
مواهب من الجامعة

مجلس شباب عسير صقل موهبتي
رغم اعرتافه ال�سريح ب�سعوبة التوفيق بني الدرا�سة الأكادميية وممار�سة الهواية، فاإن الطالب 
جمل�س  يف  الإعالمية  اللجنة  �سمن   درا�سته،  جانب  اإل��ى  يعمل  الطرقي،  فار�س  الإع��الم  بق�سم 
والت�سجيل  القبول  بعمادة  متعاون  م�سور  اأن��ه  اإل��ى  اإ�سافة  امل�ساء،  يف  ع�سري  منطقة  �سباب 
اأحد  اأي�سا  وهو  الإلكرتونية،  ع�سري  �سحيفة  يف  وحم��رر  وم�سور  خالد،  امللك  بجامعة 
الأكادميي  الذي غري م�ساره  الطرقي  واأكد  للت�سوير والإنتاج.  اأبها  ا�ستوديو  اأع�ساء 
من اللغة العربية اإلى الإعالم، اأن اجلمع بني الدرا�سة واإعطاء املهارات والهوايات 
حقها، م�ساألة حتتاج اإلى �سرب واجتهاد، م�سيفا اأنه وجد �سالته يف جمل�س �سباب 
الفوتوغرايف،  الت�سوير  جمال  يف  موهبته  لتنمية  فيه  العمل  فا�ستغل  ع�سري 
وقال: »كان يل فخر اأن اأكون اأحد ال�سباب  املتعاونني  والعاملني يف جمل�س 
�سباب منطقة ع�سري، وقد وجدت فيه ما ينا�سب هوايتي و�سغفي بالت�سوير 

يف املجال الإعالمي، وكان نقطة التحول يف حياتي الإعالمية«.
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العدد 164  |  24 صفر 1437  |  06 ديسمبر 2015

أسبوعية جامعة الملك خالد
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أبناء الجامعة.. نحو مجتمع جامعي 
متجانس تسود فيه روح التعاون 

ومبادئ العدل واإلنصاف
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الداود يفتتح ورشة »مشاكل قرود البابون«

الحياة الفطرية تخصص مالذات آمنة 
للمفترسات الطبيعية

الدكتور  الأ���س��ت��اذ  اأك��د مدير اجل��ام��ع��ة، 
عبدالرحمن الداود، اأن اجلامعة تنه�س 
واأنها  والبيئة،  املجتمع  جت��اه  بواجبها 
توفري  اإل���ى  ر�سالتها  خ��الل  م��ن  ت�سعى 
بيئة اأكادميية لتعليم عايل اجلودة، مع 
وتقدمي خدمات  اإبداعية  بحوث  اإجن��از 
واإقامة ور�س ت�سهم يف  بناءة للمجتمع، 

حتقيق الفائدة للبيئة واملجتمع.
افتتاحه، الثنني  جاء ذلك خالل 
امل���ا����س���ي، ور����س���ة ع��م��ل »م�����س��اك��ل ق���رود 
ال�سعودية«  العربية  اململكة  يف  البابون 
للحياة  ال�سعودية  الهيئة  نظمتها  التي 
الفطرية، وا�ست�سافتها اجلامعة خالل 
اإل��ى 19 �سفر اجل��اري،  ال��ف��رتة م��ن 18 
اجلامعية  للمدينة  املركزية  باملدرجات 

باأبها.
بجهود  ال����داود  اأ���س��اد  كلمته،  ويف 
ال��ه��ي��ئ��ة يف ح��م��اي��ة احل���ي���اة ال��ف��ط��ري��ة 

لرئي�سها  ���س��ك��ره  وج����ه  ك��م��ا  ب��امل��م��ل��ك��ة، 
على  �سعود  اآل  �سعود  ب��ن  ب��ن��در  الأم���ري 

جهوده احلثيثة يف اإقامة هذه الور�سة.
بدوره، األقى حممد الطريف كلمة 
الهيئة ال�سعودية للحياة الفطرية نيابة 
بندر  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  عن 
واأ���س��اد  �سعود،  اآل  حممد  ب��ن  �سعود  ب��ن 
فيها بجهود اجلامعة يف دعم الدرا�سات 
املوجهة  التطبيقية  والبحوث  العلمية، 

خلدمة املجتمع.
واأك�����د ال��ط��ري��ف اأن درا����س���ة واق���ع 
البابون يف جنوب وجنوب  ق��ردة  انت�سار 
غ����رب امل��م��ل��ك��ة، واأب����ع����اد ه����ذا الن��ت�����س��ار 
مناق�سته،  يجب  مهم  اأم���ر  وخم��اط��رة، 
معربا عن �سكرة ل�سمو الأمري بندر على 
هذه  لنعقاد  املتوا�سل  و�سعيه  اهتمامه 
اجلامعة  ملدير  �سكره  مو�سال  الور�سة، 

على التنظيم وال�ست�سافة.

واأكد الطريف اأن الهيئة ال�سعودية 
ل��ل��ح��ي��اة ال��ف��ط��ري��ة ت��ع��م��ل ع��ل��ى اإي��ج��اد 
الطبيعية  للمفرت�سات  اآم��ن��ة  م����الذات 
اأن  )النمور، وال�سباع، والذئاب(، مبينا 
هدفها م��ن ذل��ك ه��و احل��د م��ن انت�سار 

»قرود البابون« امل�ستاأن�سة.

الجلسات العلمية
ال��ور���س��ة ع��ددا  اأول����ى جل�سات  ون��اق�����س��ت 
من املو�سوعات، اإذ قدم من�سق الور�سة، 
الفي�سل  ���س��ع��ود  الأم�����ري  م��رك��ز  م��دي��ر 
لأب���ح���اث احل��ي��اة ال��ف��ط��ري��ة ب��ال��ط��ائ��ف، 
م�سكالت  حول  حما�سرة  البوق،  اأحمد 
ال���ق���ردة يف امل��م��ل��ك��ة واأب���ع���اده���ا، م��وؤك��دا 
اأن ت��ل��ك امل�����س��ك��الت ن��اج��م��ة م��ن اأخ��ط��اء 
ب�������س���ري���ة، حت����ت����اج خل���ط���ط م��ت��ك��ام��ل��ة، 

ومتويل كبري للحد منها.
عبدالعزيز  ال��دك��ت��ور  حت��دث   كما 

عن  �سعود،  امللك  جامعة  م��ن  العقيلي، 
درا���س��ت��ه ال��ت��ي اأج���راه���ا ح���ول م��و���س��وع 
اأن ف��ر���س انتقال  ال��ور���س��ة، واأ���س��ار ال��ى 
الأم�����را������س ع���رب ق�����رود ال���ب���اب���ون اإل���ى 
مبا�سر،   غري  اأو  مبا�سر  ب�سكل  الإن�سان 

مو�سوع مهم يجب اإيجاد حلول له.
واأك�������د امل��ت��خ�����س�����س دي�����و دي���ج���ي، 
التي  ال���دك���ت���وراه  ر���س��ال��ة  اإل����ى  م�ستندا 
ي��ع��م��ل ع��ل��ي��ه��ا ح��ال��ي��ا، اأن الإن�������س���ان هو 
ال��رئ��ي�����س��ي يف ظ��ه��ور م�سكالت  ال�����س��ب��ب 
وت�سخيم  وا�ستئنا�سها،  البابون،  ق��رود 
املخلفات  رم���ي  ط��ري��ق  م��ن  م�سكالتها 
ال���ت���ي ت��ت��غ��ذى ع��ل��ي��ه��ا، واأ�����س����ار اإل�����ى اأن 
الب�سرية  امل�سكالت  ب��ني  ت��داخ��ال  هناك 
وال���ك���ائ���ن���ات ال����ربي����ة، مم���ا ي��ت�����س��ب��ب يف 
ازدي���اد ح��دة خ��ط��ورة انتقال الأم��را���س 

وتف�سيها.
عبدالعزيز رديف
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أخبار الجامعة

لقاء تعريفي
بـ »مسار التغيير«

ال��زراع��ة  ل�سوؤون  العامة  الإدارة  نظمت 
مبنطقة ع�سري، اللقاء التعريفي الثالث 
»م�سار التغيري« ملوظفيها، �سمن م�سروع 
اإع�������داد ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��������وزارة، وذل���ك 
اللقاء  وت���ن���اول  ب��اأب��ه��ا.  الإدارة  مب�����س��رح 
ال��ت��ع��ري��ف ب���اأه���داف امل�����س��روع، وال��ن��ت��ائ��ج 
اإليها، كما  املرجوة، واملراحل التي و�سل 
ناق�س احل�سور اآلية تطبيقه يف الفروع، 

ومدى الر�سى حوله.

إتالف أربعة آالف كيلو 
من مواد فاسدة

اأت���ل���ف���ت اأم����ان����ة م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري، اأك���ر 
امل���واد  اآلف كيلو ج���رام م��ن  اأرب��ع��ة  م��ن 
الغذائية منتهية ال�سالحية و 481 لرتا 
من الزيوت غري ال�ساحلة لال�ستهالك 
امل����ي����اه غ��ري  م����ن  ل�����رتا  و 20  الآدم���������ي 
ال�����س��احل��ة ل��ل�����س��رب. وج����اء ذل���ك خ��الل 
واملطاعم  امل��ح��الت  على  رقابية  ج��ولت 
من  للتاأكد  ب��اأب��ه��ا  التجارية  والأ����س���واق 

�سالمة املواد الغذائية.

بدء تطبيق
التأشيرة المتعددة 

بتطبيق  ع�����س��ري  منطقة  ج�����وازات  ب����داأت 
خدمتي التاأ�سرية املتعددة »خروج وعودة«  
وتاأ�سرية اخلروج والعودة مبوجب حتديد 
الأي�����ام ع��رب ن��ظ��ام »اأب�����س��ر« ع��ل��ى ال��ب��واب��ة 
الإل��ك��رتون��ي��ة ل���وزارة ال��داخ��ل��ي��ة.  واأك��دت 
لتطوير  ت�����س��ع��ى  اجل�������وازات  اأن  م�����س��ادر 
خدماتها  جميع  ل��ت��ق��دمي  »اأب�����س��ر«  ن��ظ��ام 
اإلكرتونيا، ومتكني امل�ستفيدين من اإنهاء 

اإجراءاتهم دون مراجعة اجلوازات.

إجراء دراسات
عن الغلو والتطرف 

اإدارات  خالل  من  التعليم  وزارة  �سرعت 
التعليم يف املناطق واملحافظات، يف اإجراء 
ب���ح���وث ع���ن ال��غ��ل��و وال���ت���ط���رف، وذل���ك 
الدكتور  التعليم  ا�ستجابة لتوجيه وزير 
الإدارة  اإط����ار خ��ط��ة  ال��دخ��ي��ل، يف  ع����زام 
لتوعية  الإ���س��الم��ي��ة  ل��ل��ت��وع��ي��ة  ال��ع��ام��ة 
و����س���ون اأف����ك����ار م��ن�����س��وب��ي ال��������وزارة من 
اإداريني وم�سرفني ومعلمني وطالب من 

الفكر ال�سال واملت�سدد.

شاولي في منتدى أبها 
لالستثمار

ل��ل��روة  ال���ب���رتول  وزارة  وك���ي���ل  ي�����س��ارك 
اأبها  منتدى  يف  �ساويل،  �سلطان  املعدنية، 
»خمرجات  ع��ن  عمل  ب��ورق��ة  لال�ستثمار، 
التعدين وتاأثريها على احلراك ال�سناعي 
ال��ذي  امل��ن��ت��دى  يف منطقة ع�����س��ري«، ع���ادا 
فر�سة  املقبل،  ال�سهر  اأبها  غرفة  تنظمه 
لطالع امل�ستثمرين على توجهات القطاع 
التعدينية  بالفر�س  احلكومي وتعريفهم 

املتاحة وغريها من املجالت.

مستشفى أبها يحتفل 
باليوم العالمي للسكري

والأطفال،  للولدة  اأبها  م�ست�سفى  اأقام 
اليوم  م��ع  تزامنا  الفعاليات  م��ن  ع��ددا 
العاملي لل�سكري، بح�سور املدير الطبي 

بامل�ست�سفى د. عبداهلل املالكي.
وا�����س����ت����م����ل����ت ال����ف����ع����ال����ي����ات ع��ل��ى 
حم����ا�����س����رات ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة ع�����ن امل���ر����س 
الوقاية  وط���رق  واأع��را���س��ه  وم�سبباته 
م��ن��ه، و���س��ك��ر احل���م���ل، ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى 

معر�س م�ساحب للفعالية.

أحوال عسير

أمير عسير يترأس اجتماع مجلس المنطقة
يحيى التيهاني

تراأ�س اأمري منطقة ع�سري، رئي�س جمل�س 
الأم��ري  امللكي،  ال�سمو  �ساحب  املنطقة، 
في�سل بن خالد، اجتماع املجل�س يف دورته 
العادية الرابعة للعام املايل 1437/1436، 
وذل�������ك ب���ق���اع���ة الج����ت����م����اع����ات ب����دي����وان 
امل��و���س��وع��ات  الإم������ارة؛ لبحث وم��ن��اق�����س��ة 
اأع��م��ال الج��ت��م��اع  ال��ت��ي ت�سمنها ج���دول 
املقّدم من الأمانة العامة ملجل�س املنطقة. 
ورح����ب الأم�����ري ف��ي�����س��ل ب���ن خ��ال��د  
ب��اجل��م��ي��ع، و���س��ك��ره��م ع��ل��ى احل�����س��ور، 
مثمرا،  الج��ت��م��اع  ه��ذا  يكون  اأن  ومتنى 
اأعمال  اأذن �سموه با�ستعرا�س جدول  ثم 
الج��ت��م��اع.  واط��ل��ع املجل�س على م��ا مت 
من  ت�سمنه  وم��ا  ال��ل��ج��ان،  م��ن  تقدميه 
ت��و���س��ي��ات، ومت���ت امل��واف��ق��ة ع��ل��ي��ه��ا على 

النحو الآتي: 
اأول: وافق املجل�س على ما ت�سمنته 
تو�سيات حم�سر اجتماع روؤ�ساء اللجان 
امل��ن��ب��ث��ق��ة م��ن��ه ع���ن اج��ت��م��اع��ه��م ب��ت��اري��خ 

1436/11/24 على النحو الآتي: 
خمرجات  م��ن  ُي�ستفاد  اأن  ُرئ���ي    •
ال�����درا������س�����ة امل����ق����دم����ة م�����ن م��ع��ه��د 
ال�ست�سارية  وال��درا���س��ات  البحوث 
ا�ستملت  وم��ا  خالد  امللك  بجامعة 
ع���ل���ي���ه م�����ن ت���و����س���ي���ات وم���ع���اي���ري 
وموؤ�سرات لقيا�س الأداء احلكومي، 
اأو�سحه  ما  العتبار  يف  الأخ��ذ  مع 
ح��ول  الق��ت�����س��ادي��ة  اللجنة  رئ��ي�����س 
تاأييدها  مت  التي  اللجنة  م��ب��ادرات 
من �سمو رئي�س املجل�س بخ�سو�س 
ملنطقة  م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  روؤي������ة  ����س���وغ 
ع�������س���ري، ت�����س��ك��ي��ل ف���ري���ق ت��ن��م��وي، 
فعالية  ل��ت��ح�����س��ني  مت��ي��ز  وم����ب����ادرة 
م��ي��زان��ي��ات  وم��ت��اب��ع��ة  اأداء  وك���ف���اءة 

الأجهزة احلكومية يف املنطقة. 
باملجل�س  اللجان  روؤ���س��اء  اإط��الع    •
على التو�سيات التي ا�ستملت عليها 
ال���درا����س���ة، وت���ق���دمي ت�����س��ور خ��الل 
تفعيل  كيفية  عن  القادم  الجتماع 
واق��رتاح  التو�سيات،  ه��ذه  وتنفيذ 

اآليات �سهلة قابلة للتنفيذ. 
ث��ان��ي��ا: واف���ق امل��ج��ل�����س ع��ل��ى جميع 
ال��ت��و���س��ي��ات ال������واردة مب��ح�����س��ر اج��ت��م��اع 
منه،  املنبثقة  والتعليم  ال��ث��ق��اف��ة  جل��ن��ة 

املنعقد بتاريخ 1436/11/24: 
اأي�����د امل��ج��ت��م��ع��ون اأه���م���ي���ة امل��ت��اب��ع��ة 
ل��ل��ت��و���س��ي��ات ال�������س���ادرة ع���ن ال��ل��ج��ن��ة يف 
فيما  كل  لتحقيقها-  ال�سابق  حم�سرها 

يخ�سه- التي كانت على النحو الآتي: 
•  ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ف��ت��ح م��ك��ات��ب ل��رع��اي��ة 

اإلى  اللجنة،  راأت  باملحافظات،  ال�سباب 
امل��ه��م ال�ستثمار  اأن����ه م��ن  ذل����ك،  ج��ان��ب 
لكون  وال��ري��ا���س��ي؛  ال�سبابي  امل��ج��ال  يف 
اأهمية  م��ن  ال�سباب  �سريحة  متثله  م��ا 
اجلميع،  ع��ات��ق  على  ملقاة  وم�سوؤولية 
وذل�������ك م�����ن خ������الل ت����وف����ري الأم�����اك�����ن 
املنطقة  م�ستوى  على  لهم  املخ�س�سة 

وحمافظاتها. 
ك���ذل���ك اأو�����س����ت ال��ل��ج��ن��ة ب��اأه��م��ي��ة 
الريا�سية  والأن�����س��ط��ة  ال����دورات  تفعيل 
والبطولت الر�سمية؛ اإذ يتم ا�ست�سافتها 

على م�ستوى املنطقة.
اأو�ست  الأ�سا�س  ه��ذا  على  اأن��ه  كما 
ممثل  ع��ل��ى  الت�سديد  ي��ت��م  ب���اأن  اللجنة 
الرئا�سة العامة لرعاية ال�سباب بالعمل 
اجلهات  م��ع  للتن�سيق  اآل��ي��ة  اإي��ج��اد  على 
وال��ب��ل��دي��ات  ك���الأم���ان���ة  ال���ع���الق���ة،  ذات 
املنطقة  م�ستوى  على  التعليم  واإدارات 
وال�ستفادة  لال�ستثمار  وحمافظاتها، 
من املواقع املحجوزة يف الأحياء، وكذلك 
املواقع ذات امل�ساحة الكبرية، م�ستقبال. 

فيما يخ�س العمل التطوعي، راأت 
اللجنة �سرعة الت�سديد على العمل وفق 
للتعليم  العام  للمدير  اأن �سدر  �سبق  ما 

مبنطقة ع�سري. 
م�����ا ي���خ�������س اله����ت����م����ام ب��ن��ظ��اف��ة 
التجارية  امل��ج��م��ع��ات  م�ساجد  و���س��ي��ان��ة 
وحم���ط���ات ال���وق���ود، ف����اإن ال��ل��ج��ن��ة ت��رى 
ِقبل  م��ن  لدرا�سته  املو�سوع  ه��ذا  اإح��ال��ة 
وفقا  باملجل�س  واخلدمات  املرافق  جلنة 

لالخت�سا�س.

ثالثا: ما مت ا�ستعرا�سه من مو�سوعات 
يف اخ��ت�����س��ا���س��ات ال��ل��ج��ن��ة،  ف��ق��د نوق�س 
املقرتح املقدم من ع�سو اللجنة بلقا�سم 
بن حممد الربيع حول ت�سجيع ال�سباب 
وعماد  فئة،  اأغ��ل��ى  لكونهم  املجتمع؛  يف 
اإليه من وقفة  امل�ستقبل، وما يحتاجون 
���س��ادق��ة واه���ت���م���ام. ون��وق�����س م��ق��رتح��ه 
ال��ث��اين ب�����س��اأن اأه��م��ي��ة ا���س��ت��ح��داث اإدارة 

للتعليم مبحافظتي املجاردة وبارق.

راب����ع����ا: واف������ق امل��ج��ل�����س ع���ل���ى حم�����س��ر 
ال�سحية  اخل���دم���ات  جل��ن��ة  وت��و���س��ي��ات 
اللجنة  ت��زوي��د  املت�سمنة  والجتماعية 
بتقرير حيال ما مت بقرار نقل العيادات 
اجلنوب،  ظهران  مب�ست�سفى  اخلارجية 
وذل����ك خ���الل اأ���س��ب��وع��ني م���ن ت��اري��خ��ه، 
وت���ق���دمي ت��ق��ري��ر ل��ل��ج��ن��ة ع���ن ال��و���س��ع 
ال�����س��ح��ي��ة مبنطقة  ل���ل���ك���وادر  ال����راه����ن 
م���ق���ارن���ت���ه مب���ع���اي���ري وزارة  م����ع  ع�����س��ري 
املحافظات  ت��وزي��ع  على  ب��ن��اء   « ال�سحة 

للتعاقد  وامل���ع���وق���ات  الأ����س���ب���اب  واإرف������اق 
�سهر  خ��الل  وذل��ك  املقرتحة«،  واحللول 

من تاريخه. 
اخلدمية  بالتقارير  اللجنة  تزويد 
حيث  م��ن  بع�سري  الجتماعية  لل�سوؤون 
امل�ستقبلية  بها واخلطة  املعمول  املعايري 
وي�سمل  الجتماعية.  اخلدمات  لتو�سيع 
اجل��م��ع��ي��ات  وخ����دم����ات  اأداء  ال���ت���ق���ري���ر 
امل���ن���ط���ق���ة،  وت����وزي����ع����ه����ا يف  اخل������ريي������ة، 
جمعيات  ل�ستحداث  احل��ايل  والحتياج 
اأخرى، وذلك خالل �سهرين من تاريخه، 
للجنة  مرئي  عر�س  اإع���داد  اإل��ى  اإ�سافة 
وبتقرير مف�سل عن امل�ساريع التي حتت 

يف  الجتماعية  ال�سوؤون  ل��وزارة  التنفيذ 
املنطقة خالل �سهر من تاريخه.

خ��ام�����س��ا: واف�����ق امل��ج��ل�����س ع��ل��ى حم�سر 
وت���و����س���ي���ات ال��ل��ج��ن��ة الق���ت�������س���ادي���ة ع��ن 
املت�سمنة   1437/1/6 بتاريخ  اجتماعها 

ما ياأتي:

التو�صية الأولى: 
م��ت��اب��ع��ة اإن����ه����اء ال���ت���و����س���ي���ات ال�����س��اب��ق��ة، 
وت��و���س��ي��ات ه���ذا الج��ت��م��اع، وف��ق��ا مل��ا ورد 
كل  اللجنة،  اأع�ساء  قبل  من  املح�سر  يف 

ح�سبما اأوكل له.

التو�صية الثانية: 
واآخ��ر  العمل،  وزارة  لفرع  ممثل  اإ���س��اف��ة 
اإل��ى  لالن�سمام  ع�سري؛  منطقة  لأم��ان��ة 
ف��ري��ق ال��ع��م��ل امل��ك��ون ل��درا���س��ة امل�����س��اري��ع 

التجارية ال�سغرية واملتو�سطة املتعرة. 

التو�صية الثالثة: 
خم��اط��ب��ة ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د ب��اأه��م��ي��ة 
البيطري  ل��ل��ط��ب  ق�����س��م  اأو  ك��ل��ي��ة  اإن�����س��اء 

والزراعة يف اجلامعة.

التو�صية الرابعة: 
اإن�ساء  على  الزراعية  ال�سوؤون  تعمل  اأن 

وح��������دة ب���ي���ط���ري���ة دائ�����م�����ة يف م��ن��ط��ق��ة 
لتعزيز  احليوانية  الكثافة  ذات  تهامة 
والآف��ات  الأم��را���س  من  الوقائي  العمل 

للحيوانات واملزروعات. 

التو�صية اخلام�صة: 
املهتمة  واللجان  اجلهات  جهود  توحيد 
واح��دة،  مظلة  حت��ت  لتكون  بال�سياحة؛ 
ه��ي ال��ل��ج��ن��ة الق��ت�����س��ادي��ة، ت��ع��م��ل جنبا 
اإلى جنب مع جمل�س التنمية ال�سياحية 
اأن  على  والآث�����ار،  ال�سياحة  هيئة  وف���رع 
القت�سادية  اللجنة  ع�سوية  اإل��ى  ي�سم 
املدير العام لفرع هيئة ال�سياحة والآثار 
الغرفة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  باملنطقة، 

التجارية وال�سناعية باأبها. 

التو�صية ال�صاد�صة
وتو�سيات  حم�سر  على  املجل�س  واف��ق   
اجتماعها  عن  واملرافق  اخلدمات  جلنة 
بتاريخ 8/ 1/ 1437ه� على النحو الآتي: 
م����ن خ�����الل اط������الع ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى 
ت��ق��اري��ر امل��ت��اب��ع��ة مل�����س��اري��ع الإ����س���ك���ان يف 
»التعاون«،  اأبها  اإ�سكان  م�سروع  من  كل 
وم���������س����روع اإ�����س����ك����ان خ��م��ي�����س م�����س��ي��ط، 
امل�ساريع.  تنفيذ  يف  ت��اأخ��ر  وج��ود  ات�سح 
بالتقارير  امل���ح���ّددة  الن�سب  ومب��راج��ع��ة 
بني  فيما  تنا�سب  هناك  لي�س  اأن��ه  ُوج��د 
الإجن����از  ون�����س��ب��ة  املنق�سية  امل����دة  ن�سبة 
ون�����س��ب��ة ال���ت���اأخ���ري يف ك���ال امل�����س��روع��ني. 
وراأت اللجنة اأن على فرع وزارة الإ�سكان 
ب��امل��ن��ط��ق��ة الإف�������ادة م���ن ك��ي��ف��ي��ة ح�����س��اب 
ون�سبة  الإجن���از،  ون�سبة  املنق�سية،  امل��دة 
التاأخري وحتديث التقارير املطلوبة لكل 

م�سروع.
اأو���س��ح م��دي��ر ك��ه��رب��اء ع�سري   كما 
عبداملنعم اآل هادي اأنه مت تر�سية م�سروع 
حمطة اجلهد الفائق 380 ك - ف على 
�سركة الطوخي مببلغ قدره 389 مليون 
م�سيط،  خمي�س  اإ���س��ك��ان  مل�����س��روع  ري����ال 
اإل���ى اأن حمطة  م�����س��ريا يف ال��وق��ت ذات���ه 
حت��وي��ل 132 ل��ل��م�����س��روع، م��ا ت���زال حتت 

اإجراءات الطرح. 
م�سروع  ملحطة  العقد  توقيع  ومت 
اإ���س��ك��ان اأب��ه��ا »ال���ت���ع���اون« ���س��م��ن ال��ع��ق��ود 
واإج��راءات��ه��ا  الإ���س��ك��ان  وزارة  م��ع  املوقعة 

حتت الطرح. 
ك��م��ا اط���ل���ع امل��ج��ل�����س وواف������ق على 
حم�����س��ر ف���ري���ق ال��ل��ج��ن��ة ال�����س��ح��ي��ة عن 
جامعة  وكالة  التزامات  ب�ساأن  اجتماعه 
امل���ل���ك خ���ال���د ل��ل��ت��خ�����س�����س��ات ال�����س��ح��ي��ة 
وال���ت���زام���ات امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل�����س��وؤون 

ال�سحية.
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أخبار الجامعة

يف  املتميزين  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  بنخبة  خالد  امللك  جامعة  تزخر 
التقرير  يف  ونتابعه  نالحظه  ما  وه��ذا  املجتمع،  وخدمة  والبحث  التدري�س 
اأو  املن�سورة  البحثية  الوحدات  امل�ستمل على  التدري�س  لع�سو هيئة  ال�سنوي 

التي يف طور الن�سر اأو تلك التي حتت الإعداد.
اأع�ساء هيئة  التي ميتلكها  البحثية  اإجمايل الوحدات  اإلى  واإذا نظرنا 
هذا  ميلكون  فهم  الأل����وف،  بع�سرات  ك��ب��رية  اأع����داد  اأن��ه��ا  �سنجد  ال��ت��دري�����س 
يف  الوا�سعة  اخل��ربة  لديهم  اأن  كما  والبحث،  املعرفة  م��ن  الكبري  الر�سيد 

التدري�س والتعليم اجلامعي. 
ونحن فخورون جدا بهذه النخبة؛ لأن الأ�ستاذ اجلامعي هو منعطف 
اجلامعات  اأداء  ترتقي مب�ستوى  التي  التعليمية  العملية  اإجن��اح  حموري يف 

بني م�ساف اجلامعات املرموقة حمليا ودوليا.
العنا�سر  اأف�سل  لختيار  دائ��م��ا  ن�سعى  خ��ال��د  امل��ل��ك  جامعة  يف  ون��ح��ن 
هيئة  اأع�����س��اء  ب���اأن  ن��وؤم��ن  لأن��ن��ا  وامل��ت��ع��اق��دي��ن؛  ال�سعوديني  م��ن  التدري�سية 
يف  اأهدافنا  لنا  �ستحقق  التي  العنا�سر  هم  والن�ساء  الرجال  من  التدري�س 

تطوير املعرفة واملهارات التي يحتاج اإليها الطالب اجلامعي.
ال��ذي لديه روح  الباحث  الأ���س��ت��اذ اجلامعي  دائ��م��ا ع��ن  وك��ذل��ك نبحث 
التق�سي والبحث وف�سول الأ�سئلة واأدوات املنهج العلمي؛ فهذه من �ساأنها اأن 

ت�سع الأ�ستاذ يف م�ستوى م�سوؤولية التخ�س�س والتعليم اجلامعي.
ول��ي�����س غ��ري��ب��ا اأم����ام ه���ذه امل��ع��ط��ي��ات اأن تت�سدر ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د، 
اأع�ساء  ميتلكها  ملا  العلمي،  والن�سر  البحث  حركة  يف  ال�سعودية  اجلامعات 

هيئة التدري�س باجلامعة من حر�س وتفان يف اإثراء احلركة البحثية.
نتطلع  فاإننا  نتابعها،  التي  الإيجابية  املوؤ�سرات  هذه  الرغم من  وعلى 
وحركة  البحثي  الن�شاط  م�شاعفة  يف  واجلهد  العمل  من  مزيد  اإل��ى  دائما 

الن�سر باجلامعة، ول زلت اأعتقد اأن باإمكاننا اأن نرتقى اأكر يف هذا املجال.
وما اأمتناه هو اأن ي�سع كل ع�سو هيئة تدري�س برناجما بحثيا له على 
اأك��ر من ع��ام، ويعمل وفق هذا الربنامج ويتفاعل  م��دار العام وعلى م��دار 
معه ويحر�س على الإ�سافة اإليه دائما. كما اأدعو زمالئي وزميالتي اأع�ساء 
هيئة التدري�س اإلى اختيار مو�سوعات ذات �سفة حملية عن جمتمع املنطقة 
اأو املجتمع ال�سعودي ب�سكل عام؛ فهذه البحوث بال �سك �سيكون لها مردود 
اإيجابي على تطوير القطاعات واملجالت ذات العالقة، و�ستكون الإفادة اأكرب 

منها يف اإطار خدمة جمتمعنا ب�سكل عام.

البحث العلمي

• أسبوعية جامعة
الملك خالد

• الصحيفة الجامعية
االكثر انتشارا: 45 الف 

نسخة اسبوعيا
• أول صحيفة جامعية

تطبع بنظام الويب
• توزع في كافة مناطق 

المملكة وخارجها
• توزع كل اسبوع

داخل صحيفة الوطن

شاركونا النجاح

رؤية
أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

عبدالعزيز رديف

لتقنية  ال���ع���ام���ة  الإدارة  اأط���ل���ق���ت 
امل����ع����ل����وم����ات ب����اجل����ام����ع����ة، حم���رك 
ال�سعودية،  بالوظائف  خا�س  بحث 

ي�ستهدف فئة الباحثني عن عمل.
حم���رك  اأن  ال���ت���ف���ا����س���ي���ل  ويف 
ال���ب���ح���ث ي����ق����وم ب���ف���ه���ر����س���ة ج��م��ي��ع 
ال����وظ����ائ����ف امل����ت����اح����ة ع���ل���ى ���س��ب��ك��ة 
الإن���رتن���ت م���ن م���واق���ع ال�����س��رك��ات، 
ووكالت التوظيف، ومواقع البحث 

الجامعة تطلق خدمة البحث عن الوظائف
توفير 100 ألف وظيفة

بالشراكة مع Neuvoo العالمية
عن وظيفة؛ مما يوفر فر�س العمل 

للباحثني عنها.
اإدارة  على  العام  امل�سرف  واأك��د 
الدكتور  باجلامعة  املعلومات  تقنية 
التي  اخل��دم��ة  اأن  ال��ع��ل��ي��اين  ���س��امل 
ب��اإت��اح��ة  ت��ن��ط��ل��ق  الإدارة،  ت��ق��دم��ه��ا 
اأك���ر م��ن 100 األ���ف وظ��ي��ف��ة داخ��ل 
ال�سعودية من اأكر من 100 م�سدر، 
مع  ب��ال�����س��راك��ة  للتوظيف  وم��رج��ع 

�سركة Neuvoo العاملية.
وت���اأت���ي ه����ذه اخل���ط���وة يف ظل 

���س��ع��ي اجل���ام���ع���ة امل�����س��ت��م��ر لإي���ج���اد 
مل�ساعدة  والفعالة  املنا�سبة  احللول 
اأفراد  الطالب واخلريجني وجميع 
امل��ج��ت��م��ع يف ال��ب��ح��ث ع��ن ال��وظ��ائ��ف 
واأكر  �سهلة  بطريقة  لهم  املنا�سبة 

فاعلية.
ومي�����ك�����ن ا����س���ت���ع���م���ال حم����رك 
الوظيفي  امل�سمى  ب��اإدخ��ال  البحث 
املجال  اأو  فيها،  امل��رغ��وب  للوظيفة 
اأو الهتمام لبدء البحث، كما ميكن 
على  احل�����س��ول  م��ن  رواده  امل��ح��رك 

اأك��ر دق��ة من خ��الل حتديد  نتائج 
البحث يف مدينة اأو منطقة معينة. 
البحث على �سعيد  دائرة  ولتو�سيع 
ج���م���ي���ع م�����دن ال�������س���ع���ودي���ة، مي��ك��ن 
الك���ت���ف���اء ب��امل�����س��م��ى ال��وظ��ي��ف��ي، اأو 
ووجه  املدينة.  ذكر  دون  املجال من 
ال��ع��ل��ي��اين دع�����وة جل��م��ي��ع ال��ط��الب 
هذه  م��ن  لال�ستفادة  واخل��ري��ج��ني، 
اخل���دم���ة م���ن خ����الل زي������ارة م��وق��ع 

اجلامعة الر�سمي، اأو الرابط:
jobs.kku.edu.sa

»القبول« تحدد موعد التحويل الخارجي
اأعلنت عمادة القبول والت�سجيل، اأن فت��رة 
ال��درا���س��ي  للف�سل  اخل���ارج���ي  ال��ت��ح��������وي��ل 
الثاين للعام اجل���امعي 1437   �ستبداأ عرب 

البوابة الإلكرتونية:
http ://dar .kku .edu .sa /ar
نهاية  اإلى  وت�ستمر  الأربعاء 1437/3/26، 

دوام الثالثاء 1437/4/2.
التحويل  اأن  اإل����ى  ال��ع��م��ادة  ون��ب��ه��ت 
الطالب  اأن  اإلى  اإ�سارة  »اآيل« يف  اخلارجي 
م�ستندات  اأو  وث��ائ��ق  باإح�سار  ملزم  غ��ري 
التوا�سل  اأن  موؤكدة  العمادة،  مراجعة  اأو 
اجل��وال  ر�سائل  عرب  �سيكون  الطالب  مع 
اأو م��وق��ع ال��ع��م��ادة الإل���ك���رتوين. و���س��ددت 
اأي�����س��ا ع��ل��ى اأن اأي���ة م��ع��ل��وم��ات خ��اط��ئ��ة يف 
ما  ويف  التحويل.  تلغي  الطلب،  ا�ستمارة 

يلي تفا�شيل ال�شروط واملطلوبات:
 

آلية التحويل الخارجي
بالدخول  الطالب/الطالبة  يقوم   •
على موقع عمادة القبول والت�سجيل 
)اأكادمييا( من خالل الرابط الآتي:
https://registration.kku.edu.
sa/kku/init
بتحميل  /الطالبة  الطالب  يقوم   •
على  بالتحويل،  اخلا�سة  امل�ستندات 
ث����م حت��م��ي��ل��ه��ا  وم�����ن   PDF ���س��ي��غ��ة 
امل��وق��ع. وب��ع��د ذل��ك يتم حفظ  على 

الطلب.

•  على الطالب/الطالبة متابعة 
ح���ال���ة ال��ط��ل��ب اإل���ك���رتون���ي���ا على 
املوقع نف�سه ليتم معرفة املوافقة 

على طلبه من عدمها.

الشروط العامة
للتحويل الخارجي 

ال��ط��ال��ب/ال��ط��ال��ب��ة  ي��ك��ون  اأن   •
�سعوديا اأو من اأم �سعودية ومقيدا 

يف جامعة �سعودية حكومية.
)اإن  التح�سريية  ال�سنة  اإنهاء   •
وج�������دت(، وحت���دي���د ال��ت��خ�����س�����س 
امللك  جلامعة  يكن  م��امل  املناظر 

خالد وجهة نظر اأخرى.
• خ�سوع جميع طلبات التحويل 
اأو  للق�سم   ال��ف��ع��ل��ي��ة  ل��ل��ط��اق��ة 
املفا�سلة  بني  وتكون  التخ�س�س 
ال�����ط�����الب/ال�����ط�����ال�����ب�����ات وف���ق���ا 

ملعدلتهم الرتاكمية.
ال���ط���ال���ب/ ل������دى  ي����ك����ون  اأن   •

يقل  ل  ت��راك��م��ي  م��ع��دل  الطالبة 
يزيد  ول  درا���س��ي��ني  ف�سلني  ع��ن 

عن اأربعة ف�سول درا�سية.
• اللتزام التام بالفرتة الزمنية 

واملكان املحددين للتحويل.
يتطلبها  اختبارات  اأي��ة  اجتياز   •
الق�سم اأو الكلية املحول اإليها )اإن 

وجدت (.

م��ع��دل  ي���ق���ل  ال  اأن  ي�������ش���رط   •
ال��ت��ح��وي��ل اخل����ارج����ي ع���ن اأدن����ى 

معدل للتحويل الداخلي.
• يف حالة قبول حتويل الطالب/

)وف��ق  اإن�سانية  كحالة  الطالبة 
ف��اإن  املخت�سة(  اللجنة  �سوابط 
العلمية  ال��درج��ة  حتديد  للجنة 
وال���ك���ل���ي���ة وال���ت���خ�������س�������س ون�����وع 
منا�سبة  ت���راه���ا  ال��ت��ي  ال���درا����س���ة 

لو�سع الطالب/الطالبة .
• خ�سوع جميع طلبات التحويل 
للطاقة الفعلية للكلية اأو للق�سم  
املفا�سلة  وت��ك��ون  التخ�س�س،  اأو 
ب���ني ال���ط���الب وال��ط��ال��ب��ات وف��ق��ا 

ملعدلت�هم الرتاكمية.
 

المستندات المطلوبة
• من������وذج حت���وي���ل م��ع��ت��م��د م��ن 
ع�����م�����ادة ال����ق����ب����ول وال���ت�������س���ج���ي���ل 
ال��ط��ال��ب/ امل��ق��ي��د ب�ها  ب��اجل��ام��ع��ة 

الطالبة .
• �سجل اأكادميي )اأ�سا�س وم�سدق 
»ن�������س���خ���ت���ني«( ب���ن���ه���اي���ة ال��ف�����س��ل 

الدرا�سي الأول 1437/1436 ه�.
• ����س���ورة م���ن ���س��ه��ادة ال��ث��ان��وي��ة 

العامة.
• �����س����ورة م����ن اإث�����ب�����ات ال���ه���وي���ة 

)بطاقة الأحوال املدنية(.
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أخبار الجامعة

الجامعة تنظم المؤتمر السعودي األول للبيئة

سلطان عوض

والدرا�سات  للبحوث  عبدالعزي�ز  بن  �سلط�ان  الأم�ري  مبركز  ممثلة  اجلامعة،  تنظم 
للموارد  امل�ستدام  »ال�ستغالل  للبيئة  الأول  ال�سعودي  امل��وؤمت��ر  وال�سياحية،  البيئية 
اإلى 29 جمادى الأول  اأبها، خالل الفرتة من 27  الطبيعية«، الذي �سيعقد يف مدينة 

املقبل.
ويهدف املوؤمتر اإلى دعم القت�ساد الوطني من خالل تطبيق مفاهيم ال�ستدامة 
حمليا  البيئة  مهددات  على  والتعرف  الطبيعية،  امل��وارد  جمال  يف  وبخا�سة  البيئية، 

واإقليميا وعامليا، وعلى خماطر التلوث البيئي والتقنيات احلديثة ملعاجلته.
للطاقة،  الأمثل  الطبيعية )ال�ستغالل  امل��وارد  املركز حماور عدة، منها:  وحدد 
امل��ع��ززة  التكنولوجيا  وامل���راع���ي،  الطبيعية  وامل��ح��م��ي��ات  ال��غ��اب��ات  ال��رط��ب��ة،  الأرا����س���ي 
والتغريات  احل���راري،  والحتبا�س  البيئة(،  اقت�ساديات  الطبيعية،  امل��وارد  ل�ستدامة 
املناخية )الت�سحر، اجلفاف، الفي�سانات، اأثر التغريات املناخية على الكائنات احلية، 

�سبل احلد والتخفيف من اآثار الحتبا�س احلراري(.
وت�سمل املحاور اأي�سا، التنوع احليوي )عوامل ا�ستنزاف التنوع احليوي، حماية 
الوراثية(،  الأ�سول  املهددة بالنقرا�س، احلفاظ على  الإيكولوجية والكائنات  النظم 
املخلفات  الرتبة،  تلوث  امل��اء،  تلوث  ال��ه��واء،  )تلوث  املعاجلة  و�سبل  البيئي،  والتلوث 
البيئية، التلوث واأثره على الكائنات احلية(، وحمور درء املخاطر البيئية )التنبوؤات 

وال�سيناريوهات البيئية، التخطيط البيئي، ال�سالمة البيئية(.

سعيد العمري

دورة  اأخ��ريا،  الهند�سة،  كلية  اأقامت 
حديثي  طالبها  م��ن   50 ل���  تدريبية 
تخرجهم، مبقر  وامل��ت��وق��ع  ال��ت��خ��رج، 
اأب��ه��ا، وب��واق��ع 25  اجل��ام��ع��ة مبدينة 
���س��اع��ة، وذل���ك ب��ال��ت��ع��اون م��ع الهيئة 
ال�����س��ع��ودي��ة ل��ل��م��ه��ن��د���س��ني، وب��ه��دف 
ت���ع���ري���ف���ه���م ب���ال���ل���وائ���ح والأن����ظ����م����ة 
اخلا�سة مبهنة املهند�سني، ومهارات 
ال���ق���ط���اع���ني احل��ك��وم��ي  ال���ع���م���ل يف 

واخلا�س.
الدكتور  الكلية  عميد  واأو���س��ح 
قدمها  ال�����دورة  اأن  ف��ل��ق��ي  اإب��راه��ي��م 
خ��م�����س��ة م���درب���ني خم��ت�����س��ني، ذوي 

خربة طويلة.
وق��������ال: »ج���������اءوا م����ن م��ن��اط��ق 

الهندسة تقيم دورة لحديثي التخرج
تاأهيل  بهدف  اململكة،  م��ن  خمتلفة 
وطالب  التخرج  حديثي  املهند�سني 
كلية الهند�سة املتوقع تخرجهم هذا 
التي  وامل���ه���ارات  باملعلومات  الف�سل 

يحتاجون اإليها يف �سوق العمل«.
وبني فلقي اأن الدورة تقارب بني 
جهة،  م��ن  والفني  النظري  اجل��ان��ب 
املهنة  الإداري��ة، وممار�سة  واجلوانب 
من جهة اأخرى، مع ربطها باللوائح 

والأنظمة املطبقة يف �سوق العمل.
واأ�ساف »تعد الدورة منا�سبة ملن 
يودون اللتحاق بالقطاعني اخلا�س 
اأو العام، اأو ممن  يرغبون يف افتتاح 
بعد  اخل��ا���س��ة  الهند�سية  مكاتبهم 

امتالك اخلربة املنا�سبة«.
م���ن ج��ان��ب��ه، بني  رئ��ي�����س ف��رع 
ال��ه��ي��ئ��ة ال�������س���ع���ودي���ة ل��ل��م��ه��ن��د���س��ني 

بن  علي  املهند�س  ع�سري،  مبنطقة 
عائ�س مرزن، اأن الدورة تاأتي �سمن 
تنظمها  التي  ال���دورات  م��ن  العديد 
ال��ه��ي��ئ��ة ال�������س���ع���ودي���ة ل��ل��م��ه��ن��د���س��ني 
مقدما  تخرجهم،  املتوقع  للطالب 
كلية  وعميد  اجل��ام��ع��ة  مل��دي��ر  �سكره 
ال��ه��ن��د���س��ة ع��ل��ى ا���س��ت�����س��اف��ة ال����دورة 

وتوفري الت�سهيالت لها.
اإع��داد  تناولت  ال��دورة  اأن  يذكر 
وجت��ه��ي��ز امل���وا����س���ف���ات ل��ل��م�����س��اري��ع، 
والإ���س��راف  املباين  وتقييم  ومعاينة 
ع��ل��ى امل�����س��اري��ع ال�����س��غ��رية، وم��ف��ه��وم 
الهند�سية  واملفاهيم  امل�ساريع،  اإدارة 
احل���دي���ث���ة )ال���ه���ن���د����س���ة ال��ق��ي��م��ي��ة، 
الذكية(،  امل���دن  ال��ع��م��ارة اخل�����س��راء، 
ب��الإ���س��اف��ة اإل����ى م���ه���ارات الت�����س��ال 

)ت�سويق الذات(.

اتفاقية تدريبية بين الجامعة 
وبلدية الخميس 

سعيد العمري

حممد  ال��دك��ت��ور  والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  لل�سوؤون  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  رع��ى 
احل�����س��ون، ال��ث��الث��اء امل��ا���س��ي، ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة ب��ني م��ك��ت��ب ال���س��ت�����س��ارات 
الهند�سية باجلامعة، وبلدية حمافظة خمي�س م�سيط، بهدف دعم اجلانب 
متكني  اإل��ى  بالإ�سافة  الهند�سة،  كلية  طالب  كتدريب  املتبادل  التدريبي 
واملختربات  املعامل  مثل  الفنية  الإمكانيات  ال�ستفادة من  الطرفني من 
واللقاءات  ال��ن��دوات  وتنظيم  والتجهيزات،  وامل��ع��دات  وامل���واد  الأك��ادمي��ي��ة، 

العلمية بال�سكل الذي ل يوؤثر يف �سري العملية التعليمية يف اجلامعة.
الدكتور  الهند�سة  كلية  عميد  اجلامعة،  جانب  من  التفاقية   وقع 
رئي�سها  م�سيط،  خمي�س  حمافظة  بلدية  مثل  بينما  الفلقي،  اإب��راه��ي��م 

املهند�س علي بن خمفور.
واأو����س���ح ف��ل��ق��ي اأن الت��ف��اق��ي��ة ت��اأت��ي مب��ا ي��خ��دم امل�����س��ل��ح��ة ال��ع��ام��ة، 
اأو  املكتب،  يقدمها  التي  ال�ست�سارية  اخلدمات  من  املجتمع  واحتياجات 

تلك التي تعنى بها الكلية كجزء من الأدوار التي تقوم بها نحو املجتمع.
امل��خ��ت�����س��ني من  ب���ني  ع���دة  تن�سيقية  اج��ت��م��اع��ات  ع��ق��د  »مت  وق�����ال: 
طريق،  كخارطة  امل�شرك  للتعاون  العري�شة  اخلطوط  لر�شم  الطرفني 
ل تتعار�س مع القوانني، واللوائح املنظمة للقطاعات احلكومية، واملكتب 

ال�ست�ساري بالكلية«. 
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حملة توعية 
بأضرار الدهون 

اأقام ق�سم طب الأ�سرة واملجتمع، 
ب����ال����ت����ع����اون م�����ع ن�������ادي ال���ط���ب 
والإبداع، حملة توعوية بعنوان 
»وم��ن األ��ذه��ن م��ا ق��ت��ل«، هدفت 
اعتالل  مب��ر���س  التعريف  اإل���ى 
ال���ده���ون وم�����س��اع��ف��ات��ه وط���رق 

الوقاية منه و�سبل العالج.
عميد  احل���م���ل���ة،  واف���ت���ت���ح 
�سليمان  ال��دك��ت��ور  ال��ط��ب  كلية 
احل�������م�������ي�������د،  ب�����ح�����������س�����ور ك���ل 
م����ن وك���ي���ل ال���ك���ل���ي���ة ل���ل�������س���وؤون 
الأك����ادمي����ي����ة ال���دك���ت���ور ن��ا���س��ر 
ال�������س���ب���ع���اين، ووك����ي����ل ال��ك��ل��ي��ة 
ل��ل�����س��وؤون ال�����س��ري��ري��ة ال��دك��ت��ور 
ق�سم  ورئي�س  الب�ساب�سي،  علي 
بالكلية  واملجتمع  الأ���س��رة  طب 

الدكتور ح�سن املو�سى.
 ث����م ا���س��ط��ح��ب م�����س��رف��و 
احل���م���ل���ة، ال�����س��ي��وف يف ج��ول��ة 
ال��ذي  امل�ساحب،  املعر�س  على 
للتوعية  حمطات  على  احتوى 
ب���اع���ت���الل ال�����ده�����ون، وق��ي��ا���س 
ال����وزن وك��ت��ل��ة اجل�����س��م و�سغط 

الدم وال�سكري.
ا�ست�ساري  قدم  ذلك،  عقب 
امل�ساعد  الأ���س��ت��اذ  الأ����س���رة،  ط��ب 
باجلامعة  الأ����س���رة  ط��ب  بق�سم 
���س��م��غ��ان،  اآل  ع���و����س  ال���دك���ت���ور 
حم���ا����س���رة ب���ع���ن���وان » اع���ت���الل 

الدهون«.
الإع��الم��ي  املتحدث  واأك���د 
ح���م���دان،  اآل  ���س��ع��ي��د  ل��ل��ح��م��ل��ة، 
ال���زوار بلغ 250 زائ��را،  اأن ع��دد 
اأج���������رى اأك��������ر م�����ن ن�����س��ف��ه��م 
ف��ح��و���س��ات ال�����س��ك��ر ال��ع�����س��وائ��ي 
وال�سغط وح�ساب كتلة اجل�سم، 

على اأر�س املعر�س.

أدباء قسم اللغة العربية
يستعرضون تجاربهم

 عبدالعزيز رديف

نظمت جلنة اإبداع من ق�سم اللغة العربية واآدابها باجلامعة، اأخريا، اأ�سبوحة 
بعنوان »هذه جتربتي«، �سارك فيها عدد من اأع�ساء هيئة التدري�س ب�سهادات 

ذاتية عن جتاربهم الإبداعية.
الدكتور  العربية  اللغة  بق�سم  التدري�س  هيئة  ع�سو  الأ�سبوحة،  واأدار 
اأحمد التيهاين، اإذ بداأها بكلمة رحب فيها بامل�ساركني وال�سيوف، مقدما نبذة 
خمت�سرة عن املتحدثني، واأ�سار اإلى اأهمية هذه الأ�سبوحة التي تعد انطالقة 

للجنة يف عهدها اجلديد، ح�سب قوله.
وهم:  ال�سعراء،  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  عدد  الأ�سبوحة  يف  و�سارك 
ال��دك��ت��ور اب��راه��ي��م اأب���و ط��ال��ب، وال��دك��ت��ور ���س��دي��ق ال��رب��ح، وال��دك��ت��ور طاهر 
بالإ�سافة  �سايع،  والدكتور مطلق  املح�سني،  عبدالرحمن  والدكتور  اجللوب، 
اإلى الروائي الدكتور عي�سى ع�سريي، مقدمني ملحة عن بداياتهم يف الكتابة، 

وجتاربهم وخرباتهم يف جمال ال�سعر والرواية.



أخبار الجامعة

»العلوم« تنظم برنامجا لمسنات أبها
نوره آل رمان

يف  الجتماعية  ال��رع��اي��ة  ب���دار  امل�سنات  اأب��ه��ا،  يف  ال��ع��ل��وم  كلية  زارت 
املحافظة، وتكون الوفد من 30 طالبة وعدد من الإداري��ات  ورائدة 
الأن�سطة. وت�سمنت الزيارة عددا من الفقرات اأبرزها  م�سهد متثيل 
يحكي التفكك الأ�سري احلا�سل ب�سبب الهواتف الذكية التي ت�سغل 
الأبناء عن بر الوالدين  بال�سكل ال�سحيح ويقلل من �سالت الرحم، 
اأزياء وطريقة جتهيز  كما ت�سمنت الفقرات عمل فلكلور �سعبي عن 

العرو�س، مما اأدخل البهجة وال�سرور يف قلوب النزيالت.
                                                                                                                                           

محاضرة عن »فن االتيكيت«
فاطمة حمدان

�سهدت كلية العلوم والآداب، »جممع 2«، يف خمي�س م�سيط، حما�سرة 
»فن التيكيت العام والعالقات اجلامعية« اأحاطت الطالبات بكيفية  
التحلي  وكذلك  الآخ��ري��ن،  مع  التعامل  خ��الل  من  ال�سعادة  حتقيق 
املواقف  وجميع  والرتتيب  والكالم  وال��وق��وف  اجللو�س  يف  باللياقة 
للنف�س  اح���رتام  ب��اأن��ه  التيكيت  مفهوم  تعريف  ومت  الج��ت��م��اع��ي��ة. 

واحرتام الآخرين وح�سن التعامل معهم.

ندوات علمية بمركز السامر
ريهام الصقره

نظمت وحدة الإر�ساد الطالبي باملركز اجلامعي للطالبات، عددا من 
بال�سامر، حيث قدمت ع�سوتا  بال�سامر  املركز  م�سرح  على  الندوات 
وال��دك��ت��ورة  الطاهر  اإمي���ان  ال��دك��ت��ورة  الطب  بكلية  التدري�س  هيئة 
�سعاد خليفة، حما�سرتني بعنوان »ال�سالمة يف املخترب« و)اخلرائط 

الذهنية وكيفية املراجعة لالختبارات(.

قسم اللغة اإلنجليزية يقيم فعاليتين
ريهام الصقره

الدكتورة   بال�سامر  الطالبات  لدرا�سة  اجلامعي  املركز  عميدة  رعت 
على  الإجنليزية  اللغة  ق�سم  اأقامها  التي  املحا�سرة  القرين  �سنيفاء 
م�سرح املركز اجلامعي، وتناولت فن الإلقاء الفعال. كما نظم الق�سم 
فعالية يوم الإجنليزية English Day �سارك بها العديد من ع�سوات 

هيئة التدري�س وطالبات ال�سنة التح�سريية. 

نادي األسنان يعقد دورة »قيادة الذات«
عدنان األلمعي

للمدرب فواز  ال��ذات«،  »قيادة  بعنوان  دورة  الأ�سنان،  ن��ادي طب  اأق��ام 
اأو  اأحمد الذي حتدث عن �سناعة الذات والعادات وتاأثريها يف بناء 
تدمري الذات وغريها من املحاور. و�سهد ختام الدورة التي ح�سرها 
يختتم  اأن  قيمة، قبل  جوائز  على ثماين  ال�سحب  الطالب  من  عدد 

اللقاء بتكرمي املدرب بدرع تذكارية.

نادي أثر يقيم حملة »مالي سواك«
فاطمة حمدان

م�سيط،  بخمي�س   ،»2 »جممع  والآداب  العلوم  بكلية  اأث��ر  ن��ادي  نظم 
الأن�سطة، هدفت  وح��دة  بالتعاون مع  �سواك(،  )م��ايل  بعنوان  حملة 
اإل���ى ت��ذك��ري احل��ا���س��ري��ن ب��اأه��م��ي��ة تعظيم اهلل ج��ل ج��الل��ه. واأل��ق��ت 
الداعية اأمرية القرين كلمة عن تقوية عالقة العبد باهلل وتو�سيح 
�سلطانة  الدكتورة  الكلية  وكيلة  ذلك، بح�سور  املعينة على  الأ�سباب 

ال�سهراين، ومن�سوبات الكلية، وعدد كبري من الطالبات.

مصلى العلوم ينفذ برنامج« 
عانقي القمم بقيمك« 

فاطمة حمدان 
م�سيط،  بخمي�س  »جم��م��ع2«  يف  والآداب  ال��ع��ل��وم  كلية  م�سلى  نظم 
الدكتورة  الكلية  وكيلة  بح�سور  بقيمك«،  القمم  »عانقي  برنامج 
�سلطانة ال�سهراين، وذلك لغر�س بع�س القيم الإ�سالمية التي يكون 
لها تاأثري يف ا�ستقامة حياة ال�سخ�س. وركز الربنامج على القيم التي 
الأمانة  ومنها:  بها،  وتعمل  الإ�سالمية  الأم��ة  بها  تتم�سك  اأن  يجب 

وال�سدق واحلياء وح�سن اخللق.
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ت���ع���اق���دت اجل���ام���ع���ة مم��ث��ل��ة ب��ك��ل��ي��ات 
الوطنية  ال�سركات  اإح��دى  البنات مع 
وفقا  ال��ن��ق��ل،  جم���ال  يف  املتخ�س�سة 
ل�����ش��روط وم��ع��اي��ر ت�����ش��م��ن حتقيق 
اأع���ل���ى م���ع���دلت اجل�����ودة وال��ت��م��ي��ز يف 

تقدمي خدمة نقل الطالبات.
لكليات  اجل��ام��ع��ة  وب����نّي  وكيل 
ال��ب��ن��ات الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور ���س��ع��د بن 
على  حت���ر����س  اجل���ام���ع���ة  اأن  دع���ج���م 
ت����وف����ري خ����دم����ة ال����ن����ق����ل اجل���ام���ع���ي 
ل���ل���ط���ال���ب���ات جم�����ان�����ا، وم������ن ج��م��ي��ع 
املحافظات واملراكز والأحياء والقرى 
اأيام العام  والهجر ذهابا واإيابا يف كل 

اجلامعي.

حافالت حديثة بمواصفات عالية لتنفيذ خطة سير شاملة
الجامعة تتعاقد مع شركة متخصصة

لنقل الطالبات مجانا
وق��������ال »ت������اأت������ي ه������ذه اخل���ط���وة 
حر�سا من اإدارة اجلامعة على تنفيذ 
توجيهات القيادة احلكيمة يف  تقدمي 
املوا�سفات،  باأعلى  اخل��دم��ات  اأف�سل 
حيث مت تاأمني و�سائل النقل املختلفة 
واملتو�سطة  ال��ك��ب��رية  احل���اف���الت  م��ن 
موديل  وجميعها  حديثة  مبوا�سفات 
امل��ن��ا���س��ب  ب��ال��ت��ك��ي��ي��ف  جم���ه���زة   2016

واملقاعد املريحة«.
وع����ن ال���ط���رق ال��رئ��ي�����س��ي��ة ال��ت��ي 
�سملتها عمليات نقل الطالبات اأو�سح 
ب����ن دع���ج���م اأن����ه����ا مت����ت ع���ل���ى ال��ن��ح��و 

التايل:
• ط���ري���ق اأب���ه���ا/ال���ط���ائ���ف، اإل���ى 

ج���م���ي���ع ق������رى ����س���ب���ح ب��ل��ل��ح��م��ر 
واملاوين واحليمة.

• ط��ري��ق ال���ري���ا����س اإل����ى امل�����س��ة 
وطريب والعرين مرورا بالقاعة 

وتندحة
• ط���ري���ق جن������ران اإل������ى م���راك���ز 
وقرى حمافظة ظهران اجلنوب

• ط���ري���ق ال��ف��ر���س��ة اإل�����ى م��رك��ز 
الفر�سة.

ال�سياحية  امل��ن��ت��زه��ات  ط��ري��ق   •
ربيعة  وباحة  ال�سودة  اإل��ى  املمتد 
م�������روراً  احل���������ارث،  اآل  و����س���ع���ف 

بجميع القرى والأحياء
ال�سياحية  امل��ن��ت��زه��ات  ط��ري��ق   •

امل���م���ت���د اإل������ى احل���ب���ل���ة وامل�����س��ق��ي 
ومتنية مرورا بجميع القرى.

ي��ذك��ر اأن����ه مت ت�����س��م��ي��م ل��وح��ات 
ت��ع��ري��ف��ي��ة ع���ل���ى ج���م���ي���ع احل����اف����الت 
حتمل �سعار اجلامعة وبيانات و�سائل 
ورقم  احلافلة،  �سري  وخط  الت�سال، 
على  احلافالت  توزيع  ومت  الت�سغيل، 
واملجمعات  الكليات  يف  العمل  مواقع 
اخلا�شة  ال�شر  وخطوط  االأكادميية 
بها، واأماكن نقاط جتمع الطالبات يف 
اأن العمل جار  الأح��ي��اء وال��ق��رى، كما 
برنامج  وت�سغيل  ت��وري��د  درا���س��ة  على 
GBS يف جميع  التتبع الآيل عن بعد 

احلافالت.

عدنان األلمعي 

د����س���ن���ت ع����م����ادة �����س����وؤون ال���ط���الب 
باجلامعة، فعالية »ديوانية الربيع« 

تدشين »ديوانية الربيع« الترفيهية بعقبة ضلع
يف اأ����س���ف���ل ع��ق��ب��ة ����س���ل���ع.  وت��ه��دف 
ال��ف��ع��ال��ي��ة اإل����ى ا���س��ت��ق��ط��اب ط��الب 
اجل���ام���ع���ة وق�������س���اء اأوق���ات���ه���م مبا 
يفيدهم واخلروج اإلى جو ترفيهي 

ي��وم  ري���ا����س���ي،  اإذ ح����دد  ت��ث��ق��ي��ف��ي 
الأرب���ع���اء م��ن ك��ل اأ���س��ب��وع  موعدا 
ل��ل��دي��وان��ي��ة يف ا���س��رتاح��ة اجل��ه��ري 

عند النفق الأول بالعقبة.

و�����س����ه����دت ف���ع���ال���ي���ات ال���ي���وم 
اليمنية  اجلالية  ا�ست�سافة  الأول 
ب��اجل��ام��ع��ة، ال���ت���ي ق���دم���ت ب��رام��ج 
عميد  حلول  اإل��ى  اإ�سافة  متنوعة، 
����س���وؤون ال���ط���الب ال��دك��ت��ور م��ري��ع 
ال��ه��ب��ا���س ���س��ي��ف ���س��رف ل��دي��وان��ي��ة 
الطالب  ا�ستمتع  اإذ  الأول،  ال��ي��وم 
واحل�سور خالل ا�ست�سافته بحوار 
اأخوي عن �سرية حياته وتدرجه يف 

املجال العلمي.
ب���ع���د ذل�������ك، اأق���ي���م���ت ج��ل�����س��ة 
واح��ت��وت  ال�سعر«  »ب��ي��ت  يف  ال�سمر 
واإن�سادية  �سعرية  م�ساركات   على 
العديد  اأقيمت  كما  ال��ط��الب،  من 
م������ن امل���������س����اب����ق����ات ال���رتف���ي���ه���ي���ة 

والريا�سية.
ب�����دوره، اأو����س���ح وك��ي��ل ع��م��ادة 
��������س�������وؤون ال������ط������الب ل���الأن�������س���ط���ة 
ال���ط���الب���ي���ة ال���دك���ت���ور ن���ا����س���ر اآل 
ق���م���ي�������س���ان اأن�������ه »خ�������س�������س ل��ه��ذه 
الفعالية جهد ومال لأجل الطالب 
وق�ساء اأوقاته يف ما يفيده، ويعود 
اختيار عقبة �سلع لإقامة الفعالية 
ن��ظ��را لع���ت���دال اأج���وائ���ه���ا وق���دوم 
الكثري من الطالب اإليها بحثا عن 

ال�ستمتاع بهذه الأجواء«.
جميع  ق��م��ي�����س��ان  اآل  ودع�����ا 
ال��������ط��������الب اإل��������������ى احل�����������س�����ور 
الربيع  ديوانية  من  وال�ستفادة 

وق�ساء اأوقات رائعة.



أخبار الجامعة

»ابن حزم« 
في ورقة 

بحثية 
سعيد العمري

بح�سور عميد كلية ال�سريعة 
واأ������س�����ول ال����دي����ن، الأ����س���ت���اذ 
ال���دك���ت���ور ع��ل��ي ال�����س��ه��راين، 
بعنوان  ع��م��ل  ورق���ة  نوق�ست 
»ابن حزم: الريادة والتاأثري«، 
ق���دم���ه���ا الأ�����س����ت����اذ ال���دك���ت���ور 

عبدالرحمن اجلرعي.
كتابات  الورقة  وتناولت 
اب���ن ح���زم ال��ت��ي مت��ت��از ب�سدة 
لن�سو�س  والتعظيم  الت��ب��اع 
املبني  وفقهه  ال�سنة  الكتاب 
امل�������س���ائ���ل  ال���ق���ط���ع يف  ع���ل���ى 
من  لغريه  خالفا  ال�سرعية 
اإن  اإذ  الظن  بغالب  القائلني 

القطع عندهم عزيز.
وجاء يف الورقة البحثية 
اأن ما  ي��ع��ت��رب  ف��ه��و  »ل����ذل����ك، 
الذي  ال�سواب  اإليه هو  ي�سل 
ل�����س����ك ع����ن����ده ف����ي����ه، وذل����ك 
الظاهري  ملذهبه  وف��ق��ا  لأن���ه 
من  اال�شتنباط  على  يعتمد 
وهي  و�سنة،  كتابا  الن�سو�س، 
ال�ستدلل  دروب  التي يعرف 
بها جيدا، ثم ي�ست�سحب حكم 
الأ�سل، و�سيد مدر�سة فريدة 
لت�سحيح الدليل، قائمة على 
ومناق�سته  ال��دل��ي��ل،  ف��ح�����س 

قبل ال�ستدلل به .
ك���م���ا اع���ت���م���د م���در����س���ة 
احلجة والربهان، وكان من 
اأ�سباب عنايته بذلك مبالغة 
حول  التمحور  يف  خ�سومه 
ن�����س��و���س الأئ���م���ة، ورف�����س��ه 
ال��ت��ق��ل��ي��د ب��ج��م��ي��ع ����س���وره، 
وف���ت���ح ب����اب الج���ت���ه���اد، مع 
امل����ن����اداة ب��ت��خ��ف��ي��ف ���ش��روط 

الجتهاد«.
»جمع  اأي�سا  فيها  وورد 
ب�����ني م���ن���ه���ج امل����ح����دث����ني يف 
ما  ب��اأرق��ى  ال�سماع  حت�سيل 
الفقهاء  منهج  وب��ني  ي��ك��ون، 
ال�����ن�����ظ�����ر  وال����ت����ح����ل����ي����ل  يف 
ال��ف��ق��ه��ي ل��ل��م��ذاه��ب، وب��ني 
م�����ن�����ه�����ج ال�����ف�����ال������س�����ف�����ة يف 
التحليل واملقارنة واملقاي�سة 
وا�شتقالليته  واال�شتنباط  
ال���ف���ك���ري���ة وع������دم م��ب��الت��ه 
ب��امل��خ��ال��ف��ني، ب��ل امل��ب��ال��غ��ة يف 
احل�����ط ع��ل��ي��ه��م، ب�����س��ك��ل مل 
يعهد من قبل الروح الناقدة 
احل��ا���س��رة يف ك��ل م��وؤل��ف��ات��ه 
يف  والتو�سع  الظاهر  اعتماد 
القيا�س  ونفي  ال�ست�سحاب 

احلدة الظاهرة.
وه����������ذه ل����ه����ا اأ�����س����ب����اب 
�سخ�سية، ومعرفية التناغم 
م����ع ال���ب���ي���ئ���ة الأن���دل�������س���ي���ة؛ 
جمتمع  الأندل�س  فمجتمع 
ب��الآخ��ري��ن؛  مت�سل  مفتوح 
فالتقت الرغبة الجتماعية 
الفكري )الفهم  املنهج  م��ع 
والإح���������������اط���������������ة ب�����ج�����ه�����ود 
الفل�سفة  حتى  ال�سابقني(، 
واملنطق، وقد �سخر ابن حزم 
مم��ن ي��ن��ك��ر ع��ل��ي��ه اله��ت��م��ام 

بها وهو ل يعرفها«.

اجتماع لتفعيل التعاون بين الجامعة وغرفة أبها

انطالق 
مسابقة 
مشاهير 
الجامعة

 
اأط��ل��ق��ت ع��م��ادة ���س��وؤون ال��ط��الب، اأخ���ريا، 
م�ساهري  »م�سابقة  عنوان  حتت  م�سابقة 
اكت�ساف  اإلى  امللك خالد«، تهدف  جامعة 
ال���ط���الب امل��ه��ت��م��ني ب��و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل 
الج���ت���م���اع���ي ال����ذي����ن مي���ل���ك���ون ق���اع���دة 

جماهريية عالية.
ود�����س����ن امل�������س���اب���ق���ة، رئ���ي�������س وح����دة 
بالعمادة،  الطالبية  والعالقات  الإع��الم 
امل�سرحي  الفنان  بح�سور  الذيابي،  ف��واز 
الدكتور را�سد ال�سمراين وعدد كبري من 
ط���الب اجل��ام��ع��ة. ب�����دوره، اأو����س���ح عميد 
الهبا�س  مريع  الدكتور  ال��ط��الب  ���س��وؤون 
قيمة،  جوائز  لها  خ�س�ست  الفعالية  اأن 
م�����س��ريا اإل���ى و���س��ع ���س��واب��ط حم���ددة لها 
ميكن للطالب الطالع عليها من خالل 
التوا�سل  و�سائل  على  العمادة  ح�سابات 

الجتماعي اأو من خالل الرابط:
https://goo.gl/mxVLAr
ك��م��ا دع����ا ج��م��ي��ع ال���ط���الب ال��ذي��ن 
ت��ن��ط��ب��ق ع��ل��ي��ه��م ����ش���روط امل�����ش��اب��ق��ة اإل���ى 

امل�ساركة للدخول يف املناف�سة.

برنامجان 
بـ »علوم 

وآداب« رفيدة
اأق�����ام ق�����س��م ال��ري��ا���س��ي��ات ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
عن  ب���رن���اجم���ا  رف����ي����دة،  ب���اأح���د  والآداب 
الريا�سيات، بح�سور  العلمي يف  الإعجاز 
اهلل  عبد  �سلمى  الدكتورة  الكلية  عميدة 
عن  عرو�سا  ال��ربن��ام��ج  و�سمل  ال��غ��راب��ي. 
يف  احل�سابية  والعمليات  العلمي  الإعجاز 
ال��ك��رمي،  وعمر النبي �سلى اهلل  ال��ق��راآن 

عليه و�سلم.
كلمة  وجهت  الكلية  عميدة  وك��ان��ت 
كما  ال��ري��ا���س��ي��ات،  لق�سم  وت��ق��دي��ر  ���س��ك��ر 
للطالبات  املقدمة  اجلوائز  ت�سليم  تولت 

الفائزات مب�سابقة الق�سم .
ويف �شياق اآخر، اأقام  مكتب الن�شاط 
عن  توعويا  برناجما  بالكلية  الطالبي 
���س��رط��ان ال��ث��دي ب��ع��ن��وان »لأن���ن���ا نهتم »، 
حتدثت فيه الدكتورة اإميان فاروق،  من 
عن  بال�سامر،  للطالبات  اجلامعي  املركز 
واأعرا�س  للثدي،  املبكر  الفح�س  اأهمية 
ه���ذا امل��ر���س وط���رق ال��وق��اي��ة م��ن��ه . كما 
�سلمى  ال��دك��ت��ورة  الكلية   عميدة  �ساركت 
الغرابي يف الربنامج بكلمة بينت خطورة 

املر�س واأهمية املبادرة بالفح�س املبكر.
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املعنية يف ذلك، كما تطرقوا اإلى  م�ساركة 
اجل��ام��ع��ة يف م��ن��ت��دى ال���س��ت��ث��م��ار ال��ذي 

تنظمه الغرفة، يف ربيع الأول املقبل.
 وت����ن����اول ال���ل���ق���اء اأي���������س����ا، ب��ع�����س 
امل���������س����اري����ع امل���������س����رتك����ة ال����ت����ي ي�����س��ع��ى 
ال���ط���رف���ان اإل����ى ال���ت���ع���اون يف ت��ن��ف��ي��ذه��ا، 
من  امل��ح��اف��ظ��ات  يف  ال���س��ت��ث��م��ار  كتنمية 
يف  متخ�س�سة  جمعيات  اإن�����س��اء  ط��ري��ق 

ت��ق��وم اجلامعة  اأن  ع��ل��ى  ك��ل حم��اف��ظ��ة، 
بالتعاون مع فروعها يف تلك املحافظات 

باإجراء الدرا�سات الالزمة لذلك.
 ومن �سمن امل�ساريع، م�سروع اإعداد 
قاعدة بيانات معلوماتية ملنطقة ع�سري 
ميكن  من����وذج  اإل����ى  ال��و���س��ول  �سبيل  يف 
يف  ال�ستثمار  حالة  معرفة  خالله  م��ن 
املختلفة.   املجالت  يف  واجتاهه  املنطقة 

وات��ف��ق ال��ط��رف��ان ع��ل��ى امل�����س��ي ق��دم��ا يف 
هناك  يكون  واأن  عليه،  اتفق  م��ا  تنفيذ 
قبل  م��ن  تقدم يف اجلامعة  ور���س��ة عمل 
ويح�سرها  وامل��ع��ه��د  ال��غ��رف��ة  م�����س��وؤويل 
ربيع  خ���الل  امل��ع��ن��ي��ة  ال��ك��ل��ي��ات  من�سوبو 

الآخر املقبل، ملناق�سة �سبل التعاون.
يف ختام الجتماع، �سكر احلديثي، 

ال�سيوف على تلبية الدعوة.

اجتمع عميد معهد البحوث والدرا�سات 
اللطيف  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور  ال���س��ت�����س��اري��ة، 
احل����دي����ث����ي، م�����ع م���������س����وؤويل ال���غ���رف���ة 
التجارية ال�سناعية باأبها، وناق�س معهم 
ال�����س��ب��ل ال��ك��ف��ي��ل��ة ب��ت��ف��ع��ي��ل الت��ف��اق��ي��ات 
امل����ربم����ة ب����ني ال����ط����رف����ني، وامل�������س���اري���ع 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ال��ت��ي مي��ك��ن ال���ت���ع���اون ف��ي��ه��ا، 
وك��ي��ف��ي��ة ت��وظ��ي��ف اإم��ك��ان��ي��ات ال��ط��رف��ني 

مبا يخدمهما وي�سهم يف تنمية الإن�سان 
واملكان مبنطقة ع�سري.

و���س��ل��ط امل��ج��ت��م��ع��ون ال�����س��وء على 
م�ستقبال  �ستوؤديه اجلامعة  الذي  الدور 
وال������درا�������س������ات  ال�����ت�����دري�����ب  يف جم��������ال 
اإلى  الغرفة،  التي تنظمها  وال�ست�سارات 
ال��ف��ع��ال��ي��ات  تنظيم  يف  ال�����س��راك��ة  ج��ان��ب 
الكليات  واإ�سراك  واملوؤمترات  واملنتديات 

للمجل�س  التاأ�سي�سي  الجتماع  املا�سي،   الثالثاء  الفقيه،  عبدالعزيز  الدكتور  الأ�ستاذ  بتنومة،  والآداب  العلوم  كلية  عميد  رعى 
ال�ست�ساري الطالبي  بالكلية، مو�سحا اأهمية هذا املجل�س يف حل ق�سايا الطالب والتعاون مع اإدارة الكلية للو�سول اإلى اأداء اأمثل.

ورحب الفقيه باحلا�سرين راجيا منهم اأن ي�سهموا يف دفع ودعم اأهداف الكلية املتمثلة باإتاحة الفر�سة لأ�سحاب املواهب 
من الطالب، واإبرازها من خالل املحاور والفعاليات املختلفة، ورفع امل�ستوى العلمي والثقايف لدى الطالب وتعزيز القيم البحثية 

والإبداعية لديهم.
الأ�سيلة  الفنية والإعالمية  الأعمال  العلمي والإب��داع والبتكار لدى الطالب، وت�سجيع  البحث   و�سدد على تنمية ثقافة 
واملتميزة، و�سقل املهارات القيادية واحلوارية لديهم،  اإلى جانب غر�س قيم التناف�س العلمي ال�سريف، والعمل اجلماعي وتعزيزه. 
مع  واملثابرة   الجتهاد  على  اإياهم  حاثا   وق�ساياهم،  مب�سكالتهم  والهتمام  الطالب  بجانب  الدائم  وقوفه  الفقيه  واأك��د 

اقرتاب موعد الختبارات النهائية.

جناح الجامعة في المعرض الدولي الثالث 
للمعارض والموتمرات بالدمام

عميد »علوم 
وآداب تنومة« 
يجتمع  بالمجلس 
الطالبي



أخبار الجامعة

اإعالن

»بناء الشخصية 
القانونية«.. دورة 

بالشريعة
سعيد العمري

نظمت  كلية ال�سريعة واأ�سول الدين، 
ممثلة بناديها، الأربعاء املا�سي، بقاعة 
دورة  املركزية،  باملدرجات  التدريبات 
ت��دري��ب��ي��ة ب��ع��ن��وان »م��ق��دم��ات يف بناء 
ال�سخ�سية القانونية«، قدمها الأ�ستاذ 
امل�������س���اع���د ب��ق�����س��م ال���ف���ق���ه والأن���ظ���م���ة 
ال��ق��رين،  وح�سرها  ال��دك��ت��ور حممد 

50 من طالب الكلية .
واأل����ق����ى ال����ق����رين ال�������س���وء ع��ل��ى 
حم�������اور اأب������رزه������ا: اأوج��������ه ال��ن�����ش��اط 
ال���ق���ان���وين، واجل����وان����ب الأخ���الق���ي���ة 
وال���ع���ل���م���ي���ة وامل����ه����اري����ة ل��ل�����س��خ�����س��ي��ة 
ال���ق���ان���ون���ي���ة، وخ�������س���ائ�������س ال��ع��ق��ل��ي��ة 
ال��ق��ان��ون��ي��ة. وب��ح�����س��ب ���س��ه��ود ع��ي��ان، 
لقيت الدورة ا�ستح�سان الطالب، كما 
اأدل���ى بها  اإث��رائ��ي��ة  �سهدت م��داخ��الت 

اأع�ساء هيئة التدري�س احلا�سرون.
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متابعات

عبدالعزيز رديف
وسعيد العمري

امل�ساركون يف ور�سة عمل »م�ساكل  اأو�سى 
اإن�ساء  ب�سرورة  اململكة«  يف  البابون  قرود 
م�سكالت  ل��درا���س��ة  متخ�س�سة  م���راك���ز 
ال���ق���رود يف امل��ن��اط��ق ال��ت��ي ت��وج��د ب��ه��ا يف 
على  البحثية  املراكز  حتفيز  مع  اململكة، 

درا�سة م�سكالتها.
ج����اء ذل����ك يف خ��ت��ام ال���ور����س���ة ال��ت��ي 
نظمتها هيئة احلياة الفطرية، باجلامعة 
���س��ف��ر  اإل������ى 19  م����ن 18  ال����ف����رتة  خ�����الل 

نظمتها »الحياة الفطرية« بالمدينة الجامعية بأبها

ورشة »مشاكل البابون« توصي
باللجوء للشرع للتخلص من القرود

اجلاري باملدرجات املركزية مبقر املدينة 
اجلامعية باأبها.

توصيات الورشة
من  ال�����س��رع��ي  ال����راأي  اإل���ى  • احل��اج��ة 
جهة الخت�سا�س للتخل�س من القرود

الأب���ح���اث  ب���رام���ج  خ��ط��ط  • ت��ط��وي��ر 
ل������زي������ادة امل����ع����رف����ة وال����ف����ه����م امل��ت��ع��ل��ق 

با�ستئنا�س قرود البابون.
على  البحثية  واملراكز  املعاهد  حث   •
والدكتوراه  املاج�ستري  ط��الب  ت�سجيع 
م�����س��ك��الت  درا������س�����ات  يف  ي�������س���ارك���وا  اأن 

القرود باململكة.

• مطالبة وزارة ال�سحة بامل�ساركة 
يف م���ع���اجل���ة م�������س���ك���الت���ه���ا، و���س��ن 
اأن���ظ���م���ة وت�������س���ري���ع���ات ل��ل��ت��ح��ك��م يف 
ت��غ��ذي��ة احل���ي���وان���ات، م���ع م��راج��ع��ة 

القوانني املوجودة.
• و�سع ا�سرتاتيجية ملنع ا�ستئنا�س 

قرود البابون. 
مواقع  الور�سة  يف  امل�ساركون  وزار 
كما  اأب��ه��ا،  البابون مبدينة  ق��رود  وج��ود 
مت ع��ق��د اجل��ل�����س��ة اخل��ت��ام��ي��ة ب��ح�����س��ور 
وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث 

العلمي الدكتور ماجد احلربي.
ث��اين  يف  ن��اق�����س��ت  ال��ور���س��ة  وكانت  

قدمها  حما�سرات  ثالث  عرب  جل�ساتها 
مهتمون وممثلون من عدد من اجلهات 

احلكومية، م�سكلة ا�ستئنا�س القرود.
وت��ط��رق ال��دك��ت��ور هيثم ن��ي��ازي يف 
بداية اجلل�سة عن اأ�سباب انت�سار البابون 

يف منطقة جبال ال�سروات.
 بدوره، ناق�س ممثل وزارة الزراعة 
مو�سوع  اجل��اراهلل  عبدالوهاب  املهند�س 
القطاع  على  ال��ق��رود  م�سكالت  انعكا�س 
حممد  ال��دك��ت��ور  ق���دم  بينما  ال���زراع���ي، 
ظفر الإ�سالم، درا�سة عن انعكا�س تدهور 
زي��ادة  على  الطبيعية  املفرِت�سات  اأع���داد 
م�سكالت القرود قبل اأن تختتم اجلل�سة 

بطرح عدد من احللول الق�سرية وبعيدة 
امل�����دى ق��دم��ه��ا م��ن�����س��ق ال���ور����س���ة اأح��م��د 
املدى  ق�سرية  احللول  ح�سر  اإذ  ال��ب��وق، 
يف عمليات التعقيم اجلراحي والكيماوي 
ل��ل��ذك��ور ال��ب��ال��غ��ة، وال��ك��ي��م��اوي ل��الإن��اث 
البالغات، موؤكدا اأنها جنحت ملدة ل تقل 
املتابعات  خ��الل  م��ن  �سنوات  خم�س  ع��ن 

احلقلية.
وع���ن احل���ل���ول ب��ع��ي��دة امل�����دى، ق��ال 
اإنها تتمثل يف طرح تفعيل دور الأنظمة 
ال���داع���م���ة ع����ن ط���ري���ق اإ������س�����دار ودع����م 
حماية  يف  تنفيذها  ومتابعة  الأن��ظ��م��ة، 
وحتديد  الحتطاب،  واإي��ق��اف  النفايات، 

القرود  تغذية  وحظر  املراعي  ا�ستخدام 
يف حميط التجمعات ال�سكانية.

ال�سعودية للحياة  الهيئة  اأن  يذكر 
عاما   م�سحا  اأج���رت  اأن  �سبق  الفطرية 
وت��راوح  ال��ق��رود  م�سكالت  حجم  لن�سب 
عددها بني 250-350 األف قرد، وقدرت 
ن�سبة املجموعات املرتادة للمزارع ب�سكل 
كثيف ب� 17%، ون�سبة املرتادة ب�سكل اأقل 
املجموعات  ت�سكل  بينما   ،%14 ب�  كثافة 
العامة ومراعي  امل�ستاأن�سة على الطرق 
النفايات ن�سبة 4%، واملجموعات الربية 
من   %65 مت��ث��ل  ���س��ررا  ت�سكل  ل  ال��ت��ي 

قرود البابون.
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تقرير

البيروقراطية تؤخر
تعيين المعيدين بالجامعة

أسامة التوم

اأرج�����ع ع��م��ي��د ����س���وؤون اأع�����س��اء هيئة 
ال���ت���دري�������س وامل����وظ����ف����ني، ال���دك���ت���ور 
ع�����ب�����داهلل ب�����ن ه�������ادي ال���ق���ح���ط���اين، 
اع����ت����ذار ب��ع�����س م���ع���ي���دي اجل��ام��ع��ة 
اجل���دد ع��ن ع��دم الل��ت��ح��اق ب��ه��ا، اإل��ى 
اإنها  وق��ال  التعيني،  اإج����راءات  ت��اأخ��ر 
ت��اأخ��ذ وق��ت��ا ب���دءا م��ن الإع��الن��ات ثم 
امل��ق��اب��ل��ة ث���م جم��ل�����س ال��ق�����س��م وج��م��ع 
مبجل�س  م��رورا  امل�ستقدمني،  اأوراق 
الكلية وجلنة املعيدين واملحا�سرين، 
وجم��ل�����س اجل���ام���ع���ة، ث���م ت�����س��ل ال��ى 

العمادة لإ�سدار القرار.
العمادة  اأن  القحطاين  وك�سف 
ب�����س��دد اإ�����س����دار ال��دل��ي��ل الإج���رائ���ي 
اأن وكالة  التعيني، موؤكدا  لإج��راءات 
اجل���ام���ع���ة ل���ل���درا����س���ات ال���ع���ل���ي���ا ه��ي 

امل�سوؤولة عن ا�ستقطاب املبتعثني.
ج���م���ع  ل������ق������اء  ذل���������ك يف  ج���������اء 
القحطاين ومن�سوبي عمادته يف مقر 
الثنني  بلع�سان،  اجلامعة  �سيافة 
فيها  رح��ب  له  كلمة  ت�سمن  املا�سي، 
من  ال��ع��دي��د  م�ستعر�سا  ب��احل�����س��ور، 
ال��ع��م��ادة، وم��ق��دم��ا �سكره  اإجن������ازات 
للمتميزين واملنجزين من املوظفني 
الذين �سهد اللقاء تكرميهم ، قبل اأن 

يختتم بتناول وجبة ع�ساء. 
يف ���س��ي��اق م��ت�����س��ل، ا���س��ت��ط��ل��ع��ت 
ذكر  اإذ  العمادة،  اآراء موظفي  »اآف��اق« 
اأحمد  املوظفني  ���س��وؤون  اإدارة  م��دي��ر 
ال���دوري���ة  ال���ل���ق���اءات  اأن  ف���اي���ع  ع��ل��ي 
لك�سر  مهمة  العمادة  يف  الجتماعية 
احل���اج���ز ب���ني امل���وظ���ف���ني اأن��ف�����س��ه��م، 

عميد �صوؤون اأع�صاء هيئة التدري�س 
واملوظفني، الدكتور عبداهلل
بن هادي القحطاين

مدير اإدارة �صوؤون املوظفني
اأحمد علي فايع

رئي�س ق�صم التوظيف
م�صبب القحطاين

وب��ي��ن��ه��م وب�����ني امل����دي����ري����ن، م�����س��ريا 
اإل�����ى اأن���ه���ا ت���زي���د خ���ط���وط ال��ت��ع��ارف 
تنمي  اأن��ه��ا  مبينا  بينهم،  والتوا�سل 
ب��ي��ن��ه��م ال�������ود والإخ�����������اء، وت��ن��ع��ك�����س 
اإنتاجيته  وارتفاع  العمل  على  اإيجابا 
والتفاين والتعاون كفريق واحد بني 

موظفي الإدارة.
ب�����������دوره، اأ�������س������ار رئ���ي�������س ق�����س��م 
اأن  اإل��ى  القحطاين  م�سبب  التوظيف 
العمادة كبري جدا،  العمل يف  »�سغط 

احل�سا�سيات،  بع�س  وي�سبب 
وت�����س��ج��ي��ع ال���ع���م���ادة اإق��ام��ة 
اللقاءات الدورية ي�سهم يف 

التقارب بني املوظفني«.
اإل��������ى ذل��������ك، ع��رب 

�سحاب،  اآل  م�����س��ت��ور 
املكرمني  اأح���د  وه���و 

ب������ج������ائ������زة »اإت��������ق��������ان« 
ل����ل����م����وظ����ف امل�������ث�������ايل، ع��ن 
واأ�ساف  بالتكرمي،  �سعادته 

»وج����������������ودي م�������ع ه�����ذه 
ال��ن��خ��ب��ة ه����و ���س��ب��ب 

والبيئة  اإ���س��راري، 
العمل  اجل��اذب��ة يف 
م��وظ��ف  اأي  حت��ف��ز 

ل��ن��ي��ل م���ا ي��ت��م��ن��اه يف 
ح���ي���ات���ه ال���وظ���ي���ف���ي���ة، 

امل��ت��م��ي��زي��ن  ت��ك��رمي  اأن  ك��م��ا 
يوؤثر اإيجابا يف بيئة العمل وي�سكل 

حت���دي���ا ح�����س��ن��ا ي���دف���ع امل���وظ���ف اإل���ى 
مبينا  الكثري«  وحتمل  املثابرة  زيادة 
���س��ي��ك��ون نقطة  اأن م��ث��ل ه���ذا الأم����ر 

انطالق لبع�س املوظفني وحمفزا 
كبريا لهم«.

أكاديمية:
ضعف الحوافز

وراء تدني
اإلنتاج العلمي 

سارة القحطاني

للبنات  املجتمع  بكلية  الأعمال  اإدارة  يف  امل�ساعدة  الأ�ستاذة  اأج��رت 
باجلامعة، الدكتورة رقية حممد كرتات، درا�سة عن اأهمية ت�سجيع 
اأهم  خاللها  من  وبحثت  ال�سعودية،  اجلامعات  يف  العلمي  البحث 

اأ�سباب قلة البحوث.
والن�سر  الإنتاج  معوقات  علي   التعرف  اإل��ى  الدرا�سة  وهدفت 

العلميني باجلامعات ال�سعودية، واقرتاح احللول املنا�سبة.
يف   رئي�سية   وظيفة  يعد  العلمي  الإنتاج   اأن  ك��رت��ات  وبينت 
اجلامعات، واأحد اأهم اأهدافها، وذهبت اإلى اأبعد من ذلك اإذ قالت: » 
يف ع�سرنا احلايل اأ�سبح اأحد اأهداف معظم  املوؤ�س�سات القت�سادية 
والثقافية وال�سيا�سية، وتر�سد له امليزانيات ال�سخمة؛ لأنه يزيد 
من قوة مركز املنظمة وي�سعها يف قمة املوؤ�س�سات الرائدة يف �سوق 

اخلدمة اأو ال�سلعة التي تقدمها للمجتمع«.
الهدف،  هذا  حتقيق  دون  حتول  عوائق  هناك  تبقى  وتابعت« 
اأول  الت�سخي�س  طريق  عن  امل�سكلة  لهذه  حلول  وج��ود  وُيفرت�س 

للو�سول اإلى الو�سفة ال�سليمة ل�ستئ�سال العوائق من جذورها«.
واأكدت اأن هنالك عالقة طردية بني  احلوافز املادية واملعنوية، 
واأخ����رى عك�سية  ل��الأ���س��ت��اذ اجل��ام��ع��ي،  العلمي  وال��ن�����س��ر  والإن���ت���اج، 
العلمي   والن�سر  والإن��ت��اج،  والإداري،  الأك��ادمي��ي  العبء  زي��ادة  بني 

لالأ�ستاذ اجلامعي يف اجلامعات ال�سعودية.
البحث  ال�سعودية يف جمال  املتابع لدور اجلامعات  واأ�سافت« 
اأن هناك اهتماما متزايدا بهذا املجال على  والن�سر العلمي، يرى 
لكنها  املوؤ�س�سات،  تلك  يف  العلمية  والوحدات  امل�ستويات  جميع 
الدولة  الطموحات وخطط  اإلى م�ستوى  الآن  اإلى  مل ت�سل 

التنموية، ب�سبب الكثري من املعوقات«.
اأهمية  اإنها  »تنبع من  اأهمية البحث، قالت  وعن 
الإنتاج العلمي، الذي ل يوؤتي اأكله من دون ن�سر علمي؛ 
فهو اأ�سا�س حل م�سكالت املجتمعات، وحت�سرها، وهو 
علمي  ون�سر  اإنتاج  بال  لأنها  اجلامعات؛  اأه��داف  اأه��م 
تفقد اأهم مقومات وجودها ب�سفتها موؤ�س�سات تعليم عال«.

واأو����س���ت ك��رت��ات يف خ��ت��ام درا���س��ت��ه��ا ب�����س��رورة تخفيف 
الأ�ستاذ اجلامعي، وال�سعي اجلاد  الأكادميي والإداري على  العبء 
املطلوب  امل�ستوي  حتقيق  دون  حتول  التي  العقبات  جميع  لتذليل 
العلمي  والن�سر  العلمي،  الإنتاج  والنوع من  الكم،  عامليا من حيث 

باجلامعات ال�سعودية .

ندوة عن جهود 
الدولة في خدمة 

الحرمين
فوزيه آل سالم 

اأقام ق�سم اجلغرافيا بكلية الآداب للبنات باأبها، ندوة بعنوان »بانوراما 
الدكتورة  كل من  ال�سريفني«،  قدمها  �سعود يف خدمة احلرمني  اآل 
اآل  اإبراهيم، والدكتورة �ساحلة  اأمرية  حم�ساء الدو�سري، والدكتورة 
�سريان، وحتدثن فيها عن  بيت اهلل احلرام منذ ع�سر النبي  �سلى 
اململكة  ح��ك��وم��ة  وج��ه��ود  احل��دي��ث،  الع�سر  وح��ت��ى  و���س��ل��م،  عليه  اهلل 

العربية ال�سعودية يف رعايته والهتمام به.
بل طالبات  و�سهدت الندوة عر�س جم�سمات وفيلم وثائقي من َقِ
اأعمال  اأعمال التو�سعة، وما يقام يف بيت اهلل احل��رام من  الق�سم عن 

خلدمته.
وعلى خط مواز، نظم الق�سم برناجما بعنوان  »ال�سياحة الرتاثية 
بينه  العالقة  واإظهار  الثقايف  امل��وروث  ت�سويق  اإل��ى  يف ع�سري«، هدف 
قبل  تراثي من  وم�سهد  بوربوينت  وتخللته عرو�س  ال�سياحة،  وبني 
طالبات الق�سم، وعر�س لأهم املواقع ال�سياحة يف ع�سري، وم�سابقات. 

يف اخلتام، مت توزيع اجلوائز على الفائزات.
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أسبوعية جامعة الملك خالد

بنا
طال

قضية

عبدالعزيز رديف 

اأن���������س����اأت ع����م����ادة ������س�����وؤون ال���ط���الب 
الطالبية،  احلقوق  وح��دة  باجلامعة 
بهدف  والطالبات،  ال��ط��الب  جلميع 
متجان�س،  ج��ام��ع��ي  جمتمع  حتقيق 
بني  املتبادل  التعاون  روح  فيه  ت�سود 
م��ن�����س��وب��ي��ه��ا، واإق������رار م���ب���ادئ ال��ع��دل 
والإن���������س����اف، ك���دع���ام���ة اأ���س��ا���س��ي��ة يف 
اجلامعة،  داخ��ل  مثايل  جمتمع  بناء 

وتقدمي ال�ست�سارات الالزمة لهم.
ك��م��ا ت��ه��دف اأي�����س��ا اإل���ى تب�سري 
ال�����ط�����الب ب���ح���ق���وق���ه���م اجل���ام���ع���ي���ة، 
وك��ي��ف��ي��ة احل�����س��ول ع��ل��ي��ه��ا ب��ال��ل��ج��وء 
والر�سمية  ال�����س��رع��ي��ة  ال��ق��ن��وات  اإل���ى 
داخل اجلامعة يف اإطار هذه القواعد 
اإل��ى  والأن��ظ��م��ة املعمول ب��ه��ا، اإ���س��اف��ة 
دع�����م ح���ق���وق ال����ط����الب ع���ل���ى اأ���س�����س 
تتوافق مع الأنظمة واللوائح املطبقة 
معها.  يتعار�س  ل  ومب��ا  ب��اجل��ام��ع��ة، 
ول يعد الدور الذي تقوم به الوحدة 
اإلغاء بع�س ن�سو�سها  اأو  بديال عنها 

اأو تعطيل �سريانها.
وت��دع��و ال��ع��م��ادة م��ن ي��رغ��ب يف 

اإلى  الوحدة،  خدمات  من  ال�ستفادة 
ات��ب��اع ع��دد م��ن الإج����راءات ال��الزم��ة، 
الطالب  يتقدم  اأن  اأه��م��ه��ا  م��ن  ال��ت��ي 
ب�سكواه اإلى اللجنة الطالبية بكليته، 
على اأن تتوافر لديه الأدلة التي يرى 
من  يتلقى  اأن  على  حقه،  تثبت  اأن��ه��ا 
اللجنة  ت�سلم  يفيد  اإي�����س��ال  اللجنة 

�سكواه.
ُت�سعر  اأن  اللجنة  واج��ب��ات  وم��ن 
الطالب بامل�ستجدات وما مت يف �سكواه 
تاريخ  من  يوما   15 اأق�ساه  موعٍد  يف 
قرار  يكون  اأن  على  ال�سكوى،  تقدمي 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ط��الب��ي��ة ب��ال��ك��ل��ي��ة ق��اب��اًل 
تاريخ  م��ن  ي��وم��ا   15 خ��الل  للتظلم، 

اإعالن القرار.
اأم����ا م���راح���ل ت��ق��دمي ال�����س��ك��وى، 
�سكواه  اأن يقدم  الطالب  فيجب على 
بكليته،  الطالبية  اللجنة  اإل���ى  اأول 
بقرار  الطالب  اقتناع  ع��دم  ح��ال  ويف 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ط��الب��ي��ة ب��ك��ل��ي��ت��ه، ي��ت��ق��دم 
ب��ت��ظ��ل��م ك��ت��اب��ي اإل�����ى جل��ن��ة احل��ق��وق 
ال��ط��الب��ي��ة ب��ع��م��ادة ���س��وؤون ال��ط��الب، 
اإل����ى  ����س���ك���واه  ي���ت���م حت���وي���ل  اأن  ع���ل���ى 
جل��ن��ة احل���ق���وق ال��ط��الب��ي��ة ب��ع��م��ادة 

اللجنة  تتخذ  مل  اإذا  الطالب  �سوؤون 
الطالبية بالكلية القرار املنا�سب.

ويحق للطالب التقدم اإلى جلنة 
احل���ق���وق ال��ط��الب��ي��ة ب��ع��م��ادة ���س��وؤون 
من  ق�����رار  ي�����س��در  مل  اإذا  ال���ط���الب، 
اللجنة الطالبية بالكلية خالل املدة 
اأع��اله، مع  الثانية  الفقرة  املقررة يف 
اإرفاق اإي�سال ت�سلم اللجنة الطالبية 
ال�سادر  القرار  �سكواه، ويعلن  بكليته 
ع���ن جل��ن��ة احل���ق���وق ال��ط��الب��ي��ة بعد 
اعتماده من مدير اجلامعة اإلى ذوي 

ال�ساأن، ويكون القرار نهائيا. 
احل��ق��وق  للجنة  ات�����س��ح  اإذا  اأم���ا 
ال��ط��الب��ي��ة ك��ي��دي��ة ال�����س��ك��وى، ف��اإن��ه 
الدائمة  اللجنة  اإل��ى  الطالب  يحال 
ت��راه  م��ا  لت��خ��اذ  الطالبية  لل�سوؤون 
واللوائح  الأنظمة  به  ملا تق�سي  وفقا 

اجلامعية.

الثقة الكاملة 
واأو����س���ح ط��ال��ب ق�����س��م ال��ع��ل��وم بكلية 
اأن  ال����ق����ح����ط����اين،  ال����رتب����ي����ة، ع���م���ر 
ال��وح��دة ت��ع��د م��ن��ج��زا ج��ي��دا للعمادة 
اأن  اإلى  ب�سكل عام، م�سريا  واجلامعة 

وحدة الحقوق الطالبية
في عيون أبناء الجامعة

على  حر�س  على  تدل  اإن�سائها  فكرة 
يف  »لدينا  وق���ال:  وح��ق��وق��ه،  الطالب 
خطتنا  م��و���س��وع  يف  م�سكلة  ال��ك��ل��ي��ة 
اأن��ا  وعر�ست  وم��ق��ررات��ه��ا،  الدرا�سية 
وزمالئي م�سكلتنا على العميد، وهي 
الآن حتت الإجراء، ولكن اإن مل جند 
ف�سن�سطر  كليتنا  عميد  من  جتاوبا 
م�سكلتنا،  حلل  للوحدة  اللجوء  ال��ى 
ولدينا الثقة الكاملة يف الوحدة حلل 

م�سكالتنا نحن الطالب«.

موسم المشكالت
ال�سويعر  ري��ان  الطالب  اأ�ساد  ب��دوره، 
من كلية ال�سيدلة بالوحدة وجهودها 
وجهود القائمني عليها، وعلى راأ�سهم 
مدير اجلامعة، موؤكدا اأنه يجب على 
اأك��رب  ب�سكل  مهامها  اإي�ساح  ال��وح��دة 
للطالب عرب الإعالن عنها وما ميكن 
اأن تقدمه من فائدة لطالب وطالبات 
اجلامعة، وقال: »اإن�ساء وحدة حلقوق 
الطالب اأمر يف غاية الإيجابية، وهي 
للعملية  التطور  من  متقدمة  خطوة 

الأكادميية يف جامعتنا.
 ول���ك���ن ي���ج���ب ع���ل���ى ال��ق��ائ��م��ني 

العدد 164  |  24 صفر 1437  |  06 ديسمبر 2015



قضية

عبدالله حويل، �صيدلة عمر القحطاين، كلية الرتبيةعبداهلل النخلي، �صيدلة

ريان ال�صويعر، �صيدلة حامت ال جاراهلل، كلية الدارةخالد الدري�س، تربية خا�صة

اإي�����س��ال  ع��ل��ى  ي��ح��ر���س��وا  اأن  ع��ل��ي��ه��ا 
فكرتها اإلى جميع الطالب من طريق 
الإعالن عنها، وبخا�سة اأننا يف نهاية 
الف�سل الذي يعد مو�سما للم�سكالت 
ف��ي��م��ا ب���ني ال���ط���الب واأع�������س���اء هيئة 

التدري�س«.

أثر نفسي 
اأو����س���ح طالب  ويف م��وق��وف م�����س��اب��ه، 
ك��ل��ي��ة ال�����س��ي��دل��ة، ع���ب���دالإل���ه ح��وي��ل، 
وج���ود هذه  ل��ه معرفة  ي�سبق  اأن���ه مل 
ال����وح����دة م����ن ق���ب���ل، م���رج���ع���ا الأم�����ر 
اأهميتها-  رغ���م  الإع�����الن،  ن���درة  اإل���ى 
م�سريته  يف  ل��ل��ط��ال��ب  ال���وح���دة-  اأي 

اجلامعية، ح�سب قوله.
وت���اب���ع »مل اأع���ل���م ب���وج���ود ه��ذه 
اأع���ل���م  ول  ج���ام���ع���ت���ن���ا،  يف  ال�����وح�����دة 
ع����دم متابعتي  اإل�����ى  ذل����ك  ي���ع���ود  ه���ل 
للم�ستجدات يف اجلامعة، اأم هو ب�سبب 
�سعف ون��درة الإعالنات اخلا�سة بها 

يف الكليات«.
 واأ�������س������اف »وج���������ود م���ث���ل ه���ذه 
عليه  ت�سكر  اأم���ر  للطالب  امل��ح��ف��زات 
نف�سي  اأث��ر  لها من  ملا  اإدارة اجلامعة، 
ب���اأن  ي�����س��ع��رون  اإذ  ال���ط���الب،  ج��ي��د يف 

حقوقهم حمفوظة«.

استغراب 
اأب����دى ط��ال��ب ال��رتب��ي��ة اخلا�سة  ك��م��ا 
ا�ستغرابه م��ن وج��ود  ال��دري�����س  خ��ال��د 
هذه الوحدة وعدم علمه به يف الوقت 
ن��ف�����س��ه، وق����ال اإن��ه��ا مب��ن��زل��ة امل��ح��ام��ي 
اأن  يل  ي�سبق  »مل  واأردف  ل��ل��ط��الب، 
���س��م��ع��ت ب���ه���ذه ال����وح����دة، رمب����ا ي��ع��ود 
ذل���ك اإل����ى ���س��ع��ف الإع�����الن ع��ن��ه��ا، اأو 
بها«، وا�سفا  عدم حاجتي لال�ستعانة 
يح�سب  ب����اإجن����از  ال����وح����دة  ت��اأ���س��ي�����س 
اإل����ى اأن م���ن حق  ل��ل��ج��ام��ع��ة، م�����س��ريا 
ال��ط��الب اأن ي��ك��ون��وا ع��ل��ى دراي����ة بها 

ومبا تقدمه من خدمات.

الرضا بالواقع 
عبداهلل  ال�سيدلة  كلية  طالب  واأ�سار 
ال��ن��خ��ل��ي اإل����ى اأن ه��ن��اك ال��ع��دي��د من 
الطالب الذين يعانون من م�سكالت 
يف اجلامعة ب�سكل عام، وهو ما يحتم 
ع���ل���ى ال����وح����دة ا���س��ت��ق��ب��ال ت��ظ��ل��م��ه��م 
اإي��ج��اد ح��ل��ول منا�سبة  وال��ع��م��ل ع��ل��ى 

لهم، ح�سب قوله.
على  زمالئه  مع  النخلي  واتفق 
م��ن  ب��ح��ق��ه��ا  حت����ظ  مل  ال����وح����دة  اأن 
الإع����الن والإب�����راز، وق���ال: »الإع���الن 
ع��ن ال��وح��دة اأم���ر ���س��روري ج���دا؛ ملا 
م�سري  حتديد  يف  كبري  دور  م��ن  لها 
م�سكالت الطالب ومعاناتهم واإيجاد 

احللول لها«.

حفظ حقوق
الإداري���ة  العلوم  بكلية  الطالب  اأم��ا 
اأنه  اآل جار اهلل، فاأكد  واملالية حامت 
متابع للوحدة منذ افتتاحها، واأ�ساد 
ب��ج��ه��وده��ا يف جم���ال ح��ف��ظ ح��ق��وق 
ح�سورها  اأي�سا  ممتدحا  ال��ط��الب، 
الجتماعي،  التوا�سل  م��واق��ع  على 
وق���ال:  » وح��دة احل��ق��وق الطالبية 
ت���ع���م���ل ب�������س���ك���ل ج����ي����د وم���ط���م���ئ���ن 
التعليمية،  م�سريته  طوال  للطالب 
ع��ل��ى حفظ  اأن��ه��ا تعمل  وخ�����س��و���س��ا 
ح��ق��وق��ن��ا ن��ح��ن ال���ط���الب ����س���واء يف 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  مع  تعاملنا 

اأم موظفي اجلامعة«.
وردا على �سوؤال عما اإذا جلاأ اإليه 
ولو مرة واحدة لنيل حق من احلقوق، 
قال اآل جار اهلل:  »مل اأحتج اإليها قط، 
القائمني عليها  باأن  التام  اإمياين  مع 

�سين�سفونني اإن تقدمت اإليهم«.

رئيس وحدة الحقوق الطالبية:
حللنا 161 مشكلة وأبوابنا مفتوحة للجميع
اأبوابها  اأن الوحدة فاحتة  اأو�سح رئي�س وحدة احلقوق الطالبية بعمادة �سوؤون الطالب الدكتور حممد ال�سهري، 
للجميع، وم�ستعدة دائما ل�ستقبال الطالب وتظلماتهم، م�سريا اإلى اأنه ميكن التوا�سل مع اللجنة من خالل و�سائل 

التوا�سل الجتماعي اأو الربيد الإلكرتوين اأو الفاك�س.
واأو�سح اأنه ينبثق من هذه الوحدة جلنة ت�سم متخ�س�سني يف القانون وال�سريعة والأنظمة ي�سدرون تو�سيات 

مبنية على الأدلة والرباهني وفق الأنظمة واللوائح املعمول بها يف اجلامعة.
وزاد »جتد اللجنة كل الدعم والت�سجيع من معايل مدير اجلامعة لتعزيز مبداأ العدل وامل�ساواة بني الطالب 
واإعطاء كل ذي حق حقه، موؤكدا اأن اجلامعة اأن�ساأت الوحدة حلماية حقوق الطالب من اأجل حتقيق جمتمع جامعي 
اأ�سا�سية يف بناء  متجان�س ت�سود فيه روح التعاون املتبادل بني من�سوبيها، واإقرارا ملبادئ العدل والإن�ساف كدعامة 

جمتمع مثايل داخل اجلامعة، ودعم حقوق الطالب على اأ�س�س تتوافق مع الأنظمة واللوائح املطبقة بها«.
 وعن اإجنازات الوحدة، قال ال�سهري: »اأهمها البت يف كثري من �سكاوى الطالب والطالبات، اإذ حلت 161 م�سكلة 
منذ تاأ�سي�سها عام 1434، اإ�سافة الى تنمية احرتام العاملني يف اجلامعة لدى الطالب عند وجود خالف بني اأحد 

الطالب واأي من من�سوبي اجلامعة، ومعرفة الطريق ال�سليم للتظلم �سده وفق الأنظمة واللوائح«.

د. حممد ال�صهري
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قصة خبرية

نورة الشهري

ي���������رتدد ع�������دد ق���ل���ي���ل م�����ن ال���ط���ال���ب���ات 
يوميا،  امل��رك��زي��ة  املكتبة  اإل��ى  باجلامعة، 
بحثا ع��ن ال��ه��دوء وال��رتك��ي��ز يف امل��ذاك��رة 
وا�ستعارة الكتب واإجناز البحوث املنوطة 

اأح��ي��اء  اأح���د  يف  ال��ق��اب��ع  ال�سغري  منزلها 
ت�ستطع حتقيق حلمها؛  لكنها مل  اأب��ه��ا،  
لظروف عائلتها املادية حينئذ؛ فواظبت 
املكتبة  م��ن  الكتب  بع�س  ا���س��ت��ع��ارة  على 
امل��در���س��ي��ة، وم���ن مكتبة ج��ده��ا ع��ب��داهلل 
الأمل����ع����ي ال�����ذي مي��ن��ح��ه��ا ب��ع�����س ال��ك��ت��ب 

والق�س�س القدمية عندما تزوره.
وبعد التحاقها بجامعة امللك خالد 
ب��اأب��ه��ا، تو�سعت  وب��خ��ا���س��ة ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
ره�����ف يف ال�����ق�����راءة ووط��������دت ال��ع��الق��ة 
الكتب  خمتلف  ت��واف��ر  اإل��ى  نظرا  معها؛ 
واملراجع يف املكتبة اجلامعية، اإذ اإن منها 
العلمي وغ��ريه من  ما يخدم تخ�س�سها 

التخ�س�سات.

املكان والعلم والثقافة، ح�سب  باحرتام 
قولها.

اأك���ر من  املكتبة  »ت�����س��م  وق��ال��ت: 
األ���ف���ي ك���ت���اب يف خم��ت��ل��ف امل��و���س��وع��ات 
علّي  �سهل  ال��ذي  الأم��ر  والتخ�س�سات، 
ك��ت��اب��ة ال��ب��ح��وث واأخ�����ذ امل��ع��ل��وم��ات من 
الطالبات  من  وكثري  موثوقة،  م�سادر 
�سعب  اإذا  امل��ك��ت��ب��ة  مب�����س��رف��ات  ي�ستعن 

عليهن البحث عن كتاب ما«.
زميالتها  بع�س  الأمل��ع��ي  وع��ات��ب��ت 
ال���الئ���ي ل��دي��ه��ن ���س��اع��ات ف����راغ ك��ث��رية، 
ل��ك��ن��ه��ن ي��ف�����س��ل��ن ال���ب���ق���اء يف ال�����س��اح��ة 
اخلارجية ويق�سني وقتهن يف احلديث 
ال��ن��م��ي��م��ة،  اأو  وال���غ���ي���ب���ة  امل���ف���ي���د  غ����ري 

يغيب عنها عدد  ال���ذي  ال��وق��ت  ب��ه��ن، يف 
كبري من زميالتهن، جلهلهن باخلدمات 
ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا امل��ك��ت��ب��ة ل��ل��م�����س��ت��ف��ي��دي��ن 
وامل�����س��ت��ف��ي��دات، وان�����س��غ��ال��ه��ن مب��ل��ه��ي��ات 

احلياة اليومية.
املهتمة  ال��ط��الب��ي��ة  ال��ن��م��اذج  وم���ن 
بالكتب واملكتبة املركزية، طالبة امل�ستوى 
الثالث بتخ�س�س الكيمياء، رهف الأملعي، 
التي روت ل� »اآفاق« جتربتها مع الطالع 
نعومة  منذ  كانت  اإذ  بالقراءة،  ومت�سكها 
ت��ه��وى جمع وق���راءة ال�سحف  اأظ��ف��اره��ا 

والكتب.
اأث��ن��اء مرحلة  ره���ف  �سعت  ول��ط��امل��ا 
يف  خا�سة  مكتبة  لإن�����س��اء  ال��ع��ام  التعليم 

واأو�����س����ح����ت ره�����ف اأن����ه����ا ت��ق�����س��ي 
معظم اأوقات فراغها بني رفوف الكتب 
وممرات املكتبة بحثا عن الهدوء واجلو 
ال��درا���س��ي��ة  التكليفات  لإن��ه��اء  امل��ن��ا���س��ب 
يقارب  ما  تق�سي  حيث  منها،  املطلوبة 

ثالث �ساعات يوميا يف املكتبة.
واأ���س��ادت الأمل��ع��ي ب��الأج��واء العامة 
اأن  ب��ي��ن��ت  اإذ  ال��ط��ال��ب��ات،  مكتبة  داخ����ل 
اإدارة  على  للقائمني  ممتنات  زميالتها 
املكتبة، وا�سفة اإياها باملكان الذي يوفر 
الهدوء واجلو املنا�سب للرتكيز، والتزام 
عدم  اأن  اإلى  م�سرية  الهدوء،  الطالبات 
اأ�سباب  م��ن  املكتبة  داخ���ل  اإزع���اج  وج���ود 
ت���ردده���ن اإل���ي���ه���ا، مم���ا ي���ول���د ان��ط��ب��اع��ا 

احل�����ف�����الت  ت�����رت�����ي�����ب  يف  واخل��������و���������س 
وال�����س��ه��رات م���ع زم��ي��الت��ه��ا، وم��واع��ي��د 

اخلروج للمولت وغريها.
وع���ن اآخ����ر م���ا ق���راأت���ه م���ن ك��ت��ب، 
الأ�سبوع  انتهت  اأنها  اإل��ى  رهف  اأ�سارت 
امل��ا���س��ي م���ن ق�����راءة ك��ت��اب ع���ن الفكر 
�سهر  قبل  قراءته  يف  ب��داأت  والفل�سفة 
ت��ق��ري��ب��ا،  م�����س��رية اإل����ى اأن ال���رواي���ات 
الأدب����ي����ة ت�����س��اع��د يف ن��ط��ق احل����روف 
ب�����س��ك��ل ���س��ح��ي��ح، وم��ع��رف��ة ك��ث��ري من 
امل�����س��ط��ل��ح��ات وم��ع��ان��ي��ه��ا وم��رادف��ات��ه��ا 
تعزز  اأنها  اأخ��رى، م�سيفة  كلمات  من 
يف الوقت ذاته ملكة التعبري والإن�ساء 

لدى القارئ اأو القارئة.

رهف األلمعي: أقضي أوقات فراغي
بين رفوف المكتبة
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أندية

عدنان األلمعي

ب���ني رئ��ي�����س ن�����ادي و����س���ال امل���رك���زي، 
ال��ط��ال��ب ع��ب��دال��رح��م��ن ال�����س��ه��راين، 
تنمية احل�س  اإل���ى  ي��ه��دف  ال��ن��ادي  اأن 
الإع����الم����ي ل����دى ط����الب اجل��ام��ع��ة، 
وي��ح��ر���س ع��ل��ى ال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي يف 
ج��م��ي��ع ب��راجم��ه وف��ع��ال��ي��ات��ه، م�سريا 
يف ح��وار م��ع »اآف���اق« اإل��ى اأن »و���س��ال« 
�سريحة  ا�ستقطاب  اإل��ى  دائما  ي�سعى 

الطالب الإعالميني يف اجلامعة. 

ما الفئة التي ي�صتهدفها
نادي و�صال؟

اإلى ا�ستقطاب �سريحة  يهدف النادي 
ال���ط���الب الإع���الم���ي���ني يف اجل��ام��ع��ة 
ون�����س��ع��ى معهم  امل����ج����الت،  يف ج��م��ي��ع 
اإع��الم��ي��ة راق��ي��ة ذات  ب��رام��ج  لتقدمي 
ج����ودة ع��ال��ي��ة، ت��ف��ي��ده��م وت���ط���ور من 

م�ستوياتهم يف الوقت ذاته.

 ماذا قدمت اجلهات
الإعالمية باجلامعة

للنادي؟
اأك��ر مما قدمنا لها، ولكن  قدمت 
ت��ق��دمي  اإل������ى  ���س��ن�����س��ل  ب�������اإذن اهلل، 
خدماتنا واملواهب التي توجد لدى 
اإل��ى ه��ذه اجلهات لدعمهم  ال��ن��ادي 
وتطويرهم وال�ستفادة منهم اأكر.

هل اكت�صفتم مواهب
اإعالمية بني الطالب؟

نعم، وج��دن��ا م��ن ط��الب اجلامعة، 
م���واه���ب يف ال��ت��ق��دمي وال��ت�����س��وي��ر 
طالبا  النادي  ي�سم  كما  والإن��ت��اج، 

ينتمون اإلى �سحف اإلكرتونية.

ماذا عن اإمكانيات
النادي الإعالمية؟

اإلى  ن�سعى  ولكن  اإمكانياتنا جيدة، 
تقدمي اجلودة يف املحتوى والتميز 
يف ال����ط����رح م����ن خ�����الل ب��راجم��ن��ا 

وفعالياتنا التي نقدمها.
 

ومن يقوم باإعداد
هذه الربامج والفعاليات؟

اأ�سا�سي  العمل اجلماعي هو حمور 
واإع��������داد  ب�����ه،  ن����ق����وم  ع���م���ل  اأي  يف 
ال����ربام����ج وط������رح الأف�����ك�����ار ل��ي�����س��ا 
م��ق��ت�����س��ري��ن ع��ل��ى روؤ����س���اء ال��ل��ج��ان 
مل�ساركة  املجال  فتحنا  بل  بالنادي، 
مقرتحاتهم  ت��ق��دمي  يف  الأع�����س��اء 
تفيد  اأن��ه��ا  يرونها  التي  وال��ربام��ج 

الطالب.

رئيس نادي وصال:
هدفنا تنمية الحس اإلعالمي للطالب

الرسالة
ت��ط��وي��ر ال���ط���الب يف جم��ايل 
بطريقة  والإع���الم  العالقات 
اح�����رتاف�����ي�����ة م�����ع اله����ت����م����ام 
واكت�ساف  م��ه��ارات��ه��م  ب���اإب���راز 

هوياتهم.

الرؤية
اإي����ج����اد ن����اد ي��ه��ت��م ب��امل��واه��ب 
اإل��ى جنب مع  وي��ربزه��ا جنبا 
مقاعد  يف  املوهوب  يتلقاه  ما 
الدرا�سة، ليخرج جيال واعيا 
جامعته  ا�سم  ويرفع  و�سطيا، 

ووطنه.

األهداف
الإع��الم��ي  احل�����س  تنمية   •

لدى طالب اجلامعة.
ب��ني  ال�����ع�����الق�����ة  ت����ع����زي����ز   •

الطالب وبيئته.
الطالب  م��واه��ب  تطوير   •
وتكوين  الت�سال  وتعليم فن 

العالقات العامة.

رؤساء اللجان
ال�سهراين • عبدالرحمن 

رئي�س النادي
عبدالرحمن • �سامل 

نائب رئي�س النادي
زامل اآل  �سارع   • ماجد 

رئي�س اللجنة الجتماعية
�سرمي اآل  اأحمد  • زياد 

رئي�س جلنة العالقات
ال�سمري مانع  اآل  • مانع 

رئي�س جلنة التدريب
القحطاين • عبداهلل 

رئي�س اللجنة الريا�سية
راقع اآل  حممد  • ح�سني 
رئي�س اللجنة الإعالمية

عن
النادي
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مواهب

الطرقي: التصوير 
الصحفي غير 
مساري األكاديمي

خالد العمري 

اأوف�����ق بني  اأن  »ك����ان م���ن ال�����س��ع��وب��ة 
درا����س���ت���ي ومم���ار����س���ة ه��واي��ت��ي ول��ك��ن 
تخطيت  املجتهد  وال��ع��م��ل  ب��امل��ث��اب��رة 
ال���ع���ائ���ق وهلل احل����م����د، ولب����د  ه�����ذا 
اأن  ال��ه��واي��ة  ه��ذه  يحب  �سخ�س  لأي 
ي���واج���ه ���س��ع��وب��ات وع��ق��ب��ات وي�سرب 
م��راده  اإل��ى  ي�سل  لكي  تخطيها  على 

وهدفه«.
بهذه الكلمات بداأ الطالب بق�سم 
عن  حديثه  الطرقي  فار�س  الإع��الم 

جتربته مع فن الت�سوير.
»�ساركت  ق��ال  م�ساركاته،  وع��ن   
يف الكثري من الحتفالت والفعاليات 
وبع�س  اجلامعة  وخ��ارج  اجلامعة  يف 
الأع���م���ال ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة اخل��ا���س��ة، 
ك���م���ا اأن�����ن�����ي اأج���������د  م�����ن الإج����������ازات 
وت��ط��وي��ر  للعمل  ف��ر���س��ة  ال��درا���س��ي��ة 
ملتقى  فعالية  اأهمها  ومن  موهبتي، 
ال��������رتاث ال����ع����م����راين مب��ن��ط��ق��ة 
ع�����س��ري، وم��ل��ت��ق��ى ال�����س��ي��اح��ة 
امل���ع���رف���ي���ة ال�������ذي ن��ظ��م��ه 
منطقة  �سباب  جمل�س 
ع�������س���ري، ب���ال���ت���ع���اون 
م���ع م��دي��ن��ة امل��ل��ك 
للطاقة،  عبداهلل 
وم������ه������رج������ان 
اأب����������������ه����������������ا 
للت�سوق، 

وف���ع���ال���ي���ة ع�������س���ري ح���ل���ة ال����ع����م����ران، 
املنطقة  �سباب  جمل�س  مع  بالتعاون 

وجامعة دار احلكمة«.
وت������اب������ع »ع����م����ل����ت اأي�����������س�����ا م��ع 
امل���رك���ز الإع����الم����ي مل��ع��ر���س رائ�����دات 
وت��ول��ي��ت  ع�����س��ري،  مبنطقة  الأع���م���ال 
الر�سمية  الحتفالت  بع�س  تغطية 
م�ساركاتي  اآخ����ر  وك��ان��ت  للمنطقة، 
�سباب  قافلة  يف  ع�سري  �سباب  متثيل 
ال��غ��د ال��ت��ي اأق��ي��م��ت يف ج�����ازان حتت 
امللكي  ال�سمو  اأمريها، �ساحب  رعاية 

الأمري حم��مد بن نا�سر«. 

مشاركات متعددة
واأو����س���ح ال��ط��رق��ي اأن����ه ي��ع��م��ل �سمن  
�سباب  جمل�س  يف  الإعالمية  اللجنة 
منطقة ع�سري يف فرتة امل�ساء، اإ�سافة 
اإلى اأنه م�سور متعاون بعمادة القبول 
كما  خالد،  امللك  بجامعة  والت�سجيل 
�سحيفة  يف  وحم���ررا  م�����س��ورا  يعمل 

ع�سري الإلكرتونية.
وهو اأي�سا اأحد اأع�ساء ا�ستوديو 

اأبها للت�سوير والإنتاج، ح�سب قوله.
اأك���ون  اأن  ف��خ��ر  يل  »ك����ان  وزاد   
والعاملني  املتعاونني   ال�سباب   اأح��د 
يف جمل�س �سباب منطقة ع�سري، وقد 
وجدت فيه ما ينا�سب هوايتي و�سغفي 
بالت�سوير يف املجال الإعالمي، وكان 
نقطة التحول يف حياتي الإعالمية«. 
وح�������ول ع���الق���ت���ه ب��ال��ت�����س��وي��ر 
»الت�سوير  الطرقي  ق��ال  ال�سحفي، 
ال�����س��ح��ايف اأح���د اأه���م اأ���س��ب��اب تعلقي 
�سببا  وك���ان  ع���ام،  ب�سكل  بالت�سوير 
اخلربة،  وك�سب  موهبتي  تطوير  يف 
وم��ن��ح��ن��ي ال���ت���ع���رف ع���ل���ى امل��ج��ت��م��ع 
اأي�����س��ا ك�سب  م���ن ك��ث��ب، وي�����س��ر يل 
نف�سي  اأط��ور  اأزال  ول  العالقات، 
ال�سحفي  الت�سوير  جم��ال  يف 
م������ن خ��������الل امل����ه����رج����ان����ات 
واملحافل واملوؤمترات  التي 

لها اأهمية«.

تحويل المسار العلمي
اللغة  ق�سم  يف  طالبا  »ك��ن��ت  واأ���س��اف 
ال��ع��رب��ي��ة، وك��ان��ت نقطة ال��ت��ح��ول يف 
درا����س���ت���ي ع��ن��دم��ا ح���ول���ت اإل�����ى ق�سم 
الع���الم والت�����س��ال ف��وج��دت فيه ما 

ينا�سب هوايتي وحبي لالإعالم ». 
اأن  اإل���ى  اأن���ه يطمح  اإل���ى  واأ����س���ار 
ي��ك��ون حم����ررا وم�����س��ورا ل���دى جهة 
درا�سته،  اإكمال  بعد  و�سحف  ر�سمية 
ا�سم  اأن يكون يل  اإل��ى  »اأطمح  وق��ال: 
الت�سوير  جم��ال  يف  واأه��م��ي��ة  و�سهرة 
ب�سكل  والت�سوير  خا�سة  ال�سحفي 
واأع���م���ايل  ����س���وري  ت���ك���ون  واأن  ع�����ام، 
ع���ل���ى م�����س��ت��وى ع�����ال يف الح������رتاف 
والدقة واجلودة، كما اأمتنى اأن اأ�سل 

بت�سويري اإلى ال�سهرة«. 

العدد 164  |  24 صفر 1437  |  06 ديسمبر 2015



إعالن

العقل السليم
في الجسم السليم

الرياضة ضرورة أساسية لصحتك وليست مجرد ترف أو تسلية!

العدد 164  |  24 صفر 1437  |  06 ديسمبر 2015



صحتك

طيف: معاناة ابنتي وابني 
من مرض الـ »سـيلياك« 

دفعني لمساعدة اآلخرين

د.إيمان العسيري

املجتمع  قاد مر�س يبدو غري ماألوف يف 
ال�سعودي، املعلمة املدربة باإحدى مدار�س 
والغو�س  للتبحر  خمي�س م�سيط، طيف، 
لإحاطة  جوانبه  كل  ومعرفة  املر�س،  يف 
وكيفية  واأعرا�سه  ومب�سبباته  به  غريها 
ال�سيلياك  اأ���س��اب  اأن  بعد  معه  التعاي�س 

ابنتها وابنها.
وك�����س��ف��ت م��ع��ان��اة ط��ي��ف م��ع مر�س 
ابنيها م�سكالت كثرية ومعاناة كثريين يف 
اخت�سا�سيي  بع�س  متتع  ع��دم  مقدمتها 
ال���ت���غ���ذي���ة ب���ث���ق���اف���ة ����س���ام���ل���ة ع����ن ب��ع�����س 
املر�سى  بعد  معاناة  وك��ذل��ك  الأم��را���س، 
معينة من  اأغ��ذي��ة  اإل��ى  يحتاجون  الذين 
عدم توافرها يف املناطق املحيطة، وهو ما 
دفعها للتطوع يف تثقيف املجتمع باملر�س.

متى حلق املر�س بابنك وابنتك 
وكيف مت التعرف عليه؟ 

منذ اأن كان عمر ابنتي عاما واحدا، وهي 

اإم�ساك مزمن وغ��ازات، ولكن  تعاين من 
اإل  ت�سخي�س حالتها  يتم  اأن��ه مل  املوؤ�سف 
عندما بلغت ال�سابعة من عمرها، وطوال 
الأعوام املا�سية كنا يف معاناة الت�سخي�س 
اخلاطئ؛ لأن جميع الأطباء اأجمعوا على 
اأن حالتها عبارة عن غازات واإم�ساك فقط 
املا�سي،  العام  املر�س،  ت�سخي�س  مت  حتى 
م���ن ق��ب��ل ال���س��ت�����س��اري ال�����س��ع��ودي ع���ادل 
اأن��ه  ت��وؤك��د  اأع��را���س��ه  اأن  وتبني  ال�سهراين 

مر�س ال�سيلياك الظاهر.
اأم���ا اب��ن��ي ف��ل��م ي��ك��ن ي��ع��اين م��ن اأي 
على  اأ���س��ر  جعلني  عليه  خ��ويف  اإل  �سيء 
اإج������راء حت��ال��ي��ل ل���ه ف��ج��اءت��ن��ي ال��ن��ت��ائ��ج 
ب�����س��دم��ة اأخ������رى ع��ن��دم��ا اأك������دت وج���ود 
اأع����را�����س م���ر����س مم���اث���ل ل���ل���ذي ت��ع��اين 
ما  وه��ذا  اأعلى،  بن�سبة  ولكن  اأخته،  منه 
ي��ع��رف ب��� »ال�����س��ي��ل��ي��اك اخل��ف��ي« ال���ذي ل 
بالأمعاء  وي�سر  نهائيا  اأعرا�سه  تظهر 
خطرية  مرحلة  ي�سل  حتى  ال��وق��ت  م��ع 
ب��داأن��ا تطبيق  بعدها  وم��ن  اهلل،  �سمح  ل 

احلمية بناء على طلب الطبيب.

هل تعرف الأطباء �صريعا
على ما يعاين منه طفالك؟

ج��م��ي��ع اأط����ب����اء اأب����ه����ا وخ��م��ي�����س م�����س��ي��ط 
ا����س���ت���ع�������س���ى ع���ل���ي���ه���م اك���ت�������س���اف امل���ر����س 
وت�سخي�سه ب�سكل �سحيح، بالإ�سافة اإلى 
معاناتنا مع كرة الأدوية امل�سروفة دون 
من  لهما  حتاليل  اإج���راء  اأن  اإل  نتيجة، 
قبل ال��دك��ت��ور ع���ادل ال�����س��ه��راين واإر���س��ال 
اأك��دت  املا�سي،  العام  اأملانيا،  اإل��ى  العينات 
ك��م��ا �سخ�سه  امل���ر����س  ب���ه���ذا  اإ���س��اب��ت��ه��م��ا 

ال�سهراين �سابقا.

كيف كان وقع معرفة
املر�س على نف�صك؟

تعر�سنا ل�سدمة قوية جدا، وعانينا اأكر 
فيما ب��ع��د ع��ن��دم��ا اأخ���ربن���ا ال��ط��ب��ي��ب عن 
الأول��ى  للمرة  بها  ن�سمع  التي  حالتيهما 
الطبيب  ط��ال��ب��ن��ي  وب��ع��ده��ا  ح��ي��ات��ن��ا،  يف 
اأك����ل اخل��ب��ز م���دى احل��ي��اة  مبنعهما ع��ن 
ال�����س��ام��ويل وال��ت��و���س��ت والكيك  وك��ذل��ك 
بالدقيق،  عالقة  ماله  وك��ل  والب�سكويت 

منتجات  ف��ق��ط  ي��اأك��ال  ب���اأن  طالبني  ك��م��ا 
الذرة وبع�س الأ�سياء الأخرى.

ع��دم  يف  احلقيقية  م��ع��ان��ات��ن��ا  ك��ان��ت 
ت���واف���ر امل��ن��ت��ج��ات ال���غ���ذائ���ي���ة ن��ه��ائ��ي��ا يف 
امل��ن��ط��ق��ة، ف��ك��ي��ف ���س��اأت��ع��ام��ل م���ع ال��و���س��ع 
اجل����دي����د، وك���ي���ف ���س��ت��ت��اأق��ل��م اب��ن��ت��ي مع 
ال��ذه��اب  م��ن  �سنمنعها  وك��ي��ف  امل��در���س��ة، 

للمق�سف املدر�سي فكل ما فيه ممنوع؟

ما ردة فعلك مع متطلبات الطعام 
والعالج مع طفليك؟

يحتاج  ل  امل��ر���س  ف���اإن  ل��ل��ع��الج،  بالن�سبة 
اأدوي��ة، بل حمية فقط من  اإلى ا�ستخدام 
امل��اأك��ولت من  خ��الل المتناع عن بع�س 
ال��ق��م��ح وال�����س��ع��ري واجل������ادور وال�����س��وف��ان 
على  وحت��ت��وي  لها  وامل�سابهة  وامل��ك��رون��ات 

اجللوتني.
ب��داي��ة  ف��ف��ي  ال��ط��ع��ام  اأم���ا متطلبات 
الأمر وجدنا �سعوبة كبرية يف توفريها، 
ب��اأك��م��ل��ه��ا ل يوجد  ف��امل��ن��ط��ق��ة اجل��ن��وب��ي��ة 
واأ�سبحنا  اجللوتني،  من  خ��ال  طعام  بها 

والريا�س  ج��دة  من  موزعني  عن  نبحث 
ل�سحن الدقيق وغريه، لكن املوؤ�سف اأنهم 
كانوا يرف�سون ال�سحن لأبها واخلمي�س، 
اأن ن�سافر  اإم����ا  اأم���ري���ن  ب��ني  ف��اأ���س��ح��ي��ن��ا  
���س��ه��ري��ا اإل�����ى ال���ري���ا����س ل�����س��راء ال��ط��ع��ام 
اأو ن�ستعني بالأقارب يف الريا�س  اخلا�س 

ل�سحنه لنا �سهريا.
 وع�����الوة ع��ل��ى ذل����ك، ك����ان ال��ط��ع��ام 
نتمكن  ولكننا  وهلل احلمد  الثمن،  غايل 
من اإح�ساره، واملحزن يف الأمر اأن  الأ�سر 
من  اأبنائها  من  اأي  يعاين  التي  الفقرية 
امل���ر����س ذات����ه ���س��ت��ج��د ���س��ع��وب��ة ك��ب��رية يف 
ت��وف��ري ه���ذا ال���ن���وع م���ن ال��ط��ع��ام، وك��ث��ري 
م���ن احل�������الت  رف�����س��ت احل���م���ي���ة، وه���ذا 
ل���ه خم���اط���ر ك���ب���رية ج����دا ع��ل��ى ال�����س��ح��ة  

م�ستقبال.

وكيف تعامل طفالك
مع املر�س واحلمية؟

كنا متخوفني ج��دا من  الأم���ر،  بداية  يف 
رف�����س��ه��م��ا وع����دم اإق��ن��اع��ه��م��ا  ب���رتك اأك��ل 

ق��ائ��م��ة ط��وي��ل��ة م���ن الأط���ع���م���ة ك��اخل��ب��ز 
وال���ت���و����س���ت وال�������س���ام���ويل وال�����س��ك��ولت��ة 
وال���ك���ي���ك واحل����ل����وى وال��ب��ط��اط�����س ال��ت��ي 
حتتوي على اجللوتني، لكننا وبحمداهلل 
�سرحنا لهما اأعرا�س املر�س وم�ساعفاته 
�سعورهما  الأم����ر  تقبلهما  يف  و���س��اع��دن��ا 

بالأمل كل ما اأكال هذه الأطعمة.
وات��ب��اع  الإذع����ان  اإل  ك��ان منهم  فما 
اأن متر عليهما  احلمية،  ومع ذلك لبد 
اأي�����ام وه��م��ا يف امل��در���س��ة ي�����س��ت��ه��ي��ان فيها 
زمالوؤهما  لهما  يقدمه  ممنوعا   طعاما 
اآلم  اإل���ى  ويتعر�سان  بعدها  فيمر�سان 

مربحة.

هل املر�س وراثي اأم ل؟
وهل هو معد؟ 

امل���ر����س ل��ي�����س م���ع���دي���ا، وه����و ع���ب���ارة عن 
التي  املنتجات  م��ن  الأم��ع��اء  يف  ح�سا�سية 
وراثيا  كونه  اأم��ا  اجللوتني.  على  حتتوي 
ورجحوا  ذلك  يف  الأطباء  فاختلف  ل،  اأم 

اأنه غري وراثي.
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صحتك

املر�س يبدو غري معروف
يف اململكة، فهل هناك م�صت�صفيات 

اأو موؤ�ص�صات متخ�ص�صة ت�صتقبل 
احلالت لعالجها؟

ال���ذي���ن مت اك��ت�����س��اف امل���ر����س ل��دي��ه��م يف 
يقدرون  امل�ست�سفيات،  ويراجعون  اململكة 
بن�سف مليون مري�س،  واملر�سى يف تزايد 
املر�س  اأع��را���س  ل��دي��ه  والكثري  م�ستمر، 
اأحت���دث معهم واأت��وا���س��ل، لكن مل  مم��ن 
يخ�سعوا اإلى التحاليل الالزمة، وكذلك 

مل يتم ت�سخي�سهم ب�سكل �سحيح.
وب�����س��ف��ة ع���ام���ة، ن���ع���اين ع����دم فهم 
ل��ل��م��ر���س ب�سكل  ال��ت��غ��ذي��ة  اخ��ت�����س��ا���س��ي��ي 
اإذ ذه��ب��ت  امل��ن��ط��ق��ة اجل��ن��وب��ي��ة،  دق��ي��ق يف 
م�سيط  وخمي�س  اأبها  يف  منهم  ع��دد  اإل��ى 
املر�س  عن  ثقافتي  ب��اأن  فوجئت  ولكنني 
وامل��م��ن��وع وامل�����س��م��وح م��ن ال��ط��ع��ام، اأف�سل 

منهم، وهذا الأمر اأحبطني كثريا.

كيف ا�صتفاد غريك
من معلوماتك عن املر�س؟

الإن�ساين  العمل  ه��ذا  يف  تطوعت  لقد 
مع  ومعاناتي  بتجاربي  غ��ريي  لأحيط 
واإقناعهما  ط��ف��ل��ّي  م��ع  احل��م��ي��ة  تنفيذ 
الطعام لهما  بها وكيفية ح�سويل على 

و�سنع اخلبز لهما من دقيق الذرة.

ما مدى وعي ومعرفة
املجتمع بهذا املر�س؟

املجتمع ل يعي املر�س مبا يكفي ولي�س 
اأع��را���س��ه و  اأي خلفية عنه وع��ن  ل��دي��ه 
طرق العالج منه، وهو يتطلب احلمية 

طوال حياة الإن�سان.
وقد كنت اأعاين اأثناء الزيارات من 
اأبنائي ومن الطعام املقدم، حتى قررت 
اأ���س��ه��ر  �سبعة  مل���دة  الب��ت��ع��اد والن������زواء 
ا�ستطعت خاللها اإتقان عمل اخلبز من 
والربجر  وال�سمبو�سة  والفطائر  الذرة 

اخلايل من اجللوتني.
اإحدى  اأ�سكر  امل�ساحة  وخالل هذه 
الأخوات وتدعى اأم اأو�س وهي اأم لثالثة 
�سخرت  ذات��ه  باملر�س  م�سابني  اأط��ف��ال 

نف�سها ووقتها وجهدها خلدمة املر�سى 
على م�ستوى اململكة العربية ال�سعودية 
واخلليج والوطن العربي واأن�ساأت  اأكر 
من 10 جمموعات )قروبات( كل قروب 
200 مري�س ومري�سة  اأك��ر من  ي�سم 
اأ�سهر و45  �ستة  ب��ني  اأع��م��اره��م  ت���رتاوح 

عاما من ن�ساء ورجال واأطفال.
ت�سارك  ال���رج���ال،  اإل���ى  وبالن�سبة 
ال���ق���روب  يف  اأخ����ت����ه  اأو  ال����رج����ل  زوج������ة 
لتثقيفها عن املر�س، كما عقدت اأم اأو�س 
اأط��ب��اق وط��رق  دورات جمانية لإع���داد  
واحل��ل��وى  وال��ف��ط��ائ��ر  للخبز  خمتلفة  

وغريها.
 وف��ي��م��ا ب��ع��د، ب����داأن����ا  ب��ا���س��ت��خ��دام 
ال�ستخدامات  متعدد  امل�ستورد  الدقيق 
ال��غ��روي،  الأرز  ودق��ي��ق  الأرز،  ودق��ي��ق 
ودق��ي��ق ال��ت��اب��ي��وك��ا و���س��م��غ ال��زان��ث��ان يف 
اإع�����داد اخل��ب��ز وال�����س��ام��ويل وال��ت��و���س��ت 
املرحلة  اإل���ى  انتقلنا  ث��م  اأت��ق��ن��اه،  ح��ت��ى 

الثانية، وهي اإعداد بقية الأ�سناف. 
احلق يقال وهو اأننا وجدنا تكاتفا 

وت���ع���اون���ا ي�����س��رح ال�����س��در م���ن امل��ر���س��ى 
يف امل�����دن ال���ك���ب���رية ك��ال��ري��ا���س وج����دة، 
للمطالبة  يجاهدون  وكيف  وال�سرقية، 
ب��ت��وف��ري خم��اب��ز خ��ا���س��ة واأ����س���واق توفر 

منتجات خالية من اجللوتني.
م��ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق، اأن�����س��اأت ق��روب��ا 
م�سيط  وخمي�س  اأبها  يف  املر�سى  ي�سم 
وج���ي���زان وجن�����ران وظ���ه���ران اجل��ن��وب 

والباحة والقنفذة.
التي  امل��ح��الت  بح�سر  ب����داأت  ك��م��ا 
تبيع م��ن��ت��ج��ات خ��ال��ي��ة م��ن اجل��ل��وت��ني، 
املنتجات  ل��ه��ذه  م���وردي���ن  وب��ح��ث��ت ع��ن 

يقومون بال�سحن اإلى هذه املناطق.
 اأي�سا طالبت اأنا واأع�ساء القروب، 
الدقيق  بتوفري  املنطقة،  م�ست�سفيات 
وامل���ك���رون���ة وال�����س��ك��ولت��ة وال��ب�����س��ك��وي��ت 
الريا�س  مب�ست�سفيات  اأ�سوة  للمر�سى، 
ملر�ساها،  جمانا  ت�سرفها  التي  وج��دة 
ثم طالبنا الأ�سواق املوجودة يف املنطقة 

بتوفري منتجات خالية من اجللوتني.
اأن  اإل  ي�سعني  امل��ق��ام، ل  ه��ذا   ويف 

لتوفري  ب��امل��ب��ادرة  الغنيم  اأ���س��واق  اأ�سكر 
ال�سيد  بال�سكر،  واأخ�س  املنتجات،  هذه 
كبندة  الأ�سواق  بقية  واآمل من  عا�سور، 
وال���راي���ة وال��ع��ث��ي��م ال��ت��ج��اوب م���ع ه��ذه 

الفئة.

هل من داعم لك
ولأطفالك ولتطوعك؟

زوجي واأهلي واأمي واأم زوجي والدكتور 
اأك��رب داع��م يل  ع��ادل ال�سهراين،  كانوا 
ولأط��ف��ايل  واأك���رب م�سجع يل  اهلل،  بعد 

منذ بداية احلمية حتى هذا اليوم.

كلمة اأخريه.. ملن توجهينها؟
ال�سريفني  احل���رم���ني  خل����ادم  اأوج��ه��ه��ا 
امل��ل��ك ���س��ل��م��ان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، حفظه 
اهلل ورع��اه، واأنا�سده خاللها باأن يوجه 
وال���دواء  ال��غ��ذاء  وهيئة  ال��ت��ج��ارة  وزارة 
اجللوتني  من  خالية  منتجات  بتوفري 
يف جميع مناطق اململكة وب�سعر رخي�س 
ي�ستطيع املري�س �سراءه، وكذلك بكتابة 

م��ع��ل��وم��ات ع���ن احل�����س��ا���س��ي��ة ع��ل��ى كل 
ال�سركات  خ�سو�سا  الغذائية  املنتجات 
نعرف  ل  املنتجات  م��ن  فكثري  املحلية، 

هل هي خالية من اجللوتني اأم ل.
 ك��م��ا اأرج�����و م���ن رج�����ال الأع���م���ال 
خمابز  فتح  على  يعملوا  اأن  املنطقة  يف 
اخلايل  للخبز  م�ستقل  اإن��ت��اج  خط  ذات 
ي���وف���روا حم��الت  م���ن اجل��ل��وت��ني، واأن 
م��ن اجل��ل��وت��ني متاما  وم��ط��اع��م خالية 
ك��م��ا ي��ح��دث يف ال���ري���ا����س وج�����دة، كما 
على  ال��غ��الل  ���س��وام��ع  تعمل  اأن  اأرج����و 
توفري دقيق خال من اجللوتني وب�سعر 

منا�سب.
الفكر  ك��ل��م��ت��ي لأ���س��ح��اب  واأوج�����ه 
بتثقيف  واأط��ال��ب��ه��م  وال��ق��ل��م  وال��ك��ل��م��ة 
والتعاون  املر�س  ه��ذا  باأ�سرار  املجتمع 

مع املر�سى يف املطالبة بحقوقهم.
اأوجه كلمتي لالأطباء واخت�سا�سيي 
باملدار�س  جادة  حمالت  باإقامة  التغذية 
والأ�سواق مل�ساعدة املر�سى على التعاي�س 

مع هذا املر�س.

تعرف الدكتورة منال نور الدين �سريف )طبيبة عامة تعمل بكلية العلوم للبنات باأبها(، ال�سيلياك باأنه  مر�س 
مناعي ذاتي مكت�سب ي�سيب الأمعاء الدقيقة يحدث يف اأي مرحلة عمرية منذ الطفولة اإلى ال�سيخوخة وترتاوح 

ن�سبة احلدوث لدى الأطفال من 33.% – 1.06 %،  اأما البالغني فمن %1.2-0.18.
وهنالك اأ�سخا�س ذوو قابلية عالية لالإ�سابة كمر�سى ال�سكري املعتمدين على الأن�سولني، اأي مر�سى النوع 

الأول واملنقولني وترتاوح ن�سبة الإ�سابة لديهم من %10-5 .

أسبابه
وعن اأ�سبابه، فهو يحدث رد فعل للتعر�س ملادة اجللوتني املوجودة يف احلبوب خ�سو�سا القمح، ونتيجة لهذا يقوم 
اجلهاز املناعي يف ج�سم الإن�سان مبهاجمة اأن�سجة الأمعاء حمدثا رد فعل مناعي، م�سببا حدوث التهاب يوؤدى اإلى 

تدمري الغ�ساء املبطن لالأمعاء الدقيقة الذي يقوم بدور المت�سا�س، مما يوؤدى اإلى �سوء المت�سا�س للغذاء. 

عوامل جينية ووراثية
اأق��ارب املري�س من  اإذ ت�سل ن�سبة الإ�سابة عند  كما توجد هنالك عوامل جينية وعامل وراث��ي يف هذا املر�س، 
الدرجة الأولى )مثل الإخوان والأبناء( اإلى 5-20%. كذلك اأغلب الربوتينات املوجودة يف الغذاء وامل�سوؤولة عن 

الداء البطني هي من فئة الربولمينات وهى بروتينات غنية باأحما�س الربولني واجللوتني الأمينية.  

أعراضه
غالبية الأعرا�س متعلقة باجلهاز اله�سمي واأحيانا قد ل توجد اأعرا�س ويتم اكت�ساف املر�س بامل�سادفة، وغالبا 

ما تظهر لدى الأطفال ما بني ت�سعة اأ�سهر و�سنتني اأي بعد اإدخال احلبوب واخلبز للطعام بفرتة ق�سرية. 
البطن،  اآلم يف  ال�سعف والوهن،  ال��دم،  النمو،  فقر  تاأخر يف  ال��وزن،  اإ�سهال، نق�سان يف  والأع��را���س هي: 
داخل  البكرتيا  وتكاثر  )ك(،  فيتامني  ونق�س  لنخفا�س  نتيجة  وذل��ك  النزف،  قابلية  زي��ادة  بالبطن،  انتفاخ 
الأمعاء الدقيقة نتيجة ل�سوء المت�سا�س، التهاب اجللد احلالئى، وهى حالة جلدية ت�سيب املر�سى وت�سبب 

حكة باجللد.

طرق العالج
احلمية الغذائية اخلالية من بروتني اجللوتني هي الأ�سا�س مدى احلياة ول يوجد عالج اآخر حاليا مينع حدوث 

اللتهابات بجدار الأمعاء �سواء اإزالة مادة اجللوتني املوؤثرة. 
جدا،  مرتفعة  اأ�سعارها  ولكن  اجللوتني  من  خالية  ال�سيلياك  ملر�سى  ت�سنع  خا�سة  غذائية  م��واد  وهناك 
كما اأن هناك اأغذية وا�سحة حتتوي على اجللوتني مثل اخلبز واملكرونة والب�سكويت، ولكن ل بد للمري�س من 
واملايونيز  والكات�سب  ال�سل�سات  الغذائية مثل  امل��واد  القمح قد ت�ساف لكثري من  اأو  اأن مادة اجللوتني  معرفة 
وتوابل ال�سلطات وغريها، لذلك ل بد من ق��راءة حمتوى كل معلب جيدا، كما يجب احلذر عند الأك��ل خارج 

املنزل لأن التزام احلمية اخلالية من اجللوتني لدى مري�س ال�سيلياك يجب اأن يكون �سارماً. 
وميكن مقابلة اخت�سا�سيي التغذية ملعرفة الغذاء املنا�سب اخلايل من اجللوتني ويكون اآمنا.

طرق الوقاية 
حوايل 5% من املر�سى قد ل يتح�سن باتباع احلمية الغذائية والبتعاد عن مادة اجللوتني، ويحدث ذلك ب�سبب 

طول ا�ستمرارية املر�س الذي جعل تاأثر الأمعاء الدقيقة بالغا ويحتاج اإلى عالج اآخر كالكورتزون.
لي�س هنالك وقاية من ال�سيلياك وعلى املري�س البتعاد عن اجللوتني يف الغذاء، وكذلك املر�سى الذين 

يعانون من م�سكالت يف الأداء الوظيفي بالطحال وقد يقوم الطبيب باإعطاء تطعيم �سد البكرتيا.

اعتقادات خاطئة
يعتقد البع�س اأن احل�سا�سية من اجللوتني هي مثل احل�سا�سية من البي�س اأو ال�سمك التي ت�سبب طفحا جلديا 
وحكة عند اأكلها، واأن التناول التدريجي للغذاء املحتوي على اجللوتني قد يخفف من التح�س�س، وهذا اعتقاد 

خاطئ لأن اللتهاب املناعي وعواقبه خمتلفة يف احلالتني.
كما يعتقد اآخرون اأن احلمية من اجللوتني هي لفرتة حمددة ي�ستطيع بعدها املري�س تناول ما ي�ساء، وهذا 

اعتقاد خاطئ؛ فاحلمية يجب اأن تكون دائمة.

سيلياك: تعريف علمي للمرض وأسبابه وأعراضه 
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شخص سليم شخص مصاب بمرض »سيلياك«
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األمعاء الدقيقة

األمعاء الغليظة

الزغابات المعوية - سليمة

الزغابات المعوية - متضررة



تحقيق

يف ال����دم����ام، حت���ت رع���اي���ة وح�����س��ور 
رئ���ي�������س ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل��ل�����س��ي��اح��ة 
ال�سمو  ال��وط��ن��ي، ���س��اح��ب  وال�����رتاث 
�سلمان بن  �سلطان بن  الأم��ري  امللكي 
ال�سرقية  املنطقة  واأمري  عبدالعزيز، 
�سعود  الأم���ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

بن نايف بن عبدالعزيز.
كل  اجلامعة  اإلى جانب  و�سارك 
واأم��ان��ة  ع�سري،  منطقة  اإم����ارة  م��ن: 
امل���ن���ط���ق���ة، وم�����رك�����ز الأم���������ري ن���اي���ف 
احل�ساري مبحافظة حمايل ع�سري، 
باأبها،  ال�سناعية  التجارية  والغرفة 
وم�������س���رح امل���ف���ت���اح���ة، وف����ن����دق ق�����س��ر 
وفندق  اأبها،  ق�سر  وفندق  ال�سحاب، 
ال�����س��الم، وف��ن��دق ال��ب��ح��رية، وامل��رك��ز 

الثقايف ببي�سة.
وب��ي��ن��م��ا ت�����س��ت��ق��ب��ل امل��ن��ط��ق��ة كل 
�سيف نحو 2.5 مليون زائر، تاأمل اأن 

التجارية تت�سع ل� 300 �سخ�س، م�سرح 
م��رك��ز الأم�����ري ���س��ل��ط��ان احل�����س��اري 
)ي�سع  املفتاحة  م�سرح  ي�سع 1400، 
3800 �سخ�سا(، قاعتني بفندق ق�سر 
ال�سحاب )�سعتهما 300(، اأربع قاعات 
اإج��م��ال��ي��ة  اأب��ه��ا ب�سعة  ق�����س��ر  ب��ف��ن��دق 
ق�سر  بفندق  قاعتني  قدرها 4200، 
قاعة  ق����دره����ا 320،  ب�سعة  ال��ب��ح��رية 
وم�سرح باملركر الثقايف ببي�سة ب�سعة 

قدرها 1500.
و����س���ت���ن���ت���ه���ي اأم������ان������ة امل��ن��ط��ق��ة 
ع������ام 1439ه������� م����ن م�������س���روع امل���رك���ز 
احل���������س����اري ع���ل���ى ط���ري���ق ال�������س���ودة 
ال�����ذي ي�سم  ال�������س���رق���ي،  ب��امل��خ��ط��ط 
مب�ساحة )13070 م(  موؤمترات  قاعة 
وغ����رف����ت����ي   ،)3000( وب�����ط�����اق�����ة 
اج�����ت�����م�����اع�����ات، و��������س�������الت ع���ر����س 
مب�����س��اح��ة ق�����دره�����ا 15000م، اإ���س��اف��ة 

محمد شامي

ب��ي��ن��م��ا ت��ع��ق��د م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري اآم����ال 
عري�سة على تفعيل قطاع املوؤمترات 
وامل����ع����ار�����س ل���رف���ع ن�����س��ي��ب اأع������داد 
، تبدو جامعة  �سياحها بن�سبة %100 
امللك خالد على راأ�س اجلهات القادرة 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ت��ل��ك الآم������ال، تفعيال 
مل����ب����ادرة »ع�������س���ري.. وج���ه���ة ���س��ي��اح��ي��ة 
رئي�سية على مدار العام«، وخ�سو�سا 
يف ظ���ل م���ا ت��ع��ق��ده م���ن م���وؤمت���رات 
وم��ع��ار���س ون���دوات على م��دار العام 

وما ت�ستقطبه من زوار.
وك����ان����ت اجل���ام���ع���ة ع���ل���ى راأ������س 
امل�����س��ارك��ة يف ج��ن��اح منطقة  اجل��ه��ات 
ع���������س����ري ب�����امل�����ن�����ت�����دى ال���������س����ع����ودي 
ل��ل��م��وؤمت��رات وامل��ع��ار���س ال���ذي اأق��ي��م 
ال�سرياتون  بفندق  امل��ا���س��ي،  ال�سهر 

بقية  م��دار  على  نف�سه  الرقم  حتقق 
تفعيل قطاع  زي��ادة  بعد  العام،  اأ�سهر 

املوؤمترات واملعار�س.

إمكانيات متوفقة 
جميع  باإمكاناتها  اجلامعة  تت�سدر 
قطاع  تفعيل  على  ال��ق��ادرة  اجل��ه��ات 
امل����ع����ار�����س وامل�������وؤمت�������رات مب��ن��ط��ق��ة 
ع�����س��ري، وه����ي ع��ل��ى ال��ن��ح��و ال��ت��ايل: 
ق��اع��ة الح��ت��ف��الت، وم�����س��رح املدينة 
اجلامعية، وم�سرح املجمع الأكادميي 
ب���امل���ح���ال���ة، و����س���ال���ة م�����س��رح امل��ج��م��ع 
اإجمالية  ب�سعة  بلع�سان  الأك��ادمي��ي 

تتجاز 10 اآلف �سخ�س.
القائمة، من اجلهات  كما ت�سم 
مبركز  للموؤمترات  قاعة  الأخ����رى: 
الأم���������ري ن����اي����ف احل���������س����اري ت�����س��ع 
بالغرفة  تدريب  قاعة  250 �سخ�سا، 

تسهم في إنجاح مبادرة السياحة على مدار العام

الجامعة تتصدر قطاع المعارض والمؤتمرات بعسير
ال���دويل  للمركز  ال���س��ت��ع��دادات  اإل���ى 
للمعار�س واملوؤمترات الذي �سيتولى 
ت�سغيله اأحد امل�ستثمرين، ف�سال عما 
من 13 م�سروعا  ي�سمه  اأن  ي��ت��وق��ع 
املا�سي،  العام  خ��الل  رخ�س  فندقيا 
النرتكونتنتال  فندق  �سي�سيفه  وما 
ب���ال�������س���ودة ل���ه���ذا ال���ق���ط���اع، وان��ت��ه��اء 

م�سروع املدينة اجلامعية.

آلية ورؤية 
م����ن ج���ه���ت���ه، ي�������س���ري م����دي����ر م��ك��ت��ب 
ال������ن������دوات ب���ج���ام���ع���ة امل����ل����ك خ���ال���د، 
اأن  اإل���ى  ال�سفحي  حم��م��د  ال��دك��ت��ور 
اجل���ام���ع���ة ت��ق��ي��م ع��ل��ى م�����دار ال���ع���ام، 
ال��ع��دي��د م���ن امل����وؤمت����رات وامل��ع��ار���س 

والندوات.
امل��وؤمت��رات  اعتماد  اآل��ي��ة  وي�سرح 
»تقدم  قائال:  وال��ن��دوات،  واملعار�س 
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تحقيق

م��وؤمت��رات  لإق��ام��ة  طلباتها  الكليات 
وم���ع���ار����س ون��������دوات، وت���رف���ع���ه اإل���ى 
املكتب الذي يدر�س العوائد املنتظرة 
من اإقامة املوؤمتر واملعر�س والندوة، 
اجلامعة  وكيل  اإل��ى  يرفعه  ثم  وم��ن 
العلمي  وال��ب��ح��ث  العليا  ل��ل��درا���س��ات 
ال���دك���ت���ور م��اج��د احل���رب���ي، واأخ����ريا 
الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  اإل��ى 
ال���دك���ت���ور ع���ب���دال���رح���م���ن ب����ن ح��م��د 

الداود للموافقة اأو عدمها«.
ولفت اإلى اأن املوؤمترات الطبية 
ب�سبب  اجل���ام���ع���ة  يف  ب��ك��ث��اف��ة  ت���ق���ام 
الأه��م��ي��ة ال��ب��ال��غ��ة ل��ه��ذه امل���وؤمت���رات 
ال��ت��ي ك���ان اآخ���ره���ا امل���وؤمت���ر ال���دويل 
نظمته  ال���ذي  الأ���س��ن��ان  لطب  الأول 
الأ�سنان  طب  بكلية  ممثلة  اجلامعة 
»العهد اجلديد يف طب  حتت عنوان 
الأ����س���ن���ان يف ب��ع��ده ال���ع���امل���ي« وح��ق��ق 

اأ�سداًء عالية.
وك�����������س�����ف ع�������ن ال�����ع�����دي�����د م���ن 
ال��ط��ل��ب��ات لإق���ام���ة م���وؤمت���رات، منها 
ما هو متخ�س�س يف الإع��الم واللغة 

العربية وغريها.
اأن قطاع  على  ال�سفحي   و�سدد 
ي������وؤدي دورا  امل���ع���ار����س وامل�����وؤمت�����رات 
حم��وري��ا يف جلب اخل���رباء وتوطني 
الكفاءات  اإك�ساب  خ��الل  من  املعرفة 
الوطنية، املعارف والعلوم واخلربات 
اجلديدة واملمار�سات املهنية املطورة.

وزاد »ي�سكل هذا القطاع عن�سرا 
رئ��ي�����س��ا م��ن الق��ت�����س��اد ال��ق��ائ��م على 
لتطوير  و���س��ي��ل��ة  ب��و���س��ف��ه  امل��ع��رف��ة، 
قطاعات الأعمال واملجتمعات املهنية 
والندوات  فاملوؤمترات  والأكادميية؛ 
وامل��ن��ت��دي��ات ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال ت��ع��ّد 
و���س��ي��ل��ة م��ت��م��ي��زة يف ت��ط��وي��ر ق���درات 
ال���ع���ام���ل���ني يف ج��م��ي��ع  الأ����س���خ���ا����س 
ال��ق��ط��اع��ات احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���س��ة، 
واأي�سا و�سيلة فعالة لتبادل الثقافات 
التقاليد  واإح��ي��اء  احل�سارات  واإب���راز 

والرتاث«.
ولفت اإلى الآثار الثقافية لقطاع 
اإي��اه��ا  وامل���وؤمت���رات، وا�سفا  امل��ع��ار���س 
املجتمع،  مل�ساركة  خ�سبة  بيئة  باأنها 
وبالأخ�س تنمية التوا�سل والرتابط 
ذات  وامل��ج��ت��م��ع��ات  امل��ح��ل��ي،  باملجتمع 
تنمية  ث��م  وم��ن  امل�����س��رتك��ة،  امل�سالح 

راأ�س املال الجتماعي.
املعار�س  تعد  ذل��ك،  اإل��ى  اإ�سافًة 
وامل�����وؤمت�����رات، وال����ك����الم ل��ل�����س��ف��ح��ي، 
اأف���راد  ف���راغ  اأوق����ات  و�سيلة لإ���س��غ��ال 
امل��ج��ت��م��ع، ب��ج��م��ي��ع ف���ئ���ات���ه، مب���ا هو 
التعليمية  ال��ن��واح��ي  م��ن  ل��ه  م��ف��ي��د 
والتدريبية،  كما اأن العمل التطوعي 
يعد عن�سرا  وامل��وؤمت��رات  املعار�س  يف 
م��ه��م��ا لإ�����س����غ����ال اأوق���������ات ال�������س���ب���اب، 

واحل�سول على اخلربة اجليدة.
ونبه اإلى اأن هناك عالقة قوية 
ب��ني الق��ت�����س��اد الوطني  وم��ت��الزم��ة 
واملوؤمترات؛  املعار�س  وقطاع  للدول 
معلال ذلك باأن هذا القطاع يتقاطع 
القت�سادية،  القطاعات  جميع  م��ع 
ويقوي  الوطنية،  ال�سناعات  وي��روج 
ق���ن���وات ال���ت���وا����س���ل، وي���رف���ع ق����درات 
القت�سادية  القطاعات  يف  العاملني 
)م�����ث�����ل: ق����ط����اع ال�������زراع�������ة، ق���ط���اع 
ال��ب��رتول وال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات، قطاع 
قطاع  املعلومات،  وتقنية  الت�سالت 
والتدريب،  التعليم  قطاع  ال�سياحة، 
املهنية،  اجلمعيات  ال�سحي،  القطاع 

ونحوها(.
املعار�س  واأ�ساف »ميكن لقطاع 
واملوؤمترات جني الكثري من الثمرات 
م�سلحة  يف  ت�سب  التي  القت�سادية 
ي��ع��د ه��ذا  اإذ  ال���وط���ن���ي،  الق���ت�������س���اد 
ال���ق���ط���اع م���ول���دا ك���ب���ريا ل��ل��وظ��ائ��ف 

ال��دائ��م��ة وامل��وؤق��ت��ة. وي��ق��وم كثري من 
خمرجات  بح�ساب  ال���دول  حكومات 
ال��ن��اجت  ال��ق��ط��اع الق��ت�����س��ادي��ة �سمن 
ال���ق���وم���ي، واأي�������س���ا حت��ل��ي��ل م�����ردود 
ال��ت��ك��ل��ف��ة ل��ال���س��ت��ث��م��ار احل��ك��وم��ي يف 

القطاع«.
وع�������دد الآث����������ار الق���ت�������س���ادي���ة 
امل��ب��ا���س��رة لإق���ام���ة ت��ل��ك امل���وؤمت���رات، 
التجاري واملعريف  ال��ت��ب��ادل  وم��ن��ه��ا: 
وال�������س���ف���ق���ات ال����ت����ي ت���ع���ق���د خ���الل 
امل��ع��ار���س وامل����وؤمت����رات، م�����س��روف��ات 
ال�������������زوار ال�����دول�����ي�����ني ل���ل���م���ع���ار����س 
وامل�������������وؤمت�������������رات ع�����ل�����ى ال���������س����ك����ن، 
ال�سياحية،  واخلدمات  واملوا�سالت، 
زيادة ال�ستثمارات يف قطاع املعار�س 
اإن�����س��اء  تت�سمن  ال��ت��ي  وامل����وؤمت����رات، 
م����دن وم����راك����ز، وم���راف���ق امل��ع��ار���س 
مراكز  اإدارة  و���س��رك��ات  وامل���وؤمت���رات، 
امل���ع���ار����س وامل������وؤمت������رات، و����س���رك���ات 
تنظيم الفعاليات، واملوؤ�س�سات املوردة 
للفعاليات، و�سركات اإدارة الوجهات. 
ال��ف��ر���س الوظيفية  ث��م زي���ادة  وم��ن 
ل���ل���م���واط���ن، اإ����س���اف���ة اإل�����ى اإي�������رادات 
للمعار�س  واملنظمة  املالكة  اجلهات 
ر�سوم  الرعايات،  )مثل:  واملوؤمترات 
للعار�سني،  بيع م�ساحات  الت�سجيل، 
بيع  الغرامات،  اإعالمية،  بيع حقوق 
امل���وردة  اجل��ه��ات  الهدايا) واإيرادات 

للمعار�س واملوؤمترات.
 واأ�����س����اف »ه���ن���اك ال��ع��دي��د من 
املبا�سرة،  غ��ري  القت�سادية   الآث����ار 
امل����ع����ار�����س  زوار  م�����ن�����ه�����ا:  اإن�����ف�����اق 
العامة،  اخل��دم��ات  على  وامل��وؤمت��رات 
اإنفاق زوار املعار�س واملوؤمترات على 
املطاعم، واملقاهي، والت�سوق، و�سراء 
وامل�سانع  املزارعني  مبيعات  الهدايا، 
وم���������وردي اخل������دم������ات، والإ�����س����ه����ام 
يف ال��ت��ن��م��ي��ة احل�������س���اري���ة وت��ط��وي��ر 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة، واإب������راز ال��ف��ر���س 
الوجهة  يف  وحتفيزها  ال�ستثمارية 

املقام فيها املعر�س اأو املوؤمتر ».
كبر  ارت���ب���اط  ه��ن��اك   «  وتابع 
ب���ني ق���ط���اع امل���ع���ار����س وامل����وؤمت����رات 
و�سناعة ال�سياحة وبخا�سة الفنادق، 
وم���ن���ظ���م���ي ال������رح������الت، ووك��������الت 
ال�������س���ف���ر، وغ����ريه����ا م����ن الأن�����س��ط��ة 
ال�سياحية، وتاأثري كل منهما  واملهن 
اأك��ر  الفنادق  ت�سم  اإذ  الآخ���ر،  على 
امل�ساركون  ويقيم  امل��وؤمت��رات،  قاعات 
ف��ي��ه��ا. وت���ق���وم ال��ك��ث��ري م���ن ال����دول 
ال�سياحية  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات��ه��ا  ب��رب��ط 
با�سرتاتيجيات تنمية قطاع املعار�س 
واملوؤمترات فيها،  علما اأن الرحالت 
املعار�س  ح�سور  بغر�س  ال�سياحية 
وامل�����وؤمت�����رات مت��ث��ل اأك�����ر م���ن %15 
م���ن اإج���م���ايل ال�����س��ي��اح��ة يف ال��ع��امل 
بواقع اأكر من )135( مليون رحلة 
ت���ق���اري���ر منظمة  ح�����س��ب  ���س��ي��اح��ي��ة، 

ال�سياحة العاملية ».
 

تفعيل إعالمي
يف ����س���ي���اق م���ت�������س���ل، اأك�������د ال���ط���ال���ب 
التطبيقية،  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ع��ل��وم  بكلية 
من  اجلمة  الفوائد  امل�سعودي،  فهد 
بالن�سبة  وامل��وؤمت��رات  املعار�س  قطاع 
باخلرباء  بالحتكاك  �سواء  للطالب، 
الذين عادة ما ت�ستقطبهم اجلامعة، 
اآخ�����ر ما  ت���واك���ب  ال���ت���ي  ال���ب���ح���وث  اأو 

تو�سلت اإليه العلوم ب�ستى اأنواعها.
ال��ط��ال��ب بق�سم الإع���الم  واأ���س��ار 
اآل  عبداهلل  الإن�سانية،  العلوم  بكلية 
حم�سن اإلى اأهمية التفعيل الإعالمي 
للموؤمترات واملعار�س باجلامعة حتى 
وكذلك  املجتمع،  اإل��ى  اأهدافها  ت�سل 
اجلهود التي تبذلها اجلامعة يف هذا 

اجلانب، وما ي�ستفاد منها.
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حملة
مدينتنا 
أبهى
مع  بالتعاون  التطوعي،  العمل  بنادي  ممثلة  الطالب،  �سوؤون  عمادة  اأطلقت 
باجلامعة،  الأم��را���س  من  والوقاية  العامة،  ال�سحة  لتعزيز  الدائمة  اللجنة 
الطبية  للتخ�س�سات  اجلامعة  وكيل  برعاية  اأب��ه��ى«  »مدينتنا  حملة  اأخ���ريا، 
الأ�ستاذ الدكتور خالد اآل جلبان، وح�سور عميد �سوؤون الطالب الدكتور مريع 

اآل هبا�س، وعدد من الوكالء والعميدين والطالب.
والطالبات،  ال��ط��الب  مب�ساركة  اجلامعة  ب�ساحات  احلملة  تد�سني  ومت 
بالتن�سيق مع عمادة �سوؤون الطالب، على اأن تكون بداية احلملة يف اجلامعة، 

ومن ثم تنطلق اإلى املنتزهات والأماكن العامة يف املنطقة.
املهم  اآل هبا�س باحلملة، والقائمني عليها، موؤكدا دور اجلامعة  واأ�ساد 
اأولى  يف جمال تعزيز ال�سحة والبيئة يف املجتمع، وقال »اجلامعة تعد من 
واجهات املنطقة التي من واجبها القيام بهذه املبادرات كاأحد مهامها جتاه 

املنطقة واملجتمع«.
عبدالعزيز رديف
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الرأي الجامعي

هاجر سلمان
 قسم التاريخ في أبها

الن�شاط  البنوك يف تطوير  اأ�شهمت 
�سواء  النامية  ل��ل��دول  الق��ت�����س��ادي 
اأم غري  ك��ان ه��ذا الإ���س��ه��ام  مبا�سرا 
م��ب��ا���س��ر؛ ف��ال��ب��ن��وك ت��ع��د ���س��روري��ة 
لقت�ساد كل بلد، اإذ ل ميكن حتقيق 
ا�ستخدام  بلد من دون  اأي  النمو يف 

املدخرات ب�سكل جيد يف ال�ستثمار.
دورا  ال����ب����ن����وك  ت����������وؤدي  ل��������ذا، 
التنمية  عملية  يف  ورئي�سيا  حيويا 
القت�سادية وت�سريع عجلة النمو يف 
جميع الدول حول العامل، كما تعد 
اأحد اأهم الروافد لتدعيم القت�ساد 

ومنوه ب�سوره جيدة.
ال�سريان  هي  املحلية  امل�سارف 
مبختلف  ال�سركات  مد  يف  احليوي 
اأح���ج���ام���ه���ا �����س����واء ك���ان���ت ���س��رك��ات 
���س��غ��رية  اأم  م��ت��و���س��ط��ة  اأم  ك���ب���رية 
ب������الأم������وال ال�����الزم�����ة واخل����دم����ات 
لتي�سري عملياتها والقيام باأن�سطتها 
ت�سهم  ك��م��ا  امل��م��ل��ك��ة،  ال��ت��ج��اري��ة يف 
امل�سارف يف دعم الأف��راد ومتويلهم 

من خالل تقدمي القرو�س لهم. 
بنك  اأول  تاأ�س�س   ،1926 ع��ام  يف 
ب��امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة، ثم 
اأع��داد البنوك املحلية  ت��زداد  ب��داأت 
نحو  ع��دده��ا  اأ�سبح  حتى  تدريجيا 
فروعها  ع��دد  بلغ  رئي�سيا  بنكا   12
 1954 نحو  اململكة  اأن��ح��اء  جميع  يف 
فرعا عام 2015، بعد اأن كانت 1912 
 ،2014 ال�سابق  امل��ايل  العام  يف  فرعا 
اأن�����ه مت اف��ت��ت��اح 42 ف��رع��ا  ن���الح���ظ 
هنالك  واأن  احلالية،  ال�سنة  خ��الل 

تزايدا للفروع يف ال�سنوات املقبلة. 
ت�����ل�����ت�����زم ال������ب������ن������وك امل���ح���ل���ي���ة 
وال��ل��وائ��ح  الأن��ظ��م��ة  م��ن  مبجموعة 
موؤ�س�سة  ع��ن  ال�����س��ادرة  والتعليمات 
بالإ�سافة  ال�سعودي،  العربي  النقد 
اإلى اأن هذه البنوك مدرجة يف �سوق 

أحمد سلمان الماحوزي
محاضر بقسم المحاسبة

أثر البنوك المحلية على االقتصاد السعودي

هذا حتول كبري لبد من اأن الطالب امل�ستجد قد �سعر به، فقد انتقل من مرحلة املدر�سة مرحلة الدلل، اإلى مرحلة اجلامعة مرحلة 
اجلدية التي ت�ستحق بذل اجلهد الكبري. ولكن رغم ذلك، فهناك كثري مل يزل يعتمد على الآخرين كما تعودوا يف مدار�سهم، وهناك 

من قد تكيف مع احلياة اجلامعية التي تعد مرحلة حتول كبرية يف حياة الطالب.
يف مرحلة الثانوية، قد ل ي�سعر الطالب اأو الطالبة بامل�سوؤولية، بل يعتربان نف�سيهما غري قادَرين على حمل تلك امل�سوؤولية، 
وقد يكون عدم تكليفهما باأمور ت�ستوجب امل�سوؤولية هو ال�سبب الذي جعلهما  كذلك، ولو تعلموا العتماد على النف�س لتكّون  لدينا 

جيل قوي يخدم وطنه واأمته.
يف مرحلة التعليم العام، يعتمد الطالب على معلميه الذين يحر�سون على خدمته وم�ساعدته يف كل �سوؤونه املدر�سية. وعلى 

اجلانب الآخر، يكون الطالب اجلامعي معتمدا على ذاته يف �ستى الأحوال واأق�سى الظروف.
فهو من يقوم منفردا ب�سراء كتبه واإجناز جميع اأعماله املتعلقة بدرا�سته اجلامعية؛ لأنه اأ�سبح يعي�س يف اأجواء خمتلفة عن 
الدرا�سة يف املراحل ال�سابقة؛ فهناك اختالف يف النظام الدرا�سي �سواء يف اأ�سكال املباين والقاعات وطريقة الدرا�سة التي تعتمد على 

الأبحاث واملعامل، وتكون الدرا�سة من خالل مراجع حتدد للطالب ول ت�سلم له بداية كل عام درا�سي.
بل اإن الطالب اجلامعي، ُمَطالب ببذل كثري من اجلهد واحلر�س، وليعلم باأن تخرجه يعتمد على جناحه، واأن تقديره الدرا�سي 

يتوقف على ما يحققه من درجات تزيد يف معدله الذي يجعله مميزا ومتفوقا على غريه من الطالب اإذا جد واجتهد.

من فصول مدرسية إلى قاعات جامعية 

والأنظمة  للوائح  وتخ�سع  الأ�سهم 
ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية.

ال��ل��وائ��ح  ب���ه���ذه  الل����ت����زام  اإن   
والأن��������ظ��������م��������ة ي�����ح�����ف�����ظ ح����ق����وق 
امل�ستفيدين والعمالء وميكنهم من 
معرفه حقوقهم والتزاماتهم ب�سكل 

وا�سح.

 ال�����ب�����ن�����وك امل����ح����ل����ي����ة مت��ت��ل��ك 
�سيمكنها  مم��ا  ال��ع��ال��ي��ة؛  ال�����س��ي��ول��ة 
القت�سادية،  الن�ساطات  دع��م  م��ن 
ال�سيولة  ه���ذه  اأن  اإل����ى  ب��الإ���س��اف��ة 
ال��ب��ن��وك  ب��ه��ا  ال��ت��ي تتمتع  ال��ك��ب��رية 
ال�������س���ع���ودي���ة مت��ك��ن��ه��ا م����ن ت��ق��دمي 
الئتمانية  والت�سهيالت  القرو�س 

�سواء  ح��د  على  والأف����راد  لل�سركات 
وب�شروط مي�شرة و�شهلة. 

الت�سهيالت البنكية التي يتمتع 
بها القت�ساد ال�سعودي اأعطت ميزة 
اإ�سافية جلعل اقت�ساد اململكة جاذبا 
اأن��ح��اء  ل��ال���س��ت��ث��م��ارات م��ن خمتلف 

الدول.
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وه�����زي�����ل، ول����ك����ن امل�������س���ك���ل���ة ت���ك���م���ن يف 
غ��ي��اب ه��وي��ة ال�����س��اب ون��ق�����س امل��ه��ارات 
جتعله  التي  والجتماعية  ال�سخ�سية 

�سحية لهذا الفكر الفا�سد.
ول������ذل������ك ت�������ربز احل������اج������ة اإل������ى 
هويته  وتعزيز  ال�ساب  م��ه��ارات  تنمية 
م����ن خ������الل ب����رام����ج ال����ت����دري����ب ع��ل��ى  
الطالب  واإك�ساب  التوكيدي،  ال�سلوك 
وال���ط���ال���ب���ات م����ه����ارات ت��وك��ي��د ال����ذات 
وال���ث���ق���ة ب��ال��ن��ف�����س وال��ت��ف��ك��ري ال��ن��اق��د 
واحل�������وار وال���ت���وا����س���ل وم����ه����ارات حل 
امل�����س��ك��الت وات����خ����اذ ال�����ق�����رارات، وك��ل 
التكوين  الإ���س��ه��ام يف  اإل��ى  ذل��ك يهدف 
ال�سخ�سي والجتماعي لل�ساب لوقاية 

نف�سه وحمايتها.
ف��ط��ن  ب����ح����ج����م  م���������س����روع����ا  اإن 
وب��اأه��م��ي��ت��ه يف ه���ذه امل��رح��ل��ة، مل�����س��روع 
لتحقيق  والتكاتف  التعاون  منا  يحتاج 

اأهدافه.
فاإدارة امل�سروعات الوقائية لي�ست 
ا���س��ت�����س��راف  ي���ل���زم  اإذ  ال�����س��ه��ل  ب���الأم���ر 
وا�ستخدام  باأحداثه  والتنبوؤ  امل�ستقبل 
واط��الع  واجتماعية  نف�سية  ن��ظ��ري��ات 

ال���ربن���ام���ج  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  اأط���ل���ق���ت 
والطالبات  للطالب  الوطني  الوقائي 
»ف���ط���ن«، وه����و ب��رن��ام��ج وط��ن��ي ُي��ع��ن��ى 
والطالبات  ال��ط��الب  م��ه��ارات  بتنمية 
والتدريبية  والجتماعية  ال�سخ�سية 
املوؤ�س�سات  م��ع  بالتعاون  والإع��الم��ي��ة، 
ال�����س��وؤون  وزارة  م��ث��ل:  ال��ع��الق��ة،  ذات 
وزارة  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزارة  الج��ت��م��اع��ي��ة، 
الإ���س��الم��ي��ة،  ال�����س��وؤون  وزارة  ال�سحة، 
ال��رئ��ا���س��ة ال��ع��ام��ة ل��رع��اي��ة ال�����س��ب��اب، 

واجلامعات.
ورد يف احلديث النبوي ال�سريف: 
»امل�����وؤم�����ن ك���ّي�������س ف����ط����ن«،  وال��ف��ط��ن��ة 
اأب����رزه����ا:  ع����دة  ع��ل��ى دللت  ت��ن��ط��وي 
الذكاء، الوعي، النباهة، ح�سن الإدراك 
اخلري  متييز  على  القدرة  والت�سرف، 
من ال�سر، وهذه جتتمع لت�سكل اأهداف 

هذا الربنامج. 
القيم  اإلى تعزيز  ويهدف »فطن« 
الج��ت��م��اع��ي��ة والأخ����الق����ي����ة يف اإط����ار 
وتنمية  الإ����س���الم���ي،  ال���دي���ن  ت��ع��ال��ي��م 
م�����ه�����ارات امل�������س���ت���ه���دف���ني ال�����س��خ�����س��ي��ة 
ال��ربن��ام��ج  وي�ستهدف  والج��ت��م��اع��ي��ة، 
ب����ال����درج����ة الأول���������ى ط������الب م����ا ق��ب��ل 

اجلامعة.
ك��ب��ريا  دورا  ل��ل��ج��ام��ع��ة  اأن  ك���م���ا 
من  الأه����داف  ه��ذه  حتقيق  يف  ومهما 
خ����الل اح���ت���واء ال�����س��ب��اب وح��م��اي��ت��ه��م، 
لدرا�ستهم  الأول��ى  ال�سنة  يف  وبخا�سة 
اجلامعية، ول يخفى اأن هذا الهدف ل 
وتكاملها  اجلهود  بت�سافر  ال  يتحقق 
ق���دوة، ومنهج  اأ���س��ت��اذ جامعي  ب��ني  م��ا 
درا�سي �سليم، واأن�سطة طالبية هادفة. 
ه��و  ل��ي�����س  امل���ت���ط���رف  ال���ف���ك���ر  اإن 
امل�����س��ك��ل��ة ب��ح��د ذات�����ه؛ ف��ه��و ف��ك��ر دخ��ي��ل 

اإعالمي ووعي بواقع ال�سباب وهمومه.
ولذلك، يحتاج هذا الربنامج اإلى 
متخ�س�سني  وع��ل��م��اء  اإداري�����ة  خ���ربات 
والجتماع  النف�س  وعلم  ال�سريعة  يف 
والإعالم وغريها، واآمل اأن يتم اإعطاء 
ه��ذا امل��ق��رتح حقه م��ن خ��الل حتويله 
متخ�س�سة؛  اأك��ادمي��ي��ة  اأو  م��رك��ز  اإل���ى 
ل���ي���ك���ون ب���ي���ت خ�����ربة ع���امل���ي يف جم���ال 
ال����ربام����ج ال���وق���ائ���ي���ة ي����ري ال�����س��اح��ة 
وم�سابقات  تدريبية  بربامج  ال�سبابية 
ودرا�سات متخ�س�سة  تثقيفية  وو�سائل 
نوعية،  اجتماعية  م�سوؤولية  وب��رام��ج 
وي��ف��ت��ح امل��ج��ال اأم����ام ���س��رك��ات ال��ق��ط��اع 
اخل���ا����س ل��الإ���س��ه��ام يف ه����ذا ال���واج���ب 

الديني والوطني.
ال�سرور  كل  من  �سبابنا  اهلل  حما 
والن����ح����راف����ات، واأع���ان���ن���ا ل��ت��ق��دمي ما 
ي�����س��ه��م يف ج��ع��ل��ه��م ���س��ب��اب��ا ف��ط��ن��ا يعتز 
بقيادته  ويفخر  وطنه  ويحمي  بدينه 

احلكيمة.
كيما  ت��ط��م��ح  ك��ن��ت  اإن  ه��م�����س��ة:  
تخدُم ال��وط��ن��ا     فكن له ع�سدا وكن 

له » فطنا »

فطن

د. مريع الهباش 
عميد شؤون الطالب  

ال مجال للمقارنة
د. إيمان العسيري

مساعدة رئيس التحرير - القسم النسائي

وهي  مقيتة،  وب�سورة  ال��ق��دم،  منذ  النا�س  حياة  على  ت�سيطر  ظاهرة  ثمة 
وعلم  وح�سارة  تقدم  ع�سر  يف  ونعي�س  يوميا  نتطور  اأننا  ورغ��م  املقارنة. 
مزدهر، وتقنية حديثة، فاإن فكرة املقارنة ما زالت جتول وت�سول يف �ساحة 
ثقافتنا  بلغت  كلما  اأن��ه  وامل��وؤ���س��ف  وال��ع��ام��ة.  اخلا�سة  العالقات  ويف  الفكر 

اأوجها، تراجعت ح�سارتنا الفكرية وال�سلوكية.
َي��َزاُل��وَن  َوَل  َواِح���َدًة،  ��ًة  اأُمَّ النَّا�َس  َعَل  جَلَ ��َك  َربُّ �َساَء  »َوَل��ْو  يقول تعالى: 

َتِلِفنَي«. )هود-118( خُمْ
يفاجاأ الأب باختالف اأبنائه على الرغم من اأنهم ح�سلوا على الرتبية 
نف�سها وينتمون اإلى الأب والأم والبيئة ذاتها؛ فيقارن بينهم. الزوج يفاجاأ 
الثانية وي�ساب  الأول���ى ع��ن زوج��ت��ه  اأو زوج��ت��ه  اأم��ه  باختالف زوج��ت��ه ع��ن 
بالتوتر والهلع، وقد ينتج من ذلك �سرعة اتخاذ قرار النف�سال من الثانية 

ب�سبب املقارنة.
املعلم  ل��وال��ده��ا.  مطابقة  ن�سخة  يكون  اأن  زوج��ه��ا  م��ن  تريد  ال��زوج��ة 
نابع  الفرق  اأن هذا  نا�سيا  الطلبة،  يت�سجر عندما يجد فروقا فردية بني 

من م�سدر اإلهي؛ فاأ�سابع يديك لي�ست متماثلة كما يقال يف املثل.
رب العمل ينزعج عندما يختلف عماله اأو موظفوه؛ فيقارن حني يكون 

اإجناز اأحدهم اأف�سل من اإجناز اآخر اأو اآخرين. 
الأ�سواأ من ذلك عندما يقارن الفرد نف�سه ب�سخ�س اأقل منه يف التفكري 
والبداهة والن�شاط واحليوية ويريده اأن يكون ن�شخة مطابقة له لي�شايره 

فيما يريد، وهذا م�ستحيل؛ لأن اهلل يقول:« ول يزالون خمتلفني.« 
وهذه املقارنة اأعدها جرمية ل تغتفر؛ لأنها حتطم اأحالمنا وجتردنا 
من اإن�سانيتنا؛ ولأن هوؤلء يحاولون خنق الختالف الذي اأوجده اهلل بني 

الب�سر.
واحلديث،  والأ�سلوب،  وال�سكل،  التفكري،  يف  الب�سر  بني  تفاوت  هناك 
وطرائق احلياة، وال��ق��درات، وامل��ذاه��ب، واجل��م��ال، وال��ل��ون، وهلم ج��را. اهلل 
خلقهم خمتلفني وهذه �سنته يف خلقه، ولول هذا الختالف ملا كان للحياة 

ا�ستمرارية اأو مذاق.
الأذواق  فائدة هذا الختالف، وهو: لول اختالف  وهناك مثل يبني 
�سيء  النا�س يف كل  اختالف  دليل على  وه��ذا  الأ���س��واق،  الب�سائع يف  لبارت 

حتى يف اأذواقهم.
من اأجل ذلك، يعمد  متخ�س�سو تنمية املوارد الب�سرية اإلى اأن يكون 
وي��ذوب  املقارنة  تقل  حتى  جمموعات  يف  التعلم  يكون  واأن  جماعيا  العمل 

ال�سعور بالفرق من غرور اأو دونية من خالل العمل اجلماعي والإنتاجية.

لكن  م��ا،  نوعا  غريبا  العنوان  يبدو  قد 
ع��ن فهم كثري من  غ��اب��ت  ه��ذه حقيقة 
رم��وز  ف��ك  ي�ستطيعوا  مل  الأ���س��خ��ا���س، 

هذا اللغز
 ق����د ت��ل��ت��ق��ي يف ط���ري���ق���ك ل��ل��ع��ل��و 
اأن����ت مت��ل��ك م���ا ل ميلكون  ب��اأ���س��خ��ا���س 
من علم ومعرفة ودراية وح�سن تعليم، 
ي�ستحقونها  ل  علمية  اأماكن  يف  لكنهم 

مبوؤهالتهم العلمية والعمليّة!
اأت����وا اإل���ى ه���ذا امل��ك��ان؟  اإذن، ك��ي��ف 
بارتزاقهم وت�سلقهم اأكتاف من �سبقهم؛ 
فهم ل يغيبون عن اأي فر�سة لالرتزاق 
والتعايل وحتني الفر�س.. هم اأ�سخا�س 

ابتلينا بهم يف كل مكان.
يجب عليهم اأن يعرتفوا  بنق�سهم 
وعليك  لإكماله..  جاهدين  ي�سعوا  واأن 
احلذر من اإظهار نف�سك كامال واأنت مل 

ت�سد النق�س الذي تعاين منه.

ي���ج���ب ع���ل���ي���ك الع�����������رتاف ب�����اأن 
ال����ع����الق����ات ه����ي ����س���ب���ب م����ن اأ����س���ب���اب 
طريقا  جتعلها  األ  وي��ج��ب  جن��اح��ك، 
الناجحني  م��ع  عالقة  تبني  ك��اأن  ل��ك، 
للنجاح،  الوحيد  طريقك  يكونوا  لكي 
ب���ل ي��ج��ب اأن ت��ب��ن��ي ن��ف�����س��ك وف���ك���رك، 
واأن حت��اف��ظ ع��ل��ى ع��الق��ة ط��ي��ب��ة مع 
املعرتك  ه��ذا  ب��ه يف  تلتقي  ك��ل �سخ�س 

الكبري والطريق الطويل.
م���ن ظهر  ب�����اأن  ت��ع��ل��م  اأن  وي���ج���ب 
فاإنه  ل��ه؛  اأه��ال  لي�ست  مكانة  وا�ستحق 
�سقطة  فيه  ي�سقط  ال��ذي  اليوم  �سياأتي 

كبرية، وحينها �سيتخلى عنه  اجلميع.
ل تكن �سديق م�سالح، ولكن اأ�س�س 
�سداقتك وعالقاتك مع الآخرين على 
اأ�سا�س احلب والتقدير، ول تخ�س على 
رزق��ك؛ ف��اهلل وح��ده ال���رازق، واأن�سحك 

باأن  ل تكون من مرتزقة النجاح.

مرتزقة 
النجاح

مشهور العمري
قسم اإلعالم واالتصال 

الطريق
إلى القاعة 
أسامة محمد التوم 
قسم اإلعالم واالتصال

خرجت من البوفيه مثقال بذلك الإفطار 
الد�سم جدا، الذي ت�سبب يف جفاف ريقي؛ 
وب��داأت  ال��ك��ب��رية،  الغذائية  لقيمته  نتيجة 
باأمانك  »وي��اهلل  الكلية.  مبنى  عن  البحث 
م��ن ال��ن��ك��ب��ات ت��اأم��ن��ا«، اأي���ن امل��ب��ن��ى؟ �ساألت 
اأن��ا  اأدري واهلل،  »م���ا  ف���اأج���اب:  امل����ارة؛  اأح���د 
»اأعمى  املثل:  جديد هنا«، واإذا بي كما قال 
فاأ�سفقت عليه وقلت: »خاوين  اأع��ور«  يقود 

ونت�ساعد«.
ب��ال��ف��ع��ل ب����داأت اأك����ون ���س��داق��ات منذ 
امل�����س��رتك��ة،  امل��ن��ف��ع��ة  ب���داف���ع  الأول،  ي��وم��ي 
وجن��ح��ن��ا يف ت��ك��وي��ن ف��ري��ق »ال��ط��ري��ق ال��ى 
القاعة«، ولكن اأين املبنى؟ ومن يدلنا عليه 

اأول، واإل ف�سيكون احلال »كاأنك يا اأبو زيد 
ما غزيت«.

النقا�سات  من  وكثري  م�ساورات  وبعد 
و�سلنا اإل���ى احل��ل ال��ن��اج��ع! اإن���ه »حم��م��د«!  
اأعلم اأنه رمبا ل يكون ا�سمه كذلك، ولكننا 
»مكره  بنف�سه  هو  وارت�ساه  ل��ه،  ارت�سيناه 
ال��ذي  اإن��ه عامل النظافة  ب��ط��ل«.  اأخ���اك ل 
اجلامعية،  املدينة  ومم���رات  اأروق���ة  يف  اأراه 
ولن اأذيع �سرا حني اأقول اإنني حينما راأيته 

فرحت وكاأنني راأيت اأحد اأعز اأقاربي.
»حم��م��د«! »ي��ا ���س��دي��ق«!  »ك��ي��ف حال 
اأن يغفر يل كرة اللغو  اأن��ت«؟، واأ�ساأل اهلل 
اأن��ا  » واهلل  اأن��ت كوي�س«،  »واهلل  اأمي���اين،  يف 

حبو اأنت«. ابت�سم �سديقي اجلديد، وكاأين 
ب��ه ي��ق��ول يف داخ��ل��ه: »وي���ن تبغى اأدل����ك يا 

م�سيع؟«
وب��ع��د ال�����س��وؤال ع��ن وال��دي��ه، وك��ل من 
فاأجاب  الكلية،  �ساألته عن مبنى  يعز عليه، 
املبنى  ���س��وؤايل،  ك��ان يرتقب  وك��اأن��ه  ب�سرعة 
امللعب. �سكرته ب�سرعة ورفعت  هناك خلف 
يدي اإلى ال�سماء وقلت: يا معني، ثم �سققت 
امل�سفقة  العامل  ابت�سامة  اأرى  واأنا  طريقي 
اأب��ح��ث عنه  ال���ذي  املبنى  اإل���ى  علينا لأ���س��ل 
وودعت  دخلته  واملميز.  اجلميل  بت�سميمه 
رفيقي اجلديد ليبحث عن مراده واأنا بداأت 

م�سوارا اآخر يف البحث عن قاعتي.
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فكر

محمد إبراهيم

ق�����ال اإم�������ام وخ���ط���ي���ب امل�����س��ج��د احل������رام، 
الغامدي،  خالد  الدكتور  ال�سيخ،  ف�سيلة 
اإن » العقل ال�سحيح ُعدة املرء يف النوائب، 
اخلريات  اإلى  وقائده  النوازل،  يف  وُجنَُّته 
ودفع امل�سرات يف العاجل والآجل، واإذا مت 
ذهب  ف�سد  واإذا  �سيء،  كل  معه  العقل مت 
و�سار اأمر العبد فرطا، ول جتمل احلياة 
يعني  فهو  ب��ه،  اإل  العي�س  ي�ستطاب  ول 
العبد على معرفة طرق ال�سواب والر�سد 
يف �سلكها، وي�ستبني �سبل اخلطاأ والغواية 

يف جتنبها«.

العقل المصلحي
سبب المشكالت

واأ������س�����اف يف خ��ط��ب��ة ج��م��ع��ة األ���ق���اه���ا يف 
امل�سجد احلرام »العقل والدين �سنوان ل 
ينفكان، فال يتم دين املرء حتى يتم عقله، 
والعقل بال دين �سالل وانفالت وغواية، 
املنكو�س  الفهم  بريد  عقل  بال  والتدين 
وال�����س��ل��وك امل�����س��ني، و���س��ي��ق ال��ع��ط��ن، وك��م 
والنا�س  النف�س  اإل���ى  اإ���س��اءة  م��ن  ذل��ك  يف 

وت�سويه ل�سفاء الإ�سالم ونقائه«.

خطيب المسجد الحرام:
التدين بال عقل تشويه لنقاء اإلسالم

واأ�ساف ف�سيلته »اإن معرفة حقيقة 
ال��ع��ق��ل امل���م���دوح يف ال�����س��ري��ع��ة و����س���رورة 
حفظه واأعماله فيما ير�سي اهلل، ي�سحح 
كيفية  يف  خاطئة  مفهومات  النا�س  عند 
ملكة  بع�سهم  وظ���ف  ح��ي��ث  ا���س��ت��ع��م��ال��ه، 
عقولهم وذكائهم يف ن�سر الأفكار والآراء 
امل�سلة  والأه���واء  ال�سبه  وتوليد  ال�سالة 
اأ�ساليب  يف  وتفنن  ال��ن��ا���س،  لإ���س��الل  لها 
املكر وال��ده��اء واحليلة واخل��داع واإحل��اق 
دم��ائ��ه��م  يف  ب���ال���ن���ا����س  والأذى  ال�������س���رر 
وعند  ومكانتهم،  واأعرا�سهم  واأم��وال��ه��م 
اأم�����ة م���ن ال��ن��ا���س غ��ل��ب��ت امل��ع��رف��ة ب��زي��ن��ة 
فيها  واملناف�سة  و�سهواتها  الدنيا  احلياة 
على املعرفة باأمور دينهم واآخرتهم وظن 
اأولئك كلهم، اأن ذلك هو العقل كل العقل.
املعي�سي  ال��ع��ق��ل  ه����ذا  »اإن  واأردف 
امل�سلحي الذي يفكر به البع�س هو �سبب 
كثري من امل�سكالت احل�سارية والأمرا�س 
ال���ن���ف�������س���ي���ة وال�������س���ل���وك���ي���ة وال����رتب����وي����ة 
من  الكثريين  علل  وعلة  والجتماعية، 
الذين  اخلوالف  مع  بالتخلف  الرا�سني 
ك����ره اهلل ان��ب��ع��اث��ه��م ف��ث��ب��ط��ه��م وخ��ذل��ه��م 
اأرادوا  اأن��ه��م  ول��و  القاعدين،  م��ع  فقعدوا 
واأم��را���س��ه��م  م�سكالتهم  م��ن  اخل��ال���س 

التفكير اإليجابي

د. عبداللطيف الحديثي
عميد معهد البحوث واالستشارات

اإذ يجعل حياته  الإن�سان،  الإيجابي مهما يف حياة  التفكري  يعد 
معرفة  وعند  والنجاح.  والتفاوؤل  ال�سعادة  تلفها  مثمرة  بناءة 
طرقه واإتقان اأ�ساليبه، ميكن به التخل�س من القلق وال�ستمتاع 
بطريقة  اأه��داف��ك  اإل��ى  وال��و���س��ول  النتائج  وم�ساعفة  بالعمل 

اأ�سرع.
يقول بريان تري�سي يف كتاب »علم نف�س النجاح« اإن العقل 
فكرة  اأدخلنا يف عقولنا  ف��اإذا  وق��ت،  اأي  يف  واح��دة  فكرة  ميتلك 
جميع  ذات��ه  ال��وق��ت  يف  منه  اأخ��رج��ن��ا  اأن��ن��ا  يعني  فهذا  اإيجابية، 
واإليك  عليه.  ت�سو�س  اأن  ميكن  التي  وال�سوداء  ال�سلبية  الأفكار 

عزيزي القارئ اأ�س�س وطرق تبني عادات التفكري الإيجابي:
اهلل  على  يتوكل  »ومن  عليه،  والتوكل  باهلل  ال�ستعانة   •

فهو ح�سبه«. 
فاألك.  يكون  وقولك  تفكريك  فمن  باخلري،  • التفاوؤل 

النجاح  فيها  فاحلياة  وب�ساطة،  بهدوء  احلياة  نعي�س  • اأن 
والف�سل والي�سر والع�سر. 

دائما. وتذكرها  عليك  اهلل  نعم  عظم  • اإدراك 
الغري. مع  اجلميل  واحلديث  اخللق  • ح�سن 

واملجتمع.  والنا�س  احلياة  يف  اجليدة  اجلوانب  • روؤية 
ت�سيطر  امل�سكالت  جتعل  ول  لل�سعوبات  ت�ست�سلم  ل   •

عليك.
لديك.  املحببة  الهوايات  • مار�س 

• ابحث دائما عن اجلديد واملفيد، فالعامل مليء بالأفكار 
اخلالقة.

اإمكانياتك.  وطور  يفيد  فيما  وقتك  • ا�ستثمر 
به. واحلم  له  واعمل  دائما  النجاح  • ت�سور 

بحياتك. • ا�ستمتع 

اأح��د  ي��رث��ه  فلن  قلبك،  يف  اجلميل  ال��ك��الم  تخبئ  ل  ت��غ��ري��دة: 
ليقوله بدل منك. ول توؤجل الر�سائل ال�سادقة ملن حتب، فقد 

تتغري العناوين. 

إتجاهات

والنعتاق من التخلف احل�ساري لأعدوا 
لذلك عدته واأعملوا هذه امللكة العظيمة 
وعلى  عليهم  يعود  فيما  الربانية  والهبة 
ب��ك��ل خ��ري و���س��الح  جمتمعهم وب��الده��م 
واملف�سدات  الآفات  ولتخل�سوا من  وفالح 
احل�����س��ي��ة وامل��ع��ن��وي��ة ال��ت��ي ت��غ��ت��ال العقل 

وتقيده عن الإبداع والإنتاج املفيد«.
وبني ال�سيخ الغامدي اأن العقل من 
اأجّل مواهب اهلل للعبد، وكلما عظم حظ 
وه��داي��ة  ال��ق��راآن  مب��واع��ظ  انتفع  العبد 
ان��ت��ف��اع واأم�����س��ك مبفاتيح  ال��وح��ي اأمي����ا 
احل�������س���ارة وال����رق����ي وت�����س��خ��ري اأ���س��ب��اب 
عي�سة  فيها  للعي�س  وخ��ريات��ه��ا  الأر�����س 
ال��ذي مدحته  والعقل هو  كرمية هانئة، 
ال�سريعة ورفعت من �ساأن �ساحبه، وحث 
ال����ق����راآن يف خ��ط��اب��ات��ه ع��ل��ى ا���س��ت��دع��ائ��ه 
لإعماله والإفادة منه كما يف قوله تعالى: 

ُروَن(، وغري ذلك كثري.  )اأََفاَل َتَتَفكَّ

جمع الكلمة والوحدة
اأح����ر�����س من  ه���ن���اك  ل��ي�����س  »اإن������ه  وزاد 
ال��ع��اق��ل ع��ل��ى ج��م��ع ال��ك��ل��م��ة وال���وح���دة 
والألفة والتغافل عن الهفوات والزلت، 
ون��ب��ذ ال��ت��ف��رق وال���ن���زاع واخل�����س��وم��ات 

العاقل  وزينة  ال�سيطاين،  والتحري�س 
التوا�سع للنا�س كافة واإنزالهم منازلهم 
ومعاملتهم بظواهرهم وترك �سرائرهم 
اإل��ى ربهم، وه��و جل��ودة عقله ل يح�سد 
ي��ح��م��ل احلقد  ول  ي��ح��ت��ق��ره  ول  اأح����دا 
من تعلو به الرتب، ول ي�ستخف باأحد، 
فاإن من احتقر العلماء والأتقياء اأهلك 
دينه، ومن ا�ستخف بال�سلطان وا�ستهزاأ 
تتبع  واأه��ان نف�سه، ومن  دنياه  اأفنى  به 
اإخ���وان���ه خ���رم م���روءت���ه واأزرى  ع����ورات 
ال�سمت  وطول  ال�سمت  وح�سن  بنف�سه، 
وال��رزان��ة من دلئ��ل عقل العاقل الذي 
ل ت�ستفزه الأحداث ول ي�ستخفه الذين 
ول  الأه����واء  ت�ستجره  ول  ي��وق��ن��ون،  ل 
تطي�س به النزوات، وهو الذي قد غلب 
وتوا�سعه  ظلمه،  وعدله  غ�سبه،  حلمه 
ولهن  الرجال،  �سقائق  والن�ساء  تكربه، 
يف ك��ل م��ا ُذك���ر ن�سيب داخ���ر، وك��م من 
املا�سي  يف  لها  ك��ان  م��ن  امل�سلمني  ن�ساء 
واحل��ا���س��ر م���واق���ف ال��ع��ق��الء وم����روءة 
اإمن��ا هو  امل���راأة  ال��ن��ب��الء، ونق�سان عقل 
يف اأن �سهادة رجل تعدل �سهادة امراأتني 
اإل كما بني ذلك النبي �سلى اهلل  لي�س 

عليه و�سلم«.
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إعالن

هل تستطيع العيش
بال كتاب؟

أسبوعية جامعة الملك خالد

زاد الفكر كزاد المعدة
دونه الموت!
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أسبوعية جامعة الملك خالد

ميا
دي
كا
أ

د. سهير 
القحطاني

والنقد من  البالغة  • ماج�ستري 
مع  بامتياز  خ��ال��د،  امل��ل��ك  جامعة 

مرتبة ال�سرف 1428.
مرتبة  م��ع  ب��ام��ت��ي��از  دك���ت���وراه   •
ال�����س��رف الأول������ى م���ن ج��ام��ع��ة اأم 

القرى مبكة املكرمة. 
م�����س��ريت��ه��ا  ب���داي���ة  يف  ع��م��ل��ت   •
انتقلت  ث��م  ال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ع��م��ل��ي��ة يف 
اإل�������ى ج���ام���ع���ة امل����ل����ك خ����ال����د ع���ام 

.1435
الآداب  ل��ك��ل��ي��ة  وك��ي��ل��ة  ع��ي��ن��ت   •
امل��ال��ي��ة ع���ام 1436� وم��ا  ل��ل�����س��وؤون 

زالت على راأ�س العمل.
املوؤمترات  كثري من  • �ساركت يف 
بحوث  ولها  العلمية،  وامللتقيات 

من�سورة واأخرى مقبولة للن�سر.

أساتذة

فوزية آل سالم

متنت وكيلة كلية الآداب لل�سوؤون املالية، 
الدكتورة �سهري عي�سى القحطاين، توافر 
امل��ك��ت��ب��ات،  اإم��ك��ان��ي��ات  ب��ك��ل  علمية  مكتبه 
ال��ت��ع��اون مع  ب���روح  يف اجل��ام��ع��ة، م�سيدة 
م��ن�����س��وب��ات ال��ك��ل��ي��ة، وك�����س��ف��ت اأن��ه��ا خ��الل 
م�سريتها الدرا�سية يف البتدائية، اأعيدت 
ي�سبه  ل  خطها  لأن  الأول���ى؛  ال�سنة  اإل��ى 

خط املعلمة.

كيف بداأت رحلة
حياتك العلمية؟

ب�����داأت ب��ان��ت��ظ��ام يف ال���درا����س���ة احل��ك��وم��ي��ة 
حتفيظ  مدار�س  يف  اخلام�سة  ال�سنة  من 
القراآن الكرمي حتى التخرج يف الثانوية، 
ال�سنة  اأع���دت  ال��ب��ن��ات، وق��د  ث��م يف كليات 
الأول�����ى يف الب��ت��دائ��ي��ة، لن��ق��ط��اع��ي عن 
املدر�سة؛  اإل��ى  الذهاب  ورف�سي  الدرا�سة 

ب�سبب اأن خطي ل ي�سبه خط املعلمة.

�صفي �صعورك يف حلظة
تعيينك وكيلة للكلية؟ 

�سعوري بني الأمل واخلوف من م�سوؤولية 
اأُنطيت بي؛ فاملنا�سب تكليف ل ت�سريف، 
واآمل اأن يعينني اهلل واأكون لبنة بناء لها 

ب�سمة موؤثرة يف هذا ال�سرح العلمي.

كيف ترين البيئة التعليمية 
بجامعة امللك خالد؟

جمهودات  وت��ب��ذل  وراق��ي��ة  متطورة  بيئة 
عظيمة يف �سبيل رقيها؛ فعلينا اأن نتعامل 
بناء  لبنة  ون��ك��ون  املنطق  ه��ذا  على  فيها 

فيها.

 حدثينا عن جتربتك
الإدارية بكلية الآداب؟

ل اأ���س��ت��ط��ي��ع ال���ت���ح���دث ع����ن ال��ت��ج��رب��ة 
الإداري��ة؛ لأنني ما زلت اأخطو خطواتي 

الأولى فيها.

هل من مالحظات اإيجابية
و�صلبية على طالبات الكلية؟

لب���د م���ن اأن ي��ك��ون ل��ك��ل اإن�����س��ان ج��ان��ب 
اإلى رعاية وتهذيب،  واآخ��ر يحتاج  ح�سن 
فيهن  ننمي  اأن  فالبد  طالباتنا،  وهكذا 
اجلوانب احل�سنة من م�ساركات وحر�س 
�سواها  ما  وتهذيب  املجتمع  خدمة  على 
من �سلوكيات رمبا عامل احل�سن له اأثر 

فيها.

موقف واجهك داخل اجلامعة 
ي�صعب عليك ن�صيانه؟

مل يحدث ذلك.

طموحاتك؟
له ول ميكن  �ساحل  الطموحات بحر ل 
اأن يح�سر يف كلمات لكن يكفي اأن نقول 
الدنيا  يف  اهلل  بر�سى  الفوز  طموحنا  اإن 

والآخرة، وبعد ذلك كل �سيء ي�سر.

كيف ترين تعاون
من�صوبات اجلامعة معك؟

التعاون مع من�سوبات الكلية على اأف�سل 
ما يرام، و�سكرا لهن.

ماذا عن اإقبال الطالبات
على برامج واأن�صطة الكلية؟

لآليات  تبعا  وغ��ريه  ب��ني اجليد  ي���رتاوح 

ماذا تتمنني اأن يتوافر
يف اجلامعة؟

اأمتنى توافر مكتبة علمية بكل اإمكانيات 
املكتبات يف اجلامعات ال�سعودية الأولى.

كيف ا�صتفدتن من التقنية
يف تطوير العمل الإداري؟

ال����س���ت���ف���ادة ك���ب���رية يف ����س���رع���ة و����س���ول 
اخلطاب، والرد عليها والعلم باملوؤمترات 
اأ�سرع وقت ممكن؛ فالكلية  وامللتقيات يف 
ب���ذل���ك م��رت��ب��ط��ة ع���ل���ى م������دار ال�����س��اع��ة 

باجلامعة وبكل جامعات اململكة.

ه���ذه الأن�����س��ط��ة، فكلما ك���ان ق��ري��ب��ا لهن 
م��الم�����س��ا له��ت��م��ام��ات��ه��ن ك���ان احل�����س��ور 

اأكرب.

ما ن�صائحك لطالبات اجلامعة؟
اإن����ه����ن اأم������ل امل�����س��ت��ق��ب��ل وي���ح���م���ني ث��غ��را 
اإدراك ه��ذه  ث��غ��ور الأم�����ة، وع��ل��ي��ه��ن  م��ن 
بالت�سلح  لها  اأه��ال  يكّن  واأن  امل�سوؤولية، 

بالعلم واأخالق اأهله .
نف�سي مق�سرة جتاه  اأرى  زلت  وما 
طالباتنا الالتي هن الأمانة، وبخا�سة يف 
ب�سلوكيات  والتوعية  والإر�ساد  التو�سية 
اأن تكون عليها  اأمتنى  التي  العلم  طالبة 

كل بناتنا.

وماذا تقولني لع�صوات
التدري�س واملوظفات؟

اأننت موؤمتنات على بنات امل�سلمني وجيل 
من  اإل��ى  الأمانة  اأداء  فعليكن  امل�ستقبل؛ 
ولتعلمن  وج��ه،  اأكمل  على  اإياها  حملكن 
اأن الإخاء واحلزم مع الطالبة ل تعار�س 
بينهما، بل اإنهما ال�سبيالن الرئي�سيان يف 

حتقيق الهدف.

م�صاحه حرة؟
اأب��ي��ات اأه��دي��ه��ا اإل���ى وط��ن��ي يف ال��ظ��روف 

الراهنة، واأقول:

وُحبب اأوطان الرجال اإليهم 
اها ال�سباب هنالكا  ماآرب ق�سّ

اذا ذكروا اأوطانهم ذكرتهم 
ُعهود ال�سبا فيها فحنوا لذلكا

فقد األفتُه النف�س حتى كاأنه
لها ج�سد اإن بان غودرت هالكا.

سهير القحطاني: جلست عامين
في األول االبتدائي بسبب خطي
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خالد العمري
الدكتور  الهند�سة،  كلية  عميد  ط��م��اأن 
اإبراهيم بن اإدري�س فلقي، طالب الكلية 
العمل  �سوق  وحاجة  م�ستقبلهم  ب�ساأن 
من  اأنه  موؤكدا  خدماتهم،  اإلى  الفعلية 
خالل تتبع ع�سوائي للخريجني ات�سح 
اأن غالبيتهم يح�سلون على وظائف يف 
واأن بع�س  ال��ت��خ��رج،  ف��رتة وج��ي��زة بعد 
ال�سنة  يف  ا�ستقطابهم  يتم  املتميزين 
الأخ������رية م���ن ال���درا����س���ة، ب��ي��ن��م��ا تبقى 
املعدلت  باأ�سحاب  مرتبطة  الإ�سكالية 

املتدنية.
وا�����س����ت����غ����رب ف���ل���ق���ي ن��������درة ط���رح 
ال���وظ���ائ���ف ال��ه��ن��د���س��ي��ة يف امل��وؤ���س�����س��ات 
مواقع  فيه  ي�سغل  وق��ت  يف  احلكومية 
اأع��داد هائلة من غري  املهند�سني حاليا 

املخت�سني.

ما الذي دفعك اإلى تخ�ص�س 
الهند�صة املدنية،)اإدارة م�صاريع 

الت�صييد(؟
بني  جت��م��ع  ال��ت�����س��ي��ي��د  م�����س��اري��ع  اإدارة 
اإذ  الإن�سانية،  والعلوم  الطبيعية  العلوم 
اإن العلم بالأمور الفنية يعطي املهند�س 
الكفاءة التحليلية والت�سميمية، والإملام 
ال���س��رتات��ي��ج��ي  ب������الإدارة ينمي احل�����س 
وال���ق���ي���ادي والإن���������س����اين، ومي���ك���ن من 
اتخاذ القرار  باإدراك ومعرفة تزن بني 

اجلانبني.

الأخرية من الدرا�سة.
وت���ب���ق���ى الإ�����س����ك����ال����ي����ة م��رت��ب��ط��ة 
باأ�سحاب املعدلت املتدنية، اإذ يواجهون 
ال��ت��وظ��ي��ف، وه��ي  ال�����س��ع��وب��ات يف  بع�س 
غري مربرة من القطاع اخلا�س يف ظل 
وجود عجز حقيقي يف اأعداد املهند�سني، 
معاجلة  يف  ن�سبيا  ت��ط��ورا  نالحظ  كما 
وزارة  اأنظمة  خ��الل  م��ن  الق�سية  ه��ذه 
املقبول  يبدو من  اجل��دي��دة، ول  العمل 
م��ا ن�����س��ه��ده م��ن ن����درة ط���رح ال��وظ��ائ��ف 
يف  احلكومية  املوؤ�س�سات  يف  الهند�سية 
املهند�سني  م��واق��ع  ي�سغل  ال��ذي  ال��وق��ت 
حاليا اأعداد هائلة من غري املخت�سني. 

اأين و�صلت كلية الهند�صة فيما 
يتعلق بالعتماد الأكادميي؟ 

بذلت  املا�سية  الثالث  ال�سنوات  خ��الل 
اجل���ه���ود وال���ك���ث���ري م���ن ال���وق���ت لأج���ل 
ا�ستكمال متطلبات العتماد الأكادميي 
اجلهود مل  تلك  لكن  وال���دويل،  املحلي 
تكن باحلد الكايف من الرتكيز، ومنذ ما 
يقارب ثمانية اأ�سهر، وجه اجلهد ليكون 
م��رك��زا ع��ل��ى حت��ق��ي��ق الأه�����داف يف ظل 
ثابتة، وذلك مب�ساندة  حم��ددات زمنية 
ا�ستثنائية من وكالة اجلامعة للتطوير 
واجل������ودة وع���م���ادت���ه���ا، ف��ن��ت��ج م���ن ذل��ك 
ال��دويل  الع��ت��م��اد  متطلبات  ا�ستكمال 
الع��ت��م��اد  م��ل��ف��ات  وق��دم��ن��ا   ،)ABET(

لثالثة برامج قبل �سهر.

فكرة عن �صوق العمل
الهند�صي يف ال�صعودية؟

ال��ق��ط��اع��ات  اإ���س��ه��ام��ات  جم��م��وع  ي�سكل 
اإج��م��ايل  م��ن   %57 املختلفة  الهند�سية 
ال����ن����اجت امل���ح���ل���ي، وف���ق���ا ل���الإح�������س���اءات 
الر�سمية، وهذا يعطي ت�سورا عن ات�ساع 
الهند�سية،  القطاعات  يف  العمل  �سوق 
الكربى  اخلم�س  ال�سركات  م��ن  واأرب���ع 
�سلة  ذات  ���س��رك��ات  ه���ي  ال�����س��ع��ودي��ة  يف 
يف  ول��دي��ن��ا  الهند�سي،  بالقطاع  وثيقة 
اململكة ما يقارب 1000 �سركة مقاولت 
و200  هند�سي  مكتب  و2500  م�سنفة 
األف من�ساأة تعمل �سمن قطاع املقاولت 
املهند�سني يف  والإن�ساءات،  ويقدر عدد 
اأي   ،  %18 األ��ف مهند�س،   220 ب�  اململكة 

نحو 40 األفا-  منهم �سعوديون.
 

كيف تنظر اإلى م�صتقبل
طالب الهند�صة؟

للمهند�سني  ال�����س��ع��ودي��ة  الهيئة  ت��ق��در 
خ��الل  للمهند�سني  الفعلي  الح��ت��ي��اج 
ال�����س��ن��وات اخل��م�����س امل��ق��ب��ل��ة ب������20 األ���ف 
لزيادة  احتياجا  هناك  اأن  اأي  مهند�س، 
قدرها  ب��زي��ادة  ال�سعوديني  املهند�سني 
50% م��ن ال��ع��دد احل����ايل،  وم���ن خ��الل 
ال��ع�����س��وائ��ي خل��ري��ج��ي��ن��ا يت�سح  ال��ت��ت��ب��ع 
وظ��ائ��ف  ع��ل��ى  يح�سلون  غالبيتهم  اأن 
ال��ت��خ��رج، وبع�س  يف ف��رتة وج��ي��زة بعد 
ال�سنة  يف  ا�ستقطابهم  يتم  املتميزين 

استغرب شغل غير المختصين وظائف هندسية بمؤسسات حكومية

عميد الهندسة:
ال قلق على مستقبل طالبنا

وخ��الل اأق��ل من �سنة، ب��اإذن اهلل، 
الآن  ون��ح��ن  ����س���ارة.  اأخ���ب���اراً  �سن�سمع 
ع��ل��ى و���س��ك ت��ق��دمي ط��ل��ب��ات الع��ت��م��اد 
امل���ح���ل���ي، وه���ن���اك ج��ه��د ك��ب��ري ي��ب��ذل��ه 
الأق�سام  وروؤ�ساء  للجودة  الكلية  وكيل 
وجل��ان اجل��ودة من اأج��ل ا�ستثمار كل 
اأهدافنا يف هذا امللف،  دقيقة لتحقيق 
ذلك  تطلب  واإن  م�ستمتع،  واجلميع 
بالكلية،  الليل  ملا بعد منت�سف  العمل 

وهو ما يحدث اأحياناً. 

ما ال�صعوبات التي
تواجهها الكلية؟

نواجهها  التي  التحديات  ه��ي  كثرية 
معايل  ي��ويل  التفا�سيل،  م��ن  وبعيدا 
م����دي����ر اجل����ام����ع����ة اه���ت���م���ام���ا ب��ال��غ��ا 
ب���اإح���داث ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة ل��ل��ك��ل��ي��ة، وق��د 
���س��ك��ل م��ع��ال��ي��ه جل��ن��ة ع��ل��ي��ا ي��رتاأ���س��ه��ا 
التطوير واجلودة، ت�سم  �سعادة وكيل 
ق���ي���ادات ال��ك��ل��ي��ة وت���ه���دف اإل�����ى و���س��ع 
خطة لتطويرها. وبعد درا�سة عميقة 
التحديات  وحتديد  اجلوانب  جلميع 
اأع��دت خطة معتربة وهي يف  القائمة 
تفعيل  اأن  ونعتقد  الأخ����رية.  مل�ساتها 
يف  نوعية  نقلة  �سيحدث  اخلطة  تلك 
ذلك،  اإل��ى  اإ�سافة  بها.  نفاخر  الكلية 
ف������اإن ت���ل���ك اخل���ط���ة ���س��ت�����س��م��ن ث��ب��ات 
اخل����ط����وط اال����ش���رات���ي���ج���ي���ة ل��ل��ك��ل��ي��ة 
املنا�سب  بتغري  الكلية  تتاأثر  اأن  دون 
ال���ق���ي���ادي���ة ف��ي��ه��ا وت���غ���ري ت��وج��ه��ات��ه��م 

م�ستقبال. 

هل من ر�صائل تخ�ص�صها
لطالب الهند�صة؟

تخ�س�س  اأ�سعب  الهند�سة  تعد  اأول: 
اجلامعية  التخ�س�سات  ج��م��ي��ع  ب��ني 
وجهة  لي�ست  وه����ذه  الإط������الق،  ع��ل��ى 
قوقل  �سيكفيكم  حقيقة  واإمن���ا  نظر، 
ع���ن���اء اإث���ب���ات���ه���ا، وي���ق���ع ع���ل���ى ط���الب 
مال  واجل��ه��د  ال�سغط  م��ن  الهند�سة 

يقع على غريهم، ونحن نقدر ذلك.
الدكتوراه،  درا�ستي  اأثناء  ثانيا: 
ك����ان يف م��ك��ت��ب��ن��ا امل�������س���رتك زم���ي���الن، 
احلال  متنكد  الت�سجر  دائم  اأحدهما 
كل يوم يتوج�س، يدخل املكتب عبو�سا 
الذي  اأنهكه همه  ويخرج منه كذلك، 
والآخ��ر زميل  الدرا�سة،  ب�سبب  �سنعه 
نيجريي ما راأيته اإل �ساحكا م�ستمتعا 
النهاية  بروؤيته، ويف  ت�سعد  بالدرا�سة، 
الدكتوراه  درج��ة  على  كالهما  ح�سل 
لكن الأول ق�سى اأربع �سنوات مهموما 

والثاين ق�ساها �سعيدا م�ستمتعا.
وانطالقا من هذه الق�سة، اأطلب 
م��ن ط��ال��ب ال��ه��ن��د���س��ة اأن ي��ك��ون مثل 
واأن  درا���س��ت��ه،  اأث��ن��اء  النيجري  زميلي 
تنبعان  التعا�سة  اأو  ال�سعادة  اأن  يتذكر 
م��ن داخ��ل��ك مهما ك��ان��ت ال���ظ���روف.. 
ا�ستمتع بحياتك اليوم، ول يكن الأمل 

يف غد جميل مربرا لتعا�سة اليوم.
يعذرونا  اأن  منهم  اأط��ل��ب  ثالثا: 
بع�س  ت�سايقكم  ف��رمب��ا  ويتحملونا، 
ال�����ق�����رارات، ول��ك��ن��ه��ا ���س��م��ن م���ا يلبي 
الأكرب  امل�سلحة  كليتنا  ويف  امل�سلحة، 
ه��م��ن��ا، وم���ن ل ي���رى يف ق����رار ال��ي��وم 
م��ع��ن��ى ن��ط��ل��ب م��ن��ه ال��ت��ح��م��ل لأج���ل 

م�سلحة الكلية يف امل�ستقبل. 

كيف ترى الهتمام
 بالبحث العلمي يف اجلامعة؟

امل���الئ���م يف جمتمع  م���ن  ي���ك���ون  ق���د ل 
الدول النا�سئة يف جمال البحث العلمي 
على  وال��ت��ح��ف��ي��ز  اله��ت��م��ام  يقت�سر  اأن 
يقودين  وه��ذا  اجل���ودة،  فائقة  البحوث 
اأرى اليوم اعتبارا  اأكاد  اإلى قول اإين ل 
ل���ل���م���ح���اولت ال��ب��ح��ث��ي��ة امل��ت��و���س��ط��ة اأو 
اأن ي��ك��ون  امل�����س��ت��وى، ف���اإم���ا  م��ن��خ��ف�����س��ة 
اعتبار  واإل فال  الفئة  تلك  البحث من 
التطور  مفهوم  يلغي  املنظور  هذا  ل��ه.. 
واأول��ي��ات  والباحث،  للبحث  التدريجي 
على  تتمرحل  اأن  يجب  العلمي  البحث 

�سنوات طويلة.
تقديري،  يف  احلالية  اأوليتنا  اأم��ا 
ف��ي��ج��ب اأن ت��رت��ك��ز ع��ل��ى ن�����س��ر ث��ق��اف��ة 
ثقافة  ال��ب��ح��ث  ي�سبح  وح���ني  ال��ب��ح��ث، 
لكل  تقديرا  عقايل  �ساأرفع  نتكفلها،  ل 
الأب��ح��اث  م��ن��اد بح�سر الع��ت��ب��ار ع��ل��ى 

ال�ستثنائية. 

كلمة ملن�صوبي اجلامعة؟
اأق�����ول لأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س: اإن 
متداخلة  معرفية  جمتمعات  �سناعة 
بحثية  م�����س��اري��ع  ت�سنع  التخ�س�سات، 
جبارة، وهي الأكر قابلية للتطبيق من 
التخ�س�سي  املنظور  ذات  الأبحاث  تلك 
ال����واح����د. وع����ن ن��ف�����س��ي، اأت������وق ل���روؤي���ة 
�سراكة بحثية بني الكليات على م�ستوى 
يتبعها  ال��ط��ل��ب��ة  وم�����س��اري��ع  الأ����س���ات���ذة 
منها  املعامل  واأخ�����س  امل����وارد،  م�ساركة 
لتكون م�ساعة بتقنني ل ُيعكر ول مُيل.  
اإن م�ساندتكم  اأق��ول:  ول��الإداري��ني 
خلف كل اإجناز حتققه اجلامعة ونحن 
نقدر جهدكم، اإن ق�سرمت �سللتمونا واإن 
ق�سرنا اأتعبناكم؛ لأجل هذا اأبتهج باأي 
ن�شاط يطول اأياما داخل اأو خارج اململكة 
ب���الإداري���ني؛ لأن��ه  يجمع الأك��ادمي��ي��ني 
اإدراك الطرفني  الفجوة ويعمق  ي�سيق 
لوكالة  هم�س  وذاك  ط��رف،  كل  ق�سايا 

اجلامعة للتطوير واجلودة اأي�سا.

حول تنفيذ
المشاريع

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

ط��رح��ت ه��ذا ال�����س��وؤال على ع��دد م��ن  الأه���ل و ال��زم��الء والأ���س��ح��اب 
يف  رئي�سي  �سبب  الف�ساد  اأن  على  اأجمعوا  ولكنهم  اإجاباتهم  فتعددت 
اإخفاقات م�ساريعنا التي تنفذ يف خمتلف مدننا والتي تنك�سف مع اأول 

قطرة ماء.  
نعم، قد يكون الف�ساد �سببا يف �سوء التنفيذ ولكن لن�سال اأنف�سنا: 
امل�سوؤولني الذين يتولون م�ساريعنا فا�سدون؟ حتما �سيكون  هل جميع 
الف�ساد، وهو من وجهة نظري  اآخ��ر غري  اإذن، هناك �سبب  اجل��واب ل. 
من  امل�ساريع  لهذه  التنفيذ  �سوء  وه��و  غ��ريه،  م��ن  اأك��ر  رئي�سي  عامل 
ما   م�سروع  تنفيذ  عقد  على  ح�سولها  مبجرد  التي  املنفذة  ال�سركات 
ت�سارع بجلب عمالة غري مدربة، قد ل تعرف اأي �سيء من هذه الأعمال.

واملوؤ�سف اأن من ي�سرف عليهم مهند�سون فا�سلون يعملون من اأجل 
لقمة العي�س؛ فال يهمهم من هذا امل�سروع غري �سرعة الإجناز وت�سليمه 
كيفما اتفق دون الهتمام باجلودة؛ لأنه لي�س هناك من يراقبهم اأثناء 

التنفيذ.
امل�����س��روع درا���س��ة  امل�����س��اري��ع ف�سلت ب�سبب ع���دم درا����س���ة  ك��ث��ري م��ن 
م�ستفي�سة  ملعرفة طبيعة الأر���س ونوع الرتبة وموقع امل�سروع ورداءة 
�سوء  اآث���ار  اأن  وجن��د  فقط،  ال��رب��ح  يهمها  فال�سركة  امل�ستخدمة؛  امل���واد 

التنفيذ تظهر بعد مدة وجيزة من انتهاء امل�سروع. 
امل�ساريع وتر�سيته  اأن يكون هناك حر�س عند طرح  لذلك، يجب 
اأهليتهم  وم��دى  ال�سركة  يف  تعمل  التي  العمالة  ن��وع  مبعرفة  للتنفيذ 
امل�سوؤولة  قبل اجلهات  التنفيذ من  اأثناء  امل�سددة  والرقابة  العمل  لهذا 

عن امل�سروع.
متتد  الت�سلم  بعد  للم�سروع  �سمان  ف��رتة  هناك  يكون  اأن  ويجب 
لأكر من �سنة، تكون فيها ال�سركة م�سوؤولة عن كل ما يحدث للم�سروع 

من م�سكالت تنفيذية خالل هذه املدة.
ا�ستبعاد  للمناق�سة  امل�سروع  تطرح  التي  اجلهات  على  يجب  كما 
وكذلك  امل�ساريع،  �سيئة مع هذه  لها جتارب  التي  واملوؤ�س�سات  ال�سركات 
الإ�سراف املبا�سر على عقود الباطن حتى ل تذهب هذه امل�ساريع ل�سركات 

اأو م�سو�سات �سعيفة الإمكانيات فتظهر امل�ساريع �سعيفة الأ�سا�سات.

وقفة
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جامعات سعودية

جورج إنجلهارد يفوز بجائزة »قياس« للتميز 
أحمد العياف 

قيا�س  بعد فوزه بجائزة  )الإب��ن(،  اإجنلهارد  الدكتور جورج  »قيا�س«،  والتقومي  للقيا�س  الوطني  املركز  كرم 
للتميز البحثي والتطوير )دورة 2015(، وذلك عن كتابه »القيا�سات غري املتباينة: ا�ستخدام مناذج را�س يف 

العلوم الجتماعية وال�سلوكية وال�سحية«.
ات�سم به من جوانب  ملا  اأخ��رى، وذل��ك  اأعمال متميزة  العمل قد اختري من بني  اأن هذا  املركز  واأو�سح 
اأم طالب  اأ�ساتذة جامعات  القيا�س �سواء كانوا  امل�ستفيدين من تطبيقات  اإذ يخدم دائرة وا�سعة من  التميز، 
درا�سات عليا اأم عاملني يف جمال الختبارات، ويركز على مو�سوع »القيا�سات غري املتباينة« ب�سفته مو�سوعا 
ومطلبا مهما لتحقيق املو�سوعية والدقة يف القيا�س، كما اأنه يتناول مو�سوعات القيا�س باأ�سلوب �سهل وا�سح 
القيا�س يف جمال  لق�سايا  مقاربته  متعّمقة يف  وفل�سفية  نظرية  اأ�س�س  على  يعتمد  اأن��ه  اإل��ى  اإ�سافة  و�سائق، 

العلوم الجتماعية.
ي�سار اإلى اأن اإجنلهارد )البن(، هو اأحد اأع�ساء هيئة التدري�س بجامعة جورجيا، وح�سل على الدكتوراه 
البحثي يف مو�سوعات عدة،  ن�ساطه  القيا�س والتقومي والإح�ساء، وتركز  عام 1985 من جامعة �سيكاغو يف 
القيا�س، قيا�س  التعليمية، نظرية را�س يف  العمليات  التقومي يف تطوير  املتباينة، دور  القيا�سات غري  منها: 
دقة امل�سححني، تاريخ نظرية القيا�س، تقومي التعبري الكتابي، منو اخل�سائ�س الإن�سانية الوجدانية، تقومي 
املعلم، اختبارات الرتخي�س املهني. و�سارك يف تاأليف اأربعة كتب، كما اأعد اأكر من 150 منتجا ما بني بحوث 

من�سورة يف جمالت علمية حمكمة، وف�سول يف كتب، اأو درا�سات علمية معمقة. 

قاعة ذكية للتدريبات بجامعة طيبة
د�سن مدير جامعة طيبة، الدكتور عدنان املزروع، القاعة الذكية للتدريب، التي ت�سم اأجهزة حا�سب متطورة بها 
خا�سية الإغالق الآيل لتكون متعددة ال�ستعمال، وكذلك نقل الفيديو والرتجمة الفورية وخا�سية الت�سويت. 
وعقب التد�سني مت تنفيذ جتربة عملية للقاعة. واأكد عميد التطوير اجلامعي الدكتور بندر املطري اأن العمادة 
خالل  من  والتناف�سية  اجل��ودة  من  ع��ال  مب�ستوى  اأهدافها  لتحقق  اجلامعة  وتطلعات  توجهات  بجالء  تعك�س 
العمل على رفع الكفاءة والأداء للموارد الب�سرية، من اأجل الرقّي مب�ستوى اجلامعة نحو الأف�سل،  م�سريا اإلى 
اأعلى  اإلى  بها  املجالت والرتقاء  الأكادميي والإداري يف جميع  التطوير  العمادة تعمل على تعزيز منظومة  اأن 

امل�ستويات من خالل توفري بيئة العمل اجلاذبة واملحفزة لالأداء الأف�سل. 

جامعة الملك سعود تستعد الفتتاح مشروع إتقان 
اأو�سح مدير جامعة امللك �سعود الدكتور بدران العمر، اأن اجلامعة ب�سدد تد�سني املرحلة الأولى من م�سروع 
�سمان  عمليات  بتطبيق  اخلا�سة  املرحلة  وهي  »اإتقان«،  الإلكرتونية  واجل��ودة  البيانات  م�ستودع  اإدارة  نظام 
اجلودة الأكادميية الإلكرتونية، واأ�سار اإلى اأن »اإتقان« يعد اأحد امل�سروعات النوعية يف جمال اأمتته ومعاجلة 
امل�ستفيدين  للجامعة وجلميع  �سيحقق  الإلكرتونية، مما  النظم  اأحدث  باجلامعة وفق  واملعلومات  البيانات 

منها مكا�سب عديدة.

أم القرى تدشن ثماني شركات ناشئة
د�سنت جامعة اأم القرى ثماين �سركات نا�سئة لت�سويق منتجاتها الإبداعية والبتكارية، برعاية مدير اجلامعة 
الدكتور بكري بن معتوق ع�سا�س الذي اأكد اأن م�سروع ال�سركات النا�سئة التي عملت اجلامعة على اإن�سائها 
ياأتي انطالقا من حر�سها الوطني على امل�ساركة يف احلراك القت�سادي الذي تنتهجه اململكة، وحتولها نحو 

القت�ساد املبني على املعرفة.

جازان تفوز بمشروع »نحو بيئة تعلم إبداعية«
مطلعة،  م�سادر  ح�سب  ذلك  وياأتي  اإبداعية«.  تعلم  بيئة  »نحو  مب�سروع  ج��ازان،  بجامعة  العلوم  كلية  ف��ازت 
�سمن مبادرة تنمية الإبداع والبتكار يف اجلامعات ال�سعودية، وبخا�سة جمال الإبداع يف العملية التعليمية، 
)فرع الإبداع يف البيئة التعليمية(، وهي مبادرة طرحتها وزارة التعليم مناف�سة بني اجلامعات ال�سعودية العام 
اإلى  امل�سروع يهدف  »هذا  اإن  الدكتور عبداهلل بن يحيى احل�سني،  العلوم بجازان،  كلية  املا�سي. وقال عميد 
تاأ�سي�س بيئة تعلم تنطلق باملتعلم نحو التعلم بال قيود، وباملعلم نحو خلق بيئة تعلم اإبداعية، كما يهدف اإلى 

تنمية اجلوانب الإبداعية والبتكارية لدى اأع�ساء هيئة التدري�س.

أحمد العياف 

امل��ل��ك عبدالعزيز  م��دي��ن��ة  رئ��ي�����س  اأع��ل��ن 
للعلوم والتقنية، الأمري الدكتور تركي 
تقدمي  �سعود،  اآل  حممد  ب��ن  �سعود  ب��ن 
20 األ���ف ل���وح ح��ا���س��وب��ي ���س��ن��وي��ا  ل���وزارة 
العملية  دع���م  ي�����س��ه��م يف  ال��ت��ع��ل��ي��م، مب���ا 

التعليمية. 
ج������اء ذل������ك خ������الل ل����ق����اء ت��ع��زي��ز 
العزيز  عبد  امللك  مدينة  بني  ال�سراكة 
للعلوم والتقنية، ووزارة التعليم، املنعقد 
اإلى  الرامي  الريا�س،  يف  ال���وزارة  مبقر 
وتن�سيق  امل�����س��رتك،  ال��ع��م��ل  م�����س��اع��ف��ة 
البحث  الوطنية يف جمال دعم  اجلهود 
يتوافق  مبا  والبتكار،  والتقنية  العلمي 

مع اخلطط التنموية الوطنية.
ال�سراكات  اللقاء عددا من  وتناول 
ال��ق��ائ��م��ة وامل�������س���روع���ات ال��رئ��ي�����س��ة ذات 
املعلومات  نظم  ومنها م�سروع  العالقة، 

التعليم  اجل��غ��راف��ي��ة اخل��ا���س مب��دار���س 
األ��ف مدر�سة بدعم  العام لأك��ر من 32 
رئ��ي�����س م���ن م��دي��ن��ة امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز 
مرحلته  وا�ستعرا�س  والتقنية،  للعلوم 
الثانية من  امل��رح��ل��ة  وت��د���س��ني  الأول����ى، 
النظام  حتديث  تت�سمن  التي  امل�سروع، 
واإ�سافة عدد من اخل�سائ�س اجلديدة.

توقيع مبادرتين
 ،»20x20« مبادرتي  توقيع  اللقاء  �سهد 
اإلى  تهدفان  اللتني  امل�ستقبل«  »علماء  و 
وتعزيز  النا�سئة،  الأجيال  يف  ال�ستثمار 
م�����س��ت��وي��ات وع��ي��ه��م ب��ال��ت��ق��ن��ي��ة وال��ب��ح��ث 

العلمي واهتمامهم بها.
ك���م���ا ن���اق�������س ال����ل����ق����اء ع��������ددا م��ن 
امل������ب������ادرات اجل�����دي�����دة ع���ل���ى ال�����س��ع��ي��د 
فاعلة  ل�سراكة  لتكون منطلقا  الوطني، 
العزيز  عبد  امل��ل��ك  مدينة  م��ع  وم��ث��م��رة 
ل  املقبلة،  امل��راح��ل  يف  والتقنية  للعلوم 

وا�سعا  اهتماما  ي�سهد  ال��ع��امل  اأن  �سيما 
املحّرك  بو�سفهما  والب��ت��ك��ار  بالتقنية 
الأ�سا�سي لالقت�ساد العاملي، الذي اأ�سبح 
العلمي  البحث  اأ�سا�سه  اقت�سادا معرفيا 

والتقنية والبتكار.
وي���اأت���ي ه���ذا ال��ل��ق��اء ان��ط��الق��ا من 
اأ�سا�سيا يف  �سريكا  تعد  التعليم  وزارة  اأن 
اإمكانات  تعزيز  ت�ستهدف  التي  الربامج 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وال��ت��ق��ن��ي��ة والب��ت��ك��ار 

مبختلف جمالتها.
ك���م���ا ي���ت���زام���ن م����ع ال����وق����ت ال����ذي 
العزيز  ع��ب��د  امل��ل��ك  م��دي��ن��ة  ف��ي��ه  ت�ستعد 
ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ق��ن��ي��ة، لإط������الق امل��رح��ل��ة 
ال��ث��ان��ي��ة م��ن اخل��ط��ة ال��وط��ن��ي��ة للعلوم 
اإل��ى  ت�سعى  التي   ،»2 »معرفة  والتقنية 
حت��ق��ي��ق ال���روؤي���ة ال��ط��م��وح��ة ب��ال��و���س��ول 
اإلى جمتمع قائم على املعرفة،  باململكة 
ال�سناعية  ال���دول  م�ساف  يف  وو�سعها 

املتقدمة عام 2025.

تعزيز الشراكة بين التعليم 
وتقنية الملك عبد العزيز 
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مبتعثون

يحيى القبعة 
  

احلا�سب  علوم  كلية  من  املبتعث  �سرد 
املحطات  اأه��م  ال�سقر،  حممد  الآيل، 
ال����ت����ي م�����ر ب���ه���ا يف جت����رب����ت����ه  اأث����ن����اء 
الب��ت��ع��اث، اب���ت���داء م��ن م��رح��ل��ة اللغة 
واأب��دى  احلالية.  العلمية  املرحلة  اإل��ى 
بنظام  اإعجابه  »اآف���اق«  اإل��ى  حديث  يف 
التدري�س التفاعلي،  موؤكدا اأن التعليم 
منه.  التخل�س  التلقيني مر�س يجب 
ولفت ال�سقر الذي ابتكر نظام مالحة 
جديد يعمل على الهواتف الذكية، اإلى 
الأمريكية  ال�سركات  مديري  اأح��د  اأن 
م�سكالت  ح��ل  يف  امل�ساعدة  منه  طلب 

علمية. 

حدثنا عن جتربتك
يف البتعاث؟

اأواخ��ر ع��ام 2008،  اأمريكا  اإل��ى  و�سلت 
معيدا يف  واح��دة  �سنة  ق�سيت  اأن  بعد 
ا�ستغرقت  الآيل.  احلا�سب  علوم  كلية 
مني درا�سة اللغة �سنة واحدة، وبعدها 
�سيكاغو  يف  دي��ب��ول  بجامعة  التحقت 

حيث ح�سلت على درجة املاج�ستري.
قبل النتهاء من درجة املاج�ستري 
مت��ك��ن��ت م����ن احل�������س���ول ع���ل���ى ق��ب��ول 
دكتوراه يف اإحدى جامعات كاليفورنيا. 
املراحل  ه��ذه  ع��رب  التجارب  وتختلف 
ال����ث����الث؛ ف��م��رح��ل��ة ال���ل���غ���ة ه����ي م��ن 
البتعاث  مراحل  اأجمل  نظري  وجهة 
واأ�سعبها يف الوقت نف�سه؛ فالوقت مر 
البتعاث،  يف  اختبار  اأول  منذ  �سريعا 
وهو اإتقان اللغة واحل�سول على قبول 
يتطلب  طبعا  وهذا  نهائي،  ماج�ستري 
احل�����س��ول ع��ل��ى درج����ة م��ع��ي��ن��ة اإم����ا يف 

اختبار »التوفل« اأو »الآيلت�س«.
اأج��رب كليهما يف  اأن  اإلى  احتجت 
على  اأق���رر  اأن  اأ�ستطيع  لكي  ال��ب��داي��ة 
اأركز  اأن  وبالفعل قررت  �ساأركز.  اأيهما 
ع��ل��ى الآي��ل��ت�����س، وب��ع��د حم����اولت ع��دة 
ح�سلت على الدرجة التي متكنني من 

اللتحاق بربنامج املاج�ستري.
الرتكيز  ك��ان  ال�سنة  ه��ذه  خ��الل 
ولكني  الإجن��ل��ي��زي��ة،  اللغة  تعلم  على 
وج���دت اأي�����س��ا اأن ه��ن��اك اأم����ورا اأخ��رى 
ويجب  الإجنليزية  عن  اأهمية  تقل  ل 
ت��ع��ل��م��ه��ا وف��ه��م��ه��ا وه����ي ت��ت��ل��خ�����س يف 
البلد  هذا  ثقافة  فهم  اأولهما  اأمرين، 
اجلديد كليا؛ فال�سنوات املقبلة لي�ست 
يف  العي�س  م��ن  تتمكن  وحتى  ق�سرية 
اأمريكا يلزمك العمل على التكيف مع 

هذا البلد وفهم ثقافته.
الآخ��ر هو معرفة قوانني  الأم��ر 
لق�ساء  ال�����س��ح��ي��ح��ة  وال���ط���رق  ال��ب��ل��د 
اح���ت���ي���اج���ات���ك م�����ن دف������ع ال���ف���وات���ري 
وا�ستعارة  وال�سفر  ال�سقق  وا�ستئجار 
ال�سنة  ه��ذه  وخ���الل  ون��ح��وه��ا،  الكتب 
ك��ان مير بي �سيء جديد  ي��وم  ويف كل 

يبهرين.
امل���اج�������س���ت���ري،  م����رح����ل����ة  اأم��������ا يف 
امل��ادي  النبهار  من  تنتقل  فالتجربة  
والإن�ساين اإلى النبهار العلمي، وبداأت 
هذه املرحلة بعد اأن تال�سى كثري من 
ال��غ��رب��ة، واأ���س��ب��ح��ت متكيفا  م��ع��وق��ات 
ب�����س��ك��ل اأك����رب م���ع احل���ي���اة يف اأم���ريك���ا.  
وم���ن���ذ ال��ل��ح��ظ��ة الأول��������ى يف درا����س���ة 

امل��اج�����س��ت��ري، مل�����س��ت ف���ائ���دة الب��ت��ع��اث، 
ال��ت��خ�����س�����س ك����ان ام���ت���دادا  اأن  ورغ�����م 
كنت  فاإنني  البكالوريو�س  يف  مل�ساري 

اأتعلم كل يوم �سيئا جديدا وخمتلفا.
ط�����رق ال���ت���دري�������س اأي�������س���ا ك��ان��ت 
ت��خ��ت��ل��ف وال����رتك����ي����ز ع���ل���ى امل�������س���اري���ع 
اإيل،  بالن�سبة  ج��دي��دا  ك��ان  والأب��ح��اث 
ب���الإ����س���اف���ة اإل�����ى الب���ت���ك���ار يف اإع���ط���اء 
كان  امل��ث��ال،  �سبيل  وعلى  امل��ح��ا���س��رات. 
اأمريكية  �سركة  يدير  الأ���س��ات��ذة  اأح��د 
التي  امل�سكالت  ي�ساركنا  وك���ان  ك��ربى 
ي���واج���ه���ه���ا يف ال���ع���م���ل وي���ط���ل���ب م��ن��ا 
يف  بالطبع  وه��ي  حلها،  يف  م�ساعدته 

�سلب تخ�س�سنا.
الأمثلة ال�سبيهة كثرية، والهدف 
كانت  الطرق  اأن مثل هذه  ذكرها  من 

ت�ساعد على �سقل الطالب.
 

كيف كان معدلك
يف املاج�صتري؟

ح�������س���ل���ت ع���ل���ى امل���اج�������س���ت���ري مب���ع���دل 
اأف�سل 15 طالبا  مرتفع، وكنت �سمن 
على م�ستوى اأمريكا، وتعلمت اأي�سا اأن 
الذي  الكال�سيكي  الروتيني  التعليم  
والختبار مر�س  التلقني  على  يعتمد 

يجب التخل�س منه. 
وانتقلت  الدكتوراه  بداأت مرحلة 
كاليفورنيا  اإل��ى  املدينة  �سيكاغو  م��ن 
اجلامعة  ا�ستقبلتنا  وه��ن��اك  ال��ولي��ة. 
وكان  اجل��دد،  للطالب  تعريفي  بلقاء 
ك���ب���ريا وم�����ن دول ع�����دة م��ن  ع����ددن����ا 
اللقاء،  اآخ��ر  يف  نف�سها.  اأم��ريك��ا  بينها 
بع�س  ي���ق���وم  اأن  امل���ف���رت����س  م���ن  ك����ان 
الطالب القدامى بالتعريف باأنف�سهم 
واإجن����ازات����ه����م، وف��وج��ئ��ت ب�����اأن ه����وؤلء 
ال��ط��الب م��ن ال�����س��ع��ودي��ة وق���د اأج���روا 

اأبحاثا مبهرة.
الكبري يف  الأث��ر  اللقاء  لهذا  كان 
املخاوف  بع�س  وتبديد  املعنويات  رفع 
م��ن ال���دك���ت���وراه و���س��ع��وب��ت��ه��ا.. عقدت 
اأ����س���ري ع��ل��ى اخل��ط��ى  ال���ع���زم ع��ل��ى اأن 
ن��ف�����س��ه��ا. وه���ن���ا ب������داأت رح���ل���ة ال��ب��ح��ث 
ال��ع��ل��م��ي.  اأك��م��ل��ت م����واد ال���دك���ت���وراه، 
واأن��ه��ي��ت الخ��ت��ب��ار ال�����س��ام��ل ون�����س��رت 
اأب��ح��اث��ا علمية يف م��وؤمت��رات  وق��دم��ت 
اأبرزها  منجزات  فيها  قدمت  معتربة 
»ن����ظ����ام م���الح���ة ج���دي���د ي��ع��م��ل ع��ل��ى 
على  حاليا  واأعمل  الذكية«،  الهواتف 
ت�سجيله للح�سول على براءة اخرتاع.

 
مم اكت�صبت من الدرا�صة

يف اخلارج؟
الكلي  والعتماد  ال�سرب  تعلم  الغربة 
الأه��ل  ع��ن  البعد  النف�س يف ظ��ل  على 
اأمريكا،  ثقافة  اأم��ا  الأ�سدقاء.  ون��درة 
ف��اك��ت�����س��ب��ت م��ن��ه��ا ���س��م��ات ك���ث���رية لعل 
والتعاي�س؛  ال��ن��ظ��ام  اح����رتام  اأه��م��ه��ا: 
ف���ف���ي ه�����ذا ال���ب���ل���د اأع��������راق وط���وائ���ف 
ب�سالم  بع�سا  بع�سهم  يعاي�س  كثرية 
واحرتام، فالإن�سان له كامل الحرتام 
اأو  مهنته  اأو  مظهرة  اإل��ى  النظر  دون 

جن�سيته اأو اعتقاده، فالكل �سوا�سية.

هل ترى اأن املناهج
الأكادميية يف اجلامعات

املحلية ا�صتطاعت م�صايرة

ابتكر نظام مالحة جديد يعمل على الهواتف الذكية

الصقر: التعليم التلقيني مرض يجب التخلص منه

التطور الذي ت�صهده
»نظم املعلومات«؟

لي�ست  ال�سعودية  اجل��ام��ع��ات  يف  املناهج 
�سيئة ولكنها حتتاج اإلى تطوير، والكالم 
ه��ن��ا ع���ن ت��خ�����س�����س��ات احل��ا���س��ب الآيل. 
ف��ت��خ�����س�����س ن���ظ���م امل���ع���ل���وم���ات ي��ت��ط��ل��ب 
م��ت��اب��ع��ة ال���ت���ط���ور ال�����ذي ي���ح���دث، وه��و 
�سريع؛ لأنه متعلق بالتقنية. وجزء من 
امل��ادة  اأ�ستاذ  عاتق  على  يقع  امل�سكلة  حل 
الذي لن ي�سعب عليه نقل املادة بجزاأيها 
ال���ن���ظ���ري وال���ع���م���ل���ي مل�������س���اي���رة ال��ت��ط��ور 
عن  املعلومات  نظم  جم��ال  يف  احلا�سل 
ط��ري��ق امل�����س��اري��ع وال���واج���ب���ات واخ��ت��ي��ار 
ال��ك��ت��ب احل��دي��ث��ة وم��ت��اب��ع��ة امل���وؤمت���رات 
العلمية. واأنا متفائل جدا لكرة الكوادر 
الوطنية التي تعود للجامعات ال�سعودية 

من اأعرق جامعات العامل.

مواقف من البتعاث
�صتبقى خالدة يف ذاكرتك؟

اأرب����ع����ة م���واق���ف ���س��ت��ب��ق��ي خ���ال���دة يف 
وه��ي: ح�سويل على  درجة  ذاكرتي 
ال��ل��غ��ة(، ونيلي  الآي��ل��ت�����س )اخ��ت��ب��ار 
امل���اج�������س���ت���ري، واج����ت����ي����ازي اخ���ت���ب���ار 
عندما  واأخ���ريا  ال�سامل،  ال��دك��ت��وراه 

رزقني اهلل باأول مولودة.

كيف تقيم تعاون جامعة
امللك خالد مع املبتعثني؟

اجلامعة مير  والتوا�سل مع  ممتاز، 
اأواج��ه  الغالب ومل  امللحقية يف  عرب 
مدير  ق��ام  وق��د  الآن،  حتى  معوقات 
اجل��ام��ع��ة ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال��رح��م��ن 
مبا�سرة  ت��وا���س��ل  ق��ن��اة  بفتح  ال����داود 
اأفرحني  مع املبتعثني،  وه��ذا الأم��ر 

جدا. فاملبتعث مير ب�شغوط كبرة، 
الكثري  يخفف  الهتمام  ه��ذا  ومثل 

من وطاأة الغربة.  
  

ما ن�صائحك للمتطلعني
اإلى البتعاث؟

بجامعة  الل��ت��ح��اق  ع��ل��ى  احل���ر����س 
ت��ك��ون  اأن  ي��ع��ن��ي  مم���ت���ازة، وه����ذا ل 
���س��ع��ب��ة وم���ع���ق���دة ب����ل ي��ع��ن��ي اأن���ه���ا 
ي�سهل  مم��ا  اأف�سل  ب�سكل  �ستعلمك 
وكذلك  �سحيح.  والعك�س  تخرجك 
�سرورة البتعاث �سريعا وعدم ف�سل 
وخو�س  الدكتوراه،  عن  املاج�ستري 
وليعلموا  م��ب��ك��را،  ال��ل��غ��ة  اخ��ت��ب��ارات 
الدرا�سات  يف  النجاح  م��ن  ج��زءا  اأن 
ال��وق��ت  اإدارة  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��د  ال��ع��ل��ي��ا 

والتاأقلم معها.

االسم:
محمد صالح الصقر 

التخصص:
نظم معلومات

المرحلة العلمية:
دكتوراه
الجامعة:

جامعة كليرمونت
الوالية:

كاليفورنيا
الدولة:

الواليات المتحدة
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جامعات عالمية

موقع جامعة ووريك 
اإللكتروني

اع��ت��م��دت احل��ك��وم��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة 60 
م��ل��ي��ون ج��ن��ي��ه ا���س��رتل��ي��ن��ي ل��ت��م��وي��ل 
ب��رن��ام��ج »حت��ف��ي��ز  اأب���ح���اث ال��ط��اق��ة« 
يف اجل����ام����ع����ات وق����ط����اع ال�����س��ن��اع��ة؛ 
مليون   120 �سابقا  اعتمدت  اأن  فبعد 
ج��ن��ي��ه ا���س��رتل��ي��ن��ي،  ق��ام��ت احل��ك��وم��ة 
املاليني  من  مزيد  ب�سخ  الربيطانية 
م���ن اأج����ل اأن ت�����س��ع خ��ط��ط��ا مل��واج��ه��ة 

مع�سلة الطاقة م�ستقبال.
و����س���ت�������س���خ���ر ب����ري����ط����ان����ي����ا ج��ل 
اإجراء  اأجل  من  وخرباتها  اإمكانياتها 
الطاقة  ت��خ��زي��ن  يف  متعمقة  اأب���ح���اث 
وال��ط��اق��ة احل��راري��ة وك��ف��اءة الطاقة، 
اإع������داده������ا ك���ربي���ات  و����س���ي�������س���رتك يف 
اجليولوجية  وامل��وؤ���س�����س��ات  اجل��ام��ع��ات 
امل��ع��ن��ي��ة ب��ا���س��ت��ث��م��ارات ي�����س��ل جم��م��وع 
ج��ن��ي��ه  م���ل���ي���ون   180 اإل��������ى  ق��ي��م��ت��ه��ا 
ال�سناعة  لقطاع  و�سيكون  ا�سرتليني، 
ال�ستثمارات  من  ن�سيب  الربيطاين 
»كوفلي«  و  »بلوبرينت«  م�ستوى  على 
و »دي���رم���ان اجن��ي��ن��ز« و »ه��اي��ف��ي��و« و 

»جاغوار لند روفر«.

ترحيب واسع
وا�سعا  اإع��الن احلكومة ترحيبا  ولقى 
اأب���ح���اث  حت��ف��ي��ز  ب���رن���ام���ج  اإدارة  م���ن 
ال����ط����اق����ة، وم�����ن اجل����ام����ع����ات ال�����س��ت 
ال��ك��ربى ال��ع��ام��ل��ة يف امل�����س��روع، وال��ت��ي 

ابتكارات  »جمموعة  ي�سمى  ما  كونت 
ال��ب��الد«، وه���ي: »ووري�����ك«، »ا���س��ت��ون«، 
»ب��رم��ن��غ��ه��ام«، »ل��ي�����س��رت«، »ل���ف���ربه« و 
اإل�����ى هيئة  ب���الإ����س���اف���ة  »ن��ون��ت��غ��ه��ام«، 

امل�ساحة اجليولوجية الربيطانية. 
التحالف  لهذا  الرئي�سة  واملهمة 
م���ن اجل��ام��ع��ات وال�����س��رك��ات ال��ك��ربى 
�ساأنه  اإيجاد ما من  البحثية،  واملراكز 
قليلة  طاقة  تطوير  بتحديات  الوفاء 
الن��ب��ع��اث��ات ال��ك��رب��ون��ي��ة، وا���س��ت��ح��داث 

تقنيات لكفاءة ا�ستخدام الطاقة.
يف م���ع���ر����س ت��ع��ل��ي��ق��ه ع���ل���ى ه���ذا 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ق���ال  ال��ربن��ام��ج، 
ل��ربن��ام��ج حت��ف��ي��ز ال��ط��اق��ة، غ����وردون 
ال��ي��وم يجعلنا  »اإع�����الن  وادي��ن��غ��ت��ون: 
ناأخذ اخلطوة التالية بتعجيل حتويل 
قطاع الطاقة وال�ستثمار يف بريطانيا 
بال�ستثمار يف كل ربوعها و�سول لهذا 
ال����ه����دف«، م��ع��ل��ال ذل����ك ب����اأن ب��رن��ام��ج 
حتفيز الطاقة �سي�سع اململكة املتحدة 
ع��ل��ى اخل���ارط���ة ال��ع��امل��ي��ة ل���الإب���داع يف 

جمال الطاقة.
وت���اب���ع »ال���دل���ي���ل ع��ل��ى ذل����ك ما 
�سخه القطاع اخلا�س نف�سه يف قطاع 
حقيقية  فر�سة  اإنها  الطاقة؛  حتفيز 

للنمو والنتاج يف اململكة املتحدة«. 

المحاور البحثية
وك�سف وادينغتون النقاب عن املوا�سع 
ال��ب��ح��ث��ي��ة ل��ربن��ام��ج حت��ف��ي��ز ال��ط��اق��ة،  
واأه���م���ه���ا: حت��ف��ي��ز ال��ط��اق��ة احل����راري 

 ،T-ERA ب��ا���س��م  اخ��ت�����س��ارا  امل���ع���روف 
واأب��ح��اث   ،I-ERA املتكاملة  وال��ن��ظ��م 
ال����ط����اق����ة اجل���ي���ول���وج���ي���ة امل���ع���روف���ة 

    .G-ERA اخت�سارا با�سم
ك��ل  اأن  وادي�����ن�����غ�����ت�����ون  واأك������������د 
ه����ذه امل���و����س���وع���ات ت�����س��ب يف ق��اع��دة 
تطوير  اإل��ى  تهدف  عري�سة  �سناعية 
للخارج  لت�سديرها  ج��دي��دة  تقنيات 
ول��ال���س��ت��خ��دام ال���داخ���ل���ي يف امل��م��ل��ك��ة 
املتحدة من اأجل دعم زيادة الإنتاجية 
وال���ن���م���و يف رب������وع امل���م���ل���ك���ة امل��ت��ح��دة 

باأ�سرها.
تخ�س�سات  الربنامج  يف  ويعمل 
م��ت��ن��وع��ة ك��ل��ه��ا ت���ه���دف اإل�����ى ت�����س��وي��ق 
نتائج  ولتقدمي  ال��ربن��ام��ج  خم��رج��ات 
امل���ن���ت���وج���ات ب�����س��ك��ل ����س���ري���ع ل��ق��ط��اع 
اإط����ار م��ن��ظ��وم��ة معينة  ال�����س��ن��اع��ة يف 

متفق عليها.
�سقل  ع��ل��ى  ال��ربن��ام��ج  و�سيعمل 
وتطوير  املجال،  يف  العاملني  مهارات 
م��ن��ت��وج��ات ج����دي����دة، واإي����ج����اد ح��ل��ول 
دولية لزيادة اإنتاجية  موارد الطاقة، 
ف��ر���س عمل  وخ��ل��ق  ال��ن��م��و،  ولتحفيز 
واململكة  خا�سة،  بريطانيا  يف  جديدة 

املتحدة عامة. 
وت�����س��م��ل امل��و���س��وع��ات ال��رئ��ي�����س��ة 

للربنامج  ما يلي:
• حت��ف��ي��ز ال���ط���اق���ة احل����راري����ة: 
ل����ت����ط����وي����ر ت����ق����ن����ي����ات ال���ت���ربي���د 
اقت�ساد  مع  ودجمها  والت�سخني 

التربيد العاملي.

ال��ط��اق��ة: يهدف  اإدم����اج نظم   •
لتقدمي حلول متكاملة للطاقة 
تلبي طلبات اأ�سواق ا�ستخدامات 
ال�����ط�����اق�����ة م������ن م�����ب�����ان ون���ق���ل 

ونحوها.
اأبحاث الطاقة اجليولوجية:   •
ويركز على اجليل اجلديد من 
التقنيات التي تعتمد على الغاز 
اجليولوجية،  الطاقة  فيها  مبا 
واح��ت��ج��از ال��ك��رب��ون وت��خ��زي��ن��ه، 
نزع  اأج��ل  الطاقة، من  وتخزين 
ال���ك���رب���ون م���ن ق���ط���اع ال��ط��اق��ة 

والنقل.

دور الجامعات 
�ستوؤدي اجلامعات دورا كبريا  يف هذه 
ل��دور  تلخي�س  يلي  وفيما  املنظمة، 

كل جامعة على حدة:

جامعة ووريك
للتحكم  اإن�ساء مركز وطني  �ستتولى 
قطاع  خل��دم��ة  ال��ك��رب��ون  تقلي�س  يف 
ال���������س����ي����ارات وال�����ت�����ج�����ارة وخ����دم����ات 
والنقل  بالقطارات  والنقل  الطريق 

البحري. 

جامعة أستون
�سيقود معهد اأبحاث الطاقة احليوية 
الأوروب��������ي ال��ت��اب��ع ل��ل��ج��ام��ع��ة خطة 
الإب��داع  نقل  التي حتفز  »بيو فايف« 
وامل��ع��رف��ة ب���ني ال�����س��رك��ات ال��ت��ج��اري��ة 

الجامعات تضع بريطانيا على عرش الطاقة العالمي
يف  الكيماويات  ومهند�سي  والعلماء 
والطاقة  احليوية،  الكتلة  منتجات 
احليوية، والتكرير احليوي، والوقود 
احل�����ي�����وي، وامل����ن����ت����وج����ات احل���ي���وي���ة 

باأ�سرها. 
وي�������س���م امل���ع���ه���د ب�����ني ج��ن��اب��ت��ه 
م�سنعا للطاقة، ومعاجلات حرارية، 
وخمتربات ت�سمح لل�سركات بتطوير 
كما  احليوية.  للطاقة  عملية  حلول 
قام �سابقا بتطوير تقنيات من �ساأنها 
حتويل منتوجات النفايات الع�سوية 
مثل مياه املجاري ونفايات احلدائق 
وامل���ح�������س���ول ال���ت���ال���ف اإل�������ى م������وارد 

للت�سخني والطاقة والكهرباء.

جامعة بيرمنغهام
لتخزين  بريمنغهام  م��رك��ز  �سريكز 
تكثيف  على  التربيد  عالية  الطاقة 
الأبحاث يف جمال الطاقة احلرارية، 
و���س��ت��ع��م��ل اجل���ام���ع���ة ب���ال���ت���ع���اون مع 
الت�سنيع  وم��رك��ز  »َل��ْف��َب�����َره«  جامعة 
التقني، على اإنتاج �سل�سلة كبرية من 

تقنيات الطاقة احلرارية.
ك���م���ا ���س��ت��ع��م��ل م����ع ����س���رك���اء يف 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س اأم���ث���ال »دي���رم���ان« 
لإي���ج���اد ه���ذه ال��ت��ق��ن��ي��ات الإب��داع��ي��ة 
مع  بالتعاون  امل��دي��ن��ة،  يف  لتطبيقها 

جمل�س مدينة برمنغهام.

جامعة ليستر
���س��ت��ع��م��ل جم��م��وع��ة ع��ل��م  ال��ك��ي��م��ي��اء 

امل��ن��اخ��ي��ة وم��ر���س��اد الأر������س ب��ق��ي��ادة 
ال���ربوف���ي�������س���ور ب������اول م���ون���ك���ز، ع��ل��ى 
الغازية  النبعاثات  مراقبة  تطوير 
ال��ع�����س��وي��ة امل���ت���ط���اي���رة ف����وق وحت��ت 
الربوفي�سور  �سيعمل  بينما  الأر����س، 
ك����ارل راي�����در وف��ري��ق��ه ال��ب��ح��ث��ي من 
م���رك���ز امل�����واد ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ت��ق��ن��ي��ات 
�سوائل  تطوير  م��ع  امل���واد  لبطاريات 
حتديات  ملعاجلة  ج��دي��دة  كيميائية 
واأمن  البطاريات  ب��اأداء  تتعلق  كثرية 
و���س��الم��ة ال��ب��ط��اري��ات وزي����ادة كثافة 

الطاقة بتقليل كتلة املكونات.

جامعة لفبره
�ست�سخر خرباتها يف املحركات ونظم 
الطاقة  ونظم  الكهربية  ال��ق��ط��ارات 
ال�سغرية  التقنيات  مل�سلحة م�سنعي 
وامل��ت��و���س��ط��ة وك���ب���رية احل���ج���م؛ من 
اأج��ل دفع الأبحاث يف جمال تقنيات 
ط��م��وح��ات  لتحقيق  ق��دم��ا  ال��ت��ربي��د 
امل���م���ل���ك���ة امل���ت���ح���دة يف ق����ي����ادة ���س��وق 

التربيد العاملي.

جامعة نونتغهام
الطاقة  ن��ظ��م  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  �ستعمل 
اجل���ي���ول���وج���ي���ة و����س���ي�������س���اع���د م��رك��ز 
حت��ف��ي��ز الأب���ح���اث يف اجل��ام��ع��ة على 
تطوير جيل جديد من مواد احتجاز 
هيدروجينية  ن��ظ��م  وه���ي  ال��ك��رب��ون، 
جديدة لختبار مدى اإمكانية �سغط 

الغاز لتخزين الطاقة.
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جامعات عالمية

لقطات
كندا

اأفادت �سبكة »�سي بي �سي نيوز« 
وينبغ  ج��ام��ع��ة  اأن  الإخ���ب���اري���ة 
���س��ت��ل��زم ك��ل ال��ط��الب ب���دء من 
ال���ع���ام امل��ق��ب��ل، ب��درا���س��ة منهج 
خ���ا����س ب���احل���ق���وق وال�����ع�����ادات 
واحلوكمة  والتاريخ  والتقاليد 
وك���ل ج���وان���ب ح�����س��ارة  �سكان 
ك����ن����دا الأ�����س����ل����ي����ني. واأع���ل���ن���ت 
اجلامعة اأن��ه��ا ه��ي الأول���ى من 
ب����ني ج���ام���ع���ات ك���ن���دا يف ه���ذا 

ال�سدد.

الواليات المتحدة
ت��ع��ه��دت ج��ام��ع��ة »ب��رن�����س��ت��ون«، 
اإح������������دى اأك����������رب اجل����ام����ع����ات 
ت�سمية  ب����اإع����ادة  الأم���ريك���ي���ة، 
باأ�سماء  ارتبطت  التي  مبانيها 
روؤ�������س������اء ال������ولي������ات امل���ت���ح���دة 
»وودروب  م���ث���ل:  الأم���ريك���ي���ة 
وي����ل���������س����ون«  ال��������ذي ح���ك���م يف 
ال��ف��رتة م��ا بني  1913 و 1921 
وق�����اد  احل���رك���ة ال��ت��ق��دم��ي��ة يف 
كان  اأنه  بيد  املتحدة،  الوليات 
العن�سري  الف�سل  اأن�سار  من 
اآن����ذاك.  وال�����س��ود  البي�س  ب��ني 
وت����اأت����ي ه����ذه اخل���ط���وة ح�سب 
وكالة رويرتز، من اأجل تهدئة 
ال���ط���الب ال���ذي���ن ي�����س��ك��ون من 
واحل�سا�سية  من  العن�سرية 
الأ�����س����ك����ال  اأو  اأو  الأ�����س����م����اء 

الألقاب. 

ماليزيا
اآلية  املاليزية  احلكومة  اأعلنت 
ج���دي���دة ل��ت��م��وي��ل اجل��ام��ع��ات 
ا�ستخدام  رف��ع كفاءة  اأج��ل  من 
الأموال املخ�س�سة لها، ح�سب 
»ماليزيان  �سحيفة  اأعلنت  ما 
داي�����غ�����������س�����ت«. واأع������ل������ن وزي�����ر 
اإدري�س  داتوك  العايل،  التعليم 
�ستدفع  احل��ك��وم��ة  اأن  ج��و���س��و، 
الأم�����������وال ل���ل���ج���ام���ع���ات ال��ت��ي 
رئي�سة،  اأداء  م��وؤ���س��رات  حتقق 
الكفاءة  موؤ�سرات  ت��زداد  والتي 
وال��ن��ج��اح  والأداء  والإن��ت��اج��ي��ة 

لديها.

إفريقيا
ق��رر الحت���اد الأف��ري��ق��ي اإدم��اج 
والتعليم  العلوم  منظمات  كل 
يف ك��ي��ان واح�����د، وه����ي خ��ط��وة 
ثمنها املحللون باأنها ذات قيمة 
زيادة  اإلى  تهدف  لأنها  عالية؛ 
ف��ع��ال��ي��ة وك���ف���اءة ال��ق��ط��اع��ات. 
وب�����ن�����اء ع����ل����ى ه�������ذا ال�����ق�����رار، 
����س���ي���ن���دم���ج جم���ل�������س ال��������وزراء 
الأف���ري���ق���ي ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ق��ن��ي��ة 
يف  التعليم  وزراء  جمل�س  م��ع 
الحت�������اد الأف����ري����ق����ي ل��ي��ع��م��ال 

حتت كيان واحد. 

جامعة أستون.. عراقة بحثية وجودة تدريسية
Aston University

مدن بريطانيا ترحيبا  و�سغفا باحلياة.
• يوجد مبنى خا�س لل�سكن يف اجلامعة 
ي�����س��ع )9500(  ه��ك��ت��ارا  م�����س��اح��ة 40  ع��ل��ى 

طالب.
معدل  اأعلى  »اأ�ستون«  جامعة  حققت   •
ال��ن�����س��ب��ة  و����س���ل���ت  اإذ  ال����ط����الب،  ل���ر����س���ا 
الوطني  امل�سح  العام ح�سب  ه��ذا  اإل���ى%90 

للطالب.
 35 اأف�سل  �سمن  دائما  اجلامعة  تقع   •

جامعة على م�ستوى اململكة املتحدة.
 20 اأف�سل  �سمن  اأ�ستون  جامعة  تقع   •
جامعة يف اململكة املتحدة ح�سب ت�سنيف 

»تاميز هاير اأديوكا�سن«.

 ،1895 ع����ام  يف  »اأ�����س����ت����ون«  ت��اأ���س�����س��ت   •
من  وه��ي   1966 ع��ام  يف  جامعة  واأ�سحت 
لقدمها  بريطانية،  بحثية  جامعة  اأع��رق 

وجودة التدري�س فيها. 
ال�سناعة  بقطاع  وط��ي��دة  عالقة  لها   •

والتجارة  يف اململكة املتحدة.
 10 اأف�سل  �سمن  الوطني:  الت�سنيف   •
ج��ام��ع��ات يف امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة م���ن حيث 
 20 ال����  ط����وال  ال��ع��م��ل خلريجيها  ف��ر���س 

عاما املا�سية. 
طالب   )65000( ال��ط��الب  ع��دد  يبلغ   •
كلهم يدر�سون يف مدينة بريمنغهام التي 
اأك��ر  م��ن  لأن��ه��ا  الأوروب����ي����ون؛  يف�سلها 

للخريجني  »ا�ستون«  برنامج  �ساعد   •
وظ��ي��ف��ي��ة  ف���ر����س���ة   )3600( ت���وف���ري  يف 

لطالبها.
اأ�ستون الرتتيب الثامن ح�سب  • اأحرزت 
يونيفر�سيتي  ت��امي��ز   »���س��ن��داى  ت�سنيف 
جن���اح  ح���ي���ث  م�����ن   2013 ل����ع����ام  غ�����اي�����د« 

خريجيها يف التوظيف.
• تعد �سمن اأف�سل 80 جامعة يف العامل، 
امل��ت��ح��دة  امل��م��ل��ك��ة  ال���رق���م 18 يف  وحت���ت���ل 

ح�سب ت�سنيف »كيو ا�س للجامعات«.
اجلامعة: • ت�سنيف 

امل��م��ل��ك��ة  يف   120 اأ����س���ل  م���ن   30  )1
ال��ت��امي��ز  ت�سنيف  ح�����س��ب  امل��ت��ح��دة  

يونيفر�ستي  غ��ود  تاميز  و���س��ن��داي 
غايد 2016

يف  ج��ام��ع��ة   123 اأ����س���ل  م���ن   32  )2
ت�سنيف  ح�����س��ب  امل���ت���ح���دة،  امل��م��ل��ك��ة 
»ك��وم��ب��ل��ي��ت ي��ون��ي��ف��ر���س��ي��ت��ي غ��اي��د« 

2016
يف  ج��ام��ع��ة   116 اأ����س���ل  م���ن   33  )3
ت�سنيف  ح�����س��ب  امل���ت���ح���دة،  امل��م��ل��ك��ة 

غارديان يونيفر�ستي غايد 2016
اأ���س��ل 6000 جامعة يف  م��ن   390 )4
ا���س   »ك��ي��و  ت�سنيف  ح�����س��ب  ال���ع���امل 
لعام  للجامعات«  العاملي  للت�سنيف 

.2016-2015

جامعة 
»ييل« 

تبحث في 
لغز التركيز 

والتشتت
موقع جامعة ييل

النتباه اأحد الألغاز التي حريت 
يطلب  فاأحيانا  ك��ث��ريا؛  العلماء 
من املرء اأن يوؤدي  مهمة بعينها 
اأو  كالدرا�سة  ال�سرعة  وجه  على 
فين�سط  ال��ب��ح��ث؛  اأو  ال��رتج��م��ة 
امل��ه��م��ة  لأداء  ب���ره���ة  يف  ال���ذه���ن 
يف وق���ت ق�����س��ري، واأح��ي��ان��ا يفرت 

انتباهه ويت�ستت. 
وم���ن ه��ن��ا ا���س��ت��خ��دم باحثو 
ج���ام���ع���ة ي���ي���ل ب���ي���ان���ات م����اأخ����وذة 
م��ن ���س��ور التقطت مل��خ الإن�����س��ان 
ال��ذه��ن وت�ستته  ان��ت��ب��اه  يف ح��ال��ة 
لت�سجيل قدرة الإن�سان على اأداء 
وق���ت حم��دد،  م��ه��م��ات معينة يف 
باحثني عن الع�سب اأو الأع�ساب 

امل�سوؤولة.
ال��درا���س��ة  ع��ل��ى  تعليقها  يف 
وهي  روزن�����ربغ«،  »مونيكا  ق��ال��ت 
النف�س  ع��ل��م  تخ�س�س  خ��ري��ج��ة 
العاملني  الباحثني  وواح��دة من 
يف ال���درا����س���ة ال��ت��ي ن�����س��رت على 
يف  نيورو�سين�س«  »نايت�سر  موقع 
23 نوفمرب املا�سي، »قمنا بابتكار 
طريقة جديدة ملقارنة الفروقات 
ب����ني ال���ن���ا����س والأف�����������راد ط����وال 
الزمن، اأما اأنا فاخرتعت طريقة 
ا�ستخدام  طريقة  ت�سبه  خمتلفة 
اإج���م���ايل ال���ن���اجت ال���ع���ام ل��ق��ي��ا���س 

�سحة القت�ساد الوطني.«
وتعمل مونيكا رزوبرنغ مع 
الدرا�سة  يف  فني  اإميلي  زميلتها 
»م��ارف��ني  خم��ت��ربات  يف  نف�سها، 
اآند تودد كون�ستابل، حيث  ت�سني 
حللتا �سورا بالرنني املغناطي�سي 
اأث��ن��اء  لأف�����راد   fMRI ال��وظ��ي��ف��ي 
ت��اأدي��ت��ه��م اأع���م���ال ���س��اق��ة ذه��ن��ي��ة 
طوال 30 دقيقة اأو اأكر وحددتا 
����س���ب���ك���ات داخ�������ل امل������خ ال��ب�����س��ري 

م�سوؤولة عن الأداء.
كيفية  ال�سور  ه��ذه  ونقلت 
ع��م��ل ه���ذه ال�����س��ب��ك��ات وم���خ امل��رء 
اأث���ن���اء ت���اأدي���ة الخ���ت���ب���ارات ال��ت��ي 
الطريقة  وه��ذه  النتباه.  تقي�س 
مبكرا  ت�ستك�سف  اأن  املتوقع  من 
يعانون  الذي  وال�سباب  الأطفال 

من ا�سطراب ت�ستيت النتباه. 
»ميكننا  مونيكا  واأ���س��اف��ت 
قيا�س  الو�سيلة  ه��ذه  خ��الل  م��ن 
ط�������رق ع�������دة ق�����د ن����ت����ع����رف م��ن 
خ��الل��ه��ا ع��ل��ى الأط����ف����ال ال��ذي��ن 
ق���د ت���ك���ون ل��دي��ه��م م�����س��ك��الت يف 
اأن  ال��درا���س��ة؛ وم��ن ث��م ن�ستطيع 
ن�سع لهم تدريبات خا�سة بهم«.  
وعن مدى عالقة الطريقة 
قالت  ال��ذك��اء  بقيا�س  اجل��دي��دة 
مونيكا: »هذه الو�سيلة ل تتوقع 
اأن  امل�ستفبل  يف  ون��اأم��ل  ال��ذك��اء، 
ت�����س��اع��دن��ا ه����ذه ال��ط��ري��ق��ة مبا 
ل���دي���ه���ا م����ن ب���ي���ان���ات غ����زي����رة يف 
ك�سف النقاب عن  قدرات اإدراكية 
كبرية ل نعلمها مع التعرف على 

بع�س الأعرا�س ال�سريرية.«

الواليات المتحدة

أستراليا

المملكة المتحدة

سنغافورا

كندا

هونغ كونغ

إندونيسيا

الصين

تايوان

ماليزيا

معدل الرسوم الجامعية في عدد من الدول - 2014
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دراسات

دراسة: 6 عقد نفسية تقود الفرد
إلى ارتكاب الجرائم

أحمد العياف 

�سلطت درا�سة لرئي�س ق�سم القانون يف 
كلية العلوم الإدارية واملالية باجلامعة،  
ال�سوء  ���س��ات��ي،  اأح��م��د حممد  ال��دك��ت��ور 
ع��ل��ى »ال��ع��ق��د ال��ن��ف�����س��ي��ة واأث����ره����ا على 
اأن هناك عالقة  اإل��ى  الإج���رام« م�سرية 
ال��رتب��ي��ة  الأ�����س����رة يف  ب���ني دور  وث��ي��ق��ة 
وال��ت��ع��ل��ي��م والإ����س���اب���ة ب���اإح���دى ال��ع��ق��د 
تناولته  م��ا  اأب���رز  يلي  وفيما  النف�سية. 

الدرا�سة:

»comlesx« تعريفات العقد
الذكريات  • جمموعة مركبة من 
اأو الرغبات اأو العواطف والأحداث 
املكبوتة امل�سحونة ب�سحنة انفعالية 
اأو  اأو ال��غ�����س��ب  ق��وي��ة م��ن ال��ذع��ر 
الإح�سا�س  اأو  الغرية  اأو  الإ�سمئزاز 

بالذنب.
• ا�ستعداد مكبوت يقهر الفرد على 
�سروب �ساذة من ال�سلوك الظاهر 
وال�سعور والتفكري نحو �سخ�س اأو 

�سيء اأو موقف اأو فكرة.
ت�����وؤل�����ف ج���������زءا م�����ن اجل����ان����ب   •
ال������ال�������س������ع������وري امل����ك����ت���������س����ب م���ن 
لالإن�سان،  النف�سية  ال�ستعدادات 
وت���ت���ك���ون م���ن جم��ام��ي��ع م��ت��ن��وع��ة 
ذك��ري��ات وخ��واط��ر  ك��ل منها  ت�سم 
ب�����س��م��ات ان��ف��ع��ال��ي��ة م��ع��ي��ن��ة م��وؤمل��ة 
ال����ذات  ت�ست�سيغها  ل  م��ن��ف��رة  اأو 
اإذ  الال�سعور،  يف  فتكبتها  احل�سية 
تن�سط يف دفع الإن�سان اإلى م�سالك 
�ستى م��ن ال�����س��ل��وك ال�����س��اذ، ال��ذي 
مناه�سا  ���س��وره  ب��ع�����س  يف  ي��ك��ون 
مما  للجرائم،  وم�سببا  للمجتمع 
ال��ع��وام��ل  �سمن  ت��ن��ط��وي  يجعلها 

النف�سية لالإجرام.
• اجتاه وجداين عنيف دائم يوؤثر 
بطابع  ويطبعه  ال��ف��رد  ���س��ل��وك  يف 
اإذ  م��ن��ه،  واإرادة  ع��ل��م  دون  خ��ا���س 
ت��ق��ه��ر ال���ف���رد ع��ل��ى ����س���روب ���س��اذة 
اإلى  وت��وؤدي به غالبا  ال�سلوك  من 

ارتكاب اجلرائم.

نشأة العقد النفسية 
من  تن�ساأ  ال��ع��ق��دة  اأن  ال��درا���س��ة  ذك���رت 
اأو من خربات  واح��دة  انفعالية  �سدمة 
ت��رب��ي��ة �سديدة  م��ن  اأو  م��ت��ك��ررة،  م��وؤمل��ة 
يف ع��ه��د ال��ط��ف��ول��ة، ت�����س��رف يف ال��ك��ب��ح 
الطفل  واإ�سعار  التاأثيم  اأو  والتخويف 
ب��اأن��ه خ��اط��يء مذنب م��ن ك��ل م��ا يفعل، 
ف���ي���ق���ال: »ع����ق����دة ال���ن���ق�������س«، و»ع���ق���دة 
ال���ذن���ب«، و»ع��ق��دة ال���غ���رية«، اأو »ع��ق��دة 
زوج��ة  »ع��ق��دة  و  الأب«،  »ع��ق��دة  و  الأم«، 
الأك���رب  الأخ  ق��اب��ي��ل«  »ع���ق���دة  و  الأب«، 

لهابيل.

العقد النفسية
وصلتها باإلجرام 

الدوافع  ت�سبح  ل  اأنها  الدرا�سة  اأك��دت 
عدمية  املكبوتة  النفعالية  وال�سدمات 
كبتها،  ب��ع��د  النف�سية  احل��ي��اة  يف  الأث����ر 
ا���س��ت��ع��داد ل �سعوري   ب��ل تظل يف ح��ال��ة 
م��ك��ون��ة م���ا ي���ع���رف ب��ال��ع��ق��د ال��ن��ف�����س��ي��ة 
توا�سل �سغطها وتلح جاهدة يف الظهور 

والتعبري عن نف�سها على الدوام.

اليدين تكفريا عن الذنب الذي قام به 
اأو البط�س و�سرب ال�سعفاء،  كال�سرقة 
للعقاب  طلبا  اجلرائم  ارتكاب  وكذلك 
ح���ت���ي ت���خ���ف ح������دة ال�������س���ع���ور ب����الإث����م 

والذنب.

عقدة النقص 
اإ�سابة الإن�سان بعاهة دائمة يف ج�سمه، 
تعطل اأو ت�سعف قيام حوا�سه اأو اأع�ساء 
احلركة عنده بوظائفها، تولد يف نف�سه 
�سعورا بالنق�س، كذلك تعر�س الإن�سان 
الآخ��ري��ن،  م��ن  اإذلل  اأو  �سيئة  ملعاملة 
بق�سوره  لإح�سا�سه  بالنق�س  ي�سعره 

الجتماعي.
ن��ف�����س  يف  والأ������س�����ى  الأمل  ي���ث���ري 
اخل��واط��ر  �سمن  ي��دخ��ل  مم��ا  �ساحبه، 
م�سريها  يكون  التي   ، واملنفرة  امل��وؤمل��ة 
غ��ال��ب��ا ال��ك��ب��ت يف ب��اط��ن ال��ال���س��ع��ور، اإذ 
النق�س  عقدة  مكونة  �سحناتها  تتكتل 
ملواقف  ال��ف��رد  تعر�س  م��ن  تن�ساأ  ال��ت��ي 
بالعجز والف�سل  كثرية متكررة ت�سعره 
ا�ستدت وط��اأة هذا  وقلة احليلة. ومتى 
ال�����س��ع��ور ع��ل��ي ال���ف���رد م����ال اإيل ك��ب��ت��ه، 

ثم  الق�سوة  ه��ذه  ال��ذي ميت�س  الطفل، 
يعك�سها على ذاته، فيكون �سارما يف نقد 
وتاأنيب نف�سه، متربما منها غري را�س 

عنها، ويخ�سى لوم الآخرين له.
ك��م��ا ي��ع��ك�����س ت��ل��ك ال��ق�����س��وة على 
وي��ك��ون  ل��ه��م،  ن��ق��ده  يف  في�ستد  غ����ريه، 
باإبراز  ويتمتع  عليهم،  حكمه  يف  قا�سيا 
خطاياهم، مما قد يوؤدي اإلى ال�ستباك 
تنتهي  رمب��ا  عنيفة  جم���الت  يف  معهم 
اإل��ى  اأح��ي��ان��ا  وت��ت��ط��ور  ال�ستائم،  ب��ت��ب��ادل 

م�ساجرات دامية.

عقدة األم
 Mother الأم«  »ع������ق������دة  ت����ت����ول����د 
تدليل  الأم يف  اإ���س��راف  من   Complex
الطفل واملبالغة يف احلر�س على تنفيذ 

رغباته وجماراته يف نزواته.
بها  امل�ساب  ال��ع��ق��دة  جتعل  وه���ذه 
اأنانيا اتكاليا ل يهمه اإل نف�سه، ويحب 
اأن يفر�س على اجلميع واجب امل�سارعة 
ل��ت��ل��ب��ي��ة ط��ل��ب��ات��ه دون اع���رتا����س. وق��د 
ببع�س  �سعفه  ث��غ��رات  تغطية  ي��ح��اول 

مظاهر القوة امل�سطنعة.

عقدة الذنب
 Guilt ال�������ذن�������ب«  »ع������ق������دة  ت����ت����ك����ون 
���س��ع��ور  ت�����س��ل��ط  ح���ال���ة  يف   Complex
يف  غالبا  وتن�ساأ  الإن�����س��ان،  على  ب��الإث��م 
م��رح��ل��ة ال��ط��ف��ول��ة ال��ت��ي ي���ب���داأ عندها 
اأو ال�سمري ب�سبب  العليا  تكوين الذات 
وحما�سبة  تاأنيب  يف  والإ�سراف  املغالة 
ملجرد  بالذنب  واإ�سعاره  الطفل  وعقاب 
اإلى  ي��وؤدي  مما  تافهة،  اأخ��ط��اء  ارتكابه 
ت�سخم �سمريه )الذات العليا(، لي�سبح 
�سارما يف رقابته وقا�سيا يف اأحكامه اإلى 
احلد الذي يجعل اأب�سط الزلت يف نظر 

مرتكبها خطيئة ت�ستحق اأ�سد العقاب.
ول ي�ستطيع امل�ساب بهذه العقدة 
خفي  �سعور  من  يعانيه  مما  التخفيف 
بالذنب، اإال اإذا ورط نف�شه يف م�شكالت 
له  ت�سبب  مالية،  اأو  مهنية  اأو  عائلية 
ع��دوان  ي�ستفز  قد  بل  وامل�سقة،  التعب 
اأو عدوان املجتمع بارتكاب  الغري عليه 
ج��رمي��ة، ف����اإذا ح��ل ب��ه ال��ع��ق��اب، ه���داأت 
توتر  م��ن  يغ�ساه  م��ا  ع��ن��ه  وزال  نف�سه 
الناجت من  ال�سلوك  اأمثلة  مقيم. ومن 
كغ�سل  القهرية  الأعمال  الذنب،  عقدة 

ع��دم  واإيل  ب��ل  وج�����وده،  اإن���ك���ار  اإيل  اأي 
الع��رتاف مبا لديه من عيوب فعلية، 
غري اأن كل ما يذكره بالنق�س ويحمله 
ع��ل��ي ال���ف���ور وب��ط��ري��ق��ة ت��ل��ق��ائ��ي��ة اإيل 

الدفاع عن نف�سه باأن ي�ستجيب بعنف.
وال�������س���ل���وك ال�������س���ادر ع����ن ع��ق��دة 
�سلوك  كل  به  يت�سم  يت�سم مبا  النق�س 
����س���ادر ع���ن ال��ك��ب��ت ، ف��غ��ال��ب��ا م���ا ي��ك��ون 
�سلوكا غريبا غري مفهوم،  ومن ذلك: 
ال�سديد،  ال��زه��و  ال�ستعالء،  ال��ع��دوان، 
ال��ت��ظ��اه��ر ب��ال�����س��ج��اع��ة، الإ�����س����راف يف 
ت��ق��دي��ر ال������ذات، ال��رغ��ب��ة ال�����س��دي��دة يف 
الهتمام  ا�سرتعاء  حماولة  ال�سيطرة، 
الزائف،  والتباهي  التفاخر  والنتباه، 
اختالق الكذب والتاأنق غري املحت�سم يف 
امللب�س، التحذلق يف الكالم اأو التطرف 
تلك  اإل��ى غري  ويفعل  يقول،  ما  كل  يف 

من �سروب التعوي�س الزائد.

عقدة األب
 Father  »يرجع �سبب ن�سوء »عقدة الأب
والعنف  ال�سدة  �سلوك  اإل��ى   Complex
معاملة  يف  اأح��ي��ان��ا  الأب  يتبعها  ال��ت��ي 

وات�����س��اف ال�����س��خ�����س مب��ث��ل ه��ذه 
لال�سطدام  غالبا  تعر�سه  ال�سفات 
مب��ع��ظ��م امل��ت�����س��ل��ني اأو امل��ح��ي��ط��ني ب��ه، 
طلباته  جميع  بتنفيذ  قيامهم  لتعذر 
وتدليله كما كانت تدلل�ه اأمه، مما قد 
يوؤدي يف بع�س الأحوال اإلى خالفات، 

وما يرتتب عليها اأحيانا من عدوان.

النقص عند األطفال
عوامل  وج��ود  خا�سة  ب�سفة  يالحظ 
ت�����وؤدي ل��ن�����س��وء ع���ق���دة ال��ن��ق�����س ل��دى 
بتعبريات  اله��ت��م��ام  ك��ع��دم  الأط���ف���ال 
ال���ط���ف���ل ع����ن اإح�������س���ا����س���ات���ه واآرائ��������ه 
اأو  براعته،  اإظهار  ورغباته، وحرمانه 
تكليفه باأعمال ل طاقة له للقيام بها، 
اأو عقد  اإجنازها حتما،  مما يخفق يف 
اإخ��وان��ه،  وب��ني  بينه  ج��ارح��ة  مقارنات 
ف��ف��ي ج��م��ي��ع ه����ذه الأح���������وال، ي�سعر 
ال�سخ�سية،  �سعف  م��ن  ب��ن��وع  الطفل 
ت���ث���ري يف ن��ف�����س��ه ان����ف����ع����الت األ���ي���م���ة، 
تتما�سك بتكررها وتغور يف الال�سعور، 

مكونة عقدة نق�س.

ثالث مراتب للعقد
ت��ق�����س��م م���در����س���ة ال��ت��ح��ل��ي��ل ال��ن��ف�����س��ي 
م���راح���ل ال��ن��م��و ال��ن��ف�����س��ي ل��الإن�����س��ان 
م��رات��ب، مرتبة  ث��الث  اإل��ى  )الطفل( 
ع�سق ال��ذات،  ومرتبة الرنج�سية، ثم 
فيها  يتعلق  التي  الغري  ع�سق  مرتبة 
الطفل  اجتياز  وبعد  بالكبار،  الطفل 
م��رح��ل��ة ع�����س��ق ال�����ذات ت��ت��ح��ول ط��اق��ة 
احلب، التي كانت متجهة لنف�سه، اإلى 
اأق��رب مو�سوع خارجي ل��ه، وه��و اأم��ه، 
مملوءا  �سعوريا  ل  موقفا  يتخذ  ل��ذا 
ال��ذي  اأب��ي��ه  جت��اه  والكراهية  بالغرية 

يناف�سه يف حب اأمه.

عقدة ألكترا
»األكرتا« فهي متثل اجتاه  واأما عقدة 
ال��ب��ن��ت ن��ح��و ح���ب اأب��ي��ه��ا وك����ره اأم��ه��ا، 
ف��ال��ط��ف��ل��ة ت��ظ��ه��ر لأب��ي��ه��ا ودا رق��ي��ق��ا، 
يعامل  الأب  اأم���ه���ا،  ب��وج��ود  وت�����س��ي��ق 
ابنته ال�سغرية مبودة ظاهرة يف حني 
ين�سب عطف الأم وحنانها باأ�سره على 

ولدها ال�سغري.

التوصيات
• ���س��رورة قيام الآب���اء والأم��ه��ات 
ب��ال��رتب��ي��ة ال�����س��ل��ي��م��ة ل��الأط��ف��ال، 
الدينية  القيم والتعاليم  وغر�س 
ف��ي��ه��م م��ن��ذ ال�����س��غ��ر، واح�����رتام 
يف  ال�سائدة  والتقاليد  الأع���راف 

املجتمع.
باجلانب  ب��اله��ت��م��ام  ال��ت��وع��ي��ة   •
الهتمام  م��ع  لالإن�سان  النف�سي 

باجلانب الع�سوي والبدين.
امل�����راك�����ز وال����ع����ي����ادات  اإن���������س����اء   •
بال�سحة  اخلا�سة  وامل�ست�سفيات 

النف�سية.
و�سائل  خمتلف  ق��ي��ام  ���س��رورة   •
الإعالم املرئي وامل�سموع وغريها 
اأفراد  بدورها يف تثقيف وتوعية 
امل��ج��ت��م��ع ب���اأ����س���ب���اب الأم����را�����س 
ال��ن��ف�����س��ي��ة وك���ي���ف���ي���ة ع���الج���ه���ا، 
النف�سية  ب��ال�����س��ح��ة  واله���ت���م���ام 

والع�سوية لهم.
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ثقافة

المتناسخون

د. أحمد التيهاني

م��ن ال��ظ��واه��ر ال��ت��ي اأف��رزت��ه��ا م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي، وعلى 
ال��راأي  اتفاقا تاما يف  اأف��راده��ا  »ت��وي��رت«، وج��ود فئات يتفق  الأخ�س 
العام، حتى  ال��راأي  اأو حول ق�سية من ق�سايا  جتاه مو�سوع معني، 
األفاظ  ويف  واملخالفني،  املختلفني  �ستم  اأ�ساليب  يف  يتفقون  اإن��ه��م 

»اللمز والنبز« بالألقاب لكل من يكن راأيه راأَيهم.
اأن  اتفاق ه��وؤلء، على اختالف ثقافاتهم وم�ساربهم، ل ميكن 
يكون طبعيا مهما �سقنا من امل��ربرات؛ ذلك لأنه اتفاق مناف لأهم 
العقول ل  اأن  والتب�سر، ف�سال عن  التفكري  الإن�سان، وهي:  �سمات 
بد اأن تختلف، على الأقل، يف املنطلقات، وزاويا النظر اإلى الأ�سياء، 

ولغة الطرح.
اأب��دا حتى ح��ول الق�سايا  الفئات ل يختلفون  اأف��راد ه��ذه  لكن 
املتعلقة، مثال، باإن�سان مظلوم ظلما بينا اأجمَع ذوو الِفطر ال�سليمة 
على التعاطف معه، فيما جتدهم يت�سفون به، وليتهم يفعلون ذلك 
يرى  منهم  والفرد  يفعلونه  هم  واإمن��ا  م�ستقلني،  اأف���رادا  بو�سفهم 
تكتال  ال�سامت  ال��راأي  يتكتلون خلف  ول��ذا  »ع��ودا يف حزمة«،  نف�سه 

عجيباً ي�سل بهم اإلى ا�ستخدام الألفاظ واحلجج نف�سها.
ه��وؤلء موؤمنون مبا  اأ�سئلة متداخلة: هل  ال��دوام  اأت�ساءل على 
الإ�سرار،  وذاك��م  املثابرة،  الإخال�س، وتلك  ومل��اذا كل هذا  يكتبونه؟ 
وكرة التكرار حول راأي ُيفرت�س اأن ُيطرح مرة واحدة ليكون عاك�سا 
وجهة نظر �ساحبه؟ وملاذا يحر�سون على تتبع كل من يختلف معهم 

يف الراأي بردود مكررة، و�ستائم ُم�ستن�سخة، و »قلة اأدب« قامعة؟
وعلى هذه الأ�سئلة ينبني ال�سوؤال الأهم، ذو الإجابة الوا�سحة، 
وهو: هل اآراء هوؤلء �سادرة عن قناعات ذاتية كاملة، اأم عن تبعيات 

فكرية كاملة؟
الإجابة وا�سحة، من خالل حالهم؛ فهم موؤمنون مبا يقوله 
رموزهم اإميانا »عميانيا« تقدي�سيا عميقا ل �سك فيه، ول حتليل، ول 
اختالف، ول جمع معلومات، ول حماولة تفكري اأ�سال، ومعنى ذلك 
اأننا اأمام �سنف غريب من العقول، هو العقول »الداجنة« التي لي�س 
لها من �سفات العقل �سوى ا�سمه، ول ت�ستطيع اأن ت�ستوعب اأّن لها 

دورا يتجاوز »الببغائية«، وتوكيل مفكرين بالنيابة.
اإن�ساٌن لنف�سه اأن يكون تابعا  اأحتار على ال��دوام: كيف يرت�سي 
يح�سن اإن اأح�سن اأ�سياده، وي�سيء اإن اأ�ساوؤوا؟! وهل بقي له من عقله 
�سيء ما دام تفكريه ل يعدو اأن يكون �سدى لآراء واأقوال الآخرين؟

بها  اأ�ست�سف  اكت�سافية  ت�سلية  الظاهرة  بهذه  اأت�سلى  اأ�سبحت 
طرائق تفكريهم اإن ُوجد، فاإذا قراأُت لأحدهم راأيا حادا �ساذا متطرفا 
اإلى  ردوده، ذهبت  وي�سر عليه يف  ي��ك��رره،  ووج��دت��ه  م��ا،  يف مو�سوع 
ح�سابه، وبحثت عّمن »يرْتوت« لهم، ويقد�سهم، ويرّمزهم، وميتدح 
اأقوالهم واأ�سخا�سهم، وي�ستم ناقديهم واملختلفني معهم، لأجدهم، 
دائما، ب�سعة ع�سر ا�سما، تتكرر يف ح�سابات جّل احلاّدين وال�سّتامني 

واملنافحني �سد الجتاهات البدهية لالآراء املتزنة.
وجود هوؤلء خطر كبري؛ لأنهم اأدوات خطرية يحّركها اآخرون 
ب��� »ال���رمي���وت ك���ن���رتول«، ف��ت��غ��ري��دة واح����دة م��ن راأ�����س ك��ب��رية كفيلة 
راأ�سه« خلف  بجعلهم »يدربون روؤو�سهم« خلف فكرتها. ومن »دربى 
ي�سري  حتري�س  خلف  وحياته  ج�سده  �س�«يدربي«  ر،  تب�سّ دون  فكرة 

دون تردد.
ل األ����وم زع��م��اء وحم��رك��ي ه����وؤلء؛ ف��ه��م ي��ع��رف��ون م��ا يفعلونه 
اأن م�ساحلهم  ق�����س��دا، وي���درك���ون  ال��ف��ارغ��ة وي��ق�����س��دون��ه  ب��ال��ع��ق��ول 

الفردية واجلماعية تتطلب وجود »القطعان«.
ل األوم الزعماء، ول اأناق�س اأخالقياتهم ومبادئهم منذ ارت�سوا 
التابعني  األ��وم  واإمن��ا  اأه��داف��ه��م،  لتحقيق  اهلل«  عباد  على  »ال�سحك 

بغري اإح�سان.. وما اأكرهم!

إذا عسعسَ 
الليل

أحمد العياف

اأ�سدر جمل�س اإدارة نادي اأبها الأدبي، 
ع��ددا من ال��ق��رارات التي تهتم بدعم 
اأق���ر رف���ع �سقف  اإذ  جل��ان��ه ال��ث��ق��اف��ي��ة، 
امل��ال��ي��ة ال��ت��ي يقدمها ال��ن��ادي  امل��ع��ون��ة 
ل��ك��ل جل��ن��ة م��ن ال��ل��ج��ان ال��ث��ق��اف��ي��ة يف 
ري���ال يف كل  األ���ف  اإل���ى 50  املحافظات 
الثقافية  اللجان  ومنح  مالية،  �سنة 
اإمكانية طباعة ثالث مطبوعات وفق 
���ش��روط جل��ن��ة ال��ط��ب��اع��ة وال��ن�����ش��ر يف 

النادي، وتن�سر �سمن مطبوعاته.
وكان النادي نظم ملتقى مفتوحا 
ل��ل��ج��ان ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ن��ادي 
الأدبي بع�سري حتت �سعار »نحو تنمية 
ثقافية«، اإذ �سرد رئي�س جمل�س النادي 
امل�سرف على امللتقى الدكتور اأحمد اآل 
اإن�ساء  النادي يف جمال  مريع جتربة 

اللجان الأدبية.
داخلية  اإع��داد لئحة  اإل��ى  واأ�سار 
وبني  بينه  العالقة  تنظم  ال��ن��ادي  يف 
امل��ح��اف��ظ��ة وال��ل��ج��ن��ة، وم��راج��ع��ة ه��ذه 
الالئحة مرة بعد اأخرى، واإن�ساء جلنة 
يف  اللجان  عمل  على  ت�سرف  خا�سة 
النادي، والدفع باللجان اإلى ممار�سة 
ع�����دد م����ن ال�������س���الح���ي���ات ال��ث��ق��اف��ي��ة 

التعليم تنتج معجما مدرسيا احتفاء بيوم اللغة العربية
ل��الح��ت��ف��اء  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  ت�����س��ت��ع��د 
العربية،  اللغة  للغة  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم 
ال������ذي ي����واف����ق ال��������18 م����ن دي�����س��م��رب 
اجل���اري م��ن ك��ل ع��ام، وي�����س��ادف هذا 
ال�����س��اب��ع م��ن رب��ي��ع الأول، من  ال��ع��ام 
خالل الإ�سهام يف دعم اللغة العربية 
بكل ما يخدم ن�سرها، وتعليمها على 

خمتلف امل�ستويات وتعلمها.

ال���وزارة  منتجات  اأه��م  ويت�سدر 
لهذه ال�سنة، »املعجم املدر�سي لطالب 
وط���ال���ب���ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ام« ل��ي��ك��ون 
مرجعا لالأو�شاط الربوية والعلمية 
وال��ب��ح��ث��ي��ة  ع���رب ت���ع���اون ب��ح��ث��ي مع 
م��دي��ن��ة امل���ل���ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز ل��ل��ع��ل��وم 

والتقنية .
وج���������اء امل����ع����ج����م امل�����در������س�����ي يف 

م�سورا  معجما  ت�سمل  اأج���زاء  اأرب��ع��ة 
الب���ت���دائ���ي  الأول  ال�����س��ف  ل���ط���الب 
العقلية  مكوناتهم  طبيعة  مع  يت�سق 
ال��ث��اين  لل�سفني  واآخ����ر  والإدراك����ي����ة، 
وال���ث���ال���ث الب���ت���دائ���ي ي���راع���ي ال��ن��م��و 
ال���ع���ق���ل���ي وال�����ل�����غ�����وي ل����ه����ذه ال���ف���ئ���ة 
اإل�����ى معجم  ب���الإ����س���اف���ة  ال���ع���م���ري���ة، 
واخلام�س  الرابع  لل�سفوف   م�ستقل 

• عقد ال�سراكات مع املوؤ�س�سات 
امل���ح���اف���ظ���ات مبا  امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 

ي�ساعد على حتقيق اأهدافها.
ت��خ�����س��ي�����س  ع����ل����ى  ال����ع����م����ل   •
ك���ل جلنة  م��ت��ف��رغ يف  م���وظ���ف 
واملالية  الإداري���ة  باملهام  للقيام 

للجنة.
• تنظيم فعاليات م�سرتكة بني 

اللجان يف املنطقة.
فعاليات  يف  اللجان  ا�سرتاك   •

كربى بالتعاون مع النادي.
• ت���ق���دمي ك���ل جل��ن��ة ل��ف��ع��ال��ي��ة 
م�����س��ت��ق��ل��ة مل��ث��ق��ف��ي حم��اف��ظ��ت��ه��ا 
ال��ربام��ج  اأو ���س��م��ن  ال���ن���ادي  يف 

الثقافية التي ي�سارك فيها.

7 لجان ثقافية
من جهته اأو�سح الدكتور �سالح اأبو 
اأبها قام  اأن ال��ن��ادي الأدب���ي يف  ع��راد 
�سبع   بافتتاح  املا�سية  الفرتة  خالل 
ثقافية يف حمافظات منطقة  جلان 
ع�����س��ري ت��ع��م��ل حت��ت م��ظ��ل��ة ال��ن��ادي، 
اأع�ساء،  �ستة   من  مكونة  جلنة  كل 
وال����ل����ج����ان ه�����ي: ت���ن���وم���ة، ظ���ه���ران 
اجل��ن��وب، رج��ال اأمل��ع، حمايل، ب��ارق، 

املجاردة، وبي�سة.

ه����ذه ال���ل���ج���ان م���ن ال�����س��ع��وب��ات 
واملعوقات والإ�سهام يف عالجها.

التطويرية  ال����روؤى  مناق�سة   •
ال���ت���ي م���ن خ��الل��ه��ا ت������وؤدي ه��ذه 
اللجان دورها الوطني والثقايف.

التوصيات النهائية للملتقى
الثقافية  اللجان  التزام  تاأكيد   •
يف تنظيمها ملنا�سطها وفعالياتها 
ال���ث���ق���اف���ي���ة ب�����اح�����رتام ال���ث���واب���ت 
ال��دي��ن��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة، واحل��ر���س 
ع��ل��ى ا���س��ت��ق��ط��اب ط��اق��ات اأه���ايل 
امل�����ح�����اف�����ظ�����ات، ون���������س����ر ث���ق���اف���ة 
بالو�سائل  والع��ت��دال  الو�سطية 

املمكنة املالئمة للمجتمع.
ال��ل��ج��ان يف  ت��ت��ول��ى  اأن  ت��اأك��ي��د   •
بال�سباب  اله��ت��م��ام  امل��ح��اف��ظ��ات 

واإبراز مواهبهم.
• ال���ع���م���ل ع���ل���ى اآل����ي����ة وا���س��ح��ة 

للرت�سح يف اللجان الثقافية.
دائمة  اإيجاد مقار  العمل على   •
ومم����ي����زة ل���ل���ج���ان ال��ث��ق��اف��ي��ة يف 

املحافظات.
• العمل على زيادة الدعم املايل 
ليغطي احتياجات اللجان لتقوم 

بدورها املنوط بها.

ب�سقف ممتاز من ال�ستقاللية مكنها 
ال�����س��راك��ات يف حمافظاتها  ع��ق��د  م��ن 
وج���دول���ة ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا حت���ت اإ����س���راف 
منجزاتها  ومتابعة  الإدارة،  جمل�س 
ت��ق��ري��ر خ��ا���س بكل  واإدراج���ه���ا �سمن 

جلنة يوثق الن�شاط واملنا�شبة. 

نقاط تم التوصل إليها
وعقب انتهاء اجلل�سات وبعد ر�سد ما 
مت تداوله مع رئي�س النادي الدكتور 
ال��ل��ج��ان  اآل م���ري���ع، ورئ���ي�������س  اأح���م���د 
ع��راد،  اأب���و  �سالح  ال��دك��ت��ور  الثقافية 
وع�سو اللجان الثقافية ال�ساعر عبد 
اأمناء اللجان  اهلل الأ�سمري، بح�سور 
يف املحافظات ال�سبع، مت التو�سل اإلى 

الآتي:
• تقييم جتربة اللجان الثقافية 
ب��ع��د م�����رور ث���الث���ة اأع�������وام على 

اإن�ساء اأول جلنة.
يف  وال��ت��ج��ارب  تبادل اخلربات   •
بني  فيما  الأدب���ي  الثقايف  العمل 

جلان املحافظات.
على  اإطالع املثقفني والأدباء   •
وعالقتها  اللجان  عمل  طبيعة 

مع النادي. 
• ت�سليط ال�سوء على ما يواجه 

»أدبي« أبها يكون لجانا ثقافية
في سبع محافظات

وال�����س��اد���س م��ن امل��رح��ل��ة الب��ت��دائ��ي��ة، 
املتو�سطة  للمرحلتني  م�ستقل  واآخ��ر 

والثانوية.
ورقيا،  اإخراجه  اإل��ى  وبالإ�سافة 
ن�سخة رقمية  باإجناز  ال��وزارة  �ستقوم 
على  تقنية  وت��ط��ب��ي��ق��ات  امل��ع��ج��م  م��ن 
الأج��ه��زة ال��ذك��ي��ة وال��ل��وح��ي��ة ب�سورة 

تطبيقات متعددة.
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تويترات

حياتنا بث 
مباشر

 ميعاد عامر

مع ثورة التقنية، وبرامج التوا�سل 
تبث  حياتنا  اأ�سبحت  الجتماعي؛ 
باأحداثها  للمتابعني  يومي  ب�سكل 
امل���خ���ت���ل���ف���ة، وح����الت����ه����ا امل��ت��ق��ل��ب��ة، 
هنا  تلتقط  والفيديوهات  فال�سور 
مهمة،  غ��ري  ب�سيطة  �سور  وه��ن��اك، 
الأ���س��دق��اء  ون�ساركها  بها  نحتفظ 

واملتابعني، ونحتفي بها!
فوقت نومك، واأكلك، وطريقة 
ال��ت��ف��ا���س��ي��ل،  اأدق  ح��ت��ى  حت���دث���ك، 
ل  متابعيك  عند  معروفة  اأ�سبحت 
تعد  مل  ���س��يء.  منها  عليهم  يخفى 
امل����ن����ازل مت��ت��ل��ك خ�����س��و���س��ي��ت��ه��ا بل 
ك�سف �سرتها. ت�سور مائدة الطعام، 
ال�سيارات،  الأثاث اجلديد، الهدايا، 
�سمل  حتى  ذل��ك  وامتد  ال�سفريات، 

العبادات.
ب�سكل  اأظهرنا  الت�سوير  ه��ذا 
نعلم  لأننا  ومنظم؛  مرتب  مثايل، 
ي��وم��ي��ات��ن��ا  ي�����س��اه��د  اأن ه���ن���اك م���ن 
ويرتقبها؛ فاأ�سبحنا نقدمها ب�سكل 
يليق بامل�ساهدين يف اأدق التفا�سيل، 
ولكن التوثيق م�ستمر ب�سكل يومي، 

و�سي�ستمر.
بالتوثيق،  املهتمني  اأع���زائ���ي 
امل����ف����ت����ون����ني ب�����ربام�����ج ال���ت���وا����س���ل 
الن�ستغرام،  )ال�سناب،  الجتماعي 
التوثيق  م��ن  ولب���د  ك���ان  اإن  ال����خ(، 
ال�سائدة،  للثقافة  م�سايرة  اليومي، 
فلي�س  ال��ت��ق��ن��ي��ة،  ل���ث���ورة  وم���واك���ب���ة 
نف�سك  م���ن  جت��ع��ل  اأن  ب��ال�����س��رورة 
اأن���ت!  لي�س  اآخ���ر  �سخ�سا  وح��ي��ات��ك 
ع�س بطبيعتك، و�سر على �سجيتك.

واب��ت��ع��د ع���ن م�����س��در امل��ب��اه��اة 
املقيت،  والتكلف  امل��وث��ق��ة،  بال�سور 
وات�������رك ع���ب���ادات���ك ن��ق��ي��ة خ��ال�����س��ة 
ب��ي��ن��ك وب���ني رب����ك، اج��ع��ل م���ن ه��ذا 
توؤجر عليه،  اليومي خريا  التوثيق 
يكن  مل  واإن  عليه،  حتا�سب  وزرا  ل 
للمباهاة  ل  املباحة  للمتعة  فاجعله 
وال���ت���ف���اخ���ر وال���غ���ط���ر����س���ة، ف�����اإن مل 
ي��ك��ن ل��دي��ك م��ا ت��وث��ق��ه، ول�����س��ت من 
ه������واة ه�����ذا ال����ن����وع م����ن ال��ت��وث��ي��ق، 
بنف�سك،  وان�سغل  وق��ت��ك،  فا�ستغل 
ف��ل��ع��ّل اهلل ���س��رف��ك ع��ن ه���ذا ال��ن��وع 
الن�سغال  لك  واأراد  الت�سوير،  من 
على  ت�سنع  ول  واأنفع،  منه  باأف�سل 

الآخرين ما دام يف دائرة احلالل.

كلمة



تقنية

تعويض أحمد!

حسن أحمد العواجي

ريتويت

أسوأ 5 منتجات لشركة آبل منذ نشأتها

 Power Mac حاسب
5200:مشكالت 

تقنية اشتكى منها 
المستخدمون أدت 
إلى إيقاف إنتاجه.

جهاز األلعاب 
Pippin:أوقف الجهاز 

بعد ستة أشهر من 
إطالقه بسب قلة 
المبيعات التي لم 

تتجاوز 50 ألف وحدة.

باور ماك كيوب 
 Power Mac G4
Cube:مشكالت 
الجهاز بعد عام 

من إنتاجه أدت 
إلى إيقافه.

حساب ماكنتوش 
1997: فشلت 

الشركة في 
تسويقه لسعره 

المرتفع الذي بلغ 
7499 دوالرا.

 :Hocky Puck ماوس
شكلها المختلف عن 

الدارج في السوق 
ولونها الشفاف 
أدى إلى عزوف 

المستهلكين عنها.

ثمة ما يدفع للحديث جمددا عن الطالب، �سوداين الأ�سل، 
اأمريكي اجلن�سية، اأحمد حممد، بعد اأن طرقنا جانب انقالب 
حتويه  كانت  ما  حقيقة  ك�سف  نتيجة  عقب  على  راأ�سا  حياته 
ذكية  ل�ساعة  مبدئيا  من��وذج��ا  �سمت  التي  املدر�سية  حقيبته 
ومعلمته  م��در���س��ت��ه  تهمة  م��ن  ب��راأت��ه  ت�سميمها  ع��ل��ى  يعمل 
مدينة  اإث��ره��ا  ا�ستنفرت  موقوتة  قنبلة  يحمل  باأنه  واأق��ران��ه 
لريفنج Lrving بولية تك�سا�س جميع طاقاتها للقب�س على 

الإرهابي ال�سغري.
اأو  ب��راءت��ه  ث��ب��وت  حمطة  عند  اأح��م��د  ق�سة  تتوقف  ومل 
دعوته من قبل كربى ال�سركات املعروفة اإلى زيارتها، وكذلك 
الرئي�س الأمريكي باراك اأوباما، اإذ ف�سلت عائلته الذهاب اإلى 
والعلوم،  للتعليم  قطر  موؤ�س�سة  من  درا�سية  منحة  يف  قطر 
اإلى  و�سلت  التي  والر�سائل  التهديدات  بعد  فيها  وال�ستقرار 

العائلة بعد حادثة ال�ساعة.
اأحمد  عائلة  وكلت  قطر  يف  ال�ستقرار  بعد  اأن��ه  اجلديد 
جم��م��وع��ة م��ن امل��ح��ام��ني مل��ط��ال��ب��ة م��دي��ري��ة م��دي��ن��ة لريفنج 
اإلى 15 مليون دولر  ال�سابقة بتعوي�س ي�سل  اأحمد  ومدر�سة 
�سدمة  م��ن  للطاب  ح�سل  وم��ا  املعاملة  �سوء  نظري  اأم��ريك��ي 
مديرية  امل��ح��ام��ون  ط��ال��ب  اإذ  ال��ع��ائ��ل��ة،  و���س��ف  ح�سب  نف�سية 
املدينة ب� 10 ماليني واملدر�سة بخم�سة ماليني دولر، وهو ما 
فتح باب الت�ساوؤلت، ويف مقدمتها: هل حقا ت�ستحق الق�سية 
هذا التعوي�س اأم اإن اأحمد ن�سي اأمر ال�ساعة وف�سلت عائلته يف 
ا�ستثمار الق�سية ب�سكل اأف�سل من خالل املطالبة بتعوي�س اإن 

ح�سل عليه ي�ستطيع �سراء م�سنع لل�ساعات؟
اأمريكا ويرفع ق�سيته من هناك  اأحمد يف  ومل��اذا مل يبق 
ويلبي دعوات كربيات ال�سركات ويدخل البيت الأبي�س براأ�س 

مرتفع حتى يواجه م�سيئي الظن من م�سدر قوة؟
وهل ر�سائل التهديد التي جتزم عائلته باأنها مل تتوقف 
رغم اإظهار براءته هي ما دفعت عائلته للرحيل، اأم اإن توقيت 

املطالبة بالتعوي�س كان دقيقا كدقة �ساعة اأحمد؟!
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جم��ال  دخ��ول��ه��ا   Lenovo ���س��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
الذي   ZUK Z1 بهاتفها  الذكية  الهواتف 
جاء مبوا�سفات متو�سطة مقارنة بالهواتف 
امل����ت����واف����رة يف ال�������س���وق، و����س���ي���ط���رت م����واد 
البال�ستيك  من  واأغلبها  الأولية  الت�سنيع 

واملعدن على الهاتف ب�سكل عام.
 5.5 بقيا�س  �سا�سة  م��ن   Z1 وي��ت��ك��ون 
1080x1920 بك�سل مع كامريا  اأن�س ودقة 
خ��ل��ف��ي��ة ب���دق���ة 13 م��ي��ج��ا ب��ك�����س��ل واأخ�����رى 
اأمامية بدقة 8 ميجا بك�سل، وفال�س ثنائي 
من نوع LED، وما مييز Z1 هو البطارية 

التي ت�سل �سعتها اإلى 4100 ملي اأمبري.
نوع  م��ن  مبعالج   Z1 لينوفو  وزودت 
برتدد  النواة  رباعي    Snapdragon 801
 3 2.5 جيجا هرتز، بذاكرة ع�سوائية تبلغ 
 64 اإل��ى  ت�سل  تخزينية  و�سعة  بايت  جيجا 

جيجا بايت.
 CyanogenMod بنظام   Z1 ويعمل 
 ،.Android 5.1 ن��ظ��ام  على  املبني   12.1
175 ج����رام����ا، ب��ي��ن��م��ا ي��ب��ل��غ ���س��ع��ره  وي�����زن 

الر�سمي يف ال�سوق 1299 ريال �سعوديا.

هاتف Lenovo ZUK Z1 بمواصفات 
متوسطة وبطارية مميزة

تطوير لعبة 
Chivalry وإعادة 

طرحها باألسواق
دفع جناح لعبة Chivalry ا�ستديوهات 
اإل���ى  ل��ل��ع��ب��ة،  امل���ط���ور   Torn Banner
ا���س��ت��ث��م��ار ه����ذا ال��ن��ج��اح واإع�������ادة ط��رح 
اللعبة يف الأ�سواق ابتداًء من الأول من 
 24.99 ق��دره  وب�سعر  اجل��اري  دي�سمرب 
 Xbox One و PS4 دولرا على اأجهزة
 2012 ع���ام  ال��ل��ع��ب��ة  و����س���درت   .PS3 و 
وت�سنف  ال�����س��خ�����س��ي��ة.  الأج���ه���زة  ع��ل��ى 
الألعاب  قائمة  �سمن   Chivalry لعبة 

القتالية باملنظور الأول. 



إستراحة آفاق

أحداث
الرو�سية. كييف  مدينة  على  ي�سيطرون  املغول   :1240 •

بو�ست«  »وا�سنطن  �سحيفة  من  الأول  العدد  �سدور   :1877 •
الأمريكية.

ويلتقي تون�س  اإلى  ي�سل  عبده  حممد  الإمام   :1884 •
بعلماء جامع الزيتونة يف رحلة ا�ستغرقت اأربعني يوما.

�سد امل�ساد  هجومه  يبداأ  �ستالني  جوزيف   :1941 •
اأدولف هتلر يف احلرب العاملية الثانية.

نيل�سون تعتقل  اأفريقية  اجلنوب  الأمن  قوات   :1956 •
مانديال و 156 من رفاقه ب�سبب ن�ساطاتهم ال�سيا�سية

املناه�سة لنظام الف�سل العن�سري.
جامعة اإلى  تنظم  املتحدة  العربية  الإمارات   :1971 •

الدول العربية.
الع�سكري للطب  اأكادميية  اأول  افتتاح   :1980 •

يف ال�سرق الأو�سط ، يف القاهرة.

مواليد
ق�ستالة. مملكة  ملك  الرابع،  فرناندو  امللك   :1285 •

اإجنلرتا. ملك  ال�ساد�س،  هرني  امللك   :1421 •
حا�سل �سويدي  اقت�سادي  مريدل،  غونار   :1898 •

على جائزة نوبل يف العلوم القت�سادية عام 1974.
حا�سل بريطاين  كيمياء  عامل  بورتر،  جورج   :1920 •

على جائزة نوبل يف الكيمياء عام 1967.
نينتندو. ل�سركة  التنفيذي  املدير  اإواتا،  �ساتورو   :1959 •

وفيات
املرابطني. دولة  فقهاء  كبار  من  اجلد،  ر�سد  ابن   :1126 •

الربتغال. مملكة  ملك  الأول،  األفون�سو  امللك   :1185 •

للوليات  الوحيد  الرئي�س  ديفي�س،  جيفري�سون   :1889 •
الكونفدرالية الأمريكية.

اأملاين. خمرتع  �سيمنز،  فون  فرينر  اإيرن�ست   :1892 •
فرن�سي. وفيل�سوف  نف�سي  طبيب  فانون،  فرانز   :1961 •

جائزة  على  حا�سل  بريطاين  اقت�سادي  �ستون،  ريت�سارد   :1991 •
نوبل يف العلوم القت�سادية عام 1984.

هذا اليوم
في التاريخ

6 ديسمبر

عدسة »آفاق«

جيفري�صون 
ديفي�س

ت�صوير: �صعيد خلوفة
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أسبوعية جامعة الملك خالد

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

هاتف 2419573
aalkarni@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير
محمد ابراهيم العسيري

هاتف 2419575
lmioo@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير التنفيذي
يحي بن عبداهلل التيهاني

هاتف: 2419922
yaltihani@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير - المدير الفني
أسـعد أبـو قـاعـود

aaqaoud2@yahoo.com

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

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

easseri@kku.edu.sa

هيئة التحرير
علي أحمد آل سعيد )رئيس قسم األخبار(

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

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

محمد المشيطي، عدنان األلمعي
أمل أبو مديني، بتول عازب
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

• أول من وضع صورة على العملة المعدنية 
هو اإلسكندر المقدوني.

• طول أمعاء اإلنسان يساوي عشرة أضعاف 
طول جسمه.

• العيون الزرقاء أشد تأثرا بالضوء
أكثر من غيرها من العيون.

• وزن رأس المرأة أقل من وزن رأس الرجل.

• معدل نمو الشعر في الصيف
وفي الجو الحار أعلى منه في الشتاء.

• هناك نحو أربعة ماليين شخص
في الواليات المتحدة يمشون أثناء نومهم.

• الدولفين عندما ينام ال يغلق إال عينا واحدة.

هل تعلم؟

أكبر لوحة فنية لمبتعث سعودي
اأعلنت مو�سوعة جيني�س لالأرقام القيا�سية بالوليات املتحدة الأمريكية، اإدراج اأول واأكرب لوحة 
فنية من اخلرز املجوف على م�ستوى العامل وهي من اإجناز مبتعث �سعودي. وبح�سب �سحيفة 
اآل  ه��ادي  الطبية،  العلوم  لدرا�سة  ال�سحة  وزارة  من  املبتعث  اللوحة،  �ساحب  قال  الريا�س، 
�سليع، اإنه ينتظر قرار اللجنة بخ�سو�س اللوحة الفنية الأكرب عامليا، التي عمل على اإجنازها 
خالل 40 يوما متوا�سلة. واأطلق هادي على اللوحة ا�سم »موناليزا جنران«؛ لأنها جت�ّسد �سورة 

ابنة �سقيقته، الطفلة �سادن التي تقيم يف مدينة جنران بال�سعودية، على حد قوله.
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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 ١٤٣٧

١٣ ربيع األول ١٤٣٧هـ

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

228

غائم
جزئيا

غائم
جزئيا

غائم
جزئيا

228218228228

غائم
جزئيا

غائم
جزئيا

ملف لكل مريض 
قفزة  باجلامعة  الطبية  اخلدمات  ت�صهد 
عيادات  افتتاح  يف  جتلت  كييبييرية،  نوعية 
متخ�ص�صة يف عدد من التخ�ص�صات الطبية، 
يقدم  عالية  كييفيياءة  ذي  خمترب  وجتهيز 
كافة،  اجلامعة  ملن�صوبي  باملجان  خدماته 
من  مزيد  اإلييى  يحتاج  التطور  هييذا  اأن  بيد 
التكميلية  اجلييوانييب  بع�س  يف  التطوير 
املهم  لتوؤدي عملها بكفاءة جيدة، ولعل من 
دخوله  بداية  من  باملري�س  الهتمام  جدا 

العيادات حتى خروجه منها.
اأي  اأ�صا�صيات  من  الطبي  امللف  ويعد 
ما يتعلق  لكونه يحفظ بداخله كل  عيادة، 
واأ�صعة  وحتاليل  مراجعات  من  باملري�س 
امللفات  نظام  اأن  املييالحييظ  ولكن  وغييريهييا، 
التطور  متطلبات  يواكب  ل  حاليا  املوجود 

الذي ت�صهده هذه اخلدمات.
التعميم  يتم  ل  مليياذا  نيي�ييصيياأل:  وهنا 
ب�صرورة  اجلامعة  من�صوبي  جميع  على 
يعولونه،  ومبيين  بهم  خا�صة  ملفات  فتح 
ال�صجل املدين بدل  اأن ي�صتخدم رقم  على 
نعتقد  للملف؟  تعطى  التي  الأرقييييام  ميين 
العيادات  يراجع  ملن  �صي�صهل  بذلك  اأنييه 
�صهولةوت�صريع  بييكييل  ملفه  ا�ييصييتييخييراج 

التعامل مع حالته عند املراجعة.

الصفحة األخيرة

الجامعات العالمية
كنا يف �سحيفة »اآف��اق«، وما زلنا، نحر�س على اأن نقدم للقراء، 
عن  ���س��ف��ح��ات  اجل��ام��ع��ي،  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف  املتخ�س�سني  وب��خ��ا���س��ة 
التطوير  منذ  م�ستمرة  ال�سفحات  وه��ذه  العاملية،  اجل��ام��ع��ات 
الأول؛ لأننا نعتقد اأن وظيفة ال�سحيفة اجلامعية هي اأن تقدم 
مرموقة،  عاملية  جامعات  من  اإبداعية  وب��رام��ج  ناجحة  من��اذج 

وهذا ما نحر�س عليه دائما.
امللك خالد  نعاي�سه هنا يف جامعة  ال��ذي  ال��واق��ع  رب��ط   اإن 
بواقع اجلامعات العاملية هو مطلب مهم لإثراء الفكر والبحث 

واملبادرة يف جامعتنا، وهذا ما ن�سعى له يف �سحيفة اآفاق.
كما اأن اأخبار ون�ساطات اجلامعات ال�سعودية هي من ثوابت 
مبعرفة  خالد  امللك  جامعة  رب��ط  يف  نرغب  لأن��ن��ا  ال�سحيفة؛ 
على  والط�����الع  ال�سقيقة  ال�����س��ع��ودي��ة  اجل��ام��ع��ات  ي����دور يف  م��ا 

م�ستجداتها وبراجمها واأخبارها.
من  ي��اأت��ي  ال�سفحات  ه��ذه  ا�ستمرار  على  »اآف����اق«  وح��ر���س 

اإدراك اأهميتها يف املقارنات التطويرية التي تن�سدها اجلامعة.

أسبوعية جامعة الملك خالد

الحاجة أم المواصالت!
كل �صيء جائز يف ال�صني يف حماولت احلد 
من الزدحام املروري. هنا غي�س من في�س من 
البتكارات التي جاء بها فقراء ال�صينيني للتنقل 
بني اأرجاء مدنهم الكبرية، مليونية ال�صكان،
باأقل الأ�صعار
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