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أسبوعية جامعة الملك خالد

مبتعثون
المبتعث أيمن قحمش:

تجربة االبتعاث أسهمت في تطوير 
مهاراتي البحثية وحققت جائزة

أفضل ورقة علمية في سنغافورة

دراسات
دراسة توصي بضرورة تقديم الحوافز 
وتهيئة بيئة العمل وربط األداء بنظام 

الترقيات والزيادة السنوية ألداء
عمل متميز في الجامعة

تحقيق
كشف تحقيق أجرته »آفاق«

عن ضعف مشاركة طالب الجامعة
في االنتخابات البلدية التي جرت 

األسبوع الماضي.. لماذا؟

قضية
تجارة الملخصات.. بضاعة مغشوشة

أم طريق مختصر للنجاح؟
ولماذا يعتمد الطالب عليها

في المذاكرة؟
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برعاية الداود.. الجامعة تكرم متميزيها
وثمانية فروع تتقاسم الجوائز

الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  اأك��د 
ع��ب��دال��رح��م��ن ب���ن ح��م��د ال�������داود اأن 
اجل����ام����ع����ة ت����زخ����ر ب���امل���ت���م���ي���زي���ن م��ن 
م��ن�����س��وب��ي��ه��ا ع���ل���ى ج��م��ي��ع الأ����س���ع���دة 
رعايته  خ��ال  ذل��ك  ج��اء  وامل�ستويات، 
ال���ث���اث���اء امل���ا����س���ي، ح��ف��ل ال��ف��ائ��زي��ن 
دورت��ه��ا  يف  للتميز  اجل��ام��ع��ة  ب��ج��ائ��زة 

الثالثة.
وق��ال ال����داود: »اأط��ل��ق��ت اجلائزة 
هيئة  اأع�����س��اء  اجل��م��ي��ع  من  لتحفيز 
ال���ت���دري�������س، وامل���وظ���ف���ن، وال���ط���اب، 
حت��ق��ي��ق��ا ل����اأه����داف ال���س��رات��ي��ج��ي��ة 
بالإ�سافة  م�سبقا،  للجامعة  املر�سومة 
بيئة م�ساندة  اإل��ى  توفري  ال�سعي  اإل��ى 
وج������اذب������ة«، م���ق���دم���ا ����س���ك���ره ل��وك��ال��ة 
وع��م��ادة  واجل����ودة  للتطوير  اجل��ام��ع��ة 
العاملة  وال��ل��ج��ان  واجل���ودة  التطوير 

باجلائزة على جمهوداتهم املقدمة .
وب�����داأ احل��ف��ل ب���اآي���ات م���ن ال��ذك��ر 
اجلامعة  لوكيل  كلمة  تلتها  احلكيم، 
اللجنة  رئ��ي�����س  واجل������ودة،  ل��ل��ت��ط��وي��ر 
التنفيذية للجائزة، الدكتور اأحمد بن 
اأن  خالها  م��ن  اأك��د  اجلبيلي،  يحيى 
اجلامعة حر�ست على تكرمي املميزين 
باأهمية  منها  اإدراك�����ا  من�سوبيها  م��ن 
ثقافة  ن�سر  اإل��ى  بالإ�سافة  التناف�س، 
التميز، وتعميمها، وتر�سيخ مفاهيمها 
لدى جميع من�سوبي اجلامعة، وذلك 
يف ���س��وء م��ع��اي��ري اجل����ودة مب��ا يحقق 
م�����س��ت��وي��ات ال��ت��ن��اف�����س يف اجل���وان���ب 
الأك��ادمي��ي��ة والإداري������ة، وف���ق معايري 

�سابطة لنيل اإحدى هذه اجلوائز.  
ب���ع���د ذل�����ك األ����ق����ى ع��م��ي��د م��ع��ه��د 
ال��ب��ح��وث وال���درا����س���ات ال���س��ت�����س��اري��ة 
ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف ب���ن اإب��راه��ي��م 
فيها  واأك��د  الفائزين،  كلمة  احلديثي، 
اأن اجل��ام��ع��ة حت��ت��ل م��ك��ان��ة م��رم��وق��ة 
ع��ل��ى خ���ارط���ة اجل���ام���ع���ات ال��وط��ن��ي��ة، 
اأن  م��ب��ي��ن��ا  واخل��ل��ي��ج��ي��ة،  والعربية، 
ان�����س��م��ام اجل��ام��ع��ة مم��ث��ل��ة مب��دي��ره��ا 
بالإ�سافة  العربية،  اجلامعات  لحتاد 
اإل�����ى ت��ق��دم��ه��ا يف ال��ت�����س��ن��ي��ف ال��ع��امل��ي 
بخطى  ت�����س��ري  اجل���ام���ع���ة  ي���وؤك���د  اأن 

تعليمية  ن��ه�����س��ة  وت��ع��اي�����س  مم���ي���زة، 
متكاملة يف ظل حكومتنا الر�سيدة.

ب��ع��د ذل���ك مت ت��ك��رمي ال��ف��ائ��زي��ن 
ب���ج���وائ���ز ال��ت��م��ي��ز، ال���ت���ي ج�����اءت على 

النحو التايل: 
اجلامعي  التدري�س  يف  التميز   •
)رجال(، ح�سل على املركز الأول 
ن��ا���س��ر �سيد ع���واد من  ال��دك��ت��ور 
على  وح�سل  باأبها.  العلوم  كلية 
امل��رك��ز ال��ث��اين ال��دك��ت��ور م��ب��ارك 

حممد مبارك من  كلية الطب.
التدري�س اجلامعي  التميز يف   •
)ن�ساء( ح�سلت الدكتورة فاطمة 
املركز  م��ن  خ�سر  �سلبي  حم�سن 
اجل��ام��ع��ي ل��ل��ط��ال��ب��ات ب��ال�����س��ام��ر 

على  املركز الأول.
• جمال املوظف املتميز )رجال(، 
جاء اأول ح�سن بن علي اآل قما�س 

من اإدارة �سوؤون املوظفن بعمادة 
التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء  ���س��وؤون 
وامل���وظ���ف���ن، ب��ي��ن��م��ا ح�����س��ل على 
املركز الثاين م�سعل بن جابر اآل 
ال�سوؤون الفنية،  اإدارة  �سرمي من 
اآل  ب��ن حممد  اأح��م��د  وح��ل ثالثا 

عبداهلل من كلية العلوم.
• املوظف املتميز )ن�ساء(، ح�سلت 
عبداهلل  خلود  الأول  املركز  على 
ع��ي�����س��ى ال��رن��ي��ن��ي��ي م���ن )وك���ال���ة 
ق�سم  والت�سجيل،  القبول  عمادة 
ال��ب��ن��ات(، وج����اءت ث��ان��ي��ة خريية 
ظ���اف���ر ال��ق��ح��ط��اين  م���ن )ك��ل��ي��ة 
م�سيط  بخمي�س  والآداب  العلوم 
وف��اء  ح�سلت  بينما   )1( جممع 
)اإدارة  ع�����س��ريي  من  اإب���راه���ي���م 
اخلدمات وال�سيانة بفرع تهامة( 

على املركز الثالث.

• ال���ط���ال���ب امل��ت��م��ي��ز )رج�������ال(، 
ب��ن��در  الأول  امل���رك���ز  ع��ل��ى  ح�����س��ل 
اأحمد حممد ع�سريي من )كلية 
ال�������س���ي���دل���ة(، وج�����اء ث��ان��ي��ا علي 
الطب(،  )كلية  فهيد من  حممد 
وح�������س���ل ع���ل���ى امل�����رك�����ز ال���ث���ال���ث 
ع��ب��داهلل عمر ح��م��ود م��ه��دي من 

)كلية اللغات والرجمة(.
• جمال الطالب املتميز)ن�ساء(، 
ح�����س��ل��ت ن����ورة ع��ل��ي ���س��ال��ح  من 
ب��ظ��ه��ران  والآداب  ال��ع��وم  )ك��ل��ي��ة 
الأول،  امل����رك����ز  ع���ل���ى  اجل����ن����وب( 
وج���������اءت ث���ان���ي���ة ه���ب���ة م�����س��ت��ور 
القرين من )كلية طب الأ�سنان(، 
اأحمد  ح�سن  ملياء  ح�سلت  بينما 
الطب( على  )كلية  ع�سريي  من 

املركز الثالث.
• خ����دم����ة امل���ج���ت���م���ع )اأف�����������راد - 
الأول  املركز  على  رجال(، ح�سل 
ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل م��ن�����س��ور اآل 
ع�����س��ي��د م����ن )ك���ل���ي���ة ال�����س��ري��ع��ة 

واأ�سول الدين(.
• جمال التميز يف خدمة املجتمع 
ح�سلت  رج������ال(،   - )م��وؤ���س�����س��ات 
ع�����م�����ادة خ����دم����ة امل���ج���ت���م���ع ع��ل��ى 
معهد  ح�سل  بينما  الأول،  املركز 
البحوث، والدرا�سات ال�ست�سارية 
ع��ل��ى امل���رك���ز ال���ث���اين، ويف ج��ان��ب 
ك���ل���ي���ات ال���ب���ن���ات ح�����س��ل��ت ك��ل��ي��ت��ا 
ب��اأب��ه��ا  ل��ل��ب��ن��ات  وال��رب��ي��ة  الآداب 
على املركز الأول، وجاء يف املركز 
الثاين كلية التمري�س، ويف املركز 
الثالث جاءت كلية العلوم والآداب 

بخمي�س م�سيط جممع )1(.  
بجائزة  الفائزين  حفل  اأن  يذكر 
اجلامعة للتميز، يقام كل عام تكرميا 
اجل��ام��ع��ة  م��ن�����س��وب��ي  م���ن  للمتميزين 
)اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ت���دري�������س، م��وظ��ف��ن، 

موظفات،  طاب، طالبات(.
تفا�صيل و�صور �صفحات:
12، 20 و 21

سعيد العمري

10

18

29

32

�لدر��صة �أجريت على 30 عدد من �أعد�د �صحيفة »�آفاق«

دراسة تحليل مضمون صحيفة آفاق
توزيع مساحة الصور في »آفاق«

)سم عمودي(

موظفين: )46355,00( %54

طالب: )27106,00( %31

أساتذة: )12810,00( %15
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تشكيل تحالف إسالمي 
عسكري لمحاربة اإلرهاب 

بقيادة السعودية
ملحاربة  ع�سكري  اإ���س��ام��ي  حت��ال��ف  بت�سكيل  م�����س��رك  ب��ي��ان  ���س��در 
مدينة  يف  يتم  اأن  على  ال�سعودية،  العربية  اململكة  بقيادة  الإره���اب 
العمليات  ودع��م  لتن�سيق  م�سركة  عمليات  مركز  تاأ�سي�س  الريا�س 
الازمة  والآل��ي��ات  ال��رام��ج  وتطوير  الإره����اب،  ملحاربة  الع�سكرية 

لدعم تلك اجلهود، وفيما ياأتي ن�س البيان:
الر  على  »وتعاونوا  الكرمي:  الرباين  التوجيه  من   انطاقا 
ال�سريعة  وال��ع��دوان«، ومن تعاليم  الإث��م  والتقوى ول تعاونوا على 
بجميع �سوره  الإره��اب  التي حترم  واأحكامها  ال�سمحاء  الإ�سامية 
واأ�سكاله؛ لكونه جرمية نكراء وظلما تاأباه جميع الأديان ال�سماوية 
والفطرة الإن�سانية، ولأن الإرهاب وجرائمه الوح�سية من اإف�ساد يف 
الأر�س واإهاك للحرث والن�سل املحرم �سرعا ي�سكل انتهاكا خطريا 
لكرامة الإن�سان وحقوقه، ول�سيما احلق يف احلياة واحلق يف الأمن، 
ويعر�س م�سالح الدول واملجتمعات للخطر، ويهدد ا�ستقرارها، ول 
ميكن ترير اأعمال الإف�ساد والإره��اب بحال من الأح��وال، ومن ثم 
ينبغي حماربتها بالو�سائل كافة، والتعا�سد يف الق�ساء عليها؛ لأن 
ذلك من التعاون على الر والتقوى، وتاأكيدا ملبادئ واأهداف ميثاق 
منظمة التعاون الإ�سامي التي تدعو الدول الأع�ساء اإلى التعاون 
اأو  م��رر  كل  وترف�س  ومظاهره،  اأ�سكاله  بجميع  الإره���اب  ملكافحة 
وتوحيد اجلهود  ال�سفوف  للتكامل ور�س  عذر لاإرهاب، وحتقيقا 
ملكافحة الإرهاب الذي يهتك حرمة النف�س املع�سومة، ويهدد الأمن 
احليوية  امل�سالح  على  خطرا  وي�سكل  وال��دويل،  الإقليمي  وال�سام 
يف  ال��واردة  بالأحكام  والتزاما  فيها،  التعاي�س  بنظام  ويخل  لاأمة، 
واملواثيق  الإ�سامي  التعاون  منظمة  وميثاق  املتحدة  الأم��م  ميثاق 
اإلى الق�ساء على الإره��اب، وتاأكيدا حلق  الدولية الأخ��رى الرامية 
القانون الدويل  النف�س وفقا ملقا�سد ومبادئ  الدفاع عن  الدول يف 
وميثاق الأمم املتحدة، وانطاقا من اأحكام اتفاقية منظمة التعاون 
والق�ساء  وم��ظ��اه��ره  اأ�سكاله  بجميع  الإره����اب  ملكافحة  الإ���س��ام��ي 
كل  �سرور  من  الأم��ة  حماية  لواجب  واأداء  وم�سبباته،  اأهدافه  على 
اجلماعات والتنظيمات الإرهابية امل�سلحة اأيا كان مذهبها وت�سميتها، 
التي تعيث يف الأر�س قتا وف�سادا، وتهدف اإلى ترويع الآمنن، فقد 
قررت الدول الواردة اأ�سماوؤها يف هذا البيان ت�سكيل حتالف ع�سكري 
ملحاربة الإرهاب بقيادة اململكة العربية ال�سعودية، واأن يتم يف مدينة 
العمليات  ودع��م  لتن�سيق  م�سركة  عمليات  مركز  تاأ�سي�س  الريا�س 
الازمة  والآل��ي��ات  ال��رام��ج  ولتطوير  الإره���اب  ملحاربة  الع�سكرية 

لدعم تلك اجلهود.
ال���دول  امل��ن��ا���س��ب��ة للتن�سيق م���ع  ال��رت��ي��ب��ات  ���س��ي��ت��م و���س��ع  ك��م��ا 
ال�سديقة واملحبة لل�سام واجلهات الدولية يف �سبيل خدمة املجهود 

الدويل ملكافحة الإرهاب، وحفظ ال�سلم والأمن الدولين.
والدول امل�ساركة يف التحالف هي ال�سعودية، الأردن، الإمارات، 
تون�س،  توغو،  ت�ساد،  تركيا،  بنن،  بنغادي�س،  البحرين،  باك�ستان، 
جيبوتي، ال�سنغال، ال�سودان، �سرياليون، ال�سومال، الغابون، غينيا، 
دي  ك��وت  قطر،  الإ�سامية،  الحت��ادي��ة  القمر  جمهورية  فل�سطن، 
فوار، الكويت، لبنان، ليبيا، املالديف، مايل، ماليزيا، م�سر، املغرب، 

موريتانيا، النيجر، نيجرييا، اليمن، اأوغندا.

مسابقة لمواجهة
الغلو والتطرف

منطقة  يف  للتعليم  ال��ع��ام  امل��دي��ر  اعتمد 
ع�سري، الإطار التنظيمي لرامج التوعية 
ال��ف��ك��ري��ة يف م���دار����س امل��ن��ط��ق��ة.وت�����س��م��ل 
الرامج اإجراء بحوث يف الغلو والتطرف، 
اأن��ه ج��رى ط��رح م�سابقة عامة  لفتا اإل��ى 
لإج����راء ب��ح��وث يف اأ���س��ب��اب و���س��ور الغلو، 
واملوظفن  واملعلمن  امل�سرفن  ت�ستهدف 
عامة، وتناق�س حرمة الدماء يف الإ�سام 
وو�سائل حمايتها يف ال�سريعة الإ�سامية.

سيدات األعمال بأبها 
يستعرضن تجاربهن 

بالغرفة  الأع��م��ال  �سيدات  مركز  نظم 
برناجما  ب��اأب��ه��ا،  ال�سناعية  التجارية 
وذل���ك يف  »جت��رب��ت��ي«،  ب��ع��ن��وان  ن�سائياً 
ق��اع��ة ع���ب���داهلل اأب����و م��ل��ح��ة ب��ال��غ��رف��ة. 
قطاع  تطوير  اآليات  الرنامج  وناق�س 
ظل  يف  امل�ستقبلية  والتوقعات  امل�ساغل 
التطورات والدعم احلايل، وا�ستعرا�س 
واآل��ي��ة  امل�ستقبلية  امل�����س��روع��ات  لبع�س 

جتاوز العقبات يف العمل.

الغرف الخليجية في 
منتدى أبها لالستثمار

ي�سارك احتاد غرف دول جمل�س التعاون 
لا�ستثمار،  اأب��ه��ا  م��ن��ت��دى  يف  اخل��ل��ي��ج��ي 
وتنظمه  املقبل  الأرب��ع��اء  اإقامته  وامل��زم��ع 
غرفة اأبها . واأو�سح الأمن العام لاحتاد 
�سيناق�س  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  ال���غ���رف  احت����اد  اأن 
على  ع�سري  منطقة  ق���درة  م��دى  معرفة 
املوؤ�سرات  توؤكد  اإذ  امل�سروعات،  ا�ستيعاب 
ا�ستيعاب  على  املنطقة  قدرة  القت�سادية 

ال�ستثمارات يف خمتلف املجالت.

تدشين وطننا أمانة
في المجاردة

د���س��ن حم��اف��ظ امل��ج��اردة م��ب��ادرة »وطننا 
الوطنية  ال��ه��ي��ئ��ة  تنظمه  ال����ذي  اأم���ان���ة« 
مل��ك��اف��ح��ة ال��ف�����س��اد، ب��ال��ت��ع��اون م���ع اإم����ارة 
املنطقة واملحافظات باملحافظة، مب�ساركة 
وامل��دار���س. احلكومية  الإدارات  من  ع��دد 
ومت���ث���ل امل����ب����ادرة اأه���م���ي���ة مل���ا حت��م��ل��ه من 
اأف��راد  ل��دى  وا�سعة  م��دل��ولت وم�سامن 
امل��ج��ت��م��ع، وم��ن��ه��ا ت��ع��زي��ز ق��ي��م ال��ن��زاه��ة 

ومكافحة الف�ساد.

برنامج لتأهيل 150
أسرة منتجة بمحايل 

اأع���ل���ن حم���اف���ظ حم���اي���ل ع�����س��ري حممد 
العام  املدير  الت��ف��اق مع  اأن��ه مت  املتحمي 
ل��ل��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل�����س��ي��اح��ة، ع��ل��ى ت��ويل 
�ساحبة اأول مبادرة ملعار�س الأ�سر املنتجة 
تدريبي  برنامج  تنفيذ  ال��زام��ل،  فاطمة 
بهدف  �سنوات،  ث��اث  ي�ستمر  باملحافظة 
من��وذج  اإل����ى  منتجة  اأ����س���رة   1٥٠ اإي�����س��ال 
مميز من الإنتاجية املتطورة خال تلك 

الفرة، بواقع ٥٠ اأ�سرة �سنويا.

لجنة لتسريع مشروع 
المستودعات الطبية

عقدت املديرية العامة لل�سوؤون ال�سحية 
جلنة  لت�سكيل  اجتماعا  ع�سري،  مبنطقة 
للوقوف على م�سروع امل�ستودعات الطبية 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى و���س��ع احل���ل���ول ال��ع��اج��ل��ة، 
وناق�س الجتماع ت�سغيل املراكز ال�سحية 
ح�سب املاك املحدد مع اللتزام مبجال 
ماكها  ح�سب  ال�سحية  امل��راك��ز  خ��دم��ة 
وقوتها، والعمل على دعم املراكز ال�سحية 

التي ل يوجد لها ماكات.

أحوال عسير

فيصل بن خالد يرعى حفل المتفوقين
بالتعليم العام بعسير

يحيى التيهاني

اأكد اأمري منطقة ع�سري �ساحب ال�سمو 
امللكي الأمري في�سل بن خالد اأن تكرمي 
ال���ط���اب امل��ت��ف��وق��ن وت��ق��دي��ره��م يعد 
اأن  م��وؤك��دا  باأ�سره،  املجتمع  على  واجبا 
وامل��وه��وب��ن يف جميع  املبدعن  ت��ك��رمي 
املجالت هو اأقل ما ميكن اأن يقدم لهم 
، عرفانا مبا بذلوه من جهود لتحقيق 

الريادة والتميز.
و���س��دد ع��ل��ى اأن ط���اب ال��ي��وم هم 
عماد الأمة وقلبها الناب�س يف امل�ستقبل 
واملعرفة،  بالعلم  »حت�سنهم  و  القريب، 
يجعل الأمة يف م�ساف الأمم املتقدمة، 
بالعلم،  بالت�سلح  اإل  ي��ت��اأت��ى  ل��ن  وذل���ك 
والعت�سام بدين اهلل تعالى، بعيدا عن 

م�ستنقعات الت�سدد والتطرف والغلو«.
جاء ذلك لدى رعايته حفل تكرمي 
التعليم  م��دار���س  م��ن  طالبا    1٥3 نحو 
العام مبنطقة ع�سري على م�سرح الإدارة 
قيادات  بح�سور  باأبها  للتعليم  العامة 
من  وع���دد  ع�سري،  منطقة  يف  التعليم 
واأول��ي��اء  احل��ك��وم��ي��ة،  الإدارات  م��دي��ري 

اأمور الطاب.

م����ن ج���ه���ت���ه، رف�����ع امل����دي����ر ال���ع���ام 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ب��ع�����س��ري الأ����س���ت���اذ ج���ل���وي بن 
�سكره  ل��ه  كلمة  يف  ك��رك��م��ان  اآل  حممد 
ع�����س��ري، على  وت��ق��دي��ره لأم���ري منطقة 
دع��م��ه ال��دائ��م لكل م��ا م��ن ���س��اأن��ه رفعة 
وت��ذل��ي��ل جميع  امل��ن��ط��ق��ة،  ال��ت��ع��ل��ي��م يف 

العقبات التي قد تعر�سه.
كما وجه اآل كركمان ثاث ر�سائل 
املتفوقن  اأم��ور  لأول��ي��اء  بر�سالة  بداأها 
م��ن اآب����اء واأم���ه���ات، اأك���د فيها اأن��ه��م هم 
من يقف بعد توفيق اهلل وراء كل جناح 
فهمهم  يعني  وه���ذا  لأب��ن��ائ��ه��م،  ومت��ي��ز 
احل��ق��ي��ق��ي ل������دور الأ������س�����رة ال��ت��ك��ام��ل��ي 
م���ع امل���در����س���ة، ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي 

يطمحون اإليها.
معلمي  الثانية  بالر�سالة  وخ�س 
ال��ذي��ن يقطفون ثمار  امل��دار���س،  وق���ادة 
ما زرعوه يف مثل هذا الكرنفال، وقال: 
ما  للتفوق  ال��ط��اب  اأب��ن��ائ��ه��م  »حتقيق 
ملا زرع��وه يف نفو�سهم من  اإل ثمرة  هو 
ج��د واج��ت��ه��اد وت��ف��ان، وح��اف��ز لهم على 
اأن يبذلوا مزيدا من العطاء يف امليدان 
امل��رج��وة  الأه�����داف  لتحقيق  ال���رب���وي 

باإذن اهلل«.

اآل  ه���ن���اأ  ال��ث��ال��ث��ة،  ال��ر���س��ال��ة  ويف 
ه��ذا  بتحقيقهم  امل��ت��ف��وق��ن  ك��رك��م��ان 
اإل��ى  ر�سالته  واأ���س��ار يف  امل��ع��ريف،  التفرد 
اأنهم يحملون بهذا التفوق عبئا كبريا 
التتويج،  من�سات  يرحوا  األ  يلزمهم 
واأل ي��ر���س��وا ب��غ��ري ال��ت��ف��وق ب��دي��ا يف 

حياتهم العلمية والعملية.
اأوب��ري��ت��ا  وك���ان الح��ت��ف��ال ت�سمن 

الإب���������داع«  »روؤى  ب���ع���ن���وان  اإن�������س���ادي���ا 
اإب��راه��ي��م  ال�ساعر  �سعرا  كلماته  ���س��اغ 
ح��ل��و���س، وع��م��ل ع��ل��ى اإن��ت��اج��ه  الفنان 
زكي  امل�سرحي  واأخرجه  اأب��وزي��د،  ع��ادل 

العريفي.
في�سل  الأم����ري  ك���رم  اخل��ت��ام  ويف 
امل�ساركة  واجلهات  املتفوقن  الطاب 

يف اإجناح الحتفال.
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• 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

الداود: التحالف العسكري
نجاح سعودي إسالمي

ضد اإلرهاب
باإعان  ال��داود  الرحمن  عبد  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  اأ�ساد 
الع�سكري  الإ���س��ام��ي  التحالف  ت�سكيل  ال�سعودية  العربية  اململكة 

بقيادة اململكة ملواجهة الإرهاب.
ال�سعودية توؤكد للعامل يوما  اململكة العربية  »اإن  ال��داود:  وقال 
بعد يوم اأنها قبلة الإ�سام والعدل، ومملكة الإن�سانية والرحمة، واأن 
�سيا�ساتها احلكيمة وروؤيتها ال�سراتيجية تعك�س ريادتها يف كل ما 

يحقق العدل وين�سر ال�سام«.
الإره����اب  ملكافحة  الإ���س��ام��ي��ة  ال����دول  ج��ه��ود  اأن  ال����داود  وراأى 
ال�سف حتت قيادة  الكلمة ووحدة  واإف�سال خمططاته يتطلب جمع 
اإع��ان هذا التحالف  اإليه اململكة من خال  واح��دة، وهو ما هدفت 
منظمة  ميثاق  واأه����داف  م��ب��ادئ  اإل��ى  ا�ستنادا  الع�سكري  الإ���س��ام��ي 
اإلى التعاون ملكافحة  التعاون الإ�سامي التي تدعو الدول الأع�ساء 

الإرهاب بجميع اأ�سكاله ومظاهره.
واأ�ساف اأن »هذه اخلطوة املباركة من اململكة جاءت يف ظل هذه 
الإ�سامي  والعامل  عموما،  العامل  بها  مير  التي  ال�سعبة  الظروف 
وال��دول��ي��ة  الإقليمية  اململكة  مكانة  ل��ت��وؤك��د  اخل�����س��و���س،  وج��ه  على 
وقدرتها على قيادة العامل الإ�سامي ليكون قوة �ساربة موحدة �سد 
اأ�سد  الإ�سامي  عاملنا  منها  عانى  التي  الإرهابية  التنظيمات  جميع 
اململكة  اأن  اأجمع  للعامل  لترهن  اخلطوة  ه��ذه  ج��اءت  كما  املعاناة، 
بجميع  الإره��اب  �سد  تدخر جهدا يف حربها  لن  ال�سعودية  العربية 

�سوره واأ�سكاله وو�سائله«.
التنظيمات  �سد  املتوا�سلة  اململكة  جناحات  اأن  ال��داود  اأك��د  كما 
الإرهابية ومعاجلة ق�ساياه فكريا واأمنيا جعلتها الأقدر على قيادة 
اإ���س��ام��ي��ة، ملحاربة الأف��ك��ار  حت��ال��ف ع��امل��ي ي�سم اأك���ر م��ن 34 دول���ة 
اأن يكلل جهود هذه  املتطرفة ع�سكريا وفكريا واإعاميا، �سائا اهلل 
ال�سريفن  احلرمن  خ��ادم  قيادة  ظل  يف  بالتوفيق،  املباركة  الباد 
امللك �سلمان بن عبد العزيز و�سمو ويل عهده و�سمو ويل ويل العهد، 

حفظهم اهلل، واأن يدمي عليها نعمة الأمن والأمان.
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الداود يوقع عقودا بأكثر من 34 مليون ريال

سعيد العمري

ا���س��ت��ق��ب��ل م���دي���ر اجل���ام���ع���ة الأ����س���ت���اذ 
مبكتبه،  ال��داود  عبدالرحمن  الدكتور 
الأح����د امل��ا���س��ي، امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ل��دف��اع 
�سالح  ال��ل��واء  ع�سري  مبنطقة  امل���دين 

احلارثي، والوفد املرافق له.
ويف ب���داي���ة ال���ل���ق���اء، ه���ن���اأ ال�����داود 
اللواء احلارثي مبنا�سبة تعيينه مديرا 
عاما للدفاع املدين باملنطقة، راجيا له 
ولزمائه مزيدا من التوفيق والنجاح 
الداود  اأ�ساد  كما  الوطن،  رفعة هذا  يف 
باخلدمات التي يقدمها الدفاع املدين 
بدعم  وامل��ق��ي��م��ن،  امل��واط��ن��ن،  جلميع 
خ���ادم احلرمن  م��ن حكومة  وت��وج��ي��ه 
ال�سريفن امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
اآل �سعود، و�سمو ويل عهده، و�سمو ويل 
خلدمة  اهلل-  حفظهم   - ال��ع��ه��د  ويل 

خمتلف �سرائح املجتمع.
ت��ب��ادل  ال��ل��ق��اء  خ����ال  كما جرى 
الأح���ادي���ث ال��ودي��ة وب��ح��ث ال��ت��ع��اون يف 
الهتمام  ذات  املو�سوعات  من  العديد 
امل�������س���رك ب���ن اجل���ان���ب���ن مب���ا ي��خ��دم 

ال�سالح العام.

وقع مدير �جلامعة �لأ�صتاذ �لدكتور عبد �لرحمن �لد�ود، عدد� من عقود �مل�صاريع �خلا�صة و�ملتعلقة باجلامعة وكلياتها، مببلغ �إجمايل قدره )34.939.213( 
مليون ريال. و�صملت �لعقود �ملوقعة  تاأمني ور�صة �لعمل لأع�صاء هيئة �لتدري�س و�لقياد�ت  �لإد�رية باجلامعة، بالإ�صافة �إلى تاأمني كر�صي طالب بـ 40 �ألف، 

وتوقيع عقد در��صات ��صت�صارية للتطوير �لتقني  و�ملهني ملركز �لوثائق و�ملحفوظات، وعقد تعزيز �لبنية �لتحتية لتقنية �ملعلومات.
سلطان عوض

..ويتلقى خطاب تهنئة من غرفة أبها
تلقى مدير �جلامعة �لأ�صتاذ �لدكتور عبد�لرحمن �لد�ود، خطاب تهنئة من  رئي�س جمل�س �د�رة �لغرفة �لتجارية باأبها �ملهند�س عبد�هلل بن �صعيد 
�أن  �إلى  �ملبطي  و�أ�صار  �لعربية.  �لتنفيذي لحتاد �جلامعات  باملجل�س  �ل�صعودية  للجامعات  �مللك خالد ع�صو� ممثال  �ملبطي، مبنا�صبة �ختيار جامعة 
�إد�رة  حتقيق �جلامعة هذ� �ملن�صب لي�س �إل دليال على جد�رتها و��صتحقاقها لهذه �لثقة، وقال: » بالأ�صالة عن نف�صي وعن زمالئي �أع�صاء جمل�س 
�أتقدم ملعاليكم باأ�صدق �لتهاين و�لتربيكات مبنا�صبة �ختيار �جلامعة ع�صو�  �أن  �لغرفة �لتجارية �ل�صناعية باأبها وقطاع �لأعمال بع�صري، ي�صعدين 
�إلى  باملجل�س �لتنفيذي لحتاد �جلامعات �لعربية ممثلة مبعاليكم، حيث ياأتي �لختيار �ملوفق يف �لوقت �لذي ت�صجل فيه جامعتكم تاريخا ي�صاف 

�صجلها من خالل م�صريتها �لتعليمية بقيادتكم �ملوفقة«.
عبدالعزيز رديف 

مدير »مدني عسير« يزور الجامعة
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ا�ستقبال  حفل  منها  ل��ق��اءات  م��ن 
ال������ط������اب امل�������س���ت���ج���دي���ن ال������ذي 
جت����اوز ف��ي��ه ع���دد ال���ط���اب 2٠1٥ 
اإل���ى الحتفال  ب��الإ���س��اف��ة  ط��ال��ب��ا، 
فيه  جت��اوز  ال��ذي  الوطني  باليوم 
ال��ع��دد ٥٠٠ ط��ال��ب، ويف الأومل��ب��ي��اد 
اللقاء  ويف  ط��ال��ب،   3٠٠٠ ال��ث��ق��ايف 
ال��ع��دد  جت���اوز  التناف�سي  ال��ع��ل��م��ي 
�سهد  بينما  اأي�����س��ا،  ط��ال��ب   3٠٠٠�
الطابية  الأن�سطة  اختتام  حفل 
تقدم  كما  ط��ال��ب��ا،   18٥٠ م�ساركة 
ال����وك����ال����ة الأن�������س���ط���ة ال��ث��ق��اف��ي��ة 
اإذ عقدت 1٠ حما�سرات  والعلمية 

ا�ستفاد منها 62٠ م�ستفيدا.
اخل���ارج���ي���ة  امل�������س���ارك���ات  ويف   
ا�ستفاد  م�ساركات  اأرب��ع  هناك  ك��ان 
املوؤمترات  ويف  م�ستفيدا،   8٥ منها 
ك��ان  ال��دول��ي��ة  وامل��ع��ار���س  العلمية 
ه��ن��اك م�����س��ارك��ت��ان ا���س��ت��ف��اد منهما 

1٥٥ م�ستفيدا.
الأن�����������س�����ط�����ة  ج�������ان�������ب  ويف 

الج��ت��م��اع��ي��ة وال��ك�����س��ف��ي��ة، اأق��ي��م��ت 
ال��رح��ات وال��زي��ارات  العديد م��ن 
م��ن��ه��ا 28٠ ط��ال��ب��ا، كما  وا���س��ت��ف��اد 
مع�سكر  يف  ك�سفية  ف���رق  ���س��ارك��ت 

ك�سفي خلدمة احلج ب� 6٠ طالبا.
ب��الأن�����س��ط��ة  ي��ت��ع��ل��ق  م����ا  ويف 
ال���ري���ا����س���ة، اأو�����س����ح ال��ت��ق��ري��ر اأن 
ب���ط���ولت  ����س���ارك���ت يف  اجل���ام���ع���ة 
الحت�������اد ال���ري���ا����س���ي ل��ل��ج��ام��ع��ات 
ال�سعودية يف 14 لعبة وحققت من 
خ��ال��ه��ا م���راك���ز م��ت��ق��دم��ة تعك�س 
الدعم الذي حتظى به الريا�سة يف 

جامعة امللك خالد .
الأندية  اأي�سا  التقرير  و�سمل 
ال��ط��اب��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��د الن��ط��اق��ة 
ن���ح���و ����س���ق���ل وب����ن����اء ���س��خ�����س��ي��ات 
م��ت��ك��ام��ل��ة ل��ل��ط��اب ب��ه��دف اإب����راز 
هذه  م��ن  ا�ستفاد  مواهبهم حيث 
اأكر من 6626  الطابية  الأندية 
قدمت  ناديا   4٠ خ��ال  من  طالبا 

187٠ فعالية.

سلطان عوض

اأ����س���درت ع��م��ادة ����س���وؤون ال��ط��اب 
�سفحة   9٠ يف  خ��ت��ام��ي��ا  ت���ق���ري���را 
خال  ال��ع��م��ادة  قدمته  م��ا  يو�سح 
 ،1436-143٥ اجل���ام���ع���ي  ال����ع����ام 
ال���ع���م���ادات  ال���ع���م���ادة م���ن  ت��ع��د  اإذ 
تتكون  التي  اجلامعة  يف  امل�ساندة 
من جمموعة اإدارات تعنى ب�سوؤون 
طاب وطالبات اجلامعة، وت�سعى 
اإل����ى ت��ق��دمي خ��دم��ات��ه��ا ال��ت��ي من 
���س��اأن��ه��ا ت��ه��ي��ئ��ة اجل����و الأك����ادمي����ي 

املائم.
خدمة  اإل���ى  ال��ع��م��ادة  وت�سعى 
ال����ط����اب م����ن خ������ال وك���الت���ه���ا 
واإدارت����ه����ا، ك��وك��ال��ة ال��ع��م��ادة التي 
يوجد بها اأق�سام عدة كاإدارة �سوؤون 
الإ���س��ك��ان  واإدارة  وامل��ن��ح،  ال��ط��اب 
ووحدة  التغذية،  واإدارة  الطابي، 
ال���ت���ي تبنت  ال��ط��اب��ي��ة  احل���ق���وق 
حقوق  حلماية  اإن�ساءها  اجلامعة 

ال���ط���اب ل��ت��ح��ق��ي��ق ه����دف وج���ود 
ي�سود  متجان�س  جامعي  جمتمع 
امل���ت���ب���ادل بن  ال���ت���ع���اون  روح  ف��ي��ه 
مبادئ  واإق����رار  من�سوبيها،  جميع 
جمتمع  بناء  يف  والإن�ساف  العدل 

مثايل داخل اجلامعة.
خدماتها  العمادة  تقدم  كما   
ع����ر وك����ال����ة ال���ع���م���ادة ل��ل��ت��ط��وي��ر 
واجلودة، لتنظم من خالها عددا 
املهارية،  التدريبية  ال���دورات  م��ن 
الوكالة  تهدف  كما  والتطويرية، 
بن  املتبادل  التوا�سل  اإلى حتقيق 
وخريجاتها؛  وخريجيها  اجلامعة 
وذل����ك ب��ه��دف ت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ه��م 
وتعزيز فر�س مناف�ستهم يف �سوق 

العمل.
وم��ن ال��وك��الت الأخ���رى التي 
ت���ق���دم خ���دم���ات ل���ل���ط���اب، وك��ال��ة 
اإذ  الطابية؛  لاأن�سطة  العمادة 
ما  منها  رئي�سية،  فعاليات  ت��ق��دم 
�سهده العام اجلامعي 1436/143٥ 

»آداب أبها« تحتفل بيوم الطفل
فوزيه آل سالم 

اأقامت كلية الآداب للبنات باأبها احتفالية مبنا�سبة يوم الطفل، اإذ ا�ست�سافت 
يوم  ن�ساأة  عن  فيديوهات  عرو�س  احلفل  وتخلل  بالكلية.  الرو�سة  اأطفال 
الطفل، واأهميته، والأهداف التي يدعو اإليها. كما مت عر�س م�سهد متثيلي 
الأطفال،  تربية  ال�سلوكيات احلديثة يف  بع�س  الكلية عن  قبل طالبات  من 

بالإ�سافة اإلى تقدمي م�سابقاتهم. بعد ذلك مت توزيع هدايا على الأطفال.

..وترفع شعار »مدينتنا أبهى«
فوزيه آل سالم 

ال��ط��اب،  حملة  ���س��وؤون  ع��م��ادة  م��ع  بالتعاون  ال�سحة،  تعزيز  اأق��ام��ت جلنة 
تنمية  اإل��ى  احلملة  وت��ه��دف  ب��اأب��ه��ا.  للبنات  الآداب  بكلية   « اأب��ه��ى  »مدينتنا 
واملحافظة  مبرافقها،  والعناية  البيئة،  نظافة  باأهمية  الطالبات  اإح�سا�س 
عليها، اإذ مت تنظيف ال�ساحة العامة مب�ساركة م�ساعدة وكيل اجلامعة لكليات 
واأع�ساء هيئة  الأق�سام،  ورئي�سات  الكلية،  ووكيات  الكلية،  البنات، وعميدة 
تكرمي  مت  كما  الكلية.  وطالبات  الإداري����ات،  املوظفات  من  وع��دد  التدري�س 
املحافظة على  الطالبات تقديرا جلهودهن ودوره��ن يف  العامات من قبل 

نظافة الكلية ومرافقها .

ندوة عن الغش التجاري
سماح محمود

التجاري،  الغ�س  ع��ن  ن��دوة  اأمل��ع  ب��رج��ال  املجتمع  بكلية  املحا�سبة  ن��ادي  اأق���ام 
عالية  وه���ن:  الكلية  ط��ال��ب��ات  م��ن  ع��دد  قدمها  يحميك«،  »وع��ي��ك  ب��ع��ن��وان 
ال�سهري.  واأم��رية حممد عبد اهلل ع�سريي، وحنان علي  عبد اهلل ع�سريي، 
وتناولت الندوة مفهوم الغ�س التجاري، واأ�ساليبه، وتزوير العمات الورقية، 
اإلى غ�س املنتجات، كما قدمت الطالبة فاطمة الأ�سمري ق�سيدة  بالإ�سافة 
بعنوان »املحا�سبة«. بعد ذلك مت تكرمي عميدة الكلية، وقدمت �سهادات �سكر 
م�سرفة  تكرمي  جانب  اإل��ى  ال��ن��دوة،  اإع���داد  يف  امل�ساركات  للطالبات  وتقدير 

النادي، ورئي�سة وحدة الأمن.

حملة للتوعوية بالوزن المثالي
ريهام حمد 

بال�سامر، حملة  الطالبات  باملركز اجلامعي لدرا�سة  التمري�س  اأقامت كلية 
برعاية  لل�سمنة«،  ل  »#وزنك_مثايل:  �سعار  حت��ت  ال�سمنة  ع��ن  توعوية 
عميدة املركز اجلامعي وكلية التمري�س الدكتور �سنيفاء القرين، واإ�سراف 

وكيلة كلية التمري�س باأبها الدكتورة عدلية توفيق.
وهدفت احلملة اإلى ن�سر الوعي ال�سحي عن ال�سمنة وم�ساعفاتها من 
ال�سكري، وارتفاع �سغط الدم، وخماطرها، وكيفية الوقاية منها، بالإ�سافة 
ال�سحية،  غري  وامل��اأك��ولت  ال�سحي،  الغذائي  النظام  باأهمية  التعريف  اإل��ى 
اأجهزه الآيباد ودورها  واأبرز التمارين ال�سحية ال�سحيحة، واخلاطئة عر 
يف الوقاية من الأمرا�س. و�سملت الفعاليات قيا�س ن�سبة �سكر الدم، و�سغط 
ال���دم وال����وزن وال��ط��ول، ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى رك��ن ال�سيافة ال���ذي اح��ت��وى على 
توزيع  ومت  ال�سحية،  وامل�سروبات  واخل�سار  الفواكه  من  ال�سحية  املاأكولت 

العديد من املن�سورات التثقيفية.

قسم اإلنجليزية للبنات
يتضامن مع فلسطين

فوزيه آل سالم 
اأقام ق�سم اللغة الإجنليزية بكلية الآداب للبنات برناجما لاحتفال باليوم 
العاملي للت�سامن مع ال�سعب الفل�سطيني، وتخلل الرنامج عر�س تقدميي 
ومعر�س  اأج��ان��ب،  ع��رب  ون��ادي  الإجنليزية،  اللغة  ن��ادي  لطالبات  واإن�ساين 

�سور، مب�ساركة جلنة �سباب فل�سطن، بالندوة العاملية لل�سباب الإ�سامي.

اختتام برنامج فن اإلتكيت
اأنهت جلنة درا�سة الن�سباط الأكادميي وال�سلوكي بكليات البنات برنامـــــــج 
اأخ��ريا يف جميع  تنفيذه  ال��ذي مت  الأناقة اجلامعية«  العام..  الإتيكيت  »فن 
كليات البنات التابعة لوكالة اجلامعة لكليات البنات. وكانت اأهم اأهداف هذا 

الرنامج ما يلي :
الكرمي  القراآن  الكثري منها يف  ذكر  ورد  التي  التكيت،  تعلم قواعد   •

وال�سنة النبوية ال�سريفة.
• الرتقاء بامل�ستوى الأخاقي وال�سلوكي للطالبات.

ال�سلبية واحلد من  ال�سلوكيات  ال�سلوكيات الإيجابية، ونبذ  • ن�سر 
انت�سارها.
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����س���ارك���ت اجل���ام���ع���ة، مم��ث��ل��ة مب��رك��ز 
البيئية،  ل��ل��درا���س��ات  �سلطان  الأم���ري 
ال��ذي  ال��راب��ع 2٠1٥  األ���وان  يف ملتقى 

نظمته الهيئة العامة لل�سياحة.
 واأكد امل�سرف على املركز الأ�ستاذ 
اأن م�ساركة  الدكتور  ح�سن الوادعي 
جناح الهيئة  ���س��م��ن  اأت����ت  اجل��ام��ع��ة 

الجامعة تشارك في ملتقى ألوان الرابع
الوطني  وال����راث  لل�سياحة  ال��ع��ام��ة 
ح��وى   امل��ع��ر���س  اأن  م�سيفا  ب��ع�����س��ري، 
والبيئية،  ال�سياحية  امل��رك��ز  موؤلفات 
اإل���ى ج��ان��ب ع��ر���س ع��ن ت��ن��وع الغطاء 
املنطقة، وكذلك عدد من  النباتي يف 
العمراين يف  الراث  البو�سرات عن 

املنطقة.

ب���زي���ارة رئي�س   وح��ظ��ي اجل��ن��اح 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل�����س��ي��اح��ة وال����راث 
الوطني �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
���س��ل��ط��ان ب����ن ���س��ل��م��ان ال������ذي ط��ال��ب 
ج��م��ي��ع  يف  اجل�����ام�����ع�����ة  مب���������س����ارك����ة 
لل�سياحة  ال��ع��ام��ة  فعاليات الهيئة 

والراث الوطني بع�سري.

ي�سار اإلى اأن ملتقى األوان ال�سعودية 
لل�سياحة  ال��ع��ام��ة  الهيئة  تنظمه  ال���ذي 
الو�سول  اإل��ى  ي�سعى  الوطني  وال���راث 
وامل��ق��ي��م��ن يف خمتلف  امل���واط���ن���ن  اإل����ى 
م���ن���اط���ق امل��م��ل��ك��ة م����ن خ�����ال اأن�����س��ط��ة 
متعددة منها: معر�س متنقل ي�سل اإلى 

املواطنن يف مدن اململكة.



إعالن

تهنئة
يتقدم معالي مدير الجامعة

وكافة منسوبي الجامعة
من أعضاء هيئـة التدريس والموظفين والطالب

بالتهنئة لمعالي الدكتور أحمد بن محمد العيسى
على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه وزيرا للتعليم

متمنين لمعالية التوفيق والسداد والنجاح
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أخبار الجامعة

معرض بعلوم و آداب الخميس 
ريم العسيري

بنادي  ممثلة  م�سيط،  بخمي�س   )1 والآداب )جم���م���ع  ال��ع��ل��وم  كلية  نظمت 
ووكالة  الطاب،  �سوؤون  رعاية عمادة  التقني، حتت  والنادي  اللغوي  النبوغ 
الر�سم  جم���ال  م��ن  ك��ل  الطالبات  يف  لأع��م��ال  الطالبات، معر�سا  ���س��وؤون 

والكتابة  والت�ساميم،  اإ�سافة اإلى ركن خا�س لفنيات املختر.
اأتــاح  املــعــر�ــض  رحمة العلوي  اأن  بالكلية  الن�ساط  رائـــدة   واأو�سحت 
دعم  دوم��ا على  الكلية حتر�س  اأن  اإل��ى  للطالبات عر�س مواهبهن، م�سرية 
تر�سيح  اإ�سافة  اإلى  ومعار�س،  دورات  تنظيم  خال  من  الطالبات  مواهب 

الطالبات يف م�سابقات حملية على م�ستوى اجلامعة.

لباس المرأة المحتشم.. في معرض
فوزيه آل سالم 

دانتيل«  »معر�س  بعنوان  ديني  معر�س  باأبها،  للبنات  الآداب  كلية  يف  اأقيم 
اأزي���اء متح�سمة  ال��زواي��ا وع��ر���س فيه  اأي���ام، و�سمل ع��ددا م��ن  اأرب��ع��ة  ا�ستمر 
لبا�س  يف  العلماء  اأق��وال  على  يحتوي  مرئيا  عر�سا  املعر�س  و�سهد  واأنيقة. 
اأمام املحارم والن�ساء، كما �سمل  املراأة وح��وارات تو�سح فيها �سبهات اللبا�س 
يف  بالغرب.  والن��ب��ه��ار  الهوية  على  اللبا�س  اأث��ر  ع��ن  اإلكرونيا  ا�ستطاعا 

اخلتام، مت توزيع من�سورات ور�سائل عن اللبا�س واحل�سمة للزائرات.

»آداب أبها« تناقش
واقع التعليم بالكلية

فوزيه آل سالم 
نظمت كلية الآداب للبنات باأبها، برعاية عميدة الكلية الدكتورة  خرييه اآل 
حتت  الكلية«  يف  والتعليم  التعلم  »واق��ع  بعنوان  ذهني  ع�سف  جل�سة  ح�سن، 
قطي�س،  مها  ال��دك��ت��ورة   بالكلية  واجل���ودة  التطوير  وح��دة  رئي�سة  اإ���س��راف 

بح�سور ٥٠ ع�سوة هيئة تدري�س، وعدد من الوكيات.
الكلية من حيث  التعلم والتعليم يف  درا�سة واقع  اإلى  وهدفت اجلل�سة 
اأع�����س��اء هيئة التدري�س،  ال��ط��ال��ب��ات، وواج��ب��ات  ، وح��ق��وق  ال��ت��دري�����س  ج���ودة 

واملناهج الدرا�سية، وامل�سكات التي تعر�س جتويد التدري�س. 

برنامج تقني بـ »علوم الحاسب«
ريهام حمد الصقره

بال�سامر،  الطالبات  لدرا�سة  اجلامعي  باملركز  الآيل  احلا�سب  كلية  اأقامت 
احلا�سب  �سيانة  ال�سطناعي،  الذكاء  منها:  حم��اور  تناول  تقنيا  برناجما 
الإلكرونية،  الأجهزة  تدوير  اإع��ادة  الكمبيوتر،  مع  الإن�سان  تفاعل  الآيل، 
التعلم، وتطور  الطالبات على عملية  ت�ساعد  اإلى جانب  برجميات حديثة 
علم احلا�سب الآيل. كما ت�سمنت الفعالية عر�سا مل�ساريع الطالبات املتوقع 

تخرجهن من ق�سمي نظم املعلومات وعلوم احلا�سب الآيل.
 

آداب الخميس تختتم أنشطتها الفصلية
اروى البشري 

بخمي�س  والآداب  العلوم  كلية  اختتمت  ال��ط��اب،  ���س��وؤون  ع��م��ادة  م��ن  بدعم 
برنامج  يف  مب�ساركة  الأول،  الدرا�سي  الف�سل  اأن�سطة   ،)1 )جممع  م�سيط 
�سنعت  »اإرادت����ي  ب��ع��ن��وان  ب��اأب��ه��ا  ال�سامل  التاأهيل  م��رك��ز  ونظمه  ا�ست�سافه 
جناحي« احتفاًء باليوم العاملي لاإعاقة.  واحتوى الرنامج على العديد من 

الفقرات.
وح�سر الربنامج اخلتامي كل من رائدة الن�ساط رحمة علوي، وعدد 
حياتهم«  ن�سيئ  »معا  عنوانها  بفقرة  �ساركن  التي  املتميزات  الطالبات  من 

�سملت  اإلقاء وعر�سا مرئيا با�سم الكلية وتوزيع مطويات.
وال��ن��ادي  ال��ل��غ��وي  ال��ن��ب��وغ  ب��ن��ادي  الكلية ممثلة  اآخ����ر، نظمت  ���س��اأن  يف 
التقني معر�سا للموهبة والإبداع �سمل اأعمال ر�سم للطالبات وركنا لفنيات 

املخترات، وا�ستقطب الطالبات واأع�ساء هيئة التدري�س.

»تربية أبها« تكشف عوار الفكر الضال
هنادي الشهراني 

نظم  ق�سم علم النف�س بكلية الربية للبنات باأبها، برناجما بعنوان » الفكر 
بنت  لبنى  الدكتورة  الكلية  عميدة  رعاية  حتت  الأ���س��ري«،   والأم��ن  ال�سال 

ح�سن العجمي، ووكيلتها الدكتورة عبري اآل مداوي.
الكلية،  طالبات  اأدتها  الفكري،  الأم��ن  عن  م�سرحية  الرنامج  و�سمل 
كلمات  �سهد  كما  مم��ح��اة«.  »عتمة  �سعار  حتت  ومعر�سا  اإن�ساديا،  واأوب��ري��ت��ا 
عليها  رمزية  وهدايا  توعوية،  تثقيفية  مطويات  وتوزيع  الكلية،  مل�سوؤولت 

�سعار الرنامج.

وكالة التخصصات الصحية
تتفق مع جهات االختصاص لتطوير المنطقة

برامج  مل�ستقبل  ا�سراتيجية  وو�سع 
الزمالة يف املنطقة.

ت��و���س��ي��ات جلنة  ب��ح��ث  ك��م��ا مت 
التي  باملنطقة،  ال�سحية  اخل��دم��ات 
مت���ث���ل���ت مب���ن���ح اأب������ن������اء امل���ح���اف���ظ���ات 
الكليات  يف  القبول  اأول��وي��ة  الطرفية 
ال�سحية، نظرا ملعاناتها املتمثلة بقلة 
ذلك  �سيحققه  وما  ال�سحية،  الكوادر 
من اأهمية يف عملية حت�سن موؤ�سرات 

ال�سحة يف املنطقة.
وك��ي��ل اجلامعة  اأع���رب  م��ن جهته 
خالد  الدكتور  ال�سحية  للتخ�س�سات 

اآل جلبان عن �سعادته باإقامة هذا اللقاء 
وا�سفا اإياه بالبادرة احل�سنة من ممثلي 
خدماتهم  لتقدمي  املنطقة  يف  ال�سحة 
على  اإي��اه��م   �ساكرا  واملجتمع،  للوطن 
التي  باملو�سوعات  والهتمام  احل�سور 
ال�سحية  باخلدمات  الرقي  �ساأنها  من 
اأن  متمنيا  ق��ول��ه،  ح�سب  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
م�ستجدات  لبحث  ال��ل��ق��اء  ه���ذا  ي��ت��ك��رر 
موؤكدا  وتطويرها،  املنطقة  يف  ال�سحة 
الرئي�سية  ال�سحية  اجلهات  »تعاون  اأن 
يف املنطقة �سيعود عليها بالنفع كواجب 

جتاه الوطن«.

الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور خ��ال��د اآل ج��ل��ب��ان، 
وعمداء الكليات ال�سحية باجلامعة.

ون���اق�������س ال���ل���ق���اء ���س��ب��ل ت��ع��زي��ز 
ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����س��ي��ق ب����ن ال��ك��ل��ي��ات 
ال�سحية ومقدمي اخلدمات ال�سحية 
باملنطقة، وتطوير اخلدمات ال�سحية 
اجل��ه��ات  ب���ن  بالتن�سيق  امل��ن��ط��ق��ة  يف 

الثاث واجلامعة.
امل��ح��اور التي تناولها  اأب��رز  وم��ن 
ال����ل����ق����اء ت��ن��ف��ي��ذ م������وؤمت������رات دول���ي���ة 
التعليم  ودع��م  م�سركة،  تخ�س�سية 
امل�����س��ت��م��ر يف امل��ح��اف��ظ��ات ال��ط��رف��ي��ة، 

عبدالعزيز رديف

للتخ�س�سات  اجلامعة  وكالة  عقدت 
ال�������س���ح���ي���ة مب���ق���ره���ا يف اجل���ام���ع���ة، 
اأخ����ريا، ل��ق��اء ج��م��ع ب��ن امل��دي��ر ال��ع��ام 
ع�سري  مبنطقة  ال�����س��ح��ي��ة  ل��ل�����س��وؤون 
الدكتور عبدالعزيز الهيجان، ومدير 
باجلنوب  امل�سلحة  ال��ق��وات  م�ست�سفى 
ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ال��غ��ام��دي، ورئي�س 
ال�����س��ح��ي��ة مبجل�س  جل��ن��ة اخل���دم���ات 
املنطقة الدكتور زايد ع�سريي، ووكيل 
اجل���ام���ع���ة ل��ل��ت��خ�����س�����س��ات ال�����س��ح��ي��ة 
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عبدالعظيم إسماعيل

ا����س���ت���ق���ب���ل���ت ك���ل���ي���ة ط�����ب الأ�����س����ن����ان، 
ال�����س��وؤون  وزارة  ل��ف��رع  ال���ع���ام  امل���دي���ر 
عبد  ع�����س��ري،  مبنطقة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
اخل��دم��ات  ملناق�سة  ج���ران،  احلكيم 
ال���ت���ي ���س��ت��ق��دم��ه��ا ال��ك��ل��ي��ة مل��ن�����س��وب��ي 
التاأهيل ال�سامل ودار الرعاية  مركز 
الجتماعية، ودارة املاحظة، وعيادة 

دار الفتيات.
تعريفية  جولة  الزيارة  و�سملت 

طب األسنان تستقبل مدير الشؤون االجتماعية
ب��اأق�����س��ام ال��ك��ل��ي��ة، والط����اع ع��ل��ى ما 

تقدمه اإلى مراجعيها.
ويف خ��ت��ام ال���زي���ارة، مت الت��ف��اق 
ع��ل��ى ع���دد م��ن ال��ب��ن��ود اأه��م��ه��ا: قيام 
م���رك���ز ال���ت���اأه���ي���ل ال�����س��ام��ل ب��ت��زوي��د 
املر�سى  باأ�سماء  الأ���س��ن��ان  ط��ب  كلية 
وح��ال��ت��ه��م ال�����س��ح��ي��ة ق��ب��ل ال���ب���دء يف 

اإجراءات العاج وفق ملفات كاملة.
ك��م��ا ت��ق��وم ك��ل��ي��ة ط���ب الأ���س��ن��ان 
لوحدات  ال��ازم��ة  ال�سيانة  ب��اإج��راء 
الأ�سنان بعيادة التاأهيل ال�سامل متى 

للبنود  وف��ق��ا  الكلية   وت��ق��وم  اأم��ك��ن. 
اأ�سبوعية  عاجية  ب��زي��ارة  ال�سابقة، 
ك��ل ي��وم ث��اث��اء اإل���ى م��رك��ز التاأهيل 
ال�سوؤون  ف��رع  مع  وتتكامل  ال�سامل، 
وم���واد  اأدوات  ب��ت��وف��ري  الج��ت��م��اع��ي��ة 

طب الأ�سنان.
فريق  باإيفاد  الكلية  تلتزم  كما 
تقييمي لعيادة الأ�سنان بدار الرعاية 
ب��دار  الأ���س��ن��ان  وع��ي��ادة  الجتماعية، 
امل����اح����ظ����ة، وذل������ك ل���ل���وق���وف ع��ل��ى 
ماءمتهما  وم��دى  العيادتن  حالة 

للتعاون  اآلية  لإيجاد  متهيدا  للعمل 
الطبي خلدمة نزلء الدار بق�سميها 

الرجايل والن�سائي.
الدكتور  الكلية  عميد  واأو���س��ح 
ج���وان���ب  اأن  ال�������س���ه���راين  اإب����راه����ي����م 
ال�سراكة ال�سحية ت�سب يف م�سلحة 
املري�س والتخفيف من اآلمه، موؤكدا 
الإم��ك��ان��ي��ات يف  ك��ل  ت�سخري  اأن����ه مت 
الكلية كي تكون رافدا قويا وم�سهما 
ال�سوؤون  وزارة  ف��رع  اإليه  يحتاج  مبا 

الجتماعية يف طب الأ�سنان.



أخبار الجامعة

قسم العربية 
يحتفي بيوم 

الضاد
سعيد العلكمي

اح��ت��ف��ى ق�����س��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
باليوم  الإن�سانية،  العلوم  بكلية 
ال���ع���امل���ي ل��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ال���ذي 
دي�����س��م��ر.   18 ي�����وم  ي�������س���ادف 
وت�������س���م���ن الح�����ت�����ف�����ال ن�����دوة 
اأقيمت  التي  والعلوم«  »العربية 
ب����ال����ت����ع����اون م�����ع م����رك����ز امل���ل���ك 
اللغة  ال���دويل خلدمة  ع��ب��داهلل 
الدكتور  فيها  و�سارك  العربية، 
اللغة  ق�سم  م��ن  �سويلح  ف��وزي 
العربية واآدابها. والدكتور عمر 
ع��ب��دال��ق��ادر م���ن  ك��ل��ي��ة ال��ط��ب، 
القط  ف��رج  اهلل  عطا  والدكتور 

من كلية العلوم.
وحتدث عميد كلية العلوم 
الإن�������س���ان���ي���ة ال����دك����ت����ور ي��ح��ي��ى 
ع��ب��داهلل ال�����س��ري��ف ع��ن اأه��م��ي��ة 
ه���ذا ال��ي��وم ب��اع��ت��ب��ار ال��ل��غ��ة من 
التي  الإن�سانية  الظواهر  اأه��م 
ودرا�ستها  معها  التعاطي  يجب 

والبحث يف اأعماقها.

..وينظم 
دورة »تصميم 

المقررات 
اإللكترونية« 

ق�سم  من�سوبي  من  ع��دد  ح�سر 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة واآداب����ه����ا، دورة 
ت��ع��ري��ف��ي��ة يف م���ع���ام���ل ال��ت��ع��ل��م 
تطبيق   « ح����ول  الإل����ك����روين  
م���ع���اي���ري اجل�������ودة يف ت�����س��م��ي��م 
وب���ن���اء امل���ق���ررات الإل��ك��رون��ي��ة 
التعلم  ع��م��ادة  م��ع  بالتعاون   ،«
الإل����ك����روين وب��ال�����س��راك��ة مع 

.Quality Matters منظمة
وا���س��ت��ه��دف��ت ال�����دورة رف��ع 
م�����س��ت��وى امل��ع��رف��ة وال��ت��وا���س��ل 
الإل�������ك�������روين ل������دى اأع�������س���اء 
معايري  ب�سرح  التدري�س  هيئة 
الإلكرونية؛  املقررات  ت�سميم 
متكاملة  روؤي����ة  اإل����ى  ل��ل��و���س��ول 
ح���ول م��ع��اي��ري ج����ودة امل��ح��ت��وى 
تطبيقه  واإمكانية  الإلكروين 
ع���ل���ى امل������ق������ررات ال����درا�����س����ي����ة، 
ملواكبة اأ�ساليب التعليم العاملية 

احلديثة.
ال�����دورة ق��دم��ت  اأن  ي��ذك��ر 
ف�����ر������س�����ة ل����ك���������س����ر احل������واج������ز 
والعوائق التي تواجه املدر�سن 
واملتعلمن على ال�سواء، واأو�سح 
زبننّ  عبداهلل  املحا�سر  خالها 
اأه���م���ي���ة ال��ت��ع��ل��م الإل����ك����روين 
ت��وج��ه��ا ع��امل��ي��ا حتميا  ب��و���س��ف��ه 
اأول،  املتعلم  م�سلحة  يف  ي�سب 
التدري�س  هيئة  ع�سو  وي��خ��دم 
التعليمية  ر���س��ال��ت��ه  اإي�����س��ال  يف 
مب�������س���م���ون���ه���ا الأم�������ث�������ل، ك��م��ا 
ع���ر����س م����ق����ررا ح���ا����س���ا ع��ل��ى 
اأع�����س��اء  لإف����ادة  التميز  ج��ائ��زة 
املقرر  التدري�س مبحاكاة  هيئة 
ال��ف��ائ��ز، وت��ن��اق�����س م���ع اأع�����س��اء 
هيئة التدري�س ب�ساأن املمار�سات 
مقرراتهم  يف  لتطبيقها  املثلى 

الإلكرونية.

QS الجامعة في معرض ومؤتمر
مزيد  حتقيق  نحو  اجلامعة  من  �سعيا 
م���ن ال��ت��ق��دم يف ال��ت�����س��ن��ي��ف��ات ال��ع��امل��ي��ة 
مب�ستوى  للرقي  التعاون  �سبل  وتفعيل 
امل���ج���الت؛  خم��ت��ل��ف  يف  اجل��ام��ع��ة  اأداء 
وامل��وؤمت��ر  املعر�س  يف  اجلامعة  �ساركت 
  QS ال�������دويل احل�������ادي ع�����س��ر مل��ن��ظ��م��ة

العاملية  الذي عقد يف ا�سراليا.
وت�������س���م���ن���ت امل���������س����ارك����ة م��ع��ر���س��ا 
مت جت��ه��ي��زه ب��ال��ع��دي��د م���ن ال��ك��ت��ي��ب��ات 
الإجنليزية،  باللغة  املكتوبة  التعريفية 
وعدد من البو�سرات الرويجية لأهم 
ب��اجل��ام��ع��ة، وفيلم  امل�����س��اري��ع احل��ال��ي��ة 
تعريفي عن اجلامعة، كما قدمت لزوار 
التذكارية  وال��ت��ح��ف  ال��ه��داي��ا  جناحها، 

ب�سعاراتها وعناوينها.
وخ������ال امل�����وؤمت�����ر، ق�����دم ك����ل م��ن 
الدكتور عبدالعزيز الهاجري والدكتور 
امل���وؤمت���ر  ورق���ت���ن يف  ك�����ردم  اآل  م���ف���رح 

العلمي.
واملعر�س،  امل��وؤمت��ر  هام�س  وعلى   
QS  يف اجلامعة  اأن�سطة  اجتمع من�سق 
ال���دك���ت���ور ���س��ع��ي��د ال�������س���رف، وامل�������س���وؤول 
 QS امللك خالد يف منظمة  عن جامعة 
لبحث  وذلك   ،Ashwin اأ�سوين  ال�سيد 
وكيفية  امل�ستقبلية  الت�سنيف  ق�سايا 
حت��ق��ي��ق اجل���ام���ع���ة اأع���ل���ى م�����س��ت��وى يف 
الت�سنيفات العاملية، وامتدادا ملا حققته 
اجل���ام���ع���ة يف ال�������س���ن���وات امل��ا���س��ي��ة من 

اإجنازات اأكادميية.

عدنان اإللمعي

ن��ظ��م ن���ادي ال��ه��ن��د���س��ة، رح��ل��ة طابية 
اإل���ى م��دي��ن��ة ال���دم���ام، �سمن ال��رام��ج 
والجتماعية  والتطبيقية  التدريبية 
ال���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا ال����ن����ادي لأع�������س���ائ���ه. 
وت���ه���دف ال����زي����ارة اإل����ى ال��ت��ع��رف على 
اجل����ام����ع����ات وال�������س���رك���ات م����ن ق����رب، 

لا�ستفادة من جتاربها.
فهد  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  ال���وف���د  وزار 
ل��ل��ب��رول وامل��ع��ادن، وق���ام بجولة على 
م��راف��ق��ه��ا، ���س��م��ل��ت امل��ك��ت��ب��ة امل��رك��زي��ة، 
وك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���س��ة مب���ا ف��ي��ه��ا امل��ع��ام��ل، 

والور�س، ومرفقاتها.
ال��وف��د  زار  ال����ث����اين،  ال���ي���وم  ويف 
العزيز  �سلطان بن عبد  الأم��ري  مركز 
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ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ق��ن��ي��ة » ���س��اي��ت��ك » ال��ت��اب��ع 
واملعادن  للبرول  فهد  امللك  جلامعة 
الذي يهدف اإلى تثقيف اأفراد املجتمع 
مببادئ العلوم، وتطبيقاتها و�سرحها، 
وتب�سيطها من خال عر�سها باأ�سلوب 
التعليم  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��د  ���س��ائ��ق  ت��ف��اع��ل��ي 

بالرفيه والتجربة.
كما زار الوفد مدينة اجلبيل مبا 
وامل��راف��ق  امللكية،  الهيئة  مقر  ذل��ك  يف 
ال�����س��ن��اع��ي��ة، واحل�������س���اري���ة ب��امل��دي��ن��ة، 

ووقف على اأبرز املعامل يف املدينة .
ب���ع���د ذل������ك، ق�����ام ال����وف����د ب��رح��ل��ة 
والواجهة  الدمام،  بكورني�س  ترفيهية 
البحرية باخلر، و�ساطئ ن�سف القمر 
امل�سابقات،  م��ن  العديد  اأج��ري��ت  حيث 

والفعاليات الرويحية.

»الهندسة« 
يزور الدمام

عدنان اإللمعي

ع��ل��ى م����دى ث��اث��ة اأي������ام، ن��ظ��م ن����ادي ال��ط��ب 
ال�سعودية  اجلمعية  م��ع  بال�سراكة  والإب����داع، 
ل��ط��ب وج���راح���ة ال�����س��م��ن��ة، اأخ�����ريا، يف جممع 
ع�سري مول، حملة توعوية بالتوافق مع اليوم 

العاملي لل�سمنة، بح�سور ٥٠٠ زائر وزائرة.
ا�ستملت  ال��ت��ي  احلملة  م�ساريع  واف��ت��ت��ح 
ال�سعودية  اجلمعية  رئي�س  املحاور،  من  ع��ددا 
اأبو  وليد  الدكتور  ال�سمنة  وجراحة  لأمرا�س 
م��ل��ح��ة، وذل���ك ق��ب��ل اأن ي��ق��وم اأع�����س��اء ال��ن��ادي 

بقيا�س الطول والوزن وكتلة اجل�سم للزوار.
عقب ذلك مت ا�ستقبال الأ�سئلة ومناق�سة 
املعر�س  زوار  لها  ت��ط��رق  ال��ت��ي  الأم���ور  بع�س 
وت���وزي���ع امل��ن�����س��ورات ال��ت��وع��وي��ة، ك��م��ا ق��ام��وا 
كمية  فيها  و�سحوا  حم��ط��ات  بتجهيز  اأي�سا 
املاأكولت  بع�س  امل��وج��ودة يف  وال��زي��وت  ال�سكر 
وامل�������س���روب���ات ال��ت��ي ي��ت��ن��اول��ه��ا م��ع��ظ��م ال��ن��ا���س 

يوميا. 
اإذ قامت  الأط��ف��ال،  اإل��ى  وامتدت احلملة 
ت��وزع  اأن  ق��ب��ل  م��ت��ح��رك��ة،  ب��ر���س��وم  بتوعيتهم 

عليهم هدايا املنا�سبة.

نادي الطب 
ينظم حملة 
للتوعية بمخاطر 
السمنة
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عبدالعزيز رديف

����س���ارك 16 طــالــبــا مـــن الــنــ�ــســاط 
امل�������س���رح���ي، يف اإح����ي����اء امل�����س��رح��ي��ة 
الكوميدية  »قمب�ض يف بالط �سيف 
الفنان  وبطولة  الدولة« مب�ساركة 

ع��ب��داهلل ع�����س��ريي، واإخ����راج مدير 
ج��م��ع��ي��ة ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون ب��اأب��ه��ا 
اأحمد ال�سروي، وذلك على م�سرح 
امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة ب��اأب��ه��ا. وت��اأت��ي 
وبرامج  فعاليات  �سمن  امل�سرحية 
الـــنـــ�ـــســـاط املـــ�ـــســـرحـــي بــاجلــامــعــة 

جمعية  مع  وبالتعاون  العام،  لهذا 
وناق�ست  باأبها.  والفنون  الثقافة 
باأ�سلوب  املجتمع  ق�سايا  عددا من 
كوميدي، مثل ق�سية تعامل الآباء 
التي  �سلبية،  ب��ط��رق  اأب��ن��ائ��ه��م  م��ع 
اأو  الأب��ن��اء  انحراف  عنها  ينتج  قد 

ن��اق�����س��ت  �سلبيات  ك��م��ا  ت��ط��رف��ه��م، 
ا�ستخدام الإعام الرقمي بطريقة 
الإع��ام  دور  اإل��ى  اإ�سافة  خاطئة، 
اإلى  العامة  الثقافة  �سور  نقل  يف 

اأو�ساط ال�سباب.
ال��ط��اب  ���س��وؤون  واأك����د عميد 

»قمبس في بالط سيف الدولة« 
على مسرح القريقر

اأن  ه���ب���ا����س  اآل  م���ري���ع  ال����دك����ت����ور 
الأن�سطة امل�سرحية مهمة للطالب 
ل��ك��ون��ه��ا ت���ق���دم ر����س���ائ���ل اإي��ج��اب��ي��ة 
يف م�����س��م��ون��ه��ا، وق������ال: »���س��راك��ة 
اجل���ام���ع���ة م����ع ج��م��ع��ي��ة ال��ث��ق��اف��ة 
وال���ف���ن���ون ب��امل��ن��ط��ق��ة ���س��ت��ت��وا���س��ل 

ل���ت���ق���دمي امل�����زي�����د م�����ن الأع�����م�����ال 
اإح���ي���اء ثقافة  ب��ه��دف  امل�����س��رح��ي��ة، 

امل�سرح«.
يذكر اأن العر�س �سهد تفاعا 
ك��ب��ريا م��ن احل�سور ال���ذي جت��اوز 

عددهم 2٠٠٠ �سخ�س.



أخبار الجامعة

الإعالمية  الوحدة  ال�شقيقي وم�شرف  اأحمد  الك�شفي  الن�شاط  رئي�س  زار وفد من جوالة اجلامعة برئا�شة 
بالعمادة عدنان �لأملعي، قيادة قو�ت �لطو�رئ �خلا�صة بع�صري، وكان يف ��صتقبالهم قائدها باملنطقة �لعقيد 
عر�صا  �لزيارة  خالل  �حل�صور  و�صاهد  �جلامعة.  زيارة  مثمنا  بالوفد،  رحب  �لذي  �لقحطاين  عبد�لرحمن 
يف  وجهودهم  عام،  كل  �حلج  مو�صم  يف  وم�صاركتهم  �لإرهــاب  مكافحة  يف  �لطو�رئ  قو�ت  جهود  عن  مرئيا 

�ملحافظة على �لأمن.
قو�ت  رجال  وتاأهيل  �إمكانيات  �إليه  و�صلت  ما  يبني  �لذي  �ملقام  �ملعر�س  على  ذلك  بعد  �لوفد  �طلع  ثم 
بعد  �ملنا�صبة.  بهذه  �ملعدة  �لإفطار  وجبة  �جلميع  تناول  ثم  �لأ�صعدة.  خمتلف  على  �خلا�صة  �لطو�رئ 
ثم  �لطو�رئ،  قو�ت  رجال  �إلى  مهد�ة  �هلل  جوير  بن  �هلل  عبد  �لطالب  قدمها  �صعرية  ق�صيدة  �ألقيت  ذلك، 
تبادل �جلميع �لهد�يا �لتذكارية. وبدوره �صكر �ل�صقيقي قيادة قو�ت �لطو�رئ �خلا�صة على ح�صن �حلفاوة 

و�ل�صتقبال لوفد �جلامعة. 
عدنان األلمعي

جوالة الجامعة في ضيافة 
هل تستطيع »الطوارئ الخاصة«

العيش
بال كتاب؟

أسبوعية جامعة الملك خالد

زاد الفكر كزاد المعدة
دونه الموت!

إعالن
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أسبوعية جامعة الملك خالد

بنا
طال

قضية

عبدالعزيز رديف

ت�سهد مراكز الت�سوير والن�سخ يف هذه 
الأيام ن�ساطا ملحوظا؛ اإذ يقبل الطاب 
ع���ل���ى �����س����راء امل��ل��خ�����س��ات ال���درا����س���ي���ة؛ 
لع��ت��م��اده��م ع��ل��ي��ه��ا يف امل����ذاك����رة، وه��ي 

جتارة رابحة يف مو�سم الختبارات.
الأك��ادمي��ي��ن  بع�س  ي��رى  وبينما   
اأن امل��ل��خ�����س��ات م���ا ه����ي  اإل  وال���ط���اب 
يعر�سها  الأ���س��ا���س��ي��ة  ل��ل��م��ق��ررات  مكمل 
يعتقد  احل�����س��و،  ي�ستبعد  م��وج��ز  ب�سكل 
الذي  للطالب  اأنها طوق جناة  البع�س 
ي��ه��م��ل درا����س���ت���ه، وي���اأت���ي يف ال��ل��ح��ظ��ات 
الأخرية ليبحث عنها كي ت�ساعده على 
النجاح باأقل جمهود، موؤكدين اأنها قد 

حتوي معلومات خاطئة.

مصادر مجهولة 
ع������ن ك���ي���ف���ي���ة احل�����������س�����ول ع����ل����ى ه����ذه 
امل���ل���خ�������س���ات، اأو�����س����ح ال���ط���ال���ب ب��ق�����س��م 
اأن  ماعز  اآل  نا�سر  والت�����س��ال  الإع���ام 
ول  منت�سرة  امللخ�سات  ه��ذه  »غالبية 
اإذ  عليها؛  ال��ق��ائ��م  اأو  م�سدرها  ي��ع��رف 
املنتديات  بع�س  اإل���ى  ان��ت�����س��اره��ا  و���س��ل 
الإلكرونية، اإ�سافة اإلى بع�س املكتبات 

امل�سهورة«.
واأ���س��اف »يف الأغ��ل��ب ي��ك��ون معدو 
مما  تدري�س؛  هيئة  اأع�ساء  امللخ�سات 
ي�سمن حدا اأدنى من الطماأنينة، ولكن 
الربح،  هام�س  وات�ساع  الظاهرة،  تف�سي 

موؤهلن  غري  واأ�سخا�سا  مكتبات  دفعا 
اإلى تويل هذه املهمة«.

 ونبه اآل ماعز اإلى اأن هناك خطرا 
بع�س  بيع  يف  ويكمن  ال��ط��اب  ي��واج��ه 
حم���ات ال��ت�����س��وي��ر من����اذج م���ن اأ���س��ئ��ل��ة 
اأن��ه��ا ملخ�سات  امل��ا���س��ي��ة ع��ل��ى  الأع�����وام 
ل��ل��م��ق��ررات ال���درا����س���ي���ة ب���ه���دف ال��رب��ح 
فقط، م�ستغربا ما ت�سهده هذه الأ�سئلة 
الطاب  من  كبري  اإقبال  من  القدمية 

والطالبات.

ضرورة االعتماد
م����ن ج���ه���ت���ه، اق������رح ال���ط���ال���ب ب��ك��ل��ي��ة 
ال��ق��ح��ط��اين  ف��ي�����س��ل  الآيل  احل���ا����س���ب 
ع��ر���س امل��ل��خ�����س��ات ع��ل��ى اأع�����س��اء هيئة 
�سحتها  من  للتاأكد  اأنف�سهم،  التدري�س 
واخل�����روج م���ن دائ�����رة ال��ت��ج��ارة بعقول 

وم�ستقبل الطاب.
على  اأع���ت���م���د  اأن  »اأف�������س���ل  وت���اب���ع 
ل��ل��م��ق��رر، لتجنب  الأ���س��ا���س��ي��ة  امل���ذك���رة 
ال���وق���وع يف اإ���س��ك��ال��ي��ة امل��ل��خ�����س��ات ال��ت��ي 
ق����د ت��������وؤدي ب���ال���ط���ال���ب اإل�������ى ال�����س��ي��اع 
وم����ذاك����رة ج���زئ���ي���ات خ�����ارج امل���ن���ه���ج، اأو 
ف��ق��ط ل  رئي�سية  الك��ت��ف��اء مب��ع��ل��وم��ات 
م�سريا  اخ��ت��ب��اره��م«،  يف  ال��ط��اب  تنفع 
اإل�����ى اأن ه���ن���اك ع�����ددا م���ن امل��ل��خ�����س��ات 
يف  متوافرة  ال��واح��دة  للمادة  الدرا�سية 
م��ك��ت��ب��ات وم���واق���ع خم��ت��ل��ف��ة؛ وذل����ك ما 
حمريا  اأم��را  امللخ�سات  مو�سوع  يجعل 

وم�سككا، ح�سب قوله.

اإليجاز والسرعة 
الإن�سانية  ال��ع��ل��وم  كلية  ط��ال��ب  وع��ل��ل 
ع���ل���ي امل�����زراق�����ي جل�����وء ال����ط����اب اإل����ى 
بال�سعي  ال��درا���س��ي��ة،  امللخ�سات  ���س��راء 
امل��ذاك��رة واحل�����س��ول على  اإل���ى ت�سهيل 
ال�ستذكار  على  تعن  مب�سطة  و�سائل 
ب�سكل موجز و�سريع من دون الرجوع 
التي  الأ�سا�سية  املذكرة  اأو  الكتاب  اإل��ى 
ع�����ادة م���ا ت���ك���ون م��ل��ي��ئ��ة ب��امل��ع��ل��وم��ات، 
باملعلومات  املح�سوة  »امل��ق��ررات  وق���ال: 
جت��رن��ا ن��ح��ن ال���ط���اب ع��ل��ى ال��ل��ج��وء 
يف  املنت�سرة  الدرا�سية  امللخ�سات  اإل��ى 

حمات الت�سوير«.
ال�سعي  ع��ن��د  امل���زراق���ي  ي��ق��ف  ومل 
اأ�سلوب   « اأن  اأ���س��اف  ب��ل  ال�سهل،  وراء 
ب��ع�����س امل��ع��ل��م��ن يف ال�����س��رح واع��ت��م��اده 
ع��ل��ى ال��ت��ل��ق��ن ي�سعب م��ن ف��ه��م امل���ادة 
ال��درا���س��ي��ة، مم��ا ي��ج��ر ال��ط��ال��ب على 
اأخ��رى ت�سهل عليه  البحث عن و�سائل 
ومن  الدرا�سية،  امل��ادة  وا�ستيعاب  فهم 
امللخ�سات  الو�سائل،  هذه  واأ�سهل  اأب��رز 

الدرا�سية«.

اجتهادات طالبية 
ومن كلية العلوم الإن�سانية ذاتها، ذكر 
امل��ذك��رات  اأن  زاه��ر  اآل  حممد  الطالب 
للمقرر،  مكملة  اإل  لي�ست  وامللخ�سات 
م�سددا على اأنه ل ميكن ال�ستغناء بها 

عن املقرر باأي �سكل من الأ�سكال.
تختزل  امللخ�سات  »ه���ذه  وق����ال: 

تجارة الملخصات..
بضاعة مغشوشة

أم طريق مختصر للنجاح؟
املعلومات الأ�سا�سية ول اأق�سد من وراء 
اخ��ت��ب��ار قدرتي  ���س��وى  اط��اع��ي عليها 
على ال�سرجاع، وهذا ل يعفيني من 

الرجوع اإلى املقرر«.
 واأ���س��ار اآل زاه��ر اإل��ى اأن املذكرات 
اأغلب  اأن  اج��ت��ه��ادات ط��اب��ي��ة، م��وؤك��دا 
يقوم  اإذ  ال��ط��اب؛  ي��ع��ده��ا  امللخ�سات 
وبعد  معن،  مقرر  بتلخي�س  اأف�سلهم 
املكتبات  اإحدى  النتهاء منه ي�سعه يف 
ل��ي��ت��م��ك��ن ال��ب��ق��ي��ة م���ن احل�����س��ول على 
اجتهاد  » هذا يعد  واأردف  ن�سخة منه. 
ط��اب غ��ري معتمد م��ن اأ���س��ت��اذ امل���ادة. 
اأن ت�ستخدم هذه  اأرى  وبناء على ذلك 

امللخ�سات ب�سفتها مكملة للمقرر«.

صفقات مالية
اأ�����س����ار ط���ال���ب ق�سم  وب��ل��غ��ة جت����اري����ة، 
اإل���ى وج��ود  اآل ح��م��ود  الإع����ام م�سعل 
����س���وق مل��ل��خ�����س��ات ال���ك���ت���ب وامل����ذك����رات 
ال��ط��اب  بع�س  ي�ستغلها  ال��درا���س��ي��ة، 
لتحقيق  جت��اري��ا  باملكتبات  والعاملن 
ح�����س��اب م�سلحة  ع��ل��ى  م��ال��ي��ة  اأرب�������اح 

الطاب.
و�سفقات  اتفاقيات  »هناك  وق��ال 
م���ال���ي���ه ت���ع���ق���د ب����ن ب���ع�������س ال���ط���اب 
وال��ع��ام��ل��ن يف امل��ك��ت��ب��ات، ل��روي��ج هذه 
امل��ل��خ�����س��ات ال���ت���ي ق����د ت���ك���ون ���س��ام��ل��ة 
يجعلها  ما  وه��ذا  منه،  ج��زءا  اأو  املقرر 
ل��ل��ط��اب،  م���ادي���ة  خ�����س��ائ��ر  يف  تت�سبب 
التح�سيل  درجات  خ�سران  اإلى  اإ�سافة 
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قضية

العلمي، وامل�ستفيد الأول والأخري منها 
ه��م امل��ت��ع��اق��دون ع��ل��ى ح�����س��اب الطالب 

الباحث عن اأقل منهج يختر فيه«.
 

فائدة كبيرة 
من زاوية خمتلفة، اأ�سار الطالب بكلية 
عكور  عبدالعزيز  وال��رج��م��ة  ال��ل��غ��ات 
كبرية  ف��ائ��دة  تقدم  امللخ�سات  اأن  اإل��ى 
وتركيزها  اخت�سارها  ب�سبب  للطاب 
على املعلومات املهمة يف املقرر الذي قد 
الن�سو�س   كبري من  قدر  على  ي�ستمل 
اأغ��ل��ب��ه بانتقاء  مي��ك��ن ال���س��ت��غ��ن��اء ع��ن 
مناهجها  م��واد  »ه��ن��اك  وق���ال:  املفيد. 
ح�سوا  ت��ع��د  ال��ت��ي  ب��ال��ن�����س��و���س  مليئة 
زائ����دا، حت��ت��وي ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات مهمة 
املعلومات  وه���ذه  ال�����س��ط��ور،  ب��ن  فيما 
هي ما يحتاج اإليها الطالب من املقرر، 
وع��ل��ى ه����ذا ت��ق��دم امل��ل��خ�����س��ات ال��غ��اي��ة 
امل����رج����وة م����ن امل����ق����رر ب�����س��ك��ل م��ب�����س��ط 

وي�سري«. 
لكن عكورا مل يجد بدا من الدعوة 
اإل���ى اإق�����رار امل��ل��خ�����س��ات م��ن ق��ب��ل اأ���س��ت��اذ 
امل��ق��رر، يف اإ���س��ارة اإل��ى اأن��ه��ا ل تخلو من 
خم��اط��ر. وق����ال: » م��ع اإمي����ان ال��ط��اب 
مبا تقدمه هذه امللخ�سات من معلومات 
امل��ق��رر ف��اإن��ه ي��ج��ب اع��ت��م��اده��ا  مهمة يف 
من دكتور امل��ادة لكي ل يقع الطالب يف 

م�سيدة جتارة امللخ�سات«.

آل ماعز: محالت تصوير تبيع أسئلة 
األعوام الماضية بهدف الربح

المزراقي: الشرح التلقيني بالقاعة
وراء اللجوء إلى المذكرات 

آل حمود: مراكز النسخ تمتص
جيوب الطالب وتهبط بدرجاتهم

في�صل �لقحطاين عبد �لعزيز عكور علي �ملزر�قي

حممد �آل ز�هر نا�صر �آل ماعز م�صعل �آل حمود

د. جمال عطا:
تشعب بعض المقررات 
أسهم في انتشار الظاهرة

بق�سم  امل�ساعد  الأدب���ي  النقد  اأ�ستاذ  اأك��د 
حممد  ج��م��ال  ال��دك��ت��ور  العربية ،  اللغة 
امللخ�سات  خلف  اللهاث  ظاهرة  اأن  عطا 
على  تقت�سر  ل  اجلامعي  الكتاب  وت��رك 
هي  واإمن��ا  وحدها،  ال�سعودية  اجلامعات 
جامعاتنا  اأغلب  يف  وم�ست�سرية  منت�سرة 

العربية، ح�سب قوله.
التدري�سية،  خ��رت��ه  اإل���ى  وا���س��ت��ن��ادا 
اأن هناك م�سكات عدة تدفع  يرى عطا 
اأغلب الطاب اإلى اللجوء اإلى امللخ�سات، 
وم��ن��ه��ا: اأن اأغ���ل���ب امل���ق���ررات ال��درا���س��ي��ة 
يف م��رح��ل��ة ال���ب���ك���ال���وري���و����س م��وغ��ل��ة يف 
الراثية، اأو مت�سعبة باملعلومات؛ اإذ ينفر 

منها الطالب.
»اأ�سرب مثال لذلك مبقرر  وق��ال: 
ال��ذي  ال��ع�����س��ر اجل��اه��ل��ي  م���ادة الأدب يف 
بق�سم  الأول  امل�����س��ت��وى  ل��ط��اب  ي��در���س 
للدكتور  املقرر  فالكتاب  العربية،  اللغة 

رأي 
مسؤول

�سوقي �سيف، يغلب على منهجه الطابع 
التاريخي، وبه اإطناب واإ�سهاب، وتت�سعب 

مو�سوعاته.
ق���د ي���ك���ون ال���ك���ت���اب ن��اف��ع��ا ل��ط��اب 
لطاب  يدر�س  اأن  اأم��ا  العليا.  الدرا�سات 
البكالوريو�س فيعد من ال�سعب مذاكرة 
بديلة ميكن  الكتاب كاما، وهناك كتب 
اأن تغطي مفردات مقرر الأدب اجلاهلي، 
املثال ل احل�سر:  اأذكر منها  على �سبيل 
كتابات الدكتور يو�سف خليف، والدكتور 

على اجلارم«.
نف�سها  امل�سكلة  اأن  اإل��ى  عطا  واأ���س��ار 
تنطبق على مقرر الباغة  الذي يدر�س 
مقررات  وكذلك  ال�سريعة،  كلية  لطاب 
النحو وال�سرف؛  فهي يف الغالب تعتمد 
ع��ل��ى ك��ت��ب ال������راث ال���ت���ي ي�����س��ع��ب على 
ال��ت��ع��ام��ل معها،  ال��ب��ك��ال��وري��و���س  ط���اب 

ح�سب تعبريه.

وع���اد ل��ي��ق��ول: »ك��ام��ي ال�����س��اب��ق ل 
ُي��ع��ف��ي ال���ط���اب م���ن حت��م��ل امل�����س��وؤول��ي��ة 
التي يقع جزء كبري منها على عاتقهم،  
اأك���ر ال��ط��اب بحثا  اأن  وم���ن امل��اح��ظ 
عن  يتخلفون  الذين  هم  امللخ�سات  عن 
الن���ت���ظ���ام يف احل�������س���ور، مم���ا ي��دف��ع��ه��م 
اإل����ى ال��ب��ح��ث ع��ن وج��ب��ة ���س��ري��ع��ة للحاق 
ب���اأق���ران���ه���م، والأم������ر ي��ك��اد ي��ن��ط��ب��ق على 
اإلى ال�ست�سهال   الطاب الذين مييلون 

لتحقيق النجاح«.   
واق������رح ع��ط��ا اإق����ام����ة ور������س عمل 
الدرا�سية،   امللخ�سات  مو�سوع  ملناق�سة 
ي�����س��ارك ف��ي��ه��ا ال���ط���اب واأع�������س���اء هيئة 
ال��ت��دري�����س وامل��ه��ت��م��ون وامل�����س��وؤول��ون عن 
���س��ي��ا���س��ة ال��ت��ع��ل��ي��م يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال�����س��ع��ودي��ة. واخ��ت��ت��م ق��ائ��ا: »ع��ل��ي��ن��ا اأن 
املوهبة  تقتل  لأنها  امل�سكلة؛  هذه  نواجه 

والإبداع لدى الطاب«.
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الفائزون والفائزات بجوائز التميز في دورتها الثالثة

المركز األول: بندر أحمد محمد 
عسيري من كلية الصيدلة.

المركز الثاني: علي محمد 
فهيد من كلية الطب.

المركز الثالث: عبداهلل عمر 
حمود مهدي من كلية اللغات 

والترجمة.

المركز األول: نورة علي 
صالح  من كلية العوم واآلداب 

بظهران الجنوب.

المركز الثاني: هبة مستور 
القرني من كلية طب األسنان.

المركز الثالث: لمياء حسن
أحمد عسيري  من كلية الطب.

المركز األول: الدكتور عبداهلل 
منصور آل عضيد  من كلية 

الشريعة وأصول الدين.

المركز األول: عمادة خدمة 
المجتمع والتعليم المستمر.

المركز الثاني: معهد البحوث، 
والدراسات االستشارية.

المركز األول: كليتا اآلداب 
والتربية للبنات بأبها.

المركز الثاني: كلية التمريض.

المركز الثالث: كلية العلوم 
واآلداب بخميس مشيط

مجمع )1(.

الطالب المتميز
رجال

الطالب المتميز
نساء

خدمة المجتمع
أفراد - رجال

خدمة المجتمع
مؤسسات - رجال

خدمة المجتمع
مؤسسات - نساء

المركز األول: الدكتور ناصر 
سيد عواد من كلية العلوم 

بأبها.

المركز الثاني: الدكتور مبارك 
محمد مبارك من  كلية الطب.

المركز األول: الدكتورة فاطمة 
محسن شلبي خضر من المركز 

الجامعي للطالبات بالسامر.

المركز األول:  حسين بن علي
آل قماش من إدارة شؤون 
الموظفين بعمادة شؤون

أعضاء هيئة التدريس 
والموظفين.

المركز الثاني: مشعل بن جابر
آل شريم من إدارة الشؤون 

الفنية.

المركز الثالث: أحمد بن محمد
آل عبداهلل من كلية العلوم.

المركز األول: خلود عبداهلل
عيسى الرنينيي من وكالة 
عمادة القبول والتسجيل،

قسم البنات.

المركز الثاني: خيرية ظافر 
القحطاني من كلية العلوم 

واآلداب بخميس مشيط
مجمع )1(

المركز الثالث: وفاء إبراهيم 
عسيري  من إدارة الخدمات 

والصيانة بفرع تهامة.

التدريس الجامعي
نساء

التدريس الجامعي
رجال

الموظف المتميز
رجال

الموظف المتميز
نساء
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للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(

0555832030
إيميل

mubasher@kku.edu.sa



مواهب

قيادة سيارتك +
محادثة هاتفية =
حياتك في خطر!

إعالن

خالد العمري

األفها  م�سرحية  ينتهي«..  ل  »ب��ن��اء 
ال���ف���ن���ان ب��ا���س��ل ال���ه���ايل ف�����س��ه��دت 
ب�����داي�����ة ال����ط����ال����ب ب���ك���ل���ي���ة ال���ط���ب، 
ب�سفته  م��ب��ارك،  اآل  ح�سن  حممد 
خمرجا م�سرحيا، ومنها انطلق  ل 
تقديرية  على  ح�سوله  بعد  �سميا 

ال�سينوجرافيا اآنذاك.

العقبات والصعاب
قال:  واجهها  التي  ال�سعوبات  وعن 
»من الطبيعي اأن تعري اأي طريق 
ال�سعاب،  الكثري من  اأحدنا،  ي�سلكه 
بكيفية  متثلت  العقبات  اأب��رز  ولعل 
ال��ت��وف��ي��ق ب���ن ال���ق���راءة وال��درا���س��ة 

والعمل امل�سرحي.
ي��خ��ف��ى ع��ل��ى اجلميع  اأي�����س��ا ل 
ع����دم ت��ق��ب��ل امل��ج��ت��م��ع ف���ك���رة دخ���ول 
بداية  يف  اأي�سا  وواجهتني  امل�����س��رح، 
امل�ساعب  بع�س  اجلامعة  مع  عملي 
اأو  اأي م��رك��ز  ي��ك��ن ه��ن��اك  اإن���ه مل  اإذ 
يقدم  وم���ا  للم�سرح  من�سط  اأو  ن���اد 
فواجهت  اجتهادات،  على  يقوم  كان 
اأن���ا وع���دد م��ن ال��زم��اء الكثري من 
ال�����س��ع��وب��ات وجن��ح��ن��ا يف ت��ف��ادي��ه��ا 
حتى ا�ستطعنا اأن جنعل من امل�سرح 

آل مبارك.. طالب طب مولع بـ »أبو الفنون« 
ي�سبح  اأن  قبل  املنا�سبات  يف  حا�سرا 

من�سطا م�ستقا بجمهوره«.

المشاركات
امل�سرحية،  م�����س��ارك��ات��ه  اإل���ى  وت��ط��رق 
ف��ق��ال: »ك��ث��رية ول��ع��ل ب��داي��ت��ه��ا كانت 
عام1421ه� يف عمل من قلب ال�سحراء 
ال���ت���اب���ع ل�������وزارة ال���رب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م 
الإخ���راج  م�ستوى  على  لكن  اآن����ذاك، 
عدة  م�ساركات  هناك  كانت  امل�سرحي 
الأم��ري  مهرجان  يف  م�ساركتي  منها 
الأول  )امل�����س��رح��ي  خ��ال��د  ب��ن  في�سل 
ل����ل����دي����ودرام����ا(، وم���ه���رج���ان م�����س��رح 
بالطائف،  الثانية  دورت��ه  يف  ال�سباب 
وم����ه����رج����ان ال����ع����رو�����س ال��ق�����س��رية 
بجامعة  الكليات  ومهرجان  بالدمام، 

امللك خالد وغريها كثري«.

أهم األعمال 
اأع��م��ال��ه  اأه�����م  ����س���وؤال ع���ن  وردا ع��ل��ى 
اآل م��ب��ارك: »كانت  ق��ال  الإخ��راج��ي��ة، 
من خال م�سرحية »بناء ل ينتهي« يف 
الطابية  لاأن�سطة  اخلتامي  احلفل 

لعام 1432.
ب��ع��ده��ا ���س��ارك��ن��ا ب��ال��ع��م��ل ذات���ه يف 
م��ه��رج��ان الأم�����ري ف��ي�����س��ل ب���ن خ��ال��د 
)امل�سرحي الأول للديودراما(، وحققنا 

اأول جائزة ر�سمية م�سرحية يف تاريخ 
تقديرية  وك��ان��ت  خ��ال��د  امل��ل��ك  جامعة 

ال�سينوغرافيا«.
واأ������س�����اف »ب���ع���د ذل�����ك اأخ���رج���ت 
الأ�ستاذ  تاأليف  م��ن  »وب���اء«  م�سرحية 
اإب����راه����ي����م ف��ح�����س��دن��ا م����ن خ��ال��ه��ا 
بعد  ���س��اب،  عمل  فريق  اأف�سل  ج��ائ��زة 
ثم  »النبا�س«  م�سرحية  اأخرجت  ذلك 
تاأليف  م��ن  ت����وازن«  »ح��ال��ة  م�سرحية 
الأ�ستاذة بهيجة الأدلبي، وكان ذلك يف 
مهرجان الكليات بجامعة امللك خالد، 
اأف�سل  جائزة  احلمد،  وهلل  وح�سدنا، 
اإخراج بينما كانت جائزة اأف�سل ممثل 

من ن�سيب املتاألق بدر الهايل«.
م�ساعدا  خمرجا  »عملت  واأردف 
يف م�����س��رح��ي��ة »ب���ائ���ع احل��م��ي�����س« ثم 
للطفل  م�سرحي  عمل  ب��اإخ��راج  قمت 
ذل��ك قبل نحو  وك���ان  اأول����ى،  كتجربة 
وحاليا  القمر«،  »رح��ل��ة  بعنوان  �سهر 
اأ�سارك يف م�سرحية اجتماعية ب�سفتي 
اهلل  ب���اإذن  و�ستعر�س  خم��رج،  م�ساعد 
خ����ال الأ����س���اب���ي���ع امل��ق��ب��ل��ة مب�����س��ارك��ة 

الفنان الكبري عبداهلل ع�سريي«.

أهمية المسرح 
وع�����ن اأه���م���ي���ة امل���������س����رح، ق�����ال اآل 
الفنون«  »اأب���و  ب���  »يلقب  م��ب��ارك:  

وي���ج���م���ع ك�����ل ف������ن، وت���ب���ق���ى ف��ي��ه 
امل�ساحة وا�سعة فهو ميتع احل�سور 
يكون  ق��د  كما  م��ث��ا،  بالكوميديا 
اأوق��ات ممتعة وفيه  م��اذا لق�ساء 
ر���س��ائ��ل ه���ادف���ة ل��ل��ك��ب��ار وال�����س��غ��ار 
منا�سبة  ق��وال��ب  يف  اإي�سالها  يتم 

للجمهور احلا�سر«.
اأن��ن��ي عندما  »اأذك�����ر  ووا����س���ل 
امل��رح��ل��ة الب��ت��دائ��ي��ة، قدم  كنت يف 
لنا اأحد املعلمن املتدربن در�سا يف 
الر�سيد  ه��ارون  ق�سة  عن  التاريخ 
يف  قدمها  لكنه  ال�سهرية،  ونقفور 
قالب م�سرحي، اإذ طلب من اثنن 
خ�سبة  على  ال�سعود  الطاب  من 
امل�سرح ومتثيلها بعد اأن جهزها لنا 

قبل الدر�س.
م��ر ع��ل��ى ذل���ك ن��ح��و 14 عاما 
ومل اأن�س الق�سة بكامل تفا�سيلها، 
امل�����س��رح منر  اأن  وه���ذا دل��ي��ل على 

قوي جدا للتعلم«.

هدف
اأخ��ريا: ما هدفك؟ فقال:  �ساألناه 
»هديف اأن نو�سل ر�سالتنا للمجتمع 
التعليم  اأداة  هو  امل�سرح  اأن  ونوؤكد 
ولي�س  القلوب  جلميع  ت�سل  التي 

فنا �ساقطا«.
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حتت رعاية عميد كلية �لعلوم و�لآد�ب مبحايل ع�صري، �لأ�صتاذ �لدكتور حممد بن نا�صر �لقرين، و�مل�صرف على �لأن�صطة �لطالبية �لدكتور حممد 
�أبو زهو، �ختتمت �إد�رة �لأن�صطة �لطالبية بطولة �جلامعة لكرة �لقدم �لتي �أقيمت على  ملعب نادي �ل�صهيد، ورعتها �صحيفة »نو�فيكم«. و�لتقي 

يف �ملبار�ة �لنهائية فريقا �جنليزي-A vs �جنليزي-B« و�نتهى �للقاء بفوز فريق �جنليزي-B 3/2 بعد مبار�ة �ت�صمت بالندية و�حلما�صة.
�لأ�صتاذ  �لكلية  عميد  �ملبار�ة  ر�عي  من  جو�ئزهم  �لنهائي  وحكام  �لنجاح  و�صركاء  �لفائزون  و�لالعبون  �لفرق  ت�صلمت  �ملبار�ة،  ختام  ويف 
�لدكتور حممد �لقرين، وح�صل على جائزة �أف�صل لعب يف �لبطولة لعب فريق »�جنليزي-B« ز�يد حممد، بينما �ختري حار�س مرمى فريق �إد�رة 

�لأعمال �إ�صحاق حممد ليكون �أف�صل حار�س، وح�صل على جائزة هد�ف �لبطولة لعب فريق »�جنليزي-A« مانع �ملا�صي.
عدنان األلمعي

صدارة اللقب
سلطان عوض

الأه��ل��ي  ب��ال��ن��ادي  الأول  ال��ك��روي  وال��ف��ري��ق  تقريبا  موا�سم  اأرب��ع��ة  منذ 
وال��ق��ائ��م��ن  وع�����س��اق��ه،  راود حمبيه،  ح��ل��م  م���ن  ف�سيئا  ���س��ي��ئ��ا  ي��ق��رب 

عليه،  وهو حتقيق لقب الدوري الذي طال انتظاره.
يبدو  املو�سم  ه��ذا  الفريق  اأن  ياحظ  الأه���اوي  لل�ساأن  واملتابع 
من  وذل��ك  العري�س،  جمهوره  مبتغى  حتقيق  يف  ورغ��ب��ة  جدية  اأك��ر 
خال عنا�سره املوجودة التي باتت تقدم م�ستويات مميزة و�سحت يف 

اجلولت املا�سية حتى متكنت من ت�سدر الرتيب العام ب�27 نقطة.
اأخطاء  اأن يتافى  ومبتغاه  هدفه  حتقيق  اأراد  اإن  الأهلي  وعلى 
ع��دي��دة،  م���رات  ال��ل��ق��ب  ع��ل��ى  ح�سوله  اأج��ل��ت  املا�سي »املتكررة«، التي 
التي  ال�سغرية،  الفرق  اأم��ام  م��ه��زوزة  مب�ستويات  ومن اأبرزها ظهوره 
دائما ما حترجه، وتكون عائقا يحول دون ك�سب النقاط ال�سهلة، مما 
ينعك�ض على ح�سد النقاط التي يف متناول اليد، كما اأن عليه اأن يلعب 
كل مباراة، وكاأنها مباراة نهائية، وذلك لن ياأتي اإل بتجهيز الاعبن 
نف�سيا ب�سكل جيد، بالإ�سافة اإلى حتفيزهم وزرع الثقة فيهم، واإبعادهم 
ي�سعب  عقدة  ال��دوري  حتقيق  مقولة اأن  كتكرار  املحبطة  الأم��ور  عن 

اخلروج منها.
الأهلي قادر على موا�سلة تربعه على �سدارة الرتيب، وحتقيق 
على  وي��اأت��ي  ب�سمت،  يعملون  ال��ن��ادي  يف  رج��ال  هناك  اأن  اللقب، طاملا 
بن  خ��ال��د  الأم���ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  الكبري  الأه��ل��ي  رم��ز  راأ���س��ه��م 
عبداهلل الذي رغم ابتعاده عن امل�سهد الريا�سي، مل يزل يدعم ويوؤازر 
الأهلي  ب� »قلب  ذات يوم  الذي و�سفه  الأخ�سر  امل��درج  لي�سعد  الفريق، 

الناب�س«. 

بوضوح

فريق اإلنجليزية بطال لدوري »آداب محايل«

البرامج المشتركة تكتسح كلية المجتمع
�ل�صرحان،  �لعام للرب�مج �مل�صرتكة �لدكتور يحيى بن نا�صر  �ملن�صق  �أجو�ء ريا�صية م�صحونة باحلما�صة و�حليوية، وبح�صور وت�صجيع من  و�صط 
فاز فريق �لرب�مج �مل�صرتكة لكرة �لقدم على كلية �ملجتمع بخمي�س م�صيط 5/�صفر يف �ملبار�ة �لتي �أقيمت بينهما على ملعب �لدلفني؛ وقدم فريق 

�لرب�مج �مل�صرتكة عر�صا قويا، وجنح يف �لتعامل مع �ملبار�ة وحتقيق �لهدف منها بف�صل �لتدريبات �جلادة و�ل�صتعد�د �جليد.
عدنان اإللمعي 

تتويج الراقي
ببطولة اإلسكان

توج فريق �لر�قي بدوري نادي �لإ�صكان و�ملنح، بالدوري �لريا�صي، 
بينما ح�صل على �ملركز �لثاين فريق �ل�صقور. وتوج �لبطل بح�صور 
�لنادي  ورئي�س  طحيطح،  علي  �لأ�صتاذ  و�ملنح  �لإ�صكان  نادي  ر�ئد 

خالد �حلياين.
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الرؤية
مت��ك��ن ال��ط��اب م��ن حتقيق 
وتفعيل  اإم��ك��ان��ي��ات��ه��م  اأق�����س��ى 
اإنهم من خال  اإذ  اأحامهم، 
التطويرية،  النادي  م�ساريع 
ي�ستطيعون تطوير مهاراتهم 
يف ال��ت��وا���س��ل م���ع الآخ���ري���ن 
وامل������ه������ارات ال���ق���ي���ادي���ة؛ مم��ا 

مينحهم ال�سجاعة للتغيري.

الرسالة 
ي�������س���اع���د ال�����ن�����ادي اأع�������س���اءه 
ع���ل���ى ت��ع��ل��م ف���ن���ون ال��ت��ح��دث 
والإن�������س���ات وال��ت��ف��ك��ري، وه��ي 
لتطوير  ال�سرورية  امل��ه��ارات 
حت����ق����ي����ق ال��������������ذات وزي������������ادة 
الإم��ك��ان��ات ال��ق��ي��ادي��ة ورع��اي��ة 
والإ���س��ه��ام  الب�سري  التفاهم 
للطالب  احل���ي���اة  حت�����س��ن  يف 

عموما.

األهداف 
وق��ي��ادي��ن  خ��ط��ب��اء  • اإع����داد 
قادرين على قيادة م�سروع يف 

املجتمع.
وم��ن��اب��ر  م�����س��اح��ات  • م��ن��ح 
ي�������س���ت���ط���ي���ع ال�����ط�����ال�����ب م��ن 
خ����ال����ه����ا ت����ق����دمي ر����س���ال���ت���ه 
وت���ع���زي���ز اجل���ان���ب اخل��ط��اب��ي 
وب����ن����اء ج���م���ه���وره يف امل���ج���ال 
وفق  فيه  التاأثري  يريد  الذي 

الإطار الأكادميي. 
القيادية  املواهب  اكت�ساف   •
واخل�������ط�������ب�������اء ب��������ن ط�����اب 

اجلامعة. 
من  كثري  وت�سحيح  • تعزيز 
وال��ع��ادات  ال��ق��ي��ادي��ة  املفاهيم 

اخلطابية للطاب.

عن
النادي

ر�صالتك للمهتمني باملهار�ت 
�لقيادية و�خلطابية؟

اأدع����وا جميع ال��ط��اب اإل���ى ال���س��راك 

ل��ي�����س لت�سجيل  ال���ن���ادي  وال��ت��ع��اون م��ع 
امل��ه��ارات  لتطوير  ولكن  ح�سور،  اأرق���ام 
واخل����رات، واخل����روج م��ن ال��ن��ادي بعد 

ال��ت��اأه��ي��ل والإع�������داد ل��ق��ي��ادة امل�����س��اري��ع، 
وترجمة هذه املهارات على اأر�س الواقع 

باأعمال هادفة وموؤثرة وناجحة.

حنش: نادي الـ »توستماسترز«
يهتم بصقل القياديين والخطباء

عدنان األلمعي

التو�ستما�سرز،  ن��ادي  رئي�س  اأو���س��ح 
النادي  اأن  حن�س  عبدالعزيز  الطالب 
ي��ه��ت��م ب��اخل��ط��اب��ة وال���ق���ي���ادة واإخ�����راج 
امل����ب����دع����ن وت���ه���ي���ئ���ت���ه���م م�����ن خ���ال 
الدورات املقدمة لهم، واأ�سار يف حوار 
مع » اآفاق« اإلى اأنه ينوي عقد �سراكات 
م�����ع خم���ت���ل���ف الأن������دي������ة ب���اجل���ام���ع���ة 
لتو�سيع ا�ستهداف املبدعن يف جمال 
قلة  ع��ل��ى  وال��ت��غ��ل��ب  التو�ستما�سرز، 
يقدمها  التي  الأن�سطة  على  الإق��ب��ال 

النادي.

حدثنا عن نادي �لتو�صتما�صرتز؟ 
نادي التو�ستما�سرز هو نادي القيادة 
واخل��ط��اب��ة، وه��و ���س��ورة م�سغرة من 
م��ن��ظ��م��ة ال��ت��و���س��ت��م��ا���س��رز ال��ع��امل��ي��ة 
امل�سهورة املنت�سرة اأنديتها يف ال�سركات 
م�ساريعه  وي���وؤدي  اخل��ا���س،  والقطاع 
ب�����س��ك��ل ي��ن��ا���س��ب امل��ج��ت��م��ع الأك���ادمي���ي 
وي��ع��ط��ي امل���ه���ارات ال��ت��ي ي��ح��ت��اج اإليها 
توؤهله  الطالب خطابيا وقياديا حتى 
اإل������ى ق����ي����ادة م�������س���روع���ه وف�����ق خ���رة 

ومهارات.

معوقات و�جهتكم؟
النادي  واج��ه��ت  التي  املعوقات  اأك��ر 
خ����ال ه����ذا ال��ف�����س��ل، ق��ل��ة ح�����س��ور 
لأ�سباب  الأن�سطة  اأغلب  يف  الطاب 
ُي��ق��ب��ل على  ال��ط��ال��ب  ل  اإن  اإذ  ع���دة، 
حقائب  كبع�س  امل��ط��ول��ة  الأن�����س��ط��ة 
حتى  لتاأهيله  ت�سعى  التي  التدريب 
يكون خطيبا وقائدا متمكنا، وبع�س 

امل�سابقات التي ت�سمل مراحل عدة.
وت��وج��ه ال���ن���ادي ي��ف��ر���س بع�س 
الأن�����س��ط��ة ب��ه��ذا ال��ن��م��ط ل��ك��ي يحقق 
املخرجات  وتتحقق  براجمه  اأه��داف 
م���ه���ارات  ت��ك��م��ن يف  اأن  ي��ج��ب  ال���ت���ي 

يح�سل عليها الطالب.

خطتكم �مل�صتقبلية؟
مع  ���س��راك��ات  املقبل  الف�سل  �سنقيم 
نادي  مثل:  املركزية،  الأندية  بع�س 
ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي، ون�����ادي و���س��ال، 
�سنعقد  كما  اأخ��رى،  مركزية  واأندية 
�سراكات مع اأندية الكليات خ�سو�سا، 
بتهيئة  الإق���ب���ال  ق��ل��ة  ع��ل��ى  للتغلب 
اأع�����س��اء الأن���دي���ة واإدارات����ه����ا ب�سقل 
م��ه��ارات��ه��م م���ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ق��ي��ادي��ة 

واخلطابية.

هل مت �كت�صاف مو�هب جديدة 
من طالب �جلامعة؟ 

خ��ال��د،  م��ن��ر  م�سابقة  ال���ن���ادي  اأق����ام 
وك�����ان ه��دف��ه��ا ا���س��ت��خ��راج اخل��ط��ب��اء 
واإع��ط��اوؤه��م  واكت�سافهم  امل��وه��وب��ن 
ميتلكونه  ما  لتقدمي  واملنر  امل�سرح 
م����ن م�����واه�����ب، واحل����م����د هلل حت��ق��ق 
عدد  للم�سابقة  وتقدم  الهدف.  ه��ذا 
ل ب��اأ���س بهم واأث��ب��ت��وا ج��دارت��ه��م ومت 

تقييمهم وتكرميهم.



إستطالع

د. إيمان العسيري

ل اأح�����د ي��ن��ك��ر م���ا و���س��ل��ت اإل���ي���ه امل�����راأة 
يف  �سريكا  جعلتها  مكانة  من  ال�سعودية 
ولعل  الوطن،  يف  التنمية  خطط  اأغلب 
م�����س��ارك��ت��ه��ا يف الن���ت���خ���اب���ات ودخ��ول��ه��ا 
وبانتخابها  البلدية  املجال�س  ع�سوية 
فعليا يف بع�س جمال�س املناطق �سيكون 

دوره����ا اأك����ر ف��اع��ل��ي��ة، وخ�����س��و���س��ا بعد 
ن�����س��ج جت��رب��ت��ه��ا وم�����س��ارك��ت��ه��ا يف جميع 
املجال�س  ع��ن  �ست�سدر  ال��ت��ي  ال���ق���رارات 

البلدية..
التالية   امل�ساحة  خ�س�ست  »اآف���اق« 
ل��ن��ون ال��ن�����س��وة م��ن اأج���ل ال���وق���وف على 
امل��راأة  اإمكانية جناح  اآرائهن حول مدى 
يف جتربتها الأولى يف املجال�س البلدية، 

اقتحام المرأة انتخابات البلدية..
ثقة أم واجهة شكلية؟

دوره���ا  لتفعيل  ال��ف��ر���س��ة  �ستمنح  وه���ل 
م���درج���ا �سمن  ا���س��م��ا  ���س��ت��ك��ون  اإن���ه���ا  اأم 
اأو  امل�ساركة يف �سنع قرار  الأع�ساء دون 

اإجناز؟

دور هامشي 
وبداأت احلديث نوال طالع، وهي معلمة 
ب��اإح��دى م��دار���س اأب��ه��ا، قائلة: » اأن��ا مع 

امل������راأة يف جم����الت احل���ي���اة واأن�����س��ط��ت��ه��ا 
يف  واحلياتي  املجتمعي  دوره��ا  وفاعلية 
واإث��ب��ات وج��وده��ا ومقامها  اأو���س��ع نطاق 
ال���ف���ري���د، ول���ك���ن ت��ر���س��ح��ه��ا وان��ت��خ��اب��ه��ا 
يكون  ل��ن  البلدية  املجال�س  يف  ع�سوة  
م��وؤث��را ول��ن ي��ك��ون لها دور ف��اع��ل وه��ذا 
لي�س ق�سورا يف اأدائها وفكرها وقدرتها، 
ولكن لعيب يف املجال�س البلدية التي مل 

الأ�سا�س، فماذا  الفاعل يف  دورها  نلم�س 
اأن  اأتوقع  امل��راأة؟  اإليها  اأن ت�سيف  ميكن 
دون  وواج��ه��ة فقط  �سكليا  دوره���ا  يكون 
اإل يف حال تغريت النظرة ومت  اإيجابية 
دوره��ا  لتمار�س  �ساحيات  امل����راأة  منح 
اأو  تهمي�س،  اأو  حت��ق��ري  دون  احل��ق��ي��ق��ي 

ت�سلط اأو دونية«.

رؤية جديدة
وتوؤكد الطالبة  بيان �سعيد العبيدي من 
�سيء  ينق�سها  ل  امل��راأة  اأن  العلوم،  كلية 
واأن لديها القدرة على الإدارة. واأ�سافت« 
مل جنرب دور املراأة يف املجال�س البلدية 
اإل اأن ح�سورها بالطبع �سي�سكل حتديا 
اأن  مبقدوره  اأن��ه  اأعتقد  كما  لها،  كبريا 
املجال�س  ل��ه��ذه  جديدة   روؤي  ت�سيف 
و�ستكون قادرة على تقليب اأوراق مهملة 
وم�سكات حتتاج اإلى اإعادة النظر فيها، 
وه����ي ب���ا ���س��ك ���س��ت��ك��ون جت��رب��ة رائ��ع��ة 
ذات  الع�سوة  تكون  اأن  �سريطة  للجميع 
علم وخلق وحياد وخ��رة، ونحن نفخر 
ام��راأة قوية نا�سلت للح�سول على  باأي 

الع�سوية يف هذا املنر«.

كمال وجمال
تلهفها  الأ�سمري  اأح��ام حممد  واأك��دت 
اإلى هذه اخلطوة الرائعة،  مبدية ثقتها 
لكونها  ف��ع��ال  دور  ل���ل���م���راأة   ي��ك��ون  ب����اأن 
بالكمال واجلمال. وزادت« �سيكون  تهتم 

قرارها موؤثرا  يف التطوير«.
م���ري���ع  م���ن���ى  راأي  ي���خ���ت���ل���ف  ومل 
ع�سريي عن وجهة نظر اأحام، اإذ قالت: 
» اأت��وق��ع اأن ي��ك��ون دوره����ا ف��ع��ال؛ لأن��ه��ا 
متثل الن�سف الثاين للمجتمع، و�ستكون 
باجلانب  اخل��ا���س��ة  لاحتياجات  اأق���رب 
ال��ع��ق��ل  اأن اج���ت���م���اع  ال��ن�����س��ائ��ي، واأظ������ن 
كان  رائعة متى  اأفكارا  �سينتج  والعاطفة 
املجتمع  يحتاج  ومثلما  جت���اوب،  ه��ن��اك 
اإلى الرجل فاإنه يحتاج اإلى املراأة اأي�سا«.

ستكون فعالة 
بكلية  والتطوير  اجلودة  وكيلة  وتوقعت 
يكون  اأن  النقري  �سعاد  الدكتورة  الآداب 
للمراأة الع�سوة يف املجال�س البلدية دور 
ال، موؤكدة قدرتها على اإحداث تغيري  فعنّ
ذل��ك  م��ن  الأه����م  اأن  م�ستدركة  ج����ذري، 
واتخاذ  ال�ساحية  من  ق��درا  تعطى  اأن 
القرار لتتمكن ب�سكل فعلي من ترك اأثر 

ملمو�س.

غياب التجهيز
اأب��دت  فقد  ن��ورة مروعي  الإعامية  اأم��ا 
اأ�سفها على عدم دعم املراأة يف هذه الدورة 
باجلرعات التوعوية والتثقيفية الكافية، 
مبينا اأن ذلك كان �سببا يف اإ�سعاف تر�سح 
البع�س يف بع�س املناطق، اإ�سافة اإلى اأنه 
من  كثري  يف  بع�سهمن  ان��ت��خ��اب  يتم  مل 
بالدور  الناخبن  معرفة  لعدم  املجال�س 
الذي ميكن اأن ت�سيفه املراأة يف املجال�س 

البلدية. 
وت��اب��ع��ت »ي���اأت���ي ذل���ك رغ���م اأن امل��دة 
ال���زم���ن���ي���ة ب����ن ت����اري����خ اإ������س�����دار ال���ق���رار 
امل�سوؤولية  واأُحمل  كافية،   كانت  وتنفيذه 
اأن تاأخذ زمام  جلهات متعددة كان عليها 
وتثقيفية  تدريبية  ور�س  عمل  يف  املبادرة 

للناخبات واملر�سحات، ونتيجة عدم تنفيذ 
مثل هذه املبادرات كان خلف اإحجام املراأة 
عن امل�ساركة ناخبة اأو مر�سحة جلهلها اأو 

خلوفها من خو�س التجربة«.
»على  قائلة:  م��روع��ي  وا���س��ت��ط��ردت 
الرغم  من اأنني اأثق كثريا بقدرات املراأة 
به  تت�سف  مل��ا  جم��ال  اأي  يف  واإمكانياتها 
عالية  ال�سعودية من طموح وهمة  امل��راأة 
ح��ت��ى اإن ك����ان ع���دده���ن ق��ل��ي��ا،  واأوؤك�����د 
على  اط��ل��ع��ت  م���ا  اإذا  ���س��ت��ن��ج��ح  امل������راأة  اأن 
م��ه��م��ات��ه��ا وف��ه��م��ت دوره�����ا، ف��اإن��ه��ا حتما 
���س��ت��رك ب�����س��م��ت��ه��ا ال���ت���ي ���س��ت�����س��ه��د بها 
اأن  الأجيال القادمة«. واأردف��ت« ل ميكن 
نعد هذه ال��دورة مقيا�سا لنجاح امل��راأة اأو 
حتظ  ومل  لها  دورة  اأول  لأن��ه��ا  ف�سلها؛ 
ول  الإع��ام��ي  ول  املعنوي  بالدعم  فيها 
التوعوي كما يجب، ولكن اأملنا كبري باأن 
تقتن�س هذه الفر�سة التي لها لتكون اأو 

ل تكون«.

ال تستهروا بها
اأم���ا رح��م��ة اأح��م��د، وه��ي خريجة م��وارد 
ب�سرية م��ن ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز، 
اأن  بقولها: »جميل  �سعادتها  فعرت عن 
حتقق املراأة �سيئا يف جمتمعها واأن يكون 
وهي  حولها،  فيمن  اإيجابية  ب�سمة  لها 

قادرة على اأن ت�سنع الفرق«. 
وتوافقها جميلة �سعيد القحطاين، 
الراأي  خالد(،  امللك  بجامعة  )حما�سرة 
يف  ووا����س���ح  ب����ارز  دور  »ل��ل��م��راأة  م�سيفة 
املا�سي واحلا�سر وبخا�سة يف املجتمعات 
الفعال يف  دوره���ا  لها  فكان  الإ���س��ام��ي��ة، 
وقا�سية  ملكة  كانت  اإذ  امل��ج��الت  جميع 
و���س��اع��رة وف��ن��ان��ة واأدي���ب���ة واأم�����ا وزوج���ة 
املجتمع  يف  دوره����ا  يجعل  وه���ذا  واأخ���ت���ا، 
بارزا وا�سحا ل ميكن اإغفاله اأو الت�ساهل 
والإ���س��ادة  لها  املجتمع  نظرة  وتبقى  ب��ه، 
اإذ ي��ج��ب ع��دم  ب����دوره����ا ح����دا ف���ا����س���ا، 
البلدي،  املجل�س  يف  ب��دوره��ا  ال�ستهتار 
فنظرة  واأهميتها؛  بقيمتها  والع���راف 
امل��راأة لاأمور خمتلفة عن نظرة الرجل 
يف بع�س املواقف، ومتفقة معه يف مواقف 
خمتلفة،  مواقف  يف  له  ومكملة  اأخ���رى، 
وب��اإم��ك��ان��ه��ا دخ����ول ���س��ت��ى امل��ي��ادي��ن ال��ت��ي 
تخدم املجتمع واإثبات جدارتها بكل ثقة 
واإرادة وعزمية، كما اأثبتت ذلك من قبل 
والعلمية  التعليمية  املختلفة  امليادين  يف 

والطبية والهند�سية وغريها«.

رسالة صامتة
اأم معاذ، )ربة منزل(،  ب��داأت  من جهتها 
من الدمام، حديثها بتقدمي ال�سكر اإلى 
امل���راأة  منحت  ال��ت��ي  الر�سيدة  احل��ك��وم��ة 
لتت�سارك  احلقيقية  فر�سها  ال�سعودية 
اأو  القرار  اأو �سنع  العمل  الرجل يف  مع 
منظومة  ب���اأي  الإخ����ال  دون  ال��ت�����س��اور 
حقه  منهما  اأي��ا  تفقد  لئحة  اأو  بند  اأو 

ب�سفته مواطنا واإن�سانا وم�سلما. 
واأ����س���اف���ت »ه����ذه اخل���ط���وة ر���س��ال��ة 
امل��راأة  ب��اأن  ي�سرح  اأو  يهم�س  ملن  �سامتة 
�ساحة  م��ن  تق�سى  ال�����س��ع��ودي��ة  امل�سلمة 
ب��دون��ي��ة«.  وت��ق��م��ع  وال��ت��ط��وي��ر  التنمية 
امل��������راأة يف  ت���ك���ون جت���رب���ة  اأن  وت���وق���ع���ت 
املجال�س البلدية ذات اأثر كبري مع مرور 

الأيام وزيادة اخلرات والتجارب.

نوال طالع: ال أتوقع دورا فاعال من السيدات والعيب في المجالس نفسها
بيان العبيدي: عضوة البلدية ستكون قادرة على تقليب أوراق مهملة
نوال مروعي: النساء لم يجدن الجرعات التوعوية الكافية لخوض التجربة
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تحقيق

ف��ر���س��ة امل�����س��ارك��ة يف ���س��ن��ع ال���ق���رار، 
م���رج���ع���ا ذل�����ك ال���غ���ي���اب اإل������ى ���س��ع��ف 
اململكة  ال�سابقة يف  املجال�س  اإجن��ازات 
ع���م���وم���ا، وع�����دم مل�����س امل���واط���ن���ن ما 
ت�سبب  ما  معه،  يتفاعلوا  اأن  ي�ستحق 
البلدية  باملجال�س  ال��ث��ق��ة  ان��ع��دام  يف 

واإمكانية اأن تقوم بدور اإيجابي.
وق�������ال: »ال���ك���ث���ري ل ي��ع��ل��م ع��ن 
مدينة  يف  ال��ب��ل��دي  املجل�س  اإجن����ازات 
مهمات  ح��ت��ى  يعلم  ول  ���س��اب��ق��ا،  اأب��ه��ا 
امل��ج��ل�����س و����س���اح���ي���ات���ه، وه������ذا م��ن 
ف�����س��ا للمجل�س  ي��ع��د  ن��ظ��ري  وج��ه��ة 
يف ال���و����س���ول ل��ل��م��ج��ت��م��ع وت��ب�����س��رت��ه 
وحتقيق اأدنى واأب�سط الأمور مبعرفة 

ما يقوم به«.
�������ل ال�����������س�����ه�����ري و�����س����ائ����ل  وح�������منّ
الإع�������ام امل�����س��وؤول��ي��ة ل���ع���دم ق��ي��ام��ه��ا 
البلدي  باملجل�س  والتعريف  ب��دوره��ا 

و�ساحياته ومهماته واإجنازاته.

محمد شامي

ك�����س��ف حت��ق��ي��ق اأج����رت����ه »اآف��������اق« عن 
عزوف كبري من قبل طاب اجلامعة 
البلدية  النتخابات  يف  امل�ساركة  ع��ن 

التي جرت الأ�سبوع املا�سي.
وك����ان����ت ن�����س��ب��ة الق��������راع ال��ت��ي 
اأعلنها اأمن منطقة ع�سري �سالح بن 
بواقع   ،٪٥٠ بلغت  القا�سي  ع��ب��داهلل 
48٠79 رجا و ٥396 امراأة �سوتوا يف 
1٠1 مركز انتخابي يف منطقة ع�سري 
منها 6٥ للرجال. وبلغ عدد الناخبن 
ال��دورات 1٠٠111  امل�سجلن يف جميع 
األف ناخب وناخبة منهم 68٥8 ن�ساء.

قصور 
من  ال�سهري  فار�س  الطالب  واعتر 
كلية الهند�سة عدم م�ساركته، ق�سورا 
لفقدان  لأقرانه  وخ�سارة  جانبه،  من 

إقبال ضعيف من طالب الجامعة
في االنتخابات البلدية

وعن دور املجال�س البلدية، قال: 
»ل ت�ستطيع اأية بلدية اأو اأمانة تنفيذ 
اإل  م�سروع  اأي  تخطيط  اأو  اإق���رار  اأو 
ولكنها  ال��ب��ل��دي،  امل��ج��ل�����س  مب��واف��ق��ة 
ذات���ه ل مت��ل��ك �ساحيات  ال��وق��ت  يف 
مع  ا�سطدامها  ح��ال��ة  ويف  تنفيذية، 
ال�سوؤون  وزير  يكون مرجعها  الأمانة 

البلدية والقروية«.

ضعف ثقافة
وي�����س��ري ال��ط��ال��ب ب����در ال���ه���ايل من 
ع��زوف  اأ�سباب  اأن  اإل��ى  الربية  ق�سم 
ال���دورة  يف  الت�سويت  ع��ن  ال��ن��اخ��ب��ن 
احل��ال��ي��ة ت��ع��ود اإل���ى اأ���س��ب��اب ع���دة، من 
لدى  النتخاب  ثقافة  �سعف  اأب��رزه��ا 
امل��واط��ن��ن وم���ا ي��ت��ب��ع ذل���ك م��ن ع��دم 
��ًا  حم��ِمنّ ف��ي��ه��ا،  للم�ساركة  احل��م��ا���س��ة 
م�سوؤولية ذلك جلنة النتخابات التي 
يرى اأنها مل تقم بواجبها الرويجي.
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تحقيق

أهم أسباب 
العزوف عن 
المشاركة:
• عدم معرفة 

إنجازات المجلس 
السابق.

• عدم معرفة 
مهمات المجلس 

وصالحياته.
• ضعف التواصل

بين المجلس السابق 
والمجتمع.

• عدم قيام
وسائل اإلعالم 
بالتعريف بدور 

وصالحيات ومهام 
المجالس البلدية.

• ضعف ثقافة 
االنتخاب لدى  

المواطنين.

اإل���ى ت���دين ثقافة  وب��الإ���س��اف��ة 
�سعف  اأن  الهايل  ي��رى  النتخاب، 
ال�سابق  ال��ب��ل��دي  املجل�س  اإجن�����ازات 
ال���ن���اخ���ب���ن،  ع��������زوف  اأ����س���ه���م���ت يف 
امل��واط��ن  وع��ي  يف  »ا�ستقر  م�سيفا: 
البلدية، رغم  املجال�س  عدم جدوى 
ال��دول��ة م��ن ميزانيات  ت��ر���س��ده  م��ا 
الطرق  واإ���س��اح  للنظافة  �سخمة 
وحل م�سكات املدن، لكنه ل ي�سعر 
ب��ت��ط��ور حم�����س��و���س ول ب��ح��ل ل��ه��ذه 
اأعوام  �ستة  اأنه بعد  امل�سكات ويجد 
زالت  ما  ال�سابق  املجل�س  وج��ود  من 
ع���دد م��ن امل�����س��ك��ات م���وج���ودة مثل 
املليئة  والطرقات  املتدنية  النظافة 

باحلفر«.
اإل����ى اأن ع���دم ال��و���س��وح  ول��ف��ت 
و�ساحياته،  املجل�س  عمل  اآلية  يف 
بالن�سبة للمواطن بل حتى لأع�ساء 
كبري  دور  له  ك��ان  اأنف�سهم،  املجل�س 
اأن  امل��واط��ن مب��ا ميكن  يف ع��دم ثقة 

»اجلميع  وق����ال:  امل��ج��ل�����س،   يحققه 
ا���س��ت�����س��اري  امل��ج��ل�����س  دور  اأن  ي��ع��رف 
ورقابي لعمل الأمانة، ومن املعروف 
امل��ج��ال�����س  م����ن  ال���ك���ث���ري  اأن  اأي�������س���ا 
ي��راأ���س��ه��ا الأم������ن، فكيف  ال��ب��ل��دي��ة 

يراقب املروؤو�س رئي�سه؟«.

تدخالت 
البلدية  ال�سوؤون  وزارة  حظر  ورغ��م 
وال���ق���روي���ة ع��م��ل��ي��ات ال��ت��زك��ي��ة من 
امل�������س���اي���خ، ب����ن����اء ع���ل���ى ال��ت��ع��ل��ي��م��ات 
اخل���ا����س���ة ب���احل���م���ات الن��ت��خ��اب��ي��ة 
للمر�سحن للمجال�س البلدية، فاإن 
ق�سم  م��ن  ال�سهري،  يا�سر  الطالب 
كانت  التزكيات  اأن  ي��وؤك��د  الإع����ام، 
ال��دورة النتخابية  موجودة يف هذه 
اأي�������س���ا، ����س���واء ع���ن ط���ري���ق ر���س��ائ��ل 
ال�����س��ف��وي��ة  ال��ت��وج��ي��ه��ات  اأو  اجل�����وال 

بامل�ساجد.
ال���������س����دد:  ه��������ذا  يف  وي������ق������ول 

»ل��ل��م�����س��اي��خ م��ن��زل��ة ك��ب��رية يف قلوب 
النا�س و�سطوة على عقولهم، رغم اأن 
اأ�سخا�س  اإل��ى  يحتاج  البلدي  العمل 
اأكفاء وقادرين على خدمة املواطنن 
من خال تطوير اخلدمات البلدية، 
وت��زك��ي��ة امل�����س��اي��خ ق���د ت���اأت���ي مب���ن ل 

ي�ستحق املن�سب«.

المستنير:
كتاب الصحف أسهموا

في عزوف الناخبين
م����ن ج���ه���ت���ه، اأرج��������ع ع�������س���و ه��ي��ئ��ة 
والت�سال  الإع��ام  بق�سم  التدري�س 
العزوف عن  اأ�سباب  امل�ستنري  عي�سى 
النتخابات اإلى �سعف ثقة الناخبن 

يف املر�سحن.
امل���ج���ال�������س  اأن  »رغ�������م  وق���������ال: 
البلدية يف دورتها الأول��ى مل حتقق 
فاإنها  املواطنون،  اإليه  كل ما يطمح 
ع��ل��ى الأرج������ح اأ���س��ه��م��ت ول����و ب��ج��زء 

درجة  ورفعت  التطلعات  من  ب�سيط 
الوعي لدى املواطنن«.

»التجربة  اأن  امل�ستنري  واأو���س��ح 
اأث��ب��ت��ت جن��اح��ه��ا وحققت  ال�����س��اب��ق��ة 
ال�سعب  وم��ن  اأهدافها،  من  العديد 
احل���ك���م ع��ل��ي��ه��ا اأو ال���ق���ول ب��اأن��ه��ا مل 
اأن نعمل  ال��دور املطلوب، واملهم  ت��وؤد 
ومعاجلة  الإي��ج��اب��ي��ات  تطوير  على 

ال�سلبيات«.
وانتقد امل�ستنري وعود املر�سحن 
اأن  اإل���ى  امل��ا���س��ي��ة، م�سريا  ال����دورة  يف 
اإذ  تتحقق؛  مل  باأنها  �سعروا  النا�س 

اإنها كانت  خارج اهتمام املر�سحن.
كما انتقد عدم كفاية احلمات 
لتثقيف  ل��ل��م��ر���س��ح��ن  الن��ت��خ��اب��ي��ة 
اأن الن��ت��خ��اب��ات  ال��ن��اخ��ب��ن، م���وؤك���دا 
ال�����دورت�����ن  اأج�����ري�����ت يف  ال���ب���ل���دي���ة 
الأول��ى والثانية يف جو من الو�سوح 
واأن���ه���ا لي�ست  وال���ن���زاه���ة،  واحل���ري���ة 
ج���دي���دة ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع ال�����س��ع��ودي، 

حتقق  ال���ذي  ال��ن��ج��اح  بعد  وبخا�سة 
يف النتخابات ال�سابقة، ويف ظل دقة 

الإجراء وحرية الختيار.
على  املواطن  اأن  امل�ستنري  وبن 
ق����در ك��ب��ري م���ن ال���وع���ي وال��ث��ق��اف��ة 
ب���ط���رق  امل���������س����ارك����ة  وال�����رغ�����ب�����ة يف 
ح�سارية، مبينا اأن املجال�س البلدية 
لي�ست اإل حلقة من البنية ال�سيا�سية 
لهذا البلد الفريد يف مكانته واأمنه 

وا�ستقراره.
تكمن  »الن���ت���خ���اب���ات  واأ�����س����اف 
اأه��م��ي��ت��ه��ا يف اأن���ه���ا ت��ع��ر ع���ن ه��وي��ة 
املجتمع فيمن ير�سحهم وتعر عن 
يختارهم  فيمن  املجتمع  �سخ�سية 

لتمثيله«.
وع����ن ال������دور الإع����ام����ي، ق��ال 
ل��اإع��ام،  بالن�سبة  »اأم���ا  امل�ستنري: 
بالركيز  تقوم  ال�سحف  بع�س  فاإن 
ع��ل��ى اإب�����راز اخ���ت���اف وج���ه���ات نظر 
قليل  م��ع  املجل�س،  داخ���ل  الأع�����س��اء 

م����ن اله���ت���م���ام ب������الإجن������ازات ال��ت��ي 
ال��ب��ل��دي��ة،  امل��ج��ال�����س  بع�س  حتققها 
الكتاب لهم دور كبري  اأن بع�س  كما 
يف عزوف الناخبن بركيزهم على 
كتاباتهم  يف  معتمدين  ال�سلبيات، 
ع��ل��ى م��ا ين�سر يف و���س��ائ��ل الإع����ام، 
املجال�س  على  ذل��ك  ال��ل��وم يف  وي��ق��ع 
و�سائل  مع  ال�سفافية  بعدم  البلدية 
الإع��������ام وت����زوي����ده����م ب���ال���ق���رارات 
وال���ت���و����س���ي���ات ال���������س����ادرة م����ن ه���ذه 

املجال�س.
وتابع »يرىالبع�س اأن التوا�سل 
م��ع الإع���ام ن��وع م��ن اإف�����س��اء اأ���س��رار 
امل��واط��ن��ن  ب��ع�����س  اأن  ال��ع��م��ل، ك��م��ا 
وك��اأن  البلدية  املجال�س  اإل���ى  ينظر 
لها ع�سا �سحرية لتحقيق اأحامهم 
وتطلعاتهم بن ع�سية و�سحاها، مع 
احلر�س  ال��ب��ل��دي  العمل  اأ���س��ا���س  اأن 
ول��ك��ن وف��ق  امل��واط��ن  ع��ل��ى م�سلحة 

�سوابط مادية واإدارية«.
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الرأي الجامعي

أسبوعية جامعة الملك خالد

هم
الم

أق
ب

رفعة عايض الشهراني
قسم الفيزياء 

 ب��ط��ب��ي��ع��ة احل����ي����اة، ت��ت��ج�����س��د م��ع��ظ��م 
امل��راأة  �سورة  يف  واملهمات  امل�سوؤوليات 
ذل����ك امل��خ��ل��وق ال�����س��ع��ي��ف، وه�����ذا هو 
تكابد  امل��راأة  م�سدر قوتها؛ فقد جتد 
م�����س��اق احل��ي��اة وح���ده���ا. ويف امل��ق��اب��ل، 
فاإن من �سبه امل�ستحيل اأن جتد رجا 
يكابد دون امراأة حتى واإن كانت حياته 

من دون �سقاء.
الفتيات  كانت  املنطق،  ه��ذا  من   
اأكر اهتماما بجميع  جمالت احلياة 
ذل��ك؛  على  مرغمة  تكن  مل  اإن  حتى 
لأنه نابع من فطرتها بخاف ال�ساب 
ال���ذي ُي��ع��ن��ى مب��ج��الت حم���ددة وفقا 

لهواه ال�سخ�سي وميوله.
تفوق  يرجع  العامة  الثقافة  ويف 
اأك��ر  لي�ست  ال��ف��ت��اة  اأن  اإل���ى  ال��ف��ت��ي��ات 
ف���راغ���ا ب��ق��در م��اه��ي اأك����ر ا���س��ت��غ��ال 
لوقت فراغها، اإ�سافة اإلى اأن الفر�س 
من  اأق���ل  للفتيات  امل��ت��اح��ة  الوظيفية 
ال�������س���ب���اب؛ ل����ذا جت���د ال��ف��ت��ي��ات اأك���ر 

حر�سا واهتماما.
اإ�سافة اإلى ما �سبق، فاإن احتمال 
الفرق يف املراهقة وارد؛ اإذ يكون ال�ساب 
ال�ستعرا�س  حركات  اإل��ى  مييل  فيها 
كانت؛ فا  باأي طريقة  نف�سه  واإثبات 
تكون  ال��ت��ي  العقلية  ق��درات��ه  تتو�سع 
باأنها  ال��ف��ت��اة  ت�سعر  بينما  ذروت��ه��ا  يف 
فتجدها  الن�سج؛  اإلى مرحلة  انتقلت 
اأك������ر ح���ر����س���ا ع���ل���ى ت��ع��ل��م اجل���دي���د 
ي���دور حولها؛  وحم��اول��ة فهم ك��ل م��ا 
فتنمو  ر�سيدة  اأ�سبحت  اأن��ه��ا  م��درك��ة 

تبعا لذلك قدراتها العقلية.
اأن الأن���ث���ى  امل��ث��ب��ت ع��ل��م��ي��ا  وم����ن 
من  اأ���س��رع  ب�سكل  الن�سج  اإل���ى  مت��ي��ل 
الركيز  لت�ستت  ميا  واأق���ل  ال��ذك��ر، 
والن���ت���ب���اه، وه��ن��اك درا����س���ة اأك����دت اأن 
بينما  بالنظر،  اأك��ر  يتعلمون  الأولد 
البنات اأكر قدرة على التعلم ال�سفهي 
الأنثى يختلف  دم��اغ  اإن   اإذ  واملكتوب؛ 
ع���ن دم����اغ ال���ذك���ر يف اأ����س���ل���وب ع��م��ل��ه؛ 
الت�سال  مهارات  يتفوقن يف  فالإناث 
ع��ل��ى ال���ذك���ور، وي��ك��ون دم��اغ��ه��ن اأك��ر 
ن�ساطا من دماغ الذكور اأثناء املحادثة، 

وهذا ما مينحهن تفوقا اإ�سافيا.
ال��ب��ن��ات  اأن  اإل�����ى  واأ�����س����ار خ�����راء 
لحتياجات  وتفهما  ح�سا�سية  اأك���ر 
واأكر قدرة  النا�س حولهن  وعواطف 
يف  ورغبة  حتم�سا  واأك��ر  التعلم  على 

معرفة الأ�سياء وكيفية عملها. 
وب�سبب طابع الغرية التي جبلت 
على  حر�سهن  جن��د  ال��ف��ت��ي��ات،  عليها 

البنت أذكى من الولد!

عندما يهبنا اهلل موهبة يف اأحد املجالت فاإنه ت�سكن فينا طموحات، وت�ستوطن قلوبنا اأحام، فلدينا طاقات كامنة تبحث 
عمن ي�ستك�سفها ويدعمها وينميها؛ لأن الإن�سان بطبعه يحب التميز والإبداع والتطور والنجاح وحتقيق الأحام.

لكن املوؤ�سف اأن اأ�سبحت تلك املواهب والطموحات يف الرمق الأخري من حياتها، فاأي حلم لزلنا نحلم به واأي موهبة 
نحيا يف انتظارها واأي �سيت لقدراتنا ناأمل �سماعه؟ 

اإننا نعي�س و�سط جمتمع حمبط لكل طموحاتنا، وي�سعى لواأد كل الأفكار التي تخرج معترا اإياها م�سيعة للوقت. 
ي�سعرون باأن حاجتنا باأيديهم كما يزعمون ويظنون، واأن �سعادتنا مرتبطة مبنا�سبهم. بلينا ب�سخ�سيات ل ترى اأنها اأهل 

لتلك املكانة التي حتتلها اإل عندما تفر�س اآراءها وت�سلط قوتها وترف�س فكرة غريها مهما كانت عواقبها.
هذه ال�سخ�سيات و�سعت لدعمنا، نحن املوهوبن، وهذا عملها، ولكنها دائما تظهر تف�سلها علينا.

يظنون اأنه ل يوجد داعم غريهم. حا�سرنا احلا�سدون واملثبطون، حتى اأ�سبحنا ن�سمع اأنن تلك القدرات واملواهب 
�ساأن، هم  كل  ي��وم ويف  كل  نتعامل معها  ال�سخ�سيات  ه��ذه  نعم،  الأخ��ري.  الرمق  تئن وحتت�سر يف  اأ�سلعنا  بن  والأح���ام 
موجودون بيننا ولكنهم قلة، وهلل احلمد، فقد دخل هذا املجال من همه الظهور وال�سمعة اأكر من غريها، وهو ل ميت 

للموهبة باأي �سلة.   
التي  املعوقات  على جميع  ليق�سي  يجاهد  نور  املمر  اآخ��ر  ي�سع من  وتفوقنا،  التهديدات لطموحاتنا  كل  رغم  ولكن 
ت�سادفنا، يتمثل يف �سخ�سيات حمبة للموهبة والإبداع وتراه طريقنا اإلى التقدم والروز فتدعم وت�ساند وت�سعى لحتواء  

تلك الطاقات وتوجيهها بالطريقة املنا�سبة وت�سعى لدعم املواهب بكل ما ت�ستطيع. 
عذرا اأيا موهبة باتت ت�ستوطننا، ك�سفنا عن �سرك، وبحنا باأملك، ل تظني اأننا �سنركك. بل حبنا لك جعلنا نتاأمل من 

واقعك ونئن من اأنينك وننا�سد من ياأخذنا  للعلياء بيدك.

مواهبنا
في الرمق 
األخير

أسماء محمد الشهراني
كلية طب األسنان

بذل كل ما بو�سعهن يف �ستى جمالت 
الأف�سل  احلياة، وعلى احل�سول على 

دائما.
كما اأن الفتاة تنظر اإلى امل�ستقبل 
ب��ج��دي��ة ���س��دي��دة؛ ف��ه��ي ل ت���دري من 
���س��ي��ق��ا���س��م��ه��ا ح��ي��ات��ه��ا، وم���ن ث���م جتد 

�سعبا  اأم��را  املجهول  امل�ستقبل  تدبري 
ومرعبا لها.

ب��ع��اط��ف��ت��ه��ن  ح��������واء  ب����ن����ات  اإن 
يرين  املرهف  واإح�سا�سهن  اجليا�سة 
حولهن  م���ن  ب�����س��ع��ادة  ���س��ع��ادت��ه��ن  اأن 
دائ���م���ا؛ ول��ه��ذا حت��ر���س ال��ف��ت��اة على 

بل  ف��ح�����س��ب،  لنف�سها  ل��ي�����س  ال��ت��ف��وق 
لت�سعد اأُما ربتها واأبا تعب من اأجلها، 
�ساركتها  و���س��دي��ق��ة  ���س��ج��ع��ت  واأخ���ت���ا 
يف  اآدم  اأب��ن��اء  يتعامل  بينما  الطريق، 
اأغ���ل���ب امل���واق���ف ب��ع��ق��ول��ه��م اأك����ر من 

عواطفهم.
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و���س��ع��ف وف���ن اأ���س��ب��ح احل��ل��ي��م فيها 
ح��ريان، يزيد على ذلك غزو فكري 
ثقايف يدعو لنحال الأخاق ون�سر 

الفرقة وهدم القيم.
ول��ع��ل م��ن اأه����م و���س��ائ��ل تعزيز 
ال��ف��ك��ري والع���ت���زاز بالهوية  الأم���ن 
ال���وط���ن���ي���ة، احل�������وار؛ ف��ف��ي جمتمع 
لأ�سباب  الناقد  التفكري  عنه  يغيب 
اج��ت��م��اع��ي��ة وت��ع��ل��ي��م��ي��ة، ي��ف��ق��د فيه 
ال�����س��اب ال���ق���درة ع��ل��ى ال��ت��م��ي��ي��ز بن 
خلف  ب��الن�����س��ي��اق  وي��ك��ت��ف��ي  الآراء 
اأو  فيديو  مقطع  على  ب��ن��اء  اأح��ده��ا 
دون  اإل��ي��ه  و���س��ل��ت  ت��غ��ري��دة  اأو  كلمة 
م��دى  اأو  م�����س��دره��ا  م���ن  ي��ت��وث��ق  اأن 
����س���ح���ت���ه���ا. ك���م���ا ن����اح����ظ ان��ت�����س��ار 
التع�سب لاآراء والأ�سخا�س بتغليب 

الأمن هو اإحدى احلاجات الرئي�سية 
لاإن�سان؛ فا راحة ول اطمئنان ول 
اإنتاجية ول ا�ستقرار من دون �سمان 

الأمن.
وم���ن اأه����م اأن�����واع الأم����ن ال��ذي 
ي�����س��ت��ل��زم احل���ف���اظ ع��ل��ي��ه وح��م��اي��ت��ه، 
الأم��ن الفكري؛ فبه ميكن احلفاظ 
ع����ل����ى ث����ق����اف����ة ال������وط������ن وه����وي����ت����ه 
م����ن ع����وام����ل ال����ت����ي����ارات امل�����س��ب��وه��ة 
والن�����ح�����راف�����ات ال���دخ���ي���ل���ة ح��ف��اظ��ا 
ع��ل��ى ن�����س��ق امل��ج��ت��م��ع و���س��ي��ان��ت��ه من 

النحراف والت�سادم.
الأم��ن  لتقرير  احلاجة  اأن  كما 
ظل  يف  ت���زداد  �سبابنا  ل��دى  الفكري 
الظروف احلالية التي متر بها الأمة 
الإ���س��ام��ي��ة م���ن ت�����س��ت��ت واخ��ت��اف 

ال��ن��ا���س دون حتكيم  وات���ب���اع  ال��ه��وى 
العقل واملنطق. وبذلك ي�سبح لزاما 
على املوؤ�س�سات الربوية غر�س قيمة 
ال��ت��ف��ك��ري  وم����ه����ارات  احل�����وار  واآداب 
النقدي لدى ال�سباب لتمكينهم من 
ال��ت��ف��ك��ري يف ق�����س��اي��اه��م وه��م��وم��ه��م 
وفق منهج علمي مبني على احلوار 
ال�ساب  وال�ستماع والح��رام ليكون 
بعلمه  اآرائ��ه مدافعا عنها  واثقا من 
وع���واط���ف���ه ع�����س��ي��ا ع���ل���ى ال��ت��غ��ري��ر 
والن���ق���ي���اد م��ع��ت��زا ب��دي��ن��ه وه��وي��ت��ه 

فخورا بوطنه وقادته.
وك�����ل ذل�����ك ي�����س��ه��م يف حت��ق��ي��ق 
م��ع��اين ال��رح��م��ة وال��ل��ن والج��ت��م��اع 
وال��ت��ع�����س��ب للحفاظ  ال��ف��رق��ة  ون��ب��ذ 

على الأمن الفكري وتعزيزه.

األمن الفكري والحوار

د مريع الهباش 
عميد شؤون الطالب 

قمة باريس 2015
لتغير المناخ 

أ. د. عصام  الدين وراق 
مركز  األمير  سلطان بن  عبد  العزيز  
للدراسات والبحوث  البيئية  والسياحية

املنعقد يف   »COP21« املناخ  الأط��راف لتغري  ال��دورة 21 ملوؤمتر  ُتعد 
باري�س من 3٠ نوفمر اإلى 9 دي�سمر اجلاري، الأهم والأ�سخم يف 
تاريخ املوؤمترات الدولية؛ اإذ بح�سور 1٥٠ من روؤ�ساء وقادة العامل، 
ميثل  ال���ذي  امل��ن��اخ  تغري  م��ع  والتكيف  احل��د  �سبل  مناق�سة  ب��ه��دف 

الق�سية البيئية الأويل والتحدي الأكر الذي يواجه العامل. 
 ويعرف تغري املناخ بالتغري املوؤثر وطويل املدى يف معدل حالة 

الطق�س  وي�سمل: احلرارة، معدل ت�ساقط الأمطار، وحالة الرياح.
املناخ والكوارث  الرئي�س يف  تغري  ال�سبب  اأن  الدرا�سات  وتفيد 
امل�سببة  الدفيئة  ال��غ��ازات  انبعاثات  يف  الكبرية  ال��زي��ادة  هو  البيئية 
ل��اح��ت��ب��ا���س احل�����راري واأب���رزه���ا ال��ك��رب��ون��ي��ة »CO2« ال��ن��اجت��ة من 
الن�ساط الب�سري ال�ستهالكي يف جمالت الطاقة وال�سناعة والنقل 

مع انح�سار الغطاء النباتي.   
ب��داأت اجلهود العاملية يف قمة الأر���س يف الرازيل 1992 ونتج 
التي تهدف  املناخ«،  الإط��اري��ة  لتغري  املتحدة  الأم��م  »اتفاقية  منها 
اإلى احلد من انبعاثات الكربون والغازات الدفيئة والتكيف ملواجهة 
املناخ. توالت بعد ذلك اجتماعات  �سنوية للدول ت�سمى  اآث��ار تغري 

موؤمترات الأطراف، واآخرها دورة باري�س 2٠1٥.
كيوتو )كيوتو،  برتوكول  امل��وؤمت��رات  ه��ذه  واأه��م ما جنم من   
اليابان 1997(  باأهداف وجداول زمنية للحد من انبعاثات الدول 
ال�سناعية من 2٠٠٥ اإلى 2٠12 ثم مدد يف موؤمتر الدوحة اإلى 2٠2٠.
الدول  التعاون بن  اإلى  باري�س 2٠1٥ فقد هدف  واأم��ا موؤمتر 

واتخاذ الإجراءات العاجلة  كالآتي:
OC اأو اأقل من )2٫٠(  زيادة درجة احلرارة عن )1٫٥(  • عدم  
على  بالركيز  ال�سناعية،  الثورة  قبل  ما  م�ستويات  عن   OC
الطاقة املتجددة وكفاءة ا�ستهاك الطاقة من م�سادر الكربون 
الأح���ف���وري وح��م��اي��ة  ال��غ��اب��ات وال��غ��ط��اء ال��ن��ب��ات��ي واملحيطات 

والبحار كم�ستودع للكربون.
املناخ  لتغري  ال�سالبة  الآثار  مع  التكيف  علي  القدرة  • تعزيز 
خا�سة للدول واملجتمعات اله�سة  بتح�سن التنبوؤات املناخية، 
والأم����ن ال��غ��ذائ��ي، واإم������دادات امل��ي��اه ال��ع��ذب��ة، وال���س��ت��ج��اب��ة يف 

حالت الكوارث والطوارئ  ونظم الإنذار املبكر باملجاعات.
ذات  املناخ   لتحمل  املعززة  امل�ستدامة  التنمية  نحو  • التوجه 

النبعاثات املنخف�سة دون الإ�سرار باإنتاج الغذاء و توزيعه.

بين جريمتين

سالم بن فائز العلياني
المشرف على إدارة
تقنية المعلومات 

�سبعة  تتجاوز  ل  وغرامة  �سنتن 
اآلف ريال.

و�ساحب »اجلوال« قد يواجه 
ع��ق��وب��ة ال�����س��ج��ن ث����اث ���س��ن��وات 
وغرامة ت�سل اإلى مليوين ريال، 
الفرق  لحظت  تزيد. هل  ورمب��ا 

بن العقوبتن!
اجلرائم  مكافحة  نظام  اإن��ه 
امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة ال�����س��ادر ع���ن هيئة 

الت�سالت وتقنية املعلومات.
فكم من تغريدة اأو �سورة اأو 
�ساحبه  على  ج��ر  فيديو  مقطع 
اأن��ه  ال���وب���ال، ورمب���ا ك���ان يح�سب 

يح�سن �سنعا.
��ر ب��ف��رد  ف��ال��ب��ع�����س ق���د ُي�����َس��هِّ
خ��ا���س��ة  اأو  ح���ك���وم���ي���ة  ج���ه���ة  اأو 
ب���ا����س���ت���خ���دام و����س���ائ���ل ال��ت��وا���س��ل 

اأ�سهر �ساحه »الر�سا�س« مبتهجا 
واأط����ل����ق ال���ن���ار يف ال�����س��م��اء ع��دة 
بفعلته.  اأن ينجو  اأو�سك  طلقات. 
لكن كان هناك من بن احل�سور 
م����ن ك�����ان ي��ح��م��ل ����س���اح���ا اأك����ر 

خطورة من »الر�سا�س«.
اإن��������ه »ال����ه����ات����ف اجل���������وال«؛ 
اأ���س��ه��ره ه��و الآخ����ر لي�سور  ف��ق��د 
الحتفال املخالف لاأنظمة. ومل 
املخالفة  ه��ذه  توثيق  عند  يقف 
و�سائل  على  لن�سرها  تعداها  ب��ل 
لي�ساركه  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 

»املتابعون« هذه الفرحة.
مل يطل الوقت حتى  اعتقل 

املخالفون. 
�ساحب »الر�سا�س« قد يواجه 
تزيد عن  ال�سجن مدة ل  عقوبة 

اأن  ي��ع��ل��م  وه�����و ل  الج���ت���م���اع���ي 
الت�سهري يف حد ذاته عقوبة لبد 
فكيف  ق�سائي،  بحكم  ت�سدر  اأن 
م��ق��ام  ي��ق��وم  ب����اأن  لنف�سه  ي�����س��م��ح 

الق�ساء. 
فلنحذر من الن�سر والتعليق 
التغريد  ب���اإع���ادة  ول���و  وامل�����س��ارك��ة 
ح���ت���ى ل����و ك���ان���ت »ب��ح�����س��ن ن��ي��ة« 
ف��ق��د ن��ع��ت��دي ب��ه��ا ع��ل��ى ح��ري��ات 
نخرق  اأو  اأعرا�سهم  اأو  الآخرين 
ن��ظ��ام ال��دول��ة؛ مم��ا ق��د يعر�سنا 

لعقوبات كبرية.
فكما اأن الكلمة يقولها اأحدنا 
ل يلقي لها بال، تهوي به يف النار 
ل  تغريدة  ف��رب  خريفا،  �سبعن 
ب�ساحبها  ت��رم��ي  ب���ال  ل��ه��ا  نلقي 

وراء الق�سبان �سنن عديدة.
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فكرالرأي الجامعي

القطامي: وسائل التواصل جزء من المجتمع
وعلينا توجيهها ال مواجهتها

منتدى أبها لالستثمار

د. عبداللطيف الحديثي
عميد معهد البحوث واالستشارات

من  فاعلة  ومب�ساركة  ع�سري،  منطقة  اأم��ري  �سمو  من  كرمية  برعاية 
وتقدمي  امل��ن��ت��دى،  جل�سات  بع�س  اإدارة  تت�سمن  خ��ال��د،  امل��ل��ك  جامعة 
اأوراق عمل خمتلفة من عدة جهات باجلامعة، واإقامة جناح رئي�سي يف 
املعر�س امل�ساحب، ُيعقد منتدى اأبها لا�ستثمار يف دورته الثالثة هذا 

الأ�سبوع بفندق ق�سر اأبها.
الغرفة  عليه  ت�سرف  ال��ذي  ال�سنوي  املنتدى  ف��اإن هذا  �سك،  وبا 
ال�ستثمار  ق�سايا  لبحث  مهمة  من�سة  يعد  باأبها  ال�سناعية  التجارية 

بجميع اأ�سكالها واأنواعها مبنطقة ع�سري.
 ويهدف منتدى ال�ستثمار اإلى تعزيز اجلهود نحو جذب الأفكار 
مل��ج��الت  ال��ط��م��وح��ة للمنطقة، وال���روي���ج  وال��ت��وج��ه��ات ال���س��ت��ث��م��اري��ة 
تخدم  التي  ال�ستثمارية  الق�سايا  وبحث  باملنطقة،  ال�ستثمار  وفر�س 

اجلوانب القت�سادية والتنموية فيها.
اجلاذبية  ذات  للقطاعات  بالت�سويق  يهتم  املنتدى  ه��ذا  اأن  كما 
والتعليمي  ال�سياحي  كالقطاع  منها  ال�ستفادة  وفر�س  ال�ستثمارية 

وال�سناعي وال�سحي وغريها.
 وقد كان لهذا املنتدى بع�س الآثار الإيجابية التي اأ�سبحت واقعا 
اأمري منطقة ع�سري، وفقه اهلل،  ملمو�سا بف�سل اهلل، ثم بجهود ودعم 
مثل: حتويل مطار اأبها الإقليمي اإلى دويل ي�ستقبل عددا من خطوط 
التي  الواعدة  املناطق  �سمن  ع�سري  منطقة  واإدراج  الدولية،  الطريان 
حت�سل على 7٥٪ من راأ�س املال من �سندوق التنمية ال�سناعية، وو�سع 
حمافظات  اإح��دى  يف  جديدة  �سناعية  منطقة  لإقامة  الأ�سا�س  حجر 
العاملية.   واملطاعم  الت�سوق  مراكز  يف  ال�ستثماري  والتو�سع  املنطقة، 
املنطقة  ه��ذه  م��ق��درات  وتنمية  ا�ستثمار  على  للعمل  اجلهود  اهلل  وف��ق 

الغالية من هذا الوطن املجيد.

إتجاهات

محمد إبراهيم

خادم  جامع  وخطيب  اإم��ام  ا�ستعر�س 
احل���رم���ن ال�����س��ري��ف��ن امل��ل��ك ع��ب��داهلل 
���س��ع��ود، مبدينة  اآل  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ب���ن 
ب��ن ع��ل��ي القطامي  ن��ا���س��ر  ال��ري��ا���س، 
ق�������س���ة خم������رع ال���ف���ي�������س���ب���وك م����ارك 
زوكربريج يف خطبة اجلمعة، متحدثا 
عن ن�ساأة �سبكات التوا�سل الجتماعي 
و�سلبياتها  واإي��ج��اب��ي��ات��ه��ا  وحما�سنها 
والجتماعية  ال�سرعية  وخم��اط��ره��ا 
والأم�����ن�����ي�����ة وال�������س���ل���وك���ي���ة، والآل�����ي�����ة 
وتر�سيد  م��ع��ه��ا  للتعاطي  الإي��ج��اب��ي��ة 
ا���س��ت��خ��دام��ه��ا، م�����س��ت�����س��ه��دا ب��ال��ع��دي��د 
م��ن الإح�����س��اءات وال��درا���س��ات املحلية 
الن�سائح  من  ع��ددا  عار�سا  والعاملية، 

ملرتاديه.
 وا�����س����ت����ف����ت����ح خ���ط���ب���ت���ه ب��ق�����س��ة 
ي��در بخلد ذلك  زوك��رب��ريج قائا »مل 
 2٠ ال���  ذي  ال�سغري  الأم��ري��ك��ي  ال�ساب 
رب��ي��ع��ا، ال����ذي ي���در����س يف ق�����س��م ع��ل��وم 
احلا�سب بجامعة هارفارد عام 2٠٠3اأنه 
قلب  يف  �سي�سهم  و�سحاها  ع�سية  بن 
ال���ع���امل وت��غ��ي��ري وج��ه��ت��ه ح���ن اأ���س�����س 
و���س��ائ��ل  من�سة  يف  ���س��خ��م  م��وق��ع  اأول 
في�سبوك،  وهو  الجتماعي،  التوا�سل 
فقد جعل العامل اليوم كقرية �سغرية، 
ي�ستطيع الإن�سان التعرف اإلى الأخبار 
التوا�سل م��ع من  والأح����داث وك��ذل��ك 

يريد يف اأ�سرع وقت ممكن«.  
من  ع����ددا  ال��ق��ط��ام��ي   وا�ستعر�س 
الدرا�سات التي ت�سري اإلى وجود نحو 1٥ 
مليون م�ستخدم لاإنرنت يف ال�سعودية؛ 
عربيا  اخلام�سة  املرتبة  حتتل  جعلها  ما 
التوا�سل  �سبكات  ا�ستخدام  يخ�س  فيما 
م�ستخدمي  عدد  ي�سل  كما  الجتماعي، 
»ف��ي�����س ب����وك«  يف ال�����س��ع��ودي��ة ن��ح��و �ستة 

ماين م�ستخدم.

اأجنا�سهم وبلدانهم، واأ�سبح لكثري 
اخلا�سة  �سفحاتهم  ال���دع���اة  م��ن 
وم���واق���ع���ه���م الإل���ك���رون���ي���ة، وه��و 
العاملي  للتوا�سل  اإي��ج��اب��ي  انتقال 
مع �سائر امل�سلمن يف ظل النفتاح 
امل���ع���ل���وم���ات���ي، وت���ت���م���ي���ز ال����دع����وة 
ع����ن ط����ري����ق ����س���ب���ك���ات ال���ت���وا����س���ل 
الج��ت��م��اع��ي ب��ال��ع��امل��ي��ة وال��ف��وري��ة 

والتحديث امل�ستمر. 
واأ���������س��������اف »رغ���������م الإي�����ج�����اب�����ي�����ات 
التوا�سل  �سبكات  حتملها  التي  الكثرية 
الجتماعي، فاإن ا�ستعمالها ل يخلو من 
نبهت  اإذ  اجتماعية؛  وخم��اط��ر  �سلبيات 
املخاطر  اإلى  متخ�س�سة  �سعودية  درا�سة 
التوا�سل  مل��واق��ع  املحتملة  الجتماعية 

الجتماعي على الأ�سر«.

سلبيات مواقع
التواصل االجتماعي

وعدد القطامي بع�س �سلبيات وخماطر 
�سبكات التوا�سل الجتماعي ومنها:

ال��ط��اق واخليانة  • ك��رة ح���الت 
الزوجية.

• تقلي�س العاقات الجتماعية.
• ����س���ي���اع ال�����وق�����ت؛ ف���ق���د اأ����س���ب���ح 
ا���س��ت��خ��دام ال��ه��ات��ف ال��ذك��ي وغ��ريه 
للت�سفح  احل��دي��ث��ة  الأج����ه����زة  م���ن 
يف و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي 
وقتا  الإن�سان  من  ي�سلب  املختلفة؛ 
ك����ب����ريا، ح���ت���ى ب���ل���غ ب��ال��ب��ع�����س ح��د 
الإدم�������ان يف ق�����س��اء اأوق������ات ك��ب��رية 
للت�سفح يف هذه الو�سائل فتجدهم 
يف جنبات امل�ساجد واأدبار ال�سلوات، 
ويف رح����اب احل���رم���ن ال�����س��ري��ف��ن، 
اأو  ت�سجيل  اأو  بت�سوير  من�سغلن 

حمادثات ونحوها.
• بث الإ���س��اع��ات والأراج��ي��ف: فقد 
�سرح م�سوؤول اأمني يف اململكة باأن ما 

ب�سبب  الكمبيوتر  ب�سر  مبتازمة 
ال�������س���غ���ري  اخل�������ط  ال����ت����ح����دي����ق يف 
مما  الر�سائل؛  وق���راءة  للن�سو�س، 
كما  وجفافها،  العن  اإجهاد  ي�سبب 
ي�سبب اآلم العنق والرقبة، وخا�سة 

ملن يتخذ و�سعيات غري �سحيحة.
املنهجية  ال��ق��راءة  ل��ذة  • اختطفت 
وم��ت��ع��ة امل��ط��ال��ع��ة ال��ت��خ�����س�����س��ي��ة، 
م�ستخدميها  م��ن  كثريا  واأ���س��ع��رت 
ب���ال���ت���خ���م���ة ال���ف���ك���ري���ة ل����ك����رة م��ا 
ي����ق����روؤون م���ن خ��ال��ه��ا، ف��و���س��ائ��ل 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ق��د تطور 
من  لكنها  وع��ي��ا،  ت��ر���س��د  اأو  ف��ك��را 
اأو تر�سخ  اأن توؤ�س�س علما،  ال�سعب 

منهجا، اأو تبني ح�سارة. 

نصائح
اإي��راد مثل هذه  اأن  اإل��ى  القطامي  واأ�سار 
الجتماعي  التوا�سل  ل�سبكات  املخاطر 
ل ي��ع��ن��ي ب���ال�������س���رورة ال��ت��ح��ذي��ر م��ن��ه��ا، 
اإن��ه��ا �ساح  اإذ  امل���راد احل��ذر منها،  واإمن���ا 
ذو حدين، من ا�ستعان بها على اكت�ساف 
امل�����ع�����ارف وال����ع����ل����وم، واإ�������س������اح ن��ف�����س��ه 
معها  التعاطي  يف  وال��ت��وازن  وتطويرها، 
له خريا  كانت  منها؛  وامل��ب��اح  املفيد  عر 

وبركة، واإن كانت الأخرى فقد خ�سر.
وط�����ال�����ب م�������س���ت���خ���دم���ي ����س���ب���ك���ات 
ال���ت���وا����س���ل الج���ت���م���اع���ي ب��ت��وج��ي��ه��ه��ا ل 
م��واج��ه��ت��ه��ا؛ لأن��ه��ا اأ���س��ب��ح��ت ج����زءا من 

إيجابيات شبكات
التواصل االجتماعي

بع�س حما�سن  اإل���ى  ال��ق��ط��ام��ي  وت��ط��رق 
واإيجابيات �سبكات التوا�سل الجتماعي، 

ومنها اأنها:
امل����ع����ريف  ل����ل����ت����وا�����س����ل  و�����س����ي����ل����ة   •
والط������اع: ���س��اع��دت ع��ل��ى ال��ت��ن��وع 
ال���ث���ق���ايف وزي���������ادة امل����ع����رف����ة، وه���ي 
ال��و���س��ائ��ل  اأك�����ر م���ن  ذات ف��اع��ل��ي��ة 
فاإذا  والقراءة.  للمعرفة  التقليدية 
نظرنا اإلى حجم املعلومات املتبادلة 
الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  ع��ر 
ت�سمل  ومتنوعة،  كثرية  وج��دن��اه��ا 
ك����ث����ريا م����ن امل������ج������الت، وت�����س��اع��د 
ال�����س��ب��اب ع��ل��ى زي����ادة ال��ن��م��و امل��ع��ريف 
الوقت واجلهد  دون بذل كثري من 

يف القراءة والطاع يف املكتبات.
ال���رح���م:  ���س��ل��ة  ع��ل��ى  ع����ون  اأداة   •
ق�����س��رت امل�������س���اف���ات ب���ن الأق�������ارب، 
اإل��ى  يطمئن  اأن  ل��اإن�����س��ان  فيمكن 
اأخبارهم على  اإلى  والتعرف  اأقاربه 
مدار اليوم دون اأن يكلفه ذلك وقتا 

ول جهدا ول �سفرا.
• م��ن��ر ل����ل����راأي وال�������راأي الآخ�����ر: 
�سفحاتها،  ع��ل��ى  ال��ت��ع��دي��ل  ي�سهل 
وكذلك فيها حرية اإ�سافة املحتوى 
ال�����ذي ي��ع��ر ع���ن ف���ك���رك واآرائ������ك، 
الآخرين  مع  تتعار�س  رمب��ا  والتي 
حرية  اأم��ام  مفتوح  فاملجال  اأحيانا، 
ال�سرع  مبيزان  املن�سبطة  التعبري 
والعقل؛ مما جعل مواقع التوا�سل 
عن  للتعبري  قوية  اأداة  الجتماعي 
امل���ي���ول والجت����اه����ات وال��ت��وج��ه��ات 

ال�سخ�سية.
• و�سيلة دعوية فعالة:  فقد فتحت 
مع  وال��دع��وة  للتوا�سل  كبريا  بابا 
الآخرين م�سلمن اأو غري م�سلمن 
ب����اخ����ت����اف ل���غ���ات���ه���م واخ����ت����اف 

يقارب 1٠ اآلف ح�ساب يف »توير«، 
ت�ستهدف  األف تغريدة يوميا  و13٠ 
زرع الفتنة والإحباط داخل املجتمع 
ال�����س��ع��ودي، ف��ال�����س��ائ��ع��ات ُت��ع��د من 
وامل��دم��رة  الفتاكة  الأ�سلحة  اأخ��ط��ر 

للمجتمعات والأ�سخا�س.
• التحري�س ون�سر الفتنة:  �ساأنها 
�����س����اأن و�����س����ائ����ل الإع����������ام امل���رئ���ي���ة 
واملقروءة؛ منها ما ين�سر املعلومات 
ال�سادقة، ومنها ما يهدف لتغييب 
تكون  وق��د  البلبلة،  واإث����ارة  ال��وع��ي 
م�����س��درا ل��ل��خ��ري، وق���د ت��ك��ون داف��ع��ا 
اأمنيا  خلا  يحدث  قد  مما  لل�سر؛ 
رواد  اأك����ر  اأن  وب��خ��ا���س��ة  وف��ك��ري��ا، 
ال�سباب؛  من  الجتماعية  ال�سبكات 
مم���ا ي�����س��ه��ل اإغ����راءه����م واإغ���واءه���م 
اإل  الإ�ساح  بدعوات ل حتمل من 

ا�سمها.
• عر�س املواد الإباحية والفا�سحة 
واخل����اد�����س����ة ل���ل���ح���ي���اء: وه������ي م��ن 
املجتمعات  على  العظيمة  املخاطر 

القدمية واملعا�سرة.
• ك���ذب ال��ب��ع�����س ب��ق�����س��د اإ���س��ح��اك 

النا�س.
اأع���را����س ���س��ح��ي��ة: فقد  • ح����دوث 
اأظ����ه����رت ال���ع���دي���د م���ن ال���درا����س���ات 
�سبكات  ل�ستخدام  ال�سلبية  الآث���ار 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي يف ال��ظ��ام 
اإ�سافة  والنوم،  الراحة  ع��ادات  على 
اإل���ى ت��اأث��ريه��ا ع��ل��ى ال��ع��ي��ن��ن ج��راء 
من  املنبعث  الأزرق  ال�سوء  اإ���س��ع��اع 

ال�سا�سات.
كما اأن طريقة حمل الأجهزة 
ت�سبب  اأن  ميكن  معها  وال��ت��ع��ام��ل 
الع�سات  يف  ت��وت��را  للم�ستخدم 
من  خمتلفة  اأج�����زاء  يف  والأوت������ار 

اجل�سم.
ك���م���ا ق����د ي�������س���اب م��دم��ن��وه��ا 

ه��وي��ة امل��ج��ت��م��ع، وم���ع���رة ع���ن ت��ك��وي��ن��ه، 
وناطقة بتفا�سيله.

ومن اأهم الن�سائح يف هذا املجال:
• التنويع يف تخ�س�سات من تتابع، 
واحد  نف�سك يف ميدان  ول حت�سر 

وثقافة واحدة. 
• احــفــظ وقــتــك مــن الإفــــــراط يف 
ال���ت���ع���ام���ل م����ع ���س��ب��ك��ات ال��ت��وا���س��ل 
الج���ت���م���اع���ي ف���ه���و راأ���������س م���ال���ك، 

واحفظ جوارحك. 
• تثبت قبل الن�سر.

• احذر مزالق ال�سبهات وال�سهوات، 
فالكبرية كانت �سغرية، واجلرمية 
جاء  ولقد  ي�سرية،  اأ�سلها  يف  كانت 
ت��ق��رب��وا  »ول  ����اين:  ال����ربنّ ال��ت��وج��ي��ه 
من  التحذير  اإل��ى  اإ�سارة  يف  الزنى« 

خطواته املوؤدية اإليه.
• اأف����د وا���س��ت��ف��د؛ ف��اأك��ر اأ���س��ح��اب 
عدد  ر  ُي��ق��دنّ التي  املميزة  احل�سابات 
م��ت��اب��ع��ي��ه��ا ب�������الآلف ك����ان ال���داف���ع 

اجلاذب لهم نوعية املحتوى.
املن�سور  وانتقاء  بالطرح  متيز   •
وتفرد الأ�سلوب؛ فاأفد من علمك 

وخرتك وجتربتك.
• ل��ت��ك��ن ق��ي��م��ة م�����س��اف��ة يف ه��ذه 

ال�سبكات.
ب��امل��ب��اح وك��ن  ن��ف�����س��ك  ع���ن  ح  • رونّ
اإي��ج��اب��ي��ا ج��م��ي��ا ت����رى ال���وج���ود 

جميا ول تلب�س نظارة �سوداء.
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إعالنالرأي الجامعي

العقل السليم
في الجسم السليم

الرياضة ضرورة أساسية لصحتك وليست مجرد ترف أو تسلية!
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أسبوعية جامعة الملك خالد

ميا
دي
كا
أ

أساتذة

وكيلة التطوير بـ »آداب بنات أبها« تكشف خطط سير الكلية

آل نقير: أهداف المرحلة..
التعلم والتعليم وزيادة اإلنتاج العلمي

د.إيمان العسيري

باأبها  للبنات  الآداب  كلية  وك��ي��ل��ة  اأك����دت 
امل�ساعدة  الأ���س��ت��اذة  واجل�����ودة،  للتطوير 
�سعاد  الدكتورة  الإجنليزية  اللغة  بق�سم 
م��ن  اأن  ال���ق���ح���ط���اين  ن���ق���ري  اآل  حم���م���د 
هذا  يف  عليها  الركيز  يتم  التي  الأ�سياء 
من  الرابع  املعيار  الكلية،  خطة  يف  العام 
للتقومي  الوطنية  للهيئة  اجل��ودة  معيار 
والتعلم(،  )التعليم  الأكادميي  والعتماد 
وال���ع���م���ل ع���ل���ى زي�������ادة الإن�����ت�����اج ال��ع��ل��م��ي 
وال���ب���ح���ث���ي لأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س، 
الكلية يف  اإك��م��ال م�سرية  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة 

تقدمي خدمات جمتمعية..

هل تعتقدين �أن جمال
�جلودة حقق �ملر�د منه؟ 

اجل���ودة؛  يف  بعملي  عهد  حديثة  زل��ت  م��ا 
ال��ع��ام  ب��داي��ة  ال��ع��م��ل  ب��ه��ذا  تكليفي  مت  اإذ 
اأك��م��ل درا�ستي  ذل��ك  احل���ايل، وك��ن��ت قبل 
وا�ستغرقت  �سعود،  امل��ل��ك  بجامعة  العليا 
خم�س ���س��ن��وات،  ول��ك��ن م��ا لح��ظ��ت��ه منذ 
عودتي اإلى اجلامعة وحتديدا  كلية الآداب 
اأن مفهوم اجل��ودة قد تعزز  ب�سكل خا�س، 
تعليمية،  من  الكلية  جم��الت  خمتلف  يف 
اأي�سا  واإدارية، وبحثية وخدمية. ووجدت 
اأن الكلية واجلامعة ب�سكل عام قد قطعت 

�سوطا طويا يف �سمان اجلودة.

هل توؤمنني مببد�أ �جلودة؟ 
يقوم  عمل  لأي  اأ�سا�سي  رك��ن  لأن���ه  ن��ع��م؛ 

اأن ه���ن���اك ف��ه��م��ا اأع���م���ق مل���ب���ادئ اجل����ودة 
اعتقادي  يف  وذل��ك  لتطبيقها،   وحما�سة 
هو  اجل���ودة  حتقيق  اأن  ا�ستيعاب  نتيجة 
ج�سر العبور اإلى التطوير واإلى العتماد 
الأك����ادمي����ي ال�����ذي ت�����س��ع��ى ل���ه اجل��ام��ع��ة 
اهلل  ون�����س��األ  وم��درو���س��ة،  حثيثة  بخطى 
القريب  يف  ب��ه  ون�سعد  ذل���ك  يتحقق  اأن 

العاجل، باإذن اهلل.

هل من در��صات �أو �أعمال من�صورة؟
لقد اأكملت ر�سالتي للدكتوراه قبل �سبعة 
اأ�سهر تقريبا، ول اأزال يف »طور النقاهة«.

وماذ� عن م�صاركتك
يف حلقة �لنقا�س �لثانية

بجامعة �مللك �صعود؟
اأه���داف  »خ��ارط��ة  عنوانه  ببحث  �ساركت 
درا���س��ة  ف��ور���س��ر:  اإدوارد  وع��ب��ور  �سويف 
اأقامها  ال��ت��ي  النقا�س  حلقة  يف  م��ق��ارن��ة« 
الآداب  كلية  يف  الإجن��ل��ي��زي��ة  اللغة  ق�سم 
ب��ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ����س���ع���ود، ال���ع���ام امل��ا���س��ي، 
وك����ان����ت ت��ت��م��ح��ور ح�����ول روؤي�������ة ك��ات��ب��ن 
خمتلفن لتجربة ال�ستعمار الريطاين، 

وخ�سو�سا يف القرن 19.
نظرة  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأب��رز  ومن 
ال�ستعمار  جت��رب��ة  عاي�س  ال���ذي  الكاتب 
وكان موطنه حتت وطاأة ال�ستعمار اأكر 
�سدقا و�سفافية يف نقل احلقائق بخاف 
الكاتب الذي يكتب من وجهة نظر البلد 
امل�ستعمر، واأمتنى اأن يت�سنى يل ن�سر هذا 

البحث قريبا.

من  انطاقا  وذل��ك  امل�سلم،  ال�سخ�س  به 
قول ر�سولنا الكرمي عليه اأف�سل ال�ساة 
عمل  اإذا  يحب  تعالى  اهلل  »اإن  وال�سام: 
تاأتي  واجل���ودة  يتقنه«.  اأن  اأح��دك��م عما 
فيه، وهذا  والإخ��ا���س  العمل  اإتقان  من 

هو عماد اأي جناح يف احلياة.

ما �لأمور �لتي نفذتها
على �صعيد �لعمل ب�صفتك
وكيلة �جلودة يف �لكلية؟ 

ما زلت،كما ذكرت اآنفا، حديثة عهد بهذا 
العمل، واأ�ساأل اهلل العون والتوفيق، ولكن 
يف  عليها  الركيز  يتم  التي  الأ�سياء  من 
الرابع  املعيار  الكلية،  خطة  يف  العام  هذا 
م���ن م��ع��ي��ار اجل������ودة ل��ل��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة 
)التعليم  الأك��ادمي��ي  والعتماد  للتقومي 
والتعلم(، وكذلك نعمل على زيادة الإنتاج 
العلمي والبحثي لأع�ساء هيئة التدري�س 
ب��ال��ك��ل��ي��ة، ب��الإ���س��اف��ة اإل����ى احل��ر���س على 
اخلدمة  تقدمي  يف  الكلية  م�سرية  اإكمال 
املجتمعية املميزة ذات الأ�س�س املتينة، التي 
جائزة  اهلل،  بف�سل  الكلية،  فيها  ح�سدت 
التميز )املركز الأول على م�ستوى كليات 

جامعة امللك خالد(، للعام املن�سرم.

كيف جتدين �لأع�صاء بالكلية 
وتقبلهم مبد�أ �جلودة؟

اأع�ساء  م��ن  كبريا  تقبا  هناك  اأن  اأج��د 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س ب��ال��ك��ل��ي��ة مل���ب���داأ اجل���ودة 
وذل��ك  �سابقة؛  �سنوات  خم�س  غ��رار  على 
قبل اأن اأخ���رج لأك��م��ل درا���س��ت��ي، ب��ل اأج��د 

�إلى �أي حمطة �أردت �لو�صول
خمتلفة  »نــظــرة  بحثك  ــالل  خ مــن 

لهاملت �لبطل �لرت�جيدي«؟
ه�����ذا ال���ب���ح���ث اأع�����ددت�����ه اأث����ن����اء درا����س���ت���ي 
اأخرج البطل  اأن  اأريد  للماج�ستري، وكنت 
الراجيدي هاملت من ال�سورة النمطية 
ال�سائعة القا�سية باأن �سبب ماأ�ساته، �سفة 
والت�سويف،  ال����ردد  وه���ي  �سخ�سيته  يف 
وكانت نظرتي خمتلفة؛ اإذ  راأيت اأن �سبب 
واجل��ان��ب  احل��ظ  تعر  ه��و  هاملت  ف�سل 
النف�سي له بعد وفاة والده وزواج عمه من 
اأمه، بالإ�سافة اإلى الظروف غري املنا�سبة 
ال���ت���ي ك���ان���ت حت�����س��ل اأح����ي����ان����ا مب��ح�����س 
النتقام  يف  خمططاته  وتف�سل  ال�سدفة 

من قاتل اأبيه وا�سرداده ملكه.

ما �جلديد �لذي �أ�صفته
يف بحثك لنيل �لدكتور�ه؟

ب��ع��ن��وان »درا����س���ة حتليلية  ال��ب��ح��ث ج���اء 
مل��ن��اه�����س��ة ن�����س��اء الأق���ل���ي���ات الأم��ري��ك��ي��ة 
ل��ل��ه��ي��م��ن��ة ب��اأن��واع��ه��ا يف ب��ع�����س الأع���م���ال 
الأدب�������ي�������ة: الآل����ي���������س وك��������ر، و�����س����ان����درا 
دراج«،  م��ع��دي  و�����س����وزان  ���س��ي�����س��ن��ريو���س، 
ال�سوء  ت�سليط  اإل��ى  خاله  من  وهدفت 
اأم��ريك��ا  يف  الأق��ل��ي��ات  ن�ساء  مقاومة  على 
ال�سيطرة  مثل  الهيمنة  م��ن  اأن���واع  لعدة 

والتهمي�س وال�سطهاد. 
اأم������ا ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ن��ت��ائ��ج ال���درا����س���ة 
ق�سايا  خ�سو�سية  ت��اأك��ي��د  يف  فتلخ�ست 
وم�����س��ك��ات ن�����س��اء الأق��ل��ي��ات يف ال��ولي��ات 
امل���ت���ح���دة الأم���ريك���ي���ة ع��ل��ى ال���رغ���م من 
ب��ذل��ك ن�سمن و���س��ول  ت�����س��اب��ه��ه��ا؛ لأن��ن��ا 
اأ�سوات الن�ساء امل�سطهدات من الأقليات 
يف اأم���ريك���ا ع��ل��ى اخ��ت��اف��ه��ا، ذل���ك اأن يف 
التعميم اإ�سعافا واإ�سكاتا لهوؤلء الن�سوة. 

ومن التو�سيات.
اأي�����س��ا  ق������وة،  الحت�������اد  يف  اأن  ك���م���ا 
ق�����س��اي��ا  ���س��ع��ف، لأن الحت������اد يف  ه���ن���اك 
جمتمعات  اإل���ى  ينتمن  ال��ات��ي  ال��ن�����س��اء 
يخرج  والتعميم  تعميم،  متباينة  عرقية 
الختاف من دائرة الهتمام، ويوؤدي يف 
هذه احلالة خا�سة اإلى اإغفال خ�سو�سية 
ق�����س��اي��ا ه�������وؤلء ال���ن�������س���وة؛ ف���م���ا ت��ع��ان��ي��ه 
لي�س  املتحدة  ال��ولي��ات  العربية يف  امل��راأة 
تعانيه  ما  متاما  هو  يكون  اأن  بال�سرورة 

املراأة الاتينية اأو الأفريقية هناك.

كلمة �أخرية؟
اأ����س���ك���ر اهلل ت��ع��ال��ى ع��ل��ى م��ن��ه وع��ط��ائ��ه 
وتوفيقه، ثم اأ�سكر والدي ووالدتي واأخي 
اأف��راد عائلتي على ما قدموه يل  وجميع 
من دعم متوا�سل طوال �سنوات درا�ستي، 
اأ���س��ك��ر  اأن  امل����ق����ام  ه�����ذا  يف  ي��ف��وت��ن��ي  ول 
�سادق  علي  ابت�سام  ال��دك��ت��ورة  الأ���س��ت��اذة 
التي اأ�سرفت على ر�سالتي لنيل الدكتوراه 
وت�سرفت باأن اأتتلمذ على يديها واأ�ستفيد 
من خا�سة علمها وجتربتها ون�سائحها 

وتوجيهاتها. 
ك����م����ا اأ�����س����ك����ر ج���م���ي���ع م���ن�������س���وب���ات 
ك��ل��ي��ت��ي،  وع��ل��ى راأ���س��ه��ن ع��م��ي��دة الكلية 
ثقتها  ع��ل��ى  ح�سن  اآل  خ��ريي��ة  ال��دك��ت��ورة 
بي وتر�سيحي لوكالة التطوير واجلودة، 
وعلى ت�سجيعها الدائم يل واجلهد الذي 
يف  الكلية  م�ستوى  رف��ع  �سبيل  يف  تبذله 

جميع املجالت.
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أساتذة

ولكن هناك بع�س املعوقات التي 
امل��اأم��ول لعل من  امل�ستوى  حت��ول دون 
الأعباء على ع�سو هيئة  زي��ادة  اأهمها 
مبهمات  تكليفه  خال  من  التدري�س 
اإداري�������ة اأي�������س���ا، وك���ذل���ك ق��ل��ة امل��راك��ز 
للجامعة،  التابعة  العلمية  البحثية 
ب��الإ���س��اف��ة اإل����ى ع���دم وج����ود باحثن 
م��ت��خ�����س�����س��ن م���ت���ف���رغ���ن ل��ل��ب��ح��ث 

العلمي. 

كلمة توجهها لطالب 
ومن�صوبي �جلامعة؟

م�ستوى  حققت  خ��ال��د  امل��ل��ك  جامعة   
وي��ع��ود  امل��ج��الت  خمتلف  يف  متقدما 
ج��ه��ود من�سوبيها  ت�����س��اف��ر  اإل���ى  ذل���ك 
التقدم؛  من  مزيد  لتحقيق  وال�سعي 
ل���ذا اأن�����س��ح اأب��ن��ائ��ي وب��ن��ات��ي ب�����س��رورة 
وا�ستغال  العملي  للتح�سيل  ال�سعي 
ال���ف���ر����س امل���ق���دم���ة ل���ه���م مب����ا ي��ع��ود 
بالنفع عليهم وعلى بادهم، واختيار 
ال�سحبة ال�ساحلة والبعد عن الفئات 
واأو���س��ي  املنحرفة،  والأف��ك��ار  ال�سالة 
باإن�ساء وحدة بحثية للنباتات الطبية 
ملا يف ذلك من نفع ومردود اقت�سادي 
مناطق  و���س��ائ��ر  ع�سري  منطقة  ع��ل��ى 

اململكة. 

النزاهة العلمية

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

مع بداية مو�سم الختبارات �سواء يف اجلامعات اأم املدار�س تظهر بع�س 
الأمور التي تقلل النزاهة العلمية، وهذا املو�سوع خطري؛ لذلك يجب 
باحلقوق  ي�ستهينون   منا  فالكثري  امل��م��ار���س��ات؛  تلك  وج��ه  يف  ال��وق��وف 
موؤلفيها  كلفت  التي  وامل��ذك��رات  الكتب  ت�سوير  خ��ال  من  الأك��ادمي��ي��ة 
الكثري من اجلهد واملال، وياأتي من ي�سورها وينقل منها دون الرجوع 

ل�ساحبها  جها اأو تنا�سيا باأهمية التوثيق وذكر امل�سادر.
و�سعف  القرطا�سية  واملكتبات  الت�سوير  مراكز  ن��راه يف  ما  ولعل   
ال��رق��اب��ة ع��ل��ي��ه��ا، ج��ع��ل ال��ب��ع�����س مي��ار���س ه���ذا الع���ت���داء ع��ل��ى احل��ق��وق 
النزاهة  مبادئ  على  يعتدي  اأن هناك من  كما  ج��راءة،  بكل  الأكادميية 
العلمية من خال ممار�سة الغ�س بكافة اأ�سكاله داخل قاعات الختبارات.

 ورغم ما يبذل من حر�س ومراقبة داخل هذه القاعات فاإن الغ�س 
هو الرفيق الدائم لكل امتحان ما مل تتم ال�سيطرة عليه، وي�سعب اأن 
مرت  وق��د  حماولته.  اأو  بالغ�س  احلا�سرين  اأح��د  قيام  دون  م��ادة  مت��ر 
اكت�سافها،  ي�سعب  التي  ال�سيطانية  الأفكار  من  بالكثري  الغ�س  و�سائل 
طبيعيا  يعتره  ال�سلوك  هذا  ميار�س  من  اأن  وامل�سكلة  و�سائله،  وتتعدد 

وذكاء، متنا�سيا باأنه ينتهك النزاهة العلمية بكل وقاحة.
مو�سوع النزاهة العلمية من املو�سوعات اخلطرية التي منار�سها 
دائما دون اأن نوليها اأي اهتمام، ويقل البحث فيها وبيان مدى خطورتها 

على حياتنا.
النزاهة  يقوي  اإج���راء  اأي  تتخذ  مل  العاقة  ذات  اجلهات  اأن  كما 
البحثية مل  واملراكز  وامل��دار���س  واجلامعات  الإع��ام  ف��وزارات  العلمية؛ 
الطاب  واأبحاثها وم�سنفاتها، وحماية  لتدافع عن موؤلفاتها  تتحرك 
بالظروف؛  رهنا  املو�سوع  وتركت  الخ��ت��ب��ارات،  يف  الغ�س  ممار�سة  من 
لذلك يجب تكاتف اجلميع والوقوف بقوة لفر�س النزاهة العلمية لكي 

نحمي موؤلفاتنا واأبحاثنا من �سياعها والعبث بها.

وقفة

د. كامل
حسين شاكر

ك��ي��م��ي��اء  جم������ال  يف  ع���م���ل   •
من  اأك���ر  الطبيعية  املنتجات 
واأمل���ان���ي���ا  م�����س��ر  يف  ع���ام���ا   2٠
ول���ي���ب���ي���ا وامل���م���ل���ك���ة ال���ع���رب���ي���ة 

ال�سعودية.
عام  املاج�ستري  على  ح�سل   •
ال��ق��اه��رة،  ج��ام��ع��ة  م���ن   199٥
م��ن   1999 ع�����ام  وال����دك����ت����وراه 

اجلامعة ذاتها.
بعد  م��ا  منحة  على  ح�سل   •
 Post-doctor ال���دك���ت���وراه 
  DFG ه��ي��ئ��ة  م���ن   position
الأملانية وق�سى عامن ون�سفا 
من  اعتبارا  بايرويث،  بجامعة 

.1999
ال��ت��ح��ق   2٠1٠ ن���ه���اي���ة  يف   •
ب��ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د )ق�����س��م 

الكيمياء - كلية العلوم(. 
من  ال��ع��دي��د  ع��ل��ى  • اأ����س���رف 
اأك��ر  ون�سر  العلمية  الر�سائل 
من ٥٥ بحثا يف دوري��ات علمية 

عاملية.

احلديثة  ال��درا���س��ات  اأن  اإل���ى  اإ���س��اف��ة 
اأو  الطبيعية  ال��ن��ب��ات��ات  مل�ستخل�سات 
امل�سادر البحرية اأو الكائنات الدقيقة 
ودورها يف احلد من التاأثريات ال�سارة 
لعدد  امل�سببة  البكترييا  عن  الناجمة 

من الأمرا�س يبقى جاذبا اأي�سا.

ما عو�مل جودة
معايري �ملنتجات �لطبيعية؟

ت��ع��ت��م��د ج��������ودة  م���ع���اي���ري امل��ن��ت��ج��ات 
ال�سيدلين  ال��ت��اأث��ري  على  الطبيعية 
الأمرا�س  بع�س  ملنتجات  )العاجي( 
امل�����زم�����ن�����ة، وك������ذل������ك م��������دى امل�������س���ح 
واحل��ي��وي  الكيميائي  ال���س��ت��ق�����س��ائ��ي 
للمنتجات  الفعال  الن�ساط   لكت�ساف 

�سد الأمرا�س املتطورة حديثا.
  

حدثنا عن ف�صل وتنقية ودر��صة 
�لرتكيب �لفر�غي و�لتخليق 

�حليوي للمنتجات �لطبيعية؟
والف�سل  ال�ستخا�س  عملية  تعتمد 
على  الطبيعية  للمنتجات  والتنقية 
ط��ب��ي��ع��ة امل�������واد ال���ف���ع���ال���ة يف امل�����س��در 
ا�ستخا�س  ط��رق  فهناك  الطبيعي، 
اجلزيئي  ال���وزن  ذات  ل��ل��م��واد  وتنقية 
واأخ��رى  املنخف�سة  والقطبية  القليل 

خالد العمري

املنتجات الطبيعية  اأ�ستاذ كيمياء  عدنّ 
ب��اجل��ام��ع��ة، ال���دك���ت���ور ك��ام��ل ح�سن 
�ساكر، تكليف اأع�ساء هيئة التدري�س 
اإلى جانب عملهم، من  اإدارية  باأعباء 
حتقيق  دون  حت����ول  ال��ت��ي  امل���ع���وق���ات 
اإ�سافة  العلمي،  البحث  يف   امل��اأم��ول 
العلمية  ال��ب��ح��ث��ي��ة  امل���راك���ز  ق��ل��ة  اإل����ى 
ال���ت���اب���ع���ة ل���ل���ج���ام���ع���ة، وع������دم وج����ود 
ب���اح���ث���ن م��ت��خ�����س�����س��ن م��ت��ف��رغ��ن 

للبحث العلمي. 

ما �لذي دفعك
�إلى تخ�ص�س �لكيمياء؟

تخ�س�س  اأن  ي�����ردد  ك����ان  م���ن  ه���ن���اك 
لكي  امل���ث���اب���رة  اإيل  ي��ح��ت��اج  ال��ك��ي��م��ي��اء 
حتقق فيه ذاتك؛ فاعترت ذلك نوعا 
بالإ�سافة  وبينه،  بيني  التحدي  م��ن 
اإل�������ى وج�������ود اجل����دي����د يف ال��ك��ي��م��ي��اء 
ك����ل ي������وم، وخ�������س���و����س���ا يف امل��ن��ت��ج��ات 
مهما  م�سدرا  متثل  ال��ت��ي  الطبيعية 
جمز  اقت�سادي  عائد  من  جتلبه  مبا 
الفاْرماُكوُلوِجينّ  التاأثري   اإل��ى  يعزى 
الوا�سع ومدى ماءمتها  )العقاقري( 
ب�سفتها عاجا نباتيا �سد الأمرا�س، 

ل��ل��م��واد ذات ال����وزن اجل��زي��ئ��ي ال��ع��ايل 
تقنية  فت�ستخدم  العالية.  والقطبية 
كروماتوجرافيا الغاز GC للمواد ذات 
الوزن اجلزيئي القليل بينما ت�ستخدم 
ذات  ال�سائل  ك��روم��ات��وج��راف��ي��ا  تقنية 

 .HPLC الأداء العايل
وبالن�سبة اإلى طرق التعرف على 
الركيب الكيميائي، فهي تعتمد على 
الطرق الطيفية احلديثة مثل الرنن 
ال���ن���ووي امل��غ��ن��اط��ي�����س��ي ل��ل��ه��ي��دروج��ن 
 1D والكربون 13 ذات البعد والبعدين
التعرف على  يتم  بينما   ،2D-NMR و 
بعدين  ذات  ب��ط��رق  ال��ف��راغ��ي  ال�سكل 

.ROESY �للرنن مثل تقنية ال
 وي���ت���م ال���ت���ع���رف ع��ل��ى ال��ت��خ��ل��ي��ق 
احل�����ي�����وي ب�����ع�����دد م�����ن ال���ت���ف���اع���ات 
نظائر  بع�س  ب��ا���س��ت��خ��دام  الكيمائية 
امل��ت��ف��اع��ات  لتتبع  امل�����س��ع��ة  ال��ع��ن��ا���س��ر 

والنواجت ملعرفة املواد البادئة. 

ما تقييمك للمخاطر
و�لأعر��س �جلانبية

للمنتجات �لطبيعية؟
من خماطر بع�س املركبات الطبيعية 
اأنها قد ت�سبب بع�س اللتهابات للجلد 
اأو تكون �سامة جدا، وقد ت�سبب العمي 

ل��ل��ع��ن؛ ل���ذا ي��ج��ب اأخ���ذ الح��ت��ي��اط��ات 
لحتوائها  النباتات  بع�س  جمع  عند 

على تلك املواد ال�سامة. 
  

مالحظاتك على 
طالب �لتخ�ص�س؟

���س��ع��ف ال���داف���ع���ي���ة ل��ل��ع��ل��م وال��ت��ع��ل��م، 
من  ولعل  ال��درا���س��ي،  التح�سيل  وقلة 
النتباه  تركيز  وعدم  الت�ستت  اأ�سبابه 
اإلى  بالإ�سافة  العملي،  التح�سيل  يف 
العلمية  املحا�سرات  الغياب عن  كرة 
ينعك�س  مم��ا  ذل���ك،  وت��ك��رار  والعملية 

�سلبا على الأداء النهائي للطالب.

كيف ترى �لبحث
�لعلمي يف �جلامعة؟

ال��ع��ل��م��ي دور ع��ظ��ي��م يف دف��ع  ل��ل��ب��ح��ث 
ع��ج��ل��ة اق��ت�����س��اد ال����دول ك��م��ا اأن����ه يعد 
والتنمية،  التقدم  يف  اأ�سا�سية  رك��ي��زة 
املتقدمة  ال����دول  معظم  اأدرك����ت  وق���د 
ور�سدت  خا�سا  اهتماما  واأولته  ذلك 
ل���ه م��ي��زان��ي��ات ب��ه��ا مي��ك��ن ح���ل جميع 
امل�سكات التي تواجهها بطرق علمية 
خطوات  تخطو  وجامعتنا  منهجية، 
اإل������ى الأم��������ام يف ه�����ذا امل����ج����ال وع��ل��ى 

خمتلف امل�ستويات.

أوصى بإنشاء وحدة بحثية للنباتات الطبية بعسير

شاكر: زيادة األعباء على أعضاء التدريس
يضر بالبحث العلمي
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فتح القبول لاللتحاق بدبلومات جازان
لالتحاق  القبول  باب  فتح  ج��ازان،  بجامعة  امل�ستمر  والتعليم  املجتمع  خدمة  عمادة   اأعلنت 
بعدد من الدبلومات اجلديدة يف تخ�س�سات ال�سجات الطبية والعاقات العامة والتحرير 

وال�سكرتارية.
مع�سي  حممد  ال��دك��ت��ور  ج���ازان  بجامعة  امل�ستمر  والتعليم  املجتمع  خدمة  عميد  ودع��ا 

خريجي وخريجات الثانوية العامة اإلى اللتحاق برامج الدبلومات.

إخالء وهمي بجامعة الملك سعود 
و٥4  دقائق  الكليات، ثاث  اإح��دى  �سب يف  ب�سبب حريق  �سعود  امللك  بجامعة  اإخ��اء  ا�ستغرق 
ثانية، دون وقوع حالت تدافع بن الطاب واملن�سوبن �سوى بع�س الإ�سابات الب�سيطة التي 

مت التعامل معها.
اآلف طالب وع�سو هيئة تدري�س  اأكر من �سبعة   جاء ذلك خال فر�سية �سارك فيها 
العامة لل�سامة والأمن اجلامعي،  بالتعاون مع وكالة اجلامعة للم�ساريع والإدارة  وموظف 

والدفاع املدين يف منطقة الريا�س والعيادة الطبية بال�سنة التح�سريية.

الباحة تضع خطة لالعتماد األكاديمي
اأكد مدير جامعة الباحة املكلف الدكتور عبداهلل خماي�س اأن العتماد الأكادميي الذي ت�سعى 
اإلى احل�سول عليه يف جميع الكليات ينفذ وفق خطة وجدول زمني حمددين، من  اجلامعة 
خال خراء اأكادميين متخ�س�سن يف هذا املجال، م�سيدا بجهود عمادة التطوير اجلامعي 

وما تبذله من جهود نحو حتقيق قفزات جديدة يف العتماد الأكادميي واجلودة.

اتفاقية بين الدمام وجامعة الملك عبداهلل
اأبرمت جامعة الدمام بح�سور مديرها الدكتور عبداهلل الربي�س، ووكيل اجلامعة للدرا�سات 
العليا والبحث العلمي الدكتور عبدال�سام ال�سليمان، ووكيل اجلامعة ل�سوؤون الفروع الدكتور 
عادل العفالق، اتفاقية تعاون م�سرك مع جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية، ومثلها نائب 

الرئي�س التنفيذي لل�سوؤون الإدارية واملالية املهند�س نظمي الن�سر.

ندوة عن العنف األسري ببيشة
»التخل�س  بعنوان  ندوة  بي�سة  بجامعة  والآداب  العلوم  بكلية  والإر�ساد  التوجيه  نظمت وحدة 
وذلك  ال�سهراين،  ف��اح  نا�سر  الدكتور  الكلية  عميد  بح�سور  الأ���س��ري«،  العنف  ظاهرة  من 
على م�سرح الإبداع باجلامعة، اإذ ناق�ست الندوة ظاهرة العنف الأ�سري وكيفية التخل�س منها 

ومعاجلتها من الناحية ال�سرعية والنف�سية.

بدء اختبارات التعليم اإللكتروني باإلمام
جامعة  يف  ُبعد  عن  والتعليم  الإلكروين  للتعليم  الأول  الدرا�سي  الف�سل  اختبارات  انطلقت 
اإلى مراكز الختبارات التي  اإذ توجه عموم طاب وطالبات برنامج النت�ساب املطور  الإم��ام، 
تتوزع  بينما  اململكة،  خ��ارج  مراكز  وخم�سة  ال�سجون،  يف  12مركزا  منها  مركزا،   217 جت��اوزت 

البقية على خمتلف مناطق الباد واملحافظات.
و�سدد عميد التعلم الإلكروين والتعليم عن ُبعد باجلامعة، الدكتور عبدالعزيز العامر، 
اجلو  »تهيئة  على  اجلميع  وحث  و�سوابطها،  الختبارات  اأعمال  واأنظمة  بلوائح  التقينّد  على 
املنا�سب للطاب والطالبات اأثناء تاأدية الختبارات؛ وتهيئة املناخ املنا�سب للطاب والطالبات 

ذوي الحتياجات اخلا�سة، وكذلك اأبنائنا الطاب يف مراكز ال�سجون العامة«.

أحمد العياف

يف  »التميز  جائزة  التعليم  وزارة  اأطلقت 
موجهة  وه��ي  والبتكار«  العلمي  البحث 
اإلى اأع�ساء هيئة التدري�س والباحثن يف 
اجلامعات احلكومية والأهلية يف اململكة.
وت��اأت��ي ه��ذه اجل��ائ��زة ت��اأك��ي��دا للدور 
ال��ت��ع��ل��ي��م يف  وزارة  ب����ه  ت�����س��ط��ل��ع  ال������ذي 
ت��ك��رمي ودع����م اأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 
والباحثن، ممن اأ�سهموا على نحو فاعل 
باأبحاث  العلمية  اململكة  م�سرية  دع��م  يف 
ذات  املجالت  وابتكارات مهمة يف  ر�سينة 
الأولوية الوطنية. كما تاأتي ان�سجاما مع 
التوجهات الوطنية العامة للمملكة، التي 

للبحث  داع��م��ة  ب��ي��ئ��ات  ت��وف��ري  ت�ستهدف 
ال��ع��ل��م��ي والب���ت���ك���ار، مب���ا ي��دع��م م�ساعي 
امل��م��ل��ك��ة احل��ث��ي��ث��ة ن��ح��و م��واك��ب��ة ال����دول 
التقنية  جم���الت  يف  ال��ك��رى  ال�سناعية 
وج��اءت  امل��ع��رف��ة.  على  املبني  والقت�ساد 

اجلائزة يف حمورين رئي�سن هما:
ال���ت���ق���دي���ري���ة  اجل�����ائ�����زة  �لأول: 
ومتنح  املتمينّزة،  العلمية  للم�سرية 
التدري�س الذي يتمتع  لع�سو هيئة 
العلوم  يف  متميزة  علمية  مب�سرية 
ال�����س��رع��ي��ة، وال��ع��ل��وم الج��ت��م��اع��ي��ة 
��ة،  والإن�����س��ان��ي��ة، وال��ع��ل��وم ال�����س��ح��ينّ
وال����ع����ل����وم ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة، وال���ع���ل���وم 

الهند�سية والتقنية.

الت�سجيعية  اجل��ائ��زة  �لثاين: 
ل���ل���ت���م���ي���ز ال�����ع�����ل�����م�����ي، ومت����ن����ح 
ل�����ث�����اث�����ة م�������ن امل������ب������دع������ن يف 
امل������ج������الت ال����ت����ال����ي����ة: ال���ع���ل���وم 
الجتماعية  والعلوم  ال�سرعية 
ال�سحينّة،  والعلوم  والإن�سانية، 
وال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، وال��ع��ل��وم 
وب���راءات  والتقنية،  الهند�سية 
التقنية،  وتراخي�س  الخ���راع 

والكت�سافات العلمية.
�ست للفائزين جوائز  وخ�سنّ
تقديرية ومالية مبا يتوافق مع 
م�سريتهم العلمية واإبداعهم يف 

خمتلف املجالت العلمية.

إطالق جائزة »التميز
في البحث العلمي واالبتكار«

أحمد العياف

الر�سيح  ن��ت��ائ��ج  التعليم  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
يف امل���رح���ل���ة ال���ث���ال���ث���ة ل���رن���ام���ج خ����ادم 
احلرمن ال�سريفن لابتعاث اخلارجي 
ا�ستكمال  ب��ع��د  »وظ��ي��ف��ت��ك_وب��ع��ث��ت��ك«، 
م��ع��ظ��م اجل��ه��ات امل�����س��ارك��ة يف ال��رن��ام��ج 
تربط  التي  اجل��دي��دة  باآليته  اإج��راءات��ه��ا 
م��ب��ا���س��رة ب���ن ال��ت��خ�����س�����س��ات ال���ت���ي يتم 
الب��ت��ع��اث اإل��ي��ه��ا وب��ن ال��وظ��ائ��ف املتاحة 
يف ت��ل��ك اجل���ه���ات، وال���ت���ي ���س��ي��ت��م تعين 

امل��ب��ت��ع��ث��ن ف��ي��ه��ا ع��ن��د ع��ودت��ه��م م��ن دول 
البتعاث.

واأعطت هذه املرحلة من الرنامج 
اأول���وي���ة ك���رى ل��ل��ج��ودة وال��ت��م��ي��ز؛ فهي 
ت�����س��ع��ى لخ���ت���ي���ار اأف�������س���ل امل��ت��ق��دم��ن يف 
الواحد ب�سفافية، وهو الأمر  التخ�س�س 
الذي جتلى يف ا�ستمال �سروط البتعاث 
ال��ع��ام��ة واخل��ا���س��ة يف امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة 
املهنية،  الخ��ت��ب��ارات  م��ن  جمموعة  على 
ال�سخ�سية،  وامل���ق���اب���ات  والأك���ادمي���ي���ة، 
بالإ�سافة اإلى اختبار القدرات اجلامعية.

وم����ن مم���ي���زات ه����ذه امل��رح��ل��ة اأن��ه��ا 
جت������اوزت اإع�������ادة ال���ت���اأه���ي���ل، والب���ت���ع���اث 
يف امل���ج���الت ال��ع��ام��ة اإل���ى ال��رك��ي��ز على 
اإليها  حتتاج  التي  الدقيقة  التخ�س�سات 
جهات التوظيف، وهو ما �سيكون له اأثره 
والتميز،  اجل���ودة  قيم  تعزيز  يف  الكبري 
وي���دع���م���ه يف ذل����ك ال���رب���ط ب���ن ق����درات 
امل��ر���س��ح��ن ل��ل��رن��ام��ج وب����ن امل���ج���الت 

الوظيفية املنا�سبة لهم. 
امل���رح���ل���ة جميع  ه����ذه  وت�����س��ت��وع��ب 
ال����ت����خ���������س���������س����ات، وب����خ����ا�����س����ة ال���ط���ب 
والهند�سة؛ حلاجة الوطن اإلى الكفاءات 
يعن  مبا  احليوين،  املجالن  هذين  يف 

على �سدنّ الحتياجات اإليها.
وت��ت��م��ي��ز امل��رح��ل��ة ب��ت��و���س��ي��ع ق��اع��دة 
املختلفة،  الدرا�سية  امل��راح��ل  يف  القبول 
الدبلوم  درا�سة  املرحلة:  هذه  يف  اأتيح  اإذ 
ال���ع���ايل، وال��دب��ل��وم امل��ت��و���س��ط، وب��رن��ام��ج 
ال��ت��ج�����س��ري، اإ���س��اف��ة اإل����ى مت��ي��زه��ا بفتح 
مثل  �سابقا  املغلقة  ال��دول  اإل��ى  البتعاث 
بريطانيا، والتو�سع يف التخ�س�سات التي 
ا�سراليا  من  كل  يف  اإليها  البتعاث  يتم 
ونيوزلندا وهولندا، واإ�سافة دول جديدة 
مثل:  التخ�س�سات  بع�س  يف  لابتعاث 

�سوي�سرا، رو�سيا، النم�سا، وفنلندا.

»التعليم« تعلن نتائج الترشيح 
لالبتعاث الخارجي

العدد 166  |  09 ربيع األول 1437  |  20 ديسمبر 2015جامعات سعودية



يحيى القبعة 
  

احلا�سب  ع��ل��وم  كلية  م��ن  املبتعث  ح��ق��ق 
ورقة  اأف�سل  جائزة  قحم�س  اأمي��ن  الآيل 
ع��ق��د  ال������ذي   CSEIT مب����وؤمت����ر  ع��ل��م��ي��ة 
»اآفاق«  ل�  �سنغافورة، وذكر  موؤخرا بدولة 
تطوير  يف  اأ�سهمت  الب��ت��ع��اث  جت��رب��ة  اأن 
اإيجابا  تنعك�س  ال��ت��ي  البحثية  م��ه��ارات��ه 
اإل��ى  م�سريا  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  العمل  على 
اأن  اخل��ارج  الدرا�سة يف  �سمات  اإح��دى  اأن 
يف  الأ�سا�سية  ال��رك��ي��زة  ه��و  يعد  الطالب 
دور  يقت�سر  بينما  التعليمية،  العملية 
ع�����س��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س ع��ل��ى الإ����س���راف 

فقط.

 كيف ترى حركة �لبتعاث
و�أثرها يف �لتعليم �ل�صعودي؟

اأه����م رك��ائ��ز  ال��ت��ع��ل��ي��م ه���و  اأن  ���س��ك يف  ل 
حتقق  البتعاث  واأه���داف  الأم���م،  نه�سة 
دفع عجلة التعليم يف اململكة وال�ستثمار 
يف عقول �سباب و�سابات الوطن لكت�ساب 
التعليم  احتياج  لتغطية  واملعرفة  العلم 
اجل��ام��ع��ي وال��ع��ام ب��ال��ك��وادر ال��ق��ادرة من 

اأع�ساء هيئة التدري�س.

�أهم �ل�صمات �لتي �كت�صبتها
من �لدر��صة يف �خلارج؟ 

جتربة البتعاث ل تقت�سر على اجلانب 
ف��ه��ي جت��رب��ة متكاملة  ف��ق��ط؛  ال��ع��ل��م��ي 
اكت�سبت من خالها القدرة على الطاع 
ع���ل���ى ث���ق���اف���ات وجم���ت���م���ع���ات خم��ت��ل��ف��ة، 
اأخ����رى متعلقة  م��ه��ارات  اإيل  ب��الإ���س��اف��ة 
املوؤمترات  يف  وامل�ساركة  العلمي  بالبحث 
مع  التدري�س  يف  عملي  وكذلك  العلمية 
من  التطوعي  والعمل  الدرا�سي  م�سريف 

خال العمل يف الأندية الطابية.

هل ترى فروقا كبرية بني �ملناهج 
�لأكادميية يف �جلامعات �ل�صعودية 

و�لربيطانية؟
مت�سابهة  امل��ن��اه��ج  م���ف���ردات  اأن  اأع��ت��ق��د 
التخ�س�سات  م��ا يخ�س  م��ا، يف  ح��د  اإل���ى 
ال���ع���ل���م���ي���ة، ل���ك���ن الخ�����ت�����اف ي��ك��م��ن يف 
العنا�سر الربوية الأخ��رى، ومنها على 

�سبيل املثال: مبداأ اأن طرق التدري�س هي 
التي ت�سنع الفرق؛ فالطالب يف التعليم 
ال��ري��ط��اين ه��و ال��رك��ي��زة الأ���س��ا���س��ي��ة يف 
ع�سو  بينما  امل���ه���ارات  واك��ت�����س��اب  التعلم 
ويوجهه  عليه  ي�����س��رف  ال��ت��دري�����س  هيئة 

ويدير عملية التعلم. 
   

هل من �صعوبات و�جهتك
خالل �لبتعاث؟

مل ت��ك��ن ه���ن���اك ���س��ع��وب��ات ك���ب���رية، وق��د 
لأ�سراليا  ابتعاثي  مرحلة  م��ن  تعلمت 
ال��ك��ث��ري م���ن اخل�����رات وال���ت���ج���ارب؛ مما 
يف  الثانية  الب��ت��ع��اث  مرحلة  علي  �سهل 
بريطانيا، لكن قد يكون اإيجاد ال�سكن يف 

البداية يحتاج اإلى ال�سر. 

مو�قف من �لبتعاث
�صتبقى خالدة يف ذ�كرتك؟

الغربة؛  يف  طويا  وقتا  مي�سي  املبتعث 
اأج��م��ل  وم���ن  م��ت��ن��وع��ة،  م��واق��ف  تتخلله 
امل��واق��ف ال��ت��ي م���ررت ب��ه��ا، اأن��ن��ي �ساركت 
���س��ن��غ��اف��ورة، ح�سلت  م��وؤمت��ر دويل يف  يف 
علمية  ورق��ة  اأف�سل  ج��ائ��زة  على  خاله 

مقدمة من طاب الدكتوراه. 

كيف تقيم تعاون
جامعة �مللك خالد مع �ملبتعثني؟

ق�����س��ارى  ت���ب���ذل  اجل���ام���ع���ة  اأن  اأع���ت���ق���د 
تذليل  يف  املبتعثن  مع  للتعاون  جهدها 
امل��زي��د  اإل���ى  ول��ك��ن نطمح  ���س��ع��وب��ات،  اأي 
ب�سرعة  يتعلق  م��ا  يف  وب��خ��ا���س��ة  دائ���م���ا، 
اإجناز املعامات والتوا�سل بن موظفي 

اجلامعة واملبتعث. 

ما ن�صائحك للمقبلني
على �لبتعاث؟

كثريا  ت��ري  اخل��ارج��ي جتربة  البتعاث 
م����ن اجل����وان����ب ال�����س��خ�����س��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة 
للمبتعث، واأن�سح بعدم الردد يف خو�س 
ه�����ذه ال���ت���ج���رب���ة وال���ب���ح���ث اجل���ي���د ع��ن 
والإع��داد  املنا�سبة  واجلامعة  التخ�س�س 
قدر  الإجنليزية  اللغة  ملتطلبات  ال�سابق 
كل  العظيم  العلي  اهلل  الإمكان، �سائا 

التوفيق للجميع.

نال جائزة أفضل ورقة علمية بسنغافورة

قحمش: االبتعاث طور مهاراتي البحثية

مبتعثون

طالب 
سعودي 
يفحم 
ترامب
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يحيى القبعة 

املحلية  ال��ف��ع��ل  ردود  م��وج��ة  ظ��ل  يف 
ت�سريحات  على  الكبرية  وال��دول��ي��ة 
امل����ر�����س����ح ال����رئ����ا�����س����ي اجل����م����ه����وري 
دون���ال���د ت���رام���ب، ال��ت��ي ط��ال��ب فيها 
امل�سلمن  دخ��ول  على  حظر  بفر�س 
تليفزيون  اأج��رى  املتحدة،  الوليات 
ح�������وارا  الأم�������ريك�������ي   »wxow«
م����ع امل���ب���ت���ع���ث ال�������س���ع���ودي ب��ج��ام��ع��ة 
يو�سف  ك���رو����س«  »وي�����س��ك��ون�����س��ن-ل 
امل�������زروع، ع����رنّ خ���ال���ه ع���ن ���س��ع��وره 
بالتهمي�س من ِقَبل ترامب، م�سيفا 

اأن ت�سريحاته غري د�ستورية.
الأم��ريك��ي  التليفزيون  واأ����س���ار 
م��رت��ب��ة  امل�������زروع ط���ال���ب يف  اأن  اإل�����ى 

ملنظمة  ورئ��ي�����س  بجامعته  �سيناتور 
الطاب الدولية فيها، ويدر�س منذ 
اأعوام يف جامعة وي�سكون�سن  ثاثة 

الأمريكية.
ترامب  امل���زروع حديث  واع��ت��ر 
ع�����ن ح���ظ���ر دخ�������ول ك�����ل امل�����س��ل��م��ن 
القيم  ينايف  اأم��را  املتحدة،  للوليات 
جذبته  ال��ت��ي  الأم��ريك��ي��ة  الأ�سا�سية 
املقام  يف  املتحدة  ال��ولي��ات  لختيار 

الأول لدرا�سته.
وحتدث عن �سعوره مبزيج من 
اأن »ما  الإحــبــاط واحلــزن؛ مو�سحا 
القيم  لي�ست هي  ترامب  اإليه  يدعو 
ل��ن��ا ول ما  ال��ت��ي تظهر  الأم��ريك��ي��ة 
الأم��ريك��ي«،  الد�ستور  يف  لنا  يظهر 
ما  اأن  ي���ع���رف  ت���رام���ب  اأن  م�����س��ي��ف��ا 

ي��ق��ول��ه غ��ري د���س��ت��وري، ل��ك��ن��ه ق��ال��ه. 
اإليه  اأن ما يدعو  امل��زروع من  وح��ذر 
ت����رام����ب ي��خ��ل��ق �����س����راع ح�������س���ارات 
وعنفا  خاطئة  ومفاهيم  وت�����س��ورات 

داخل الوليات املتحدة.
وقال: »هذا الأمر الذي يدعو 
اأن  اإل��ى  م�سريا  �سحيح«،  غري  اإليه 
من  امل�سلمن  دخ���ول  ع��ل��ى  احل��ظ��ر 
ال��ت��ن��وع، ويزيد  م��ن  اأن يحد  ���س��اأن��ه 
م��ن ال��ت��وت��رات ال��ع��رق��ي��ة يف اأن��ح��اء 
اأن وجود  الوليات املتحدة، معترا 
الفهم  ي��ع��زز  اأم���ريك���ا  الأج���ان���ب يف 
ل�����دى الآخ�����ري�����ن، وه������ذا م����ا اأق�����وم 
ف غ��ريي م��ن الطاب  ب��ه؛ اإذ اأع����رِّ
اأن  لهم  واأوؤك���د  الإ�سامي،  بالدين 

املت�سددين ل ميثلوننا«.
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جامعات عالمية

»جونز هوبكنز« تتحرى
عن عوامل اإلصابة بالسرطان

اأن����واع الأن�����س��ج��ة. وق��د بحثت ال��درا���س��ة 
تكرار انق�سامات اخللية يف 31 نوعا من 
العمر،  متو�سط  �سخ�س  على  الأن�سجة 
مقارنة بتكرار حدوث ال�سرطان يف تلك 

الأن�سجة ال�31.
وي�����س��م��ل ت��ع��ب��ري »خ��ل��ي��ة ج��ذع��ي��ة« 
ال�سلفية  ب��اخل��اي��ا  امل�����س��م��اة  اخل���اي���ا 
ال���ت���ي ت���خ���رج خ���اي���ا ج����دي����دة، وط��ب��ق��ا 
ل��ت��وم��ا���س��ي��ت��ي، ف��اخل��اي��ا اجل��ذع��ي��ة ل 
ميكن العثور عليها يف كل الأن�سجة، لذا 
توؤدي اخلايا ال�سلفية الوظيفة نف�سها. 
وم��ه��م��ا ك���ان ن���وع اخل��ل��ي��ة، ف��اإن��ه��ا توفر 
ر�سيدا من البدائل، وكلما ماتت اخللية 
اأ�سرع، كان على اخللية البديلة  البالغة 
خ��اي��ا  ع���دد  ع��ل��ى  ل��اإب��ق��اء  تنق�سم  اأن 
ال�سرطان  ح��ال��ة  ويف  م�ستقرا،  الن�سيج 
النمو  اإل��ى م�سلحة  ال��ت��وازن  مييل ه��ذا 

اخلارج عن ال�سيطرة.
بتلك  النتائج  العلماء  ق���ارن  وق��د 
الفئران،  م��ن  عليها  احل�سول  مت  التي 
لنق�سام  خمتلفة  بوترية  تتميز  والتي 
اخلايا  اأن  ووج���دوا  اجلذعية،  اخللية 
تنق�سم  القولون  يف  الب�سرية  اجلذعية 
اأ�سرع عنها يف الأمعاء الدقيقة،  بوترية 
و���س��رط��ان ال��ق��ول��ون اأك����ر ���س��ي��وع��ا من 
����س���رط���ان الأم����ع����اء ال���دق���ي���ق���ة. ل��ك��ن يف 
يف  اجلذعية  اخل��اي��ا  تنق�سم  ال��ف��ئ��ران، 
اأك����ر م��ن نظريتها  الأم���ع���اء ال��دق��ي��ق��ة 
ال��ق��ول��ون، وي��ح��دث �سرطان الأم��ع��اء  يف 

الدقيقة اأكر من �سرطان القولون.
الت�ساق  ه��ذا  اإن  ال��ب��اح��ث��ون  وق���ال 

اجلذعية وتاأثري تكاثرها على العديد 
من حالت ال�سرطان«.

السرطان والخاليا الجذعية
ريا،  تان�سثا  الباحثة  اأو�سحت  بدورها 
�سان دييغو،  من جامعة كاليفورنيا يف 
اأن ال�����س��ل��ة ب���ن ال�����س��رط��ان واخل��اي��ا 
اجل��ذع��ي��ة ك��ان��ت »لف��ت��ة ج��دا للنظر«، 
كامل منا حول  »هناك جمال  وقالت: 
اأن ال�����س��رط��ان��ات ت�����س��رك يف  م��ف��ه��وم 
وميكن  اجلذعية،  اخلايا  مع  الكثري 
اخل���اي���ا  يف  ت��ن�����س��اأ  اأن  ل��ل�����س��رط��ان��ات 
اجلذعية؛ لأنها طويلة العمر، وميكن 
نهائي،  غ��ري  ب�سكل  نف�سها  جت���دد  اأن 
قبل  ُتْدفع من  اأن  لل�سرطانات  وميكن 
اخل���اي���ا اجل��ذع��ي��ة امل�����س��رط��ن��ة، كتلة 
ثانوية �سمن الورم، تكون فعالة ب�سكل 

خا�س عند بدء وتكاثر الأورام«.
وت��اب��ع��ت ري���ا ق��ائ��ل��ة: »ي��ق��دم ه��ذا 
البحث دعما هائا لهذه املفاهيم بناء 
التجريبية  ال��ن��م��اذج  م��ن  العديد  على 
ودرا����س���ة ع��ي��ن��ات امل��ر���س��ى، وه���و يدعم 
ف��ك��رة اأن ف��ه��م ط��ري��ق��ة ع��م��ل اخل��اي��ا 
ظهور  يف  ت�سببها  واإمكانية  اجلذعية 
مهما  جمال  اأ�سحى  �سرطانية  خايا 
جدا للدرا�سة من اأجل مكافحة اأف�سل 

لل�سرطان«.
اأنها تود معرفة  اإل��ى  واأ���س��ارت ريا 
كانت هناك عاقة مماثلة بن  اإذا  ما 
ال�����س��رط��ان��ات ال��ت��ي حت���دث ب��ت��ك��رارات 
خم��ت��ل��ف��ة، ل��ك��ن يف اأن�����س��ج��ة ت��ن�����س��اأ يف 

ي�سري اإلى اأن تكرار الإ�سابة بال�سرطان 
ولي�س  اخللية،  انق�سام  ب��وت��رية  يرتبط 

بعمل القولون.

فكرة مثيرة
جامعة  من  كنوفلر،  توقع  جانبه  من 
هذا  يحفز  اأن  ديفي�س،  يف  كاليفورنيا 
البحث العديد من الدرا�سات اجلديدة 
يف ه���ذا امل���ج���ال، وق����ال ال��ب��اح��ث ال��ذي 
ب�سرطان الرو�ستاتا يف 2٠٠9:  اأ�سيب 
»ب�����س��ف��ت��ي ب���اح���ث ����س���رط���ان وم��ري�����س 
�سرطان ما يزال على قيد احلياة، اأجد 
الفكرة التي يقوم عليها البحث باعتبار 
اأن كثريا من ال�سرطانات نتيجة ل�سوء 

احلظ يف الأ�سا�س، فكرة مثرية«.
واأ����س���اف ك��ن��وف��ل��ر »اأح����د الأ���س��ي��اء 
تبن  اأنها  الدرا�سة  هذه  ب�ساأن  البارزة 
قوة دمج العلوم الأ�سا�سية والنتقالية؛ 
فبمقارنة البيانات اخلا�سة بالتكرارات 
اجلذعية  اخل��اي��ا  لتكاثر  الطبيعية 
وال����ب����ي����ان����ات ال���������س����ري����ري����ة اخل���ا����س���ة 
منوذجا  الباحثون  اأخ���رج  بال�سرطان، 
مقنعا لكيفية اإ�سهام تكاثر اخلايا يف 

ن ال�سرطان«. تكونّ
املحتمل  »م��ن  كنوفلر  وا�ستطرد 
تن�ساأ  ل  ال�����س��رط��ان��ات  بع�س  اأن  اأي�����س��ا 
بالأحرى  لكن  اجلذعية،  اخلايا  عن 
م��ن اأن����واع اأخ���رى م��ن اخل��اي��ا لي�ست 
��م��ة يف ه���ذه ال���درا����س���ة، ل��ك��ن ه��ذه  م��ق��ينّ
مقنعا  طرحا  تقدم  املبتكرة  ال��درا���س��ة 
اخلايا  يف  الع�سوائية  التغريات  ل��دور 

ال��ن��ه��اي��ة ع��ن ن���وع واح����د م��ن اخل��اي��ا 
اجلذعية. وهذه ال�سرطانات قد تظهر 
ن�سج  ط��ري��ق  ع��ل��ى  اأوق����ات خمتلفة  يف 
اخل��ل��ي��ة اجل���ذع���ي���ة، ك��م��ا يف اخل��اي��ا 
ال�سلفية، التي متثل مرحلة متو�سطة 
بن اخللية اجلذعية واخللية الكاملة 
ال��ب��ل��وغ. وق���ال���ت: »ق���د ي��ظ��ن امل����رء اأن 
الفعلية  اخللية  انق�سام  ت��ك��رار  تعقب 
ي��ك��ون  اأن  ال�������س���رط���ان مي���ك���ن  مل�������س���در 
ح��دوث  ت��ك��رار  تقرير  يف  ع��ام��ا  اأي�سا 

ال�سرطان«.
ون�سرت جملة العلم مقال خريا 
ع���ن اأه��م��ي��ة ال���درا����س���ة، ن��ق��ل ف��ي��ه عن 
ب��اح��ث ال�����س��رط��ان ب��رو���س ب��ون��در قوله 
لل�سرطان ل  امل�سببة  التغريات  »اإن كل 
توؤدي بالفعل اإلى �سرطان يف احلقيقة، 
وق����د ي���ك���ون ه���ن���اك ع���وام���ل اأخ�����رى يف 
الن�سيج تقرر ما اإذا كان يتم الحتفاظ 

بالتغيري اأم ل«.
ورب�����ط�����ت درا�������س������ة اأخ����������رى ع��ن 
تناول  ب��ن  حديثا  ���س��درت  ال�����س��رط��ان 
الإ�سابة  خطر  وزي���ادة  الأح��م��ر  اللحم 
ب��ال�����س��رط��ان، وب��ي��ن��ت ال���درا����س���ة ال��ت��ي 
يف  كاليفورنيا  جامعة  اأ���س��ت��اذ  تراأ�سها 
���س��ان دي��ي��غ��و، اآج��ي��ت ف���ارك���ي، اأن م��ادة 
كيماوية يف اللحم الأحمر هي امل�سببة 

لذلك.
الكيماوية،  امل��ادة  اإن  فاركي  وق��ال 
لي�ست   Neu5Gc ي��دع��ى  ���س��ك��ر  وه���ي 
مثل  لكنها  لل�سرطان،  الدفن  ال�سبب 

اإلقاء »البنزين على النار«.

موقع جامعة
»جونز هوبكنز«

اأو���س��ح��ت درا����س���ة ن�����س��ره��ا ع��ل��م��اء كلية 
 Johns »ط��ب ج��ام��ع��ة »ج��ون��ز ه��وب��ك��ن��ز
ال�������س���ه���رية  الأم�����ريك�����ي�����ة   Hopkins
ث��ل��ث��ي ح���الت  اأن  ال��ط��ب��ي��ة،  ب��اأب��ح��اث��ه��ا 
التغريات  �سببها  بال�سرطان  الإ���س��اب��ة 
اجلذعية،  اجل�سم  خل��اي��ا  الع�سوائية 
اأو  ال��وراث��ي��ة  ال��ت��اأث��ريات  ب�سبب  ول��ي�����س 

البيئية.
الأن�����س��ج��ة  اأن  ال���درا����س���ة  ووج�����دت 
اخلايا  لنق�سام  ت��وات��ر  اأك���ر  �ساحبة 
املتجددة، والأكر عر�سة للتغريات، هي 

الأعلى تكرارا لاإ�سابة بال�سرطان.
ووف��ق��ا ل��ل��درا���س��ة، ف���اإن ال�����س��ب��ب يف 
اأكر من �سرطان  �سيوع �سرطان اجللد 
العظم يرجع اإلى اأن خايا اجللد متوت 
ا�ستبدالها مرات  دائ��م، لذا يجب  ب�سكل 
اأكر بكثري من تلك التي تكون العظم، 
مم���ا ي��زي��د م���ن ف��ر���س الأخ���ط���اء ال��ت��ي 

توؤدي اإلى الإ�سابة بال�سرطان.

الحظ السيئ
ح�سب  ال�سرطان،  اأم��را���س  اأك��ر  وتعود 
ال���درا����س���ة ال���ت���ي ت���ق���دم اأب����ع����ادا ج��دي��دة 
ملكافحة ال�سرطان، اإلى »احلظ ال�سيئ«، 
ال�سرطان  اأم��را���س  معظم  لأن  ون��ظ��را 
ال��ت��ي ل  ال��ع�����س��وائ��ي��ة  ال��ت��غ��ريات  �سببها 
ي�سبح  املبكر  الك�سف  فاإن  منعها،  ميكن 
خايا  ب�سع  ف���اإن  ول��ذل��ك  ج���دا؛  مهما 

الكبرية لأورام �سرطان  الكتلة  زائغة يف 
ت�����س��ك��ل  اأن  اخل����اي����ا اجل���ذع���ي���ة مي���ك���ن 
خطورة كبرية، واإذا مل يتم التخل�س من 
ال�سرطان  هذه اخلايا اجلذعية، يعود 

جمددا.
لل�سرطان  احلديث  العاج  ومييل 
اإل�����ى ال���رك���ي���ز ع��ل��ى ال�����س��ب��ب ال���وراث���ي 
ين�ساأ  ال��ذي  الن�سيج  م��ن  ب��دل  للمر�س 
فيه، ويتطلب ذلك ت�سليط ال�سوء على 
اأنواع اخلايا التي ياأتي منها ال�سرطان 

عند تطوير العاج.
ال���درا����س���ة يف جملة  ُن�������س���رت  وق����د 
ب��ا���س��م   ،)Science( »����س���اي���ن�������س« 
ك��ري�����س��ت��ي��ان ت���وم���ا����س���ي���ت���ي، م����ن م��رك��ز 
جونز  طب  لكلية  التابع  كيمل  �سرطان 
الباحث  بو�سفه  بالتيمور،  يف  هوبكنز 
الرئي�سي، اإ�سافة اإلى بريت فوغل�ستاين، 
ذاته )الذي  املركز  اأي�سا يف  الذي يعمل 

يعد جزءا من جامعة جونز هوبكنز(.

الحمية الصحية
ال�سحية  احلمية  اأن  توما�سيتي  واأك���د 
ال�سرطان  مل�سببات  امل�����س��ادة  واحل��م��اي��ة 
م���ا ت����زال م��ه��م��ة، لأن ال��ت��غ��ري مب��ق��دار 
ال���ث���ل���ث ي���ع���د ت����غ����ريا ك����ب����ريا، ل���ت���ف���اوت 
اأن��واع  م��ن  ن��وع  ك��ل  يف  الع�سوائية  ن�سبة 
ال�سرطان  اأم��را���س  فبع�س  ال�سرطان، 
تزيد جدا نتيجة للعوامل البيئية، مثل 
ولذلك  املدخنن؛  عند  ال��رئ��ة  �سرطان 
ف������اإن م��ت��و���س��ط ال��ث��ل��ث��ن ه����و م��ل��خ�����س 
خل��ط��ر الإ����س���اب���ة ب��ال�����س��رط��ان م���ن كل 
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لقطات
هولندا

ل يفهم الطاب يف بع�س الكليات 
واجل���ام���ع���ات ال��ه��ول��ن��دي��ة ال��ل��غ��ة 
الإجنليزية الرديئة التي يتحدث 
هولندا  املحا�سرين يف  بع�س  بها 
اأعده  اإليه بحث  ح�سب ما تو�سل 
احت����اد ط���اب امل��ع��رف��ة، امل��ع��روف 
اأ����س يف ب��ي«  اخ��ت�����س��ارا ب��ا���س��م »اإل 
وفقا ل�سحيفة »دت�س نيوز«. وقال 
6٠٪ من الطاب يف الحتاد اإنهم 
واجهوا �سعوبة ح�سب ما جاء يف 
اأكد  الذي  تليغراف«،  »دي  تقرير 
ان��ت��ق��دوا  ال���ط���اب  م���ن   269 اأن  
الإجنليزية   اللغة  م�ستوى  ب�سدة 
دع���ا رئي�س  ل��ل��م��ح��ا���س��ري��ن، مم���ا 
اأن  اإلى  فريكن،  �ستيفان  النقابة 
ذل��ك على جوة  م��ن مغبة  ي��ح��ذر 

التعليم العايل يف الباد.

قطر
اخلليج  درا���س��ات  منتدى  اختتم 
واجل���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة اأع��م��ال��ه يف 
ال�����س��اب��ع م���ن دي�����س��م��ر اجل����اري 
الدوحة،  القطرية  العا�سمة  يف 
بعد اأن ناق�س حمورين رئي�سن، 
جمل�س  دول  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م  ه��م��ا: 
ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي، وحت��دي��ات 

البيئة اخلارجية. 

اليونسكو
اليوني�سكو  منظمة  مكتب  د�سن 
الإق��ل��ي��م��ي، يف ن��وف��م��ر امل��ا���س��ي، 
ت��رب��وي��ة تهدف  ب���ريوت، خطة  يف 
اإل����ى دم���ج الأ���س��خ��ا���س م���ن ذوي 
بالتعليم  اخل��ا���س��ة  الح��ت��ي��اج��ات 
وامل��ع��رف��ة. وج���اءت ه��ذه اخلطوة 
ال����ت����ي اأع�����ل�����ن ع���ن���ه���ا يف م���وؤمت���ر 
وط��ن��ي ن��ظ��م��ه امل��ك��ت��ب الإق��ل��ي��م��ي 
م���ع اجل��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة حل��ق��وق 
الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف لبنان٫ 
اإيجاد  كيفية  على  ال�سوء  لتلقي 

حلول ل�ستيعاب هذه امل�سكلة.

الواليات المتحدة
ا����س���ت���خ���دام ت��ق��ن��ي��ات   ل ي��ن��ب��غ��ي 
حت������ري������ر اجل�����ي�����ن�����ات لإج�����������راء 
الب�سرية  الأج��ن��ة  على  تعديات 
ال���ت���ي ���س��ت�����س��ت��خ��دم ل���ك���ي ت�����وؤدي 
اإل���ى ح���دوث ح��م��ل. ه��ذا م��ا جاء 
يف ب����ي����ان  ال���ق���م���ة ال���ع���امل���ي���ة ع��ن 
التي  الب�سرية،  اجلينات  حترير 
ع���ق���دت يف 3 دي�����س��م��ر اجل����اري 
الأمريكية  الوطنية  بالأكادميية 
���س��ي.   وا���س��ن��ط��ن دي  ل��ل��ع��ل��وم يف 
احلذر  بالتطوير  القمة  وعنيت 
لتطبيقات حترير اجلينات، التي 
ال��ذري��ة،  اإل��ى  تنتقل  اأن  ل ميكن 
م��ث��ل ت�����س��ح��ي��ح ال���ط���ف���رات ال��ت��ي 
ت�سبب مر�س فقر الدم املنجلي، 
امل��ن��اع��ي��ة  اخل����اي����ا  ت���ع���دي���ل  اأو 

ل�ستهداف مر�س ال�سرطان.

علماء »كالتك«
يعيدون اكتشاف المادة

اقراب درجة احلرارة اإلى 1٠٠ درجة 
مئوية.

ع���ل���ى  ت���ع���ل���ي���ق���ه  م�����ع�����ر������س   يف 
الك��ت�����س��اف، ق����ال الأ����س���ت���اذ امل�����س��اع��د 
ال���ف���ي���زي���اء يف ج��ام��ع��ة »ك���ال���ت���ك«،  يف 
اكت�ساف  »يقود  هي�سيه،  الروفي�سور 
م����راح����ل ج����دي����دة ل���ل���م���ج���ال ال��ك��ل��ي 
للمواد الكلتورنية اإلى توفري اأر�سية 
فيزيائية  خوا�س  عن  للبحث  �سلبة 

كيم فيزنماير
جامعة »كالتك«

ت���و����س���ل ف����ري����ق ع���ل���م���ي يف ج��ام��ع��ة 
 The California الأمريكية  »كالتك« 
املعروفة   Institute of Technology
اإل����ى   ،Caltech ب���اإ����س���م  اخ���ت�������س���ارا 
له  عاقة  ل  للمادة  جديد  اكت�ساف 
وامل��ع��دن  باملغناطي�س  الإط����اق  على 

التقليدي والعزل.
اإن����ه����ا م���رح���ل���ة ت��ت�����س��م ب��رت��ي��ب 
غ��ري ت��ق��ل��ي��دي ل��اإل��ك��رون��ي��ات؛ مما 
متعددة  وظائف  لوجود  املجال  يفتح 
لاأجهزة الإلكرونية، قد يجد حا 
ل��ل�����س��ر ال��غ��ام�����س ال����ذي مل ي��ع��ر له 
امل��ادة  فيزياء  يف  الآن  حتى  ح��ل  على 
امل���ف���رط���ة على  ق���درت���ه���ا  امل��ك��ث��ف��ة  يف 
رغم  جهد  دون  الكهربائي  التو�سيل 

جمهرية للمادة.«
ون�سر هي�سيه وزماوؤه كالباحث 
يف مرحلة ما بعد الدكتوراه، »ليوان 
زاه�������و«، ال���ع���دي���د م���ن الك��ت�����س��اف��ات 

الأخرى.
وزم����اءه  هي�سيه  اأن  ال��ع��ج��ي��ب 
م���ن ع��ل��م��اء ال��ف��ي��زي��اء ت��و���س��ل��وا اإل���ى 
اإجرائهم جتربة  اإبان  الكت�ساف  هذا 
الليزر  على  قائم  قيا�س  تكتيك  على 

اأخ���ريا للبحث ع��ن الرتيب  ط���وروه 
متعدد الأقطاب.

ول���ف���ه���م ه�����ذا ال���رت���ي���ب ع��ل��ي��ك 
ب��ه��ا  ك���ري�������س���ت���ال���ة  ت����وف����ر  اأن  اأول 
داخ��ل��ه��ا،  يف  اإل���ك���رون���ي���ات  تتحرك 
�سيكون متاحا  وحت��ت ظ��روف معينة 
ت��راك��م  اأن  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ل��ل�����س��ح��ن��ات 
داخ��ل  م��ت��ك��ررة  منتظمة  م��وج��ات  يف 
ال��ك��ري�����س��ت��ال��ة ل��ت��ك��وي��ن م����ا ي�����س��م��ى 

مبرحلة ال�سحنات املرتبة.
وه�����ذا ال��رك��ي��ب ال��ب��ن��ي��وي من 
ال�����س��ح��ن��ات ي�����س��م��ى ب��ال��ك��م��ي��ات غري 
بالقيمة  قيا�سها  ميكن  التي  امل��وج��ه 

الرقمية اأو املجال املغناطي�سي.     
 ط���وال ال��ع��ق��ود امل��ا���س��ي��ة، ح��اول 
الفيزيائيون  تطوير تقنيات فزيائية 
م���ع���ق���دة ل��ل��ب��ح��ث يف ه�����ذه امل����راح����ل، 
وط������راأت ت�������س���اوؤلت م��ه��م��ة م��ف��اده��ا: 

جامعات عالمية

التغيير
و »ظاهريات الروح«! 

عملية  اأن  املعا�سرة  العربية  جمتمعاتنا  يف  النا�س  م��ن  كثري  يعتقد 
ح�سب  مت��ث��ل،  باعتبارها  ال��دول��ة  اأج��ه��زة  م��ن  ت��ب��داأ  اأن  يجب  التغيري 
راأيهم، املنبع الأ�سا�سي واملحرك الدافع لكل عملية تغيريية امتدادية 
يف �سكلها العمودي يف املجتمع، من �ساأنها اأن حتدث حتولت اإيجابية 

تطورية يف كل املجالت احلياتية بداخله.
اأثبتا طوال عقود  ولكن واقع احلال وظروف الزمان واملكان قد 
تبن  فقد  �سحيحا؛  يكن  مل  ال���راأي  ه��ذا  اأن  املجتمعية  جتاربنا  م��ن 
اأن هذه  التاريخ  املنطق وفل�سفة  واأ�سا�سيات  العلم  من خال تطورات 
البداية املفر�سة للتغيري كانت هي نهايته، واأن  التغيري يف حقيقته 
ما هو اإل رحلة م�سار ت�ستمل على مراحل منهجية معينة تر�سم �سكله 

وجوهره ووتريته ويجب اتباعها ب�سفة دقيقة و�ساملة.
الكا�سفة  الأ���س��واء  و�سلطنا  اأوروب���ا  يف  التغيري  حركة  تتبعنا  لو 
الكبري  الأملاين  للفيل�سوف  الروح«  اأن كتاب »ظاهريات  عليها لوجدنا 
»هيجل«  قد �سكل منعطفا حا�سما وبارزا يف هبوب رياح التغيري التي 
وذل��ك  امل��ع��ريف،  التاأ�سي�س  ع�سر  يف  واأدخلتها  اأوروب���ا  اأرج���اء  ك��ل  عمت 
وال�سرورية  الراتبية  املنهجية  الفكرية  اإب��رازه اخلطوات  من خال 
لعملية التغيري الناجحة يف املجتمعات، التي تبداأ بالوعي بالذات ثم 

باملجتمع واأخريا الوعي بالدولة.
والوعي بالذات يجعل الفرد يحفز ملكته التفكريية والأخاقية 
التي جتعله يدرك اأهمية وجوده يف احلياة؛ لياأتي بعد ذلك وبطريقة 
مع  اإيجابية  ع��اق��ات  ال�سخ�س  ليقيم  باملجتمع؛  ال��وع��ي  منطقية، 

الآخرين ومع كل املوؤ�س�سات يف املجتمع.
اأما الوعي بالدولة فاإنه ميثل املرحلة الأخرية من م�سار التغيري  
�سياقاته  ال��وع��ي يف  ام���ت���دادات  وف���ق  ل��ت��اأط��ري ح��رك��ت��ه  امل��ج��ال  ليف�سح 

الفردية الإدراكية واملجتمعية. 
هذه اخلطوات التي طرحها املفكر اجلديل »هيجل« قبل قرنن 
املجتمع  يف  وجناحها  فعاليتها  ملمو�سة  ب�سفة  اأثبتت  قد  الزمن  من 
الأملاين واأن�ساأت منطا جديدا يف التفكري الأوروب��ي يت�سم بالعقانية 

واجلدلية النقدية.
فالتغيري يبداأ اأول وقبل كل �سيء من ذواتنا عر حتريك وعينا 
ذلك  بعد  العنان  واإط���اق  وعقليا  وذهنيا  ح�سيا  عنها  وت�سورنا  بها 
عملية  لتتحرك  واملجتمع  واق��ع��ن��ا  ويف  املطلق  ال��وج��ود  يف  لتفكرينا 

التغيري بداخله ب�سكل �سحيح و�سليم وناجح.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال

فضاءات

مواد  الإلكرونيات يف  كانت  لو  م��اذا 
ل ترتب يف هذه الطرق؟ اأو ب�سيغة 
اأخرى، ماذا لو جرى و�سف الرتيب 
على  اأ�سا�س الطريقة املوجهة اأو غري 
اآخ��ر  بعد  لها  ب�سورة  ولكن  املوجهة 

كامل�سفوفة؟
كان  اإذا  ي��ح��دث  اأن  ميكن  وه���ذا 
امل��ب��ن��ى امل��ن�����س��اأ ج����زءا م���ن ن��اح��ي��ت��ن: 
واأخ��رى  ال�سمال  باجتاه  تظل  ناحية 
ب����اجت����اه اجل����ن����وب، وه����و م����ا ي�����س��م��ى 

بالقطب الرباعي املغناطي�سي.
وب��ع�����س الأم���ث���ل���ة م���ن امل���راح���ل 
امل��رت��ب��ة م��ن امل����ادة رب��اع��ي��ة الأق��ط��اب 
با�ستخدام  بها  نتنباأ  اأن  ال�سعب  من 
ومن  التقليدي.  التجريبي  امل�سبار 
اإل��ي��ه  ت��و���س��ل  م��ا  اأن  ل��ن��ا  ه��ن��ا يت�سح 
ال��رت��ي��ب متعدد  ال��روف��ي�����س��ور ه��و 

الأقطاب.
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دراسات

أنواع المهارات القيادية 
مهار�ت فنية

Technical skills
اأو  م��ع��ن  ال��ع��م��ل يف ج���زء  ب��اإت��ق��ان  تتعلق 
الت�سويق  م��دي��ر  فمثا  معينة،  وظ��ي��ف��ة 
ي��ج��ب اأن ت��ك��ون ل��دي��ه م���ه���ارات ف��ن��ي��ة يف 
�سناعة الإعان وت�سميمه واحل�س الفني 
يف ع��ر���س الإع������ان و���س��ي��اغ��ة ال��ك��ل��م��ات 

والعبارات املوؤثرة على امل�ستهلكن.

مهار�ت �إن�صانية
Human skills

وه����ي ال����ق����درة ع��ل��ى اإجن������از ال��ع��م��ل مع 
وت�سمل  وج��م��اع��ات،  ك���اأف���راد  الآخ���ري���ن 
التعامل مع الآخرين والتفاعل  مهارات 
لتحقيق  بينهم  فيما  والتعاي�س  معهم 
ال���ه���دف ال���ع���ام ل��ل��م��ن��ظ��م��ة، وه�����ذه اأه���م 
اأن تتوافر يف القائد  املهارات التي يجب 

الناجح.

مهار�ت �إدر�كية
Conceptual skills

وتعني قدرة القائد على التفكري اخلاق 
كل  وا�ستيعاب  املختلفة  املواقف  واإدراك 
موقف وقدرته على ت�سخي�س امل�سكات 
وحت��ل��ي��ل��ه��ا وم��ع��رف��ة اآث���اره���ا واأ���س��ب��اب��ه��ا 

• اإقامة عاقات فائز/فائز ولي�س 
فوزاً وخ�سارة.

• ح�سن الإ�سغاء.
• ال�سيطرة على النفعالت.

• العراف بالأخطاء.
• كتمان الأ�سرار.

اأخطائهم  اإل��ى  النا�س  نظر  لفت   •
بطريقة غري مبا�سرة.

معوقات األداء المتميز 
وتتعلق  و�سيكولوجية:  اإدراك��ي��ة   •
وطريقة  لاأ�سلوب  الإن�سان  بتبني 
لذلك  الأ�سياء؛  اإلى  للنظر  واح��دة 
ل ي������درك ال�������س���يء ع���ن���دم���ا ي��ن��ظ��ر 
اأب��ع��اد حم��دودة  اإل من خ��ال  اإليه 
ال�سيقة فا  النظرة  حتددها هذه 
الأخ��رى، وهذا يف�سر  الأبعاد  يرى 
لنا مت�سك البع�س باحلل اأو وجهة 
ال��ن��ظ��ر ال��وح��ي��دة ال��ت��ي ي���رى اأن��ه��ا 
�سحيحة فقط؛ وذلك ب�سبب روؤية 

العامل من منظور واحد.
ح�سارية وبيئية: مثل امل�سكات   •
من  واخل���وف  البيئة،  م��ن  النابعة 

اخلروج على الأعراف والتقاليد.
وتتمثل  واج��ت��م��اع��ي��ة:  ث��ق��اف��ي��ة    •
ب���ن���ظ���م ال���ت���ع���ل���ي���م ال���ق���ائ���م���ة ع��ل��ى 

اأن  دون  ل��ه��ا  املنا�سبة  احل��ل��ول  وحت��دي��د 
تتعار�س مع مهمات اأخرى يف املنظمة.

التميز في األداء 
املق�سود به رفع م�ستوى الكفاءة والإنتاج 
وال��ف��ع��ال��ي��ة يف ال��ع��م��ل، وي��ت��م ذل����ك من 

خال:
• اإنتاج اأعمال خالية من الأخطاء.

• الوفاء باملواعيد النهائية لإجناز 
الأعمال.

• القدرة على العمل �سمن فريق.
• الإملام باملهمة »العمل« اإملاما تاما.

• التح�سن امل�ستمر للعمل والإبداع 
والتجديد.

العالقات اإليجابية
هناك عاقة بن �سخ�سية الفرد واأدائه 
املتميز، وهي املداومة على رفع م�ستوى 
الآخ��ري��ن؛ لأن  الإي��ج��اب��ي��ة م��ع  العاقة 
مهارات  تعلم  منا  يتطلب  املتميز  الأداء 
الب�سري  ال�سلوك  وفهم  املتميزة  الإدارة 

واإتقان الت�سال من خال التايل:
• معاملة اجلميع باأدب واحرام.

يف  احل�سن  اجل��ان��ب  ع��ن  البحث   •
النا�س واملواقف.

• اإظهار اهتمام خا�س بالآخرين.

ال���ت���ل���ق���ن، وال���ت���ن�������س���ئ���ة ال���ق���ائ���م���ة 
الأ���س��رة  يف  وال��ق��ه��ر  الت�سلط  ع��ل��ى 

واملجتمع.
•  م���ع���وق���ات ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة: وت��ت��م��ث��ل 
ب��ال��ق�����س��ور ال��ه��ي��ك��ل��ي يف امل��ن��ظ��م��ات، 
وان����خ����ف����ا�����س امل��������ه��������ارات، ومي���ك���ن 
الأه��داف  تلخي�سها يف عدم و�سوح 
ب��امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ع��ام��ل��ن، وامل���رك���زي���ة 
وال��ت�����س��ل��ط وع�����دم اإف�������س���اح امل��ج��ال 
ل��ل��ت��ف��وي�����س، وال��ت�����س��وي��ف يف ات��خ��اذ 
القيادة  اإل���ى  ال���ق���رارات، والف��ت��ق��ار 
الفعالة ذات التفكري ال�سراتيجي، 
وال����س���ت���ع���ج���ال وع�����دم ال��ت��خ��ط��ي��ط 
اجل����ي����د، والف����ت����ق����ار اإل������ى م��ع��اي��ري 
والتم�سك  الأداء،  لتقييم  وا�سحة 
ب����الإج����راءات ال��ر���س��م��ي��ة وال��روت��ن  
اإداري���ة  اأنظمة  وات��ب��اع  م��رون��ة،  دون 
ق��دمي��ة و���س��ي��ا���س��ات غ���ري م��ائ��م��ة، 
وع�������دم ال���ت���ح���ف���ي���ز ع���ل���ى الب���ت���ك���ار 
و�سعف  اجلديدة،  الأفكار  واإحباط 
امل�ساركة يف �سنع القرار وعدم وجود 
توافر  ع��دم  وك��ذل��ك  ف��ع��ال،  ات�سال 
وانخفا�س  للعمل،  منا�سب  م��ن��اخ 
واخلوف  للعاملن،  املعنوية  ال��روح 
جميع  اإر�ساء  و�سيا�سة  الف�سل،  من 
الأطراف، ومقاومة التغري، اإ�سافة 
اإلى عدم الثقة يف قدرات الآخرين.

النتائج
تو�سلت الدرا�سة اإلى نتائج اأبرزها ما 

يلي:
• ت�سهم املهارات القيادية يف ح�سول 

اجلامعة على التميز.
ت�����وج�����د ع�����اق�����ة ط������ردي������ة ب��ن   •
امل��ادي��ة وامل��ع��ن��وي��ة والأداء  احل��واف��ز 

املتميز للقادة.
املنا�سبة  املادية  العمل  بيئة  توؤثر   •

اإيجابا يف اأداء القادة.
ت�����وج�����د ع�����اق�����ة ط������ردي������ة ب��ن   •
الإب��داع الإداري وامل�ساركة يف اتخاذ 

القرارات باجلامعات.
يف  اإيجابيا  دورا  التدريب  ي���وؤدي   •

رفع م�ستوى املهارات القيادية.
• ي��وج��د  اه��ت��م��ام  ك��ب��ري ب��امل��ه��ارات 

القيادية باجلامعات.
القيادية  امل��ه��ارات  م�ستوى  رف��ع   •
وثيقا بح�سول  ارت��ب��اط��ا   ي��رت��ب��ط  
اجل����ام����ع����ة ع���ل���ى م����رك����ز م���رم���وق 

ومتميز بن اجلامعات.

التوصيات
العمل،  املتميز يف  الأداء  ليتحقق   •
لب��د م��ن ت��ق��دمي احل��واف��ز وتهيئة 
بنظام  الأداء  ورب����ط  ال��ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة 

الرقيات وبالزيادة ال�سنوية.
اأ�س�س  نظام احلوافز على  تفعيل   •
التمي�ز  تت�سمن  مهنية  وم��ع��اي��ري 

والإب�داع ف�ي الأداء.
ال���ام���رك���زي���ة  ت���ط���ب���ي���ق م�����ب�����داأ   •
وت���ف���وي�������س ال�����س��ل��ط��ة وم��������س��ارك��ة 
امل��روؤو���س�����ن ف�����ي ات��خ�����اذ ال���ق���رارات 

لتحقيق التميز يف الأداء. 
تدريبية  دورات  اإق��ام��ة  ���س��رورة   •
دوري���ة داخ��ل وخ���ارج ال��ب��اد للقادة 
ب��اجل��ام��ع��ة ل��ت��ج��دي��د م��ع��ل��وم��ات��ه��م 

حول الأداء املتميز.

دراسة: الحوافز والترقيات والتدريب
تسـهم في أداء عمل متميز

أحمد العياف 

اأو�ست درا�سة اأجرتها رئي�سة ق�سم العلوم 
الإدارية وتقنياتها يف كلية املجتمع للبنات 
حممد  رقية  ال��دك��ت��ورة  م�سيط  بخمي�س 
اأح��م��د ك��رت��ات ب�����س��رورة ت��ق��دمي احل��واف��ز 
بنظام  الأداء  ورب��ط  العمل  بيئة  وتهيئة 
عمل  لأداء  ال�سنوية  وال��زي��ادة  الرقيات 
م��ت��م��ي��ز يف اجل���ام���ع���ة، وك���ذل���ك  ���س��رورة 
داخ���ل  دوري������ة  ت��دري��ب��ي��ة  دورات  ت��ن��ظ��ي��م 
لتحديث  باجلامعة  للقادة  الباد  وخارج 
الامركزية  مبداأ  وتطبيق  معلوماتهم 
املروؤو�س�ن  وم��ساركة  ال�سلطة  وتفوي�س 
القرارات، وذلك خال درا�سة  اتخ�اذ  ف�ي 
الأداء  يف  القيادية  امل��ه��ارات  ب��ع��ن��وان«دور 
املتميز.. درا�سة حالة جامعة امللك خالد«.

وأجابت الدراسة
على التساؤالت التالية:

يف  القيادية  امل��ه��ارات  ت�ساهم  ه��ل   •
ح�سول اجلامعة على التميز؟

•  ه��ل ت��وج��د ع��اق��ة ب��ن احل��واف��ز 
والأداء املتميز للقادة؟

•  ما تاأثري بيئة العمل املادية يف اأداء 
القادة؟

الإداري  الإب���داع  العاقة بن  •  ما 

ال�����ق�����رارات  ات����خ����اذ  وامل���������س����ارك����ة يف 
باجلامعات؟

•  ما دور التدريب يف رفع م�ستوى 
املهارات القيادية؟

وت��ن��اول��ت ال���درا����س���ة يف ج��زئ��ه��ا ال��ن��ظ��ري 
وامل��ه��ارات  امل��ت��م��ي��ز،  الأداء  م��ن��ه��ا:  حم���اور 
القيادية، والعاقات الإيجابية، ومعوقات 

التميز، على النحو التايل:

األداء المتميز
منتجات  تقدمي  اإل��ى  املتميز  الأداء  ي��وؤدي 
وخ��دم��ات عالية اجل���ودة؛ مم��ا ي���وؤدي اإيل 
اإر�ساء العماء وزيادة الإنتاجية والأرباح، 
وبث الإيجابية يف بيئة العمل التي بدورها 
ومتيز  وجت��ود  العاملن  ع��اق��ات  حت�سن 
الأداء، وعندئذ تتمكن املنظمة )اجلامعة( 
امــتــالك نقاط قــوة ومــيــزة تناف�سية  مــن 
متيزها على بقية املنظمات وتعطيها حق 

الريادة يف �سوق ال�سناعة اأو اخلدمات. 

المهارات القيادية
ت��ع��رف م��ه��ارات ال��ق��ي��ادة ع��ل��ى اأن��ه��ا ق��درة 
الفريق  املواءمة بن  اإح��داث  القائد على 
املحيطة  وال��داخ��ل��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  والبيئة 
ق��وة دافعة  البيئة  اإذ يجعل من ه��ذه  ب��ه، 

لتحقيق اأهداف الفريق.
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حين تكون القصيدة 
إمتاعية فقط

د. أحمد التيهاني

ت��دوم،  اأن  اهلل  واأ���س��األ  امل��ج��رد،  مائلة نحو اجلمال  نف�سية  يف ظل حالة 
ال��ت��ي��ارات، وتناق�س الأق���وال  الكتابة ح��ول ���س��راع  اآث���رت الب��ت��ع��اد ع��ن 
والأفعال والتوجهات، وف�سلت الكتابة عن اجلمال جمردا من اأي هدف 
الأنيق  ال�ساعر  ال�سديق  عند  ال�سعرية  ال�سورة  عند  فتوقفت  ���س��واه، 
جتلية  حم��اول  احلفظي،  عبدالرحمن  حممد  الفريدة:  التجربة  ذي 
ذات  لي�ست  اأنها  من  الرغم  على  اإمتاعها،  اأ�سباب  يف  وباحثا  متوجاتها، 

هدف وا�سح ي�سيف اإلى املعنى.
اأو  نوعا  بو�سفها  ذات��ه��ا  الت�سويرية  ال�سمة  عند  اأق��ف  ذل��ك،  قبل 
ما ميكن  وهــي  ال�سعرية،  ال�سورة  اأمنــاط  اأو منطا جديدا من  وظيفة 
اأن نطلق عليه: ال�سورة الإمتاعية؛ وذلك حن يكون الت�سوير ذاُته هو 
الهدف، دون اأن تكون ال�سورة موحية مبعنى حمدد، اأو موؤدنّية لوظيفة 
اأن من  اأراده النقاد املحدثون، حن ذكروا  �سها، ولعل هذا ما  ميكن تلمنّ
قد  الإيحاء مبعان جديدة، مما  ال�سعرية،  لل�سورة  الوظائف اجلديدة 
ق املتعة ال�سكلينّة، وح�سب، وهي التي عر عنها الدكتور علي �سبح  يحقنّ
ق ال�سعادة التي  بقوله: »ال�سورة تدفع اإلى الإثارة وال�سعور باللذة، فتحقنّ

ين�سدها الإن�سان«.
اأمام ن�سو�س حممد احلفظي التي تكون ال�سورة  ميكنني القول 
اإن الإمتاع هو ال�سبب الرئي�س يف الإقبال على  فيها على هذه ال�سفة: 
اأن م�سامن  اإلى ال�ساعر الذي يعي  الق�سيدة، والهدف الأهم بالن�سبة 
وج��اذب��ة، ف�سا  لغوية ممتعة  ت��اأت يف هيئة  اإذا مل  ت�سل،  لن  ق�سيدته 
ع��دم و�سوح  اأن  بيد  تكن ممتعة،  اإذا مل  تكون جيدة  ال�سورة ل  اأن  عن 
وظيفة ال�سورة يف بع�س الن�سو�س، يح�سرها مع ال�سور التي ل تهدف 
اإلى �سيء �سوى املتعة، اأو حتلية الق�سيدة بال�سورة، بو�سفها لزما من 
ال�سور  اإلى ح�سد  عراء يعمدون  ال�سنّ بع�سا من  فاإن  ال�سعر؛ ولذا  ل��وازم 
حتى  احل��وا���س،  فيه  وترا�سل  الأل���وان،  فيه  تتداخل  ح�سدا،  ال�سعرية 
ينطوي  ل  لكنه  �سكله،  القارئن  يعجب  لغويا  متثال  الق�سيدة  ت�سبح 
على معنى حمدد، اأو ير�سم، بال�سرورة، �سورة وا�سحة الأبعاد واملعامل 

والألوان.
ه����ذه ال�����س��م��ة غ��ال��ب��ة ع��ل��ى ك��ث��ري م���ن ق�����س��ائ��د ال�����س��دي��ق حممد 
عبدالرحمن احلفظي، ذلك اأنه ير�سم �سورا بديعة يف �سكلها، وممتعة 
دون  تاأتي  لأنها  مو�سوع؛  واأي  ن�س،  لأي  �ساحلة  لكنها  قراءتها،  عند 
اإطار يحدها بحدود، ودون اأن تكون الو�سيجة بينها، والفكرِة، حم�سو�سة، 

ومن ال�سواهد على ذلك قوله من ق�سيدٍة عنوانها: »..وغداً اأغيب«:
وَغداً..

ِبرْغم نَقاوِة اللوِن اجَلميلْ 
وُظُهوِره بن ارِتَعا�َساِت املَدى

اأَْبَقى ُهنا..
اِت فافينّ واأَ�ِسرْيُ اأَْتُرك يف ال�سنّ

وتاً ل َيخوْن �سَ
و�ُسعَوَر َقْلٍب ل مَيوْت

ك��األ��واٍن  ال��ذه��ن  تتماوُج يف  لكنها  ���س��ورٍة،  م��ن  اأك��ر  القطعة  ففي 
متحركة تتبادل اأماكنها، تابعة تناق�س الأفعال وال�سفات، فا تقب�س 
اإذ  وا�سحة،  ن��رة  ذي  �سوت  اأو  مكانه،  ل��ون يف  على  ال�سورة  العُن من 
تتجاور: »نقاوة ال�سوت، وارتعا�سات املدى، وال�سفافيات التي ُيرك فيها 
ال�سوت الذي ل يخون«، فتبهر القارَئ، دون اأن ت�سع ذهنه على وظيفة 
وا�سحة لل�سورة، ف�سا عن اأْن حتدد اأطرها، اأو ت�سع كل لون يف مكانه، 
بالغياب  مفيدا  العنوان  ج��اء  وق��د  يو�سله.  م�سار  يف  ال�سوت  ت�سرينّ  اأو 
املعنى، وهو:  لهذا  املناق�س  الفعل  القطعة  بالذهاب، ثم حوت  املرتبط 
»اأبقى«، ليليه فعان يوحيان بالرحيل، اأو الغياب، هما: »اأ�سري، واأترك«، 
غ القول باأن ال�سورة مل تكن اإل من اأجل الإمتاع، وحتلية الن�س  مما ي�سونّ

بال�سورة، وتلك، عندي، غاية جمالية كافية.

إذا عسعسَ 
الليل

أحمد العياف 

رع������ى م�����س��ت�����س��ار خ�������ادم احل���رم���ن 
ال�������س���ري���ف���ن، اأم�������ري م��ن��ط��ق��ة م��ك��ة 
امل���ك���رم���ة، ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي، 
الأم�������ري خ���ال���د ال��ف��ي�����س��ل ان���ط���اق 
ف���ع���ال���ي���ات م���ع���ر����س ج�����دة ال�����دويل 

ل���ل���ك���ت���اب، ب��ح�����س��ور حم���اف���ظ ج���دة 
رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��م��ع��ر���س، 
�ساحب ال�سمو امللكي، الأمري م�سعل 
ب���ن م��اج��د ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، ووزي���ر 
ال��ث��ق��اف��ة والإع������ام ال��دك��ت��ور ع���ادل 
ال��ط��ري��ف��ي، ع��ل��ى اأر������س ال��ف��ع��ال��ي��ات 

باأبحر اجلنوبية.

الفيصل يرعى معرض جدة الدولي للكتاب  
الطريفي: العرب متأخرون في القراءة والتأليف

ثقافة

مركز الملك عبداهلل يطلق
مسابقة للرسوم المتحركة

م�سابقة  العربية  اللغة  خلدمة  ال���دويل  عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل  امللك  مركز  اأط��ل��ق 
لل�سباب وال�سابات يف جمال الر�سوم احلركية » مو�سن جرافيك«، وذلك �سمن برامج 
الحتفاء باللغة العربية يف يومها العاملي للعام احلايل 2٠1٥. واأعلن ا�ستقبال طلبات 
امل�ساركة يف امل�سابقة من 18 دي�سمر 2٠1٥ املوافق 7 ربيع الأول 1437 وحتى 18 فراير 

2٠16 املوافق 9 جمادى الأولى 1437.
وتتمثل فكرة امل�سابقة بتقدمي مادة مرئية »فيديو« اإبداعية وجاذبة ل تزيد على 
دقيقتن، تعرنّ عن فكرة مت�سلة مبو�سوع الحتفاء بالعربية يف يومها العاملي »اللغة 

العربية والعلوم«، با�ستخدام الر�سومات احلركية »مو�سن جرافيك«.

المحاور المقترحة
مت�سلة  تكون  اأن  ينبغي  لكن  للمتقدم جتاوزها،  ملزمة، وميكن  لي�ست  املحاور  هذه 
»العربية  ال��ع��ام، وه��و  ل��ه��ذا  امل��ح��دد  ال��ع��امل��ي  بالعربية يف يومها  الح��ت��ف��اء  مب��و���س��وع 

والعلوم«، ومن املحاور املقرحة:
العلوم. خا�سة  احلياة،  مناحي  يف  وح�سورها  العربية  اللغة  • اأثر 

»التقنية«. الع�سرية  بالحتياجات  والوفاء  العربية  • اللغة 
الطب. جمال  يف  العربية  • اللغة 

العلوم. يف  العربية  اللغة  • م�ستقبل 
اإلخ«. الذرة،  علم  اجليولوجيا،  »الف�ساء،  املتقدمة  والعلوم  العربية  • اللغة 

وغريها«. النف�س  وعلم  الجتماع  »علم  الإن�سانية  العلوم  يف  العربية  • اللغة 
العرب. • العلماء 

ثم �ساهد الأمري خالد الفي�سل 
واحل�سور عر�سا م�سورا عن مراحل 

اإن�ساء معر�س جدة الدويل للكتاب.
عقب ذلك، األقى الأمري م�سعل 
بن ماجد كلمته باملنا�سبة. اإثر ذلك 
األقى وزير الثقافة والإعام الدكتور 
اأ�سار فيها اإلى  عادل الطريفي كلمة 
ال��ي��ون�����س��ك��و عن  ت��ق��ري��ر م��ن��ظ��م��ة  اأن 

القراءة يف العامل العربي ك�سف اأن:
�ست  ي��ق��راأ  ال��ع��رب��ي  • امل��واط��ن 
املتو�سط  بينما  اليوم  يف  دقائق 
اليوم،  يف  دقيقة   36 هو  العاملي 
كتاب  عربيا  م��واط��ن��ا   2٠ ول��ك��ل 

واحد يف ال�سنة.
ل��ل��م��ج��ل��ة  درا������س�����ة  ك�����س��ف��ت   •
ال��ع��رب��ي��ة مل���وؤ����س���رات امل��م��ار���س��ة 
م��ن   ٪78٫39 اأن  ال����ق����رائ����ي����ة 
اإج����م����ايل امل��ج��ت��م��ع ال�����س��ع��ودي 
ميار�سون القراءة احلرة مقابل 

21٫61٪ ل ميار�سونها .
ال���������س����ع����ودي����ن  م�������ن   ٪68  •
قراءة  يف  دقائق   1٠ ي�ستغرقون 
و٪7٥  ال����ورق����ي����ة،  امل���ط���ب���وع���ات 

م��ن��ه��م ي��ق�����س��ون 1٠ دق���ائ���ق يف 
قراءة الن�سو�س الإلكرونية.

ال���������س����ع����ودي����ن  م�������ن   ٪33  •
مي�����ار������س�����ون ال�������ق�������راءة احل�����رة 
كن�ساط يومي، اإ�سافة اإلى ٪17 
القراءة  ن�ساط  ميار�سون  منهم 

احلرة كل يومن.
ون���ب���ه يف ال���وق���ت ذات�����ه اإل�����ى اأن 
هنالك تاأخراً يف الإقبال على القراءة 

واإنتاج الكتاب.
وق�����ال: »اإج����م����ايل ال��ك��ت��ب ال��ت��ي 
ن�سرت يف العامل العربي يف عام واحد 
بلغت 278٠9 كتب، هنالك كتاب واحد 
عربي،  م��واط��ن  األ���ف   12 لكل  ي�سدر 
ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  يف  ي��دف��ع��ن��ا  م���ا  وه����و 
الإع������ام اإل�����ى اإي������اء ه����ذا امل��و���س��وع 
جمموعة  اإط����اق  �سيتم  اإذ  اأه��م��ي��ة؛ 
م���ب���ادرات داع��م��ة ذات اأه��م��ي��ة ك��رى 
الطباعة  اإج���راءات  ت�سهيل  من  ب��دءا 
وجت���وي���د امل��ن��ت��ج وت��ك��ث��ري امل��ح��ف��زات 
املتميزة  الإجن����ازات  ودع���م  لت�سويقه 
والتداول  ال��ق��راءة  مب��ب��ادرات  وانتهاء 

املعريف«.

الشارقة تصدر كتاب
»النص والصدى« ألبي طالب

�سدر عن دائرة الثقافة والإع��ام بحكومة ال�سارقة بدولة الإم��ارات العربية 
اأ�ستاذ  ال�ساعر،  للناقد  نقدية  ق��راءات  وهو  وال�سدى«،  »الن�س  كتاب  املتحدة 
العلوم  بكلية  واآداب��ه��ا  العربية  اللغة  بق�سم  امل�سارك  احل��دي��ث  والنقد  الأدب 
الإن�سانية بجامعة امللك خالد الدكتور اإبراهيم بن حممد اأبو طالب، الذي اأكد 
ل� »اآفاق« اأن هذه القراءات �سعت اإلى متثل الن�س، وفهم مداراته والتحليق يف 
م الن�س �سداها، وكان ال�سدى  جماليته ومو�سوعاته، فكانت ح�سيلتها اأن قدَّ
رجعا لها. واأ�ساف »هذه املقاربات اأثارتها الن�سو�س الإبداعية فاأتت ب�سداها 
رجعا تاأمليا وق��راءة موازية مدارها الن�س، حوله تدور ويف فلكه حتلق ومن 
اأجله كانت، وقد يحرك الن�س اجلميل قارئه ويثري متلقيه فيتحول من قارئ 

�سلبي اإلى قارئ اإيجابي ومن متلق خامل عادي اإلى متلق فاعل منتج«.
و�سردا  �سعرا  الإبداعية  الن�سو�س  الكتاب على جمموعة من  وا�ستمل 
وهى  متقاربة  بع�سها  ف��رات  يف  الإبداعية  ميادينهم  يف  اأ�سحابها  اأنتجها 

الأكر، وبع�سها متباعدة زمنيا، ويف اأكر من قطر عربي.
يذكر اأن اأبا طالب فاز باجلائزة الأولى يف النقد الأدبي يف م�سابقة را�سد 
بن حميد للثقافة والعلوم يف دورتها 31 عام 1436. وله 2٠ كتابا يف جمال 
ال�سعر والنقد والأدب، والتحقيق، واأدب الأطفال، وعدد من البحوث املحكمة 
املن�سورة، وكان اأمينا للجنة الإبداع يف ق�سم اللغة العربية واآدابها باجلامعة 

عامن �سابقن.
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إعالم

أسبوعية جامعة الملك خالد

ات
اء
فض

400 ألف متابع
@MrSaa3d لحساب

ليال الشهري

»دع��م  امل�سمى   @MrSaa3d ح�ساب 
ال��ت��وا���س��ل  �سبكة  يف  واي���ب���اد«  اآي���ف���ون 
اأف�سل  من  يعد  »توير«  الجتماعي 
احل�������س���اب���ات ل��ل��م��ه��ت��م��ن ب���ال���رام���ج 
والأج���ه���زة م��ن ���س��رك��ة اآب����ل، وك���ل ما 
ي��ط��راأ ع��ل��ى ال�����س��رك��ة م��ن حت��دي��ث��ات، 
واإ������س�����دارات، وت��ع��دي��ات ����س���واء ك��ان 
ب���رجم���ة داخ��ل��ي��ة  اأم  ���س��ك��ل خ���ارج���ي���ا 
للرامج. ويهتم احل�ساب ب�سكل كبري 
ب��ال��رام��ج امل��ف��ي��دة، م��ث��ل: الأم��ن��ي��ة، 

والرامج التي توفر حماية جلهازك 
يف  للجهاز  تتبع  وب��رام��ج  غيابك،  يف 

حال فقدانه.
بالكثري  مليء  احل�ساب  اأن  كما 
من التطبيقات. وميزة هذا احل�ساب 
قبل  ب��رن��ام��ج  اأي  بتجربة  ي��ق��وم  اأن���ه 
عددهم  البالغ  املتابعن  على  عر�سه 
الأك����ر  األ������ف،  وه����و احل�������س���اب   4٠٠
ه��ذا  يف  املتابعن   ح��ي��ث  م���ن  ع�����ددا 

الخت�سا�س.
ي��ق��وم »دع���م الأي���ف���ون والأي���ب���اد« 
اأي�����س��ا ب��ت��وف��ري الأل���ع���اب ال��ت��ي كانت 

ع��ل��ى ال���ب���اي ���س��ت��ي�����س��ن، وم��ن 
قابله  األ��ع��اب  اإل���ى  يحولها  ث��م 

للتحميل على الأجهزة.
ب��اأول  اأول  احل�ساب  يتابع 
ويهتم  اآب��ل  ل�سركة  موؤمتر  اأي 
يف  وال��ع��ي��وب  امل���زاي���ا  بتن�سيف 
ال�سركة  م��ن  امل��ط��روح  اجل��ه��از 
تقريبا  وه���و  حت��ي��ز.  دون  م���ن 
يعد املو�سوعة الأكر والأ�سمل 
ما  وك��ل  والأل��ع��اب  للتطبيقات 
لتزيد  �سالتك  ول��ذا هو  يفيد، 

معرفتك بجهازك.

»تويتر«.. أحدث المؤسسات 
اإلعالميـة وأكثـرها تأثيرا

بتول عازب

ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ال���ت���دوي���ن امل��خ��ت�����س��ر بحد 
ت���دوي���ن���ة،  ك����ل  يف  ح����رف����ا   14٠ اأق�������س���ى 
�سخ�س  اأي  ت�ستطيع من خاله متابعة 
�سخ�سا  اأو  �سديقك  ي��ك��ون  ق��د  يهمك؛ 
اأو  ق��ن��اة  اأو  ك�سحيفة  جهة  اأو  م�سهورا 
جامعة اأو غري ذلك، فعر اإ�سافتك اإياه 
تتعرف على اآخر اأخباره واأحواله، ويبلغ 
م���ن ي�����س��ت��خ��دم��ه ال���ي���وم اأك����ر م���ن 17٥ 
اأربعة مليار  اإن�سان، وتبلغ قيمته  مليون 

دولر، وهو املناف�س الأهم لفي�س بوك.
�سيا�سية  توير م�سارات  ُيغري  وقد 
البع�س  ي�ستخدمه  اإذ  ال���دول  بع�س  يف 
يريدون  ما  لن�سر  اإعامي  �سغط  ك��اأداة 
�سمن  اأ�س�سه  من  اختري  واأخ��ريا  ن�سره، 

اأقوى 1٠٠ �سخ�سية تاأثريا يف العامل.

بعض مميزاته 
• ي�سل اإليك اخلر �سريعا وطازجا 
واأحيانا من موقع احلدث مبا�سرة.

باأخبار من يهمك عن  الإح��اط��ة   •
طريقه مبا�سرة .

الآخرين  جت��ارب  من  ال�ستفادة   •
وا�ست�ساراتهم .

مع  ومناق�سات  �سداقات  تكوين   •
�سخ�سيات مهمة اأو م�سهورة يف كل 

جمال تهتم به .
• احل�������س���ول ع��ل��ى زب�����دة ال��ف��وائ��د 
املهمة  وال��رواب��ط  امل��ق��ولت  واأ�سهر 
لأي مو�سوع قد يهمك يف الإنرنت 
من خال ال�سراك يف املجموعات 

املَْعنية بذلك.

عيوبه 
• �سرعة انت�سار الإ�ساعات.

�سخ�سيات  ينتحلون  قلة  ه��ن��اك   •
امل�ساهري فيجب العلم بهذا.

ال�ستفادة  وع��دم  التهريج  ك��رة   •
البع�س  اإل��ى  بالن�سبة  منه  اجلدية 

ومن ثم �سياع الأوقات.
• وج�������ود ب���ع�������س �����س����ور ال���ن�������س���اء 
املترجة يف بع�س ملفات التعريف 

فيجب الن�سح وغ�س الب�سر .

وي�سر  ُيف�سد  فيما  ا�ستخدامه   •
كاأي اآلة اأو جهاز اآخر له وجه ح�سن 

واآخر �سيئ ح�سب من ي�ستخدمه.

طريقة استخدامه
�سهلة ومي�سرة لكل اأحد، وفيما يلي اأهم 
ما حتتاج ملعرفته حتى ت�ستخدم توير:

ت���وي���ر  م����وق����ع  يف  ال���ت�������س���ج���ي���ل   •
اإلكروين  موقع  اأي  يف  كت�سجيلك 

. Sign Up من خال
• تبحث عن الذين �ستتابعهم، اإما 
البحث  مربع  يف  اأ�سمائهم  بكتابة 
ب��زي��ارة �سفحتهم يف  اأو  الأع��ل��ى  يف 
اأيقونة  على  ال�سغط  ثم  النرنت 
به  اخلا�س  املعرف  اأخ��ذ  اأو  توير، 

منه مبا�سرة.
اأو  تويتة  اأي  على  ال��رد  ت�ستطيع   •
ت�ستف�سر  اأو  تغريدة«    « ن�سميه  ما 
ِمن الذي كتبها عن طريق ال�سغط 

على Reply اأ�سفل الكتابة .
وه��و   Retweet ع��م��ل  ت�ستطيع   •
ع��ب��ارة ع��ن اإع����ادة اإر����س���ال اأو اإع���ادة 
فرياها  تريد،  تغريدة  لأي  توجيه 

كل من يتابعك .

تتابعه  من  ترا�سل  اأن  ت�ستطيع   •
وي��ت��اب��ع��ك م��را���س��ل��ة خ��ا���س��ة من 
 Direct ع���ل���ى  ال�����س��غ��ط  ط���ري���ق 

.Message
م��ع  ت�������س���ي���ف  اأن  ت�������س���ت���ط���ي���ع   •

التغريدة اأي رابط ب�سهولة .

استخدامات 
ا���س��ت��خ��دام ت��وي��ر ع���ر ج��ه��از اجل���وال 
اأو ب��اك  اآي ف����ون،  ���س��واء ك���ان  ال��ذك��ي 
بريي اأو �سام�سوجن اأو غريهم، له رونق 
وج��م��ال و���س��ه��ول��ة اأك����ر م��ن الك��ت��ف��اء 
با�ستخدامه من خال الكمبيوتر، لأن 
تل�قي  اجلوال يف يدك دائما فت�ستطيع 
وتتفاعل  التغريدات مبا�سرة يف حينها 

معها بكل ي�سر و�سهولة. 

األجهزة الداعمة 
الأول��ى  ن�سختن:  يف  الرنامج  يتوافر 
اآب���ل  ���س��رك��ة  مل��ن��ت��ج��ات   iOS لأج����ه����زة 
والأج��ه��زة   Android لنظام  والثانية 
على  احل�سول  ميكنكم  معه.  املتوافقة 
الأج��ه��زة  م��ن   iOS لأج��ه��زة  التطبيق 

اأندرويد من املوقع الر�سمي.
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مواقع

»شكرا_
عزام_

الدخيل« 
هشتاق 

يشعل تويتر
أمل ابومديني

باإعفاء  ملكي  اأم��ر  �سدر  اأن  بعد 
ال���دك���ت���ور ع�����زام ال���دخ���ي���ل وزي���ر 
على  ب��ن��اء  من�سبه  م��ن  ال��ت��ع��ل��ي��م 
رغ��ب��ت��ه، وت��ع��ي��ي��ن��ه م�����س��ت�����س��ارا يف 
ال�����دي�����وان امل���ل���ك���ي ب���رت���ب���ة وزي�����ر، 
وزارة  ك����ر�����س����ي  ال����دخ����ي����ل  ودع 
ال��ت��ع��ل��ي��م ب��ت��غ��ري��دت��ن ن�����س��ره��ا يف 
ح�����س��اب��ة ال���ر����س���م���ي ع���ل���ى ���س��ب��ك��ة 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي »ت��وي��ر« 
ق����ائ����ا: »اأ�����س����ك����ر ����س���ي���دي خ����ادم 
الثقة  على  ال�سريفن  احل��رم��ن 
ال���ك���رمي���ة ب��ت��ع��ي��ي��ن��ي م�����س��ت�����س��ارا 
ب����ال����دي����وان امل���ل���ك���ي، ����س���ائ���ا اهلل 
ال�����س��داد خل��دم��ة وط��ن��ي ومليكي 
 » من حلر ا _ م د خا _ ا �سكر # «
لتعليم  ا _ بي من�سو _ ا �سكر # «
والإداري���ن  والزميات  ال��زم��اء 
واملعلمات  واملعلمن  والإداري�����ات 
لكم  راجيا  والطالبات،  والطاب 

دوام التوفيق والنجاح«.
اأول  اأنه  اإلى   جتدر الإ�سارة 
التعليم بعد �سدور  ل��وزارة  وزي��ر 
م��ن وزارة  ك��ل  ب��دم��ج  اأم���ر ملكي 
الربية والتعليم، ووزارة التعليم 
العايل؛ اإذ عن يف 29 يناير 2٠1٥. 
ثم �سدر يف 11 دي�سمر 2٠1٥ اأمر 

ملكي يق�سي باإعفائه. 
وبعد دقائق من �سدور اأمر 
اإع��ف��ائ��ه اأط���ل���ق ال��ن��ا���س��ط��ون على 
»#�سكرا_عزام_ و���س��م  ت��وي��ر 
ال����دخ����ي����ل« ي���ع���ل���ق���ون ف���ي���ه ع��ل��ى 
اإجن��ازات��ه رغم ق�سر مدة مكوثه 
بذلك  فيكون  التعليم،  وزارة  يف 
من  اإعفائه  بعد  ي�سكر  وزي��ر  اأول 

من�سبه.
ث��م علق ع���زام ال��دخ��ي��ل على 
م���وج���ة ال���ت���غ���ري���دات ال���ت���ي حتمل 
ا����س���م���ه ق����ائ����ا: »اإل�������ى ج��م��ي��ع م��ن 
اأك���رم���ن���ي ب��ط��ي��ب م�������س���اع���ره، لقد 
الرقيقة،  وكلماتكم  ودك��م  غمرين 
اأ�ساأل اهلل اأن يحفظكم، واأن يوفقني 
واإياكم ملا فيه خري وخدمة الدين 

واملليك والوطن«.

كلمة



بيئتنا حياتنا
أسبوعية جامعة الملك خالد
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تقنية

أين دعمنا
للطالب الستة؟!

حسن أحمد العواجي

ريتويت

شركة »ياهو« Yahoo والسبع العجاف

2014: تخلي 
الشركة عن كثير 
من خدماتها غير 

الناجحة.
:2015

لفظت الشركة 
أنفاسها األخيرة 

حسب رأي المحللين.

2013: تراجع 
مستمر للعائدات 
دون القدرة على 

إيقاف نزيف األرباح.

2010: الحفاظ 
على مؤشر سلبي 
مستمر في سوق 

األسهم.
2012: تعيين 

ماريسا ماير مديرا 
تنفيذيا للشركة.

2008: آخر 
سنوات االستقرار 

المالي للشركة.
2009: بداية 

االنهيار لتتراجع 
العائدات من 7.2 

مليار دوالر إلى 
4.6 مليار دوالر.

�سعودية  اإل��ك��رون��ي��ة  �سحابة  اأول   ..Mod Cloud ك����اود«  »م���ود 
للم�ستخدمن  وت�سمح  ال�سحابي  التخزين  خدمة  تقدم  جمانية 
بياناتهم متى  اإلى  والرجوع  املختلفة  اأجهزتهم  ملفاتهم من  برفع 

احتاجوا اإليها.
التخزين،  �سحابات  م��ن  غ��ريه��ا  ع��ن  ك���اود«  »م���ود  وم��ا مييز 
ت��وف��ري حم�����ررات ن�����س��و���س ب��رجم��ي��ة م��ت��ن��وع��ة لإت���اح���ة ال��ف��ر���س��ة 

للمرجمن باختيار الأكواد املنا�سبة لهم.
اأو جم��م��وع��ة من  ���س��رك��ة ك���رى  ن��ت��اج  و »م���ود ك����اود« لي�ست 
الثانوية  املرحة  يف  �سعودين  طاب  �ستة  فكرة  هي  بل  املهند�سن، 
وحت��دي��دا م��ن ال�����س��ف ال��ث��اين ت��ق��دم��وا بفكرتهم ل��رن��ام��ج »ب���ادر« 

حلا�سنات التقنية التابع ملدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
املعلومات لعلها  اليوم �سيا من  وها هي »م��ود ك��اود« متطر 
ت�سقي بحثا عن منو عقول اأخرى تفكر فتنبت م�ساريع تعود بالنفع 

والفائدة على املجتمع.
اأج��د يف  ا�ستوقفتني كثريا �سحابة »م��ود ك��اود« ومع ذلك مل 
�سفحات الإنرنت، اإل القليل، لت�سليط ال�سوء على هذه ال�سحابة 

وجتربة الطاب ال�ستة!
رمبا  حقيقة  اأ�سبحت  لفكرة  التهمي�س  ه��ذا  كل  �سر  اأدري  ول 
بذور  فبع�س  لحقا،  املمطرة  ال�سحب  من  جمموعة  حولها  جتمع 
وتظهر  لتنبت  والتحفيز  الت�سجيع  مباء  �سقيها  اإلى  حتتاج  الأفكار 

لنور ال�سم�س فرياها الآخرون فيقطفوا ثمر جناحها.
اإل��ى حب�س »م��ود ك��اود« خ�سو�سا من  رمب��ا هناك من ي�سعى 
جانب اأعداء النجاح البارعن يف حتبيط وتهمي�س وت�سطيح كل ما 

يقوم به املوهوبون ومن يبحثون عن دور مهم يف املجتمع.
به  يقوم  وم��ا  ه���وؤلء  ب��اأي��دي  الأخ���ذ  الخت�سا�س  وعلى جهات 
برنامج »بادر« من تطوير واإمناء ودعم لعمليات ريادة اأعمال الإبداع 
احت�سان  اإل��ى  بحاجة  فنحن  القبعة،  له  ترفع  اأن  ي�ستحق  التقني 
اأن يبادر  املبدعن وو�سعهم على الطريق ال�سحيح، وعلى الإع��ام 
ويعمل على ت�سليط ال�سوء على هوؤلء املبدعن ليتيقن غرينا اأننا 

اأمة ولدت لتبني ل لتهدم.

هاتف صيني ببطارية
تدوم 15 يوما

 Oukitel اجل��دي��د  امل��ح��م��ول  هاتفها  ع��ن  ال�سينية   Oukitel ���س��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
K10000 الذي يتميز ببطارية ذات �سعة كبرية تبلغ 10.000 ميلي اأمبري، فهي 
كما تقول ال�سركة، تكفي لا�ستخدام العادي ملدة تراوح بن 10 اإلى 15 يوما.

مع  بيك�سل،   720X1280 وبدقة  اإن�س   5.5 قيا�س  ب�سا�سة   K10000 وزود 
1 جيجاهريتز،  ب��ردد   Media Tek MT6735 نوع  النواة من  رباعي  معالج 
وذاكرة و�سول ع�سوائي 2 جيجابايت مع م�ساحة تخزينية �سعة 16 جيجابايت 

.MicroSD قابلة للزيادة لغاية 32 جيجابايت عر ذاكرة خارجية من نوع
ف��اي مع  وال��واي  البلوتوث  وتقنيات   4G و   3G �سبكات   K10000 ويدعم 
يف  العك�سي  ال�سحن  على  وال��ق��درة   Dual-SIM ب�سريحتي  الت�سال  اإمكانية 

ال�ستفادة من البطارية ال�سخمة كبنك طاقة متنقل ل�سحن اأجهزة اأخرى.
184 ج��رام فقط،  وي��زن   Lolipop 5.1 اأن��دروي��د  بنظام   K10000 ويعمل 

وي�سل �سعره الر�سمي يف ال�سوق اإلى 239.99 دولرا اأمريكيا.

جديد ألعاب الفيديو

تخليص أميركا من مرض خطير.. لعبة جديدة
وتتلخ�س  �لثالث.  �ل�صخ�س  مبنظور  �جلماعية  �لقتالية  �لألعاب  نوع  من  وهي   ،Rainbow Six Siege لعبة  �لفيديو  �ألعاب  �صوق  يف  �أخري�  �صدر 
فكرة �للعبة يف قيام فرقة من جمموعة �أ�صخا�س تعمل على تخلي�س �لوليات �ملتحدة من مر�س خطري تف�صى يف خم�صة �أيام. �للعبة من تطوير 

��صتوديوهات Ubisoft Montreal ومتو�فرة على �أجهزة PS4 و Xbox One و PC و�صعرها �لر�صمي يف �صوق �ألعاب �لفيديو 59.99 دولر�.

تآكل دخل شركة »ياهو« 2007 - 2014
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Facebook: 

aafaq.kku

Instigram: 

aafaq.kku
Twitter:

@aafaqkku

أسبوعية جامعة الملك خالد

YouTube: 
aafaqkku

آفاق .. صحيفة الجميع في جامعتنا ومجتمعنا
E-Mail: aafaq@kku.edu.sa   |   Tel: 0172419922   |   Fax: 0172419933



إستراحة آفاق

أحداث
اإجن��ل��را  م��ل��ك  ي�سجن  اخل��ام�����س  ل��ي��وب��ول��د  النم�سا  م��ل��ك   :1192
ريت�سارد الأول وهو يف طريقه اإلى منزله يف اإجنلرا وذلك بعد توقيعه 

ملعاهدة مع �ساح الدين الأيوبي لإنهاء احلملة ال�سليبية الثالثة.

1522: �سقوط جزيرة رود�ض يف اأيدي العثمانيني بعد ح�سار دام 
�ستة اأ�سهر.

الوليات  اإلى  ولويزيانا  اأورلينز  نيو  ي�سلمون  الفرن�سيون   :1803
املتحدة التي قامت ب�سرائها.

1917: تاأ�سي�س جهاز ال�ستخبارات ال�سوفييتية )كي جي بي(.
بانكو  ك��اري��رو  لوي�س  الإ���س��ب��اين  ال����وزراء  رئي�س  اغتيال   :1973

وذلك بتفجري �سيارة مفخخة يف العا�سمة مدريد.

 »1 النفط  »ناقلة  م��ع  تت�سادم  ب���از«  »دون���ا  ال��رك��اب  ع��ب��ارة   :1987
املتجهه اإلى م�سيق تابا�س يف الفلبن، مما اأ�سفر عن مقتل ما يقدر 

بنحو 4000 �سخ�س.

1989: الوليات املتحدة تر�سل قواتها اإلى بنما، لعتقال الرئي�س 
مانويل نورييغا وتغيري نظام اجلكم يف الباد.

يف  بالنت�سار  ت��ب��داأ  »ال��ن��ات��و«  الأطل�سي  �سمال  حلف  ق��وات   :1995
التي  الدموية  احل���روب  بعد  ال�سام  لإح���ال  والهر�سك،  البو�سنة 

جربت بن العرقيات ال�سربية والكرواتية وامل�سلمة.

بعد  وذل���ك  ال�سينية  ال�سيادة  اإل���ى  ت��ع��ود  م��اك��او  مقاطعة   :1999
ا�ستعمار برتغايل دام 99 �سنة.

جنيه   26،500،000 مبلغ  ت�سرق  الل�سو�س  م��ن  ع�سابة   :2004
اإ�سرليني من البنك ال�سمايل يف بلفا�ست باأيرلندا ال�سمالية، وهي 
واحدة من اأكر عمليات ال�سطو على البنوك يف تاريخ اململكة املتحدة.

2014: نادي ريال مدريد الإ�سباين يفوز ببطولة كاأ�س العامل لأندية 
كرة القدم للمرة الأولى يف تاريخه عقب فوزه على نادي �سان لورنزو 

الأرجنتيني بهدفن مقابل ل �سيء يف البطولة التي اأقيمت باملغرب.

والدات
1841: فرديناد بوي�سون، �سيا�سي فرن�سي حا�سل على جائزة نوبل 

لل�سام عام 1927.

ت�سيكي  وفيزياء  كيمياء  ع��امل  هايروف�سكي،  ي��ارو���س��اف   :1890
حا�سل على جائزة نوبل يف الكيمياء عام 1959.

1917: ديفيد بوم، عامل فيزياء اأمريكي.
1927: كيم يونغ �سام، رئي�س كوريا اجلنوبية ال�سابع.

1929: �سليم احل�س، رئي�س وزراء لبنان.

وفيات
1968: جون �ستاينبيك، كاتب وروائي اأمريكي حا�سل على جائزة 

نوبل يف الأدب عام 1962.

1998: ال�سري األن لويد هودجكن، عامل كيمياء حيوية اإجنليزي 
حا�سل على جائزة نوبل يف الطب عام 1963.

2001: ليوبولد �سنغور، رئي�س ال�سنغال الأول.

ال تجعلوا من الحمقى 
مشاهير!

الكل  اأ���س��ب��ح  احل��دي��ث��ة،  الجتماعية  التوا�سل  و���س��ائ��ل  ت��واف��ر  م��ع 
ول  لل�سهرة،  اأه��ل  م�ساهري  فهناك  اخلا�سة،  بطريقته  م�سهورا 
جدال يف ذلك ب�سبب ما يقدمونه عر تلك الو�سائل، ويف اجلانب 
بتعدد  امل�ساهري احلمقى،  العديد من  الأ�سف،  انت�سارا مع  الأك��ر 

اأ�ساليب حماقاتهم.
وقد نكون نحن املجتمع امل�سوؤولن اأول واآخرا عن حتقيقهم 
بهدف  حماقاتهم  فت�سويقنا  اأخ����رى،  اأو  بطريقة  ال�سهرة  ه���ذه  
ال�سحك اأو ال�سخرية هو دافعهم الأقوى نحو ال�سهرة حتى و�سلوا 
من  يحملونه  م��ا  بكل  املجتمع  راأي  تقرير  لهم  تتيح  مكانة  اإل��ى 
حماقة و�سعف يف الفكر وامل�ستوى،  بل اأ�سبحوا  ق��ادة  لي�س لهم 

هدف اإيجابي.
العديد  وارت��ك��ب  ال�سهرة،  عفوا  احل��م��اق��ة..  اأراد  م��ن  وه��ن��اك 
من ال�سلبيات التي لو فت�سنا عنها لت�سح اأنها جمرد وهم اختلقه 
عامله  غري  ع��امل  يف  عا�س  من  فمنهم  امل�ساهري؛  ب�سفوف  ليلتحق 
وزور ت��اري��خ اأه��ل��ه واأج����داده و���س��ال وج��ال يف جم��الت ع��دة بطرق 
رك��ي��ك��ة ج����دا، م��وه��م��ا ن��ف�����س��ه اأن����ه ب��ل��غ م��ك��ان��ة ع��ال��ي��ة يف امل��ج��ت��م��ع، 

واحلقيقة اأنه فارغ من كل ما يدعيه.
يف  اأداة  يكونون  وق��د  يتكاثرون،  احلمقى  ه��وؤلء  اأن  واملوؤ�سف 
ال�سوء  لت�سليط  دونها  من  اأو  ب��اإرادت��ه��م  ي�ستخدمهم  غريهم  يد 
على بع�س الق�سايا املثرية للراأي العام ون�سر الإ�ساعات بن اأفراد 

املجتمع، وبذلك يكونون خطرا علينا. 
اأمتنى من اأحبائي امل�ساهري األ ي�سيوؤوا الظن بي، ولكن فعا 
غري  بدعم  ا�ستهروا  الذين  الغفلة،  م�ساهري  من  نعاين  اأ�سبحنا 
مق�سود من املجتمع، ولكنهم اأ�سبحوا واجهة ملجتمعنا اأمام العامل، 

كما اأمتنى منهم اأن ل يكونوا لعبة ميكن توجيهها ملا هو اأ�سواأ. 

عبدالعزيز رديف 

محررون

هذا اليوم
في التاريخ

20 ديسمبر

بدون 
تعليق
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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

هل تعلم؟

أرقام قياسية
تحققها عنزة.. 

ودراجة.. ومكانس 
كهربائية!

ل تنتهي غرائب العامل وعجائبه من حول العامل التي 
فلوريدا  ولي��ة  ففي  القيا�سية.  »غينيز«  اأرق���ام  تخرق 
الأمريكية، حققت العنزة »هاربي« Harpie رقما قيا�سيا 
بتزجلها على لوح تزلج خ�سبي، قاطعة 118 قدما يف 28 

ثانية، من دون اأن تقع.
اأملانيا، فقد  اأم��ا »دي��دي �سينفت« Didi Senft من 
يبلغ قطر عجلتها  العامل،  دراج��ة هوائية يف  اأك��ر  بنى 

الواحدة ٠1 اأقدام، ونال �سهادة »غينيز« على ذلك.
 James Brown »من جهة اأخرى، ف� »جيم�س براون
من مدينة نوتينجام بريطانيا، لديه واحدة من اأغرب 
حيث  »غيني�س«  تاريخ  يف  القيا�سية  والأرق���ام  الهوايات 
جمع 223 مكن�سة كهربائية، يحتفظ بها جميعها يف بيته 
بداأ  ب��راون  ال�سيد  النظافة!  �سديد  اأ�سبح متحفا  ال��ذي 

بجمع مكان�سه الكهربائية عندما كان عمره 8 �سنوات.

• عمر الشمس يقدر بنحو 7500 مليون سنة.

• الزرافة حيوان يمتاز بالخجل وشدة الحذر.

• الثعبان يستطيع الصوم سنة أو أكثر معتمدا في غذائه 
على الدهون المختزن في جسمه.

• القرد مثل اإلنسان يميز بين األلوان كلها فيعرف
األحمر واألخضر واألصفر.. وهكذا.

• اإلنسان لدية 12 مليار خلية عصبية.

• البحار القطبية هي أقل بحار العالم في نسبة ملوحتها.

• اإلنسان يقضي نحو ثلث عمره نائما.
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آخر موعد لالعتذار عن مقرر دراسي

بدء االختبارات لمواد اإلعداد العام والعملي واالنتساب

بدء االختبارات النهائية

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

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

8 ربيع األول 1٤٣7

9 ربيع األول 1٤٣7

16 ربيع األول 1٤٣7

من 13 إلى 15 جمادى األولى 1437

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

211٠

غائم
جزئيا

غائم
جزئيا

غائم
جزئيا

211٠219219199

غائم
جزئيا

غائم
جزئيا

شعارات الجامعة
�أو  حكومية  موؤ�ص�صة  بــاأي  �خلــا�ــس  �ل�صعار 
�إذ ميكن  لــهــا،  خــا�ــصــة ميــثــل هــويــة حمـــددة 
�ل�صعار  خــالل  من  �ملن�صاأة  هــذه  على  �لتعرف 
�ملر�صوم على مد�خلها �أو مطبوعاتها، وكثري من 
�ل�صعار�ت �لتي حتظى بحماية فكرية ل ميكن 
تغيريه �أو �لعبث به �أو ��صتخد�مه من دون �إذن 

من �صاحبه.
��صم  على  �ل�صعار  �صهرة  تطغى  ــد  وق
يكون  و�خلدمات  �ملنتجات  من  فكثري  �ملن�صاأة؛ 
�صعار  ويعد  رمز جودتها وجناحها،  �ل�صعار هو 
من  و�صخ�صيتها،  هويتها  يحمل  �لذي  �جلامعة 
�مل�صلمات �لثابتة �لتي ل ميكن �لعبث بها، ولكن 
نالحظ �أن كثري� من وحد�ت �جلامعة �تخذت 
�صعار� خمتلفا ليميزها عن غريها من وحد�ت 
�جلامعة  هوية  �أن  و�لأمر  و�لأدهى  �جلامعة، 
عليه،  وبناء  �ل�صعار.  ت�صميم  �صمن  تدخل  ل 
ل ميكن �أن تعرف �أن هذه �جلهة تتبع جامعة 
�مللك خالد؛ لأن هويتها قد م�صخت من �ل�صعار 

وكذلك ��صمها.
لكل  �صعار  هناك  يكون  �أن  من  مانع  ل 
جهة، ولكن ب�شرط عدم جتاهل �شعار اجلامعة 
�لفرعي،  �ل�صعار  حمتويات  �صمن  �لأ�صا�صي، 
�ملف�صلة  �خليار�ت  ومن  هويتها،  تعرف  حتى 
بذل  دون  �لأ�صا�صي  �جلامعة  ب�صعار  �لكتفاء 

�أمو�ل و�أفكار يف ت�صميمات فرعية جديدة.

الصفحة األخيرة

إدارات
»تصريف االعمال«!

اأن يكون عونا  اإما  للعمل مع رئي�سه؛  اإداري خياران  اأي م�سوؤول  اأم��ام 
اأق��ل الأول��ى واأك��ر الثانية  يف اجلامعات،  اأو يكون عبئا عليه، وما  له 

وبخا�سة على م�ستوى العمادات والأق�سام.
اأن تتخذ ق��رارات نيابة عنه  اأن تكون عونا لرئي�سك املبا�سر، هو 
ان�سيابية يف  واإيجاد  العمل  اإلى تطوير  اإيجابية تهدف  وفق معطيات 

القرار الإداري دون معوقات.
اإل  ق���رار  اأي  تتخذ  ل  اأن  فهو  رئي�سك،  على  عبئا  ت��ك��ون  اأن  اأم���ا 
بالرفع له عن كل �سغرية وكبرية، مبعنى اأن رئي�سك املبا�سر هو الذي 
)اأو  توا�سل  قناة  اأن��ت جمرد  وت�سبح  نيابة عنك،  يتخذ لك قراراتك 
اأعلى  اإدارت��ك وبن من هم يقعون  اإداري( بن من يقع حتت  مرا�سل 

من اإدارتك.
 وهناك -يا لاأ�سف- عمادات واإدارات عديدة يف اجلامعات تنهج 
نهج ال�سامة الإدارية وكاأنها تقوم بحكومة ت�سريف الأعمال، ومن ثمنّ 
ت�سكل عبئا م�ستداما على مديري اجلامعات، لأن قراراتهم يرفعونها 
ذلك  اأن  كما  ال��ق��رارات.  تلك  عنهم  نيابة  ليتخذوا  اجلامعات  ملديري 
ياأتي، رمبا، يف ظل �سبابية اأو انعدام روؤية ا�سراتيجية للجهاز الإداري 

�سواء كان وكالة اأو عمادة اأو اإدارة اأو ق�سما.

أسبوعية جامعة الملك خالد

رجل فبتنامي ينقل على در�جته جر�ر� خا�صة 
ب�صيد نبات �لبامبو  من �لأنهر و�لبحري�ت
يف حمافظة »هانغ ين«. �ل�صورة حازت على 
جائزة �أف�صل �صورة لعام 2015 �صمن فئة 
»ت�صوير �لرحالت« وهي للم�صور لي هو�نغ لونغ
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