م��ي��ز وي��ث��م��ر، 
وخا�شة  وتنظيمه،  الوقت  اإدارة  وكذلك 
البحث،  مع  اأ�شا�شية  التزامات  لديه  ملن 
واختيار مو�شوع يتميز باحلداثة، ويهتم 
باجلانب النظري والعملي يف اأي جمال 

ليكون اأكر فائدة.

هل ترين اأنه بالإمكان النجاح
يف تطبيق البحوث النظرية

على الواقع اأم اإن هناك �سعوبة؟
الباحث  اأح�شن  اإذا  ذل��ك  ميكن  بالطبع، 
ال��واق��ع  امل��و���ش��وع لينطبق ع��ل��ى  اخ��ت��ي��ار 
يعي�ض  ال��ت��ي  البيئة  ك��ت��اب��ات��ه  يف  وراع����ى 
فيها، كما اأن تطبيق هذه البحوث يحتاج 
جم��ال  يف  املتخ�ش�شني  م��ن  ف��ري��ق  اإل���ى 

العمل الواقعي واملخت�ض بهذه البحوث، 
اأو  الق�شة  يح�شل متاما يف حتويل  كما 
�شيناريو ميكن متثيله مع  اإل��ى  ال��رواي��ة 
الفريق  يقوم  كذلك  الق�شة،  م�شمون 
عملية  اآل��ي��ات  اإل��ى  البحث  اآلية  بتحويل 

ميكن تطبيقها يف الواقع.

كيف تنظرين
اإلى  ناجت البحوث الإ�سالمية؟

ف��ي��ه��ا ت���ن���وع، ب��ع�����ش��ه��ا ي��ق��رتب ج����دا من 
حياة النا�ض، وبع�شها يجمع بني الروؤية 
النظرية احلاملة التي ال ميكن تطبيقها 
يف ال�����واق�����ع، وب�����ني ال�����روؤي�����ة ال��واق��ع��ي��ة 
بحثه  ُي���غ���ايل يف  وال��ب��ع�����ض  امل��ن��ا���ش��ب��ة، 
واأفالطونيا  ميكافيلليا  جمتمعا  ي�شنع 
البحث  يفقد  مم��ا  الفا�شلة،  مدنهم  يف 
ورق  على  اأم���اين  جم��رد  لي�شبح  قيمته 

بعيدا من التطبيق.

كلمة اأخرية؟ 

 �شكرا لكل من دفعوين للعلم، ولكل من 
مهدوا يل الطريق للو�شول اإلى حتقيق 
اأه������دايف، و���ش��ك��ر خ��ا���ض ل���وال���دي وك��اف��ة 
راف���ق���اين يف م�شريتي  ال��ل��ذي��ن  اأ���ش��رت��ي 
ب��دع��م��ه��م ودع���وات���ه���م، ول��ك��ل م���ن وق��ف 
ح�شيلة  م��ن  واأع��ط��ى  العلم  منابر  على 
فكره لينري دربي، واأخ�ض م�شرف بحثي 
اأب��و  ال��دي��ن  �ش����هاب  ال��ف��ا���ش��ل  ال��دك��ت��ور 
زه������و على جهوده وما قدمه حتى اإمتام 

هذا البحث.
وجل����ام����ع����ة امل����ل����ك خ����ال����د اأق�������ول: 
ل��ل��ن��ج��اح��ات اأن����ا�����ض ي����ق����درون م��ع��ن��اه��ا 
ول�����الإب�����داع اأن����ا�����ض ي��ح�����ش��دون��ه، ن��ق��ّدر 
لل�شكر  اأه���ل  ف��اأن��ت��م  امل�شنية؛  ج��ه��ودك��م 
والتقدير و�شكر خا�ض ملن اأعطت ب�شخاء 
اأ���ش��ت��اذت��ي  ب��ع��ط��اء،  ق��ل��ب��ا ينب�ض  وك��ان��ت 
ال����دك����ت����ورة  ح��ك��ي��م��ة ح��ف��ي��ظ��ي، واأق�����ول 
ات���ق���وا اهلل فيما  ل��ك��ل م����درب وم���درب���ة: 
تقدمونه؛ فدينكم اأمانة ووطنكم اأمانة 

والتدريب اأمانة.

# هاشتاق لكل شيء

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

ق��ب��ل ان��ط��الق��ة امل��وؤمت��ر ال����دويل االأول ل��ط��ب االأ���ش��ن��ان ال���ذي نظمته 
اجلامعة، ظهر بع�ض املطالبني من خالل و�شائل التوا�شل االجتماعي 
باإيقاف هذا املوؤمتر، اإذ اأطلق بع�شهم و�شما على تويرت ي�شددون فيه 
بدء  قبل  ظهرت  املطالبات  ه��ذه  اأن  وامل�شتغرب  اإيقافه،  ���ش��رورة  على 

فعاليات املوؤمتر بفرتة طويلة.
�شببا حقيقيا يدعو  م��ا مت طرحه مل جن��د  وم��ن خ��الل متابعة 
اجلامعة  اأ�شوار  يدخلوا  مل  الراف�شني  بع�ض  اأن  واالأغ��رب  لالإيقاف، 
يوما، ولكن الغاوين اتبعوا ال�شعراء لينطبق عليهم املثل ال�شهري »مع 

اخليل يا �شقرا«.
ال��ت��ي �شاهدناها  امل��ط��ال��ب��ات  امل��ط��ال��ب��ات كغريها م��ن  ج���اءت ه��ذه 
اأم يف  و�شمعناها ترف�ض موؤمترات وفعاليات �شابقة �شواء يف اجلامعة 
فيح�شد  تنظيمه  اجلامعة  تنوي  ملا  يرت�شد  من  هناك  وك��ان  غريها، 
احل�شود لي�شور للعامة باأنه هو املخل�ض الوحيد واملحب لهذا الوطن، 
واأن ما ينفذ من فعاليات هو �شر يحيط بنا، يجب اأن نحذره، معلال 

ذلك باأن القائمني على هذه االأن�شطة يريدون ف�شادا يف املجتمع. 
وقتا  تخطيطه  ا�شتغرق  ال��ذي  االأ�شنان  لطب  ال��دويل  وامل��وؤمت��ر 
املنطقة،  اأك��ر من ع��ام، يعد االأول من نوعه يف  وجهدا كبريين منذ 
وي��ع��ن��ى ب��اأم��را���ض االأ���ش��ن��ان وم���ا ي��واج��ه��ه��ا م��ن م�����ش��ك��الت، واج��ت��ه��دت 
اجلامعة، من خالل كلية طب االأ�شنان التي يدر�ض فيها ما يزيد على 
الكوادر  بعدد من  املجتمع ومده  اأبناء  تثقيف  700 طالب وطالبة، يف 
نق�ض  م��ن  املنطقة  عانت  ال��ذي  احل��ي��وي  التخ�ش�ض  ه��ذا  يف  الطبية 

كوادره يف االأعوام ال�شابقة.
ملن طالب باإيقاف موؤمتر طب االأ�شنان، نقول اإن طلبات امل�شاركة  
زادت على 700 م�شاركة حملية ودولية، ووقع االختيار على 26 متحدثا 
ون��دوت��ني  علميا،  90مل�شقا  ت��ق��دمي  �شهد  ال���ذي  امل��وؤمت��ر  اأي���ام  خ��الل 
طبيب  م��ائ��ة  وت��دري��ب  ع��م��ل،  ور����ض  وخم�ض  متخ�ش�شتني،  علميتني 
وطبيبة، باالإ�شافة اإلى اإقامة معر�ض علمي للطالب والطالبات يعد 
�شاعة   24 اأي�شا  اعتمد  وق��د  امل��وؤمت��ر،  زوار  توعية  يف  نوعه  من  االأول 

تعليم م�شتمر من الهيئة ال�شعودية للتخ�ش�شات ال�شحية.
وبقليل من التمعن، نرى اأن اإقامة هذا املوؤمتر مل تكن باخلطورة 
التي �شوروها لنا؛ الأن من عمل على ترتيب هذه الفعالية هم اأ�شخا�ض 

يخافون اهلل اأوال واأخريا، ويحر�شون على ما يفيد املجتمع.

وقفة
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جامعات سعودية

»الملك سعود«: اإلبل مصدر رئيس لكورونا
اأيدت اللجنة العلمية لالأوبئة يف كلية الطب بجامعة امللك �شعود، نتائج االأدلة التي اأكدت اأن االإبل هي امل�شدر 
الرئي�ض ملر�ض كورونا، مبينة اأن العديد من الدرا�شات العلمية احلديثة ر�شدت تطابق الفريو�ض املعزول 

من املر�شى امل�شابني بهذا الفريو�ض مع الفريو�ض املعزول من االإبل الذين تربطهم بها عالقة جغرافية.
لنقل  و�شيطة  تكون  اأخ��رى قد  وج��ود حيوانات  ت�شتثني  التي  الدرا�شات  اأن حمدودية  اللجنة  واأك��دت 
املر�ض من االإبل اإلى االإن�شان يف احلاالت التي مل يثبت فيها تعر�ض املري�ض لالإبل، م�شرية اإلى اأنه مل يعزل 

الفريو�ض من املوا�شي االأخرى مثل االأبقار واملاعز واالأغنام.
ونقلت جلنة االأوبئة عن درا�شات علمية تاأكيدها وجود عالقة طردية بني اإيجابية اختيار امل�شل ودرجة 
التعر�ض لالإبل، بلغت لدى عامة النا�ض 0.15%، و2.3% يف رعاة االإبل، و3.6% يف اجلزارين. وت�شمن بيان 
اللجنة عر�ض نتائج درا�شة حديثة اأجراها الدكتور عبدالعزيز العقيلي من جامعة امللك �شعود، بينت ما يلي:

الوالدة. حديثي  يف  منه  االإبل  من  الكبار  يف  اأعلى  بالفريو�ض  االإ�شابة  • معدل 
مع  باملقارنة  امل�شل  اختبار  طريق  عن  اإيجابية  العمر  من  �شنتني  من  اأكرب  التي  االإبل  من   %95  •

55% من االإبل التي يقل عمرها عن �شنتني.

»قياس« يعتمد مقرا بنجران
اأتاح املركز الوطني للقيا�ض والتقومي اأداء اختبار القدرات يف منطقة جنران، ليوفر على طالب وطالبات 
اإقامة هذا االختبار خارج املنطقة، تقديرا للظروف الراهنة.  واأبلغ نائب  اأماكن  اإلى  املنطقة عناء ال�شفر 
 ، �شليمان،  بن  نا�شر  بنجران،  للتعليم  العام  املدير  ال�شقري،  عبدال�شالم  الدكتور  للعمليات،  املركز  رئي�ض 
بت�شهيل مهمة اأداء اختبار القدرات، باملوافقة على اإقامة االختبار للبنني والبنات على احلا�شب االآيل داخل 

مدينة جنران، ردا على طلب اإدارة التعليم.

تعاون علمي لحماية األسرة
الدكتور  الطائف  جامعة  مدير  مع  تفاهم  مذكرة  معمر،  بن  عبدالعزيز  بن  فهد  الطائف،  حمافظ  وق��ع 
عبداالإله باناجة، يف جمال م�شاركة وحماية االأ�شرة واملجتمع، وتهدف املذكرة لتحقيق التعاون البناء بني 
الربنامج واجلامعة يف املجاالت املعززة ل�شحة الفرد واملجتمع، كاالأو�شاع ال�شحية والبيئية واالجتماعية 

وال�شلوكية مبدينة الطائف، مبا يحقق للطائف مكانتها الريادية ب�شفتها مدينة �شحية.

مذكرة تفاهم بين جامعة المؤسس
والسوق المالية

وقعت جامعة امللك عبدالعزيز وهيئة ال�شوق املالية، مذكرة تفاهم، الغر�ض منها و�شع اإطار عمل للتعاون 
بني الطرفني يف جمال البحوث والدرا�شات، وتطوير املواد التعليمية، والتدريب التعاوين، وتبادل اخلرات 
يف املجاالت املتعلقة باالأ�شواق. ويف التوقيع، مثل الهيئة رئي�شها حممد بن عبداهلل اجلدعان، ومثل اجلامعة 

مديرها املكلف االأ�شتاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي.

أول رسالة ماجستير بجامعة المجمعة
الدو�شري،  الدكتور م�شلَّم  املقرن، ووكيل اجلامعة  �شعد  بن  الدكتور خالد  املجمعة  بح�شور مدير جامعة 
�شهدت كلية الرتبية بالزلفي، التابعة جلامعة املجمعة، مناق�شة علمية الأول ر�شالة ماج�شتري يتم حتكيمها 
ومناق�شتها على م�شتوى اجلامعة. الطالبة �شميه بنت عبداهلل املو�شى  تقدمت بالر�شالة التي حملت عنوان 

»اأقوال ال�شيخ عبداهلل بن حميد، رحمه اهلل، يف التف�شري.. جمعا ودرا�شة«.

جامعة الدمام تقيم ملتقى لشبكات التواصل
واقعا »ال منلك  التوا�شل االجتماعي  و�شائل  بفر�ض  الربي�ض،  الدكتور عبداهلل  الدمام،  اأقرَّ مدير جامعة 
خيارا �شوى التعامل معه وتوظيفه اإيجابيا«. و�شدد الربي�ض يف كلمته خالل »امللتقى االأول ل�شبكات التوا�شل 
االجتماعي: الوعي والوقاية«، الذي نظمته جامعة الدمام، على �شرورة احلد من االآثار ال�شلبية ل�شبكات 
التفاعل االجتماعي على م�شتوى  االأول يف  املوؤثر  باتت  ال�شبكات  اأن  اإلى  درءا الأخطارها، م�شريا  التوا�شل 

الفرد واالأ�شرة واملجتمع.

أحمد العياف 

ا���ش��ت��ح��دث��ت وك���ال���ة ج��ام��ع��ة االأم����رية 
ن�������ورة ب���ن���ت ع���ب���دال���رح���م���ن ل��ل��ب��ح��ث 
ال��ع��ل��م��ي وال���درا����ش���ات ال��ع��ل��ي��ا، ممثلة 
بعمادة البحث العلمي، نظاما جديدا 
حل��م��اي��ة اخ����رتاع����ات ال��ط��ال��ب��ات من 

التقليد اأو ال�شرقة.
اأن ح�����ش��ل��ت  ب���ع���د  ذل�����ك  وي����اأت����ي 
ب��راءات  ع��دد كبري من  اجلامعة على 
االخ��رتاع من جهات متعددة وجوائز 

حملية ودولية.
واأو�������ش������ح������ت ب����اح����ث����ة ب���������راءات 
داغ�شتاين،  منى  املهند�شة  االخ��رتاع، 

خ���الل ل��ق��اء ع��ل��م��ي ب��ع��ن��وان »امل��ل��ك��ي��ة 
ال����ف����ك����ري����ة وب�������������راءات االخ�����������رتاع«، 
مكتب  مع  بالتعاون  اجلامعة  نظمته 
ال����������رباءات واالخ������رتاع������ات مب��دي��ن��ة 
والتقنية،  للعلوم  ع��ب��دال��ع��زي��ز  امل��ل��ك 
ا�شتحدثت  ن��ورة  االأم���رية  جامعة  اأن 
نظاما جديدا مكونا من معايري عدة 
من�شوبات  وجميع  للطالبات  يحفظ 
اخ����رتاع����ات����ه����ن يف ح���ال  اجل����ام����ع����ة 
ب��راءة  ت�شجيل  وقبل  عنها،  االإف�شاح 
اخرتاع ر�شمية حلمايتها من ال�شرقة 

اأو التقليد.
املخرتعات  داغ�شتاين  ون�شحت   

باتباع ما يلي:

ف���ك���رة  ع�����ن  ال���ك�������ش���ف  • ع������دم 
االخرتاع قبل ت�شجيلها.

عدم  اتفاقية  توقيع  •  �شرورة 
ال���ك�������ش���ف يف ح������ال ال���ع���م���ل م��ع 

جمموعة.
• حتديد نوع احلماية االأف�شل.
ال��������رباءات  م���ك���ت���ب  • م���ت���اب���ع���ة 
ال�����ش��ع��ودي ب��ا���ش��ت��م��رار م��ن اأج��ل 
ال��ر���ش��وم وال������ردود يف ح���ال رف��ع 

االخرتاع اإليه.
ل��ل��وث��ائ��ق  امل�����ش��ت��م��ر  • ال��ب��ح��ث 

امل�شابهة من وقت الآخر.
ال���رباءات  نظام  وفهم  ق���راءة   •

ال�شعودي.
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»التعليم« تتجه نحو التعامالت اإللكترونية 
ال��وزارة، وذلك �شمن  اأطلقت االإدارة العامة لتقنية املعلومات بوزارة التعليم، خدمة ح�شر اخلدمات املقدمة من قطاعات واإدارات 
ال�شعي اإلى التحول نحو التعامالت االإلكرونية. وتاأتي هذه اخلطوة تنفيذا لتوجيهات وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل باأن تبداأ 
الوزارة ب�شورة جادة ا�شتبدال اخلدمات الورقية التي تقدمها مل�شتفيديها بخدمات اإلكرونية، وباأن يتم على الفور ح�شر اخلدمات 

احلالية وترتيب اأولوياتها، وذلك لت�شمينها �شمن خطة الوزارة للتحول نحو التعامالت االإلكرتونية.
لتقنية  ال��ع��ام��ة  االإدارة  ع��ل��ى  ال��ع��ام  امل�����ش��رف  واأك����د 
املعلومات، الدكتور يو�شف العوهلي، اأنه مت تطوير خدمة 
اإلكرونية بغر�س ح�شر اخلدمات املقدمة من القطاعات 
اأن هذه اخلطوة  اإلى  واالإدارات املختلفة بالوزارة، م�شريا 

اأ�شا�ض خطة التحول للتعامالت االإلكرتونية.
 وبني اأن هذا التحول من �شاأنه توفري الوقت واجلهد 
اإلى  ال��وزارة، وذلك بالنظر  امل�شتفيدين من خدمات  على 

احلجم العايل للفئات امل�شتهدفة من خدمات الوزارة.
ي��ذك��ر اأن ال������وزارة اأط��ل��ق��ت، اأخ�����ريا، جم��م��وع��ة من 
ومن  النهائي،  امل�شتفيد  فيها  ا�شتهدفت  التي  اخل��دم��ات 
ال��ظ��روف اخلا�شة م��ن خالل  ه��ذه اخل��دم��ات: نقل ذوي 
نظام عني خلدمات املعلم، ونظام نتائجي وما يقدمه من 
خدمات للم�شتفيدين متثلت باإ�شدار �شهادات بدل مفقود 
وت��ال��ف، وت��ع��دي��ل ال��ب��ي��ان��ات، واإج����راء م��ع��ادل��ة ال�����ش��ه��ادات، 
ومتابعة الطلب، يف مكان اإقامة �شاحب الطلب من خالل 
التي  باملنطقة  التعليم  الإدارة  اإلكرتونيا  الطلب  حتويل 
يوجد بها وجتنبه عناء ال�شفر اإلى م�شدر ال�شهادة اأو اإلى 

املنطقة التي در�ض بها. 

»نورة« تستحدث نظاما جديدا 
لحماية االختراعات

د. يو�سف العوهلي



مبتعثون

البارقي: االبتعاث مكتبة ثرية
مفتاحها إتقان اللغة

يحيى القبعة 
  

الهند�شة، حممد  كلية  املبتعث من  ن�شح 
املعيدين املقبلني على االبتعاث  البارقي، 
ق��ري��ب��ا، ب����اأن ي��ج��ت��ه��دوا ك��ث��ريا يف درا���ش��ة 
حتقيق  يف  امل��ه��م  ال��ع��ام��ل  ب�شفتها  ال��ل��غ��ة 
املعدالت العالية اأثناء الدرا�شة اجلامعية، 
كما و�شف االبتعاث باملكتبة الرية عرب 
العاملية  امل�����ش��ادر  على  احل�����ش��ول  �شهولة 
املتخ�ش�شة يف اجلانب العلمي الذي يتم 

درا�شته. 

حدثنا عن جتربتك يف البتعاث؟
يوجد  ج��ي��دة،  ك��ان��ت  التجربة  اأن  اأع��ت��ق��د 
بها الكثري من التحدي، ولكن باالجتهاد 
واالإ���������ش��������رار ي���ت���م ال���ت���غ���ل���ب ع���ل���ى ه���ذه 
امل��م��ك��ن مواجهتها  ال��ت��ي م��ن  ال��ت��ح��دي��ات 

خالل فرة الدرا�شة باخلارج.

مم اكت�سبت من الدرا�سة يف اخلارج؟
ع��دي��دة،  االب��ت��ع��اث  م��ن  الناجتة  ال�شمات 
الذاتية،  ال��درا���ش��ة  اع��ت��ق��ادي:  يف  واأهمها 
واالع���ت���م���اد ع��ل��ى ال��ن��ف�����ض، وع���ل���ى بع�ض 
امل�شادر مثل الكتب واالأبحاث التي ت�شكل 
امل�شادر الرية واملخزون الهائل العلمي، 
وهي ت�شاعد الطالب عرب تقدميها كثريا 

اإلسم:
محمد حسن 

البارقي 
التخصص:
هندسة  

ميكانيكية 
الدرجة العلمية: 

ماجستير
الجامعة:

جامعة والية 
أوريغون

الوالية: أوريغون
الدولة:

الواليات المتحدة

جامعات آسيا تزاحم الغرب 
في احتواء المبتعثين 

اإذ  االإقليمي،  امل�شتوى  على  خا�شة  للطالب  ج��اذب��ة  قبلة  اآ�شيا  اأ�شبحت 
والكوريني  االإندوني�شيني  الطالب  من  متنامية  اأع��دادا  ال�شني  اجتذبت 
خالل ال�شنوات االأخرية، وبلغ اإجمايل عدد الطالب الدوليني فيها حتى 
عام 2012 نحو 330 األف طالب، بينما تطمح لزيادتهم اإلى500 األف طالب 

بحلول عام 2020.
األف  اليابان نحو 184  الدوليني يف  بلغ عدد الطالب  ويف عام 2014 
طالب، وتخطط الدولة جلذب 300 األف طالب اأجنبي بحلول عام 2020 
وتطمح ماليزيا، بح�شب تقرير ن�شره موقع Monitor.icef، اإلى اجتذاب 
250 األف طالب اأجنبي وتطوير جامعاتها لت�شمن لها مكانة متميزة على 

القائمة الدولية الأف�شل اجلامعات بحلول عام 2025.
اأن اجلامعات االآ�شيوية ح�شدت 24 مركزا  واأكدت التقارير االأخرية 
بينما   2015/2014 احل��ايل  الدرا�شي  للعام  اجلامعات  اأف�شل  قائمة  على 

ميثل ثمن اإجمايل القائمة املوؤلفة من 200 جامعة.
وت�شببت التغريات التي طراأت على حركة تنقالت الطالب الدوليني 
للجهات  اجلغرايف  التوزيع  يف  عديدة  اختالفات  يف  العامل  م�شتوى  على 

امل�شدرة وامل�شتقبلة للطالب االأجانب على م�شتوى العامل.
خارج  در���ش��وا  طالب  ماليني  خم�شة  نحو  اأن  اإل��ى  التقارير  واأ���ش��ارت 
اأن��ه اأك��ر م��ن �شعف ع��دده��م ع��ام 2000 )2.1  اأوط��ان��ه��م يف ع��ام 2014 اأي 

مليون طالب( وثالثة اأ�شعاف عددهم يف 1990.
التدفق  حرية  وتعزيز  العوملة  ن�شاط  زي���ادة  ظ��ل  يف  ال��زي��ادة  وت��اأت��ي 
ال��ت��ج��اري وامل���ايل ب��ني ال���دول وم��ا ت��رت��ب عليه م��ن ح��ري��ة ت��دف��ق املعرفة 
وامل����ه����ارات. ويف امل��ا���ش��ي ك����ان ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ي��ق��ت�����ش��ر ع��ل��ى ال�����ش��رائ��ح 
االجتماعية االأعلى، لكنه االآن اأ�شبح متاحا جلميع الطبقات االجتماعية 

يف معظم الدول.
اإقباال هائال خالل العقود االأخرية خا�شة  و�شهد التعليم اجلامعي 
مع تنامي حجم الطبقة الو�شطى على م�شتوى العامل، لكن قطاع التعليم 
الكايف ال�شتيعاب  بال�شكل  ال�شاعدة مل ين�شج  العايل لبع�ض االقت�شادات 

هذه الزيادة الهائلة يف الطلب.
ومن التغريات الدرامية على خارطة االبتعاث الدويل، حتول العديد 
من الدول امل�شدرة للطالب اإلى دول جاذبة للمبتعثني، فعلى الرغم من 
واململكة  املتحدة  ال�شاأن كالواليات  الرائدة يف هذا  الدول  ا�شتمرار ت�شدر 
على  بقوة  ظ��ه��روا  ج��ددا  مناف�شني  هناك  ف��اإن  اجل��اذب��ة  للجهات  املتحدة 

ال�شاحة.
وخ���الل ال�����ش��ن��وات االأخ����رية مثلت ال�����ش��ني وال��ه��ن��د امل�����ش��در االأك���رب 
املتحدة،  )ال���والي���ات  ال��ك��ربى  ال��دول��ي��ني على اجل��ه��ات اجل��اذب��ة  للطالب 
بداأت  لكن هذه اجلهات  ونيوزلندا(،  واأ�شرتاليا،  املتحدة،  واململكة  وكندا، 
ت�شعى حاليا لتو�شيع وتنويع قاعدة اجلهات امل�شدرة، وهي ت�شتهدف عددا 

من اجلهات الواعدة يف اإفريقيا واأمريكا الالتينية.
املتحدة،  ال��والي��ات  ه��ي:  دول فقط  ا�شتحوذت خم�ض   2011 ع��ام  ويف 
نحو  على  الرتتيب،  على  وفرن�شا  واأملانيا،  واأ�شرتاليا،  املتحدة،  واململكة 
التغريات ط��راأت منذ  الكثري من  االأج��ان��ب، لكن  الطالب  اإجمايل  ن�شف 
ذلك احلني، فعلى �شبيل املثال �شهدت اأ�شرتاليا ت�شاعفا يف اأعداد الطالب 
يف عام 2014، بينما �شهدت اململكة املتحدة تراجعا يف االأعداد خالل عامي 

2012 و2013.

مهما  ع��ام��ال  ت�شكل  ال��ت��ي  املعلومات  م��ن 
لال�شتفادة من املرحلة الدرا�شية. 

هل ترى اأن املناهج الأكادميية 
يف اجلامعات املحلية ا�ستطاعت 

م�سايرة التطور الذي ت�سهده 
الهند�سة امليكانيكية؟

املناهج االأكادميية يف اجلامعات االأجنبية 
م�����ش��اب��ه��ة مل���ا ي��ت��م درا���ش��ت��ه يف اجل��ام��ع��ات 
ال�شعودية، لكن نقطة االختالف تكمن يف 
اأ�شاليب وطرق التدري�ض وتنوع الواجبات 

املقدمة للطالب.
 

كيف ترى حاجة امل�سانع
مبختلف اأن�سطتها للمتخ�س�سني

يف هذا املجال؟
من  يعد  امليكانيكية  الهند�شة  تخ�ش�ض 
مازال  ولكنه  الهند�شة،  تخ�ش�شات  اأق��دم 
الأهميته  ن��ظ��را  االآن  اإل����ى  ف��ي��ه  م��رغ��وب��ا 
الق�شوى، اإذ اإن حاملي هذه ال�شهادة تتاح 
لهم الفر�س يف االنخراط عمليا يف كثري 

من امل�شانع وال�شركات.
 

 اأهم املواقف التي �ستبقى خالدة 
بذاكرتك خالل فرتة البتعاث؟

ج��م��ال ال��ط��ب��ي��ع��ة اخل���الب���ة يف ال���والي���ات 
االأمريكية.

كيف تقيم تعاون
جامعة امللك خالد مع املبتعثني؟

ال��ت��ع��ام��ل ك���ان ج��ي��دا، اإذ اإن��ن��ي مل اأواج���ه 
وحيدة  م�شكلة  هناك  ب��ل  ت��ذك��ر،  م�شكلة 
امللحقية  بني  املعامالت  تاأخري  يف  تكمن 
ت�شحيحها  يتم  اأن  واأمت��ن��ى  واجل��ام��ع��ة، 

م�شتقبال.

 ن�سائحك للمقبلني
على البتعاث؟

اأن�شح الطالب املقبلني على االبتعاث باأن 
ياأخذوا وقتهم الكايف يف درا�شة اللغة، واأن 
ميار�شوها كثريا؛ الأنها تعد العامل االأول 
اأج��ل  الالحقة من  ال��ف��رتة  يف  لنجاحهم 
والدرا�شة وكذلك  القبول  احل�شول على 

دون مواجهة اأي عائق.
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مبان تابعة لإحدى
اجلامعات ال�سينية
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160 مليار دوالر إنفاق سنوي على تغيير الشكل

عمليات التجميل.. مرض نفسي
وعدم ثقة وجريمة



إستطالع

د. إيمان العسيري

ان��ت��ق��ل��ت م���الح���ق���ة ال���ن�������ش���اء امل�����ش��ت��م��رة 
البحث  مرحلة  م��ن  التجميل  لعمليات 
ع��ن اجل��م��ي��ل، و«ن��ي��ول��وك« اإل���ى الهو�ض 
�شمعن  ما  كل  وجتريب  العمليات  بهذه 
ع���ن���ه و����ش���اه���دن���ه يف خم���ت���ل���ف و����ش���ائ���ل 
�شهلة  لقمة  جعلهن  م��ا  وه���و  االإع�����الم، 
اله�شم، وباب رزق مفتوح على م�شراعيه 

اأمام اخت�شا�شيي التجميل.

عمليات محرمة 
يقول ال�شيخ حممد املنجد »اإن اأخ�شائيي 
الك�شب  يهمهم  اإمن���ا  التجميل  ج��راح��ة 
املادي واإر�شاء الزبون واأ�شحاب االأهواء 
واملاديني، كما اأن دعاة احلرية يت�شورون 
اأن االإن�شان حر يفعل يف ج�شده ما ي�شاء، 

وهذا انحراف.
ي�شاء،  مبا  فيه  يحكم  هلل  فاجل�شد 
وق��د اأخ��ربن��ا ع��ز وج��ل ع��ن ال��ط��رق التي 
اإبلي�ض الإغواء الب�شرية ومنها  تعّهد بها 
اهلل(،  خلق  ّن  فلُيغريرِّ )والآمرّنهم  قوله: 
ف��ه��ن��اك ع��م��ل��ي��ات جت��م��ي��ل��ي��ة حم��رم��ة ال 
�شرعا  امل��ع��ت��ربة  ال���دواع���ي  فيها  ت��ت��واف��ر 
وطلبا  باخللقة  عبثا  وت��ع��د  للرخ�شة، 
جتميل  اأمثلتها  ومن  واحل�شن  للجمال 
الثديني بت�شغريهما اأو تكبريهما،  وما 
اآث��ار ال�شيخوخة مثل �شد  يجري الإزال��ة 

التجاعيد ونحو ذلك.
وموقف ال�شريعة اأّن ذلك ال يجوز؛ 
ت�شتمل على  التي ال  الأن��ه من اجلراحة 
دواف��ع �شرورية وال حاجية بل غاية ما 
به ح�شب  اهلل  والعبث  تغيري خلق  فيها 
اأه����واء ال��ن��ا���ض و���ش��ه��وات��ه��م، وه���ذا ح��رام 
ملعون فاعله؛ الأنه ا�شتمل على االأمرين 
املذكورين املجموعني يف احلديث وهما: 

طلب احل�شن وتغيري َخْلق اهلل«.
وت��اب��ع »ُي�����ش��اف اإل���ى ذل���ك اأن ه��ذه 
�شورها،  من  عدد  يف  ت�شمن  اجلراحات 
الغ�ض والتدلي�ض واحلقن مب�شتخل�شات 
بالطرق  املجه�شة  االأج��ّن��ة  م��اأخ��وذة من 
اأكرب  املحّرمة احتياال و�شراء، وهذا من 
اجلرائم، وكذلك ما ينتج من كثري من 
امل�شتمّرة  االآالم  م��ن  التجميل  عمليات 
واالأ������ش�����رار وامل�������ش���اع���ف���ات، ك��م��ا ي��ق��ول 

االأطباء املخت�شون.
وبناء على ما �شبق، نقول: اإذا ح�شل 
للمراأة من الت�شّوه اأمر طارئ ي�شّبب لها 
ال��زوج، مثال، واأنها  البالغ ونفور  احلرج 
واإمن��ا  احل�شن،  من  ملزيد  طلبا  تفعله  ال 
اأو  الإزال��ة الت�شوه احلادث ولرفع احلرج 
باأ�ض يف  التخفيف منه فلي�ض عليها من 

فعله اإن �شاء اهلل، واهلل اأعلم«.

أسلحة تجميل شامل
وت��ف��ي��د االأ�����ش����ت����اذة امل�������ش���اع���دة ل��ل��ت��غ��ذي��ة 
واالق��ت�����ش��اد  االإدارة  ب��ك��ل��ي��ة  ال��ع��الج��ي��ة 
الغمري  اإبراهيم  هبة  الدكتورة  املنزيل، 
متزايدا  اإقباال  ي�شهد  العربي  »عاملنا  اأن 
على عمليات التجميل مبختلف اأ�شكالها 
)جت��م��ي��ل االأن�����ف، ت��ك��ب��ري اخل�����دود، نفخ 
الثدي(  تكبري  اجل��ف��ون،  �شد  ال�شفايف، 
الدهون  و�شفط  التجاعيد  اإزال���ة  وتعد 
التجميل رواج����ا يف  اأك���ر ع��م��ل��ي��ات  ه��ي 

اأو�شاط الن�شاء العربيات«.
واأ�����ش����اف����ت »م�����ع ان���ت�������ش���ار اأ���ش��ل��ح��ة 
الن�شاء  بع�ض  اأ���ش��اب  ال�شامل  التجميل 
فتبداأ املراأة اأوال  العمليات،   بهذه  هو�ض 
دوام��ة  ثم تدخل يف  اأول عملية  ب��اإج��راء 
اأن االإقبال  عمليات ال تنتهي، واملالحظ 
على عمليات التجميل فاق كل التوقعات 
�شجع  مما  املا�شية،  القليلة  ال�شنوات  يف 
ع��ل��ى ان��ت�����ش��ار امل���راك���ز وال���ع���ي���ادات ال��ت��ي 
واالأج��ه��زة  التقنيات  ت�شتخدم  اأ�شبحت 
احل���دي���ث���ة، ه����ذا ب���االإ����ش���اف���ة اإل�����ى م���واد 
�شناعية جديدة دخلت م�شمار التناف�ض 

مفهومة،  التغيري  دواع���ي  تبقى  غريها 
ل���ك���ن م����ن غ����ري امل���ف���ه���وم اح���ت���ي���اج غ��ري 
وبخا�شة  اإج��رائ��ه��ا،  اإل���ى  ال�شينمائيني 
الذين  املظهر  الطبيعيني يف  النا�ض  من 
ال ي�شكون من ت�شوهات وا�شحة، وهو ما 
نف�شي ما يف تقبل  قد يعني وج��ود خلل 
�شكل اجل�شم و�شورته اأو يف مدى اإعطاء 
ما هم عليه من �شكل ملتطلبات حياتهم 

االجتماعية«.
وم���ن اأ���ش��ب��اب اإق��ب��ال امل����راأة الكبري 
ق��ال��ت:»ت��وؤدي   التجميل،  عمليات  ع��ل��ى 
الن�شاء  اإن  اإذ  ك��ب��ريا،  دورا  الف�شائيات 
ع���ل���ى ج���م���ال  احل�����������ش�����ول  ي�����رغ�����نب يف 
ال�شهريات �شواء العربيات اأم االأجنبيات؛ 
التجميل اإلى  تتحول عمليات  ل�����ذا 
اأجل  من  الوقت  ط��وال  يرافقهن  هو�ض 
احل�شول على �شكل خارجي ي�شبه املمثلة 

اأو املغنية اأو املذيعة املف�شلة لديهن.
الطباع  اأح��د  اأي�شا  ال��غ��رية  اأن  كما 
بع�ض  يف  لدى املراأة لتدفعها  امل��وج��ودة 
التجميل؛  اإج��راء عمليات  اإل��ى  االأح��ي��ان 

الأن �شديقاتها مثال قمن بذلك«.
واأردف����ت »م��ن االأ���ش��ب��اب اأي�����ش��ا قلة 
الثقة بالنف�ض، ففي بع�ض االأحيان تلجاأ 
ب�شبب عدم  التجميل  اإلى عمليات  امل��راأة 
�شفتيها  اأو حجم  اأنفها  �شكل  الر�شا عن 
اإلى  حاجتهن  يوؤكد  ما  وه��و  ثدييها،  اأو 
بالنف�ض،  الثقة  ل��زي��ادة  نف�شية  ج��رع��ات 

ح�����ذر اخل��������راء م����ن خم���اط���ره���ا وم���ن 
خماطر العمليات التي تدخل فيها هذه 
عمليات  وخ�شو�شا  امل�شتخدمة،  امل���واد 
التي  املختلفة  الكيمياوية  باملواد  احلقن 
ال��ع��دي��د من  �شببا يف ظ��ه��ور  ت��ك��ون  ق��د 

امل�شكالت واالأمرا�ض«.
ووا�����ش����ل����ت »ال�����ع�����امل ي���ن���ف���ق اأك����ر 
ع��ل��ى  ع�����ام  ك����ل  دوالر  م���ل���ي���ار   160 م����ن 
ال�شكل،  وتغيري  التجميل  م�شتح�شرات 
واالأج��ه��زة  التقنيات  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
ع��م��ل��ي��ات  امل�������ش���ت���خ���دم���ة يف  احل����دي����ث����ة 
فاإنها  املفيدة،  االأم���ور  وبع�ض  التجميل 
احل��ال  ه��ي  كما  ال�شلبيات  م��ن  تخلو  ال 
باإجراء  تقوم  التي  ال�شركات  انت�شار  مع 
الغ�س  من  الكثري  فيها  جتميل  عمليات 
واخل���داع، وق��د ت���وؤدي اإل��ى امل��وت اأحيانا، 

ناهيك عن اخل�شائر املادية الكبرية.
الذي  املميز  ال��دور  اإنكار  وال ميكن 
التجميلية  اجل���راح���ات  م��ع��ظ��م  ق��دم��ت��ه 
ن���ح���و اإن����ه����اء ُع���ق���د احل�������روق واجل������روح 
اأن  وبع�ض االإ�شابات ال�شائعة التي �شبق 
العام  ال�شكل  يف  وا���ش��ح  بتغيري  ت�شببت 
لالإن�شان �شواء كان ذكرا اأم اأنثى، لكن يف 
الوقت نف�شه جتاوز املنظور احلايل تلك 
التجميلية  اجلراحات  فاأ�شبحت  االأمور 
اأ�شبحت  بل  تتعدى كونها مدعاة طبية 

هو�شا يعرف ب�� »نيولوك«.
اأو  ال�����ش��ي��ن��م��ا  ورمب������ا يف جم������االت 

بينما ت�شعى اأخ��ري��ات اإل��ى اإر���ش��اء ال��زوج 
عند املراأة  ك��ب��رية  يحتل اأهمية  ال����ذي 

العربية التي تطمح دائما اإلى اإر�شائه.
ف��������اإذا اأخ������رب ال��������زوج امل���������راأة م��ث��ال 
ف��ورا  ت��ه��رع  ع��ل��ي��ه��ا،  اأن التجاعيد بدت 
اإلى عمليات التجميل.  اإذن تعود معظم 
ن��ف�����ش��ي، ويعتقد  اإل����ى م��ر���ض  االأ����ش���ب���اب 
معظم االأ�شخا�ض باأنهم ميتلكون ج�شد 
وقد  اجل��م��ال،  بع�ض  ينق�شه  �شوي  غري 
يكون لوفرة املال ووقت الفراغ والرتف 

دور كبري اأي�شا«.

أسباب مقبولة
بكلية  االإداري���ة  امل�شاعدة  من  كل  وتوؤكد 
ح��ب��رت،  زه�������راء  واالق����ت���������ش����اد،  االإدارة 
واملوظفة بالكلية ذاتها، فوزية اآل �شامل،  
بهذه  للقيام  مقبولة  اأ���ش��ب��اب��ا  ه��ن��اك  اأن 
العمليات كالتخل�ض من عيوب خلقية اأو 

لتح�شني اأثر اإ�شابات حروق اأو حوادث.

الطبيعي أجمل
من جانبها قالت الدكتورة منى م�شطفى 
االإجنليزية  اللغة  العزيز، من ق�شم  عبد 
ب��امل��ج��م��ع االأك����ادمي����ي مب��ح��اي��ل ع�����ش��ري: 
واأ�شبح  باإمكان  العامل  يف  الطب  »ط��ور 
اجل��راح��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات  اإج�����راء  ال�شخ�ض 
ل��ت��غ��ي��ري ال����ل����ون ك���م���ا ح�����دث م����ع امل��غ��ن��ي 
عمليات  اأو  جاك�شون  مايكل  االأم��ري��ك��ي 

اأن  الإظ��ه��ار  ح��ق��ن مب���واد  اأو  للجلد  ���ش��د 
ال�شخ�ض اأ�شغر عمرا، اأو عمليات لتغيري 

ال�شكل  مثل ت�شغري االأنف.
������ا ُك���َلّ  وح�����ش��ب االآي����ة ال��ق��راآن��ي��ة »اإَِنّ
اأجد   ،)49- )القمر  ِبَقَدٍر«  َخلَْقَناُه  �َشْيٍء 
التدخل  من  اأف�شل  طبيعي  �شيء  كل  اأن 
والتغيري يف �شكل ال�شخ�ض؛ مما يرتتب 

عليه اأعرا�ض جانبية الحقا.
مايكل جاك�شون  للفنان  وما حدث 
اأكرب دليل علي االأعرا�ض اجلانبية، لكن 
اأن  ننكر  اأن  ن�شتطيع  نف�شه ال  الوقت  يف 
يف  م��ه��م��ة  اأي�����ش��ا  التجميلية  ال��ع��م��ل��ي��ات 
ح���االت اأخ����رى، م��ث��ل: ت��رق��ي��ع احل���روق، 
اإذا ت��رك��ت كما  وت��ق��ومي االأ���ش��ن��ان ال���ذي 
هي، ترتب عليها اأثر نف�شي  يكون اأكر 
�شررا على ال�شخ�ض واالأ�شرة واملجتمع، 
اإ�شافة اإلى اأن عمليات التجميل مكلفة، 
ومن ثم تكون متاحة لطبقة اجتماعية 
اأن تكون �شالحا ذا  معينة، وعليه ميكن 

حدين«.

مع وضد
مل ت���ع���ل���ن ال���ط���ال���ب���ة ب��ق�����ش��م االإع�������الم 
موقفها  ع�����ش��ريي،  و�شفية  واالت�����ش��ال، 
جتاه عمليات التجميل، لكنها قالت »قد 
وقد  ال�شن،  يف  اأتقدم  عندما  اإليها  اأجل��اأ 
اأتردد حينها خوفا من االأمل الذي يتبع 
بينما  النتيجة«،  ال�شك يف  العملية ومن 

�شوؤون  ع��م��ادة  وك��ال��ة  يف  املوظفة  اأعلنت 
الطالبات، هدى الر�شيد، راأيها �شراحة، 
م�شرية اإلى اأنها �شد كل اأنواع العمليات 

التجميلية.
وتعالى  �شبحانه  اهلل  »اإن  وق��ال��ت 
ما  نغري  فكيف  ���ش��ورة  اأح�شن  يف  خلقنا 
الب�شر  توقعات  اإل��ى  ونخ�شع  اهلل  اأبدعه 

ب�شكل مر�شوم �شمن ما يرونه«.

تشخيص واقع 
بكلية  االآيل  احلا�شب  مربجمة  وك�شفت 
بخمي�ض   )2 )جم��م��ع  واالآداب  ال��ع��ل��وم 
من  كثري  فاطمة حمدان، حال  م�شيط، 
الن�شاء، حينما قالت: »املراأة اأ�شبحت يف 
اخلارجي  باملظهر  تهتم  الراهن  الوقت 
بينما اجلمال احلقيقي هو جمال الروح 
مب��ا حتمله م��ن اأخ���الق واح���رتام واأم��ان 
ع���اط���ف���ي، وم����ن ب��ع�����ض االأ����ش���ب���اب ال��ت��ي 
اإل��ى ه��ذه العمليات  امل��راأة ت�شطر  جتعل 
ت�شبه  اأن  على  ال��زوج  اإ���ش��رار  التجميلية 
ال�شهريات،  اأو  الفنانات  اإح���دى  زوج��ت��ه 
وهذا يوؤثر �شلبا يف الزوجة؛ اإذ يقلل من 

ثقتها بنف�شها فتحاول جاهدة اإر�شاءه.
ك��م��ا اأن ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ات اأ���ش��ب��ح��ت 
هو�ض  ويرجع  الع�شر،  �شراعات  اإح��دى 
التجميل اأي�شا اإلى وجود مر�ض نف�شي، 

وكذلك وفرة املال ووقت الفراغ«.
 

حفاظا على الزوج
باملركز  ال��ط��ب  كلية  اأ���ش��ت��اذة  واأو���ش��ح��ت 
اجل��ام��ع��ي ب��ال�����ش��ام��ر، ال���دك���ت���ورة اإمي���ان 
حم��م��د ال��ن�����ش��ار اأن »ال��ن�����ش��اء ال��ع��رب��ي��ات 
يهرعن اإلى هذه العمليات واأكرهن من 
ال�شعوديات واخلليجيات بهدف احلفاظ 
اأك��ر،  اإل��ي��ه��ا  يلجاأ  اأن���ه  ال����زوج، كما  على 

الن�شاء غري العامالت«.
قد  اأن���ه���ا  ���ش��ل��ب��ي��ات��ه��ا  »م����ن  وزادت 
���ش��ح��ي��ة ج�شيمة  اإل�����ى خم���اط���ر  ت������وؤدي 
ت�شل اإلى فقد احلياة اأو التعر�ض لعاهة 
اإليه  تلجاأ  م��ا  اأك���ر  اأن  كما  م�شتدمية، 
اإزالة الدهون للح�شول على  الن�شاء هو 
اأنها  اإم��ا  �شوي، وهي بهذه احلالة  ج�شم 
املجال�ض  يف  لتتفاخر  اأو  الع�شر  ت�شاير 

الن�شائية«.

إقبال على الجراحة
وت����وؤك����د زه������راء ال���ذي���ب )ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
االأم���ور  م��ن  اأن  رف��ي��دة(  ب��اأح��د  واالآداب 
امل��الح��ظ��ة اأن ه��ذه اجل��راح��ات ت���زداد يف 
اإذ  للنظر،  ب�شكل الف��ت  االأخ���رية  االآون���ة 
اأجروا  اأن ثلث من  اأعلنت م�شادر طبية 
 2000 ع���ام  جتميلية  ج��راح��ي��ة  ع��م��ل��ي��ات 
اأن  �شبق  االأمريكية،  املتحدة  بالواليات 

اأجروها اأي�شا يف اأوقات م�شت.
كما اأظ��ه��رت امل�����ش��ادر ذات��ه��ا اأن���ه يف 
اللواتي قمن  الن�شاء  عام 2003 بلغ عدد 
بهذه اجلراحات ما يعادل �شبعة ماليني 
امراأة، وبن�شبة ارتفاع 16% عن عام 2002، 
من  ل��ه��ا  اخل��ا���ش��ع��ني  ن�شبة  بلغت  بينما 

الرجال 31% بني عامي 2003-2002.

الجراحة موضة
وت�����رى م��ن�����ش��ق��ة ق�����ش��م ال��ق��ب��ول ب��ع��م��ادة 
اأن  ال��رن��ي��ن��ي  خ��ل��ود  والت�شجيل  ال��ق��ب��ول 
اأ���ش��ب��ح��ت، كمو�شة  ال��ت��ج��م��ي��ل  ع��م��ل��ي��ات 
ينتج  تكميليا  �شيئا  واحلقائب،  املالب�ض 
االك��رتاث  دون  بالنف�ض  الثقة  ع��دم  م��ن 
من االأخطار الناجمة عنها ومن اأخطار 
ال��ت��خ��دي��ر، وه����ذا ي���دل ع��ل��ى ع���دم وع��ي 

ون�شج.
وت���اب���ع���ت »ال����ه����دف حت��ق��ي��ق ج��م��ال 
ظ��اه��ري ف��ق��ط، وامل����راأة ق��د حت�شل على 
هذا اجلمال من خالل االأناقة واالهتمام 
لب�ض،  من  ينا�شبها  ما  ومعرفة  بنف�شها 
وعليها اأال تن�شى اأن جمال الروح يطغى 

على جمال املظهر«.
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أسباب تقود المرأة 
إلى التجميل:

• الفضائيات تضطلع بدور كبير ومؤثر.
• الرغبة في الحصول على جمال 

الشهيرات سواء العربيات أم األجنبيات.
• الحصول على شكل خارجي

يشبه ممثلة أو مغنية أو مذيعة مفضلة 
• الغيرة وتقليد صديقات أجرين

عمليات تجميلية.
• إزالة آثار الشيخوخة.

• إرضاء الزوج والحفاظ عليه.
• التفاخر.



دراسات

دراسة: العربيزي والفرانكو عربية 
والفيسبوكية.. فيروسات تهدد اللغة العربية

أحمد العياف

اأو����ش���ت درا����ش���ة اأج����راه����ا اأ����ش���ت���اذ ال��ع��ل��وم 
اللغة  بق�شم  ال����رتاث  وحت��ق��ي��ق  ال��ل��غ��وي��ة 
االإن�شانية  العلوم  بكلية  واآداب��ه��ا  العربية 
ب��اجل��ام��ع��ة، ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��ك��رمي علي 
)الهجينة(  العربيزية  »اللغة  عن  ع��وف، 
واأث��ره��ا  االجتماعي  التوا�شل  م��واق��ع  يف 
ب�شرورة  الف�شحى«  العربية  اللغة  على 
االه���ت���م���ام ب��ت��ط��وي��ر ال����ربام����ج وامل��ن��اه��ج 
معطيات  مع  تتما�شى  وجعلها  التعليمية 
الطفرة  فر�شته  ال���ذي  اجل��دي��د  ال��واق��ع 
التقنية واالقت�شادية، وذلك بعد اأن طرق 

جوانب عدة تخ�ض اللغة وارتباطاتها.

اللغة واإلعالم
ال��ع��الق��ة  اأن  ال����درا�����ش����ة  يف  وج������اء 
ب��ني ال��ل��غ��ة واالإع�����الم م��ت��الزم��ة واأزل��ي��ة؛ 
التي  االأول���ى  االت�شال  و�شيلة  اللغة  الأن 
منذ  جن�شه  بني  م��ع  االإن�����ش��ان  ا�شتعملها 
واملفكرون  العلماء  اأواله���ا  وق��د  وج��د،  اأن 

اأهمية بالغة لتف�شري ن�شاأتها وظهورها.
وق���د ت��ط��ور االإع����الم ع��رب الع�شور 
ب��االإن�����ش��ان  ع��الق��ت��ه  غ���دت  املختلفة ح��ت��ى 
وهويته،  ف��ك��ره  يف  ت��وؤث��ر  ���ش��دي��دة،  ولغته 
ف��ال��ل��غ��ة ت��ن��م��و وت���زده���ر وت���ق���وى اإذا ك��ان 
امل�شتمرة،  ب��ال��رع��اي��ة  ي��ح��وط��ه��ا  االإع�����الم 
اإلى ا�شتعماالت العامة  وتنكم�ض وتنحدر 

واالأميني اإذا انفلت ومل ُيراِع حرمتها.

لغة القرآن
منذ  االإ�شالم  ل��واء  حاملة  العربية  اللغة 
14 ق��رن��ا ون��ي��ف��ا، وك��ان��ت مت��ث��ل ال��ن��م��وذج 
ال�شماوية،  الر�شالة  تبليغ  يف  االإع��الم��ي 
العربية  الثقافة  انت�شار  يف  اأ�شهمت  وق��د 
واالإ����ش���الم���ي���ة ون���ق���ل ال���ع���ل���وم وامل���ع���رف���ة، 

وتدوينها عرب م�شريتها الطويلة.

اإلعالم
ع���ن���دم���ا ظ���ه���رت ال���ط���ب���اع���ة يف ال��ع�����ش��ر 
احل���دي���ث ك����ان ل���الإع���الم دور خ��ط��ري يف 
تن�شئة اأفراد املجتمع عن طريق ال�شحافة 
املكتوبة، ثم كان لالإذاعة والتلفاز الحقا 

دور اأكر تاأثريا.

األعجمية
ال�شنوات  »يف  اأي�����ش��ا:  ال��درا���ش��ة  يف  وج���اء 
ال��ع�����ش��ري��ن امل��ا���ش��ي��ة ب����داأت ال��ع��الق��ة بني 
و�شائل االإعالم واللغة العربية الف�شحى 
ي�����ش��وب��ه��ا ال���وه���ن وال�����ش��ع��ف، ول��ع��ل اآخ���ر 
من  ج��اء  م��ا  للعربية  املوجعة  ال�شربات 
اأبنائها الذين حاولوا م�شخها وت�شويهها 
االأعجمية  الرطانات  من  خليطا  بجعلها 
ن�شمع  ف�شرنا  امل��ت�����ش��ف��ل،  ال��ع��ام��ة  وك���الم 
وال  بالف�شحى  لي�شت  هجينة  لغة  ونقراأ 
�شموها  ال��و���ش��ط��ى  ب��ال��ل��غ��ة  وال  ال��ع��ام��ي��ة 
ب��ت�����ش��م��ي��ات ع����دي����دة، م���ث���ل: ال��ع��رب��ي��زي 

وفرانكو اأراب واأرابي�ض، ولغة ال�شات«.

العربيزية 
ظهرت اللغة العربيزية مع نهاية االألفية 
املا�شية وتنامت ب�شكل �شريع يف االأو�شاط 
ال�����ش��ب��اب��ي��ة يف ال��ع��ق��دي��ن االأخ���ريي���ن من 
االأل���ف���ي���ة ال��ث��ال��ث��ة، وه����ي ظ���اه���رة ل��غ��وي��ة 
ومواقع  العنكبوتية  ال�شبكة  ول��ي��دة  تعد 
ال����ت����وا�����ش����ل االج����ت����م����اع����ي، ي�����ش��ت��ع��م��ل��ه��ا 

مل  التي  الت�شعينيات  يف  الدرد�شة  برامج 
للكتابة،  الالتينية  احل���روف  ���ش��وى  تتح 
مم����ا اأج�������رب ال���ك���ث���ري م����ن ال����ع����رب ع��ل��ى 

ا�شتخدام احلروف الالتينية. 
ل��ل��غ��ة  اخل�����ط�����ري  االك�����ت�����������ش�����اح  اإن 
االإجن��ل��ي��زي��ة ال����ذي ع��م ال��وط��ن ال��ع��رب��ي 
ع���ام���ة يف ال���ع���ق���دي���ن االأخ�����ريي�����ن، ج��ع��ل 
االإن�شان العربي، وال �شيما ال�شباب، اإذا مل 
ي�شتعمل هذه اللغة اأو غريها كالفرن�شية، 
ك��م��ا ه���و احل�����ال يف ال���ب���ل���دان امل��غ��ارب��ي��ة، 

يو�شف باأنه متخلف وغري متح�شر. 
الف�شائية  املحطات  م��ن  الكثري  يف 
امل���ح���ط���ات  اأو  ال���ت���ل���ف���زي���ون���ي���ة  ال���ع���رب���ي���ة 
االإذاعية، ن�شاهد اأن برامج ولقاءات كثرية 
اأ�شبحت تقدم باللغة العامية مع االبتعاد 
بل  الف�شحى،  العربية  اللغة  ع��ن  متاما 
االإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة  م���ن  ك��ل��م��ات  واإدراج 
كل  واأ�شبحت  الف�شحى،  اللغة  من  ب��دال 
العامية  باللهجة  تتحدث  ف�شائية  قناة 

اخلا�شة بتلك البلدان.
الدكتور  النف�شي  اال���ش��ت�����ش��اري  اأم���ا 

ويف املجتمع االأردين، يرى اخلراء 
الغربية  الثقافة  طغيان  اأن  والرتبويون 
و���ش��ي��ط��رة االإجن���ل���ي���زي���ة ع��ل��ى ال���ربام���ج 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة اجل��ام��ع��ي��ة، ج��ع��ل ال��ط��الب 
العربية  اللغة  اإل��ى  ينظرون  والطالبات 
ف��ه��م مي��ج��دون  و���ش��خ��ري��ة،  ازدراء  ن��ظ��رة 
االإجنليزية؛ الأنها لغة احل�شارة وحتقيق 

الرغبات.
وي�����رى ال��ك��ث��ري م���ن امل��ت��خ�����ش�����ش��ني 
اأن  الف�شيحة  العربية  ب�شوؤون  واملعنيني 
وانت�شار  ذي��وع  االإع���الم له دور خطري يف 
اللغوي  وال�شعف  العربيزية،  ال��ظ��اه��رة 
جعل  ب��ل  الطالبي،  الو�شط  ي�شود  ال��ذي 
ل��الإع��الم  امل��ن��ح��ى اخل��ط��ري  بع�شهم ه���ذا 

خيانة للغة. 
اأدراوي  العيا�شي  ال��دك��ت��ور  وي��وؤك��د 
خطورة االإعالم  يف املجال التداويل على 
اللغة العربية. كما يرجع البع�ض م�شكلة 
االإع��الم عن  و�شائل  تراجع  اإل��ى  العربية 
ال��ذي  التطور  م��ن  ال��رغ��م  على  حمايتها 
ح�����ش��ل يف امل���ج���االت امل��خ��ت��ل��ف��ة؛ »ف��ال��ل��غ��ة 

خليط  با�شتعمال  التوا�شل  يف  اأ�شحابها 
م����ن ال���ل���غ���ات ك���االإجن���ل���ي���زي���ة وال��ع��رب��ي��ة 
واللهجات الدارجة وبع�ض اللغات املحلية 
كالرببرية والقبطية والكردية واالأردية، 
املجتمعات  يف  امل��ول��دة  اللغة  ه��ذه  وتنطق 
لكن  ال��ع��ام��ي��ة،  بالعربية  غالبا  العربية 
والتلفظ  كتابتها  يف  امل�شتعملة  احل��روف 
مع  ال��الت��ي��ن��ي  احل���رف  عليها  يغلب  ب��ه��ا 

ا�شتبدال حروف عربية باأرقام التينية.

وجهات نظر
ربط  اأن  املن�شور  و�شمية  الدكتورة  ت��رى 
ظاهرة اللغة العربيزية بالتقنية احلديثة 
ممن  غرينا  عند  مقبوال  اأم��را  يكون  قد 
اأخرى؛  الينطقون العربية يف جمتمعات 
الأن التقنيات التي خدمت العربية كثرية 

وراقية الميكن جحودها.
اأما الدعوة اإلى و�شع ر�شم واأبجدية 
اإلى وقت  فاأمر يحتاج  للعربيزي  جديدة 

وجهد، وخماطره اأكر من نفعها.
ظهور  اإل���ى  ن�شاأتها  البع�ض  ي��رج��ع 

الدوافع  نفهم  »لكي  فقال  ب��ارون،  خ�شر 
جديدة  لغة  يبتكر  ال�شباب  جتعل  ال��ت��ي 
خا�شة بهم ال بد اأن نفهم اأوال اأن ال�شباب 

يعني التمرد وحتدي كل �شلطة.
لغة  فال�عربيزي  املنطلق  ه��ذا  وم��ن 
نن�شى  اأال  ال�شرية، ويجب  بال�شفرة  اأ�شبه 
اأن هوؤالء ال�شباب ن�شاأوا يف ع�شر ت�شيطر 
عليه التكنولوجيا، وهم يتقنون التعامل 
االإط��ار  ه��ذا  معها بدرجة ال ت�شدق، ويف 

ظهرت لغة العرابيزي«.
اأن ث��م��ة دواف����ع  ب������ارون  ك��م��ا ي����رى 
ن��ف�����ش��ي��ة واج���ت���م���اع���ي���ة ت����دف����ع ال�����ش��ب��اب 
�شرية يف ع�شر  لغة  العربيزي  ال�شتعمال 

التكنولوجية.
وي������رى ال���دك���ت���ور ع���ل���ي ب����ن م��اج��د 
ال��ظ��اه��رة ال  ن�����ش��وء  �شبب  اأن  ���ش��ري��دة  اآل 
الف�شيحة  العربية  حم��ارب��ة  اإل���ى  ي��رج��ع 
ك��م��ا ي����روج ب��ع�����ض ال��ن��ا���ض، واإمن����ا ال��غ��اي��ة 
العربية  م�شتعملي  بني  التوا�شل  حتقيق 
ت��ت��ع��دد لغاتها  ال��ت��ي  ال���واف���دة  وال��ع��م��ال��ة 

ح�شب انتماءاتها.

العربية كانت تعامل باحرتام كبري حني 
ك��ان��ت االأم���ي���ة ���ش��ائ��دة يف جم��ت��م��ع��ات��ن��ا«.  
وي���رى االإع���الم���ي اأح��م��د ال�����ش��ق��ريي »اأن 
الوعي باللغة العربية يجب اأن ي�شل اإلى 
فكري  وال��ت��ح��ام  يومية  ممار�شة  مرحلة 
ن��اب��ع ع���ن وع���ي م���ن االأ���ش��خ��ا���ض لقيمة 

لغتهم االأم واالفتخار بها«.

موقف الشباب 
الهجينة  للغة  امل�شتعمل  ال�شباب  ي��ق��دم 
ج���م���ل���ة م�����ن االأ������ش�����ب�����اب ال�����ت�����ي دف���ع���ت���ه 
ال��ل��غ��ة  اأن  ب��ي��ن��ه��ا:  ال���ش��ت��ع��م��ال��ه��ا، وم�����ن 
التي متكن  احل��روف  العربية خالية من 
ال�شباب من التعبري عن رغباتهم واإ�شباع 
ح��اج��ات��ه��م م���ع »امل����درد�����ش����ني«؛ ول��ذل��ك 
ا�شتعمال  اإل���ى  وي��ل��ج��اأون  عنها  يبتعدون 

احلروف االأجنبية. 
لهذه  ال�شباب  اختيار  دواع���ي  وم��ن 
ال��ل��غ��ة ال�������ش���ري���ة، رغ��ب��ت��ه��م يف م��واج��ه��ة 
�شواهم،  اليفهمها  و�شيلة  ع��رب  املجتمع 
افرتا�شي،  وهو م�شلك يجعلهم يف عامل 
لديهم،  ب��االغ��رتاب  �شعور  ل�وجود  وذل��ك 
االجتماعي  النظام  على  للتمرد  يدفعهم 
قيود  من  بعيدا  اخلا�س  عاملهم  وتكوين 
اللغة كقناع يف  يوؤلفون هذه  االآب��اء، فهم 

مواجهة االآخرين.

موقف العلماء
اإليها  ي��ن��ظ��رون  اللغة  ل��ه��ذه  ال��راف�����ش��ون 
على اأنها �شحابة عابرة ولن تطول، بينما 
ا�شتنكرها اآخرون وراأوا فيها خطورة على 
بالت�شدي  مطالبني  الف�شحى  العربية 
لها وتوجيه ال�شباب والطالب اجلامعيني 
لالبتعاد عنها، الأنها �شتفقدهم هويتهم.

سبل المعالجة
اإلى القيام بحملة �شاملة ت�شرتك  نحتاج 
على  تعمل  امل�شوؤولة،  اجلهات  جميع  فيه 
ت��وع��ي��ة ال�����ش��ب��اب مب��خ��اط��ر اع��ت��م��اد اللغة 
الف�شحى  العربية  على  واأثرها  الهجينة 
العربية  بلغتهم  االع���ت���زاز  ع��ل��ى  وح��ث��ه��م 
لر�شالته  وع��اء  لتكون  اهلل  اختارها  التي 

ال�شماوية.

توصيات الدراسة
ال����ربام����ج  ب���ت���ط���وي���ر  • االه����ت����م����ام 
واملناهج التعليمية وجعلها تتما�شى 
م�����ع م���ع���ط���ي���ات ال������واق������ع اجل���دي���د 
ال�����ذي ف��ر���ش��ت��ه ال���ط���ف���رة ال��ت��ق��ن��ي��ة 

واالقت�شادية.
الروحي  باالنتماء  ال�شعور  • تقوية 
وال���وط���ن���ي وال���ت���اري���خ���ي وال��ل��غ��وي 
وال��دي��ن��ي وال��ث��ق��ايف ل���دى ال�����ش��ب��اب، 
وت��ه��ي��ئ��ة ال����ظ����روف امل��ن��ا���ش��ب��ة لكل 

املراحل العمرية.
ال��ل��ه��ج��ات ورد ما  ب��ني  ال��ت��ق��ري��ب   •
اع�����رتى ال��ع��رب��ي��ة ال��ف�����ش��ي��ح��ة من 
ان����ح����راف����ات، وا����ش���ت���ع���م���ال ال���ط���رق 
الناجعة يف حتبيب العربية للنا�شئة 
اإلى لغة و�شطية معا�شرة  للو�شول 
حت����اف����ظ ع���ل���ى خ�������ش���ائ�������ض ال��ل��غ��ة 

العربية.
من  مقوما  العربية  اللغة  اعتبار   •

مقومات االأمة العربية.
• توظيف و�شائل االإعالم يف خدمة 

اللغة العربية.
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دوافع نفسية واجتماعية تقود الشباب
الستعمال لغة سرية في عصر التقنية

اللغة الهجينة وليدة الشبكة العنكبوتية
ومواقع التواصل االجتماعي



ثقافة

من هرطقات 
»الزنبركيين«

د. أحمد التيهاني

غريبة  »ه��رط��ق��ات«  ظ��ه��رْت  الب�شعة،  الباري�شية  امل��ج��زرة  ب��ع��د 
االأمل مم��ا حدث  اأب���دى  م��ن  »ال��زن��ربك��ي��ني« لكل  ق��ول  يلّخ�شها 
لالأبرياء امل�شاملني: ملاذا تتح�شر على �شحايا االإرهاب يف باري�ض، 

وال تتح�شر على �شحايا التفجريات يف �شوريا والعراق؟
النمطية  ال�شورة  على  مبني  تخويني  اتهامي  ���ش��وؤال  اإن��ه 
وال�شورة  امل�شوؤولني.  اأ�شخا�ض  ال�شائلني عن  اأذهان  املت�شكلة يف 
وتقدمي  النيات،  حماكمة  اإل��ى  ال���دوام،  على  تف�شي،  النمطية 
اإ�شاءة الظن على اإح�شانه، وذلك كله نتيجة خطابات ت�شنيفية 
اأ�شخا�ض  يف  امل��اث��ل��ة  التنفيذية  االأدوات  اأذه����ان  يف  »ع�شع�شت« 
امل�شاكني من متلقي تلك اخلطابات، حتى باتت املنطلق واملاآلل يف 
احل��وارات واحلجاجات. وهي قبل ذلك، كما اأزع��م، �شبب رئي�ض 

فيما نحن فيه من م�شائب واإرهاب وت�شرذم.
ال�شائل »الزنربكي« امل�شكني، مل يكلف نف�شه اأن ي�شاأل العامل 
والدمار  القتل  من  مواقفه  بهما  يكيل  اللذين  »مكياليه«  عن 
واالإرهاب، ولو اأنه �شاأل العامل لكان من�شفا، ومل يكلف نف�شه اأن 
اإدانتهم جلرمية دون  اأ�شباب  اأو كبار العلماء عن  ي�شاأل ال�شا�شة 

اأخرى، ولو اأنه �شاأل ال�شا�شة والعلماء الكبار لكان �شجاعا.
ناً، فردا »عاديا«، ويحاكمه على  اأما حني ي�شاأل، ُمتَِّهماً خمورِّ
اأبرياء، فاإنه يريد االإدان��ة ال  ما ي�شعر به من اأمل جتاه �شحايا 
ميثل  ت��ي��اري��ا  منهجا  بو�شفه  الت�شويه  اإل���ى  وي��ه��دف  االإج���اب���ة، 
وا�شحة  �شورة  ويعك�ض  االأخ��الق��ي،  ال���رتّدي  يف  العليا  ال��درج��ة 
اإليه طرائق التفكري ال�شعبي؛ ب�شبب ت�شنيف عباد اهلل،  اآلت  ملا 
اإذ  اأ���ش��ال،  اإليها  ينتموا  اأو  يختاروها،  مل  ف��رٍق  اإل��ى  وتق�شيمهم 
الو�شاية  ورف�شهم  اآرائ��ه��م،  ا�شتقالل  �شوى  ذن��ب  لهم  يكن  مل 

والتبعية.
»االإن�����ش��ان��ي��ة« ال  اأن  ي��درك��وا  اأن  »ال��زن��ربك��ي��ون«  ي�شتطيع  ال 
ت��ت��ج��زاأ، واأن م��ن ي��ح��رتم ح��ي��اة االإن�����ش��ان امل�����ش��امل يف م��ك��ان م��ا، 
دين  النظر عن  غا�شا  كلها،  واالأزم��ن��ة  االأم��اك��ن  �شيحرتمها يف 

ال�شحية، وعن �شيا�شات الدولة التي تنتمي اإليها.
وتلك، كما يعلم العاقل واملجنون، قيمة اإ�شالمية اأ�شيلة يف 
ت�شوه  التطرف  »عمايات«  لكن  علينا،  به  اهلل  اأنعَم  عظيم،  دين 
الدين، حترفه  املُقحمة ظلما يف  التحّزب،  واأدبيات  الدين،  قيم 

عن »�شالمه«.
اأن  املُ��ح��اوري��ن »ال��زن��ربك��ي��ني«، يلحظ  امل��ت��اأم��ل يف ظ��اه��رة 
»الزنركي«  واأنتم«، جتعل  »التف�شطط« ومبداأ: »نحن  نظريات 
اأ�شياده، فريدد  »ف�شطاط«  اإل��ى  ينتمي  لكل من ال  ع��دوا جاهزا 
ب�  لي�شحنوه  »ال�����ش��ح��ن«،  ينتهي  حتى  »���ش��ح��ن��وه«  ال��ذي��ن  اأق����وال 
»اإ���ش��ط��وان��ات م�����ش��روخ��ة« اأخ����رى؛ ذل���ك اأن ق��واع��د »ال��ت��خ��ن��دق« 
اجلاهلية باملعنى التع�شبي، حتّول االآدمي اإلى فرٍد من »غزية«، 
ي��ن��ح��رف ب��ان��ح��راف��ه��ا، وي��ع��ت��دل ب��اع��ت��دال��ه��ا؛ الأن���ه مل ي��ع��د ح��را 
ر، واإمّنا �شار »تر�شا« يف اآلة، يتبع حركة  م�شتقال ذا عقل متب�شّ
اأق��وال��ه  لتكون  »�شاحنيه«،  اأق���وال  ويتتّبع  عماها«،  »على  غ��ريه 

�شدى وح�شب.
اأيها »الزنربكيون«: اإن من يحرتم حياة االإن�شان، ال يحتاج 
اإل���ى التعبري امل��ب��ا���ش��ر ع��ن ذل���ك يف م��واق��ف االع���ت���داء ع��ل��ى حق 
اأنه يرف�ض القتل  االإن�شان يف احلياة جميعها؛ الأن من البدهي 
م��ربري  ب���اأن  وي��وؤم��ن  ال��واه��ي��ة،  ت��ربي��رات��ه  ويرف�ض  الع�شوائي، 
القتل  اأنتج  ال��ذي  الفكر  يرف�ض  وبالتايل  قَتلة،  م�شاريع  القتل 

واالإرهاب؛ الأن رف�ض النتائج ي�شتلزم، بداهة، رف�ض املقدمات.
اأو  جاهال  املقدمات  ميار�ض  من  »الزنربكيني«  يف  اأن  امل�شكلة 

تابعا »مطفياً النور«، ثم »ي�شتلطخ« نف�شه، فريف�س النتائج!

إذا عسعسَ 
الليل

أحمد العياف 

ال��ف��رق  م��ه��رج��ان  مناف�شات  انطلقت 
االإدارات  ت�شت�شيفه  ال��ذي  امل�شرحية 
التعليمية يف وادي الدوا�شر واملجمعة 
وي�شتمر  وع�شري،  واالأح�شاء والطائف 
اإل��ى  االإدارات،  ه���ذه  يف  م��راح��ل  ع��ل��ى 
ح��ني اخ��ت��ت��ام ت�����ش��ف��ي��ات امل��ه��رج��ان يف 

تعليم الريا�ض واملنطقة ال�شرقية. 
للتعليم  ال�����وزارة  وك��ي��ل  واأو����ش���ح 

فتح باب الترشيح لجائزة الملك عبد العزيز للكتاب
باب  عبدالعزيز،  امللك  دارة  افتتحت 
الرت�شيح للدورة الثالثة جلائزة امللك 
ل��ل��ك��ت��اب، ح��ت��ى 30 ربيع  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

االأول املقبل، املوافق 9 يناير 2016.
ف���رتة  اأن  ال���������دارة  واأو�����ش����ح����ت 
ال��ت��ح��ك��ي��م ل��ل��ك��ت��ب امل���ر����ش���ح���ة ����ش���واء 
للجنة  املتقدمة  املحققة  اأم  امل��وؤل��ف��ة 
�شهرين  �شت�شتمر  للجائزة  العلمية 
نهاية  وحتى  االآخ��ر،  ربيع  بداية من 
الهجري  العامل  االآخ��رة من  جمادى 

احلايل.
متتاز  اأن  ل��ل��ج��ائ��زة  وا���ش��رتط��ت 
املعرفية  باالإ�شافة  املقدمة  االأعمال 
واملنهجية العلمية يف مو�شوع الكتاب 
يكون  ال  واأن  العلمي،  وحقله  املر�شح 
قد م�شى على الطبعة االأولى للكتاب 
اأكر من ثالث �شنوات، واأن ال يكون 

اأي�شا فاز بجائزة من جوائز الدارة اأو 
غريها من املوؤ�ش�شات الثقافية. 

األحكام العامة
للجائزة

لل�شعوديني  مفتوحة  اجلائزة   •
وغريهم.

العربية  باللغة  تكون  الكتب   •
وغريها من اللغات االأجنبية.

�شواء  حد  على  يتم  الرت�شيح   •
من  اأم  مبا�شرة  املوؤلفني  لالأفراد 

املوؤ�ش�شات ودور الن�شر.
ل��ل��ه��ي��ئ��ات  اجل����ائ����زة  مت��ن��ح  ال   •

واملوؤ�ش�شات.
• ال تقبل اللجنة العلمية تر�شح 
اأكر من  املوؤلفة من قبل  الكتب 

�شخ�ض اإال مبوافقتهم جميعا.

فروع
الجائزة

• ال��ك��ت��ب امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��اري��خ امل��ل��ك 
ع���ب���دال���ع���زي���ز وامل���م���ل���ك���ة ال��ع��رب��ي��ة 

ال�شعودية.
• الكتب املتعلقة بجغرافية اململكة.
• الكتب املتعلقة باالأدب يف اململكة.
• الكتب املتعلقة باالآثار يف اململكة.

• ال���ك���ت���ب ال����ت����ي ت���ت���ن���اول ت���اري���خ 
املجتمع ال�شعودي.

اجلزيرة  بتاريخ  املتعلقة  الكتب   •
العربية عرب الع�شور.

• الكتب املتعلقة بدرا�شات التاريخ 
االإ�شالمي واحل�شارة االإ�شالمية.

• ال���ك���ت���ب امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���اجل���زي���رة 
ال���ع���رب���ي���ة ال���������ش����ادرة ب��ال��ل��غ��ات 

االأجنبية.
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م��ن��ه��ا: ب��رن��ام��ج ال��ت��دري��ب، وامل���ه���ارات 
واحلوار  االأدبية،  واملهارات  الطالبية، 

الطالبي.
وتابع »تقام هذه الفعاليات يف كل 
ال�شرقية،  واملنطقة  املكرمة  مكة  من 
اأكر من 1000 طالب،  وي�شارك فيها 
م��ن 100 معلم،  اأك����ر  اإ����ش���راف  حت��ت 
خطة  و���ش��ع��ت  ق��د  املنفذة   واجل���ه���ات 
بجميع  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  لتنفيذ  عمل 

م�شاراته«.

واإت��اح��ة  مم��ت��ع��ة،  تناف�شية  اأج�����واء  يف 
ال��ف��ر���ش��ة ل��ه��م ل��الل��ت��ق��اء وال��ت��وا���ش��ل 
وتبادل اخلرات والتجارب والتناف�س 

ال�شريف فيما بينهم«.
ب���رن���ام���ج  اأن  ال�����������رباك  واأك�����������د 
امل��در���ش��ة،  م��ن  ي��ب��داأ  املدر�شي   امل�����ش��رح 
وانتهاء  التعليمية،  ب����االإدارات  م���رورا 
ب��امل��ن��اف�����ش��ات اخل��ت��ام��ي��ة ع��ل��ى م�شتوى 
ال�������وزارة، م��و���ش��ح��ا اأن ه��ن��اك ب��رام��ج 
وفعاليات متزامنة مع هذا املهرجان، 

الدكتور عبدالرحمن الرباك اأن هذه 
الت�شفيات النهائية تقام وفق مراحل 
جم����دول����ة، وت�����ش��ت��م��ر ث���الث���ة اأ���ش��ه��ر، 
ت��اأت��ي �شمن خطة  اأن��ه��ا  اإل���ى  م�����ش��ريا 
التعليم  وك���ال���ة  وم�����ش��روع��ات  ب���رام���ج 

لهذا العام.
 وقال »هذه الفعاليات تهدف اإلى 
الك�شف عن مواهب الطالب امل�شرحية 
ودعمها، وفتح املجال لهم لتقدمي ما 
تربوية  ومهارات  اإبداعات  لديهم من 

انطالق منافسات
مهرجان الفرق المسرحية



أسبوعية جامعة الملك خالد

إعالم

ات
اء
فض

ا���ش��ت��ط��اع��ت امل���وؤ����ش�������ش���ة، ع��رب 
ق���ن���وات���ه���ا االإع����الم����ي����ة امل���ت���ع���ددة 
)ال�����ش��ح��اف��ة ال���ورق���ي���ة واالإع������الم 
كثريا  حتقق  اأن  وامل�شموع(  املرئي 
من النجاحات على �شعيد االإعالم 
اإح��دى  ال��ع��رب��ي، لتكون  ال��ع��امل  يف 
اأكرب املوؤ�ش�شات االإعالمية يف دولة 
االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة، وواح�����دة من 
الرائدة  االإقليمية  املوؤ�ش�شات  اأب��رز 
على  مكانتها  لتعزيز  ت�شعى  التي 

بتول عازب

»م��وؤ���ش�����ش��ة دب����ي ل����الإع����الم« ���ش��رك��ة 
اإع���الم���ي���ة ���ش��ب��ه ر���ش��م��ي��ة ت��ت��خ��ذ من 
م��دي��ن��ة دب���ي االإم���ارات���ي���ة م��ق��را لها، 
تبث  ف�شائية  ق��ن��وات  اأرب����ع  ومت��ل��ك 
ل��ل�����ش��رك��ة جمل�ض  اأن  ك��م��ا  دب����ي،  م��ن 
اإمارة دبي،  اإدارة يراأ�شها نائب حاكم 
ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآلل 

مكتوم.

وال��ع��امل  اخلليج  منطقة  م�شتوى 
ا�شرتاتيجية  خ���الل  م��ن  ال��ع��رب��ي 
وا�شحة وروؤية متكاملة تقوم على 
اإبراز ال�شورة احل�شارية لالإمارات 

وما متتاز به من ثراء وتنوع.
واأ������ش�����اف�����ت امل����وؤ�����ش���������ش����ة اإل�����ى 
جم��م��وع��ت��ه��ا ن�����ش��اط��ني ج��دي��دي��ن، 
والن�شر  للطباعة  »م�����ش��ار«  ه��م��ا: 
ال��ت��ي مت��ث��ل ب��ي��ت خ���ربة ري���ادي���ا يف 
املنطقة، و�شركة »تو�شيل« متعددة 

االأب�����ع�����اد ال���ت���ي ت���ق���دم ح���زم���ة م��ن 
ديناميكيات  على  تعتمد  اخلدمات 

تغطية اأ�شواق التوزيع ال�شخمة.
ل��الإع��الم  دب��ي  موؤ�ش�شة  ت��وف��ر 
جم���م���وع���ة خ����دم����ات اإل���ك���رتون���ي���ة 
ت�����ش��م��ل ط���ل���ب ت����وظ����ي����ف، وط��ل��ب 
م��رك��ز  ي��ن��ظ��م��ه��ا  دورات  ت��ر���ش��ي��ح 
املوؤ�ش�شة للتدريب. وي�شمل موقعها 
معلومات  ب�شرد  اأي�شا  االإلكرتوين 
ع�����ن ق�����ن�����وات امل���وؤ����ش�������ش���ة وم���رك���ز 
ال��ت��دري��ب االإع����الم����ي. ك��م��ا ت��ق��دم 
وتنزيل  ل�����ش��راء  ل��الآي��ف��ون  م�شغال 

التطبيقات من اآي تيونز.

إنتاج المؤسسة 
اإم��ارات��ي��ة  �شحيفة  ال��ب��ي��ان:   •

حكومية ت�شدر من دبي.
• ت��ل��ف��زي��ون دب����ي: ت��ب��ث على 
وت��غ��ط��ي  �����ش����اع����ة،   24 م������دى 
االأر�شية  الكرة  اأن��ح��اء  معظم 

عرب ال�شواتل الف�شائية.
باللغة  تبث  ق��ن��اة  ون:  دب��ي   •
جميع  وت��غ��ط��ي  االإجن���ل���ي���زي���ة 
اأن���ح���اء ال���وط���ن ال��ع��رب��ي عرب 

العرب�شات والنايل �شات.
• دبي الريا�شية: تبث باللغة 
متخ�ش�شة  وه����ي  ال���ع���رب���ي���ة، 
ب���ال���ري���ا����ش���ة وت���غ���ط���ي اأن���ح���اء 
ال���وط���ن ال��ع��رب��ي ك���اف���ة، عرب 

العرب�شات والنايل �شات.
• ���ش��م��ا دب������ي: ت���ب���ث ب��ال��ل��غ��ة 
ال��ع��رب��ي��ة وت��خ��ت�����ض ب��ال��و���ش��ع 
امل���ح���ل���ي ب������االإم������ارات وت��غ��ط��ي 

اأنحاء الوطن العربي كافة.
• ن�����ور دب������ي: ق���ن���اة ت��خ��ت�����ض 
ب���امل�������ش���ل�������ش���الت ال�����درام�����ي�����ة 

القدمية.

مؤسسة دبي..
ثراء وتنوع إلعالم متجدد

أسماء في اإلعالم
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تقنية

5 مليارات خالل
90 دقيقة!

حسن أحمد العواجي

ريتويت

سناب شات باألرقام

السعودية
في المركز الثامن

عالميا بعدد
المراهقين الذين 

يستخدمون التطبيق.

يحتاج 
المستخدم 

إلى 10 سنوات 
كاملة لتصفح 

الصور التي يتم 
تحميلها على 

التطبيق في 
الساعة الواحدة.

يتم تحميل 
8796 صورة

في الثانية يوميا 
على التطبيق.

ستة مليارات 
مشاهدة يوميا 

للتطبيق.

نسبة المراهقين 
المستخدمين 
التطبيق في 

السعودية %26.

اليوم  و�شنحاول  �شابقة،  مقالة  يف  ب��اب��ا«  »علي  م��غ��ارة  فتحنا 
احلديث عن املوقع ال�شيني مرة اأخرى، فالرقم الكبري الذي 
كيف  لنتاأمل  دقائق  ول��و  ال��وق��وف  على  يجربنا  املوقع  حققه 

للفكرة اأن ت�شبح رقما مربحا.
فخالل ما ي�شمى بعيد العزاب يف ال�شني، الذي يوافق 11 
نوفمرب من كل عام، حقق موقع »علي بابا« خالل 90 دقيقة 
اأن  بعد  دوالر  مليارات  خم�شة  حاجز  جت��اوزت  مبيعات  فقط، 
ت�شتطيع  االأع��زب  باأ�شعار خمفو�شة جدا، عزيزي  �شعار:  رفع 
عرب املوقع يف هذا اليوم �شراء كل ما حتتاج اإليه وماال حتتاج 

اإليه اأي�شا.
العزاب  و�شط  وباالأرقام،  ال�شدارة،  بابا يف  يزال علي  وال 
واملرتبطني رغم املناف�شة احلادة التي يلقاها املوقع من مواقع 
jd.com وذلك لعلم القائمني على  اأخ��رى يف ال�شني كموقع 
اأر�ض  الفكرة على  تنفيذ  باالإمكان  اإذا مل يكن  اأنه  املوقع  اأمر 
الواقع لتدر ماال وت�شبح قادرة على ال�شمود والتطور يف ظل 
املتغريات اأيا كانت، فهي ال ت�شتحق اأن ي�شيع من اأجلها اجلهد 

والوقت.
sello، وهو  اأخ��ريا، تطبيق �شيلو  وعلى خط م��واز، ظهر 
جديد �شهل التحميل على اأجهزة االأندرويد وال� IOS، وتقوم 
فكرته على اأن اجلميع ي�شتطيع عر�ض ب�شاعته للبيع بال�شعر 
ك��ل��ي��ا، ولكن  ال��ف��ك��رة ج��دي��دة  ت��ك��ون  ال���ذي ينا�شبه، ورمب���ا ال 

اجلديد هو �شهولة التعامل مع التطبيق.
للمنتج  ���ش��ورة  التقاط  ت�شتطيع  م��ع��دودة  ث��وان  فخالل 
التطبيق  ع��رب  عر�شه  ث��م  وم��ن  ل��ه،  والو�شف  ال�شعر  وو���ش��ع 
التوا�شل  �شبكات  ع��ر  ال�شفحة  وم�����ش��ارك��ة  ال��راب��ط  ون�����ش��خ 
الت�شويق  االجتماعي مع من تعرف ومن ال تعرف كنوع من 

املتطور.
وال اأظن اأن »�شيلو« �شيتوقف عند هذه املحطة، بل اأتوقع 
اأن يكون رقما مهما قريبا، وما دام هناك علي بابا فقد يظهر 

�شديقاه �شندباد وعالء الدين!

Fallout 4 :جديد ألعاب الفيديو
�شل�شلة  من  الرابع  اجل��زء   ،RPG االأك�شن  األعاب  ملحبي  الفيديو  األعاب  �شوق  يف  املا�شي  االأ�شبوع  �شدر 
skyrim من اجليل  اأنه يلعب لعبة  اأن الالعب �شيعتقد  Fallout، ومع ال�شبه امللحوظ للمرة االأول��ى، 
من  بدال  نارية  واأ�شلحة  بنادق  من  املتطورة  االأ�شلحة  على  االعتماد  اللعبتني  بني  الفرق  لكن  املا�شي، 
األعاب  Bethesda ومتوافرة على من�شات  التقليدية يف اجليل املا�شي. اللعبة من تطوير ا�شتديوهات 

PS4 و Xbox و PC و�شعرها الر�شمي يف �شوق االألعاب 59.99 دوالرا اأمريكيا.

العدد 162  |  10 صفر 1437  |  22 نوفمبر 2015

Zbook Studio حاسب صغير 
بمواصفات عالية

عليه  اأطلق  احلجم  �شغري  حا�شب  عن  عبارة  وه��و  اإ�شداراتها،  اأح��دث  عن   HP �شركة  اأعلنت 
م�شمى zbook studio وال يزيد حجمه على 4.4 باوند. ويقدم zbook معاجلني اختياريني 
االأول Intel i7 واملعالج الثاين من نوع Xeon processor، ومع ذاكرة و�شول ع�شوائي ت�شل 
اإلى 32 جيجا بايت و�شعة تخزينية ت�شل اإلى2 تريابايت. و�شيكون اأمام امل�شتهلك للمرة االأولى 
اأنيق  اأن�ض، مع ت�شميم معدين   15.6 و�شا�شة بحجم  حا�شب �شغري احلجم مبوا�شفات عالية 
وخا�شية اللم�ض، اإ�شافة اإلى منفذين usb 3.0 ومنفذ HDMI 1.4 وفتحة لبطاقة الذاكرة، 

وب�شعر مبدئي 1699 دوالرا.



إعالن

بالعلم
نهزم اإلرهاب
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السكوت من عالمات 
اإلقرار بالذنب!

أسعد أبو قاعود
نائب رئيس التحرير 

المدير الفني

و�شائل  عويل  �شمعنا  خلفياتها،  لب  �شُ يف  ولكن  ال�شيا�شة  ع��ن  بعيدا 
االإع�����الم  ال��غ��رب��ي��ة، وغ���ري ال��غ��رب��ي��ة، امل���ق���روؤوة وامل�����ش��م��وع��ة وامل��رئ��ي��ة، 
وكذلك االجتماعية، يف تغطياتها ومعاجلاتها لالأحداث التي ع�شفت 
مل  اأبرياء  اأنا�ض  �شحيتها  ذهب  والتي  املا�شية،  االأي��ام  خالل  بفرن�شا 
يكونوا جميعهم من الفرن�شيني، بل كان من بينهم عرب وم�شلمون. 
بني  يفرق  ال  والب�شرية،  الب�شر  اأع��م��ى  اأن��ه  �شفاته  وم��ن  ف��االإره��اب، 

اإن�شان واإن�شان عندما يقذف بنريان حقده.
االأعمال  ه��ذه  ملثل  �شقط �شحية  اأك��ر من  اأن  القول  وغني عن 
اأن العرب  االإجرامية، كان العرب وامل�شلمني. وغني عن القول كذلك 
وامل�شلمني كانوا اأي�شا خالل املائة عام االأخرية �شحايا حلروب الغرب 

نف�شه يف بالدنا، وفل�شطني مثال �شاطع على ذلك.
باأي حال، فاإن و�شائل االإعالم هذه، واإن تنوعت اأ�شبابها واأهدافها 
وطرائقها )واملوت بالطبع واحد( فاإن ُجّل ما جاء فيها، ويف خواتيمه 
االإ�شالمي مبوجة  الدين  اإلى ربط  يوؤ�شر  االأول��ى(  املرة  )وهي لي�شت 
اأيامنا هذه، فا�شتدت حدة  االإرهاب االأ�شود التي تخيم على العامل يف 
اأم���ر اجل��ال��ي��ات امل�شلمة،  اإع���ادة النظر يف  اإل���ى  االت��ه��ام��ات، وال��دع��وات 
االأوروبية وغريها من  القارة  دول  املقيمة يف  بالذات،  منها  والعربية 

دول العامل الغربي.
متطرفة  واإعالمية  واجتماعية  �شيا�شية  اأط���راف  ا�شتغلت  وق��د 
العرب  وط��رد  »تنخيل«  اإل��ى  للدعوة  الدموية،  باري�ض  اأح��داث  ميينا، 
وامل�شلمني املهاجرين واملقيمني يف تلك الدول واإعاداتهم اإلى م�شاقط 
روؤو�شهم، ما مل يقطعوا �شعرة معاوية مع اأ�شولهم وديانتهم وعاداتهم 
تلك  نظر  وج��ه��ة  م��ن  »���ش��احل��ني«  م��واط��ن��ني  وي�شبحوا  وتقاليدهم 

االأطراف التي ترفع لواء العن�شرية مبا�شرة اأو مواربة.
كانت ال متثل  واإن  املتطرفة،  الدعوات  ف��اإن مثل هذه  الواقع  يف 
الغالبية  راأي  وال  ال��ب��ل��دان،  تلك  يف  ال��ع��ام  ال���راأي  يف  ال��ك��ربى  الن�شبة 
فاإن  هناك،  احلاكمة  وغ��ري  احلاكمة  ال�شيا�شية  القوى  من  العظمى 
ما تدعوا اإليه اأ�شبح يلقى اآذانا �شاغية لدى اأعداد و�شرائح اأو�شع يف 
�شفوف الراأي العام. ولي�ض من امل�شتبعد اأن ن�شمع عن اعتداءات فردية 
)وقد وقع بع�شها بالفعل، كما جرى حرق ن�شخ من القراآلن الكرمي يف 
�شوارع مدن اأوروبية( �شحاياها عرب وم�شلمون ال ناقة لهم وال بعري 
يف كل هذه االأحداث، اإال لكون �شحنتهم ت�شي باأنهم اآ�شيويون اأو �شرق 

اأو�شطيون اأو �شمال اإفريقيون!
اإذا دعونا ن�شاأل بع�ض االأ�شئلة ونلقي ببع�ض عالمات التعجب:

• اأين نحن من كل هذا؟!
• اأين هو �شوتنا املرتفع وامل�شموع يف العامل من كل هذا؟!

دول  تقيم يف  التي  وامل�شلمة  العربية  اجلاليات  �شوت  هو  اأي��ن   •
الغرب، وهي التي يعنيها االأمر مبا�شرة، ويف �شميم وجودها؟!

اإن �شوتا خافتا هنا اأو هناك ال ميكن اأن يكون له اأي تاأثري يذكر 
بعقله  الت�شقت  التي  النمطية  ال�شورة  من  الغربي  العقل  حترير  يف 

بتاأثري من هاج�ض و »بعبع«: االإ�شالموفوبيا والعربفوبيا!
واإن حتركا جماعيا، واعيا ومنظما للجاليات العربية واالإ�شالمية 
االإره����اب،  اإدان����ة  يف  عاليا  ال�����ش��وت  ي��رف��ع  الغربية  ال���دول  يف خمتلف 
وال��ن��اأي بالنف�ض عنه ب��و���ش��وح ال م��وارب��ة ف��ي��ه، ه��و ال �شك حت��رك يف 
االجتاه ال�شحيح، يقطع الطريق على اأ�شحاب الدعوات املعادية لتلك 
اجلاليات، وي�شحب الب�شاط من حتت خمططاتها التي قد تزداد حدة 
يف القريب، ما مل جتد من يقف ويقول مبليء الفم: كال، نحن ل�شنا 
وندين  نرف�ض  مثلكم  ولكننا  وم�شلمون  ع��رب  نحن  ونعم  اأرهابيني، 

ونعادي االإرهاب الذي هو حقا ال دين له.
ل��ه موقع  اإن�شانا حيا،  االإن�����ش��ان  اأن يكون  ب��ني  ال��ف��رق  ه��و  ه��ذا 
اإن�شانا خامال يكتفي باأكله ونومه  وِفْعل يف املجتمع، وبني اأن يكون 
االأي��ام على  به  لتلّقي ما ترمي  نف�شه  وبهام�شيته يف احلياة، يجهز 

خاليا راأ�شه اله�شة.

محررون

إستراحة آفاق

إبتسامة

• تزوج جحا امرأة اسمها سعيدة
فقالت له: أنا سعيدة بك يا جحا.

فرد عليها: وأنا جحا بك يا سعيدة.

• قيل ألحد البخالء:
ما الفرج بعد الشدة؟

قال: أن يعتذر الضيف بالصوم.

• طفل ذهب ألبيه البخيل فقال له:
عطني ريالين ألذهب إلى حسنين.

قال له أبوه: خذ رياال واحدا واذهب
إلى حسن واحد.
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أجيال »آفاق«



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
مالك مضواح، ليال الشهري

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

هل من 
منافس؟

• األسد ينام 20 ساعة في اليوم
ويبقى مستيقظا أربع ساعات فقط.

• رموش العين تموت وتولد
ويبلغ عمر الرمش خمسة أشهر.

• اإليطاليين أول من استخدم الطائرة
لألغراض الحربية.

• المرجان هو الكائن الوحيد الذي ال يتنقل.
• الصينيين القدماء إذا فشلوا.
في تقويم شخص دفنوه حيا.

• العنكبوت يستطيع نسج خيط
طوله 30 مترا.

• الثعبان يمكن أن يعيش سنه كاملة
دون أن يأكل شيئا.

هل تعلم؟
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اأط��ول �شارب يف العامل، وال��ذي يبلغ طوله 18 قدما )5،49 مرتا تقريبا(  اأنه �شاحب  الهندي »رام �شينغ« يتباهى 
يعي�ض يف مدينة اأحمد اأباد. ولكن »�شينغ« لي�ض الوحيد الذي يفتخر ب�شاربيه اإلى هذه الدرجة، فهناك كثري من 
الرجال حول العامل ممن اأطلقوا العنان ل�شاربيهم باأ�شكال واألوان وق�شات خمتلفة، بع�شها قد ال يخطر على البال، 

وهو ما يوؤكد اأن اإطالة ال�شاربني »مو�شة« ما زالت يف اأوج ازدهارها ملن يرغب بذلك.



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

بدء االختبارات لمواد اإلعداد العام والعملي واالنتساب

آخر موعد لالعتذار عن مقرر دراسي

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

من 3 إلى 5 ربيع األول 1437

9 ربيع األول ١٤3٧

١3 ربيع األول ١٤3٧هـ

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

2312

غائم
جزئيا

غائم
جزئيا

غائم
جزئيا

221122102192310

غائم
جزئيا

غائم
جزئيا

توثيق فعاليات الجامعة
ــوؤمتــرات  اأقــامــت اجلــامــعــة الــعــديــد مــن امل
تاأ�سي�سها،  منذ  والــفــعــالــيــات  والـــنـــدوات 
اأبهر  كبريا  جناحا  الفعاليات  هذه  ولقيت 
التو�سيات  العديد من  منها  اجلميع، وخرج 
مو�سوعاتها  واأُ�سبعت  املفيدة  والــقــرارات 
من  عــدد  ا�ست�سافة  ومتــت  ودرا�ــســة،  بحثا 

املتخ�س�سني.
هذه الفعاليات تلقى عناية واهتماما 
كبريين من اللجان املنظمة، كما تلقى دعما 

من مدير اجلامعة.
تبذل  والفعاليات،  الربامج  هــذه  يف 
النجاح  لتحقيق  الإمكانات  جميع  اجلامعة 
من  حققت  وقــد  اجلــمــيــع،  ين�سده  الـــذي 
جميع  فاأ�سبح  عظيمة؛  مكا�سب  خاللها 
ــاركــة يف  ــ�ــس املــهــتــمــني يــحــر�ــســون عــلــى امل
لدقة  اجلامعة  تنظمها  التي   الفعاليات 

اختيار املو�سوعات املطروحة.
ــــه لــيــ�ــس هــنــاك  ولــكــن املـــوؤ�ـــســـف اأن
على  وحتافظ  الــربامــج  هــذه  ترعى  جهة 

خمرجاتها وتتولى توثيقها اإعالميا.
فعاليات  جدولة  نتمنى  عليه،  وبناء 
ب�سكل  عنها  ـــالن  والإع اجلامعة  وبــرامــج 
كاف لتعم الفائدة، كما نتمنى اإيجاد جهة 
وكنوز  فــوائــد  مــن  �سبق  مــا  جلمع  خمــولــة 

خرجت من املوؤمترات والندوات ال�سابقة. 

الصفحة األخيرة

حقائق للتشويه!
التوا�شل  �شبكات  ب��ه  وت��ع��ج  ال�شحافة،  م��ق��االت  ب��ه  ت��زخ��ر  مم��ا  البع�ض 
من  كثري  يف  تعك�ض  حقائق  اأن�شاف  ح��االت��ه  اأف�شل  يف  ه��و  االجتماعي، 
االأحيان �شورا م�شوهة عن املو�شوعات والق�شايا التي يحاولون تناولها. 
واأرى �شخ�شيا اأن هوالء الكتاب يجب اأن يتوخوا النظر يف تلك املو�شوعات 

ويجمعوا حقائقها ومعلوماته قبل اطالق االأحكام والتعميمات.
وقد اعتاد بع�ض الكتاب على اأن من يجمع احلقائق لهم لي�ض هم 
املعنية  اجلهة  ولكن  وم�شوؤولياتهم،  عملهم  متطلبات  من  هذا  اأن  رغم 
مبو�شوعاتهم هي التي تقوم بتقدمي احلقائق لهم، وهي التي ت�شعى اإلى 

توفري املعلومات التي يحتاجها هوالء الكتاب واملغردون.
ومع الوقت اأ�شبح لدينا كتاب ومغردون يهاجمون جهة اأو موؤ�ش�شة 
مبقال، ثم تقدم تلك اجلهة املعلومات الناق�شة واحلقائق الغائبة، فيعود 
التي  املقاالت والتغريدات  الكاتب ليعتذر ويو�شح وي�شتثني، وهكذا هي 

بداأنا نتاآلف معها من كثري من كتابنا ومغردينا االأعزاء.
اأن  فبدل  والتغريد،  الكتابة  اآليات  يف  موجود  خلال  اأن  ن��رى  وهنا 
جندهم  فيها،   الغائبة  املعلومات  عن  ويبحثون  احلقائق  ه��والء  يجمع 
ينتظرونها يف مقاالتهم وتغريداتهم التالية من اجلهات التي هاجموها، 
بعد اأن تكون مقاالتهم ال�شابقة قد �شوهت �شور موؤ�ش�شات و�شو�شت على 

حقائق واأثارت بلبلة غري منطقية يف املو�شوع اأو الق�شية.

أسبوعية جامعة الملك خالد

»اأميديو  املعروف  الإيطايل  للفنان  �سهرية  لوحة 
�سمن  الآن  اأ�سبحت   )1٩٢0-1٨٨4( موندلياين« 
»ليوو  ال�سيني  للملياردير  اخلا�سة  املجموعة 
يكيان« الذي دفع 1٧0،4 مليون دولر اأمريكي ثمنا 
الئتمانية  بطاقته  بوا�سطة  املبلغ  ودفع  للوحة، 
على  قوله،  حد  على  وعائلته،  هو  يح�سل  لكي 
اأن  الطريفة  املــاأ�ــســاة  جمــانــيــة.  طـــريان  اأمــيــال 
وفاته،  بعد  اأعماله  ا�ستهرت  الذي  »موندلياين« 
لقاء  لوحاته  كل  يبيع  اأن   1٩1٨ عــام  يف  حــاول 
فمات  ي�سرتيها،  من  يجد  فلم  فقط  دولرا   1٥0
والذي  ال�سيني  امللياردير  اأما  اجلــوع.  ومن  قهرا 
ال�سينية  الفنية  الأعــمــال  من  جمموعة  ميتلك 
لعائلة  ولد  فقد  املاليني،  مبئات  تقدر  والعاملية 
الق�س يف  بيع حقائب  اأمه يف  ي�ساعد  فقرية وكان 
�سوارع مدينة �سنغهاي، اإلى اأن جرب حظه يف �سوق 

الأ�سهم وو�سل اإيل و�سل اإليه.

كيف تدفع 170,4 مليون 
دوالر ببطاقتك االئتمانية؟!
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