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أسبوعية جامعة الملك خالد

جامعات سعودية
»التعليم« تخفض األمية
إلى 8.27% عام 1436..
وجهود جادة لتحقيق

التنمية المستدامة للمرأة 

إعالم
»تيليجـرام« الروسي

بين التشفير وحماية الخصوصية
وبين مادح وذام.. نستعرض لكم 

برنامج التواصل ذائع الصيت

تحقيق
المهارات البحثية..

طالب يعترفون بتدني المستوى 
ويعرضون األسباب
وينشدون الحلول

رياضة
بمشاركة 15 منتخبا

ووفق األنظمة الدولية..
الجامعة تستضيف

بطولة التايكوندو
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الجامعة تخرج 350 متدربا 
من األمن العام

ب���رع���اي���ة م���دي���ر اجل���ام���ع���ة، الأ����س���ت���اذ 
اأقامت  ال��داود،  عبدالرحمن  الدكتور 
ع����م����ادة خ���دم���ة امل���ج���ت���م���ع وال��ت��ع��ل��ي��م 
امل�����س��ت��م��ر، الأرب�����ع�����اء امل���ا����س���ي، ح��ف��ل 
اختتام دوراتها املقدمة ل� 350 متدربا 
مبنطقة  ال��ع��ام  الأم����ن  من�سوبي  م��ن 
ع�سري، خالل الف�سل الأول من العام 
1437. وح�سر حفل   /1436 اجلامعي 
اللواء  املنطقة  �سرطة  التخرج  مدير 
من  وع���دد  ال��ق��رزع��ي،  �سليمان  �سالح 
مديري ومن�سوبي القطاعات الأمنية.
واأك��د ال���داود خ��الل الكلمة التي 
اجلامعة  بخدمة هذا  ت�سرف  األقاها، 
يعد  لكونه  وال��ف��ع��ال،  ال��غ��ايل  القطاع 

من اأهم القطاعات يف الدولة.
وق������ال: »اجل���ام���ع���ة ت���رح���ب ب���اأي 
ت���ع���اون م���ع الأم�����ن ال���ع���ام واأي ق��ط��اع 
اآخ�����ر، وه�����ذا ي��ع��د م���ن اأه�����م واج���ب���ات 
اجلامعة املنوطة بها«، مبديا ا�ستعداد 

اجل��ام��ع��ة دوم���ا ل��ت��ق��دمي امل��و���س��وع��ات 
ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ت��ي ي��ح��ت��اج اإل��ي��ه��ا قطاع 
الأمن حتى اإن احتاج الأمر اإلى جلب 

متخ�س�سني من خارج اجلامعة. 
بدوره، األقى قائد مدينة تدريب 
الأمن العام العقيد م�سفر القحطاين 
ي�سعر  اجل��م��ي��ع  اأن  ف��ي��ه��ا  اأك�����د  ك��ل��م��ة 
ب��ال��ف��خ��ر والع�����ت�����زاز ب��ت��خ��ري��ج ه���ذه 

الدفعة،
الأمن  تلقاه من�سوبو  »ما  وق��ال: 
خالد  امللك  بجامعة  دروات  من  العام 
اأداء  على  لهم  عونا  اهلل  ب��اإذن  �سيكون 
واج��ب��ه��م، وك���ل ه���ذا ب��ف�����س��ل م���ن اهلل 
امل��ح��دود  غ��ري  ال��دع��م  بف�سل  ث��م  اأوًل 
ال������ذي ت���ول���ي���ه ح��ك��وم��ت��ن��ا ال��ر���س��ي��دة 
جميعا  اأ�سبحنا  حتى  امل��ج��الت  �ستى 
والأم��ن  والكرامة  العزة  بثوب  نفخر 

والأمان«.
األ���ق���ى كلمة  م��ت�����س��ل،  ���س��ي��اق  يف 

ال��رائ��د زي��د القحطاين  اخل��ري��ج��ني، 
م��ع��رب��ا ع���ن ���س��ع��ادة م��ن�����س��وب��ي الأم���ن 
وامل��ت��خ��رج��ني  ع�����س��ري  مبنطقة  ال��ع��ام 

الذي بلغ عددهم 350 متدربا.
وق����ال:»م����ا ق��دم��ت��ه ل��ن��ا ج��ام��ع��ة 
امل���ل���ك خ���ال���د مم��ث��ل��ة ب���ع���م���ادة خ��دم��ة 
امل���ج���ت���م���ع وال���ت���ع���ل���ي���م امل�������س���ت���م���ر م��ن 
ع��ل��وم؛ زادن���ا م��ه��ارة وم��ع��رف��ة للدفاع 
ع��ن ال��وط��ن وم��ق��درات��ه وغ��ر���س ه��ذا 
التدريب مفاهيم ومهارات احرتافية 
جتعلنا تواقني خلو�س ميادين العمل 

وتطبيق ما تعلمناه«.
اأو���س��ح عميد خدمة  ذل���ك،  اإل���ى 
الدكتور  امل�ستمر  والتعليم  املجتمع 
ال������دورات  اأن ه����ذه  م���ب���ارك ح���م���دان 
اأق���ي���م���ت ع���ل���ى ����س���وء ال�������س���راك���ة ب��ني 
، مبينا  العام  الأم��ن  اجلامعة وقطاع 
دورة   19 اأك��ر من  العمادة قدمت  اأن 
والبقية  ق�سرية،  دورات  ثماين  منها 

اأ�سهر.  ثالثة  ا�ستمرت  طويلة  دورات 
ال����دورات  اأن جميع ه���ذه  اإل���ى  واأ����س���ار 
اأك��ر من 350 من من�سوبي  ح�سرها 

الأمن.
واأ�ساف »ما يهمنا يف العمادة هو 
املتدربني  على  التدريب  اأث��ر  انعكا�س 
يعطينا  وه���ذا  للعمل،  ع��ودت��ه��م  ب��ع��د 
براجمنا  وم��راج��ع��ة  للتقييم  فر�سة 

وتطويرها يف امل�ستقبل«.
يذكر اأن ال��دورات املقامة �سملت 
وال��ل��غ��ة  امل��ك��ت��ب��ي��ة،  الإدارة  جم�����الت 
الإجن���ل���ي���زي���ة، وت��ط��ب��ي��ق��ات احل��ا���س��ب 
ال��ع��رو���س،  الآيل، وحت��ري��ر خ��ط��اب��ات 
الإن�����س��ان،  وح��ق��وق  الأزم������ات،  واإدارة 
الإج�����راءات  ون��ظ��ام  احل�����س��ود،  واإدارة 
ال�سرعية  املرافعات  ونظام  اجلزائية، 

مبختلف حمافظات منطقة ع�سري.

سعيد العمري
إحصائيات موقع الجامعة

مقارنة أعداد زوار الموقع اإلليكتروني
لجامعة الملك خالد 2015

اإلحصائية

عدد زوار الموقع

عدد الدول
المتصفحة للموقع

عدد الصفحات
المستعرضة

متوسط الوقت
المستغرق للتصفح

يونيو

268,240

121

618,106

00:02:55

ديسمبر

748,933

119

1,343,087

00:02:59

مواهب من الجامعة

الجهني: والداي وراء تطور موهبتي
يطمح ع�سو جوالة اجلامعة، الطالب ح�سام عبداهلل اجلهني اإلى تاأ�سي�س موؤ�س�سة خا�سة 
ولكنه  خيايل  تفكري  جم��رد  لي�س  طموحه  اأن  وال��واق��ع  الإل��ك��رتون��ي��ة،  الأج��ه��زة  ل�سنع 
�سرع يف اخلطوات الأولى بتكوين معمل �سغري يحتوى على اأغلب الأجهزة الأ�سا�سية 

لتحقيق حلمه.
اجلهني �سرد يف حديث اإلى »اآفاق« تاريخ هوايته واملراحل التي مرت بها، وبدا م�سمما 
حني قال: »اأري��د اأن تكون قائمة اأعمايل مليئة بالخرتاعات«، لكنه مل يغفل يف الوقت 

نف�سه ما يواجهه من عقبات اأغلبها مادية.
بدائيا  »جهازا  البداية  يف  ابتكر  اأن��ه  اجلهني  ك�سف  اأعماله،  باكورة  وعن 
جدا« من �سندوق �سغري ذي ملبتني ومفتاح، جمع قطعه من األعاب اأخواته 
املاء يف اخلزان  اآخر يقي�س ن�سبة  ابتكر فيما بعد جهازا  ال�سغريات، كما 
ويتحكم مب�ستواه تلقائيا، م�سريا اإلى اأن اأبويه وعددا من اأقاربه رعوا 

موهبته منذ ال�سغر ومنحوه الالزم من الدعم والت�سجيع.

ح�سام اجلهني



مشيدين باإلنجازات الكبيرة
على الصعيدين الداخلي والخارجي

منسوبو الجامعة: 
نفخر بذكرى البيعة 
لملك الحزم والعزم 
وقائد األمن والنماء

بيعة مختلفة
م���ن ج��ان��ب��ه اأو�����س����ح وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة 
الدكتور مرعي القحطاين اأن »البيعة 
ال�سريفني  احل��رم��ني  الأول����ى  خل���ادم 
جاءت حينما بويع وليا للعهد، ثم اأتت  
البيعة الثانية له وهو خادم للحرمني 
بيعة  حينها  يف  و�ساحبها  ال�سريفني، 
و���س��م��و ويل ويل  ع���ه���ده،  ل�����س��م��و ويل 
روتينيتني  بيعتني  كانتا  وق��د  العهد 
ول�سببني،  واح���د  اآن  يف  وتقليديتني 
امل��ل��ك  ب��ع��د وف����اة  اأت���ي���ا  الأول ك��ون��ه��م��ا 
اهلل،  يرحمه  عبدالعزيز،  بن  عبداهلل 
بغري  نرغب  ل  كوننا  الثاين  وال�سبب 
هذا النمط من احلكم الذي اأمنا فيه 
واأموالنا ف�سال  واأولدن��ا  اأنف�سنا  على 
عن اأنه النظام الذي اأمن وحدة بلدنا 
من  رغ����دا  اهلل  اإرادة  ب��ع��د  ل��ن��ا  ووف����ر 

العي�س وحياة كرمية«.
ووا�����س����ل »اأم������ا ال��ب��ي��ع��ة ال��ث��ال��ث��ة 
ف�ستكون بيعة خمتلفة متاما، فال هي 
حب  بيعة  اإنها  تقليدية،  ول  روتينية 
ووفاء، بيعة �سرعية يف الرقاب، ن�سع 
حتت  واأموالنا  ودماءنا  اأولدن��ا  دونها 
ونقول  واحل�سم  ال��ع��زم  ملك  ت�سرف 
ل��ه: نحن معك واأم��ام��ك وم��ن دون��ك 
من  واهلل  �سمالك  وم��ن  ميينك  وم��ن 
مواطن  اإل��ى  بنا  ف�سر  جميعا،  فوقنا 

العزة والكرامة«.
العزم  ب��وادر  كانت  »اإذا  واأ���س��اف: 
قد بداأت مع البيعة الثانية فمن املوؤكد 
اأن بوادر احل�سم قد لحت مع البيعة 
لنا ومللكنا  �سيكون  وب��اإذن اهلل  الثالثة، 
وحل��ك��وم��ت��ن��ا ال��ت��م��ك��ني وال��غ��ل��ب��ة قبل 
م�سحوبة  دع��وات��ن��ا  ال��راب��ع��ة.  البيعة 
ب��ك��ل م���ا من��ل��ك ل���ك خ�����ادم احل��رم��ني 
وويل  العهد  ويل  ال�سمو  ولأ���س��ح��اب 

ويل العهد ولوطننا واأمتنا«.

ترسيخ مكانة
ب���������������دوره ب����������نينّ وك�������ي�������ل اجل�����ام�����ع�����ة 
خالد  الدكتور  ال�سحية  للتخ�س�سات 
اآل جلبان اأن مرور عام من عمر الزمن 
ك���ان مب��ن��زل��ة ���س��ف��ح��ات م���ن ال��ت��اري��خ 
احلزم  �سياق  �سلمان يف  امللك  �سطرها 
وم�ساحله،  الوطن  اأم��ن  يخ�س  فيما 
اململكة  امل�ستوى الدويل ر�سخت  فعلى 
مكانتها يف الق�سايا الدولية، وكان لها 
حموري  يف  وخ�سو�سا  الفاعل  ال��دور 
الق��ت�����س��اد والأم�������ن ال�������دويل، وع��ل��ى 
امل�ستوى الإ�سالمي مت ت�سكيل حتالف 

عبدالعزيز رديف
وسعيد العمري

اأع�����رب ع���دد م���ن م�����س��وؤويل اجل��ام��ع��ة 
ع���ن ���س��ع��ادت��ه��م وه����م ي��ب��اي��ع��ون خ���ادم 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
الذكرى  يف  اهلل،  حفظه  عبدالعزيز. 
اأن  م��وؤك��دي��ن  احل��ك��م،  لتولية  الأول����ى 
فيه  ت�سهد  تاأتي يف وقت  املبايعة  هذه 
امل��م��ل��ك��ة م��ن��ج��زات ت��ن��م��وي��ة ع��م��الق��ة 
الداخلي واخلارجي،  ال�سعيدين  على 
ال�سيا�سي  احل�����س��ور  اإل����ى  ب��الإ���س��اف��ة 

املميز يف جميع الجتاهات.

تقاليد أصيلة
العليا  وبنينّ وكيل اجلامعة للدرا�سات 
وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي ال���دك���ت���ور م��اج��د 
حتتفي بذكرى  امل��م��ل��ك��ة  احل����رب����ي اأن 
ال���ب���ي���ع���ة الأول���������ى خل�������ادم احل���رم���ني 
ال�����س��ري��ف��ني امل���ل���ك ���س��ل��م��ان ب���ن عبد 
مقاليد  وت�����س��ل��م��ه  ���س��ع��ود  اآل  ال��ع��زي��ز 
احل���ك���م ب���ال���ب���الد، م�����س��ريا اإل�����ى اأن��ه��ا 
نفو�س  على  وع��زي��زة  غالية  منا�سبة 
الكثري  وت�ستدعي  جميعا،  املواطنني 
من املعاين النبيلة والتقاليد الأ�سيلة 
ر يف اأع���م���اق اأب���ن���اء ه��ذه  ال��ت��ي ت���ت���ج���َذنّ

البالد قيادة و�سعباً. 
وق�����ال: »ن��ه��ن��ئ ق��ائ��دن��ا واأن��ف�����س��ن��ا 
ب��ه��ذه ال��ذك��رى ال��ع��زي��زة ع��ل��ى قلوبنا، 
كتاب  ال�سادقة على  البيعة  له  وجن��دد 
اهلل و�سنة ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم 
نحتفل  ���س��ن��ة  ك���ل  ويف  وع���م���ال،  ق����ول 
يتزامن  الغالية  ال��ذك��رى  ب��ه��ذه  فيها 
تتجاوز  اإجن�����ازات  ع��ن  الإع����الن  معها 
بها  اأم��ر  مهمة  وم�سروعات  ال��ط��م��وح، 
اأج��ل  م��ن  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 
���س��ع��ب��ه، ك��م��ا ن�سيد  رف��اه��ي��ة واإ����س���ع���اد 
التعليم  قطاع  ي�سهده  ال��ذي  بالتطور 
ال����ع����ايل خ�����الل ال�������س���ن���وات الأخ�������رية، 
ليتحقق  ال���ذي مل يكن  ال��ت��ط��ور  ذل��ك 
ل��ول ف�سل اهلل عز وج��ل، ثم ما تلقاه 
م��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل م���ن دع��م 
���س��خ��ي ورع���اي���ة م��ت��وا���س��ل��ة م���ن خ���ادم 
احلرمني ال�سريفني؛ حيث تتبواأ هذه 
امل��وؤ���س�����س��ات م��رت��ب��ة م��ت��ق��دم��ة يف �سلم 
واهتمامه.  برعايته  وحتظى  اأول��ي��ات��ه 
اإن هذه املنجزات جاءت حتقيقا ووفاًء 
ل��ل��وع��د ال����ذي ق��ط��ع��ه خ����ادم احل��رم��ني 
من  البيعة  يوم  نف�سه  على  ال�سريفني 

خدمة لدينه ووطنه و�سعبه واأمته«.

اإ�سالمي �سد الإرهاب ويف وقت وجيز، 
واخلليجي  العربي  امل�ستويني  وع��ل��ى 
مت تر�سيخ التعاون والتحالفات ونقله 
اإل��ى  الدبلوما�سي  العمل   جم��رد  م��ن 

التعاون والتحالف العملي وطنيا.
ب���ل���ورة م��وؤ���س�����س��ات  واأ�����س����اف »مت 
الدولة وو�سعت خطة تنموية جريئة 
وم���و����س���وع���ي���ة وج��������ادة ت���ت���واف���ق م��ع 
امل��ع��اي��ري ال��دول��ي��ة م��ع احل��ف��اظ على 
ال��ذي ع��زز روح  الأم��ر  اململكة،  مبادئ 
املواطنة واعتزاز اأبناء اململكة بدولتهم 

وقيادتها. 
لقد متيزت ال�سنة الأولى لتويل 
بالتوازن  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم 
ب����ني ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ال��ن�����س��ط��ة ج���دا 
واحل�����زم ال���ق���وي؛ الأم�����ر ال����ذي ر���س��م 
خطوطا وا�سحة بني ما ميكن القبول 
ب����ه وم�����ا ه����و غ����ري م���ق���ب���ول والأم�������ور 
ال��ق��اب��ل��ة ل��ل��ت��واف��ق م���ن خ����الل روؤي����ة 
واأرب��ك��ت  احللفاء  ثقة  ع��ززت  وا�سحة 
الأع��������داء، وم����ن خ����الل ف���ري���ق ن�سط 
العهد وويل ويل  �سمو ويل  يتمثل يف 

العهد وحكومة كفاءات فاعلة«. 

مشاريع تتحدث 
واأك�������د وك���ي���ل اجل���ام���ع���ة ل��ل��م�����س��اري��ع 
اأن  ال�������س���وي���ان  ����س���ل���ي���م���ان  ال����دك����ت����ور 
م�ساريع التنمية تتحدث بلغة الأرقام 
حفظه  ت���ول���ى،  اأن  ف��م��ن��ذ  والإجن�������از؛ 
واأب��ن��اوؤه  والوطن  احلكم  مقاليد  اهلل، 
ي��ن��ع��م��ون ب���اخل���ري ال���وف���ري ف��م��ر ع��ام 
على  �ساهدا  كان  ولكنه  الب�سر،  كلمح 
ب�����س��م��ات ق���ائ���د ع��ظ��ي��م ���س��ه��د ال��ع��امل 
مالية  تغيري  عمليات  اأك���ر  خ��الل��ه��ا 
و�سيا�سية واأمنية، وكانت بالده اململكة 
واأمنا  هدوءا  اأكر  ال�سعودية  العربية 

والتفافا �سعبيا حوله.
احلرمني  خ���ادم  يكن  »مل  وت��اب��ع 
واح��دا  اإل  والإن�سان  امللك  ال�سريفني 
ا�ستطاعوا  الذين  القالئل  القادة  من 
التغيري  يحدثوا  اأن  وج��ي��زة  ف��رتة  يف 
الثوابت  يف  امل�سا�س  دون  الأف�سل  اإل��ى 
واأن يجنب بالده و�سعبه كل الأخطار 
اآف���اق  ب��ه��ا يف  واأن يحلق  ب��ه��ا  امل��ح��دق��ة 

التنمية والتطوير«.
وع��ل��ق ال�����س��وي��ان ع��ل��ى امل�����س��اري��ع 
ال�����س��خ��ي��ة يف ���س��ب��ي��ل ال���ع���ل���م ق���ائ���ال: 
اإل��ى جامعات  ك��ل اجلامعات  »حت��ول��ت 
ع���م���ل ل ت����ه����داأ وم�������س���اري���ع ب����ن����اء ل 
ت��ت��وق��ف رغ����م ك���ل ال��ت��ح��دي��ات، ف��ك��ان 
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ب��اهلل، جال  اإميانا  امللك كبريا،  طموح 
وع����ال، وح��ر���س��ا م��ن��ه، ي��ح��ف��ظ��ه اهلل، 
الطلبة  اأب��ن��ائ��ه  مطالب  حتقيق  على 
و�سناع  وعلم  نور  م�ساعل  يكونوا  كي 
امللك خالد  اأن جامعة  ح�سارة« مبينا 
ك��غ��ريه��ا م���ن ج��ام��ع��ات امل��م��ل��ك��ة ن��ال��ت 
ن�سيبها من امل�ساريع التي مكنتها من 
ال��و���س��ول اإل���ى ه��ذه ال�����س��ورة امل�سرفة 

بني جامعات اململكة.
اأبقى  لكنه  م�سى  عاما  اأن  وذك��ر 
يف ال���ذاك���رة ���س��ج��اع��ة خ���ادم احل��رم��ني 
واملتغريات  الأح��داث  اأثناء  ال�سريفني 
ال���ع���امل���ي���ة، م��ث��ن��ي��ا ع���ل���ى م����ب����ادرات����ه يف 
ن�سرة الإ�سالم وامل�سلمني يف كل مكان 
ووقوفه الإن�ساين مع ال�سعوب العربية 
تلك  لإنقاذ  املعهودة  بحكمته  وتدخله 
ال�����دول م���ن الن�����زلق ن��ح��و ال��ف��و���س��ى 

والدمار.

قائد النماء
من جهته اأكد وكيل اجلامعة للتطوير 
اأنه  اجلبيلي  اأحمد  الدكتور  واجل��ودة 
ع��ام على  ينق�سي  ال��ي��وم  ه��ذا  يف مثل 
م��ب��اي��ع��ة ال�����س��ع��ب ل��ل��م��ل��ك ���س��ل��م��ان بن 
���س��ع��ود ق��ائ��دا مل�سرية  اآل  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د 
الوطن نحو النماء والتقدم والزدهار 
القت�سادية  والتطورات  والإ�سالحات 
واملعرفية  وال�سيا�سية  والج��ت��م��اع��ي��ة 
والأم��ن��ي��ة وغ���ريه���ا، م��ع ت��ع��زي��ز لقيم 
والرتكيز  الف�ساد،  ومكافحة  النزاهة 
على ثوابت الدين الإ�سالمي احلنيف، 
واآثارها الإيجابية  والتي يفوق مداها 
اأن تتم  ل��ه��ا  ي��ك��ن  ال���واح���د، ومل  ال��ع��ام 
خ��الل��ه دون ق���در ك��ب��ري م���ن اجل��ه��ود 
امل��ت��م��ي��زة امل��خ��ل�����س��ة يف ���س��ت��ى امل��ج��الت 
و�سعبها  اململكة  ورخ��اء  �سبيل من��اء  يف 

الكرمي.
وعن التعليم يف عهد �سلمان، قال 
اجلبيلي: »حظي التعليم ب�سفة عامة، 
والتعليم العايل ب�سفة خا�سة مبكانة 
والرعاية  الهتمام  م��ن  متميز  وق��در 
م��ن ل��دن خ��ادم احل��رم��ني ال�سريفني، 
ف��ل��م ت���ت���اأث���ر م����وازن����ات وخم�����س�����س��ات 
التعليم على الرغم مما متر به البالد 
من اآثار النخفا�س امللحوظ يف اأ�سعار 
ال��ن��ف��ط، مب���ا ي���وؤك���د وي��ع��ك�����س ال���روؤي���ة 
امللكية ال�سائبة نحو التعليم باعتباره 
م�ستقبل الوطن وم�ستقبل اأبنائه، واأن 
ا�ستثمار  ما يوجه له من ميزانية هو 

يف �سبيل �سنع جمتمع املعرفة.
ك��م��ا ت���زاي���دت اأع������داد اجل��ام��ع��ات 
ال��ع��ايل،  بالتعليم  امللتحقني  واأع�����داد 
وت���زاي���دت اأع������داد ال��ب��ح��وث امل��ن�����س��ورة 
باملجالت الدولية ذات املكانة املتميزة، 
وت���������س����درت ع����دي����د م�����ن اجل���ام���ع���ات 
الرتتيب  يف  متميزة  مكانة  ال�سعودية 
ومكانة مت�ساعدة  للجامعات،  العربي 
ال���دويل، وغ��ري ذل��ك من  يف الرتتيب 
ال�سيا�سات  تعك�س  تطويرية  م��الم��ح 

التعليمية الر�سيدة وال�سائبة.

ذكرى مفخرة
والت�سجيل  القبول  عميد  قال  ب��دوره، 
ليوم  فارح: »اإنه  اآل  �سلطان  الدكتور 
قائد  بيعة  ذك���رى  علينا  ُت��ط��ل  جميل 
ه��ذا ال��وط��ن، ب��ل قائد ال��ع��امل العربي 
والإ�سالمي بذكرى لي�ست كاأي ذكرى 
قام  حيث  �سعودي،  لكل  مفخرة  فهي 
ه���ذا ال��ق��ائ��د ع��ل��ى ه���ٍم ي����وؤرق اجلميع 
بني  ومكانتها  هيبتها  للمملكة  واأع���اد 

الدول«.
ووا�سل »اإنها ذكرى عزيزة يفخر 
الأم،  بها الب��ن قبل الأب والبنت قبل 
ي�سدح  اململكة  ا�سم  ذك��رى جعلت  اإنها 
عاليا يف �سماء املجد والعز والكرامة«.

واأ�ساف »ذكرى البيعة لي�ست كاأي 

اأ�سمى  ذك��رى فهي ذك��رى حتمل معها 
والعزة  والوفاء  والعزم  احلزم  عبارات 
الإ�سالم  دول  جعلت  ذك��رى  والرفعة، 
بالد  اإلى  باأنظارها  تعود  وغربا  �سرقا 
هيبتها  لل�سعودية  وجعلت  احل��رم��ني 
وم��ك��ان��ت��ه��ا ال���ع���امل���ي���ة، ذك������رى ب��ن��ظ��رة 
و�سيا�سيا  واأم��ن��ي��ا  اقت�ساديا  خمتلفه 
وتعليميا. اإنها ذكرى حزم وعزم حفظ 
اهلل ديننا وبالدنا وقائد م�سريتنا من 

كل �سر ومكروه«.

متانة التالحم
والرتجمة  ال��ل��غ��ات  كلية  عميد  واأك���د 
منذ  اأن���ه  ملهي  اآل  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور 
توحيد اململكة العربية ال�سعودية على 
يد املغفور له باإذن اهلل امللك عبدالعزيز 
ال�سعب  ب��ني  وال��ت��الح��م  اهلل.  رح��م��ه   ،
وال��ق��ي��ادة ي����زداد ق���وة وم��ت��ان��ة، وكلما 
ت��ول��ى زم����ام احل��ك��م م��ل��ك م��ن اأب��ن��ائ��ه 
���س��ك��ك احل���ا����س���دون يف ا���س��ت��م��رار ه��ذا 
التالحم والتكامل فاإذا بهم يخ�سرون، 
وه����ا ن��ح��ن يف ع��ه��د خ�����ادم احل��رم��ني 
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
لك�سر  اململكة  اأع���داء  من  رهانا  ن�سهد 
ال��ق��ي��ادة وال�سعب  ب��ني  ال��رتاب��ط  ه���ذا 
ا���س��ت��ق��رار واأم����ن اململكة  ول��ل��ن��ي��ل م��ن 
في�سقط يف اأيديهم عندما وقف �سلمان 
احل����زم يف وج���ه خم��ط��ط��ات��ه��م ووق���ف 
معه �سعبه  من �سرقه اإلى غربه ومن 
�سماله اإلى جنوبه بكل ولء واإخال�س 
ل�����س��د م���اآرب���ه���م ول����دح����ر ����س���روره���م، 
اأمنه  ورج��ال  البا�سلون  جنوده  واأثبت 
الدفاع عن وطنهم  ق��ادرون على  اأنهم 

والت�سحية باأرواحهم دونه.
 وه���ا ن��ح��ن يف ال���ذك���رى ال��ث��ان��ي��ة 
ل��ب��ي��ع��ة خ�����ادم احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني، 
حفظه اهلل، جندد له ال��ولء والطاعة 
�سر  ل��ه:  ونقول  الع�سر،  ويف  الي�سر  يف 
عن  الأع����داء  ك�سر  فقد  م��ع��ك،  فنحن 
اأن��ي��اب��ه��م ف��ب��اغ��ت��ه��م ح��زم��ك وراه���ن���وا 
على وحدة �سعبك فخ�سروا وخططوا 
لزعزة اأمنه  فف�سلوا، حفظ اهلل وطننا 
واأمنه وقيادته واأدام عزه وا�ستقراره«.

األمن.. واقع
الدكتور  الطالب  �سوؤون  وبارك عميد 
مريع اآل هبا�س لكل ال�سعب ال�سعودي 
مبا يعاي�سه من رخاء واأمن وا�ستقرار، 
وق���ال: »رغ���م م��ا ي��ح��اط ب��ه��ذه اململكة 
الغالية من مكائد اإل اأننا نعي�س الأمن 
النعمة  واجبنا جتاه هذه  واقعا، ومن 

اأن ن�سكر اهلل عليها«.
احل��ق��ب��ة  ه�����ذه  »ت���ع���ت���ر  واأردف 
ب��ه��ا حقبة تنمية  ال��ت��ي من��ر  ال��زم��ن��ي��ة 
تتطلب  اق��ت�����س��ادي  ورخ���اء  اقت�سادية 
هذه  �سيا�سات  نتفهم  اأن  جميعاً  منا 
ال���دول���ة وم���ا ن��ح��ن م��ق��ب��ل��ون ع��ل��ي��ه يف 
ال���ف���رتة ال���ق���ادم���ة، ك��م��ا ت��ت��م��ي��ز ه��ذه 
احلقبة ب�سبابيتها؛ فالهتمام يف هذه 
قادة  خ��الل  من  ال�سباب  بفئة  الفرتة 
مبملكتنا  النهو�س  منها  نتاأمل  �سابة 

الغالية«.

موقفان رائعان
من جهته بني عميد كلية طب الأ�سنان 
ال����دك����ت����ور اإب����راه����ي����م ال�������س���ه���راين اأن 
ال���ذك���رى الأول�����ى ل��ل��ي��وم الأغ����ر ال��ذي 
ي��ب��اي��ع ف��ي��ه اأف�����راد ال�����س��ع��ب ال�����س��ع��ودي 
خ������ادم احل����رم����ني ال�������س���ري���ف���ني امل��ل��ك 
���س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، ق���د م�سى 
قدما مب�سرية الوطن التي �سبقه فيها 
اإخ��وان��ه ومل ي��األ��و جهدا يف ذل��ك رغم 
املختلفة  امل��ج��الت  يف  ن�ساطاته  ت��ع��دد 
اأو اخلارجي،  الداخلي  امل�ستويني  على 
وتثبيًتا ملا م�ست عليه اململكة العربية 
خ��ادم  اأك���د  تاأ�سي�سها،  منذ  ال�سعودية 

احلرمني ال�سريفني اأن هذه الدولة يف 
خدمة البيتني احلرمني ال�سريفني.

وذك�������رى ال��ب��ي��ع��ة ه�����ذه مي��ي��زه��ا 
ما  اأولهما:  عظيمان  رائ��ع��ان  موقفان 
للعامل  ال�سعودي  ال�سعب  اأب��ن��اء  اأثبته 
ب��اأ���س��ره م��ن وف��ائ��ه��م و���س��دق وع��وده��م 
على  املرتكزة  ملليكهم  بيعتهم  وحقيقة 
اأ�س�س دينية عقائدية متينة، وثانيهما: 
ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  اأج��زل��ه  ما 
العطاء وح�سن  كافة من  �سعبه  لأبناء 

الرعاية.

مضاهاة المتقدمين
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
»اإن�����ه  رم�������ان:  اآل  ���س��ل��م��ان  ال����دك����ت����ور 
ت��ويل خ��ادم  ع��ام على  م���رور  مبنا�سبة 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
ع��ب��دال��ع��زي��ز م��ق��ال��ي��د احل��ك��م ي�سرين 
اأ�سالة عن نف�سي ونيابة عن من�سوبي 
كلية العلوم اأن جندد البيعة لقائد هذا 
ال��وط��ن ول��ويل عهده الأم���ني �ساحب 
ال�سمو امللكي الأم��ري حممد بن نايف 
ب���ن ع��ب��د ال����ع����زي����ز، وويل ويل ال��ع��ه��د 
حممد  الأم���ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
اأن  ول��ن��ا  ال��ع��زي��ز،  ب��ن عبد  �سلمان  ب��ن 
العظيمة  ال��دول��ة  بهذه  جميعا  ن�سعد 
ال�سريعة  م��ن  منهجها  ت�ستمد  ال��ت��ي 
اأ���س��ب��ح��ت ت�����س��اه��ي ك��ث��ريا  اإذ  ال���غ���راء 
املجالت  �ستى  املتقدمة يف  ال��دول  من 

القت�سادية وال�سيا�سية والعلمية«.

عام اإلصالح
الطب  كلية  عميد  اأو���س��ح  جهته  م��ن 
اأن ه��ذه  ال���دك���ت���ور ���س��ل��ي��م��ان احل��م��ي��د 
بالعديد  حفل  عام  بعد  حلت  الذكرى 
من الإجنازات والقرارات الإ�سالحية 
غري امل�سبوقة والتي ت�سب يف م�سلحة 
اإقليميا  اململكة  مكانة  وتعزيز  ال�سعب 
ودول����ي����ا، وق����د ����س���ار خ�����ادم احل��رم��ني 
ال�سريفني، حفظه اهلل، على نهج والده 
امل��وؤ���س�����س واإخ���وان���ه امل��ل��وك الأم���اج���د، 

يرحمهم اهلل، يف خدمة دينه واأمته.
اخل��ط��ر  ا���س��ت�����س��ع��ر  »ع��ن��دم��ا  وزاد 
امل��ح��دق ب��ه��ذا ال��وط��ن اأط��ل��ق عا�سفة 
احل����زم ن�����س��رة ل��ل��م��ظ��ل��وم��ني وح��م��اي��ة 
ل����ه����ذا ال����ك����ي����ان م�����ن ك���ي���د الأ�������س������رار 
احلرمني  خل��ادم  فهنيئا  والفا�سدين، 
ال�����س��ري��ف��ني ب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ال��غ��ال��ي��ه 
اأن يدمي  وندعوا اهلل �سبحانه وتعالى 
علينا الأمن والأمان واأن يرزقنا �سكر 

نعمه ظاهرة وباطنة«.

قامع اإلرهاب
ال��دك��ت��ور  ال�سريعة  كلية  عميد  واأك����د 
اأن »ذكرى تولى خادم  ال�سهراين  علي 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
عبدالعزيز، حفظه اهلل، مقاليد احلكم  
ت�سعدنا جميعا حيث م�سى قدما بهذا 
واحل��زم  وال��رخ��اء  النماء  نحو  الوطن 
والعزم يف م�سرية كان فيها نعم اخللف 
ملن �سبقه من اأخوانه، لكن هذه الفرتة 
متيزت بعدد من الأحداث التي تعامل 
م��ع��ه��ا خ������ادم احل����رم����ني ال�����س��ري��ف��ني 
الداخل  واق��ت��دار وح��زم يف  بكل حكمة 
يوؤ�س�س  ال��داخ��ل  ف��ه��اه��و يف  واخل�����ارج، 
ل��ع��دد م���ن امل�����س��اري��ع ال��ع��م��الق��ة رغ��م 
اقت�سادية  اأح����داث  م��ن  بنا  مايحيط 
يعرفها اجلميع، ويقمع الإرهاب بكافة 
اأ���س��ك��ال��ه و���س��وره، ويبني دول���ة احل��زم 
وال���ع���دل وي��ت��ل��م�����س ح���اج���ات امل���واط���ن 

وي�سعى يف حتقيقها.
اأما يف اخل��ارج فجهوده قد فاقت 
اخليال فهاهو يعيد الأمر اإلى ن�سابه 
ال�سقيق  ال��ي��م��ن  اأه��ل��ه يف  اإل���ى  واحل���ق 
�سدورنا  اأثلج  رائ��ع  بطويل  موقف  يف 

جميعا«.

عام الحزم والعزم
واأب�������������ان ع���م���ي���د م���ع���ه���د ال���ب���ح���وث 
عبداللطيف  الدكتور  وال�ست�سارات 
احل��دي��ث��ي اأن ال���وط���ن ي��ع��اي�����س ه��ذه 
البيعة املجيدة الأول��ى  الأي��ام ذك��رى 
خلادم احلرمني ال�سريفني، بعد عام 
والإن�ساف  والعزم  احلزم  م�سى من 
وال�سرامة  والهيبة  والقوة   والعدل 
والزده����ار وال���س��ت��ق��رار، بف�سل من 
بحنكة  ث���م  وت���ع���ال���ى  ���س��ب��ح��ان��ه  اهلل 
وح��ك��م��ة ال��ق��ائ��د ���س��ل��م��ان وف��ق��ه اهلل 
ورع����اه، ع���ام اأع����اد ف��ي��ه امل��ل��ك �سلمان 
احلكم وال�سرعية لبلد �سقيق يعاين 
م���ن ع�����س��اب��ات وم��ي��ل��ي�����س��ي��ات حت���اول 
اختطافه يف حرب عز و�سرف وكرامة 

تقودها اململكة بكل فخر.
ع������ام م������رت ف���ي���ه ال����ع����دي����د م��ن 
ال��ت��ح��دي��ات ال��دول��ي��ة والق��ت�����س��ادي��ة 
وخ��ارج��ي��ا، جنحت  داخليا  والأم��ن��ي��ة 
اقتدار  ال��وط��ن بكل  ق��ي��ادة ه��ذا  فيها 
ومت���ك���ن وب����راع����ة، ع����ام ق��ط��ع��ت فيه 
روؤو����������س الإره����������اب وامل���ف�������س���دي���ن يف 
الأر���س، عام من القوة واملكانة التي 
جميع  على  ح�ساب  األ��ف  لها  يح�سب 
الأ����س���ع���دة الإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة، 
وه����ي م���ك���ان���ٌة حت��ق��ق��ت ع��ط��ف��اً على 
ال�سجاعة  املواقف  من  حافل  ر�سيد 
وال�����ق�����رارات اجل�������س���ورة واخل���ط���وات 
املباركة والتي كانت ثمارها ما ننعم 
ب��ه م��ن اأم���ن وا���س��ت��ق��رار، ح��ف��ظ اهلل 
�سبقه  م��ن  اهلل  ورح���م  �سلمان  امل��ل��ك 
من ملوك هذه الدولة املن�سورة بعز 
وب��ارك اهلل  واملحفوظة بحفظه،  اهلل 
يف هذا الوطن حكومة واأر�سا و�سعبا.

قيادة عالمية
م��ن جهته، ب��نينّ امل�����س��رف ال��ع��ام على 
اإب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور  ال���س��ت��ث��م��ار  اإدارة 
البلد  ه���ذا  اأك����رم  اهلل  اأن  الأ���س��م��ري 
حكيمة  بقيادة  وترابه  اأهله  الطاهر 
ا���س��ت��ط��اع��ت اأن ت��ك��رم ه���ذا الإن�����س��ان، 
وا�ستقراره،  اأم��ن��ه  على  حتافظ  واأن 
ال��دول��ة بعد  ومن��وه واأن جتعل لهذه 
العامل  يف  قيادية  مكانة  اهلل  توفيق 
ال�سيا�سة  يف  وم���وؤث���رة  الإ����س���الم���ي، 

العاملية اأجمع.
وق�����ال الأ�����س����م����ري: »مب��ن��ا���س��ب��ة 
امل��ب��ارك��ة لبيعة خ��ادم  ه���ذه ال��ذك��رى 
احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 
عهده  وويل  اهلل  حفظه  عبدالعزيز 
يطيب  ال��ك��رمي��ني،  عهده  ويل  وويل 
اأن جندد  ال��ك��رمي  ال�سعب  ول��ه��ذا  يل 
ال��ع��ه��د ل��ه��م واأن ن��رف��ع دع��وات��ن��ا هلل 
واأن  يحفظهم  ب��اأن  وتعالى  �سبحانه 
وعلى  عليهم  ي���دمي  واأن  ين�سرهم 
وا�ستقراره  اأم��ن��ه  ال��ك��رمي  البلد  ه��ذا 
واأن يبارك جهودهم يف حفظ الأمن 

وتنمية الإن�سان«.
 

وحدة وتآلف
وق����ال ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة احل��ا���س��ب الآيل 
ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل ال����رب����اع: »ه���ذه 
ي��زداد  وال�سعب  علينا  الذكرى متر 
وال��ك��ل يفخر ويعتز  وت��اآل��ف��ا،  وح���دة 
مب���ا ر���س��م��ه م��ل��ك��ن��ا ح��ف��ظ��ه اهلل من 
���س��ي��ا���س��ة ق��وي��ة ج��ع��ل��ت م��ن مملكتنا 
ال��ع��رب��ي والإ���س��الم��ي  للعامل  ق��ائ��دة 
اأ�سد  للق�ساء على الإرهاب واأهله يف 

الظروف. 
وقال: »خالل فرتة وجيزة بالعزم 
اأ�سقائنا  لن�سرة  اململكة  هبت  واحل���زم 
الإرهاب،  بهم   طوائف  ع�سفت  الذين 
ويت�سح للجميع �سيا�سة اململكة القوية 
ال��ت��ي ت�����س��ع��ى ل��ت��ح��ق��ي��ق اأم����ن امل��واط��ن 
وال�ستقرار يف بلدنا ويف جميع البلدان 

العربية والإ�سالمية«.
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الداود: عهد الملك سلمان 
إنجاز وعمل وحزم

ورؤية ثاقبة
اأجمل  ال���داود  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  اجلامعة  م��دي��ر  رف��ع 
ال��ت��ه��اين اإل����ى م��ق��ام خ����ادم احل��رم��ني ال�����س��ري��ف��ني امل��ل��ك ���س��ل��م��ان بن 
بن  حممد  الأم���ري  الأم���ني  عهده  ويل  و�سمو  �سعود،  اآل  عبدالعزيز 
نايف، و�سمو ويل ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان، حفظهم اهلل، 
مبنا�سبة ذكرى مرور ال�سنة الأولى لبيعة خادم احلرمني ال�سريفني، 

اأيده اهلل.
وقال الداود: »تاأتي ذكرى مرور �سنة على  بيعة خادم احلرمني 
ال�سريفني حفظه اهلل ووطننا احلبيب يعي�س نه�سة وتنمية �ساملة، 
امل�ستمرة يف  يف ظل القيادة الر�سيدة التي جعلت الإ�سالح والتنمية 
واخلدمات  الرعاية  يف  نوعية  نقلة  املواطن  فعا�س  اأولوياتها،  قمة 
والعمرانية  والج��ت��م��اع��ي��ة  والثقافية  العلمية  امل��ج��الت  جميع  يف 

والقت�سادية«.
واأك�����د ال������داود اأن ه���ذا ال��ع��ه��د ال���زاه���ر، ع��ه��د خ����ادم احل��رم��ني 
ب��الإ���س��الح��ات  متيز  ق��د  ال��ع��زي��ز،  عبد  ب��ن  �سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفني 
الإجناز  عهد  وهو  ال�سامل،  والتطوير  امل�ستمرة،  والتنمية  املتتابعة، 
واحد  �سهد اجلميع خالل عام  اإذ  الثاقبة،  والروؤية  والعمل واحل��زم 
حتول اململكة اإلى ور�سة عمل ل تهداأ من اأجل حتقيق تطلعات الوطن 

ورفعة املواطن ورفاهيته.
واأ�ساف ال��داود » اإن مما ل يغيب عن ذهن مواطن ولن ين�ساه 
احلزم  مللك  احل��ازم��ة  وال�سيا�سات  احلكيمة  ال��ق��رارات  تلك  التاريخ، 
التمدد  خلطط  ودح���را  اليمن  يف  لل�سرعية  ن�سرة  انطلقت  وال��ت��ي 
�سياط  اليمن  الآمنني يف  اأذاق��وا  الذين  للمكلومني  احلوثي وجن��دة 
ال��وق��وف  لتعلن  احل���زم  عا�سفة  ف��ج��اءت  وال���ع���دوان،  وال��ب��غ��ي  الظلم 
و�سرعية  مكلوم،  ل�سعب  الأم���ل  اإع���ادة  تبعتها  ث��م  الطغيان،  وج��ه  يف 

خمتطفة«. 
�سلمان  امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  اأن عهد  ال���داود  وب��ني 
املجالت،  �ساملة يف جميع  �سهد نه�سة  كان قد  واإن  العزيز  بن عبد 
ال��دع��م والت�سجيع  ال��ت��ي وج���دت  وع��ل��ى وج��ه اخل�سو�س اجل��ام��ع��ات 
الذي ميكنها من املناف�سة مع مثيالتها من جامعات اإقليمية ودولية، 
مما �سي�سهم باإذن اهلل يف تركيز اجلهود وجتويد املخرجات وحتقيق 

التطلعات.
هذه  لقيادة  وامتنانه  �سكره  ال���داود  رف��ع  ت�سريحه  ختام   ويف 
البالد املباركة على كل ما تقدمه يف �سبيل تنمية املواطن ورفاهيته، 
كما �سكر كال من �سمو اأمري منطقة ع�سري على دعمه جامعتي امللك 
حر�سه  على  التعليم  ووزي��ر  لهما،  امل�ستمرة  ومتابعته  وبي�سة  خالد 
وتوجيهه الدائم،  �سائال اهلل اأن يدمي على هذه البالد نعمة الأمن 
والأمان يف ظل قيادة خادم احلرمني ال�سريفني وويل عهده الأمني 

و�سمو ويل ويل العهد، حفظهم اهلل. 

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

أسبوعية جامعة الملك خالد
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أمير عسير يترأس مجلس المنطقة
يحيى التيهاني

ت���راأ����س اأم����ري م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري رئي�س 
بن  في�سل  الأم���ري  املنطقة،  جمل�س 
جل�سته  يف  امل��ج��ل�����س  اج���ت���م���اع  خ���ال���د 
الأول�����ى م���ن دورت�����ه ال��ع��ادي��ة الأول����ى 
ب��ق��اع��ة   ،1438/1437 امل�����ايل  ل��ل��ع��ام 
الج��ت��م��اع��ات ب���دي���وان الإم�����ارة ، ومت 
خ�����الل الج���ت���م���اع ب���ح���ث وم��ن��اق�����س��ة 
امل��و���س��وع��ات ال��ت��ي ت�����س��م��ن��ه��ا ج���دول 
م م��ن الأم��ان��ة  اأع��م��ال الج��ت��م��اع امل��ق��دنّ

العامة ملجل�س املنطقة.
وا����س���ت���ه���ل الأم��������ري ف��ي�����س��ل ب��ن 
����ب فيها  خ��ال��د الج��ت��م��اع ب��ك��ل��م��ة رحنّ
ب��اجل��م��ي��ع و���س��ك��ره��م ع��ل��ى احل�����س��ور، 
ك��م��ا رح����ب ب���امل���دي���ر ال���ع���ام ل��ل�����س��وؤون 
ال�����س��ح��ي��ة مب��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري ال��دك��ت��ور 
حممد الهبدان، ومتنى اأن يكون هذا 

با�ستعرا�س  اأذن  ثم  مثمرا،  الجتماع 
جدول اأعمال الجتماع. 

واطلع املجل�س على ما مت تقدميه 
ت�سمنته  وم����ا  امل��ن��ب��ث��ق��ة  ال��ل��ج��ان  م���ن 
على  املجل�س  واف���ق  اإذ  ت��و���س��ي��ات،  م��ن 
تو�سيات حم�سر اجتماع جلنة الثقافة 
امللك  بجامعة  اجتماعها  عن  والتعليم 
خالد حول اختيار نائب لرئي�س جلنة 
الثقافة والتعليم للعام املايل املقبل وما 
يخ�س توعية ال�سباب والتوا�سل معهم 
الإع����الم احل��دي��ث ودعمهم  يف جم���ال 
لتوجيههم التوجيه ال�سحيح، واأهمية 
اإع�����داد وت��ن��ظ��ي��م ور���س��ة ع��م��ل مو�سعة 
خالد  امللك  جامعة  قبل  م��ن  للطالب 
تكون م�سرتكة ت�سم نخبة من طالب 
اجلامعة والتعليم العام وجمل�س �سباب 
منطقة ع�سري يتم من خاللها اإعطاء 
ر ���س��ام��ل مل��ا ي��واج��ه ال�����س��ب��اب من  ت�����س��ونّ

م�سكالت وحتديات وحلول  لبناء روؤية 
عليهم  ي��ع��ود  مبا   وا�سحة  م�ستقبلية 
ب��ال��ن��ف��ع وال���ف���ائ���دة، وت���زوي���د ال��ل��ج��ن��ة 
نتائج يف هذا  به من  يتم اخل��روج  مبا 

ال�ساأن.
 ون��اق�����س الج��ت��م��اع اأي�����س��ا، فكرة 
النتماء  لتعزيز  وط��ن��ي  م��وؤمت��ر  عقد 
الوطني، ومن هذا املنطلق راأت اللجنة 
امللك  جامعة  م��ن  عمل  ف��ري��ق  ت�سكيل 
للتعليم لدرا�سة  العامة  والإدارة  خالد 
ب��روؤي��ة وا�سحة  ه��ذا املقرتح واخل���روج 
الوطني  النتماء  تعزز  ل�سرتاتيجية 
تهدف اإلى تنمية الوعي لدى املواطن 
وتعزيز وتاأ�سيل قيم املواطنة للحفاظ 
على الوطن وحماية وحدته مبا يحقق 
الرتابط الجتماعي يف اإطار ال�سريعة 
الإ���س��الم��ي��ة واأن��ظ��م��ة ال��دول��ة، على اأن 
ال��ف��ري��ق نتائج وخم��رج��ات هذه  ي��ق��دم 

حم�سر زيارة جلنة اخلدمات ال�سحية 
والجتماعية ملحافظة بلقرن. 

واط����ل����ع امل��ج��ل�����س ع���ل���ى م��ل��خ�����س 
ت���و����س���ي���ات اج���ت���م���اع جل���ن���ة اخل���دم���ات 
ال�����س��ح��ي��ة والج���ت���م���اع���ي���ة، واأو�����س����ت 
رئي�س  ع�سري  لأم���ري  ب��ال��رف��ع  اللجنة 
جم��ل�����س امل��ن��ط��ق��ة ب��ال��ت��ك��رم ب��امل��واف��ق��ة 
ع��ل��ى ا���س��ت��م��رار رع���اي���ة ���س��م��وه مللتقى 
التنمية  اخل��ريي��ة وجل���ان  اجل��م��ع��ي��ات 
الجتماعية بع�سري، وباأن يكون �سنويا 
لوحظ  مل��ا  ذل���ك  ���س��م��وه  ا�ستح�سن  اإذا 
من نتائج اإيجابية حتققت من خالله 
وبدعمه الكرمي، ووافق �سموه الكرمي 

على ذلك.  
واط�����ل�����ع امل���ج���ل�������س وواف���������ق ع��ل��ى 
حم���������س����ر زي�����������ارة جل����ن����ة اخل�����دم�����ات 
ال�����س��ح��ي��ة والج���ت���م���اع���ي���ة مل��ح��اف��ظ��ة 
طريب، كما اطلع ووافق على حم�سر 

على  اللجنة  ع��ل��ى  لعر�سها  ال��درا���س��ة 
اإليه  ال�تو�سل  يتم  ما  تقدمي  يكون  اأن 
العام  الآخ��ر من  ربيع  �سهر  نهاية  ف�ي 

احلايل.
املجل�س  اط��ل��ع  ذات���ه،  ال�سياق  ويف 
على حم�سر تو�سيات جلنة اخلدمات 
فيما  ع�سري  منطقة  ب��اأم��ان��ة  وامل��راف��ق 
جميع  بني  الإلكرتوين  الربط  يخ�س 
اإدارات منطقة ع�سري، واأو�ست اللجنة 
لهذا  ل  امل�سكنّ الفريق  ا�ستمرار  باأهمية 
الغر�س باملتابعة مع املخت�سني )بنظام 
ي�����س��ر( لإم��ك��ان��ي��ة ت��ف��ع��ي��ل ال��ت��ع��ام��الت 
الإلكرتونية بني اإدارات منطقة ع�سري، 
اإليه  التو�سل  يتم  مبا  اللجنة  وتزويد 
وال��ط��ل��ب م��ن اإم�����ارة امل��ن��ط��ق��ة اإ���س��اف��ة 
ب��الإم��ارة  املعلومات  لتقنية  ع��ام  مدير 
مل�������س���ارك���ة ال����ف����ري����ق ل���ب���ح���ث ال���رب���ط 
اإل��ك��رتون��ي��ا، ث��م اإط����الع امل��ج��ل�����س على 

اج���ت���م���اع جل���ن���ة اخل����دم����ات ال�����س��ح��ي��ة 
ال�سالمة  والج��ت��م��اع��ي��ة ع��ن ج��اه��زي��ة 
اطلع  واأخ��ريا  ال�سحية.  املن�ساآت  ل��دى 
اجتماع  حم�سر  على  وواف���ق  املجل�س 
املت�سمن  الثامن  القت�سادية  اللجنة 
ت�����س��ك��ي��ل ف����ري����ق م�����س��غ��ر م����ك����ون م��ن 
اجلهات  حل�سر  اللجنة  اأع�ساء  بع�س 
واللجان املخت�سة بالأن�سطة ال�سياحية 
التي  وامل�����س��وؤول��ي��ات  امل��ه��ام  وا�ستعرا�س 
ت����ق����وم ب���ه���ا وال���ت���ن�������س���ي���ق يف ذل�����ك م��ع 
امل�سوؤولني عنها وتقدمي ت�سور للقرار 
املنا�سب لتنفيذ التو�سية ال�سادرة من 
جمل�س املنطقة بهذا اخل�سو�س خالل 

30 يوما.
����ه اأم���ري  ويف خ��ت��ام الج��ت��م��اع وجنّ
منطقة ع�سري جميع اجلهات اخلدمية 
تنفيذ  على  بالعمل  املجل�س  يف  املمثلة 

هذه التو�سيات كل فيما يخ�سه.

مجلس الشباب
يختتم فعالياته

الفعاليات  �سباب ع�سري،  اختتم جمل�س 
فعاليات  �سمن  اأقيمت  التي  ال�سبابية 
اأدفاأ. وجاءت امل�ساركة  مهرجان حمايل 
ان���ط���الق���ا م����ن ح���ر����س امل��ج��ل�����س ع��ل��ى 
امل�����س��ارك��ة يف ج��م��ي��ع امل��ن��ا���س��ب��ات وع��ل��ى 
اإي�������س���ال ����س���وت امل��ج��ل�����س ل���ك���ل اأف������راد 
امل��ج��ت��م��ع. ومت��ث��ل��ت امل�����س��ارك��ة يف اإق��ام��ة 
ور�س تدريبية، ومعر�س للفن املعا�سر، 

وركن التثقيف ال�سحي.

إغالق 7 محالت تجارية 
مخالفة 

باأمانة  ال�ساملة  الرقابة  اإدارة  اأغلقت 
جتارية  حم��الت  �سبعة  ع�سري،  منطقة 
ب���ح���ى ���س��م�����س��ان ب����اأب����ه����ا، ع���ق���ب ر���س��د 
مالحظات نظامية ت�ستوجب الإغالق .
ومت ر�سد عدد من املخالفات التي حتتم 
تطبيق النظام ولئحة املخالفات، وهي:  
ع����دم ا���س��ت��خ��راج ال��رتاخ��ي�����س، وت���دين 
م�����س��ت��وى ال��ن��ظ��اف��ة و����س���وء ال��ت��خ��زي��ن 

ونق�س يف م�سائد احل�سرات .

غرفة أبها تستعرض 
نجاح األوقاف

ال�سناعية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��غ��رف��ة  ن��ظ��م��ت 
باأبها ممثلة باإدارة اللجان، لقاء بعنوان 
تنتهي«،  ل��ن  جن��اح  ق�س�س  »الأوق�����اف: 
وتناول اللقاء الذي اأداره رئي�س اللجنة 
الوطنية مبجل�س الغرف ال�سعودية بدر 
ال��ن��ج��اح يف  ال��راج��ح��ي ق�س�س  حم��م��د 
جمال الأوقاف، ويهدف اإلى ن�سر ثقافة 
الأوق������اف يف م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري واإي�����س��ال 

ر�سالتها اإلى خمتلف �سرائح املجتمع.

تدشين المعرض
الفوتوغرافي بمحايل

د�سن مبحافظة حمايل ع�سري، املعر�س 
ال��ذي  باملحافظة،  الأول  ال��ف��وت��وغ��رايف 
احتوى على عدد من ال�سور للمقومات 
ال�������س���ي���اح���ي���ة وال���ث���ق���اف���ي���ة وال���رتاث���ي���ة 
املحافظة  بها  تتمتع  ال��ت��ي  والطبيعية 
م�����س��ارك��ة 34 م�سورا  امل��ع��ر���س  .و���س��ه��د 
ف��وت��وغ��راف��ي��ا م���ن امل��ح��اف��ظ��ة وامل���راك���ز 
التابعة لها، اإلى جانب م�ساركات لبع�س 

امل�سورين من خارج املحافظة.

»هايكنج« في أعلى
قمم السودة

يف  هايكنح،  رحلة  ال�سياحة  دروب  نظم 
عقبة امل�ساة املعروفة با�سم عقبة القرون 
القرى بنب  التي مهدها �سكان  الأثرية 
اإلى  اأمل��ع و�سول  وادي �سوكان يف رج��ال 

ال�سودة اأعلي قمة يف اململكة.
و�سارك يف الفعالية ٢5 م�ساركا من 
ه�����واة وحم���ب���ي ال��ه��اي��ك��ن��ج م���ن اأط���ب���اء 
ومهند�سني ورجال اأعمال ومثقفني من 

خمتلف مناطق اململكة.

اجتماع لجنة
الطوارئ المركزية

ع����ق����دت امل����دي����ري����ة ال���ع���ام���ة ل���ل�������س���وؤون 
ال�سحية مبنطقة ع�سري، اجتماع جلنة 
ال����ط����وارئ امل���رك���زي���ة ب�����س��ح��ة امل��ن��ط��ق��ة 
مل���راج���ع���ة خ���ط���ة ال�����ط�����وارئ ل��ل�����س��ي��ول. 
ون��اق�����س الج��ت��م��اع م�����س��اع��ف��ة اجل��ه��ود 
حت�سبا  املبكر  ال�ستعداد  على  والعمل 
ا�ستعرا�س  مت  ك��م��ا  ط����ارئ،  ح���دث  لأي 
اخلطة الرئي�سية ملهام اللجنة املركزية 

ب�سحة ع�سري وخطة طوارئ ال�سيول. 

أحوال عسير
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يحيى التيهاني

اأحمد  ا�ستقبل وزير التعليم الدكتور 
ال��ع��ي�����س��ى، م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
الدكتور عبدالرحمن الداود، لتهنئته 
بالثقة امللكية بتعيينه وزيرا للتعليم.

وق��������دم م����دي����ر اجل����ام����ع����ة اإل�����ى 

ال����وزي����ر، ن�����س��خ��ة م���ن ك���ت���اب ج��ام��ع��ة 
اأ�سدرته  الذي  التوثيقي  خالد  امللك 
�سفحة   ٢00 يف  اجل���ام���ع���ة م���وؤخ���را 
ل��ت��وث��ي��ق م���ا ح��ق��ق��ت��ه م���ن اإجن������ازات 
�سامال  كافة،  امل�ستويات  على  وتطور 
والعلمية  التعليمية  النواحي  جميع 
اأول  اإن�ساء  منذ  واخلدمية  والبحثية 

ك���م���ا ت�����س��م��ن ال���ك���ت���اب ال��ت��و���س��ع 
اجلامعة  ت�سهدهما  اللذين  والمتداد 
واإدارات��ه��ا،  وكلياتها  ال�سبع  بوكالتها 
ب��الإ���س��اف��ة اإل����ى ال���ع���م���ادات امل�����س��ان��دة 
وخ����دم����ة امل���ج���ت���م���ع، وال���ن���م���و امل�����ايل، 
وال����ط����اق����ات ال���ب�������س���ري���ة، والب���ت���ع���اث 

والتدريب، وم�ساريعها املختلفة.
اجلامعة  م��دي��ر  العي�سى  و���س��ك��ر 
على هذا الإ�سدار، م�سيدا مبا بذل فيه 
من جهود، تعك�س ما حققته اجلامعة 
موؤكدا  وبحثية،  علمية  اإجن����ازات  م��ن 
العمليات  اأهمية ال�ستمرار يف تطوير 
املجتمع  وخدمة  والبحثية  التعليمية 
مبا يتنا�سب مع املكانة التي يحظى به 

التعليم يف هذا الوطن املعطاء.
من جانبه ذكر الداود اأن اجلامعة 
من خالل هذا الإ�سدار دخلت م�سمارا 
جديدا وحقال من التناف�س لي�س على 
امل�ستوى املحلي بل الإقليمي والعاملي، 
املجل�س  ع�سوية  يف  تر�سيحها  معترا 
العربية،  اجلامعات  لحت��اد  التنفيذي 
وح�����س��ول��ه��ا ع��ل��ى م��راك��ز م��ت��ق��دم��ة يف 
ال��ت�����س��ن��ي��ف��ات ال��ع��امل��ي��ة دل��ي��ال وا���س��ح��ا 
اجلامعة  ت�سهده  ال���ذي  ال��ت��ط��ور  على 
بكلياتها وعماداتها واإداراتها املختلفة، 
م�سريا اإلى اأنه يدر�س بها اأكر من 70 
األف طالب وطالبة يف 44 كلية متفرقة 
يف 13  حمافظة مبنطقة ع�سري، يقوم 
اآلف  �سبعة  م��ن  اأك���ر  ���س��وؤون��ه��م  على 
وياأتي  وم��وظ��ف،  تدري�س  هيئة  ع�سو 
ه����ذا يف ظ���ل م���ا حت��ظ��ى ب���ه اجل��ام��ع��ة 
م����ن دع������م غ����ري حم�������دود م����ن خ����ادم 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
و�سمو  عهده،  ويل  و�سمو  عبدالعزيز، 
املنطقة،  اأمري  العهد، و�سمو  ويل ويل 

حفظهم اهلل.

والتعليم اجلامعي يف  نواة للجامعة، 
ب�سدور  م����رورا   ،1396 ع���ام  املنطقة 
عام  اجلامعة  باإن�ساء  ال��ك��رمي  الأم���ر 
ف��رع��ي ج��ام��ع��ة الم���ام  ب�����س��م   ،1419
حممد بن �سعود الإ�سالمية، وجامعة 
امللك �سعود حتت م�سمى جامعة امللك 

خالد، وحتى تاريخ طباعة الكتاب.

ه��ن��اأ اأم����ري م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري، �ساحب 
ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي، الأم�����ري ف��ي�����س��ل بن 
خالد بن عبدالعزيز، مدير اجلامعة 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن بن 
الذي  التقدم  مبنا�سبة  ال���داود  حمد 
حققته اجلامعة يف التقرير ال�سنوي 
اإذ  م��وؤخ��را،  اأعلن  ملنظمة QS والذي 
للجامعة  �سكر  بخطاب  �سموه  بعث 
ال��ذي  ال�سري  بخط  الإ���س��ادة  ت�سمن 

تنتهجه والنتائج التي حققتها.
وكان التقرير بنينّ تقدم اجلامعة 
اإل��ى  املرتبة 604   م��ن  الت�سنيف  يف 
كما  املن�سرم،  ٢015م  يف   573 املرتبة 
امل�ستوى املحلي لت�سبح   تقدمت على 
ت��رت��ي��ب��ه��ا  ك�����ان  اأن  ب���ع���د  اخل���ام�������س���ة 
بن  في�سل  الأم��ري  واأو�سح  ال�ساد�س. 
خ��ال��د خ���الل خ��ط��اب ال�����س��ك��ر اأن ما 
اإل  حققته اجلامعة من تقدم ما هو 
ولة  بدعم   ث��م  اأول  اهلل  م��ن  بف�سل 
الأمر، مقدما �سكره جلميع من�سوبي 
اجلامعة على هذه النتائج  التي تعد 

فخرا للوطن واملنطقة.
سلطان عوض

أمير عسير يهنئ ويشكر الجامعة
QS لتقدمها في التنصيف العالمي

وزير التعليم يتسلم نسخة
من كتاب الجامعة التوثيقي

اقتصاديان: ارتفاع 
الوقود يحقق أهدافا 
أكبر من ترشيد اإلنفاق

 
ساره القحطاني

عن  اجل��ام��ع��ة(،  م��ن  )كالهما  القت�ساد،  يف  متخ�س�سان  ع��ر 
�سعادتهما مبيزانية الكفاءة والتحول لهذا العام، التي حر�ست 
الإن��ف��اق، ورف��ع كفاءته، وتعزيز  العجز على ع��دم تقلي�س  رغ��م 
ارتكزت  اإ�سالحات  من  ت�سمنته  الدخل، وما  م�سادر  وتنويع 
اآمنة  حتتية  بنى  وتوفري  للمواطن،  احلياة  منط  حت�سني  على 

وم�ستدامة.

تنوع المصادر
واأو�سح ع�سو هيئة التدري�س بكلية اإدارة الأعمال الدكتور �سعيد 
الع�سا�سي اأن اأبرز ما كان يف امليزانية هو تنوع م�سادر الدخل، 
واإيجاد م�سادر قوية ت�سمى »ال�سلبة« املتمثلة يف ال�سناعات غري 

التقليدية وت�سجيع ال�سادرات وامل�سانع.
وقال: »هذا ما �سي�سمن م�سادر جيدة للدخل عندما يتم 
ا�ستثمارها، كما اأن العتماد على النفط يعتر الآن اعتمادا على 
م�سدر تقليدي بعك�س امل�سادر ال�سناعية التي تطبق يف الدول 

النامية«.
واأ����س���اف »م���ا اأع��ل��ن��ت��ه امل��ي��زان��ي��ة م��ن اع��ت��م��اد ع��ل��ى امل�����س��ادر 
ال���داخ���ل���ي���ة ب���الإ����س���اف���ة ل��ل��خ��ارج��ي��ة ���س��اب��ق��ا ي��ع��د اأم������را ج��ي��دا 
واأم����ا اخل��ارج��ي��ة  م���ا،  اإل����ى ح��د  اآم��ن��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  لكون امل�سادر 
التي  ال��دول��ي��ة  ل�سرتاطاتها  نظرا  م�ستدامة  غ��ري  تكون  فقد 
ت�سعها املوؤ�س�سات املالية الدولية غالبا  من حيث �سعر الفائدة 

والتمويل«.
وبني الع�سا�سي اأن البنية التحتية �سبه مكتملة، واأن تنوع 
�سعر  اأن ارتفاع  اإل��ى  لل�سطح، م�سريا  ب��داأ يخرج  الدخل  م�سادر 
الوقود هو من اأهم ما كان ينادي به عدد من القت�ساديني منذ 
لأه��داف  بل  فح�سب  الإنفاق  تر�سيد  بهدف  لي�س  طويلة  فرتة 
اأخرى تتمثل يف النواحي املرورية لكونه اأمرا مهما حلل م�سكلة 

تعد من اأكر امل�سكالت املجتمعية وهي احلوادث.
اأن ن�سبة احلوادث  اأبحاث �سابقة  وتابع الع�سا�سي »ك�سفت 
اأ�سعار  اأ�سبابها  اأن من �سمن  ُوج��د  املرتفعة عندما مت حتليلها 
الوقود املنخف�سة؛ فزيادة اأ�سعار الوقود �ستجعل هنالك تر�سيدا 
اأكر، ويفرت�س اأن يكون �سعر الوقود اأعلى من املوجود، واأعتقد 

باأن هذا �سيوؤخذ يف احل�سبان م�ستقبال«.

326 مليار ليست عجزا
املحا�سبة  اأ���س��ت��اذ  والت�سجيل،  ال��ق��ب��ول  عميد  ق���ال  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
ت�سري  كانت  »التوقعات  فارح اإن  اآل  �سلطان  الدكتور  باجلامعة، 
اإلى اأن العجز �سيكون اأكر من هذا بكثري، ولكن، وهلل احلمد، 
فالعجز التقديري البالغ 3٢6 مليار ريال لي�س عجزا ب�سخامة 
هذه الدولة الكبرية، التي مرت و�ستمر ببع�س املراحل ال�سعبة، 
ب��ق��درت��ه��ا الق��ت�����س��ادي��ة،  وا���س��ت��ط��اع��ت جت��اوزه��ا بف�سل اهلل ث��م 
م�ستوى  على  اقت�ساديا  دول��ة   ٢0 اأك��ر  �سمن  تكون  ويكفي اأن 
العامل«. واأ�ساف »ما يتعلق باأرقام امليزانية فالعجز �سيقل�س يف 

موازنة العام املقبل«.
من  كثرية  اإيجابية  تداعيات  امليزانية  »لأرق���ام  اأن  واأو���س��ح 
مل  اأن��ه  ناحية  من  اململكة  لقت�ساد  وحافز  حقيقي  بينها دعم 
اململكة م��ن ظ��روف تتمثل  ب��ه  م��ا مت��ر  ب�سكل كبري رغ��م  يتاأثر 
موؤ�سر  وهذا  الدول،  م�ستوى  و�سيا�سية على  اقت�سادية  بحروب 
الآخ���ر  الإي��ج��اب��ي  لدينا، والأمر  الق��ت�����س��اد  م��ت��ان��ة  ع��ل��ى  ج��ي��د 
وم��وؤ���س��ر لأن  النفطية،  ل��ل��واردات غ��ري  الن��ت��ق��ال لالعتماد  ه��و 
املطلوب  بال�سكل  نفقاتها  يف  مر�سدة  احلكومية  الأجهزة  تكون 
احلكومي  القطاع  يف  تناف�سية  اإي��ج��اد  اإل��ى  واجليد، بالإ�سافة 
خللق موارد جديدة اأخرى، وكل هذه الأمور تلقي بظاللها على 

القت�ساد الآخر غري النفطي«.
ووا�سل اآل فارح »هذا العام �سيكون عاما اقت�ساديا ا�ستثنائيا 
ج��ي��دا ل��ن ي��ك��ون ل��ه اأي ت��داع��ي��ات ع��ل��ى ���س��وق الأ���س��ه��م؛ لأن���ه ل 
اأخ��رى، ولأن��ه ل يتاأثر  يخ�سع للموازنة العامة، واإمن��ا لعوامل 
اإل بالعمالت الأجنبية وب�سعر �سوق الذهب يف البنك الدويل«. 

اآل فارح »الدولة قدرت النفقات اأكر من الإي��رادات  وتابع 
لأن لديها نية للتطوير ولال�ستمرار يف النتهاء من امل�سروعات 
والفردية  الأ�سرية  اقت�سادياتنا  على  فقط  القائمة، والرتكيز 

بعيدا من القت�ساد الكلي وتنويع ال�ستثمار وم�سادر الدخل«.
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سعيد العمري

ت��ل��ق��ت اجل��ام��ع��ة خ��ط��اب ت��ه��ن��ئ��ة من 
املعلومات  وتقنية  الت�����س��الت  وزي��ر 
فيه  هناأها  ال�سويل،  حممد  الدكتور 
اجلديدة  الن�سخة  تد�سني  مبنا�سبة 
وا�ستخدام  الإل��ك��رتون��ي��ة،  لبوابتها 

تقنية Drupal مفتوحة امل�سدر.
اأن ه��ذه  اإل�����ى  ال�����س��وي��ل  واأ�����س����ار 
التقنية تاأتي لت�سكل اأحد الإجنازات 
م�������س���رية  يف  وامل�����ه�����م�����ة  ال���������رائ���������دة 
واحلكومية  الإلكرتونية  التعامالت 
يف امل��م��ل��ك��ة، واأن���ه���ا ن��ت��ي��ج��ة حل��ر���س 
ج���ام���ع���ة امل���ل���ك خ���ال���د ع���ل���ى ت��ق��ل��ي��ل 
التقنيات  من  وال�ستفادة  التكاليف 
اخلدمات  وتفعيل  امل�سدر  مفتوحة 
الإل���ك���رتون���ي���ة احل��ك��وم��ي��ة وال���رق���ي 
ب��ه��ا خل���دم���ة ج��م��ه��ور امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن 

واجلهات احلكومية.
واأك�����د ال�����س��وي��ل ا���س��ت��م��رار دع��م 
املعلومات  وتقنية  الت�سالت  وزارة 
مم����ث����ل����ة ب�����رن�����ام�����ج ال����ت����ع����ام����الت 
الإلكرتونية احلكومية  )ي�سر( لكل 
م���ا م���ن ���س��اأن��ه اأن ي�����س��ان��د اجل��ام��ع��ة 
يف م�����س��ريت��ه��ا ل��ل��ت��ح��ول ل��ل��ت��ع��ام��الت 

الإلكرتونية.
من جانبه  ثمن مدير اجلامعة 

اللقاء األول لطالبات 
تهامة.. بجمادى اآلخرة

ريم العسيري
تطلق اجلامعة ممثلة مبركز العمل التطوعي وخدمة املجتمع خالل يومي ٢0 
و ٢1 جمادى الثاين 1437 املوافقني ٢9 و30 مار�س املقبل، اللقاء الطالبي الأول 
لطالبات اجلامعة بفرع تهامة، حتت رعاية  عميدة كلية العلوم والآداب مبحايل 

�سمرية ال�سائغ.

محاور اللقاء
• اإدارة الطاقة البيئية امل�ستدامة واإدارة النفايات.

• ا�ستخدام خامات بيئية و�سناعية يف الفن الت�سكيلي والتجريبي.
• الت�سوير ال�سوئي.

• التوعية ال�سحية والغذائية.
• اقت�ساديات الأ�سرة.
• تر�سيد ال�ستهالك.

• التوعية الفكرية والدينية.
• تاأثري التكنولوجيا على املجتمع.

• اللغات واأثرها على املجتمع.
• دور اللغة العربية يف احلفاظ على هوية امل�سلمني.

• اأهمية الريا�سيات يف حياتنا. 
• التخطيط واملبادرات ال�سرتاتيجية والإطار التنظيمي.

أهداف اللقاء
• اإتاحة الفر�سة للطالبات املوهوبات لإبراز مواهبهن.

• رفع م�ستواهن العلمي والثقايف.
• تعزيز  القيم  الإبداعية والبحثية  لدى الطالبات وتنمية ثقافة البحث 

العلمي والإبداع والبتكار لديهن.
• ت�سجيع الأعمال الطالبية التطوعية والعمل الريادي

• بناء امل�ساريع ال�سغرية لدى الطالبات.
• عر�س النتاج العلمي والإبداعي للطالبات.

• تنمية املهارات القيادية واحلوارية لدى الطالبات وغر�س قيم التناف�س 
ال�سريف والعمل اجلماعي  لديهن.

 ويتخلل اللقاء عر�س لالبتكارات والأعمال الفنية والفوتوغرافية، اإ�سافة 
تعبئة  امل�ساركة  املجتمع. وعلى كل راغب يف  اإلى عر�س لأهم الأعمال يف خدمة 
امل�ساركة  وبيانات  ال�سخ�سية  وبالأخ�س  البيانات  وب��دق��ة،  اإلكرتونيا  البيانات 
املقدمة للقاء الطالبي التناف�سي الأول يف كليات جامعة امللك خالد - فرع تهامة.  

شروط تقديم العرض التقديمي 
• عر�س تقدميي Power point وي�سرتط اأن يكون اخلط وا�سحاً واألوان 
للمناق�سة.  دقائق  و5  دقائق   10 العر�س  مدة  وتكون  متنا�سقة.  اخللفيات 

وير�سل العر�س على الريد الإلكرتوين التايل:
العر�س  لت�سلم  موعد  اآخ��ر  ب��اأن  علما   st.stu.meeting@hotmail.com

وال�سرية الذاتية يف  1437/5/15.

شروط تقديم الملصق العلمي
• مقا�س املل�سق: 1م × 80م.

و�سعار اجلامعة  درا�سته  امل�سارك ومكان  وا�سم  البحث  بعنوان  ا�ستهالله   •
و�سعار اللقاء الطالبي.

اأه��داف  الدرا�سة،  م�سكلة  املقدمة،  العنوان،  لت�سمل:  حمتوياته  تق�سم   •
الدرا�سة، مواد وطرق البحث، النتائج، املناق�سة، اخلال�سة، املراجع العلمية، 

ويتم حتميل النموذج املوحد من �سفحة الكلية.
الغر�س  لهذا  وت�ستخدم  اللوحات،  على  املحدد  املكان  يف  امل�ساركة  تثبت   •

جتهيزات �سيتم توفريها بالقرب من اللوحات.
• يجب عر�س املل�سقات خالل الفرتة الزمنية املخ�س�سة لذلك، مع ح�سور 

امل�ساركة بجانب املل�سق خالل الأوقات املحددة ح�سب برنامج الندوة.
• ميكن ا�سطحاب ن�سخ اإ�سافية من املل�سق لتقدميها ملن يطلبها.

• يل�سق املل�سق يوم الندوة املحدد.
• ير�سل ملف امل�ساركة مل�سق اأو عر�س تقدميي على المييل التايل:

st.stu.meeting@hotmail.com
تقدم  واإلكرتونية  ورقية  امل�ساركة  ملف  من  ن�سخة  وت�سليم  طباعة  تتم   •
الطالبات  ���س��وؤون  وكيلة  بتقدميها ملكتب  لتقوم  واملتابعة  التن�سيق  للجنة 

�سهى جمال،  ووكيلة التطوير واجلودة علوة معي�س القرين.
• ت�سلم امل�ساركات يف اللقاء الطالبي الأول على الإمييل:

 
 303C الدور الثالث  قاعة C المقر: املجمع الأكادميي للبنات بتهامة املبنى

 المواعيد:
• اآخر موعد لرفع ال�سرية الذاتية وامللخ�سات: 1437/5/15.

• بدء ا�ستقبال امللخ�سات: 1437/4/13.
• اآخر موعد ا�ستقبال املل�سقات والعرو�س التقدميية: 1437/5/15.

• اآخر موعد لإفادة امل�سارك بقبول م�ساركته: 1437/6/10.

وزيـر االتصاالت يهنئ الجامعة
بتدشين النسخة الجديدة من »دروبال«

سعيد العمري
 

ت���وا����س���ل اجل���ام���ع���ة مم��ث��ل��ة مب��رك��ز 
الأم�������ري ���س��ل��ط��ان ب����ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ل���ل���ب���ح���وث وال�����درا������س�����ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة،  
ال��ت��ح�����س��ريات ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ل��م��وؤمت��ر 
ال�سعودي الأول للبيئة املزمع اإقامته 
ال��ف��رتة م��ن ٢7-٢9 ج��م��ادى  خ���الل 
خمت�سا   ٢13 مب�ساركة   ،1437 الأول 
اململكة  داخ��ل  من  البيئية  بال�سوؤون 
»ال�ستغالل  �سعار  حت��ت  وخ��ارج��ه��ا، 

امل�ستدام للموارد الطبيعية«.

واأو�����س����ح امل�����س��رف ع��ل��ى امل��رك��ز 
ال���دك���ت���ور ح�����س��ني ال����وادع����ي اأن�����ه مت 
توجيه الدعوة للمخت�سني للح�سور 
املحاور  �سمن  م�ساركاتهم  وتقدمي 
ال��ت��ي مت حت��دي��ده��ا يف وق����ت ���س��اب��ق 
والحتبا�س  الطبيعية،  املوارد  وهي: 
احل���������راري، وال����ت����غ����ريات امل��ن��اخ��ي��ة، 
وال��ت��ن��وع احل��ي��وي، وال��ت��ل��وث البيئي 
و�سبل املعاجلة، ودرء املخاطر البيئة.
وبني الوادعي اأن عدد امل�ساركني 
 144 م��ن��ه��م   ،٢13 ب���ل���غ  امل����وؤمت����ر  يف 
م�����س��ارك��ا م���ن داخ�����ل امل��م��ل��ك��ة، و 69 

اململكة، وحتديدا  خارج  م�ساركا من 
م����ن ب���ري���ط���ان���ي���ا وامل�����غ�����رب وال��ه��ن��د 
وم�سر  واجل��زائ��ر  والأردن  وت��ون�����س 
وم��وري��ت��ان��ي��ا وب��اك�����س��ت��ان وال�����س��ودان 

وماليزيا.
املوؤمتر  على  �سيحل  اأنه  وك�سف 
����س���ي���وف ر����س���م���ي���ون ه�����م: ال���دك���ت���ور 
من   Paton Gritizen Citizen
 Saumitra وال���دك���ت���ور  ب��ري��ط��ان��ي��ا، 
والدكتور  الهند،  من   Mukherjee
حممد عبدالفتاح القا�سي والدكتور 
ك���م���ال ح�����س��ني ���س��ل��ت��وت م���ن م�����س��ر، 
امل�سطفى  اأحمد  ال�سديق  والدكتور 

من ال�سودان.
يذكر اأن املوؤمتر يكت�سب اأهميته 
التي  ال��ك��ب��رية  امل�سكالت  خ��الل  م��ن 
والإفراط   املت�سارعة  الزيادة  ت�سببها 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  امل���������وارد  ا����س���ت���غ���الل  يف 
والأن�سطة الب�سرية امل�ساحبة، والتي 
الرئي�سية  امل�����س��ب��ب��ات  اأه����م  م��ن  ت��ع��د 
املعا�سرة  العاملية  البيئة  للم�سكالت 
م��ث��ل ت��غ��ري امل��ن��اخ، وت��ن��اق�����س التنوع 
الت�سحر،  م��ع��دل  وزي�����ادة  احل���ي���وي، 
وت��ل��وث امل���اء وال��ه��واء وال��رتب��ة، بعد 
وزي����ادة  ال�����س��ن��اع��ي  ال��ت��ق��دم  اأدى  اأن 
ع�����دد ال�������س���ك���ان وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه��م اإل����ى 
الطبيعية  امل���وارد  على  كبري  �سغط 
وت���ن���اق�������س���ه���ا وع�������دم ال�����ق�����درة ع��ل��ى 
التجديد ومواكبة وترية ال�ستغالل 
واختالل التوازن بني عنا�سر البيئة 

وتهديد م�ستقبل الأجيال القادمة.

الأ�����س����ت����اذ ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��رح��م��ن 
ال���������داود ل����وزي����ر الت���������س����الت ه���ذه 
النقلة  اأن  الطيبة، موؤكدا  ال��ب��ادرة 
ت��اأت��ي  ب��اجل��ام��ع��ة  اجل��دي��دة  التقنية 
ن���ت���ي���ج���ة ل���ل���ج���ه���ود ال����ك����ب����رية ال���ت���ي 

ت��ب��ذل��ه��ا احل��ك��وم��ة ال��ر���س��ي��دة بهدف 
معلوماتي،  �سعودي  جمتمع  حتقيق 
وت����ه����دف اإل�������ى ����س���ت���غ���الل ال��ت��ق��ن��ي��ة 
للعاملني  املي�سرة  اخلدمات  لتقدمي 
اأن  م��و���س��ح��ا  للمجتمع،  ب��اجل��ام��ع��ة 

اجل��ام��ع��ة مم��ث��ل��ة ب��������الإدارة ال��ع��ام��ة 
لتقنية املعلومات تويل جل اهتمامها 

ل�ستخدام اأمثل لأحدث التقنيات.
ي��ذك��ر اأن دروب�����ال ن��ظ��ام ع��امل��ي 
يقوم عليه موقع اجلامعة ويعد من 
يف  املحتوى  لإدارة  الأن��ظ��م��ة  اأف�سل 
كبرية  جامعات  عليه  وتقوم  العامل 
ك��ج��ام��ع��ة ���س��ت��ان��ف��ورد واأي�����س��ا بع�س 
احلكومية  والأجهزة  العاملية  املراكز 
ك���ن���ا����س���ا وال���ك���ون���غ���ر����س الأم���ري���ك���ي 

وكذلك وزارة اخلارجية الأمريكية.
وك������ان������ت اجل�����ام�����ع�����ة ����س���ب���اق���ه 
ب�سكل  �سهل  الذي  النظام  با�ستخدام 
كبري عملية خدمة العميل و�سهولة 
اإن�ساء �سفحات ومواقع كاملة ب�سكل 
احرتايف اأكر مما �سبق، كما يعد من 
املتوافرة  املحتوى  اإدارة  نظم  اأ�سهر 
ع��ل��ى ���س��ب��ك��ة الن����رتن����ت، وه����و ن��ظ��ام 
ن�سخة  اأول  ن�سر  مت  امل�سدر  مفتوح 
���س��ه��رت��ه  واك��ت�����س��ب  ع����ام ٢001  م��ن��ه 
حمتوى  اإدارة  ع��ل��ى  ق��درت��ه  ب�سبب 
مواقع �سخمة وحتت �سغط زيارات 

عال.
وم�����ن اأك������ر م����ا مي���ي���ز ال��ن��ظ��ام 
املحتوى وامل�ستخدمني  اإدارة  �سهولة 
التعليمية  الأنظمة  ملختلف  ودعمه 

ودعمه الكبري لتعدد اللغات.

الجامعة تواصل تحضيراتها لتنظيم
المؤتمر السعودي األول للبيئة
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مدير الجامعة 
يدشن عددا 

من الخدمات 
اإللكترونية

عبدالعزيز رديف
اأكد مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور 
ع��ب��دال��رح��م��ن ال����داود ع��ل��ى ���س��رورة 
و�����س����ع اأح�����ك�����ام و������س�����روط خ��ا���س��ه 
ال��ذي  »م��وق��ع��ي«  ال�سخ�سي  باملوقع 
د���س��ن��ه ���س��م��ن ع����دد م���ن اخل���دم���ات 
لتقنية  العامة  الإدارة  توفرها  التي 
من  اجل��ام��ع��ة  ملن�سوبي  امل��ع��ل��وم��ات، 
ط�����الب واأع���������س����اء ه��ي��ئ��ة ت��دري�����س 
وم����وظ����ف����ني وك������ذل������ك امل���ب���ت���ع���ث���ني 
واملجتمع ب�سكل عام، يف اإ�سارة اإلى اأن 
هذه ال�سروط متثل عقد اتفاق بني 
اجلامعة وم�ستخدمي املوقع حلفظ 

احلقوق.
وتقوم خدمة »موقعي« بتمكني 
اإن�ساء  جميع من�سوبي اجلامعة من 
موقع �سخ�سي حتت نطاق اجلامعة 
ال���ر����س���م���ي، ي��ح��ت��وي ع��ل��ى م��ق��الت 
وم���دون���ات واأل���ب���وم ل��ل�����س��ور، اإ���س��اف��ة 
وامل�ساريع، كما ميكن  الأب��ح��اث  اإل��ى 
من  م�ستخدميه  ال�سخ�سي  امل��وق��ع 
ال��رب��ط ب��ني ال��ع��دي��د م��ن اخل��دم��ات 
الإل��ك��رتون��ي��ة الأخ�����رى م��ث��ل ن��ظ��ام 
�سامل، وم�ستودع الأبحاث، وتطبيق 
على  ال���داود  اطلع  كما   .»mykku«
ع��ر���س خ��ا���س ع���ن خ��دم��ة حم��رك 
ب��ح��ث ال��وظ��ائ��ف ال�����س��ع��ودي��ة، ال��ت��ي 
اأطلقتها اإدارة تقنية املعلومات ليتيح 
األ��ف وظيفة داخل  اأك��ر من )100( 
اأكر من )100( م�سدر،  اململكة، يف 
وم��رج��ع ل��ل��ت��وظ��ي��ف ب��ال�����س��راك��ة مع 

�سركة »neuvoo« العاملية.

مركز ثربان 
يشهد البرنامج 

الصحي التوعوي 
الرابع

سعيد العمري
اليوم  م��ن  اع��ت��ب��ارا  اجل��ام��ع��ة  تطلق 
ال�سحي  برناجمها  اأي��ام  �ستة  ومل��دة 
والتثقيفي والتوعوي ال�رابع مبركز 

ثربان يف حمافظة املجاردة.
نائب  اجلامعة  وك��ي��ل  واأو���س��ح 
امل���������س����رف ال�����ع�����ام ع���ل���ى ال���رن���ام���ج 
ال������دك������ت������ور م������رع������ي ب�������ن ح�������س���ني 
على  يقوم  الرنامج  اأن  القحطاين 
تنفيذه ٢61 من الكوادر الأكادميية 
والفنية  والإداري������ة  والتخ�س�سية 
الفعاليات  �ست�سهد  كما  باجلامعة، 
م�ساركة عدد من الأن�سطة اخلدمية 
وج��ود  اإل��ى  بالإ�سافة  والت�سغيلية، 
املتنقلة وخمتلف  العيادات  عدد من 
اأن���واع الأج��ه��زة ال��الزم��ة، م��ع وج��ود 
�سيدلية حتتوي على اأكر من ٢00 

نوع من الأدوية.
 187 على  الرنامج  و�سي�سمل 
جميع  ت��ق��دم  خمتلفة  طبية  ع��ي��ادة 
اخل���دم���ات ال���الزم���ة، وك���ذل���ك ع��دد 
من املخترات ومعامل الأ�سعة، كما 
توعوية  تقدمي حما�سرات  �سي�سهد 
تدريبية،  ودورات  مرئية،  وعرو�س 
وور���س  ميدانية  م�سوحات  وك��ذل��ك 

عمل وخطب يف اجلوامع.

علوم وآداب الخميس 
تنظم الملتقى

العلمي األول
سعيد العمري

تنظم كلية العلوم والآداب للبنات بخمي�س م�سيط  )جممع1(، امللتقى العلمي 
15 جمادى  اإل��ى   14 الفرتة من  وذل��ك خالل  والآداب،  العلوم  لكليات  الأول 

الآخرة 1437، برحاب اجلامعة.
املركزية  وامل��درج��ات  اجلامعي  القريقر  مبركز  الرجال  مقر  و�سيكون 

)5( بينما �سيكون مقر ال�سيدات مببنى كلية طب الأ�سنان.
وتنح�سر حماور امللتقى  يف احلديث عن الجتاهات احلديثة يف تطوير 
مناهج اللغة الإجنليزية وعلوم احلا�سب ونظم املعلومات، وال�سرتاتيجيات 
احلديثة يف طرق تدري�س اللغة الإجنليزية وعلوم احلا�سب ونظم املعلومات، 
وكذلك التحديات التي تواجه تخ�س�سات اللغة الإجنليزية وعلوم احلا�سب 
جتارب  عر�س  واأي�سا  عليها،  للتغلب  املقرتحة  واحللول  املعلومات،  ونظم 
وع��ل��وم  الإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة  ت��دري�����س يف تخ�س�سات  لأع�����س��اء هيئة  ن��اج��ح��ة 
احلا�سب ونظم املعلومات. و�سي�ستمل امللتقى على الأبحاث العلمية احلديثة 

يف جمال اللغة الإجنليزية وعلوم احلا�سب ونظم املعلومات.

شروط المشاركة بالملتقى:
واح��دة  العمل يف �سفحة  ورق��ة  اأو  البحث  تقدمي ملخ�س  ���س��رورة   •

باللغة الإجنليزية.
• ير�سل ملخ�س البحث اأو ورقة العمل مع ن�سخة من ال�سرية الذاتية 

.Word اإلكرتونيا ب�سيغة
التقيد بالأ�ساليب  اأو ورقة العمل من ثالث ن�سخ مع  يقدم البحث   •

واملنهجية يف كتابة البحوث واأوراق العمل.
• يكتب البحث اأو ورقة العمل ب�سيغة Word  وتباعد اأ�سطر مزدوج 

.Times New Roman ومقا�س اخلط 1٢ ونوع اخلط
البحث  ع��ن��وان  العمل  ورق���ة  اأو  للبحث  الأول����ى  ال�سفحة  يف  يكتب   •

واملحور الذي يندرج حتته، وا�سم الباحث ووظيفته وجهة العمل.
• يجب األ يتجاوز عدد �سفحات البحث اأو ورقة العمل 30 �سفحة.

• تر�سل امل�ساركات اإلى الريد اللكرتوين للملتقى:
sa«afas2016@kku.edu.sa

لالطالع على مزيد من التفا�سيل حددت الكلية الرابط التايل:
http://afas.kku.edu.sa •

1767 طالبا وطالبة 
يســتفيدون من دورات

الفصل األول
ريم العسيري

ال��ط��الب،  ���س��وؤون  نظمت  عمادة 
مم����ث����ل����ة ب�����وك�����ال�����ة ال����ت����ط����وي����ر 
واجل�������ودة ع�������ددا م����ن ال�������دورات 
ال��ت��دري��ب��ي��ة ل���ط���الب وط��ال��ب��ات 
الأول  ال���ف�������س���ل  اجل�����ام�����ع�����ة يف 
م���ن  ال���ع���ام اجل���ام���ع���ي احل����ايل، 
وذل�����ك ب���ه���دف ت��ن��م��ي��ة امل���ه���ارات 

الإبداعية.
وا�����س����ت����ف����اد م�����ن ال���������دورات 
املقدمة571 طالبا، و1196طالبة، 
ليبلغ جمموع  امل�ستفيدين 1767 

طالبا وطالبة.  
العام  امل�سرف  واجل���ودة،  للتطوير  الطالب  �سوؤون  عمادة  وكيل  واأ���س��ار 
اأطلقت براجمها  اأن الوكالة  اإلى  اآل ع�سيد   الدكتور عبداهلل  ال��دورات  على 
التدريبية مطلع الف�سل الدرا�سي الأول  لهذا العام، وا�ستمرت �ستة اأ�سابيع 

متوا�سلة مبعدل يومني من كل اأ�سبوع.
وبني اأن الدورات املقدمة �سملت مهارات التقدمي، والتفكري الإيجابي، 
والهند�سة  الفعاليات،  تنظيم  الأعمال، وفنون  وري���ادة  العلمي،  والب��ت��ك��ار 

ال�سوتية.
ق��درات  تنمية  اإل��ى  يهدف  ال���دورات  »ت��ن��وع م�سامني  اآل ع�سيد  وق��ال 

ومهارات ومعارف الطالب والطالبات«.
وعن الدورات التي تنوي العمادة تقدميها خالل الف�سل املقبل اأكد اأن 
الوكالة انتهت من ترتيب دورات الف�سل الثاين من هذا العام، واأ�ساف »من 
والتخطيط  امل�سكالت  اإقامتها: مهارات حل  املزمع  ورات  ال��دَّ �سمن عناوين 
عن  و�سيعلن  العمل،  فرق  واإدارة  الب�سري،  الإجن��از  وديناميكية  ال�سخ�سي، 

اًل مطلع الف�سل الثاين«. برنامج الدورات مف�سنّ

عمادة المجتمع تستعد لملتقى
»حفظ النعمة«

عبدالعزيز رديف

والتعليم  املجتمع  خدمة  ع��م��ادة   تنظم 
امل�������س���ت���م���ر ب���اجل���ام���ع���ة يف ال����ف����رتة م��ن 
ال���15 من ال�سهر املقبل مبقر  اإل��ى  ال�13  
»حفظ  ملتقى  باأبها،   اجلامعية  املدينة 
و�سي�سم  جميعاً«.  م�سوؤوليتنا  النعمة 
جت��ارب  يقدم  م�ساحبا  امللتقى معر�سا 

وخرات اجلهات امل�ساركة.
وي��ت�����س��م��ن امل��ل��ت��ق��ى حم������اور ع���دة 
ك��م��ف��ه��وم ال��ن��ع��م��ة، وال����روؤي����ة ال�����س��رع��ي��ة 
حل���ف���ظ���ه���ا، وت���ر����س���ي���د ا����س���ت���خ���دام���ه���ا، 
الناجحة  والتجارب  اجليدة  واملمار�سات 
النعمة،  حفظ  جم��ال  يف  وعامليا  حمليا 
وا���س��ت��ث��م��ار ال��ف��ائ�����س ال��غ��ذائ��ي، والآث����ار 
وال�ستنزاف  ال��غ��ذائ��ي،  للهدر  ال�سلبية 

مل������وارد ال��ب��ي��ئ��ة ع��ل��ى ال���ف���رد وامل��ج��ت��م��ع، 
لتعزيز  والرتبوية  ال�سلوكية  والرامج 

حفظ النعمة لدى اأفراد املجتمع.
واأو������س�����ح ع��م��ي��د خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع 
وال��ت��ع��ل��ي��م امل�����س��ت��م��ر ال���دك���ت���ور م��ب��ارك 
ال���15  منذ  ت�سلمت  العمادة  اأن  ح��م��دان، 
ال��ع��دي��د من  امل��ا���س��ي  الأول  رب���ي���ع  م���ن 
ملخ�سات  ب��ني  م��ا  املختلفة  امل�����س��ارك��ات 
امللتقى،  اأي����ام  ���س��ت��ق��دم خ���الل  ودرا����س���ات 
بالإ�سافة الى عدد من املل�سقات، م�سريا 
للملتقى  امل�����س��اح��ب  امل���ع���ر����س  اأن  اإل�����ى 
�سي�سم العديد من اجلمعيات اخلريية، 

اإلى جانب عدد من اجلهات احلكومية.
اأن ملتقى حفظ النعمة يعد  يذكر 
الأول من نوعه على م�ستوى اجلامعات 

ال�سعودية.

أخبار الجامعة

عبدالعزيز رديف

نيابة عن الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن 
ال�����داود، وق���ع وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة للتطوير 
عقد  اجلبيلي  اأح��م��د  الدكتور  واجل���ودة 
و�ستة  ل��ل��ج��ام��ع��ة،  امل��وؤ���س�����س��ي  العتماد  
ب��راجم��ه��ا الأك���ادمي���ي���ة م���ع الهيئة  م���ن 
الأكادميي،  للتقومي والعتماد  الوطنية 
وذل���ك ب��ه��دف احل�����س��ول ع��ل��ى الع��ت��م��اد 

الراجمي.
اجل��ام��ع��ة  اأن  اجل��ب��ي��ل��ي  واأو������س�����ح 
ال��ع��ق��ود والت��ف��اق��ي��ة م��ع الهيئة  وق��ع��ت 
الأكادميي  والعتماد  للتقومي  الوطنية 
ل��ل��ح�����س��ول ع���ل���ى الع���ت���م���اد امل��وؤ���س�����س��ي 
ل�ستة  ال��راجم��ي  والع��ت��م��اد  للجامعة 
واإدارة  ال���ط���ب،  ه���ي:  اأك���ادمي���ي���ة  ب���رام���ج 
وه��ن��د���س��ة  احل��ا���س��ب،  الأع����م����ال،  وعلوم 
احل����ا�����س����ب، وال���ه���ن���د����س���ة امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة، 

والهند�سة املدنية.
اإج����راء  تت�سمن  ال��ع��ق��ود  اأن  وب���ني 
ال���ع���م���ل���ي���ة ال���ت���ق���ومي���ي���ة وف������ق م��ع��اي��ري 
ال���دورات  عقد  م��ع  الهيئة،  وم��وا���س��ف��ات 
ال����الزم����ة، وت���ق���دمي جميع  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
وامل�ساعدة  وال��دع��م  الإداري�����ة  اخل��دم��ات 
الفنية التي تتطلبها العملية التقوميية.

اأن اجل��ام��ع��ة  اأف������اد اجل��ب��ي��ل��ي  ك��م��ا 

و���س��ي��ت�����س��م��ر ه�����ذا ال���ت���ع���اون ح��ت��ى 
ي��ت��ح��ق��ق الع���ت���م���اد ب�����س��ق��ي��ه امل��وؤ���س�����س��ي 
وال����راجم����ي جل��م��ي��ع ب���رام���ج اجل��ام��ع��ة 
ال����ذي مت ال��ت��خ��ط��ي��ط ل���ه وف���ق ب��رن��ام��ج 
خطة  اجلامعة  وو�سعت  حم���دد.  زم��ن��ي 
ع��م��ل زم��ن��ي��ة لع��ت��م��اد ج��م��ي��ع ب��راجم��ه��ا 
الأكادميية، ت�سمل اأربع مراحل اأ�سا�سية، 
مراعية يف ذلك افتتاح الكليات والرامج 

اجلديدة.
ك����م����ا حت�����ر������س اجل�����ام�����ع�����ة ع��ل��ى 
احل�������س���ول ع��ل��ى الع���ت���م���اد ال���راجم���ي 
ب��راجم��ه��ا الأك��ادمي��ي��ة م��ن قبل  جلميع 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ت��ق��ومي والع��ت��م��اد 
الأك����ادمي����ي، ب��الإ���س��اف��ة اإل����ى  الع��ت��م��اد 

الدويل.
 وي��ب��ل��غ ع���دد ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة بعد 
كلية   35 عنها  بي�سة  ج��ام��ع��ة  ا���س��ت��ق��الل 
اأم��ا  للبنات،  و18  للبنني  كلية   17 منها 
ال��رام��ج الأك��ادمي��ي��ة يف اجل��ام��ع��ة فهي 
43 برناجما. و�سيتم  البدء بالعمل على 
الدرا�سي  الف�سل  بداية  مع  العقد  ه��ذا 
ال���ث���اين م���ن ال���ع���ام اجل���ام���ع���ي احل����ايل، 
اجلامعة  جل��ه��ود  تتويجا  ي��اأت��ي  اأن���ه  كما 
الرئي�سية  املتطلبات  جميع  ل�ستيفاء 
للح�سول على العتماد ب�سقيه املوؤ�س�سي 

والراجمي.

مم���ث���ل���ة ب���وك���ال���ة اجل���ام���ع���ة ل��ل��ت��ط��وي��ر 
واجل�����ودة ع��م��ل��ت يف ال�����س��ن��وات الأخ����رية 
على عدد من اخلطوات يف �سبيل حت�سني 
جمال  يف  التعليمية  خمرجاتها  ج���ودة 
اإدارة،  الع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي م��ن خ���الل 

وحت�سني اجلودة يف اجلامعة.
وم����ن اأه�����م ه����ذه اخل����ط����وات ال��ت��ي 
قامت بها ت�سميم اخلطة ال�سرتاتيجية 
واخل���ط���ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، وب���ن���اء وت��ط��وي��ر 
املقررات والرامج الدرا�سية وفق الإطار 
ال��وط��ن��ي ل��ل��م��وؤه��الت وم��ع��اي��ري اجل���ودة 
والع��ت��م��اد  ل��ل��ت��ق��ومي  ال��وط��ن��ي��ة  للهيئة 
الأك�����ادمي�����ي، ب���الإ����س���اف���ة اإل�����ى م��راج��ع��ة 
ال��ذات��ي��ة وحت��دي��ث��ه��ا يف �سوء  ال��درا���س��ة 
البيانات  وت��وف��ري  اجلامعة،  م�ستجدات 
والإح�������س���ائ���ي���ات ال����الزم����ة م����ن خ���الل 

موؤ�سرات الأداء واملقارنة املرجعية.
ب��ني اجلامعة  ال��ت��ع��اون  ه��ذا   ويعد 
والع��ت��م��اد  للتقومي  ال��وط��ن��ي��ة  وال��ه��ي��ئ��ة 
جمال  يف  �سنوات  منذ  قائما  الأك��ادمي��ي 
العتماد املوؤ�س�سي والراجمي والرامج 
الهيئة، وكذلك  التي تقدمها  التدريبية 
ال������زي������ارات امل���ت���ب���ادل���ة ب����ه����دف ت��ط��وي��ر 
باجلامعة  التعليمية  العملية  وحت�سني 
وال��و���س��ول ال���ى الع��ت��م��اد وف���ق معايري 

واأنظمة الهيئة.

توقيع االعتماد المؤسسي
مع الهيئة الوطنية للتقويم األكاديمي
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أخبار الجامعة

تدريب 200 من أعضاء التدريس في دبي
اإدارة املقررات الإلكرتونية.

وج������������اء ال�������رن�������ام�������ج ال�����ث�����اين 
ب���ع���ن���وان »ال���ق���ي���ادة ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
يف ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل«، وه�����دف اإل����ى  
وم���ه���ارات واجت��اه��ات  م��ع��ارف  تنمية 
امل�����س��ارك��ني الإي��ج��اب��ي��ة ح���ول ال��ق��ي��ادة 
موؤ�س�سات  يف  والتميز  ال�سرتاتيجية 
التعليم العايل، وتعرف املتدربون من 
ال�سرتاتيجية  مفهوم  على  خ��الل��ه 
والقيادة، والتطبيقات اخلا�سة باأدوار 
القائد و�سماته، واكت�ساب مهارات بناء 
وخطوات  وتنفيذها،  ال�سرتاتيجية، 

بناء اخلطة ال�سرتاتيجية.
بعنوان  الثالث  الرنامج  وج��اء 

»ا�����س����ت����خ����دام ال���ت���ق���ن���ي���ات احل���دي���ث���ة 
يف ال���ت���دري�������س اجل����ام����ع����ي«، وه����دف 
اإل���ى ت���ن���م���ي���ة م���ع���ل���وم���ات وم����ه����ارات 
امل�������س���ارك���ني يف ا����س���ت���خ���دام ت��ق��ن��ي��ات 
اجتاهات  وتكوين  احلديثة،  التعليم 
اإي��ج��اب��ي��ة ل��ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا يف ال��ت��دري�����س 
اجلامعي،  كما هدف ب�سكل تف�سيلي 
اإلى  اإك�ساب املتدربني املعرفة مببادئ 
على  وال��ت��درب  التعليمي،  الت�سميم 
تعليمية،  لرجمية  �سيناريو  كتابة 
تفاعلية  تعليمية  ب��رجم��ي��ة  وتنفيذ 
مع  والتعامل  التخ�س�س،  جم��ال  يف 
من��اذج  واإن�����س��اء   ، Google تطبيقات 

واختبارات اإلكرتونية.
وك������������ان ال�������رن�������ام�������ج ال������راب������ع 
ب���ع���ن���وان »ا����س���رتات���ي���ج���ي���ات ال��ت��ع��ل��م 
ال�����ن�����������س�����ط«، وه�����دف اإل�����ى اإك���������س����اب 
امل���������س����ارك����ني امل������ع������ارف وامل�������ه�������ارات، 
ا�سرتاتيجيات  لتطبيق  والجت��اه��ات 
التعلنّم الن�سط يف التدري�س اجلامعي، 
وج���ع���ل ال���ط���ال���ب حم������ورا ل��ل��ع��م��ل��ي��ة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، ل��ت��ع��م��ي��ق امل��ع��رف��ة ل��دي��ه 
املادة  نحو  اإيجابية  اجتاهات  وتنمية 
التفكري  مهارات  وتنمية  التعليمينّة، 

املختلفة. 
وج�����������اء ال������رن������ام������ج الأخ���������ري 
التوا�سل  �سبكات  »ا�ستخدام  بعنوان 
اجلامعي«،  التدري�س  يف  الجتماعي 
وه���دف اإل���ى ت��ع��ري��ف امل��ت��درب��ني على 
يف  الإل��ك��رتون��ي��ة  التعلم  اأدوات  اأب����رز 
القرن ٢1، وكيفية توظيفها وتفعيلها 

يف التدري�س اجلامعي.

املعارف  املتدربني  اإك�ساب  اإلى  وهدف 
جمال  يف  العملية  واملهارات  العلمية، 
الإلكرتونية  املقررات  ون�سر  ت�سميم 
باأنواعها املتعددة، واكت�سب املتدربون 
م��ن خ���الل ذل���ك ال��رن��ام��ج م��ه��ارات 
ع�������دة، ك���اإن�������س���اء م����وق����ع اإل����ك����رتوين 
ل���ل���م���ق���ررات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، واإن�������س���اء 
باأجزائه  اإل��ك��رتوين  مقرر  وت�سميم 
امل��خ��ت��ل��ف��ة )امل����ح����ت����وى، الأن�������س���ط���ة،  
الخ����ت����ب����ارات، وال��ت��ق��ي��ي��م(، واإن�������س���اء 
وت�����س��م��ي��م امل���ح���ت���وى وف�����ق امل��ع��اي��ري 
الكتب  وت�سميم  واإن�����س��اء  التفاعلية، 
الإل���ك���رتون���ي���ة ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة، واإن�������س���اء 
واأخ����ريا  امل��رئ��ي��ة،  امل��ق��اط��ع  وت�سميم 

ريم العسيري

اأو����س���ح ع��م��ي��د ال��ت��ط��وي��ر الأك���ادمي���ي 
م��رزن  ال��دك��ت��ور  باجلامعة  واجل����ودة 
وك���ال���ة  اأن  ال�������س���ه���راين  ع���و����س���ه  ب����ن 
ممثلة  واجل���ودة،  للتطوير  اجلامعة 
واجلودة  الأكادميي  التطوير  بعمادة 
دربت٢00 من اأع�ساء هيئة التدري�س  
باجلامعة من الرجال والن�ساء، وذلك 
املا�سية  ال��ف��رتة  خ��الل  دب��ي  مبدينة 
عر خم�سة برامج  ا�ستهدفت تطوير 

املهارات املهنية.
بعنوان  الأول  ال��رن��ام��ج  وج���اء 
»ت�سميم وبناء املقررات الإلكرتونية«، 

قسم الكيمياء يحدث 
برنامجه األكاديمي

عبدالعزيز رديف
�سكلت اجلامعة فريق عمل من ق�سم الكيمياء بكلية العلوم لإن�ساء برنامج 
اأكادميي جديد ملرحلة البكالوريو�س، يتم تدري�سه يف اأق�سام الكيمياء بكليات 
اجلامعة  ب��ه  ت��ق��وم  �سامل  تطوير  �سمن  وذل���ك  للجامعة،  التابعة  العلوم 

يف  جمالت التعليم، والتعلم، والبحث العلمي، وخدمة املجتمع.
ومي���ت���از ال��رن��ام��ج الأك����ادمي����ي اجل���دي���د ب��ا���س��ت��ي��ف��اء م��ع��اي��ري اجل���ودة 
وتاأتي  والتعلم،  بالتعليم  اخلا�سة  والعاملية  املحلية  الأك��ادمي��ي  والعتماد 
ا�ست�ساري دويل ذي خرة،  بفريق  ال�ستعانة  التقييم فيه من خالل  طرق 

وم�ساركة مع الهيئة الوطنية للتقومي والعتماد الأكادميي باململكة.
العمل يف  �سوق  تلبية متطلبات  اإلى  الرنامج  القائمون على  ويهدف 
املعارف واملهارات املناف�سة، وتقدمي م�سادر تعليم متميزة من طاقم تدري�س، 
�سراكة م�ستدامة  تاأ�سي�س  اإلى  اإ�سافة  درا�سية،  وقاعات  وجتهيز خمترات، 
مع اأ�سحاب العمل يف جمالت الكيمياء لتوفري فر�س التدريب، والتوظيف، 
وتاأ�سي�س تواأمة مع برامج مماثلة خارج اململكة، وتوفري م�سارات تخ�س�سية 
اإلكرتونيا هدفه التعريف  اأن�ساأ موقعا  اأن فريق العمل  يف الرنامج. يذكر 
جمال  يف  العمل  جهات  م��ع  التوا�سل  ال��ى  اإ���س��اف��ة  الأك��ادمي��ي،  بالرنامج 
الكيمياء يف القطاعني العام واخلا�س بغر�س درا�سة احتياجات �سوق العمل، 

ومن ثم ت�سمينها يف مقررات الرنامج الأكادميي. وهنا الرابط:
http://bschem.kku.edu.sa

آل الحارث توصي بتقويم 
منهج التربية األسرية

ريم العسيري
الرتبية  منهج  حمتوى  »ت��ق��ومي  بعنوان  اجلامعة  ع��ن  ���س��ادر  بحث  اأو���س��ى 
املعرفية«،  التدري�س  اأه���داف   �سوء  يف  املتو�سط   ال��ث��اين  لل�سف  الأ�سرية  
بالعمل على تقومي منهج الرتبية  اآل احل��ارث،  للباحثة مزنة مد�سل علي 
الأ�سرية )باملرحلة املتو�سطة( ملعرفة م�سكالته  و�سعوباته من خالل اإقامة 
لقاءات ر�سمية توزع  فيها ا�ستبانات على املعلمات لالإجابة عليها، مع اإقامة 
ح��ول منهج  املعلمات  واأف��ك��ار  اآراء  ملعرفة  درا�سي  تربوية يف كل ف�سل  ن��دوة 
الرتبية  ملعلمات  دوري��ة  ب�سورة   تدريبية  دورات  واإقامة  الأ�سرية،  الرتبية 

الأ�سرية  لتدريبهن على تدري�س املنهج  املطور وتقوميه.
احل�س�س  يف  ال��ط��ال��ب��ات  اأع����داد  خف�س  ب�����س��رورة  البحث  اأو���س��ى  كما 
العملية  حتى تتمكن جميع الطالبات من التطبيق، واحلر�س على توفري 
الإمكانات واخلامات الالزمة لتطبيق الدرو�س العملية، وربط املو�سوعات 
العلمية بامل�سكالت البيئية احلالية، والتو�سل اإلى احللول واملقرتحات التي 

تفيد املجتمع املحلي وتخدم اأهداف تدري�س الرتبية الأ�سرية.
الأ�سرية  الرتبية  معلمات  من  معلمة   14 من  البحث  عينة   وتكونت 

للمرحلة املتو�سطة بعدد من مدار�س حمافظة  خمي�س م�سيط.

األهداف
اإل���ى  ال��ت��ع��رف ع��ل��ى الأه�����داف امل��ع��رف��ي��ة ل��ت��دري�����س الرتبية  وه���دف البحث  
املنهج  حمتوى  مراعاة   م��دى  ومعرفة  املتو�سط،  ال��ث��اين  لل�سف  الأ�سرية  
لأهداف التدري�س املعرفية، وكذلك الت�سور املقرتح  لتطوير  حمتوى املنهج  
لتحقيق اأهداف تدري�سها املعرفية، بينما متثلت اأهمية البحث يف كونه ي�سهم 
الأ�سرية   الرتبية  منهج  حمتوى  مراعاة   مدى  معايري  حتديد  اإمكانية   يف 
يف  ي�سهم  اأنه   كما  املعرفية،  التدري�سية  لأه��داف��ه  املتو�سط  ال��ث��اين  لل�سف 
تقدمي مقيا�س  ملدى مراعاته لذلك، وتقدمي ت�سور مقرتح ملخططي مناهج 

الرتبية الأ�سرية لتطوير حمتوى املنهج لل�سف الثاين املتو�سط.

النتائج
م��راع��اة  على  املعلمات   اآراء  ات��ف��اق  منها:  نتائج  اإل���ى  ال��درا���س��ة  وتو�سلت  
املنهج لالأهداف املعرفية لتدري�سه ب�سكل كبري جدا بن�سبة ٢0%  كما بلغت 
الن�سبة املئوية لالأهداف املعرفية لتدري�سه ب�سكل كبري 46%، وبلغت ن�سبة 
بلغت  بينما    ،%٢7 متو�سط   ب�سكل  لتدري�سه  املعرفية  ل��الأه��داف  مراعاته 
ن�سبة مراعاته لالأهداف املعرفية لتدري�سه ب�سكل قليل 7%. كما اتفقت اآراء 
املعلمات على عدم وجود اأهداف مل يراعها حمتوى املنهج اإذ كانت الن�سبة 
املئوية لعدم مراعاة حمتوى املنهج لالأهداف املعرفية لتدري�سه يف مناهج  

الرتبية الأ�سرية للمرحلة املتو�سط %0.

اقتراح
واقرتحت الباحثة اإجراء بحوث ودرا�سات م�ستقبلية تتناول تقومي حمتوى 
املعوقات  ودرا�سة  واملتو�سطة  البتدائية  للمراحل  الأ�سرية  الرتبية  منهج 
ودرا�سة  الأ�سرية،  الرتبية  مناهج  تطبيق  تعوق  التي  والجتماعية  املادية 
اأثر تدري�س مناهج الرتبية الأ�سرية مبفهومها احلديث يف تطوير وارتقاء 

املجتمع ال�سعودي.

25 مشروع تخرج بكلية الحاسب
ب�سكل  الطاقة  ت��وزي��ع  بهدف  ال��ط��اق��ة«، 
ال��ط��اق��ة من  ال��ن��ظ��ام  ي��ت��ل��ق��ى  اإذ  ذك�����ي، 
توزيعها  على  ويعمل  خمتلفة  م�����س��ادر 
كما  احلقيقي،  ال��زم��ن  يف  للم�ستهلكني 
م�سادر  ت�سغيل  على  النظام  ه��ذا  يعمل 
طاقة نظيفة تلقائيا،  واأي�سا على تاليف 

ال�سطرابات يف التوزيع.
ويهدف م�سروع »ت�سميم وتطبيق 
ن���ظ���ام اأم������ن ���س��ب��ك��ة الإن�����رتن�����ت ب��امل��ق��ر 
املعلومات  اأم���ن  تطوير  اإل���ى  اجل��ام��ع��ي« 
يف اجلامعة ملا ميثله من حماية ملوظفي 
اجل��ام��ع��ة، وامل��ع��ل��وم��ات ب��ط��ري��ق��ة اآم��ن��ة 
خالل  م��ن  وذل��ك  واقت�سادية،  وعملية 
البيانات من  لنقل  اآم��ن  تطوير من��وذج 

م��وق��ع اإل����ى اآخ����ر ب��ا���س��ت��خ��دام الأج���ه���زة 
امل���ت���اح���ة واإن�������س���اء ب��ي��ئ��ة امل���ح���اك���اة ال��ت��ي 
من  امل��زي��د  لإج����راء  ا�ستخدامها  ميكن 

الدرا�سات.
و���س��م��ل��ت امل�����س��اري��ع امل��ق��دم��ة اأي�����س��اً 
م�ست�سفى«،  ���س��ب��ك��ة  »ت�����س��م��ي��م  م�����س��روع 
ب���ه���دف ب���ن���اء ���س��ب��ك��ة ل���س��ل��ك��ي��ة ت��غ��ط��ي 
مميزات  ع��ر���س  م��ع  امل�ست�سفى،  اأرج����اء 
ال�سبكة الال�سلكية، وتخفي�س التكاليف 
امل���رت���ب���ط���ة ب��ت�����س��غ��ي��ل ه�����ذا ال����ن����وع م��ن 
ال�سبكات باملقارنة م�ع ال�س�بكة ال�سلكية.

كما مت عر�س م�سروع عن »ت�سميم 
بهدف  متعددة«،  مكاتب  لربط   WAN
اإيجاد بيئة تعاونية فعالة بني املوظفني 
مواقع جغرافية خمتلفة   املوجودين يف 
تتبع   « م�سروع  تقدمي  ومتباعدة. ومت  
بهدف  الكامريا«  با�ستعمال  اليد  حركة 
اليد  اأ�سابع  حركة  لتتبع  نظام  ت�سميم 
با�ستعمال كامريا، و�سيمكن هذا النظام 
التي  التطبيقات  العديد من  ابتكار  من 

متكن من التفاعل بني الإن�سان والآلة.
وهدف م�سروع »نظام تتبع العني« 
الب�سرية  ال��ع��ني  تتبع  ن��ظ��ام  اإن�����س��اء  اإل���ى 
لتحليل مزاج الإن�سان حيث يتم ت�سنيف 
امل�����زاج ال��ب�����س��ري ا���س��ت��ن��ادا اإل����ى م��الم��ح 
ال���وج���ه م��ث��ل ال��ع��ي��ن��ني والأن������ف وال��ف��م 
وحتديد احلالة ك�سعيد اأو حزين عو�سا 

من حتليل مالمح الوجه كله.
و����س���ك���ر ع��م��ي��د ال���ك���ل���ي���ة ال���دك���ت���ور 
واأع�ساء  الأق�سام  روؤ�ساء  الرباع  عبداهلل 
هيئة التدري�س الذين اأ�سرفوا على تلك 

امل�ساريع.

و�سملت  ال��ط��الب.  ���س��رح  اإل���ى  ا�ستمعوا 
امل�����س��اري��ع امل���ق���دم���ة، م�����س��روع »ال��ك�����س��ف 
تكنولوجيا  ب��ا���س��ت��خ��دام  الأج�������س���ام  ع���ن 
امل��ت��ح��ك��م��ات ال���دق���ي���ق���ة وم�����س��ت�����س��ع��رات 
ت�سميم  مت  اإذ  ال�سوتية«،  فوق  املوجات 
متحرك  ج�سم  اأي  عن  للك�سف  امل�سروع 
كما  ال�سوتية،  فوق  املوجات  با�ستخدام 
ميكن ا�ستخدامه لتطبيقات كثرية مثل 
املكفوفني  وم�ساعدة  الأمنية  امل��ج��الت 

وتاأمني ال�سيارات.
وج������������اء امل���������������س�������روع ال��������ث��������اين يف 
»ال��ت��ح��ك��م ب��ال��روب��وت ع��ن ط��ري��ق جهاز 
الثالث  امل�����س��روع  حمل  بينما  اجل����وال«، 
نظام  لإدارة  ال��ذك��ي��ة  »ال�����س��ب��ك��ة  ع��ن��وان 

سعيد العمري

اف���ت���ت���ح ع���م���ي���د ك���ل���ي���ة ع����ل����وم احل���ا����س���ب 
الدكتور عبداهلل الرباع معر�س امل�ساريع 
الدرا�سي  للف�سل   Poster Day الرابع 
الأول لعام 1436-1437، بح�سور وكالء 
هيئة  واأع�ساء  الأق�سام  وروؤ���س��اء  الكلية 

التدري�س وعدد من الطالب.
م�ساريع  احل��ا���س��رون  وا�ستعر�س 
ال��ت��خ��رج ل��ه��ذا ال��ف�����س��ل، ال��ت��ي جت���اوزت 
٢5م�سروعا من خمتلف الأق�سام بالكلية 
امل�ساريع  وح��م��ل��ت  وط��ال��ب��ات(،  )ط���الب 
املقدمة اأفكارا اإبداعية جديدة ومبتكرة 
كما  املجتمع،  احتياجات  ح��ل  يف  ت�سهم 
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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



أسبوعية جامعة الملك خالد

بنا
طال

قضية

عبدالعزيز الرديف

ب��داي��ة ك��ل ف�سل درا���س��ي تختلف  م��ع 
انطباعات الطالب عن عمادة القبول 
والت�سجيل، وذلك من خالل عمليات 
ل��ذل��ك  ج��داول��ه��م  وت��ن�����س��ي��ق  ت�سجيل 
مب�ساواته  يطالب  فبع�سهم  الف�سل، 
بطالب اجلامعات الأخرى يف اأنظمة 
مبدين  وحت��دي��ده��ا،  امل����واد  ت�سجيل 
عمادة  ق���رارت  بع�س  م��ن  ا�ستياءهم 
القبول والت�سجيل املتعلقة باجلداول 
وامل��ت��م��ث��ل��ة يف ن��ظ��ام اإ���س��اف��ة وت��ع��دي��ل 
املواد اآليا، وع�سوائية تطبيقه بخالف 

امل��ع��م��ول ب��ه يف اجل��ام��ع��ات الأخ����رى، 
وال���ب���ع�������س الآخ�������ر ي���ب���دي ارت���ي���اح���ه 
وا�سفني  والت�سجيل  القبول  لأنظمة 
اإياها بالأنظمة العادلة التي تتم فيها 

امل�ساواة بني اجلميع بالنظام.

جداول عشوائية
ج��اراهلل  اآل  �سليمان  الطالب  وو�سف 
من كلية العلوم الإداري��ة نظام عمادة 
بنزول  م�ستدل  بالع�سوائي،  القبول 
اآليا يف البداية، ومن ثم  جدول �سيئ 

فتح التعديل من املوقع اأول اأ�سبوع.
واأ������س�����اف »امل�����س��ك��ل��ة اأن������ه اأث���ن���اء 

عب  ال�سُّ ت��ك��ون  الإل���ك���رتوين  التعديل 
لأن��ه��ا  ي��ري��دون��ه��ا  ل  ب��ط��الب  ممتلئة 

وزعت عليهم ع�سوائياً«.
ف���رتة  اأن  ج���������اراهلل  اآل  واأك���������د 
ال��ت��ع��دي��ل الإل����ك����رتوين ت��ن��ت��ه��ي دون 
تعديل  ف��رتة  اإ�سافة  فيتم  التعديل، 
يدوي بثاين اأ�سبوع، ليقوم كل طالب 
»ي��الح��ظ  واأردف  ك��ل��ي��ت��ه.  مب��راج��ع��ة 
وج���ود زح��م��ة ���س��دي��دة ع��ن��د م�سجلي 
ال����ك����ل����ي����ات خ�������الل ف�������رتة ال���ت���ع���دي���ل 
التعديل  فيه  ي�ستحيل  الذي  اليدوي 
املت�سررين من تلك  جلميع الطالب 

اجلداول الع�سوائية«.

تنسيق الجداول.. هاجس مقلق للطالب
آل فارح: المنتقدون ال يتابعون 

أخبارنا ومالحظاتهم محل تقديرنا
مالحقة وضياع

م���ن ج��ان��ب��ه اأ�����س����ار ال���ط���ال���ب ط���ارق 
عبدالكرمي من كلية العلوم الإدارية 
اأ�سبوعني  اأول  الطالب  ت�سييع  اإل��ى 
م���ن ال��ف�����س��ل ال���درا����س���ي اجل���دي���د يف 
ب�سبب  اجل������دول  ت��ع��دي��ل  م��الح��ق��ة 
ال��ن��ظ��ام امل��ع��م��ول ب���ه يف اجل��ام��ع��ات 

ال�سعودية.
وق��ال: »ع��م��ادة القبول ل تعلن 
ع���ن اأ���س��م��اء الأ����س���ات���ذة اأث���ن���اء ف��رتة 
لأ�سباب  اإلكرتونياً  اجل��داول  تعديل 
ل تف�سر اإل بحماية الأ�ساتذة، ويقع 
اأ�ستاذ  معرفة  ع��دم  �سحية  الطالب 
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وطالب  �سي�سيفها«.  ال��ت��ي  عبة  ال�سُّ
عبدالكرمي باإعادة النظر يف ت�سجيل 
امل�����واد وط��ري��ق��ة ط���رح امل���ق���ررات ثم 
����ا ل��ل��ط��ال��ب ل��ي��خ��ت��ار  ال��ت�����س��ج��ي��ل اآل����يًّ
املنا�سب  والأ���س��ت��اذ  املنا�سبة  عبة  ال�سُّ

وفق خطته الدرا�سية.

الشحن النفسي
الريا�سيات  بق�سم  الطالب  واأو���س��ح 
الأدرى  اأن الطالب هم  خالد ردي��ف 
تن�سيق  ن��اح��ي��ة  م���ن  ي��ن��ا���س��ب��ه��م  مب���ا 
م�ساغلهم  م��ع  بالتن�سيق  ج��داول��ه��م 
�سعب  حتديد  اإل��ى  اإ�سافة  اليومية، 
اأك��ر  م��ع زم��الئ��ه��م لتحقيق ف��ائ��دة 

من املحا�سرات وتبادل املعلومات.
وزاد »عندما يفر�س علينا مواد 
من  ن��وع  هناك  يكون  معينة  و�سعب 
كبري  ب�سكل  ي��وؤث��ر  النف�سي  ال�سحن 

على م�ستوانا الدرا�سي«.
واأردف »اختيار ال�سعب باأريحية 
ع��ل��ى احل�����س��ور؛ فعندما  ي�����س��اع��دن��ا 
حت���دد ل��ن��ا م��واع��ي��د م����واد ب��الإج��ب��ار 
اأو ال���س��ط��رار م��ع م�����س��اغ��ل احل��ي��اة 
ذلك  �سي�سهم  الأ�سرية  والرتباطات 
منه  ينتج  قد  مما  الغياب؛  ك��رة  يف 
ح��رم��ان يف امل���ادة وه��ب��وط يف املعدل 
جداولنا  تن�سيق  اإت��اح��ة  ع��دم  ب�سبب 

بال�سكل املطلوب«.

إهمال الطالب
م��ن جهته داف���ع  ال��ط��ال��ب ح��امت اآل 
�ساوي من ق�سم الإعالم عن طريقة 
واآلية عمل العمادة، م�سددا على اأنها 

تعمل ب�سكل جيد ومنا�سب.
واأك�����د  ع���دم م��واج��ه��ت��ه اأي����ا من 
املواد  ال�سعوبات يف عمليات ت�سجيل 
اأن  اإل��ى  م�سريا  وحذفها،  واإ�سافتها 
بع�س  منها  ي�ستكي  التي  امل�سكالت 
وتاأخرهم  اإهمالهم  �سببها  الطالب 
ع���ن م���وع���د ال��ت�����س��ج��ي��ل، م��ب��ي��ن��ا اأن 
العديد من اخلدمات  تقدم  العمادة 
الإل���ك���رتون���ي���ة ال���ت���ي ت��ه��ت��م ب��خ��دم��ة 
تزويدهم  �ساأنها  من  والتي  الطالب 

بكل ما هو جديد.
»بالرغم من توفري هذه  وتابع 
الى  اإ�سافة  الإل��ك��رتون��ي��ة  اخل��دم��ات 
ح�سور العمادة عر مواقع التوا�سل 
واإع����الن����ه����ا ب�����دء ف������رتات ال��ت��ع��دي��ل 
ف���اإن ه��ن��اك ط��الب��ا ل ي��ب��ال��ون، ومن 
ث���م ي��ع��ي��دون ن��ت��ائ��ج اإه��م��ال��ه��م اإل���ى 

العمادة«.

جداول غير مناسبة
اإدارة  اأما الطالب حامت ج��اراهلل من 
ت�سهيل  �سرورة  اإل��ى  فاأ�سار  الإعمال 
عملية تعديل اجل��داول التي حتدث 

بداية كل ف�سل درا�سي.
ف�سل  ك��ل  ب��داي��ة  »نعي�س  وق���ال 
ب�سبب  �سعبة  نف�سية  ح��ال��ة  درا���س��ي 
حيث  والتعديل  الت�سجيل  م�سكالت 
تعديل  يف  مت��ان��ع  الكليات  اأغ��ل��ب  اإن 
بع�س  اأن  رغ���م  ل��ل��ط��الب  اجل�����داول 
الطالب جداولهم غري منا�سبة على 
الإط��الق، فقد يكون يف اليوم نف�سه 
�سباحاً وم�ساًء، وهذا ي�سكل �سعوبة 

كبرية على الطالب«.
التعقيد  �سبب  اأعلم  »ل  واأردف 
الكليات رغم  قبل  ال��ذي يحدث من 
الأوق��ات  بني  التن�سيق  على  قدرتها 

واجلداول«.

رأي مسؤول
م����ن ج��ه��ت��ه رح�����ب ع��م��ي��د ال��ق��ب��ول 
والت�سجيل الدكتور �سلطان اآل فارح 
الدرا�سي  الف�سل  ه��ذا  يف  بالطالب 
اجل����دي����د، م��ت��م��ن��ي��ا ل���ه���م ال��ت��وف��ي��ق 
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والنجاح، م�سريا اإلى اأن فريق العمل 
ب��ال��ع��م��ادة ي��ع��م��ل دوم����ا ع��ل��ى تي�سري 
وت�سهيل كل ال�سعاب التي تواجههم 

يف عملياتهم الأكادميية.
يف  ال����ط����الب  ب��ع�����س  راأي  وع�����ن 
قال  ع�سوائي،  ب�سكل  اجل��داول  اإتاحة 
اإلكرتوين  نظام  طريق  عن  تتم  اإنها  
ي���ع���ت���م���د ب�������س���ك���ل ك���ب���ري ع���ل���ى م���ع���دل 
ال���ط���الب م���ع ال�����س��اع��ات ال��درا���س��ي��ة، 
اإ�����س����اف����ة اإل������ى ت���ع���ره���م م����ن ع��دم��ه 
يف خ��ط��ت��ه��م ال��درا���س��ي��ة يف ال��ف�����س��ول 
ال�����س��اب��ق��ة وامل��ت��ط��ل��ب��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ه��ا، 
ي�سمح للطالب  النظام ل  اأن  كما بنينّ 
ب��اأن يقوم باإ�سافة م��واد اإل يف  ثالثة 
م�ستويات متقدمة فقط من اأجل عدم 

الوقوع يف م�سكلة املتطلبات اأكر.
وا����س���رت����س���ل »ب���ع�������س ال���ط���الب 
ل ي��ع��ي م���دى خ��ط��ورة اإ���س��اف��ة ع��دد 
���س��اع��ات اأك���ر مم��ا يتم اع��ت��م��اده��ا له 
اإل  ال��درا���س��ي  وم�ستواه  معدله  على 
يف  يوقعه  ق��د  مم��ا  الف�سل  نهاية  يف 

حرج«.
ع��دم  اأن  ف����ارح  اآل  اأو����س���ح  ك��م��ا 
اإظهار اأ�سماء اأع�ساء هيئة التدري�س 
عند اإ�سافة وت�سجيل املواد ياأتي من 
باب حتقيق العدالة، وقال: » اإظهار 
اأمر  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  اأ�سماء 
على  ي�سعب  ول  ال�سهولة  غاية  يف 
ال���ع���م���ادة ول���ك���ن ال��ك��ل��ي��ات ه���ي من 
تطلب م��ن��ا ع���دم اإظ��ه��اره��ا، وذل��ك 
ال���ط���الب ب�سكل  ت���وزي���ع  ب����اب  م���ن 
ع������ادل وم��ن�����س��ف ب��ح��ي��ث ل ي��ك��ون 
هناك تكد�س عند اأحد اأع�ساء هيئة 
اإلى  الآخ��ر«، م�سريا  دون  التدري�س 
بناء  ياأتي  ال�سعب  بع�س  انق�سام  اأن 
اإل��ى  ال�سعب  تلك  بع�س  ب��ل��وغ  على 
اأع���داد كبرية ج��داً ل ميكن لع�سو 

هيئة تدري�س واحد ا�ستيعابها.
�سعبة  اأي  انق�سام  ووا�سل«عند 
ال�سعبة  تكون  اأن  اأوًل  نراعي  فاإننا 
التوقيت  يف  امل�ستحدثة  اأو  الأخ���رى 
اأي�ساً لظروف  نف�سه، وذلك مراعاة 
ال�����س��ع��ب��ة  امل�������س���ج���ل���ني يف  ال���ط���ل���ب���ة 

الأ�سا�سية«.
وع������ن ن���اح���ي���ة ان����ت����ه����اء ف���رتة 
يتم  اأن  دون  الإل��ك��رتوين  التعديل 
اآل  اأك���د  اجل����داول،  على  تغيري  اأي 
قبل  اإع��الن��ا  تبث  العمادة  اأن  ف��ارح 
والإ�سافة  واحل��ذف  التعديل  فرتة 
ال����ت����وا�����س����ل  م������واق������ع  ج����م����ي����ع  يف 
الر�سائل  اإل��ى  اإ�سافة  الجتماعي، 
الإلكرتونية على جوالت الطالب 
على  ليكونوا  اأنف�سهم  والطالبات 
دراي����ة ب��امل��وع��د، م��ب��دي��ا اأ���س��ف��ه على 
اأخبار  الطالب  بع�س  متابعة  عدم 
ال���ع���م���ادة ل م���ن ح�����س��اب��ات��ه��ا على 
م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ول 
على  الن�سية  الر�سائل  خ��الل  م��ن 

جوالتهم ال�سخ�سية.
وت����اب����ع »ال����ط����الب امل��ت��اب��ع��ون 
على  اطالعهم  عند  العمادة  اأخبار 
التعديل  ف��رتة  بداية  يف  جداولهم 
واخل��ي��ارات  التعديل  اأن  �سيجدون 
بخالف  اأو���س��ع  ب�سكل  لهم  متاحة 
نهاية  يف  التعديل  ي��ري��دون  الذين 
الفرتة، وهذا طبيعي ب�سبب اكتفاء 

ال�سعب بالعدد املحدد«.
ج��م��ي��ع  ف���������ارح  اآل  وط������ال������ب 
ب���اأن ير�سلوا  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��الب 
م����الح����ظ����ات����ه����م واآراءه�����������������م ع��ر 
بوابة  خالل  من  اأكادمييا  برانامج 
»ت����وا�����س����ل« امل���ت���اح���ة ف���ي���ه، وق�����ال: 
» ال���ع���م���ادة ت�����س��ت��ق��ب��ل م��ق��رتح��ات 
بكل  والطالبات  الطالب  و�سكاوي 
اأري��ح��ي��ة ول���ن ت��ت��ط��ور اإل ب��اأرائ��ه��م 

ومالحظاتهم«.

د. �سلطان اآل فارح

شكاو طالبية
• اأث���ن���اء ال��ت��ع��دي��ل الإل���ك���رتوين 
عب ممتلئة بطالب ل  تكون ال�سُّ

يريدونها
• وق�������ت ال����ط����ال����ب ي�������س���ي���ع يف 
الأول����ني مبالحقة  الأ���س��ب��وع��ني 

تعديل اجلدول
• ع���دم اإظ���ه���ار اأ���س��م��اء اأع�����س��اء 
وت�سجيل  اإ�سافة  عند  التدري�س 

املواد 
كرة  وراء  الإجبارية  ال�سعب   •

غياب الطالب

رأي العمادة
• ف���ري���ق ال���ع���م���ادة ي��ع��م��ل ع��ل��ى 

تي�سري وت�سهيل كل ال�سعاب
• نظامنا الإلكرتوين للجداول 
مع  الطالب  معدل  على  يعتمد 

ال�ساعات الدرا�سية
• ع���دم اإظ���ه���ار اأ���س��م��اء اأع�����س��اء 
حتقيق  باب  من  ياأتي  التدري�س 

العدالة
اأخ��ب��ار  متابعة  ال��ط��الب  ع��ل��ى   •

العمادة  واإعالناتها 
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حوار

د. إيمان العسيري

ال��درا���س��ات  بق�سم  الطالبة  ام��ت��دح��ت 
والآداب  ال��ع��ل��وم  ب��ك��ل��ي��ة  الإ���س��الم��ي��ة 
ب��ظ��ه��ران اجل��ن��وب، ن���ورة ع��ل��ي �سالح 
الطالب  �سوؤون  اآل ط��وق، دعم عمادة 
اقرتحت  لكنها  التطوعية،  لالأعمال 
ي���ك���ون ه���ن���اك م��ي��زان��ي��ات خ��ا���س��ة  اأن 
كلية  ك���ل  ال��ت��ط��وع��ي��ة يف  ب���الأع���م���ال 
وم�����وق�����ع خ����ا�����س ي���ج���م���ع الأع�����م�����ال 
ال���ت���ط���وع���ي���ة ب���اجل���ام���ع���ة ت�������دار ف��ي��ه 
امل���ن���ت���دي���ات وت����وث����ق ف���ي���ه الأع����م����ال 
ال��ت��ط��وع��ي��ة لإث�����ارة احل��م��ا���س��ة ون�سر 

الوعي التطوعي بني الطالب.

بداياتك يف العمل التطوعي؟
ب��������داأت الأع������م������ال ال���ت���ط���وع���ي���ة م��ن��ذ 
و�سع  خ��الل  م��ن  البتدائية  املرحلة 
���س��ن��دوي��ت�����س��ات ال��ط��م��اط��م واخل���ي���ار 
يف ح��ق��ائ��ب زم��ي��الت��ي امل��ح��ت��اج��ات يف 
بذلك  اأح����دا  اأخ����ر  اأن  دون  ال��ف�����س��ل 
ب��ا���س��ت��ث��ن��اء اأخ���ت���ي ال���ت���ي ك���ان���ت ت��ق��وم 
باإعدادها يل، ثم من خالل التحاقي 
ببع�س املجموعات التطوعية يف عامل 
والتي  املتو�سطة  باملرحلة  الإن��رتن��ت 
ك����ان ن��ط��اق ع��م��ل��ه��ا داخ����ل امل��ن��ت��دي��ات 
الأح��ك��ام  ببع�س  التوعية  ناحية  م��ن 
ال���دي���ن���ي���ة وم���ك���اف���ح���ة ال���ف�������س���اد ف��ي��ه��ا 
امل�سلى  ب��ج��م��اع��ة  ال��ت��ح��اق��ي  وك��ذل��ك 
وب���داي���ت���ي يف ال��ك��ت��اب��ة مب��و���س��وع��ات 
ال��رتب��ي��ة وال���دي���ن يف ن���واف���ذ ال��ق��راء 
م�ستعارة  باألقاب  اليومية  بال�سحف 

دون مقابل اأثناء تلك املرحلة.
بع�س  دعوة  باإ�سهامي يف  واأي�سا 
امللحدين واأ�سحاب الديانات الأخرى 
يف نوافذ حوارات الأديان، ثم تفردي 
بذلك اأثناء املرحلة الثانوية واإقامتي 
والتوعوية  الدينية  احلمالت  بع�س 
اأث����ن����اء  ال���ت���خ�������س�������س���ات  يف خم���ت���ل���ف 
الدرا�سة، بالإ�سافة اإلى م�ساركتي يف 
املنتديات وجتهيز الرامج والإذاعات 
امل��ت��ك��ام��ل��ة وك��ت��اب��ة امل�����س��اه��د ال��ه��ادف��ة 
ب��ج��ان��ب ع��م��ل��ي ع��ل��ى خ��دم��ة م��ع��اريف 
واأق����ارب����ي وجم���م���وع���ات ال��ن�����س��اط يف 
وطباعة  امل��ق��اط��ع  بت�سميم  امل��در���س��ة 
البطاقات واملطويات ونحو ذلك دون 

مقابل.

�سر تعلقك بالعمل
التطوعي وملاذا امل�ساجد
بالذات وهل من داعم؟

من  ينبثق  التطوعي  للعمل  اجتاهي 
اليوم  نقدمه  ما  ب��اأن  التامة  قناعتي 
يف  ال�ساعر  ق��ال  وق��د  غ���دا،  �سنجنيه 

البيت امل�سهور:

ازرع جميال ولو يف غري مو�سعه   
فال ي�سيع جميل اأينما زرعا

ك����ان دون  ع��م��ل  اأي  ت���ق���دم  وع���ن���دم���ا 
الرحمن،  ر���س��ا  طلبك  ���س��وى  مقابل 
عند  ي�سيع  لن  العمل  ذل��ك  اأن  تاأكد 

من  ينق�سها  م��ا  وت��وف��ري  و�سيانتها 
وب��رادات ومباخر  م�ستلزمات �سحية 
ون��ح��و ذل���ك، ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى تعريف 
باأهمية  امل�سروع  العاملني يف  ال�سباب 
يقارب  م��ا  وت��وزي��ع  التطوعي  العمل 
ال��ع��م��ل  اأه���م���ي���ة  300 م��ط��وي��ة ح����ول 

التطوعي.

اإلى ماذا تعزين انت�سار
االأعمال التطوعية
يف االآونة االأخرية؟

يكون  فعندما  التن�سئة،  اأ�سل  امليول 
ال�������س���اب يف ب��ي��ئ��ة م���ع���ط���اءة ���س��ي��ك��ون 
كذلك، واحلمد هلل نحن يف جمتمعنا 
امل�سلم نوؤمن باأهمية العمل التطوعي 
بنا نحن  ذل��ك، فجدير  والأج���ر على 
ن�����س��ل��ك ه��ذا  اأن  ال�����س��ب��اب وال��ف��ت��ي��ات 
هذه  يف  انت�ساره  �سبب  اأم��ا  الطريق. 
الآون����ة فقد ي��ك��ون ع��ائ��دا اإل���ى وج��ود 
الدعم املادي من قبل بع�س اجلهات 

احلكومية كاجلامعات.
املعنوي  التحفيز  اإلى  بالإ�سافة 

اهلل و�ستجد ثماره يف نف�سك وعائلتك 
ف��ال��دع��اء  دع��ائ��ك،  با�ستجابة  وح��ت��ى 
وال����ت����و�����س����ل ب�����الأع�����م�����ال ال�������س���احل���ة 

واخلبيئة م�ستجاب باإذن اهلل.
اأم����ا ع��ن امل�����س��اج��د ف��ك��ان��ت فكرة 
ت��راودين  وتهيئتها  تنظيفها  م�سروع 
اأن��زل  منذ �سنوات طويلة يف كل م��رة 
ال�سفر،  اأث��ن��اء  فيه  لل�سالة  مب�سجد 
ف��ن��ح��ن ن�����رى ب���امل�������س���اج���د امل����وج����ودة 
ون�سم  الأع���ني  ترغبه  ل  م��ا  بالطرق 
ت�ست�سيغه  ل  م���ا  ال����روائ����ح  م���ن  ب��ه��ا 
الأن���ف�������س، وك������اأن الأغ��ل��ب��ي��ة ت��ن��ا���س��وا 
حرمة تلك امل�ساجد وعظمتها ووجود 
املالئكة فيها، وامتثال لقوله تعالى: 
فاإنها  اهلل  �سعائر  يعظم  وم��ن  »ذل��ك 

من تقوى القلوب«. 
اأت��ي��ح��ت يل فر�سة  ومب��ج��رد م��ا 
ت��ن��ف��ي��ذ امل�������س���روع ����س���رع���ت يف ذل����ك، 
ثمانية  ترميم  مت  اهلل  م��ن  وبتوفيق 
م�����س��اج��د ب���دع���م م���ن ع���م���ادة ����س���وؤون 
الطالب بجامعة امللك خالد وتنفيذ 
جمموعة من اأقاربي، وذلك بتنظيفها 

من  وتدريبهم  املتطوعني  وت�سجيع 
ق��ب��ل اأ���س��خ��ا���س ي��ت��م��ي��زون ب��ك��ف��اءات 
ع���ال���ي���ة، وك���ذل���ك ق���ن���وات ال��ت��وا���س��ل 
ال��دور الكبري يف  الجتماعي كان لها 
ذلك عن طريق تداول بع�س الأفكار 
الب�سيطة وال�سائقة للعمل التطوعي 
التطوعية  الأع���م���ال  بع�س  وع��ر���س 
م���ن ق��ب��ل اأ���س��ح��اب��ه��ا مم���ا اأ���س��ه��م يف 
وحتفيزهم  املجتمع  اأف����راد  ت�سجيع 

لدخول هذا املجال.

هل من خمططات اأخرى
مل�ساريع تطوعية قادمة

من قبلك؟
اأرغ���������ب يف اإمت���������ام ب����رن����ام����ج دع�����وة 
تنفيذه  يف  ���س��ع��ي��ن��ا  ال����ذي  اجل��ال��ي��ات 
�سوؤون  ع��م��ادة  ودع��م  مبوافقة  �سابقا 
ال����ط����الب، ول���ك���ن ح���ال���ت الأو�����س����اع 
كما  ذل���ك،  دون  املنطقة  يف  احل��ال��ي��ة 
�ساأعمل اأي�سا، باإذن اهلل، على تو�سيع 
ب��داأت  ج��دي��دة  دينية  توعوية  خدمة 
بها على برنامج »وات�ساآب« اأجمع فيها 

نادت بتوثيق األعمال من باب إثارة حماسة الطالب

نورة آل طوق: نأمل توفير ميزانية خاصة 
باألعمال التطوعية

بع�س الأحكام املتعلقة باملراأة والنكت 
والفوائد  العقدية  والأم��ور  الفقهية 
املخت�سني  بع�س  قبل  م��ن  النف�سية 
م���ن داخ����ل اجل��ام��ع��ة وخ���ارج���ه���ا كي 
و�ساأقدم  ممكن،  ع��دد  اأك��ر  بها  اأفيد 
التي  املجانية  ال����دورات  م��ن  ال��ع��دي��د 
مو�سوعات  ح��ول  �سابقا  اإع��داده��ا  مت 
ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي وت��ط��وي��ر ال����ذات 

وبرامج الكمبيوتر.

ماهي ال�سعوبات
التي واجهتك؟

ل يوجد عمل تطوعي دون �سعوبات؛ 
امل���ال واجلهد  ب���ذل   اإل���ى  فهو يحتاج 
وال���ت���ف���ك���ري ون���ح���و ذل������ك، ف��ح��ت��ى يف 
اإماطة الأذى عن الطريق فاإننا جند 
ذلك؛  �سيئا من  �سيبذل  ال�سخ�س  اأن 
فهو اإما اأن يتاأخر عن موعد مهم اأو 
يبذل جهدا �ساقا يف اإزالة ذلك الأذى 
اأو قد تت�سخ مالب�سه وذلك على اأقل 
يبني  الناجح  املحت�سب  تقدير، ولكن 
اإلى  به  ي�سل  �سلما  ال�سعوبات  بتلك 

يجعل  ول  املختلفة  غ��اي��ات��ه  حتقيق 
منها معوقات متنعه من �سلوك هذا 

الطريق.
اأم����ا ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ال�����س��ع��وب��ات 
فيتم  بالعزمية ال�سادقة بعد التوكل 
ب����ه وط��ل��ب  ع���ل���ى اهلل وال����س���ت���ع���ان���ة 
ت��واج��ه��ن��ي،  ذل�����ك، ومل  ت��وف��ي��ق��ه يف 
وهلل احلمد واملنة، اأي �سعوبة يف اأي 
اإل و�ساق اهلل  اأق��وم به  عمل تطوعي 
يل التي�سري من عنده،  وقال تعالى 
وقوله احلق: »فاإن مع الع�سر ي�سرا، 

اإن مع الع�سر ي�سرا«.

ماذا تطلبني من اجلامعة
ممثلة بعمادة �سوؤون الطالب؟

تق�سر  مل  ال���ط���الب  �����س����وؤون  ع���م���ادة 
يف دع����م اجل���ان���ب ال��ت��ط��وع��ي، ول��ك��ن 
كاقرتاح ب�سيط اأمتنى اأن تكون هناك 
ميزانيات خا�سة بالأعمال التطوعية 
واأن ل يقت�سر ذلك على  كلية  يف كل 
ميزانية الن�ساط اأو ميزانيات الأندية 
فقط، كما اأمتنى اأن يكون هناك موقع 
خ��ا���س ي��ج��م��ع الأع����م����ال ال��ت��ط��وع��ي��ة 
اخل����ا�����س����ة ب���اجل���ام���ع���ة ل�����ت�����دار ف��ي��ه 
الأن�سطة،  رواد  طريق  من  املنتديات 
وذلك بت�سجيل كل الأعمال التطوعية 
وم�ساركتها وتوثيقها لإثارة احلما�سة 
الطالب  بني  التطوعي  الوعي  ون�سر 

من الكليات املختلفة ب�سكل اأكر،.
وال�����س��يء الأخ���ري ه��و زي���ادة عدد 
لتغطي  وتنويعها  باجلامعة  الأن��دي��ة 
خم��ت��ل��ف م��ي��ول ال��ط��ل��ب��ة وال��ط��ال��ب��ات 
ك��ا���س��ت��ح��داث ن����اد ل��ل��ت�����س��وي��ر م��ث��ال، 
واآخر للطبخ وثالث للت�سميم، واآخر 

للدعوة ونحو ذلك.

اأال توؤثر االأعمال التطوعية
يف درا�ستك؟

ق���د ت���وؤث���ر اإي���ج���اب���ا، اأم�����ا ���س��ل��ب��ا ف��ال. 
وم��ن هنا اأدع����و  م��ن ي��ق��ول اإن���ه لي�س 
اأو  الأعمال  اإل��ى مثل هذه  لديه وقت 
لتطوير ذاته، فاإن العظماء لديهم يف 
يومهم 1440 دقيقة فقط واأنت متلك 

٢4 �ساعة اأي�سا، فما الفرق؟!

طموحاتك امل�ستقبلية 
ون�سيحتك للطالب والطالبات؟

اأك�������ون ���س��احل��ة  اأن  اأمت�����ن�����اه  ك����ل م����ا 
وم�سلحة ملن حويل، وللجميع اأقول: 
ل ت����غ����ادروا م���ن���زل ن��زل��ت��م��وه دومن���ا 
ب�سماتكم،  �سعوا  بعدكم،  يحكى  اأث��ر 
واأثبتوا وجودكم، فكلنا مغادر، ولندع 
وليهتد  علينا،  ل  ل��ن��ا  ي��دع��وا  غ��رين��ا 

بطريقنا من بعدنا.

�سطور اأخرية؟
وافق هذا احلوار فرحة ح�سويل على 
امل��ت��م��ي��زة،  للطالبة  اجل��ام��ع��ة  ج��ائ��زة 
اأفخر  التي  جامعتي  اأ�سكر  هنا  وم��ن 
اإليها، واأ�سكرها على دعمها  بانتمائي 
املتوا�سل لنا يف �سبيل التفوق والتميز 

والتطوع والإبداع.

جدير بنا نحن الشباب والفتيات
أن نسلك طريق العمل التطوعي
وأن نؤمن بأهميته

تم ترميم ثمانية مساجد
بدعم من عمادة شؤون الطالب 
بالجامعة
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إعالن

حافظوا على
نظافة جامعتكم
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أندية

مجتمعنا ليس هكذا..!

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

املقاطع  م��ن  ع��دد  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  ع��ر  انت�سر 
مثل  الغريبة،  الأعمال  ببع�س  اأ�سحابها  يقوم  التي  املرئية 
اأكيا�س  فتح  وم�سهد  الع�سل  اأو  العود  بدهن  اليدين  غ�سيل 
ربع  اإل��ى  قيمتها  ت�سل  هدايا  وتقدمي  احل�سور  اأم��ام  الهيل 
مليون ريال، وقد لقت هذه امل�ساهد، التي �سكلت مادة ل تكاد 
مكتب،  اأو  جمل�س  اأو  اجتماعية  اإعالمية  و�سيلة  منها  تخلو 

ردود فعل �سلبية من اجلميع.
 نعم، هذه الت�سرفات ل متثلنا جميعا واإمنا هي حالت 
به  اإع��ادة ما قاموا  اأ�سحابها  اأن��ه لو طلب من  اأعتقد  فردية 
فلن ي��ك��رروه  رغ��م اأنهم ي��رون اأن ما فعلوه ي��دل على زي��ادة 
الحتفال بال�سيف اأو القريب اأو ال�سديق  واملبالغة يف الكرم 

ح�سب راأيهم.
وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن اأن ه���ذه ال��ت�����س��رف��ات ال��ع��ب��ث��ي��ة غري 
امل�سوؤولة التي تعطي �سورة �سيئة عن املجتمع الذي هو براء 
اأم��ام مقطع مرئي  اأن هذه الأفعال  تهون  اأرى  منها، فاإنني 
تظاهر  يت�سمن  اأخ��ريا  الجتماعي  التوا�سل  مبواقع  انت�سر 
الدم  ت�سبه  �سائله  م��ادة  وتقدمي  ابنه  بنحر  النا�س  اأح��د من 

ل�سيوفه لغ�سيل اأيديهم اإمعانا يف اإكرامهم على حد زعمه.
اإلى �سرطة منطقة  اأقدم ال�سكر  اأن  على كل، ل يفوتني 
الأ�سخا�س  ه��وي��ة  بتحديد  م�سكورة  ق��ام��ت  ال��ت��ي  ال��ري��ا���س 
بني  اأعمارهم  ت��رتاوح  وال��ذي��ن  باملقطع،  عالقة  لهم  الذين 
اجلهات  اإل���ى  وحتويلهم  و�سبطهم  وال��ث��ال��ث  ال��ث��اين  العقد 

املخت�سة.
واأختتم باأنه يجب اأن تكون هناك وقفة قوية يف وجه كل 

من يقدم على مثل هذا العمل املتهور.

وقفة

الطلحية: شراكتنا مع جمعية الثقافة
أثمرت حراكا مسرحيا مميزا

عدنان األلمعي

امل�سرحي  الن�ساط  ن��ادي  رئي�س  اأو�سح 
الطلحية  �سعيد  ال��ط��ال��ب  ب��اجل��ام��ع��ة، 
امل�سرحي  ال��ن�����س��اط  ب��ني  ال�����س��راك��ة  اأن 
تعد  باأبها  وال��ف��ن��ون  الثقافة  وجمعية 
م���ن اأب�����رز ع���وام���ل احل�����راك امل�����س��رح��ي 
واأ���س��ار  الأخ����رية،  الآون����ة  باجلامعة يف 
اإلى اأن الن�ساط امل�سرحي يحر�س على 
امل�����س��ارك��ة يف امل��ه��رج��ان��ات اخل��ارج��ي��ة، 
ت��وف��ري  اإل������ى  اجل���ام���ع���ة  اإدارة  داع����ي����اً 
الروفات  لأداء  امل�سرح  لطالب  مكان 

والتدريبات.

هل من �سبب للحراك
امل�سرحي الذي ت�سهده

اجلامعة يف االآونة االأخرية؟
امل�سرح  ن��ادي  تبعية  انتقال  اأن  يف  �سك  ل 
ال�سراكة  وكذلك  امل�سرحي،  الن�ساط  اإلى 
الثقافة  وجمعية  امل�سرحي  الن�ساط  بني 
والفنون باأبها، كان لها دور كبري جدا يف 

هذا احلراك املميز جدا.
حدثنا عن االإمكانيات

والتجهيزات املتاحة لكم؟
الإمكانيات الب�سرية املتمثلة يف املمثلني 
وال���ف���ن���ي���ني ج����ي����دة، ل���ك���ن ال��ت��ج��ه��ي��زات 

الإنتاجية الأخرى معدومة.
ه���ل ت�����س��دق اأن�����ه ل ي���وج���د م��ك��ان 
ال��الزم��ة؟  ال��روف��ات  لأداء  اجلامعة  يف 
واأي�سا امل�سرح الكبري غري مهياأ اإطالقا 
وهي  التجهيزات  م��ن  الكثري  وينق�سه 
م��ك��ل��ف��ة ل��ل��غ��اي��ة، وح���ج���زه غ��ال��ب��ا مير 
نواجهه  عائق  ف��اأك��ر  طويلة،  مب��راح��ل 
اأن الفن امل�سرحي باجلامعة ل يزال بال 

م�سرح.

ماذا عن اأعمالكم اجلديدة؟
الثاين  امل�سرحي  املهرجان  �سيقام  قريبا 
الإ���س��ارة  وجت���در  املقبل،  الف�سل  خ��الل 
اإل��ى اأن ال��دورة الأول��ى ك��ان لها  اأ�سداء 
�سيكون  امل��ق��ب��ل��ة  ال�����دورة  ويف  اإي��ج��اب��ي��ة. 
خ�سبة  على  الكليات  بني  تناف�س  هناك 
امل�����س��رح ح��ي��ث ���س��ي��ج��ري ���س��ن��ع م��واه��ب 
للمبدعني.  ال��ع��ن��ان  واإط�����الق  حقيقية 
اليوم  يف  م�ساركات  لنا  �سيكون  واأي�����س��ا 
العربي،  اليوم  ومثله  للم�سرح،  العاملي 

وكذلك دورات وزيارات. 

هل من مواهب طالبية جديدة
يف هذا املجال؟

مت اك��ت�����س��اف ال��ع��دي��د م��ن امل���واه���ب بعد 
يف  م���ت���ع���ددة  دورات  امل�������س���رح  اأق�������ام  اأن 

كتابة  واأي�سا  والإخ���راج  التمثيل  جم��ال 
ع��ددا  نكت�سف  جعلنا  مم��ا  ال��ن�����س��و���س، 
�سوف نحر�س على  التي  امل��واه��ب   م��ن 
يف  جتربة  لهم  من  وندعو  ا�ستقطابها. 
وامل�ساركة  اإلينا  الن�سمام  اإل��ى  امل�سرح 

معنا؛ فامل�سرح للجميع.

حدثنا عن م�سرحية قمب�س
يف بالط �سيف الدولة؟

مع  بال�سراكة  امل�سرحي  الن�ساط   راأى 
تقام  اأن   م��ن  لب��د  اأن��ه  الثقافة  جمعية 
م�����س��رح��ي��ة ج��م��اه��ريي��ة، وذل����ك لعر�س 
يكون  اأن  واق��رتح  امل�سرح  �سباب  مواهب 
الكبار،  الفنانني  اأح��د  مب�ساركة  العمل 

وذلك لكت�ساب اخلرة الالزمة.
م�سرحية  اخ��ت��ي��ار  مت  اهلل  وب��ع��ون 
قمب�س يف بالط �سيف الدولة مب�ساركة 
الذي  الع�سريي  عبداهلل  الكبري  الفنان 
ق���دم دورا ك��ب��ريا ع��ل��ى خ�����س��ب��ة امل�����س��رح، 
وق�����د ا����س���ت���م���رت ب����روف����ات ه�����ذا ال��ع��م��ل 
امل�سرح  اأع�ساء  جعل  مما  كامال،  �سهرا 
وال��ق��درة  اخل���رة  يكت�سبون  امل�����س��ارك��ني 
ال��ع��ال��ي��ة وك��ذل��ك م��ه��ارات ال��ت��ع��ام��ل مع 
اجل��م��ه��ور، وب��ف�����س��ل اهلل ل��ق��ي ال��ع��ر���س 

�سدى كبريا من اجلمهور. 

هل لكم م�ساركات خارجية؟

ن��ح��ر���س ع��ل��ى اأن ي��ك��ون ل��ن��ا م�����س��ارك��ات 
خ��ارج��ي��ة ع���دة يف ه���ذا ال��ع��ام ح��ي��ث اإن��ن��ا 
ق��دم��ن��ا ال��ن�����س ال����ذي ���س��ن�����س��ارك ب���ه يف 
امل����ه����رج����ان اجل���ام���ع���ي ل�������دول جم��ل�����س 
�سنحر�س  وك��ذل��ك  ع��م��ان،  ال��ت��ع��اون يف 
القمر« يف  على تقدمي م�سرحية »رحلة 

مهرجان الطفل.
 

ماذا عن االإقبال الطالبي
على امل�سرح اجلامعي؟

ي�����س��ت��ق��ط��ب امل�������س���رح ع������ددا ك���ب���ريا م��ن 
ال���ط���الب امل�������س���ارك���ني، والإق�����ب�����ال جيد 
واملحبون لهذا املجال كثريون. وقد بلغ 
يقارب  ما  الف�سل  لهذا  امل�ساركني  ع��دد 
يف  طالبا   60 منهم  ���س��ارك  ط��ال��ب��ا،   1٢0
يف  و«قمب�س  القمر«  »رحلة  م�سرحيتي 

بالط �سيف الدولة«. 

كلمة اأخرية؟
ال�سكر ملعايل مدير اجلامعة الذي يدعم 
الطالب،  �سوؤون  عميد  وكذلك  امل�سرح، 
واأي�سا وكيل الأن�سطة الطالبية، ورائد 
ال�سكر؛  فلهم جزيل  امل�سرحي،  الن�ساط 
ف��ق��د دع��م��وا امل�����س��رح ب��ك��ل ج��ه��د ووف���روا 
لنا ما نحتاج اإليه. واأخريا، �سرتون من 
امل�سرح ك��ل ج��دي��د وك��ل اإب���داع يف الأي���ام 

والأ�سهر املقبلة باإذن اهلل.

اللجنة الفنية:
حممد اآل مبارك
اللجنة الثقافية: 

بدر الهاليل
اللجنة الإعالمية:
م�سعل القحطاين

اللجنة املالية:
في�سل القحطاين
اللجنة الرتفيهية:
عبداهلل العمري

اللجنة الجتماعية:
معاذ الدغار

اللجنة ال�ست�سارية:
اأنور �سالح

رؤوساء 
اللجان
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مواهب

قيادة سيارتك +
محادثة هاتفية =
حياتك في خطر!

إعالن

خالد العمري

�����س����رد ع�������س���و ج�����وال�����ة اجل���ام���ع���ة، 
ع���ب���داهلل اجلهني  ال��ط��ال��ب ح�����س��ام 
الب��ت��ك��ارات، مبينا  ع��امل  بدايته يف 
املرحلة  م��ن��ذ  تفتحت  موهبته  اأن 
يف  التفكري  يف  �سرع  اإذ  البتدائية، 
وتكوينها  الإل��ك��رتون��ي��ة  الأج���ه���زة 
بعد  لي�سبح  وت��ط��وره��ا،  وتركيبها 
اأف��ك��ار ج��اه��زة ل�سناعة  اأم���ام  �سنني 

اأجهزة.
اأن���ه يف املرحلة  واأك����د اجل��ه��ن��ي 
الكمبيوتر  برجمة  تعلم  الثانوية 
اأن يتخ�س�س فيها،  واأراد  وتكوينها 
وع���ن���دم���ا دخ�����ل اجل���ام���ع���ة اخ���ت���ار 
مل  ولكنه  احلا�سب  هند�سة  درا���س��ة 
املرحلة  حتى  املجال  يف  فعليا  يبداأ 

الأخرية من حياته اجلامعية. 

صعاب 
�سخ�سا  »ب�سفتي  اجلهني:  ويقول 
طموحا يف هذا املجال اأريد اأن اأتعلم 
لي�س  وه��ذا  الأج��ه��زة،  �سنع  كيفية 
بالأمر ال�سهل، بل يحتاج اإلى درا�سة 

تلقائيا  مب�ستواها  ويتحكم  اخلزان 
وي��خ��ر امل�����س��ت��خ��دم ب��و���س��ع اخل���زان 
مرفقة  �سا�سة  طريق  ع��ن  وامل��وت��ور 
بها، مثل خ��زان��ات امل��اء امل��وج��ودة يف 

امل�سانع الكيميائية الكبرية«.

الداعمون 
الأول منذ  دع��ام��ي  »اأه��ل��ي  وت��اب��ع: 
ال�����س��غ��ر ف����اأم����ي رن������دا ع��ب��دال��غ��ن��ي 
دع��م��ت��ن��ي  اهلل،  رح���م���ه���ا  اجل���ه���ن���ي، 
ت�سمح  فكانت  اخلا�سة؛  بطريقتها 
املنزل  اأجهزة  اأق��وم بتفكيك  باأن  يل 
ك��م��ا  ت��رك��ي��ب��ه��ا  اأع����ي����د  اأن  ب�������س���رط 
باإ�سالحها  اأق��وم  اأحياننا  بل  كانت 

واإعادتها اإلى و�سعها الطبيعي«.  
ك���ان ي�سمح يل  »اأب����ي  واأ����س���اف 
ب��الأج��ه��زة متحمال هو  األ��ع��ب  ب���اأن 
يف  اجل��ه��از  ت�سليح  وثمن  اأخطائي 
و�سعه  اإلى  اإعادته  اأ�ستطع  حال مل 
ت�ساعدين  اأم���ي  ف��ك��ان��ت  الطبيعي، 
اأب��ي  وك��ان  بالنتيجة  اأه��ت��م  اأن  على 

يعينني ويطالبني باملثابرة«.
وبني اأن جدته �سليِّمة وخالتاه 
رق��ي��ة وف��وزي��ة واأب��ن��اء خالته اأمي��ن 

الجهني: أحلم بإنشاء مؤسسة
تسهم في إعمار الصناعة الوطنية

قطع  وت��راك��ي��ب  الأج��ه��زة  تفا�سيل 
كثرية خمتلفة ل تعد ول حت�سى، 
ذات���ه ف�سال عن  بحد  وه���ذا �سعب 
و�سعب  ج����دا،  م��ك��ل��ف  ���س��راءه��ا  اأن 
ع��ل��ينّ ت��ع��ل��م ت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا وم���ه���ارات 

ا�ستخدامها.
امل��ر���س��د  ع�����دم وج������ود  اأن  ك���م���ا 
املتمكن الذي يوجهني ويدلني على 
وما  �سعوبة  الأم���ر  يف   زاد  غايتي 
ال�سعوبات ولكن  اأواجه بع�س  زلت 
اإلى  اأ�سل  اأن  على  زل��ت م�سمما  ما 

غايتي«.

أعمال
»ج��ه��ازا  ابتكر  اأن���ه  اجلهني  وك�سف 
ب��دائ��ي��ا ج���دا« م��ن ���س��ن��دوق �سغري 
ذي ملبتني ومفتاح، ليقوم امل�ستخدم 
اأو  احل��م��راء  اللمبة  بت�سغيل  يدويا 

اخل�سراء.
وق������ال: »ج��م��ع��ت ال��ق��ط��ع من 
املك�سورة  ال�سغريات  اأخواتي  األعاب 

ف�سنعت هذا اجلهاز«.
تخرجه  قبل  ابتكر  اأن���ه  واأك���د 
ج���ه���ازا اآخ����ر ي��ق��ي�����س ن�����س��ب��ة امل����اء يف 

ع���ل���ي اجل���ه���ن���ي وع�����ب�����داهلل حم��م��د 
اجل��ه��ن��ي ك��ان��وا ي��ح��ف��زون��ه، م�سريا 
اإل�����ى اأن اإح������دى خ���الت���ه م���ا زال���ت  
حت��ت��ف��ظ ب���ج���ه���ازه ال������ذي و���س��ف��ه  
عن  اجلهني  يغفل  ومل  ب��ال��ب��دائ��ي، 
اإلى »مدربه واأ�ستاذه  تقدمي ال�سكر 

وموجهه املهند�س اأمري عبداهلل«.

أهداف مستقبلة 
اأو���س��ح  امل�ستقبلية،  اأه���داف���ه  وع���ن 
اجلهني اأنه ي�سعى اإلى تطوير نف�سه 
امل���ج���ال ع���ن ط��ري��ق دورات  يف ه���ذا 
ودرو���������س يف ال����ع����امل الف���رتا����س���ي 
اأنه  اإل��ى  م�سريا  اخلا�سة،  وجتاربه 
يريد اأن تكون قائمة اأعماله مليئة 

بالخرتاعات.
موؤ�س�سة  باإن�ساء  »اأف��ك��ر  وق��ال: 
يف  لت�سهم  الأج��ه��زة  ل�سنع  خا�سة 
اإعمار ال�سناعة الوطنية ليكون لنا 

ب�سمة يف الوطن ومن ثم العامل.
وق�����د ب��������داأت ب���ت���ك���وي���ن م��ع��م��ل 
�سغري يحتوى على اأغلب الأجهزة 
الأ����س���ا����س���ي���ة لأمت���ك���ن م���ن ت��ط��وي��ر 

نف�سي وحتقيق حلمي«.

العدد 168  |  14 ربيع الثاني 1437  |  24 يناير 2016



رياضة

سلطان عوض 

اأو�سح مدرب املنتخب ال�سعودي 
منتخب  مدرب  للتايكوندو، 
غامن  اآل  اجلامعة، حممد 
تنظيم  ب�سدد  اجلامعة  اأن 

وا�ست�سافة  بطولة  التايكوندو 
ل��ل��ج��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة ع��ل��ى ���س��ال��ة 
عبدالعزيز  بن  �سلطان  الأم��ري  مدينة 
جميع  مب�ساركة  باملحالة،  الريا�سية 

اجلامعات امل�سجلة يف اللعبة.
واأب��������������������ان اأن��������������ه �����س����ت����ط����ب����ق يف 
ال����دويل  الحت������اد  ال��ب��ط��ول��ة  اأنظمة 
للعبة، مو�سحا اأن املباريات �ستقام على 
اللعبة،  ق��وان��ني  م��ع  تتما�سى  م��الع��ب 
اإلكرتونية  اأجهزة  هناك  �سيكون  واأن��ه 

للتحكيم.
وع�������ن ال�������س���ك���ن امل����ع����د ل��ب��ع��ث��ات 
امل��ن��ت��خ��ب��ات امل�����س��ارك��ة، اأ����س���ار اإل����ى اأن���ه 
فنادق  اأح��د  م��ع  ترتيب  هناك  �سيكون 
امل��ن��ط��ق��ة ل���س��ت�����س��اف��ة ال�����وف�����ود، ك��م��ا 
قانونية  مالعب  ثالثة  ت��اأم��ني  �سيتم 
���س��ال��ة  داخ�����ل  ل��ل��ت��دري��ب  خم�س�سة  
عبدالعزيز  بن  �سلطن  الأم��ري  مدينة 

الريا�سية.
اأن  اأك��د  امل�ساركة،  اجلامعات  وعن 
�ست�سهد م�ساركة 15 جامعة  »البطولة 
����س���ع���ودي���ة، و���س��ت��ك��ون ال��ب��ط��ول��ة ن���واة 
يف  البطولت  من  العديد  ل�ست�سافة 
جامعتنا  بها  تتميز  التي  اللعبة  ه��ذه 

ومنطقتنا ب�سكل عام«. 
امل�ساركة  اجلامعات  ت�سم  واأردف« 
عددا كبري من الالعبني املميزين على 
املنتخب  م��ث��ل��وا  وق���د  ال��ل��ع��ب��ة،  م�ستوى 
امل�������س���ارك���ات ال���دول���ي���ة  ال�������س���ع���ودي يف 
اخلارجية، بالإ�سافة اإلى وجود لعبني 

من جن�سيات خمتلفة بكل جامعة«.
اأب�����رز  »م�����ن  غ�����امن  اآل  واأ������س�����اف   
اجل���ام���ع���ات امل�������س���ارك���ة يف ال��ب��ط��ول��ة: 
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود، وج��ام��ع��ة امل��ل��ك 
ع��ب��دال��ع��زي��ز، واجل��ام��ع��ة الإ���س��الم��ي��ة، 

وجامعة اأم القرى«.

تحضيرات
وع���ن ا���س��ت��ع��دادات م��ن��ت��خ��ب اجل��ام��ع��ة 
للم�ساركة يف هذه البطولة الأولى من 
نوعها اأكد اآل غامن اأن اجلامعة بذلت 

جم����������ه����������ودات 
ك������ب������رية ت�������س���ك���ر 
ع����ل����ي����ه����ا لإجن���������اح 
ع��ام،  ب�سكل  التنظيم 
وم���ن ه���ذه اجل���ه���ود ح���ث لع��ب��ي 
امل��ن��ت��خ��ب ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج 
اإي���ج���اب���ي���ة واحل����ف����اظ على 
ال����ل����ق����ب ال���������ذي ح���ق���ق���وه 

املو�سم املا�سي.
اجلامعة  منتخب  »ا�ستعد  وق��ال: 
ب�����س��ف��ت��ه ب��ط��ل ال�������دورة امل��ا���س��ي��ة من 
وذلك  الأول،  اجلامعي  الف�سل  بداية 
اأق��ام  كما  يومية،  تدريبات  خ��الل  م��ن 
امل��ن��ت��خ��ب م��ع�����س��ك��را م��غ��ل��ق��ا ب��ال��ت��ع��اون 
م��ع ن��ادي اأب��ه��ا خ��الل ال��ف��رتة املا�سية، 
اإ���س��اف��ة اإل���ى ت��اأم��ني  اأح����دث الأج��ه��زة 
اخل���ا����س���ة ب���ال���ت���دري���ب الإل�����ك�����رتوين 

للفريق من اأ�سبانيا«.

مشاركة فاعلة
وع����ن اأب������رز ال���الع���ب���ني امل�������س���ارك���ني يف 
اآل غ���امن:  ق����ال  م��ن��ت��خ��ب اجل���ام���ع���ة، 
دول��ي��ا  مثل  م�سنفني  لع��ب��ني  »ي�سم 
وهم:  اخلليج،  واأب��ط��ال  اململكة  اأبطال 
عاي�س مداوي، ونواف مداوي، ومهند 
الغامدي، وعبداهلل ال�سهري، و�سلطان 
وجميعهم  عاي�س،  ون���واف  ال��غ��ام��دي، 
لع���ب���ون ���س��م��ن امل��ن��ت��خ��ب ال�����س��ع��ودي 

واأبطال اململكة واخلليج«.

حرص
»اإن  بالقول:  حديثه  غ��امن  اآل  واختتم 
اجل��ام��ع��ة ح��ري�����س��ة ك��ل احل��ر���س على 
املهمة  البطولت  ه��ذه  مثل  ا�ست�سافة 
لأ�سباب عدة منها: اأن منتخب اجلامعة 
الفريق بطل يف الدورة ال�سابقة، ورغبة 

منا يف املحافظة على اللقب.
وكذلك بهدف توفري الإمكانيات 
لال�ست�سافة  الإلكرتونية  الت�سغيلية  
جامعة  اأي  يف  م��ث��ل��ه��ا  ي��وج��د  ل  ال��ت��ي 
�سعودية، كذلك نهدف من ال�ست�سافة 
اإل�����ى اإق���ام���ة ب��رن��ام��ج ك���ام���ل ل��ت��ع��ري��ف 
ال�����س��ي��وف مب���ا مت��ل��ك��ه اجل���ام���ع���ة من 
اإلى  ق��درات كبرية ومميزة، كما ن�سعى 
نقل �سورة اإيجابية عن املنطقة ب�سكل 
ب��ه��ا م���ن م��ق��وم��ات �سياحية  ع���ام وم���ا 

مميزة وبنية حتتية ريا�سية رائدة«.

بمشاركة
15 منتخبا..

الجامعة تستضيف 
بطولة التايكوندو
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إعالن

العقل السليم
في الجسم السليم

الرياضة ضرورة أساسية لصحتك وليست مجرد ترف أو تسلية!
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تحقيق

المهارات البحثية.. طالب يعترفون بتدني 
المستوى ويعرضون األسباب

محمد شامي

ي��وؤك��د ع���دد م��ن ط���الب اجل��ام��ع��ة �سعف 
اإميانهم  رغ��م  لديهم،  البحثية  امل��ه��ارات 
التام باأن تقدم الأمم يقا�س مبدى دعمها 

البحث العلمي لبناء جمتمع املعرفة.
وي��ج��م��ع ع���دد م��ن ال��ط��الب ال��ذي��ن 
ال��ت��ق��ت ب��ه��م »اآف������اق« اأن ���س��ع��ف امل���ه���ارات 
للعيان،  وا�سحة  ب��ات��ت  حقيقة  البحثية 
لي�ست  الأزم������ة  ت��ل��ك  اأن  اإل����ى  م�����س��ريي��ن 
اجل��ام��ع��ات  اأو  خ���ال���د  امل���ل���ك  ج��ام��ع��ة  يف 
ال�����س��ع��ودي��ة ف��ح�����س��ب، ب���ل ع��ل��ى م�����س��ت��وى 
العامل العربي، ومن مظاهر هذه الأزمة 
ال�سرقات  ظاهرة  انت�سار  قولهم:  ح�سب 
ال��ع��ل��م��ي��ة والف���ت���ق���ار اإل�����ى الأ����س���ال���ة يف 
بالأ�سول  والإخ���الل  املوؤلفات،  من  كثري 
ال��ع��ل��م��ي��ة، و���س��ع��ف م�����س��ت��وى الإن���ف���اق يف 
تطبيق  وع��دم  العلمية،  الأب��ح��اث  جم��ال 

خمرجات البحث العلمي.

ضرورة وليس ترفا
يرى الطالب علي حممد من كلية الطب 
ترفا؛  ولي�س  �سرورة  العلمي  البحث  اأن 
اإل  م�����س��ت��دام��ة  ت��ن��م��ي��ة  ول  ن��ه�����س��ة  ل  اإذ 
ق��درات  لديها  وج��ام��ع��ات  بحثية  مب��راك��ز 
م�سيفا:  العاملي،  امل�ستوى  على  تناف�سية 
ب�سفته  العلمي  البحث  اأهمية  تخفى  »ل 
اأح�����د الأه��������داف ال��رئ��ي�����س��ة ل��ل��ج��ام��ع��ات، 
ف��ال��ت��ق��ي��ي��م��ات ال���دول���ي���ة ال���ت���ي ان��ت�����س��رت 
موؤخًرا تطبق معايري عديدة من �سمنها 

من  تن�سره  وما  البحثية  اجلامعة  مكانة 
كتب ودرا�سات علمية. كما اأن من معايري 
هيئة  اأع�ساء  وج��ود  الأك��ادمي��ي  العتماد 
لديهم  م��ت��ق��دم��ة  علمية  ب��رت��ب  ت��دري�����س 

اأبحاث من�سورة«. 
وت����اب����ع »ت�������س���دد ب��ع�����س اجل���ام���ع���ات 
امل���ت���ق���دم���ة يف ق�����س��ي��ة ن�������س���ر الأب����ح����اث 
والدرا�سات وتطبق املقولة الذائعة هناك 
مكان  ل  اأن��ه  يعني  مب��ا  غادر »،  اأو  »ان�سر 
ودرا�سات  اأبحاثا  ين�سر  ل  ال��ذي  لالأ�ستاذ 

علمية يف اجلامعة«.
 وع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��وط��ن��ي، اأ���س��اف 
حم��م��د: »ل��ق��د اأن�����س��اأن��ا ج��ام��ع��ات و���س��ل 
ع���دده���ا اإل�����ى 30 ج��ام��ع��ة ح��ك��وم��ي��ة اإل���ى 
ج��ان��ب ج��ام��ع��ات وك��ل��ي��ات اأه���ل���ي���ة، واإن��ن��ا 
يف  التحتية  البنية  تطوير  اإل���ى  بحاجة 
البحث  وم��راك��ز  اجل��ام��ع��ات  ه���ذه  جميع 
ال��ع��ل��م��ي الأخ��������رى، م��ث��ل م��دي��ن��ة امل��ل��ك 
وحتقيق  وال��ت��ق��ن��ي��ة،  للعلوم  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
البناء بينها«. وطالب  التعاون  مزيد من 
والتطوير  للبحث  وطنية  �سيا�سة  بو�سع 
ت�سمن تر�سيد املوارد املالية، وعدم تكرار 
والق�سايا  املو�سوعات  وتغطية  اجلهود، 
ذات الأولوية، مع الرتكيز على الق�سايا 
وامل�����س��ك��الت ال��ت��ي ت��واج��ه ال��وط��ن، مثل: 
ال�سحية  وامل�����س��ك��الت  الإره������اب  ق�����س��اي��ا 
القلب  واأمرا�س  وال�سكر  كورونا  كمر�س 

وال���ع���ظ���ام ال���ت���ي ت���ف���وق ن�����س��ب��ه��ا امل���ع���دلت 
العاملية«.

افتقاد المهارات 
وحامت  حم�سن  عبداهلل  الطالبان  واأ���س��ار 
اإلى  الإن�سانية  العلوم  كلية  من  العمري 
حت��دي��ات ت��واج��ه ال��ب��اح��ث يف اجل��ام��ع��ات 
اأبرزها:  من  اململكة  يف  البحثية  واملراكز 
الأ�سيل  العلمي  البحث  م��ه��ارات  افتقاد 
و���س��ع��ف ب���رام���ج ت��ط��وي��ر ت��ل��ك امل���ه���ارات، 
و���س��ي��ق ال���وق���ت امل���ت���اح ل��ل��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، 
اأخرى  باأمور  اأ�ساتذة اجلامعات  وان�سغال 
داخل  يف  العلمي  والبحث  التدري�س  غري 
احل�سول  و�سعوبة  وخ��ارج��ه��ا،  اجلامعة 
توافر  وع��دم  العلمي،  التفرغ  على فر�س 
البنية التحتية واملواد الالزمة للبحث يف 

جمالت العلوم والطب.
 وقال حم�سن: »ُي�ساف اإلى ما �سبق 
اجل��دد  ال��ت��دري�����س  هيئة  اأع�����س��اء  ان�سغال 
حياتهم  بتاأ�سي�س  اخل��ارج  من  العائدين 
م����ن ج����دي����د وع�������دم ت����وف����ري امل��ت��ط��ل��ب��ات 
ا�ستغالل  يف  ت�ساعدهم  ال��ت��ي  الأ�سا�سية 

والتطوير.  البحث  مهاراتهم وعلمهم يف 
ول���ع���ل اجل���ام���ع���ات ت���راع���ي ه����ذا اجل��ان��ب 
وتقدم حلول عاجلة لل�سكن وغريها من 
الأ���س��ت��اذ  ت�ساعد  ال��ت��ي  احل��ي��اة  متطلبات 
وت��ف��ان«،  بحما�سة  عمله  اأداء  يف  اجل��دي��د 
ب��ال��ن��ظ��ر يف تخيري  م��ط��ال��ب��ا اجل���ام���ع���ات 
بناًء على  والبحث  التدري�س  الأ�ستاذ بني 
واملعامل  امل��واد  وتوفري  مدرو�سة،  خطط 
واملخترات العلمية املجهزة بالتجهيزات 
الالزمة، وتقدمي برامج لتطوير مهارات 
املادي  الدعم  وتوفري  والتطوير،  البحث 
وزي���ادة  وال��ن�����س��ر،  العلمي  للبحث  ال��ك��ايف 
فر�س التفرغ العلمي للباحثني املميزين.

القحطاني: من الضروري
دعم المؤسسات العلمية 

ليستمر إنتاجها
يقول ع�سو هيئة التدري�س بق�سم الإعالم 
»بالن�سبة  علي القحطاين:  اجلامعة  يف 
اإل����ى واق����ع ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف اأي دول���ة 
وبخا�سة الدول النامية واململكة، ن�ستطيع 
اإذ  اإلى مرحلة جيدة؛  اإننا و�سلنا  القول: 

اإن البحث مير مبراحل متطورة، واأ�سبح 
البحثية،  امل��راك��ز  ب��اإن�����س��اء  اه��ت��م��ام  ه��ن��اك 
عمادات  واإن�ساء  العلمي  بالدعم  واهتمام 
للبحث العلمي باجلامعات، ودائما ما يرد 
اأي  يف  والبحثية  الأكادميية  املوؤ�س�سات  اأن 
العلمي؛  للبحث  مهمة  رك��ائ��ز  ه��ي  دول���ة 
ففي داخل هذه املوؤ�س�سات العلمية مل يتم 
اإن�ساء مراكز بحثية متخ�س�سة، والبحث 
اإل���ى م����وارد م��ال��ي��ة ودع��م  العلمي ي��ح��ت��اج 
فالدعم  ك��ب��رية،  ن�سبة  ي��خ��دم  م��ايل حتى 
منخف�س،  العربية  بالدول  العلمي  املايل 
مقارنة بالدول املتقدمة كاليابان والدول 
الإ���س��ك��ن��دن��اف��ي��ة، ل��ك��ن��ن��ا ن�����س��ري ب��خ��ط��وات 

بطيئة ولكنها م�ستمرة بهدوء.«
واأ�ساف »ن�ساهد باململكة ن�سرا علميا 
تن�سر  والأغلبية  العربية  باللغة  حم��دودا 
يح�سب  ذل���ك  لأن  الإجن��ل��ي��زي��ة؛  ب��ال��ل��غ��ة 
اأ�سبح  ال���ذي  اجل��ام��ع��ات  ت�سنيف  �سمن 
موؤثرا، وهناك ارتفاع ملحوظ بالبحوث، 
البحث  على  نركز  اأن  اإل��ى  نحتاج  ولكننا 
مراكزه  ون��دع��م  ثقافته  ونر�سخ  العلمي، 

باللغة العربية«.
اأن نركز على البحث  واأردف »اأمتنى 
جهات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  املتخ�س�س  العلمي 
دولية كاأملانيا اأو اليابان ونن�سئ الفكر من 
هنا، والتجارب من اخلارج، لن�سنع للعامل 

ونورد تقنيات جديدة«.

 وبني القحطاين اأنه من ال�سروري 
دع���م اجل��ام��ع��ات وامل��وؤ���س�����س��ات ل���س��ت��م��رار 
اأن يكون  ا���س��رتاط  البحث، وك��ذل��ك ع��دم 
م��ع��را عن  الإجن��ل��ي��زي��ة،  باللغة  ال��ب��ح��ث 
خ�سيته من »اأن ل نوطن البحث وق�سايا 
موؤ�س�سات  ودعم  العلمي  واملحتوى  الن�سر 
م�سريا  ال��ع��رب��ي��ة«،  اللغة  ون���رتك  الن�سر، 
يف ال��وق��ت ذات����ه اإل����ى اأه��م��ي��ة دع���م تقنية 
املعلوماتية  البيانات  وم��راك��ز  املعلومات 
واأن تن�ساأ مراكز للبيانات البحثية ي�ستفاد 

منها يف تخفيف التكلفة.
ووا����س���ل »اأي�����س��ا ع��ل��ى ال��ع��م��ادات اأن 
تكون انتقائية وتوجه الدعم ب�سكل جيد؛ 
ب���٢0  تكتفي  ب��ح��ث   100 دع���م  م��ن  ف��ب��دل 
اأكر فيكون الرتكيز على  تاأثري  بحثا له 

النوعية ولي�س الكم«.
اأن  هو  الباحث  ينق�س  ما  وذك��ر  اأن 
ويتحلى  وعلميا،  منهجيا  م��وؤه��ال  ي��ك��ون 
العلمي  ف���«ال��ب��ح��ث  م�����س��ان��دة؛  مب���ه���ارات 
ع�سق، وهناك اأ�ساتذة ودكاترة وخمت�سون 
ي���ك���ون���ون ب��اح��ث��ني وم��ه��ارت��ه��م ال��ب��ح��ث��ي��ة 
التدري�س  يف  مهارتهم  تقل  بينما  جيدة، 
وال���ع���ك�������س ���س��ح��ي��ح، ف��ال��ب��ح��ث ق������درات، 
ت�ستمر  ع��م��ل  ل��ل�����س��ر، وط����رق  وي��ح��ت��اج 
�سنوات واأي�سا بناء البيانات البحثية، وما 
واملجتمعات  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  يطور 
ا�ستثمار  يتم  التي  الأ�سيلة  الأب��ح��اث  هو 
اجليد  بال�سكل  والب�سرية  املالية  امل���وارد 
هذا  على  الرتكيز  اجلامعات  وعلى  فيها، 

اجلانب والهتمام بالكيف قبل الكم«.
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زاد الفكر كزاد المعدة
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الرأي الجامعي

أسبوعية جامعة الملك خالد

هم
الم

أق
ب

هم العربية في تقنية الملك عبدالعزيز

د. عبد الرحمن
بن حسن المحسني 
رئيس قسم اللغة العربية وآدابها

يتبادر للذهن حال ذكر هذه املدينة 
وهذا  العلوم،  اآف��اق  يف  مبحرة  اأنها 
ملوقعها  ت�سل  ح��ني  لكنك  ح��ال��ه��ا، 
على ال�سبكة  تالحظ �سعار مبادرة 
اأهم اجلهود التي  اأنها من  يف راأيي 
املحتوى  العربية يف جمال  خدمت 
الرقمي، وهي مبادرة امللك عبداهلل 

للمحتوى العربي.
وق������د ذه�����ل�����ُت واأن���������ا اأت�������س���ف���ح 
م��ع��ط��ي��ات ه����ذه امل����ب����ادرة امل��ت��م��ي��زة 
وم���ا ن��ف��ذت��ه وم���ا ت��ط��م��ح ل���ه، وم��ن 
اأ�����س����ف اأن����ه����ا مل ت���خ���دم اإع���الم���ي���ا 
القليلة  القلة  اإل  يعرفها  ل  ويكاد 
اأن  ح�����ني  يف  امل���ت���خ�������س�������س���ني  م�����ن 
املجتمع  خ��دم��ة  يف  متتد  ج��ه��وده��ا 
وف��ت��ح اآف�����اق ب��ح��ث��ي��ة ج���دي���دة اأم���ام 
نافذة  تفتح  بل  بالعربية.  املهتمني 
قوقعة  من  العربية  لتخُرَج  مهمة 
املو�سوعات املكرورة لت�سارك العامل 
جزءا  ولت�سبح  التقنية،  اندفاعته 
مهما من بنية اللغة الإن�سانية التي 
مبعطياتها  ق���ادرة  وه��ي  بها  يتكلم 
ال��ذات��ي��ة ب��ي��د اأْن م��ن م��ه��م ال��ق��ول 
اإل���ى  اإ���س��اف��ة  اإن ال��ع��رب��ي��ة حت���ت���اج، 
لدعم  حتتاج  ال��ذات��ي��ة،  اإمكانياتها 
���س��ي��ا���س��ي ي��ج��ع��ل م���ن ه���منّ ال��ع��رب��ي��ة 

ه��م ه��وي��ة ي��ج��ب ال���س��ت��م�����س��اك بها 
والعت�سام بقوتها.

ول��ع��ل��ي اأ����س���ري ه��ن��ا ب��اخ��ت�����س��ار 
لبع�س معامل مبادرة امللك عبداهلل 
ل��ل��م��ح��ت��وى ال���ع���رب���ي، م����وؤك����دا اأن���ه 
فاملبادرة  خم��ال؛  اخت�سارا  �سيكون 
اآفاقها  تو�سح  لعدة مقالت  حتتاج 
وخطوط اأهدافها ومنو م�ساريعها، 

ومن ذلك:
الآيل  ال����ب����ن����ك  م�����������س�����روع   •
ال���������س����ع����ودي ل��ل��م�����س��ط��ل��ح��ات 
ال��ع��ل��م��ي��ة )ب����ا�����س����م(:  ي��ح��وي 
اأكر من )700( األف م�سطلح 
ب��ال��ل��غ��ات ال��ع��رب��ي��ة وغ���ريه���ا، 
على  للجميع  م��ت��اح  وحم��ت��واه 
م���وق���ع امل��دي��ن��ة الإل����ك����رتوين، 
كما مت من خالل مبادرة امللك 
عبداهلل للمحتوى العربي رفع 
العربية  اللغة  حمتوى  ن�سبة 
على �سبكة الإنرتنت من %0.3 
اإل�����ى 3% ال��ع��ام  ع����ام 14٢9ه�������� 

املا�سي.
حم��رك  وت�����س��غ��ي��ل  ت�سميم    •
ب��ح��ث ع��رب��ي م��ف��ت��وح امل�����س��در 
»نبع«: يهدف اإلى تطوير نواة 
ملحرك بحث يدعم اخل�سائ�س 

حيث  ال��ع��رب��ي��ة،  للغة  املتميزة 
مت حت��دي��ث امل��وق��ع م��ن خ��الل 
اإ�����س����اف����ة ع������دد م�����ن امل����واق����ع 
ال���ع���رب���ي���ة ل���ف���ه���ر����س حم���رك 
الآيل  املكمل  واإ�سافة  البحث، 
وامل����دق����ق الإم����الئ����ي ل��ك��ل��م��ات 
ال��ب��ح��ث، ع����الوة ع��ل��ى اإ���س��اف��ة 
خ��ا���س��ي��ة ال��ب��ح��ث ب��ا���س��ت��خ��دام 
امل���ح���ل���ل ال�������س���ريف، وت�����س��م��ي��م 
واج����ه����ة خ���ا����س���ة ب���ال���ه���وات���ف 
الذكية، وخا�سية التعرف على 
الإجنليزية  ال�سفحة  حمتوى 
وت���رج���م���ت���ه���ا ب����ال����ت����ع����اون م��ع 

م�سروع الرتجمة الآلية.
• ب��رن��ام��ج »ر����س���ي���ل«: ط���ورت 
ب���ال���ت���ع���اون م���ع هيئة  امل���دي���ن���ة 
املعلومات  وتقنية  الت�����س��الت 
خدمة  ي��ق��دم  جتريبيا  نظاما 
الريد الإلكرتوين بالعناوين 
»ر�سيل«  عليه  اأط��ل��ق  العربية، 
ع���ب���ارة ع���ن ب���ري���د اإل���ك���رتوين 
ي���ت���ي���ح ا�����س����ت����خ����دام احل������روف 
الريدي  العنوان  يف  العربية 
الإل�������ك�������رتوين، وي����ق����دم اأه����م 
املتعارف  الأ�سا�سية  اخل��دم��ات 

عليها يف الريد ال�سبكي.

تقاربت  األ��ف��اظ  ب��ني  »ال��ف��روق  تعني 
املعنى؛  يف  بينها  ال��ف��رق  اأ�سكل  حتى 
ف��ه��ن��اك ال��ك��ث��ري م���ن ال��ك��ل��م��ات ال��ت��ي 
لكن  واح���د،  فيها  اللفظ  اأن  ُيعتقد 
جتعل  املعنى،  يف  بينها  ف��روق  هناك 

لكل لفظ دللة خا�سة به، ومنها:
1( ُج����دة وَج����دة وِج����دة : ُج��دة 
)ب�����س��م اجل���ي���م(، وه���ي ا���س��م مدينة 
قريبة  ال�سعودية  العربية  باململكة 
�ساحل  على  تقع  امل��ك��رم��ة،  مكة  م��ن 

تعالى:  اهلل  وق���ال  الأح���م���ر،  ال��ب��ح��ر 
َماِء َماًء  َ اأَنَزَل ِمَن ال�سَّ »اأَمَلْ َتَر اأَنَّ اهللَّ
َتِلًفا اأَْلَواُنَها،  ْ َفاأَْخَرْجَنا ِبِه َثَمَراٍت خمُّ
���َب���اِل ُج�����َدٌد ِب��ي�����ٌس َوُح���ْم���ٌر  َوِم�����َن اجْلِ
���َت���ِل���ٌف األ��وان��ه��ا وغ��راب��ي��ب ���ُس��وٌد«  ْ خمُّ
وامل��ع��ن��ى: وم��ن اجل��ب��ال ط��رائ��ق، اأي 
اجل��دد، وهي اخلطط التي تكون يف 
اجلبال بي�س وحمر و�سود، كالطرق 
واح��دت��ه��ا ُج�����دة، وم��ن��ه ق���ول ام���رئ 
القي�س يف �سفة حمار:                                       

َة َمْتِن��ِه ك���اأنَّ �َس��َراَتُه َوُج��دَّ
َكَن��اِئُن َيْج��ِري َف�ْوَقُهنَّ َدِلي��ُس

اأما َجدة )بالفتح(، فهي والدة 
من  وِج������دة  الأم،  وال������دة  اأو  الأب 
اجلدية واللتزام. ولذلك ال�سحيح 
عندما نتحدث عن املدينة القريبة 
م���ن م��ك��ة اأن ت���ق���ول: ُج����دة )ب�����س��م 

اجليم(.
٢( اخُل��ط��ة واخِل���ط���ة: اخُل��ط��ة 
مبعنى الأم���ر اأو احل��ال��ة، وي��ق��ال يف 
راأ�سه ُخطة؛  ف��الن، ويف  ج��اء  املثل: 
اأي اأمر قد عزم عليه، ومن معانيها 
مدرو�س  تخطيط  و�سع  املُ��ح��دث��ة: 
والتعليمية  القت�سادية  للنواحي 
والإن���ت���اج���ي���ة و����س���واه���ا. واجل���م���ع: 
اخل��اء(  )بك�سر  اخِلطة  اأم��ا  ُخطط، 
م���ا ي��خ��ت��ط��ه الإن�������س���ان ل��ن��ف�����س��ه من 

الأر�س ونحوها، واجلمع ِخطط.
3( ال��َع��رف وال��ُع��رف : ال��َع��رف، 
ما  واأك��ر  مطلقا،  الرائحة  مبعنى 

ي�ستعمل يف الطيبة منها. 
وال����ُع����رف: ب��ال�����س��م، ه����و: »م��ا 
ال�ساملة  ال��ع��ق��ول  اأه���ل  عليه  ت��ع��ارف 
ول���ي�������س يف ال�������س���رع م����ا ي��خ��ال��ف��ه«، 
يعتمد  ثانويا  ت�سريع  م�سدر  يعد 
الأح��ك��ام  بع�س  حت��دي��د  ع��ن��د  عليه 
ال�سرعية التي تعود ملا تعارف النا�س 
عليه، وهو املعروف ملا تعارف النا�س 

يف عاداتهم ومعامالتهم.
 : واخَل������اِرط������ة  اخَل���ري���ط���ة   )4
نحوه  اأو  جلد  من  وع��اء  اخلريطة، 
ي�����س��د ع��ل��ى م��ا ف��ي��ه، واخل��ري��ط��ة يف 
ا���س��ط��الح اأه���ل ال��ع�����س��ر، م��ا ير�سم 
عليه �سطح الكرة الأر�سية، واجلمع 
ابة  الدَّ اأما اخلارطة؛ فهي  خرائط، 
اجلاحمة التي تركت ر�سنها من يد 

مم�سكها وذهبت.
الُهوية،   : والَهوية  الُهوية   )5
هي بطاقة اإثبات ال�سخ�سية بال�سم 
واجلن�سية، واملولد، والعمل. ويقال: 
العربية،  والُهوية  الثقافية،  الُهوية 
الَهوية:  اأم��ا  وال��ُه��وي��ة الإ���س��الم��ي��ة، 
مب���ع���ن���ى ال���ب���ئ���ر ب���ع���ي���دة ال���ق���ع���ر اأو 

العميقة )كلمة بئر موؤنثة(.

ُّ

الفروق 
اللغوية 
والفصاحة 
العربية

د. إبراهيم أحمد خالد
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اإلى تقنية  الويب  اجلامعة وخدمات 
تعد  التي  امل�سدر  »دروب��ال« مفتوحة 
نقلة نوعية يف جمال تطوير الويب 

ب�سكل عام.
بتو�سيع  الإدارة  ق��ام��ت  ل��ذل��ك 
بداية  منذ  منها  امل�ستفيدين  دائ���رة 
خا�س  ب�سكل  اجل��ام��ع��ة  يف  اإط��الق��ه��ا 
ع��ام.  ب�سكل  اخل��ارج��ي  املجتمع  ويف 
ع��ل��ى  ب���ال���ن���ف���ع  ����س���ي���ع���ود  ذل������ك  واإن 
اأعطى  وه��وم��ا  م�ستخدميها،  جميع 
الكامل  التحكم  على  القدرة  الإدارة 
العنكبوتية؛  ال�سبكة  على  بخدماتها 

فكل م�سكلة لها حل.
ف��اإم��ك��ان��ي��ة ال���و����س���ول ل��ل�����س��ف��رة 
امل�������س���دري���ة ل��ل��ت��ق��ن��ي��ات امل�����س��ت��خ��دم��ة 
مكنت الإدارة من تنفيذ احتياجاتها 
ب�سكل دقيق بدل من التنازل للتوافق 

مع حمدودية التقنية. 
العديد  م��ن  الإدارة  وا���س��ت��ف��ادت 
م����ن ال���ت���ق���ن���ي���ات م���ف���ت���وح���ة امل�����س��در 
ودع����م����ه����ا م�����ن ط����ري����ق ح�����ل ب��ع�����س 
امل�����س��ك��الت ال��ع��ال��ق��ة وت��ق��دمي ال��دع��م 
ملختلف  ر�سمي  غري  اأو  ر�سمي  ب�سكل 
امل�ستفيدين من التقنيات من خالل 

امل�سدر  مفتوحة  الرجميات  اأثبتت 
ك��ف��اءت��ه��ا واإم��ك��ان��ي��ة الع��ت��م��اد عليها 
العاملية  ال�����س��رك��ات  ب��ع��د دع��م��ه��ا م��ن 
واجل���ام���ع���ات امل���ع���ت���رة. واأث�������ار ه��ذا 
لتقنية  العامة  الإدارة  انتباه  التوجه 
املعلومات بجامعة امللك خالد فتبنته 
بعد درا���س��ة ج���دواه وجت��ن��ب جوانب 

ال�سعف القليلة فيه.
ال��ت��ق��ن��ي��ات مفتوحة  ذك���ر  وع��ن��د 
املجتمعات  اإغ��ف��ال  ميكن  ل  امل�����س��در 
التي هي �سبب النجاح الأول يف كثري 
الإدارة،  ل��ه  ع��م��دت  وه���ذا مم��ا  منها، 
املجتمعات  تلك  يف  الن��خ��راط  اإن  اإذ 
مب����ا ف��ي��ه��ا م����ن خم��ت��ل��ف ال��ث��ق��اف��ات 
واخل��������رات واإم���ك���ان���ي���ة ���س��ن��ع ف���رق 
اأعطى  التقنيات،  تلك  م�ستوى  على 
وامل��ع��رف��ة  اخل����رة  الإدارة  م��وظ��ف��ي 
عليها  ليتح�سلوا  ي��ك��ون��وا  مل  ال��ت��ي 
مب���ج���رد ال���ت���درب ع��ل��ى ال���س��ت��خ��دام 
يقدم  ال���ذي  ال��ذات��ي   والتعلم  فقط 

عادة على �سكل تلقيني رتيب.
ن��ح��و  الإدارة  ت�����وج�����ه  وب�����������داأ 
بتحويل  امل�سدر  مفتوحة  التقنيات 
ال���ب���ن���ي���ة ال���رجم���ي���ة ك���ام���ل���ة مل��وق��ع 

جم��ت��م��ع��ات��ه��ا حم��ل��ي��ا وع���امل���ي���ا. كما 
الإدارة على دعم جمتمعات  حر�ست 
ال���ت���ق���ن���ي���ات ال����ت����ي ت�����س��ت��ف��ي��د م��ن��ه��ا 
ب��امل�����س��ارك��ة يف امل���وؤمت���رات وال���ن���دوات 
اأوراق عمل ومناق�سة ما مت  وتقدمي 
تلك  ب��ا���س��ت��خ��دام  الإدارة  يف  اإجن�����ازه 

التقنيات و�سبل تطويرها.
وياأتي ذلك اهتماما من الإدارة 
ب��ن�����س��ر ث��ق��اف��ة ال��ت��ق��ن��ي��ات م��ف��ت��وح��ة 
امل�������س���در، وه����و م���ن اأق�����وى اأ���س��ال��ي��ب 
امل�ستخدمني  ع���دد  ف���زي���ادة  دع��م��ه��ا؛ 
وزي��ادة  التقني  املجتمع  زي���ادة  تعني 

الدعم لهذه التقنية.
فريق  تاأهيل  الإدارة  تغفل  ومل 
الوطنية  ال��ك��وادر  من  لديها  العمل 
ال�������س���اب���ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م����ع ال��ت��ق��ن��ي��ات 
م��ف��ت��وح��ة امل�������س���در امل�����س��ت��خ��دم��ة يف 
ت��دري��ب��ي��ة  دورات  ب��ع��ق��د  اجل���ام���ع���ة 
والتعاقد مع  مكثفة حملية ودولية 
املجال  يف  عاملية  ا�ست�سارة  ���س��رك��ات 
ب����الإدارة  ال��ع��م��ل  ف���رق  لتنفذ  نف�سه 
امل�ساريع باإ�سراف مبا�سر من جهات 
ال����س���ت�������س���ارة؛ مل���ا يف ذل����ك م���ن نقل 

للخرة وتاأهيل لفرق العمل.

البرمجيات مفتوحة المصدر

م. أحمد سعد القحطاني
اإلدارة العامة لتقنية المعلومات

قمة باريس 2015
لتغير المناخ )3(

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

اأ�سرنا يف املقال ال�سابق يف العدد 167 اإلى قمة باري�س واأهميتها، 
يف  امل�ساركة  ال���دول  اإليها  تو�سلت  التي  النتائج  �سنتناول  وهنا 
امل��ا���س��ي،  دي�����س��م��ر  امل��ن��ع��ق��د يف   cop21 »الأط������راف ٢1«  م��وؤمت��ر 

وعددها  195 دولة.
 وي���اأت���ي الع������رتاف  ب��ع��امل��ي��ة م�����س��ك��ل��ة ت��غ��ري امل���ن���اخ  وات��خ��اذ 
الإجراءات الكفيلة بالت�سدي لهذه الظاهرة واحرتام اللتزامات 
الدولية من  اأهم ما تو�سلت اإليه القمة يف جمايل احلد من تغري 

املناخ والتكيف مع اآثاره لتحقيق الآتي: 
الدفيئة  للغازات  العاملية  ال�سنوية  النبعاثات  تخفيف    •
العاملية  احل��رارة  درج��ة  ارتفاع  متو�سط  علي  الإبقاء  لتكفل 
دون ٢ درجة مئوية فوق م�ستويات ما قبل الع�سر ال�سناعي، 

وموا�سلة اجلهود لكي ل تزيد عن 1.5 درجة مئوية.  
•  تعزير القدرة علي التكيف وحتمل الآث��ار ال�سارة لتغري 

املناخ  وتوطيد التنمية ذات النبعاثات املنخف�سة.
املانحة  واجل��ه��ات  ال���دول  م��ن  املالية  التدفقات  ان�سياب    •
والقدرة  والتكيف  النبعاثات  متما�سية مع م�ساري تخفيف 

على حتمل الآثار ال�سارة والكوارث املرتبطة بتغري املناخ.
•  جت�سيد مفهوم العدالة والإن�ساف وامل�سوؤوليات امل�سرتكة 

بني الدول يف ظل الظروف الوطنية لكل دولة.
وت��ت��م��ي��ز ات��ف��اق��ي��ة ب��اري�����س ع���ن ك��ي��وت��و 1997 ب��ع��دم ف��ر���س 
ال���ت���زام���ات ع��ل��ي ال������دول، ب���ل اإن ل��ك��ل دول����ة احل���ري���ة يف حت��دي��د 
ونقل  امل��ايل  والدعم  النبعاثات  تخفيف  يف  الوطنية  اإ�سهاماتها 
اإلى الدول  التنمية النظيفة  التكنولوجيا املعززة للبيئة  واآليات 
النامية، واعتمدت التفاقية احرتام الدول ملا تلتزم به ك�سامن 

رئي�س  للتنفيذ.
النبعاثات  ذات  ال���دول  وال��ت��زام   امل��ه��م ج��دا م�سادقة  وم��ن 
املايل،  الدعم  وتقدمي  النبعاثات  تخفيف  يف  بالإ�سهام  الكبرية 
علي  ال�سنوية  النبعاثات  كمية  يف  ال��ك��رى  الع�سرة  والأط����راف 
والحت��اد  الأمريكية،  املتحدة  والوليات  ال�سني،  هي:  الرتتيب 
واإندوني�سيا،  وال��رازي��ل،  واليابان،  ورو�سيا،  والهند،  الأوروب���ي، 
ال��دول تنتج نحو 7٢% من  واملك�سيك، واإي��ران؛ وذلك لكون هذه 

النبعاثات العاملية.
م��ب��ادرات  لها  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأن  امل��الح��ظ  وم��ن 
عديدة يف جمالت م�سادر الطاقة والتنمية النظيفة، بالإ�سافة 

اإلى درء وحتمل  املخاطر البيئية.

ت�سل اإلى مرحلة من احلياة تتعلم 
ف��ي��ه��ا ���س��ي��ئ��ا ق���د ل ي��خ��ط��ر ب��ب��ال��ك 
اأحد  ب��اأن ل  ال�سابقة  الفرتة  ط��وال 
اأو  ب��خ��روج��ك  يهتم  اأح���د  ل  يهتم! 
وُجلت  �سافرت  ق��د  ��ك  ب��اأننّ دخ��ول��ك، 
ال���ع���امل واأن������ت ت��ن��ت��ظ��ر م��ن��ه��م ب���اأن 
النّتي  امل��ث��رية  ي��رث��روا ع��ن رحلتك 
حقا ل تهمهم واأنت واقع يف اخليال 
���ك ق���د اأك��م��ل��ت  ��ه��م! ب���اأننّ ب��اأن��ه��ا ت��ه��منّ
قراءة الكتاب الُفالين حتى يقولوا 

عش لنفسك
نوى فهد الشهراني 
كلية الطب والجراحة

باأنك  ع���ال!   ف وذا وع��ٍي  عنك مثقنّ
ق��د جن��ح��ت ب��امل��ادة ال��ف��الن��ي��ة فقط 
���ك قد  ل��ي��ق��ول��وا اإن����ك جم��ت��ه��د! ب���اأننّ
ف��ع��ل��ت وف��ع��ل��ت وف��ع��ل��ت ف��ق��ط حتنّى 

ثوا عنك!   يتحدنّ
ِع�س لنف�سك،  اأاأن��ت يف وعيك؟ 
ع�ْس ملبادئك! ع�س لَك اأنت فقط ل 
ليحكي عنك فالن باأنك بطل هذه 

الدنيا.
لها  ت�����س��م��ح  ول  لنف�سك  ع�����س 

اإثارة ل�سفقة الآخرين ل  باأن تكون 
ل  لنف�سك  حمبا  ع�س  حلما�ستهم. 
كارها لها ومرغما لها على اأن تكون 

جاعلة من الننّا�س اأكر هم لها. 
اأاأن���ت ذا وع��ي ب���اأننّ ه��ذه الدنيا 
ي�سغله  ل  فيها  �سخ�س  ك��ل  اأ���س��ب��ح 
اإل نف�سه؟  اجعل من نف�سك بطال 
تنتظر  ذليلة  اأو  ذليال  ل  بطلة  اأو 
م��ن الآخ��ري��ن امل��دي��ح؛ ل��ذل��ك ع�س 

لنف�سك.

لقطة جماعية
لروؤو�ساء الوفود
امل�ساركة يف املوؤمتر
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فكرالرأي الجامعي

تحالفات وخطط لمواجهة التطرف ومحاربة تمدده  

العالم يتوحد في خندق واحد 
لدحر التنظيمات اإلرهابية

اقتصادنا بخير

د. عبداللطيف الحديثي
عميد معهد البحوث واالستشارات

على الرغم مما يثار حديثا من البع�س حول ال�سعوبات التي تواجه القت�ساد 
الكرى  املالية  مبوؤ�س�ساته  ومتنوع  قوي  اململكة  يف  القت�ساد  فاإن  ال�سعودي 
و�سركاته احلكومية والأهلية ومالءة رجال اأعماله وقدراتهم وخراتهم. كما 
اأن اململكة متتلك ا�ستثمارات اأجنبية على م�ستوى كبري، وعالقاتها ال�سيا�سية 
اقت�ساديا  وا�ستقرارا  وثباتا  دعما  لها  تقدم  ال��ع��امل  دول  جميع  م��ع  املتينة 
حتتية  وبنى  ا�ستثماريا  ومناخا  بيئة  متتلك  اململكة  اأن  اإل��ى  اإ�سافة  كبريا، 
جيدة يف جمالت النقل والتقنية والت�سالت وهو ما يدعم ويقوي القت�ساد 
ال�سعودي ويعزز التقنية املوجودة يف اململكة،  وي�ساعد ال�سركات على التو�سع 

يف اأعمالها وخلق فر�س عمل جديدة.
كما اأن اململكة يف الوقت احلا�سر لديها جيل جديد من �سباب الأعمال 
العاملية،  اجلامعات  اأرق��ى  يف  التعليم  اأف�سل  على  ح�سلوا  الذين  ال�سعوديني 
اآمنة وحمفزة. وهناك جهود ملمو�سة ومتتابعة للحكومة  ويعملون يف بيئة 
ال�سعودية التي تدعم بثقل كبري توجه ت�سهيل ال�ستثمار يف اململكة وتنويع 
روؤو�س  جلذب  املالئم  ال�ستثماري  واملناخ  احل��رة،  التجارة  ومكونات  قنواته، 

الأموال من الداخل واخلارج.
وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن الن���خ���ف���ا����س احل�����اد يف اأ����س���ع���ار ال���ن���ف���ط  وامل�����واد 
البرتوكيميائية موؤخرا فاإن المر ليزال بعيدا عن ا�ستخدام م�سطلح »اأزمة 
اخلطر  مرحلة  ف��وق  ي��زال  ل  ال�سعودي  النقدي  فالحتياطي  اقت�سادية«؛ 
اأكر  ثالث  العام فوق ن�سف تريليون دولر وهو  بكثري، و�سيظل طوال هذا 

احتياطي نقدي عاملي. 
واملوؤ�س�سات املالية والبنوك يف الدولة اإ�سافة اإلى الروات ال�سخ�سية يف 
ال�سعودية تعد من الأعلى يف العامل. كما اأن ا�ستثمارات اململكة ال�سخمة يف 
قطاعات التعليم واقت�ساديات املعرفة والنقالت النوعية يف جمالت البحث 
والتطوير والبتكار، اإ�سافة اإلى تطوير البنى التحتية يف النقل واملوا�سالت 
الآف��اق  جتعل  م��وؤخ��را  اأق���رت  التي  ال��دع��م  و�سيا�سات  والتقنية  والت�����س��الت 

القت�سادية الإيجابية لل�سعودية هي الأرجح.

إتجاهات

محمد إبراهيم

ا���س��ت�����س��ع��ر ال����ع����امل الإ�����س����الم����ي وغ���ري 
الإ����س���الم���ي خ���ط���ورة الإره�������اب ومت���دد 
ل  ف�سكنّ الوح�سية؛  واجل��رائ��م  التطرف 
ج��ه��ات وج��ب��ه��ات مل��ح��ارب��ت��ه ت�����س��دد على 
ح��ف��ظ الأم�����ن وال�����س��ب��اب م���ن الأف���ك���ار 
املدمرة ترفع �سعار ل للتهاون اأمام كل 
من ي�سعى لزعزعة الأمن وال�ستقرار. 

السعودية تحارب اإلرهاب 
بتحالف عسكري 

���س��ك��ل��ت ال�����س��ع��ودي��ة حت��ال��ف��ا ع�����س��ك��ري��ا 
اإ�سالميا ملواجهة الإرهاب انطالقاً من 
ال��ك��رمي: )وت��ع��اون��وا  ال��رب��اين  التوجيه 
ع��ل��ى ال���ر وال��ت��ق��وى ول ت��ع��اون��وا على 
ال�سريعة  وت��ع��ال��ي��م  وال���ع���دوان(،  الإث����م 
التي  واأح��ك��ام��ه��ا  ال�سمحة  الإ���س��الم��ي��ة 
واأ�سكاله  الإره��اب بجميع �سوره  م  حت��رنّ
لكونه جرمية نكراء وظلما تاأباه جميع 
الإن�سانية،  والفطرة  ال�سماوية  الأدي��ان 
الوح�سية  وج��رائ��م��ه  الإره�����اب  اأن  ك��م��ا 
اإف�ساد يف الأر���س واإه��الك للحرث  من 
انتهاكا  ي�سكل  ���س��رع��ا  امل��ح��رم  وال��ن�����س��ل 
ول  وحقوقه،  الإن�سان  لكرامة  خطريا 
�سيما احلق يف احلياة واحلق يف الأمن، 
واملجتمعات  ال����دول  م�سالح  وي��ع��ر���س 
ميكن  ول  ا�ستقرارها،  وي��ه��دد  للخطر 
ت���ري���ر اأع����م����ال الإف���������س����اد والإره��������اب 

الج��ت��م��اع��ي ك��ان��ت ال�����س��ب��ب وراء ج��ذب 
للجماعات  ا�ستقطابهم  مت  مم��ن   %87
الإرهابية.  كما وقعت الوليات املتحدة 
وم��ال��ي��زي��ا ات���ف���اق���ا ت���ت���ب���ادلن مب��وج��ب��ه 

معلومات حول 86 األف نا�سط.

برامج أوروبية
لمواجهة الخطر

مع�سلة  الأوروب���������ي  الحت������اد  وي����واج����ه 
ج���دي���ة يف ال��ت�����س��دي خل��ط��ر »داع�������س« 
الإعالمي، لأنه مل يعد م�سكلة خارجية 
تهدد  معوملة  ظاهرة  بل  اإل��ي��ه،  بالن�سبة 
فالتهديدات  عليها؛  يقوم  التي  الأ�س�س 
اخل����ارج����ي����ة ل���ه���ا ا����س���ت���م���رار وت���وا����س���ل 
م���ع ال����داخ����ل، وف����ق ب���ي���ان ل��ل��م��ف��و���س��ي��ة 

الأوروبية.
ول���ي�������س مب����ق����دور اأوروب���������ا اإخ���ف���اء 
حقيقة اأنها تفتقد ا�سرتاتيجية وا�سحة 
قادرة على التعامل مع اخلطر اجلديد 
على امل�ستويني املوؤ�س�ساتي واملجتمعي، ما 
الأوروبية  املفو�سية  على  ال�سغوط  زاد 
بحثا  اأكر مقدار من اجلهود  لتكري�س 
وهي  للمواجهة؛  الفعالة  ال��ط��رق  ع��ن 
امل��وؤمت��رات  الع�سرات م��ن  ل��ذل��ك ع��ق��دت 
فيها  �سارك  التي  املتخ�س�سة  والندوات 
واخل��راء  والأكادمييني  الباحثني  اأب��رز 
املتخ�س�سني يف م�سائل الدعاية وامليديا 
تكللت   ، اجل��دي��دة  وتقنياتها  املعا�سرة 
بتبني الحتاد ما �سماه »خطة ملمو�سة 

ب��ح��ال م��ن الأح�����وال، وم��ن ث��م راأت اأن��ه 
م���ن ال����واج����ب وال�������س���رورة حم��ارب��ت��ه��ا 
الق�ساء  يف  والتعا�سد  الو�سائل  بجميع 
عليها؛ لأن ذلك من التعاون على الر 

والتقوى.
ه��ذا  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى  الت����ف����اق  ومت 
الإره���اب  مل��ح��ارب��ة  الع�سكري  التحالف 
ب��ق��ي��ادة امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة، 
ت��اأ���س��ي�����س  ال���ري���ا����س  ي��ت��م مب��دي��ن��ة  واأن 
ودعم  لتن�سيق  م�سرتكة  عمليات  مركز 
الإره���اب  ملحاربة  الع�سكرية  العمليات 
وت��ط��وي��ر ال���رام���ج والآل���ي���ات ال��الزم��ة 
الرتتيبات  وو�سع  اجلهود،  تلك  لدعم 
ال�سديقة  ال��دول  مع  للتن�سيق  املنا�سبة 
يف  ال��دول��ي��ة  واجل��ه��ات  لل�سالم  واملحبة 
ملكافحة  ال��دويل  املجهود  خدمة  �سبيل 
الإره������������اب وح����ف����ظ ال�������س���ل���م والأم��������ن 

الدوليني.

خطة بريطانية
للتصدي للمتطرفين

وا���س��ت��م��رارا يف خ��ط حم��ارب��ة الإره����اب، 
ك�����س��ف رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة ال��ري��ط��ان��ي��ة 
�ستكلف  ع���ن خ��ط��ة  ك����ام����ريون  دي��ف��ي��د 
 6،8( ا�سرتليني  جنيه  ماليني  خم�سة 
مليون يورو( مل�ساعدة املنظمات املحلية 
ع��ل��ى ال��ت�����س��دي ل���دع���اي���ة امل��ج��م��وع��ات 

املتطرفة.
ه���ذه  اأن  احل���ك���وم���ة  واأو�����س����ح����ت 

اخل���ط���ة ����س���ت���وؤدي اإل�����ى دع����م امل��ن��ظ��م��ات 
بديلة  خطابات  تقدمي  وكذلك  املحلية 
ذات ���س��دق��ي��ة ح���ول الأف���ك���ار اخل��ط��رية 
ال��ت��ي ي����روج ل��ه��ا امل��ت��ط��رف��ون، وك��ذل��ك 
مواجهة التطرف ومكافحته من خالل 
ك�سف اأكاذيبه ونتائجه املدمرة، واإيقافه 
اأن  ب��ذرة احلقد من  البداية مبنع  منذ 

تنمو يف عقول النا�س.
اأن  ك������������ام������������ريون  واأو���������������س��������������ح 
الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة اجل����دي����دة ل��ل��ت�����س��دي 
ل��ل��ت��ط��رف ت���ه���دف اأي�����س��ا اإل�����ى ت��ط��وي��ر 
ال�����س��راك��ة ب���ني امل��وؤ���س�����س��ات وال�����س��رط��ة 
املعطيات  �سطب  اأج���ل  م��ن  واحل��ك��وم��ة 
الإره����اب����ي����ة وامل���ت���ط���رف���ة ع���ل���ى ���س��ب��ك��ة 

النرتنت.

ماليزيا تنشئ مركزا
لمحاربة داعش

ت��ع��ت��زم م��ال��ي��زي��ا اإن�����س��اء م��رك��ز مل��ح��ارب��ة 
»داع�س«  تنظيم  لها  ي��روج  التي  الأفكار 
ع���ل���ى الإن�����رتن�����ت، جت���ن���ب���اً ل���س��ت��ق��ط��اب 
عنا�سر جديدة من املنطقة ل�سمهم اإلى 

�سفوف اجلماعة الإرهابية.
وزير  ال���وزراء،  رئي�س  نائب  واأعلن 
�سيقام  امل���رك���ز  اأن  امل��ال��ي��زي  ال��داخ��ل��ي��ة 
امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  واأن  ك���والمل���ب���ور،  يف 
و�ست�سارك  وامل���ع���دات،  ال��ت��اأه��ي��ل  �ستوفر 
ال��درا���س��ات  اأن  اإل���ى  ول��ف��ت  العمليات،  يف 
التجريبية ت�سري اإلى اأن مواقع التوا�سل 

الدعاية  حلمالت  للت�سدي  وطموحة« 
ال���ت���ي ت�����س��ن��ه��ا ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات اجل��ه��ادي��ة 
املتطرفة لك�سب عقول ال�سباب وقلوبهم 
وج��ذب��ه��م ل��الن��خ��راط يف ���س��ف��وف��ه��ا اأو 
بلدانهم  �سد  اإره��اب��ي��ة  هجمات  لتنفيذ 

وجمتمعاتهم.
وق�����د اأط���ل���ق���ت جم���م���وع���ة ب��ح��ث��ي��ة 
اأوروب���ا«  يف  التطرف  »مواجهة  م�سروع 
العوا�سم  م��ن  ع��دد  يف  لها  مكاتب  ع��ر 
الأوروب���ي���ة، وذل���ك ب��ه��دف اإي��ق��اف متدد 
�سبكات  على  الإ�سالمية  الدولة  تنظيم 
والقيام بحمالت  الجتماعي،  التوا�سل 
التنظيم  لتقوي�س  واإعالنية  اإعالمية 
التوا�سل  مواقع  عر  وحتديدا  رقميا، 
مع  الفريق  ه��ذا  و�سيعمل  الجتماعي. 
لتحديد  الجتماعي  التوا�سل  �سركات 

هويات زعماء التنظيم على الإنرتنت. 
واأمريكية  اأوروبية  درا�سات  وت�سري 
اإل�����ى اأن ل����دى ال��ت��ن��ظ��ي��م اأك�����ر م���ن 46 
األ�����ف ح�����س��اب ع��ل��ى »ت����وي����رت« ي��ن��ج��ح يف 
كل  يف  وال��داع��م��ني  الأن�����س��ار  ا�ستقطاب 
اأفرادها  عدد  التي  الوحدة  واأن  العامل، 
15 اإلى ٢0 �سخ�سا �ستتابع م�ستخدمني 
الجتماعي  التوا�سل  ل�سبكات  رئي�سيني 
ال���ت���غ���ري���دات  اآلف  ب��ن�����س��ر  ي����ق����وم����ون 
ويديرون ح�سابات ت�ستخدم ل�ستقطاب 

املتطوعني واملقاتلني. 
اأن��ه��ا  »ي�����وروب�����ول«  اإدارة  واأك�������دت 
�ست�ستند يف عملها اإلى عقد من اخلرة 

يف م���راق���ب���ة امل�����واق�����ع امل���ت���ط���رف���ة ع��ل��ى 
الوا�سعة  املعرفة  اإلى  اإ�سافة  الإنرتنت، 
اللغوية  وال��ق��درات  املتطرف  باملحتوى 
اجليدة، ومن بينها اإتقان اللغة العربية.

فرنسا تتصدى للدعايات 
اإلرهابية 

من جهته، اأن�ساأ اجلي�س الفرن�سي خلية 
خبريا   50 ت�سم  الإن��رتن��ت  �سبكة  على 
على  داع�����س  ت��اأث��ري  م��ن  للحد  ع�سكريا 
ومواجهة  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 
دعاية التنظيم، اإ�سافة اإلى كل الأ�ساليب 
التي ميكن ت�سورها يف عامل الإنرتنت.

توقع  اأي�����س��اً  اخللية  مهمات  وم��ن 
حمالت اجلماعات اجلهادية ل�ستهداف 
الدعاية  على  ال�سريع  وال��رد  املجندين، 
الر�سائل  بن�سر  والعنفية  التحري�سية 
مع  بالت�ساور  ذل��ك  ويح�سل  وال�����س��ور، 
اجلمهور  ع��ل��ى  ل��ل��ت��اأث��ري  النف�س  ع��ل��م��اء 

امل�ستهدف من داع�س.
ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  اأط���ل���ق���ت  ك���م���ا 
ال��ف��رن�����س��ي��ة اأي�����س��ا م��وق��ع��ا ج��دي��دا على 
الإره��اب��ي��ة  ال��دع��اي��ة  الإن��رتن��ت ملكافحة 
يف و�سائل الت�سال الجتماعي انطالقا 
م��ن ك��ون��ه��ا ال��ب��ي��ئ��ة اخل�����س��ب��ة لج��ت��ذاب 
ال�����س��ب��اب وال��ت��غ��ري��ر ب��ه��م، وال��ع��م��ل على 
كما  التنظيمات،  ه��ذه  ادع����اءات  دح�����س 
يبث املوقع اأي�سا مقاطع فيديو ق�سرية 

تبني اأكاذيب هذه اجلماعات.
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بيئتنا حياتنا
أسبوعية جامعة الملك خالد
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أسبوعية جامعة الملك خالد

ميا
دي
كا
أ

د. مواهب 
إبراهيم

ك����ل����ي����ة  يف  ت��������خ��������رج��������ت   •
الآداب ب�����ج�����ام�����ع�����ة اخل����رط����وم 

)ال�سودان(  بدرجة ال�سرف.
ال��ع��ل��ي��ا  درا����س���ات���ه���ا  • اأك���م���ل���ت 
)امل��اج�����س��ت��ري وال����دك����ت����وراه( يف 
ت��خ�����س�����س ال���درا����س���ات ال��ل��غ��وي��ة 
)نحو و�سرف( باجلامعة ذاتها.

ال�������س���ودان  عملت  بجامعة   •
ومنها  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  ل��ل��ع��ل��وم 
اإل��������ى ال����ع����م����ل ب���ك���ل���ي���ة ال���ع���ل���وم 
بخمي�س  )جم����م����ع٢(  والآداب 

م�سيط بجامعة امللك خالد.

أساتذة

لخصت الحل في ضرورة التطبيق وفهم المادة ال حفظها

د. مواهـب أحمد: استصعاب النحو
قبل دخول القاعة يعقد مهمة الطالبة

فاطمة حمدان

بكلية  ال��ت��دري�����س  هيئة  ع�سوة  و�سفت 
بخمي�س  )جم���م���ع٢(  والآداب  ال��ع��ل��وم 
م�����س��ي��ط، ال���دك���ت���ورة م���واه���ب اإب��راه��ي��م 
حممد اأحمد، مادة النحو بالعادية متى 
ما كان هناك فهم ل حفظ لها،  مبينة 
ال��ط��ال��ب يف فهم  ي�ساعد  ���س��يء  اأه���م  اأن 
هذه املادة، التطبيق حتى ل تبقى جمرد 

قواعد جامدة حتفظ دون فهم.

ما �سر اختيارك تخ�س�س
النحو وال�سرف الذي يو�سف 

بال�سعب؟
العربية  اللغة  يف  املتخ�س�سني  اأك��ر 
ي���ب���ت���ع���دون ع�����ن ت��خ�����س�����س ال��ن��ح��و 
لذلك  �سعوبته؛  ب��دع��وى  وال�����س��رف 
اآثرت الولوج يف دهاليزه، ولكي اأقتفي 
اأثر اأ�ساتذة اأجالء مهدوا يل ال�سبيل 
ل���ذل���ك، ف��ال��ت��ح��ي��ة ع���ر »اآف�������اق« اإل���ى 
اأ�ستاذي اجلليل العامل احلر يو�سف 
النور  نور الدائم  والدكتور احل�سني 

يو�سف.

ي�ساع و�سط الطالبات
اأن النحو مادة جامدة

فما االأ�سلوب االأمثل للك�سف
عن جوهر هذا التخ�س�س؟

ه�����ذا اع���ت���ق���اد  را����س���خ يف اأذه��������ان ك��ل 
مادة  النحو  اأن  اأرى  الطالب،  ولكن 
اإل���ى  اأخ����رى  حت����ت����اج  اأي م�����ادة  م��ث��ل 
م��ت��اب��ع��ة م���ن ق��ب��ل ال���ط���ال���ب���ة، ول��ك��ن 
الأم������ر دائ���م���ا م���ا ي�����س��ع��ب اأم������ام كل 

حدثينا عن بحثك »اأثر اللغة 
العربية يف لغات غرب اأفريقيا: 

لغة الهو�سا اأمنوذجا«؟
هدف اإلى  بيان اأثر اللغة العربية  يف 
خا�سة  وب�سفة  اأفريقيا  غ��رب  لغات 
العربية  للغة  ك��ان  اإذ  الهو�سا؛  لغة 
الإ�سالم  انت�سار  بعد  فيها  كبري  اأث��ر 
البحث  وج��اء  اأفريقيا.  ع��رب  و�سط 
وخامتة  مباحث  وثالثة  مقدمة  يف 
واملبحث  والتو�سيات.  النتائج  باأهم 
ال��ل��غ��ة  ان��ت�����س��ار  و����س���ائ���ل  ع���ن  الأول 
كان  التي  اأفريقيا  غ��رب  يف  العربية 

من اأهمها الإ�سالم. 
الثاين را�سدا  امل��ب��ح��ث  وج�����اء 
ل��غ��ة الهو�سا  ال��ع��رب��ي��ة يف  ال��ل��غ��ة  اأث���ر 

ط��ال��ب��ة ت���دخ���ل ال���ق���اع���ة ويف ذه��ن��ه��ا 
�سعوبة املادة، كما اأن بع�س الطالبات 
يعتمدن على احلفظ، والنحو يحتاج 
اإل��ى احلفظ، ومهما  اإل��ى فهم ولي�س 
و�سرحها  للطالبة  امل���ادة  تب�سيط  مت 
فهمها يظل  ت�سهل  خمتلفة  ب��ط��رق 

العتقاد الرا�سخ  كما هو. 
واأه�����م ���س��يء ي�����س��اع��د ع��ل��ى فهم 
تبقى  ل  ح��ت��ى  التطبيق  امل����ادة،  ه���ذه 
امل����ادة جم���رد ق��واع��د ج��ام��دة حتفظ 

بال فهم.

هل لديك درا�سات اأو مالحظات 
يف جمال ال�سعر؟

وجدان  العرب، وميثل  دي��وان  ال�سعر 
عن  ال�سادق  التعبري  وه��و  الب�سرية، 
بال  ال��ع��ي�����س  ن�ستطيع  ف���ال  روح���ه���ا، 
حقل  يف  خ�سراء  نبتة  اأن��ه  كما  روح، 
وبهاًء،  ومتعة  ث��راًء  يك�سبها  احل��ي��اة، 
ال��درا���س��ات النقدية  ول���دينّ كثري م��ن 
ع��دد من  ن�سرت يف  ال�سعر  يف جم��ال 
امل��ج��الت وال�����س��ح��ف وب��ع�����س امل��واق��ع 

الإلكرتونية.

كيف ترين طالبة
اللغة العربية؟

متميزة  العربية  اللغة  ق�سم  طالبة 
الطالبات لهننّ  جداً، بل هناك بع�س 
يف  اإبداعية  وكتابات  متعددة  مواهب 
واخل��اط��رة،  وال��ق�����س��ة  ال�سعر  جم���ال 
اإل��ى من  وك��ل طالبة موهوبة حتتاج 
ياأخذ بيدها ويرعاها حتى ت�سل اإلى 

بر الإبداع.

م��ع درا���س��ة من���اذج م��ن ل��غ��ة الهو�سا 
باللغة  ال���ق���وي  ال���ت���اأث���ر  ع��ل��ى  ت��دل��ل 
العربية. اأما املبحث الثالث فيو�سح 
الهو�سا  اأدب  يف  العربية  اللغة  اأث���ر 
النماذج  لبع�س  درا�سة تطبيقية  مع 
وقد  وال�سعر.  الق�سة والأمثال  من 
�سورة  الهو�سوية  الق�سيدة  ن�����س��اأت 

طبق الأ�سل للق�سيدة العربية.

وما االأ�سباب التي دفعتك 
الختيار هذا املو�سوع؟

ب�����داأ اه��ت��م��ام��ي ب��ل��غ��ة ال��ه��و���س��ا منذ 
باجلامعة،  طالبة  واأن��ا  لها  درا�ستي 
بينها  ال��ك��ب��ري  ال��ت�����س��اب��ه  لح��ظ��ت  اإذ 
وب���ني ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، وال����س���رتاك 
يف ك��ث��ري م���ن امل����ف����ردات والأل����ف����اظ، 
ال�سعر،  اأوزان  يف  ال�سرتاك  وكذلك 
باحلرف  تكتب  كانت  اأنها  وبخا�سة 
باحلرف  تكتب  اأن  قبل  اأول  العربي 
وجذبني  ال�ستعمار،  بعد  الالتيني 
ذلك لالهتمام باأثر اللغة العربية يف 

لغة الهو�سا كدرا�سة علمية.

كلمة مفتوحة ملن توجهينها؟
ه����ي ر����س���ال���ة اأت����ق����دم ب���ه���ا اإل������ى ك��ل 
ي���ه���ت���م  بلغة  اأن  وه�������ي  ع�����رب�����ي، 
ال���ق���راآن، وال���ن���ه���و����س ب��ه��ا يف ه��ذا 
ال��واق��ع  الرقمي،  ودرا�سة  الع�سر 
ال��ل�����س��اين وت��ف��اع��ل��ه م���ن اأج����ل لغة 
واع�����دة وج���ذاب���ة ورائ���ج���ة ب���ني كل 
ل��غ��ات ال���ع���امل، وال��ع��م��ل ع��ل��ى احل��د 
من تلك الهجمات واملوؤامرات التي 

حتاك �سدها.
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جامعات سعودية

العيسى يبحث خطط القبول
مع مديري الجامعات

تراأ�س وزير التعليم الدكتور اأحمد العي�سى 
الت�ساوري  الج��ت��م��اع  ب���ال���وزارة  مكتبه  يف 
ال�سعودية.  ومت خالل  ملديري اجلامعات 
الذي ح�سره مديرو اجلامعات  الجتماع 
املو�سوعات  من  ع��دد  مناق�سة  احلكومية 
التطويرية وامل�ستقبلية املدرجة يف جدول 

اأعماله.
واأكد وكيل الوزارة لل�سوؤون التعليمية 
ال��دك��ت��ور حم��م��د ال��ع��وه��ل��ي اأن الج��ت��م��اع 
اجلامعي،  الأداء  اجل��ودة يف  ق�سايا  تناول 
وع����ن����ا�����س����ر اخل�����ط�����ط ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
القيادات  تطوير  ت�سمل  التي  للجامعات 
اجلامعية، وكذلك رفع الكفاءة الت�سغيلية 
للجامعات مبا يعزز خمرجاتها على نحو 
احتياجات  تلبية  يف  ف��اع��ل  ب�سكل  ي�سهم 
التنمية يف اململكة. واأ�سار العوهلي اإلى اأنه 
متت مناق�سة خطط القبول يف اجلامعات 
وذل��ك مب��ا يحقق  املقبل،  ال��درا���س��ي  للعام 
ال��ي�����س��ر وال�����س��ه��ول��ة امل��ط��ل��وب��ة خل��ري��ج��ي 

املرحلة الثانوية. 

معهد للدراسات العليا
بجامعة المؤسس

الرتبوية  العليا  للدرا�سات  معهد  بتاأ�سي�س  يق�سي  قرارا  العي�سى  اأحمد  الدكتور  التعليم  وزير  اأ�سدر 
بجامعة امللك عبدالعزيز، يكون الأول من نوعه على م�ستوى اجلامعات ال�سعودية.

وتفيد الأنباء اأن املعهد ُخ�س�س للدرا�سات العليا الرتبوية، ومينح الدبلوم واملاج�ستري والدكتوراه، 
وي�سم تخ�س�سات علم النف�س، ومناهج وطرق التدري�س، والإدارة الرتبوية، واأ�سول الرتبية، والرتبية 
اأ�سدر مدير جامعة امللك عبد العزيز  املكلف الدكتور  اخلا�سة، وتقنيات التعليم. ويف �سياق مت�سل، 

عبدالرحمن اليوبي قرارا اإداريا يق�سي بتكليف الدكتور �سعيد الأفندي عميدا للمعهد.

تنسيقية المؤتمر الطالبي
تعقد اجتماعها األول

عقدت اللجنة التن�سيقية للموؤمتر الطالبي ال�سابع اجتماعها الأول برئا�سة وكيل الوزارة للتخطيط 
الدكتور  الأ�ستاذ  التعليم،  وطالبات  لطالب  الطالبي  للموؤمتر  التن�سيقية  اللجنة  رئي�س  واملعلومات، 
عبدالقادر الفنتوخ. وت�سمن جدول الجتماع مناق�سة طرق التهيئة والإعداد اجليد والدقيق للموؤمتر.

واأكد الفنتوخ خالل الجتماع اأهمية م�ساعفة اجلهود الرامية اإلى توطيد ثقافة البحث والبتكار 
داخل  العلمية  واللقاءات  للموؤمتر  التطويرية  اخلطط  وتنفيذ  والطالبات،  الطالب  بني  والإب���داع 
اجلامعات. كما ت�سمن الجتماع عر�سا للم�سرف العام على اإدارة املوؤمترات الطالبية  الدكتور اأمين 
احلربي، بنينّ فيه طبيعة التعاون املن�سود من اأع�ساء اللجنة التن�سيقية، وا�ستعر�س اخلطوات واملواعيد 

القادمة لإجناز الأن�سطة التح�سريية وال�ستعدادية لإقامة املوؤمتر ال�سابع.

جازان تفتح باب الماجستير
اأعلنت عمادة الدرا�سات العليا بجامعة جازان فتح باب القبول يف برامج الدرا�سات العليا املتاحة لدرجة 
املاج�ستري للعام اجلامعي املقبل 1437-1438ه� للطالب والطالبات اعتبارا من الأحد 1437/04/14ه� 

املوافق ٢016/01/٢4م اإلى اخلمي�س 1437/04/٢5ه� املوافق ٢016/0٢/04م.
واأكد عميد الدرا�سات العليا باجلامعة الدكتور زراق الفيفي اأن تقدمي الطلبات �سيكون اآلياً من 
خالل بوابة القبول الإلكرتونية للدرا�سات العليا، م�سيفا اأنه ميكن احل�سول على املعلومات و�سروط 

القبول وقائمة امل�ستندات املطلوبة من موقع بوابة القبول الإلكرتونية لعمادة الدرا�سات العليا.

الفحيلة مديرا لإلعالم
بوزارة التعليم

لالإعالم  عاما  مديرا  الفحيلة  زيد  حمد  بتكليف  ق��رارا  العي�سى  اأحمد  الدكتور  التعليم  وزي��ر  اأ�سدر 
لالإعالم  ال��ع��ام  وامل��دي��ر  واملحافظات،  املناطق  ���س��وؤون  مدير  من�سب  ي�سغل  الفحيلة  وك��ان  ب��ال��وزارة. 
للعالقات  عاما  مديرا  عمل  كما  والإب���داع،  للموهبة  ورجاله  عبدالعزيز  امللك  مبوؤ�س�سة  والعالقات 
العامة بالوزارة. وقدم  الفحيلة �سكره لوزير التعليم الدكتور اأحمد العي�سى، وللم�ست�سار امل�سرف العام 
العمل  اأن يوفقه لتقدمي كل ما يخدم  الدكتور حممد احليزان، �سائال اهلل  الإع��الم والعالقات  على 

الإعالمي يف الوزارة وي�سهم يف تطويره.

»التعليم« تخفض األمية
إلى 8.27% عام 1436

أحمد العياف 

خف�ست وزارة التعليم ن�سبة الأمية اإلى 
8.٢7 % يف عام 1436. وج��اء ظهور هذا 
الرقم تزامنا مع اليوم الثامن من يناير 
٢016 )اليوم العربي ملحو الأمية( الذي 
بالإجنازات  العربي  العامل  فيه  يحتفل 

املتحققة يف جمال حمو الأمية.
وت�����ب�����ذل امل���م���ل���ك���ة ج�����ه�����ودا ج�����ادة 
لتحقيق التنمية امل�ستدامة للمراأة التي 
مل تنل ن�سيبها من التعليم املبكر، منذ 
ما قبل عام 1369 )من خالل احللقات 
التعليمية واملدار�س الأهلية التي اأ�س�ست 
اأن ���س��درت  ب��ج��ه��ود ت��ط��وع��ي��ة(، وم��ن��ذ 
مت�سمنة   1390 ع���ام  ال��ت��ع��ل��ي��م  ���س��ي��ا���س��ة 
وتعليم  الأمية،  ملكافحة  رئي�سية  اأهدافا 
مراكز  وافتتاح  والإن���اث  للذكور  الكبار 
تعليم الكبريات عام 139٢، وكان عددها 
خم�سة  مراكز ا�ستمرت يف النمو الى اأن 
 �1435 ع��ام  م��رك��زا   )1438( ع��دده��ا  بلغ 
طالبة،   )33890( بها  والتحقت   1436

ومن اأهم هذه املراكز ما يلي:

المراكز النظامية
ت���ن���ت���ه���ي ب���احل�������س���ول ع���ل���ى ال�������س���ه���ادة 
الب���ت���دائ���ي���ة وم���دت���ه���ا ث�����الث ����س���ن���وات، 
ذلك  مب��ا يف  العلوم  جميع  فيها  ت��در���س 
ال��ل��غ��ة الإجن���ل���ي���زي���ة واحل���ا����س���ب الآيل 
واملهارات احلياتية، وبلغ عددها يف العام 
بلغ  كما  م��رك��زا،   )1357(  ،1436/1435

عدد الطالبات  33730  طالبة.
 وب��ل��غ ع��دد خ��ري��ج��ات ه��ذه امل��راك��ز 
ح�سلن  طالبة   )491540( اإن�سائها  منذ 
ع���ل���ى ال�������س���ه���ادة الب���ت���دائ���ي���ة ووا����س���ل 
املرحلة  يف  تعليمهن  منهن  كبري  ع��دد 

املتو�سطة والثانوية.

برنامج مجتمع بال أمية
الأم��ي��ات يف  اإل���ى  ب��امل��رون��ة وي�سل  يت�سم 
تفريد  على  ويعتمد  وج��وده��ن،  اأم��اك��ن 

ال��ت��ع��ل��ي��م، وي����رك����ز ع���ل���ى حم����و الأم���ي���ة 
الأب���ج���دي���ة م���ع وج����ود ب���رام���ج ت��وع��وي��ة 
م�������س���ان���دة، وا����س���ت���ف���ادت م���ن ال��رن��ام��ج 
الآن  وحتى   14٢9 ع��ام  ا�ستحداثه  منذ 

)٢69845( دار�سة. 

برنامج الحي المتعلم
ي���ح���ق���ق حم������و الأم�������ي�������ة احل���������س����اري����ة 
وي���و����س���ع م��ف��ه��وم الأم����ي����ة اإل�����ى ال��ت��ع��ل��م 
مناطق  جميع  يف  وينفذ  احل��ي��اة  م��دى 
العلمي  امل�ستوى  ذات  الأحياء  اململكة يف 

والقت�سادي املنخف�س.
الرفع  اإل��ى  الرنامج  هذا  ويهدف 
امل�����راأة وق��درات��ه��ا ومتكينها  ك��ف��اءة  م��ن 
م����ن دخ�������ول �����س����وق ال���ع���م���ل مب�����س��اري��ع 
بنف�سها  النهو�س  م��ن  متكنها  �سغرية 
الن�ساء  تعليم  على  وي�ستمل  واأ�سرتها، 
الفنية  امل���ج���الت  يف  م��ت��ع��ددة  م���ه���ارات 
وتعليم  احل��ي��ات��ي��ة  وامل����ه����ارات  وامل��ه��ن��ي��ة 
واإدارة  وت�سويق  الآيل  واحلا�سب  اللغات 

امل�ساريع.
وب�����ل�����غ ع��������دد امل���������س����ت����ف����ي����دات م��ن 
ال��رن��ام��ج ب��ف��ئ��ات ع��م��ري��ة وم�����س��ت��وي��ات 
تعليمية خمتلفة حتى عام 1436/1435،  
 1300 ب���  ال��ت��ح��ق��ن  م��ت��درب��ة   )111766(
ور�سة تدريبية و )٢90( برناجما لتعزيز 
حما�سرة   )6149( وح�����س��رن  القرائية 

توعوية وتثقيفية.

برنامج مدينة بال أمية
ومكة  امل���ن���ورة  امل��دي��ن��ة  يف  للن�ساء  اأق��ي��م 
ا�ستهدف  اإذ  �سقراء  وحمافظة  املكرمة 
اإعالن تلك املدن مدنا خالية من الأمية 

وا�ستفادت منه ٢5476 اأمية.

حمالت التوعية ومحو األمية
ت�����س��ت��ه��دف امل�����راأة ال��ري��ف��ي��ة اإذ ت��ن��ف��ذ يف 
ن�سبة  بها  ترتفع  التي  والهجر  ال��ق��رى 
الأم�����ي�����ة وي����وج����د ب���ه���ا جم���م���وع���ة م��ن 
وعدم  بالتنقل  حياتهن  تتميز  الأم��ي��ات 

ال�ستقرار، وت�سارك جهات عدة يف تنفيذ 
احلملة، مثل: وزارات ال�سحة والزراعة 
التوعية  بهدف  الجتماعية  وال�����س��وؤون 
من  ا�ستفادت  وق��د  وال��دع��م.  والتثقيف 
احلمالت التي نفذت �ست  �سنوات  حتى 

تاريخه 16٢99 اأمية.

برنامج وزارة بال أمية
مل  ال��الت��ي  للعامالت  ب���ال���وزارات  ينفذ 
ي��ت��م��ك��ن م���ن ال��ت��ع��ل��م يف ال�����س��غ��ر، وي��ت��م 
مل��دة  ال��ر���س��م��ي  ال�����دوام  اأث���ن���اء  تفريغهن 
���س��اع��ت��ني ي���وم���ي���ا، وق����د ا����س���ت���ف���ادت من 

الرنامج حتى الآن )6141( عاملة.

محو األمية في اإلصالحيات
وه����ي الإ����س���الح���ي���ات ال��ت��اب��ع��ة ل�����وزارة 
ال���داخ���ل���ي���ة وال���������س����وؤون الج��ت��م��اع��ي��ة، 

وا�ستفادت منه اأكر من )715( نزيلة. 

دمج ذوات
االحتياجات الخاصة

ذوات  م���ن  ���س��ي��دة   318 م��ن��ه  ا���س��ت��ف��ادت 
الحتياجات اخلا�سة.

برنامج المراكز
الصيفية المتنقلة

ي���ه���دف اإل�����ى حم���و الأم����ي����ة يف ال��ق��رى 
وال��ه��ج��ر ال���ت���ي ل ت���وج���د ب��ه��ا خ��دم��ات 
يف  املراكز  هذه  واأقيمت  ثابتة.  تعليمية 
امل�ساجد واملنازل وا�ستفادت منها ٢٢046 
اأمية. كما كانت هذه املراكز نواة لفتتاح 
مدار�س ر�سمية مكنت امللتحقات بها من 
الرت��داد  من  ومنعهن  تعليمهن  اإك��م��ال 
بهذا  العمل  من  النتهاء  ومت  لالأمية. 
متت  اأن  بعد  ع���ام1431  بنهاية  امل�سروع 
كما  الح���ت���ي���اج.   ذات  الأم���اك���ن  تغطية 
م��ادي��ة  ح���واف���ز  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  مت��ن��ح 
وعينية للملتحقات برامج حمو الأمية 
األ��ف ري��ال ملن  اإذ متنح مكافاأة مقدارها 

تنهي برنامج حمو الأمية بنجاح. 
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جامعات عالمية

برنامج حاسوبي لتحليل عدوى البكتيريا
موقع جامعة اكسفورد

ط�����ور ف���ري���ق م����ن ال���ع���ل���م���اء يف ج��ام��ع��ة 
ب���رن���اجم���ا ح��ا���س��وب��ي��ا �سهل  اأك�������س���ف���ورد، 
اإل��ى حتليل احلم�س  ال�ستخدام  يهدف 
كما  البكترييا،  ل��ع��دوى   DNA ال��ن��ووي 
ميكن  للرنامج حتديد اأي اأنواع امل�ساد 
احل����ي����وي  ال����ق����ادر ع���ل���ى م���ق���اوم���ة ت��ل��ك 

البكرتيا.
الرنامج  جت��ري��ب  حاليا  وي��ج��رى 
املتحدة  باململكة  م�ست�سفيات  ث��الث��ة  يف 
مل��ع��رف��ة  اإم��ك��ان��ي��ة  ا���س��ه��ام ال��رن��ام��ج يف 
����س���رع���ة ت�����س��خ��ي�����س ال����ع����دوى امل���ق���اوم���ة 
احليوية   امل�����س��ادات  وم��ع��رف��ة  للعقاقري 

املنا�سبة للعالج.
ي����ت����م����ي����ز ب������رن������ام������ج »م�����ي�����ك�����روب 
ب����ري����دك����ت����ور«، ال�������ذي ط�������وره ال���دك���ت���ور 
اإق��ب��ال وزم���الوؤه يف مركز ويلكوم  زام��ني 
الب�سرية يف جامعة  الوراثة  لعلم  تر�ست 
اأك�������س���ف���ورد، ب����اأن����ه ي��ع��م��ل ع���ل���ى اجل���ه���از 
دون  ال��ل��وح��ي  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر  اأو  امل��ح��م��ول 

احلاجة خلبري خمت�س.
ال�سفرة  حتليل  للرنامج  ومي��ك��ن 
اأق��ل  يف  بكترييا  لأي  ال��ك��ام��ل��ة  ال��وراث��ي��ة 
من ث��الث دق��ائ��ق، اإذا  متت زراع��ة عينة 
ال��ب��ك��ت��ريي��اوت�����س��ل�����س��ل احل��م�����س ال��ن��ووى 

. DNA

دراسة
وق��د اأظ��ه��رت درا���س��ة  اأج��ري��ت على اأك��ر 
من 4500 م�ساب، ن�سرت اليوم يف جملة 
ب��رن��ام��ج  اأن  ك��وم��ي��ن��ي��ك��ي�����س��ن«،  »ن��ي��ت�����س��ر 
»ميكروب بريدكتور« متكن من اكت�ساف 
م���ق���اوم���ة امل�������س���ادات احل���ي���وي���ة حل��ال��ت��ي 
فائقة:  ب��دق��ة  خ��ط��رية،  بكترييا  ع���دوى 
العنقوديات الذهبية )املكورات العنقودية 

الذهبية املقاومة للميثي�سيلني وال�سل(.
يف  الرنامج  تقييم  حاليا  ويجرى 

م�ست�سفيات  اأك�سفورد وبرايتون وليدز يف 
اإطار  م�سروع يقوده الروفي�سور ديريك 
املوازية يف  بالتعاون مع الرامج  كروك، 
لندن،  اأوف  كولدج  يونيفر�سيتي  جامعة 

وكامريدج.
كما يهدف هذا امل�سروع اإلى تطوير 
روتينية  ك����اأداة  اجل��ي��ن��ات  ت�سل�سل  ك��ام��ل 
لت�سخي�س ومراقبة العدوى داخل هيئة 
للمملكة  ال��وط��ن��ي��ة  ال�سحية  اخل��دم��ات 

املتحدة.
وي��ت��م مت��وي��ل ال���رن���ام���ج م���ن قبل 
ت��ر���س��ت« من  »وي��ل��ك��وم  و  ال�����س��ح��ة  وزارة 
خ����الل ����س���ن���دوق الب���ت���ك���ار يف ال��رع��اي��ة 

ال�سحية امل�سرتك.
للعقاقري  املقاومة  العدوى  وت�سكل 
خ���ط���را ك���ب���ريا ع��ل��ى ال�����س��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة، 
من  لي�سبح   الأم����ر  ي��ت��ط��ور  اأن  ومي��ك��ن 
ال��ب��ك��ت��ريي��ا  اإن  اإذ  ع��الج��ه��ا؛  امل�����س��ت��ح��ي��ل 
احليه  الكائنات  كباقي  با�ستمرار  تتطور 
من خالل بع�س التغيريات الطفيفة يف 
جتعلها  وال��ت��ي   DNA ال��ن��ووي  احلم�س 
مقاومة لبع�س العقاقري، مما يزيد من 
فر�س ن�ساطها ونقل املقاومة لغريها من 

البكترييا.

المضاد الحيوي
ي��ع��د ع���الج امل��ر���س��ى امل�����س��اب��ني ب��ال��ع��دوى 
املنا�سب،  احل��ي��وي  امل�ساد  ب��اأخ��ذ  ب�سرعة 
البكترييا  ان��ت�����س��ار  مل��ن��ع  و���س��ي��ل��ة  اأف�����س��ل 
نوع  ذل��ك معرفة  يعيق  ول��ك��ن  امل��ق��اوم��ة. 
البكترييا التي �سببت العدوى على وجه 
التحديد، ومعرفة اأي من العقاقري التي 
الأطباء   على  ويتعني  مقاومتها،  ميكنها 
اإج������راء اخ��ت��ب��ار م����دى ت���اأث���ر ال��ب��ك��ت��ريي��ا 
اإذ ي��ت��م ت��ط��ب��ي��ق امل�����س��ادات  ب��ال��ع��ق��اق��ري، 
احل��ي��وي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ع��ل��ى ال��ب��ك��ت��ريي��ا يف 
اإذا كانت امل�سادات  طبق برتي ملعرفة ما 

احليوية تق�سي على البكترييا.

العملية  ه��ذه  ت�ستغرق  اأن   وميكن 
اأياما  وقد ت�سل اإلى �سهور  بالن�سبة اإلى 

العدوى التي تنمو ببطء مثل ال�سل.
العلماء  يعتقد  اآخ���ر،  ج��ان��ب  وم��ن   
اأنه ميكن احل�سول على املعلومات نف�سها 
اأ���س��رع من خ��الل  فح�س ت�سل�سل  ب�سكل 
ل��ل��ب��ك��ت��ريي��ا   DNA ال����ن����ووي  احل���م�������س 
���س��ب��ب��ا يف جعلها  ال��ت��ي ك��ان��ت  ل��ل��ط��ف��رات 

مقاومة.
املعلومات  تف�سري  ف���اإن  ذل���ك،  وم��ع 
اجل��ي��ن��ي��ة غ��ال��ب��ا م���ا ي��ح��ت��اج اإل�����ى ق���درة 
حا�سوبية  �سخمة  ومتخ�س�سني  يف علم 

الأحياء احلا�سوبي.

تنظيم العملية
ي���ق���وم ب���رن���ام���ج »م���ي���ك���روب ب��ري��دك��ت��ور« 
ب��ت��ن��ظ��ي��م ه������ذه ال���ع���م���ل���ي���ة ب���ا����س���ت���خ���دام  
عر  اجل��ي��ن��ات  لتحليل  الآيل  الت�سغيل 
م����ق����ارن����ة  ت�����س��ل�����س��ل احل���م�������س ال���ن���ووي 
DNA للبكترييا مع ال�ساللت ال�سابقة 
للمقاومة  امل�سببة  ال��ط��ف��رات  لكت�ساف 
وت����ق����دمي امل���ع���ل���وم���ات ح�����ول ال��ب��ك��ت��ريي��ا 

ب�سورة مب�سطة .
ا�ستطاع  الدرا�سة  تلك  خ��الل  وم��ن 
ال��رن��ام��ج  ك�����س��ف امل��ق��اوم��ة ل��ل��م�����س��ادات 
دف���اع  خ���ط���وط  خ��م�����س��ة  لأول  احل���ي���وي���ة 
اأك��ر من 99% من حالت  للبكترييا  يف 
مطابقا  ال��ذه��ب��ي��ة،  العنقودية  امل��ك��ورات 
تاأثر  مل��دى  التقليدي  الخ��ت��ب��ار  ذل��ك  يف 

البكترييا بالعقاقري.
اأم��ا يف ح��الت ال�سل التي ل ميكننا 
العقاقري  ملقاومة  اجليني  الأ�سا�س  فهم 
مع  الرنامج  نتائج  تطابقت  فقد  فيها، 
ال��ن��ووي  للحم�س  احل��ال��ي��ة  الخ��ت��ب��ارات 
عن  بالك�سف  ال��رن��ام��ج  ق���ام  اإذ   ،DNA
اأك��ر  ب�سرعة  امل��ق��اوم��ة  ل��ل��ع��دوى   %8٢.6
ت��اأث��ر  مل���دى  التقليدية  الخ��ت��ب��ارات  م��ن 

البكترييا بالعقاقري.

وع����ل����ى ع���ك�������س اخ����ت����ب����ار احل��م�����س 
برنامج  ف��اإن  التقليدي،   DNA ال��ن��ووي 
»م���ي���ك���روب ب��ري��دك��ت��ور« مي��ك��ن حت��دي��ث��ه 
مطورة  ب�سيطة  ب��رام��ج  ���س��ري��ع   ب�سكل 
الطفرات  عن  بالك�سف  للباحثني  ت�سمح 

املقاومة اجلديدة كلما وجدت.
ومي�������ت�������از ب������رن������ام������ج »م�����ي�����ك�����روب 
العدوى؛  باأنه ميكنه حتديد  بريدكتور« 
امل��ري�����س ع��ل��ى ك��ل من  ي��ح��ت��وي ج�سم  اإذ 
ال��ب��ك��ت��ريي��ا امل��ق��اوم��ة ل��ل��ع��ق��اق��ري وك��ذل��ك 

البكترييا التي تتاأثر بالعقاقري.
واأو����س���ح���ت ه����ذه  ال���درا����س���ة، ق���درة 
ب���رن���ام���ج »م���ي���ك���روب ب���ري���دك���ت���ور«  على 
التمييز بني البكترييا املقاومة وغريها، 
مم���ا اأع���ط���ى ال���رن���ام���ج اأف�����س��ل��ي��ة على 
الخ����ت����ب����ارات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة الأخ��������رى يف 
الك�سف عن املقاومة خلط الدفاع  الثاين 

لعقاقري مر�س ال�سل.
لت�سخي�س  مهما  اأم����را  ه���ذا  وي��ع��د 
املقاومة  �سديد  »ال�سل  كعدوى  العدوى، 
للعقاقري« التي تقاوم ما ل يقل عن اأربعة  
ال�سل،   مر�س  لعالج  ���س��روري��ة   عقاقري 
هذه  العاملية  ال�سحة  منظمة  تعتر  كما 

العدوى خطرا يهدد ال�سحة العاملية.

تعليق
البحث  ه���ذا  ع��ن  الأول  امل�����س��وؤول  وق����ال 
اإقبال، من مركز ويلكوم  الدكتور زامني 
الب�سرية يف جامعة  الوراثة  لعلم  تر�ست 
اأك�سفورد: »اإن اإحدى  العوائق التي حتول 
من  ج���زءا  اجليني  الت�سل�سل  جعل  دون 
احلاجة  هي  الوطنية  ال�سحية  الرعاية 
لأجهزة كمبيوتر وخرة وا�سعة لتو�سيح 
ال���ب���ي���ان���ات امل����ع����ق����دة. ي���ق���وم ب��رن��اجم��ن��ا 
�سريعة  ب�����س��ورة  ال��ب��ي��ن��ات  يف  ب��ال��ت��ح��ك��م 
وت��ق��دمي ال��ن��ت��ائ��ج ل��الأط��ب��اء وامل��م��ر���س��ات 
بطريقة مب�سطة كي ي�ستخدمها الأطباء 

لتخاذ قرارات عالج اأف�سل«.

إحدى  العوائق التي تحول دون جعل
التسلسل الجيني جزءا من الرعاية الصحية 
الوطنية هي الحاجة ألجهزة كمبيوتر
وخبرة واسعة لتوضيح البيانات المعقدة.
يقوم هذا البرنامج بالتحكم في البينات
بصورة سريعة وتقديم النتائج
لألطباء والممرضات بطريقة مبسطة
كي يستخدمها األطباء التخاذ
قرارات عالج أفضل
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جامعات عالمية

لقطات
بريكس

املركزية،  اجلامعات  حوكمة  تعد 
ي���ك���ون م��دي��ر  اأن  ت��ق��ت�����س��ي  ال���ت���ي 
اجل��ام��ع��ة ���س��اح��ب ال�����س��الح��ي��ات 
ال������ق������رار،  ات������خ������اذ  الأو���������س��������ع يف 
املوؤ�س�سة  لإجن���اح  طريقة  اأف�����س��ل 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ح�����س��ب م���ا ����س���رح به 
م���دي���ر ج��ام��ع��ة ب��ي��ك��ن��ت ال��رتك��ي��ة 
ال���روف���ي�������س���ور ع���ب���داهلل ات�����رلر، 
ال���  اإب������ان ح�������س���وره م���وؤمت���ر دول 
»ب���ري���ك�������س«)ال���رازي���ل ورو����س���ي���ا 
وال�������س���ني وال����ه����ن����د( وج���ام���ع���ات 
الق��ت�����س��اد ال��ن��ا���س��ئ��ة، ال����ذي عقد 

موؤخرا يف دلهي، الهند.
 وب���الأ����س���م���اء ح�����دد ات�����رلر 
اأ����س���م���اء اجل���ام���ع���ات ال��ت��ي طبقت 
املركزية يف القرار وحققت جناحا، 
�ستانفورد  بجامعة  امل��ث��ل  ���س��ارب��ا 
ب���ف�������س���ل م����دي����ره����ا »ف�����ردري�����رك 
 1955 بني  ما  الفرتة  يف  تريمان« 
له  ال��ذي يرجع  حتى 1965، وه��و 
ال�����س��ي��ل��ي��ك��ون.  وادي  يف   ال��ف�����س��ل 
واأك��د ات��رلر دون حتديد بال�سم، 
م��رك��زي��ة  ال��ت��ي ل  اجل��ام��ع��ات  اأن 
يف  فعليا  و�سقطت  تراجعت  فيها 
الوليات املتحدة، بعد اأن كانت لها 
�سهرة وا�سعة قبل 30 عاما، مبينا 
اأن منهج املركزية من الأعلى اإلى 

الأ�سفل هو الأكر جناحا.

الصين
وق�������ع�������ت ��������س�������ت  م��������ن ك�����ري�����ات 
و�سنغافورا  ال�سني  يف  اجلامعات 
م��رور  مبنا�سبة  ت��ف��اه��م  م��ذك��رات 
٢5 ع��ام��ا ع��ل��ى اإق���ام���ة ال��ع��الق��ات 
ال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ة ب����ني ال���ب���دل���ني. 
���س��ف��ري ال�سني  ال��ت��وق��ي��ع  وح�����س��ر 
زي��اودون��غ،   ت�سني  �سنغافورا  ل��دى 
ب���ي���ن���م���ا ح�������س���ر وزي��������ر ال��ت��ع��ل��ي��م 
اأون��غ ي�س كونغ،  وامل��ه��ارات املكلف، 

من جانب �سنغافورا.
ووق���ع���ت ج��ام��ع��ة ���س��ن��غ��اف��ورا 
ال���وط���ن���ي���ة م����ع ج���ام���ع���ة ت�����س��ن��غ��وا 
مذكرة تفاهم حول علوم البيانات 
اإمكانية  فر�س  وحتديد  وحتليلها 
جتارية  اأعمال  ت��در  التقنية  جعل 
ل���ل���ج���ام���ع���ت���ني. ووق����ع����ت ج��ام��ع��ة 
ال��ت��ق��ن��ي��ة م���ذك���رة تفاهم  ن��ان��ي��ان��غ 
معهد  لتاأ�سي�س  بكني  جامعة  م��ع 
م�������س���رتك لإج���������راء اأب�����ح�����اث ع��ن 
�سخمة  ب��ي��ان��ات  لتحليل  ت��ق��ن��ي��ات 
ل��ل��م��دن ال���ذك���ي���ة وت��ق��ن��ي��ات ت��رك��ز 
ع���ل���ى ال���ب�������س���ر ت���ع���ن���ى ب��ال�����س��ح��ة 
العامة والتعلم مدى احلياة. كما 
للتقينة  �سنغافورا   جامعة  وقعت 
وال��ت�����س��م��ي��م، م���ذك���رة ت��ف��اه��م مع 
ج���ام���ع���ة  زي����ان����غ لإب��������رام حت��ال��ف 
ل������الإب������داع وال���ت�������س���م���ي���م وري�������ادة 
الأع�����م�����ال يف م���ن���اط���ق م��ع��ي��ن��ة يف 
ال�سني و�سنغافورا تعنى بالت�سنيع 

والتعمري وال�ستدامة.

جامعة جنوب كاليفورنيا 
University of Southern California

الطالب الوافدون
�سجل يف اجلامعة هذا العام 
خمتلف  م��ن  طالبا   103٢1

بلدان العامل كما يلي:
ال�سني

الهند
كوريا اجلنوبية

تايوان
كندا

اإندوني�سيا
الرازيل

اإيران
ال�سعودية

هوجن كوجن
بالد اأخرى
االإجمايل

غري  بحثية  اأمريكية  خا�سة  جامعة 
تاأ�س�ست عام 1880، مقرها يف  ربحية 
ب��ال��ولي��ات املتحدة  اأجن��ل��ي�����س،  ل��و���س 
الأمريكية، وهي اأقدم جامعة بحثية 

يف ولية كاليفورنيا.

التصنيف العالمي 
ح�����س��ب   ع���امل���ي���ا   49 ال�����م��رت��ب��ة   •
الت�سنيف الأكادميي للجامعات.
ت�سنيف  ح�����س��ب   130 امل��رت��ب��ة   •

»كيو ا�س العاملي«
ت�سنيف  ح�����س��ب   68 امل���رت���ب���ة   •

»تاميز« العاملي

التصنيف الوطني
م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال�����م��رت��ب��ة 3٢   •
ال��������ولي��������ات امل�����ت�����ح�����دة ح�����س��ب 
جلامعات  الأك��ادمي��ي  الت�سنيف 

العامل.
»يو  تقرير  ح�سب   ٢3 املرتبة   •

ا�س نيوز اند ويرلد ربورت«.
ت�سنيف  ح�����س��ب   65 امل���رت���ب���ة   •

دورية »وا�سنطن«.

عدد الطالب من حيث األصول
)حتى فصل الخريف 2015( 

• اآ�سيويون:  %18
• اأفارقة اأمريكيون: %05

• الإ�سبان:%13
• البي�س: %34

• اأ�سول اأخرى : %7
• اأ�سول دولية: ٢4%

خريجو الجامعة
حتى عام 2016-2015 

• اإجمايل اخلريجني: 377.107 
• الدرجات العلمية: 1453٢9

• الإناث: ٢59.116 
• الذكور: 164.471

اإجمايل من مل يذكر جن�سه:   •
 113

رسوم الدراسة
وال��ر���س��وم  ل��ل��ط��الب  التعليم  ر���س��وم 

الإجبارية:  49.464 دولرا اأمريكيا

تكلفة تقديرية للطالب 
في عام 2016-2015 

األكاديمي 
التعليم: 49.464 دولرا.

الر�سوم: 813 دولرا
ال�سكن والطعام: 13.855 دولرا

الكتب والحتياجات اخلفيفة:
1500 دولرا

التكلفة ال�سخ�سية ومنوعات:
1000 دولرا

املوا�سالت: 580 دولرا
الإجمايل: 67٢1٢ دولرا

ت�ساف قيمة 350 دولرا اأمريكيا 
عند الت�سجيل لأول مرة

نفقات وموازنات
• نفقات امل�ساعدة املادية )ال�سنة 
املالية ٢014-٢015(: 460 مليون 

دولر اأمريكي.

• الأوقاف )حتى يونيو ٢015(: 
4.7مليار دولر اأمريكي 

• م��وازن��ة اجل��ام��ع��ة )ح��ت��ى ع��ام 
مليار   4.٢ امل��ايل(:   ٢016-٢015

دولر اأمريكي
• اأبحاث برعاية �سركاء )ال�سنة 
املالية ٢014-٢015(: 687 مليون 

دولر اأمريكي

أشهر  خريجيها
اأول  اآرم�����س��رتون��غ، وه���و  ن��ي��ل   •

»أينشتاين«
وتفاصيل األشياء

احتفل العامل موؤخرا مبرور 100 عام على النظرية الن�سبية التي 
بها  مغريا  اأين�ستاين«  »ال���رت  الكبري  الفيزيائي  ال��ع��امل  و�سعها 
الفيزياء  علم  يف  البحثية  وامل�سائل  املعرفية  احلقائق  من  العديد 
والفلك والذرة حتى قال عنه الكاتب الإيرلندي »جورج برنارد �سو« 
يف خطاب له عام 1930 »اإن نابليون بونابرت ورجال عظماء مثله 

بنوا اإمراطوريات، ولكن »اأين�ستان« واأمثاله بنوا اأكوانا كاملة«. 
اهتمامه  خ��الل  م��ن  نظريته  اإل���ى  اأين�ستاين«  ت��و���س��ل«  لقد 
بتفا�سيل الأ�سياء وجزئياتها والتفكري فيها بعمق ليجد لها املعاين 
املنا�سبة؛ فقد راأى من نافذته عندما كان يجل�س يف مكتبه بجامعة 
�سقوط  ولح��ظ  املقابل،  املبنى  �سطح  على  ي�ستغلون  عمال  برلني 
فكرة  ل��دي��ه  ف��ت��ول��دت  العمل  يف  انهماكهم  اأث��ن��اء  معداتهم  بع�س 
ال��وزن  انعدام  حالة  يف  يكون  الأج�سام  �سقوط  اأن  مفادها  جديدة 
وهند�سة  اجل��اذب��ي��ة  ب��ني  العالقة  وتف�سر  احل��ر  لل�سقوط  املكافئ 
يف  الأ�سا�سيني  املبداأين  اأح��د  املالحظة  ه��ذه  عن  فتمخ�س  املكان 

النظرية الن�سبية التي و�سعها وهو املعروف ب� »مبداأ التكافوؤ«. 
اأما املبداأ الثاين فهو مبداأ »الن�سبية«، وهذه الفكرة ال�سغرية 
التفا�سيل  تف�سري  يف  اجلامح  بخياله  اأين�ستاين  اإليها  انتبه  التي 
اأدنّت ال��ى ان��ق��الب ك��ام��ل يف ع��امل ال��ف��ي��زي��اء وظ��ه��ور م��ع��ان اأخ��رى 
خمتلفة يف �سرح خمتلف الظواهر الطبيعية يف �سياقاتها الزمانية 

واملكانية.
فهم  اإل���ى  ب��ن��ا  ي����وؤدي  اجل��زئ��ي��ات  ع���وامل  يف  بعمق  فالتفكري 
حياتنا  يف  حت���دث  ���س��غ��رية  تفا�سيل  ف��ه��ن��اك  ل��الأ���س��ي��اء؛  خمتلف 
ومنر عليها مرور الكرام ول ندرك اأهميتها وجمالها رمبا ل�سغر 
حجمها اأو لعدم اكرتاثنا بها اأو لأننا تعودنا اأن ن�سع على اأعيننا 
نعي�س  واأ�سبحنا  الأم��ور  اجلزئيات من  روؤي��ة  عنا  غ�ساوة حتجب 

داخل اأطر منطية من التفكري الكلي الأحادي للمعنى.
فمثال نحن نقوم  بالأعمال اليومية الروتينية نف�سها والذي 
اهتمامنا  هو  اجلمود  �سفة  لها  يعطي  ول  خمتلفة  منها  يجعل 
تك�سف  قد  الأح���وال  كل  ويف  تكتنفها  التي  ال�سغرية  بالتفا�سيل 
الكلية  الروؤية  داخ��ل  بقينا  لو  لنعرفها  كنا  ما  اأخ��رى  لنا جوانب 
اإيجابية  �سواء  ملجريات حياتنا؛ فهناك معان كثرية يف جزئياتها 

اأو �سلبية.
»الإن�سان  كتابه  يف  يقول  »دو�ستوف�سكي«  الرو�سي  فالكاتب 
اأن���ك يف  ال�����س��ع��ور  ت��وج��د متعة يف الأمل ون�����س��وة يف  ال�����س��ر���س��ار«: 
احل�سي�س، اأي اأن »اأ�سواأ« التفا�سيل ميكن اأن جتد فيها مغزى واأن 
تعطي لها معنى وبدل اأن تهزمك ميكن اأن حت�س بقيمة وجودها.

ويقول اأي�سا الكاتب الفرن�سي »البري كامو«: علينا اأن نعطي 
ونتماهى مع معانيه  تفا�سيله  ونعاي�س  ن�سنعه،  �سيء  لكل  معنى 
التي تتعدد نظرا لختالف روؤيتنا لها؛ فهذا يخرجنا من الرتاجع 

والتقوقع ويدفعنا اإلى التجديد واحلركة يف الإبداع والتطور.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa

فضاءات

اإن�سان هبط على �سطح القمر.
حممد  ال�سابق  م�سر  رئي�س   •

مر�سي.
ال���ع���امل،  اأ����س���ه���ر م���ع���م���اري يف   •

فرناك جيهري. 
ب���اك�������س���ت���ان  وزراء  رئ���ي�������س���ة   •

ال�سابقة، بنظري بوتو. 
• وزير العمل ال�سعودي الراحل 

غازي الق�سيبي.
• ال�����س��ب��اح الأومل����ب����ي ال��ت��ون�����س��ي 

اأ�سامة امللويل.

4386
٢094

618
377
336
174
163
163
134
1٢9

1747
10321
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دراسات

شفيق: يجب إنقاذ 
التراث اإلسالمي

بأوعية إلكترونية 
�سورة  للفكر  وتقبله  والنف�سي، 
وم�����ادة ت��خ�����س��ع ل��ت��اري��خ ال��ك��ي��ان 

الإن�ساين زمانا ومكانا. 
• الن�سر العلمي اليوم لي�س مادة 
علمية جافة بل يخاطب الإن�سان 
اأف��ع��ال��ه، ويخلق  ب����ردود  وي��ت��ن��ب��اأ 
امل��ح��ي��ط ال�����ذي ي���ق���وم الإن�������س���ان 
نحو �سلوك ا�سطراري، اإذ اأ�سبح 
ه��دف��ا فكريا  ال���ع���امل  ال��ن�����س��ر يف 

اأيديولوجيا كما هو تقني.
اأدوات  يوؤثر يف  ما  م��راع��اة كل   •
التلقي عند امل�ستهدف من الن�سر 
يف اأمتنا العربية والإ�سالمية ويف 

العامل باأ�سره.
متعددة  ق���درات  اأ�سبح  الن�سر   •
للقارات،  عابرة  عاملية  و�سركات 
دار  ف�������اأي  م���ك���ت���ب���ات،  ي���ع���د  ومل 
ن�����س��ر ع���اب���رة ل���ل���ق���ارات، ه���ي دور 
ب��ح��ث ون�����س��ر وت��رج��م��ة وت��وزي��ع، 
ف�سائية  وق���ن���وات  اإع�����الم  وه����ي 
و����س���ب���ك���ات اإخ����ب����اري����ة، واإع������الن 
وندوات وحما�سرات وموؤمترات 
ودرا������س�����ات ت�����س��وي��ق��ي��ة ون��ف�����س��ي��ة 

وا�سرتاتيجية. 
بذاته  عاملا  ���س��ارت  الن�سر  دور   •
ي��ت��ح��ك��م وي����وج����ه ك����ل ال����ع����وامل 
عامل  توجه  الن�سر  ف��دور  حوله، 
التعليم يف اجتاهات لها اأهدافها 
عامل  على  وت�سيطر  التناف�سية، 
القت�ساد ومتار�س بيع املعلومات 

واملعرفة. 
ال�����ي�����وم  ال����ن���������س����ر  ������س�����رك�����ات   •
اأو  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ع��الق��ات  تخطت 

الدبلوما�سية. 

التوصيات
• اإن�����ق�����اذ ال�������رتاث م����ن اإه���م���ال 
م��وؤل��ف��ات  ل�سخامة  ل��ه  ال�����س��ب��اب 
ال�������رتاث، ول���ت���ع���دد امل��و���س��وع��ات 
ال��ت��ي ي��ت��ن��اول��ه��ا امل���وؤل���ف ال��واح��د 
امل��وؤل��ف  �سعر  اأن  كما  وت��داخ��ل��ه��ا، 
ال������واح������د ي����ت����ج����اوز ال�����ق�����درات 
القت�سادية للكثري من ال�سباب.

ال���رتاث  يف  متخ�س�س  وج���ود   •
ح����ي����ث ي����ت����نب ل������ه ال�����ت�����ك�����رار يف 
امل����و�����س����وع����ات ال����ت����ي ت���ن���اول���ه���ا، 
ف��ال��ت��خ�����س�����س ي��ت��ي��ح ف���ه���م ه���ذا 
الرتاث يف كله، وبخا�سة اإذا كان 
ال��ت��خ�����س�����س ق���د ���س��م��ل ���س��اح��ب 
ال��رتاث يف كله ولي�س يف جزئية 
ال��رتاث  اأن ه��ذا  من فكره، ذل��ك 
واأمانة  اأ�سحابه  من  دقيق  جهد 
تطفل  واأي  التابعني،  اأي��دي  بني 
من غري املتخ�س�سني ي�سوه هذا 
الرتاث العلمي الري والنافع. 

املفكرين  لفكر  املجتمع  • حاجة 
يف الوقت املعا�سر بحيث ت�سحى 
م���وؤل���ف���ات���ه���م �����س����رورة م��ع��رف��ي��ة 
م��ل��ح��ة وحت���ل م�����س��ك��الت عقدية 

وفقهية و�سيا�سية واجتماعية.
• منع ال��ت��ك��رار وح��ذف��ه واإث��ب��ات 

أحمد العياف 

ت�����ن�����اول ع�������س���و ه���ي���ئ���ة ال���ت���دري�������س 
ب��اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور جم���دي حممد 
����س���ف���ي���ق، م���ع���وق���ات ت����واج����ه ال��ع��ل��وم 
الإن�������س���ان���ي���ة ب����وج����ه ع������ام وال���ع���ل���وم 
ال�����س��رع��ي��ة وال���درا����س���ات الإ���س��الم��ي��ة، 
الن�سر  اأ���س��ال��ي��ب  م��واك��ب��ة  ���س��ب��ي��ل  يف 
العلمي احلديثة، عر درا�سة بعنوان 
ال�سرعية  العلوم  يف  العلمي  »الن�سر 
والدرا�سات الإ�سالمية وع�سر الكتاب 
الإل��ك��رتوين«، اأ���س��ارت اإل��ى اأن املتلقي 
ال��ي��وم مل ي��ع��د ب��ق��ادر ع��ل��ى ف��ه��م لغة 
فيه  اأث�����رت  اإذ  الإ����س���الم���ي،  ال�����رتاث 
اأوع����ي����ة امل���ع���رف���ة احل���دي���ث���ة ف�����س��ارت 
اآليات التلقي غري قادرة على ال�سر 
الأ���س��ال��ي��ب  ف��ه��م  �سبيل  يف  وامل��ث��اب��رة 

اللغوية للرتاث. 

إنقاذ التراث
اإلى  الدرا�سة  »تهدف  �سفيق:  ويقول 
اإن���ق���اذ ت��راث��ن��ا ال����ري م��ن ال��ه��ج��ر اأو 
الإهمال، لكن هذه التجربة ل ميكن 
لها القيام بدورها املعريف اإل يف اإطار 
من  غايتنا  اإن  اإذ  ن�سر،  ملنظومة  ع��ام 
تراثنا اأن يظل حيا بني اأيدي الأجيال 

املعا�سرة«. 

النشر سالح
واأ�ساف �سفيق »اإن اأهمية الن�سر وقيم 
العلم واحلق حتدد م�سرية الن�سر يف 
يحتاج  ال��ذي  املتغري  العامل  مواجهة 
منا اإل��ى وح��دة وق��وة وثبات من اأجل 
اإن��ق��اذ الأم���ة م��ن ال��ذوب��ان يف هويات 
ل عالقة لنا بها، ومن اأجل احلفاظ 
علماء هذه  �سطره  علمي  ت��راث  على 
الأم����ة، ر���س��خ اأع��راف��ن��ا وث��ب��ت عادتنا 
رابطة  اآخ��ر  ه��ي  التي  ثقافتنا  وك��ون 
الإ�سالمي،  العامل  و�سعوب  دول  بني 
وال��ن�����س��ر ه���و ال�����س��الح ال�����ذي ميكنه 
ت���ق���دمي ه����ذا ال������رتاث ح��ي��ا م��ن��ا���س��ب��ا 
هويتنا«،  على  نحافظ  حتى  للع�سر 

و�سدد على الأمور التالية:
• احل�����س��ر ال��دق��ي��ق ل��ل��م��وؤل��ف��ات 
الإ�سالمية  العلوم  يف  الرتاثية 
بحيث ميكن التاأكد من ال�سروح 
التي ل قيمة علمية م�سافة من 

وجودها. 
• ت��ن��اول امل��وؤل��ف��ات ال��رتاث��ي��ة يف 
دقيقا  تناول  الإ�سالمية  العلوم 
ب��ح��ي��ث ل ي���ك���رر م����ا ف��ي��ه��ا م��ن 

تكرار.
التعامل  يف  العلمي  الأ���س��ل��وب   •
مع الرتاث يحافظ عليه ويجعل 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه وال���س��ت��ف��ادة منه 
الختزال  �سوء ع�سر  ممكنة يف 

والخت�سار.
•  الفكر نتاج اجتماعي و�سيا�سي 
اأن��ه  وبيئي واق��ت�����س��ادي، والأه���م 
نتاج اأنروبولوجي، اأي خمت�س 
ب��ال��ك��ي��ان الإن�������س���اين ال��ع�����س��وي 

الآي��������ات وت���خ���ري���ج ك����ل ح���دي���ث، 
املفكرون  ذك��ره  راأي  كل  وتوثيق 
وت���رج���م���ة ل���ك���ل م��ف��ك��ر ذك�����ر يف 
هام�س  يف  وال��رب��ط  جملداتهم، 
ال��ذي  امل��و���س��وع  ب��ني  ال�سفحات 
املو�سوعات  وبني  املفكر  يتناوله 
التي تناولها �سمن هذا املو�سوع، 
واأي�����س��ا ب���ني م���ف���ردات امل��و���س��وع 
تناوله  اأن  و���س��ب��ق  ت��ن��اول��ه  ال���ذي 

ب�سيغة اأخرى. 
امل�����س��روع��ات املهمة  • م��ث��ل ه���ذه 
ب��ال��رتاث حت��ت��اج اإل���ى دع��م مايل 
�سخم، وت�سافر اجلهود وظهور 

كيانات ن�سر كرى. 
الرتاث  تعامل  تي�سري  • �سرورة 
الإ���س��الم��ي م��ن خ��الل منظومة 
ال��ك��ت��اب الإل����ك����رتوين، ذل����ك اأن 
امل����ج����ل����دات ال�������س���خ���م���ة ل��ي�����س��ت 
الإلكرتوين،  الن�سر  اأمام  م�سكلة 
واإمن�����ا امل�����س��ك��ل��ة يف ال��ت��ع��ام��ل مع 
الن�سر  م��ن  امل�ستفيدين  اآل���ي���ات 
يكتفون  ف���ه���وؤلء  الإل����ك����رتوين؛ 
ب���الج���ت���زاء، وه���و اأخ���ط���ر منهج 
اإن  اإذ  ال����رتاث؛  ال��ت��ع��ام��ل م��ع  يف 
ي��وؤدي  �سياقة  م��ن  الن�س  اإخ���راج 
ع��ق��دي��ة وفقهية  م�����س��ك��الت  اإل����ى 

وفكرية.
اأداة  ال��ك��ت��اب الإل���ك���رتوين ه��و   •
�سعب  م��ه��م��ا  للمعرفة  ال��ع�����س��ر 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع ه����ذه امل��ن��ظ��وم��ة، 
ال��ذي تعود  ال��ق��دمي  على اجليل 
الكتاب  م��ع  التعامل  اآل��ي��ات  على 
ال���ذي  ال��ت��ي�����س��ري  واإن  ال����ورق����ي، 
ي�������س���رع مب���ع���اجل���ة ك����ل ���س��ل��ب��ي��ات 
�سيوفر  الإل��ك��رتون��ي��ة  املنظومة 
ال��ك��ت��اب الإل����ك����رتوين ب��ح��ي��ث ل 
للن�سر  ف��ر���س��ة  اأي  ه��ن��اك  ي��ك��ون 

الوقي. 
• امل�������س���روع ال��ت��ع��ل��ي��م��ي م��ت��ع��ل��ق 
بامل�سروع الإعالمي املعا�سر واأي 
تاأخري يف الربط بينهما �سيوؤدي 
اإلى تدهور يف املنظومة املعرفية 
ل����دى ال���ع���امل الإ����س���الم���ي؛ مما 
الأخرى  املعرفة  مل�سادر  �سيجعل 
الأول����وي����ة يف ت��ك��وي��ن ال��ر���س��ي��د 
ال��ك��م��ي وال��ن��وع��ي وامل��ع��ريف ل��دى 
الأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة ال��ت��ي �ستكون 

عالة على معرفة بالية.
• تنبه اجلامعات اإلى اأنه منوط 
ب����ه����ا حت����م����ل ع�������بء ال���ت���ح���دي���ث 
التعليمية  املنظومة  يف  ال�سامل 
والإع��الم��ي��ة م��ن اأج���ل الإ���س��ه��ام 
ال���ع���ل���م���ي  ال�����ن�����اجت  ال����ف����ع����ال يف 
ت��دارك  عليها  اأن  كما  للب�سرية. 
بني  ال��وا���س��ع��ة  املعرفية  ال��ف��ج��وة 
ال���ت���ط���ور ال��ع��ل��م��ي امل���ع���ا����س���ر يف 
املنطقة العربية بح�سد الطاقات 
املنهجية  يف  املتخ�س�سة  العلمية 
اخل��رات  يف  وبخا�سة  املعرفية 
تفهم  ال��ت��ي  احلقيقية  املعرفية 

الواقع العربي.
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أباليس

د. أحمد التيهاني

اأ�سبت بالذهول، وو�سلت اإلى اأق�سى درجات الت�ساوؤم والياأ�س من �سالح 
اآب«،  »وات�س  اإحدى جمموعات  اأحدهم يف  ر�سالة  جمتمعنا، حني قراأت 
اجلامي،  ف��الن  ت��غ��ري��دات:  تتبع  على  املجموعة  اأع�ساء  فيها  ي�ستحث 
الإ�سالمية  لل�سوؤون  العام  واملدير  الليرايل،  والإعالمي فالن، وفالن 
فالن، علنّهم يجدون يف تغريداتهم �سقطات ت�سلح للرفع بها اإلى �سماحة 
املفتي، اأو اإلى ويلنّ الأمر، اأو اإلى الق�ساء. وختم �ساحب الر�سالة ر�سالته 

بالقول: »اجتهدوا يف ذلك، فنحن يف ع�سر احلزم«!
فا�سق  ع��ن  يبحث  م��ن  كفعل  امل��ح��ر���س  ه��ذا  فعل  نف�سي:  يف  قلت 
ياأتيه بنباأ كي ي�سيب قوما بجهالة؛ اأي اأن فعله مناق�س لالأمر الإلهي 
ِبَنَباأٍ  َفا�ِسٌق  َج��اَءُك��ْم  اإِْن  اآَم��ُن��وا  ��ِذي��َن  الَّ ��َه��ا  اأَيُّ »َي��ا  ال�سريح يف قوله تعالى: 
َناِدِمني«،  َفَعْلُتْم  َما  َعلَى  ِبُحوا  َفُت�سْ ِبَجَهاَلٍة  َقْوًما  يُبوا  ُت�سِ اأَْن  َفَتَبيَُّنوا 
اأبالي�سه  لأن  النادمني؛  من  ي�سبح  لن  الت�سنيفي  ه��ذا  مثل  اأن  ويبدو 
واأقرانه وقادته الذين غر�سوا فيه هذا النهج الأعوج، �سيزينّنون له �سوء 

عمله.
ل اأعرف يف ديننا العظيم ن�سو�سا حتث على الكراهية والبغ�ساء 
الدين  ه��ذا  اأن  ا�ستيعاب  اأ�ستطيع  ول  اهلل،  ع��ب��اد  وتق�سيم  وال�سحناء 
يف  ح��زب  اأو  فئة  اأو  ف��رد  يرفعها  غليظة  ع�سا  ي�سبح  اأن  ميكن  العظيم 
العورات منهجا  تتبع  بات  اأن  بعد  اأن��ه �سار كذلك  اإل  وجه خمالفيهم، 
اإح�سان  الدين، وتابعيهم بغري  ثابتا، وطريقة م�ست�ساغة عند م�سيِّ�سي 

اأو تفكري.
القمع بالدين لي�س منه حتما، لكن م�سيِّ�سيه ي�سرعنون ذلك القمع 
والعداوة  البغ�ساء  على  والتحري�س  الت�سنيف،  عمادها  �ستنّى،  بطرائق 
النت�سار  هدفها  لي�س  م�سينّ�سة،  ف��ت��اوى  على  ب��الع��ت��م��اد  وال��ك��راه��ي��ة، 
اإل��ى غ��ريه، واإمن��ا هدفها  الغني بتمامه عمن ميتطونه  العظيم  للدين 
تكميم اأفواه املخالفني باإهانتهم وت�سويههم، من اأجل النت�سار للحزب 
اأو الذات املغرورة التي ل تعرف من خ�سية اهلل �سوى ادعائها  اأو الفكر 
بالقول، فيما هي تفعل كل ما يناق�س خ�سية اهلل، ومتار�س كل ما نهى 
وتخلط، عمدا،  اها،  اإينّ م�ستحلًة  ال�سريحة  املعا�سي  وت�سرعن  عنه،  اهلل 
بني: التقوى، وال�ستقواء، حني ت�ستقوي بال�سلطة اأو الق�ساء اأو الرعاع 

من الأتباع على كل من ينتقد منهجها، كا�سفا عن مواطن خلله.
باملختلفني  الأذى  لإحل���اق  وال�سقطات،  ال��ع��ورات  تتبع  اأن  اأج���زم 
ولإ�سكاتهم  احل��زب،  طموحات  طريق  عن  اإبعادهم  بهدف  واملخالفني، 
اأن  ال�سيا�سية، لي�س من الإ�سالم، ول ميكن  عن نقد منهجه واأجنداته 
قائم على:  دي��ن  لتعاليم  اأن��ه خمالفة �سريحة  ذل��ك  بحال؛  يكون منه 
»اجلهالة«،  ع��دم  على  واحلر�س  والتثبت،  وال�سرت،  والعفو،  الت�سامح، 
دن���اه���ا ك��ث��ريا يف »ط��اب��ور«  وم��ن الأح��ادي��ث ال��ت��ي حفظناها ���س��غ��ارا، وردنّ
املدر�سة، قوله �سلى اهلل عليه و�سلم، عن ثوباَن ر�سي اهلل عنه: »ل توؤذوا 
وهم، ول تطلبوا عوراتهم؛ فاإنه من طلب عورة اأخيه  عباَد اهلل، ول ُتعريِّ

امل�سلم، طلب اهلل عورته حتى يف�سحه يف بيته«.
لعبة �سناعة العداوة والبغ�ساء والكراهية، وتتبع الأخطاء، ل تليق 
الذين  ديدن  �سارت  لكنها  ال�سادقني،  بامل�سلمني  ول  الأ�سوياء،  بالب�سر 
ا واأخالقيا  اتخذوا اإ�سالمهم �سلما اإلى اأهدافهم ال�سيا�سية، وهي – دينينّ
اأ�سك يف  واإن كنت  نبيلة،  الأه���داف مهما كانت  ق��ذرة ل تررها  - لعبة 
نبل اأهداف من جعل الكراهية والبغ�ساء و�سق ال�سف والظلم والفرتاء 
وتاآمرية  ودن���اءة  انحطاط  ت��رر  ل  الغايات  لأن  حتقيقها؛  اإل��ى  طرقا 

الو�سائل.
نف�سيا  الأ���س��ح��اء  بالب�سر  الكراهية  �سناعة  لعبة  تليق  ل  وح��ني 
وعقليا وعقديا، فاإنها لي�ست �سوى لعبة اإبلي�سية �سيطانية اأ�سيلة. قال 

اَء«. ْيَطاُن اأَْن ُيوِقَع َبْيَنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغ�سَ ا ُيِريُد ال�سَّ َ تعالى: »اإمنَّ
فو�سى  اإل��ى  املف�سي  التكفري  اإل��ى  الطريق  هي  الكراهية  �سناعة 
الفرقة  اإل���ى  امل���وؤدي���ني  وامل��ذه��ب��ي،  ال��ع��رق��ي،  التمييزين:  واإل����ى  ال��ق��ت��ل، 
واملجتمع  الدين  �سياع  كله  ذل��ك  ونتيجة  الأهلية،  واحل��روب  وال�ستات 
والأمة والوطن وم�ستقبل الأجيال، فهل ناأخذ على اأيدي اأبالي�سنا قبل 

�سياعنا؟ اأم ندعهم يخرقون ال�سفينة من اأجل مكا�سب اأحزابهم؟

إذا عسعسَ 
الليل

أحمد العياف 

اأطلق رئي�س الهيئة العامة لل�سياحة 
ال�سمو  �ساحب  ال��وط��ن��ي،  وال���رتاث 
�سلمان،  ب��ن  �سلطان  الأم���ري  امللكي 
»ج��ائ��زة عبد ال��رح��م��ن الأن�����س��اري، 
خل����دم����ة اآث���������ار امل���م���ل���ك���ة ال���ع���رب���ي���ة 
الهيئة  تنظمها  ال��ت��ي  ال�����س��ع��ودي��ة«، 
الوطني  وال��رتاث  لل�سياحة  العامة 
مب�������س���ارك���ة ج���ام���ع���ة امل����ل����ك ���س��ع��ود 

واجل��م��ع��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ل��ل��درا���س��ات 
الأثرية.

 ومت��ن��ح اجل���ائ���زة لأرب����ع فئات 
هي: 

الآث����ار  ع��ل��م��اء  م���ن  • ال������رواد 
ال�سعوديني.

الآث����ار  ع��ل��م��اء  م���ن  • ال������رواد 
غ������ري ال���������س����ع����ودي����ني ال����ذي����ن 
خ��دم��ات مميزة لالآثار  ق��دم��وا 

ال�سعودية.

إطالق جائزة األنصاري لخدمة اآلثار الوطنية

ثقافة

دارة الملك عبدالعزيز تخفض
80٪ من أسـعار إصـداراتها 

مت دارة امللك عبدالعزيز للباحثني  قدنّ
التاريخية  ال��ق��راءة  وه���واة  واملهتمني 
خ��ف�����س��ا ب��اأ���س��ع��ار ب��ع�����س اإ����س���دارات���ه���ا 
الأطال�س  بينها  من   ،%80 حتى  ي�سل 
وال���ق���وام���ي�������س وامل���ج���ل���دات وامل��ع��اج��م 
منافذ  يف  وذل���ك  التثقيفية،  والأدل����ة 
ال��ب��ي��ع مب��ق��ر ال������دارة يف م��رك��ز امل��ل��ك 
ال�سابق  واملقر  التاريخي،  عبدالعزيز 
يف طريق امللك �سعود باملعذر. وت�سري 
ه���ذه اخل��ف��و���س��ات خ���الل ال��ف��رتة من 
���س��ه��ر رب���ي���ع الآخ�������ر اجل�������اري وح��ت��ى 

 .1437 /7/30

توثيقات دارة
الملك عبدالعزيز

اإ���س��دار،   400 ع��ر  اململكة  ت��اري��خ   •
العربية  اجل��زي��رة  ت��اري��خ  فيه  تناولت 
وامل��م��ل��ك��ة وج��غ��راف��ي��ت��ه��ا وت��ق��ال��ي��ده��ا 

وعاداتها واآدابها وتراثها.
امل��خ��ط��وط��ات  م��ن  جم��م��وع��ة  الأ���س��ل��ي��ة  م��ادت��ه��ا  ت�سكل  ال��ت��ي  • ال��ك��ت��ب 

والتقارير.
• كتب اأخرى ت�سلط ال�سوء على املواقع التاريخية والأثرية يف اجلزيرة 

العربية.
التاريخ. وثقها  ل�سخ�سيات  ال�سخ�سية  واملذكرات  اليوميات  • بع�س 

الدارة. نظمتها  التي  العلمية  الندوات  بحوث  من  • جملة 
. الدارة  اإ�سدارها  تولت  اأخرى  • موؤلفات 

م��ن  ال�������س���ب���اب  • ال���ب���اح���ث���ون 
الذين  ال�سعوديني  الآث���اري���ني 
نفذوا بحوثا مميزة عن الآثار 

الوطنية.
م��ن  ال�������س���ب���اب  • ال���ب���اح���ث���ون 
الآث�����اري�����ني غ���ري ال�����س��ع��ودي��ني 
عن  مميزة  بحوثاً  نفذوا  ممن 

الآثار الوطنية.
وت�����ق�����دم اجل�����ائ�����زة ب���ف���روع���ه���ا 
وتتزامن  �سنتني،  ك��ل  م��رة  الأرب��ع��ة 

ال��ذي  ال�سعودية  الآث���ار  ملتقى  م��ع 
ت���ن���ظ���م���ه ال���ه���ي���ئ���ة وي���������س����ارك ف��ي��ه 
داخل  اململكة من  اآث��ار  الباحثون يف 

اململكة وخارجها.
ومي��ن��ح ك���ل ف��ائ��ز ب���اأح���د ف���روع 
اجل���ائ���زة: امل��ك��اف��اأة امل��ال��ي��ة امل��ح��ددة 
لكل ف���رع، وو���س��ام اجل��ائ��زة » ق��الدة 
توقيع  عليها  و���س��ه��ادة  وم��ي��دال��ي��ة« 
رئي�س اللجنة العليا للجائزة وختم 

الأمانة العامة.

اأ�سدر مركز امللك في�سل للبحوث 
الطبعة  الإ���س��الم��ي��ة  وال��درا���س��ات 
ال��ع��رب��ي��ة م��ن ك��ت��اب » اإع�����ادة بناء 
ال��ي��م��ن: ال��ت��ح��دي��ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
والق���ت�������س���ادي���ة والج��ت��م��اع��ي��ة«، 
الإجن��ل��ي��زي��ة  باللغة  ح���رره  ال���ذي 
رئ���ي�������س اجل��م��ع��ي��ة ال��ري��ط��ان��ي��ة 
ومدير  بريهوين،  نويل  اليمنية 

�سعود  امل���رك���ز  يف  ال��ب��ح��وث  اإدارة 
من  ف�سوله  واختريت  ال�سرحان، 
امل��وؤمت��ر  يف  م��ت  ُق��دِّ ال��ت��ي  الأوراق 
لالأبحاث،  اخلليج  ملركز  ال�سنوي 
كامريدج  جامعة  يف  ُعقد  ال��ذي 
و�سدرت   ،٢014 ع��ام  اأغ�سط�س  يف 
الإجنليزية  باللغة  الأولى  طبعته 
يف اأغ�سط�س ٢015. يقع الكتاب يف 
٢54 �سفحة من القطع املتو�سط، 
وترجمه الباحثان: ماريا املنجد، 

وعبدالعزيز احلميد. 
ال��ك��ت��اب م��ن �سبعة  وي��ت��ك��ون 
ف�سول، كما ي�سم قائمة مالحق 
ت�����س��م��ل  ن��ب��ذة ع���ن امل�����س��ارك��ني يف 
زمنيا  وت�سل�سال  ال��ك��ت��اب،  اإع����داد 
لأه����م اأح������داث ال��ي��م��ن امل��ع��ا���س��ر، 
املتعلقة  الخ���ت�������س���ارات  وم��ف��ت��اح 
ب����ال����ي����م����ن، وك�����������س�����اف ال����ك����ت����اب. 
وي���ت�������س���م���ن ال����ك����ت����اب ع�������ددا م��ن 

الق�سايا ومنها:
اخل�����ل�����ف�����ي�����ة ال����ت����اري����خ����ي����ة 
وال�����س��ي��ا���س��ي��ة ل��ل��ي��م��ن، ال���وح���دة 
 ،1994 ع��ام  بعد  اليمن  اليمنية، 
التدريجي  ��ك  ال��ت��ف��كنّ احل��وث��ي��ون، 
ل���ن���ظ���ام ع���ل���ي ����س���ال���ح، ال�����س��ف��ق��ة 
احلوار  موؤمتر  نتائج  النتقالية، 
ال�����وط�����ن�����ي، وحت������دي������ات ال���ي���م���ن 

ال�سيا�سية والقت�سادية.

صدور الطبعة 
العربية من 

»إعادة بناء 
اليمن«
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أسبوعية جامعة الملك خالد

ات
اء
فض

الخليجيون يثمنون دور األمير فيصل بن خالد
عسير تتأهب الستضافة

منتدى الصحافة الرياضية

�ساحب  ع�سري،  منطقة  اأم��ري  رح��ب 
ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم������ري ف��ي�����س��ل بن 
اخلليجي  »امل��ل��ت��ق��ى  ب��اإق��ام��ة  خ���ال���د، 
ل������الإع������الم ال����ري����ا�����س����ي والإع����������الم 
ال�سبابي واملنتدى الدويل لل�سحافة 
وب��رام��ج  اأن�سطة  �سمن  ال��ري��ا���س��ي��ة« 
م���ه���رج���ان امل��ن��ط��ق��ة ل���ل���ع���ام احل����ايل 

»�سيف اأبها ٢016«.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال الأمري 
رئي�س  مكتبه،  يف  خ��ال��د  ب��ن  في�سل 
جل��ن��ة ال�����س��ب��اب الإع���الم���ي ب��الحت��اد 
ف��واز  ال��ري��ا���س��ي  ل��الإع��الم  اخلليجي 
ال�سريف، حيث اأكد �سموه اأن منطقة 
مثل  وم�ساندة  بدعم  ترحب  ع�سري 
ه���ذه الأع���م���ال ال��ت��ي ت��ه��دف خلدمة 

اأبناء اململكة.
 و�ست�سهد ع�سري حدثا اإعالميا 
نوعه  من  الأول  يعد  �سبابيا  ريا�سيا 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى احل�����راك الإع���الم���ي 
ال�سبابي الريا�سي يف اململكة متمثال 
اإل��ى  اإ�سافة  اخلليجي،  امللتقى  بهذا 
و�سبابي  ري��ا���س��ي  اإع���الم���ي  م��ن��ت��دى 
الكوجنر�س  اأع�����س��اء  بح�سور  دويل 
لل�سحافة الريا�سية الدولية برئا�سة 
الإي���ط���ايل ج��ي��اين م��ريل��و، وروؤ����س���اء 
الحت��������ادات الإع���الم���ي���ة الآ���س��ي��وي��ة 
من  بتنظيم  واخلليجية  وال��ع��رب��ي��ة 

جل��ن��ة ال�����س��ب��اب الإع���الم���ي ب��الحت��اد 
اخلليجي لالإعالم الريا�سي.

تعزيز دور المهنية
اإلى تعزيز دور املهنية  يهدف امللتقى 
واجل�����وان�����ب الأخ����الق����ي����ة ل���الإع���الم 
الريا�سي وال�سبابي، واإتاحة الفر�سة 
امل��م��ل��ك��ة  الإع������الم������ي يف  ل���ل�������س���ب���اب 

وامل���ه���ت���م���ني مب���ث���ل ه�����ذه اجل����وان����ب، 
والل����ت����ق����اء ب�����س��ن��اع الإع��������الم ع��ل��ى 
م�ستوى العامل، كما اأنه خطوة مهمة 
لإظهار الوجه البهيج ملنطقة ع�سري 
خ����الل ���س��ي��ف��ه��ا اأم������ام الإع���الم���ي���ني 

وامل�ساركني من خمتلف دول العامل.
م���ن ج��ه��ت��ه، ع���رنّ رئ��ي�����س جلنة 
ال�سباب الإعالمي بالحتاد اخلليجي 

وتقديره  �سكره  ع��ن  ال�سريف  ف���واز 
ل�����الأم�����ري ف���ي�������س���ل ب�����ن خ����ال����د ع��ل��ى 
فعاليات  ا�ست�سافة  ع��ل��ى  م��واف��ق��ت��ه 

املنتدى.
نف�سه  الوقت  يف  ال�سريف  وعر 
اه���ت���م���ام وم���ت���اب���ع���ة ����س���م���وه جل��م��ي��ع 
الأن���������س����ط����ة ال����ت����ي ت����دع����م اجل���ان���ب 
العقبات  ج��م��ي��ع  وت��ذل��ي��ل��ه  ال�����س��ب��اب��ي 

التي تواجهها.
ك���ب���ار  »م���������س����ارك����ة  اأن  واأك�����������د 
وال�سبابيني  الريا�سيني  الإعالميني 
املنطقة  ع��ن  ب��اه��رة  ���س��ورة  �ستنقل 
ب�سكل ت�ستحقه ع�سري و�سورة مميزة 
الإعالم  �سيمنح  اأنه  كما  اململكة،  عن 
ال��ري��ا���س��ي وال�����س��ب��اب��ي وال�����س��ح��اف��ة 
امل�ساركة  فر�سة  املحلية  الريا�سية 
وال���س��ت��ف��ادة م��ن اإق��ام��ة ه��ذا احل��دث 
على اأر�س اململكة وتبادل اخلرات يف 
جمال الإعالم الريا�سي وال�سبابي«.

دعم العمل اإلعالمي
رفع كل من رئي�س الحتاد اخلليجي 
احلب�سي،  �سامل  الريا�سي  لالإعالم 
ورئ��ي�����س جل��ن��ة ال�����س��ب��اب الإع��الم��ي 
ب������الحت������اد اخل���ل���ي���ج���ي ل�����الإع�����الم 
واأع�ساء  ال�سريف،  ف��واز  الريا�سي 
اللجنة �سكرهم وتقديرهم لالأمري 
في�سل بن خالد على ما يبذله من 
ج��ه��د يف ���س��ب��ي��ل ت��ط��وي��ر امل��ن��ط��ق��ة، 
م�سيدين با�ست�سافة منطقة ع�سري 
امللتقى اخلليجي لالإعالم الريا�سي 
والإعالم ال�سبابي واملنتدى الدويل 
ل��ل�����س��ح��اف��ة ال���ري���ا����س���ي���ة« ���س��م��ن 
اأن�����س��ط��ة وب��رام��ج م��ه��رج��ان »�سيف 
فوزها  عن  اأعلن  التي   ،»٢016 اأبها 
ب���ج���ائ���زة ل��ق��ب ع��ا���س��م��ة ال�����س��ي��اح��ة 

العربية لعام ٢017.
وقال احلب�سي: »لي�س م�ستغربا 
ت��رح��ي��ب الأم�����ري ف��ي�����س��ل ب���ن خ��ال��د 
اخلليجي  امللتقى  ا�ست�سافة  ب��دع��م 
ل������الإع������الم ال����ري����ا�����س����ي والإع���������الم 
ال�سبابي واملنتدى الدويل لل�سحافة 
اأم��ري ع�سري  الريا�سية يف ظل روؤي��ة 
يعنيها  ال���ت���ي  ل��الأه��م��ي��ة  ال�����س��ام��ل��ة 
الإع����������الم ال����ري����ا�����س����ي اخل���ل���ي���ج���ي، 
لدول  التعاون  جمل�س  اأن  وبخا�سة 
تاأ�سي�سه،  وم��ن��ذ  ال��ع��رب��ي��ة،  اخل��ل��ي��ج 
نحو  وعملية  ج���ادة  خ��ط��وات  خ��ط��ى 
دع����م ال��ع��م��ل الإع����الم����ي ال��ري��ا���س��ي 
اخلطط  وف��ق  اخلليجي  وال�سبابي 
اجتماعات  م��ن  الناجتة  وال��ق��رارات 
قادة دول املجل�س، واأ�سفر هذا اجلهد 
اجلاد عن تاأ�سي�س عدد من الحتادات 
وال���ل���ج���ان الإع����الم����ي����ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
من  ال�ستفادة  حقل  يف  ت�سب  التي 
خرات اأبناء دول املجل�س يف الإعالم 
على  ي��ع��ود  مب��ا  اخلليجي  الريا�سي 
بالنفع«،  اخلليجي  الإع����الم  �سباب 
ع�����س��ري متثل  م��ن��ط��ق��ة  اأن  م��و���س��ح��ا 
حاليا معلما تاريخيا بارزا منذ اأقدم 

الع�سور.

جريدة اجلزيرة
العدد رقم 1٥٨1٦، 1٧ يناير  201٦ فواز ال�سريف

�سامل احلب�سي
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ان��ت�����س��رت يف الآون�����ة الأخ�����رية ال��ع��دي��د 
ال��ر���س��ائ��ل منها م��ا مي��دح برنامج  م��ن 
ي��ذم��ه ويتهمه،  ت��ي��ل��ي��ج��رام وم��ن��ه��ا م��ا 
وب���ن���ظ���رة م����ن ك���ث���ب ح������ول ت�����س��ف��ريه 
فيه  اخل�سو�سية  و�سيا�سة  ومم��ي��زات��ه 
وح��م��اي��ت��ه ب��ي��ان��ات امل�����س��رتك��ني، يجب 
ي��رر  ل  وح���ده  الت�سفري  اأن  نعلم  اأن 
بل   عواهنه،  على  بالرنامج  الت�سليم 
يجب معرفة من يقف وراء الرنامج.

من يقف وراء تيليجرام؟
وبافيل  نيكولي  ال��رو���س��ي��ان  الأخ����وان 
دي����روف ه��م��ا امل��وؤ���س�����س��ان لأك���ر �سبكة 
 VKontakte رو�سيا يف  اج��ت��م��اع��ي��ة 
وه���ي تعني »ف��ي�����س��ب��وك رو���س��ي��ا«، وه��ي 
ه��ن��اك.  الأ���س��ه��ر  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال�سبكة 
ونيكول، وعمره 31 عاما، حا�سل على 
جامعة  من  الريا�سيات  يف  ال��دك��ت��وراه 
اأخ���رى يف  ���س��ان بطر�سبورج ودك��ت��وراه 
الأملانية،  بون  جامعة  من  الريا�سيات 
كما قام باإن�ساء نظريات جديدة يف علم 
ن�ساطات  ول��ه  والت�سفري،  الريا�سيات 

عديدة يف هذا املجال.
والثاين هو بافيل ديروف، وعمره 
٢9 عاما، هو املدير التنفيذي والراأ�س 
املحرك ل�سبكة VKontakte الرو�سية 
ويتبنى فكر الال�سلطوية الراأ�سمالية، 
اإزال��ة  اإل��ى  تدعو  �سيا�سية  فل�سفة  وهي 
واإح��الل �سوق حر  وال��دول  احلكومات 
متاما بدلها، كما قام بالترع مبليون 

دولر لويكيبيديا.
م�ساريع  كا�سف  اأن  بافيل  وي��رى 
الأم��ن  بوكالة  الإل��ك��رتوين  التج�س�س 
بطل  �سنودن«  »اإدوارد   NSA القومي 
ملا فعله للعامل، ودعاه عر ح�سابه على 
 VK �سبكة  يف  معه  العمل  اإل��ى  تويرت 
حلماية خ�سو�سية واأمن امل�ستخدمني.

بداية تيليجرام 
فريق  بتخ�سي�س  دي���روف  بافيل  ق��ام 
متخ�س�سني،  ���س��ت��ة  م��ن  م��ك��ون  ك��ام��ل 
ثالثة منهم يحملون درجة الدكتوراه 
الرو�سية بالريا�سيات والت�سفري ليقوم 

جديد  ب��روت��وك��ول  بت�سميم  ال��ف��ري��ق 
ب��روت��وك��ول  وه���و   ،MTProto ب��ا���س��م 
خ��ا���س ي��ج��م��ع ب���ني ال��ت�����س��ف��ري ال��ع��ايل 
الذي ي�ستعمل خوارزميات ت�سفري من 
وت�سفري    256bit ب��ط��ول   AES ن���وع 
ن��وع  م��ن  ت��ب��ادل  وم��ف��ت��اح   RSA 2048
ال�����س��رع��ة  وب����ني   Diffile-Hellman
يف  وال�ستقرار  امل�سفرة  البيانات  بنقل 
الأداء، واأخذ ت�سميم هذا الروتوكول 

�سنتني حتى مت ال�ستقرار عليه.

تحديات
الت�سميم يف حتد مع بع�س  دخل هذا 
ال��ذي��ن  الأم��ريك��ي��ني  الت�سفري  ع��ل��م��اء 
بع�س  وك���ت���ب���وا  اإم���ك���ان���ات���ه  ���س��ك��ك��وا يف 
اأن  ادع���ت �سعفه، غ��ري  ال��ت��ي  امل��ق��الت 
ب���ال���رد عليهم  ق����ام  ت��ي��ل��ي��ج��رام  ف���ري���ق 
اململ،  بالتف�سيل  ومناق�ستهم  ك��ث��ريا 
وق����د ت���راج���ع ال���ع���دي���د م���ن امل�����س��ك��ك��ني 
اخلاطئ  فهمهم  وت��ب��ني  اأق��وال��ه��م  ع��ن 

للروتوكول.
 يف ت��ط��ور ط��ب��ي��ع��ي، اأع���ل���ن ف��ري��ق 
حت��دي��ا   Telegram يف  ال��ري��ا���س��ي��ات 
علنيا وعاما ملن ي�ستطيع ك�سر الت�سفري 
اأن  والعجيب  دولر،  األف  ليقب�س ٢00 
وق��ف��وا  الأم��ريك��ي��ني  الت�سفري  خ���راء 

�سركات  اإن  اإذ   Line مثل  م�سفرة  غري 
الت�����س��الت واأج��ه��زة الأم���ن ومباحث 
الإن�����رتن�����ت وال����ه����اك����رز ق��������ادرون ع��ل��ى 
مراقبتك ومعرفة حمادثاتك و�سورك 
التي تتناقلها بالرنامج، كما ميكنهم 
رق��م هاتفك وم��ع من تتحدث  معرفة 
تبادلها  التي مت   Links ال��رواب��ط  وم��ا 
ب��ي��ن��ك��م، مم����ا ي���ع���ر����س خ�����س��و���س��ي��ت��ك 

للخطر.
م����ع ب���رن���ام���ج ت���ي���ل���ي���ج���رام ت��ك��ون 
ال��ن��وع م��ن الهجمات  حمميا م��ن ه��ذا 
وال���ت���ج�������س�������س الإل��������ك��������رتوين، ول���ك���ن 
تيليجرام  �سركة  بيد  ت��زال  ل  بياناتك 
وتكون  بياناتها،  وم��راك��ز  خوادمها  يف 
م�����س��ف��رة ول��ك��ن��ه��م ق�������ادرون ع��ل��ى فك 
ال�سركة  اأن  امل��م��ي��زات  وم��ن  ت�سفريها، 
الأ�سل  رو�سية  بل هي  اأمريكية  لي�ست 
ول��ك��ن ت��رخ��ي�����س��ه��ا وم��ق��ر اإق��ام��ت��ه��ا يف 
اأمل���ان���ي���ا »ب����رل����ني«، مم���ا ي��ج��ع��ل��ه��ا ق��وي��ة 

قانونيا اأمام املالحقات.

حماية الخصوصية 
ت��ي��ل��ي��ج��رام بحماية  م�����س��وؤول��و  ي��ت��ع��ه��د 
قوي،  ب�سكل  امل�ستخدمني  خ�سو�سية 
ب��ل رف�����س��وا ط��ل��ب��ات ع��دي��دة ل��الأج��ه��زة 
الأمنية الرو�سية، ودعوا اإدوارد �سنودن 

ل��ل��ع��م��ل ل��دي��ه��م حل��م��اي��ة خ�����س��و���س��ي��ة 
امل�ستخدمني.

اخل�سو�سية  ت��ل��ي��ج��رام  وي��ع��ط��ي 
وال��ت�����س��ف��ري اأول����وي����ة م���ن ���س��ي��ا���س��ات��ه، 
اأه���داف  وه��و �سبب رئي�س وه���دف م��ن 
الرنامج، وهو ما مييزه عن تطبيقات 
مثل وات�ساآب ذي التاريخ الأ�سود يف هذا 
املجال، رغم ت�سفري الرنامج موؤخرا.

إيجابيات 
ت��ي��ل��ي��ج��رام  ت��ط��ب��ي��ق  • ح���م���اي���ة 
اخل���������س����و�����س����ي����ة، واأ������س�����ح�����اب�����ه 

معروفون بذلك.
الت�سفري  ي�ستعمل  ال��رن��ام��ج   •
اأ����س���ا����س���ي يف امل���ح���ادث���ات  ب�����س��ك��ل 
ت�سفريا  ي�ستخدم  كما  ال��ع��ادي��ة، 

عاليا جدا يف املحادثات ال�سرية.
• ي�����س��ت��ع��م��ل خ��ا���س��ي��ة ال��ت��دم��ري 

الذاتي للمحادثات ال�سرية.
• ي�����س��م��ح ب��اإن�����س��اء امل��ج��م��وع��ات، 
وي�����س��ل ع���دد اأع�����س��اء امل��ج��م��وع��ة 
اإل����������ى٢00 ����س���خ�������س، وي���ب���ني ل��ك 
احلاليني  امل��وج��ودي��ن  ال��رن��ام��ج 
يف املجموعة، ومن يقوم بالكتابة 
ح��ال��ي��ا ح��ت��ى ل���و ك����ان اأك�����ر من 

�سخ�س يف الوقت نف�سه.

���س��ام��ت��ني اأم�������ام ه�����ذا ال���ت���ح���دي ومل 
ي��ك��ت�����س��ف��وا ���س��ي��ئ��ا، ول��ك��ن ه��ن��اك ث��الث��ة 
بع�س  اكت�سفوا  رو����س  ت�سفري  خ���راء 
الت�سفري  ت��ط��ب��ي��ق  يف  ال�����س��ع��ف  ن��ق��اط 
وح�سلوا على 100 األف  دولر مقابلها، 
وقام فريق تيليجرام باإ�سالحها خالل 

�ساعات فقط من اكت�سافها.

تشفير تيليجرام 
ومميز  ع��ال  بت�سفري  تيليجرام  يتمتع 
وخفة و�سرعة بالأداء؛ لذلك لن يتمكن 
املباحث  اأجهزة  اأو  اأحد من املخرتقني 
من  الت�����س��الت  �سركات  اأو  وال�سرطة 
اأو مراقبة حمتوياته، بعك�س  ا�ستباحة 
ال���رام���ج غ��ري امل�����س��ف��رة م��ث��ل ب��رن��ام��ج 
الت�سفري عن  ب��اإل��غ��اء  ق��ام  ال���ذي   Line
اأو  للجميع،  مك�سوفا  لي�سبح  نظامه 
برنامج وات�ساآب ذي الت�سفري ال�سعيف 
الذي يتمتع باأقل قدر من الأمان اأمام 

تطبيقات مثل تيليجرام.
ال��ت�����س��ف��ري  اأن  امل������ع������روف  وم������ن 
ال���ي���وم اأ���س��ب��ح م��ه��م��ا ل��ل��غ��اي��ة حل��م��اي��ة 
خ�����س��و���س��ي��ات ال���ن���ا����س، وب��خ��ا���س��ة اأن 
تطبيقات الدرد�سة حتتوي على العديد 
يتناقلها  التي  اخلا�سة  املعلومات  من 
النا�س، وذلك عند ا�ستخدامك لرامج 

»تيليجـرام« الروسي
بين التشفير وحماية الخصوصية

بجميع  امل��ل��ف��ات  ب��ت��ب��ادل  ي�سمح   •
امتداداتها.

• ي�سمح بتبادل الأحجام الكبرية 
للملفات، وت�سل اإلى واحد جيجا 

للملف الواحد.
• ي��ت��م��ت��ع ب��ال�����س��رع��ة ومب���راك���ز 

معلومات منت�سرة حول العامل.
ق���ان���ون���ي���ة  ب���ح���م���اي���ة  ي���ت���م���ت���ع   •

للخ�سو�سية ب�سكل جيد.
لأن  نية  ول  جم��اين  التطبيق   •

يكون مبقابل مايل.
لكل  نغمة  تخ�سي�س  ميكنك   •

�سخ�س.
• ف����ري����ق ال����رن����ام����ج ن�������س���ط يف 
اإ������س�����الح الأخ�����ط�����اء وال���ث���غ���رات 

وتاأمني امل�سرتكني.

سلبيات 
رقم  ع��ر  فقط  الت�سجيل  يتم   •

الهاتف.
امل���ح���ادث���ات  ا����س���ت���خ���دام  • ع���ن���د 
ال�سرية فاإن الإ�سعارات لن تظهر 
من املر�سل، وهذا ب�سبب الت�سفري 
اأو  اآب����ل  ن��ظ��ام  ي�ستطيع  ل  ح��ي��ث 

اأندرويد قراءته.
• ع��ن��د ت��غ��ي��ري ج��ه��ازك م��ن دون 
ح���ذف���ك امل���ح���ادث���ات م���ن اجل��ه��از 
ال����رئ����ي���������س����ي ����س���ي���ت���م ا�����س����ت����رياد 
حم���ادث���ات���ك ال�����س��اب��ق��ة ل��ل��ج��ه��از 
اجل�����دي�����د. ال���ب���ع�������س ي��ع��ت��ق��د اأن 
ه����ذه م���ي���زة، ول��ك��ن��ه��ا اأي�������س���ا قد 
وميكن  ���س��دك،  ا�ستخدامها  يتم 
ت���ف���ادي ه����ذه اخل��ا���س��ي��ة ب��ح��ذف 
جلهاز  النتقال  عند  حمادثاتك 

جديد.
•  ع��ن��د اإج�����راء حت��وي��ل مل��ح��ادث��ة 
معينة اإل��ى �سخ�س اآخ��ر ف��اإن من 
ق���ام ب��ك��ت��اب��ة ال��ر���س��ال��ة الأ���س��ل��ي��ة 
ال��ث��اين،  ل��ل��ط��رف  ا���س��م��ه  �سيظهر 
لذلك  ل،  اأو  ي��ع��رف��ه  ك���ان  ���س��واء 
خا�سية  ب��ا���س��ت��خ��دام  ه��ن��ا  ين�سح 
»ال���ن�������س���خ وال���ل�������س���ق« ب������دل م��ن 

التحويل.
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 SD Maid
لحذف 

الملفات 
المؤقتة 

على نظام 
Android

ظهر تطبيق جديد على 
 Google Play متجر

وهو SD Maid ويعمل 
على حذف امللفات املوؤقتة 
وخملفات الرامج. ويعد 
الرنامج مفيدا جدا ملن 

يعانون من بطء �سديد 
يف هواتفهم الذكية بنظام 

اأندرويد، ومن خالله 
ي�ستطيع امل�ستخدم حذف 

خملفات الرامج وامللفات 
التي مت حذفها من على 

الهاتف املحمول ب�سكل 
نهائي.

تقنية

الحمود..
سعودي عالمي 

حسن أحمد العواجي

ريتويت

اإطالق ا�سم �سخ�س ما  عندما تقرر وكالة الف�ساء الأمريكية »نا�سا« 
على كويكب اكُت�سف حديثا، فمن املوؤكد، ومبا ل يدع جمال لل�سك، اأنه 

جنم لمع ي�ستحق هذا التكرمي.
»احل��م��ود  ا���س��م   حديثا  املكت�سف  الكويكب  على  اأط��ل��ق  ف��اأخ��ريا، 
Alhamood 31926، واحلمود لقب الطالب ال�سعودي عبد   »319٢6
يف  البكالوريو�س  مبرحلة  يدر�س  ال��ذي  احلمود  ال���رازق  عبد  اجلبار 
جامعة بو�سطن )تخ�س�س هند�سة الطب والأحياء احليوية(، وح�سل 
اأهمها ح�سول بحثه يف علم  كان  العاملية  على جمموعة من اجلوائز 

النباتات على املركز الأول يف م�سابقة اأنتل اآ�سيف العاملية.
���س��ارك احل��م��ود يف م�����س��اب��ق��ات حملية وع��رب��ي��ة وع��امل��ي��ة وحظي 
اأرف���ع امل�ستويات، فهو واح���د من  ب��ج��وائ��ز ع��دة وم��راك��ز وت��ك��رمي م��ن 
املوهوبني الذين تفخر بهم موؤ�س�سة »موهبة«، فكفاحه واإ�سراره على 
النجاح يف �سن مبكرة وتربية والديه اإياه وا�ستثمارهما فيه كما يوؤكد 

هو نف�سه، كانا احلافز الأكر ملوا�سلة رحلة الإبداع الطويلة.
ال��زي  يظهر مرتديا  اأن  على  الأخ���ري  تكرميه  اأ���س��ر يف  احل��م��ود 
عن  �سحيحة  ���س��ورة  ليعك�س  التكرمي  من�سة  يعتلي  وه��و  ال�سعودي 
ال�ساب ال�سعودي الذي نريد لالآخر اأن يراه، واأنه لي�س ذلك الذي يكفرنّ 

ويقتل ويفجر منتميا لفكر �سال  با�سم الإ�سالم والإ�سالم منه براء.
اأج��ل  م��ن  فيهم  ال�ستثمار  ن�ستطيع  وك��ي��ف  لدينا  ح��م��وداً  فكم 
م�ستقبل واعد يبنونه بعقولهم قبل اأن ي�سلبها غريهم ويعيد بناءها 
اأج��ل  م��ن  والتخريب ل  التدمري  ث��م يوجهها نحو  م��ن ج��دي��د، وم��ن 

البناء والتعمري.
وما ناأمله هو اأن تكون ق�سة جناح احلمود حافزا قويا وم�سجعا 
الهدف  لتحقيق  �سعيا  وال��درا���س��ة  البحث  ملوا�سلة  اآخ��ري��ن  ملوهوبني 
باأن لدينا كرا يف قائمة من  واإظهار ما لديهم. ونثق متاما  املن�سود 
ي�سار اإليهم بالبنان، ولكننا لن نكتفي بذلك بل نطمح اإلى ال�ستمرار 

يف كتابة اأ�سماء اأخرى يف �سماء املبدعني. 

LG شاشة قابلة للطي من
الإل��ك��رتون��ي��ات  معر�س  اجلنوبية  ال��ك��وري��ة   LG �سركة  ا�ستغلت 
منوذج  عن  ب��الإع��الن  املا�سي  الأ�سبوع   CES2016 ال�ستهالكية 
وت�سعى  اإن�����س.   18 وبقيا�س   OLED ن��وع  من  للطي  قابلة  �سا�سة 
ال�سركة اإلى ا�ستثمار 8.7 مليار دولر لبناء معمل جديد لل�سا�سات 
املنحية والقابلة للطي، اإ�سافة لالأبحاث امل�ساحبة لها لتكون هي 

ال�سباقة يف هذا املجال.

ابتكارات غريبة

المستخدم السعودي
واإلنترنت.. باألرقام

إنفوجرافيك

 Google ل�����س��رك��ة  درا�����س����ة  اأظ����ه����رت 
العاملية مع �سركات مهتمة بالأبحاث 

والدرا�سات ما يلي:

جديد التطبيقات

83 من كل 100
يرون اإلنترنت

للترفيه

73 من كل 100
يفضلون التعامالت 

اإللكترونية

57 من كل 100
يستخدمون اإلنترنت

من جهاز الهاتف الذكي

31 من كل 100
يملكون جهازا
متصال باإلنترنت

32 من كل 100
يستخدمون جهازين

متصلين باإلنترنت

51 من كل 100
يشاهدون الفيديو

بشكل يومي

65 من كل 100
يشاركون المعرفة

عبر اإلنترنت
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إعالن

Facebook: 

aafaq.kku

Instigram: 
aafaq.kkuTwitter:

@aafaqkku

أسبوعية جامعة الملك خالد

YouTube: 
aafaqkku

آفاق .. صحيفة الجميع في جامعتنا ومجتمعنا
E-Mail: aafaq@kku.edu.sa   |   Tel: 0172419922   |   Fax: 0172419933
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بعد 36 ألف سنة..
»الصخرة الجرس« تقرع 
في جبال »رأس الخيمة«

ك�سفت رئي�سة جمل�س اإدارة اجلمعية اجلغرافية الإماراتية الدكتورة اأ�سماء الكتبي عن 
وجود �سخرة يف جبال راأ�س اخليمة اأطلق عليها لقب »ال�سخرة اجلر�س« لكونها ت�سدر 

�سوتا طنانا ي�سبه �سوت اجلر�س عند �سربها باحلجر.
من  التي  ال�سخرة  ه��ذه  ماهية  ح��ول  وا�سحة  معلومات  ل  اأن  الكتبي  واأو�سحت 
املحتمل اأن تكون نيزكا اأو من ال�سخور املن�سغطة لحتوائها على جمموعة كبرية من 

املعادن، ول زال البحث جاريا لتف�سري مكوناتها.
وقالت الدكتورة الكتبي ل� ٢4 اإن »ال�سخرة قد تكون نتجت من ال�سهب التي �سربت 
الأر�س وتناثرت قطعها مبنطقة �سا�سعة، مبا فيها منطقة �سبه اجلزيرة العربية التي 

ت�ستهر بحوادث مماثلة تكر فيها النيازك وال�سهب مقارنة مبناطق اأخرى«.

صخرة منضغطة
على  املن�سغطة لحتوائها  ال�سخور  تكون من  اأن  الثاين  »الحتمال  اأن  الكتبي  وذك��رت 
�سربها  عند  ال��رن��ني  ���س��وت  ت�سدر  ل��ذل��ك  النحا�س،  اأو  احل��دي��د  م��ن  ك��ب��رية  جمموعة 

باحلجر، وهي موجودة يف منطقة تكوينها اجليولوجي من ال�سخور املتحولة«.
ونوهت الدكتورة الكتبي اأن ال�سخرة ميكن عر�سها يف املتاحف العامة للجمهور، 
كما دعت اجلهات املخت�سة اإلى امل�ساعدة لتحليل مكونات ال�سخرة، لأن الأمر مكلف جدا 

بالن�سبة للجمعية.

رحلة 
ومن جانبه قال حممد را�سد احلفيتي، من مواطني اإمارة الفجرية وع�سو يف اجلمعية: 
ي�ستطع و�سف وحتديد  ولكنه مل  وج��ود �سخرة غريبة  الأ�سدقاء عن  اأح��د  »اأخ��رين 
املكان بدقة، فقمت بعدد من املحاولت وتهت يف جبال احلمري واأخريا وجدتها، فقمت 
ال�سياحة، ويجب  الظواهر مهمة جدا لت�سجيع  بالتوا�سل مع اجلمعية، لأن مثل هذه 

اإلقاء ال�سوء عليها من قبل اجلهات املخت�سة وليتمكن اجلمهور من م�ساهدتها«.
راأ���س  ب��اإم��ارة  ك��وب، يف جبال احلمري،  وادي  ال�سخرة اجلر�س توجد يف  اأن  يذكر 
اخليمة ويبلغ ارتفاعها مرتا ون�سف املرت، فيما يبلغ قطرها مرتا واحدا عند القاعدة 
و 30 �سم عند القمة، وتقع على ارتفاع 450 مرتا عن �سطح الأر�س ويقدر عمرها باأكر 
من 36 األف �سنة وهي منف�سلة عن اجلبل وتختلف ب�سكلها ولونها عن باقي احلجارة، 

وتقع يف و�سط جمرى الوادي يف املنبع.

إستراحة آفاق

أحداث
والعثمانيني  كلير  العري�س بني اجلرنال  اتفاقية  توقيع   :1800

بخ�سو�س جالء الفرن�سيني عن م�سر.
1848: اكت�ساف الذهب يف ولية كاليفورنيا.

1908: بداأ حركة الك�سافة للفتيان يف اململكة املتحدة.
1924: تغيري ا�سم مدينة �سانت بطر�سرغ اإلى لينينغراد.

1943: فرانكلني روزفلت وون�ستون ت�سر�سل يختتمان اجتماعهما 
يف الدار البي�ساء باملغرب وذلك اأثناء احلرب العاملية الثانية.

فيه  تو�سي  ق��رارا  ت�سدر  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية   :1946
ال��ولي��ات  ق��ي��ام  بعد  وذل���ك  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  ال�سلمي  ب��ال���س��ت��خ��دام 
املتحدة بتفجري قنبلتني نوويتني فوق مدينتي هريو�سيما وناغازاكي 

اليابانيتني.
امل�سري  امل�سرية  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�س   :2012
حممد ح�سني طنطاوي يعلن اإنهاء حالة الطوارئ املفرو�سة بالبالد 
منذ عام 1981 وذلك قبل يوم من الذكرى الأول��ى لإن��دلع ثورة ٢5 

يناير.

والدات
0076: هادريان، اإمراطور روماين.

1712: امللك فريدريك الكبري، ملك برو�سيا.
1732: بيري بومار�سيه، كاتب م�سرحي فرن�سي.

1746: امللك غو�ستاف الثالث، ملك ال�سويد.
1776: ارن�ست هوفمان، كاتب اأملاين.

املعهد  وموؤ�س�س  بريطاين  كيميائ  عامل  ترافرز،  موري�س   :1872
الهندي للعلوم.

1900: ث��ي��ودو���س��ي��و���س دوب��ج��ان�����س��ك��ي، ع���امل وراث����ة وع���امل اأح��ي��اء 
تطوري اأمريكي من اأ�سل اأوكرانيا.

1916: رفائيل كالديرا، رئي�س فنزويال.
1917: اإيرن�ست بورغنني، ممثل اأمريكي.

1940: يواخيم غاوك، رئي�س اأملانيا.
املتحدة  الوليات  من  نظرية  فيزياء  عامل  كاكو،  ميت�سيو   :1947

ذو اأ�سول يابانية.

وفيات
0041: كاليغول، اإمراطور روماين.

1948: ماريا ماندل، حار�سة �سجن من�ساوية ا�ستهرت بالق�سوة مع 
�سجناء احلرب العاملية الثانية وقد مت اعدامها.

1965: ون�ستون ت�سر�سل، رئي�س وزراء اململكة املتحدة حا�سل على 
جائزة نوبل يف الأدب عام 1953.

1972: ال�سيخ خالد بن حممد القا�سمي، حاكم اإمارة ال�سارقة.
التجارب  باإجراء  ا�ستهرت  نازية  اأوبرهاوزر، طبيبة  1978: هريتا 

الب�سعة على الب�سر.

طلبة البكالوريوس 
والبحث العلمي

�سنويا م�سابقات  التعليم  وزارة  العام يف  التعليم  تقيم مدار�س  عندما 
علمية للطالب واأخرى للطالبات يف مهارات البحث العلمي؛ فحتما 
على  ح�سولهم  مع  البدايات  اجتازوا  وباحثات  باحثون  لدينا  �سيكون 
جرعة تثقيفية باأخالقيات و�سفات الباحث وا�ستخدام مبدئي لأدوات 
الثانوية، يكون قد انتهى دور  البحث العلمي، وبتخرجهم يف املرحلة 
مدرا�س التعليم العام، التي ت�سكر على ما بذلته من جهد يف تقدمي  

جيل �ساب مت�سلح بالعلم ومثقف بالبحث العلمي. 
ثاين  العلمي  البحث  ت�سع  التي  دور اجلامعات  ذلك  بعد  وياأتي 
جاذبه  بيئة  اإي��ج��اد  عليها  اإن  اإذ  حتقيقه،  اإل���ى  ت�سعى  ال��ت��ي  اأه��داف��ه��ا 
يف  اآلية  بو�سع  العلمي،  البحث  ثقافة  وتعزز  والإب���داع،  التميز  تدعم 
وقدراتهم  ال�سخ�سية  مليولهم  املنا�سبة  التخ�س�سات  يف  الطلبة  قبول 
وم��ه��ارات��ه��م، ينطلقون م��ن خ��الل��ه��ا اإل���ى ف�����س��اء اأرح����ب، ومي��ار���س��ون 
تطبق  مقررات  اإيجاد  اإل��ى  بالإ�سافة  العلمية،  تخ�س�ساتهم  مبهنية 
يف  واأب��ح��اث��ه��م  م�ساريعهم  ت��ق��دمي  حتى  معهم  متتد  العلمي  البحث 
واإقامة  لهم،  املايل  التمويل  وتقدمي  املعنوي  ودعمهم  تخرجهم،  يوم 
العلمي  البحث  ع��م��ادة  مظلة  حت��ت  ت��ك��ون  ال��ت��ي  ال�سنوية،  امل�سابقات 
وباإ�سراف من اأع�ساء هيئة التدري�س باجلامعات من خمتلف الكليات 

ويف جميع التخ�س�سات العلمية.
اإن طلبة البكالوريو�س بحاجة اإلى الرعاية وموا�سلة ت�سجيعهم 
اجلامعات،  ومراكز  اإدارات  خمتلف  يف  البحثية  العملية  يف  ودجمهم 
لإفادة الطالب نف�سه، بتفكريه الفردي يف حل خمتلف م�سكالته اأول، 
ثم الإ�سهام يف حل خمتلف امل�سكالت املجتمعية؛ مما يزيد من اإنتاجية 
من�سورات  اإلى  بالإ�سافة  ر�سينة،  وبحوث  ومبتكرات  وم�ساريع  اأفكار 
م�سلحة  يف  ت�سب  ونفع  وف��ائ��دة  ج��ودة  ذات  جميعها  حمكمة  علمية 

الوطن واملجتمعات.
لي�س  العلمي  البحث  اإن  ال�سعودية  للجامعات  اأق��ول  اأخ���ريا: 
اأع�ساء هيئة التدري�س ول على طلبة الدرا�سات العليا،  حكرا على 
واإن مل تقدم اجلامعات جيال �سابا من خريجي درجة البكالوريو�س 
اأ���س��ح��اب اأف��ك��ار وم�����س��اري��ع وم��ب��ت��ك��رات وب��ح��وث علمية واع���دة يتم 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا ع��ل��ى اأر������س ال����واق����ع.. ف��م��ا ن��وع��ي��ة اخل��ري��ج��ني ال��ذي��ن 

�ستقدمهم اإلى �سوق العمل؟

أحمد العياف
سكرتير كرسي صحيفة 
الجزيرة لإلعالم السعودي

محررون

هذا اليوم
في التاريخ

24 يناير
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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«

أرقام قياسية

هل تعلم؟

الرشــيدي..
95 حجة خالل 

124عاما
�سجل املواطن ال�سعودي مدها�س الر�سيدي رقما 
اأه��ل��ه   )٢007(  14٢8 ع���ام  ح��ج  م��و���س��م  مم��ي��زا يف 

لدخول مو�سوعة جيني�س لالأرقام القيا�سية.
فالر�سيدي يبلغ من العمر 1٢4عاما واأكمل 
95 حجة خ��الل ذل��ك ال��ع��ام، م��وؤك��دا اأن��ه ك��ل مرة 
اأكر من  بال  يحج فيها ي�سعر بطماأنينة وراح��ة 
ذي قبل. ويقول ال�سيخ مدها�س اإن اإخال�س النية 
الإن�����س��ان  ي��زي��دان م��ن عمر  ال�سالح  وال��ع��م��ل  هلل 

ب�سبب الراحة النف�سية والإميان باهلل.
وقال اإنه »يحج �سنويا ومع العلماء وامل�سايخ 
ويف الفرتة الأخرية حج مع املفتي العام للمملكة«، 
ال��ث��واب  يف  طمعا  احل��ج  على  يحر�س  اأن���ه  مبينا 

وطلبا من اهلل ح�سن اخلتام«. 
وعن عمره، قال: »ولدت قبل فتح الريا�س ب� 
)15( عاما وحججت مع امللك عبدالعزيز، رحمه 
اململكة  فتوحات  اأثناء  قتل  وال��ده  اأن  وب��ني  اهلل«، 

وعا�س يتيما وتزوج ثالث ن�ساء وله �سبعة اأبناء.

• الفراولة دون غيرها
من النباتات توجد بذورها 

على قشرتها، وهي
من الخضروات وليست

من الفاكهة.

• نبات الخيزران يعد أسرع 
أنواع النباتات نموا؛ إذ يصبح 

طوله بعد أسبوعين
من زراعته 60 قدما.

• الموطن األصلي للفول 
السوداني هو المنطقة 

االستوائية في أميركا 
الجنوبية، وليست السودان 

كما يعتقد.

• أكبر الطيور على اإلطالق 
هي النعامة.

إستراحة آفاقالعدد 168  |  14 ربيع الثاني             1437  |  24 يناير 2016



البرنامج الصحي والتثقيفي والتوعوي الـرابع في مركز ثربان   -  محافظة المجاردة
جامعة الملك خالد 

ملتقى حفظ النعمة مسؤوليتنا جميعا
عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر

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

14-18 ربيع الثاني 1437هـ 
 

13-15 جماد االول 1437هـ 

من 27 - 29 جمادى األولى 1437هـ 

أ. د . علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

نافذة

فكرة!

أحوال أبها

العالم من حولنا

التاريخالفعالية والجهة المنظمة

التقويم األكاديمي

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

٢19

غائم
جزئيا

غائم
جزئيا

غائم
جزئيا

٢19198186186

غائم
جزئيا ماطر

من يجمع أفكارنا؟
املوظفني  من  كبريا  ع��ددا  اجلامعة  ت�سم 
منهم  الكثري  ويتمتع  والطالبات  والطالب 
اأفكار  منهم  الكثري  ولدى  متعددة،  مبواهب 
يف  ت�سهم  اأن  ميكن  اإي��ج��اب��ي��ة  اإب��داع��ي��ة 
تطوير العمل الوظيفي اأو تطوير الدرا�سة 
االأفكار  ه��ذه  لكن  والكليات،  االأق�سام  يف 
تتبناها  جهة  وج��ود  لعدم  متاما  مغيبة 

وترعاها كما يجب.
للمواهب  داع��م��ة  جهات  اجلامعة  يف 
اأن  هو  هنا  نقرتحه  وما  االإبداعية  واالأفكار 
ت�سطلع  تلك اجلهات باأدوار اأكرب يف اكت�ساف 
املواهب ورعايتها و�سقلها ودعمها مبا يتنا�سب 
هذه  ت��وف��ر  ك���اأن  اجل��ام��ع��ة،  احتياجات  م��ع 
اجلهات جميع الو�سائل التي تتيح للموظف اأو 
اأو اقرتاحه من دون  الطالب بتقدمي فكرته 

خجل اأو تردد.
فكثري من القطاعات تهتم بهذا اجلانب 
االأفكار  لتقدمي  من�سوبيها  حتفيز  ب��اب  من 
التي تطور العمل وفق ما حتتاج اإليه وتخ�سع 
اال�ستفادة  واإمكانية  للدرا�سة  االأفكار  هذه 
اأ�سا�سي  �سرط  التحفيز  اأن  املعلوم  ومن  منها. 
على  ن�سدد  ولهذا  املواهب،  وتطوير  لالإبداع 
تنه�س  اأن  �ساأنها  من  حتفيزية  اأ�ساليب  اتباع 
واأع�ساء  طالبا  اجلامعة  من�سوبي  مبواهب 

تدري�س وموظفني.

الصفحة األخيرة

أحداث ومواقف
�سلمان  امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  لعهد  الول  ال��ع��ام  يف 
ب���اأح���داث ع��ا���س��ف��ة ج��دا،  ال��ب��الد وامل��ن��ط��ق��ة  يحفظه اهلل، م���رت 
اقحاما،  اململكة  فيها  اأقحمت  وع�سكرية،  واقت�سادية  �سيا�سية 
ان  ا�ستطاعت  ال�سيا�سية  وحنكته  �سلمان  امل��ل��ك  حكمة   ول��ك��ن 
ت��واج��ه ه���ذه ال��ت��ح��دي��ات وت�����س��ع للمملكة م�����س��ارا ن��ح��و اح��ت��واء 

تداعياتها وتبعاتها.
ونحمد اهلل اأن وفقه لهذه املواقف التاريخية  التي واجهنا 
من خاللها عوا�سف واأعا�سري واحتيالت واباطيل، كانت تريد 

النيل من قيم ومبادئ ومقد�سات هذه البالد.
امل�������س���ارات  ات���خ���اذ  ال����دول����ة يف  ق���ي���ادة  ن��ح��م��د اهلل ان وف����ق 

ال�سحيحة واملواقف ال�سائبة بحول اهلل.
واقت�سادية  �سيا�سية  عالقات  خارطة  ان  التاريخ  �سيكتب 
قد  وال�سالمي  العربي  والعاملني  املنطقة  يف  جديدة  وع�سكرية 
كتبها و�سطرها امللك �سلمان، و�ستكون هذه املرحلة بداية عهد 
ال��دول��ة  مكانة  وي��ع��زز  والأم����ة  ال��وط��ن  يرتقى مب�سالح  ج��دي��د 

واملجتمع.

أسبوعية جامعة الملك خالد

أخطر طريق في العالم!
»باي بورت« اأو الطريق رقم D915 والبالغ طوله ٦٦ ميال )10٦ كيلومرتا(  مير عرب جبل »�سوغانلي« يف تركيا، على ارتفاع 1٨2٨ 
مرتا عن �سطح البحر، يت�سمن 2٩ اإنحناءة بالغة اخلطورة بدون اأية حواجز حماية على جانبيه، وحتف به وديان �سديدة 
االنخفا�س. الطريق كثريا ما يتم اإغالقه اأمام العامة يف ف�سل ال�ستاء نظرا للعوا�سف الثلجية الكثيفة التي ت�سرب املنطقة.
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