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دعا إلى تحقيق الرؤية الشاملة 2030

أمير عسير يرعى تخريج 10,633 
طالبا وطالبة بالجامعة

امللكي الأمري في�صل  ال�صمو  رعى �صاحب 
ب��ن خ��ال��د ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، اأم���ري منطقة 
البالغ   18 ال��دف��ع��ة  تخريج  حفل  ع�صري، 

عددهم  10633 طالبا وطالبة.
اخلريجني  الطالب  �صموه  وخاطب 
خ���الل ك��ل��م��ة ل��ه ب��ه��ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة، ق��ائ��ال: 
اأي  اأو  مدينة  واأي  مكان  اأي  يف  »خدمتكم 
ق��ري��ة م��ن اأرج�����اء ه���ذا الوطن  ���ص��رف ل 
ي�صاهيه �صرف، فيد تبني واأخ��رى تدافع 
عن وطن بقيادة خادم احلرمني ال�صريفني 
امللك �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود ملك 
العزم واحل��زم، و�صابان عظيمان هما ويل 
العهد �صاحب ال�صمو امللكي الأمري حممد 
بن نايف بن عبدالعزيز، وويل ويل العهد 
بن  حممد  الأم���ري  امل��ل��ك  ال�صمو  �صاحب 

�صلمان بن عبدالعزيز«.

اإل���ى  اخل���ري���ج���ني  �صموه   دع����ا  ك��م��ا 
الإ����ص���ه���ام يف حت��ق��ي��ق ال����روؤي����ة ال�����ص��ام��ل��ة 
اخل��ط��ة  ت��ع��د  ال���ت���ي   »2030« وامل��ت��ك��ام��ل��ة 

التنموية الأكرب يف تاريخ اململكة.
م���ن ج��ه��ت��ه، األ���ق���ى م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 
ب��ن حمد  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  الأ���ص��ت��اذ 
ال�������داود ك��ل��م��ة رح����ب ف��ي��ه��ا ب�����ص��م��و اأم���ري 

منطقة ع�صري واحل�صور.
وق�������ال: »اأه�������ال ب�����ص��م��وك��م ال���ك���رمي 
داع���م���ا وم�����ص��ج��ع��ا، وب���احل�������ص���ور ال��ك��رمي 
اأبناء اجلامعة  الكوكبة من  لتخريج هذه 
الداعم  ف�صموكم  فرحتهم،  وم�صاركتكم 
وامل�������ص���ج���ع وامل���ت���ط���ل���ع، وه����اه����م اأب����ن����اوؤك 
ي�صعدونك بتخرجهم وتفوقهم ويعدونك 
ب���اأن ي��ك��ون��وا لبنة خ��ري وب��رك��ة يف م�صرية 

تنمية وطنهم املعطاء«.

ووج��������ه ال�����������داود ك���ل���م���ة ل���ل���ط���الب 
�صعادته  خاللها  م��ن  مبينا  اخل��ري��ج��ني، 
»اأب��اه��ي بكم  ال��ي��وم، وق��ال:  الغامرة بهذا 
القريب والبعيد، ونهنئ اأنف�صنا والوطن 
ال��ذي  وق��ي��ادت��ك��م  بوطنكم  واأه��ن��ئ��ك��م  بكم 
باأمانه  ف��ردوا اجلميل  ودعمكم  اأعطاكم  

واإخال�ص«.
تال ذلك م�صهد لآباء كانوا يعملون 
يف قطاع الدولة اأو�صحوا فيه اأنهم خالل 
هذه الأعوام عملوا من اأجل الدين وامللك 
الدولة  اأنهم خدموا  موؤكدين   والوطن، 
الأب��ن��اء  اأوان  اآن  واأن����ه  �صتى  جم���الت  يف 

لت�صلم الراية .
ع��ق��ب ذل����ك اأع���ل���ن ع��م��ي��د ال��ق��ب��ول 
ف��ارح،  اآل  �صلطان  ال��دك��ت��ور  والت�صجيل، 
مهنئا  ل��ل��خ��ري��ج��ني،  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  النتيجة 

ب��ال��ت��خ��رج، راج��ي��ا ل��ه��م م�صتقبال  اإي��اه��م 
ع���دد  اأن  ف������ارح  اآل  واأو������ص�����ح  م�������ص���رق���ا. 
طالبا   10633 بلغ  العام  لهذا  اخلريجني 
وط���ال���ب���ة، م��ن��ه��م 905 ط����الب وط��ال��ب��ات 
ل���درج���ة ال��دب��ل��وم دون اجل��ام��ع��ي، وم��ن 
فوق  الدرا�صات  ويف   ،8278 البكالوريو�ص 
اجل��ام��ع��ي��ة ح�����ص��ل 600 ط��ال��ب وط��ال��ب��ة 
على درجة املاج�صتري، وح�صل 79  طالبا 
وط��ال��ب��ة ع��ل��ى درج����ة ال���دك���ت���وراه، وب��ل��غ 
خ��ري��ج��و درج����ة ال��دب��ل��وم ال���رب���وي 500 

طالب وطالبة.
)تفا�صيل �صفحة: 2، 3(
)ملحق خا�ص �صفحات: 25-14(

يحيى التيهاني، سلطان عوض
سعيد العمري

مؤتمرات

الجامعة تنظم »مؤتمر اإلعالم 
واإلرهاب«.. صفر المقبل

ال��دويل  املوؤمتر  الإن�صانية،  العلوم  بكلية  والت�صال  الإع��الم  بق�صم  ممثلة  اجلامعة،  تنظم 
الثاين »الإعالم والإره��اب.. الو�صائل وال�صراتيجيات« خالل الفرة من 15 اإلى 17 �صفر 
1438، املوافق من 15 اإلى 17 نوفمرب 2016. واأو�صح رئي�ص ق�صم الإعالم والت�صال، امل�صرف 
العام على �صحيفة »اآفاق«، رئي�ص اللجنة العلمية للموؤمتر، علي بن �صويل القرين، اأن املوؤمتر 

ي�صمل خم�صة حماور  تناق�ص اأبعاد الظاهرة وتطرح الو�صائل الكفيلة مبواجتها.
اأن  ال���داود  حمد  بن  عبدالرحمن   الدكتور  الأ�صتاذ  اجلامعة  مدير  معايل  واأو���ص��ح 
املوؤمتر ي�صعى اإلى البحث يف الو�صائل وال�صراتيجيات الكفيلة مبواجهة الإرهاب اإعالميا 
اأ�صاليبه والعمل على  املوؤ�ص�صات الإعالمية يف الإ�صهام يف التعامل معه وك�صف  واإب��راز دور 
املجتمع،  يف  والع��ت��دال  والو�صطية  الت�صامح  ثقافة  ن�صر  يف  ي�صهم  م�صاد  عام  راأي  تكوين 
اأدق  من  اأ�صبح  وو�صائله  اأ�صاليبه  مبختلف  الإره���اب  ظاهرة  مع  التعاطي  اأن  اإل��ى  م�صريا 
امل�صائل ال�صائكة واملعقدة التي توؤرق املهنيني وامل�صرفني على املوؤ�ص�صات الإعالمية والأنظمة 

ال�صيا�صية واملنظمات الدولية على حد �صواء.. )تفا�صيل �صفحة 4(
محمد شامي

إنفوغرافيك »آفاق«

• الخريج��ون الحاصلون عل��ى الدبلوم 
دون الجامعي: 905 طالبا وطالبة

• الخريج��ون الحاصل��ون عل��ى درج��ة 
البكالوريوس: 8278 طالبا وطالبة

• الخريج��ون الحاصل��ون على درجة 
الماجستير: 600 طالبا وطالبة

• الخريجون الحاصلون
على درجة الدكتوراه:

79 طالبا وطالبة
• الخريجون الحاصلون 

على درجة الدبلوم 
التربوي:

500 طالبا وطالبة
• العدد اإلجمالي 

للخريجين:
10633 طالبا وطالبة

خريجو وخريجات الدفعة 18
في جامعة الملك خالد

المؤتمر الدولي الثاني
»اإلعالم واإلرهاب.. الوسائل واالستراتيجيات«

15-17 صفر 1438 )15-17 نوفمبر 2016( 

جامعة الملك خالد
كلية العلوم اإلنسانية
قسم اإلعالم واالتصال

تقدم البحوث وأوراق العمل إلى اللجنة العلمية للمؤتمر، مع إرسال ملخصات البحوث
واألوراق العلمية والسير الذاتية المختصرة قبل 22 شعبان 1437 الموافق 29 مايو 2016

con.masscomm@kku.edu.sa :على البريد اإلليكتروني للمؤتمر
كما يمكن الحصول على محاور المؤتمر ومعلومات أخرى من نفس العنوان
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ح��ف��ل ال���ت���خ���رج، م���دي���ر اجل��ام��ع��ة الأ���ص��ت��اذ 
ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��رح��م��ن ب���ن ح��م��د ال�����داود 
من�صوبيها.  م��ن  وع���دد  اجل��ام��ع��ة  وجم��ل�����ص 
�صموه  �صهد  اإلى مقر احلفل،  وفور و�صوله 
توقيع مذكرة تفاهم بني اجلامعة وجريدة 
امل�صت�صار  ف��ي��ه��ا  اجل��ام��ع��ة  م��ّث��ل  ال���ري���ا����ص، 
العام  امل�صرف  للجامعة،  الر�صمي  املتحدث 
بينما  نومه،  بن  فهد  الإعالمي  املركز  على 
م��ث��ل ج���ري���دة ال���ري���ا����ص رئ��ي�����ص حت��ري��ره��ا 

�صليمان بن تركي الع�صيمي .
بعد ذلك األقى مدير اجلامعة الأ�صتاذ 
ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��رح��م��ن ب���ن ح��م��د ال�����داود 
كلمة رحب فيها ب�صمو اأمري منطقة ع�صري 

واحل�صور.
وقال يف كلمته: »اأهال ب�صموكم الكرمي 
داعما وم�صجعا، وباحل�صور الكرمي لتخريج 
هذه الكوكبة من اأبناء اجلامعة وم�صاركتكم 
ف���رح���ت���ه���م، ف�����ص��م��وك��م ال����داع����م وامل�����ص��ج��ع 
وامل���ت���ط���ل���ع، وه�����ا ه����م اأب�����ن�����اوؤك ي�����ص��ع��دون��ك 
يكونوا  ب��اأن  ويعدونك  وتفوقهم  بتخرجهم 
وطنهم  تنمية  م�صرية  يف  وبركة  خري  لبنة 

املعطاء«.
الآب���اء بجني ثمرة اجلد  ال���داود  وهناأ 
والج���ت���ه���اد لأب���ن���ائ���ه���م، ق���ائ���ال: »اأه��ن��ئ��ك��م 
بهوؤلء الأبناء ثمرة اجلد والجتهاد الذين 
ت�صعدون بهم خلدمة دينهم ووطنهم وولة 
تربيتكم  ح�صن  على  لكم  فال�صكر  اأم��ره��م، 

وتعليمكم حتى حتقق هدفكم«.
ووج�����������ه ال���������������داود ك����ل����م����ة ل���ل���ط���الب 
اخل���ري���ج���ني، م��ب��ي��ن��ا م���ن خ��الل��ه��ا ���ص��ع��ادت��ه 
ال��غ��ام��رة ب��ه��ذا ال���ي���وم. وق����ال »اأب���اه���ي بكم 

يحيى التيهاني،
سلطان عوض،
سعيد العمري

رعى �صاحب ال�صمو امللكي الأمري في�صل بن 
ع�صري،  منطقة  اأم��ري  عبدالعزيز،  بن  خالد 
ال��ب��ال��غ عددهم   ال��دف��ع��ة 18  ت��خ��ري��ج  ح��ف��ل 

10633 طالبا وطالبة.
ال��ط��الب اخلريجني  ���ص��م��وه  وخ��اط��ب 
خ����الل ك��ل��م��ة ل���ه ب���ه���ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة، ق��ائ��ال: 
اأي  اأو  م��دي��ن��ة  واأي  م��ك��ان  اأي  يف  »خ��دم��ت��ك��م 
ق���ري���ة م���ن اأرج�������اء ه����ذا ال���وط���ن  ����ص���رف ل 
تدافع  واأخ���رى  تبني  فيد  ���ص��رف،  ي�صاهيه 
ال�صريفني  عن وطن بقيادة خادم احلرمني 
ملك  �صعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �صلمان  امللك 
ويل  هما  عظيمني  و�صابني  واحل���زم،  ال��ع��زم 
الأم��ري حممد  امللكي  ال�صمو  العهد �صاحب 
العهد  ويل  وويل  عبدالعزيز،  بن  نايف  بن 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و امل��ل��ك الأم�����ري حم��م��د بن 
���ص��ل��م��ان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز«. ك��م��ا دع���ا �صموه  
الروؤية  حتقيق  يف  الإ�صهام  اإل��ى  اخلريجني 
ال�صاملة واملتكاملة »2030« التي تعد اخلطة 

التنموية الأكرب يف تاريخ اململكة.
وق������ال: »ه�����ذه ال����روؤي����ة جت��ع��ل��ن��ا اأك���ر 
اط���م���ئ���ن���ان���ا ع����ل����ى ح����ا�����ص����ر ه�������ذه ال����ب����الد 
حتقيق  على  ت�صميما  واأق���وى  وم�صتقبلها، 
م�صددا  احلكيمة«،  قيادته  ظ��ل  يف  اأه��داف��ه��ا 
على التم�صك بالعقيدة، حمذرا من املوؤثرات 

اخلارجية .
�صموه لدى و�صوله  ا�صتقبال  وك��ان يف 
اإقامة  مقر  باملحالة،  الريا�صي  امللعب  اإل��ى 

فيصل بن خالد للخريجين:
• خدمتكم في أي مكان من أرجاء
هذا الوطن شرف ال يضاهيه شرف
• يد تبني وأخرى تدافع عن وطن
بقيادة ملك العزم والحزم
وشابين عظيمين هما

ولي العهد وولي ولي العهد 
• »رؤية 2030« هي الخطة
التنموية األكبر في تاريخ
المملكة.. فساهموا
في تحقيقها

برعاية أمير عسير.. الجامعة ترفد سوق العمل بـ 10633 طالبا وطالبة
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اأ�صاد مدير اجلامعة الأ�صتاذ الدكتور عبد الرحمن الداود، بامل�صامني 
التي احتوتها روؤية اململكة العربية ال�صعودية 2030 التي وجه خادم 
القت�صادية  ال�����ص��وؤون  جمل�ص  اهلل،  حفظه  ال�����ص��ري��ف��ني،  احل��رم��ني 

والتنمية بر�صمها، وتوجت باإقرار جمل�ص الوزراء.
وق����ال ال�����داود اإن ه���ذه ال���روؤي���ة امل��ب��ارك��ة ت��ربه��ن ع��ل��ى اأن ه��ذه 
البالد تعي�ص يف مرحلة ا�صتثنائية من الزدهار والنمو القت�صادي، 
بن  �صلمان  امللك  ال�صريفني  خ��ادم احلرمني  لدن  بقيادة حكيمة من 
الأم��ري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  العهد  ويل  ومب�����ص��ان��دة  ع��ب��دال��ع��زي��ز، 
ال��وزراء، وزير  حممد بن نايف بن عبدالعزيز، نائب رئي�ص جمل�ص 
ويل  وويل  والأم��ن��ي��ة،  ال�صيا�صية  ال�صوؤون  جمل�ص  رئي�ص  الداخلية، 
العهد، �صاحب ال�صمو امللكي الأمري حممد بن �صلمان بن عبدالعزيز، 
ال��وزراء، وزير الدفاع، رئي�ص جمل�ص  النائب الثاين لرئي�ص جمل�ص 

ال�صوؤون القت�صادية والتنمية.
واأ�صاف اأن ما ت�صمنته الروؤية من موؤ�صرات وطموحات ملرحلة 
مف�صلية يف تاريخ اقت�صاد اململكة وتغيري �صامل لالقت�صاد ال�صعودي، 
اإل��ى  ال��ر���ص��ي��دة  م��ن قبل احل��ك��وم��ة  ال�صعي احلثيث  دل��ي��ل على  خ��ري 
ال�صتثمار الأمثل ملوارد البالد وحتقيق تنوع يف م�صادر الدخل من 
خالل برامج اإ�صالح اقت�صادي �صامل وتنمية متوازنة �صتجعل اململكة 

قوة اقت�صادية رائدة يف العامل.
على  بو�صوح  ج��اءت  واملقيمني  املواطنني  �صعادة  اأن  اإل��ى  واأ���ص��ار 
راأ�ص اأولويات هذه الروؤية ال�صديدة، مما �صي�صهم، بحول اهلل، يف بناء 
جمتمع ينعم اأفراده بنمط حياة �صّحي، وحميط يتيح العي�ص يف بيئة 

اإيجابية وجاذبة، وهو ما اأ�صارت اإليه الروؤية بو�صوح.
�عن الد�ر املنوط باجلامعات ال�سعودية لتحقيق هذه الر�ؤية، 
قال الداود: »اجلامعات ال�صعودية ومنها جامعة امللك خالد �صتعمل 
لكل  وم�����ص��اه��دا  ملمو�صا  واق��ع��ا  وجعلها  ال���روؤي���ة  ه���ذه  حتقيق  ع��ل��ى 
مواطن، و�صتكون اجلامعة بال �صك رافدا علميا وتربويا، وداعما يف 
كل املجالت لن�صل جميعا اإلى الروؤية املن�صودة وجنني ثمارها خريا 

وبركة وازدهارا للوطن واملواطن على حد �صواء.«
مل��ق��ام خ��ادم  التهنئة  اأق����دم  اأن  وي�����ص��ع��دين  »ي�����ص��رف��ن��ي  ووا����ص���ل: 
احلرمني ال�صريفني و�صمو ويل عهده و�صمو ويل ويل العهد مبنا�صبة 
اإقرار اإ�صالح اقت�صادي وتنمية متوازنة �صتجعل بالدنا باإذن اهلل ذات 

قوة �صاملة ورائدة على م�صتوى العامل«.    
ويف ختام ت�صريحه �صاأل اهلل �صبحانه وتعالى خلادم احلرمني 
ال�صريفني، امللك �صلمان بن عبدالعزيز، و�صمو ويل العهد الأمني، 
يجعلهم  واأن  وال�صداد  والتوفيق  العون  العهد،  ويل  ويل  و�صمو 
هذا  على  والأم���ان  الأم��ن  ي��دمي  واأن  وامل�صلمني،  لالإ�صالم  ذخ��ًرا 
الوطن املعطاء وين�صر جنودنا ويرحم �صهداءنا وي�صفي جرحانا 

ويدحر عدونا. 

الداود: الرؤية 
المباركة مرحلة 

مفصلية في تاريخ 
االقتصاد الوطني

هذه الأعوام عملوا من اأجل الدين وامللك 
والوطن، موؤكدين  اأنهم خدموا الدولة يف 
لت�صلم  الأبناء  اأوان  اآن  واأنه  �صتى  جمالت 

الراية .

نجوم الجامعة
والت�صجيل،  القبول  عميد  اأعلن  ذلك  عقب 
النهائية  النتيجة  اآل فارح،  الدكتور �صلطان 
راجيا  بالتخرج،  اإي��اه��م  مهنئا  للخريجني، 

لهم م�صتقبال م�صرقاً.
ع��دد اخلريجني  اأن  ف���ارح  اآل  واأو���ص��ح 
لهذا العام بلغ 10633 طالبا وطالبة، منهم 
905 ط��ال��ب��ا وط��ال��ب��ة ل��درج��ة ال��دب��ل��وم دون 
ال��ب��ك��ال��وري��و���ص 8278، ويف  اجل��ام��ع��ي، وم���ن 
الدرا�صات فوق اجلامعية ح�صل 600 طالب 
 79 وح�صل  املاج�صتري،  درج��ة  على  وطالبة 
وبلغ  ال��دك��ت��وراه،  درج��ة  على  طالبا وطالبة 
طالب  الربوي500  الدبلوم  درجة  خريجو 

وطالبة.
وق�����ال: »ا���ص��م��ح��وا يل م���ن ه��ن��ا وب��ك��ل 
الورد حممال  واأنر  اأن�صر اخلرب  اأن  اعتزاز 
ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة لأم������ل ال���غ���د وجن������وم ج��ام��ع��ت��ن��ا 
والإ�صرار  والريادة  التميز  جامعة  امل�صيئة، 
اأن  جميعا  ن�صعى  التي  اجلامعة  والعزمية، 

ت�صل اإلى القمة«.
ال��ق��ب��ول  ع����م����ادة  اأن  ف������ارح  اآل  واأك�������د 
وال��ت�����ص��ج��ي��ل راف����ق����ت ال����ط����الب  يف رح��ل��ة 
ووطنهم  لأنف�صهم  �صنعوها  ال��ت��ي  ال��ن��ج��اح 
خ��ط��وة ب��خ��ط��وة م��ن��ذ ت�����ص��ل��م ق����رار ال��ق��ب��ول 
اأنها  اإلى  م�صريا  التخرج،  وثيقة  نيل  وحتى 
اأك��ر من 250 خدمة  قدمت خدماتها عرب 

وال��وط��ن  اأنف�صنا  ونهنئ  والبعيد،  القريب 
ب��ك��م واأه��ن��ئ��ك��م ب��وط��ن��ك��م وق��ي��ادت��ك��م ال���ذي 
ب��اأم��ان��ه  اجل��م��ي��ل  ف����ردوا  ودع��م��ك��م  اأعطاكم  

واإخال�ص«.
واأ�����ص����اف: »ك���ون���وا ق�����دوة ���ص��احل��ة يف 
جم��ت��م��ع��ك��م ف��ب��ك��م ي��رت��ق��ي ال���وط���ن، وفيكم 
الأم��ل وال��رج��اء؛ فكونوا على ق��در تطلعات 
م���ل���ك احل������زم وال����ع����زم ف���اأن���ت���م اأم������ل خ����ادم 
عبد  بن  �صلمان  امللك  ال�صريفني  احلرمني 
العزيز، يحفظه اهلل، يف حتقيق روؤية اململكة 
واح�����ذروا  ع���ام 2030،  ال�����ص��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
بالو�صطية  وخ��ذوا  ال�صال،  الفكر  اأ�صحاب 
ال�صحيح  دي��ن��ك��م  م��ن��ه��ج  ف��ه��و  والع����ت����دال؛ 
اأع���داء  ���ص��د  معهم  وق��ف��وا  بقيادتكم  وث��ق��وا 
ال��ف��ك��ر وال���دي���ن وال����وط����ن؛ ف��اأن��ت��م ال��وق��ود 

احلقيقي ل�صري هذا الوطن املعطاء«.
هلل  بال�صكر  كلمته  ال����داود  واختتم  
ال��ر���ص��ي��دة،  ل��ل��ق��ي��ادة  ث��م  وت��ع��ال��ى  �صبحانه 
ومن�صوبي  ع�صري،  منطقة  اأم���ري  ول�صمو 
اجلامعة وجميع اأولياء الأمور واحل�صور، 
وملنظمي احلفل وللرئا�صة العامة لرعاية 
هذه  ا�صت�صافة  يف  تعاونهم  على  ال�صباب، 

الحتفالية.
يجب  الفرحة  ه��ذه  »و���ص��ط  واأردف: 
اأن ل نن�صى اإخواننا اجلنود املرابطني من 
والرحم  والتاأييد  بالن�صر،  لهم  الدعاء 
على �صهدائنا، والدعاء بال�صفاء جلرحانا، 
واأن ي��دمي ع��ز ه��ذ ال��وط��ن واأم��ن��ه يف ظل 

قيادتنا احلكيمة.
كانوا يعملون  تال ذلك م�صهد لآب��اء 
يف قطاع الدولة اأو�صحوا فيه اأنهم خالل 

الو�صائل  من  ع��دد  طريق  وع��ن  اإلكرونية، 
واأردف  والجتماعية.  الر�صمية  والو�صائط 
ميدان  اإل��ى  »انطلقوا  اخلريجني:  خماطبا 
العمل الف�صيح بكل همة وكونوا خري �صفراء 
هذا  لكم  قدمه  مما  �صيئا  وردوا  جلامعتكم 

الوطن العظيم«.

رحلة طالب
رحلة  ع��ن  فيلما  اجلميع  �صاهد  ذل���ك،  بعد 
ط��ال��ب م��ت��خ��رج م��ن اإخ�����راج امل��خ��رج حممد 
اأح��م��د ال��ك��ع��ب��ي، و���ص��ي��ن��اري��و ال��دك��ت��ور نا�صر 
عبدالرحمن  ال��ط��ال��ب  وب��ط��ول��ة  ق��م��ي�����ص��ان، 

قطومه.
ط��ال��ب  ح�����ول  ال���ف���ي���ل���م  ف���ك���رة  ودارت 
جمتهد انتقل من مرحلة الدرا�صة الثانوية 
اإل���ى امل��رح��ل��ة اجل��ام��ع��ي��ة ث��م ت��اأث��رت اأف��ك��اره 
نتيجة دخوله اأحد مواقع النرنت وبع�ص 
ينهي  اأن  ف��ك��اد  فكريا  املنحرفة  احل�����ص��اب��ات 
ك��ان  ال���ذي  اأخ��ي��ه  ا�صت�صهاد  اأن  اإل  ح��ي��ات��ه، 
اأعاد  اجلنوبي،  احلد  على   املرابطني  �صمن 
الطالب اإلى ر�صده واإلى الندم على متابعته 
م��ث��ل ه���ذه احل�����ص��اب��ات وامل���واق���ع امل��ن��ح��رف��ة، 
وجنح يف العودة اإلى حياته من جديد ومن 
بن قطومه  لينه�ص  لدرا�صته،  اللتفات  ثم 
وي��ل��ق��ي ك��ل��م��ة اخل��رج��ني ب���اأرب���ع ل��غ��ات ه��ي: 
الالتينية، والفرن�صية، والإجنليزية، اإ�صافة 
جنوم  نحن  »نعم  فيها:  ق��ال  العربية،  اإل��ى 
وف��ار���ص��ات��ه��ا،  فر�صانها  ون��ح��ن  ال��ل��ي��ل��ة،  ه���ذه 
فبعد �صنني من اجلد والجتهاد واملثابرة، ها 
نحن الآن نح�صد الثمار من خالل التخرج، 

فلك ربي كثري احلمد وال�صكر«.

واأ�����ص����اف: »غ�����دا ���ص��ن��ك��ون يف ���ص��اح��ات 
اأو�صي نف�صي واإياكم باأن نراعي  العمل، لذا 
ع��ام��ل  ن���ك���ون  واأن  والإخ�����ال������ص،  الأم����ان����ة 
ب��ن��اء وي���د ع��ط��اء، وق��ي��م��ة م�����ص��اف��ة لرنتقي 
ب��ه��ذا ال���وط���ن ال���غ���ايل يف ج��م��ي��ع جم��الت��ن��ا 
احل��ر���ص  ك��ل  ن��ح��ر���ص  واأن  وتخ�ص�صاتنا، 
م��ن علم  اأوتينا  العمل مب��ا  الإت��ق��ان يف  على 

ومعرفة ومهارة«.
ك��م��ا ت��وج��ه ب���ن ق��ط��وم��ه ب��ال�����ص��ك��ر ملن 
ي�صل  اأن  �صبيل  يف  والنفي�ص  ال��غ��ايل  ب��ذل��وا 
خ��ا���ص��ا  الآن،  هم  عليه  م���ا  اإل����ى  اأب���ن���اوؤه���م 
بال�صكر كل اأب واأم كانا ول زال ج��زءاً مهما 

يف منظومة جناح اأبنائهم.
نعرف  مل  اإن  فينا  خ��ري  »ل  واأردف: 
كل  على  واأمهاتنا  اآب��اءن��ا  ف�صكراً  بف�صلهم، 
يف  اأفنيتموه  ال��ذي  العمر  على  �صكرا  �صيء، 
رعايتنا، على اجلهد امل�صني يف تربيتنا، على 
احتياجاتنا،  ت��وف��ري  �صبيل  يف  امل��ب��ذول  امل���ال 
ال�����ص��م��اء وال�����ص��ك��ر ل يكفي،  ب��ح��ج��م  ���ص��ك��راً 
فجزاكم اهلل عنا خري اجلزاء ورحم اهلل من 

هم حتت الرى منكم«.
كما بني يف نهاية كلمته عقد الطالب 
اخل��ري��ج��ون ال��ع��زم ع��ل��ى اأن ي��ك��ون��وا اأوف��ي��اء 
جمده  اإل��ى  ي�صعوا  واأن  وقيادتهم  لوطنهم 
اأن  يف  �صي�صهمون  ب��اأن��ه��م  واع��دي��ن  ورف��ع��ت��ه، 
يكون هذا الوطن يف م�صاف العامل بعقيدة 

را�صخة، وهمة ل تلني.
منطقة  اأم���ري  �صلم  احل��ف��ل  نهاية  ويف 
ع�����ص��ري ال�����ص��ه��ادات لأوائ�����ل اخل��ري��ج��ني، ثم 
ت�����ص��ل��م ����ص���م���وه درع������ا ت���ذك���اري���ا م����ن م��دي��ر 

اجلامعة.

الداود: نهنئ أنفسنا والوطن..
فردوا جميـله بأمانة وإخالص



أخبار الجامعة

الجامعة تنظم »مؤتمر اإلعالم 
واإلرهاب«.. صفر المقبل

ال���دويل م��ن خالل  امل��وؤمت��ر  اجلامعة لهذا 
ق�����ص��م الإع������الم والت�������ص���ال ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
كافة  اجل��ام��ع��ة  �صتجند  ح��ي��ث  الإن�����ص��ان��ي��ة، 
هذا  واه���داف  فعاليات  لإجن���اح  امكانياتها 
ال���دول���ة بقيادة  اإط����ار اه��ت��م��ام  امل���وؤمت���ر، يف 
خ���ادم احل��رم��ني ال�����ص��ري��ف��ني امل��ل��ك �صلمان 
�صاحب  عهده  ويل  و�صمو  عبدالعزيز  ب��ن 
بن  نايف  ب��ن  حممد  الأم���ري  امللكي  ال�صمو 
�صاحب  العهد  ويل  ويل  و�صمو  عبدالعزيز 
ال�����ص��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ري حم��م��د ب��ن �صلمان 
يف  للجامعات  ف��اع��ل  ب���دور  عبدالعزيز  ب��ن 
خدمة الق�صايا الوطنية من خالل البحث 
والدرا�صة ومن خالل الندوات واملوؤمترات.

ي�صعى  امل���وؤمت���ر  اأن  ال������داود  واأ����ص���اف 
وال�صراتيجيات  الو�صائل  يف  البحث  اإل��ى 
واإبراز  اإعالميا  الإره��اب  الكفيلة مبواجهة 
دور امل��وؤ���ص�����ص��ات الإع��الم��ي��ة يف الإ���ص��ه��ام يف 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه وك�����ص��ف اأ���ص��ال��ي��ب��ه وال��ع��م��ل 
ن�صر  ي�صهم يف  راأي عام م�صاد  تكوين  على 
يف  والع��ت��دال  والو�صطية  الت�صامح  ثقافة 
املجتمع، م�صريا اإلى اأن التعاطي مع ظاهرة 
اأ�صبح  اأ�صاليبه وو�صائله  الإره��اب مبختلف 
التي  وامل��ع��ق��دة  ال�صائكة  امل�����ص��ائ��ل  اأدق  م��ن 
املوؤ�ص�صات  على  وامل�صرفني  املهنيني  ت���وؤرق 

����ص���درت امل���واف���ق���ة ال�����ص��ام��ي��ة ع��ل��ى تنظم 
والت�صال  الإع��الم  بق�صم  اجلامعة، ممثلة 
بكلية ال��ع��ل��وم الإن�����ص��ان��ي��ة، امل��وؤمت��ر ال��دويل 
الثاين  عن »الإع��الم والإره��اب.. الو�صائل 
وال���ص��رات��ي��ج��ي��ات« خ��الل ال��ف��رة م��ن 15 
 17 اإل����ى   15 امل���واف���ق  ���ص��ف��ر 1438،   17 اإل����ى 

نوفمرب 2016. 
واأو�������ص������ح  م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
الأ���ص��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن  ب��ن حمد 
الداود يف هذه املنا�صبة اأن اجلامعة حتر�ص 
ق�صايا  م��ع  تفاعلها  درج��ة  تكون  اأن  دائ��م��ا 
ومو�صوعات الوطن يف م�صتوى الإ�صتحقاق 
الثاين  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  وج��اء  وامل�صئولية، 
اململكة  التي تهم  املو�صوعات  اأهم  اأحد  عن 
واملنطقة بل كافة دول العامل، وهو مو�صوع 
الإره��اب، حيث اأن املوؤمتر �صيتناول الأبعاد 
الإع��الم��ي��ة ل��ه��ذه ال��ظ��اه��رة، ال��ت��ي ي�صهد 
ال��ع��امل ان��ت�����ص��اره��ا يف ال��ع��دي��د م��ن مناطق 
العامل، ول�صيما يف بع�ص البلدان العربية، 
فيها  تختلط  م��رك��ب��ة  ظ��اه��رة  جعلها  مم��ا 
والنف�صية مع اجلوانب  اجلوانب اجلنائية 

ال�صيا�صية والقت�صادية والفكرية.
واأب��������دى ال���دك���ت���ور ال��������داود ���ص��ع��ادت��ه 
مب���واف���ق���ة امل����ق����ام ال�������ص���ام���ي ع���ل���ى ت��ن��ظ��ي��م 

واملنظمات  ال�صيا�صية  والأنظمة  الإعالمية 
الدولية على حد �صواء.    

الدكتور  الأ�صتاذ  اأو�صح  ناحيته  ومن 
ع���ل���ي ب����ن ����ص���وي���ل ال����ق����رين رئ���ي�������ص ق�����ص��م 
الإعالم والت�صال ورئي�ص اللجنة العلمية 
اأن �صبب اختيار مو�صوع املوؤمتر  للموؤمتر، 
وا�صتقرار  اأم��ن  ب��ات يهدد  الإره���اب  اأن  ه��و 
منحرف  �صلوك  وهو  الإن�صانية  املجتمعات 
يهدد النظام العام ويخالف قواعد القانون 
والذعر  الرعب  وي�صيع  الإن�صاين  والعرف 

يف النفو�ص.
اأن��ه يف هذا الإط��ار ياأتي هذا  واأ�صاف 
امل���وؤمت���ر ل��ي��ن��اق�����ص ج��دل��ي��ة ال��ع��الق��ة ال��ت��ي 
تربط بني و�صائل الإع��الم والإره��اب الذي 
يف  وا���ص��ع��ة  م�صاحات  على  ي�صتحوذ  اأ���ص��ب��ح 
و���ص��ائ��ل الإع�����الم وي��ح��دث ج���دل ك��ب��ريا يف 
التوا�صل  م��واق��ع  وع��رب  الن��رن��ت  �صبكات 
الج��ت��م��اع��ي، وذل����ك م���ن خ����الل ال��ت��ط��رق 
اأ�صبحت  وكيف  الظاهرة  ه��ذه  اأ�صباب  اإل��ى 
على  وتاثرياتها   واملقا�صد  الأب��ع��اد  عاملية 
الفرد واملوؤ�ص�صة واملجتمع، وبخا�صة يف ظل 
التغريات العميقة التي ي�صهدها العامل يف 

خمتلف امليادين.
املوؤمتر  اأن  القرين  الدكتور  واأ�صاف   

منها  ال��ت��ي  امل��ح��اور  م��ن  ال��ع��دي��د  �صيتناول 
التعريف بالإعالم والإرهاب وطرق انت�صاره 
وم��ظ��اه��ر اخ��ت��الف��ه ب��ني ال���دول يف املفهوم 
واملواجهة، ودرا�صة خماطر الإرهاب واآثاره 
الفكرية  املنظومة  وعلى  العامة  احلياة  يف 
ا�صتجالء  وكذلك  املجتمعات،  يف  والعقدية 
ال��ع��الق��ة ب���ني و���ص��ائ��ل الإع������الم وان��ت�����ص��ار 
ال�صراتيجيات  الإره��اب، وحتديد  ظاهرة 
الكفيلة  الأخالقية  والقانونية  الإعالمية 
ب��الإ���ص��ه��ام يف م��ك��اف��ح��ة الإره�������اب، ا���ص��اف��ة 
اإب��راز دور القيم الدينية والأخالقية  ال��ى  
الإرهاب  مواجهة  يف  والثقافية  والقانونية 

واحلد من انت�صاره.
 ودعى رئي�ص ق�صم الإعالم والت�صال 
ال��ع��ل��م��ي��ة ج��م��ي��ع املهتمني  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ص 
مبو�صوع املوؤمتر من اأكادمييني واعالميني 
ومن خمتلف القطاعات الأمنية والفكرية 
بحوث  تقدمي  يف  امل�صاركة  ال��ى  والثقافية 
للموؤمتر  العلمية  اللجنة  الى  واوراق عمل 
وار�����ص����ال م��ل��خ�����ص��ات ب��ح��وث��ه��م واوراق���ه���م 
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الربيد الإليكروين للموؤمتر:
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تحديد مواعيد قبول
البكالوريوس والدبلوم

 
اأع����ل����ن����ت اجل����ام����ع����ة ع�����ن م����واع����ي����د ال���ت�������ص���ج���ي���ل وال�����ق�����ب�����ول ل���ل���ع���ام 

الدرا�صي1438/1437 لدرجتي البكالوريو�ص والدبلوم.
وقال عميد القبول والت�صجيل الدكتور �صلطان اآل فارح اإن البوابة 
الإلكرونية �صتفتح ل�صتقبال طلبات القبول يف 1437/9/20، وت�صتمر 
حتى 1437/10/25، م�صريا اإلى اأن تر�صيح دفعات القبول �صيكون بداية 
بالكامل، ولن  اإلكرونية  �صتكون  العملية  اأن  املقبل، موؤكدا  القعدة  ذي 
يحتاج الطالب اأو ويل الأمر ملراجعة العمادة ول لإر�صال اأي م�صتندات 

للجامعة.
العامة  الثانوية  ون�صب  والتح�صيلي  القدرات  درج��ات  اأن  واأ�صاف 
�صت�صل اإلى اجلامعة اإلكرونيا بالتوا�صل مع اجلهات املعنية، مبينا اأن 
�صيّفعلها قريبا  الإلكرونية على موقع اجلامعة،  خدمة ال�صتف�صارات 

فريق متخ�ص�ص.
ا�صتكمال الخ��ت��ب��ارات  وال��ط��ال��ب��ات، على  ال��ط��الب  ف���ارح،  اآل  وح��ث 
املطلوبة من  املركز الوطني »قيا�ص« والتزام مواعيد الت�صجيل املحددة، 
التوا�صل  و�صائل  ومتابعة  القبول،  من�صورات  على  الط��الع  و���ص��رورة 

الجتماعي ملعرفة اجلديد. 
م��ط��وي��ة حت��وي  م��ن 9000  اأك���ر  ال��ع��م��ادة  ثانية،  وزعت  م��ن ج��ه��ة 
يف  العامة  الثانوية  طللاب  على  اجلامعة  يف  القبول  ��للسللر�ط  طريقة 

اختبارات القدرات العامة والتح�صيلي.

»ركن للقراءة«
يجذب طالبات

المحاسبة واإلدارة
ريم العسيري

نظمت طالبات امل�صتوى الرابع بق�صمي املحا�صبة واإدارة الأعمال، بكيلة 
الإدارة والقت�صاد املنزيل باأبها، ركنا للقراءة  �صم العديد من الكتب 
يف خمتلف املجالت، وذلك بح�صور وكيلة الكلية الدكتورة منى عزت، 
ورئي�صة ق�صم املحا�صبة فاطمة ال�صهري، ورئي�صة ق�صم اإدارة الأعمال، 

داليا احلربي واأع�صاء هيئة التدري�ص  وطالبات الكلية.  
الفكرة  اأن  ال�صهري،  فاطمة  املحا�صبة،  ق�صم  رئي�صة  وك�صفت   
تولدت من م�صروع اقرحته هي بنف�صها على طالباتها ليح�صلن من 

خالله على 10 درجات.
اإق��ام��ة رك��ن ل��ل��ق��راءة، ي�صم  واأ���ص��اف��ت: »�صاألتهن ع��ن راأي��ه��ن يف 
ال��ذات  وت��ط��وي��ر  كال�صعادة  خمتلفة  جم���الت  يف  الكتب  م��ن  ال��ع��دي��د 
جميعا  فرحبوا  واملحا�صبة،  والإداري�����ة  وال�صحية  الدينية  وال��ع��ل��وم 

بالفكرة«.
لك�صر  تقليدية  وغ��ري  جديدة  الفكرة  تكون  اأن  »اأردت  واأ�صافت 
وع��رو���ص  البحوث  م��ن  اأف�صل  فوجدتها  ال��ط��ال��ب��ات،  عند  ال��روت��ني  
الباوربوينت، وكانت الطالبات متحم�صات جدا للفكرة؛ ف�صاركن فيها 
اأنها  اإل��ى  م�صرية  املتوقع«،  من  اأك��ر  تفاعلهن  وك��ان  جميلة،  باأفكار 
امللك  ال�صريفني  احلرمني  خل��ادم  بكلمة  امل�صروع  يفتتح  اأن  اقرحت 

�صلمان، حفظه اهلل، يحث فيها اأبناء الوطن  على  الت�صلح بالقراءة.
وعن �صبب اختيارها املو�صوع، قالت: »اخ��رت  مو�صوع القراءة 
حتديداً؛ لأن الفتيات يف هذا العمر معر�صات للعديد من التحديات 
الجتماعية وال�صيا�صية والدينية وغريها، ول بد اأن يواجهنها ب�صالح 

قوي جدا، علما باأنه ل يوجد اأقوى من �صالح العقل والفكر النري«.
اإقامة برامج مماثلة حتث على القراءة يف اجلامعات  ودعت اإلى 
ال�صعودية، م�صرية اإلى اأنها »ت�صهم يف  تفريغ الطاقات الطالبية على 

الوجه ال�صحيح«.

دورة في إدارة
المشاريع االحترافية 

عدنان األلمعي
نظمت عمادة �صوؤون الطالب، ممثلة بوكالة العمادة للتطوير واجلودة، دورة 
طالبا   44 مب�صاركة   ،PMP»الحرافية امل�صاريع  اإدارة  بعنوان«  متخ�ص�صة 
املالية  والعلوم  الآيل  واحلا�صب  الهند�صة  بكليات  املتفوقني  اخلريجني  من 

والإدارية.
اإدارة امل�صاريع، املهند�ص تركي الركي، الذي يعمل  وقدم الدورة، خبري 
م�صت�صارا يف العديد من اجلهات احلكومية واخلا�صة، على مدى خم�صة اأيام 

متوا�صلة من الرابعة ع�صرا حتى التا�صعة م�صاء.
اأن  رف��ي��دة،  اآل  ع��ب��داهلل  بالوكالة،  التدريبية  ال��ربام��ج  م�صرف  واأو���ص��ح 
الدورة ت�صمنت حماور مهمة يف اإدارة امل�صاريع واإعداد قادة حمرفني لقيادة 

امل�صاريع  ب�صكل جيد �صواء على امل�صتوى املوؤ�ص�صي اأم ال�صخ�صي.
بدوره، اأ�صار الركي اإلى اأن الدورة كانت ناجحة باختيار �صريحة مميزة 
للواقع،  حماكاة  وتطبيقات  تناف�صية  اإبداعية  م�صاريع  قدموا  الطالب  من 
وقال: »هذا مما �صينعك�ص على م�صتقبلهم بعد التخرج باإذن اهلل«، راجيا لهم 

دوام التوفيق والرقي.

عمادة الطالب تدرب
3966 متدربا ومتدربة 

عدنان األلمعي
بالعمادة،  واجل����ودة  التطوير  ب��وك��ال��ة  ممثلة  ال��ط��الب،  ���ص��وؤون  ع��م��ادة  نظمت 
احلياتية  املهارات  لتنمية  تدريبية  برامج   10 احل��ايل،  الدرا�صي  الف�صل  خالل 

والإبداعية، مب�صاركة 3966 طالبا وطالبة.
اآل  من�صور  اهلل  عبد  الدكتور  بالعمادة،  واجل���ودة  التطوير  وكيل  واأ���ص��ار 
متميزة  تدريبية  احلايل، 10برامج  الف�صل  اأطلقت  الوكالة  اأن  اإل��ى  ع�صيد، 
يوما   22 ا�صتمرت  اأن��ه��ا  م��وؤك��دا  العربي،  ال��ع��امل  م�صتوى  على  امل��درب��ني  لأ�صهر 
ال��دورات �صملت اجلماهريية واملتخ�ص�صة،  اأن  واأو�صح  الف�صل.  متفرقة خالل 
لفتا اإلى اأن عدد امل�صاركني بلغ 3966 طالبا وطالبة، نالوا �صهادات معتمدة من 

املوؤ�ص�صة العامة للتدريب املهني والتقني.
الدرا�صي  العام  دورات  لرتيب  حاليا  تعمل  العمادة  اأن  ع�صيد  اآل  وذك��ر 
دورات  يف  الت�صجيل  خ��دم��ة  لإط���الق  ب��الإ���ص��اف��ة  وال��ط��ال��ب��ات،  للطالب  املقبل 
يف  العمادة  موقع  خ��الل  من  والطالبات  للطالب  ت�صهياًل  اإلكرونياً،  الوكالة 
فرق  واإدارة  التخطيط  بني  ما  ال��دورات  وتنوعت  الإلكرونية.  اجلامعة  بوابة 
العمل، ومهارات حل امل�صكالت، واإعداد اخلطابات والتقارير، والإلقاء، والتفكري 

الإبداعي، كالآتي: 
حل  م��ه��ارات  ال�صخ�صي،  التخطيط  ال��ع��م��ل،  ف��رق  اإدارة  امل���ذاك���رة،  ف��ن��ون 
الإل��ق��اء  م��ه��ارات  الجتماعي،  النجاح  والتقارير،  اخلطابات  اإع���داد  امل�صكالت، 

واخلطابة، القبعات ال�صت، التفكري الإبداعي، وامل�صاريع الحرافية.
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المؤتمر الدولي الثاني
»اإلعالم واإلرهاب.. الوسائل واالستراتيجيات«

15-17 صفر 1438 )15-17 نوفمبر 2016( 

جامعة الملك خالد
كلية العلوم اإلنسانية
قسم اإلعالم واالتصال

تقدم البحوث وأوراق العمل إلى اللجنة العلمية للمؤتمر، مع إرسال ملخصات البحوث
واألوراق العلمية والسير الذاتية المختصرة قبل 22 شعبان 1437 الموافق 29 مايو 2016

con.masscomm@kku.edu.sa :على البريد اإلليكتروني للمؤتمر
كما يمكن الحصول على محاور المؤتمر ومعلومات أخرى من نفس العنوان



أخبار الجامعة

مفتي عسير ضيفا
على فرع الجامعة بتهامة

حل مفتي منطقة ع�صري، ال�صيخ الدكتور �صعد احلجري، �صيفا على كلية العلوم 
والآداب مبحايل، حيث قدم حما�صرة بعنوان »توجيهات عامة ل�صباب اجلامعة«، 
بح�صور عميد كلية العلوم والآداب مبحايل، الأ�صتاذ الدكتور حممد بن نا�صر 

القرين، ووكيل �صوؤون الطالب الدكتور حمزة الفتحي.
ا�صتهل  ثم  ال��ك��رمي،  اهلل  كتاب  اآي��ات عطرة من  بتالوة  املحا�صرة  وب���داأت   
الفرد  واأث��ره يف   العلم  تناولت حم��اور منها: ف�صل  التي  احلجري حما�صرته 
مرحلة  وف�صل  الأم���ن  واأه��م��ي��ة  وال�صبهات،  الفنت  م��ن  والتحذير  وجمتمعه، 
ال�صباب. ويف اخلتام، اأجاب احلجري على اأ�صئلة الطالب وا�صتف�صاراتهم، وذلك 
تذكاريا من وكالة �صوؤون الطالب بفرع اجلامعة بتهامة،  اأن يت�صلم درعاً  قبل 

قدمه له عميد الكلية، الأ�صتاذ الدكتور حممد بن نا�صر القرين.

مشروع فرحة يتيم بـ »رياض األطفال«
هنادي الشهراني

اأقام ق�صم ريا�ص الأطفال بكلية الربية، م�صروع »فرحة يتيم«، وجرى خالله 
الإعالن عن ا�صتقبال الهدايا واحلاجيات لالأطفال الأيتام ليت�صارك اجلميع يف 
اإلى تقريب  امل�صروع  الكلية. وهدف  فناء  الهدايا وجتهيزها يف  تنظيم وتغليف 
اإ�صعادها وبث روح  اإلى  الغالية وال�صعي  الفئة  باأهمية هذه  اإلى الذهن  ال�صورة 
التكافل الجتماعي داخل الكلية ليتم بعد ذلك اإر�صال الهدايا اإلى دار احل�صانة 

والإيواء باأبها.

طالبات العلوم يشاركن في »مرافئ«
أروى البشري

�صاركت كلية العلوم والآداب بخمي�ص م�صيط )جممع1(، يف الربنامج الذي اأقامه 
اأيام، برعاية  مركز الدعوة وتوعية اجلاليات بعنوان »مرافئ«، وذلك يف ثالثة 
وكالة �صوؤون الطالبات بعمادة الطالب. كما نظمت الكلية برناجماً توعوياً يف 
تر�صيد ا�صتهالك املياه، ا�صتمل على من�صورات واأدوات لر�صيد ال�صتهالك. يف 
�صاأن اآخر، اأقامت الكلية دورة تدريبية للخريجات يف كيفية ال�صتعداد لالختبار 

الدويل IELTS،بح�صور نحو 30 طالبة من ق�صم اللغة الإجنليزية.

معرض صحي بآداب الخميس
أروى البشري

نظمت كليه العلوم والآداب بخمي�ص م�صيط )جممع1(، بالتعاون مع كلية العلوم 
الطالب  �صوؤون  عمادة  برعاية  �صحياً،  معر�صاً  باخلمي�ص،  التطبيقية  الطبية 
ممثلة بوكالتها للطالبات.  و�صمل املعر�ص عددا من الأركان للتوعية باأ�صرار 
�صهد  كما  ال�صحية،  للمدن  وجم�صمات  املختلفة،   الأم���را����ص   م��ن  جمموعة 

ح�صور عدد كبري من الطالبات واأع�صاء هيئة التدري�ص واملوظفات.

اتفاقية  بين الجامعة ومركز مكافحة الجريمة 
الت��ف��اق��ي��ة  اأن  احل���دي���ث���ي   وب�����ني 
اتفاقيات  من  كبري  لعدد  امتدادا  تاأتي 
ال����ت����ع����اون وال�������ص���راك���ة ال���ت���ي ت��وق��ع��ه��ا 
اجلامعة مع خمتلف اجلهات، وبخا�صة 
ف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب����اجل����وان����ب ال��ع��ل��م��ي��ة، 

والبحثية وال�صت�صارية.
واأك���د احل��دي��ث��ي اأن م��رك��ز اأب��ح��اث 
ق���اع���دة  اجل����رمي����ة  ميتلك  م��ك��اف��ح��ة 
بيانات �صخمة كانت وما زالت م�صدراً 
للباحثني واخل��رباء واملخت�صني،  مهما 
للمركز  عليا  جلنة  وج��ود  اإل��ى  م�صريا 

عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  الأ���ص��ت��اذ  رع���ى 
و�صراكة  تعاون  اتفاقية  توقيع  ال��داود، 
اأب��ح��اث مكافحة  وم��رك��ز  ب��ني اجلامعة 

اجلرمية بوزارة الداخلية.
ووق�����ع الت���ق���اف���ي���ة، ع��م��ي��د معهد 
ال���ب���ح���وث وال����درا�����ص����ات ال���ص��ت�����ص��اري��ة 
بن  عبداللطيف  ال��دك��ت��ور  ب��اجل��ام��ع��ة، 
اإبراهيم احلديثي، وامل�صرف العام على 
املحيا،  نايف  بن  ذع��ار  الدكتور  امل��رك��ز، 
ب��ح�����ص��ور وك������الء اجل���ام���ع���ة وع���م���داء 

الكليات والعمادات امل�صاندة.

يراأ�صها ويتابعها �صمو ويل العهد وزير 
اجلامعة  »نحن  يف  واأ�صاف  الداخلية. 
مم��ث��ل��ة مب��ع��ه��د ال��ب��ح��وث وال���درا����ص���ات 
والتعاون  بالعمل  ن�صعد  ال�صت�صارية، 
م����ع ه������ذا امل����رك����ز خل����دم����ة ال��ق�����ص��اي��ا 
ال��وط��ن��ي��ة والأم���ن���ي���ة وق�����ص��اي��ا ت��ع��زي��ز 
والجتماعي  والفكري  النف�صي  الأم��ن 

والوطني«.
ه��ذا  يف  ب��ال��ف��ع��ل  »ب����داأن����ا  واأردف: 
من  ع��دد  يف  بامل�صاركة  امل��ب��ارك  ال��ت��ع��اون 
امل�������ص���اري���ع ال��ب��ح��ث��ي��ة ال���ت���ي خ�����ص��ت ب��ه��ا 

اجلامعة اإميانا من القائمني على املركز 
بدورها الوطني لال�صتفادة من اخلربات 
اأن  اإل���ى  امل��وج��ودة يف اجل��ام��ع��ة«، م�صريا 
اآلف  ث��الث��ة  م��ن  اأك���ر  اجلامعة متتلك 
يحملون  معظمهم  تدري�ص  هيئة  ع�صو 
الدكتوراه، معربا عن تطلعها اإلى مزيد 
هذا  خلدمة  واملثمر  البناء  التعاون  من 

الوطن املبارك.
مكافحة  اأب���ح���اث  م��رك��ز  اأن  ي��ذك��ر 
الأق���دم  يعد  الداخلية  ب���وزارة  اجل��رمي��ة 

من نوعه يف اململكة، وتاأ�ص�ص عام 1394.

ورشة لتعزيز التعاون بين الجامعة وغرفة أبها 
اخلربة  مكاتب  وروؤ���ص��اء  املعنية،  الكليات 
البحوث  معهد  عميد  البحثية،  وامل��راك��ز 
وال����درا�����ص����ات ال����ص���ت�������ص���اري���ة ب��اجل��ام��ع��ة 
اللطيف احلديثي، م�صلطا  الدكتور عبد 
ال��ت��ي  ال���ك���ب���رية  ال�������ص���وء على  الأه���م���ي���ة 
ي��رج��وه��ا اجل��ان��ب��ان م��ن ع��ق��د م��ث��ل ه��ذه 
ال��ل��ق��اءات وال���ور����ص، مب��ا ي��خ��دم اأه����داف 
ال��ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م��ي واخل���ا����ص ع��ل��ى حد 
�صواء، بالإ�صافة اإلى تعزيز �صبل التعاون 
ج��وان��ب  ي��ح��ق��ق  بينهما مب���ا  وال��ت��وا���ص��ل 
ال�����ص����ت����ف����ادة م����ن ه������ذه ال���ع���الق���ة ل��ك��ال 

الطرفني.  

���ص��ه��دت اجل���ام���ع���ة ور����ص���ة ع��م��ل ت��ن��اول��ت 
جم�����الت ال���ت���ع���اون ب��ي��ن��ه��ا وب����ني ال��غ��رف��ة 
نيابة  رع��اه��ا  باأبها،  ال�صناعية  التجارية 
ع����ن الأ�����ص����ت����اذ ال����دك����ت����ور ع��ب��دال��رح��م��ن 
العليا  للدرا�صات  اجلامعة  وكيل  ال���داود، 
وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي ال���دك���ت���ور م���اج���د بن 
ع���ب���دال���ك���رمي احل���رب���ي، ب��ح�����ص��ور ن��ائ��ب 
باأبها،  ال�صناعية  التجارية  الغرفة  رئي�ص 

املهند�ص �صالح ح�صني قدح.
عدد  ح�صرها  التي  الور�صة  وافتتح 
من رجال الأعمال، واملهتمني من القطاع 
اخل����ا�����ص، ووك������الء اجل���ام���ع���ة، وع���م���داء 

ب������دوره، ���ص��دد ن��ائ��ب رئ��ي�����ص ال��غ��رف��ة 
ال���ت���ج���اري���ة ال�����ص��ن��اع��ي��ة ب���اأب���ه���ا، امل��ه��ن��د���ص 
التوا�صل  �صالح ح�صني قدح، على �صرورة 
امل���������ص����رك ل���ت���ف���ع���ي���ل ت���ط���ل���ع���ات ال���غ���رف���ة 

واجلامعة خلدمة املنطقة.
مع  التجارية  الغرفة  »ت�صعى  وق��ال: 
لتوطيد  النقاط  مللن  عللدد  اجلامعة  عرب 
التعاون، من خالل اإن�صاء موؤمتر اقت�صادي 
����ص���ن���وي، وت����ع����اون لإق����ام����ة ور�������ص ال��ع��م��ل 
الق��ت�����ص��ادي��ة، واإن�����ص��اء م��رك��ز ا���ص��ت�����ص��ارات 
ي�����ص��ارك ف��ي��ه ال��ط��رف��ان ب��ال��ك��وادر امل��وؤه��ل��ة 

علميا وعمليا«.

بعد ذلك، بداأت اأعمال الور�صة بعر�ص 
مرئي من الدكتور ح�صني حممد اآل عبيد، 
ومرئياتها  اجل��ام��ع��ة،  يف  اخل����ربة  ل��ب��ي��وت 
و�صبل  الغرفة  مع  التعاون  اتفاقية  ب�صاأن 

تفعيلها وتعزيزها. 
اإ�����ص����راك  �����ص����رورة  ع��ب��ي��د  اآل  واأك�������د 
ب��ك��وادره��ا  خ���ربة  ب��ي��ت  ب�صفتها  اجل��ام��ع��ة 
باملنطقة،  اخلا�ص  القطاع  مع  املتخ�ص�صة 
يف ال��ب��ح��وث وال����ص���ت�������ص���ارات وال���درا����ص���ات 
التجارية  الغرفة  بها  تقوم  التي  واللجان 

ال�صناعية.
ث�����م ق������دم الأم���������ني ال�����ع�����ام ل��ل��غ��رف��ة 
بن  اهلل  ع��ب��د  ب��اأب��ه��ا  ال�صناعية  ال��ت��ج��اري��ة 
�صعد الزهراين، عر�صا عن مرئيات الغرفة 

والقطاع اخلا�ص.
املجتمعون  خ���رج  ال��ور���ص��ة  خ��ت��ام  ويف 
بعدد من التو�صيات منها: �صرورة تكوين 
ملتابعة  واجلامعة  الغرفة  من  عمل  فريق 
على  التفاقية،  وتفعيل  الور�صة  تو�صيات 
اأن يتم التفاق على عقد اجتماعات دورية 

يف هذا ال�صدد.
واأو�صت الور�صة بعقد موؤمتر اقت�صادي 
�صنوي ت�صارك فيه اجلامعة والغرفة، اإ�صافة 
اأك��ادمي��ي��ة رواد  اإن�����ص��اء  اإل���ى امل�صي ق��دم��اً يف 
مب�صاركة  الأعمال  ري��ادة  وجمعية  الأعمال، 
اجلامعة والغرفة، بالإ�صافة اإلى تبني اآليات 
العمل املقرحة من قبل الغرفة فيما يتعلق 

بتفعيل العمل امل�صرك.

العدد 180  |  24 رجب 1437  |  01 مايو 2016



أخبار الجامعة

رئيس تحرير صحيفة »الرياض« يزور الجامعة
ويلتقي بطالب وطالبات اإلعالم

عبدالعزيز رديف

خالد  امللك  جامعة  مدير  معايل  ا�صتقبل 
الأ���ص��ت��اذال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��رح��م��ن ب��ن حمد 
ال�������داود م����وؤخ����را مب��ك��ت��ب��ه، ����ص���ع���ادة رئ��ي�����ص 
الأ�صتاذ�صليمان  الريا�ص  �صحيفة  حترير 

الع�صيمي.
ورحب الداود يف بداية اللقاء ب�صعادة 
الرئي�ص موؤكدا على دور الإع��الم واأهميته 
�صحيفة  واأن  ل���ص��ي��م��ا  امل���ج���الت،  ���ص��ت��ى  يف 
امل��م��ي��زة، ذات  ال�صحف  ت��ع��د م��ن  ال��ري��ا���ص 
واملهنية  امل��ت��زن،  وال��ط��رح  الوا�صع  النت�صار 
عن  مف�صال  �صرحا  معاليه  وق��دم  العالية، 
م��ه��ام واأه������داف اجل��ام��ع��ة، وم���ا ت�����ص��ع اإل���ى 
املجتمع  ���ص��رائ��ح  ا���ص��ت��ه��داف  ع��رب  حتقيقه 

املختلفة.
مقر  ال��ى  الع�صيمي  توجه  ذل��ك  بعد 
اآلية  �صحيفة »اأف��اق« اجلامعة، واطلع على 
ق�صم  رئي�ص  ا�صتقباله  يف  وك��ان  بها،  العمل 
العالم والت�صال ورئي�صتحرير ال�صحيفة 
القرين،  �صويل  ب��ن  علي  الدكتور  الأ���ص��ت��اذ 
ال������ذي رح�����ب ب�������دوره ب��ال�����ص��ي��ف وال���وف���د 
اآليات  على  ال�صيوف  اأطلع  كما  املرافقله، 

العمل يف ال�صحيفة.
ويف لقاء مفتوح مبنا�صبة زيارة رئي�ص 
الأ�صتاذ  األتقى  ال��ري��ا���ص  �صحيفة  حت��ري��ر 
ق�صم  وطالبات  بطالب  الع�صيمي  �صليمان 
العالم واملهتمني من اأبناء املنطقة، وعدد 
من الأكادمييني والكادر ال�صحفي والفني 
ب��اجل��ام��ع��ة، يف ل���ق���اء م��ف��ت��وح ي���ه���دف اإل���ى 
ال��ط��الب وتو�صيع  ت�����ص��اوؤلت  الإج��اب��ة على 

مداركهمفي جمالت العمل الإعالمي.
ونوه الدكتور علي القرين رئي�ص ق�صم 
العالمفي بداية اللقاء املفتوح اأن الهدف 
رئ��ي�����ص حت���ري���ر �صحيفة  ا���ص��ت�����ص��اف��ة  م���ن 
الريا�ص، هو التقاء طالب وطالبات الق�صم 
بقامة اإعالمية �صعودية مميزة لها مكانتها 
التي  وجتربتهاالرية  الع���الم،  جم��ال  يف 

ي�صتفيد منها الطالب .
نبذة  القرين خ��الل حديثة  ق��دم  كما 
وتخ�ص�صاته،وعدد  الق�صم  ع��ن  خمت�صره 
الق�صم يعمل على  اأن  الطالب فيه، موؤكدا 
الق�صم  اهتمام  يف  تتمثل  م��ب��داأي��ن  حتقيق 
ب��ت��دري��ب ال��ط��الب اأث��ن��اء درا���ص��ت��ه��م، وم��ب��داأ 
»ا�صنع وظيفتك«، وقال القرين« اأن الق�صم 
مي���ل���ك ط����اق����ات اإع���الم���ي���ة مم���ي���زة ل��دي��ه��ا 
عرو�ص من موؤ�ص�صات اإعالمية رائدة وذلك 

قبل تخرجهم«.
 من ج��ه��ت��ه رح����ب ���ص��ع��ادة امل�����ص��ت�����ص��ار 
واملتحدث  الإع��الم��ي  علىاملركز  وامل�صرف 

بن  فهد  الأ�صتاذ  اجلامعة  با�صم  الإعالمي 
�صكره  مقدما  بالأ�صتاذالع�صيمي،  ن��وم��ه 
ل��ل��دع��وة وح�����ص��وره يف رح��اب  تلبيته  ع��ل��ى 
جامعة امللك خالد، م�صريا اإلى اأن �صحيفة 
التي  ال�صعودية  اأهم ال�صحف  الريا�ص من 
لها دور كبري يف نقل ال��راأي وال��راأي الآخر 
موؤكدا  اجلميع،  ب�صهادة  عالية  باإحرافية 
اأن ه����ذا ال��ل��ق��اء ���ص��ي��ق��دم ال��ك��ث��ري ل��ط��الب 

وطالبات العالم باجلامعة.
ب��������دوره اأب��������دى الأ�����ص����ت����اذ ���ص��ل��ي��م��ان 
الع�صيمي اعجابه باجلامعة وق�صم العالم 
خا�صة، وقال  »فوجئت بهذا ال�صرح العلمي 
الكبري، والذي �صيكون باإذن اهلل داعما بال 
ال��ت��ن��م��وي��ة«، م�صيدا  مل�����ص��رية ال��وط��ن  ���ص��ك 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة يف تطوير  م��ع��ايل  بجهود 
بها وما حققته اجلامعة  والرقي  اجلامعة 
يف جميع جمالتها على م�صتوى اجلامعات 

ال�صعودية.
الريا�ص  �صحيفة  يف  »نحن   واأ�صاف 
اأي�����ص��ا،  وب��ت��ع��اون��ن��ا  معكم  ب��ت��واج��دن��ا  ن�صعد 
اإعالمية  ط��اق��ات  ب��ني  بكوين  ج��دا  و�صعيد 

اكادميية �صابة تقرن العلم بالعمل«.
اأجل  من  مفتوح  لكم  »امل��ج��ال  واأردف 
ال��ري��ا���ص،  �صحيفة  يف  وال��ت��دري��ب  ال��ع��م��ل 
و�صيكون مكتب ال�صحيفة يف منطقة ع�صري 
ال�صحيفة  ب��ني  ال��و���ص��ل  حلقة  اهلل،  ب����اإذن 
وبينكم، واملجال مفتوح لكم، لي�ص يف جمال 
ال�����ص��ح��اف��ة ال��ورق��ي��ة ف��ق��ط ب���ل يف ج��وان��ب 
الع������الم اخل���ا����ص���ة ف��ي��ال�����ص��ح��ي��ف��ة ورق��ي��ا 

واإلكرونيا وت�صويقيا«.
ب��ع��د ذل����ك اأج������اب ال��ع�����ص��ي��م��ي خ��الل 
الطالب  وا�صتف�صارات  اأ�صئلة  على  اللقاء 
والطالبات، والتي متثلت يف مدى اإمكانية 
ال�صحيفة  قبل  من  تدريبية  دورات  اإقامة 
اأن��ه ل  الع�صيمي  اأ���ص��ار  يف اجل��ام��ع��ة، حيث 
الرجايل  ال�صقني  يف  ذل��ك  مينع  م��ا  يوجد 

والن�صائي.
تعامل  كيفية  ت�صاوؤل  على  اأج��اب  كما 
ال�����ص��ح��ي��ف��ة م���ع امل�����واد الإع���الم���ي���ة، وذل���ك 
بتواجد مواقع التوا�صل الجتماعي، واأ�صار 
ت��ت��ف��اج��يء  مل  ال��ري��ا���ص  �صحيفة  اأن  ال���ى 
بالع�صر اللكروين، ولكن واجبها وواجب 
وت��ن��وع  الع�صر  ت��واك��ب  اأن  ال�صحف  ك��اف��ة 

جمالتها الإعالمية.
رئ��ي�����ص حترير  زار  ال��ل��ق��اء  ن��ه��اي��ة  ويف 
الإع��الم��ي  امل��رك��ز  مقر  ال��ري��ا���ص  �صحيفة 
اطلع خاللها على  وقام بجولة  باجلامعة، 
اأق�����ص��ام امل��رك��ز واآل��ي��ات العمل ف��ي��ه، وال��ذي 
بدوره اأ�صاد بعمل املركز، وباحرافية العمل 

فيه وتنوع وتكامل جمالتهالإعالمية.

العدد 180  |  24 رجب 1437  |  01 مايو 2016



أخبار الجامعة

في ندوة بالجامعة..
34% من مواد اإلعالم الرياضي تغذي الشغب

محمد شامي 

الريا�صي،  والقانون  الإدارة  اأ�صتاذ  اأك��د 
ع�صو الحت���اد ال�����ص��ع��ودي ل��ك��رة ال��ق��دم، 
الدكتور  ال�صراتيجيات،  جلنة  رئي�ص 
امل��واد  من   ٪43 اأن  بخاري  عبداللطيف 
الإع����الم����ي����ة حت���ت���وي ع���ل���ى ال��ت��ع�����ص��ب 
اأو ال�����ص��غ��ب، م�����ص��ريا اإل���ى اأن���ه ر���ص��د 55 
على  حتفز  تربوية  غ��ري  لغوية  م��ف��ردة 
ذلك، يتم تكرارها مبعدل ثالث مرات 
اأ�صبوعيا، اأقلها و�صف الفريق املناف�ص ب� 
»اخل�صم«، بجانب اهتمام 66٪ من املواد 
بينما  ب��الإث��ارة،  الريا�صية  الإع��الم��ي��ة 
ل ت��ت��ج��اوز ن�����ص��ب��ة ال��ت��ث��ق��ي��ف يف جم��ال 

الإعالم الريا�صي ٪13.
يف  قدمها  اإح�صائية  يف  ذل��ك  واأت���ى 
اجلامعة  يف  اأقيمت  التع�صب  ع��ن  ن���دوة 

على هام�ص الأوملبياد الريا�صي.
ال��ري��ا���ص��ي  الإع�����الم  »اأن  واأ����ص���اف: 
ي�صكل 22٪ من اإجمايل الإعالم امل�صموع 
وامل����ق����روء وامل�����ص��اه��د، ون�����ص��ب��ة امل��ت��اب��ع��ني 
جمهور  اإجمايل  من  الريا�صي  لالإعالم 
الإعالم تتنوع بواقع 64٪ لل�صحافة و 41 

لالإعالم املرئي و 37 ملواقع التوا�صل«.
ال���ع���ام���ل���ني  م�����ن   ٪41« واأ�������ص������اف 
يف جم������ال الإع����������الم ال����ري����ا�����ص����ي غ��ري 

وال��ت�����ص��ري��ع��ات ال���ت���ي ت���رك���ز ع��ل��ى ال����روح 
والأخ������الق داخ����ل امل��ن�����ص��اآت ال��ري��ا���ص��ي��ة، 
وت��ط��ب��ي��ق الإج��������راءات وال��ع��ق��وب��ات على 
الأل�����ف�����اظ وال�������ص���ل���وك ال������ذي ي��ت��ع��ر���ص 
اأو  بالتجريح  والأ���ص��خ��ا���ص  للموؤ�ص�صات 
الإ���ص��اءة. وع��ن دور الحت��اد ال�صعودي يف 
»ن�صبة جهود الحت��اد يف  ق��ال:  التثقيف، 

التثقيف �صفر ٪«. 

تبرير خاطئ
اأ���ص��ت��اذ ع��ل��م النف�ص،  م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال 
جلنة  رئي�ص  ال�صعودي،  الحت��اد  ع�صو 
األ���ع���اب ك����رة ال���ق���دم، ال���دك���ت���ور ���ص��الح 
ال�صقا: »اإننا ن�صعف بع�صنا بالتع�صب«، 
اأ���ص��ب��اب ف�صل  اأب����رز  »اأح����د  اأن  م��ع��ت��ق��دا 
التع�صب،  ا�صت�صراء  وفرقنا  منتخباتنا 
ي��ربر مواقف بع�ص  البع�ص  ب��ات  حتى 
ال����الع����ب����ني غ�����ري الأخ�����الق�����ي�����ة جت���اه 

منتخبهم الوطني«.
ا����ص���ت���ف�������ص���ار دور  واإج������اب������ة ع���ل���ى 
احت����اد ال���ق���دم ورئ��ي�����ص��ه يف ك��ب��ح ج��م��اح 
القائد  زم��ن  »انتهى  ق��ال:  املتع�صبني، 
الأوح�����د، ه���ذا ال��زم��ن ل ي��وج��د لدينا 
مثل �صالح الدين الأيوبي، هذا الزمن 
زمن العمل اجلماعي واملوؤ�ص�صي ، وهو 

ما نعمل عليه«. 

ال�����ص��ح��اف��ة  يف   ٪84،7 و  م��ت��خ�����ص�����ص��ني، 
 ٪72 اأن  اإل��ى  اإ�صافة  متخ�ص�صني،  غ��ري 
ل يحملون تخ�ص�ص الإعالم الريا�صي، 
جمال  يف  تخ�ص�صا  يحملون  ل   ٪  58 و 
يتلقوا  اأن 54٪ مل  ع��ن  الإع���الم، ف�صال 
اأو تدريب يف جمال الربية«،  اأي تعليم 
يف  ي��ع��م��ل  مم����ن  ف���ق���ط   ٪21 اأن  م��ب��ي��ن��ا 
الإعالم الريا�صي لديهم دورات تدريبية 

يف هذا املجال«.
اأك����دوا  وت��اب��ع »90٪ م��ن اجل��م��ه��ور 
����ص���رورة اإي���ق���اف الإع��الم��ي��ني امل��ث��ريي��ن 
و  ب��راجم��ه��م،  اأو  كتاباتهم  يف  للتع�صب 
84٪ طالبوا ب�صن قوانني جترم التع�صب 
طالبوا  و٪80  اإليه،  يدعوا  من  وتعاقب 
بع�صا  بع�صهم  الفرق  م�صافحة  بفر�ص 

والتحلي بالروح الريا�صية«.

ضبط الحرية
الإع��الم على �صبط  وح��ث بخاري وزارة 
احلرية واحلقوق، م�صت�صهدا بالتجاوزات 
غري الأخالقية من البع�ص على قامات 

خدمة الريا�صة يف الحتاد ال�صعودي. 
ال��ت��ث��ق��ي��ف  ي��ن�����ص��ب  ل  اأن  واأو�����ص����ى 
بل  ال��ري��ا���ص��ي،  التع�صب  على  والتوعية 
الركيز على مفهوم الريا�صة وح�صابات 
القوانني  وو���ص��ع  الريا�صية،  املناف�صات 

تكريم الفائزين بالمسابقة الثقافية
عدنان األلمعي، شريفة مسلط

اأقيمت  التي  الثقافية  امل�صابقة  الطالب  الفائزين يف  الب�صري،  ح�صني  الدكتور  باأبها،  التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  كرم وكيل 
الفائزات  تكرمي  الطالب، حفل  �صوؤون  عمادة  اأقامت  اآخ��ر،  �صاأن  �صات. يف  �صناب  ال�صهري  الجتماعي  التوا�صل  برنامج  من خالل 
باللقاء العلمي التناف�صي. وح�صلت كلية الآداب باأبها على املركز الثاين يف حموري الأبحاث العلمية، وامل�صاريع ال�صغرية. وت�صلمت 

الطالبات درع اجلامعة و�صهادات تقدير وجوائز مالية من قبل عمادة �صوؤون الطالب.

»كرسي 
الجزيرة« 

يطور التعاون 
مع الجامعة 

بورشة 
أحمد العياف

اجلزيرة  �صحيفة  كر�صي  يعقد 
باجلامعة،  ال�����ص��ع��ودي  ل��الإع��الم 
الأرب�����ع�����اء امل���ق���ب���ل، ور����ص���ة عمل 
داخ��ل��ي��ة، ب��ع��ن��وان »اآف����اق تطوير 
ك����ر�����ص����ي ����ص���ح���ي���ف���ة اجل�����زي�����رة 
ب��ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ����ال����د«، وذل���ك 
مب��ق��ر ���ص��ح��ي��ف��ة اآف������اق يف مت��ام 
ال�صاعة العا�صرة �صباحا من يوم 

الأربعاء القادم.
وق���ال امل�����ص��رف امل��ك��ل��ف على 
علي  الدكتور  الأ�صتاذ  الكر�صي، 
الور�صة  اإن  ال��ق��رين،  �صويل  ب��ن 
ت���ن���اق�������ص ����ص���ب���ل ت���ط���وي���ر ع��م��ل 
الكر�صي وبناء اآليات تعاون داخل 

اجلامعة وخارجها.
ي�صارك  ال��ور���ص��ة  اأن  ي��ذك��ر 
ف��ي��ه��ا ع����دد م����ن  امل��خ��ت�����ص��ني يف 
الت�������ص���ال والإع���������الم ومم��ث��ل��ي 
�صحيفة اجلزيرة، بالإ�صافة اإلى 
الكرا�صي  ملجل�ص  ال��ع��ام  الأم���ني 

العلمية.

طالب اإلرشاد 
يروجون 
لمواثيق 

األخصائي 
النفسي

الدكتوراه  طالب  من  عدد  �صارك 
النف�صي  والإر�����ص����اد  ال��ت��وج��ي��ه  يف  
ب��ك��ل��ي��ة ال���رب���ي���ة ب���اجل���ام���ع���ة، يف 
نظمته  ال��ذي  النف�ص  علم  ملتقى 
مدينة امللك فهد الطبية، مبل�صق 
ع���ل���م���ي ع����ن امل���ي���ث���اق الأخ����الق����ي 
القطاع  يف  النف�صي  ل��الأخ�����ص��ائ��ي 

ال�صحي.
 وي��ه��دف ه���ذا امل�����ص��روع اإل��ى 
ر�صم ت�صور لنقل امليثاق الأخالقي 
م��ن ال��واق��ع ال��ن��ظ��ري امل��ت��واف��ر يف 
الأب���ح���اث وال���درا����ص���ات اإل����ى واق��ع 
تطبيقي. كما يهدف اإلى ر�صم اآلية 
ع��م��ل ل��ت��وح��ي��د وت�����ص��اف��ر اجل��ه��ود 
للو�صول الى �صيغة موحدة مليثاق 
اأخالقي معتمد يف اململكة العربية 

ال�صعودية .
واأو�صى امل�صاركون بالتوا�صل 
امل���ب���ا����ص���ر م����ع ال���ل���ج���ن���ة ال��ع��ل��م��ي��ة 
امل�����ص��ّك��ل��ة وف���ق ت��و���ص��ي��ات امل��وؤمت��ر، 
وك���ذل���ك اإر����ص���ال م���ا مت ال��ت��و���ص��ل 
اإليه من ميثاق نهائي اإلى اجلهات 
امل��خ��ت�����ص��ة، ب���الإ����ص���اف���ة اإل�����ى حث 
تكوين  على  النف�ص  علم  م��وؤمت��ر 
جل���ن���ة ع��ل��ي��ا م����ن اأج������ل م��راج��ع��ة 

امليثاق واإقراره.
ي��ذك��ر اأن امل�����ص��ارك��ني ه��م كل 
م�����ن: ���ص��ع��د ال�������ص���م���راين، ���ص��ال��ح 
جمدي  ال��غ��ام��دي،  خالد  اليامي، 
وعلي  ال�صمري،  �صالمة  ب��خ��اري، 

ال�صهري.

»مجتمع محايل«
تحتفـل بختـام أنشطتها

خالد آل فهده، هنادي الشهراني
نظمت الأن�صطة الطالبية بكلية املجتمع يف حمايل ع�صري، حفلها مبنا�صبة 
تهامة،  يف  اجلامعة  فرع  على  العام  امل�صرف  بح�صور  الدرا�صي،  العام  ختام 
الدكتور حممد بن يحيى اآل مزهر. وابتداأ احلفل باآيات من الذكر احلكيم، 
الطابي،  الن�ساط  لنادي  اأخللرى  ثم  الطاب،  تلته كلمة �طنية لأحللد  ثم 
قبل اأن يعر�ص فيلما عن اأعماله. بعد ذلك، �صوهدت م�صرحية كوميدية من 

تاأليف واإخراج طالب الكلية، انتهت باأوبرويت اإن�صادي.
العام  الن�ساط خال  امل�ساركني يف  يف ختام احلفل مت تكرمي الطاب 

احلايل، واأع�صاء هيئة التدري�ص املتميزين والطالب املتفوقني.
ويف كلية الربية يف اأبها، احتفت اأق�صام ريا�ص الأطفال  وعلم النف�ص 
اأن�صطتها. وعر�ص خالل احلفل اخلتامي  واملناهج بختام  الربية  واأ�صول 
الفعاليات التي نفذها الق�صم، و�صول اإلى افتتاح املعر�ص الذي �صم منتجات 

الأعمال الفنية من املواد العملية جلميع امل�صتويات. 

اختتام مسابقة
»مزامير داود«

عدنان األلمعي
اختتم نادي الإ�صكان واملنح، م�صابقة مزامري داود، لأجمل �صوت يف القراآن 
مبارك  الطالب  الأول  امل��رك��ز  على  وح�صل  طالبا.   14 مب�صاركة  ال��ك��رمي، 

نا�صر، وحل ثانيا زميله وليد ال�صهري

مسابقة لتدوير موارد البيئة
شريفه مسلط 

موارد  تدوير  م�صابقة  الن�صائي(،  )الق�صم  باجلامعة  اجلغرافيا  ق�صم  نظم 
البيئة. وهدفت امل�صابقة اإلى اإعادة تدوير املواد واخلامات امل�صتهلكة، وتوعية 
عن  لديهن  البيئي  الوعى  وزي��ادة  البيئة  على  املحافظة  باأهمية  الطالبات 
اأو من خارج الكلية  طريق ا�صتغالل املوارد امل�صتهلكة يف ال�صاحة اخلارجية 

واإعادة تدويرها وال�صتفادة منها يف عمل مفيد ونافع.
بال�صاحة  امل��ن�����ص��ورات  م��ن  بع�ص  ت��وزي��ع  امل�صابقة  خ���الل  ج���رى  اأن���ه  ي��ذك��ر 

اخلارجية لإعطاء فكرة عن كيفية التدوير .
اأقام نادي حماية البيئة بق�صم اجلغرافيا، فعاليات  من جهة ثانية، 
اأ�صبوع بذر البذور، وت�صمن زراعة اأنواع خمتلفة من الزهور والنباتات يف 
ال�صاحة الداخلية املقابلة للق�صم. كما �صهد الق�صم اأ�صبوع �صقاية ال�صجر، 
للظروف  تبعا  اململكة  يف  زراعتها  ميكن  التي  الأ���ص��ج��ار  لأه��م  ومعر�صا 

املناخية والبيئية.
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إعالن

للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(

0555832030
إيميل

mubasher@kku.edu.sa
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أسبوعية جامعة الملك خالد

بنا
طال

القحطاني: طبيـب متفوق 
والعـب تنس ينشد االحتراف

وال���ذي���ن  التن�ص،   ا�صمها احلايل  ع��ل��ى 
فرن�صا يف  نبالء  البداية هم  مار�صوها يف 

القرن 13 امليالدي«.
وب���ل���غ���ة م��ت��خ�����ص�����ص��ة ج������دا، حت���دث 
ال��ق��ح��ط��اين ع��ن اأن�����واع امل�����ص��رب واأح��ك��ام 
للعامة  ن��زل��ت  عندما   « واأردف:  اللعبة، 
اح����رام   �صديد  ب��اأخ��الق��ه��ا وفيها  ن��زل��ت 
ل��الع��ب الآخ����ر ول��ي�����ص اخل�����ص��م بخالف 
غ��ريه��ا م��ن الأل��ع��اب، وفيها اع��ت��ذار عند 

الفوز«. 

البحوث واالبتكارات
وعلى خط مواز، �صّجل القحطاين تفوقا 
اإذ قدم عدة بحوث يف  يف جمال البحوث، 
اأن  اإل���ى  ي�صري  م��ا  وه��و  علمية،  ملتقيات 
متاأ�صلة  �صفات  والإب��داع  واخليال  الفكر 

يف الطالب املتفوق.

 سعيد العمري

ال���ه���واي���ات ل مت��ن��ع ال���ت���ف���وق ال���درا����ص���ي، 
اإن  بل  التطوع،  واأعمال  الريا�صة  وكذلك 

العقل ال�صليم يف اجل�صم ال�صليم.
»اآف���اق« من حوار  ا�صتنتجته  ه��ذا ما 
حممد  الطب  الطالب بكلية  م��ع  اأج��رت��ه 
ال��ق��ح��ط��اين، وه���و ح��ال��ي��ا يف ال�صنة  ع��ل��ي 

ال�صاد�صة، اأي امل�صتوى 12، باجلامعة.
ال��ق��ح��ط��اين اأك����د اأن����ه ح��ق��ق ال��ت��ف��وق 
ال���درا����ص���ي ط����وال ف����رة درا����ص���ت���ه، مبينا 
ح�صوله على املركز الأول يف ثالثة اأعوام 
 ،1435 و   1434 و   1433 ه���ي:  م��ت��ت��ال��ي��ة، 
التطوع وممار�صة  اأن حبه يف  اإل��ى  م�صريا 
يقف  مل  التن�ص  لعبة  وحتديدا  الريا�صة 
له  وال����ده خ�ص�ص  اإن  ب��ل  اأم���ام���ه،  ع��ائ��ق��ا 
ه��واي��ت��ه،  ف��ي��ه  ل��ي��م��ار���ص  ال��ب��ي��ت  ملعبا يف 

ح�صب قوله.
وي����وؤم����ن ال��ق��ح��ط��اين ب�����اأن الجت����اه 
يف احل��ي��اة ه��و اأ���ص��ا���ص ك��ل ���ص��يء، وي��ق��ول:  
»اجت����اه����ك ه���و ب��اخ��ت�����ص��ار ن��ظ��رت��ك اإل���ى 
نف�صك و اإلى العامل من حولك«، يف اإ�صارة 
اإلى اأن العزمية والإ�صرار  وراء كل جناح.

لعبة الملوك
الأر�صي،  التن�ص  لعبة  القحطاين  يع�صق 
اإذ اأجرى معها عالقة �صداقة قدمية من 
التلفزيون، موؤكدا  خالل م�صاهداته عرب 
يف  يفكر  جعله  اللعبة  ب��ن��ج��وم  ت��اأث��ره  اأن 
التميز فيها، حتى �صجل م�صاركاته �صمن 
اأن��ه  واأك����د يف ح��دي��ث��ه  منتخب اجل��ام��ع��ة، 

ح�صر اإحدى  املناف�صات يف فرن�صا.
عند حد  باللعبة  �صغفه  يتوقف  ومل 
وتتبع  التنظري  اإل��ى  تعداها  بل  املمار�صة 
ت���اري���خ ن�����ص��اأت��ه��ا، وق����ال يف ه���ذا ال�����ص��ي��اق: 
»تبناها الأمراء والنبالء باأوروبا، و�صميت 
اللعبة  ومنها:  بداياتها،  يف  ع��دة  باأ�صماء 
اأخريا  وا�صتقرت  امللوك،  ولعبة  البي�صاء، 

وم��ن اأب��ح��اث��ه م��ا ت��ط��رق اإل���ى النوم 
اإ�صراف  ذل��ك حتت  »ك��ان  وق��ال  ال�صحي، 
بكلية  الباطنة  بق�صم  امل�صاعد  الأ���ص��ت��اذ 
ال���ط���ب يف اجل���ام���ع���ة، ال���دك���ت���ور ح�����ص��ن 
ال���ع���م���ري وق���دم���ت���ه ك��ل��م�����ص��ق ع��ل��م��ي  يف 
امل�����وؤمت�����ر ال���ب���ح���ث���ي ال���ع���ا����ص���ر ب��ج��ام��ع��ة 
ال��ق�����ص��ي��م، ول����دي اأي�����ص��ا اأب���ح���اث اأخ���رى 
من  كل  عليها  اأ�صرف  الإجنليزية  باللغة 
بامل�صت�صفى  العامة  اجل��راح��ة  ا�صت�صاري 
وا�صت�صاري  غنام،  وجيه  الدكتور  امل��دين 

طب الأ�صرة، الدكتور مو�صى اآل زعلة.
وع��ن الب��ت��ك��ارات، ق��ال القحطاين: 
لعر�ص  جديدة  طرق  ابتكار  يف  »اأ�صهمت 
من  للعديد  العلمي  امل��ح��ت��وى  اإخ����راج  و 
امل�����واد ال��درا���ص��ي��ة ل��ل�����ص��ن��وات الأ���ص��ا���ص��ي��ة 
بكلية ال��ط��ب م��ع جم��م��وع��ه م��ن ط��الب 
تطوير  ق�صم  م��ع  بالتعاون  التخ�ص�ص، 

امل����ق����ررات ب��ع��م��ادة ال��ت��ع��ل��م الإل���ك���روين 
بجامعة امللك خالد«.

أعمال تطوعية
ع����ن جم�����ال الأع�����م�����ال ال���ت���ط���وع���ي���ة، ق���ال 
ال���ق���ح���ط���اين: »����ص���ارك���ت يف ور�����ص����ة ع��م��ل 
املجل�ص  اأق��ام��ه��ا  ال�صحي«،  »التثقيف  ع��ن 
ال�����ص��ح��ي ال�������ص���ع���ودي ب���ف���ن���دق امل���ريك���ي���ور 
بخمي�ص م�صيط، و�صاركت منظما يف حملة 
ال��ت��ربع ب��اخل��الي��ا اجل��ذع��ي��ة ال��ت��ي اأق��ام��ه��ا 
م�صت�صفى احلر�ص الوطني يف مدينة اأبها«.
ووا�صل: »عملت اأي�صا كمنظم حلملة 
التوعية باجللطات الدماغية التي اأقامها 
ن����ادي ال��ط��ب والإب�������داع يف ال���واح���ة م���ول، 
الإ���ص��ع��اف��ات  دورة  يف  منظما  ���ص��ارك��ت  ك��م��ا 
الأولية التي اأقامها نادي العمل التطوعي 

باجلامعة.
وعملت اأي�صا منظما حلملة التوعية 
العاملي  اليوم  مع  تزامناً  ال�صكري  مبر�ص 
ل��ل�����ص��ك��ري، وك���ذل���ك ح��م��ل��ة »مل�����ص��ة دفء« 
النظافة  لعمال  ال�صتاء  مالب�ص  ل��ت��وزي��ع 
ال���ت���ي ن��ظ��م��ه��ا ن������ادي ال���ع���م���ل ال��ت��ط��وع��ي، 
وعا�صفة  �صبابنا   « بعنوان  ن���دوة  ونظمت 
اإلى  التنبيه  ال�صباب و  احلزم« لتفعيل دور 
الوطن  على  الجتماعية  امل��واق��ع  خماطر 

واملواطن.
���ص��ارك��ت يف ح��م��ل��ة جمتمعي  واأي�����ص��ا 
املناعة  نق�ص  مبر�ص  للتوعية  ي�صاندين 
املكت�صب يف الواحة �صنر بخمي�ص م�صيط، 
�صر  »خطوتي  بعنوان  تطوعية  حملة  ويف 
ط��رق  و  امل�����ص��ي  ب��ف��وائ��د  للتوعية  �صحتي« 
مم��ار���ص��ة امل�����ص��ي ال�����ص��ح��ي��ح��ة، اإل����ى ج��ان��ب 
ال��ط��ب  ب��ك��ل��ي��ة  ال���ق���دم  ك����رة  اإق����ام����ة دوري 
يف  ذات��ه��ا  الكلية  ط��الب  م�صاركة  وتنظيم 
ل��ل��ج��ام��ع��ة، وعملت  ال��ري��ا���ص��ي  الأومل���ب���ي���اد 
م�صاعدا لقائد املجموعة يف املواد التالية: 
طب الأطفال، مادة الن�صاء والولدة، الطب 

الباطني واجلراحة العامة«.

مبار�ة يف بطولة �لتن�س يف �أحد مالعب »وميبلدون« بلندن
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خالد العمري 

احلا�صب  ع��ل��وم  بكلية  ال��ط��ال��ب  ك�صف 
ال�����ص��ب��ك��ات  ه���ن���د����ص���ة  )ق�������ص���م  الآيل، 
والت�������ص���الت(، حم��م��د ع��ب��د ال���وه���اب، 
للم�صجد  ك��ان��ت  ر�صمها  ل��وح��ة  اأول  اأن 
الأق�صى، م�صيفا اأن مداركه يف الر�صم 

عبد الوهاب: 
يوتيوب وإنستجرام
صقال ريشتي

ب��اأول  توجها  حتى  ذل���ك،  بعد  تفتحت 
الت�صكيلي،  ال��ف��ن  جم���ال  يف  م�����ص��ارك��ة 
م�صتوى  على  الثالث  امل��رك��ز  بها  اأح���رز 

اجلامعة.
واأ�����ص����ار ع��ب��د ال����وه����اب يف ح��دي��ث 
اإل����ى »اآف�����اق« اإل����ى اأن م��وق��ع��ي ي��وت��ي��وب 
اأن  موؤكدا  موهبته،  �صقال  وان�صتجرام 

تنفي�صا  ن��ظ��ره  وج��ه��ة  م��ن  يعني  ال��ف��ن 
وعالجا قبل اأن يكون هواية.

كيف كانت �لبد�يات؟
بدعم  ومي�صرة  ب�صيطة  كانت  البداية 
الأه�����ل وب��ع�����ص امل���ق���رب���ني، ول���ك���ن لكل 
بداية ق�صة، وق�صتي بداأت يف ال�صفوف 
يل  ل��وح��ة  اأول  ر�صمت  عندما  الأول��ي��ة 

وكانت للم�صجد الأق�صى.
املتو�صطة  املرحلة  بلغت  وعندما 
الفنية،  الربية  حل�ص�ص  حبي  ازداد 
لأن��ه��ا ه��ي امل��ج��ال ال��ذي كنت اأج��د فيه 
لتطور  وت�صجيعي  معلمي  م��ن  ال��دع��م 

موهبتي.

ما �ل�صعوبات �لتي و�جهتك؟
واجهتني  ال��ت��ي  ال�صعوبات  �صمن  م��ن 
ما  ب�صببها  الر�صم  عن  انقطعت  والتي 
يقارب اأربع �صنوات، انتقايل اإلى املرحلة 
الربية  ح�ص�ص  من  وخلوها  الثانوية 
ال��ف��ن��ي��ة وع����دم وج����ود  اأن�����ص��ط��ة خا�صة 

بالر�صم والفنون الت�صكيلية املحفزة.

�أبرز �لعو�مل �لتي �صاعدت
يف تطور موهبتك؟

ع��ام��ل  اأه�����م  وه����و  ي��وت��ي��وب  اأول: 
�صاعدين يف تطور موهبتي والتعلم 

الذاتي واملمار�صة اليومية.
اأي�صا  �صاعدين  ان�صتجرام  ثانيا: 
للمجتمع،  ر���ص��وم��ات��ي  اإي�����ص��ال  يف 
وم��ت��اب��ع��ة ال��ر���ص��ام��ني وال��ف��ن��ان��ني 
وال������ص�����ت�����ف�����ادة م������ن خ����ربات����ه����م، 
وتعليقاتهم  امل��ت��اب��ع��ني  وت�����ص��ج��ي��ع 

وانتقاداتهم كان حافزا كبريا.
ثالثا: الإلهام والإب��داع موجود يف 
كل مكان، كل ما علينا هو البحث 

عنه.

حدثنا عن م�صاركاتك �لفنية؟
اجل��ام��ع��ة،  يف  يل  م�����ص��ارك��ة  اأول  ك��ان��ت 
الثقايف  الأوملبياد  يف  كليتي  مثلت  وق��د 
الثالث  امل��رك��ز  حينها  واأح����رزت  الأول، 
يف جمال الفن الت�صكيلي ، و�صاركت يف 
على  وح�صلت  امل��م��ل��ك��ة،  رب��ي��ع  م�صابقة 

حلم مبتعث
نايف األحمري

الذين  املواطنني  عداد  يف  جدا  ومتقدمة  عاملية  ن�صبة  ال�صعوديون  املبتعثون  ي�صكل 
ال�صعوديني  اأن  تقارير  وت��ذك��ر  ال��وط��ن،  ح���دود  خ���ارج  للدرا�صة  بلدانهم  اأر�صلتهم 
اأمريكا وبريطانيا وكندا  األف طالب وطالبة يف جامعات  بلغوا نحو 200  املبتعثني 
وم�صر  والهند  واليابان  وال�صني  وا�صراليا  وهولندا  وفرن�صا  وبولندا  ونيوزيلندا 

والكويت ودول اأخرى.
خمتلفة  وع����ادات  ج��دي��دة  ث��ق��اف��ة  اإل���ى  للغربة  خ��رج��وا  املبتعثون  ه����وؤلء 
وطنهم  اإي���اه  حملهم  ال��ذي  الهم  ذل��ك  وك��ان  اهلل،  بعد  اأنف�صهم  على  معتمدين 
اأن يت�صلحوا بالعلم واملعرفة وقبل ذلك نقل �صورة  واآباوؤهم واأ�صدقاوؤهم، وهو 
عن ثقافتنا ال�صرقية والإ�صالمية التاأريخية واحل�صارية التي تتعر�ص كل يوم 
اإلى الت�صويه بق�صد من اأبنائها اأو مبمار�صات مل يكن لها ق�صد مبا�صر ولكنها 

اأف�صت اإلى ذلك.
وعندما تغو�ص يف دهاليز اأفكار كثري منهم جتد الطموح يكرب يوما بعد يوم 
بالعودة لوطنه رافعا راأ�صه واأحالمه اخل�صراء قد ح�صرت قبله اإلى املطار الدويل. 
هوؤلء الطالب والطالبات �صيبنون بلبنات من ذهب روؤية جديدة وم�صرقة للملكة 
العربية ال�صعودية �صتجعلنا من الدول املتقدمة التي ل تر�صى باأن تتاأخر عن اأحد، 
الدرا�صة  ب��اأن  مل��رات متعددة: هل نحن موؤمنون  ي�صتدعي حريتي  اأم��ر  لكن هنالك 

�صيء والتدريب لاللتحاق ب�صوق العمل �صيء خمتلف متاماً؟ 
اإذا  العمل  �صوق  بواقع  ي�صدم  قد  ال��ذي  املبتعث  باختالف طموح  يختلفان  نعم 
عاد من هناك، وهو حممل باأماين ل ح�صر لها. واأتذكر ت�صريحا للمخت�ص يف املوارد 
الب�صرية الأ�صتاذ في�صل الروي�ص  اإذ قال: »غالبية من يعاين اليوم يف �صوق العمل هم 
املبتعثون، لأ�صباب  اأهمها: عدم اإعداد املبتعث قبل اأن يبتعث من خالل الوزارات املعنية 

التي ينبغي لها اأن توجهه التوجيه ال�صليم الذي يحتاج اإليه �صوق العمل«. 
الأي��ام  يف  مطلباً  �صتكون  اأنها  اأعتقد  للمبتعثني  اخلا�صة  التدريب  ومراكز 
املبتعث  الطالب  واإنتاجية  ج��ودة  م��ن  �صيقلل  ت��دري��ب  ب��ال  العمل  لأن  ال��ق��ادم��ة؛ 
اإخ��واين واأخ��وات��ي املبتعثني خ��ارج حدود  عندما يدخل �صوق العمل.  واأق��ول لكل 
ووطنكم  واأحبابكم  واإخوتكم  واأمهاتكم  اآبائكم  فراق  تعانون  اأنكم  اأدرك  الوطن: 
قبل كل �صيء، لكنكم �صت�صت�صعرون يوماً اأنكم خرجتم لأجل رفعة روؤو�صهم جميعاً، 
الوطن  اجل��دي��دة،  ال�صعودية  م�صتقبل  و�صانعوا  لنا  فخر  اأنتم  �صاأنهم.  ولإع��الء 

ينتظركم لكتابة تاريخ جديد..

بوح طالب

اأما  اأي�صا يف املجال ذاته.  املركز الثالث 
بالن�صبة اإلى العام احلايل فقد ح�صلت 
الثقايف  الأوملبياد  الثاين يف  املركز  على 
الثاين يف جمال الر�صم الكاريكاتريي، 
امل�صرحي  امل��ه��رج��ان  يف  �صاركت  واأي�����ص��ا 
ال���ث���اين م���اك���ري ل��ل��م��م��ث��ل��ني »م���ي���ك اأب 

اآرت�صت«.

 �أي نوع من �لر�صم متيل �إليه؟ 
الطبيعة،  بر�صم  تكون  فنان  اأي  بداية 
اأج����د نف�صي ف��ي��ه، وب����داأت  اأن����ا مل  ل��ك��ن 
بالر�صم الكاريكاتريي، وهو �صهل نوعا 
م���ا ل��ك��ن��ه يف ال���وق���ت ن��ف�����ص��ه ���ص��ع��ب من 
وامل��و���ص��وع  ال�صخ�صية  اخ��ت��ي��ار  ن��اح��ي��ة 
وال��ف��ك��رة ف��ب��داأت اأجت��ن��ب��ه، لأم��ي��ل اإل��ى 
ر���ص��م ال��ب��ورت��ري��ة، وه���ذا م��ي��ول ر�صمي 

حاليا.

ماذ� يعني لك �لفن ب�صكل عام؟
يقال اإن الفن هواية، لكن بالن�صبة اإيل، 
ب��ل ك��ان تنفي�صا  مل يكن ه��واي��ة ف��ق��ط، 
الطبيعي  من  �صيء.   كل  قبل  وعالجا 
ح��ي��ات��ي،  م���ا يف  ي�����ص��ادف��ن��ي ظ����رف  اأن 
وج��ل ما اأق��وم به يف ه��ذه احل���الت، هو 
اجل���ل���و����ص يف م���ك���ان ه�����ادئ والن����ف����راد 

بالألوان واللوحات.

طموحاتك �مل�صتقبلية؟
ولدي  التفاوؤل  بعني  للم�صتقبل  اأنظر 
تتحقق،  اأن  اأمت��ن��ى  واأه���داف  طموحات 
ومنها اأن اأمتلك معر�صي اخلا�ص، واأن 
على  لإظ��ه��ار موهبتي  ال��ف��ر���ص��ة  اأج���د 
ب�صكل  اأر�صم  اأن  اأمتنى  اأكمل وج��ه، كما 
اأو  اإي�صال فكرة  اأوف��ق يف  واأن   ، م�صتمر 
ل��الآخ��ري��ن م��ن خ��الل  ن��اف��ع��ة  معلومة 

لوحاتي.

كلمة �أخرية؟
يتابعون  اأن��ا من �صمن طالب كثريين 
ال�صفحة  وب��خ��ا���ص��ة  »اآف�����اق«،  �صحيفة 
الكاريكاتريي،  الر�صم  فيها  اأج��د  التي 
اأح����د �صفحاتها،  ع��ل��ى  ل��ل��ر���ص��م  واأت�����وق 
يف  ل���الإب���داع  �صلمي  ت��ك��ون  اأن  واأمت���ن���ى 

الكاريكاتري ال�صحفي يف امل�صتقبل.

حافظوا على
نظافة جامعتكم
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تحقيق

أكاديميون ومسؤولون يحددون 10 أسباب لتشوه
بيئة عسير.. ويضعون 12 توصية إلنقاذها

محمد شامي، منصور كويع،
محمد ناحي، هادي الشهراني، 

يوسف آل ثواب

حدد اأكادمييون ومتخ�ص�صون 10 اأ�صباب 
اإلى ت�صوه بيئة ع�صري، �صملت: زيادة  اأدت 
اللل�للسللكللن، الللتللو�للسللع اللللعلللملللراين، الللنلل�للسللاط 
املركبات،  يف  الطاقة  ا�صتهالك  الب�صري، 
قطع الأ�صجار وعمليات الحتطاب، تغري 
والجتماعية  الق��ت�����ص��ادي��ة  اخل�صائ�ص 
وبخا�صة  امل��ن��اخ��ي��ة  ال��ت��غ��ريات  ل��ل�����ص��ك��ان، 
معدلت الأمطار، �صماح الأمانة والزراعة 
ببناء  الأخرى  وللقطاعات  للم�صتثمرين 
النه�صة  ال��ب��ي��ئ��ة،  ح�����ص��اب  ع��ل��ى  ك��ي��ان��ات 

احل�صارية الإن�صانية.
ج����اء ذل����ك خ����الل حت��ق��ي��ق �صحفي 
نفذه جمموعة من طالب ق�صم الإعالم 
ب���اجل���ام���ع���ة يف م������ادة ج���غ���راف���ي���ا امل��م��ل��ك��ة 

العربية ال�صعودية.
واملتخ�ص�صون  الأك��ادمي��ي��ون  وذك���ر 
مقومات بيئة ع�صري التي ت�صم: تنوعها 
اإل��ى  جبلية  م��ن  الطبيعية  البيئة  ح�صب 
الأقل ارتفاعا واإلى ال�صاحلية والبحرية، 
اأق�������ص���ام ب��ي��ئ��ات��ه��ا ح�����ص��ب ا���ص��ت��خ��دام��ات 
طبيعي  نباتي  وغطاء  غابات  الأرا���ص��ي: 
مظاهر  �صناعية،  وم��ن��اط��ق  زراع����ي  اإل���ى 
لت�صكل  امل��ن��اخ  م��ع  تفاعلت  ال��ت��ي  ال�صطح 
مظهرا طبيعيا من النبات الذى يراوح 
والأ�صجار  وال�صجريات  الأع�صاب  بني  ما 
الكثيفة، احليوانات الربية والطيور التي 
امل��ن��ط��ق��ة،  يف  امل��ت��ج��ول  تخطئها  عني  ل 
وجود وحدة ت�صم اأكر من ن�صف الأنواع 
ال��ن��ب��ات��ي��ة ال��ت��ي ت��ن��م��و يف ع��م��وم امل��م��ل��ك��ة، 
�اأمنللاط  الت�ساري�س،  اخلابة،  الطبيعة 

الراث العمراين املتباينة.

13 توصية
تو�صية  ب�����13  التحقيق  خ���رج  امل��ق��اب��ل  يف 
مركز  مدير  واأو�صح  ع�صري.  بيئة  لإنقاذ 
الأم�����ري ���ص��ل��ط��ان ل��ل��ب��ح��وث وال���درا����ص���ات 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة، الأ����ص���ت���اذ ال��دك��ت��ور 
ال��ب��ي��ئ��ة  ت���غ���ي���ري  اأن  ال������وادع������ي،  ح�������ص���ني 
احل�����ص��ري��ة مب��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ري ن����اجت من 
الللنلل�للسللاط الإنلل�للسللاين مللن عللمللران �طللرق 

وم�صانع. 
احل�صرية  ال��ب��ي��ئ��ة  »ت���اأث���رت  وق����ال: 
)مدن اأبها وخمي�ص م�صيط وبيئة قروية 
والتو�صع  ال�صكن  ب��زي��ادة  ب��ري��ة(  واأخ���رى 
�ا�ستهاك  الب�سري  �الن�ساط  العمراين 

اأن��ه  الطاقة يف امل��رك��ب��ات وخ��الف��ه«، غ��ري 
الر�صمية  اجل��ه��ات  ج��ه��ود  اأن  اإل����ى  اأ����ص���ار 
وامل���واط���ن���ني ح��اف��ظ��ت ب���ق���در ك��ب��ري على 
املحافظة  يف  والرغبة  اجليد  التخطيط 
ع��ل��ي ال��ب��ي��ئ��ة م���ن ا����ص���ت���زراع ل��الأ���ص��ج��ار 
يف  مبينا  والفراغات،  واملنتزهات  املنزلية 
البيئة  حت�صني  ميكن  اأن���ه  نف�صه  ال��وق��ت 
ا�صتخدام  كفاءة  ب��زي��ادة  اأك��ر  احل�صرية 

الطاقة وزيادة الت�صجري احل�صري. 
املاأهولة  وغري  القروية  البيئات  اأما 
بال�صكان؛ فنبه الوادعي اإلى اأنها مل تتاأثر 

كثريا. 
ع�صري  ب��ي��ئ��ات  تق�صيم  اإل���ى  وت��ط��رق 
اأن��ه  م��و���ص��ح��ا  الطبيعية،  ال��ب��ي��ئ��ة  ح�صب 
اإلى الأقل ارتفاعا  يتنوع من بيئة جبلية 
اإن�صاء  واأن  وال��ب��ح��ري��ة،  ال�صاحلية  واإل���ى 
ري��دة،  حممية  مثل  الطبيعية  املحميات 

اأن اأب������رز م���ا مي��ك��ن ع��م��ل��ه ه���و ال���ت���ايل: 
البدائل  واإدخ��ال  الطاقة  ا�صتخدام  كفاءة 
ال�����ص��دي��ق��ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة، ت��ق��ل��ي��ل ال��ن��ف��اي��ات 
وتدويرها اأو اإعادة ال�صتخدام والتخل�ص 
الآم�������ن وم�����ن ���ص��م��ن��ه��ا م���ي���اه ال�����ص��رف 
النباتي  الغطاء  على  املحافظة  ال�صحي، 
وزي�����ادة وت����رية ال����ص���ت���زراع، وب��خ��ا���ص��ة يف 
البيئية مثل  التوعية  املناطق احل�صرية، 
واملواد  والكهرباء  املياه  ا�صتخدام  تر�صيد 

البرولية. 

٣ عقود من التدهور
من جهته، قال اأ�صتاذ اجلغرافيا باجلامعة 
ع�صري  »منطقة  اإن  عبداحلميد:  ع���ادل 
الطبيعية،  امل��ق��وم��ات  م��ن  بالعديد  تنعم 
قبلة  جعلها  ال��ذى  املتميز  املناخ  يف  �صواء 
اململكة  داخ��ل  هم  ملن  �صواء  لال�صطياف 

و�صن القوانني البيئية خفف من التغيري 
بيئات  »اأم�����ا  ال����وادع����ي:  واأ����ص���اف  فيها.  
ع�صري ح�صب ا�صتخدامات الأرا�صي، فاإنها 
نباتي طبيعي  وغ��ط��اء  غ��اب��ات  م��ن  تق�صم 

اإلى زراعي ومناطق �صناعية«. 
ولفت اإلى اأن العوامل املحافظة على 
والأودي���ة  اجلبلية  طبيعتها  ع�صري  بيئة 
�اأمناط  ع�سري،  اإن�سان  �تاأقلم  الطبيعية 
الراث العمراين املتباينة ح�صب البيئات 
اإل��ى  ذات���ه  ال��وق��ت  يف  م�����ص��ريا  الطبيعية، 
يف  حمللد�دا  زال  ما  الب�سري  الن�ساط  اأن 
املناطق ال�ساحلية لقلة الن�ساط الزراعي 

بها. 
اأن��ه ميكن املحافظة  ال��وادع��ي  واأك���د 
م������وارد طبيعية  ب�����ص��ف��ت��ه��ا  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى 
تلبي  بحيث  م�صتدامة  ب�����ص��ورة  ت�صتغل 
مقرحا  وامل�صتقبل،  احلا�صر  احتياجات 

اأو خارجها، وكذلك مظاهر ال�صطح التى 
املناخ لت�صكل مظهرا طبيعيا  تفاعلت مع 
ي����راوح ما  ال���ذى  ال��ن��ب��ات الطبيعي  م��ن 
ب��ني الأع�����ص��اب وال�����ص��ج��ريات والأ���ص��ج��ار 
م����ن  موقع  اأك������ر  ي��ت��ب��ني يف  ال��ك��ث��ي��ف��ة، 
ع��ل��ى ح����واف اجل��ب��ال وجم����ارى ال��ودي��ان 
ك��م��ا ه���و احل�����ال مب��ن��اط��ق م��ث��ل ال�����ص��ودة 
املناطق  اأمل��ع وغ��ريه��ا،  ول تخلو  ورج���ال 
ل  التي  والطيور  الربية  احليوانات  من 
تخطئها  عني املتجول يف املنطقة، ف�صال 
اأك���ر م��ن ن�صف الأن���واع  اأن��ه��ا ت�صم  ع��ن 

النباتية التي تنمو يف عموم اململكة« 

تقييم الوضع الراهن
وع�����ن ت��ق��ي��ي��م ال���و����ص���ع ال����راه����ن ل��ب��ي��ئ��ة 
امل��ن��ط��ق��ة، اأج�����اب ع��ب��د احل��م��ي��د: ب���«اأن��ه��ا 
من  حم��ت��واه��ا  يف  وا���ص��ح  لتغري  تتعر�ص 

والطيور  واحليوانات  الطبيعية  النباتات 
الربية«، م�صريا اإلى اأن اأحدث الدرا�صات 
من  اأك���ر  ف��ق��دت  املنطقة  اأن  اإل���ى  انتهت 
الأع���وام  خ��الل  النباتى  حمتواها  ن�صف 
تدهور  اأن  مو�صحا  الأخ����رية،  ال��ث��الث��ني 
من  الثمانينيات  ف��رة  منذ  ب���داأ  البيئة 
الفعلية  البداية  متثل  اإذ  املا�صى؛  القرن 
للتعدى على الطبيعية بع�صري مع تنامى 
عمليات التنمية العمرانية والقت�صادية.

وعن اأهم العوامل امل�صببة للتدهور، 
ق����ال: »ه����ي: ال��ت��و���ص��ع ال��ع��م��ران��ى، قطع 
الأ����ص���ج���ار، وع��م��ل��ي��ات الح���ت���ط���اب، تغري 
والجتماعية  الق��ت�����ص��ادي��ة  اخل�صائ�ص 
وبخا�صة  امل��ن��اخ��ي��ة  ال��ت��غ��ريات  ل��ل�����ص��ك��ان، 

معدلت الأمطار«. 
���ص��ت تو�صيات  وق���دم ع��ب��د احل��م��ي��د 
املحافظة  �صملت:  بقي،  ما  للحفاظ على 
على النباتات من خالل الهتمام باإن�صاء 
باملحميات  الهتمام  زي���ادة  للبذور،  بنك 
النباتية  الأن�����واع  ت�صم  ال��ت��ي  الطبيعية 
البيئي  الوعى  رف��ع  ال��ن��ادرة،  واحليوانية 
ل����دى ال�����ص��ك��ان، ت��ف��ع��ي��ل ال���ق���وان���ني ال��ت��ي 
جترم التعدى على البيئة، اأخذ اجلوانب 
يف  ال�����ص��روع  عند  الع��ت��ب��ار  بعني  البيئية 
الهتمام  اق��ت�����ص��ادى،  م�صروع  اأي  اإق��ام��ة 

بتقنية ح�صاد املياه وتنميتها.

جرائم وانتهاكات
مبنطقة  املهند�صني  جمعية  رئي�ص  اأك���د 
ع�����ص��ري ���ص��اب��ق��ا، امل��ه��ن��د���ص ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف 
مبقومات  مت��ت��از  امل��ن��ط��ق��ة  اأن  ال��ع��اب�����ص��ي، 
ب��ي��ئ��ي��ة مت��ي��زه��ا ع���ن امل���ن���اط���ق الأخ������رى، 
وم����ن����ه����ا: امل�����ن�����اخ، ال���ط���ب���ي���ع���ة اخل����الب����ة، 
وال���ت�������ص���اري�������ص، م�������ص���ددا ع���ل���ى اأه���م���ي���ة 
امل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى امل���ك���ت�������ص���ب���ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
ذات���ه من  ال��وق��ت  والطبيعية، حم���ذرا يف 
وانتهاكات  ج��رائ��م  م��ن  ن�صاهده  »م��ا  اأن 
املكت�صبات  على  املحافظة  وع���دم  بيئية، 
وفرع  املنطقة  اأمانة  قبل  من  وتطويرها 
ال��غ��اب��ات  يف  ح�صل  ال���زراع���ة،  كما  وزارة 
املناطق  وتقلي�ص  �صاحات،  اإلى  وحتويلها 
وغريها، قد  ال�����ص��ودة  يف  ك��م��ا  اخل�����ص��راء 

يوؤدي اإلى كارثة«. 
واأ����ص���اف: »م��ن اأه���م ال��ع��وام��ل التي 
الأم��ان��ة  ���ص��م��اح  البيئة  ت�صويه  اإل���ى  اأدت 
وال����زراع����ة ل��ل��م�����ص��ت��ث��م��ري��ن ول��ل��ق��ط��اع��ات 
الأخرى ببناء كيانات على ح�صاب البيئة«، 
مناديا باإيقاف وحما�صبة امل�صوؤولني على 

ارتكاب جرائم وانتهاكات بيئية فورا. 

�أبها وحميطها

�أ. �أحمد مطاعن�أ. عبد �للطيف �لعاب�صيد. عادل معتمد�أ. د. ح�صني �لو�دعي

رجال �أملعجبال ع�صري
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تحقيق

وق����دم خ��ط��وات ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى بيئة 
ع�����ص��ري، ع��ل��ى ال��ن��ح��و الآت�����ي: ن�����ص��ر ال��وع��ي 
ال���ن���ا����ص يف خمتلف  ب���ني ج��م��ي��ع  ال��ب��ي��ئ��ي 
ال��ط��ب��ق��ي��ة  وتذكريهم  وال��ف��ئ��ات  الأع���م���ار 
جميعاً باأهمية احلفاظ على البيئة وحتمل 
امل�صوؤولية للقيام بذلك والعواقب الوخيمة 
اأي خلل يف  التي قد نواجهها عند ح��دوث 
اإلى �صن قوانني  بالإ�صافة  البيئي،  النظام 
��ة م��ن ق��ب��ل احل��ك��وم��ة وم��ع��اق��ب��ة كل  خ��ا���صّ
البيئة،  ح��ق  يف  خم��ال��ف��ة  اأي  ي��رت��ك��ب  م��ن 
الأ�صجار  زراع��ة  على  با�صتمرار  واحلر�ص 
والنباتات لعملها على عدم اجنراف الربة 
وتنقية الهواء ومتتعنا مبنظرها اجلميل، 
والتخل�ص من القمامة واملخلفات بطريقة 
�صة  املخ�صّ الأم���اك���ن  يف  وو���ص��ع��ه��ا  �صليمة 
انت�صار الأمرا�ص، وعدم الإ�صراف  لها ملنع 
الإمكان  قدر  والتقليل  املياه،  ا�صتخدام  يف 
واملواد  الكيميائية  املنظفات  ا�صتخدام  من 
وا�صتخدام  بالبيئة،  ت�صر  لأن��ه��ا  ال�صامة 
ال��ه��واء  تر�صيح  على  تعمل  ال��ت��ي  ال��ف��الت��ر 
ال�����ص��ادر م��ن ع����وادم ال�����ص��ي��ارات وم��داخ��ن 
م�صر  ال��ه��واء  ذل��ك  لأن  وامل�صانع،  امل��ن��ازل 

بالبيئة، ح�صب قوله.

النهضة الحضارية 
اأك���د رئ��ي�����ص ب��ل��دي��ة اأب��ه��ا ���ص��اب��ق��ا، اأح��م��د 
احل�����ص��اري��ة  ال��ن��ه�����ص��ة  اأن  م���ط���اع���ن، 
منطقة  طبيعة  م��ن  ن��ال��ت  الإن�����ص��ان��ي��ة 
ع�صري، يف ظل بحث املجتمع عن املنازل 

احلديثة والطرق وغريها. 
وب���ني ب��ن م��ط��اع��ن اأن ث���اين اأق���دم 
بلدية يف اململكة يف عهد امللك عبدالعزيز 
كانت يف اأبها بعد العا�صمة املقد�صة مكة 
ببيئة  ال��دول��ة  عناية  ي��وؤك��د  م��ا  املكرمة، 

املنطقة التي تتفرد مبقومات خمتلفة.
احلفاظ  اإم��ك��ان��ي��ة  مطاعن  وراأى 
املنطقة  بيئة  م��ن  بقي  مهم  ج��زء  على 
القدمية  الأح��ي��اء  وه��و  هويتها،  ميثل 
والب�صطة  كالن�صب  اأبها  مدينة  و�صط 
�صقف  اإيقاف  اإل��ى  اإ�صافة  القابل،  بحي 

وادي اأبها. 
اأن م�����ص��وؤول��ي��ة احل��ف��اظ  واأ����ص���اف 
نف�صه  امل��واط��ن  م��ن  ت��ب��داأ  البيئة  ع��ل��ى 
قبل امل�صوؤول، من خالل وعيه واإ�صهامه 
اأه��م��ي��ة الطابع  يف ذل���ك، م�����ص��ددا ع��ل��ى 
العمراين الع�صريي والإ�صهام يف اإعادته 

للواجهة.

• كفاءة استخدام الطاقة وإدخال البدائل الصديقة للبيئة.
االستخدام  إعادة  أو  وتدويرها  الصحي(  الصرف  مياه  ضمنها  )ومن  النفايات  تقليل   •

والتخلص اآلمن منها.
• المحافظة على الغطاء النباتي وزيادة و تيرة االستزراع، خاصة في المناطق الحضرية.

• االهتمام بتقنية حصاد المياه وتنميتها، وعدم اإلسراف في استخدام المياه
التوعية البيئية، مثل ترشيد استخدام المياه والكهرباء والمواد البترولية.• 

• إنشاء بنك للبذور.
• زيادة االهتمام بالمحميات الطبيعية التى تضم االنواع النباتية والحيوانية 

النادرة.
• تفعيل القوانين التى تجرم التعدى على البيئة.

• أخذ الجوانب البيئية بعين االعتبار عند الشروع في إقامة أي مشروع 
اقتصادى.

عوادم  من  الصادر  الهواء  ترشيح  على  تعمل  التي  الفالتر  استخدام   •
السيارات ومداخن المنازل والمصانع.

كالنصب  أبها،  مدينة  وسط  القديمة  األحياء  من  بقي  ما  على  الحفاظ   •
والبسطة بحي القابل.

• إيقاف سقف وادي أبها.

        بيئة عسير.. مقوماتها وعوامل تدهورها

عوامل تدهور البيئة
• زيادة السكن.

• التوسع العمراني.
• النشاط البشري.

• استهالك الطاقة في المركبات.
• قطع األشجار وعمليات االحتطاب.

• تغير الخصائص االقتصادية واالجتماعية للسكان.
• التغيرات المناخية وخاصة معدالت األمطار.

• سماح األمانة والزراعة للمستثمرين وللقطاعات األخرى 
ببناء كيانات على حساب البيئة.
• النهضة الحضارية اإلنسانية.

فن �لعمارة �لع�صريية

مبان ع�صريية

بي�صة

�ملجاردة

مدينة 
أبها

المقومات
• تنوع البيئة الطبيعية:

من جبلية إلى األقل ارتفاعا 
والساحلية والبحرية.

• بيئة متنوعة حسب 
استخدامات األراضي:

غابات وغطاء نباتي طبيعي 
وزراعي ومناطق صناعية

• مظاهر السطح التى 
تفاعلت مع المناخ لتشكل 

مظهرا طبيعيا من النبات 
الطبيعي الذى يتراوح

ما بين األعشاب والشجيرات 
واألشجار الكثيفة.

• الحيوانات البرية والطيور
التى ال تخطئها عين 

المتجول في المنطقة.
• يتواجد فيها أكثر من

نصف األنواع النباتية التى 
تنمو في عموم المملكة.

• الطبيعة الخالبة.
• التضاريس.

• أنماط التراث العمراني 
المتباينة.

توصيات للحفاظ على البيئة
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منسوبو الجامعة للخريجين: إنتهى المهم 
وبقـي األهم.. ووطنكم ينتظركم

قصة تأسيس
����ص���رد وك���ي���ل اجل���ام���ع���ة ال���دك���ت���ور م��رع��ي 
ق����ال ف��ي��ه��ا« يف مطلع  ال��ق��ح��ط��اين ق�����ص��ة 
الأ�صبوع اجلاري وعلى منت اإحدى رحالت 
ال�صعودية جتاورت مع اأحد امل�صافرين على 
)الللدمللام  ال�سعودية  اخلللطللوط  رحلة  مللن 
اأن��ه تخرج  التعارف تبني يل  اأب��ه��ا( وبعد   -
الأول���ى  ال��دف��ع��ة  �صمن  وك���ان   ،1400 �صنة 
يف  حاليا  القائمة  العلمية  الأق�����ص��ام  لأح��د 
دع��وة اجلامعة  لتلبية  ق��ادم  واأن��ه  اجلامعة 
اإن�صاء ق�صم  لالحتفاء مب��رور40 عاما على 

اللغة العربية باجلامعة.
فدعوته  اجلامعة  ع��ن  كثريا  �صاألني 
بعد ذلك  الدفعة 18،  حل�صور حفل تخرج 
اأدرك��ت من خاللها  قدم يل بع�ص الأ�صئلة 
تاأ�ص�صت  اجل��ام��ع��ة  واأن  وم��غ��زاه��ا  عمقها 
�صنة 1419، مل يكن  واأن ما مت  �صنة 1396، 
���ص��وى اإع���الن حملها ا���ص��م امل��ل��ك خ��ال��د بن 
كانت  و���ص��واء  ث���راه،  اهلل  طيب  عبدالعزيز، 

سعيد العمري - عبدالعزيز رديف

أبدى عدد منسوبي الجامعة سعادتهم الكبيرة برعاية أمير منطقة عسير، صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، حفل تخرج الدفعة 18 لطالب 
وطالبات الجامعة، مقدمين التهاني والتبريكات للخريجين وألولياء أمورهم.

فكالهما    )38( ال��دف��ع��ة  اأو   )18( ال��دف��ع��ة 
غيث ورافد للوطن وللتنمية«.

اخلريجني  لكافة  القحطاين  وب��ارك 
م��ت��م��ن��ي��ا ل��ه��م امل���زي���د م���ن ال��ت��ق��دم. وق���ال: 
اأن يبارك فيهم ويبارك للوطن  »اأدع��و اهلل 
العطاء  ه��ذا  ي��دمي  اأن  اهلل  اأدع���و  كما  بهم 
وين�صر  واأبناءه  قادته  للوطن  يحفظ  واأن 
جنوده ويرحم �صهداءه، واأن يدمي ال�صحة 
ع�صري،  منطقة  اأم��ري  �صمو  على  والعافية 
راع�����ي احل���ف���ل ال�����ذي مل ي��غ��ب ي���وم���ا عن 

احتفالت ومنا�صبات اجلامعة«.

يوم للفرح
اأو������ص�����ح وك���ي���ل اجل���ام���ع���ة ل��ل��ت��خ�����ص�����ص��ات 
ال�����ص��ح��ي��ة، ال���دك���ت���ور خ��ال��د اآل ج��ل��ب��ان يف 
اأن   ،18 ال��دف��ع��ة  ت��خ��ري��ج  مبنا�صبة  كلمته 
»هذا اليوم ال�صعيد  يدعو للفخر والعتزاز 
نه�صة يف  وت�صهده من  اململكة  �صهدته  مبا 
جميع املجالت، وما حققه التعليم عموما 

وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل خ�����ص��و���ص��ا، وم���ا حققته 
اجلامعة من تو�صع يف التخ�ص�صات النوعية 
اأب���ن���اء ال���وط���ن وي�صهم  مب���ا ي��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج 
والإقليمي  املحلى  امل�صتوى  على  بفاعلية 
والدويل، وذلك رغم عمرها الزمني الفتي 
بالبنان،  اإليه  ي�صار  علميا  �صرحا  لت�صبح 
توفيق  ل��ول  امل�صتوى  ه��ذا  �صتبلغ  تكن  ومل 
اهلل تعايل ثم دعم ولة الأمر ، حفظهم اهلل 
جميعا، ثم ت�صافر جهود اإدارة اجلامعة مع 

الأ�صاتذة واملوظفني«.
ووا���ص��ل: »ه��ذا ال��ي��وم ه��و ي��وم اأبنائنا 
وب��ن��ات��ن��ا م��ن ط���الب اجل��ام��ع��ة اخل��ري��ج��ني 
ف��ن��ت��ق��دم ل��ه��م ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة ال�����ص��ادق��ة، حيث 
ي��ق��ط��ف��ون ث���م���رة ج���ه���د ����ص���ن���وات ق�����ص��وه��ا 
وميادين   وامل��ع��ام��ل،  ال��درا���ص��ة  مقاعد  على 
ال��ت��دري��ب«. واأ����ص���اف: »اأه��م�����ص يف اآذان��ه��م 
ك��اف��ي��ة  اأدوات  ب����اأن م���ا ح�����ص��ل��وا ع��ل��ي��ه ه���ي 
النجاح  لكن  العمل  ميادين  يف  لالنطالق 
املهارات  بلورة و�صقل هذه  يتطلب  العملي 
�صوق   اح��ت��ي��اج   وف��ق  وحتديثها  وتطويرها 
ال��ع��م��ل ل��ي��ف��خ��ر ب��ك��م وط��ن��ك��م واأه��ال��ي��ك��م 
واأ�صاتذتكم وجامعتكم، لكن هذا اليوم هو، 
اأي�صا،  يوم اآبائهم واأمهاتهم واأ�صرهم، فلهم 
منا، جميعا، كل الحرام والتقدير �صركاء 

جناح و�صيوفا«.

ثمار مثابرة
ع���رب وك���ي���ل اجل���ام���ع���ة ل���ل���درا����ص���ات ال��ع��ل��ي��ا 
احلربي  ماجد  الدكتور  العلمي،  والبحث 
الدفعة  ه��ذه  بتخريج  البالغة  �صعادته  عن 
م��ن ط���الب وط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة وع��ل��ى ما 
اأروع اأن  حققوه من اإجناز مميز، وقال« ما 
ينال املجتهدون جزاءهم، ليكون دافعاً لهم 
تعالى،  اهلل  ب��اإذن  جناحهم  ق�صة  ولت�صتمر 
مثابرتهم  ث��م��ار  يقطفون  ال��ي��وم  ه��م  وه���ا 
اجل��اّد  العمل  من  �صنوات  بعد  واجتهادهم 
على مقاعد الدرا�صة، فهنيئا لهم ما �صنعت 
اأي��دي��ه��م وط��وب��ى ل��ه��م ب��ع��د م�����ص��وار �صعب 
املح�صلة  والعوائق ولكن  بالتحديات  مليء 

العلمية وفرية ويجب اأن يفخروا بها«.
اإل��ى �صاحب  بال�صكر  وت��ق��دم احل��رب��ي 
بن  خالد  بن  في�صل  الأم��ري  امللكي  ال�صمو 

حفظه  ع�صري،  منطقة  اأم���ري  عبدالعزيز، 
اهلل على رعايته حلفل تخرج الدفعة 18 كما 
عودنا �صموه على م�صاركة الفرحة لأبنائه 
وب��ن��ات��ه ال���ط���الب وال���ط���ال���ب���ات ب��اجل��ام��ع��ة 
ت�صريف  على  ال��دائ��م  وح��ر���ص��ه  واهتمامه 

ورعاية فعاليات ومنا�صبات اجلامعة«.

طعم خاص
اأك�����د وك���ي���ل اجل���ام���ع���ة  ل��ك��ل��ي��ات ال��ب��ن��ات، 
مرحلة  لكل  اأن  دعجم،  بن  �صعد  الدكتور 
الإن�����ص��ان طعما خا�صا،  م��راح��ل عمر  م��ن 
فرحتها  ت��ك��م��ن  اجل��ام��ع��ي��ة  امل��رح��ل��ة  واأن 
اأنه  اإل��ى  م�صريا  بالتحديد،  اليوم  ه��ذا  يف 
العمر بحياة  ذك��رى خا�صة يف  له  �صيكون 

كل طالب وطالبة.
وخريجات  خريجي  دعجم  ب��ن  وه��ن��اأ 
اجل���ام���ع���ة ب�����ص��ك��ل ع�����ام ع���ل���ى ب��ل��وغ��ه��م م��ا 
متنوه وحتقيقهم اأحالمهم، وتابع: »نحن 
اإجن���از،  ف��خ��ورون بكم ومب��ا حققتموه م��ن 

ومما ل �صك فيه اأننا نتمنى لكم دوماً املزيد 
وطنكم  عماد  فاأنتم  والتقدم؛  النجاح  من 

وم�صتقبله هو م�صتقبلكم«.
وبخا�صة  اجلميع  م��ن  »اأمت��ن��ى  وزاد: 
اخلريجني الذين هم يف مقتبل احلياة، اأن 
نعمل على رد لهذا الوطن الغايل ولو جزء 
ي�صري من حقه علينا، واأن نقف �صفاً واحداً 
مع قيادتنا الر�صيدة دفاعا عن وطننا وعن 

ملكينا وعقيدتنا«.

أيام تالحم
التعليمية  ل��ل�����ص��وؤون  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  ع��رب 
عن  احل�صون  حممد  الدكتور  والأكادميية 
�صعادته بهذا اليوم البهيج، وقال: »تتوالى 
الفرح وال�صرور والتقدم والزده��ار يف  اأيام 
اإلى  وطن العطاء والوفاء؛ فمن يوم بهيج 
التي  الأي��ام  الدنيا �صرورا؛ ففي  اآخر ميالأ 
تعاين كثري من البلدان وال�صعوب، يعاي�ص 
املواطن ال�صعودي اأيام جناح وتالحم وتواد، 

يف  الطالب  ينفقها  اأع���وام  م�صرية  فخالل 
اأروقة جامعة عريقة ياأتي اليوم الذي يتوج 
فيه و�صام النجاح ختاماً ملا قدمه من جهد 
وعطاء وتفان، وما ذلك اإل من خالل اأخذ 

وعطاء وتاأثر وتاأثري«.
واأردف:  »نحن امل�صوؤولني عن التعليم 
م��ن اخلريجني  كوكبة  ن��زف   اجلامعة،  يف 
واخل���ري���ج���ات ال���ذي���ن ط��امل��ا ان��ت��ظ��روا ه��ذا 
ال���ت���اري���خ ل��ي��ن��ه��وا ب��ع��ده��ا م�����ص��رية ول��ت��ب��داأ 
م�صرية اأخرى، والآن تنتهي مرحلة الأخذ 
ال���وف���اء وال��ع��ط��اء، فهنيئا  وت���ب���داأ م��رح��ل��ة 
واأمهاتنا،  لآبائنا  وهنيئا  وبناتنا  لأبنائنا 
التقدم  ه��ذا  على  و�صعبها  لقيادتنا  وهنيئا 
والعطاء والإجن��از �صائلني اهلل عز وجل اأن 
واأن  اخلطى  ي�صدد  واأن  اجلهود،  يف  يبارك 
يدمي علينا الأم��ن والأم��ان والرخاء حتت 
قيادة خادم احلرمني امللك �صلمان ونائبيه، 

اإنه �صميع جميب«.
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كد وكدح
علق وكيل اجلامعة للم�صاريع، ع�صو هيئة 
حممد  الدكتور  الهند�صة،  بكلية  التدري�ص 
اآل داهم على هذا اليوم قائال: »اإن الإن�صان 
ليفرح حينما يح�صد ثمرة جهده ويقطف 
ذل��ك لأن حياته جبلت  ك��ده وكدحه؛  ثمار 
على الكدح واجللَد، لكن عندما يتوج الكدح 
بقطف الثمار يهون التعب وينقلب الن�صب 

اإلى ذكريات جميلة يف حياة الإن�صان.
وه���ا ن��ح��ن ن��ف��رح ب��ت��خ��ري��ج دف��ع��ة من 
اأبنائنا الطالب ثمرة غالية وكوكبة ت�صاف 
اإلى �صواعد البناء يف وطننا الغايل قد نهلوا 
الأخ��الق  بو�صاح  وتزينوا  العلم  معني  م��ن 
ط����وال م��رح��ل��ة ال��درا���ص��ة اجل��ام��ع��ي��ة التي 
لذا  ال�صاب،  حياة  يف  مرحلة  اأج��م��ل  تعترب 
فاإننا نبارك لهم ولأهاليهم ولأنف�صنا بهذا 

الإجناز الغايل«.
ال��ت��خ��رج  اأن  اإل�����ى  داه�����م  اآل  واأ�����ص����ار 
منعطف مهم يف حياة ال�صاب ينهي مرحلة 
التح�صري لالن�صمام اإلى �صفوف العاملني 
ويقف على بداية الطريق العملي، وقال اإن 
العلم ل ينتهي بالتخرج بل يدخل الطالب 
يف مدر�صة احلياة العملية ويتابع كل جديد 

يف تخ�ص�صه.
هذا  يف  للمعرفة  ال��و���ص��ول  واأ���ص��اف« 
فلن  قبل؛  من  بكثري  اأ�صهل  اأ�صبح  الوقت 
ي��ج��د ال��ب��اح��ث ع���ن امل��ع��رف��ة اأي م��ع��وق��ات 
وث��ورة  احلديثة  التوا�صل  تقنيات  بف�صل 
امل��ع��ل��وم��ات، ل��ك��ن اجل���دي���ر ب��اله��ت��م��ام هو 
تعلمها  ال��ت��ي  للقيم  ب��ال��غ��ة  اأه��م��ي��ة  اإع��ط��اء 
التعليم اجلامعي مثل  اخلريج يف حم�صن 
العمل  وف��ن  وال�صفافية  وال�صرب  الأم��ان��ة 
امل�صوؤولية  وحت��م��ل  وال��ت�����ص��ام��ح،  اجل��م��اع��ي 
وب���ن���اء ال��ث��ق��ة ب��ي��ن��ه وب���ني اأط�����راف ال��ع��م��ل، 
التي  اجلهة  واأدبيات  بالتعليمات  واللتزام 
العقود  واح����رام  العمل  وح��ب  ب��ه��ا،  يعمل 

واحرام الوقت.

بداية مشوار
مريع  الدكتور  الطالب  �صوؤون  عميد  ق��دم 
»تزف  وق��ال:  للخريجني  تهانيه  اآل هبا�ص 
اجل���ام���ع���ة ال���دف���ع���ة ال�������18 م���ن خ��ري��ج��ي��ه��ا 
وخ��ري��ج��ات��ه��ا، ون���ه���دي ل��ه��م اأ���ص��م��ى اآي����ات 
الفرحة والتربيكات ملا حققوه من اإجناز يف 
للخريجني:  ونقول  التعليمية،  م�صريتهم 
الكثري  منكم  ون��ت��وق��ع  عليكم  ن��ع��ول  ن��ح��ن 
وم��ا ه��ذه ال�����ص��ه��ادة اإل ب��داي��ة مل�����ص��وار عمل 
تنمية  يف  �صبقكم  م��ن  م��ع  ب��ه  �صت�صهمون 

ونه�صة هذه البالد ال�صاخمة«.
اأي�صاً  ه��ي  تفخر  اجل��ام��ع��ة  اأن  واأك���د   
ب��خ��ري��ج��ي��ه��ا يف ك���ل ���ص��ن��ة، م�����ص��رياً اإل����ى اأن 
�صريحة  ميثلون  واخل��ري��ج��ات  اخلريجني 
م��ه��م��ة يف امل���ج���ت���م���ع، واأن����ه����م ب��ت��خ��رج��ه��م 
البالد  ه��ذه  تطور  م��دى  للعامل  �صيثبتون 

واهتمامها بالعلم والتعليم.

عمل دؤوب
اأحمد  الدكتور  العليا  الدرا�صات  قال عميد 
بن يحيى اآل فايع اإن »اهلل حبا هذا الوطن 
لبناته  ب��ن��اء  م��ن��ذ  ح��ر���ص��ت  ب��ق��ي��ادة حكيمة 
الأول��ى على يد املوؤ�ص�ص الراحل امللِك عبد 
ال��ع��زي��ز، يرحمه اهلل، وم��ن ج��اء ب��ع��ده من 
اأبنائه امللوك على الهتمام بالعلم والتعليم، 
واأولوه جل اهتمامهم وعنايتهم، وخ�ص�صوا 
املوازنات ال�صخمة لالإنفاق عليه، وافتتحوا 
اأ���ص��ب��ح الوطن  امل��دار���ص واجل��ام��ع��ات حتى 
جامعة،   30 م��ن  اأك���ر  ج��ن��ب��ات��ه  ب��ني  ي�صم 
مل  العايل  التعليم  م�صتوى  على  طفرة  يف 
ي�����ص��ب��ق ل��ه��ا م��ث��ي��ل، واجل��ام��ع��ة ه���ي اإح���دى 
ثمار تلك اجلهود الكبرية التي بذلها قادة 
هذه الدولة املباركة، من اأجل ن�صر التعليم 
العايل يف منطقة ع�صري، والرتقاء باإن�صان 

هذه املنطقة ومكانه«.
اجلامعة  على  القائمني  واأك��د حر�ص 
على  احل��ا���ص��ر،  وقتنا  واإل���ى  اإن�صائها،  منذ 
اجل��ام��ع��ة  روؤي����ة  لتحقيق  ال������دوؤوب  ال��ع��م��ل 
ي��خ��دم العملية  ور���ص��ال��ت��ه��ا واأه��داف��ه��ا مب��ا 
البحث  م�صرية  دعم  يف  وي�صهم  التعليمية، 
ال���ع���ل���م���ي، وخ����دم����ة امل���ج���ت���م���ع وت���ط���وي���ره 
والرتقاء به، ودعم م�صرية التنمية  يف هذا 
احلمد،  وهلل  حققت،  وق��د  املعطاء،  الوطن 

الريادة يف كثري من هذه املجالت.

يوم بهيج
�صليمان  الدكتور  الطب  كلية  و�صف عميد 
ب���ن حم��م��د احل��م��ي��د ي���وم ال��ت��خ��رج ب��ال��ي��وم 
البهيج م��ن اأي���ام اجل��ام��ع��ة ال��غ��راء، وق��ال: 
ال�صمو  »زاده بهاء وجمال ت�صريف �صاحب 
امل��ل��ك��ي اأم����ري م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ري ح��ف��ظ��ه اهلل، 
وهو يوم ل ين�صى يف حياة اخلريج ووالديه 
بعد عمل  يوم احل�صاد  وذاك هو  وحمبيه، 

دوؤوب و�صهر وكفاح«.
وت����اب����ع: »اأب���������ارك لأب���ن���ائ���ي وب��ن��ات��ي 
التهنئة  اخل��ري��ج��ني واخل��ري��ج��ات واأج��م��ل 
ت�صهم  ب��اأن  كبري  واأملنا  واأهلهم  لوالديهم 
امل�صي  يف  وبناتنا  اأبنائنا  من  الكوكبة  هذه 
قدما بهذا الوطن اإلى �صلم الرقي واملجد، 
امل�صاعر  يبادلونكم  واأ�صاتذتكم  اهلل،  ب��اإذن 
والدعوات فبارك اهلل فيكم واأمدكم بعونه 

وتوفيقه«.

يوم الحصاد
ق���ال ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ط���ب الأ����ص���ن���ان ال��دك��ت��ور 
اإب��راه��ي��م ال�����ص��ه��راين« اإن���ه يف ح��ي��اة ك��ل منا 
الذاكرة ل ميحوها  اأي��ام م�صهودة تبقى يف 
ال��زم��ن، وي��اأت��ي ي��وم ال��ت��خ��رج الأ���ص��ع��د ب�ني 
لرحلة  م�صاحبة  ذك���راه  تظل  الأي���ام،  تلك 
احلياة، ونقطة انطالق نحو اآفاقها الرحبة 
ال��ي��وم ه��و يوم  اإن ه��ذا  العري�صة،  واآم��ال��ه��ا 
ح�صاد وتتويج جلهد دائم ومتوا�صل بذله 
حياتهم  ام��ت��داد  على  والطالبات  ال��ط��الب 
الدرا�صية يف اجلامعة وحققوا خاللها كل 

متطلبات النجاح«.
اجلامعة  اأن  اإل���ى  ال�����ص��ه��راين  واأ����ص���ار 
حتقق روؤيتها ور�صالتها الهادفة من خالل 
الإ�صهام يف جهود التنمية الب�صرية، وتوفري 
م��ن��ظ��وم��ة م��ت��ك��ام��ل��ة م���ن اأح������دث امل��ع��ام��ل 
خلدمة  العلمية  والتجهيزات  واملختربات 
باتت  حيث  والبحثية،  التعليمية  العملي�ة 
ورائدا  البيئة اجلامعية فيها ت�صكل حافزاً 

يف تنمية املنطقة.
ور����ص���ال���ة  ب��ي��ئ��ة  اأن اجل���ام���ع���ة  واأك�������د 
وموطن للخلق والإبداع، وم�صعل للمعرفة 
يف ركب احل�صارة الإن�صانية، والتزاما لهذا 
اأولى اهتماماتها  املفهوم ت�صع اجلامعة يف 
بناء الإن�صان املح�صن بقيم العلم واملعرفة.

وزاد: »اهتمام اخلريج بهذه اجلوانب 
اإلى ما لديه من معرفة نظرية  بالإ�صافة 
ه���و م���ا ي��ج��ع��ل��ه ي����ربز وي���رق���ى يف احل��ي��اة 
جمال  يف  �صريعة  ق��ف��زات  ويحقق  العملية 

حياته العملية«.

تتويج جهد
ه��ن��اأ ع��م��ي��د ال��ق��ب��ول وال��ت�����ص��ج��ي��ل ال��دك��ت��ور 
اجلامعة  وطالبات  طالب  فارح  اآل  �صلطان 

املتخرجني.
وق����ال: »اإخ�����واين واأخ���وات���ي خريجي 
كتب  ورواي����ة  ل��ك��ل منكم ق�صة  ال��ع��ام  ه���ذا 
التعب  الليايل الطوال من  �صفحاتها عرب 
املطاف  اآخ��ر  يف  لتتكلل  والجتهاد  وال�صهر 
بالنجاح، اأبحرنا معا على �صفينة جماديفها 
ال��ع��ل��م والإجن������از وك����ان ���ص��راع��ه��ا ع��م��ادت��ن��ا 
ب����اأن ي�صلوا  ا���ص��ت��ط��اع��وا  اأب���ط���ال  ورك��اب��ه��ا 
لأعماقها ليحققوا حلما اأ�صبح �صهل املنال 
ما  بعد  �صواطئها  اإل���ى  ب��ال��و���ص��ول  اأو���ص��ك��ن��ا 
�صقت بنا بني اأمواجها م�صرعة فتحملنا ما 

فيها من م�صاق.
ك��ان��ت ب��داي��ة رح��ل��ت��ه��م  ب��ني م��ق��ررات 
درا����ص���ي���ة وم�����ص��ى م�������ص���واره���م ب���ني ح��ذف 
واإ�صافة واعتذار وحتويل، فاأبحرنا بهم يف 
اكت�صفوا فيه ما هو  عامل غريب وخمتلف 
جديد تعمقوا يف قيعان حميطاتها فعرفوا 
احلياة الأكادميية بجميع ما فيها، فاليوم 
نر�صي بهم على �صواطئها لنودع من كانوا 
لرحلتنا �صياء لنبحر مرة اأخرى مع اأبطال 
لنتوج  ال��ي��وم  بكم  نحتفل  نحن  فها  ج���دد، 
اجلهد بال�صكر ونقدم جزيل الثناء لكل من 

بذل جهدا طيبا«.

 وب��ني اآل ف��اي��ع اأن���ه م��ن اأج���ل حتقيق 
روؤي������ة اجل��ام��ع��ة امل��ت��م��ث��ل��ة يف حت��ق��ي��ق دور 
اأن�صئت  العليا،  الدرا�صات  جم��ال  يف  ري��ادي 
عمادة الدرا�صات العليا عام 1419 )1999(، 
ل��ت��ق��وم ب����دوره����ا م���ن خ����الل اإي����ج����اد بيئة 
اأكادميية وعلمية ترتقي بربامج الدرا�صات 
يتوافق  ومب��ا  اجل���ودة،  معايري  وف��ق  العليا 
م���ع ���ص��ي��ا���ص��ة اجل��ام��ع��ة يف خ��دم��ة ال��وط��ن 
بالبحث  الرت���ق���اء  وي�����ص��ه��م يف  وامل��ج��ت��م��ع، 
للتوا�صل  ال��رح��ب��ة  الأف���ق  ويفتح  العلمي، 
والعاملية يف خمتلف  املحلية  اجلامعات  مع 

املجالت العلمية والبحثية.
 واأو������ص�����ح: »خ���ط���ت ال���ع���م���ادة خ��الل 
ال�صنوات املا�صية خطوات متميزة يف العمل 
ملرحلتي  العليا  الدرا�صات  برامج  فتح  على 
امل��اج�����ص��ت��ري وال����دك����ت����وراه، ح��ي��ث ب��ل��غ ع��دد 
 52 العام  ه��ذا  نهاية  حتى  املتاحة  الربامج 
العلمية  التخ�ص�صات  خمتلف  يف  برناجما 
والإن�صانية، منها 43 برناجما للماج�صتري 
ال��ر���ص��ال��ة وامل���ق���ررات، والباقي  ب��ربن��اجم��ي 

للدكتوراه«.
اليوم  واختتم«اجلامعة تفخر يف هذا 
اأب��ري��ل   26(  1437/7/19 امل���واف���ق  امل���ب���ارك 
ط��ال��ب   700 م���ن  اأك�����ر  ب��ت��خ��ري��ج   ،)2016
اأكملوا  اأن  بعد  الوطن،  اإلى خدمة  وطالبة 
ال�صهادة  على  وح�صلوا  العلمي،  حت�صيلهم 

العالية«.

سر المرحلة
ب����ارك ع��م��ي��د م��ع��ه��د ال��ب��ح��وث وال��درا���ص��ات 
ال���ص��رات��ي��ج��ي��ة ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف 
اجلهد  ثمار  جنيهم  للخريجني  احلديثي 

والتعب.
وقال: »اجلامعة وهي حتتفل بتخريج 
اأجد  الدفعة 18 من طالبها وطالباتها، ل 
لعموم  الدائمة  التهنئة  عبارات  من  اأجمل 
اخلريجني واخلريجات يف مو�صم احل�صاد 
ب��ال��ق��ط��اف ال���وف���ري ب��ع��د ���ص��ن��وات امل��ث��اب��رة 
وحت�����ص��ي��ل ال��ع��ل��م ال��ن��اف��ع خل��دم��ة ال��دي��ن 

والوطن.
ومبا  باجتهادكم  درجاتكم  نلتم   لقد 
ف��األ��ف  ع��ل��م وم��ع��رف��ة،  ع��ل��ي��ه م���ن  ح�صلتم 
م������ربوك واأن�����ت�����م ت���ت���خ���رج���ون وت��ت��ج��ه��ون 
وطنكم  تبنون  حيث  العملية  احل��ي��اة  اإل���ى 

وت�صهمون يف تنميته«.
اأذن كل منكم باأن  »اأهم�ص يف  واأردف: 
�صر جناحكم يف ال�صنوات املقبلة هو التفوق 
وال��ت��م��ي��ز، ح��ي��ث احل���اج���ة ال���ي���وم اأ���ص��ب��ح��ت 
ل��ل��م��ت��م��ي��زي��ن وامل��ت��خ�����ص�����ص��ني وال��ف��ن��ي��ني، 
ميكنكم  واأن  ال��ت��وف��ي��ق  ل��ل��ج��م��ي��ع  م��ت��م��ن��ي��ا 
املولى من جتاوز عقبات احلياة بكل جناح 

واقتدار«.

تحقق الهدف
مل ي��خ��ف ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ل��غ��ات وال��رج��م��ة 
اأن���ه ك��ان دائ��م  ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل اآل ملهي 
ال��ق��ل��ق ع��ن��دم��ا ي��ق��اب��ل��ه اأي م���ن ال��ط��الب 
ممكن،  وقت  باأ�صرع  التخرج  اإل��ى  ال�صاعني 
وق��ال: »ه��ذا حق لهم دون �صك، ولكن هل 
حتقق الهدف احلقيقي لهم من التحاقهم 

باجلامعة؟
ع��ن��دم��ا ي��واج��ه��ن��ي اأب���ن���ائ���ي ال��ط��الب 
اأن م�صى  بعد  التخرج  بال�صوؤال عن موعد 
ع��ل��ي��ه��م يف اجل��ام��ع��ة ن��ح��و اأرب������ع ���ص��ن��وات، 
من  اأه��م  التعلم  ب��اأن  ي�صاألني  م��ن  اأجيبهم 
ال���ت���خ���رج م���ن اجل���ام���ع���ة، ه���ل حت��ق��ق ه��ذا 
ال��ه��دف، وغ��ال��ب��ا م��ا ت��ك��ون الإج���اب���ة بنعم، 
وه����ذا م���ا ن�����ص��ع��ى اإل���ي���ه وت���ه���دف اجل��ام��ع��ة 

لتحقيقه وعلى راأ�صها مديرها«.
ه���ذه  م���ث���ل  يف  اأم����ل����ك  »ل  واأردف: 
اللحظات اإل اأن اأهنئ اأبنائي اخلريجني من 
جميع كليات اجلامعة بجميع تخ�ص�صاتهم 
اللغات  كليات  ط��الب  خا�ص  ب�صكل  واأه��ن��ئ 
وال���رج���م���ة وه����م ي��ن��ت��ق��ل��ون اإل�����ى م��رح��ل��ة 
لهم  فهنيئا  م��راح��ل حياتهم،  م��ن  ج��دي��دة 
الكوكبة  بهذه  للوطن  وهنيئا  حققوه  مبا 

التي ان�صمت مل�صرية البناء التنمية«.

رجال المستقبل
عبد  ال��دك��ت��ور  ال�صيدلة  كلية  عميد  ه��ن��اأ 
ال��رح��م��ن ال�����ص��ي��ع��ري اخل��ري��ج��ني وق����ال: 
»هذه الدفعة اجلديدة من رجال امل�صتقبل 
ال��ري��ا،  تناطح  ال��ت��ي  هممهم  ظللتهم  ق��د 
وقادتهم  وامل��ث��اب��رة،  اجل��د  ع���زوم  و�صاقتهم 

�صيا�صات ر�صيدة«.
وعّد الو�صول اإلى هذه اخلطوة ثمار 
جهد وكد، وقال: »مل تدخر  قيادتنا جهدا 
اجل��ام��ع��ات  يف  التعليمية  امل�����ص��رية  دع���م  يف 
الدعم غري  اإل  يعهد منها  ال�صعودية، ومل 
باأن ترى ثمار  املحدود، فتوج اهلل جهودها 

بذرتها وح�صاد نتيجة متابعتها«.
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آباء الخريجين:
حضرنا لدعمهم وفرحتنا تفوق الوصف

هادي الشهراني، مشهور العمري 

على هامش حفل تخريج الدفعة 18، التقت »آفاق« بعدد من آباء الذين حضروا المناسبة لدعم أبنائهم معنويا، ومشاركتهم الفرحة بحصاد العلم والدراسة. 
ودعوا للخريجين بالتوفيق علميا ومهنيا، موصين إياهم باإلسهام في تطوير الوطن وخدمته والوالء للملك والقيادة الرشيدة.

ب��داي��ة، ه��ن��اأ ال��وال��د �صعد ب��ن ع��ب��داهلل 
ال�������ص���ه���راين، اب���ن���ه وج���م���ي���ع زم���الئ���ه 
اخل����ري����ج����ني، وق��������ال: »ال�����ط�����الب ه��م 
�صيدفعون  م��ن  وه��م  امل�صتقبل  �صواعد 
ب��ع��ج��ل��ة ال���ت���ق���دم والزده�����������ار وي��ج��ب 
وتهنئتهم  اأفراحهم  م�صاركتهم  علينا 
يبدعوا  لكي  نالوه  ال��ذي  النجاح  بهذا 
���ص��يء نفعله من  اأق����ل  ال��غ��د، وه����ذا  يف 
اأجلهم، ون�صاأل اهلل لهم جميعا التوفيق 

وال�صداد«.
م��ن ج��ه��ت��ه، ع��رب ال��وال��د ع��ب��داهلل 
ابنه  بتخرج  فرحته  ع��ن  ف��اي��ز  حممد 
���ص��ق��ر، م�����ص��ريا اإل�����ى اأن�����ه ع���اج���ز عن 
ال��ت��ع��ب��ري  ب�����ص��ب��ب ال��ف��رح��ة ال��غ��ام��رة، 
اأو  كلل  دون  ال��وط��ن  بخدمة  واأو����ص���اه 

ملل.
اإل��ى ذل��ك، ع��رب ال��وال��د نا�صر بن 
رف�����دان ال��رب��ع��ي ع���ن ف��رح��ت��ه ب��ت��خ��رج 
خادم  �صيدي  مقام  »اأ�صكر  قائال:  ابنه 
ع��ه��ده  وويل  ال�������ص���ري���ف���ني  احل����رم����ني 
ق��دم��وه من  م��ا  على  العهد  وويل ويل 
وال�صكر  للطالب،  تعليمية  م�صاعدات 

اإجن��اح هذا  مو�صول لكل من قام على 
املتخرج  لب��ن��ه  كلمته  ووج���ه  احل��ف��ل«. 
وال���دوؤوب  اجل��اد  بالعمل  فيها  يو�صيه 

والجتهاد يف العمل.
وغ��ري بعيد، ���ص��ادف��ت »اآف����اق« عم 
ال���ط���ال���ب اخل���ري���ج رائ�����د ���ص��ع��د ظ��اف��ر 
ف��ق��ال يف ح��دي��ث مقت�صب،  ال�����ص��ه��ري، 
اإنه ل يوجد اأحلى من فرحة التخرج، 
ول يعادلها �صيء، وبخا�صة حني يقف 
الآباء على ثمرة جهد �صاركوا فيه مع 

اأبنائهم طول �صنوات.
���ص��ب��ح��ان��ه  ال�������ص���ه���ري اهلل  و�����ص����األ 
مو�صيا  ال���وط���ن،  ي��ح��ف��ظ  اأن  وت��ع��ال��ى 
اخل��ري��ج��ني ب��ال�����ص��رب وامل���ث���اب���رة فيما 
ت��ب��ق��ى م���ن امل����راح����ل ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا 

والعملية.

مشاعر فرحة
مل ي��ت��م��ك��ن ال���وال���د ع���ب���داهلل ب���ن علي 
ال����ق����ح����ط����اين، م�����ن اإخ�����ف�����اء م�����ص��اع��ر 
اأن  لكنه ح��اول خالل حديثه  الفرحة، 
يركز على تقدمي الن�صائح ال�صرورية 

ل��ل��خ��ري��ج��ني ل��ي��ن��ه�����ص��وا ب����دوره����م يف 
خدمة الوطن.

وب��ال��ن�����ص��ب��ة لب��ن��ه اخل���ري���ج، ق��ال: 
»اأ�صال اهلل اأن يكون هذا التخرج عونا له 
على طاعة ربه وولة اأمره«، وذكر اأن ما 
يعاي�صه املواطن من اأمن واأمان وحلمة 
ال�صعب حول ولة الأمر �صيء م�صرف، 
موؤكدا اأن املطلوب من املواطنني كبري، 
جميع  يف  العمل  يف  التنمية  دع��م  وه��و 

قطاعات الدولة الع�صكرية واملدنية«.
وخ���������ص ال����ق����ح����ط����اين، ال��ت��ع��ل��ي��م 
الإ�صهام  �صرورة  على  م�صددا  بالذكر، 
تخريج  اأج��ل  من  تطويره  موا�صلة  يف 
التنمية  يف  ي�����ص��ارك  ومثقف  واع  جيل 

الوطنية. 
وحتدث الوالد حممد بن عبداهلل 
ال�صهراين مو�صيا ابنه املتخرج بالولء 

الكامل لدينه ومليكه ووطنه.
امل��واط��ن ب�صكل عام  وق���ال: »ع��ل��ى 
ال�������ولء ل���ل���دي���ن ول��ل��م��ل��ي��ك ول��ل��وط��ن 
وط��اع��ة ولة الأم���ر وال��ع��م��ل بكل جد، 
التوفيق  يجعل  اأن  العظيم  اهلل  واأ�صال 

حليف كل طالب متخرج يف هذا العام 
من الدفعة 18 والعقبى ملباركتهم على 
ب��اإذن اهلل  املراتب  اأعلى  ح�صولهم على 

تعالى«.

دعم معنوي
دافع معنوي  والأمهات  الآب��اء  »ح�صور 
ل����الأب����ن����اء«، ك����ان ذل����ك حم����ور ح��دي��ث 
ال��وال��د ي��ا���ص��ر ���ص��وي��ل ال�����ص��ه��راين حني 

التقت به »اآفاق«.
مّن  اأن  تعالى  اهلل  »اأح��م��د  وق���ال: 
علينا بح�صور حفل تخريج الدفعة 18 
تاركني  خالد  امللك  من طالب جامعة 
اأبناءنا  لن�صارك  والتزاماتنا  اأعمالنا 
الطالب فرحتهم بهذه املنا�صبة الغالية 
هذا  وح�صورنا  وقلوبهم،  قلوبنا  على 
همهم  رف��ع  ل��زي��ادة  لهم  معنوي  داف���ع 
جميع  يف  جيد  ب�صكل  ليعملوا  العالية 
وي�صعروا  والعلمية  العملية  امل��ج��الت 
نيل  ع��ل��ى  ي�صجعهم  م��ن  وراءه����م  ب���اأن 

املراكز العليا يف عملهم«.
يف م����وق����ف م�������ص���اب���ه، ق�����ال ب��ن��در 

الأح���م���ري ال����ذي ح�����ص��ر ح��ف��ل ت��خ��رج 
يجعل  اأن  ال��ع��ظ��ي��م  اهلل  »اأ����ص���ال  اأخ��ي��ه 
ت��خ��رج ال��ط��الب م��زي��دا لهم يف اخلري 
والتقدم واأن يفرح قلوبهم وقلوب من 
بالتوفيق،   لهم  اهلل  داعيا  عليهم  �صهر 
م��ا تعبوا عليه ط��وال  ي��وم جني  وه���ذا 
ف��رة وج��وده��م يف اجل��ام��ع��ة للدرا�صة 
والعقبى حل�صورنا يف حفل ح�صولهم 

على املراتب العليا«.
واأ������ص�����ار ال����وال����د ���ص��ع��ي��د م���ب���ارك 
ال���ي���وم يعد  ه����ذا  اأن  اإل�����ى  ال�����ص��ه��راين 
واأمهاتهم  واآبائهم  للخريجني  فخرا  

واأقاربهم.
وت��اب��ع: »ال��ي��وم ي��وم فخر جلميع 
ال�������ط�������الب اخل������ري������ج������ني م�������ن ه�����ذه 
هذا  خلدمة  �صتدفعهم  لأنها  الدفعة؛ 
ال��وط��ن ال��غ��ايل ال��ذي وف��ر لهم جميع 
الت�صهيالت يف جمال الدرا�صة، ويجب 
ع��ل��ي��ه��م الإخ����ال�����ص يف ال��ع��م��ل ال���ذي 
ي��ن��ت��ظ��ره��م ل��رف��ع��ة ����ص���اأن ه���ذه ال��ب��الد 

املباركة«.
ال��ت��وف��ي��ق  اأ����ص���اف: »ن�����ص��األ اهلل  و 

جلميع الطالب املتخرجني واأن يجعل 
ذلك مفاتيح اخلري والرزق لهم«.

وب��ل��ه��ج��ة مي��ل��وؤه��ا احل���ن���ون، وج��ه 
ودعواته  كلمته  الأحمري،  الوالد علي 
لب���ن���ه ����ص���ال���ح ب���ال���ت���وف���ي���ق يف ح��ي��ات��ه 
العملية والعلمية، داعيا اهلل اأن يحفظ 
العهد.  ويل  وويل  العهد  وويل  امل��ل��ك 
بتقوى  اب��ن��ه  اأو���ص��ى  خ��ت��ام حديثه  ويف 

اهلل والجتهاد.

ثمرة جهد وتعب
وع����رب حم��م��د ع���ب���داهلل ع�����ص��ريي عن 
فرحته لتخرج ابنه وقال: »اأمتنى من 
والنجاح  التوفيق  العظيم  العلي  اهلل 
ب��اأع��ل��ى ال��درج��ات لأب��ن��ائ��ن��ا اخلريجني 
ث��م��رة جهد  ال��ي��وم  ف���اإن م��ا يح�صدونه 
وت��ع��ب م���ن اآب��ائ��ه��م وم��ن��ه��م اأن��ف�����ص��ه��م، 
العليا يف  امل��رات��ب  نيل  لهم  اأمت��ن��ى  كما 

امل�صتقبل القريب باإذن اهلل تعالى«.
واأو����ص���ى ال���وال���د اأح���م���د ع��ب��داهلل 
القرين الطالب املتخرجني لهذا العام 
ل��ولة  ال��ط��اع��ة  و  وال�صمع  اهلل  بتقوى 

الأمر وخدمة الوطن.
بتقوى  ونف�صي  »اأو�صيهم  وق��ال: 
اهلل وال�����ص��م��ع و ال��ط��اع��ة ل����ولة الأم���ر 
ووطنهم  دينهم  وخ��دم��ة  اهلل  حفظهم 

بكل ما اأوتوا من قوة«.
واأ�صاف: »اأمتنى التوفيق وال�صداد 
مل��ن مل ي��ت��خ��رج ه���ذا ال��ع��ام م��ن �صباب 
امل�صلمني كافة واأن يبتغوا بالعلم الذي 

يتلقونه وجه اهلل تعالى ل غري«.
ويف ال�����ص��ي��اق ذات������ه، ق����ال ال���وال���د 
ال��ط��الب  ال��ع��ل��ي��اين م��ه��ن��اأ  ع��ل��ي �صعيد 
اخل���ري���ج���ني »ن��ت��م��ن��ى ل���ه���م ال��ت��وف��ي��ق 
لبنة  يكونوا  اأن  اهلل  واأ���ص��ال  وال�����ص��داد، 
ينفع  واأن  جمتمعهم  ب��ن��اء  يف  �صاحلة 

بهم البالد والعباد«.
واأ�صاف: »اأو�صيهم ونف�صي بتقوى 
ي�صت�صعروا  واأن  وال��ع��ل��ن  ال�صر  يف  اهلل 
مراقبته يف جميع اأعمالهم واأن يكونوا 
واأو�صيهم  البلد  هذا  لأم��ن  حمافظني 
ال�صال،  الفكر  اأ�صحاب  عن  بالبتعاد 
والل��ت��ف��اف ح���ول ق��ي��ادت��ه��م ال��ر���ص��ي��دة 

وال�صمع والطاعة لها«.
واأم�����ا ���ص��ل��م��ان ال�����ص��ه��راين ف��ق��ال: 
»اأمت�����ن�����ى لأخ�������ي وجل���م���ي���ع ال���ط���الب 
املتخرجني هذا العام التوفيق والنجاح 
اأن  اهلل  واأ������ص�����ال  اأم�����وره�����م  ج��م��ي��ع  يف 
ملعنوياتهم  زي��ادة  يجعل تخرجهم هذا 

القوية«.
اأن  العظيم  اهلل  »ن�����ص��األ  واأ���ص��اف: 
ال��ب��ا���ص��ل��ني ع��ل��ى احل��د  ين�صر ج��ن��ودن��ا 
ب�صحة  اإل��ي��ن��ا  يعيدهم  واأن  اجل��ن��وب��ي 
وع���اف���ي���ة، وه����ا ن��ح��ن ن��ق��ي��م اح��ت��ف��ال��ن��ا 
بف�صل اهلل ثم بف�صل قيادتنا الر�صيدة 
عدم  علينا  ويجب  ال�صجعان،  وجنودنا 
كل  يف  لهم  ال��دع��اء  علينا  بل  ن�صيانهم 

وقت وحني«.
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نجحنا
زرعنا خري ويف الآخر ح�صدنا خري

جنحنا واهلل وفقنا.. واآخر �صربنا نلنا
فرحنا من قبل لكن اأكيد الفرحة هذه غري

�صهرنا نطلب العايل متل كل يوم والتايل
وبعد ما الكل هّنانا دموع الفرحة هي تعبري

طوينا ال�صعب واأوقاته تخطيناها عراته
ق�صيناها ليالينا ما بني اجلد والتفكري

تواعدنا مع الأحالم ن�صابق لأجلها الأيام
وعاندنا التعب فينا ونلنا احلب والتقدير

عزمنا بكل ما فينا نحّققها اأمانيا
نعلي راية بالدي.. ونرفع �صاأنها باخلري

اأمانينا ر�صمناها بعون اهلل و�صلناها
بذلنا بالعطا حبنا ح�صدناها بال تق�صري
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�صدحْت زغاريد النجاح ورفرفْت
يف الأفق اأفراح الدنا بتخرجي

وتالألأْت كل العيون �صعيدة ً
�صوقاً اإلى يوم الهناِء املبهج ِ

و�صفاه كل النا�ص تهم�ص فرحة ً
مزدانة الب�صمات يف يوم �صج ِ

عانقُت كل اأحبتي كفرا�صٍة
بني الزهور لكل حب اأرجتي
اأمي .. اأعانقها .. اأقبل كفها

والدمع خط ّ دروبه بتدحرج ِ
اأ�صتاذتي .. �صكراً واألف حتيٍة
فالأنِت بحر قد زهى بتموج ِ
بوابة ُ الدنيا اأتيُت ويف يدي
مفتاح اأْفٍق م�صتفي�ٍص اأبلج ِ

واأتيُت يف �صغٍف اأدافع قاربي
كُلّ العلوم ببحر �صوقي فامزجي

اأدعو الإله باأن يوّفق مق�صدي
ويزيُل عني كل اأمر جللج

يا اإخوتي هيا اطلقوا زغرودة ً
لتب�ّصروا الدنيا بيوم تخرجي

صدحت
زغاريد
النجاح
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ريم العسيري

اأ����ص���اد خ��ري��ج��ان م���ن ال��دف��ع��ة 18، ب���دور 
اأمام  الأمهات  امل��ج��ال  ف��ت��ح  يف  اجل��ام��ع��ة 
حفل  التوايل حل�صور  على  الثاين  للعام 
التخرج وم�صاركتهم فرحتهم، واأ�صارا اإلى 
اأخرى  اليوم فرحة  اأن وج��ود الأم يف هذا 

ت�صاف اإلى فرحة التخرج.
واأب������دت اإح�����دى الأم���ه���ات ���ص��ع��ادت��ه��ا 
ب���ه���ذا ال���ي���وم، م���وؤك���دة اأن م�����ص��اع��ره��ا  ل 
اأك��دت  بينما  كلمات،  يف  اأن  ت�صفها  ميكن 
البنات  لكليات  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  م�صاعدة 
ح�����ص��ور  ملحة اأن  اأب����و  خ��ل��ود  ال���دك���ت���ورة 
الأمهات حفل التخرج جاء تنفيذا لرغبة 
الطالب وتقديرا لظروف بع�صهم، مبينة 
اأن احلفل �صهد ال�صحب على اأطقم ذهب.

تنفيذ رغبة
لكليات  وكيل اجلامعة  تقدمت م�صاعدة 
اأب�����و ملحة   ال���ب���ن���ات، ال���دك���ت���ورة خ���ل���ود 
منطقة  اأم��ري  ل�صمو  والتقدير،  بال�صكر 
ع�����ص��ري ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ري 
في�صل بن خالد بن عبدالعزيز اآل �صعود 
للحفل وم�صاركته  الكرمية  رعايته  على 
اأب���ن���اءه وب��ن��ات��ه ف��رح��ة ال��ت��خ��رج، م��وؤك��دة 
اأن  ذل��ك  دلل��ة اأخ���رى، ولي�صت اأخ��رية، 
ودع��م��ه غري  ال��دائ��م  �صموه  اهتمام  على 
بال�صكر  للجامعة، كما تقدمت   املحدود 
الأ�صتاذ  اجلامعة  مدير  اإل��ى  والتقدير 
ال���دك���ت���ور ع���ب���دال���رح���م���ن ال��������داود ع��ل��ى 
اهتمامه وحر�صه ال�صديد على الطالب 
وال���ط���ال���ب���ات، واإل������ى  وك�����الء اجل��ام��ع��ة، 
اللجنة  اأع�صاء  جميع  بال�صكر  وخ�صت  

العليا املنظمة للحفل.
واأ����ص���اف���ت: »ن���ب���ارك لآب�����اء واأم���ه���ات 
اخل��ري��ج��ني واخل���ري���ج���ات جن����اح وت��ف��وق 
جهدهم  ث��م��رة  وق��ط��ف  وبناتهم  اأبنائهم 
اخلريجني  جلميع  ون���ب���ارك  وت��رب��ي��ت��ه��م، 
ب��داأت مرحلة  لهم:  ونقول  واخل��ري��ج��ات، 
على  فكونوا  املعطاء؛  البلد  لهذا  العطاء 
ال��ق��ل��ب  واآماله؛  فاأنتم  ت��ط��ل��ع��ات��ه  ق����در 
نباهي  وب��ك��م  احل��ب��ي��ب،  لوطننا  ال��ن��اب�����ص 
التنمية  يف  ت�صاركوا  اأن  وعليكم  ونفتخر، 
احلبيبة  مملكتنا  ت�صهدها  التي  ال�صاملة 

بدعم حكومتنا الر�صيدة  حفظها اهلل ».
اأب���و ملحة ح��ر���ص اجلامعة  واأك����دت 
ع���ل���ى ت��ل��ب��ي��ة ط���ل���ب���ات ال�����ط�����الب، لف��ت��ة 
الطالب  م��ن  كبريا  ع��ددا  اإلى  اأن  هناك 
وال��ط��ال��ب��ات اق���رح���وا ح�����ص��ور اأم��ه��ات��ه��م 

حفل التخرج.
بهذا  ا�صتيبان   ت��وزي��ع  »مت  وتابعت: 
الأم  حل�صور  املوؤيدين  عدد  وك��ان  ال�صاأن، 
ك��ب��ريا، وحل��ر���ص م��ع��ايل امل��دي��ر ع��ل��ى كل 
م���ا ي��خ�����ص ال��ط��ال��ب واأ�����ص����وة  ب��ك��ث��ري من 
اجلامعات باململكة، مت تلبية تلك الرغبة  
ب��ح��ي��ث ي��ك��ون ح�����ص��ور الأم���ه���ات يف مكان 
اأول��ي��اء  ب��ع��ي��د ع��ن م��وق��ع  م�صتقل مت��ام��ا 
بحيث  ت��ام��ة،  خ�صو�صية   و���ص��ط  الأم����ور 
يبث احلفل مبا�صرة للقاعة الن�صائية، ويف 
العامني املا�صي واحلايل مت ت�صكيل جلنة 
منظمة للقاعة اخلا�صة باأمهات الطالب، 
الأمهات  على  بالإيجاب  هذا  انعك�ص  وقد 

والطالب معا«.

الأم م�صاِركة  اأن  وقالت: »نحن نرى 
ل����الأب يف ت��رب��ي��ة الب�����ن، وم����ن ح��ق��ه��ا اأن 
اأنها  كما  بالتخرج،  فرحته  ابنها  ت�صارك 
هي الأخرى ت�صعر يف تلك الليلة بالفخر 
والع�����ت�����زاز؛ لأن���ه���ا ج��ن��ت ث���م���رة ج��ه��ده��ا 

وتربيتها«.
امل��ن��ت��ظ��ر يف  ال��ن��ج��اح  وزادت »ح��ق��ق��ن��ا 
بقاعة  حفل التخرج  خ��الل  املا�صي  العام 
اأم���ه���ات اخل���ري���ج���ني، ويف ه����ذا ال���ع���ام مت 
اختيار ال�صالة الريا�صية املغلقة ملا تتميز 
واخل��روج،  الدخول  يف  خ�صو�صية  من  به 
احل�صور،  من  اأك��رب  لعدد  تت�صع  اأنها  كما 
الأم��ن  م�صرفات  ع��دد  زي���ادة  مت  وبالتايل 
مدير  معايل  بتو�صية  والعامالت،  وهذا 
ك��ل م��ا يريح  ن��ادى بعمل  ال��ذي  اجلامعة 

اأمهات اخلريجني«.
الح���ت���ف���ال  ن���ه���اي���ة  »يف  واأردف������������ت: 
مت ال�����ص��ح��ب ع��ل��ى جم��م��وع��ة ك��ب��رية من 
الهدايا عبارة عن اأطقم ذهب،  كما وزعت 
الأمهات متاما  جميع  على  قيمة  ه��داي��ا 

كما حدث يف حفل العام املا�صي اأي�صا«.

الوظيفة المناسبة
الآيل،  احلا�صب  هند�صة  خريج  اأم  ك�صفت 
�صعادتها  ع��ن  الأح��م��ري  �صالح  اهلل  عبد 
اأ�صف  اأن  اأ�صتطيع  ل  قائلة«  ال��ي��وم،  بهذا 
�صعيدة  اأن��ا ج��داً  ال��ي��وم،  م�صاعري يف ه��ذا 
ب��ت��خ��رج اب��ن��ي وب��ق��ي��ة زم���الئ���ه ال��ط��الب، 
و���ص��ع��دت ك��ث��ريا ب��ح�����ص��ور ح��ف��ل ال��ت��خ��رج، 
وب����روؤي����ة اأم�����ري م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ري ���ص��اح��ب 
خ��ال��د،  ب��ن  في�صل  الأم����ري  امل��ل��ك��ي  ال�صمو 
اأن  ي��رع��ى  حفل تخرجهم، واأمت��ن��ى  وه��و 
يكمل ابني م�صواره ويح�صل على وظيفة 

منا�صبة«.

شعور يصعب وصفه
اأكد خريج كلية الربية )تخ�ص�ص �صعوبات 
اإح�صا�صه  العمري،  اهلل  �صيف  اأن�ص  تعلم(، 
ب�����ص��ع��ور ي�����ص��ع��ب و���ص��ف��ه ب��ع��د اأن ح�����ص��رت 
وال����دت����ه م��ع��ه ي����وم ت��خ��رج��ه وم�����ص��ارك��ت��ه��ا 
معه  كثريا  عانت  اأنها  اإل��ى  م�صريا  فرحته، 
خ���الل ف���رة درا���ص��ت��ه اجل��ام��ع��ي��ة، مقدما 
�صكره اإلى اجلامعة التي منحتهم ب�صفتهم 

خريجني فر�صة دعوة اأمهاتهم.
اأك��رب  اأمي  كان  »ح�����ص��ور  واأ����ص���اف: 
ت���ك���رمي يل، وب���خ���ا����ص���ة اأن����ه����ا ت�����ص��ك��ن يف 
ال��ن��م��ا���ص، كما اأن��ه��ا ج���اءت اإل���ى اأب��ه��ا بعد 
اأن اأنهت دوامها، وعقب احلفل عادت اإلى 
اأمهات اخلريجني  اأمي وجميع  النما�ص. 
اأكر من تعب معنا يف كل �صيء، وهن جزء 

من جناحنا ودعمنا«.

الجامعة أسعدتنا 
عدنان  املعلومات  نظم  ق�صم  عرب خريج 
بهذا  الكبرية  الأملعي عن  فرحته  اأح��م��د 
�اإمنللا  التخرج  فقط،  لأجللل  لي�س  اللليللوم، 
اأن���ه كان  اأي�����ص��ا، م��وؤك��دا  بح�صور وال��دت��ه 
حفل  حت�صر  ل��ن  لأن��ه��ا  يتح�صر؛  �صابقا 
ت��خ��رج��ه ن��ظ��را ل��ع��دم ال�����ص��م��اح ل��الأم��ه��ات 
ب��ه��ذه  ال�صابق، م�صيدا  يف  ب���احل�������ص���ور 
اأنها  اإل���ى  اخل��ط��وة م��ن اجل��ام��ع��ة، م�صريا 
اأبهجت اخلريجني وزادت من �صعادتهم يف 

يوم التخرج.

نزلن بمكان مستقل وشاهدن الحفل مباشرة بالقاعة النسائية

رغبة الطالب والطالبات
قادت لحضور األمهات حفل التخرج
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مل يكن من قبيل ال�صدفة اأن يخ�ص�ص 
ع���امل الج��ت��م��اع ال�����ص��ي��ا���ص��ي الأم��ريك��ي 
»مانويل كا�صتلز« جزءاً مهما من كتابه 
الذي يحمل عنوان »الع�صر املعلوماتي: 
ال�صادر  والثقافة«  واملجتمع  القت�صاد 
وتداعياتها  العوملة  ملو�صوع   ،1996 ع��ام 
التي  العربية  جمتمعاتنا  على  ال�صلبية 
مع  تتكيف  اأن  قوله  ح�صب  ت�صتطع  مل 
الظاهرة  التي فر�صتها هذه  التحولت 
على منظوماتها الفكرية والقت�صادية 
والج��ت��م��اع��ي��ة وح���ت���ى ال��دي��ن��ي��ة. فقد 
لحظ اأنها �صارت تعي�ص يف بحر التدفق 
امل��ع��ل��وم��ات��ي امل�����ص��ت��م��ر ع���رب الإن���رن���ت 
)توير،  الجتماعي  التوا�صل  و�صبكات 
في�صبوك، اإن�صتغرام، يوتيوب، وغريها(، 
لهذا  بروز �صيغة جديدة  اإلى  اأدى  مما 
ثقافته  ي�صتمد  ال��ذي  العربي  املجتمع 
م���ن ع����امل غ���رب���ي اف���را����ص���ي م��ت��ط��ور 
تختفي فيه قيمه وتذوب يف بوثقته كل 

م�صاعره واأحا�صي�صه.

لقد اأ�صبحت فعال حياتنا يف هذا 
الع�صر الراهن تت�صكل وفق الجتاهات 
جتلياتها  مبختلف  للعوملة  املت�صارعة 
وج��ع��ل��ت��ن��ا ���ص��ج��ن��اء امل���ك���ان وال����زم����ان؛ 
وغ���ريت ب��ذل��ك ���ص��م��ات واق��ع��ن��ا املعي�ص 
يف خم��ت��ل��ف جم����الت����ه الق���ت�������ص���ادي���ة 
والج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وغ���ريه���ا، 
��ب��ت م���ن ف���ر����ص حت��ق��ي��ق ال����ذات  و���ص��عَّ
اأمرا�ص  اإلى ميالد  بذلك  فيه، موؤدية 
ج��دي��دة اأ���ص��اب��ت ك��ث��ريا م��ن��ا م��ن قبيل 
والعدمية  الداخلي  بالفراغ  الإح�صا�ص 
والقلق الذي اأجربهم على التفكري يف 
اأنف�صهم والتقوقع على ذواتهم ورف�ص 

الآخر.
وت�����وؤك�����د ال���ع���دي���د م����ن ال��ب��ح��وث 
اأن  والجتماعية  النف�صية  والدرا�صات 
التاأثريات  اأهللم  ميثل  الإحللبللاط  �سعور 
ال�����ص��ل��ب��ي��ة ال���ت���ي اأح��دث��ت��ه��ا ال��ع��ومل��ة يف 
الإن�صان العربي بحيث كان له دور كبري 
يف حت��ط��ي��م ع��زائ��م��ه وق���درات���ه وت��رك��ه 

حياة  يف  الأم���ل  ف��اق��دا  الإرادة  م�صلوب 
ال��ع��ومل��ة يف  اأف�����ص��ل. ومل��واج��ه��ة �صلبيات 
بقيمنا  نتم�صك   اأن  يجب  جمتمعاتنا، 
ج��ذورن��ا  اإل���ى  تعيدنا  ال��ت��ي  احل�صارية 
الإيجابي  لل�صلوك  املوؤ�ص�صة  الثقافية 
الفعال  الأداء  اإل���ى  وتدفعنا  بداخلها 
بحياتنا  املرتبطة  املجالت  خمتلف  يف 

كالعمل والدرا�صة وغريها.
بالقيم  واله��ت��م��ام  الع��ت��ن��اء  اإن 
وال�صاربة  بها  نتميز  ال��ت��ي  الأ�صيلة 
واحل�صاري  الثقايف  تاريخنا  عمق  يف 
م��ث��ل ال��ع��م��ل والإخ���ال����ص وال�����ص��م��ود 
�صرفع  التي  هي  وغريها،  والتعاون 
من �صاأن جمتمعاتنا وتقويها وجتعلها 
ت��ت��ط��ور وت��ت��ق��دم اإل���ى الأم����ام حمققة 
ل�صحذ  اأداة  فهي  امل��ن�����ص��ودة،  اأه��داف��ه��ا 
ملواجهة  بذاتنا  وت�صكيل وعينا  هممنا 
ت��داع��ي��ات ال��ع��ومل��ة وحت���دي���ات ال��واق��ع 
والأح��وال  الظروف  كل  يف  وامل�صتقبل 

التي قد منر بها.

أسبوعية جامعة الملك خالد

هم
الم

أق
ب

كيف نواجه العولمة؟

الكاميرا الخفية

أ. د. أحمد
بن محمد الحميد 
عميد كلية الشريعة سابقا

���ص��ي��خ وق������ور ل�����ذت ل����ه ����ص���اع���ة ���ص��ف��اء 
م��ع اأ���ص��ح��اب��ه، ف��ط��رح عندهم م��وؤون��ة 
ال��ت��ك��ل��ف ف��اأط��ل��ق ق��ي��وده ال��ت��ي يتحرز 
من  لهم  فغنى  العامة،  حياته  يف  بها 
ال�صباب،  حلن  م�صرجعا  حمفوظاته 
اأدب  ي���ع���رف���ون  اأ����ص���ح���اب���ه  اأن  ظ���ان���ا 
هذا  يلتقط  ب��اأح��ده��م  ف���اإذا  ال�صحبة، 
فيه  اآخ��ر  مبقطع  يقرنه  ثم  التب�صط 
ال��ت��ي غ��ن��اه��ا، لتنت�صر  اأ���ص��ل الأغ��ن��ي��ة 
النار  انت�صار  الت�صالت  و�صائل  عرب 

يف اله�صيم.
وحينما تتاأمل و�صائل الت�صالت 
جت���د م���ن ال�������ص���ور اأن����واع����ا ي�����راد بها 
واأخ��رى  ت���ارة،  وال�صخرية  الإ���ص��ح��اك 
وث��ال��ث��ة خلع  م��ن��ه��ا،  ال��ف��ائ��دة  تعلم  ل 
اإلى  والدين  احلياء  جلباب  اأ�صحابها 
اأمرا�ص وظواهر  القبائح واملحرمات، 
ت���دل ع��ل��ى امل�����ص��ت��وى ال��ث��ق��ايف وال��وع��ي 

وحدود الهتمامات.
�صاعت  اب��ت��ذل  اإذا  ال�صيء  ي��ق��ال: 
ق��ي��م��ت��ه وت���ه���اوت م��ن��زل��ت��ه، ال��ك��ام��ريا  
ال��ق��ل��ي��ل،  اإل  ي��ك��ن مي��ل��ك��ه��ا  ق��دمي��ا مل 

ل��ه��ا ط��ق��و���ص ور����ص���وم ل ت��خ��رج اإل يف 
امل��ن��ا���ص��ب��ات وال���ن���زه���ات والأع����ي����اد، ول 
ي���ج���روؤ اأح�����د ع��ل��ى ا���ص��ت��ع��م��ال��ه��ا غري 
���ص��اح��ب��ه��ا، وال�����ص��ع��ي��د م���ن ا���ص��ت��ط��اع 
ت��ق��ل��ي��ب��ه��ا ومل�������ص���ه���ا، وم�����ن مل مي��ل��ك��ه��ا 
ف��ان��ظ��ر اإل����ى حم���الت ال��ت�����ص��وي��ر اأي���ام 
اأناقته  بكامل  الرجل  ل��رى  الأع��ي��اد، 
ليلتقطوا �صورة  اأولده  ا�صطحب  قد 
احتفال  ت��رى  ذك��راه��م، وحينها  تخلد 
اأ�صحاب ال�صورة بها وو�صعها يف مكان 

اأثري لديهم.
امل���رح���ل���ة  درا�����ص����ت����ي يف  واإب����������ان   
تلفازية  م�صابقة  يف  �صاركت  املتو�صطة 
بني طالب  مدر�صتي وطالب مدر�صة 
مبقايي�ص  كبري  مببلغ  ف��ف��زت  اأخ���رى 
به  ا�صريت  ري��ال(  الزمن )400  ذل��ك 
كانت  واأف��الم��ه��ا،  ف��وري��ة  ت�صوير  اآل���ة 
ع��ن��دي مب��ن��زل��ة ���ص��ام��ي��ة ال��ت��ق��ط��ت بها 
�صورا عدة اأ�صبحت وثائق نفي�صة بعد 

مرور الأيام.
ومل����ا ظ��ه��رت ك���ام���ريات ال��ف��ي��دي��و 
ت��وث��ي��ق  ح����ده����ا يف  ت���ك���ن جت�������اوز  مل 

العائلية  والأح��داث  الأعرا�ص  حفالت 
اخل��ا���ص��ة وامل���ح���ا����ص���رات والأم�����ص��ي��ات 
ال��ع��ل��م��ي��ة والأدب�����ي�����ة، ي��ح��ك��م اجل��م��ي��ع 
عرف مداره الأخالق والأدب واحرام 
عليها  الط���الع  وك��ان  اخل�صو�صيات، 

مق�صورا على املعنيني بها.
 وق�����د ي����ك����رم اأح�����ده�����م ���ص��ي��وف��ه 
ب���ا����ص���ت���ع���را����ص جم����م����وع����ات ال�������ص���ور 
ظهور  وك��ان  ميلكها،  التي  والأ�صرطة 
�صورة لأحدهم يف �صحيفة ف�صال عن 
ب��رن��ام��ج ت��ل��ف��ازي، م��وؤذن��ا ليكون ممن 

ي�صار له بالأ�صابع.
وح����ي����ن����م����ا اب�����ت�����ذل�����ت ال���������ص����ور 
وال��ك��ام��ريات ���ص��ارت يف ي��د اجلميع 
فكل  ورج���ال؛  ون�صاء  وك��ب��ارا  �صغارا 
واح���د ي��ع��رب يف ت�����ص��وي��ره ع��ن م��دى 
اهتماماته وثقافته وبيئته وتربيته، 
والالقطة  لأ���ص��ب��ع��ه   امل��ح��رك��ة  فهي 
واجل��م��ال  القبح  ت��رى  ال��ت��ي  لعينيه 
ليقرع جر�ص اإنذار للمعنيني اأن وراء 
تك�صفه  األيم  واق��ع  الظاهر  ال�صالح 

الكامريا.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم
اإلعالم واالتصال
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الذرة، �سرط توافرها �توافر ال�سامة 
من جراء ا�صتعمالها.

ويف خ���ط���وة م��ب��ت��ك��رة وط��م��وح��ة، 
اللندنية  »الإندبندت«  �صحيفة  ن�صرت 
اأكتوبر   21 الثالثاء  ال�صادر  عددها  يف 
ملد  ع���م���الق  م�����ص��روع  ت��ف��ا���ص��ي��ل   2014
ون�����ص��ف مليون  م��ل��ي��ون��ني  اح��ت��ي��اج��ات 
م��ن��زل يف امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة ب��ال��ك��ه��رب��اء 
ب��ت��ك��ل��ف��ة ق���دره���ا ث��م��ان��ي��ة ب��ل��ي��ون جنيه 
اإ�صرليني، وذلك بوا�صطة بناء »مزرعة 
للطاقة ال�صم�صية« م�صاحتها 100 كلم2 
الواقعة يف جنوب تون�ص،  ال�صحراء  يف 
فيها  املتحكم  املرايا  اآلف  فيها  تنت�صر 
دارت  حيثما  ت��دور  وال��ت��ي  بالكمبيوتر 
لتعك�صها  اأ�صعتها  م�صتقبلة  ال�صم�ص 
ع��ل��ى ب����رج م���رك���زي مي��ت�����ص احل�����رارة 
بوا�صطة اأنابيب حتتوي على امللح الذي 
يقوم بدوره بت�صخني املاء ليدير البخار 
تنبعث  مولدات  الت�صخني  عن  النا�صئ 

منها الطاقة الكهربائية.
بوا�صطة  �صتنقل  ال��ك��ه��رب��اء  ه���ذه 
كلم   450 ط��ول��ه��ا  )ك����اب����الت(  اأ����ص���الك 
ع���رب ق����اع ال��ب��ح��ر الأب���ي�������ص امل��ت��و���ص��ط 
العا�صمة  خ����ارج  ف��رع��ي��ة  اإل����ى حم��ط��ة 
الإي���ط���ال���ي���ة روم������ا، وم����ن ه���ن���اك اإل���ى 
اإل��ى  لت�صل  الأوروب��ي��ة  الكهرباء  �صبكة 

بريطانيا من خالل و�صلة عمالقة.  
»تو  موؤ�ص�صة  عمليات  مدير  يقول 

نطاق  على  ت�صتخدم  ال��ط��اق��ة  م�����ص��ادر 
وا���ص��ع ه���ذه الأي����ام م����وادا م��ث��ل الفحم 
وال��ن��ف��ط، وب���ق���در ف��وائ��ده��ا ل��الإن�����ص��ان 
واحليوان والنبات ينتج من ا�صتعمالها 
غ���ازات  ان��ب��ع��اث  ب�صبب  ج��م��ة  م�صكالت 
اأه���م���ه���ا غ����از ث����اين اأك�����ص��ي��د ال��ك��رب��ون 
بالنحبا�ص  يعرف  فيما  يت�صبب  ال��ذي 
وي��وؤدي  الأر�صية  الكرة  احل��راري حول 
اإلى ذوبان الثلوج من مناطق القطبني 
ال�������ص���م���ايل واجل���ن���وب���ي واإل�������ى ارت���ف���اع 
م��ن�����ص��وب امل��ي��اه يف ال��ب��ح��ار وامل��ح��ي��ط��ات 
واإل����ى زي����ادة م�����ص��اح��ات ال��ت�����ص��ح��ر على 
���ص��ط��ح الأر��������ص، وك��ل��ه��ا ت���غ���ريات ت��ن��ذر 
الكوكب  ه��ذا  لقاطني  وخيمة  بعواقب 
ومواجهتها  معها  التعامل  يتم  مل  اإذا 

بامل�صوؤولية واجلدية.
م��ث��ل ه���ذا امل�����ص��ري ال����ذي �صيطال 
املعمورة  �صطح  على  والياب�ص  الأخ�صر 
العلماء وامل��ن��ظ��م��ات واحل��ك��وم��ات  دف���ع  
لل�صعي بحثا عن م�صادر اأخرى لطاقة 
لكوارث  جتنبا  املعتادة  تلك  عن  بديلة 
ال��ظ��ه��ور يف  ب���وادره���ا يف  ن���رى  حقيقية 
من  كثرية  بقاع  يف  الأ�صكال  من  عديد 
ال���ع���امل، واأه�����م م�����ص��ادر ه����ذه ال��ط��اق��ة 
ال��ب��دي��ل��ة )ال���ت���ي ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه اأي�����ص��ا 
ال�صئيل  ل��ت��اأث��ريه��ا  النظيفة  ال��ط��اق��ة 
ال�صم�ص  اأ�صعة  هي  البيئة(  تلوث  على 
وان�صطار  املياه  وم�صاقط  الرياح  وق��وة 

ن���ور« ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى امل�����ص��روع«، دان��ي��ال 
ريت�ص: قد يبدو الأمر م�صتحيال اإل اأن 
حددنا  فلقد  لتنفيذه،  جاهزة  التقنية 
مكان العملية واأجرينا درا�صة اجلدوى 

ولدينا طابور من امل�صتثمرين«.
وت�صجيعا  ترحيبا  امل�صروع  ويلقى 
ب��ال��غ��ني م���ن احل���ك���وم���ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
التي وعدت بت�صهيالت وحوافز لإمتام 

التنفيذ.         
ومما ل�صك فيه اأن جهات متعددة 
ال��ع��م��ل مكتمال  ب��ان��ت��ظ��ار روؤي������ة ه����ذا 
ل���ي���ك���ون ����ص���اب���ق���ة مي���ك���ن ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا يف 
ك��ث��ري م��ن ب��ل��دان ال��ع��امل، وم���ن امل��وؤك��د 
ال��ب��ي��ئ��ة ع��ن��دن��ا  اأن ع��ل��م��اءن��ا وخ������رباء 
ومتطلعون  م�����ص��ت��اق��ون  وم�صتثمرينا 
لتطبيق م�صاريع ذات فائدة على النا�ص 
كانت  اإن  وبخا�صة  والقت�صاد،  والبيئة 
مقوماتها متوافرة ويف متناول اأيدينا.

ارت��ق��اء  يف  الرغبة  اأ���ص��د  يف  فنحن 
اأم���اك���ن ال���ري���ادة وال�����ص��ب��ق ب���ني ال���دول 
و�صرب املثل يف مكافحة التلوث البيئي 
التغري  ت���اأث���ريات  ال��ت��ده��ور يف  ووق����ف 
امل��ن��اخ��ي، وي��ال��ه��ا م��ن م��ف��ارق��ة عجيبة 
من  يقرب  ما  مكثنا  حمظوظة:  لكنها 
مبكونات  العامل  مند  الزمان  من  قرن 
الطاقة التقليدية، وها نحن الآن على 
بطاقة  العامل  لنمد  جديد  ق��رن  عتبة 

بديلة: اأ�صعة ال�صم�ص!

مزارع الطاقة الشمسية!

د. علي سعيد القحطاني
وكيل كلية الطب
للتطوير األكاديمي والجودة

لماذا يا أبي؟
خالد العثمان

كلية الهندسة 

هذا  قراءتك  بعد  راأ�صك  اإل��ى  ت�صابقت  الأف��ك��ار  ع�صرات  اأن  ل�صك يف 
العنوان املُريب، والف�صول، بال �صك، هو الذي دفعك لقراءة مقايل 

هذا. بادئ ذي بدء تذكرت بيت �صعر لأبي العالء املعري:

وين�صاأ نا�صئ الفتيان مّنا
على ما كان عّوده اأبوه

ول تخفى عليك امل�صكلة التي نعاين منها منذ زمن لي�ص بالقريب، 
العزوف عن  الراهن، وهي م�صكلة  وقتنا  اإلى  ب�صببها  ال�صم  ونتجرع 
القراءة، ومنذ اأن فتح اهلل علي واأ�صبح ا�صمي مدرجا يف قائمة القّراء 
على  ومل�صتها  القراءة  اأهمية  اأدرك��ت  اأن  وبعد  �صنوات،  �صت  نحو  منذ 
اأت�صاءل كثريا، مَل مْل ير�صدين والداي  لغتي وفكري وثقافتي، كنُت 
القيم  وغ��ر���ص  بربيتي  كفيلة  وال��ك��ت��ب  ��غ��ري  ���صِ منذ  ال��ق��راءة  اإل���ى 

بداخلي؟!
العزوف عن  اأق�صد  امل�صكلة،  باأن هذه  اآن��ذاك غري مدرك  وكنُت 

القراءة، هي م�صكلة الع�صر لالأمة باأكملها. 
رباين والداي على الوجه املطلوب، لكن اأحتدث هنا عن القراءة 
فقط ول �صيء غريها، اأما يف ما يخ�ص الأمور الأخرى فقد قاما مبا 

يلزم؛ فجزاهما اهلل خري اجلزاء واأعانني على بّرهم.
على كل حال، رمبا اأن هذه امل�صكلة التي مررت بها واجهتها اأنت 
اأي�صا اأيها القارئ؛ لذلك اأرجوك، ل تكرر اخلطاأ نف�صه الذي اقرفه 

اأبواك عن غري ق�صد طبعا.
 الناظر حلالنا اليوم ل اأعلم كيف اأ�صف �صعوره: هل �صي�صحك 

اأم �صيبكي مما �صرياه؟
اأتذكر ق�صة جربيل عليه ال�صالم ملّا نزل على نبينا حممد، �صلى 
اهلل عليه و�صلم وقال له: اقراأ ، فكان اأول تكليف قبل كل �صيء: اقراأ.. 
اإلى القراءة اليوم فنحن يف  اإننا ل نحتاج  اأحدهم ويقول  ثم ياأتيك 
وباإمكاين  املا�صي،  من  اأم��ر  الكتب  وفتح  التكنولوجي  التقدم  ع�صر 
تعوي�صه مب�صاهدة فيديو وثائقي اأو ب�صماع مادة علمية عرب الراديو.
اأتيقن هنا اأكر باأن اجلهل الذي ظننت باأنه انتهى منذ 14 قرنا 

مازال جزء منه يربع بداخل روؤو�صهم. 
معر�ص  ف��زوار  اأم��ل  ب�صي�ص  يوجد  اأن��ه  فوجدت  بتاأمل  نظرت 
ع��دد ل  اأي�صا  وي��وج��د  زائ���ر،  مليون  ن�صف  نحو  ال��ع��ام  ل��ه��ذا  الكتاب 
ي�صتهان به من الأندية التي تهتم بالقراءة يف اجلامعات ويف اأماكن 

اأخرى كثرية، ولكن لالأ�صف فاجلهود مبعرة يف كل اجتاه.
لن�صل  اجلهود  تت�صافر  اأن  املمكن  من  هل  اأت�����ص��اءل:  الآن  واأن��ا 

فعال اإلى نتيجة ُمر�صية؟
اأق���ول ل��ك جم���ددا وك��ل��ي اأم���ل: اأرج����وك، ل ت��ك��رر اخل��ط��اأ ال��ذي 
ومن  واعيا،  ك��ان  اإذا  اإل  ينه�ص  لن  القادم  فاجليل  اأب���واك«،  اقرفه 

امل�صتحيل اأن يكون الإن�صان واعيا وهو ل يقراأ.

الرأي الجامعي العدد 180  |  24 رجب 1437  |  01 مايو 2016



الوحدة الوطنية.. وظيفة العمر للشباب
وصمام أمان الحاضر والمستقبل

أسباب عدم التميز 
واإلبداع

د. عبداللطيف الحديثي
عميد معهد البحوث واالستشارات

اإن معظم معوقات التميز والإبداع توجد يف ذوات اأنف�صنا؛ فاخلوف 
باأ�صياء  والن�صغال  بالنف�ص،  الثقة  وف��ق��دان  اخل��ط��اأ،  يف  ال��وق��وع  من 
كثرية عدمية النفع، ووجود اأهداف متناق�صة، وعدم ال�صماح للعقل 
بالتفكري اأو للبدن بالراحة، كل ذلك يثبط التميز والإب��داع، ويكبح  

انطالقتهما.
باأننا غري  ال��داخ��ل��ي  واأك���رب الإع��اق��ات يف اع��ت��ق��ادي ه��ي �صعورنا 
مبدعني، واأن الإبداع ي�صعب تعلمه وهو خا�ص باملوهوبني فقط؛ فاإذا 
بالبقاء  نف�صه  باأنه غري متميز، فقد حكم على  نف�صه  الإن�صان  اأقنع 
خا�صة  �صخ�صية  لديه  يكون  اأن  مبجرد  ولكن  معينة،  ح��دود  �صمن 
وال��ق��درات  امل��ه��ارات  طلب  اإل��ى  �صي�صعى  واإيجابية  ومتفردة  متطلعة 
اإنني  للقول  نف�صه  و�صي�صتجمع  واأف��ك��اره،  ذات��ه  للتعبري عن  الالزمة 
�صخ�صيته  متتني  لأج���ل  وذل���ك  التميز،  على  وق���ادر  م��ب��دع  �صخ�ص 

املتفردة ودعمها.
والإب���داع،  التميز  م��ن  اأو تقلل  التي متنع  الأ���ص��ب��اب  اأب���رز  وم��ن 

وينبغي العمل على معاجلتها، ما ياأتي:
1( اخلوف من الإخفاق اأو النقد.

2( الفتقار اإلى التحدي واحلما�صة.
3( ال�صتمرار على العادات النمطية نف�صها والروتني اليومي.

4( عدم البحث عن اجلديد واملفيد.
5( توقف ملكة الت�صاوؤل والف�صول.

6( احلكم على الأفكار بدل من توليدها.
من  الأ�صياء  يف  املحدود  والتفكري  لالأمور  ال�صيقة  النظرة   )7

حولك.
8( قلة الوقت املخ�ص�ص لتنمية القدرات الإبداعية.

إتجاهات

محمد إبراهيم

يعّرف مفهوم الوحدة الوطنية باأنه احتاد 
جمموعة من الب�صر يف الدين والقت�صاد 
والج���ت���م���اع وال���ت���اري���خ يف م���ك���ان واح����د، 
وحت���ت راي����ة ح��ك��م واح�����دة، ف��ك��ي��ف ي��راه��ا 
امل�صاحة  اآراءه���م يف  »اآف���اق«  ا�صتطلعت  من 

التالية؟

هم مشترك
ي��ن��ظ��ر الأ����ص���ت���اذ امل�������ص���ارك ب��ق�����ص��م ال��ع��ق��ي��دة 
واملذاهب املعا�صرة، الدكتور علي بن �صعيد 
»اأنها  على  الوطنية  الوحدة  اإل��ى  العبيدي، 
ه��م م�����ص��رك، واحل��دي��ث عنها ح��دي��ث عن 
وم�صينا  فيه  ولدنا  الذي  فالوطن  اأرواحنا، 
يف  وتربينا  ه���واه،  وا�صتن�صقنا  ت��راب��ه،  على 
وم�صاجده  مدار�صه  يف  وتعلمنا  حما�صنه، 
ال��وف��اء،  ح��ق  علينا  ل��ه  وج��ام��ع��ات��ه  وكلياته 
وم���ن ال���وف���اء ل��ل��وط��ن اأن جن���ّد وجن��ه��د يف 
احل���ف���اظ ع��ل��ى وح���دت���ه ومت��ا���ص��ك��ه، ليكون 
ك��ال�����ص��خ��رة ال����ك����وؤود ال��ت��ي ت��ت��ح��ط��م عليها 
العوا�صف وتتبدد الأهوال«. وبني العبيدي 
اأن تنمية الوحدة الوطنية يف عقول ال�صباب 

ت�صتلزم القيام بعدة اأمور اأبرزها:
• ط����رح ق�����ص��ي��ة ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة 
ديني،  منظور  من  وتناولها  لل�صباب 
عقيدة  عليها  املحافظة  ت��ك��ون  حتى 
يدين بها ال�صاب ربه، بحيث ل تقبل 
امل�صاومة، ويحافظ عليها  اأو  التنازل 

ذاتيا.
وا�صتثارة  اأنف�صهم  ال�صباب  اإ�صراك   •

اإدارة ال�صتثمار، حديثه عن مفهوم الوحدة، 
باأن ال�صباب هم عماد الأمة وم�صدر قوتها، 

وركيزة تطلعاتها وثمار نبتتها.
ال�صباب،  من  اأمة  تخلوا  »ل  واأ�صاف: 
�اإمنلللللللا يلللكلللون هلللنلللاك تللللفللللا�ت يف الأعلللللللداد 
والأم��ة  وال��ق��درات،  امل�صتويات  واختالف يف 
ال��ت��ي ت��ع��ت��ن��ي ب�����ص��ب��اب��ه��ا وت��رع��اه��م وحت��ق��ق 
اآم��ال��ه��م ورغ��ب��ات��ه��م ���ص��ت��ك��ون ق��وي��ة بعك�ص 
الأمم الأخرى، والوحدة الوطنية بالن�صبة 
ود�صتورها  بقيمها  مت�صكها  تعني  ل��الأم��ة 
هذا  ولل�صباب يف  قيادتها،  واللتفاف حول 
اجلانب حق عظيم على املجتمع بداية من 
البيت وال�صارع ثم القيادة، وياأتي البيت يف 
ال��غ��ذاء  ه��و م�صدر  لكونه  الأول����ى  امل��رح��ل��ة 
الأول���ى  ع��م��ره  لل�صاب يف م��راح��ل  ال��ب��دين 
وحتى مرحلة املراهقة اأو مرحلة التطلعات 

والأماين«.

ينمي  اأن  ���ص��اأن��ه  م��ن  فيما  اأذه��ان��ه��م 
الوحدة الوطنية وير�صخها يف عقول 
لتقدمي   �صيحفزهم  وه��ذا  اأمثالهم، 
اأف���ك���ار مم���ت���ازة م��ت��ى م��ن��ح��وا ال��ث��ق��ة 

والتقدير.
• اإ�صعار ال�صباب باأن الوحدة الوطنية 
وظيفة العمر، واأنها �صمام اأمانهم يف 
حا�صرهم وم�صتقبلهم، فبها يحمون 
واأر�صهم  وعر�صهم  ودينهم  اأنف�صهم 

من كل معتد غ�صوم.
املراحل الدرا�صية الأولى ج�صر ملا   •
من  حظها  ت��اأخ��ذ  اأن  فينبغي  بعدها 
الوطنية،  الوحدة  بق�صية  الهتمام 
وي��ب��ق��ى ع��ل��ي��ن��ا ت��ف��ع��ي��ل��ه��ا يف م��رح��ل��ة 

ال�صباب.
• خماطبة ال�صباب بل�صان ع�صرهم، 
وذل�����ك ب��ت��وظ��ي��ف و����ص���ائ���ل ال��ت��ق��ن��ي��ة 

وتوجيههم  ا�صتثارتهم  يف  املعا�صرة 
فلي�ص   ، الق�صية  بهذه  العناية  نحو 
الو�صائل  املنا�صب القت�صار على  من 
التقليدية، )خطبة، حما�صرة، مقالة 
،كتاب، ق�صيدة، ندوة، موؤمتر(، التي 
ل ي�صتفيد منها اإل القلة، مع جتاهل 
معا  يتفاعل  ال��ت��ي  الع�صر  معطيات 
اأكر من  ال�صباب وينجذبون نحوها 
والت�صاميم  كالفيديوهات،  غ��ريه��ا 

وغريها.
ف���اإن الأث��ر  »اإن مل نفعل ه��ذا  وت��اب��ع 
من  ح��ال  حالنا  و�صيكون  �صعيفا،  �صيبقى 
ي���ري���د ال�����ص��ف��ر ع��ل��ى ب���ع���ريه م��ع��ر���ص��ا عن 

املراكب القوية الفارهة«.

عمادة األمة الشباب
من  ال�صهري،  البكري  ع��ب��داهلل  علي  وب���داأ 

وزاد »اإذا نهل ال�صاب يف املنزل ما يحقق 
واجلامعة  املدر�صة  ل��ه  واأ���ص��اف��ت  الع��ت��دال 
مع  ال��ق��ول  يتوافق  حتى  علمية  حت�صينات 
امل�صالح  �صرياعي  اأن��ه  يف  �صك  ف��ال  العمل، 
العمر  م��ن  متقدمة  م��راح��ل  يف  ال��وط��ن��ي��ة 
بخالف من يختلف لديه القول عن العمل 
اأو يتناق�ص عليه ال�صاأن يف املنزل عما هو يف 
املدر�صة وال�صارع فلي�ص بالغريب ظهور من 
ل يهتم ول يبايل بامل�صالح الوطنية ومييل 
كل امليل لتحقيق رغباته وهواه مهما كانت 

العقبات والتحديات«.
الأ�صباب  اأه��م  م��ن  اإن  ال�صهري  وق��ال 
ال���ت���ي جت��ع��ل ال�����ص��ب��اب ي����راع����ون امل�����ص��ال��ح 
املعتدلة  وثقافتها  الأ�صرة  وحدة  الوطنية، 
اأو  العاطفي  اجل��ان��ب  تغليب  جتتنب  التي 
املادي يف تعامالتها البينية، وكذلك تكاتف 

املجتمع ونبذ العن�صرية.

أول الثروات
قي��ص  ال�صيدلة،  بكلية  الأك��ادمي��ي  ويعّرف 
ب���ن اإب���راه���ي���م ���ص��ح��ب��ي، ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة 
ب��اأن��ه��ا اأول ال�����روات ال��ت��ي ي��ج��ب الإمي����ان 
تر�صيخها  وع��ل��ى  ع��ل��ي��ه��ا  وامل��ح��اف��ظ��ة  ب��ه��ا 

وا�صتمرارها.

وا���ص��ر���ص��ل: »ال���وح���دة يف ب��الدن��ا مل 
القبائل  ت��ن��وع  ل��ظ��روف  ب�����ص��ه��ول��ة،  تت�صكل 
الكبري، بل  ال��وط��ن  ام��ت��داد  وامل��ن��اط��ق على 
فعاًل  نعي�صها،  ال��ت��ي  ال���وح���دة  ه���ذه  ك��ان��ت 
فاإن احلفاظ عليها  عظيما وفريدا، ولهذا 
اأمر ل يقل اأهمية عن تاأ�صي�صها، فبالوحدة 
والأحقاد  ال�صرور،   كافة  تختفي  الوطنية 
املحبة  اأج��واء  وت�صود  والعن�صرية،  والعنف 

والت�صامح والتاآخي والتعاي�ص.
ولأن ال�صباب يف بالدنا ي�صكل التعداد 
والنماء،  للبقاء  احلقيقية  وال��ق��وة  الأك���رب 
اأهمية هذه  ي�صت�صعروا  اأن  ال�صروري  فمن 
امل�صري  فكرة  اأذهانهم  يف  وير�صخ  الوحدة 

الواحد والبذل امل�صرك«.
اأهم ما ير�صخ  اأن  واأردف: »يف اعتقادي 
الفر�ص واحلقوق  ت�صاوي  وحدتنا يتمثل يف 
كل  يف  �صبابنا و�صاباتنا  اأم��ام  املجالت  كل  يف 
م��ن��اط��ق��ن��ا، واإع�����الء ���ص��وت ال��وط��ن ف���وق كل 
اأن يق�صم  ���ص��وت، وع���دم ال�����ص��م��اح مل��ن ي��ري��د 
وي���ف���رق اأب���ن���اء ال���وط���ن مب��ع��ول ال��ق��ب��ل��ي��ة اأو 
ال��ط��ائ��ف��ي��ة امل���ت�������ص���ددة، ف����الأوط����ان ن��ع��م��ة ل 
اإل من فقدها ونحن نعي�ص مرحلة  يعرفها 
حتتم  املنطقة  وت��اري��خ  ت��اري��خ��ن��ا  م��ن  مهمة 

علينا احلفاظ على مكت�صباتنا ووحدتنا«.

قي�س �صحبيد علي �لعبيديعلي �ل�صهري
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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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جامعات عالمية

أسبوعية جامعة الملك خالد

ميا
دي
كا
أ

بهوين: تعلم اإلنجليزية والجدية
في االمتحانات مسؤولية المدرسة

بطاقة
ال��ب��ك��ال��وري��و���ص  درج������ة  • ن�����ال 
ال��ل��غ��ة  ت���دري�������ص  يف   2009 ع�����ام 
الآداب  ك��ل��ي��ة  م���ن  الإجن���ل���ي���زي���ة 

بجامعة اي�صت وي�صت بدكا.
يف  امل��اج�����ص��ت��ري  ن���ال   2011 يف   •
ت��دري�����ص ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة من 

اجلامعة نف�صها.
بق�صم  تدري�ص  م�صاعد  عمل   •
ال���ل���غ���ة الإجن���ل���ي���زي���ة ب��اجل��ام��ع��ة 

ذاتها.
حم��ا���ص��را  ال��ت��ح��ق   2012 يف   •
بكليات  الإجنليزية  اللغة  بق�صم 
امللك   بجامعة  والرجمة  اللغات 

خالد يف اأبها.
للعمل  انتقل   2015 فرباير  • يف 
بكلية  الإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة  بق�صم 

العلوم والآداب بتنومة.

منصور الطيب

اق���������رح امل����ح����ا�����ص����ر ب���ق�������ص���م ال���ل���غ���ة 
يف  والآداب  العلوم  بكلية  الإجنليزية 
املاأمون بهوين، زيادة  تنومة، عبداهلل 
ج��رع��ة تعلم الإجن��ل��ي��زي��ة يف امل��دار���ص 
لح��ظ  �صعف خلفية طالب  اأن  بعد 

اجلامعة عن هذه اللغة حتديدا.
جدية  ع��دم  مبعاجلة  ن���ادى  كما 
ب���ع�������ص ال����ط����الب يف ال���ت���ع���اط���ي م��ع 
يدخل  حتى  امل��دار���ص  يف  المتحانات 
التزاما  اأك��ر  وهو  اجلامعة،  الطالب 

وان�صباطا يف العملية التعليمية.

حدثنا عن �هتماماتك �لبحثية؟ 
تدور حول  تدري�ص اللغة الإجنليزية  
امل���ن���اط���ق  ال�������ص���غ���ار يف  ل��ل��م��ت��ع��ل��م��ني 
احل�����ص��ري��ة وال��ري��ف��ي��ة ب��ب��ن��غ��الدي�����ص، 
وق����د ن�����ص��رت ورق�����ة ع��ل��م��ي��ة ع���ن ه��ذا 
بتايالند،  ا�صمب�صن  بجامعة  املو�صوع 
اأخ��رى �صت�صدر قريبا يف  ولدي ورقة 

الوليات املتحدة.

دور�ت تدريبية �لتحقت بها؟ 
تدريبية متعددة يف  ب��دورات  التحقت 
بجامعات  الإجنليزية  اللغة  تدري�ص 
كما  خالد،  امللك  وجامعة  بنغالدي�ص 
تلقيت عدة دورات تدريبية يف التعليم 

الإلكروين بجامعة امللك خالد.

�نطباعك عن جامعة
�مللك خالد؟

ج��م��ي��ل��ة م���ن ح��ي��ث امل��ع��م��ار ومم��اث��ل��ة 
لأح������دث اجل���ام���ع���ات ال���ع���امل���ي���ة، وب��ه��ا 
اأعجبت  وقد  متقدم،  اإلكروين  نظام 
اأ�صتخدمه  ب��ورد« حيث  »ب��الك  بنظام 
تدريبية  دورات  تلقيت  كما  بانتظام، 

ح��ول  بالقريقر  اجل��ام��ع��ة  جم��م��ع  يف 
اإلى  اإ�صافة  الربنامج،  هذه  ا�صتخدام 
تقيم  بتنومة  والآداب  العلوم  كلية  اأن 
لنا دورات تدريبية  حول ا�صتخدامه، 

وهو من اأحدث الأنظمة الأكادميية.

�أبها وتنومة حمطتان للعمل,
ماذ� تقول عنهما؟ 

ت��ن��وم��ة م��ن اأف�����ص��ل الأم���اك���ن للعمل 
والعي�ص؛ فبيئة العمل ممتازة للغاية 
باإدارة عميد الكلية الربوفي�صور عبد 
العزيز اإبراهيم الفقيه. اأما اأبها فهي 
مدينة �صياحية واأحتاج اإليها  للت�صوق 

والرفيه.

ماذ� ينق�س كلية �لعلوم
و�لآد�ب بتنومة؟ 

امل��وج��ودة  فاملكتبة  م��ك��ت��ب��ة؛  تنق�صنا 
منذ  تفتتح  ومل  مفّعلة،  غري  بالكلية 
ت��اأ���ص��ي�����ص ال��ك��ل��ي��ة ق��ب��ل اأرب�����ع ���ص��ن��وات، 
امل��ك��ت��ب��ة؛ لأن  ه���ذه   ت��ف��ّع��ل  اأن  فيجب 

طالبنا يف حاجة ما�صة اإليها.
م��ن  ك����ث����ريا  اأن  لح����ظ����ت  وق������د 
بعد  �صياراتهم  يف  يجل�صون  ال��ط��الب 
مكتبة  هناك  كانت  ول��و  امل��ح��ا���ص��رات، 
مفّعلة ل�صتغلوا فراغهم يف اجللو�ص 
ف��ي��ه��ا ل���ص��ت��ذك��ار درو���ص��ه��م ب���دل من 
اجل��ل��و���ص يف ���ص��ي��ارات��ه��م خ����ارج مبنى 

الكلية.
وث���م���ة م���الح���ظ���ة اأخ�������رى وه���ي 
نحتاج  الإجنليزية  اللغة  اأ�صاتذة  اأننا 
ل��ل��م��زي��د م���ن ال�������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة، 
يف جم�����الت م��ن��ه��ا: �����ص����وؤون اجل����ودة 
على  تعمل  QMالتي  ب�  عامليا  املعروفة 
حت�صني  جودة املقررات والمتحانات 
اللغة  ق�صم  اأ���ص��ات��ذة  ب��وا���ص��ط��ة  امل��ع��دة 
ال��دورات  اإق��ام��ة  واأق���رح  الإجنليزية، 

الدرا�صية خارج  باملجمعات  التدريبية 
م��دي��ن��ة اأب���ه���ا ح��ي��ث ي��ن��ت��ق��ل امل���درب���ون 

لتدريب الأ�صاتذة يف كلياتهم.

حدثنا عن طالب �لعلوم
و�لآد�ب بتنومة؟ 

يف  يرغبون  متميزون  الطالب  بع�ص 
التعلم ولديهم طموح كبري، ونحن يف 
طيبة  عالقات  لدينا  التدري�ص  هيئة 
بطالبنا وثمة مالحظة تعوق تعلمهم 
الإجنليزية، وهي �صعف اخللفية التي 
اأق��رح  ول��ذا  املدر�صة؛  ي��اأت��ون بها من 
زيادة جرعة تعلم اللغة باملدار�ص حتى 
الإجنليزية  م�صتوى  الطالب  يواكب 

ب��اجل��ام��ع��ة، وم��ن امل��اآخ��ذ ع��ل��ى  بع�ص 
ال����ط����الب اأي�������ص���ا اأن����ه����م ل ي����اأخ����ذون 

المتحانات باجلدية الالزمة.
وي��ج��ب م��ع��اجل��ة ه���ذه ال��ظ��اه��رة 
ب�����امل�����دار������ص ح���ت���ى ي����دخ����ل ال���ط���ال���ب 
اجلامعة، وهو اأكر التزاما وان�صباطا 
ولتح�صني  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة.  ال��ع��م��ل��ي��ة  يف 
اأق���رح  امل��ق��ب��ول��ني،  ال��ط��الب  م�صتوى 
م�صتوياتهم  لتحديد  ام��ت��ح��ان  ع��ق��د 
ع���ن���د  دخ�����ول اجل���ام���ع���ة،  وال���ط���الب 
ال��ذي��ن ي���ح���رزون اأق����ل م��ن 60 درج��ة 
م�صتوى  حت�صني  لف�صول  يخ�صعون 

قبل التحاقهم باجلامعة.

مب تن�صح �لطالب
لتح�صني �للغة �لإجنليزية؟

اأن�صحهم واأو�صيهم بالإكثار من تعلم 
مهارات اللغة الإجنليزية وتخ�صي�ص 
اأو�صيهم  كما  للمذاكرة،  اأط��ول  وق��ت 
ب����الإك����ث����ار م����ن م�������ص���اه���دة الأف�������الم 
الإجن��ل��ي��زي��ة؛ ف��ه��ي م��ف��ي��دة لتح�صني 
اأن  كما  والتحدث،  ال�صتماع  م��ه��ارات 
والت�صجيع  الدعم  تقدمي  الأ�صر  على 
الدائم لأبنائهم الطالب وتب�صريهم 

باأهمية اللغة الإجنليزية.
 واأن�����ص��ح ال��ط��الب اأي�����ص��ا ب��زي��ادة 
الطموح  من النجاح فقط اإلى اإحراز 

درجات عالية يف المتحانات.
 

م�صاحة حرة؟
الكلية الربوفي�صور  اأ�صكر فيها عميد 
لتعاونه  الفقيه  اإبراهيم  العزيز  عبد 
مثالية،  ب�صورة  الكلية  واإدارت���ه  معنا 
وعمله على حل جميع امل�صكالت التي 
تعر�ص طريقنا، وهو دائم الت�صجيع 
البحثي وكتابة  ن�صاطي  يل مبوا�صلة 

الأوراق العلمية.
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إحترم تحترم

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

اأ�صا�صيات الربية، واح��رام الإن�صان نف�صه دليل  الح��رام من 
على حياة قوية و�صعيدة، وعلى كل اإن�صان اأن يح�صن التعامل مع 

من حوله ب�صورة مر�صية.
من  ك��ل  ليحرمه  اأول   نف�صه  الإن�����ص��ان  ي��ح��رم  اأن  يجب 
يتعامل معه وبذلك ي�صتطيع اأن يعلم اأولده وبناته اأن الحرام 
من اأهم ال�صلوكيات التي ينبغي لالإن�صان اأن يتعلمها وين�صرها يف 

حميطه الأ�صري واملجتمعي.
اإن لالحرام درجات يجب علينا اأن نعرفها، واأولها احرام 
ودهم،  ويك�صب  الآخرين  باحرام  يحظى  حتى  نف�صه  الإن�صان 

لأنه بذلك �صيح�صن التعامل مع اجلميع.
اح����رام الإن�����ص��ان نف�صه ي��ع��ن��ي اح����رام وال���دي���ه واأ���ص��رت��ه 
واأق��ارب��ه وك��ل ما هو حميط به ويتعامل معه. لذلك  واإخ��وان��ه 
التي  ال��رب��ي��ة  اأ���ص��ا���ص��ي��ات  م��ن  ي��ك��ون تعليم الح����رام  اأن  يجب 
حتر�ص الأ�صر على اأن تلقنها اأولدها وعلى غر�صها يف اأنف�صهم.

اأن الح��رام يختلف من �صخ�ص لآخ��ر، ومن موقف   كما 
مل��وق��ف،  ف��اح��رام ال��وال��دي��ن يختلف ع��ن اح���رام الأق����ارب من 
واملعلم  اجل���ار  اح���رام  ع��ن  ال��ق��رب��ى، ويختلف  درج���ات  خمتلف 

وال�صاحب والزوجة والزوج، وهكذا.
الإن�صان  تعلم  واإذا  تربية،  ومنهج  حياة  اأ�صا�ص  الح���رام   
كيف يكون احرام الآخرين، ا�صتطاع اأن ينزل كل اإن�صان منزلته 

التي ي�صتحقها.
على  ي�صفي  اأن  الإي��ج��اب��ي  ال�صلوك  ه��ذا  بتعلم  وي�صتطيع 
حياته وعلى تعامالته مع النا�ص، الراحة النف�صية والطماأنينة 
جميع  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  وي�صتطيع  اإن�����ص��ان،  ك��ل  عنها  يبحث  ال��ت��ي 
الطبقات وال�صرائح التي تواجهه يف حياته اليومية، لذلك على 

الإن�صان اأن يحرم ذاته حتى ي�صتطيع احرام الآخرين.

وقفة

الهتمام  كان  املنطلق  هذا  ومن 
ب��ال��ت��خ�����ص�����ص ال����ذي م���ن ���ص��اأن��ه دف��ع 
اململكة  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م  م�����ص��رية  ع��ج��ل��ة 
التي  التعليمية  بالبيئات  والهتمام 
يجري فيها تعليم الطلبة، ويتم فيها 
وال��ث��ق��اف��ي��ة،  الج��ت��م��اع��ي��ة  تن�صئتهم 

�يتحقق فيها منا�ؤهم.

خالد العمري 

اأك�����د امل��ت��خ�����ص�����ص يف امل���ن���اه���ج وط���رق 
اآل  زي��دان  حممد  الدكتور  التدري�ص، 
حمفوظ، اأن من ال�صلبيات التي تعوق 
بع�ص  ان�صغال  الأك��ادمي��ي،  التح�صيل 
الطالب باجلوالت وعدم النتظام يف 
القراءة   واإهمال  املحا�صرات،  ح�صور 

والطالع يف املادة العلمية.
واأ�صار يف حوار مع »اآف��اق« اإلى اأن 
املناهج التعليمية من الأمور املتجددة 

التي حتتاج اإلى تطوير م�صتمر.   

ما �لذي دفعك لهذ� �لتخ�ص�س؟
التطوير  اإل����ى  ال�����ص��ع��ي  اأن  يف  ���ص��ك  ل 
يف العملية التعليمية له جوانب مهمة 
ما  اإذا  فاملعلم  ال���ذات؛  تطوير  اأهمها 
اأراد تطويرا حقيقيا وعلميا فالبد اأن 

يكون تطوير الذات نقطة النطالق.
وك��م��ا ه���و م��ع��ل��وم ف����اإن جن���اح اأي 
ال��ب��ي��ئ��ة  جن�����اح  ع���ل���ى  تعليم  يتوقف 
ذل��ك  يحدث فيها  ال���ت���ي  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ت���وؤدي  التعليمية  فالبيئة  ال��ت��ع��ل��ي��م؛ 
التعليم  اأه��داف  دورا مهما يف حتقيق 
ج��ن��ب��ا اإل�����ى ج��ن��ب م���ع امل��ن��ه��ج وامل��ع��ل��م 
اأه���م رك��ائ��ز العملية،  اأح���د  ال���ذي ه��و 
ُتفّعل  التي  احلديثة  التدري�ص  وطرق 
العملية  يف قلب  وجتعله  املتعلم  دور 

التعليمية.

�أهم �ملو�صوعات �لبحثية
�لتي تهتم بها؟ 

ا�صتخدامات التكنولوجيا يف التعليم، 
�صاأنه الهتمام بالعملية  وكل ما من 

التعليمية.

هل من �صلبيات 
لحظتها على �لطالب؟

اأم���ة  اأن اخل����ري يف  مم���ا ل����ص���ك ف��ي��ه 
اإل��ى  وال�����ص��الم  ال�����ص��الة  حممد عليه 
�صبابنا هو  ينق�ص  ال�صاعة، وما  قيام 

التوجيه والتوعية ال�صحيحة.
ومم����ا جت����در الإ������ص�����ارة اإل���ي���ه يف 
ه���ذا امل���ق���ام، اأن اجل��ه��ل ب��ال��ن��ظ��ام هو 
م��ن اأك���رب ال��ع��وائ��ق وامل�����ص��ك��الت التي 
اأبناءنا الطالب، وكذلك عدم  تواجه 
والن�صغال  املحا�صرة  اأثناء  الركيز 
ب�����اجل�����والت وع������دم الن���ت���ظ���ام ع��ل��ى 
ح�صور املحا�صرات، مما يرتب عليه 

التاأخري يف حت�صيل املادة العلمية.
باملراجعة  الهتمام  عدم  واأي�صا 
اإل قبل الختبارات �صواء الف�صلية اأو 
الإجنليزية  اللغة  واإهمال  النهائية، 
للتوا�صل  بها  الإمل����ام  ال��ت��ي لب��د م��ن 
وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، وع����دم اله��ت��م��ام 
ب���ال���ق���راءة  يف ك���ل م���ا ي��خ�����ص امل����ادة 
العلمية دون درا�صة على نحو منتظم، 
وبالطبع هذه ال�صلبيات ل ت�صمل كل 

الطالب.

هل ترى �أن �ملناهج �لتعليمية 
�حلالية مو�كبة ملتطلبات 

�لع�صر؟
امل���ن���اه���ج ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م����ن الأم������ور 
امل��ت��ج��ددة ال��ت��ي حت��ت��اج اإل���ى تطوير 
م�������ص���ت���م���ر. م�����ا ي����ب����ذل����ه ال����زم����الء 
ال��ف�����ص��الء ف��ي��ه خ��ري ك��ث��ري، ولكننا 
ن���ح���ت���اج اإل�������ى امل�����زي�����د ب�����ني احل���ني 
والآخر، ونحتاج اإلى مراجعة دائمة 
وتقومي للعمل ب�صكل م�صتمر حتى 
اهلل  ب��اإذن  املاأمول  امل�صتوى  نكون يف 

تعالى.

كلمة �أخرية للطالب؟
م���ا اأري������د اإ���ص��اف��ت��ه يف ه����ذا امل���ق���ام، 
دينه  يف  م�صتهدف  ���ص��ع��ب  اأن��ن��ا  ه��و 
على  اأدل  ول  ووط����ن����ه،  وع��ق��ي��دت��ه 
ذلك من تلك الأح��داث القائمة يف 
امل��ن��ط��ق��ة ال��ت��ي ت��ع��ام��ل��ت م��ع��ه��ا ه��ذه 
احل���ك���وم���ة ال���ر����ص���ي���دة ب���ك���ل ح��ك��م��ة 

وحزم. 
اأن  هو  علينا جميعا  وم��ا يجب 
نقف �صفا واحدا مع هذه احلكومة، 
ك���ل من  ب������اإذن اهلل، ���ص��د  امل���وف���ق���ة 
هذا  باأمن  امل�صا�ص  نف�صه  له  ت�صول 
الوطن واأهله، واأن نعي فعال معنى 
الأم�����ر حتى  الل���ت���ف���اف ح����ول ويل 
نكون احل�صن احل�صني لهذا الدين 

ولهذه الأمة.

آل محفوظ: المناهج التعليمية
تحتاج إلى تطوير مستمر

بطاقة
البكالوريو�ص  على  حا�صل   •

يف 1414.
•  عمل يف التعليم العام اأربع 
����ص���ن���وات، م��ت��ن��ق��ال ب���ني ���ص��راة 

عبيدة، اأبها، والريا�ص«. 
معيد  وظيفة  على  التحق   •
عام  بالقنفذة  املعلمني  بكلية 

.1419
ط��رق  يف  امل��اج�����ص��ت��ري  • ن����ال 
ت���دري�������ص ال���ع���ل���وم ال�����ص��رع��ي��ة 
ال��ق��رى مبكة  اأم  م��ن ج��ام��ع��ة 

املكرمة عام 1426.
ال���دك���ت���وراه  ع���ل���ى  • ح�����ص��ل 
يف امل��ن��اه��ج وط����رق ال��ت��دري�����ص 
م���ن ج��ام��ع��ة ولي�����ة م��ون��ت��ان��ا 

الأمريكية عام 1434.
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جامعات سعودية

»فطن« يستعرض
التجارب الناجحة

في الخدمات التطوعية 
الأول  ال��ت��ط��وع��ي  امللتقى  ف��ع��ال��ي��ات  اختتمت 
ال�����ذي ن��ظ��م��ه ال���ربن���ام���ج ال���وق���ائ���ي ال��وط��ن��ي 
ل��ل��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات »ف���ط���ن«، حت���ت �صعار 
ا�صتمر  ال��ذي  بالتطوع«  يبادر  فطن..  »جيل 
اأي��ام، م�صتهدفا �صمن فعالياته جميع  ثالثة 
امل��ه��ت��م��ني ب��ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي ال�����ذي ي��خ��دم 
طالب وطالبات املدار�ص احلكومية والأهلية، 
وت��ن�����ص��ي��ق ج���ه���ود امل��ت��ط��وع��ني م���ن ال��ط��الب 
والطالبات واإك�صابهم املهارات الالزمة لقيادة 

العمل التطوعي بكفاءة واقتدار.

رعاية ولي العهد
وحظي امللتقى الذي نظم، للمرة الأول��ى، برعاية كرمية من ويل العهد �صاحب ال�صمو امللكي الأمري حممد 
التطوعية، متناول مفاهيم وقيم  الناجحة يف جمال تقدمي اخلدمات  التجارب  بع�ص  وا�صتعر�ص  نايف،  بن 
غر�ص املواطنة يف نفو�ص الطالب والطالبات من خالل الأعمال التطوعية، وتكوين فرق عمل تطوعي جاهز 
لتلبية نداء العمل، وتن�صيق جهود العمل التطوعي بني املتطوعني من الطالب والطالبات واجلهات الراغبة 
ال�صبل الكفيلة بتذليلها، وحتفيز  امل�صتهدفني، وبحث  امل�صكالت التي تواجه  اأهم  يف خدماتهم، والتعرف على 

املرددين على اقتحام العمل التطوعي، وتدريبهم على كيفية قيادته.

العمل التطوعي
اأكد املدير العام لربنامج »فطن« نا�صر العريني اأن امللتقى ا�صتطاع اأن يجمع املتطوعني والراغبني يف اللتحاق 
بالعمل التطوعي من الطالب والطالبات حتت �صقف واحد من اأجل تن�صيق جهودهم و�صقل خرباتهم وفتح 

اآفاق جديدة من العمل التطوعي اأمامهم وعر�ص اأهم جتاربهم واأثرها يف املجتمع. 

ثقافة العمل
العمل  ثقافة  ن�صر  التي متثلت يف  اأهدافه  اأ�صهم يف حتقيق  امللتقى قد  يكون  اأن  ياأمل  اأنه  اإلى  العريني  واأ�صار 
التطوعي بني الطالب والطالبات وال�صتفادة من ذوي اخلربات والأفكار التطوعية الناجحة يف قيادة العمل 

التطوعي، واإك�صاب املهتمني والراغبني من الطالب والطالبات يف التطوع بع�ص مهارات العمل التطوعي. 

19 ورشة
اإلى بع�ص  اإ�صافة  واأم�صيتني �صعريتني، وم�صرحية،  امللتقى 19 ور�صة عمل، و�صت حما�صرات،  �صملت فعاليات 
التدريبات العملية للم�صاركني وامل�صاركات، واندرجت اأبرز الور�ص املقامة حتت عناوين مفاتيح التحفيز الذاتي 
يف التطوع، واأثر العمل التطوعي يف ال�صعادة الداخلية، والتطوع الإعالمي واختيار الأ�صلوب الأمثل يف اجلذب 

الذكي والإقناع بطرق ذكية يف تو�صيل الدعوة للتطوع، اإ�صافة اإلى قيادة الفرق التطوعية الطالبية . 

الفرق  المشاركة
ا�صتقطب امللتقى اأبرز الفرق التطوعية يف جمالت متنوعة وعديدة منها الطبية والوطنية وخدمات املجتمع 
وتقدمي  الأي��ت��ام  ورع��اي��ة  املنتجة  الأ���ص��ر  دع��م  اإل��ى  و���ص��وًل  القبلية،  والع�صبية  الريا�صي  التع�صب  ومكافحة 
التطوع  ثقافة  غر�ص  على  تعمل  التي  تلك  واأي�صا  بامل�صاجد،  والهتمام  التوحد  واأطفال  للم�صنني  اخلدمات 

وتفعيل طاقات الأفراد واملوؤ�ص�صات وامل�صوؤولية املجتمعية ودعم الأعمال التطوعية اإعالميا.
األف مدر�صة  امليدان، وتوؤكد الأرق��ام تفعيله يف 23  اأن برنامج »فطن« الوقائي يوا�صل ح�صوره يف  يذكر 
وتكامل 13 األف مدرب وثالثة اآلف متطوع وتاأ�صي�ص 23 األف مركز اإعالمي مدر�صي، كما بلغت اأعداد املتقدمني 

للم�صاركة يف مبادرات التطوع املوجهة لل�صباب 320 مبادرة مت قبول 40 منها.

مقترح خليجي بإنشاء
وحدات للملكية الفكرية

أحمد العياف 

الجتماع  اأعمال  التعليم  وزارة  اختتمت 
18 للجنة وزراء التعليم العايل والبحث 
ال��ع��ل��م��ي ب���دول جمل�ص ال��ت��ع��اون ل��دول 
ثالثة  ا�صتمر  وال���ذي  العربية،  اخلليج 
ل��ل��م��وؤمت��رات  امل��ل��ك في�صل  ب��ق��اع��ة  اأي����ام 
باإن�صاء  مقرح  اإل��ى  وخل�ص  بالريا�ص. 
وح�������دات ل��ل��م��ل��ك��ي��ة ال���ف���ك���ري���ة وك��ر���ص��ي 

للدرا�صات الأكادميية.
اأحمد  الدكتور  التعليم  وزير  واأك��د 
اأن  الف��ت��ت��اح��ي��ة،  كلمته  خ��الل  العي�صى 
ب�صاأن  ال�صريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  روؤي���ة 
تعزيز م�صرية العمل اخلليجي، وما ورد 
بها من م�صامني �صامية لتعزيز امل�صرية 
املباركة ملجل�ص التعاون ومكانته الدولية 
للجميع  قويا  داف��ع��ا  متثل  والإقليمية، 
والإجن���ازات،  العمل  من  املزيد  لتحقيق 
اإجن���ازه م��ن برامج  اإل���ى م��ا مت  لت�صاف 
خالل  م�صركة  خليجية  وم�����ص��روع��ات 
ال�صنوات ال�40 املا�صية من عمر املجل�ص. 

مضاعفة الجهود 
الجتماع  انعقاد  اأن  اإل��ى  العي�صى  واأ�صار 
ليعك�ص  امل��ن��ا���ص��ب  ال���وق���ت  يف  اأت�����ى   18
بالتعليم  اخلليجية  ال��ق��ي��ادات  اه��ت��م��ام 
ال���ع���ايل وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ومب��وا���ص��ل��ة 
الأ�صا�صية  للجهود  وال�صتدامة  العناية 
الب�صرية، وهو ما يتطلب  الكوادر  لبناء 
الأه����داف  لتحقيق  اجل��ه��ود  م�����ص��اع��ف��ة 
البحثية  واملراكز  اجلامعية  للموؤ�ص�صات 
القادرة  واحلر�ص على جودة املخرجات 
الوطنية  التنمية  اأه���داف  حتقيق  على 
وال���ن���ه���و����ص ب��امل��ج��ت��م��ع��ات اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
والتاأثري يف العلوم على م�صتوى العامل 
مب���ا ي���خ���دم م���واط���ن���ي و����ص���ع���وب الأم����ة 

العربية والإ�صالمية والإن�صانية اأجمع.

العمل المشترك
دول  اخلليج  اإل��ى حاجة  العي�صى  ولفت 
اإل����ى ال��ت��ع��اون وت��ع��زي��ز م�����ص��رية العمل 

زادت  كلما  ت�ت�زاي�د  امل�صرك  اخلليجي 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت���واج���ه ه���ذه ال����دول، 
ال�����وزراء �صهدت  اأن جل��ن��ة  اإل����ى  م�����ص��ريا 
م�صتمرا  ت��ط��ورا  املا�صية  ال��ف��رة  خ��الل 
مطردا  وت�قدما  الإجن���از،  ويف  الأداء  يف 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  اأه�������داف  حتقيق  يف 
امل�����ص��رك، مم���ا ت��رت��ب ع��ل��ي��ه ت��راك�����م يف 
املكا�صب  ويف  حتققت،  ال��ت��ي  الإجن����ازات 
قطاع  يف  اخلليجي  العمل  ع���ززت  ال��ت��ي 

التعليم العايل والبحث العلمي. 

تطوير أعمال اللجنة
اإل��ى  ح��اج��ة  ه��ن��اك  اأن  العي�صى  واأو���ص��ح 
�صرورة تطوير اأعمال اللجنة من خالل 
ال�صراتيجية  الق�صايا  على  الركيز 
وال����ب����ع����د ع�����ن الأم����������ور ال��ت��ف�����ص��ي��ل��ي��ة، 
ت���ع���زي���زا ل��ل��ك��ف��اءة ودع���م���ا ل����الإب����داع يف 
وا�صتجابة  الوطنية،  ق�صايانا  معاجلة 
للنهو�ص  الأع�����ص��اء  ال���دول  لحتياجات 
مب��وؤ���ص�����ص��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل وال��ب��ح��ث 

العلمي.

حلقة نقاش
امل�صاحبة  الأول��ى  النقا�ص  واأ�صاد بحلقة 
لجتماعات اللجنة ب�عنوان »املواءمة بني 
خمرجات التعليم العايل و�صوق العمل«، 
وم����ا حت��ق��ق ب��ه��ا م���ن اإب�������راز ل��ل��ت��ج��ارب 
التعليم  ل������وزارات  وامل��ت��م��ي��زة  اجل���دي���دة 
املجل�ص  ب��دول  العلمي  والبحث  ال��ع��ايل 
يف ق�صية مهمة تتمثل يف املواءمة، اأمال 
اأن ت�صتمر مثل هذه احللقات الفاعلة يف 

اجتماعات اللجنة القادمة. 

موضوعات مهمة
ال��ع��ام ملجل�ص  األ��ق��ى الأم���ني  م��ن جهته، 
الدكتور  العربي  اخلليج  ل��دول  التعاون 
ع���ب���د ال���ل���ط���ي���ف ب�����ن را������ص�����د ال����زي����اين 
الج��ت��م��اع  »ط���اول���ة  اإن  ف��ي��ه��ا  كلمة قال 
يف  املهمة،  املو�صوعات  م��ن  ع��ددا  حتمل 
اخلليجية،  امل��واط��ن��ة  ت��ع��زي��ز  مقدمتها 
ومقرح اإن�صاء وحدات للملكية الفكرية 

يف جامعات دول املجل�ص، واإن�صاء كر�صي 
ل��ل��درا���ص��ات الأك���ادمي���ي���ة ح���ول جمل�ص 

التعاون والعمل التطوعي«.
وذكر الزياين اأن قادة دول املجل�ص، 
، وبجميع  اأول��وا اهتماما بالغا بالتعليم 
ف���روع���ه وم��وؤ���ص�����ص��ات��ه الأك���ادمي���ي���ة، مبا 
التعليم ركيزة  باأن  را�صخا  اإميانا  يعك�ص 
اأ����ص���ا����ص���ي���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه��������داف ال��ت��ن��م��ي��ة 
امل�����ص��ت��دام��ة ب����دول امل��ج��ل�����ص، م��ن خ��الل 
ت��رك��ي��ز اجل���ه���ود ع��ل��ى اإع�������داد ال���ك���وادر 
الوطنية املتعلمة امللمة باملعارف والعلوم 
احل��دي��ث��ة امل���واك���ب���ة مل��ت��ط��ل��ب��ات ال��ع�����ص��ر، 
بكل  وامل�����ص��ارك��ة  التفاعل  على  وال��ق��ادرة 
كفاءة واقتدار يف خطط وبرامج التنمية 

ال�صاملة.
وق��ال ال��زي��اين: »م��ن ه��ذا املنطلق 
القادة  وال�صمو  اجلاللة  اأ�صحاب  اأبدى 
ح��ر���ص��ه��م واه��ت��م��ام��ه��م ب��دع��م ورع��اي��ة 
واجلامعات  ال��ع��ايل  التعليم  موؤ�ص�صات 
ب�����دول امل��ج��ل�����ص ل��ت��ك��ون اأك�����ر ت���ط���وراً 
وح����داث����ة، وك�����ان جل���ه���ودك���م احل��ث��ي��ث��ة، 
وم�صاعيكم  وال�صعادة،  املعايل  اأ�صحاب 
ال��ك��ب��ري يف م���ا حققه  الأث������ر  امل���ب���ارك���ة 
من  امل��ج��ل�����ص  ب���دول  اجل��ام��ع��ي  التعليم 
ت����ق����دم ورق��������ي يف خم���ت���ل���ف جم���الت���ه 
وتخ�ص�صاته، وا�صتقطاب مدرو�ص لأبرز 
كبرية  وا�صتثمارات  العاملية،  اجلامعات 
وم��ب��ادرات  اجلامعي،  التعليم  قطاع  يف 
رائ��������دة ل���ل���ت���ط���ور والرت������ق������اء ل��ت��وف��ري 
التعليم اجلامعي باعتباره حقا مكفول 
�صخ�صيته،  لبناء  اخلليجي  للمواطن 
ومتكينه من امتالك القدرات واملهارات 
للتعامل  ال��الزم��ة  واملعرفية  القيادية 
املعي�صية،  احل��ي��اة  م��ع حت��دي��ات  امل��ت��زن 
وراء  الجن�����رار  م��ن  ف��ك��ري��اً  وحت�صينه 
ال���ت�������ص���دد وال���ت���ط���رف وال���ع���ن���ف، ومب���ا 
العربية  وثقافتنا  ت��راث��ن��ا  م��ع  ين�صجم 
الأ�صيلة وتعاليمنا الإ�صالمية ال�صمحة 
والت�صامح  الع���ت���دال  اإل���ى  ت��دع��و  ال��ت��ي 
مع  التعاي�ص  وق��ب��ول  والأخ����وة  واملحبة 

الأمم الأخرى«.
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إدارات

منصور الطيب

اأكد م�صجل كلية العلوم والآداب بتنومة، 
اأ���ص��ت��اذ ال��ري��ا���ص��ي��ات ب��ال��ك��ل��ي��ة ال��دك��ت��ور 
ح�����ص��ني ال��ب��ل��ة، اأن ال��ن��ظ��ام الأك���ادمي���ي 
والت�صجيل  القبول  بعمادة  الإلكروين 
يتمتع باملرونة وحماية عالية، مبينا اأنه 
لدى  ج��دا  �صعيف  التناف�ص  اأن  لح��ظ 
بع�ص الطالب، رغم اأن اجلامعة جاذبة، 
ال���ط���الب ل  اأن ع���ط���اء  اإل�����ى  اإ�����ص����ارة  يف 
يتنا�صب مع معطيات البيئة التعليمية.

كيف ترى �لنظام �لإلكرتوين
�خلا�س بالت�صجيل؟

الإل��ك��روين  الأك��ادمي��ي  النظام  يتميز 
ب��ع��م��ادة ال��ق��ب��ول وال��ت�����ص��ج��ي��ل، مب��رون��ة 
كبرية وحماية عالية وتطوير م�صتمر، 
وه������ذا ي�����ص��اع��د يف ت���ق���دمي اخل���دم���ات 
الإلكرونية لأكرب عدد من الطالب يف 

زمن وجيز.

ما �ملعوقات �لتي تو�جه
وحدة �لت�صجيل؟

يف اأح���ي���ان ك���ث���رية ل��دي��ن��ا م�����ص��ك��الت يف 
ن��ظ��را للظروف  ب��الإن��رن��ت،  الت�����ص��ال 

الطبيعية، وهذا يوؤثر �صلبا يف عملنا.

حدثنا عن ��صتعد�د�تكم
لالختبار�ت �لنهائية

و�لعام �لدر��صي �ملقبل؟
للف�صل  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  الخ���ت���ب���ارات  ت���ب���داأ 
�صعبان  من  الأول  يف  ال��ث��اين،  الدرا�صي 
ج��دول  جت��ه��ي��ز  مت  هلل  واحل��م��د   ،1437
القاعات  واإدخ���ال  النهائية  الخ��ت��ب��ارات 
اإع���الن���ه  اإل���ك���رون���ي���ا، ومت  وامل���راق���ب���ني 
للطالب بعد مراجعة جميع املالحظات 

مع عمادة القبول والت�صجيل.

اأما فيما يتعلق با�صتعداداتنا للعام 
امل��ق��ب��ل؛ ف��ق��د مت حت��دي��د ع���دد ال�صعب 
ق�صم، وجتهيز اجلدول  املطلوبة يف كل 
الدرا�صي  للعام  الأول  للف�صل  الدرا�صي 

 .1438-1437

هل تقوم مبهمة �لتدري�س
بجانب �ملهام �لإد�رية؟

اأع�����ص��ق ال��ري��ا���ص��ي��ات، واأدّر�������ص م��ق��ررات 
احلا�صب  م��ق��ررات  وبع�ص  الريا�صيات 
واأق���وم  الريا�صية،  ال�صبغة  ذات  الآيل 

مبهام اإدارية بجانب التدري�ص. 

ما �لذي حببك يف �لتدري�س
وبخا�صة �لريا�صيات؟

طالبه  و���ص��ط  نف�صه  ي��ج��د  الأك���ادمي���ي 
ويف ق��اع��ات ال��در���ص، وه���ذا ���ص��يء ممتع 

بالن�صبة اإيل.
اأن  فنجد  الريا�صيات  اأهمية  اأم���ا 
مبيقات  �صيء  وك��ل  بُح�صبان،  �صيء  ك��ل 
وق��ان��ون، ول ���ص��يء يف ه��ذه احل��ي��اة من 
فالكون  دق��ي��ق؛  وح�صاب  تخطيط  دون 
من حولنا اأكرب مثال على دقة احلركة.
ثابتة  ريا�صية  قوانني  يف  والنظام 
وك��ذل��ك حياتنا  ت��ت��ب��دل،  ول  ت��ت��غ��ري  ل 
ك��ل��ه��ا حم�����ص��وب��ة م����ن ح���ي���ث اأع���م���ارن���ا 
واأعمالنا وحركتنا، فبع�ص النا�ص يظن 
اأرق���ام وم��ع��ادلت ل  الريا�صّيات جم��رد 
قيمة لها، ولكن الواقع يقول غري ذلك؛ 
اإذ اإن علم الريا�صيات واحل�صاب هو علم 
اأ�صيل ذو تاأثري وترابط بجميع العلوم 
عظيم  اأثر  وله  والتطبيقية،  الطبيعية 

يف حياتنا ب�صكل عام.
 

دور�ت تدريبية ح�صلت عليها؟
ح�صلت على دورات تدريبية عدة، داخل 
التدري�ص  ط���رق  منها  امل��م��ل��ك��ة،  وخ����ارج 

د. البلة: عطاء بعض الطالب 
ال يواكب معطيات
البيئة التعليمية بالجامعة
اجلامعي احلديث والتحليل الإح�صائي 
واحل���و����ص���ب���ة امل���ت���ق���دم���ة وال��ت��خ��ط��ي��ط 
ال���ص��رات��ي��ج��ي وال��ت��ع��ل��م الإل���ك���روين 
مهارات  اإل��ى  اإ�صافة  والتميز،  واجل��ودة 

الت�صال الفعال.

كيف تري �لبيئة �جلامعية؟
ت�����ص��ه��د نه�صة  امل���ل���ك خ���ال���د  ج��ام��ع��ة 
مت�صارعة يف جميع النواحي العمرانية 
وال��ت��ق��ن��ي��ة والأك����ادمي����ي����ة والإداري��������ة. 
 ،US News منظمة  نتائج  واأظ��ه��رت 
الدويل والإقليمي  بالت�صنيف  املعنية  
ل��ل��ج��ام��ع��ات اأن اجل���ام���ع���ة ج������اءت  يف 
امل��رت��ب��ة 18 ع��ل��ى م�����ص��ت��وى اجل��ام��ع��ات 
م�صتوى  ع��ل��ي  واخل��ام�����ص��ة  ال��ع��رب��ي��ة، 
ال�صعودية، وجاءت من بني  اجلامعات 
تابعة  تعليمية  م��وؤ���ص�����ص��ة    90 اأف�����ص��ل 
اإل��ى 16 دول��ة عربية يف جم��ال البحث 
موؤ�صرا  يعد   الت�صنيف  ه��ذا  العلمي. 
على حراك اجلامعة وتطورها املت�صارع 

يف املجالت كافة.

ما �أهم �ملو�صوعات �لبحثية
�لتي تهتم بها؟

اأه���ت���م ب����اأي م��و���ص��وع��ات ب��ح��ث��ي��ة تتعلق 
ب��ت��خ�����ص�����ص ال���ري���ا����ص���ي���ات ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
واحل�����و������ص�����ب�����ة امل�����ت�����ق�����دم�����ة وال����ت����ع����ل����م 

الإلكروين.

�إيجابيات  و�صلبيات
لحظتها لدى �لطالب؟

ط���الب اجل��ام��ع��ة م��ن�����ص��ب��ط��ون م��ق��ارن��ة 
وهم  اأخ���رى،  باأماكن  در�صتهم   بطالب 
ع��ل��ي درج���ة ع��ال��ي��ة م��ن اخل��ل��ق ال��رف��ي��ع، 
اأه���م الي��ج��اب��ي��ات ال��ت��ي لحظتها  وم���ن 
احرامهم اأ�صاتذتهم و�صدقهم امللمو�ص 

يف اآرائهم جتاه اأع�صاء هيئة التدري�ص.

التناف�صية  البيئة  اأن  لحظت  ولكن 
البيئة  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على  ج��دا  �صعيفة 
البعيد  للحد  جاذبة  باجلامعة  التعليمية 
وعطاء الطالب ل يتنا�صب مع معطياتها 
ال�صلبيات  وم��ن  وتعليم.  تعلم  م���وارد  م��ن 
اأي�صا  غياب بع�ص الطالب عن املحا�صرات 

والمتحانات.

هل من �صعوبات تو�جههم؟ 
ل�صك يف اأن الدرا�صة يف املرحلة اجلامعية 
ابتداء  الثانوية  املرحلة  يف  عنها  تختلف 
م����ن اأ����ص���ل���وب ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���ع���ل���م وح��ت��ى 

الربجمة املختلفة. 
ت��ع��ت��م��د امل���رح���ل���ة اجل���ام���ع���ي���ة ع��ل��ى 
والتحليل  والتفكري  واملناق�صة  ال�صتيعاب 
والعر�ص، وهذا نتاج وا�صح لعدم التكامل 
بني املراحل التعليمية  قبل اجلامعة التي 

تعمل وحدة التسجيل بالتنسيق مع وكالة الكلية 
وعمادة  األقسام  ورؤساء  األكاديمية  للشؤون 

القبول والتسجيل وتقوم بمهام عديدة منها:
• تجهيز تقرير عن الحد األقصى ألعداد الطالب 
بعد  وذلك  بالكلية،  قبولهم  يمكن  الذين 
وضع اعتبار ومعرفة أعداد الطالب النظاميين 

وإمكانية استيعاب األقسام المعنية.
مراعاة  مع  الطالب  تسجيل  معالجة   •
السابقة  المتطلبات  مثل  واللوائح،  الشروط 
هنالك  بأن  علما  والتعارض،  الطالب  وعبء 
الوكالة  قبل  من  وضعها  تم  إضافية  شروطا 

األكاديمية. 
النهائية  النتائج  إدخال  على  اإلشراف   •
بالتنسيق  وذلك  والطالبات،  للطالب  إلكترونيًا 

مع رؤساء األقسام.
بالمقررات  التدريس  هيئة  أعضاء  ربط   •
جميع  على  الحصول  بعد  وذلك  إلكترونيًا، 

المعلومات الالزمة.
بعدد  الخاصة  اإلحصائيات  وتحديث  تحضير   •

الطالب والطالبات بالكلية وعدد الخريجين.

تتبع غالبا اأ�صلوب احلفظ والتلقني. وكان 
على  املراحل  تلك  تعمل  اأن  املفر�ص  من 
من  اجلامعية  للمرحلة  ال��ط��ال��ب  اإع����داد 
خالل تعزيز القدرة على التحليل والفهم، 
مما يلقى عبئا كبريا على كاهل  اجلامعة 
ممثلة باإداراتها واأع�صاء هيئة تدري�صها يف 
توفري البيئة اجلامعية اجلاذبة وامل�صوقة 
التي ت�صاعد الطالب  الدرا�صية  والربامج 

يف التاأقلم �صريعا مع البيئة اجلديدة.

مب تن�صح �لطالب؟
اإدارة  ح�صن  ال��ط��الب  يتعلم  اأن  امل��ه��م  م��ن 
وعدم  الأمثل  بال�صكل  وا�صتغالله  الوقت 
اإ���ص��اع��ت��ه ف��ي��م��ا ل ي��ف��ي��د، ب��الإ���ص��اف��ة اإل��ى 
ب�صكل  املحا�صرات  ح�صور  على  احل��ر���ص 
مما  فيها،  املناق�صة   مع  وم�صتمر  منتظم 
املادة  اأكر قدرة على فهم  يجعل الطالب 

العلمية. الن�صيحة الأخرية اأقول فيها: ل 
اليوم  در�صته  ما  ومذاكرة  مراجعة  توؤجل 

اإلى الغد.

ماذ� تتمنى �أن يتو�فر
يف �جلامعة حاليا؟

ال����ف����رة  يف  ال�����رك�����ي�����ز  ي����ت����م  اأن  اآم����������ل 
امل��ق��ب��ل��ة ع��ل��ى اإن�������ص���اء امل���زي���د م����ن  امل��راك��ز 
اجلامعة  كليات  يف  املتخ�ص�صة  البحثية 

بتخ�ص�صاتها املختلفة.
ول �صك يف اأن هذا واحد من اأهداف 
اجل��ام��ع��ة ال��ت��ي اأت�����ص��رف ب��الن��ت��م��اء اإليها. 
بالكلية  فاي  واي  �صبكة  اإن�صاء  اأمتنى  كما 
من  لال�صتفادة  التدري�ص  هيئة  مل�صاعدة 
���ص��ب��ك��ة الن����رن����ت يف ال���ت���دري�������ص ور���ص��د 
ال����غ����ي����اب، اإ�����ص����اف����ة اإل������ى ت��ف��ع��ي��ل اأق�������ص���ام 

الريا�صيات والفيزياء بالكلية.

مهام وحدة التسجيل
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في الذكرى األربعينية لقسم اللغة العربية
الداود يعلن قبول الدفعة األولى لدراسة الدكتوراه

أحمد العياف 

اأع����ل����ن م���دي���ر اجل����ام����ع����ة، الأ����ص���ت���اذ 
ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن ال������داود، اأن 
�صوف  واآداب���ه���ا،  العربية  اللغة  ق�صم 
دفعة  اأول  احل��ايل قبول  العام  ي�صهد 
م���ن ق�����ص��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��درا���ص��ة 

الدكتوراه.
جاء ذلك خالل كلمته مبنا�صبة 
رع��اي��ت��ه ح��ف��ل م����رور 40 ع��ام��ا على 
واآدابها  العربية  اللغة  ق�صم  تاأ�صي�ص 
ال����ذي ا���ص��ت��م��ر ث��الث��ة اأي�����ام، وك��ذل��ك 
ع��ق��ب اف��ت��ت��اح��ه امل��ع��ر���ص امل�����ص��اح��ب 

للفعالية.
ك���ل���م���ت���ه: »ي�����ص��ع��دين  وق�������ال يف 
اإخ�������واين  اأ�������ص������ارك  اأن  وي�������ص���رف���ن���ي 
الإن�صانية  العلوم  كلية  يف  وزم��الئ��ي 
وق�������ص���م ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة ع���ل���ى وج���ه 
ف��� 40  ه��ذه الح��ت��ف��ال��ي��ة،  اخل�صو�ص 
ع��ام��ا م���رت ع��ل��ى ه���ذا ال��ق�����ص��م ال��ذي 
عمل الزمالء فيه تقديرا منهم على 

تكرمي من �صارك يف هذا الق�صم.
دع���ون���ا ن��و���ص��ع ال����دائ����رة ون��ع��ود 
ال���وراء، لنقف على ما  اإل��ى  بالذاكرة 
اأ�صبحنا  م��ا  وع��ل��ى  �صابقا،  عليه  كنا 
ثم  اهلل  بف�صل  ه��ذا  وك��ل  الآن،  عليه 
بدعم قيادتنا الر�صيدة بدءا مبوؤ�ص�ص 
ه�����ذه ال����ب����الد، امل���ل���ك ع���ب���دال���ع���زي���ز، 
اأب��ن��اوؤه  عليه  ���ص��ار  اهلل،  وما  يرحمه 
الربرة من بعده، وما نحن عليه الآن 
والعزم، وويل  �صلمان احل��زم  يف عهد 
الأم��ري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  عهده 
العهد  ن��اي��ف، وويل ويل  ب��ن  حم��م��د 
الأم��ري حممد  امللكي  ال�صمو  �صاحب 
بن �صلمان، ول نن�صى من وقف معنا 

ثقافة

اأمري منطقة ع�صري  ودعم اجلامعة، 
الأم��ري في�صل  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

بن خالد بن عبد العزيز اآل �صعود«.

فقرات منوعة 
ال��ق��راآن  اخل��ط��اب��ي،  احل��ف��ل  وت�صمن 
ال���ك���رمي وق������راءة اإب���داع���ي���ة ل��ط��الب 
وطالبات ق�صم اللغة العربية واآدابها 
األقاها  الأربعني«  و«كلمة  باجلامعة، 
ب��ن حممد  ال��دك��ت��ور يحيى  الأ���ص��ت��اذ 
الدفعة  خريجي  اأح���د  وه��و  عطيف، 
الأول�������ى م���ن ال��ق�����ص��م، اإ����ص���اف���ة اإل���ى 
م�����ص��ه��د: ال��ع��رب��ي��ة ب���ني الأ���ص��م��ع��ي 
لل�صاعر  ���ص��ع��ري  ون�������ص  وال��ت��ق��ن��ي��ة، 
م����و�����ص����ى حم�������رق )اأح����������د خ���ري���ج���ي 
م�صرية  عن  وثائقي  وفيلم  الق�صم(، 
الأ�صتاذ  اإع��داد  من  وتطلعاته  الق�صم 
ح����م����ادي،  اآل  اهلل  ع���ب���د  ال����دك����ت����ور 
واإن��ت��اج  ال��ت��ي��ه��اين،  والدكتور اأحمد 
ن�صيد  اأبها، وكذلك  تلفزيون  حمطة 
ال��ع��رب��ي��ة، وع��ر���ص ق��ام��ات م���رت من 
بال�صوت  م�صجلة  وم�����ص��ارك��ات  ه��ن��ا، 
الق�صم  اأ����ص���ات���ذة  ل��ب��ع�����ص  وال�������ص���ورة 
امل��وؤ���ص�����ص��ني، وب��ع�����ص خ��ري��ج��ي دفعته 
الأول�����ى ال��ذي��ن و���ص��ل��وا اإل���ى درج���ات 

علمية عالية.

طالب الدراسات
الإن�صانية،  ال��ع��ل��وم  كلية  عميد  اأك���د 
عبداهلل  ب��ن  يحيى  الدكتور  الأ���ص��ت��اذ 
ال�������ص���ري���ف، اأه���م���ي���ة ج��ل�����ص��ات ح����وار 
»ال�صعر يف منطقة ع�صري.. مقاربات 
اإل��ى طالب  بالن�صبة  واأدب��ي��ة«،  لغوية 
وطالبات الدرا�صات؛ مبينا اأنها تفتح 
اأم��ام��ه��م الأب������واب ع��ل��ى م��و���ص��وع��ات 

امل��ع��ن��ى اإل����ى م��ع��ن��ى امل��ع��ن��ى: ق����راءة يف 
منللللاذج ملللن �للسللعللر حللمللزة اآل فللتللحللي«، 
وال��دك��ت��ورة م��واه��ب اإب��راه��ي��م حممد 
»ا�صتلهام الطبيعة لدى �صعراء ع�صري: 

عو�س يحيى العمري اأمنوذجا«.

الجلسة الختامية
ويف اجل��ل�����ص��ة اخل��ت��ام��ي��ة ق���دم ث��الث��ة 
م���ن ���ص��ع��راء م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ري ال��ك��ب��ار 
اإبراهيم  وه��م:  الإبداعية،  �صهاداتهم 
ط���ال���ع الأمل�����ع�����ي، واأح����م����د ع�����ص��ريي، 
وحممد احلفظي، ب��اإدارة من الأ�صتاذ 

الدكتور عبداهلل حامد.

مشاركة نادي أبها
و�صف رئي�ص نادي اأبها الأدبي، وعميد 
ك��ل��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ب��اجل��ام��ع��ة، ال��دك��ت��ور 
اأح��م��د ب��ن ع��ل��ي اآل م��ري��ع، الح��ت��ف��اء 
مب�����رور40 ع��ام��ا ع��ل��ى ت��اأ���ص��ي�����ص ق�صم 
ب��امل��ن��ا���ص��ب��ة اجلميلة  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ل��غ��ة 
التي احتفى فيها ق�صم اللغة العربية 
ب��ت��اري��خ��ه ال��ط��وي��ل ال����ذي ام��ت��د على 
اإن  وق��ال  تاأ�صي�صه،  �صنة منذ  م��دى40 
خدموا  اأع���الم  ح�صرها  الحتقالية 
ومهمات  اإداري�����ة  منا�صب  يف  الق�صم 

علمية من داخل اململكة وخارجها.
اأبها الأدب��ي �صارك  اأن نادي  واأكد 
يف ف��ع��ال��ي��ات ال����ذك����رى الأرب��ع��ي��ن��ي��ة، 
مع  بالتعاون  ملتزم  اأن���ه  اإل���ى  م�صريا 
من  كجزء  الثقافية  املوؤ�ص�صات  جميع 
88 عنوانا  ب���   »�صاركنا  وق��ال:  واجبه، 
من اإ�صدارات النادي لعدد من اأع�صاء 
ال��درا���ص��ات  ال��ت��دري�����ص وط���الب  هيئة 
العليا بالق�صم، واأدباء واأديبات منطقة 
ع�����ص��ري، ت��اأك��ي��دا ل��ق��ي��م��ة ال�����ص��راك��ة يف 

الجلسة الثالثة
ت��وا���ص��ل��ت اجل��ل�����ص��ات يف ث���ال���ث اأي����ام 
امل��ن��ا���ص��ب��ة ب��ج��ل�����ص��ة اأداره��������ا ال��دك��ت��ور 
الدكتور  مب�صاركة  القحطاين،  مفلح 
ن�صرين �صعيد بالل »الظواهر اللغوية 
ال�����ص��وت��ي��ة وال�������ص���رف���ي���ة وال��ن��ح��وي��ة 
���ص��ع��راء منطقة  ���ص��ع��ر  وال���دلل���ي���ة يف 
ع�����ص��ري م���ن خ���الل ق�����ص��ائ��د ال�����ص��اع��ر 
الأ�����ص����ت����اذ ال���دك���ت���ور ظ���اف���ر ب����ن ع��ل��ي 

القرين«.
و�����ص����ارك ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال��غ��ن��ي 
الأدب����ع����ي ب���� »ال��ت��ع��اب��ري الإف�����ص��اح��ي��ة 
ال�������ص���ع���ر  ال����������دليل يف  وت���وظ���ي���ف���ه���ا 
�سعر  مللن  منللاذج  املعا�سر:  ال�سعودي 
ال�����ص��اع��ر ع��ب��دال��رح��م��ن امل��ح�����ص��ن��ي«، 
وال���دك���ت���ور ع��ل��ي اأب����وزي����د »الن����زي����اح 
تركي  �صعر  يف  ودللت����ه  الت�صويري 
ح�صونة  الدكتور  والأ�صتاذ  الزميلي«، 
ال��ر���ص��ول »ال��ق��اف��ي��ة يف بع�ص  ح�����ص��ب 
ق�����ص��ائ��د اأب����ي ال��ط��ي��ب ال��ع��م��ري واأب���ي 
ال��ط��ي��ب امل��ت��ن��ب��ي حت��ل��ي��ل وم����وازن����ة«، 
وال����دك����ت����ورة ح���ن���ان اأب�����و ل���ب���دة »ب��ن��اء 
فينيق  دي�����وان  ال��ن��ح��وي��ة يف  اجل��م��ل��ة 

اجلراح لل�صاعر حممد البارقي«.

الجلسة الرابعة
خالد  الدكتور  الرابعة  اجلل�صة  واأدار 
اإبراهيم  الدكتور  اأبو حكمة مب�صاركة 
�صعر  �صيميائية يف  »ق��راءة  اأب��و طالب 
فينيق  دي���وان  ع�صري:  منطقة  �صباب 
�الدكتور  اأمنوذجا«،  للبارقي  اجلراح 
اأمي���ن حم��م��ود »م��ن اآل��ي��ات التلقي يف 
دي��وان  ال��ب��ارق��ي:  عبدالرحمن  �صعر 
والدكتور  العمر«،  حوا�صي  على  رقوم 
زي��اد حممود عقله »دلل���ة امل��ك��ان من 

بجل�صة  واأدب����ي����ة«  ل��غ��وي��ة  م���ق���ارب���ات 
عبدالرحمن  الدكتور  اأداره���ا  اأول���ى 
امل��ح�����ص��ن��ي، و����ص���ارك ف��ي��ه��ا ال��دك��ت��ور 
»تلقي  عنوانها  ب�ورقة  عطا،  جمال 
ع�����ص��ري«،  منطقة  يف  لل�صعر  ال��ن��ق��د 
والدكتور مطلق �صايع »من الق�صايا 
الإ����ص���الم���ي���ة ع���ن���د ����ص���ع���راء ع�����ص��ري 
ق�صية ال��وح��دة الإ���ص��الم��ي��ة.. روؤي��ة 
ن��ق��دي��ة«، وال��دك��ت��ورة اإمي����ان اإل��ي��ا���ص 
»روؤي��������ة ن���ق���دي���ة يف ب��ع�����ص ق�����ص��ائ��د 
وال��دك��ت��ور  ع�����ص��ري«،  ���ص��ع��راء منطقة 
اإيقاعات  اأحمد التيهاين »نظرات يف 
ال��ق�����ص��ي��دة ال��ع�����ص��ريي��ة«، وال��دك��ت��ور 
ع��ب��داحل��م��ي��د احل�����ص��ام��ي »���ص��ع��ري��ة 
ال�صعري  امل��نت  يف  اللغوي  التهجني 

املعا�صر ل�صعراء ع�صري«. 

الجلسة الثانية
م�صروع  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  اجلل�صة  واأدار 
احل�����وار ال��ع��ل��م��ي ال���ث���اين ال�����ص��ع��ر يف 
م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ري م����ق����ارب����ات ل��غ��وي��ة 
واأدب����ي����ة، ال���دك���ت���ور ق��ا���ص��م ع�����ص��ريي، 
و����ص���ارك���ت ف��ي��ه��ا ال����دك����ت����ورة اأم�����اين 
ال����راث يف الن�ص  ع��ث��م��ان »ت��وظ��ي��ف 
ع�صريي  اأحمد  الع�صريي:  ال�صعري 
عبداهلل  الدكتور  �الأ�ستاذ  منوذجا« 
النقد النطباعي  »الن�ص بني  حامد 
»الرحيل  ثنائية  ق���راءة  واملو�صوعي 
ولينة  ع�صريي«،  اأحمد  عند  واحللم 
�صعر  يف  املكان  »جمالية  ح�صن  اأحمد 
حممد احل��ف��ظ��ي«، وال��دك��ت��ور ف��وزي 
�صعر  يف  ال��رم��زي  »الت�صكيل  �صويلح 
اإبراهيم طالع«، وق�صايد القحطاين 
اإب��راه��ي��م  ال����راث يف �صعر  »ت��وظ��ي��ف 

طالع درا�صة تنا�صية«.

تتعلق  كثرية  ولغوية  نقدية  بحثية 
بال�صعر والأدب يف منطقة ع�صري.

أكثر من مشروع
رئي�ص  الح��ت��ف��ال،  جلنة  رئي�ص  ق��ال 
الدكتور  واآدابها،  العربية  اللغة  ق�صم 
ه��ذه  »اإن  امل��ح�����ص��ن��ي:  ع��ب��دال��رح��م��ن 
امل��ن��ا���ص��ب��ة ت��ع��د ت��اأ���ص��ي�����ص��ا لأك����ر من 
ت�صتعيد  م�����ص��روع��ات  منها  م�����ص��روع، 
ت���اري���خ ال��ق�����ص��م وت��ع��ي��د ال��ف�����ص��ل اإل���ى 
اأه����ل����ه، وم�������ص���روع���ات ا���ص��ت�����ص��راف��ي��ة، 
م��ت��م��ن��ي��ا اأن ت��ك��ون الح��ت��ف��ال��ي��ة ب��اب��ا 
خ��ري��ج��ي  م����ن  الآلف  م���ن���ه  ي���دل���ف 
واأن  جديد،  من  ق�صمهم  اإل��ى  الق�صم 
عراقته  جت�صد  وا�صحة  �صورة  تقدم 
وتاأثريه يف الوعي والثقافة والبحث 

اللغوي وال�صتغال النقدي«.

لوحات وعروض
وع���ل���ى ه��ام�����ص الح���ت���ف���ال���ي���ة، اأق��ي��م 
م����ع����ر�����ص ي����ح����ت����وي ع����ل����ى ل����وح����ات 
وعرو�ص فلمية جت�صد تاريخ الق�صم، 
واأب���رز  وت��اري��خ��ه،  اأن�صطته  وت��ع��ر���ص 
اأ���ص��ات��ذت��ه وروؤ�����ص����اءه، ون��ت��اج اأع�����ص��اء 
والإب��داع��ي،  العلمي  التدري�ص  هيئة 
وك����ذل����ك ال���ر����ص���ائ���ل ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي 
برامج  ب��دء  منذ  الق�صم  يف  نوق�صت 
الدرا�صات العليا، كما احتوي املعر�ص 
لها  ُر���ص��دت  تفاعلية  م�صابقات  على 

جوائز قيمة.

الشعر في عسير
يف ث�����اين اأي��������ام الح���ت���ف���ال���ي���ة، ب����داأ 
احل����وار ال��ع��ل��م��ي ال��ث��اين ال����ذي ج��اء 
ع�صري..  منطقة  يف  »ال�صعر  بعنوان 
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د. أحمد التيهاني

املا�صية،  املقالة  تناولْته  ال��ذي  »التطفريي«  املو�صوع  من  الثاين  اجل��زء  عر�ص  قبل 
اإليكم هذه ال� »قْف�صة«:

يف حفل تخريج الدفعة 18، ردد اخلريجون، ب�صوت واحد قبل امل�صرية، الن�صيد 
الوطني القدمي: »يا اهلل يا وايل تن�صر ملكنا.......«، وكاأنهم يقولون: نريد اأن تكون 
م�صريتنا م�صحوبًة بهذا الن�صيد اأو ن�صيد وطنيٍّ مثله، ول نريد ن�صيدا به بيت مك�صور 

ك�صرا اعت�صافيا، من اأجل ح�ْصر ا�صم اجلامعة ح�صرا.. فهل و�صلت ر�صالتهم؟
باملنا�صبة: الفرقة املو�صيقية الع�صكرية التي عزفت ال�صالم امللكي، جتيد عزف 
الأنا�صيد الوطنية ال�صاكنة يف وجدانات »ال�صعوديني« كّلها.. للعلم والإحاطة.. واهلل 

يحفظكم.
اجلرب  اأف��ك��ار  اأجت���اوز  وفيها  املا�صية،  لأختها  تتمة  املقالة  فهذه  علينا«،  »م��ا 
»اخلبان«  يظنه  الللذي  القدمي  العربي  »الهياط«  اإلللى  بللالللرزق،  املتعلقة  �الت�سليم 
العرب  عند  �صاعت  فكرة  وهي  باملال،  ال�صتهتار  فكرة  بع�صهم  عند  تظهر  اإذ  كرما؛ 
اجلاهليني انطالقا من الكرم، و�صاندْتها فل�صفات اللهو واللذة واإفناء املال قبل الفناء 
يف املالهي.. موقف الكرم اأحد اأهم املواقف التي تتجلى فيها هذه الفل�صفة البذلية 

املرتبطة، دائما، باملوت الذي ل ينفع املال الوفري عنده. يقول �صاعدة بن جوؤيَّة:
ت وما ُيغني اْمراأً ولٌد اأَجمَّ

َمِنيُته ول َماٌل اأَثيُل
َفايا ولو اأْم�َصت له اأْدٌم �صَ

تقرقر يف طراِئفها الفحوُل
الكرم  ب��امل��ال ي�صكل رك��ن فل�صفة  ف��اإن ع��دم الك���راث  اأم��ا عند ح��امت الطائي، 
اأنه لن يحمله معه اإلى  احلامتي؛ فاملال عنده ل يدفع املوت عن مالكه، ف�صال عن 

قربه:
اُء َعِن الَفتى اأماويَّ ما ُيْغني الرَّ

ْدُر اإذا َح�ْصَرَجْت َنْف�ٌص َو�َصاَق بَها ال�صَّ
اإَذا اأََنا َدلَّين الذيَن اأُِحّبُهْم
مللُحودٍة ُزْلٍج َجواِنُبها ُغرْبُ

وهذا املعنى يتكرر مراٍت متعددة يف ديوانه.
ولعلَّ توا�صل هذا املعنى اجلاهلي يف �صورته الأولى عند الأخطل يف ع�صر بني 
اأمّية، يقدم تف�صرياً لوجود مثل هذه الأفكار عند �صعراء اجلاهلّية الذين رمبا كان 

لهم علم ببع�ص تعاليم الن�صرانية، يقول الأخطل، وهو ن�صراين الديانة:
اأعاِذَلَتيَّ اليوم ويْحكما مهاًل

ا الأذى عني ول ُتكرا َعْذل َوُكفَّ
ْد َكّفي مبايل فاإنني َذَراين جَتُ

ِبُح ل اأ�ْصطيع ُجوداً ول ُبْخال �صاأ�صْ
يف  �صببا  التجاري،  للعمل  املرافقة  ال�صلبية  املمار�صات  بع�ص  تكون  اأن  وميكن 
ترتبط  ال��وج��وه  كل  ال�صريع من  الك�صب  اأن حم��اولت  ذل��ك  اآخ��ري��ن عنه؛  ان�صراف 
للعمل  لزم��ة  �صمة  ال�صوائب  ه��ذه  تظن  فئًة  جعل  مما  والحتيال،  وال��ك��ذب  بالغ�ص 
التجاري، ولذا عربَّ اأعرابي عن هذه الفكرة رابطاً اإياها بفكرة زوال الذات قبل زوال 

املال، فقال:
ا يُقوُلون ثّمْر ما ا�سَتَطْعَت �اإمنمَّ

َر املاَل كا�صُبه لوارِثِه ما ثمَّ
فكْله واأطعْمه وخاِل�ْصه وارثاً

�صحيحاً ودهراً تعريك نوائُبه
وه���م يف ذل���ك ي��ن��ظ��رون اإل����ى ال��ك�����ص��ب م��ن زاوي����ة حت��ج��ب ال����دور الق��ت�����ص��ادي 
والجتماعي واحلياتي الذي ينه�ص به اأهل البيع وال�صراء، بعيدا عما قد ي�صوب عمل 

بع�صهم من املخالفات والتجاوزات.
اإن املواقف وال�صور التي يحملها ال�صعر العربي القدمي تعر�ص �صورا وا�صحة 
بقيت عليه  ملا  نف�صه، �صورة وا�صحة  الوقت  العربية، وهي يف  الثقافة  كانت عليه  ملا 
اأماكنها، واأننا ناأمرها باملزيد من التكّل�ص  اأن عقولنا تراوح  هذه الثقافة، مما يعني 

قائلني: »مكانك �صر«.
جّل هذه ال�صور ل تبدو �صافرة، ولكنها تظهر للعني ال�صابرة، ومرّد ذلك كونها 
تاأتي عر�صايًف ثنايا ق�صائد تقليدية اأراد بها اأ�صحابها اأغرا�صاً معتادة، اإل اأنهم قدموا 
بها، دون ق�صد منهم، ملحاٍت متناثرة ميكن للقارئ اأن ي�صم بع�صها اإلى بع�ص، لي�صل 

اإلى �صورة ذات األوان وا�صحة حلالنا البائدة املتجددة.

إذا عسعسَ 
الليل

ثقافة

اإل��ى  ال��ن��دوة  ه���ذه  دورات  بع�ص 
ومنها  املو�صوعات  بع�ص  درا�صة 
ال��ل��ه��ج��ات يف ع�����ص��ري، و���ص��ع��راء 
الأزد، واملناهج النقدية املعا�صرة 
والن�صء  الراثية،  ومرجعياتها 
وال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، وف���ق م��ا ت��راه 
جل���ن���ة ال������ن������دوات وامل������وؤمت������رات 

بالق�صم.
ب��ني  ال����ت����وا�����ص����ل  م����وا�����ص����ل����ة   •
احل��رك��ة الإب��داع��ي��ة وال��ن��ق��دي��ة؛ 
خدمة للن�ص الأدبي، وطبع هذه 
مراجعتها  بعد  العلمية  الأوراق 
من الباحثني على غرار ما فعله 

الق�صم يف م�صروعه الأول.

العلمي القادم يف مو�صوع يخ�ص 
اأن���واع الأجنا�ص الأدب��ي��ة يف  اأح��د 
م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ري، وف����ق م���ا ت���راه 
جل���ن���ة ال������ن������دوات وامل������وؤمت������رات 

بالق�صم.
اأن م��ث��ل ه��ذه  ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى   •
ال���درا����ص���ات ال��ل��غ��وي��ة وال��ن��ق��دي��ة 
نحو  تتجه  الأدب  ت��در���ص  ال��ت��ي 
الإبداع الأدبي بجماليته الفنية 
الإب��������داع  ����ص���ي���اق  و����ص���م���ن  اأول 
اإمكانية  م��ع  ع��م��وم��ا،  الإن�����ص��اين 
ك�صف تاأثري املكان على مثل هذه 

الدرا�صات.
ت��خ�����ص��ي�����ص  اإل��������ى  ال������دع������وة   •

ورئي�ص  ووك��الئ��ه��ا  الإن�صانية  العلوم 
ق�����ص��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة دع����وة ال��ن��ادي 

للم�صاركة.

توصيات ختامية
اأو�����ص����ى امل�������ص���ارك���ون وامل�������ص���ارك���ات يف 
ج��ل�����ص��ات احل�������وار ال��ع��ل��م��ي ال���ث���اين، 

بالآتي:
• اأه���م���ي���ة ا����ص���ت���م���رار م��ث��ل ه��ذه 
ال����ن����دوات ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي ت��خ��دم 
الأدب والثقافة يف جزء عزيز من 
العربية  اململكة  الغالية  ب��الدن��ا 

ال�صعودية.
• ال���دع���وة اإل����ى اإق���ام���ة احل����وار 

بناء النجاح، ون�صكر الزمالء يف ق�صم 
الكبرية  جهودهم  على  العربية  اللغة 
واملميزة يف اأداء الر�صالة املنوطة بهم«.

واأو�صح اآل مريع اأن هذا التعاون 
ب��ني ال���ن���ادي واجل��ام��ع��ة ي��اأت��ي ام��ت��دا 
امل�صرك،  الثقايف  العمل  من  حللقات 
ال���ن���ادي يف معر�ص  اآخ���ره���ا م�����ص��ارك��ة 

اجلامعة الأخري للكتاب.
نف�صها  امل��ن��ا���ص��ب��ة  »يف  واأردف: 
�صاركنا يف الربنامج الثقايف للمعر�ص 
ال�صراكة  فيها  وظفنا  فعاليات  باأربع 
مع نادي الأح�صاء الأدبي«، مثمنا دعم 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة وت��ف��اع��ل��ه م��ع ال���دور 
كلية  لعميد  ث��م��ن  ك��م��ا  الج��ت��م��اع��ي، 
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»هدهد« للمحتوى األكثر تداوال 
على تويتر

يهدف   ال���ذي  ه��ده��د  تطبيق   Android و   iOS نظامي  على  اأخ���ريا  ���ص��در 
ملتابعة املحتوى الأكر انت�صارا على توير. وابتكر التطبيق طريقة جديدة 
تبقي امل�صتخدم على اطالع دائم على اأهم ما مت ن�صره وتداوله، بحيث يقوم 
التطبيق بجمع الأخبار واملحتوى املتداول على ال�صبكات الجتماعية �صمن 
�صبكة الأ�صدقاء، ويتم فرزها للح�صول على ما ينا�صب اهتمامات امل�صتخدم 
ال��ذي��ن يتابعهم حت��دي��دا. التطبيق جم��اين وم��ت��واف��ر على  م��ن الأ���ص��دق��اء 

.Google Play و AppStore متجري

إخفاقات »أبل«

حسن أحمد العواجي

ريتويت

�صركة  فاإن  الأ�صهر عامليا،  �صان بريناردينو  اإقفال ملف هاتف  رغم 
اأف�صل حالتها  باملطبات، فهي لي�صت يف  الوقوع  ا�صتمرت يف  »اأب��ل« 

هذه الأيام.
بعد اإعالن مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI الأ�صبوع املا�صي 
اأنه ا�صطر مرغما اإلى دفع اأكر من مليون دولر نظري احل�صول 
على ثغرة يف »الهاتف اللغز« من �صركة متخ�ص�صة بالأمن الرقمي 
لت�صهيل الو�صول للمعلومات التي ل نعلم طبيعتها حتى الآن، جاء 
اإعالن املكتب ذاته اخراق هاتف اآخر لتاجر خمدرات دون الت�صريح 
اأو الإ�صارة اإلى دفعه مليونا اآخر مقابل اإمتام املهمة اأو ح�صوله على 

عر�ص خا�ص اأمال باأن يتحول املكتب لزبون دائم لل�صركة.
»اأبل« هي الأخرى تكالبت عليها املحن؛ فبعد اأن اأو�صدت الباب 
الذي اأتت منه الريح، جابهت رياحا اأقوى تنوي اقتالع الباب مبن 

يقف خلفه.
م�صتخدمي جهاز  ت�صلمت جمموعة من  املا�صي  الأ�صبوع  ويف 
الآيفون ر�صائل ن�صية تظهر للوهلة الأولى باأنها مر�صلة من فريق 
انتهت   Apple ID امل�صتخدم  ح�صاب  ب���اأن  فيها  ي��وؤك��د  »اأب���ل«  دع��م 
رابطها  م��درج  اإل��ى دخ��ول �صفحة  امل�صتخدم يحتاج  واأن  �صالحيته 
اإع��ادة  من  يتمكن  حتى  امل��رور  وكلمة  عنوانه  لت�صجيل  الر�صالة  يف 
ح�صابه، ليتبني بعد ذلك باأنها ر�صائل احتيال هدفها �صرقة بيانات 

امل�صتخدم.
»اأب��ل« مازالت تطبق فمها. تلتزم ال�صمت يف هذه  اأن  الغريب 
الق�صية ويف ق�صايا اأخرى مماثلة، ومل تعلق ر�صميا على احلادثة 

رغم كرة املت�صررين من هذه الر�صائل!
فهل لهذا ال�صمت الغريب مربرات مقنعة اأم اإنه  الهدوء الذي 

ي�صبق العا�صفة كما يقولون؟
على  قائم  العمل  باأن  تفيد  ال�صركة  اخلارجة من  الت�صريبات 
قدم و�صاق للظهور باأنظمة اأكر اأمانا وباأجهزة اأكر تطورا من ذي 

قبل، لكن الوقت ل ينتظر والنتائج هي من تتكلم!

جديد التطبيقات

أيسر Acer Iconia Tab 10 جهاز لوحي للوسائط المتعددة

غرائب االبتكارات

تقنية

حــوض نباتات 
وشاحن للموبايل 

 Arkune   Technologies  اأعلنت �صركة
عبارة  ج��دي��د  تقني  اب��ت��ك��ار  ع��ن  الإ�صبانية 
خالله  م��ن  ي�صتطيع  ن��ب��ات��ات  ح��و���ص  ع��ن 
امل�صتخدم �صحن هاتفه النقال اأطلقت عليه 

.Bioo Lite م�صمى
 Bioo Lite اأن  ال�����ص��رك��ة  واأو���ص��ح��ت 
ال�صوئي  الركيب  كلًيا على عملية  يعتمد 
ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا ال��ن��ب��ات��ات ل��ت��ح��ول اأ���ص��ع��ة 
ال�صم�ص و�صط تفاعالت اأخرى اإلى كهرباء 
مي��ك��ن ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا يف ���ص��ح��ن ال��ه��وات��ف 

الذكية والأجهزة اللوحية.
يف   Bioo Lite ط��رح  ال�صركة  وتعتزم 
وب�صعر  ال��ع��ام احل��ايل  نهاية  الأ���ص��واق قبل 

مبدئي قدره 112 دولرا اأمريكيا.

.MiraVision بحجم 10 إنش بتقنية Full HD شاشة

4 مكبرات صوت أمامية توفر توزيعا للصوت بمحيط 160 درجة.

معالج MediaTek MT8163 رباعي النواة وذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجا بايت.

.Android Marshmallow نظام التشغيل أندرويد مارشميلو

كاميرتان، خلفية بدقة 5 ميجا بيكسل، وأمامية بدقة 2 ميجا بيكسل.

بطارية قادرة على العمل ثماني ساعات متواصلة.

متوفر بثالثة ألوان هي: األبيض والفضي واألزرق.
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إستراحة »آفاق«

بعد 100 يوم.. ريو دي جانيرو 
ستقرع طبول األولمبياد

الألعاب  دورة  التنازيل لنطالق  العد  بداأ 
الأوملبية ال�صيفية 2016 يف ريو دي جانريو 
الربازيلية، باإيقاد ال�صعلة يف مدينة اأوملبيا 

اليونانية مهد الألعاب الأوملبية.
بتنظيم دورة  ال��ربازي��ل  وق��د وع���دت 
لحتواء  تكافح  لكنها  رائعة  اأوملبية  األعاب 
الأزم�������ات م���ع ب����دء ال��ع��د ال���ت���ن���ازيل لآخ���ر 
مئة ي��وم قبل الن��ط��الق واآخ��ره��ا الأزم��ة 

ال�صيا�صية احلادة التي ت�صرب البالد.
الأل��ع��اب  يف  ي�صارك  اأن  املتوقع  وم��ن 
اإل��ى 21  املقررة يف ري��و دي جانريو، من 5 
اأغ�صط�ص املقبل، 10500 ريا�صي وريا�صية 
الأل��ع��اب نحو  �صتجذب  من 206 دول، كما 

450 األف �صائح ملتابعة مناف�صاتها.
باتت  امل��الع��ب  اإن  املنظمون  وي��ق��ول 
ج���اه���زة ب��ن�����ص��ب��ة 98 ب��امل��ئ��ة، يف ح���ني وع��د 
الأملانية،  الدولية  الأوملبية  اللجنة  رئي�ص 

توما�ص باخ، باألعاب رائعة.

هذا اليوم
في التاريخ

01 مايو

أحداث
305: تنازل دقليديانو�ص ومك�صيميان اأباطرة الإمرباطورية الرومانية عن العر�ص.
)اأدن����ربة- م��ع��اه��دة  م��ن خ��الل  الإ�صكتلندية  ال���ص��ت��ق��الل  ان��ت��ه��اء ح���روب   :1328

نورثهامبتون(، واعراف مملكة اإجنلرا مبملكة اإ�صكتلندا كدولة م�صتقلة.

1544: اعراف ملوك اأوروبا ب�صيادة الدولة العثمانية على اأرا�صي املجر بعد ع�صرين 
عاما من احلروب منذ جناح العثمانيني من فتح املجر و�صمها �صمن اأرا�صي دولتهم.

1707: اإعالن احتاد اإ�صكتلندا واإجنلرا لت�صكال اململكة املتحدة.
1840: �صدور اأول طابع بريد يف العامل يف بريطانيا، يحمل �صورة امللكة فيكتوريا، 
وكانت  ب��اك��ون«.  بركنز  »دار  وتولت طباعته  واح��د،  بن�ص  وقيمته  اأ���ص��ود  لونه  وك��ان 

الربازيل هي ثاين دولة يف العامل ت�صتعمل طوابع الربيد.

العمل،  ظ��روف  بتح�صني  مطالبني  يتحركون  �صيكاغو  مدينة  يف  العمال   :1886
وب�صبب هذا التحرك اعترب هذا اليوم يوما عامليا للعمال.

حديد  �صكة  باإن�صاء  اأم��را  ي�صدر  الثاين  احلميد  عبد  العثماين  ال�صلطان   :1900
احلجاز وذلك خلدمة احلجاج.

1907: �صاكي�صي تويودا يح�صل على براءة اخراع اآلة الن�صيج.
للخركة  وع���ده  يعلن  بلفور  جيم�ص  اآرث���ر  ال��ربي��ط��اين  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر   :1917

ال�صهيونية بتاأ�صي�ص وطن لليهود على اأرا�صي فل�صطني.

1925: جزيرة قرب�ص ت�صبح م�صتعمرة بريطانية.
1948: الإعالن عن قيام جمهورية كوريا الدميقراطية ال�صعبية وذلك يف اجلزء 

ال�صمايل من الأرا�صي الكورية.

وبداية الأزمة  اإ�سقاط طائرة جت�س�س اأمريكية فوق الأرا�سي ال�سوفيتية   :1960
بني الوليات املتحدة والحتاد ال�صوفيتي.

1961: فيدل كا�صرو يعلن كوبا جمهورية دميوقراطية م�صتقلة.
1962: فرن�صا جتري اأولى جتاربها النووية يف ال�صحراء الكربى يف اجلزائر.

2004: ان�صمام لتوانيا وقرب�ص و�صلوفينيا و�صلوفاكيا واملجر واإ�صتونيا والت�صيك 
ولتفيا وبولندا ومالطا اإلى الحتاد الأوروبي.

فل�صطينيون  �صجناء  ينفذه  ال���ذي  ال��ط��ع��ام  ع��ن  ال���ص��راب  ن��ط��اق  ات�����ص��اع   :2012
احتجاجا على �صيا�صات ال�صجن الإ�صرائيلية من جمرد احتجاج ملجموعة قليلة اإلى 

حركة وطنية ت�صم نحو 1400 م�صارك.

والدات
1218: رودولف الأول، اإمرباطور الإمرباطورية الرومانية املقد�صة.

1758: امللك كاميهاميها الأول، ملك مملكة هاواي.
1819: بطر�ص الب�صتاين، اأديب وموؤرخ لبناين.

1909: ياني�ص ريت�صو�ص، �صاعر يوناين.

وفيات
1539: امللكة اإيزابيل، ملكة اإ�صبانيا واإمرباطورة اأملانيا.

القارة  اأعماق  زخ��رق  �صهري  اإ�صكتلندي  م�صتك�صف  ليفينغ�صتون،  ديفيد   :1873
الإفريقية وو�صل اإلى منابع نهر النيل.

منظر ليلي عام
ملدينة ريو دي جانريو

�ملدينة �لأوملبية
بريو دي جانريو

�لإ�صتاد �لرئي�صي
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إنفوغرافيك

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

هاتف 2419573
aalkarni@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير
محمد ابراهيم العسيري

هاتف 2419575
lmioo@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير التنفيذي
يحي بن عبداهلل التيهاني

هاتف: 2419922
yaltihani@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير - المدير الفني
أسـعد أبـو قـاعـود

aaqaoud2@yahoo.com

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

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

easseri@kku.edu.sa

هيئة التحرير
علي أحمد آل سعيد )رئيس قسم األخبار(

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

محمد شامي، عبد العزيز رديف
خالد محمد العمري

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

التصوير
عبدالعظيم آل إسماعيل )رئيس قسم التصوير(

عبد الوهاب األلمعي، سعيد خلوفة

التحرير الفني
زكريا حسين، عادل العقيد

سكرتير رئيس التحرير
نايف أمان

قسم اإلعالن والتوزيع
هاتف 2419441  |  فاكس 2419933

Aafaq5@kku.edu.sa

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

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

twitter.com/aafaqkku  |  facebook.com/aafaqkku

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

كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

أسبوعية جامعة الملك خالد
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الصفحة األخيرة

أ. د . علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

نافذة

فكرة!

أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

2314

أمطار ماطر
ماطررعدية

2415241625162516

أمطار 
رعدية ماطر

احتفالية قسم 
�للغة  ق�صم  لتاأ�صي�س  �لأربعينية  �لذكرى  يف 
عبد  �لدكتور  �لق�صم  رئي�س  �أعلن  �لعربية, 
يكون  �أن  �إلى  يطمح  �أنه  �ملح�صني,  �لرحمن 
»بابا يدلف منه �لآلف من خريجي  �لق�صم 
تقدم  و�أن  جديد,  من  ق�صمهم  �إل��ى  �لق�صم 
يف  وتاأثريه  عر�قته,  جت�صد  و��صحة  �صورة 
�لوعي و�لثقافة و�لبحث �للغوي, و�ل�صتغال 

�لنقدي«.
من  �لكثري  حتمل  �لحتفالية  ه��ذه 
وعمل  �لق�صم  خدم  من  لكل  �لتقدير  معاين 
ملا  بها  �أ�صبح منارة يحتذى  ودر�س فيه حتى 
يقدمه من �أدب ر�ق وتعاون يف جعل �حلر�ك 
�زده��ار  يف  ت�صهم  �أ�ص�س  على  ي�صري  �لأدب��ي, 

�حلركة �لأدبية يف منطقة ع�صري .
�للغة  ق�صم  خطاها  �لتي  �خلطوة  هذه 
م�صجعة  ب��د�ي��ة  تكون  �أن  نتمنى  �لعربية 
جتاوزت  �لتي  و�لكليات  �لأق�صام  من  لغريه 
�لعديد  للوطن  وخّرجت  �ل�صعاب  ب�صنو�تها 

من �لكفاء�ت و�خلرب�ت �لتي نفاخر بها.
�ملنجز�ت  من  بالعديد  �جلامعة  تزخر 
هذه  يف  در�صو�  �أو  عملو�  �لذين  و�لأ�صخا�س 
�لكليات �أو �لأق�صام وكانت ب�صماتهم �صاهدة 
لهم  يقدم  �أن  ويجب  و�لتفاين,  �لعطاء  على 

�لحرت�م و�لتقدير.

رؤية المملكة..
عدد خاص من »آفاق«

اأهم وثيقة  اأن »روؤية اململكة العربية ال�صعودية 2030« تعد  رمبا 
وطنية �صدرت منذ عقود، وهي وثيقة حتكي للم�صتقبل وحتدد 
البعاد  �صي�صت�صعر  الوثيقة  ه��ذه  يقراأ  وم��ن  القادمة.  م�صاراته 

النوعية التي حتتويها يف كافة جمالت احلياة ال�صعودية.
وامي��ان��ا ب��اأه��م��ي��ة ه���ذه ال��وث��ي��ق��ة وت��اأث��ريات��ه��ا ال��ك��ب��رية على 
القادم  العدد  »اآف��اق«  �صحيفة  �صتخ�ص�ص  اجليل،  هذا  م�صتقبل 
ليكون عددا خا�صا عن »روؤية اململكة العربية ال�صعودية 2030«.  
وناأمل ان ت�صلنا م�صاركات من�صوبي اجلامعة يف هذا املو�صوع على 

الربيد الإليكروين لل�صحيفة باأ�صرع وقت ممكن.
و�صتعمل ال�صحيفة على مناق�صة كافة مالمح هذه الروؤية 
وق��ي��ادات  خمت�صني  اأ���ص��ات��ذة  خ���الل  م��ن  التنفيذية  وب��راجم��ه��ا 
للطالب  �صيكون  كما  وخ��ارج��ه��ا،  اجلامعة  داخ��ل  م��ن  اأك��ادمي��ي��ة 

والطالبات دور يف ا�صتطالعاتهم حول هذه الروؤية الوطنية.
ون���اأم���ل ان ي��ك��ون ه���ذا ال��ع��دد يف م�����ص��ت��وى ط��م��وح��ات��ن��ا ويف 

م�صتوى توقعات قراء ال�صحيفة.

أسبوعية جامعة الملك خالد

العالم من حولنا

هوكينغ: الثقوب 
السوداء بوابات 

لعوالم أخرى
�صتيفن  �ل�صهري  �لربيطاين  �لفيزياء  ع��امل  ق��ال 
هوكينغ يف جامعة هارفورد يوم �لإثنني 19�أبريل, 
كما  موؤبدة  �صجونا  »لي�صت  �ل�صود�ء  �لثقوب  �إن 
لعو�مل  بو�بات  تكون  �أن  ميكن  بل  يعتقد«,  ك��ان 
�أخرى. وطرح هوكينغ يف نظريته �جلديدة خالل 
جامعة  يف  ���ص��ان��درز  م�صرح  يف  �ألقيت  حما�صرة 
هارفارد, �أمام �أكرث من �ألف �صخ�س من كبار علماء 

�لفيزياء و�لف�صاء.
�إط��الق  �أع��ق��اب  يف  �ملحا�صرة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
ميلرن  يوري  �لرو�صي  �مللياردير  بني  جمع  م�صروع 
�صتيفن  �لربيطاين  �لنظرية  �لفيزياء  وع��امل 
»م���ارك  ف��ي�����ص��ب��وك,  ���ص��رك��ة  وم��وؤ���ص�����س  هوكينغ 
�أب��ع��د م��ن �لكو�كب  �ل��ذه��اب  زوك��رب��ريغ« ه��دف��ه 
�ملجاورة لنا يف �لنظام �ل�صم�صي ل�صتك�صاف كو�كب 
�لب�صرية, و�صيكلف  للمرة �لأولى يف تاريخ  �أخرى 

100 مليون دولر.
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