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برعاية أمير عسير.. الجامعة تنظم 
مؤتمر األنظمة الصحية.. األربعاء

برعاية �صاحب ال�صمو امللكي، الأمري في�صل 
ب��ن خ��ال��د ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، اأم����ري منطقة 
املقبل،   الأرب���ع���اء  اجل��ام��ع��ة،  تنظم  ع�����ص��ري، 
اجل��ام��ع��ي��ة..  ال�صحية  الأن��ظ��م��ة  »م���وؤمت���ر 

املفهوم والر�صالة«، وي�صتمر ملدة يومني.
واأو�صح مدير اجلامعة، امل�صرف العام 
على املوؤمتر، الأ�صتاذ الدكتور عبدالرحمن 
اأن رعاية الأم��ري في�صل بن خالد،  ال��داود، 
بالغ،  اهتمام  م��ن  �صموه  يقدمه  مل��ا  ام��ت��داد 
وكل  اجل��ام��ع��ة،  اأن�صطة  جلميع  ومتوا�صل 
»تاأتي  وق��ال:  العامة،  بامل�صلحة  يتعلق  ما 
رعاية �صموه ملا يوليه من دور فاعل، ومهم 
ال�صحية  واخلدمات  اجلامعي،  التعليم  يف 
التعليم  خ���دم���ات  ع���ن  ف�����ص��ًا  ب��اجل��ام��ع��ة، 

باأنواعها، وهذا لي�س مب�صتغرب على �صموه 
ول�صيما عندما نعلم اأن اجلامعة و�صعت يف 
اأهدافها عملية التنمية ال�صاملة للمجتمع، 
الأه����داف  اأه���م  اأح���د  ال�صحية  واخل���دم���ات 

التي توليها اجلامعة اهتمامها«. 
اأن امل���وؤمت���ر ي���اأت���ي من  وب����ني ال������داود 
م���ن���ط���ل���ق اه����ت����م����ام اجل����ام����ع����ة ب���الأن���ظ���م���ة 
ال����ت����وازن  وك����ذل����ك  ال�صحية اجلامعية، 
والبحث العلمي،  التعليم ال�صحي،  ب��ني 
واخلدمات ال�صحية، لفتا اإلى �صعي جاهد 

لبناء نظام  �صحي متكامل يف اجلامعة.
ب���������دوره ب�����ني وك����ي����ل ال��ت��خ�����ص�����ص��ات 
ال�����ص��ح��ي��ة، رئ���ي�������س ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
�صعد  بن  خالد  الدكتور  الأ�صتاذ  للموؤمتر، 
منطقة  اأم���ري  �صمو  رع��اي��ة  اأن  ج��ل��ب��ان،  اآل 
لهذا احلدث  منه  ودعم  للموؤمتر،  ت�صريف 
املهم الذي ياأتي اإميانا بدور اجلامعة جتاه 
الإ�صهام  اإل��ى  بالإ�صافة  واملجتمع،  الوطن، 
مفهوم  ومعاجلة  العاملي،  العلمي  الإرث  يف 

جديد يف الأنظمة ال�صحية اجلامعية.
اإقامة  فكرة  اأن  اإل��ى  جلبان  اآل  ولفت 
امل��وؤمت��ر، ج��اءت من معاي�صة للنه�صة   ه��ذا 
غري امل�صبوقة يف التعليم ال�صحي، واملن�صاآت 
ال�صحية اجلامعية التي جتاوزت 20 مدينة 
وم�����ص��ت�����ص��ف��ى ج��ام��ع��ي��ا يف خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق 
اإل��ى ظهور هذا  اأدى  ال��ذي  »الأم���ر  اململكة، 
املفهوم الذي مل ي�صبق نقا�صه مبنهج علمي،  
العاملية  اجلامعية  ال�صحية  املن�صاآت  لكون 
يكون  اأن  دون  العام  ال�صحي  النظام  تتبنى 

لها هوية حمددة«.
جذب  اجل��دي��د  املفهوم  »ه��ذا  واأردف: 
املن�صاآت  اأرق��ى  من  املجال  ه��ذا  يف  القيادات 
اإلى  العامل   اأنحاء  من  اجلامعية  ال�صحية 
امل�صاركة باأوراق وروؤى عن هذا املفهوم الذي 
ال�صحية  اخل��دم��ات  ج���ودة  على  �صينعك�س 
والتعليم ال�صحي يف اململكة، ويعزز مكانتها 
العلمية يف هذا امليدان، وهذا املفهوم نتوقع 
اأن ي���ك���ون ان���ط���اق���ة مل���زي���د م���ن الأب���ح���اث 

للجامعة  ويبقى  ال��ع��امل  ح��ول  وامل��وؤمت��رات 
جلبان  اآل  واأ����ص���ار  امل��ن��ه��ج«.  ه���ذا  يف  ال�صبق 
اإل���ى اأن���ه م��ن خ��ال حم���اور امل��وؤمت��ر �صيتم 
ال��و���ص��ول اإل���ى ت��و���ص��ي��ات وا���ص��ح��ة وعملية 
يف اجل���ان���ب ال�����ص��ح��ي اجل��ام��ع��ي اخل��دم��ي 

والبحثي والتعليمي.
ي��ذك��ر اأن امل���وؤمت���ر ي��ه��دف اإل���ى ب��ل��ورة 
اجل��ام��ع��ات،  يف  مفهوم الأنظمة ال�صحية 
وب�����ي�����ان اآل�����ي�����ة ال�������ت�������وازن ب�����ني ال��ت��ع��ل��ي��م 
ال�������ص���ح���ي وال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي، وت���ق���دمي 
اخل���دم���ات، وك��ذل��ك حت��دي��د دور الأن��ظ��م��ة 
ال��ن��ظ��ام  اجلامعات �صمن  ال�صحية يف 
م�صادر التمويل  ودرا���ص��ة  ال��ع��ام،  ال�صحي 
امل�������������ص������ت������دام ل������ه������ا، وحت�������دي�������د ال�����ط�����رق 
يف  نطاق عملها  وب��ي��ان  الأن�صب لإدارتها، 
وم�صتويات اخلدمة  اجلامعات، ودرجات 
وانعكا�صها  م�صتقبلها،  املقدمة وا�صت�صراف 

وحتديد معايري جناحها.
سعيد العمري

   مواهب من الجامعة

الشهري: قراءة القصص
وراء تطور موهبتي الكتابية

اأحب الطالب بكلية العلوم والآداب بتنومة،  علي عبد اهلل ال�صهري، القراءة منذ نعومة اأظفاره، وهو ما قاده 
اإلى التميز يف الكتابة والإلقاء، ح�صب قوله، يف حوار مع »اآفاق«. ال�صهري، كتب العديد من املقالت، و�صارك 
يف الأوملبياد الثقايف باجلامعة، ال�صهر املا�صي، ممثا  كليته، واأحرز املركز الثاين يف امل�صابقة الثقافية،  ومل يزل 

طاحما لتحقيق مزيد من الإجنازات يف هذا املجال.
 اآفاق �صاألته عن بداية ظهور موهبته، فقال: »يف ال�صفوف الأولية، كنت اأتردد على املكتبة كثريا 
واأ�صتعري الق�ص�س منها، اإ�صافة للجرائد واملجات، وعندما بلغت املرحلة املتو�صطة، اأدركت معنى 
الأفكار  وتغريت  اإدراك��ي  تو�صع  األبث حتى  »الكتاب خري �صديق«، ومل  عبارة  »كتاب« ومفهوم 
لكتابة  ا�صت�صعرت ميا  �صنة،   13 كان عمري  وعندما  اأح�صن،  اإلى  و�صلوكياتي من ح�صن 
املقالت«، م�صريا اإلى اأن اأ�صرته �صاعدته يف اإثراء قريحته اللغوية، دون اأن يغفل دور 

بع�س معلميه اأثناء التعليم العام.

علي عبد اهلل ال�صهري

عدد وفيات الطرق لكل 100 ألف شخص 
في بعض الدول العربية

)1( ليبيا: 73.4
)2( السعودية: 27.4

)3( األردن: 26.3
)4( عمان: 25.4

)5( الجزائر: 38.8

)6( الكويت: 18.7
)7( قطر: 15.2
)8( مصر: 12.8

)9( اإلمارات: 10.9
)10( البحرين: 8.0

إنفوغرافيك »آفاق«



فيصل بن خالد: التنوع البيئي لعسير  
أهم مميزاتها الطبيعية

يدل  امل��وؤمت��ر،  ه��ذا  اأب��ه��ا  مدينة  احت�صان 
ع��ل��ى الإمي�����ان ال�����ص��ادق ب��اأه��م��ي��ة ال��ب��ي��ئ��ة، 
و�صرورة ال�صتفادة من مواردها، والإفادة 
وال��ع��امل��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة  العلمية  ال��ب��ح��وث  م��ن 
احلياة  يف  الأ���ص��ا���س  امل��ك��ون  على  للحفاظ 
بني  احلقيقي  التوازن  واإح��داث  »البيئية« 
يف  اململكة  ت�صهدها  التي  والتنمية  البيئة 

مناحي احلياة.
اإل��ى مقر احل��ف��ل، قام  وف��ور و�صوله 
امل��ع��ر���س امل�صاحب  اأج��ن��ح��ة  ب��ج��ول��ة ع��ل��ى 
للموؤمتر، اطلع من خالها على ما يقدمه 
عبدالعزيز من  بن  �صلطان  الأم��ري  مركز 
بحوث ودرا���ص��ات، كما اطلع على عدد من 

املل�صقات البحثية.

اهتمام
الأ�صتاذ  األقى مدير اجلامعة  من جهته، 

سعيد العمري

في�صل  الأم��ري  امللكي،  ال�صمو  اأكد �صاحب 
ب��ن خ��ال��د ب��ن عبد ال��ع��زي��ز، اأم���ري منطقة 
ت�صهده  ال���ذي  البيئي  التنوع   اأن  ع�صري، 
اأحد  يعد  اجلغرايف،  امتدادها  عرب  ع�صري 
اأن  اإل��ى  م�صريا  الطبيعية،  مميزاتها  اأه��م 
ت�صعى  بالبيئة  املعنية  ال��دول��ة  منظمات 
للمحافظة عليها والعناية بجميع مواردها 

الطبيعية على تنوعها يف املنطقة.
ج����اء ذل����ك خ����ال رع��اي��ت��ه ان��ط��اق 
للبيئة  الأول  ال�صعودي  امل��وؤمت��ر  فعاليات 
الطبيعية  للموارد  امل�صتدام  »ال�صتغال 
الأم���ري  ب��اجل��ام��ع��ة، بتنظيم م��ن م��رك��ز   «
����ص���ل���ط���ان ب������ن ع����ب����دال����ع����زي����ز ل���ل���ب���ح���وث 

والدرا�صات البيئة وال�صياحية.
اأن  واأك����د الأم�����ري  في�صل ب��ن خ��ال��د 

ال���داود  حمد  ب��ن  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور 
كلمة رحب فيها باحل�صور ويف مقدمتهم 
ب��ن خالد،  الأم���ري في�صل  راع���ي احل��ف��ل 
وق�����ال: »���ص��ك��را ل�����ص��م��وك��م ال���ك���رمي على 
ت��ف�����ص��ل��ك��م ل���رع���اي���ة ف���ع���ال���ي���ات امل���وؤمت���ر 
»ال���ص��ت��غ��ال  ل��ل��ب��ي��ئ��ة  الأول  ال�����ص��ع��ودي 
اأن  م�صيفا  الطبيعية«،  للموارد  امل�صتدام 
دل��ت على  امل�صاحب  امل��ع��ر���س  حم��ت��وي��ات 
اهتمام حكومة خادم احلرمني ال�صريفني 
بالبيئة، متمنيا اأن يحقق املوؤمتر ما ر�صم 

له من اأهداف.

غاية استراتيجية
العلمية  اللجنة  رئي�س  األ��ق��ى  ذل��ك،  بعد 
الأ�صتاذ الدكتور ح�صني بن مانع الوادعي 
امل�صتدام  ال�صتغال  اأن  فيها  اأك��د  كلمة 
�صعار  جم���رد  ل��ي�����س  الطبيعية  ل��ل��م��وارد 
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املوؤمتر �صملت جمالت الطاقة، التلوث، 
والتنوع  امل��ن��اخ  وتغري  الطبيعية،  امل���وارد 
احل���ي���وي وال��ت��وع��ي��ة ال��ب��ي��ئ��ة والأن��ظ��م��ة 
 ، املخاطر  ودرء  البيئية،  املعاجلة  و�صبل 
رئي�صيني  متحدثني  ح�صور  اإل��ى  م�صريا 
م����ن داخ������ل امل��م��ل��ك��ة وخ���ارج���ه���ا لإث������راء 

فعاليات املوؤمتر.

شكر
من جانبه األقى مدير جامعة اخلرطوم 
ال�صيخ  اأح��م��د  ال�صديق  الدكتور  �صابقا، 
كلمة امل�صاركني وامل�صاركات، وقال:»اأ�صالة 
امل�صاركني  جميع  ع��ن  ونيابة  نف�صي  ع��ن 
اأن  املوؤمتر يطيب يل  وامل�صاركات يف هذا 
للمملكة  والتقدير  ال�صكر  بجزيل  اأتقدم 
خالد  امللك  وجلامعة  ال�صعودية  العربية 
احلثيثة  واجل��ه��ود  التنظيم  ح�صن  على 

اأو ع���ن���وان ل��ل��م��وؤمت��ر، واإمن������ا ه���و غ��اي��ة 
وا�صرتاتيجية وهدف توجهت اإليه الدول 
واخلا�صة  العامة  وال��وح��دات  واملنظمات 
ت�صتوعب  م�����ص��ت��دام��ة  ت��ن��م��ي��ة  اأج����ل  م���ن 
احلا�صر، وتنظر اإلى امل�صتقبل بكل عناية 
ا�صت�صافت  اجلامعة  اأن  موؤكدا  واهتمام، 
علماء وباحثني ومهتمني لإثراء املعرفة 
يف  والعملية  العلمية  ال��ت��ج��ارب  وع��ك�����س 
اإلى  م�صريا  البيئة،  جم��الت  خمتلف  يف 
ل��دوره��ا  منها  ا�صت�صعارا  ي��اأت��ي  ذل���ك  اأن 

البيئي.
واأو�صح الوادعي اأن الطلبات العلمية 
بلغت 921 طلب  للم�صاركة  التي تقدمت 
م�صاركة اأو ح�صور من كل اأنحاء العامل، 
م�صتدركا  بحثا،   370 يزيد على  ما  منها 
العلمية خل�صت لختيار 229  اللجنة  اأن 
حم��اور  اأن  مبينا  علميا،  ومل�صقا  بحثا 

لإخ���������راج ه�����ذا امل�����وؤمت�����ر يف اأب����ه����ى ح��ل��ة 
وباأح�صن ما ميكن من تو�صيات يف عامل 
اأع��داد ال�صكان عاما بعد عام  يتزايد فيه 
التي  البيئة  على  ال�صغط  فيه  ويرتفع 
ت��ع��د ع��ن�����ص��را م��ه��م��ا يف ح��ي��اة الإن�����ص��ان، 
الأم��ور  مقدمة  يف  البيئة  ق�صايا  وت��اأت��ي 
فجميعنا  اله��ت��م��ام،  الأم���م  توليها  التي 
ب��ال��ب��ي��ئ��ة  ارت����ب����اط االق���ت�������ص���اد  اأن  ي��ع��ل��م 
الأم��م  جعل  مم��ا  الطبيعية،  ومب��وارده��ا 
على  للمحافظة  اآل��ي��ات  لو�صع  ت��ت��داع��ى 
بيئة  اإل��ى  و���ص��ول  امل���وارد  وتنمية  البيئة 
املوؤمتر  اأن  ال�صديق  واأ�صاف  م�صتدامه«. 
ياأتي مب�صاركة نخبة متميزة من العلماء 

والباحثني.
ويف نهاية احلفل كرم الأمري في�صل 
درع��ا  �صموه  وت�صلم  امل�صاركني  خالد  ب��ن 

تذكاريا من معايل مدير اجلامعة.
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�صاهمت بفاعلية يف جناح هذه املبادرة 
واملعر�س امل�صاحب لها«.

و�����ص����اح����ب امل�������ب�������ادرة، م��ع��ر���س 
اإل��ى تعزيز  م��واد تهدف  احتوى على 
ال��ف�����ص��اد بجميع  ال��ن��زاه��ة وحم���ارب���ة 
ال��وازع  قيم  وغر�س  واأ�صكاله،  �صوره 
الف�صاد  نبذ  اإزاء  والأخ��اق��ي  الديني 

ومكافحته .
م����ن ج���ه���ت���ه، ع����رب ال���������داود ع��ن 
���ص��ع��ادت��ه وام��ت��ن��ان��ه ب��ه��ذه الإ�����ص����ادة، 
وا���ص��ف��ا اإي���اه���ا ب��و���ص��ام ع��ل��ى ���ص��دور 
م��ن�����ص��وب��ي اجل���ام���ع���ة ك���اف���ة، م��ق��دم��ا 
�صكره ل�صمو اأمري منطقة ع�صري على 

سعيد العمري

الأم��ري  امللكي،  ال�صمو  �صاحب  بعث 
ف��ي�����ص��ل ب���ن خ��ال��د ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز، 
اأم�������ري ع�������ص���ري، خ����ط����اب ����ص���ك���ر اإل����ى 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ����ص���ت���اذ ال��دك��ت��ور 
اجلهود  نظري  ال���داود،  عبدالرحمن 
مبادرة »وطننا  اإجن������اح  يف  امل���م���ي���زة 
منطقة  اإم���ارة  نظمتها  التي  اأم��ان��ة« 

ع�صري مطلع العام اجلاري.
وجاء يف اخلطاب: »نود اأن نعرب 
ع���ن ���ص��ك��رن��ا وت��ق��دي��رن��ا مل���ا ب��ذل��ت��م��وه 
وفريق العمل باإدارتكم من جمهودات 

رعايته الكرمية ملبادرة »وطننا اأمانة 
»، وما حتمله من قيم عالية .

اإلى اهتمام حكومة  الداود  ونبه 
حفظه  ال�صريفني،  احل��رم��ني  خ���ادم 
وال��داع��م��ة  امل�صتمرة  ومتابعته  اهلل، 

لكل ما فيه خري للدين والوطن.
وق���ال: »اإن م��ا ت��رم��ي اإل��ي��ه هذه 
امل����ب����ادرات م���ن ت��ع��زي��ز مل�����ص��وؤول��ي��ات��ن��ا 
جميعاً  علينا  حت��ّت��م  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة 
ت��ع��زي��ز م��ف��اه��ي��م الأم���ان���ة وال��ن��زاه��ة 
وم���ك���اف���ح���ة ال���ف�������ص���اد، ب���ه���دف ���ص��ع��ى 
على  وط��ن  لبناء  الر�صيدة  حكومتنا 
وال�صفافية  العدالة  متينة من  اأ�ص�س 

والل��������ت��������زام الأخ�������اق�������ي وال���������ولء 
كافة  على  الّنزاهة  مفاهيم  وتر�صيخ 

الأ�صعدة«.
واأك���د ال����داود اأن ه��ذه امل��ب��ادرات 
ت�صهم يف النهو�س بالوطن واملواطن، 
انطاقا من تاأ�صي�س الهيئة الوطنية 
مل���ك���اف���ح���ة ال���ف�������ص���اد، وذل�������ك ب��ه��دف 
واأنظمته،  وظواهره  الف�صاد  معاجلة 
والإمل�������ام  ب��ك��ل ال���ظ���روف وامل�����ص��ب��ب��ات 
باأهمية  ال��ت��وع��ي��ة  وت��اأك��ي��د  لتف�صيه، 
ال���وازع  وت��ق��وي��ة  ال��ن��زاه��ة،  و�صرورة  
وتر�صيخ  للوطن،  والنتماء  الديني، 

مفاهيم مكافحة الف�صاد.

أمير عسير يشكر الداود على المشاركة
في مبادرة »وطننا أمانة«

• أسبوعية جامعة
الملك خالد

• الصحيفة الجامعية
االكثر انتشارا: 45 الف 

نسخة اسبوعيا
• أول صحيفة جامعية

تطبع بنظام الويب
• توزع في كافة مناطق 

المملكة وخارجها
• توزع كل اسبوع

داخل صحيفة الوطن

شاركونا النجاح

ال��ت��ي تنظمها يف  العلمية  وال���ن���دوات  ب��امل��وؤمت��رات  اه��ت��م��ام اجل��ام��ع��ة  اإط����ار  يف 
خمتلف التخ�ص�صات والهتمامات، ياأتي موؤمتر الأنظمة ال�صحية اجلامعية 
بادرة ريادية من اجلامعات  لدرا�صة وبحث هذا املجال احليوي يف اجلامعات 
جمال  ب�صفته  ومناق�صته  فيه  للبحث  م�صبوق  غري  مو�صوع  وهو  ال�صعودية، 

من املجالت ال�صحية.
ونعلم اأن كثريا من جامعاتنا يف اململكة لديها كليات للطب والتخ�ص�صات 
العملية  اإن�صاء م�صت�صفيات ومرافق �صحية تخدم  ال�صحية، مما يحتم عليها 

التعليمية، اأو على اأقل تقدير، ترتبط مبن�صاآت �صحية قائمة.
املرافق واملن�صاآت  واأحيانا، جدل عن دور  املوؤمتر يف خ�صم نقا�س،  وياأتي 
�صحية  خدمات  ناحية،  وتقدمي  من  العلمي  البحث  يف  اجلامعية  ال�صحية 
للمواطنني من ناحية اأخرى، وكيفية املواءمة بني الهدفني دون اأن ياأتي هدف 
اآخر.  ومن هنا جاءت فكرة هذا املوؤمتر الذي يت�صدى ملثل هذه  على ح�صاب 
الق�صايا، اإ�صافة الى اأمور ومو�صوعات مرتبطة بالأنظمة ال�صحية اجلامعية.

اأن  امل��ه��م، وب��خ��ا���ص��ة  امل��وؤمت��ر  امل��ل��ك خ��ال��د بتنظيم ه���ذا  وت�صعد ج��ام��ع��ة 
يف  ك��ربى  �صحية  مرافق  �صتمتلك  اجل��دي��دة  اجلامعية  مدينتها  يف  اجلامعة 
كليات  اإل��ى  اإ�صافة  �صرير،  ل���800  �صيت�صع  ال��ذي  اجلامعي  امل�صت�صفى  مقدمتها 

الطب وطب الأ�صنان والعلوم الطبية التطبيقية وال�صيدلة.
�صت�صكل  اخلدمية  وامل��راف��ق  التعليمية  ال�صحية  امل��راف��ق  ه��ذه   وجميع 
عام.  ب�صكل  واململكة  خا�س  ب�صكل  املنطقة  فيها  تخدم  متميزة  خلدمات  ن��واة 
يف  اجلامعية  باملن�صاآت  العاقة  ذات  الق�صايا  من  الكثري  امل��وؤمت��ر  و�صيناق�س 

اجلامعة حتديدا ودورها يف خدمة املجتمع يف املجال ال�صحي.
وت�صعد جامعة امللك خالد باأن يرعى هذا املوؤمتر �صاحب ال�صمو امللكي 
اأن  اأمري منطقة ع�صري، الذي عودنا  الأمري في�صل بن خالد بن عبدالعزيز، 
يكون راعيا لكثري من منا�صبات اجلامعة، وهذا يعك�س اهتمام وحر�س �صموه 

الكرمي عليها وعلى دورها التنموي يف املنطقة.
الأ�صتاذ  ال�صحية  للتخ�ص�صات  اجلامعة  وكيل  �صعادة  اأ�صكر  وختاما   
العمل  وفرق  التنظيمية،  اللجنة  واأع�صاء  اآل جلبان،  �صعد  بن  الدكتور خالد 

من الزماء والزميات على جهودهم يف تنظيم هذا املوؤمتر.

رؤية

األنظمة الصحية الجامعية

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

بنك  مثل  بينما  احلديثي،  عبداللطيف 
الباد، عبدالعزيز حممد العنيزان.

واأو����ص���ح وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل��درا���ص��ات 
ال��ع��ل��ي��ا وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ال��دك��ت��ور ماجد 
مع  التفاقية  اأن  احلربي  عبدالكرمي  بن 
لإدراك  ت��اأت��ي  الجتماعية  ال�����ص��وؤون  وزارة 
الوطني  وواج��ب��ه��ا  م�صوؤوليتها  اجل��ام��ع��ة 
تفعيل  اإل��ى  ت�صعى  اأن��ه��ا  مبينا  والتنموي، 
ال��وزارة  من  املقدمة  ال��ربام��ج  يف  ال�صراكة 
، والإ����ص���ه���ام م���ع م���راك���ز ال��ت��ن��م��ي��ة يف دع��م 
اإ�صافة  املختلفة،  الجتماعية  الأن�����ص��ط��ة 
اإل����ى اأن اجل��ام��ع��ة ���ص��ت�����ص��ارك ب��ف��اع��ل��ي��ة يف 
تقدمي ال�صت�صارات العلمية حلل الق�صايا 
الأ���ص��ري��ة وامل��ال��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة، وت��ق��دمي 
الأفكار واحللول القابلة للتطبيق للظواهر 
خرباتها  وت��ق��دمي  املختلفة،  الجتماعية 
الظواهر  من  ع��دد  معاجلة  يف  الأكادميية 
والعقوق  ال��ط��اق  ق�صايا  مثل  ال�صلبية، 

سعيد العمري

رع����ى  ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و امل��ل��ك��ي، الأم����ري 
اأم��ري  عبدالعزيز،  ب��ن  خ��ال��د  ب��ن  في�صل 
م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ري، ع��ل��ى ه��ام�����س اف��ت��ت��اح 
حتت  للبيئة  الأول  ال�����ص��ع��ودي  امل���وؤمت���ر 
���ص��ع��ار »ال���ص��ت��غ��ال امل�����ص��ت��دام ل��ل��م��وارد 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة« ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ت��ي ���ص��راك��ة 
الأول��ى  اجلامعة،  وقعتهما  ا�صرتاتيجية 
مثل  اإذ  الجتماعية،  ال�صوؤون  وزارة  مع 
العليا  ال��درا���ص��ات  وك��ي��ل  فيها  اجل��ام��ع��ة 
والبحث العلمي الدكتور ماجد احلربي، 
الجتماعية  ال�����ص��وؤون  وزارة  مثل  بينما 
ال��������وزارة مبنطقة  ل���ف���رع  ال���ع���ام  امل���دي���ر 
وج��اءت  ال�صهراين،  عبداحلكيم  ع�صري، 
التفاقية الثانية مع بنك الباد، وفيها 
م��ث��ل اجل���ام���ع���ة ع��م��ي��د م��ع��ه��د ال��ب��ح��وث 
وال���درا����ص���ات ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ال��دك��ت��ور 

وغريها، كما �صت�صهم اجلامعة مبا متتلكه 
اللوائح  ومراجعة  �صياغة  يف  خ��ربات  من 
للموؤ�ص�صات  التابعة  وال��ربام��ج  واخل��ط��ط 
الج���ت���م���اع���ي���ة، واجل���م���ع���ي���ات اخل����ريي����ة، 
بالإ�صافة اإلى التعاون يف تنظيم الفعاليات 
امل�����ص��رتك��ة م���ن م����وؤمت����رات وور�������س ع��م��ل، 
وم��ل��ت��ق��ي��ات وم���ع���ار����س، وت��ي�����ص��ري ال��ق��ب��ول 

لذوي الحتياجات اخلا�صة والأيتام.
 و�صتقوم اجلامعة كذلك بامل�صاركة يف 
وال�صت�صارات  التدريبية  ال���دورات  تقدمي 
ال���رتب���وي���ة، وال��ن��ف�����ص��ي��ة مل��ن�����ص��وب��ي ال�����وزارة 

باملنطقة.
ال��ت��ع��اون  ب��ات��ف��اق��ي��ة  يتعلق  فيما  اأم���ا 
م���ع ب��ن��ك ال���ب���اد، ف���اأو����ص���ح ع��م��ي��د معهد 
الدكتور  ال�صت�صارية  والدرا�صات  البحوث 
اأن  احل��دي��ث��ي،  اإب��راه��ي��م  ب��ن  عبداللطيف 
اجل��ام��ع��ة وال��ب��ن��ك ي�����ص��ع��ي��ان اإل����ى حتقيق 
التكامل والتعاون، م�صريا اإلى اأن » الباد« 

التنموي  خ��ال��د  امل��ل��ك  دور ج��ام��ع��ة  ي���درك 
امل���ه���م يف امل���م���ل���ك���ة، وي���ح���ر����س ع���ل���ى دع���م 
وب��رام��ج  اأن�����ص��ط��ة  بع�س  ورع��اي��ة  ر�صالتها 

اجلامعة.
ه��ذه  ب��ت��وق��ي��ع  ����ص���ع���داء  اإن���ن���ا  وزاد« 
الباد   بنك  م�صوؤويل  ون�صكر  التفاقية 
اأب��دوه من جت��اوب وتعاون مثمر  على ما 
وتطوير  تنمية  على  اهلل  ب��اإذن  �صينعك�س 
ه�����ذه ال���ع���اق���ة ب��ال�����ص��ك��ل ال������ذي ي��خ��دم 
حر�صنا  وق��د  ع�صري،  منطقة  يف  التنمية 
وال�صراكة  التعاون  اتفاقية  ت��اأط��ري  على 
املوؤ�ص�صات  من  واح��دا  ب�صفته  البنك  مع 
و�صن�صعى  امل��م��ل��ك��ة،  يف  ال����رائ����دة  امل��ال��ي��ة 
ال��ذي  وبال�صكل  اهلل  ب���اإذن  تطويرها  اإل��ى 
ي��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع وال���ف���ائ���دة ع��ل��ى اجل��ام��ع��ة 
حزمة  البنك  �صيقدم  حيث  ومن�صوبيها 
م����ن ال��ت�����ص��ه��ي��ات امل�����ص��رف��ي��ة وامل���ال���ي���ة 

ملن�صوبي اجلامعة وطابها«.

أمير عسير يرعى توقيع اتفاقيتي الجامعة 
مع »الشؤون االجتماعية« و »بنك البالد«



أخبار الجامعة

الجامعة تكرم 1155 طالبا متفوقا

سعيد العمري

رع���ى م��دي��ر اجل��ام��ع��ة، الأ���ص��ت��اذ ال��دك��ت��ور 
ع��ب��دال��رح��م��ن ال�����داود، ال��ث��اث��اء امل��ا���ص��ي، 
ح��ف��ل ت���ك���رمي ال���ط���اب امل��ت��ف��وق��ني ال���ذي 
ن��ظ��م��ت��ه ع���م���ادة ����ص���وؤون ال���ط���اب، ممثلة 
مب���رك���ز ال��ت��وج��ي��ه والإر������ص�����اد ب��ال��ع��م��ادة، 
ح�صلوا  متفوقا  طالبا   265 فيه  وك��رم��ت 
ت��ك��رمي 890  بينما مت  ام��ت��ي��از،  درج���ة  على 
طالبة، بح�صور وكاء اجلامعة وعدد من 

عمداء الكليات والعمادات امل�صاندة.
واأع��������������رب ال��������������داود ع������ن ����ص���ع���ادت���ه 
اخلال�صة  التهنئته  م��ق��دم��ا  ب��امل��ت��ف��وق��ني، 
ل����اآب����اء والأم����ه����ات ع��ل��ى ت���ف���وق اأب��ن��ائ��ه��م 
وامل�صتوى العلمي املتميز الذي و�صلوا اإليه، 
متمنيا لهم موا�صلة اجلد والجتهاد حتى 
دينهم  خ��دم��ة  فاعلني يف  اأع�����ص��اء  ي��ك��ون��وا 
�صخر لهم جميع  الذي  ومليكهم ووطنهم 
الإمكانيات، وهياأ لهم جميع ما يحتاجون 
والتفوق  التميز  على  �صاعدهم  مما  اإل��ي��ه، 

خال م�صوارهم الدرا�صي.
وطالب الداود، الطاب، ببذل مزيد 
م��ن الج��ت��ه��اد واحل��ر���س على خدمة هذا 
ال��وط��ن امل��ع��ط��اء ال���ذي ي��دف��ع ب��اأب��ن��ائ��ه اإل��ى 
امل��ج��د وال��ت��ف��وق ب��رع��اي��ة ودع����م م��ن رائ��د 
التعليم الأول يف اململكة العربية ال�صعودية 
�صلمان  امل��ل��ك  ال�صريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 
���ص��ع��ود، ح��ف��ظ��ه اهلل،  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب���ن 
ال���ذي ل ي��ّدخ��ر ج��ه��دا يف خ��دم��ة ال��وط��ن، 
الأول،  العامل  نحو  التعليم  م�صرية  ودف��ع 
ا�صتثمار  اأن اجلامعة م�صممة على  موؤكدا 
واملواهب من طابها وطالباتها  الطاقات 
امل��ب��دع��ني وامل��وه��وب��ني يف داخ����ل اجل��ام��ع��ة 

وخارجها.
م����ن ج���ه���ت���ه، اأو������ص�����ح م����دي����ر م��رك��ز 
�صوؤون الطاب،  بعمادة  والإر�صاد  التوجيه 
الأم�����م  اأن  الأح�����م�����ري،  ���ص��ع��ي��د  ال���دك���ت���ور 
تتناف�س يف تقدمي الرعاية لقدرات اأبنائها 
التي  احلقيقية  ال���روة  لأن��ه��م  امل��ب��دع��ني، 
ت��ع��ل��ق ع��ل��ي��ه��ا الآم������ال ب��ع��د اهلل ع���ز وج���ل، 
وقال: »ما متنحه دولتنا الر�صيدة لأبنائها 
اإمنا تقوم به اإدراك��ا منها باأن هذا اجلانب 
ا�صتثمار م�صمون العائد �صيعود نفعه على 

جمتمعهم ووطنهم باإذن اهلل«.
يذكر اأن اجلامعة تويل اهتماما كبريا 
الحتفال  ه��ذا  ويعد  املتميزين،  لطابها 
خ���ط���وة ���ص��م��ن ���ص��ل�����ص��ل��ة ج���ه���ود ت��ب��ذل��ه��ا 
ال�صريحة  ب��ه��ذه  العناية  ب��ه��دف  اجلامعة 
م���ن ط���اب���ه���ا، ك��م��ا ت����ويل ع���م���ادة ����ص���وؤون 
والإر�صاد  التوجيه  مبركز  ممثلة  الطاب 
عناية  املتفوقني،  الطاب  تكرمي  برنامج 
خا�صة، لكونه ميثل حافزا ملوا�صلة التميز 
على  املركز  اهتمام  يقت�صر  ومل  والعطاء، 
تكرمي الطاب املتفوقني وح�صب، بل نال 
الهتمام املتعرين درا�صيا، اإذ مت ح�صرهم 
م���ن اجل��ن�����ص��ني ع��ل��ى م�����ص��ت��وى اجل��ام��ع��ة 
وو�����ص����ع ل���ه���م ب����رام����ج وخ���ط���ط ع��اج��ي��ة 

ملعاجلة هذا التعر.
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البدء في استقبال ترشيحات 
جوائز الجامعة للتميز

سعيد العمري
الأك��ادمي��ي  التطوير  ع��م��ادة  يف  مبقرها  للتميز  اجلامعة  جل��وائ��ز  الدائمة  اللجنة  ب���داأت 
التميز للعام اجلامعي  الرابعة جلائزة  ال��دورة  املر�صحني يف  ا�صتقبال ملفات  واجل��ودة، يف 
ال��داود،  عبدالرحمن  الدكتور  الأ�صتاذ  اجلامعة،  مدير  موافقة  �صدور  بعد   ،1437-1436

وذلك خال الفرتة من  1437/5/26، وحتى 1437/6/29.

فروع الجائزة 
• التميز يف التدري�س اجلامعي

• املوظف املتميز
• الطالب املتميز

• التميز يف خدمة املجتمع )اأفراد(
• التميز يف خدمة املجتمع )موؤ�ص�صات(

ودعت اللجنة الراغبني يف الرت�صح اإلى االطالع على االآليات وال�صروط خالل رابط 
جوائز التميز على ال�صفحة الإلكرتونية لعمادة التطوير الأكادميي واجلودة.

وتاأتي  فكرة اجلوائز حر�صا على ت�صجيع التميز، وتعزيز الجتاهات الفاعلة بالتعليم 
اجلامعي لدى جميع من�صوبيها من اأع�صاء هيئة التدري�س واملوظفني والطاب، بالإ�صافة 
اإلى تاأ�صيل ثقافة التميز وتوطينها، ون�صر مفهوم اجلودة، وحتقيق معايريها يف التعليم 

العايل، والبحث عن التطوير الدائم والهتمام بالأع�صاء الفاعلني يف املجتمع اجلامعي.
حم��ددة  ل�����ص��روط  وف��ق��اً  اجل��ام��ع��ة  م�صتوى  على  متنح  �صنوية  التميز  ج��وائ��ز  وت��ع��د 
ومتوافقة مع مفاهيم اجلودة والتميز حيث يخ�صع منح هذه اجلوائز ملعايري دقيقة عند 

تقييم املر�صحني يف مراحل الرت�صيح املختلفة.

قيمة الجوائز
تبلغ قيمة اجلوائز 300 األف ريال موزعة على النحو التايل:

• 60 األف ريال جائزة التميز يف التدري�س اجلامعي.
• 60 األف ريال جائزة التميز للطالب املتميز.

• 60 األف ريال جائزة املوظف املتميز.
• 60 األف ريال جائزة التميز يف خدمة املجتمع )الأفراد(.

• 60 األف ريال جائزة التميز يف خدمة املجتمع )املوؤ�ص�صات(.
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إعالن

سعيد العمري

نيابة عن مدير اجلامعة، د�صن وكيل 
التخ�ص�صات ال�صحية الدكتور خالد 
اأبها، اأخريا،  اآل جلبان، بفندق ق�صر 
اللقاء اخلام�س للجنة عمداء كليات 

ال�صعودية،  ب��اجل��ام��ع��ات  التمري�س 
ب���ح�������ص���ور م�������ص���اع���د الأم��������ني ال���ع���ام 
ال�صعودية  بالهيئة  العليا  للدرا�صات 
ل��ل��ت��خ�����ص�����ص��ات ال�����ص��ح��ي��ة ال��دك��ت��ور 
حم��م��د ال�����ص��ل��ط��ان، ورئ��ي�����ص��ة جلنة 
ع����م����داء ال��ت��م��ري�����س يف اجل���ام���ع���ات 

ال��ف��وزان.  هيا  ال��دك��ت��ورة  ال�صعودية 
مدير  هاتفيا    اللقاء  يف  �صارك  كما 
ال�صحية  وال��ع��ل��وم  الطبية  ال��ربام��ج 
ب��امل��ل��ح��ق��ي��ة ال���ث���ق���اف���ي���ة ال�����ص��ع��ودي��ة 
ب����ال����ولي����ات امل����ت����ح����دة الأم����ريك����ي����ة 
ال��دك��ت��ور ع���ادل ب��ا���ص��ط��ح، ب��الإ���ص��اف��ة 
اإلى عدد من عمداء وعميدات كليات 

التمري�س باجلامعات ال�صعودية.
خ����ال  ج����ل����ب����ان  اآل  واأو��������ص�������ح 
اأن اجل��ام��ع��ة  األ���ق���اه���ا  ال��ك��ل��م��ة ال��ت��ي 
ه����ذه  م����ث����ل  با�صت�صافة   ت�������ص���ع���د 
باجلميع  الكفاءات املميزة،  مرحبا 
ومتمنيا  اجلامعة،  مدير  عن  نيابة 
جن����اح ال��ل��ق��اء واخل������روج ب��ت��و���ص��ي��ات 
التمري�س  مهنة  على  بالنفع  ت��ع��ود 
وما  ال�صحي،  النظام  روح  تعد  التي 
ت���واج���ه���ه م���ن حت���دي���ات ����ص���واء على 
اجل��ان��ب امل��ه��ن��ي اأو ال��ع��ل��م��ي وك��ذل��ك 
وق����ال:  وامل������ايل.  الإداري  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
»ج���ام���ع���ة امل���ل���ك خ���ال���د ت���رح���ب ب���اأي 
م���ق���رتح���ات م��ف��ي��دة ع��ل��ى م�����ص��ت��وى 
اجل���ام���ع���ات  اأو  ال����ف����ردي  اجل���ام���ع���ة 

ال�صعودية ب�صكل عام«.

م����ن ج��ه��ت��ه��ا، ب��ي��ن��ت ال���دك���ت���ور 
اأن ال��ل��ج��ن��ة ت��ط��رق��ت  ال����ف����وزان  ه��ي��ا 
يف ه���ذا الج��ت��م��اع اإل����ى م��و���ص��وع��ات 
م���ه���م���ة مت�������س م���ه���ن���ة ال���ت���م���ري�������س 
اخلا�صة  التج�صري  ���ص��واب��ط  ومنها 
ب���خ���ري���ج���ي ال���ت���م���ري�������س وام���ت���ح���ان 
ال��ت�����ص��ج��ي��ل وال��ت�����ص��ن��ي��ف خل��ري��ج��ي 
كما  واحلكومية،  الأهلية  اجلامعات 
عديده  اأي�صا برامج  اللجنة  ناق�صت 

تتعلق بالتمري�س ب�صكل عام.
و�����ص����ارك ال���دك���ت���ور ب��ا���ص��ط��ح يف 
ال��ن��ق��ا���س ع��رب ال��ه��ات��ف وحت���دث عن 
امل�����ص��اع��ب وال��ع��ق��ب��ات ال���ت���ي ت��واج��ه 
م��ب��ت��ع��ث��ات ال��ت��م��ري�����س يف ال���ولي���ات 
امل����ت����ح����دة الأم�����ريك�����ي�����ة، ك���م���ا مت��ت 
الطبية  الفحو�صات  اآل��ي��ة  مناق�صة 
وال���ت���ط���ع���ي���م���ات ال���وق���ائ���ي���ة ل��ط��اب 
ال��ت��م��ري�����س قدمها  ك��ل��ي��ة  وط��ال��ب��ات 
وطرحت  جوهرجي،  اأمي��ن  الدكتور 
ال���دك���ت���ورة ح�����ص��ن��ة ب��ن��ج��ر م��و���ص��وع 
امل��ت��ق��دم��ات ل��ربام��ج امل��اج�����ص��ت��ري من 
اأو  التكميلي  البكالوريو�س  خريجات 

التج�صري من جامعات اململكة.

الجامعة تحتضن اللقاء الخامس
للجنة عمداء التمريض



عدنان األلمعي

مهرجانها  ال��ي��وم،  اجلامعة،  تطلق 
امل�������ص���رح���ي ال�����ث�����اين، ع���ل���ى م�����ص��رح 
ج��م��ع��ي��ة ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون ب��اأب��ه��ا، 

وي�صتمر ثاثة اأيام.
وي�����ص��ت��ه��دف امل���ه���رج���ان ط��اب 
اجل��ام��ع��ة ك��اف��ة م���ن خ����ال اأن��دي��ة 
الكليات  لتقدمي م�صرحيات تهدف 
لك�صب الثقة وك�صر حواجز املعوقات 

التي قد تقف اأمامهم.
الطاب  �صوؤون  عميد  واأو���ص��ح 
امل�صرح   اأن  اآل هبا�س  الدكتور مريع 

م��دي��ر اجلامعة  م��ن  ب��دع��م  يحظى 
اأه��م��ي��ة يف �صياغة  م���ن  ي�����ص��ك��ل��ه  مل���ا 
م��ف��اه��ي��م ج����دي����دة ل�����دى ال���ط���اب 
وم�����ص��اح��ة ت��ع��ب��ري ف��ن��ي��ة واك��ت�����ص��اف 
املواهب التي تزخر بها اجلامعة يف 
والإخ��راج  والكتابة  التمثيل  جم��ال 
اإي��اه  وا�صفا  اأهميته،  على  م�صددا   ،
العملية  يف  الأ���ص��ا���ص��ي��ة  ب��ال��رك��ي��زة 
دورا  له  اأن  اإل��ى  م�صريا  التعليمية، 
�صخ�صية  ���ص��ق��ل  يف  م��ه��م��ا  ت��رب��وي��ا 
اأوق��ات فراغه يف  الطالب وا�صتثمار 

برامج هادفه ومفيدة. 
واأ����ص���اف ال��ه��ب��ا���س: »امل��ه��رج��ان 

 ب��������دروه ب����ني رائ�������د ال��ن�����ص��اط 
امل�صرحي باجلامعة، حممد الكعبي، 
دورت����ه  امل�����ص��رح��ي يف  امل���ه���رج���ان  اأن 
مع  ال�����ص��راك��ة  �صمن  الثانية ياأتي 
ج��م��ع��ي��ة ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون ب��اأب��ه��ا، 
اأنه �صي�صارك فيه 10 كليات،  موؤكدا 
ن��دوات متخ�ص�صة  اإلى ثاث  لفتا 

�صتقام على هام�صه. 
ودعا الكعبي من�صوبي اجلامعة 
وال�����ط�����اب وامل���ج���ت���م���ع ك���اف���ة اإل����ى 
ح�����ص��ور ف��ع��ال��ي��ات امل��ه��رج��ان دع��م��اً 
ل��ل��ح��راك امل�����ص��رح��ي ودع���م امل��واه��ب 

ال�صابة.

م�صرحية  ف��رق  ت�صكيل  اإل��ى  يهدف 
م���ن ال��ك��ل��ي��ات، وت�����ص��ج��ي��ع الإخ�����راج 
اأنواعه،  بجميع  امل�صرحي  والتاأليف 
امل�صرحي  الن�صاط  لتن�صيط  وذل��ك 
جانب  اإل��ى  اإ�صافة  اجلامعة،  داخ��ل 
تقدمي العرو�س امل�صرحية املختلفة 
ال���ت���ي ب����دوره����ا ت��ن��اق�����س ال��ق�����ص��اي��ا 
على  الرتكيز  مع  واحليوية،  املهمة 
اك��ت�����ص��اف م��وه��ب��ة ال��ت��م��ث��ي��ل ل��دى 
بينهم  التناف�س  قيم  وزرع  الطاب 
م���ع ت��دري��ب��ه��م ع��ل��ى ف���ن ال��ت��م��ث��ي��ل 
امل�صرحي والإخ��راج من خال عقد 

دورات تدريبية وبع�س الندوات«. 

تحديد موعد المهرجان المسرحي الثاني

»الصيدلة« توعي المجتمع
بأضرار الخلطات العشبية

اف���ت���ت���ح وك����ي����ل اجل���ام���ع���ة ل��ل��ت��خ�����ص�����ص��ات 
ال�صحية الأ�صتاذ الدكتور خالد اآل جلبان، 
اأخريا، احلملة التوعوية التي نظمتها كلية 
اأ���ص��رار  ع��ن  دواء  ب��ن��ادي  ممثلة  ال�صيدلة 
بالتعاون مع اجلمعية  الع�صبية،  اخللطات 
النهدي،  و�صيدليات  ال�صعودية  ال�صيدلية 
وذل�����ك مب��ج��م��ع ع�����ص��ري م����ول ب��اأب��ه��ا حتت 

عنوان »اخللطات الع�صبية دواء اأم داء«. 
واأو�صح عميد كلية ال�صيدلة الدكتور 
تهدف  احلملة  اأن  ال�صيعري  عبدالرحمن 
اإل�����ى ت��وع��ي��ة امل��ج��ت��م��ع مب�����ص��ار اخل��ل��ط��ات 
ال��ع�����ص��ب��ي��ة، وا���ص��ت��غ��ال ���ص��ع��اف ال��ن��ف��و���س، 
امل���ر����ص���ى وح���اج���ت���ه���م اإل������ى ال��������دواء ب��ب��ي��ع 
بكترييا  على  حتتوي  قد  م�صرة  منتجات 
مقابل مبالغ باهظة، وقال: »على الطرف 
ميكن  مفيدة  اأع�صاب  هناك  يوجد  الآخ���ر 
ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا ب���ال���ط���رق ال�����ص��ح��ي��ح��ة م��ع 

الأمرا�س املزمنة«.
اإقامة معر�صني  كما �صاحب احلملة 
والن�صائي  ال��رج��ايل  للق�صمني  م�صاحبني 
اأ���ص��رف عليهما ع��دد م��ن ط��اب وطالبات 

كلية ال�صيدلة باجلامعة.

ال��ن�����ص��ح  احلملة تقدمي  و����ص���ه���دت 
والإر�������ص������اد ل����ل����زوار م����ع ت���ب���ي���ان خم��اط��ر 
م�صدر  يف  تكمن  التي  الع�صبية  اخللطات 

هذه الأع�صاب.
واأف�����ادت احل��م��ل��ة ال����زوار ب���اأن م�صدر 
وزراع���ة ه��ذه الأع�����ص��اب رمب��ا تكون ملوثة 
والزرنيخ  الر�صا�س  ال�صامة، مثل  باملعادن 
والكادميوم والزئبق، كما اأن هذه الأع�صاب 
تخزينها  وكذلك  �صامة،  مب��واد  ر�صها  يتم 
اأن مكان  اأك��دت  بطرق غري �صحيحة، كما 
ع��ام��ًا  ي��ع��د  الع�صبية  اخل��ل��ط��ات  ت��خ��زي��ن 
ال�����ص��ع��ب متييز احل�����ص��رات  م��ن  اإذ  م��ه��م��اً، 
اختلطت مع  اإذا  القوار�س، وغريها  وبراز 

اخللطات .
وا���ص��ت��م��ل امل��ع��ر���س ع��ل��ى رك���ن خا�س 
ب��اخل��ل��ط��ات ال��ع�����ص��ب��ي��ة جم��ه��ول��ة امل�����ص��در 
واأخ��ط��اره��ا واأ����ص���راره���ا، وت��و���ص��ي��ح كيفية 
ا�صتخدام  على  واحل��ث  تركيبها،  يف  الغ�س 

البديل ال�صحي امل�صمون.
ي��ه��ت��م  خ�����ا������س  رك��������ن  ت�����وف�����ري  ومت 
ب����الأع���������ص����اب ال���ط���ب���ي���ة وا����ص���ت���خ���دام���ات���ه���ا 
تتعار�س  ال��ت��ي  الأدوي�����ة  وب��ي��ان  ال�صليمة، 

لها  ي�صاف  التي  التجميلية  هي اخللطات 
بهذه  ا�صتخدامها  كيميائية ل يجوز  مواد 
التنحيف  خلطات  اأو  الع�صوائية،  الكميات 
ال��ت��ي ي�����ص��اف ل��ه��ا اأدوي�����ة مم��ن��وع��ة ب�صبب 

خطرها على ال�صحة .
توعوية  تزامناً  مطوية  اإع��داد    ومت 
الع�صبية  اخللطات   ( بعنوان  احلملة  مع 
دواء اأم داء(  احتوت على تعريف باخللطات 
لها،  املجتمع  ا�صتخدام  واأ�صباب  الع�صبية  
وخماطر اخللطات الع�صبية وطرق غ�صها 

ون�صائح عامة للم�صتخدمني.
اجل�����ان�����ب  احل�����م�����ل�����ة  ُت�����غ�����ف�����ل  ومل 
ال��رتف��ي��ه��ي ل��اأط��ف��ال؛ ف��ك��ان ه��ن��اك رك��ن 
ل���ر����ص���م ال�����ص��خ�����ص��ي��ات ال���ك���رت���ون���ي���ة ع��ل��ى 
ا�صتوديو  ، كما مت جتهيز  الأط��ف��ال  وج��وه 

ت�صويري خا�س لهم  جماناً .
ي����ذك����ر اأن ه���������ذه احل���م���ل���ة ت����اأت����ي يف 
اإط���ار ج��ه��ود اجل��ام��ع��ة يف خ��دم��ة املجتمع 
وت��وع��ي��ت��ه، و���ص��ه��دت اإق���ب���ال ك��ب��ريا جت��اوز 
الكثري  ل��ه��م  �صححت  وزائ�����رة  زائ����ر   500
م���ن امل��ف��اه��ي��م اخل��اط��ئ��ة ح���ول اخل��ل��ط��ات 

الع�صبية.

م���ع ا���ص��ت��خ��دام��ات��ه��ا. ويف اإط�����ار م��و���ص��وع 
بع�س  بعر�س  يخت�س  رك��ن  اأُقيم  احلملة، 
والأطعمة،  الأدوي��ة  التداخات بني بع�س 

وتاأثري ذلك على فعالية تلك الأدوية.
امل�صتهلك  اأن  ع��ل��ى  احل��م��ل��ة  و���ص��ددت 
ك��ان��ت  اإذا  م���ا  م��ع��رف��ة  ال����ع����ادي ل مي��ك��ن��ه 
اإذ  عدمها،  من  نظيفة  الع�صبية  اخللطات 
على  حتتوي  اخللطات  تلك  من  كثريا  اإن 
بقايا مبيدات ح�صرية، ل يتم تنظيفها قبل 
الع�صبية  اخللطات  بع�س  اأن  كما  خلطها، 
تراكمها  يوؤثر  ثقيلة  معادن  على  حتتوي 
داخ������ل ج�����ص��م الإن���������ص����ان ع���ل���ى ال���وظ���ائ���ف 
احليوية يف اجل�صم، ما قد يعر�صه للف�صل 

الكلوي اأو التعر�س اإلى الت�صمم احلاد.
الأدوي���������ة  اأن  احل���م���ل���ة  واأو������ص�����ح�����ت 
ت��ت��ع��ار���س مع  ق��د  امل��ري�����س  يتناولها  ال��ت��ي 
ال��دم  �صيولة  ك��اأدوي��ة  الع�صبية،  اخللطات 
ال���ت���ي ت��ت��ع��ار���س م���ع ال��زجن��ب��ي��ل وال���ث���وم، 
ال�صخ�س خلطر  يعر�س  ق��د  ال��ذي  الأم���ر 
اأدوي��ة  م��ع  بع�صها  تتعار�س  كما  ال��ن��زي��ف، 
ال�صكري و�صيولة الدم، اإ�صافة اإلى اأن اأكر 
لها  الت�صويق  يتم  التي  الع�صبية  اخللطات 

علوم وآداب الخميس
تنظم برنامج »ألزيدنكم«

أروى البشري
اأقامت كلية العلوم والآداب )جممع1( بخمي�س م�صيط، ممثلة بنادي »اأثر 
ل�صوؤون  العمادة  ووك��ال��ة  ال��ط��اب  ���ص��وؤون  ع��م��ادة  م��ع  وبالتعاون  ال��دي��ن��ي«، 

الطالبات برنامج بعنوان »لأزيدنكم«.
وت�صمن الربنامج الذي بداأ بتاوة اإحدى الطالبات اآيات من الذكر 
جهود  ع��ن  وكلمة  النعم«،  ت��دوم  »بال�صكر  بعنوان  مرئيا  عر�صا  احلكيم، 
»يا  ون�صيدا بعنوان  النعم،  املحافظة على  اململكة واجلمعيات اخلريية فى 
من ع�صيت اهلل« واآخر بعنوان »�صكرا يا ربى �صكرا »، ثم عر�س بروجيكتور 
بعنوان »لنماأ قلوبنا �صكرا« وق�صيدة نبطية عن �صكر النعم، ثم م�صابقات 

للطالبات وتوزبع جوائز.

تدشين مشروع »فطن« 
بالمتوسطة الـ14 بأبها

هنادي الشهراني
د�صنت م�صاعدة ال�صوؤون التعليمية مبكتب التعليم بع�صري، نورة اآل مفرح، 
التعليم  مكتب  م��دي��رة  بح�صور  باأبها،  ال����14  باملتو�صطة  »ف��ط��ن«  م�صروع 
باأبها، اآمنة اأحمد �صيام، ومن�صقة فطن بع�صري، خريية اآل را�صم، وعدد من 
م�صوؤولت الربنامج وم�صرفات مكتب التعليم ومديرات املدار�س ومب�صاركة 

من ق�صم علم النف�س باجلامعة.
ال��ك��رمي ث��م ال�صام امللكي،  ال��ق��راآن  اآي���ات م��ن  ب��ت��اوة  وب���داأ التد�صني 
املحيطة  الفنت  يج�صد  فيلم  م�صاهد متثيلية وعر�س  تخللتها  فقرات  ثم 

بالوطن وواجب املواطن جتاهها.
»فطن«  منتجات  بعر�س  اخل��ا���س  املعر�س  على  احل�صور  اطلع  كما 
القاعة  وزي��ارة  بالنماذج،  الفطنة  املواطنة  لواجب  مب�صط  �صرح  وتقدمي 

اخلا�صة بتدريب الطالبات على امل�صروع.
واختتم احلفل بتقدمي ال�صكر والتقدير ملديرة املدر�صة، نورة الغامدي 
املدر�صية، زه��راء �صلمى، وتقدمي درع من مديرة  الإدارة  من قبل م�صرفة 

مكتب التعليم اآمنة �صيام.  

»تربية البنات« تشارك
في المؤتمر العلمي الثاني

هنادي الشهراني
�صاركت كلية الرتبية للبنات، بدعوة من اإدارة ن�صاط الطالبات بتعليم 
ع�صري، يف املوؤمتر العلمي الثاين للطالبات، �صمن برامج وزارة التعليم.
وحّكم فريق من اأع�صاء هيئة التدري�س بالكلية، الأبحاث املقدمة 
)البتدائية،  ال��ث��اث:  للمراحل  امل��وؤمت��ر  يف  امل�صاركات  الطالبات  م��ن 
لبنى  الدكتورة  الرتبية،  كلية  والثانوية(. وقدمت عميدة  واملتو�صطة، 
الإلقاء  بعنوان«مهارات  امل�صاركات  للطالبات  تدريبية  ور�صة  العجمي، 

واإدارة املوؤمترات«، وذلك يف ابتدائية املنح باأبها.
الذي  املوؤمتر  اأعمال  ختام  يف  اأي�صا  م�صاركة  الرتبية  لكلية  وك��ان 
عدد  مب�صاركة  باأبها،  للبنات  الفكرية  الرتبية  م�صرح  يومني يف  عقد  
الأبحاث  لرت�صيح  حكم  كلجنة  بالكلية،  التدري�س  هيئة  ع�صوات  من 
العربية  اململكة  الربنامج على م�صتوى  الأخ��رية من  املوؤهلة للمرحلة 

ال�صعودية.

علوم وآداب الخميس تقود 
الطالبات »نحو القمة«

مريم جبران
مع  بالتعاون  م�صيط،  خمي�س  يف   »2 »جممع  والآداب  العلوم  كلية  نظمت 
 80 نحو  ح�صره  القمة(  بعنوان  )نحو  الطالبات،  برناجما  �صوؤون  عماده 

طالبة و30 من اأع�صاء هيئة التدري�س واملوظفات.
وحتدث الربنامج عن مقومات النجاح والفرق بني الف�صل والنجاح، 
الو�صول  كيفية  التدري�س عن  واأع�صاء هيئة  الطالبات  دار حوار بني  كما 

لقمم النجاح، والبتعاد عن النهزامية يف الطموحات وحتفيز الذات.
امل�صاركات يف �صباق  وازدان الربنامج مب�صاركات �صائقة من الطالبات 

الأوملبياد الثقايف، حيث طرحن جتربتهن.
الأومل��ب��ي��اد  ال��ف��ائ��زات وامل�����ص��ارك��ات يف �صباق  ال��ربن��ام��ج بتكرمي  وخ��ت��م 
الثقايف، وكذلك الطالبات امل�صاركات يف اإجناح اأن�صطة امل�صلي خال الف�صل 

الدرا�صي الأول.

العدد 175  |  18 جمادى الثاني 1437  |  27 مارس 2016أخبار الجامعة



إعالن

للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(

0555832030
إيميل

mubasher@kku.edu.sa

العدد 175  |  18 جمادى الثاني 1437  |  27 مارس 2016



متابعات

خبرات عالمية تثري محاور مؤتمر البيئة األول

دراسة عن مخاطر مياه الصرف الصناعي في المملكة

تواف���د اإل���ى مق���ر  املوؤمت���ر علم���اء وخ���رباء 
الق���ارات  م���ن خمتل���ف  البيئ���ة،  يف جم���ال 
ودول الع���امل، وتن���اول الع���امل الربيط���اين 
اإزال���ة  مو�ص���وع  بيوت���ن،  اإي���ان  جريم���ي 
امللوث���ات م���ن العنا�ص���ر الثقيل���ة يف املواق���ع 
امللوثة بالط���رق البيولوجية، والكيميائية، 
وا�ص���تخدام بع�س الطرق احليوية للتعرف 
عل���ى امللوثات يف الرتبة والعنا�ص���ر الثقيلة 
والفلزات، م�ص���ريا اإل���ى اأن الهتمام العاملي 
به���ذه امل���واد، ازداد خ���ال ال�ص���نوات ال����20 
املا�ص���ية ب�ص���بب التل���وث البيئ���ي لبع�ص���ها، 
واأهميت���ه احلياتي���ة للبع����س الآخر ب�ص���بب 
احل���ي،  الكائ���ن  ج�ص���م  يف  النم���و  اإدام���ة 
مو�ص���حا اأنه���ا تت�ص���ف بخا�ص���ية التجم���ع 
يف ج�ص���م الكائن���ات احلي���ة وع���دم قابليته���ا 
للتك�ص���ر اجليولوج���ي، والبكرتولوج���ي يف 

البيئة.
 و�ص���دد بيوت���ن عل���ى اأن هن���اك بع����س 
ت�ص���اعد  الت���ي  اخلاطئ���ة  ال�ص���تخدامات 
على تلوي���ث البيئة الزراعي���ة، لفتا اإلى اأن 
ا�ص���تعمال املبي���دات اأثن���اء مكافح���ة بع����س 
الآفات الزراعية قد ت�ص���بب حالت الت�صمم 
الإر�ص���ادي  امل�ص���توى  انخفا����س  نتيج���ة 
ال�ص���حي والبيئي، كما ينتج من تلوث املياه 
باملبيدات اأ�ص���رار بالروة ال�صمكية وتقليل 
كثافة الأحياء الدقيقة املائية التي لها دور 
كبري يف توازن ن�ص���بة الأوك�صجني املذاب يف 

املاء.

االستشعار عن بعد
حت���دث الع���امل الهندي الدكتور �ص���وميرتا 
خمرجي عن ا�ص���تخدام اأنظمة ال�صت�ص���عار 
عن بعد، ب�صور الأقمار ال�صناعية يف جمال 
امل���وارد املائي���ة وامل���وارد الطبيعي���ة وتقنيات 

�ص���لطان  الأم���ري  مرك���ز  ع�ص���و  ح���ذر 
للبحوث والدرا�ص���ات البيئي���ة،  باجلامعة، 
الأ�ص���تاذ الدكتور �ص���امي حمم���د عبد اهلل، 
للبيئ���ة  الأول  ال�ص���عودي  املوؤمت���ر  خ���ال 
»ال�صتغال امل�ص���تدام للموارد الطبيعية«، 
م���ن خماط���ر مي���اه  ال�ص���رف ال�ص���ناعية 
التي تنتجها املناطق ال�صناعية يف اململكة، 
موؤك���دا اأن  م���ا حتويه هذه املي���اه من مواد 
�ص���ارة ميثل م�ص���كلة كب���رية، ته���دد الأمن 

البيئي و�صامة مكوناته.
واأك���د عب���د اهلل اأن الدرا�ص���ة اأجري���ت 
اأخ���ريا، على املياه ال�ص���ناعية التي تخلفها 
املنطقة ال�ص���ناعية يف مدينة اأبها، واأثبتت 
 ،%19.8 فيه���ا  الر�ص���ا�س  ن�ص���بة  جت���اوز 
موؤك���دا اأنه���ا ن�ص���بة عالي���ة وموؤ�ص���ر يبع���ث 
الطبيعي���ة  الن�ص���بة  اإن  اإذ  اخل���وف،  عل���ى 
لوجود مادة الر�صا�س يجب اأن تكون اأقل 

من %1.
ويف م���ا يخ�س خماطر هذه املياه، اأكد 
عب���د اهلل اأن انتق���ال ه���ذه العنا�ص���ر امللوثة 
اإل���ى الدائ���رة البيئية املحيط���ة، يعد خطرا 
حقيقي���ا على �ص���حة الإن�ص���ان، الذي ميكن 
اأن ي�ص���ل اإلي���ه ع���رب النبات���ات واملحا�ص���يل 

الزراعية.
ولف���ت اإل���ى اأن معاجل���ة التل���وث تع���د 
م���ن الأمور املتاحة بطرق �ص���هلة وبخا�ص���ة 
يف اململكة العربية ال�ص���عودية، نظرا لتوافر 
تعال���ج  الت���ي  الأترب���ة  م���ن  كب���رية  كمي���ات 
ه���ذا التل���وث، م���ن خ���ال امت�ص���ا�س املواد 

ال�صت�ص���عار ع���ن بع���د، واأو�ص���ح اأن اأنظم���ة 
املعلومات اجلغرافية ت�ص���هم ب�صكل فاعل يف 
اإج���راء البحوث والدرا�ص���ات املتنوعة، التي 
من �ص���اأنها الإ�ص���هام يف حماية البيئة ب�صكل 
ع���ام، اإذ ميك���ن ع���ن طري���ق حتلي���ل ال�ص���ور 
الف�صائية احل�صول على املعلومات املتعلقة 
والعنا�ص���ر  والأج�ص���ام،  املع���امل،  بجمي���ع 
ت�ص���جيل  خ���ال  م���ن  وذل���ك  الأر�ص���ية، 
لاأ�ص���عة  وال�ص���تقطاب  الطاق���ة،  وقيا����س 
واملازم���ة  املنعك�ص���ة  الكهرومغناطي�ص���ية 
للعنا�ص���ر، واملع���امل الأر�ص���ية، واملحيط���ات 
والهواء املحيط بالق�صرة الأر�صية، اإذ ُوجد 
علمياً اأن لكل ج�ص���م قيمة اإ�ص���عاعية متيزه 

عن غريه من الأج�صام.
الب�ص���مة  اأن  خمرج���ي  واأ�ص���اف    
الإ�ص���عاعية اخلا�ص���ة بج�ص���م ما متيزه عن 
باق���ي الأج�ص���ام الأخ���رى،  و من هن���ا اأمكن 
التع���رف عل���ى ماهي���ة ه���ذه الأج�ص���ام دون 
اإمكاني���ة حتلي���ل  و  مبا�ص���رة  به���ا  التما����س 

مكوناتها عن بعد.

مصادر التلوث
�ص���ابقاً،  اخلرط���وم  جامع���ة  مدي���ر  تن���اول 
الدكتور ال�صديق اأحمد امل�صطفى، م�صادر 
التل���وث ومدى ال�ص���رر الناجت م���ن التلوث 
التل���وث  م�ص���ادر  اأن  مو�ص���حا  الع���امل،  يف 
هي طبيعية وب�ص���رية، م�ص���ددا عل���ى اأهمية 
حمايته���ا  وبرام���ج  البيئ���ة  عل���ى  الرتكي���ز 
م���ع  املعني���ة  احل�ص���رية  الإدارة  قب���ل  م���ن 
الأخذ بنتائج الدرا�ص���ات البيئية، وبخا�صة 
تل���ك التي ترك���ز عل���ى النواحي الإن�ص���انية 

وامل�صتويات البيئية املطلوبة.
واأو�صى امل�ص���طفى باتخاذ الإجراءات 
الوقائي���ة والعاجي���ة م���ن خ���ال اأجه���زة 

امللوث���ة الت���ي م���ن بينه���ا الر�ص���ا�س، وم���ن 
ث���م ا�ص���تخدامها يف اأعم���ال ر�ص���ف الط���رق 
للق�ص���اء عليه���ا كملوث وعزله���ا عن البيئة 

متاما.
واعت���رب  اأن م���ا يتم م���ن معاجلة ملثل 
ه���ذا التل���وث ع���رب النبات���ات اأو البكتريي���ا 
اأمر ا غري �ص���حي، لأن النباتات والبكترييا 
م���ن مكونات البيئة الت���ي تنقل التلوث اإلى 
حميطه���ا ول تقوم بعزله كما هو احلال يف 

الطني.
اإن�ص���اء  ب�ص���رورة  اهلل  عب���د  وطال���ب 
قن���وات �ص���رف خا�ص���ة به���ذه املي���اه املثقل���ة 
بالتل���وث مب���ادة الر�ص���ا�س اخلط���رة جدا، 
وم���ن ث���م توعي���ة املتعاملني مع ه���ذه املواد 
يف القطاع ال�ص���ناعي من العمالة ب�صرورة 
جتن���ب اأخطارها، وكيفية التعامل ال�ص���ليم 

وفق اأ�ص�س علمية معها.
واأ�صار اإلى اأن الكثري ممن ي�صت�صعرون 
خط���ر هذا التلوث من العاملني يف القطاع 
ال�ص���ناعي، يقومون بد�س هذه املياه امللوثة 
عرب قنوات �صرفة يبتكرونها  لإخفاء هذه 
املي���اه، غ���ري اآبه���ني مب���ا ت�ص���ببه ه���ذه املياه 
م���ن اأ�ص���رار للبيئ���ة املحيط���ة به���ا، مطالبا 
ب�ص���رورة عزل املناطق ال�ص���ناعية واإبعادها 
وال�ص���دود  الزراعي���ة  واملناط���ق  امل���دن  ع���ن 
واأماكن وجود املياه اجلوفية ملنع التام�س 
احلا�ص���ل ب���ني املي���اه امللوثة وه���ذه املناطق 
احليوي���ة، واحلد من انت�ص���ار التلوث باملياه 

ال�صناعية يف املدن ال�صعودية.

التخطيط للحا�ص���ر وامل�ص���تقبل، مع الأخذ 
بع���ني العتبار، الحتياجات ح�ص���ب الواقع 
للتخل����س م���ن النفاي���ات، ومواقف و�ص���ائل 
النقل داخل املدن، ومواقع احلركة لتفادي 
واإيج���اد  املروري���ة  والختناق���ات  الزدح���ام 
التل���وث  ح���ول  وبيان���ات  معلوم���ات  نظ���م 

البيئي.

 وب���ني اأن ه���ذه الإج���راءات �ص���رورية 
حت���ى ميكن حتلي���ل احل���وادث الناجتة من 
ونحوه���ا  والإ�ص���عاعات  الكيمياوي���ة  امل���واد 
على احلياة يف املدن وخا�صة الكربى منها، 
والهتم���ام باأط���راف املدن والأخذ باأ�ص���لوب 
التخطي���ط ال�ص���امل واملتكام���ل للخدم���ات 
واملرافق املحلية، وابتكار و�ص���ائل للتن�ص���يق، 

واإن�ص���اء قنوات ات�صال م�صتمر بني اجلهات 
البيئ���ة  باخلدم���ات  املعني���ة  والأجه���زة 
واحل�ص���رية، ودعم برامج توعية املواطنني 
والبتع���اد  بيئته���م  حماي���ة  عل���ى  وحثه���م 
التل���وث  اإل���ى  ت���وؤدي  الت���ي  ال�ص���لبيات  ع���ن 
منه���ا  ينت���ج  الت���ي  الأخ���رى  وال�ص���لوكيات 
التدهور البيئي  واإيجاد اأجهزة متخ�ص�صة 

تعني بق�ص���ايا البيئة للتن�صيق مع الأجهزة 
واملنظم���ات  اخلا����س  والقط���اع  احلكومي���ة 
غري احلكومية التي تعمل يف جمال البيئة 
يف جميع امل�ص���روعات التنموية وال�ص���ناعية 
والزراعي���ة والتجاري���ة واخلدمية  ونحوها 
م���ع اأهمي���ة و�ص���ع قوان���ني داخلي���ة حلماية 

البيئة.
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د. صفاء صبح: التنوع الحيوي
يحفز البيئة السياحية

اأ�ص���ارت درا�ص���ة للدكت���ورة �ص���فاء �ص���بح م���ن جامع���ة حائل، اإل���ى اأن 
للتنوع احليوي دورا كبريا  يف حتفيز البيئة ال�صياحية يف ال�صعودية، 
م�ص���رية اإل���ى اأن التن���وع احليوي يع���د اأ�صا�ص���اً للنظ���م الإيكولوجية، 

والوظائف التي تقدمها تلك النظم.
واأو�ص���حت، خ���ال تقدميه���ا ورقته���ا البحثية �ص���من فعاليات 
للم���وارد  امل�ص���تدام  »ال�ص���تغال  للبيئ���ة،  الأول  ال�ص���عودي  املوؤمت���ر 
الطبيعي���ة«، اأن التغ���ريات احليوي���ة يف الغط���اء النبات���ي واحليواين 
توؤث���ر يف الإن�ص���ان واأمن���ه القت�ص���ادي باعتب���اره ج���زًء م���ن النظ���ام 
البيئي، وي�ص���هم التنوع احليوي يف تعزيز رفاهية نحو �ص���بعة مليار 
�ص���خ�س يعي�ص���ون على �صطح الأر�س، م�صريا اإلى اأن التنوع احليوي  
ي�ص���مل جمي���ع اأ�ص���كال احلي���اه على وج���ه الأر����س، �ص���واًء كانت على 
الياب�ص���ة اأم يف باط���ن الأر����س اأم يف املي���اه، و«ي�ص���هم التن���وع النبات���ي 
واحليواين يف اإمداد الإن�صان باحتياجاته من الغذاء واملواد اخلام«.

واأ�صارت �صفاء �صبح اإلى اأن هذه الدرا�صة ت�صكل تاأطرياً نظرياً 
ل�ص���ياحة التن���وع احلي���وي، وته���دف اإل���ى حتلي���ل بني���ة بيئة �ص���ياحة 
التن���وع احلي���وي، والتعرف اإل���ى مقومات البيئة ال�ص���عودية اجلاذبة 

ل�صياحة التنوع احليوي.

الغطاء النباتي
اأو�ص���حت الباحث���ة اأن بع����س مناط���ق اململك���ة تتمي���ز بتن���وع الغطاء 
النبات���ي واحلي���واين، وتتميز باحت�ص���ان العديد من اأن���واع النباتات 
واعت���دال  ت�صاري�ص���ها،  اخت���اف  ع���ن  الناج���م  والف�ص���لية  املعم���رة 
مناخه���ا ن�ص���بياً، وتع���دد اأن���واع احليوان���ات الربي���ة الت���ي تتكيف مع 
الظ���روف املناخي���ة، لفت���ة اإلى اأنه ميكن ا�ص���تغال التن���وع احليوي 
والنبات���ي للمملك���ة يف حتفي���ز جاذبي���ة البيئ���ة ال�ص���ياحية، وجع���ل 

ال�صعودية عامة جتارية يف ال�صياحة العاملية.
واأ�ص���افت: »يف ظل ال�ص���طراب الذي ي�ص���ود القت�صاد العاملي، 
والنخفا�س امل�صطرد لأ�صعار النفط، ت�صكل ال�صياحة اإحدى ركائز 
القاعدة القت�صادية التي ت�صعى اململكة جاهدة لتنويعها، والتقليل 

من العتماد الكلي على واردات النفط.

ضرورة التطوير
نبه���ت الباحث���ة اإل���ى اأن���ه يف خ�ص���م املناف�ص���ة ال�ص���ياحية يف منطق���ة 
ال�ص���رق الأو�ص���ط، ي�ص���بح من ال�ص���عب عل���ى اململكة مناف�ص���ة بع�س 
املراك���ز الرائ���دة يف ال�ص���ياحة التقليدي���ة، موؤك���دة اأن ذل���ك ي�ص���تلزم 
تطوير اأنواع حديثة من ال�ص���ياحات، مثل: �ص���ياحة التنوع احليوي، 
وجعل اململكة العربية ال�صعودية بوؤرة جذب عاملية، وعامة جتارية 
اجل���ذب  وتعزي���ز مقوم���ات  العاملي���ة،  ال�ص���ياحة  رائ���دة يف خريط���ة 
ال�ص���ياحي الفطري���ة، وا�ص���تحداث الأنظم���ة والت�ص���ريعات الكفيل���ة 

بحماية التنوع احليوي للمنطقة.

توجه إلنشاء جهاز خاص 
بالشرطة البيئية

اأك���د مدي���ر مرك���ز متي���ز اأبح���اث احلي���اة الفطري���ة مبدين���ة املل���ك 
عبدالعزي���ز للعل���وم والتقنية، الدكتور يو�ص���ف بن �ص���الح احلافظ، 
اأن هناك موافقة لإن�ص���اء جهاز خا�س بال�ص���رطة البيئية، مو�ص���حا 
اأن ه���ذا الأم���ر ياأت���ي م���ن منطل���ق اهتم���ام حكوم���ة خ���ادم احلرمني 
ال�ص���ريفني بالبيئة، وقال: »ما زال املو�ص���وع حتت الدرا�ص���ة بجميع 

جوانبه بهدف اإخراجه بال�صكل الأمثل، وتفعيل دوره وتنظيمه.
وبني احلافظ خال ح�صوره موؤمتر البيئة الأول، اأن للمملكة 
جهودا حثيثة يف احلفاظ على بيئتها، كاإن�صاء الأجهزة املعنية، و�صن 
الأنظمة والت�ص���ريعات لها، وتوقيع التفاقيات واملعاهدات الدولية، 
والإقليمية، وهذه اجلهود ملمو�صة وبارزة للعيان، ولكن تفتقد اإلى 

التطبيق الفعلي لها بني الوزارات واملوؤ�ص�صات البيئية.  
م���درب  اأمن���ي  جه���از  باإن�ص���اء  اإل  ذل���ك  ميك���ن  واأ�ص���اف:»ل 
ومتخ�ص����س يف احلف���اظ عل���ى البيئ���ة بجمي���ع اأو�ص���اطها؛ فجرائم 
البيئة قد يكون اأثرها اأعظم وخطرها اأ�صد اإذا مل تتدخل ال�صلطات 
اأن ي�ص���تد خطره���ا  الأمني���ة باحل���د منه���ا والق�ص���اء عليه���ا، قب���ل 

ويتعاظم �صررها«.
 يذك���ر اأن املفه���وم العاملي لل�ص���رطة البيئِية يعن���ي جمموعة اأو 
جمل���ة م���ن ال�ص���لوكيات الإيجابي���ة، التي توؤدي اإلى احل���د واملنع من 
ح���دوث تاأث���ريات �ص���لبية يف هذا املج���ال، ميكن اأن ت�ص���بب تلوثها، اأو 
تدهوره���ا اأو تخري���ب بع����س مكوناتها، مم���ا يوؤدي  اإل���ى اختال يف 
النظ���ام البيئي املحل���ي اأو الإقليمي اأو العامل���ي، ويهدد الأمن البيئي 

يف اأحد اأو كل هذه الأماكن، اأو انعكا�صه ال�صلبي عليها.

متابعات

���ص��دد خ���رباء ال��ب��ي��ئ��ة  امل�����ص��ارك��ون ب��امل��وؤمت��ر 
ال�صعودي الأول للبيئة، الذي عقد يف رحاب 
جامعة امللك خالد، خال الفرتة من 27-
ال�صتغال  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ه����،   1437/5/29
الطبيعية وجمابهة  املوارد  الأمثل، و�صون 
ال���ت���ح���دي���ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة امل���ع���ا����ص���رة يف اإط����ار 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ص��ت��دام��ة حل��ف��ظ ال���ت���وازن بني 
وخرج  القت�صادي.  النمو  و  البيئة  حماية 

املوؤمتر يف ختامه بتو�صيات اأهمها: 
ك���ف���اءة  اأه����م����ي����ة  ع���ل���ى  • ال���ت���اأك���ي���د 
ا����ص���ت���خ���دام���ات ال����ط����اق����ة، وت�����ص��ج��ي��ع 
والطاقة  النظيفة،  الطاقة  ا�صتخدام 
ال�����ص��م�����ص��ي��ة ل��ل��ح��د م����ن الن���ب���ع���اث���ات 

الغازية.
• العمل علي تكوين بديل اقت�صادي 
امل��وارد  اإدارة  وكذلك  تطبيقه،  ميكن 
عليها  احل�صول  ي�صهل  بحيث  املائية 
وحت�صني كفاءة ا�صتخدامها يف املزارع 

و املناطق احل�صرية.
ن�صر  و  املياه،  ح�صاد  �صبل  • تطوير 
قطاعات  جميع  ل���دى  امل��ائ��ي  ال��وع��ي 

املجتمعات.
امل��ي��اه  ت��دوي��ر  اإع�����ادة  ع��ل��ي  • ال��ع��م��ل 
امل��ع��اجل��ة وا���ص��ت��خ��دام��ه��ا يف امل��ج��الت 

وال�صاحلية للمحافظة عليها وتطوير 
ببيئة  املاجنروف  نبات  مواردها، مثل 

البحر الأحمر.
ال��ب��ي��ئ��ي  ال���ر����ص���د  م���راك���ز  • اإن�������ص���اء 
والرتبة،  والعوالق  للغازات  املتكاملة 
وخم�����ت�����ربات ال���ت���ح���ال���ي���ل امل��خ��ت�����ص��ة 
مبتبقيات املبيدات والعنا�صر الثقيلة 
وال��ت��اأك��د م��ن �صامة الأغ��ذي��ة وامل��اء 

والرتبة.
امل��ع��ل��وم��ات،  اإت����اح����ة  ع��ل��ى  • ال��ع��م��ل 
دور  لتفعيل  ال��ف��ن��ي  ال��دع��م  وت��وف��ري 
الت�صحر  البحثية يف جمالت  املراكز 
واجل�����ف�����اف، ح���ي���ث ت���ق���ع ك����ل ال�����دول 
للمناطق  الوا�صع  النطاق  يف  العربية 

اجلافة.
والتطبيقات  ال��و���ص��ائ��ل  ا���ص��ت��خ��دام   •
ال��ع��ل��م��ي��ة م��ث��ل ال���ص��ت�����ص��ع��ار ع���ن بعد 
حل�صر  اجلغرافية  املعلومات  ون��ظ��م 
امل��وارد  مثل  الطبيعية  امل���وارد  واإدارة 
والت�صحر،  النباتي،  والغطاء  املائية، 

وادارة النفايات ال�صلبة.
و  ال��ن��ف��اي��ات  تقليل  ع��ل��ي  ال��ع��م��ل    •
امللوثات البيئية  و معاجلتها بالطرق 

الكيميائية واحليوية.

الآم���ن���ة، م���ع ال��رتك��ي��ز ع��ل��ي معاجلة 
ال�صرف ال�صناعي.

وال������درا�������ص������ات  ال�����ب�����ح�����وث  دع�������م   •
ل���ص��ت��خ��دام امل��ع��ام��ات ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة 

والكيميائية.
التقنيات احلديثة  ا�صتخدام  • تعزيز 
الطبيعية،  امل���وارد  ل�صتدامة  امل��ع��ززة 
ون�صر النماذج العلمية ل�صتخداماتها 
ال�صمدة  وا�صع، خا�صة يف  علي نطاق 
واملبيدات، وجميع الأن�صطة الزراعية 
واملحميات  ال��غ��اب��ات  على  كاملحافظة 

الطبيعية، و املراعي.
وح��ف��ظ  احل���ي���وي  ال���ت���ن���وع  • ����ص���ون 
الأ��������ص�������ول ال������وراث������ي������ة، وب���خ���ا����ص���ة 
املهددة  واحليوانية  النباتية  لاأنواع 
ب��اإن�����ص��اء البنوك  ب��الن��ق��را���س، وذل���ك 
الطبيعية،  املحميات  وزي��ادة  اجلينية 

ومكافحة الأنواع الغازية.
خ��ال��د  امل���ل���ك  ج��ام��ع��ة  ت��ت��ب��ن��ي  اأن   •
م����ب����ادرة ت���ه���دف اإل�����ى ����ص���ون احل��ي��اة 
ال��وراث��ي��ة  الاأول  وح��ف��ظ  ال��ف��ط��ري��ة 
يف م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ري، م���ع اإن�����ص��اء بنك 
ل��ل��ج��ي��ن��ات ل����ه����ذا ال����غ����ر�����س، ب��ه��دف 
البحرية  بالبيئات  اله��ت��م��ام  ت��ع��زي��ز 

امل��خ��ل��ف��ات  ت����دوي����ر  ع���ل���ي  • ال���ع���م���ل 
من  البيئي  التلوث  لتقليل  باأنواعها 
ناحية، وا�صتخدامها كمورد اقت�صادي 
من ناحية اأخرى بت�صجيع ال�صناعات 

و امل�صروعات ال�صديقة للبيئة.
• اإدارة »املخلفات ال�صناعية والطبية 
 ،Hazardous Materials اخلطرة« 
وتفعيل  بخطورتها  الوعي  ن�صر  م��ع  
تطبيق الت�صريعات، واللوائح اخلا�صة 
ب��ه��ا واله��ت��م��ام ب��ال��ت��ع��دي��ن الآم����ن يف 
ج��م��ي��ع م���راح���ل���ه م����ن ال���ص��ت��ك�����ص��اف 
ب��و���ص��ع  ال�����ص����ت����غ����ال  ايل  و������ص�����وًل 

الت�صريعات الازمة.
ه����ذه  م����ث����ل  ت���ن���ظ���ي���م  • م����وا�����ص����ل����ة 
التي  وامل��ن��ت��دي��ات  البيئية  امل���وؤمت���رات 
بق�صايا  واملهتمني  الباحثني  جتمع 

البيئة باجلهات الر�صمية.
ال�صرتاتيجية  اخلطط  مراجعة   •
ل��ل��ت��وع��ي��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة، وحت��ق��ي��ق م��ب��داأ 
ال�����ص��راك��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال��ف��اع��ل��ة بني 
م����ك����ون����ات امل���ج���ت���م���ع، وم���وؤ����ص�������ص���ات���ه  
بني  البيئي  العمل  منظومة  لتفعيل 
املدار�س  وبخا�صة  املجتمع،  قطاعات 

والتجمعات الطابية.

تحذير من تنامي النفايات الطبية بأبها 
الدكت���ور  الأ�ص���تاذ  اجلامع���ة،  وكي���ل  ق���دم 
�ص���من  القحط���اين،  ح�ص���ني  ب���ن  مرع���ي 
فعالي���ات املوؤمت���ر ال�ص���عودي الأول للبيئ���ة،  
درا�ص���ة حديث���ة بعن���وان »تقيي���م النفاي���ات 
يف  احل�ص���رية«  اأبه���ا  يف  املنزلي���ة  الطبي���ة 
منطقة ع�ص���ري، �ص���ملت مدن اأبه���ا، خمي�س 
م�ص���يط، واأح���د رفي���دة،  اإ�ص���افة اإل���ى 341 
قدره���ا   م�ص���احة  لتغط���ي  قروي���ا  جتمع���ا 
1825ك���م2، يعي����س فيه���ا ما يرب���و على 800 

األف ن�صمة.

م���ن  املنطق���ة  ه���ذه  اأهمي���ة  ورغ���م 
الناحية ال�صياحية والتجارية واخلدمية، 
فاإنه���ا تع���اين من م�ص���كلة تنامي م�ص���ادر 
الدرا�ص���ة،  ح�ص���ب  الطبي���ة،  النفاي���ات 
وعل���ى وجه اخل�ص���و�س النفايات الطبية 
تهدي���دا  متث���ل  اأنه���ا  موؤك���دا  املنزلي���ة، 
خطريا ل�صحة الإن�ص���ان والبيئة، م�صددا 
الإدارة والتخل����س  تت���م عملي���ة  اأن  عل���ى 

منها ب�صكل �صحيح.
ولح���ظ الباح���ث يف ه���ذه الدرا�ص���ة  

ت���دين الثقاف���ة البيئية لدى جمتم���ع اأبها 
عم���ل  خط���ة  بتبن���ي  فاأو�ص���ى  احل�ص���رية، 
عاجل���ة لتثقيفه���م وتذكريه���م بواجباتهم 
البيئ���ة  نح���و  والجتماعي���ة  الأخاقي���ة 
ب�ص���فة عام���ة والنفاي���ات الطبي���ة املنزلي���ة 

ب�صفة خا�صة.
ال�ص���تطاعي  امل�ص���ح  نتائ���ج   واأك���دت 
الأدوي���ة  م���ن  نوع���ا   137 تواف���ر  للمن���ازل، 
والإب���ر وامل�ص���حات، وخمتل���ف امل�صتح�ص���رات 
ن���وع/  4.5 مبع���دل  والتمري�ص���ية  الطبي���ة 

توصيات بصون الموارد الطبيعية
ومجابهة التحديات المعاصرة

ال�ص���عال  م�صتح�ص���رات  وت�ص���درت   ، من���زل 
واأمرا�س الربد الن�صبة بنحو )13.9%(، كما 
 DPSEEA »اأو�ص���ح »منوذج حتليل العاقات
مع���دل  زي���ادة  يف  املتمثل���ة  الدف���ع  ق���وى  اأن 
الجتماعي���ة  والتغ���ريات  ال�ص���كاين  النم���و 
ت���وؤدي  الأدوي���ة  وجماني���ة  والقت�ص���ادية 
اإل���ى زي���ادة ك���م ون���وع النفاي���ات. كم���ا اأبرزت 
الدار�صة اأن النفايات الطبية املنزلية يف اأبها 
احل�ص���رية اأخطره���ا وف���ق ال�ص���تخدام م���ن 

قبل الطبيب اأو املري�س بن�صبة )%22(.
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قضية

عبدالعزيز رديف 

الدين،  واأ���ص��ول  ال�صريعة  كلية  اأوق��ف��ت 
ن��ظ��ام »ب���اك ب����ورد«، مم��ا دع��ا الطاب 
ال��ق��رار  يف  النظر  ب��اإع��ادة  املطالبة  اإل���ى 
ل��ل��ف��وائ��د ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ج��ن��وه��ا م��ن��ه، 

مقدمني مربرات ملطالباتهم.

نبذة تعريفية
»ب���اك ب����ورد«، ن��ظ��ام م��ع��ل��وم��ات لإدارة 
وم��راق��ب��ة  ال���ط���اب  التعليم ومتابعة 
الكفاءة العملية التعليمية يف اجلامعة، 
اأن  يف  للطاب   ك��ب��رية  ف��ر���ص��ا  وي��ت��ي��ح 
ي��ت��وا���ص��ل��وا م��ع امل��ق��رر ال��درا���ص��ي خ��ارج 
اأي  اأي م��ك��ان ويف  امل��ح��ا���ص��رات يف  ق��اع��ة 
وق����ت، وذل����ك م���ن خ����ال ه����ذا ال��ن��ظ��ام 
اأدوات  ل���ه  ي���وؤم���ن  ال�����ذي  الإل����ك����رتوين 
امل��ادة  على حم��ت��وى  ل��اط��اع  متنوعة 
بطرق  معها  والتفاعل  للمقرر  العلمية 
ال��ت��وا���ص��ل مع  اإل���ى  ب��الإ���ص��اف��ة  مي�صرة، 
امل�صجلني  الطاب  وبقية  املقرر  اأ�صتاذ 
يف امل���ق���رر ن��ف�����ص��ه ب��و���ص��ائ��ل اإل��ك��رتون��ي��ة 

متنوعة.

مكوناته
ت��ت��ي��ح  وو����ص���ائ���ل  اأدوات  م����ن  وي���ت���ك���ون 
ال��ق��درة على  ال��ت��دري�����س  لأع�����ص��اء هيئة 
ب���ن���اء م���ق���ررات دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة وت��ف��اع��ل��ي��ة 
هذه  حمتوى  اإدارة  مع  كبرية  ب�صهولة 
امل����ق����ررات ب��ط��ري��ق��ة م���رن���ة وب�����ص��ي��ط��ة، 
باملهام  القيام  من  الأ�صتاذ  يتمكن  لكي 
اليومية للعملية التعليمية ب�صكل فعال.
 وي�������ص���م���ح ه�����ذا ال���ن���ظ���ام لأ����ص���ت���اذ 
امل����ق����رر ب���ب���ن���اء م�����ق�����ررات اإل���ك���رتون���ي���ة 
وخمطط  ماحظات  وو�صع  متكاملة، 
املطلوبة  وال��وظ��ائ��ف  والأع���م���ال  امل����ادة 
والإعانات، وميكنه من عر�س الأعمال 
اأول  والنتائج  والم��ت��ح��ان��ات  الف�صلية 
املبا�صر  بالتوا�صل  اأي�صا  وي�صمح  ب��اأول، 
م��ع ال��ط��اب م��ن خ��ال ن��واف��ذ احل��وار 
وال����ر�����ص����ائ����ل الإل����ك����رتون����ي����ة امل���وج���ه���ة 
اأنظمة  م��ع  ربطه  ميكن  كما  واملعممة، 
وي�صمح  الأخ���رى،  الإلكرتونية  التعلم 
هذه  م��ع  بالتفاعل  والأ���ص��ات��ذة  للطلبة 

الأنظمة ب�صكل متكامل.

الطالب يرصدون الضرر
ع�صريي،  عبدالرحمن  ال��ط��ال��ب  اأ���ص��ار 
جميع  اأن  اإل��ى  الدين،  اأ�صول  ق�صم  من 
الدار�صني بالكلية مت�صررون من اإيقاف 
ت�صهيل  على  يعمل  اأن���ه  مبينا  ال��ن��ظ��ام، 
ح�����ص��ور امل��ح��ا���ص��رات، وح���ل ال��واج��ب��ات 
التدري�س  هيئة  اأع�صاء  مع  والتوا�صل 
ك��ل��ي��ة  اأن  م��و���ص��ح��ا  و����ص���ف���ه،  ب��ح�����ص��ب 
ال�صريعة بجميع اأق�صامها تعرف بزيادة 
ع���دد ���ص��اع��ات��ه��ا يف اخل��ط��ة اجل��ام��ع��ي��ة، 
الكليات يف  اأول���ى  وب��ن��اء على ذل��ك فهي 
تطبيق النظام وال�صتفادة من خدماته، 

ف�صا عن غريها من الكليات.

ضغط الدوام
ال�صريعة تركي  الطالب بق�صم  اأو�صح 
ع��ام��ر، اأن »ب��اك ب���ورد« ل��ه دور كبري 
يف عملية تخفيف �صغط ال��دوام على 

معدل  اأن  اإل��ى  م�صريا  الكلية،  ط��اب 
ال�صريعة  ط��اب  خطط  يف  ال�صاعات 
ل يقل عن 25 �صاعة، وقال: »يفرت�س 
���ص��غ��ط  ل��ت��خ��ف��ي��ف  ال���ن���ظ���ام  ي���ع���اد  اأن 
ال����دوام ع��ل��ى ال��ط��اب؛ ف��ه��ن��اك كثري 
من الطاب يق�صي يف اجلامعة اأكر 
م��ن 12 ���ص��اع��ة حل�����ص��ور امل��ح��ا���ص��رات، 
ول����و اأع���ي���د ن���ظ���ام ب����اك ب�����ورد فمن 
ال��دوام  �صاعات  �صيخف  اأن��ه  الطبيعي 
اإخال  علينا نحن الطاب، من دون 
وا�صتيفاء  امل��واد  اأو تق�صري يف ح�صور 

متطلباتها«.

بعد السكن 
يف ال�������ص���ي���اق ذات�������ه، ط���ال���ب ال��ط��ال��ب 
اآل ك��ا���ص��ي،  ب��ق�����ص��م ال�����ص��ري��ع��ة ���ص��ع��ي��د 
باإعادة النظام يف الكلية، وذلك ملا كان 
ي��ق��دم��ه م���ن خ��دم��ة ع��ظ��ي��م��ة خا�صة 
ل��ل��ط��اب ال���ذي���ن ي��ب��ع��د ���ص��ك��ن��ه��م عن 
اجلامعة، وقال: »باك بورد قدم لنا 
عظيمة  خ��دم��ة  املا�صية  ال�����ص��ن��وات  يف 
م���ن ن��اح��ي��ة احل�����ص��ور اإل����ى اجل��ام��ع��ة 
م���ن اأج�����ل امل���ح���ا����ص���رات، ف��ب��ع��د مقر 
�صكني كان ي�صبب يل نوعاً من القلق 
كان  اإن��ه  اإذ  املحا�صرات،  ح�صور  عند 
ب��اإم��ك��اين احل�����ص��ور ع��رب ال��ن��ظ��ام من 
اإيجابي جدا نرغب  اأمر  البيت، وهذا 

باأن يتم اإعادته يف كليتنا«.

السبب تكدس الطالب 
اأو�����ص����ح ال���ط���ال���ب ب��ق�����ص��م ال�����ص��ري��ع��ة، 
ال��ط��اب يف  تكد�س  اأن  حممد حم��ي، 
اأروقة الكلية اأحد اأ�صباب اإيقاف نظام 
اإل���ى الزحمة  »ب���اك ب�����ورد«، اإ���ص��اف��ة 
ال�صديدة يف مواقف اجلامعة، م�صريا 
لدى  املحا�صرات  ع��دد  كثافة  اأن  اإل��ى 
ال���ط���اب يف وق���ت واح����د اأم����ر م��زع��ج 
لتخفيف  ال��ن��ظ��ام  ب��اإع��ادة  حله  ميكن 
الزحام، واأ�صاف: »تكد�س الطاب يف 
الرتكيز  يفقدهم  مزعج  اأم��ر  الكلية 
باإعادة  نطالب  ل��ذا  حما�صراتهم؛  يف 
ب������اك ب��������ورد ل���ي�������ص���ه���م يف ت��خ��ف��ي��ف 

الزحام«.

أعظم األخطاء 
م���ن ج��ان��ب��ه اأك����د ال��ط��ال��ب ع��ب��دالإل��ه 
ال�����ص��دي��دي م���ن ق�����ص��م ال�����ص��ري��ع��ة، اأن 
ج��داً،  خاطئة  ال��ن��ظ��ام  اإي��ق��اف  عملية 
بالكلية،  الأخطاء  باأعظم  اإياه  وا�صفا 
م�صريا اإلى اأن باك بورد قدم خدمة 
عالية للطالب وع�صو هيئة التدري�س 
طوال امل�صتويات ال�صابقة، وبخا�صة اأن 
اإنذار  اإيقافه كان مفاجئا ودون �صابق 
اأن  ل��ل��ط��اب، مبينا  م��ربر  ت��ق��دمي  اأو 
مواد  بت�صجيل  قاموا  الطاب  معظم 
�صي�صهم  ب����ورد«  »ب���اك  اأن  اأم���ل  ع��ل��ى 
امل���واد،  ت��ل��ك  اأع��ب��اء زي����ادة  يف تخفيف 
ولكن فوجئوا بخرب اإيقافه بعد فوات 

الأوان.

ال يوجد ما يقنع 
ط��ال��ب ج��اب��ر ال��ق��ح��ط��اين، وه���و اأح��د 
ال�صريعة واأ�صول الدين،  طاب كلية 
باإعادة نظام »باك بورد«، م�صريا اإلى 

اأنه ل يوجد �صبب مقنع لإيقافه، وقال 
»نظام باك بورد خدمنا يف امل�صتويات 
الغريب  وم��ن  وا���ص��ح،  ب�صكل  املا�صية 
جدا اإيقافه على كلية ال�صريعة فقط، 
زال��وا  ل  الكليات  ب��اق��ي  اأن  العلم  م��ع 

يتعاملون به وب�صكل رئي�صي«.
اأرغ������ب ك���غ���ريي من  واأ�����ص����اف » 
ال���ط���اب يف ت���ربي���ر وا����ص���ح وم��ق��ن��ع 
اإيقاف  �صبب  ح��ول  الكلية  عمادة  من 

النظام بكليتنا«.

طالب الشريعة: أعيدوا »بالك بورد«
قبل أن يلحق بنا الضرر

عودة الزحام المروري
اأ����ص���ار ط��ال��ب ق�����ص��م ال�����ص��ري��ع��ة يحيى 
معظم  �صكن  بعد  اأن  اإل���ى  احلري�صي 
اإع��ادة  يتطلب  اجلامعة  ع��ن  ال��ط��اب 
ب������ورد«، وق�����ال: »ق��ب��ل ق�صية  »ب����اك 
عن  الطاب  بع�س  �صكن  م�صافة  بعد 
اجلامعة، اأرى اأن اإيقاف النظام ي�صبب 
اأزمة وا�صحة اأمام اجلامعة ب�صكل عام، 
جزءا  بكليتنا  الدار�صني  ع��دد  وي�صكل 
ك��ب��ريا م��ن ط��اب اجل��ام��ع��ة، واإي��ق��اف 

ح�صورهم  وج����وب  اإل����ى  اأدى  ال��ن��ظ��ام 
ج��م��ي��ع��اً يف ال��ك��ل��ي��ة، مم���ا ت�����ص��ب��ب من 
وجهة نظري يف ت�صكيل زحام مروري 
اأم������ام ب����واب����ات اجل���ام���ع���ة وم��واق��ف��ه��ا، 
وه����ن����اك ت���ك���د����س ط���اب���ي يف اأروق������ة 
يف  الرتكيز  يفقدهم  قد  مما  الكلية؛ 

حما�صراتهم«.

زيادة عدد الساعات
من جهته اأو�صح طالب ق�صم ال�صريعة، 

علي القحطاين، اأن كرة عدد ال�صاعات 
الدرا�صية بالكلية اأمر ي�صتدعي تفعيل 
نظام »باك بورد«، واأ�صاف: »كنا ناأمل 
اإن��ه  اإذ  ب����ورد«،  »ب���الك  ن�صاط  بتو�صيع 
اأك��رب يف جميع  ف��ائ��دة  للطالب  يحقق 
النظام  باإيقاف  فوجئنا  اأننا  اإل  امل��واد، 
اإن��ذار«،  الكلية بالكامل دون �صابق  عن 
م�صددا على �صرورة اإعادته، »ملا له من 
ال��ط��ال��ب وع�صو  ل��دى  ف��ائ��دة عظمية 

هيئة التدري�س«.

»بالك بورد« يتيح ألستاذ المقرر
بناء مقررات إلكترونية متكاملة
ووضع مالحظات ومخطط المادة

واألعمال والوظائف المطلوبة
واإلعالنات ويمكنه من عرض األعمال 

الفصلية واالمتحانات والنتائج أوال بأول.
كما يسمح بالتواصل المباشر

مع الطالب من خالل نوافذ الحوار
والرسائل اإللكترونية الموجهة

والمعممة
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سعيد العمري 

حممد  ال�صريعة،  بكلية  الطالب  ح��ارب 
ح�صني دليم، تقلبات ال�صوق ب�صفة عامة 
اإل��ى  ب��ال��ن��زول  اليومية  احتياجاته  و�صد 
ميدان العمل لكي يتمكن من الحتفاظ 
مب��ق��ع��ده يف اجل���ام���ع���ة وال����ص���ت���م���رار يف 
درا���ص��ت��ه، ف��ه��ج��ر ال���ف���راغ وق��ل��ل عاقته 
ب���ال���ن���وم، م��ت�����ص��ل��ح��ا ب��ال��ت��ح��دي وت��ذل��ي��ل 

ال�صعوبات والعتماد على نف�صه مبكرا.
باأحد  دليم حما�صب عماء  ويعمل 
الأ�����ص����واق، وي���ق���ول ع���ن ذل����ك: »احل��اج��ة 
اأبها  �صكان  من  ل�صت  فاأنا  اأعمل  جعلتني 
اأدر���س، لذلك �صعيت لتوفري لقمة  حيث 

عي�س كرمية اعتمادا على نف�صي.
ف���الأ����ص���ع���ار ت���غ���ريت ك���ث���ريا ع���ن ذي 
قبل كما اأنها تقفز من فرتة اإلى اأخرى، 
ه���ذا ب��الإ���ص��اف��ة اإل����ى م���ا ن��ت��ك��ل��ف ب���ه من 
وال��ط��ع��ام  للملب�س  ي��وم��ي��ة  م�����ص��روف��ات 
وامل��وا���ص��ات وال�����ص��ك��ن، اإ���ص��اف��ة اإل���ى اأن 

ي�صاعدين  دخ��ل  م�صدر  لتاأمني  احلاجة 
وحتدياتها  احلياة  ظروف  جمابهة  على 
والغتناء  احتياجي  ل�صد  اأعمل  جعلني 
اإل��ى ذلك  اأ�صف  وال���دي،  عما يقدمه يل 
تفي  ول  ق��ل��ي��ل��ة  اجل���ام���ع���ة  م���ك���اف���اأة  اأن 

باحتياجاتي«.

التوفيق بين العمل والدراسة
التوفيق  ال�صعب  من  اإن  حممد  ويقول 
ب��ني ال��ع��م��ل وال���درا����ص���ة، م���وؤك���دا اأن من 
يريد ذلك يلزمه بذل جمهود م�صاعف، 

م�صتدركا اأنه لي�س اأمرا م�صتحيا.
الأ�صاليب  بع�س  »ه��ن��اك  واأ���ص��اف: 
ال��ت��ي ت�����ص��اع��دين يف ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ه��ذه 
ال��وق��ت  ع��م��ل يف  اإج�����ازات  ك��اأخ��ذ  امل�صكلة 
امل��دراء ل ميانع منحي  وبع�س  املنا�صب، 
اأج���ل ال��درا���ص��ة  اأي����ام م��ن  اإج����ازة لب�صعة 
بذلك،  م�صبقا  اأخ��ربت��ه  اإن  والتح�صري 
واأط����ل����ب م�����ص��اع��دة الآخ����ري����ن ل��ي��ن��وب��وا 
كما  ال���ع���م���ل،  يف  م��ه��م��ت��ي  اأداء  يف  ع��ن��ي 

دليم يستنجد بوظيفة الكاشير
من أجل االستمرار بالدراسة

اأ�صتعني بزميل يل يف اجلامعة يف كيفية 
اأ�صتطيع  وبهذا  ما،  لمتحان  التح�صري 

التوفيق بني درا�صتي وعملي«.

الدراسة أهم
اإيجابيا  �صيكون  العائد  اأن  ويبني حممد 
�صوق  ل��دخ��ول��ه  م�صتقبا  ال��ط��ال��ب  ع��ل��ى 
اأن  ال��ع��م��ل يف وق���ت م��ب��ك��ر، ول��ك��ن ينبغي 
اأهم  الدرا�صة  �صفوف  يف  احل�صور  يكون 
ال��ت��اأج��ي��ل وت��راج��ع  ل��ك��ي ل ي�صطر  اإل���ى 

معدله الرتاكمي.

الوظيفة زيادة عالقات
فقط  لي�صت  الوظيفة  دليم  اإن  وي��ق��ول 
ل���ت���اأم���ني م�����ص��در دخ����ل واإمن������ا ل��ت��ك��وي��ن 
ع���الق���ات واالخ����ت����الط ب��ج��م��ي��ع ط��ب��ق��ات 
امل���ج���ت���م���ع، وت�����اب�����ع: »ت���������ص����اع����دين ع��ل��ى 
ال��ت��وا���ص��ل م���ع اجل��م��ي��ع وت��دف��ع��ن��ي اإل���ى 
ومهنتي  بالفائدة  علي  يعود  م��ا  حتقيق 
لي�صت �صهلة اإطاقاً؛ لأن الكا�صري دائما 

يكون يف الواجهة، ويجب اأن يكون �صبورا 
ي�صتطيع التعامل مع اجلمهور باختاف 

طباعهم«.
 وحتدث عن الإيجابيات وال�صلبيات 
التي يواجهها، فبداأ بالأولى قائا: »هي 
بطبقات  الحتكاك  واأهمها  ج��دا  كثرية 
بالن�صبة  اأم��ا  اخل��ربة،  واكت�صاب  املجتمع 
بع�س  تعامل  تنح�صر يف  لل�صلبيات فهي 
���ص��ي��ئ��ة، وه����م ن�صبة  ب��ط��ري��ق��ة  ال���زب���ائ���ن 
اأعمل  التي  املهنة  قليلة جدا، كما حتتاج 
وال��دق��ة  ال�صرب  م��ن  ق��در كبري  اإل���ى  بها 
الكا�صري  اأو  فاملحا�صب  ال��ت��ح��م��ل،  وق���وة 
ال�صتغناء  ال�صعب  م��ن  ال��ت��ي  امل��ه��ن  م��ن 
ال�صركات  ع��ن��ه��ا، وي��رج��ع ذل���ك لح��ت��ي��اج 
وامل��وؤ���ص�����ص��ات وامل���ط���اع���م وال��ك��اف��ي��رتي��ات 

واملحال والأ�صواق التجارية له«.

بناء شخصية
ي�صاعد  ال��درا���ص��ة  خ��ال  »العمل  وت��اب��ع: 
تتم  اأن  ب�صرط  لكن  ال�صخ�صية،  بناء  يف 

فهناك  الث���ن���ني،  ب��ني  التن�صيق  عملية 
ظ�����روف واأ����ص���ب���اب جت���رب ال��ط��ال��ب على 
ال��ع��م��ل اأث���ن���اء درا���ص��ت��ه، وم��ن��ه��ا امل��ط��ال��ب 
ق��درات��ه  �صينمي  الأخ���ري  لكنه يف  امل��ادي��ة 
�صوق  ع���راك  خ��و���س  على  ق���ادرا  وي�صبح 
العمل مبكرا، لأن العمل يك�صبه معلومات 
مفيدة، وي�صيف اإلى حياته خربة جديدة 

يف �صن مبكرة«.

اعتماد على النفس
امل�����ص��وؤول��ي��ة  اأن حت��م��ل  وي����وؤك����د حم��م��د 
والعتماد على النف�س اأمور زرعها والداه 
فيه منذ ال�صغر، واأردف: »تعلمت ال�صيء 
الكثري من ظروف هذه احلياة واملعي�صة 
خ�����ص��و���ص��ا يف ال��غ��رب��ة ف��اأ���ص��ب��ح ���ص��ع��اري 
العتماد على النف�س اأول، وقبل كل �صيء، 
هو اأحد اأهم العوامل لنجاح اأي �صخ�س، 
والإخا�س يف  والكفاح  والعمل  فال�صرب 
اأن  اأ���ص��ب��اب ال��ن��ج��اح، كما  اأه��م  العمل م��ن 

الغربة هي مفتاح التعارف واللتقاء.

اأي  يقتل  اأن  اأج���ل  »م���ن  وي�����ص��ي��ف: 
���ص��خ�����س ال���ف���راغ يف غ��رب��ت��ه ي��ج��ب عليه 
وم��ن  م��ن��ه،  ي�صتفيد  ���ص��يء  اأي  يعمل  اأن 
على  ال�صخ�س  يعتمد  اأن  ج��دا  اجلميل 
نف�صه عندما يكون بعيدا عن اأهله، حيث 
عن  وب��ع��ده  حياته  ظ��روف  اأن  �صيكت�صف 

اأهله هي التي �صنعته ملواجهة احلياة«.

االختالط بالمجتمع
ووا���ص��ل دل��ي��م: »ي��ج��ب على الإن�����ص��ان اأن 
يك�صبه  فهو  بالنا�س  اختاطه  من  يزيد 
خ����ربة ك��ب��رية يف احل���ي���اة ق���د ت��ك��ون هي 
وخمتلف  ال��ن��ا���س  م��ع  فالتعامل  الأه����م، 
التي ل  الأم���ور  واأن��واع��ه��م م��ن  طباعهم 
ومكت�صبات  ف��وائ��د  دون  مت��ر  اأن  مي��ك��ن 
ثم  وم��ن  تفكريهم  ط��رق  على  كالتعرف 
خمتلف  اإزاء  لديهم  الفعل  ب��رد  التنبوؤ 
الأم����ور ل  ه���ذه  ك��ل  الق�صايا والأن������واع، 
الدائم  بل يجب احلر�س  اإغفالها  يجب 

على تعلمها«.
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أندية

الرؤية
اأن يكون النادي بيئة مثالية 
للطاب لتعلم واإتقان اللغة 

الإجنليزية يف بيئة غري 
تقليدية.

الرسالة
تقدمي الربامج وامل�صابقات 

الثقافية والريا�صية بجودة 
عالية، وبالتعاون مع اأع�صاء 

هيئة التدري�س، والبتعاد
عن بيئة الدرا�صة التقليدية.

األهداف
اللغة  تعلم  حب  • زرع 

الإجنليزية والتمكن منها.
فراغ  اأوقات  • ا�صتغال 
الطاب بربامج مميزة.

النادي حلقة و�صل يكون  • اأن 
بني الطالب و�صوق العمل.
للطاب الفر�صة  • اإتاحة 

لإظهار مواهبهم ودعم 
اأفكارهم.

عن
النادي

رئي�س النادي:
اأحمد العتيبي

نائب الرئي�س:
علي القي�سي

رئي�س اللجنة الثقافية:
حممد القي�سي

رئي�س اللجنة الريا�سية:
اأحمد عجيم

رئي�س اللجنة االجتماعية:
تركي احلوا�سي

رئي�س اللجنة االإعالمية:
يو�سف ال�سهراين

رئي�س اللجنة املالية:
هيثم حاوي

رؤساء
اللجان

رئيس نادي الترجمة: العمل الجماعي سر نجاحنا
عدنان األلمعي 

الطالب  اللغات والرتجمة،  نادي  ذكر رئي�س 
اأحمد العتيبي، اأن التنوع يف تقدمي الربامج 
احتياجات  لتلبية  اجل��ه��ود  وب���ذل  وال����دورات 
ال���ط���اب، ه��و ال�����ص��ب��ب ال��رئ��ي�����ص��ي لإق��ب��ال��ه��م 
مو�صحا  واأن�����ص��ط��ت��ه،  ال��ن��ادي  م��ع  وتفاعلهم 
ن��اد ه��و العمل  اأي  ب��رام��ج  اأن ال�صر  يف جن��اح 
واق���رتاح حقها  فكرة  كل  واإع��ط��اء  اجلماعي، 

من التنفيذ.

ما اأبرز الربامج التي نظمها ناديكم 
خالل الفرتة املا�سية؟

اأط��ل��ق��ن��ا م���ع ب���داي���ة ال��ف�����ص��ل احل�����ايل، حملة 
بعنوان »ن�صتطيع« We Can، تت�صمن دورات 
ج��م��اه��ريي��ة و����ص���اع���ات ل��غ��وي��ة وور������س عمل 
الإجنليزية  اللغة  عن  جميعها  وا�صت�صافات 
والأخ����ط����اء ال�����ص��ائ��ع��ة يف ت��ع��ل��م��ه��ا وط��ري��ق��ة 

الكت�صاب ال�صحيحة.

هل تقدمون دورات للم�ستجدين؟
امل�صتجدين  ل��ل��ط��اب  دورات  ال���ن���ادي  ي��ق��دم 
يف امل��ه��ارات الأرب���ع: وه��ي »ال��ق��راءة والكتابة 
اإل���ى تقدمي  وامل��ح��ادث��ة«، ون�صعى  وال���ص��ت��م��اع 

املزيد واملفيد باإذن اهلل.

كيف ترى تفاعل الطالب
مع براجمكم؟ 

لب���د اأن ي��ن��وع ال���ن���ادي يف اأف���ك���اره وب��راجم��ه 
مل�صنا يف  وق��د  الطاب،  عليه  ليقبل  ودورات���ه 
التفاعل اجل���اد م��ن طاب  الأخ����رية  الآون����ة 
راجع  وذل��ك  عامة،  ب�صفة  واجلامعة  الكلية 
اإلى تعدد براجمنا ودوراتنا على مدى  اأي�صا 

الف�صل الدرا�صي.
ي�����ص��ه��ده  ال�����ذي  وال�����ص��ر وراء احل�����راك 
نادينا، هو اأننا جميعا نعمل بقلب رجل واحد 
الكثري من  ق��دم  ���ص��اب��ق،  رائ���د ن�صاط  ب��ق��ي��ادة 
اأجلنا، وهو الأ�صتاذ اإبراهيم الأ�صمري لياتي، 
ومن بعده الأ�صتاذ ها�صم ع�صريي الذي يكمل 

م�صرية ما بداأه �صلفه، كما  اأن ال�صخ�س منا 
خطة  اأمامنا  و�صعنا  واأي�صا  لزميله.  مكمل 
الآن  اإل��ى  نحققه  مل  ال��ذي  لهدفنا  للو�صول 

بالكامل.

بع�س االأندية ت�ستكي
من قلة االإقبال الطالبي..

ما ال�سبب ؟
ينق�صم الطاب اإلى فئات عدة؛ البع�س منهم 
النادي م�صيعة للوقت  اأو  الن�صاط  اأن  يعتقد 
ول ف���ائ���دة م��ن��ه��ا، وع��ل��ى ع��ك�����س ذل���ك لدينا 
طاب مميزون ذوو م�صتويات عالية ب�صهادة 
اأع�صاء هيئة التدري�س، وبع�س الطاب يعد 

ال�����ص��اع��ات وال��دق��ائ��ق وال���ث���واين م��ن اأج���ل اأن 
اجلامعة،  اأ���ص��وار  ليغادر  حما�صراته  تنتهي 
والفئة الأخرى لي�س لديهم فكرة عن النادي 
وعن فوائده، وواجبنا اأن نو�صل اإليهم الفكرة 

ب�صكل مب�ّصط.

كلمة ختامية؟
يف  زمائي  عن  نيابة  ب�صكري  اأت��ق��دم  اأن  اأود 
النادي، لإن�صان عظيم قدم لنا كل ما ي�صتطيع 
ومل يتهاون يوما ما، وهو عميد كلية اللغات 
والرتجمة الدكتور عبداهلل اآل ملهي، كما اأود 
اأن اأ�صكر القائمني على �صحيفة »اآف��اق« على 

اإتاحة الفر�صة لنا بهذا احلوار املمتع.
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إبتكارات

الحوادث تلهم محمد آل صالح
باختراع إطار احتياطي

هادي الشهراني

حممد  الهند�صة،  بكلية  الطالب  ك�صف 
احتياطيا  اإط����ارا  ابتكر  اأن���ه  ���ص��ال��ح،  اآل 
يف  ي�صاعد  الأ�صا�صي  ب��داخ��ل  لل�صيارات 
عدم وقوع حوادث، وهو �صهل الرتكيب.

ال�صفر  اأن كرة حوادث  اإلى  واأ�صار 
واحلر�س  امل��ت��ك��ررة،  العطب  وم�صكات 
من  املركبة  �صامة  على  احل��ف��اظ  على 

التلف، دفعه لبتكار هذا الإطار.

حدثنا عن اخرتاعك؟
انطلقت الفكرة من اأن كثريا من النا�س 
الإط��ارات  يختارون  املركبة ول  يهملون 
الأكر توفريا، وهذا البتكار هو حفاظ  
اهلل،  ب��اإذن  الأ�صخا�س  ه��وؤلء  على حياة 
وح��م��اي��ة ال���رك���اب م���ن الأخ����ط����ار ال��ت��ي 
الإط���ارات، وه��و جمهز لأي  قد ت�صببها 

مركبة اأيا كان نوعها.
امل���خ���رتع اإط�����ار اح��ت��ي��اط��ي ب��داخ��ل 
ع���دم  ب���ع���د اهلل يف  ي�����ص��اع��د  الأ����ص���ا����ص���ي 

وق���وع ح����وادث، وه��و �صهل ال��رتك��ي��ب يف 
�صاحنات،  اأم  ���ص��ي��ارات  ���ص��واء  مركبة  اأي 

�صغريات اأم كبريات.
قبل  املركبة  و�صع  بتدارك  وي�صمح 
حدوث احلادث ل �صمح اهلل، وهو خمفي 
منظره،  ي�صوهه  ل  لكي  الإط���ار  بداخل 
ويكون جاهزا لأي خطر يواجه ال�صيارة 

.
وهذا اجلهاز، هو للحد من اأ�صرار 
ال�صنيعة،  ل��ل��ح��وادث  امل�صببة  الإط����ارات 

اأجارنا اهلل،  يو�صع بداخل الإطار مثبتا 
الهوائي  الل�صتك  حمل  ويحل  باجلنط، 

ب�صكل اآخر.
ال�صيارة  يحمي  اأن��ه  وظائفه  وم��ن 
وق��ت  ال����ت����وازن  ع��ل��ى  وي�����ص��اع��ده��ا  اأول، 
امل�صي ب�صرعة حمددة، ولو ح�صل  ثقب 
ان��ف��ج��ار  ح����ال  يف  اأو  الإط������ار  ت��ق��ط��ع  اأو 
فاإنه يحل  املفاجئ، ل قدر اهلل،  الإط��ار 
حمل الإطار بحيث ل يوؤثر يف التوازن، 
وي�صاعد على ال�صري بها اإلى اأقرب مركز 

هبوط  يف  يت�صبب  ال  واأي�صاً  لالإ�صالح، 
ال�صيارة اإل م�صافة ب�صيطة ب�قدر خم�س 
�صنتيمرتات فقط، وي�صاعد على حماية 
الذي  بال�صفلت  الحتكاك  من  اجلنط 

قد ي�صهم يف تلفها متاما.

هال اأطلعتنا
على متطلبات التح�سري؟

هي مي�صرة جدا وحتتوي على:
دائري.  �صميك  • ربل 

�ص�صتات   ت�����ص��م��ى  م���ا  او  ي���اي���ات   •
ع�����دده�����ا م������ن  ����ص���ت���ة اإل�������ى ت�����ص��ع��ة  

لاإطار الواحد.  
حديدي.  • حزام 

اأدوات  • ما�صك للحزام احلديدي، 
ور�صة. 

ما الذي دفعك
اإلى هذا املبتكر؟

م�صكات  واأي�����ص��ا  ال�صفر  ح���وادث  ك��رة 
بن�صرة الإطار، وعدم وقوف ال�صيارة من 
�صامة  على  واحل��ف��اظ  تن�صيمه،  اأج���ل 
املركبة من التلف،  واأي�صا حماية الأرواح 
من الهاك من بع�س الإطارات ال�صيئة 

قليلة الثمن يف احلوادث ال�صنيعة.

كم ن�سبة االأخطار التي �سيمنعها 
اخرتاعك يف حال تطبيقه؟ 

التي  الأخ��ط��ار  ن�صبة  توقع  اأ�صتطيع  ل 
�صيمنعها، لأن كل �صيء بيد اهلل �صبحانه 
اإن��ه  اأق����ول  اأن  ول��ك��ن ميكنني  ت��ع��ال��ى،  و 
���ص��وف مي��ن��ع ك��ث��ريا م��ن ال���ك���وارث التي 
اأي�صا  املمكن  وم��ن  الإط�����ارات،  ت�صببها 
املخاطر  ويقلل  للطائرات،  ي�صتخدم  اأن 
واحل��رارة  ال�صغط  ت�صببها عوامل  التي 

على الإطارات وقت هبوطها.

ما التكلفة املادية
لالإطار الواحد؟

ه����ذا الخ�������رتاع غ���ري م��ك��ل��ف، ك��م��ا اأن���ه 
اإلى  �صهل الرتكيب، ول حتتاج �صناعته 
م�صانع، ول اأعلم حقيقة التكلفة املادية 

له بالتحديد. 

هل من �سعوبات واجهتك؟ 
واج��ه��ت��ن��ي ت�����ص��اوؤلت ع��دي��دة ع��ن امل��ك��ان 
ال�������ذي مي��ك��ن��ن��ي ط������رح ال����ف����ك����رة ف��ي��ه، 
اأزل  اأ���ص��وق��ه، ومل  بها  ال��ت��ي  وال��ط��ري��ق��ة 
اأح�����اول ل��ف��ت ن��ظ��ر امل��ع��ن��ي��ني م��ن بع�س 
جمال  يف  املتخ�ص�صة  امل��راك��ز  من�صوبي 
الخ������رتاع������ات يف ع�����دد م����ن ج���ام���ع���ات 
اململكة، علهم ي�صعفونني باأفكار اإر�صادية 

واإ�صافات علمية.

وماذا عن جامعة امللك خالد؟
مل يتم عر�س الخرتاع على اأي جهة يف 
واملوهبة،  الإب���داع  مركز  ع��دا  اجلامعة، 
وهو مل يرد على مقرتحي بعد، ول�صت 
اأع�������رف م����ن ع��ل��ي��ه م�������ص���وؤول���ي���ة ال��ق��ي��ام 

بت�صويق الخرتاعات.

كلمة اأخرية؟ 
اأرج���������و ال���ت���وف���ي���ق ل���ن���ف�������ص���ي وجل��م��ي��ع 
امل���وه���وب���ني، ك��م��ا ي��ج��ب ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع 
احت�صان املوهوب وعدم ال�صتخفاف به 
لكي يبدع، فرنى الكثري من التجدد يف 

اأغرا�س حياتنا اليومية ب�صكل عام. 
يف جمتمعنا كثري من املخرتعني، 
م���ع���ي���ن���ة  ج�����ه�����ة  ت������وج������د  ل  ول������ك������ن 
خمرتع  لأي  ميكن  ول  لحت�صانهم، 
يحتاج  ب��ل  بنف�صه،  اخ���رتاع���ه  تطبيق 
ل��دع��م م��ن امل��م��ك��ن اأن ي��ك��ون م��ادي��ا اأو 
متوافرة  اخ��رتاع��ات  وه��ن��اك  معنويا. 

للمجتمع، واأي�صا جيدة.

1 2 3 4
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منصور الطيب 

اأ����ص���ه���م ���ص��غ��ف ال���ط���ال���ب ع��ل��ي ع��ب��د اهلل 
والآداب  العلوم  كلية  من  ال�صهري  علي 
بتنومة، بالقراءة منذ  نعومة اأظفاره يف 
الإلقاء،  وف��ن  الكتابة  يف  موهبته  تطور 
و���ص��ارك يف  امل��ق��الت،  العديد م��ن  فكتب 
امل��ل��ك خالد  ال��ث��ق��ايف جلامعة  الأومل��ب��ي��اد 
ال�����ص��ه��ر امل��ا���ص��ي مم��ث��ا  ك��ل��ي��ت��ه، واأح����رز 

املركز الثاين يف امل�صابقة الثقافية.
  

كيف جاءت البدايات؟ 
يف ال�����ص��ف��وف الأول���ي���ة ك��ن��ت اأت�����ردد على 
منها،  الق�ص�س  واأ�صتعري  كثريا  املكتبة 
اإ���ص��اف��ة ل��ل��ج��رائ��د وامل���ج���ات، وع��ن��دم��ا 
معنى  اأدرك���ت  املتو�صطة،  املرحلة  بلغت 
»ك���ت���اب« وم��ف��ه��وم ع���ب���ارة »ال��ك��ت��اب خري 
اإدراك��ي  تو�صع  حتى  األبث  ومل  �صديق«، 
ح�صن  من  و�صلوكياتي  الأف��ك��ار  وتغريت 
اإل����ى اأح�������ص���ن، وع��ن��دم��ا ك����ان ع��م��ري 13 
امل��ق��الت،  لكتابة  ميا  ا�صت�صعرت  �صنة، 
وك���ان���ت ت�����ص��اع��دين ع��ل��ى الإف�������ص���اح عن 
امل�صاعر وكيف جتري الأم��ور من حويل 
ب�صكل اأو�صح، كما اأن بع�س اأفراد عائلتي 

�صاعدوين يف اإثراء قريحتي اللغوية.
املعلمني كان  اأن بع�س  اإلى  اإ�صافة   
كتاب  ل��دي  وك��ان  لهم ب�صمة يف حياتي، 
ا�صمه »حكم ودرر« اأثر فيني اإلى حد ما، 
�صيئا ف�صيئا  املعلومات  والط��اع وك�صب 
اأ�صبح �صغفا اأو اإدمانا فبت اأهتم بتطوير 
ذات�����ي، وط��م��وح��ي يف جت����دد، ك��م��ا اأك��ت��ب 

مقالت اجتماعية واأدبية.

ما ال�سعوبات التي واجهتك؟
من �صمن ال�صعوبات عدم وجود مكتبة 
املحيط  املجتمع  تفاعل  وع��دم  املنزل،  يف 
م���ع���ي، وق���ل���ة امل��ه��ت��م��ني ب���ع���امل ال���ق���راءة 

والثقافة.

اأبرز داعميك؟
م��ن اأب����رز ال��داع��م��ني، وال��دت��ي و�صديق 

حب الكتابة يوصل علي الشهري
لثاني المسابقة الثقافية باألولمبياد

وكذلك  نف�صها،  امل��وه��ب��ة  ي�صاركني  ك��ان 
ال��دك��ت��ور ه��ي��ث��م ال��ط��ي��ب ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
الكتابة  والآداب يف تنومة، �صجعني على 
وع���م���ل ع��ل��ى ت��ن��م��ي��ة م��وه��ب��ت��ي واأن���ا����س 

كثريون ل ي�صعني املجال لذكرهم.
 

حدثنا عن م�ساركاتك
يف الكلية واجلامعة؟

 ق���م���ت ب���ت���ق���دمي حم����ا�����ص����رة م�����ص��غ��رة 
بعنوان »تاريخ املخدرات«، ونالت اإعجاب 
كما  بالكلية،  التدري�س  وهيئة  الطاب  

املختلفة  الأن�صطة   يف  بانتظام   اأ���ص��ارك 
الأوملبياد  يف  الكلية  مثلت  وق��د  بالكلية، 
الثقايف الأخري للجامعة ال�صهر املا�صي، 
واأح��������رزت امل���رك���ز ال���ث���اين يف امل�����ص��اب��ق��ة 

الثقافية.

طموحاتك امل�ستقبلية؟
ول��دي  ال��ت��ف��اوؤل،  بعني  للم�صتقبل  اأن��ظ��ر 
تتحقق،  اأن  اأمت��ن��ى  واأه�����داف  ط��م��وح��ات 
اأج��د  واأن  م��ق��ال،  ك��ات��ب  اأك���ون  اأن  ومنها 
على  موهبتي  لإظهار  الكاملة  الفر�صة 

مواهب

إعالن

متخرجون ولكن!

نايف األحمري

كافح  م��ن  منهم  �صتجد  اأ���ص��دق��ائ��ك،  اأع��ني  ويف  حولك  تنظر  عندما 
بامتياز ومرتبة �صرف، و�صرعان  اأن يتخرج،  ورمبا  اأجل  �صنوات من 
ما تتبدد فرحته الكبرية عندما ل يجد وظيفة تكفل له عي�صا كرميا 

وتاأمينا مل�صتقبله الأ�صري واملادي.
ل يقبل ذلك اخلريج بعمل يف موؤ�ص�صات خا�صة و�صاعات طويلة 
مقابل مرتب زهيد ل ير�صي طموحه، اأو رمبا يكون هذا املرتب جيدا 
الذي  اململ  والروتني  الإره��اق  فينال منه  يعمل على فرتتني  ولكنه 
يتجدد كل يوم، ويف النهاية �صي�صتقيل من هذا العمل املتعب، لين�صم 
لركب البطالة التي قدمت لنا جيا عدمي امل�صوؤولية يدب الياأ�س يف 

�صريان ج�صمه، ورمبا �صيقوده لانحراف اأخاقيا اأو فكريا.
لأنه  الوظيفي،  مبتغاه  ينال  اأن  اخلريج  هذا  حقوق  اأب�صط  من 
و�صهر  وت��ع��ب  ال��ت��خ��رج،  حلم  حتقيق  اأج���ل  م��ن  طويلة  �صنني  نا�صل 
من  ال�صفحات  وم��ئ��ات  اجلامعة  مب��ذك��رات  مكتبته  وع��ج��ت  الليايل 

الكتب الدرا�صية لنيل الوظيفة املنا�صبة.
 اأت�صاءل دائما: ملاذا ل يكون هناك تواأمة بني املوؤ�ص�صات احلكومية 
يتم  ل  ومل���اذا  الأج��ان��ب؟  املوظفني  م��ن  بالكثري  تعج  التي  واخلا�صة 
توفري مراكز لتدريب الأيدي العاملة الوطنية، ويتم توظيفهم بناء 

على ذلك؟
على املوؤ�ص�صات اخلا�صة بالتحديد، اأن تقلل �صاعات العمل ومتنح 
العمل  التي ل يختلف فيها  املتقدمة  بالدول  اأ�صوة  كافية  راح��ة  اأي��ام 
ال�صهرية،  املرتبات  اأم  ال��راح��ة  اأي���ام  يف  ���ص��واء  اخل��ا���س  ع��ن  احلكومي 
ال�صباب  ي�صتقطب  اأن  بذلك  ي�صتطيع  اخل��ا���س  القطاع  اأن  واأع��ت��ق��د 
الوقت  اإنتاجها يف  الأ�صر، ويزيد من  العبء على  ال�صعودي، ويخفف 
من  تخفيفا  اأو  البطالة  على  ق�صاء  اخلطوة  ه��ذه  يف  اأن  كما  نف�صه، 

تداعياتها ال�صلبية، واإ�صهاما يف بناء م�صتقبل م�صرق لكل اأبناء البلد.
واأم��ال��ه��م ل ح��دود  �صبابنا وطموحاتهم  ق��ائ��ا: ط��اق��ات  واأخ��ت��م 
لها. امنحوهم الفر�س الوظيفية وادعموهم، و�صيكونون يوما ما يف 

ال�صفوف الأولى عامليا.

بوح طالب

قيادة سيارتك +
محادثة هاتفية =
حياتك في خطر!

اأك��ت��ب ب�صكل  اأك��م��ل وج��ه، كما اأمت��ن��ى اأن 
معلومات  اإي�صال  يف  اأوف��ق  واأن  م�صتمر، 
قيمة لاآخرين من خال طرح مقالت 

متوازنة وذات م�صداقية.

كلمة اأخرية؟
اأن��ا من �صمن طاب كثريين يطالعون 
�صحيفة »اآفاق« ويتوقون للكتابة والن�صر 
�صلمي  اأن تكون  واأمتنى  على �صفحاتها، 
ل����اإب����داع يف ه����ذا امل���ج���ال ال�����ص��ح��ف��ي يف 

امل�صتقبل.
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رياضة

11 لعبة تطلق األولمبياد الرياضي الثاني

سلطان عوض

ت��ط��ل��ق اجل���ام���ع���ة، ال����ي����وم، الأومل���ب���ي���اد 
الريا�صي الثاين. واأو�صح عميد �صوؤون 
اأن  اآل هبا�س،  الدكتور مريع  الطاب، 
امل�صاركني يف هذه التظاهرة الريا�صية 
���ص��ي��ت��ن��اف�����ص��ون يف ك���اأ����س م��ع��ايل م��دي��ر 
اجلامعة، م�صريا اإلى اأن الأوملبياد ي�صم 
ري��ا���ص��ي��ا كبريا  ح��راك��ا  لعبة مت��ث��ل   11
مي��ت��د اأك���ر م��ن ���ص��ه��ر، وت��ت��ب��ارى فيها 

فرق اجلامعة لنيل �صرف التتويج.
»الأومل����ب����ي����اد  ه���ب���ا����س:  اآل  وق������ال   
الريا�صي ي�صم 11 لعبة، وهي الألعاب 
املدرجة يف احتاد اجلامعات ال�صعودية، 
وال���ت���ي ن�����ص��ع��ى م���ن خ��ال��ه��ا ل��ت��ك��وي��ن 
خالد  امل��ل��ك  جل��ام��ع��ة  ق��وي��ة  منتخبات 
لتمثيل  النجوم  الاعبني  وا�صتقطاب 

اجلامعة يف املناف�صات الأخرى«.
ال��ري��ا���ص��ي  الأومل����ب����ي����اد  اأن  وب�����ني 
ال����ث����اين، ي���ه���دف اإل������ى ال���ت���ع���ارف ب��ني 
الاعبني، وبث روح التناف�س ال�صريف 
وحتقيق مبداأ اأهمية الريا�صة يف حياة 
ال�صباب، م�صت�صهدا باملقولة ال�صهرية » 

اجل�صم ال�صليم يف العقل ال�صليم«.
وت�����اب�����ع: »اأومل�����ب�����ي�����اد ه������ذا ال���ع���ام 
عن  ت��ت��ح��دث  ع��دي��دة  ن����دوات  �صي�صهد 
اإ�صابات املاعب والتع�صب والتحكيم، 
تهتم  تدريبية  دورات  اإل���ى  ب��الإ���ص��اف��ة 

بالفكر الريا�صي«.
وت��ه��دف ال��ع��م��ادة م��ن اإق��ام��ة هذا 
الريا�صية  اإثراء احلركة  اإلى  الن�صاط، 
ب��اجل��ام��ع��ة وحت��ق��ي��ق ال��ن��ت��ائ��ج امل��رج��وة 
م���ن الأن�����ص��ط��ة ال��ري��ا���ص��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة 
وتكوين قاعدة من املوهوبني يف املجال 
اجلامعة  منتخبات  ل��دع��م  ال��ري��ا���ص��ي 

على اختافها.
يذكر اأن الأوملبياد الثاين �صي�صهد 
دوري  ال�صالت،  خما�صي  دوري  األعاب 
كرة القدم، دوري كرة الطائرة، بطولة 
ال�����ص��ب��اح��ة، ب��ط��ول��ة ال��ت��ن�����س الأر����ص���ي، 
بطولة اجلودو والتايكوندو، والكارتية، 
األعاب  بطولة  ال��ط��اول��ة،  تن�س  بطولة 
اإلى  ال�صاحية،  اخ��رتاق  �صباق  القوى، 
املحا�صرات  م��ن  العديد  اإق��ام��ة  جانب 
وال����ن����دوات م��ث��ل: دورت�����ي حت��ك��ي��م ك��رة 
ال����ق����دم، وك���ت���اب���ة اخل�����رب ال���ري���ا����ص���ي، 
وحما�صرة عن اإ�صابات املاعب، وندوة 
ع���ن ال��ت��ع�����ص��ب ال��ري��ا���ص��ي، وم�����ص��اب��ق��ة 

اأف�صل لقطة ريا�صية.
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لقاء

جمعة الشهراني: 
اإلعاقة الفعلية 

ضعف اإلرادة 
وإهمال العقل

فوزية آل سالم

�����ص����ددت ال���ط���ال���ب���ة ب��ق�����ص��م ال����درا�����ص����ات 
عبدالرحمن  ع��ل��ي  جمعة  الإ���ص��ام��ي��ة، 
الح���ت���ي���اج���ات  ذوي  م����ن  ال���������ص����ه����راين، 
هي  الفعلية  الإع��اق��ة  اأن  على  اخلا�صة، 
اهلل،  بقدر  الر�صا  وع��دم  الإرادة  �صعف 
وع����دم ا���ص��ت��ث��م��ار ن��ع��م��ة ال��ع��ق��ل، م��ب��دي��ة 
اأ�صفها، يف حوار مقت�صب مع »اآفاق«، من 

ق�صوة املجتمع على الأكفاء والكفيفات.
   

ما مفهوم االإعاقة يف نظرك؟
�صعف الإدارة وعدم الر�صى بق�صاء اهلل 

وقدره، واإعاقة العقل ل الب�صر.

ما اأبرز ال�سعوبات
التي تواجهك يف الكلية؟ 

ع������دم ت����وف����ري مم�������رات خ���ا����ص���ة ل����ذوي 
الأجهزة  وانعدام  اخلا�صة،  الحتياجات 
على  تعينهم  التي  باملكفوفني  اخلا�صة 
ف����اإن املجتمع  ال���درا����ص���ة. وب�����ص��ك��ل ع����ام، 
والكفيفات،  الأك��ّف��اء  اأم��ام  حواجز  ي�صع 
ومي����ار�����س ال��ع��ن�����ص��ري��ة وال���ت���ف���ري���ق بني 

الكفيفة واملب�صرة.
ل��ذوي  ي�صيء  جمتمعنا  اأن  واأوؤك����د 
الحتياجات اخلا�صة، واأن اأغلب التعامل 
يكون مبنيا علي الق�صوة وعدم الحرتام 

والتقدير.

ر�سالتك اإلى الكفيفات؟ 
امل��وه��وب��ات  واأن����نت  املجتمع  ن�صف  اأن���نت 
واملبدعات، والإعاقة لي�صت �صوى �صعف 

الإدارة . 

طموحاتك امل�ستقبلية؟
اإن����ه����اء ت��ع��ل��ي��م��ي اجل���ام���ع���ي ب���ك���ل ي�����ص��ر 
و�صهولة، واأن اأفيد املجتمع مما تعلمته.
ك��م��ا اأط���م���ح اإل�����ى ت��ع��ل��م ب��ع�����س ال��ل��غ��ات 
اإل��ى اهلل من خال  الأجنبية لأدع��و بها 
غري  الأجنبية  اجل��ال��ي��ات  بع�س  توعية 

اأن يجعلني اهلل  اأمتنى  امل�صلمة. واأخريا، 
ع�����ص��وة ���ص��احل��ة يف ه���ذا امل��ج��ت��م��ع، واأن 

ي�صاعدين يف بناء هذا الوطن.

ما ن�سائحك لطالبات اجلامعة؟
اإخا�س النية هلل �صبحانه يف طلب العلم 
وعدم العبث يف مرافق اجلامعة، ويجب 
وو�صعها  النعمة  حفظ  طالبة  ك��ل  على 
املوهوبات  واأن�صح  بها.  الائق  املكان  يف 
بتنمية مواهبهن والبحث عمن يدعمها 

لتطورها ورقيها.

ماذا تتمنني اأن يتوافر
يف اجلامعة االآن؟

للكفيفات  املخ�ص�صة  الأج���ه���زة  ت��وف��ري 
ماكينة  واإت���اح���ة  التعليم،  ل��ه��ن  لي�صهل 

�صرافة داخل اجلامعة خا�صة بهن.

موقف واجهك داخل اجلامعة 
ي�سعب عليك ن�سيانه؟

وج�����ودي يف اأرج������اء اجل��ام��ع��ة م���ن دون 
مرافقه اأو م�صاعدة يل.

هل تف�سلني االأعمال التطوعية؟ 
اأف�صلها ب�صبب فعل اخلري وبذل املعروف 

والتعاون علي الرب والتقوى.

كيف ترين تعامل
من�سوبي اجلامعه معك؟ 

من اأرقي م�صتويات التعامل. 

م�ساحة حرة؟
من خال جتربتي يف احلياة، اكت�صفت اأن 
جمتمعي متعلم ومثقف، ولكن لاأ�صف 
ال�����ص��دي��د ي��ن��ق�����ص��ه ال���وع���ي ب���الع���رتاف 
ونظرة  عامة،  ب�صفه  الكفيفات  بحقوق 
املجتمع للكفيفة ظاملة، وتعتربها لي�صت 
وتقلل  حقوقها  ته�صم  بل  منه،  ع�صوة 
من �صاأنها، يف جتاهل وا�صح ملا اأوتيت من 
اإمكانات توؤهلها لأن تكون زوجة �صاحلة 

Source: Infographic_ksaومربية كغريها من املب�صرات.
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تحقيق

كثرة اإلجازات تشتيت أم تجديد نشاط؟
محمد شامي

ك����رة  اأن  ال���ب���ع�������س  ي�����وؤك�����د  ب���ي���ن���م���ا 
يوؤثران  الدرا�صة  وانقطاع  الإج���ازات 
يف  ويت�صببان  العلمي  التح�صيل  يف 
ال��ت�����ص��ت��ت ال���ذه���ن���ي وع������دم ال��رتك��ي��ز 
وت����ذب����ذب امل�������ص���ت���وى ال���ع���ل���م���ي، ي���رى 
اآخرون اأن الإجازة �صرورية ومطلوبة 
لأنها متنح الطالب واملعلم ا�صرتاحة 
جتدد ن�صاطه وحيويته وحتافظ على 
العمل  موا�صلة  على  وقدرته  �صحته 
املجتمع،  م�صلحة  ولتحقيق  والإنتاج 
فيها  تراعى  اأن  اأنه يجب  م�صتدركني 
التي  والتعليمية  الرتبوية  الأه���داف 
ال��ع��ل��م  م�����ص��رية  ت���وؤث���ر يف  األ  ي��ن��ب��غ��ي 

وحت�صيله.
املو�صوع  ل��ه��ذا  تطرقت  اآف����اق«   «
اأجرته مع معنيني، فكانت  يف حتقيق 

احل�صيلة الآتية:

مشكلة كبيرة
الطالب خالد خمافة من ق�صم  يرى 
الإع����ام اأن م��ن اأه���م اأ���ص��ب��اب ان��ح��دار 

الإج�����ازات  ك���رة  التعليمي  امل�����ص��ت��وى 
باملقارنة مع الدول املتقدمة كاليابان 
امل��ت��ح��دة، وق����ال: »يحفل  وال���ولي���ات 
ف�صلية  ب����اإج����ازات  ب��ل��دان��ن��ا  يف  ال���ع���ام 
ت�صتنفد  ودينية،  ووطنية  واأ�صبوعية 

معظم اأيام الدرا�صة«.
اأن  امل������دة  خم�����اف�����ة  واأ���������ص��������اف 
للتدري�س،  كافية  للدرا�صة  املخ�ص�صة 
اأن عدد �صاعات الدرا�صة اليومية  كما 
ي���واك���ب ال��ع�����ص��ر، وت��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات 
ت��ط��وي��ر ال���ق���ط���اع ال��ت��ع��ل��ي��م، غ���ري اأن 
على  ك��ب��رية  م�صكلة  الإج�����ازات  ك���رة 

الطاب .

ضغط على المنهج
ي���و����ص���ح ال���ط���ال���ب ب�����در ع��ي�����ص��ى 
طلبة  املجتمع  اأن  كلية  من  الهايل 
اإجازة  ورجال التعليم ي�صتفيدون من 
اأ�صبوعية قدرها يومان، هما اجلمعة 
الفطر  ع��ي��دي  واإج�������ازات  وال�صبت،  
والأع��ي��اد  الربيع  وف�صل  والأ���ص��ح��ى، 
اإل��ى  جمموعها  ي�صل  ال��ت��ي  الوطنية 
ما يزيد على خم�س اإجازات على اأقل 

ال�صيف  اإج����ازة  اإل���ى  اإ���ص��اف��ة   ، تقدير 
ال��ت��ي مت��ت��د ث��اث��ة اأ���ص��ه��ر . واأ���ص��اف 
ال���ه���ايل: »ب��ط��ب��ي��ع��ت��ي اأح���ر����س على 
ال��ف��رتة ال��زم��ن��ي��ة ال��درا���ص��ي��ة، وحي�ن 
األحظ تق�صريا عند قلة من الأ�صاتذة 
يكون مربره��م اأن مدة العام الدرا�صي 
ل تكفي لتغطية املنهج باأكمله، وهذه 
اإذ  الأ���ص��ات��ذة؛  م��ن  م�صتمرة  ���ص��ك��اوى 
الدرو�س  اإلى جتاوز بع�س  ي�صطرون 

اأو تدري�صها ب�صورة خمت�صرة«.

تعزيز ثقافة الكسل 
يوؤكد الطالب فهد امل�صعودي من كلية 
ط��ب الأ����ص���ن���ان، اأن ق�����ص��ر م���دة ال��ع��ام 
ال��درا���ص��ي ي��ع��زز ث��ق��اف��ة ال��ك�����ص��ل ل��دى 
الطالب واملدر�س، واإذا ا�ص��تمرت حالة 
ف��اإن الأج��ي��ال القادمة  الرتاخي ه��ذه 
���ص��ت��واج��ه ال��ك��ث��ري م���ن امل�����ص��ك��ات قد 
تت�صبب ف�ي زي��ادة ن�ص���بة البطال���ة ف��ي 

�صف��وف حمل��ة ال�ص��هادات.
وح������ول م�����دى ال����ص�������ت���ف���ادة م��ن 
الإج�����������ازات وت����اأث����ريه����ا يف م�����ص��ت��وى 
امل�صعودي  ي��ق��ول  العلمي،  التح�صيل 
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هل تستطيع 
العيش

بال كتاب؟

أسبوعية جامعة الملك خالد

زاد الفكر كزاد المعدة
دونه الموت!

إعالن

تحقيق

ملدى �صحة التاأثري ال�صلبي لاإجازات 
التح�صيل  الدرا�صي على  العام  خال 
الأكادميي، قائا: »هذه الإجازات لها 
اإج��ازات��ن��ا  اأن  وبخا�صة  �صلبي،  ت��اأث��ري 
ط��وي��ل��ة ج����دا، ف��ن��ح��ن ل��دي��ن��ا اإج����ازات 
ب��خ��اف ما  ر�صمية واإج�����ازات دي��ن��ي��ة، 
ال���دول الأخ����رى، التي  ه��و حا�صل يف 
الر�صمية، ول  الإج��ازات  تقت�صر على 
ب��الإج��ازات  كبري  اهتمام  لديها  يكون 
حمدود  فوقتها  ح�صل  واإن  الدينية، 

جدا.
وم����ا اأري�����د ق��ول��ه ه��ن��ا، اأن ط��ول 
يقل�س  اأن  �صاأنه  الإج���ازات، من  فرتة 
القدر املطلوب من التح�صيل العلمي 
القدر  على  يح�صلون  ف��ا  للطاب؛ 
ال����ك����ايف م����ن ال��ت��ع��ل��ي��م، م���ق���ارن���ة م��ع 

اإن ت��ق��ط��ي��ع ال���ع���ام ال���درا����ص���ي وك���رة 
الإج����������ازات ي�����ص��ب��ب ا����ص���ط���راب���ات يف 
ال��ت��ح�����ص��ي��ل ال���ع���ل���م���ي، م��و���ص��ح��ا اأن 
االإج�����ازة ف��ر���ص��ة الل��ت��ق��اط االأن��ف��ا���س 
ل��ل��ج��م��ي��ع ����ص���واء م��ع��ل��م��ني اأو ط��اب��ا، 
هذه  و�صع  يجب   « قائا:  وا�صتدرك 
الإج��ازات من خال عملية حم�صوبة 
وم��درو���ص��ة، ول ت��وؤث��ر ع��ل��ى ال��ط��اب 

وحت�صيلهم العلمي ».
ون��ب��ه اإل����ى اأن����ه ل ي��ج��ب ال��ن��ظ��ر 
اإلى الإج��ازة من منظور �صلبي فقط، 
مهمة  حمطة  اعتبارها  ينبغي  ولكن 
الن�صاط  لتجديد  العملية  احلياة  يف 
الذهنية  للعملية  الع��ت��ب��ار  واإع������ادة 

النف�صية.

تأثيرات اإلجازات
العربية  ال��ل��غ��ة  بق�صم  الأ���ص��ت��اذ  ي���رى 
الطلبة  اأن  حكمة  اأب��و  خالد  الدكتور 
ي������ع������ودون ب����ع����د ال���ع���ط���ل���ة م�����ص��ت��ت��ي 
ال��ذه��ن وب��ع��ي��دي��ن ع��ن ج��و ال��درا���ص��ة 
وال��ت��ح�����ص��ي��ل ال��ع��ل��م��ي، م���ا ي���وؤث���ر  يف 
اأغلب  اأن  موؤكدا  املحا�صرات،  تقدمي 
امل��ع��ل��م��ني ي�����ص��ر، ل��ه��ذا ال�����ص��ب��ب، على 
اإلغاء الدرو�س يف اليوم الأول والثاين 
لعدم  ن��ظ��را  العطل،  م��ن  ال��ع��ودة  بعد 
ويف�صلون  ن��ف�����ص��ي��ا،  ال��ط��ال��ب  ت��ه��ي��ئ��ة 
من  ب��دل  ال�صابقة  ال��درو���س  مراجعة 

تقدمي الدرو�س اجلديدة.
الطويلة  الإج����ازات  اأن  وي�صيف 
ال���ط���اب �صلبا،  ت���وؤث���ر  يف  وال��ك��ث��رية 
لعدم  املنا�صبة  احللول  بو�صع  مناديا 

ف�صل الدرا�صة.

رأي مسؤول
ت����ط����رق وك����ي����ل اجل����ام����ع����ة الأ�����ص����ت����اذ 
الدكتور مرعي بن ح�صني القحطاين 

زم��ائ��ه��م يف ال���دول الأخ����رى، اأ�صف 
لذلك، اأننا دائما ل ن�صتفيد بتاتا من 
اأ�صبوع  واأول  الدرا�صة  اأ�صبوع من  اآخر 
من بدئها،  اإذ يردد املعلمون واملعلمات 
على طابهم، اأنه مل يعد لديهم �صيء 
ل��ي��ق��دم��وه ل��ه��م، الأم�����ر ال����ذي ي��دف��ع 
الطاب للتغيب، واأنا ل اأقول اإن ذلك 
هو ال�صبب الرئي�س لتاأخرنا الدرا�صي، 
التاأثري  املهمة يف  العوامل  اأحد  واإمنا 

.«
وع����ن م���اءم���ة روزن����ام����ة ال��ع��ام 
ال���درا����ص���ي يف امل��م��ل��ك��ة، م���ن ال��ن��اح��ي��ة 
الأك����ادمي����ي����ة والج���ت���م���اع���ي���ة، ي��ق��ول 
ال��ع��م��ل  ت��ق�����ص��ي��م��ة  »اإن  ال���ق���ح���ط���اين: 
كبري  ب�صكل  منا�صبة  لي�صت  الدرا�صي 
ت�صهد  اأننا يف منطقة  وبخا�صة  ج��دا، 
�صاأنها  م��ن  مناخية  دورة  اأو  تقلبات 
املنا�صبات  وج���ود  م��ع  علينا  ت��وؤث��ر  اأن 
�صهر  يدخل  عندما  ل�صيما  الدينية، 
رم�صان وعيد الفطر وعيد الأ�صحى 
�صمن فرتة التح�صيل الدرا�صي، حيث 
تكون الإجازات هنا متباعدة وطويلة، 

مما يوجد امللل لدى الطاب.
ولو كان �صهر رم�صان والعيدان، 
تكون  حينها  ال�صيف،  اإج���ازة  �صمن 
منا�صبة  ال���درا����ص���ي  ال���ع���ام  روزن���ام���ة 
ج�����دا، لأن���ن���ا ح��ي��ن��ه��ا، ���ص��ن�����ص��م��ن اأن 
والعلمي  ال��درا���ص��ي  التح�صيل  ف��رتة 
تقريبا  اأ���ص��ه��ر  ث��م��ان��ي��ة  اإل����ى  �صتمتد 
الق�صرية  الإج��ازة  عدا  انقطاع،  دون 
التي تكون بني الف�صلني الدرا�صيني، 
وهي اإج��ازة مهمة جدا، لأنها تف�صل 
ب�����ني م���رح���ل���ت���ني م��ن��ف�����ص��ل��ت��ني م��ن 
جوا  التعليم  طريف  وتك�صب  التعليم، 
الفكر  تهيئة  واإع�����ادة  ال��ت��ج��دي��د  م��ن 
جديدة  ملرحلة  النف�صية،  والرتكيبة 

من التعليم«.

وكيل الجامعة: 
تقسيمة العمل 
الدراسي ليست 

مناسبة

أستاذ اللغة العربية 
أبوحكمة يرصد 

اآلثار السلبية

طالب يشتكون
من التشتت وقطع 

وتيرة االجتهاد
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بطولة اإلتحاد 
الرياضي للجامعات 
السعودية السادسة 
للتايكوندو
..في رحاب الجامعة

العدد 175  |  18 جمادى الثاني 1437  |  27 مارس 2016آفاق مصورة



آفاق مصورة العدد 175  |  18 جمادى الثاني 1437  |  27 مارس 2016



أسبوعية جامعة الملك خالد

هم
الم

أق
ب

كيف تكون متخصصا مبدعا؟
د. كامل التميمي
أستاذ مشارك بقسم األحياء

اأ�صكالها،  اأن احلياة تنوعت  ل�صك يف 
وت���ع���ددت م�����ص��ارب��ه��ا، ف��م��ن ك���ل ل��ون 
هناك األ��ف ل��ون. وم��ن كل فن هناك 

األف فن.
الإن�صان يحيط مبا يف  ومل يعد 
هذا الكون من ابتكارات اأو اخرتاعات، 
عن  ابنك  ي�صاألك  اأن  عيبا  يعد  ومل 
نف�صك  اأك��ر، فتجد  اأو  100 معلومة 

جتيب باإجابة واحدة: ل اأعرف!
لتغرّي  »دبلوما�صيا«  ت��ك��ون  وق��د 
النتيجة  ول��ك��ن  اجل�����واب  ���ص��ي��غ��ة  يف 
واحدة، تك�صف عن عدم اإحاطتك بكل 
ما يدور حولك، وت�صف عن نف�س مل 

تعد حتيط مبا لديها وما حولها!
اأب��واب��ه  يفتح  �صابقا  ال��ع��ل��م  ك���ان 
على م�صراعيه، لكنه اليوم يعلن بكل 
اأن مل يعد لأب��واب��ه وج��ود،  ���ص��راح��ة 
من  ال�صماء  حت��ده  بابه  م�صراع  واأن 
الأ�صفل، ولي�س  الأعلى والأر���س من 
تنري  احلقيقة  �صم�س  �صوى  بينهما 

ال����درب، ف��ه��ن��اك ف���ارق ب��ني اأن تكون 
متعلما واأن تكون متخ�ص�صا.

بكل  اأن ل حت��ي��ط  ع��ي��ب��ا  ف��ل��ي�����س 
ولكن  تخ�ص�صك..  عن  خ��ارج  هو  ما 
العيب اأن يرجتف قلبك خجا حني 
ل تعرف جوابا ل�صوؤال يف تخ�ص�صك، 

والأدهى اأن يكون من �صميمه.
اجل���ام���ع���ة ه���ي اإح������دى ال��ط��رق 
ال��ت��ي اأت��ي��ح��ت ل��ط��ال��ب ال��ع��ل��م، تقدم 
لتبني  �صنة،  بعد  �صنة  املعلومة  ل��ك 
فيك �صرح املعلومة الدقيقة، وتنتقل 
ب��ع��ده��ا يف احل��ي��اة حت��م��ل ن���ور العلم 

واإ�صراقته.
بنيتي، يف هذا  وي��ا  بني  يا  فكن  
امل��ج��ت��م��ع ك��اخل��ل��ي��ة ال��ت��ي  ت��ق��وم بكل 
واإتقان،  دقة  ما هو مطلوب منها يف 
واإب���داع، لبنة مهمة لكنها  ويف روع��ة 
واح��د، مبدعة  متخ�ص�صة يف جم��ال 
فيه اأميا اإبداع. لي�س هذا فح�صب بل 
بالأعمال،  القيام  وحتث غريها على 

لغريها،  من�صطة  ن�صيطة  لبنة  فهي 
متنح غريها طاقة ون�صاطا وحيوية، 

ولي�صت مثبطة ول ك�صولة.
املجتمع  ه��ذا  وت�صيد  تبني  لبنة 
وه����ذا ال���وط���ن ب��ك��ل ت��ف��ان وح��ر���س، 
لبنة مبدعة يف تخ�ص�صها اأول، حتث 

غريها على الإبداع..
ال��ب��داي��ة،  منذ  طاقاتكم  ج��ن��دوا 
وا����ص���ح���ذوا ه��م��م��ك��م م���ن امل��ح��ا���ص��رة 
الأولى، وابنوا �صرح تخ�ص�صكم على 
لتعانقوا  اأ�صا�س متني وقاعدة �صلبة 
بهذا ال�صرح عنان ال�صماء، فت�صبحوا 
ال��ع��ل��م، ول تنظروا  جن��وم��ا يف ع��امل 
كونوا  بل  املهزومني  اأو  للمتكا�صلني 

يدا تنقذهم مما هم فيه.
ك����ون����وا ل��ب��ن��ة يف ه�����ذا اجل�����ص��د 
ال����واح����د، ي�����ص��د ب��ع�����ص��ه ب��ع�����ص��ا، اإذا 
تداعى  خلية  اأو  ع�صو  منه  ا�صتكى 
واحلمى  بال�صهر  اجل�صد  �صائر  ل��ه 

والن�صح والتوجيه.

الرأي الجامعي

كيف تحقق االمتياز األكاديمي؟
ه���ن���اك خ���ط���وات ّع�����دة ي��ج��ب على 
تقدير  على  للح�صول  اّتباعها  الطالب 

المتياز يف اجلامعة، وهي كالآتي: 
• يجب عليه اأن يقوم بتهيئة نف�صه، 
التي  واإمكانياته  بقدراته  واقتناعه 
التفوق  حتقيق  م��ن  متكنه  ���ص��وف 
املنزل  اأج���واء  وتهيئة  ال��درا���ص��ة،  يف 
لتكون �صاحلة للمراجعة واملذاكرة. 
• ي���ك���ون ل�����دى ال���ط���ال���ب اه��ت��م��ام 
يقوم  �صوف  التي  للمواد  وحما�صة 
ف��ق��ط  ي��ت��ح��ّم�����س  ب���درا����ص���ت���ه���ا، ول 
ل��ل��م��ق��ررات ال��ت��ع��ل��ي��م��ة ال��ت��ي مييل 
اإل���ي���ه���ا وي���ح���ب���ه���ا، ب����ل ي���ج���ب ع��ل��ي��ه 

التحم�س جلميع املقررات. 
• اأن يتجنب �صيطرة م�صاعر اخلوف 
والقلق والتوّتر عليه، التي تنتج من 
اأو  الأ���ص��ري��ة،  كامل�صكات  ع���دة  اأم����ور 
اخلوف من اأحد املقررات املطروحة.

• ي���ج���ب ع���ل���ى ال����ط����ال����ب ال��ت��ف��ك��ري 
التفوق  على  يح�صل  لكي  باإيجابية 

الذي يطمح له. 
ترتيب  يف  التلخي�س  اأ�صلوب  اتباع   •
امل�����ادة ال��ت��ي ي��ق��وم ب��درا���ص��ت��ه��ا؛ لأّن���ه 
ي�صاعد الطالب على تذكر املعلومات 

ب�صكل اأ�صهل واأ�صرع.
•  اإع�����م�����ال اخل����ي����ال ع���ن���دم���ا ي��ق��وم 

الأ�صلوب  فهذا  بالدرا�صة،  الطالب 
ي�صاعده على ربط الأم��ور ببع�صها 

وت�صهيل عملية ال�صتذكار. 
يعطي  اأن  ال��ط��ال��ب  ع��ل��ى  ي��ج��ب   •
ج�صده حّقه يف الراحة، من طريق 
ال���ن���وم ���ص��اع��ات ك��اف��ي��ة ت�����ص��م��ن له 

الراحة وجتديد ن�صاطه. 
الطالب  تنظيم  على  احل��ر���س   •
اإ�صاعته  وع��دم  وا�صتغاله،  وقته 
بالفائدة،  عليه  تعود  ل  اأ�صياء  يف 
املنا�صبني  واجل���و  امل��ك��ان  واخ��ت��ي��ار 
ل���ل���درا����ص���ة، ك���الإ����ص���اءة وال���ه���دوء 

والراحة.

د.حسين عباس البلة
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»ال�صمنة« الذي  رجال ون�صاء نحو وباء 
تنبهت اإل��ي��ه اأي�����ص��ا ال��ع��دي��د م��ن ال��دول 
فيها،  والنعم  اخل��ريات  لتوافر  كنتيجة 
يف ال���وق���ت ال����ذي ل ي��ح�����ص��ن اجل��م��ه��ور 
ال�صتفادة منها بالطريقة املثلى، ويكون 
له  يتعر�س  م��ا  ك��رة  م��ن  التيقن  ه��ذا 
امل�صاعفات  وامل��واط��ن��ات م��ن  امل��واط��ن��ون 
ال�صحية الناجمة عن زيادة وزن اجل�صم 
مثل  »ال�صمنة«  مرحلة  اإل���ى  وو���ص��ول��ه 
وال�صكتات  وال�صرايني  القلب  اأم��را���س 
وانت�صار  املفا�صل  واأم��را���س  الدماغية 
ال��ع��م��ل��ي��ات اجل���راح���ي���ة ل���رب���ط امل���ع���دة، 
وال��ت��ك��ل��ف��ة امل���ادي���ة والج��ت��م��اع��ي��ة على 
امل����واط����ن وال����دول����ة مب���ا ل ي��ت�����ص��ق ول 
يتنا�صب مع املفاهيم الطبية يف ع�صرنا 

احلايل ول يف امل�صتقبل املنظور.  
ال��ع��ام��ة  الإدارة  اأ������ص�����درت  ول���ق���د 
ال�صحية  والتوعية  والإع��ام  للعاقات 
بوزارة ال�صحة بطاقة معلومات للتوزيع 
على املواطنني تبني لهم كيف يتعاملون 

تقوم الإدارة العامة للعاقات والإعام 
ال�صحة  ب������وزارة  ال�����ص��ح��ي��ة  وال��ت��وع��ي��ة 
ال�����ص��ع��ودي��ة، بجهود  ال��ع��رب��ي��ة  ب��امل��م��ل��ك��ة 
والتوجيه  الن�صح  تقدمي  يف  ملحوظة 
بيان  مع  خمتلفة  باأ�صاليب  للمواطنني 
وتو�صيح ال�صبيل الواجب اتباعه اإذا ما 

كانت هناك معاناة من م�صكلة �صحية.
وت�صتخدم الإدارة، يف ما ت�صتخدم، 
»بطاقة  ط��ري��ق  ع��ن  امل��ع��ل��وم��ة  تو�صيل 
وجتتهد  )الإنفوجرافيك(  املعلومات« 
يف ن�����ص��ره��ا وت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى امل��واط��ن��ني 
مب��خ��ت��ل��ف ال���و����ص���ائ���ل، وم��ن��ه��ا ���ص��ب��ك��ات 
ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي امل���ع���روف���ة، ول 
هو  امل�����ص��ل��ك  ه���ذا  اأن  يف  اث��ن��ان  يختلف 
مهام  �صميم  م��ن  عمل  يف  نوعية  نقلة 
التقدم  باأ�صباب  والأخ���ذ  ال�صحة  وزارة 
وال����ت����ط����ور وت���ط���ب���ي���ق مل����ب����ادئ اجل�����ودة 

الأ�صا�صية.
ورمب��ا  ال�صحة،  وزارة  ا�صت�صعرت 
اندفاعنا  على  موؤ�صرات  توافر  تيقنت، 

اأول جملة  اأن  اإل  »ال�صمنة«،  م�صكلة  مع 
ف��ي��ه��ا ت���ق���ول »ال���ه���دف م���ن ال���ع���اج هو 
وزن  والبقاء على  ال�صمنة  اإلى  الو�صول 

�صحي«.
ل حظت اأنها غام�صة ورمبا حدث 
بها خطاأ مطبعي، وملا كانت غري وا�صحة 
فقطعا �صتكون غري مفهومة لدي عامة 
امل��ق�����ص��ود هو  اأن  واأع���ت���ق���د  امل���واط���ن���ني، 
»ال��ه��دف م��ن ال��ع��اج ه��و التخل�س من 

ال�صمنة والبقاء على وزن �صحي«.
نحتاج جميعنا لوعي �صحي متميز 
واإل�����ى ب��رن��ام��ج وا����ص���ع مل��واج��ه��ة م��ر���س 
مرحلة  اإل���ى  امل�����ص��ار  ل��ن��وق��ف   »ال�صمنة« 
الوباء، خطة تبداأ من مرحلة الطفولة، 
وذل����ك مب���راع���اة م�����ص��ب��ب��ات »ال�����ص��م��ن��ة«، 
املنظمة  ال���ازم���ة  ال���ق���وان���ني  واإ�����ص����دار 
ل�صناعات الطعام وامل�صروبات )الإقال 
وت�صجيع  ف��ي��ه��ا(  وال���ده���ون  ال�صكر  م��ن 
جن�س  لكل  املنا�صبة  البدنية  الريا�صة 

وفئة عمرية.

مكافحة السمنة

د. علي سعيد القحطاني
وكيل كلية الطب
للتطوير األكاديمي والجودة

الرأي الجامعي

هل من 
مستجيب؟
د. مبارك بن سعيد حمدان

عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر

ُينظر اإلى كثري من النا�س يف 
ا�صتهاكيون  باأنهم  جمتمعنا 
اأم ن�صاء،  اأك��ان��وا رج��ال  ���ص��واء 
اأم  ���ص��ي��ب��ا  ك����ب����ارا،  اأم  ����ص���غ���ارا 
يوجد  ل  اأن���ه  مبعنى  ���ص��ب��اب��ا، 
ل���دي���ه���م ث���ق���اف���ة ال���رت����ص���ي���د 
واحل���������ص����ول ع���ل���ى الأ����ص���ي���اء 
امل��ه��م��ة يف ح��ي��ات��ه��م، وان��ظ��ر 
الكبرية �صتجد  الأ���ص��واق  اإل��ى 
وخ�صو�صا  ال��ُع��ج��اب،  العجب 
ال��ت��ي تعر�س  ت��ل��ك الأ����ص���واق 
ال�����ص��ل��ع ب��اأ���ص��ع��ار م��غ��ري��ة ج��دا 

بالرغم من رداءة جودتها.
بل ُعد بنظرك اإلى خزانات املاب�س يف منزلك �صتجد اأن هنالك 
اأ�صياء كثرية زائدة عن احلاجة، ومل تعد ت�صتخدمها اأو ترتديها، واإذا 

كان الأمر يتعلق بال�صيدات، فالأمر اأدهى واأمر.
اآخ��ر �صتجد كثريا من  اإل��ى  لو لحظت عند انتقالك من منزل 
ج��دا،  مبالغ كبرية  وكلفت  الأي���ام  م��رور  م��ع  تراكمت  التي  الأ���ص��ي��اء 
اأو  ب�صكل  منها  والتخل�س  النفايات  اإل��ى حاويات  الأم��ر  بها  �صينتهي 

باآخر.
من �صيدفع فواتري ا�صتهاك الكهرباء واملياه؟

من �صيدفع اإيجار املنزل؟
من �صيدفع فواتري العاج بامل�صت�صفيات اخلا�صة؟

من �صيدفع فواتري ال�صراء من الأ�صواق؟
هل اأطلقت العنان لتفكريك يوما ما، وفكرت مليا يف احلد من 
وماذا  املادية،  ميزانيتك  راجعت  هل  الع�صوائي؟  ال�صتهاك  ثقافة 
واملواقف  وللظروف  احلاجة  لأي��ام  يقال  كما  اأو  للم�صتقبل  �صتوفره 
الطارئة؟ وميكن يف هذا ال�صدد الإ�صارة اإلى بع�س الأمثال ال�صعبية 
ال�صن، ومنها مثًا: »احفظ قر�صك الأبي�س  التي كان يرددها كبار 

لليوم الأ�صود«. 
تاأمل معي لو اأنك اتفقت مع اأُ�صرتك يف املنزل على طبخ كمية 
معقولة جدا ومنا�صبة من الأرز يف وجبة الغداء! لي�س بال�صرورة اأن 
ت�صل اإلى حد ال�صبع والتخمة اأو ينتهي بها الأمر اإلى حاوية النفايات 

لبه«. واإمنا »بح�صب بني اآدم لقيمات يقمن �صُ
فرتة  لديكم  الأرز  كي�س  ي�صتغرق  اأن  الفر�صة  �صُيعطي  ه��ذا 
طويلة من الوقت، وق�س على ذلك كثريا من �صوؤون حياتك.  وبناًء 

على ذلك تقل عملية ال�صرف وهكذا يف كل �صوؤون احلياة.
لو اأتقن الإن�صان تعليم نف�صه واأ�صرته �صراء ما يحتاج اإليه وعدم 
الوقوع فري�صة لإغراءات الدعايات الت�صويقية التي تروج لها املحات 
والأ����ص���واق وغ��ريه��ا لتمكن م��ن ت��ع��وي��د م��ن ح��ول��ه، م��راع��اة ثقافة 
الرت�صيد واالعتدال واالإنفاق من غري اإفراط وال تفريط. فهل من 

م�صتجيب؟

ه��ي  ال���ط���ف���ل،  ي��ن��ط��ق��ه��ا  ك��ل��م��ة  اأول 
»اأم��������ي«،  وه�����ذه ال��ك��ل��م��ة حت��م��ل معنيني 
اث��ن��ني: اأول��ه��م��ا مبعنى الإن�����ص��ان ال��ذي ل 
اأم��ه،  و�صعته  ك��ي��وم  فهو  ال��ق��راءة  يح�صن 
والثاين اأمي، وهي امل�صدر والأ�صا�س الذي 
ُي��رج��ع اإل���ي���ه! ف��ي��ق��ال اأم���ه���ات ال��ك��ت��ب، اأي 
مراجعها التي تبداأ العلوم واملعارف منها 

ثم اإليها تعود! 
اأم��م، وتعني  اأم��ة وه��ي مفرد  ويقال 
النا�س على ملة  �صواد عظيم من  اجتماع 
اأم��ة الإ���ص��ام.  اأو م��ذه��ب؛ فيقال  اأو دي��ن 

الأم هي م�صدر  اأن معنى  اإل��ى هنا عرفنا 
ك��ل م��ا ي���وؤمت  ب��ه، مثل ق��ول اإم���ام، ماأموم 

وهكذا!
وق���دره���ا  ع��ظ��ي��م��ة!  م��ك��ان��ت��ه��ا  الأم   
م��ن ح��ف��ظ حقوقها وجعل  ف����اأول  ك��ب��ري! 
اأق��دام��ه��ا  وج��ع��ل ع�صيانها  اجل��ن��ة حت��ت 
وجعلها  واجبة   وطاعتها  منق�صة  كبرية 
الأح����ق والأول������ى يف ح�����ص��ن ال�����ص��ح��ب��ة هو 
اأمه  الإ���ص��ام! وه��و ال��ذي توعد من يعق 
اأنف  الرتاب)رغم  وتعثريه يف  اأنفه  بد�س 
يدخاه  اأحدهما ومل  اأو  اأبويه  اأدرك  من 

اجلنة(! ما الذي جعل زين العابدين علي 
بن احل�صني ل ياأكل مع اأمه يف اإناء واحد 
خ�صية اأن متتد يده اإلى �صيء من الطعام 
اأم��ه فيكون بذلك يف  قد �صبقت يده عني 

نظره عقوقا؟
لو ا�صتعر�صنا  ال�صري لوجدنا  الكثري 
ت��غ��ري كثريا  ال����ذي  ب��ر الأم   امل���اآث���ر يف  م��ن 
من  الكثري  ي�صبقه  واأ���ص��ب��ح  ه��ذا  زمننا  يف 
امل�صالح واملميزات، واأ�صحى الكثري متغافا 
عن هذا الرب ، متنا�صيا اأن ما و�صل اإليه من 

خري هو ب�صبب بره باأمه.

أمي .. أحلى 
الكلمات نطقا
ثامر يحيى آل سرور

كلية العلوم االدارية- تجسير 

اليوم العالمي لمكافحة السمنة

Source: Infographic_ksa
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الشثري: على األئمة ترسيخ
االنتماء الوطني وتوعية الضالين فكريا

الراقون

د. عبداللطيف الحديثي
عميد معهد البحوث واالستشارات

هناك �صنف جميل من الب�صر، وقعهم موؤثر، ت�صرفهم نبيل، كامهم 
ح�صن، ي�صنعون البهجة حني يح�صرون، وي�صيفون ال�صرور على من 
يقابلون. مهما و�صفتهم فقد ناأى الو�صف عنهم، وقّل الثناء عليهم 

وهذا لعمري من نكران الغالبية لإح�صان القّلة.
تاأثري  فيك  فيرتك  معدودة  دقائق  بك  يلتقي  الب�صر  بع�س  اإن 
القدرة  اهلل  وهبهم  الذين  اجلميلون  اأولئك  اإنهم  ل�صاعات.  ال�صحر 
جمال  اأك��ر  لتكون  و�صكونها  الآخ��ري��ن  حياة  رتابة  يف  التاأثري  على 
واإ�صراقا فتكون لغاتهم املوؤثرة وكامهم الدافئ كمن ي�صع يده على 

اجلرح في�صفى ودواء على داء فيرباأ . 
ه�����وؤلء ه���م ال����راق����ون ال���ذي���ن ي��ع��رف��ون مت���ام���ا ك��ي��ف ي��رتك��ون 
املنا�صبات لتكون انعطافه يف  ب�صماتهم يف النفو�س، وكيف ي�صتغلون 
حياة الآخرين ونقلة يف م�صاعرهم، اإنهم يعرفون ماذا تف�صل وكيف 
تتاأثر، وهم باملنا�صبة قد ل ميلكون املال ول ال�صهرة ول الذكاء ول 
ونقاء  والح���رتام  وال��رق��ي  ال���ذوق  ميلكون  بالتاأكيد  لكنهم  املن�صب 

الكام وح�صن اخللق.
الدرو�س.  تقدمي  ويتقنون  النفو�س   يف  التاأثري  يح�صنون  اإنهم 
فهم �صناع اجلمال يف حميطهم، وهم يعلمون متاما اأن معنى احلياة 
اأن ت�صعر بالآخرين واأن تقدم لهم ما ي�صتحقون.  هوؤلء هم الراقون 

يف احلياة. وما اأجملهم!

إتجاهات

قال اإمام وخطيب جامع خادم احلرمني 
ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز، 
ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل ب���ن ع��ب��دال��رح��م��ن 
ال�����ص��ري، اأن م��ن اأب��ن��اء ال��وط��ن، وهم 
ق��ل��ة، َم���ن ت��ن��ك��روا ل��وط��ن��ه��م، وغ����دروا 
اإلى  ان�صموا  حني  اأمانته،  وخانوا  ب��ه، 

و�صريعة و�صلوكا واأخاقا، وقال: »لقد 
امنت اهلل علينا بنعمة الإ�صام وجمعنا 
ال��دي��ن، وه���ذه نعمة نتذكر  ع��ل��ى ه���ذا 
ال��ب��اد،  ه���ذه  يف  علينا  اهلل  ف�صل  ب��ه��ا 
ف��ن��ح��اف��ظ ع��ل��ي��ه��ا، ون��ح��ذر م��ن ك��ل ما 
الفتنة  دع���اة  يبثه  مم��ا  عنها،  ��ِرف  َي�����صْ
فتئوا  م��ا  ال��ذي��ن  ال�صبهات،  واأ���ص��ح��اب 
ي��ب��ث��ون ���ص��م��وم��ه��م ع��ل��ى ب���ادن���ا، ول��ن 
من  لأن  �صبيًا؛  ذل��ك  اإل��ى  ي�صتطيعوا 

كان مع اهلل كان اهلل معه«.

نعمة التوحيد
التوحيد  نعمة  اأن  ال�����ص��ري  واأو����ص���ح 
واإخ���ا����س ال��ع��ب��ادة هلل، جت��ل��ب الأم���ن 
اإلى  م�صريا  العي�س،  ورغد  وال�صتقرار 
هذه  بتطبيق  ال�صعودية  حفظ  اهلل  اأن 
النعمة من لوثات الفنت وال�صراعات؛ 
لأن الأمن ين�صاأ عن الإميان ال�صحيح، 
وحت���ق���ي���ق الأم�������ن يف ال����وط����ن اأع���ظ���م 
مقا�صد ال�صريعة، وكذلك لزوم جماعة 

امل�صلمني واإمامهم يف بادنا.
واأ���ص��اف »ن��ح��ن يف جمتمع واح��د 
ي�����ص��ت��ق��ي دي���ن���ه ون���ظ���ام���ه م���ن ال�����ص��رع 
امل���ط���ه���ر: ال���ك���ت���اب وال�������ص���ن���ة، وم��ن��ه��ج 
ملا  اأ�ص�س ثاثة  وهذه  ال�صالح،  ال�صلف 
حتققت يف بادنا قول وعما، حفظها 
اهلل م��ن خطر ال��ف��نت وم��ن ك��ل األ���وان 
الأحزاب وال�صراعات التي حلت ب�صاحة 

امل�صلمني اليوم«.

الواقع الراهن
واأكد ال�صري اأن الواقع الذي نعاي�صه 

جماعات وتنظيمات خمالفة لاإ�صام، 
ال��دور الأك��رب يقع هنا  اأن  م�صددا على 
والدعاة  امل�صاجد  الأئمة وخطباء  على 
اإلى اهلل، وعليهم بيان احلق للنا�س يف 
واملحافظة  لوطنهم  الن��ت��م��اء  اأه��م��ي��ة 
ع��ل��ي��ه؛ وت��ذك��ريه��م ب��اأه��م��ي��ة الن��ت��م��اء، 

واملواطنة، واملحافظة على هذا الوطن 
املثل، وحمط  الذي جعله اهلل م�صرب 

النظر لكل امل�صلمني يف اأرجاء الدنيا. 
اأن النتماء ينطلق  واأكد ال�صري 
من اأ�ص�س �صرعية، واأن اململكة متم�صكة 
ب���ك���ت���اب اهلل و����ص���ن���ة ر����ص���ول���ه، ع��ق��ي��دة 

بواجبنا  ن��ق��وم  اأن  علينا  يحتم  ال��ي��وم 
�صرعا جتاه بادنا وولة اأمرنا، بتذكري 
ال���ن���ا����س ب���ه���ذه ال��ن��ع��م امل���ت���ع���ددة ال��ت��ي 
بيوتهم،  اآمنون يف  بها، وهم  يتمتعون 
وي��ل��زم م��ن ذل��ك الطاعة ل��ويل الأم��ر 
املع�صومة  الدماء  واح��رتام  باملعروف، 
على  واحلفاظ  عليها،  العتداء  وعدم 
ال�صر  ودرء  الوطن،  يف  العامة  املرافق 
وال��ت��ع��اون مع  املجتمع،  واخل��ط��ر ع��ن 
رجال الأمن يف ك�صف خطط املف�صدين 
واملعتدين على اأمن املجتمع، واللتزام 
ب��ال��ن��ظ��م وال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال���ت���ي و���ص��ع��ت 
وم�����ص��احل��ه��م،  ال��ن��ا���س  اأم����ور  لتنظيم 
اأو  اأ�صواقهم  يف  اأو  طرقاتهم  يف  �صواء 
يف املدار�س واجلامعات وغريها، وهذا 
دور امل�صاجد واخلطباء والدعاة، وهي 
النا�س  توجيه  يف  ور�صالتهم  مهمتهم 
وت���ذك���ريه���م ب��ال��ن�����ص��و���س ال�����ص��رع��ي��ة 
ال����دال����ة ع��ل��ى ذل�����ك؛ ل��ي��ك��ون م��ف��ه��وم 
حياتهم  من  ج��زًءا  واملواطنة  النتماء 

يف حفظ كيان هذا املجتمع املرتابط.

أصل المواطنة
وعن اأ�صل كلمة الوطن، قال ال�صري 
اإن بع�س امل�صطلحات وردت يف القراآن 
ال���ك���رمي، م��ث��ل: امل��واط��ن،ب��ف��ت��ح امل��ي��م، 
وال����ب����اد، وال����دي����ار، وال���ب���ل���د، م��وؤك��دا 
قيمة  ملعرفة  دلل���ة  يعطينا  »ه���ذا  اأن 
مهما  الإن�������ص���ان  لأن  وح���ب���ه؛  ال���وط���ن 
بلغ من منزلة، ومهما ملك من مال 
ومتاع فابد له من وطن يعي�س فيه 

اآمنا مطمئنا«.

ال���ق���راآن ال��ك��رمي  اأن يف  واأ����ص���اف 
الوطن يف قلوب  اإ�صارات تبني مكانة 
اأهله، م�صتدركا اأن املمنوع هو تقدمي 
ح����ب ال����وط����ن ع���ل���ى ح����ب اهلل وح���ب 
و�صلم-؛  عليه  اهلل  ر�صول اهلل -�صلى 
ما  ومتى  ح��دود  له  الوطن  لأن حب 
تعار�صت مع حب اهلل ور�صوله، �صلى 
املحذور  يكون  فهنا  و�صلم،  عليه  اهلل 

ال�صرعي.

موجبات الشكر
وق���ال ال�����ص��ري: »م��ن الأ���ص��ي��اء التي 
بوطن  اأك��رم��ن��ا  اأن  عليها  اهلل  نحمد 
الإ�صام،  نور  �صع  منه  م�صتقر،  اآم��ن 
وُبعث �صيد الأنام، وفيه تنزل الوحي، 
وب��ادن��ا هي  ال��دع��وة،  انطلقت  ومنه 
وقبلتهم؛  امل�����ص��ل��م��ني  اأف���ئ���دة  م��ه��وى 
اهلل  واخت�صها  ا�صتثنائية،  فلها �صفة 
فهذا  لغريها،  تكن  مل  بخ�صو�صية 
اأن���واع احلب  ال��وط��ن اجتمع فيه ك��ل 
ال��ف��ط��ري وال�����ص��رع��ي، وج���ه���ود ولة 
الأم�����ر يف ح��ف��ظ��ه وع��ن��اي��ت��ه ورع��اي��ة 
مواطنيه ظاهرة لكل النا�س، واأعظم 
����ص���يء ي���ق���وم���ون ب���ه ن�����ص��ر ال��ع��ق��ي��دة 
الباد  عليها  قامت  التي  ال�صحيحة 
منذ تاأ�صي�صها يف العهد الأول وخدمة 
احلرمني ال�صريفني وخدمة احلجاج 
وامل��ع��ت��م��ري��ن وال�������زوار، وه����ذا الأم���ر 
اإل����ى اهلل ت��ع��ال��ى اأن  ي��ج��ع��ل��ن��ا ن��ب��ت��ه��ل 
وولة  وعقيدتنا  ديننا  علينا  يحفظ 
ب���ادن���ا م���ن كل  ي��ح��ف��ظ  اأم���رن���ا واأن 

ال�صرور والفنت«.
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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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أسبوعية جامعة الملك خالد
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د. محمد سفران: دربت 10 آالف متدرب
بالجرافولوجي وتطوير الذات

منصور الطيب 

ذك����ر  ع��م��ي��د ال��رتب��ي��ة ���ص��اب��ق��ا، الأ���ص��ت��اذ 
امل�������ص���ارك ب��ال��ك��ل��ي��ة، ال���دك���ت���ور حم��م��د 
�صفران، اأن تاريخ ع�صقه للتدريب يرجع 
اإلى عام 2003، موؤكدا اأنه درب منذ تلك 
عدد  يف  م��ت��درب  اآلف   10 نحو  ال��ف��رتة 
م��ن امل��ن��اط��ق ب��امل��م��ل��ك��ة، وب��ع�����س ال���دول 

العربية.
وجت�����ول ����ص���ف���ران يف ح���دي���ث اإل���ى 
»اآف����������اق« ب����ني ع���ل���م  حت��ل��ي��ل ال�����ص��م��ات 
ال�صخ�صية »اجلرافولوجي«، وتخ�ص�س 
املناهج وطرق التدري�س العامة، مقدما 
اأ�صافها  التي  العلمية  الت�صورات  بع�س 

اإلى هذا املجال. 

لكم روؤية علمية عن املناهج 
الدرا�سية، هل من املمكن �سرحها 

باإيجاز.؟
املعرفة  ننتقل من جعل  ب��اأن  اأمنية  هي 
هي الغاية، اإلى اأن تكون و�صيلة للو�صول 
اإلى القيم التي ت�صكل لنا خربات تنمي 

جميع جوانب �صخ�صية املتعلم.

وما الفرق بني الو�سيلة والغاية يف 
هذا ال�سياق؟

تكون  فعندما  ج���دا؛  كبري  ف��رق  ه��ن��اك 
�صننمي  بهذا  فاإننا  اخل��ربة؛  الغاية هي 
)العقلية،  ال�صخ�صية  ج��وان��ب  جميع 
اجل�����ص��م��ي��ة، ال��ن��ف�����ص��ي��ة، الج��ت��م��اع��ي��ة(، 
وه�����ذا ه���و ال��ن��م��و ال�����ص��ام��ل ل��ل��م��ت��ع��ل��م، 
احلفظ  م��ن  بالطالب  �صريتقي  وه���ذا 
لدية  ت�صكل  قيم  �صاحب  يكون  اأن  اإل��ى 
ه����ذا �صيحقق  ب����اأن  اخل������ربات، ول��ل��ع��ل��م 
باأقل  املعرفة  م�صتويات  اأعلى  للطالب 

وما املجاالت التي تغطيها 
دوراتك؟

يف ت��خ�����ص�����ص��ي ال���ع���ام »امل���ن���اه���ج وط���رق 
ال����ت����دري���������س« وال���ت���خ�������ص�������س ال���دق���ي���ق 
»اجل�����راف�����ول�����وج�����ي وحم������اول������ة رب���ط���ه 

بالتعليم«، واأي�صا يف تطوير الذات.

هل من �سرح عن اجلرافولوجي؟
ال�صمات  حتليل  علم  هو  اجلرافولوجي 
اليدوية،  الكتابة  طريق  عن  ال�صخ�صية 
ب�����دءا ب���ال���ق���درات ال��ع��ق��ل��ي��ة ك���ال���ذك���اءات 
ال�صمات  وك��ذل��ك  وال��ت��ف��ك��ري،  وال���ذاك���رة 

النف�صية والجتماعية و�صمات العمل
 وهو علم قدمي بداأ منذ عام 1622 
اأي قبل 400 عام تقريبا، وقد كان علما 
وي�صتفاد  للمدنية  طلع  بحتا  ع�صكريا 
م���ن���ه يف جم��������الت وا�����ص����ع����ة ك��ال��ب��ح��ث 
املوظفني،  واختيار  والتحقيق  اجلنائي 
ويف التعليم كاختيار التخ�ص�س، وانتقاء 
الطاب يف الكليات، واختيار ما ينا�صبهم 
م����ن ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ات وط������رق ت��دري�����س 
كما  راجعة،  وتغذية  تدري�صية  واأ�صاليب 
اأنه مفيد على م�صتوى الأ�صرة والتوافق 

الزوجي واختيار الزوجة.

حدثنا عن م�سوارك مع هذا العلم؟
م�صوار طويل توج بالبحث يف اأول ر�صالة 
باملناهج  وت��رب��ط��ه  ف��ي��ه  تبحث  دك���ت���وراه 
وطرق التدري�س يف الوطن العربي، وقد 
كان يل ال�صبق يف الك�صف عن الذكاءات 
املتعددة لدى الطاب عن طريق دللت 

الكتابة اليدوية.

اإلى اأي مدى يتقبله النا�س؟
اأو ل��ق��اء ح��ول  ك��ل م��ن اأخ���ذ ل���دي دورة 

تنظريا  لي�س  وهذا  وقت،  واأق�صر  جهد 
مع  عمليا  املنهج  ه��ذا  جتربة  مت  واإمن���ا 

الطاب.

وما ال�سبيل االأمثل لتحقيق ذلك؟
تبداأ  تطويرية  ا�صرتاتيجية  اإل���ى  نحتاج 
من القائد للوزارة اأو اجلامعة، تر�صم من 
نف�صه،  الفكر  يحملون  متخ�ص�صني  قبل 
ول���ن ي��ت��م ذل���ك اإل ع���ن ط��ري��ق الأق�����ص��ام 
العلمية �صواء يف الوزارة اأو اجلامعة، وذلك 
ي��ت��م م��ن حت�صني يف  ك��م��ا  ال��ت��ط��وي��ر لي�س 
املنف�صلة؛ لأنها  للمواد  املنهج  تنظيم  ظل 

تقد�س املعرفة وتعترب اأنها هي الغاية.

لو عملنا مبنهج القيم
ح�سب ت�سورك.. ماذا �سيتغري؟

املثال  �صبيل  فعلى  كثرية؛  اأ�صياء  �صتتغري 
اأو  مهند�س  اأو  طبيب  اأو  معلم  �صيتخرج 
ملهنته،  ع��ا���ص��ق  لتخ�ص�صه،  حم��ب  اأدي����ب 
مدى  معه  �صي�صتمر  ال��ذي  للتعلم  حم��ب 
احلياة؛ مما يجعله مطلعا على كل جديد 
ال�صعوب  م��ن  �صيجعلنا  وه���ذا  جم��ال��ه،  يف 
بقيم  واملتم�صكة  للعمل  العا�صقة  املنتجة 
واجتماعية  ونف�صية  و�صحية  اإ���ص��ام��ي��ة 
دينهم  ي��ف��ي��دون  ���ص��احل��ني  اأف������راداً  ت�صكل 

ووطنهم.

وماذا عن رحلتك التدريبية؟
ت��ق��ري��ب��ا،  م��ن��ذ 2003  ال��ت��دري��ب  ب�����داأت يف 
اأك��ر من 10 اآلف متدرب يف  وق��د درب��ت 
جم���الت ع���دة، وب��ح��م��د اهلل ف��اأن��ا معتمد 
من اأكر من جهة متخ�ص�صة، اأقدم اأكر 
ع���ددا من  واأل��ف��ت  تدريبية،  دورة   17 م��ن 
احلقائب التدريبية، كما دربت يف عدد من 

مناطق اململكة وبع�س الدول العربية.

ع��م��وم��ا، جتدهم  اأو ط��اب��ي  العلم  ه��ذا 
يهتمون به ويتدربون عليه، كما اأن هناك 
يف  ال�صباط  بع�س  مع  �صخ�صيا  تعاونا 
واأي�صا  وال�صتخبارات،  اجلنائي  البحث 
وب��ع�����س  ال��ت��ع��ل��ي��م،  واإدارات  ال�����ص��رك��ات 
م�صوؤوليها  بع�س  عرف  التي  اجلامعات 

اأهمية هذا العلم.

�سعوبات واجهتك يف هذا املجال
وما مظاهر جماله؟

هذا العم رائع ومل اأجد فيه اأي �صعوبة، 
غري اأن البع�س لو حللت له ال�صخ�صية 
اأع��رف��ه ب��ه��ذا ال��ع��ل��م جت��ده  م��ن دون اأن 
كل  عني  عرفت  كيف  وي�صاأل:  يتوج�س 
اأما جماله في�صعب علي  هذه ال�صمات؟ 
اأن اأحدده لأنه رائع و�صهل ومفيد وكله 

جمال.

كيف يوظف يف اجلامعات
واملوؤ�س�سات االأكادميية؟

باجلرافولوجي،  خا�صة  جامعة  هناك 
واأي�������ص���ا اأق�������ص���ام ت���خ���رج ط���اب���ا يف ه��ذا 
القيادات  لختيار  مفيد  اأن��ه  كما  العلم، 
الأكادميية يف اجلامعات، وكذلك ملعرفة 
تدري�صهم  وكيفية  ال��ط��اب  �صخ�صيات 

ب�صكل فعال يتنا�صب مع �صخ�صياتهم.

هل متيل للتدري�س اأم للتدريب؟
اأميل اإلى كليهما؛ فاأنا اأذهب للمحا�صرة 
تكون  ما  وع��ادة  طابي،  للقاء  مت�صوقا 
اأما  تدريبية،  دورة  عن  عبارة  املحا�صرة 

التدريب فهو جمايل املف�صل.

ماذا تعني لك جامعة امللك خالد؟
بيتي الذي اأحبه.
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وتزيد يف املروءة، فمن اأحب اهلل تعالى 
اأح����ب ر���ص��ول��ه حم��م��دا ع��ل��ي��ه ال�����ص��اة 
وال�������ص���ام، وم����ن اأح�����ب ال���ع���رب اأح���ب 
�صليم  ومنطقها  جميلة  فهي  العربية 

و�صحرها فريد.

اهتماماتك البحثية؟
اأه����ت����م ب���دق���ة ال���ل���غ���ة وروع�������ة ب��ن��ي��ان��ه��ا 
وع��ل��م ال��ل��غ��ة احل��دي��ث، وب��خ��ا���ص��ة علم 
ال�صوتية  والأخ��ط��اء  احل��دي��ث  الل�صان 
النحوي  ال��در���س  وتطبيق  والنطقية، 
على اآي الذكر احلكيم وال�صعر العربي، 
واأ���ص��ه��م��ت يف ن�����ص��ر ع���دد م��ن ال��ب��ح��وث 

العلمية يف كل هذه املجالت.

كيف ترى جامعة امللك خالد؟
ج���ام���ع���ة رائ�������دة م����ن ح���ي���ث امل��ح��ت��وى 
وامل�����ص��م��ون؛ ف��الإ���ص��ام وق���واع���ده من 
واجل��ه��ود  امل��ن��اه��ج،  يف  اأ�صا�صياتها  اأه���م 
ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا ح��ك��وم��ة خ���ادم 
اجلامعة  واإدارة  ال�صريفني  احل��رم��ني 
باأن تتفرد وتتميز  اأكرب الأث��ر  كان لها 
وتوؤدي دورها الطليعي على اأكمل وجه 

حمليا ودوليا.

وماذا عن كلية
العلوم واالآداب بتنومة؟

ه����ي واح��������دة م����ن ك���ل���ي���ات اجل���ام���ع���ة 

منصور الطيب

امل�صاعد  العربية  اللغة  اأ���ص��ت��اذ  ام��ت��دح 
هيثم  تنومة،  يف  والآداب  العلوم  بكلية 
ب�صري ال�صديق، طاب اجلامعة وا�صفا 
امل��ث��ايل يف اخل�صال  ب��ال��ن��م��وذج  اإي���اه���م 
يف  ودع���اه���م  اجل����م،  والأدب  احل��م��ي��دة 
باحل�صور  الهتمام  اإل��ى  نف�صه  الوقت 
اأف��واه  العلم من  تلقي  على  واحل��ر���س 

اأع�صاء التدري�س.
وت���ط���رق ال�����ص��دي��ق يف ح�����وار مع 
العربية  ال��ل��غ��ة  اإل����ى حم��ا���ص��ن  »اآف������اق« 
وج��م��ال��ه��ا ال��ب��اغ��ي، م�����ص��ريا اإل����ى اأن 
بع�س الطاب ل يهتم مب��واد الإع��داد 

العام مبا فيها العربية.

لنبداأ باأهمية اللغة العربية؟
ه��ي ل��غ��ة ال���ق���راآن ال��ك��رمي ول��غ��ة الأم���ة 
هائل  �صعوري  م�صتودع  وه��ي  العربية، 
هذه  و�صعة  وال��ت��اري��خ،  العقيدة  يحمل 
واحل��روف  والأف��ع��ال  الأ�صماء  اللغة يف 

وال�صتقاقات.

اإن الذي ماأ اللغات حما�صنا 
جعل اجلمال و�صره يف ال�صاد

ال�صمحة؛  �صريعتنا  ج���اءت  وب��ه��ا 
العقل  تثبت  ف��اإن��ه��ا  ال��ع��رب��ي��ة  فتعلموا 

اأم��ر  لأن  وذل���ك  وامل��ت��ط��ورة؛  املتميزة 
اأمينة:  اأي���اد  حت��ت  واإدارت���ه���ا  قيادتها 
ال��ع��م��ي��د ال��ربوف��ي�����ص��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز 
اإبراهيم الفقيه الرجل الأمة، وكذلك 
اأع�صاء هيئة التدري�س ومتيزهم، كما 
اأن باجلامعة اإداريني متعاونني للحد 
وطابا،  اأ�صاتذة  اجلميع  مع  البعيد 
وك��ل ذل��ك ي�صهم يف بناء املجتمع من 
خال اإعداد الطالب اإعدادا �صحيحا 
من حيث ال�صلوك والدور الجتماعي 

الفاعل.
   

هل من �سعوبات تواجه الطالب 
يف اللغة العربية؟

ه���ذه  ع����ن مت���ي���ز  اأن حت����دث����ت  ����ص���ب���ق 
اجلامعة واجلهود املبذولة يف العملية 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة؛ ف��ك��ل ���ص��يء مت ت��وف��ريه 
الع�صرية  الأم���ور  م��ن  يجعل  للتعليم 
اإل يف  �صهلة، ول توجد �صعوبة تذكر 
فهوؤلء  ال��ط��اب،  بع�س  اهتمام  ع��دم 
ل يولون اهتماما كبريا ملواد الإعداد 
ال��ع��رب��ي��ة والثقافة  ال��ل��غ��ة  ال��ع��ام م��ث��ل 

ال�صامية.

مب تن�سح الطالب؟
اأو�صي اأحبائي الطاب ونف�صي بتقوى 
واأول  الكثري  يتبعها  اهلل  فتقوى  اهلل، 
والأم��ان��ة؛  العمل  الإخ��ا���س يف  �صيء 

اأهم دعامات امل�صلم. وحتى يرى  فهما 
ال��ربك��ة،  ف��ي��ه  ل��ن��ا  وي��ج��ع��ل  اهلل عملنا 
ربانية،  م�صوؤولية  وحفظها  فالأمانة 
م��ن  ن��ح��ف��ظ��ه��ا وجن���ت���ه���د  اأن  ف���اب���د 
بالهتمام  وذل��ك  اأعمالنا،  اإتقان  اأج��ل 
على  واحل��ر���س  امل��ح��ا���ص��رات  بح�صور 
اأخذ العلم، فطاب جامعة امللك خالد 
وب�صورة خا�صة طاب العلوم والآداب 
بتنومة اأمنوذج يحتذى به يف اخل�صال 

احلميدة والأدب اجلم.
ال��ط��اب احل��ر���س  وع��ل��ى جميع 
ع���ل���ى ح�������ص���ور امل����ح����ا�����ص����رات، وذل����ك 
ام��ت��ث��ال ل��ق��ول��ه ت��ع��ال��ى: »اإن����ا عر�صنا 
الأم����ان����ة ع��ل��ى ال�������ص���م���وات والأر�������س 
واأ�صفقن  يحملنها  اأن  فاأبينا  واجلبال 
منها وحملها الإن�صان اإنه كان ظلوما 

جهول«.
اأ����ص���اأت  واإن  ج��زي��ت  اأح�����ص��ن��ت  اإن 
ع����وق����ب����ت؛ ف�����الأم�����ان�����ة ه�����ي ال����دي����ن 
اإت��ق��ان  فعلينا  واحل����دود  وال��ف��رائ�����س 
ال���ع���م���ل واحل�����ر������س ع���ل���ى اأع���م���ال���ن���ا 

وحما�صراتنا.

كلمة اأخرية؟
ي��وف��ق  اأن  ال��ق��دي��ر  ال��ع��ل��ي  اأ����ص���األ اهلل 
ط���اب���ن���ا الأم������اج������د مل����ا ف���ي���ه اخل���ري 
العربية  وتعلموا  وامل�صلمني  لاإ�صام 

فاإنها من دينكم.

من خالل العمل الصحفي

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

من الأ�صياء املفيدة يف العمل ال�صحفي  وبخا�صة  التحرير 
اأو  والكتابة، زيادة الر�صيد املعريف مبجتمعك الذي ت�صكن 
باأخبار  علما  اأك��ر  ال�صحيفة  موظف  في�صبح  فيه،   تعمل 
واقع  معرفة  على  القدرة  لديه  ويكون  واأح��داث��ه  جمتمعه 
هذا املجتمع.  ولعل عملي يف »اآفاق« زاد من ر�صيدي املعريف 

مبا متتلكه اجلامعة من اإمكانات ب�صرية.
اأع�صاء  الب�صرية من  بالإمكانات  اأبداأ احلديث  دعوين 
اجلامعة  يف  العمل  لأن  وموظفني،  وط��اب  تدري�س  هيئة 
من  اطلعت  وق��د  املبدعني،  من  كبري  بعدد  تلتقي  يجعلك 
املدر�صني  لعدد من  علمية  درا�صات  على   ال�صحيفة  خال 
ب��اجل��ام��ع��ة، وك���ان���ت نتائجها   ال��ع��ل��ي��ا  ال���درا����ص���ات  وط����اب 

وتو�صياتها مميزة.
يف  مواهبهم  �صاعدتهم  وطالبات  ط��اب  هناك  اأي�صا 
البتكار والخرتاع، فطورا عددا من الأجهزة التي �صتفيد 

الب�صرية اإذا وجدت الدعم املادي و املعنوي.
 من خال العمل ال�صحفي، تعرف اأن هناك عددا من 
اأع�صاء هيئة التدري�س لهم م�صاركتهم يف الكثري من اللجان 
الأثر  لكلمتهم  وكانت  اململكة،  م�صتوى  على  وال�صت�صارات 
املو�صوعات املطروحة، كما تتنوع   العديد من  الإيجابي يف 
لت�صمل  املوهبة عند ط��اب وط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة،  جم��الت 
والطريان  واخل��ط  الت�صكيلي  والر�صم  ال�صوئي  الت�صوير 

ال�صراعي والفنون امل�صرحية وغريها.
يزخر  اجلامعة  يف  الإداري  اجل��ان��ب  اأن  اأي�صا  وامل��ف��رح 

بطاقات ب�صرية ا�صتطاعت اأن تقودها بكل اقتدار.
الأح����داث  م��ن  ق��رب��ا  اأك���ر  يجعلك  ال�صحفي  ال��ع��م��ل 
وعليه  حولك،  ي��دور  ما  معرفة  من  متكنك  التي  اليومية 
ف���اإن الإع����ام م��در���ص��ة ل تتوقف درو���ص��ه��ا وور���ص��ة عمل ل 

تعرف امللل.

وقفة

أ. هيثم الصديق للطالب: التزموا 
بالحضور واحرصوا على اللغة العربية

أ. هيثم بشير الصديق
.1974 بال�صودان  املناقل  مواليد  • من 

)النحو  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  يف  الفل�صفة  دك���ت���وراه  ع��ل��ي  ح�صل   •
وال�صرف( يف جامعة اجلزيرة يف العام 1428 )2008(.
الطاب. من  لعدد  وخارجيا  داخليا  ممتحنا  • عمل 

النيل  بجامعة  العلمي  والبحث  العليا  للدرا�صات  عميدا  • عمل 
الأزرق.

النيل  بولية  املفتوحة  ال�صودان  جامعة  لفرع  مديرا  عمل   •
الأزرق.

.1437-1436 احلايل  العام  يف  خالد  امللك  بجامعة  • التحق 
بتنومة. والآداب  العلوم  بكلية  م�صاعدا  اأ�صتاذا  حاليا  • يعمل 
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جامعات سعودية

دعوة إلى المشاركة في »صيف الوطن« 
دعت وزارة التعليم ،من�صوبيها ومن�صوباتها والطاب والطالبات، اإلى امل�صاركة يف اقرتاح وتقدمي الفعاليات 
الوطن«،  »�صيف  م�صمى  عليها  اأطلقت  اإلكرتونية  نافذة  عرب  وتقدميها  والرتبوية،  الرتويحية  وامل�صاريع 
واأعلنت من خالها اأن هذه املبادرة تاأتي قبيل موعد الإجازة ال�صيفية املقبلة، رغبة منها يف ال�صتثمار الأمثل 
اأو  اأ�صهر متوا�صلة، و�صمل النموذج املعلن عنوان الفعالية  اأيامها عن ثاثة  لأوقات الإج��ازة التي يزيد عدد 
امل�صروع، وتقدمي و�صف خمت�صر له، وحتديد امل�صتهدفني وعددهم ومدة الفعالية، اإ�صافة اإلى مكان التنفيذ 
املقرتح واجلهة املنفذة و�صركاء التنفيذ الفعليني، واملعلومات ال�صخ�صية ل�صاحب املبادرة، وذلك من خال 

الرابط الإلكرتوين:
http://cutt.us/pc6Vw

واأكدت الوزارة اأن ذلك ياأتي امتدادا لدورها يف تكري�س اهتماماتها الرتبوية التي تعنى بال�صتفادة من 
اأوقات الإجازات، مبا يعود بالنفع على اأبناء وبنات اململكة، وي�صهم يف تعزيز قيم املواطنة لديهم.

اأن وزارة التعليم �صريك رئي�صي يف برامج �صياحية عدة تنفذها الهيئة العامة لل�صياحة والرتاث  يذكر 
اأبرزها: برناجما »خادم احلرمني ال�صريفني للعناية بالرتاث احل�صاري«، و«عي�س ال�صعودية«  الوطني، من 

اللذان تنفذهما الهيئة بالتعاون مع وزارة التعليم وعدد من اجلهات احلكومية والأهلية الأخرى.
العام،  لهذا  الطويلة  ال�صيفية  الإج���ازة  ا�صتثمار  يف  ال�صياحة  هيئة  م��ع  التعاون  على  الت��ف��اق  مت  كما 
اإف��ادة الطاب يف هذه الإج��ازة، وتوجيههم نحو املجالت التي تخدم  والإع��داد لربنامج متكامل يهدف اإلى 

التنمية واملجتمع الثقايف .

العصيمي يطالب باعتماد
جهة مخولة لتعليق الدراسة

تعليق  الع�صيمي، ب�صرورة حتديد جهة ر�صمية تتولى قرار  التعليم، مبارك  ل��وزارة  الر�صمي  املتحدث  نادى 
الدرا�صة عند توافر موجباته، وعزا يف الوقت نف�صه، راأي الإعام يف املو�صوع اإلى اجتاهات الراأي العام، وفقا 
ملعايري حتدد اأهمية الأمن وال�صامة يف املدار�س، وربط بني ذلك وفئات ثاث حتمل مواقف خمتلفة، منها 
من يطالب دائما بتعليق الدرا�صة، ومنها من يرى منا�صبته يف الظروف التي توجب ذلك وفقاً ملعايري حتددها 

اإدارة الأمن وال�صامة، واأخرى تعار�س مبداأ التعليق.
جاء ذلك يف درا�صة قدمها الع�صيمي �صمن اأوراق اليوم اخلتامي لور�صة تطوير اآليات تعليق الدرا�صة، 
بتعليق  املطالبني  م��ربرات  يلغي  وال�صامة  الأم��ن  توفري  و  البيئة  حت�صني  على  العمل  اأن  اإل��ى  فيها  اأ���ص��ار  
التوا�صل الجتماعي  الإلكرتونية وح�صابات  املواقع  بها  التي تغ�س  والآراء  الدرا�صة، ويحد من الجتهادات 

على اختافها، وخرجت الور�صة بعدد من التو�صيات على النحو الآتي:
الدرا�صة. تعليق  قرار  اتخاذ  يف  املبا�صرة  ال�صاحية  لها  عليا  ر�صمية  جهة  حتديد  • اأهمية 

اخلطورة. درجة  بتحديد  الرفع  البيئة  وحماية  لاأر�صاد  العامة  الهيئة  تتولى  • اأن 
املت�صررة. واملحافظات  املناطق  ومعلمات  معلمي  • مراعاة 

التعليق. لإعان  مبكر  وقت  على  • الت�صديد 
الجتماعي. والتوا�صل  التقنية  و�صائل  • تفعيل 

قائد  �صاحية  من  املدر�صة  داخ��ل  معينة  م�صكلة  نتيجة  اجلزئي  الدرا�صة  تعليق  ق��رار  يكون  اأن   •
املدر�صة، اأما ا�صتمرار تعليق الدرا�صة اأكر من يوم فيكون من �صاحيات مدير التعليم.

ويف ال�صياق ذاته، �صدد امل�صرف العام على الأمن وال�صامة املدر�صية الدكتور ماجد احلربي على �صرورة 
تنفيذ التعليمات الواردة يف تعميم تعوي�س احل�ص�س عن الأيام التي مت فيها تعليق الدرا�صة مع �صرورة تفعيل 
الدرا�صة،  تعليق  ق��رار  اإي�صال  يف  منها  الق�صوى  ال�صتفادة  وحماولة  الجتماعي  والتوا�صل  التقنية  و�صائل 

ومراعاة املناطق واملحافظات ذات الت�صاري�س الوعرة بدرجة اأعلى قبل اإ�صدار قرار التعليق من عدمه.

توجه لزيادة أعداد المشرفين التربويين 
ك�صف مدير الإ�صراف الرتبوي بوزارة التعليم نا�صر اليمني، يف ت�صريح �صحفي، توجه امل�صوؤولني يف الوزارة، 
لزيادة اأعداد امل�صرفني الرتبويني، لفتا اإلى حر�س الوزارة على دعم الإ�صراف الرتبوي لكونه العمود الفقري 
درا�صة مل  املدر�صة »جمرد  اإلى مقيم يف  الرتبوي  امل�صرف  التعليمية. وعد حتول  العملية  جلوانب كثرية يف 

ي�صدر بها قرار اأ�صوة برتب املعلمني«.
 وعن اقت�صار الإ�صراف الرتبوي على خريجي الدرا�صات العليا، اأو�صح اأن ال�صوابط معلنة وحمددة، واأن 
حملة ال�صهادات العليا لهم اأولوية يف الرت�صيح، م�صتدركا اأنها لي�صت �صرطا، واأ�صاف اأن الأعداد حمدودة ول 
يتوافر يف كل املناطق عدد كاف من حملة ذلك النوع من ال�صهادات، مبينا اأن الوزارة حتر�س على ا�صتقطاب 

املتميزين.
واأكد اليمني اأن  انتدابات امل�صرفني الرتبويني مل تتوقف بل مت تقنينها، و«اإذا كانت هنالك حاجة فعلية 
لنتداب امل�صرفني واملعلمني فا مانع، لكنها ر�صدت قدر امل�صتطاع، كما اأننا ا�صتبدلنا اجلولت باللقاءات من 

خال التوا�صل الإلكرتوين«.

أحمد العياف

 اأكد وزير التعليم الدكتور اأحمد العي�صى، 
اأن وزارت��ه،  تعد الأك��ر ارتباطا باملجتمع 
مبختلف �صرائحه وفئاته، لكونها ال�صريك 
الأكرب املوؤثر  يف بناء م�صتقبله، م�صيفا اأن 
اأن ت�صعى  هذا ال��دور يفر�س على ال��وزارة 
ال�صراكة  تلك  وجت�صيد  لتفعيل  ج��د  بكل 
اأن  ميكن  ل  ما  »وه��و  امل�صتويات،  كل  على 
يتحقق اإل عرب اإعام واع وموؤ�ص�صي قادر 
ع��ل��ى ال��ت��اأث��ري و���ص��ن��اع��ة امل��وق��ف و�صياغة 
�صورة ذهنية عامة عن الوزارة تتواءم مع 

روؤيتها وطموحها وم�صوؤولياتها«.
ك��ل��م��ت��ه مبلتقى  ال��ع��ي�����ص��ى يف  واأ����ص���ار 
اإع����ام ال��ت��ع��ل��ي��م ال���راب���ع، اإل����ى اأن و���ص��ائ��ل 
الإعام توؤدي دورا حموريا يف ربط الوزارة 
الوطنية  التحولت  وبخطط  مبجتمعها 
امل�صتقبل،  وب��ن��اء  ال��ت��ن��م��وي��ة  وال��ت��ح��دي��ات 
اأن انعقاد امللتقى ياأتي يف ظل  اإلى  م�صريا 
واملجتمع  ال�����وزارة  تعاي�صه  وا���ص��ع  حت���ول 
والإعام الذي اأ�صبح اأكر ات�صاعاً وتنوعاً، 
اجلهود  م�صاعفة  يقت�صي  ذل��ك  اإن  وق��ال 
و�صناعة ال�صرتاتيجيات الواقعية القابلة 

للتنفيذ والقادرة على التاأثري.

 و�صهد امللتقى الرابع لإعام الوزارة 
ب��ح�����ص��ور العي�صى،  اأخ�����ريا،   اأق���ي���م،  ال���ذي 
الإعامي،  العمل  لتطوير  مو�صعا  نقا�صا 
واآل����ي����ات ال��ت��ع��ام��ل م���ع ق�����ص��اي��ا ال��ت��ع��ل��ي��م 
احلالية  املرحلة  وا�صتعر�س  وم�صتجداته، 
ال���ت���ي ي��ق��ف ع��ل��ي��ه��ا اإع������ام ال��ت��ع��ل��ي��م، مبا 
�صت�صهدها  تطويرية  اأع��م��ال  م��ن  يقدمه 
املرحلة املقبلة، مبا فيها العمل الإعامي 
داخل اإدارات التعليم باملناطق واملحافظات.
و ا���ص��ت��ع��ر���س امل�������ص���رف ال����ع����ام ع��ل��ى 
الإع������ام وال���ع���اق���ات ال��ع��ام��ة ب����ال����وزارة، 
ال����دك����ت����ور حم���م���د احل�����ي�����زان ع�������ددا م��ن 
امل�صاريع الإعامية اجلديدة، مبينا اأهمية 
هذا امللتقى يف التقارب بني الوزارة واإدارات 
وال���ص��ت��ف��ادة  بينهما،  والتن�صيق  التعليم 
جهود  لتوحيد  وال��ت��ج��ارب  اخل����ربات  م��ن 
ال��ق��ط��اع��ات الإع���ام���ي���ة ل���ه���ا، واإدارات����ه����ا 
التعليمية وتعزيز الدور التكاملي بينهما .
واأ�صار احليزان اإلى اأن الإدارة العامة 
للعاقات العامة والإعام بالوزارة، متثل 
التعليم  اإع���ام  ملنظومة  الرئي�س  امل��ح��ور 
وحت��ر���س ع��ل��ى ت��ق��دمي ال��دع��م وامل�����ص��ان��دة 
ع��رب جم��الت ع��دة، م�صيدا مب��ا قامت به 
امل�����ص��روع��ات  ع���دد م��ن  اإجن����از  الإدارة م��ن 

العيسى ينادي بإعالم واع
ينقل صورة التعليم الصحيحة
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وال����ربام����ج ال��ق��ائ��م��ة واإط������اق جم��م��وع��ة 
دع��م جهود  �صاأنها  التي من  امل��ب��ادرات  من 
ومنها  اإعاميا،  التعليم  واإدارات  ال���وزارة 

العمل على اإطاق الأمور الآتية:
الإعامية. املعلومات  • قواعد 

الداخلية التعليم  • ن�صرة 
بعد. عن  التدريب  • وحدة 

يف  ال��ت��ع��ل��ي��م  ك��ت��اب  م���ن  • الن��ت��ه��اء 
اململكة م�صرية عقود بثاث لغات.

• وحدة اإنتاج الفوا�صل التلفزيونية.
التوعوية. الر�صائل  • اإنتاج 

التلفزيونية  الربامج  اإنتاج  • وحدة 
بالإ�صافة اإلى و�صائل العام اجلديد.

اجلديدة . بحلته  ال�صحفي  • امللف 
نقا�س  حلقة  اللقاء  تخلل  اأن��ه  يذكر 
التعليم،  الإع��ام اجلديد يف  عن توظيف 
التعامل  »ا�صرتاتيجيات  عن  عمل  وور�صة 
مع و�صائل الإعام والردود على التغطية 
ال�صلبية«، خمتتما فعالياته بعر�س جتارب 
الر�صميني،  ال�����وزارة  م��ت��ح��دث��ي  وم�����ص��رية 
واأبرز املواقف وال�صعوبات التي واجهتهم، 
وكيفية التعامل مع و�صائل الإع��ام جتاه 

ق�صايا واأحداث التعليم .

الحيزان: إدارة العالقات العامة محور رئيس بالوزارة



مبتعثون

نجود الشهري:
االبتعاث أداة لبناء الشخصية وإفادة اآلخرين

محمد إبراهيم

امل��ح��ا���ص��رة جن��ود معي�س جابر  ذك���رت 
البتعاث،  فوائد  اأه��م  اأن من  ال�صهري، 
كل  وم�صوؤولية  النف�س  على  الع��ت��م��اد 
فرد عن ت�صرفاته، وكذلك التعرف على 
وال�صتفادة  الأخ��رى،  ال�صعوب  ثقافات 
نا�صحة   احلديثة،  التعليم  تقنيات  من 
كل مقبل على البتعاث باأن  يكون خري 
�صفري لدينه ووطنه، واأن ميّثل املواطن 
ال�صعودي خري متثيل، كما يجب عليه 
اأن ي�صع بني عينيه دائما الهدف الذي 

ابتعث من اأجله.
 

حدثينا عن جتربتك مع االبتعاث 
وتاأثريها يف م�ستقبلك املهني؟

رغ��ب��ت منذ امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة يف عمل 
ومت  يل،  اهلل  ف��ي�����ص��ر  خم���ت���ل���ف،  ����ص���يء 
خالد  امل��ل��ك  جامعة  يف  معيدة  تعييني 
)ف�����رع حم����اي����ل(، وك���ان���ت ه����ذه ب��داي��ة 
حت��ق��ي��ق ح��ل��م��ي وم���وا����ص���ل���ة درا����ص���ات���ي 
ال���ع���ل���ي���ا، واخ�������رتت اأم����ريك����ا ل���درا����ص���ة 

املاج�صتري.
ك��ان��ت اجل��ام��ع��ة �صجعت وم��ا  ومل���ا 
موا�صلة  على  موظفيها  ت�صجع  ت���زال 
ت���ع���ل���ي���م���ه���م، ف���ق���د ����ص���ه���ل���ت يل ج��م��ي��ع 
الإج��راءات، وح�صلت من طريق مكتب 
لدرا�صة  قبول  على  باجلامعة  القبول 

اأن��ظ��م��ة وق���وان���ني دول��ة  ل��ه م��ن �صبقه 
اأما على اجلانب ال�صخ�صي،  البتعاث. 
ف���ق���د ال���ت���ق���ي���ت ه����ن����اك ب���ال���ك���ث���ري م��ن 
اأم  الأخ��وات ال�صعوديات �صواء مبتعثات 
�صديقات  بعد  فيما  اأ�صبحن  مرافقات 
مقربات جدا اأتوا�صل مع بع�صهن اإلى 

الآن.
كما كانت هناك اجتماعات دورية 
اجلمعة  يوم  املبتعثني  عائات  لبع�س 
فيح�صرون  ال�����ص��اة،  بعد  امل�صجد  يف 
املختلفة،  ال�صعودية  والأك��ات  القهوة 
ك����م����ا ي���������ص����ت����اأج����رون م����ك����ان����ا خ���ا����ص���ا 

لاجتماعات العائلية ب�صكل اأ�صبوعي.

�سفي لنا  نظرة االآخرين
يف بلد االبتعاث

اإلى املبتعثني ال�سعوديني؟
ال���ب���داي���ة ت��خ��وف��ت م���ن ع����دم تقبل  يف 
املجتمع الأمريكي لنا نحن ال�صعوديني 
وامل�����ص��ل��م��ني ب�����ص��ب��ب الإع������ام ال��غ��رب��ي 
امل����ع����ادي ل���اإ����ص���ام، ول��ك��ن��ي ف��وج��ئ��ت 
هناك،  ال�صعب  اأخ���اق  وح�صن  بلطف 
ف��الب��ت�����ص��ام��ة ل ت���ف���ارق  ال���وج���وه اإل 
باجلميع  يرحبون  كما  منهم،  القليل 
اإل��ى  يحتاج  م��ن  وي�صاعدون  بلدهم  يف 
على  التعرف  �صغف  ولديهم  امل�صاعدة، 

الثقافات املختلفة. 
دور  ن��غ��ف��ل  ل  امل����ج����ال  ه�����ذا  ويف 

ال���ل���غ���ة وامل���اج�������ص���ت���ري. اأم������ا الب���ت���ع���اث 
وموا�صلة الدرا�صة فكان له اأكرب الأثر 
يف م�����ص��ت��ق��ب��ل��ي امل��ه��ن��ي؛ ف��ع��ن��دم��ا ع��دت 
ب�صهادة املاج�صتري ح�صلت على الرتقية 
ومبقارنة  حم��ا���ص��رة،  اإل���ى  معيدة  م��ن 
قبل  الكلية  يف  ق�صيتها  ال��ت��ي  ال��ف��رتة 
الب���ت���ع���اث مب���ا ب���ع���ده، اأج�����د اأن ه��ن��اك 
الثقايف  امل�صتوى  على  جدا  كبريا  فرقا 
القدرة  اأ�صبحت لدي  والأكادميي، كما 
على اإي�صال املعلومات للطالبات بطرق 

خمتلفة.

وماذا عن املجال
الذي ابتعثت من اأجله؟

ال��ب��ك��ال��وري��و���س يف  ح�صلت ع��ل��ى درج���ة 
ال��ري��ا���ص��ي��ات م��ن ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د، 
لتكون  البحتة  ال��ري��ا���ص��ي��ات  واخ����رتت  
ت��خ�����ص�����ص��ي ال���دق���ي���ق يف امل��اج�����ص��ت��ري، 
���ص��اع��ة لإن����ه����اء م��رح��ل��ة  و در����ص���ت 36 
املاج�صتري جميعها مواد ريا�صية بحتة 
والتحليل  احلقيقي  والتحليل  كاجلرب 
العددي واملتغري املركب وغريها، وبعد 
ال��ذي  ال�صامل  المتحان  اج��ت��زت  ذل��ك 
ا�صتحقاق  من  للتاأكد  اجلامعة  تقيمه 

الطالب لل�صهادة.

ما الفوائد التي 
جنيتها من االبتعاث؟

الأن���دي���ة ال��ط��اب��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة ال��ت��ي 
الوطنية  والحتفالت  الأن�صطة  تقيم 
ك���ال���ي���وم ال���وط���ن���ي، واحل�����ر������س  ع��ل��ى 
دع���وة الأ���ص��ات��ذة الأم��ريك��ي��ني وبع�س 
الثقافة  على  للتعرف  الدرا�صة  زماء 
ونق�س  تراثية  ماب�س  من  ال�صعودية 
احل��ن��اء وخم��ت��ل��ف  الأل�����وان والأك����ات 
ال�������ص���ع���ب���ي���ة ال����ت����ي دائ�����م�����ا م�����ا ت���اق���ي 

ا�صتح�صان الأجانب.

كيف ميكن للمبتعث اأن يتفاعل 
اإيجابيا مع املجتمع اجلديد؟

على املبتعث اأول اأن تكون لديه ثقافة 
ت��ق��ّب��ل الآخ�����ر مب��ع��ت��ق��دات��ه وث��ق��اف��ت��ه، 
وع���ن���دئ���ذ ي���ك���ون ل���دي���ه ال����ق����درة على 
ال���ت���ع���ام���ل م�����ع  الآخ�����ري�����ن واح������رتام 
ثقافاتهم والتفاعل مع جمتمع الغربة 
ب�صكل اإيجابي؛ مما يوؤدي اإلى احرتام 
الآخرين ثقافتنا الإ�صامية وت�صحيح 

مفاهيمهم اخلاطئة.
 

ن�سيحتك ملن يرغب يف االبتعاث؟
اأن يكون خري �صفري لدينه ووطنه، واأن 
متثيل،  خري  ال�صعودي  املواطن  ميّثل 
عينيه  ب��ني  ي�صع  اأن  عليه  يجب   كما 
دائ���م���ا ال���ه���دف ال����ذي اب��ت��ع��ث وت��غ��ّرب 
و�صعه  يف  م��ا  ك��ل  ي��ب��ذل  واأن  لتحقيقه 

لتحقيق النجاح.

ك���ال���ربي���د الإل�����ك�����رتوين ال������ذي ي��ك��ون 
ا�صتخدامه اأ�صهل من الت�صال هاتفيا، 
اململكة  ب��ني  التوقيت  لخ��ت��اف  نظرا 

العربية ال�صعودية وبلد البتعاث.

كيف عاي�ست الغربة بعيدا
عن االأهل واالأ�سدقاء؟

ال��غ��رب��ة ���ص��ع��ب��ة وق��ا���ص��ي��ة ج����دا، ول��ك��ن 
وج�����ود زوج�����ي م��ع��ي خ��ف��ف ع��ن��ي ه��ذا 
عائلتي  اأفتقد  كنت  كثريا،  الإح�صا�س 
واأ���ص��دق��ائ��ي ج����دا، ول��ك��ن م����ع   م���رور 
ال��وق��ت اأ���ص��ب��ح��ت ال��غ��رب��ة اأق����ل م���رارة 
حيث ان�صغلت بالدرا�صة، وتعرفت على 
�صديقات جديدات اأ�صبحن  كالأخوات، 
وح��ر���ص��ت ع��ل��ى ال���ص��ت��ف��ادة م��ن ف��رتة 
بالطبيعة  بال�صتمتاع  هناك  وج���ودي 
متنحني  كانت  ما  دائما  التي  اخلابة 

طاقة اإيجابية رائعة.

ما اآلية التوا�سل بني  املبتعثني 
اأنف�سهم اأثناء الدرا�سة؟

املبتعثون يف بلد الغربة كالإخوة متاما، 
ي�����ص��اع��د ب��ع�����ص��ه��م ب��ع�����ص��ا، ف��ال��ط��ال��ب 
اجلديد يجد امل�صاعدة ممن �صبقوه يف 
مدينة البتعاث �صواء ماديا اأم معنويا، 
فمثا يجد امل�صاعدة  يف اإيجاد ال�صكن 
والقريبة  الآم��ن��ة  الأم��اك��ن  يف  املنا�صب 
ي�صرح  كما  واخلدمات،  املوا�صات  من 

فوائد كثرية جدا اأهمها العتماد على 
النف�س، فهناك كل �صخ�س م�صوؤول عن 
يقدم  اأح��د  ول  ت�صرفاته،  وع��ن  نف�صه 
كما  وتعبك،  اجتهادك  اإل  النجاح  لك 
تعرفت على ثقافات ال�صعوب الأخرى؛ 
ف��ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ريك��ي��ة ت�صم 
خم��ت��ل��ف الأع������راق واجل��ن�����ص��ي��ات، وق��د 
ت��ع��رف��ت خ����ال ف����رتة وج�����ودي ه��ن��اك 
ال��دول مثل  اأ�صدقاء من خمتلف  على 
ال��ي��اب��ان وال�����ص��ني وامل��ك�����ص��ي��ك وت��اي��وان 
والهند وغريها، وعرفت بع�س العادات 
وال�صتفادة  �صعوبهم،  بها  تتميز  التي 
من تقنيات التعليم احلديثة وحماولة 

تطبيقها يف بادنا.

مدى توا�سل مبتعثي اجلامعة
مع االإدارات املعنية فيها؟ 

اإدارة الب��ت��ع��اث يف  ك���ان ال��ت��وا���ص��ل م��ع 
كثريا  �صاعدوين  وق��د  رائ��ع��ا،  اجلامعة 
يف اإنهاء بع�س املعامات التي احتجت 
اإليها واأنا يف مقر الدرا�صة، ولكن عند 
العلوم  كلية  التوا�صل مع  اإلى  احلاجة 
والآداب مبحايل، فهناك يكون التاأخري 
دون  من  املعامات  اإنهاء  يف  واملماطلة 
�صبب، وكان نتيجتها �صياع �صبعة اأ�صهر 

حم�صوبة من بعثتي.
ك��م��ا اأن ه��ن��اك ع����ددا م��ن و���ص��ائ��ل 
املطلوب  بال�صكل  تفّعل  مل  ال��ت��وا���ص��ل 
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»كالتك« تنظم مسابقة 
تقنية لطالب الجامعات

موقع معهد كاليفورنيا للتقنية

اجتمع اأكر من 500 طالب من كل اأنحاء 
 The »العامل يف »معهد كاليفورنيا للتقنية
 California Institute of Technology
امل��ا���ص��ي، للتناف�س يف  »ك��ال��ت��ك« يف ف��رباي��ر 
على  للح�صول   2016 »ه��اك��ت��ك«  م�صابقة 
اأم���ريك���ي  دولر   20.000 ق���دره���ا  ج���ائ���زة 

وغريها من املميزات.
واملناف�صة  هي الثانية من نوعها التي 
ل�توفري  وت��ه��دف  »ك��ال��ت��ك«،  يعدها ط��اب 
العامل  يف  التقنية  املواهب  جلميع  فر�صة 
���ص��اع��ة، حيث  مل���دة 36  حت��ت مظلة ك��ال��ت��ك 
ي��ج��ت��م��ع ال��ق��را���ص��ن��ة اخل�����رباء وال��ي��ان��ع��ون 

منتوجات  اإل���ى  الامعة  الأف��ك��ار  لتحويل 
حقيقية ترتاوح ما بني لوح تلزج كهربائي 
اإلى تطبيق على الويب ميكن اأن ي�صخ�س 

امليانوما )الورم املاين(. 
يف معر�س تعليقه على املناف�صة، قال 
ال�صنة  يف  الطالب  امل�صابقة  منظمي  اأح��د 
امل�صابقة  اإن  ت�صيلكاين«   »اأدف��ي��ث  الثانية  
ت�����ص��ج��ع امل�������ص���ارك���ني ع���ل���ى  ال��ت��ع��م��ق اأك���ر 
التطبيقات  وراء  م��ا  يف  والتحليق  واأك���ر، 
نقاط  ل�صرب  حاليا  امل��ت��واف��رة  النموذجية 
الل���ت���ق���اء، م���ا ب���ني ع��ل��م احل���ا����ص���ب الآيل 
من  تخ�ص�صاتها  اخ��ت��اف  ع��ل��ى  وال��ع��ل��وم 

هند�صة وعلوم طبيعية وغريها.
وق�������دم امل���������ص����ارك����ون م����ن ك����ل ح���دب 

على  والهند  واإ�صبانيا  فلندا  من  و�صوب؛ 
امل�صابقة للتناف�س على 20.000  نفقة رعاة 
ال��ق��رن  م��ث��ل  عينية  ج��وائ��ز  ع��ل��ى  اأو  دولر 
اأو ج��ه��از  »���ص��ي��غ��ي��ت«  ال�����ص��ل��ب اخل����ارج����ي 
»كيندل فاير« اأو »مايكرو�صوفت �صريفي�س 

برو 3«.

قرار المحكمين
بناًء على مدى  قرارهم  املحكمون  واأ�صدر 
التخ�ص�صات  وح�صب  باملنتج  النا�س  انتفاع 
البينية فيه ومن حيث الإبداع فيه؛ وعليه 
حدد املحكمون 20 فائزاً بجوائز امل�صابقة يف 

20 فرعا من خمتلف فروع امل�صابقة.
اأت������اح ال����رع����اة ل��ل��ق��را���ص��ن��ة اإم��ك��ان��ي��ة 
ال���و����ص���ول اإل�����ى امل����ع����دات ال���ت���ي مي��ك��ن اأن 
ي�����ص��ت��خ��دم��ون��ه��ا م���ث���ل امل���ا����ص���ح ال�����ص��وئ��ي 
ل���ل���ب�������ص���م���ات »����ص���ي���ن���اب���ت���ك�������س« وغ����ريه����ا، 
امل�صت�صارين  م��ن  يتعلموا  اأن  وا�صتطاعوا 
عمل  ور����س  وح�����ص��ور  ب��ل  مهمة  معلومات 

من تقدميهم.
 وعلى �صبيل املثال قدم اأحد ال�صركاء 
ان��د  كوفيلد  بريكينز  »ك��اي��رن  ���ص��رك��ة  يف 
بايرز« ، الدكتور »فني ها�صياه«  ور�صة عمل 
قدمت  امل�صروع«،  اإل��ى  الفكرة  »من  بعنوان 
امل�صتقبلية  ل��ل��م��ح��اولت  مهمة  م��ع��ل��وم��ات 

التي ينفذها �صغار املهند�صني. 
  وانت�صر املتناف�صون يف اأنحاء املدينة 
اجلامعية يحدوهم الأمل يف الفوز بجائزة 
كل  يف  فكانوا  العلمي؛  م�صتقبلهم  ت��دع��م 
ج��زء م��ن امل��رك��ز اجل��ام��ع��ي؛ يف »فينتي« و 
»اأفري«، يحملون »اأ�صرة نومهم وبطاطني 
الأدوار  يتبادلون  متنقلة  واأ�صرة  وكرا�صي 
للخلود اإلى النوم، واختلطت املناف�صة بروح 
ترفيه  األعابا  املتناف�صون  لعب  حيث  امل��رح 
م��ث��ل »ج��ي��ن��غ��ا« م��ن اأج����ل اخل��ل��ود ل��ل��راح��ة 

املناف�صة طاب  و�صارك يف  التوتر.  واإزال��ة 
م���ن ج��ام��ع��ات: ه����ارف����ارد، ن��ورث��اإي�����ص��رتن،  
عن  يك�صف  تطبيقاً  ط��وروا  حيث  وراي�����س، 
اخل���اي���ا ال�����ص��رط��ان��ي��ة امل��ي��ان��وي��ة ���ص��م��وه 
الكربى  باجلائزة  فاز  ال��ذي  »�صكيندييب« 
الكربى  للبيانات  ا�صتخدام  اأف�صل  لفرع 

ومعاجلة البيانات. 
لوغاريتم   على  ال��ربن��ام��ج  ويعتمد    
الب�صري  لتحليل �صور اجللد  الآلت  تعلم 
ب�صرطان  امل��ري�����س  اإ���ص��اب��ة  م��دى  لتحديد 
اجل��ل��د. واأظ��ه��رت الخ��ت��ب��ارات الأول��ي��ة اأن 
اأف�صل   -  %74 ق��دره��ا  دق��ة  لديه  التطبيق 
م��ن درج���ة ال��ن��ج��اح ال��ت��ي ت�صل ل��� 62 % - 
اجللدية   الأم��را���س  خمت�صو  متكن  والتي 
ف��ي��ه��ا م���ن حت��ل��ي��ل اإ����ص���اب���ة اجل��ل��د ب��ال��ع��ني 

املجردة.

أفضل جائزة
ل��وح تلزج  ل��اخ��رتاع،  باأف�صل جائزة  وف��از 
ك��ه��رب��ائ��ي يعمل ب��امل��وت��ور ول��دي��ه اأج��را���س 
و����ص���ف���ارة وم��ك�����ص��ى ب�����الأن�����وار امل��ب��ه��رج��ة، 
ويتحكم ف��ي��ه ع��ن ب��ع��د ���ص��م��وه »ال��ف��ان��ت��وم« 
براين«  »تكت�صر  ابتكار  ال�صبح، وهو من  او 
ودافيد لو« واآين ت�صانغ« و »تايلر مدلتون«.   

مايكروسوفت
ا�صتخدام  اأف�صل  بجائزة  اآخ��ر  تطبيق  ف��از 
جامعة  من  ط��اب  املايكرو�صوفت  لتقنية 
»�صاوث كاليفورنيا« وهم: »اأنكور كامني« و 
»اأنيكت بدنكار« و »كاري�صما �صوركا« لأنهم 
»ف��وت��و���ص��ي��ث��ي�����ص��ي«،  ���ص��م��وه  تطبيقا  ط����ورا 
�صيئ  اإي��ج��اد  التطبيق  وراء  م��ن  وال��ه��دف 
ال��ت��وا���ص��ل  ���ص��ب��ك��ات  م�صتخدمي  مي��ك��ن  م��ا 
الجتماعي من اإر�صال تعليق معني على ما 

ير�صلونه من �صور

جامعات عالمية

مساع إلصالح التعليم 
العالي بأميركا الالتينية

المصدر: »يونيفرسيتي وورلد نيوز«

املتحدة،  اأمريكا الاتينية والوليات  بحث  30 عاملا وخبريا من �صت دول من 
م�صتقبل التعليم العايل يف املنطقة،  يف قمة جديدة من نوعها عقدت يف مدينة 

»كارتاغنا« يف دولة كولومبيا، اأوائل مار�س اجلاري.
و�صمت القائمة كبار اخلرباء من الأرجنتني والربازيل وت�صيلي وكولومبيا 
واملك�صيك واأورغ��واي، ومن بينهم بع�س امل�صوؤولني احلاليني يف البنك الدويل 

مثل »فران�صي�صكو مارموليغو« و »جميل �ِصلمي«.
واأخذت الباحثة يف مركز التعليم العايل الدويل بكلية بو�صطن الدكتورة 
ليز رازيبريغ، زمام املبادرة حني دعت زماءها، ممن عملوا معها طوال الأعوام 
املا�صية لاجتماع ب�صكل غري ر�صمي، وعلى نفقتهم اخلا�صة دون اإعداد حم�صر 
لاجتماع، للحديث عن التحديات والحتياجات التي تواجه التعليم العايل يف 

املنطقة. 
�صم  لفيف  التقى  اإذ  واملخت�صني  الأ�صاتذة  من  رائعة  ال�صتجابة  وج��اءت 
الأ�صتاذ الدكتور »�صيمون �صوارتزمان« من الربازيل، والأ�صتاذ الدكتور »خو�صي 
يبنري« من ت�صيلي، والدكتور »�صافادور مالو« من املك�صيك، ف�صا عن خرباء 

اآخرين ركزوا على حالة التعليم يف املنطقة التي يعنون بها.

مؤتمر اليوم الواحد
بداأت قمة الأ�صاتذة مبوؤمتر ا�صتمر يوما واحدا عقد يف جامعة »يونيف�صرداد دل 
نورتي«، بالتعاون مع مركز التعليم العايل الدويل حيث األقى فيها ثاث كلمات 
اأمريكا  رئي�صة ناق�س فيها »فرا�صي�صكو مامولجي« حتديات التعليم العايل يف 
الاتينية، و�صلط فيها جميل �صلمي، ال�صوء على م�صتقبل التعليم،  بينما ناق�س 
مدير مركز تدويل التعليم العايل كلية بو�صطن »هانز دي فيت« ق�صية تدويل 
اجل��وار  ودول  كولومبيا  اأن��ح��اء  كل  من  م�صاركا   350 امل��وؤمت��ر  وح�صر  التعليم. 
واحلاجة  الجتماع  اأهمية  على  ورك��زوا  املتحدثني  مع  مبا�صر  ب�صكل  وتفاعلوا 

لتبادل املعلومات حيال التعليم العايل يف املنطقة.

تراجع أميركا الالتينية في التعليم العالي
يف  ب��رز  ال��ع��ايل  التعليم  اأن  واملناق�صات  التقدميية  العرو�س  خ��ال  م��ن  ات�صح 
العقود الأخرية، بيد اأنه لي�س كل التطورات ميكن اأن يطلق عليها تطور اإيجابي، 
لأن��ه  ما زال الكثري اأم��ام املنطقة لت�صل اإل��ى ما و�صلت اإليه مناطق اأخ��رى يف 
العامل مثل  اآ�صيا. واأحد هذه التحديات ما ذكره اخلرباء مثل امليل نحو اإحداث 
م�صكات اأكر من اإيجاد حلول لق�صايا التعليم العايل، واحلقيقة اأن التغري مل 
يعد اأمرا معرتفا به من قبل احلكومات الوطنية، ناهيك عن انعدام وجود روؤية 

اإقليمية للتعليم العايل �صبيهة بعملية بولونيا يف اأوروبا. 
تعد  الإيطالية،  »بولونيا«  مدينة  ال��ى  ن�صبة  »بولونيا«،   عملية  اأن  يذكر 
برناجما اإ�صاحياً للتقريب بني اأنظمة التعليم يف الدول الأوروبية هدفه اإيجاد 
اأكرب عملية  املبادرة  اأوروب��ي موحد للتعليم العايل. وتعد هذه  اأو جمال  معيار 
اإ�صاحية يف تاريخ التعليم العايل، اإذ اإنها تهدف اإلى توحيد نظام التعليم فيما 
طالب  مليون   12 من  اأك��ر  فيها  يتخرج  ع��ال  تعليم  موؤ�ص�صة   4000 على  يزيد 

�صنويا.
رجوعا اإلى املوؤمتر ، فقد ناق�س العديد من الق�صايا الأخرى مثل حتديث 
الهياكل احلكومية، وعملية انتقال من املرحلة الثانوية اإلى اجلامعية، والتعليم 
ما بعد مرحلة التخرج واحلاجة لتغيري تعليم يف مرحلة الدكتوراه مثل تطوير 
الأكادميية،  املهنة  تطوير  يف  ال�صتثمار  واأهمية  املهنيني،  بالأ�صاتذة  ي�صمى  ما 

ودور اجلامعات الأمريكية الاتينية يف الت�صنيف الوطني والعاملي للجامعات.
التعليم  املا�صة لإح��داث تغيري ج��ذري ونوعي يف  واأك��د اجلميع احلاجة    
العايل يف املنطقة، موؤكدين اأن اأمريكا الاتينية كانت يف الت�صعينيات يف طليعة 
اجلامعات العاملية يف �صبط اجلودة والعتماد، على حد ما ذكره املدير التنفيذي 
ملركز التطوير يف جامعات اأمريكا الاتينية »ماريا خو�صيه«، وتتاأ�صف حاليا على 
اأن املناطق الأخرى يف العامل تزداد تقدما يف الوقت الذي تكاد تخلو املنطقة من 

الإبداع با�صتثناء كولومبيا التي تعمل بكدح للو�صول اإليه.
   

الطريق لألمام
ه��ذا من  لأن  اإع��ان��ا،  ول  تقريرا  ي�صدروا  األ  امل��وؤمت��ر على  امل�صاركون يف  اتفق 
�صاأنه اأن يقلل حرية النقا�س ويقلل من وجود فر�س اأخرى ملزيد من البحث. 
واتفق احلا�صرون على اأهمية الجتماع ب�صكل �صنوي اأو ن�صف �صنوي. واتفقوا 
جمموعة  �صتتاألف  حيث  والأف��ك��ار  املعلومات  لتبادل  من�صة  تطوير  على  اأي�صاً 
عمل م�صغرة للبحث يف اإمكانية اإن�صاء رابطة لعلماء التعليم العايل يف اأمريكا 
اإع����داد جم��ل��ة علمية  اأخ����رى خ��ط��ة  ع��م��ل  بينما �صت�صع جم��م��وع��ة  ال��ات��ي��ن��ي��ة، 
باللغتني الإ�صبانية والربتغالية على غرار جملة »�صي اآي اآيت�س اإي« عن التعليم 

العايل الدويل، تركز على التعليم العايل يف اأمريكا الاتينية.
كما انعقد اجتماع اآخر ذو عاقة يف »بوغاتا« يف كولومبيا برعاية البنك 

الدويل يف ال�صابع من مار�س اجلاري، وا�صتمر ثاثة اأيام. 
 جاء املوؤمتر بعنوان »من الأفكار النربة اإلى العمل«، وناق�س اأربعة حماور: 
العايل،  التعليم  واملهني، و�صبط اجلودة يف  الأكادميي  والتنقل  التعليم  تدويل 

وتكوين راأ�س املال الب�صري والإبداع والبحث،  واأخريا تدريب املدر�صني.
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لقطات
أسبانيا

الدكتوراه  ر�صائل  ع��دد  زاد   
اجل����ام����ع����ات   يف  امل�����ق�����دم�����ة 
الإ���ص��ب��ان��ي��ة، ���ص��ت��ة اأ���ص��ع��اف 
م��ق��ارن��ة ب��ال��ع��ام الأك���ادمي���ي 
امل��ا���ص��ي،  ح�����ص��ب م��ا اأع��ل��ن��ت 
م�����ون�����دو«.  »اإي  ���ص��ح��ي��ف��ة 
واأ�������ص������ارت درا������ص�����ة ح��دي��ث��ة 
�صجلت  جامعة   32 اأن   اإل���ى 
دك��ت��وراه،  ر�صالة   )12.000(
ه���ذه  ت����ت����وزع  اأن  م���رج���ح���ة 
ال����ر�����ص����ائ����ل ع����ل����ى خم��ت��ل��ف 
اجل��������ام��������ع��������ات الأه������ل������ي������ة 
واحل���ك���وم���ي���ة، م�����ص��رية اإل���ى 
فيها  ����ص���ارك  ال���درا����ص���ة  اأن 
اأ�����ص����ل 50  م����ن  32 ج���ام���ع���ة 

حكومية. 

السويد
اأع�����ل�����ن جم���ل�������س الأب�����ح�����اث 
ن�����ص��ف  اأن  ال���������ص����وي����دي����ة 
الأك���������ادمي���������ي���������ني ال������ذي������ن 
الدكتوراه  درج��ات  يحملون 
وامل���اج�������ص���ت���ري ي���ع���م���ل���ون يف 
نف�صه  الأك�����ادمي�����ي  ال���ك���ي���ان 
ال���ذي���ن ح�����ص��ل��وا ف��ي��ه على 
درج����ات����ه����م.  ج�����اء ذل�����ك يف 
ت��ق��ري��ر ن�����ص��ره امل��ج��ل�����س يف 
م����ار�����س اجل����������اري، واأع�������ده  
امل�صجلة  البيانات  على  بناًء 
م����ك����ت����ب  يف  امل�������������وج�������������ودة 
الإح���������������ص�������اءات امل������رك������زي، 
الباحثني  ن�صبة  ح��دد  ال��ذي 
على  احلا�صلني  وامل��در���ص��ني 
درج��ة ال��دك��ت��وراه ���ص��واء من 

ال�صويد اأو من اخلارج.  

تايوان
على  احل��ا���ص��ل��ني  ع����دد  زاد 
درج��������ة ع���ل���م���ي���ة ع���ال���ي���ة يف 
مليون  خم�صة  اإل���ى  ت��اي��وان 
م��ن  �����ص����واء   2015 ع������ام  يف 
البكالوريو�س  على  ح�صلوا 
الدكتوراه،  اأو  املاج�صتري  اأو 
اأع��ل��ن��ت  �صحيفة  م��ا  ح�صب 

»ذا ت�صاينا بو�صت«.

الصين
ت���ن�������ص���ئ ال���������ص����ني ج���ام���ع���ة 
تقريبا،  اأ���ص��ب��وع��ي��ا  واح�����دة، 
وت����ل����ك خ���ط���ة ت����ه����دف اإل����ى 
اإح�������داث  ت��غ��ي��ري ج�����ذري يف 
عدد احلا�صلني على درجات 
علمية على م�صتوى العامل.

وت���اأت���ي ه����ذه اخل���ط���وة بعد 
ب��ع��ي��داً  ب��ي��ج��ني،  ذه���ب���ت  اأن 
اخلريجني،  ع��دد  حيث  م��ن 
املتحدة،  بالوليات  مقارنة 
والنظم التعليمية يف اأوروبا 
باأ�صرها، بينما تزداد الفجوة 

و�صعا يوما بعد يوم.

جامعة لودفيغ 
ماكسيميليان بميونخ

 Ludwig-Maximilians-Universität
München

حتى  تاأ�صي�صها  منذ  قدمية  مطبوعات 
ع��ام 1900 وه��ي ث��اين اأك��رب املخطوطات  

يف ولية بافاريا.
ت�صفح  م��ن  اأي�����ص��ا  ال��ط��اب  يتمكن   •
ولي��ة  »مكتبة  ال��ع��امل  يف  مكتبة  اأف�����ص��ل 
ب���اف���اري���ا« ال���ت���ي ت�����ص��م ت�����ص��ع��ة م��اي��ني 
وغريها،  وخمططوطات  لكتاب  ع��ن��وان 
العامل  يف  العلمية  املجموعات  اأن��در  من 

باأ�صره.
https://www.bsb-muenchen.de/
index.php?L=3

التصنيف العالمي
اأف�����ص��ل 100 جامعة  ت��ع��د اجل��ام��ع��ة م��ن 
امل��رك��ز 29 يف  ال��ع��امل، فحاليا تقع يف  يف 
ت�صنيف »التاميز«، واملركز 61 يف ت�صنيف 
»كيو  ت�صنيف  يف   75 وامل��رك��ز  »�صنغهاي« 
كانت يف   2013 ع��ام  ويف  للجامعات.  ا���س 

املركز 53 يف ت�صنيف »كيو اإ�س«.

المركز الطبي
اأك���رب ���ص��رح طبي يف  ي��وج��د يف اجلامعة 
ويتلقى  ���ص��ري��ر،   2000 ب��ط��اق��ة  م��ي��ون��خ 
العاح �صنويا بامل�صفى 500.000 مري�س، 
�صنرت«.  »�صتي  و  »غروبهارتن«  بفرعيه 
منهم   م��وظ��ف   9500 ب��امل�����ص��ف��ى  وي��ع��م��ل 
1700 طبيب و 3200 ممر�س وممر�صة. 

 
األبحاث

اأكر  تهدف اجلامعة لتكون واح��دة من 
اجلامعات اإقبال عليها يف اأربع جمالت: 
والقانون  والثقافية،  الإن�صانية  العلوم 
والقت�صاد والعلوم الجتماعية، والعلوم 
ال��ط��ب��ي��ب��ع��ي��ة، وال����ط����ب؛  وم����ن ث���م بنت 
ا�صرتاتيجيتها على دعم الأبحاث يف تلك 
مواطن  على  اله��ت��م��ام  ب�صب  امل��ج��الت 
ال���واع���دة، ثم  امل���واط���ن  يليها  ال��رتك��ي��ز، 

مواطن الأبحاث الفردية.
ال��ت�����ص��ع��ة:  ال���رتك���ي���ز  • م����واط����ن 
ت��ع��ت��م��د ع���ل���ى الأب�����ح�����اث ال��ب��ي��ن��ي��ة 
ال�����ت�����ي ي�����ق�����وم ب�����ه�����ا  جم����م����وع����ات 
الت�صعة  التخ�ص�صات  يف  خمتلفة 

نبذة تاريخية
اأوام����ر  ب��ن��اء ع��ل��ى  ت��اأ���ص�����ص��ت ع���ام 1472م 
م���ن ال�����دوق »ل���ودف���ي���غ« احل�����ادي ع�����ص��ر. 
من  م��ار���س  يف  ط��اب��ه��ا  اأول  وا�صتقبلت 

العام ذاته.

الطالب
العام  على  خال   50.327 عددهم  ي�صل 
 30.321 منهم   ،2015/2014 الأك��ادمي��ي 

طالبة.
عدد الطاب اجلدد: 8.802 يف اأول عام 

جامعي لهم.
الطاب الدولييون: 7367 منهم 4.705 

طالبة و 2.662 طالب.

األساتذة
ي�صل عددهم اإلى 746 يف اجلامعة، منهم 
596 اأ�صتاذا جامعيا و150 اأ�صتاذة جامعية

الميزانية
يورو  • ميزانية اجلامعة 579.2 مليون 

ح�صب عام 2014.
مليون   330.5 ال���دول���ة:  م��ن  منحة   •

يورو
يورو مليون   148.4 خارجي:  • متويل 

• الر�صوم التعليمية: 32.9 مليون يورو

الكليات
فيها  تدر�س  كلية   18 اجلامعة  حتت�صن 
اإن�صانية  علوم  التخ�ص�صات من  خمتلف 
وط��ب��ي��ع��ي��ة واج���ت���م���اع���ي���ة، ف�������ص���ا ع��ن 

القانون والقت�صاد والطب.

المكتبة الجامعية
يوجد يف اجلامعة اأف�صل نظام للمكتبات 
م��ك��ت��ب��ة   130 ع����ن  ف�������ص���ا  اأمل����ان����ي����ا،  يف 
وت�صم  الكليات.   يف  موجوة  متخ�ص�صة 
املكتبة 6.5 مليون جملد ميكن الو�صول 

لفهر�صها من خال النرتنت 
http://www.en.ub.uni-
muenchen.de/index.html

ت�صم 3000 خمطوطة قدمية و 400.000 

ال���ت���ال���ي���ة: ال����درا�����ص����ات ال���ق���دمي���ة، 
درا����ص���ات امل��ن��اط��ق وب��ال��رتك��ي��ز على 
اأوروب���������ا ال�������ص���رق���ي���ة، ع���ل���م ال���ن���ان���و، 
ن�����ص��اأة ال���ك���ون، وع���ل���م ال��ف��ات��ون��ي��ات 
الكمية،  والب�صريات  )ال�صوئيات( 
والعلوم  اجلزئية،  احليوية  النظم 
الع�صبية، وعلم الربوتني، والعلوم 

ال�صحية النتقالية. 
ال��ث��م��ان��ي��ة:   ال����واع����دة  • امل����واط����ن 
التخ�ص�صات  ع��ل��ى  اأي�����ص��ا  ت��ع��ت��م��د 
ترقى  ق��د  ال��ت��ي  ال���واع���دة  البينية  
ل���ل���م�������ص���ت���وى الأع�������ل�������ى؛ م����واط����ن 
ال���رتك���ي���ز، وه�����ي: ال���ع���ومل���ة واإن���ت���اج 
احلديث  الع�صر  قبل  م��ا  ال��ف��ن��ون، 
البيئة  احل���دي���ث،  ال��ع�����ص��ر  واأوائ������ل 
القرار  واتخاذ  احلوكمة  واملجتمع، 
يف النظم القت�صادية، علوم التعلم، 
علم الأر�س، علم النبات، والفيزياء 

النظرية والريا�صية.
• الأبحاث الفردية: تعد بال�صراكة 
م�����ع ب���ع�������س اجل����ام����ع����ات وامل����رك����ز 

البحثية. 
 

أشهر خريجيها 
والذي  اإبراهيم،  يو�صف  • الدكتور 
القاهرة يف 27 مايو 1877،  ول��د يف 
اأمل��اين  اأطفال م�صري  وه��و  طبيب 
املبي�صات  داء  اكت�صاف  اإليه  ين�صب 
اجللدي الولدي الذي ُعرف ردحا 
من الزمن با�صم داء بك � اإبراهيم . 

توفى عام 1953 يف اأملانيا. 
حممد  ال��ب��اك�����ص��ت��اين  ال�����ص��اع��ر   •

اإقبال املتوفى عام 1938.
على  احلا�صل  كونراد«  »فيلهام   •
جائزة نوبل عام 1901 يف الفيزياء.

على  احلا�صل  ه��ان��ز«  »ت��ي��وردور   •
جائزة نوبل يف الفزياء عام 2005.

• الروائي »توما�س مانن« احلا�صل 
على جائزة نوبل يف الآداب.

احلا�صل  ه��اي��ن��زب��ريغ«  »ف��ريي��ر   •
ن��وب��ل يف ع��ام 1932 يف  على ج��ائ��زة 

الفيزياء.

نهاية الحداثة
وبداية التفكيك

نهاية  ب�صاأن  العاملية  الفكرية  ال��دوائ��ر  يف  النقا�صات  م��ن  العديد  اختلفت 
احلداثة عندما اأ�صبحت عاجزة عن ن�صر التنوير يف املجتمعات الراهنة التي 
تف�صى فيها العنف والف�صاد وف�صلت يف تدعيم و�صيانة القيم الإن�صانية، وبداأ 
احلديث عن »التفكيك« كبديل لها يكر�س النزعة املادية لاأفعال والأ�صياء.

لقد عا�س العامل يف حقب تنويرية عديدة يف تاريخه احلديث بف�صل 
احلداثة التي ظهرت يف اأوروبا بعد جلوء بع�س املفكرين يف ع�صر النه�صة 
اإلى تف�صري خمتلف الظواهر والق�صايا الطارئة يف املجتمع عرب روؤى علمية 
خمتلف  مع  م�صطرد  ب�صكل  تتنا�صق  اجتماعية  قيمية  ب�صوابط  ربطوها 
كبرية  تنويرية  حركة  بذلك  حمدثة  بداخله  للمعنى  املنتجة  ال�صياقات 
عمت العامل برمته، وقد كان املنظور البنيوي هو املنهج الفكري الذي رفع 
لواءها عقودا طويلة، منطلقا من الل�صانيات و�صمل خمتلف العلوم الأخرى 
اللغة  عامل  من  كل  خا�صة  ب�صفة  تبناه  وغريها،  والت�صال  الجتماع  مثل 
»كلود  الفرن�صي  الجتماعي  واملفكر  دو���ص��و���ص��ري«  »ف��ردي��ن��ان��د  ال�صوي�صري 
التي  املدر�صة  ه��ذه  تاأ�صي�س  يف  مهم  دور  لهما  كانا  اللذان  �صرتو�س«   ليفي 
بتف�صري  اهتمامها  خال  من  احلديث  الع�صر  يف  احلداثي  التفكري  دعمت 
اأن  وا�صتطاعت  احل��ي��اة  ق��وان��ني  م��ع  املن�صجم  الكلي  اإط��اره��ا  يف  املو�صوعات 
يكون لها اأثر بارز يف التطورات التي عرفتها املجتمعات يف خمتلف املجالت 

احليوية لاإن�صان على وجه الأر�س.
لكن مع نهاية القرن 20، برزت النزعة التفكيكية كبديل للبنيوية يف 
الفكر الإن�صاين، وتزعمها الفيل�صوف الفرن�صي »جاك دريدا« الذي عمد اإلى 
اللغوية  الن�صية  ال��دللت  من  �صل�صلة  وف��ق  معانيه  وق��راءة  الواقع  جتزئة 
غري املتناهية يف املعنى وف�صل الدال عن املدلول واتخاذ اإرادة القوة اأ�صا�صا 
وجوهرا يف حتديد حقيقته، فتغريت بذلك العديد من املنطلقات الفكرية 
باعتمادها  التنوير  عن  ومبتعدة  اجلديد  التوجه  بهذا  متاأثرة  العامل،  يف 
بالقيم  ربطها  دون  وامل��و���ص��وع��ات  للظواهر  العلمي   التف�صري  على  فقط 
الرتكيز حم�صورا  التفكري، ف�صار  الغائية من  االأ�صئلة  واإ�صقاط  االإن�صانية 
الواقع  على  تاأثريها  وم��دى  وبالقيم  بالغايات  الهتمام  دون  الكيفيات  يف 
اإلى انهيار تدريجي للمنظومة الكلية للقيم الإن�صانية  اأدى  الإن�صاين، مما 
البنائية يف املجتمعات و�صاد التفكك يف املفاهيم، فمثا جند يف عامل اليوم اأن 
مفهومي الأ�صرة والدولة قد تزعزعا و�صارا ل يتنا�صقان مع القيم ال�صائدة 

من قبل، والتي ترتكز على قاعدة اإن�صانية وقانونية عرفية عاملية.
لقد اأدى الفكر املادي التفكيكي الذي �صار يطبع املمار�صات املعا�صرة 
يف كل املجالت الى افتقار الفعل الإن�صاين من الغائية القيمية واآخذا حمور 
الهتمام يف خمتلف و�صائل الت�صال اجلماهريية ومّتبعا اإرادة القوة الدافعة 
اإلى العنف والإرهاب مبختلف اأ�صكاله ومثريا للفو�صى اخلاقة التي تن�صر 

ال�صتقرار والن�صبية املطلقة وتف�صري كل �صيء بكل �صيء.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa

فضاءات
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دراسة: اإلنترنت أسهمت في انتشار 
ظاهرة السطو األكاديمي

أحمد العياف 

ت��ن��اول��ت ع�����ص��وة ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س بكلية 
قطي�س،  اإب��راه��ي��م  مها  ال��دك��ت��ورة  الآداب، 
ال��ع��ل��م��ي«،  للن�صر  الأخ��اق��ي��ة  »اجل���وان���ب 
يف درا������ص�����ة ت�������ص���ع���ت ل��ت�����ص��ل��ي��ط ال�������ص���وء 
ع��ل��ى اجل����وان����ب ال���ع���دي���دة ال���ت���ي ت��رت��ب��ط 
ب���الأخ���اق���ي���ات ال��ب��ح��ث��ي��ة، و�����ص����ددت على 
م��ع��اي��ري الأم����ان����ة وامل��و���ص��وع��ي��ة وال���دق���ة 
وح��م��اي��ة احل��ق��وق ال��ف��ك��ري��ة، م�����ص��رية اإل��ى 
ظاهرة  انت�صار  يف  اأ�صهمت  الن��رتن��ت  اأن 

ال�صطو الأكادميي.
وت�����ص��ت��م��د ال���درا����ص���ة اأه��م��ي��ت��ه��ا من 
اأبعادها مل حتظ  اإن  اإذ  طبيعة مو�صوعها 
م�صتوى  على  ت�صتحقه  ال���ذي  ب��اله��ت��م��ام 
ال��ب��اح��ث��ني ال���ع���رب، اإ���ص��اف��ة اإل����ى ارت��ب��اط 
وامل��ح��اور  الق�صايا  م��ن  بالعديد  املو�صوع 
ال�صطو  اأو  وال�صرقة  الإل��ك��رتوين  كالن�صر 
لع�صو  الأخاقية  واملمار�صات  الأك��ادمي��ي 

هيئة التدري�س.

البحث العلمي
جمموعة  ت��واف��ر  يتطلب  العلمي  البحث 
م���ن ال��ق��ي��م وامل����ب����ادئ الأخ���اق���ي���ة فيمن 
ل  البحثية  العملية  لأن  ذل���ك  مي��ار���ص��ه؛ 
الأ�ص�س  م��ن  جمموعة  فهم  جم��رد  ت��ع��دو 
والإج��راءات التي تت�صل بتحديد امل�صكلة، 
واإع���������داد ال��ت�����ص��م��ي��م ال��ب��ح��ث��ي وجت��م��ي��ع 
ال��ب��ي��ان��ات وال��ت��ع��ام��ل الإح�����ص��ائ��ي م��ع تلك 
وحللت  البحث.  تقارير  وكتابة  البيانات 

الدرا�صة عددا من املحاور كالآتي: 

مؤشر الرقي
ي��ع��د ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ع��م��ل��ي��ة اأخ��اق��ي��ة، 
اإل���ى  ت�����وؤدي  ك��ون��ه��ا منهجية  ع����اوة ع��ل��ى 
الظواهر  على  املعرفة  من  املزيد  اكت�صاب 
املختلفة وجل ما يواجهها من م�صكات يف 

املجات املختلفة للبحث.
ف��ف��ي اجل���ام���ع���ات، ف�����اإن اأخ���اق���ي���ات 
اجلامعية،  القيم  اأهم  العلمي من  البحث 
ب���ل ه���ي حم���ور رق��ي��ه��ا وت��ط��وره��ا عندما 
حتافظ عليها، وهي معول هدم وانتكا�صة 

لأي جامعة تخل بها.

المشكلة األساسية
امل�صكلة الأ�صا�صية يف البحث اأن مادته هي 
على الأغلب )الإن�صان(، وهو مادة معقدة. 
الكثريين  اعتماد  اأي�صا:  امل�صكات  وم��ن 
م���ن م��ت��خ��ذي ال����ق����رارات ع��ل��ى خ��ربات��ه��م 
الوظيفية التي لي�صت دقيقة اأو مو�صوعية 
يف اأك��ر الأح��ي��ان، فقد ل تكون اأك��ر من 
اأو خربات خاطئة، واأي�صاً  اآراء واجتهادات 
لعدم اإميان البع�س من العاملني يف مراكز 
اتخاذ  العلمي يف  البحث  باأهمية  البحوث 
القرارات التي هي اخلطوة الأ�صا�صي نحو 

الن�صج العلمي للم�صاألة الإن�صانية.

اإلسالم والبحث العلمي
الكبري  الإ�صامي  ال��رتاث  لتاريخ  املتتبع 
املجتمع،  قيم  م��ن  قيمة  العلم  اأن  يجد   ،
والعلم يف الإ�صام هو طريق اهلل، وم�صلك 
الرتقاء بالإن�صان، من حيث التكرمي باأن 

ا�صتخلفه يف الأر�س.
والإ�������ص������ام ���ص��ج��ع امل�����ص��ل��م��ني ع��ل��ى 
متعلمني  يكونوا  اأن  اإل��ى  ووجههم  العلم، 

يف  العلم  لأن  وذل��ك  العلم؛  ع��ن  وباحثني 
نظر الإ�صام هو قمة الهداية التي يبلغها 

الإن�صان، وهو �صبيل اخل�صية من اهلل.

معايير الجودة
الكثري من الدوريات العلمية مل تنل من 
وبخا�صة  القليل  اإل  وامل��راج��ع��ة  الفح�س 
من  بد  ل  ولهذا  الن�صر؛  قواعد  تغري  مع 
للن�صر  املقدمة  الأعمال  ج��ودة  يف  التحكم 

وو�صع معايري لهذه الدوريات.
ك���م���ا ت��ق��ت�����ص��ي اأخ����اق����ي����ات ال��ب��ح��ث 
واآرائهم  الآخ��ري��ن  اح��رتام حقوق  العلمي 
وك��رام��ت��ه��م، وت��ت��ب��ن��ى م���ب���ادئ اأخ��اق��ي��ات 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ع���ام���ة ق��ي��م��ت��ي )ال��ع��م��ل 

الإيجابي، وجتنب ال�صرر(. 
ي��راد  التي  والكتب  الأب��ح��اث  اأن  كما 
ي�صمن  طريقاً  ت�صلك  اأن  ينبغي  ن�صرها 
درج����ة ع��ال��ي��ة م���ن الأم���ان���ة وامل��و���ص��وع��ي��ة 
واحل����ذر يف ال��ك��ت��اب��ة وال��ت��ح��ك��ي��م وال��ن�����ص��ر. 
و���ص��ن��ت ال��ع��دي��د م���ن امل��ج��ت��م��ع��ات ق��وان��ني 
ال��ق��درة  الفكرية،  امللكية  اأ���ص��ح��اب  تعطي 
ع����ل����ى ������ص�����يء م������ن ال���ت���ح���ك���م يف ك��ي��ف��ي��ة 
ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا، ت��ت�����ص��م��ن ح���ق���وق ال��ط��ب��ع، 

وبراءة الخرتاع والعامة التجارية.

خريطة بحثية
بد من  وبيئية ل  ثقافية  هناك حم��ددات 
مو�صوع  حتديد  يف  العتبار  بعني  اأخذها 
ال���ب���ح���ث وال���ق���ي���ام ب�����ه، وحت���م���ل ال��ن��ت��ائ��ج 
الباحث  ب��ني  العاقة  تلك  على  املرتتبة 

ومن جترى عليه الأبحاث. 
العلمي  البحث  اأخاقيات  • تتطلب 
ع����دم ا���ص��ت��غ��ال ال���ب���اح���ث مل���ن ي��ق��وم 

بدرا�صتهم ويجري اأبحاثه عليهم.
يف  م��ل��ي��اً  يفكر  اأن  ال��ب��اح��ث  ع��ل��ى   •
توظيف  فيها  �صيتم  ال��ت��ي  امل��ج��الت 
جترى  اأن  يجب  التي  اأبحاثه  نتائج 
ل���ي�������س ع���ل���ى الأ������ص�����خ�����ا������س، واإمن������ا 
احل������الت  ب���ع�������س  ويف  مل�����ص��ل��ح��ت��ه��م 

بالتعاون معهم.
ظ��اه��رة  الأك����ادمي����ي  ال�����ص��ط��و  اإن   •
خ���ط���رية ت���ع���اين م��ن��ه��ا امل���وؤ����ص�������ص���ات 
العامل.  اأقطار  التعليمية يف خمتلف 
نف�صها  الإن���رتن���ت  �صبكة  اأن  وي��ب��دو 
اأ���ص��ه��م��ت يف ان��ت�����ص��ار ه���ذه ال��ظ��اه��رة 
ح���ي���ث ت���ظ���ه���ر ع��ل��ي��ه��ا ال���ع���دي���د م��ن 
اأمام  ت�صع  التي  الإلكرتونية  املواقع 
الطلبة كّما هائا من املواد العلمية 
املوجهة لحتياجاتهم املتعلقة بكتابة 
فر�س  لهم  توؤمن  ثم  ومن  الأبحاث 

الغ�س.

التزامات أخالقية
يفيد  مل��ا  البحوث  توجيه  ينبغي   •
املعرفة واملجتمع والإن�صانية كالتزام 
اأخ����اق����ي اأ����ص���ا����ص���ي ب��ح��ك��م وظ��ي��ف��ة 

الباحث.
• الأمانة العلمية يف تنفيذ البحوث 
اإل  لنف�صه  ين�صب  ف��ا  وامل���وؤل���ف���ات؛ 
يكون  اأن  ويجب  فقط،  وعمله  فكره 
م����ق����دار ال����ص���ت���ف���ادة م����ن الآخ����ري����ن 

معروفا وحمددا. 
مبا  املنقولة،  الن�صو�س  برت  • عدم 
يخل بق�صد �صاحبها �صواء كان ذلك 

بق�صد اأو بغريه.
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بيئتنا حياتنا
أسبوعية جامعة الملك خالد



الفيصل يعتمد آلية
وضوابط جوائز سوق عكاظ 

للدورة العاشرة
اأع����ل����ن����ت اأم������ان������ة �����ص����وق ع����ك����اظ ف��ت��ح 
امل����ج����ال اأم�������ام ال�������ص���ع���راء، وال��ف��ن��ان��ني 
ال��ت�����ص��ك��ي��ل��ي��ني، وامل��ب��ت��ك��ري��ن يف امل��ج��ال 
ال��ع��ل��م��ي، واخل���ط���اط���ني، وامل�����ص��وري��ن 
ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ني يف ال��وط��ن ال��ع��رب��ي، 
للرت�صح جلوائز �صوق عكاظ يف ن�صخته 
عكاظ  �صوق  اأم��ان��ة  وح���ددت  العا�صرة. 
بداية  امل�صاركات  ل�صتقبال  موعد  اآخر 
���ص��ع��ب��ان امل���ق���ب���ل، م��ه��ي��ب��ة ب��امل�����ص��ارك��ني 
على  اجل��وائ��ز  تفا�صيل  على  الط���اع 

.sooqokaz.com  :الرابط
���ص��اح��ب  اأن  الأم����ان����ة  واأو����ص���ح���ت 
الفي�صل  خ��ال��د  الأم���ري  امللكي  ال�صمو 
ال�صريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  م�صت�صار 
اأم�����ري م��ن��ط��ق��ة م��ك��ة امل���ك���رم���ة رئ��ي�����س 
ل�صوق عكاظ  العليا  الإ�صرافية  اللجنة 
اع��ت��م��د اآل���ي���ة و���ص��واب��ط ج���وائ���ز ���ص��وق 
عكاظ للدورة العا�صرة لتكون امل�صاركة 
م��ت��اح��ة اأم������ام ج��م��ي��ع ال���راغ���ب���ني من 
وت�صمل  ال���ع���رب،  وامل��ث��ق��ف��ني  ال�����ص��ع��راء 
مليون   1.7 بنحو  تقدر  التي  اجل��وائ��ز 
���ص��اع��ر ع��ك��اظ، و���ص��اع��ر �صباب   ، ري����ال 
ع����ك����اظ، ول����وح����ة وق�������ص���ي���دة، واخل����ط 
واحل��رف  ال�صوئي  والت�صوير  العربي 

اليدوية، والفلكور ال�صعبي.

شاعر عكاظ
اأن م�صابقة �صاعر عكاظ  بينت الأمانة 
العربي  بال�صعر  الع��ت��ن��اء  اإل���ى  ت��ه��دف 
ال��ف�����ص��ي��ح، وه����ي ح���ق ل��ك��ل ���ص��اع��ر من 
�صعراء العربية له اإنتاج من�صور، ومينح 
العربي  ال�صعر  و�صام  بامل�صابقة  الفائز 

ممثا يف لقب »�صاعر عكاظ«، وجائزة 
تبلغ 300 األف ريال.

شاعر شباب عكاظ
تبلغ قيمة جائزة �صاعر �صباب عكاظ 100 
ي��ت��ج��اوز فيها عمر  اأال  ���ص��رط  األ���ف ري���ال 

املت�صابق 30 عاًما.

لوحة وقصيدة
ج����ائ����زة ل����وح����ة وق�������ص���ي���دة ت����ه����دف اإل����ى 
منها  يرتبط  وم��ا  عامة  الفنون  ت�صجيع 
الوثيقة  العاقة  وتو�صيح  ال�صعر،  بفن 
الفنانني  وت�صجع  وال��ر���ص��م،  ال�صعر  ب��ني 
الت�صكيليني ال�صعوديني والعرب املقيمني 
يف امل��م��ل��ك��ة ع��ل��ى ارت���ي���اد ه����ذه امل�����ص��اح��ات 
وت����ق����دمي م����ا ي��ك�����ص��ف ع����ن اإم���ك���ان���ات���ه���م 
قيمة  تبلغ  حيث  الإب��داع��ي��ة،  وق��درات��ه��م 
األ����ف ري����ال م��ق�����ص��م��ة على  اجل���ائ���زة 100 

ثاث مراتب. 

الخط العربي
وا�صرتطت الأمانة للح�صول على جائزة 
ت��ق��دمي ل��وح��ات امل�صاركة  ال��ع��رب��ي  اخل��ط 
املطبوعة،  ال��ل��وح��ات  وا�صتبعاد  الأ�صلية 
وتبلغ قيمة اجلائزة 100 األف ريال موزعة 
على ثاثة مراكز، يف حني يح�صل الفائز 
األ��ف   100 ال�صوئي  الت�صوير  مب�صابقة 

ريال، موزعة على ثاثة مراكز. 

الفلكلور الشعبي
ال�����ص��ع��ب��ي، تخ�س  ال��ف��ل��ك��ل��ور  ج���ائ���زة 

حدد  املكرمة  مكة  منطقة  حمافظات 
لها 180 األف ريال موزعة على ثاثة 
ال�صوق،  فعاليات  اأث��ن��اء  وتنفذ  مراكز 
ال�صعبي  ال��ف��ل��ك��ور  اإل����ى دع���م  وت��ه��دف 
ال��ف��رق  ب���ني  ال��ت��ن��اف�����س  واإذك��������اء روح 
ل��ل��ع��رو���س للفوز  امل��ق��دم��ة  ال�����ص��ع��ب��ي��ة 
بجائزة �صوق عكاظ للفلكلور ال�صعبي؛ 
ال��ع��ر���س  اأو  ال���ل���ون  ي��ك��ون  اأال  ���ص��رط 
املقدم للم�صابقة قد فاز بجائزة �صوق 

عكاظ يف الأعوام الثاثة املا�صية. 

الحرف اليدوية
امل�صتحدثة  اليدوية  احل��رف  م�صابقة 
لل�صياحة  العامة  الهيئة  مع  بالتعاون 
والآث��������������ار ت�����ه�����دف اإل���������ى ال���ت���ع���ري���ف 
ب��احل��رف��ي��ني ومب��ن��ت��ج��ات��ه��م ال��ي��دوي��ة 
واله����ت����م����ام ب���ه���م وت�����ص��ج��ي��ع��ه��م ع��ل��ى 
وتنمية  ال��ع��ط��اء  وا���ص��ت��م��رار  الإب������داع 
احل��������رف  جم����������ال  يف  م������ه������ارات������ه������م 
وال�����ص��ن��اع��ات ال���ي���دوي���ة، وح�����ددت لها 

جائزة قدرها 500 األف ريال. 
م��ك��ة  م��ن��ط��ق��ة  اأم������ري  اأن   ي���ذك���ر 
جائزة  ا���ص��ت��ح��داث  اأعلن عن  امل��ك��رم��ة 
»ع��ك��اظ امل�����ص��ت��ق��ب��ل« ل���ري���ادة الأع��م��ال 
والب���ت���ك���ار ���ص��م��ن ج���وائ���زه ال��داع��م��ة 
ل��ل��ري��ادة والإب�������داع، و���ص��م��ن م�����ص��روع 
اإلى  ال��ذي يهدف  �صوق عكاظ  تطوير 
ا�صت�صراف  اإلى  املا�صي  حماكاة  جتاوز 
 200 اجل��ائ��زة  قيمة  وتبلغ  امل�صتقبل، 
ل��ل��ك��ف��اءات لقديرة  األ���ف ري����ال، دع��م��اً 

واملبدعة من اأبناء الوطن.
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احتفي باليوم العالمي للقصة
تسعة إصدارات جديدة

يدفع بها نادي أبها 
األدبي معلنا توقفه

عن الطباعة
 أحمد العياف

التي وزع��ت جمانا على  الإ���ص��دارات  اإ���ص��دارات ج��دي��دة، يف احتفالية بهذه  بت�صعة  الأدب���ي  اأبها  ن��ادي   دفع 
النادي  اإن  قائا:  اإبراهيم م�صواح،  بالنادي  والن�صر  الطباعة  رئي�س  املنا�صبة  بهذه  احل�صور، حيث حتدث 
ينتظر �صدور ثاثة ع�صر مطبوعا جديدا، واأ�صاف اإن النادي  اأوقف ا�صتقبال اأي كتاب بحكم  انتهاء فرتة 

املجل�س احلالية. 
ا�صتمع  احل��ي��اين،  ثم  اأحمد  ال��ن��ادي  �صكرتري  قدمه  ل��اإ���ص��دارات  مرئي  عر�س  اجلميع  �صاهد  بعدها 
احل�صور للتعليق من قبل املوؤلفني، ثم بداأت املداخات وبعدها مت التوقيع واإهداء ال�صدارات التي جاءت 

على النحو التايل:
القراءات والنقد: كتاب »ت�صاري�س اللحظة احلرجة« قراءة يف امل�صهد الروائي ال�صعودي بعد حرب 
النقد  واأ�صئلة  الق�صيدة  عن  العتبة«  »اإغ���واء  وكتاب  احل�صون،  علي  حممد  الدكتور  للموؤلف  اخلليج 

للموؤلف الدكتور �صامي العجان.
الدرا�سات:كتاب »القتل بال�صعر« درا�صة يف الثقافة الدامغة جلرير بو�صفها عامة، للموؤلفة الدكتورة 
فاطمة عبداهلل الوهيبي، وكتاب »ت�صنيف ال�صمع ب�صرح �صروط التثنية واجلمع« درا�صة وحتقيق لالإمام 

حممد اخلال�س بن عنقاء للموؤلف الدكتور حممد بن ح�صن العمري.
 ر�سالة دكتوراه: كتاب »ن�صاأة وتطوير فنون الأدب يف منطقة ع�صري« ر�صالة دكتوراه للموؤلف الدكتور 

اأحمد التيهاين.
قا�صني  ملجموعة  ع�صري  ق�صريه من  ق�ص�س  عبارة عن  الن�س«  »بيدر  كتاب  االأدبية:   االإ�سدارات 

وقا�صات، وكتاب )مقالت( للموؤلف الفنان الت�صكيلي نا�صر املو�صي.
وكتاب  الهايل،  اأحمد  لل�صاعر  �صعر  دي��وان  عبارة عن  الظال«  »اأرق  كتاب  ال�سعرية:   االإ�سدارات 

»نوافذ نائمة« عبارة عن ديوان �صعر فرن�صي ترجمته مهدية رابح دحماين.
 هذا و�صاحب الإ�صدارات احتفال النادي باليوم العاملي للق�صة يف منا�صبة نظمتها جماعة اإبداع برئا�صة 
ظافر اجلبريي، حيث تزامنت مع �صدور بيدر الن�س يف عدده الثاين. ثم قدم الدكتور عبداحلميد احل�صامي 

قراءه نقديه يف املجموعة الق�ص�صية.
وقد اختتم رئي�س النادي الدكتور احمد ال مريع بال�صكر للجنة الطباعة والن�صر واحل�صور والكّتاب، 
لإ�صهامهم يف �صري العمل الثقايف واجناحه، موؤكدا على اأن جمل�س الإدارة حر�س على الرتكيز على تقدمي 

العمل الثقايف، كما تقدم بال�صكر جلماعة ابداع.



»سالفة« مخالف
سعيد بالغرامة

د. أحمد التيهاني

يف ي��وم الأح����د، اأول اأي���ام ال����دوام بعد الإج����ازة »ال�����ص��اط��رة«، م��ن »ال�����ص��ْط��ر«، ولي�س من 
الف�صل اجلامعي  »�صاطرة«؛ لأنها �صطرت  واأق��ول:  الع�صريية،  »التحافة«  اأو  »ال�صطارة« 

اإلى �صطرين، ومّرت بينهما �صريعة وكاأّنها مقطع »�صناب �صات«.
دقائق،  بب�صع  �صباحا  ال���11  قبيل  اجلامعة  اإل��ى  ح�صرت  ال�صعيد،  اليوم  ذل��ك  يف 
عن  فتكا�صلت  ع�صرة،  احلادية  ال�صاعة  عند  متتابعة«  دول  »اأدب  حما�صرة  لدي  وكانت 
البحث عن موقف »قانوين« ل�صيارتي، خ�صية التاأخر عن املحا�صرة، واحرتازاً من خروج 
الطاب، اأو بالأدّق فرارهم قبل ح�صوري؛ ولذا اأوقفت ال�صيارة يف نهاية الدوار املجاور 
ترّجلت  ثم  النظرية،  الكليات  اإلى مواقف  امل��وؤدي  الطريق  بداية  وبالتحديد يف  للربج، 
بكل ثقة، قائا: هذا موقف ل �صرر فيه ول �صرار، واأردف��ُت بالقول: »مع قومك ولو 
�صلوا«؛ لأنني اأرى – يوميا – عدد الواقفني يف اأماكن خاطئة، اأكر من الواقفني يف 

مواقف »قانونية«.
 باملنا�صبة، اأقول: »قانونية«، ول اأقول: »نظامية«؛ لأن لفظة »النظام« عندنا باتت 
الإداري��ني،  والتجاوزات، ومزاجات بع�س  الإداري،  بالرتهل  �صيئة متعلقة  اإيحاءات  ذات 
ورمبا كانت لفظة: »قانونية« اأكر �صرامة وهيبة وفخامة وغرابة وجّدة بالن�صبة اإلينا 
التي  اللفظة  اأن بع�صنا م�صاب بح�صا�صية �صديدة من هذه  ال�صعوديني، وبخا�صة  نحن 
قد توؤدي اإلى تقرحات �صديدة يف املخ، وتف�صي اإلى انتفاخ الأوداج، الناجم عن وْهم عدم 

حاجتنا اإلى القوانني، بحجة وجود ال�صريعة.
»ما علينا«، فاملهم اأنني بعد انتهاء املحا�صرة، عدُت اإلى �صيارتي، لأجد على زجاجها 
لإح��دى  اإع��ان��ا  الأول����ى-  للوهلة   - فظننتها  الناظرين،  ت�صر  �صفراء  ورق��ة  الأم��ام��ي 
املكتبات التجارية اأو الدورات الوهمية، وحني هممت بها قا�صدا متزيقها، نظرت اإليها، 
فاإذا بها خمالفة مرورية ر�صمية عليها �صعار املرور، و«تروي�صة« وزارة الداخلية، حتى اإنها 

ذكرتني بالأوراق التي كدنا نن�صاها بعد ظهور »�صاهر« حفظه اهلل.
وهو:  ونوعها،  املخالفة،  تفا�صيل  اأق���راأ  واأن��ا  كبرية  ب�صعادة  �صعرُت  مل��اذا  اأدري  ل 
»وقوف خاطئ«، فابت�صمت ابت�صامة من كان يحلم ب�«القانون«، فيجده اأمامه بغراماته 

و�صرامته وم�صاواته وعدالته التي نتوق اإليها يف مناحي حياتنا كلها.
اأجد رجل  اأم��ام خمالفة حقيقية، تلفّت ميينا وي�صارا عّلني  اأنني  التاأكد من  بعد 
الأمن الذي حرر هذه املخالفة؛ لأ�صكره، واأحثه على املزيد من احلزم، وعلى احل�صور 
اإلى »احلرم اجلامعي«، وهو امل�صطلح املكتوب يف »خانة« مكان املخالفة، ويا له  اليومي 

من م�صطلح ي�صعرك بهيبة املكان واأهمية احرتامه واحرتام »القانون« داخله.
املخالفة،  بهذه  الق�صوى  ال�صعادة  حالة  يف  كنت  فقد  اأ�صخر،  ول  اأم���زح  ل  واهلل 

ل�صببني:
اأحدهما، ما ذكرته اأعاه من توقنا اإلى »القانون«.

ال��وق��وف اخل��اط��ئ يف »احل��رم  اأن��ن��ي عانيت م��رات متعددة م��ن معتادي  والآخ����ر: 
اجلامعي«، واأخ�ّس اأولئك الذين يكون وقوفهم اخلاطئ �صررا و�صرارا واعتداء وجتاوزا 

وتعطيا وعدم مبالة بالآخرين واأوقاتهم ومواعيدهم.
ل�صت اأدري ملن اأوّجه ال�صكر على هذا الإجراء املمتاز؛ هل اأوّجهه اإلى اإدارة الأمن 
وال�صامة باجلامعة، لتن�صيقها مع املرور يف هذا ال�صدد، بعد معاناة اأفرادها التي يقّر 
بها كلُّ من�صف، اأم اأوّجه ال�صكر لإدارة املرور التي ا�صت�صعرت واجباتها. واخلا�صة اأنني 
 – – حتما  اآث���اره الإيجابية  ال��ذي �صرنى  ل��ه ي��د يف ه��ذا الإج���راء  اأ�صكر ك��لَّ م��ن كانت 
و�صتزول به �صكوى كثريين من الزماء اأع�صاء هيئة التدري�س واملوظفني، وملّخ�صها 

اليومي: »واحد �صاّد عليه«.
بقي لدّي مقرتح ل اأدري عن »قانونيته« واإمكانية تنفيذه، لكنني �صاأكتبه ورزقي 
على اهلل، وهو: اأن يكون عائد الغرامات املالية اخلا�صة باملخالفات الواقعة داخل »احلرم 
وال�صامة، ثم  الأمن  اإدارة  اأن تتولها  اجلامعي« ل�صالح اجلامعة ومن�صوبيها؛ مبعنى 
ترفعها اآلياً اإلى الإدارة املالية، فتخ�صمها �صهريا من مرتبات املخالفني، ليتم ا�صتغال 
العائد املادي يف ال�صرف على منا�صط اأو اإن�صاءات حمددة ببنود وا�صحة جماُعها اأْن تكون 

خلدمة اأع�صاء هيئة التدري�س واملوظفني.
 قد يقول قائل: هذا مقرتح طفويل �صاذج ي�صتحيل تنفيذه لأ�صباب كثرية، اأهمها 
املخالفني  هويات  على  التعرف  لي�س  فاأقول:  املخالفني،  هويات  على  التعرف  �صعوبة 
�صعبا، ذلك اأّن كل �صيارة ذات »�صتيكر« م�صجلة – لدى الأمن وال�صامة - با�صم ع�صو 
ويجعل  »املركبات«،  اأ�صحاب  هويات  على  التعرف  ي�صّهل  مّما  موظف،  اأو  تدري�س  هيئة 

»�صْمن خمالفات حرم اجلامعة يف دقيق من�صوبيها«.

إذا عسعسَ 
الليل

التيهاني يرصد تطور األدب
في منطقة عسير

بكلية  ال��ت��دري�����س  هيئة  ع�صو  اأ���ص��در 
ال��ع��ل��وم الإن�����ص��ان��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة، ع�صو 
جمل�س اإدارة نادي اأبها الأدبي، الباحث 
الدكتور اأحمد عبداهلل التيهاين، كتابا 
عنوانه: »ن�صاأة وتطور فنون الأدب يف 
تاريخي  ر���ص��د  وه��و  ع�صري«،  منطقة 
ي����وؤرخ ل��ن�����ص��اأة ف��ن��ون ال��ن��ر الأدب�����ي يف 
تطورها،  عوامل  يف  ويبحث  املنطقة، 

ثم يف مظاهر هذا التطور.
وقال التيهاين اإنه يهدف اإلى اأن 
يكون كتابه وثيقة بني اأيدي الأجيال، 
ومدخا اإلى درا�صة الأجنا�س الأدبية، 

من حيث املو�صوعات والأ�صاليب.
واأ����ص���اف اأن احل��رك��ة الأدب���ي���ة يف 
الباحثني  من  تنل  مل  ع�صري  منطقة 
ال��ع��ن��اي��ة ال��ك��اف��ي��ة، ول�����ذا ك���ان���ت ه��ذه 
الدرا�صة املوؤرخة للنتاج الأدبي النري 
يف ه���ذه اجل��ه��ة ب��ني ع��ام��ي: 1351، و 
على  اأول���ى  خ��ط��وة  ت��ك��ون  علها   ،1430
ه��ذه  وال��ف��ن يف  الأدب  ت���اأري���خ  ط��ري��ق 

املنطقة.
 وع��ن اأ���ص��ب��اب اإق��دام��ه على هذه 
اأك����ر من  اإن ه��ن��اك  ال���درا����ص���ة، ق����ال 

�صبب، منها:
• ع�����دم وج�������ود درا������ص�����ة واف���ي���ة 
ت��وؤرخ ل��اأدب يف ع�صري، يف العهد 
ال�صعودي، با�صتثناء درا�صات تركز 
الأدب، يف هذه اجلهة،  ن�صاأة  على 

وتتوقف عند �صنة 1380.
املتعلقة  ال���درا����ص���ات  اأك����ر  اأن   •
ال�����ص��ع��ودي��ة، مل تظهر  ب����الأدب يف 
اهتماما بالأدب يف منطقة ع�صري، 
اإ�����ص����ارات ي�����ص��رية  اإل م���ن خ����ال 

جدا.
وع��ل��ى  الأدب�����������ي،  ال���ن���ت���اج  اأن   •
الأخ�����س ال�����ص��ردي وال�����ص��ريي، يف 

هذه املنطقة، ميتاز عن غريه، يف 
املناطق الأخرى، ببع�س ال�صمات 
املو�صوعية التي فر�صتها طبيعة 
ل توجد  لغوية  وب�صمات  امل��ك��ان، 
ف�صا  الأخ���رى،  املناطق  اأدب  يف 
الأعمال  املكان يف  اأث��ر  عن ظهور 
وال�صريية،  والروائية  الق�ص�صية 

ويف مو�صوعات املقالت.
اأن هذه الدرا�صة �صتفتح، باإذن   •
ل��درا���ص��ات جزئية،  الأب����واب،  اهلل، 
بني  الفنية  ال��ف��روق  ع��ن  تك�صف 
الأجيال الأدبية يف هذه املنطقة، 
وت����ر�����ص����د ال�����ظ�����واه�����ر ال���ف���ن���ي���ة، 

واملو�صوعية.
النتاج  الذي مييز  ال�صابط  وعن 
ال���درا����ص���ة، عن  ت�صمله  ال����ذي  الأدب�����ي 
غ����ريه، ق����ال: »اإن����ه ه��و ن��ظ��ام امل��ن��اط��ق 
وفيه   ،1412 �صنة  ال�����ص��ادر  ال�صعودية 
التابعة  وامل���راك���ز  امل��ح��اف��ظ��ات  ح����ددت 
ل��ك��ل م��ن��ط��ق��ة م���ن م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة، 
الأك��ر دق��ة، وماءمة  ال�صابط  وه��و 

لطبيعة البحث.
وعليه، فاإن هذه الدرا�صة ت�صمل: 
الأم��اك��ن  اإل���ى  ال���ذي ينتمون  الأدب�����اء 
اإم��ارة منطقة ع�صري، ممن  التي تتبع 
اأو ه���اج���روا  ول������دوا، وع���ا����ص���وا ف��ي��ه��ا، 
�صلتهم  بها  تنف�صل  مل  هجرات  منها 
باملكان واأهله، اأو هاجروا اإليها هجرات 
و�صلتهم باملكان واأهله، حتى ظهر اأثر 

ذلك يف نتاجهم الأدبي،
البحث،  ل��ه��ذا  الزمنية  امل���دة  اأم���ا 
ف��ه��ي ال��ع��ه��د ال�����ص��ع��ودي، م��ن��ذ اإع���ان 
�صنة  ال�صعودية،  العربية  اململكة  ا�صم: 
1351ه�������، اإل����ى ����ص���ن���ة1430، مم��ا يعني 
ام��ت��داد م��دة ال��درا���ص��ة على م��دى 80 

عاما«.

أبواب الكتاب
ال��ك��ت��اب يف 208 ���ص��ف��ح��ات، من  ي��ق��ع 
ال���ق���ط���ع امل���ت���و����ص���ط، وي���ت���ك���ون م���ن: 
م��ق��دم��ة، ومت��ه��ي��د، وث��اث��ة ف�صول، 
ب��الإ���ص��اف��ة اإل����ى خ���امت���ة، وف��ه��ار���س، 
وقد جاءت اأبواب، وف�صول، ومباحث 

الكتاب، على الّنحو الآتي:
ال���ت���م���ه���ي���د: وف����ي����ه م��ب��ح��ث   •
الإط��ار  يحدد  ج��غ��رايف،  تاريخي 
امل����ك����اين اجل����غ����رايف ل���ل���درا����ص���ة، 
وي�����ح�����اول حت��ق��ي��ق اأ�����ص����ل ا���ص��م 

منطقة ع�صري.
• الف�صل الأول: يتناول، باإيجاز، 
الأدبية،  احلياة  ومامح  ج��ذور 
يف املنطقة، منذ اجلاهلية، حتى 

الع�صر احلديث.
درا�صة  وه��و  ال��ث��اين:  الف�صل   •
نه�صة  ع���وام���ل  يف  م�صتق�صية 
العهد  خ��ال  ع�صري،  يف  الأدب، 
يقطعها  ل  تف�صيا  ال�صعودي، 
ع�����ن ج�������ذوره�������ا، ق����ب����ل ال���ع���ه���د 
ال�������ص���ع���ودي، وق�����د مت��ث��ل��ت ت��ل��ك 
العوامل يف: التعليم، واملوؤ�ص�صات 
وامللتقيات  واجل��وائ��ز  الثقافية، 
ال��ث��ق��اف��ي��ة، وامل��ج��ال�����س الأدب���ي���ة، 

وال�صحافة، واملكتبات.
وه����و  ال������ث������ال������ث:  ال����ف���������ص����ل   •
وتطور  ن�صاأة  لدرا�صة  خم�ص�س 
منطقة  يف  الأدب����ي����ة  الأج���ن���ا����س 
الق�صرية،  الق�صة  ع�صري، وهي: 
وال����رواي����ة، وال�����ص��رية، وامل��ق��ال��ة، 

والن�س امل�صرحي.
تت�صمن  بخامتة  البحث  وختم 
اأه�����م ال��ن��ت��ائ��ج ال���ت���ي ت��و���ص��ل اإل��ي��ه��ا 
الباحث، مع التف�صيل فيما يزعم اأنه 
واملراجع،  بامل�صادر  قائمة  ثم  جديد، 

ت����ت����وزع ع����ل����ى: ال���ك���ت���ب امل���ط���ب���وع���ة، 
ال�صحفية،  وامل��و���ص��وع��ات  وامل���ق���الت 
واملخطوطات، واملقابات ال�صخ�صية.

منهج البحث
وع����ن م��ن��ه��ج ال��ب��ح��ث ال�����ذي ات��ب��ع��ه، 
هذه  طبيعة  »حتمت  التيهاين:  قال 
التاريخي  املنهج  يكون  اأن  الدرا�صة، 
م��ن��ه��ج��ا رئ��ي�����ص��ا؛ لأن����ه الأق�����در على 
ال�صتعانة  مع  الفني،  التطور  ر�صد 
النقد  اأو  ب��امل��ن��ه��ج،  ي��ع��رف  ب���ات  مب���ا 
لأه��م��ي��ت��ه يف معرفة  امل��و���ص��وع��ات��ي؛ 
ج������ذور امل���و����ص���وع���ات )ال���ت���ي���م���ات(، 
وت��ط��وره��ا م��ن اأدي����ب اإل���ى اآخ���ر اإل��ى 
اآخر، مع �صيء من املنهج الجتماعي؛ 
لتجلية اأثر البيئة يف الأدب، واإي�صاح 

مواقف الأدباء منها«.
اأم����ا ال�����ص��ع��وب��ات ال��ت��ي واج��ه��ت��ه 
ف���ق���ال ع��ن��ه��ا: »ل���ع���ل اأك�����رب ���ص��ع��وب��ة 
واجهتني يف هذا البحث، وهي تت�صم 
ب�صيء من املرارة، ويحيط بها الكثري 
م���ن احل������رج، ه���ي اأن اأك�����ر الأدب������اء 
ه��م من  ال��درا���ص��ة،  تناولتهم  ال��ذي��ن 
اأو اأ���ص��دق��ائ��ي  اأ���ص��ات��ذت��ي ال��ف�����ص��اء، 
املقربني، مما اأجربين على التحوط، 
اأو عتبا.  لئا تكون النتيجة �صخطا، 
اأن يفوته �صيء  ب��د م��ن  وال��را���ص��د ل 
م��ه��م��ا اج��ت��ه��د، ول����ذا األ��ت��م�����س ال��ع��ذر 
ممن كان لهم نتاج مل ت�صر اإليه هذه 

الدرا�صة، فالكمال �صفة اإلهية«.
واأق�������ر ال���ت���ي���ه���اين ب��ال��ت��ق�����ص��ري، 
وبعدم الإحاطة، قائا: »تلك طبيعة 
ملحوظات  ول��ع��ل  ب�����ص��ري،  ع��م��ل  اأي 
تهبني  وا����ص���ت���دراك���ات���ه���م،  ال���ق���ارئ���ني 
فر�صة تدارك اخللل، واإكمال النق�س 

يف طبعات اآتية«.

ثقافة العدد 175  |  18 جمادى الثاني 1437  |  27 مارس 2016



تطبيق
 StudyLock

لمراقبة
التحصيل الدراسي 
لألطفال وألعابهم

الأندرويد  اأخريا يف متجر تطبيقات  �صدر 
 Study Lock ت��ط��ب��ي��ق   Google Play
مل�������ص���اع���دة الآب��������اء ع���ل���ى م���راق���ب���ة حت�����ص��ي��ل 
لعبهم  ���ص��اع��ات  وتقليل  ال��درا���ص��ي  اأب��ن��ائ��ه��م 
ع��ل��ى ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة، وذل���ك ع��ن طريق 
اإق���ف���ال جميع الأل���ع���اب وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات غري 
عدم  مع  الوالدين،  قبل  من  فيها  املرغوب 
على  اإجابتهم  حالة  يف  اإل  فتحها  اإمكانية 
بع�س الأ�صئلة التعليمية املن�صاأة من قبلهم 
يف جم����الت ع���دة ك��ال��ت��اري��خ وال��ري��ا���ص��ي��ات 
وال�صحة  الجتماعية  والدرا�صات  والعلوم 
واللغة الإجنليزية. التطبيق متاح للتحميل 

جمانا، وحجمه 4.5 ميجا بايت.

غنائم حرب البيانات

حسن أحمد العواجي

ريتويت

���ص��اح��ة امل��ع��رك��ة اأج���ه���زة اآب����ل م��اك��ن��ت��و���س. اجل��ي�����س جم��م��وع��ة من 
الربجميات اخلبيثة �صميت ب� Ransomware يتجول قائدها مينة 
يخو�س جنده  اآخ��ر،  اإل��ى  ملف  ال�صفوف من  بني  ويتنقل  وي�صرة، 
بالن�صر  �صريعاً  فيظفر  تبداأ  اأن  قبل  كفتهم  فيها  رجحت  معركة 
وي�صتويل على غنائم حربه من البيانات ليقوم بت�صفريها متهيداً 
لطلب فدية، وفديته تلك من العمات الرقمية، كعملة البتكوين 

لي�صعب تعقبها اأو ماحقة من يتعامل بها.
اأو ما ت�صمى   التبادل بني الأجهزة  الت�صلل عرب ملفات  خطته 
اأي��ام،  »ك��م��ون« كح�صان ط���روادة لثاثة  والبقاء يف حالة  »ت��ورن��ت« 
امل��ل��ف��ات م��ر���ص��ا ر���ص��ال��ة خل���وادم  ب��ع��ده��ا ينق�س ع��ل��ى غنيمته م��ن 
وال��ب��دء  ج��ه��از  و�صقوط  املعركة  بك�صب  تب�صر  املخرتقني  روؤ���ص��ائ��ه 

باآخر.
الأيام  »م��اك« هذه  اأجهزة  لها  تتعر�س  هذا ملخ�س لهجمات 

ح�صب تقرير ن�صر الأ�صبوع املا�صي عن وكالة رويرتز الإخبارية.
وي��ج��ن��ي ق��را���ص��ن��ة الإن���رتن���ت ه����وؤلء ب��ربجم��ي��ات��ه��م اخلبيثة 
امل��اي��ني م��ن ال����دولرات �صنويا دون ع��ن��اء، فمن امل��غ��ري ج��دا لكل 
مراهق اأن يح�صد اأموال طائلة، وهو جال�س على مقعده ومن اأمام 
جهازه يف مكان ما يف العامل، ورمبا هذا هو التف�صري املنطقي لكرة 
اأع��داده��م  وزي���ادة  املراهقني  من  الإن��رتن��ت  قرا�صنة  اأو  املخرتقني 
اإل��ى تكتل ه���وؤلء املراهقني يف  اإن الأم���ر تطور  ب��ل  ي��وم��اً بعد ي��وم، 
جماعات وفرق ت�صتهر باأ�صمائها، وتعقد حتالفات حتكمها امل�صالح 
الكبرية  ال�صركات  ال�صحايا من  تتقا�صم  اأخ��رى  امل�صرتكة مع فرق 

ذات الباع الطويل يف جمال التقنية.
ع��ل��ى خ�صو�صيات  الآن  ال��ه��ج��وم  ه���ذا  ك��ل  ���ص��ر  ن����دري  ق��د ل 
عن  املا�صية  الأ�صهر  ط��وال  با�صتماتة  دافعت  اأنها  نعلم  لكننا  اآب��ل، 
خ�صو�صية العماء، لكن ثمة �صوؤال يفر�س نف�صه: ملاذا مل ي�صتعن 
مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI بهوؤلء املخرتقني لفتح »الهاتف 

املع�صلة« ما داموا قادرين على اخرتاق كل ما يقف يف طريقهم؟!

مصباح LED صديق للبيئة
تنمو بداخله النباتات

ابتكرت امل�صممتان الأملانيتان اإمييليا لو�صت واآرين �صيربانتك، م�صباحا 
�صديقا للبيئية بداأ كفكرة رغبة يف اإ�صفاء البهجة والإح�صا�س بالطبيعة 
 Mygdal يف الأم���اك���ن اخل��ال��ي��ة م��ن ال��ن��واف��ذ، وق���د اأط��ل��ق ع��ل��ي��ه ا���ص��م
مو�صول  منتفخ  زج��اج��ي  ق��ل��ب  �صكل  ع��ل��ى  م�صباح  وه���و   Plantlamp
منو  اأج��ل  وم��ن  ال�صم�س.  لأ�صعة  كبديل   LED ب�صوء  وم��زود  بالكهرباء 
النباتات اخل�صراء ب�صكل طبيعي دون ت�صررها، فاإنه ل يوجد كابات اأو 

.LED اأ�صاك مو�صلة بني م�صدر الطاقة و�صوء

ابتكارات غريبة

 Galaxy S7  مواصفات

جديد التطبيقات
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نظام التشغيل: أندرويد 6.0 مارشيملو
Quad HD الشاشة: 5.1 بوصة بدقة

Exynos 8890 أو ثماني النواة Snapdragon 820 المعالج: كوالكوم
ذاكرة الوصول العشوائي: 4 جيجابايت

f 1.7 الكاميرا الخلفية: 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة
f 1.7 الكاميرا األمامية: 5 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة

المساحة التخزينية: 32 جيجابايت/ 64 جيجابايت
منفذ microSD: يتيح زيادة المساحة التخزينية حتى 200 جيجابايت

البطارية: 3000 ميللي أمبير/ساعة 
األلوان: فضي، ذهبي، وأسود



العقل السليم
في الجسم السليم

الرياضة ضرورة أساسية لصحتك وليست مجرد ترف أو تسلية!
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أحداث
الطرف  اإل��ى  ت�صل  ليون  دي  بونثي  خ��وان  الإ�صباين  امل�صتك�صف   :1513

ال�صمايل من جزر البهاما يف رحلته الأولى اإلى ولية فلوريدا.
وا�صكتلندا  اجن��ل��رتا  ملك  ي�صبح  اإجن��ل��رتا  ملك  الأول  ت�صارلز   :1625

واآيرلندا، وكذلك يدعي لقب ملك فرن�صا.
1713: اإ�صبانيا توافق على التنازل عن جبل طارق.

املتحدة  ال��ولي��ات  بحرية  ق��وة  توؤ�ص�س  املتحدة  ال��ولي��ات  حكومة   :1794
الدائمة، وتاأذن ببناء �صتة فرقاطات.

1794: الدمنارك وال�صويد ت�صكان الدولة حيادية.
1854: اململكة املتحدة تعلن احلرب على الإمرباطورية الرو�صية، وذلك 

اأثناء حرب القرم.
1924: افتتاح جل�صات املجل�س التاأ�صي�صي يف اململكة العراقية.

1933: اليابان تن�صحب من ع�صبة الأمم.
1941: ثورة يف يوغو�صافيا بزعامة جوزيف بروز تيتو.

الحتاد  زعامة  يف  بوجلانني  نيكولي  يخلف  خروت�صوف  نيكيتا   :1958
ال�صوفيتي.

1964: زلزال يف األ�صكا بقوة 8.4 على مقيا�س ريخرت اأدى اإلى مقتل 118 
�صخ�س.

الكناري،  جزر  يف  وهولندية  اأمريكية  جامبو  طائرتي  ا�صطدام   :1977
واأدى احلادث اإلى مقتل 563 �صخ�صا.

وفيه  ب��غ��داد  يف  العربية  ال���دول  خارجية  ل���وزراء  ط���ارئ  اجتماع   :1979
وقطع  العربية  ال��دول  جامعة  يف  ع�صويتها  وجتميد  م�صر  مقاطعة  تقرر 
التي  ال�صالم  معاهدة  على  اإحتجاجا  وذلك  القاهرة  مع  اجلوية  اخلطوط 

وقعها الرئي�س امل�صري حممد اأنور ال�صادات مع اإ�صرائيل.
الوليات املتحدة ت�صتخدم الفيتو �صد قرار ملجل�س الأمن يدعو   :2001
اأن  للرف�س  �صببها  وكان  الفل�صطينيني،  حلماية  دوليني  مراقبني  لإر�صال 

القرار غري متوازن وغري قابل للتطبيق.
2002: ويل عهد اململكة العربية ال�صعودية )اآنذاك( الأمري عبد اهلل بن 
عبد العزيز، رحمه اهلل، يعلن بالقمة العربية املنعقدة يف بريوت عن مبادرة 
العربية  ال���دول  ك��ل  ب��اع��رتاف  تق�صي  والإ�صرائيليني  ال��ع��رب  ب��ني  لل�صام 
باإ�صرائيل �صرط ان�صحابها من االأرا�صي املحتلة حتى حدود 4 يونيو 1967.

والدات
1785: امللك لوي�س ال�صابع ع�صر، ملك فرن�صا.

جائزة  على  حا�صل  اأمل��اين  فيزياء  عامل  رونتغن،  كونراد  فيلهلم   :1845
نوبل يف الفيزياء عام 1901.

1847: اأوت����و ف����الخ، ع���امل كيمياء اأمل����اين ح��ا���ص��ل ع��ل��ى ج��ائ��زة ن��وب��ل يف 
الكيمياء عام 1910.

1897: دوكا�س هارتري، عامل ريا�صيات وفيزياء بريطاين.
1912: جيم�س كالهان، رئي�س وزراء اململكة املتحدة.

وفيات
1625: جيم�س الأول، ملك اإجنلرتا.

1770: جامباتي�صتا تييبولو، ر�صام اإيطايل.
حا�صل  ت�صيكي  حتليلية  كيمياء  ع��امل  هايروف�صكي،  يارو�صاف   :1967

على جائزة نوبل يف الكيمياء عام 1959.
1968: يوري جاجارين، رائد ف�صاء �صوفيتي، وهو اأول اإن�صان يف العامل 

ي�صافر اإلى الف�صاء الكوين.

هذا اليوم
في التاريخ

27 مارس
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المستشار المشرف العام ـ رئيس التحرير
أ.د. علي بن شويل القرني

هاتف 2419573
aalkarni@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير
محمد ابراهيم العسيري

هاتف 2419575
lmioo@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير التنفيذي
يحي بن عبداهلل التيهاني

هاتف: 2419922
yaltihani@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير - المدير الفني
أسـعد أبـو قـاعـود

aaqaoud2@yahoo.com

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

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

easseri@kku.edu.sa

هيئة التحرير
علي أحمد آل سعيد )رئيس قسم األخبار(

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

محمد شامي، عبد العزيز رديف
خالد محمد العمري

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

التصوير
عبدالعظيم آل إسماعيل )رئيس قسم التصوير(

عبد الوهاب األلمعي، سعيد خلوفة

التحرير الفني
زكريا حسين، عادل العقيد

سكرتير رئيس التحرير
نايف أمان

قسم اإلعالن والتوزيع
هاتف 2419441  |  فاكس 2419933

Aafaq5@kku.edu.sa

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

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

twitter.com/aafaqkku  |  facebook.com/aafaqkku

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

كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

أرقام قياسية

هل تعلم؟

مائدة طعام 
كويتية طولها 

194.7 مترا
دخ���ل���ت ال���ك���وي���ت، م���و����ص���وع���ة ج��ي��ن��ي�����س 
طعام،  مائدة  باأطول  القيا�صية  لاأرقام 

على م�صتوى العامل.
وطول  حجم  اأن  م�صادر  واأو�صحت 
مرتا   194.7 من  اأك��ر  الكويتية  املائدة 
يف  م��رتا   155.8 العاملي  بالرقم  مقارنة 
اأمل��ان��ي��ا، واأك���ر م��ن 200 ط��اول��ة متنوعة 
ب��� 180 �صنفا  والأ���ص��ن��اف،  الأط���ب���اق  يف 
ال��ذي  امل��ه��رج��ان  خمتلفا، وذل���ك خ��ال 
اأق���ي���م اأخ�������ريا، ب���رع���اي���ة رئ��ي�����س ����ص���وؤون 
الأ�صرة احلاكمة بالديوان ال�صيخ �صباح 

فهد النا�صر بنادي ال�صيد والفرو�صية.
ح�صر املنا�صبة، رئي�س جمل�س اإدارة 
عبدالرحمن  التعاونية  ال�صاملية  جمعية 
ال�������ص���راح، وع�����دد م���ن رج�����ال الأع���م���ال 
كربى  اإدارات  ومديري  والدبلوما�صيني 

ال�صركات بالقطاع الغذائي بالكويت.

• الصقر يستطيع
اصطياد فريسته على بعد 
ثمانية كلم2

• العنكبوت يستطيع
أن ينسج خيطا طوله 30م

• الماء الحلو يتجمد
أسرع من المالح

• 60% من وزن اإلنسان ماء
و 39% مواد عضوية
و 1% أمالح معدنية

إستراحة آفاق

أسبوعية جامعة الملك خالد
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أ. د . علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

نافذة

فكرة!

أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

2714

غائم
جزئيا

غائم
جزئيا

غائم
جزئيا

2714261424142514

غائم
جزئيا

غائم
جزئيا

فعاليات الجامعة..
لماذا ال ينظمها الطالب؟

ت��ن��ظ��م اجل��ام��ع��ة ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات 
امل��ح��اور،  وال��ن��دوات يف خمتلف  وامل��وؤمت��رات 
واالإداري���ة  التعليمية  ال��وح��دات  وتت�سابق 
لهذه  وي�����س��ك��ل  مم��ي��ز،  ب��اأ���س��ل��وب  لتقدميها 
حتر�س  التي  اللجان  من  العديد  الفعاليات 
على التنظيم املثايل والنجاح يف نهاية االأمر، 
ب�سبب  النجاح  معوقات  بع�سها  يواجه  وقد 
التنظيمية  اخل��ربة  وقلة  ميثلها  م��ن  ك��رة 
اللجان عددا من  ما ت�سم هذه  لديه، وغالبا 

اأع�ساء هيئة التدري�س وبع�س املوظفني.
وم���ع وج����ود ع���دد ك��ب��ري م��ن ال��ط��الب 
ف��اإن  اجل��ام��ع��ة،  يف  املتميزين  وال��ط��ال��ب��ات 
امل��ه��م��ة على  ه���ذه  اال���س��ت��م��رار يف ح�����س��ر 
ت�ساوؤل  مو�سع  يظل  وامل��وظ��ف��ني،  املدر�سني 
م��وؤه��ل��ون  ال��ط��الب  ه����وؤالء  اإن  اإذ  م�ستمر، 
يحققون  ورمب��ا  الفعاليات،  خمتلف  لقيادة 
املوظفون  اأي  االأوائ��ل،  عنها  عجز  اإجن��ازات 
به  يتمتع  مل��ا  ن��ظ��را  ال��ت��دري�����س،  واأع�����س��اء 
وكذلك  ون�شاط،  حيوية  من  ال�شباب  هوؤالء 
من  نتمنى  وامل�ساركة.  التنفيذ  يف  الرغبة 
للطالب  الفر�سة  اإتاحة  العزيزة،  جامعتنا 
الفعاليات  كربيات  تنظيم  يف  ي�ساركوا  حتى 

ويكت�سبوا من ورائها اخلربات.

مقر صحيفة آفاق..
مل  �صنوات  ث��اث  نحو  قبل  خالد  امللك  جامعة  اإل��ى  و�صلت  عندما 
يكن ل�صحيفة »اآف��اق« مقر م�صتقل لها، بل كانت مكتبا اأو اثنني يف 
اأبحث  باأن  اجلامعة  مدير  معايل  ووجهني  العامة،  العاقات  اإدارة 
عن مكان منا�صب لل�صحيفة يف ظل التفكري بتطويرها ونقلها اإلى 

م�صتوى متقدم.
وكان لدينا خيارات داخل مبنى اإدارة اجلامعة، ولكنني اأ�صريت 
ع��ل��ى اأن ي��ك��ون امل��ق��ر يف ق��ل��ب اجل��ام��ع��ة وداخ����ل ح��راك��ه��ا ال��ط��اب��ي 
حممد  الدكتور  زميلي  مع  اأ�صري  كنت  عندما  ولهذا  خا�س؛  ب�صكل 
البحريي، امل�صرف على الإدارة العامة للعاقات العامة داخل مباين 
املركزية،  امل��درج��ات  مبنى  على  اختيارنا  وق��ع  ومرافقها،  اجلامعة 
قلب  يف  ال�صحيفة  ملقر  املنا�صب  امل��ك��ان  ه��و  ه��ذا  ي��ك��ون  اأن  وع��زم��ت 
احلدث اجلامعي ومقر كثري من املنا�صبات، وهذا ما حتقق واحلمد 
هلل، اإذ وجه معايل مدير اجلامعة باإن�صاء هذا املقر الذي مت تنفيذه 

يف حدود �صهر واحد.
»اآف��اق«  اإل��ى مقر �صحيفة  اأن��ا وزم��ائ��ي  وال��ي��وم عندما ندخل 
هيئة  واأع�����ص��اء  ال��ط��اب  م��ن  ب�صرية  بكتل  ن�صطدم  منه،  نخرج  اأو 
ومعار�س  ون��دوات  م��وؤمت��رات  يف  امل�صاركني  من  وغريهم  التدري�س 
اجلامعة، وهذا ي�صعدنا متاما، ويجعلنا م�صاركني يوميا يف اأحداث 

اجلامعة ومنا�صباتها.

أسبوعية جامعة الملك خالد

الصفحة األخيرة

العالم من حولنا

1381 مترا من أجل صورة!
على  املغامرين  امل�سورين  بع�س  ا�سرار  اأمام  يقف  �سيء  ال 
التقاط �شور فريدة، حتى لو كان يف ذلك جمازفة كربى 
ت�سلقا  اأملانيان،  �سابان  هنا،  للخطر.  حياتهم  تعر�س  قد 
اأعلى قمة برج »جن ماو« مبدينة �سنغهاي يف ال�سني، والتي 
رغم  االأر���س،  �سطح  عن  مرتا(   ٤٢١( ١٣٨١قدما  ترتفع 
اإدراكهما اأن اأي خطوة غري �سحيحة �ستعني موتا حمققا. 
موظفون  �ساهدهما  الربج  اأعلى  اإلى  ال�سابني  و�سول  بعد 
يعملون يف برج جماور واأخربوا ال�سلطات عنهما، حيث مت 
اعتقالهما ومل يتم اإخالء �سبيلهما اإال بعد تعهدهما كتابيا 
امل�سوران  اأن  نذكر  اأن  بقي  املميتة.  املجازفة  تكرار  بعد 
حيث  ال�ساهقة،  املباين  اأعلى  من  بالت�سوير  متخ�س�سان 
يف  مبا  مماثلة،  �سورا  والتقطا  العامل  مدن  من  عدد  جابا 

ذلك �سور من اأعلى قمة اأهرامات اجليزة مب�سر.
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