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أسبوعية جامعة الملك خالد

ع��ددا  التنظيمية  اللجان  وا�ستقبلت 
م���ن امل�����س��ارك��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة م���ن جميع 
ال����ط����اب وال���ط���ال���ب���ات م����ن خم��ت��ل��ف 
الكليات،  وبداأت فعليا يف عملية الفرز 

والتدقيق.
واأو����س���ح ع��م��ي��د ����س����ؤون ال��ط��اب 
»الأوملبياد  اأن  الهبا�ش  مريع  الدكت�ر 
يف دورت�������ه ال���ث���ان���ي���ة ���س��ي��ك���ن ب�����س��ك��ل 
املميز  النجاح  بعد  ومتجدد،  خمتلف 
ال����ذي حت��ق��ق خ���ال ال�����دورة الأول����ى، 
الطاب«،  قبل  من  الكثيف  والإق��ب��ال 
والطالبات  الطاب  »يتناف�ش  وق��ال: 

عدنان األلمعي 

ت���ط���ل���ق اجل�����ام�����ع�����ة، ال������ي�������م، مم��ث��ل��ة 
ب��ع��م��ادة ����س����ؤون ال���ط���اب، الأومل��ب��ي��اد 
للطاب  املخ�س�ش  ال��ث��اين،  ال��ث��ق��ايف 

والطالبات، وي�ستمر ثاثة  اأيام .
وت����ه����دف اجل���ام���ع���ة م����ن اإق���ام���ة 
اإ���س��اع��ة روح  اإل��ى  ه��ذا احل��دث الثقايف 
ال���ت���ن���اف�������ش ب����ن ج��م��ي��ع ال����ط����اب يف 
ُخ�س�ش  ال��ت��ي  امل���ط���روح���ة،  امل���ج���الت 
م��ن��ه��ا 17 م��ن��اف�����س��ة ف����ردي����ة، وث���اث 
م����ن����اف���������س����ات ج����م����اع����ي����ة خم���ت���ل���ف���ة. 

يف 20 جم��اًل خمتلفاً منها 17 جماًل 
اأعذب  الكرمي،  القراآن   ( وهي:  فردياً 
ت�������اوة، ال�����س��ن��ة ال���ن���ب����ي���ة، الإل����ق����اء، 
ال�سعر  ال�����س��ع��ري��ة،  امل�ساجلة  ال�����س��رح، 
ال��ف�����س��ي��ح، ال�����س��ع��ر ال��ن��ب��ط��ي، الأف����ام 
ال���ث��ائ��ق��ي��ة، اخل���ط ال��ع��رب��ي، ال��ر���س��م 
ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي، ال��ر���س��م ال��ك��اري��ك��ات��ري، 
»ال��ف���ت���غ��رايف«،  ال�س�ئي  الت�س�ير 
الرقمي  ال��ف��ن  الت�سكيلي،  الت�س�ير 
»ال���ت�������س���ام���ي���م«،  60ث����ان����ي����ة، امل�����س��رح 
فهي  اجلماعية  املناف�سات  اأم���ا  ل���ك(. 
الأوبريت  الثقافية،  )امل�سابقة  ثاث: 

منها  املجتمعية(،  اخلدمة  الإن�سادي، 
ما ه� �سمن مناف�سات امل�ؤمتر العلمي 
التعليم  وطالبات  لطاب  التناف�سي 

العايل باململكة«.
املجالت  »هذه  الهبا�ش:  واأ�ساف 
اخترت بعناية لتنا�سب جميع قدرات 
ومهارات وم�اهب الطاب والطالبات 
ليتم ا�ستقطابهم واحت�اء ما يتميزون 
الأخرى  املناف�سات  به يف  لي�سارك�ا  به 
ال�سع�دية  اجل��ام��ع��ات  م�����س��ت���ى  ع��ل��ى 
والدولية«، داعيا اإلى ح�س�ر مناف�سات 

الأوملبياد ودعم امل�ساركن فيه.

انطالق أولمبياد الجامعة الثقافي اليوم

امل��ه��م��ة يف  امل��ن��اف��ذ الع��ام��ي��ة  ال�سحف اجل��ام��ع��ي��ة م��ن  ا�سبحت 
ذات  ا�سبحت  ثان�ية ولكنها  تعد ب�ظيفة  احلياة اجلامعية، ومل 
ات�سال حي�ية  اأداة  اأ�سا�سية يف اجلامعات مبا متثله من  وظيفية 
اأداة  البع�ش، وهي  بع�سهم  م��ع  اجلامعة  من�س�بي  ك��اف��ة  ت��رب��ط 
ات�سال مبا�سرة للجمه�ر الداخلي للجامعة، وكذلك اأداة ات�سال 

مع اجلمه�ر اخلارجي.
واملخت�س�ن  العامة  العاقات  اأدب��ي��ات  ذل��ك  ال��ى  ت�سر  وكما 
فيها الى اأن اأي منظمة او م�ؤ�س�سة يجب اأن تهتم بتط�ير اأدواتها 
الت�سالية اول مع اجلمه�ر الداخلي ثم مع اجلمه�ر اخلارجي.

 وتعد اجلامعات يف بادنا م�ؤ�س�سات �سخمة وذات ارتباطات 
واأ���س��ات��ذة  )ط��اب��ا  من�س�ب�ها  وي�سل  وخ��ارج��ي  داخ��ل��ي  بجمه�ر 
اأك��ر من  الى  امللك خالد  وم�ظفن( كما هي احلالة يف جامعة 

ثمانن األف.
الت�سالية  وظ��ائ��ف��ه��ا  اجل��ام��ع��ي��ة  ال�سحف  ت��ق��دم  ه��ن��ا  وم���ن 
احل���ي����ي���ة يف رب����ط ك���اف���ة امل��ن�����س���ب��ن ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م، ث���م ب������اإدارة 
جامعاتنا  من  جامعة  تخل�  ول  الأكادميية.  وقياداتها  اجلامعة 
م��ن وج�����د �سحفها اجل��ام��ع��ي��ة ال��ت��ي ت�����س��ت��ه��دف ال��ت���ا���س��ل بن 
الظاهرة  ا�ستثناء يف هذه  امللك خالد لي�ست  املن�س�بن.  وجامعة 

الت�سالية يف اجلامعات ال�سع�دية او العربية او الدولية.
�سحيفة  لتط�ير  املنا�سبة  ال��ظ��روف  اجل��ام��ع��ة  ه��ي��اأت  وق���د 
والت�سايل  العامي  دوره��ا  باأهمية  قناعتي  خ��ال  من  »اآف���اق« 
الفريق  بجه�د  ث��م  اهلل  بف�سل  ومت  اجل��ام��ع��ة  وخارجها،  داخ���ل 
التحريري والفني وعلى راأ�سهم الزميل ال�ستاذ الدكت�ر علي بن 
�س�يل القرين تط�ير �سحيفة »اآفاق« ونقلها الى م�ساف ال�سحف 

اجلامعية الرائدة يف اجلامعات ال�سع�دية والعربية.
اأن جامعة مرم�قة وبامكانيات كبرة   ويف نظري وقناعتي 
مثل جامعة امللك خالد ت�ستحق ان يك�ن لديها �سحيفة متميزة 

وتت�سدر باقي ال�سحف اجلامعية الخرى.
ال�سحيفة للعدد مائة  الي�م عن و�س�ل  اأكتب  اأن  وي�سعدين 
م��ن ال��ت��ط���ي��ر ال���ذي ل��ف��ت الن��ت��ب��اه ل��ه��ا يف ال��ت��ب���ي��ب التحريري 
والخ��راج الفني والنت�سار الت�زيعي داخل اململكة وخارجها، ول 
امللكي الم��ر في�سل بن خالد  ال�سم�  اذك��ر تد�سن �ساحب  زلت 
بن عبدالعزيز اأمر منطقة ع�سر  لن�سختها التط�يرية الولى 
تعي�سه  ال��ذي  ال��ث��اين  التط�ير  وتبعه  اع����ام،  ح���ايل ثاثة  قبل 

ال�سحيفة حاليا. 
وحترير  ادارة  على  القائمن  الزماء  كافة  اهنيء  وختاما، 
وال�سدارة  التميز  على  ال�ستمرار  لهم  متمنيا  ال�سحيفة،  ه��ذه 
ومبا يحقق اأهداف اجلامعة ويرتقي بخدماتها العامية ويلبي 

احتياجات من�س�بيها.

رؤية

آفاق 100

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

مستشفى الخميس 
يحتفل باليوم الخليجي

ن��ظ��م م�����س��ت�����س��ف��ى خ��م��ي�����ش م�����س��ي��ط ممثا 
احتفال  املر�سى،  وحق�ق  العاقات  بق�سم 
ب����ال����ي�����م اخل���ل���ي���ج���ي حل����ق�����ق وع����اق����ات 
ق��اع��ة  يف  وذل�������ك   ،2016 ل����ع����ام  امل����ر�����س����ى 
بامل�ست�سفى. وت�سمن الحتفال  املحا�سرات 
ع��ر���س��اً م��رئ��ي��اً ع��ن م��ه��ام ع��اق��ات املر�سى 
واحل�����ق������ق والإجن�������������ازات ال����ت����ي ي��ق��دم��ه��ا 
اإدارة  كرمت  ذلك  بعد  للمراجعن.  الق�سم 

امل�ست�سفى عددا من من�س�بيها.

جمعية البر بأبها تصدر 
تقريرها الـ47

اأ�����س����درت ج��م��ع��ي��ة ال����ر اخل���ري���ة ب��اأب��ه��ا، 
وا�ستمل   ،1436 لعام   47 ال�سن�ي  تقريرها 
ع��ل��ى ال��ع��دي��د م���ن ال���رام���ج وامل�����س��روع��ات 
اخلرية  اجلمعية  اأعمال  وتهدف  املنفذة. 
اإلى ن�سر وت�سجيع روح التكافل الجتماعي 
الأ�سر والأفراد  بن فئات املجتمع، وح�سر 
امل��ح��ت��اج��ن ل��ل��رع��اي��ة وت���ق���دمي ال�����س��دق��ات 
وال����زك����اة ل��ه��م مب���ا ي�����س��اع��د ع��ل��ى حت�سن 

اأو�ساعهم الجتماعية وال�سحية.

»الجوازات« تتفقد 
شعبة خميس مشيط

تفقد مدير ج�ازات منطقة ع�سر العميد 
حمافظة  ج�����ازات  �سعبة  اخل���ال���دي   �سعد 
خ��ال  اخل��ال��دي  واط��ل��ع  م�سيط.  خمي�ش 
اجل���ل��ة ع��ل��ى اآل��ي��ة ���س��ر ال��ع��م��ل يف جميع 
الأق�سام، م�ؤكدا اأهمية تذليل املع�قات التي 
ت�اجه تقدمي جميع اخلدمات الإلكرتونية 
للمراجعن، والعمل على تثقيف املراجعن 
ب�������س���رورة ا���س��ت��خ��دام ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة 

لإنهاء اإجراءاتهم.

... وتفتتح مكتبا 
لخدمة ذوي الشهداء

د�ّسن مدير ج�ازات منطقة ع�سر العميد 
�سعد اخلالدي، مكتب خدمات ذوي �سهداء 
ال�اجب باإدارة اجل�ازات باأبها، وه� مكتب 
يهتم ب��ت��ق��دمي اخل��دم��ة ل���ذوي ال�����س��ه��داء، 

ومتابعة اأو�ساعهم. 
واأك��������د اخل�����ال�����دي ح���ر����ش ال���ق���ي���ادة 
ال��ر���س��ي��دة واه��ت��م��ام��ه��ا ب���اأ����س���ر ال�����س��ه��داء 
اخل��دم��ات  وت��ق��دمي  احتياجاتهم  وتلم�ش 

الازمة لهم.

شرائح المجتمع تختار 
»أبها عاصمة السياحة« 

اأعلنت جلنة الرام���ج والفعاليات ملنا�سبة 
»اأبه���ا عا�سم���ة ال�سياح���ة العربي���ة 2017« 
فت���ح ا�ستطاع وا�ستبي���ان للفعاليات التي 
يقرتحه���ا ويرغب املجتم���ع يف اإقامتها يف 
املنا�سبة. واأو�سح رئي�ش اللجنة التنفيذية 
للمنا�سب���ة، اأم���ن منطق���ة ع�س���ر، �سالح 
ه���ذا  خ���ال  م���ن  اله���دف  اأن  القا�س���ي، 
م�سارك���ة  ه����  وال�ستبي���ان  ال�ستط���اع 

املجتمع يف اإثراء الفعاليات .

دعم مالي لـ 118 
مدرسة بالمنطقة

ع�سر،  مب��ن��ط��ق��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م  اإدارة  اع��ت��م��دت 
تقدمي دعم مايل ل� 118 مدر�سة من املدار�ش 
املنخف�سة،  الع�ائد  ذات  والنائية  ال�سغرة 
وت���ت����زع امل���دار����ش امل�����س��م���ل��ة ب��ال��دع��م على 
وال�س�دة،  رزام،  وبني  مالك،  بني  قطاعات 
ردوم،  وتهامة  مربة،  وتهامة  ربيعة،  وباحة 
والفرعن،  وتندحة،  وبللحمر،  وبلل�سمر، 
وجل�ان، وال�ادين، ووادي بن ه�سبل، بينما 

مت النتهاء من اإجراءات ال�سرف.

أحوال عسير

املدير  األقى  ثم  الكرمي،  ال��ق��راآن  اآي��ات من 
الجتماعية  ال�����س���ؤون  وزارة  ل��ف��رع  ال��ع��ام 
ب��ع�����س��ر، ع��ب��داحل��ك��ي��م ال�����س��ه��راين، كلمة 
ال�س�ؤون  وزارة  قدمته  م��ا  خالها  اأو���س��ح 
منطقة  يف  فرعها  خ��ال  من  الجتماعية 
ع�سر وما قدمه ال�سمان الجتماعي عر 
15 مكتبا من معا�سات وم�ساعدات وبرامج 
باأكر من ثاثة مليارات ريال خال العام 

املايل 1435–1436.
التنمية  »قدمت  ال�سهراين:  واأ�ساف 
الج��ت��م��اع��ي��ة، م���ن خ����ال ث���اث���ة م��راك��ز 

يحيى التيهاني

رع������ى ����س���اح���ب ال�������س���م���� امل���ل���ك���ي الأم������ر 
ف��ي�����س��ل ب���ن خ��ال��د ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، اأم���ر 
ع�����س��ر، اخل��م��ي�����ش امل���ا����س���ي، ح��ف��ل ال��ي���م 
»جن�دنا  �سعار  حتت  املقام  لليتيم،  العربي 
دار  م�سرح  على  معكم«،  قل�بنا  الب�ا�سل.. 
باأبها، بح�س�ر مدير  الرتبية الجتماعية 
عبدالرحمن  ال��دك��ت���ر  الأ���س��ت��اذ  اجل��ام��ع��ة 

الداود.
وب�������دئ احل����ف����ل اخل����ط����اب����ي ب���ت���اوة 

ت�سرف على 107 جمعيات خرية وتعاونية 
واأربع م�ؤ�س�سات خرية و 70 جلنة تنم�ية، 
ري��ال،  ملي�ن   276 م��ن  ب��اأك��ر  ماليا  دعما 
يزيد  ما  الجتماعية  الرعاية  قدمت  كما 
على 400 ملي�ن ري��ال ل��دور الإي���اء وذوي 
الإعاقة والأيتام وامل�سنن ووحدة احلماية 

الجتماعية ودور املاحظة«.
واأ������س�����ار ال�������س���ه���راين اإل������ى اأن������ه ي��ت��م 
وال��رتب���ي��ة  التعليمية  اخل���دم���ات  ت��ق��دمي 
وال���ت����ج���ي���ه���ي���ة وال������رام������ج ال���ري���ا����س���ي���ة، 
والإعانات املالية ال�سهرية، واإعانات الزواج 

والتاأمن الطبي لاأيتام، لي�سبح�ا جيا 
نافعا لأمته له الدور الأبرز يف تقدم عجلة 

التنمية والزدهار والرقي.
الأم��ر في�سل بن  ا�ستمع  عقب ذلك 
خ��ال��د  واحل�����س���ر ق�����س��ي��دة ���س��ع��ري��ة بهذه 
املنا�سبة، واأوبريتا من�عاً لأبناء دار الرتبية 

الجتماعية.
ويف نهاية احلفل ت�سلم الأمر في�سل 
بن خالد هدية تذكارية بهذه املنا�سبة، كما 
و�سلم  احلفل،  لهذا  الداعمن  �سم�ه  ك��رم 

اإليهم الدروع التذكارية.

أمير عسير يرعى
»اليوم العربي لليتيم«

الشورى يقر إجازة اليومين 
بالقطاع الخاص

مت�سك جمل�ش ال�س�رى بقراره ال�سابق اخلا�ش بخف�ش �ساعات العمل يف 
ملن�س�بي  اإج��ازة ي�من  يتيح  اأ�سب�عيا؛ مبا  �ساعة  اإل��ى 40  القطاع اخلا�ش 

هذا القطاع.
ال�سمعان يف  الدكت�ر يحيى  ال�س�رى  رئي�ش جمل�ش  واأو�سح م�ساعد 
ال�سابق  بقراره  مت�سك  املجل�ش  اأن  الأخ��رة،  املجل�ش  جل�سة  عقب  ت�سريح 
اأكر من 40  العامل ت�سغيا فعليا  اأنه »ل يج�ز ت�سغيل  الذي ين�ش على 
�ساعة يف الأ�سب�ع، ومبا ل يزيد على ثماين �ساعات ي�ميا، وتخف�ش �ساعات 
العمل الفعلية خال �سهر رم�سان للم�سلمن، بحيث ل تزيد عن 35 �ساعة 

يف الأ�سب�ع ومبا ل يزيد على �سبع �ساعات ي�ميا«.
اإلى تقرير جلنة الإدارة وامل�ارد الب�سرية ب�ساأن  وكان املجل�ش ا�ستمع 
م�سروع تعديل امل�اد )98-99-100-104( من نظام العمل ال�سادر باملر�س�م 
امللكي ذي الرقم م/51وتاريخ 23 /8 /1426ه� تاه رئي�ش اللجنة املهند�ش 

حممد النقادي.
واأو�سحت اللجنة يف تقريرها اأن املجل�ش �سبق له مناق�سة هذه امل�اد 
يف  العمل  �ساعات  تتناول  التي  العمل  نظام  م��ن   )98( امل���ادة  اأب��رزه��ا  وم��ن 
القطاع اخلا�ش، يف حن راأت عدم منا�سبة مقرتح احلك�مة بتعديل املادة 
اأكر  )98( ليك�ن بالن�ش التايل: »ل يج�ز ت�سغيل العامل ت�سغيا فعليا 
من ت�سع �ساعات يف الي�م ال�احد اإذا اعتمد �ساحب العمل املعيار الي�مي، 
وتخف�ش  الأ�سب�عي،  املعيار  اعتمد  اإذا  الأ�سب�ع  يف  �ساعة   45 من  اأك��ر  اأو 
�ساعات العمل الفعلية خال �سهر رم�سان للم�سلمن بحيث ل تزيد عن 

�سبع �ساعات يف الي�م اأو 35 �ساعة يف الأ�سب�ع«.
ل�جهة نظر جلنة  ذلك  بعد  ا�ستمع  املجل�ش  اأن  اإلى  ال�سمعان  واأ�سار 
الإدارة وامل�ارد الب�سرية ب�ساأن ما اأبداه الأع�ساء من ملح�ظات واآراء على 
التعديات املقرتحة على امل�اد )98-99-100-104( من نظام العمل، ومن 
ثم �س�ت املجل�ش لعدم امل�افقة على ت��سية اللجنة التي تن�ش على رف�ش 
التعديات التي اأجرتها احلك�مة على امل�اد )98-100-104( والإبقاء على 
وتاريخ3 /4 /1435ه���، وعدم   9/14 بالرقم  ال�سابق  ال�س�رى  قرار جمل�ش 
امل�افقة على تعديل املادة )99( من نظام العمل ال�سادر باملر�س�م امللكي ذي 

الرقم م/51 وتاريخ 23 /8 /1426ه� .
ك��م��ا ق���رر امل��ج��ل�����ش ع���دم امل���اف��ق��ة ع��ل��ى ال��ت��ع��دي��ات ال��ت��ي اقرتحتها 

احلك�مة على تلك امل�اد مبقيا على قراره ال�سابق.

أحمد العياف 

ع���ل���ى ه���ام�������ش امل����ه����رج����ان ال����ط���ن���ي 
ل��ل��رتاث وال��ث��ق��اف��ة »اجل��ن��ادري��ة 30« 
ينظم ق�سم الإعام والت�سال بكلية 
العل�م الإن�سانية، غدا، برعاية معايل 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت���ر 
ع��ب��دال��رح��م��ن ال������داود، ور����س���ة عمل 
بعن�ان »�سبكات الت�ا�سل الجتماعي 

ومنظ�مة القيم يف املجتمع«.
و����س���ي�������س���ارك يف ال����ر����س���ة ال��ت��ي 
بفندق  �سباحا  التا�سعة  يف  تنطلق 
اأب���ه���ا، 50 ط��ال��ب��ا وط��ال��ب��ة من  ق�سر 
بالإ�سافة  والت�سال،  الإع���ام  ق�سم 

اإلى عدد من طاب اجلامعة. 
وق�����ال امل�������س���رف ع��ل��ى ال����ر����س���ة، 
رئ���ي�������ش ق�����س��م الع�������ام والت�������س���ال 
ب��اجل��ام��ع��ة الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت����ر علي 
اهتمام مهرجان  اإط��ار  »يف  ال��ق��رين: 
اجلنادرية للرتاث والثقافة بت��سيع 
ن�ساطاته  وت���زي��ع  اهتماماته  نطاق 
اختار  اململكة،  مناطق  خمتلف  على 
والثقافة  للرتاث  ال�طني  املهرجان 

امل��ل��ك خ��ال��د لتنظيم ور���س��ة  ج��ام��ع��ة 
�سبابية ي�سارك فيها طاب وطالبات 
الإع�����ام�����ي،  اله����ت����م����ام  ذوي  م�����ن 
وجه  اإذ  اجل��دي��د،  الإع���ام  وبخا�سة 
م���ع���ايل م���دي���ر اجل���ام���ع���ة الأ����س���ت���اذ 
ال����دك����ت�����ر ع���ب���دال���رح���م���ن ال�������دود، 
التي  الفعالية  ه���ذه  ودع���م  بتنظيم 
اجلامعة  ط��اب  فقط  فيها  ي�سارك 
وم��ع��ظ��م��ه��م م����ن ط�����اب وط���ال���ب���ات 
ق�����س��م الإع��������ام والت���������س����ال ب��ح��ك��م 

الخت�سا�ش والهتمام«.
واأ������س�����اف ال�����ق�����رين: »اخ���ت���ي���ار 
م��س�ع ال�ر�سة ي�سكل اأهمية كبرة 
املجتمع  يف  القيم  م��س�ع  لتناوله 
�سبكات  ا���س��ت��خ��دام��ات  وان��ع��ك��ا���س��ات 
ال��ت���ا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ع��ل��ي ه��ذه 

القيم«.
و�ستطرح ال�ر�سة على جل�ستن، 
وت��ت�����س��م��ن ث���اث���ة حم������اور ت��ت��ن��اول 
اأن  خالها  م��ن  ميكن  التي  الكيفية 
الجتماعي  الت�ا�سل  �سبكات  تنه�ش 
املجتمع  يف  القيم  منظ�مة  بتعزيز 
اململكة،  يف  ال��ث��ق��ايف  امل�����س��ه��د  واإث������راء 

بينما يتناول املح�ر الثاين التحديات 
ال���ت���ي ت���اج��ه��ه��ا ق��ي��م امل��ج��ت��م��ع من 
الجتماعية  امل�س�ؤولية  غياب  خ��ال 
املح�ر  اأم��ا  الجتماعية.  ال�سبكات  يف 
يف  ال�سباب  تطلعات  فيتناول  الثالث 
يرى  التي  واملجالت  املقبلة،  املرحلة 
اإلى  عليها،  الرتكيز  يتم  اأن  ال�سباب 
ج��ان��ب ال��ب��ح��ث يف ال��ط��رق امل��ث��ل��ى يف 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال�����س��ب��اب يف م��ا يخ�ش 

ال�ساأن الثقايف يف املرحلة الراهنة. 
اإل����ى تفعيل  ال����ر����س���ة  وت���ه���دف 
ال�����س��راك��ة ب���ن امل���ه���رج���ان ال���ط��ن��ي 
ل���ل���رتاث وال��ث��ق��اف��ة وج��ام��ع��ة امل��ل��ك 
خ�����ال�����د وت����ع����زي����ز ال����ت�����ا�����س����ل م��ع 
حراك  لتاأ�سي�ش  اجلامعي،  ال�سباب 
ث���ق���ايف م�����س��رتك ي���اأخ���ذ ب��الع��ت��ب��ار 
روؤاه���م  ومناق�سة  ال�سباب  تطلعات 
وم�����س��ك��ات��ه��م م����ن خ�����ال احل������ار 
املرحلة  وفهم  لانطاق  والنقا�ش 
وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه��ا، وم���ن اأج����ل اخل���روج 
ع��م��ل��ي��ة وروؤى  واأف���ك���ار  ب��اق��ت��ن��اع��ات 
ج����دي����دة ل����ل�����ق�����ف ع���ل���ى م����ا ي��ه��م 

ال�سباب واملجتمع.

على هامش »الجنادرية 30«
الجامعة تنظم ورشة

»شبكات التواصل والقيم االجتماعية«

ريم العسيري 

ك�سفت درا�سة حديثة �سادرة عن اجلامعة 
ال�سلمي  ن��اف��ع  ���س��امل��ة  ال��ب��اح��ث��ة  اأعدتها  
ع���ن ق�����درة ال��ت��ق��ن��ي��ة وم�����اق����ع ال��ت���ا���س��ل 
ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة،  الج��ت��م��اع��ي يف تعلم 
وت���ط����ي���ر م�����ه�����ارات ال�����ق�����راءة وال���ك���ت���اب���ة 

والتحدث وال�ستماع.
تاأثر  معرفة  اإل��ى  الدرا�سة  وهدفت 
الذكية  ال��ه���ات��ف  مثل  التقنية  ا�ستخدام 
)الق�امي�ش  الكمبي�تر  وبرامج  احلديثة، 
الإل�����ك�����رتون�����ي�����ة(، وم�������اق������ع ال���ت����ا����س���ل 
الجتماعي )في�ش ب�ك، ت�يرت، وات�ش اآب، 
تعلم  يف  وال��ي���ت��ي���ب،  و�سكايب،  امل��دون��ة(، 

اللغة الجنليزية كلغة اأجنبية.

وا�ستخدم����ت الباحث����ة املنه����ج ال��سفي 
الإلكرتوني����ة  ال�ستبان����ة  واأداة  التحليل����ي، 
جلم����ع البيان����ات،  كم����ا ا�ستخدم����ت برنام����ج 
التحليل الإح�سائي SPSS لتحليل البيانات،  

وطبقت الدرا�سة على 36 طالبة.

نتائج الدراسة
ي�ستخدمن   ال���ط���ال���ب���ات  م��ع��ظ��م   •
التقنية  دائما لرفع  م�ست�ى الكتابة 

والتحدث والقراءة  وال�ستماع. 
ي�ستمتعن  ال��ط��ال��ب��ات  م��ن   ٪97.2  •
اللغة  ت��ع��ل��م  ال��ت��ق��ن��ي��ة يف  ب��ا���س��ت��خ��دام 

الجنليزية.
اأن  ي��ري��ن  ال��ط��ال��ب��ات  م���ن   ٪94.4  •
�سبكات الت�ا�سل الجتماعي وبرامج 

الكمبي�تر لها تاأثر فعال يف حت�سن 
لغتهم الجنليزية.

• بع�ش الطالبات يرين اأن الي�تي�ب 
لها  »اإم بي ثري«  و�سكايب وم�سغات 
تاأثر فعال يف حت�سن مهارة التحدث 

وال�ستماع. 
• م����ن ال�����رام�����ج ال���ت���ي اأ����س���ه���م���ت يف 
الآخرين  الت�ا�سل مع  تط�ير مهارة 
وال���ق���راءة وال��ك��ت��اب��ة ل���دى ال��ط��ال��ب��ات 
برنامج وات�ش اأب وفي�ش ب�ك وت�يرت 

واملدونة.
• م��ع��ظ��م ال��ط��ال��ب��ات ات��ف��ق��ن ع��ل��ى اأن 
يف  امل�ستخدمة  والتطبيقات  الرامج 
يف  �ساعدتهن  الإجنليزية  اللغة  تعلم 

تط�ير قدراتهن الإبداعية.

دراسة تكشف تأثير استخدام التقنية إيجابا
في تعلم اإلنجليزية



عبد العزيز رديف

ح��ق��ق��ت اجل��ام��ع��ة اإجن�����ازا ج���دي���دا يف 
جم������ال ال���ت���ع���ل���م الإل������ك������رتوين غ��ر 
م�ؤ�س�سة    950 م�ست�ى  على  م�سب�ق 
تعليمية عاملية بعد اأن ح�سل مقرران 
اإل����ك����رتون����ي����ان يف اجل���ام���ع���ة ب��ال��ل��غ��ة 
ال��ع��رب��ي��ة )اأح���ده���م���ا اأدب������ي، والآخ�����ر 
ع��ل��م��ي(، ع��ل��ى ال���درج���ة ال��ك��ام��ل��ة بعد 

متخ�س�سن  ق��ب��ل  م��ن  م��راج��ع��ت��ه��م��ا 
 »QM« العاملية  املنظمة  يف  دول��ي��ن 
ل�سمان  اجل���دة  مبعاير  تعنى  التي 

ج�دة املقررات الإلكرتونية عامليا.
ك��م��ا ح�����س��ل امل���ق���رران ع��ل��ى ختم 
 .2016 لعام  املنظمة  من  ال�ستحقاق 
وي�����اأت�����ي ه������ذا الإجن���������از حت����ت ���س��ع��ي 
لارتقاء  واحلثيث  امل�ستمر  اجلامعة 

باجل�دة يف �ستى املجالت.

وهذه هي املرة الأولى يف تاريخ 
مقررات  فيها  تعتمد  التي  املنظمة 

باللغة العربية.
وت����ع����د ج���ام���ع���ة امل����ل����ك خ��ال��د 
����س���اح���ب���ة ال�������س���ب���ق ع���ل���ى م�����س��ت���ى 
امل���ؤ���س�����س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف ال�����س��رق 
الأو����س���ط ال��ت��ي ع��ق��دت ���س��راك��ة مع 
ال��ت��ي  ال���ع���امل���ي���ة،   »QM« م��ن��ظ��م��ة 
متلك ���س��راك��ات م��ع اأك���ر م��ن 950  

ال��ع��امل.  ح����ل  تعليمية  م���ؤ���س�����س��ة 
عام  مدار  على  اجلامعة  وا�ستعانت 
كامل بخراء حمت�ى، ومراجعن 
منظمة  م���ن  م��ع��ت��م��دي��ن  ع��امل��ي��ن 
»QM«  ملراجعة مقررات اإلكرتونية  
واعتمادها،  ينت�سب�ن اإلى جامعات 
عاملية كجامعة �سالزبري، وجامعة 
ولي�������ة ����س���ان���ت ك��������اود، وج���ام���ع���ة 
ولي��������ة مب���ي���ي���ج���ي، ون����ي�����ه����اف����ن، 

وج����ام����ع����ة ولي�������ة ن��ي���م��ك�����س��ي��ك���، 
وك��ي��ن�����س��او، واأن����دي����ان����ا، وال��ي��ن���ي��ز، 
ولي��ة  وج��ام��ع��ة  وا�سنطن،  وج����رج 
ك�����ل�����م����ب����������ش، وج����ام����ع����ة ولي�����ة 

وا�سنطن. 
ا�ستمرارا  الإجن����از  ه��ذا  وي��ع��د 
بعد  اجلامعة  حققته  �سابق  لنجاح 
ح�س�ل ثمانية  مقررات اإلكرتونية 
ُت���در����ش ب��ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة على 

الع��ت��م��اد وخ��ت��م ال���س��ت��ح��ق��اق على 
م�ست�ى جامعات ال�سرق الأو�سط.

املقرر  تقييم  عملية  اأن  يذكر 
اأربعة  الإلكرتوين ت�ستغرق ما بن 
اأ���س��ب���ع��ا، يتم من  اإل���ى 20  اأ���س��اب��ي��ع 
خالها التقييم ب�ا�سطة حمكمن 
دولين من جامعات عاملية، ملراجعة 
وفقا  وتقييمه  الإل��ك��رتوين  امل��ق��رر 

ملعاير ج�دة الت�سميم التعليمي.

أخبار الجامعةأخبار الجامعة

ضمن برنامج الجامعة الصحي 
والتثقيفي والتوعوي بثربان

»األسنان« تعالج 
1475حالة و »العلوم 
الطبية« تجري 14988 
فحصا مخبريا

سعيد العمري

فعاليات  امل��ا���س��ي،  قبل  اخلمي�ش   اختتمت 
الأن�����س��ط��ة ال�����س��ح��ي��ة امل�����س��اح��ب��ة ل��رن��ام��ج 
وال��ت���ع���ي  والتثقيفي  ال�سحي  اجل��ام��ع��ة 
الرابع، الذي اأقيم مبركز ثربان مبحافظة 

املجارده، حمققا جناحا كبرا.
واأك���د وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة، ن��ائ��ب امل�سرف 
ال��ع��ام على ال��رن��ام��ج، ال��دك��ت���ر م��رع��ي بن 
ن��ف��ذ يف  ال��رن��ام��ج  اأن  ال��ق��ح��ط��اين،  ح�سن 
واأ�ساف:  �سابقة.  بناء على معطيات  ثربان 
املا�سية فاإن  الثاثة  » رغم جناح  الرامج 
ما حققه الرابع  بربان فاق كل الت�قعات 
من واقع الن�سب التي بلغت �سبعة اأ�سعاف، 
وهذا النجاح  يع�د لت�فيق من اهلل �سبحانه 
بها من  التي حظينا  للثقة  اأوًل ثم  وتعالى 

قبل املجتمع«.
وب���ن ال��ق��ح��ط��اين اأن اخ��ت��ي��ار امل���ق��ع 
واملكان ال�سحيح اأ�سهما يف جناح هذه الدورة 
من الرنامج، بالإ�سافة اإلى ما قدمت من 

عيادات خمتلفة عن الأع�ام ال�سابقة.

وتتواصل اإلنجازات..
QM مقرران إلكترونيان يظفران بختم االستحقاق من منظمة

ي���ذك���ر اأن�����ه ب��ل��غ ع����دد امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن 
م��ن اخل���دم���ات ال��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا كلية طب 
الأ�سنان اأكر من 1475 م�ستفيدا،  وفرت 
�سريرية  م��ع��اجل��ة   2560 م��ن  اأك���ر  ل��ه��م 
املتخ�س�سة  ال���ك����ادر  م��ن   34 مب�����س��ارك��ة 
قدمت  بينما  بالكلية،  الأ���س��ن��ان  ط��ب  يف 
ال����ع����ي����ادات اخل���ا����س���ة ب���امل���دي���ن���ة ال��ط��ب��ي��ة 
م�ستفيدين   1010 م���ن  لأك����ر  خ���دم���ات 

مب�ساركة ثاثة اأطباء.
الطبية  العل�م  كلية  اأج��رت  بدورها 
لأكر  خمريا  فح�سا   14988 من  اأك��ر 
17 من  م�����س��ت��ف��ي��دا، مب�����س��ارك��ة   951 م���ن 

الك�ادر الطبية املتميزة بالكلية.
من  خدماتها  الطب  كلية  وق��دم��ت 
ع���ي���ادات م��ت��خ�����س�����س��ة لأك�����ر م���ن 1411 
ا�ست�ساريا  طبيبا   38 مب�ساركة  م�ستفيدا، 
م��ت��خ�����س�����س��ا، ك��م��ا ع��ق��دت 13 حم��ا���س��رة 

ت�ع�ية وتثقيفية باملحافظة.
اأما كلية التمري�ش فقدمت خدماتها 
وتخطيط  الفح��سات  واإج���راء  احلي�ية 

القلب لأكر من 1588 م�ستفيدا.

برنامج عيادات الجامعة يكتشف حاالت تستدعي دراسات علمية
واإ�����س����ن����اد ال����ع����ي����ادات ال��ت��خ�����س�����س��ي��ة 
اإ���س��اف��ة  التحليل،  وم�����اد  وامل��خ��ت��ر 
اإل������ى جت��ه��ي��ز ال����س���ت���ق���ب���ال ل��ق��ي��ا���ش 
ال�����ع�����ام�����ات احل�����ي������ي�����ة وت�����ف����ر 
���س��ي��دل��ي��ة وك�������ادر ���س��ح��ي��ة متثلت 
اأط��ب��اء  ث��اث��ة  بينهم  �سخ�سا  يف11 
ومم������ر�������س�������ن واخ����ت���������س����ا�����س����ي�����ن 
و����س���ي���ادل���ة وف���ن���ي���� خم����ت����ر، ك��م��ا 
نح�  ال�سيدلية  خ���ال  م��ن  وف���رت 
والعقاقر  الأدوي���ة  من  �سنف   200
احتياجات  جميع  لتغطية  الطبية 
ال��ع��ي��ادات ب��ال��رن��ام��ج ال��ت��ي �سرفت 

للم�ستفيدين باملجان.
ال��ع��ام للعيادات  امل��دي��ر  واأو���س��ح 
اخل�����ارج�����ي�����ة ب����امل����دي����ن����ة ال���ط���ب���ي���ة 
اجلامعية، ع�س� اللجنة التنظيمية 
ب��ال��رن��ام��ج، ع��اي�����ش ع�����س��ري، اأن 
م�����س��ارك��ة ال��ع��ي��ادات اخل��ارج��ي��ة هي 
الأولى منذ انطاق هذا الرنامج، 
وق��������ال: »امل�������س���ارك���ة ك���ان���ت م��ث��رة 
لاهتمام؛ مما جعلنا نحر�ش عليها 
خدماتنا  ل��ت��ق��دمي  ف��ر���س��ة  لإي���ج���اد 

للمجتمع يف اأماكنهم«.
امل���دي���ن���ة  خ�����دم�����ات  اأن  ي����ذك����ر 
الطبية اجلامعية مبقرها يف مدينة 
اأبها انطلقت ب�سكل فعلي عام 1436، 
تخ�س�سات   10 م���ن  اأك�����ر  وت�����س��م 
ق�سم  اإل����ى  اإ���س��اف��ة  دق��ي��ق��ة،  �سحية 
الأ������س�����ع�����ة وامل�����خ�����ت�����رات ال���ط���ب���ي���ة 

وال�سيدلية.

 عبدالعزيز رديف

ك�����س��ف��ت ع���ي���ادات ب��رن��ام��ج اجل��ام��ع��ة 
الرابع  الت�ع�ي  التثقيفي  ال�سحي 
الذي اأقيم يف مركز ثربان مبحافظة 
املجاردة خال الفرتة من 12 اإلى 19  
ربيع الآخر املن�سرم، عن �ست حالت 
عيادة  اأحالتها  خاطئة  عظام  جتبر 
العظام باملخيم اإلى م�ست�سفى ع�سر 

املركزي لتخاذ العاج الازم.
ك���م���ا ل�����ح����ظ ارت������ف������اع ن�����س��ب��ة 
امل�����س��اب��ن ب��ال��رب��� يف ت��ل��ك امل��ن��اط��ق، 
اإ���س��اف��ة اإل��ى ارت��ف��اع ن�سبة الأط��ف��ال 
ا�ستدعى  مم��ا  ب��ال��ه��زال،  امل�����س��اب��ن 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإن�����س��اء درا����س���ة بحثية 
ل��ل��م������س���ع وال��ب��ح��ث ع���ن احل��ل���ل 
يف  الأط��ف��ال  �سحة  لتعزيز  املنا�سبة 
تلك امل��ن��اط��ق واك��ت�����س��اف الأم��را���ش 

التي يعان�ن منها ب�سكل مبكر.
العاج  اأي�سا  العيادات  وقدمت 
ال����ازم ل��ع��دد م��ن ال��ب��ال��غ��ن ال��ذي��ن 
يعان�ن من ق�س�ر يف وظائف الرئة 
ومتت متابعة حالتهم ط�ال فرتة 
ال��رن��ام��ج، ب��الإ���س��اف��ة ال���ى حت�يل 
عدد من الأطفال الذين يعان�ن من 
ال��ع��ي��ادات  اإل���ى  م�ستع�سية  اأم��را���ش 

اخلارجية باجلامعة.
و����س���ه���د ال����رن����ام����ج، م�����س��ارك��ة 
ال�����ع�����ي�����ادات اخل����ارج����ي����ة ب���امل���دي���ن���ة 
ال�����ط�����ب�����ي�����ة م��������ن خ����������ال مت�����ي����ن 

الصيدلة تستقبل 
المستجدين

وتكرم المتفوقين
 عبدالعزيز رديف

اأقامت كلية ال�سيدلة منت�سف ربيع الآخر املن�سرم، حفا ترحيبيا 
للطاب والطالبات امل�ستجدين، كما كرمت املتف�قن واملتف�قات 
اأن  علما  ال�سيعري،  عبدالرحمن  الدكت�ر  الكلية  عميد  بح�س�ر 
امل�ستجدين  تعريف  بهدف  ف�سلي  ب�سكل  احلفل  هذا  تقيم  الكلية 

بقاعاتها ومعاملها.
و�سهد احلفل عر�ش فيلم تعريفي عن كلية ال�سيدلة، اإ�سافة 
اجلد  على  امل�ستجدين  ال��ط��اب  ح��ث  اإل���ى  ه��دف��ت  اإل���ى حما�سرة 
الدرا�سي  التف�ق  ع��ن  خمت�سر  دل��ي��ل  بعر�ش  وذل���ك  والج��ت��ه��اد، 
مع  والآم���ن  ال�سحيح  التعامل  وت��سيح  اإل��ي��ه،  ال��س�ل  وكيفية 
امل��ع��ام��ل واأدوات����ه����ا، يف حم��ا���س��رة اأخ����رى ق��دم��ت��ه��ا جل��ن��ة امل��ع��ام��ل 

والقاعات يف كلية ال�سيدلة.
ن����ادي دواء  ل��ك��ل م��ن  اأي�����س��ا ع��ر���س��ا تعريفيا  و���س��م��ل احل��ف��ل 
)ق�����س��م  ال���ط���اب���ي  ت���ري���اق  ون������ادي  ال����ط����اب(  الطابي )ق�سم 
الطالبات(، �شاحبه �شرح عن اأهمية الن�شاط الطالبي يف الكلية، 

واأهم الفعاليات التي تدور يف النادين.
وت�����س��م��ن احل��ف��ل ت��ق��دمي ع���دد م��ن اأع�����س��اء ن���ادي ال�سيدلة 
ال���ن���ادي وك��ي��ف��ي��ة الت�سجيل  ب��اأن�����س��ط��ة  ت��ع��ري��ف��ي��ا  ب��ع�����س��ر، ع��ر���س��ا 
املتف�قن يف  ال��ط��اب  اأن يتم تكرمي   ب��ه، وذل��ك قبل  والل��ت��ح��اق 
مرا�سم  واإق��ام��ة  التدري�ش،  هيئة  اأع�ساء  م��ن  واملتميزين  الكلية 

لب�ش)البالط� الأبي�ش(.

دورة في مهارات حل المشكالت 
نظمت عمادة �شوؤون الطالب ممثلة بوكالة التطوير واجلودة، دورة تدريبية ملوظفيها، ا�شتمرت يومني بعنوان » مهارات حل امل�شكالت« . و�شمل التدريب 
وحتليلها  امل�شكلة  تعريف  الدورة  وت�شمنت  مر�شاح.  عو�ض  الدكتور  قدمها  العمل  بيئة  يف  امل�شكالت  حل  ملهارات  التطبيقي  واجلانب  النظري  اجلانب 
واأ�شباب وقوعها وو�شع البدائل واحللول املمكنة، وا�شتخدام منوذج القبعات ال�شت يف حل امل�شكالت.  من جانبه اأفاد وكيل العمادة للتطوير واجلودة 
الدكتور عبداهلل اآل ع�شيد اأن العمادة �شتنظم يف الفرتة املقبلة، دورة اأخرى ملوظفي العمادة اأي�شًا بعنوان »مهارات اإعداد اخلطابات والتقارير«، حر�شا 

على توفري ما يفيد املوظفني يف جميع املجاالت. 
عدنان األلمعي 
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منصور الطيب

التقى عميد كلية العل�م والآداب بتن�مه، 
ال��ث��اث��اء  ال��ف��ق��ي��ه،  ال���ع���زي���ز  ع��ب��د  د.  اأ. 
بح�س�ر  امل�ستجدين،  بالطاب  املا�سى، 
اأع�ساء هيئة التدري�ش والطاقم الإداري. 
وح���ث ال��ف��ق��ي��ه ال���ط���اب ع��ل��ى الج��ت��ه��اد 
للح�س�ل  اأق�سى اجلهد  وبذل  واملثابرة  
على نتائج متميزة وال�ستفادة من عامل 
الزمن وعدم اإ�ساعته يف ما ل يفيد. كما 
قدم وكيل الكلية الدكت�ر حممد �ساح 
الدرا�سة باجلامعة  الدين �سرحا لنظام  
وك��ي��ف��ي��ة اخ���ت���ي���ار ال���ط���اب م��ق��ررات��ه��م 
م�سجل  ي��ت��ح��دث  اأن  ق��ب��ل  ال���درا����س���ي���ة، 
�سارحا  ع��ب��ا���ش  ح�سن  ال��دك��ت���ر  ال��ك��ل��ي��ة 
املقررات  اختيار  وكيفية  الت�سجيل  نظام 

املنا�سبة ل��سع الطالب الأكادميي. 

عميد »علوم تنومه« يلتقى بالمستجدين

النشاط 
المسرحي 

ينظم رحلة 
ألبرز المسارح 

بالمملكة
عدنان األلمعي

رحلة  باجلامعة،  امل�شرحي  الن�شاط  اأق��ام 
طابية اإلى مدينة الريا�ش بهدف زيارة 
اأبرز امل�اقع التي تفيد الطاب يف اجلانب 
الن�شاط  اإدارة  ال��وف��د  زار  اإذ  امل�����ش��رح��ي، 
امل�سرحي بجامعة امللك �سع�د وتعرف على 
اإمكانات امل�سرح الذي يعد من اأبرز امل�سارح 

على م�ست�ى اجلامعات باململكة .
ال��ق��ب��ة  ال���ط���اب���ي  ال�����ف����د  زار  ك���م���ا 
�سع�د  الإم��ام حممد بن  الفلكية بجامعة 
الفلكية  ال��ع��رو���ش  مل�����س��اه��دة  الإ���س��ام��ي��ة 
ل���زواره���ا بت�س�ير  ال��ق��ب��ة  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 
ت��ق��ري��ب��ي ل��ل��ك���اك��ب وال��ن��ج���م والأج������رام 

الف�سائية يف �سماء الريا�ش.
اإل��ى مركز  انتقل الطاب  ذل��ك  بعد 
عر�ساً  �ساهدوا  حيث  الثقايف  فهد  امللك 
مرئياً عن تاريخ املركز وافتتاحه، واأبرز ما 
قدمه املركز للم�سرح املحلي والعاملي، كما 
اطلع ال�فد على التجهيزات ال�سخمة يف 
امل�سرح الرئي�سي وامل�سارح الأخرى باملركز. 
بعد ذلك جت�ل الطاب يف املعر�ش الذي 

يحت�ي على مقتنيات اأثرية قدمية.
م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال رئ��ي�����س ال��ن�����ش��اط 
امل�سرحي باجلامعة حممد الكعبي: »هذه 
ال���زي���ارة ت��اأت��ي �سمن اخل��ط��ة امل������س���ع��ة 
ل��ل��ن�����ش��اط، وت���ه���دف اإل����ى ت��ن��م��ي��ة م��واه��ب 
ال���ط���اب يف اجل���ان���ب امل�����س��رح��ي، وزي����ادة 
امل�سارح  كرى  على  واطاعهم  معرفتهم 
ب��امل��م��ل��ك��ة، وال���س��ت��ف��ادة م���ن اخل�����رات يف 
التي  الأم��اك��ن  اأن  املجال، خ�س��سا  ه��ذا 
تاريخ عريق يف  لها  زيارتها  على  حر�سنا 

هذا املجال«.

»العلوم اإلدارية«
ترحب بمستجديها

وتدشن ناديها
حسام ذيبان 

احتفت كلية العل�م الإدارية واملالية باجلامعة، �سباح الثاثاء املا�سي، 
والأع��م��ال،  امل��ال  ن��ادي  اأع��م��ال  بتد�سن  وك��ذل��ك  امل�ستجدين،  بالطاب 
بح�س�ر عميد الكلية الدكت�ر حممد اآل عبا�ش، ووكيل الكلية الدكت�ر 

حممد الغامدي، وروؤ�ساء الأق�سام وعدد من اأع�ساء هيئة التدري�ش. 
وبداأ احلفل باآيات من الذكر احلكيم، ثم كلمة نادي املال والأعمال 

عن طريقة الت�سجيل يف النادي واملهمات التي يق�م بها.
الدكتور  ال��ق��ان��ون،  ق�شم  رئي�س  بالكلية،  الن�شاط  رائ��د  األ��ق��ى  كما 
اأحمد �ساتي، كلمة رحب من خالها باحل�س�ر من اأع�ساء هيئة تدري�ش 
وط��الب، مذكرا مبا يقوم به الن�شاط الطالبي من خدمة للطالب يف 

اأوقات الفراغ.
اأما كلمتا عميد الكلية وال�كيل، فقد �سبتا يف الرتحيب بالطاب 
امل�����ش��ت��ج��دي��ن، وب��ي��ن��ت��ا ب��ع�����س ال��ن��ق��اط ال��ت��ي ت��ه��م��ه��م خ���الل م�����ش��واره��م 

اجلامعي، اإ�سافة اإلى حثهم على الجتهاد منذ البداية .

»وصال« يفتح
باب االلتحاق بعضويته

عدنان األلمعي

بنادي  لالتحاق  ال��ب��اب  فتح  باجلامعة  ال��ط��اب  ���س���ؤون  ع��م��ادة  اأعلنت 
و�سال للعاقات العامة والإعام للف�سل احلايل .

الدكت�ر  الطابية  لاأن�سطة  الطاب  ���س���وؤن  عمادة  وكيل  وق��ال 
ال���س��ت��ث��م��ار يف عق�ل  ه���  ال��ن��ادي  م��ن  ال��ه��دف  اإن  قمي�سان،  اآل  ن��ا���س��ر 
الإع��ام  ق�اعد  م�ؤ�س�ش على  اإع��داد جيل  والإ�سهام يف  طاب اجلامعة 
ال�سحيحة  خلدمة دينهم واأوطانهم وت�جيههم يف هذا املجال ت�جيهاً 
�سليماً مبنًيا على اأ�سا�ش را�سخ من املعرفة واملهارة وال�سل�ك، وا�ستقطاب 

امل�ه�بن يف املجال الإعامي لتنمية مهاراتهم .
وحر�س  اآل قمي�شان  يف حديثه على اأن يكون هذا الن�شاط ذا روؤية 
خا�سة  يف جمال اإنتاج اأجيال اإعامية واعدة وم�ستمرة يف العطاء على 
مدى الأع�ام القادمة، وتركز على دعم الأفكار لتطبق على اأر�ش ال�اق، 
واأ�سار اآل قمي�سان اإلى اأن النادي بحاجة  اإلى من يك�ن مي�لهم يف جمال 
التحرير ال�سحفي اأو الت�س�ير الف�ت�غرايف والفيدي�، اأو من يجيدون 
فن الإلقاء والتقدمي التلفزي�ين اأو اإنتاج مقاطع الفيدي� اأو امل�ه�بن 
بتط�ير  للنادي  املنت�سبن  واع��داً  وامل��ج��ات،  ال�س�ر  ت�سميم  يف جم��ال 
مهاراتهم بدورات تدريبية وحما�سرات وندوات وور�ش عمل، بالإ�سافة 
لهم بعد اهلل يف  اإل��ى �سهادات خ��رة  يف املجال الإع��ام��ي لتك�ن معيناً 

مي�لهم وم�ستقبلهم. وخ�س�ش الرابط التايل للت�سجيل بالنادي:
http://cutt.us/wqjwb

»علوم وآداب« المجاردة 
تحتفي بالجنادرية 30

رعت اإدارة فرع تهامة بالتعاون مع عمادة �س�ؤون الطاب ووكالة �س�ؤون 
العل�م والآداب باملجاردة للبنات   املا�سي، حفل كلية  الأربعاء  الطالبات، 
باجلنادرية ال�30. وت�سمن احلفل العديد من الفقرات من بينها كلمة 
مقررة الن�شاط التي دعت للمحافظة على العادات والتقاليد واحلفظ 
على امل�روثات القدمية، وكذلك الدع�ة للحفاظ ال�حدة. كما �سحب 

الحتفال معر�ش للرتاث ال�سعبي و�سيات لل�طن والرتاث.
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عدنان األلمعي 

     نظمت ع��م��ادة ���س���ؤون ال��ط��اب، امللتقى 
م��رك��ز  ����س���اط���ئ  ع���ل���ى  الأول  ال���ب���ح���ري 
احلري�سة، وا�ستمر ثاثة اأيام، مب�ساركة 
اإل��ى  امللتقى  اأك��ر م��ن70 طالبا. وه��دف 
واكت�ساف  اجلامعة  ط��اب  بن  التعارف 
�سعيا  ال���ف���ردي���ة  وق���درات���ه���م  م���اه��ب��ه��م 
ل��ت��ط���ي��ره��ا ورع��اي��ت��ه��ا، وج���ذب �سريحة 
وت�جيه  لاأن�سطة  الطاب  من  جديدة 

70 طالبا في الملتقى البحري األول
الت�جيه ال�سحيح من  الأفكار وال�سل�ك 
الت�ع�ية  والرامج  ال�ست�سافات  خال 

وتقدمي اخلدمات املجتمعية.
واأو�سح وكيل عمادة �س�ؤون الطاب 
اآل  نا�سر  الدكت�ر  الطابية  لاأن�سطة 
ن�عه،  من  الأول  ه�  اللقاء  اأن  قمي�سان 
م�ؤكدا اأنه ياأتي دعما من مدير اجلامعة 
ال���ذي »ي��ح��ر���ش دائ��م��ا ع��ل��ى ال��ت��ن���ي��ع يف 
اإلى ال�سريحة الأكر  املنا�سط وال��س�ل 

من الطاب«.

اكتشاف مواهب
اللقاء اجتماعيا ريا�سيا ثقافيا  يعد 
ي��ه��دف اإل���ى ال��ت��ع��ارف وال��ت��اآل��ف بن 

طاب اجلامعة يف خمتلف الكليات.
كما يهدف اإلى اكت�ساف م�اهب 
ج�����دي�����دة وط�����اق�����ات واع���������دة مي��ك��ن 
ا�ستثمارها خلدمة اجلامعة، وتقدمي 
ب����رام����ج ج���م���اه���ري���ة ل��ل��م��ت��ن��زه��ن، 

وتنظيف ال�س�اطئ البحرية.
وت�����س��م��ن امل��ل��ت��ق��ى ب���رام���ج ع��دة 

م���ن خ����ال ج��ل�����س��ات ال�����س��م��ر ال��ت��ي 
برزت فيها م�اهب وقدرات الطاب 

امل�ساركن.
 ك��م��ا ا���س��ت�����س��اف امل�����س��رف على 
ال�سحة  مديرية  يف  ال�سم�م  م��رك��ز 
م�سيط  ب��ن  ح�سن  ال��دك��ت���ر  بع�سر 
م�����س��اع��د ال����ذي حت����دث ع���ن اأ����س���رار 
امل�����خ�����درات. وت��خ��ل��ل ه����ذا احل��دي��ث 
بع�ش الأنا�سيد التي قدمها ال�سيف 

وتفاعل معها الطاب.

م�����س��اب��ق��ة احل����زم واإع�������ادة الأم�����ل ال��ت��ي 
ا�ستمرت ي�من، وتفاعل معها الطاب 
امل�سارك�ن وات�سمت بالتحدي والندية. 
ومل ي��خ��ل م���ن امل��ن��اف�����س��ات ال��ري��ا���س��ي��ة 
ال���ط���ائ���رة بن  ل���ك���رة  دوري  اأق���ي���م  ب���ل 

املجم�عات �سهد تناف�سا �سريفا.
 ك����م����ا ن����ف����ذ امل����ل����ت����ق����ى خ���دم���ات���ه 
حر�سا  ال�ساطئ  بتنظيف  الجتماعية 
من اأع�سائه على احلفاظ على مقدرات 

هذا ال�طن و�سامة البيئة.

ندوات متنوعة
وحدة  رئي�ش  اأي�سا،  امللتقى  وا�ست�ساف 
الدكت�ر  الفكرية يف اجلامعة،  الت�عية 
يحيى البكري، متناول الأفكار الهدامة 
ل���دى ال�����س��ب��اب ال��ت��ي ب����داأت ب��الن��ت�����س��ار، 
وك��ي��ف��ي��ة ال����ق���اي���ة م��ن��ه��ا وحم��ارب��ت��ه��ا، 
وت����ف����اع����ل م���ع���ه ال�����ط�����اب ب���الأ����س���ئ���ل���ة 

واملداخات. 
الثقافية ح�س�رها  وكان للرامج 
منها  م�����س��اب��ق��ات  اأق��ي��م��ت  اإذ  ب��امل��ل��ت��ق��ى، 
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»تقنية المعلومات« على طاولة النقاش

جامعة ذكية..
طموح المرحلة المقبلة

ج����دا،  م�������س���ّرف  امل�����ق����ع  اأن  الإع���������ام 
ممتدحا اإظهار اأهم حمت�يات اجلامعة 
اأخ��ب��ار اجلامعة،  م��ث��ل:  واج��ه��ت��ه،  على 
ال����ب�����اب����ات امل���خ���ت���ل���ف���ة، ب������اك ب�������رد، 
ح�سابات اجلامعة على م�اقع الت�ا�سل 
و  �سات«  و«�سناب  »ت���ي��رت«  الجتماعي 
اإ�سافة  اآف����اق،  �سحيفة  »ان�����س��ت��ج��رام«، 
اإل���ى الإع���ان���ات امل��ت��ن���ع��ة، والأح����داث 

املختلفة.
وع���ل���ي ال����رغ����م م����ن ذل������ك، ���س��دد 
يف  ال�سلبيات  بع�ش  ت���ايف  اإل���ى  ع��ام��ر 
»ب��اك ب����رد«، منها ع��دم ظه�ر بع�ش 
الإعانات  وكذلك  املحا�سرات مرتبة، 
اخل���ا����س���ة ب���اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ش 
امل����ج���ه���ة اإل������ى ال����ط����اب، داع����ي����ا اإل����ى 
الأ�ساتذة  الهتمام من قبل  املزيد من 
اأن��ف�����س��ه��م ب��ال��ت��ع��ل��ي��م الإل����ك����رتوين؛ ملا 
وتفعيله  امل���ق��ع  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ا  ينعك�ش 

وكرة البحث. 

تصميم ممتاز
ق�سم  الزيد من  زي��د  الطالب  وام��ت��دح 
العاج الطبيعي، ت�سميم امل�قع ، غر 
اأن���ه ن���ادى ب���اأن يتم اإت��اح��ة فتح »ب��اك 
ب���رد« عر تطبيق خا�ش، ولي�ش عر 

امل�قع، ت�سهيا على الطاب.
واأ������س�����اف: »م�����ن ف�����ائ����د امل����ق���ع، 
و«ب�������اك ب��������رد« حت����دي����دا، اأن������ه اأت�����اح 
والتح�سر  املحا�سرات  ن��زول  فر�سة 
ق����ب����ل ح���������س�����ر ب���ع�������ش امل����ح����ا�����س����رات 
يف ال���ق���اع���ات وخ���ف���ف���ت ع�����بء ط��ب��اع��ة 
ال������رق، ل��ك��ن ن��اف��ذت��ه ال��ع��رب��ي��ة لي�ست 
مم���ت���ازة، وب��خ��ا���س��ة امل�����اد ال��ت��ي تتعلق 
بالتخ�س�سات الطبية، وهذه اإ�سكالية«.

بدائي غير مريح
م���ن زاوي�����ة خم��ت��ل��ق��ة،  اأ����س���ار ال��ط��ال��ب 
القان�ن  ق�سم  م��ن  �سفر  عبداللطيف 
ب��دائ��ي وغر  ت�سميمه  امل���ق��ع  اأن  اإل���ى 
م��ري��ح، اإ���س��اف��ة اإل���ى اأن »ال��ب��اح��ث عن 
ويجد  بالت�ستت  ي�ساب  معن  م��س�ع 
م����راده ب��ع��د ف���رتة ط���ي��ل��ة م��ن البحث 
وا�سحة  غ��ر  وال���ف���روع  الأق�����س��ام  لأن 

وم�ستتة«. 
امل����ق���ع ل  اأن  اإل�����ى  وذه�����ب ���س��ف��ر 
ي��ح��ت���ي ع��ل��ى ن���اف��ذ م���اك��ب��ة للع�سر 
كاإتاحة الت�س�يق الإلكرتوين للطاب، 
و����س���ل بن  ح��ل��ق��ة  امل����ق���ع  ي���ك����ن  واأن 
ال��ط��اب وب���ن ���س��رك��ات ال��ن��ق��ل مثا، 
وامل�ساركة  ال���راأي  م�ساحة  اأن  ب��خ��اف 
للطالب غر متاحة بال�سكل املطل�ب، 
تعنى  املن�س�رة  والأخ��ب��ار  الق�سايا  واأن 
ب������الإداري������ن، ب��ي��ن��م��ا اأغ���ل���ب جن��اح��ات 
الطاب والإجنازات الداخلية مهم�سة، 
ما جعل الطاب ي�ساب�ن بالنف�ر من 
اأو  مب�سابقات  تفعيله  مقرتحا  امل�قع، 
اأو جتمعات للطاب مبختلف  نقا�سات 

التخ�س�سات. 

إعادة هيكلة ودمج
م�سه�ر  الطالب  قال  �سبيه،  �سياق  ويف 
العمري من ق�سم الإعام: »اإن م�سكلة 
اآل��ي��ة ت�زيع  م���ق��ع اجل��ام��ع��ة تكمن يف 
وت�سهل  الطالب  تهم  التي  الأي��ق���ن��ات 
ع��ل��ي��ه ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وال������س��ع 

احلا�سل �سبب عملية تعقيدية. 
ل��ذل��ك، ف��م��ن امل��ه��م اإع�����ادة هيكلة 
للطاب،  منا�سبا  يجعله  مم��ا  امل���ق��ع 
اإ�����س����اف����ة اإل��������ى دم������ج »ب��������اك ب�������رد« 
اأيق�نة واح���دة، تعطي  و«اأك��ادمي��ي��ا« يف 

للطالب م�ساحة معروفة ومهمة«.
مراعاة  »يجب  العمري:  واأ���س��اف 
امل�ؤمترات  ومراعاة  الأخبار،  يف  ال�قت 
من  اجلامعة  تقيمها  ال��ت��ي  وال��ن��دوات 
خال تخ�سي�ش �سفحة كاملة حُتّدث 

ب�سكل ي�مي«. 

محمد شامي 

اأول  ت���ك����ن  اأن  اإل�����ى  اجل��ام��ع��ة  ت��ط��م��ح 
وذلك  املقبلة،  خطتها  يف  ذكية  جامعة 
وفقا ملا �سرح به يف حديث اإلى »اآفاق«، 
امل�سرف العام على اإدارة تقنية املعل�مات 
الدكت�ر �سامل العلياين، �سمن حتقيق 
اأج����رت����ه ال�����س��ح��ي��ف��ة ل��ل��ح�����س���ل على 
ع��ن م�قع  وال��ط��اب  امل�����س���ؤول��ن  اآراء 
ي��ح���ي��ه م��ن تطبيقات  اجل��ام��ع��ة وم���ا 

متن�عة.
يف ال�����س��ط���ر ال��ت��ال��ي��ة؛ ت������س��ع يف 
اآراء  اإل�����ى ج���ان���ب  ال���ع���ل���ي���اين،  ح���دي���ث 
لبع�ش ال��ط��اب ع��ن ال������س��ع احل��ايل 
بن  ما  كبرا  تباينا  اأظ��ه��رت  للم�قع، 

نقد واإ�سادة.
األنسب واألصوب

وقال العلياين اإن »اأهم الأهداف اأن يتاح 
وم�ساعدة  وحتليلها  البيانات  جتميع 
م��ت��خ��ذ ال���ق���رار ع��ل��ى ات���خ���اذ الأن�����س��ب 
والأ����س����ب«، م�سددا ع��ل��ى  ���س��رورة اأن 
الر�سمي  الإل���ك���رتوين  امل���ق��ع  يعك�ش 
اإلى  م�سرا  امل���ج���د،  ال�اقع  للجامعة 
اأن ما مت يف امل�قع اأر�سى عما م�ؤ�س�سيا 
للجامعة ولكثر من كلياتها واإدارتها، 

اأج��������اب ال���ع���ل���ي���اين: »ع�����م�����ادة ال��ت��ع��ل��م 
الإلكرتوين حدثته قبيل خم�سة اأ�سهر 
التطبيق  ه��ذا  اأن  املعل�م  وم��ن  تقريبا، 
اإدارة تعلم اإلكرتوين، وه�  اأ�سهر نظام 

القائد يف هذا املجال«.
وع����ن م�����س��ت���ى م����ق���ع اجل��ام��ع��ة 
الأخ���رى،  املحلية  باجلامعات  مقارنة 
قال العلياين : »الطم�ح كبر، وال�اقع 
اأن م�قع جامعة امللك خالد من اأكرها 
ت�افر  مع  ت�سميما،  واأف�سلها  حتديثا 
امل��ع��ل���م��ات وال��ت���ا���س��ل، ون��ح��ت��اج اإل���ى 
اجل��ه��ات  وح���ث  والتفعيل  ال���س��ت��خ��دام 
تقييم  ع��ن  كا�سفا  ذل���ك«،  على  املعنية 
والإدارات فيما يخ�ش  الكليات  جلميع 
الإلكرتوين  التعلم  ح��ازت  اإذ  التفعيل، 

الأف�سلية.
وت����ط����رق ال���ع���ل���ي���اين اإل������ى ت��ف��اع��ل 
باملنطقة،  املهمة  الأح����داث  م��ع  امل���ق��ع 
ك��م��ا ح���دث ع��ن��دم��ا ف����ازت م��دي��ن��ة اأب��ه��ا 
بجائزة لقب عا�سمة ال�سياحة العربية 
بجامعة  ال�سياحة  منظمة  م��ن   2017
ق���ل��ه، ف�سا  ال��ع��رب��ي��ة، ح�سب  ال���دول 
اأخ����رى للمجتمع  ع��ن وج����د خ��دم��ات 
املحلي كمحرك اأبحاث ال�ظائف، حيث 

ت�جد 120 األف وظيفة«.

ع���ر ت����ف���ر خ���دم���ات وت����ا����س���ل بن 
واملنتمن  والإدارات  الكليات  خمتلف 
اخلريجن،  ب�ابة  واأهمها  للجامعات، 

ح�سب ق�له.
واأ������س�����اف ال���ع���ل���ي���اين: »م�����ن اآخ����ر 
خا�سة  �سفحات  فتح  اإت��اح��ة  املنجزات 
لأي منتم للجامعة، ي�سع فيها ال�س�ر 
والأع���م���ال وال���ه����اي���ات، ب��ه��دف اإي��ج��اد 
الأ�سخا�ش  ي��رز  اف��رتا���س��ي،  جمتمع 

املميزين، بالإ�سافة اإلى املدونات«.
م�����س��ت���دع  الآن  »ه����ن����اك  وت����اب����ع: 
الأب�����ح�����اث ال������ذي ي�������س���اع���د ال��������س����ل 
ل�����اأب�����ح�����اث م����ب����ا�����س����رة ومي�����ك�����ن م��ن 
ال���س��ت�����س��ه��اد، وه����� الأم�����ر ال����ذي رف��ع 
ت�سنيف  اآخ��ر  �سمن  اجلامعة  م�ست�ى 
األفي جامعة  انت�سر، حيث باتت �سمن 
يف حمرك بحث العلماء بق�قل، وذلك 

لأول مرة«.
وج�د  اأهمية  اإل��ى  العلياين  ولفت 
ك���ل م���ا ي��ح��ت��اج اإل���ي���ه اأي ���س��خ�����ش من 
اجلامعة عر م�قعها الر�سمي، قائا: 
ب��اإذن  اإل��ي��ه، و�سيتحقق  »ه��ذا ما نطمح 
اهلل تعالى، ب�ج�د عدة ب�ابات، واإلغاء 

ال�رق، وبناء جمتمع معريف«.
وع����ن حت���دي���ث���ات »ب�����اك ب������رد«، 

املعل�مات  تقنية  اإدارة  اأن  وخ��ت��م 
املعل�مات،  ب��اأم��ن  الت�عية  على  ت��رك��ز 
م�����س��ت�����س��ه��دا مب����ا ت���ق���دم���ه م����ن ج��ه���د 
على  ال��ه��دف  ه���ذا  لتحقيق  مت�ا�سلة 

اأر�ش ال�اقع.

الجودة والمرونة
ع��ر���س��ت اآف������اق امل��������س����ع ن��ف�����س��ه على 
ف��راأى الطالب  بع�ش طاب اجلامعة، 
ب��ك��ل��ي��ة ال��ل��غ��ات وال��رتج��م��ة م��اج��د بن 
متقدمة  اجلامعة  اأن  التيهاين  اأحمد 
يف م�قعها الإل��ك��رتوين  ال��ذي يح�ي، 
ي��ف��ي��د من�س�بي  ح�����س��ب ق����ل���ه، ك���ل م���ا 
اجل����ام����ع����ة م�����ن م���ع���ل����م���ات واأخ�����ب�����ار 
ت�سميمه  اأن  اإل���ى  م�����س��را  واإع���ان���ات، 

اأي�سا يت�سم باجل�دة واملرونة. 
وقدم التيهاين �سكره لإدارة تقنية 
امل��ع��ل���م��ات ع��ل��ى م��ا ت��ب��ذل��ه م��ن جه�د 
مل�اكبة ما ت�سهده اجلامعة من حراك 
الراهنة،  مرحلتها  يف  �سامل  تط�يري 
امل��زي��د  ب���ذل  اإل���ى  التقنية  اإدارة  داع��ي��ا 
ليحقق امل�قع تطلعات قيادة اجلامعة. 

موقع مشرف 
واأك����د ال��ط��ال��ب وائ����ل ع��ام��ر م��ن ق�سم 

تحقيقتحقيق

أسبوعية جامعة الملك خالد

ميا
دي
كا
الدكتور �شامل العلياينأ

زيد اآل زيد

ماجد التيهاين

م�شهور العمري
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د. عبد المنعم 
ال���ق�������س���اري���ف  م�����ال����ي����د  • م�����ن   

بال�س�دان عام 1975.

الفل�سفة  دكت�راه  على  حا�سل   •
بجامعة  الإ�سامية  الدرا�سات  يف 

اخلرط�م يف العام 1429 )2009(.

والتف�سر  الفقه  مقررات  • دّر�ش 
واحل����دي����ث وال�������س���رة وال��ث��ق��اف��ة 

الإ�سامية بجامعة الق�ساريف.

����س����ؤون  ل��ق�����س��م  رئ��ي�����س��ا  •  ع��م��ل 
اأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ش ون��ائ��ب��ا 
لأمن ال�س�ؤون العلمية باجلامعة.

خ��ال��د،  امل��ل��ك  بجامعة  ال��ت��ح��ق   •
 ،1436  -1436 احل�������ايل  ال�����ع�����ام 
بكلية  م�����س��ارك��ا  اأ����س���ت���اذا  وي��ع��م��ل 

العل�م والآداب بتن�مة.

أستاذ الثقافة اإلسالمية المشارك
بكلية العلوم واآلداب في تنومة ناصحا الطالب:

استثمروا أوقاتكم 
بالعلم وتصالحوا
مع المكتبة!

للجميع  اهلل  �سائا  بالكلية  للنه��ش 
الت�فيق وال�سداد.

ماذا عن اأثر مقرر الثقافة 
االإ�شالمية يف بناء �شخ�شية 

الطالب؟
م���ق���ررات ال��ث��ق��اف��ة الإ���س��ام��ي��ة جتعل 
ال��ط��ال��ب ي��ق��ف ع��ل��ى اأر�������ش ���س��ل��ب��ة ل 
وامل�ستجدات،  املتغرات  ب�سبب  تتزلزل 
ومتكنه من و�سع يده على الت�س�رات 
ال�سحيحة عن الك�ن واحلياة والإن�سان 
وعن حقيقة ال�ج�د ومقايي�ش املعرفة 
ب��ع��ي��دا م���ن ال�����س��ب��ه��ات وال�������س���الت، 
وحت�����س��ن��ه م���ن الأك����اذي����ب وال���رته���ات 
يف ع�����س��ر ال��ع���مل��ة والن��ف��ج��ار امل��ع��ريف، 
الثقافية  باخل�س��سيات  ملما  وجتعله 
واحل�سارية لاأمة الإ�سامية، واملنهج 
مب��ا ف��ي��ه م��ن ت��ك��ام��ل م��ع��ريف و�سل�كي 
ال�سخ�سية  ب��ن��اء  ع��ل��ى  ق����ادر  وج��م��ايل 
ال�سالح  امل���اط��ن  واإع����داد  الإ���س��ام��ي��ة 

النافع بلده واحلامل ر�سالة اأمته.

هل من �شعوبات تواجه
الطالب يف هذا املقرر؟

يف ظل املعطيات واملعينات التي ت�فرها 
يف  املتبع  وال��ن��ظ��ام  لطابها  اجل��ام��ع��ة 
العملية التعليمية، ل اأعتقد اأن هنالك 
ال���ط���اب يف جميع  ت����اج���ه  ���س��ع���ب��ات 

املقررات.
الثقافة  م��ق��ررات  اإل���ى  وبالن�سبة 
ال�سا�سة  غ��اي��ة  يف  ف��ه��ي  الإ���س��ام��ي��ة 
بع�ش  عند  تعر  وجد  واإن  وال��س�ح، 
ل��ع��دم فهمهم  ي��ع��زى  ال��ط��اب فه� ل 

هل من ن�شائح توجهها اإليهم؟
ال����ط����اب اأم�����ان�����ة يف اأع���ن���اق���ن���ا ف��م��ن 
املفاهيم التي ي�سملها م�سطلح الأمانة 
)الأمانة املهنية( ومن اأوجب واجباتنا 
اأن ل ناأل� جهدا يف ن�سحهم واإر�سادهم 
وت�جيههم ملا فيه �ساحهم، ومن هنا 

فاإين اأو�سيهم بالآتي:
ب���الإخ���ا����ش  اأن�����س��ح��ه��م  اأول: 
اأخل�ش  اإن�سان  ف��اأي  العلم؛  طلب  يف 
هلل و���س��األ��ه ودع�����اه، ي��ج��ي��ب��ه، وب��ق��در 

م�اظبتهم  لعدم  يعزى  ب��ل  واإدراك��ه��م 
ع���دم  اأو  امل���ح���ا����س���رات  ح�������س����ر  ع���ل���ى 
مع  وال���س��ت��ذك��ار  ب��ال��ق��راءة  اهتمامهم 
م���ق���دور عليها؛  ال����ق����راءة  ب����اأن  ال��ع��ل��م 
فنحن اأمة )اق��راأ( واأمة الرتاث الذي 
دع����ا اإل����ى اله���ت���م���ام ب��ال��ك��ت��اب وال��ع��ل��م 

والعلماء.

اإيجابيات و�شلبيات
الحظتها على الطالب؟

اأبداأ اأول بذكر الإيجابيات وهي كثرة 
املثال  �سبيل  على  ومنها  احل��م��د،  وهلل 
الكلية على قدر من اخللق  اأن طاب 
ويتقبل�ن  الطيبة،  واخل�����س��ال  وامل��ث��ل 
ب����روح ط��ي��ب��ة وف��ي��ه��م قابلية  ال��ن�����س��ح 
وامل�����س��ارك��ة يف  للف�سائل وح��ب اخل��ر 
الأن�����س��ط��ة الج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة. 
ال��سائل  ت�ظيفهم  الإيجابيات  وم��ن 
احل��دي��ث��ة وال����س���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا يف ب��ن��اء 

العاقات والت�ا�سل الإن�ساين.
 وم�����ن ال�����س��ل��ب��ي��ات ال���ت���ي مي��ك��ن 
اأبناوؤنا  لها  يتنبه  حتى  اإليها  الإ���س��ارة 
املت�ا�سعة،  العلمية  الطاب، املح�سلة 
ل���دى ب��ع�����س��ه��م، ال��ت��ي ل ت��ت��ن��ا���س��ب مع 
ال��ذي  ال�ا�سع  والعمل  الكبر  اجلهد 
اهلل  ���س��ك��ر  اجل���ام���ع���ة،  اإدارة  ب���ه  ت���ق����م 
بكل  ال��درا���س��ي��ة  البيئة  تهيئة  يف  ل��ه��ا، 
م��ق���م��ات��ه��ا، وب���ق���در ج�����دة اخل��دم��ات 

ينبغي اأن تك�ن الطم�حات.
البع�ش  غياب  اأي�سا  امل��اآخ��ذ  وم��ن 
والخ��ت��ب��ارات  املحا�سرات  ح�س�ر  ع��ن 
ال�قت  يف  باحل�س�ر  اله��ت��م��ام  وع���دم 

املحدد للدر�ش.

العطاء وم��ع كرة  الإخ��ا���ش يك�ن 
الطلب ياأتي التح�سيل.

ث��ان��ي��ا: اأن�����س��ح��ه��م ب��ال���س��ت��ف��ادة 
فال�قت  اإدارت���ه؛  وح�سن  ال�قت  من 
ولكن  ت�سنيعه  ول  ���س��راوؤه  ميكن  ل 
مي��ك��ن ا���س��ت��ث��م��اره وت���ظ��ي��ف��ه، وم��ن 
العلم  فيه  ال���ق��ت  ي�سرف  م��ا  اأن��ب��ل 
ال�سالح،  والعمل  والعبادة  واملعرفة 
ْن�����َس��اَن  اْلإِ اإِنَّ  ��ِر  »َواْل��َع�����سْ تعالى:  ق��ال 
َوَعِمُل�ا  اآَمُن�ا  الَِّذيَن  اإِلَّ  ُخ�ْسٍر  َلِفي 
ْ�ا  قِّ َوَتَ�ا�سَ ْ�ا ِباحْلَ اِت َوَتَ�ا�سَ احِلَ ال�سَّ
كيفية  هي  ال�قت  واإدارة   ،» ْرِ ِبال�سَّ
ا���س��ت��ث��م��اره ب�����س��ك��ل ف���ع���ال وحم���اول���ة 

تقليل ال�سائع هدرا منه.
ثالثا: اأن يحر�س�ا على ح�س�ر 
ج��م��ي��ع الأن�������س���ط���ة وامل���ح���ا����س���رات؛ 
فالعلم ينال بالتعلم، واأن يت�ساحل�ا 
حت�سيل  يف  يجمع�ا  واأن  املكتبة  مع 
فا  واملعا�سرة؛  الأ�سالة  بن  العلم 
يع�ل�ا على و�سائط التعلم احلديثة 
وحدها؛ فهي واإن كانت اأ�سهل تناول 

فالكتاب اأط�ل منها اأمدا.
الأم���ر  مبعايل  الهتمام  رابعا: 
التي  ال�سغائر  اإل��ى  الل��ت��ف��ات  وع��دم 

ت�سغل عن ال�اجبات.

كلمة اأخرية؟
النجاح  اإن  ال��ط��اب  لأب��ن��ائ��ي  اأق�����ل 
ي���ت���ح���ق���ق ب���ال���ت���خ���ط���ي���ط ال�������س���ل���ي���م 
وال��ع��زمي��ة ال�����س��ادق��ة والإخ���ا����ش، 
اإل  الإخ���ا����ش  ف�سيلة  ي��ك��اف��ئ  ول 
النجاح  يتحقق  ك��م��ا  ال��ت���ف��ي��ق،  ك���رم 

بتحديد الهدف.

أساتذةأساتذة

ال����ك����رب�����ن ال�����س��ن��اع��ي��ة وت��ف��اع��ات��ه��ا 
ملنفعة  وا���س��ت��خ��دام��ه��ا  وخ�����س��ائ�����س��ه��ا 

الب�سرية.

ما عوامل جودة معايري 
املنتجات الع�شوية؟

تعتمد ج�دة معاير املركبات الع�س�ية 
اأي جمال  وفى  ا�ستخدامها  على مدى 
ت�ستخدم �س�اء كانت يف جمال الكيمياء 
اإمكانيه  وكذلك  ال�سناعية،  اأم  الطبية 

حت�سرها وف�سلها وتنقيتها.

حدثنا عن ف�شل وتنقية ودرا�شة 
الرتكيب الفراغي والتخليق 

للمركبات الع�شوية؟
الأع���ظ���م من  ال�����س���اد  ي�سكل  ال��ك��رب���ن 
املركبات الع�س�ية اأكر من اأي عن�سر 
اآخر، واملتخ�س�س�ن بالكيمياء الع�س�ية 
يعمل�ن على الرتكيبات �سمن جمالت 
اأو����س���ع ك�����س��ن��اع��ة الأدوي�������ة وامل��ن��ت��ج��ات 
وتعتمد عملية  ال�ستهاكية، وغرها. 
التح�سر والف�سل والتنقية للمركبات 
الكيميائية  امل���اد  ت�افر  على  الع�س�ية 
التكلفة  ذل��ك  يف  وي��راع��ى  امل�ستخدمة، 

املادية.
حت�سر  ال�����س��ه��ل  م��ن  ك���ان  فكلما 
وت��ن��ق��ي��ة امل���رك���ب���ات ك�����ان م����ن ال��ي�����س��ر 
اأي�����س��ا عملية  وت��ع��ت��م��د  ا���س��ت��خ��دام��ه��ا. 
ال��ت��ح�����س��ر ع��ل��ى م����دى اأه���م���ي���ه امل�����اد 
بن  اأ�سا�سية  عاقه  فهناك  ال��ن��اجت��ة؛ 
الع�س�ية  امل��رك��ب��ات  ا���س��ت��خ��دام  اأوج�����ه 

وتركيبها الكيميائى و�سفاتها.
وت�ستخدم طرق عدة للتعرف على 
املخلقة،  ال��ع�����س���ي��ة  امل��رك��ب��ات  ت��رك��ي��ب 

خالد العمري 

ذك����ر اأ����س���ت���اذ ال��ك��ي��م��ي��اء ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل���م 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت���ر اأمي��ن حممد �ساح 
اأن ال��ك��ي��م��ي��اء ع��ل��م م���رك���زي ي��دخ��ل يف 
جمالت عدة، واأكد من جهة اأخرى اأن 
ل��اأوط��ان هي ج�دة  ال��روة احلقيقية 
املعرفة  ا�ستخدام  على  وقدرته  التعليم 
الأم���م  ت��ق��دم  اأن  مبينا  م��ن��ه،  ال��ن��اجت��ة 

وال�سع�ب مره�ن بالعلم والتقنية.
وتطرق �ساح يف ح�ار مع »اآفاق« 
اإل������ى حم������اور م���ن���ه���ا: اأه���م���ي���ة ال��ب��ح��ث 
العلمي وال�سع�بات التي ت�اجه طاب 

الكيمياء، م��سيا بتحفيز الباحثن.

ما الذى دفعك
اإلى تخ�ش�ض الكيمياء؟

املركزي؛  العلم  مبنزلة  الكيمياء  علم 
ف���ه���� ال���ع���ل���م ال�������ذى ي��خ��ت�����ش ب����امل�����اد 
كما  وتفاعاتها،  وخ�ا�سها  وتركيبها 
ي�����س��اع��د ع��ل��ى ���س��رح ال��ع��امل امل����ادي من 
اجلديد  وج���د  اإل��ى  بالإ�سافة  ح�لنا، 
ب�سفة ي�مية يف هذا العلم، وخ�س��سا 
يف جمال الكيمياء التخليقية مبا جتلبه 
من عائد اقت�سادي يف جمالت عديدة 
م��ث��ل ���س��ن��اع��ة الأدوي��������ة وامل��ن�����س���ج��ات 
والأ�سباغ اإلى جانب م�ستقات البرتول 

والبلمرات وغرها.
ك��ل ه���ذا ك���ان داف��ع��ا ل��درا���س��ة علم 
الكيمياء الع�س�ية ملا فيها من ت�س�يق 
الع�س�ية  الكيمياء  فعلماء  وحتديات؛ 
ه���م مب��ن��زل��ة م��ع��اجل��ي م�����س��ك��ات، لأن 
تركيبات  بتح�سر  مرتبطة  مهماتهم 

با�ستخدام  وفيزيائية  كيميائية  منها 
الطرائق الطيفية احلديثة مثل الرنن 
ال����ن�����وى امل��غ��ن��اط��ي�����س��ى ل��ل��ه��ي��دروج��ن 
والكرب�ن )NMR & C13( وا�ستخدام 
الأح��ادي��ة.  للبل�رات  ال�سينية  الأ���س��ع��ة 
وك��ذل��ك ي��ج��ب م��ع��رف��ه م���دى الن�شاط 

البي�ل�جى لهذه امل�اد.

ما تقييمك للمخاطر واالأعرا�ض 
اجلانبية للمركبات الع�شوية؟

جميع  مع  �سديد  بحذر  التعامل  يجب 
خماطر؛  م��ن  لها  مل��ا  الكيميائية  امل����اد 
ف���ق���د ت�����س��ب��ب الل����ت����ه����اب����ات اجل���ل���دي���ة 
واحل��������روق ع���ن���د م��ام�����س��ت��ه��ا ل��ل��ج��ل��د 
وخ��ان��ق��ة؛  ���س��ام��ة  اأب���خ���رة  ل��ه��ا  وبع�سها 
الأم��ن  باحتياطات  الل��ت��زام  يجب  ل��ذا 
وال�����س��ام��ة يف امل��ع��ام��ل ع��ن��د ال��ت��ع��ام��ل 

معها.

ما ال�شعوبات التي يواجهها
الطالب يف التخ�ش�ض

وكيفية التغلب عليها؟
قلة التح�سيل الدرا�سي وعدم الرتكيز 
يف امل���ح���ا����س���رات ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ع��م��ل��ي��ة، 
وي���رج���ع ذل����ك ل���ك���رة غ���ي���اب ال��ط��اب 
واأي�سا عدم اإملامهم باللغة الإجنليزية. 
واأدعو طالبنا اإلى بدء الدرا�شة بن�شاط 
واج���ت���ه���اد، واأن�����س��ح��ه��م ب��الن��ت��ب��اه اإل���ى 
�سرح املدر�ش جيدا اأثناء املحا�سرة واأل 
يخجل اأحدهم من ال�س�ؤال عن املعل�مة 

التي مل ي�ست�عبها اأو يفهمها. 
ك����م����ا اأق����������رتح حت���ف���ي���ز ال��ط��ل��ب��ة 
امل��ت��ف���ق��ن وت��رغ��ي��ب��ه��م ل��درا���س��ة علم 
ال��ك��ي��م��ي��اء، واأي�������س���ا ت��ن��ظ��ي��م  زي�����ارات 

م��ي��دان��ي��ة اإل����ى ب��ع�����ش امل�����س��ان��ع  مثل 
وتكرير  والأ���س��م��دة  الأدوي�����ة  م�سانع 
ال�����ب�����رتول وغ�����ره�����ا، وذل�������ك ل��رب��ط 
الدرا�سة النظرية بتطبيقها يف احلياة 
العملية، واأي�سا اإقامة دورات لتح�سن 

اللغة الإجنليزية واحلا�سب الآيل.

كيف ترى البحث
العلمي يف اجلامعة؟

تكمن  ل  م��ا  لبلد  احلقيقية  ال����روة 
ج���دة  واإمن���ا يف  الطبيعية  م����ارده  يف 
ال��ت��ع��ل��ي��م وق�����درت�����ه ع���ل���ى ا����س���ت���خ���دام 
ك��م��ا يعتمد  ال���ن���اجت���ة م���ن���ه،  امل���ع���رف���ة 
واملحافظة  ال��ي���م  الق��ت�����س��ادي  النم� 
والتقنية،  العلم  على  ا�ستدامته  على 
ول ي����ج���د ���س��ب��ي��ل ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ق��دم 
وال��رف��اه��ي��ة ل��ل�����س��ع���ب اإل م��ن خ��ال 

ال�ستخدام املكثف للعلم والتقنية.
وق�����د اأدرك��������ت ال�������دول امل��ت��ق��دم��ة 
اهتمامها؛ فمثا  اأول���ى  واأول��ت��ه  ذل��ك 
م�����ارد طبيعية  اأي  ال��ي��اب��ان  ل مت��ل��ك 
ول��ك��ن��ه��ا اأن�������س���اأت م���ا ي���زي���د ع��ل��ى 120 
ج��ام��ع��ة يف م��دي��ن��ة ط���ك��ي��� وح��ده��ا، 
ول��دي��ه��ا م���ا ي��زي��د ع��ل��ى األ����ف جامعة 

منت�سرة يف اأنحاء الباد. 
ون��ت��ي��ج��ة ل��ه��ذا، حت���ل��ت ال��ي��اب��ان 
اإل����ى ع��م��اق اق��ت�����س��ادي. ومم����ا ي��دل 
املمن�حة  ال��راءات  اأن عدد  على ذلك 
ل���ل���ي���اب���ان ال����ي�����م ي���زي���د ع���ل���ى خ��م�����س��ه 
املتحدة  ل��ل���لي��ات  املمن�حة  اأ���س��ع��اف 
الأم���رك���ي���ة. وت��خ��ط��� ج��ام��ع��ه امل��ل��ك 
خ��ال��د يف ه���ذا امل��ج��ال خ��ط���ات جدية 
مدير  معالى  بت�جيهات  الأم���ام  اإل���ى 

اجلامعة على خمتلف امل�ست�يات.
وت����ج���د ب��ع�����ش امل���ع����ق���ات ال��ت��ي 
املاأم�ل، ومنها:  امل�ست�ى  حت�ل دون 
البحثية من  الإم��ك��ان��ات  ت�افر  ع��دم 
م��ع��ام��ل جم��ه��زة ب��ال�����س��ك��ل امل��ط��ل���ب 
واأي�������س���ا ع����دم ت����اف���ر ال��ك��ي��م��اوي��ات 
املرغ�بة.  البحث  لعملية  املطل�بة 
البحثية،  الإمكانيات  بزيادة  واأو�سي 
ال��ب��اح��ث��ن من  اأو���س��ي بتحفيز  ك��م��ا 
للبح�ث  ال��ب��ح��ث��ي��ة  امل��ك��اف��اآت  خ���ال 

املميزة.

كلمة توجهها لطالب
ومن�شوبي اجلامعة؟

امللك خالد من اجلامعات  تعد جامعة 
اإل��ى  ذل��ك  وي��رج��ع  اململكة،  يف  املتميزة 
بن  البناء  والتعاون  املبذولة  اجله�د 
م��ن�����س���ب��ي��ه��ا وال�����س��ع��ي ل��ت��ح��ق��ي��ق م��زي��د 
الطاب  اأبنائي  واأو���س��ي  التقدم.  م��ن 
ال���س��ت��ف��ادة  يح�سن�ا  ب����اأن  وال��ط��ال��ب��ات 
م��ن ال���ق��ت واأل ي���ؤج��ل���ا ع��م��ل ال��ي���م 
اإلى الغد، وب�سرورة ال�سعي للتح�سيل 
العلمي؛ فالتعليم لي�ش جمرد امتحان 
ل��ل��ح�����س���ل ع��ل��ى رخ�����س��ة ل��ل��ع��م��ل ول 
جم����رد ت��ل��ق��ن ل��ل��م��ع��ارف وامل��ع��ل���م��ات 
تهدف  متكاملة  ترب�ية  عملية  ولكنه 
اإلى بناء الإن�سان ال�سالح ال�اعي الذى 
ميتلك من املعارف واملهارات ما ميكنه 
ي�ستمر  واأن  ووطنه،  نف�سه  خدمة  من 
ال��ع��ط��اء جل��ع��ل اجل��ام��ع��ة يف م�����س��اف 

اجلامعات العربية والعاملية.

آفاق.. تجارب ومراحل

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

للعمل الإعامي متعة كبرة؛ فه� يتيح لك الفر�سة لتلتقي 
خمتلف  يف  ال�سخ�سية  جتربتهم  لهم  وم�س�ؤولن  باأ�سخا�ش 
اإل��ى  امل��ج��الت، ول ب��د م��ن اأن ت��خ��رج ب��ف��ائ��دة ك��ب��رة ت�سيف 
ر�سيدك املعريف خرة جديدة وجتربة ت�ستطيع من خالها 

الرتقاء باأفكارك واأ�ساليب عي�سك.
فعندما تدخل جمال الإعام، وبخا�سة ال�سحافة التي 
التعب  ه��ذا  بجمال  ت�سعر  ف��اإن��ك  امل��ت��اع��ب(،  )اأم  عليها  يطلق 

الذي متار�سه كل ي�م ويزيدك رغبة يف العطاء.
اإلى  و�سلت  ي�م  الثان�ية  عهد  اإل��ى  للمهنة  ع�سقي  يع�د 
اإل��ى  اأح�����س��ره��ا وال����دي، رح��م��ه اهلل، ذات م��رة  ي��دي �سحيفة 
اأ�سلك هذا  اأن  منزلنا فقراأتها واأحببتها، مما زادين رغبة يف 
ب��الإع��ام غر احلب  له عاقة  لي�ش  ال��ذي  املجال يف عملي 
الذي وجدته يف �سحيفة »اآفاق« التي من خالها �سعرت بهذا 

القرب.
الكثر،  اأن كانت �سهرية  العمل فيها منذ  فقد حقق يل 
اإذ م����ررت اأن����ا وع����دد م���ن ال���زم���اء ب���ح���اوة ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة 
اأن  يف  ونرغب  نحبه  عمل  ممار�سة  يف  حاوتها  و�سع�بتها؛ 
واأخل�سنا  اجتهدنا  وق��د  وثقافيا،  اإعاميا  اجلامعة  ي�سرف 

العمل وناأمل اأن نك�ن قد اأ�سبنا يف ذلك.
التي  الإمكانات  فتكمن يف �سعف  التجربة  واأم��ا �سع�بة 
كنا نعانيها يف فرتات كثرة؛ فقد كنا نت�ساءل بداية كل �سهر 

هل �سي�سدر عدد هذا ال�سهر اأم ل؟
اأن تعلن ت�قفها ومر  ك��ادت  اآف��اق بفرتات ع�سيبة  م��رت 
عليها اأ�سخا�ش كثرون، معظمهم ترك ال�سحيفة فيما بعد. 
وللتذكر، يبقى الزميل يحيى التيهاين، ه� الأقدم من بن 
جميع  وعاي�ش  »اآف����اق«  مياد  عا�سر  فه�  احل���ايل؛  الطاقم 

فرتاتها حتى اأ�سبح نائب رئي�ش التحرير التنفيذي. 
ا�ستمرت »اآفاق« يف دورها الريادي ومرت مبراحل تط�ير 
التب�يب  خال  من  احلقيقي  ال�سحفي  للعمل  انتقلت  حتى 
اإل��ى  ال�سهري  ال�����س��دور  م��ن  فانتقلت  وال��ت��ح��ري��ر؛  والإخ����راج 
الأ�سب�عي واأ�سبحت من معامل اجلامعة التي ل بد من ذكرها 

عند كل تعريف بها واإن كانت الأعام غنية عن التعريف.
اأن ال�����س��ح��ي��ف��ة ا���س��ت��ف��ادت م���ن خ���رة ق��ام��ة  ل ���س��ك��ل يف 
الدكت�ر  الأ�ستاذ  ه�  العربي،  ال�طن  م�ست�ى  على  اإعامية 
علي ب��ن �س�يل ال��ق��رين ال��ذي زاد م��ن ت��األ��ق اآف���اق م��ن خال 
مم��ار���س��ة ال��ع��م��ل ال�����س��ح��ف��ي ع��ل��ى اأ���س���ل��ه وال��ع��م��ل بخرته 

واإمكاناته، لتظهر لكم اآفاق كما ترونها.     

وقفة

أستاذ الكيمياء يشرح مزايا التخصص

د. أيمن صالح: جودة التعليم
الثروة الحقيقية لألوطان

منصور الطيب

اأ�ساد اأ�ستاذ الثقافة الإ�سامية امل�سارك 
ت��ن���م��ة،  يف  والآداب  ال���ع���ل����م  ب��ك��ل��ي��ة 
املنعم ح�سن حممد، مبا  الدكت�ر عبد 
به اجلامعة من مكانة، م�ؤكدا  حتظى 
اأن��ه��ا ت��ه��ت��م ب��امل��ب��اين وت��رق��ي��ة امل��ع��اين. 
ون�سح ال��ط��اب، يف ح���ار م��ع »اآف���اق«، 
وينفق�ها  اأوقاتهم  من  ي�ستفيدوا  باأن 
اإياهم  داعيا  واملعرفة،  العلم  ك�سب  يف 
اإلى اأن يت�ساحل�ا مع املكتبة واملطالعة. 

ما اأهم املو�شوعات
البحثية التي تهتم بها؟

اأه����ت����م ب��ق�����س��اي��ا ال�����دع������ة، وال��ث��ق��اف��ة 
الإ�����س����ام����ي����ة، وال����ع����ل�����م ال�����س��رع��ي��ة، 
وب��خ��ا���س��ة ع��ل���م ال���ق���راآن، وال��ت��ف�����س��ر، 
بالبحث  اأهتم  كما  والفقه،  واحلديث، 
يف ق�سايا التاأ�سيل ل�سيما يف ما يتعلق 
ب��ال��ع��ل���م ال��ت��ي ت��ع��ن��ى ب��رت���س��ي��خ القيم 
من  ع���دد  بن�سر  واأ���س��ه��م��ت  ال�سل�كية، 

البح�ث العلمية يف كل هذه املجالت.

كيف تري جامعة امللك خالد؟
ج��ام��ع��ة ع��م��اق��ة م��ن ح��ي��ث اله��ت��م��ام 
مكانتها  ولها  املعاين،  وترقية  باملباين 
امل����رم�����ق����ة ع���ل���ى امل�������س���ت����ي���ن امل��ح��ل��ي 
وال���ع���امل���ي. و���س��ه��دت ت���ط����راً ك���ب���راً يف 
و���س��ائ��ل الت�����س��ال، واأج���ه���زة الإع����ام، 

ومراكز املعل�مات.
وه����ذا ال��ت��ط���ر ال��ك��ب��ر ي�����س��ر لها 
والإقليمية  املحلية  بر�سالتها  القيام 
والعاملية وجعلها يف مقدمة اجلامعات.

حدثنا عن كلية العلوم
واالآداب بتنومة؟

تط�ر  على  ال��دال��ة  ال�س�اهد  م��ن  ه��ي 
اجل��ام��ع��ة واه��ت��م��ام��ه��ا ال��ب��ال��غ بخدمة 
امل��رج���ة.  الأه����داف  وحتقيق  املجتمع 
وك����ادر  م����ارد  م��ن  فيها  والكلية مب��ا 
ذات  علمية  واأق�����س��ام  متميزة  ب�سرية 
���س��ب��غ��ة اأك���ادمي���ي���ة وم��ه��ن��ي��ة ت�����س��ه��م يف 
ب��ن��اء ال��ط��اب ب��ن��اًء اأخ��اق��ي��ا وعلميا 
واجتماعيا، ونف�سيا و�سل�كيا وريا�سيا، 
وه�����ي ب���ه���ذا ت��ل��ب��ي ج��م��ي��ع احل���اج���ات 

الإن�سانية فيهم.
ف���الإن�������س���ان ع��ق��ل ي������درك، وق��ل��ب 
يجد  والأ�ستاذ  يتحرك،  وج�سم  يحب، 
البيئة املنا�سبة بالكلية فيقدم لطابه 
غ����ذاء ل��ع��ق���ل��ه��م وه���� ال��ع��ل��م، وغ���ذاء 
لقل�بهم وه� احلب، حب اهلل عز وجل، 
والتح�سيل  التناف�ش  اإل���ى  ويدفعهم 
اأن��ف�����س��ه��م للعمل  ل��ي��ع��دوا  الأك����ادمي����ي 

لياأكل�ا من ك�سب اأيديهم.
واه����ت����م����ت ال���ك���ل���ي���ة، ب�����اإدارات�����ه�����ا 
ب�شفته  الطالبي  بالن�شاط  املختلفة،  
اأه�����م م���رت���ك���زات خطتها  واح������دا م���ن 
كرمية  برعاية  وذل��ك  ال�سرتاتيجية، 
عبد  ال��روف��ي�����س���ر  الكلية  عميد  م��ن 

العزيز اإبراهيم الفقيه دعما وفكرا. 
ول يف�تني يف هذا املقام اأن اأثني 
امل�اتية  البيئة  تهيئة  يف  ج��ه���ده  على 
التي  الطيبة  وال���روح  بالكلية  للعمل 

يت�سف بها.
اأث��م��ن جه�د  اأن  ي��ف���ت��ن��ي  ك��م��ا ل 
اإخ���������اين اأع���������س����اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ش 
وال���ت���ع���اون ال���ق���ائ���م ب��ي��ن��ه��م يف ال��ع��م��ل 

د. أيمن صالح
املاج�ستر درجة  على  • ح�سل 
عام 1989 والدكت�راه عام 1995

من جامعه القاهرة.
م�ساعد اأ�ستاذ  درجة  على  • ح�سل 

عام 2004 ودرجة الأ�ستاذية عام 2011.
الكيمياء  ق�سم  ملجل�ش  رئي�سا  • عمل 

بجامعه الفي�م 2014-2010.
باململكة  اجلامعات  من  عدد  يف  • عمل 

العربية ال�سع�دية بالريا�ش وجنران.
الر�سائل  من  كثر  على   • اأ�سرف 

العلمية ون�سر اأكر من 40 بحثا
يف دوريات علمية عاملية.

الع�س�ية  الكيمياء  اأ�ستاذ  حاليا  • ه� 
بق�سم الكيمياء يف جامعة امللك خالد.
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مبتعثونجامعات سعودية

أحمد العياف 

اأك�����د رئ��ي�����ش الج���ت���م���اع ال���ث���اين ل������زراء 
ال���رتب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م مب��ج��ل�����ش ال��ت��ع��اون 
اأحمد  الدكت�ر  التعليم،  وزي��ر  اخلليجي، 
وزارات  اأن  الفتتاحية  كلمته  يف  العي�سى 
الرتبية والتعليم يف دول اخلليج تفاعلت 
التعليم  ومعاير  العاملية،  الأج��ن��دات  مع 

للجميع.
الج��ت��م��اع  »ه���ذا  العي�سى:  واأ����س���اف 
يكت�سب اأهمية خا�سة لك�نه ياأتي بعد مدة 
للمجل�ش   36 القمة  انعقاد  م��ن  ق�سرة 
الأعلى لدول التعاون اخلليجي واخلروج 
روؤية  باعتماد  ت�جت  وت�جهات  بقرارات 
خادم احلرمن ال�سريفن لتعزيز العمل 
اخلليجي امل�سرتك، واملتحققة يف التعاون 
الرتب�ي،  وما اجتماعنا هذا اإل حتقيقا 
لهذه ال��روؤي��ة ال��ك��رمي��ة، وه��� م��ا يعطينا 
دافعا ق�يا لتحقيق املزيد من الإجنازات 
ت�����س��اف اإل����ى م���ا مت ت��ن��ف��ي��ذه م���ن ب��رام��ج 
وم�سروعات ترب�ية م�سرتكة، يف م�سرة 
انتظمت فيها  اأكر من 40 عاما،  امتدت 
املجل�ش  م���ن  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ����س���ادرة  ق������رارات 
الأع����ل����ى، ك��اخل��ط��ة امل�����س��رتك��ة ل��ت��ط���ي��ر 
املناهج، وم�سروع تط�ير التعليم، اإ�سافة 
اإلى منظ�مة ثرية من الفعاليات، وبرامج 

التدريب، والإ�سدارات الرتب�ية«.
اململكة  »ن��ح��ن يف  ال��ع��ي�����س��ى:  وت��اب��ع 
ع���ل���ى ا����س���ت���ع���داد دائ������م ل��ت��ح��ق��ي��ق اأع���ل���ى 
والتكامل  والتعاون  التن�سيق  م�ست�يات 
م��ع اأ���س��ق��ائ��ن��ا يف جم��ل�����ش ال��ت��ع��اون، وه��� 
اأك��ر ق��درة على حتقيق روؤى  ما يجعلنا 
ق��ي��ادات��ن��ا، ل��ت��ط���ي��ر ال��ت��ع��ل��ي��م. ون��ح��ن يف 

التعليم  نعمل حاليا على جت�يد  اململكة 
وخم���رج���ات���ه، م�����س��ت��ف��ي��دي��ن يف ذل���ك من 
قطاع  ب��ه  يحظى  ال���ذي  ال�سخي  ال��دع��م 
ال��ت��ع��ل��ي��م، وم��ن��ف��ذي��ن ل��ت���ج��ي��ه��ات خ���ادم 
احلرمن ال�سريفن الذي وجه بتط�ير 
التعليم  بن  التكامل  التعليم من خال 
البنية  وتعزيز  وال��ع��ايل،  ال��ع��ام  ب�سقيه: 
الأ�سا�سية ال�سليمة له، مبا يكفل اأن تك�ن 
التنمية،  خطط  مع  مت�افقة  خمرجاته 

و�س�ق العمل«.
و�سلط العي�سى ال�س�ء على حماور 

منها ما يلي: 
• م�ؤثرات التط�ر التقني ال�سريع.

• امل������د الإع������ام������ي واآث�����������اره ع��ل��ى 
الأطفال وال�سباب.

اإدراك  م����ن  مت��ك��ي��ن��ه��م  اأه���م���ي���ة   •
ال����س���ت���ه���اك ال������اع�����ي ل����اإع����ام، 

والت�سخر الإيجابي للتقنية.
• اإيجاد الرامج الفاعلة لإك�سابهم 
ال�سامية  والقيم  احلياتية،  املهارات 
التي تنمي فيهم امل�اطنة ال�ساحلة، 
يف  وم���ؤث��ري��ن  م�سهمن  وجت��ع��ل��ه��م 
ت��ن��م��ي��ة اأوط���ان���ه���م وجم��ت��م��ع��ات��ه��م، 
اآم�����ن�����ن م�����ن م�����زال�����ق الن�����ح�����راف 

الفكري وتداعياته املدمرة.
اإل����ى رف���ع م�ست�ى  ال��ع��ي�����س��ى  ودع����ا 
لتحقيق  وال��ع��م��ل  ال��ت��ع��ل��ي��م،  يف  اجل������دة 
والرتكيز   ،2030 للتعليم  العاملية  الروؤية 
اأه��داف  �سياق  التعليم يف  على ما يخ�ش 
الأم��م  اأق��رت��ه��ا  ال��ت��ي  امل�ستدامة  التنمية 
ي�سّكل  التعليم  اأن  اأك���دت  وال��ت��ي  املتحدة 
على  �سدد  كما  للتنمية،  اأ�سا�سيا  حمركا 
ر�سد الت�جهات الدولية، وتقدمي الدعم 

وزراء التعليم الخليجيون يشكلون لجنة
لتنفيذ رؤية الملك سلمان  

التشديد على مكافحة التبغ
وفرض حصة رياضية يومية

عسيري: االبتعاث تجربة مهمة
أكاديميا وشخصيا

محمد إبراهيم

اأك����د امل��ب��ت��ع��ث، خ��ال��د ع��ل��ي ع�����س��ري، اأن 
البتعاث خط�ة مهمة وجتربة رائعة على 
امل�ست�ين الأكادميي وال�سخ�سي، م�سرا 
املبتعث  ُتك�سب  باخلارج  الدرا�سة  اأن  اإل��ى 
خ��رات ج��دي��دة م��ن خ��ال مزاملة عدد 
ون�سح  الدرا�سة.  جمال  يف  البارزين  من 
ع�سري من يرغب يف البتعاث باأن يحدد 
الدقيق  التخ�س�ش  اأي  ب������س���ح،  ه��دف��ه 
ون�ع البحث، واأن يبداأ بالتح�سر املبكر. 

حدثنا عن جتربتك يف االبتعاث؟
ك��ان��ت ب��داي��ة جت��رب��ة الب��ت��ع��اث م��ن ق�سم 
ب��داأت  اإذ  ال�سيدلة،  بكلية  الأدوي����ة  علم 
بالبحث عن اجلامعات وبرامج الدرا�سات 
العليا يف اأمركا ال�سمالية، وقمت باإعداد 
ق��ائ��م��ة ب��اأف�����س��ل ال���رام���ج يف اجل��ام��ع��ات 
ح�����س��ب ال��ت��خ�����س�����ش ال��دق��ي��ق وم�����س��ت���ى 
اجل��ام��ع��ة الأك����ادمي����ي، وم���ن ث���م حت��دي��د 

ال�شروط العامة للقبول.
لختبار  تقدمت  نف�سه  ال���ق��ت  ويف 
ال��ل��غ��ة الإجن���ل���ي���زي���ة »ت�����ف����ل«، وب��ف�����س��ل 
ال��درج��ة  م��ن احل�����س���ل على  اهلل متكنت 
عدة  برامج  بن  املقارنة  وبعد  املطل�بة. 
ب��رام��ج وقمت  �سبعة  اخ��ت��ي��اري على  وق��ع 
ب��ع��ده��ا ب��ال��ت��ق��دمي واإر�����س����ال امل�����س��ت��ن��دات 
امل��ط��ل���ب��ة، وال��ت���ا���س��ل م��ع اأع�����س��اء هيئة 

ال���ت���ي ي��ل��ت��ق��ي ف��ي��ه��ا ال���ط���ال���ب ب���اإخ����ان���ه 
اأ�سرته  اإف���ادة  ي�ستطيع  كما  ال�سع�دين، 
م���ن خ����ال اإك�����س��اب��ه��م واط���اع���ه���م على 
ثقتهم  ت��ع��زي��ز  يف  ت�سهم  ج��دي��دة  ث��ق��اف��ة 
باأنف�سهم واكت�ساب عدد من مهارات اللغة 

وغرها. 
وُي��ك�����س��ب الب���ت���ع���اث اأي�����س��ا خ���رات 
ج��دي��دة م��ن خ���ال الح��ت��ك��اك وم��زام��ل��ة 
عدد من البارزين يف جمال الدرا�سة، مبا 
يع�د على م�ستقبل املبتعث بالفائدة التي 
ط��ل��ب الب��ت��ع��اث م��ن اأج��ل��ه��ا؛ ف��الب��ت��ع��اث 
اخلارجي يفيد الطالب علميا ومعرفيا. 

كيف ترى التوا�شل بني املبتعثني 
خالل �شنوات الدرا�شة؟

هناك ت�ا�سل اأعتره جيدا بن املبتعثن 
م��ن اجل��ام��ع��ة اأو م��ن غ��ره��ا م��ن خ��ال 
تلم�ش  خ��ال  م��ن  اأو  الطابية  الأن��دي��ة 
ما  وكثرا  الآخ��ر،  البع�ش  اأخبار  بع�سنا 
نتبادل الزيارات؛ لأن البتعاث اأوجد بيئة 
ال�سع�دين  املبتعثن  ب��ن  جيدة  اأ�سرية 
واخل���ل���ي���ج���ي���ن ب�����س��ف��ة خ���ا����س���ة وب��ق��ي��ة 

املبتعثن ب�سفة عامة.
 

وماذا عن توا�شل اجلامعة معكم؟
من ال�سروري جدا الت�ا�سل مع اجلامعة 
يف كل الأح����ال؛ فهي ج��زء منا واإن كنت 
ال��ت���ا���س��ل م��ع اجلامعة  اأن ي��ك���ن  اأمت��ن��ى 

العلمي.   البحث  ن�ع  على  بناًء  التدري�ش 
اأك��ر من جامعة  ح�سلت على قب�ل من 
ووق�����ع اخ���ت���ي���اري ع��ل��ى ج��ام��ع��ة ب��ري��ت�����ش 
ك�ملبيا ومت الت�ا�سل مع امل�سرف وانتقلت 
اإل����ى ك��ن��دا وب�����داأت ال���درا����س���ة يف ب��رن��ام��ج 
واأن��ا  ال��درج��ة،  على  وح�سلت  املاج�ستر 
كتابة  وب�سدد  الدكت�راه  مرحلة  يف  الآن 
واأعترها  للمناق�سة  وال��ت��ق��دم  الر�سالة 
جتربة جيدة، لأنني ا�ستطعت من خال 
ه����ذه ال��ب��ع��ث��ة ال���رتك���ي���ز ع��ل��ى ال���درا����س���ة 
واحلر�ش على ال�ستفادة من كل �سن�ات 
الب��ت��ع��اث مب��ا ي��ع���د ع��ل��ي وع��ل��ى اأ���س��رت��ي 

بالفائدة العلمية والجتماعية. 

ما الفوائد التي جنيتها
من الدرا�شة باخلارج؟

هناك ف�ائد عدة لابتعاث، على امل�ست�ى 
دور يف تط�ير  كان لابتعاث  الأك��ادمي��ي 
واك��ت�����س��اب ك��ث��ر م��ن امل���ه���ارات يف امل��ج��ال 

الأكادميي.
وع���ل���ى امل�������س���ت����ى ال�����س��خ�����س��ي ك���ان 
الب��ت��ع��اث ف��ر���س��ة ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ثقافة 
ج��دي��دة وف��ر���س��ة ل��ف��ه��م ال��ع��امل ب�����س���رة 

خمتلفة.
ل��ل��ط��ال��ب  ي��ت��ي��ح  اأن الب���ت���ع���اث  ك��م��ا 
منها  ي�ستفيد  ج��دي��دة  اأ���س��ال��ي��ب  م��ع��رف��ة 
بيئة اجتماعية  اأنه ي�جد  م�ستقبا، كما 
ج��ي��دة ب��ن املبتعثن م��ن خ��ال الأن��دي��ة 

ب�سكل اأكر واأ�سرع.
حمدودا  اجلامعة  مع  ت�ا�سلي  كان 
ب���داأت الأم���ر  ج��دا لأ���س��ب��اب تقنية ولكن 
الت�ا�سل من خال  فتحقق  التح�سن  يف 
ال������س��ائ��ل الج��ت��م��اع��ي��ة، وزي������ارة م���ق��ع 
وكذلك  اأخبارها،  على  للتعرف  اجلامعة 
الزماء  بع�ش  مع  الجتماعي  الت�ا�سل 
من من�س�بي اجلامعة، واأ�سبحت مطلعا 
ع��ل��ى اأح������ال اجل��ام��ع��ة ح�����س��ب ال��ف��ر���س��ة 
ي��ك���ن  اأن  اأمت���ن���ى  ت��ت��اح يل، وك��ن��ت  ال��ت��ي 
يتعلق  فيما  وبخا�سة  مبا�سرا،  ت�ا�سلنا 
املالية  الأم���ر  بالتمديد ومراجعة بع�ش 

والأكادميية.

ن�شيحة ملن يرغب يف االبتعاث؟
على املبتعث اأن يعرف متاما ماذا يريد، 
واأعني التخ�س�ش الدقيق ون�ع البحث، 
يك�ن  حتى  املبكر  بالتح�سر  يبداأ  واأن 
البتعاث،  يف  جتربته  ع��ن  جيدة  ���س���رة 
ع��ل��ى تط�ير  ي��ح��ر���ش  اأن  ب��د  ك��ذل��ك ل 
البتعاث؛  بلد  اإل���ى  الن��ت��ق��ال  قبل  لغته 
من  كثر  مع  ال�سخ�سية  جتربتي  فمن 
ال��ل��غ��ة عائقا  ال��ت��ع��ر يف  امل��ب��ت��ع��ث��ن ك���ان 
كبرا رغم متكنهم يف املجال الأكادميي. 
ك��م��ا اأن�����س��ح امل��ب��ت��ع��ث��ن ب��ال��رتك��ي��ز على 
ال��درا���س��ة وع��دم الن��دف��اع خلف اأم����ر ل 
ي�سبب  م��ا  ك��ل  ع��ن  والبعد  منها،  ف��ائ��دة 

التاأخر يف الدرا�سة.
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للفرق ال�طنية املعنية بامل�ساركة يف اإعداد 
»الإجنازات  واإي�ساح  الإقليمية،  التقارير 
ما  وه���  ب��ادن��ا،  يف  التعليم  يف  املتحققة 
ملكتب  اجلديدة  ال�سرتاتيجية  ت�سمنته 

الرتبية العربي لدول اخلليج«.

كلمة الزياني
م��ن ج��ه��ت��ه األ��ق��ى الأم����ن ال��ع��ام ملجل�ش 
الزياين  عبداللطيف  الدكت�ر  التعاون 
ك��ل��م��ة ���س��دد خ��ال��ه��ا ع��ل��ى مت��ك��ن ال��ق���ة 
ال��دع��ام��ة  ب�سفتها  وت��اأه��ي��ل��ه��ا  ال��ب�����س��ري��ة 
الأ�سا�سية للتنمية التي ل ميكن حتقيقها 
دون ال�ستناد اإلى نظم تعليمية وتدريبية 
ب�سفة  ال��ت��ع��ل��ي��م  ت�سمل  اجل������دة،  ع��ال��ي��ة 

عامة والتعليم العام ب�سفة خا�سة. 

قرارات خرج بها اللقاء
• ت�سكيل جلنة ملتابعة وتنفيذ روؤية 
للعمل  ال�سريفن  احل��رم��ن  خ���ادم 
اخلليجي امل�سرتك ورفع ما تت��سل 

اإليه خال اأبريل املقبل.
العام  امل���ؤمت��ر  ق��رار  على  التاأكيد   •
ملجل�ش وزراء ال�سحة ب�ساأن مكافحة 

التبغ.
العامة  الأم���ان���ة  ال��ع��م��ل مب��ق��رتح   •
ح�ل تعزيز دور امل�ؤ�س�سة التعليمية 

يف تنمية ثقافة العمل التط�عي.
ريا�سية  درا���س��ي��ة  ح�����س��ة  اع��ت��م��اد   •

ي�مية جلميع مراحل التعليم.
ي���ذك���ر اأن�����ه مت الت����ف����اق ع��ل��ى عقد 
يناير  خ���ال  للجنة،  ال��ث��ال��ث  الج��ت��م��اع 
وزارة  رح���اب  يف   ،2017 املقبل  ال��ع��ام  م��ن 

الرتبية والتعليم مبملكة البحرين.

»سلمان سات«.. قمر صناعي
بجامعة الملك سعود

اإن�ساء  لدعم  للتجارة«  روادف  »م�ؤ�س�سة  و  الهند�سة  كلية  بن  اتفاقية  �سع�د  امللك  جامعة  وقعت 
وت�سميم واإطاق م�سروع القمر ال�سناعي التعليمي )كيب��سات( الذي �سيحمل ا�سم خادم احلرمن 

ال�سريفن امللك �سلمان بن عبد العزيز، اإذ اختر له ا�سم )�سلمان �سات(.
وتهدف التفاقية اإلى تقدمي الدعم لإن�ساء م�سروع الأقمار التعليمية بكلية الهند�سة لإكمال 
امل�سروع مبراحله الأربع يف ت�فر وتركيب ومعايرة املحطة الأر�سية والختبارات والتدريب على 
تقنيات الت�سغيل، وت�سميم وت�سنيع النم�ذج الهند�سي، ومن�ذج الإطاق للقمر ال�سناعي والتدريب، 

وجتميع واختبار اأجهزة القمر املخ�س�ش لاإطاق.
كما ت�سمنت التفاقية حتديد اأن�سطة امل�سروع يف مرحلة ما قبل ال�ستعداد لاإطاق ملدة 15 
�سهرا، و�ستك�ن املرحلة الأخرة بعد يناير 2017 وتخ�س�ش مل�عد اإطاق القمر اإلى مداره ومتابعته 

ودرا�سة بياناته.

إطالق برنامج للمنح الدراسية
للطالب السعوديين والعرب

وافق �ساحب ال�سم� امللكي الأمر حممد بن فهد بن عبدالعزيز على اإطاق برنامج للمنح الدرا�سية 
لهم  الدرا�سية  املنح  تقدمي  اإل��ى  وي�سعى  وامل�ه�بن،  املميزين  يتبنى  والعرب  ال�سع�دين  للطاب 
�س�اء يف جامعة الأمر حممد بن فهد اأم غرها من امل�ؤ�س�سات التعليمية، يف اإطار الروؤية ال�ساملة 
للعمل الإن�ساين لإعداد قادة امل�ستقبل يف خمتلف جمالت املعرفة الإن�سانية وتطبيقاتها، ولاإ�سهام 

يف تقدم الذكاء الإن�ساين ون�سر املعرفة وتط�يرها. 
وي�ستهدف الرنامج املنح الدرا�سية يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل لإعداد قادة الفكر من ال�سباب 

والعمل على تنمية وتط�ير جمتمعاتهم ون�سر و�سائل التفاهم واملحبة وال�سام بن اأفراده. 
ومن املت�قع اأن ُتعلن قريبا، الدفعة الأولى من الطاب العرب الذي �سين�سم�ن لهذا الرنامج 

يف جامعة الأمر حممد بن فهد.

وظائف صحية بجامعة نجران
اأعلنت جامعة جنران عددا من ال�ظائف ال�سحية ال�ساغرة ل�سغلها من خال امل�سابقة ال�ظيفية، 

اعتبارا من الي�م وحتى نهاية دوام  اخلمي�ش امل�افق 1437/5/2.
اأن ا�ستقبال امللفات �سيتم مبكتب املدير املايل والإداري للم�ست�سفى اجلامعي  واأكدت اجلامعة 
خال املدة املتاحة للت�سجيل، على اأن تت�سمن امللفات تفا�سيل لطرق الت�ا�سل مع املتقدم، اإلى جانب 
ال�سر الذاتية، مبينة اأنه ميكن الطاع على ال�ظائف املعلنة بالدخ�ل مل�قع اجلامعة الإلكرتوين 

www.nu.edu.sa

الدمام: 27 قياديا يناقشون
زيادة الكفاءة وتنويع مصادر التمويل

عمل  ور�سة  يف  التم�يل  م�سادر  وتن�يع  الكفاءة  زي��ادة  فر�ش  الدمام  جامعة  من  قياديا   27 ناق�ش 
اجلامعة  مدير  وح�س�ر  برعاية  املجتمع  وخدمة  والتط�ير  للدرا�سات  اجلامعة  وكالة  اأقامتها 

الدكت�ر عبداهلل الربي�ش.
وقال وكيل جامعة الدمام للدرا�سات والتط�ير وخدمة املجتمع، الدكت�ر عبداهلل القا�سي، اإن 
هذه ال�ر�سة جاءت ا�ستجابة للتح�ل املعريف يف اململكة، م�سرا اإلى اأن مدير اجلامعة حر�ش على اأن 
ينعك�ش هذا التح�ل على اخلطة ال�سرتاتيجية جلامعة الدمام يف تعزيز الكفاءة، مبينا اأنه �سيتم 
املالية  امل���ارد  اأي�سا  للم�ارد، ومنها  الأف�سل  وال�ستخدام  الت�سغيل  الكفاءة يف  تعزيز  الرتكيز على 

والإدارية وامل�ارد البحثية وخدمة املجتمع.
واأ�ساف القا�سي » كل هذه القطاعات �سملتها هذه اخلطة الإ�سرتاتيجية والهدف من اإقامتها 

تفعيل الكفاءة وزيادتها يف العمليات التي تدار يف اخلطة ال�سرتاتيجية جلامعة الدمام«.
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لقطات
اإلتحاد األوروبي

تط�يع  ائ��ت��اف  اأع�����س��اء  اجتمع 
التعليم  ج�����دة  و���س��ب��ط  ���س��م��ان 
 HAQAA اأف���ري���ق���ي���ا  يف  ال���ع���ايل 
يف ب��روك�����س��ي��ل، ال�����س��ه��ر اجل����اري، 
الرئي�شة  النقاط  اأج��ل و�شع  من 
للمبادرة.  الأول  ال��ع��ام  لرنامج 
اإيجاد تعليم  اإلى  وتهدف اخلطة 
ع���ال ت��ن��اف�����س��ي يف اأف��ري��ق��ي��ا  من 
خ���ال ت��ط���ي��ر ال��ت��ع��اون م���ا بن 
ال�������دول الإف���ري���ق���ي���ة. ي���ذك���ر اأن 
املبادرة انطلقت يف دي�سمر 2015 

وت�ستمر حتى ن�فمر 2018.

اليابان
اليابانية  التعليم  وزارة  خففت 
م�����ن م����ق���ف���ه���ا ال��������ذي ف�����س��ل��ت 
التطبيقية على  العل�م  مب�جبه 
والجتماعية،  الإن�سانية  العل�م 
غ�سبا  واأث������ار   ،2015 ي���ن��ي���  يف 
امل��ج��ت��م��ع  اأو�������ش������اط  ع�����ارم�����ا يف 
الأكادميي اآنذاك.  وبالرغم من 
�سراحة  احلك�مة  اأعلنت  ذل��ك، 
التغر  ل��ه��ذا  ال���رتوي���ج  ع��زم��ه��ا 
يف  التنفيذ  حيز  �سيدخل  ال��ذي 
اإبريل 2016، وي�ستمر �ستة اأع�ام 
وف��ق��اً  ال��ع��ايل  التعليم  ب��اإ���س��اح 
لروؤية احلك�مة. وانتهت 43 من 
اأ���س��ل 86 ج��ام��ع��ة ح��ك���م��ي��ة من  
للجامعات  ال��ه��ي��ك��ل��ي  الإ����س���اح 
واإع����داد اخل��ط��ط ال��ازم��ة التي  
ت��ن��ت��ظ��ر اع��ت��م��اد احل��ك���م��ة قبل 

نهاية مار�ش 2016.
 

الصين
»����س���ات«، �ساحبة  ���س��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
اخ��ت��ب��ار ال��ق��ب���ل يف اجل��ام��ع��ات 
الأم�����رك�����ي�����ة، اإل�����غ�����اء خ��ط��ط��ه��ا 
ال�سن  لإج����راء الخ��ت��ب��ارات يف 
ومنطقة مكاو التابعة لها، وذلك 
اإث�����ر ق��ل��ق ال�����س��رك��ة م���ن ح���الت 
ت�������س���ري���ب الخ����ت����ب����ار ل��ل��ط��اب 
قبل ال��ب��دء ف��ي��ه. واأل��غ��ت »���س��ات« 
الخ��ت��ب��ارات امل��ق��رر اإج���راوؤه���ا يف 
البحرين وكازاخ�ستان  لكنها مل 

تلغ اختبار ه�جن ك�جن. 

آيرلندا
ال���ت���ع���ل���ي���م  وزارة  اأع������ل������ن������ت 
تطبيق  ع��زم��ه��ا  الأي���رل���ن���دي���ة، 
الثالثة،  ال�سرتاتيجية  اخلطة 
ال�افدين  الطاب  عدد  بزيادة 
للدرا�سة يف اإيرلندا يف  ال�سن�ات 
وزي��رة  واأك���دت  املقبلة.  اخلم�ش 
ال��ت��ع��ل��ي��م ج��ن اأو���س���ل��ف��ي��ان اأن 
�ست�سخ  ال���ط���اب  ع����دد  زي������ادة 
ا�سرتليني  ج��ن��ي��ه  م��ل��ي���ن   720
يف الق��ت�����س��اد، م�����س��رة اإل����ى اأن 
من  جتعل  اأن  حت��اول  احلك�مة 
ال��ت��ع��ل��ي��م يف اأي����رل����ن����دا ع��ام��ة 

جتارية يقبل النا�ش عليها.

جامعة »سيانس بو«

200 اأ�ستاذ جامعي و 4000 حما�سر  من 
املعرفة  ر���س��ال��ة  ينقل�ن  كلهم   ال��ع��امل، 
ال�اقعية، ف�سا  املتجذر  يف  ب��الإب��داع  
ع����ن اأن����ه����ا ج���ام���ع���ة ب��ح��ث��ي��ة يف ال��ع��ل���م 
الجتماعية  معرتف بها دوليا يف ج�دة 
ال��ع��ل���م الج��ت��م��اع��ي��ة؛  لأن��ه��ا اجلامعة 
الأول���������ى ال����ت����ي ت���ل���ت���زم مب�����س���ؤول��ي��ت��ه��ا 
الفكري  للتن�ع  بالرتويج  الجتماعية 

واجلغرايف والجتماعي بن طابها.

الدراسة
تقدم اجلامعة برامج البكال�ري��ش يف 
ثاث �سن�ات، يق�سي الطاب عامن 

منهما يف اجلامعة. اأما العام الثالث 
فيق�سيه خارجها يف الدرا�سة يف واحدة 
من 410 جامعات �سريكة اأو الدرا�سة يف 

منحة جامعية.

اللغة:
ت����در�����ش اجل����ام����ع����ة  امل���������اد ب��ال��ل��غ��ت��ن 
دورات  وتقدم  والإجنليزية،  الفرن�سية 
وي�ستطيع  ل���غ���ة،  ل������25  ال��ل��غ��ات  ت��ع��ل��ي��م 
ال���ط���اب غ���ر م��ت��ح��دث��ي ال��ف��رن�����س��ي��ة 
ف��رع  الإجن��ل��ي��زي��ة يف  باللغة  ب��ال��درا���س��ة 
اأو  »منت�ن«  اأو  ه�فر«  »ل���  يف  اجلامعة 
»رمّي« اإذ ي�ستطيع�ن اأي�سا درا�سة اللغة 

الفرن�سية.

منهجية التدريس
يقدم   ر�سميا  تعليما  ال��ط��اب   يتلقى  
التفاعلي، وه� تعليم  يف �س�رة الف�سل 
ي�سقل خمتلف املهارات،  مثل: اخلطابة  
ويدر�سها  النقدي،   والتفكر  واحل����ار 

لمحة عامة
• اأف���������س����ل خ���ام�������ش ج���ام���ع���ة يف 
ال�س�ربرون،  جامعة  بعد  فرن�سا 
الإن�سانية  العل�م  بدرا�سة  وتعنى 

والجتماعية.
• عدد الطاب: 13000.

• 46٪ م��ن ال��ط��اب واف���دون من 
150 دولة.

ت��در���ش اجل��ام��ع��ة  34 برناجما   •
مزدوج الدرجة العلمية. 

م����ع 410  �����س����راك����ات  اأب������رم������ت    •
ج�����ام�����ع�����ات، لن����ت����ق����ال ال����ط����اب 
ال���ع���ام  ب����اإح����داه����ا يف  ل���ل���درا����س���ة 

الدرا�سي الأخر.
لغة  ل��ت��ع��ل��ي��م 25  ب���رام���ج  ت��ق��دم   •

لغر الناطقن بالفرن�سية.
• ب���ه���ا ���س��ب��ع ف������روع ل��ل��ج��ام��ع��ات 

متعددة الثقافات واحل�سارات.
• 30٪ من الطاب يتلق�ن دعما 

ماليا.
فيها 55000 خريج حتى  • تخرج 

الآن.
بالتن�ع  ج���دا  اجل��ام��ع��ة  ت��ه��ت��م    •
ومتثل  البينية  التخ�س�سات  يف 
م��ن��ت��دى ي��ل��ت��ق��ي ال��ف��ك��ر  ف��ي��ه مع 

العمل.

التعليم
ت���ت���خ���ذ اجل����ام����ع����ة م���ن���ح���ن���ى خم��ت��ل��ف��ا 
ال���ع���ل����م الج���ت���م���اع���ي���ة  ت���دري�������س���ه���ا  يف 
باحث�ن منخرط�ن   ففيها  والإن�سانية؛ 
ب�����س��ك��ل دائ�����م  يف احل������ار امل�����س��ت��م��ر  مع 
اأف�سل املمار�سن للتعليم يف بيئة ت�سم 

اأ���س��ات��ذة م��ن ك��ل اأن��ح��اء ال��ع��امل معني�ن 
والعل�م  والآداب  الفن�ن  نظم  بتدري�ش 
بغية تزويد الطاب بكل اأداة يحتاج�ن 

اإليها لفهم  عامل الي�م.

أشهر  الخريجين
• رئي�ش جمه�رية فرن�سا احلايل، 

فران�س�ا اأولن
• رئي�ش جمه�رية فرن�سا الأ�سبق، 

فران�س�ا ميرتان
الأ���س��ب��ق،  فرن�سا  وزراء  رئ��ي�����ش   •

لين�يل غ��سيب 
الأ���س��ب��ق،  فرن�سا  وزراء  رئ��ي�����ش   •

اآلن ج�بيه.
الأم����ن ال��ع��ام الأ���س��ب��ق ملنظمة   •

الأمم املتحدة بطر�ش غايل.
• رئي�ش الرملان الأورب��ي، نيك�ل 

ف�نتاين.
• امل���دي���ر ال���ع���ام مل��ن��ظ��م��ة ال��ت��ج��ارة 

العاملية، با�سكال لمي.
• رئ���ي�������ش ب����رمل����ان  ح���ل���ف ���س��م��ال 

الأطل�سي »نات�«، بير لوت�سي.
• رئي�ش  منظمة التعاون والتنمية 

القت�سادية، روجر اأوكرنت .
• رئ��ي�����ش ت�����س��اد الأ���س��ب��ق، ح�سن 

هري.
• رئي�ش الكامرون الأ�سبق، باول 

بيا.
احلبيب  الأ�سبق،  ت�ن�ش  رئي�ش   •

ب�رقيبة.
• رئ��ي�����ش غ��ي��ن��ي��ا الأ����س���ب���ق، األ��ف��ا 

ك�ندا.
• اإمراط�ر فيتنام، باو داي.

»فوتوشوب« 
والجمال الرقمي!

اأنها ا�ستطاعت يف هذا الع�سر  يرى كثر من امل�ؤيدين ل�سحر التقنية 
التط�ري اأن ت�سع معاير جديدة للجمال وتغر مفاهيم النا�ش عنه 
»ف�ت��س�ب«  تقنيات  ال�س�رة عر  تعديل  اإمكانية   اإتاحتها  من خال 

املذهلة التي غرت وح�لت وظيفتها من النقل اإلى التاأويل. 
لقد كان لخرتاع ت�ما�ش ن�ل، طالب الدكت�راه بجامعة مي�سغن 
ال��ب��ارز  الأث���ر  »ف���ت������س���ب«،  املتحدة الأم��رك��ي��ة، برنامج  ال���لي��ات  يف 
واملهم يف التغير والنحراف الذي عرفته ال�س�رة يف جانبيها ال�سكلي 
بداية  مع  الرقمية  التقنية  ظه�ر  بعد  وبخا�سة  وال���دليل،  التعييني 
�سن�ات الت�سعينات من القرن 20 املن�سرم لي�سبح هذا الرنامج اجلديد 
لأغ��را���ش  وتعديلها  ال�س�ر  معاجلة  جم��ال  يف  ا�ستخداما  الأك���ر  ه��� 

خمتلفة، وبخا�سة لت�س�يق وتعميم املنظ�ر التقني والرقمي للجمال.
الأزياء  املثال، فقد تلقت عار�سة  �سبيل  املنطلق، وعلى  ومن هذا 
ال��ع��دي��د م��ن الن��ت��ق��ادات يف �سبكات  ك���روف����رد،   الأم��رك��ي��ة، �سيندي 
يف  ظهرت  عندما  معجبيها،  قبل  من  وبخا�سة  الجتماعي،  الت�ا�سل 
�س�رتها الطبيعية على غاف  املجلة املك�سيكية »ماري كلر« ال�سادرة 

يف دي�سمر 2013 دون ال�ستعانة بتقنيات »ف�ت��س�ب« لتجميلها.
الرقمية  وال�����س���رة  منب�ذة  الطبيعية  ال�س�رة  اأ�سبحت  وه��ك��ذا 
جعل  مم��ا  اجلماهر؛  ل��دى  والر�سى  القب�ل  تلقى  التي  ه��ي  املعدلة 
العديد من الن�ساء يف خمتلف بقاع العامل وحتى يف جمتمعاتنا العربية 
وجن��م��ات  ن�����س��اء  لي�سبهن  اجل��راح��ي��ة  التجميل  عمليات  وراء  يلهثن 
حتى  املختلفة  الإع���ام  و�سائل  عر  ترويجها  يتم  التي   « »ف�ت��س�ب 

يتجاوبن مع املعاير اجلديدة للجمال الرقمي.
لاأ�سياء  اجلمالية  ال��روؤي��ة  حت���ل��ت  التقني،  الأ���س��ا���ش  ه��ذا  ويف 
الذي ت�حدت فيه  الرقمي  املنظ�ر  اإلى  العذري  الطبيعي  املنظ�ر  من 
اأخ��رى  وحم���ددات  معاير  م��داره��ا  يف  ف�سكلت  وجتان�ست  منطلقاتها 
بن  اجلمال  م�ست�يات  بها  تقا�ش  م�ج�دة   كانت  للتي  متاما  مغايرة 
وت�س�هت  الإع����ام،  و���س��ائ��ل  ع��ر  املتدفقة  لل�س�ر  املتلقن  جماهر 
اخليال  ف�ساءات  وتاهت احلقيقة اجلمالية يف  الت�سال  بذلك عملية 
هري�سكا،  ماريا  اإلينا  الرومانية،  الباحثة  اأن  جند  اإذ  والفرتا�سية؛ 
الت�سال  تعيق  التجميلية  اجلراحية  العمليات  اأن  لها  بحث  يف  ت�ؤكد 
نظرا لتاأثراتها ال�سلبية يف لغة اجل�سد املتمثلة يف الإمياءات واحلركات 
والإ�سارات املعرة عن امل�اقف وامل�ساعر؛ فهي تفقد يف كثر من الأحيان 
قدرة ع�سات اجل�سم امل�س�ؤولة عن اأداء وظائفها ب�سكل �سليم وتتحقق 

من خالها عملية الت�سال ب�سفة �سحيحة وناجحة.
احلقيقية  الأبعاد  تكر�ش  التي  الطبيعة  كنف  اإل��ى  نع�د  اأن  يجب 
للجمال وت��سع جماله وفق خمتلف املرجعيات الثقافية والجتماعية 
لاأفراد واجلماعات ونتجنب الروؤية ال�احدة ال�سيقة واملزيفة للجمال 
الرقمي الذي تتيحه تقنية »ف�ت��س�ب« بتدخاتها يف ال�س�رة املروجة 

عر و�سائل الإعام.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa

فضاءات

هارفارد تطلق
برنامجا جديدا للموظفين

بقلم محرري صحيفة
هارفارد غازيت 

امل�ستمر  للتعليم  ه��ارف��ارد  كلية  ب���داأت 
ق���ب����ل ط���ل���ب���ات الل���ت���ح���اق ب��رن��ام��ج 
درا�سي جديد معد لكل من اجلامعين 
الرنامج  ه��ذا  ويتميز  واخل��ري��ج��ن. 
يتيح  باأنه  ن�عه  من  الأول  يعد  ال��ذي 
احل�����س���ل ع��ل��ى درج���ة ال��ب��ك��ال���ري������ش 
العاملن  للم�ظفن  معا  واملاج�ستر 

خال اأربعة اأع�ام فقط.
و�سمم هذا الرنامج للم�ظفن 
عملية  خ��رة  لديهم  ممن  املحرتفن 
لكنهم  �سن�ات،  و10  �سبع  بن  ت��رتاوح 
مل ي���ح���ظ����ا ب���احل�������س����ل ع���ل���ى درج����ة 
البكال�ري��ش بعد. كما تقدم الكلية يف 
منف�سلن  برناجمن  احل��ايل  ال���ق��ت 
ل��ك��ل م��ن اجل��ام��ع��ي��ن واخل��ري��ج��ن يف 
اأو العقانية كاملهارات  الفن�ن احلرة  
للتعليم  الدرا�سي  املنهج  من  امل�ستمدة 
والفل�سفة،  واللغة،  ك��الأدب،  التقليدي 
وال����ت����اري����خ، وال���ري���ا����س���ي���ات وال���ع���ل����م. 
وتخرج يف اجلامعة ما ل يقل عن 16 

األف طالب.
الرنامج  ب�����س��اأن  لها  ت�سريح  يف 

اجل������دي������د، ق�����ال�����ت ع����م����ي����دة ال���ك���ل���ي���ة 
ل�����س���ؤون ال��رام��ج الأك��ادمي��ي��ة ���س���زان 
�سريدبري: »هذا الرنامج ا�ستجابة 
لطلب الرئي�ش اأوباما  لتاأدية ال�اجب 
ال���ط��ن وزي����ادة ع��دد اخلريجن  نح� 
م��ن اجل��ام��ع��ات يف ال����لي���ات امل��ت��ح��دة 

الأمركية.
اأربعة  لنح�  معد  الرنامج  وهذا 
مركز  عليهم  اأط��ل��ق  �سخ�ش  م��اي��ن 
ال���ط���اب،« املكملن  ت��ب��ادل م��ع��ل���م��ات 
درا�سة  لهم   �سبق  ال��ذي��ن  املحتملن«، 
�سهادتهم  على  احل�س�ل  دون  عامن 

اجلامعية.
 وعلى الأرج���ح ف��اإن اأغلب ه���ؤلء 
الطلبة قد �سق�ا طريقهم نح� وظائف 
ولكي  ال��ب��ك��ال���ري������ش،  درج���ة  تتطلب  
فاإنه  املطل�ب  امل�ست�ى  على  يحافظ�ا 
يلزمهم امل�سي قدما يف حياتهم املهنية 
واحل�س�ل على درجتي  البكال�ري��ش 

واملاج�ستر.« 
 وال���ت���ف���ك���ر ال���ن���ق���دي وم����ه����ارات 
ال��ت���ا���س��ل ع��ل��ى امل�����س��ت���ى ال��ع��امل��ي هما 
وهما  اجلامعي،  املنهج  عليه  يركز  ما 
املعقدة  الق�سايا  ف��ه��م  م��ف��ت��اح  ي��ع��دان 
واأ�����س����ا�����ش ت��ع��ل��ي��م ال���ف���ن����ن احل������رة اأو 

العقانية كما يحل� للبع�ش ت�سميتها. 
وم������ن خ������ال ال�����������دورات ال���درا����س���ي���ة 
ل��ل��خ��ري��ج��ن ����س����ف ي���ط����ر ال���ط���اب  
التي  والإداري����ة  التحليلية  مهاراتهم 
القيادية  املنا�سب  �ستمكنهم من ت�يل 

يف اأماكن عملهم.
واأردف�����ت ���س��ب��ري��دب��ري: »���س���ف 
ت�����س��اع��د امل���ن���اه���ج امل��������س����ع���ة ب��ع��ن��اي��ة 
املك�ن  التعلم اجلمعي  اأ�سل�ب  وكذلك 
م���ن 15 ���س��خ�����س��ا ع��ل��ى احل���ف���اظ على 
معدلت ال�ستبقاء، بالن�سبة للدار�سن 
ال������ذي������ن ي����ح����م����ل�����ن ع����ل����ى ع���ات���ق���ه���م 
م�����س���ؤول��ي��ات ع��ائ��ل��ي��ة وم��ه��ن��ي��ة؛ فمن 
خ���ال دع���م اأق��ران��ه��م واأع�����س��اء هيئة 
التدري�ش، ي�ستطيع الطاب احل�س�ل 
على الأمان ال�ظيفي والثقة وحتقيق 

النجاح داخل م�ؤ�س�ساتهم.«
وتق�م  جلنة القب�ل التي تتاألف 
والإداري���ن  الرنامج  م�ست�ساري  م��ن 
واأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ش، ب��اخ��ت��ي��ار 

املر�سحن للرنامج اجلديد.
ومبجرد قب�ل الطالب فاإنه يبداأ 
واملك�ن  �سنن  اأرب���ع  املجمع  الرنامج 
و���س��ت  الإن����رتن����ت  ع���ر  دورة   18 م���ن 
اجلامعية  امل��دي��ن��ة  يف  ت��در���ش  دورات  

ال��دورات  باإكمال  الطاب  يق�م  حيث 
الدرا�سية ثاثة اأ�سابيع كل �سيف.

والربيع  اخل��ري��ف  ف�سلي  يف  اأم���ا 
ف�����س��ت��ك���ن ال�������دورات ع���ر الن���رتن���ت. 
وب���ان���ت���ه���اء ال���رن���ام���ج ���س��ي��ح�����س��ل ك��ل 
البكال�ري��ش  درج��ة  على  اأول  طالب 
يف الفن�ن احلرة يف الدرا�سات العاملية، 
و�سيح�سل اأي�سا على درجة املاج�ستر 

يف الفن�ن احلرة يف الإدارة.
وم�������ن م���ت���ط���ل���ب���ات ن����ي����ل درج������ة 
اأي�سا  الطاب  يح�سل  اأن  املاج�ستر، 
على �سهادة تخرج مهنية يف  تخ�س�ش 
اأو  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي  ال�����س��ل���ك  م��ث��ل  اإداري 

الت�س�يق.
م����ن ج���ه���ت���ه، ق������ال ع���م���ي���د ق�����س��م 
ه��ارف��ارد،  جامعة  يف  امل�ستمر  التعليم 
الرنامج  »ه���ذا  لم���رت:  هنتنغت�ن 
الدار�سن  بخدمة  الكلية  يلزم  �س�ف 
ب����������دوام ج�����زئ�����ي ب����ك����ل الإم����ك����ان����ي����ات 
العلمي  ف�س�لهم  واإ�سباع  الأكادميية 
والأخذ باأيدهم نح� النجاح، ومهمتنا 
لت�سمل  ه���ارف���ارد  كلية  ن��ط��اق  ت��سيع 
م���زي���دا م���ن ال���دار����س���ن امل��ت��ح��م�����س��ن 
لتحقيق  العاملن   املهنن  وم�ساعدة  

اأهدافهم الأكادميية و املهنية«.

جامعات عالميةجامعات عالمية

أستاذ بجامعة »ييل«
في قائمة األكثر تأثيرا 

في العالم
نشرة »ييل نيوز«

 Gottlieb Duttweiler Institute دتفيلر«  غ�تليب  »معهد  اأع��ل��ن 
وهي   ،2015 لعام  العامل  يف  ت��اأث��را  املفكرين  اأف�سل   قائمة  الأم��رك��ي 
قائمة يعلنها املعهد �سن�يا بالتعاون مع �سحيفة »ويرلد ب��ست«. وجاء 
اأحد اأبرز الأ�ساتذة يف جامعة »ييل« الأمركية �سمن هذه القائمة للعام 

املن�سرم.
اأح��د   ،Ernesto Zedillo زي��دي��ل���«  »اإرن�����س��ت���  الروفي�س�ر  ول��ع��ل 
مدير  فه�  خمتلفة؛   بينية  تخ�س�سات  يف  تخ�س�س�ا  الذين  القاقل 
ال���دويل،  وال�سيا�سة  القت�ساد  واأ���س��ت��اذ  ال��ع���مل��ة،  ل��درا���س��ة  »ي��ي��ل«  م��رك��ز 
لدرا�سات  متفرغ  غ��ر  واأ���س��ت��اذ  للمناطق،  ال��دول��ي��ة  ال��درا���س��ات  واأ���س��ت��اذ 
البيئة والغابة. ويف هذا العام ظهر زيديل� للمرة الثانية على الت�ايل يف 

القائمة يف املركز ال�14 بعدما كان يف املركز ال�73.
 وزيديل� خريج املعهد ال�سناعي »نا�س�نال ب�لينتكنيك« يف املك�سيك 
وح�سل على املاج�ستر والدكت�راه من جامعة »ييل«، وترقى يف منا�سب 
حك�مية يف املك�سيك وتر�سح للرئا�سة وفاز يف النتخابات وتراأ�ش الباد 

من 1994 حتى 2000.
واأم�����ا الآل���ي���ة ال��ت��ي ات��ب��ع��ه��ا م��ع��ه��د  غ���ت��ل��ي��ب دت��ف��ي��ل��ر، و�سحيفة 
املفكرين فتمثلت يف برنامج على احلا�س�ب  »ويرلد ب��ست« يف  اختيار 
اإذ  للتقنية،   باحث يف معهد ما�سا�س��ست�ش  »بيرت غل�ر«، وه�  اخرتعه 
مب�سح  الع�ملة  عن  للح�ار  املنظمة  ال�س�ابط  اأعلى  حتديد  على   عمل 
الن�افذ الإعامية مثل »ني� ي�رك تاميز« و ال� »غارديان« و »اإي بيي«، 
و »بل�غ�سفر«،  و »ت���ي��رت«، و »ي���ت��ي���ب«، واأخ��ري��ات.  وق��ام الرنامج 
باإح�ساء وت�سنيف  الأف��راد ومراكزهم  يف حميط ال�سبكات الإعامية 

التي تتحدث عنهم.
الأمني  املحلل  اأمثال  امل�ساهر  العديد من  ال� 100  وجاء يف قائمة 
ال�سابق، املطل�ب الأول ل�ا�سنطن بعدما و�سعته على لئحة »فا�سحي 
، ووزي���ر خارجية  امل��رك��ز اخلام�ش  ���س��ن���دن«،  يف  »اإداود  اأم��رك��ا،  اأ���س��رار 

ال�ليات املتحدة الأ�سهر »هرني ك�سنغر« يف املركز 11.
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»آفاق« التي أسكنها 
وتسكنني

د. أحمد التيهاني

ب�  واأك��ت��ب  مهمتن،  وجملتن  ك��رى،  ل�سحيفة  »فل��ش«  ب�  اأ�سب�عيا  اأكتب 
»ببا�ش« ل� »اآفاق«، وبرغم ذلك اأ�سعر �سع�را �سادقا باأن الزماء يف »اآفاق« 
اأ�ستطيع  ل  ول��ذا  للكتابة،  اأ�سب�عية  م�ساحة  مبنحي  علّي  املتف�سل�ن  هم 
�سع�ري  اأن  ذلك  ان�سغايل،  بلغ حجم  مهما  املقال،  كتابة  لهم عن  العتذار 

بالنتماء اإلى »اآفاق« يطغى على ما عداه.
اأ�سعر اأن »اآفاق« جزء من تاريخي ال�سخ�سي؛ لأنني كنت اأ�سغر قيادات 
يكفي  وذلك  اأحدهم،  كنت  لكنني  واأقلهم، حينها، خرة وجهدا،  تاأ�سي�سها، 
كلما  اأ�سعد  التي  اجلامعية  ال�سحيفة  هذه  اإل��ى  بالنتماء  وال�سع�ر  للفخر 
قراأت فيها ما ميّيزها �سحفيا، واأغ�سب، بيني وبن نف�سي، كلما قراأت فيها 
ما ل يروق يل مهنيا اأو فكريا، ولي�ش املقام منا�سبا لذْكر بع�ش املاآخذ املهنية 

فنيا وحتريريا؛ لأننا، يف هذا العدد، نحتفي ب� »اآفاق«.
بهذا العدد تكمل »اآفاق« 100 عدد، منذ اختار القائم�ن عليها اأن تك�ن 
الأبعد منه،  الأفق  اإلى  ا�سمها، ثم تنظر  اأ�سب�عية، يف حلة جديدة، لرتتاد 
املدائح،  اإلى �سرد  القائم�ن عليها يف حاجة  وهي متميزة دون �سك، ولي�ش 

فهم اأغنياء بنتاج عملهم عن الكام.
اإن ا�ستمرارية »اآفاق« وانتظامها الزمني، وثبات م�ست�اها املهني، اأدلة 
يائم  مبا  اأع�سائه  مهام  ع  و�سْ ا�ستطاع  قد  العمل  فريق  اأن  على  �ساطعة 
اأزمنة ال�سدور، ثّم وّزعها ت�زيعا �سليما يحقق ال�سا�سة والنتظام والثبات، 

وهي �سمات كافية لأن نق�ل لهذا الفريق: »�سكرا«.
»اآف���اق..  ع��ن���ان��ه:  م��ق��ال  كتبت  الأول،  التط�يري  ال��ع��دد  ���س��دور  بعد 
مفارقات وذكريات«، وكان حمت�اه �ساردا لبع�ش الذكريات العالقة بذاكرة ل 
حتب تذّكر خيبات الأهل وال�طن، وكانت جّل فقراته ا�ستعادّية غا�سبة مما 
كان من ردود الأفعال وال�سكاوى الكائدة املتعلقة ببع�ش م��س�عات و�س�ر 
اأ�سحابها  اأن  اأظ��ن  ل  اأو حماقات  وه��ي حما�سات  الأول���ى،  الع�سرة  الأع���داد 

�سيقدم�ن على تكرارها، بعد اأن امتاز الفكر اخلبيث من الطيب.
التدري�ش على  اأن��ه لن يجروؤ ع�س� هيئة  اأج��زم  »اآف���اق« اجل��دي��دة،  يف 
�سمنيا،  به،  لرد  الأم��ة«،  ج�سد  ينخرون  »ال�طني�ن  عن�انه:  مقال  كتابة 
اأن  اأو يريدها  التي كان يظنها،  »اآف��اق«،  ن�سره يف  اأزعجه  على مقال وطني 
فيه:  ك��ان  زم��ٍن  ال��دول��ة، يف  عليها   وت�سرف  اإعامية حلزبه،  نافذة  تك�ن 
مغيبن  لفظتن،  ب��سفهما  اأو  مفه�من،  ب��سفهما  وال�طنية«  »ال�طن، 
والإره����اب و�سعف  القتل  م��ن  ن�ستنكره  م��ا  اإل��ى  بنا احل��ال  اآل  ع��م��دا، حتى 
النتماء، واملفارقة اأن الذين اأ�سهم�ا يف ال��س�ل اإلى هذه احلال، قا�سدين 
اأو غافلن، ي�ستنكرونها كذلك، وهم �سادق�ن، لكنه ا�ستنكار مل ياأت اإل بعد 

عناد ومكابرة، اأديا اإلى »وق�ع الفاأ�ش على الراأ�ش«.
اأجزم اأن ذاك »الاوطني« ال�سادق، لن يجروؤ على كتابة مقال كمقاله 
ج�سد  يف  للناخرين  احلقيقية  اله�ية  وات�ساح  الغمة،  انك�ساف  بعد  ذاك، 
الدين والأمة وال�طن والإن�سانية وال�سام، وليقينه باأن الرد عليه �سياأتيه 
ج�سد  ينخرون  »الليرالي�ن  عن�انه:  مقال  يكتب  قد  لكنه  جهة،   70 من 
الأمة«، اأو »احلداثي�ن يف�سدون عق�ل الن�شء« لأن »حليمة تع�د اإلى عادتها 
طبائعها  من  علنا  وتتراأ  م��رة،  األ��ف  تغت�سل  مل  ما  القدمية«،  الت�سنيفية 

واأق�الها الأولى، قبل اأن تتراأ من نتائج تلك الأق�ال والأفعال.
يف »اآفاق« اجلديدة، اأجزم اأن ن�سر �س�رة تعبرية ملجم�عة من الن�ساء 
املحت�سمات جدا، لن ي�ؤدي اإلى »قيام قيامة اأحدهم«، وكتابة �سك�ى كيدية 

اإلى وكيل اجلامعة، وامل�سرف العام على ال�سحيفة.
يف اآفاق اجلديدة، اأجزم اأن ن�سر اإعان جتاري، تظهر فيه كفٌّ ناعمة 
التدري�ش يبعث  اأع�ساء هيئة  اأحد  »الكيب�رد«، لن جتعل  لرجل يكتب على 
»كرا�ش  من  م�ستّلة  ورق��ة  على  مكت�بة  اإنكار  بر�سالة  التحرير  رئي�ش  اإل��ى 
»جن�ش«  ما  اأدري  ول�سُت  ام��راأة،  ن�سر �س�رة كف  اإنكاره ه�  و�سبب  اإج��اب��ة«، 

العن »اجلندرية« التي عرف بها اأن الكف كف امراأة؟!
ل اأحد اأ�سعد بالتط�ر املبهر الذي اآلت اإليه »اآفاق« من الذين �سهدوها 
املحرتف،  عملها  بفريق  اأ���س��ب���ع،  ك��ّل  تختال،  �سبيًة  ث��م  طفلة،  ث��م  جنينا، 

وم�ادها املمتازة، فاحلمد هلل، ثم ال�سكر لذوي اجلهد.

إذا عسعسَ 
الليل

أحمد العياف 

امللك  ال�سريفن  احلرمن  خ��ادم  برعاية 
ال��ع��زي��ز، يحفظه  اهلل،  ب��ن ع��ب��د  ���س��ل��م��ان 
املا�سي 1437/4/24ال الأرب��ع��اء  انطلقت 

وفعاليات  احتفالية  م���اف��ق  2016/2/3 
للرتاث  ال�طني  للمهرجان    30 ال���دورة 
احل��ر���ش  وزارة  نظمته  ال���ذي  وال��ث��ق��اف��ة، 

ال�طني وتخلله �سباق الهجن ال�سن�ي.
الأمر  امللكي  ال�سم�  �ساحب   ورفع 
وزير  عبدالعزيز،  بن  عبداهلل  بن  متعب 
العليا  اللجنة  رئي�ش  ال���ط��ن��ي،  احل��ر���ش 
للرعاية  وال��ع��رف��ان  ال�سكر  للمهرجان، 
وال��دع��م ال���ذي يحظى ب��ه امل��ه��رج��ان من 
ل���دن خ����ادم احل���رم���ن ال�����س��ري��ف��ن امل��ل��ك 
�سلمان بن عبدالعزيز،  مرحبا مب�ساركة 
ال�سديقة  الحت���ادي���ة  اأمل��ان��ي��ا  ج��م��ه���ري��ة 

ب�سفتها �سيف �سرف.

الشخصية الثقافية
حدد املهرجان ال�طني للرتاث والثقافة، 
العّامة حممد بن عمر بن عبدالرحمن 
ال��ظ��اه��ري(  ال��رح��م��ن  عبد  )اأب����  العقيل 
لهذا  املكرمة  الثقافية  ال�سخ�سية  ليك�ن 

العام.

مجلس التعاون 
ل����دول  ال���ت���ع���اون  ت�������س���ارك دول جم��ل�����ش 
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي »ال���ك����ي���ت، ال��ب��ح��ري��ن، 
�سلطنة عمان، قطر، الإمارات« مب�ساركات 

متميزة.

العرضة
تعد العر�سة ال�سع�دية اأحد اأهم ن�ساطات 
امل��ه��رج��ان ال���ط��ن��ي ل���ل���رتاث وال��ث��ق��اف��ة. 
وتعر العر�سة عن وحدة ال�طن واحتاد 
لعزة  جت�سيدا  ومتثل  وال��ق��ي��ادة،  ال�سعب 
الأمة وق�تها ومتا�سكها. و�ستقام العر�سة 
املقبل،  ال��ث��اث��اء  ال��ع��ام،  ل��ه��ذا  ال�سع�دية 

بالدرعية  الريا�سية  ال�سالت  يف  وذل��ك 
بعد �ساة الع�ساء.

إمارات المناطق
امل��ن��اط��ق ه��ذا العام  اإم����ارات  ت�����س��ارك جميع 
يف ال�����س���ق ال�����س��ع��ب��ي ال�����ذي ي��ح��ت���ي على 
يدوية  حرفة   »300« اأ�سل  من  حرفة   »80«
ال��ع��ام  ل���ه���ذا  امل���ه���رج���ان  دورة  م�����س��ارك��ة يف 

يرعاها املهرجان.

 لجنة التراث
العام مبعار�ش  ه��ذا  ال��رتاث  ت�سارك جلنة 
ب�سكل  ال�سعبي  وامل������روث  ال����رتاث  حت��اك��ي 
ع������ام، وم���ن���ه���ا: ق���اع���ة امل���ل���ك ع��ب��دال��ع��زي��ز 
حتاكي  بان�راما  عن  عبارة  وهي  ال�سعبية، 
اململكة،  ملناطق  ال��ع��م��راين  ال���رتاث  من���اذج 

واأ�سهر احلرف اليدوية التي تتميز بها.
ومت ت��د���س��ن ث���اث���ة م����اق���ع دائ��م��ة 
خال فعاليات اجلنادرية، ومنها: م�سلحة 
للتعليم  ال���ع���ام���ة  وامل����ؤ����س�������س���ة  اجل����م����ارك، 
والتدريب املهني، وهيئة ال�سياحة والرتاث 
ال���ط��ن��ي، واف��ت��ت��اح ج��ن��اح ال��دول��ة ال�سيف 

»اأملانيا«.

ألمانيا االتحادية
ب��ن  ال���ت���اري���خ���ي���ة  ال����ع����اق����ات  ع���م���ق  اأدى 
التي  املجالت،  جميع  يف  واأملانيا  ال�سع�دية 
لي�ست وليدة الي�م بل تع�د جذورها اإلى ما 

يقارب 87 عاما.
 وت����ع����د امل���م���ل���ك���ة م����ن اأق��������دم ال������دول 
ب��ع��اق��ة تاريخية  ال��ت��ي ارت��ب��ط��ت  ال��ع��رب��ي��ة 
التي ت�سارك �سيف �سرف  اأملانيا  وثيقة مع 
اأمل��ان��ي��ا   « ���س��ع��ار  يف »اجل���ن���ادري���ة 30 »حت���ت 
مب�ساركة  تقاليد«،  لابتكار  الأف��ك��ار:  بلد 
وف��د رف��ي��ع ي�سم وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأمل���اين 
�ستاينماير وعددا من رجال  فرانك فالرت 
الإعام  ورجال  والثقافة  والفكر  ال�سيا�سة 
ال�سركات  وروؤ�ساء  وامل�ستثمرين  والقت�ساد 
الكرى الأملانية وغرف التجارة وال�سناعة 
ودور الن�سر واملتاحف والفن�ن واجلامعات.

برعاية خادم الحرمين الشريفين

انطالق »الجنادرية 30«.. 
وألمانيا ضيف شرف

ت��ب��داأ اجل���ل��ة يف اجل��ن��اح الأمل���اين من 
ب�ابة مدينة قدمية من الع�س�ر ال��سطى، 
ويتم النتقال بعد ذلك من خال نفق اإلى 
الأ���س���اق  �ساحة  ت�جد  حيث  اجلناح  داخ��ل 
التقليدية  الأمل��ان��ي��ة  وال��ب��ي���ت  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
وب��ع��ده��ا مي�سي  ال��ه��ي��اك��ل اخل�����س��ب��ي��ة،  ذات 
الزائر ليتعرف على اأ�سل�ب احلياة واملنازل 
الأمل��ان��ي��ة احل��دي��ث��ة. ك��م��ا ت��ع��ر���ش خمتلف 
التجارية  امل��ح��ات  الأمل��ان��ي��ة يف  ال�����س��رك��ات 

منتجاتها املبتكرة واحلرفية.
 ويف بداية ال�س�ق التاريخي، معر�ش 
والعل�م  التقنية  الرائدات يف  ال�سيدات  عن 
م��ن اأمل��ان��ي��ا وامل��م��ل��ك��ة وم���ن ال��ع��امل العربي 
الع�سرية  امل��دي��ن��ة  اآخ���ر  ويف  والإ����س���ام���ي. 
»الع�ا�سم  ملعر�ش  افرتا�سي  عر�ش  يقام 
الفن  ملتحف  ال��ت��اب��ع  الأول�����ى«  الإ���س��ام��ي��ة 

الإ�سامي برلن. 

النشاط الثقافي 
ي�����ش��م��ل ال��ن�����ش��اط ال��ث��ق��ايف امل�����ش��اح��ب 
للمهرجان هذا العام عددا من املحاور من 

اأبرزها:

الندوات
• امللك عبداهلل يف ذاكرتهم.

• امل���ل���ك ���س��ل��م��ان ب����ن ع��ب��دال��ع��زي��ز: 
قرارات و اإجنازات.

ال����ط���ن���ي���ة  ال������دول������ة  م�������س���ت���ق���ب���ل   •
)اأرب��ع  والدولية  املحلية  والتحديات 

ندوات(.
يف  والإ�سامية  العربية  ال�س�رة   •

املخيلة الأملانية.
الأمل��ان��ي��ة:  ال�����س��ع���دي��ة  • ال��ع��اق��ات 

منطلقات واآفاق.
ال��ف��ك��ري  ال��ب��ن��اء  يف  ال��ع��ل��م��اء  دور   •

لل�سباب.
من  الإ���س��اح��ي��ة  ال��دع���ة  • م���ق��ف 

التطرف والتكفر )ندوتان(.
وتنمية  ح��م��اي��ة  يف  الأ����س���رة  دور   •

املجتمع )ثاث ندوات(.

تاأ�سيل ومفاهيم )ندوتان(. • القيم 
ال�سعبية. احلكاية  يف  • الرمز 

• الفن�ن الإبداعية وبناء ال�سخ�سية.
اأب�   .. املكرمة  الثقافية  • ال�سخ�سية 
ال��ظ��اه��ري-  ب��ن عقيل  ع��ب��دال��رح��م��ن 
يف  الظاهري  عبدالرحمن  اأبي  جه�د 

خدمة الأدب والفكر.

ورش الجامعات
اجلامعات  يف  عمل  ور���ش  اأرب���ع  هناك 
ال�سباب  من  نخبة  فيها  ي�سارك  ال�سع�دية 
اجل���ام���ع���ي ب���ع���ن����ان »����س���ب���ك���ات ال��ت���ا���س��ل 
املجتمع«،  يف  القيم  ومنظ�مة  الجتماعي 

واجلامعات هي: 
• جامعة امللك خالد يف اأبها.

املدينة  يف  الإ�سامية  اجلامعة   •
املن�رة.

• جامعة امللك في�سل يف الأح�ساء
• جامعة تب�ك.

أمسيات األندية األدبية
على  و�سعرية  اأدب��ي��ة  اأم�سيات  اأقيمت 
كما  ب��اجل��ن��ادري��ة،  ال�سعبية  القرية  م�سرح 
ن��ظ��م ع���دد م��ن الأن���دي���ة الأدب���ي���ة اأم�����س��ي��ات 
ال�طني،  امل��ه��رج��ان  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �سعرية 

والأندية هي:
• نادي الريا�ش الأدبي

• نادي جدة الأدبي
• نادي الطائف الأدبي.
• نادي الق�سيم الأدبي.

• نادي احلدود ال�سمالية الأدبي.

النشاط المسرحي 
اأقيم الن�شاط امل�شرحي بالتعاون مع جمعية 

الثقافة والفن�ن وفروعها امل�ساركة .

معرض الفنون البصرية 
على  م���زع  الب�سرية  للفن�ن  معر�ش  يقام 
مناطق اململكة، ويف جناح كل منطقة ت�جد 
املختلفة،  الب�سرية  الفن�ن  متثل  ل���ح��ات 
وت�سمل الفن الت�سكيلي والت�س�ير واخلط 

العربي وغره.

النشاط النسائي
الن�شائي بربامج  �شارك هذا العام الن�شاط 
احلرف  ت�ستهدف  متن�عة  وفعاليات  ع��دة 
اليدوية والأ�سر املنتجة، وكذلك ا�ستقطاب 
امل�ه�بات يف فن الزخرفة والر�سم وغرها، 
وكذلك اإبراز دور ذوي الحتياجات اخلا�سة 

من خال م�ساركتهم هذا العام.
ك��م��ا مت ع��ر���ش ال��ع��دي��د م��ن احل��رف 

اليدوية الن�شائية يف هذا الن�شاط.
يف  ان���ط���ل���ق  اجل�����ن�����ادري�����ة  اأن  ي����ذك����ر 
الرتاثية  القرية  وتفتح  املا�سي،  اخلمي�ش 
 12 اإلى  ع�سرا  الرابعة  من  للزوار،  اأب�ابها 

ليا ي�ميا.
ك���م���ا ت�����س��ت��ق��ب��ل ال���ق���ري���ة يف ال���ف���رتة 
 12 ال�ساعة  وحتى  التا�سعة  من  ال�سباحية 
ظهرا، من اخلمي�ش 25 ربيع الآخر اجلاري 
اإل����ى اخل��م��ي�����ش 2 ج��م��ادى الأول�����ى، ط��اب 

املراحل التعليمية املختلفة.

ثقافةفكر

علماء الحرمين: الطائفية قنبلة 
موقوتة لتشتيت شمل األمة

اقتصاد المعرفة )2(

د. عبداللطيف الحديثي
عميد معهد البحوث واالستشارات

ب�سكل م�جه  امل��ع��رف��ة  و���س��ائ��ل  ام��ت��اك  اأن  ال�سابق  امل��ق��ال  يف  ذك��رن��ا 
و���س��ح��ي��ح، وا���س��ت��ث��م��اره��ا ب��ك��ف��اءة وف��ع��ال��ي��ة م��ن خ���ال دم���ج امل��ه��ارات 
والبتكارية  والتقنية  والبحثية  العلمية  املعرفة  اأدوات  وا�ستخدام 
للكيانات  م��ه��م��ا  وب���ع���داً  حقيقية  اإ���س��اف��ة  ي�����س��ك��ل  اأ���س��ب��ح  امل��ت��ط���رة 
القت�سادية يف الع�سر احلديث، وقاعدة لانطاق نح� التح�ل اإلى 

القت�ساد املبني على املعرفة.
وبالرغم من اأن القت�ساد ال�سع�دي ليزال يت�سف بك�نه اقت�سادا 
تقليديا، فاإنه يتب�اأ مركزا جيدا وفق دليل اقت�ساد املعرفة. وه� من 
الأف�سل، مقارنة مع بقية الدول العربية، لكن الأمر ل يزال يتطلب 
اإجراء تغيرات اإ�سافية يف البنى القت�سادية وال�سيا�سية والقان�نية 
بق�سد التحّ�ل اإلى اقت�ساد املعرفة الذي يق�م على اأعمدة تت�افر على 
نظام فّعال للتعليم، واحل�افز القت�سادية، ونظام م�ؤ�س�سي كفء فيما 
يتعلق بتط�ير بيئة الإبداع، ورفع م�ست�ى وكفاءة تقنيات املعل�مات 

والت�سالت.
الدولة،  من  ملح�ظا  ت�جها  هناك  اأن  اجلميع  على  يخفى  ول 
اقت�ساد  على  يعتمد  ومزدهر  متن�ع  اقت�ساد  تعزيز  نح�  اهلل،  رعاها 
املعرفة ب�سكل اأكر، ويعتمد على امل�ارد الطبيعية ب�سكل اأقل. وتتحمل 
كبرة  م�س�ؤولية  املختلفة  التعلمية  وامل�ؤ�س�سات  ال�سع�دية  اجلامعات 

ومهمة يف هذا اجلانب.
املعرفة  ا�ستخدام  على  القادرة  العلمية  املراكز  تعد  فاجلامعات 
واإنتاجها ون�سرها وا�ستثمارها بال�سكل الذي يع�د بالنفع على املجتمع 
اأنظمة  ي�ستلزم وج�د  ذلك  اأن  تنميته ورخائه، ول�سك يف  وي�سهم يف 
قادرة  اجلامعات،  يف  وتدريب  وتط�ير  ودع��م  بحث  ومراكز  ابتكارية 
بال�سكل  منه  وال�ستفادة  فيها  امل�ج�د  املعريف  املخزون  ا�ستثمار  على 

الأمثل، وه� ما �سنتطرق اإليه يف املقال القادم باإذن اهلل.

إتجاهات

محمد إبراهيم
الفتنة  حذر عدد من علماء اململكة من 
ال��ط��ائ��ف��ي��ة وم����ا ت�����س��ب��ب��ه ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات 
م��ن خ����راب، ب��اع��ت��ب��اره��ا ال�����س��اح ال��ذي 
اأم��ن  لزعزعة  الأم���ة  اأع���داء  ي�ستخدمه 

الأوطان وا�ستقرارها.
وقال املفتي العام ال�سيخ عبدالعزيز 
فعلة،  و���س��ر  فتنة  ه���ذه   « اإن  ال�سيخ  اآل 
ال�����س��ر وال�����س���ء،  ب��ه��ا  ي��ري��د  افتعلها م��ن 
وي��ري��د ب��ه��ا ف��ت��ح ب���اب ال���ن���زاع الطائفي 
معترا  ب��ع�����س��ا«،  بع�سنا  ليقتل  علينا، 
فيه،  »عدوانا ظاملا غا�سما ل خر  ذلك 
رادع��ة  بعق�بة  فاعل�ه  يعاقب  اأن  يجب 

ت�ؤملهم«.

إشاعة ثقافة الحوار
امل�سجد  وخطيب  اإم���ام  اأك���د  جهته،  م��ن 
الدكت�ر  امل��ك��رم��ة  ال�سيخ  مبكة  احل���رام 
املذهبية  اأن  ال�����س��دي�����ش  ال��رح��م��ن  ع��ب��د 
الأم��ة  �سمل  ت�ستت  ظ�اهر   والطائفية، 
وت���ع����ق ب��ن��اءه��ا  وازده�����اره�����ا وت��ق��دم��ه��ا 
ب����   «قنابل  اإي����اه����ا  وا����س���ف���ا  احل�������س���اري، 
م�����ق�����ت����ة ي���ج���ب ع���ل���ى ع����ق����اء ال���ق����م 

تداركها«.  
���س��رورة  » هناك  ال�����س��دي�����ش:  وق���ال 
اإل���ى  العاملية،  الإ���س��ام  بثقافة  للت�جه 
م�سددا على اأن الأمة يف حاجة ما�سة اإلى 

وخ����ان ر���س���ل��ه ���س��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���س��ل��م، 
وخان اأهله وبلده واأمته.

تمزيق للوحدة  
 ب�����دوره،  اأ���س��ار اإم����ام وخ��ط��ي��ب امل�سجد 
احل��������رام ع�������س���� ه���ي���ئ���ة ك����ب����ار ال��ع��ل��م��اء 
امل�ست�سار بالدي�ان امللكي الدكت�ر �س�الح 
اأن الإره��اب مبخططاته  اإل��ى  بن حميد 
اململكة  من  النيل  اإل��ى  ي�سعى  وعنا�سره 
وم���ن وح��دت��ه��ا واج��ت��م��اع ���س��ف��ه��ا، واأك���د 
املجتمع  و�سابة  وعزتها  ال��دول��ة  ق���ة 

ال�سع�دي ومتا�سكه.
وق�����ال اب����ن ح��م��ي��د: »امل����ح����اولت 
الإره����اب����ي����ة ل����ن ت���ن���ال م����ن وح��دت��ه��م 
اأ�سبحت  حم��اولت  لأنها  ومتا�سكهم؛ 
م���ك�������س����ف���ة ح����ن ي�������س���ت���ه���دف����ن اأم����ن 
ال�طن ووحدته وزعزعة كيانه. مهيبا 
اأب���ن���اءه���ا،  اأن ت��اح��ظ  اإل����ى  ب���الأ����س���رة 
وترعاهم، وحتافظ عليهم، وت�جههم 
اإل��ى م��ا فيه خ��ر و�سالح ه��ذه الباد 

واأهلها ودينها.
 واأو�����س����ى اب����ن ح��م��ي��د اأه����ل ال��ع��ل��م 
وال��ف��ك��ر وال����راأي والإع����ام ب��زي��ادة ن�سر 
ال�عي، وتر�سيخ معاين ال�حدة والفقه 
ال�����س��ح��ي��ح وال��������س���ط���ي���ة والع�����ت�����دال، 
بها من  اب��ُت��ل��ي  ال��ت��ي  بالفنت  والع��ت��ب��ار 
ال��ب��ل��دان واجل����ران، ومزقت  م��ن  ابُتلي 

الذي  والت�سامح،  احل���ار  ثقافة   اإ�ساعة 
امل��ذه��ب��ي��ة.  م��ن  ال�سراعات  اأف�����س��ل  ه��� 
اإذا  للطائفية  واملذهبية  تباً   « واأ���س��اف: 
ك��ان��ت جت��ّر ال��ب��اد وال��ع��ب��اد اإل���ى ف��نت ل 
 يعلمها اإل اهلل، اأمل يئن الأوان للخروج 
الأم����ة  اأع������داء  ال��ف��نت  الطائفية؟  م���ن 
اأدرك�ا خط�رة هذا ال�ساح،  فعمدوا اإلى 
تاأجيجها بن اأفراد الأمة الإ�سامية يف 

 الدهاليز ال�سيا�سية«.   
واأو����س���ى ال�����س��دي�����ش ب��ال��رج���ع اإل��ى 
ال�سلف  عليه  ك��ان  وم��ا  وال�سنة  ال��ك��ت��اب 
اأن  م����ؤك���دا  ع��ن��ه��م،  اهلل  ر���س��ي   ال�سالح 
ذلك ه� املخرج ال�حيد  من الختافات 
املذهبية والطائفية. وت�ساءل: »من  قال 
اأئمة لأهل  اآل بيت ر�س�ل اهلل لي�س�ا  اإن 
ال�سنة،  اأمل يك�ن�ا اأئمة هدى وم�سابيح 
ْ�ن على  دجى؟ اأمل يكن اآل  البيت يرت�سّ
اأهل  ي��رِو  اأئمة  اأمل  اهلل؟  ر�س�ل  �سحابة 
ال�سنة احلديث عن جعفر ال�سادق ر�سي 
 اهلل عنه؟ ملاذا ل تع�د الأمة اإلى ذلك اإن 
هي اأرادت  ن�سرة الإ�سام، التي ل تتحقق 

يف ظل ال�سراعات  والختافات؟«  

تحذير
يف ال�����س��ي��اق ذات������ه، اأك�����د ف�����س��ي��ل��ة اإم����ام 
�ساح  ال�سيخ  النب�ي  امل�سجد  وخطيب 
البدير جم�ع امل�سلمن من التفجرات 

باد  وج��ر  الطائفية  زرع  حت���اول  ال��ت��ي 
احل��رم��ن اإل���ى ف��سى اأم��ن��ي��ة، وق���ال: » 
اإن التفجرات الأخرة، حماولة يائ�سة 
ب��ائ�����س��ة خ��ا���س��ئ��ة جل��ر ب��ادن��ا اإل����ى فتنة 
اأمنية،  وف��سى  اأهلية  وح��رب  طائفية 
اململكة  ف�سعب  ه��ي��ه��ات!  ه��ي��ه��ات  ول��ك��ن 
ب��اأه��داف  وع��ي  على  ال�سع�دية  العربية 
�ستتحطم  ال��ت��ي  الدنيئة  امل���ؤام��رة  ه��ذه 
ال�سعب  اأم��ام تاحم  واأهدافها  خططها 
العلماء وق�ة  و�سدق ولة الأمر ون�سح 

الأمن و�سح�ة اجلند«.
وحذر البدير ال�سباب من الجنرار 
اأه��ل��ه  والن����خ����داع واأن ي��ت��م ���س��ل��ب��ه م���ن 
الفتنة،  لأ�سحاب  ي�سغى  اأن  اأو  ووطنه 
الإ���س��ام!  �سباب  »ي��ا  ق��ائ��ا:  وخاطبهم 
انظروا اإلى اأنف�سكم فا تهلك�ها، ودماء 
فا  وال��ف��ت��ن��ة  ت�سفك�ها  ف��ا  امل�سلمن 
تبعث�ها والبيعة فا تنكث�ها واجلماعة 

فا تفرق�ها وبادكم فا حتارب�ها«.
كبار  اأه���اب ع�س� هيئة  ذل���ك،  اإل���ى 
ال��ع��ل��م��اء ال�����س��ي��خ ق��ي�����ش ب���ن حم��م��د اآل 
اإلى  والفتيات  بال�سباب  امل��ب��ارك،  ال�سيخ 
الإرهابية،  الأع��م��ال  قبح  يف  يتاأمل�ا  اأن 
اإل  اأن������ه ل م�����س��ت��ف��ي��د م��ن��ه��ا  ل���ي���درك����ا 
اأع���داوؤه���م ال��ذي��ن ه��م اأع����داء الإ���س��ام، 
مثل  ح��دوث  يقبل  م��ن  اأن  على  م�سددا 
هذه الأعمال امل�سينة قد خان اهلل تعالى، 

و�ستتت  جمتمعهم،  وف��رق��ت  وح��دت��ه��م، 
اأ����س���ره���م، وم��ك��ن��ت اأع����داءه����م، وع��ا���س���ا 
يف ف������س��ى وق��اق��ل و���س��دة م��ن العي�ش 
واخل�����������ف، ف�������س���ًا ع����ن اأن����ه����ا م��ّك��ن��ت 
منهم.  والإره��اب��ي��ن  الإره����اب  جماعات 
ي��دمي  اأن  ال���ق���دي���ر  ال��ع��ل��ي  اهلل  ���س��ائ��ا 
اململكة  ع��ل��ى  وال���س��ت��ق��رار  الأم����ن  نعمة 
، ويحفظها من كيد  ال�سع�دية  العربية 

املف�سدين.

دعوة إلى الرشد
ودعا ع�س� هيئة كبار العلماء امل�ست�سار 
يف ال����دي�����ان امل��ل��ك��ي ال�����س��ي��خ ال��دك��ت���ر 
عبداهلل بن حممد املطلق، �سباب الأمة 
الفكر  بهذا  اغ��رتوا  الذين  الإ�سامية 
واأن  ر�سدهم،  اإل��ى  الع�دة  اإل��ى  املنحرف 
الربانين  امل��ع��ت��ري��ن  ال��ع��ل��م��اء  ي�����س��األ���ا 
واأن  وال�����س��ن��ة،  ال��ك��ت��اب  يفهم�ن  ال��ذي��ن 
امل�سلمن،  كلمة  اجتماع  على  يحر�س�ا 
وي��ب��ت��ع��دوا اأ���س��د ال��ب��ع��د ع��ن ه���ذه الفئة 
ال���ب���اغ���ي���ة ال����ت����ي ق����د اأف�������س���ده���ا ال��غ��ل��� 
وال��ت��ط��رف، وح��رم��ه��ا م��ن فهم ال��ق��راآن 
وال�سنة على املنهج ال�سحيح، كما دعاهم 
اإلى اأن يحذروا من الزيغ، ويكروا من 
َنا َل ُتِزْغ ُقُل�َبَنا َبْعَد  ق�ل اهلل تعالى »َرَبّ
َرْحَمًة  ��ُدن��َك  َلّ ِم��ن  َلَنا  َوَه��ْب  َهَدْيَتَنا  اإِْذ 

اُب«. اإَِنَّك اأَنَت اْلَ�َهّ

رص الصفوف
ال�����س���رى ال�سيخ  واأم����ا رئ��ي�����ش جم��ل�����ش 
ال�سيخ  اآل  حممد  ب��ن  ع��ب��داهلل  الدكت�ر 
���س��ي��ق��ف �سفاً  امل��م��ل��ك��ة  ���س��ع��ب  اأن  ف���اأك���د  
واح��داً جتاه كل من يحاول بث الفرقة 
ا�ستقرار  وزع��زع��ة  املجتمع  اأط��ي��اف  ب��ن 
ال���ب���اد، واإح�������داث ال��ف��ت��ن��ة ب���ن اأب��ن��ائ��ه 
ووح������دة ال��ن�����س��ي��ج ال����ط���ن���ي. واأ����س���اف« 
احل���رم���ن  خ������ادم  ب���ق���ي���ادة  امل��م��ل��ك��ة  اإن 
عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن 
قدماً  �ستم�سي  اهلل-  -حفظه  �سع�د  اآل 
وواأد  الإرهابين  ماحقة  يف  اهلل  بع�ن 
بحزم  الإره��اب  ومكافحة  خمططاتهم، 

لجتثاث منابعه«.

أهداف خبيثة
يف م���ق��ف مم���اث���ل، ق���ال الأم�����ن ال��ع��ام 
للهيئة العاملية لتحفيظ القراآن الكرمي، 
املجتمع  اإن  ب�سفر  اهلل  ع��ب��د  ال��دك��ت���ر 
ال�سع�دي بف�سل اهلل يعي هذه الأهداف 
على  م�سددا  اأمننا،  من  للنيل  اخلبيثة، 
اأهمية اأن يعي �سباب الأمة اأنه م�ستهدف 
ل�ستخدامه كاأداة ووق�د لأهداف بعيدة، 
مع  والتعاطف  الت�سليل  وراء  ليندفع 
ال�سعارات الدينية التي يطلق�نها، مبينا 
اأن���ه ي��ج��ب ع��ل��ى اجل��م��ي��ع اأن ي��ق��ف بق�ة 

ويقظة �سد هذه ال�سعارات. 
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ات
اء
BBC.. 49 عامافض

من البث واإلنتاج االعالمي المتميز
بتول عسيري

    
 British ال���ري���ط���ان���ي���ة«  ال����ب����ث  »ه���ي���ئ���ة 
اأو   Broadcasting Corporation
م�ستقلة  اإع��ام��ي��ة  هيئة  اخت�سارا،   BBC
ع��ام  ت��اأ���س�����س��ت  امل���ت���ح���دة،  مقرها اململكة 
�سركة  ا�سمها  ف��ك��ان  ذل��ك  قبل  اأم���ا   .1922
الإذاعة الريطانية، وقد تاأ�س�ست على يد 
جمم�عة من ال�سركات اخلا�سة عام1923.

 ت�سم الهيئة الآن �سبكة من القن�ات 
مار�ش  يف  اأطلقت  وقد  الإنتاج،  وم�ؤ�س�سات 

2008 قناة اإخبارية ناطقة بالعربية.
�سيا�سة  تت�سم  امل���ؤ���س�����س��ة،  وب��ح�����س��ب   
ت��ن��اول وت��ق��دمي الأخ��ب��ار يف هيئة الإذاع���ة 
ال��ري��ط��ان��ي��ة ب��ال�����س��ف��اف��ي��ة واحل����ي����اد اإل���ى 
ح��د بعيد يف ت��ن��اول ال��ق�����س��اي��ا ال��ع��امل��ي��ة يف 
الآراء  ���س��دي��د يف  اخ���ت���اف  ي�����س���ده  ع���امل 

والقتناعات ال�سيا�سية.
وت���ق����ل ب���ي ب���ي ���س��ي اإن ح��ي��اده��ا ه� 
ل  حك�مي،  دع��م  اأي  تلقيها  ل��ع��دم  نتيجة 
من احلك�مة الريطانية ول من حك�مة 
ب�سبكة  ال�����س��خ��م  اإن مت���ي��ل��ه��ا  ب��ل  اأخ�����رى، 

واملحلية  الف�سائية  التلفزي�نية  قن�اتها 
والإذاعات التي تديرها ياأتي ب�سكل مبا�سر 
م����ن امل�����اط����ن ال���ري���ط���اين وم�����ن خ���ال 
ال��دول��ة على كل  ت�سعها  ال��ت��ي  ال�����س��رائ��ب 

جهاز تلفاز يف بريطانيا.
من  م��ادي��ة  تبعية  اأي���ة  م��ن  بتحررها 
احل���ك����م���ة ال���ري���ط���ان���ي���ة، )الأم�������ر ال���ذي 
يف ح����ال وج�������ده ق���د ي����ؤث���ر يف ان��ح��ي��ازه��ا 
اإل����ى احل��ك���م��ة(، ف����اإن ب��ي ب��ي ���س��ي تتمتع 
حرية  لها  تتيح  تامة  م��ادي��ة  با�ستقالية 
تناول املادة الإعامية وفق ما يريده منها 
من  )وه��م  الريطاني�ن  ال�سرائب  دافع� 
اأ���س���ل وع����روق وخ��ل��ف��ي��ات خم��ت��ل��ف��ة(، مما 
بثقة  حت��ظ��ى  م�ؤ�س�سة  ���س��ي  ب��ي  ب��ي  يجعل 

م�ساهديها وم�ستمعيها ح�ل العامل.

 BBC العربية 
نذيع  نحن  ���س��ادت��ي،  �سيداتي  ل��ن��دن،  »ه��ن��ا 
ال��ي���م م��ن ل��ن��دن ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة للمرة 
الأولى يف التاريخ«.. بهذه الكلمات بداأ اأول 
بث اإذاعي من الق�سم العربي يف بي بي �سي 
اإلى منطقة ال�سرق الأدنى. ويعرف الق�سم 

حاليا  الريطانية  الإذاع���ة  بهيئة  العربي 
با�سم »بي بي �سي عربي«.

بي بي سي على اإلنترنت 
�سي  بي  خدمات اأخبار بي  اأول  اإط��اق  مت 
من  يف ال�ساد�ش  العنكب�تية  ال�سبكة  على 
م����اي����� 1994. وك��ان��ت ال��ه��ي��ئ��ة ُت��ع��رف على 
ثم  اأون��اي��ن«،  �سي  ب��ي  »ب��ي  با�سم  ال�سبكة 
ال��ذي   BBCi اآي«  �سي  ب��ي  »ب��ي  اإل���ى  تغر 
التي  التفاعلية  للخدمات  معرفا  زال  م��ا 

يقدمها امل�قع. 
ويف 1997، اأطلقت بي بي �سي الن�سخة 
ال��ع��رب��ي��ة مل���ق��ع��ه��ا ع��ل��ى ال�����س��ب��ك��ة ل��ي��ك���ن 
العربي  الق�سم  ون�ساطات  باإذاعة  تعريفيا 
يف هيئة الإذاعة الريطانية، لكن �سرعان 
م���ا حت����ل امل����ق���ع اإل����ى واح����د م���ن امل���اق��ع 
العربية الن�سطة يف تقدمي الأخبار املكت�بة 
وامل�سم�عة واملقروءة واملتفاعلة مع الزائر، 

والتي يجري حتديثها با�ستمرار.

جمهور بي بي سي
م�ستقلة  م�ؤ�س�سات  اأجرته  تقرير   اأثبت 

ب��ي �سي عر  ب��ي  اأخ��ب��ار  اأن ع��دد متابعي 
و�سل  والإن��رتن��ت  والتلفزي�ن  الإذاع����ة 
ملي�ن   233 ي��ق��ارب  م��ا  اإل����ى   2007 ع���ام 
ال���ع���امل.  ح������ل  دول������ة   100 ���س��خ�����ش يف 
ملتابعي  �سجلت  زي��ادة  ن�سبة  اأك��ر  وكانت 
زاد  اإذ  بنغاد�ش؛  يف  �سي  ب��ي  ب��ي  اأخ��ب��ار 
ماين  ث��م��ان��ي��ة  ن��ح���  امل�ستمعن  ع���دد 
�سخ�ش، يف حن انخف�ش عدد امل�ستمعن 
للخدمة ال�سينية من بي بي �سي بن�سبة 

ثاثة ماين.
 وي��ق���ل اآري حم��م��د ن�����ري )اأح���د 
املهتمن بال�س�ؤون ال�سيا�سية يف كرد�ستان 
ال��ع��راق(: »تلقى ب��ي ب��ي �سي رواج���ا من 
كبر  ب�سكل  العراقين  ال�سيا�سين  قبل 
يف  املتده�رة  ال�سيا�سية  الأو�ساع  نتيجة 
كانت  اإذ  املا�سية  العق�د  خ��ال  ال��ع��راق 
حك�مة �سدام ح�سن تفر�ش الت�س�ي�ش 

على م�جات بي بي �سي املت��سطة.
ال�سيا�سي�ن  ك��ان  الت�س�ي�ش،  ورغ��م 
اأخ��ب��ار بي  ال��ع��راق��ي���ن ي�سف�ن م�����س��ادر 
بي �سي بامل�سداقية واحلكمة واحليادية 

وامل��س�عية«.

خالد العمري 

اأن  العمري  م��ان��ع  حممد  الطالب  ك�سف 
حبه لل�سعر بداأ منذ الطف�لة، ومع مرور 

الزمن اأ�سبح احلب ع�سقا.
ال�ستماع  م��ن  »ب��ع��د كثر  واأ���س��اف: 
فحاولت  الفكرية  ق���اي  جمعت  والقراءة 
ال��ن��ظ��م، وك����ان ع���م���ري  ي���م��ئ��ذ 12 �سنة، 
لكنني مار�ست امل�هبة �سرا، حتى اأف�سحت 

عنها بعد ثاث �سن�ات.
»اآف�����اق« ���س��األ��ت��ه ع��م��ن دع��م��ه، ف��ق��ال: 
»ب��ع�����ش امل��ع��ل��م��ن اأه�����ل ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
واأول���ه���م الأ���س��ت��اذ ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال��ع��م��ري، 
فهما  ال��ع��م��ري؛  �سليم  ���س��ع��دي  والأ���س��ت��اذ 
الأ�سا�ش، واأكمل ذلك يف  من و�سعا حجر 
القرين،  �سعيد  الأ�ستاذ  الثان�ية  املرحلة 
والأ����س���ت���اذ حم��م��د ع��ل��ي ال��ع��م��ري، رح��م��ه 
الكبر  الف�سل  اهلل،  بعد  ل��ه،  ف��ك��ان  اهلل، 
يف الدعم من جميع الن�احي. ومن اإدارة 
الرتبية والتعليم مبحافظة النما�ش كان 
و�سعد  العمري  �سالح  علي  لاأ�ستاذين: 

عثمان وقفات«.

مهارة الخط
ال�سعر،  م���ه��ب��ت��ه يف جم���ال  اإل����ى  اإ���س��اف��ة 
يتمتع العمري مبهارة اخلط التي ظهرت 
اأن براعة  اإلى  لديه يف �سن ال� 16، وي�سر 

اخلط اأمر منت�سر بن اأهله.
فني،  حميط  يف   »اأع��ي�����ش  وي�سيف: 
وجمال اخلط وراث��ة يف عائلتي، ووال��دي 
ب��رز يف ه��ذا املجال على م�ست�ى  اأول من 

امل�هبة  ب��داأت ممار�سة هذه  الأ���س��رة، وقد 
انطاقا من تاأثري مبن �سبقني«.

الصعاب والتحديات 
اختيار  يف  اأدوار  ���س��راع  ال��ع��م��ري  ع��اي�����ش 
جمتهدا  ف��ك��ان  ال��ث��ان���ي��ة،  يف  تخ�س�سه 
مي�له  جانب  اإل��ى  العلمية  ب��امل���اد  مهتما 

الأدبية والفنية ال�ا�سحة.
العلمية  بالناحية  »اهتمامي  يق�ل: 
كان اأكر، وكنت من اأوائل الطاب؛ فلما 
ال��ت��ف��ت اإل���ى اجل��ان��ب الآخ����ر وج���دت اأن��ن��ي 
من  وبت�فيق  وفنية،  اأدب��ي��ة  ث��روة  اأمتلك 
ما  و�سقل  وتط�يرها  تنميتها  قررت  اهلل 
لدي من م�اهب فكان الل�م من اجلميع،

 وكان املعلم�ن اأول احل�اجز اإل من 
رحم اهلل منهم، وكنت اأتعر�ش للم�سايقة 
تكميلية  ال��ف��ن��ي��ة  امل���ج���الت  اأن   ب���دع����ى 
زلت على  ما  ي�مئذ  وكنت  وغر جمدية 
م�سرتي الدرا�سية من اأ�سحاب الدرجات 

العلى وكنت اأي�سا من اأ�سحاب اخللق.
ال�سخرية  م��ن  ك��ث��را  واج��ه��ت  ل��ق��د 
والتثبيط، وكنت اأجد التحفيز من ب�سعة 

اأ�سخا�ش فقط«.
وت��اب��ع ال��ع��م��ري: » ك��ان ه��ديف اأب��ع��د، 
وت���ك��ل��ي ع��ل��ى اهلل وال��ي��ق��ن ب���ع��ده، ك��ان 
لتحقيق  ق��دم��ا  فم�سيت  الأك����ر،  املحفز 
امل��ث��ل ال���ق���ائ���ل: ق���ف ع��ل��ى ن��ا���س��ي��ة احل��ل��م 

وقاتل«.

مواقف أبوية
واأ����س���ار ال��ع��م��ري اإل����ى اأن وال�����ده ك���ان له 

الف�سل بعد اهلل يف تنمية مهاراته، وا�سفا 
اإياه مبلتقى الدعم وحمراب الأفكار.

الإح��ب��اط  ينتابني  »ع��ن��دم��ا  وق����ال: 
وال�سع�ر بال�سعف كان اأبي م�سدر الق�ة، 
الع�ن  اأ�ستمد  حتفيزية  كلمات  ل��ه  وك��ان 
اهلل،  حفظها  وال����ال���دة،  اهلل.  ب��ع��د  منها 
كانت جزءا من منظ�مة  الدعم، وكذلك 
معي  كان�ا  العائلة  وجميع  الأك���ر،  اأخ��ي 

قلبا وقالبا«.

مشاركات 
وع���ن م�����س��ارك��ات��ه، ق���ال ال��ع��م��ري: »ك��ان��ت 
ال��ب��داي��ة م��در���س��ي��ة، واأذك����ر اأن��ن��ي ارجت��ل��ت 
النجم  لل�ساعر  اأم�����س��ي��ة  يف  امل�����س��رح  ع��ل��ى 
راف����ع ال��ع��م��ري امل���ع���روف ب��ل��ق��ب امل���ع���ذور، 
واملن�سد جمعان احلارثي يف اأحد امللتقيات، 
فبثتها قن�ات تلفزي�نية عدة منها: قناة 

الق�سيم، وكان عمري ي�مئذ 17 �سنة.
وب��ع��د ذل���ك مب����دة، ك���ان يل ل��ق��اء يف 
برنامج »ما راح���ا« على قناة »بداية« مع 

ال�ساعر حممد بن لقف�ش«.
ووا���س��ل ال��ع��م��ري: » ك���ان يل على 
اإدارة الرتبية والتعليم مبحافظة  منر 
واختتمت  �سعرية عدة،  النما�ش وقفات 
امل�������س���رة امل���در����س���ي���ة ب���ذل���ك امل���ن���ر، ثم 
جامعة  يف  اجلامعية  للدرا�سة  انتقلت 
املال  نادي  املنابر  اأول  وكان  امللك خالد، 
والأعمال بكلية العل�م الإداري��ة واملالية 
فاأحرزت  امل�سابقات؛  اإح��دى  يف  ف�ساركت 
املركز  حققت  كما  الكلية،  �ساعر  لقب 

الثالث على م�ست�ى اجلامعة«.

إعالم

محمد 
مانع 
العمري:
قصتي 
مع الشعر 
ظهرت 
منذ 
الطفولة

مواهب

إعالن
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