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24 بحثا فائزا في اللقاء العلمي التنافسي السابع

الجامعة تكرم الفائزين في مجاالت 
البحوث والدراسات العلمية

نيابة عن معايل مدير جامعة امللك 
الأ�ستاذ  اجلامعة  وكيل  رعى  خالد، 
ال��دك��ت��ور م��رع��ي ال��ق��ح��ط��اين حفل 
تكرمي الفائزين من طالب وطالبات 
ال���ب���ح���وث  اجل����ام����ع����ة يف جم��������الت 
يف  امل�����س��ارك��ن  العلمية  وال��درا���س��ات 
ال�سابع  التناف�سي  ال��ع��ل��م��ي  ال��ل��ق��اء 
ال�����ذي اأق���ي���م ب���امل���درج���ات امل��رك��زي��ة 

باملدينة اجلامعية باأبها.
واأ����س���اد راع����ي احل��ف��ل ال���س��ت��اذ 
باللقاء،  القحطاين  الدكتور مرعي 
م�������س���را ال������ى اأن�������ه حم���ط���ة م��ه��م��ة 

باجلامعة، موؤكدا اأن عدد املتقدمن 
الكبر منذ اأن بداأ الإعالن عنه يعد 
موؤ�سر جيد، نظرا لنوعية الأبحاث 
�ست�سهد  اهلل  »ب���اإذن  وق��ال  املتقدمة، 
املدينة املنورة خالل امللتقى العلمي 
خالد  امللك  جلامعة  ت�سريف  هناك 

من  طالبها وطالباتها«.
اللجنة  اأو�سح ع�سو  من جهته 
اأن  العلمية الدكتور فهيد ال ها�سم 
هذا اللقاء يقام ا�ستعدادا للم�ساركة 
يف املوؤمتر العلمي الذي تقيمه وزارة 
ال��ت��ع��ل��ي��م ع��ل��ى م�����س��ت��وى اجل��ام��ع��ات 

ال�سعودية، املنعقد خالل الفرتة من 
7 اإلى 10/ 2/ 1438 باملدينة املنورة.

ال��ل��ج��ن��ة  اأن  ه���ا����س���م  ال  واأك�������د 
اختارت 24 بحث من خالل حماور 
والعلوم  الإن�سانية،  العلوم  �سملت، 
الأ����س���ا����س���ي���ة، وال���ع���ل���وم ال�����س��ح��ي��ة، 

والبتكارات، وم�سار حلول وروؤى.
ب�����دوره األ���ق���ى ال��ط��ال��ب اأح��م��د 
ه��روب��ي ك��ل��م��ة ال��ط��الب امل�����س��ارك��ن 
ع����ر ف��ي��ه��ا ع����ن ����س���ع���ادت���ه وج��م��ي��ع 
بالبحث  اجلامعة  باهتمام  زمالئه 
�ساأنه،  علو  على  وحر�سها  العلمي 

م�����س��را ال����ى اأن اق���ام���ة م��ث��ل ه��ذه 
ال�����ل�����ق�����اءات ي����ع����د خ����دم����ة ل���ل���دي���ن 
وال���وط���ن، وح��ف��اظ��اً ع��ل��ى ال��ه��وي��ة، 
اإ�سافة الى اظهار الثقافة وتكري�س 

الطاقات خلدمة املجتمع.
امل�����س��ارك��ات بلغ  اأن ع���دد  ي��ذك��ر 
كلية   14 و  بنن،  كلية   14 م��ن   204
البنن  م�ساركات  بلغت  حيث  بنات، 
88 م�����س��ارك��ة، ب��ي��ن��م��ا ب��ل��غ��ت ك��ل��ي��ات 

البنات 116 م�ساركة.

عبدالعزيز رديف

   مواهب من الجامعة

سعود العدواني إلى المركز األول
بلوحة فنية تصدرت خطاطي الجامعة 

اخلط، ولي�س احلظ، هو ما قاد الطالب �سعود العدواين اإلى نيل املركز الأول يف الأوملبياد الثقايف 
اأن لديه  اإل��ى »اآف��اق«  اإل��ى اليوم، واأك��د يف حديث  باجلامعة، )ف��رع اخلط العربي( بلوحة يفخر بها 
اأعمال فنية اأخرى، م�سرا اإلى اأنها، بعد ف�سل اهلل، ثمرة جهد �سخ�سي ودعم من قبل اأهله واأ�ساتذته.
اأعجب  الب��ت��دائ��ي��ة، حيث  املرحلة  ال��ب��داي��ة يف  »ك��ان��ت  ال��ع��داوين:  ق��ال  ت��اري��خ ظهور موهبته،  وع��ن 
انتقايل  ال�سبورة، وبعد  الدر�س على  لكتابة عنا�سر  معلمي بخطي، مما جعل بع�سهم يقدمني 
ال�سهراين،  الزميل معاذ  ذلك  و�ساعدين يف  اأط��ور موهبتي،  ب��داأت  والثانوية  املتو�سطة  اإلى 
العاملي  اليوم  مبنا�سبة  العربي  احل��رف  ملتقى  يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  ممثل  وه��و 
للغة العربية، احلا�سل على املركز الأول يف م�سابقة اخلط العربي على م�ستوى تعليم 

اململكة«. )تفا�سيل �سفحة 15(.
خالد العمري

�سعود العدناين

إنفوغرافيك »آفاق«

حجم اإلنفاق على االبحاث والتطوير 
بمليارات الدوالرات

1( الواليات المتحدة: 474
2( الصين: 345

3( االتحاد االوربي: 334
4( اليابان: 171
5( المانيا: 106

6( كوريا الجنوبية: 92
7( فرنسا: 58
8( الهند: 48

9( المملكة المتحدة: 44
10( روسيا: 43
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الجامعة تدشن مشاركتها في حملة »بصمة وفاء«
من جهته، بننّ رائد الأن�سطة بكلية 
الدكتور عروة  التطبيقية،  الطبية  العلوم 
ال��ب��ط��ان��ي��ة، اأن امل�����س��ارك��ة يف احل��م��ل��ة ت��اأت��ي 
العنف  نبذ  توؤكد  ب�سمة  و�سع  خ��الل  من 
الو�سطية  مب��ب��ادئ  والتم�سك  وال��ت��ط��رف، 

التي يحث عليها الدين احلنيف.
واأ����س���اف »ن��ت��وج��ه ب��ال�����س��ك��ر اجل��زي��ل 
ال�سريفن،  احلرمن  خ��ادم  م�ست�سار  اإل��ى 
����س���اح���ب ال�����س��م��و امل���ل���ك���ي الأم�������ر خ��ال��د 
ال��ف��ي�����س��ل، اأم����ر م��ن��ط��ق��ة م��ك��ة امل��ك��رم��ة، 
ع��ل��ى اإط����الق����ه احل��م��ل��ة حت���ت ���س��ع��ار »ل 
لالنحالل..  ل  للتفكر،  نعم  للتكفر.. 

نعم لالعتدال«.
�سلوك  احلملة  »امل�����س��ارك��ة يف  واأف����اد: 
ح�����س��اري ن��ع��ر ف��ي��ه ع��ن رف�����س��ن��ا جلميع 
ال��ت��ط��رف، واإ���س��رارن��ا على حماربة  ���س��ور 
الإره����������اب، وت���اأ����س���ي���ل م����ب����داأ ال��و���س��ط��ي��ة 
والت�سامح«، م�سرا اإلى اأن تفاعل اجلميع 
و�سع  خ��الل  من  وم�ساركتهم  احلملة  مع 
ب�سماتهم دليل على ا�ست�سعارهم بواجبهم 

جتاه دينهم ووطنهم.
اأن حملة ب�سمة وفاء �سهدت  يذكر 
ت��ف��اع��ال غ���ر م�����س��ب��وق م���ن ال���ط���الب يف 
خطوة تهدف اإلى جمع ب�سمات الطالب 
التطرف  رف�سهم  لتاأييد  اجل��ام��ع��ة،  يف 
وال��ت��ع�����س��ب وال�����دع�����وة اإل������ى الع����ت����دال 

والت�سامح.

سعيد العمري

رعى وكيل اجلامعة للتخ�س�سات ال�سحية 
ال��دك��ت��ور خ��ال��د اآل ج��ل��ب��ان، اأخ����را، حملة 
»ب�����س��م��ة وف�����اء« ال��ت��ي ن��ظ��م��ه��ا ن����ادي كلية 
العلوم الطبية التطبيقية �سمن م�ساركته 
العامة  الأم��ان��ة  اأطلقتها  التي  احلملة  يف 
املكرمة  باإمارة مكة  ال�سباب  لتنمية قطاع 
»ثروة«، ب�سعار »ل للتكفر.. نعم للتفكر، 
ل ل��الن��ح��الل.. ن��ع��م ل��الع��ت��دال«، وذل��ك 
بح�سور عميد �سوؤون الطالب ووكيل كلية 

العلوم الطبية التطبيقية باأبها.
وبداأت فعاليات م�ساركة اجلامعة يف 
احلملة بال�سالم امللكي. بعد ذلك األقى اآل 
جلبان كلمة اأكد فيها حب الوطن واأهمية 

ذلك يف حياة املواطن.
وق����ال »ل اأع���ل���م ه���ل اأه���ن���ئ ال��وط��ن 
اأه���ن���ئ ب��ك��م ال����وط����ن، ف��احل��م��د  ب���ك���م، اأم 
بقيادته  ال��وط��ن  ه���ذا  منحنا  ال����ذي  هلل 
امل��خ��ل�����س��ن، ف��ال��ب�����س��م��ة وف����اء ل��ل��وط��ن«، 
اإل��ى  الطالبي   امل��ج��ت��م��ع  ح��اج��ة  م���وؤك���داً 
مثل هذه احلمالت التوعوية التي تعود 
ب����زرع م��ب��داأ ال��ت�����س��ام��ح وال�����ولء، لكونها 
حت���وي ق��ي��م��ا اأ���س��ا���س��ي��ة ل��ت��ك��ات��ف جمتمع 
واع، وذلك تعبرا برف�سهم لكل اأ�ساليب 
العنف ونبذ التطرف والتع�سب ودعمهم 

للو�سطية والت�سامح.
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• 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

ل توجد حدود فا�سلة بن التعليم العام والعايل، فكل منهما يكمل الآخر، 
وكالهما ي�سعيان اإلى اإعداد الطالب وتعليمه وتاأهيله بال�سكل املطلوب. ول 
�سك يف اأن ال�سنة الأخرة من املرحلة الثانوية وما يليها من ال�سنة الأولى 
اأو الف�سل الأول للطالب يف  اجلامعة هما �سنتان مهمتان يف حياة الطالب، 
تعد  ال�سنتن  وكلتا  اجل��ام��ع��ة.  وم��ن  امل��در���س��ة  م��ن  بهما  اله��ت��م��ام  وينبغي 

مرحلة انتقالية للطالب والطالبة.
ويجب اأن ندرك اأن طالب املرحلة الأخرة يف الثانوية العامة ينتابه 
م�سر  اأوله��م��ا  ناحيتن،  م��ن  اجل��ام��ع��ي  م�ستقبله  م��ن  وال��ت��خ��وف  القلق 
التخ�س�س الذي �سيدر�سه؛ وثانيهما م�سر اجلامعة التي �سينت�سب اإليها، 
ه��وؤلء  يواجهه  ال���ذي  واخل���وف  القلق  ه��ذا  ملثل  حقيقي  م�سدر  وكالهما 
الطالب يف عامهم الأخر باملرحلة الثانوية. ومن هنا، فنحن ندعو ملزيد 
من التوا�سل بن املدر�سة وبن اجلامعة لتبديد هذا اخلوف والقلق املعتاد 

لدى الطالب والطالبات.
واجلامعات، مثل جامعة امللك خالد، لديها برامج حت�سرية ل�ستقبال 
التخ�س�سية  اجلامعية:  احلياة  يف  اندماجهم  وتهيئة  امل�ستجدين  الطالب 
والعامة، التخ�س�سية على م�ستوى الأق�سام والكليات، والعامة على م�ستوى 
العمادات امل�ساندة كالقبول والت�سجيل و�سوؤون الطالب واملكتبات وغرها. 
وخالل الأيام الأولى لدخول الطالب يف اجلامعة يكون قد تلقى مثل هذه 

الرامج التثقيفية والتاأهيلية يف احلياة اجلامعية.
حيث  اجلامعة،  دخ��ول  ت�سبق  التي  ال�سنة  هي  نظري  يف  الأه��م  ولكن 
زي��ارات من  تتمثل يف  واجلامعة،  املدر�سة  بن  برامج م�سرتكة  اإل��ى  نحتاج 
�سرورة  اإل��ى  اإ�سافة  باملنطقة،  العايل  التعليم  وكليات  للجامعة  الطالب 
للتعريف  الثانوية  املدار�س  يف  منتظمة  توعوية  برامج  اجلامعة  تطلق  اأن 
بالتخ�س�سات واحلياة اجلامعية واأنظمة الدرا�سة وغرها مما يحتاج اإليه 

الطالب لتهيئة نف�سه لدخول اجلامعة.
التعليم  موؤ�س�سات  فيها  ت�سرتك  دائمة  تن�سيقية  جلان  وج��ود    ورمبا 
العايل يف املنطقة مع ممثلن جلميع املدار�س الثانوية هي اأحد احللول التي 
قد تكت�سب الدميومة يف عمل م�سرتك بناء ومثمر بن املدر�سة واجلامعة.

رؤية

 الطالب بين المدرسة 
والجامعة

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود
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الكلية، ومدير الرنامج الدكتور نبيه 
ال��ق��ح��ط��اين، وع���دد م��ن اأع�����س��اء هيئة 

التدري�س .
و���س��ه��د الج��ت��م��اع ع��ر���س��ا مرئيا 
ل��ل��ت��ع��ري��ف ب���اجل���ام���ع���ة وال���ك���ل���ي���ة ث��م 
م���ن���اق�������س���ة ك�����ل ال����ل����وائ����ح والن���ظ���م���ة 
املن�ساأة  يف  توافرها  ال��واج��ب  واملعاير 
ل��الع��ت��م��اد ال��ع��ام ك��ي ي��ك��ون ال��رن��ام��ج 
ع����ام����ا وم�������س���ت���ق���ال، وم����ن����ه����ا: وج�����ود 

عبد العظيم إسماعيل

ال�����س��ع��ودي��ة  ال���ه���ي���ئ���ة  م����ن  وف�����د  زار  
ل��ل��ت��خ�����س�����س��ات ال�����س��ح��ي��ة، ك��ل��ي��ة طب 
برنامج  لعتماد  باجلامعة،  الأ���س��ن��ان 
اأمرا�س  ال�سعودي يف تخ�س�س  البورد 

وجراحة اللثة. 
الكلية  ع��م��ي��د  ال���وف���د،  وا���س��ت��ق��ب��ل 
ووك��الء  ال�سهراين،  اإبراهيم  الدكتور 

لالت�سال  مكتبة   ، باملركز  ا�ست�سارين 
ب��امل��ج��الت ال��ع��ل��م��ي��ة، م��ع��ام��ل وق��اع��ات 
جم���ه���زه ب���اأخ���ر ال��ت��ق��ن��ي��ات ، ع���ي���ادات 
جمهزه بكامل الدوات واملواد، وكذلك 
عيادات خا�سة بزراعة الأ�سنان لكونها 

جزء من التخ�س�س.
وبعد جولة يف اأروقة الكلية للتاأكد 
املذكورة،  واملعايري  ال�شروط  توافر  من 
بتقرير  للرفع  اللجنة  اأع�ساء  اجتمع 

ال���زي���ارة، وع��ل��ى ذل��ك مت اع��ت��م��اد املركز 
امل��ن��ط��ق��ة  يف  ن���وع���ه  م���ن  الأول  ل��ي��ك��ون 
ال�سعودي يف  البورد  اجلنوبية لرنامج 
تخ�س�س اأمرا�س وجراحة اللثة ابتداءا 
بواقع مقعدين  املقبل2016  اأكتوبر  من 
على  اللجنة  اع�ساء  واأث��ن��ى  �سنة.  لكل 
اجل���ام���ع���ة وم�����ا ت���ق���وم ب����ه م����ن ت��وف��ر 
كلياتها  جلميع  واملتطلبات  اخل��دم��ات 

ومن بينها كلية طب الأ�سنان.

اعتماد البورد السعودي في تخصص 
أمراض وجراحة اللثة بالجامعة

تأسيس وتجهيز
11 مكتبة جامعية بعسير

املكتبات، 11  ���س��وؤون  ع��م��ادة  اأجن���زت 
التابعة  ال��ك��ل��ي��ات  يف  ف��رع��ي��ة  مكتبة 
ل��ل��ج��ام��ع��ات يف م����دن وحم��اف��ظ��ات 
منطقة ع�سر، اإذ اأ�س�ستها وجهزتها 
واملكاتب  الأرف��ف  ب��دءا من  بالكامل 
وف��ر���س الأر���س��ي��ات، م����روراً بتوريد 
قبل  م��ن  املطلوبة  وامل��راج��ع  الكتب 
تخ�س�ساتها،  ت��خ��دم  ال��ت��ي  الكليات 
وع��م��ل��ي��ات الإج��������راءات ال��ف��ن��ي��ة من 
لت�سبح  وترفيف  وت�سنيف  فهر�سة 
فهر�س  يف  البحث  جمموعة  �سمن 

املكتبات اجلامعية املوحد. 
واأو�سح عميد �سوؤون املكتبات الدكتور �سعيد بن قا�سم اخلالدي اأن ما مت اإجنازه 

جاء على اأيدي متخ�س�سن من من�سوبي عمادة �سوؤون املكتبات.
اأبها  داخ��ل مدنية  الفرعية  املكتبات  ب��داأ مبجموعة من  »العمل  واأ���س��اف: 
كمكتبة مركز الدرا�سات العليا للطالبات بلع�سان باأبها التي  حتوي 30054 كتابا، 
اإلى  النتقال  ثم  حتوي 12658 كتابا،  التي  باأبها  للبنات  العلوم  كلية  ومكتبة 
كلية  العلوم  مكتبة  من  النتهاء  مت  حيث  اأبها،  مدينة  خ��ارج  الفرعية  املكتبات 
العلوم  كلية  ومكتبة  3016 كتابا،  وفيها  تنومة  حمافظة  يف  للبنن  والآداب 
من  كذلك  النتهاء  مت  كما  وبها 3090 كتابا،  للبنات  اجلنوب  بظهران  والآداب 
كتابا،  حتوي 2883  التي  للبنن  اجلنوب  بظهران  والآداب  العلوم  كلية  مكتبة 
وكذلك مكتبة كلية العلوم والآداب ب�سراة عبيدة التي ت�سم 2781 كتابا، ومكتبة 
ومكتبة  حتوي 9132 كتابا،  التي  ع�سر  مبحايل  للبنات  والآداب  العلوم  كلية 
بها 6309 كتابا،  املجتمع والعلوم والآداب للبنن مبحايل ع�سر ويوجد  كليتي 
ومكتبة كلية العلوم الطبية التطبيقية مبحايل ع�سر التي ت�سم 2595 كتابا، 
ومكتبة كليتي املجتمع والعلوم والآداب برجال املع التي يوجد بها 3570 كتاب، 

ومكتبة كلية العلوم والآداب باملجاردة وفيها 5237 كتابا.
من  باجلديد  جميعها  زودت  وفرعية  مركزية  مكتبة   23 للعمادة   ويتبع 

الكتب واملراجع، بينما مت تاأ�سي�س 11 مكتبة من البداية.
عبدالرحمن  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  ملدير  �سكره  عن  اخلالدي  وع��رنّ 
يف  الكتاب  باأهمية  منه  اإمياناً  املكتبات،  �سوؤون  لعمادة  املتوا�سل  لدعمه  ال��داود 
الرحلة العلمية واملعرفية لطلبة اجلامعة، كما اأ�ساد باجلهود املبذولة من قبل 
فريق العمل بعمادة  �سوؤون املكتبات يف �سبيل اإن�ساء تلك املكتبات والقيام بجميع 

اأعمالها الفنية.

البرامج المشتركة
تتغنى بـ »فداك يا وطني«

 
عدنان اإللمعي 

نظم نادي الرامج امل�سرتكة باملحالة لقاء �سعريا حتت �سعار »فداك يا وطني« 
ال�سرحان،  نا�سر  بن  يحيى  الدكتور  امل�سرتكة  للرامج  العام  املن�سق  برعاية 
وذلك بهدف تعميق حب الوطن وتعزيز قيم الولء والنتماء يف نفو�س الطالب 
والتغني ب�سموخ اململكة واإجنازات قائدها خادم احلرمن ال�سريفن �سلمان بن 

عبد العزيز، حفظه اهلل .
الرامج  يف  ال�سعر  فر�سان  م��ن  ط��الب  خم�سة  اللقاء  تقدمي  يف  و���س��ارك 
م���روك، وتركي  اآل  واأجم���د  غ��وي��ن��م،  واأن�����س  ال�����س��ه��راين،  ه��م: هيف  امل�سرتكة 

ال�سهراين، وخالد اآل ثابت، واأدار اللقاء الطالب في�سل القحطاين.
والف�سيحة  النبطية  ب��ن  تنوعت  الق�سائد  م��ن  بكثر  ال��ل��ق��اء  وا�ستمل 
ال����ف����داء من  روح  وغ���ر����س  ال����وط����ن،  ح����ول ح���ب  وال�����س��ي��الت ودارت ج��م��ي��ع��ه��ا 

اأجله، والولء لقائد البالد خادم احلرمن ال�سريفن واإجنازاته.
وحظي اللقاء بح�سور كبر من الطالب اأبدوا تفاعلهم مع ما طرح من 

ق�سائد اأثارت حما�ستهم واألهبت م�ساعرهم الوطنية. 
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كرم �س���احب ال�سمو امللكي الأمر في�سل 
بن بن���در بن عب���د العزيز، اأم���ر منطقة 
الريا�س، امل�ست�س���ار، رئي�س ق�سم الإعالم 
والت�س���ال باجلامعة، امل�سرف العام على 
�س���حيفة »اآف���اق«، الأ�س���تاذ الدكتور عل���ي 
للجه���ود  تقدي���را  الق���رين،  �س���ويل  ب���ن 
يف  حتقق���ت  الت���ي  والنجاح���ات  املمي���زة 
ال�س���عودية  للجمعي���ة  رئا�س���ته  ف���رتات 

لالإعالم والت�سال.
وبهذه املنا�س���بة، �س���كر القرين اأمر 
الريا����س عل���ى ه���ذه اللفت���ة الكرمية من 
�سموه، كما �سكر جميع من�سوبي اجلمعية 
ال�س���عودية لالإع���الم والت�س���ال واأع�س���اء 
جمل�س���ها، والفروع التابعة لها كافة، على 
اأداء واجباته���م  واإخال�س���هم يف  تفانيه���م 
خالل فرتة توليه رئا�سة اجلمعية، راجيا 

التوفيق وال�سداد للجميع.
وجاء ه���ذا التكرمي يف حف���ل افتتاح 
فعالي���ات املنت���دى ال�س���ابع ال���ذي نظمته 
اجلمعية ال�س���عودية لالإعالم والت�سال، 
الثالثاء املا�س���ي، يف رح���اب جامعة امللك 

�سعود بالعا�سمة الريا�س.

أمير الرياض يكرم القرني
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ب��ال��ن�����س��ائ��ح والإر������س�����ادات وم��ن�����س��ورات عن 
كيفية التعامل مع املر�س، وكيفية التغذية 
وتنبيههم اإلى زيارة الطبيب يف اأ�سرع وقت 

ممكن.
الثاين: الأ�سخا�س الذي مت اكت�ساف 
احتمالية اإ�سابتهم مبر�س ال�سكري يف وقت 
تزويدهم  ومت   %22 ن�سبتهم  بلغت  ق��ري��ب 
للوقاية  والبتعاد  والإر���س��ادات  بالن�سائح 
على  امل���ر����س،  واملحافظة  م�����س��ب��ب��ات  ع���ن 
اإل����ى فح�س  ���س��ح��ت��ه��م، ك��م��ا مت ت��ن��ب��ي��ه��ه��م 

ال�سكري من فرتة اإلى اأخرى.
امل�سابن  الأ���س��خ��ا���س  غر  ال��ث��ال��ث: 
اإ���س��اب��ت��ه��م به  ب��امل��ر���س وم���ن غ��ر املحتمل 
ومت   %61 ن�سبتهم  بلغت  القريب  الوقت  يف 
تزويدهم بالر�سادات التي تهمهم والبتعاد 

عن م�سببات املر�س.

علي األسمري

املجتمع  بكلية  ال��ط��اب��ي  ال��ن�����ش��اط  ���ش��ارك 
مبحايل يف فعاليات يوم ال�سحة العاملي من 
بالكلية يف مركز  رك��ن خا�س  اإقامة  خ��الل 
الغنيم للت�سوق يف حمايل ع�سر، بح�سور 
اآل  اأحمد  الدكتور  الكلية  عميد  وم�ساركة 
عامر، ورائد الن�شاط الطابي راجي فقيه 
ال���ي���وم، الفح�س  ال��ك��ل��ي��ة. و���س��ه��د  وط����الب 
ع��ل��ى ع��ي��ن��ه ع�����س��وائ��ي��ة م��ن امل��ت�����س��وق��ن من 
خمتلف الأعمار، با�ستخدام »حتليل ال�سكر 

.Random Blood Glucose »الع�سوائي
ال��ذي��ن خ�سعوا  و���س��ن��ف الأ���س��خ��ا���س 

للتحيل اإلى ثالثة اأ�سناف:
مب��ر���س  م��ن��ه��م   %17 اإ���س��اب��ة  الأول: 
ال�������س���ك���ري م���ب���دئ���ي���ا، ح���ي���ث مت ت���زوي���ده���م 

إدارة األعمال »ج« بطال»مجتمع محايل« تتفاعل مع يوم الصحة العالمي
لبطولة القدم بمحايل

املجتمع  كلية  نظمتها  التي  القدم  كرة  ببطولة  »ج«،  الأعمال  اإدارة  فريق  توج 
يف حمايل، وذلك عقب فوزه يف املباراة النهائية على فريق اإدارة الأعمال »ب« 

بهدفن مقابل واحد.
ورائ��د  ع��ام��ر،  اآل  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  الكلية  امل��ب��اراة بح�سور عميد  وج���رت 
ب��دوي،  م��اأم��ون  الدكتور   الأع��م��ال  اإدارة  ق�شم  ورئي�س  فقيه،  راج��ي  الن�شاط 
وعدد من اأع�ساء هيئة التدري�س بالكلية.  وبن �سوطي املباراة، اأقيم عدد من 
ال�سمال«  »رعد  بعنوان  اإن�سادي  واأوبريت  الوطني،  الن�سيد  بينها  من  الفقرات 

قدمه الطالب  املن�سد مازن العا�سمي، ثم الألعاب النارية. 
البطولة، كما  تنظيم  يف  امل�ساركن  الكلية  كرم عميد  امل��ب��اراة،  نهاية  ويف 
اأف�سل لعب  على جائزة  الأ�سلمي  �سلم اجلوائز لالعبن، حيث ح�سل خالد 
بالبطولة، وذهبت جائزة اأف�سل حار�س لنوح علي، وهداف البطولة ل�سليمان 
مو�سى. وعقب التتويج انطلقت الألعاب النارية احتفال بت�سليم الكاأ�س للفريق 
الكلية  لعميد  �شكره  عن  فقيه  راج��ي  الن�شاط  رائ��د  واأع���رب  باللقب.   الفائز 

ولأع�ساء هيئة التدري�س لت�سريفهم املباراة واحلفل امل�ساحب لها.

»آداب الخميس«
تحتضن مشاريع األسر المنتجة 

اأقامت كلية العلوم والآداب جممع »1« بخمي�س م�سيط، ممثلة بنادي هم�سات 
الكلية  لطالبات  املنتجة  لالأ�سر  رام  مبعر�س  للتعريف  معر�سا  الجتماعي، 
واكت�ساف املواهب التي ميكن للمعر�س اأن يدعمها، وذلك بالتعاون مع عمادة 
م�سوؤولة  م��ع  والتن�سيق  الطالبات  ل�����س��وؤون  ال��ع��م��ادة  ووك��ال��ة  ال��ط��الب  ���س��وؤون 

املعر�س، هدى الفيفي.
اأن املعر�س ي�ستهدف فئة الطالبات من 18 �سنة فما فوق، ويدعم  يذكر 
والر�سم  كالطهي  م�ساريعهن  وكذلك  بها،  يتقدمن  التي  والأن�سطة  الأف��ك��ار 

والت�سميم وتن�سيق الأثاث واأعمال اإعادة التدوير.
وت��خ��ل��ل امل��ع��ر���س ت��وزي��ع م��ن�����س��ورات للتعريف ب���ه، اإ���س��اف��ة اإل���ى اإع��الن��ات 

وبرو�سور وت�سجيل اأ�سماء امل�ساركات للغرفة التجارية باأبها. 
العمادة  ال��ط��الب ووك��ال��ة  ���س��وؤون  ع��م��ادة  م��ع  بالتعاون  ال��ن��ادي  كما عمل 
املر�سى  الأط��ف��ال  ب��زي��ارة  العاملي  الأ���س��رة  ي��وم  تفعيل  على  الطالبات  ل�����س��وؤون 
نفو�سهم  اإلى  البهجة  واإدخ��ال  م�سيط،  بخمي�س  والأطفال  ال��ولدة  مب�ست�سفى 
وتوعية اأهاليهم باأهمية الأ�سرة يف املجتمع ودورها يف رعاية الطفل والهتمام 
ب���ه، وذل���ك ع��ن ط��ري��ق ت��ق��دمي م��ن�����س��ورات وم��ط��وي��ات ع��ن الأ����س���رة والتن�سئة 
الجتماعية ال�سليمة للطفل ورعايته من جميع اجلوانب باعتبارهم امل�ستقبل 

واملك�سب للوطن.

التربية تنظم دورة
»اضطرابات النطق واللغة« 

عدنان األلمعي 
الكلية بعنوان »ا�سطرابات  نظم نادي كلية الرتبية، دورة تدريبية مبقر 
ال��ن��ط��ق وال��ل��غ��ة ل���دى ط���الب امل���دار����س«، ق��دم��ه��ا الأ���س��ت��اذ امل�����س��اع��د بق�سم 
الرتبية اخلا�سة الدكتور يو�سف حممد، متحدثا عن كثر من الق�سايا 
التي تتعلق با�سطرابات النطق واللغة التي يعاين منها اأطفال املدار�س.  
وح�سر اللقاء، رئي�س ق�سم الرتبية اخلا�سة عبداللطيف العري�سي وعدد 
من اأع�ساء هيئة التدري�س وامل�سرفن الرتبوين من اإدارة التعليم، اإ�سافة 

اإلى عدد من طالب الكلية.

علوم الخميس
تعلن حملة »أنا أقرأ« 

مريم جبران
اإقامة  باخلمي�س، )جممع2(، عن  والآداب  العلوم  بكلية  الن�شاط  اأعلنت وحدة 
حملة  )اأنا اأقراأ( طارحة طريقة احلملة واآلية امل�ساركة فيها على النحو الآتي: 

• الت�سجيل لأول 60 ا�سما.
• ت�ستمر احلملة ملدة اأ�سبوعن.

• يتم اختيار 30 كتابا �سائقا يف جمالت متعددة.
• بعد القراءة تعقد جل�سة حوار ملناق�سة الكتاب والفوائد امل�ستفادة منه.

• يتم و�سع اقتبا�سات من الكتب على �سكل تغريدات، وكذلك على �سكل 
بطاقات م�سورة تن�سر با�سم �ساحبة القتبا�س.

اختيارا  القتبا�سات  يف  واإبداعا  تفاعال  امل�سرتكات  لأكرث  قيمة  جائزة   •
واإخراجا.

ودعت رئي�شة وحدة الن�شاط، فاطمة الأ�شلمي، الطالبات اإلى امل�شاركة يف 
هذه احلملة ل�سرورتها واأهميتها بالن�سبة لهن.

مركز الموهبة
يحكم ابتكارات طالبه

ترجم مركز املوهبة والإبداع باجلامعة 
اأخ�������را، ف��ع��ال��ي��ة )ف���ك���رت���ي( اخل��ا���س��ة 
والطالبات  الطالب  م�ساركات  بتحكيم 
للعام 1436-1437ه��� ، وذلك باملدرجات 
ب��اأب��ه��ا، بينما  امل��رك��زي��ة مبقر اجل��ام��ع��ة 
خالل  م��ن  الن�سائية  الفعالية  اأقيمت 

ال�سبكة باملقر الن�سائي بال�سامر.
واأو�����س����ح م���دي���ر امل���رك���ز ال��دك��ت��ور 

حم��م��د ب���ن خ��م��ا���س امل��غ��رب��ي، اأن ه��ذه 
باملركز  الثانية  للمرة  ت��ق��ام  الفعالية 
خ�����الل ه�����ذا ال����ع����ام، وه�����ي ع����ب����ارة ع��ن 
اأفكار وخمرتعات، وتطوير  ا�ستعرا�س 
عرو�س  ب�سكل  تقدم  �سابقة  لبتكارات 
م��رئ��ي��ة م���ن ق��ب��ل ال���ط���الب، و���س��رح��ه��ا 
���س��رح��ا م��ف�����س��ال، ب��ي��ن��م��ا ت���ق���وم جلنة 
حت���ك���ي���م م���ك���ون���ة م����ن اأع���������س����اء ه��ي��ئ��ة 

اأن  يذكر  الأخ���رى.  امل�ساركات  وتطوير 
لخرتاعات  العلمين  املحكنّمن  جلنة 
ال�����ط�����الب ت�������س���م: ال����دك����ت����ور حم��م��د 
حممد  علي  والدكتور  املغربي،  خما�س 
علي  ت��رك��ي��ة  وال����دك����ت����ورة  خ�����زمي،  اآل 
ن��ا���س��ر من�سور  وال��دك��ت��ور  الأح���م���ري، 
���س��ع��ي��د  ع���ل���ي  وال����دك����ت����ور  اآل ط�������ران، 

القحطاين.

مدى  وبيان  الفكرة،  بتقييم  التدري�س 
تطبيقها يف الواقع.

واأ�������س������اف« ع���ق���ب ذل������ك ي��ع��ر���س 
من����وذج ل��الب��ت��ك��ار، وم����ن خ��الل��ه ي��ه��ي��اأ 
العلمي  امل��وؤمت��ر  يف  للم�سابقة  الطالب 
ال�������س���اب���ع امل���ق���ب���ل« وب������ننَّ امل���غ���رب���ي اأن����ه 
وتقدمي  م�ساريع  خم�سة  اختيار  �سيتم 
دعم  اإل��ى  بالإ�سافة  للفائزين،  جوائز 



سعيد العمري

التطبيقية  الطبية  العلوم  نادي  نظم 
»وق��اي��ة« خ��الل الفرتة  اأبها، حملة  يف 
من 21-23 / 6 / 1437 برعاية عميد 
باأبها  التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية 

الدكتور خالد الأحمري.
وهدفت احلملة اإلى رفع م�ستوى 
ال��وع��ي ل���دى ال��ط��الب وامل��وظ��ف��ن يف 
اجلامعة، و�سرورة الهتمام بالقيا�س 

ل��ل��ع��الم��ات احل��ي��وي��ة املهمة  ال�����دوري 
م��ث��ل ���س��غ��ط ال�����دم وم���ع���دل ن��ب�����س��ات 
الوزن  اإل��ى  بالإ�سافة  وال�سكر،  القلب 

والطول.
ك��م��ا ه���دف���ت اأي�������س���ا اإل�����ى ت��وع��ي��ة 
جمتمع اجلامعة بالأ�سرار والأمرا�س 
ال���ن���اج���م���ة م����ن ع�����دم اأخ������ذ م��و���س��وع 
احليوية  للعالمات  ال���دوري  القيا�س 
ب���ج���دي���ة، الأم�������ر ال������ذي ي�������وؤدي اإل����ى 
الأم��را���س  لبع�س  املتاأخر  الكت�ساف 

عمل  ح��ي��ث   ،1437/6/23 اجل��م��ع��ة 
ع�����دد  م����ن ال����ط����الب امل���وؤه���ل���ن ع��ل��ى 
للمواطنن  العالمات احليوية  قيا�س 
الإلكرتونية  الأجهزة  اأحدث  بوا�سطة 

املوجودة يف القطاع ال�سحي.
وا���س��ت��ف��اد م��ن احل��م��ل��ة اأك���رث من 
800 �سخ�س داخل وخارج اجلامعة مت 
تزويدهم اأي�سا مبطويات وبرو�سورات 
العالمات  عن  علميا  تو�سيحا  حملت 

احليوية واأهمية قيا�سها دوريا.

انخفا�سه  اأو  ال��دم  �سغط  ارتفاع  مثل 
اأ�سبح  مم��ا  ب��ال��دم،  ال�سكر  وم�����س��ت��وى 
يهدد الكثرين ب�سبب النمط الغذائي 
ويقود  ال��ط��الب حت��دي��دا  ل��دى  املتبع 
اإلى ال�سمنة املفرطة التي يعاين منها 

قطاع كبر يف جمتمع اجلامعة.
ون���ظ���را ل��ق��ن��اع��ة امل�����س��رف��ن على 
املجتمع، مت  خدمة  ب�سرورة  احلملة 
اإخ�����راج احل��م��ل��ة اإل���ى امل��ج��ت��م��ع املحلي 
ف��ق�����س��دت م���رت���ادي ع�����س��ر م���ول ي��وم 

»وقاية« تحث الطالب والموظفين
على قياس العالمات الحيوية

دراسة توصي بتحديد آلية 
اختيار »مديرة المدرسة«

ريم العسيري
الباحثة  اأجرتها  خالد  امللك  جامعة  عن  �سادرة  حديثة  درا�سة   اأو�ست 
اأماين علي اأحمد احلياين، ب�سرورة حتديد اآلية حمكمة يتم على �سوئها 
اختيار مديرة املدر�سة، على اأن تكون متخ�س�سة يف املجال الإداري واأن ل 

يقل موؤهلها العلمي عن املاج�ستر.
تربوية  م�سرفة  ب�سفتها  امل��در���س��ة  م��دي��رة  دور  ال��درا���س��ة  وت��ن��اول��ت 
مقينّمة من وجهة نظر امل�سرفات الرتبويات ومعلمات املرحلة املتو�سطة 
مبدينة اأبها جتاه الطالبات واملعلمات واملنهج واإدارة املدر�سة، والإ�سراف 

الرتبوي.
حدود  واقت�سرت  التحليلي،  الو�سفي  املنهج  الباحثة  وا�ستخدمت 
البحث املكانية على مكتب الإ�سراف الرتبوي، واملدار�س املتو�سطة للبنات 

باأبها.
املرحلة  ومعلمات  الرتبويات،  امل�سرفات  البحث،  جمتمع  �سمل  كما 
املتو�سطة مبدينة اأبها، اإذ بلغ حجم جمتمع الدرا�سة 1090،  957 منهن 
معلمات مرحلة متو�سطة، و133 م�سرفة، اأما عينة الدرا�سة فبلغت 212 

معلمة، و39 م�سرفة.
املعلم  م�ساعدة  يف   ي�سهم  الرتبوي   الإ���س��راف  اأن  الباحثة  واأكدت  
على اإدراك و�سياغة الأهداف الرتبوية وتطبيقها ثم تقوميها، وي�سجعه 
املناهج  ت��ق��ومي  يف  عمله، والإ�سهام  جم���الت  يف  والب��ت��ك��ار  الإب����داع  على 
الذاتي  النمو  من  املعلم  ومتكن  اخلدمة،  اأثناء  والتدريب  وتطويرها، 
املجتمع  يف  الإن�سانية  العالقات  وتطوير  ال��رتب��وي،  العمل  يف  امل�ستمر 

الدرا�سي وتقومي نتائج التعليم.

أبرز الصعوبات
واعترت الباحثة اأن من  اأبرز ال�سعوبات وامل�سكالت التي تواجه املدير، 
اأن ذلك  واعتقادهم  الإ�سرايف  ل��دوره  املدر�سة  تقبنّل بع�س من�سوبي  عدم 
بن  التعاون  قلة  اإل��ى  اإ�سافة  ال��رتب��وي،  امل�سرف  �سالحيات  م��ن  فقط 
الإ�سرافية  العملية  اإعاقة �سر  املدر�سة واملدير، مما ي�سبب يف  من�سوبي 
يف  الإ�سرافية  الأع��م��ال  بجميع  القيام  املدير  على  ي�سعب  اإذ  باملدر�سة؛ 
املدر�سة  من�سوبي  بع�س  م�ساركة  اأو  تفوي�س،  دون  م��ن  امل��ح��دد  وقتها  
فيها،  اإ�سافة اإلى وجود تعار�س وخلط بن بع�س املهام الإ�سرافية لدى 
امل�سرفن الرتبوين، واملهام الإ�سرافية املوكلة اإلى مدير املدر�سة،  وعدم 
اإدراك بع�س مديري املدار�س، اأو امل�سرفن  الرتبوين اأو املعلمن باأهمية 
املطلوب  الأداء  اإل��ى تق�سر يف  ي��وؤدي  ال��دور و�سرورة تفعيله؛ مما  هذا 

الذي ي�سمن جناح العملية التعليمية والإ�سرافية يف املدر�سة.

توصيات الدراسة
مديرة  اختيار  �سوئها  على  يتم  حمكمة  اآلية  بتحديد  الدرا�سة  اأو�ست 
موؤهلها  يقل  واأل  الإداري   املجال  يف  متخ�س�سة  تكون  اأن  على  املدر�سة 
العلمي عن املاج�ستر، وبناء برامج اإر�سادية تعن مديرات املدار�س على 
ممار�سة مهمة الإ�سراف على املعلمات والطالبات بنجاح، وتخفيف العبء 
الإ���س��راف  ممار�سة  لهن  ليت�سنى  ال��رتب��وي��ات  امل�سرفات  ع��ن  التدري�سي 

ومعاونة مديرة املدر�سة.
اأه��داف  حتديد  يف  املدر�سة  م��دي��رة  اإ�سهام  ب�سرورة  اأو���س��ت  كما 
على  املديرة   تعمل  واأن  ال��رتب��وي��ات،  وامل�سرفات  املعلمات  م��ع  املنهج 
ال��رتب��وي��ة  امل�����س��ك��الت  ح��ل  والتعليمية يف  الإداري������ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اإ����س���راك 
والإدارية التي تواجه املدر�سة من خالل عقد اجتماع اأ�سبوعي ب�سكل 
املنهج،  امل�سكالت، وامل�ساركة يف عملية تقومي  منظم معهم  حلل تلك 
روح  املنهج، وتنمية  لتغير  الالزمة  الت�سهيالت  توفر  على  والعمل 
على  للتغلب  باملدر�سة  العاملن  ل��دى  والتعزيز  والت�سجيع  العمل، 

امل�سكالت التي  تواجهها.
الكفايات  لتحديد  م�سابهة  درا���س��ات  اإج����راء  الباحثة   واقرتحت 
واإجراء  ع�سر،  مبنطقة  املتو�سطة  املرحلة  ملديرات  الالزمة  الإ�سرافية 
يف  املتو�سطة  ملديرات  الالزمة  التدريبية  الحتياجات  لتحديد  اأبحاث 

جمال الإ�سراف مبنطقة ع�سر.

70 طالبة يحضرن
دورة مفهوم األنوثة

مريم جبران
���س��وؤون  وك��ال��ة  م��ع  بالتعاون   ،)»2« )جم��م��ع  والآداب،  العلوم  كلية  نظمت 
املدربة مرمي  قدمتها  الأنوثة(  بعنوان  )مفهوم  تدريبية  دورة  الطالبات، 

احلربي و�سط ح�سور نحو 70 طالبا.
ودارت الدورة حول ثالثة حماور رئي�سية هي: مفهوم الأنوثة، واأنواع 
املدربة  اإلى  الكلية �سكرها  اأنت؟ ثم اختتمت بتقدمي  الإن��اث  واأي  الأنوثة، 

وت�سليم ال�سهادات للطالبات احلا�سرات.
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إعالن

حافظوا على
نظافة جامعتكم
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مناسبات

مدير الجامعة
يرعى حفل »آفاق«

ويدشن صالونها
»اآف��اق«  القادم حفل �سحيفة  الثالثاء  ال��داود  بن حمد  عبدالرحمن  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  يرعى معايل مدير 

مبنا�سبة �سدور العدد 100 التطويري.
كما يفتتح معاليه �سالون اآفاق الذي يهدف من اإن�سائه اإلى اأن يكون مقرا للندوات ال�سحفية، وي�ست�ساف من 
خالله عدد من ال�سخ�سيات من داخل اجلامعة وخارجها، كذلك اإقامة موؤمترات �سحفية م�سغرة، ا�سافة لمكانية 

ان يكون مقرا حللقات تلفزيوينة للتلفزيون ال�سعودي وعقد  حوارات اذاعية  وتلفزيوينة.
ويعد اإن�ساء �سالون اآفاق اإ�ستكمال للخطوات التطويرية التي تنتهجها ال�سحيفة منذ تطويرها لتحقيق روؤيتها 
�سيتخلل  كما  واخلدمات.  وال�سكل  امل�سمون  يف  والعربية  ال�سعودية  اجلامعية  ال�سحف  بن  من  الرائدة  تكون  ب��اأن 

احلفل تكرمي من�سوبي ال�سحيفة العاملن فيها على مدى اأعوام بالإ�سافة اإلى كتابها املنتظمن.
يحيى التيهاني
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أسبوعية جامعة الملك خالد

بنا
طال

إنفوغرافيك

Source: Infographic_ksa
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قضية

عبدالعزيز رديف 

ن��ف��ى ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال�����س��ري��ع��ة واأ����س���ول 
ال����دي����ن، الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور ع��ل��ي بن 
حممد ال�سهراين، ما مت ن�سره يف اآفاق 
اإي��ق��اف  مو�سوع  ب�ساأن   )175( بالعدد 
نظام »بالك بورد« بالكلية، م�سرا الى 
اأن��ه مل يتوقف اأب��دا، وق��ال: »من ادعى 

ذلك فقد جانب احلقيقة«.
من  تعدنّ  ال�سريعة  كلية  اأن  ���د  واأكنّ
الكليات الرائدة يف تطبيق هذا النظام 
ب�����س��ه��ادة ع��م��ادة ال��ت��ع��ل��م الإل���ك���رتوين، 
���س��ل��ب��ي��ات  ن���ظ���ام  ل���ك���ل  اأن  م�������س���ت���درك���ا 
ي�سذنّ  ل  ب��ورد«  »ب��الك  واأن  واإيجابيات، 
عن هذه القاعدة، لفتا اإلى اأن املن�سف 
و����س���اح���ب ال����ق����رار ال�����س��ح��ي��ح ه���و من 
رها  ي�ستثمر الإيجابيات وينميها ويطونّ
ال�سلبيات، وهو ما قامت  به  ويتالفى 

الكلية، ح�سب قوله.
هناك  »كانت  ال�سهراين:  واأ�ساف 
بع�س ال�سلبيات يف تطبيق هذا النظام، 
للطالب  يتيح  امل��ث��ال  �سبيل  على  وه��و 
ع��ددا كبرا م��ن ال�ساعات ف��وق م��ا هو 
م��ق��رر ن��ظ��ام��ا«، م��ب��دي��ا ا���س��ت��ي��اءه من 
»ا����س���ت���غ���الل ب��ع�����س ���س��ع��اف ال��ن��ف��و���س 
م����ن اأ����س���ح���اب امل���ك���ت���ب���ات يف امل���ت���اج���رة 
ب��ا���س��ت��خ��دام��ات��ه، ع��ن ط��ري��ق ال��دخ��ول 
بح�سابات الطالب وحل الواجبات لهم 

مقابل مبالغ مادية.
وق���������ال: »ك������ل ه������ذه ال�����س��ل��ب��ي��ات 
تنعك�س �سلبا على امل�ستوى التح�سيلي 
للطالب، مما جعلنا يف الكلية نتخذ ما 
النظام،  لهذا  الأمثل  التطبيق  ي�سمن 
وفق ما يتما�سى مع م�سلحة الطالب 

بالأنظمة واللوائح املتاحة للجميع«.
جمل�س  اأن  ال�����س��ه��راين  واأو�����س����ح 
عمادة  م��ع  ت��وا���س��ال  وع��م��ادت��ه��ا  الكلية 
ال��ت��ع��ل��م الإل����ك����رتوين ل��ل��ح�����س��ول على 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  باأ�سماء  قائمة 
ال������ذي������ن ق������ام������وا ب���ت���ط���ب���ي���ق ال���ت���ع���ل���م 
الإل����ك����رتوين ع��ل��ى وج���ه���ه ال�����س��ح��ي��ح، 
وب����ن����اء ع���ل���ى ت���ل���ك ال���ق���ائ���م���ة اأع���ط���ي 
اإلكرتونيا  التعليم  �سالحية  الأ�ساتذة 

وفقا لالأنظمة واللوائح.

استياء طالبي
يف املقابل، اأبدى عدد من طالب الكلية، 
اإيقاف النظام،  ا�ستياءهم من ا�ستمرار 
بينما اأ�سار بع�سهم اإلى اأن التعطيل ل 
م�ستغربن  املحا�سرات،  جميع  ي�سمل 
ب�ساأن  العميد  ت�سريح  ذات��ه  ال��وق��ت  يف 
ت���ورط م��ك��ت��ب��ات جت��اري��ة يف ا���ش��ت��خ��دام 
ال��ت��ط��ب��ي��ق اجل��ام��ع��ي وح����لنّ ال��واج��ب��ات 

الطالبية مبقابل مادي.
اأن نظام  ع�����س��ري  واأك����د حم��م��د   
»بالك بورد« بالكلية مغلق منذ بداية 
ال��ف�����س��ل ال���درا����س���ي احل������ايل، م�����س��را 
بالطالب  اجتمع  الكلية  عميد  اأن  الى 
واأو�سح  املو�سوع،  ذل��ك  معهم  وناق�س 
ولكن  قريبا،  �سيعمل  »النظام  اأن  لهم 
املتفاعلن  ال��ت��دري�����س  ه��ي��ئ��ة  لأع�����س��اء 
عره، والذين يقا�س تفاعلهم مبعاير 
خ��ا���س��ة م���ن ال��ك��ل��ي��ة وع����م����ادة ال��ت��ع��ل��م 

الإلكرتوين«.

وا���س��ت��درك ع�����س��ري: »ح��ت��ى بعد 
اجتماع العميد، مل ي�ستجد اأي جديد 
اأتى بحجة  واإيقافه  النظام،  يف تفعيل 
و�سعفه،  ال��ط��الب  م�����س��ت��وى  ان���ح���دار 
ول��ك��ن م��ا ن���راه ن��ح��ن ال��ط��الب ه��و اأن 
م�ستوانا  ان��ح��دار  يف  ت�سبب  الإي��ق��اف 
ال��ت��ح�����س��ي��ل��ي، اإ����س���اف���ة اإل������ى ب��ل��وغ��ن��ا 
امل��واد، وذلك  العديد من  احلرمان يف 
ال��ق��اع��ات  امل����واد وت��ب��اع��د  ب�سبب ك���رثة 

بع�سها عن بع�س.«
اأع���ظ���م  م����ن  اأن  ع�������س���ري  وذك������ر 
امل�سكالت التي واجهها الطالب يف هذا 
الف�سل، كرثة املراجع والكتب، م�سرا 
اإلى اأن »بالك بورد« من �ساأنه اأن يقلل 
ل��ه م��ن مميزات  مل��ا  امل�سكلة  م��ن حجم 
منها  وال�ستفادة  املراجع  تلك  عر�س 

دون احلاجة الى جتميعها ورقياً.

مواد غير مفعّلة
العديد  اأن هناك  د���س��ان  ع��ب��داهلل  اأك��د 
من املواد املوجودة يف ح�سابات الطالب 
وق��ال:  لة،  مفعنّ غ��ر  لكنها  النظام  يف 
»لدي ت�سع مواد متوافرة على النظام 

ل منها مادة واحدة«. ومل يفعنّ
اأن��ه من ال�سعب على   واأ�سار الى 
ا�ستخدام  حتجيم  اأو  اإي��ق��اف  الطالب 
وال�ستفادة  عليه  تعودهم  بعد  النظام 
م����ن خ���دم���ات���ه يف ال����ف����رتة امل��ا���س��ي��ة، 
��ب ن���وع���اً من  م��و���س��ح��ا اأن ذل���ك ي�����س��بنّ
ال��ت�����س��ت��ت ل��دي��ه��م يف م�����س��األ��ة ح�����س��ور 

املحا�سرات.
كلية  لطالب  »ُي�سمح  واأ����س���اف:   
ال�سريعة اإ�سافة 25 �ساعة يف امل�ستوى 
الواحد، ويف هذا الف�سل قمنا باإ�سافة 
���س��اع��ات ك��ث��رة ن��ظ��را لع��ت��م��ادن��ا على 
من  التخفيف  يف  ب���ورد«  »ب��الك  نظام 
ع����بء زي������ادة ع����دد ال�������س���اع���ات، ول��ك��ن 
فوجئنا باإيقافه يف العديد من املواد«.

���س��ع��اف  »ب���ع�������س  اأن  ع���ل���ى  وردا 
ال���ن���ف���و����س م�����ن اأ�����س����ح����اب امل���ك���ت���ب���ات 
وحل  ال��ط��الب  ح�سابات  اإل��ى  ينفذون 
واجباتهم مبقابل مادي« وهي املقولة 
ذهب  ال�سريعة،  عميد  اأطلقها  ال��ت��ي 
د���س��ان اإل���ى ال��ق��ول ب���اأن ذل���ك ل يعدو 
من  قلة  يخ�س  ف��ردي��ا  ت�سرفا  ك��ون��ه 
ال��ط��الب، يف دع��وة اإل��ى ع��دم التعميم 
يف الأحكام، وقال: »هل من املعقول اأن 
اأعلم  املكتبات  تلك  يف  العاملون  يكون 
واختباراتنا  ال��درا���س��ي��ة  مب��وادن��ا  مننا 

وواجباتنا؟«.

تداعيات اإليقاف
اأك���ر  اأن  اإل����ى  ال��رب��ع��ي  �سبيلي  اأ����س���ار 
عام  ب�سكل  اجلامعة  تواجهها  م�سكلة 
وكلية ال�سريعة على وجه اخل�سو�س، 
اأن  امل���واق���ف، وق����ال: »اأرى  ه��ي زح��م��ة 
الفرتة  ال�سديد يف هذه  املواقف  زحام 
اإيقاف  اإلى  وب�سكل كبر  يعود  بالذات 
اإذ يبلغ  نظام »ب��الك ب��ورد« يف كليتنا؛ 
كانت  التي  ال�سعب  بع�س  طالب  عدد 
اإل���ى 60 طالبا،  ال��ن��ظ��ام  ع��ل��ى  م��ت��اح��ة 
ه���وؤلء  ك��ي��ف �سيح�سر  اإي��ق��اف��ه  وع��ن��د 
ال�60؟ وذلك مثال على قاعة واحدة.. 
نف�سه  ال��ع��دد  حت��م��ل  �سعبة  م��ن  ف��ك��م 

عميد الشريعة ينفي..
والطالب: »بالك بورد« معّطل

طالبها  وتكد�س  النظام  عنها  واأوق��ف 
يف مواقف اجلامعة؟«.

املواقف يتطلب  اأن زحام  واأ�ساف 
اجلامعة،  اأ�سوار  خ��ارج  الوقوف  منهم 
مم���ا ���س��ي�����س��ط��ره��م اإل�����ى امل�����س��ي م��دة 
ل ت��ق��ل ع��ن 15 دق��ي��ق��ة ل��ل��و���س��ول ال��ى 
القاعات، واأردف: »من اأجل ذلك عانى 
الكثر من الطالب من م�ساألة التاأخر 
يف  ت�سبب  مما  املحا�سرات،  ح�سور  يف 

حرمانهم، خ�سو�سا اأن القاعات اأي�سا 
ب��ع�����س ب�سكل  ب��ع�����س��ه��ا ع���ن  م��ت��ب��اع��د 

كبر«.

رغبة في التعطيل
اأن النظام  اأم���ا م���ازن ع�����س��ري، ف��اأك��د 
للمواد  اأتيح  تام ولكن  ب�سكل  مل يغلق 
وا���س��ت��درك  ال���ك���ث���رة،  ال�����س��اع��ات  ذات 
امل��ط��ل��وب  بال�سكل  ��ل  ي��ف��عنّ »مل  ق��ائ��ال: 

م���ن ق��ب��ل اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س، 
امل���واد  ��ل  ي��ف��عنّ ل  ال��غ��ال��ب  يف  وبع�سهم 
بال�سكل ال�سحيح، بحيث  النظام  عر 
بتنزيل  ال��ت��دري�����س  هيئة  ع�سو  ي��ق��وم 
الدر�س كامال على النظام، وقد ي�سل 
ومن  �سرحها،  دون  �سفحات   10 ال��ى 
خالل ذلك ي�سعب على الطالب فهم 

وا�ستيعاب املطلوب من الدر�س«.
ك����م����ا اأب����������دى ع���������س����ري رغ���ب���ت���ه 

الشهري: مكتبات تجارية تستخدمه وتحّل الواجبات بمقابل
دشان: اللجوء للمراكز الطالبية تصرف فردي والتعميم خطأ
عسيري: كثرة المواد وتباعد القاعات يحتمان العودة للنظام 
الربعي: إيقاف »بالك بورد« تسبب في أزمة مواقف بالجامعة

اإي����ق����اف ال���رن���ام���ج،  ال�����س��خ�����س��ي��ة يف 
مف�سال احل�سور يف القاعات بدل من 
ف��ائ��دة  ب����ورد« وذل���ك لتحقيق  »ب���الك 

اأكر.
لحظت  الف�سل  ه��ذا  »يف  وق���ال: 
العلمي  حت�����س��ي��ل��ي  يف  وا���س��ح��ا  ف��رق��ا 
اأن هناك  ال��ن��ظ��ام، رغ���م  اإي���ق���اف  ب��ع��د 
ح�سور  عملية  يف  اجلهد  م��ن  القليل 

املحا�سرات«.

�شبيلي الربعي

د.  علي ال�شهراين، عميد كلية ال�شريعة

مازن ع�شرييحممد ع�شرييعبد اهلل د�شان
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أيوب..
ركض مستمر
خلف النفايات

بحب وتفان
سعيد العمري 

ي�ستهل عامل النظافة النيبايل اأيوب، 
ع��م��ل��ه داخ����ل امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة، يف 
ال�سابعة �سباحا وي�ستمر يف مالحقة 
هنا  وال���ن���ف���اي���ات  ال���ط���ائ���رة  الأوراق 
وه��ن��اك ح��ت��ى ال��ث��ان��ي��ة ظ��ه��را. يخلد 
اأح��ي��ان��ا اإل���ى ال��راح��ة حت��ت الأ���س��ج��ار 
اأنفا�شه  واأي��ن��م��ا وج��د ظ��ا لل��ت��ق��اط 
ال��راح��ة، ثم ينطلق  واأخ��د ق�سط من 
لإك���م���ال ع��م��ل��ه وت��ن��ظ��ي��ف م���ا يرميه 

الطالب من خملفات. 
وك����غ����ره م����ن ع���م���ال ال��ن��ظ��اف��ة 
ي�����س��ط��ر وب���ا����س���ت���م���رار اإل������ى ال��ع��م��ل 
ال�����س��وارع  متقلب وكن�س  ط��ق�����س  يف 
ال���ق���م���ام���ة يف احل����اوي����ات  وجت���م���ي���ع 
امل��خ�����س�����س��ة ل���ه���ا وجت���م���ي���ع ال��ع��ل��ب 
ب��الإ���س��اف��ة  ال��ف��ارغ��ة،  البال�ستيكية 
الطريق  عن  الأف���راد  خملفات  لرفع 
بع�س  يلقيها  الطعام التي  وب��ق��اي��ا 
ال�����س��ارع دون الك����رتاث  امل��ه��م��ل��ن يف 

بعناء هوؤلء العاملن.

نظرة دونية
اأي��وب »قد تتعاي�س مع مهنتك  يقول 
والأ���س��رة  ال��ظ��روف  نظر  بها  وتقبل 
املهنة رغم  تبدو  تنتظرك، وقد  التي 
اأنها �ساقة، اأهون من معاملة البع�س 
لعامل النظافة والنظرة اإليه بدونية 
اإلينا  ينظر  بع�سهم  اإن  بل  واحتقار، 
الزبالة  ه��ذه  ينتج  م��ن  نحن  وك��اأن��ن��ا 
وهناك،  هنا  الأو���س��اخ  وين�سر  ث  وي��ل��ونّ
يرفع  اأن  لنف�سه  ير�سى  ل  هو  بينما 

زبالة من خملفاته.
معاملة  يعامل  النظافة  فعامل 

املجتمع  اأف����راد  ق��ب��ل  م��ن  ج���دا  �سيئة 
ف��ُي�����س��ب وُي�����س��ت��م يف ال�����س��ر وال��ع��ل��ن، 
وت��ت��ج��ه��م وت��ع��ب�����س ال���وج���وه اأم���ام���ه، 
ترفعا  مل�سافحته  الأي����دي  متتد  ول 
ع��ل��ي��ه وت��ك��را واح��ت��ق��ارا وخ��وف��ا من 
ُم���دت الأي���دي  ي��دي��ه امل��ل��وث��ت��ن، واإن 
مل�����س��اف��ح��ت��ه ف��ع��ل��ى م�����س�����س وب��ت��ق��زز، 
ول ُيوجه اإليه الكالم، واإن وقع ذلك 
وتاأنيبه  ولتقريعه  منه  فلل�سخرية 
تناثرت  ف�سالت  م�سوؤولية  وحتميله 

هنا وهناك على الطريق ».

أحب مهنتي
)املك�سرة(  العربية  بلغته  اأي���وب  اأك��د 
حبه ال�سديد ملهنته، ورغم تقدمه يف 
باحليوية  مفعما  زال  ما  فاإنه  ال�سن 
والن�شاط. واأ�شاف: »رغم �شني فاإنني 

م�ستعد ملناف�سة وحتدي ال�سباب«.
وت���اب���ع: »ل����دينّ خ���رة وا���س��ع��ة يف 
اأي  يف  اأن  اأعمل  اأ�ستطيع  ول  املجال 
اأج���د حرجا  اأن��ن��ي ل  اآخ���ر، كما  عمل 
ذلك  م���ادام  نظافة  كعامل  عملي  يف 
يك�سبني لقمة عي�س حالل ومن عرق 

جبيني«.

فخر العائلة
طبيعة  عائلته  رف�س  اأو  ر�سا  وع��ن   
ع���م���ل���ه، ق�����ال »ع���ائ���ل���ت���ي ف����خ����ورة ب���ي، 
من  اأف�سل  احلالل  والك�سب  فالعمل 
ج��دران لنتظار  اأرب��ع��ة  بن  اجللو�س 
عطف الآخرين، ومع ا�ستمرار الوقت 
فاأنا  اإل��ى عالقة ح��ب،  العمل  يتحول 
على �سبيل املثال اأحب اأن اأرى الأ�سياء 
يدلني  اأن  اأنتظر  ول  نظيفة  اأم��ام��ي 

اأحد ما للقيام مبا علي فعله«.

رواتب ضعيفة
رغ��م ع��دم اإف�����س��اع اأي���وب ع��ن حقيقة 
عمله،  مقابل  يتقا�ساه  ال��ذي  رات��ب��ه 
اأك����د �سعفه وق��ل��ت��ه م��ق��اب��ل ما  ف��اإن��ه 
يقوم به عامل النظافة ب�سفة عامة، 
�سون  يعرنّ ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  وخ�سو�سا 
ح��ي��ات��ه��م اإل����ى اخل��ط��ر ي��وم��ي��ا، وه��م 
العامة  ال�����س��وارع  نظافة  يف  يعملون 
ال��ت��ي ل ت��خ��ل��و م��ن خ���ط���ورة، لكرثة 
ال�������س���ي���ارات وع������دم م�����راع�����اة ب��ع�����س 
ال�سائقن لعامل النظافة وم�سايقته 
���س ح��ي��ات��ه للخطر  ح��ت��ى وه���و ي��ع��رنّ
اأج��ل عائالتهم  اأجلهم هم وم��ن  من 

وجمتمعهم«.

سكن غير مريح
كل منا ينتظر موعد عودته اإلى املنزل 
لأخذ الراحة املطلوبة با�ستثناء عامل 
على  الظروف  جتره  حيث  النظافة، 
وبع�س  �سيق،  مكان  يف  العي�س  قبول 
اكتظاظها  ك���رثة  م��ن  ت�سكو  ال��غ��رف 
النظافة، وهو ما يجعل عامل  بعمال 
التمتع  ع��ن  م��ا  ن��وع��ا  بعيدا  النظافة 

بالراحة حتى يف اإجازته.

العمل تحت التهديد
وت���ت���ك���ال���ب ال�����ظ�����روف ع���ل���ى ع��ام��ل 
ال���ن���ظ���اف���ة م����ن ك����ل ح�����دب و����س���وب، 
ف��روؤ���س��اء ال��ع��م��ل دائ��م��ا م��ا يعملون 
وجلب  بال�ستغناء  تهديدهم  على 
م��ا يجعله �سعيفا ل  ال��ب��دي��ل؛ وه��و 
ال��دف��اع ع��ن نف�سه وعن  ي��ج��روؤ على 
فعل  اإن  لأن�����ه  وك���رام���ت���ه،  ح��ق��وق��ه 
ح�سب  انتظاره،  يف  الطرد  ف�سيكون 

ما قاله اأيوب.
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أندية

الرؤية
اإيجاد ناد يهتم باملواهب 

الريا�سية ويرزها ليخرج 
جيال واعيا ريا�سيا يرفع ا�سم 

جامعته ووطنه.

الرسالة
تطوير الطالب يف جمايل 
ال�سباحة والغو�س والعمل 

اجلماعي بطريقة احرتافية 
مع الهتمام باإبراز مهاراتهم 

واكت�ساف هواياتهم.

األهداف
• تنمية احل�س التطوعي لدى 

طالب اجلامعة.
بن  العالقة  جانب  • تعزيز 

الطالب وبيئته.
الطالب  مواهب  • تطوير 

وتعليم فن ال�سباحة والغو�س.

عن
النادي

نادي الغوص.. وجهة مفضلة لعشاق السباحة
عدنان األلمعي

الطالب م�سعل  الغو�س،  نادي  رئي�س  اأف��اد 
باأن ناديه وجهة جاذبة  حممد ال�سهراين، 
ن��درة  م��ن  متيزه  ي�ستمد  واأن���ه  للمهتمن، 
اآف���اق«   « اإل���ى  واأ���س��ار يف ح��دي��ث  تخ�س�سه. 
اأك���رث م��ن 60 طالبا  ال��ن��ادي ي�سم  اأن  اإل���ى 
جميعهم موؤهلون للم�ساركة يف البطولت، 
اأن����ه مي��ن��ح امل�����س��رتك ���س��ه��ادة دول��ي��ة  مبينا 

معتمدة.

ماذا يقدم نادي 
الغو�ص لأع�شائه؟

دولياً،  معتمدة  دورات  الغو�س  نادي  يقدم 
بل  ال�سهل،  ب��الأم��ر  لي�س  الغو�س  وجم��ال 
الريا�سات تكلفة مادية، من  اأكرث  هو من 
اإليها  يحتاج  تدريب  وم�ستلزمات  معدات 
ال��ط��ال��ب، وك���ذل���ك م��ت��ط��ل��ب��ات ت��ن��ق��ل��ه من 
البحر،  ثم  امل�سبح  اإيل  الدرا�سية  الف�سول 

وكذلك امل�سكن واملعي�سة.
رخ�سة  على  ال��ط��ال��ب  يح�سل  ول��ك��ي 

دولية، فاإنه يجب اعتماده من جهات خارج 
اململكة العربية ال�سعودية، كما اأن الطالب 
يحتاج اإل���ى ال��ت��دري��ب ال�����س��اق وامل��ت��ع��ب من 

قبل مدربن معتمدين دوليا.

ماذا عن اأع�شاء النادي؟
ج��م��ي��ع اأع�����س��اء ال���ن���ادي م��ت��ق��ن��ون يف ه��ذه 
وجميعهم  متطلباتها،  ب��ك��ام��ل  ال��ري��ا���س��ة 
م����وؤه����ل����ون ل���ل���م�������س���ارك���ات يف ال���ب���ط���ولت، 
واجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر اأن ع��دده��م ي��ب��ل��غ نحو  

60طالبا.

هل لديكم خطط م�شتقبلية؟
نعم لدينا خطط م�ستقبلية لتطوير نادي 
امللك خالد، من خالل  الغو�س يف جامعة 
ت��ط��وي��ر اأع�����س��ائ��ه يف م�����س��ت��وي��ات ال��غ��و���س، 
املفتوحة  املياه  يف  مبتدئ  دورة  من  ابتداء 
وانتهاء بدرجة الحرتاف، وتثقيف طالب 
خا�سة  ب�سفة  ال��ري��ا���س��ة  ب��ه��ذه  اجل��ام��ع��ة 
وما  ع��ام��ة،  ب�سفة  البحرية  وال��ري��ا���س��ات 
حت��وي��ه م��ن متعة واك��ت�����س��اف ع���امل جديد 

مليء باملتعة واملغامرة، اإلى جانب امل�ساركة 
البحرية،  للهوايات  العاملية  امل��وؤمت��رات  يف 

ومنها ريا�سة الغو�س.
ومن خططنا اأي�سا: فتح باب القبول 
لطاب اجلامعة ممن تتوافر فيهم �شروط 
الن�����س��م��ام، واإق���ام���ة م�����س��ارك��ات وب��ط��ولت 
حملية وعاملية يف ريا�سة الغو�س، ودورات 

يف عدد من التخ�س�سات النادرة عامليا.

وما �شروطكم للقبول؟
ال���ذي  ال��ط��ب��ي  للك�سف  ال��ط��ال��ب  ي��خ�����س��ع 
ميكننا من معرفة �سالمته من الأمرا�س 
ال��ت��ي ق��د ت�سبب ل��ه ���س��ع��وب��ات حت��ت امل���اء، 
وم����ن����ه����ا: م�������س���ك���الت اجل����ه����از ال��ع�����س��ب��ي 
املزمنة   والإع���اق���ات  والتنف�سي  وال����دوري 
وغ���ره���ا م���ن امل�����س��ك��الت ال�����س��ح��ي��ة ال��ت��ي 
الريا�سة،  اأداء  اأثناء  تعوقه  اأن  املمكن  من 
وم����ن ث���م ن���ق���وم ب��اخ��ت��ب��اره مل��ع��رف��ة م��دى 
امل�سبح.  داخ��ل  العوم  يف  واإمكانيته  قدرته 
يف  امل�ساركة  الطالب  ي�ستطيع  ذل��ك  وبعد 

الأن�سطة التي يقدمها النادي.

هل من تعاون بينكم
وبني جهات خارج اجلامعة؟

ه�����ن�����اك ب���ع�������س اجل�����ه�����ات احل���ك���وم���ي���ة 
ومنها  باأن�سطتنا،  تهتم  التي  واخلا�سة  
على �سبيل املثال، حر�س احلدود والدفاع 
ورعاية  والآث���ار  ال�سياحة  وهيئة  امل��دين 
ال�سباب، ومركز غوا�س اجلنوب، وكذلك 
منظمات الغو�س مثل: NAUI  وكذلك 

PADI الدوليتان.

كم عدد الدورات
التي اأقامها ناديكم؟

اأقمنا دورتن هما: دورة غوا�س مبتدئ 
الطالب  فيها  تعلم  امل��ف��ت��وح��ة،  امل��ي��اه  يف 
وا�ستخدام  الغو�س  عن  عامة  معلومات 
امل����ع����دات، ك��م��ا ت��ل��ق��ى ب��ع�����س ال��ت��م��اري��ن 
واملهارات  التي ت�ساعد الغوا�س، وغرها 
اجلغرافيا  تخ�س  التي  املو�سوعات  من 
البيئة  وك��ذل��ك  الطبيعية  الناحية  م��ن 
التعامل  وكيفية  والأ���س��م��اك  ال��ب��ح��ري��ة 
معها. واأما الدورة الثانية فكانت بعنوان 

»غ���وا����س م��ت��ق��دم يف امل���ي���اه امل��ف��ت��وح��ة«،  
وم���ن اأه����م م��ه��ارات��ه��ا ال��غ��و���س ال��ل��ي��ل��ي، 
ق��دم حت��ت �سطح  الأع��م��اق )120  غو�س 
غو�س  والنت�سال،  البحث  غو�س  امل��اء(، 

املالحة، والغو�س بغاز النايرتوك�س.

هل مينح النادي �شهادات معتمدة
يف هذا املجال؟

من��ن��ح امل�����س��رتك ���س��ه��ادة دول��ي��ة معتمدة 
ب��ادي  الدوليتن  املنظمتن  اإح���دى  م��ن 
PADI اأو ناوي NAUI، ويح�سل املتدرب 
اأي مكان حول  للغو�س يف  على رخ�سة  

العامل.

هل تقت�شر تدريباتكم
على امل�شبح اجلامعي اأم اإن  هناك 

م�شابح اأخرى خارجية؟
امل�����س��ب��ح اجل��ام��ع��ي م��رح��ل��ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ل 
اأك�����رث، وه���ن���اك اأم���اك���ن اأخ�����رى مي���ر بها 
امل�سارك مثل الف�سول الدرا�سية والبحر 

املفتوح.

وهل تقدمون اأدوات 
الغو�ص للطالب؟

للم�سارك  الغو�س  اأدوات  ال��ن��ادي  يقدم 
وق�����ت ال���ت���دري���ب ف���ق���ط، وح�����ن ي��ج��ت��از 
معدات  ا�ستئجار  ب��اإم��ك��ان��ه  ف���اإن  ال����دورة 
ال��غ��و���س م��ن م��راك��زه��ا امل��وؤه��ل��ة، وذل��ك 
مب��وج��ب ال��رخ�����س��ة ال��دول��ي��ة امل��م��ن��وح��ة 
اأي�سا  ال��ن��ادي. وم��ن املمكن  ل��ه م��ن قبل 
�سخ�سية،  غ���و����س   م���ع���دات  مي��ت��ل��ك  اأن 
اأدوات  تكلفة  تبلغ  اإذ  غالية،  باأنها  علما 
الغوا�س الواحد نحو خم�سة اآلف ريال.

ماذا عن ميزانية النادي
وهل هي كافية لإقامة براجمكم؟ 

براجمنا  لإقامة  امليزانية  لزيادة  ن�سعى 
امل��خ��ط��ط ل��ه��ا، ول��ك�����س��ب ع���دد اأك����رث من 
النادي  ولكون  النادي.  من  امل�ستفيدين 
يكرث  الطالب،  يجذب  نوعه  من  فريدا 
لاللتحاق  اأ�سبوعي  ب�سكل  الطلب  علينا 
تلبية  ل��ع��دم  العجز  لنا  ي�سبب  مم��ا  ب��ه؛ 

مطالب الطالب.
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إبراهيم الهاللي 

ج فريق ق�سم اللغة الإجنليزية بطال   تونّ
لبطولة كلية العلوم والآداب باجلامعة 
ف��وزه  ب��ع��د  ع�����س��ر،  مبحافظة حم��اي��ل 
ع��ل��ى ف���ري���ق ق�����س��م »ن���ظ���م امل��ع��ل��وم��ات« 
باأربعة اأهداف مقابل هدفن يف مباراة 

ات�سمت بالندية واحلما�سة والتناف�س.
وجرت املباراة برعاية عميد الكلية 
ال���دك���ت���ور حم��م��د ال����ق����رين، وح�����س��ور 
امل�������س���رف ال����ع����ام ع���ل���ى ف�����رع اجل��ام��ع��ة 

بتهامة الدكتور حممد اآل مزهر.
الفرق  ت�سلمت  امل��ب��اراة  نهاية  ويف 
امل�ساركة والالعبون الفائزون و�سركاء 
من  جوائزهم  النهائي  وحكام  النجاح 

راعي املباراة.
اأف�سل لع��ب، ع�سو  على  وح�سل 
ف���ري���ق ال��ل��غ��ة الإجن���ل���ي���زي���ة م��ن��ي��ع اآل 
م��ا���س��ي، ون����ال ل��ق��ب اأف�����س��ل ح��ار���س يف 
املعلومات  نظم  فريق  لع��ب  البطولة 
بجائزة  وظفر  اأح��م��د،  حممد  اإ�سحاق 
الهداف، لعب فريق اللغة الإجنليزية 

اأمين الزيادي.

فريق »اإلنجليزية« بطال لبطولة علوم محايل

اختتام الدورة الثانية
من األولمبياد الرياضي

عدنان األلمعي
حتت رعاية مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبدالرحمن الداود تختتم 
اإقبال  �سهدت  التي  الثانية،  دورت��ه  الريا�سي يف  الأوملبياد  فعاليات  غدا 
كثيفا من طالب اجلامعة. وتناف�س الطالب من خاللها على 11 لعبة 

و�سط ح�سور جماهري كبر.
التع�سب  تناق�س  ن��دوة  اإق��ام��ة  الفعاليات  ت�سهد  نف�سه  ال��ي��وم  ويف 
الريا�سي يقدمها كل من: الدكتور �سالح ال�سقا والدكتور عبداللطيف 
اخرتاق  »�سباق  مناف�سات  انطالق  الأح��د  اليوم  ذلك  وي�سبق  البخاري. 
ب��اأن  علما  م�����س��ارك،   500 ي�ستوعب  ال�سباق  وه���ذا  اجل��ب��ل��ي«  ال�ساحية 

امل�ساركة متاحة للمواطنن واملقيمن من عمر 12 فاأكرث.

سعيد العمري

الريا�سي  اأبها  نادي  لعب  باجلامعة،  ال�سيدلة  طالب  حقق 
الثالث  امل��رك��ز  م�����داوي،  اآل  ع��ل��ي  ن���واف  ال��ت��اي��ك��ون��دو،  للعبة 
ال�ساد�سة  الآ�سيوية  الأندية  بطولة  يف  الرونزية  وامليدالية 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  ا�ست�سافتها  والتي  للتايكوندو، 
باإمارة ال�سارفة وحظيت  مب�ساركة 16 ناديا مثنّلها  142 لعبا.
واأع�����رب اآل م����داوي ع��ن ���س��ع��ادت��ه ب��ه��ذا الإجن�����از ال��ذي 
للدعم  ثم  اأول  هلل  »الف�سل  وق��ال:  باأكمله.  للوطن  يح�سب 
الكبر الذي نحظى به يف هذا الوطن من لدن �سيدي خادم 
احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان بن عبدالعزيز  حفظه اهلل«.

ال�سعودي  الحت���اد  لرئي�س  بال�سكر  م���داوي  اآل  وت��وج��ه 
الدعم  م  ق���دنّ ال���ذي  ك��م��ال جن��م،  ه��اين  ال��دك��ت��ور  للتايكوندو، 
اأبها  نادي  �سكر  له ولزمالئه، كما  امل�ستمر  والتوجيه  ال��الزم 

الذي احت�سن موهبته منذ البداية.
 وعن البطولة واملناف�سة، قال« كانت �سعبة بكل املقايي�س 
لوجود لعبن مميزين من خمتلف دول اآ�سيا، ولكن بف�سل 
و�سن�سعى  اإيجابية،  نتائج  حتقيق  منتخبنا  ا�ستطاع  اهلل،  من 
وقعنا  التي  الأخطاء  بع�س  تاليف  على  املقبلة  الفرتة  خالل 

فيها بهدف حتقيق نتائج اأف�سل يف ال�ستحقاقات املقبلة«.
م����ن ج���ه���ت���ه، ق�����ال ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال�������س���ي���دل���ة ال���دك���ت���ور 
النتيجة  اآل مداوي هذه  اإن »حتقيق  ال�سيعري  عبدالرحمن 
للريا�سة  يجرنّ  تاأكيد  بكل  وه��و  ال�����س��در،  يثلج  اأم��ر  املميزة 
الوطنية، ومن جانبنا يف اجلامعة فلن نتوانى يف دعم اأبنائنا 
املميزين الذي يعملون على رفع راية الوطن خفاقة و�ساخمة 

يف املحافل اخلارجية«.

طالب بكلية الصيدلة يحصد برونزية آسيوية
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هادي الشهراني

ي�����س��ارك جم��م��وع��ة م��ن ط���الب ق�سم علوم 
الآيل، مب�سروع طموح يف موؤمتر  احلا�سب 
بدولة  دب��ي  يف  �سيقام  ال��ذي  العاملي   IEEE
الإم����������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة. وي��خ��ت�����س 
امل�سروع ب�سبط ال�سور امللتقطة  وتخزينها 
يف ذاك�����رة اجل���ه���از. »اآف������اق« ت��ل��ق��ي ال�����س��وء 
الطالب  م��ع  لقائها  خ��الل  التطبيق  على 

املخرتعن فكانت احل�سيلة التالية.

نبذة مختصرة 
ال��ق��ح��ط��اين:  ال��ط��ال��ب ع��و���س �سعيد  ق���ال 
امللتقطة   ال�سور  »امل�سروع خمت�س بتمثيل 
وا�ستخراج  واخلارجية  الداخلية  باأبعادها 
مت  ل��و  بحيث  وتخزينها،  كاملة  مالحمها 
يخربك  وق��ت،  بعد  ال�شكل  التقاط  نف�س 
اجلهاز اأن هذه ال�سورة حمفوظة فيه من 
بعلم  مرتبط  اأن��ه  »مييزه  واأ���س��اف:  قبل«. 
امل��راد  ال�سكل  قيا�س  ميكنه  بحيث  الأح��ي��اء 
اآخر  �سكل  القيا�سات مع  ت�سويره ومقارنة 
له  ميكن  كما  نف�سه،  اجلن�س  م��ن  ملتقط 
متثيل الهياكل العظمية لالأ�سياء امللتقطة 
بناء على اأبعادها اخلارجية، بالإ�سافة اإلى 
العديد  ول���ه  امللتقطة،  الأ���س��ك��ال  م��ع��اجل��ة 
اجلوانب  م��ن  كثر  يف  ال�ستخدامات  م��ن 
للحياة  ال�ستك�سافية  وال��ب��ع��ث��ات  العلمية 

الرية والفطرية«. 

تطبيق إلكتروني
ب�����دوره، اأو����س���ح ال��ط��ال��ب اأح��م��د احل�سن 
احلفظي، اأن امل�سروع  �سيتيح يف امل�ستقبل 
ال����ق����ري����ب ت��ط��ب��ي��ق��ا ي���ت���م ت���ن���زي���ل���ه ع��ل��ى 
الأجهزة الإلكرتونية وتر�سل له ال�سورة  
امللتقطة لأي ج�سم ليقوم بقيا�س اأبعادها 
اخلارجية، و«من خالل ذلك ميثل الأبعاد 
الرغبة  وتعود  امل�سور،  للج�سم  الداخلية 
الأب��ع��اد  تلك  بحفظ  التطبيق  مل�ستخدم 
والتماثيل والقيا�سات اأو التخل�س منها«.

واأ������س�����اف: »اأب�������س���ط ت���ع���ري���ف ل��ه��ذا 
ب�سمة  عمل  مثل  عمله  اأن  ه��و  امل�����س��روع، 
الأ�سبع اأو ب�سمة العن؛ اإذ اإنه يف البداية 
يتم اأخذ �سورة للب�سمات وتخزينها، وبعد 
�ساحب  اأت��ى  ل��و  عليها  التعرف  يتم  ذل��ك 
الب�سمة بعد وقت طويل اأو ق�سر، ولكن 

هذا امل�سروع متعمق يف العمل �سيئا ما ».

تمثيل داخلي وخارجي 
اأ�سار الطالب عبدالعزيز �سعيد ال�سهراين 
اإلى اأن امل�سروع ي�ستخدم خا�سية ال�سورة 
ث��الث��ي��ة الأب����ع����اد ب�����س��ك��ل اأ����س���ا����س���ي، وب��ع��د 
اإلى  الأب��ع��اد ثم  اإل��ى ثنائية  ذل��ك يحولها 

اأقرا�س.
ال�سورة  حت��ول  ذل��ك  »ب��ع��د  واأردف: 
م��ن خالها  ت�شتخرج  ن��ق��اط  ث���اث  اإل���ى 
النقاط هي  ن�شف القطر  الأبعاد، وهذه 
ال�سور  اأب��ع��اد  وتختلف  وال����واي،  والك�����س 

م��ن اجلن�س  ك��ان��ت  ل��و  ح��ت��ى  بع�سها  ع��ن 
نف�سه، ومهمة هذا امل�سروع متثيل الأبعاد 
الداخلية واخلارجية وجعلها على جم�سم 
ثالثي الأبعاد على �سا�سة احلا�سب الآيل، 
اإل����ى اإظ���ه���ار ق��ي��ا���س��ات دقيقة  ب��الإ���س��اف��ة 
ال�سور  م��ع  وم��ق��ارن��ت��ه��ا  امل�����س��ور  للج�سم 

امللتقطة«.  

قبول المشروع
ال�سهراين  حممد  �سعد  الطالب  وحت��دث 
عن املوؤمتر الدويل الذي �سي�ساركون فيه 
بعد اأ�سبوعن، وقال: »تقدمنا مب�سروعنا 
الثامن  اجلامعية  ال��ب��ح��وث  م��وؤمت��ر  اإل���ى 
ومت  دب�����ي،  يف  زاي�����د  ج��ام��ع��ة  ال�سنوي يف 
العاملي  املوؤمتر  قبوله من �سمن م�ساريع 
العديد من دول  الذي ت�سارك فيه   IEEE
اخلليج وال�سرق الأو�سط، ويتم من خالله 
مناق�سة امل�ساريع املتقدمة، ثم يتم توزيع 
ال�سهادة  وه���ذه  ال��ع��امل��ي��ة،   IEEE ���س��ه��ادات 
قوية جدا يف م�ساألة التوظيف، وخ�سو�سا 

يف القطاع اخلا�س«.
فريقه  �سعادة  عن  ال�سهراين  وع��رنّ 
ب��ق��ب��ول امل�����س��روع ���س��م��ن امل��ل��ت��ق��ى ال��ع��امل��ي، 
م�سرا اإلى اأن هذه امل�ساركة متثل الأولى 
يف ت��اري��خ جامعة امل��ل��ك خ��ال��د، م��وؤك��دا اأن 
الفريق ي�سعى للعمل الدوؤوب ليخرج هذا 
وجه،  اأكمل  على  الأخ��رة  بحلته  امل�سروع 

معربا عن تطلعه لنيل املراكز املتقدمة. 

برامج جديدة 
ال�سهراين  �سعد  ع��ب��داهلل  ال��ط��ال��ب  ���س��رح 
طريقة عمل اجلهاز، قائال: »عملنا على 
برنامج  طريق  ع��ن  امل�سروع  ه��ذا  تطبيق 
العمليات  يف  متخ�س�س  وه��و  »امل��ات��الب«، 
التخرجية،   امل�ساريع  واإن�ساء  الرجمية 
ال�������س���ب���ك���ة  ال���ت���ط���ب���ي���ق م�����ت�����اح يف  وه���������ذا 

العنكبوتية«.
 وتابع: »اأ�سفنا على امل�سروع العديد 

م����ن ال����رام����ج امل�������س���اع���دة يف ع��م��ل��ه ع��ن 
ا�سراف  طريق خوارزميات حمددة، حتت 
ال��دك��ت��ور فرغيز، وه��و امل�����س��وؤول ع��ن هذا 

امل�سروع واإخراجه بال�سورة النهائية«.

رأي المشرف
احلا�سب  كلية  يف  امل�����س��ارك  الأ���س��ت��اذ  اأك���د 
ال��ردود  اأن  فرغيز  ج�سنت  الدكتور  الآيل 
التي و�سلت اإليه من جامعة زايد عن هذا 

طالب الحاسب يشاركون
في ملتقى دولي بتطبيق ابتكروه

امل�سروع كانت مر�سية جدا بعد الت�سجيل، 
ل��ه ولطالبه  داف��ع��ا حم��ف��زا  معترا ذل��ك 

العاملن على التطبيق.
وع��ن ط��اق��م امل�����س��روع، ق��ال الدكتور 
الكلية،  ط��الب  اأف�سل  م��ن  »ه��م  فرغيز: 
تقدم  ويف  ج���دا  ووا���س��ح  جميل  وعملهم 
على  ح�سولهم  متوقعا  وملحوظ«،  كبر 
ال��ذي و�سل  ال��رد  »بناء على  الأول  املركز 

اإليه بعد الت�سجيل يف امللتقى«.

من اليمني: �شعد حممد ال�شهراين، عبداهلل
�شعد ال�شهراين، عو�ص حممد القحطاين، 
الدكتور ج�شنت فرغيز،  عبدالعزيز �شعيد 
ال�شهراين، واأحمد احل�شن احلفظي
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خالد العمري

ال�سريعة  بكلية  الطالب  موهبة  انطلقت 
واأ�سول الدين، �سعود العدواين، يف اخلط 
ت  العربي من مركز ابن البواب، ومنه �سقنّ
حمفل،  من  اأك��رث  يف  التاألق  نحو  طريقها 
م��ث��ل الأومل��ب��ي��اد ال��ث��ق��ايف ب��اجل��ام��ع��ة )ف��رع 
اخل���ط ال���ع���رب���ي(، ال����ذي ح�����س��ل ف��ي��ه على 
العدواين  ا�ست�سافت  »اآف��اق«  الأول.  املركز 

فكانت احل�سيلة التالية.

كيف كانت البداية ؟
البتدائية، حيث  املرحلة  البداية يف  كانت 
بع�سهم  جعل  مما  بخطي،  معلمي  اأعجب 
ي��ق��دم��ن��ي ل��ك��ت��اب��ة ع��ن��ا���س��ر ال����در�����س على 
املتو�سطة  اإل����ى  ان��ت��ق��ايل  وب��ع��د  ال�����س��ب��ورة، 
و�ساعدين  اأطور موهبتي،  بداأت  والثانوية 
يف ذل����ك ال��زم��ي��ل م��ع��اذ ال�����س��ه��راين، وه��و 
ممثل اململكة العربية ال�سعودية يف ملتقى 
احلرف العربي مبنا�سبة اليوم العاملي للغة 
ال��ع��رب��ي��ة، احل��ا���س��ل ع��ل��ى امل��رك��ز الأول يف 

العدواني:
ابن البواب صقل 
موهبتي في 
الخط العربي 

م�سابقة اخلط العربي على م�ستوى تعليم 
اململكة. اأر�سدين ال�سهراين اإلى مركز ابن 
فيه  التقيت  ال��ذي  العربي  للخط  ال��ب��واب 
اخلطاطون:  اأ���س��ه��ره��م،  وم��ن  باأ�ساتذتي، 
وخالد  عبيد،  اآل  وعاي�س  العمري  ���س��راج 
ميزان  يف  موهبتي  ف�سقلوا  ال��ق��ح��ط��اين، 

احلرف العربي.

�شعوبات واجهتك؟ 
وك���ان من  ال���ع���ام،  التعليم  يف  ك��ن��ت ط��ال��ب��اً 
ال�����س��ع��ب ال��ت��وف��ي��ق ب���ن ال���درا����س���ة وت��ع��ل��م 
على  ال��ع��ك��وف  امل��وه��ب��ة  تتطلب  اإذ  اخل���ط، 
حم��اك��اة بع�س ال��ل��وح��ات ال��ت��ي حت��ت��اج الى 
ج��ه��د ووق������ت، وب��ت��وف��ي��ق اهلل ج���ل وع���ال، 
وال�����س��ر وامل���ث���اب���رة، وال��ت��ط��ل��ع اإل����ى اآم���ال 

امل�ستقبل، متنّ التغلب على هذه ال�سعوبة.

هل لديك م�شاركات يف جمال اخلط ؟
اأقمت بالتعاون مع زميلي معاذ ال�سهراين 
معر�سا، بقرية املفتاحة وحظينا بت�سريف 
واف���ت���ت���اح ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ر 

ع�سر،  منطقة  اأم����ر  خ��ال��د،  ب��ن  في�سل 
و���س��ارك��ت يف م��ع��ر���س ال��ك��ت��اب ب��ج��دة،  ويف 

معر�س فنانو املفتاحة اأي�سا.

اأهم اأعمالك؟ 
اأع��م��ايل ه��ي ثمرة ج��ه��دي، ول���دي، بف�سل 
اهلل ج��ل وع���ال، اأع��م��ال م��ت��ع��ددة ب��اإ���س��راف 
خطية  لوحة  اأبرزها  من  الكرام  اأ�ساتذتي 
باجلامعة  الثقايف  الأوملبياد  بها يف  �ساركت 
)فرع اخلط العربي( وح�سلت على املركز 

الأول، ولدي اأعمال مقتناة.
 

من دعمك يف م�شريتك؟ 
كان لأهلي اليد الطولى يف دعمي وتوجيهي 
والوقوف بجانبي وتذليل  ماديا ومعنويا، 
ال�سعاب، والإ�سادة باأعمايل وتوفر كل ما 

يفيدين يف هذا املجال.

اأطلعنا على بع�ص اأهدافك ؟
اأ���س��ع��ى اإل����ى اإي�����س��ال ه���ذا ال��ف��ن اإل����ى اأك��ر 
�سريحة يف هذا املجتمع، لأن اخلط العربي 

األم عيد كل يوم
نايف األحمري

ل اأعلم من اأين ابداأ واإلى اأين تنتهي بي نقطة النهاية؟ عندما يكون احلديث 
عن الأم ، امل�ساعر تختلط دائماً يف التعبر عن حبها، اأو حتى اإيفائها جزءا  من 

حنانها وعطفها واأمومتها.
قبل خم�سة اأعوام اأو تزيد مر�ست والدتي واأمل بها احلزن من كل جانب، 
واأ�سبحت دوامة املر�س تكر يوما بعد يوم ول ت�ساأل عن �سعور فقدان والدتك، 
والن��ح��ن��اء حتت  كفيها  وتقبل  اأح�سانها  ب��ن  وتعي�س  ت��رزق  وه��ي لزال���ت حية 

اأقدامها وتقبيلها.
من ال�سعب اأن تكون والدتك حزينة وت�سعر باأنها ل تعي�س كباقي الأمهات، 
من �سدة مر�سها مل تكن تخرج من البيت ملقابلة الأق��ارب اأو ح�سور املنا�سبات 
وحتى الذهاب اإلى ال�سوق اإل ما ندر، هذه الأيام مرت وكاأنها �سنن طويلة، ولكن 
بعد اأن من اهلل عليها بال�سفاء، واحلمد هلل، بداأت حياتها من جديد وكما اأن حياة 

ابنها البكر اأي�سا تغرت وتبدل احلال اإلى الأف�سل يف كل �سيء.
اأن اجللو�س  اإلى  اأنهم ي�ستاقون  اأمهاتهم واأدرك��وا  اأ�سدقاء فقدوا  بجانبي 
بجانبهن ولو للحظات ب�سيطة ويخ�سر كل ما جادت به الدنيا له عقب فقد اأمه، 
لكنه ل ميلك من الأمر �سيئا اإلى اأن يدعوا لها بالرحمة واملغفرة، واأن يتجدد 

اللقاء بها يف جنات النعيم.
اقرتبوا من اأمهاتكم واأغر�سوا روؤو�سكم بن اأح�سانهن وقبلوهن وتعفروا 
اأقدامهن حتى ل ياأتي ذلك اليوم الذي تندم  اأناملهن فاإن اجلنة حتت  برتاب 
على اأنك مل تفها حقاً كان باإمكانك اأن تفعله. الأم الوطن الأكرث اأمانا، فعندما 
ترمي راأ�سك على �سدرها فاإن م�ساق احلياة وهمومها وغمومها وكدرها وحزنها 
بكل  لأم��ك  فاإنك حتن  بينكم  امل�سافات  بعدت  اللحظات، ومهما  تلك  ينجلي يف 

تفا�سيل وجهها، وكما قال ال�ساعر حممود دروي�س: 
 اأحننّ اإلى خبز اأمي

 وقهوة اأمي
 ومل�سة اأمي

 وتكر يف الطفولة
 يوما على �سدر يوم

 واأع�سق عمري
،  لأين اإذا متنّ

 اأخجل من دمع اأمي.

بوح طالب

واحد من اأهم الفنون العربية والإ�سالمية 
ع��ل��ى الإط������الق؛ ف��ه��و ف���ن ر���س��م احل���روف 
يجذب  ج���ذاب،  راق  وبفن  جميلة  باأ�سكال 
من  والذهول  للقراءة  عنه  رغما  الإن�سان 

هذا الإبداع الهائل.

كلمة اأخرية؟
�سطور ال�سكر تكون دائما يف غاية ال�سعوبة 
ال�����س��وغ، رمب���ا لأن��ه��ا ت�سعرنا دوم���ا،  ع��ن��د 
نهديها  من  حق  اإيفائها  وع��دم  بق�سورها 
لوالدي  ث��م  واآخ����را،  اأول  هلل  ال�سكر  اإل��ي��ه. 
الكرمين واأ�ساتذتي الكرام الذين ذكرتهم 
بعد  الف�سل  اإليهم  يعود  الذين  وهم  اآنفا، 
اهلل جل وعال يف تعليمي وتوجيهي ملعرفة 
ق��واع��د اخل��ط ال��ع��رب��ي وت��رك��ي��ب القوالب 
العربي،  ب��اأدوات اخلط  واإم���دادي  النهائية 
ول اأن�����س��ى ���س��ك��ري وت���ق���دي���ري مل��رك��ز اب��ن 

البواب للخط العربي واأع�سائه الكرام.
 كما اأ���س��ك��ر م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
و�سحيفة  ال���داوود،  عبدالرحمن  الدكتور 

اآفاق اأي�سا على ا�ست�سافتي.
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حفل تكريم 
الفائزين من طالب 
وطالبات الجامعة 
في مجاالت البحوث 
والدراسات العلمية 
المشاركين في 
اللقاء العلمي 
التنافسي السابع
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أسبوعية جامعة الملك خالد

هم
الم

أق
ب

رؤية الوزير العيسى وفتح النوافذ الموصدة
عاصم حمدان *

بال�سرح  املحلية  �سحافتنا  ت��ن��اول��ت  ل��ق��د 
والتحليل ومن روؤى متباينة ورقة معايل 
العي�سى  د.اأح���م���د  ال��ع��ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزي����ر 
عددها  يف  احلياة  �سحيفة  ن�سرتها  والتي 
 11(  2016 م���ار����س   20 ب��ت��اري��خ  ال�������س���ادر 
جمادى الآخرة 1437(، وقد اخت�سر فيها 
الوزير العي�سى روؤيته اإزاء التعليم ونظامه 
وم��وا���س��ع ال��ق�����س��ور ف��ي��ه ب��اأ���س��ل��وب ميكن 
و�سفه بال�سهل املمتنع، ويحمد له اأن ابتداأ 
ورقته اأو روؤيته بالثناء على �سلفه الدكتور 
حم��م��د ب���ن اأح���م���د ال��ر���س��ي��د، رح��م��ه اهلل، 
حما�سرته  ت�سمنته  ما  جلهة  وخ�سو�ساً 
األقاها عام 1416، على خ�سبة م�سرح  التي 
اأفكار هامة يرمز  امللك �سعود من  جامعة 
اإلى  »تعليمنا  املثر  اإليها بو�سوح عنوانها 

اأين؟!«.
وب��ع��د ح��دي��ث��ه ع��ن الإجن������ازات التي 
حتققت على يد �سلفه من الوزراء ا�ستفزنا 

وه��ي:  وال��ه��ام��ة  الوجيهة  الأ���س��ئ��ل��ة  بتلك 
هل تر�سي هذه الإجن��ازات طموح قيادتنا 
لنظامنا  ال��راه��ن  ال��واق��ع  وه��ل  الر�سيدة؟ 
�سعبنا  اأب���ن���اء  ي��ر���س��ي ط���م���وح  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
اأف�سل لأبنائه  اإلى م�ستقبل  الويف املتطلع 
وب���ن���ات���ه. وج������اءت الإج����اب����ة خ���ارج���ة عن 
على  القدرة  تكمن  وهنا  امل��األ��وف،  ال�سياق 

م�سارحة الذات بدل من جماملتها.
العي�سى:«بالتاأكيد فاإن  الوزير  يقول 
الإجابة هي النفي، فبالدنا ت�ستحق تعليما 
اأف�سل ومدار�س اأف�سل ونظامنا التعليمي 
هامة  نقلة  يف  ث��م  الطموح،  م�ستوى  دون 
التي  املعوقات  تلك  ي��ده على  ي�سع  جن��ده 
ميكن و�سفها باأنها مزمنة حيث يقول: »ل 
�سك يف اأن نظامنا التعليمي ل يزال مكبال 
ط��ات وال��ت��وج�����س��ات  ب��ك��م ه��ائ��ل م��ن ال��ت��ح��ونّ
ممن  والتدخالت  املكتوبة  وغ��ر  املكتوبة 

ميتلك اخلرة وممن ل ميتلكها«.
اأبعد من تلك القيود  اإل��ى  ثم يذهب 
املكبلة اأو املعيقة لنطالقة اأكر لتعليمنا 

اإلى  ي�سر �سراحة  بكافة م�ستوياته، فهو 
لن على هذا امليدان قائال: »وممن  املتطفنّ
كل  يف  ويفتي  ق�سية،  ك��ل  يف  اأن��ف��ه  يح�سر 
�ساردة وواردة وممن يتخوف من كل جديد 
وي�سعى  مبدع  فكر  كل  ميحو  اأن  فيحاول 
اإل����ى ت��ك��ب��ي��ل امل���ي���دان ب�����س��ك��وك وه��واج�����س 

ومعارك �سغرة وتافهة هنا وهناك«.
ول��ع��ل ال���وزي���ر ال��ع��ي�����س��ى ي��دع��و اإل���ى 
�سرورة منح نظامنا التعليمي ا�ستقالليته 
والذين  عليه  الطارئن  اأولئك  عن  بعيدا 
يتوهمون اأنهم الأقدر والأ�سفى والأنقى، 
الأول  التعليم  رج��ل  على  يخفى  ل  ولعله 
التي  والأن�سطة  الفعاليات  من  الكثر  اأن 
ك��ان��ت ق��ائ��م��ة يف م��دار���س��ن��ا ق��ب��ل م��ا يقرب 
من ن�سف قرن من الزمن قد مت اإلغاوؤها 
احت�سنتهم بالدنا  البع�س ممن  قبل  من 
الإ�سالم  باأدبيات  يعرف  ما  بيننا  فن�سروا 
مع  ح�سوره  للم�سرح  يعد  فلم  ال�سيا�سي، 
باب  ما يدخل يف  اأهميته ومت حت��رمي كل 
الرتويح عن النف�س! اإ�سافة اإلى ما قاموا 

الرأي الجامعي

املعتاد  الأ�سبوعي  عملنا  خ�سم  يف 
ال��زم��الء  اأح���د  ه��ات��ف  ال�سحيفة،رن  يف 
ل��ي��ت��وا���س��ل م��ع زم��ي��ل اآخ����ر م��ن اإح���دى 
الكليات  ي�ستف�سر عن �سفحة »مواهب«، 
وه�����ي ط���الب���ي���ة ب��ح��ت��ة ت�����رز امل���واه���ب 
اجلامعية، وتن�سر يف كل عدد، ملا لها من 

اأهمية وت�سجيع للطالب.
باأن  اإيلنّ  بالن�سبة  ال�سدمة  كانت   

الزميل يف  تلك 
الكلية، 

اأبدو  اأن  اأخرنا بوجود طالب �سبق  قد 
ا���س��ت��ع��داده��م ق��ب��ل ذل����ك ل���ي���رثوا ه��ذه 
الع��ت��ذار  وج���اء  مب��واه��ب��ه��م.  ال�سفحة 
ب��اجل��م��ل��ة م���ن ال���ط���الب. مل�����اذا؟ لأن��ه��م  
اأن  �سبق  لهم  لزميل  ج��رى  مبا  �سمعوا 
هجوم  من  ال�سفحة  ه��ذه  يف  له  ن�سرنا 
غر م�سوؤول من طالب اآخرين، تعر�س 
»تويرت«  �سفحات  على  لل�سخرية  فيه 
وو���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل الأخ������رى. وتلك 
خ��ط��وة اأح�����س��ب��ه��ا ه��زل��ي��ة 
مت  ولكن  اإل،  لي�س 
اأخ����ذه����ا ب��ع��ن 
اجل�������دي�������ة 

مواهبهم،  قتل  اإل��ى  فركنوا  البقية  من 
ول يريدون اأن ت�سل  اإلى الآخرين.

مل��اذا يحيط ه��وؤلء املحبطون بنا؟ 
وماذا يريدون؟

مل اأت�سور اأن ي�سلوا لتلك الدرجة، 
ب��دوره  ال��ذي  باملحرر  ات�سال  فاأجرينا 
بجل�سة  املوهوبن  الطالب  اإقناع  حاول 
بال�سرعة  اجل��راح  يطبب  واأن  ا�ست�سفاء 
الن�سياع  بعدم  يقنعهم  واأن  املطلوبة، 
مل��ث��ل ه����ذه الأق�����اوي�����ل م���ن امل��رتب�����س��ن 

بالإبداع.
من  تنبع  التي   بالنف�س  الثقة  اإن 
ال�سخ�سية القوية مفقودة،  وهي نافذة 
اأن  للتفوق والإب���داع، ومن منا ل يحب 
بالنف�س  وث��ق��ة  ق��وي��ة  �سخ�سية  مي��ل��ك 
جتعله يت�سرف بنجاح مبواقف عديدة؟

 لكي  نح�سل على الثقة بالنف�س، 
ي��ج��ب اأن ن��ق��وم ب��ال��رتب��ي��ة ال��ر���س��ي��دة يف 
فعندما  �سحيح،  ب�سكل  الطفولة  فرتة 
اأي  دون  حزينة  بائ�سة  الطفولة  تكون 
رع��اي��ة ت��اأت��ي ه���ذه ال��ث��غ��رات ال��رتب��وي��ة، 
ب��ال��ث��ق��ة،  امل����راه����ق  ي��ت�����س��ب��ع  اأن  ف��ي��ج��ب 
خ�سو�سا مبن يحيطون به والأقربن، 
واإع����ط����ائ����ه ال���ن�������س���ائ���ح  وه�����ي ال���ف���رتة 
ال��ث��ق��ة نتيجة  ت��ف��ق��د  الأ����س���ع���ب. وق����د 
للهزلية املفرطة التي جترك على 
ت����رك ه���واي���ات���ك؛ وع��ل��ي��ه يجب 
الأم��ام وعدم  اإل��ى  دائما  النظر 
الل��ت��ف��اف مل��ث��ل ه���ذه ال��ع��رثات 
اأن جتعلنا ندور  التي ميكنها 

يف دائرة مفرغة.
ف�����الإن�����������س�����ان ���س��ع��ي��ف 
بطبعه ويتاأثر مبا يدور حوله 
وك��ان��ت  ب��ال��ث��ق��ة،  ت�����س��ل��ح  اإذا  اإل 
اإلى  الو�سول  على  ال��ق��درة  لديه 
واإذا  ي��ر���س��م��ه��ا.  ال���ت���ي  الأه�������داف 
ا���س��ت��ث��م��رت ه����ذه ال��ث��ق��ة ب��ال�����س��ك��ل 
ن��ظ��ر  ف�����س��ت��ج��ع��ل��ك يف  ال�������س���ح���ي���ح 
النا�س  من  فكثر  ناجحا،  الآخرين 
ي��ت��ه��رب��ون م���ن اأ����س���ح���اب ال�����س��خ�����س��ي��ة 

ال�سعيفة املرتددة.
فاإنه  ث��اب��ت��ة،  بخطى  ت�سر  ول��ك��ي   
اأم��ام��ك  ه��دف��ك   ت�سع  اأن  عليك  يجب 
هو  اإن����ه  ب���اهلل  وث���ق  لتحقيقه،  وت�����س��ع��ى 
واأق��ول  �سيء.  كل  على  ال��ق��ادر  امل�ستعان 
لهوؤلء املحبطن: ل جترحوا غركم؛ 

فر�سا النا�س غاية ل تدرك.

قتل موهبة!

عادل العقيد 
صحيفة »آفاق«
التحرير الفني 

ل��روح الإ���س��الم احلقيقية من  ب��ه م��ن واأد 
بغلظة  وا�ستبدالها  ورحمة  ورف��ق  ت�سامح 
وج���ف���وة ه���ي اأب���ع���د م���ا ت���ك���ون ع���ن امل��ن��ه��ج 
الو�سطي واملعتدل الذي اختارته حكومتنا 
الر�سيدة منذ تاأ�سي�س هذا الكيان الكبر، 
وكاأنهم مبا بثوه من اأفكار اأوهمونا باأنهم 
الفارقة  امل��رح��ل��ة  فكانت  والأك���ف���اأ  الأق����در 
1400ه����،  اأح���داث  م��ع  املعا�سر  تاريخنا  يف 

الإرهابية.
لطيبة  اأو  ن��ي��ة  ح�����س��ن  ع��ن  ك��ن��ا  واإذا 
مفاتيح  ���س��ل��م��ن��اه��م  ���س��خ�����س��ي��ات��ن��ا  ط��ب��ع��ت 
عقول طالبنا فقاموا ب�سدنّ كل املنافذ حتى 
التي  الطبيعي  التنف�س  متعة  م��ن  نحرم 
وهبنا اهلل اإياها، فلقد اآن الأوان لن�ستعيد 
تلك املفاتيح ونقوم بفتح الأبواب والنوافذ 
ال����ت����ي اأغ���ل���ق���وه���ا يف وج���وه���ن���ا ون���ب���ت���دئ 
تلك  عن  بعيدة  وح�سارية  علمية  م�سرة 

طات والتوج�سات واملخاوف. التحوُّ

* نقال عن جريدة املدينة
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وب���وج���ه ع����ام، ف����اإن اأه��م��ي��ة احل��واف��ز 
تكمن يف الإ�سهام يف اإ�سباع حاجة العاملن 
الطاقات  وتنمية  املعنوية،  روح��ه��م  ورف��ع 
ال��ع��ام��ل��ن مب���ا ي�سمن  ل����دى  الإب���داع���ي���ة 
تنظيم  واإع���ادة  وتفوقها،  املوؤ�س�سة  ازده���ار 
وتن�سيق  ال��ع��ام��ل��ن  اح��ت��ي��اج��ات  م��ن��ظ��وم��ة 

اأولوياتها.
التحكم يف  ت�سهم يف  اأن احلوافز  كما 
هذا  حتريك  ي�سمن  مبا  العاملن  �سلوك 
ال�سلوك وتعزيزه وتوجيهه وتعديله ح�سب 
امل�سلحة امل�سرتكة بن املوؤ�س�سة والعاملن، 
وتنمية عادات وقيم �سلوكية جديدة ت�سعى 
امل��وؤ���س�����س��ة اإل�����ى وج���وده���ا ب���ن ال��ع��ام��ل��ن، 
والإ����س���ه���ام يف ت��ع��زي��ز ال��ع��ام��ل��ن لأه����داف 
ق��درات��ه��م  وت��ع��زي��ز  �سيا�ستها  اأو  امل��وؤ���س�����س��ة 
اأن�سطة  اأو  اأع��م��ال  اأي  وحتقيق  وميولهم، 

ت�سعى املوؤ�س�سة اإلى اإجنازها.
ي��ق��ول اهلل ���س��ب��ح��ان��ه وت��ع��ال��ى: »َم���ْن 
ْم��َث��اِل��َه��ا، َوَم��ْن  َج���اَء ِب��احَل�����َس��َن��ِة َف��لَ��ُه َع�����ْس��ُر اأَ
َئِة َفاَل ُيْجَزى اإِلنَّ ِمْثلََها، َوُهْم َل  يِّ َجاَء ِبال�سنَّ

ُيْظلَُمون« )الأنعام:160(.
�سعيد  اأب���و  رواه  ال���ذي  احل��دي��ث  ويف 

امل�سطفى  و�سنة  الكرمي  اهلل  كتاب  ي�ستمل 
العنا�سر  ع��ل��ى  وال�����س��الم،  ال�����س��الة  ع��ل��ي��ه 
ففي  ال�ساملة؛  اجل���ودة  مل��ب��ادئ  الأ�سا�سية 
يف  الأ�سول  هذه  تكون  قد  الكرمي  القراآن 
�سورة اآية اأو جزء منه، على هيئة تعليمات 

اأو توجيهات اأو ن�سائح.
ويف ال�سنة املطهرة قد تكون يف قول اأو 
فعل اأو تقرير للنبي عليه ال�سالة وال�سالم، 
وكلها بهدف العمل بها واتباعها وتطبيقها 

يف جميع نواحي وجوانب حياة امل�سلم.
ل��ذل��ك حيث  ون���ورد احل��واف��ز كمثال 
ت�����س��اع��د ع��ل��ى دف���ع وحت��ق��ي��ق ال��ت��ف��اع��ل بن 
ع  وُت�سجنّ اإل��ي��ه��ا،  املنتمي  وامل��وؤ���س�����س��ة  ال��ف��رد 
العاملن على بذل كل ما ميلكون من قوة 
للمنظمة،  امل��ر���س��وم��ة  الأه�����داف  لتحقيق 
الإن�سان  �سعور  منع  على  احل��واف��ز  وتعمل 
���ش��واء  الأج�����واء  تهيئة  اإن  اإذ  ب��الإح��ب��اط؛ 
كانت معنوية اأو مادية، كفيلة بحثنّ العامل 
على املثابرة يف عمله وبكفاءة عالية. وتعدنّ 
احل���واف���ز م���ن ال���ع���وام���ل امل��ه��م��ة ال���واج���ب 
اإل���ى  ت���واف���ره���ا لأي ج��ه��د م��ن��ظ��م ي���ه���دف 

حتقيق م�ستوى مرتفع من الأداء. 

احل�سنُة   ...« ع��ن��ه:  اهلل  ر���س��ي  اخل�����دري، 
ب��ع�����س��رة اأم��ث��ال��ه��ا اإل����ى ���س��ب��ع��م��ائ��ِة ���س��ع��ٍف، 
وال�سيئُة مبثلها اإل اأن يتجاوز اهلُل عز وجل 
عنها«. )رواه الن�سائي و�سححه الألباين(.
وعن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: »اإن 
ذلك،  بننّ  ثم  وال�سيئات  احل�سنات  كتب  اهلل 
فمن َهمنّ بح�سنة فلم يعملها كتبها اهلل عنده 
ح�سنة كاملة، واإن همنّ بها فعملها كتبها اهلل 
�سبعمائة  اإل��ى  ع�سر ح�سنات  وج��ل عنده  عز 
ب�سيئة  ه��منّ  واإن  ك��ث��رة،  اأ�سعاف  اإل��ى  �سعف 
كاملة،  ح�سنة  عنده  اهلل  كتبها  يعملها  فلم 
واإن همنّ بها فعملها كتبها اهلل �سيئة واحدة« 

متفق عليه.
ول���ع���ل رزم�����ة احل���واف���ز ال���ت���ي ���س��درت 
التعليم  بدل  �ساملة  ال��وزراء،  بقرار جمل�س 
حوافز  وكذلك  النا�سئة  واجلامعة  والندرة 
دولية  براءة اخرتاع وجوائز  احل�سول على 
واآخرها ردم الفجوة، دليل على الهتمام يف 
واإر�سائهم  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  حتفيز 
ورفع روحهم املعنوية مبا ينعك�س على جودة 

العملية التعليمية.

الجودة والحوافز

د. علي سعيد القحطاني
وكيل كلية الطب لشؤون التطوير 
األكاديمي والجودة

وداع
ال يهم أحدا!

أ. د احمد
بن محمد الحميد 

عميد كلية الشريعة 
سابقا

30ع�����ام�����ا واأن��������ت يف ك��ن��ف��ي 
ورعايتي اأحوطك بالعناية، 
ل اأع����ود اإل��ي��ك خ��الل��ه��ا اإل 
حن مت�سني حاجة �سديدة 
ق�������س���اوؤه���ا ع���ن���دك؛ ف��اأج��د 
بغيتي تهبها بال تردد مثل 
كنت  الت�سعة،  اإخوتك  بقية 
معهم خاللها يف اأعز مكان

واأرفعه تقر عيني حينما اأراك وتزهو نف�سي بذكراك، هذا موجز عالقتي 
بك طيلة هذه ال�سنن.

قررت بداية هذا ال�سهر اأن اأجل�س معك واإخوتك، واأحببت اأن األتقي 
واأباحثه  واأ���س��ام��ره  اأبا�سطه  ترتيبكم  ح�سب  ح��دة  على  منكم  واح��د  كل 
فاأطلع على مكنون �سريرته ودخيلة نف�سه، فاأم�سى كل واحد منكم �سمرا 
يل، مت�سي الأوق��ات معه �سراعا فمتى غادرته واأنزلته منزلته  فارقته 
ويف قلبي لوعة، ويف نف�سي ح�سرة، يجرها اأين �ساألقى اأخاه فاأ�ستزيد من 

مهم فاأح�سن تقوميهم. غر�س اأبيهم الذي رباهم فاأح�سن تربيتهم، وقونّ
اأزي��د  اأن  اآث���رت  ل��ك،  املا�سية خم�س�سة  الثالثة  الأي���ام  ك��ان��ت  ومل��ا   
فاأنت  فاأحببت م�ساحبتك  اأهبة �سفر ط��اريء  اإذ كنت على  اإكرامك  من 
يف  جل�سنا  اأن  ومنذ  احلكم،  وجميل  العلم  مكنون  ولديك  �ساحب  خر 
�سالة  املغادرة وركوبنا الطائرة وطيلة الليايل املا�سية حن اأوبتي اإليك 
اأي�سا   املطار  اليوم ونحن يف �سالة  اأ�سغايل حتى �سباح  بعد فراغي من 
ننتظر النداء للعودة واأنت نعم الأني�س فاأ�ستفيد من طرفك قبل لفظك  
وجواهر العلم تنرثها بن يدي فاأ�سارع اإلى لقطها و�سمها اإلى ر�سيفتها 

لأ�سنع منها عقدا فريدا. 
وق��د حملت  للطائرة  ال��رك��وب  منادي  ن��ادى  العقد  اكتمل  اإذا  حتى 
وب��ع��د رح��ل��ة م�سنية يف  ب��ي��دي  ي���دك   اأن  وق��د غلب على ظني  حقيبتي 
احلافلة اإلى الطائرة وحينما ا�ستويت جال�سا على كر�سي الطائرة بادرت 
بالبحث عنك لأكمل �سماع حديثك  مل اأجدك، وقمت هلعا اإلى امل�سيف 
اإ�سفاقي  اأب���دا، رح��م  اأن��ك ل ت�ستطيع احل��رك��ة  اأع��ل��م  ف��اإين  ب��ه  م�ستغيثا 
حما�سته  ذهبت  ل��ه   و�سفتك  عندما  لكن  ال�سالة  يف  بزمالئه  وات�سل 

واأيقنت اأنه ا�ستحمقني.
اأعلم اأنك تلتفت مينة وي�سرة تبحث عني تظن اأين فارقتك حلاجة 
�سرعان ما اأعود اإليك، لن يخطر ببالك اأن مكانك يف بيتي الذي بقيت 
فيه مع اإخوتك طيلة الأع��وام املا�سية �سيبقى فارغا  لن يخطر ببالك 
اأين اأتركك  كيف؟ واإمنا ا�ست�سحبتك لأكرمك ل متعن يف الأماين فقد 
فارقتك والأ�سى يكاد يفطر قلبي، والعرة تغالب �سوتي، والدموع تكاد 

تطفر من عيني.
 اأقلعت الطائرة �ساحمني يا �سديقي لقد خنت ال�سحبة ومل اأوف 
بحقها لك، لن اأقول لو فاإن اأباك علمني حديثا عن النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم اإذ يقول » وا�ستعن باهلل ول تعجز فاإن اأ�سابك �سيء فال تقل: لو 
اأين فعلت كذا وكذا ولكن قل : قدر اهلل وما �ساء فعل فاإن اللو تفتح عمل 

ال�سيطان ».
كان هذا ال�سديق هو املجلد اخلام�س من كتاب الثقات لبن حبان 

حن فقدته يف مطار الريا�س.

احلالل« خوفا من الوقوع يف احلرام ب�سرع 
يف  وال�سبب  �سلطان،  م��ن  ب��ه  اهلل  ي��ن��زل  مل 
ذلك عدم الفهم ال�سوي للن�سو�س الدينية 

ال�سرعية الوا�سحة.
ويف امل���ق���اب���ل، ظ���ه���ر م����ن ت��خ��ل��ى ع��ن 
ه��ذه القيود ب��دع��وى »احل��ري��ة«، ف��اأح��ل ما 
واأ�سقط  وال�سنة  الكتاب  ب�سريح  اهلل  م  ح��رنّ
فجرنّ  وال��رذي��ل��ة؛  الف�ساد  متاهات  يف  نف�سه 
وامل�سيبة  اهلل،  والعقوبة من  الغ�سب  عليه 
اأن����ه يفتخر مب��ا ي��ف��ع��ل ع��الن��ي��ة،  ال��ع��ظ��م��ى 
خطورة  متنا�سيا  امل���الأ،  اأم���ام  ذل��ك  ويظهر 

اجلهر باملعا�سي.
وي��ب��ق��ى ال�����س��ب��اب ه��م الأك����رث عر�سة 
لكثر  يعر�سهم  قد  ما  وه��و  اخللط،  لهذا 

م���ن الأم������ور ال���ت���ي اأودع����ه����ا اهلل ���س��ب��ح��ان��ه 
تقبل  ل  اأنها  الإن�سانية  النف�س  يف  وتعالى 
ب��ق��ي��ود حت����دنّ م���ن ت��ن��ف��ي��ذ رغ��ب��ات��ه��ا، ول��ك��ن 
ل�سيانة هذه النف�س حتى ل تنزلق يف اأمور 
���س��وؤون  ���س��ه��ا للخطر يف خم��ت��ل��ف  ت��ع��رنّ ق��د 
قيودا  وتعالى  �سبحانه  و�سع  فقد  احلياة، 
الذي  و�سرعه  كتابه  واأو�سحها يف  دها  وحدنّ

اآمننّا به.
ورغم وجود هذه احلرية املقينّدة التي 
يف  ت�ساعده  و  الإن�سان،  بني  م�سلحة  فيها 
اهلل  ا�ستخلفنا  ال��ت��ي  الأر������س  ه���ذه  اإع���م���ار 
على رعايتها وجعلها مكانا �ساحلا للعي�س 
عوا يف  ال�سوي، فاإن من املوؤ�سف اأن اأنا�سا تنطنّ
هذه القيود وتو�سعوا فها فظهر لنا »حترمي 

ف و الن��ح��الل؛  التطرنّ الأخ��ط��ار مثل  م��ن 
فيجب على ك��ل م��ن بيده احل��ل )الأ���س��رة، 
امل�ساألة  هذه  يراعي  اأن  املجتمع(،  املدر�سة، 
وي��ب��داأ يف اإع����داد ج��ي��ل ���س��اب ق���وي ي��ع��ود يف 
من  ال�سليم  والفكر  ال��واع��ي  للعقل  اأ�سله 
خالل التعاون وعدم التهاون يف هذا الأمر 
الذي بداأ يف النت�سار ال�سريع، وبخا�سة يف 
ا�ستطاعت  خمتلفة  اإعالمية  و�سائل  وجود 

اأن جتعل اجلميع يقولون ما ل يعلمون.  
بقدر  ام��رئ  كل  �سُيجازى  اخل��ت��ام،  يف 
ما فرط اأو اأح�شن، وكل ما يلفظ من قول 
و�سُتحا�سب  النف�س  ه��ذه  على  م�سجل  فهو 
ك�سبت  نف�س مبا  »كل  و  وحدها مبا فعلت، 

رهينة«.

ال تقولوا 
ما ال 
تعلمون
مشهور آل مشهور العمري
طالب بقسم اإلعالم واالتصال
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الصويتي يحذر من التسويق
للفتن والقالقل واإلحن

رعاية الموهوبين

د. عبداللطيف الحديثي
عميد معهد البحوث واالستشارات

و�سعوب  اأم��م  اإح�سا�س  ظ��ل  يف  والإب����داع  املوهبة  برعاية  الهتمام  ت�ساعد 
العامل كافة بحاجتهم اإلى هذه النخبة املميزة من اأبنائها وبناتها املوهوبن 
واملوهوبات ل�ستثمار قدراتهم وطاقتهم وت�سخر كوامنهم خلدمة اأنف�سهم 

وجمتمعاتهم واأوطانهم. 
وامل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ت��ع��م��ل، وب���دع���م غ���ر حم�����دود من 
لكل  املثلى  الرعاية  وتقدمي  ال�سبل  لتي�سر  اهلل،  وفقها  احلكيمة  قيادتنا 
ميولهم  م��ع  تتما�سى  متخ�س�سة  نوعية  ب��رام��ج  ظ��ل  يف  وم��وه��وب،  نابغة 
وتنمي  الجتماعي،  والتفاعل  النف�سي  الحتواء  لهم  وتكفل  واهتماماتهم، 

فيهم امل�ستوى املطلوب من الف�سول العلمي املعريف.
وجامعة امللك خالد ت�سارك بفاعلية يف هذه امل�سرة التعليمية النوعية 
اأبعادا  املنا�سب لت�سيف  تاأتي يف وقتها  والتي  الغالية،  ت�سهدها بالدنا  التي 
نوعية يف جامعاتنا وموؤ�س�سات تعليمنا العايل، ولتتكامل مع م�ساريع الوزارة 
للمخرجات  والفاعلية  الريادة  وتعزيز  الإب���داع،  وحتفيز  اجل��ودة،  لتوطن 
التعليمية، وذلك يف الوقت الذي ت�سعى اململكة للتحول اإلى جمتمع معريف 
مبدع قادر على توليد املعرفة وتوطينها ورعايتها ل�ستثمارها وحتويلها اإلى 

منتجات ذات اإ�سهامات ملمو�سة يف م�سرة التقدم.
فتحت جفني.. يف �سوق ويف األٍق       

اأ�س����ر يف بهج�ة.. والعل�م اإيقاع����ي

اأرى الأماين التي اأملتها.. كرت        
ر اهلل يل من اأمت��ي راع���ي قد �س���خنّ

كل الدروب التي اأ�سعى لها ُفتحت        
قد �سع�سع النور يف الأعلى ويف القاع

غداً.. �ستثمر باذن اهلل .. موهبتي         
واأجعل الكون.. ي�س���ري فيه.. اإبداعي

إتجاهات

محمد إبراهيم

اإم��ام وخطيب جامع الأم��ر �سلطان  ح��ذر 
�سعود  ب��ن  ال��ع��زي��ز  عبد  ال�سيخ  ب��ال��ري��ا���س، 
والرتويج  للفنت  الت�سويق  من  ال�سويتي، 
اأنه  مبينا  والإح���ن،  القالقل  وزرع  للف�ساد 
دينا ول  اأم��ر يف غاية اخل��ط��ورة، ل يخدم 
اأنه به »ي�سيع احلق، ويظهر  دنيا؛  موؤكدا 
الباطل، وتندر�س احلكمة، ويف�سو اجلهل، 
وييتم  الن�ساء،  وترمل  الدماء،  وت�سفك  بل 
اخلوف  وينت�سر  الإخ��الل،  ويباع  الأطفال، 
يف ال��ع��امل��ن، ب��ل وي��ذه��ب ال��دي��ن؛ وحينئذ 
بالقتل  لأن��ه  القتل؛  اأ�سد من  الفتنة  تكون 
ت��ذه��ب احل���ي���اة، وب��ال��ف��ت��ن��ة ي��ذه��ب ال��دي��ن، 
اأه��ون من  باأ�سرها  الدنيا  واأمي اهلل لذهاب 
ذهاب دين اأحدنا؛ ولهذا قالت مرمي: » َيا 
َمْن�ِسيًّا«،  َن�ْسًيا  َوُكنُت  َه��َذا  َقْبَل  ِم��تُّ  َلْيَتِني 

اإل���ي���ه���م ك���ال���ف���را����س ي��ت��ه��اف��ت ع���ل���ى ال���ن���ار، 
واجن�����روا خ��ل��ف خم��ط��ط��ات��ه��م، وظ���ن���وا اأن 
امل�سلمن،  بلدان  من  كغرها  بالدنا  و�سع 
البالد عن  وما علموا مبا تخت�س به هذه 

غرها من اخلر والدين.
فيه  رفعت  »بلد  ال�سويتي:  واأ���س��اف 
راية التوحيد، بلد دوى يف اأرجائه التكبر، 
بلد يعلن يف كل حمفل اأن د�ستوره القراآن، 
بلد فيه هيئة لالأمر باملعروف والنهي عن 
ومهبط  ال�سلف،  بعقيدة  يعتز  بلد  املنكر، 
الإمي���ان.  وم���اأرز  الر�سالة،  ومنبع  ال��وح��ي، 
ي��ري��دون؟! وم���اذا يطلبون؟! وب��اأي  ف��م��اذا 
�سل�سلة  ي���ري���دون  ه���ل  ي��ت��ك��ل��م��ون؟!  ل��غ��ة 
ال�سليب واأجرا�س الن�سارى؟ وهل يطلبون 
اأن نتكلم بلغة  اأم يريدون  اإ�سرائيل؟  جنمة 

فار�س وننقلب اإلى جمو�س وعباد نار؟«.
ي�سعى  التي  املحاولت  »هذه  ووا�سل: 
اإل��ي��ه��ا اأع�����داء الإ����س���الم ت���دل ع��ل��ى ال��ي��اأ���س 
والإف�����ال������س«،  وا���س��ت�����س��ه��د ب��ق��ول��ه ت��ع��ال��ى: 
َفال  ِديِنُكْم  ِمْن  َكَفُروا  النَِّذيَن  َيِئ�َس  »اْل��َي��ْوَم 
َت��ْخ�����َس��ْوُه��ْم َواْخ�������َس���ْوِن اْل���َي���ْوَم اأَْك��َم��ْل��ُت َل��ُك��ْم 
َلُكُم  يُت  َوَر�سِ ِنْعَمِتي  َعلَْيُكْم  ْمُت  َواأَمْتَ ِديَنُكْم 

الإ�سالم ِديًنا«.
وبن اأن انت�سار الكتابة، وظهور القلم 
النبي  من  ق��ال  كما  اَعِة،  ال�شَّ ��َراِط  اأَ���شْ من 
َر�ُسوُل  َق��اَل  َق��اَل:  َتْغِلَب،  ْب��ِن  َع��ْم��ِرو  حديث 
َيِفي�َس  اأَْن  اَعِة،  ال�شَّ اأَ���ْش��َراِط  ِمْن  »اإِنَّ   : اهلِل 
، َوَيْظَهَر اْلَقلَُم، َوَتْف�ُسَو التَِّجاَرُة«  امْلَاُل َوَيْكرُثَ

اأخرجه اأحمد.
الر  عبد  اب��ن  ع��ن  ال�سويتي  ون��ق��ل   
الكتاب  يعني ظهور  الَقلَم«  »ويظهر  قوله: 

ويف احلديث: » ابن اآدم، املوت خر لك من 
الفتنة« رواه اأحمد«. 

من  ي�ستعيذ  ال��ن��ب��ي  »ك����ان  واأ����س���اف: 
الفنت يف ال�سالة وغر ال�سالة، ومن  �سدة 
وا�ستعل  ن��اره��ا  ان��ق��دح��ت  اإذا  اأن��ه��ا  خطرها 
اأواره�����ا وك���رث ه��رج��ه��ا وب��ك��ى ال��ن��ا���س �سدة 
ول  دفعا  لها  العقالء  ي�ستطع  مل  وعويال 
حتويال«، م�ست�سهدا بقوله تعالى: »َواتنَُّقوا 
ًة«  يَبنَّ النَِّذيَن َظلَُموا ِمنُكْم َخا�سنَّ ِفْتَنًة لنَّ ُت�سِ
ي�����س��ل��ْم م��َن  ال��ف��ت��ن��ة مْل  »اإذا وق��ع��ت  وت���اب���ع: 

التلوِث ِبَها اإلنَّ مْن َع�سَمُه اهلُل«.

خطورة وسائل االتصال
امل��ذه��ل يف  التطور  اإن  اإل��ى  ال�سويتي  اأ���س��ار 
واجل��والت،  القنوات  من  الت�سال  و�سائل 
اإل���ى الفي�س بوك  اإل���ى امل��واق��ع وامل��ن��ت��دي��ات، 
اأ���س��ه��م��ت يف ب��ي��ع ال��ف��نت ون�سر  وال��ت��وي��رت، 

الكذب وترويج الباطل، رغم منافعها.
تلك  يف  ي��ك��ت��ب  مم��ن  »ك��ث��ر  واأردف: 
ورمبا  النا�س  على  ويلب�س  يكذب  الو�سائل 
له،  املخالفن  املخالفة لرى كرثة  يتعمد 
واأن ما كتبه لقى رواجا لدى القارئن، اأو 
ليو�سف ببع�س الأو�ساف الراقة كالكاتب 
اأو اجل��ريء وغ��ر ذلك،  ال�سريح  اأو  احل��ر 
حتى يبلغ ما كتبه وكذبه الآفاق من م�سارق 

الأر�س اإلى مغاربها«.
وت��اب��ع »اإن م��ن اأع��ظ��م ال��ك��ذب واأف��رى 
فيه  ويلب�س  ال��دي��ن  على  يكذب  اأن  ال��ف��راء 
ا  َ تعالى:»اإمِننَّ بقوله  وا�ستدل  العاملن،  على 
َم َربَِّي اْلَفَواِح�َس َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن  َحرنَّ
 ِ قِّ َواأَْن ُت�ْسِرُكوا ِباهللنَّ َواْلإِْثَم َواْلَبْغَي ِبَغْرِ احْلَ

 ِ ْل ِبِه �ُسْلَطاًنا َواأَْن َتُقوُلوا َعلَى اهللنَّ َما مَلْ ُيَنزِّ
َما َل َتْعلَُموَن«.

شعارات مضّللة
العنكبوتية  ال�سبكات  الكتابة يف  اأن  واأو�سح 
وغر  وال�ستم  وال�����س��ب  والتهييج  باجلهل 
ات��ب��اع خ��ط��وات ال�سيطان،  ت��ع��د م��ن  ذل���ك، 
اأن  مبينا  علم،  بغر  اهلل  على  القول  وم��ن 
امل��واق��ع قد  تلك  يكتبون يف  »ط��ائ��ف��ة مم��ن 
غرر بهم ب�سعارات براقة، وخدعوا بدعاوى 
ف�����س��ن��وا هجمتهم  زائ���ف���ة، ول��ب�����س ع��ل��ي��ه��م، 
ال�سعواء على ديننا وبالدنا على غر هدى 

من اهلل ول برهان«.
وذك���ر اأن مم��ن ح��م��ل راي���ة ال��زع��زع��ة 
م��ظ��اه��رات  اإل���ى  ب��ال��ت��ن��ادي  البلبلة  واإث�����ارة 
واع���ت�������س���ام���ات يف ه�����ذه الأي��������ام ق�����وم م��ن 
اأم  وات��ه��م��وا  ال�سحابة،  �سبوا  ال��ب��دع،  اأه���ل 
وادرع��وا  عنها،  اهلل  ر�سي  عائ�سة  املوؤمنن 
بالتقية، و�سككوا يف القراآن، وغر ذلك من 

الكفريات.
الإ���س��الح  با�سم  ج���اءوا  »الآن  وق���ال: 
الفنت  اإل��ى  ال��دع��وة  وحقيقتهم  والتغير، 
والقالقل والنفر، باأ�سماء م�ستعارة وغر 
احلق  على  الجتماع  ليخرتقوا  م�ستعارة، 
البالد،  بها هذه  ت�سرفت  ال��ذي  والئتالف 
يِف  ُتْف�ِسُدوا  ل  َلُهْم  ِقيَل  »َواإَِذا  تعالى:  ق��ال 
ِلُحوَن )11( اأَل  ا َنْحُن ُم�سْ َ الأَْر�ِس َقاُلوا اإِمننَّ

اإِننَُّهْم ُهْم امْلُْف�ِسُدوَن َوَلِكْن ل َي�ْسُعُروَن«.

محاوالت يائسة
تهافتت  قليلة  فئة  اأن  ال�سويتي  واأو���س��ح 

��اب«، م�����س��را اإل���ى اأن ك��ل ه��ذا  وك���رثة ال��ك��تنَّ
ي��زي��د امل�����س��وؤول��ي��ة امل��ل��ق��اة ع��ل��ى ع��ات��ق اأه���ل 
التحذير  يف  الأم���ة  �سباب  توعية  يف  احل��ق 
من النخراط خلف دعاة الفرقة وال�شقاق 

و�سرب اأهل النفاق.
وك�سف اأن بع�س العلماء عدنّ الجتماع 
والئ���ت���الف ون��ب��ذ ال��ن��زاع والخ���ت���الف من 
الن�سو�س  الإ�سالم؛ لكرثة  ال�سروريات يف 
يف الكتاب وال�سنة التي حتثنّ على اجلماعة 

والتحذير من �سق ع�سا الطاعة.
وت��اب��ع: »ع���ن َع����ْوَف ْب���َن َم���اِل���ٍك َق���اَل: 
ٍة ِمْن  اأََتْيُت الننَِّبينَّ  يِف َغْزَوِة َتُبوَك َوُهَو يِف ُقبنَّ
اَعِة:  ال�سنَّ َي��َدْي  َب��ْنَ  �ِستًّا  »اْع���ُدْد  َف��َق��اَل:  اأََدٍم 
َم��ْوِت��ي، ُث��منَّ َف��ْت��ُح َب��ْي��ِت امْلَ��ْق��ِد���ِس، ُث��منَّ ُم��ْوَت��اٌن 
ا�ْسِتَفا�َسُة  ُثمنَّ  اْلَغَنِم،  َكُقَعا�ِس  ِفيُكْم  َياأُْخُذ 
َفَيَظلُّ  ِديَناٍر  ِماَئَة  ُجُل  ُيْعَطى الرنَّ امْلَاِل َحتنَّى 
اْلَعَرِب  ِمَن  َبْيٌت  َيْبَقى  َل  ِفْتَنٌة  ُثمنَّ  �َساِخًطا، 
َبْيَنُكْم َوَبْنَ َبِني  اإِلنَّ َدَخلَْتُه، ُثمنَّ ُهْدَنٌة َتُكوُن 
َثَماِنَن  َت  حَتْ َفَياأُْتوَنُكْم  َفَيْغِدُروَن  َفِر،  اْلأَ�سْ
َت ُكلِّ َغاَيٍة اْثَنا َع�َسَر اأَْلًفا« اأخرجه  َغاَيًة حَتْ

البخاري وغره«.
و�����س����رح م�����س��م��ون احل����دي����ث ق���ائ���ال: 
ثم  املقد�س،  بيت  فتح  من  اأكرثها  »ظهرت 
وقيل غره،  قيل: طاعون عموا�س  املوتان 

وا���س��ت��ف��ا���س امل���ال وك���رث، ب��ل وب��ل��غ��ت بع�س 
قريبا  يعني:  دينار  مائة  املوظفن  روات��ب 
�ساخطا  األ��ف، ومع هذا يظل  الأربعن  من 
التي  الفتنة  ث��م ظ��ه��رت  ذل���ك.  وق���د وج���د 
ال��ع��رب وه��ي القنوات؛  دخلت ك��ل بيت م��ن 
وق��د اأخ���ر اأن ال��ف��نت ت��ن��زل خ��الل البيوت 

كقطر املطر«.
ال��ع��الم��ة  ����س���وى  ي���ب���ق  واأت�����ب�����ع: »مل 
الأخرة وهي: ُهْدَنٌة َتُكوُن َبْيَننا َوَبْنَ َبِني 
َفَياأُْتوَن  َف��َي��ْغ��ِدُروَن،  الغرب،  وه��م  ��َف��ر،  اْلأَ���سْ
���َت ُك���لِّ َغ��اَي��ٍة اْث��َن��ا  ���َت َث��َم��اِن��َن َغ��اَي��ًة حَتْ حَتْ
املفاتيح  مرقاة  يف  الطيبي  قال  اأَْلًفا.  َع�َسَر 
»جملته   :)399/15( امل�سابيح  م�سكاة  �سرح 
���س��ب��ع��م��ائ��ة األ����ف و���س��ت��ون األ���ف���ا«. وذك����ر اأن 
املق�سود اأنه يح�سل من كثر من القنوات 
فنت عظيمة من ال�سبهات وال�سهوات، ومن 
اإلى  املجتمع  وتفكيك  القالقل  اإث���ارة  ذل��ك 

اأحزاب وجماعات.
ال�سويتي  اأو���س��ى  خطبته،  ختام  ويف 
���س��رع��ه، ول��زوم  ت��ع��ال��ى، وات��ب��اع  بتقوى اهلل 
اجل���م���اع���ة، والأخ������ذ م���ن ال��ع��ل��م��اء ال��ك��ب��ار، 
واأن  امل�ساغبن،  ب�سغب  ع��رة  ل  اأن  م��وؤك��دا 
املظاهرات يف بالد احلرمن ل تخدم �سوى 

، ح�سب قوله. العدونّ
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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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األميركي عبدالرشيد:
الجامعة منحتني فرصة التمتع ببيئة إسالمية

أساتذة

خالد 
عبدالرشيد

• اأمريكي اجلن�سية )م�سلم(.
دي��رتوي��ت  م��دي��ن��ة  يف  • ول���د 
الأم����ري����ك����ي����ة ال����ت����ي ت�����س��ت��ه��ر 

ب�سناعة ال�سيارات.
• تلقى مراحل الدرا�سة قبل 

اجلامعية مبدينة ديرتويت.
اجل����وي����ة  ب����ال����ق����وة  ع����م����ل   •
اإل���ى   1990 م���ن  الأم���ري���ك���ي���ة 

 1995
ف�����ورد  ب���������س����رك����ة   • ع����م����ل  

لل�سيارات 2000-1995 .
 2007-  2000 الأع�����وام  يف   •
ال��ت��ح��ق ب��ج��ام��ع��ة ن��ي��وك��ا���س��ل 
ب���ج���ن���وب اإف���ري���ق���ي���ا ل���درا����س���ة 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وال���درا����س���ات 

الإ�سالمية.
اإف��ري��ق��ي��ا  ج��ن��وب  م��ن  • ع���اد 
اأم���رك���ا وال��ت��ح��ق بكلية  اإل����ى 
الرتبية بجامعة انتياك ونال 
درجة البكالوريو�س يف 2011. 
ال���ل���غ���ة  ب����ت����دري���������س  ع����م����ل   •
الإجن��ل��ي��زي��ة مب��در���س��ة ك��راون 

بوينت 2013-2011 .
بجامعة  التحق   2013 يف   •
امل����ل����ك خ����ال����د ع���ل���ى وظ��ي��ف��ة 
م���درب ل��غ��ة اإجن��ل��ي��زي��ة بكلية 

العلوم والآداب بتنومة.

منصور الطيب

ال��ل��غ��ة الجن���ل���ي���زي���ة بكلية  اأب������دى م�����درب 
خالد  الأم��رك��ي  بتنومة،  والآداب  العلوم 
جامعة  منحته  ب���اأن  �سعادته  عبدالر�سيد 
اململكة  اإل���ى  خ��ال��د فر�سة احل�����س��ور  امل��ل��ك 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة وال��ع��م��ل ب��ه��ا، م��وؤك��دا 
بيئة  يف  بالعي�س  اأ�سرته  بجانب  ا�ستمتاعه 
اإ���س��الم��ي��ة و���س��ع��وره ب��ارت��ي��اح ك��ب��ر يف اأداء 
املكرمة  مكة  وزي���ارة  الإ���س��الم��ي��ة  ال�سعائر 
وامل��دي��ن��ة امل��ن��ور واإث�����راء ث��ق��اف��ت��ه ال��ع��رب��ي��ة، 
من  �سيء  كل  توقف  عند  باإعجاب  متوقفا 

اأجل اأداء ال�سلوات.
وع�������اب ع���ب���دال���ر����س���ي���د ع���ل���ى ط��الب��ه 
ع���دم مم��ار���س��ت��ه��م م��ه��ارة ال��ت��ح��دث باللغة 
الإجن���ل���ي���زي���ة وت��غ��ي��ب��ه��م ع����ن الم���ت���ح���ان 

واملحا�سرات.

انطباعك عن جامعة امللك خالد؟
لقد اأحببتها جدا، كما حر�ست على العمل 
جتعل  طيبة  عاملية  �سمعة  م��ن  لها  مل��ا  بها 
اجلميع يتوق اإلى اأن يكون �سمن طاقمها، 
ب��ه��ي��ئ��ة  ع�������س���وا  ج��ع��ل��ن��ي  اأن  اهلل  واأح����م����د 
يف  اجلامعة  تو�سع  اأعجبني  بها،  التدري�س 
اأحب  فاأنا  الإل��ك��رتوين،  التعليم  ا�ستخدام 
الف�سول الفرتا�سية  يف التعليم، كما اأحب 
والأج��ه��زة  التكنولوجيا  ا���س��ت��خ��دام  اأي�����س��ا 

احلديثة ب�سورة كبرة يف التدري�س.

وماذا عن كلية العلوم 
والآداب بتنومة؟

مت���ث���ل ب��ي��ئ��ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م��ث��ال��ي��ة وت�����س��ت��م��د 
فالقاعات   اجلامعة،  ح��داث��ة  م��ن  حداثتها 
كما  الطالب،   مع  كبر  والتفاعل  �سغرة 

اأن الإدارة متفهمة لطبيعة عملنا وتعطينا 
التى  بالطريقة  ال��ق��اع��ات  لإدارة  احل��ري��ة 
ت��و���س��ي��ل املعلومة  ن��ح��ب، وت�����س��اع��دن��ا ع��ل��ى 
للطالب، وقد �ساعدين �سغر املكان يف زيادة 
احتياجاتهم  ومعرفة  بالطالب  معرفتي 

املعرفية.

كيف ترى م�شتوى الطالب
يف اللغة الإجنليزية ورغبتهم

يف تعلمها؟
ال���ط���الب ل��دي��ه��م رغ��ب��ة ق��وي��ة يف ال��ت��ع��ل��م، 
وه����م ذوو اأخ�����الق ح��م��ي��دة، ل��ك��ن ث��م��ة ما  
ل  املثال،  �سبيل  فعلي  بع�سهم،  على  يوؤخذ 
ميار�سون مهارة التحدث بال�سورة الكافية، 
اإ�سافة للغياب عن المتحان واملحا�سرات، 
وخ�سو�سا يف يوم اخلمي�س، كما مل�ست عدم 

الرغبة يف التعلم عند البع�س.

مبا تن�شح الطالب يف هذا ال�شدد؟
اأقول لهم: حتدثوا حتدثوا حتدثوا، فمن 
الإجنليزية  اللغة  تتعلم  اأن  امل�ستحيل  من 
من دون ممار�سة الكالم، نعم قد ترتكبون 
اأخطائكم،  من  �ستتعلمون  ولكنكم  اأخطاء 
ك��م��ا اأو���س��ي��ه��م ب��امل��واظ��ب��ة ع��ل��ى احل�����س��ور 
ل��ل��ق��اع��ة؛ ف��ه��و م��ن امل��ع��ي��ن��ات ع��ل��ى ال��ن��ج��اح، 
واأو�سيهم اأي�سا بالإكثار من القراءة؛ فهي 

ال�سبيل لتح�سن بقية املهارات.

كيف ت�شف عالقتك بزمالئك
اأع�شاء هيئة التدري�ص؟

اأح������ب زم����الئ����ي الأ�����س����ات����ذة ك����ث����را، ف��ه��م 
م��ت��ع��اون��ون ل��ل��ح��د ال��ب��ع��ي��د وت��رب��ط��ن��ي بهم 
ع����الق����ات م���ت���م���ي���زة، ك���م���ا ي��ع��م��ل��ون دائ���م���ا 
لقتنا�س الفر�سة يف التحدث معي باللغة 

على  عرهم  اأن��ا  اأع��م��ل  بينما  الإجنليزية، 
وه��ذه  ال��ع��رب��ي��ة،  باللغة  معرفتي  حت�سن 
املرة هي الأولى التي اأعمل يف بيئة تعليمية 
متعددة اجلن�سيات، فزمالئى اأع�ساء هيئة 
التدري�س من دول عديدة ت�سمل ال�سعودية 
والأردن  وتون�س  واليمن  وم�سر  وال�سودان 
واأم��رك��ا،  وبنجالدي�س  وباك�ستان  والهند 
مم���ا ي��خ��ل��ق ب��ي��ئ��ة  ت��ت��م��ي��ز ب���ال���رثاء امل��ع��ريف 

والثقايف.

وهل من فوائد جنيتها خالل عملك؟ 
اإ����س���اف���ة اإل�����ى ك����وين اأع���م���ل ب��ج��ام��ع��ة لها 
م��ك��ان��ت��ه��ا امل��ح��ل��ي��ة والإق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة، 
ب�سفة  ال�سعودية  العربية  باململكة  فللعمل 
ع��ام��ة ف��وائ��د ع���دي���دة، ف��ال��ب��ي��ئ��ة اإ���س��الم��ي��ة 
ال�سغرة  ولأ���س��رت��ي  يل  متاحة  والفر�سة 
الإ���س��الم��ي��ة  وزي�����ارة مكة  ال�����س��ع��ائ��ر  لأداء 
امل��ك��رم��ة وامل��دي��ن��ة امل���ن���ورة، وك��ذل��ك اإث����راء 
واململكة  والإ���س��الم��ي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة   ثقافتي 
يف  ال��وح��ي��د  امل��ك��ان  ه��ي  ال�سعودية  العربية 
لأداء  ���س��يء  ك��ل  فيه  يتوقف  ال���ذي  ال��ع��امل 
ال�سلوات، وهذا يعجبني جدا،  فقد �سافرت 
اإلى دول اإ�سالمية عديدة ومل اأر فيها �سيئا 

من هذا القبيل.

م�شاحة حرة مب ت�شغلها؟
اأ���س��ت��غ��ل��ه��ا يف ت���ق���دمي ال�����س��ك��ر اإل�����ى م��دي��ر 
عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  اجل��ام��ع��ة 
بن حمد ال��داود؛ فجهوده يف ترقية البيئة 
اأ�سكر  ك��م��ا  ال��ع��ن،  تخطئها  ل  اجل��ام��ع��ي��ة 
عميد كلية العلوم والآداب بتنومة، الأ�ستاذ 
اإاب���راه���ي���م الفقيه،  ال��ع��زي��ز  ال��دك��ت��ور ع��ب��د 
تعليمية ج��اذب��ة  ب��ي��ئ��ة  ال��ك��ل��ي��ة  م��ن  جل��ع��ل��ه 

ومنارة للعلم.
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أساتذة

تطوير الطرق
وقواعد المرور

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

الرئي�سية يف وقوع  الأ�سباب  ال�سرعة من  امل��رور،  كثرا ما ي�سع 
اأ�سا�سية  اأخ��رى قد تكون  امل��روري��ة، متجاهلن عوامل  احل��وادث 
يف وقوع هذه احلوادث، مما يتطلب الرتكيز عليها والعناية بها، 

بدل من الرتكيز على عامل ال�سرعة وحده.
عام  العاملية  ال�سحة  منظمة  اأ���س��درت��ه  ال���ذي  التقرير  يف 
2015 حول »�سالمة الطرق« على م�ستوى العامل، ورد اأن حوادث 
واأن  �سنويا،  �سخ�س  مليون   1.2 من  اأك��رث  اأرواح  حت�سد  الطرق 
90% من هذه الوفيات حتدث يف الدول النامية، رغم اأنها ل ت�سم 
�سوى 54% من اأعداد ال�سيارات على م�ستوى العامل، وذلك نتيجة 
بال�سورة  امل��رور  وقواعد  الطرق  تطوير  عن  ال��دول  تلك  لعجز 
وما  ت�سهده،  ال��ذي  ال�سريع  القت�سادي  النمو  مع  تتالءم  التي 

يرتتب عليه من زيادة عدد ال�سيارات على الطرق.
ال�سرعة  على  املرورية  احل��وادث  بوقوع  املهتمن  تركيز  اإن 
وال��ع��وام��ل  املنعطفات  وح���ال  ال��ط��ري��ق  رداءة  متجاهلن  ف��ق��ط، 
جميع  ت�سلكه  ال����ذي  ال��ط��ري��ق  ���س��الم��ة  ت�سمن  ال��ت��ي  الأخ�����رى 

ال�سيارات، اأمر يحتاج اإلى اإعادة النظر اأكرث من مرة.
من اأبرز امل�سكالت، �سعف التعاون بن الأطراف املختلفة مثل 
يعمل كل منها  التي  الطرق  واإدارة  امل��دن  وبلديات  واأم��ان��ات  امل��رور 
اأي معاير  ال��ط��رق  ي��راع��ى عند تنفيذ  ف��ال  الآخ���ر؛  ع��ن  منف�سال 
ولذلك  الطريق؛  ازدواج��ي��ة  واأهمية  املنعطفات  وو�سع  لل�سالمة 
فاإن اأغلب طرقنا ع�سوائية تفتقر لأب�سط معاير ال�سالمة، وكاأننا 
مبا  طرقنا  تطوير  عندها  توقف  ال��زم��ن  م��ن  مرحلة  اإل��ى  و�سلنا 

يتالءم مع زيادة عدد ال�سكان واملركبات.
الطريق قبل 20 عاما هو نف�سه مل يتغر، واإمنا يعاد اإ�سالح 
الت�سققات والت�سدعات، ويبقى على ما هو عليه من �سوء، وتتهم 
معادلة  اإذن  تلك  احل���وادث.  ه��ذه  يف  وحيد  �سبب  باأنها  ال�سرعة 

خاطئة غر مقبولة.

وقفة

اأع�������داد ال���ط���الب وال���ط���ال���ب���ات م���ع ت��زاي��د 
امل��ن��اف�����س��ة ال���دول���ي���ة ال��ت��ي ت��ت��ط��ل��ب ج��ه��ودا 
الأ�سا�سية  املرتكزات  يف  حقيقية  تطويرية 
ل��ل��ج��ام��ع��ة )ال��ت��ع��ل��ي��م - ال���ب���ح���ث- خ��دم��ة 
التحول  ا�سرتاتيجية  وم��راع��اة  املجتمع( 
الوطني لبناء جمتمع املعرفة التي توؤكد اأن 
جمتمعاً  ال�سعودية  العربية  اململكة  ت�سبح 

معرفياً يف ظل اقت�ساد قائم على املعرفة.

وما التوجهات 
ال�شرتاتيجية للجامعة؟ 

اأن تنظر من منظور  يتطلب من اجلامعة 
واقعها  وم��راج��ع��ة  ال�سرتاتيجي  التفكر 
وحت��ل��ي��ل م��ن��ظ��وم��ت��ه��ا حت��ل��ي��ال م��و���س��وع��ي��ا 
�سامال وعميقا، وجتيب عن  ذاتيا  وتقييما 
املجال  يف  وخ�سو�ساً  الت�ساوؤلت،  من  ع��دد 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي، وع���ل���ى م����دى ال�����س��ن��وات ال�����10 

املقبلة.
نعرف  اأن  يجب  امل��ث��ال،  �سبيل  وع��ل��ى 
الأم����ور الآت���ي���ة: م��ن �سيكون ط��الب��ن��ا؟ ما 
اأن نقوم بتدري�سه؟ كيف يجب  الذي يجب 
يتعلم  التي  الكيفية  ما  التدري�س؟  يتم  اأن 
مبوجبها الطالب؟ ما متطلبات املجتمع؟ 
تلبية  اجل��ام��ع��ة  م��ن  املجتمع  يتوقع  كيف 
اح��ت��ي��اج��ات��ه؟ م��ا ال����دور ال����ذي ���س��ي��ق��وم به 

التعلم؟

ما ال�شعوبات التي يواجهها الطالب؟
والق�سم  الكلية  بح�سب  ال�سعوبات  تختلف 
واجلامعة  اأنف�سهم،  وال��ط��الب  وال��رام��ج 

خالد العمري 

التعليم  ب��اإدارة  العليا  الدرا�سات  اأ�ستاذ  اأك��د 
العايل وتخطيطه بق�سم الإدارة والإ�سراف 
ال��رتب��وي يف كلية ال��رتب��ي��ة، ال��دك��ت��ور علي 
مدعوة   جامعة  اأي  اأن  ال�سالطن،  نا�سر 
ل��ل��ق��ي��ام ب����دور اأ���س��ا���س��ي يف خ��دم��ة امل��ع��رف��ة، 
اخلا�س  القطاع  على  امل��درو���س  والن��ف��ت��اح 

والعام لزيادة هام�س احلراك.
واأ���س��ار يف حديث اإل��ى »اآف����اق« اإل��ى اأن 
ن�����س��وء جم��ت��م��ع��ات امل��ع��رف��ة ي��ق��رتن بظهور 
اأ�سواق حقيقية للتعليم العايل، مما يتطلب 
الدخول يف مناف�سة لتقدمي خدمات علمية 
وب��ح��ث��ي��ة ع���ام���ة، ����س���اردا ال�����س��ع��وب��ات ال��ت��ي 

يواجهها طالب الإدارة.

حدثنا عن اجلامعة
والتحول املاأمول منها؟

اإن اجلامعة مدعوة  للقيام بدور اأ�سا�سي يف 
منوذج  هناك  يعد  ومل  املعرفة،  جمتمعات 
وح��ي��د ل��ل��ج��ام��ع��ات، ب��ل اإن م��ن ال�����س��روري 
الن��ف��ت��اح امل���درو����س ع��ل��ى ال��ق��ط��اع اخل��ا���س 
اإن ن�سوء  اإذ  والعام لزيادة هام�س احلراك؛ 
جم��ت��م��ع��ات امل��ع��رف��ة ي��ق��رتن غ��ال��ب��ا بظهور 
اأ�سواق حقيقية للتعليم العايل، مما يتطلب 
ال����دخ����ول يف م��ن��اف�����س��ة اإي��ج��اب��ي��ة ل��ت��ق��دمي 

خدمات علمية وبحثية عامة.
ون�سرها  وخ��زن��ه��ا  امل��ع��رف��ة  اإن���ت���اج  اإن 
اإ���س��اف��ي��ة،  تكاليف  اإل���ى  ي��ح��ت��اج  وتطبيقها 
ونحن نعلم باأن اجلامعات تواجه ت�ساعف 

ت��ب��ذل ج��ه��ودا ملمو�سة ل��دع��م ال��ط��الب يف 
ت�سعى  وهي  تخ�س�سهم؛  جم��الت  خمتلف 
جاهدة اإلى توفر متطلبات احل�سول على 
ذلك  اأن  باعتبار  اأوعيتها  بجميع  املعرفة 
العموم.  وجه  على  اجلامعي  العمل  جوهر 
���س��ع��وب��ات يحتاج  م��ن  ع��م��ل  اأي  ي��خ��ل��و  ول 
ما  لكن  دق��ي��ق،  ا�ستطالع  اإل���ى  ت�سخي�سها 
اخلا�سة،  مالحظاتي  يعدو  ل  اإل��ي��ه  اأ���س��ر 
جوانب  ه��ي  ب��ل  �سعوبات  نعترها  ل  وق��د 
خ��ل��ل ي��ج��ب ال��ت��ن��ب��ه اإل��ي��ه��ا، وخ�����س��و���س��اً يف 

جمال الدرا�سات العليا.
 ومن ذلك: اأن القاعات التدري�سية ل 
اأ�سدد  كما  املرحلة،  متطلبات  مع  تتنا�سب 
ع��ل��ى ���س��رورة اإع��ط��اء الإر����س���اد الأك��ادمي��ي 
ا�ستمرار تقدمي  اأولوية خا�سة، والنظر يف 
اخلدمات وعدم اقت�سارها على فرتات دون 

اأخرى.

وماذا عن اأهمية البحث العلمي؟
البحث العلمي وظيفة رئي�سية من وظائف 
اجل��ام��ع��ة، وه���و م��ف��ت��اح ال��ت��ط��وي��ر ال��دائ��م، 
الداخلية  الأك��ادمي��ي��ة  ل��ل��م��م��ار���س��ات  ���س��واء 
قامت  ولقد  العموم.  وجه  على  املجتمع  اأو 
البحث  دع��م  م��ت��ع��ددة يف  بجهود  اجل��ام��ع��ة 
حجم  م��ع  يتنا�سب  ل  ذل��ك  ولكن  العلمي، 
اأود  ال�سدد  ه��ذا  ويف  اجلامعة،  يف  وظيفته 

الإ�شارة اإلى النقاط الآتية:
ي��ت��ط��ل��ب ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي ج����ه����وداً 
املكانة  تعطيه  وا�سرتاتيجية  تخطيطية 

التي ي�ستحقها. 

جت����دي����د خ����ارط����ة ب��ح��ث��ي��ة وا����س���ح���ة 
وامل�ستقبلية  احلالية  الحتياجات  لتحديد 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ت�سويق  ب��ن��اء  وال��ع��م��ل ع��ل��ى 

منا�سبة.
واجلماعية،  ال��ف��ردي��ة  ال��ب��ح��وث  دع��م 
اإن���ت���اج امل��ع��رف��ة العلمية  مم��ا ي�����س��اع��د ع��ل��ى 

الر�سينة ون�سرها وتطبيقها وتوظيفها.

كلمة اأخرية ملن�شوبي اجلامعة؟
اأدع������و اهلل ع���ز وج����ل ل��ل��ج��م��ي��ع ب��ال��ت��وف��ي��ق 
وحت��ق��ي��ق الأه�����داف ب��ك��ل مت��ي��ز، وي��ج��ب اأن 
جامعتنا  ت��ط��وي��ر  اأج���ل  م��ن  جميعا  نعمل 
ل��ت��ن��اف�����س م��ن��اف�����س��ة ���س��ري��ف��ة ب���ع���ي���دة ع��ن 
الفردية، جاعلن روؤيتنا اأننا خدام للمعرفة 
الرت��ق��اء  يلزمنا  وه���ذا  ج��وان��ب��ه��ا،  بجميع 
الإيجابي  التفكر  وتبني  واملعرفة  بالعلم 
الذي ي�سيف قيمة وا�سحة، كل من موقعه 
ب��اأن  علما  وال��ت��ك��ا���س��ل،  ال�سلبية  ع��ن  بعيدا 
قيمنا الإ�سالمية الراقية حتث على العمل 
امل�ستمر والإتقان واجلودة والتميز واملثابرة 
وال��ب��ح��ث وال��ت��ج��دي��د وال������ولء والن��ت��م��اء 

واملواطنة بكافة اأ�سكالها.
ن���ع���رف حق  اأن  اأي�������س���ا  ع��ل��ي��ن��ا  ي��ج��ب 
دولتنا  واأن  قيادتنا،  وح��ق  علينا  جامعتنا 
اإليه،  نحتاج  ما  بكل  دعمتنا  التي  الراقية 
تنتظر منا الإ�سهام الفعال يف قيادة التنمية 
اإل����ى م�����س��اف ال��رق��ي وال��ت��م��ي��ز وال��ت��ن��اف�����س 
�سد  واح��دا  �سفا  نكون  اأن  وعلينا  العاملي، 
ونتنبه لذلك؛ كل  النجاح  اأع��داء  املخربن 

من موقعه.

د. السالطين: تطوير الجامعة
يبدأ بخدمة المعرفة

الدكتور علي ناصر السالطين
�سابقا. البنات  لكليات  اجلامعة  • وكيل 

�سابقا. امل�ستمر  والتعليم  املجتمع  خدمة  • عميد 
�سابقا. الرتبية  ق�سم  •  رئي�س 

وبحثا. كتابا   22 • األف 
ودكتوراه. ماج�ستر  ر�سالة   40 من  اأكرث  على  • اأ�سرف 

وتطبيقاتها  اجلودة  ثقافة  ن�سر  برنامج  يف  ومدرب  • م�سرف 
ال��ب��اح��ة-  )ع�����س��ر-  يف   1429-1428 ع��ام��ي  الأم�����ن  ب���دوري���ات 

جنران- جازان(
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جامعات سعودية

شراكة بين »نورة« ومستشفى أميركي
الريا�س،  بنت عبدالرحمن يف  ن��ورة  الأم��رة  التابع جلامعة  عبدالعزيز اجلامعي  بن  امللك عبداهلل  م�ست�سفى  عقد 
العالقة باجلودة  ذات  امل�سروعات  الأمركي يف جمالت تطوير وتطبيق  �سراكة مع م�ست�سفى هيو�سنت ميثودي�ست 
بن  تفاهم  مذكرة  توقيع  ومت  والتعليمية،  والإداري����ة  الإكلينيكية  اخل��دم��ات  وتوفر  والتدريب  املر�سى  و�سالمة 
اأبو عباة »اإن  الطرفن.  وقال املدير العام التنفيذي مل�ست�سفى امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اجلامعي الدكتور اأحمد 
هذه املذكرة تعك�س روؤيتنا اأن نكون منوذجاً يحتذى بن امل�ست�سفيات اجلامعية يف اململكة، واأن يعرتف بنا كمرجع عاملي 

امل�ستوى، حيث ت�سكل هذه املذكرة فر�سة منا�سبة لتطوير اجلهود امل�سرتكة ذات املنفعة املتبادلة للطرفن«.
والتقنيات  املعارف  تبادل  برامج  باإعداد  تهتم  التي  امل�ستقبلية  امل�سروعات  اإل��ى  نتطلع  »اإننا  اأبوعباة:  واأ�ساف 
بخراتهم  املوظفن  من  وغرهم  الطبيون  وامل�ساعدون  والفنيون  والإداري���ون  الأطباء  فيها  ي�سارك  التي  الطبية، 

التعليمية والإكلينيكية وغرها من خرات الرعاية ال�سحية التي تتمتع بها هيو�سنت ميثودي�ست«.
من جانبها،  قالت املديرة التنفيذي لهيو�سنت ميثودي�ست، غلوبال كاثي اإي�سرت،: »ي�سجل اليوم ف�سل جديد يف 

برناجمنا يف اململكة واملنطقة.«
واأ�سافت: »يعد م�ست�سفى امللك عبداهلل اجلامعي عن�سرا حيويا يف جامعة الأمرة نورة، واأحد مالمح الإجنازات 
اإلى  فيها التي �سرت�سم ت�سورا جديدا وخمتلفا للخدمات ال�سحية والتعليمية، ونتطلع من خالل مذكرة التفاهم 

تاأكيد التزامنا بتوفر خدمات �سحية ت�ستجيب للمتطلبات املحلية وتتوافق مع املعاير ال�سحية العاملية«.

الفيصل يهنئ الملك على إنجازات الجامعات السعودية
رفع �ساحب ال�سمو امللكي الأمر خالد الفي�سل بن عبدالعزيز، م�ست�سار خادم احلرمن ال�سريفن، اأمر منطقة مكة 
املكرمة، التهنئة ملقام خادم احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان بن عبدالعزيز وحكومته الر�سيدة، على الإجنازات التي 
اأم القرى ب�سفة خا�سة. جاء ذلك اأثناء كلمته خالل افتتاح مركز  حققتها اجلامعات ال�سعودية بوجه عام وجامعة 

ال�سركات النا�سئة.

هيئة االعتماد توقع »التقويم المؤسسي«
مع »اإلسالمية«

وقعت الهيئة الوطنية للتقومي والعتماد الأكادميي، عقد م�سروع التقومي املوؤ�س�سي الفعلي مع اجلامعة الإ�سالمية، 
ح�سول  وبهدف  بالريا�س،  الهيئة  مبقر  وذل��ك  العبيد،  علي  بن  اإبراهيم  الدكتور  املكلف  اجلامعة  مدير  بح�سور 

اجلامعة على العتماد الأكادميي املوؤ�س�سي.
ومثل الهيئة اأمينها العام الدكتور �سالح بن علي القحطاين، م�سيدا بحر�س اجلامعة الإ�سالمية وامل�سوؤولن 
فيها على حت�سن م�ستوى جودة خمرجاتها. واأو�سح اأن الهيئة �ستبداأ العمل مع اجلامعة قريباً ل�ستكمال ا�ستعداداتها 
ملتطلبات العتماد املوؤ�س�سي، منبها اإلى اأن التفاقية التي مت توقيعها تن�س على البدء يف م�سروع العتماد املوؤ�س�سي 

الفعلي، متوقعا اأن ياأخذ ال�ستعداد له ما بن �ستة-12 �سهرا.

مراجعو االعتماد يزورن جامعة تبوك
زار فريق املراجعن اخلارجين وثالثة م�ست�سارين من الهيئة الوطنية للتقومي والعتماد الأكادميي، جامعة تبوك 
والكلية اجلامعية ب�سباء يف �سطري الطالب والطالبات. واأو�سحت اإدارة العالقات العامة والإعالم باجلامعة يف بيان 
�سحفي، اأن الهدف من الزيارة لتقييم كل جوانب الأداء املوؤ�س�سي باجلامعة، بغر�س تقدمي املقرتحات واملالحظات 
وت�سنيف مواقع القوة التي حتتاج اإلى تدعيم«، م�سرة اإلى اأن الفريق راجع اإجراءات اجلامعة، وعقد مقابالت على 
كل الأ�سعدة مع امل�سوؤولن واأع�ساء هيئة التدري�س واملوظفن والطالب، واأرباب العمل ممن توظف لديهم خريجو 

اجلامعة.

أمير الشرقية يرعى ملتقى فكريا
بجامعة البترول والمعادن

»نرعاك«  اأخ��را، ملتقى  ال�سرقية،  املنطقة  اأمر  نايف بن عبدالعزيز،  بن  �سعود  الأم��ر  امللكي  ال�سمو  رعى �ساحب 
)�سايتك(  والتقنية  للعلوم  بن عبدالعزيز  �سلطان  الأمر  ينظمه مركز  الذي  املجتمع  داخل  الفكري  الأمن  لتعزيز 

التابع جلامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ب�سراكة مع وزارة الداخلية. 
من جهة اأخرى، يرعى الأمر �سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الأحد املقبل، »ملتقى املهنة 2016«، الذي تنظمه 
ال�سرقية، �ساحبة  املنطقة  اأمر  �سمو  الدولية.  كما ترعى حرم  الظهران  �سركة معار�س  الدمام، وذلك يف  جامعة 

ال�سمو الأمرة عبر بنت في�سل بن تركي، حفل انطالقة امللتقى اخلا�س بالطالبات، الثالثاء املقبل. 
وعدنّ مدير جامعة الدمام، الدكتور عبداهلل بن حممد الربي�س ، رعاية �سمو اأمر املنطقة ال�سرقية و�سمو حرمه 
ل� »ملتقى املهنة 2016« يف عامه الثالث، ا�ستمرارا لدعم �سموهما لأبنائهما وبناتهما الطالب والطالبات، م�سرا اإلى 

اأن اجلامعة حر�ست على ا�ستقطاب اأ�سماء بارزة للم�ساركة وتقدمي اخلرات العلمية واملهنية للطالب.

مجلس »جازان« يوافق على عدد من القرارات
 تراأ�س مدير جامعة جازان، الدكتور حممد بن علي ربيع، اجتماعا ملجل�س اجلامعة للعام اجلامعي 1437/1436، اأ�سفر 
عن قرارات عدة اأبرزها املوافقة على تعين عدد من اأع�ساء هيئة التدري�س باجلامعة على وظيفة معيد وحما�سر من 
اجلن�سن، واملوافقة على ابتعاث ومتديد ابتعاث 123 معيدا وحما�سرا من اجلن�سن للح�سول على درجة املاج�ستر 
والدكتوراه يف تخ�س�سات متنوعة، واملوافقة على تعديل التقومي الأكادميي للعام اجلامعي 1437/1436ه، واملوافقة 
اأخ��را، بتخريج 4938  اآخر، احتفت جامعة ج��ازان،  على خطة القبول يف اجلامعة للعام الدرا�سي املقبل. من جانب 

طالبة ميثلن خريجات الدفعة ال� 11 من طالبات اجلامعة.

4000 طبيب وطبيبة
خريجو البرامج الكندية في 3 عقود

الأطباء  الإ���س��راف على  ق�سم  رئي�س  اأك��د 
الدكتور  كندا،  اإلى  املبتعثن  ال�سعودين 
الأط�����ب�����اء  ع�������دد  اأن  اخل�����������ازم،  حم����م����د 
الكندية  ال��رام��ج  خريجي  ال�سعودين 
بلغ اأكرث من 4000 طبيب وطبيبة خالل 
ث��الث��ة ع��ق��ود. وق���ال اإن اأع����داد الأط��ب��اء 
اأكرث من ت�سع مرات  املبتعثن ت�ساعفت 
وطبيبة  طبيبا   118 من  عاما   15 خ��الل 
وطبيبة،  ط��ب��ي��ب   1100 اإل����ى   1990 ع���ام 
عاما  تخ�س�سا   30 يف  ح��ال��ي��ا  ي��ت��درب��ون 
دق��ي��ق��ة،  ت��خ�����س�����س��ات  يف  و60  »زم����ال����ة«، 
العليا  ال���درا����س���ات  ب���رام���ج  اإل����ى  اإ���س��اف��ة 

الأكادميية. 
وذكر اخلازم خالل م�ساركته، اأم�س، 

يف م���وؤمت���ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ط��ب��ي ال�����س��ع��ودي 
اأن مت��ي��ز الأط���ب���اء  ال��ف��ي�����س��ل،  ب��ج��ام��ع��ة 
تقدميهم  مراحل  من  يبداأ  ال�سعودين 
للقبول  املعيارية  الختبارات  واجتيازهم 
يف ك���ن���دا، ح��ي��ث ب��ل��غ ع����دد م���ن اج���ت���ازوا 
للعام  الطبي  ال��ك��ن��دي  املجل�س  ام��ت��ح��ان 
ن�سبته  مب��ا  وطبيبة  طبيبا   278 املا�سي 
جيدة  ن�سبة  وه��ي  امل��ت��ق��دم��ن،  م��ن   %75
و�سلت  ال��ت��ي  العاملية،  بالن�سبة  م��ق��ارن��ة 
اأن  م�سيفا   ،%  77 اإل����ى  نف�سه  ال��ع��ام  يف 
على  ح�����س��ول��ه��م  ح��ت��ى  ي�ستمر  مت��ي��زه��م 
حيث  الأم�����رك�����ي،  اأو  ال���ك���ن���دي  ال����ب����ورد 
لالأطباء  بالن�سبة  النجاح  ن�سبة  جتاوزت 
ال�سعودين 97% خالل العام املا�سي من 

وو���س��ل  ال��ع��ام��ة،  التخ�س�سات  م��ت��درب��ي 
عدد الأطباء ال�سعودين احلا�سلن على 
ال���ب���ورد ال��ك��ن��دي اإل���ى 20% م��ن الأط��ب��اء 

الأجانب يف بع�س ال�سنوات املا�سية.
 واأ�سار اخلازم اإلى اأن متيز الأطباء 
املحفز  الأ�سا�س  العامل  يعد  ال�سعودين 
ع��ل��ى ق���ب���ول امل���زي���د م��ن��ه��م يف ال���رام���ج 
الثقافية  امللحقية  اأن  مبينا  ال��ك��ن��دي��ة، 
متكنت عر برنامج القبول الذي تتوله، 
من توفر القبول لأكرث من 426 طبيبا 
عام 2016 منهم 97 طبيبا ملرحلة الزمالة 
يف  و328  ال���ع���ام«،  »التخ�س�س  ال��ك��ن��دي��ة 
التخ�س�سات الدقيقة املختلفة �سيبدوؤون 

تدريبهم خالل العام احلايل 2016.

رع����ى ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ر 
اأمر  عبدالعزيز،   بن  بندر  بن  في�سل 
م��ن��ط��ق��ة ال���ري���ا����س، اح���ت���ف���ال  ج��ام��ع��ة 
من  ال�سابعة  الدفعة  بتخريج  املجمعة 
 ،1437-1436 اجلامعي  للعام  طالبها 
ود�سن عددا من م�ساريع اجلامعة وهي 
: م�سروع اإ�سكان اأع�ساء هيئة التدري�س 
)امل��رح��ل��ة الأول���ى وال��ث��ان��ي��ة(، وم�سروع 
وال����ع����م����ادات  اجل���ام���ع���ة  اإدارة  م���ب���ن���ى 
امل���������س����ان����دة، وك���ل���ي���ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 

أمير الرياض يرعى تخريج الدفعة السابعة
من طالب المجمعة

التطبيقية )املرحلة الأولى(، وم�سروع 
امل����وق����ع ال����ع����ام ل��ل��م��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة، 
وحم��ط��ة ت��ول��ي��د ال��ك��ه��رب��اء، وم�����س��روع 
اإن�������س���اء حم���ط���ة حت��ل��ي��ة م���ي���اه الآب������ار 
وم�سروع  ال�سحي،  ال�سرف  ومعاجلة 

الأعمال امل�ساندة للم�سروعن.
واأل���ق���ى وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل�����س��وؤون 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال���دك���ت���ور اأح���م���د ب���ن علي 
اجلامعة  اأن  فيها  اأو�سح  كلمة  الرميح 
تخرج )2683( طالبا وطالبة يف درجة 

ال��ب��ك��ال��وري��و���س يف ت��خ�����س�����س��ات ال��ط��ب 
، والأج���ه���زة الطبية  الأ���س��ن��ان  ، وط���ب 
الطبية  وامل���خ���ت���رات   ، وال��ت��م��ري�����س   ،
، وال��ري��ا���س��ي��ات ، وال��ك��ي��م��ي��اء ، وال��ل��غ��ة 
الإجن��ل��ي��زي��ة ، والأح���ي���اء ، وال��درا���س��ات 
الإ�سالمية ، واملحا�سبة ، واللغة العربية 
، والرتبية اخلا�سة ، وريا�س الأطفال 
، وتقنية  ، واحلا�سب الآيل  ، والفيزياء 
 ، الإداري���ة  املعلومات  ونظم   ، املعلومات 

واإدارة الأعمال، والقانون.
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إعالن

العقل السليم
في الجسم السليم

الرياضة ضرورة أساسية لصحتك وليست مجرد ترف أو تسلية!
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جامعات عالميةجامعات عالمية

هل تنجح السياسات الوطنية 
في تدويل التعليم العالي؟

المصدر:
 Center for International

 Higher Education, Campion
 Hall, Boston College

تبذل احلكومات ق�سارى جهدها من اأجل 
�سيا�سات  بتطبيق  العايل  التعليم  تدويل 

وبرامج من �ساأنها عوملته.
ت���ل���ك امل�������ب�������ادرات ت�������س���وق���ه���ا دواف������ع 
و�سيا�سية  واقت�سادية  اأكادميية،  متنوعة: 
واج��ت��م��اع��ي��ة وح�������س���اري���ة، وك��ل��ه��ا ت��ه��دف 
ت�سعى  ال��ع��ايل،  واأحياناَ  التعليم  لتدويل 
لإي���ج���اد ب��ي��ئ��ة مم��ي��زة ل�����س��ي��ا���س��ات وطنية 
معينة. واأ�سدر جمل�س التعليم الأمركي 
ال��ع��ايل،  للتعليم  ب��و���س��ط��ن  ك��ل��ي��ة  وم��رك��ز 
ب��ع��ن��وان »ت��دوي��ل التعليم  اأخ����را، ت��ق��ري��راً 
ال����ع����ايل ع���امل���ي���ا: ال����رام����ج وال�����س��ي��ا���س��ات 
�سيا�سات  خم�س  اإل���ى  وتو�سل  ال��وط��ن��ي��ة«، 

عاملية لتحقيق التدويل كالتايل:

حرية انتقال الطالب
ب����رزت ع��ل��ى ال�����س��ط��ح ���س��ي��ا���س��ات م�سممة   
لت�سجيع ولت�سهيل انتقال الطالب،  تبنتها 
معظم احلكومات من اأجل تدويل التعليم. 
وبرزت منظومة وا�سعة النطاق تقوم على 
ب��دء من  ال��ط��الب  مت��وي��ل حملي لنتقال 
ت�سيلي  اإل���ى  ال�سعودية   ال��ع��رب��ي��ة  اململكة 

ومن كازاخ�ستان اإلى الرزيل.

تبادل األساتذة والتعاون البحثي
ك����رثت ال������دول، ب���ل وامل���ن���اط���ق، ال��ت��ي 
اأوروب���ا  يف  �سيما  ل  ال�سيا�سة  ه��ذه  تطبق 

امل�سمار  التي ت�ستثمر ب�سكل كبر يف هذا 
حت��ت ع��ن��وان »م��ب��ادرة 2020« وم��ن خالل 
اآليات معينة مثل اآلية »ماري �سكلوداو�سكا 
- ك��ي��وري«. وت�سم م��ب��ادرات ه��ذه الآل��ي��ة 
برامج الأ�ساتذة الزائرين، وبرامج ومنحا 
لإر�سال الأ�ساتذة للخارج، و�سيا�سات العمل 

البحثي وفقاً للم�ساريع.

التعليم عبر الحدود
 ت�سم هذه الفئة فتح فروع للجامعات يف 
كالتعليم  الفرتا�سية  والأ�سكال  اخل��ارج، 
الأ�سكال  اأو  املفتوحة  ال��دورات  على  املبني 
املادية  كالنتداب. وال�سيا�سات الوطنية يف 
لبناء  ال�سراكات  ت�سمل تعزيز  ال�سدد  هذا 
القدرات الب�سرية، واإن�ساء مراكز تعليمية، 
تاأ�سي�س  الأهلية على  املوؤ�س�سات  ولت�سجيع 
الن�شاط  تنظيم  وع��ل��ى  اخل���ارج  يف  ب��رام��ج 

خارج احلدود بفاعلية.   

التدويل داخل الحدود
  تتجه �سيا�سات قليلة ما زالت يف مهدها، 
البالد،  ح��دود  داخ��ل  التعليم  ت��دوي��ل  نحو 
ا�سرتاتيجية  انتهجت  ال��ت��ي  اأوروب�����ا  م��ث��ل 
ل��ل��ت��دوي��ل،   2013 الأوروب�����ي�����ة  امل��ف��و���س��ي��ة 
والأب��رز منها »التعليم العايل الأوروب��ي يف 
العامل«، وكالهما من�سات انطالق لتطوير 

�سيا�سات م�ستقبلية يف طور الكتمال.

سياسات التدويل الشاملة
ن��رى ع��ددا قليال م��ن امل��ب��ادرات ال�سغرة 
مي��ث��ل جم��م��وع��ة م��ع��ي��ن��ة م���ن الإج������راءات 
تركز  كلها ل  اأن  بيد  وتوجهات جغرافية، 

ع��ل��ى خ��ط م��ع��ن م��ن الإج������راءات، وي��اأت��ي 
مثال على هذا ما تطبقه ماليزيا بعنوان 
»���س��ي��ا���س��ة ال���ت���دوي���ل ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل يف 
ماليزيا 2011، وكندا بعنوان »ا�سرتاتيجية 

التعليم العايل 2014«.

قياس فعالية البرامج
يف ظ���ل ان��ت�����س��ار ال�����س��ي��ا���س��ات وال���رام���ج 
الوطنية الهادفة اإلى التدويل يظل �سوؤال 
ال�سيا�سات  تلك  ه��ل  راأ���س��ه:  يفر�س  ملح 
ال��ع��ايل  التعليم  ن��ظ��م  ب��اإي��ج��اب��ي��ة يف  ت��وؤث��ر 
امل���ع���ن���ي���ة؟ وه������ل، ع���ل���ى امل������دى ال���ط���وي���ل، 
الأك��ادمي��ي��ة  الأه�����داف  ت��ع��زي��ز  يف  �ستنجح 
والج��م��اع��ي��ة  وال�سيا�سية  والق��ت�����س��ادي��ة 

والثقافية املو�سوعه من اأجلها؟
ل��ق��د ب��ذل��ت بع�س ال����دول ج��ه��ودا ل 
باأ�س بها، ولكن هل قامت الدولة بتحقيق 
ه��دف��ه��ا يف ق���ب���ول وق���ي���د ع����دد م��ع��ن من 
ال���ط���الب ال���دول���ي���ن اجل����دد يف ج��ام��ع��ات 

الدولة ح�سب جدول زمني حمدد؟  
ب���ذل���ت ج���ه���ات م���رق���وم���ة ج���ه���ودا يف 
ه���ذا ال�����س��اأن، م��ث��ل: امل��ج��ل�����س ال��ري��ط��اين 
وه��ي��ئ��ة اخل���دم���ات الأك���ادمي���ي���ة الأمل��ان��ي��ة، 
وجمل�س متويل التعليم العايل يف اإنكلرتا، 
الدولية  للرابطة  الأوروب���ي���ة  واملفو�سية 
للجامعات من اأحل حتديد اآثار ال�سيا�سات 
املختلفة با�ستخدام نظم قيا�سية متنوعة.

وم�����ع ه������ذا، وب�����س��ك��ل ع������ام، ل ت����زال 
الإج���اب���ات ال��وا���س��ح��ة وال��ب��ي��ان��ات امل��ح��ددة 
نادرة؛ رمبا ب�سبب اأن �سيا�سات التدويل ما 
اأثرها  عن  �ستك�سف  وقريباً  جديدة،  زالت 

الكبر.

تقييم متأرجح
تقييم اأثر فعالية املمار�سات وال�سيا�سات قد 
يكون متاأرجحاً اأحياناً؛ فبعد درا�سة العديد 
م���ن ال�����س��ي��ا���س��ات وال��ب��ي��ان��ات امل���ت���واف���رة عن 
هنالك  اأن  ات�سح  ال��ت��دوي��ل،  ب��رام��ج  فعالية 
عدداً من العوامل الرئي�سة - �سواء داخلية  
تنبع من داخل ال�سيا�سة نف�سها اأو  خارجية 
ال�سيا�سات  التنفيذ وعلى فعالية  توؤثر على 

�سلبا واإيجابا.
ال��ت��م��وي��ل، م��ث��ال، ق���د ي��ك��ون ���س��ب��ب��اً يف 
ا�ستدامة  حيث  من  الفعالية  على  التاأثر 
وكذلك  توزيعه،  وكيفية  وم�ستواه  التمويل 
ال�سيا�سات؛  تنفيذ  ي��ت��ول��ى  م��ن  م�����س��وؤول��ي��ة 
على  تطبيقها  ال�سيا�سات ميكن  »كل  فمبداأ 
اأن يكون لبع�س  اأي من�ساأة. ومن ثمنّ ميكن 
الفعالية،  ق�سية  يف  كبر  اأث���ر  ال�سيا�سات 
ق��درات  عن  اأ�سا�سية  اأ�سئلة  تثار  اأن  وميكن 
اأجندتهم  يطوروا  لكي  ال�سيا�سات  منفذي 

ويعملوا ب�سكل �سليم.
التدويل  جتاه  الدول   بع�س  �سيا�سات 
اأح��ي��ان��ا ت��ت��ع��ار���س م���ع الأه������داف ال��وط��ن��ي��ة 
العاملين؛  والأ���س��ات��ذة  الطالب  ل�ستقطاب 
والهجرة   ال��ت��اأ���س��رة  ���س��ي��ا���س��ات  اأن  ف��ت��ج��د 
تتعار�س معها، واملعنى اأن تلك ال�سيا�سات اإن 
�سيغت يف مناأًى عن غرها اأو ب�سكل مبا�سر 
مع غرها �سياأتي التعار�س ل حمالة؛ مما 

يوؤثر على فعالية ال�سيا�سات والرامج.
ال��ع��ايل  التعليم  ت��دوي��ل  ف���اإن  واأخ����را 
العايل  التعليم  موؤ�س�سات  جتربها  ظ��اه��رة 
ال�سيا�سات  تتعمق  اأن  يجب  ول��ه��ذا  نف�سها، 
الوطنية للتدويل يف فهم وقائع املوؤ�س�سات، 
و�سع  يف  تخفق  التي  الوطنية  وال�سيا�سات 
اأول����وي����ات امل��وؤ���س�����س��ات يف ع���ن الع��ت��ب��ار اأو 
حتقيق  يف  حقيقيا  حت��دي��ا  ت��واج��ه  العك�س 

اإجنازاتها.

 التدويل الوطني
التي  الفردية  التدويل  �سيا�سات  تنجح  هل 
اأهدافها  لتحقيق  ال��دول  بع�س  تنتهجهها 
ل؟  اأم  ال��ق�����س��ر  اأو  ال��ط��وي��ل  امل�����دى  ع��ل��ى 
ال�سوؤال.  ه��ذا  اإج��اب��ة  �سنعلم  الوقت  مب��رور 
ولكن  الأك��رث اأهمية هو ما مدى اأث��ر تلك 
ال�����س��ي��ا���س��ات يف ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل يف ال��ع��امل 

باأ�سره؟
ال����دول التي  امل��ت��ن��ام��ي م��ن  ال��ع��دد  اإن 
تلتزم بدقة وب�سكل ر�سمي ومبوارد حقيقية 
اأرا�سيها   العايل على  التعليم  بتدويل نظم 
تقرتح باأنه مع مرور  الزمن �ستطرح  ثمرة 
اإل��ى  اآن����ذاك  اله��ت��م��ام  و�سيتحول  ج��ه��وده��ا 

تدويل التدويل.
و����س���ي���ت���و����س���ع اأث�������ر ت���ل���ك ال�����س��ي��ا���س��ات 
بن  م��ا  ال��ت��ع��اون  اأن  جن��د  عندما  الوطنية 
الدول اآتى اأوكله يف تدويل التعليم على كل 
اأرا���س��ي ك��ل دول��ة فح�سب  الأرا���س��ي ولي�س 
يف  واحل���وار  بال�سيا�سات  ال��وع��ي  زي���ادة  بعد 

�سنع ال�سيا�سات الوطنية.
اأ�سدره  الذي  التقرير  وورد يف ختام 
كلية  وم��رك��ز  الأم��رك��ي  التعليم  جمل�س 
ينتفع  اأن  »بعد   : العايل  للتعليم  بو�سطن 
التعليم العايل يف العامل من كل التجارب، 
التعليم  ل��ن��ظ��م  ت���دوي���ل  لأف�����س��ل  �سن�سل 
اأ�سا�سه  يف  يقوم  ال��ذي  وامل�ستدمي  ال�سامل 
على القيم، مما �سيدعم الإبداع و�سيرثي 
امل������وارد امل���ادي���ة وال��ع��م��ل ب��ك��ل م���ا حت��ت��وي 

الكلمة من معان.«

برنامج كندي لتطوير 
األبحاث اإلبداعية

صحيفة »ماركيت ويرد«
ي��ق��رتب ن��ظ��ام التعليم ال��ع��ايل يف ك��ن��دا ي��وم��ا بعد ي��وم م��ن حتقيق الإب����داع يف 
العلوم والتنمية القت�شادية؛ لأنه منوط بتدريب  الطاب الذين على و�شك 
التخرج يوما ما يف اجلامعة لتتولى مكانها يف ال�سوق، و�ستوجد املعرفة والروؤية 
والب�سرة التي حتتاج اإليها قطاعات العمل اخلا�س والعام لبناء اقت�ساد قوي 

وم�ستدام.
ويف ت�سريحات لوزير العلوم يف كندا »كر�ستي دنكان« يف ال�سهر اجلاري، 
قيمة  من  ن  �سيح�سنّ كندي  دولر  مبلياري  �سندوقا  �ستطلق  احلكومة  اإن  قال 
البالد  ط��ول  يف  والكليات  اجل��ام��ع��ات  يف  والإب����داع  ل��الأب��ح��اث  التحتية  البنية 

وعر�سها، و�سيوفر وظائف كبرة لل�سباب.
، و�سمي   البالد لعام 2016  امل�سروع يف موزانة  ه��ذا  اإط��الق  اإع��الن  وج��اء 
املنوط  ال��ع��ايل«،  التعليم  ملوؤ�ش�شات  ال�شرتاتيجي  ال�شتثمار  »�شندوق  با�شم 
البيئية  وال�ستدامة  الكدنية  اجلامعات  يف  الأب��ح��اث  من�ساآت  وحت�سن  بدعم 
فيها، علما اأن التن�سيق والت�ساور مع املناطق والأقاليم الكندية يجري على قدم 

و�ساق لتنفيذ تلك املبادرة.
واأه��داف ال�شندوق ق�شرية الأجل وا�شحة جلية تتمثل يف دعم الن�شاط 
على  والكليات  اجلامعات  وم�ساعدة  وعر�سها،  بطولها  كندا  يف  القت�سادي 
والعمل كمحرك لالكت�سافات  الكفاءة،  عالية من  درجة  تخريج مهنين على 
تناف�س  الكندية  اجلامعات  �سيجعل  ال��ذي  الإب���داع  على  وال��ت��ع��اون  اجل��دي��دة، 

نظراتها العاملية.
رئي�سة  »ك���ال���غ���اري«  ج��ام��ع��ة  م��دي��رة  ق��ال��ت  ال�����س��ن��دوق،  ع��ل��ى  تعليق  ويف 
العايل  التعليم  يف  التحتية  البيئة  تطوير  اإن  كانون،  اإليزابيث  كندا،  جامعات 
يعد ا�ستثمارا يف جيل كندا القادم من الطالب والباحثن، وحت�سن الأماكن 
التي تتم ال�ستك�سافات فيها، والتي يرز الإبداع فيها ليدعم الرخاء يف البالد 

لأعوام مديدة قادمة.

جامعات الهند 
تستقطب األساتذة 

الكنديين 
صحيفة »إنديا توداي إديوكاشن«

دعت احلكومة الهندية، اأ�ساتذة اجلامعات الكندية املتفرغن وغر املتفرغن، 
للتدري�س يف اجلامعات الهندية، ولو فرتات ق�سرة ل تتجاوز مو�سم ال�ستاء.

رئي�س  اإن  �سوارب،  فيكا�س  الهندية،  للخارجية  الإعالمي  املتحدث  وقال 
وزاء البالد، ناندرا مودي، عقد اجتماعاً مع نظره الكندي، جو�ستن ترودي، 
على هام�س القمة النووية الرابعة التي عقدت اأخرا يف وا�سنطن دي �سي، حيث 
د مودي اأن كندا تزخر بوفرة يف املوارد الب�سرية، واقرتح اأن ياأتي الأ�ساتذة  اأكنّ
الكنديون ومن بينهم املتقاعدون للتدري�س يف اجلامعات الهندية حتى ولو يف 
اأ�سهر ال�ستاء يف فرتات ترتاوح ما بن ثالثة اإلى �ستة اأ�سهر حتت مظلة املبادرة 

 .GIAN  العاملية لل�سبكات الأكادميية
قائم  تعليم  تلقى  على  الهند  م�ساعدة  �ساأنه  اأن هذا من  فيكا�س  واأو�سح 
على جودة عالية؛ م�سرا اإلى اأن جو�ستن وافق على على طلب مودي، موؤكدا 

اأن امل�سوؤول الكندي بنف�سه �سين�سم للتدري�س يف الهند.
تعنى  التي  الأكادميية   لل�سبكات  العاملية  املبادرة  اأطلقت  الهند  اأن  يذكر 
على  لت�سجيعهم  للهند  اخلارج  والعلمية من  الأكادميية  با�ستقطاب اخلرات 

النخراط  ب�شكل ما يف معاهد التعليم العايل ببادها.
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لقطات
سويسرا

ت����رب����ع امل���ع���ه���د ال�������س���وي�������س���ري 
يف  ال��ف��ي��درايل  الفني  للتعليم 
اجلامعات  ع��ر���س  على  ل���وزان 
ال�����س��اب��ة يف ت�����س��ن��ي��ف »ت��امي��ز 
ه��اي��ر ادي��وك��ا���س��ن« ل��ع��ام 2016 
املعني باجلامعات التي عمرها 
اأقل من 50 عاما، وذلك للعام 

الثاين على التوايل. 

فيتنام
زار وف��د م��ن م��دي��ري كريات 
اجل���ام���ع���ات ال���رو����س���ي���ة، دول���ة 
ف��ي��ت��ن��ام، يف زي�����ارة ا���س��ت��غ��رق��ت 
خ��م�����س��ة اأي�������ام، ل��ب��ح��ث ف��ر���س 
ال���ت���ع���اون الأك�����ادمي�����ي. وج���اء 
ذل���������ك ب�����ع�����د ظ������ه������ور اجت�������اه 
ل���ل�������س���ب���اب ال���ف���ي���ت���ن���ام���ي���ن يف 
ال�����درا������س�����ة ب������اخل������ارج. ودع�����ا 
الأكادميون الرو�س يف لقائهم 
وال��ت��دري��ب  التعليم  وزي���ر  م��ع 
الفيتنامي اإلى تعزيز الأوا�سر 

الأكادميية. 

المملكة المتحدة
»كمريدج«  جامعة  �ستتخلى 
انتهجتها  ال���ت���ي  ع��ادت��ه��ا  ع���ن 
ق��رون��ا ب���اإع���الن ال��ن��ت��ائ��ج على 
الطالب  ا�ستكى  ما  بعد  امل��الأ، 
ي�سر  الإع����الن  ب���اأن  ومت�سكوا 
بهم. وكتبت �سحيفة »�سنداي 
ك�����ان م����ن داأب  اأن������ه  ت�����امي�����ز«، 
على  النتائج  اإع���الن  اجلامعة 
الإع��الن��ات على جدران   لوحة 
جم���ل�������س ال���������س����ي����وخ  يف ق��ل��ب 
ال��رتاج��ع  ق����رار  واأن  امل��دي��ن��ة، 
جاء اإثر ت�سويت قام به احتاد 
العام  طالب جامعة كمريدج 

املا�سي. 

الصين
ق�����ررت اجل���ام���ع���ات ال�����س��ي��ن��ي��ة 
اأن������ه������ا �����س����ت����ج����ري م���ن���اف�������س���ة 
امل�سابقة  غ����رار  ع��ل��ى  جت��دي��ف 
ال�������س���ه���رة م����ا ب����ن ج��ام��ع��ن��ي 
»اأك��ف�����س��ورد« و »ك��م��ري��دج« يف 
ا�ستمرت  التي  املتحدة  املمكلة 
فعاليتها منذ 162 عاما ح�سب 
»ت�ساينا  �سحيفة  اأوردت�����ه  م��ا 
ت��وداي«. ويف جامعة »�سنغهاي 
ج����ي����او«، ���س��ت��ن��ط��ل��ق  امل��ن��اف�����س��ة 
يف  مائيا  ا  مم��ر  افتتاحها  اإث��ر 
ف��رع��ه��ا، ل��ت��ك��ون الأول������ى على 

م�ستوى ال�سن. 

سنغافورا
ج����اءت ج��ام��ع��ة »ن��ان��ي��ي��ان��غ« يف 
ت�سنيف  يف  ال��ث��ان��ي��ة  امل���رت���ب���ة 
ت�����امي�����ز ه�����اي�����ر ادوي����ك����ا�����س����ن 
ل��ل��ج��ام��ع��ات ال�����س��اب��ة، رغ���م اأن 

عمرها ل يتجاوز 25 عاما.

جامعة ميالنو
University of Milan

برج املراقية »ب��ري��را«  ال��ذي �سيدته 
ملكة النم�سا »ماريا تريزا«.

الكليات
ع��ل��وم ال���زراع���ة وال���غ���ذاء، ع��ل��وم ال��ري��ا���س��ة 
وامل����م����ار�����س����ات، الإن�������س���ان���ي���ة، وال����ق����ان����ون، 
وال���ل���غ���وي���ات وع���ل���وم احل�������س���ارة، وال��ط��ب 
وال�سيدلة والعلوم ال�سيا�سية والقت�سادية 
والطب  اولتقنية  وال��ع��ل��وم  والجتماعية، 

البيطري.

المراكز البحثية
بحثية  م���راك���ز  اجل���ام���ع���ة  ل����دى   •
م��ت��ن��وع��ة ت��خ��ت��ل��ف ب��ح�����س��ب ال��ت��ع��اون 
ال��ذي  وال��ت��م��وي��ل  ب��ه  ال���ذي ت�سطلع 
ت��ت��ل��ق��اه؛ ف��امل�����س��اري��ع ال���ت���ي ت��ن��ف��ذه��ا 
امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة، وهنالك  ت��ق��ع يف 
بالتعاون  اجلامعة  تنفذها  م�ساريع 

مع جامعات اإيطالية اأخرى.
ي�سمى  م���ا  اجل���ام���ع���ة  يف  ي���وج���د   •
مب����راك����ز الأب�����ح�����اث ال���ت���اب���ع���ة ال��ت��ي 
مثل  اأهلية،  وجهات  �سركات  متولها 

باألرقام
.1924 عام  • تاأ�س�ست 

فيها   وي���در����س  ك��ل��ي��ات،   10 ت�سم   •
2178  اأ�ستاذا يف تخ�س�سات متنوعة: 
اأ���س��ت��اذا   667 و  دك���ت���ور،  اأ����س���ت���اذ   587

م�ساركا، و 924 باحثا.
• يدر�س فيها 63499 طالبا وطالبة، 
وهم 52155 يف مرحلة البكالوريو�س، 
منهم 2120 طالب منحة، و 8328 يف 
مرحلة املاج�ستر ، منهم 290 طالبا 
مغرتبا، و 4638 يف دورات تخ�س�سية 
يف م��رح��ل��ة م��ا ب��ع��د ال��ت��خ��رج، ومنهم 

240 طالبا وافدا.
يف  اجل���ام���ع���ات  اأك������ر  اأح������د  • ت���ع���د 
اأورورب������������ا، واأه��������م م������ورد يف ال��ع��م��ل 
الج����ت����م����اع����ي الق����ت���������س����ادي، وم���ن 
ث���م ت��ع��د رائ�����دة الق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي 
الإبداعية  اأبحاثها  بف�سل  الإيطايل 

والتقنية واإنتاجها العلمي الغزير.
ت�سم  معمارية  حتفة  يعد  • مقرها 
ت����راث����ا ف��ن��ي��ا وح�������س���اري���ا رائ����ع����ا م��ن 
و  العريقة  واملوؤلفات  الغناء  احلدائق 

الع�سبية،  اأم��را���س  يف  التميز  مركز 
ك���م���ا ي���وج���د ف��ي��ه��ا م����راك����ز مت��ول��ه��ا 
الأب��ح��اث  ب�����وزارة  متمثلة  احل��ك��وم��ة 
ح�سب متطلبات معينة، وهي الآن يف 

طور التعديل.  
م��ن  ���س��ل�����س��ل��ة  اجل���ام���ع���ة  • ع���ق���دت 
مع  العلمي  التعاون  ع��ن  التفاقيات 
مركز  مثل:  خمتلفة   وطنية  جهات 

كون�سيجيليو لالأبحاث. 

مكتبة الجامعة
تخ�س�سي  بع�سها  مكتبة   47 اجلامعة  ت�سم 
مليون  ت�سم  ك��م��ا  امل��ن��اه��ج،  ح�سب  وبع�سها 
���س��ج��ل ي�����س��م��ل ال��ك��ت��ب احل��دي��ث��ة وال��ق��دمي��ة 
واملطبوعة والإلكرتونية واملرئية وال�سوتية.

مباني الجامعة
م�����س��اح��ة  ع��ل��ى  اجل��ام��ع��ة  • ���س��ي��دت 

500.000 كليو مرت مربع
78مبنى املباين  عدد  • اإجمايل 

 27.497 ب���   324 ال��ف�����س��ول:  ع���دد   •
مقعدا.

كيف ندخل
في اقتصاد المعرفة؟

لقد اأثار انتباهي واأنا اأقراأ كتابا للمفكر الت�سايل الفرن�سي »باتري�س 
فلي�سي« Patrice Flichy يحمل عنوان »الأ�ساليب اجلديدة لالت�سال«، 
املعلومات  �سناعة  اأن  اإل��ى  ي�سر  الأم��رك��ي��ة  للتجارة  �س  تعرنّ تقريرا 
نحو  ت�سكل  ال�سريعة لالت�سال  الطرق  وا�ستخدامها عر  القت�سادية 
ثلث النمو القت�سادي يف الوليات املتحدة، وهذا يبن دور هذا القطاع 
امل��وارد الطبيعية  امل�ستدامة باعتباره ل يعتمد على  التنمية  املعريف يف 
واملادية بل على املعرفة والتقنية واخلرات املختلفة يف �ستى املجالت 

احليوية لالإن�سان.
ت�سهد  اأ�سبحت  وترويجها  القت�سادية  املعلومات  �سناعة  اإن   
تطورا كبرا يف القت�ساد الدويل، اإذ بلغت قيمة ال�سوق العاملية ملنتجات 
تقنيات املعلومات ح�سب بع�س الدرا�سات القت�سادية 600 بليون دولر 

�سنويا.
ونظرا لأهمية هذا املجال يف حتقيق التنمية وفق اأبعادها املتعددة، 
املعلومة   ال���ى ال���س��ت��ث��م��ار يف  امل��ت��ق��دم��ة  ال����دول  ت��وج��ه��ت خمتلف  ف��ق��د 
للو�سول اإلى بلورة اأهدافها ال�سرتاتيجية القت�سادية باأكر قدر من 
املنفعة والربح، وال�ستمرارية، وباأقل تكلفة  اأكرث حمافظة على البيئة، 
مع العمل ب�سفة مركزة على حتديث اقت�سادياتها، وتنمية ن�ساطاتها 
ي�سمى  م��ا  خ��الل  م��ن  وال��درا���س��ات،  البحوث  ونتائج  باملعرفة  وربطها 

.Knowledge  Economy »باقت�ساد املعرفة«
اأن���ه يعتمد على  امل��ع��رف��ة  ال��ق��ائ��م على  وم��ا مييز ه��ذا الق��ت�����س��اد 
يحقق  وفعال  مالئم  علمي  ب�سكل  وا�ستعمالها  القت�سادية  املعلومة 
نتائج جيدة تخدم التنمية يف املجتمع، عك�س العتماد فقط على املواد 
بالنفاد  الفحم وغرها، والتي تتميز  الغاز،  الأخرى كالنفط،  الأولية 
مهما كانت كميتها، كما اأنها ملوثة ب�سكل كبر للبيئة واملحيط، وعلى 
�سحة الإن�سان، يف حن جند اأن املعلومات تتميز بال�ستمرارية والبقاء.
فاملعارف مهما تعدد م�ستعملوها وم�ستغلوها ل تن�سب، بل على 
العك�س فاإنها تنمو وتتجدد بال�ستعمال والتدقيق والبحث والتداول. 
ول��ذل��ك ن��الح��ظ اأن اأك���رث م��ن 50% م��ن ال��ط��ب��ق��ة ال��ع��ام��ل��ة يف ال���دول 
مبختلف  املعلومات  ب�سناعة  عالقة  ذات  قطاعات  يف  ت�ستغل  املتقدمة 
جتميعها  كيفيات  يف  التقني  التطور  وا�ستغالل  واأ���س��ك��ال��ه��ا،  اأن��واع��ه��ا 
وحتليلها وت�سنيفها وا�ستثمارها وبيعها باأثمان باهظة للدول املتخلفة.
امل��ف��ك��ر الأم���رك���ي »م��ان��وي��ل كا�ستيل�س«  ي��ق��ول   ويف ه���ذا الإط����ار 
املعلوماتي: القت�ساد واملجتمع  »الع�سر  Manuel Castells يف كتابه 
اإنتاج املعرفة  اإن املناف�سة يف القت�ساد تكمن يف القدرة على  والثقافة« 

ومعاجلة املعلومات.
وع��ل��ى ه���ذا الأ����س���ا����س، ف����اإن ت��ر���س��ي��خ م��ب��ادئ امل��ن��اف�����س��ة والتنمية 
من  التحرر  نحو  التوجه  يف  يكمن  العربية  جمتمعاتنا  يف  امل�ستدامة 
الهتمام  وزي��ادة  والغاز،  كالنفط  الباطنية  الطاقوية  باملواد  الرتباط 
باأحدث  املعلومات  واإن��ت��اج  املعرفة  على  القائم  وبالقت�ساد  باملعلومة 
الو�سائل التقنية املتطورة لن�سمن دخولنا الى عامل القت�ساد احلديث.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa

فضاءات

جامعات عالمية

واحل��ا���س��ب  ال��ت��دري�����س  • خم��ت��رات 
الآيل: 203 ب� 3447 مقعدا

 137 وامل��ك��ت��ب��ات:  ال��درا���س��ة  • غ���رف 
وفيها 4417 مقعد

التصنيف الجامعي
يف   228 وال����  اإي��ط��ال��ي��ا  يف  • الأول����ى 

تاميز هاير اإديوكا�سن.
يف   275 وال����  اإي��ط��ال��ي��ا  يف  • الأول����ى 

ت�سنيف كيو ا�س
�سنغهاي. يف  اإيطاليا  يف  • الثالثة 

أشهر الخريجين
»اإم���ي���ل���ي���و  ال����ع����امل����ي  امل�������س���م���م   •

بروت�سي«
العمال  ورجل  العاملي  • امل�سمم 

»جورجيو اأرماين«
• الباحث يف علوم احلا�سب الآيل 

»فرانكو �سالفيتي«
الأ�سبق  ايطاليا  وزراء  رئي�س   •

»�سيليفو برل�سكوين«
ال�����س��ه��ر  ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي  • خم����رج 

»كارول بونتي«.
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دراسة عن تعلق األطفال الوجداني باآلباء
في مرحلة المراهقة

أحمد العياف

علم  ق�سم  يف  التدري�س  هيئة  ع�سوا  ق��دم 
ال��ن��ف�����س ال����رتب����وي ب���اجل���ام���ع���ة، الأ����س���ت���اذ 
ال���دك���ت���ور حم��م��د ال�����س��ي��د ع��ب��دال��رح��م��ن، 
درا�سة  العمري،  �سعيد  بن  علي  والدكتور 
ب���ع���ن���وان »م���ق���ي���ا����س ال��ت��ع��ل��ق ال����وج����داين: 
ق��ائ��م��ة ل��ت��ق��ي��ي��م الرت����ب����اط ال��ع��اط��ف��ي مع 
الآب������اء والأ����س���دق���اء يف م��رح��ل��ة امل��راه��ق��ة 
اجلنوبية  املنطقة  م��ن  عينة  على  مقننة 
اإل��ى  هدفت  ال�سعودية«،  العربية  باململكة 
ال��ذي  ال���وج���داين  التعلق  مقيا�س  تقنن 
يحتوى على ثاث �شور لتقييم الرتباط 
الآباء والأ�سدقاء يف مرحلة  العاطفي مع 

املراهقة.
وتكونت العينة من 429 من الذكور، 
و262 من الإناث يف الفئة العمرية بن 13-

اإلى  املتو�سطة  املرحلة  بداية  من  �سنة   22

املرحلة اجلامعية مبتو�سط عمري17 و 18 
مبدينة اأبها والقرى املحيطة بها.

التعلق
جتمع  التي  العلمية  املفاهيم  م��ن  التعلق 
ب���ن ال���وظ���ائ���ف اجل�����س��م��ي��ة وال��ن��ف�����س��ي��ة يف 
جمال و�سف العالقة بن الطفل ووالديه 
وت��ف�����س��ره��ا، وق����د ت���وؤث���ر ب���اجت���اه ن��ظ��ري��ة 
قيمة  م��ن  الإع�����الء  يف  النف�سي  التحليل 
ال�سنوات الأولى من العمر، ويف حياة الفرد 

فيما بعد.

مفهوم التعلق
اأو الرت���ب���اط  ال��ت��ع��ل��ق  ي�����ش��ت��خ��دم م��ف��ه��وم 
يف  املتخ�س�سن  قبل  م��ن  متكررة  ب�سورة 
علم  معجم  ففي  النف�سية،  ال�سحة  جمال 
التعلق  م�سطلح  ي�سر  الطفل،  منو  نف�س 
اإل�����ى راب���ط���ة خ��ا���س��ة ت��ت��م��ي��ز مب��وا���س��ف��ات 

دراسات

فريدة لعالقات �سديدة التميز بن الطفل 
ومقدمي الرعاية الأولية.

وراب���ط���ة ال��ت��ع��ل��ق ع���ب���ارة ع���ن ع��الق��ة 
ان��ف��ع��ال��ي��ة ل��ه��ا ط���اب���ع ال����س���ت���م���راري���ة مع 

�سخ�س معن. 

نظريات مفسرة للتعلق

اأول: نظرية جون بولبي
يف منو االرتباط والتعلق بالوالدين

التوازن بن رغبة الطفل يف  التعلق  ميثل 
واحلاجة  املحيط  العامل  واكت�ساف  اللعب 
م��رورا  والطمئنان،  ب��الأم��ان  ال�سعور  اإل��ى 

بخم�س مراحل.
التمييز  الأول�������ى:  امل��رح��ل��ة   

املحدود نحو الآخرين )2-0(
يف هذه املرحلة ل ي�ستطيع اأن يف�سل 
الطفل �سخ�سا على اآخر ولكن متيزه 

يكون مق�سورا على م�ستوى الإدراك 
ال�سمعي واحل�سي.

املرحلة الثانية:
التمييز مع قدرة حمدودة

على التف�شيل )7-2(
يبداأ الطفل التف�سيل بن املحيطن 
التعامل  يف  ارتياحاً  اأك��رث  ويكون  ب��ه، 
الأب،  )الأم،  برعايته  القائمن  م��ع 

البديل(.

املرحلة الثالثة: التف�شيل
 )12-7(

التف�سيل  ع���الم���ات  ب��و���س��وح  ت��ظ��ه��ر 
عندما  فيبكي  الآخ���ر  على  ل�سخ�س 
�سخ�س  ل��ي��اأخ��ذه  وال��دت��ه  ع��ن  يبتعد 
ع��ن��دم��ا يحمله  اآخ�����ر، وي���ك���ون ق��ل��ق��اً 

�سخ�س غريب.

املرحلة الرابعة:
القاعدة الآمنة )18-12( 

ي�����س��ت��خ��دم ال��ط��ف��ل ع��الق��ات��ه ال��ق��وي��ة 
اأمينة  القائمن برعايته كقاعدة  مع 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ال���غ���رب���اء وا���س��ت��ك�����س��اف 

العامل اخلارجي.

املرحلة اخلام�شة:
امل�شاركة يف تن�شيق الهدف )18-

حتى نهاية الطفولة(
اأن  ع��ل��ي��ه  اأن  ال��ط��ف��ل  اإدراك  م��رح��ل��ة 
لبع�س  عنه  امل�سوؤولن  رف�س  يقبل 
حر�ساً  غ�سبهم  ويتفهم  ت�سرفاته 
عالقاته  على  يحافظ  اأن  على  منه 

القوية بهم.

ثانيا: نظرية ماري اينزورث
يف التعلق

دورة  عر  ميتد  ك�سلوك  التعلق  تناولت 
احلياة يوؤثر يف اأوجه الن�ساطات املختلفة 
ال��ر���س��اع��ة وكذلك  ك��ام��ت��داد  ب��ع��د،  فيما 
حياة  خالل  الوجدانية  الروابط  تعرف 
ال���ف���رد، واع��ت��م��دت ه���ذه ال��ن��ظ��ري��ة على 
اإلى  الطفولة  التعلق يف  اأمناط  ت�شنيف 

اأربعة اأمناط رئي�شة: 
الأطفال  يظهر  الآم���ن:  التعلق   )1
ك���درا عند م��غ��ادرة اأح���د ال��وال��دي��ن 

الغرفة.
2( القلق: يكون الأطفال منزعجن 

اإلى درجة كبرة واأكرث اإحباطا.
3( التجنبي: اأو املن�سحب.. يتجاهل 

عودة اأمه بعد فرتة النف�سال.
4( امل�سغول: يظهر الطفل غمو�سا 
الإح��ج��ام  اأو  ب��الإق��دام  يتعلق  فيما 
يف  وج�����وده�����ا  اأث�����ن�����اء  يف  الأم  ع����ن 

احلجرة.

ثالثا: نظرية بارثليمووهورتز
الفرد  بن  العالقة  اإل��ى طبيعة  اأرج��ع��ت 
وذاته من ناحية، وعالقته مع الآخرين 
اأربعة  اأخ��رى، واعتمدت على  ناحية  من 

اأمناط اأي�شا هي.
اأ�سخا�س  الآم����ن:  التعلق  ذوو   )1
ذاتهم  نحو  اإي��ج��اب��ي  اجت���اه  لديهم 
ل���دي���ه���م اجت����اه  ال����وق����ت ذات������ه  ويف 

اإيجابي نحو الآخرين.
اأ�سخا�س  اخل��ائ��ف:  التعلق  ذوو   )2
ذوات��ه��م  نحو  �سالب  اجت���اه  لديهم 

واجتاه �سالب نحو الخرين.
اأ�سخا�س  امل�سغول:  التعلق  ذوو   )3
ل��دي��ه��م اجت�����اه ���س��ال��ب ن��ح��وذات��ه��م 

واجتاه اإيجابي نحو الآخرين.
اأ�سخا�س  ال��ط��ارد:  التعلق  ذوو   )4
ذواتهم  نحو  اإيجابي  اجت��اه  لديهم 

واجتاه �سلبي نحو الآخرين.

رابعا: نظرية النف�شال
والتفرد ملارجيت ماهر

الطفل  يكت�سب  ك��ي��ف  ل��و���س��ف  ن��ظ��ري��ة 
النف�سال  مبعرفة  الإح�سا�س  ال�سغر 
عن الأم على اأ�سا�س مالحظات تفاعالت 
الأط���ف���ال م���ع اأم��ه��ات��ه��م. ومت���ر ب��ث��الث 

مراحل هي:
هذه  ت�سبق  الطبيعي:  التوحد   )1
النمو  الأول���ى م��ن م��راح��ل  املرحلة 

مرحلة تثبيت وتدعيم الذات
الطبيعية:  التكاملية  العالقات   )2

تعرف بالتمثالت البدائية للذات
ع�����ن مت���ث���الت  ال���������ذات  3( مت����اي����ز 
ال��ط��ري��ق ملرحلة  امل��و���س��وع: مت��ه��د 

النف�سال.

النتائج
من  جيدة  بدرجة  املقيا�س  متتع   •
الت�ساق الداخلي وال�سدق العاملي 

والثبات.
• الت�������س���اق ال���داخ���ل���ي وال�������س���دق 
ال��ع��ام��ل��ي وال��ث��ب��ات ����س���واًء ل��ل��درج��ة 
والأب  ب����������الأم  ل���ل���ت���ع���ل���ق  ال���ك���ل���ي���ة 

والأ�سدقاء.
)ال���ث���ق���ة،  ال���ف���رع���ي���ة  الأب������ع������اد   •
وال��ت��وا���س��ل، والغ�����رتاب( لكل من 

الأم والأب والأ�سدقاء.
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معجم علم نفس
نمو الطفل يشير
إلى رابطة خاصة
تتميز بمواصفات
فريدة لعالقات
شديدة التميز بين 
الطفل ومقدمي
الرعاية األولية



إعالن

بيئتنا حياتنا
أسبوعية جامعة الملك خالد
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واشنطن بوست.. 139 عاما من التميز الصحفي
بتول عسيري

ال��ولي��ات  عا�سمة  وا�سنطن  يف  ت�سدر 
امل��ت��ح��دة  الأم��رك��ي��ة، وه���ي ال�سحيفة 
الأكرث تداول والأقدم يف تلك املنطقة.

ال�سيا�سة  على  ب�سكل خا�س  تركز   
ال��وط��ن��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة، وي��ت��م ط��ب��ع طبعات 
امل��ق��اط��ع��ات املحلية،  ل��ع��دد م��ن  ي��وم��ي��ة 
ومنها مقاطعتي كولومبيا وفرجينيا، 
التقليدي  ب��احل��ج��م  طباعتها  وجت���ري 
ال���ك���ب���ر ل���ل�������س���ح���ف، وُت����ط����ب����ع ب��ع�����س 
بالأبي�س  وبع�سها  ب��الأل��وان  �سفحاتها 

والأ�سود.
 يف بداية ال�سبعينات، وقت حدوث 
اأح������د اأه������م ال��ف�����س��ائ��ح ال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف 
اأي ف�سيحة  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات  ت��اري��خ 
ووت��رغ��ي��ت، اأج����رى ال�����س��ح��اف��ي��ان ب��وب 
حتقيقا  برن�ستين،  وك����ارل  وودوارد 
ا���س��ت��ق�����س��ائ��ي��ا اع���ت���ر الأه������م يف ت��اري��خ  
نتيجته  من  كان  الأمركية،  ال�سحافة 
ريت�سارد  الأم��رك��ي  الرئي�س  ا�ستقالة 

نيك�سون، بطل الف�سيحة.
ب���� 47 ج��ائ��زة   ف�����ازت ال�����س��ح��ي��ف��ة 
  ،2008 عام  منها  ب�ست  ظفرت  بوليتزر، 
وهو ثاين اأكر عدد من اجلوائز مينح 

ل�سحيفة خالل �سنة واحدة.
نيمان  زمالة   18 على  ح�سلت  كما 
امل�����س��وري��ن  جمعية  م��ن  ج��ائ��زة   368 و 

ال�سحفين بالبيت الأبي�س.
ل�سركة  ال�����س��ح��ي��ف��ة  م��ل��ك��ي��ة  ت��ع��ود 
اإعالمية  �سركة  وهي  بو�ست،  وا�سنطن 
كابالن  �سركة  اأي�سا  ومتلك  وتعليمية، 

والعديد من و�سائل الإعالم الأخرى.

إعالم

نبذة تأريخية 
هات�سينز  �ستيل�سون  ال�سحيفة  اأ���س�����س 
باإ�سدار  ب��داأ  ع��ام 1880  ع��ام 1877. ويف 
ن�سخة يوم الأحد، وبذلك اأ�سبحت اأول 
�سحيفة يف املدينة ت�سدر �سبعة اأيام يف 

الأ�سبوع.
ه��ات�����س��ي��ن��ز  ب�����اع   ،1889 ع�����ام  ويف 
ال�����س��ح��ي��ف��ة اإل����ى ف���ران���ك ه���ات���ون، وه��و 
واإل��ى  ال��ري��د،  ملكتب  �سابق  ع��ام  م��دي��ر 
ب�����راي�����ان وي���ل���ك���ن���ز، وه�����و ع�������س���و ن��ظ��ام 
الحتياطي الفدرايل عن ولية اأوهايو. 
وب��ع��د ع���دة اأح�����داث ت��ع��اق��ب��ت على 
العلني  امل��زاد  �سراوؤها يف  ال�سحيفة، مت 
ن��ظ��ام  ع�����س��و يف  ق���ب���ل  م����ن   1933 ع�����ام 

الح��ت��ي��اط��ي ال���ف���درايل امل��ح��اف��ظ، وه��و 
يوجن ماير، الذي اأعاد ال�سحيفة اإلى 
ملكيتها  انتقلت  ثم  و�سمعتها،  مكانتها 
اإل����ى ���س��ه��ره  ب��ع��د ذل����ك  يف ع����ام 1946 

فيليب غراهام.
ب��ع��د وف����اة غ���راه���ام يف ع���ام 1963، 
انتقلت اإدارة �سركة وا�سنطن بو�ست اإلى 

زوجته كاثرين غراهام، وابنته ماير. 
ترتاأ�س  ام��راأة  اأول  كاثرين  وكانت 
النت�سار،  وا�سعة  حملية  �سحيفة  اإدارة 
ابنها  اإل��ى  امل��ه��ام  باإ�سناد  لحقا  وق��ام��ت 
اإلى ابنتها، و�سغلت  اأي مهام  ومل ت�سند 
ال�سحيفة  يف  نا�سرة  ب�سفتها  من�سبها 
يف  ا�ستمرت  كما   ،1979 حتى   1969 من 

الإدارة ورئي�سة  رئي�سة ملجل�س  من�سبها 
ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل�����س��رك��ة وا����س���ن���ط���ن ب��و���س��ت 
احتفظت  ث��م  الت�سعينات،  ب��داي��ة  حتى 
التنفيذية  لللجنة  رئ��ي�����س��ة  مبن�سبها 

حتى وفاتها يف عام 2001.
عام  يف  كنا�سر  من�سبها  يف  خلفها 
الذي  ابنها  وهو  غراهام،  دونالد   1979
اأ����س���ب���ح يف ب���داي���ة ال��ت�����س��ع��ي��ن��ات رئ��ي�����س 
التنفيذي.  وال��رئ��ي�����س  الإدارة  جمل�س 
التنفيذي  امل��دي��ر  اأ�سبح   2000 ع��ام  ويف 
بوي�سفيولت جونز البن، وبقي غراهام 
يف من�سبه رئي�سا ملجل�س الإدارة. واأن�ساأت 
لها  اإل��ك��رتون��ي��ة  ن�سخة  اأول  ال�سحيفة 

على الإنرتنت عام 1996.

أقسام الصحيفة
اليومية،  ال�سحيفة  طبعات  تت�سمن 

الأق�سام التالية:
• ال��ق�����س��م ال��رئ��ي�����س��ي، ي��ح��ت��وي 
والأخبار  الأولى،  على �سفحتها 
ال��وط��ن��ي��ة وال��دول��ي��ة والأع���م���ال 
وال�����س��ي��ا���س��ة و���س��ف��ح��ات ال�����راأي 

وافتتاحية ال�سحيفة.
• الأخبار املحلية، وت�سكل اجلزء 

الأكر من ال�سحيفة.
• ق�سم الإبداع، وي�سم �سفحات 
ح�������ول ال����ث����ق����اف����ة وامل���و����س���ي���ق���ى 
والفنون اجلميلة وباقي الفنون 
ال��ب�����س��ري��ة وال�����س��ي��ن��م��ا وامل�����س��رح 
والأزي�����اء وامل��ج��ت��م��ع، اإل���ى جانب 
اأع�����م�����دة ال���ن�������س���ائ���ح وال���ر����س���وم 
ال����ك����اري����ك����ات����وري����ة وال���ري���ا����س���ة 

والإعالنات املبوبة.
الأحد،  ال�سادر يوم  واأما عددها 
في�سمل الأق�سام التي تن�سر يف جميع 
ال�سياحة  اإل��ى  اإ�سافة  الأ���س��ب��وع،  اأي��ام 
وال�������س���ف���ر، وب����رام����ج ال���ت���ل���ف���زي���ون يف 
الأ���س��ب��وع، وجم��ل��ة وا���س��ن��ط��ن بو�ست 

الأ�سبوعية.
ي��خ��ت��ل��ف ح��ج��م ال�����س��ح��ي��ف��ة ي��وم 
الأحد عن باقي اأيام الأ�سبوع، اإذ تكون 
ال�سحيفة  وتن�سر  التابلويد.  بحجم 
اأيام  اإ�سافية خالل  اأ�سبوعية  اأق�ساما 
يوم  والعلوم  ال�سحة  ه��ي:  الأ���س��ب��وع 
الثالثاء، والغذاء يوم الربعاء، املنزل 
واحلديقة يوم اخلمي�س، مع اإدراج اأي 
املحلية  املنطقة  يف  حت��دث  تفا�سيل 

يوم اجلمعة.

في زمن االنترنت
أمل ابومديني

ل��ل��م�����ش��ه��د ال��ث��ق��ايف ع����دد م���ن امل���ف���ردات 
امل��و���ش��وع��ي��ة، وم���ن م���ف���ردات ال��ث��ق��اف��ة 
الع�شرية التقارب،اإذ مل يعد حلدود املكان 
اعتبار يف التوا�شل على اخلرائط، و لي�ص 
للزمان هيبته الأولى يف زمن النقرات، بعد 
اأن اأ�شبحت الأر�ص قرية �شغرية مع تطور 
النرتنت  و  والكمبيوتر  الت�شال  و�شائل 

والف�شائيات والإعالم ال�شريع. 
اأحدثها  التي  املجتمعات  تداخل  اإن 
لغة  اإي��ج��اد  ال��الزم  من  جعل  التطور  ه��ذا 
لغة  اأق�شد  ل  و   ، الب�شر  بني  بني  توا�شل 

وجهات  بني  توفق  ثقافية  بل  »كالمية« 
النظر وت�شنع التفاهم بني الب�شر . 

التوا�شل  �شبكات  توظيف  املهم  ومن 
الجتماعي لتعزيز قيم املجتمع و النهو�ص 
اللوحة  مبنزلة  فهي  ال��ث��ق��ايف؛  بامل�شهد 
الهتمام  يجب  التي  املجتمعية  الفنية 
الواجهة  وجنعلها  وتفا�شيلها،  باألوانها 
البلدان  اأم��ام  ثم  لأنف�شنا  بها  نفخر  التي 

واملجتمعات الأخرى . 
اإن هذه م�شوؤولية كل فرد يف املجتمع 
يحمل هاتفا ذكيا اأو جهاز كمبيوتر، ويتنقل 
الجتماعية.  ال�شبكات  و  امل��واق��ع  ب��ني 
الرقي  من  املطلوب  امل�شتوى  الى  وللو�شول 

يجب  ف��اإن��ه  ملجتمعنا،  ال��ث��ق��ايف  بامل�شهد 
خالل  م��ن  امل��ط��روح  باملحتوى  اله��ت��م��ام 
ن�شر  خالل  من  يبداأ  وذلك  ال�شبكات،  هذه 

التعاليم الإ�شالمية وتثقيف النا�ص بها.
ال��وازع  تقوية  اأي�شا،  الواجب  وم��ن   
اهلل  مراقبة  وا�شت�شعار  للفرد  الديني 
للقراءة  اأن  كما  به،  ويتحدث  يكتب  فيما 

والطالع والتثقيف دورا مهما.
ح�شن  اإل��ى  كذلك،  الإ���ش��ارة  ويجب   
يف  خ�شو�شا  ومتابعتهم  الأط��ف��ال  تربية 
فرتة املراهقة، والهتمام ب�شالح النرتنت 
وال�شبكات الجتماعية التي ي�شتخدمونها، 
ظل  يف  الأ�شري  الرتابط   على   واحلفاظ 

العنكبوتية  لل�شبكة  الكبري   ال�شتخدام 
التي تزيد من الت�شتت وامل�شكالت الأ�شرية.

ومن ال�شروري يف هذا ال�شدد توعية 
والآث���ار  ال��وق��ت  باأهمية  ال�����ش��اب  اجل��ي��ل 
التوا�شل  �شبكات  ل�شتخدامهم  ال�شلبية 
ال��ف��ك��ري��ة،  البلبلة  م��ث��ل:  الج��ت��م��اع��ي 
الواقع.  من  والهروب  الذهني،  والت�شتت 
اأهداف الأفراد  اأهمية  تعزيز  وهنا تكمن 
و غاياتهم التي ي�شعون لها.  وهذا ل يعني 
اأننا نغفل عن  اأو  اأننا ل نهتم بالإيجابيات 
النماذج الرائعة من املجتمع املوجودة حتت 
لزيادة  ن�شعى  لكننا  ال�شبكات،  هذه  مظلة 

الوعي لل�شمو مبجتمعاتنا وثقافتها.

النا�ش��رة كاثري��ن غراهام يف اجتم��اع يف اإبريل 1٩7٣ 
�ش��م ال�شحفي��ان كارل برين�شتي��ني وب��وب وودوارد 

مع مدي��ر التحري��ر التنفيذي ه��وارد �شيمونز 
ورئي�ص التحرير بني براديل ملناق�شة ن�شر 

نتائج التحقيق يف ف�شيحة ووترغيت.
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إسكان/ت

د. أحمد التيهاني

ال��ق��راءة  اإل��ى  اأجل���اأ  اأن  وال��ت��ف��اوؤل،  والأم���ل  البقاء  بها على  اأ�ستعن  التي  م��ن عيوبي 
والتاأمل يف تاريخ اأي م�سكلة اأعي�سها، ويعي�سها معي املئات، �سواء اأكانت م�سكلة فكرية، 
تتعلق بتوالد الع�سابات من اأرحام الع�سابات، اأم اقت�سادية تتعلق بالعجز عن توفر 

احلد الأدنى من املتطلبات.
ومبا اأنني، وبكل فخر، اأحد ال�سعودين العاجزين عن بناء م�سكن ي�سم اأ�سرهم، 
فقد ذهبت اإلى القراءة التعوي�سية احلاملة يف تاريخ »الإ�سكان« وامل�ساكن عند اأجدادي 
اأي  اأ�سال، على  اأح�سل منها،  اأن  اأكرث البدلت، قبل  اإيقاف  العرب، وبخا�سة يف ظل 
بدل يقول: اأنا بدل، اأو حتى »بدلة« عل الأقل؛ وذلك لأ�سباب بروقراطية »خاطئة 

ظاملة« اأعاذنا اهلل واإياكم منها ومن اأهلها.
املهم، اأنني بالقراءة يف اأكرث من م�سدر، حول »اإ�سكان« العرب وم�ساكنهم، قبل 
اأن ات�سال العرب بالأمم الأخ��رى، قد هياأ  وجود وزارات ي�سمونها: الإ�سكان، عرفت 
اأ�ساليبهم العمرانية،  لهم ال�ستفادة من خرات البنائن الفر�س والروم يف تطوير 
تبني مدينتنا  ال��ت��ي  ك��الأم��م  )ي��ع��ن��ي  �سرفاتها  وه��ن��د���س��ة  امل�����س��اك��ن،  زخ��رف��ة  وط���رق 

اجلامعية(.
ومما يروى يف هذا اأن معاوية بن اأبي �سفيان عندما بنى داره التي ُيقال لها: 
يبنونها باجل�س والآج��ر،  العراق وكانوا  بالبنائن من فر�س  اأتى  »الرقط« يف مكة، 
املجال، يقول اجلاحظ:  �سماتهم اخلا�سة يف هذا  اإيجاد  العرب حر�سوا على  اإن  بل 
»وكانت العرب يف جاهليتها حتتال يف تخليدها باأْن تعتمد يف ذلك على ال�سعر املوزون 

ى، وكان ذلك هو ديوانها. والكالم املقفنّ
ثم اإن العرب اأحبنّت اأن ت�سارك العجم يف البناء وتنفرد بال�سعر، فبنوا غمدان، 
وكعبة جنران، وق�سر مارد، وق�سر ماأرب، وق�سر �سعوب، والأبلق الفرد، وغر ذلك 
من البنيان«، وهذا كله يف ظل عدم وجود وزارة اإ�سكان، اأو بدل �سكن يح�سبه الظماآن 

ماء، ويف ظل عدم وجود حمرومن يح�سبهم اجلاهل اأغنياء من التعفف.
البدوية،  العربية  امل�ساكن  القراءة عن  النظر عند  يلفت  ما  ف��اأول  علينا«،  »ما 
هو اختيار املكان؛ فالبدوي يختار الأر�س التي ت�سلح للنزول، مما يعني اأنه يحر�س 
على اختيار »املخطط املمتاز« القائم على الرتبة ال�سلبة؛ لأنها اأ�سلح لأوتاد البيوت، 
ان، جمع حزيز  »وميدات الفلل«، ومنها احلومانة، وهي ما غلظ من الأر�س، واحلزنّ
بي�س  ترابه بحجارة  اختلط  وه��و مكان  وال��رق��ة  اأي�ساً،  الأر����س  ما غلظ من  وه��و 
الختيار  بها منازلهم )وهذا  فاأقاموا  ة  رو�سًة خم�سرنَّ النازلون  اختار  و�سود، ورمبا 

الأخر ترف زائد ب�سراحة(.
فاإن  البدوية،  بالبيوت  يتعلق  فيما  معرفية  خدمة  تقدم  الطلليات  كانت  واإذا 
ذكر اخلي�ام التي كانت ُتبنى من عيدان ال�سجر، وياأوي اإليه����ا اخلدم، واأه��ل الأعمال 
��ة، اأو املثقفون، اأو احلرا�س، اأو املحرومون من احلقوق الوظيفية، اأو املا�سية،  اليدوينّ
ي�سي باأن من ياأوي اإلى هذا النوع من امل�ساكن اأقل �ساأنا من الناحيتن القت�سادية 
ع�سرنا  يف  ال�سغرة  ال�سقق  م�ستاأجرو  وكاأنهم  والوظيفية،  والعلمية  والجتماعية 

هذا.
ومظلة  وب��ر،  من  وبيت  �سجر،  من  خيمة  البيوت:  يف  »ُيقال  الأ�سمعي:  يقول 
�سقط  من  �سيئاً  الطل�ل يظهُرها  اأبيات  وذك��ر اخليام يف  م��در«،  واأقنة من  �سع�ر،  من 
الرياح.  القوم عند رحيلهم، وُترتك يف مكانها حتى متيل بها  املتاع الذي ل يحمله 

يقول زهر:
اأََرَبْت  ِبَها الأْرواُح ُكلنَّ َع�ِسينٍَّة
ِد َفلَْم يبَق اإل اآُل َخيٍم ُمَن�سنَّ

�ة، )يعني الفلل اأو البيوت التي يحلم بها عباد اهلل الذين  اأما امل�ساك�ن احل�سرينّ
اأ�ساعوا اأعمارهم يف البحث(، ف�اإن اأو�سافه��ا املبا�س�رة، اأو الت�سبيه بها، يقدمان دللٍت 
اقت�سادية اأ�سد و�سوحاً من طول العماد الذي يكاد يكون امليزة الوحيدة مل�ساكن اأهل 
ة املي�سورة من البدو، اإذ يرد ذكر احل�سون والق�سور من�سوبة اإلى  احلالة القت�سادينّ
اأهلها، وقد يتجاوز ال�ساعُر الذكر اأو الإ�سارة اإلى �سيء من التف�سيل الذي يدل على 

احلالة القت�سادينّة املمتازة لأهل هذه امل�ساكن.
موا �سناعته،  اأنهم عظنّ به،  واهتمامهم  بالبناء،  العرب  اإعجاب  ومما يدل على 
وف�سلوا �سعة الدور، على »ال�سقق امل�ستاأجرة«؛ ولذا قالوا يف الدار ال�سيقة: »ما هي 
اإل قرار حافر، وما هي اإل وجار �سبع«، وقالوا فيمن مات يف داٍر �سيقة: »خرج من 
قر اإلى قر«، وقالوا: » دار الرجل جنته يف الدنيا«، وقالوا: »ينبغي للدار اأْن تكون 

َل ما ُيْبتاع، واآخَر ما يباع«، لكن كيف يا عرب؟! اأَونَّ
اللهم ل تخرجنا من القبور اإلى القبور، واجعلنا من اأهل الدور يف الدارين.

إذا عسعسَ 
الليل

برنامج علمي عن اللغة العربية 
بـ »العلوم اإلنسانية«

أحمد العياف

باملجل�س  التون�سية  قدم ع�سو اجلمهورية 
الأدب  اأ���س��ت��اذ  األ��ك�����س��و،  ملنظمة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
وال��ن��ق��د ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود، ال��دك��ت��ور 
ح�سن الواد، برناجما علميا يف ق�سم اللغة 
الإن�سانية  العلوم  كلية  يف  واآدابها  العربية 
بجامعة امللك خالد، بح�سور عميد الكلية 
ق�سم  ورئ��ي�����س  ال�����س��ري��ف،  ال��دك��ت��ور يحيى 
اللغة العربية واآدابها الدكتور عبدالرحمن 

املح�سني. 
وت���������س����م����ن ال������رن������ام������ج ال���ع���ل���م���ي 
العليا،  ال���درا����س���ات  ل��ط��الب  حم��ا���س��رت��ن 
املعا�سرة  املناهج  »توظيف  بعنوان  اأولهما 
والثانية  الأدب���ي���ة«،  الن�سو�س  حتليل  يف 

ب��ع��ن��وان »اإ���س��ك��ال��ي��ة احل���داث���ة وال������رتاث«.  
ك��م��ا ت�سمن ال��رن��ام��ج ل��ق��اء م��ع اأع�����س��اء 
الق�سم  جمل�س  ق��اع��ة  يف  ال��ت��دري�����س  هيئة 
بع�س  عن  حديثا  و�سهد  اأع�ساوؤه،  ح�سره 
والإداري���ة  والأك��ادمي��ي��ة  العلمية  املحطات 
اأن  قبل  ال�سيف،  بها  مر  والإبداعية التي 
يتحدث عن املو�سوع الرئي�سي يف نحو ربع 
ب�ساأن  معه  املفتوح  احل���وار  ب��داأ  ث��م  �ساعة. 
فيها  ع��م��ل  ال��ت��ي  الإداري  ال��ع��م��ل  جت��رب��ة 
التعليم  لإ���س��الح  الوطنية  للجنة  رئي�سا 
القومية  للجنة  ورئي�سا  بتون�س،  ال��ع��ايل 
التون�سية  باجلامعات  امل�ساعدين  لنتداب 
الآداب  لكلية  وعميدا  واآداب��ه��ا،  العربية  يف 
والعلوم الإن�سانية بالقروان، واأمينا عاما 
وع�سوا   ، اليون�سكو  لدى  الوطنية  للجنة 

األك�سو. وتناول احلوار جتربته  يف منظمة 
العلمية من خالل احلوار حول جملة من 

موؤلفاته.
وخ���ت���م ال���ل���ق���اء ال���ع���ل���م���ي مب��ن��اق�����س��ة 
ال�سيف ر�سالة  علمية يف درجة املاج�ستر 
م��ن��ه ب�سفته  الإف������ادة  ك��م��ا مت  ال��ق�����س��م،  يف 
البكالوريو�س اجلديدة  م�ست�سارا يف خطة 
برامج  ملحتوى  الأك��ادمي��ي��ة  امل��ع��اي��ر  وف��ق 
اللغة العربية يف موؤ�س�سات التعليم العايل،  
خا�سعة  واأ�سبحت  عملها  الق�سم  اأمت  التي 

لال�ست�سارات العلمية. 
كلية  ق���دم عميد  ال���زي���ارة،  خ��ت��ام  ويف 
ال�سريف  يحيى  الدكتور  الإن�سانية  العلوم 
درع جامعة امللك خالد والهدايا التذكارية 

لل�سيف.

تعد  العلمية  ال��واد  موؤلفات  اأن  يذكر 
اإ�سافة  العربي،  النقد  م�سرة  يف  عالمات 
جتربته  ع���ن  وحت����دث  كتبهما  ل��رواي��ت��ن 

معهما مثل:
ر�سالة  يف  الق�س�سية  البنية  • كتاب 

الغفران للمعري
اجلمالية  والتجربة  املتنبي  كتاب   •

)تلقي القدماء ل�سعره( 
املتنبي �سعر  اإلى  مدخل  •  كتاب 

اأ�سمائها غر  على  تدور  • كتب 
اأبي  ديوان  يف  وال�سعر  اللغة  • كتاب 

متام 
���س��ع��ر  يف  الأن�������ا  ج��م��ال��ي��ة  ك���ت���اب   •

الأع�سى 
الأدبية. الدرا�سات  مناهج  • كتاب 
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GIF Party إلنشاء
عدة صور في صورة واحدة

على  فكرته  تقوم  ال��ذي   GIF Party تطبيق  اأن��دروي��د  نظام  على  �سدر 
ل�سورتن  اأو  واح��دة،  ل�سورة  كتالوج  �سواء   GIF متحركة �سور  �سناعة 
يف  مربعات  �سكل  على  �سور  اأرب��ع  اأق�سى  كحد  حتى  اأو  نف�سها  بال�سورة 
ال�سورة  حفظ  للم�ستخدم  ومي��ك��ن  متحركة.  وجميعها  واح���دة  ���س��ورة 
املبا�سرة  امل�ساركة  اإمكانية  اأو فيديو، مع   GIF ب�سيغة التي مت حتريرها 
خلدمات التوا�سل الجتماعي كفي�سبوك وان�ستغرام وتويرت. والتطبيق 

.Google Play متاح جمانا على متجر

ضحايا سباق التقنية

حسن أحمد العواجي

ريتويت

�سباق حمموم �سهدته �ساحة التطبيقات يف مواقع التوا�سل الجتماعي 
اأو الحتفاظ  امل�ستخدمن  لزيادة  الأخ��رة، وكل يهدف  الفرتة  خالل 
�ست  اأ���س��اف   Snapchat ���س��ات  ف�سناب  تقدير.  اأق���ل  على  ب��امل��وج��ودي��ن 
Instagram رفع زمن  واأن�ستغرام  الأخ��ر،  ميزات جديدة يف حتديثه 
مقاطع الفيديو اإلى 60 ثانية، بينما حترك وات�س اآب Whatsap واأعلن 
اأما في�سبوك  واآمنة للم�ستخدم،  اأ�سبحت م�سفرة  اأن ر�سائله ومكاملاته 

فاأ�ساف ميزة ت�سفح ال�سور للمكفوفن.
هذا ال�سباق همه زيادة ا�ستقطاع �ساعات من يوم امل�ستخدم الذي 
لالآخرين  ملكا  منه  الكثر  ب��ات  اأن  بعد  اأ���س��ال  وح���ده  ملكه  يعد  مل 

ي�ساركونه خالله حلظات حياته وكاأنهم يعي�سون معه.
تطبيقات  خ��وف  بدافع  ياأتي  التطور  عن  الدائم  البحث  اأن  كما 
�سبكات التوا�سل من ظهور جديد يلقف كل ما �سنعوه خالل �سنوات 
طويلة ويجمع كل ما طرح �سابقا، فياأكل الكعكة كاملة وحده؛ لذلك 
نرى ون�سمع كل يوم عن حتديثات وميزات جديدة مع وعد امل�ستهلك 

باملزيد.
ولو افرت�سنا جمازا ظهور تطبيقات جديدة للتوا�سل، فما الذي 
�ست�سيفه غر املن�سورات اليومية واملحادثات واملكاملات املجانية ور�سائل 

ال�سوت والفيديو؟
التج�سيمي  ال��ت�����س��وي��ر  ب��ت��ق��ن��ي��ة  الت�������س���ال  يف  ف��ك��رت  ���س��خ�����س��ي��اً 
للواقع  ور���س��م  اإث���ارة  م��ن  التقنية  لهذه  مل��ا   Hologram »ه��ول��وج��رام« 
بتج�سيمه اأمام العن، لكن نظرا لتكلفة هذه التقنية الباهظة رمبا لن 
ترى النور قريباً ما مل تكن هناك حماولت جادة من القائمن عليها 

لنقلها وتو�سيع ا�ستخدامها لأغرا�س متعددة.
الواقع يقول اإننا ما زلنا نب�سم يف دفاتر النبهار حال ظهور اأي 
تقنية اأو تطبيق جديد ونر�سم اندها�سا ملا يحدث مبدين �سعادتنا، بينما 
توا�سلنا  يف  اأ�سهمت  التقنية  اأن  فرغم  متاما،  ذلك  عك�س  احلقيقة  اأن 
يف  للتفنن  ودفعتنا  ب��الآخ��ري��ن،  الإح�سا�س  منا  اقتلعت  فاإنها  ال�سريع 

اإظهار م�ساعر وهمية فباتت حياتنا احلقيقية تفتقر اإلى ال�سدق.

جديد التطبيقات

أفضل 6 كاميرات تدعم تقنية التصوير 360

غرائب االبتكارات

تقنية

مصباح 
كهربائي

على شكل قمر 
ب��ال��ت��ع��اون مع    Luna ���س��رك��ة  اب��ت��ك��رت 
كهربائيا  م�سباحا   ،Acorn Studio
على �سكل قمر مكتمل �سمم خ�سي�ساً 
لأغ�������را��������س ف����وت����وغ����راف����ي����ة خ���ا����س���ة 
التقاط  يف  يرغبون  الذين  بامل�شورين 

�سورة لقمر حقيقي.
طرحه  مت  املنتج،  وج��م��ال  ول��دق��ة 
وب�����اأح�����ج�����ام خم��ت��ل��ف��ة  الأ���������س��������واق  يف 
ل��ل��م�����س��ت��ه��ل��ك��ن ال����راغ����ب����ن يف ت��زي��ن 
ب��ق��م��ر  اأو ح��دي��ق��ت��ه��م  ن���وم���ه���م  غ���رف���ة 
بال�سرتخاء  ال�سعور  ليمنحهم   Luna
والراحة. وترتاوح اأ�سعار املنتج بن 75 

اإلى 875 دولرا ح�سب حجم القمر.
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كاميرا Ricoh Theta S: تلتقط 
صورتين في الوقت نفسه وتدمجهما 
لتمنحك فيديو بانورامي بدقة 1080 

بيكسل، وسعرها 349 دوالرا.

كاميرا Vuze: تصميم غير تقليدي 
وثمانية مستشعرات وعدسات اللتقاط 

مشهد بدرجة 360 وسعرها 1000 
دوالر.

 :Samsung Gear 360 كاميرا
تحتوي على مستشعرين بدقة 15 

ميجا بيكسل وعدسات عين السمكة 
 3840X1920 اللتقاط فيديو بدقة

بيكسل بمجال رؤية 360 درجة.

 Nikon Key Mission كاميرا
360: مستشعر وزوج من العدسات 
من األمام والخلف وكل جانب يأخذ 

اللقطة الخاصة به ثم يجتمع المشهد 
4K- داخل الكاميرا ليمنحك فيديو

360، وهي مقاومة للصدمات والغبار 
ودرجات الحرارة المنخفضة.

 :GO Pro Odyssey كاميرا
مجموعة كاميرات بشكل عجلة 

اللتقاط فيديو 360 درجة وسعرها 
15000 دوالر.

:Nokia ozo كاميرا
صممت لصناع السينما في هوليود 

على شكل السمكة المنتفخة
تلتقط فيديو 3D مجسم

عن طريق ثمانية مستشعرات متزامنة 
وسعرها 60000 دوالر.



يرجى ممن يعثر
على أي من المفقودات المذكورة

في هذه الصفحة تسليمها
إلى عمادة القبول والتسجيل

مع بالغ الشكر والتقدير

إعالنات
جامعية

إعالنات جامعية

يعلن بسام طامي الصالحي 
عن فقدان البطاقة الجامعية 

رقم 433807911

بعلن عبدالرحمن عايض
ال عجيم

عن فقدان البطاقة الجامعية 
رقم 434802060

يعلن مشاري محمد القحطاني
عن فقدان البطاقة الجامعية 

رقم 434804278

يعلن فوازعلي القحطاني
عن فقدان البطاقة الجامعية 

رقم 43680158

يعلن محمد سعد العسيري
عن فقدان الوثيقة الجامعية 

رقم 5720

يعلن حين احمد العسيري
عن فقدان البطاقة الجامعية 

رقم 435814406

يعلن علي مبارك الشهراني
عن فقدان البطاقة الجامعية 

رقم 433825066

يعلن عواض علي العسيري
عن فقدان البطاقة الجامعية 

رقم 434811179

تعلن امجاد عبد اهلل ال طزاء
عن فقدان البطاقة الجامعية 

رقم 434806230

يعلن اسعد فرحان التليدي
عن فقدان وثيقة التخرج

رقم 25738

تعلن خلود محمد ال سكينة
عن فقدان بطاقة الصراف اآللي 

رقم 436 802690

يعلن عبدالعزيز خلوفة الشهري
عن فقدان البطاقة الجامعية 

رقم 4348064

يعلن وليد سعد العسيري
عن فقدان البطاقة الجامعية 

رقم 435803180

يعلن عادل محمد القرني
عن فقدان وثيقة التخرج

رقم 4220801928

يعلن محمد سعيد القحطاني
عن فقدان البطاقة الجامعية 

رقم432801261

يعلن احمد عايض آل جاراهلل
عن فقدان البطاقة الجامعية 

رقم 43282635

يعلن احمد قاسم الفيفي
عن فقدان الوثيقة الجامعية 

رقم 9007

يعلن ناف عبداهلل العسيري
عن فقدان البطاقة الجامعية 

رقم 432801659

يعلن مهند احمد العسيري 
عن فقدان البطاقة الجامعية 

رقم43582918

يعلن خالد محمد القحطاني 
عن فقدان البطاقة الجامعية 

رقم 433801168

يعلن فارس محمد ظافر 
عن فقدان البطاقة الجامعية 

رقم 43384614

تعلن رغد عايض ال ابراهيم 
عن فقدان البطاقة الجامعية 

453800828

تعلن صفية يحيى العسيري 
عن فقدان البطاقة الجامعية 

رقم 432805871

يعلن عبداهلل حسن الشهراني 
عن فقدان البطاقة الجامعية 

رقم 434813213

يعلن حسين علي ال رايح
عن فقدان البطاقة الجامعية 

رقم 43381264

يعلن عبداهلل محمد الزهراني
عن فقدان البطاقة الجامعية 

رقم 435800036

يعلن تعلن ريم عبد اهلل القحطاني 
عن فقدان البطاقة الجامعية 

رقم 434814954

تعلن فاتن عبد العزيز االحمري
عن فقدان البطاقة الجامعية 

رقم 436807192

يعلن محمد عبد اهلل شعيب 
عن فقدان البطاقة الجامعية 

رقم 433802860

يعلن مشبب علي القحطاني
عن فقدان البطاقة الجامعية 

رقم 433824782

بعلن جابر سالم الودعاني 
عن فقدان البطاقة الجامعية 

رقم 33180121

يعلن سعد  ال مفرج 
عن فقدان البطاقة الجامعية 

رقم 435804250

تعلن ابرار احمد العسيري 
عن فقدان البطاقة الجامعية 

رقم 434802714

تعلن وجن وليد ابو ملحة 
عن فقدان البطاقة الجامعية 

رقم 435800907

تعلن وجدان علي القرني 
عن فقدان البطاقة الجامعية 

رقم 432812598

تعلن افراح محمد القحطاني 
عن فقدان البطاقة الجامعية 

رقم 43380418

تعلن صفية علي محمد 
عن فقدان البطاقة الجامعية 

رقم 433821557

تعلن وفاء عوض عبدالعزيز 
عن فقدان البطاقة الجامعية 

رقم 346802809

تعلن روان أحمد الغامدي 
عن فقدان البطاقة الجامعية 

رقم 436807368
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هل تستطيع 
العيش

بال كتاب؟

أسبوعية جامعة الملك خالد

زاد الفكر كزاد المعدة
دونه الموت!

إعالن



أحداث
69 : فيتليو�س ي�سبح اإمراطورا لالإمراطورية الرومانية، بعد »معركة 

بدرياكم الأولى«.
بعد  العا�س  ب��ن  عمرو  ي��د  يف  بابليون  ح�شن  و�شقوط  م�شر  فتح   :641

ح�سار دام نحو �سبعة اأ�سهر.
فيها  ال�����س��ن  اإع��رتف��ت  وال��ت��ي  �سيمونو�سيكي  م��ع��اه��دة  ت��وق��ي��ع   :1895
با�ستقالل كوريا واأعادت بع�س املقاطعات ومنها تايوان اإلى اليابان ووافقت 

على دفع نفقات الإ�سالح.
1906: بداية ت�سغيل القطار ال�سريع من �سينبا�سي اإلى كوبه يف اليابان.

اإل��ى  ي��ع��ود  لينن  ف��الدمي��ر  البل�سفي  ال�سيوعي  احل���زب  زع��ي��م   :1917
مقاليد  ليت�سلم  املنفى  يف  كامل  عقد  بعد  بيرتوجراد  الرو�سية  العا�سمة 

الثورة الرو�سية وذلك بعد �سهر من عزل القي�سر نيقول الثاين.
1939: الإعالن عن قيام جمهورية غواتيمال.

1946: جالء الفرن�سين عن �سوريا واإنهاء النتداب الفرن�سي عليها.
قبل  مبا�سرة من  الثورة  بعد جناح  كوبا  على جزيرة  اأول هجوم   :1961
قوات معادية للنظام اجلديد يف هافانا وبدعم من الوليات املتحدة وذلك 
الهجوم  هذا  ف�سل  وقد  كا�سرتو،  فيدل  بالزعيم اجلديد  الإطاحة  ملحاولة 

ف�سل ذريع الذي عرف با�سم غزو خليج اخلنازير.
1963: توقيع ميثاق الوحدة الثالثي بن م�سر و�سوريا والعراق.

1972: انطالق املكوك الف�سائي اأبولو 16 باجتاه القمر.
1984: ال�سرطية الريطانية »اإيفون فليت�سر« تلقى م�سرعها بعد اإطالق 

نار من مبنى ال�سفارة الليبية يف لندن.
1988: املو�ساد يغتال خليل الوزير )اأبو جهاد( اأحد كبار قادة حركة فتح 

يف تون�س.
 F186 كيبلر  الكوكب  اكت�ساف  عن  تعلن  الأمريكية  نا�سا  وكالة   :2014
يف  ال�سم�سية  املجموعة  خ��ارج  يقع  وال��ذي  الدجاجة  لكوكبة  ينتمي  ال��ذي 

النطاق ال�سالح لل�سكن.

والدات
الإم��راط��وري��ة  واإم���راط���ور  ال��ف��رجن��ة  ال����ورع، ملك  لوي�س  امل��ل��ك   :778

الكارولنجية.
الأدب  اأناتول فران�س، كاتب فرن�سي حا�سل على جائزة نوبل يف   :1844

عام 1921.
1867: ويلر رايت، اأحد الأخوان رايت الأمريكين اللذان اخرتعا الطائرة.
1889: ت�ساريل ت�سابلن، ممثل اأمريكي-بريطاين ا�ستهر بالكوميديا ال�سامتة.

1924: حنا مينا، روائي �سوري.
1940: امللكة مارغريت الثانية، ملكة الدمنارك.

وفيات
1790: بنجامن فرانكلن، �سيا�سي اأمريكي.

يف  نوبل  ج��ائ��زة  على  حا�سل  فرن�سي  فيزياء  ع��امل  ب��ري��ن،  ج��ن   :1942
الفيزياء عام 1926.

متالزمة  مكت�سف  اإفريقي،  جنوب  طبيب  األبورت،  �سي�سيل  اأرث��ر   :1959
األبورت.

دام، عامل فيزيولوجيا وكيمياء حيوية دمناركي حا�سل  1976: هرنيك 
على جائزة نوبل يف الطب عام 1943.

على  حائز  كولومبي  و�سحفي  روائ��ي  ماركيث،  غارثيا  غابرييل   :2014
جائزة نوبل لالآداب.

هذا اليوم
في التاريخ

17 إبريل

إستراحة آفاق

Source: Infographic_ksa
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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

• عضالت الفك هي أقوى العضالت على 
اإلطالق سواء لدى اإلنسان أو الحيوان.

• أغلب الطيور ليس لديها حاسة الشم. 
كان هذا هو االعتقاد السائد لدى علماء 
 Gabrielle Nevitt الطبيعة، ولكن العالمة
من جامعة كورنيل، أجرت أبحاث حديثة 
لتثبت عكس ذلك، وقد فعلت!

• الغزال والالما ال يشربان الماء.

• الهند يوجد بها أكبر عدد من األبقار 
وهي نحو 220مليون بقرة.

هل تعلم؟

إستراحة آفاق

أسبوعية جامعة الملك خالد

الهندي قاهر
جوز الهند

ويُعرف  عاما،  العمر 64  من  يبلغ  جاردين  أندريس 
شعبيا باسم »السيد جوز الهند«، نظرا ألنه يسعى 
بكل قوة القتحام موسوعة األرقام القياسية عبر 

تكسير ثمرة جوز الهند بأسنانه
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أ. د . علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

نافذة

فكرة!

أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

2413

غائم
جزئيا

عواصف 
رعدية

غائم
ماطر

2313231322142314

غائم
ماطر

غائم
ماطر

أبحاث طالبية
طوال العام

عموده،  يف  »اآف��اق«  على  العام  امل�شرف  اأثنى 
تقدم  التي  الأبحاث  على  املا�شي،  العدد  يف 
وذكر  الإع��الم،  ق�شم  طالبات  من  عدد  بها 
العلمي  البحث  خ��ط��وات  بكل  قمن  اأن��ه��ن 
بدقة دون تدخل من الق�شم �شوى الإ�شراف 
يف  قمة  بحق  الأبحاث  هذه  وكانت  طبعا، 
اأن اجلامعة بها كثري  التميز، مما يدل على 
البحث  يف  املبدعني  والطالبات  الطالب  من 

العلمي اإذا ما اأتيحت لهم الفر�شة لذلك.
الكليات جميعا  اأق�شام  اأن   ول �شك يف 
وت�شاعد  كبريا  اهتماما  اجلانب  هذا  تولى 
وتعلمه  العلمي  للبحث  طالبها  دف��ع  على 
باعتباره اأ�شا�شا للعملية التعليمية، وما نود 
على  الأق�شام  تركيز  اأن  هو  هنا  تو�شيحه 
يف  لالإبداع  الطالب  بني  املناف�شة  روح  بث 
على  باحثا  جيال  لنا  �شينتج  العلمي  البحث 

قدر عال من اجلودة.
دعم  تتولى  جهة  اإن�شاء  نقرتح  ولذلك 
ومعنويا،  ماديا  والطالبات  الطالب  بحوث 
وتدفعهم اإلى امل�شاركة يف املوؤمترات والندوات 
يكتفى  األ  على  عام،  كل  تقام  التي  العلمية 
التي  التناف�شية  اللقاءات  يف  الأبحاث  بهذه 

تقام مرة واحدة يف ال�شنة.

احتفالية »آفاق«
اجلامعة  م��دي��ر  م��ع��ايل  اهلل،  مب�سيئة  ال��ث��الث��اء،  ه��ذا  ن�ستقبل 
�سحيفة  يف  ال����داود  حمد  ب��ن  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ 
وكذلك   ،»100« التطويري  بالعدد  احتفالية  اإط���ار  يف  »اآف���اق« 
وت��ك��رمي حم��رري��ه��ا وكتابها  »اآف�����اق«،  اأع��م��ال ���س��ال��ون  لتد�سن 
احلالين امل�ستمرين معنا، ونحن �سعداء لت�سريف معايل مدير 

اجلامعة هذه الحتفالية ل�سحيفة »اآفاق« .
 ومعايل املدير هو �سانع النجاح احلقيقي لهذه ال�سحيفة، 
ول��ول ف�سل اهلل، ثم روؤي��ت��ه ودع��م��ه، ملا ت��ب��واأت ه��ذه ال�سحيفة 
جلامعة امللك خالد هذه املكانة التي توؤهلها لأن تت�سدر باقي 

ال�سحف اجلامعية لي�س يف اململكة ولكن يف العامل العربي.
موؤ�س�سة  على  باتت  ال�سحيفة  ه��ذه  اأن  على  هلل  واحل��م��د   
�سحافية �سغرة لها نظامها ولوائحها، ولها هياكلها الإدارية، 
كما  ب��ه��ا،  مت��ي��زت  ال��ت��ي  والفنية  التحريرية  �سخ�سيتها  ول��ه��ا 
بحكم  جامعية  �سحيفة  اأي  ق��راء  يفوقون  الذين  ق��راوؤه��ا  لها 
طباعتها 45 األف ن�سخة اأ�سبوعيا، وانت�سار توزيعها داخل اململكة 

وخارجها.

أسبوعية جامعة الملك خالد

الصفحة األخيرة

العالم من حولنا

رعاية المواهب 
الجامعية.. من فكرة 

إلى منتج حقيقي!
يعر�ص  �شنة(   ٣0( اآن��اب��ي��ل«  »ت���وم  املهند�ص 
وبناها  �شممها  التي   ، العجل  اأحادية  دراجته 
 Anabl's اأت���وم«  »اآنابيلز  ا���ش��م   عليها  واأط��ل��ق 
�شمال  يورك،  مبدينة  للتجارب  حقل  يف   Atom

اململكة املتحدة. 
توم اأنابيل اأ�شبح خمرتعا م�شهورا،  و�شبق له 
اأن فاز بكاأ�ص اأف�شل دراجة قبل عامني )201٤( 
اأنواع الدراجات  وهو يعمل على تطوير خمتلف 
اأحادية العجل منذ ثماين �شنوات بعد تخرجه 
من اجلامعة، وقبل ذلك خالل درا�شته اجلامعية 

حيث كان ذلك م�شروع تخرجه.
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