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أسبوعية جامعة الملك خالد
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التكلفة بلغـت 4 مالييـن ريال
أمير عسير يدشن 3 عيادات 

متنقلة بالجامعة

مواهب من الجامعة

آل مشـلوي: نلت المركز األول
بفيلم »التهلكة«

الذي  »التهلكة«  بفيلمه  باجلامعة  الثقايف  الأوملبياد  يف  م�شلوي  اآل  نا�شر  الطالب  تاألق 
نال املركز الأول، معاجلا بع�ض الظواهر ال�شلبية يف املجتمع. ويف حوار مع »اآفاق« اأو�شح 
اللجنة  وبالتحديد من خالل  الرتبية،  كلية  نادي  الإعالمي من طريق  املجال  اأنه دخل 

الإعالمية التي عمل فيها حتى اأ�شبح رئي�شها.
وقال: »خالل هذه الفرتة بداأت اأفكر يف معاجلة بع�ض الظواهر من طريق الأفالم؛ 
فكان فيلم »التهلكة« الذي يعالج ظاهرة التدخني، ولعل دخويل جمال الأفالم الوثائقية 

كان من باب رغبة«، معتربا نف�شه مبتدئا يتطلع اإلى املزيد.
اللذين  ل��وال��دي��ه  بال�شكر  ف��ب��ادر  ه��واي��ت��ه،  داع��م��ي  ع��ن  »اآف����اق«  �شاألته   
�شجعاه كثريا دون اأن يعار�شا رغبته، ح�شب قوله، واأ�شاف: »كانا �شندا 
يل بعد اهلل وما زال كذلك، واأ�شاأل اهلل اأن يطيل يف اأعمارهما، كما 
اأ�شكر اأي�شا عميد كلية الرتبية الدكتور عبداهلل الكا�شي، وكذلك 

جمل�ض �شباب ع�شري«.

نا�شر �آل م�شلوي

د���ش��ن ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ري 
في�شل بن خالد بن عبد العزيز، اأمري 
منطقة ع�شري، �شباح الأربعاء املا�شي، 
باجلامعة  املتنقلة  الأ���ش��ن��ان  ع��ي��ادات 
بح�شور الأ�شتاذ الدكتور عبدالرحمن 
ال��داود. واطلع �شموه خالل التد�شني 
على م��ا حت��وي��ه ال��ع��ي��ادات م��ن اأج��ه��زة 

طبية متطورة وحديثة.
م���ن ج��ه��ت��ه، ق����دم ال������داود ���ش��ك��ره 
لالأمري في�شل بن خالد، على تكرمه 
ب���ال���ت���د����ش���ني، م�����ش��ي��دا ب���دع���م ���ش��م��وه 
اأن�����ش��ط��ة اجل��ام��ع��ة،  امل��ت��وا���ش��ل جلميع 

ت��اأت��ي  املتنقلة  ال��ع��ي��ادات  اأن  مو�شحا 
اإمياناً  منها بالدور الريادي يف خدمة 
امل���ج���ت���م���ع امل���ح���ل���ي مب��ن��ط��ق��ة ع�����ش��ري، 
وان��ط��الق��ا م��ن ال�����ش��ع��ور ب��اأه��م��ي��ة اأداء 
ر�شالتها الثالثة يف خدمة املجتمع بعد 

التعليم والبحث العلمي.
باجلامعة  الإعالمي  املركز  واأك��د 
ال��ث��الث  املتنقلة  ال��ع��ي��ادات  تكلفة  اأن 
تقدر باأربعة ماليني ريال، م�شريا اإلى 
من  التجهيزات  بكامل  جم��ه��زة  اأن��ه��ا 
اأ�شعة رقمية واأجهزة تعقيم وتنظيف، 
كما  رقمية.  بانورامية  اأ�شعة  وكذلك 

ي��ت��واف��ر داخ���ل ال��ع��ي��ادات اأج��ه��زة اأم��ان 
ب��احل��ري��ق،  للتنبيه  امل�����ش��ت��وى  ع��ال��ي��ة 
وي���وج���د م��ن��ط��ق��ة ان���ت���ظ���ار ل��ل��م��ر���ش��ى 
وت��ك��ي��ي��ف م���رك���زي م���ع وج�����ود م��ول��د 

احتياطي.
ك������ادرا طبيا  ال���ع���ي���ادات  وت�����ش��م 
م��ت��ك��ام��ال م���ن خم��ت��ل��ف ت��خ�����ش�����ش��ات 
ط���ب الأ����ش���ن���ان وف��ري��ق��ا اإداري��������ا، كما 
ت��ت��م��ي��ز ب�����ش��ه��ول��ة ال��ت��ن��ق��ل ل��الأم��اك��ن 
واملراكز  امل��دار���ض  مثل  زيارتها،  امل��راد 
وامل���ج���م���ع���ات ال���ت���ج���اري���ة، وي���ت���م م��ن 
خ���الل���ه���ا، وف���ق���ا ل��ل��ق��ائ��م��ني ع��ل��ي��ه��ا، 

اإج�����������راء  امل���������ش����ح ال����ط����ب����ي امل����ي����داين 
وال���ب���ح���ث���ي وال����وق����ائ����ي وال���ع���الج���ي، 
ون�������ش���ر ال��ت��ث��ق��ي��ف وال����وع����ي ب�����ش��ح��ة 
ال��ف��م والأ����ش���ن���ان، وك���ذل���ك امل�����ش��ارك��ة 
الت�شخي�شية  اخل���دم���ات  ت��ق��دمي  يف 
بالتن�شيق  الأ�شنان  لطب  والعالجية 
وذلك  الأخ���رى،  اجلهات  خمتلف  مع 
ا�شتكماًل لتفعيل ال�شراكات املجتمعية 
م���ع وزارت������ي ال�������ش���وؤون الج��ت��م��اع��ي��ة، 
املعاقني  الأطفال  وجمعية  وال�شحة، 

مبنطقة ع�شري.
يحيى التيهاني إنفوغرافيك »آفاق«
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أمير عسير يرعى حفل المفتاحة ويكرم شخصيات وطنية

فيصل بن خالد: الجائزة تنتهج العدالة 
وتعزز الريادة

كما �شاهد �شموهما اأبرز الأعمال 
ال��ف��ن��ّي��ة ال��ت��ي ق��دم��ه��ا ف��ن��ان��و وف��ن��ان��ات 
اأبرز  عن  وع��ربت  الت�شكيليون،  ع�شري 
م���ا ت�����ش��ت��ه��ر ب���ه امل��ن��ط��ق��ة، ث���م جت��ول 
�شموهما و�شيوف اجلائزة على جناح 
املنتجة  الأ���ش��ر  ورك���ن  احل���زم  عا�شفة 
التي  احلر  واملر�شم  الثقافية  واملكتبة 
خالل  املفتاحة  قرية  ل��زوار  خ�ش�شت 

الأ�شبوع الثقايف.
وب����دئ احل��ف��ل ب��ت��الوة اآي����ات من 
�شموهما  �شاهد  ث��م  ال��ك��رمي،  ال��ق��راآن 
واحل�����ش��ور ع��ر���ش��اً م��رئ��ي��اً ع���ن اأب���رز 
ال��ف��ع��ال��ي��ات والأن�����ش��ط��ة خ���الل ف�شل 

ال�شيف للعام املا�شي.
ال�شمو  �شاحب  األ��ق��ى  ذل���ك،  بعد 
امل��ل��ك��ي الأم�����ري ف��ي�����ش��ل ب���ن خ��ال��د بن 
عبدالعزيز اأمري منطقة ع�شري، كلمة 
رح����ب خ��الل��ه��ا ب��ال��ف��ائ��زي��ن، ق��ائ��ال: 
الذي  املختلف  امل�شاء  هذا  »اأحييكم يف 
ر���ش��ي��دة، حكيمة،  ق��ي��ادة  ي��زه��و مبجد 
وبانت�شارات  والعزم،  باحلزم  ا�شتهرت 

يحيى التيهاني

رع����ى ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ري 
اأمري  عبدالعزيز،  بن  خالد  بن  في�شل 
التنمية  منطقة ع�شري، رئي�ض جمل�ض 
الأرب��ع��اء  م�����ش��اء  باملنطقة،  ال�شياحية 
املا�شي، حفل جائزة املفتاحة، بح�شور 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ري تركي 
كبري  وع���دد  عبدالعزيز،  ب��ن  الفي�شل 
يف  ال��رائ��دة  الوطنية  ال�شخ�شيات  م��ن 
والثقافية  والوطنية  الدينية  املجالت 
والإع��الم��ي��ة وال��ري��ا���ش��ي��ة، وذل���ك على 
م�شرح مركز امللك فهد الثقايف يف قرية 

املفتاحة باأبها.
افتتحا  ���ش��م��وه��م��ا،  وف����ور و���ش��ول 
املفتاحة  لأ���ش��ب��وع  امل�����ش��اح��ب  امل��ع��ر���ض 
م�شورا  عر�شا  ت�شمن  ال��ذي  الثقايف، 
عن �شرية �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 
رحمه  عبدالعزيز،  بن  الفي�شل  �شعود 
ل�شرية  ت��اري��خ��ي��ة  ����ش���ورا  و���ش��م��ل  اهلل، 

الأمري الراحل.

رجال اأ�شاو�ض، �شربوا اأروع الأمثلة يف 
وقدموا  والبطولة،  ال�شرف  ميادين 
اأرواح��ه��م ف��داء لوطن كبري ل يحني 

القامة ول يخف�ض الهامة«.
واأ�شاف �شموه: » اعتدنا من عام 
اإل��ى ع��ام على الحتفاء بكل من عمل 
واأجن����ز يف ك��ل امل��ج��الت دون ق��ي��ود اأو 
حدود«، مهنئا الفائزين واملكرمني يف 
التي  ال��رائ��دة  الوطنية  ه��ذه اجل��ائ��زة 
ت��ن��ت��ه��ج ال���ع���دال���ة وت��ك��ر���ض الإن�����ش��اف 
وتعزز الريادة، ويف مقدمتهم احلا�شر 
ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة ورج��ل  ال��غ��ائ��ب عميد 
املهمات ال�شعبة، �شاحب ال�شمو امللكي 
الأمري �شعود الفي�شل بن عبدالعزيز، 
الأم���ري  اأن  ���ش��م��وه  مبينا  اهلل،  رح��م��ه 
اأفنى حياته يف خدمة  الفي�شل  �شعود 
ال���دي���ن وامل��ل��ي��ك وال����وط����ن، وجن����ح يف 
اإل��ي��ه م��ن مهمات بنجاح  اأ�شند  م��ا  ك��ل 
وت��ف��وق واق��ت��دار، م��وؤك��دا اأن���ه ك��ان ول 
وقلوب  اأذه��ان  يف  خالداً  و�شيبقى  زال 

املواطنني.

ودعا الأمري في�شل بن خالد اهلل 
تعالى اأن يحفظ للبالد اأمنها واأمانها 
وا����ش���ت���ق���راره���ا يف ظ����ل ق����ي����ادة خ����ادم 
�شلمان  امل��ل��ك  ال�����ش��ري��ف��ني  احل���رم���ني 
وال��ع��زم  احل���زم  ق��ائ��د  ب��ن عبدالعزيز، 
ال��ع��دال��ة، و���ش��م��و ويل عهده  ون��ا���ش��ر 
الأمني �شمام الأمن والأمان وحمارب 
الإره��اب، و�شمو ويل ويل العهد رجل 
الطموح والإجن��از والنجاح. كما �شاأل 
واأن  ال�����ش��ه��داء،  ي��رح��م  اأن  ت��ع��ال��ى  اهلل 
مي��د الأب��ط��ال امل��راب��ط��ني على ح��دود 
الوطن الذائدين عن حيا�شه بالن�شر 

والتمكني اإنه �شميع جميب.

تكريم المتميزين 
ع��ق��ب ذل���ك ك����ّرم الأم�����ري ف��ي�����ش��ل بن 
الفائزة  ال�شخ�شيات  من  ع��ددا  خالد 
ن���ظ���ري اأع����م����ال����ه����م ال���وط���ن���ي���ة ال���ت���ي 
ق���دم���وه���ا يف جم���الت���ه���م امل��ت��ن��وع��ة، 
الأم��ري  امللكي  ال�شمو  �شاحب   : وه��م 
�شعود الفي�شل بن عبدالعزيز، رحمه 

اهلل، وت�����ش��ل��م��ه��ا ���ش��م��و الأم�����ري ت��رك��ي 
ال��ف��ي�����ش��ل ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، والأم����ني 
عبدالرحمن  ال�����وزراء  ملجل�ض  ال��ع��ام 
املغام�شي،  �شالح  وال�شيخ  ال�شدحان، 
واأمني منطقة ع�شري ال�شابق املهند�ض 
اإب��راه��ي��م اخل��ل��ي��ل، والأدي�����ب ع��ب��داهلل 
ال�شريان،  داود  والإعالمي  الغذامي، 
نيابة  ت�شلمها  �شامل،  بكر  اأبو  والفنان 
ع��ن��ه اب��ن��ه اأح���م���د اأب���وب���ك���ر، وال��ك��ات��ب��ة 
وال��ف��ائ��ز  الأرب�������ض،  ك��وث��ر  ال�شحفية 
للخطابة  م��ا���ش��رتز«  »تو�شت  بجائزة 
ولع��ب  القحطاين،  حممد  ب��اأم��ريك��ا 
التن�ض �شعود احلقباين، وت�شلمها عنه 

والده فالح.
كما كّرم �شمو الأم��ري في�شل بن 
واملوؤ�ش�شات  احلكومية  اجلهات  خالد 
وال������رع������اة  امل����ن����ط����ق����ة  يف  الأه�����ل�����ي�����ة 
وال����داع����م����ني يف امل����ج����الت ال��دي��ن��ي��ة 
وال��وط��ن��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة والإع��الم��ي��ة، 
و���ش��رك��اء ال��ن��ج��اح يف م��ه��رج��ان »اأب��ه��ا 
ال��راع��ي  وه���م:   1436 ل��ع��ام  يجمعنا« 

ال��ر���ش��م��ي ���ش��رك��ة اأ���ش��م��ن��ت اجل���ن���وب، 
بن  �شفر  املهند�ض  رئي�شها  وت�شلمها 
ال�شعودية  ال�����ش��رك��ة  وك��ذل��ك  ظ��ف��رّي، 
ل��ل��ت��ج��ارة وامل�����وارد امل���ح���دودة »���ش��ت��ار«، 
جمل�ض  رئي�ض  نائب  جائزتها  وت�شلم 
اإدارت����ه����ا خ��ال��د ال�����ش��رف��اء، وال���راع���ي 
لل�شحافة  ع�شري  موؤ�ش�شة  ال�شحفي 

والن�شر وت�شلمها عبدالعزيز العنرب.
املفتاحة  جائزة  �شمّوه  �شلم  كما   
للمهرجان  اإعالمية  تغطية  لأف�شل 
وت�شلمها  والتلفزيون  الإذاع���ة  لهيئة 
رئ��ي�����ش��ه��ا امل��ك��ل��ف ال��دك��ت��ور ع��ب��دامل��ل��ك 
ال�شلهوب، والناقل اجلوي للمهرجان 
ال�سعودية  العربية  اجلوية  اخلطوط 

وت�شلمها عبدالرحمن الفهيد.

الرعاة المكرمون
وك���رم ���ش��م��وه اأي�����ش��ا ال��راع��ي الذهبي 
للمهرجان ال�شركة الوطنية لل�شياحة 
»�شياحية« وت�شلمها �شالح بن ح�شني 
�شركة  الف�شي  الراعي  وكذلك  ق��دح، 

 �شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري 
في�شل بن خالد بن عبد�لعزيز، 
�أمري منطقة ع�شري يكرم جامعة 
�مللك خالد باعتبارها و�حدة 
من �أهم ثالث جهات خدمت 
مهرجان �ملفتاحة، وت�شلم 
�جلائزة مدير �جلامعة �لأ�شتاذ 
�لدكتور عبد�لرحمن �لد�ود
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رؤية
أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

بيئتنا حياتنا
أسبوعية جامعة الملك خالد

اإن مو�شوع البيئة بات من املو�شوعات التي فر�شت ذاتها على حياة 
الإن�شان ومنط معي�شته، لي�ض فقط يف منطقة معينة ولكن يف كل 
اأرجاء العامل. وتكاد مو�شوعات البيئة تاأتي على كل �شيء حولنا، 
اأنظمة طبيعية وبيولوجية  بالإن�شان من  اإذ ت�شمل كل ما يحيط 
واجتماعية، ومن هناك �شهدت العقود املا�شية تناميا يف مو�شوعات 
البيئة تدري�شا وبحثا، كما اأن هناك الكثري من املوؤمترات العاملية 
والقرارات الأممية التي حتاول فهم بع�ض الظواهر البيئية على 
ال�شناعة على  وت��داع��ي��ات  الإن�����ش��ان،  الأر�����ض، ويف حميط  ك��وك��ب 

البيئة والإن�شان.
يف  املو�شوع  بهذا  خالد  امللك  جامعة  اهتمام  ياأتي  هنا  وم��ن 
عقدها للموؤمتر ال�شعودي الأول للبيئة ورغبتها يف ا�شتمرار هذا 

الهتمام ملوؤمترات قادمة مب�شيئة اهلل.
ول �شك يف اأن ت�شريف �شاحب ال�شمو امللكي الأمري في�شل بن 
خالد بن عبدالعزيز لهذا املوؤمتر ورعايته له يعك�ض اهتمام �شموه 
ودوره الداعم للجامعة، ولي�ض م�شتغربا من �شموه هذا احل�شور 
امل�شتمر والدعم املتوا�شل من اأجل اأن حتقق اجلامعة دورها وتعزز 

مكانتها على م�شتوى املنطقة والوطن.
ويتناول املوؤمتر الأول مو�شوع »ال�شتغالل امل�شتدام للموارد 
الطبيعية«، حيث لدينا، وهلل احلمد، يف بالدنا موارد طبيعية ثرية 
علينا  يجب  وكذلك  الأمثل،  ال�شتغالل  ا�شتغاللها  ويجب  ج��دا، 
املحافظة عليها مبا ل يعود مب�شكالت اأو تلوثات بيئية توؤثر على 

البيئة ذاتها وعلى الإن�شان.
ومنطقة ع�شري هي من اأهم مناطق اململكة التي حتظى ببيئات 
و�شحراوية(؛  وبحرية  و�شاحلية  )جبلية  م��ن  متنوعة  طبيعية 
ولهذا فهي منطقة حتفز على الدرا�شة والبحث، وهذا ما �شيعك�شه 

هذا املوؤمتر بحول اهلل.

مؤتمر البيئة

اأبناء عبدالهادي القحطاين وت�شلمها 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ب���ن ه����ادي ال��ق��ح��ط��اين، 
و���ش��رك��ة ���ش��ب��ه اجل���زي���رة ل��ل��م��ق��اولت 
وال��راع��ي  �شليمان،  حممد  وت�شلمها 
الرتفيهي  ال�شالم  منتزه  ال��ربون��زي 
وت�������ش���ل���م���ه���ا حم����م����د ب������ن ����ش���م���ي���ل���ة، 
وت�شلمها  اخل��ا���ض  اأب��ه��ا  وم�شت�شفى 
ال����دك����ت����ور ع���ب���دال���ع���زي���ز ال���ث���م���ريي، 
رئي�ض  وت�شلمها  ال��وط��ن  و���ش��ح��ي��ف��ة 

حتريرها الدكتور عثمان ال�شيني.
اإث�������ر ذل�����ك ك�������ّرم ����ش���م���و الأم�����ري 
في�شل ب��ن خ��ال��د ال��راع��ي الإع��الم��ي 
ال�شعودية  الأن��ب��اء  وكالة  للمهرجان، 
وت�شلم جائزتها مدير مكتبها بع�شري 
���ش��ال��ح الأح����م����ري، وك���ذل���ك ال��راع��ي 
ال�����ش��ح��ف��ي ل���ل���م���ه���رج���ان »���ش��ح��ي��ف��ة 
امل����دي����ن����ة« وت�����ش��ل��م��ه��ا م����دي����ر م��ك��ت��ب 
عبدالرحمن  املنطقة  يف  ال�شحيفة 
احل��ق��ب��اين، وال�����ش��ري��ك ال��ت��ل��ف��زي��وين 
حم���ط���ة ت���ل���ف���زي���ون اأب����ه����ا وت�����ش��ل��م��ه��ا 
وال��راع��ي  ال�شريفي،  �شالح  مديرها 

ال��ف�����ش��ائ��ي، ق���ن���اة روت����ان����ا خ��ل��ي��ج��ي��ة، 
فهد  املنطقة  يف  مرا�شلها  وت�شلمها 
امل�����ش��ع��ودي، وال�����ش��ري��ك الإل���ك���رتوين 
���ش��ح��ي��ف��ة ����ش���ب���ق وت�����ش��ل��م��ه��ا رئ��ي�����ض 
حت��ري��ره��ا ع��ل��ي احل���ازم���ي، وال��راع��ي 
امل��ن��اط��ق  رواد  ���ش��ح��ي��ف��ة  الإخ�����ب�����اري 
دو�شري،  بن  حممد  جائزتها  وت�شلم 
والراعي الف�شي �شركة اإيفا ال�شعودية 

وت�شلمها علي القحطاين.
يف ال�����ش��ي��اق ذات�����ه، ���ش��ّل��م الأم����ري 
ف��ي�����ش��ل ب���ن خ���ال���د، ج���ائ���زة امل��ف��ت��اح��ة 
ل�منظمها �شركة كنوز لالأعمال الفنية 
بامطرف،  حممد  مديرها  وت�شلمها 
وراع����ي ح��ف��ل ج��ائ��زة امل��ف��ت��اح��ة ح�شن 
مزهر  ب��ن  وم�شت�شفيات  احل���وي���زي، 

وت�شلمها عبداهلل بن حممد مزهر.
ثم كرم الأم��ري في�شل بن خالد 
حمافظي كل من: اأحد رفيدة و�شراة 
ع��ب��ي��دة وت��ن��وم��ة وب��ل��ق��رن ورج����ال اأمل��ع 
وط�����ري�����ب، وذل������ك اإث������ر م�����ش��ارك��ت��ه��م 
يف اإح���ي���اء ل���ي���ايل امل��ح��اف��ظ��ات خ��الل 

مهرجان »اأبها يجمعنا« للعام املا�شي.
 ك��م��ا ك���رم ���ش��م��وه اأف�����ش��ل ث��الث 
جهات خدمت املهرجان، وهي: جامعة 
مديرها  اجل��ائ��زة  وت�شلم  خالد  امللك 
الأ�شتاذ الدكتور عبدالرحمن الداود، 
واأمانة منطقة ع�شري وت�شلمها اأمينها 
والدوريات  القا�شي،  �شالح  املهند�ض 
العميد  وت�شلمها  باملنطقة  الأم��ن��ي��ة 
ع���ب���دال���وه���اب ع�������ش���ريي، ب��الإ���ش��اف��ة 
فعاليات يف  ث��الث  اأف�شل  تكرمي  اإل��ى 
املهرجان، وفازت بها فعالية ال�شياحة 
املعرفية وت�شلمها الأمني العام ملجل�ض 
�شباب املنطقة عادل اآل عمر، وفعالية 
الفعالية  منظم  وت�شلمها  الفرو�شية 
امل�شاهري  وفعالية  ه���ادي،  اآل  حممد 
املنظم  وت�شلمها  ع�شري  يف  وال�شياحة 

عبداهلل معدي.

لوحة تراثية
بعد ذلك �شاهدا �شموهما واحل�شور 
احل��زم«  »ع��ام  بعنوان  تراثية  لوحة 

ق���دم���ه���ا ال�������ش���اع���ر ع���ل���ي ال�����ش��امل��ي. 
ب��ع��ن��وان  اأوب���ري���ت وطني   ت��ال ذل���ك 
الفنانان:  ق��دم��ه  ال���دي���ار«،  »ح��ام��ي 
ف��راج،  بن  وحممد  القرين  عبداهلل 
ال�شريف،  ع��ب��داهلل  ال�شاعر  وكتبه 
الفرق  و�شارك يف تقدميه عدد من 
ال�����ش��ع��ب��ي��ة، وت�����ش��م��ن اأرب�����ع ل��وح��ات 
ف���ن���ي���ة، اأوله��������ا ب���ع���ن���وان »ب�������ش���رى« 
وت����ن����اول����ت ح����ب ال�����وط�����ن، وت����ويل 
خ����ادم احل���رم���ني ال�����ش��ري��ف��ني امل��ل��ك 
���ش��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز م��ق��ال��ي��د 
احل����ك����م، وق������رارات������ه احل���ك���ي���م���ة يف 
اللوحة  ع��ربت  كما  الوطن،  حماية 
بالقيادة  ال�شعب  اعتزاز  الثانية عن 
حدود  حماية  يف  والهّمة  الر�شيدة، 

الوطن.
واأم����ا ال��ل��وح��ة ال��ث��ال��ث��ة فعربت 
عن مدينة اأبها التي ا�شتهوت اأفئدة 
الرابعة  اللوحة  ج��ددت  ثم  ال���زوار، 
ال������ولء وال����وف����اء ل�����ولة الأم������ر يف 

اململكة،حفظهم اهلل.
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يحيى التيهاني
عبدالعزيز رديف  

الأم��ري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  رع��ى 
ف��ي�����ش��ل ب���ن خ��ال��د ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، 
اأمري منطقة ع�شري، الثنني املا�شي، 
النعمة  »حفظ  ملتقى  افتتاح  حفل 
نظمته  ال���ذي  جميعا«  م�شوؤوليتنا 
اجل���ام���ع���ة، مم��ث��ل��ة ب���ع���م���ادة خ��دم��ة 

املجتمع والتعليم امل�شتمر.
وف���������ور و������ش�����ول �����ش����م����وه م��ق��ر 
امل�شاحب  املعر�ض  افتتح  الفعالية، 
امل�شاركة. بعد  اجل��ه��ات  على  واط��ل��ع 
بالقراآن  اخلطابي  احلفل  ب��داأ  ذل��ك 
ال���ك���رمي، ث��م األ��ق��ى م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 
الأ�شتاذ الدكتور عبدالرحمن الداود 
ك��ل��م��ة رح�����ب ف��ي��ه��ا ب����راع����ي احل��ف��ل 
»تنظيم  اأن  م���وؤك���دا  امل��ن��ط��ق��ة،  اأم����ري 
النعم  ت��ذك��ر  ي�شتوجب  امللتقى  ه��ذا 
العظيمة، ومن اأهمها نعمة العقيدة 
ونعمة  ال��دي��ن،  ون��ع��م��ة  ال�شحيحة، 
الأم�����ن والأم������ان وال�����ش��ح��ة، ونعمة 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة، ب��الإ���ش��اف��ة اإل��ى 
ن��ع��م��ة ه����ذا ال���وط���ن ال��ع��ظ��ي��م ال���ذي 
جنة  يف  ب��اأن��ن��ا  حلظة  ك��ل  فيه  ن�شعر 

الدنيا«.
 واأردف ال���داود: »اأق���ول ذل��ك ملا 

أمير عسير رعى »ملتقى حفظ النعمة«
نلم�شه ون�شاهده من حولنا يف كثري 
تعي�ض  اأن  تتمنى  التي  ال��ب��ل��دان  م��ن 
ولو جزءا مما نعي�شه يف هذه البالد 
اأن اجلامعة  اإل��ى  »، م�شريا  الطاهرة 
ت���رك���ز دائ���م���ا ع��ل��ى ت��وع��ي��ة اأب��ن��ائ��ه��ا 
ال����ط����الب وال���ط���ال���ب���ات وامل��ج��ت��م��ع، 
م�شددا على �شرورة ال�شكر والتذكري 

باأن النعم لي�شت لال�شتمتاع. 
ووج������ه ال��������داود ����ش���ك���ره ل�����ش��م��و 
الأم��������ري ف��ي�����ش��ل ب����ن خ����ال����د، ع��ل��ى 
ح�����ش��وره ورع��اي��ت��ه امل��ل��ت��ق��ى ودع��م��ه 
املتوا�شل للجامعة وجميع اأن�شطتها، 
على  مب�شتغرب  لي�ض  »ه���ذا  وق����ال: 
���ش��م��وك��م ف��ق��د ع��ودمت��ون��ا ع��ل��ى دع��م 
اجل��ام��ع��ة وال���وق���وف م��ع��ه��ا وك��ذل��ك 

ال�شوؤال عنها دائماً«.
كما قدم ال��داود �شكره لكل من 
وامل�شاركني  امللتقى  اإق��ام��ة  يف  اأ�شهم 
ف�����ي�����ه وال������ب������اح������ث������ني وال������ط������الب 
وال��ط��ال��ب��ات، وك��ل م��ن لبى ال��دع��وة 
خمتتما  املنطقة،  يف  امل�شوؤولني  من 
الأمن  بال�شكر هلل على نعمة  كلمته 
اأن يحفظ  امل��ول��ى  داع��ي��ا  والأم������ان، 
ين�شر  واأن  وق��ي��ادت��ه��ا  ال��ب��الد  ه���ذه 
برحمته  �شهداءها  ويتغمد  جنودها 
وي��ع��ي��ده��م  ج���رح���اه���ا  ي�����ش��ف��ي  واأن 

�شاملني غامنني.

اللجنة  رئي�ض  األ��ق��ى  جهته،  م��ن 
عميد  للملتقى،  والعلمية  التنظيمية 
امل�شتمر،  وال��ت��ع��ل��ي��م  امل��ج��ت��م��ع  خ��دم��ة 
ال��دك��ت��ور م��ب��ارك ح��م��دان كلمة رحب 
فيها براعي احلفل واحل�شور، م�شريا 
الفعالية جاءت حماولة جادة  اأن  اإلى 
ل��ن�����ش��ر ث��ق��اف��ة ���ش��ك��ر ال��ن��ع��م وت��ر���ش��ي��د 
التنمية  ملفهوم  حتقيقاً  ا�شتخدامها 
يف  ي�شهم  ذل��ك  اأن  م��وؤك��دا  امل�شتدامة، 
لالأجيال  وبقائها  ومنوها  ا�شتدامتها 

املتعاقبة.
ال��ل��ج��ن��ة  اأن  ح����م����دان  واأ������ش�����اف 
ي���ق���ارب 60 بحثا  ت��ل��ق��ت م���ا  ال��ع��ل��م��ي��ة 
وورق�����ة ع��ل��م��ي��ة م���ن داخ����ل اجل��ام��ع��ة 
وخ����ارج����ه����ا م����ن ب���ع�������ض اجل���ام���ع���ات 
املهتمة  ال�شعودية، واجلهات اخلريية 
ب��ح��ف��ظ ال���ن���ع���م���ة،  ب���الإ����ش���اف���ة اإل����ى 
م�شاركة عدد من الطالب والطالبات 
يف ت���ق���دمي الأب����ح����اث حت���ت اإ����ش���راف 
الأع��م��ال  اأن  اإل���ى  اأ���ش��ات��ذت��ه��م، م�شريا 
���ش��ك��ل جل�شات  ال��ع��ل��م��ي��ة ق��دم��ت ع��ل��ى 
وم���ل�������ش���ق���ات، اإ����ش���اف���ة اإل������ى ع���رو����ض 

غرافيك�ض ذات �شلة.
يف ختام احلفل كرم الأمري في�شل 
امل�شاركة والراعية،  بن خالد، اجلهات 
ت��ذك��اري��اً من  ���ش��م��وه درع����اً  ث��م ت�شلم 

مدير اجلامعة بهذه املنا�شبة.
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19 ورقة علمية وبحثية 
ضمن فعاليات الملتقى

عبدالعزيز رديف
ريم العسيري

�ش���هد ملتقى »حفظ النعم���ة« الذي نظمته 
عم���ادة خدم���ة املجتم���ع والتعلي���م امل�ش���تمر 
باجلامع���ة، تق���دمي 19 ورق���ة ب���ني علمي���ة 
وبحثي���ة، وذلك من خالل اأربع جل�ش���ات يف 
اليوم الأول والثاين للملتقى، ناق�شت طرق 
واأ�ش���اليب احلفاظ على النعمة، اإ�شافة اإلى 

تر�شيد ا�شتخداماتها ووجوب �شكرها.

أولى الجلسات
وناق�ش���ت اأول���ى جل�ش���ات امللتق���ى يف الي���وم 
العلي���ا  الدرا�ش���ات  لأ�ش���تاذ  درا�ش���ة  الأول، 
بكلي���ة ال�ش���ريعة باجلامع���ة الدكت���ور عبود 
النعم���ة  »مفه���وم  عن���وان  درع حمل���ت  ب���ن 
وتر�ش���يد  حلفظه���ا  ال�ش���رعية  والروؤي���ة 

ا�شتخدامها«.
ويف اجلل�ش���ة نف�ش���ها، قدم اأ�شتاذ ق�شم 
الكتاب وال�ش���نة بجامعة اأم القرى الأ�ش���تاذ 
ناق����ض  درا�ش���ة  كام���ل  حمم���د  الدكت���ور 
فيه���ا  مو�ش���وع »الروؤية ال�ش���رعية املتعلقة 

باملحافظة على النعم اإيجابا و�شلبا«.
العل���وم  كلي���ة  اأ�ش���تاذ  حت���دث  ب���دوره 
الإداري���ة والآداب بجامعة اجلوف الدكتور 
مو�ش���وع  ع���ن  درا�ش���ته  يف  ف���اروق  ال�ش���يد 
»حفظ النعمة وتر�شيد ا�شتخدامها بروؤية 

�شرعية.
من جانبها قدمت الأ�شتاذة  امل�شاعدة 
يف احلدي���ث وعلومه  بكلية العلوم والآداب 
للبن���ات مبحاي���ل ع�ش���ري الدكت���ورة اأ�ش���ماء 
النبوي���ة  التوجيه���ات  ع���ن  ورق���ة  عب���ادة 
ال�ش���لوكية العملي���ة  لتعزيز حف���ظ النعمة 

لدى اأفراد املجتمع«.
واختتم الأ�شتاذ امل�شاعد بق�شم ال�شنة 
وعلومه���ا بجامع���ة املل���ك خال���د الدكت���ور 
�ش���هاب اأبو زهو، اجلل�ش���ة الأولى، بدار�ش���ة 
اخت�ش���ت باملنه���ج النب���وي يف التعام���ل م���ع 

النعم يف �شوء ال�شنة النبوية.

اليوم الثاني
فقدم���ت  امللتق���ى،  اأي���ام  ث���اين  يف  اأم���ا 
املعا�ش���رة  واملذاه���ب  العقي���دة  اأ�ش���تاذة 
بجامع���ة املل���ك خال���د الدكت���ورة بدري���ة 
م���ن  ناق�ش���ت  بحثي���ة  ورق���ة  الع�ش���ريي 
خاللها مو�ش���وع �ش���كر النعم���ة واأثره يف 
احلف���اظ عليها وتنميتها. كما قدم نائب 
للملتق���ى،  التنظيمي���ة  اللجن���ة  رئي����ض 
عمي���د خدمة املجتمع والتعليم امل�ش���تمر 
الدكت���ور مب���ارك حم���دان ورق���ة علمي���ة 
ال�ش���تهالك  ثقاف���ة  ع���ن  فيه���ا  حت���دث 
الغذائي���ة وانعكا�ش���اتها التنموي���ة بروؤية 

تربوية.
كذلك ق���دم اأ�ش���تاذ البالغة والنقد 
امل�ش���اعد بق�ش���م اللغ���ة العربي���ة يف اأبه���ا 
الدكت���ور ف���وزي �ش���ويلح ورق���ة بحثي���ة 
تناول فيها مو�ش���وع املقت�ش���ى التداويل 

حلفظ النعمة يف اخلطاب القراآين.
ويف ختام اجلل�شة الثانية قدم عامر 
الدخي���ل من فرع جمعي���ة الرب باملنطقة 
ال�شرقية درا�ش���ة بحثية حتدث فيها عن 
دور م�شاريع حفظ النعمة يف دعم الأمن 

الغذائي باململكة العربية ال�شعودية.
الإم���ام  حمم���د  الدكت���ور  وا�ش���تهل 
وط���ارق  ال�ش���هراين  مفل���ح  والطالب���ان 
القحطاين من ق�ش���م الكيمي���اء بجامعة 
امللك خالد ثالث جل�شات امللتقى بدرا�شة 
بحثي���ة ناق�ش���وا خالله���ا مو�ش���وع اإنت���اج 
»الديزل احلي���وي من زيوت الطعام بعد 

ا�شتخدامها يف القلي«.
بينم���ا قدم اأ�ش���تاذ ق�ش���م اجلغرافيا 
باجلامع���ة الدكت���ور ع���ادل معتم���د ورقة 
البيئي���ة  »املعطي���ات  بعن���وان  بحثي���ة 
مبنطقة ع�شري نعمة ت�شتحق ال�شيانة«.

الإ�ش���المية  الثقاف���ة  اأ�ش���تاذ  وق���دم 
بجامعة طيبه الدكتور �ش���لطان �ش���اهني 
درا�ش���ة بحثي���ة بعن���وان »م�ش���روع حف���ظ 
باملدين���ة  اخل���ريي  امل�ش���تودع  النعم���ة يف 

املنورة واأثره على الفرد واملجتمع«.

الدرا�ش���ات  اأ�ش���تاذة  عر�ش���ت  كم���ا 
خال���د  املل���ك  بجامع���ة  الإ�ش���المية 
ورقته���ا  حك���وم  كلث���وم  اأم  الدكت���ورة 
البحثية التي اخت�شت بحفظ النعمة يف 
مو�ش���م احلج مو�ش���حة فيه���ا الإجنازات 

والتحديات.
واختتم���ت اجلل�ش���ة الثالثة اأ�ش���تاذة 
الفقه باجلامعة الدكتورة اأ�شماء �شحاته 
بورقة علمية حتدثت فيها عن مو�ش���وع 
»حفظ الأغذية بالت�ش���عيع، وال�ش���وابط 
احلاكمة«، مبينة اأن للت�شعيع مزايا عدة 

من اأهمها حماية الطعام من التلف.
الرابع���ة  اجلل�ش���ة  تناول���ت  بينم���ا 
ورق���ة ع���ن »الأم���ن الغذائ���ي يف الق���راآن 
الكرمي«، قدمتها الأ�شتاذ امل�شاعد بق�شم 
الدرا�ش���ات الإ�ش���المية الدكت���ورة حنان 

قا�شم العنزي.
العل���وم  كلي���ة  اأ�ش���تاذ  ق���دم  كم���ا 
مبحايل، الدكتور حميدي ك�ش���ك، ورقة 
بحثي���ة حتدث من خاللها عن مقا�ش���د 
ال�ش���ريعة ومنهجه���ا يف حف���ظ نع���م اهلل 
الن�ش���يج  اأ�ش���تاذ  قدم���ت  بينم���ا  تعال���ى. 
واملالب�ض بجامع���ة امللك خالد الدكتورة 
اأمرية  نور الدين ورقة  بعنوان »تعظيم 
و  امل�ش���تعملة  املالب����ض  م���ن  ال�ش���تفادة 

توظيفها كمنتج جديد«.
كذلك �شارك اأ�ش���تاذ كلية الهند�شة 
بجامع���ة املل���ك خال���د الدكت���ور اإبراهيم 
ال�شي�ش���ي، يف اجلل�ش���ة، بورقت���ه البحثية 
الت���ي كانت���ت بعن���وان »تر�ش���يد الطاق���ة 

الكهربائية م�شوؤوليتنا جميعا«.
 واختتم���ت اجلل�ش���ة الرابعة بورقة 
الط���ب  بكلي���ة  الت�ش���ريح  ق�ش���م  اأ�ش���تاذ 
بجامع���ة املل���ك خال���د الدكت���ورة اإمي���ان 
الن�ش���ار والت���ي تناول���ت  درا�ش���ة مقارن���ة 
م���ن اإعداده���ا ع���ن وع���ي بع����ض ط���الب 
وطالب���ات الكلي���ات ال�ش���حية بجامعت���ي 
املل���ك خال���د وجامعة املن�ش���ورة مب�ش���ر 

مبفهوم حفظ النعمة.

عدنان األلمعي 

���ش��وؤون  ب��ع��م��ادة  ممثلة  اجل��ام��ع��ة  تنظم 
ال����ط����الب، ب���ال���ت���ع���اون م���ع م���رك���ز امل��ل��ك 
ال��وط��ن��ي، م�شروع  ل��ل��ح��وار  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ت��ب��ي��ان، وذل���ك اب��ت��داء م��ن ال��ي��وم الأح��د  
ح���ت���ى اخل���م���ي�������ض ال�����ق�����ادم  ب���امل���درج���ات 
امل�����ش��روع يف  ف��ك��رة  وتتلخ�ض  امل��رك��زي��ة. 
تقدمي برامج تدريبية وحوارية منوعة 
وم���وج���ه���ة لأب����ن����اء امل��ج��ت��م��ع مب��خ��ت��ل��ف 
����ش���رائ���ح���ه���م ب�����ش��ك��ل ع�����ام ول��ل��م��ج��ت��م��ع 

اجلامعي ب�شكل خا�ض.
واأو�����ش����ح ع��م��ي��د ����ش���وؤون ال��ط��الب 

ال��دك��ت��ور م��ري��ع ب���ن ���ش��ع��د ال��ه��ب��ا���ض اأن 
امل�����ش��روع ال����ذي ي���اأت���ي ���ش��م��ن ال�����ش��راك��ة 
عبدالعزيز  امللك  وم��رك��ز  اجلامعة  ب��ني 
ل��ل��ح��وار ال��وط��ن��ي ي��ه��دف اإل���ى ن�شر قيم 
ونبذ  والت�شامح  والع���ت���دال  الو�شطية 
ال���ت���ط���رف ب��ج��م��ي��ع اأ����ش���ك���ال���ه، وك���ذل���ك 
الوقاية من الأفكار الهدامة واجلماعات 
امل�����ش��ارك��ني بو�شائل  امل��ت��ط��رف��ة، وت��اأه��ي��ل 
ع��ل��م��ي��ة وم���ه���اري���ة مت��ك��ن��ه��م م���ن ك�شف 
الن���ح���راف���ات ال��ف��ك��ري��ة اأث���ن���اء احل����وار، 
ملعاجلة  والتفاهم  احل��وار  لغة  وتر�شيخ 

امل�شكالت الفكرية.
برامج  تقدمي  �شيتم  اأن��ه  واأ���ش��اف 

تدريبية ومعار�ض توعوية وور�ض عمل 
وحما�شرات  �شبابية  وح���وارات  ون��دوات 
ع��ل��م��ي��ة ي��ق��دم��ه��ا ن��خ��ب��ة م����ن ال��ع��ل��م��اء 
ع��ل��ى م�شتوى  والإع���الم���ي���ني  وال���دع���اة 
مت  ع��دة  م�شابقات  اإل��ى  اإ���ش��اف��ة  اململكة، 
اإطالقها  للطالب والطالبات يف الأفالم 
والت�شاميم  والإنفوجرافيك  الق�شرية 
اأن��ه خ�ش�شت  موؤكدا  امل�شروع،  يف جمال 

لها جوائز قيمة.
والطالب  املجتمع  الهبا�ض  ودع��ا   
والطالبات اإلى احل�شور وال�شتفادة من 
هذه امل�شاريع التي تنمي الفكر الو�شطي 

وتعزيز روح النتماء الوطني لديهم.

الجامعة ومركز الحوا ر الوطني  
ينظمان مشـروع »تبيان«.. اليوم

���ش��ارك��ت اجل��ام��ع��ة مم��ث��ل��ة ب��ع��م��ي��د معهد 
الدكتور  ال�شت�شارية،  والدرا�شات  البحوث 
الثامن  اللقاء  يف  احلديثي،  عبداللطيف 
باجلامعات  ال�شت�شارية  امل��ع��اه��د  ل��ع��م��داء 
اأم  ج��ام��ع��ة  ا�شت�شافته  ال���ذي  ال�����ش��ع��ودي��ة، 
ال��ق��رى اأخ����ريا، ب��رع��اي��ة م��دي��ره��ا الأ���ش��ت��اذ 
الدكتور بكري ع�شا�ض،  بعنوان »ال�شراكات 
وال��ت��ح��ال��ف��ات ل��ب��ن��اء ت��ن��م��ي��ة م�����ش��ت��دام��ة«، 

ون���اق�������ض اأرب����ع����ة حم�����اور رئ��ي�����ش��ة يف اأرب����ع 
جل�شات علمية.

ال��ل��ق��اء  اأن  مطلعة  م�����ش��ادر  واأف������ادت 
ه��دف اإل��ى اخل���روج ب���روؤى واأف��ك��ار موحدة 
بعمادات  ممثلة  ال�شعودية  اجلامعات  بني 
امل��ع��اه��د ال���ش��ت�����ش��اري��ة، م���ن اأج����ل حتقيق 
خدمة  يف  ت�شب  التي  امل�شرتكة  الأه���داف 
�شراكات  بناء  خالل  من  الوطنية  التنمية 

داخلية وخارجية فاعلة تخدم هذا التوجه.
وخالل م�شاركته يف اجلل�شة الثانية، 
حتدث الدكتور عبد اللطيف احلديثي عن 
حتقيق  يف  ودوره��ا  والتحالفات  ال�شراكات 
جتربة  م�شتعر�شا  امل�����ش��ت��دام��ة،  ال��ت��ن��م��ي��ة 
خمزونها  ا�شتثمار  يف  خالد  امللك  جامعة 
النوع من  ه��ذا  واملعريف يف حتقيق  العلمي 

متطلبات و�سروط التنمية.

عمداء البحوث يناقشون
التنمية المستدامة
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أخبار الجامعة

الصيدلة ترحب بالمستجدين
وتكرم المتفوقين

رعى عميد كلية ال�شيدلة الدكتور عبدالرحمن ال�شيعري احلفل الذي اأقامته الكلية ترحيبيا بالطالب امل�شتجدين وتكرميا 
للمتفوقني. وهدف احلفل اإلى تعريف امل�شتجدين بالكلية وقاعاتها ومعاملها من خالل عر�ض فيلم تعريفي.

و�شهد احلفل حما�شرة حثت على اجلد والجتهاد، بعر�ض دليل خمت�شر عن التفوق الدرا�شي وكيفية الو�شول اإليه.  
كما �شهد احلفل تو�شيحا للتعامل ال�شحيح والآمن مع املعامل واأدواتها، وذلك مبحا�شرة قدمتها جلنة املعامل والقاعات يف 
الكلية، و�سمل اأي�سا عر�سا تعريفيا بنادي دواء �سرح اأهمية الن�ساط الطالبي يف الكلية واأهم الفعاليات. وكان لنادي ال�سيدلة 
بتكرمي  الفعاليات  واختتمت  به.   واللتحاق  الت�شجيل  وكيفية  النادي  باأن�شطة  تعريفي  عر�ض  خالل  من  ح�شوره  بع�شري 

الطالب املتفوقني يف الكلية واملتميزين من اأع�شاء هيئة التدري�ض قبل اأن تقام مرا�شم لب�ض »البالطو الأبي�ض«.
عدنان األلمعي

الوسطية في ندوة علمية لنادي الطب
 اأق��������ام ن�������ادي ال����ط����ب والإب�����������داع ن����دوة 
وكيل  افتتحها  و���ش��ط��اً«،  »اأم����ة  ب��ع��ن��وان 
اجلامعة للتخ�ش�شات ال�شحية الأ�شتاذ 
ب��ي��ان  ال���دك���ت���ور خ��ال��د ج��ل��ب��ان، بهدف  
بها،  التم�شك  واأهمية  الإ�شالم  و�شطية 
وك�����ش��ف خ��ط��ر ال��غ��زو ال��ف��ك��ري ب��اأن��واع��ه 
والجتماعية  ال�شرعية  ال��ن��واح��ي  م��ن 
التح�شني  �شبل  وتو�شيح  والإعالمية، 

والوقاية. 
عميد  رح����ب  ال����ن����دوة،  ب���داي���ة  ويف 
احلميد  �شليمان  ال��دك��ت��ور  ال��ط��ب  كلية 
اأهميتها  على  ال�شوء  ملقيا  بال�شيوف، 
هم  الذين  ال�شباب  وبخا�شة  للمجتمع، 
عماد الوطن و�شيقفون �شدا منيعا �شد 

اأعدائه، ح�شب قوله.

وب���داأ حم��اور ال��ن��دوة رئي�ض وح��دة 
ال��ت��وع��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة الأ����ش���ت���اذ ال��دك��ت��ور 
يحيى البكري، بحديث عن الو�شطية يف 
مو�شحا  التحزب،  عن  والبعد  الإ���ش��الم 
ال�شتماع  على  درج���وا  الأم���ة  علماء  اأن 
جلميع الآراء ومناق�شتها وعدم التع�شب 

لفكرة واحدة.
ويف رد على مداخلة اأحد احل�شور، 
ه���و حممد  ال����ق����دوة  اأن  ال���ب���ك���ري  ذك����ر 
ذلك  �شبيل  واأن  و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى 
فهم  على  وال�شنة  بالكتاب  التم�شك  هو 
ال�شلف ال�شالح وعلماء الأمة الربانيني.

ويف اجل���ان���ب الج��ت��م��اع��ي، ت��ط��رق 
امل�شتمر  والتعليم  املجتمع  خدمة  عميد 
اأهمية  اإل��ى  حمدان  اآل  مبارك  الدكتور 

دور الأ�شرة يف حماية اأبنائها من الأفكار 
من  ال�شخ�شية  بناء  و�شرورة  الدخيلة، 
وزرع  وال��ن��اق��د،  ال��ب��ن��اء  التفكري  ط��ري��ق 

الرقابة الذاتية يف نفو�ض ال�شباب.
ب����������دوره، اأك�������د اأ�����ش����ت����اذ ال��ع��ق��ي��دة 
وامل���ذاه���ب امل��ع��ا���ش��رة، ال��دك��ت��ور ح�شن 
اجلانب  ع��ن  اأث��ن��اء حديثه  الأ���ش��م��ري، 
امل�����ش��ك��الت  اأن  ال���ف���ك���ري،  الإع�����الم�����ي 
اأ�شبحت  احلا�شر  ال��وق��ت  يف  الفكرية 
م���رك���ب���ة حت����ت����اج اإل�������ى ح����ل����ول م��ع��ق��دة 
و���ش��ع��ب��ة، م�����ش��ريا اإل����ى اأن الإن�����ش��ان يف 
احل��ا���ش��ر ُي��ع��رف ب��ال��ك��ائ��ن الت�����ش��ايل، 
الت�شال  يكون  اأن  اأهمية  على  م�شددا 
مفيدا. واختتمت الندوة بنقا�ض مفتوح 

مع احل�شور وتكرمي املتحدثني.

نادي األسنان يقيم لقاء تفاعليا ألعضائه
نظم نادي طب الأ�شنان لقاء تفاعليا جرى خالله ا�شتعرا�ض اأهم اأعمال النادي خالل الف�شل الدرا�شي املا�شي، ثم كلمة لرئي�ض 
النادي الطالب عبدالعزيز الدارقي دعا خاللها طالب الكلية اإلى الت�شجيل يف اللقاء التناف�شي باجلناح الذي و�شع يف �شالة 
اإبراهيم ال�شهراين باللت�شجيل يف اللقاء ويف الأن�شطة غري ال�شفية كافة.  وح�شر  اللقاء، بينما طالب عميد الكلية الدكتور 

اللقاء وكالء الكلية وعدد من اأع�شاء هيئة التدري�ض.

حفل تراثي لـ »تربية أبها«
هنادي الشهراني

باأبها،  للبنات  الرتبية  كلية  نظمت 
ت��زام��ن��ا م��ع فعاليات  ت��راث��ي��ا،  ح��ف��ال 
والثقافة  للرتاث  الوطني  املهرجان 
»اجلنادرية«، بهدف تعريف الطالبات 

برتاث اململكة العريق.
و�شملت الفعاليات حفال خطابيا 
ا���ش��ت��ه��ل ف��ق��رات��ه ب���اآي���ات م���ن ال��ذك��ر 
احلكيم، تالها عر�ض مرئي ت�شمن 
واأوب��ري��ت��ا  الوطنية  الأن��ا���ش��ي��د  بع�ض 

اإن�شاديا، ثم كلمة عن املراأة اجلنوبية، 
عن  م�شرحية  واأخ�����رياً  وم�����ش��اب��ق��ات، 
وع��ادات  واحلا�شر  املا�شي  يف  احلياة 

الزواج قدمياً.
و�شاحب فقرات احلفل معر�ض 
لبنى  الدكتورة  الكلية  د�شنته عميدة 
ال��ع��ج��م��ي ووك��ي��ل��ة ال��ك��ل��ي��ة ال��دك��ت��ورة 
واح��ت��وى على عدد  عبري حم��ف��وظ، 
اأب��رزت القطع الرتاثية  من الأرك��ان 
كاملالب�ض واحللى وبع�ض م�شتلزمات 

ال�شعبية.  امل���اأك���ولت  وبع�ض  امل��ن��ازل 
و����ش���ارك���ت وك��ي��ل��ة ال��ك��ل��ي��ة ال��دك��ت��ورة 
ع��ب��ري حم��ف��وظ ب��رك��ن ت��ع��ري��ف��ي عن 
اأه����م اإ�����ش����دارات ك��ر���ش��ي امل��ل��ك خالد 
اأق�شام  �شاركت  كما  العلمي،  للبحث 
)ع���ل���م ال���ن���ف�������ض- ري����ا�����ض الأط����ف����ال 
اأ���ش��ول ال��رتب��ي��ة وامل��ن��اه��ج ( ب��اأرك��ان، 
اإ�شافة اإلى م�شاركة مكتب العالقات 
ب�شمة  وفريق  واحل�شانة  والإع���الم 

اأمل التطوعي.
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أخبار الجامعة

»التطوعي«  
يكافح التدخين 
بفعالية
ا���ش��ت��ه��ل ن����ادي ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي ف��ع��ال��ي��ات��ه للف�شل 
»لأجلهم«،  عنوان  حملت  بفعالية  احل��ايل،  الدرا�شي 
التدخني،  الإق����الع ع��ن  اإل���ى تو�شيح ط��رق  وه��دف��ت 
بعمادة  والإر�شاد  التوجيه  مركز  مع  بالتعاون  وذلك 

�شوؤون الطالب.
وق����دم ط����الب ال��ل��ج��ن��ة ال��ط��ب��ي��ة ب���ن���ادي ال��ع��م��ل 
الدخان  اأ�شرار  تناولت  �شروحات مب�شطة  التطوعي 
وال�����ش��ي�����ش��ة، وع��ر���ش��ت اأح�����د الأج����ه����زة امل�����ش��ت��خ��دم��ة 

للم�شاعدة يف الإقالع عنهما.
يف �شياق مت�شل، عالج اخت�شا�شيو عيادة اإرادة يف 
مركز التوجيه، اثنني من طالب اجلامعة، با�شتخدام 
جهاز املالم�ض الف�شي، بح�شور مدير املركز الدكتور 

�شعيد الأحمري.
التطوعي  العمل  ن��ادي  رئي�ض  �شكر  اخلتام،  ويف 
ال��ط��الب ممثلة باملركز،  ���ش��وؤون  اأن�����ض لح��ق ع��م��ادة 
جميع  اإل���ى  الفعالية  ه��ذه  ر���ش��ال��ة  ت�شل  اأن  متمنيا 
طالب اجلامعة لي�شتفيدوا من عيادة »اإرادة«، م�شريا 

اإلى اأن جامعتهم وفرت كل ما يخدم طالبها.

عدنان األلمعي

التربية تستقبل 
المستجدين

ا�شتقبال  الرتبية حفل  كلية  اأق��ام��ت 
للطالب امل�شتجدين، األقى فيه عميد 
ال��ك��ل��ي��ة ال���دك���ت���ور ع��ب��د اهلل ال��ك��ا���ش��ي 
كلمة حثت اجلدد على بذل اجلهد يف 
�شبيل التفوق.  من جهته، �شرح رائد 
الن�ساط الدكتور يحيى القناعي اآلية 
الأن�شطة غري ال�شفية، قبل اأن يتيح 
الفر�شة مل�شجل الكلية من اأجل الرد 
د�شن  ثم  الطالب.   ا�شتف�شارات  على 
بالكلية  الإع��الم��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ض 
اآل م�شلوي احل�شابات  الطالب نا�شر 

الر�شمية لها.

عدنان األلمعي

اأق��������ام  ن�������ادي احل����ا�����ش����ب الآيل ل������ق������اءه 
ا�شرتاحة  يف  وذل��ك  ال��راب��ع،  الأ�شبوعي 
م�شاحة  وخ�ش�شت  باملن�شك.  الأملا�شية 
عن  ل��ل��ح��دي��ث  حممد ح�شان  ل��ل��ط��ال��ب 
واأج��زاء  واأ�شا�شياته  ال�شوئي  الت�شوير 
ال��ك��ام��ريا، م��ق��دم��ا اأف���ك���ارا وم��ق��رتح��ات 

للت�شوير الحرتايف .
وب��ع��د ذل����ك ان��ت��ق��ل احل�����ش��ور اإل���ى 

هذا  مبنا�سبة  املعد  الريا�سي  الن�ساط 
اللقاء حيث اأقيم دوري لكرة الطائرة.

ث���م خ��ت��م امل�����ش��رف ال��ث��ق��ايف ال��ل��ق��اء 
بكلمة اأثنى فيها على احل�شور ومنظمي 

اللقاء.
م�����ن ج���ه���ة ث����ان����ي����ة، رح������ب ن�����ادي 
امل�شتجدين  ب��ال��ط��الب  الآيل  احل��ا���ش��ب 
م����ن خ�����الل ت��ن��ظ��ي��م ال���ل���ق���اء امل�����ش��ائ��ي 
ب����داأ  ال������ذي  »ن���������ّورت«  ال����ث����اين  بعنوان 
بربامج ثقافية ثم برنامج ريا�شي قبل 

نادي الحاسب 
يقيم لقاءه 
األسبوعي 
الرابع

جوائز.  بوجبة ع�شاء وتوزيع  يختتم  اأن 
وع��ل��ى خ���ط م�����واز، ا���ش��ت�����ش��اف ال���ن���ادي، 
»زد  الإل��ك��رتوين وجنم  التعليم  موظف 
ر�شيدك 5«، فار�ض القحطاين متحدثا 
ع����ن جت���رب���ت���ه يف ال��ت�����ش��وي��ر والإن����ت����اج 

وكيفية تنمية هذه املوهبة.
التعليم  ببيئة  القحطاين  واأ���ش��اد 
الإلكرتوين باجلامعة، وقال اإنها خ�شبة 
مب�شاركة  رح��ب  ث��م  امل��واه��ب،  ل�شتثمار 

ال�شباب وتنمية مواهبهم.
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أخبار الجامعة

»تطبيقية 
الخميس« 

تستضيف الهالل 
األحمر

ا���ش��ت�����ش��اف��ت ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 
فريقا  م�شيط،   بخمي�ض  التطبيقية 
للهالل  ال��ع��ام��ة  الهيئة  م��ن  اإ���ش��ع��اف��ي��ا 
�شمن  ع�شري(  منطقة  )ف��رع  الأحمر، 
تقيمها  ال��ت��ي  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
اخلدمات  عن  تدريبية  لتقدمي ور�شة 
الإ���ش��ع��اف��ي��ة ل��ط��الب ق�����ش��م اخل��دم��ات 
الطبية الطارئة. وتاأتي هذه الفعالية 
����س���م���ن ال���ن�������س���اط امل���ع���م���ل���ي ل���ط���الب 
امل�����ش��ت��وى ال��ث��ال��ث ب��ال��ق�����ش��م، ويف اإط���ار 
التعاون امل�شرتك بني الكلية واجلهات 

ذات العالقة.

علوم وآداب 
الخميس تنظم 

حملة الحرائر
والآداب  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  اأق���ام���ت 
 ،)1 )جم��م��ع  م�شيط  بخمي�ض 
ب���ال���ت���ع���اون م���ع ع���م���ادة ����ش���وؤون 
ال����ط����الب ووك���ال���ت���ه���ا ل�������ش���وؤون 
ال���ط���ال���ب���ات، الأح�������د امل���ا����ش���ي، 
الكلية،  ب�شاحة  احلرائر  حملة 
عن  م��ت��ع��ددة  ف��ق��رات  مت�شمنة 
احل����ج����اب واأن���ا����ش���ي���د وع��ر���ش��ا 
م���رئ���ي���ا ول�����وح�����ات خم��ط��وط��ة 

وبرامج اأخرى.
م��ن ج��ه��ة اأخ�����رى، نظمت 
الكلية، الأربعاء املا�شي، ملتقى  
التناف�شي،  ب��ال��ل��ق��اء  ت��ع��ري��ف��ي��ا  
اآي��ات  و�شمل  الكلية،  م�شرح  يف 
كلمة  تلته  الكرمي  ال��ق��راآن  من 
عرفت  �شعبان  بثينة  للدكتورة 
ف��ي��ه��ا ال��ط��ال��ب��ات ع��ل��ى ال��ل��ق��اء 
ال��ت��ن��اف�����ش��ي وجم�����الت�����ه. ب��ع��د 
الطالبات  اإح��دى  ذلك حتدثت 
ع����ن اأه���م���ي���ة ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي 

وخطواته.
�شلمت عميدة  عقب ذلك، 
ال��ك��ل��ي��ة ال���دك���ت���ورة ����ش���راء اأب���و 
م��ل��ح��ة، ال�����ش��ه��ادات ل��ل��ط��ال��ب��ات 
امل�����������ش�����ارك�����ات وال�����ف�����ائ�����زات يف 
ال��ث��اين، قبل  الثقايف  الأومل��ب��ي��اد 

اأن ت�شتمتع اإلى مقرتحاتهن.

علوم وآداب 
رفيدة تواكب 

الجنادرية 
بحفل

زهراء الذيب
�سارك الن�ساط الطالبي بكلية 
يف  رفيدة  باأحد  والآداب  العلوم 
بربنامج  اجل��ن��ادري��ة  ف��ع��ال��ي��ات 
ق�شيدة  ثم  امللكي  بال�شالم  بداأ 
اأن  قبل  ال��وط��ن،  ع��ن  حما�شية 
اململكة  ع���ن  ال��ك��ل��م��ات  ت��ت��وال��ى 
وحكامها، وعلى راأ�شهم املوؤ�ش�ض 
امل�����وح�����د امل����ل����ك ع���ب���د ال���ع���زي���ز 
ي��رح��م��ه اهلل. واخ��ت��ت��م احل��ف��ل 
ب���ال���دع���اء ل��ل��وط��ن وم��واط��ن��ي��ه 

وحكامه.

أكالت شعبية 
وتحف تراثية 

بأبها
  

نورة آل رمان
للبنات  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  اح��ت��ف��ل��ت 
ب���اأب���ه���ا، ب���اجل���ن���ادري���ة، ون��ظ��م��ت 
العديد من الأركان والفعاليات 
وال���ع���رو����ض، ك��م��ا ا���ش��ت�����ش��اف��ت 
اأ����ش���را م��ن��ت��ج��ة ل��ب��ي��ع الأك�����الت 
وال��ت��ح��ف  والأواين  ال�����ش��ع��ب��ي��ة 
ال������رتاث������ي������ة، ب���ي���ن���م���ا ارت��������دت 
الطالبات واملوظفات والأع�شاء 
اأزياء �شعبية، وتقم�ض بع�شهن 
اأدوار كبريات ال�شن، مما اأ�شفى 
والت�شلية  ال��رتف��ي��ه  م��ن  جانبا 

و�شط احل�شور.

شؤون 
الطالب تكرم 

الموظفين 
المتميزين

عدنان األلمعي

اأق���ام���ت ع���م���ادة ����ش���وؤون ال���ط���الب ح��ف��اًل 
���ش��وؤون  ع���م���ادة  اإدارة  مب��دي��ر  ت��رح��ي��ب��ي��اً 
اآل دم���ي���ح، كما   ع��ل��ي ���ش��ال��ح  ال���ط���الب، 

كرمت موظفيها املتميزين واملثاليني.
وا�شتهل احلفل بكلمة ترحيبية من 
ال��دك��ت��ور مريع  ال��ط��الب  ���ش��وؤون  عميد 
الهبا�ض رحب فيها مبدير اإدارة العمادة 
الطويلة  باخلربة  يتميز  ال��ذي  اجلديد 
خ��الل  ال��ط��الب��ي��ة  الأن�������ش���ط���ة  اإدارة  يف 
اإياه باملك�شب يف  الفرتة ال�شابقة، وا�شفا 

الفرتة املقبلة.
كما رحب الهبا�ض مبوظفي العمادة 
خالل  املبذولة  جهودهم  على  و�شكرهم 

الفرتة ال�شابقة.
ت����ك����رمي ال��ع��م��ال��ة  ب���ع���د ذل������ك مت   
امل���ت���ع���اون���ة ب���ال���ع���م���ادة م����ن اجل��ن�����ش��ي��ات 
اأن  قبل  لهم،  الهدايا  وتقدمي  املختلفة 
واجل��ودة  للتطوير  العمادة  وكيل  يعلن 
اأ���ش��م��اء  اآل ع�����ش��ي��د  ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل 
املوظفني املثاليني، حيث ح�شل �شعيد اآل 
رفده من ال�شوؤون الإدارية بالعمادة على 
املركز الأول، ونال �شعيد اآل �شعيد املركز 
اآل حميا  ك��م��ا ح�����ش��ل��ت م����رمي  ال���ث���اين، 
الطالبات  ل�����ش��وؤون  ال��ع��م��ادة  م��ن وك��ال��ة 
ع��ل��ى امل��رك��ز ال��ث��ال��ث، وت�����ش��ل��م��وا ال����دروع 
واجلوائز. ويف ختام احلفل قدمت ماأدبة 

ع�شاء للحا�شرين.
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تحقيق

أسبوعية جامعة الملك خالد

بنا
طال

محمد شامي 

نظمته  ال��ذي  الثقايف  الأوملبياد  جنح  بينما 
اإب��راز  يف  باجلامعة،  الطالب  �شوؤون  عمادة 
ج��م��ل��ة م���ن امل���واه���ب م���ن ب���ني ٨46 ط��ال��ب��ا 
املهم:  ال�شوؤال  يظل  فيه،  �شاركوا  وطالبة 
م�����اذا ب��ع��د ذل����ك ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى امل���واه���ب 
»اآفاق«  ا�شتطلعت  املميزة؟  ولالإجابة عنه، 

اآراء طالب وم�شوؤولني معنيني. 

مقترحات عديدة
قدم الطالب عبداهلل فايع، الفائز بجائزتي 
املقرتحات  من  جملة  والت�شاميم،  امل�شرح 
قائال:  امل��واه��ب،  على  املحافظة  �شبيل  يف 
املهم  فمن  امل�����ش��رح��ي،  ال��ف��ن  يخ�ض  »فيما 
عمل،  ف���رق  ل��ت��ك��وي��ن  م��ي��زان��ي��ة  تخ�شي�ض 
اأن  ت�شتطيع  حتى  لئقة،  عرو�ض  وتقدمي 
اإلى  اإ�شافة  وخارجها،  اجلامعة  يف  تعر�ض 
وامل�شاركة  الفعاليات  امل�شرح يف  تفعيل فرق 

يف مهرجانات اأبها يجمعنا وغريها«.
واأ����ش���اف ف��اي��ع: »ع��ل��ى �شعيد ط��الب 
ق�شم الإع�����الم، ف��ه��ن��اك ح��اج��ة م��ا���ش��ة اإل��ى 
اأي�شا  واأق���رتح  وكوالي�ض،  وا�شتديو  اإذاع���ة 

اإن�����ش��اء جم��ل��ة اإب��داع��ي��ة ي��راأ���ش��ه��ا ال��ط��الب 
واأحدث  والأغاين  والت�شاميم  بالفن  تعنى 
بها  وي�شتمتع  ال�شاب  يت�شفحها  الأف����الم، 
الر�شمية  الأخبار  من  بدل  خفيفة،  كمواد 
عامة  واملجتمع  خا�شة  الطالب  ب��ات  التي 
يبتعد عنها، بحيث يعدها طالب التلفزيون 
والإذاع��������ة وي�����ش��وغ��ه��ا ط����الب ال�����ش��ح��اف��ة 

ويوزعها طالب الت�شال ال�شرتاتيجي«.
 ون����ب����ه اإل�������ى اأه����م����ي����ة ت���ب���دي���ل واق����ع 
ت�شهد  ال��ت��ي  للجامعة  احلالية  الفعاليات 
ح�شورا قليال، لعدم جاذبية البع�ض منها، 
وك���ذل���ك ل���ع���دم م��ع��رف��ة ال���ط���الب ب��اجل��ي��د 
باملعار�ض  العتناء  تكثيف  مقرتحا  منها، 
الإخ�����راج  ودورات  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
والت�شوير، وتنظيم مهرجان �شناعة اأفالم 
األ  ينبغي  الفن  اأن  م��وؤك��دا  قيود،  دون  من 

يخ�شع ل�شيء من ذلك.
ون���������ادى ف����اي����ع ب�����اإ������ش�����راك ال���ط���الب 
املوهوبني يف املهرجانات اخلارجية، واإقامة 

ور�شة عمل كل �شهر، تخرج بحلول.

ناد للشعر 
الفائز  ظافر،  حممد  عائ�ض  الطالب  حث 

846 موهوبا اكتشفهم
األولمبياد الثقافي.. ينتظرون الرعاية

ب��ج��ائ��زة ال�����ش��ع��ر، ب��اإن�����ش��اء ن���اد ي��ع��ن��ى بهذه 
ال��ه��واة يف ه��ذا املجال،  امل��ه��ارة، يجتمع فيه 
اأ���ش��ات��ذة  بح�شور  اأم�����ش��ي��ات  خ��الل��ه  وينظم 
متخ�ش�شني يف النقد، حتى يخرج املميزون 

يف ال�شعر بالفوائد املرجوة.
الأندية الطالبية  ب��دوره، قال رئي�ض 
اأه����م اأه����داف  رائ����د ال��ق��ح��ط��اين: »اإن م���ن 
ع��م��ادة ���ش��وؤون ال��ط��الب اك��ت�����ش��اف امل��واه��ب 
ورعايتها  تنميتها  على  والعمل  اجلامعية 
وتهيئة الطالب ليكونوا قادرين على العمل 
وت��وظ��ي��ف��ه��م مب���ا ي��خ��دم دي��ن��ه��م ووط��ن��ه��م، 
الأوملبياد يف مرحلة الكت�شاف،  وياأتي هذا 
اإذ وقفنا على  العديد من املواهب املتنوعة، 
واأم����ا ال��رع��اي��ة وال�����ش��ق��ل وال��ت��دري��ب فهي 
م�شوؤولية م�شرتكة بني الكليات وامل�شوؤولني 
الأك���ادمي���ي���ني م���ن ج��ه��ة، وع���م���ادة ���ش��وؤون 
الأن��دي��ة الطالبية  ب���اإدارة  ال��ط��الب ممثلة 
من جهة اأخرى، وكذلك الأن�شطة الثقافية 

والجتماعية والريا�شية العامة ». 
واأ������ش�����اف ال���ق���ح���ط���اين: »الأومل����ب����ي����اد 
ال��ث��ق��ايف ي��ع��د ف��ع��ال��ي��ة ك��ب��رية حت���وي اأغ��ل��ب 
ط���الب وط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة، وه���ن���اك على 
اأخ��رى  ومنا�شط  فعاليات  الآخ���ر  اجل��ان��ب 

التناف�شي  وال��ل��ق��اء  ال��ري��ا���ش��ي  ك��الأومل��ب��ي��اد 
ت�شعى  وكلها  ال��ث��اين،  امل�شرحي  واملهرجان 
الطالب،  مواهب  من  املزيد  اكت�شاف  اإل��ى 
ث���م ي���اأت���ي ب��ع��د ذل����ك ال���ت���دري���ب وال��رع��اي��ة 

والتوظيف«. 
وت���اب���ع: »ت���اأت���ي ك���ل ه����ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات 
ح��ر���ش��اً م��ن ع��م��ادة ����ش���وؤون ال��ط��الب على 
ال��ط��الب��ي��ة يف خمتلف  امل���واه���ب  اك��ت�����ش��اف 
الطالب  ثقة  وتعزيز  الإب��داع��ي��ة  اجل��وان��ب 
جامعتهم،  يف  ف��اع��ل��ني  ل��ي��ك��ون��وا  باأنف�شهم 
وع���ن���ا����ش���ر اإي���ج���اب���ي���ة يف خ����دم����ة دي��ن��ه��م 

ووطنهم«.
اأن امل��ه��م��ة  اإل����ى   واأ�����ش����ار ال��ق��ح��ط��اين 
ه��وؤلء  وت��دري��ب  رع��اي��ة  يف  تكمن  العظمى 
هواياتهم  تطوير  على  والعمل  املوهوبني، 
وم��واه��ب��ه��م ع���رب خم��ت��ل��ف ب���رام���ج ع��م��ادة 
العامة  املنا�شط  يف  �شواء  ال��ط��الب،  ���ش��وؤون 
اأو عرب برامج وفعاليات الأندية الطالبية، 
ح��ي��ث ي��وج��د يف ال��ك��ل��ي��ات اأن���دي���ة م��رك��زي��ة 
كالعمل  م��ع��ني  ب��ج��ان��ب  ت��ه��ت��م  متخ�ش�شة 
التطوعي واخلط العربي والفن الت�شكيلي.
واأردف: »اأندية الكليات تعد حما�شن 
ورعاية  القيم  تعزيز  اإل��ى  تهدف  ت��رب��وي��ة، 

آل قميشان: سنعيد هيكلة األندية وننتج أفالما للموهوبين
الفائز بجائزة المسرح يطالب بميزانية واستديو ومجلة 
طالب يقترح إنشاء ناد للهواة في مجال الشعر 
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تحقيق

إنفوغرافيك

Source: Infographic_ksa

ملمار�شة  للطالب  متنف�ض  واإي��ج��اد  املواهب 
ه��واي��ات��ه��م امل��ت��ن��وع��ة، ك��م��ا ت�شهم اأي�����ش��اً يف 
الوعي  م��ن  ع��ال  ق��در  تخريج ط��الب على 

وامل�شوؤولية«.

رأي مسؤول
لفت وكيل عمادة �شوؤون الطالب لالأن�شطة 
الدكتور نا�شر اآل قمي�شان اإلى اأن الأوملبياد 
جاء بهدف حتريك الطالب يف اجتاه اإ�شاعة 
روح التناف�ض لكت�شاف بع�ض املواهب التي 
التناف�ض  اأن  موؤكدا  ال�شتفادة منها،  ميكن 
يذكي املواهب وي�شهم يف اإبرازها للمجتمع، 
م�شتدركا اأن كثريا من الطالب كان لديهم 
ولكنها مل جتد  واأف���ك���ار  وق����درات  م��واه��ب 

املتنف�ض يف اإخراجها.
باإيجاد  كبري  اهتمام  »لدينا  واأ�شاف: 
قوائم املواهب يف التالوة وال�شعر والتقدمي 
طاقاتها  ا�شتثمار  ون��ود  وغ��ريه��ا،  وامل�شرح 

امل���ن���وع���ة، والأه������م ت��وظ��ي��ف ه����ذه امل���واه���ب 
املجتمع  اأو  اجلامعي  للمجتمع  واإب���رازه���ا 

اخلارجي«.
تنوي  العمادة  اأن  قمي�شان  اآل  وك�شق 
اإعادة هيكلة الأندية الطالبية مبا يتنا�شب 
م��ع ه���ذه ال��ط��اق��ات و���ش��ق��ل��ه��ا، واإن�����ش��اء ن��اد 
والإلقاء  ال�شعراء  باملواهب من  يهتم  اأدب��ي 
الطرق  ب�شتى  مواهبهم  وينمي  وغ��ريه��م، 
ال�شخ�شيات  ك��ب��ار  وا�شت�شافة  ك��ال��ت��دري��ب 
الفني  للت�شوير  اآخ��ر  ون��اد  الغر�ض،  لهذا 
اإ�شافة  الوثائقية،  والأف��الم  والفوتوغرايف 
اإن�����ش��اوؤه  ال��ذي مت  امليديا  ن��ادي  اإل��ى تفعيل 

هذا العام.
كما بني اأنه �شيتم اإنتاج اأفالم ق�شرية 
الأوملبياد املختلفة،  للم�شاركني يف جمالت 
جيد،  ب�شكل  الإع��الم��ي  الو�شط  يف  تنت�شر 
تربز موهبة ٨46 طالبا وطالبة �شاركوا يف 

الأوملبياد الثقايف.  د. نا�شر �آل قمي�شان
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خلود سكر: أعضاء التدريس حولوا كرهي للجغرافيا إلى حب
لقاء

لنبد�أ بنبذة تعريفية؟
فل�شطينية  ���ش��ك��ر،  اإ���ش��م��اع��ي��ل  خ��ل��ود 
بق�شم اجلغرافيا يف  اجلن�شية، طالبة 
بني  وم��ن  باأبها،  للبنات  الآداب  كلية 
ال�شعودي  املجتمع  اأخ��دم  اأن  طموحي 
لرد �شيء ب�شيط ملا قدمه يل ب�شفتي 

مقيمة يف هذا البلد.

كيف ترين تعاون
من�شوبي �جلامعة معك؟

ي��ع��ام��ل��وين ب��ك��ل اح������رتام وب���ك���ل ود، 
ول ي��ف��رق��ون ب��ي��ن��ي وب���ني ال��ط��ال��ب��ات 
ال�����ش��ع��ودي��ات؛ ف�����ش��ك��را ل��ه��م ع��ل��ى ه��ذا 

الهتمام.

فوزية آل سالم

خلود  الفل�شطينية  الطالبة  اعرتفت 
باأبها  الآداب  بكلية  �شكر  اإ���ش��م��اع��ي��ل 
حب  اإل���ى  للجغرافيا  كرهها  بتحول 
مل  اأن���ه���ا  م���وؤك���دة  ط���وي���ال،  �شي�شتمر 
اجلغرافيا  تخ�ش�ض  يف  ت��رغ��ب  ت��ك��ن 
ُف���ر����ض ع��ل��ي��ه��ا لأن�����ه مل يكن  ال�����ذي 
بينها  العالقة  تلك  اأن  اإل  طموحها، 
وب����ني اجل��غ��راف��ي��ا حت��ول��ت اإل����ى غري 
اأع�����ش��اء هيئة  ت��ع��ام��ل  ب�شبب  امل��ت��وق��ع 
قولها،  على حد  الق�شم،  التدري�ض يف 
حتى اأحببت التخ�ش�ض، متطلعة اإلى 

اإكمال درا�شتها فيه.

حدث فر�ض عليك؟
مل اأكن اأرغب يف تخ�ش�ض اجلغرافيا 
ومل ي��ك��ن ط��م��وح��ي، ب��ل ف��ر���ض علي، 
ول��ك��ن م��ع ال��درا���ش��ة وت��ع��ام��ل اأع�شاء 
والآن  ج���دا،  اأحببته  التدري�ض  هيئة 
اأمت��ن��ى اأن اأك��م��ل درا���ش��ت��ي فيه واأ���ش��ل 

اإلى الدرا�شات العليا.

ماذ� عن �إقبال �لطالبات
على �لرب�مج و�لأن�شطة

�لتي تقام بالكلية؟
ورائع،  الطالبي جميل جدا  الن�ساط 
با�شتمرار،  عليه  يقبلن  وال��ط��ال��ب��ات 
وق���د ح��ق��ق ق�����ش��م اجل��غ��راف��ي��ا ب��امل��رك��ز 

الأول يف الف�شل الدرا�شي الأول، وهذا 
جهود  ف�شل  م��ن  ث��م  اهلل  ف�شل  م��ن 

الطالبات.

كيف ��شتفدتن من �لتقنية
يف جمال �لتعليم؟

�شرعة  التقنية  خ��الل  م��ن  ا�شتطعنا 
احل�������ش���ول ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ات وت��وف��ري 

الوقت واجلهد.

كلمه توجهينها ملن �أتاح لك
فر�شة �لن�شمام للجامعة؟

ال�����ش��ك��ر اأح��ي��ان��ا ل ي��ك��ف��ي، وي��ج��ب اأن 
يكون الرد من خالل تقدمي ما يفيد 

اأب��واب��ه ومنحني  فتح يل  ال��ذي  البلد 
فر�شة الدرا�شة اجلامعية.

ن�شائحك لطالبات �لكلية؟
الذي  ال�شيء  �شي�شاأل عن  �شخ�ض  كل 
ق���دم���ه حل���ي���ات���ه ووط����ن����ه، ف��ع��ل��ى ك��ل 
طالبة اأن جتتهد واأن تتفوق من اأجل 
اأن ترتقي بنف�شها ومبجتمعها وتقدم 

الأف�شل لوطنها.

ماذ� تتمنني تو�فره يف �جلامعة؟
ف��ت��ح ال��ت��ح��وي��ل م���ن ق�����ش��م اإل�����ى اآخ���ر 
واإت��اح��ة  ال�شعوديات،  غ��ري  للطالبات 

الدرا�شات العليا لهن.

�أهد�فك �مل�شتقبلية؟
اإك�����م�����ال درا�����ش����ت����ي واحل���������ش����ول ع��ل��ى 

الدكتوراه.

م�شاحة حرة مب ت�شغلينها؟
���ش��ح��ي��ح اأن����ن����ي ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ل��ك��ن��ي 
ال�شعودية  واأع���ت���رب  امل��ن�����ش��اأ  ���ش��ع��ودي��ة 
ب���ل���دي ال���ث���اين ال�����ذي اأح���ب���ه، لأن��ن��ي 
واأكلت  فيها  وتعلمت  وتربيت  ول��دت 
بيني  ف��رق��ا  اأرى  ول  خ���ريات���ه،  م���ن 
وبني ال�شعوديني، واأمتنى من اهلل اأن 
يحفظ هذا البلد الطيب واأن ويدمي 
اأمنه و�شالمه، واأنا من بني كثريين 

يدينون له بالكثري.

والبحوث  للدرا�شات  امللك عبد اهلل  مركز 
ابحاث  مركز  ه��و  »ك��اب�����ش��ارك«  البرتولية 
ع��امل��ي ي��ه��ت��م ب��اب��ح��اث ال���ب���رتول وال��ط��اق��ة 
امل��رك��ز  امل�شتقبلية.  و�شيا�شاتها  وال��ب��ي��ئ��ة 
مطور من �شركة ارامكو ال�شعودية. ويقع 
مدينة  يف  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف 

الريا�ض.
���ش��رح��ا  ي���ك���ون  امل����رك����ز لأن  ي���ه���دف 
لتبادل اخلربات والأفكار املتعلقة بالطاقة 
و�شيا�شات  ا�شرتاتيجيات  وخ��ل��ق  والبيئة 
هادفة للمملكة العربية ال�شعودية وللعامل 

ان��ط��الق��ا م��ن ال����دور ال���ري���ادي للملكة يف 
جمال الطاقة والبرتول.

ي���ق���ع م���ق���ر م����رك����ز امل����ل����ك ع���ب���داهلل 
البرتولية يف مدينة  والبحوث  للدرا�شات 
الريا�ض بجانب جامعة الأمرية نورة بنت 
عبد الرحمن على اأر�ض مطار امللك خالد 
الدويل �شمال مدينة الريا�ض. يقع املركز 
املعمارية  امل�شممة  ت�شميم  م��ن  مبنى  يف 
افتتح  حديد.  زه��ا  الربيطانية  العراقية 
املركز ر�شميا من قبل امللك �شلمان بن عبد 

العزيز يف 20 يناير 2016.

أعماله
م�شتقلة،  ب��ح��ث��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ه���و  امل���رك���ز 
ومتخ�ش�شة يف القيام ببحوث مو�شوعية 
الطاقة  اقت�شاديات  جمالت  يف  ودقيقة 
و���ش��ي��ا���ش��ات��ه��ا وت��ق��ن��ي��ات��ه��ا ووق��ع��ه��ا على 
ال��ب��ي��ئ��ة، مت اإن�����ش��اوؤه ب��ت��وج��ي��ه م��ن امللك 
ع��ب��د اهلل ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز، رح��م��ه اهلل، 
وق����دم����ت اأرام�����ك�����و ال�������ش���ع���ودي���ة ال���دع���م 
فكرة  م��ن  امل�����ش��روع  يتحول  لكي  ال���الزم 
الواقع.  اأر���ض  اإلى حقيقة على  طموحة 
املركز  اإن�شاء  من  ال�شرتاتيجي  الهدف 

ه���و ت��ك��وي��ن اأط����ر ب��ح��ث��ي��ة ت��ع��ن��ى ب��ك��ف��اءة 
وذل��ك  امل�شتدامة،  ال��ط��اق��ة  اقت�شاديات 
جوانبها،  اأه��م  على  التعرف  خ��الل  م��ن 
وهي: اأقل تكلفة ناجتة من دورة توفري 
احل�شول  ميكن  قيمة  واأع��ل��ى  ال��ط��اق��ة، 
عليها من خالل منافذ الطاقة، واإدراك 
ال���ن���ت���ائ���ج امل���ق�������ش���ودة وغ�����ري امل��ق�����ش��ودة 

ل�شيا�شة الطاقة.
اأط��ر  اأرب��ع��ة  امل��رك��ز يف  تكمن مهمة 
رئي�شية ي�شعى اإلى حتقيقها، وهي: رفع 
حتى  وتنويعها  الطاقة  م�شادر  ج��دوى 

الع��ت��م��اد  لتخفيف  ح��د مم��ك��ن  اأق�����ش��ى 
نوعية  الأح��ف��وري. حت�شني  الوقود  على 
ا�شتهالك الطاقة من قبل املواطنني، ملا 
يف ذلك من كبح للهدر وحماية للبيئة. 
وتوقع  العاملية،  التوجهات  على  التعرف 
وا�شتهالكها.  ال��ط��اق��ة  اإن���ت���اج  ���ش��ي��ا���ش��ات 
امل����زاوج����ة ب���ني احل���ر����ض ع��ل��ى ���ش��الم��ة 
البيئة وتوفري احلد الأق�شى املمكن من 
الطاقة. ولهذه الغاية يتعاون املركز مع 
عدد من املوؤ�ش�شات الأكادميية والبحثية 

والقت�شادية والهيئات احلكومية.

مركز الملك
عبد اهلل للدراسات 
والبحوث البترولية 
»كابسارك«

Source: Infographic_ksa

إنفوغرافيك
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سعيد العمري

قبل 15 عاما تعر�ض الطالب مهند مو�شى 
حل������ادث م�������روري اأج�������ربه ع���ل���ى اجل��ل��و���ض 
بالكر�شي، وكاد بعدها اأن ي�شت�شلم وينطوي 
اأن��ه  اإل  الآخ��ري��ن،  ع��ن  وينعزل  نف�شه  على 
����ش���رع���ان م���ا ان��ت��ف�����ض م�����ش��ت��ع��ي��ن��ا ب����اهلل ثم 
مب�شاعدة وال��دي��ه، م��ق��ررا حت��دي الإع��اق��ة 
وحت��وي��ل��ه��ا اإل���ى حم��ف��ز يف م�����ش��واره، ف�شار 
لعبا  ب��ات  حتى  امل��ع��وق��ات  ك��ل  على  وتغلب 
درج��ة  نيل  م��ن  اق���رتب  كما  ال�شلة  ك��رة  يف 
ال��ب��ك��ال��وري��و���ض م��ن كلية ال��ع��ل��وم الإداري����ة 
وامل���ال���ي���ة.. ف���م���اذا ت��ع��ن��ي ل���ه الإع����اق����ة وم��ا 

تبعاتها واإلى ماذا يطمح؟ 

حادث مروري
بداأت ق�شة مهند قبل15 عاما حني تعر�ض 
األزمه البقاء على الكر�شي  حلادث مروري 
عن  مهند  ويتحدث  عمره،  بقية  املتحرك 
دخلت  للحادث  تعر�شي  »ب��ع��د  ق��ائ��ال  ذل��ك 
يف حالة نف�شية �شيئة للغاية، ولكن بف�شل 
ا�شتطعت  الوالدين  مب�شاعدة  ثم  اأول  اهلل 
التغلب على اإعاقتي والنتظام يف ال�شفوف 
حتقيق  نحو  موا�شال  الأول��ي��ة،  الدرا�شية 
من  البكالوريو�ض  على  احل�شول  يف  ه��ديف 

كلية العلوم الإدارية واملالية.
ف����الإع����اق����ة ق����د مت���ث���ل ال���ك���ث���ري م��ن 
لكنها  للتحدي  حافزا  تعني  وق��د  ال�شعاب 
ب��ال��ط��ب��ع ل��ي�����ش��ت ن��ه��اي��ة احل���ي���اة، ف��م��ا زل��ت 

ل  كب�شر  معنا  والتعامل  حقوقنا  اح���رتام 
نختلف عن غرينا اإل يف احلركة!«.

�شيارة  البحث عن موقف  »بعد  وتابع 
الحتياجات  ل��ذوي  خم�ش�ض  اجلامعة  يف 
وهو  ا�شتغله  م��ن  هناك  اأن  اأج��د  اخل��ا���ش��ة، 
يعلم اأنه خم�ش�ض لنا، وهذا امل�شهد املزعج 
اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  م��ن  للكثريين 

تكرر كثريا.
م���ا اأن ه���ذا ال��ت�����ش��رف ي��ع��ن��ي جت��اه��ل 
وعدم  املعاقني  ومعاناة  الإر�شادية  اللوحة 
ملثل  ال�شرورية  وحاجتهم  و�شعهم  تقدير 
اخلا�شة  املزايا  يتجاهل  كما  املواقف،  هذه 
وكذلك  املبنى،  م��ن  قربها  مثل  للمواقف 
املهياأة  املتحركة  بالكرا�شي  اخل��ا���ض  املمر 

لذوي الحتياجات اخلا�شة. 
ي�شتغل  من  كل  اأعترب  اأن��ا  وب�شراحة 
امل���واق���ف امل��خ�����ش�����ش��ة ل����ذوي الح��ت��ي��اج��ات 
اإن�������ش���ان غ���ري واع ول��ي�����ض  ب���اأن���ه  اخل���ا����ش���ة 
ل  فهو  جتاهنا،  بامل�شوؤولية  اإح�شا�ض  لديه 
يقدر حجم  اأن  ي�شتطيع من وجهة نظري 
معاناة ال�شخ�ض الذي يحتاج ذلك املوقف، 
وك��م �شيوفر عليه م��ن اجل��ه��د وال��وق��ت يف 

حال ا�شتغل املوقف املخ�ش�ض له.
وه�����ذا الإن�������ش���ان واأم���ث���ال���ه ل ب���د اأن 
يعريونا اهتماما لكوننا جزءا من املجتمع، 
األ ي�شنع فجوة بيننا. ومن  كما ينبغي له 
ج��ان��ب اآخ����ر، ف���اإن الل���ت���زام ب��ع��دم ال��وق��وف 
الحتياجات  ل��ذوي  املخ�ش�شة  امل��واق��ف  يف 

اخلا�شة فيه احرتام للحقوق«.

على  ال��ق��ادر  بداخلي  الإن�����ش��ان  روح  اأمتلك 
وحتمل  القرار  واتخاذ  التحديات  مواجهة 
ن��ظ��رة املجتمع  ع��واق��ب��ه��ا، ول��ك��ن ل��الأ���ش��ف 
ل��ل��م��ع��اق حت��م��ل ال��ك��ث��ري م���ن ال����راأف����ة، مما 

ي�سبب يل الإحباط«.

بطل سلة
ويكمل مهند حديثه عن نف�شه بقوله »مل 
درا�شتي  موا�شلة  على  طموحاتي  تقت�شر 
اململكة  اأب��ط��ال  م��ن  ف��اأن��ا  ف��ق��ط،  اجلامعية 
واأح��د  ال�شلة،  ك��رة  يف  ال�شعودية  العربية 
اأب��ه��ا، وا�شتطعت الن��دم��اج يف  جن��وم ن���ادي 
املجتمع واأ�شبح لدي اإمكانيات كالأ�شوياء«.

متاعب ومعاناة
وي���واج���ه م��ه��ن��د ك��ث��ريا م���ن امل��ت��اع��ب ال��ت��ي 
حتركه  من  ب��دًء  حركيا،  املعاقني  تعرت�ض 
من منزله وحتى و�شوله للجامعة. يقول 
مهند: »يف اأحد املرات احتجت للذهاب اإلى 
اأ�شتطع  مل  لكنني  اجلامعة  يف  امل��ي��اه  دورة 
ل���ذوي  مهياأة   غ���ري  ل��ك��ون��ه��ا  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا 
الح���ت���ي���اج���ات اخل���ا����ش���ة، مم���ا ا���ش��ط��رين 
تعر�شت  الطريق  ويف  املنزل،  اإل��ى  للذهاب 

حلادث«.

حقوق المعاق 
و���ش��ك��ا م��ه��ن��د م���ن ال��ن��ظ��رة ال�����ش��ل��ب��ي��ة جت��اه 
تغيري  ن�شتطيع  وت�����ش��اءل:»ك��ي��ف  امل���ع���اق، 
حيث  م��ن  البع�ض  ع��ن��د  ال�شلبية  ال��ن��ظ��رة 

قصة خبرية

مهند موسى..
هزته اإلعاقة مرة 

فهزمها لألبد

..و »آفاق« تقول: لماذا ال تفرض الجامعة غرامات مالية أو »أكاديمية« 
على من يتعدى على، وينتهك، مواقف ذوي االحتياجات الخاصة؟!

وال��دواء  للغذاء  العامة  الهيئة  ح��ذرت 
م����ن ا����ش���ت���ه���الك ع�����دد م����ن م��ن��ت��ج��ات 
ال�������ش���ك���ولت���ة ل�����ش��رك��ة م����ار�����ض وذل����ك 
لحتمال وجود قطع بال�شتيكية فيها.

واأو�شحت الهيئة يف بيان اأن مركز 
الإنذار ال�شريع للغذاء واإدارة الأزمات 
اإن�����ذارات ���ش��ادرة  ال��ت��اب��ع للهيئة ر���ش��د 
عن عدد من اجلهات احلكومية بدول 
الحت��اد الأوروب��ي بتاريخ 1437/5/14 

املوافق 2016/2/23.
ك��م��ا ت��ل��ق��ت ال��ه��ي��ئ��ة اإ����ش���ع���ارا من 
���ش��رك��ة م��ار���ض ال�����ش��ع��ودي��ة ع��ن �شحب 
����ش���رك���ة م����ار�����ض ب���ه���ول���ن���دا ع������ددا م��ن 
منتجات ال�شوكولتة )�شنيكرز، مار�ض، 
واي،  ميلكي  مينيز،  اأور  اأوف  بي�شت 
الهولندي  املن�شاأ  ذات  �شيليربي�شنز( 
وذلك لحتمال وجود قطع بال�شتيكية 

مما قد ي�شكل خطرا على امل�شتهلك.
وق����ال����ت امل���ف���و����ش���ي���ة الأوروب�����ي�����ة 
الأمريكية  م��ار���ض  �شركة  اإن  الثالثاء 
�شحبت  ال�شكولتة  لإن��ت��اج  العمالقة 
م��ن��ت��ج��ات��ه��ا م���ن ال�����ش��ك��ولت��ة م���ن ع��دة 
ع���الم���ات جت���اري���ة يف 56 دول�����ة ح��ول 
قطع  وبع�ض  و�شنيكرز  مار�ض  العامل 
اأوروب�����ا  يف  و���ش��ي��ل��رب���ش��ن  واي  م��ي��ل��ك��ي 
ق��ط��ع��ة من  ع��ل��ى  ال��ع��ث��ور  اأن مت  ب��ع��د 

البال�شتيك يف قالب �شكولتة«.

اإن  امل������ف������و�������ش������ي������ة  وق����������ال����������ت 
ع��م��ل��ي��ة ال�������ش���ح���ب ت�����ش��م��ل ك����ل دول 
الحت�����اد الأوروب��������ي م���ا ع����دا ب��ل��غ��اري��ا 

ولوك�شمبورج. 
ك��م��ا ت�����ش��م��ل اجل���زائ���ر واأجن�����ول 
واأ����ش���رتال���ي���ا وب���ن���ج���الدي�������ض وم�����ش��ر 
واإي��ران والأردن ولبنان  وغانا والهند 
وال����روي����ج وال�������ش���ع���ودي���ة و���ش��وي�����ش��را 
و����ش���رب���ي���ا وامل����غ����رب ون���ي���ب���ال ول��ي��ب��ي��ا 
ومور�شيو�ض  وامل��ال��دي��ف  ومدغ�شقر 
وجنوب اإفريقيا و�شريالنكا وال�شودان 
وت����اي����وان وت��ن��زان��ي��ا وت��ون�����ض وت��رك��ي��ا 
واأوكرانيا والإمارات العربية املتحدة. 

العثور  اإن���ه مت  ال�����ش��رك��ة  وق��ال��ت 
حوايل  طولها  بال�شتيك  قطعة  على 
املنتجات.  اأحد  داخل  �شنتيمرت  ن�شف 
ال�شحب طواعية  ق��رار  اأ���ش��درت  وق��د 
حمذرة من احتمال تعر�ض ال�شخ�ض 
ال����ذي ي��ت��ن��اول ق��ط��ع ���ش��ك��ولت��ة فيها 

قطعة بال�شتيك لالختناق.
املتحدث  ه��ام��ا���ش��ر«  »رول  وق���ال 
املنتجات  اإن  اأمل��ان��ي��ا  يف  ال�شركة  با�شم 
ال�شاحلة لال�شتخدام ما بني 19 يونيو 
من العام احلايل و ٨ يناير 2017 هي 
جزء من م�شروع تطوعي لال�شرتجاع 
ال�شكولتة  تناول  امل�شتهلكني من  ملنع 
اإن قطع  امل��ت��ح��دث  امل��ل��وث��ة. واأ����ش���اف 

م�شنع  يف  اإن��ت��اج��ه��ا  مت  ال�����ش��ك��ولت��ة 
ال���ش��رتج��اع  م�����ش��روع  واإن  ب��ه��ول��ن��دا 
قالت  �شيدة  م��ن  �شكوى  نتيجة  ج��اء 
ا�شرتتها  ال��ت��ي  ال�شكولتة  قطعة  اإن 

احتوت على قطعة من البال�شتيك. 
التي  املنتجات  اإن  هاما�شر  وق��ال 
ت���ق���رر ���ش��ح��ب��ه��ا مت اإن��ت��اج��ه��ا يف اأح���د 
عملية  ج��اءت  حيث  بهولندا،  امل�شانع 
���ش��ي��دة  ع�����رت  اأن  ب���ع���د  ال����ش���ت���دع���اء 
ع��ل��ى ق��ط��ع��ة ب��ال���ش��ت��ي��ك داخ����ل ق��ال��ب 
املنتجات  هذه  اأن  واأ�شاف  �شيكولته، 
م��ن بداية  ال��ف��رتة  اإنتاجها خ��الل  مت 
احلايل  فرباير  وبداية  املا�شي  يناير 

يف هولندا.
وقالت ال�شركة اإنها قررت طوعا 
���ش��ح��ب امل��ن��ت��ج��ات ال���ت���ي مت اإن��ت��اج��ه��ا 
التاأكد  اأج��ل  خ��الل ف��رتة طويلة م��ن 
م��ن �شحب ك��ل ال��ك��م��ي��ات ال��ت��ي ميكن 
ال��ع��ي��ب، م�شرية  ه���ذا  ف��ي��ه��ا  ي��ك��ون  اأن 
اأن��د  اإم  مثل  اأخ���رى  منتجات  اأن  اإل���ى 
اإم�����ز ب��الي�����ش��ت��و وت��وي��ك�����ض مل ت��ت��اأث��ر 
بالقرار. ومل يعرف حتى الآن كميات 

ال�شكولتة التي �شيتم �شحبها.
ال��غ��ذاء وال����دواء  واأ����ش���ارت هيئة 
باأن  اأف���ادت  الأول��ي��ة  املعلومات  اأن  اإل��ى 
املنتجات التي قد حتتوي على القطع 

البال�شتيكية يف اأ�شواق اململكة هي :

الغذاء والدواء تحذر
من بعض منتجات »مارس«
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إبتكارات

هادي الشهراني

احلا�شب  بكلية  التخرج  م�شاريع  ب��ني  م��ن 
اآل��ي��ة  ذراع  م�����ش��روع��ا،   25 وع���دده���ا  الآيل، 
هدف  مدولبة،  عجالت  بقاعدة  مو�شولة 
املجتمع  خدمة  اإل��ى  خاللها  م��ن  ال��ط��الب 
لت�شاعد الإن�شان يف الو�شول اإلى ما ي�شعب 

ع��ل��ي��ه ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه، ك��ال��ت��ق��اط ���س��يء من 
داخل قاع �شحيق مثال، كما اأن املبَتكر يعني 

الب�شر على ك�شف الألغام.
ع���دد م���ن ف��ري��ق امل�����ش��روع حت���دث���وا ل� 
اجلامعة  تتبنى  اأن  اإل��ى  متطلعني  »اآف���اق«، 
الأف��ك��ار اجل��دي��دة من ال��ط��الب، وتعر�شها 

على اجلهات امل�شتفيدة.

سرد تفصيلي
عمري  اآل  حممد  ع��ب��داهلل  الطالب  �شرح 
م�شروعه الذي يقوم باملهام التي ي�شعب 
ع��ل��ى الإن�����ش��ان ال��و���ش��ول اإل��ي��ه��ا اأ���ش��ا���ش��ا، 
م�شريا اإلى اأنه ميكن اأن يكون م�شاعدا يف 

الأمور اجلانبية الأخرى.
وق�����ال: »امل�������ش���روع ع���ب���ارة ع���ن ذراع 

طالب الحاسب يخدمون المجتمع بروبوت
مدولبة،  عجالت  بقاعدة  مو�شولة  اآلية 
وباإمكان هذه الذراع اأن تدور بزاوية 1٨0 
باآخر  بها لقط مو�شول  ويوجد  درج��ة، 
الذراع ميكنه التقاط الأ�سياء املوجودة يف 
الإن�شان  على  ال�شعب  من  التي  الأماكن 
ال��و���ش��ول اإل��ي��ه��ا اأو الأم��اك��ن ال��ت��ي متثل 

خطورة على الإن�شان. 

ومن املمكن اأن ن�شيف على امل�شروع 
عمله،  ك��ف��اءة  ع��ل��ى  ت�شاعد  اإ���ش��اف��ة  اأي 
العاملني على  واأ�شدقائي  اأن��ا  زل��ت  وم��ا 
اأك��ر من لقط  اإ�شافة  نحاول  امل�شروع 
كما  امل�����ش��روع،  اأداء  م�����ش��ت��وى  لتح�شني 
ميكننا زيادة درجة دوران الذراع حلقيق 

حرية اأكرب يف عمله«.
وا�����ش����رت�����ش����ل �����ش����ارح����ا: »اجل����ه����از 
الهاتف  على  يعمل  ب��ربن��ام��ج  م��و���ش��ول 
م�شاحة  يف  ب��ه  التحكم  وي��ك��ون  املحمول 
ل تتعدى 10 اأمتار، وقد ياأتي اأ�شخا�ض 
ي��ع��م��ل��ون ب��امل�����ش��روع ب��ع��د ان��ت��ه��ائ��ن��ا منه 
كفاءة  وي�شيفون خوا�شا جديدة تخدم 

عمل اجلهاز«.

مواكبة التطور
اآل عمري  الطالب فايز عبداهلل  واأو�شح 
م���ن ال��ك��ل��ي��ة وال��ت��خ�����ش�����ض ن��ف�����ش��ي��ه��م��ا، 
مكمال ملا قاله زميله، اأن امل�شروع يهدف 

اإلى خدمة املجتمع ومواكبة التطور.
وق�����ال: »اإن���ن���ا يف ع�����ش��ر الخ����رتاع 
والبتكارات واإحالل الآلة حمل الإن�شان 
يف ك��ث��ري م��ن الأع���م���ال اجل��ان��ب��ي��ة التي 
فائدة  وتكمن  اإجن��ازه��ا،  ل���الآلت  ميكن 
ه���ذا اجل���ه���از يف ا���ش��ت��خ��دام��ه يف جم��ال 
التي  الأم��اك��ن  يف  وخ�شو�شا  ال�شناعة، 
وميكن  خ��ط��ورة،  معها  التعامل  ي�شكل 
اأي�شا  ميكن  كما  اإجن��ازه��ا،  املبتكر  لهذا 
مثل  الع�شكرية  املجالت  يف  ا�شتخدامه 
وتخفي�ض  واإزالتها  الألغام  عن  البحث 
م�شوؤول عن  ن�شبة اخلطر على من هو 

هذا العمل«.

آمال
واخ���ت�������ش���ر ال����ط����ال����ب ف�����ار������ض حم��م��د 
ال�����ش��ه��راين، م��ن ف��ري��ق امل�����ش��روع، �شبل 
ت��روي��ج��ه، ف��ق��ال: »اأم��ل��ن��ا ب��اهلل كبري ثم 
ب�����ش��ح��ي��ف��ة »اآف��������اق« وو����ش���ائ���ل الإع�����الم 
احل���دي���ث���ة ل����ريى امل��ج��ت��م��ع م�����ش��روع��ن��ا 

عبد�هلل حممد �ل عمري فار�ض حممد �ل�شهر�ين

فايز عبد�هلل �ل عمري �لدكتور بلقا�شم حممد �شالح

ومن  اإجن����ازه،  على  تعبنا  لأن��ن��ا  وعملنا 
اأن نفّعله بعد التخرج كي تتبناه  املمكن 
فائدته  ويحقق  منه  ت�شتفيد  جهة  اأي 

للمجتمع«.

اهتمام طالبي  
م������ن ج�����ان�����ب�����ه، ق��������ال امل���ت���خ�������ش�������ض يف 
ال���ربجم���ي���ات وال��ت�����ش��م��ي��م��ات، الأ���ش��ت��اذ 
الدكتور  احلا�شب،  علوم  بكلية  امل�شاعد 
»امل�������ش���روع  اإن  ب��ل��ق��ا���ش��م حم��م��د ���ش��ال��ح 
عن  فيه  التحكم  يتم  رب���وت  ع��ن  ع��ب��ارة 
طريق اجلوال ونظام ت�شغيل الآندرويد، 
ت�شغيل  اأن��ظ��م��ة  اإ����ش���اف���ة  امل��م��ك��ن  وم����ن 
جديدة والتحكم به من خالل الأوام��ر 
ال�شوتية، واإ�شافة خريطة ملوقع العمل 

الذي يعمل فيه.
كما ميكن اإ�شافة كامريا  للروبوت 
ومت���دي���د امل�����ش��اح��ة ال���ت���ي ت���ك���ون �شمن 
النظر  يتم  ذل��ك  وب��ع��د  التحكم.  ن��ط��اق 
يف اخل���وا����ض ال��ت��ط��وي��ري��ة ال��ت��ي ميكن 
التطوير  وي��ك��ون  ل��ل��م�����ش��روع  اإ���ش��اف��ت��ه��ا 

الأكرب يف جزء الربجميات«.
واأ������ش�����اف: »ي���ت���م ت��رك��ي��ب اجل��ه��از 
واإ�شافة الربجمة عليه داخل اجلامعة، 
واإذا اأراد ع�شو هيئة التدري�ض اأو الطالب 
الواقع  اأر���ض  على  امل�شروع  ه��ذا  تطبيق 
ف��الب��د م���ن اأن ي�����ش��وق��ه ل��ل��ج��ه��ات ال��ت��ي 
تهتم بهذا النوع من امل�شاريع من طريق 
اأو اجلهات  »اآف���اق«  الإع��الن يف �شحيفة 

الإعالنية املوجودة يف اجلامعة«.
واأ������ش�����اف ب��ل��ق��ا���ش��م م��ت��ح��دث��ا ع��ن 
ال����ط����الب ال���ع���ام���ل���ني ع���ل���ى امل�������ش���روع: 
»ال��ت��ق��ي��ي��م ال��ع��ام ل��ل��ط��الب مم��ت��از ج��دا، 
ال��ع��م��ل  يف  ال���رغ���ب���ة  ل��دي��ه��م  اأن  واأرى 
امل�شروع  خوا�ض  على  اجلديد  واإ�شافة 
ال�������ذي ي���ع���م���ل���ون ع���ل���ي���ه، واه��ت��م��ام��ه��م 
ملحوظ؛ لأن التوا�شل بيننا ب�شكل دائم 
ويف اأوقات كثرية فيما يخ�ض العمل على 

امل�شروع واإجنازه«.

خالل �إحدى �ملحا�شر�ت

المشروع عبارة
عن ربوت يتم التحكم 
فيه عن طريق الجوال 
ونظام تشغيل اآلندرويد 
ومن الممكن إضافة 
أنظمة تشغيل جديدة 
والتحكم به من خالل 
األوامر الصوتية

�شورة تعبريية
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مواهب

إعالن

خالد العمري

�شعيدا  م�شلوي  اآل  ن��ا���ش��ر  ال��ط��ال��ب  ب���دا 
مب���ا ق��دم��ه خ���الل م�����ش��ريت��ه اجل��ام��ع��ي��ة، 
املجال  ذات��ه يف  لتطوير   �شعى  اأن��ه  مبينا 
اأت��ت ه��ذه البداية من  اأن  الإع��الم��ي بعد 
طريق عمله ع�شوا يف اللجنة الإعالمية 
بنادي كلية الرتبية وا�شتمراره فيها حتى 

اأ�شبح رئي�شا لها. 
عند  م�شلوي  اآل  ح��ل��م  ي��ت��وق��ف  ومل 
حم��ط��ة ال��ع��م��ل يف جل��ن��ة اإع���الم���ي���ة، بل 
دخ���ل  جم���ال الأف����الم ال��وث��ائ��ق��ي��ة وجن��ح 
ح�شل  ال��ذي  »التهلكة«  فيلم  �شناعة  يف 
الثقايف  الأومل��ب��ي��اد  يف  الأول  امل��رك��ز  ع��ل��ى 
باجلامعة، كما عمل على تطوير ذاته يف 

املجال نف�شه. 

كيف كانت �لبد�ية؟ 
الإع��الم��ي ج��اءت من  العمل  بدايتي مع 
وبالتحديد  ال��رتب��ي��ة،  كلية  ن��ادي  طريق 
من خالل اللجنة الإعالمية التي عملت 
رئي�شها،  اأ���ش��ب��ح��ت  ح��ت��ى  ووا���ش��ل��ت  فيها 
وخالل هذه الفرتة بداأت اأفكر يف معاجلة 
بع�ض الظواهر من طريق الأفالم؛ فكان 

آل مشلوي يستعرض أهم أعماله
فيلم »التهلكة«.. من رحم المعاناة إلى المركز األول

ف��ي��ل��م »ال��ت��ه��ل��ك��ة« ال�����ذي ي��ع��ال��ج ظ��اه��رة 
ال��ت��دخ��ني، ول��ع��ل دخ���ويل جم��ال الأف���الم 
الوثائقية ك��ان م��ن ب��اب رغ��ب��ة، وم��ا زلت 

مبتدئا اأتطلع اإلى املزيد.

ما �ل�شعوبات �لتي و�جهتك
وكيف تغلبت عليها؟

والعمل  ال��درا���ش��ة  ب��ني  متثلت يف اجل��م��ع 
اإل  اأعاين يف بداياتي،  اإذ كنت  الإعالمي، 
اأن احل��ل ك��ان يف تنظيم ال��وق��ت واإع��ط��اء 
ك��ل ع��م��ل ح��ق��ه، وم���ن ال�����ش��ع��وب��ات اأي�شا 
عدم توافر دورات ت�شاعد يف تعليم كيفية 
الأف��الم، بل رمبا تكون معدومة  �شناعة 
للرجوع  اأ�شطر  كنت  لذلك  املنطقة،  يف 

اإلى بع�ض مقاطع الفيديو لأتعلم منها.

م�شاركاتك على م�شتوى
�ملنطقة و�جلامعة؟

يف  املنطقة  مثلت  ع�����ش��ري،  م�شتوى  ع��ل��ى 
كما  ال��ف��ل��ك��ي،  العلمي  ال��ط��الب��ي  امللتقى 
الإع��الم��ي��ة  للجنة  رئ��ي�����ش��ا  اأي�����ش��ا  عملت 
التطوعي  ب��ر  بفريق  العامة  وال��ع��الق��ات 
على  اأم���ا  املنطقة.  �شباب  ملجل�ض  ال��ت��اب��ع 
م�����ش��ت��وى اجل���ام���ع���ة، ف���ق���د م��ث��ل��ت ك��ل��ي��ة 

التي  العليا  اللجنة الطالبية  الرتبية يف 
الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  يراأ�شها 
اللجنة  راأ���ش��ت  كما  ال���داود،  عبدالرحمن 
الإعالمية  بكلية الرتبية ثالث �شنوات، 
ن����ادي العمل  وع��م��ل��ت ك��ذل��ك ع�����ش��وا يف 

التطوعي �شنتني ون�شفا.

حدثنا عن �أهم �أعمالك؟
بدليل  اأع��م��ايل  اأه��م  م��ن  »التهلكة«  فيلم 
الأومل��ب��ي��اد  يف  الأول  امل��رك��ز  على  ح�شوله 
اأع��م��ايل  اأن  ال��ث��ق��ايف يف اجل��ام��ع��ة، ع��ل��م��ا 
املجال  يف  كثرية  املا�شية  ال�شنوات  خالل 
الأف���الم  ن��اح��ي��ة  الإع���الم���ي، وقليلة م��ن 
تدريبية  ���ش��اع��ة   366 ول���دي  ال��وث��ائ��ق��ي��ة، 
وتطوعية، وهذا ما �شاعدين على تطوير 

مهارتي ال�شخ�شية. 

هل حظيت بالدعم �لالزم
من و�لديك وبع�ض من حولك؟

اإل��ى  ال�شكر  ت��ق��دمي  يف  ال�شانحة  اأ�شتغل 
والدّي؛ فقد �شجعاين كثريا ومل يعار�شا  
رغبتي بل كانا �شندا يل بعد اهلل وما زال 
كذلك، واأ�شاأل اهلل اأن يطيل يف اأعمارهما، 
كما اأ�شكر اأي�شا �شعادة عميد كلية الرتبية 

الدكتور عبداهلل الكا�شي على تبنيه اإياي 
من البداية، وكذلك جمل�ض �شباب ع�شري 
ممثال باأمينه الأ�شتاذ عادل اآل عمر الذي 

كان داعما يل.

�أطلعنا على بع�ض
�أهد�فك �مل�شتقبلية؟

هديف الأول اأن اأكون منوذجا لل�شاب الناجح 
اأك��ون  واأن  واململكة،  املنطقة  م�شتوى  على 
من���وذج���ا ي��ح��ت��ذى ب���ه م���ن خ����الل خ��دم��ة 
اإي�شال  اإل��ى  اأه��دف  كما  ووطني،  جمتمعي 
ف��ك��رة ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي ل��ف��ئ��ة ك��ب��رية من 
الإع��الم��ي  العمل  يف  وال�شتمرار  املجتمع 

وتطوير مهارتي يف هذا املجال. 

و�شية �أو كلمة �أخرية؟
نتيجته  ت��ك��ون  ب��ال��ع��م��ل  ال��ع��ل��م  اق����رتن  اإذا 
الإبداع؛ لذلك اأن�شح املبدعني باأن يطلقوا 
ي��خ��ف��وه��ا  ل  واأن  ل��ل��ج��م��ه��ور  اإب���داع���ات���ه���م 
الو�شائل   ب�شتى  اأنف�شهم  من  ي��ط��وروا  واأن 
خل��دم��ة وط��ن��ه��م وجم��ت��م��ع��ه��م، وخ��الل��ك��م 
اأ�شكر جامعة امللك خالد على تهيئة  كل ما 
ي�شاعد يف تطوير الذات من اأن�شطة ودورات 

للطالب.

قيادة سيارتك +
محادثة هاتفية =
حياتك في خطر!
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أندية

الرؤية
حا�شوبي رائد وموثوق، يقدم حلول 

تقنية مبتكرة، لتح�شني البيئة 
املعرفية التقنية لدى الطالب.

الرسالة 
اأن نكون اأكر الأندية جناحا داخل 

اجلامعة من خالل خدمات متميزة، 
وو�شائل تقنية حديثة، واأع�شاء 

اأكفاء.

األهداف 
الآيل احلا�شب  نادي  • متيز 

يف اجلامعة من خالل متيز اأع�شائه.
والقدرات  املواهب  • اكت�شاف 

وتفعيلها ب�شكل اإيجابي.
الفعال الإ�شهام  الطالب  • تعويد 

يف خدمة دينه ووطنه.
الأخوية الروابط  • تعزيز 

بني الطالب وغر�ض روح التعاون.
الطالب مهارات  • حت�شني 

يف جمالت البيئة املعرفية والتقنية 
والربامج الإلكرتونية.

رؤساء
اللجان

عن
النادي

�للجنة �لإعالمية: 
خالد �شعيد �شوفان

»نائب �لرئي�ض«

�للجنة �لثقافية: 
عبد�هلل علي قاعد

�ل�شهر�ين

�للجنة �لجتماعية:
 عبد�للطيف م�شعود 

�لقحطاين

جلنه �لتطوير و�ملتابعة: 
عبد�لله عاي�ض

�آل �حلنيف.

رئيس نادي الحاسب: نطمح إلى النهوض 
بمنسوبي الجامعة تقنيا

عدنان األلمعي

ن�����ادي احل���ا����ش���ب الآيل،  ذك����ر رئ��ي�����ض 
اأن ناديه ي�شعى  الطالب خالد النمر، 
اإل����ى ال��ن��ه��و���ض مب��ن�����ش��وب��ي اجل��ام��ع��ة 
الوطن  تقنياً، وتقدمي حمتوى ينفع 
ي�شتهدف  اأن��ه  اإل��ى  وامل��واط��ن، م�شريا 
الطالب من خالل اأن�شطة تخ�ش�شية 
احلا�شب  جم��ال  يف  منها  ي�شتفيدون 
ال�شباب  تهم  التي  واملجالت  وعلومه 
ب�شكل عام، وحتفيزهم بتقدمي هدايا 
و����ش���ح���وب���ات ل��ل��ح�����ش��ور، اإل�����ى ج��ان��ب 

تقدمي برامج تهم خريجي الكلية. 

ما �أبرز �أهد�ف ناديكم؟
ن�����ش��ع��ى دائ���م���ا اإل�����ى ال���رق���ي ب��ال��ن��ادي 
التي  النوعية  والأن�����ش��ط��ة  واأع�����ش��ائ��ه 
ت�����ش��اع��د يف ال���ن���م���و ب���ط���الب ال��ك��ل��ي��ة 
ومواكبة اجلديد، والتي يجد الطالب 
اآن  وامل��ت��ع��ة يف  وال��ف��ائ��دة  ال��ن��ف��ع  فيها 

واحد.

هل لديكم �أفكار لتحفيز �لطالب 
على ح�شور �لأن�شطة؟

الأف���ك���ار ك���ث���رية، ون�����ش��ع��ى دائ���م���ا اإل���ى 
ا����ش���ت���ه���داف ال���ط���الب وج���ذب���ه���م من 
ي�شتفيدون  تخ�ش�شية  اأن�شطة  خالل 
احلا�شب  جم��ال  يف  وخ�شو�شاً  منها، 
ال�شباب  تهم  التي  واملجالت  وعلومه 
من  دائ��م��ا  نحفزهم  كما  ع���ام،  ب�شكل 
خ������الل ت����ق����دمي ه����داي����ا و����ش���ح���وب���ات 

للح�شور.
ت�شتهدفها  �ل���ت���ي  �ل��ف��ئ��ة  م���ا   

�أن�شطتكم؟

ن�شعى  ال�����ذي  دائ���م���ا  الأول  ه��دف��ن��ا 
ل���ل���و����ش���ول اإل����ي����ه ه����و ط�����الب ك��ل��ي��ة 
ط���الب  ث����م  اأول،  الآيل  احل���ا����ش���ب 
اجل���ام���ع���ة ب�����ش��ك��ل ع������ام، م����ن خ���الل 
ال��دورات العامة وامل�شاركة يف  تقدمي 

الأن�شطة املختلفة.

هل تتعاونون مع �أندية �أخرى؟
ال��ت��ع��اون ب���ني الأن���دي���ة ����ش���واء ك��ان��ت 
يعك�ض  ال��ك��ل��ي��ات  اأن���دي���ة  اأو  امل��رك��زي��ة 
نتعلم  كما  بينها،  املتبادلة  اخل��ربات 
ح�شلت-  اإن  الأخ����ط����اء-  م���ن  ���ش��وي��ا 
ون�����ش��ت��ف��ي��د م����ن جن����اح����ات الأن����دي����ة 
تعاون  امل��ث��ال،  �شبيل  وعلى  الأخ���رى. 
نادي احلا�شب الآيل مع ناديي العمل 
عدة  برامج  يف  وال�شريعة  التطوعي 

حققت جناحات مميزة.

طموحاتكم �مل�شتقبلية؟
ب��اإذن اهلل يف الف�شل احلايل،  �شنقدم 
ال���ك���ث���ري م����ن ال�����ن�����دوات وامل���ج���ال�������ض 
الطالب  وع��ي  لرفع  وذل��ك  التقنية، 
التي  الأن�����ش��ط��ة  بع�ض  و�شنخ�ش�ض 
ت���ه���م اخل����ري����ج����ني. وي���ط���م���ح ف��ري��ق 
النهو�ض  اإل���ى  الآيل  احل��ا���ش��ب  ن���ادي 
مبن�شوبي اجلامعة تقنياً، كما ن�شعى 
اإل�����ى ت���ق���دمي حم���ت���وى ت��ق��ن��ي ينفع 

الوطن واملواطن.

ن�شيحة تقدمها للطالب؟
 اأه����ي����ب ب��اجل��م��ي��ع اإل������ى الن�����ش��م��ام 
ال��ك��ل��ي��ات  ال���ط���الب���ي���ة يف  ل����الأن����دي����ة 
ملا لها من تطوير  املركزية  والأندية 

يف املهارات و�شقل املواهب.  
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رياضة

إبراهيم الوادعي:
نعمل على صناعة قاعدة 

قوية لمنتخب الطائرة 
الشاطئية

سلطان عوض

لكرة  اجل��ام��ع��ة  م���درب منتخب  اأب���دى 
الوادعي  اإبراهيم  ال�شاطئية  الطائرة 
من  اإيجابية  نتيجة  بتحقيق  ت��ف��اوؤل��ه 
خ����الل م�����ش��ارك��ة امل��ن��ت��خ��ب امل��ق��ب��ل��ة يف 
ب��ط��ول��ة احت����اد اجل��ام��ع��ات ال�����ش��ع��ودي��ة 
ينبع  مدينة  �شاطئ  على  �شتقام  التي 
ال�����ش��ن��اع��ي��ة ح��ي��ث ت�����ش��ت�����ش��ي��ف ك��ل��ي��ات 
البطولة  ه��ذه  فعاليات  امللكية  الهيئة 
اإلى  خالل الفرتة  22 جمادي الأول��ى 

25 منه.
اأن اجلامعة  اإل��ى  ال��وادع��ي  واأ���ش��ار 
امل�شابقة   ه��ذه  يف  مبنتخبني  �شت�شارك 
»اأ » و » ب«،  وتطمح اجلامعة من هذه 
امل�����ش��ارك��ة ل��رف��ع ن��ق��اط��ه��ا يف امل��ج��م��وع 
يف  ترتيبها  ورف��ع  التميز،  ل��درع  ال��ع��ام 
الرتتيب الريا�شي ب�شكل عام، وقال:« 
اللعبة  ه��ذه  تطوير  اإل��ى  اأي�����ش��اً  ن�شعى 
الأنظار  اجلديدة على منطقتنا ولفت 
والعمل  �شباب اجلامعة  اإليها من قبل 
اأو���س��اط  ب��ن  لها  ق��اع��دة  �سناعة  على 

الريا�شيني«.
اجل��ام��ع��ة  م�����ش��ارك��ة  اأن  واأو�����ش����ح 
ك��ان��ت جيدة،  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  يف بطولة 
وحتقق من خاللها عدد من الأهداف 
ق��ادرة  جديدة  اأ�شماء  اكت�شاف  ل�شيما 
مقبلة،  ل�شنوات  خدماتها  تقدمي  على 
واأ�شاف » و�شلنا املو�شم الفائت الى دور 
العزم  ع��اق��دون  ولكننا  النهائي،  ثمن 
باإذن اهلل للذهاب اأبعد من ذلك خالل 

هذا املو�شم«.
اأن ب��ط��ول��ة ه��ذا  ال����وادع����ي  واأك�����د 
امل���و����ش���م ���ش��ت��ك��ون اأق�������وى ل���ك���ون ع���دد 
اإلى  م�شريا  كبريا،  امل�شاركة  اجلامعات 
ه���ي: جامعة  امل�����ش��ارك��ة  اجل��ام��ع��ات  اأن 
تبوك، وجامعة الإمام حممد بن �شعود، 
امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز، وجامعة  وج��ام��ع��ة 
ط���ي���ب���ة، ج���ام���ع���ة امل���ج���م���ع���ة، وج��ام��ع��ة 
الدمام، وجامعة امللك في�شل، وجامعة 
ال��ط��ائ��ف، وجامعة  اجل����وف، وج��ام��ع��ة 
امل���ل���ك ����ش���ع���ود، وج���ام���ع���ة امل���ل���ك ف��ه��د 
ل��ل��ب��رتول وامل��ع��ادن، وج��ام��ع��ة الق�شيم 
، وج��ام��ع��ة ج�����ازان، وج��ام��ع��ة ال��ب��اح��ة، 
وج��ام��ع��ة ���ش��ق��راء ، وج��ام��ع��ة احل���دود 
بن  الأم��ري حممد  ال�شمالية، وجامعة 
فهد الأهلية، وجامعة اليمامة الأهلية، 
وك���ل���ي���ات ب����ري����دة الأه����ل����ي����ة، وج��ام��ع��ة 
الأع���م���ال وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، وك��ل��ي��ة اب��ن 
�شيناء للعلوم الطبية، وكلية الربجتي، 
الفي�شل  جامعة  الدولية،  الغد  كليات 
الأهلية، كلية الق�شيم الأهلية، جامعة 

جدة .
وع���ن ال��ت��دري��ب��ات ال��ت��ي ي��ق��وم بها 
املنتخب، قال: » اأفراد املنتخب خ�شعوا 
لباأ�ض  لفرتة  امتدت  تدريبات  لفرتة 
ب��ه��ا حت��ق��ق م���ن خ��الل��ه��ا اأه�����داف ع��دة 
�شت�شاعدنا باإذن اهلل نحو حتقيق نتائج 
ي�شري  امل��ن��ت��خ��ب  واأردف:«  اإي��ج��اب��ي��ة«، 

م��ب��اري��ات ل��ت��ح��دي��د امل���راك���ز ال��ث��م��ان��ي��ة 
الأولى بالبطولة .

ودع�����ا م�����درب م��ن��ت��خ��ب اجل��ام��ع��ة 
ل���ل���ك���رة ال���ط���ائ���رة ال�����ش��اط��ئ��ي��ة ���ش��ب��اب 
م��ن��ط��ق��ة ع�����ش��ري ب�����ش��ك��ل ع����ام و���ش��ب��اب 
الهتمام  اإل��ى  خ��ا���ض،  ب�شكل  اجلامعة 
اإليها ملا حتمله  بهذه اللعبة واللتفات 
لكونها  بالإ�شافة  وت�شويق،  اإث���ارة  من 
وقال:«  متابعون كر،  لها  عاملية  لعبة 
اإن����ا ع��ل��ى ي��ق��ني ب����اأن ال��ل��ع��ب��ة �شتحظى 
ب�شعبية جارفة  املقبلة  ال�شنوات  خالل 

بن اأو�ساط ال�سباب«.
و���ش��ك��ر ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى الأن�����ش��ط��ة 
ال��ري��ا���ش��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة ال��ذي��ن منحوا 
امل��ط��ل��وب،  وال��دع��م  اله��ت��م��ام  املنتخب 
ب��الإ���ش��اف��ة اإل���ى م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ال��ذي 
يوجه ر�شائل متكررة مب�شاندة اجلانب 
الريا�شي كي تكون جامعة امللك خالد 
التي  ال�شعودية  اجلامعات  مقدمة  يف 

تعنى بال�شباب يف �شتى املجالت .

ب��خ��ط��ى ث��اب��ت��ة وم���درو����ش���ة م���ن اأج���ل 
وم�شوؤوليها  اجلامعة  تطلعات  حتقيق 

يف تنمية احلركة الريا�شية ودعمها«.
وعن القوانني املتبعة يف البطولة، 
لقوانني  تخ�شع  اأنها  ال��وادع��ي  اأو���ش��ح 
الحت�������اد ال�������دويل ل��ل��ع��ب��ة، م��ب��ي��ن��ا اأن 
ال�شتفادة  ل��الع��ب  �شيتيح  الأم���ر  ه��ذا 
ال��ق�����ش��وى م���ن ه����ذه امل�������ش���ارك���ة ال��ت��ي 
�شيتعلم منها قوانني خمتلفة وجديدة 
تختلف عن كرة الطائرة التي يعرفها 
من  ال��الع��ب  �شيتمكن  حيث  اجلميع، 
امل�شاركة لتحقيق عدد من  خالل هذه 

املكا�شب .
ت��ق��ام  ال��ب��ط��ول��ة  اأن   اإل�����ى  واأ�����ش����ار 
ب��ن��ظ��ام ال�����دوري م��ن دور واح���د داخ��ل 
امل���ج���م���وع���ات، ل��ي��ت��اأه��ل ل���ل���دور ال������16 ، 
ال��ف��ري��ق��ان احل���ائ���زان امل��رك��زي��ن الأول 
والثاين من كل جمموعة، على اأن تقام 
م��ب��اري��ات ال����دور ال��ث��اين ب��ن��ظ��ام خ��روج 
امل��غ��ل��وب م���ن م����رة واح�����دة م���ع اإق��ام��ة 

هل تستطيع 
العيش

بال كتاب؟

أسبوعية جامعة الملك خالد

زاد الفكر كزاد المعدة
دونه الموت!

إعالن
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إدارات

مدير التدريب بعمادة التعليم االلكتروني يرصد بعض العيوب

الحبابي: بعض األساتذة يقعون ضحية
عدم التدرب على المهارات التقنية

منصور الطيب

التعليم  بعمادة  التدريب  ا�شتغرب مدير 
الإل��ك��رتوين باجلامعة، حممد جار اهلل 
احل��ب��اب��ي، ع���دم اه��ت��م��ام ب��ع�����ض اأع�����ش��اء 
م��ه��ارات  على  ب��ال��ت��درب  التدري�ض  هيئة 
الأنظمة،  وا�شتخدام  الإلكرتوين  التعلم 
م�شكالت  يف  يوقعهم  قد  ذل��ك  اأن  مبينا 
اأو  اأثناء ا�شتخدامهم نظام »بالك بورد« 
نظام الف�شول الفرتا�شية، كما يقودهم 
للقيام  ببع�ض املمار�شات اخلاطئة التي 
قد توؤثر �شلبا يف �شري العملية التعلمية.

ما �ملق�شود مبفهوم �لتعليم 
�لإلكرتوين وما فو�ئده؟

ال��ت��ع��ل��ي��م الإل����ك����رتوين ه���و ال��ت��ع��ل��ي��م اأو 
با�شتخدام  النرتنت  طريق  من  التعلم 
متعددة  و�شائط  من  احلديثة  التقنيات 
ودرو����������ض ت��ف��اع��ل��ي��ة ون���ق���ا����ش���ات ف��ع��ال��ة 
واأن�����ش��ط��ة وت��ق��ي��ي��م��ات م��ت��ن��وع��ة، وتتعدد 
م�شتوى  على  الإلكرتوين  التعلم  فوائد 
املنظمة التعليمية وع�شو هيئة التدري�ض 
والطالب اأو الطالبة؛ فهو  ي�شاعد ع�شو 
هيئة التدري�ض على الإبداع والبتكار يف 
ي�شاعده يف  التعليمية، كما  امل��ادة  تقدمي 
تقييم طالبه باأكر من طريقه خمتلفة، 
ال��وق��ت واجل��ه��د، وبخا�شة فيما  وي��وف��ر 
الأ�شئلة  وت�شحيح  ب��الخ��ت��ب��ارات  يتعلق 

ور�شد الدرجات.
فالتعلم  الطالب،  اإلى  بالن�شبة  اأما 
التعلم  يف  الطالب  ي�شاعد  الإل��ك��رتوين 
اأي  تنا�شبه يف  التي  وال�شرعة  بالطريقة 
وقت ومن اأي مكان، كما يتيح  م�شاحات 
ع�شو  ب��ني  والتفاعل  للتوا�شل  ج��دي��دة 
الطالب  وب��ني  وطالبه  التدري�ض  هيئة 

فيما بينهم.
 

�هتماماتك �لبحثية؟
التعلم  جم���ال  يف  ال��ت��دري��ب  يف  تنح�شر 
الإنرتنت،  عرب  والتدري�ض  الإل��ك��رتوين 
وق����د رك�����زت اأب���ح���اث���ي خ����الل ال�����ش��ن��وات 
التدريب  فعالية  درا���ش��ة  على  الأخ����رية 
الإل����ك����رتوين واك��ت�����ش��اف امل���ه���ارات ال��ت��ي 
ي��ح��ت��اج اإل���ي���ه���ا ع�����ش��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض 
ب�شوره  الإلكرتوين  التعلم  والطالب يف 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، واآخ�����ر ه���ذه ال��ب��ح��وث، بحث 
الإل��ك��رتوين  ال��ت��دري��ب  »تقييم  ب��ع��ن��وان 
عرب �شبكة التوا�شل الجتماعي »تويرت« 
امللك  بجامعة  الطالب  نظر  وجهة  من 
»اإب��داع��ات  م��وؤمت��ر  و�شاأقدمه يف  خ��ال��د«، 
املتحدة يف  العربية  الإم���ارات  عربية« يف 

مار�ض املقبل باإذن اهلل.

مهماتكم يف �إد�رة �لتدريب؟
ك���ث���رية وم��ت�����ش��ع��ب��ة اأذك������ر م��ن��ه��ا درا����ش���ة 
الحتياجات التدريبية للكليات املختلفة 
ال��ع��الق��ة،  ب��ال��ت��ع��اون م���ع اجل���ه���ات ذات 
وتطوير  لتاأهيل  تدريبية  خطط  وعمل 
مهارات اأع�شاء هيئة التدري�ض والطالب 
ل���ش��ت��خ��دام اأن��ظ��م��ة ال��ت��ع��ل��م وال��ت��دري�����ض 
الإلكرتونيني، وتطبيق معايري اجلودة، 
وك��ذل��ك  ال���ت���دري���ب،  واإدارة  وت�����ش��م��ي��م 

الإ����ش���راف ع��ل��ى ت��اأ���ش��ي�����ض وت��ط��وي��ر قناة 
العمادة على يوتيوب، وت�شميم وتطوير 
الإلكرتونية،  التدريبية  املقررات  وبناء 
تعليمية  واأي�شا ت�شميم وتطوير درو�ض 
لأع�������ش���اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������ض وال���ط���الب 

)فيديو  PDF( وغريها من املهمات.

هل تتبعون و�شائل �إلكرتونية
يف توزيع فر�ض �لتدريب

على �أع�شاء هيئة �لتدري�ض؟
اأع�شاء  جميع  ي�شتفيد  اأن  على  نحر�ض 
ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������ض م����ن ال���������دورات ال��ت��ي 
ن��ق��دم��ه��ا ����ش���واء يف م��ع��م��ل ال���ت���دري���ب اأم 
ال�����دورات الإل��ك��رتون��ي��ة ون��ق��وم ب��اإر���ش��ال 
اجل���وال  ر���ش��ائ��ل  ع��رب  الت�شجيل  من����اذج 
اأع�شاء هيئة التدري�ض  اإلى جميع   sms
باجلامعة يف جميع املجمعات الأكادميية 

املختلفة لن�شمن و�شولها اإلى اجلميع.

كيف تقيم �إقبال وتفاعل
�أع�شاء هيئة �لتدري�ض

على �لدور�ت �لتدريبية؟
الإقبال جيد على الدورات، وبخا�شة من 
اأع�شاء هيئة التدري�ض املهتمني بتطوير 
الذين  التعليمية  وق��درات��ه��م  مهاراتهم 
ل��دي��ه��م رغ��ب��ة يف ت��ط��وي��ر اأ���ش��ال��ي��ب��ه��م يف 

التدري�ض.
املا�شية  ال�شنوات  خ��الل  قمنا  وق��د 
ع�شو  اآلف  اأربعة  عن  يزيد  ما  بتدريب 
وال�شيدات،  ال��رج��ال  م��ن  تدري�ض  هيئة 
هيئة  لع�شو  اختياري  التدريب  اأن  علماً 

التدري�ض.
اأن ه��ن��اك ف��ئ��ة من  اأن�����ش��ى   ك��م��ا ل 
بالتدرب  تقوم  التدري�ض  هيئة  اأع�����ش��اء 
الذاتي عرب قناتنا على يوتيوب )متكني 
اإل  يحتاج  ل  وه��و  الإل��ك��رتوين(  التعلم 

ح�شور الدورات. 

ما �ل�شعوبات �لتي تو�جهكم
 يف �لتدريب؟

ع������دم اه����ت����م����ام ب���ع�������ض اأع���������ش����اء ه��ي��ئ��ة 
التعلم  مهارات  على  بالتدرب  التدري�ض 
الإل������ك������رتوين وا����ش���ت���خ���دام الأن���ظ���م���ة، 
وم���ن ث���ّم ف��ق��د ي��ق��ع يف م�����ش��ك��الت اأث��ن��اء 
»ب��الك  التعلم  اإدارة  ن��ظ��ام  ا���ش��ت��خ��دام��ه 
اأو  الفرتا�شية  الف�شول  نظام  اأو  ب��ورد« 
التي  اخلاطئة  املمار�شات  ببع�ض  يقوم 
قد توؤثر �شلبا يف �شري العملية التعلمية 
وتنعك�ض �شلبا على ع�شو هيئة التدري�ض 
وال��ط��الب وق��د ت���وؤدي اإل��ى عزوفهم عن 

التعلم الإلكرتوين. 

هل نفذمت فكرة �لتحاق �ملتدرب 
بدورة تدريبية من �ملنزل؟

كبرية  اأهمية  الطريقة  هذه  اأولينا  لقد 
اأخ������ريا، ول�����ش��ي��ق ال���وق���ت ع��ن��د غ��ال��ب��ي��ة 

باإمكان  اأ�شبح  التدري�ض،  هيئة  اأع�شاء 
الطالب  وكذلك  التدري�ض  هيئة  ع�شو 
ح�����ش��ور ال�����دورات يف اأي وق���ت وم���ن اأي 
مكان يف فرتات زمنية حمددة، وذلك من 
غري  اإلكرتونية  تدريبية  دورات  خ��الل 
التعلم  على  اأ�شلوبها  يف  تعتمد  متزامنة 
يكون  م��درب  بقيادة  ال��ذات��ي  ال��ت��درب  اأو 
دوره تي�شري العملية التدريبية، وتقييم 
الأن�����ش��ط��ة وال������رد ع��ل��ى ال���ش��ت��ف�����ش��ارات 
وت���ق���دمي ال���دع���م ال������الزم ل��ل��م��ت��درب��ني، 
كخيار  الإل��ك��رتوين  التدريب  وباعتماد 
ت��ط��وي��ر  ل���ل���ت���دري���ب مت  ا����ش���رتات���ي���ج���ي 
هيئة  لأع�شاء  متكاملة  تدريبية  خطة 
التدري�ض �شمن م�شروع )متكني التعلم 
الإل����ك����رتوين( م��ن ث���الث م��راح��ل ه��ي: 
وتطوير  وت�شميم  الأن��ظ��م��ة،  ا�شتخدام 
 QM بناء على معايري اجلودة  املقررات 

والتدري�ض الإلكرتوين.

يف �جلامعة �أكرث من 70 �ألف 
طالب وطالبة، فكيف مينكم 
تدريب هذ� �لعدد �لهائل من 

�لطالب؟
ن��ح��ن ل ن��ق��ل��ق ك��ث��ريا ع��ل��ى ال��ط��الب 
وال���ط���ال���ب���ات؛ ف���ه���م ج���ي���ل ال��ت��ق��ن��ي��ة 
وا����ش���ت���خ���دام���ات���ه���م اأن���ظ���م���ة ال��ت��ع��ل��م 
م��وق��ع  اأي  ك��ت�����ش��ف��ح  الإل������ك������رتوين 
اإلكرتوين اأو �شبكة توا�شل اجتماعي، 
حتى اإن كثريا منهم ي�شتخدم اأنظمة 
التعلم الإلكرتوين من دون احلاجة 
نغفل  مل  نحن  ذل��ك  وم��ع  للتدريب. 
جانب تدريب الطالب، بل لدينا مع 
بداية كل عام درا�شي دورات تدريبية 
الإل��ك��رتوين  التعلم  معامل  يف  تعقد 
م���ن ط��ري��ق ف��ري��ق امل��ع��ام��ل، وه��ن��اك 
التعلم  )متكني  يوتيوب  على  قناتنا 
الإل��ك��رتوين( ع��ب��ارة ع��ن فيديوهات 
ا���ش��ت��خ��دام  ت�����ش��رح  ق�����ش��رية  تعليمية 
بال�شوت  الإل��ك��رتوين  التعلم  اأنظمة 
ل��ه��م دورات  ن���ق���دم  وال�������ش���ورة، ك��م��ا 
تدريبية اإلكرتونية عن طريق »بالك 
بورد« من خالل برنامج )تعلم كيف 

تتعلم اإلكرتونياً(.

كيف ترى حا�شر وم�شتقبل 
�لتدريب �لإلكرتوين باجلامعة؟

مدير  معايل  بدعم  ث��م  اهلل  بتوفيق 
اجل���ام���ع���ة ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��رح��م��ن 
الدكتور  �شعادة  وبتوجيهات  ال���داود 
ع����ب����داهلل ال����ول����ي����دي، ب������داأ م�����ش��روع 
هيئة  لأع�شاء  الإلكرتوين  التدريب 
التدري�ض والطالب يوؤتي اأكله، علما 
اأن�����ه  ان��ط��ل��ق م���ع ب���داي���ة ه���ذا ال��ع��ام، 
وق���د اأط��ل��ق��ت ع��ل��ى امل��رح��ل��ة الأول����ى 
التعلم  »ممار�ض  الربنامج،  ه��ذا  من 
الإلكرتوين«، وبلغ عدد اأع�شاء هيئة 
ال��ت��دري�����ض امل�����ش��ارك��ني فيه اأك���ر من 
200 ع�����ش��و م���ن خم��ت��ل��ف امل��ج��م��ع��ات 

الأكادميية باجلامعة.

كلمة �أخرية ملن توجهها؟
هيئة  اأع�����ش��اء  جميع  خاللها  اأ���ش��ك��ر 
التعلم  عمادة  يف  وزمالئي  التدري�ض 
يف  معنا  اأ�شهموا  الذين  الإل��ك��رتوين 
وف��ري��ق  املتخ�ش�شني  م��ن  ال��ت��دري��ب 
ال��ت��ط��وي��ر واجل�����ودة وال���دع���م الفني 
ال��ن�����ش��ائ��ي. واأدع������و جميع  وال��ق�����ش��م 
ال���زم���الء وال���زم���ي���الت م���ن اأع�����ش��اء 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض واأب��ن��ائ��ن��ا ال��ط��الب 
اإل���ى ال���ش��ت��ف��ادة م��ن اخل��دم��ات التي 
الإل��ك��رتوين  التعلم  ع��م��ادة  تقدمها 
�شواء يف التدريب اأو تطوير املقررات 
اأو الدعم الفني فنحن هنا خلدمتكم، 
عرب  معكم  ال��ت��وا���ش��ل  ي�شعدين  ك��م��ا 

الو�شائل التالية:
هاتف املكتب: 2418319  
الربيد الإلكرتوين:
kku.edu.sa«mohj@kku.
edu.sa
تويرت:
@»twitter.com/mjarallah5

أ. محمد جار اهلل
الآيل. احلا�شب  �شبكات  جمال  يف  • متخ�ش�ض 

عاما  14 من  اأكر  منذ  التدريب  • بداأ 
مع �شركة اخلليج للتدريب والتعليم »مركز نيوهورايزن 

لتدريب الكمبيوتر«، وق�شى فيها ثماين �شنوات.
بعمادة بالعمل  التحق   2009 مار�ض  • يف 

التعلم الإلكرتوين باجلامعة.
والتدريب املراجعة  اعتماد  على  • ح�شل 

من منظمة Quality Matters املتخ�ش�شة
يف جودة املقررات الإلكرتونية.

للتعليم الحرتافية  ال�شهادة  • نال 
عرب الإنرتنت PCOE من جامعة وي�شكن�شون الأمريكية.
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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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برعاية أمير عسـير
حفل افتتاح  
»ملتقى
حفظ النعمة«
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أسبوعية جامعة الملك خالد

هم
الم

أق
ب

اترك أثرا
عبير صالح الصقر

طالبة ماجستير بكلية اإلدارة 

تبقى  ت��ن��ح��ن��ي..  الأ����ش���ج���ار ول  مت���وت 
والب�شر  ال��دواب  بها  لي�شتظل  �شيقانها 
اأثر  ف��رتك  م�شتمر،  وعطاوؤها  فتموت 
�شعبا؛  اأو  م�شتحيال  ل��ي�����ض  حم��م��ود 
ف���الإم���ام ال���رتم���ذي، رح��م��ه اهلل، ك��ان 
ك��ف��ي��ف��ا ول��ك��ن��ه  ب����رع يف ع��ل��م احل��دي��ث 
وح���ف���ظ���ه وط�������اف ب���ال���ب���الد وج���ال�������ض 
ال���ع���ل���م���اء و����ش���ن���ف ع������ددا م����ن ال��ك��ت��ب 
الرتمذي،  �شنن  اأهمها:  وم��ن  النافعة 

وكتاب ال�شمائل املحمدية.
ال�شعودي  العذل«  »�شلطان  وه��ذا   
يدير ثماين �شركات و 10 اآلف موظف 
رغم فقده القدرة الكاملة على احلركة 
�شماء  كفيفة  كيلر«  »هيلر  و  والنطق، 
ب��ك��م��اء األ���ف���ت ع�����ش��رات ال��ك��ت��ب وك��ان��ت 

معجزة الإن�شانية.
»�شتيفن  وفيها  ت��ط��ول  القائمة 
ه��اوك��ن��غ«، ال��ع��امل ال��ربي��ط��اين املقعد 
احل���ائ���ز اأع���ل���ى م��ن�����ش��ب اأك����ادمي����ي يف 
جم���ال ال��ري��ا���ش��ي��ات، وه���و ال���ذي ك��ان 
ي�شغله العامل نيوتن، والتاريخ يزخر 

ب��ه��م وب��اأم��ث��ال��ه��م م���ن الأب����ط����ال. من 
العجز،  اإعادة تعريف  اإلى  هنا، نحتاج 
يرتاده  ل  ث��م  بابا  ل��ه  اهلل  يفتح  فمن 
ويختار م�شتنقع اخليبات فهو العاجز 
ال��ن��ج��اح ينبع من  احل��ق��ي��ق��ي، ف��خ��ي��ار 
ب��ني �شبيكة ذهب  ف��رق  اأع��م��اق��ك، ول 
وح���ل���ق���ة ح���دي���د ق���اب���ع���ة حت����ت اأك������وام 

الرى.
 اأط���ل���ق ال��ع��ن��ان ل��ط��اق��ات��ك ف��اأن��ت 
امل��ل��وك والعظماء  ت��ق��در ومت��ل��ك ح��ي��اة 
وجت�����وب ب���ق���اع ال��دن��ي��ا يف دق���ائ���ق دون 
م�شقة اأو عناء بف�شل ما اأنعم اهلل على 
ع�شرنا من تقنية واأدوات بناء، فلي�شل 
اأثرك اإلى هناك، ول �شيء مينعك من 

اأن تكون رائدا يف كل البقاع.
حاول فالقدرة واملحاولة طريقك 
اإل����ى امل��ج��د. اك�����ش��ر ق��ي��ود »ل اأع����رف«، 
اأن  ب���اأ����ض  ال����روت����ني، ول  ومت�����رد ع��ل��ى 
واه��رب  ب��ال��وق��وف  تعجل  لكن  ت�شقط 
الك�شالى واملحبطني، فهم �شقور  من  
ليكونوا  اأجنحتهم  ينتفوا  اأن  اخ��ت��اروا 

اأوه��ام��ه��م،  ق��ف�����ض  يف  �شعيفة  ط��ي��ورا 
اأراد اهلل  اأقفا�شهم، وكن حيث  فاهجر 
لأج��ن��ح��ت��ك اأن حت��ل��ق يف ف�����ش��اء اجل��د 

والجتهاد.
 ات��رك اأث��را و�شطر تاريخ جمدك 
تفردت  م��ا  ف��ه��ذا  مم��ات��ك؛  بعد  لتحيا 
تربية  وه��ي  الإ���ش��الم��ي��ة،  ال�شريعة  ب��ه 
ع��ظ��ي��م��ة ت�����ش��ل اإل�����ى م���ا ب��ع��د امل���م���ات، 
ون�شعى يف احلياة لنبني بروجا تناطح 
���ش��ح��ب اخل����ري امل��ث��ق��ل��ة ب��ن��ج��اح يبهج 
ق��ل��وب��ن��ا يف ال��دن��ي��ا ومي��ط��ر ث��واب��ا على 
ق��ب��ورن��ا ل��ن��ح��ي��ا اأع���م���ارا ف���وق اأع��م��ارن��ا 

ونلعق ال�شهد اأحياء واأمواتا.
واأي عزمية  ف��اأي ف�شل بعد هذا 
ل تنتف�ض! فاحلمد هلل اأن اأنعم علينا 
بالإ�شالم، فكن كال�شجر ميوت واقفا 
وي��ب��ق��ى اأث�����ره، وا���ش��ع ول ت��ن��ظ��ر  اإل��ى 
اخللف اإل لتقتب�ض من همة عمر بن 
عبد العزيز اأو �شالح الدين الأيوبي. 
���ش��ت��ت��ك��ل��م ه��م��ت��ك ي���وم���ا ع���ن���ك ول���ن 

يخذلك اهلل اأبدا.

الرأي الجامعي

�شتيفن هوكنغ

�شلطان �لعذل
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اإل م��رة واح���دة، وذل��ك عندما  حياته 
يتعر�ض ملوقف اأو م�شكلة، ومثال ذلك 
امل��خ��رتع »ل��وي�����ض اأدي�����ش��ون وات��رم��ان« 
ال�����ذي اخ�����رتع ق��ل��م احل����رب يف ���ش��اع��ة 

غ�شب.
ففي عام 1٨٨4م كان واترمان يعمل 
يف جم���ال ال��ت��اأم��ني، ومت��ك��ن م��ن ال��ف��وز 
جمموعة  م��ن  وب�����ش��ع��وب��ة،  م��ه��م،  بعقد 
لتوقيع  قدم  وعندما  له،  املناف�شني  من 
ان�����ش��اب احل��رب  ال��ع��ق��د بري�شة وحم���ربة 
ع��ل��ى ال����ورق����ة واأف�������ش���د ال���ع���ق���د، وخ���رج 
م�شرعا لإيجاد ن�شخة اأخرى من العقد، 
مناف�شيه  اأح����د  ج���اء  غ��ي��اب��ه  اأث���ن���اء  ويف 
ومتكن من اإمتام ال�شفقة لنف�شه وخ�شر 

واترمان عقده.
ون���ت���ي���ج���ة ل���ذل���ك ب������داأ ي��ف��ك��ر يف 
اخ�������رتاع ق���ل���م م������زود ب���اأن���ب���وب���ة ح��رب 
داخلية، وبعد عدة جتارب جنح يف ذلك 
اأ�شبح قلمه  اإذ  وانت�شرت هذه الأقالم 
القلم من  هذا  ويعد  عاملية.  �شمعة  ذا 
واأغالها  الأق���الم  اأن���واع  واأج���ود  اأ�شهر 

عاملياً ويحمل ا�شم مبتكره.
ال��ذي  ف��ه��و  ال��ث��ال��ث:  الق�شم  اأم���ا 
متتلئ حياته بالإبداعات والبتكارات، 

فاإننا  »الإب�����داع«  ع��ن  نتحدث  عندما 
ن��ت��ذك��ر ق�����ش��ة ال��رج��ل ال���ع���ادي ال��ذي 
در������ض يف م���در����ش���ة اب��ت��دائ��ي��ة ع��ادي��ة 
اإلى  ثم  املتو�شطة  اإل��ى  انتقل  وبعدها 
ثم  ب�شيطة،  ح��ي��اة  وع��ا���ض  ال��ث��ان��وي��ة 
ت��وظ��ف وت���زوج واأجن���ب اأب��ن��اء وب��ن��ات، 
وم����ات ب��ع��د ذل���ك ب��ع��د ح��ي��اة مل يكن 
فيها اأي اإبداع، ومل ي�شف �شيئا لأمته 

وجمتمعه.
اأمتنا  اأب��ن��اء  وه��ذا ح��ال كثري من 
ال��ع��رب��ي��ة والإ���ش��الم��ي��ة. ف��ي��ا ت���رى ما 

ال�شبب يف عدم الإبداع والتميز؟
ال���ن���ا����ض ي���ت���ف���اوت���ون يف الإب�������داع 
ق�شم  اأق�����ش��ام:  ثالثة  اإل��ى  وينق�شمون 
مات فيه الإبداع، ب�شبب تربية خاطئة 
ت��ت��م��ث��ل ب���ط���ال���ب ي���رف���ع م��ق��رتح��ات��ه 
ملعلمه  يقدمها  ثم  مدر�شته  لتح�شني 
ال����ذي اأح���ب���ه، وع��ن��دم��ا ه���ّم ب��اخل��روج 
وجد ورقة القرتاح على الأر�ض حتت 
ق��دم��ي��ه ف�����ش��ع��ر ب���احل���زن والك���ت���ئ���اب، 
وقتل ذلك املعلم يف داخله اإبداء الراأي 

ورمبا الإبداع لعدة �شنوات.
لديه  �شخ�ض  هو  الثاين:  الق�شم 
ال���ش��ت��ع��داد ل��الإب��داع لكنه ل ي��ب��دع يف 

ومثال ذلك املخرتع الأمريكي توما�ض 
�شجل  ال���ذي   )1931-1٨47( اأدي�����ش��ون 
با�شمه 1093 براءة اخرتاع، ومن اأ�شهر 
والآلة  الكهربائي  امل�شباح  اخرتاعاته 

الكاتبة وجهاز لقط الراديو.
ال�����ش��م��اء  ي��ن��زل م���ن  امل���ب���دع ل  اإن 
وُيعّد  �شناعة،  ُي�شنع  لكنه  املطر  مع 
اإع��دادا. و�شناعة املبدع تتطلب ثالث 

خطوات مهمة:
اأول: اختيار املبدع وهو من لديه 
اأبناء الأمة،  ال�شتعداد، وهم كر من 
وامل��ب��دع م��ن ل��دي��ه ق���درات يتفوق بها 
رعاية  اإل���ى  يحتاج  لكنه  اأق��ران��ه  على 
خا�شة. وكل اإن�شان عاقل ي�شتطيع اأن 

يكون مبدعاً.
منهج  ه���ن���اك  ي���ك���ون  اأن  ث���ان���ي���ا: 
اختيارهم  مت  م��ن  على  يطبق  عملي 
ل��ي�����ش��ب��ح��وا م���ب���دع���ني حت����ت رع���اي���ة 

واإ�شراف مربيني.
مع  التطبيق  يف  ال���ت���درج  ث��ال��ث��ا: 
ال�شتعجال  وع��دم  والإ���ش��رار  ال�شرب 

يف النتائج.
وبهذا ننجح يف �شنع جيل جديد 

مبدع ينفع اأمته وجمتمعه.

د. علي سعيد القحطاني
وكيل كلية الطب
للتطوير األكاديمي والجودة

الرأي الجامعي

أحزان جازان
فاطمة الحسن مجيري

 طالبة بكلية طب األسنان

اأعظم، والدمع يف العني قد  اأبلغ، واخلطب  عندما يكون احلزن 
ان�شكب وفا�ض، نعلم اأن امل�شاب قد اأهلك اأرواحنا ودمر كل جميل 
األيمة مل  وق�شايا  ح���وادث  م��ن  ي��وم  ك��ل  عنه  ن�شمع  وم��ا  داخلنا، 
اأننا  اأن يكون م�شيبة، ولول  اأهل جازان فهو فاجعة قبل  ياألفها 

اأُمرنا بال�شرب لهلكنا من هول املوقف.
الأ�شابيع  يف  اأبنائها،  على  احل��داد  ث��وب  ج��ازان  لب�شت  لقد   
الآباء  قلوب  فاإلى  ُمبتالها،  عظيم  يف  احلزن  وتو�شدت  املا�شية، 
والأمهات والأهل والأ�شحاب اإلى جازان املنكوبة، اإلى من فقدت 
و�شربت، اإلى الوادي وال�شهل، اإلى اجلبل والبحر، نر�شل ر�شائل 

الت�شامن ون�شارك معهم جميعا احلزن وامل�شاب.
قبل  �شرائك  ويف  �شلمك،  قبل  حربك  يف  معك  نحن  ج���ازان   
�شرائك، نحن لك فداء.. لقد تفطرت قلوبنا كمدا، وذابت اأرواحنا 

اأملا، نبكي وكيف ل نبكي!! والوجع عظيم، وامل�شاب �شديد.
نبكي الكبري وال�شغري، والأب والبن، ونبكي وهن الأمهات 
و�شعفهن، نبكي من رحل عنا وبلغ اأجله، رحلوا وما رحل حزننا 
عليهم، رحلوا وم��ازال الدمع بعدهم م��درارا ولعل عزاءنا فيهم 
ف�شله  عظيم  وعلى  ُينعمون،  اهلل  رحمة  يف  واأنهم  �شهداء،  اأنهم 

مقبلون.
 فاإلى �شماء جازان، اإلى اأهلها وقراها، اعلموا اأن البتالء من 

اهلل حب، واأن اأمره �شبحانه حق، واأننا اإليه راجعون.

كيف تستعد 
لالختبارات؟

د. حسين عباس البلة
علوم وآداب تنومة 

بداية  ع��ن  تف�شلنا  اأي���ام  ب�شعة 
اخ���ت���ب���ارات م��ن��ت�����ش��ف ال��ف�����ش��ل، 
والمتحانات من الأمور املقلقة 
لكثري من الطالب، وطبيعي اأن 

يخافها حتى املتمكنون.
 ويعّد النجاح والتفوق من 
اإذا ما مت  ال�شهلة ج��دا،  الأم���ور 
ال�شحيح،  بال�شكل  ل��ه  الإع����داد 
ف����ع����ن����دم����ا ي������دخ������ل ال����ط����ال����ب 
فاإن  له  م�شتعد  وه��و  المتحان 
ذل���ك ُي�����ش��ه��م يف ال��ت��خ��ل�����ض من 
اأف�شل  ال��ق��ل��ق واحل�����ش��ول ع��ل��ى 
وق����د تختلف امل��م��ك��ن��ة  ال��ن��ت��ائ��ج 
النتيجة  تعطي  جميعها  لكنها  ل��الم��ت��ح��ان،  ال���ش��ت��ع��داد  يف  ال��ط��رق 

اجلّيدة نف�شها. 

كيفية االستعداد لالمتحان
اإعطاء  الطالب  وعلى  مبكرا،  فيها  والبدء  للدرا�شة  الإع��داد   •
ويتم  درا���ش��ت��ه��ا،  ال��ت��ي عليه  امل���ادة  ملراجعة  ال��ك��ايف  ال��وق��ت  نف�شه 
اإلى  التي حتتاج  امل��واد  امل��دة الالزمة من طريق معرفة  حتديد 
درا�شتها يف  التي متت  امل��ادة  المتحان عن  ك��ان  ف��اإذا  املراجعة؛ 
قبل  بال�شتعداد  البدء  الطالب  فعلى  كامال،  الدرا�شي  الف�شل 

اأ�شابيع عدة. 
املحا�شرة؛  اأثناء  التي متت كتابتها  ق��راءة جممل املالحظات   •
فهذه املالحظات ت�شاعد ب�شكل كبري على تذكر وتلخي�ض اأكرب 

قدر ممكن من املادة. 
• احل�شول على مالحظات جيدة 
ل���ل���در����ض، ف�����اإذا مل ي��ك��ن ال��ط��ال��ب 
ب���ارع���ا يف ك��ت��اب��ة ه���ذه امل��الح��ظ��ات 
زم��الئ��ه يف  م��ن  اأخ��ذه��ا  فباإمكانه 

ال�شف.
• �شوؤال املُعّلم عن اجلزء املقرر يف 
حتديد،  هناك  ك��ان  اإذا  المتحان 
اأية معلومة غري  وال�شتف�شار عن 

مفهومة يف اأحد الدرو�ض.

السماء ال تمطر إبداعا
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اإلرهاب اإللكتروني.. حيل شيطانية 
لتدمير العقول والممتلكات

وبذي القربى

د. عبداللطيف الحديثي
عميد معهد البحوث واالستشارات

جاء الإح�شان اإلى ذوي القرابة من الأ�شرة والأرح��ام بعد توحيد اهلل 
وبر الوالدين مبا�شرة. قال تعالى: »واعبدوا اهلل ول ت�شركوا به �شيئا 

وبالوالدي اإح�شانا وبذي القربى«.
وق���د اأُِم�����رت الأم����م ك��ذل��ك م��ن قبلنا ب��الإح�����ش��ان اإل���ى ال��وال��دي��ن 
ال��ت��ي يت�شف بها الإن�����ش��ان يف  امل����روءات  اأع��ظ��م  والأق����ارب لكونها م��ن 
حياته، يقول تعالى: »واإذ اأخذنا ميثاق بني ا�شرائيل األ تعبدوا اإل اهلل 

وبالوالدين اإح�شانا وذوي القربى«.
ال��ك��رمي �شلى اهلل عليه  ر�شولنا  ب��ه  اأُم���ر  م��ا  اأول  م��ن  وق��د كانت 
و�شلم حتى مع بداية دعوته، ففي حديث اأبي اأمامة اأن عمرو بن عب�ض 
ال�شلمي اأتى النبي يف اأول اأيام الوحي، ف�شاألة وباأي �شيء اأر�شلك؟ قال: 
به  ُي�شرك  ُيوّحد اهلل ل  واأن  الأوث��ان،  الأرح��ام، وك�شر  »اأر�شلني ب�شلة 

�شيء«.
اأخ�ض  القربى من  ال��واح��دة و�شلة ذوي  الأ���ش��رة  رواب��ط  وتقوية 
العبادات؛ فثوابها معجل يف الدنيا، وجزاوؤها مدخر يف الآخرة، يقول 
عمرو بن دينار:  »ما من خطوة بعد الفري�شة اأعظم اأجراً من خطوة 

اإلى ذي رحم«.
اأ�شرته وقرابته  اأف��راد  اأن يحر�ض على �شلة  لذا، ينبغي للم�شلم 
وتفقد اأحوالهم والجتماع بهم، والن�شح لهم ومد يد العون ملحتاجهم، 
مري�شهم،  وع��ي��ادة  بحقوقهم  ال��ق��ي��ام  يف  وامل�����ش��ارع��ة  بينهم،  وال��ع��دل 
وموا�شاة �شعيفهم، وتفقد اأحوالهم، وال�شوؤال امل�شتمر عنهم، والإهداء 
اإليهم، والتلطف مع بعيدهم وقريبهم، وتوقريهم وح�شن ا�شتقبالهم، 
اأفراحهم واأحزانهم،  اأذيتهم وم�شاركتهم  ون�شرتهم واإعزازهم، وترك 
ودفع  وال�شالت  وال��زي��ارات  املعاملة،  يف  واللني  اللقاء،  يف  والب�شا�شة 

ال�شرور عنهم، والإح�شان اإليهم ما ا�شتطعت اإلى ذلك �شبيال.

إتجاهات

محمد إبراهيم

على ���ش��وء ال��ث��ورة الإل��ك��رتون��ي��ة التي 
ت��ن��ب��ه��ا لق�شية  اأك�����ر  ال���ع���امل  ج��ع��ل��ت 
الإره���������اب الإل�����ك�����رتوين وخم����اط����ره، 
ف��ري��ق عمل  بت�شكيل  دول���ة  ك��ل  ق��ام��ت 
وجل��������ان حل���م���اي���ة ن���ف�������ش���ه���ا، وو����ش���ع 
ال��ع��راق��ي��ل واخل���ط���ط ل��ل��وق��وف اأم����ام 
الإجرامية،  وخمططاتهم  املتطرفني 
وت���وظ���ي���ف خ������رباء اأم������ن امل���ع���ل���وم���ات 
الإره���اب  مل��واج��ه��ة  ال�شاعة  م��دى  على 
الإل��ك��رتوين، وي��اأت��ي ذل��ك بعد اأن ب��داأ 
ك���ث���ري م����ن اجل���م���اع���ات امل���ت���ط���رف���ة يف 
الو�شائل  خمتلف  ا�شتخدام  يف  العامل 
وتطرفها  اأفكارها  لن�شر  الإلكرتونية 

وارتكاب اجلرائم من خاللها.

أول ظهور
ظهر الرتباط بن الإنرتنت والإرهاب 
اأحداث 11 �شبتمرب  ب�شكل وا�شح، بعد 
الإرهاب  املواجهة �شد  2001، وانتقلت 
والإره����اب����ي����ني م���ن امل���واج���ه���ة امل���ادي���ة 
امل��ب��ا���ش��رة اإل���ى الإل��ك��رتون��ي��ة، وحتولت 
رقمية،  معارك  اإلى  الواقعية  احلروب 
الأ�شلحة  اأ���ش��د  م��ن  الإن��رتن��ت  واأ�شبح 
فتكا وهدما اإذا ما �شت�شخدم لأغرا�ض 

�شيئة وحتقيق نيات اإرهابية.
ومي������ك������ن ت�������ش���ن���ي���ف الإره�������������اب 
املتخ�ش�شني،  بح�شب  الإل����ك����رتوين، 
الإلكرتونية  اجلرائم  اأن��واع  من  نوعا 
لأغ���را����ض  اق���رتف���ت حت��ق��ي��ق��ا  م���ا  اإذا 

اإرهابية. 

ثانيا: دو�فع فكرية
• الفهم اخلاطئ لن�شو�ض ال�شرع.

الأف��ك��ار  ن�شر  يف  والغلو  الت�شدد   •
والتع�شب. 

ثالثا: دو�فع �شيا�شية
النفوذ  وال�شيطرة وب�شط  الظلم   •

والحتالل.
اإن��زال العقوبات  • غياب احلزم يف  

وردع مرتكبي هذه اجلرائم. 

ر�بعا: �أ�شباب �جتماعية
• ال��ت��ف��ك��ك الأ����ش���ري ال����ذي ي���وؤدي 
النف�شية  الأم����را�����ض  ان��ت�����ش��ار  اإل����ى 

والنحراف عن الطبيعة.
• اإه���م���ال ال��رتب��ي��ة احل�����ش��ن��ة ال��ت��ي 
بف�شائل  بالتحلي  ال�شخ�ض  توجه 

الأخالق وتعزيز حب الأوطان• 
• ال���ف���راغ، ف����اإذا مت��ك��ن ال��ف��راغ من 
ال�شخ�ض ومل ي�شتغله  فيما ينفعه 
يغذي  مهلكا  داء  اأ�شبح  وجمتمعه، 
هدامة  باأفكار  اخل��اوي  العقل  ه��ذا 

فا�شدة.

األهداف 
• زع���زع���ة الأم�����ن ون�����ش��ر اخل���وف 
وال���رع���ب واإخ������الل ن���ظ���ام ال����دول 

العام.
ت���ه���دي���د واب�����ت�����زاز الأ����ش���خ���ا����ض   •
وال�������ش���ل���ط���ات ال���ع���ام���ة وامل��ن��ظ��م��ات 

الدولية.
• ال�شطو وجمع الأموال. 

تعريف
والإرهاب الإلكرتوين، كما عرفه موقع 
التقنيات  ا���ش��ت��خ��دام  ه��و  وك��ي��ب��ي��دي��ا«،   «
اأو  الآخرين،  واإخ�شاع  لإخافة  الرقمية 
على  امل��ع��ل��وم��ات  نظم  مبهاجمة  ال��ق��ي��ام 
اأو  اأو ع��رق��ي��ة  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  خ��ل��ف��ي��ة دواف�����ع 

دينية.
وك������الت  اجت�������اه  اأن  يف  ����ش���ك  ول 
اإل���ى احل�شول  امل��ب��اح��ث وال���ش��ت��خ��ب��ارات 
املعلومات  تعقب  يف  اأك���رب  ح��ري��ات  على 
ال�شبكات  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  دل��ي��ل  ال��رق��م��ي��ة، 
اإذا  وخطورتها  اليوم،  عامل  يف  الرقمية 

ما ا�شُتخدمت بال�شكل غري ال�شحيح.
الدولية  التفاقية  عرفت  بدورها، 
)ب(  ج���ن���ي���ف  يف  الإره������������اب  مل���ك���اف���ح���ة 
»الأف���ع���ال  ب���اأن���ه:  الإره������اب  ع���ام 1937م 
الدول،  اإح��دى  �شد  املوجهة  الإجرامية 
اإث��ارة  �شاأنها  م��ن  اأو  هدفها  يكون  التي 
اأو الرعب لدى �شخ�شيات معينة  الفزع 
اأو جماعات من النا�ض اأو لدى العامة(. 
الإره�������������اب  اأن  خ�����������رباء  وي�����������رى 
الإل�����ك�����رتوين ي��ع��ت��م��د ع���ل���ى ا���ش��ت��غ��الل 
الإمكانيات العلمية والتقنية، وا�شتخدام 
اأج��ل  م��ن  والإن��رتن��ت،  الت�شال  و�شائل 
ت��خ��وي��ف وت���روي���ع الآخ����ري����ن، واإحل�����اق 

ال�شرر بهم، اأو تهديدهم.

خصائص 
وخل�شوا خ�شائ�ض الإرهاب الإلكرتوين 

يف النقاط التالية:
بعد  م����ادي  دل��ي��ل  اأي  ي����رتك  ل   •
ارتكاب جرائمه، وهذا مما ي�شعب 

واكت�شاف اجلرمية  التعقب  عملية 
اأ�شا�شا.

اإت������الف الأدل�������ة يف ح��ال  • ���ش��ه��ول��ة 
اإدان���ة  دل��ي��ل ميكنه  اأي  ع��ل��ى  ال��ع��ث��ور 

اجلاين.
ال���ن���وع من  ه����ذا  م�����ش��ت��خ��دم��ي  اإن   •
الإره��اب ميتازون بخلفيات وخربات 
يف ا���ش��ت��خ��دام الأج����ه����زة وال��ت��ق��ن��ي��ات 

احلديثة.
تتطلب  ه��ادئ��ة ل  بيئة  ي��ح��دث يف   •
الأ�شلحة،  وا�شتعمال  والعنف  القوة 
اإليه هو جهاز حا�شب  واإن ما يحتاج 
اآيل وبع�ض الربامج و�شبكة اإنرتنت. 
الإرهابية  العمليات  تتم  م��ا  ع��ادة   •
ب��ت��ع��اون اأ���ش��خ��ا���ض ع���دة )م��ن��ظ��م��ات 

اإرهابية(.
الفكرية،  الأبجديات  بع�ض  وتناولت 
اأ�شباب الإرهاب الإلكرتوين واأهدافه، على 

النحو التايل:

أسباب ودوافع
�أول: دو�فع �شخ�شية

وال���ف�������س���ل يف حت��ق��ي��ق  الإح�����ب�����اط   •
بع�ض الأه��داف، مما يولد يف نفو�ض 
البع�ض النق�ض وحماولة اإكماله من 

طريق هذه العمليات.
الظهور  ال�شهرة، والرغبة يف  • حب 

ولفت النتباه. 
• ال�شعور بالنق�ض والأهمية الذاتية 

واملركز الأ�شري. 
ب��الن��ت��م��اء للوطن  ال�����ش��ع��ور  ع���دم   •

والولية له. 

فكر

طرق التصدي
الإل���ك���رتوين  الإره�������اب  م���ع���دلت  زادت 
خ��الل ال�شنوات الأخ���رية، وه��و ما جعل 
ال��ك��ث��ري م���ن ال������دول ت��ت�����ش��دى ل���ه بكل 
التي  القوانني  وت�شريع  بو�شع  ال��ط��رق 
حت��د م��ن��ه، وذل���ك م��ن خ��الل الأ�شاليب 

التالية:
• جت��ري�����������م م���ا ت��ف��ع��ل��ه امل��ن��ظ��م��ات 
الإره������اب������ي������ة ب���ج���م���ي���ع اأع���م���ال���ه���ا 
واحلربية  والتج�ش�شية  التخريبية 

وت�شديد العقوبات على من فعلها.
• �����ش����رورة ق���ي���ام م������زودي خ��دم��ة 
الن�ساط  ع��ن  ب���الإب���الغ  الإن���رتن���ت 
الإره���اب���ي امل��ل��م��و���ض اإن ���ش��ع��ر ب��اأن��ه 
الإ�شابة  اأو  باملوت  تهديداً  يت�شمن 

اجل�شدية اخلطرية لأي �شخ�ض.
ق����وي����ة،  ����ش���ي���ا����ش���ي���ات  اع����ت����م����اد   •
ك����ا�����ش����ت����خ����دام ج��������در احل����م����اي����ة،  
ملفات  تنزيل  ع��دم  م��ن  والتحذير 
الرت����ب����اط م���ن ج���ه���ات  جم��ه��ول��ة، 
ب��رام��ج حماية  ا���ش��ت��خ��دام  وك��ذل��ك 

قوية.
• ن�����ش��ر ال���ت���وع���ي���ة ب����اأ�����ش����رار ه���ذه 
الأع���م���ال وال��ن��ت��ائ��ج امل��رتت��ب��ة على 
ا�شتخدامها وجترمي م�شتخدميها.

• ن�����ش��ر ال��ق��ي��م ال��ف��ا���ش��ل��ة وم��ف��ه��وم 
ال�شالم بني الأفراد والدول.

الهجوم اإللكتروني
وذل����ك ع��ن ط��ري��ق ال��ه��ج��وم ع��ل��ى �شبكة 
امل���ع���ل���وم���ات م����ن خ������الل  ت���وج���ي���ه م��ئ��ات 
اإل��ى  الإل��ك��رتون��ي��ة  الر�شائل  م��ن  الآلف 
مواقع هذه ال�شبكات، مما يزيد ال�شغط 
من  ر�شائل  ا�شتقبال  على  قدرتها  على 
اإل��ى وقف عمل  وي��وؤدي  املتعاملني معها، 
اجل��ه��ة. وع����ادة م��ا ت��ل��ج��اأ ه���ذه املنظمات 
ال��ب��ن��ى التحتية  ت��دم��ري  اإل���ى  الإره��اب��ي��ة 
اخل��ا���ش��ة ب��اأن��ظ��م��ة امل��ع��ل��وم��ات يف ال��ع��امل 

باأ�شره.

تدمير أنظمة المعلومات
مب���ح���اول���ة اخ�������رتاق ���ش��ب��ك��ة امل��ع��ل��وم��ات 
العاملية،  ال�شركات  اأو  ب��الأف��راد  اخلا�شة 
بهدف تخريب نقطة الت�شال اأو النظام 
م��ن ط��ري��ق ب��ث اأن�����واع م��ن ال��ف��ريو���ش��ات 
ال�شرر  من  كثرياً  ت�شبب  التي  اجلديدة 
مت  التي  واملعلومات  الكمبيوتر  لأج��ه��زة 

تخزينها على هذه الأجهزة.

التجسس 
وذل����ك ب�����ش��رق��ة امل��ع��ل��وم��ات م���ن الأف�����راد 
امل��ن��ظ��م��ات،  اأو  ال�����دول  اأو  امل��وؤ���ش�����ش��ات  اأو 
وال��ت��ج�����ش�����ض ع��ل��ي��ه��ا، وت��ت��ع��دد اأه��داف��ه��ا 
وع�شكرية  �شيا�شية  اإل���ى  اقت�شادية  م��ن 

و�شخ�شية.
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أساتذة

الن��ت�����ش��ار ال���ذي يهتم ب��اجل��ام��ع��ات الأك��ر 
متيزا على م�شتوى العامل.

وج������اء ن���ي���ل اجل���ام���ع���ة ه�����ذه امل��ك��ان��ة 
املتميزة على الرغم من الزيادة الكبرية يف 
اأع��داد  وزي��ادة  بها  امللتحقني  الطالب  عدد 
الربامج واملقررات الدرا�شية التي تقدمها 
من خالل فروعها املتباعدة ليعك�ض حجم 
التي  اجلامعة  اإدارة  من  املبذولة  اجلهود 
عملت على ا�شتقطاب اأع�شاء هيئة تدري�ض 
املتحدة  الوليات  مثل  دول  مرموقني من 
وك��ن��دا واأ���ش��رتال��ي��ا ون��ي��وزل��ن��دا، مم��ا اأ�شهم 
طرق  يف  العاملية   اجلامعات  مواكبتها   يف 
احل��دي��ث��ة،  التعليمية  وامل��ن��اه��ج  ال��ت��دري�����ض 
وك����ل ه����ذه امل��ع��ط��ي��ات ت�����ش��ري اإل�����ى ح��ا���ش��ر 

متميز وم�شتقبل اأكر وعدا للجامعة.

خالد العمري

الإجنليزية  اللغة  بق�شم  املحا�شر  اأرج���ع 
من�شور  ب��ت��ن��وم��ه،  والآداب  ال��ع��ل��وم  بكلية 
اإلى  وعامليا  حمليا  اجلامعة  تفوق  الطيب 
حجم اجلهود املبذولة من اإدارتها، متوقعا 

م�شتقبال م�شرقا ومميزا لها.
وحتليهم  ال���ط���الب  ام���ت���دح  وم��ث��ل��م��ا 
ب��اخل��ل��ق ال��رف��ي��ع واح����رتام الأ����ش���ات���ذة، لم 
ب��ع�����ش��ه��م ع��ل��ى ال��ت��غ��ي��ب ع���ن امل��ح��ا���ش��رات 
مقبولة،  اأع����ذار  ت��ق��دمي  دون  والم��ت��ح��ان 
وح�شور قاعة الدرو�ض دون دفاتر لتدوين 
املالحظات واأداء الواجبات، وكذلك �شعف 

البع�ض يف اللغة الإجنليزية..

ماذ� عن �هتماماتك �لبحثية؟
ترتكز اهتماماتي البحثية حول اللغويات 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ع���م���وم���ا وم�����ه�����ارات ال��ل��غ��ة،  
التحدث  مهارتي  اخل�شو�ض  وج��ه  وعلى 
وال�شتماع، اإ�شافة اإلى ال�شوتيات يف اللغة 

الإجنليزية.

كيف تري حا�شر وم�شتقبل  جامعة 
�مللك خالد؟

اأك����رب ج��ام��ع��ات امل��م��ل��ك��ة العربية  ه��ي م��ن 
ال�����ش��ع��ودي��ة، ف�����ش��ال ع���م���ا  ت��ت��م��ي��ز ب���ه من 
متقدمة،  اإلكرتونية  واأنظمة  حتتية  بنية 
م�شتوى  على  اخلام�ض  املركز  حققت  وقد 
ح�شب  عربيا   1٨ وال���  ال�شعودية  اجلامعات 

ت�شنيف موقع ويبوماترك�ض الإ�شباين.
اململكة من حيث  الأول��ى يف  كما تعد 
تطبيق نظام اجلودة الإلكرتوين ال�شامل. 
املوؤمتر  يف  الأول  املركز  على   ح�شلت  كما 
ال�������دويل ال����راب����ع ل��ل��ت��ع��ل��ي��م الإل����ك����رتوين 
وال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن ب��ع��د، ال����ذي اأق���ي���م ب��رع��اي��ة 
املا�شي،  ال��ع��ام  ال�شريفني  احل��رم��ني  خ��ادم 
نه�شة  تواكبها  الإلكرتوين  التطور  وه��ذا 
واملجمعات  ال��ف��رع��اء  يف  �شاملة  ع��م��ران��ي��ة 

الأخرى.
م�شاحة    QS منظمة  خ�ش�شت  وق��د 
وا�شعة جلامعة امللك خالد يف كتابها وا�شع 

قليل من �ل�شوء على كلية
�لعلوم و�لآد�ب بتنومه؟

اجلامعة،  يف  النا�شئة  الكليات  م��ن  ه��ي 
وق�����د ب�������داأت ال����درا�����ش����ة  ب���ه���ا  يف ال���ع���ام 
اللغة  ق�شمي  يف   1434/1433 ال��درا���ش��ي 
الإجن��ل��ي��زي��ة وع��ل��وم احل��ا���ش��وب، ويتوقع 

افتتاح بقية الأق�شام الأخرى تباعا.
وق���د ���ش��ه��دت ال��ك��ل��ي��ة ال��ت��ي يتولى 
العزيز  عبد  ال��دك��ت��ور  الأ���ش��ت��اذ  عمادتها 
�شاملة،  وتقنية  تعليمية  نه�شة  الفقيه 
مناف�شات  يف  ف��ع��ال��ة  ب�����ش��ورة  و���ش��ارك��ت 
املا�شي، وح�شد  العام  الثقايف   الأوملبياد 
ط��الب��ه��ا ث����الث ج���وائ���ز ع��ل��ى م�����ش��ت��وى 

اجلامعة.
احل����ايل  ال���ث���ق���ايف  الأومل����ب����ي����اد  ويف 

اأ�شبوعني  قبل  مناف�شاته  انتهت  ال���ذي 
امل�شابقة  يف  ال��ث��اين  امل��رك��ز  الكلية  ن��ال��ت 

الثقافية.

مهام �إد�رية تقوم بها؟
اأكادميية  جلان  عدة  ع�شوية  يف  اأ�شارك 
ب��ال��ك��ل��ي��ة، ك��م��ا اأق�����وم ب��ت��ح��ري��ر اأخ��ب��اره��ا 
اأع�����ش��اء  م��ع  واإج�����راء ح�����وارات �شحفية 
هيئة ال��ت��دري�����ض وج��م��ع م��ق��الت ال���راأي 
واأن��ت��ه��ز  »اآف�������اق«،  ل�شحيفة  واإر����ش���ال���ه���ا 
لطاقم  بالتهنئة  لأتقدم  ال�شانحة  ه��ذه 
حترير ال�شحيفة مبنا�شبة اإ�شدار العدد 
التطويري )100( وانتقالها اإلى املرحلة 
نقلة  �شهدت  ال��ت��ي  الثانية  التطويرية 

نوعية يف ال�شكل واملحتوى.

أ. منصور الطيب: 
تفوق الجامعة 
محليا وعالميا 
دليل جهد مبذول

أ. منصور الطيب
البكالوريو�ض • نال 

)مرتبة ال�شرف( يف اللغة 
الإجنليزية من  كلية الآداب 
بجامعة اخلرطوم  يف 2001.

عمل  2002 عام  • يف 
م�شاعد تدري�ض بالق�شم 

الذي تخرج فيه.  
املاج�شتري على  • ح�شل 
يف اللغة الإجنليزية من 

الق�شم نف�شه يف  2007 ومت 
ترفيعه اإلى درجة حما�شر

يف العام ذاته.
خالد  امللك  جلامعة  • ان�شم 

يف يناير 2014 حما�شرا 
بق�شم اللغة الإجنليزية يف 

كلية العلوم والآداب بتنومه.
• تلقى دورات تدريبية 

لالأ�شاتذة يف طرق تدري�ض 
اللغة الإجنليزية، يف جامعة 

وي�شتمن�شرت بربيطانيا 
خالل اأعوام 2010 و 2011 

و 2012.

هل �أتيحت لك فر�ض
للتدريب باجلامعة؟

ال���ت���ح���ق���ت ب����ال����ع����دي����د م�����ن ال����������دورات 
يتعلق  بع�شها  ب��اجل��ام��ع��ة،  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
الإل��ك��رتوين  التعليم  م��ه��ارات  بتطوير 
وا�شتخدام »بالك بورد« ودورات متعلقة 
يف  واأخ���رى  الدرا�شية  املناهج  بت�شميم 
خمتلف املعارف والعلوم، ولأن التدريب 
اأ���ش��ه��ل م��ن اأي وق��ت م�شي فقد  اأ���ش��ب��ح 
الإل��ك��رتوين  التعليم  ع��م��ادة  لنا  اأت��اح��ت 
باجلامعة هذه الأيام،  فر�شة اللتحاق  
ب����دورة ت��دري��ب��ي��ة يف ب��ن��اء امل���ق���ررات من 

املنزل  واملكتب.
واأن����ت����ه����ز امل����ق����ام لأت�����ق�����دم ب��ج��زي��ل 
التعليم  بعمادة  ال��ت��دري��ب  ملدير  ال�شكر 

حممد  الأ�شتاذ  باجلامعة،  الإل��ك��رتوين 
اإل��ى  ال����دوؤوب  ل�شعيه  احلبابي  اهلل  ج��ار 
ممكنا  وجعله  التدريب  عملية  تطوير 

من اأي مكان ويف اأي زمان.

�إيجابيات و�شلبيات
لحظتها على �لطالب؟

باخللق  الطالب  حتلي  الإيجابيات  من 
ال��رف��ي��ع واح�����رتام الأ����ش���ات���ذة وال��رغ��ب��ة 
ومن  منهم،  الكثريين  ل��دى  التعلم  يف 
ال�����ش��ل��ب��ي��ات ال���غ���ي���اب ع����ن امل���ح���ا����ش���رات 
مقبولة،  اأع��ذار  تقدمي  دون  والمتحان 
ال��ط��الب يح�شرون  م��ن   كثريا  اأن  كما 
ل��ت��دوي��ن  ال����درو�����ض دون دف���ات���ر  ق���اع���ة 
وك��اأن��ه��م  ال���واج���ب���ات  واأداء  امل��الح��ظ��ات 
ي�����اأت�����ون ف���ق���ط ل���ي���ت���ج���ن���ب���وا احل����رم����ان 

الأكادميي. 
ومن ال�شلبيات اأي�شا �شعف م�شتوى 
الإجن��ل��ي��زي��ة،  ال��ل��غ��ة  ال��ط��الب يف  بع�ض 
وع����دم وج����ود ال��رغ��ب��ة وال��ط��م��وح ل��دى 

بع�شهم لتح�شني م�شتواهم فيها.

ن�شائح لطالب �لكلية
و�جلامعة ب�شفة عامة؟

ال���ل���غ���ة  يف  ب�����الج�����ت�����ه�����اد  اأن���������ش����ح����ه����م 
اللغة  درا�شة  باأن  واأذكرهم  الإجنليزية، 
والطموح،  واملثابرة  ال�شرب  اإل��ى  حتتاج 
وم��ت��ى م��ا ت���واف���رت ه���ذه  امل��ع��ي��ن��ات ف��اإن 
ج��م��ي��ع ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ط��ال��ب 
���ش��ي��ك��ون م�����ش��ريه��ا ال������زوال وي��ت��ح�����ش��ن 

امل�شتوى يف وقت وجيز جدا.

م�شاحة حرة مبا ت�شغلها؟ 
اأحيي عميد كلية العلوم والآداب بتنومه، 
الفقيه،  العزيز  عبد  ال��دك��ت��ور  الأ���ش��ت��اذ 
يف  بها  يقوم  التي  الكبرية  اجلهود  على 
ومتتد  التعليمية،  البيئة  ترقية  �شبيل 
الإ����ش���ادة  وال��ت��ح��ي��ات اإل���ى م��ع��ايل مدير 
اجلامعة الأ�شتاذ الدكتور عبد الرحمن 
ال���������داود راع������ي ال��ن��ه�����ش��ة ال��ع��م��ران��ي��ة 

والتقنية  باجلامعة.

العدد 173  |  19 جمادى األولى 1437  |  28 فبراير 2016



جامعات سعودية

اأحمد  الدكتور  التعليم  وزير  معايل  دعا 
توفري  على  للعمل  العي�شى  حممد  ب��ن 
ال��دع��م وامل�����ش��ان��دة لإدارات  اأوج����ه  ك��اف��ة 
امل��در���ش��ي��ة يف املناطق  األأم����ن وال�����ش��الم��ة 
ي�شمن  مب���ا  وامل���ح���اف���ظ���ات  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

حتقيق �شالمة الطالب والطالبات.
ج���اء ذل���ك خ���الل اج��ت��م��اع معاليه 
 ، ال��ي��وم  اململكة  يف  التعليم  م��دي��ري  م��ع 
الإداري����ني  ت��واج��د  با�شتثمار  وج��ه  حيث 
امل�����دار������ض  ال���ع���ام���ل���ني يف  والإداري����������������ات 
وت��ك��ل��ي��ف��ه��م ب���ع���م���ل م��ن�����ش��ق��ني ل���الأم���ن 
وال�شالمة والقيام مبهام وواجبات حتقق 
امل��دار���ض،  ت��ل��ك  و���ش��الم��ة من�شوبي  اأم���ن 
و�شمل توجيه الوزير �شرعة النتهاء من 
حتى  امل��دار���ض  على  الك�شف  جلنة  اأعمال 
تتمكن الوزارة من رفع التقرير النهائي 

للمقام ال�شامي .
اإدارات  العي�شى  ال��دك��ت��ور  وج��ه  كما 
التعليم بت�شديد العجز الذي تعاين منه 
بع�ض املدار�ض من الإداري��ني والإداري��ات 
اأو ن��ق��ل ع����دد م��ن��ه��م من  ب���ن���دب  وذل�����ك 
بها وفره وتكليفهم  التي يوجد  املدار�ض 
ل��الأم��ن  ب��ع��م��ل من�شق وم��ن�����ش��ق��ه  ل��ل��ق��ي��ام 
ل���الإدارة  ال��رف��ع  م��ع  املدر�شية  وال�شالمة 

ال���ع���ام���ة ل���الأم���ن وال�����ش��الم��ة امل��در���ش��ي��ة 
بالعجز بعد ح�شر املدار�ض التي مل يتم 

ت�شديدها .
واأك��������د م���ع���ال���ي���ه يف اج���ت���م���اع���ه م��ع 
واملحافظات  املناطق  يف  التعليم  مديري 
ال�شابقة  التعاميم  بجميع  اللتزام  على 
الأمن  ق�شايا  متابعة  اأهمية  توؤكد  التي 
�شالمة  املدر�شية حر�شا على  وال�شالمة 
مرتادي املن�شاآت التعليمية، وا�شتثمار بند 
ال�شالمة يف توفري متطلبات ال�شالمة يف 

املدار�ض ب�شكل عاجل .
وكان معايل وزير التعليم قد اأ�شدر 
الأ�شبوع املا�شي قراراً باإن�شاء اإدارة لالأمن 
امل���در����ش���ي ورب��ط��ه��ا ت��ن��ظ��ي��م��ي��ا ب��امل�����ش��رف 
املدر�شية،  وال�شالمة  الأم���ن  على  ال��ع��ام 
وت�����ش��م��ن ال���ق���رار اإن�������ش���اء ق�����ش��م ل��الأم��ن 
التعليمية  الإدارات  ك��اف��ة  يف  امل��در���ش��ي 
ب��امل��ن��اط��ق وامل��ح��اف��ظ��ات ، ومب��وج��ب ه��ذا 
القرار �شتنقل تبعية حرا�ض املدار�ض من 
لالأمن  العامة  ل����الإدارة  التعليم  اإدارات 

وال�شالمة املدر�شية .
واأك�����د امل�����ش��رف ال���ع���ام ع��ل��ى الأم����ن 
وال�شالمة بوزارة التعليم الدكتور ماجد 
ال��ه��دف م��ن ه��ذا  اأن  ب��ن عبيد احل��رب��ي 

وزير التعليم: سنوفر الدعم إلدارات
األمن والسالمة المدرسية حفاظا 

على سالمة الطالب والطالبات

الحارثي وكيال مكلفا
للمناهج والبرامج التربوية

اإلمام تفتح باب الدراسات العليا
وتستقبل السوريين

ا�شتقبال  املا�شي،  الأح��د  الإ�شالمية،  �شعود  بن  الإم��ام حممد  بجامعة  العليا  الدرا�شات  عمادة  ب��داأت 
للعام  والدكتوراه  املاج�شتري  ملرحلتي  العليا  الدرا�شات  برامج  يف  والطالبات  للطالب  القبول  طلبات 
اجلامعي 1437/143٨ للتعليم ال�شباحي، علماً باأن الت�شجيل الإلكرتوين ي�شتمر  حتى  1437/5/27. 
للعام اجلامعي 1437/143٨ يف جميع  القبول  ا�شتقبال طلبات  �شرعت اجلامعة يف  م��واز،  وعلى خط 
اإلى اململكة بتاأ�شرية زيارة وفق  برامج الدرا�شات العليا للطالب ال�شوريني والطالبات الذين قدموا 

ال�شوابط.
ووجه مدير اجلامعة بالنيابة الدكتور فوزان بن عبدالرحمن الفوزان ب�شرعة البدء يف القبول 
التوجيهات  على  بناء  ال�شوريني«  الطلبة  مل�شاعدة  اجلامعي  ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  »برنامج  يف 
الكرمية من مقام خادم احلرمني ال�شريفني ومتابعة وزير التعليم الدكتور اأحمد العي�شى، م�شريا اإلى 
اأنه �شتتم درا�شة الطلبات وفق �شوابط القبول و�شروطه املوؤهلة، ثم ترفع لوزارة التعليم ل�شتكمال 

الإجراءات الالزمة.

أم القرى تخرج 13 ألف طالب وطالبة
حددت اللجنة العليا حلفل التخرج لطالب وطالبات جامعة اأم القرى موعد حفل التخرج خلريجي 
الدفعة ال� 64 من الطالب والدفعة 43 من الطالبات، وعددهم الإجمايل اأكر من 13 األفا. وبح�شب 
21 رجب  العي�شى يف  اأحمد  الدكتور  التعليم  وزير  برعاية  البنني  �شيقام حفل  م�شادر من اجلامعة، 

املقبل، اأي قبل تخريج الطالبات بيومني فقط.
واأو�شح عميد القبول والت�شجيل الدكتور عبداملجيد الغامدي اأن حفل التخرج لهذا العام �شيقام 
خلريجي حملة دبلوم التاأهيل اللغوي، والدبلوم، ودرجة البكالوريو�ض، والدبلوم العايل، واملاج�شتري، 

والدكتوراه، البالغ عددهم نحو 13 األفا و300 طالب وطالبة.
الثاين 1435/1436  الف�شل  واملتوقع تخرجهم من  املتخرجني  الطالب  اأن  اإلى  الغامدي  واأ�شار 
حتى الف�شل الثاين من العام 1437/1436 بلغ عددهم نحو 5440 طالبا، بينما بلغ عدد الطالبات خالل 

الفرتة نف�شها نحو �شبعة اآلف و٨5٨ طالبة.

إطالق اختبارات قياس للمهندسين
اأعلنت الهيئة ال�شعودية للمهند�شني، بالتعاون مع املركز الوطني للقيا�ض والتقومي »قيا�ض«، اإطالق 
اختبارات »قيا�ض للمهند�شني« املتمثلة يف الختبارات املهنية والختبارين الأ�شا�شي والحرتايف، بدءا 

من ال�شبت 1437/6/10، وذلك يف الريا�ض وجدة والدمام. 
واأكد املركز الوطني للقيا�ض والتقومي اأن امتحان املهند�شني املهني يحتوي على اختبارين هما: 
الهند�شي العام »الفرتة الأولى«، ويبلغ عدد اأ�شئلته 90 �شوؤال وي�شتغرق ثالث �شاعات لالإجابة، بينما 
الختبار الثاين يالم�ض التخ�ش�ض »الفرتة الثانية«، وتبلغ اأ�شئلته 50 �شوؤال يف كل م�شار، وي�شتغرق 

ثالث �شاعات اأي�شا. وتغطي الأ�شئلة ب�شكل متوازن خمتلف املعايري الهند�شية داخل كل تخ�ش�ض.

مقترح بتحويل مركز التمور إلى معهد 
ناق�شت مقرتح  امللك في�شل، ور�شة عمل  والتمور بجامعة  النخيل  البحثي يف  التميز  خ�ش�ض مركز 
حتويل املركز يف النخيل والتمور اإلى معهد متخ�ش�ض. وتراأ�ض الجتماع مدير املركز  الدكتور حممد 
الور�شة مف�شال مرئيات  و�شرحت  الرتكي.  �شالح  الدكتور  م�شاعده   بح�شور  الهجهوج،  رف��دان  بن 
ومقرتحات املركز حول طلب وزارة التعليم درا�شة فكرة حتويل مراكز التميز البحثي يف اجلامعات اإلى 
معاهد متخ�ش�شة، بهدف املحافظة على منجزات هذه املراكز يف التميز البحثي وحتقيق اأحد اأبعاد 

التوجهات ال�شرتاتيجية خلطة اآفاق ملنظومة التعليم اجلامعي باململكة.

ترقية 67 موظفا بجامعة األميرة نورة
من�شوبي  ترقيات  العميل،  هدى  الدكتورة  عبدالرحمن،  بنت  ن��ورة  الأم��رية  جامعة  مديرة  اعتمدت 
ومن�شوبات الهيئة التعليمية والإدارية لعام 1436، الذي يت�شمن ترقية 37 ع�شوا تعليميا و30 اإداريا 

من خمتلف الإدارات والكليات يف اجلامعة.

 تدشين عيادة قانونية بجامعة الطائف

القانونية«  »العيادة  الكردي  �شمرية  الدكتورة   الطائف  بجامعة  اجلامعية  الدرا�شات  عميدة  د�شنت 
ولأجلك«.  معك  »القانون  بعنوان  ندوة  والأنظمة  ال�شريعة  كلية  اإقامة  مع  ذلك  وتزامن  باجلامعة، 
�شروق  الدكتورة   والأنظمة  ال�شريعة  بكلية  العيادة  موؤ�ش�شة  امل�شاعدة،  العام  القانون  اأ�شتاذة  وبينت 
ال�شت�شارية  اخل��دم��ات  وت��ق��دمي  القانونية  الثقافة  ن�شر  على  روؤيتها  يف  تعتمد  العيادة  اأن  ح��ج��اب، 
املتخ�ش�شة جلميع اأفراد املجتمع، وبالأخ�ض الفئات الأكر عر�شة من غريها لالأذى، مثل كبار ال�شن 
اأنه  موؤكدة  اخلا�شة،  الحتياجات  وذوي  والعاطلني،  الب�شطاء،  والعمال  والفقراء  والأطفال  والن�شاء 
ي�شعب على هذه الفئات الو�شول اإلى العدالة مع تدين الوعي بحقوقها القانونية، اأو لعدم قدرتها 

على تخطي املوانع الجتماعية التي تفر�شها العادات والتقاليد.
بدورها، اأ�شارت وكيلة الكلية  الدكتورة �شباح الغامدي اإلى اأن العيادة هي برنامج تدريبي، يهتم 
ب�شكل اأ�شا�شي بتعليم الطالب كيفية تقدمي اخلدمات املتخ�ش�شة للفئات امل�شتهدفة، وتنمية مفهوم 
العمل التطوعي لدى الطالب، ون�شر الثقافة القانونية واحلقوقية، م�شرية اإلى اأن العيادة ت�شتقبل 
املمكنة  امل�شاندة  وتقدم  امل��دين،  املجتمع  منظمات  مع  بالتعاون  امل�شكالت،  وحتلل  وتر�شد  احل��الت، 
اإ�شراف جمموعة  لل�شحايا، كما تتولى �شياغة واإعداد املذكرات والتقارير اخلا�شة باحلالت، حتت 

من املحامني املتطوعني، ح�شب قولها.

اأحمد  ال��دك��ت��ور  التعليم  وزي���ر  اأ���ش��در 
العي�شى قرارا بتكليف الدكتور حممد 
ب���ن ع��ط��ي��ة احل���ارث���ي ب��ال��ع��م��ل وك��ي��ال 
للمناهج والربامج الرتبوية بالوزارة.

الدكتوراه  واحلارثي حا�شل على 
جامعة  م��ن  املعلوماتية  الفل�شفة  يف 
فاندربلت الأمريكية، وعمل م�شت�شارا 
ل���وزي���ر ال��ت��ع��ل��ي��م، وم����دي����را ل��ربن��ام��ج 

تعزيز ال�شراكة. 
ك��م��ا ع��م��ل ع�����ش��و ه��ي��ئ��ة ت��دري�����ض 
بجامعة  الرتبية  بكلية  املناهج  بق�شم 

امل���ل���ك ���ش��ع��ود، وع��م��ي��دا ���ش��اب��ق��ا ملعهد 
امل��ل��ك ع��ب��داهلل ل��ل��ب��ح��وث وال��درا���ش��ات 
وع�����ش��وا يف جمل�ض  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة، 
ج���ام���ع���ة امل���ل���ك ����ش���ع���ود، وم�����ش��ت�����ش��ارا 
وم�����ش��رف��ا ع��ام��ا ع��ل��ى مكتب م��دي��ره��ا، 
تقنية  ���ش��رك��ة  اإدارة  مل��ج��ل�����ض  ورئ��ي�����ش��ا 
ال�����ن�����داء، واأم����ي����ن����ا مل��ج��ل�����ض ال���ع���م���داء 
مبجل�ض  وع�����ش��وا  نف�شها،  ب��اجل��ام��ع��ة 
الأم�����ن�����اء ب��ج��ام��ع��ة الأم�������ري ف���ه���د ب��ن 
���ش��ل��ط��ان، ويف ال��ع��دي��د م���ن امل��ج��ال�����ض 

العلمية واللجان املتخ�ش�شة.

املدر�شية  امل��ب��اين  اأم���ن  �شمان  الج��ت��م��اع 
الأمنية من خارج  املخاطر  كافة  وت��اليف 
اإدارات الأمن  اإن  ، مبينا  املدار�ض  وداخ��ل 
اإدارات  يف  ا�شتحداثها  مت  التي  املدر�شي 
اململكة  ال��ت��ع��ل��ي��م مب��ن��اط��ق وحم��اف��ظ��ات 
���ش��ي��ك��ون م���ن م��ه��ام��ه��ا اإع�������داد اخل��ط��ط 
يف  وامل�����ش��ارك��ة  وال���ش��ت��ع��داد  الت�شغيلية 
ال��ت��ي ق��د تتعر�ض لها  ح���الت ال��ط��وارئ 
اإل���ى  ب��الإ���ش��اف��ة  امل����درا�����ض، ل ق���در اهلل، 
الداخلية  التن�شيق مع اجلهات  دورها يف 
واخل��ارج��ي��ة وات��خ��اذ ك��اف��ة الح��ت��ي��اط��ات 
الأرواح  ع��ل��ى  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة  وال���ت���داب���ري 

واملمتلكات .
اإدارات  اأن  احلربي  الدكتور  واأو�شح 
الأمن وال�شالمة �شتتبنى تطبيق اأنظمة 
متقدمة يف العالقات الن�شانية والتعامل 
امل���ه���ن���ي م����ع ك���اف���ة م��ن�����ش��وب��ي امل����دار�����ض 
وزائريها، وحول قرار نقل تبعية حرا�ض 
اأو�شح  وال�شالمة  الأم��ن  لإدارة  املدار�ض 
احلربي اأن هناك توجه للوزارة لتطوير 
وت��دري��ب ح��را���ض امل��دار���ض على م��ه��ارات 
الأمن وال�شالمة املدر�شية واآلية التعامل 
مع احلوادث املدر�شية الطارئة ، وربطهم 

اإلكرتونياً ب�شبكة ات�شال وتوا�شل .

»فطن« 
في جناح 

التعليم 
بالجنادرية

����ش���ارك ب��رن��ام��ج » ف��ط��ن » ب��رك��ن 
امل�����ش��ارك  التعليم  ج��ن��اح  يف  خ��ا���ض 
يف امل����ه����رج����ان ال���وط���ن���ي ل���ل���رتاث 
والثقافة »اجلنادرية31« حيث قدم 
لزواره نبذة تعريفية عن الربنامج 
وجم����م����وع����ة م�����ن الإ���������ش��������دارات 
امل���ط���ب���وع���ة والإل����ك����رتون����ي����ة ال��ت��ي 

نفذها منذ انطالقته.
وا���ش��ت��ق��ب��ل ال����رك����ن اخل���ا����ض 
ب���ال���ربن���ام���ج زي�������ارة ال���ع���دي���د م��ن 
وال�شخ�شيات  الرتبوية  القيادات 
امل��ع��ن��ي��ة ب��ال��ط��الب ووق��اي��ت��ه��م من 
جهات  من  ال�شلوكية  النحرافات 
ح��ك��وم��ي��ة وم���وؤ����ش�������ش���ات اإع��الم��ي��ه 

كربى.
يف  ي�شري  الربنامج  اأن  يذكر 
م�����ش��ار ال��وق��اي��ة م���ن الن��ح��راف��ات 
امل�شبوهة  ب��الن��ت��م��اءات  ال��ف��ك��ري��ة 
املنظمات،  لبع�ض  ال�شال  والفكر 
الناجتة  ال�شلوكية  والن��ح��راف��ات 
من نق�ض املهارات، مثل: املخدرات 

والتفحيط والتع�شب الريا�شي.
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بسمة الشهراني

التخصص:
تربية خاصة

الدرجة العلمية:
الدكتوراه

المدينة:
بيرمنغهام

الدولة:
المملكة المتحدة

مبتعثون

بسمة الشهراني: االبتعاث تمثيل وطن 
وتصحيح مفاهيم خاطئة

هنادي الشهراني
 

و�شفت املبتعثة ب�شمة فهد ال�شهراين، 
لتطوير  ال��ري��ة  بالفر�شة  الب��ت��ع��اث 
ال��������ذات وت�����ش��ح��ي��ح ب���ع�������ض امل��ف��اه��ي��م 
ال�شعوبات  م��ن  ال��رغ��م  على  اخلاطئة 
م�شواره  بداية  يف  املبتعث  تواجه  التي 
والتعامل  وال�شكن،  والثقافة  كاللغة 
مع اجلهات املهمة، معددة فوائد كثرية 
ل��ل��درا���ش��ة ب���اخل���ارج يف ت��ك��وي��ن وب��ن��اء 

ال�شخ�شية.

حدثينا عن �أول �أيامك
يف �لبتعاث؟

ل  ����ش���خ�������ض  لأي  الب����ت����ع����اث  ب�����داي�����ة 
����ش���واء يف اللغة  ت��خ��ل��وا م���ن ���ش��ع��وب��ات 
ونظام  ج��دي��دة  ثقافة  م��ع  ال��ت��اأق��ل��م  اأو 
اأن  واأ�شلوب حياة جديدين، وخ�شو�شا 
العربية  عن  تختلف  الغربية  الثقافة 
وال�شعودية على وجه التحديد، اإ�شافة 
ب��اإي��ج��اد  اأخ����رى تتعلق  اإل����ى ���ش��ع��وب��ات 
ال�����ش��ك��ن امل��ن��ا���ش��ب يف امل���ك���ان امل��ن��ا���ش��ب، 
والتعامل مع اجلهات التي يحتاج اإليها 
والت�شالت  وامل��اء  الكهرباء  ك�شركات 
وال�شرائب وغريها، وبخا�شة يف حال 

عائقا  ت�شكل  قد  التي  اللغة  حمدودية 
ال��ي��وم��ي��ة. ولكن  ���ش��ب��ه  ال��ت��ع��ام��الت  يف 
ك��م��ا ذك���رت ف���اإن ه���ذه ت���زول وتكت�شب 

باملثابرة.

كيف تقيمني �لبتعاث
وما فو�ئده غري �لدر��شة؟ 

مهمة  وفر�شة  ثرية  جتربة  البتعاث 
امل�شتوى  ع��ل��ى  ���ش��واء  ال����ذات  ل��ت��ط��وي��ر 
ي�شقل  فهو  الأك��ادمي��ي؛  اأم  ال�شخ�شي 
التعرف  خ��الل  من  الإن�شان  �شخ�شية 
والط���������الع ع���ل���ى ث���ق���اف���ات ال�����ش��ع��وب 
الأخ�����رى، وال���ش��ت��ف��ادة م��ن ك��ل م��ا هو 
مفيد فيها، عمال بقول الر�شول �شلي 
اهلل عليه و�شلم: »احلكمة �شالة املوؤمن 

اأنى وجدها اأخذ بها«.
والبتعاث اأي�شا يعلم تقبل التنوع 
والخ����ت����الف وال���ت���ع���رف ع��ل��ى خ���ربات 
جديدة وطرق خمتلفة يف بناء الدولة 
وتطوير املجتمع واقتبا�ض الأف�شل من 
تلك الدول لتطوير جمتمعنا الأ�شلي 

عند العودة.
وم��ن اأه���م ف��وائ��د الب��ت��ع��اث اأي�شا 
لل�شخ�ض  تتيح  مهمة  فر�شة  يعد  اأن��ه 
التعرف ب�شكل اأكرب على مزايا ثقافتنا 

جامعة بريمنغهام

والإ�شالمية،  العربية  وهويتنا  وقيمنا 
اإل  ال�شيء  قيمة  تعرف  ي��ق��ال:ل  فكما 

بفقده.
 

�أهم �ل�شمات �لتي �كت�شبتها
من �لدر��شة باخلارج؟ 

النف�ض يف كل  ع��ل��ى  ال��ك��ام��ل  الع��ت��م��اد 
ال��ن��اق��د،  احلياة، والتفكري  جم����الت 
اأنه يف نظام تعلمينا ل نركز  وبخا�شة 
على التفكري الناقد بقدر ما نركز على 
دون  من  هي  كما  املعلومة  وتقبل  نقل 
اح��رتام  تعلمت  واأي�شا  تنقيح،  اأو  نقد 

الراأي الآخر وطرق التعامل معه.
ومن اأهم الأمور اجلديرة بالذكر 
الوطن  متثيل  م�شوؤولية  حتمل  ه��ن��ا، 
وال�شعودية  العربية  الثقافة  وعك�ض 
يف ج��م��ي��ع ال��ت�����ش��رف��ات وال��ت��ع��ام��الت 
ل��ت�����ش��ح��ي��ح امل���ف���اه���ي���م اخل���اط���ئ���ة ع��ن 
التي  الإيجابية  ال�شورة  ونقل  ثقافتنا 

يتميز بها وطننا.
وبالن�شبة اإلى اجلانب الأكادميي، 
والعالقات  القوى،  الدرا�شة  فمجتمع 
املعرفة  ث���راء  وم���دى  اجل��ي��دة،  املهنية 
وث��روة اخل��ربات الأخ��رى املكت�شبة من 
الحتكاك بثقافة ونظام جديد تعتمد 

التي  التعليمية  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ع��ل��ى  ب��ق��وة 
تدر�ض بها يف اخلارج.

بريطانيا،  اإل���ى  مبتعثة  ول��ك��وين 
التعليم  ب��ج��ودة  وه���ي دول����ة م�����ش��ه��ورة 
العايل فيها وقوته، فقد ا�شتفدت كثريا 
البحوث  ب��اإج��راء  يتعلق  فيما  �شيما  ل 
عالية  اأكادميية  معايري  وف��ق  العلمية 
جت��م��ع م���ا ب���ني امل��و���ش��وع��ي��ة ال��ع��ل��م��ي��ة 

والإبداع والتجديد.

ر�أيك يف تعاطي �جلامعة
مع مبتعثيها؟ 

جامعة امللك خالد ت�شكر على اأدائها مع 
نتطلع  ولكن  لهم،  ودعمها  مبتعثيها 
فاملبتعثون  ال��دع��م؛  من  للمزيد  دائما 
يف الغربة بحاجة اإلى وقفة جامعاتهم 
ال�شعوبات  جميع  على  للتغلب  معهم 
���ش��ب��ي��ل حتقيق  ي��واج��ه��ون��ه��ا يف  ال���ت���ي 
احل�شول  وه��و  ابتعاثهم،  م��ن  ال��ه��دف 
على اأف�شل ال�شهادات العلمية والعودة 

خلدمة الوطن.

�أهم �لتجارب �لتي خ�شتها 
خالل فرتة �بتعاثك؟ 

جتربة امل�شاركة يف موؤمترات الطالب 

مثل  املتحدة،  اململكة  يف  ال�شعوديني 
امل���وؤمت���ري���ن ال��ث��ام��ن وال��ت��ا���ش��ع على 
البحث  وموؤمترات  الدولة،  م�شتوى 
ال��ع��ل��م��ي ع��ل��ى م�����ش��ت��وى اجل��ام��ع��ات 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة، وك���ذل���ك امل�����ش��ارك��ة يف 
م��دن خمتلفة  ال�شعودية يف  الأن��دي��ة 
امل�شاركة  اإل���ى  اإ���ش��اف��ة  بريطانيا،  يف 
ل��ل��ط��ل��ب��ة  ال���ع���ل���م���ي���ة  اجل���م���ع���ي���ة  يف 
اجلمعيات  م��ن  وغ��ريه��ا  ال�شعوديني 
جامعات  يف  العلمي  بالبحث  املهتمة 

بريطانية خمتلفة.
 اأي�شا كانت يل جتربة ثرية جدا 
التعليمي  ال��ن��ظ��ام  ع��ل��ى  الط������الع  يف 
الح����ت����ي����اج����ات  ذوي  م�����ن  ل����ل����ط����الب 
اأدر���ض يف هذا املجال،  اخلا�شة، لكوين 
وذل����ك م���ن خ���الل زي�����ارة م���ع امل�����ش��رف 
ال��درا���ش��ي مل��دار���ض ال��دم��ج ال��ت��ي ت�شعى 
اإل������ى دجم���ه���م ب���اخ���ت���الف اإع���اق���ات���ه���م 
ورف����ع م�����ش��ت��وى ال��ت��وق��ع��ات ب��اإجن��ازه��م 
كاأقرانهم  اأ�شوياء  اأ�شخا�شا  واعتبارهم 
من غري ذوي الإعاقة، اإ�شافة اإلى نظام 
وطريقة  الدرا�شي  ومنهاجها  املدر�شة 
تعامل جميع من�شوبيها مع هذه الفئة. 
نقلها  اأ�شتطيع  اأن  اأمت��ن��ى  اأم���ور  وكلها 

اإلى وطننا الغايل.
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تدويل التعليم العالي
أمر حتمي

بقلم »دافيد ستريمبا«
نائب الرئيس التنفيذي

لـ »نافيتاس« )أكبر مزود 
للخدمات التعليمية في العالم(

»يونيفرسيتي وولد نيوز«

ع��ن��دم��ا ت���خ���رج وال�������ِدي يف ال��ك��ل��ي��ة ن��اف�����ض 
زمالءه يف احل�شول على وظيفة يف املنطقة 
فيها، وعندما تخرجُت يف  يعي�ض  كان  التي 
اجلامعة كان علي اأن اأتفوق على اأقراين يف 
الوليات املتحدة باأ�شرها، اأما خريجو اليوم 
فعليهم اأن يواجهوا مناف�شة يف بلدان العامل 
باأ�شرها ب�شكل اأكرب من اأيامي واأيام والدي.

والتنمية  ال��ت��ع��اون  منظمة  فبح�شب 
القت�شادية، فاإن 50 % تقريبا من الطالب 
امل��ت��وق��ع ت��خ��رج��ه��م يف  يف ع��م��ر 25-34 م��ن 
احل��ايل.  النمو  م��ع��دلت  ح�شب   2030 ع��ام 
وت��ت�����ش��در ك��ن��دا وال���ولي���ات امل��ت��ح��دة قائمة 
ن�شبته  م��ا  يح�شل   اأن  يتوقع  ال��ت��ي  ال���دول 
اإج���م���ايل 300  م��ل��ي��ون ط��ال��ب يف  10% م��ن 
الأم��ر  منهما،  علمية  درج���ات  على  ال��ع��امل 
الذي يعني اأن الطالب ممن تخرجوا بعيداً 
�شي�شحون مناف�شني  الدولتني  من  هاتني 
اأق��ران��ه��م ممن  لهم وزم���الء يف حم��ل عمل 

تخرجوا يف كندا واأمريكا يف �شوق العمل.  
 

تدويل التعليم
وا���ش��ح��ة على  ���ش��ورة  الأم����ر يعك�ض  وه����ذا 
اأه��م��ي��ة اإع�����داد ال��ط��الب يف ال��ع��امل ب��اأ���ش��ره 
للتعاون والتناف�ض يف ال�شوق العاملي، واحلل 

ال�شحري لذلك يتمثل يف تدويل املوؤ�ش�شات 
اأم���ام  اجل��ام��ع��ات  اأب�����واب  وف��ت��ح  التعليمية. 
ال���ط���الب ال���واف���دي���ن م���ن اخل�����ارج ي�شمن 
العمل  ق��وة  تعك�ض  وال��ق��اع��ات  الف�شول  اأن 

العاملية.
ال��ط��الب  اأن  نتخيل  اأن  اجل��م��ي��ل  م��ن 
يكت�شبوا  اأن  اأج��ل  م��ن  اأوط��ان��ه��م  �شيرتكون 
يتطلبها  التي  وامليزات  املهارات  من  مزيداً 
اأرب������اب ال��ع��م��ل ل��ك��ن ال��ق��ل��ي��ل ي��ح��ظ��ى ب��ه��ذه 
امليزة. وورد يف تقرير »اأوبن دورز« اأو »تقرير 
من   %1.5 اأن  ت��ب��ني  امل���ف���ت���وح���ة«  الأب��������واب 
2% من  و  املتحدة  الوليات  اإجمايل طالب 
طالب كندا در�شوا يف اخلارج  يف عام 2015.

مسؤولية الجامعات
تقع م�شوؤولية اإطالق مبادرات تدويل 
التعليم العايل على عاتق اجلامعة من اأجل 
ال�شوق  اإع��داد الطالب للدخول يف معرتك 
العاملي، وعادًة ما يطلق على جهود مبادرات 
التناف�شية«  »ال�شرورة  ب�  اجلامعات  تدويل 
ب�����ش��ب��ب ق���ل���ة امل���ي���زان���ي���ة ال����ت����ي ت��خ�����ش�����ض 
ال��وق��ت  يف  ال��دول��ي��ني  ال��ط��الب  ل�شتقطاب 
ال���ذي ي��دف��ع ال��ط��الب ف��ي��ه ر���ش��وم التعليم 

للجامعات.
وه��ن��ا ي��ك��م��ن م��رب��ط م���ا ت��ه��دف اإل��ي��ه 
اجل����ام����ع����ات؛ ف������اإن ك���ان���ت ت���ه���دف ل��ل��رب��ح، 
كانت  اإن  اأم����ا  ورد،  ك��م��ا  ال��و���ش��ع  ف�����ش��ي��ك��ون 
ال��ط��الب  ل��ت��اأه��ي��ل  ر���ش��ال��ة  لتحقيق  ت��ه��دف 
على  لهم  م��ك��ان  بحفظ  تتمثل  للم�شتقبل 
طاولة الجتماعات يف ال�شركات يف امل�شتقبل 

التخرج،  بعد  ���ش��ن��وات  ع�شر  اأو  خم�ض  بعد 
ف�شيكون الهدف ناجحاً. 

يف ظ����ل ت����ط����ور الق���ت�������ش���اد ال���ع���امل���ي 
اإلكرتونية عميقة يف جمال  وظهور روابط 
ا�شتطاعت  والإن���ت���اج،  وال��ت��ج��ارة  ال�شتثمار 
احتياجات  ملبية  اأك��ل��ه��ا،  ت��وؤت��ي  اأن  ال��ع��ومل��ة 
اأرباب العمل والباحثني عنه يف الوقت ذاته. 
 2020 امل��واه��ب  »تنقل  تقرير  فح�شب 
»براي�شواترهاو�ض  اإع��داد  من  بعدها«،  وم��ا 
ك���وب���ر« ب���ع���ن���وان، ي���رغ���ب 71% م���ن ط��الب 
فر�شة  على  احل�شول  يف  اجلديدة  الألفية 
عمل يف اخلارج، وي�شاطرهم الراأي 64% من  
اأرب��اب العمل ممن يف�شلون موظفني ذوي  
خ���ربة دول��ي��ة، والأغ�����رب يف األأم����ر اأن %92 
اأفراد لديهم  اأرباب العمل ي�شعون وراء  من 
يف  الدرا�شة  من  اكت�شبوها  �شخ�شية  �شمات 

اخلارج.
واحل��د الأدن���ى م��ن وظ��ائ��ف امل�شتقبل 
جتاه  احل�شا�شية  م��ن  ك��ب��ريا  ق���درا  يتطلب 
الفروقات الفردية  للموظفني من خلفيات 
ح�����ش��اري��ة م��ت��ن��وع��ة؛ ف��ل��و ك���ان ه���دف ه��ذه 
ما  ملرحلة  الطالب  اإع��داد  تلك  اأو  اجلامعة 
توفري  عليها  كل جامعة  ف��اإن  التخرج،  بعد 
فر�ض اأو�شع للتعامل والنفتاح مع الطالب 
الف�شول  يف  التنوع  �شبل  بتو�شيع  املحليني 
ليفهم الطالب املحليون  العامل  بعيداً عن 

حدود الوطن. 
ال��ع��م��ل��ي��ة  ال���ب���ع���د ع���ل���ى  ي��ق��ت�����ش��ر  ول 
ملا  الو�شول  الهدف  بل  فح�شب،  التعليمية 
اأثره  الذي يرى  العاملي«  »املواطن  ب�  ي�شمى 

يف الأخبار والأفالم والريا�شة وغريها. وملا 
كان العامل يرتبط بع�شه ببع�ض يوما بعد 
التقليدية،  اأك��رب خ��ارج احل���دود  ب�شكل  ي��وم 
فاإن احلاجة ل زالت ما�شة لتو�شيع ال�شمات 
احل�شارية املتعددة بغية الو�شول ملا ي�شمى 

ب� »املجتمع العاملي املرتابط«.
 

تقرير األبواب المفتوحة
ي��ع��د ازدي�����اد ط��ل��ب ال��ط��الب ع��ل��ى ال��درا���ش��ة 
اأحدث  فح�شب  خري؛  ب�شرة  اأوطانهم  خارج 
املفتوحة«  فاإن  الأب��واب  ن�شخة من »تقرير 
974.926 طالبا دوليا يدر�شون يف الوليات 
املتحدة يف العام الدرا�شي  2014-2015. اأما  
كندا فكان عدد الطالب يف عام 2013-2012، 
ح�شب اآخر البيانات املتاحة، 26٨.659 طالبا 
تنام م�شتمر  العدد يف  اأن  وامل��ع��روف  واف��دا، 

عاما اإثر اآخر.
عدد  كثافة  م��ن  بالرغم  اأن���ه  الغريب 
الطالب الدوليني فاإنهم يكتظون يف حفنة 
ق��ل��ي��ل��ة م���ن اجل���ام���ع���ات الأم���ريك���ي���ة ذائ��ع��ة 
اأك��رب  حتت�شن  اأم��ريك��ا  اأن  ورغ���م  ال�شيت. 
ع��دد م��ن اجل��ام��ع��ات، ال��ت��ي ت��اأت��ي يف قائمة 
العاملي  الت�شنيف  يف  ج��ام��ع��ة   400 اأف�����ش��ل 
ل��ل��ج��ام��ع��ات ���ش��م��ن ال������دول ال���ت���ي ت��ت��ح��دث 
الإجنليزية، فاإن 5% من جامعاتها حتت�شن 
يتوزع  بينما  الوافدين،  الطالب  من   %  70
الأخ��رى يف  الباقي على 4% من اجلامعات 

وليات خمتلفة.

عجز الطالب المحليين
اأدى ع���دم ت��وزي��ع ال��ط��الب ال��دول��ي��ني 
ب�شكل مت�شاو يف الوليات املتحدة اإلى عجز 
فاملوؤ�ش�شات  املحليني؛  ال��ط��الب  خ��ربات  يف 
التي مل ت�شرع يف التدويل اأ�شحت يف و�شع 
����ش���يء ب�����ش��ب��ب ع����دم ت�����ش��ه��ي��ل ال���ت���ع���اون بني 
ال��دول��ي��ني واملحليني. وق���ارن بني  ال��ط��الب 
املوؤ�ش�شات  وب��ني  وط��الب��ه��ا  املوؤ�ش�شات  تلك 
الأخرى التي تخرج فيها اأنا�ض مثل »األيون 
التجارية  �شركاته  اأ�شهمت  الذي  م�شجك«، 
يف ا�شت�شكاف الف�شاء ون�شر لوحات الطاقة 
ومثل  الكهربائية،  وال�����ش��ي��ارات  ال�شم�شية 
لربنامج  امل�شارك  املوؤ�ش�ض  كريغر«،  »مايك 
ان�������ش���ت���غ���رام، ف����زم����الء ه���ذي���ن ال��ط��ال��ب��ني 
للم�شاريع  التعر�ض  من  انتفعوا  بالتاأكيد 
ال����ري����ادي����ة ال���ت���ي اأط���ل���ق���ه���ا اأم����ث����ال ه�����وؤلء 

العباقرة. 
اإلى  الدوليون  الطالب  ياأتي  وعندما 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى تعليم 
الإب��داع  فر�شة  بالتاأكيد  لهم  �شتتاح  عاملي 
وبناء وقيادة ال�شناعات بكل قطاعاتها. وملا 
لإع��داد طالب  العايل  التعليم  ر�شالة  كانت 
جاهزين للم�شتقبل تكرب ب�شكل معقد، فاإن 
عن  البحث  يف  ت�شتمر  اأن  يجب  املوؤ�ش�شات 

طرق للتكيف مع الو�شع اجلديد.
اأن  اجلامعات  ت�شتطيع  ل  واأخ���ريا؛ 
متوافرة  �شتكون  التي  بالوظائف  تتنباأ 
املقبلة،  اخلم�ض  اأو  الع�شر  ال�شنوات  يف 
اأن  مي��ك��ن  ال���ت���ي  امل����ه����ارات  ت��ع��ل��م  اأن  ول 
يحتاج اإليها الطالب، ولكن الجتاه نحو 
القت�شاد الذي ل يعرف للحدود �شبيال 
يف ا�شتمرار متزايد، ومن ثم اإذا التزمت 
موؤ�ش�شات التعليم العايل يف امل�شي قدما 
يف التكيف مع متطلبات التعليم احلالية، 
للواقع  م���راآًة  درا���ش��ي  ف�شل  ك��ل  ف�شرى 

العاملي اجلديد. 

جامعات عالمية

جامعة شيكاغو تبحث سبل 
تحسين الحياة

المصدر: شيكاغو نيوز

الغرب ول ميل من  التي ل يكل  املباحث  ت��زال احلياة و�شرها مبحثا من  ل 
درا�شتها؛ ولرمبا كان هذا ال�شبب هو الذي جمع ثالثة باحثني من تخ�ش�شات 

خمتلفة للبحث يف كيفية حت�شني وتعزيز احلياة على الأر�ض.
اأول ه����وؤلء ال��ب��اح��ث��ني؛ ع���امل يف جم���ال الأح���ي���اء حت���ول اإل����ى ع���امل يف 
ال�شريعة  تخ�ش�ض  يحب  م�شلم  طبيب  والثاين؛  للم�شيحية،  العقلي  الفهم 

الإ�شالمية، والثالث اأ�شتاذ يف الت�شويق ي�شعى وراء »ال�شتهالك احلكيم«.
اأن��ه��م،  ف��ه��وؤلء ال��ع��ل��م��اء ال��ث��الث��ة عليهم اأن ي��ت��ف��ك��روا يف ال��ت��ف��اع��ل ب��ي��د 
ما  مفاده:  �شوؤال  عن  الجابة  يف  منخرطون  اآخ��ر،  باحثا   30 اإل��ى  بالإ�شافة 

معنى اأن حت�شن من قيمة احلياة؟ 
اأطلقته جامعة  يجيب عن هذا ال�شوؤال م�شروع ا�شمه »حت�شني احلياة« 
 35 اإط��الق��ه  منحت اجلامعة  قليلة من  اأ�شهر  وبعد   .2014 ع��ام  �شيكاغو يف 
حت�شني  �شبل  يف  للبحث  عاميني  مل��دة  منحة  خمتلفة  تخ�ش�شات  من  باحثا 

احلياة.

فكرة المشروع
جامعة  يف  الدينية  الأخ���الق  اأ�شتاذ  اأف��ك��ار  لبنات  اإح���دى  امل�شروع  فكرة  تعد 
»بوخوم« »غونرت توما�ض«  اأ�شتاذ جامعة  �شفايخر«، وزميله  »ويليام  �شيكاغو 
يف اأملانيا، وقرر الأ�شتاذان اإطالق جائزة للفوز مبنح بحثية يف جمال حت�شني 

احلياة، وحددا ثالثة اأماكن لإقامة الباحثني لإكمال اأبحاثهم.
وكان الأول يف مدينة »بانف« يف كندا، و�شمت هذه املدينة 35 باحثا حتت 
اإلى علم الأدي��ان والعلوم  قيادة الباحثة التي حتولت من درا�شة البيولوجيا 
يف جامعة �شيكاغو »ليا �شوفيت�ض«، وخ�ش�ض لكل باحث 20 دقيقة على م�شرح 

املوؤمتر للحديث، تبعتها خم�ض دقائق لالإجابة عن ال�شئلة.

دراسة 
ومتثلت درا�شة »�شوفيت�ض« يف حت�شني احلياة من خالل اختبار مدى تغيري 
العامل  �شكان  ثلثي  اأن  اعتبار  على  وال��روح��ان��ي��ة  للطبيعة  لروؤيتهم  النا�ض 

�شيعي�شون يف املدن بحلول عام 2050 ».
ال�شياق  الطبيعة يف  ما معنى  نفهم  اأن  ا�شتطعنا  ما  »اإذا  قائلًة  وعلقت   

العمراين اآنذاك فاإننا نعلم كيف �شتكون هذه الرتباطات الروحانية«.
عن  خمتلفة  �شيكاغو  يف  العمرانية  للطبيعة  »�شوفيت�ض«  درا�شة  وتعد   
 »606 »ذا  بعنوان  درا�شاتها   اإح��دى  اأن  كما  الطبيعة،  لعامل  التقليدي  الفهم 
تعنى مب�شار الدراجة الهوائية املمتد من »هومبولت بارك اإلى »فايكر بارك«.

وتقول: »اإنه ملكان طبيعي جمهول، حتوطه الأ�شوار وامل�شاهد الطبيعية، 
ويطل بروعة على املدينة. وبعد التفكر خل�شت درا�شتها اإلى �شيء مهم؛ اأن 
الطبيعية العمرانية جتربنا على و�شع اأهمية وقيمة باأن الغمو�ض الكبري �شر 

من اأ�شرار ال�شراكة ما بني الإبداع الب�شري وخلق الكون ب�شكل كبري«.     
وعلى نهج » �شوفيت�ض« نف�شه، راأى الطبيب الدكتور »عا�شم بديال« اأن 
املختلف،   العامل  ارتباط  لكيفية  اأعمق  فهم  خالل  من  ياأتي  احلياة  حت�سن 
دين  ع��ن  احل��دي��ث  الطب  علم  اخ��ت��الف  املت�شابه  غ��ري  ال��ع��امل  بهذا  ويق�شد 
على  احل��ف��اظ  عقلية  لديها  الإ���ش��الم��ي��ة  التقاليد  م��ن  »فالكثري  الإ����ش���الم، 
الأ�شياء، فهل فهم حت�شني احلياة ياأتي من قبل احلفاظ على ما هو موجود 

اأم علينا اأن ن�شيف �شيئا ما اإليه؟
 ول��الإج��اب��ة ع��ن ه���ذا ال�����ش��وؤال يتتبع » ب��دي��ال«، ال���ذي ي��رتاأ���ض م��ب��ادرة 
التي  للتغريات  ال�شالمية  ال�شريعة  تناول  وال��ط��ب،  الإ���ش��الم  عن  اجلامعة 
طراأت على املجتمعات واحلياة عرب الزمان، ويحلل ذلك التناول من منظور 
الكليات اخلم�ض: حفظ الدين والنف�ض والعقل واملال والعر�ض. وهذا التناول 

ينعك�ض يف فهم تاأثري الكليات اخلم�ض على ق�شايا ال�شحة العامة. 
اإدارة  كلية  يف  الت�شويق  اأ�شتاذ  الثالث،  الباحث  راأي  اإل��ى  بالن�شبة  اأم��ا 
اآند ماري راميوند«، »مايكل لوخ«، فاإن حت�شني احلياة  الأعمال يف »ويليامز 
والتجارة  امل�شتهلكني  عقلية  حت��وي��ل  يتطلب  العاملية  البيئة  اأزم���ة  وج��ه  يف 
ال�شوء  ت�شليط  بدعم احلياة عن طريق  ذاتها، حيث  قدم مقرتحاً   يف حد 
واملجتمع،  ال�شخ�ض  لرفاهية  و�شوًل  للم�شتهلكني  احلكيمة  املمار�شات  على 
كا�شتعارة ال�شيء اأو اإ�شالح ال�شيء القدمي بدل من �شراء غريه، وو�شل اإلى 

هذه النتائج بعد اأبحاث متعمقة اأجراها عن ت�شميم املنتج وا�شتدامته.
وقرر »لوخ« باأنه ما دام امل�شتهلكون احلكماء لديهم �شمات فردية فاإنهم 
مييلون اإلى اأداء دور يف دعم املجتمعات التي تنخرط يف ممار�سات ال�ستدامة 
اأنه وجد فال�شفة ودار�شني  اأو اجلمعيات التعاونية. وما �شره  مثل املقاي�شة 

يحملون فكره بل زكوا له قراءة بع�ض الكتب التي مل يكن له علم بها.   
  اختتم »���س��واي��خ��ر«  ك��الم��ه ق��ائ��ال: »م��ث��ل ه��ذا ال��ن��وع م��ن  الرت��ب��اط 
امل�شروع، فاليوم نواجه حتديا وم�شوؤولية تتمثل يف كيف  �شي�شهم يف جناح 
واأح�شن، ولكن لي�ض هذا  اأف�شل  التقني والعلمي يجعل حياتنا  الإب��داع  اأن 
املطلوب فح�شب من علماء الدين واأخالق البيولوجيا اأو البيئة؛ فالتعاون 
ما بني التخ�ش�شات املختلفة �شيجعلنا ن�شعر من اأين تتح�شن احلياة، ومن 
�شتوجه  النتائج  اأن  اأن نح�شن احلياة و�شرى كيف  هناك �شرى ما معنى 

دفة عملنا يف امل�شتقبل«. 

�ملبنى �لرئي�ض يف جامعة 
مو�شكو �حلكومية
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لقطات
تركيا

الرتكية  احلكومة  اأع��رب ممثلو 
ال����ع����ايل  ال����ت����ع����ل����ي����م  ق�����م�����ة   يف 
الآورواآ�����ش����ي����وي ال��ت��ي ع��ق��دت يف 
بالدهم  عزم  اأخ��ريا،  اأ�شطنبول، 
ال�شينني  ال���ط���الب  ع���دد  زي�����ادة 
بتوقيع  ال��رتك��ي��ة  اجل��ام��ع��ات  يف 
اأجل مزيد  ثنائية من  اتفاقيات 
من التقارب مع جامعات بيجني،  
ح�������ش���ب م�����ا اأف�����������ادت  ���ش��ح��ي��ف��ة 
اأن  يذكر  ال�شينية.  »�شينهيوا« 
ع����دد ال���ط���الب ال�����ش��ي��ي��ن��ي��ني يف 

تركيا بلغ 1000 عام 2015.

ماليزيا
����ش���رح وزي������ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل 
اإدري�ض  �شريي  »دات��وك  املاليزي 
ب�����الده  ط�������الب  اأن  ج�����و������ش�����وه« 
ي���ج���ي���دون ال��ل��غ��ة الإجن���ل���ي���زي���ة، 
م���ف���ن���دا ادع������������اءات اإخ���ف���اق���ه���م 
ع���ال���ي���ة  درج�������������ات  حت����ق����ي����ق  يف 
ال����ع����ام����ة، ويف  الخ�����ت�����ب�����ارات  يف 

اللتحاق باجلامعات املحلية.

الهند
من  ف���ك���رة  اأول  ال��ه��ن��د  اأط��ل��ق��ت 
ن���وع���ه���ا، وه�����ي ج���ام���ع���ة ال�����ش��ك��ة 
احل�����دي�����دي�����ة )اإح�����������دى ل���ب���ن���ات 
»ن���ارن���درا  ال��ه��ن��د  وزراء  رئ��ي�����ض 
ت��ه��دف لتطوير  ال��ت��ي  م�����ودي«( 
لتكون  البالد  يف  احلديد  �شكك 
مناف�شها  مع  امل�شاواة  ق��دم  على 
وي��ه��دف  ال�شيني.  الق��ت�����ش��ادي 
اأن تتحول  اإل���ى  ال�����وزراء  رئ��ي�����ض 
للبحث  ع��امل��ي  م��رك��ز  اإل���ى  الهند 
واإدارة  ه��ن��د���ش��ة  يف  وال��ت��ط��وي��ر 
وف��د  وك���ان  احل��دي��دي��ة.  ال�شكك 
م��ن ال�����ش��ني زار ال��ه��ن��د، اأخ���ريا، 
مواطن  وحتديد  املناهج  لو�شع 

الأبحاث املطلوبة. 

جورجيا
ج��ورج��ي��ا،  وزراء  رئ��ي�����ض  اأع���ل���ن 
»ج��ي��ورج��ي ك��ف��ريك��ا���ش��ي��ف��ي«، اأن 
الأمل��اين  النموذج  �شتطبق  ب��الده 
�شتمول  الذي  العايل  التعليم  يف 
الأكر  املهن  احلكومة  مبوجبه 
ط��ل��ب��ا. ج���اء ذل���ك اأث��ن��اء اجتماع 
كفريكا�شيفي مع رجال الأعمال 
ال��ع��ا���ش��م��ة »ت��ب��ل��ي�����ش��ي«، حيث  يف 
اأك����د ل��ه��م احل��اج��ة اإل����ى اإ���ش��الح 
واأن  ال��ع��ايل،  التعليم  منظومة 
ال���ن���م���وذج الأمل������اين ه���و »الأك����ر 
واأ���ش��ار  ق��ول��ه.  ح��د  فعالية« على 
التعليم  اأن  اإل���ى  كفريكا�شيفي 
اجلديد �شيقوم على توفري املهن 
التي يتطلبها ال�شوق، م�شت�شهدا 
ب������اأن ج���ام���ع���ات ب������الده ي��ت��خ��رج 
بحجم  امل�����ش��ارف  م��وظ��ف��و  فيها 
ي��ت�����ش��اع��ف خ��م�����ض م�����رات على 

احتياجات ال�شوق.

جامعة وارسو
The University of Warsaw

العضوية
ت��ت��ع��اون ج��ام��ع��ة وار���ش��و م��ع ٨00 جهة 
راب��ط��ة  اأج��ن��ب��ي��ة، وه����ي ع�����ش��و يف 100 

و�شبكة دولية.

البرامج
للدرا�شة  برناجما   20 اجلامعة  ت��ق��دم 
ب��ال��ل��غ��ة الإجن���ل���ي���زي���ة، اأم������ا ال���ربام���ج 
فت�شل  البولندية  باللغة  تدر�ض  التي 
ال��ت��ي تدر�ض  ال��ربام��ج  اأم���ا  اإل���ى 2000، 
ب��ل��غ��ات اأخ�����رى ف��ي�����ش��ل ع���دده���ا اإل����ىى  
امل��ف��و���ش��ي��ة  ب����رن����اجم����ا، مم����ا ح�����دا   43
اجلامعة جائزة  اأن متنح  اإل��ى  الأوربية 
اللغة  »و�شم  عليها  يطلق  التي  الإب��داع 
الأوروبية« نظري اإعدادها منوذج »نظام 

اللغات املتوافرة يف اجلامعة«.

جودة التعليم 
تقا�ض جودة التعليم يف اجلامعة بتقييم  
�شنوي تعده اجلامعة ذاتها، مما يقي�ض 
م�����ش��ت��وى ر����ش���ا ال���ط���الب ع���ن اخ��ت��ي��ار 
تقدمها،  التي  الربامج  وع��ن  اجلامعة 
اأم��ور:  ثالثة  يف  قوتها  نقاط  وتتمثل 
م���رك���زه���ا، وف���ر����ض ال��ت��ط��وي��ر، وب��ي��ئ��ة 

الدرا�شة.
 وتعد اجلامعة يف املرتبة ال�شاد�شة 
م���ن ���ش��م��ن ق��ائ��م��ة ت�����ش��م اأف�����ش��ل 150 
ج��ام��ع��ة يف اأوروب��������ا واآ����ش���ي���ا ال��و���ش��ط��ى 
ال���ن���ا����ش���ئ���ة ح�����ش��ب ت�����ش��ن��ي��ف ك���ي���و ا����ض 

للجامعات العاملية.

التأسيس
نوفمرب   19 يف   وار�شو  تاأ�ش�شت جامعة 
قي�شر  اأ���ش��دره   ملكي  مبر�شوم   1٨16
اآن��ذاك  و�شمت  الأول،  الك�شندر  بولندا 

٨00 طالب و 40-50 اأ�شتاذا جامعيا.

مجتمع الجامعة
• 44.700 طالب

• 3200 طالب دكتوراه
• 3٨00 طالب ماج�شتري

• 7100 موظف.
ت�����ش��م اجل��ام��ع��ة 20 ك��ل��ي��ة و 29   •

وحدة بحثية.
• ي�����ش��رب ال��ب��اح��ث��ون ف��ي��ه��ا اأغ����وار 

3400 فكرة بحثية كل عام.

مشاريع
م�شروعا   150 يف  ال��ب��اح��ث��ون  ي�����ش��ارك   
والدولية  الأوروب���ي���ة  املنظمات  مت��ول��ه 
م���ث���ل ب���رن���ام���ج اإط��������ار ع���م���ل الحت������اد 
الأوروب��ي��ة،  العلوم  موؤ�ش�شة  الأوروب����ي، 
جمال  يف  الأوروب���ي  التعاون  وموؤ�ش�شة 
واملنطقة  والعلمية،  الفنية  الأب��ح��اث 
الأوروبية واملنحة الرويجية، ومنظمة 

البيولوجيا اجلزئية الأوروبية.

مطبوعات
مطبوعة   7000 ن��ح��و  ال��ب��اح��ث��ون  ينتج 

جديدة كل عام تقريبا.

مرحلة ما بعد التخرج
�شوق  يف  مكانها  التعليم  ج���ودة  اأثبتت 
اأطلقت  ف��اجل��ام��ع��ة  اأوروب�����ا؛  ال��ع��م��ل يف 
اأوروب����ا يتمثل  ب��رن��ام��ج بحثي يف  اأك���رب 
ال�شابقني،  ال��ط��الب  توظيف  مبراقبة 
اأن 94% ممن رجعوا  واأو�شحت النتائج 
وظائف  على   ح�شلوا  اخلريجني  م��ن 

بعد التخرج.

جوائز نوبل
ح�شل خم�شة من خريجيها على جائزة 

نوبل:
• الكاتب » هريك �شينكيفيت�ض«، 
ل��الآداب  نوبل  ال��ذي ح�شد جائزة 
عام 1905 ب�شبب موهبته الفذة يف 

�شطر املالحم.
ال����ن����ر  وك�������ات�������ب  ال�����������ش�����اع�����ر    •
ف��از  ال���ذي  م��ي��ل��و���ض«  »ت�شي�شالف 
بجائزة نوبل لالآداب عام 19٨0 يف 

الآداب.
يف  اخل�������ب�������ري  ال������ف������ي������زي������ائ������ي   •
»جوزيف  الإ�شعاعية  البيولوجيا 
نوبل  بجائزة  فاز  الذي  روتبالت« 

لل�شالم عام 1995.
»ل���ي���ن���وي���د  ع�������امل الق����ت���������ش����اد   •
هورويت�ض«، الفائز بجائزة نوبل يف 
علوم القت�شاد عام 2007 لو�شعه 

لبنات اآلية نظرية الت�شميم.

ذاكرتنا..
واألفالم الوثائقية

ال��ذاك��رة  حماية  يف  الوثائقية  الأف����الم  فعالية  م��ن  ال��رغ��م  على  اإن���ه 
ال��درا���ش��ات  م��ن  العديد  تبني  مثلما  والن�شيان  ال��ت��اآك��ل  م��ن  الوطنية 
التاريخية والإعالمية، فاإنني، يا لالأ�شف ال�شديد، األحظ يف ال�شنوات 
الأخرية وجود نق�ض فادح يف اإنتاجها مع ظهورها القليل وال�شعيف يف 
امل�شهد ال�شينمائي العربي مقارنة بعدد الأفالم الروائية وامل�شل�شالت 
التلفزيونية التي طغت على املنظومة الإنتاجية العربية الراهنة التي 
يغلب عليها طابع اخليال والواقعية ال�شحرية املوؤ�ش�شة لفجوة هائلة 

وقطيعة رهيبة بني الأجيال اجلديدة وذاكرتهم املرجعية.
اإنني اأ�شعر باحل�شرة على �شبابنا الذي مل ي�شعفه احلظ مل�شاهدة 
اأفالم وثائقية رائدة داأبت على متابعتها ب�شغف عندما كنت مراهقا يف 
املا�شي، واأ�شهمت يف ن�شاأة جيل كامل مرتبط  الثمانينيات من القرن 
ويك�شف  العامل  يفهم  اأن  ي�شتطيع  وجناحاته،  تناق�شاته  بكل  بواقعه 
بكل فخر  �شعوبه  ت�شحيات  ويثمن  و�شراعاته وحتولته  اأ�شراره  عن 

واعتزاز. 
جمتمعاتنا  يف  ه��ن��اك  اأن  اأي�شا  وا�شتغرابي  ح��ريت��ي  يثري  ومم��ا 
بع�ض اأ�شباه املثقفني يحاربون الأفالم الوثائقية بدعوى عدم جدواها 
املوروث  تثبت عجزهم وتقاع�شهم عن حماية  اأخ��رى  واهية  ولأ�شباب 

الثقايف والذاكرة اجلماعية.
عندما اعتلى الكاتب الروائي الكولومبي »غار�شيا ماركيز« منرب 
الأكادميية ال�شويدية لنيل جائزة نوبل لالأدب يف الثامن من دي�شمرب 
19٨2 حتدث عن ذاكرة بلده واأمريكا اجلنوبية التي وثقها يف رواياته 
امل�شهورة من بينها روايته الرائعة »مائة �شنة من العزلة« التي تلخ�ض 

اأحداثها تاريخ اأمريكا الالتينية يف كل اأبعادها الثقافية واحل�شارية.
كما دعا يف الوقت نف�شه اإلى اإنتاج اأفالم ت�شجيلية لرت�شيخ حركة 
ال�شعوب يف الذاكرة الإن�شانية مباآ�شيها واآلمها وماآثرها، م�شريا اإلى 
اأن احلياة لي�ض ما تعاي�شه الأمم واملجتمعات، واإّمنا ما تتذكره وكيف 

تتذكره لرتويه لالأجيال القادمة.
اهتمت  عندما  الهولندية  »ام�����ش��رتدام«  اأدرك��ت��ه مدينة  ما  وه��ذا 
يف  واملتغري  املتحرك  واقعها  لت�شجيل  كو�شيلة  الوثائقية  ب��الأف��الم 
الزمن واملكان خوفا من اأن يبتلعها البحر باعتبارها �شيدت فوق املاء 

لتجعل ذاكرتها هي البداية وهي النهاية.
فهولندا متتلك اأ�شخم اأر�شيف يف العامل يوثق لتاريخ �شيطرتها 
على البحار، جم�شدة مقولة املنظر الأمريكي يف علم الت�شال »جيم�ض 
وليام كاري« اإن ال�شينما من �شاأنها حفظ الواقع من الندثار بفعل املاء 

اأو حماقة الب�شر اأو ن�شيانهم.
بتوثيقها  بذاكرتنا  نهتم  اأن  احلكمة  فمن  الأ���ش��ا���ض،  ه��ذا  وعلى 
مع  ت�شجيلية  اأف���الم  يف  ال�شاعد  العربي  لل�شباب  واإب��رازه��ا  ونقدها 
ج��ذور  تتعمق  حتى  عالية  فنية  مب�شتويات  اإن��ت��اج��ه��ا  وت���رية  تكثيف 
ارتباطه بذاكرته املكانية والزمانية، ول يفقد توازنه ليقع يف متاهات 

التع�شب والتطرف ويعي�ض منزوع الهوية والنتماء.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa

فضاءات
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دراسات

دراسة تحدد فاعلية التعليم المدمج
في تنمية الوعي البيئي

أحمد العياف

اأ�شتاذة  اأ�شدرتها  درا�شة علمية  هدفت 
امل��ن��اه��ج وط���رق ت��دري�����ض ال��ع��ل��وم بكلية 
ال��رتب��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة ال���دك���ت���ورة لبنى 
فاعلية  حتديد  اإل��ى  العجمي،  ح�شني 
امل��دم��ج يف  للتعليم  ا���ش��ت��خ��دام من���وذج 
والقدرة  املعريف  البيئي  الوعي  تنمية 
على اتخاذ القرار نحو بع�ض الق�شايا 
وامل�������ش���ك���الت ال��ب��ي��ئ��ي��ة ل����دى ط��ال��ب��ات 
ال���دب���ل���وم ال���رتب���وي يف ���ش��ع��ب ال��ع��ل��وم 
واحل��ا���ش��ب الآيل وال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة 
البحث عنوان:  بكلية الرتبية. وحمل 
امل��دم��ج يف  »ا���ش��ت��خ��دام من���وذج للتعليم 
لطالبات  املعريف  البيئي  الوعي  تنمية 
ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة«، م��ت��ن��اول 
اتخاذ  على  والقدرة  البيئية  امل�شكالت 
ال���ق���رار ن��ح��وه��ا، م�����ش��ت��ن��دا اإل����ى بع�ض 
الوعي  اختيار  مثل:  املنا�شبة  الأدوات 

املعريف، مقيا�ض اتخاذ القرار. 

الوعي البيئي
ال��ف��رد  اإدراك  ال��ب��ي��ئ��ي  ب��ال��وع��ي  ق�����ش��د 
م������دى ت�����راب�����ط وت�����داخ�����ل ال���ن���واح���ي 
والثقافية  والجتماعية  القت�شادية 
وال�شيا�شية للبيئة، واأثر ذلك على حل 
الفرد  ي�شاعد  مما  البيئية،  امل�شكالت 
الإح�شا�ض  على  القائم  الل��ت��زام  على 

التوصيات
ع���ل���ى ����ش���وء ن���ت���ائ���ج ال���ب���ح���ث، اأو����ش���ت 

الدكتورة لبنى العجمي مبا يلي:
ا���ش��ت��خ��دام من��وذج  فاعلية  رف���ع   •
الوعي  تنمية  يف  امل��دم��ج  للتعليم 
ال��ب��ي��ئ��ي امل���ع���ريف ���ش��م��ن م���ق���ررات 
م��ت��ط��ل��ب��ات اجل��ام��ع��ة، ح��ي��ث ت��ت��اح 
بغ�ض  الطالبات  جلميع  الفر�شة 
للتزود  تخ�ش�شاتهن  ع��ن  النظر 
ب���امل���ع���ل���وم���ات وامل�����ع�����ارف امل��ت��ع��ل��ق��ة 
تكوين  �شاأنها  م��ن  التي  بالبيئة، 
البيئة،  ن��ح��و  اإي��ج��اب��ي��ة  اجت���اه���ات 
ورف�����ع م�����ش��ت��وى ال���وع���ي ال��ب��ي��ئ��ي 
وامل���������ش����ارك����ة ب���ات���خ���اذ ال�����ق�����رارات 
وم�شكالت  ق�شايا  ب�شاأن  املنا�شبة 

البيئة.
ودورات  ع���م���ل  ور�������ض  اإق�����ام�����ة   •
تدريبية يف برامج البيئة واملجتمع 
اأن  اأثناء اخلدمة، على  للمعلم يف 
ي�شتمل هذا الربنامج على �شقني، 
اأح��ده��م��ا خ��ا���ض ب��امل��ع��ل��م احل���ايل 
غ���ري امل����وؤه����ل ل��ل��رتب��ي��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة، 
تاأهيله  مت  ال��ذي  للمعلم  والآخ���ر 
املجال  يف  وظيفية  ب�شورة  لذلك 
ال��ب��ي��ئ��ي، ح��ت��ى ي�����ش��ه��م امل��ع��ل��م��ون 
ت��ث��ق��ي��ف طالبهم  ف��ع��ال يف  ب����دور 
وامل�شكالت  بالق�شايا  وتوعيتهم 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة وك��ي��ف��ي��ة ات���خ���اذ ق����رارات 

احلفاظ  يف  الإن�����ش��ان  وم�شوؤولية 
للرتبية  الدعوة  اأن  وبيان  عليها 
ولي�شت  ح��دي��ث��ة  لي�شت  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
غريبة بل ج��اء بها الإ���ش��الم منذ 

عهد بعيد.
• �شرورة الرتكيز على اجلوانب 
ال���ت���ط���ب���ي���ق���ي���ة ع�����ن�����د ت����دري���������ض 
الذي  الأم��ر  البيئية،  املو�شوعات 
امل��ه��ارات  ب��ع�����ض  ال��ط��الب  يك�شب 
م�شكالت  م��ع  للتعامل  ال��الزم��ة 

البيئة.
• ال��رتك��ي��ز يف ب��ع�����ض الأن�����ش��ط��ة 
ال��ط��الب��ي��ة غ���ري ال�����ش��ف��ي��ة ال��ت��ي 
�شرورة  على  اجل��ام��ع��ات  تنظمها 
اإك���������ش����اب ال�����ط�����الب ك�����ث�����رياً م��ن 
الإي��ج��اب��ي��ة يف ح�شن  امل��م��ار���ش��ات 

التعامل مع البيئة.
• ال��ت��ن��وي��ع يف ا���ش��ت��خ��دام ال��ط��رق 
من  التدري�شية  وال�شرتاتيجيات 
ق��ب��ل الأ����ش���ات���ذة وامل��ع��ل��م��ني ال��ت��ي 
ا�شتخدام قدراتهم  تتيح للطالب 
وتنمية  وت��وظ��ي��ف��ه��ا  ال��ت��ف��ك��ريي��ة 
م���ه���ارات���ه���م ع���ل���ى ن���ح���و مي��ك��ن��ه��م 
اأه��م��ي��ة احل��ف��اظ على  اإدراك  م��ن 
ال��ب��ي��ئ��ة وم��ك��ون��ات��ه��ا م���ن خ��الل 
واحلوار  واملناق�شة  الذاتي  التعلم 
امل�شكالت  الذهني وحل  والع�شف 
وال��زي��ارات  امل�شتقلة،  وال��درا���ش��ات 

واملعرفة الواعية بالعالقات وامل�شكالت 
البيئية املختلفة، وي�شاعده على انتهاج 
اأمناط من ال�سلوك تنم عن الإح�سا�س 
يعي�ض  ال��ت��ي  بيئته  جت���اه  ب��امل�����ش��وؤول��ي��ة 
ف��ي��ه��ا، ف��ي��ه��ت��م ب�����ش��ي��ان��ت��ه��ا واحل���ف���اظ 
التي  بالدرجة  اإجرائيا  ويحدد  عليها، 
حت�����ش��ل ع��ل��ي��ه��ا ال��ط��ال��ب��ة يف م��ق��ي��ا���ض 

الوعي املعريف البيئي.
 

القضية البيئية 
اأنها  على  البيئية  الق�شية  اإل��ى  ي�شار 
اأو جم��م��وع��ة م���ن امل�����ش��ك��الت  م�����ش��ك��ل��ة 
ال��ن��اجت��ة م���ن ال��ت��ف��اع��ل غ���ري ال��واع��ي 
التي  البيئة  مع  للفرد  الر�شيد  وغ��ري 
ي��ع��ي�����ض ف��ي��ه��ا، وم����ا ي��رت��ب��ط ب��ه��ا من 
�شلوكه،  لرت�شيد  ح��ل��ول  اأو  ت��رت��ي��ب��ات 
وتنمية قيمه والتزاماته وم�شوؤولياته 
وبني  وث��روات��ه��ا  وبيئته  خ��ال��ق��ه  جت���اه 

جن�شه.

النتائج
املدمج  التعليم  من��وذج  فاعلية   •
ب��ع�����ض  ت���دري�������ض  امل�������ش���ت���خ���دم يف 
تنمية  يف  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  امل���و����ش���وع���ات 
ال���وع���ي ال��ب��ي��ئ��ي ل���دى ال��ط��ال��ب��ات 

ببع�ض امل�شكالت البيئية.
• زيادة قدرتهن على اتخاذ القرار 

نحو هذه امل�شكالت.

جتاه  �شلوكهم  وتر�شيد  حيالها، 
وي��ح��اف��ظ  ي�����ش��ون��ه��ا،  مب��ا  بيئتهم 

عليها، ويعمل على تطويرها.
واملباريات بني  امل�شابقات  اإقامة   •
يف  والثقافية  العلمية  املوؤ�ش�شات 
جمالت احلفاظ على البيئة وحل 

م�شكالتها.
البيئي  ال��وع��ي  بن�شر  اله��ت��م��ام   •
م��ن خ���الل امل���دار����ض واجل��ام��ع��ات 

واملعاهد واملوؤ�ش�شات الدينية.
• ال���ع���م���ل ع���ل���ى رب�����ط م�����ش��ك��الت 
موقف  وتبيان  بالعبادات،  البيئة 
ال���دي���ان���ات ال�����ش��م��اوي��ة وب��خ��ا���ش��ة 
ال���دي���ن الإ����ش���الم���ي م���ن ال��ب��ي��ئ��ة 

امل����ي����دان����ي����ة، وج����م����ع ال���ع���ي���ن���ات، 
وت�شميم النماذج.

• م����ن امل���م���ك���ن اإج���������راء اأب����ح����اث 
م�����ش��اب��ه��ة ل��ل��ب��ح��ث احل�����ايل على 
ال��ع��ام  التعليم  م��راح��ل  متعلمي 
الثانوي(  املتو�شط،  )الب��ت��دائ��ي، 
البيئية  الأن�شطة  فيها  ت�شتخدم 
والزيارات امليدانية لتنمية الوعي 
والقدرة على  البيئيني،  والجت��اه 
اتخاذ القرار نحو بع�ض الق�شايا 

وامل�شكالت البيئية املحيطة بهم.
• م����ن امل���م���ك���ن اإج���������راء درا�����ش����ة 
ل��ت��ط��وي��ر اأدل�����ة امل��ع��ل��م��ني ت��و���ش��ح 
ك���ي���ف���ي���ة ال���ت���ك���ام���ل ب�����ني ال��ب��ي��ئ��ة 
وامل��ج��ت��م��ع وامل����ق����ررات ال��درا���ش��ي��ة 

الأخرى.
• من املمكن اإجراء درا�شة تتبنى 
مداخل اأو ا�شرتاتيجيات اأو مناذج 
البيئي،  »املدخل  فعالة مثل  تعلم 
الع�شف  التدري�ض،  رحلة  من��وذج 
مدخل  امل�شكالت،  وح��ل  الذهني، 
للتعرف  ال��ت��ع��اوين«،  ال�شتق�شاء 
اكت�شاب  م��دى  على  خاللها  م��ن 
بجوانبه  البيئي  الوعي  املتعلمني 
ال��ث��الث��ة م���ن م���ع���ارف وم���ه���ارات 
ات��خ��اذ ال���ق���رار و���ش��ل��وك��ي��ات وقيم 
البيئة وق�شاياها  واجتاهات نحو 

وم�شكالتها.

رفع فاعلية استخدام 
نموذج للتعليم 
المدمج في تنمية 
الوعي البيئي 
المعرفي ضمن 
مقررات الجامعة 
وإقامة ورش عمل 
ودورات تدريبية 
للمعلم أثناء الخدمة
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ثقافة

د���ش��ن ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ري 
���ش��ل��ط��ان ب��ن ���ش��ل��م��ان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، 
رئي�ض الهيئة العامة لل�شياحة والرتاث 
ال��وط��ن��ي، اأخ�����ريا، م��ع��ر���ض »ع��وا���ش��م 
ال��ث��ق��اف��ة الإ���ش��الم��ي��ة الأول������ى« ال���ذي 
املتحف  اأ�شهر يف مقر  �شي�شتمر ثالثة 
ال���وط���ن���ي مب���رك���ز امل���ل���ك ع��ب��دال��ع��زي��ز 
بح�شور  الريا�ض،  مبدينة  التاريخي 
يف  احلكومية  للمتاحف  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
برلني الدكتور مايكل ازنربغ، ومدير 
م���ت���ح���ف ال����ب����ريج����ام����ون الأمل����������اين يف 

و�شفري  وي��رب،  �شتيفن  الدكتور  برلني 
جمهورية اأملانيا الحتادية لدى اململكة 

بوري�ض روغة.
العامة  الهيئة  رئي�ض  نائب  واأك��د 
امل�شرف  ال��وط��ن��ي،  وال���رتاث  لل�شياحة 
ال���ع���ام ع��ل��ى م�����ش��روع خ����ادم احل��رم��ني 
ال�شريفني للعناية بالرتاث احل�شاري، 
اأن  الغبان،  اإبراهيم  بن  علي  الدكتور 
العامة  الهيئة  تنظمه  ال��ذي  املعر�ض 
بالتعاون  الوطني  وال���رتاث  لل�شياحة 
م����ع م��ت��ح��ف ال���ب���ريج���ام���ون الأمل������اين 

الرياض تحتضن معرض عواصم الثقافة اإلسالمية
اأث���ري���ة  ي�����ش��م اأك�����ر م���ن 100 ق��ط��ع��ة 
م����ن ال���ق���ط���ع امل���ع���رو����ش���ة يف م��ت��ح��ف 
البريجامون الأملاين واملت�شمنة مناذج 
الإ�شالمية، وملحات من  من احل�شارة 
العالقات الثقافية القائمة بني البالد 

الإ�شالمية وبقية دول العامل.
واأ�شاف الغبان اأن معر�ض عوا�شم 
ال��ث��ق��اف��ة الإ����ش���الم���ي���ة الأول�������ى ميثل 
معر�ض  منها  اأخ��رى،  معار�ض  باكورة 
الإ���ش��الم وال�����ش��ني، وم��ع��ر���ض �شقلية 
اأن احلايل  مبينا   الإ�شالمي،  والعامل 

القائم  الثقايف  التعاون  اإط��ار  يف  ياأتي 
ال�شياحة  وهيئة  الأملانية  املتاحف  بني 
وال��������رتاث ال���وط���ن���ي ���ش��م��ن م�����ش��روع 
للعناية  ال�����ش��ري��ف��ني  احل���رم���ني  خ����ادم 
بالرتاث احل�شاري الهادف اإلى تعزيز 
دول  وخمتلف  اململكة  ب��ني  ال��ع��الق��ات 
وتبادل  الثقافية،  امل��ج��الت  يف  ال��ع��امل 
اخلربات يف ميدان املتاحف والدرا�شات 

والتنقيبات الأثرية.
ونبه الغبان اإلى الهدف الرئي�ض 
التوا�شل  املتمثل يف  امل�شروع  من هذا 

اململكة،  بثقافة  والتعريف  العامل  مع 
بعراقة  ال�شعودي  امل��واط��ن  وتعريف 
تاريخ عالقة بالده مع خمتلف بلدان 
العامل وما تعنيه هذه العالقة لتلك 
ال���ب���ل���دان، وا���ش��ف��ا امل��ت��اح��ف ب��امل��ن��اب��ر 
من  ي�شتطيع  ال��ت��ي  املهمة  الثقافية 
خ���الل���ه���ا الإن���������ش����ان احل�������ش���ول ع��ل��ى 
يف  وال�شتماع  امل�شاهدة  عرب  املعلومة 
العر�ض  باأ�شلوب  وعر�شها  واح��د،  اآن 
الأف��الم  من  جمموعة  مع  التفاعلي 
وال���ت���ج���ارب ال�����ش��م��ع��ي��ة وال��ب�����ش��ري��ة، 

امل�����ش��م��م��ة ل��ت��ح��اك��ي ج��م��ي��ع ال��ف��ئ��ات 
عددا  هناك  اأن  اإل��ى  واأ���ش��ار  العمرية. 
من املعار�ض العاملية التي ت�شت�شيفها 
الهيئة داخل املتحف الوطني، واأخرى 
ت��ط��ل��ق��ه��ا يف م����دن ع��امل��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة، 
ال��ذي  ال��ت��ج��ارة«  مثل معر�ض »ط��رق 
ط���اف ب��ال��ع��دي��د م��ن ع��وا���ش��م ال��ع��امل 
�شمن خطة برنامج اأ�شمته »الإ�شالم 
والعامل«، يدخل �شمن م�شروع خادم 
احلرمني ال�شريفني للعناية بالرتاث 

احل�شاري.

المحسني: »قنا« حركة فكر وأدب
تعود إلى ما قبل 1351

أحمد العياف

واآدابها  العربية  اللغة  بني رئي�ض ق�شم 
باجلامعة  الإن�����ش��ان��ي��ة  ال��ع��ل��وم  كلية  يف 
اأن  املح�شني،  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور 
»ق��ن��ا«  م��رك��ز  ال��ف��ك��ر والأدب يف  ح��رك��ة 
ال��ت��اب��ع مل��ح��اي��ل ع�����ش��ري ت��ع��ود اإل����ى قبل 
عام  ال�شعودية  العربية  اململكة  توحيد 
1351، من واقع تتبع ح�شورها الثقايف 
الثقايف  والتاريخ  اللغة والأدب  يف كتب 

وقراءة اأبعادها .
التي  درا���ش��ت��ه  يف  املح�شني  واأ���ش��ار 
األ��ق��اه��ا ع��ل��ى ���ش��ك��ل حم��ا���ش��رة ب��ع��ن��وان 
»حركة الفكر والأدب يف تهامة ع�شري« 
مبحافظة  الثقافية  اللجنة  ونظمتها 
حم���اي���ل ع�������ش���ري، ب���ح�������ش���ور حم��اف��ظ 
حم����اي����ل حم����م����د  امل���ت���ح���م���ي ب���امل���رك���ز 
اأن  اإل��ى  قنا،  لبلدية  التابع  احل�شاري 
ال���درا����ش���ة ج����اءت م���ن خ����الل ف�شلني 
مل��ف��ردة »ق��ن��ا«  ال��ل��غ��وي��ة  ال���دلل���ة  تتتبع 
عن  ووروده������ا  ال��ل��غ��وي��ة  معطياتها  يف 
ال�����ش��ع��راء امل��ت��ق��دم��ني ورب��ط��ه��ا ب��دلل��ة 
امل���ك���ان ، ك��م��ا ت�����ش��ع��ى اإل�����ى ا���ش��ت��ج��الب 
الأدب  ك���ت���ب  يف  ال���ث���ق���ايف  ح�������ش���وره���ا 
ل��ق��راءت��ه��ا ثقافيا  وال��ب��ل��دان وال��ت��اري��خ 

وفكريا. 
له  ال���ث���ق���ايف  ال��ت��ك��وي��ن  اأن  واأك������د 

ن�����ش��اط��ه ال��ف��ك��ري ي��ت��ح��رك يف م��ا قبل 
ت��وح��ي��د امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة، 
مفيدا اأن »قنا« املكان ديار تقع جغرافيا، 
على  احلربي،  على  الدكتور  يقول  كما 

اأودي�����ة تهامة  اأ���ش��ه��ر  اأط�����راف واد م��ن 
حلي،  وادي  رواف����د  اأك���رب  وم���ن  ع�شري 
وينحدر من جبال دموان ووقرة ببادية 
لتني ويف ال�شعاف الغربية جلبال رجال 

اأمل����ع وج���ب���ال امل��ع�����ش��ور، وي��ت��ج��ه �شمال 
خمرتقا بالد ولد اأ�شلم ولتني والرفود 
حتى يفي�ض بوادي حلي وترفده �شعاب 

واأودية عديدة.

كتاب »لغة النور«..
160 قصيدة ألكثر من 

104 شعراء
اأك������د الأم�������ني ال����ع����ام مل���رك���ز امل���ل���ك ع����ب����داهلل ب��ن 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ال������دويل خل���دم���ة ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
التغني  اأن  الو�شمي  �شالح  بن  عبداهلل  الدكتور 
املوؤ�شرات  اأه��م  اأح��د  جمالياتها  واإب���راز  بالعربية 
على مدى الوعي الفردي واجلمعي على ال�شواء 
بالهوية القومية والنتماء اإلى الل�شان العربي. 

عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل  امللك  مركز  وك��ان 
الدويل خلدمة اللغة العربية اأ�شدر كتابا جديدا 
قيل  مما  خم��ت��ارات  ت�شمن  ال��ن��ور«  »لغة  بعنوان 
احلديث، العربي  ال�شعر  يف  العربية  اللغة  ع��ن 

 �شارك فيه فريق من الباحثني املتخ�ش�شني يف جمع اأف�شل ما قيل عن اللغة.
واأو�شح الو�شمي اأن املركز خطط ملبادرة تهتم بهذا املجال من خالل مواقع 
اأف�شل  جلمع  واملدونني  واملهتمني  ال�شعراء  اإل��ى  للو�شول  الجتماعي  التوا�شل 
املجموعة  ه��ذه  اأن  اإل��ى  م�شريا  احل��دي��ث،  ال�شعر  يف  العربية  اللغة  ع��ن  قيل  م��ا 
اأ�شند  وقد  اجلمع،  مراحل  اكتمال  حال  اآخ��ر  ق�شم  ويتبعها  الأول،  الق�شم  متثل 
الق�شائد  املتخ�ش�شني بهدف جمع  اإلى فريق من  الأول��ى  املرحلة  اأعمال  املركز 

واملقطوعات يف هذا ال�شاأن .
واأ�شاف: »حر�ض املركز على و�شع هذه املدونة ال�شعرية املت�شمنة خمتارات 
ل�شعراء عرب خمتلفي الأم�شار والثقافات واخللفيات، اأجمعوا على حب ل�شانهم 
حب  يف  �شعرية  ومقطوعات  ق�شائد  وقدموا  اإليه،  بالنتماء  واعتزازهم  العربي 
يتوافق  مبا  ُجمع  مما  املميز  انتخاب  على  البحثي  الفريق  حر�ض  كما  العربية، 
و20  ق�شيدة   160 اإل��ى  ي�شل  واللغوي مبا  الفني  فيه اخلطاأ  قّل  وما  ال�شعر  مع 

مقطوعة لأكر من 104 �شعراء«.
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أسبوعية جامعة الملك خالد

ات
اء
فض

إعالم

أكبر وكالة أنباء
في العالم

مكتب

صحفي

مصور صحفي

لغة

خبر صحفي خاص
من إعدادها 
تقدمه الوكالة 
لجمهورها سنويا

خبر عاجل تعلنه 
الوكالة سنويا

مقال لكبار 
الكتاب العالميين 
في المال 
واالقتصاد سنويا 

تحقيق استقصائي 
يكشف خبايا 
وأسرار هامة

صورة ولقطة 
فوتوغرافية خبرية
سنويا

خبر مصور 
تلفزيونيا )فيديو( 
سنويا

خدمات إعالمية 
وخدمات الدعم 
والصيانة بال توقف

Design: AAQ-AFAAQ

بتول عسيري

تاأ�ش�شت وكالة رويرتز الإخبارية يف اأكتوبر 
روي��رتز،  توم�شون  موؤ�ش�شها  يد  على   1٨51
وتتخذ مقرا لها من لندن باململكة املتحدة.
وه�����ي وك�����ال�����ة اأن�����ب�����اء دول�����ي�����ة جل��م��ع 
املعلومات املتخ�ش�شة للمحرتفني يف قطاع 
خ��دم��ات امل��ال والإع���الم والأ���ش��واق العاملية 

املختلفة.
اأن امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي  وي����رى ال��ب��ع�����ض 
ويبني  امل��وث��وق��ي��ة  ع��ال��ي��ة  روي����رتز  تقدمها 
ال��ع��امل  امل�����ش��وؤول��ني يف  ال��ع��دي��د م��ن  عليها 

قراراتهم. 
ب������داأت ال���وك���ال���ة ن�����ش��اط��ه��ا ب���الأخ���ب���ار 
لتغطي   1٨5٨ ع����ام  ت��و���ش��ع��ت  ث���م  امل���ال���ي���ة، 
ال�شوؤون العامة، ومن اأولى تغطياتها املهمة 
اآنذاك، احلرب الأهلية يف الوليات املتحدة 

الأمريكية بني عامي 1٨61 و 1٨65.
عائداتها  تبلغ  ال���راه���ن،  ال��وق��ت  ويف 
وفقا  وذلك  دولر،  مليار   12 نحو  ال�شنوية 
لإح�شاء عام 2011، كما يبلغ عدد العاملني 
فيها 55 األف عامل متوزعني علي نحو 100 

دولة حول العامل.
�شنفت توم�شون رويرتز �شمن ال�شركات 
الأكر اأخالقية لل�شنة الرابعة على التوايل، 
وفقا لقائمة Ethisphere، كما اأدرجت يف كل 
وبور�شة  100 الربيطاين  موؤ�شر فوت�شي  من 

تورونتو الكندية.

طومسون رويترز.. 165 عاما
من التغطيات الموسعة
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نعم 
أستطيع

مرام آل هيف
ع��اب��رة  ك��ل��م��ة  لي�شت جم���رد 
ك��ب��ري  م��ع��ن��ى  ذات  ه����ي  ب����ل 
ت�شرفاتك  ويف  فيك  ي��وؤث��ر 
لبد  اإذ  واأق��وال��ك،  واأفعالك 
م��ن وج���ود الإمي����ان والثقة 

بنف�شك وبقدراتك.
ف�����������الإمي�����������ان ن�������ش���ف 
املعركة واملرء مبا يوؤمن به، 
ومب���ج���رد اإمي���ان���ك وث��ق��ت��ك 
�شي�شعب  �شيء  بنف�شك فال 

عليك.
ل��ك��ل  اأن  م�����ن  وت�����اأك�����د 
واأف��ك��ارا ولكنها  ق���درات  منا 
ت��ن��م��ي��ة ثقتك  اإل�����ى  حت���ت���اج 
بنف�شك واحلزم والدفاع عن 

وجهات نظرك.
 اأك��د وج��ودك باأقوالك 
واأف��ع��ال��ك ب��ه��دوء وخ��ط��وات 
�شحيحة وب�شيطة و�شت�شعر 
باأنك  روي��دا  روي��دا  بنف�شك 

تتقدم واأنت م�شتمتع.
حتقيق  اإل�����ى  ���ش��ت�����ش��ع��ى 
عليك  اأه��داف��ك  بحما�شة. 
كنت  اإذا  ب���اأن���ك  ت��ت��ذك��ر  اأن 
تتمناه  م��ا  ف���اإن  ت��وؤم��ن حقا 

ي�شبح قابال للتحقيق.
ف�����ش��اع��دا  الآن  ف���م���ن 
���ش��ت��ك��ون اإج���اب���ت���ك ع���ن كل 
احلياة:  يف  ي�شادفك  �شوؤال 

»نعم اأ�شتطيع«.

كلمة

محمد شامي

اعرتف رئي�ض حترير جريدة »الوطن« 
التغيري  ب��اأن  ال�شيني  عثمان  الدكتور 
 2007 ع���ام  ال�شحيفة  اأح��دث��ت��ه  ال����ذي 
لكونه  متابعيها  م��ن  ال��ع��دي��د  اأف��ق��ده��ا 
واحدة،  دفعة  وامل�شمون  ال�شكل  اأتى يف 
خططا  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  ل����دى  اأن  م����وؤك����دا 

تطويرية �شيتم تنفيذها على مراحل.

الطريق للوطن 
على  �شيفا  حلوله  لدى  ال�شيني  وع��اد 
لبدايات  بالذاكرة  الثقايف  اأمل��ع  جمل�ض 
الأم�������ري خ��ال��د  اإن  ق���ائ���ال  »ال�����وط�����ن«، 
ال��ف��ي�����ش��ل ط��ل��ب م���ن ال���دك���ت���ور ���ش��اع��د 
ال��ع��راب��ي تنفيذ درا���ش��ت��ه ال��ت��ي ق��ام بها 
اأ���ش��ات��ذة ج��ام��ع��ي��ون يف جم���ال الإع���الم 
اأر����ض  ع��ل��ى  ري���ال  م��ل��ي��ون  كلفت ن�شف 
اأن رئ��ي�����ض حت��ري��ر  ال����واق����ع، م��و���ش��ح��ا 
ال�شحيفة وقتئذ قينان الغامدي اأقنعه 

جنحت  التي  »الوطن«  اإل��ى  بالن�شمام 
يف ف���ر����ض ن��ف�����ش��ه��ا ب�����ش��ف��ت��ه��ا ���ش��ح��اف��ة 
ع��رب��ي��ة  دول  اأرب�������ع  يف  ت��ن��ف��ذ  ح���دي���ث���ة 

بالكامل.

تلبية لطلب الفيصل
ي��ن��وي عدم  ك��ان  اأن���ه  ال�شيني على  و���ش��دد 
رئا�شة  ف��رتة  نهاية  بعد  لل�شحافة  العودة 
�سغوط  اأن  اإل   ،2007 ل��ل��وط��ن  حت���ري���ره 
ال���راح���ل حم��م��د ع��ب��ده مي���اين وم���ن بعده 
حترير  رئا�شة  على  اأج��ربت��ه  كامل  �شالح 
»مكة« بعدما كان يف�شل اأن يكون م�شت�شارا 
مل  بينما  ف��ق��ط،  الإدارة  جمل�ض  لرئي�ض 
ي��ج��د ب���دا م���ن ال��ق��ب��ول ب��ال��ع��ودة ل��رئ��ا���ش��ة 
حترير »الوطن« تلبية لطلب الأمري خالد 
الفي�شل رغم اأنه كان قدم اعتذاره لالأمري 

بندر بن خالد الفي�شل.

مصير الصحافة الورقية
وب�شيء من املكا�شفة والو�شوح عن م�شري 

استعادة ذكريات
اأول  ذكريات  ا�شتعاد  قد  ال�شيني  وك��ان 
زي����ارة ل��ه مل��ح��اف��ظ��ة رج���ال اأمل���ع ق��ائ��ال: 
»جتولت مع ال�شاعر حممد زايد الأملعي 
اأملع  يف منطقة ع�شري وحمافظة رجال 
ق��ي�����ض وج��ب��ال  حت���دي���دا، �شملت ج��ب��ال 
بني جونة وغريها، وقابلنا بع�ض كبار 
اأثناء  املحافظة، وده�شت  ال�شن يف هذه 
ب��ق��اء هذه  زي��ارت��ي ه��ذه املحافظة م��ن 
اأهاليها  وحمافظة  الرتاثية  احل�شون 
اأ�شيل،  ك��رتاث  تاأهيلها  واإع����ادة  عليها 
ملاذا ل  اإلى وقت قريب:  اأت�شاءل  وكنت 

نهتم برتاثنا كما ينبغي؟«.

قصة التأسيس 
و���ش��ه��دت امل����داخ����الت ت���ق���دمي الأدي�����ب 
حم��م��د ب���ن ح��م��ي��د ن���ب���ذة ع���ن م��راح��ل 
مبوافقة  كانت  التي  »الوطن«  تاأ�شي�ض 
حينما  اهلل،  ي��رح��م��ه  ع���ب���داهلل،  امل���ل���ك 
خالد  الأم��ري  وبفكرة  للعهد،  وليا  كان 
املنطقة  اأب��ن��اء  م��ن  وم�شاعدة  الفي�شل 

ري��ال،  مليون  ت��خ��ط��ى150  مبلغ  بجمع 
عار�شا اأعدادا لل�شحيفة قبل 16 عاما، 
�شملت العدد الأول الذي جاء يف �شدر 
�شفحته الأول��ى �شورة خادم احلرمني 

ال�شريفني امللك فهد، رحمه اهلل.
 كما حوى املعر�ض �شورة �شاحب 
عبد  ب��ن  �شلطان  الأم���ري  امللكي  ال�شمو 
اأث���ن���اء اف��ت��ت��اح��ه  ال���ع���زي���ز، رح���م���ه اهلل، 
خلادم  و�شورة  اأبها،  يف  ال�شحيفة  مقر 
احل���رم���ني ال�����ش��ري��ف��ني امل��ل��ك ع��ب��د اهلل 
اهلل، و�شورتني  العزيز، رحمه  بن عبد 
مل�����ش��ت�����ش��ار امل���ل���ك واأم������ري م��ن��ط��ق��ة مكة 
الأم��ري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  املكرمة 
مطابع  اف��ت��ت��اح  اأث���ن���اء  الفي�شل  خ��ال��د 
اأول  على  وتوقيعه  جدة   يف  »ال��وط��ن« 
ن�����ش��خ��ة م���ن ال�����ش��ح��ي��ف��ة ����ش���درت من 
الأم��ري  ث��م ح��دث تولية  مطابع ج��دة، 
خ��ال��د ال��ف��ي�����ش��ل لإم�����ارة م��ن��ط��ق��ة مكة 
امللكي  ال�شمو  �شاحب  املكرمة وتولية 
الأمري في�شل بن خالد بن عبد العزيز 

اإمارة منطقة ع�شري.

ال�����ش��ح��اف��ة، ق����ال ال�����ش��ي��ن��ي: »ال�����ش��ح��ف 
ح��ال��ي��ا لي�شت ك��م��ا ك��ان��ت ع��ن��دم��ا راأ���ش��ت 
العقد،  »الوطن« مثال قبل ما يزيد عن 
بعد«،  يئن  مل  غيابها  عن  احلديث  لكن 
اإلكرتونيا  تتو�شع  »ال��وط��ن«  اأن  م��وؤك��دا 
وت�شتخدم ح�شابات لها مبواقع التوا�شل 

التي جتد رواجا لدى املجتمع.

الوجه والقفا
وردا على ا�شتف�شار مدير حترير �شحيفة 
تركيزه  اأ�شباب  ع��ن  ���ش��وادي  عي�شى  مكة 
»ال��ن��ا���ض  ق����ال:   الأول�����ى،  ال�شفحة  ع��ل��ى 
ب��ال��وج��ه وال��ق��ف��ا وح��ت��ى ال�شحف  ت��ه��ت��م 

الإلكرتونية تفعل ذلك« .
وق���ل���ل ال�����ش��ي��ن��ي م���ن ت���اأث���ري اإث�����ارة 
م��ق��الت ال��ك��ات��ب ق��ي��ن��ان ال��غ��ام��دي فيه، 
املعلومات  م��ن  �شلة  »ال��وط��ن«  اإن  ق��ائ��ال 
وال���راأي والأ���ش��ك��ال، لفتا اإل��ى اأن��ه يوميا 
مي���ر ع��ل��ي��ه م���ا ه���و اأ���ش��ع��ب م���ن م��ق��الت 

قينان.

ثالثة أعادوه للصحافة بعد أن هجرها

رئيس تحرير الوطن: تغيير شكل ومضمون 
الصحيفة في 2007 أفقدها بريقها 

إعالم

�لدكتور عثمان �ل�شيني 
متو�شطا هيئة حترير 
�شحيفة »�لوطن«
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هاتف ReFlex بنظام أندرويد وشاشة قابلة لالنحناء
تو�شل فريق تقني من جامعة Queens University اإلى اإطالق الن�شخة الأولية من الهاتف الذكي ReFlex القابل لالنحناء. ويتكون اجلهاز من �شا�شة OLED تعمل 
باللم�ض من �شركة LG بدقة 720 ميجا بك�سل، مع وجود قطعتن من املطاط على طرفيها يحمالن بداخلهما جمموعة من املُ�ست�سعرات وال�سرائح التي ُتدار با�ستخدام 

الن�شخة4.4 من نظام اأندرويد الذي ُعّدل ليالئم املُ�شت�شعرات وال�شرائح ب�شكل كامل.

قتال على سقف 
الخصوصية )2-1(

حسن أحمد العواجي

ريتويت

�شان برناردينو بولية  املكان:  الثاين من دي�شمرب 2015.  الأربعاء  الزمان: 
كاليفورنيا الأمريكية، واحلدث: حفل عمل يف مركز خدمات لذوي الإعاقة.

 14 و  احل�شور  على  النار  يطلقان  الهوية  جمهول  ملثمان  �شخ�شان 
وهما  ب��ال��ف��رار  امل��ج��ه��ولن  ي��ل��وذ  ث��م  ال��ف��ور،  على  م�شرعهم  يلقون  �شخ�شا 
يجد  بالق�شرية  لي�شت  مطاردة  وبعد  ال�شرطة.  مع  النار  اإط��الق  يتبادلن 
املجهولن حتفهما ليتبني فيما بعد، كما اأعلنت ال�شرطة، اأن امل�شتبه الأول 
باك�شتاين،  اأ�شل  اأمريكي اجلن�شية من  ف��اروق )2٨ عاما( وهو  �شيد  يدعى 

وامل�شتبه الثاين هي ت�شافني مالك )27عاما(.
من   FBI الفيدرايل  التحقيقات  مكتب  يتمكن  الأدل���ة  يف  بحث  وبعد 
ف���اروق ومل جُت��د كل  املتهم �شيد  ب��ح��وزة  ك��ان  اآي��ف��ون  احل�شول على ه��ات��ف 
املحاولت التي جرت خالل �شهرين لفك �شيفرة الهاتف، لي�شتنجد بعدها 
املكتب بال�شركة الأم اآبل لفك ت�شفريه لكن الأخرية رف�شت امل�شاعدة بدعوى 
اإ�شدار حكم  الأمريكي على  الق�شاء  اأجرب   امل�شتخدم، ما  حماية معلومات 
FBI لفك  الفيدرالية  التحقيقات  بالتعاون مع مكتب  يلزمها  ال�شركة  على 

�شيفرة الهاتف.
ال�شتئناف،  الثانية  وحم��اول��ة  الأول���ى  برف�ض  الأم���ور  تت�شاعد  وهنا 
وتدخل على املحك �شركات اأخرى تتم�شك باأن اأمن معلومات امل�شتخدم خط 

اأحمر ل ميكن جتاوزه.
على  للعمل  امل�شرعني  م��ن  جمموعة  تكتل  ال�����ش��رك��ات،  تكتل  ويقابل 
�شيفرات  لفك  احلكومة  م��ع  ال��ت��ع��اون  على  ال�شركات  يجرب  ج��دي��د  ق��ان��ون 

منتجاتهم يف حالت معينة.
�شيطول  اأن��ه  اأعتقد  الأول���ى من م�شل�شل  اأح���داث احللقات  اأب��رز  ه��ذه 
اأج��زاء قادمة تدور بني الإ�شرار على خ�شو�شية  اإلى حلقات، ورمبا  ليمتد 
لكل  اأن  خ�شو�شا  الإره�����اب،  مكافحة  يف  ال��ت��ع��اون  على  واحل���ث  امل�شتخدم 
كاملر�شح  )اأح��م��ق(  من  الق�شية  ت�شتغل  اأن  ولكن  املقنعة،  حجته  الطرفني 
للرئا�شة الأمريكية دونالد ترامب الذي دعا  عالنية اإلى مقاطعة منتجات 

اآبل عله يحظى بدعم جمهور �شام�شوجن، فالأمر يختلف.
يتبع!

جديد التطبيقات

إنفوجرافيك

ابتكارات غريبة

تقنية

 ..Microsoft Translator
ترجمة فورية دون اتصال

 Microsoft Translator اأ�شبح باإمكان م�شتخدمي تطبيق الرتجمة الفورية
بالإنرتنت  ات�شال  دون  م��ن  الرتجمة  على  احل�شول  الأن���دروي���د،  ن��ظ��ام  على 
  Deep Learning. العميق  التعلم  م��ي��زة  على  املبني  ال��ذك��ي  امل��ح��رك  بف�شل 
ويدعم التطبيق من دون ات�شال ت�شع لغات هي الرو�شية والإيطالية وال�شينية 

والإ�شبانية، والبولندية والفرن�شية والأملانية والربتغالية والفيتنامية.

خدمة الدفع
بواسطة الهاتف النقال

من سامسونج

Design: AAQ-AFAAQ

5 مليون مستخدم
مسجل في الخدمة 

حتى اآلن

أكثر المستخدمين 
من الواليات المتحدة 

األميركية وكوريا 
الجنوبية.

مطلع مارس المقبل 
موعد إطالق الخدمة 

في السوق الصينية.

500 مليون دوالر 
تعامالت مالية خالل 

األشهر الستة األولى

70 بنكا إقليميا 
وأساسيا يتعامل

مع الخدمة
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هل تستطيع العيش
بال كتاب؟

أسبوعية جامعة الملك خالد

زاد الفكر كزاد المعدة
دونه الموت!
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هذا اليوم
في التاريخ

28 فبراير

إستراحة آفاق

»األزمة« والخلط
بين المصطلحات

أحمد العياف 
سكرتير كرسي صحيفة 
الجزيرة لإلعالم السعودي

محررون

الأزم��ات  اإن  اإذ  يرهبونها،،  ول  بامل�شكالت  النا�ض  يرحب احلكماء من 
الأزمة  الع�شور، ولكننا نالحظ خلطا بني  اأق��دم  ب�شرية منذ  ظاهرة 
التمييز  اإل��ى  املقال  الأخ��رى، و�شاأتطرق يف هذا  املفردات  وغريها من 
بينها وبني خم�شة م�شطلحات هي: »احلادث« Incident، و »امل�شكلة» 
Problem، و »احلدث الطارئ« Emergency، و »الق�شية« Issue، و 

.Disaster  »الكارثة«
التطور  بداأ يف  الأزم��ات  اأن علم  اإلى  التاريخية  اللمحات  وت�شري 
منذ عقد الثمانينيات من القرن الع�شرين، وترجع اأ�شول كلمة »اأزمة» 
Crisis اإلى الالتينية، وهي Krinein ومعناها: اأن تقرر، اأي »حلظة 

قرار«.
ال��ف��رد  �شلبي يف  ت��اأث��ري  ل��ه  م����ادي  ف��ع��ل  ه��و  احل����ادث  وم�شطلح 
يعرف  ومل  والب�شرية،  امل��ادي��ة  اخل�شائر  بع�ض  يف  ت�شبب  املنظمة،  اأو 
اجلمهور اخلارجي �شيئاً عنه، ومل تت�شرب اأخباره اإلى و�شائل الإعالم، 

وقد يتطور ويتحول اإلى اأزمة كربى.
دون  حت���ول  و���ش��ع��وب��ات  ع��وائ��ق  فيعني  امل�����ش��ك��ل��ة،  م�شطلح  اأم����ا 
وحتليل  اأ�شبابها  معرفة  اإل��ى  حلها  ويحتاج  املاأمول،  للهدف  الو�شول 
عنا�شرها وظروفها، مع مالحظة اأن تراكم امل�شكالت اإذا تكرر حدوثها 

اأو ا�شتمرت فرته طويلة دون حل، يوؤدي اإلى ظهور الأزمات.
اهتماماً  ويتطلب  مفاجاأ  باأنه  الطارئ،  احلدث  م�شطلح  ومييز 
فورياً، ويف حالة تكرار حدوثه، فاإنه يت�شبب يف تهديد �شمعة املنظمة، 

اإذا تداولته اجلماهري وو�شائل الإعالم.
اأما م�شطلح الق�شية، فهو مو�شوع جديل يت�شع لالختالف يف 
وجهات النظر وتباين الآراء واحللول املقرتحة، نتيجة تطور خالفات 
حول م�شاألة ما، وتنطوي على اآراء معار�شة، وهي ذات طبيعة وقائية، 
املنظمة  وظ��ائ��ف  يف  ت��وؤث��ر  ف��اإن��ه��ا  ع��الج  دون  الق�شايا  ا�شتمرت  ف���اإذا 

وتطوراتها امل�شتقبلية، وت�شبح اأزمة وحتتاج اإلى طبيعة عالجية. 
ماأ�شاوية  باأنه حادثة مفجعة  الكارثة،  العلماء م�شطلح  ويعرف 
املادية  اخل�شائر  من  ع��ددا  وتوقع  بالغ  ب�شكل  اليومية  احلياة  تربك 
بخالف  وه��ي  طولية،  ف��رتات  ت�شتمر  م�شكالت  وت�شبب  والب�شرية، 

م�شطلح احلادث الذي يت�شبب يف بع�ض اخل�شائر املادية والب�شرية.
اأخ�����ريا، اإن ال��ت��ف��ري��ق ب���ني ه���ذه امل�����ش��ط��ل��ح��ات والأزم�������ة، يجعل 
الأزمة بالتخطيط  املنظمة جتاه  الت�شرف �شليما و�شريعا من جانب 

لها، والتفريق بينها وبني الكارثة والطوارئ الروتينية.

Source: Infographic_ksa

إنفوغرافيك

المطارات السعودية
بعد الخصخصة
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هل تعلم؟

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، مشهور العمري

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

رقم قياسي 
من نوع آخر

كاتب  �أن��ظ��ار  و�أم����ام  ب��اري�����ض  يف 
�ملتفرجني  م��ن  وجمهور  بالعدل 
»باليه  �شاحة  �لذين �حت�شدو� يف 
فرن�شيا  �شابا   14 متكن  روي���ال«، 
عدد  يف  قيا�شي،  رقم  حتطيم  من 
ي�شتطيعون  �ل��ذي��ن  �لأ���ش��خ��ا���ض 
رك���وب ���ش��ي��ارة ���ش��غ��رية، ل��دخ��ول 

مو�شوعة »جيني�ض« �لعاملية.
و�شيقو�  �ل�����ش��ب��ان  وت��ز�ح��م 
�شيارة  يف  بالتتابع،  �أنف�شهم،  على 
ذ�ت   »500 »فيات  نوع  من  �شغرية 
لأربعة  �ل��ع��ادة  يف  تت�شع  ب��اب��ني، 

�أ�شخا�ض ُنحفاء فقط.
و����ش��ت��ل��ق��ى �أح�����د �ل�����ش��ب��ان، 
�خللفية،  �لنافذة  عند  بالعر�ض، 
ومت��دد �ث��ن��ان حت��ت �أق���د�م رك��اب 
�مل��ق��ع��د �خل��ل��ف��ي، ب��ي��ن��م��ا ت��ك��ور 
�ل�شائق،  ���ش��اق��ي  حت��ت  �أح��ده��م 
كلها،  �ملجموعة  ركوب  �كتمل  وملا 
و�لنو�فذ  �لأماميان  �لبابان  �ُشد 
وباب  �لعلوية  و�لنافذة  �جلانبية 
ثو�ن  ب�شع  ملدة  �ل�شيارة،  �شندوق 
لت�شجيل  لكنها كانت كافية  فقط، 
مو�شوعة  يف  جديد  قيا�شي  رق��م 

»جيني�ض«.

إستراحة آفاق

أسبوعية جامعة الملك خالد

• مجموع عظام اإلنسان
يبلغ 208 عظمات، وعدد 

عضالته هو 259 عضلة.

• السنجاب تزيد أنواعه على 
300 صنف وتلد األنثى منه 

مرتين في السنة، بواقع ثالثة 
إلى تسعة مواليد كل مرة. 

• أول حيوان سار على قدميه 
في التاريخ هو الديناصور.

• أكثر القارات استهالكا 
للذهب هي آسيا.

• القطب الجنوبي أكثر برودة 
من القطب الشمالي.
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أحوال أبها

العالم من حولنا
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تكريم المتفوقين
باجلامعة  �لكليات  �أق�����ش��ام  جميع  يف 
ي��ت��خ��رج ع���دد م��ن �ل��ط��الب مب��ع��دلت 
بالتكرمي.  بع�شهم  فيحظى  مرتفعة، 
ط��الب��ا  جن���د  �لآخ������ر،  �جل���ان���ب  ويف 
متفوقني در��شيا مل يحظو� باأي نوع من 
�لتكرمي وقد يكونون هم �أنف�شهم �شببا 

يف ذلك.
�لأق�شام  من  ق�شم  يخلو  يكاد  ول 
�ملتميزين  م��ن  ك��ب��ري  ع���دد  وج���ود  م��ن 
�لالئق  �لهتمام  ينالو�  ولكي  علميا، 
�شنو�ت  خ��الل  و�ج��ت��ه��اده��م  بجدهم 
ميزة  لهم  تكون  �أن  من  لبد  در��شتهم 
وت��ك��ون معلنة  مت��ي��زه��م ع��ن غ��ريه��م 
حلث  منها  �ل�شتفادة  وميكن  للجميع، 

�لآخرين على �لتفوق.
وي���ا ح��ب��ذ� ل��و ت��ب��ادر �جل��ام��ع��ة 
باإر�شال �لأكرث متيز� من �لطالب خالل 
يف  كل  دور�ت  �إل��ى  �ل�شيفية  �لإج���ازة 
�جلامعات  بع�ض  �إل��ى  تخ�ش�شه  جمال 
�خلارجية حتى ن�شمن تاأهيلهم �لتاأهيل 
�لدور�ت  هذه  من  وي�شتفيدو�  �ملنا�شب 
يف  �لدر��شة  عن  كثرية  �أمور  معرفة  يف 
مبهار�ت  �لوطن  �إل��ى  فيعودو�  �خل��ارج، 

ومعارف نافعة.

المحرمات السبع 
في قسم اإلعالم!

القحطاين  زه��ري  بن  علي  الدكتور  والت�شال  الإع��الم  بق�شم  زميلنا 
يعمل بجدية عالية مل�شاعفة اجلانب الرتبوي الى  اجلانب العلمي يف 

حما�شراته لطالب الإعالم.
واأكدها  حمرمات  خم�ض  ا�شتحدث  مره  اأول  معهم  ب��داأ  وعندما 
ايام  للطالب كقيم واتفاقية بينه وبني طالبه، وكنت قد �شالته قبل 
كيف جتري الأمور مع املحرمات اخلم�ض، ففاجاين باأنها ارتفعت الى 

�شبع حمرمات، وللفائدة العامة �شاذكرها هنا:
ولكن  اليكرتونيا،  فقط  لي�ض  الغياب  يتابع  فهو  ال��غ��ي��اب،   )1(
كربى  حمرمات  يف  يقع  انه  الطالب  حت�ش�ض  بطريقة  �شخ�شيا 

يف اجلامعة.
)2( اجل�����وال، ف��ي��ج��ب ان ي��ك��ون ���ش��ام��ت��ا وي��ج��ب ال ي��ك��ون اأم���ام 

الطالب.
)3( مظهر الطالب، فيجب ان يكون ر�شميا وانيقا.

احرتاما  يعك�ض  مما  الدرا�شية،  بالقاعة  املحرتم  اجللو�ض   )4(
لزمالئك وا�شتاذك.

ي�شو�ض  قد  املحا�شرة مما  اأثناء  الزمالء  التحادث مع  )5( عدم 
على الزميل وي�شو�ض على باقي الزمالء وعلى الأ�شتاذ.

)6( احل�شور بدون الكتب املقررة او دفرت مالحظات، فهذه تعود 
الطالب على الإلتزام املنهجي باملقررات وارتباطه باملقرر وتعك�ض 

جدية الطالب.
ا�شلوب  تعك�ض  مب��ا  املطلوبة  التكليفات  تقدمي  يف  اجل��دي��ة   )7(
الطالب وفهمه، واخراج الطالب من فكرة ان يتم تقيدم التكليف 
له من قبل مراكز الطالب او اعتماد تكليفات �شابقة لزمالء له.

اأذهان طالبنا وطالباتنا،  وهذه فعال ينبغي ان تكون را�شخة يف 
فهي تعاقد بني الأ�شتاذ والطالب، ويجب ان تكون د�شتور عالقة علم 

ومعرفة بينهما.
القادم  ال��ع��ام  يف  علي  الدكتور  زميلنا  �شاألت  ل��و  لرمبا  واخ���ريا، 

اتوقع ان ترتفع هذه املحرمات الى ع�شر او اأكر!

الصفحة األخيرة

»دب الماء«.. الخارق!
��شمه  مائي  مايكرو�شكوبي  حليو�ن  حقيقية  �شورة  وهذه  �خلارجي!  �لف�شاء  من  قادم  خملوق  لي�ض  هذ�  كال.. 
�لعلمي  tardigrade �أو »دب �ملاء« وهو من ف�شيلة �لعنكبوتيات �ملائية �لز�حفة بطيئة �حلركة. يتكون ج�شمه 
�ل�شغط  درجات  رغم  �ملحيطات  قيعان  ويف  �لرطبة  �لأماكن  يف  ويعي�ض  �أطر�ف  ثمانية  وله  مقاطع  �إربعة  من 

�لهائلة يف تلك �مل�شتويات �ملنخف�شة. ويقول �لعلماء �أن �أعد�د »دب �ملاء« يف �لعامل، تزيد عن �أعد�د �لب�شر.
»دب �ملاء« ميكنه حتمل كافة درجات �حلر�رة �شو�ء كانت حتت درجة �لتجمد بكثري �أو فوق درجة �لغليان 
�لبقاء  ميكنه  وذ�ك،  هذ�  وفوق  عليه،  توؤثر  �أن  دون  �خلطرة  �لكيميائية  �ل�شعاعات  حتمل  ميكنه  بل  بكثري، 
لع�شر�ت �ل�شنني دون تناول �أي طعام ودون �شرب �ملاء. ويكمن �ل�شر يف �لقوى �خلارقة �لتي ميتلكها، يف قدرته 
على �إعادة بناء وتركيب �حلم�ض �لنووي DNA خا�شته، وقد مت �ختبار قوة حتمل هذ� �حليو�ن �لطفيلي عام 
٢011 بو�شعه على �جل�شم �خلارجي ملركبة ف�شائية رو�شية فلم يتاأثر باأي من �لعو�مل �لف�شائية. �ل�شورة، وهي 
فيها و�حد من هذه �حليو�نات »�خلارقة« و�لذي ل يزيد طوله  نا�شا«، يظهر   - �لف�شاء �لأمريكية  »وكالة  من 

�لفعلي عن ميلليمرت و�حد وهو يزحف على نبتة فطرية حماول �لتهامها!
أسعد أبو قاعود
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