
العدد 171  |  05 جمادى األولى 1437  |  14 فبراير 2016

أسبوعية جامعة الملك خالد

جامعات عالمية
جامعة ليدز البريطانية

تطور برنامجا لتصميم العقاقير 
الطبية »رقميا« لتقليل التكاليف

وزمن االنتاج!

إعالم
تسير المفرج المتحدث الرسمي 

لوزارة العمل ينبه طالب العالقات 
العامةإلى أن األهم في البداية

هو العمل ثم التطور والنمو

قضية
بعض طالب الطب يعتبرون 

أن سنة االمتياز تبطئ
من مسيرتهم التعليمية..

ولكن هل هم محقون في ذلك؟

متابعات
مدير الجامعة يكرم الفائزين

باألولمبياد الثقافي الثاني
في 17 منافسة فردية

وثالث منافسات جماعية
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مدير الجامعة يفتتح ورشة شبكات التواصل االجتماعي

تفعيل الشراكة مع المهرجان 
الوطني للتراث والثقافة

اأب�����دى م���دي���ر اجل���ام���ع���ة، الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور 
ع���ب���دال���رح���م���ن ال���������داود، ����س���ع���ادت���ه ب��اخ��ت��ي��ار 
املهرجان الوطني للرتاث والثقافة، اجلامعة، 
فيها  ي�سارك  �سبابية  ور�سة  تنظيم  اأج��ل  من 
طالب وطالبات من ذوي الهتمام الإعالمي.
ج���اء ذل���ك خ���الل رع��اي��ت��ه ور����س���ة عمل 
ومنظومة  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل  »���س��ب��ك��ات 
القيم يف املجتمع«، التي نظمها ق�سم الإعالم 
 50 من  اأك��ر  مب�ساركة  باجلامعة،  والت�سال 
والت�سال  الإع���الم  ق�سم  من  وطالبة  طالبا 

واملهتمني من خمتلف كليات اجلامعة.
واأكد الداود اأن اجلامعة �ستبقى �سريكا 
�ستقدمه  ال����ذي  ب���ال���دور  م�����س��ي��دا  ل��ل��ج��م��ي��ع، 
ال��ور���س��ة وال��ع��ام��ل��ون ع��ل��ى اإق��ام��ت��ه��ا. وق���ال: 
هذا  وم�ستقبل  اأ���س��ا���س  على  ال��ور���س��ة  »رك���زت 
اإلى  اإ�سافة  وال�سابات،  ال�سباب  وه��م  الوطن 
رواجا  تلقى  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  اأن 

ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  وبالذات  كبريا 
�إقامة  �ل�شباب، وذلك مما يدعم  �أو�شاط  بني 
م��ث��ل ه����ذه ال���ور����س���ة ب��ت��ف��ع��ي��ل دور ال��ط��الب 

والطالبات«.
الإقبال  الفتتاح،  خ��الل  ال��داود  واأعلن 
بدرا�سة  يتمثل  وط��ن��ي  م�سروع  اإط���الق  على 
م�����س��ح��ي��ة ع��ل��ى ط����الب وط���ال���ب���ات ع����دد من 
اجلامعات يف خمتلف مناطق اململكة، على اأن 
ينتهي امل�سروع باإقامة ندوة وطنية يتم فيها 
ت��ق��دمي ه���ذه ال��درا���س��ات ب��ع��د دع���وة ع���دد من 

الباحثني واملخت�سني للم�ساركة.
وك�����ان امل�����س��رف ع��ل��ى ال���ور����س���ة، رئ��ي�����س 
الأ�ستاذ  باجلامعة،  والت�سال  الإع��الم  ق�سم 
الدكتور علي القرين رحب مبدير اجلامعة، 
وعميد كلية العلوم الإن�سانية الدكتور يحيى 
كانت مببادرة من  »الور�سة  وق��ال:  ال�سريف. 
امل��ه��رج��ان ال��وط��ن��ي ل��ل��رتاث وال��ث��ق��اف��ة ال��ذي 

اخ����ت����ار ث�����الث ج���ام���ع���ات م����ن ب����ني ج��ام��ع��ات 
امل��م��ل��ك��ة، وك���ان���ت ج��ام��ع��ت��ن��ا م���ن ���س��م��ن تلك 
اجل��ام��ع��ات ال��ث��الث، ك��م��ا اأن��ه��ا ت��اأت��ي يف اإط���ار 
اهتمام مهرجان اجلنادرية للرتاث والثقافة 
ن�ساطاته  وت��وزي��ع  اهتماماته  نطاق  بتو�سيع 

على خمتلف مناطق اململكة«.
م���ن ج��ه��ت��ه، اأ����س���ار ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
الإن�����س��ان��ي��ة ال���دك���ت���ور ي��ح��ي��ى ال�����س��ري��ف اإل���ى 
الأهمية البالغة للور�سة يف املجتمع، مو�سحا 
اأن الإح�ساءات العاملية ُتظهر تزايداً ملمو�ساً 
يف اأع�����داد م�����س��ت��خ��دم��ي ه���ذه ال��و���س��ائ��ل على 

امل�ستويني الإقليمي والعاملي.
من  ت��ع��د  »امل��م��ل��ك��ة  ال�����س��ري��ف:  واأردف 
الو�سائل، وه��ي حتتل  ه��ذه  اأك��ر م�ستخدمي 
التغريدات على  الأول��ى عامليا يف عدد  املرتبة 
باأكر  »ت��وي��رت«  الجتماعي  التوا�سل  موقع 
اإلى  واأ���س��ارت درا���س��ات  األ��ف تغريدة،  من 500 

من  هم  الو�سائل  ه��ذه  م�ستخدمي  اأغلب  اأن 
املوؤ�س�سات  ي�سع  الإق��ب��ال  وه��ذا  ال�سباب،  فئة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال���ب���ح���ث���ي���ة وال����رتب����وي����ة اأم�����ام 
وحاجات  دواف���ع  حتديد  يف  كبرية  م�سوؤولية 

النا�س ل�ستخدام هذه الو�سائل«.
واأ����س���اد ال�����س��ري��ف ب��ال�����س��راك��ة ال��ق��ائ��م��ة  
للرتاث  اجل��ن��ادري��ة  ومهرجان  اجلامعة  ب��ني 

والثقافة.
للور�سة  التنظيمية  اللجنة  اأن  ي��ذك��ر 
القرين،  علي  الدكتور  الأ���س��ت��اذ  م��ن:  تكونت 
ق�سم  ومن�سقة  ال��ق��ح��ط��اين،  ع��ل��ي  وال��دك��ت��ور 
الإع����الم ن���ورة ال��ع��ام��ر،  وامل��ن�����س��ق الإع��الم��ي 
ب���ال���ور����س���ة، ن���ائ���ب رئ���ي�������س حت���ري���ر »اآف�������اق« 
واملن�سق  التيهاين،  يحيى  الزميل  التنفيذي، 

الطالبي حممد ال�سريعي.

عبدالعزيز رديف

مواهب من الجامعة

عبد الرحمن اآل حمو�س

آل حموض: األندية الجامعية ساندت 
موهبتي اإلعالمية

بدا الطالب عبد الرحمن بن عبد اهلل اآل حمو�س، مرتاحا حني حتدث عن م�ساركاته واإجنازاته، 
مرجعا الف�سل يف �سقل مهاراته الإعالمية اإلى الأندية اجلامعية،  فقال: » فوزي بت�سميم �سعار 
»مدينة جامعة امللك خالد الطبية«. كما راأ�ست اللجنة الإعالمية يف اأكر من ناد، ولالأندية الف�سل 

يف تنمية موهبتي وتطويرها، ولعل من اأبرز هذه الأندية نادي املال والأعمال باجلامعة«.
اآل حمو�س الذي يع�سق الت�سوير والت�سميم واملونتاج، اأكد يف حوار مع »اآفاق« اأنه اقتحم 
لتطوير  تدريبية  ب���دورات  التحق  لكنه  مبكرة،  �سن  ويف  بامل�سادفة،  الإع��الم��ي  امل��ج��ال 
موهبته. وردا على �سوؤال عن اأهم داعميه، قال اآل حمو�س: » والدي كان �سبب دخويل 
جمال الت�سميم واملونتاج«، م�سريا اإلى اأن تنمية املهارات وحتقيق الطموحات اأمر 
اإلى  التي حتتاج  املبدعة  باملواهب  تعج  اململكة  اأن  واملثابرة، مبينا  ال�سرب  يتطلب 

من يكت�سفها ويدعمها.
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إنفوغرافيك »آفاق«

ماذا يحدث خالل دقيقة
على االنترنت؟

فليكر: 3 
االف صورة 
يتم رفعها

جوجل: 2 مليون 
عملية بحث

يوتيوب: 1.3 
مليون عملية 

مشاهدة

فيسبوك:
6 ماليين

عرض
صفحات

تويتر:
200 الف
تغريدة
جديدة
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اختبارات بديلة
للطالب المرابطين 

ل��ل��ت��ع��ل��ي��م يف منطقة  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ����س���دد 
ع�������س���ري، ع���ل���ى ج��م��ي��ع م����دار�����س امل��ن��ط��ق��ة 
ال��ع��ام��ة والأه��ل��ي��ة، ���س��رورة ال��ت��وا���س��ل مع 
املدار�س  يف  امل�سجلني  املرابطني  الدار�سني 
من  يتمكنوا  مل  الذين  واملنت�سبني  الليلية 
للعام  الأول  الدرا�سي  الف�سل  اختبار  اأداء 
1437/1436، وذلك بهدف حتديد مواعيد 
جديدة لهم. وياأتي هذا الإجراء بناء على 

التعليمات الوزارية بهذا ال�ساأن.

»الجودة في العمل«.. 
في ورشة

لل�سجون،  ال��ع��ام��ة  امل��دي��ري��ة  ن��ظ��م��ت 
معايري  »اإي��ج��اد  ب�عنوان  عمل  ور���س��ة 
اجل�������ودة يف ال���ع���م���ل«، ���س��م��ن ن��ط��اق 
ال�����س��ام��ل��ة م���ن ق��ب��ل اللجنة  اجل�����ودة 
ال������وزاري������ة امل���ك���ل���ف���ة ب����ذل����ك. وت���اأت���ي 
ن��ف��ذت ع��ل��ى م�ستوى  ال��ت��ي  ال��ور���س��ة 
اإطار اهتمام وزارة  �سجون اململكة، يف 
الأداء  م�ستوى  رفع  بهدف  الداخلية 

واجلودة يف العمل.

اختبار لقياس موهبة 
700 طالبة

اإدارة املوهوبات يف الإدارة العامة  اأقامت 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م مب��ن��ط��ق��ة ع�������س���ري، اخ���ت���ب���ارا 
للطالبات امل�سجالت يف امل�سروع الوطني 
للتعرف على املوهوبني »مقيا�س موهبة 

���� اختبار القدرات العقلية املتعددة«.
وا�ستهدف الختبار700  طالبة من 
ال��درج��ات  اإع���الن  و�سيتم  ع�سري،  تعليم 
املقبل،  ال�سهر  القيا�س مطلع  من مركز 

وفقا لإدارة املوهوبات.

اختتام يوم السرطان 
بسراة عبيدة

وال��ط��ب  ال�سحية  امل��راك��ز  اإدارة  اختتمت 
حملة  ع��ب��ي��دة،  ���س��راة  مبحافظة  ال��وق��ائ��ي 
الأ���س��ب��وع  اإط���ار  ال�سرطان يف  ت��وع��وي��ة ع��ن 
اخلليجي الذي كان حتت �سعار »40%حماية 
و40% ���س��ف��اء«. وه��دف��ت احل��م��ل��ة اإل���ى رف��ع 
املبكر  الك�سف  ط��رق  ح��ول  الوعي  م�ستوى 
ع��ن ال�����س��رط��ان، وذل����ك م��ن ط��ري��ق اإل��ق��اء 
مبراكز  وال��ن��دوات  املحا�سرات  م��ن  جملة 

الرعاية ال�سحية واملدار�س.

الميموني ونادي المنطقة 
أبطاال للباراقاليد

اخ��ت��ت��م��ت ب��ط��ول��ة ك���اأ����س امل��م��ل��ك��ة الأول�����ى 
ل��ل��ب��اراق��الي��د ال��ت��ي اأق��ي��م��ت يف ق��م��ة جبل 
امل��ق��ي�����س��ر مب��ح��اي��ل ع�����س��ري. وح���ق���ق ع��ايل 
امليموين املركز الأول، وحل اإبراهيم بحري 
نادي  ح�سل  الأن��دي��ة،  مناف�سات  ويف  ثانيا. 
املركز  على  )اأ(  ال�سراعي  للطريان  ع�سري 
الأول، بينما حقق النادي نف�سه من خالل 
ن��ادي �سماء  ال��ث��اين. وج��اء  فئة )ب( املركز 

الغربية للطريان يف املركز الثالث.

ورشة عن فن
»القط العسيري«

اأق�������ام�������ت اجل����م����ع����ي����ة ال�������س���ع���ودي���ة 
ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال�������رتاث، ور���س��ة 
�سمن  الع�سريي«،  القط  »ف��ن  عمل 
م��ن��ظ��وم��ة م�����س��اري��ع��ه��ا وم��ب��ادرات��ه��ا 
هذا  لت�سجيل  متهيدا   ،٢016 للعام 
ال���ف���ن ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي ���س��م��ن ال��ق��ائ��م��ة 
التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي 
لدى منظمة الأمم املتحدة للرتبية 

والعلم والثقافة ال� »يوني�سكو«.

أحوال عسير

امل��ل��ك��ي الأم�����ري حم��م��د ب���ن ن��اي��ف بن 
رئي�س  نائب  العهد،  ويل  عبدالعزيز، 
جم��ل�����س ال��������وزراء، وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة، 
ب���ن �سلمان  ���س��ل��ط��ان  الأم�����ري  وت��ب��ن��ي 
)رئ���ي�������س ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل��ل�����س��ي��اح��ة 
امل�سرتك  للعمل  ال��وط��ن��ي(،  وال���رتاث 
قيادة  حتت  اململكة  مناطق  جميع  يف 
اأ�سحاب ال�سمو اأمراء املناطق وروؤ�ساء 

جمال�س التنمية ال�سياحية..
وق����ال احل��م��ي��دي: »ه���ا ه��ي اأب��ه��ا 
الور�سة  باإقامة  اأجمل  هو  ملا  مت�سي 
تلو الور�سة لرت�سيخ العمل ال�سياحي 
ال�ستثنائي، لالإ�سهام يف دوران عجلة 
ال�سياحة يف اململكة العربية ال�سعودية 
العربي عامة، وها  العامل  خا�سة ويف 
ه���ي ال���ور����س���ة ال���ت���ي ن��ح��ن ب��ه��ا ال��ي��وم 

يحيى التيهاني

الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  افتتح 
ف��ي�����س��ل ب���ن خ���ال���د ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، 
جمل�س  رئي�س  ع�سري،  منطقة  اأم��ري 
ور�سة  باملنطقة،  ال�سياحية  التنمية 
يف  ال�سياحية  التنمية  »ت��ك��ام��ل  عمل 
العامة  الهيئة  تنظمها  املناطق« التي 
بالتعاون  الوطني  وال��رتاث  لل�سياحة 
ع�سري  واإم������ارة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  م���ع 

واأمانة املنطقة.
وبداأ الفتتاح بكلمة نائب رئي�س 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل�����س��ي��اح��ة وال����رتاث 
الوطني ل�سوؤون املناطق الدكتور وليد 
احلميدي، واأ�سار فيها اإلى اأن الور�سة 
تاأتي مبوافقة ومباركة �ساحب ال�سمو 

حتقق واح��دا من اأهم اأه��داف مبادرة 
ع�����س��ري يف ت��ف��ع��ي��ل ق���ط���اع امل���ع���ار����س 
واملوؤمترات وعيا مبا تتطلبه املرحلة، 
اإذ تاأتي يف باقة من الربامج والور�س 
التي تهدف اإلى اإعطاء اإمارات املناطق 
زمام املبادرة يف تطوير عملية التنمية 
ال�����س��ي��اح��ي��ة ع���ل���ى امل�������س���ت���وى امل��ح��ل��ي 
امل�سوؤولة  الإداري��ة  القيادات  ممثلة يف 
خالل  م��ن  وذل���ك  فيها،  التنمية  ع��ن 
املعرفة  ع��ل��ى  الط����الع  م��ن  متكينهم 
حملياً  اأو  عامليا  الناجحة  وال��ت��ج��ارب 
يف ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����س��ي��اح��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة 

وامل�ستمرة«.
واأع����������رب ع�����ن ت����ف����اوؤل����ه ب��ن��ج��اح 
ال��ور���س��ة، وت��ق��دمي امل��اأم��ول منها على 
اأر�س الواقع، مقدما ال�سكر والتقدير 

ب��رع��اي��ة  تف�سله  ع��ل��ى  ع�����س��ري  لأم����ري 
واهتمام  دعم  مثمنا  الور�سة،  وافتتاح 
ومتابعة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
العزيز،  عبد  ب��ن  �سلمان  ب��ن  �سلطان 
رئ���ي�������س ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل��ل�����س��ي��اح��ة 
وال�������رتاث ال���وط���ن���ي، ل���ه���ذه ال��ور���س��ة 

ومراحل التح�سري لها.
املنطقة  اأم����ري  ���س��م��و  ���س��اه��د  ث���م 
فيلما وثائقيا مبنا�سبة مرور 15 عاما 
لل�سياحة  العامة  الهيئة  تاأ�سي�س  على 
»م�ستقبل  بعنوان  الوطني  وال���رتاث 

وطن.. نبنيه معا«.
املتحدثني  �سموه  ك��رم  ذل��ك  بعد 
وامل�ساركني يف الور�سة، وقدم الدكتور 
لأمري  تذكارية  درع��ا  احلميدي  وليد 

املنطقة.

أمير عسير يفتتح ورشة 
»تكامل التنمية السياحية«

محمد بن سلمان:
نعتز بشجاعة وإقدام 

الجندي السعودي
اأكد ويل ويل العهد، النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء، وزير الدفاع 
قائال:  ال�سعودي،  ب�سجاعة اجلندي  اعتزازه  �سلمان،  بن  الأمري حممد 
و�سعيهم  متتالية  لإ���س��اب��ات  ال�سعوديني  اجل��ن��ود  م��ن  ع��دد  تعر�س  »اإن 
اإلى وحداتهم ملوا�سلة دفاعهم عن دينهم ووطنهم  بعد �سفائهم للعودة 

يربهن على �سجاعتهم واإقدامهم«.
واط���م���اأن الأم����ري حم��م��د ب��ن ���س��ل��م��ان اإل����ى امل�����س��اب��ني يف العمليات 
لهم  ناقال  ج��ازان،  بقطاع  امل�سلحة  للقوات  املتقدم  امليداين  بامل�ست�سفى 
وويل  عبدالعزيز،  ب��ن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  حتيات 

عهده، ومتنياتهما لهم بال�سفاء العاجل.
اع��ت��زازه  امل�سابني  م��ع  حديثه  يف  �سلمان  ب��ن  حممد  الأم���ري  واأك���د 
و�مل��ع��رك��ة،  �ل�����ش��رف  ن��وط  وق��ل��ده��م  ت�شحياتهم،  وت��ق��دي��ره  ب�شجاعتهم 

اللذين ُينحان للم�سابني يف العمليات الع�سكرية.
املنفذة  العمليات  بدقة  �سلمان عن فخره  بن  الأم��ري حممد  وعرب 
العالية  القتالية  واجلاهزية  الطارئة  للمواقف  ال�ستجابة  وال�سرعة يف 
القوات  اأب��ن��اء  ب��ه  يقوم  م��ا  اأن  م��وؤك��دا  ج���ازان،  امل�سلحة يف قطاع  للقوات 

امل�سلحة حمل اعتزاز القيادة وال�سعب ال�سعودي.
وع��ق��د الأم����ري حم��م��د ب��ن ���س��ل��م��ان اج��ت��م��اع��ا م��ع ال��ط��اق��م الطبي 
الب�سرية  ال��ك��وادر  م��ن  الطبية  اجل��اه��زي��ة  بحث  خ��الل��ه  مت  بامل�ست�سفى 

واملعدات وبرامج عالج امل�سابني.
 ويف ختام الجتماع، التقطت ال�سور التذكارية بهذه املنا�سبة.

عقب ذلك تفقد الأمري حممد بن �سلمان قوة الواجب يف املنطقة 
يف  احل���ايل  الع�سكري  امل��وق��ف  فيه  نوق�س  اجتماعا  وت��راأ���س  اجلنوبية، 
وفق  ال��وح��دات  نفذتها  ال��ت��ي  الأخ����رية  الع�سكرية  والعمليات  املنطقة 

اخلطط املعدة لذلك.
كما زار الأمري حممد بن �سلمان قوات التدخل ال�سريع لقوة جازان 

واطلع على ما متتلكه من الآليات املتطورة والتدريب املتقدم.
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الب��ت��ع��اث، م�����س��ريا اإل���ى اأن���ه األ���ف ك��ت��اب��ا يف 
ذل��ك املو�سوع ق��دم فيه ك��ل م��ا واج��ه��ه من 
ب��داي��ة ق���رار الب��ت��ع��اث اإل���ى ع��ودت��ه ب�سهادة 

الدكتوراه.
ال���داود ع��ددا م��ن الر�سائل  كما وج��ه 
للطالب، �سارحا فيها مدى اأهمية جمل�س 
ال��ع��ل��ي��ا ل��ط��رح ق�سايا  ال��ط��الب��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
الأول  للم�سوؤول  �سوتهم  واإي�سال  الطالب 

باجلامعة.
واأو�����س����ى م���دي���ر اجل���ام���ع���ة ال��ط��الب 
ب��اأن��ف�����س��ه��م وج��ام��ع��ت��ه��م ووط���ن���ه���م خ���ريا، 
وح���ذره���م م��ن اأن ي��وؤت��ى ه���ذا ال��وط��ن من 

قبلهم.
ي���ري���دون النيل  »اأع����داوؤن����ا  واأ����س���اف: 
على  ويح�سدوننا  اأم��رن��ا،  وولة  وطننا  من 

اللحمة القوية بيننا وبني قيادتنا«.
بوطنكم  »اأو���س��ي��ك��م  ال�����داود:  واأردف 
اأم��ن  يف  نعي�س  فنحن  خ��ريا  اأم��رك��م  وولة 
ورغد عي�س ل مثيل له، وانظروا ملن حولنا 

عبدالعزيز رديف

ال��ت��ق��ى الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��رح��م��ن 
ال���داود، بعدد من ط��الب اجلامعة يف لقاء 
مفتوح حتدث فيه عن م�سريته التعليمية، 
على  اأج���اب  كما  ل��ل��ط��الب،  ن�سائح  مقدما 

اأ�سئلتهم وا�ستف�ساراتهم.
 جاء ذلك خالل رعايته حفل اختتام 
البحري  وامللتقى  الربيع  ديوانية  اأن�سطة 
عمادة  عليها  وت�سرف  تنظمها  التي  الأول، 

�سوؤون الطالب.
واأ�ساد الداود بفكرة الديوانية وبجهود 
ع���م���ادة ����س���وؤون ال���ط���الب، م���وؤك���دا اأن ه��ذه 
والربوتكولت  التكلف  عن  بعيدة  اللقاءات 
احلواجز،  وت�سقط  الأنف�س  فيها  وتقرتب 
وق������ال: »اأن����ت����م اأخ���رج���ت���م���وين م���ن اأج�����واء 
هذه  اإل��ى  وال�ستقبالت  وال��ورق  املعامالت 

اجلل�سة املمتعة«.
وحت��������دث ال�����������داود ع�����ن جت���رب���ت���ه يف 

وكيف هي اأو�ساعهم وماآ�سيهم واإذا قارناها 
الدنيا  جنة  يف  اأننا  ف�سنجد  فيه  نحن  مبا 

وهلل احلمد.
واختتم الداود كلمته بالدعاء، �سائال 
امل��ول��ى »اأن ي��ح��ف��ظ ه���ذا ال��وط��ن وق��ي��ادت��ه 
وي��دع��م الأم����ن والأم�����ان وي��ن�����س��ر ج��ن��ودن��ا 

ويتقبل �سهداءنا وي�سفي جرحانا«
 من جهته رحب عميد �سوؤون الطالب 
اجلامعة  مب��دي��ر  الهبا�س  م��ري��ع  ال��دك��ت��ور 
جهود  من  يقدمه  مبا  م�سيدا  وال�سيوف، 

كبرية ت�سب جميعها يف خدمة الطالب.
انبثقت  الربيع  ديوانية  »فكرة  وق��ال: 
لحتواء  اجلامعة  مدير  معايل  روؤي���ة  م��ن 
ط����اب �جل���ام���ع���ة، وت��ف��ع��ي��ل دور �ل��ن�����ش��اط 
اأك����رب �سريحة  ال����ى  ب��ال��و���س��ول  ال��ط��الب��ي 

طالبية ممكنة«.
اأن  العمادة  ال��ه��ب��ا���س  اأو�����س����ح  ك��م��ا 
ح��ر���س��ت ع��ل��ى روؤي������ة ت��ل��ك ال�����س��خ�����س��ي��ات 
خ����ارج اأ�����س����وار اجل��ام��ع��ة يف اأم���اك���ن جتمع 

وق�س�س  الذاتية  �سريهم  لتقدمي  ال�سباب 
التي  امل��ع��وق��ات  اج��ت��ازوا  وك��ي��ف  جناحاتهم 
ال��ف��ائ��دة  لتحقيق  ح��ي��ات��ه��م،  يف  واج��ه��وه��ا 

لل�سباب.
كانت  ا�ست�سافة اجلاليات  اأن  واأ�ساف 
ال��غ��اي��ة م��ن��ه��ا ت��ب��ادل اخل����ربات وال��ث��ق��اف��ات 
اإلى  بالإ�سافة  لديهم،  بثقافتنا  والتعريف 
ردم ال��ف��ج��وة ب��ني ال��ط��الب واأع�����س��اء هيئة 

التدري�س.
فقرات  �سمل  ال��ذي  احلفل  ختام  ويف 
ال���داود  ك���رم  م��ت��ن��وع��ة،  وث��ق��اف��ي��ة  ترفيهية 
عدداً من اجلهات امل�ساركة يف اإجناح اأن�سطة 
الأول،  البحري  وامللتقى  الربيع  دي��وان��ي��ة 
اإ�سافة الى الطالب امل�ساركني يف العرو�س 

امل�سرحية وال�سعرية.
خم�سة  ���س��ه��دت  ال���دي���وان���ي���ة  وك���ان���ت 
ل����ق����اءات ���س��اب��ق��ة، ا���س��ت�����س��اف��ت ع�����ددا من 
اإل��ى  بالإ�سافة  الكليات،  وع��م��داء  ال��وك��الء 

اأفراد من اجلاليات املقيمة باملنطقة.

مدير الجامعة ضيفا على ديوانية الربيع

موؤ�س�سات  خمتلف  م��ع  ���س��راك��ات  ببناء  خ��ال��د  امل��ل��ك  جامعة  دائ��م��ا  ت�سعد 
املجتمع والدولة، وهذه وظيفة اأ�سا�سية من وظائف اجلامعة التي نحر�س 

عليها وندعمها بكل الإمكانيات املتاحة.
 وكان اآخر هذه ال�سراكات، وهي �سراكة م�ستمرة �سنويا، هو احل�سور 
املتميز للجامعة يف املهرجان الوطني للرتاث والثقافة »اجلنادرية«، حيث 
داأبت اجلامعة اأن ت�سارك بجناح متنوع  يثلها يف هذه املنا�سبة، كما كانت 
كاأ�س  مب�سمى  العام  لهذا  الفرو�سية  �سباقات  اأح��د  رعاية  يف  م�ساركة  لها 

جامعة امللك خالد.
وم���ا اأ���س��ع��دين اأك����ر ه���ذا ال��ع��ام ه��و ���س��راك��ة م��ن ن���وع اآخ����ر، تتمثل 
والثقافة  للرتاث  الوطني  املهرجان  قبل  امللك خالد من  باختيار جامعة 
لتنظيم ور�سة �سبابية عن »�سبكات التوا�سل الجتماعي ومنظومة القيم 
الإن�سانية  ال��ع��ل��وم  بكلية  والت�����س��ال  الإع����الم  ق�سم  نظمها  املجتمع«،  يف 
افتتحت  باأن  و�سعدت  الق�سم.  اأكر من 50 طالبا وطالبة من  ومب�ساركة 
هذه الور�سة يف الأ�سبوع املا�سي، يف اإطار ال�سراكة امل�ستمرة مع اجلنادرية.

له  تناولت مو�سوعا حيويا  اأن��ه��ا  ال��ور���س��ة،  ع��ن  املهمة  الأم���ور  وم��ن 
عالقة ب�سبكات التوا�سل الجتماعي وتاأثريها يف القيم املجتمعية، وهذا 
اجلامعات،  لها  تت�سدى  اأن  ال��ت��ي يجب  امل��و���س��وع��ات  اأه���م  م��ن  ن��ظ��ري  يف 
وبخا�سة كليات واأق�سام الإعالم والت�سال يف اجلامعات ال�سعودية ومراكز 

البحوث والأق�سام ذات العالقة. 
م�سروع  حاليا  لديها  اجلامعة  اأن  الور�سة  ه��ذه  ذك��رت يف  قد   وكنت 
املجتمعية،  القيم  التوا�سل الجتماعي يف  �سبكات  تاأثري  وطني كبري عن 
وهو م�سروع درا�سة م�سحية على طالب اجلامعات ال�سعودية ملعرفة مدى 
يف منظومة  الجتماعي  التوا�سل  و�سبكات  الإنرتنت  ا�ستخدامات  تاأثري 

القيم املجتمعية )الدينية والوطنية والأ�سرية وال�سخ�سية وغريها(.
و�ستنتهي هذه الدرا�سة بندوة وطنية عن املو�سوع نف�سه تناق�س نتائج 

هذه الدرا�سة، اإ�سافة اإلى بحوث ودرا�سات اأخرى ذات عالقة باملو�سوع.
 واأخ�����ريا، ن��وؤك��د اأن اجل��ام��ع��ة حت��ر���س دائ��م��ا ع��ل��ى دع���م ال�����س��راك��ات 
جت��ارب  احل��م��د،  وهلل  ول��دي��ن��ا،  وال��دول��ة.  املجتمع  موؤ�س�سات  خمتلف  م��ع 
وخدمات  وبحثية  ا�ست�سارية  وعقود  �سراكات  يف  متنوعة  وخ��ربات  كثرية 
متخ�س�سة نقدمها �سمن دورنا يف خدمة املجتمع، وهذا ما يدعم دائما 

ح�سور اجلامعة على جميع اأ�سعدة املجتمع.

رؤية

الجنادرية

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

دعوة
تدعو »آفاق« كافة منس��وبي ومنس��وبات الجامعة من أعضاء هيئة 
تدريس وموظفين وموظفات وطالب وطالبات من الراغبين بنشر أخبار 
إداراتهم وكلياتهم ونشاطاتهم األكاديمية إلى االتصال بالصحيفة 
والتنس��يق مع فريق تحريرها في وقت مبك��ر قبل الحدث المطلوب 
تغطيته، لتتمكن الصحيفة من اتخاذ اإلجراءات الالزمة بهذا الخصوص.

أسبوعية جامعة الملك خالد

جناح الجامعة بالجنادرية يستقطب الزوار
 

�ضاركت اجلامعة ممثلة باإدارة العالقات اجلامعية بجناح يف مهرجان اجلنادرية الوطني ١٤٣٧ الذي انطلق اخلمي�س قبل املا�ضي بتنظيم من وزارة 
والن�ضاء  الرجال  من  املجتمع  فئات  جميع  ا�ضتهدفت  متعددة  فعاليات  طالبا،   ٣0 من  اأكرث  فيه  �ضارك  الذي  اجلامعة  جناح  وقدم  الوطني.  احلر�س 
والأطفال وكبار ال�ضخ�ضيات، كما قدم العديد من الهدايا واملن�ضورات. واأكد عميد �ضوؤون الطالب الدكتور مريع هبا�س اأن م�ضاركة الطلبة كان لها دور 
يف اإظهار ما يزخر به الوطن من ثقافة وموروث �ضعبي وثقافات متعددة تنمي حبه والفخر به. واأ�ضاف الهبا�س: »اأثق بالإمكانيات الكبرية والقدرات 
التي ميتلكها �ضبابنا وتوؤهلهم للم�ضاركة يف مثل هذه املحافل ليكونوا اإ�ضافة مميزة لهذه املهرجانات بجهدهم وبفكرهم وتنوع ثقافاتهم«. يذكر اأن هذه 

امل�ضاركة هي الرابعة لالإدارة العامة للعالقات اجلامعية يف مهرجان اجلنادرية.
سارة القحطاني 
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وكالة المشاريع تودع 
الصويان وتستقبل آل داهم

 منصور كويع

ودع�����ت وك���ال���ة اجل���ام���ع���ة ل��ل��م�����س��اري��ع، 
وك��ي��ل��ه��ا ال�������س���اب���ق ال���دك���ت���ور ���س��ل��ي��م��ان 
ال�������س���وي���ان، ب��ي��ن��م��ا ا���س��ت��ق��ب��ل��ت ال��وك��ي��ل 
اجل��دي��د ال��دك��ت��ور حممد ب��ن عبد اهلل 
اأق���ي���م يف ق��اع��ة  اآل داه����م خ����الل ح��ف��ل 
اجلامعية  امل��دي��ن��ة  مبقر  الج��ت��م��اع��ات 

بالفرعاء.
اأ���س��اد فيها  كلمة  داه���م  اآل  واأل��ق��ى 
وكالة  يف  عمله  اأثناء  ال�سويان  بجهود 
امل�ساريع، راجيا له التوفيق يف خطوته 
املقبلة التي ت�سهد انتقاله ملوقع جديد 

يف منظومة الوطن.
داع��م��ا  ي��ك��ون  اأن  داه����م  اآل  ووع����د 
وم���ن���ف���ذا ل���ك���ل امل�������س���اري���ع اجل��ام��ع��ي��ة 

باملنطقة.
ال�����س��وي��ان كلمة  األ��ق��ى  م��ن جهته 
اأكد فيها اعتزازه بالفرتة التي ق�ساها 
�سهدت  اأن��ه��ا  م��وؤك��دا  للم�ساريع،  وكيال 
جاد،  عمل  منهما  نتج  وتفاهما  تعاونا 
اآخ��ر  عمل  اإل��ى  انتقاله  اأن  اإل��ى  م�سريا 
احل��ي��اة، مطالبا اجلميع  �سنن  م��ن  ه��و 
جتاههم  تق�سري  اأي  يف  ي���ع���ذروه  ب����اأن 
خالل فرتة عمله، م�سيدا بدعم مدير 
اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبدالرحمن 
من  الوكالة  من�سوبي  وجميع  ال���داود، 

مهند�سني واإداريني.
داه���م مطالبا  اآل  ب���دور  اأ���س��اد  كما 

اجلميع بالوقوف اإلى جانبه.
من جهته ارجتل املهند�س خلوفة 
الأ�سمري كلمة من�سوبي الوكالة، واأ�سار 
ب��ني احل��زن  الكلمات  ت��زاح��م  اإل���ى  فيها 

»موهبة« يحكم ابتكارات طالبه
ال��ع��رو���س امل��رئ��ي��ة م���ن ق��ب��ل ال��ط��الب 
ي���و����س���ح���ون م����ن خ���الل���ه���ا اأف���ك���اره���م 
وي�سرحونها ب�سكل مف�سل، بينما تقوم 
هيئة  اأع�ساء  من  موؤلفة  جلنة حتكيم 
مدى  وبيان  الفكرة  بتقييم  التدري�س 

تطبيقها يف الواقع«.
واأ�����س����اف امل���غ���رب���ي: »ع���ق���ب ذل��ك 
خالله  وم��ن  لالبتكار  من���وذج  يعر�س 
ي��ه��ي��اأ ال��ط��ال��ب ل��ل��م�����س��اب��ق��ة يف ال��ل��ق��اء 
ال���ت���ن���اف�������س���ي، ث�����م ت�����وؤه�����ل اجل���ام���ع���ة 
امل�����س��ارك��ني م���ن ط��الب��ه��ا يف امل��ن��اف�����س��ة 
ال�سابع  ال��ط��الب��ي  العلمي  امل��وؤمت��ر  يف 
املقبل، و�سوف يتم تر�سيح خم�س اأفكار 

وتقدمي جوائز للفائزين«.

سعيد العمري

اأقام مركز املوهبة والإبداع باجلامعة، 
اأخ��������ريا، ف��ع��ال��ي��ة »ف���ك���رت���ي« ل��ت��ح��ك��ي��م 
خالل  والطالبات  ال��ط��الب  م�ساركات 
واأن�سطة  فعاليات  �سمن  املا�سي  العام 

املركز. 
واأو������س�����ح وك���ي���ل م���رك���ز امل��وه��ب��ة 
ب��ن خما�س  ال��دك��ت��ور حممد  والإب�����داع 
للمرة  تقام  الفعالية  »ه��ذه  اأن  املغربي 
الأول���������ى ب����امل����رك����ز، وه������ي ع����ب����ارة ع��ن 
ا�ستعرا�س اأفكار، وخمرتعات، وتطوير 

لبتكارات �سابقة«.
واأ������س�����اف امل���غ���رب���ي »ت����ق����دم ه���ذه 

ووف��ق��ا مل�����س��ادر امل��رك��ز، ت��ق��دم عدد 
باخرتاعاتهم  والطالبات  الطالب  من 
ل��ت��خ�����س��ع ل���ل���ت���ح���ك���ي���م، وم������ن ه������وؤلء 
ال���ط���الب: ع��ب��د اهلل احل����اليف، وي��ا���س��ر 
وعلي  الب�سامي،  وم��ازن  �سعيد،  اأحمد 
احل�سن الع�سريي، وعبد العزيز �سامل، 
خنفور،  وم�ساعل  ال�سهري،  وف��اط��م��ة 

و�سمر يحيى.
واأم�����ا امل��ح��ك��م��ون ف��ه��م: ال��دك��ت��ور 
حم��م��د خ��م��ا���س الأح���م���ري، وال��دك��ت��ور 
علي  والدكتور  غرامه،  اآل  علي  حامد 
تركية  وال��دك��ت��ورة  خ���زمي،  اآل  حم��م��د 
ع���ل���ي الأح�����م�����ري، وال����دك����ت����ور ن��ا���س��ر 

من�سور اآل طريان.

به من حب  �سعروا  والفرح؛ فرحا مبا 
وداعه،  على  وحزناً  ال�سويان  لزميلهم 
ق��دم��ه وج��ه��وده  ال���ذي  ب��ال��دور  م�سيداً 
خالل فرتة عمله، كما نقل التهنئة لآل 

داهم للثقة الغالية بتعيينه خلفا له.
وك�����ان م���دي���ر اجل���ام���ع���ة الأ����س���ت���اذ 
ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن ال����داود اأ���س��در 
اآل داهم  قرارا بتكليف الدكتور حممد 
يف  وذل���ك  للم�ساريع،  للجامعة  وك��ي��ال 
���س��وء م��ا ت�سهده اجل��ام��ع��ة م��ن ح��راك 
املجالت  جميع  ي�سمل  دائ��ب  تطويري 
وا�ستثمار الطاقات وتوظيفها يف املواقع 

املنا�سبة. 
ال���ق���ي���ادات  م����ن  داه������م  اآل  وي���ع���د 
العلمية  م�سريتها  خ��الل  �سجلت  التي 
وال���ع���م���ل���ي���ة ال���ك���ث���ري م����ن الإجن���������ازات 
ح�سل  اإذ  وال��ع�����س��وي��ات،  وامل�������س���ارك���ات 
املدنية  الهند�سة  يف  البكالوريو�س  على 

م���ن ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود ع����ام 1406، 
وامل��اج�����س��ت��ري يف ال��ت��خ�����س�����س ذات����ه من 
املتحدة  ال���ولي���ات  يف  بت�سريج  ج��ام��ع��ة 
درجة  نال  بينما   ،1999 عام  الأمريكية 

الدكتوراه عام ٢001.
ع��ل��ى  م�������س���رف���ا  داه�������م  اآل  وع����م����ل 
)الأ����س���غ���ال  ال����دف����اع  وزارة  م�������س���اري���ع 
ال��ع�����س��ك��ري��ة( يف امل��ن��ط��ق��ة اجل��ن��وب��ي��ة، 
الهند�سية  امل��واد  وق��دم درو�سا يف بع�س 
�ل����دور�ت  �شمن  �ملهند�شني  لل�شباط 
املتقدمة والتاأ�سي�سية يف مدر�سة �سالح 
ب��ع��ده��ا للعمل يف  امل��ه��ن��د���س��ني، وان��ت��ق��ل 
امل��وؤ���س�����س��ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ت��دري��ب ال��ت��ق��ن��ي 
ق�سم  رئ��ي�����س  من�سب  و���س��غ��ل  وامل��ه��ن��ي، 
الكلية  يف  وامل��ع��م��اري��ة  امل��دن��ي��ة  التقنية 
ال��ت��ق��ن��ي��ة يف اأب���ه���ا، ورئ��ي�����س الإ����س���راف 
الفني  التعليم  موؤ�س�سة  م�ساريع  على 

والتدريب املهني يف قطاع ع�سري.

اآل داهمال�ضويان
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استئناف أنشطة مصلى العلوم
مريم شفلوت

م�سالها  اأن�سطة   )٢ )جممع  م�سيط  بخمي�س  والآداب  العلوم  كلية  ا�ستاأنفت 
بربنامج �سمل فقرات متنوعة. يذكر اأن امل�سلى يحوي مكتبة ت�سم موؤلفات يف 
تخ�س�س الكلية، ون�سخا من امل�سحف ال�سريف. وعلى خط مواز، التقت رئي�سة 
الق�سم  من  طالبة   70 ب�  الأح��م��ري  ن�سرة  بالكلية  الإ�سالمية  الدرا�سات  ق�سم 
ومناق�سه  ودرا���س��ة  لتحقيقها  احلثيث  وال�سعي  الطالبات  احتياجات  لتحديد 

امل�سكالت التي تعرت�س م�سريتهن التعليمية.
 

أربع محاضرات لتوعية الجاليات 
فوزيه آل سالم

فّعلت كلية الآداب للبنات باأبها، مذكرة التفاهم وال�سراكة مع املكتب التعاوين 
داخل  وتوعوية  دينية  باإقامة  حما�سرات  وتوعية اجلاليات،  والإر�ساد  للدعوة 
الأول��ى بعنوان »العت�سام  اأي��ام متتالية. وج��اءت املحا�سرة  اأربعة  الكلية خالل 
والثانية   الثبيت،  �ساحلة  للداعية  اهلل«  لأم��ر  وال�ست�سالم  وال�سنة  بالكتاب 
بعنوان »�سرورة الأمن والفكر وعناية الإ�سالم بهما« للداعية منرية القحطاين، 
اآل  ن��وره  للداعية  ول��زوم اجلماعة«  الأم��ر  »وج��وب طاعة ولة  بعنوان  والثالثة 
�سد. اأما املحا�سرة الرابعة والأخرية فجاءت بعنوان »خطر التكفري والعتداء 

على الأنف�س« للداعية الدكتورة اأمل ال�سرحاين.

»علوم محايل« 
تنظم برنامجا عن اللغة العربية

ريم العسيري
اللغة  ب��ق�����س��م  ع�����س��ري، مم��ث��ل��ة  ل��ل��ب��ن��ات مب��ح��اي��ل  ال��ع��ل��وم والآداب  ك��ل��ي��ة  ت��ن��ظ��م 
يف  وذل��ك  وحيوية«  ون�شاط  �إب��د�ع  �لعربية..  بعنو�ن »�للغة  �لعربية،  برناجما 
متام العا�سرة من �سباح يوم الأربعاء، 9 جمادى الأولى، مب�سرح فرع اجلامعة يف 
تهامة،)للطالب(، ويوم  الأحد، 1٢ جمادى الآخرة، يف مقر كلية  العلوم والآداب 

للبنات مبحايل ع�سري )للطالبات(.
وياأتي ذلك �سمن اأن�سطة ق�سم اللغة العربية ال�سنوية. ويتخلل الفعالية  
فقرات عدة عن  اللغة العربية، ي�سارك فيها  اأع�ساء الق�سم وطالباته، كما  تنظم 
و�سيعر�س  التدري�س.  اأع�ساء  هيئة  باإ�سراف  ثقافية  م�سابقات  الق�سم  طالبات 
الق�سم مادة توثيقية من اإعداد الدكتور زياد حممود مقدادي توثق  ق�سم اللغة 

العربية يف الكلية.
مبتابعة   العربية  اللغة  ع��ن  معر�س  الفعالية  هام�س  على  �سيقام  كما 
�سمية  ال��دك��ت��ورة  الق�سم  رئي�سة  م��ن  واإ���س��راف  ال�سائغ،  �سمرية  الكلية  عميدة 
عكا�سة، اإ�سافة اإلى ركن للخط العربي وركن اآخر لعر�س درا�سات اأع�ساء هيئة 
التدري�س يف الق�سم، وركن لعر�س نبذة  عن �سعراء تهامة، وركن لعر�س امل�سادر 

الرتاثية،  وركن لعر�س املراجع احلديثة.

آداب رفيدة ترعى حملة »لنتميز«
زهراء الذيب

رعت عمادة كلية العلوم والآداب باأحد رفيدة، احلملة التي اأقامها النادي الثقايف 
بق�سم الريا�سيات بعنوان »لنتميز«، وا�ستمرت يومني.

واإدارت��ه،  الوقت  تنظيم  كيفية  عن  بوربوينت  عر�س  الأول:  اليوم  و�سمل 
10 خطوات نحو النجاح، اختبار عن اإدارة الوقت، ق�س�س جناح، اختيار اأف�سل 

اختبار عن اإدارة الوقت، واأخريا، تغريدات عن التميز.
اأركان  اأقيم يف ال�ساحة اخلارجية، فكان عبارة عن  اأما اليوم الثاين الذي 
عن النجاح والتميز والإر�ساد الأكاديي، حيث مت توزيع مطويات عن الإر�ساد 
الأكاديي واأخرى عن كيفية املذاكرة وفن التخطيط اجليد. ثم ختم الربنامج 

مب�سابقة.

»شؤون الطالب«
في أسبوع المهنة بالرياض

ريم العسيري
للتطوير  ال��ع��م��ادة  بوكيل  ممثلة  الطالب باجلامعة  ���س��وؤون  ع��م��ادة  ���س��ارك��ت 
واملعر�س  وامللتقى  املهنة  يوم  اأ�سبوع  اآل ع�سيد، يف  الدكتور عبداهلل  واجل��ودة 
وح�سره   4/٢5-٢1 م��ن  ال��ف��رتة  �سعود، يف  امللك  بجامعة  امل��ق��ام  ل��ه  امل�ساحب 
اللتقاء  يف  املنا�سبة  العمادة  وكيل  وا�ستغل  توظيف.  وجهة  �سركة  نحو 70 
القريني،  الدكتور  فهد  الأ�ستاذ  �سعود،  امللك  بجامعة  الطالب  �سوؤون  بعميد 
ووكيل العمادة للتدريب والتطوير  الدكتور علي البكر، وم�ست�ساري العمادة، 
بعمادة  الإلكرتونية  التعامالت  وح��دة  ومدير  امل��ه��ارات  تنمية  مركز  ومدير 
�سوؤون الطالب، ملناق�سة تعاون م�سرتك بني العمادتني يف الربامج التدريبية 

وال�سجل املهاري لالأن�سطة غري الأكاديية للطالب.

أخبار الجامعة

ريم العسيري
اجلامعة  بفرع  البنات،  بكليات  الأول��ي��ة  يف الإ�سعافات  مبحايل،  دورة  للبنات  التطبيقية  الطبية  العلوم  نظمت  كلية 

بتهامة،  قدمتها  اأ�ستاذة الباطنية اجلراحية الدكتورة ح�سنة ح�سن بابكر . 
وا�ستهدفت الدورة  التي عقدت على مدار يومني يف كليتي العلوم والآداب للبنات مبحايل، واملجتمع للبنات برجال األ
مع، ع�سوات هيئة التدري�س  واملوظفات  بالكليات، كما هدفت اإلى اإطالع املتدربات على كيفية  تقدمي امل�ساعدة ال�سحية 
املتقدمة،  الأولية  الإ�سعافات  مببادئ  وتعريفهن  ال�سرورية،  الرعاية  الطبية  على  احل�سول  حلني  الفورية  العاجلة 

وكيفية احلفاظ على حياة امل�ساب ومنع تدهور حالته والتخفيف من  اأمله.
و�سملت الدورة جزاأين نظريني  بن�سبة 30% وتطبيق عملي بن�سبة70% باإجمايل1٢�ساعة تدريبية نظرية ا�ستخدمت 
مت  تقييم  كما  والفيديوهات ودمية حماكيه للواقع،  متعددة كالعر�س التقديي، والكتيبات  فيها و�سائل تعليمية 

املتدربة باختبارين.

ألف طالب في برنامج »القادة الرواد 3«
سعيد العمري

ال��ث��ال��ث��ة من  ال����دورة  ف��ع��ال��ي��ات  انطلقت 
برنامج القادة الرواد التابع ملركز اإعداد 
بعد  وذل��ك  باجلامعة،  الإداري���ني  القادة 
الإقبال الكبري للطالب يف العام املا�سي، 

اإذ جتاوز عدد امل�سجلني 700 طالب.
فعالياته  اأول���ى  ال��ربن��ام��ج  وافتتح 
بلقاء تعريفي عن الربنامج، وقارب عدد 

الطالب امل�سجلني فيه 1000طالب.
ال��ك��رمي تاله  ب��ال��ق��راآن  اللقاء  ب���داأ 
الأ�ستاذ عبدالرحمن  املركز  ملدير  كلمة 
بالطالب  فيها  الفيفي رحب  اأحمد  بن 
امل�������س���ارك���ني يف ال����ربن����ام����ج، ك���م���ا ���س��ك��ر 
التطوير  عمادة  ووكيل  اجلامعة  مدير 
واجل�������ودة ع��ل��ى م���ا ي���ج���ده امل���رك���ز من 

حتفيز ودعم من قبلهما.
 تال ذلك �سرح تف�سيلي للربنامج 
ق����دم����ه م�����دي�����ره، م���ن�������س���ور ال����ق����رين، 
وع����ر�����س ف���ي���ه امل���رح���ل���ة الأول��������ى ال��ت��ي 
القيادية،  ال�سمات  مو�سوعات  تت�سمن 
الإ�سراف  ومهارات  القيادي،  والتفكري 
الروؤية  و�سياغة  والتخطيط،  القيادي، 

والر�سالة.
 وب���ع���د ذل����ك اأج������اب ال���ق���رين على 
الذين  امل�ساركني  الطالب  ا�ستف�سارات 
اأبدوا حما�سة وا�ستعدادا لهذا الربنامج، 

معربين عن �سكرهم لهذه البادرة على 
م�����س��ت��وى الأن�����س��ط��ة ال��ط��الب��ي��ة، اآم��ل��ني 

الإفادة منها على اأكمل وجه.
ي��ذك��ر اأن ب��رن��ام��ج ال���ق���ادة ال����رواد 
واعتمدها  احتواها  طالبية  مبادرة  هو 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة، وب�����دوره ع��م��د م��رك��ز 
املبادرة.  ه��ذه  اإل��ى تطوير  القادة  اإع��داد 

وه���و ب��رن��ام��ج ي�����س��ت��م��ر ع��ل��ى م���دى ع��ام 
ا�ستك�ساف  اإل����ى  ي��ه��دف  ك��ام��ل  درا����س���ي 
ال��ط��اق��ات ال��ق��ي��ادي��ة ل���دى ال�����س��ب��اب من 
ط�����الب اجل���ام���ع���ة و���س��ق��ل��ه��ا ب��ط��ري��ق��ة 
لتطوير  منا�سبة  بيئة  وتوفري  منهجية 
املهارات القيادية لديهم، وكذلك غر�س 
ال��ق��ي��م ال��ق��ي��ادي��ة يف ن��ف��و���س امل�����س��ارك��ني 

ال��دورات  وتوظيف طاقاتهم من طريق 
ال���ت���دري���ب���ي���ة ال���ق�������س���رية، وال�����ق�����راءات 
املتخ�س�سة يف الفكر القيادي والإداري، 
وال����درا�����س����ات ال��ت��ح��ل��ي��ل��ي��ة، وامل�������س���اري���ع 
ال��ع��م��ل��ي��ة ب��ه��دف ت��خ��ري��ج ���س��اب ق��ي��ادي 
قادر على حتمل امل�سوؤولية وخدمة دينه 

ووطنه وجمتمعه.

دورة إسعافات 
أولية بكليات 
البنات بتهامة
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أخبار الجامعة

استوديو وصال يجذب زوار
األولمبياد الثقافي

على هام�س الأوملبياد الثقايف الثاين، الذي نظمته عمادة �ضوؤون الطالب باجلامعة، اأقام نادي و�ضال للعالقات 
العامة والإعالم ا�ضتوديو ت�ضوير فوتوغرايف، مب�ضاركة م�ضوري النادي زيد اآل زيد وزايد ال�ضهراين، ومانع املانع 
. وحظي ال�ضتوديو بت�ضريف مدير اجلامعة الأ�ضتاذ الدكتور عبدالرحمن الداود والوكالء وعمداء الكليات 
والعمادات امل�ضاندة، كما حظي باإقبال كبري من امل�ضاركني بالأوملبياد واملحكمني وطالب اجلامعة والزوار، اإذ بلغ 

جمموع الزوار خالل اأيام الأوملبياد الثالثة ٣٧٦ زائرا �ضاهدوا ٦٣٢ �ضورة احرتافية 

»شمس الرياض« يخطف كأس 
الجامعة للفروسية

سعيد العمري

بن  اأب��ن��اء حممد  ال����داود، خيل  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  اجلامعة  ت��وج مدير 
عاي�س بن حممد الطيار »�سم�س الريا�س«، واخلّيال ال�سعودي عادل الفريدي بكاأ�س 
اجلامعة للفرو�سية للعام احلايل، كما مت تكرمي مدرب اخليالة، هادي غروي،  وذلك 

بعد حتقيق البطولة بزمن  قدره  )1،37،95(.
ولفت �حل�شان �ملحلي �شم�س �لريا�س �لأنظار بفوزه يف �شوط كاأ�س جامعة �مللك 
خالد، بعد تفوق خّياله على ح�ساب اأبرز اأفرا�س الأربع �سنوات مل�سافة امليل، وح�سوله 
على 4٢ األف ريال. وح�سل على املركز الثاين اخليل قيدار، كا�سبا ٢6 األف ريال، بينما 
كان املركز الثالث من ن�سيب الفر�س احلازمة  التي نالت 15 األف ريال، وجاء يف املركز 

الرابع اخليل زهرة الباحة وح�سلت على مبلغ 1٢ األف ريال.
يتكون من  ال�سباق  اأن  امل���زروع،  ع��ادل  الفرو�سية  لنادي  العام  املدير  واأو���س��ح 
اإل��ى  م�سريا   ، ري��ال  األ��ف  و15  مليونا  �ملالية  جو�ئزها  جمموع  بلغت  �أ���ش��و�ط   10
�مللك  وكاأ�س جامعة  �ل�شوط �خلام�س،  له  �إم��ارة منطقة ع�شري خ�ش�س  كاأ�س  �أن 
خالد خ�ش�س له �ل�شوط �ل�شابع، وكاأ�س جمل�س �إد�رة نادي �لفرو�شية خ�ش�س له 

�ل�شوط �لثامن.
اأقام حفل �سباقه ال� 46 �سمن فعاليات مو�سم  اأن نادي الفرو�سية بالريا�س  يذكر 
�سباقات اخليل لهذا العام على كوؤو�س اإمارة منطقة ع�سري، وجامعة امللك خالد، وجمل�س 

اإدارة نادي الفرو�سية، وذلك على ميدان امللك عبدالعزيز للفرو�سية باجلنادرية.

سعيد العلكميد. حسين الواد في ضيافة الجامعة

ق�����دم اأ����س���ت���اذ ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل، ع�����س��و 
اجل����م����ه����وري����ة ال���ت���ون�������س���ي���ة ب��امل��ج��ل�����س 
الأدب  اأ�ستاذ  األك�سو،  ملنظمة  التنفيذي 
الدكتور  �سعود،  امل��ل��ك  بجامعة  والنقد 
ق�سم  يف  علميا  برناجما  ال���واد،  ح�سني 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة واآداب����ه����ا ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
  4/1٨-16 م���ن  ال���ف���رتة  يف  الإن�����س��ان��ي��ة 
املوافق ٢6-٢016/1/٢٨، بح�سور عميد 
الكلية الدكتور يحيى ال�سريف، ورئي�س 
ق�سم ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة واآداب���ه���ا ال��دك��ت��ور 

عبدالرحمن املح�سني.
وت�سمن الربنامج العلمي لل�سيف 
العليا  ال��درا���س��ات  ل��ط��الب  حما�سرتني 
حظيتا بح�سور عدد كبري من الأ�ساتذة.

واأق��ي��م��ت امل��ح��ا���س��رة الأول�����ى ي��وم 
الثالثاء )4/16( حتت عنوان »توظيف 
الن�سو�س  حتليل  يف  املعا�سرة  املناهج 
الأدب�����ي�����ة«، ب��ي��ن��م��ا حت���دث���ت امل��ح��ا���س��رة 
التايل  ال��ي��وم  يف  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  الثانية 

عن« اإ�سكالية احلداثة والرتاث«.
وت�سمن الربنامج لقاًء مع اأع�ساء 
هيئة التدري�س يف قاعة جمل�س الق�سم 
عن  احلديث  و�سهد  اأع�����س��اوؤه،  ح�سره 
والأك��ادي��ي��ة  العلمية  املحطات  بع�س 
بها  م��ر  ال��ت��ي  والإبداعية   والإداري�������ة 
ال�سيف، اإذ حتدث نحو ربع �ساعة عن 

تلك املدارات الثالثة.
املفتوح معه حول  ب��داأ احل��وار  ثم 
ت��راأ���س   ل��ك��ون��ه  الإداري  ال��ع��م��ل  جت��رب��ة 
التعليم  لإ����س���الح  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 

ال���ع���ايل ب��ت��ون�����س، وال��ل��ج��ن��ة ال��ق��وم��ي��ة 
لن�����ت�����داب امل�������س���اع���دي���ن ب���اجل���ام���ع���ات 
وتقلد  واآداب���ه���ا،  العربية  يف  التون�سية 
وال��ع��ل��وم  الآداب  لكلية  عميد  من�سب 
الإن�سانية بالقريوان، وعمل اأميناً عاماً 
للجنة الوطنية لدى اليون�سكو ، ويعمل 

حاليا ع�سواً يف منظمة األك�سو.
ال�سيف  احل�����وار جت��رب��ة  وت���ن���اول 
موؤلفاته  من  جملة  خالل  من  العلمية 
ت��ع��د ع���الم���ات يف م�����س��رية النقد  ال��ت��ي 
الق�س�سية  البنية  كتاب  مثل:  العربي، 
واملتنبي  للمعري،  ال��غ��ف��ران  ر���س��ال��ة  يف 
وال��ت��ج��رب��ة اجل��م��ال��ي��ة« و »م��دخ��ل اإل��ى 
����س���ع���ر امل���ت���ن���ب���ي« و »ت��������دور ع���ل���ى غ��ري 
اأ�سمائها« و«اللغة وال�سعر يف ديوان اأبي 
متام« و »جمالية الأنا يف �سعر الأع�سى«، 

وغريها،  الأدب��ي��ة«  الدرا�سات  »مناهج  و 
اإل���ى رواي��ت��ني كتبهما وحت��دث  اإ���س��اف��ة 

عنهما.
مبناق�سة  ال��ع��ل��م��ي  ال��ل��ق��اء  وخ��ت��م 
اخلمي�س  ي���وم  علمية  ر���س��ال��ة  ال�����س��ي��ف 
امل��اج�����س��ت��ري  درج�������ة  يف   1437/4/1٨
يف ال��ق�����س��م، ك��م��ا مت���ت ال���س��ت��ف��ادة منه 
م�����س��ت�����س��ارا يف خ���ط���ة ال���ب���ك���ال���وري���و����س 
اجل����دي����دة وف����ق امل���ع���اي���ري الأك���ادي���ي���ة 
مل���ح���ت���وى ب����رام����ج ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة يف 
اأمت  ال��ت��ي  العايل   ال��ت��ع��ل��ي��م  م��وؤ���س�����س��ات 
ال��ق�����س��م ع��م��ل��ه��ا واأ����س���ب���ح���ت خ��ا���س��ع��ة 

لال�ست�سارات العلمية. 
ويف ختام الزيارة قام عميد الكلية 
الهدايا  وبع�س  اجلامعة  درع  بتقدمي 

التذكارية لل�سيف.

عبدالعزيز رديف

والتعليم  املجتمع  خدمة  عمادة  تنظم 
امل�����س��ت��م��ر ب��اجل��ام��ع��ة، م��ل��ت��ق��ى »ح��ف��ظ 
ال��ن��ع��م��ة م�����س��وؤول��ي��ت��ن��ا ج��م��ي��ع��اً« خ��الل 
اإلى 15 جمادى الأولى  الفرتة من 13 
اجلاري، مبقر املدينة اجلامعية باأبها.

و�سي�سم امللتقى معر�سا م�ساحبا 
يقدم جتارب وخربات اجلهات امل�ساركة 

يف امللتقى.
واأو�����س����ح ع��م��ي��د خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع 
وال��ت��ع��ل��ي��م امل�����س��ت��م��ر ال���دك���ت���ور م��ب��ارك 
م�ساركة  �سي�سهد  امللتقى  اأن  ح��م��دان 
الأك��ادي��ي��ني  الباحثني  م��ن  جمموعة 
ب��ع��دد م���ن اجل��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة من 
بالإ�سافة  ودرا���س��ات،  ملخ�سات  خ��الل 

اإلى عدد من املل�سقات.
ك���م���ا ���س��ي�����س��م امل���ل���ت���ق���ى م��ع��ر���س��ا 
م�����س��اح��ب��ا ي�����س��م��ل م�����س��ارك��ة ع����دد من 
عدد  اإل��ى  اإ�سافة  اخل��ريي��ة،  اجلمعيات 

12 جهة في ملتقى
حفظ النعمة

يف  و�ست�سارك  احلكومية.  اجلهات  من 
امل��ع��ر���س امل�����س��اح��ب ع���دد م��ن اجل��ه��ات 
الإدارة  وه�����ي:  ب��امل��ن��ط��ق��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
الوقائية  وال�����س��وؤون  ل��ل��زراع��ة،  ال��ع��ام��ة 
بع�سري،  امل��خ��درات  مكافحة  مب��دي��ري��ة 
وال��ت��ع��ل��ي��م  ل��ل��رتب��ي��ة  ال��ع��ام��ة  والإدارة 
بع�سري، وفرع وزارة ال�سوؤون الإ�سالمية 
للمياه،  ال��ع��ام��ة  وامل��دي��ري��ة  باملنطقة، 
خدمة  وعمادة  الجتماعية،  وال�سوؤون 

املجتمع والتعليم امل�ستمر باجلامعة.
م�ساركات  امل��ع��ر���س  �سي�سهد  ك��م��ا 
ع������دد م�����ن اجل���م���ع���ي���ات اخل�����ريي�����ة يف 
النعمة  حفظ  بجمعية  ممثلة  املنطقة 
»�سكر«، وجمعية اآباء، وجمعية التنمية 
الأ���س��ري��ة ب��اأب��ه��ا، اإ���س��اف��ة اإل���ى جمعية 

اإطعام. 
م�ساركة  اأي�سا  املعر�س  و�سي�سم 
امل�������س���ت���ودع اخل�����ريي ب��امل��دي��ن��ة امل���ن���ورة 
اأوراق عمل وجت��ارب يف جمال  لتقدمي 

حفظ النعمة.

برنامج وطني
بـ »آداب أبها« 

فوزيه آل سالم
الآداب  بكلية  اجل��غ��راف��ي��ا  ق�سم  اأق����ام 
للبنات باأبها، اأخريا، برناجما بعنوان 
العي�س  ن�ستحق  ل  لنحميه  »وط���ن 
حتت  الق�سم  طالبات  مب�ساركة  فيه« 
�سعبان.  فاطمه   : ال��دك��ت��ورة  اإ���س��راف 
الوطن  عن  كلمة  الربنامج  وت�سمن 
ومل�سة وفاء جتاهه، وعر�س فيديوهات 
عن و�سع الأ�سر املرابطني وت�سحيات 
ق�سائد  واإلقاء  اجلنوبي،  احلد  جنود 

�سعرية عن حب الوطن.

زيارة دار الضيافة 
االجتماعية

ن��ظ��م م��ك��ت��ب اخل���دم���ة الج��ت��م��اع��ي��ة 
دار احلماية  اإل��ى  زي��ارة  العلوم،  بكلية 
وال�����س��ي��اف��ة الج��ت��م��اع��ي��ة  ل��ل��ت��ع��رف 
اخلدمات،  من  ال��دار  تقدمه  ما  على 
واآلية العمل فيها. يف �سياق اآخر، اأنتج 
امل��ك��ت��ب اأي�����س��ا ب��رن��اجم��ا وث��ائ��ق��ي��ا عن 
اململكة  جهود  ت�سمن  الوطن  �سهداء 
عا�سفة  وبداية  الإره���اب  مواجهة  يف 

احلزم.
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إعالن

للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(

0555832030
إيميل

mubasher@kku.edu.sa
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متابعات

مدير الجامعة يكرم الفائزين
باألولمبياد الثقافي الثاني

سعيد العمري

رع���ى مدي���ر اجلامع���ة، الأ�ست���اذ الدكت���ور 
عبدالرحم���ن الداود، حف���ل اختتام الدورة 
الثاني���ة لفعالي���ات الأوملبياد الثق���ايف، التي 
نظمتها عم���ادة �سوؤون الط���الب على مدار 
ثالث���ة اأي���ام، و�سمل���ت ع���ددا م���ن املج���الت 
وث���الث  فردي���ة،  مناف�س���ة   17 املختلف���ة: 

مناف�سات جماعية.
ه���ذه  اأن  كلمت���ه  يف  ال���داود  واأو�س���ح 
املناف�سات تخلق الإبداع بني الطالب مثبتا 
اأنه ل حدود لالإبداع، مقدما �سكره لعمادة 
�س���وؤون الط���الب على ح�س���ن التنظيم، كما 
ق���دم التهنئ���ة للفائزي���ن احلا�سل���ني عل���ى 
املراك���ز املتقدمة، وبني« اأن اجلامعة لي�ست 
اأو معم���ال، واإمن���ا فتح���ت  قاع���ة درا�سي���ة، 
املجال لل�سباب لالإبداع يف �ستى املجالت«.

�سئ���ون  عمي���د  اأو�س���ح  جانب���ه  م���ن 
الط���الب الدكت���ور مري���ع الهبا����س اأن هذه 
اجلامع���ي  للطال���ب  اأتيح���ت  الفعالي���ات 
الأمث���ل،  التوجي���ه  وتوجيه���ه  ل�سناعت���ه 

ولي�س���ت م�سابق���ة فق���ط، واإمنا لبن���اء ثقته 
بنف�سه واإمكانياته.

النتائج العامة
عل���ى  للكلي���ات  العام���ة  النتائ���ج  وج���اءت 

النحو التايل:
• املركز الأول: كلية ال�سريعة. 

• املركز الثاين: كلية الطب. 
• املركز الثالث: كلية الهند�سة. 

مسابقة القرآن الكريم 
مرع���ي  الطال���ب  الأول:  املرك��ز   •

ع�سريي من كلية الطب.
• املرك��ز الثاين: مبارك ال�سهراين 

من كلية الطب.
ب���در  الطال���ب   الثال��ث:  املرك��ز   •

ع�سريي من كلية ال�سريعة.

مسابقة السنة النبوية 
• املرك��ز الأول: الطال���ب حم���دان 

ال�سهري من كلية ال�سريعة.

• املرك��ز الث��اين: الطال���ب حم�سن 
اإبراهيم عثمان من كلية ال�سريعة.
• املركز الثالث: حجبت اجلائزة.

المسابقة الثقافية
• املركز الأول: كلية الطب.

العل���وم  كلي���ة  الث��اين:  املرك��ز   •
والآداب بتنومة

• املركز الثالث: كلية طب الأ�سنان 

األوبريت اإلنشادي
• املركز الأول: كلية طب الأ�سنان، 

ومثلها الطالب �سالح القحطاين.
• املرك��ز الث��اين: كلي���ة ال�سيدل���ة، 

ومثلها الطالب عبداهلل اآل خزمي. 
الط���ب،  كلي���ة  الثال��ث:  املرك��ز   •

ومثلها الطالب عبداهلل اآل باح�س.

الخدمة المجتمعية
• املركز الأول: حجبت اجلائزة.

• املركز الثاين: حجبت اجلائزة. 

• املرك��ز الثال��ث: الطال���ب �سعي���د 
حمدان. 

منافسة أعذب تالوة
ب���در  الطال���ب  الأول:  املرك��ز   •

ع�سريي من كلية ال�سريعة.
• املرك��ز الث��اين: الطال���ب ظاف���ر 

ال�سهري من كلية الطب.
• املرك��ز الثال��ث: الطال���ب حممد 

الع�سريي من كلية الطب.

اإللقاء 
م�سع���ل  الطال���ب  الأول:  املرك���ز   •

القا�سي من الربامج امل�سرتكة.
اآل  عل���ي  الثاين: الطال���ب  • املرك���ز 

عامر من كلية  ال�سريعة.
خال���د  الطال���ب  الثال���ث:  املرك���ز   •

العوا�سز من  كلية ال�سريعة.

منافسة »اشرح« 
حم���د  الطال���ب  الأول:  املرك��ز   •

حربي من كلية احلا�سب الآيل.
الطال���ب  الث��اين:  املرك��ز   •
كلي���ة  م���ن  م���روان  عبدالرحم���ن 

الهند�سة.
• املرك��ز الثال��ث: الطال���ب اأحم���د 

العدوي من كلية احلا�سب الآيل.

المساجلة الشعرية
الطال���ب حمم���د  املرك��ز الأول:   •

الع�سريي من كلية الطب.
• املرك��ز الث��اين: الطال���ب ظاف���ر 

الأحمري من كلية ال�سريعة.
ذي���اب  الطال���ب  الثال��ث:  املرك��ز   •

حممد من كلية ال�سيدلة.

الشعر الفصيح 
�سع���د  الطال���ب  الأول:  املرك��ز   •

القحطاين من كلية ال�سريعة.
• املرك��ز الث��اين: الطال���ب ها�س���م 

النعمي من كلية احلا�سب الآيل.

• املرك��ز الثالث: الطال���ب عبداهلل 
احلازمي من كلية ال�سريعة.

الشعر النبطي
• املرك��ز الأول: الطال���ب عب���داهلل 
ال�سه���راين من كلية العل���وم الإدارية 

واملالية.
• املرك��ز الث��اين: الطال���ب عائ�س 
اآل مب���ارك م���ن كلية العل���وم الطبية 

التطبيقية.
• املركز الثالث: الطالب عبدالعزيز 

القحطاين من كلية الطب.

األفالم الوثائقية
• املرك��ز الأول: الطال���ب نا�سر اآل 

م�سلوي من كلية الرتبية.
• املرك��ز الثاين: الطال���ب �سليمان 

احلمادي من كلية الهند�سة.
الطال���ب  الثال��ث:  املرك��ز   •
كلي���ة  م���ن  الغام���دي  عبدالرحم���ن 

ال�سريعة.
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متابعات

الخط العربي
�سع���ود  الطال���ب  املرك��ز الأول:   •

العدواين من كلية ال�سريعة.
• املرك��ز الث��اين: الطال���ب  ري���ان 

العمري من كلية ال�سريعة.
• املركز الثالث: الطالب نواف اآل 

حابي من كلية الطب.

الرسم التشكيلي 
ترك���ي  الطال���ب  املرك��ز الأول:   •

القحطاين من كلية الطب.
الطال���ب  الث��اين:  املرك��ز   •
عبداملح�س���ن �سيف الدي���ن من كلية 

الهند�سة.
• املركز الثال��ث: الطالب عبداهلل 
اآل اأبو �سابر من كلية طب الأ�سنان.

الرسم الكاريكاتوري
ترك���ي  الطال���ب  املرك��ز الأول:   •

القحطاين من كلية الطب.
• املرك��ز الث��اين: الطال���ب حممد 
احلا�س���ب  كلي���ة  م���ن  عبدالوه���اب 

الآيل.
• املرك��ز الثال��ث: الطال���ب وائ���ل 

اللهيب من كلية الطب.

التصوير الفوتوغرافي
• املرك��ز الأول: الطال���ب عبداهلل 

ال�سهري من كلية ال�سيدلة.
• املرك��ز الثاين: الطال���ب في�سل 

ال�سهري من كلية ال�سريعة.

عل���ي  الطال���ب  الثال���ث:  • املرك���ز 
القي�س���ي م���ن كلية العل���وم والآداب 

مبحايل ع�سري.

التصوير التشكيلي
• املرك��ز الأول: الطال���ب ع���الء 
جمعة الناجي من كلية الهند�سة.

• املرك��ز الثاين: الطالب حممد 
ع�سريي من كلية العلوم.

• املرك��ز الثال��ث: الطال���ب حزام 
املجتم���ع  كلي���ة  م���ن  ال�سه���راين 

باخلمي�س.

 الفن الرقمي والتصاميم
• املرك��ز الأول: الطال���ب عبداهلل 
اآل فايع من كلية العلوم الإن�سانية.
• املرك��ز الث��اين: الطال���ب زامل 

الواهبي من كلية الطب.
الطال���ب  الثال��ث:  املرك��ز   •
عبدالرحم���ن الزه���راين م���ن كلية 

الهند�سة.

المسرح
• املرك��ز الأول: الطالب عبداهلل 

القحطاين من كلية ال�سريعة.
الطال���ب  الث��اين:  املرك��ز   •
عب���داهلل اآل فائ���ع من كلي���ة العلوم 

الإن�سانية. 
عب���داهلل  الثال��ث:  املرك��ز   •
العم���ري م���ن كلية العل���وم الطبية 

التطبيقية بخمي�س م�سيط.
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متابعات

وكالة الطالبات تكرم مبدعات 
األولمبياد الثقافي

د. إيمان العسيري

الط���الب  �س���وؤون  عم���ادة  وكال���ة  اأقام���ت 
كلي���ة  م�س���رح  عل���ى  الطالب���ات«،  »�سعب���ة 
العل���وم، الي���وم اخلتام���ي لإع���الن نتائ���ج 
�سباق املبدعات لالأوملبياد الثقايف الثاين. 
الفائ���زات  تك���رمي  حف���ل  ح�س���ر 
عمي���دات ووكي���الت الكلي���ات، ووكي���الت 
العم���ادات امل�سان���دة، ولفي���ف م���ن اأع�ساء 
الهيئة التدري�سية واملوظفات والطالبات 

من خمتلف الكليات.
ل�س���وؤون  العم���ادة  وكيل���ة  وهن���اأت 
القا�س���ي،  حن���ان  الدكت���ورة  الطالب���ات 
جل���ان التحكي���م والرائ���دات والفائ���زات، 

راجية لهن املزيد من النجاح.
ملدي���ر  �سكره���ا  القا�س���ي  ووجه���ت 
اجلامعة الأ�ست���اذ الدكتور عبد الرحمن 
الداوود لرعايته احلف���ل ودعمه امل�ستمر 
جلمي���ع احتياج���ات ومتطلب���ات الطالب 
والطالب���ات،  كم���ا �سك���رت عمي���د �س���وؤون 
الط���الب الدكت���ور مري���ع الهبا����س عل���ى 

دعمه واهتمامه بالأن�سطة اجلامعية.
الفائ���زات  تك���رمي  مت  ذل���ك،  بع���د 
والكليات واأع�ساء جلان التحكيم، وفيما 

يلي املراكز الأولى يف امل�سابقات:

القرآن الكريم
اأحم���د  �سامي���ة  الأول:  املرك���ز   •
والآداب  العل���وم  )كلي���ة  الزه���راين 

بخمي�س م�سيط(.
• املرك���ز الث���اين: زين���ب �سريف اهلل 

اآل ال�سيخ )كلية الآداب باأبها(.
 • املركز الثالث: حجبت اجلائزة.

 أعذب تالوة
عل���ي  جميل���ة  الأول:  املرك���ز   •

الغامدي )كلية الآداب باأبها(.
• املرك���ز الث���اين ال�سيم���اء عام���ر اآل 

عامر ) كلية الرتبية باأبها(. 
يحي���ى  �س���ارة  الثال���ث:  املرك���ز   •

العمري )كلية الآداب باأبها(.

السنة النبوية
• حجبت جميع اجلوائز.

اإللقاء
اإبراهي���م  غ���دي  الأول:  املرك���ز   •

الأملعي )كلية الرتبية باأبها(.
اآل  �سف���ر  �س���ذى  الث���اين:  املرك���ز   •
بخمي����س  والآداب  )العل���وم  غن���وم 

م�سيط(.
• املرك���ز الثالث: اأمل مفرح الفيفي 
بخمي����س  والآداب  العل���وم  )كلي���ة 

م�سيط(.

الفن الرقمي )التصاميم(
يحي���ى  الهن���وف  الأول:  املرك���ز   •
والآداب  العل���وم  )كلي���ة  الفيف���ي 

بخمي�س م�سيط(.
• املركز الثاين: ُحجبت اجلائزة.
• املركز الثالث: ُحجبت اجلائزة.

أبدعي
اهلل  عب���د  ي�س���رى  الأول:  املرك���ز   •

اجلامع���ي  )املرك���ز  ال�سه���راين 
للطالبات بال�سامر(.

• املركز الثاين: �سمية علي النجمي  
املن���زيل  والقت�س���اد  الإدارة  )كلي���ة 

باأبها(
• املرك���ز الثال���ث: �سامي���ة عب���د اهلل 

الفيفي )كلية املجتمع باأبها(.

المسرح لك
• املركز الأول: راوية �سعد ال�سهري 

)كلية العلوم باأبها(.
عل���ي  وج���دان  الث���اين:  املرك���ز   •

القحطاين )كلية الآداب باأبها(.
مال���ح   خديج���ة  الثال���ث:  املرك���ز   •
اجلامع���ي  املرك���ز   ( القحط���اين 

للطالبات بال�سامر(.

الخدمة المجتمعية
• املرك���ز الأول ) جماع���ي(: الإدارة 

والقت�ساد املنزيل باأبها.
رفع���ة  )ف���ردي(:  الث���اين  املرك���ز   •

عائ�س ال�سهراين )كلية العلوم(.
• املرك���ز الثال���ث ) جماع���ي(: كلي���ة 

املجتمع باأبها.

المسابقة الثقافية
كلي���ة  )جماع���ي(:  الأول  املرك���ز   •

العلوم والآداب بظهران اجلنوب.
• املرك���ز الثاين )جماع���ي(: العلوم 

والآداب ب�سراة عبيدة.
• املرك���ز الثال���ث )جماع���ي(: كلي���ة 

العلوم باأبها.

اإلوبريت اإلنشادي
• املرك���ز الث���اين )جماع���ي(: كلي���ة 
والتطبيقي���ة  الطبي���ة  العل���وم 

مبحايل ع�سري.
• املرك���ز الثال���ث )جماع���ي(: كلي���ة 

العلوم باأبها
• املركز الثالث: ُحجبت اجلائزة.

 
الرسم الكاريكاتيري

• املركز الأول: مها علي ال�سهري.

• املرك���ز الث���اين: هاج���ر عب���د اهلل 
من�سور.

• املركز الثالث: ُحجبت اجلائزة.

التصوير الضوئي )الفوتوغرافي(
• املرك���ز الأول: ل���ني عب���د املح�س���ن 
اجلامع���ي  )املرك���ز  �سرح���ان 

بال�سامر(.
حمم���د  اأمين���ة  الث���اين:  املرك���ز   •

القحطاين )كلية الآداب باأبها(.
�سعي���د  ق���وت  الثال���ث:  املرك���ز   •
ال�سه���راين ) كلي���ة العل���وم والآداب 

بخمي�س م�سيط(.

التصوير التشكيلي
• املرك���ز الأول: فاطم���ة علي عو�س 
مبحاي���ل  والآداب  العل���وم  )كلي���ة 

ع�سري(.
اأحم���د  �سفي���ة  الث���اين:  املرك���ز   •
والآداب  العل���وم  )كلي���ة  احم�س���اين 

مبحايل ع�سري(.
• املرك���ز الثالث: ندى حممد �سامل 

)املركز اجلامعي بال�سامر(.

األفالم الوثائقية
كلي���ة  )جماع���ي(:  الأول  املرك���ز   •

العلوم باأبها.
الث���اين ) ف���ردي(: رفع���ة  • املرك���ز 
العل���وم  )كلي���ة  ال�سه���راين  عائ����س 

باأبها(.
اأم���ل  )ف���ردي(:  الثال���ث  املرك���ز   •
العل���وم  كلي���ة   ( الأحم���ري  عو����س 

باأبها(.

الخط العربي
جاب���ر  ن���دى  الأول:  املرك���ز   •
والآداب  العل���وم  كلي���ة   ( الغاجم���ي 

بخمي�س م�سيط(
عل���ي  كادي���ة  الث���اين:  املرك���ز   •
اجلامع���ي  )املرك���ز  الأ�سم���ري 

بال�سامر(.
�سال���ح  جواه���ر  الثال���ث:  املرك���ز   •

العتيبي ) كلية العلوم باأبها(.

الرسم التشكيلي
• املرك���ز الأول: �سفرة اأحمد ع�سريي 
مبحاي���ل  والآداب  العل���وم  )كلي���ة 

ع�سري(.
اأحم���د  فوزي���ة  الث���اين:  املرك���ز   •
ال�سهري )املركز اجلامعي بال�سامر(.

مع���دي  زه���راء  الثال���ث:  املرك���ز   •
والآداب  العل���وم  كلي���ة   ( ال�سه���ري 

مبحايل ع�سري(.

اشرحي
عائ����س  رفع���ة  الأول:  املرك���ز   •

ال�سهراين )كلية العلوم باأبها(
• املرك���ز الث���اين: �سه���د حمم���د عب���د 

العزيز )كلية الرتبية باأبها(.
• املرك���ز الثالث: ن���ورة خالد م�سلط 

)كلية العلوم باأبها(.

المساجلة الشعرية
• مل توجد م�ساركات.

 الشعر الفصيح
• املركز الأول: ُحجبت اجلائزة.

م�سع���ب  وف���اء  الث���اين:  املرك���ز   •
احلايك)كلية الآداب باأبها(

من�س���ور  رمي  الثال���ث:  املرك���ز   •
العطيف )كلية العلوم باأبها(.

الشعر النبطي
• املرك���ز الأول: �سح���ر عب���د الرحمن 
ن���ازح )كلي���ة العل���وم والآداب بخمي�س 

م�سيط(.
• املرك���ز الثاين: من���رية عون احلنية 

) كلية الرتبية باأبها(.
اآل  الثال���ث: خديج���ة عل���ي  املرك���ز   •
والآداب  العل���وم  كلي���ة   ( جم���دوع 

مبحايل ع�سري(.

الكليات
• املركز الأول: كلية العلوم.

اجلامع���ي  املرك���ز  الث���اين:  املرك���ز   •
للطالبات بال�سامر.

• املركز الثالث: كلية الآداب.

يف تعلي���ق عل���ى احل���دث، هن���اأت الوكيلة امل�ساع���دة لوكي���ل اجلامعة لكلي���ات البنات، 
الدكت���ورة خل���ود اأبو ملح���ة، الفائزات بجوائ���ز الأوملبياد الثقايف الث���اين، موؤكدة اأن 
ه���ذا الربنام���ج ي�سي���ف متي���زا، ويهدف اإل���ى التناف����س الإيجابي يف ع���دد كبري من 

املجالت املتنوعة.
وقال���ت اأبو ملحة: »حق���ق الربنامج جناحا متميزا واإقب���ال كبريا؛ فمجالته 
املتنوع���ة تتنا�س���ب مع قدرات الطالبات ومهاراته���ن ومواهبهن، واأدى اإلى اكت�ساف 

جوانب الإبداع واملوهبة لديهن لالهتمام وتقدمي الرعاية لهن م�ستقبال«. 
وقدم���ت اأب���و ملح���ة �سكره���ا ملدي���ر اجلامع���ة وعميد �س���وؤون الط���الب ووكيلة 

العمادة ل�سوؤون الطالبات.
م���ن جانبه���ا، قال���ت الطالب���ة الفائ���زة من���رية احلني���ة »اإن �سب���اق املبدع���ني 
واملبدع���ات يف الأوملبي���اد الثق���ايف مناف�سة �سريف���ة اأدت اإلى و�سول ط���الب وطالبات 

اجلامعة للقمة والتميز، وتنمية املواهب الإبداعية يف جميع جمالت امل�سابقة«.
واأما الطالبة رفعة ال�سهراين  التي ح�سدت ثالث جوائز )اثنتان منها فردية 
والثالث���ة جماعي���ة( يف ثالث���ة جمالت، فقالت: »م�ساركت���ي يف الأوملبياد الثقايف  يف 
دورت���ه الثاني���ة كان���ت رائع���ة، واأعجبن���ي اأي�سا �سع���ار الأوملبي���اد )�سب���اق املبدعني(؛ 
فجامعتن���ا تزخ���ر بالعديد من الطلب���ة والطالبات ممن لديهم مكنون���ات اإبداعية 
ومواه���ب عدي���دة لكنه���ا حتت���اج اإل���ى م���ن ينقب عنه���ا ويدعمه���ا كما ه���و احلال يف 

الأوملبياد الثقايف الذي بني على ر�سالة وهدف وا�سح«.

الوكيلة 
المساعدة 

لكليات 
البنات تعّلق
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إدارات

أسبوعية جامعة الملك خالد

بنا
طال

منصور الطيب

ا�ستكى مدير الإعالم والعالقات العامة 
ه��اين  ب��ت��ن��وم��ة،  والآداب  ال��ع��ل��وم  بكلية 
نيازي عامر، من �سعوبات تقنية متمثلة 
اللجنة  عمل  ت��ع��وق  الن��رتن��ت،  ب�سعف 

الإعالمية باإدارته.
وم���ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى، ن�سح ع��ام��ر، 
ط����الب اجل���ام���ع���ة، ب��ا���س��ت��غ��الل امل��رح��ل��ة 
العلمي  م�ستواهم  لتطوير  اجلامعية 
ال�سحيح  بال�سكل  املعرفة  من  وال��ت��زود 
ال�سلوكيات  يف  ال��وق��وع  ال���ذي  يجنبهم 
والأف���ك���ار اخل��اط��ئ��ة، داع��ي��ا اإي���اه���م اإل��ى 
ال���س��ت��ف��ادة م���ن خم��ت��ل��ف الأن�����س��ط��ة يف 

الكليات.

ماذا تعني لك العالقات العامة 
والإعالم؟

العامة  ال��ع��الق��ات  ا�سرتاتيجية  ترتكز 
والإع��الم على حمورين رئي�سيني هما: 
اأف�سل و�سائل الت�سال لتحقيق  اختيار 
هدف الإعالم، وترويج العالقات العامة 
بني موؤ�س�سات ذات �سلة باجلهة املعنية. 

وت�������ع�������د ال�����������س�����ح�����ف ال������ورق������ي������ة 
والإلكرتونية من اأهم و�سائل العالقات 

ال����ع����ام����ة والإع���������������الم. وال������ه������دف م��ن 
واإي�����س��اح  امل��ن�����س��اأة  ت��ط��وي��ر  اللجنة  ه���ذه 
الإيجابيات وال�سلبيات بال�سكل املطلوب.

حدثنا عن الن�شاط الإعالمي 
بكلية العلوم والآداب بتنومه؟

�إل��ى جمالت  �لكلية  �لن�شاط يف  ينق�شم 
ع�����دة ت���خ���دم ال���ط���ال���ب وال���ك���ل���ي���ة ع��ل��ى 
ح���د �����ش����و�ء،  وم���ن���ه���ا: ن�����ش��اط �ل��ب��ح��ث 
و�لن�شاط  �لطابي،  و�لن�شاط  �لعلمي، 
�ل��ري��ا���ش��ي، ون�����ش��اط �مل��ج��ال �لإع��ام��ي، 

ون�شاط �لهتمام باملوهبة و�لخرت�ع.
وي��ت��م ذل���ك حت���ت رع���اي���ة م��ب��ا���س��رة 
م���ن ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور 
عبد�لعزيز �لفقيه. وللن�شاط �لإعامي 
ال���دور ال��ف��ع��ال لإجن���اح وت��ط��وي��ر جميع 
الأن�����س��ط��ة واإي�����س��ال��ه��ا جل��م��ي��ع ���س��رائ��ح 

املجتمع.
مت ت��ر���س��ي��ح��ي م���دي���را ل��ل��ع��الق��ات 
ال��ع��ام��ة والإع�������الم ب��ال��ك��ل��ي��ة، وب�����دوري 
ر�سحت جمموعة من الطالب املهتمني 
ب���ال���ن�������ش���اط �لإع������ام������ي ك��ال��ت�����ش��وي��ر 
ال��ف��وت��وغ��رايف وك��ت��اب��ة امل��ق��الت واإج���راء 
تغطية  اهلل،  ب��ح��م��د  ومت،  احل��������وارات، 
ج��م��ي��ع امل���ن���ا����س���ب���ات والأن�������س���ط���ة داخ����ل 

مدير اإلعالم بعلوم تنومة هاني عامر:
صعوبات تقنية تعوق عمل إدارتي

عرب  تنومه  مبحافظة  وخارجها  الكلية 
�سحيفة »اآفاق«.  وبحمد اهلل تعد الكلية 
ه���ي الأن�����س��ط ب���ني ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة يف  

تغطية اأحداثها اإعالميا عرب »اآفاق«

 ما ال�ضعوبات التي تعوق عملكم
يف اإدارة  الإعالم؟

ه���ن���اك ال��ق��ل��ي��ل م���ن ال�����س��ع��وب��ات ال��ت��ي 
بال�سكل  الإعالمية  اللجنة  عمل  تعوق 
املطلوب، مثل: �سعف تغطية النرتنت 
يف ج��م��ي��ع م����راف����ق ال���ك���ل���ي���ة، وت���زام���ن 
ال���ع���بء ال��ت��دري�����س��ي ب��ج��ان��ب ع��م��ل��ي يف 
�سعوبة  اأي�����س��ا  وه��ن��اك  الإع�����الم،  اإدارة 
اللجنة  اأع�����س��اء  بقية  م��ع  ال��ت��وا���س��ل  يف 
و�سوء  امل�سافة  لبعد  الرئي�سي  امل��ق��ر  يف 

و�سائل التوا�سل.

وماذا عن  طموحاتكم 
وم�ضاريعكم؟

م�����ع ال����ت����ط����ور امل����ل����ح����وظ يف و����س���ائ���ل 
ال���ت���وا����س���ل الج���ت���م���اع���ي والأج�����ه�����زة 
احل����دي����ث����ة، ن��ط��م��ح لإن���������س����اء ت��ط��ب��ي��ق 
ت�سهيل  يف  ي�ساعد  ال��ذك��ي��ة،  ل��الأج��ه��زة 
و�سول الأحداث والأخبار ب�سكل اأ�سرع 
مت  ولقد  املتابعني.  م��ن  اأو���س��ع  لنطاق 

اإن�ساء كتيبات للتعريف بالكلية للزوار 
وال�����ط�����الب. ون����ب����ذل ج����ه����ودا ح��ث��ي��ث��ة  
على  الكلية  م��وق��ع  وحت��دي��ث  لتطوير 

ال�سبكة العنكبوتية.

وما خططك ال�ضخ�ضية 
للم�ضتقبل؟

العلمية  م�سريتي  اإك��م��ال  اإل���ى  اأط��م��ح 
والنهل من بحر املعرفة، وذلك  باأن يتم 
تخ�س�س  يف  درا�ستي  لإك��م��ال  ابتعاثي 
على  واحل�����س��ول  اللغوية  التطبيقات 
����س���ه���ادت���ي امل��اج�����س��ت��ري وال����دك����ت����وراه، 

ومنهما اإلى اأعلى باإذن اهلل.
للتنويه  ال��ف��ر���س��ة  ه����ذه  واأن���ت���ه���ز 
ب�سعوبة البتعاث واحل�سول على بعثة 
يف وق���ت وج��ي��ز؛ وذل����ك ل��وج��ود اأع��ب��اء 
درا�سية وجلان كثرية يكلف بها املعيد، 
الجتماعية  الرت��ب��اط��ات  ع��ن  ف�سال 
�سرعة  املعيد يف   تعوق  التي  والأ�سرية 
خارج  للدرا�سة  موافقة  على  احل�سول 

اململكة. 

راأيك يف جامعة امللك خالد ؟
ه���ي م���ن اجل���ام���ع���ات امل���ع���ا����س���رة ال��ت��ي 
ت��اأ���س�����س��ت ب��اأم��ر م��ن امل��ل��ك ع��ب��داهلل بن 
عبدالعزيز، طيب اهلل ثراه، عندما كان 
وليا للعهد، وذلك  بدمج فرعي جامعة 
الإم����ام حم��م��د ب��ن ���س��ع��ود الإ���س��الم��ي��ة 
وج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود خل��دم��ة اأب��ن��اء 

املنطقة.
وه���ي اأي�����س��ا م��ن اجل��ام��ع��ات التي 
ت�سعى للرقي بامل�سرية العلمية وخدمة 
وت�سم  اأو�سع،  ب�سكل  والوطن  املجتمع 
خمتلف  يف  التخ�س�سات  م��ن  ال��ع��دي��د 
عامليا  معتمدة  جامعة  وه��ي  امل��ج��الت، 

ومن اأوائل اجلامعات الوطنية.

ن�ضائح توجهها للطالب
يف الدرا�ضة والأن�ضطة؟

املرحلة  ا�ستغالل  للطالب  ن�سيحتي 
العلمي  اجلامعية لتطوير م�ستواهم 
املنا�سب  بال�سكل  املعرفة  من  والتزود 
ال��وق��وع  ال����ذي  يجنبهم  وال�����س��ح��ي��ح 
يف ال�����س��ل��وك��ي��ات والأف����ك����ار اخل��اط��ئ��ة 
وال���س��ت��ف��ادة م���ن الأن�����س��ط��ة امل��ت��اح��ة 
وامل��خ��ت��ل��ف��ة يف ال��ك��ل��ي��ات ح��ي��ث ي��وج��د 
ق�����س��م خم��ت�����س ب��ا���س��ت��ق��ب��ال وت��ن��م��ي��ة 
تخدم  التي  البناءة  والأفكار  املواهب 

الدين و الوطن.

كلمة اأخرية 
ك����ل����م����ة اأخ������������رية اأوج������ه������ه������ا مل���ع���ايل 
م���دي���ر اجل��ام��ع��ة الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور 
ع��ب��دال��رح��م��ن ال�����داود ول��ع��م��ي��د كلية 
الأ����س���ت���اذ  ب��ت��ن��وم��ه  والآداب  ال���ع���ل���وم 
ال�����دك�����ت�����ور ع����ب����دال����ع����زي����ز ال���ف���ق���ي���ه 
الوا�سحة  جهودهما  على  واأ�سكرهما 
يف تطوير البيئة اجلامعية واحلر�س 
على تذليل ال�سعوبات لأع�ساء هيئة 

التدري�س والطالب.
ل�سحيفة  بالتهنئة  اأت���ق���دم  ك��م��ا   
»اآفاق« على اإ�سدارها  العدد التطويري 
به  الح���ت���ف���ال  ����س���ادف  ال�����ذي   )100(
الأ�سبوع املا�سي. واأتقدم بعميق �سكري 
ال�سحيفة  حت��ري��ر  ل��ط��اق��م  وام��ت��ن��اين 
ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  اأخ���ب���ار  ل��اله��ت��م��ام بن�سر 

والآداب بتنومة.
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قصة خبرية

سعيد العمري

يلفت  بب�سر جيد مل  يتمتع  ك��ان  عندما 
يعتلي  اأن  اأح�����د  ي��ت��وق��ع  ومل  الن���ت���ب���اه، 
الذهب يوما ما،  التتويج لتقلد  من�سات 
لدرجة  ب�سره  وه��ن  عندما  فعلها  لكنه 

ت�سنيفه بالإعاقة.
واإمن��ا  من�سوجة  ق�سة  لي�ست  ه��ذه 
واق���ع���ي���ة ي���روي���ه���ا ���س��اح��ب��ه��ا، ال��ط��ال��ب 
بامل�ستوى الثالث بكلية ال�سريعة واأ�سول 
الدين، زياد ح�سني علي اخلريب.. فكيف 

جاءت ف�سولها؟

تقلبات
»ول�����دت واأن�����ا اأع�����اين ���س��ع��ف��ا يف ال��ب�����س��ر 
العني  �سبكية  اأع�ساب  يف  �سمور  لوجود 
نتيجة مر�س وراثي يف العائلة، ومع ذلك 
در�ست يف املدار�س العتيادية حتى الثالث 
�سعوبة  ذل��ك  بعد  واج��ه��ت  ث��م  املتو�سط، 
يف موا�سلة الدرا�سة مع طالب يتمتعون 
ب��اإب�����س��ار ع����ادي يف امل���دار����س احل��ك��وم��ي��ة، 

فتوجهت اإلى مركز ل�سعاف الب�سر.
اأج����د يف نف�سي  ب�����داأت  وم���ن ه��ن��اك 
الطموح والعزية، ووا�سلت حتى متكنت 
التخ�س�س  ودرا���س��ة  دخ��ول اجلامعة  من 
الدين  واأ�سول  ال�سريعة  ال�سرعي  بكلية 

وبتفوق ومتيز واحلمد هلل«.

اكتشاف قدرات 
الب�سر  �سعاف  درا���س��ت��ي مب��رك��ز  »خ���الل 
اك��ت�����س��ف ق����درات����ي امل������درب ح�����س��ن �سيف 
وط����ل����ب م���ن���ي الل����ت����ح����اق ب����ن����ادي اأب���ه���ا 
الريا�سي وحتديدا باألعاب القوى لذوي 
بداأت  هناك  ومن  اخلا�سة؛  الحتياجات 
ح�سلت  اإذ  ج��ي��د؛  ب�سكل  تظهر  ق��درات��ي 
اأبها و�سلت  ن��ادي  قيا�سية يف  اأرق���ام  على 
الأومل��ب��ي  امل��ن��ت��خ��ب  م����درب  اإل����ى  نتائجها 
اخلا�سة التون�سي  الح��ت��ي��اج��ات  ل���ذوي 
����س���ام���ي ال����زري����ل����ي ال�������ذي ا����س���ت���دع���اين 

الخريب .. همشوه مبصرا وتوجوه بالذهب معاقا!

البطولت  يف  املنتخبات  م��ع  للم�ساركة 
اخلارجية«.

المشاركة األولى
اخلليج  بطولة  يف  ك��ان��ت  م�ساركة  »اأول 
وحققت ميدالية ذهبية يف رمي القر�س، 
ثم �ساركت بعدها يف بطولة فزاع الدولية 
امل��ف��ت��وح��ة ب���الإم���ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، 
املفتوحة  ال��ع��ني  بطولة  يف  ���س��ارك��ت  كما 
وح�����س��ل��ت م���ن خ��الل��ه��ا ع��ل��ى م��ي��دال��ي��ات 
ال�����س��ارق��ة ح�سلت  ب��ط��ول��ة  ويف  ف�����س��ي��ة. 

ع��ل��ى ف�����س��ي��ة وب���رون���زي���ة يف رم���ي اجل��ل��ة 
اآ�سيا  وال��ق��ر���س، ث��م ���س��ارك��ت يف ب��ط��ول��ة 
ل����ذوي الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة ل��الأع��م��ار 
امل��ف��ت��وح��ة ل��ل�����س��ب��اب وال��ن��ا���س��ئ��ني ب��ك��وري��ا 

اجلنوبية وح�سلت على املركز الرابع.
املكفوفني  لفئة  ماليزيا  األعاب  ويف 
وامل��ي��دال��ي��ة  الأول  امل���رك���ز  ع��ل��ى  ح�����س��ل��ت 
ال���ذه���ب���ي���ة يف رم�����ي ال���ق���ر����س ل��ل�����س��ب��اب 
والنا�سئني، واإ�سافة اإلى ما �سبق �ساركت 
يف بطولة ال�سني التي ك�سرت فيها رقمي 
الأم��ني  قبل  م��ن  تكريي  ومت  القيا�سي 

العام لحتاد األعاب القوى«.

أهم اإلنجازات
اإل  اهلل  م��ن  بف�سل  الكثري  حققت  »لقد 
اأن اأهم اإجنازاتي على امل�ستوى ال�سخ�سي 
متثل يف تفوقي الدرا�سي بكلية ال�سريعة؛ 
مم���ا ���س��ي��ك��ون ح���اف���زا يل ل��ل��م��ن��اف�����س��ة يف 
العامل  م�ستوى  على  القوية  امل�سابقات 
وحتقيق اأرقام قيا�سية جديدة، و�ساأجتهد 
م��ن اأج���ل اإي�����س��ال ر���س��ال��ة ل��ل��ع��امل اأج��م��ع 
الأ�سوياء وذوي  ف��رق بني  اأن��ه ل  مفادها 
وهي  اأمنية  وثمة  اخلا�سة،  الحتياجات 
اإج�������راءات دخ����ول ذوي  ت�����س��ه��ي��ل  ي��ت��م  اأن 
الح��ت��ي��اج��ات اإل�����ى  م��ق��ر اجل��ام��ع��ة  من 
خالل منحهم بطاقات خا�سة ل�ستخدام 

مواقف يف الداخل«.
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قضية

طالب الطب: سنة االمتياز تبطئ
مسيرتنا التعليمية

عبدالعزيز رديف 
 

�سنة المتياز اأو ما ي�سمى فرتة املعاودة، 
ال�سريري،  التدريب  من  �سهرا   1٢ هي 
اإن��ه��اوؤه��ا بعد  ال��ط��ب  يجب على ط��ال��ب 
الكلية.  م��ن  ال��ت��خ��رج  متطلبات  اإك��م��ال 
وه��ذه الفرتة تعد ج��زءاً مهما ومكمال 
خلريجه  يكن  ل  اإذ  ال��ط��ب؛  ل��درا���س��ة 
بعد  اإل  املهنة  ملمار�سة  موؤهال  يكون  اأن 

اإمتام هذه الفرتة بنجاح.
وي��ت��م��ث��ل ال��ه��دف م��ن ه���ذه ال�سنة 
امل��ه��ارات  و���س��ق��ل  امل��ع��ل��وم��ات  يف تطبيق 
الطبية، والتدريب على اتخاذ القرارات 
ذلك  يف  ال�ستقاللية  وتعليم  الطبية 
وال���ت���ع���ام���ل ب���ك���ف���اءة م��ه��ن��ي��ة، وت��ط��ب��ي��ق 
باأخالقيات  واللتزام  املهنة،  اأخالقيات 

الطبيب امل�سلم يف جميع التعامالت.
 ك��م��ا ت���ه���دف اأي�������س���ا اإل�����ى ت��ع��وي��د 
امل����ت����درب ع���ل���ى ع���م���ل ال���ف���ري���ق ال��ط��ب��ي 
وم��ق��درات��ه،  اإمكانياته  ح���دود  وتعليمه 
وك���ذل���ك ت���دري���ب���ه ع��ل��ى ط��ل��ب امل�����س��ورة 
الى  اإ�سافة  اأك��ر منه خ��ربة،  ممن هم 
تنمية حب الط��الع على كل جديد يف 
احلقل الطبي وتطوير مهارات القراءة 
وال���ب���ح���ث ع���ن امل���ع���ل���وم���ات م���ن ال��ك��ت��ب 
وامل���راج���ع وامل���ج���الت ال��ط��ب��ي��ة وو���س��ائ��ل 
م��ه��ارات  وتنمية  الإل��ك��رتون��ي��ة،  البحث 
الت�����س��ال ل���دى امل���ت���درب م���ع زم��الئ��ه، 
وكذلك  الطبي  الفريق  اأع�ساء  وبقية 

املر�سى واأهاليهم.

فترة االمتياز
وي���ك���ن ت��ق�����س��ي��م ف����رتة الم���ت���ي���از اإل���ى 
تخ�س�س  اأمرا�س  يف  الطالب  ت��دري��ب 
ال��ب��اط��ن��ي��ة يف  ث���الث���ة اأ����س���ه���ر، ث����م يف 
ت��خ�����س�����س اأم����را�����س اجل����راح����ة ال���ع���ام، 
)ث����الث����ة اأ����س���ه���ر اأي���������س����ا(، و���س��ه��ري��ن 
الأط���ف���ال،  ط��ب  اأم���را����س  بتخ�س�سات 
اآخرين يف جمالت  اإلى �سهرين  اإ�سافة 

اأمرا�س الن�ساء والولدة.
بعد ذلك يكن للطالب اأن يختار 
ليتدرب  رغبته  بح�سب  معينا  تخ�س�سا 

فيه خالل �سهرين اأي�سا.
وت��ق�����س��م امل������دة الخ���ت���ي���اري���ة اإل����ى 
�سهر كامل لكل واح��دة،  بواقع  فرتتني 
اإما  ال�سريرية  الأق�سام  اأح��د  يف  وتوؤخذ 
عامة اأو تخ�س�سية، وذلك بعد موافقة 
اأط��ب��اء الم��ت��ي��از  امل��ع��ن��ي وجل��ن��ة  الق�سم 

بالكلية.
الفرتة وجود  ويف�سل خالل هذه 
ا����س���ت�������س���اري يف ال��ت��خ�����س�����س امل��ط��ل��وب 
اأي�ساً  ويف�سل  ال��ت��دري��ب،  ف��رتة  خ��الل 
التخ�س�س  يف  وظيفي  ت�سل�سل  وج���ود 
مقيم«،  طبيب  اأخ�����س��ائ��ي،  »ا���س��ت�����س��اري، 
ال��ق�����س��م للقيام  ا���س��ت��ع��داد  اإل����ى  اإ���س��اف��ة 
موافقة  وكذلك  والإ���س��راف،  بالتدريب 

جلنة اأطباء المتياز.
اأم���ا ال��ت��دري��ب يف اجل��ام��ع��ة، فيتم 
من  اأي  اأو  املركزي  ع�سري  م�ست�سفى  يف 
امل�ست�سفيات املعرتف بها من قبل الكلية، 
على اأن ي��ك��ون ع��دد اأط��ب��اء الم��ت��ي��از يف 

املر�سي مبا  اأ�سرة  عدد  ق�سم ح�سب  كل 
ن�سبته 1 اإلى 10 ل�سمان جودة التدريب 

اأو ح�سب الإمكانية املتاحة.
اآف��اق  ا�ستطلعت  ال�سياق،  ه��ذا  ويف 
اآراء  عينة من طالب الطب باجلامعة؛  
ف��ت��ح��دث��وا ع��ن جت��رب��ة ���س��ن��ة الم��ت��ي��از، 
يواجهونها  التي  امل�سكالت  بع�س  وع��ن 
اقرتاحهم  ال��ى  اإ�سافة  ال�سنة،  ه��ذه  يف 
تلك  تعديلها  التي يجب  الأم��ور  بع�س 

الفرتة.
 

المستشفى الجامعي
اأو����س���ح ط��ال��ب الم��ت��ي��از خ��ال��د عاي�س 
قد  التي  امل�سكالت  م��ن  ع��ددا  هناك  اأن 
ي��واج��ه��ه��ا امل��ت��درب��ون، واأب���رزه���ا، ح�سب 
اجل��ام��ع��ي عن  امل�ست�سفى  غ��ي��اب  ق��ول��ه: 

قائمة جهات التدريب.
وق��������ال: »امل�������س���ت�������س���ف���ى اجل���ام���ع���ي 
ال�������ذي ي��ت�����س��م ب���ن���ظ���ام ����س���ح���ي ع���امل���ي، 
وا�سرتاتيجيات تعليمية، وخطط تقييم 
ال��ط��ب،  ط��ال��ب  اإل����ى  بالن�سبة  وا���س��ح��ة 
عن  ف�سال  فيه،  تدريبنا  يتم  اأن  اأول���ى 

امل�ست�سفيات الأخرى«.
م�ست�سفى  يف  »ن���ت���درب  واأ�����س����اف: 
ع�سري وامل�ست�سفى الع�سكري، وم�ست�سفى 
املحالة املدين، وم�ست�سفى العمارة، وهي 

م�ست�سفيات غري تعليمية«.

مهام ثانوية 
امتياز(   )ط��ال��ب  ال�سريف  علي  اأ���س��ار 

�لتي  �ل�����ش��غ��وط  بع�س  ه��ن��اك  �أن  �إل���ى 
ي��ك��ل��ف ب���ه���ا ط���ال���ب الم���ت���ي���از وال���ت���ي 
بدورها قد توؤثر على تدريبه وتعليمه.
وقال: »من اأبرز امل�سكالت، تكليف 
طبيب المتياز مبهام ثانوية واإ�سافية 
ت�سيف  ول  التعليمي  وق��ت��ه  ت�ستهلك 
التي  الأق�����س��ام  بع�س  اإن  اإذ  علميا،  ل��ه 
ت�ستغل  الم��ت��ي��از  طبيب  فيها  ي��ت��درب 
الق�سم، وذلك  وج��وده يف ت�سهيل عمل 
م��ن خ���الل ج��ع��ل��ه ي��ع��م��ل اأع���م���ال ف��وق 
طاقته اأو اأنها اأ�ساًل لي�ست من طبيعة 
ي��وؤث��ر ب�سكل كبري  ع��م��ل��ه، وذل���ك مم��ا 
المتياز من فرتة  ا�ستفادة  طالب  يف 

تدريبه«.

أشهر اختيارية 
النهاري  علي  المتياز  طالب  واق��رتح 
اأن يتم متديد فرتة الأ�سهر الختيارية 
ل���ط���الب الم���ت���ي���از، وت��ق��ل��ي�����س بع�س 
التخ�س�سات التي يرى اأنها تاأخذ وقتا 

اأكرب من ن�سيب فرتة التدريب.
الختيارية   الأ�سهر  »قلة  وتابع: 
اأم�����ر م���زع���ج ج����دا ل��ط��ال��ب الم��ت��ي��از، 
ال��ت��خ�����س�����س��ات  اأغ����ل����ب  اأن  وب���خ���ا����س���ة 
ال���ط���الب لي�ست  امل���رغ���وب���ة م���ن ق��ب��ل 
مدرجة �سمن اخلطط الثابتة لطالب 

المتياز«.
» يف خطة  ال���ن���ه���اري:  واأ�����س����اف   
المتياز احلالية هناك اأ�سهر اإجبارية، 
و�سهرين  ال��ب��اط��ن��ة،  ���س��ه��ري��ن يف  م��ث��ل 

الأطفال،  بق�سم  و�سهرين  جراحة،  يف 
و�سهر  والتوليد،  الن�ساء  يف  و�سهرين 
يف ال���ط���وارئ، واآخ����ر يف ط��ب الأ���س��رة، 
لأتيحت  ال�سهرين  فر�سة  زادت  فلو 
اإمكانية اأكرب للتعرف على تخ�س�سات 

اأكر«.

ضعف التنسيق 
اأم�����ا ال���ط���ال���ب ع���ب���داهلل ع���ب���ده )���س��ن��ة 
المتياز(، فاأبدى ا�ستياءه من عمليات 
وامل�ست�سفيات،  اجلامعة  بني  التن�سيق 
من  املعتمدة  اجلهات  قلة  اإل��ى  اإ�سافة 

قبل اجلامعة للمتدربني.
التقنية  وق��ال: »يجب تفعيل دور 
يف التنظيم والتن�سيق بني امل�ست�سفيات 
واجلامعة، واإج��راءات حتويل الطالب 
اإلى اأماكن التدريب مطولة وتقليدية، 
وا�سحا يف م�سرية  تاأخريا  ي�سبب  مما 

طالب المتياز«.

دورات تدريبية 
و����س���دد ال��ط��ال��ب اأ����س���ام���ة ال��ق��ح��ط��اين 
ت��وع��ي��ة  دور  ت��ف��ع��ي��ل  ������س�����رورة  ع���ل���ى 
التي  ال��دورات  واإقامة  المتياز  طالب 

ت�ساعدهم يف تخ�س�ساتهم.
وق������ال: »امل�����س��ت��ق��ب��ل م��ظ��ل��م ب��ال��ن�����س��ب��ة 
لطبيب المتياز لنعدام الدورات التي 

تتناول الربامج والتخ�س�سات«.
 واأ�����س����اف: »م���ن امل�����س��ك��الت ع��دم 
دع�����م اجل����ام����ع����ة، ال����������دورات ال��ط��ب��ي��ة 

امل�����س��ان��دة ل��ن��ا يف ال��ت��خ�����س�����س��ات ���س��واء 
واأق�سد  الباطنية،  اأم  اجلراحية  كانت 
واللوج�ستي  املادي  الدعم  بالدعم هنا 
املعتمدة  املراكز  مع  بالتوا�سل  املتعلق 
ل��ل��ت��دري��ب ل��ع��ق��د ب��ع�����س ال�������دورات يف 
اجلامعة اأو ت�سهيل انعقادها يف املراكز، 
النظر  اإع����ادة  ي��ج��ب  �سلبي  اأم���ر  وه���ذا 
ف���ي���ه« م�������س���ددا ع��ل��ى ع��ق��د م���وؤمت���رات 
املتاحة  ال��ف��ر���س  ع��ن  ت��ت��ح��دث  علمية 
خلريجي الطب وا�ستقطاب امل�سوؤولني 

يف املجال ال�سحي لإر�ساد اخلريج«.

تحد كبير 
ب���������دوره، اأو������س�����ح ال���ط���ال���ب ع���ب���داهلل 
ع�سريي، الذي بداأ �سنة المتياز مطلع 
زم��الء  اأن  احل���ايل،  ال��درا���س��ي  الف�سل 
له  ن��ق��ل��وا  ���س��ب��ق��وه   ال��ذي��ن  التخ�س�س 

�سورة �سلبية جدا عن �سنة المتياز.
من  اإل��ى  ا�ستمعت  »حينما  وق��ال: 
نف�سي  وج���دت  ال��ت��دري��ب  يف  �سبقوين 
اأمام حتد كبري، وما واجهته يف الق�سم 
وعمادة القبول والت�سجيل وامل�ست�سفى 

اأي�ساً عك�س متاما ما مت نقله يل«.
 واأردف ع�سريي: » قد تكون هناك 
اأخطاء يف اخلطة ال�سابقة ومت تالفيها 
اأتفق فيه مع  يف هذه ال�سنة، ولكن ما 
التدريب  يف  �سبقوين  الذين  زمالئي 
بني  فيما  التن�سيق  عملية  �سعف  ه��و 
حم��دودي��ة  اأو  وامل�ست�سفيات  اجلامعة 

جهات التدريب«.

خالد عاي�س

اأ�ضامة القحطاين

غياب المستشفى 
الجامعي عن قائمة 
التدريب مشكلة كبرى

تكليف المتدرب
بمهمات ثانوية يستهلك 
وقته دون جدوى

اقتراح بتمديد فترة 
األشهر االختيارية 
وتقليص بعض التخصصات
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إعالن

حافظوا على
نظافة جامعتكم

العدد 171  |  05 جمادى األولى 1437  |  14 فبراير 2016



أندية

رئيس »دواء« يشرح
برامج النادي وتطلعاته

القحطاني:
نحارب الخلطات 

الشعبية الخاطئة 
بحمالت توعوية

عدنان األلمعي

ال��ط��ال��ب  دواء،  ن������ادي  رئ���ي�������س  ك�����س��ف 
م�ساركة  اأن  القحطاين،  عبدالرحمن 
ن���ادي���ه يف الأومل����ب����ي����اد ال���ث���ق���ايف ال��ث��اين 
ب��اجل��ام��ع��ة ت���اأت���ي خم��ت��ل��ف��ة ه���ذه امل���رة، 
واأكد  املتقدمة.  املراكز  لنيل  منه  �سعيا 
اأن براجمهم للف�سل احلايل، ت�ستهدف 
املجتمع من خالل  �سريحة كبرية من 
ال�سعبية  اخل��ل��ط��ات  ل��ب��ع�����س  ال��ت��ط��رق 
عن  كا�سفا  بال�سحة،  ت��اأث��ريه��ا  وم��دى 

حملة توعوية يف هذا ال�سدد.

حدثنا عن نادي دواء..
ومن اأين اأتت الت�ضمية؟

�ل���ط���اب���ي بكلية  �ل��ن�����ش��اط  ن�����ادي  ه���و 
ال�سيدلة الذي قام على روؤية واأهداف 
اإ�سافة  باجلامعة،  الطالبية  الأن�سطة 
الإب��داع  تنمية  املتوا�سل عن  اإلى بحثه 
امل���خ���ت���زن يف ط����الب ك��ل��ي��ة ال�����س��ي��دل��ة، 
فدائما ما ُت�سلط فعالياته على الطالب 
علمية  فعاليات  يف  املعلومة  ع��ن  بحثا 
ثقافية  فعاليات  يف  ملوهبته  تنمية  اأو 
اأو جتعلها فر�سة له لاللتقاء  ريا�سية 
والج����ت����م����اع يف ف���ع���ال���ي���ات اج��ت��م��اع��ي��ة 
جتعل الطالب قريبا من كليته وتنمي 

النتماء اجلامعي لديه.
ت�����س��م��ي��ت��ه من  اأت�����ت  دواء  ون������ادي   
ك��ون��ه ن��ادي��ا ل��ط��الب ك��ل��ي��ة ال�����س��ي��دل��ة، 
ويتميز كذلك بالأن�سطة التي يقدمها 
التي  وبتلك  ح�سريا،  الكلية  ل��ط��الب 
يقدمها للمجتمع عن طريق احلمالت 
الإع���الم���ي���ة، م���ث���ل  ح���م���الت ال��ت��وع��ي��ة 
و�ستكون  وغ���ريه���ا.  ال�����س��ك��ري  مب��ر���س 
ه����ن����اك ح����م����الت اأخ��������رى يف ال���ق���ري���ب 

العاجل.

كيف تقيم م�ضاركة طالب النادي 
يف الأوملبياد الثقايف باجلامعة؟

كان للنادي م�ساركات يف الدورة املا�سية 
من امل�سابقة. واأما م�ساركاتنا يف الدورة 
عميد  من  بدعم  حظيت  فقد  احلالية 
الكلية الدكتور عبدالرحمن ال�سيعري 
ور�ئد �لن�شاط �لدكتور جابر �ل�شهري.

كما  مت الإعالن عن املناف�سات من 
الكلية  اإعالنات متوا�سلة داخل  طريق 

الفّعال  واحل�سور  امل�ساركة  اأهمية  عن 
وال��ت��ج��ه��ي��ز ال���ت���ام يف ج��م��ي��ع امل���ج���الت، 
وهدفنا هو احل�سول على املركز الأول.

ماذا عن الربامج والأن�ضطة
التي �ضتقدمونها؟

ن���ع���م ه���ن���اك ال���ع���دي���د م����ن الأن�������س���ط���ة، 
اإع���داد حملة توعوية  وال��ن��ادي يف ط��ور 
ت�ستهدف  التي  الع�سبية  اخللطات  عن 
لتوعيتهم  املجتمع  من  كبرية  �سريحة 
ب���اخل���ط���ر امل���ح���ت���م���ل ح����دوث����ه يف ح���ال 
ا�����س����ت����خ����دام ال����ع����دي����د م�����ن اخل���ل���ط���ات 

الع�سبية غري امل�سرح بها.
تلك  التي حت��ارب  و�ستقام حملتنا 
اخللطات اخلاطئة يف ع�سري مول خالل 
هذا الف�سل، بالإ�سافة اإلى العديد من 

احلمالت التوعوية الأخرى.

هل لديكم فعاليات م�ضرتكة
مع الأندية الطبية الأخرى؟

الأخ��رى  الأن��دي��ة  الطبية  مع  التعاون 
مم���ت���از ج�����دا، وه����و ق���ائ���م ع��ل��ى ت��ب��ادل 

اخلربات.
�سنعمل  امل�ستقبلية  اخل��ط��ط  ويف 
ع��ل��ى ت���ق���دمي ع��م��ل ت���وع���وي ت��ط��وع��ي 
اأن  كما  الطبية.  الأن��دي��ة  بني  م�سرتك 
بطرق  الف�سلية  خطته  يبني  ال��ن��ادي 
ع��ل��م��ي��ة ت����راع����ي ال���ت���ن���وع يف امل���ج���الت 
ال��ت��خ�����س�����س��ي��ة واخل����دم����ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

والرتفيهية والثقافية والريا�سية.

هل من عقبات تقف
يف طريق اإجناز براجمكم؟

اأي  يف  �سخ�س  اأي  ت��واج��ه  ق��د   املعوقات 
مكان ويف اأي عمل يقدمه، ولكن الذي 
ييز بع�س الأ�سخا�س عن الآخرين هو 
كيفية التغلب على هذه امل�ساعب التي 
م�ساعف  بجهد  وال��ع��م��ل  ت��واج��ه��ه  ق��د 

ملواجهة التحديات والتغلب عليها.
دواء، فنحن  ن��ادي  اإل��ى  وبالن�سبة   
نلقي دعما متوا�سال من عميد الكلية 
جهودا  يبذلن  فهما  الأن�سطة؛  ورائ��د 
اأن�سطتنا  اأم��ام  العقبات  لتي�سري  كبرية 
واأ�ستطيع  جميلة.  ب�سورة  تظهر  حتى 
ن��واج��ه بع�س املعوقات  اإن��ن��ا ق��د  ال��ق��ول 

ولكننا قادرون على التغلب عليها.

الرؤية :
 الإ�ضهام يف تكوين �ضخ�ضية 

الطالب العلمية واملهنية التي 
ترثي معلوماته وخرباته 

امل�ضتقبلية.

الرسالة:
تقدمي برامج علمية 

واجتماعية وريا�ضية رائدة 
ت�ضيف للطالب مهارات 

ومعلومات بعيدا من الدرا�ضة 
ال�ضفية.

األهداف:
العمل  روح  •  تعزيز 

التطوعي لدى الطالب.
يف  بالنف�س  الثقة  •  زرع 

�ضخ�ضية الطالب واإتاحة 
الفر�ضة للطالب لإظهار 
مواهبهم ودعم اأفكارهم.
فراغ  اأوقات  •  ا�ضتغالل 

الطالب مبا يفيدهم .

رؤساء
اللجان

عن
النادي

نائب الرئي�س:
 طالل اآل مزهر

اللجنة الإعالمية:
 احمد اآل غامن

اللجنة الجتماعية:
 عبداهلل �ضديق

اللجنة الثقافية:
 حممد قاعد

اللجنة الريا�ضية:
 عبدالعزيز العمري
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مواهب

إعالن

قيادة سيارتك +
محادثة هاتفية =
حياتك في خطر!

خالد العمري

واح���دة«..  بخطوة  هدفك  تنال  »ل��ن 
ع��ب��ارة ق��ال��ه��ا ال��ط��ال��ب ع��ب��د اهلل بن 
ح��م��و���س، م�سددا  اآل  ال��رح��م��ن  ع��ب��د 
ع��ل��ى ���س��رورة امل��ث��اب��رة وب���ذل اجلهد 
املتوا�سل لتحقيق الإجنازات يف عامل 

املواهب واملهارات.
ي��ع�����س��ق  ال���������ذي  ح����م����و�����س  اآل 
ال��ت�����س��وي��ر وال��ت�����س��م��ي��م وامل���ون���ت���اج، 
اأك��د يف ح��وار م��ع »اآف����اق« اأن��ه اقتحم 
املجال الإعالمي بامل�سادفة، ويف �سن 
مبكرة، لكنه التحق بدورات تدريبية 

لتطوير موهبته.

كيف كانت البداية؟
بامل�سادفة،  الإع��الم��ي  املجال  دخلت 
وكانت بدايتي يف املرحلة البتدائية. 
بالر�سم،  خا�سة  ب�سفة  مهتما  كنت 
واأخ������ذت درو����س���ا ل��ت��ع��زي��ز م��ه��ارات��ي. 
كوظيفه  ولي�س  هواية  بالفن  فكرت 
�سبب  ه���و  وال�����دي  ك���ان  م�ستقبلية. 
دخ�������ويل ه������ذا امل����ج����ال »ال��ت�����س��م��ي��م 

واملونتاج«؛ فخ�ست التجربة. 
وب����ع����د ذل�������ك ب����������داأت ع���الق���ت���ي 
ب��ال��ك��ام��ريا ت��ت��ط��ور ت��دري��ج��ي��ا، علما 
اأن���ن���ي ك��ن��ت ك��ث��ري ال��ل��ع��ب ب��ك��ام��ريات 

آل حموض: االجتهاد والمثابرة أساس صقل المهارات 
ال���ت�������س���وي���ر، ح���ت���ى ع����رف����ت ك��ي��ف��ي��ة 
الإم�������س���اك ب��ال��ك��ام��ريا؛ ف��ن��م��ت ل��دي 
اأق�سي  واأ�سبحت  الت�سوير،  ه��واي��ة 
اأك���ر وق��ت��ي  ب��ني م��ع��دات��ي اخلا�سة 
ب���ال���ت�������س���وي���ر وال���ت�������س���م���ي���م لإجن������از 
امل���وك���ل���ة يل، ف�����س��ال ع��ن  الأع�����م�����ال 
م����واه����ب����ي الأخ����������رى ال����ت����ي اأح���ب���ه���ا 

واأف�سلها.

ما ال�ضعوبات التي واجهتك 
وكيف تغلبت عليها؟

ك����ان����ت ب����داي����ة ع���م���ل���ي يف امل����ج����الت 
ناحية  ما من  نوعا  �سعبة  امل��ذك��ورة، 
وق���ت���ي، ف���اأن���ا ك��ن��ت ي��وم��ئ��ذ ط��ال��ب��ا يف 
اعتقادي  ك��ان  واأي�سا  العام.  التعليم 
وت���ف���اوؤيل ال��ك��ب��ري ب��اأه��م��ي��ة جم��الت��ي 
ماديا، غري �سحيح، اإذ اإن من ال�سعب 
ن��ي��ل ال���ه���دف ب��خ��ط��وة واح�����دة وب��ني 

ع�سية و�سحاها.

م�ضاركاتك؟
الإع��الم  اأق�سام  رئا�ستي  اأبرزها:  من 
ب���ج���ه���ات ح��ك��وم��ي��ة وخ���ا����س���ة خ���الل 
و�ساركت يف موؤمترات  �سنوات،  ثالث 
اإعالميا  ب�سفتي  �سباية  وملتقيات 
اللجنة  راأ�ست  كما  ر�سميا،  وم�سمما 
الإعالمية يف اأكر من ناد، ولالأندية 

الف�سل يف تنمية موهبتي وتطويرها، 
ولعل من اأبرز هذه الأندية نادي املال 

والأعمال باجلامعة.

وماذا عن اأهم اأعمالك؟
اأع���م���ايل ك��ث��رية، وه���ي ث��م��رة جهدي 
املا�سية،  ال�����س��ن��وات  امل��ت��وا���س��ل خ��الل 
بت�سميم  ف����وزي  اأب���رزه���ا  م���ن  ول��ع��ل 
���س��ع��ار »م��دي��ن��ة ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د 
الطبية »الذي فتح يل باباً جديداً يف 
جمال امل�ساريع.  وهناك اأعمال كثرية 
ال�سعار  ه��ذا  ناله  م��ا  تنل  مل  ولكنها 

من �سدى.

كيف �ضاندك اأهلك؟
ك�����ل ال���ف�������س���ل ي����ع����ود اإل�������ى ع��ائ��ل��ت��ي 
اأ�سا�س  فهم  اهلل،  بعد  ولأ���س��دق��ائ��ي، 
حياتي، ف��وال��دي ووال��دت��ي واإخ��واين 
الداعمني يل يف  كانوا هم  واأخ��وات��ي 

هذا املجال.
ال�سياق، �سديقي  واأ�سكر يف هذا 
ال��ع��زي��ز ع��ب��داهلل ب��ن �سعد ال��وادع��ي، 
وه�����و ب���اح���ث يف ال���ع���الق���ات ال��ع��ام��ة 
يف  كبرية  خربة  وله  املنظمات،  وبناء 
الف�سل بعد اهلل يف  ول��ه  املجال،  ه��ذا 
امللتقيات  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  م�ساركتي 

واملوؤمترات الدولية واملحلية.

اأطلعنا على بع�س
اأهدافك امل�ضتقبلية؟

اأك������ون م���ن ال�����س��ب��اق��ني يف  اأ����س���ع���ى لأن 
احل�������س���ول ع���ل���ى اأب�������رز الإجن����������ازات يف 
الت�سميم والت�سوير، وذلك من خالل 
وزي����ارة  املتخ�س�سة  امل��ج��الت  م��ت��اب��ع��ة 
امل��واق��ع الإل��ك��رتون��ي��ة. ط��م��وح��ي كبري 

ووا�سع جداً.
واأمت�����ن�����ى ال����و�����س����ول اإل�������ى اأرق������ى 
اأهدايف تنمية  اأهم  املراكز. ومن  واأعلى 
ال����وع����ي الج���ت���م���اع���ي ل�����دى ال���زب���ائ���ن 
املحليني،  امل��ب��دع��ني  ا���س��ت��ث��م��ار  بكيفية 
اخلالقة  باملواهب  تعج  ال�سعودية  لأن 

واملبدعة.

كلمتك الأخرية؟
يف اخل��ت��ام، ق��ال اهلل ع��زو وج���ل: »وق��ل 
اعملوا ف�سريى اهلل عملكم«، واأنا اأ�سعي، 
واأرجو اأن يجعل اهلل يل طريًقا للو�سول 
اإلى كل ما اأمتنى، واإن الت�سجيع مل يزل 

متوا�سال من اأهلي واأ�سحابي.
واأن����ا اأي�����س��ا اأ���س��ج��ع ك��ل م��ن يلك 
املهارة  ل��الإب��داع، وتنمية  امل��ه��ارات  ه��ذه 
�سيقراأ  من   لكل   �سكرا  ف��اأك��ر..  اأك��ر 
اأعمايل،  من يتابع   ولكل   اللقاء   ه��ذا 
دائ��ًم��ا عند  ح�سن  نبقى  اأن   اأم��ل  على  

ظن اجلميع.
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رياضة

شوقي نهاري:
نستعير المعدات 
الرياضية للمشاركة
في بطوالت 
الجامعات

سلطان عوض

ك�������س���ف لع������ب م���ن���ت���خ���ب اجل���ام���ع���ة 
لأل��ع��اب ال��ق��وى وك��رة ال��ه��دف ل��ذوي 
الح����ت����ي����اج����ات اخل����ا�����س����ة، ���س��وق��ي 
رغم  ا�ستطاع،  »املنتخب  اأن  ن��ه��اري، 
اإجن��از باحتالله  الدعم، حتقيق  قلة 
امل��رك��ز ال���راب���ع ب��ب��ط��ول��ة اجل��ام��ع��ات، 
اأق����ي����م����ت يف ج����ام����ع����ة امل���ل���ك  ال����ت����ي 
عبدالعزيز بجدة وا�ستمرت يومني«. 
واأ������س�����ار ن����ه����اري اإل������ى م��ع��وق��ات 
ومنها:  اجل��ام��ع��ة،  منتخب  واج��ه��ت 

الفريق  امل��درب، وافتقار  ق��دوم  تاأخر 
اإل�����ى امل���ع���دات ال���الزم���ة ك��ال��ك��را���س��ي 
ا�ستعار  املنتخب  اأن  مبينا  املتحركة، 
ت��ل��ك امل�����س��ت��ل��زم��ات م���ن اجل��ام��ع��ات 

الأخرى.

لنبداأ بتهنئة الفوز..
���س��ك��را ل��ك��م ع��ل��ى امل���ت���اب���ع���ة، و���س��ك��را 
ل��ل��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى ال�������س���اأن ال��ري��ا���س��ي 
يف ج��ام��ع��ت��ن��ا، وم���ا ح��ق��ق��ن��اه مل يكن 
ط��م��وح��ن��ا؛ ف��ط��م��وح��ن��ا ك����ان امل��رك��ز 
على  ال��ع��زم  ع��اق��دون  ولكننا  الأول، 

تاليف �سلبيات هذا املو�سم يف املوا�سم 
امل��ق��ب��ل��ة وحت���ق���ي���ق ن���ت���ائ���ج اإي��ج��اب��ي��ة 
وم�����س��ت��وي��ات مم��ي��زة ت��ع��ك�����س ال��وج��ه 
احل��ق��ي��ق��ي ل��ل��ري��ا���س��ة يف ج��ام��ع��ت��ن��ا 

املوقرة.

ما املعوقات التي حالت
دون حتقيق املركز الأول؟

ك��ان��ت ف���رتة الإع�����داد ق�����س��رية ج��دا، 
ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى ت��اأخ��ر ق���دوم امل���درب 
ال��������ذي ق�������دم ك�����ل م�����ا ل�����دي�����ه، ل��ك��ن 
ال��ف��رتة ك��ان��ت غ��ري ك��اف��ي��ة. واأخ�����س 

الهدف  كرة  منتخب  اأع�ساء  بالذكر 
ين�سجموا  مل  ال��ذي��ن  )ال��ب�����س��ري��ة(، 
ح��ت��ى ب��داي��ة ال��ب��ط��ول��ة، اإ���س��اف��ة اإل��ى 
كالكرا�سي  الالزمة  املعدات  افتقادنا 
م��ن  ا���س��ت��ع��رن��ا  اإن����ن����ا  اإذ  امل���ت���ح���رك���ة، 
اجلامعات الأخرى الكرا�سي اخلا�سة 

ب�سبب عدم امتالكنا لها.
ا�ستطاع  امل��ع��وق��ات،  ت��ل��ك  ورغ���م 
م��ن��ت��خ��ب اجل��ام��ع��ة لأل���ع���اب ال��ق��وى 
وك����رة ال���ه���دف ل����ذوي الح��ت��ي��اج��ات 
يف  اإيجابية،  نتائج  حتقيق  اخلا�سة 
ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي ت��ق��ام ل��ل��ع��ام ال��ث��ال��ث 

ع��ل��ى ال����ت����وايل. واأق���ي���م���ت ال��ب��ط��ول��ة 
يف ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز بجدة 
األعاب  يف  و�سارك  يومني،  وا�ستمرت 
يف  �ساركت  بينما  جامعة،   11 القوى 
بطولة كرة الهدف 13 جامعة. وقدم 
امل��ل��ك خ��ال��د، رغ��م  منتخب ج��ام��ع��ة 
مميزة  م�ستويات  املتعرة،  البدايات 
اإي��ج��اب��ي��ة حت�����س��ب لالعبيه  ون��ت��ائ��ج 
الذين كانوا على قدر عال من الثقة 

والتميز. 

ما النتائج التي مت حتقيقها؟
حتقيق  ا�ستطعنا  اهلل،  م��ن  بف�سل 
وكان  جامعة،   13 بني  ال��راب��ع  املركز 
حيث  للغاية،  و�سر�سا  قويا  التناف�س 
مت��ك��ن��ا م���ن حت��ق��ي��ق امل���رك���ز ال���راب���ع 
يف ك���رة ال���ه���دف، وامل���رك���ز ال���راب���ع يف 
احلركية )م�سافة 100مرت(، واملركز 
الرابع )٢00 مرت(، ولو كان اإعدادنا 
قد  لكنا  البطولة  قبل  اأف�سل  ب�سكل 

حققنا نتائج اأف�سل.

ما املنتخبات التي قدمت 
م�ضتويات مميزة يف البطولة؟

ب���ال ����س���ك، ه���ن���اك ج���ام���ع���ات مم��ي��زة 
مت��ل��ك ر����س���ي���دا م���ن الإجن���������ازات يف 
امللك  كجامعة  البطولت  ه��ذه  مثل 
�سعود، وجامعة الإمام، وجامعة امللك 
مب�ستويات  ظهرت  التي  عبدالعزيز 
مع  ولكننا  رائعة،  وجتهيزات  مميزة 
بل  ب��ه،  ي�ستهان  فريقا  نكن  مل  ه��ذا 
امل��اأم��ول منهم ولعبوا  ق��دم زم��الئ��ي 
اأن��ه��م يف ح��ال توافر  بعزم واأظ��ه��روا 

الأدوات الالزمة �سيكونون اأبطال.

ما املعدات التي
حتتاجون اإليها؟

نحتاج اإلى عدد من املعدات الالزمة 
ك��ال��رم��ح، وال��ق��ر���س، واجل���ل���ة، التي 
حتمل موا�سفات معينة، كما نحتاج 

اإل�������ى جت���ه���ي���ز ال����ع����رب����ات امل��ت��ح��رك��ة 
اخلا�سة  امل��وا���س��ف��ات  وذات  ال��الزم��ة 
م��ع ال��ث��ب��ات ع��ل��ى م����درب ك��ي يحقق 
الن�����س��ج��ام ب��ني اأف�����راد امل��ن��ت��خ��ب مع 
الإعداد بوقت كاف كي ي�سل الالعب 
اأي  انطالق  مع  ال�ستعداد  قمة  اإل��ى 

بطولة. 

هل يوجد �ضمن فريقكم
اأ�ضماء بارزة من املنتخب 

ال�ضعودي؟
اأ���س��م��اء ب�����ارزة ح��ق��ق��ت نتائج  ه��ن��اك 
مم����ي����زة م����ع امل���ن���ت���خ���ب ال�������س���ع���ودي، 
ال�سهراين  مو�سى  مهند  ك��ال��الع��ب 
)جن���م م��ن��ت��خ��ب��ي ال�����س��ل��ة وال��ت��ن�����س(، 
والالعب زياد القحطاين الذي �سبق 
األعاب  يف  ال�سعودي  املنتخب  مثل  اأن 

القوى، والعداء �سعيد ال�سهراين.

�ضف لنا م�ضاركتكم 
يف هذه البطولة؟

ه��ي امل�����س��ارك��ة الأول����ى ل��ن��ا، وه��ي من 
على  وموؤ�سر  ثرية  جتربة  �سك  دون 
متعددة  مواهب  متتلك  اجلامعة  اأن 
امل��ج��الت، ويف ح��ال وج��دت  يف �ستى 
لي�س  اإيجابية  نتائج  �ستحقق  الدعم 
بل  فح�سب  اجل��ام��ع��ة  م�ستوى  على 

على م�ستوى الوطن.

كلمة اأخرية؟
ما  ملعايل مدير اجلامعة على  اأ�سكر 
يقدمه للريا�سة اجلامعية، ولعمادة 
واإن  لنا،  �سوؤون الطالب على دعمها 

كنا نطمع يف املزيد.
الالعبني  لزمالئي  اأتوجه  كما 
اأيديهم مل�ساعفة  واأ�سد على  بال�سكر 
املقبلة  ال�ستحقاقات  خ��الل  اجلهد 
بها  ن�سرف  اإيجابية  نتائج  لتحقيق 
»اآف����اق«  �سحيفة  واأ���س��ك��ر  جامعتنا. 

التي منحتنا هذه امل�ساحة.
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هل تستطيع العيش
بال كتاب؟

أسبوعية جامعة الملك خالد

زاد الفكر كزاد المعدة
دونه الموت!
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بالشراكة مع المهرجان الوطني
للتراث والثقافة وبرعاية معالي المدير..

ورشة عمل 
»شبكات التواصل 
االجتماعي 
ومنظومة القيم 
في المجتمع«
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أسبوعية جامعة الملك خالد

هم
الم

أق
ب

ربع قرن على إطالق »هابل« الفضائي

د. علي سعيد القحطاني
وكيل كلية الطب
للشؤون األكاديمية والجودة

التل�سكوب  اإط��الق  ٢5 عاما مرت على 
علمي  لغط  و���س��ط  »ه��اب��ل«  الف�سائي 
واق���ت�������س���ادي ك��ب��ري ع���ن ج�����دوى تلك 
الأم��ريك��ي��ة  الف�ساء  ل��وك��ال��ة  امل��غ��ام��رة 
الآراء  تغريت  ما  �سرعان  لكن  »نا�سا«، 
م�����س��ي��دة ب���ف���ائ���دة امل���ن���ظ���ار ال��ف�����س��ائ��ي 
اأنفقت  التي  الطائلة  الأم��وال  وتربير 
الف�ساء متخطيا  ي�سبح يف  عليه، وهو 
ع���م���ره الف���رتا����س���ي امل���ح���دد ل���ه منذ 

البداية.
)وب���ال���ذات  للفلكيني  ح��ل��م��ا  ك���ان 
اأن يكون  ب��اول هابل«(  »اإدوي��ن  للفلكي 
ه���ن���اك ي���وم���ا م���ا م��ر���س��د ف��ل��ك��ي يعلو 
الأر���س ليتجنب م�سكالت  فوق �سطح 
امل���را����س���د الأر����س���ي���ة يف ر����س���د ال��ك��ون 
املعيقة  ال���ع���وام���ل  وي��ت��ح��ا���س��ى  ح��ول��ن��ا 
الأر���س من �سحب  ل�سفاء اجلو حول 

واأتربة واأبخرة.
وت��ك��ري��ا ل���ذك���رى »اإدوي������ن ب���اول 
اأول  على  ا�سمه  »نا�سا«  اأطلقت  هابل« 
ت��ل��ي�����س��ك��وب ف�����س��ائ��ي ع��ن��د اإط���الق���ه يف 

م��رتا،  اأب��ري��ل 1990، وط��ول��ه 3.1٢   ٢4
م����داره  ل���ي���اأخ���ذ  م����رتا  وع���ر����س���ه ٢.4 
�سطح  من  كيلومرتا   555 ارتفاع  على 
الأر�س ويدور حولها ب�سرعة ما يقرب 
ويف  ال�ساعة،  يف  كيلومرت   ٢٨000 م��ن 
م��ق��دوره روؤي���ة وت�سوير الأه����داف يف 
ال�����س��وء ال��ع��ادي وب��ا���س��ت��خ��دام الأ���س��ع��ة 

حتت احلمراء وفوق البنف�سجية.
بخيبة  عمله  »ه��اب��ل«  منظار  ب��داأ 
اأم����ل م���ن ال�����وزن ال��ث��ق��ي��ل. ل��ق��د ك��ان��ت 
اإلى  الف�ساء  عن  اأر�سلها  التي  ال�سور 
م��رك��ز ال���س��ت��ق��ب��ال الأر����س���ي م��ه��زوزة 
الربنامج  ف�سل  واأط��ل  وا�سحة،  وغري 
ال����وك����ال����ة،  ال����ع����م����ل يف  ع����ل����ى ف����ري����ق 
اأع�ساء  وب��ني  بينهم  اخل��الف  واحتدم 
�سجعوا  الذين  الأمريكي  الكوجنر�س 

امل�سروع و�سعوا لعتماد ميزانيته.
وت��ع��ر���س ال��ع��ل��م��اء وامل��ه��ن��د���س��ون 
بتبديد  والت��ه��ام  والتقريع  للتوبيخ 
م��ا ي��ق��رب م��ن ث��الث��ة ب��الي��ني دولر 
يف ال���ف�������س���اء، ل��ك��ن اخل������رباء ق����رروا 

املنظار  يف  وال�سوئيات  امل��راي��ا  تغيري 
و���س��ع��د اث��ن��ان م��ن رواد ال��ف�����س��اء يف 
رحلة للمكوك الف�سائي »دي�سكفري« 
ل��ت�����س��ح��ي��ح اخل���ط���اأ واإجن�������از امل��ه��م��ة، 
وم����ن وق��ت��ه��ا ت���ت���وال���ى ال�������س���ور ال��ت��ي 
حاملة  ال��ف�����س��ائ��ي  امل��ن��ظ��ار  يلتقطها 
ف��ي��ه��ا م��ع��ل��وم��ات م��ذه��ل��ة ع��ن اأ���س��رار 
جانبا  لنا  وتو�سح  حولنا،  من  الكون 
من عظمة خلق العامل وقدرة واإبداع 

اخلالق جل وعال.
خ����الل رب����ع ق����رن م���ن دوران������ه يف 
امل��ن��ظ��ار »ه��اب��ل«  اأمت  ل��ه  امل��ر���س��وم  فلكه 
مهماته املقررة له، واأر�سل اآلف ال�سور 
ع��ن ال��ف�����س��اء وم���ا ي��ح��وي��ه، وم���ن اأب���رز 

اإجنازاته:
ال��ف�����س��اء  ت�����س��وي��ر جم�����رات يف   •
اطلع  ُبعد  اأق�سى  وعلى  ال�سحيق 
 13.3 م�سافة  وه��و  الإن�سان  عليه 

بليون �سنة �سوئية من الأر�س. 
• قيا�س �سرعة متدد الكون بدقة 

اأكر. 
• اأعمدة تفريخ النجوم يف »�سدمي 
ال�����س��ق��ر« ح��ي��ث ت��ت��ول��د الأج�����رام 
ال�سماوية من بني الدخان والغبار 

الف�سائي باأعداد متفاوتة.
يف  هائلة  ���س��وداء  ثقوب  انت�سار   •

و�سط املجرات.
• وج����ود ك���واك���ب ح����ول الأج�����رام 

ال�سبيهة بال�سم�س.
ويعد املنظار الف�سائي »هابل« من 
الأمريكية  الف�ساء  وكالة  اأعمال  اأجنح 
اأن يعمل حتى عام  ل��ه  »ن��ا���س��ا«، وم��ق��رر 
٢0٢0، حينما ي�ستبدل مبنظار ف�سائي 
اآخ����ر ه���و م��ن��ظ��ار »ج��ي��م�����س وب« ال���ذي 
ارت��ف��اع��ات  اإل���ى   ٢01٨ ع��ام  يف  �سينطلق 
اأع���ل���ى م���ن م�����دار »ه����اب����ل« وب��ت��ق��ن��ي��ات 
متطورة يغو�س بها يف اأغوار هذا الكون 
اأ���س��راره م��ا ظ��ل خافيا  ليجلب لنا م��ن 
»َيا  القائل:  العظيم  علينا، و�سدق اهلل 
ن  اأَ ا�ْسَتَطْعُتْم  اإِِن  ن�����ِس  َواْلإِ ��نِّ  اجْلِ َمْع�َسَر 
ْر���ِس  َواْلأَ َماَواِت  ال�سَّ اأَْقَطاِر  ِمْن  َتنُفُذوا 
ِب�����ُس��ْل��َط��اٍن«  اإِلَّ  َت���ن���ُف���ُذوَن  َل  َف���ان���ُف���ُذوا، 

)الرحمن:33(.

الرأي الجامعي

برنامج المجاردة: رؤية جامعة

اأط���ل���ق���ت اجل���ام���ع���ة، ب���رع���اي���ة ك��ري��ة 
م���ن ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي، الأم���ري 
ف��ي�����س��ل ب����ن خ����ال����د، اأم�������ري م��ن��ط��ق��ة 
التثقيفي  ال�سحي  برناجمها  ع�سري، 
امل��ج��اردة،  مبحافظة  ال��راب��ع  التوعوي 
وا�ستمر اأ�سبوعا، و�سنحت يل الفر�سة 
ل��ل��م�����س��ارك��ة ���س��م��ن ذل����ك ال���ربن���ام���ج، 
واأحب اأن اأ�سجل هنا بع�س م�ساهداتي 
مما اأفخر به واأمتنى اأن يكون مفيداً.

ع��ل��ى م�ستوى  م��ت��م��ي��زة  اخل��ط��وة 
الرابعة  التجربة  الوطن كاماًل، وهي 
الفر�سة  يف  ُنفذ  ال��ذي  الربنامج  بعد 
بتهامة قحطان وتثليث وقنا والبحر، 
وقد �سكل تراكم اخلربة اأثرا بارزا يف 
للجامعة  �سابقة  يعد  ال��ذي  الربنامج 

على م�ستوى اجلامعات ال�سعودية.
ف��م��ن��ظ��ر امل��خ��ي��م ال�����س��خ��م ال���ذي 

ن�سبته اجلامعة وبدا جاثما يف �ساحة 
وا���س��ع��ة مب��رك��ز ث��رب��ان ي��ر���س��ل ر�سالة 
وا����س���ح���ة ل�����دور اجل���ام���ع���ة يف خ��دم��ة 
املجتمع، ويبعث على الفخر والعتزاز 
تب�سط  التي  ال�سخمة  املوؤ�س�سة  بهذه 
من  الكيلومرتات  مئات  عرب  نفوذها 
ح�����دود م��ن��ط��ق��ة جن�����ران ���س��رق��ا حتى 
ح������دود م��ن��ط��ق��ة ال���ب���اح���ة وال��ق��ن��ف��ذة 
امل��ك��رم��ة غ��رب��ا،  ال��ت��اب��ع��ة ملنطقة م��ك��ة 
وم���ن ح����دود حم��اف��ظ��ة ب��ي�����س��ة �سمال 
ح��ت��ى ���س��ف��وح ت��ه��ام��ة امل��ت��اخ��م��ة للبحر 

الأحمر جنوبا.
ال�سا�سعة  امل�����س��اح��ة  ه���ذه  ومت��ث��ل 
ذلك  وم��ع  اجلامعة،  على  كبريا  عبئا 
ل نكاد نرى منطقة مركزية للجامعة 
ب���ل ك���ل م���ك���ان ه���و اجل���ام���ع���ة؛ وذل���ك 
ل��ل��ح��ر���س ع��ل��ى ت���وزي���ع اجل���ه���ود على 
املدن واملحافظات واملراكز يف كل جزء 

من منطقة ع�سري.
ن�����ف�����ذت اجل�����ام�����ع�����ة م������ن خ����الل 
ب���رن���اجم���ا بني   37٨ ث���رب���ان  ب���رن���ام���ج 
خ��ط��ب��ة ج��م��ع��ة وحم��ا���س��رة وع���ي���ادات 
وق���ي���ا����س���ات ط��ب��ي��ة وخ����دم����ات ���س��م��اد 
ومعمل اأ�سعة وعرو�س مرئية ودورات 

وور���س  ميدانية  وم�سوحات  تدريبية 
عمل وغريها.

تلكم  اجلامعة  من�سوبو  اأدى  وقد 
الأن�سطة بكل فرح و�سعور بامل�سوؤولية، 
وك������ان ال����زم����الء يف ك��ل��ي��ة ال�����س��ري��ع��ة 
لإلقاء  الكيلومرتات  ع�سرات  يذهبون 
مدر�سة،  بطالب  اللقاء  اأو  حما�سرة 
فرح مبا  ق�سة  والكل يحكي  فيعودون 

راآه.
الزمالء يف الكليات الطبية بذلوا 
جهدا خارقا ا�ستقبلوا فيه اأعداداً هائلة 
من املراجعني من خمتف الأعمار من 
اجلن�سني، ووقفوا على اأمرا�س حتتاج 
اإلى درا�سة من املتخ�س�سني ملعرفة ما 

يكن تقديه ملن يحتاج اإلى عالج.
وك������ان ه���ن���اك ج���ن���ود جم��ه��ول��ون 
م��ن ال���زم���الء الإداري������ني يف اجل��ام��ع��ة 
خ�سبة  بيئة  بعطائهم  م��ث��ل��وا  ال��ذي��ن 
ل�سعادة  وال�سكر  ل��زم��الئ��ه��م،  للنجاح 
وكيل اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور مرعي 
القحطاين الذي راأيت �سخ�سه بعيني 
اآث������ار تلكم  و����س���اه���دت  م���ك���ان،  ك���ل  يف 

املتابعة يف كل جزئية من الربنامج.
اأقرتح على اجلامعة درا�سة  واإين 

أ. د. سعيد بن متعب
بن كردم

عضو التدريس بكلية الشريعة
وأصول الدين

ي�ستمع  دقيقة  درا���س��ة  التجربة  ه��ذه 
ف��ي��ه��ا ل�����راأي ك���ل م���ن ����س���ارك،  وال���ذي 
حولها  وم��ا  املحافظة  ح��اج��ة  ه��و  اأراه 
اإل�����ى ب���رام���ج م��ث��ي��ل��ة وب����رام����ج اأخ����رى 
متخ�س�سة وملدة ق�سرية تتكرر ب�سكل 

ربع �سنوي على الأقل.
اأن حاجة املنطقة للتو�سع يف  كما 
وا�سحة  والكليات  الدرا�سية  الربامج 
ج�����دا، ب���ل اإن���ه���ا ب��ح��اج��ة اإل�����ى ج��ام��ع��ة 
ل  وه��ذا  تهامة،  قطاع  تخدم  م�ستقلة 
يخفى على من راأى الكثافة ال�سكانية 
وك�������رة امل�����راك�����ز وال�����ق�����رى، وت���ب���اع���د 
امل�سافات، ول اإخالها تخفى على كرمي 
علم م�سوؤويل اجلامعة، ويف مقدمتهم 

معايل املدير.
ال�سكر  لرفع  ال�سانحة  هذه  واأنتهز 
ملعاليه على ذلكم احلر�س، وعلى الكلمات 
التي األقاها يف حفل التد�سني والفتتاح، 
والتي تدل على اإيان عميق باأهمية دور 
ال��ن��ا���س  وم��ط��ال��ب��ت��ه  املجتمعي  اجل��ام��ع��ة 
واأختم  وم�سورتهم.  مرئياتهم  بتقدمي 
بالتهنئة لكل من ينت�سب لهذه اجلامعة، 
واهلل يتولى اجلميع بعونه ويوفق ولتنا 

لكل خري0
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الأجنبية  ال��درا���س��ات  بع�س  واأك����دت 
ت�سبع  واجل���ام���ع���ات  امل���دار����س  ط��ال��ب��ات  اأن 
من  والجتماعية  النف�سية  احتياجاتهن 
ال�سبكات الجتماعية، مثل:  خالل مواقع 
ب��ال��ن��ف�����س؛ وم���ن ث��م ف���اإن ال�سبكات  ال��ث��ق��ة 
والطالبات  الطالب  �ساعدت  الجتماعية 
اأه��داف اأعلى يف الت�سل�سل  اإلى  يف الو�سول 

الهرمي ملا�سلو حلاجات الإن�سان.
 وتعد ال�سبكات الجتماعية ا�ستجابة 
لحتياجات الإن�سان الأعلى، مثل: الإبداع، 
وه����و ع��ن�����س��ر من���وذج���ي يف احل���اج���ة اإل���ى 

حتقيق الذات.
الدرا�سات  بع�س  اأن  بالذكر  وجدير 
الأج��ن��ب��ي��ة اأظ���ه���رت اأن ط���الب اجل��ام��ع��ة، 
وب��خ��ا���س��ة ط���الب ال��درا���س��ات ال��ع��ل��ي��ا، وه��م 
الأكر تركيزا، يوؤكدون تاأثريها  الإيجابي 
الأكاديي، من خالل و�سولهم  اأدائهم  يف 
ب�����س��ك��ل مبا�سر  امل��ع��ل��وم��ات وامل��ع��رف��ة  اإل����ى 
اأوق�����ات طلبة  وغ���ري م��ب��ا���س��ر، لأن م��ع��ظ��م 
ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا م��غ��م��ورة يف الأب���ح���اث 
وت�سفح  الإل��ك��رتون��ي��ة  باملكتبات  امل��وج��ودة 
والدرد�سة  الإنرتنت  عرب  الأ�سا�سية  امل��واد 
مع امل�سرفني اأو الزمالء وحتميل املجالت 

مواقع ال�سبكات الجتماعية هي الف�ساءات 
ال����ت����ي ت���ب���ن���ي امل���ج���ت���م���ع���ات الف���رتا����س���ي���ة 
م���ن خ����الل ت���ب���ادل اخل������ربات وامل��ع��ل��وم��ات 
ال�����س��خ�����س��ي��ة وال��ت��وا���س��ل م���ع الأ����س���دق���اء، 
احل��ي��اة  يف  دائ���م���ا  ج�����زءا  الآن  واأ����س���ب���ح���ت 
ال��ي��وم��ي��ة، ول���ه���ا ت���اأث���ري ك��ب��ري يف م�����س��اع��ر 
هو  نحوها  واجتاههم  وموقفهم  الطالب، 
ا�ستجابة نف�سية افرتا�سية، نتيجة التفاعل 
ب����ني الأ�����س����دق����اء وال�����ق�����درة ع���ل���ى ت��ط��وي��ر 
ع���الق���ات ج���دي���دة، لأن���ه���ا ت��ع��زز ال��ع��الق��ات 

الجتماعية.
الجتماعية  ال�سبكات  مواقع  وت��وؤدي 
يف  واق��ع��ي��ة  ع��الق��ات  ت�سكيل  يف  مهما  دورا 
حياة الطالب ت�سهم يف اإ�سباع احتياجاتهم، 
حياتنا  يف  عنها  غنى  ل  �سرورة  واأ�سبحت 
اأجل  املكثف لها من  من خالل ال�ستخدام 
ت��ل��ب��ي��ة احل���اج���ات ال��ن��ف�����س��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة 
مثل  للحاجات  »ما�سلو«  لهرم  وفقا  للفرد 
احلاجة لتحقيق الذات واحلاجة لالنتماء. 
ال�سعور بالوحدة مع زيادة  ويتناق�س 
الجتماعي  وال��دع��م  الجتماعية  امل��ه��ارات 
من الأ�سدقاء؛ لأن الدعم الجتماعي من 

الأ�سرة غري كاف.

الأكاديية والكتب الدرا�سية، وغري ذلك.
ال�سيا�سة  ل�سناعة  التو�سية  وج��اءت 
مواقع  ا�ستخدام  دمج  ب�سرورة  التعليمية 
التعليم  عمليتي  يف  الجتماعية  ال�سبكات 
وال���ت���ع���ل���م يف اجل����ام����ع����ات وغ�����ريه�����ا م��ن 
على  الطالب  لت�سجيع  التعليم  موؤ�س�سات 
�سعيها  يفيد  اإي��ج��اب��ي  ب�سكل  ا�ستخدامها 

الأكاديي.  
���س��ب��ك��ات  اإدراج  ال���������س����روري  وم������ن 
املعلم  مراجع  داخ��ل  الجتماعي  التوا�سل 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة  الأدوات  م���ن  واح������دة  ل��ت��ك��ون 
املوقع  ذل��ك  »في�سبوك«  م��ث��ل:  للتدري�س، 
ا�ستفادة  توؤكد  هائلة  ب�سعبية  يتمتع  الذي 
يف  الدرا�سي،  الف�سل  خ��الل  منه  الطالب 
العالقات  وتطوير  املعارف  على  احل�سول 
الج��ت��م��اع��ي��ة وال��ن��م��و الأك����ادي����ي وزي����ادة 
ال��ت��ف��اع��ل م���ع اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 
نتائج  ارتفاع  وزمالئهم بو�سوح؛ ومن ثم 
والتعلم  الن�سط  التعلم  وت�سجيع  الطالب 
التعاوين الذي يحفز الطالب على حتقيق 
الأهداف التعليمية ودعم احلالة النف�سية 
يف  التفكري  ودع���م  التعليم  جم��ال  يف  لهم 

�سياق التعلم الإلكرتوين.

شبكات التواصل االجتماعي
ترجمة: د. نيللي
حسين العمروسي 
أستاذ مساعد
بكلية التربية للبنات بأبها 

النظري،  منقطعي  واإ���س��رارا  عزية 
تنموية  اإجن����ازات  خاللها  حمققني 
ظلها،  يف  املتتابعة  الأج��ي��ال  �ستعي�س 
ي��دل على �سدق  ف��اإمن��ا  اإن دل  وه��ذا 

النيات ورقي التفكري.
ق���ول احل���ق م��ن��دوح��ة؛ فقد  اإن 
عدة  بحقب  احلبيبة  جامعتنا  م��رت 
تعاقب فيها بالعمل خدمة للجامعة، 
اإخ��وة  واأق�سامها،  اإدارات��ه��ا  جميع  يف 
كرام اأخل�سوا العمل والنية واأجنزوا 

اإجنازات رائعة.
ك��ل حقبة على  اإجن����از  واع��ت��م��د 
اإجن��ازات احلقبة التي �سبقتها، حتى 
اأ�سبحت جامعتنا متميزة ي�سار اإليها 
بالبنان، واأ�سبحت الإجنازات ترتى.

ع���ل���ى ام�����ت�����داد امل���دي���ن���ة اجل��ام��ع��ي��ة 
وبنى  م�ساريع  خ��ال��د  امل��ل��ك  جلامعة 
اأ���س��ا���س��ي��ة ع��م��الق��ة ق��ي��د ال��ت��ن��ف��ي��ذ، 
ع�سرات  التخطيط  ط����اولت  وع��ل��ى 
اأو يف مراحل  امل�ساريع قيد الرت�سية 

التخطيط.
ه���ذه امل��دي��ن��ة ال��ت��ي ل ت��ن��ام اأب���دا 
وت�سج �سوارعها باحلركة على مدار 
املختلفة  م��راف��ق��ه��ا  ت�سكل  ال�����س��اع��ة 
نحو  فيها  ق�سيت  اإذ  حقيقا،  حتديا 
عامني ون�سف، كانت �سنوات جميلة، 
���س��ك��ل��ت ع��الم��ة م�����س��ي��ئ��ة يف ح��ي��ات��ي 
العلمية والعملية، وجمعتني بزمالء 
والتفاين  بالعطاء  متيزوا  واأ�سدقاء 
وعك�سوا  واأب��ن��ائ��ه،  ل��وط��ن��ه��م  خ��دم��ة 

وك���ل ه���ذا مت ب��ف�����س��ل م���ن اهلل، 
ع��ز وج���ل،  ث��م م��ا غمرين ب��ه معايل 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور 
ع��ب��دال��رح��م��ن ب��ن ح��م��د ال����داود من 
ع��اج��زا عن  دع��م غ��ري متناه جعلني 
التعبري عن ال�سكر ل�سادق م�ساعره.

قطار  اإن  اأق����ول  اأن  اأود  اأخ����ريا، 
الإجن����������از يف ه������ذه اجل����ام����ع����ة ب�����داأ 
م�سريته وركب فيه من ركب واأ�سهم 
يف زيادة �سرعته، واأدعوا اهلل لزميلي 
الدكتور حممد بن عبداهلل اآل داهم 
بالتوفيق وال�سداد يف مهمته القادمة 
ل���ي���ط���ور، وي���ن���ج���ز، وي����ب����دع، وي�����س��ع��د 
ب��ح��الوة الإجن����از، وب��اجل��زاء الأوف���ر 

والأوفى عند اهلل تعالى.

ورشة عمل ال تهدأ

د. سليمان بن صالح الصويان
وكيل جامعة الملك خالد
للمشاريع )سابقا(

الرأي الجامعي

»آفاق«
عندمـا تتحدث 

عن نفسها
د. سراء ابو ملحة

عميدة كلية العلوم واآلداب بخميس مشيط

ج��رت ع���ادة امل��ن�����س��ورات ال��دوري��ة م��ن جم��الت و�سحف اأن ت��ب��ادر يف 
التي  اإلى حتديد هويتها ور�سم معاملها واملو�سوعات  اأول �سدور لها 
انت�سارها  الف�سل يف جناحها ملدى  القول  اأن تطرقها. ويكون  يوؤمل 
العدد 100  ب�سدور  �سعادتي  تزيد  ملو�سوعاتها. هنا  القارئ  وحتم�س 
من �سحيفة »اآفاق« يف مرحلتها التطويرية، والتي كانت دائما على 

م�ستوى تطلعاتي ب�سفتي قارئة ومتابعة لأحداث اجلامعة.
امل�سرفة  ال�سورة  بتلك  الأول  العدد  منذ  »اآف���اق«  حفلت  لطاملا 
والعديد من املو�سوعات املميزة واللقاءات النوعية مع رموز اجلامعة 
ومن�سوبيها وذوي الإجن��ازات واملبدعني من اأع�ساء تدري�س وطالب 

من اجلن�سني.
كما تزينت »اآفاق« بالعديد من ال�سور التي اأ�سافت بهاًء وت�سويقا 
ل�سفحاتها، ورمبا لحظ البع�س طغيان ال�سور وكرب امل�ساحة التي 
ت�سغلها يف كثري من املو�سوعات، ولكنها تعد ميزة ونقطة اإيجابية؛ 
فال�سورة بحد ذاتها و�سيلة لتو�سيل املعلومة، وكم من �سورة تغني 

عن 1000كلمة! 
لن اأ�سرت�سل كثريا، فلي�س هديف الدعاية بل اأ�سيد بهذا الإجناز 
الذي فيه خدمة لالإعالم وال�سحافة اجلامعية، وخدمة للمنت�سبني 

لهذا ال�سرح ال�سامخ وجمهوره ومتابعيه.
الذي نبذل جميعا ق�سارى اجلهد لرفعته  اأ�سيد بهذا الإجن��از 
نف�سها  ع��ن  تتكلم  اجل��دي��د  بثوبها  »اآف�����اق«  و�سحيفة  ب���ه،  وال�����س��م��و 
مبو�سوعاتها الغنية وتقاربها مع �سرائح املجتمع املختلفة واحلياد يف 

طرح املو�سوعات التي ت�سهم يف تو�سيع مدارك املتلقي.
اأمتنى من كل قلبي اأن ي�ستمر هذا التميز، واأن نرى العدد املقبل 

يف حلة اأجمل، ورمبا ب�سفحات اأكر، والقادم اأقوى باإذن اهلل.

اإلرهاب وأهله: 
تأمالت واقعية 

علي عبداهلل البكري الشهري 
الإرهاب باب انفتح اأمام العامل، تذرع اأهله يف اأيامه الأولى على اأنه 
�سراع بني امل�سلم والكافر، ا�ستهدف فيه العديد من املمتلكات وراح 
من  كثريا  البالد  وكلف  واملعاهدين،  الأب��ري��اء  من  الكثري  �سحيته 

اخل�سائر.
ه���ذا ال��ب��الء ن��اج��م م��ن اأف��ك��ار ح��ر���س اأ���س��ح��اب��ه��ا ع��ل��ى ن�سرها 
وتختفي  ت��ارة  تظهر  خبيثة  خفية  باأياد  املجتمع  اأبناء  يف  وزراعتها 

تارة اأخرى، تتمثل يف لبا�س الدين تارة، واأخرى يف لبا�س احلقوق.
ومع مرور الأيام والأعوام تبدل لبا�س الأفعى، واأ�سبح يار�س 
عمليات ت�ستهدف امل�ساجد، واأ�سحت اأفاعي الإن�س تنفذ اأعمال اأكر 
غرابة واأكر جرما؛ فال اأب �سمله بر ابنه ول اأخ ول ابن عم، ول ذو 
قرابة نفعته �سلة القرابة يف احليلولة دون �سالح اأفاعي ال�سحراء 
الأم��ر  ك��رم ولة  ا�ستمروا يف �ساللهم وعدوانهم مع  بل  وال��ودي��ان 

والقيادة الر�سيدة.
ورغم اأن هذه الفئة وجه اإليها باب املنا�سحة ثم حرية ال�سري 
ورغد العي�س، فاإنهم قابلوا ذلك بنكران اجلميل مع الإ�سرار على 
الأر���س  يف  وال�سعي  البيعة  وخلع  العهد  وخيانة  وال��ع��دوان  البغي 

ف�سادا.
ومن هذا املنطلق، فاإن على املجتمع اأن يكون يداً واحدة وعيناً 
�ساهرة يف الت�سدي لهذه الفئة التي خالفت املنهج ال�سرعي يف جميع 
هدفهم  ب��ل  مطالب،  ول  منهاج  ول  �سرعة  لها  ولي�س  تعامالتها 

الوحيد زعزعة اأمن وا�ستقرار  بالد احلرمني.
اإنني من  خالل هذه الر�سالة اأحّث كل اأب اأو اأخ اأو ذي �سلة 
بهوؤلء، على �سرعة اإبالغ اجلهات املعنية؛ فبهذا العمل تكون قد 
�ساركت يف حرا�سة الأرواح وحماية املقد�سات ودور العبادة وحقنت 
دم���اء الأب���ري���اء، وه���ذا العمل مم��ا تلقى ب��ه اهلل وه��و را����س عنك 
التي قد تكون �سببا يف حدوث  الت�سرت واإخفاء احلقيقة  بخالف 

ما ل يحمد عقباه.
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خصص خطبة الجمعة للحديث عن القصاص
السديس: تمام العدل أخذ النفس بالنفس

الصحيفة المتميزة

د. عبداللطيف الحديثي
عميد معهد البحوث واالستشارات

متثل �سحيفة »اآفاق« ال�سادرة من جامعة امللك خالد ركيزة اأ�سا�سية 
مل��ن��ظ��وم��ة اإع��الم��ي��ة ن��اج��ح��ة ت�����س��ع اجل��ام��ع��ة يف طليعة امل��وؤ���س�����س��ات 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ح�����س��ورا، ول��ع��ل امل��ت��ت��ب��ع ل���الأع���داد امل��ا���س��ي��ة 
املهنية  املمار�سة  ب��ني  الكبري  الإب��داع��ي  ال��ت��م��ازج  يلم�س  لل�سحيفة 
ال�سحفية ومقومات املعرفة العلمية، ويف خمتلف اجلوانب وامليادين 

املرتبطة بالفكر الإن�ساين.
الق�سري،  عمرها  رغ��م  ال��ول��ي��دة،  ال�سحيفة  ه��ذه  حققت  لقد 
امل�����س��ت��وى الإق��ل��ي��م��ي يف منطقة ع�سري  ال��ن��ج��اح��ات ع��ل��ى  ع����ددا م��ن 
التعليم  الوطني، وخ�سو�سا فيما يرتبط مبنظومة  امل�ستوى  وحتى 

اجلامعي، واأرقام توزيع هذه ال�سحيفة اأكرب �ساهد على ذلك.
اعتقادي، يف مواكبة  ال�سحيفة، يف  اأكر جناحات هذه  ويتمثل 
هموم واأن�سطة ال�سباب ال�سعودي يف املرحلة اجلامعية، وتنمية الوعي 
تعر�سه  م��ا  خ��الل  م��ن  والأك��ادي��ي  والجتماعي  والوطني  الديني 
من مو�سوعات لم�ست ح�س واحتياجات القراء من خالل ن�سو�س 

�سحيفة رقمية وحتقيقات ميدانية مثرية.
كما اأن تنوع املو�سوعات و�سال�سة الطرح اأك�سب هذه ال�سحيفة 
قاعدة عري�سة من القراء وجعلها منوذجا حيا ورائدا لي�س لل�سحافة 
لذلك  والعربية؛  للخليجية  وحتى  بل  فح�سب  ال�سعودية  اجلامعية 
فنحن ن�سد على يد القائمني عليها مهنئني على ما حتقق، وناأمل اأن 

توا�سل هذه ال�سحيفة متيزها وريادتها على جميع الأ�سعدة.

إتجاهات

محمد إبراهيم

خ�����س�����س ال���رئ���ي�������س ال����ع����ام ل�������س���وؤون 
امل�����س��ج��د احل����رام وامل�����س��ج��د ال��ن��ب��وي، 
اإم���ام احل���رم امل��ك��ي ال�����س��ري��ف، ال�سيخ 
اهلل،  ال�سدي�س، حفظه  الرحمن  عبد 
للحديث  امل��ا���س��ي��ة  اجل��م��ع��ة  خ��ط��ب��ة 
خطبته  ج����اءت  اإذ  ال��ق�����س��ا���س،  ع���ن 
واأحكام«،   ِحَكم  »الق�سا�س..  بعنوان 
ال�سريعة  مقا�سد  ع��ن  فيها  حت��دث 
بدائع  النا�س من  لعموم  وما قدمته 
ومنافع، وخ�س بالذكر حفظ النف�س 
ذلك  اأهمية  ع��ن  متحدثا  الب�سرية، 
يف هذه ال�سريعة الغراء، وبيان عظم 
اأم����ر ال���دم���اء يف الإ����س���الم واإزه��اق��ه��ا 
بغري حق، واأكد اأن مقا�سد ال�سريعة 
ال���غ���راء، م��واك��ب��ة اأح�����داث ال��ع�����س��ور، 
وم�����س��ت��ج��دات ال���ن���وازل وال��ق�����س��اي��ا يف 
ج��م��ي��ع الأزم������ان وال����ده����ور؛ ب���ل هي 
النزقة  الآراء  ع��وا���س��ف  م��ن  منجاة 
امل�����س��ل��ة، واأم�������واج الأه�������واء ال��ف��ات��ن��ة 

املزلة.
وقال ال�سدي�س: »اإن حمور تلك 
امل��ق��ا���س��د وع��ن��وان��ه��ا وج��وه��ره��ا بعد 
حفظ الدين، حفظ النف�س الب�سرية 
بها  ون��وه  و�سرفها،  اهلل  كرمها  التي 
يف ع��ظ��ي��م خ���ط���اب���ه، ف���ك���ان ت��ك��ري��ه 
وتبجيله لها اأف�سل ما عرفته النظم 
م��ن اح��ت��ف��اء وت���اأم���ني، و���س��ًن��ا ب��ه��ا اأن 
ك��ي��ف وقتل  ُم��ب��ني.  ت��زه��ق دون ح��ق 
النف�س حتٍد خللق اهلل وحكمته، وتعدٍّ 

على قدرته ومّنته«. 

امل��ح�����س��ن  ي��ت�����س��اوى  اأن  ُي��ع��ق��ل  ف���ال 
علم  ومتى  وامل��ج��رم،  وامل�ستقيم  وامل�سيء، 
ال��ق��ات��ل اأن���ه �سيقتل ك��ف ع��ن ال��ق��ت��ل. ويف 
ت��ط��ب��ي��ق احل������دود رف����ع مل���ن���ار ال�����س��ري��ع��ة، 

وحفظ ومتكني لالأمة.

سفن نجاة
املجتمعات  ك��ان��ت  »مل���ا  ال�����س��دي�����س:  وت��اب��ع 
الأم��ان  اإل��ى بر  باأهلها  �سفن جن��اة، ت�سل 
و���س��اط��ئ ال�����س��الم، وج���ب م��ن��ع املجرمني 
ي�سمح  األ  واملخربني من خرقها، ووجب 

للمف�سدين والعابثني بثقبها.
اأي��دي��ه��م مبا  الأخ���ذ على  كما يجب 
ي��ردع��ه��م وي��ك��ف ���س��ره��م، وي��ن��ع بغيهم. 
ول��ه��ذا ���س��رع اهلل ق��ت��ال ال��ب��غ��اة واخل���وارج 
من اأجل حفظ الكلمة، و�سيانة البي�سة، 
وامل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى ال���ل���ح���م���ة، وال���ب���ق���اء 
ع��ل��ى اجل��م��اع��ة، و���س��ي��ان��ة الأم������ن، وك��ف 

الفو�سى«.
الدفاع عن  اململكة يف  واأ�ساد بجهود 
»اإن  ف��ق��ال:  امل�سلمني،  ومعاونة  الإ���س��الم 
اآلئ��ه  وعظيم  �سبحانه،  اهلل،  ف�سل  م��ن 
ال��ت��ي تلهج ب��ه��ا الأل�����س��ن اب��ت��ه��ال، ودع���اء 
و���س��ك��را وث��ن��اء: م��ا م��ن اهلل ب��ه على هذه 
البالد املباركة من تطبيق لهذه ال�سريعة، 
واإقامة حلدودها، يف ق�ساء نزيه م�ستقيم، 
ل �سلطان لأحد عليه غري �سلطان ال�سرع 
واأهدافها،  مبقا�سدها  وعناية  احلنيف، 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى ن�����س��ر ق��ي��م��ه��ا ال�����س��ام��ي��ة يف 
اأمرها  ولة  اإليه  وفق  وما  اأجمع.  العامل 
م��ن اأخ���ذ ال��ت��داب��ري ال��واق��ي��ة، وال��ق��رارات 
احلازمة ل�سد �سلبيات هذه الأزم��ات عن 

رعاية األنفس
ال�سرائع جاءت كلها  اأن  ال�سدي�س  واأكد 
برعاية الأنف�س و�سيانتها؛ لأنه يتوقف 
عليها نظام العامل، فقتل النف�س يتنافى 
م����ع احل���ك���م���ة م����ن اخل���ل���ق والإي�����ج�����اد، 
ال��ع��زة،  رب  ق���رن  الإ����س���الم  �سريعة  ويف 
ب��اهلل،  بال�سرِك  النف�س  قتل  �سبحانه، 
َي��ْدُع��وَن  ��ِذي��َن َل  فقال، جل وع��ال: »َوالَّ
النَّْف�َس  َيْقُتُلوَن  َوَل  اآَخ��َر  اإَِل��ًه��ا   ِ اهللَّ َم��َع 
)الفرقان:   » ��قِّ ِب��احْلَ اإِلَّ   ُ اهللَّ َم  َح��رَّ الَِّتي 
6٨(. ولهذا كان اأكرب الكبائر بعد اأعظم 

ف�ساد الدين الذي هو الكفر.

ومن أحياها
منح  ال��ع��امل��ني  رب  اأن  ف�سيلته  وب���ني 
وحافظ  ربيعا،  مرتعا  للنا�س  احلياة 
على النف�س الب�سرية واأحكمها نظاما 
التنزيل:  حمكم  يف  وق���ال  وت�سريعا، 
اأَْح��َي��ا النَّا�َس  ��ا  َ َف��َك��اأمَنَّ اأَْح��َي��اَه��ا  »َوَم����ْن 
ما  ك��ل  ومنع   ،)3٢ )امل��ائ��دة:  َجِميًعا« 
يوؤدي اإلى اإزهاق الأنف�س و�سد الذرائع 
والتناحر،  ال�سقاق  فمنع  ذل���ك؛  اإل���ى 
واخل���الف وال��ت��ن��اف��ر، وت��وع��د ك��ل من 
ال�سيع  ال��ف��ع��ل  ه���ذا  نف�سه  ل��ه  ت�����س��ول 
ب��اخل��ل��ود يف ال���ع���ذاب ال��ع��ظ��ي��م. يقول 
ًدا  ُمَتَعمِّ ُم��وؤِْم��ًن��ا  َيْقُتْل  »َوَم���ْن  تعالى: 
َب  َوَغ�سِ ِفيَها  َخ��اِل��ًدا  َجَهنَُّم  َف��َج��َزاوؤُُه 
َل����ُه َع���َذاًب���ا  ُ َع��لَ��ْي��ِه َوَل���َع���َن���ُه َواأََع�������دَّ  اهللَّ

َعِظيًما« )الن�ساء: 93(.
واأ��������س�������اف: »ه��������ذا ه�����و ال����ع����دل 
جمع  ي��ف��رق  اأن  اأراد  مل��ن  والإن�����س��اف 
اأو ي��ح��رق وح��دت��ه��ا، كيف مبن  الأم���ة 

يقتل وي�سنع املتفجرات، ويعمل على 
اإلى زعزعة  ترويجها، وي�سعى جاهدا 
الذعر  ون�سر  ا�ستقراره،  وعدم  الأم��ن 
بني اأفراد املجتمع، وتهون عليه اأرواح 
معلقة بامل�ساجد، ما بني راكع و�ساجد، 
وعابد قائم وهاجد. و�سريعة الرحمن 
البديعة ل يرق عن حدودها مارق، 
اإل  م��ف��ارق  غ��ال  ي��ف��ارق جماعتها  ول 
العدُل  واأن�سف  تل احلقُّ للحد خ��ّده، 

ه«. هْزَله وِجدَّ
ووا�سل: »العدل فر�س مطلوب، 
مداه  الظلم  بلغ  واإن  مرغوب،  وحق 
اأحياه اهلل، فتمام العدل  ف��اأودى من 
اأخ����ذ ال��ن��ف�����س ب��ال��ن��ف�����س، واهلل اأع��ل��م 
مب��ا ي�سلح خ��ل��ق��ه. ول��ق��د ج��ع��ل اهلل 
تتحقق  وب��ذل��ك  ردع���ا،  الق�سا�س  يف 
�ِسيَم  وم��ن  ه��ّم  من  للجميع،  احلياة 
ب���ه. وه���ذا وج���ه م��ن اأوُج����ه الإع��ج��از 
الت�سريعي يف �سريعتنا الغراء؛ حيث 
الت�سريعية من الدقة  بلغت الأحكام 
والعدل والإن�ساف ما يبهر العقالء، 
ك���م���ا اأن����ه����ا ج��م��ع��ت ب����ني الع����ت����دال 
وال��و���س��ط��ي��ة، وامل���الءم���ة ل��ك��ل زم���ان 

ومكان«.
وبني ف�سيلته اأن تطبيق احلدود 
والتعزيرات ال�سرعية زواجر وجوابر، 
واإ�����س����اع����ة ل����الأم����ن وال���ّط���م���اأن���ي���ن���ة يف 
امل��ج��ت��م��ع��ات، وه���و راج����ع اإل����ى حتقيق 
مقا�سد ال�سريعة ل اإلى هَوى الأنف�س 
ورغ���ب���ات���ه���ا، وه�����ي رح����م����ٌة ب��اخل��ل��ق، 
واإح���ق���اق ل��ل��ح��ق، وت���وخ ل��ل��ع��دل، ورف��ع 

للظلم.

هذه البالد املحرو�سة، بخ�سو�سية مكينة 
ثابتة، وهوية واقعية را�سخة«.

واأ�����س����اف ال�����س��دي�����س: »وم����ن اأج����در 
م���ن ب����الد احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني، وه��ي 
ب��ال��ع��م��ق  اهلل،  ب���ف�������س���ل  ت���ت���م���ت���ع،  ال����ت����ي 
الدولية  واملكانة  العاملي،  والثقل  الديني 
وتاأريخيا  دينيا  امل��وؤه��ل��ة  وه��ي  امل��رم��وق��ة، 
وح�����س��اري��ا م��ن حمل ال��راي��ة يف الأزم���ات 
اخلانقة، وذلك باإبراز النموذج الإ�سالمي 
وجمالياته  باإ�سراقاته  املوفق،  احل�ساري 

يف كل جمال من املجالت«.

جريمة األحساء
باحلفظ  بالدعاء  خطبته  ال�سيخ  وختم 
له  تعر�ست  مب��ا  م��ن��ددا  واأهلها  للمملكة 
بالد احلرمني، واأنها »قد اكتوت بحوادث 
م��ت��ك��ررة، ك���ان اآخ��ره��ا اجل��ري��ة ال��ن��ك��راء 
���س��وداء،  الأح�����س��اء، يف حلقة  يف حمافظة 
�سمن �سل�سلة دهماء، من اأعمال الإرهاب 
ال���ع���م���ي���اء، وال���ف���ن ال�������ّس���ح���م���اء، وامل��ح��ن 
ال��ده��ي��اء، ال��ت��ي ���س��ت��ت��ه��اوى م��ن خاللها 
التالحم  �سخرة  على  الأع�����داء،  اأ���س��الت 

وقوة البناء.
احل����رم����ني  ب�������الد  ف���ل���ت�������س���ل���م  األ 
ال�����س��ري��ف��ني، ول��ت��ه��ن��اأ م���وئ���ل ال��ع��ق��ي��دة 
بف�سل  اأث��ب��ت��ت،  فلقد  الإي�����ان،  وم����اأرز 
اهلل، اخلروج من الأزمات اأكر متا�سكا، 
واأ����س���د ت��الح��م��ا وث���ق���ة واإ������س�����رارا على 
ا���س��ت��ئ�����س��ال ���س��اأف��ة الإره������اب واج��ت��ث��اث 
جذوره، يف كفاءة اأمنية مميزة، ي�سطلع 
اإجن��ازات  الأ�ساو�س، يف  اأمننا  رج��ال  بها 

مباركة، وا�ستباقات موفقة«.

فكر

ال يعقل أن يتساوى 
المحسن والمسيء
وال المستقيم 
والمجرم.. ومتى 
علم القاتل
أنه سيقتل كف
عن القتل

هذا هو العدل 
واإلنصاف لمن أراد 
أن يفرق جمع األمة 
أو يحرق وحدتها، 
فكيف بمن يقتل 
ويصنع المتفجرات 
ويروجها ويسعى 
إلى زعزعة األمن 
ونشر الذعر بين 
أفراد المجتمع
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أسبوعية جامعة الملك خالد

ميا
دي
كا
أ

دراسة: الدور التربوي لألدب اإلسالمي 
في مواجهة ظاهرة اإلرهاب

قراءة: أحمد العياف 

يف  التدري�س  هيئة  كل من ع�سوي  ق��دم 
الدكتور �سالح  كلية الرتبية باجلامعة، 
ال��رتب��ي��ة، والدكتور  اأب��و ع��راد م��ن ق�سم 
اأح��م��د غ��ن��وم م��ن ق�����س��م امل��ن��اه��ج وط��رق 
التدري�س، بحثا علميا تناول فيه ظاهرة 
الإرهاب بعنوان: »الدور الرتبوي لالأدب 
الإ�سالمي يف مواجهة ظاهرة الإره��اب« 

ومن اأبرز ما جاء يف الدرا�سة مايلي:

ظاهرة اإلرهاب
اأب��رز الظواهر  تعد ظاهرة الإره��اب من 
اأم��ن  تهدد  التي  اخل��ط��رية  الجتماعية 
ول�سيما  املجتمعات،  وا�ستقرار  الأف���راد 
يف واقعنا املعا�سر ال��ذي ب��رزت فيه هذه 
وتت�سح  للنظر،  لف��ت  ب�سكل  ال��ظ��اه��رة 
خ���ط���ورة ه����ذه ال���ظ���اه���رة ف��ي��م��ا حت��دث��ه 
واجتماعية  ونف�سية  دينية  اأ���س��رار  م��ن 
واقت�سادية واأمنية وتنموية، اإ�سافة اإلى 
ومفا�سد  �سلبية،  اآث��ار  ينتج منها من  ما 
عظيمة مادية اأو معنوية، ت�سهم بطريقة 
م��ب��ا���س��رة اأو غ��ري م��ب��ا���س��رة يف الإخ����الل 

باأمن املجتمع كله.

األدب اإلسالمي
وه���و و���س��ي��ل��ة م��ع��ربة ع���ن ف��ك��ر و���س��ل��وك 
الإن�������س���ان ال�����س��وي امل���ك���رم ان��ط��الق��ا مما 
وخ�سائ�س  اأغرا�س  من  الأدبية  للكلمة 
جمموعها  يف  ت�����س��ه��م  ت��رب��وي��ة  ودللت 
ف��ه��ي ذات دور  ف��اع��ل يف احل���ي���اة،  ب����دور 
اإي����ج����اب����ي وف�����اع�����ل م���ت���ى ا����س���ت���خ���دم���ت 
للخري  موجها  �ساحلا  نافعا  ا�ستخداما 
دور  ذات  نف�سه  الوقت  يف  وه��ي  والنماء، 
ا�ستخداماً  ا�ستخدمت  اإن  مدمر  �سلبي 

خبيثا منحرفا موجها لل�سر والف�ساد.

القيم اإلسالمية
من خالل ما يكن اأن تقوم به خمتلف 

وامل���������س����اع����ر الأخ�������وي�������ة ال���������س����ادق����ة، 
التي  النبيلة  الإن�سانية  والأحا�سي�س 
فتبقى  الب�سرية،  النفو�س  ت�ستوطن 
خ��ال��دة فيها وت��ك��ون اأث��ب��ت اأث���راً واأع��م 

تاأثرياً.
رابعا: ن�سر ثقافة الأمن والأمان 
يف املجتمع: الأدب الإ�سالمي ل بد اأن 
يكون اأدب��ا اأح��ادي الجت��اه فال يتوقع 
م��وج��ه��ا نحو  اأدب����ا  ي��ك��ون  اأن  اإل  م��ن��ه 
وال�����س��الم  وال��ب��ن��اء  والف�سيلة  اخل���ري 
ح���ت���ى ي���ع���د و���س��ي��ل��ة ت���رب���وي���ة ف��اع��ل��ة 
وم����وؤث����رة واإي���ج���اب���ي���ة يف ن�����س��ر ث��ق��اف��ة 

الأمن والأمان يف املجتمع.
خ��ام�����س��ا: ال��ع��م��ل ع��ل��ى ال��ت��غ��ي��ري 
الإيجابي يف حياة الأفراد واملجتمعات: 
م�سلحاً  لي�س  الأدي���ب  اأن  املعلوم  م��ن 
ب��امل��ع��ن��ى ال��وظ��ي��ف��ي، ولكن  اج��ت��م��اع��ي��اً 
اأدب���ه ق���ادر على الإ���س��ه��ام يف الإ���س��الح 
ق��ادرا  ج��ي��دا  اأدب���ا  ك��ان  اإذا  الجتماعي 

على الأخذ بالألباب والقلوب.
ال��ب��ارز من  ال����دور  ه���ذا  ويتحقق 
خ�����الل اج���ت���ه���اد الأدي���������ب امل�������س���ل���م يف 
ت�سخري الكلمة الأدبية ملخاطبة الفكر 

وال�سعور عند اأبناء املجتمع.
املجتمع  اأف�����راد  اإع�����داد  ���س��اد���س��ا: 
مل�����واج�����ه�����ة ال����ت����ح����دي����ات امل����ع����ا�����س����رة 
وامل�ستقبلية: يعد الأدب يف اأي جمتمع 
م����ن امل���ج���ت���م���ع���ات واح��������دا م����ن اأب������رز 
ال��و���س��ائ��ط ال��ت��ي ل��ه��ا اإ���س��ه��ام ف��اع��ل يف 
تربية اأفراد املجمع وفئاته، واإعدادهم 
م���ع غ��ريه��ا م���ن ال��و���س��ائ��ط الأخ����رى 
اأكانت  �سواء  الع�سر  حتديات  ملواجهة 
م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة من  اأم  حت���دي���ات ح��ال��ي��ة 
خالل ما يكن اأن يقوم به من غر�س 

وتنمية للقيم املجتمعية الفا�سلة.

التوصيات
التو�سيات  من  ع��ددا  الدرا�سة  قدمت 

منها ما يلي:

�لأمن�����اط و�ل��ف��ن��ون �لأدب���ي���ة م��ن دور 
رئي�س يف ت�سكيل الراأي العام، اأو اإثارته 
وت��وج��ي��ه��ه جت����اه خم��ت��ل��ف ال��ق�����س��اي��ا 
الج��ت��م��اع��ي��ة والأمم���ي���ة، اإ���س��اف��ة اإل��ى 
دوره����ا ال��ف��اع��ل والإي��ج��اب��ي يف احل��ث 
ع��ل��ى ال��ت��م�����س��ك ب��ال��ق��ي��م الإ���س��الم��ي��ة 
حيث  والإح�سان  العدل  اأهمها:  وم��ن 
الإن�سان  واأخيه  الإن�سان  بني  العالقة 
ه��ي ع��دل واإح�����س��ان، وع��ن��دم��ا يتحقق 
ال��ع��دل والإح�������س���ان ب��ني ال��ن��ا���س، ف��اإن 
ذلك يعالج ظاهرة الإرهاب الناجت عن 

فقدانهما.

األدوار التربوية
ل���الأدب  ال��رتب��وي��ة  الأدوار  اأب�����رز  م���ن 
م����واج����ه����ة ظ����اه����رة  الإ������س�����الم�����ي يف 

الإرهاب، ما يلي:
الكلمة  م�سوؤولية  ا�ست�سعار  اأول: 
الإ�سالمي  الأدب  اإ�سهامات  واأمانتها 
ب��ن��اء خمتلف  ب��ف��اع��ل��ي��ة واإي��ج��اب��ي��ة يف 
وتنميتها  احلياتية  وامليادين  املجالت 
واأن يكون وثيق ال�سلة بها من خالل 
فن  اأي  يف  امل�سلم  الأدي����ب  يحمله  م��ا 
من  اأ�سكاله  من  �سكل  واأي  فنونه  من 
الكلمة  وم�سوؤولية  ال�ست�سعار  معاين 

واأمانتها.
ث������ان������ي������ا: ا������س�����ت�����ث�����ارة احل���م���ي���ة 
رئي�س  دور  ال��ه��م��م:وه��و  وا�ستنها�س 
يتمكن به الأديب امل�سلم من خماطبة 
الآخ������ري������ن ع���ل���ى اخ����ت����الف ف��ئ��ات��ه��م 
�سورة  ب��اأي��ة  وم�ستوياتهم  واأع��م��اره��م 
فنونه،  م��ن  ف��ن  واأي  الأدب  �سور  م��ن 
مذكياً م�ساعرهم نحو اأهداف حمددة 
البناء  م�سرية  ت��خ��دم  معينة  وغ��اي��ات 

والرتبية والتنمية يف املجتمع.
اخلالدة  امل��واق��ف  ت�سجيل  ثالثا: 
يف ح��ي��اة الأف�����راد وامل��ج��ت��م��ع��ات: �سور 
يف  تزخر  الإ�سالمية  الأدب��ي��ة  الفنون 
اجلميلة،  ال��رائ��ع��ة  بالتعابري  الغالب 

خمتلف  ت��ب��ن��ي  ع��ل��ى  ال��ت�����س��ج��ي��ع   •
املهتمة  والأدب��ي��ة  الثقافية  اجلهات 
ب��ال�����س��اأن ال��ث��ق��ايف يف امل��ج��ت��م��ع من 
الأدب��ي��ة  )امل�����س��اب��ق��ات  تنظيم  ح��ي��ث 
مو�سوعها  يكون  التي  التناف�سية( 
ال��رئ��ي�����س ك��ي��ف��ي��ة ت��وظ��ي��ف ال��ف��ن��ون 
لظاهرة  للت�سدي  املختلفة  الأدبية 
وتخلي�س  عليها  والق�ساء  الإره��اب 

املجتمع من خماطرها.
على  �سنوية  ج��ائ��زة  تخ�سي�س   •
م�������س���ت���وى ال�����دول�����ة ت��ع��ن��ى مب��ج��ال 
الإب����������داع الأدب���������ي امل��ت��خ�����س�����س يف 
ال����ت���������س����دي مل���خ���ت���ل���ف ال����ظ����واه����ر 
الج���ت���م���اع���ي���ة ال�����س��ل��ب��ي��ة ك��ظ��اه��رة 

الإرهاب، ونحوها.
وامل�����ق�����ررات  امل���ن���اه���ج  • ت�����س��م��ني 
امل����راح����ل  ال����درا�����س����ي����ة يف خم���ت���ل���ف 
ال��درا���س��ي��ة بع�س الأع��م��ال الأدب��ي��ة 
امل���ت���م���ي���زة ال����ت����ي ت���و����س���ح م��اه��ي��ة 
الإره���������اب وخ����ط����ورت����ه، واأ����س���ب���اب���ه، 
ودواع�����ي�����ه، وك��ي��ف��ي��ة ال��ت�����س��دي له 

والق�ساء عليه.
• توظيف الأعمال الأدبية املتميزة 
اأمن���اط���ه���ا ع���رب خمتلف  مب��خ��ت��ل��ف 
الو�سائل الإعالمية املعا�سرة لن�سر 
التي  امل��ن�����س��ودة  الإي��ج��اب��ي��ة  الثقافة 
التعامل  معرفة  خاللها  من  يكن 
ال�سحيح م��ع ظ��اه��رة الإره���اب وما 
ال�سلبية  ال��ظ��واه��ر  م��ن  حكمها  يف 

الأخرى.
الأدب  دور  ت��ف��ع��ي��ل  ������س�����رورة   •
الإ�سالمي مبختلف فنونه املعا�سرة 
الوطنية  ال���وح���دة  م��ب��داأ  تنمية  يف 
املجتمع، واحل��ر���س على  اأب��ن��اء  بني 
ن��ب��ذ ك���ل دواع�����ي ال��ف��رق��ة واأ���س��ب��اب 
الخ����ت����الف وال��ع�����س��ي��ان ون��ح��وه��ا، 
ان����ط����الق����اً م����ن م�����س��ل��م��ات ال���دي���ن 
الإ�سالمي وتعاليمه التي تدعو اإلى 

مل ال�سمل ووحدة ال�سف.
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أساتذة

ي��ب��ح��ث يف ت��ف��اع��ل ه���ذا ال��ع��ن�����س��ر مع 
غ����ريه م���ن ال��ع��ن��ا���س��ر ل��ي��ن��ت��ج م��رك��ب��اً 
اخل�سائ�س  يف  مكوناته  عن  خمتلفاً 
وللكيمياء  والكيميائية.  الفيزيائية 
فروع عّدة ح�سب اجلزء الذي تخت�س 
به؛ فهناك كيمياء حيوّية، وحتليلّية، 
وع�سوية، وغري ع�سوية، وفيزيائية، 
الكيمياء  اإل���ى  واحل��اج��ة  وتطبيقية. 

ما�ّسة يف نواح عدة.

ما املخاطر والأعرا�س اجلانبية 
للمنتجات الطبيعية؟

مت ت���اأك���ي���د ������س�����رورة اخ���ت���ي���ار امل��ن��ت��ج 
الطبيعي الذي ل يحتوي على رائحة 
عطرية اأو يحتوى على روائح عطرية 
املعطرة  املنتجات  لأن  قليلة؛  بن�سبة 
ت��زي��د خ��ط��ر ت��ل��وث ال��ه��واء ال��داخ��ل��ي؛ 
وذل����ك لح��ت��وائ��ه��ا ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 
امل�����واد ال��ك��ي��م��ائ��ي��ة، ك��م��ا ت���وؤث���ر ب�سفة 
خ���ا����س���ة يف الأط�����ف�����ال والأ����س���خ���ا����س 
امل�سابني باأمرا�س تنف�سية اأو اأ�سحاب 

الب�سرة احل�سا�سة.

هل من الأف�ضل �ضراء
منتجات التجميل الع�ضوية؟

للمكونات  العالية  املعايري  اإلى  بالنظر 
هذه  ن�سرتي  اأن  يجب  ه��ل  الع�سوية، 
بال�سرورة؛  لي�س  ح�سريا؟  املنتجات 
تندرج  ل  ال��ت��ي  امل��ك��ون��ات  م��ن  فالعديد 
حت���ت اأ����س���ل���وب الإن����ت����اج ال��ع�����س��وي يتم 
حد  اإلى  بالثقة  جدير  ب�سكل  ت�سنيعها 
احل�سا�سية  ب�ساأن  وثمة ن�سيحة  كبري. 
معر�سة  اأو  مرهفة  الب�سرة  ك��ان��ت  اإذا 
للح�سا�سية، فاإن م�ستح�سرات التجميل 

خالد العمري

بكلية  التحليلية  الكيمياء  اأ�ستاذ  اأ�سار 
العلوم الدكتور طارق عثمان اأن كثريا 
من الطالب يعانون من املواد العلمية 
وجود  ولعدم  اأحيانا،  ل�سعوبتها  نظرا 
اإيجاد  املدر�س املثايل الذي يعمل على 
طريقة �سهلة لإي�سال املعلومة اإليهم، 
مبينا اأن مادة الكيمياء هي اإحدى هذه 
اأم��ام  عقبة  متثل  التي  العلمية  امل���واد 
لالبتعاد  وتدفعهم  الطالب  كثري من 
ع���ن ال��ق�����س��م ال��ع��ل��م��ي وال���ل���ج���وء اإيل 
الرئي�سي  ال�سبب  اأن  م�سيفا  الأدب���ي، 

هو لغة التدري�س. 

حدثنا  عن اأهمية
درا�ضة الكيمياء؟

خ��وا���س  ب��درا���س��ة  الكيمياء  ع��ل��م  يهتم 
وال�سلوك  وبنيتها،  وت��غ��ريات��ه��ا،  امل����ادة 
ال�����ذي ت�����س��ل��ك��ه يف خم��ت��ل��ف ال���ّظ���روف 
اأي�����س��اً  ال��ت��ي ق��د تتعر�س ل��ه��ا، وي��ط��ل��ق 
ا�سم  الأحيان  بع�س  يف  العلم  هذا  على 
بني  رئي�سي  رابط  لأنه  املركزي؛  العلم 
اأن����واع اأخ����رى م��ن ال��ع��ل��وم ك��رب��ط��ه بني 
الفيزياء  اأو  والأح��ي��اء،  الفيزياء  علمي 

واجليولوجيا.
ت���وال���ت  احل����دي����ث  ال���ع�������س���ر  ويف 
الكت�سافات والإ�سافات حتى اأ�سبحت 
حياتنا؛  يف  الأه�����ّم  اجل����زء  ال��ك��ي��م��ي��اء 
ف��ال��ك��ي��م��ي��اء ع��ل��م ي��ب��ح��ث يف ت��رك��ي��ب 
وب��ن��ي��ت��ه، ووزن�����ه، وحجمه،  ال��ع��ن�����س��ر، 
والكيميائية،  الفيزيائية  وخ��وا���س��ه 
ووج������وده يف ال��ط��ب��ي��ع��ة، وت��رت��ي��ب��ه يف 
اجل����دول ال������دوري، وت��ف��اع��الت��ه، كما 

ت�سببا  اأق��ل  بديال  متثل  ق��د  الع�سوية 
للح�سا�سية لأنها حتتوي على عدد اأقل 

من املواد الكيميائية. 

ما ال�ضعوبات التي يواجهها 
الطالب يف تخ�ض�س الكيمياء؟

ي��ع��اين الكثري م��ن ال��ط��الب ال��ي��وم من 
املواد العلمية نظرا ل�سعوبتها يف بع�س 
الأح��ي��ان، وك��ذل��ك لعدم وج��ود املدر�س 
اإيجاد طريقة  على  يعمل  ال��ذي  املثايل 
املعلومة للطالب ب�سكل  �سهلة لإي�سال 
ب�سيط، ومادة الكيمياء هي اإحدى هذه 
لكثري  عقبة  متثل  التي  العلمية  امل��واد 
م��ن ال��ط��الب وت��دف��ع��ه��م ل��الب��ت��ع��اد عن 
الأدب���ي،  اإل���ى  وال��ل��ج��وء  العلمي  الق�سم 

وال�سبب الرئي�سي هو لغة التدري�س.

ماذا عن اأهمية البحث
العلمي يف اجلامعة؟ 

والتمر�س  العلمي  البحث  منهج  اأ�سبح 
وق��د  ق��ائ��م��اب��ذات��ه،  علما  تقنياته  ع��ل��ى 
كتبت يف هذا الفن الع�سرات من الكتب 

والر�سائل والأبحاث.
هذا  اأن  يظنون  الباحثني  واأغ��ل��ب 
اأن  ال��غ��رب، وال��واق��ع  العلم ج��اءن��ا م��ن 
اإلى  الغرب  �سبقوا  قد  العرب  اأج��دادن��ا 
انتهاج طرق علمية يف البحث، ول �سيما 

يف فرتة الزدهار العلمي والفكري. 
وال���ه���دف م��ن ت��دري�����س ه���ذه امل���ادة 
والدرا�سات  اجلامعية  املراحل  لطالب 
ال��ع��ل��ي��ا، ه���و اإع�������داد ال���ط���الب اإع������دادا 
ت���رب���وي���ا ع��ل��م��ي��ا ي���وؤه���ل���ه���م ل��ي�����س��ب��ح��وا 
اأ�ساتذة وباحثني منهجيني، وتوجيههم 
للبحوث  ليتفرغوا  ال�سحيح  التوجيه 

لأن  الأك��ادي��ي��ة؛  العلمية  وال��درا���س��ات 
الهدف الأ�سا�سي للتعليم اجلامعي لي�س 
فح�سب،  املهنيني  اأو  املدر�سني  تخريج 
واإمن����ا ه��و ت��خ��ري��ج ب��اح��ث��ني اأك��ادي��ي��ني 
ي��ت��ل��ك��ون ال��و���س��ائ��ل ال��ع��ل��م��ي��ة لإث�����راء 
الإن�����س��ان��ي��ة، مب��ا يقدمونه من  امل��ع��رف��ة 
م�ساركات جادة يف جمالت تخ�س�سهم، 

ويتحلون بالأخالق ال�سامية.
 

كلمة اإلى طالب
 ومن�ضوبي اجلامعة؟ 

تبنى اجلامعة على اأربع قواعد رئي�سية 
ه����ي: الأب���ن���ي���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، ال��ط��ال��ب، 
اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س وم��ن�����س��وب��ي 

اجلامعة، والعملية التعليمية.
ول�����س��م��ان جن����اح ت��ل��ك امل��ن��ظ��وم��ة 
لب�����د م����ن ت���ك���ام���ل اأج����زائ����ه����ا ل��ت��ح��ق��ق 
فقط  لي�س  م��ق��ارن��ة  والتمييز  ال��ن��ج��اح 
بالتطلع  ب��ل  ال�����س��ع��ودي��ة،  ب��اجل��ام��ع��ات 
اأخذ مرتبة علمية متقدمة �سمن  اإلى 

اجلامعات العاملية. 
ب��ال��ت��ع��اون  اإل  ي���ت���اأت���ى ذل����ك  ول����ن 
املثمر بني كل اأع�ساء وقواعد املنظومة 
العلمية باجلامعة، مما يتيح احل�سول 
اأع��ل��ى درج���ات و�سمان اجل���ودة يف  على 
من  بدءا  والبحثية  التعليمية  العملية 
هيئة  وع�سو  املثابر،  املجتهد  الطالب 
التدري�س واملوظف املخل�س املتفاين يف 
اأداء دوره التعليمي والإ�سرايف وترغيب 
الطالب يف تخ�س�سه، وم�ساعدته ب�سكل 
اإل����ى تكوين  ال��ن��ه��اي��ة  ي��ه��دف يف  ك��ب��ري 
اأهمية  م��درك  متميز  طالب  �سخ�سية 
الذي  املجتمع  وخدمة  احلياة  يف  دوره 

يعي�س فيه.

أكاذيب وافتراءات

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

تقارير  العاملية  ال�سحف  وك��ربى  الأن��ب��اء  وك���الت  بع�س  تن�سر 
واأخبارا مغلوطة عن اململكة العربية ال�سعودية، ت�سمل خمتلف 
امل���ج���الت الق��ت�����س��ادي��ة وال�����س��ح��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة وال��ت��ن��م��وي��ة 

والع�سكرية.
مغر�سة،  تفا�سيل  يف  الإع��الم��ي��ة  الو�سائل  ه��ذه  وت�سرف 
روؤية  على  بني  منها  كثريا  اأن  فيها جتد  النظر  وعندما متعن 
كتابات  يف  للخيال،  اأق��رب  بوقائع  وتنبوؤاتها  الوكالة  اأو  الكاتب 

تفتقر اإلى اأب�سط معايري امل�سداقية.
يتناولوه  ما  بكارثية  للقارئ  ليوحوا  بالعناوين  يتالعبون 
يف مقالتهم اأو تقاريرهم، ولكن عند تتبع املو�سوع جتد الكاتب 

ي�سطح بك يف مو�سوعات اأخرى ل متت للعنوان ب�سلة.
اأه���داف  ال��ك��ت��اب��ات م��ن  اأح���د م��ا وراء ه���ذه  ل يخفى ع��ل��ى 
امل�سداقية  اأي��ن  ه��و:  نف�سه  يطرح  ال��ذي  ال�سوؤال  ولكن  �سلبية، 
اإعالميون كبار  املواد  اأن من يكتب هذه  فيما يطرحونه؟ علما 

ووكالت �سهرية؟.
ت�ستهدف  عاملية  مغر�سة  حمالت  م��ن  ن�ساهده  م��ا  ورغ��م 
اململكة، فاإن من املفخرة اأن ال�سعب ال�سعودي يفهم ويعي ما وراء 
تلك احلمالت من اأهداف، وما ترمي اإليه تلك املو�سوعات التي 
اأ�سحابها. وهذا  اأراده���ا  اأخ��رى لأغ��را���س  ت��ارة وتختفي  تن�سط 

دليل على خيبة هذه احلمالت يف النيل من وحدتنا.
هو  مواطن  كل  اأن  واأعتقد  ببع�س،  بع�سه  يثق  �سعب  اإننا 
خط الدفاع الأول عن وطنه وي�سابق غريه يف نيل هذا ال�سرف.

وكل ق��ارئ فطن ي��درك كمية الأك��اذي��ب والف���رتاءات التي 
وين�سف  موقفهم  ي�سعف  ين�سرونه  م��ا  اإن  ب��ل  ���س��دن��ا،  حت���اك 

م�سداقيتهم.. وهلل احلمد اأول واآخرا.

وقفة

د. طارق عثمان: لغة التدريس
تنفر الطالب من دراسة الكيمياء

د. طارق عثمان 
ممتاز عام  بتقدير  الكيمياء  بعلوم  البكالوريو�س  درجة  على  • ح�ضل 

من كلية العلوم بجامعة املن�ضورة يف مايو ١988.
العلوم يف  املاج�ضتري  لدرجة  التمهيدية  الدرا�ضات  • تلقى 

)�ضعبة الكيمياء التحليلية( من كلية العلوم بجامعة املن�ضورة
.١990-١989

التحليلية( الكيمياء  )�ضعبة  العلوم،  يف  املاج�ضتري  درجة  • نال 
من كلية العلوم بجامعة املن�ضورة يف يوليو ١99٢.

التحليلية( الكيمياء  )�ضعبة  العلوم  يف  الدكتوراه  درجة  على  • ح�ضل 
من  كلية العلوم بجامعة املن�ضورة  ١99٧.
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جامعات سعودية

أحمد العياف 

د����س���ن وزي������ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال���دك���ت���ور اأح���م���د 
امل�����س��ارك  التعليم  وزارة  ج��ن��اح  العي�سى، 
ل��ل��رتاث والثقافة  ال��وط��ن��ي  امل��ه��رج��ان  يف 
انطالقة  ع��ل��ى  ووق���ف   ،»30« اجل��ن��ادري��ة 
»امل�سرحية  ب���  مبتدئا  اجل��ن��اح،  ف��ع��ال��ي��ات 
حتت  ج���اءت  ال��ت��ي  ال�سعرية«  الإن�����س��ادي��ة 
م�����س��م��ى »م���در����س���ة م��ل��ك »، م���ن ت��األ��ي��ف 
الثنيان،  ال��وزارة �سعد  املدير العام جلناح 
�لطابي  للن�شاط  �لعام  �ملدير  و�إ���ش��ر�ف 

بالوزارة الدكتور عبد احلميد امل�سعود.
العي�سى بجولة على  قام  عقب ذلك، 
يحويها  ال��ت��ي  والأرك������ان  الأق�����س��ام  جميع 
عن  م��وج��ز  ���س��رح  اإل����ى  م�ستمعا  اجل���ن���اح، 
من  نخبة  عليها  ت�سرف  التي  الفعاليات 
واإدارات  ال�������وزارة  وم��ن�����س��وب��ات  م��ن�����س��وب��ي 
ال��ت��ع��ل��ي��م امل�����س��ارك��ة م���ن خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق 

وحمافظات اململكة.
التام  ال�ستعداد  العي�سى على  واطلع 
ال��زوار  ل�ستقبال  ال���وزارة  اأق�سام  قبل  من 
واإف���ادت���ه���م وا���س��ت��ع��را���س ج���ه���ود ال�����وزارة 
ال��وط��ن،  اأب���ن���اء  ب��ه خل��دم��ة  وم���ا ت�سطلع 
وم�ساريعها  منا�سطها  اأب����رز  ع��ر���س  م��ع 
ال���ت���ن���م���وي���ة احل����دي����ث����ة. وت���ن���وع���ت ج��ول��ة 

ال��ع��ي�����س��ى ب����ني اأق�������س���ام ال���ب���ن���ني وال���ب���ن���ات 
والأركان املخ�س�سة لكل ق�سم.

ك��م��ا ب��ع��ث ال��ع��ي�����س��ى، ر���س��ال��ة جل��ن��ود 
الوطن املرابطني على احل��دود، قال فيها 

العيسى يدشن جناح التعليم
بـ »الجنادرية 30«

حت���ت رع���اي���ة خ����ادم احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني 
وزي��ر  افتتح  عبدالعزيز،  ب��ن  �سلمان  امللك 
فعاليات  العي�سى،  اأحمد  الدكتور  التعليم 
اأ�سبوع املهنة واخلريج، الذي تنظمه جامعة 
وامللتقى  املعر�س  ا  اأي�سً �سعود. ود�سن  امللك 
امللك  الرئي�سي جلامعة  البهو  امل�ساحب يف 

�سعود .
الفعالية،  اأه��م��ي��ة  اإل���ى  العي�سى  ون��ب��ه 
»لكونها تاأتي يف ظل تزايد اأعداد اجلامعات 
احلكومية والأهلية، وا�ستحداث تخ�س�سات 
علمية ملحة يف �سوق العمل، فر�ست تزويد 
ال�سباب بنوع خمتلف من املعرفة والتاأهيل 
مب���ا ي��ن�����س��ج��م م���ع ال���ت���ح���ولت ال��ق��ائ��م��ة يف 
����س���وق ال���ع���م���ل«، م��و���س��ح��ا اأن ذل����ك ح��ّم��ل 
تنظيم  يف  ال�ستمرار  م�سوؤولية  اجلامعات 
والطالبات  الطالب  لتب�سري  املنا�سبة  هذه 
مب�ستقبلهم واإتاحة فر�سة اللقاءات احلية 

افتتاح أسبوع المهنة
بجامعة الملك سعود

تعديالت على ضم الدارسين على حسابهم 
أحمد العياف

الدار�سني على  اإحل��اق الطالب  التعديالت على �سوابط  اإدخ��ال عدد من  املوافقة على  ال��وزراء  قرر جمل�س 
ح�سابهم يف اخلارج بالبعثة التعليمية.

الإحل��اق  اإع��ادة تنظيم عملية  �ساأن  التعليم يف  املرفوعة من وزارة  املعاملة  بعد الط��الع على  جاء ذلك 
بع�سوية البعثة للطالب الدار�سني على ح�سابهم اخلا�س، وتطوير �سوابط اإحلاقهم بالبعثة التعليمية. ولذا، 

قرر جمل�س الوزراء املوافقة على اإدخال عدد من التعديالت تت�سمن ما يلي:
اأول: املرحلة اجلامعية والدرا�سات العليا

ملتحقاً  يكون  �أن  �ملتقدم  �لطالب  يف  ي�شرتط  �لعليا،  �لدر��شات  وم��ر�ح��ل  �جلامعية  �ملرحلة  يف   •
 10 اأف�سل  اأو  العامل،  م�ستوى  على  التخ�س�س  يف  جامعة   50 اأف�سل  �سمن  وم�سنفة  متميزة  بجامعة 

جامعة على م�ستوى العامل، وذلك وفق قوائم تعدها وزارة التعليم لهذا الغر�س.
النظام  بح�سب  درا�سية  30 وحدة  املرحلة اجلامعية،  كان يف  اإن  درا�سته،  اأنهى يف جمال  قد  يكون  • اأن 
يف  ك��ان  و�إذ�  يعادله.  ما  �أو  نقاط  �أرب��ع  ث��اث من  يقل عن  ل  تر�كمي  يعادلها ومبعدل  ما  �أو  �لف�شلي 
مرحلة �لدر��شات �لعليا، في�شرتط �أل يقل معدله �لرت�كمي يف �ملرحلة �جلامعية بالن�شبة �إلى �ملاج�شتري 

ويف درجة املاج�ستري بالن�سبة اإلى الدكتوراه عن )3.3( من )4( نقاط �أو ما يعادله.
ثانيا: يف الطب والتخ�س�سات الهند�سية والعلمية النوعية التي حتددها وزارة التعليم:

�لتعليم. وز�رة  حتددها  �لتي  �جلامعات  باإحدى  ملتحقاً  �ملتقدم  �لطالب  يكون  �أن  • ي�شرتط 
�إلى  �إ�شافة  يعادله  �أو ما  نقاط  املرحلة اجلامعية عن )٢.75( من )4(  الرتاكمي يف  • األ يقل معدله 

اإنهاء )30( وحدة درا�سية يف جمال الدرا�سة بح�سب النظام الف�سلي اأو ما يعادلها.
من   )3( عن  املاج�ستري  مبرحلة  لالإحلاق  اجلامعية  املرحلة  يف  املطلوب  الرتاكمي  املعدل  يقل  • األ 

)4( نقاط �أو ما يعادله .

توصية بتشكيل مجلس تنسيقي لكليات التربية 
اأم القرى ممثلة بكلية الرتبية، كليات  دعا امل�ساركون يف املوؤمتر اخلام�س لإعداد املعلم الذي نظمته جامعة 
اإلى ال�ستجابة يف روؤاها واأهدفها وخططها وبراجمها لطبيعة التحولت التنموية التي عرب عنها  الرتبية 
التي نظم  اأبعاده املعرفية والثقافية والجتماعية والقت�سادية،  بو�سوح »برنامج التحول الوطني« يف �ستى 

م�ساراتها جمل�س ال�سوؤون القت�سادية والتنمية التابع ملجل�س الوزراء. 
التي  بالتحديات  املعلمني  اإع��داد  امللتحقني بربامج  زيادة وعي الطالب  بالعمل على  امل�ساركون  وطالب 
يواجهها الوطن كانت�سار موجة الغلو والإرهاب والتطرف، والعمل على تعميق ق�سايا الأمن الفكري والنتماء 
الوطني وحقوق الإن�سان والإح�سا�س بامل�سوؤولية الجتماعية خالل مناهج درا�سية، وبرامج وقائية وعالجية 
تتكامل مع اأدوار املوؤ�س�سات املجتمعية واجلهات ذات العالقة يف هذا ال�سدد مع الإفادة من الربامج القائمة 
كربناجمي »فطن« و »نربا�س« مبا يحقق الأمن الوطني ال�سامل. واأو�سى امل�ساركون بت�سكيل جمل�س تن�سيقي 
عال لكليات الرتبية يف اململكة، يكون من مهامه ر�سم التوجهات وال�سيا�سات، واإيجاد �سيغ واآليات للتكامل بني 
عمل الكليات وال�ستفادة من خمتلف التجارب واخلربات يف جمال اإعداد املعلمني وتدريبهم، وحتديث املعايري 

املهنية الوطنية للمعلمني يف �سوء م�ستجدات الع�سر.

»فهد للبترول« تنظم مؤتمر التمويل اإلسالمي
تنظم كلية الإدارة ال�سناعية ومركز التميز البحثي للدرا�سات امل�سرفية والتمويل الإ�سالمي بجامعة امللك 

فهد للبرتول واملعادن يومي 14و15 من مار�س املقبلني، موؤمتر اأبحاث التمويل الإ�سالمي.
وقال عميد الكلية الدكتور حممد الزهراين: »اإن املوؤمتر، ي�ستقطب باحثني من كربيات اجلامعات 
العاملية مثل جامعة هارفارد و�ستانفورد وغريها«، مو�سحا اأنه  يناق�س 14 ورقة علمية قدمها باحثون من 
٢4 دولة وطلبة دكتوراه من جامعات ومراكز بحثية مرموقة حول العامل، مثل: املكتب القومي لأبحاث 
ال��دويل، و�سندوق  والبنك  اأجنليو�س،  بلو�س  كاليفورنيا  اأمريكا، وجامعة كورنيل، وجامعة  القت�ساد يف 

النقد الدويل.
وتنظريا،  تطبيقا  الإ�سالمي  التمويل  عن  نقا�س  حلقة  يت�سمن  املوؤمتر  برنامج  اأن  الزهراين  واأ�ساف 
مبينا اأن الدكتور فرانكن اآلن من كلية وارتون يف جامعة بن�سلفانيا وكلية امربيال لندن، هو املتحدث الرئي�س 
للموؤمتر، م�سريا اإلى اأن اللجنة العلمية للموؤمتر ت�سم كبار الأ�ساتذة يف علم التمويل وباحثني من كربيات 

اجلامعات، اأمثال هارفارد ونيويورك ووارتون، بالإ�سافة اإلى كبار الباحثني يف جمال التمويل الإ�سالمي.

للحوار يف  الأع��م��ال  ب��اأرب��اب  التي جتمعهم 
الفر�س املتوافرة لديهم«.

هدف الفعالية
الفعالية  ه���دف  اأن  اإل����ى  ال��ع��ي�����س��ى  واأ����س���ار 
اختيار  على  اخلريجني  م�ساعدة  يف  يكمن 
م�سددا  لهم،  الأ�سلح  الوظيفية  امل�����س��ارات 
احلديثة  التقنيات  ا�ستثمار  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
لإت���اح���ة امل��ع��ل��وم��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ت��وظ��ي��ف 
وفر�س العمل للباحثني عنه، ب�سكل مي�سر 
يتوافر  واح��د  اإل��ك��رتوين  و�سامل يف موقع 
ل��ل��م�����س��ت��ف��ي��دي��ن ع��ل��ى م�����دار ال���ع���ام وي��ك��ون 
ب�سورته الإلكرتونية اأكر ت�سجيعاً جلهات 
ل�سهولته  ف��ي��ه  امل�����س��ارك��ة  ع��ل��ى  ال��ت��وظ��ي��ف 
وم���رون���ت���ه، وي��ك��ن اجل��ام��ع��ات اأي�����س��ا من 
املوقع  ه��ذا  لتاأ�سي�س  بينها  فيما  التن�سيق 

لتكون قاعدة بياناته اأكر ثراًء وتنوعاً.

مشكلة البطالة
من جانبه، ذكر  مدير جامعة امللك �سعود 
املهنة  اأ���س��ب��وع  اأن  ال��ع��م��ر  ب����دران  ال��دك��ت��ور 
يهدف اإلى حل م�سكلة البطالة، وتاأكيد دور 
والعمل  ات�ساعها،  م��ن  احل��د  يف  اجلامعات 
التخ�س�سات  ن��ح��و  ال��ط��الب  ت��وج��ي��ه  ع��ل��ى 
م�سارات  وافتتاح  العمل  �سوق  يف  املطلوبة 
الدائم  والتن�سيق  ال�سوق،  يتطلبها  جديدة 
م���ع ج��ه��ات ال��ت��وظ��ي��ف مل��ع��رف��ة الجت���اه���ات 
احل��دي��ث��ة ال��ت��ي ت��ب��ح��ث ل��ه��ا ع��ن ال��ك��ف��اءات 
املطلوب  التاأهيل  م�ستوى  على  وال��ت��ع��رف 
ل�����س��غ��ل ال��ف��ر���س ال��وظ��ي��ف��ي��ة وم����دى عمق 
ذلك  وغري  لها،  الالزمة  املعرفية  الدائرة 
لتحقيق  ال�����س��روري��ة  التن�سيق  وج���وه  م��ن 

ال�ستثمار الأمثل ل�سباب الوطن.

افتتاح المعرض
تال ذلك افتتاح املعر�س امل�ساحب، برعاية 
وكيلة اجلامعة ل�سوؤون الطالبات الدكتورة 
ع��ن فخرها  اأع��رب��ت  ال��ت��ي  العي�سى  اإي��ن��ا���س 
ب��ت�����س��ري��ف خ������ادم احل����رم����ني ال�����س��ري��ف��ني 
امللك  »رعاية  وقالت:  املهنة،  اأ�سبوع  رعاية 
حاولنا  التي  املنا�سبة  ه��ذه  لأهمية  تاأكيد 
تخدم  ه��ادف��ة  فعالية  ت�سبح  اأن  ج��اه��دي��ن 
املختلفة  القطاعات  على  بالرتكيز  الوطن 
يحتاج  ال��ت��ي  امل���ه���ارات  وحت��دي��د  للتوظيف 
عمل  يف  اجتهدنا  كما  العمل،  ���س��وق  اإليها 
تطرح  ال��ت��ي  التدريبية  ل��ل��دورات  م��واءم��ة 
ل��ط��ال��ب��ات وخ��ري��ج��ات اجل��ام��ع��ة وامل���ه���ارات 
امل���ط���ل���وب���ة يف ب���راجم���ه���م ال���ت���دري���ب���ي���ة م��ع 
على  حر�سنا  كما  العمل،  �سوق  احتياجات 
ا�ستقطاب جهات توظيفية متنوعة لت�سمل 

الفائدة جميع التخ�س�سات ».

»اإلى جنودنا البوا�سل حفظهم اهلل، الوطن 
اأمنه واأمانه،  يفخر بت�سحياتكم يف �سبيل 
واأن  ويحفظكم  ي��وف��ق��ك��م  اأن  اهلل  واأ����س���األ 

يجعلكم ذخراً لالإ�سالم وامل�سلمني«.
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مبتعثون

آل معوض: االبتعاث تجربة ثرية
تعيد صياغة وتركيب الطالب

محمد إبراهيم

يف  ال�سيدلة  بكلية  الدكتوراه  طالب  ن�سح 
علم  )تخ�س�س  ب��ك��ن��دا،  كولومبيا  جامعة 
كل  اآل معو�س،  اإب��راه��ي��م  يحيى  الأدوي����ة(، 
على  العمل  ب�سرورة  البتعاث  على  مقبل 
اللغة الإجنليزية قبل اخلروج من  تطوير 
البلد، والتدرب على اأ�سول البحث العلمي، 
اإ����س���اف���ة اإل�����ى ت��ك��وي��ن م��ع��ل��وم��ات ع���ن بلد 
الوقوع  لتجنب  بقوانينه  والإمل��ام  البتعاث 
فوائد  لالبتعاث  اأن  م��وؤك��دا  امل�سكالت،  يف 
كثرية كتعلم التنظيم والعتماد على الذات 
واأ����س���ول احل����وار واح�����رتام وت��ق��ب��ل ال����راأي 

الآخر وغريها..

حدثنا عن جتربتك
 يف البتعاث؟

لإكمال  البتعاث  يف  الطالب  يفكر  عندما 
تعليمه اجلامعي والعودة اإلى اأر�س الوطن 
ب�����س��ه��ادة ع��ل��م��ي��ة يف جم����ال ت��خ�����س�����س��ه، ل 
ب��د م��ن اأن��ه ق��د و�سع اع��ت��ب��ارات ع��دة لهذه 
البعد  مقدمتها  ويف  ح��ي��ات��ه،  يف  اخل��ط��وة 
ع��ن الأه����ل وال���وط���ن، ول��ك��ن ب��ح��ب��ه للعلم 
وال�ستزادة فيه وتعلم كل ما هو جديد يف 
جماله ومعرفة كيف يتقدم يف هذا املجال، 
ف�سي�سع البتعاث خطوة مهمة و�سرورة يف 

م�سواره التعليمي والعملي. 
وع����ن  جت��رب��ت��ي يف الب���ت���ع���اث، فهي 
جتربة  ثرية ومنعطف كبري يف احلياة من 
من  الفرد  وترتيب  �سياغة  يعيد  اأن  �ساأنه 

التعلم  واإمكانية  التنظيم  الب��ت��ع��اث:  م��ن 
ال���ذات���ي وامل����ب����ادرة،  وك���ذل���ك ت��ع��ل��م اأ���س��ول 
احل��وار واح��رتام وتقبل ال��راأي الآخ��ر، كما 
املبتعث؛ لأنه  اأن البتعاث يزيد من ثقافة 
خ����الل ف����رتة درا����س���ت���ه ي��ل��ت��ق��ي ب��ع��دد كبري 
م����ن ال����ط����الب م����ن خم��ت��ل��ف اجل��ن�����س��ي��ات، 
وي�سرف على درا�سته اأع�ساء هيئة تدري�س 
اإل��ى  ب��الإ���س��اف��ة  التخ�س�س،  يف  متقدمني 
ثقافة  على  الط��الع  لنا  يتيح  البتعاث  اأن 
ولغة جديدة  �سعوب جديدة  وعلى  جديدة 
بكل  املبتعث  اليجابية على  اآثارها  تنعك�س 

تفا�سيلها.

هل هناك لقاءات
وتوا�ضل بني املبتعثني؟  

ال��ت��وا���س��ل ب��ي��ن��ن��ا جن���ن امل��ب��ت��ع��ث��ني اأع��ت��ربه 
امل��رح��ل��ة، من  ه��ذه  يف  م��ق��ب��وًل، وخ�سو�ساً 
خ���الل الح��ت��ف��الت ال��ت��ي ت��ق��ام يف الأن��دي��ة 
ال��ط��الب��ي��ة والل���ت���ق���اء ب��ع��دد م���ن ال��ط��الب 
اأن  ح�سب الفر�سة التي تتاح لنا، وبخا�سة 
م�سغول  املبتعث  فيها  ي��ك��ون  ال��ف��رتة  ه��ذه 

ب�سوؤونه الدرا�سية. 

وكيف ترى التوا�ضل 
بينكم وبني اجلامعة؟

اأن  امل��زي��د رغ��م  ت��وا���س��ل مقبول ون��اأم��ل يف 
التوا�سل الجتماعي حققت ج�سرا  و�سائل 
م���ن ال���ت���وا����س���ل ب��ي��ن��ن��ا ف��اأ���س��ب��ح��ن��ا ع��ربه��ا 
التي  اجل��ام��ع��ة  اأن�����س��ط��ة  لبع�س  م��ت��اب��ع��ني 
ت��ق��دم، واإن كنا  اإل��ي��ه م��ن  نفرح مب��ا و�سلت 

بالتحديات  مليئة  جتربة  اأن��ه  كما  جديد، 
م��ن ن����واح ع���دة ك��ال��ن��اح��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة التي 
اإل��ى كثري من  تعد من الأم��ور التي حتتاج 
الوقت لال�ستيعاب وتفهم كثري من الأمور، 
والعلمي يحتاجان  العملي  اأن اجلانب  كما 
اإل��ى كثري م��ن ال��ق��راءة وال��ت��دري��ب، لكوننا 
املبادئ  على  للتدريب  اإط��الق��اً  نتعر�س  مل 

الأ�سا�سية يف البحث العلمي.

كيف ترى البتعاث
ب�ضفته خطوة عملية

يف م�ضتقبلك املهني؟
كبرية  نقلة  باعتباره  ج��دا  مهم  الب��ت��ع��اث 
العملية والعلمية،  م�سريته  يف  للمبتعث 
ومن خالله ي�ستطيع اأن يزيد من ر�سيده 
من  ال��ك��ث��ري  وي��ت��ع��ل��م  تخ�س�سه  يف  امل��ع��ريف 
ابتعاثه  كان  اإذا  وبخا�سة  البتعاث،  خالل 

جلامعة عريقة يف جمال تخ�س�سه.
كما اأن املبتعث ي�ستطيع اللتقاء بعدد 
ك��ب��ري م��ن ال��ع��ل��م��اء وامل��خ��ت�����س��ني يف جم��ال 
التخ�س�س،  هذا  على  متر�سوا  قد  درا�سته، 
كما  ك��ث��ريا.  منهم  ي�ستفيد  اأن  وي�ستطيع 
عملية.  م�سرية  ب��داي��ة  ي�سكل  البتعاث  اأن 
املفيد  نقل  يف  يوفقني  اأن  اهلل  م��ن  واأرج���و 
اأب��ن��اء  على  بالنفع  ليعود  هنا  تعلمته  مم��ا 

الوطن.

فوائد ح�ضدتها من البتعاث ؟
����س���وؤال ���س��ائ��ق وي�����س��ع��ب الإج���اب���ة ع��ل��ي��ه يف 
ال��ت��ي جنيتها  الفوائد   م��ن  ول��ك��ن  ���س��ط��ور، 

ناأمل اأن يكون توا�سلنا معهم ب�سورة اأكرب 
من ذلك. 

ن�ضيحة للمقبلني على البتعاث؟
ك��م��ا اأ���س��ل��ف��ت ف����اإن الب��ت��ع��اث ي��ع��ن��ي خطوة 
هذه  على  يقدم  اإن�سان  ك��ل  حياة  يف  كبرية 
من  كثري  ي�سبقها  اأن  يجب  التي  اخل��ط��وة 
باجلوانب  املتعلقة  والتهيئة  ال�ستعدادات 
ال���درا����س���ي���ة والأك����ادي����ي����ة والج��ت��م��اع��ي��ة 
وال��ث��ق��اف��ي��ة، ل��ذل��ك اأن�����س��ح امل��ب��ت��ع��ث ب��اأم��ور 

منها: 
قبل  الإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة  • ت��ط��وي��ر 
اخلروج من البلد؛ فهذا �سيوفر وقتا 

وجهدا.
ال��ب��ح��ث  اأ������س�����ول  ع���ل���ى  • ال�����ت�����درب 
فرتة  ق�ساء  حتى  اأو  ب��زي��ارة  العلمي 
اأو مركز بحثي  الزمن يف  معمل  من 
داخ����ل امل��م��ل��ك��ة، ف��ه��ذا ���س��ي��ف��ت��ح اآف���اق���اً 
ج���دي���دة. ويف ح���ال ع���دم اإجن����از ذل��ك 
ق��ب��ل ال�����س��ف��ر، ف��اأن�����س��ح اأي�����س��ا ب��اإجن��از 
واأثناء  بالبعثة  اللتحاق  عقب  املهمة 
زي��ارة معمل  اللغة من خالل  تطوير 
اأو مركز بحثي يف املجال واأن يعر�س 
والعمل  للتطوع،  ا�ستعداده   املبتعث 
البحثية،  م�ساريعهم  اأح���د  يف  معهم 
الف�سل  لذلك  وك��ان  فعلته،  ما  وه��ذا 

بعد اهلل يف قبويل.
• تكوين معلومات �سحيحة عن بلد 
الب��ت��ع��اث والإمل�����ام ب��ق��وان��ي��ن��ه لتجنب 

الوقوع يف م�سكالت اأو التبا�سات.
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جامعة ليدز تطور برنامجا 
لتصميم العقاقير الطبية 

بقلم »كريس بنتنغ«
موقع جامعة ليدز

املتحدة،  باململكة  ل��ي��دز،  جامعة  ب���داأت 
بال�سراكة  جديدا  �سيدلنياً  م�سروعا 
اململكة  يف  الأدوي���ة  ت�سنيع  �سركات  مع 
امل���ت���ح���دة، ب���الإ����س���اف���ة اإل������ى  احل��ك��وم��ة 
الت�سميم  بعمليات  النهو�س  اأج��ل  من 

الرقمي.
امل�����س��روع  اأن ي��ق��ل��ل  امل��ت��وق��ع  وم����ن 
اإل����ى ٢0.4م��ل��ي��ون  ت�����س��ل قيمته  ال����ذي 
جنيه اإ�سرتليني، من تكلفة وزمن اإنتاج 
اأدوية مبتكرة، واأن يح�سن من تناف�سية 

قطاع الأدوية يف بريطانيا.

تعليق
قال  امل�سروع،  على  تعليقه  معر�س  ويف 
برئا�سة  املكلف  الكيمياء  هند�سة  اأ�ستاذ 
»كيفن  ال��ربوف��ي�����س��ور  امل�������س���روع،  اإدارة 
التقليدية  العقار  اأي���ام  اإن  روب��رت�����س«: 
ب��ات��ت م��ع��دودة؛ فالعديد م��ن الأدوي���ة 
يجب اأن تخ�سع لعملية تطوير �ساملة 

لإنزالها اإلى ال�سوق.

واأ�����س����اف روب���رت�������س: »ب�����دل من 
اإج��راء العديد من حماولت التجربة 
واخل����ط����اأ امل��ك��ل��ف��ة ل��ل��غ��اي��ة، ���س��ي��ت��ول��ى 
»الت�سميم  ا���س��م  حمل  ال���ذي  امل�����س��روع 
ال�سيدلين«  للعالج  املتقدم  الرقمي 
با�ستخدام  الت�سميم  اأم��ور   ADDoPT
اأج����ل ت�سميم  من����اذج ح��ا���س��وب��ي��ة م���ن 
وت�������س���ن���ي���ع الأدوي�����������ة ل���ل���م�������س���اع���دة يف 
ت��خ��ط��ي��ط وت�����س��ن��ي��ع ال��ع��م��ل��ي��ات م��ن 
امل��واد اخل��ام  واإخ�ساعها كلها لختبار 

اجلودة والت�سنيع والتكوين.
وف���ك���رة ال��ت�����س��م��ي��م ك��ل��ه��ا ت��ه��دف 
التناف�سية،  غ��ري  ال��ع��ق��اق��ري  لتحديد 
وذلك للتخل�س منها مبكرا، ولتوجيه 
لت�سخري  ال�سحيح  بال�سيء  الهتمام 

الزمن واملوارد مل�سلحته«.
واأ�ساف روبرت�س اأن »جامعة ليدز 
علمية  اأب��ح��اث  بتقدمي  ال��ت��زام  لديها 
مل�����س��ك��الت ال���ع���امل احل��ق��ي��ق��ي��ة. وه���ذا 
امل�سروع يتعامل مع جمالني خمتلفني 
ا����س���رتات���ي���ج���ي���ني م����ن ح���ي���ث ال��ب��ح��ث 
الهند�سة  وه��م��ا:  ل��ل��ج��ام��ع��ة،  ال��ع��ل��م��ي 
وال�سحة عالية القيمة، ونعقتد اأنهما 

ع��ال  اق��ت�����س��ادي  م����ردود  لهما  �سيكون 
للبالد.«

الطب اإلبداعي
م���ن ج��ه��ت��ه ق���ال ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ال�سيدلنية  �سناعة  ل��راب��ط��ة  املكلف 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة، ال��ي�����س��ون ك���الف: » اإن��ن��ا 
بال�ستمرار  احلكومة  بالتزام  نرحب 
يف تطوير حياة قطاع العلوم يف اململكة 

املتحدة.
و�سي�ساعد هذا امل�سروع على و�سع 
ال��ب��الد يف خ��ارط��ة ال��ط��ب الإب���داع���ي، 
ومن ثم توفري الأدوية ل�سكان اململكة 
ف�سل  لنا  يكون  حتى  �سريعا  املتحدة 
ال�����س��ب��ق يف جم���ال ت�����س��ن��ي��ع ال��ع��ق��اق��ري 
�سنقلل  هنا  وم��ن  املتقدم؛  ال�سيدانية 
املخاطر املتعلقة بت�سنيع الأدوية، التي 
يف  املتحدة  للمملكة  نقدمها  اأن  يكن 

ميزة تناف�سية يف قطاع عاملي مهم«.
و����س���رك���اء ج��ام��ع��ة ل���ي���دز يف ه��ذا 
هي:  عمالقة  اأدوي��ة  �سركات  امل�سروع، 
»ف�����اي�����زر« و«غ��الك�����س��و���س��م��ي��ث��ك��الي��ن« 
و«اأ����س���رتازن���ي���ك���ا« و«ب��ري�����س��ت��ول م��اي��زر 

���س��ك��وي��ب«. ول����ن ت���ق���وم ج��ام��ع��ة ل��ي��دز 
بامل�سروع منفردة؛ بل ي�ساركها كل من: 
الت�سنيع  وم��رك��ز  »ك��م��ربي��دج«  جامعة 
امل�ستمر  الت�سنيع  معهد   يف  الإبداعي 
وال��ب��ل��ورة يف ج��ام��ع��ة »���س��رتاث��ك��الي��د«، 
وم���رك���ز ب���ي���ان���ات ع��ل��م ال���ب���ل���وري���ات يف 
ج��ام��ع��ة ك��م��ربي��دج، وم��رك��ز »ه��ارت��ي« 
الأك����ادي����ي. و���س��ي��ح�����س��ل ف��ري��ق عمل 
ليدز على 4.5 مليون جنيه اإ�سرتليني 

من احلكومة.
و����س���ت���ت���ول���ى ����س���رك���ة »ب���رو����س���ي�������س 
�سي�ستمز انرتبريز ليميتد«، وهي املورد 
العمليات،  من��ذج��ة  لتقنيات  ال��رئ��ي�����س 
ت��ن�����س��ي��ق امل�������س���روع ت��ق��ن��ي��ا ب��ت��م��وي��ل من 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة حت���ت مظلة  احل���ك���وم���ة 
برنامج مبادرة �سل�سلة توريد الت�سنيع 

املتقدمة. 
ال�سركة،  يف  امل�سروع  مدير  وعلق 
�سيان برمنغهم قائال: »اإننا نبني  متيز 
امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة يف من��ذج��ة الأع���م���ال 
ن�سيق  اأن  ون�ستطيع  لالأمثل؛  و�سول 
يف  ال�سيدلنية  لقطاع  تناف�سية  قيمة 

قطاع مهم جدا على م�ستوى العامل«.

جامعات عالمية

سبع أسس
لجودة التعليم العالي

Mary Beth Marklein
يونيفرسيتي وورلد نيوز

املبادئ  م��ن  الأم��ريك��ي��ة، جمموعة  املتحدة  ال��ولي��ات  م��وؤمت��ر عقد يف  ناق�س 
التي  تعنى بق�سية جودة التعليم العايل، وناق�س مدى اإمكانية توفري الدعم 
املعنوي من قبل احلكومات، ومدى تعاون اأ�سحاب امل�سلحة  يف البلدان التي 

لها �سغف بق�سية �سمان و�سبط واعتماد اجلودة.
ب�  ع��رف  م��ا  امل��وؤمت��ر على  ح��ا���س��رو ومنظمو  وق��ع  امل��ا���س��ي،  يناير  ففي 
»مذكرة اتباع« من �ساأنها اإن�ساء جهات وطنية ودولية معنية ب�سبط  واعتماد 
اأجل تدويل  باأ�سره  لتتعاون فيما بينها ببذل اجلهود من  اجلودة يف العامل 

التعليم العايل. 
يف  ال��ع��ايل  التعليم  اعتماد  جمل�س  رئي�سة  قالت  امل��وؤمت��ر،  يف  كلمتها  يف 
اإن موّقعي  اإياتون«   »جوديث   ،CHEA ب�  اخت�سارا  املعروف  املتحدة،  الوليات 
املجل�س  و�سعها  ال��ت��ي  ال�سبعة  امل��ب��ادئ  على  ب�الت�سديق  �سيلتزمون  امل��ذك��رة 

ون�سرها �سيف ٢015.
�سبع  اأ�سل  �ستا من  ال�سبعة و�سعها  19 خبريا  من 10 دول متثل  واملبادء 
حاجة  لتلبية  ا�ستجابته  معر�س  يف  املجل�س  وتبناها  ال��ع��امل،  ق��ارات  من  ق��ارات 
التعليم العايل للرتابط الوثيق املدعوم بحرية انتقال الطالب وتبادل الأ�ساتذة 
اأدوات  بتقدمي  تنفيذه  املمكن  والوعد  وال�سراكة عرب احلدود  البحثي  والتعاون 

لنقل التعليم العايل عرب النرتنت لكل �سرب من اأنحاء املعمورة.

محاور المؤتمر
ركز املوؤمتر خ�سي�سا على املحاور التالية : كيف �سيت�سنى للمبادئ  اأن توجه 
�سناع ال�سيا�سيات على امل�ستوى الوطني والإقليمي والدويل؟ وكيف ي�ستطيع 
�سيئاً م�سرتكا يقفون فيه جميعا  اأن يبني  امل�سلحة  اأ�سحاب  تنوع واختالف 

على اأر�س �سلبة لتدويل التعليم العايل؟   
واأكد بع�س احلا�سرين يف املوؤمتر، اأن بع�س املبادئ لها طابع دولى جرى 
اأو تبنيه حمليا؛ فقالت املديرة التنفيذية  لرابطة اعتماد جامعات  تطبيقه 
»الآ�سيان«،  اآ�سيا  �سرق  جنوب  دول  رابطة  اإن  بيجانو«  »كون�سبي�سن  الفلبني، 
على �شبيل �ملثال، �تفقت على �أربع نقاط من �أ�شل �شبع لا�شرت�ك يف ق�شية 
اجلودة، معربة عن اأملها اأن تتنبى احلكومة الفلبينية املبادئ ال�سبعة ب�سفتها 
معايري قيا�سية ل�سمان جودة التعليم. و«كون�سب�سن« ع�سوة يف مهمة  عمل 

رابطة الآ�سيان.

150 كلمة
 ويكن تلخي�س املبادئ ال�سبعة يف 150 كلمة يف م�ستند واحد يثل التفاهم امل�سرتك 
اأو  دولة من حيث احل�سارة  لكل  املختلفة  بال�سمات  العتداد  التعليم مع  يف جودة 

املوقع اجلغرايف اأو العادات والتقاليد. وتهدف املبادئء ال�سبعة اإلى:
وحتقيق  ب�سمان  العايل  التعليم  م��زودي  م�سوؤولية  على  الرتكيز   •

اجلودة. 
الرئي�س. التعلم  حمور  الطالب  • جعل 

ثقة  واإي��ج��اد  املجتمع،  حلاجة  تلبيتها  ج��دوى  يف  اجل���ودة  حتديد   •
العامة، وا�ستدامة امل�سلحة العامة.

فقط. الداعم  دور  يف  احلوكمات  و�سع  •  تقنني 
والرباهني. بالأدلة  املدعمة  بامل�سوؤولية  اللتزام  • ت�سجيع 

تنفيذ  القيادة يف  دور  تتولى  جهات �سبط و�سمان اجلودة  اأن  • طلب 
العمليات والأدوات واملعايري القيا�سية واإجراءات التعلم.

والبتكار. والإبداع  للمرونة  • الدعوة 

الترويج للتميز ووضع المعايير
»�ستامينكو  الأم��ريك��ي  املجل�س  يف  العايل  التعليم  ���س��وؤون  ا�ست�ساري  اأو���س��ح 
ترامبيك«، اأن املبادئء هدفها بث روح ال�سعي امل�ستمر وراء التميز والفعالية 
اأجهزة  �سوؤاًل مفاده: هل يجب على  ال��ذي يطرح  الأم��ر  العايل،  التعليم  يف 
املوؤ�س�سات  رب��وع  بني  املعايري  وو�سع  التميز  ثقافة  تن�سر  اأن  اجل��ودة  �سمان 

املعنية اأم ل؟
يف  بدلوها  برتنغها«  »ب��ارب��ارا  للكليات  انغالند  نبيو  رابطة  رئي�سة  واأدل��ت 
ل��رياق��ب جتهيز  ي��اأت��ي  ال��ذي  ال�سحة  املراجعة مبفت�س  ه��ذه  ف�سبهت  ال�����س��وؤال، 
جعل  على  يحافظ  اأن  ال�سحة  مفت�س  »ي�ستطيع  فقالت:  املطاعم،  يف  الطعام 
الذباب خارج املطبخ ولكنه ل ي�ستطيع حقيقة اأن يجعل الطعام لذيذا، مبعنى 

اأن الرتكيز يجب اأن ين�سب على حت�سني اجلودة اأكر من و�سع ال�سيا�سات.

املبنى الرئي�س يف جامعة 
مو�ضكو احلكومية
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لقطات
أستراليا

حظى التعليم العايل الأ�سرتايل 
م�سبوقة  غ���ري  ب����اأرب����اح  ال�����دويل 
ال��ب��ي��ان��ات  اأك�����دت  اإذ  ٢015؛  ع���ام 
الإح�����س��ائ��ي��ة ال��ت��م��ه��ي��دي��ة ال��ت��ي 
اأج��ري��ت يف  ال��ث��ال��ث م��ن فرباير 
ال��ت��ع��ل��ي��م  خ����دم����ات  اأن  اجل�������اري 
للعامل  اأ�سرتاليا  �سدرتها  التي 
اإل��ى 19.65  ع��ام ٢015 و�سلت  يف 
)ن��ح��و  اأ�����س����رتايل  دولر  م��ل��ي��ار 
اأم���ريك���ي(  دولر  م��ل��ي��ار   13.09
ق��دره��ا 11.5% ع��ن ع��ام  ب���زي���ادة 
ال�سياحية  الأرب���اح  ٢014.وزادت 
اأي�سا من خالل الطالب والآباء 
اأبناوؤهم  يدر�س  اأن  يف  الراغبني 
يف اأ�سرتاليا؛ ومن ثم زادت اأرباح  
 ٢015 يف   %13 بن�سبة  ال�سياحة 

مقارنة بعام ٢014.

أثيوبيا
الحت�������اد  دول  روؤ��������س�������اء  وق��������ع  
جديدة  ا�سرتاتيجية  الإف��ري��ق��ي 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م يف اإف���ري���ق���ي���ا ب��ع��ن��وان 
يف  املئوية  التعليم  »ا�سرتاتيجية 
قمة  اإبان   ،»٢0٢5-٢016 اأفريقيا 
الحتاد الإفريقي ٢6 التي عقدت 
اأب��اب��ا.  اأدي�����س  يف  امل��ا���س��ي  بيناير 
وت��ق��وم اخل��ط��ة على دع��م تعليم 
بعد  وم��ا  وال��دك��ت��وراه  املاج�ستري 
الدكتوراه، وطرح جوائز مكافاآت 
ت��ن��اف�����س��ي��ة ل��ل��ب��اح��ث��ني ال�����س��ب��اب، 
واإبرام برامج للتعاون الدويل يف 
الأب��ح��اث، وتو�سيع نطاق  جم��ال 

مراكز التميز.

اليابان
والتعليم  الرتبية  وزارة  اأع��رب��ت 
وال��ث��ق��اف��ة وال��ري��ا���س��ة وال��ع��ل��وم 
والتقنية يف اليابان عزمها زيادة 
ع����دد ال���ط���الب ال���واف���دي���ن اإل���ى 
 ٢00.000 م���ن  ب����دل   300.000
وذل������ك   ،٢0٢0 ع��������ام  ب����ح����ل����ول 
بالرتكيز على الطالب القادمني 
من دول جنوب �سرق اآ�سيا ح�سب 

�سحيفة »ذا جابان تايز«.

أفريقيا
دخول  يف  كثريا  اأفريقيا  تاأخرت 
التي  اخل�سراء  اجلامعات  �سبكة 
حت���اف���ظ ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة وت��ق��ل�����س 
امل��ن��اخ؛ فاإلى  ت��ظ��اه��رة تغري  م��ن 
الآن ل يوجد اإل خم�س جامعات 
م��ن اأ���س��ل 400 ج��ام��ع��ة ���س��ارك��وا 
للجامعات  العاملي  الت�سنيف  يف 
�سديقة  مم��ار���س��ات  تطبق  ال��ت��ي 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة. وت���وج���ه���ت احل��ك��وم��ات 
ال�سبكة.  لهذه  لالن�سمام  اأخريا 
وردت  التي  اخلم�س  واجلامعات 
كينيا  م���ن   ج���اءت  الت�سنيف  يف 
غرب  ومنطقة  واأوغندا  واملغرب 

اأفريقيا.

جامعة كيب تاون
The University of Cape Town

الطالب  ع��دد  و���س��ل  بينما  ط��ال��ب��ة، 
اإلى 1٢4٨9 يف عام ٢014.

عدد األساتذة والموظفين
هيئة  ع�����س��و   5000 اجل���ام���ع���ة  يف  ي���وج���د 
ت���دري�������س وم���وظ���ف يف ال��ك��ل��ي��ات ال�����س��ت، 
19٨0؛ منهم  اإل��ى  الأ���س��ات��ذة  ع��دد  وي�سل 
35 اأ�ستاذا جامعيا حا�سال على درجة )اأ( 
الباحثني  اأنهم من  الت�سنيف؛ مبعنى  يف 
نظراوؤهم  اعتمدها  درا���س��ات  لهم  ال��ذي��ن 
املجال  يف  العاملني  ال��دول��ي��ني  الباحثني 
جل����ودة الأب����ح����اث واأث����ره����ا يف خم��رج��ات 
اجلامعة  ويف  احل��دي��ث.  العلمي  ال��ب��ح��ث 
���س��ب��ع��ة اأ����س���ات���ذة ب��اح��ث��ني ت��ق��ل اأع��م��اره��م 
)ب(؛  تقدير  على  وح�سلوا  عاما   35 عن 
جمال  يف  روادا  �سي�سحون  اأن��ه��م  مبعنى 

البحث العلمي.

كليات الجامعة:
التجارة. • كلية 

املبنية. والبيئة  الهند�سة  • كلية 
ال�سحية. العلوم  • كلية 

الإن�سانية. العلوم  • كلية 
القانون. • كلية 

العلوم. • كلية 
العايل. التعليم  تطوير  • مركز 

  
الخريجون:

والأ���س��ات��ذة،  باخلريجني  اجل��ام��ع��ة  تهتم 
اأن ت��ب��ق��ى ع��ل��ى ت��وا���س��ل  وحت���اف���ظ ع��ل��ى 

بيانات عامة
• تقع يف مدينة كيب تاون بجنوب 

اأفريقيا 
ال��ق��ارة  يف  ج��ام��ع��ة  اأق�����دم  • ث���اين 

ال�سمراء، وتاأ�س�ست عام 1٨٢9.
اأفريقيا  ج��ن��وب  ج��ام��ع��ات  اأب����رز   •
»كيو  ت�سنيف  يف  ب��اأ���س��ره��ا  وال��ق��ارة 
ل��ل��ج��ام��ع��ات لعام  ال��ع��امل��ي   QS ا����س« 
بيد   113 امل��رك��ز  يف  ج���اءت  اإذ   ٢013
قلياًل  ع��ام ٢014  ت��راج��ع��ت يف  اأن��ه��ا 
ل�����ل�����وراء. وت���ع���د اجل���ام���ع���ة ���س��م��ن 
العامل  يف  بحثية  جامعة   50 اأف�سل 
الجتماعية،  اأو  احلياتية  العلوم  يف 
وث������اين اأف�������س���ل ج���ام���ع���ة ل���درا����س���ة 
وال�سرق  اأفريقيا  يف  الأع��م��ال  اإدارة 

الأو�سط.  
• موقعها على ال�سبكة العنكبوتية: 

www.uct.ac.za

عدد الطالب
• يدر�س يف اجلامعة ٢6357 طالبا 

ح�سب اإح�ساءات عام ٢014.
يف  واف����د  ط��ال��ب   5000 ي���در����س   •
اجل��ام��ع��ة ي��ن��ت��م��ون اإل����ى 100دول�����ة، 
جنوب  تنمية  جمتمع  من  ن�سفهم 

القفارة الأفريقية.
�سنوياً  وافد  طالب   1000 • ين�سم 
ج��ن��وب  دول  غ����ري  م����ن  ل��ل��ج��ام��ع��ة 

القارة ال�سمراء.
 13٨64 اإلى  الطالبات  عدد  • ي�سل 

اأن�ساأت  معهم فت�سدر جملة ب�ساأنهم، كما 
قاعدة بيانات خا�سة بهم لياأتوا للجامعة 
منتدى  حل�سور  اأو  حم��ا���س��رات،  لإل��ق��اء 
القيادة اأو لزيارة غري ر�سمية، ف�ساًل عن 
اإن�����س��اء م��راك��ز دول��ي��ة يف ك��ن��دا وبريطانيا 
للبقاء على  واأ�سرتاليا  املتحدة  والوليات 
ت��وا���س��ل م��ع اأك���ر م��ن 100.00 خ��ري��ج يف 

جامعتها.

أشهرهم:
اأول  وه����و  ك���ر����س���ي«،  »ه����ارول����ك   •
على  يح�سل  ال��ب�����س��رة  اأود  اإف��ري��ق��ي 

درجة علمية يف جنوب افريقيا.
اأمريكي  دبلوما�سي  بن�س:  رال��ف   •

وخمت�س بالعلوم ال�سيا�سية.
ف��ريو���س��ات  ع���امل  ت��ي��ل��ر:  • م��اك�����س 
الطب  ن��وب��ل يف  ج��ائ��زة  ع��ل��ى  ح�سل 
�سد  ل��ق��اح��ا  لك��ت�����س��اف��ه   1951 ���س��ن��ة 

احلمى ال�سفراء.
ك���ورم���اك:  األن  ال���ربوف���ي�������س���ور   •
ف��ي��زي��ائ��ي اأم��ري��ك��ي ج��ن��وب اإف��ري��ق��ي 
الطب  ن��وب��ل يف  ج��ائ��زة  ع��ل��ى  ح�سل 
الت�سوير  ح��ول  لأب��ح��اث��ه   1979 ع��ام 
ال�سينية  بالأ�سعة  املحو�سب  الطبقي 

)الأ�سعة املقطعية(.
على  ح�سل  ك��ل��وغ:  اآرون  ال�سري   •

جائزة نوبل يف الكيمياء �سنة 19٨٢.
م��اك�����س��وي��ل  ج����ون  • ال��ربوف��ي�����س��ور 
نوبل  ج��ائ��زة  على  ح�سل  ك��وي��ت��زي: 

يف الآداب �سنة ٢003.

صور »سلفي«..
الهوس بالذات!

لقد لفت نظري منذ فرتة، انت�سار ال�سور الذاتية امل�سماة »�سلفي« 
واقعنا  ويف  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل  �سبكات  يف   selfie
يطغى  هاج�سا  �سلفي«  لك  »خذ  عبارة  اأ�سبحت  حتى  احل�ساري، 
على �سلوكيات النا�س اليومية يف ال�سوارع واملطارات وتقريبا يف كل 
الأمكنة واملنا�سبات، و�سكلت بذلك ظاهرة جديدة يراها الكثريون 

اأنها نرج�سية ت�ستدعي التاأمل والتحليل.
لقد ظهر الت�سوير الذاتي »�سلفي« �سنة ٢004 وبرز ح�سوره 
ب�سكل كبري يف مواقع التوا�سل الجتماعي بدءا مبوقعي »فليكر« 
و »م����اي ���س��ب��اي�����س« ث���م  ت��اله��م��ا ب��ع��د م���دة ق��ل��ي��ل��ة  »ف��ي�����س��ب��وك« و 

»ان�ستغرام«.
وقد عرف رواجا وا�سعا �سنة ٢010 مع ظهور الهاتف الذكي 
»اأيفون 4« بكامرياته الأمامية ال�سغرية واحل�سا�سة  التي �سهلت 
عملية الت�سوير وجعلتها متاحة يف الزمان واملكان، واأ�سهمت بذلك 
يف تر�سيخ فكرة قلبت موازين القيم والأفكار لدى اجلماهري يف 
اأن مظهر الإن�سان هو الذي يحدد  املجتمعات املعا�سرة، ومفادها 
مكانته ووجوده النف�سي والجتماعي، ولذا فاإننا جند اأن الأغلبية 

من النا�س يف ع�سرنا الراهن ي�سعون اإلى جتميل �سورهم.
اأنه  اإل��ى  »�سلفي«  �سور  ح��ول  ال��درا���س��ات  من  العديد  وي�سري 
ذاتية  �سورة  اأوب��ام��ا«  »ب���اراك  الأم��ريك��ي  الرئي�س  التقط  اأن  منذ 
وزراء  ورئي�سة  كامريون«  »ديفيد  الربيطاين  ال��وزراء  رئي�س  مع 
جماهريية  تعليقات  وظهور  �سميدت«  ثورنينغ  »هيلي  الدمنارك 
ال�سور،  النوع من  العاملية تدعم هذا  الإع��الم  و�سائل  يف خمتلف 
�سهد ا�ستخدام هذا الت�سوير للذات بزوايا عدة، تو�سعا مذهال يف 

�أو�شاط �ل�شعوب.
�ل��ذ�ت��ي��ة  �ل�����ش��ور  �ل��ت��ق��اط  ع��ل��ى  �لإق���ب���ال  �أن  �لبع�س  يعتقد 
يعك�س حالة الن�سان الأخري الذي حتدث عنه الفيل�سوف الأملاين 
»نيت�سه« عندما و�سفه بالالمبايل واملحبط من تعقيدات احلياة 
الآخ��ر  البع�س  اأن  بذاته، يف حني جند  الحتفاء  �سوى  يهمه  ول 
التقنية  ال��ذي ييز ع�سر  الت�سويق  �سببه  التهافت  ه��ذا  اأن  ي��رى 
وال�سورة الذي نعي�س فيه، حيث حتول كل �سيء اإلى ب�ساعة قابلة 

للت�سويق والبيع حتى الذات وامل�ساعر الإن�سانية.
ومن هذا املنطلق تبني »الرابطة الأمربكية للطب النف�سي« 
الذاتي  الت�سوير  اأن  �سنة ٢014  اأ�سدرتها  درا�سة بحثية  APA يف 
»�سلفي« يدل على حالة من ال�سطراب النف�سي �سمته »�سيلفيتيز« 
التعوي�س  بغية  ل��ل��ذات  ���س��ور  اأخ���ذ  يف  ال��ق��ه��ري��ة  ال��رغ��ب��ة  مبعنى 
بالتهمي�س،  وال�سعور  الأف���ق،  وغ��ي��اب  بالنف�س  الثقة  ان��ع��دام  ع��ن 
حركات  با�ستعمال  النتباه  جل��ذب  اأدوار  عن  البحث  وحم���اولت 
خمتلف  تعرتي  التي  ال��ف��راغ��ات  مل��لء  واجل�سد  للوجه  واإي����اءات 

العالقات الجتماعية.
واأما علماء الجتماع الذين اهتموا بهذه الظاهرة، فيوؤكدون 
اأن هذا النوع من الت�سوير للذات ي�سكل موؤ�سرا لفهم الديناميكية 

التطورية لالإن�سان يف املجتمعات.
اأم��ر، وبالرغم من هذا الت�سارب واختالف  ومهما يكن من 
الروؤى حول تف�سري اقتحام »�سلفي« لدنيانا ال�ساخبة، تبقى هذه 
تكون  ع��اب��رة  زمنية  للحظات  تخليدا  نظري  يف  ال��ذات��ي��ة  ال�سور 
�ساهدة على ذكريات مميزة تطبع حياتنا اليومية وتوثيقا لها يف 

الوقت نف�سه.
ولكن ما راأيكم فيما لو ابتعدنا عن املبالغة يف هذا ال�سلوك 
رهائن  ن��ك��ون  لأن  يدفعنا  اأو  بالرنج�سية  نو�سف  يجعلنا  ال���ذي 

التقنية امل�سوقة وامل�ستعبدة للذات؟

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa
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جامعتنا تتشافى من 
»اغتراب المؤسسات«

د. أحمد التيهاني

هذا مقال دعائي ترويجي يف ظاهره وحقيقته، لكنه لي�س نفاقيا، اأو »جمامالتيا«، 
واإمن��ا هو نابع من الإي��ان بالفكرة، وا�ستح�سان الإق��دام عليها، فقد اأح�سن ق�سم 
اللغة العربية واآدابها حني اختار مو�سوع: »ال�سعر يف منطقة ع�سري«، ليكون مدار 
التي  اجلامعة  رح��اب  يف  القادم،  رجب  �سهر  خالل  ينظمها  »داخلية«  علمية  ن��دوة 
حتت�سنها بيئُة �سعراء ع�سري، وذلك اأقل الواجب العلمي جتاه املكان واأدبائه، وليتها 

كانت ندوًة دولية كربى ي�سارك فيها باحثون من اأنحاء الوطن العربي كّلها.
وحني اأقول: اإن الق�ْسم قد اأح�سن، فاإنني ل اأنطلق، فقط، من احلب والنتماء 
اللذين اأعرتف بهما، بل من الإيان باأن ال�سعر هو اأكر فنون الأدب اإف�ساحاً عن 
عالقة الإن�سان ببيئته، وحميطه الثقايف، واأن اأثر مكان الولدة والن�ساأة على النف�س 
الب�سرية، لي�س طارئاً، اأو موؤقتاً؛ لأنه حني يتجاوز الثقافة، اإلى التغلغل يف اأعماق 
الوجدان، ي�سبح ظهوره يف الأدب والفن، ذا دللت تختلف، من حيث: املوقف منه، 

ومدى �لرتباط به.
الق�سيدة  اأع��م��اق  يف  تغلغلوا  وال��ن��ق��د،  اللغة  يف  املتخ�س�سني  م��ن  باحثا   1٨
الق�سيدة  ب���ني:  يف�سلون  ل  ذل���ك  يفعلون  ح��ني  وه���م  ول��غ��ًة،  اإي��ق��اع��اً  الع�سريية 
الع�سريية، واأخواتها يف املناطق ال�سعودية الأخرى، واإمنا يدر�سونها درا�سًة تقرنها 
تتكامل  منه، كي  بو�سفها ج��زءاً  اإليه،  املناطق، وت�سيفها  تلك  ال�سعري يف  بالنتاج 

الأجزاء ُم�سّكلًة ال�سورة الكاملة للق�سيدة يف ال�سعودية.
من البدهيات التي جتاهلناها زمنا طويال، ب�سبب فْر�س ثقافة املركز على 
الأطراف، اأّن ات�ساع رقعة اململكة يوؤدي اإلى متايز بيئي ظاهر، وبالتايل يف�سي اإلى 
ال�سعودية  »الثقافة  ا�سمه:  بوهٍم  »ت�سدقنا«  اإنكاره مهما  ثقايف ل يكننا  اختالف 
ونقدية  لغوية  درا�سات علمية  يوؤّهل لإجناز  الإيجابي  الختالف  الواحدة«، وهذا 
ذ�ت مناهج خمتلفة، ُتظهر �لرتباط �لوثيق بني �لأدب و�ملكان، وتاأثري كل منهما 
يف الآخر، وتك�سف عن عوامل التاأثري امل�سرتكة يف نتاج اأدباء كل بيئة من البيئات 

ال�سعودية.
يبدو اأن اأ�سحاب فكرة هذه الندوة، ول�سُت منهم وليتني كنت، موؤمنون بهذا 
كان  حني  خلت،  �سنوات  يف  حمظورا  كان  ما  على  بجراأة،  ُيْقِدمون،  جعلهم  اإيانا 
بع�س الباحثني التقليديني ال�سائرين يف ركب وهم »الثقافة ال�سعودية الواحدة«، 
ي�سرون على النظر اإلى ال�سعر يف ال�سعودية بو�سفه كتلة فنية، وهو لي�س كذلك ل 

يف جوهره، ول يف �سكله.
من الأ�سباب التي جتعلني م�سّرا على القول باإح�سان الق�سم يف اختيار هذا 
ُتظهر  مل  ال�سعودية،  يف  ب��الأدب  املتعلقة  »ال�سمولية«  الدرا�سات  اأكر  اأن  املو�سوع، 
اإ�ساراٍت ي�سريٍة جداً، واأكرها ل  اهتماماً بال�سعر يف منطقة ع�سري، اإل من خالل 
يتجاوز �ساعرا اأو �ساعرين، من اجليل الأول، ف�سال عن اأن ال�سعر يف ع�سري، يتاز 
ب�سمات مو�سوعية فر�َسْتها طبيعة املكان، و�سماٍت لغوية ل توجد يف �سعر املناطق 
الأخرى، وهي �سماٌت ا�ستمّدها ال�سعراء من لهجاتهم املحلية التي يرون ف�ساحتها، 
يتعدى  امل��ك��ان،  ثقافة  اأث��ر  اأن  ع��ن  ف�ساًل  واملعجميون،  اللغويون  يدونها  مل  واإْن 
املقلدون  ي�ستوي  ذل��ك  ويف  واملو�سيقى،  الفنية  ال�سورة  اإل��ى  واللغة،  املو�سوعات 

واملجددون من �سعراء ع�سري.
اأثق باأّن هذه الندوة �ستفتح، باإذن اهلل،  الأبواب، لدرا�سات جزئية ينه�س بها 
الأجيال  بني  الفنية  الفروق  عن  بها  ليك�سفوا  العليا،  الدرا�سات  وطالبات  طالب 
ال�سعرية يف هذه املنطقة، وير�سدوا الظواهر الفنية، واملو�سوعية، معتمدين على 
فهناك  مفتوحة،  اأمامهم  اجل��ان��ب  ه��ذا  يف  واخل��ي��ارات  احلديثة،  النقدية  املناهج 
مو�سوعات ل ي�سلح لها �سوى املنهج التاريخي، وبخا�سة عند ر�سد التطور الفني، 
بينما يكون املنهج الجتماعي اأقدر على جتلية اأثر البيئة يف ال�سعر، واأكر اإي�ساحاً 
التي  الداخلية  القوى  فهم  يف  مهم  النف�سي  املنهج  اأن  كما  منها،  ال�سعراء  ملواقف 
املو�سوعات،  بع�س  يف  ال��ق��ول  م��ن  الإك��ث��ار  اأ�سباب  ع�سري  �سعراء  نفو�س  يف  حت��رك 
فهم  يف  مفيداً  النف�سي/الجتماعي  املنهج  ويكون  والو�سف.  وال��غ��زل،  كاحلنني، 
واآراء  واأذواق  جهة،  من  املو�سيقية  وقوالبها  الن�سو�س  مو�سوعات  بني:  العالقة 

واأحكام املتلقني من جهة اأخرى.
»اغ��رتاب  اأ�سميه:  ما  اإل��ى  ت�سل  اأماكنها،  تخدم  ل  التي  اجلامعات  وختاما: 
املوؤ�س�سات«، وله نتائج �سلبية خطرية تتعلق باملوقف املجتمعي من هذه املوؤ�س�سات 
ومن القائمني عليها، وجامعتنا مبثل هذه الندوة تت�سافى، وهلل احلمد، من هذا 

املر�س املوؤ�س�ساتي اخلبيث قبل ا�ستفحاله.

إذا عسعسَ 
الليل

أحمد العياف

�سلطان  الأم���ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأك��د 
الهيئة  رئي�س  العزيز،  عبد  ب��ن  �سلمان  ب��ن 
ال��ع��ام��ة ل��ل�����س��ي��اح��ة وال�����رتاث ال��وط��ن��ي، اأن 
خ����ادم احل��رم��ني ال�����س��ري��ف��ني امل��ل��ك �سلمان 
كان  اهلل،  حفظه  �سعود،  اآل  العزيز  عبد  بن 
من  منظومة  حياته  مراحل  كل  يف  يج�سد 
الأخ�����الق وا���س��ت�����س��ع��ار م�����س��ال��ح امل��واط��ن��ني، 
غريبا  لي�س  اهلل،  حفظه  اأن���ه،  اإل���ى  م�سريا 
على النا�س ولي�س بعيدا عن �سناعة القرار 
بل اإنه عاي�س ملوك الدولة وعا�سر قرارات 
م�����س��ريي��ة وق�����س��اي��ا ���س��ائ��ك��ة، وك�����ان دائ��م��ا 
بعقله  وم�سهما  ال�����س��وء  دائ����رة  يف  ح��ا���س��را 
وفكره وقراءته للتاريخ والواقع يف �سناعة 

القرار.
 ج�����اء ذل�����ك خ�����الل م�������س���ارك���ة ���س��م��وه 
الوطني  للمهرجان  الرئي�سية  ال��ن��دوة  يف 
بعنوان   »30 »اجل��ن��ادري��ة  والثقافة  ل��ل��رتاث 
»امل��ل��ك ���س��ل��م��ان ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز.. ق���رارات 
واإجن��������ازات«، ال��ت��ي اأق��ي��م��ت يف ق��اع��ة امل��ل��ك 
ف��ي�����س��ل ل����ل����م����وؤمت����رات ب���ف���ن���دق ال���ري���ا����س 

انرتكونتننتال.

في العشرين من عمره
وقال �سموه: »امللك �سلمان كان يف الع�سرين 
اأت���اح يل اأن  م��ن ع��م��ره عندما ول����دُت، مم��ا 
الرية  التجربة  له من هذه  كابن  اأ�ستفيد 
يف ب���داي���ة ح��ي��ات��ي ال��ع��م��ل��ي��ة، ك��م��ا اأت���ي���ح يل 
�سعود  املتتالني  امللوك  نعا�سر  اأن  واأخ��واين 
�سلمان  امللك  وك��ان  وف��ه��د،  وخ��ال��د  وفي�سل 
�سلطان  اإخ���وان���ه  وم���ن  ق��ري��ب��ا منهم  دائ��م��ا 
ون��اي��ف وت��رك��ي و�سلمان واأح��م��د وغ��ريه��م، 
واحلنكة  القيادة  يف  مدار�س  يعتربون  وهم 

واحلكمة والتاأين«. 

الدين والشريعة
ونبه الأمري �سلطان بن �سلمان اإلى حر�س 
خ���ادم احل��رم��ني ال�����س��ري��ف��ني ع��ل��ى ال��ت��زام��ه 

وتاأكيده  وال�سريعة،  بالدين  اأبنائه  والتزام 
الدائم اأن ا�ستقرار هذه البالد وا�ستمرارها 
اأول ثم بقيم  هو مرتبط بالتزامها بدينها 
الأخالق واملحافظة على وحدة هذا الكيان 

الذي تاأ�س�س بجهود وكفاح اأبنائه.
واأ�����س����اف ���س��م��وه : »امل���ل���ك ���س��ل��م��ان يف 
اأن  حياته يعتز كثريا ويلتزم بدينه، ويوؤكد 
منهج هذه البالد هو اللتزام التام بالدين 
الإ�سالمي العظيم واأن يحمل راية الإ�سالم 
واملعايل،  والأخ��الق  القيم  اإ�سالم  احلقيقي 
�سلمان  امللك  الوالد  فلذلك كانت �سخ�سية 
ونحن  ال�����س��ن  ذل���ك  يف  عيني  اأم����ام  تت�سكل 
جمال�سه  يف  ن�سمعه  ما  منه  ونتلقف  �سغار 
النا�س،  اأم���ام  مفتوحا  زال  وم��ا  ك��ان  وبيته، 
م��ن غري  وق��ت  ك��ل  الق�سايا يف  ك��ل  ويعالج 
م��ل��ل اأو ك��ل��ل، وك����ان ال��رج��ل ال���واث���ق ال��ذي 
واملطمئن؛  املبهج  اللتزام  يعي�س حالة من 
القيم  م��ن  منطلقا  ح��ي��ات��ه  ي��ار���س  ف��ك��ان 
والأخالق الإ�سالمية، وعندما نرى الو�سع 
اليوم املحزن يف بالد امل�سلمني، وبخا�سة يف 
البالد العربية، ندرك اأهمية منهج اللتزام 
واللتزام  و�سلوكا  خلقا  الإ�سالمي  بالدين 

باخللق العربي الأ�سيل«.

الدقة 
واأب�����رز ���س��م��وه م���ا ي��ت��م��ت��ع ب���ه امل��ل��ك �سلمان 
م��ن ال��دق��ة يف ال��وق��ت وامل��ع��ل��وم��ات، م��وؤك��دا 
ي��ت��اأك��د من  اأي م��و���س��وع ح��ت��ى  اأن���ه ل يقبل 
م�������س���دره، اإ����س���اف���ة اإل�����ى ح��ر���س��ه ال�����س��دي��د 
معهم  و�لتو��شل  بالنا�س  �لخ��ت��اط  على 
وزي���ارت���ه���م يف امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات وم�����س��ارك��ت��ه��م 
اأف��راح��ه��م واأح���زان���ه���م، واه��ت��م��ام��ه مب��د يد 
العون للمحتاج من دون اأن يعلم عنه اأحد، 
فاأحبوه واحرتم  النا�س  اأحب  اأنه  اإلى  لفتا 

حقوق النا�س فقدروه. 
حقوق  على  احل��ر���س  »�سديد  وت��اب��ع: 
ال�سخ�سية  ب�سفته  يعاملهم  ول  املواطنني 
ب���ل ب�����س��ف��ت��ه م�����س��ئ��ول ع��ن��ه��م، وراأي������ت فيه 
مقابلته  يريد  م��ن  ك��ل  لقاء  على  احل��ر���س 

الندوة الرئيسية لـ »الجنادرية 30«: 
الملك سلمان تميز دائما بالحنكة 

والحكمة وحب المواطنين
وال���س��ت��م��اع م��ن��ه«. ورك���ز ���س��م��وه ع��ل��ى روؤي���ة 
مع  تعامله  يف  امل�����س��وؤول  اأن  يف  �سلمان  امللك 
يتوا�سع  ول  للمواطن  يرتقي  هو  املواطن 
�سخ�سية  �سموه عن  اإليه. وحتدث  ينزل  اأو 
امل���ل���ك ����س���ل���م���ان امل���ه���ت���م���ة ك���ث���ريا ب���ال���رتاث 

والثقافة.

التاريخ والتراث
به، حفظه اهلل،  وتاأثر  اأنه تعلم  اإلى  واأ�سار  
يف حبه لزيارة املواقع التاريخية والرتاثية 
وق�س�س  مواقف  من  �سهدته  ما  وا�ستلهام 
مل��ل��ح��م��ة ت��اأ���س��ي�����س ه����ذه ال���ب���الد ووح��دت��ه��ا، 
واأه��م��ي��ة رب��ط امل��واط��ن��ني ب��ه��ذه امل��واق��ع من 
خ����الل زي���ارت���ه���ا وال��ت��ع��اي�����س م��ع��ه��ا ول��ي�����س 
دعم  ولذلك  فقط،  الكتب  يف  عنها  القراءة 
م��ن��ذ ت��ول��ي��ه احل���ك���م، ح��ف��ظ��ه اهلل، م�����س��روع 
خادم احلرمني ال�سريفني للعناية بالرتاث 

احل�ساري. 

مداخلة وزير الحرس 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  قال  جهته،  من 
عبدالعزيز،  بن  عبداهلل  بن  متعب  الأم��ري 
وزير احلر�س الوطني، يف مداخلة له خالل 
اجلل�سة :« اإن احلديث عن امللك عبداهلل بن 
بن  �سلمان  وامل��ل��ك   � اهلل  رحمه  عبدالعزيز� 
األ يرتبط  ينبغي   � � حفظه اهلل  عبدالعزيز 
يكتب  اأن  يريد  اجلميع  لأن  حم��دد،  بوقت 
ويتحدث. واأ�ساف �سموه : »اإن امللك �سلمان 
اإلى جانب اأنه ملك العزم واحلزم، فهو اأي�ساً 
على  اأدل  ولي�س  والإخ���ال����س  ال��وف��اء  ملك 
ذلك من وفائه � حفظه اهلل � مع اأخيه امللك 
اإخوانه  جميع  ومع  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 
امل���ل���وك«، م���وؤك���داً اأن ت��اري��خ امل��ل��ك ���س��ل��م��ان � 
حفظه اهلل � غني باملبادرات والإجنازات التي 

اأجاد امل�ساركون يف ا�ستعرا�سها بالندوة.
وق�����دم الأم������ري م��ت��ع��ب ب���ن ع��ب��د اهلل، 
ال�����س��ك��ر ل�����س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ري 
مل�ساركته  �سلمان بن عبدالعزيز  �سلطان بن 
اأوراق عمل  قدموا  الذين  القيمة، وجلميع 

املثقفني  م��ن  وامل��داخ��ل��ني  خ��الل اجلل�ستني 
واملثقفات. 

دعم الخير واإلغاثة 
جمل�س  ع�سو  ا�ستعر�س  ذات���ه،  ال�سياق  يف 
ال�سويلم  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  ال�����س��ورى 
نا�سر  الدكتور  اأداره��ا  التي  اجلل�سة  خالل 
ال�سريفني،  احل��رم��ني  خ���ادم  دور  ال�����داوؤود، 
امل��وؤ���س�����س��ات اخل��ريي��ة  ح��ف��ظ��ه اهلل، يف دع���م 
وجهوده يف الإغاثة الدولية. وقال: »هناك 
�سلمان،  امللك  �سخ�سية  يف  م�سرقة  جوانب 
حفظه اهلل، تتمثل يف احل�س الإن�ساين، ومن 
وزيارته  للمواطنني  ا�ستقباله  ذلك  �سواهد 
جمعيات  اهلل،  حفظه  وت��روؤ���س��ه،  للمر�سى 

وبرامج الإغاثة الدولية«.

اإلعالميون والمثقفون 
اإل����ى ذل����ك، ���س��ّل��ط ع�����س��و جم��ل�����س ال�����س��ورى 
ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل الع�سكر،  امل����وؤرخ  ال��ك��ات��ب 
على  اجلل�سة،  خ��الل  م�ساركته  يف  ال�سوء، 
الفكري  والبعد  والثقايف  الإن�ساين  اجلانب 
خلادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 
عبدالعزيز اآل �سعود، حفظه اهلل، موؤكدا اأن 
مع  وم��ت��وازن��ة  طيبة  �سلمان  امللك  ع��الق��ات 

الإعالميني واملثقفني العرب. 

بين السياسة والفكر
واأم�������ا رئ���ي�������س حت���ري���ر ���س��ح��ي��ف��ة ال�����س��رق 
»نحن  فقال:  ال��دو���س��ري،  �سلمان  الأو���س��ط 
نتحدث عن رجل مزج بني ال�سيا�سة والفكر 
ال�سريفني  احل���رم���ني  ف���خ���ادم  وال��ث��ق��اف��ة؛ 
مطلعا  ك����ان  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ���س��ل��م��ان،  امل���ل���ك 
ال�سحافة ومتوا�سال مع  ي��دور يف  على ما 
والعاملية، وكان جمل�سه  العربية  ال�سحافة 
واملثقفني  وال��ك��ّت��اب  لل�سحفيني  مفتوحا 
ل��ل��ح��وار وال���ن���ق���ا����س، وك�����ان ���س��ق��ف احل����وار 
اإل��ى  لفتا  اهلل«،  حفظه  جمل�سه،  يف  عاليا 
�سلمان  امللك  به  يتمتع  ال��ذي  النري  الفكر 

ومعاجلته للق�سايا بحكمة وبعد نظر.

العدد 171  |  05 جمادى األولى 1437  |  14 فبراير 2016ثقافة



إعالن

بيئتنا حياتنا
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بين 
السيطرة 
والتعايش

حصه عبدالرحمن 
الشهراني

قسم األعالم واالتصال
      

                
الآب������������اء ب�����ني ال�������س���ي���ط���رة 
كلمات  هناك  والتعاي�س.. 
الآب���اء  م��ن  ك��ث��ريا  ن�سمعها 
اأ�ستطيع  كيف  والأم��ه��ات: 
ال�����س��ي��ط��رة ع���ل���ى ول�����دي؟ 
اأق��در على التحكم يف  كيف 

ابنتي؟
متكررة،  الأ�سئلة  هذه 
اأي��ا  الإن�����س��ان،  يعتقد  وق���د 
اأن��ه ي�ستطيع  ك��ان، اأو يظن 
اآخ���ر، فهل  اإن�سان  ام��ت��الك 
ه���ذا الأم�����ر ���س��ح��ي��ح؟ من 
ي�ستطيع اأن يقول ل�سخ�س 
اآخ�����ر: ك��ي��ف اأ���س��ت��ط��ي��ع اأن 

اأحتكم فيك؟
اإن ح���دث ذل���ك ف��اإمن��ا 
عن  خرجنا  اأننا  على  ي��دل 
ال�سحيحة  ال��رتب��ي��ة  اإط���ار 
ولكن  ال�سليمة،  واملعاي�سة 
تعطي  بديلة  كلمات  هناك 
بعيدة  ولكنها  نف�سه  املعنى 
م��ن ال�����س��ي��ط��رة وال��ت��ح��ك��م، 
اأت��ع��اي�����س مع  وم��ن��ه��ا: كيف 
اإليهم  اأ�سل  كيف  اأولدي؟ 
اأوؤث��ر  كيف  اإيل؟  وي�سلون 

فيهم ويوؤثرون يّف؟
ق���ول���وا م���ا ���س��ئ��ت��م من 
ه����ذه ال��ك��ل��م��ات واج��ت��ن��ب��وا 
واأحتكم«؛  »اأ�سيطر،  كلمَتي 
ف���اأك���ر م���ا ي���زع���ج الأب���ن���اء 
ه����ات����ان ال���ك���ل���م���ت���ان، لأن���ن���ا 
ن���ف���ر����س اأن��ف�����س��ن��ا ع��ل��ي��ه��م 
ون���ل���غ���ي ح���ري���ت���ه���م ب���ه���ذه 

الطريقة.
اأن  ن�����س��ت��ط��ي��ع  ول���ك���ي 
اأن  فالبد  اأب��ن��اءن��ا  نك�سب 
التعبري  حرية  لهم  نتيح 
عما يجول يف خواطرهم 
وم���ك���ن���ون���ات ����س���دوره���م، 
ع��ن  ن��ب��ت��ع��د  اأن  وع��ل��ي��ن��ا 
ن���ف���ر����س  ول  ذوات�������ه�������م 

عليهم القيود.

كلمة
عالئم البارقي

والوعي  الإع��الم  لإدارة  العام  املدير  ح��ذر 
ل��الإح�����س��اء،  ال��ع��ام��ة  بالهيئة  الإح�����س��ائ��ي 
ت�سري  ال��ع��م��ل،  ل����وزارة  الر�سمي  امل��ت��ح��دث 
املقبلني  العامة  العالقات  امل��ف��رج،  ط��الب 
ع��ل��ى ال��ت��خ��رج، م��ن ع���دم ق��ب��ول ال��وظ��ائ��ف 
اأن��ه��ا يف  اأو  ال��ط��م��وح  تلبي  ل  اأن��ه��ا  بحجة 
الأه���م يف هذه  اأن  م��وؤك��دا  اآخ���ر،  تخ�س�س 

املرحلة هو العمل ثم التطور والنمو.
و���س��ل��ط امل��ف��رج يف ح����وار م��ع »اآف����اق« 
ال�سوء على م�سكالت تخ�س�س العالقات 
�سوء  ال��ك��ربى  اأزم��ت��ه��ا  اأن  مبينا  ال��ع��ام��ة، 
مفهومها  يكتنف  ال��ذي  والغمو�س  الفهم 

النظري والتطبيقي. 

حدثنا عن رحلتك الأكادميية
وما تالها من حتول؟

ال�����ع�����رب�����ي�����ة  ال������ل������غ������ة  يف  ت����خ���������س���������س����ت 
ال��ب��ي��ان،  علمتني  ال��ت��ي  )ال��ب��ك��ال��وري��و���س( 
واأ�سافت  واأو�سلها،  الر�سالة  اأ�سنع  وكيف 
وع���ززت يف  ال��ب��الغ��ة،  م��ف��ردات  لقامو�سي 
والإل��ق��اء،  اخل��ط��اب��ة  تفا�سيل  �سخ�سيتي 
احل��الل  ال�سحر  بتمائم  عنقي  واأح��اط��ت 
وع�سقت  التاأثري،  اأدوات  اأملك  فاأ�سبحت 

ب�سببها حب التغيري.
م�سارها؛  ع��ن  حت��ول��ت  اأين  اأرى  ول 
ف���ال���ع���الق���ات ال���ع���ام���ة ه���ي ب���ي���ان وب��الغ��ة 
وم���ه���ارة يف اإي�����س��ال ال��ر���س��ال��ة و���س��غ��ف يف 

التاأثري وقيادة للتغري.  

يعني اأن اللغة العربية وحدها 
جعلتك خبريا يف العالقات العامة؟ 

مل اأكتف باللغة ول�ست باخلبري حتى الآن. 
لقد بداأُت ممار�سة العالقات العامة اأثناء 

ف��رتة ال��درا���س��ة م��ن خ��الل ق��ي��ادة اللجان 
الإعالمية يف الأن�سطة غري ال�سفية التي 
فكانت  حياتي؛  ك��ل  يف  بالكثري  لها  اأدي���ن 

ال�سرارة التي قادتني للعمل بهذا املجال.
وممار�شة  �لأن�شطة  يف  و�لن��خ��ر�ط 
بحد  ج��ام��ع��ٌة  جم��الت��ه  مبختلف  ال��ع��م��ل 

ذاتها.
وب����ع����د ال���ت���خ���رج وج�������دت ال��ف��ر���س��ة 
ل��ل��ت��ط��وي��ر م���ن خ����الل ع����دد م���ن ب��رام��ج 
الدبلوم والدرا�سات املتخ�س�سة يف الإعالم 
والعالقات العامة، ول اأزال   قيد التطور. 

ما �ضر جناح املفرج
يف العالقات العامة؟

اأربع خلطات: التعلم ثم التعلم ثم التعلم، 
ثم البكور يف الأعمال.  

هل من متخ�ض�ضني اقتديت بهم؟ 
اأبحث عن �سفات  يل يف كل جمال ق��دوة. 
التميز ل ال�سخ�س املتميز، ثم اأقتدي به. 
احلياة  يف  اأم���ا  الب�سر،  م�ستوى  على  ه��ذا 
فاأقتدي بكل �سباح؛ فهو يعلمني اأن اأتغري 
واأن اأبداأ من جديد كل يوم، ومن ال�سباح 

تعلمت طقو�س التغيري. 

ذكرت غري مرة اأن العالقات العامة 
م�ضكلتها الهوية.. و�ضح لنا

الإ�ضكالية اأكرث؟ 
ونتداولها  نعرفها  التي  العامة  العالقات 
نتحدث  التي  وامل��ه��ارات  العلم  ه��ي  لي�ست 
حني  العرب  املرتجمني  اهلل  �سامح  عنها، 
Public   يف  ك��ل��م��ة  وت���رج���م���وا  ظ��ل��م��وه��ا 
تعني  باأنها   Public Relations م�سطلح 
ك��ل��م��ة ع���ام���ة، وه����ذا غ���ري ���س��ح��ي��ح فكلمة 

Public هنا تعني اجلماهري.

ما الذي يجب اأن يتزود به
ممار�س العالقات العامة

حتى يحقق التميز؟
����س���يء،  ك�����ل  ق���ب���ل  ال����ت����وك����ل ع���ل���ى اهلل 
�أثناء  �لتطوعية  �لأعمال  يف  �لنخر�ط 
فرتة الدرا�سة لكت�ساب اخلربة، اعتبار 
اأول فر�سة عمل يف ال�سنتني الأولى هي 
اأًي��ا  مقابال  عليها  ت��اأخ��ذ  تدريبية  دورة 
كان، التطوير الذاتي من خالل القراءة 
خارج  والتفكري  العمل،  ور���س  وح�سور 

ال�سندوق.

بع�س املتميزين اجتماعيا
يرون اأن بداخلهم عمالقا 

للعالقات العامة مل يظهر ب�ضبب 
البيئة..

فهل فعال للبيئة تاأثري
يف ما منلكه من مهارات؟ 

ل��ي�����س ب��ال�����س��رورة؛ ف��ل��ي�����س ك���ل متميز 
اج��ت��م��اع��ًي��ا ه���و رج����ل ع���الق���ات ع��ام��ة، 
ولي�ست كل متميزة يف تنظيم احلفالت 
هي �سيدة عالقات عامة، ول يكننا اأن 
العامة  ال��ع��الق��ات  »اأط��ل��ق  للكل:  ن��ق��ول 

التي بداخلك«.
ال��ع��الق��ات  مم��ار���س��و  اأراد  م��ا  واإذا 
عليهم  ف��ي��ج��ب  ي��ت��م��ي��زوا  اأن  ال���ع���ام���ة 
ب��ع��ي��ًدا من  ب��اأن��ف�����س��ه��م  بيئتهم  ���س��ن��اع��ة 
�سك  البيئة بال  ببيئة حُمبطة.  التعذر 
نتجاوزه  اأن  يكننا  حتد  لكنها  م��وؤث��رة 

بالإيجابية.

هل هناك عالمات ُيعرف بها
اأهل  ذلك الفن؟ 

ال�سغف،  املوهبة،  املوؤ�س�سات تبحث عن: 
وال��ق��درة على حل  ال��ت��ط��ور،  الرغبة يف 
امل�����س��ك��الت ب���ه���دوء. ت��ل��ك اأه����م م��الم��ح 
امل���م���ار����س امل��ت��م��ي��ز ال������ذي ت��ب��ح��ث ع��ن��ه 

املوؤ�س�سات. 

وكيف للموؤ�ض�ضات
اأن تكت�ضف املوهوب

بني من يعمل بهذا املجال؟
بالبحث  يكون  ما  اأ�سبه  املواهب  اإيجاد 
ع����ن ال���ك���ن���ز؛ ف���امل���وه���ب���ة يف ال���ع���الق���ات 
ال��ع��ام��ة ه��ي ام��ت��الك ال��ق��درات الفنية، 
والإب��داع��ي��ة، وف��ط��رة ال��ق��ي��ادة، واإج���ادة 

املهارات الجتماعية.
وم���وه���وب ال���ع���الق���ات ال��ع��ام��ة قد 
يكون ذلك املبدع الذي اأح�سن الت�سرف 
مع خمتلف الأطراف يف موؤمتر �سحفي 
ما، وقد يكون ذلك املخطط خلف �سا�سة 
الفريق  اإدارة  يف  يبدع  حينما  احلا�سب 
يكون  وق���د  مبتكر،  تنظيم  خ���الل  م��ن 
ذلك ال�ساب الذي ي�سر على مديره اأن 
للعاملني من  م��وح��د  زي  ه��ن��اك  ي��ك��ون 

اأجل بناء �سمعة.
ال��ع��الق��ات  م���وه���وب  اأن  واأج�������زم   
ال���ع���ام���ة ه���و م���ن ي���ق���دم ن��ف�����س��ه ب�سكل 
اح�����رتايف وي��ح��ر���س ع��ل��ى ب���ن���اء ���س��ورة 
ذهنية اإيجابية عنه، وهو من يوؤمن باأن 
ا�ستثنائية  مم��ار���س��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ع��الق��ات 
ي�ستعجل  ل  م��ن  ه��و  وظ��ي��ف��ة.  ولي�ست 
يتمتعون  الذين  اأولئك  وقليل  النتائج، 
ب��ه��ذه ال�����س��ف��ات، وي��ك��ن اأن جت��ده��م يف 
اأو بني  اأو منا�سبة مهنية  دورة تدريبية 

اأروقة الو�سائل الإعالمية. 

اأحد درا�ضي التخ�ض�س يقول
»اإن العالقات لي�ضت علما يدر�س 

واإمنا هي قدرة ميكن تطويرها 
بالدرا�ضة«.. ما تعليقك؟

ك��ذل��ك، وال��ي��وم هي  ك��ان��ت  قبل 40 �سنة 
علم يدر�س. 

ما اأوجه الرتباط
بني العالقات العامة والإعالم؟ 

واملعلومات  البيانات  ن�سر  يعني  الإعالم 
اأو  الأف��ك��ار  اأو  اخل��دم��ات  اأو  ال�سلع  ع��ن 
حتى  املختلفة  الن�سر  و�سائل  يف  املن�ساآت 
على  راأي���ه  تكوين  م��ن  اجلمهور  يتمكن 
اأ���س��ا���س م��ن ال��واق��ع واحل��ق��ائ��ق م��ن دون 

تزوير اأو تنميق.
ويعد الإع��الم ج��زءا من العالقات 
العامة، وهو اأداة من اأدواتها؛ فالعالقات 
العامة ت�سكل تخطيط الربامج، واإجراء 
ال��ب��ح��وث وال��درا���س��ات ل��ل��راأي ال��ع��ام من 
خ�����الل و����س���ائ���ل الت�������س���ال ال�����س��خ�����س��ي 
وو�سائله  الإع��الم  املختلفة، ومن خالل 

وجماهريه. 

من واقع خرباتك العملية
يف القطاعني اخلا�س واحلكومي.. 

كيف ترى م�ضتقبل العالقات 
العامة يف اململكة؟

���س��ه��دن��ا يف الآون������ة الأخ������رية ت���ط���ورا يف 
العربية  اململكة  داخل  العامة  العالقات 
ال�سعودية على امل�ستوى الأكاديي، وهو 

ما ُينبئ مب�ستقبل م�سرق باإذن اهلل.
اأما واقع العالقات العامة، فالزال 
امل��اأم��ول، وم��ادام عدد من القيادات  دون 
يف ه����ذا امل���ج���ال ي��ط��ل��ق��ون ع��ل��ى اخل��رب 
ال�سحفي عالقات عامة؛ فاأعتقد اأننا ل 
زلنا  غري م�ستوعبني مفهوم العالقات 
ال���ع���ام���ة احل���ق���ي���ق���ي، واأم����ام����ن����ا رح��ل��ة 

للمعرفة يجب اأن تبداأ من اجلامعات. 

يجد خريج العالقات العامة
�ضعوبة يف التوظيف.. اأين اخللل؟

اإ�سكالية التوظيف يف هذا املجال تكمن يف 
تغييب الو�سف الوظيفي املهني ملمار�س 
بالتغييب:  واأق�����س��د  ال��ع��ام��ة،  ال��ع��الق��ات 
ال��ت��ع��م��د يف ج��ع��ل ال���و����س���ف ال��وظ��ي��ف��ي 
ال�ستفادة  بهدف  وا���س��ح  وغ��ري  ما  ُمعمَّ
العامة  العالقات  موظف  من  الق�سوى 
يف اأكر من جمال حتت مظلة العالقات 
العامة، وهي الإ�سكالية التي عانت منها 
هذه املهنة �سنوات طويلة، وال�سبب عائد 
لغياب الوعي يف اأهمية العالقات العامة 

ودورها يف تعزيز �سمعة املنظمات.
ال��ط��ال��ب جت���اوز هذا  اأراد  م��ا  واإذا   
الوظيفة  ع��ن  ال��ت��ن��ازل  فعليه  ال��ت��ح��دي 
احللم، وتاأجيل البحث عنها حتى يثبت 
البدء  العمل، من خالل  �سوق  نف�سه يف 
بوظائف ذات م�ستوى منخف�س والتدرج 

يف اكت�ساب اخلربات.
 واأحّذر اإخواين واأخواتي الذين هم 
على م�����س��ارف ال��ت��خ��رج، م��ن ع��دم قبول 
الوظائف بحجة اأنها ل تلبي الطموح اأو 

اأنها يف تخ�س�س اآخر.
اخل���ط���وة الأه�����م يف ه����ذه امل��رح��ل��ة 
واأق��ول  وال��ن��م��و.  التطور  ث��م  العمل  ه��ي 
يف  املهارات  زراع��ة  اأح�ِسنوا  الفئة:  لهذه 

ذواتكم؛ فهي ح�ساد امل�ستقبل.

وتكمن الإ�سكالية يف اأن و�سف العامة 
واأدخ��ل��ت  ل��ه  وظيفة  ل  م��ن  وظيفة  جعلها 
يف علومها ومهاراتها كل عمل ل يوجد له 

ت�سنيف.
اأراه���ا  ل  امل��ث��ال  �سبيل  ف��امل��را���س��م على 
م����ن اأب��������واب ه�����ذا ال���ع���ل���م، وك����ذل����ك م��ه��ام 
م���راج���ع���ة ال����دوائ����ر احل��ك��وم��ي��ة وغ���ريه���ا، 
فمن  التخطيط  عند  جلًيا  يظهر  وال��ف��رق 
يراها عالقات عامة يكتب باأن املجتمع هو 
عالقات  ي��راه��ا  وم��ن  امل�ستهدف،  جمهوره 
فيكتب  بو�سوح  جمهوره  يحدد  اجلماهري 
مثال: طالب جامعة امللك خالد بتخ�س�س 
الإع�����الم )ط����الب ���س��ن��ة ال��ت��خ��رج( في�سهل 
وتلبية  اجلمهور  احتياجات  حتديد  عليه 

رغباتهم، لأنه حددهم. 

كيف ترى م�ضتوى درا�ضة العالقات 
العامة يف اجلامعات ال�ضعودية؟ 

فقد  ا  تخ�س�سً ب�سفتها  العامة  العالقات 
الآن يف مرحلة  الن�ساأة وهي  تعدت مرحلة 

البلوغ بيد اأنها مل تن�سج حتى الآن. 

ما الذي جعل العالقات العامة من 
امل�ضارات اجلاذبة حتى لغري حمبي 

التخ�ض�س؟
ع���ن���د احل����دي����ث ع����ن ج���اذب���ي���ة م�����س��ار 
اأن  ل��ك  اأوؤك���د  اأن  ف��اأح��ب  العامة،  العالقات 
املوهبة فيها!!  �سبب تعطيل  جاذبيتها هي 
امل�سار  هذا  من  جعلت  »الربت�سيج«  فثقافة 
واأ�سبح  والإدارة،  الت�سويق  مل�سارات  موازيا 
ي�ستهوي  العامة  العالقات  م�سمى م�سوؤول 
الكثري ممن يبحث عن امل�سلحة ال�سخ�سية 
له يف ك�سب عالقات جديدة ب�سبب ق�سوره 
تعني  ل  العامة  العالقات  اأن  ا�ستيعاب  يف 

تو�سيع دائرة املعارف املوؤثرة !! 

المفرج لخريجي العالقات العامة:
تدرجوا في اكتساب الخبرة وال تستعجلوا
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 ..Mamorino ساعة
وسيلة اتصال بين األطفال 

وآبائهم
����س���در ح��دي��ث��ا يف اأ�����س����واق ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة ���س��اع��ة 
Mamorino الذكية املخ�س�سة لالأطفال التي حر�س 
كل  تنا�سب  ج��ذاب��ة  ب��األ��وان  ت��ك��ون  اأن  على  م�سمموها 

الأذواق.
التي   VoLTE بخا�سية   Mamorino وتتميز 
مرا�سلتهم  اأو  لأب��ن��ائ��ه��م  احل��دي��ث  م��ن  الآب�����اء  مت��ك��ن 
مبا�سرة وحتى تتبعهم عن طريق GPS. ومع �سا�ستها 
التي تعمل باللم�س وخا�سية الأوامر ال�سوتية �ستكون 
Mamorino جتربة ممتعة ت�ستحق القتناء، بح�سب 

مراقبني.

السكوتر القاتل

حسن أحمد العواجي

ريتويت

»�سع قدميك بع�سهما بجانب بع�س.. قف جيدا.. انحِن براأ�سك 
جيدا  احرت�س  ب�سرعة..  �ستتحرك  الأم���ام...  اإل��ى  قليال  وظهرك 

حتى ل ت�سقط فريتطم راأ�سك ب�سيء ما«. 
تلك جمل من الن�سائح ي�سمعها م�ستخدمو لوح التزلج ذاتي 
التوازن اأو »ال�سكوتر الكهربائي«، ويجب العمل مبقت�ساها لكي ل 
يوؤذي املتزلج نف�سه، ولكنها مل تت�سمن ن�سح امل�ستخدم مبا �سيفعل 
ثابتا لكي ل  �ستقف  ف��ج��اأة، وه��ل  التزلج  ل��وح  ب��ه   انفجر  يف ح��ال 
اإن قدميه �ستنطلقان يف  اأم  اأم �سيتوقف اللوح عن ال�سري،  ي�سقط، 
الذي ل يعرتف  اللوح  بائناً من هذا  الطلق معلنة طالقاً  الهواء 

بخل اأو �سديق.
األواح كهربائية  انت�سرت فجاأة جملة من  املا�سية،  الأ�سهر  يف 
بعجالت واإ�ساءات واألوان خمتلفة جذبت الأطفال واملراهقني معا 
وحتى الكبار من اأ�سحاب الف�سول الزائد، واأ�سبحت بني يوم وليلة 
ينادي  وقت  يف  وبخا�سة  الأطفال،  بني  للرفاهية  ومدعاة  �سيحة 
البدانة  ن�سبة  لتقليل  امل�سي  ثقافة  لتعزيز  بال�سحة  املهتمون  فيه 

يف املجتمع.
وخطورة ال�سكوتر الكهربائي لن تتوقف عند و�سفه باملحارب 
البارع  للر�ساقة؛ فهناك خطورة اأكرب تتمثل باحتوائه على بطارية 
حلظة  باأكمله  بيت  اإح���راق  على  ق���ادرة  ج��دا  كبري  بحجم  ليثيوم 
ان��ف��ج��اره��ا، كما ح��دث م��وؤخ��را يف م��دن خمتلفة وم��ن دون �سابق 
اإنذار؛ مما يوؤكد اأن هذا اجلهاز مل يخ�سع لأية اختبارات �سالمة 

قبل تقديه كمنتج للم�ستهلك.
املتجر  �ساحبة  اأم����ازون  �سركة  دف��ع��ت  امل��خ��اط��ر  ه��ذه  وظ��ه��ور 
الإلكرتوين الأ�سهر ل�سحب جميع األواح التزلج من متجرها واإبالغ 
امل�سرتين ال�سابقني باأنها غري م�سوؤولة عن اأي خلل ناجم من هذه 
اإخ��الًء  ال�سابقني  للم�سرتين  املبالغ  ب��اإرج��اع  تقوم  اأن  على  الأل���واح، 
اللوح  ل�سراء  طفله  ي�سطحب  من  بيننا  ي��زال  ل  بينما  مل�سوؤوليتها، 

املعني، وقد ي�سرتيه ب�سعر م�ساعف تنفيذا لوعد اأو حماكاة!

تطبيق WildCard لقراءة 
األخبار ببطاقات مبسطة

الآن   WildCard تطبيق  اأ���س��ب��ح   ،iOS ن��ظ��ام  على  ح�سريا  ك��ان  اأن  بعد 
متاحا على نظام اأندرويد، وهو تطبيق �سهل يتيح ملحبي قراءة الأخبار مع 
دون  الذكية  البطاقات  بطريقة  وفيديوهات  الإخباري من �سور  املحتوى 
انتظار التحميل وبدقة عالية وطريقة عر�س تنا�سب اهتمامات امل�ستخدم. 

.Google Play يذكر  اأن التطبيق جماين ومتوافر على متجر

جديد التطبيقات

إنفوجرافيك

ابتكارات غريبة

تقنية

windows 10 5 طرق لتسريع الكمبيوتر العامل بنظام

تعطيل 
البرامج التي 

تعمل عند بدء 
التشغيل

تعطيل 
الظالل والرسوم 

المتحركة والتأثيرات 
البصرية

تشغيل
مستكشف

أخطاء
ويندوز

الحصول 
على مساعدة

من مراقب
األداء

إنهاء
برامج

اإلعالنات
المتسللة

العدد 171  |  05 جمادى األولى 1437  |  14 فبراير 2016



إعالن

أسبوعية جامعة الملك خالد

ما هو هدفك في الحياة؟
أين هو؟ كيف تصل إليه؟
لكل إنسان ناجح في حياته هدف:
يحدده.. يسعى إليه.. ويكافح من أجل تحقيقه
هل حددت هدفك أخي الطالب؟.. أختي الطالبة؟  

هدفي
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أحداث
1804: قرة جورجي يقود اأول انتفا�سة �سربية �سد الدولة العثمانية.

1859: اأوريغون ت�سبح الولية رقم 33 من الوليات املتحدة الأمريكية.
1876: األك�سندر جراهام بيل ي�سجل براءة اخرتاع الهاتف.

1899: الكونغر�س الأمريكي يوافق على ا�ستعمال اآلت الت�سويت يف النتخابات.
جنوب  يف  احل���رة«  اأوراجن  »دول���ة  تغزو  الربيطانية  ال��ق��وات  م��ن   20000  :1900

اأفريقيا وذلك اأثناء حرب البوير الثانية.
1905: زلزال يف جزر اأندريانوف باأل�سكا بقوة 7.3 على مقيا�س ريخرت، وهو واحد 

من اأكرب الزلزل يف الوليات املتحدة.
1908: انتخاب حممد فريد زعيما للحزب الوطني امل�سري خلًفا مل�سطفى كامل.

1912: ولية اأريزونا ت�سبح الولية 48 من الوليات املتحدة الأمريكية.
1943: اندلع معركة ممر ق�سرين عندما قام فيلق اأفريقيا الأملاين بقيادة اإرفني 

رومل بالهجوم على دفاعات قوات احللفاء يف تون�س.
الق�سف  ي��ب��داآن  الأم��ري��ك��ي  اجل��و  و���س��الح  الربيطاين  امللكي  اجل��و  �سالح   :1945

احلارق لدري�سدن عا�سمة مقاطعة �ساك�سونيا الأملانية.
1945: الرئي�س الأمريكي فرانكلني روزفلت ي�ستقبل ملك ال�سعودية عبد العزيز 
اآل �سعود على من املدمرة الأمريكية »كوينزي« يف البحريات املرة يف م�سر، وبهذا 

اللقاء قاما بتد�سني العالقات الدبلوما�سية بني البلدين.
اإلكرتوين متعدد الأغرا�س يف  اأول حا�سب  اإنياك، وهو  اإزاحة ال�ستار عن   :1946

جامعة بن�سلفانيا.
1949: انعقاد اأول اجتماع للكني�ست الإ�سرائيلي.

العربي  الحت���اد  عليه  اأط��ل��ق  ق��وم��ي  احت���اد  ي��ت��ح��دان يف  والأردن  ال��ع��راق   :1958
الها�سمي.

2002: دولة البحرين تتخذ ا�سم مملكة البحرين، وتغري لقب احلاكم من اأمري 
اإلى ملك.

يف  �سيارته  بتفجري  احل��ري��ري  رفيق  الأ�سبق  لبنان  وزراء  رئي�س  اغتيال   :2005
بريوت.

والدات
1483: الإم���رباط���ور ظ��ه��ري ال��دي��ن ب��اب��ر، م��وؤ���س�����س اإم���رباط���وري���ة م��غ��ول الهند 

والإمرباطور الأول.
1818: فريدريك دوغال�س، كاتب اأمريكي واأحد دعاة التحرير من العبودية.

1819: كرو�ستوفر �سولز، �سحفي وخمرتع اأمريكي.
يف  نوبل  ج��ائ��زة  على  حا�سل  اإ�سكتلندي  فيزياء  ع��امل  ويل�سون،  ت�سارلز   :1869

الفيزياء عام 1927.
1895: ماك�س هوركهاير، فيل�سوف وعامل اإجتماع اأملاين.

1898: فريتز زفيكي، عامل فيزياء وفلك �سوي�سري.
يف  نوبل  على جائزة  اأمريكي حا�سل  ريا�سيات  هاوبتمان، عامل  1917: هريبرت 

الكيمياء عام 1985.

وفيات
1405: تيمورلنك، زعيم مغويل.

1779: جيم�س كوك، م�ستك�سف اإجنليزي.
1943: ديفيد هيلربت، عامل ريا�سيات اأملاين.

1976: �سيد النق�سبندي، من�سد ديني م�سري.

هذا اليوم
في التاريخ

14 فبراير

إستراحة آفاق

• يوجد في قاع المحيط الهادي سلسلة
من الجبال تفوق في ارتفاعها جبال الهماليا.

• من المستحيل أن يعطس اإلنسان وتبقى 
عيناه مفتوحتين في الوقت نفسه.

• أكثر الروائح العطرية انتشارا هي
الروائح المستخرجة من الكرنب المتعفن 

والبصل والثوم.

• التجارب العلمية أثبتت أن األذن اليمنى أقوى 
سمعا من األذن اليسرى.

• أقدم مكتبة عامة عرفت في التاريخ
هي مكتبة االسكندرية، كان ذلك قبل 300 

سنة قبل الميالد ويوجد بها من الكتب
نحو 400 ألف كتاب.

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

هاتف 2419573
aalkarni@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير
محمد ابراهيم العسيري

هاتف 2419575
lmioo@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير التنفيذي
يحي بن عبداهلل التيهاني

هاتف: 2419922
yaltihani@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير - المدير الفني
أسـعد أبـو قـاعـود

aaqaoud2@yahoo.com

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

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

easseri@kku.edu.sa

هيئة التحرير
علي أحمد آل سعيد )رئيس قسم األخبار(

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

محمد شامي، عبد العزيز رديف
خالد محمد العمري

عدنان األلمعي، هادي الشهراني
أمل أبو مديني، بتول عازب
مالك مضواح، ليال الشهري

التصوير
عبدالعظيم آل إسماعيل )رئيس قسم التصوير(

عبد الوهاب األلمعي، سعيد خلوفة

التحرير الفني
زكريا حسين، عادل العقيد

سكرتير رئيس التحرير
نايف أمان

قسم اإلعالن والتوزيع
هاتف 2419441  |  فاكس 2419933

Aafaq5@kku.edu.sa

كافة المراسالت باسم المشرف العام، صحيفة »آفاق«
المدينة الجامعية بأبها، مبنى المدرجات المركزية )ب(

هاتف: 2419441  |  فاكس: 2419933
aafaq@kku.edu.sa :اإليميل العام

twitter.com/aafaqkku  |  facebook.com/aafaqkku

كافة اآلراء الواردة في الصحيفة تعبر عن وجهة نظر أصحابها
وال تعكس بالضرورة رأي صحيفة آفاق أو رأي جامعة الملك خالد

كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

أرقام قياسية

مليون تمرة على طبق واحد في األحساء
جذبت مليون مترة على طبق واحد ظهر اليوم زوار مهرجان »ويا التمر اأحلى ٢0١٦« الذي تنظمه اأمانة الأح�ضاء بالتعاون مع غرفة الأح�ضاء، حيث اأ�ضاد الأمري 
�ضعود بن نايف اأمري املنطقة ال�ضرقية بطريقة العر�س اجلذابة لهذا الطبق الذي ي�ضم ٢٣ �ضنفا من التمور، اأبرزها الخال�س، الرزيز، ال�ضي�ضي، الغر، ال�ضبيبي، 
اإ�ضافة اإلى املنتج اجلديد يف الأح�ضاء الذي �ضجل جناحا كبريا وهو نوع ) املجدول(. واأو�ضح عبدالرحمن عبداحلميد احلليبي امل�ضرف على الطبق العمالق، اأنه يزن 
١١١٧٤ كلغ، ويحتوي على مليون وخم�ضة اآلف وخم�س مئة و�ضبعني متره. وتعرف اأمري ال�ضرقية والأمري بدر بن جلوي حمافظ الأح�ضاء واأمني الأمانة املهند�س 

عادل امللحم على ميزات هذا الطبق الذي ا�ضتغرق حت�ضريه 9 اأيام، وتنفيذه ١١ �ضاعة باأياد ٤٣ عامال، وي�ضل قطره اإلى ٦ اأمتار.

إستراحة آفاق

أسبوعية جامعة الملك خالد

العدد 171  |  05 جمادى 1              1437  |  14 فبراير 2016



ملتقى حفظ النعمة مسؤوليتنا جميعا
عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر

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

الملتقى العلمي األول لكليات العلوم واآلداب 
كلية العلوم و االداب بخميس مشيط

13-15 جماد االول 1437ه� 

27 - 29 جمادى األولى 1437

14 إلى 15 جمادى الثاني 1437

أ. د . علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

نافذة

فكرة!

أحوال أبها

العالم من حولنا

التاريخالفعالية والجهة المنظمة

التقويم األكاديمي

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

٢٢9

غائم
مشمسمشمسجزئيا

٢٢٨٢3٨٢٢6٢14

غائم
جزئيا

غائم
جزئيا

مواكبة األنشطة 
الجامعية مطلب

ُتنظم كليات اجلامعة )طالبا وطالبات( 
خ���الل ال��ف�����ض��ل ال���درا����ض���ي ع����ددا من 
يف  وخارجها  الكلية  داخ��ل  الفعاليات 
منها:  وغ��ريه��ا،  واجلمعيات  الأ���ض��واق 
وح��م��الت  ت��وع��وي��ة  اأو  فنية  م��ع��ار���س 
واأي���ام  واأ���ض��اب��ي��ع  واجتماعية  �ضحية 

دولية.
باأن�ضطة  الفعاليات  ه��ذه  حتظى 
ب��د من  ج��ي��دة ل مي��ك��ن جت��اه��ل��ه��ا، ول 
الكتفاء  وع��دم  اأك��رب  ب�ضورة  اإب��رازه��ا  

بتغطيتها اإعالميا.
وم����ا دام�����ت و����ض���ائ���ل ال��ت��وا���ض��ل 
الجتماعي »تويرت، في�ضبوك، ان�ضتغرام، 
اإطالق  ميكن  فاإنه  متاحة  و�ضنابت�ضات« 
اأن�ضطة  لعر�س  للجامعة   موحد  ح�ضاب 
مثل  يف  والطالبات  الطالب  واإب��داع��ات 
هذه الفعاليات وتغطيتها بال�ضورة املثلى 

لإبراز اجلهود التي تبذل.
ونقرتح اأن يحفظ لكل فعالية حقها 
لكثري  وميكن  جيدة،  ب�ضورة  الن�ضر  يف 
ومن�ضوبي  اخلارجي  املجتمع  اأف��راد  من 
وما  الفعالية  على  الط���الع  اجل��ام��ع��ة 

قدمته من برامج.  

»اصنع وظيفتك«
هذا مبداأ ثان من املبادئ التي يرتكز عليها ق�سم الإعالم والت�سال، 

ي�ساف اإلى مبداأ »التدريب على راأ�س الدرا�سة«.
الثالث من  ال��ع��ام  ال��ذي نطلقه يف  ال�سعار  اأو  امل��ب��داأ  ه��ذا  وي��اأت��ي 
تاأ�شي�س �لق�شم مو�كبة مع بد�ية �نخر�ط �لطاب يف بر�مج تدريبية 

تخ�س�سية لهم.
و�سعار »ا�سنع وظيفتك« هو بديل ل�سعار قائم حاليا يف كثري من 
قوة  يعك�س  ل  �سعار  وه��و  وظيفتك«،  »انتظر  اجلامعية  التخ�س�سات 

الحتياج خلريجي تلك الأق�سام يف موؤ�س�سات التوظيف.
ومن هنا، نحن نحر�س دائما ونر�سخ يف اأذهان طالبنا وطالباتنا 
اأن الوظيفة يجب اأن تذهب اإليها وتوجد احتياجا لك، ل اأن تنتظرها 

واأنت يف بيتك اأو جامعتك. 
العاملية؛  اجلامعات  كربى  يف  موجود  هو  ال�سعار  اأو  املبداأ  وه��ذا 

فهي توجد وظائف خلريجيها قبل تخرجهم.
ونحن يف ق�سم الإعالم والت�سال بداأنا نالحظ اأن بع�س طالب 
للوظيفة يف  يتخرجوا، حجز مقاعد  اأن  قبل  فعال،  ب��داأوا  قد  الق�سم 
وه��ذا وهلل احلمد  واأبها،  والريا�س  دبي  اإعالمية كربى يف  موؤ�س�سات 

جناح للق�سم واجلامعة.

أسبوعية جامعة الملك خالد

الصفحة األخيرة

ال�ضبب لي�س معروفا متاما يف هذه احلالة.. ولكن هذا الفيل الهائج خرج فجاأة من غابة »بيكانثابور« ودخل 
رحتت  طريقه  يف  يقع  ما  كل  حمطما  فيها،  ف�ضادا  وعاث  بالهند،  البنغال  ولية  غرب  يف  »�ضيليغوري«  بلدة 
رجليه من �ضيارات وعربات وب�ضائع وغري ذلك، فيما هرب اأهل البلدة ووقفوا يراقبون احلادث عن ُبعد اإلى 
اأن متكنت اجلهات املخت�ضة من تخدير الفيل ومن ثم نقله بعيدا عن املكان. يقولون اأن الفيل يخاف من النمل، 

فهل ت�ضببت منلة يف اإثارة ذعر الفيل اإلى هذه الدرجة؟

إياكم 
وغضب 
الفيلة!
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