
العدد 184  |  01 محرم 1438  |  02 أكتوبر 2016

أسبوعية جامعة الملك خالد

AAFAQ - The Weekly Newspaper of King Khalid University

متابعات
حول احتفاالت الجامعة

باليوم الوطني 86 للملكة..
و »آفاق مصورة« صفحة 21-18

08

قضية
طالب من الجامعة مستاؤون

من آلية تسجيل المواد
وحذفها وإضافتها!

10

جامعات دولية
جامعة شيكاغو

تدعو الخريجين للعودة
إلى الدراسة

30

رياضة
مكافآت مالية للمنتظمين

باألنشطة الرياضية
وتسهيالت لممثلي الجامعة

16

الجامعة تحتفل باليوم الوطني 
وتكرم المشاركين

ف��ال��ح  �أ. د.  رع����ى م��ع��ايل م��دي��ر �جل��ام��ع��ة 
فعاليات  �مل��ا���ض��ي،  �لأح����د  ���ض��ب��اح  �ل�ضلمي، 
�حتفال �جلامعة بذكرى �ليوم �لوطني 86 
وكرم  �ل�ضعودية،  �لعربية  �ململكة  لتوحيد 

�مل�ضاركني فيها.
نظمت  �لطالب  �ضوؤون  عمادة  وكانت 
�لفعاليات �لوطنية يف مقر �جلامعة باأبها، 
�لكليات،  بح�ضور وكالء �جلامعة، وعمد�ء 
من  كبري  وع��دد  �لتدري�س،  هيئة  و�أع�����ض��اء 

�لطالب.
وق��������ال �ل�������ض���ل���م���ي يف ك���ل���م���ت���ه خ���الل 
ن�ضتذكر  �أن  »يجب  �لوطن  بيوم  �لحتفال 
�مللك  �لقائد  ي��د  على  �ل��ب��الد  ه��ذه  تاأ�ضي�س 
عبد�لعزيز، رحمه �هلل، و�ملر�حل �لتي مرت 
ن�ضتذكر  �أن  وي��ج��ب  �ل��ت��اأ���ض��ي�����س،  ف���رة  ب��ه��ا 

�لتنمية �ل�ضاملة �لتي عمل عليها قادة هذ� 
�لوطن«.

و�أ���ض��اف »ي��ج��ب على ك��ل م��و�ط��ن �أن 
�لأم��ن  نعمة  �لوطن 86  ذك��رى  ي�ضتذكر يف 
و�لأم�����ان �ل��ت��ي ت��رف��ل ف��ي��ه��ا ب��الدن��ا يف ظل 
�ل��دول،  معظم  تعي�ضها  �لتي  �ل�ضطر�بات 
�أهم  من  يعترب  �لوطني  باليوم  و�لحتفاء 
ق��ي��م �لن��ت��م��اء، و�ل�����ولء ل��ل��دي��ن ث��م �ملليك 

و�لوطن، و�لتعريف مبنجز�ته«.
فيما  �ل��ع��م��ل  م��ن��ك��م  »�أط���ل���ب  و�أردف 
يرتقي ب��ال��وط��ن و�جل��ام��ع��ة، و�مل�����ض��ارك��ة يف 
تعليمية  تنمية  حتقيق  ���ض��اأن��ه  م��ن  م��ا  ك��ل 
جم��ت��م��ع��ي��ة ف���ع���ال���ة، وت���ط���وي���ر �ل����ق����در�ت 
�ملعرفية و�ملهنية، وتفعيل �لتقنية ون�ضرها، 
و����ض���ول �إل����ى جم��ت��م��ع �مل��ع��رف��ة، و�مل���و�ءم���ة 

�ضوق  و�حتياجات  �جلامعة  خم��رج��ات  ب��ني 
�لعمل، وتوفري �لبيئة �لتعليمية �لإبد�عية 
ل��ل��ط��الب، ودع�����م �ل��ت��و����ض��ل م���ع خ��ري��ج��ي 
بينها  �لأكادميي  �لتو��ضل  وبناء  �جلامعة، 

و�ملر�كز �لبحثية �لإقليمية و�لعاملية«.
للقيادة  �ضكره  ق��دم  كلمته،  ختام  ويف 
وتقدمه يف  م��ا قدمته  ك��ل  على  �ل��ر���ض��ي��دة، 
�ضبيل تنمية �ملو�طن ورفاهيته، �ضائال �هلل 
�أن يدمي نعمة �لأم��ن و�لأم��ان و�ل�ضتقر�ر 
�ل�ضريفني،  ق��ي��ادة خ���ادم �حل��رم��ني  يف ظ��ل 
�ضاحب  �إل��ى  وج��ه  �ضكره  كما  �هلل.  حفظه 
بن  خالد  ب��ن  في�ضل  �لأم���ري  �مللكي  �ل�ضمو 
حظيت  م��ا  على  ع�ضري،  �أم��ري  عبد�لعزيز، 
به �ملنطقة عموما و�جلامعة خ�ضو�ضا، من 
ومتو��ضل،  م�ضتمر  ودعم  ومتابعة،  حر�س 

و�ضكر �لقائمني على هذ� �حلفل من عمادة 
�ضوؤون �لطالب، وعلى ر�أ�ضهم  عميدها.

م����ن ج���ان���ب���ه، �أل����ق����ى ع���م���ي���د �����ض����وؤون 
�آل ه��ب��ا���س بعد  �ل��دك��ت��ور م��ري��ع  �ل���ط���الب 
فيها  ��ضتعر�س  �ملنا�ضبة،  بهذه  كلمة  ذل��ك 
�أهم �لفعاليات �ملقامة �لتي ��ضتغرقت نحو 
�أ�ضبوع، وبد�أت بعرو�س �ل�ضوء، و�إن�ضاء و�ضم 
�مل�ضاركات  بلغت  �ل���ذي  )#وطن_خالد( 
فيه �أكرث من  ثالثة �آلف تغريدة، وكذلك 
�نطلقت  �لتي  �ل�ضعرية  �لأ�ضبوحة  فعالية 
�ضباح �لأحد، وجتلى فيها طالب �جلامعة 
بالق�ضائد �لوطنية. ويف نهاية �حلفل، كرم 
د�خ��ل  م��ن  �حل��ف��ل  على  �لقائمني  �ل�ضلمي 

�جلامعة وخارجها.
عبدالعزيز رديف

مواهب من الجامعة

العثمان: الرغبة والقدرة
أهم مفاتيح تطوير الذات

يتم�ضك مدرب تطوير �لذ�ت، �لطالب بكلية �لهند�ضة، خالد �لعثمان، بثالث كلمات يخت�ضرهن 
يف �لأحرف �لثالثة �لآتية: )ر ف ق(، لتنري له درب �لتطوير �لذ�تي وحتقيق �لأهد�ف.

ويف حديث ل� » �آفاق«، ف�ضل �لقول يف » رفق« فقال: �لر�ء �أق�ضد بها �لرغبة؛ فاأنا هنا 
ل �أز�ول هذه �ملهنة عبثا �أو لأهد�ف �أخرى مادية �أو غريها  و�إمنا من منطلق �لرغبة 
�ملهنة«.  ه��ذه  لأز�ول  �أك��ن  ولولها مل  �لفر�ضة  به  فاأق�ضد  �لفاء  ح��رف  و�أم��ا  �أول. 
�إمي��اين بقدر�تي هو ما  �إن  �إذ  �إل��ى �لقدرة،  »�أم��ا حرف �لقاف فهو يرمز  وتابع 
جعلني اأمار�س هذه املهنة، ومن وجهة نظري فاإنها اأهم نقطة من بني النقاط 

�لثالث«. )تفا�ضيل �ضفحة 13(

خالد �لعثمان

إنفوغرافيك »آفاق«

Source: Infographic_ksa
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أمير عسير يرعى احتفال التعليم
باليوم الوطني ويكرم أبناء الشهداء

�لعطاء  ه���ذ�  ملقابلة  مي��ت��د  �أن  دورن����ا  �إل���ى 
بالوفاء، من خالل �حلفاظ على مكت�ضباته 
ما من  كل  وتنميتها، وحماربة  وتطويرها 
و��ضتقر�ره،  و�أم��ان��ه  باأمنه  �لإخ���الل  �ضاأنه 
عن  و�لن��ح��ر�ف  �ل�ضال  �لفكر  �أن  م��وؤك��د� 

جادة �ل�ضو�ب ل مكان له بيننا«.
���ض��م��وك��م  »ن���ع���د  ك���رك���م���ان  �آل  وق������ال 
وق������ادة ه����ذ� �ل���وط���ن �مل���ع���ط���اء، ب�����اأن نعمل 
�لإ�ضالمية  �لقيم  تر�ضيخ  على  ج��اه��دي��ن 
يف  �ملتمثلة  �ل��ن��ا���ض��ئ��ة،  ن��ف��و���س  يف  �لفا�ضلة 
�لوطن  لهذ�  �لنتماء  وتر�ضيخ  �لو�ضطية 
مكت�ضباته  على  ،و�حلفاظ  لقادته  و�ل��ولء 

وتطويرها وتنميتها«.
�لأم���ري في�ضل  �ضمو  ك��رم  ذل��ك  عقب 
�لذين  �ل�ضهد�ء  �أب��ن��اء  م��ن  ع��دد�  ب��ن خالد 
ق��دم��و� �أرو�ح��ه��م ف���د�ًء للدين و�ل��وط��ن يف 
ع��ا���ض��ف��ة �حل�����زم، ك��م��ا ت��ل��ق��ى ���ض��م��وه ه��دي��ة 
�أبناء �ل�ضهد�ء عبارة عن  �أحد  تذكارية من 
قبل  �ل�ضهيد  و�ل��ده  ر�ضمها  ت�ضكيلية  لوحة 
�حل�ضور  �ضاهد  �خل��ت��ام  ويف  ب��اأي��ام.  رحيله 
�أوب����ري����ت  »ت��ق��ا���ض��ي��م �ل�����ض��ي��اء« م���ن ���ض��ع��ر� 
�ل��زي��د�ين، و�إخ���ر�ج رئي�س  �لأ���ض��ت��اذ ح�ضني 
ق�سم الن�ساط الثقايف بتعليم ع�سري الأ�ستاذ 

�أحمد �ل�ضروي.

يحيى التيهاني

 �أكد �ضاحب �ل�ضمو �مللكي �لأمري في�ضل بن 
خالد �أمري منطقة ع�ضري  �أن �ضباب �لوطن 
هم ثروته �حلقيقية ، وبهم تنه�س �لأمة ، 
فيما عرب عن �ضعادته �لبالغة وهو ي�ضارك 
�لوطني  باليوم  �حتفالهم  �ملنطقة  ط��الب 

�ل�ضاد�س  و�لثمانني للمملكة.
�ضمو للحفل  ذل��ك خ��الل رعاية   جاء 
يف  للتعليم  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  نظمته  �ل���ذي 
�ملنطقة، بهذه �ملنا�ضبة  ونفذته حتت �ضعار 

» روؤية وطن«.
�ملنا�ضبة  كلمة ملدير  وت�ضمن برنامج 
بن  جلوي  �لأ�ضتاذ  �ملنطقة  يف  �لتعليم  عام 
حم��م��د �آل ك��رك��م��ان  �أك����د م��ن خ��الل��ه��ا �أن 
�أمن��ا  �لعظيمة،  �ملنا�ضبة  ب��ه��ذه  �لح��ت��ف��ال 
ه��و ���ض��ورة معربة حل��ب �أب��ن��اء ه��ذ� �لوطن 
ل��وط��ن��ه��م، و�ف��ت��خ��اره��م ب��ت��اري��خ��ه �ل��ع��ري��ق، 

وولئهم  لقيادتهم .
�إمي���ان���ا ل يخالطه  »ن���وؤم���ن  و�أ����ض���اف 
�أول���وي���ات���ن���ا  تر�ضيخ  �أن  �أول  �أدن�����ى  �ضك 
�لأه�������د�ف �ل�����ض��ام��ي��ة ل���ه���ذ� �ل���ي���وم �مل��ج��ي��د 
يف ن��ف��و���س �ل���ط���الب و�ل���ط���ال���ب���ات ، ومب��ا 
قدمته  �لقيادة لأبناء هذ� �لوطن، م�ضري� 

لقطات

الملك يرعى المؤتمر الدولي 
السابع للموارد المائية

منصور كويع

،�مل��وؤمت��ر  عبد�لعزيز  ب��ن  �ضلمان  �مل��ل��ك  �ل�ضريفني،  �حل��رم��ني  خ���ادم  ي��رع��ى 
من  �لر�بع  يف  يعقد  �ل��ذي  �جلافة  و�لبيئة  �ملائية  للمو�رد  �ل�ضابع  �ل��دويل 
�ضعود ممثلة  �مللك  �ملوؤمتر جامعة  �ملقبل وي�ضتمر يومني. وتنظم  دي�ضمرب 
مبعهد �لأمري �ضلطان لأبحاث �لبيئة و�ملياه و�ل�ضحر�ء ووز�رة �لبيئة و�ملياه 

و�لزر�عة.
و�أو�ضح �مل�ضرف على �ملعهد، �لدكتور عبد�مللك �آل �ل�ضيخ �أن رعاية خادم 
�حلرمني �ل�ضريفني لهذ� �ملوؤمتر تعك�س �هتمامه بت�ضجيع لقاء�ت �لعلماء 

وتطوير منابر �لعلم.
دولية نظمت  �ضل�ضلة موؤمتر�ت  �ل�ضابع من  �ملوؤمتر هو  �أن  �إلى  و�أ�ضار 
منذ 2004 و�ضارك فيها نخبة من علماء وخرب�ء �ملياه حول �لعامل، م�ضري� 
�ملا�ضية وي�ضهد حاليا  �ل��دور�ت  �أن��ه حظي ب�ضمعة عاملية مميزة خالل  �إل��ى 

�إقبال كبري� من �لباحثني للم�ضاركة يف تقدمي �لأور�ق �لعلمية.
و�أو�ضح  �أن �ملوؤمتر يهدف لإتاحة �لفر�ضة للتقاء �لعلماء و�لباحثني 
و�لعاملني يف قطاع �ملياه وتبادل �لعلوم و�ملعارف يف جمالت �لبيئة و�ملياه 
در����ض��ات  يف  �حلديثة  �لتقنيات  م��ن  �ل���ض��ت��ف��ادة  يف  ي�ضهم  كما  و�ل�����ض��ح��ر�ء، 
على  �لط��الع  وكذلك  �لطبيعية  وم��و�رده��ا  �جلافة  و�ضبه  �جلافة  �ملناطق 
�أح����دث �ل��ط��رق و�ل��ت��ق��ن��ي��ات �ملتبعة يف �مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى م����و�رد �مل��ي��اه وط��رق 

��ضتد�متها و�ملحافظة عليها.

وزير التعليم يدشن
بوابة إسهامات علماء المسلمين

تعليمية  �إل��ك��رون��ي��ة  ب��و�ب��ة  �لعي�ضى،  �أح��م��د  �ل��دك��ت��ور  �لتعليم،  وزي���ر  د���ض��ن 
لإ�ضهامات علماء �مل�ضلمني، وذلك خالل �ملوؤمتر 24 لوزر�ء �لربية و�لتعليم 
�ل��ع��رب��ي ل���دول �خلليج يف �ل��ري��ا���س،  يف �ل���دول �لأع�����ض��اء مبكتب �ل��رب��ي��ة 
بح�ضور وزر�ء �لربية و�لتعليم يف دول جمل�س �لتعاون، و�لرئي�س �لتنفيذي 
من  وعدد  �لزغيبي،  حممد  �لدكتور  �لتعليمية،  للخدمات  تطوير  ل�ضركة 

�لقياد�ت يف وز�رة �لتعليم و�ل�ضركة.
بو�بة  ع��ن  ع��ب��ارة  �مل�ضلمني«  �إ���ض��ه��ام��ات  »ب��و�ب��ة  �أن  �لزغيبي  و�أو���ض��ح 
�إلكرونية تعليمية قامت على 50 �إ�ضهاما لعلماء م�ضلمني، م�ضري� �إلى �أنه 
باملقرر�ت  ربطها  �إل��ى  �إ�ضافة  �لعلمية،  �لخ��ر�ع��ات  من  �لكثري  عليها  بني 
و�لريا�ضيات  و�لفلك  كالطب  12 جمال؛  �أكرث من  تغطي  �لتي  �لدر��ضية، 
�إلى  و�لكيمياء و�مليكانيكا وغريها، �ضمن حقبة زمنية تبد�أ من عام 180 ه 

ع�ضرنا �حلايل.
و�أو�ضح �أن �لبو�بة تهدف �إلى تعزيز �لإبد�ع لدى �لطالب و�لت�ضجيع 
�لطالب  لينهل  وجذ�بة  م�ضوقة  بطرق  ُتعر�س  �أنها  م�ضيفا  �لبتكار،  على 
ب��دء�ً من  �لكت�ضاف و�لخ���ر�ع،  �حتياجه، ويعزز لديه حب  يلبي  منها ما 
ومقاطع  لال�ضتز�دة،  علمية  ومر�جع  �لعامل،  عن  ونبذة  �لنظرية  �ملقدمة 

مرئية باأ�ضلوب علمي �ضل�س.
ذ�ت��ي  تقومي  طريق  ع��ن  معرفته  �ختبار  ي�ضتطيع  �لطالب  �أن  و�أف���اد 
مرتبطة  و�لط����الع  للمعرفة  م�ضوقة  علمية  لعبة  و�إ���ض��اف��ة  �إل���ك���روين، 
ح�ضب  مق�ضمة  بنف�ضه،  يطبقها  �أن  ي�ضتطيع  تطبيقية  و�أن�ضطة  بالإ�ضهام، 
�ملرحلة �لعمرية، مبينا �أن ذلك ياأتي �ضمن جهود �ضركة تطوير للخدمات 
�لتعليمية بال�ضر�كة مع وز�رة �لتعليم للتحول نحو �لتعليم �لرقمي، و�ضمن 
تطوير  وكذلك  �ململكة،  يف  �لعام  �لتعليم  لتطوير  �لوطنية  �ل�ضر�تيجية 
�أكرث من 25 بو�بة �إلكرونية وتطبيق للتعليم و�لتدريب �لإلكروين موجه 

للمعلمني، و�لإد�ريني، وجميع �أفر�د �ملجتمع.
من  �ملا�ضي  �ل��ع��ام  �نطلقت  و�ل�ضركة  �ل���وز�رة  ب��ني  �ل�ضر�كة  �أن  يذكر 

خالل بو�بة �لتعليم �لوطنية » عني«.
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أسبوعية جامعة الملك خالد

�جل��ام��ع��ة  ه���ذه  من�ضوبي  �أل��ت��ق��ي مبختلف  و�أن����ا  ب��ال��غ��ة  ���ض��ع��ادت��ي 
�لكبرية �لتي تعد من كربى �جلامعات �ل�ضعودية يف عدد �لطالب 

و�لنت�ضار، وتتوزع كلياتها على خمتلف حمافظات �ملنطقة.
طالبنا  م��ن  مميزة  بنخبة  �ألتقى  و�أن���ا  م�ضاعفة  و�ضعادتي 
و�إخ��ال���س  و�ج��ت��ه��اد  بجد  يعملون  وه��م  وموظفينا،  و�أ���ض��ات��ذت��ن��ا 
ورغبة يف �لنهو�س بجامعة �مللك خالد و�لرتقاء بها �إلى �ضالمل 

�لتطوير �لعلمي و�ملجتمعي.
�ألتقي  �أن  �ملا�ضية  �لثالثة  �لأ�ضهر  خالل  حري�ضا  كنت  لقد 
وفر�س  تطويرها  و�ضبل  �جلامعة  �أو�ضاع  نناق�س  و�أن  باجلميع، 

جناحاتها، وكذلك �لعقبات و�مل�ضاعب �لتي نو�جهها.
�للقاء�ت ملختلف  �ل�ضل�ضلة من  �أكملت هذه  �أنني  و�حلمد هلل 
�جلامعة  �إد�رة  يف  وزمالئي  �أنا  ميكنني  وهذ�  �جلامعة،  من�ضوبي 
م�ضار�ت  مو��ضلة  على  و�ح��د  فريق  و�ضمن  �ضويا  نعمل  �أن  م��ن 

�لتميز �لتي و�ضلت �إليها �جلامعة.
ع��ل��ى تطوير  �ل���و�ح���د  �ل��ف��ري��ق  ���ض��وي��ا و���ض��م��ن  �ضنعمل  ك��م��ا 
وحت�����ض��ني وجت���وي���د خم���رج���ات �جل��ام��ع��ة ����ض���و�ء م���ن �خل��ري��ج��ني 
و�خلريجات �لذين ميثلون و�جهة للجامعة يف ميد�ن �ضوق �لعمل 
جوهر  تعك�س  �لتي  �لبحثية  �ملخرجات  خ��الل  من  �أو  �لوظيفي، 

�لعملية �لتعليمية للجامعة.
وكذلك �ضن�ضعى �إلى مزيد من �جلهود �لتي ت�ضب يف خدمة 
�هلل  بحول  �ململكة  م�ضتوى  وعلى  �ملنطقة،  م�ضتوى  على  �ملجتمع 

تعالى.
وختاما، �أتوجه بال�ضكر و�لمتنان خلادم �حلرمني �ل�ضريفني، 
�مللكي  �ل�ضمو  �مللك �ضلمان بن عبد�لعزيز، ولويل عهده  �ضاحب 
�لأمري حممد بن نايف بن عبد�لعزيز، ولويل ويل �لعهد �ضاحب 
بن عبد�لعزيز، حفظهم  �ضلمان  بن  �لأم��ري حممد  �مللكي  �ل�ضمو 
�مللك  �ل�ضعودية، وجلامعة  �ملتو��ضل للجامعات  �هلل، على دعمهم 
كل  يف  وتوجيههم  بدعمهم  �جل��ام��ع��ة  ه��ذه  حتظى  حيث  خ��ال��د، 

خطوة �إيجابية تطويرية ت�ضعى لها.
�أ�ضكر �ضاحب �ل�ضمو �مللكي �لأم��ري في�ضل بن خالد بن  كما 
عبد�لعزيز، �أمري منطقة ع�ضري، على دعمه وم�ضاندته للجامعة، 

ومتابعته �حلثيثة جلميع ن�ضاطاتها وبر�جمها.
�لتعليم  وزي���ر  �مل��ع��ايل،  ل�ضاحب  بال�ضكر  ك��ذل��ك،  و�أت���وج���ه،   
دعم  يف  جهوده  على  �لعي�ضى  حممد  بن  �أحمد  �لدكتور  �لأ�ضتاذ 
جامعة �مللك خالد وباقي �جلامعات �ل�ضعودية مبا يحقق �أهد�ف 
و�ضدد  �ل��ر���ض��ي��دة،  قيادتنا  �هلل  حفظ  ب��الدن��ا.  يف  �ل��ع��ايل  �لتعليم 
و��ضتقر�رها  بالدنا  �أم��ن  �هلل  وحفظ  وير�ضاه،  يحبه  ملا  خطاها 

و�ضعبها �لويف و�ضبابها �ملخل�ضني.

مسارات التميز

معكم
أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي



أخبار الجامعة

�مل���ع���ل���وم���ات، وم���رك���ز �لت�������ض���ال �مل���وح���د، 
وق�ضم �خلطة �ل�ضر�تيجية.

فيلم  عر�س  مت  �جلولة،  ختام  ويف 
من  ع��ر���س  �مل��ع��ل��وم��ات  تقنية  �إد�رة  ع��ن 
وم��ن  �لإد�رة،  �إجن�������از�ت  �أب�����رز  خ���الل���ه 
يف  �لتميز  مرحلة  �جلامعة  بلوغ  �أهمها 
برنامج »ي�ضر« للتعامالت �لإلكرونية، 
وحت��ق��ي��ق��ه��ا �ل���������ض����د�رة ع���رب���ي���ا ���ض��م��ن 
ت�����ض��ن��ي��ف »وي����ب م��ات��رك�����س« �لأ���ض��ب��اين 
ب�ضبب متيز ما تقدمه من حمتوى عرب 
موقعها �لإلكروين، �إ�ضافة �لى عر�س 
عدد من �لإح�ضائيات �لتي تخ�س موقع 
�جل���ام���ع���ة، و�خل����دم����ات �لإل���ك���رون���ي���ة، 

و�لبنية �لتحتية.

عبدالعزيز رديف

ز�ر م��دي��ر �جل��ام��ع��ة، �لأ���ض��ت��اذ �ل��دك��ت��ور 
�ملعلومات  تقنية  معمل  �ل�ضلمي،  ف��ال��ح 
بكلية �لعلوم �ملالية و�لإد�رية، و�طلع على 
�خلدمات �لتي يقدمها للم�ضتفيدين من 
و�لتقنيات  �جل��ام��ع��ة،  ومن�ضوبي  ط��الب 

�ملتاحة فيه.
ت��ق��ن��ي��ة  �إد�رة  ع����ل����ى  ج�����ول�����ة  ويف 
�لو�ضائل  على  �ل�ضلمي  �طلع  �ملعلومات، 
�لتقنية �ملتو�فرة فيها، وخمتلف �لأق�ضام 
�لإلكرونية،  �لبو�بة  مثل:  و�ل��وح��د�ت 
ومركز  �ل�ضبكات،  و�إد�رة  �مل�ضاريع،  و�إد�رة 
�ل��ب��ي��ان��ات، وق�����ض��م �ل��دع��م �ل��ف��ن��ي، و�أم���ن 

�ل�ضلمي  د�ضن  �لفيلم،  نهاية  وعقب 
خدمتي »�لبالغات«، و »منا�ضبات«، وهما 
�ل��ت��ي تقدمها  م��ن �خل���دم���ات �حل��دي��ث��ة 

تقنية �ملعلومات باجلامعة.
تقنية  �أه��م��ي��ة  على  �ل�ضلمي  و���ض��دد 
�ملعلومات يف �أي موؤ�ض�ضة، موؤكد� �ضرورة 
ت��ق��دم �جل��ام��ع��ات ب�����ض��ك��ل ع���ام يف جم��ال 
�أكادميية  بيئة  لتحقيق  �ملعلومات  تقنية 
�ضاهده  �ضعادته مبا  متطورة، معربا عن 
من تطور تقني و�ضلت �إليه �جلامعة من 

خالل �إد�رة تقنية �ملعلومات.
 وق��������ال: »ن���ف���خ���ر ج��م��ي��ع��ا ب���وج���ود 
ط���اق���ات ���ض��ع��ودي��ة ���ض��اب��ة ع��م��ل��ت بجهد 
�لتقني  باملجال  للرقي  وملمو�س  و��ضح 

يف ج��ام��ع��ت��ن��ا و�ل���دل���ي���ل ع��ل��ى ذل����ك ب��ل��وغ 
�جل��ام��ع��ة م���ر�ك���ز م��ت��ق��دم��ة يف ب��رن��ام��ج 
»ي�ضر« للتحول �لإلكروين، و�لعديد من 

�لت�ضنيفات �لعاملية«.
�مل�ضرف  �ضلم  �جل���ول���ة،   ن��ه��اي��ة  ويف 
�ل��دك��ت��ور  �مل��ع��ل��وم��ات،  تقنية  �إد�رة  ع��ل��ى 
�ضامل �لعلياين، �إلى مدير �جلامعة درعا 
بتقنية  �ملعنية  �لإد�رة  لدعمه  تكرمييا 
�ملعلومات، كما مت تكرمي عدد من �ضركاء 

�لنجاح من من�ضوبي �جلامعة.
ي��ذك��ر �أن���ه ب��ل��غ ع���دد زو�ر �ل��ب��و�ب��ة 
�لأ�ضهر  خ��الل  للجامعة  �لإل��ك��رون��ي��ة 
�ل���ث���الث���ة �مل���ا����ض���ي���ة �أك������رث م����ن ث��الث��ة 

ماليني ز�ئر.

شؤون الطالبمدير الجامعة يتفقد تقنية المعلومات
تحتفي بالمستجدين.. غدا

 تنظم �جلامعة ممثلة بعمادة �ضوؤون �لطالب، يف متام �ل�ضاعة  �لعا�ضرة من 
�ضباح غد، حفال ل�ضتقبال �لطالب �مل�ضتجدين، يف �لبهو �لرئي�ضي.

للطالب  مفتوح  �ضيتخلله   لقاء  �حل��ف��ل  �أن  معنية  م�ضادر  و�أك���دت 
�لعديد  �إل��ى  �ل�ضلمي، �إ�ضافة  فالح  �لدكتور  �لأ�ضتاذ  �جلامعة،  مدير  مع 
�ل��ط��الب  ح��ال��ة  كوميدي يحكي  م�����ض��رح��ي  ومنها م�ضهد  �ل��ف��ق��ر�ت،  م��ن 
تقدم  �لتي  و�جل��ه��ات  �لعماد�ت  معار�س ملختلف  �إل��ى  �مل�ضتجدين، �إ�ضافة 

خدماتها للطالب يف �جلامعة.
و�أه�����اب ع��م��ي��د ����ض���وؤون �ل��ط��الب �ل��دك��ت��ور م��ري��ع �ل��ه��ب��ا���س ب��ال��ط��الب 
�لنجاح  �ضلم  يف  �أول���ى  خطوة  ذل��ك  ع��اد�  �حل��ف��ل،  ح�ضور  �إل��ى  �مل�ضتجدين 

�لأكادميي.
�مل�ضاحب على ما لهم  »�ضيتعرفون من خالل �حلفل و�ملعر�س  وقال 
�جلامعية  عليهم رحلتهم  ي�ضهل  مم��ا  وو�ج��ب��ات،  ح��ق��وق  م��ن  عليهم  وم��ا 
ويجعلها ممتعة، ويجنبهم �ل�ضطد�م باملعوقات �لتي تاأتي نتيجة جهلهم 

بالأنظمة، وعدم معرفتهم باخلدمات �ملقدمة لهم«.
 

خطة مرورية جديدة بالجامعة 
وباصات لنقل الطالب 

سعيد العمري
ح��ر���ض��ا ع��ل��ى تي�ضري �حل��رك��ة �مل���روري���ة ح���ول �مل��دي��ن��ة �جل��ام��ع��ي��ة يف �أب��ه��ا، 
�مل��روري يف منطقة ع�ضري، بد�أت �جلامعة  ومبو�فقة من جمل�س �لتن�ضيق 
تنفيذ �ملرحلة �لتجريبية لتوحيد م�ضار �حلركة ملن�ضوبيها ليبد�أ من �جلهة 
�جلنوبية ومن ثم �لجتاه �إلى �جلهة �ل�ضرقية، و�نتهاء بال�ضمالية، لتتوزع 
حركة �ل�ضيار�ت، خا�ضة فيما يتعلق بالطالب، على �ملو�قف �ملتو�فرة على 

هذه �ل�ضو�رع.
وتهيب �جلامعة بجميع من�ضوبيها �إلى �للتز�م بامل�ضار �جلديد، ملا فيه 

من �ن�ضيابية �حلركة ب�ضكل �أف�ضل.
�أن  جلبان،  �آل  خالد  �لدكتور  �لأ�ضتاذ  �ملكلف،  �جلامعة  وكيل  و�أو�ضح 
�لنجاح  لتحقيق  و�ضاملة  متجددة  خطط  و���ض��ع  على  حر�ضت  �جلامعة 
�ملاأمول مع بد�ية �لعام �لدر��ضي �جلديد، ومنها �حلركة �ملرورية، تنفيذ� 

لتوجيه مدير �جلامعة �لأ�ضتاذ �لدكتور فالح �ل�ضلمي.
تز�يد  ظل  ويف  �جلديد،  �لدر��ضي  �لعام  بد�ية  »مع  جلبان:  �آل  وق��ال 
�أكرب ويتطلب من �جلميع  �إلى جهود  �لو�ضع يحتاج  بات  �أع��د�د �لطالب، 
�لدقة يف �لعمل، و�ل�ضتعد�د �ملبكر، بو�ضع خطة ت�ضهم يف فك �لختناقات 
لإجن��اح  �ضُتهياأ  �لإم��ك��ان��ات  جميع  �أن  مو�ضحا  �جل��ام��ع��ة«،  ح��ول  �مل��روري��ة 

�ن�ضيابية �حلركة �ملرورية، مبا يخدم طالب ومن�ضوبي �جلامعة.
�لرددي  للنقل  حديثة  با�ضات  �جلامعة  خ�ض�ضت  نف�ضه،  �ل�ضياق  يف 
م��ن �مل��و�ق��ف �خل��ارج��ي��ة �إل���ى د�خ���ل �مل��دي��ن��ة �جل��ام��ع��ي��ة  ع��ل��ى م���د�ر �ل��ي��وم 
�لدر��ضي، �ضعيا �إلى توفري �لوقت و�جلهد على �لطالب، وفك �لختناقات 
مر�فق  جميع  لت�ضمل  �ل��ب��ا���ض��ات،  ل�ضري  م�����ض��ار�ت  حت��دي��د  ومت  �مل���روري���ة. 

�جلامعة وكلياتها، مبا فيها �لعماد�ت.

طالبة تسعد أطفال الشهداء 
والمرابطين بـ »قطرة مسك«

سارة القحطاني
ق��دم��ت �ل��ط��ال��ب��ة ب��ق�����ض��م �ل��ف��ي��زي��اء، رف��ع��ة �ل�����ض��ه��ر�ين، ب��رن��ام��ج »ق��ط��رة 
�جلنوبي  �حلد   على  �ملر�بطني  �أب��ن��اء  وج��وه  على  �لب�ضمة  لر�ضم  م�ضك«، 
تقوده  �ل���ذي  متطوعة«  »بر�عمنا  ف��ري��ق  ب��ر�م��ج  �أح���د   و�ل�ضهد�ء، �ضمن 
�لطالبة رفعة وي�ضم كثري� من �لفقر�ت �لتطوعية �لتي خ�ض�ضتها للفقر�ء 

و�ملعوزين و�متدت �أخري� �إلى �أبناء �ل�ضهد�ء و�ملر�بطني.
و�ملر�بطني،   �ل�ضهد�ء  �أبناء  من  ب�  30طفال  م�ضك«  »قطرة  و�حتفى  
وهدف �إلى ن�ضر ثقافة �لفريق بينهم و�لفخر باآبائهم و�أهاليهم، كما �ضم 
�لأطفال  ل��دى  �لوطني  �حل�س  تنمي  �لتي  �لفقر�ت  من  كثري�  �لربنامج 

وحب �لوطن و�لفخر مبا قدمه ويقدمه �آباوؤهم يف �ضبيل �أمن �لبالد.
�لجتماعية  �لتنمية  جلنة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �أق��ي��م  �ل��ربن��ام��ج  �أن  ي��ذك��ر 

مبنطقة ع�ضري، بالإ�ضافة �إلى تعليم منطقتي مكة �ملكرمة وع�ضري . 
�ل�ضهر�ين، حما�ضرة عن �لأمن  �آخر، قدمت �لطالبة رفعة  يف �ضياق 
�لفكري، بالتعاون مع جلنة �لتنمية �لجتماعية مبنطقة ع�ضري ، و�ضمن 
برنامج »قلوبنا وطن«، �إذ عرفت بالأمن �لفكري و�أهميته وكيفية حتقيق 

�لأمن بني �ملجتمع .
�ملبادرة �لآثار �ليجابية لتنمية �لأمن �لفكري يف �ملجتمع  وت�ضمنت 

و�ملتمثلة بتحقيق �أمن �لنا�س على دينهم و�أمو�لهم و�أعر��ضهم .
�لأمن  فقد�ن  على  �ملرتبة  �ل�ضلبية  لالآثار  �أي�ضا  �لطالبة  وتطرقت 
�لفكري و�ملتمثلة يف عدم متكن �لنا�س من �إظهار �ضعائرهم و�خلوف على 

�لأمو�ل و�لدماء و�لأعر��س.
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سارة القحطاني

قبول  و�لت�ضجيل،  �لقبول  ع��م��ادة  �أعلنت 
م��رح��ل��ة  يف  وط����ال����ب����ة  ط����ال����ب  �أل��������ف   16
جانب  �إل���ى  �حل���ايل،  للعام  �لبكالوريو�س 
�ملو�فقة على طلبات 800 متقدم ومتقدمة 

للدبلوم �لربوي من �أ�ضل �ضتة �آلف.
و�لت�ضجيل،  �ل��ق��ب��ول  و�أ�ضار  عميد 
�أن  �إل�������ى  ف��������ارح،  �آل  ����ض���ل���ط���ان  �ل����دك����ت����ور 
�ل��ع��م��ادة �أت���اح���ت يف خ��ط��وة م��ت��ق��دم��ة من 
يف  ُق��ب��ل��و�  �لرغبات ملن  ت��ع��دي��ل  �ل��ق��ب��ول، 
�أخطاأو�  �أو  حمافظاتهم،  غري  حمافظات  
�لتعديل،  �أر�دو�  �أو  �ل��رغ��ب��ات  �خ��ت��ي��ار  يف 
م��ن �لطالب  ق��در  �أك��رب  وذل��ك ل�ضتيعاب 
و�لطالبات �ملنتظمني وفقا لإتاحة تعديل 

�لرغبات و�لن�ضب �ملوؤهلة .
يف ���ض��ي��اق م��ت�����ض��ل، ت�����ض��ت��ع��د �ل��ع��م��ادة 
لإط������الق ع����دد م���ن �خل����دم����ات �جل���دي���دة 

حملة طب األسنان تستقبل
600 مراجع بشارع الفن

سارة القحطاني

����ض���ارك���ت �جل���ام���ع���ة مم��ث��ل��ة ب��ك��ل��ي��ة طب 
للعام  فعاليات �ضيف ع�ضري  �لأ�ضنان يف 
�حت�ضنها   م��ت��ن��ق��ل��ة  ب���ع���ي���اد�ت  �حل�����ايل، 
�ضارع �لفن، مبعدل يومني يف �لأ�ضبوع: 

�أحدهما للرجال و�لآخر للن�ضاء.
وت���ول���ى �حل��م��ل��ة �أط���ب���اء �لم��ت��ي��از 
بكلية  �لتدري�س  هيئة  �أع�ضاء  باإ�ضر�ف 
طب �لأ�ضنان، و��ضتفاد من �حلملة �أكرث 

و�لن�ضاء  �ل��رج��ال  م��ن  600 مر�جع  م��ن 
و�لأطفال.

�لأ�ضنان  طب  كلية  عميد  و�أو���ض��ح 
باجلامعة، �لدكتور �إبر�هيم �ل�ضهر�ين، 
�أن ه���ذه �حل��م��ل��ة ج���اءت �م���ت���د�د� ل��دور 
�ل��ك��ل��ي��ة يف خ���دم���ة �مل��ج��ت��م��ع ب��ت��ن��ظ��ي��م 
�ضم  فعاليات  تثقيفي  عالجي  برنامج 
م��ه��رج��ان »�أب���ه���ا ي��ج��م��ع��ن��ا«، وذل����ك من 
خ����الل �ل���ع���ي���اد�ت �مل��ت��ن��ق��ل��ة ل��ك��ل��ي��ة طب 

�لأ�ضنان. 

�لتثقيف  ن�ضر  �إل��ى  �إ�ضافة  و�لعالجي، 
و�لوعي ب�ضحة �لفم و�لأ�ضنان، وتقدمي 

�خلدمات �لبحثية.
حديثه  خ��الل  �ل�ضهر�ين  وت��ط��رق 
بها  تتمتع  �لتي  �ل�ضابقة  �خل��رب�ت  �إل��ى 
�لكلية يف ت�ضغيل �لعياد�ت، م�ضيد� بدعم 
فالح  �لدكتور  �لأ���ض��ت��اذ  �جلامعة  مدير 
�ل�ضلمي، وكذلك وكيل �جلامعة �ملكلف، 
�ل�ضحية،  للتخ�ض�ضات  �جلامعة  وكيل 

�لأ�ضتاذ �لدكتور خالد �آل جلبان.

�ضتة  �متد  �لربنامج  �أن  �إلى  و�أ�ضار 
وقال  �أ�ضبوع،  كل  يومني  بو�قع  �أ�ضابيع 
للعياد�ت  ك��ان خم�ض�ضا  �لث��ن��ني  ي��وم   «
خا�ضا  �لأرب���ع���اء  ك���ان  بينما  �ل��رج��ال��ي��ة، 

بالعياد�ت �لن�ضائية«.
�ملتنقلة،  �ل���ع���ي���اد�ت  ط��ب��ي��ع��ة  وع���ن 
قال �ل�ضهر�ين: »كانت عبارة عن �ضيارة 
متكامل«،  طبي  وك���ادر  ب��ع��ي��ادة  جم��ه��زة 
م�����ض��ري� �إل�����ى �أن�����ه �أج������ري ف��ي��ه��ا �مل�����ض��ح 
�ل��ط��ب��ي �مل���ي���د�ين و�ل��ب��ح��ث��ي و�ل��وق��ائ��ي 

النادي اإلعالمي يثقف 80 
مستجدة بأساسيات التخصص

سارة القحطاني 

تعريفيا  ل��ق��اء  �ل��ط��ال��ب��ات(،  )�ضطر  باجلامعة،  �لإع��الم��ي  �ل��ن��ادي  نظم 
��ضتفادت منه نحو 80 طالبة م�ضتجدة.

وتناول �للقاء �لذي قدمه عدد من طالبات �مل�ضتويات �لعليا بق�ضم 
�لإلكرونية،  �أنظمتها وخدماتها  و  لو�ئح �جلامعة   ، و�لت�ضل  �لإع��الم 
نورة  �لإعالمي،  �لنادي  رئي�ضة  و�أو�ضحت  بالق�ضم.  �لتعريف  �إلى جانب 
�لطالبات على تقدمي جتاربهن  �أت��ت حر�ضا من  �للقاء  �أن فكرة  عامر، 
�للقاء  �إن  وق��ال��ت  �مل�����ض��ت��ج��د�ت.  ب��ه��ا  لأخو�تهن  م���ررن  �ل��ت��ي  و�ل��ع��و�ئ��ق 
��ضتهدف 80 طالبة رغنب يف �لتعرف على �لأ�ضا�ضيات و�أنظمة �جلامعة 

وحمتويات مناهج �لإعالم و�لت�ضال.
و�أ�ضارت �إلى �أن �لنادي ي�ضجع �لطالبات على �مل�ضاركة يف  �لفعاليات 
�لتي يحت�ضنها �لق�ضم من بد�ية م�ضريتهن،  حاثة �إياهن على �لطالع 
�لإع���الم  من�ضات  �أه���م  �إح���دى  لكونها  �ل��ت��و����ض��ل  �ضبكات  على  �مل�ضتمر 

�حلديث .

200 رسالة علمية عن عسير 
خالل 5 سنوات

سارة القحطاني 

�أحمد  �لدكتور  �لعليا،  �لدر��ضات  عميد  ك�ضف 
�ل��ت��ي  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �ل��ر���ض��ائ��ل  ع���دد  �آل  فائع،  �أن 
تناولت منطقة ع�ضري خالل �ل�ضنو�ت �خلم�س 
�ملا�ضية، بلغ ما يزيد على )200( ر�ضالة علمية، 
�ضملت �لتخ�ض�ضات �لربوية، و�للغة �لعربية، 
و�لأح��ي��اء،  و�لكيمياء،  و�جلغر�فيا،  و�ل��ت��اري��خ، 

وغريها.
 و�أو�ضح �آل فائع �أن �لعمادة خطت خالل 
�ل�ضنو�ت �ملا�ضية خطو�ت متميزة يف �لعمل على 
فتح بر�مج �لدر��ضات �لعليا ملرحلتي �ملاج�ضتري
�لعام  نهاية  �مل��ت��اح��ة حتى  �ل��رب�م��ج  ع��دد  �أن  �إل���ى  و�ل��دك��ت��ور�ه، م�ضري�   
�لعلمية  �لتخ�ض�ضات  خمتلف  يف  ب��رن��اجم��ا،   52 بلغ  �مل��ا���ض��ي  �ل��در����ض��ي 

و�لإن�ضانية.
خالل  �لعليا  �ل��در����ض��ات  لطلبة  �لعلمي  �لإن��ت��اج  ح�ضيلة  �أن  و�أك���د 
�ل�����ض��ن��و�ت �خل��م�����س �مل��ا���ض��ي��ة جت�����اوزت �أل����ف ر���ض��ال��ة ع��ل��م��ي��ة حم��ّك��م��ة يف 
تخ�ض�ضات متنوعة، ومو�ضوعات متعددة، وق�ضايا جمتمعية معا�ضرة، 

من بينها 200 ر�ضالة عن منطقة ع�ضري.
وقتنا  �إل��ى  تاأ�ضي�ضها  منذ  �جلامعة  على  �لقائمون  د�أب   «  و�أ�ضاف 
لهذه  �لر�ضيدة  �لقيادة  تطلعات  لتحقيق  �ل��دوؤوب  �لعمل  على  �حلا�ضر، 
�لبالد �ملباركة، يف ن�ضر �لتعليم �لعايل، و�لإ�ضهام يف دعم م�ضرية �لبحث 

�لعلمي، وخدمة �ملجتمع وتطويره و�لرتقاء به«.
و�أكد �آل فائع �أن عمادة �لدر��ضات �لعليا ت�ضعى جاهدة لأن يكون لها 

�إ�ضهام حقيقي ودور فاعل يف حتقيق روؤية �ململكة 2030.
�لعليا  �لدر��ضات  بر�مج  من  ي�ضتجد  ما  كل  تتابع  »�لعمادة  و�أردف 
كما  �لقائمة،  بر�جمها  وحتديث  تطوير  �إلى  وتتطلع  و�لعاملية،  �ملحلية 
�مل�ضتقبلية،  �لتنمية  �أُخ��رى تتو�فق مع خطط  ��ضتحد�ث بر�مج  تطمع  
كل  يف  م�ضتمدين  �لعمل،  �ضوق  ومتطلبات  �ملجتمع،  باحتياجات  وتفي 
�مل�ضتمرة  و�ملتابعة  �ملتو��ضل  �لّدعم  ثم  �أول،  تعالى  �هلل  من  �لعون  ذلك 
من معايل مدير �جلامعة �لأ�ضتاذ �لدكتور فالح بن رجاء �هلل �ل�ضلمي، 
و�لهتمام و�لرعاية من �ضعادة وكيل �جلامعة للدر��ضات �لعليا و�لبحث 

�لعلمي �لدكتور ماجد بن عبد�لكرمي �حلربي، وفقهما �هلل«.

تشييد 20 مظلة في 5 كليات 
�أكرث من 20 مظلة يف  بناء  �لبنات،  بوكالة كليات  �أنهت �جلامعة ممثلة 

خم�س من كليات �لبنات .
وقال رئي�س �لعالقات �لعامة و�لإعالم بوكالة كليات �لبنات، ماجد 
و�لغبار،  �لرياح  للحماية من  �ملظالت  �ضاتر حول  بناء  �إن��ه مت  ع�ضريي، 
كليات  خم�س  على  م��وزع��ة  مظلة   20 �مل�ضيدة  �مل��ظ��الت  ع��دد  �أن  م��وؤك��د� 
هي: �لربية، و�لعلوم، و�لإد�رة و�لقت�ضاد، وكلية �ملجتمع باأبها، وكلية 

�ملجتمع باخلمي�س )�ملقر �جلديد باملحالة(.
و�أكد ع�ضريي �أن �لوكالة ت�ضخر جميع �إمكانياتها يف �ضبيل �لتطوير 
�ضتكون  �مل�ضتقبلية  �مل�����ض��اري��ع  �أن  �إل���ى  م�ضري�  �ل��ب��ن��ات،  لكليات  �مل�ضتمر 
�لفنية  �لدر��ضات  من  �لنتهاء  عند  �لعاجلة  �مل�ضاريع  لأعمال  ��ضتكمال 

من قبل وكالة �مل�ضاريع.

وك�ضف  �مل�ضتجدين.  و�لطالبات  للطالب 
�أن ه��ن��ال��ك خ��دم��ات ج��دي��دة يف  ف����ارح  �آل 
»�أك��ادمي��ي��ا �جل���و�ل«  خالل �لعام �حل��ايل، 
�لطالبية  �خلدمات  �أغلب  �أن  �إلى  م�ضري� 
�لأك���ادمي���ي���ة ���ض��ت��ك��ون م��ت��و�ف��رة يف ج���و�ل 
�لطالب  »ح�ضاب  خ��دم��ة  ع��رب  �ل��د�ر���ض��ني، 
�لتحكم يف  م��ن  �ل��ت��ي متكنهم  و�ل��ط��ال��ب��ة« 

�أمورهم �لكادميية  عرب �جلو�ل .
هذ�  تاأهيلية يف  دور�ت  وج��ود  وع��ن 
�لعمادة  »�ضتقدم  ف���ارح:  �آل  ق��ال  �مل��ج��ال، 
وح��ت��ى  و�ل�����ط�����الب  ل���ل���ط���ال���ب���ات  دور�ت 
لأع�����ض��اء ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����س ع��ل��ى �ل��ن��ظ��ام 
�لأك���ادمي���ي، و���ض��ن��ق��وم ب����دور�ت �إر���ض��ادي��ة 
�لوكيلة  �أو  �ل��وك��الء  �أح��د  �أن��ا  �أو  �أقدمها 
ل���ل���ط���الب و�ل����ط����ال����ب����ات يف م���ق���ر�ت���ه���م 
�ل�����ض��اأن؛  ه���ذ�  يف  �ل��ك��ل��ي��ات  م��ع  و�ضنن�ضق 
�ل��ع��ام  ه����ذ�  �لأك����ادمي����ي  دور  �أن  مب��ع��ن��ى 

�ضيكون مفعال ب�ضكل �أف�ضل«.

16 ألفا عدد 
المقبولين 
لبكالوريوس 
الجامعة
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متابعات

السلمي: االحتفاالت الوطنية تعزز االنتماء 
وتبرز المنجزات

عبدالعزيز رديف

ق���ال مدي���ر �جلامع���ة �لأ�ضت���اذ �لدكتور 
بالي���وم  �لحتف���اء  �إن  �ل�ضلم���ي،  فال���ح 
�لوطن���ي يع���د م���ن �أه���م قي���م �لنتماء، 
�مللي���ك و�لوط���ن،  ث���م  و�ل���ولء للدي���ن 
و�لتعري���ف مبنجز�ت���ه، م�ض���دد� على �أن 
ي�ضتذك���ر  كل مو�ط���ن يف ذكرى �لوطن 
86 نعم���ة �لأم���ن و�لأم���ان �لت���ي ترف���ل 
فيه���ا بالدنا يف ظ���ل �ل�ضطر�بات �لتي 

تعي�ضها معظم �لدول.
ج���اء ذلك خ���الل رعايت���ه فعاليات 
�حتفال �جلامعة بذكرى �ليوم �لوطني 
86 لتوحيد �ململك���ة �لعربية �ل�ضعودية، 
�ل���ذي نظمته عم���ادة �ضوؤون �لطالب يف 
مق���ر �جلامع���ة باأبه���ا، بح�ض���ور وكالء 
�جلامع���ة، وعم���د�ء �لكلي���ات، و�أع�ض���اء 
م���ن  كب���ري  وع���دد  �لتدري����س،  هيئ���ة 

�لطالب.
وق���ال �ل�ضلمي »يج���ب �أن ن�ضتذكر 
تاأ�ضي����س ه���ذه �لب���الد عل���ى ي���د �لقائ���د 
�ملل���ك عبد�لعزيز رحم���ه �هلل، و�ملر�حل 
�لت���ي مرت بها ف���رة �لتاأ�ضي�س، ويجب 
�أن ن�ضتذكر �لتنمية �ل�ضاملة �لتي عمل 

عليها قادة هذ� �لوطن«.
و�أردف »�أطل���ب منك���م �لعم���ل فيما 
يرتق���ي باجلامع���ة و�لوط���ن، و�مل�ضاركة 
تنمي���ة  حتقي���ق  �ضاأن���ه  م���ن  م���ا  كل  يف 
وتطوي���ر  فعال���ة،  جمتمعي���ة  تعليمي���ة 
وتفعي���ل  و�ملهني���ة،  �ملعرفي���ة  �لق���در�ت 
�لتقني���ة ون�ضرها، و�ض���ول �إلى جمتمع 
خمرج���ات  ب���ني  و�ملو�ءم���ة  �ملعرف���ة، 
�لعم���ل،  �ض���وق  و�حتياج���ات  �جلامع���ة 
وتوف���ري �لبيئ���ة �لتعليمي���ة �لإبد�عي���ة 
للط���الب، ودعم �لتو��ض���ل مع خريجي 
�جلامع���ة، وبن���اء �لتو��ض���ل �لأكادمي���ي 
�لبحثي���ة  و�ملر�ك���ز  �جلامع���ة،  ب���ني 

�لإقليمية و�لعاملية«.
�ضك���ره  ق���دم  كلمت���ه،  خت���ام  ويف 
لقي���ادة ه���ذه �لب���الد �ملبارك���ة، عل���ى كل 
م���ا قدمت���ه وتقدم���ه يف �ضبي���ل تنمي���ة 
�ملو�ط���ن ورفاهيته، �ضائال �هلل �أن يدمي 
نعم���ة �لأم���ن و�لأم���ان و�ل�ضتق���ر�ر يف 
ظل قيادة خ���ادم �حلرم���ني �ل�ضريفني، 

حفظه �هلل.
كم���ا وجه  �ضكره �إلى �أمري منطقة 
ع�ض���ري �ضاح���ب �ل�ضم���و �مللك���ي �لأم���ري 
في�ض���ل ب���ن خالد ب���ن عبد�لعزي���ز على 
م���ا حظيت به �ملنطق���ة عموما وجامعة 
حر����س  م���ن  خ�ضو�ض���ا،  خال���د  �ملل���ك 
ومتو��ض���ل،  م�ضتم���ر  ودع���م  ومتابع���ة، 
و�ضك���ر �لقائم���ني عل���ى ه���ذ� �حلفل من 
عم���ادة �ض���وؤون �لط���الب، وعل���ى ر�أ�ضهم  

عميدها �لدكتور مريع �لهبا�س.

في ساحة االحتفال
وكان �ل�ضلم���ي رف���ع ف���ور و�ضول���ه ملق���ر 
�حلف���ل، �ضارية �لعلم يف �لبهو �خلارجي 
�لت���ربع  عل���ى عرب���ة  و�طل���ع  للجامع���ة، 
�لت���ي  �جلنوب���ي،  �حل���د  جلن���ود  بال���دم 
يف  �ل�ضحي���ة  �لتخ�ض�ض���ات  نظمته���ا 
�جلامع���ة، بالتع���اون م���ع وز�رة �ل�ضحة، 
�ضرك���ة  م���ن  مقدم���ة  عرب���ة  وكذل���ك 
»�ضي�ضك���و« لبني���ة �لت�ض���الت �لتحتي���ة، 
وه���ي تق���دم منوذج���ا م�ضغر� لع���دد من 

�لبن���ى �لتحتي���ة و�لأجه���زة �مل�ضتخدم���ة 
�ل�ضب���كات  هند�ض���ة  لط���الب  فيه���ا 

و�حلا�ضب �لآيل.
بعد ذلك، توجه �ل�ضلمي للم�ضاركة 
�لت���ي  �لتذكاري���ة  �للوح���ة  فعالي���ة  يف 
قدمتها عمادة �ض���وؤون �لطالب للتعبري 
حت���ت   86 �لوطن���ي  �لي���وم  ذك���رى  ع���ن 
م�ضمى »ب�ضمة وط���ن«، ومعر�س »وقفة 
وفاء« �لذي ي�ضمل �ضور� متعددة ونادرة 
ملل���وك ه���ذه �لب���الد، و�ضريه���م �لذ�تية، 
وذل���ك قبل �أن يطلع عل���ى معر�س نادي 
ع�ض���ري �لفوتوغ���ر�يف، ومعر����س �لفنون 

�لت�ضكيلية.
�حلف���ل  من�ض���ة  �إل���ى  توج���ه  ث���م 
و��ضتم���ع كلمة ترحيبية قدمها عدد من 
ط���الب �جلامع���ة، رحب���و� فيه���ا مبدي���ر 
�جلامع���ة ومر�فقي���ه، مقدم���ني �أ�ضم���ى 
�آيات �لتهاين و�لتربيكات بهذه �ملنا�ضبة، 
قب���ل �أن يت���م تق���دمي عر����س مرئ���ي عن 

�أبرز معامل �جلامعة يف �ليوم �لوطني.

سرد الفعاليات
م���ن جانبه، �ألقى عمي���د �ضوؤون �لطالب 
�لدكت���ور مري���ع �آل هبا����س كلم���ة به���ذه 
�ملنا�ضب���ة، ��ضتعر�س فيها �أهم �لفعاليات 
�ملقامة، م�ض���ري� �إلى �أنها ��ضتغرقت نحو 
�أ�ضبوع، وبد�أت بعرو����س �ل�ضوء، و�إن�ضاء 
بلغ���ت  �ل���ذي  »#وطن_خال���د«  و�ض���م 
�مل�ض���اركات في���ه �أك���رث م���ن  ثالث���ة �آلف 
تغري���دة، و�ضط���ر في���ه ط���الب �جلامع���ة 
عب���ار�ت �ل���ولء و�لوف���اء له���ذ� �لوط���ن 
�لأ�ضبوح���ة  فعالي���ة  وكذل���ك  �لغ���ايل، 
�ل�ضعري���ة �لت���ي �نطلق���ت �ضب���اح �لأحد، 
وجتل���ى فيها طالب �جلامعة بالق�ضائد 

�لوطنية.
و�ضك���ر �آل هبا����س مدي���ر �جلامعة 
على حر�ض���ه ودعمه �ملتو��ضل للعمادة، 
م�ضيد� بدور جميع �جلهات �مل�ضاركة يف 

�إجناح هذ� �حلفل.

عرض مرئي
�إل���ى ذل���ك، مت تقدمي عر����س مرئي عن 
�لأ�ضبوح���ة �ل�ضعري���ة، وتك���رمي جمعية 
ح���ج  يف  �مل�ضارك���ة  باجلامع���ة  �لك�ضاف���ة 
ه���ذ� �لعام، وهي عبارة ع���ن  ثالثة فرق 

ك�ضفية مكونة من  48 جو�ل.
كم���ا �أطل���ق مدي���ر �جلامع���ة خالل 
�حل���د  م�ضاب���ي  زي���ارة  فعالي���ة  �حلف���ل 
م�ضت�ضفي���ات  م���ن  ع���دد  يف  �جلنوب���ي 
�ملنطق���ة وتق���دمي �لته���اين و�لتربيكات 

لهم عرب �لقافلة �جلامعية.
مدي���ر  ك���رم   �حلف���ل،  نهاي���ة  ويف 
م���ن  �لقائم���ني عل���ى �حلف���ل  �جلامع���ة 
د�خل �جلامعة وخارجها، وذلك بتقدمي 
بطاق���ات كفال���ة يتي���م بدل م���ن �لدروع 
�لتذكاري���ة،  بناء على توجيهات �ضاحب 

�ل�ضمو �مللكي �أمري منطقة ع�ضري.
يف �ضي���اق مت�ض���ل، �نطلق���ت قافل���ة 
�جلامع���ة �لوطنية م�ض���اء �لأحد �ملا�ضي 
�إل���ى �أماك���ن جتم���ع �ل�ضب���اب يف �ملنطقة، 
�إ�ضافة �إلى زيارتها عدد� من �مل�ضت�ضفيات 
و�ملجمعات �لتجارية، بهدف ن�ضر ثقافة 
م���ن  �ل�ضل���وك،  وتق���ومي  �لوط���ن  ح���ب 
ع���ن  ونقا�ض���ات  و�أجوب���ة  �أ�ضئل���ة  خ���الل 

تاريخ هذ� �لوطن و�إجناز�ته.
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قضية

عبدالعزيز رديف 

ع����رب ع�����دد م����ن ط�����الب �جل���ام���ع���ة ع��ن 
��ضتيائهم من �آلية ت�ضجيل �ملو�د وحذفها 
�ل��در����ض��ي  �ل��ع��ام  ب��د�ي��ات  م��ع  و�إ�ضافتها 
�جلديد، م�ضريين �إلى �أن عمادة �لقبول 
عمليات  يف  ت��خ��دم��ه��م  مل  و�ل��ت�����ض��ج��ي��ل 

�لتعديل �لإلكروين و�ليدوي �أي�ضا.
وت���ذم���رو� يف ����ض��ت��ط��الع ل��� »�آف����اق«، 
�لت�ضجيل  تنظيم فرة  �ضوء  �ضموه  مما 
غالبية  �أغ��ل��ق  �أن����ه  �إل����ى  لف��ت��ني  �لآيل، 
حائرين  ي��ق��ف��ون  جعلهم  مم��ا  �ل�����ض��ع��ب، 
�أم������ام ج���د�ول���ه���م يف ف���رت���ي �ل��ت��ع��دي��ل 
�أي  �لإل��ك��روين و�ل��ي��دوي، لتنتهي دون 

تطور بحجة �أن �ل�ضعب ممتلئة.
ومل ت��ك��ن ف���رة �ل��ت��ع��دي��ل �ل��ي��دوي 
�ل��ت��ي �أع��ق��ب��ت �لإل���ك���روين �أح�����ض��ن من 
�ل��ط��الب،  بع�س  �آر�ء  ح�ضب  �ضابقتها، 
ل��ك��ون��ه��ا ���ض��ه��دت ت��ك��د���ض��ا ط��الب��ي��ا عند 
م�ضجلي �لكليات؛ مما يزيد من �ضعوبة 

�لتعديل حتى يف هذه �لفرة.
ك��م��ا ����ض��ت��ك��ى �ل���ط���الب �أي�����ض��ا من 
�أثناء فرة  �لأ�ضاتذة  �أ�ضماء  �إعالن  عدم 
ت��ع��دي��ل �جل�����د�ول �إل��ك��رون��ي��ا لأ���ض��ب��اب 
حيث  �مل��در���ض��ني،  بحماية  �إل  تف�ضر  ل 
�أ�ضتاذ  على  �ل��ت��ع��رف  للطالب  ميكن  ل 

عبة �لتي �ضي�ضيفها. �ل�ضُّ

انتظار دون جدوى
�أو������ض�����ح �ل���ط���ال���ب ت���رك���ي �ل��ق��ح��ط��اين 
م��ن كلية �ل��ع��ل��وم �مل��ال��ي��ة و�لإد�ري�����ة �أن��ه 
جدولة  تعديل  ع��دم  م�ضكلة  م��ن  ع��ان��ى 
�إلى  للح�ضور  ��ضطره  مما  �إلكرونيا، 

م�ضجل �لكلية.
�إل����ى م��ك��ت��ب م�ضجل  وق�����ال: ذه���ب 
�لكلية يف �ضاعات �لدو�م �لأولى فوجدت 
مغلقا، فانتظرته �أكرث من ثالث �ضاعات 
دون جدوى، وما زلت �أعاين من م�ضكلة 
�حت�ضاب  ب���دء  ج���د�  ويقلقني  �ل��ت��ع��دي��ل 
�لغياب ح�ضب ج��دويل �حل��ايل �ل��ذي ل 

يتنا�ضب معي نهائيا.

تمديد الحذف واإلضافة
ط���ال���ب خ���ال���د �ل���ق���ح���ط���اين، م���ن ق�ضم 
�مل���ح���ا����ض���ب���ة، ب���ت���م���دي���د ف������رة �حل�����ذف 
و�لإ�����ض����اف����ة �لإل���ك���رون���ي���ة وت��ف��ع��ي��ل��ه��ا، 
يقلل  �أن  �ضاأنه  ذل��ك من  �أن  �إل��ى  م�ضري� 

من حجم معاناة �لطالب ح�ضب ر�أيه.
 كما طالب �أي�ضا بفتح �ل�ضعب عن 
و�لطاقة  �لتدري�س  هيئة  ع�ضو  طريق 
�لتز�حم  م��ن  ب��دل  ل��دي��ه،  �ل�ضتيعابية 
�لكليات  �أمام مكاتب م�ضجلي  و�لتكد�س 
دون جدوى، مبينا �أن هناك �ضعبا تغلق 
ب��اأن  �لعلم  م��ع  �لكلية  م�ضجل  قبل  م��ن 

هناك �أعد�د� قليلة ملتحقة بها.

قلة عدد الساعات
�أ�ضار طالب �لقانون عاي�س �لبارقي �إلى 
�أنه يعاين من م�ضكلة قلة عدد �ل�ضاعات، 
حاليا  �ل�����ض��اد���س  �مل�ضتوى  يف  �أن���ه  مبيناً 
ويجب �أن ي�ضجل �ضاعات �أكرث مما �أتيح 
رف�����س طلبه  �لق�ضم  �أن  �إل���ى  لف��ت��ا  ل���ه، 
بدعوى �أن زيادة عدد �ل�ضاعات �ضتت�ضبب 
�جل��ام��ع��ي، مو�ضحا  م�����ض��و�ره  ت��ع��رث  يف 

�أنها مل ت�ضجل له �ضوى 14 �ضاعة فقط، 
على  �ل��ك��ب��ري  ف��ر�غ��ه  ي�ضغل  �أن  متمنيا 

مد�ر �لأ�ضبوع بعدد �ضاعات �إ�ضافية.

أوقات غير مناسبة
و����ض��ت��ك��ى �ل��ط��ال��ب حم��م��د �أح���م���د، من 
كلية �لعلوم �لإن�ضانية، من قلة �ل�ضعب 
يف ك��ل��ي��ت��ه و�زدح��������ام �ل���ط���الب ع��ل��ي��ه��ا، 
و���ض��ع��وب��ة �أوق���ات���ه���ا يف ح���ال �حل�����ض��ول 
»بحيث ي�ضبح هناك وقت فر�غ  عليها، 
قلتها، مما  م��ع  �مل��ح��ا���ض��ر�ت  ب��ني  كبري 
فيها،  �لت�ضجيل  ع��ل��ى  �ل��ط��الب  ي��ج��رب 
وه���ذ� مم��ا ���ض��ي��وؤدي �إل���ى ك��رثة �لغياب، 

وتعرث �لطالب«.

قصر المدة المتاحة
�أو�����ض����ح ط���ال���ب �ل��ت�����ض��وي��ق و�ل���ت���ج���ارة، 
�ل��ط��وي��ل  �ل���ف���ر�غ  �أن  ���ض��اي��ع،  �آل  حم��م��د 
بني �ملحا�ضر�ت ي�ضبب له قلقا يف ختام 

م�ضو�ره �جلامعي.
 وق����ال »رغ����م ت���ف���اوت �مل��ح��ا���ض��ر�ت 
يف ج����دويل م��ع وج����ود ���ض��ع��ب �أخ����رى يف 
ت��خ�����ض�����ض��ي ف�����اإن ق�����ض��ر ف����رة �حل���ذف 
بها،  �لل��ت��ح��اق  م��ن  منعني  و�لإ���ض��اف��ة 
ويوجد لدي �ضاعات تدريب خارج نطاق 
�جلامعة لأنني على �أبو�ب �لتخرج؛ ولذ� 
يجب على �لكلية مر�عاة �خلريجني يف 
�إن��ه��اء  يف  مل�ضاعدتهم  ج��د�ول��ه��م  تن�ضيق 

م�ضو�رهم �جلامعي«.

مأزق كبير
ل��ف��ت ط���ال���ب ك��ل��ي��ة �ل�����ض��ري��ع��ة و�أ����ض���ول 
�ضاعات  �أن  �إل���ى  �ل��و�ه��ب��ي،  �ل��دي��ن، عمر 
ك��ث��رية،  �ل�����ض��ري��ع��ة  ك��ل��ي��ة  يف  �لتخ�ض�س 

طالب: مستاؤون من آلية التشعيب 
وتسجيل المواد

م����وؤك����د� �أن ه����ذ� �لأم������ر ي�����ض��ك��ل م���اأزق���ا 
ك��ب��ري� ل��ع��دد م���ن �ل���ط���الب م���ع �إغ����الق 
�ل�ضعب وتعديلها، مطالبا بتمديد فرة 

�لتعديل.
و�أ�����ض����اف »�ل��ك��ل��ي��ة �أغ���ل���ق���ت �أي�����ض��ا 
خدمة »بالك ب��ورد« ، وهذ� �لأم��ر يزيد 
م��ن م��ع��ان��اة ط��الب �ل�ضريعة م��ع زي��ادة 

عدد �ضاعاتهم �لدر��ضية«.

مسجل واحد
�أو�����ض����ح �ل���ط���ال���ب ع���ب���د�هلل �ل�����ض��ه��ر�ين 
�أن  �ل��دي��ن  و�أ���ض��ول  �ل�ضريعة  كلية  م��ن 
كلية  م�ضجل  �ضوى  لديها  لي�س  �لكلية 
و�حد جلميع �لطالب، مما ي�ضبب عبئا 
�ل�ضديد  �ل��ت��ز�ح��م  ب�ضبب  عليهم  ك��ب��ري� 
ع��ل��ى م��ك��ت��ب��ه يف ظ���ل م�����ض��ك��ل��ة �ل��ت��ع��دي��ل 
م���و�د  ���ض��ع��ب  �أن  م�ضيفا  �لإل����ك����روين، 
�لكلية قليلة جد� مقابل �أعد�د �لطالب 

�لر�غبني يف �للتحاق بها.
�ل���ط���الب  �إج�����ب�����ار  »م������ع  و�أردف 
وقت  لديهم  ي�ضبح  �ل�ضعب  تلك  على 
ف����ر�غ ك��ب��ري ب���ني �مل��ح��ا���ض��ر�ت، وه��ن��اك 
ط����الب ك���ث���ريون  ي���اأت���ون م���ن م��ن��اط��ق 
�ل��ف��ر�غ بني  وق��ت  لهم  وي�ضكل  ب��ع��ي��دة، 
مطالبا  عديدة«،  م�ضكالت  �ملحا�ضر�ت 
�ل�ضعب وتعددها،  باإعادة �لنظر يف فتح 
عن  �لإل��ك��روين  �لتعلم  دور  تفعيل  �أو 

بعد »بالك بورد«.

متطلبات التخرج
�أو�ضح طالب كلية �أ�ضول �لدين، حممد 
�ل���ق���ح���ط���اين، �أن������ه ي���ع���اين ك���غ���ريه م��ن  
زمالئه �خلريجني من م�ضكلة يف مادة 
�لتي  �ل�ضرعية«  �لعلوم  تدري�س  »ط��رق 
�لتخرج،  تناوله قبل  تعد متطلبا يجب 

ومل ت�ضجل لهم بعد.
�ل�ضابقة  �مل�ضتويات  »�جتزنا  وتابع 
�ل�ضروري  �لدر��ضية، ومن  وفق �خلطة 
»ط����رق  م�������ادة  ت�����ض��ج��ي��ل  ل���ن���ا  ي����ت����اح  �أن 
لكوننا  �حل���ايل  �مل�ضتوى  يف  �ل��ت��دري�����س« 

مقبلني على �لتخرج«.
وو�����ض���ل »مت ف��ت��ح ���ض��ع��ب��ت��ني ل��ه��ذه 
�مل������ادة ف��ق��ط و�ك��ت��م��ل��ت��ا ف����ور ف��ت��ح��ه��م��ا، 
بعد،  تفتح  �أخ��ري��ان مل  �ضعبتان  وه��ن��اك 
�لإلكروين،  �لتعديل  رغم جتاوز فرة 

وقرب �نتهاء �لتعديل �ليدوي«.

تسجيل عشوائي
بق�ضم  �ل�ضيخ  �آل  ن��ا���ض��ر  �ل��ط��ال��ب  ع��رب 
�مل��ح��ا���ض��ب��ة، ع���ن ����ض��ت��ي��ائ��ه م���ن �إغ����الق 
�ل�ضعب �أثناء فرة �لتعديل �لإلكروين، 
و�إجبار �لطالب على �ضعب مت ت�ضجيلها 
لهم ع�ضو�ئيا، د�عيا �إلى �إعادة �لنظر يف 
�ل��ذي  و�لت�ضجيل  �ل��ق��ب��ول  ع��م��ادة  ن��ظ��ام 
�آيل يف  �إتاحة ج��دول ع�ضو�ئي  يتمثل يف 
بد�ية �لف�ضل، على �أن يفتح �لتعديل من 

�ملوقع يف �لأ�ضبوع �لأول.
�لطريقة،  �ضلبيات هذه  �أبرز  وعن 
�لزدح���ام  �لنظام  ذل��ك  م��ن  »ينتج  ق��ال 
يف �ل�����ض��ع��ب، مم���ا ي�����ض��ب��ب ل��ه��م �إ���ض��ك��ال 
يف ت��ع��دي��ل �مل�����و�د م���ع �أع������د�د �ل��ط��الب 
تت�ضبب  �ل��ط��ري��ق��ة  وه�����ذه  �ل�����ض��خ��م��ة، 
مالحقة  يف  �أ�ضبوعني  �أول  ت�ضييع  يف 

تعديل �جلدول«.

حممد �لقحطاينحممد �أحمدحممد �آل �شايع

عبد �هلل �ل�شهر�ينعائ�ض �لبارقيتركي �لقحطاين
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للمرحلة الجامعية 
والقواعد 
التنفيذية لها



مواهب

ريم العسيري

�ملبتدئة،   �لت�ضكيلية   �لفنانة  �أع���ادت 
�لطالبة  يف �مل�ضتوى �لثالث بتخ�ض�س 
�ل�ضيدلة يف �جلامعة، �أجماد هادي �آل 
�لر�ضم  بفن  �ل�ضديد  �ضغفها  ���ض��رمي، 
�أ�ضرة  يف  ن�ضاأت  كونها  �إل��ى  �لت�ضكيلي 
م�ضرية  و�لأل�����و�ن،  �ل��ف��ن  تع�ضق  فنية 

�إلى �أن و�لدتها فنانة ت�ضكيلية.
وع���ن ���ض��ر مت��ي��ز �أجم�����اد  يف ه��ذ� 
و�ملمار�ضة  »بالتدريب  قالت:  �ملجال، 
ر�ضمي  م�ضتوى  م��ن  وح�ّضنت  ط��ورت 
�أن يبقى على  و�أد�ئ���ي؛  فالفنان لبد 
ل��ي��اق��ة د�ئ����م����ة، و�مل���م���ار����ض���ة ه���ي �ضر 
ف�ضاء  ت�ضتغل  �أنها  م�ضيفة  �لإتقان«، 
ر�ضائلها  لن�ضر  �لجتماعي  �لتو��ضل 

�لفنية.

حدثينا عن بد�ياتك
يف جمال �لر�شم؟

ب����د�أت  �أر�����ض����م  و�أن����ا يف �ل��ت��ا���ض��ع��ة من 
�أ�ضرة  يف  تقريبا،  حيث  ن�ضاأت  عمري 
فنية حمبة للفن و�لألو�ن ، فو�لدتي 
فنانة ت�ضكيلية؛ مما �أ�ضهم ب�ضكل كبري 

جد� يف حبي للفن وتعلقي  به.

كيف طورت من موهبتك؟
وح�ّضنت  ط��ورت  و�ملمار�ضة  بالتدريب 
و�أد�ئي؛  فالفنان  ر�ضمي  م�ضتوى  من 
لب����د �أن ي��ب��ق��ى ع��ل��ى ل��ي��اق��ة د�ئ���م���ة، 

و�ملمار�ضة هي �ضر �لإتقان.

ما �ملد�ر�ض �لت�شكيلية
�لتي متيلني �إليها؟

�لو�قعية  للمدر�ضة  كبري  ب�ضكل  �أميل 
و�ل�ضرييالية و�لتاأثريية.

كيف توفقني بني موهبتك
ودر��شتك يف �ل�شيدلة؟

يف  �أحياناً  �ل�ضعوبة  بع�س  �أو�ج��ه  قد 
فنانة  ب�ضفتي  موهبتي  بني  �لتوفيق 

ت�ضكيلية وتخ�ض�ضي �ل�ضيديل، ولكن 
بالأولويات  و�لبدء  �لوقت  تنظيم  مع 

يتي�ضر كل �ضيء بحمد �هلل.  
و�إذ� كان �لفنان �ضغوفا مبوهبته 
وف�����ن�����ه ف����ل����ن ت���ه���م���ه �ل����ع����ق����ب����ات ول 
من  �ضيء  كل  و�ضيتحدى  �ل�ضعوبات، 
�أجل �أن يجتمع مع لوحته �لفنية من 

جديد.
وللجمال،  للحياة   مت�ضع  و�لفن 
�حل��الت  بجميع  مرتبط  �أي�ضا  وه��و 
�لإن�����ض��ان��ي��ة وب��ع��و�ط��ف �ل��ف��ن��ان ب�ضكل 
خا�س، و�أعتب كثري� على �لأ�ضخا�س 
�لذين يرددون عبارة »�حلياة �أ�ضغلتنا 
ع���ن �ل���ف���ن«، لأن �ل���ف���ن ه���و �حل���ي���اة، 
�ضتجد  لنف�ضك  وق��ت��ا  جت��د  وع��ن��دم��ا 

�لوقت لفنك بالتاأكيد.

ما �لدعم �لذي حتتاج �إليه
�لفنانة �لو�عدة مبنطقة ع�شري 

من �جلهات �ملعنية؟
منطقة ع�ضري هي حمطة فنية ر�ئدة 
�أمتنى  ولكن  و�لفنانني،  �لفن  جتمع 
�هتماماً  �أكرب  �مل��ن��ط��ق��ة  ت���ب���دي  �أن 
متنوعة  وخمتلفة،  معار�س  باإقامة 
�ل�ضوء  ت�ضليط  يتم  �أن  �أي�ضاً  و�أمتنى 
ب�����ض��ك��ل �أك�����رب ع��ل��ى �مل���ع���ار����س �ل��ف��ن��ي��ة 

�لن�ضائية. 
قبل  م��ن  �ل��دع��م  �إل���ى  وبالن�ضبة 
خربتهم  �أن  �أرى  �ل��ك��ب��ار،  �ل��ف��ن��ان��ني 
وجت��ارب��ه��م ث��ري��ة ج����د�ً؛ ول��ذل��ك ف��اإن 
ت��ب��ادل �خل���رب�ت و�ل��ن��ق��د �ل��ب��ّن��اء مهم 

جد�ً من قبلهم.

�أهم م�شاركاتك �لفنية؟
ع�����ض��ري  ر�م  م���ع���ر����س  �ل����ف����ن،  �����ض����ارع 
ل���ر�ئ���د�ت �لأع���م���ال ، م��ع��ر���س مر�ضم 
�أمل��ع،  رج��ال  �ملقام يف حمافظة  �حلياة 
جائزة  لفعاليات  �مل�ضاحب  �مل��ع��ر���س 
�إلى  �لعديد  �إ�ضافة  �لتميز باملفتاحة، 
جمعية  نظمتها  �ل��ت��ي  �مل��ع��ار���س  م��ن 

�لثقافة و�لفنون.

ماذ� �أ�شافت لك م�شاركتك
يف �شارع �لفن؟

������ض�����ارع �ل����ف����ن ه�����و مم�����ر ف���ن���ي م���ل���يء 
ب����الأل����و�ن و�ل���ل���وح���ات �ل��ف��ن��ي��ة، و�أك����رث 
م�ضاركتي  خ���الل  �أحببتها  من  م��ي��زة 
ف����ي����ه، �أن����ن����ي ك���ن���ت �أ�������ض������ارك ف���ن���ي م��ع 
و�أ���ض��م��ع  مبا�ضر  ب�ضكل  و�أر����ض���م  �ل��ن��ا���س 
جتمع  م�ضاحة  يف  تعليقاتهم  و�آر�ءهم 

�لفنان و�ملتذوق للفن.

مب تت�شم ر�شوماتك؟
�أر�ضم  فاأنا  و�لختالف؛  تت�ضم  بالتنوع 
�أقت�ضر  �لأل���و�ن و�خل��ام��ات ول  بجميع 

على �ضيء معني.

بر�أيك كيف تخدم مو�قع
�لتو��شل �لفنان؟ 

يف زم���ن���ن���ا �حل���ا����ض���ر، �ح���ت���ل���ت م���و�ق���ع 
�ل���ت���و�����ض���ل �لج���ت���م���اع���ي �ل�������ض���د�رة يف 
�ل��ت�����ض��وي��ق و�لإع������الن ����ض���و�ء ل���ل���ذ�ت �أو 
�ملنتجات، و�ضاعدت �ملوهوبني و�ملبدعني 
مو�هبهم،  و�ضاعدتني  ع����ر�����س  يف 
ك���ث���ري� يف �إي�������ض���ال ر���ض��ال��ت��ي وع��ر���س 
ف���ن���ي ل�����ض��ري��ح��ة ك���ب���رية م����ن �ل���ن���ا����س، 
ر�ضوماتي  من  وم�ضاركتهم  خطو�ت 

�لبد�ية وحتى �لنهاية.

متى تر�شم �أجماد �آل �شرمي؟
ع��ن��دم��ا �أج��ت��م��ع ب��ك��وب ق��ه��وت��ي و�أ���ض��ع��ر 
عما  للتعبري  �مللّحة  و�حلاجة  بالإلهام 
بد�خلي يف لوحة،  فيتكون حينها عملي 

�لفّني.

ما �أهم �ل�شفات
�لتي يجب �أن تتو�فر

يف �لفنانة �لناجحة؟ 
�لإن�ضات  وع��دم  و�ل�ضرب،  �لإر�دة  ق��وة 
تكون  و�أن  و�مل��ت�����ض��ائ��م��ني،  للمحبطني 
بالإ�ضافة  وو�ثقة  مبا  تقدمه،  �ضغوفة 
و��ضتغالل  و�مل��ب��ادرة  �ل�ضتمر�رية  �إل��ى 

جميع �لفر�س.

مب تن�شحني �ملوهوبات
�ملبتدئات بالر�شم؟

هي  و�ملثابرة  �ملمار�ضة  �أن  �ضابقا  ذك��رت 
�أن�ضحهن  ك��م��ا  �ل��ن��ج��اح،  ع���و�م���ل  �أه����م 
�ملجالت  وتنويع  و�ملمار�ضة  بالتدريب 
عند  يقفن  و�أل  �لر�ضم،  يف  �مل�ضتخدمة 
لديهن  تكون  �أن  يجب  معني،  بل  ح��د 

رغبة كبرية يف �لتطور و�لنجاح.

ما �لدعم �لذي حتتاج �إليه
�لطالبة �ملوهوبة بالر�شم

 من �جلامعة؟
�ل���دع���م �مل���ع���ن���وي، و�إق����ام����ة م�����ض��اب��ق��ات 
و�مل��وه��وب��ات وت�ضقل  �مل��وه��وب��ني  ت���ربز 

مو�هبهم.

�آخر �أعمالك �لفنية؟
 ل���وح���ة ل��ل��م��ل��ك ���ض��ل��م��ان ح��ف��ظ��ه �هلل، 
مب���ن���ا����ض���ب���ة �ل����ي����وم �ل���وط���ن���ي،  ون���ح���ن 
م�ضاعرنا  عن  نعرب  ما  د�ئما  �لفنانني 
�ضعرت  �أن��ن��ي  �أخفيك  لوحاتنا،  ول  يف 
ب��ال��ف��خ��ر و�لع�����ت�����ز�ز؛ لأن���ن���ي ر���ض��م��ت 

�ضخ�ضية فذة  ملهمة وقدوة.

ما �لذي تطمحني �إليه؟
�ل��ط��م��وح ه���و ���ض��ّل��م �ل�����ض��ع��ود ل��ل��ن��ج��اح، 
وطموحاتي كثرية جد� ويف مقدمتها: 
ومنطقتي  وطني  �أمثل  �أن  �أمتنى  �أنني 
ب��ك��ل خ��������ري،  و�أن �أك������ون م�����ض��در فخر 
هم  م�ضدر  لو�لدّي  مثلما  و�ع���ت���ز�ز 
يف  �أب���������دع  يل،  و�أن  و�ع������ت������ز�ز  ف���خ���ر 
�أمثل  و�أن  جمال  موهبتي وتخ�ض�ضي، 
�ل�����ض��اب��ة �ل�����ض��ع��ودي��ة �ل��ن��اج��ح��ة يف �ضتى 

جمالت �لعمل.

كلمة �أخرية؟
�أت����ق����دم ب��ال�����ض��ك��ر �جل���زي���ل و�لم���ت���ن���ان 
وما  كان  فلقد  �لأول،  ود�عمي  لو�لدي 
وتعالى  �ضبحانه  �هلل  بعد  يل  عوناً  ز�ل 
وتطويري  و�لفني،  �لعلمي  جم��ايل  يف 

ذ�تي وقدر�تي.

أمجاد آل شريم:
بالوراثة والممارسة 
كسبت فن الرسم  
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مواهب

السعودية الجديدة
نايف األحمري

�ملجال�س  �أح��ادي��ث  م��ن  �أخ���ذت حيز� كبري�  �لأخ���رية  �مللكية  �ل��ق��ر�ر�ت 
و�لجتماعات وكل مو�قع �لتو��ضل، لكن �لأهم د�ئما �أن يدرك �ضعبنا 
�أبنائها  �ضو�عد  ��ضتنها�س  �ل�ضعودية �جلديدة ما�ضيٌة يف  باأن  �لعظيم 
يف  ب��الدن��ا  تكون  و�أن  و�لأم����ان،  �لأم���ن  �أ�ضا�ضه  جديد  م�ضتقبل  لر�ضم 

م�ضاف �لدول �ملتقدمة و�ملتح�ضرة.
�ضمدت  �لتي  �حل�ضار�ت  مقومات  ل�ضرد  للتاريخ  نعود  وعندما 
مل  �لذين  �أب��ن��اوؤه��ا  هو  عليه  ن�ضاأت  �ل��ذي  �لأ�ضا�س  ف��اإن  �ل�ضنني  �آلف 
�ضورتها  تكوين  يف  و�مل�ضاعدة  بها  و�ل��رق��ي  بنائها  يف  ج��ه��د�ً  ي��دخ��رو� 
لت�ضبح كاللوحة �لفنية �لتي حركت كل ما بدو�خل من ر�ضمها وجعلته 
�لر�ضام  كهذ�  �ضعبنا  يكون  �أن  يجب  وهكذ�  د�خلها،  �إب��د�ع��ه  كل  ينرث 

�ملاهر.
جتاه  بامل�ضوؤولية  �لإح�ضا�س  �ضعودي  كل  عاتق  على  �أ�ضبح  �ليوم 
من  تقاد  مغر�ضة  حمالت  وه��ن��اك  منرب،  ك��ل  يف  عنه  و�ل��دف��اع  وطنه 
�خلارج هدفها حماولة ت�ضويه �ضمعة بالدنا و�لنيل منها بعد �ضنو�ت 
من �حلقد �لدفني �لذي بد�أت مالحمه تلوح يف �لأفق، �أمل نت�ضاءل ذ�ت 

مرة ملاذ� نحن �مل�ضتهدفون دون غرينا؟ 
نعم، نحن بالد �حلرمني ومهبط �لوحي وحر��س �ل�ضالم ودعاة 

�لو�ضطية ومطبقو �ل�ضريعة وقلب �لعامل �لإ�ضالمي و�لعربي.
ومتقت  و�ملحبة  و�لت�ضامح  �ل��ع��دل  لتن�ضر  ول���دت  ح�ضارة  نحن 
�لت�ضدد و�لتطرف و�لعنف، �أل يكفي كل هذ� لأن ن�ضبح مرمى ل�ضهام 

�لعدو؟ 
�مل�ضكلة تتفاقم �أكرث عندما يكون عدوك من بني جلدتك، يو�ضع 
كل جميل بالنتقاد ويعترب كل كبوة �نت�ضار� لر�أيه ويجي�س متتبعيه 
لأهد�فه �لنتقامية وكاأنه يعي�س يف كوكب �آخر مبز�يا يختارها بنف�ضه.
 و�لبع�س ليدرك �أن بالده ت�ضتنزف ماليني �لريالت يوميا على 
لأج��ل حماية  ُت�ضت�ضهد هناك  و�أنف�س  ت��ر�ق  ودم��اء  �حل��دود �جلنوبية 

�لوطن و�لدفاع عن �ل�ضعب �ملخل�س و�لأر�س �لطيبة �لطاهرة .
�أن  �أختم قائال: �ضناعة �لتاريخ لي�ضت م�ضتحيلة، بلدنا ي�ضتحق 
ن�ضحي بكل غال ونفي�س من �أجل رفعته و�ل�ضمو مبكانته؛ فال�ضعودية 

�جلديدة �ضم�س �ضت�ضرق من �أجل �أل تغيب.

بوح طالب

العثمان: الثقة بالنفس
أولى خطوات تطوير الذات

خالد العمري

�لطالب  �ل����ذ�ت،  تطوير  م���درب  �أك���د 
�أن  �لعثمان،  خالد  �لهند�ضة،  بكلية 
ب��ال��ق��در�ت  و�لإمي����ان  بالنف�س  �لثقة 
�ل�ضخ�ضية تت�ضدر  مقومات تطوير 
�أب��وي��ه دعماه  �أن  �إل��ى  �ل���ذ�ت، م�ضري� 
���ض��ب��ي��ل حتقيق  وم��ع��ن��وي��ا يف  م���ادي���ا 

�أهد�فه يف هذ� �ملجال.

البداية
����ض���رد �ل���ع���ث���م���ان ب���د�ي���ت���ه يف جم���ال 
ي��خ��ف��ى على  » ل  ق���ائ���ال:  �ل���ت���دري���ب 
�أ�ضعب  ه��ي  د�ئ��م��اً  �ل��ب��د�ي��ة  �أن  كثري 
و�أهم مرحلة يف �أي م�ضروع، ودعوين 
�أحتدث عن �جلانب �مل�ضرق يف نهاية 

هذه �ل�ضعوبات.
ف��ب��ت��وف��ي��ق م����ن �هلل ع����ز وج����ّل 
ب�����د�أ م�������ض���و�ر �لأل������ف م��ي��ل ب��خ��ط��وة، 
وه�������ي �ل����ت����ح����اق����ي ب�����������دورة �إع���������د�د 
�لرخ�ضة  ع��ل��ى  �مل��درب��ني و�حل�����ض��ول 
و�لع��ت��م��اد�ت  �ل��دول��ي��ة مل��ز�ول��ة هذه 
�لقر�ءة  يف  بعدها  �ضرعت  ثم  �ملهنة، 
ب�ضكٍل عام عن �لتنمية �لب�ضرية حتى 
�لالزمة  و  �ل�ضرورية  �ملعرفة  كّونت 

قبل مز�ولة مهنة �لتدريب.
وع�����ن ���ض��ب��ب �ل���ت���ح���اق���ه مب��ج��ال 
�ل���ت���دري���ب ق������ال: »ق���ب���ل دخ������ول �أي 
م��ن مر�عاة  �حل��ي��اة لب��د  م�ضروع يف 
ثالثة �أ�ضياء �أخت�ضرها د�ئما يف كلمة 

»رفق«.
ف����ال����ر�ء �أق�������ض���د ب���ه���ا �ل���رغ���ب���ة؛ 
�مل��ه��ن��ة عبثا  ه���ذه  �أز�ول  ه��ن��ا ل  ف��اأن��ا 
�أو غريها،  �أخ��رى مادية  �أو لأه��د�ف 

و�إمنا من منطلق �لرغبة �أول.
و�أم�����ا ح���رف �ل���ف���اء ف��اأق�����ض��د به 
�لفر�ضة ولولها مل �أكن لأز�ول هذه 

�ملهنة«.
وت��اب��ع » �أم���ا ح���رف �ل��ق��اف فهو 
�إمي����اين  �إن  �إذ  �ل����ق����درة،  �إل�����ى  ي���رم���ز 
هذه  �أمار�س  جعلني  ما  هو  بقدر�تي 
�أهم  فاإنها  �ملهنة، ومن وجهة نظري 

نقطة من بني النقاط الثالث«.

أهم األعمال
وع��ن �أه��م �لأع��م��ال و�ل����دور�ت �لتي 
ق���دم���ه���ا، ق�����ال » �أع���ت���ق���د ب������اأين مل 
�للحظة  حتى   �إليه  �أ�ضبو  ما  �أًحقق 
�لر�هنة، ولكني على �ضعيد �لدور�ت 
�ل��ذ�ت،  تطوير  يف  �لع�ضر�ت  قدمت 
ال��درا���س��ي��ة  ال�����س��غ��وط  اإدارة  م��ث��ل: 
و�أي�ضا  و�جلامعة،  �مل��د�ر���س  لطالب 
يف مهار�ت �لتفوق �لدر��ضي، و�أخري� 
يف مهار�ت كتابة �لأهد�ف وحتقيقها 
خمتلفة  ولفئات  خمتلفة  �أماكن  يف 
�لتنمية  �مل��د�ر���س وجل��ان  ب��ني  �أي�ضا 
�خلريية.  و�جلمعيات  �لجتماعية 
كما قدمت �لعديد من �لدور�ت عن 
�مل��و���ض��وع��ات  لعدد من  بعد يف ه��ذه 

�جلهات«.

دعم األهل 
و�أث���ن���ى �ل��ع��ث��م��ان ع��ل��ى �ل��دع��م �ل��ذي 
وج����ده م��ن �أه���ل���ه، ف��ق��ال »�أك�����ون هنا 

جنحت  �أين  قلت  ل��و  للجميل  ن��اك��ر�ً 
من  م�����ض��اع��دة  دون  ه���ك���ذ�  ب��ن��ف�����ض��ي 

�لآخرين.
ف��الأم��ي و�أب����ي ف�ضل ك��ب��ري ج��د� 
م��ادي��ا ومعنويا،  دع��م��اين  ع��ل��ي، فقد 
�ل���ن���ج���اح���ات  ���ض��ب��ب  �أن  يف  ول�����ض����ك 
�ملتو��ضلة يف هذه �حلياة هي دعو�ت 

يف جوف �لليل من �لو�لدين.
كما �أن لإخوتي دور� كبري� �أي�ضا 
�لدعم  خ��الل  م��ن  جتاهله  ميكن  ل 
و�أتذكر  و�ل��دع��اء،  و�لتحفيز  �ملعنوي 
�أي�ضا وقفات �أبي معي وتوجيهه �إياي 
يف كثري من �ملو�قف، فلوله بعد �هلل 
ل��ت��اأخ��رت يف خ��ط��و�ت��ي ك��ث��ري�ً ورمب��ا 

تعرثت«.  
وت����اب����ع »�أت�����ذك�����ر ك���ل���م���ات لأح����د 
�لأ�ضدقاء  ماز�لت تردد يف �أذين �إلى 
ي��وم��ن��ا ه���ذ� و�أع��ت��ربه��ا م��ن م��ع��ادلت 
ق��ال يل »كن  �لنجاح يف �حل��ي��اة حيث 
تريد  م��ا  فعل  ميكنك  ب��اأن��ه  ثقة  على 
�ل��و���ض��ول  وب��اإم��ك��ان��ك  ت��ري��د،  وكيفما 
اأن  ب�����س��رط  لأي ه���دف ت��ري��د، ول��ك��ن 
تثق بربك ثم تثق بنف�ضك وبقدر�تك 

ث����م �ب���ح���ث ع����ن �ل����ط����رق و�ل���و����ض���ائ���ل 
وقت  باأقل  هدفك  �إل��ى  تو�ضلك  �لتي 
وج���ه���د، وت���ذك���ر �أن����ه ل مي��ك��ن��ك فعل 
ل��ك بيئة  ت��ك��ّون  �أن  ب��ع��د  �إل  ك��ل ه���ذ� 
�إل��ى  �لو�ضول  يف  ت�ضاعدك  وع��الق��ات 

هذ� �لهدف«.
عاد  �لكلمات،  تلك  على  وتعليقا 
�لعثمان يقول »رغم قلة هذه �لكلمات 
فاإن لها �ضدى كبري جد� من �ضاأنه �أن 
يفتح �لآفاق �ملظلمة لكل من مل يجد 

�لنور بعد«.

األهداف المستقبلية  
وع�����ن �لأه���������د�ف �مل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة، �أك����د 
�ل��ع��ث��م��ان �أن����ه ي��ط��م��ح ل��ل��ت��ط��وي��ر ق��در 
�لإمكان يف �لعن�ضر �لب�ضري، �آمال �أن 
يكون ل�ضمه وزن يف عامل �لتدريب يف 

�مل�ضتقبل �لقريب باإذن �هلل تعالى.
و�ختتم �لعثمان قائال »من �لقلب 
د�ئ��م��ا، فنحن  �أُردد  وك��م��ا  �ل��ق��ل��ب،  �ل��ى 
�إليه  تقودنا  �ل��ذي  �لجت���اه  �إل��ى  نتجه 
�أفكارنا، وباإمكاننا �أن نفعل ما نريد �إذ� 

�عتقدنا فعال �أننا ن�ضتطيع«.
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قصة خبرية

القحطاني
ذو الـ 170 كيلوجراما
يعلن تحدي السمنة

سعيد العمري

�ل���ط���ال���ب  �أدخ�����ل�����ت  ج�����ر�م�����ا  ك���ي���ل���و    170 
�ملخترب�ت بكلية �لعلوم �لطبية �لتطبيقية 
من  قائمة  �لقحطاين،  م��در�ج  ح�ضن  علي 
يرتب  �لتي  �ل��ز�ئ��دة  �ل�ضمنة  من  يعانون 

عليها موؤثر�ت ومعوقات كثرية.
�ل��وزن،  �لتعامل مع ه��ذ�  وع��ن كيفية 
تتوقف  ل  �ل�ضمنة  »ت���اأث���ري�ت  ع��ل��ي  ي��ق��ول 
�ل��وزن فقط، بل يتبعها  عند حمطة زي��ادة 
ف��و�ق��ع  �ل��ن��ف�����ض��ي��ة،  م��ن��ه��ا  �ضلبية  ت���اأث���ري�ت 
و�قع  �ل�ضمنة  مر�س  مع  �لبدين  �ل�ضخ�س 
فيه نوع من �لإعاقة �إن مل تكن �إعاقة تامة 

بقدر ما ت�ضنعه من �أمل ع�ضوي.
مو�قف  �إل���ى  د�ئ��م��ا  يتعر�س  �أن���ه  كما 
حم��رج��ة �أم����ام �لآخ���ري���ن �أث���ن���اء ق��ي��ام��ه �أو 
�لإن�����ض��ان  ون��ظ��رة  �مل�����ض��ي،  ح��ت��ى  �أو  جلو�ضه 
�إل����ى نف�ضه ه��ي �ن��ع��ك��ا���س ل��روؤي��ة  �ل�����ض��م��ني 
�مل���ج���ت���م���ع ل�����ه، وت�������ض���رف���ات���ه م���ع���ه، ����ض���و�ء 
حركته  ثقل  من  �أو  هيئته  من  بال�ضخرية 

و�ضيق مالب�ضه«.

جلطة في الرئة
�لتقط علي �أنفا�ضه ب�ضعوبة قبل �أن يو��ضل 
حديثه قائال »تعر�ضت �إلى جلطة يف �لرئة 
حياتي،  �أفقد  ب�ضببها  كدت  �ل�ضمنة  ب�ضبب 
ولزم�����ت �ل�����ض��ري��ر �لأب��ي�����س ���ض��ه��ر� ك��ام��ال 
�أتلقى  مب�ضت�ضفى ع�ضري �ملركزي، وما زلت 
�لرئوية  �جللطة  لكون  �لآن  حتى  �ل��ع��الج 
مر�س خطري ينتج من �ن�ضد�د يف �ل�ضريان 
�لرئوي، ويف معظم حالت جلطات �لرئة ل 
ك��ان حجم  �إذ�   �أم��ا يف حالة  تت�ضرر �لرئة، 
�جل��ل��ط��ة �ل���دم���وي���ة ك��ب��ري� ي�����ض��د �لأوع���ي���ة 
و�ضريان  تدفق  ومينع  �لرئي�ضية  �لدموية 
�لدم �إلى �لرئتني، فاإن �خلطر ي�ضبح كبري� 
ي�ضتدعي  ما  وه��و  �ملري�س،  حلياة  وم��ه��دد� 
�لعالج و�لإ�ضعاف �لفوري للمري�س لتقليل 

�لت�ضرر �لناجت من �جللطة« .

 عالج السمنة
مري�س  »ع��الج  قائال  حديثه  علي  ويكمل 
�ل�����ض��م��ن��ة ي���ب���د�أ ب��ن��ظ��رة م���ن ح��ول��ه ل���ه، ثم 
�إر�دت��ه  عالجه هو، ول يقت�ضر �لأم��ر على 
فقط ، بل يتطلب م�ضاعدة من حوله �أي�ضا.
�ل�ضفر  �لعزم على  وعن نف�ضي عقدت 
�ل��ع��الج  مب�ضت�ضفى  لتلقي  �ل��ري��ا���س  �إل���ى 
�مللك في�ضل �لتخ�ض�ضي، و�آمل من �لكلية 
�أع��ذ�ري  قبول  يف  ي�ضاعدوين  �أن  وعميدها 
وت���ق���اري���ري مل��و����ض��ل��ة ع���الج���ي، وم���ر�ع���اة 
ظ����رويف �ل�����ض��ح��ي��ة، ف���اأن���ا وهلل �حل��م��د من 
�إل��ى حتقيق ما  �ملتفوقني در����ض��ي��ا، و�أط��م��ح 
وتذليل  �ل�ضعوبات،  مبو�جهة  �إليه  �أ�ضبو 
باجلد  م�ضريتي  �عر�ضت  �ل��ت��ي  �لعقبات 
و�لج���ت���ه���اد ووف�����ق م���ا مي��ل��ي��ه ع��ل��ي دي��ن��ي 

ومبادئي بعزمية �ضادقة«.

ضربة البداية
وعن تنفيذه �أيا من �لرب�مج لبدء مرحلة 
�إنقا�س وزن��ه، ق��ال« ب��د�أت فعليا  جديدة يف 
ب��امل��ر�ج��ع��ة م��ع �أخ�����ض��ائ��ي ت��غ��ذي��ة، وتق�ضيم 
�لوجبات و�لعتد�ل يف تناول �لطعام ح�ضب 
قول �لر�ضول �ضلى �هلل عليه و�ضلم »لقيمات 
مع  �ضليمة  حمية  ���ض��ل��ب��ه«،  و�تباع  يقمن 
مم���ار����ض���ة �ل���ري���ا����ض���ة، وت����ن����اول �لأط���ع���م���ة 
من  �لتقليل  �أو  �حل��ر�ري��ة،  �ل�ضعر�ت  قليلة 
�ل��ن�����ض��وي��ات و�ل��رك��ي��ز ع��ل��ى �ل��ربوت��ي��ن��ات، 
�ل��ده��ون  �ل��ت��ق��ل��ي��ل م��ن  �أي  �أو ع��ك�����س ذل���ك 
�أو  �لن�ضويات،  على  و�لركيز  و�لربوتينات 

�لركيز على �لأطعمة �لغنية بالألياف.
ت�ضاعد  �لريا�ضة  ممار�ضة  �أن  و�ملوؤكد 
�لطاقة،  و��ضتهالك  �ل��ده��ون  �إح���ر�ق  على 
و����ض��ر�ك��ي يف جم��م��وع��ات �أو ب��ر�م��ج دع��م 
بتخفيف  �ملتخ�ض�ضة  �مل���ر�ك���ز  ط��ري��ق  ع��ن 
و�لعالقات  �ل�ضحة  على  للحفاظ  �لأوز�ن 
ي��ع��د هو  �لج��ت��م��اع��ي��ة ب�ضفة ع��ام��ة ح��ي��ث 

�حلافز �لأ�ضا�ضي.
يتمثل يف  �آخ��ر  »هناك حافز  وو��ضل   
�ملالحظات �لتي يبديها �لأهل وبخا�ضة �إذ� 
خلت من �لتجريح �أو �لإهانة �أو �أي نوع من 
�لعقاب، وبخا�ضة للمر�هقني، فاملالحظات 
اجل����ارح����ة والإه����ان����ة ت������وؤدي اإل�����ى اإح���ب���اط 
�ل��ب��دي��ن وع��زوف��ه ع��ن �إن��ق��ا���س وزن���ه، ومن 
ثم يبقى لالأهل دور كبري يف حتفيز �لأبناء 

على حتقيق �لر�ضاقة وحتدي �لبد�نة«.

التفاؤل مهم
�ل�ضلبية  و�لنظرة  �لبد�نة  من  وللتخل�س 
م���ن ق��ب��ل �مل��ج��ت��م��ع ل��ل��ب��دي��ن، ق����ال: »ي��ج��ب 
�ل�ضلبية  �ل��ن��ظ��رة  ع��ن  �ل�ضخ�س  يبتعد  �أن 
بداية  وعند  بالإحباط،  ي�ساب  ل  حتى  له 
و�لأم��ل،  بالتفاوؤل  يتمتع  �أن  يجب  �لعالج 
يكون يف  و�أن  بال�ضرب،  �لتحلي  و�أن يحاول 
حالة نف�ضية جيدة، ورغبة قوية يف حتقيق 

حلمه.
فالذي يعاين من �ل�ضمنة لديه فكرة 
���ض��ي��ئ��ة ع���ن ن��ف�����ض��ه ول��ي�����س ب��ح��اج��ة �إل����ى �أن 
ي��ذك��ره م��ن ح��ول��ه ب��ح��ال��ه، وم��ت��ى ��ضت�ضلم 
�ضيق�ضي  جتاهه،  �ل�ضلبي  �لنا�س  كالم  �إلى 
ح���ي���ات���ه وح����ي����د� ورمب������ا ي��ت�����ض��ب��ب وزن������ه يف 
ب�ضكل  �ملجتمع  يفعله  ما  وه��ذ�  �ضابا،  موته 
�لتلفزيون  �ضو�ء يف  مبا�ضر  �أو غري  مبا�ضر 
ت�ضور  كلها  فهي  �لأف����الم،  �أو  �مل��ج��الت  �أو 
�ل�ضمني على �أنه فاقد لالإر�دة، ورمبا عالة 

على �ملجتمع.

أخطاء
كنت  �إذ�  �أن���ك  يعتقد  م��ن  »ه��ن��اك   وو��ضل 
�ضمينا فيكفي �أن تتوقف عن �لأكل لتنتهي 
�مل�����ض��ك��ل��ة وت�����ض��ع��ر ب��ت��ح�����ض��ن وت��ت��خ��ل�����س من 
�لكتئاب، وه��وؤلء ل يدركون �أن هناك من 
ب�ضبب  لي�س  �مل��ف��رط��ة  �ل�ضمنة  م��ن  ي��ع��اين 

�لأك������ل، ول��ك��ن لأن����ه ي���اأك���ل ل��ي��م��الأ �ل��ف��ر�غ 
�لعاطفي �لذي يعاين منه.

�أنه  فين�ضى  بال�ضعادة  ي�ضعره  فالأكل 
�أك��رث  �مل�����ض��ك��ل��ة  ي����وؤذي نف�ضه وي��ع��ق��د 

هناك  �أن  يعني  وه���ذ�  و�أك����رث، 
ح��ل��ق��ة م��ف��رغ��ة ي����دور فيها 

م���ن ي���ع���اين م���ن �ل����وزن 
معاناته  بني  �ل��ز�ئ��د 

م��������ن �ل�������ض���م���ن���ة 
وم������ع������ان������ات������ه 

م�������ن ن����ظ����رة 
�ملجتمع«.
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أندية

رئيسة النادي اإلعالمي: نهدف إلكساب الطالبات 
المهارات الالزمة رغم العوائق

ريم العسيري
 

�ضددت رئي�ضة �لنادي �لإعالمي لطالبات 
ق�����ض��م �لإع�������الم و�لت�������ض���ال ب��اجل��ام��ع��ة، 
���ض��رورة  �ل�ضهري، على  ن���وف  �ل��ط��ال��ب��ة 
و�أن�ضطة  فعاليات  يف  �لطالبات  م�ضاركة 
�ضاأنه  م��ن  ذل��ك  �أن  �إل���ى  م�ضرية  �ل��ن��ادي، 
من  �ل��ع��دي��د  �ضخ�ضياتهن  يف  ي��ن��م��ي  �أن 
�مل���ه���ار�ت، ك��الت�����ض��ال و�لإل���ق���اء و�ل��وق��وف 
�أمام �جلمهور دون خوف، و�إد�رة  وتنظيم 

�لفعاليات و�لت�ضوير  وغريها.
و�أك������دت  يف  ح������و�ر م���ع »�آف��������اق« �أن 
�لإعالم،  طالبات  على  حكر�  �لنادي لي�س 
�ل��الت��ي ميلكن مو�هب  �أي�����ض��ا  ي��خ��دم  ب��ل 
�أخرى،  م�ضرية  تخ�ض�ضات   �إعالمية يف 
لتفعيل  ي�ضعى  �أن���ه  �إل���ى  نف�ضه  �ل��وق��ت  يف 
بقية  �أق�ضام  مب�����ض��ارك��ة  �لأن�����ض��ط��ة  بع�س 

�لكلية.

�أبرز �لرب�مج �لتي قدمها �لنادي
منذ تاأ�شي�شه؟

قدم �لنادي �لعديد من �لأن�ضطة كلقاءي 
�لإعالميات �لأول و�لثاين، كما عقد عدد� 

�لق�ضة  كتابة  مهار�ت  �لدور�ت منها  من 
حياتك، ودورة  تخطط  وكيف  �خل��ربي��ة، 
�أ�ضاليب  يف  و�أخ��رى  �لت�ضال،  مهار�ت  يف 
�لإل���ق���اء وغ��ريه��ا م��ن �ل������دور�ت، �إ���ض��اف��ة 
جريدة  مقري  رحالت �إلى  �إلى تنظيمه 
يف  و�لتلفزيون  �لإذ�ع���ة  وحمطة  �لوطن، 

�أبها. 

بر�مج وفعاليات �أعدها �لنادي
للعام �لدر��شي �حلايل؟ 

�ضوف نقيم باإذن �هلل  عدة دور�ت ولقاء�ت 
د�خ��ل  �لفعاليات  وم��ع��ار���س وغ��ريه��ا م��ن 

�جلامعة وخارجها.
و�ل��ه��دف م��ن �ل��رب�م��ج �ل��ت��ي نفذت 
�لالزمة  �مل��ه��ار�ت  تنمية  لحقا،  و�ضتنفذ 
و�ضط �لطالبات كالوقوف �أمام �جلماهري 
و�إد�رة  تنظيم  على  و�ل��ق��درة  خ��وف،  دون 
�إد�ري������ة،  خ�����رب�ت  �لفعاليات، و�كت�ضاب 
وتنمية وتطوير مهار�ت �لإلقاء و غريها.

ما �لعو�ئق  و�ل�شعوبات
�لتي  تو�جه عملكم يف �لنادي؟

�مل��ادي، وقلة  �لدعم  هناك عو�ئق ك�ضعف 

وعي �لطالبات باأهمية �لأندية،  بالإ�ضافة 
�ل��ق��اع��ات  ع��ل��ى  �ل�����ض��دي��د  �إلى  �ل�ضغط 
على  �لإد�رة  ي��ج��رب  م��ا  وه���و  �ل��در����ض��ي��ة، 

��ضتخد�م مقر �لنادي كقاعة در��ضية.

�أهم �ملهار�ت  �لتي ت�شعون
لتنميتها عند طالبات �لإعالم

من خالل �لنادي؟ 
�لت�ضال  منها  ي��ربز  لكن  كثرية  م��ه��ار�ت 
�جلامعة  بني  �لتو��ضل  تعزيز  خالل  من 
و�مل��ج��ت��م��ع �خل���ارج���ي، ب��الإ���ض��اف��ة مل��ه��ار�ت 
�لإل�����ق�����اء، و���ض��ن��اع��ة �لأف�������الم �ل��ق�����ض��رية 
و�جل���ر�ف���ي���ك و�ل��ت�����ض��وي��ر، وغ���ريه���ا من 
�ملهار�ت �لأخرى �لتي تعود عليهن بالنفع 

و�لفائدة. 

ماذ� يحتاج �لنادي من �ملتخ�ش�شني
يف �لإعالم ومن �جلامعة؟ 

�إق���ام���ة دور�ت، وور����س  �إل����ى ع��ق��د  ن��ح��ت��اج 
ع��م��ل يف خم��ت��ل��ف �مل����ج����الت �لإع���الم���ي���ة 
�ل����ت����ي ت���ه���ي���ئ �ل���ط���ال���ب���ة ل���ل���ت���ع���ام���ل م��ع 
�مل��ج��ت��م��ع �لإع����الم����ي،  وك����ذل����ك �ل���دع���م 
لإق��ام��ة  �لفر�ضة  �ملادي  �أي�ضا،  و�إتاحة 

وتنظيم  �جلامعة  يف  و�حلمالت  �ملعار�س 
جمالت  يف  متخ�ض�ضني  قبل  من  دور�ت 

�لإعالم. 
 

ما �ل�شفات �لتي يجب �أن تتو�فر
يف �لإعالمية  لتنجح يف جمالها؟  

�ل��روؤي��ة  و���ض��وح  ق��درة على  لديها  تكون  �أن 
م���ن �أج�����ل �ل���و����ض���ول �إل�����ى �ل���ه���دف �مل�����ر�د، 
�ضتى  �كت�ضاب  �لثقافة  يف  على  و�حل��ر���س 
ملمة ومطلعة  على  ت��ك��ون  �مل���ج���الت، و�أن 
ك��ل م��ا ي��دور حولها، وب��الأخ�����س يف مو�قع 

�لتو��ضل �لجتماعي.
وكذلك �أن تكون ذ�ت �ضخ�ضية متزنة 
���ض��وف ت��و�ج��ه��ه من  مل��ا  ����ض��ت��ع��د�د�ً  وحليمة 
مو�قف، و�أن متتلك �ملوهبة ح�ضب جمالها، 
و�ملرونة  و�لب�ضاطة  �للباقة  �أن  يف  �ضك  ول 
و�لأخ������الق ومت��ك��ن��ه��ا م���ن �أ���ض��ل��وب �حل���و�ر 
تكوين  ج���د� يف  ك��ب��ري  دور  ل��ه��ا  و�ل��ن��ق��ا���س 

�ل�ضخ�ضية �لإعالمية وجناحها. 

هل يخدم �لنادي �لطالبات
�لالتي ميلكن مو�هب �إعالمية

من  تخ�ش�شات �أخرى؟

نعم يخدمهن ويرحب بهن؛  فالنادي لي�س 
�لإع��الم فقط، فهو يعمل  حكر� على ق�ضم 
وي�ضعى لتفعيل بع�س �لأن�ضطة و�لفعاليات 

مب�ضاركة �لأق�ضام �لأخرى.

�إلى ماذ� تطمحني
من خالل رئا�شتك  للنادي؟ 

 �أطمح �إلى �لرتقاء به من خالل �لفعاليات 
ولطالبات  ع��ام��ة  للجامعة  يقدمها  �ل��ت��ي 
لبقية  قويا  مناف�ضا  وجعله  خا�ضة،  �لق�ضم 

�لأندية يف �جلامعات �لأخرى.  

ر�شالة �إلى �لذين يرف�شون در��شة 
�لفتاة لالإعالم و�لعمل يف جماله؟

�ملوؤ�ضف �أن �لإعالم �لإ�ضالمي �ضعيف جد�، 
�ل���ذي يعاك�س  �ل��غ��رب��ي  مم��ا جعل �لإع����الم 
�ل��ف��ط��رة وت��ع��ال��ي��م دي��ن��ن��ا �حل��ن��ي��ف وك��ذل��ك 
ع��اد�ت��ن��ا وت��ق��ال��ي��دن��ا �أك����رث ق���وة و�ن��ت�����ض��ار�، 
�لإ�ضالمية، و��ضتبدلت  �ل��ه��وي��ة  ف�ضاعت 
ب���ه���وي���ة م�������ض���وه���ة؛ ول�����ذل�����ك ف����اإن����ن����ا م��ن 
�إل����ى  �أن  ن�ضعى  ل���الإع���الم  خالل  در��ضتنا 
ب�ضورة  ليمثلنا وليظهر  باإعالمنا  نرتقي 

�ضحيحة عنا غري م�ضتورد ول مقلد. 

الرؤية
�أن ي���ك���ون �ل����ن����ادي ر�ئ������د  يف 
و�أن  و�لت���������ض����ال،  �لإع��������الم 
علميا  ب��ال��ط��ال��ب��ات  ي��ن��ه�����س 

وفكريا ومهنيا و�جتماعيا.

الرسالة  
• ت��ه��ي��ئ��ة ط���ال���ب���ة م��ت��م��ي��زة 
مت��ت��ل��ك �مل����ع����ارف و�مل����ه����ار�ت 
و�لأدو�ت �لأ�ضا�ضية يف جمال 
�لإع��������الم و�لت���������ض����ال �ل��ت��ي 
ي��ت��ط��ل��ب��ه��ا ����ض���وق �ل��ع��م��ل من 
و�لتطوير،  �ل��ت��دري��ب  خ��الل 
ب��الإ���ض��اف��ة �إل����ى �لإ���ض��ه��ام يف 
و�أعمال  �لأن�ضطة �جلامعية  

خدمة �ملجتمع.
 

 األهداف  
• ت��ط��ب��ي��ق م���ا ي��ت��م در����ض��ت��ه 
���ض��م��ن �خل���ط���ة �لأك���ادمي���ي���ة 

للق�ضم.
ب���ي���ئ���ة ح��ا���ض��ن��ة  ت����وف����ري   •
وتنمية  �لإعالمية  للمو�هب 

�لإبد�ع فيها.
�لطالبات   طاقات  توجيه   •
عليهم  يعود  ملا  و��ضتثمارها  

بالنفع و�لفائدة.
• ت���ع���زي���ز �ل���ت���و�����ض���ل ب��ني 
�جلامعة و�ملجتمع �خلارجي. 
�إقامة �لدور�ت �لتدريبية   •

�ملتنوعة. 
• تاأهيل �لأع�ضاء �إد�ريا من 
خ���الل �مل�����ض��ارك��ة �ل��ف��ع��ال��ة يف 

�إد�رة مهام �لنادي.

 رؤساء اللجان
 ي�ضمح جلميع طالبات �لق�ضم  
ب��امل�����ض��ارك��ة  يف  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  
و�ل���ت���ن���ف���ي���ذ و�ل���ت���ن���ظ���ي���م  يف 

خمتلف �لفعاليات.

عن
النادي
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عبدالعزيز رديف

�لريا�ضية  �ل�����ض��وؤون  �إد�رة  م��دي��ر  ح��ث 
�لطالب  �ل�ضهر�ين،  وليد  باجلامعة، 
�لريا�ضية،  بالأن�ضطة  �للتحاق  على 
معلنا ترحيب �لإد�رة بجميع �لر�غبني 
يف �أي من �ملجالت �لريا�ضية، حمفز� 
�إياهم باأن هناك مدربني متخ�ض�ضني 
�لريا�ضية  �لن�ضاطات  م��ن  �لعديد  يف 
ي����ع����م����ل����ون ع����ل����ى ت������دري������ب �ل����ط����الب 
�أن�����ض��ط��ت��ه��م، مم��ا يهيئ  وت��اأه��ي��ل��ه��م يف 
ل��ه��م ف��ر���ض��ة �مل�����ض��ارك��ة يف �لأومل���ب���ي���اد 
�لريا�ضي على م�ضتوى فروع �جلامعة، 
�لريا�ضي  وكذلك يف بطولت �لحت��اد 

للجامعات �ل�ضعودية.

أبطال ومكافآت 
ه��ن��اك  �أن  �إل�����ى  �ل�������ض���ه���ر�ين  و�أ�����ض����ار 

ع���دد� م��ن ط��الب �جل��ام��ع��ة ب���رزو� يف 
�ل��ك��ث��ري م���ن �لأن�����ض��ط��ة، وم��ن��ه��م من 
ح���ق���ق ب����ط����ولت ك���ب���رية م����ن خ���الل 
يف  �ل�ضعودية  �لعربية  �ململكة  متثيل 
�مل�ضتويني  على  �لأومل��ب��ي��ة  �ملنتخبات 
�خلليجي و�لعربي، وذلك يف جمالت 
ك�����رة �ل����ق����دم و�خ���������ر�ق �ل�����ض��اح��ي��ة 

و�لتايكوندو.
�ل�����ض��وؤون  �إد�رة  �أن  �أي�����ض��ا  و�أك����د 
�ل���ري���ا����ض���ي���ة ت���ق���دم م���ك���اف���اآت م��ال��ي��ة 
�لريا�ضية،  ب��الأن�����ض��ط��ة  للمنتظمني 
للرقي  ودع��م��ه��م  لتحفيزهم  وذل����ك 

بالأن�ضطة �لريا�ضية يف �جلامعة.

إغراءات أخرى
جميع  �إل��ى  �لدعوة  �ل�ضهر�ين  ووج��ه 
�ل����ط����الب �ل���ري���ا����ض���ي���ني ب��اجل��ام��ع��ة 
ل���الل���ت���ح���اق ب���ال���ن�������س���اط ال���ري���ا����س���ي 

بالإ�ضافة  �أن��ه  �إل��ى  م�ضري�  �جلامعي، 
متخ�ض�ضني  م���درب���ني  وج�����ود  �إل�����ى 
�لعديد  �لألعاب، فهناك  من  للعديد 
م�����ن �ل���ت�������ض���ه���ي���الت �ل����ت����ي ت��ق��دم��ه��ا 
�ل����ذي ميثلها،  ل��ل��ري��ا���ض��ي  �جل��ام��ع��ة 
�أب�����رزه�����ا: ت��ك��ف��ل��ه��ا ب���ع���الج �ل���ط���الب 
�أي  ح�������دوث  ح������ال  يف  �ل���ري���ا����ض���ي���ني 
�لريا�ضية  �لأن�ضطة  �أح��د  يف  �إ���ض��اب��ة 
�ل�ضفر  �إج��ر�ء�ت  بها، وكذلك ت�ضهيل 
�ملنطقة،  �مل�ضاركة خارج  و�ل�ضكن عند 
و�ضر�ء جميع �ملالب�س �لريا�ضية �لتي 
يحتاج �إليها من �أفخر و�أجود �ملاركات 

�ملتو�فرة يف �ل�ضوق �ملحلي.

التجمع األول
�جل��ام��ع��ة  �أن  �ل�������ض���ه���ر�ين  و�أو������ض�����ح 
���ض��ت�����ض��ارك ب����د�ي����ة ���ض��ف��ر �مل���ق���ب���ل يف 
�ل��ري��ا���ض��ي  ل��الحت��اد  �لأول  �ل��ت��ج��م��ع 

ت�ضمل  ن�ضاطات  بثالثة  للجامعات، 
�ل�����ض��اح��ي��ة، وبطولة  �خ����ر�ق  ���ض��ب��اق 
�لحتياجات  ذوي  وبطولة  �لكار�تية، 
�خل���ا����ض���ة يف ك�����رة �ل����ه����دف و�أل����ع����اب 

�لقوى.
ذ�ته  �لوقت  يف  �ل�ضهر�ين  و�أب��ان 
�لتجمع  يف  ���ض��ت�����ض��ارك  �جل��ام��ع��ة  �أن 
�جلامعي  �لريا�ضي  لالحتاد  �لثاين 
باألعاب �لتن�س �لأر�ضي، وكرة �لطائرة 
�ل�����ض��اط��ئ��ي��ة، وك�����رة ق����دم �ل�������ض���الت، 
بتحقيق  م���ذك���ر�  �ل����ق����وى،  و�أل����ع����اب 
�جلامعة مر�كز متقدمة يف بطولت 
�ل���ع���ام �مل��ا���ض��ي يف �ل��ت��ن�����س �لأر����ض���ي، 
و�خر�ق �ل�ضاحية، وبكيفية ح�ضول 
على عدة عرو�س  �لفائزين  �لطالب 
وك��ذل��ك دعوتهم  �أن��دي��ة حملية،  م��ن 
�إل������ى مت��ث��ي��ل م��ن��ت��خ��ب��ات �مل��م��ل��ك��ة يف 

�لعديد من �لبطولت.

أولمبياد خالل فترتين
�لأومل���ب���ي���اد  �أن  �ل�������ض���ه���ر�ين  وك�������ض���ف 
�لريا�ضي د�خل �جلامعة �ضيقام خالل 
�لف�ضل  يف  �لأول����ى  تنطلق   ف��رت��ني، 
حم���رم،  م��ن��ت�����ض��ف  �لأول  �ل���در�����ض���ي 
�لدر��ضي  �لف�ضل  يف  �لثانية  و�لفرة 
�ل�����ث�����اين، وذل������ك م��ن��ت�����ض��ف ج���م���ادى 

�لأولى.
و�أك����د �أن �إق���ام���ة �لأومل���ب���ي���اد ه��ذ� 
�ل��ع��ام ع��ل��ى ف��رت��ني ج���اءت م��ن �أج��ل 
ع���دم ���ض��غ��ط �ل���ط���الب �مل�����ض��ارك��ني يف 
ف����رة و�ح������دة، مم���ا ق���د ي�����ض��ب��ب لهم 
بع�ضا م��ن �لإج��ه��اد وع���دم �لإل��ت��ز�م، 
�إ����ض���اف���ة �إل������ى �إم���ك���ان���ي���ة ����ض��ت��ق��ط��اب 
و�ك��ت�����ض��اف م���و�ه���ب ري��ا���ض��ي��ة �أك����رث، 
�لأول  �ل��ف�����ض��ل  ف���رة  �أن  �إل����ى  لف��ت��ا 
���ض��ت�����ض��م��ل �لأل����ع����اب �ل���ف���ردي���ة ف��ق��ط، 
�لثاين  �لف�ضل  ف��رة  �ضت�ضمل  بينما 

مكافآت مالية للمنتظمين باألنشطة الرياضية وتسهيالت لممثلي الجامعة

الشهراني: جامعتنا خرجت أبطاال
لعبوا لألندية والمنتخبات

�لندو�ت  وتقدمي  �جلماعية  �لألعاب 
�لريا�ضية و�لدر��ضات.

ألعاب للتنافس
�لتي  �لأن�ضطة  �أن  �ل�ضهر�ين  و�أو�ضح 
د�خ��ل  �لريا�ضي  �لأومل��ب��ي��اد  يف  �ضتقام 
�ضتتمثل  �ل��ف��رت��ني،  خ��الل  �جلامعة 
و�ل�ضباحة،  و�جل��ودو،  �لقوى،  باألعاب 
وت����ن���������س �ل�����ط�����اول�����ة، و�ل�����ك�����ار�ت�����ي�����ه، 
و�لتايكوندو، �إ�ضافة �إلى كرة �لطائرة 
�ل�ضلة،  وكرة  �لقدم،  وكرة  �ل�ضاطئية، 
خما�ضي  وك��رة  �لطائرة،  ك��رة  وكذلك 
�ل�������ض���الت، م����وؤك����د� �أن�����ه ���ض��ي��ت��م من 
خ����الل �أل���ع���اب �لأومل���ب���ي���اد �ل��ري��ا���ض��ي 
�جلامعة يف خمتلف  منتخبات  تعزيز 
�لأوملبياد  هذ�  خمرجات  من  �لألعاب 
ب�����ط�����ولت �لحت������اد  ل���ل���م�������ض���ارك���ة يف 

�لريا�ضي للجامعات �ل�ضعودية.

رياضة

األولمبياد الرياضي هذا العام سيكون على فترتين 
لعدم الضغط على الطالب المشاركين وإلتاحة الفرصة 
الستقطاب واكتشاف مواهب رياضية أكثر

 فترة الفصل األول ستشمل األلعاب الفردية
بينما تشمل فترة الفصل الثاني األلعاب الجماعية
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إعالن

العقل السليم
في الجسم السليم

الرياضة ضرورة أساسية لصحتك وليست مجرد ترف أو تسلية!
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أسبوعية جامعة الملك خالد

هم
الم

أق
ب

قبلت ولكن!
�ملو�طنني  عام جديد تختلط فيه م�ضاعر 
ب�����ني ح�����ب ب���ل���د ع���ظ���ي���م ي����ق����دم ل���ه���م ك��ل 
�لمكانات �ملمكنة ليعي�س �ل�ضعب يف رخاء 
م�ضوؤوليات  وبني  �ملحيطة،  �لظروف  رغم 
فيما  ك��ل  حملها  �مل��و�ط��ن  على  ي�ضتوجب 
يخ�ضه فالعالقة طردية كلما ز�د �لعطاء 

ز�دت �مل�ضوؤولية.
ت��ع��ت��رب ج��ام��ع��ت��ن��ا م���ن �أج���م���ل و�أك���رب 
�جل���ام���ع���ات �ل�����ض��ع��ودي��ة و�أ����ض���رع���ه���ا من��و� 
من  �لعديد  بافتتاح  �هتمت  فقد  وتو�ضعا، 
�ل���ف���روع ل��ه��ا يف �أغ��ل��ب حم��اف��ظ��ات وم��دن 
�مل��ن��ط��ق��ة رغ��ب��ت��ا م��ن��ه��ا يف ت���وف���ري �أف�����ض��ل 
�خلدمات للمو�طنني و�ملو�طنات يف جمال 
�لتعليمية  �لبيئة  وتوفري  �لعايل،  �لتعليم 

�جليدة لطالب وطالبات �ملنطقة .
وت��ع��ت��رب �مل��رح��ل��ة �ل��ث��ان��وي��ة للطالب 
و�ل���ط���ال���ب���ات ه����ي �لأ����ض���ع���ب يف م�����ض��رية 
ح���ي���ات���ه���م، مل����ا مي�������رون ب����ه م����ن �مل����ر�ح����ل 
و�لختبار�ت و�لتحديات، ف�ضال عما يقوم 
�لآب��اء و�لأم��ه��ات من ت�ضحيات يومية  به 

�أنظمة  لتو�فق  �بنائهم  معدلت  لتح�ضني 
وي�����ض��ع��ون لتمكينه  و�ل��ك��ل��ي��ات،  �جل��ام��ع��ات 
من �ختيار �لتخ�ض�س �لذي يريده ود�خل 

نطاق مدينته.
�إل �أن ه��وؤلء �لآب��اء و�لأم��ه��ات كثري� 
يف  �بنتهم  �أو  �بنهم  بقبول  يتفاجوؤون  ما 
�لف�ضل  بقبوله  �أو   ي��رغ��ب��ه،  ل  تخ�ض�س 
قائمة  �أخ��ر  يف  و�ضعه  تخ�ض�س  �لثاين يف 
مدينة  ويف  �لت�ضجيل  لإك���م���ال  �ل��رغ��ب��ات 
غري مدينته، وهذ� فيه �ضرر كبري خا�ضة 
�أمر  ويل  يتقدم  وعندما  �لطالبات؛  على 
�لإجابة  تكون  �لو�ضع  لت�ضحيح  �لطالبة 
�ل��ن��ظ��ام �لإل����ك����روين ه���و من  �أن  د�ئ���م���ا 

يختار.
�لنظام  يعترب  ه��ل  �لكبري:  �ل�����ض��وؤ�ل 
دق��ي��ق��ة يف ت�ضنيف  �لإل���ك���روين ط��ري��ق��ة 

وتوزيع �لطالب و�لطالبات؟
رمب����ا ي���ك���ون ج���ي���د� ل��ل��ب��ع�����س، وي��ع��د 
ولكن  �لقبول،  لإج����ر�ء�ت  م�ضرعا  عامال 
فهناك  �لإن�ضان!  عن  �ل�ضتغناء  ميكن  ل 

الرأي الجامعي

حلالة  ق���ر�ءة  م��ن  �لكمبيوتر  ميلكه  م��ال 
�لطالب �أو �لطالبة �لجتماعية و�لفكرية 

و�لنف�ضية و�لقت�ضادية.
و�أي���������ض����ا، وه�����و �لأه���������م، م����ا مي��ل��ك��ه 
�لطالب من مو�هب، قد يكون �جباره على 
بد�خله  �مل��وه��ب��ة  لتلك  ق��ت��ل  م��ا  تخ�ض�س 
دفنت  �لتي  ق��در�ت��ه  �ظ��ه��ار  م��ن  وحرمانه 
ب��غ��ري ق�����ض��د، ف��اجل��ام��ع��ات ت���ه���دف د�ئ��م��ا 

لتوفري كو�در متعلمة
وح���ت���ى ل ت���ق���ف �جل����ام����ع����ات ح��ج��ر 
ع���رثة يف ط��ري��ق ع���دد ك��ب��ري م��ن �ل��ط��الب 
�لنظام  ه���ذ�  �أن�����ض��ن��ة  فيجب  و�ل��ط��ال��ب��ات، 
�لعامة.  �مل�ضلحة  يحقق  مبا  �لإل��ك��روين 
�لإن�ضان  لأن  �لإن�����ض��ان،  ع��ن  لها  ف��ال غنى 
�لطالب  �أح���و�ل  معرفة  ي�ضتطيع  من  هو 

وظروفه.
�أو  �ل���ط���ال���ب  ي���ح���ت���اج���ه  م����ا  ك����ل  �إن 
قبل  �مل�ضوؤول  قلب  يف  قبوله  هو  �لطالبة 

قبوله يف �جلامعة!

عبد اهلل علي  زارب 
المركز االعالمي

إساءة الظن بالفن
هذ�  �ضيف  فعاليات  �ضمن  من  �لفن  ك��ان 
�ل��ع��ام �ل��ت��ي لق���ت جت��اوب��ا وح�����ض��ور� من 
�أه���ايل �ملنطقة وزو�ره����ا. وق��د �أظ��ه��ر هذ� 
�مل���ج���ال م���و�ه���ب ك��ث��رية م���ن �أب���ن���اء وب��ن��ات 
�ل��ذي��ن وج���دو� متنف�ضا لهم من  �جل��ن��وب 

خالل ما يقدمونه من �أعمال.
وكان �لفرد منهم يجاهد كي تعر�س 
�إب���ر�ز  �ل��ط��رق  ر���ض��وم��ات��ه، حم���اول ب�ضتى 
طويلة  ف��رة  حبي�ضة  ظلت  �لتي  موهبته 
�لفن، وهو  �إل من خالل  للنور  مل تظهر 
م��ا يعك�س م��دى ت��اأث��ري ه��ذ� �ل��ت��ف��اع��ل  يف 
ح��ي��ات��ه، ح��ي��ن��م��ا ت��ف��ت��ح��ت م��وه��ب��ت��ه ووج���د 

مكانا له دون قيود اأو �سروط تعوقه.
ورغ��م م��ا ب��ذل يف ه��ذه �لفعالية من 
جهد وما وجدته من جتاوب من �جلميع، 
ف����اإن ه��ن��اك م���ن ح����اول ت�����ض��وي��ه �ل�����ض��ورة 
�لظن مبا  �إ���ض��اءة  �جلمالية له من خ��الل 

ح�����ض��ل ف��ي��ه، ف��ق��د و���ض��ف��ه �ل��ب��ع�����س ب��اأن��ه��ا 
�إلى  �أخالقية وجت��اوزو� ذلك  فعالية غري 
ت�ضيد �أخطائه وت�ضخيمها و�لزيادة عليها 

وبثها عرب و�ضائل �لتو��ضل �لجتماعي.
�أي�����ن ه������وؤلء م���ن �أخ���الق���ي���ات دي��ن��ن��ا 
�حلنيف �لذي حرم �ضوء �لظن و�لت�ضكيك 
ولي�س  بال�ضماع  لو  حتى  يطرح  ما  كل  يف 

بامل�ضاهدة .
�أدعو� �إلى ح�ضن �لظن بالآخرين و�أن 
ل يكون كل ما يفعل عر�ضة للنقد ملجرد 
�أن���ه مل ي��و�ف��ق ه���وى ف��ئ��ة معينة، و�أ���ض��دد 
على عدم �إقحام �لدين �حلنيف يف حروب 
تطلق  م��ت��و�زن��ة  غ��ري  و�ت��ه��ام��ات  مغر�ضة 

جز�فا.
اأع����ود اإل����ى ال��ن�����س��اط ال��ف��ن��ي واأق����رح 
للكتاب  جمانية  فر�س  منح  فيه   يتم  �أن 
�جل�����دد ح��ت��ى ي���ج���دو� ح��ظ��ه��م يف �ل����ربوز 
وطرح ما لديهم من �أفكار نافعة، وبذلك 
�أبها لروحها �لقدمية روح  ن�ضهم يف عودة 

�لفن و�لثقافة و �جلمال.

منال االسمري
كلية الصيدلة
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الرأي الجامعي

و�ملو�ظبة، وح�ضن �ل�ضلوك، وغري ذلك من 
�ملالءمات �ملروكة لتقدير �لإد�رة.

نظام  من  �لر�بعة  �مل��ادة  ت�ضمنت  كما 
�خل��دم��ة �مل��دن��ي��ة  �أن ي��ك��ون �مل��وظ��ف ح�ضن 
بحٍد  عليه  حمكوم  غري  و�ل�ضلوك  �ل�ضرية 
�ضرعّي �أو بحب�ضه يف جرمية خملة بال�ضرف 
تنفيذ  �نتهاء  على  �لأم��ان��ة حتى مي�ضي  �أو 
�لأق��ل  �ضنو�ت على  ث��الث  �ل�ضجن  �أو  �حل��د 
لأ�ضباب  �لدولة  خدمة  من  مف�ضول  وغري 
�ل��ك��ف��اءة م�ضتقاة م��ن قول  ت��اأدي��ب��ي��ة، وه���ذه 
�هلل  تعالى ) �إِنَّ َخرْيَ َمِن ��ْضَتاأَْجْرَت �ْلَقِويُّ 
يف  �ضفتني  �أه���م  تت�ضمن  لأن��ه��ا   ) �ْلأَِم������نُي 

كفاءة �ملوظف.
و�لل��ت��ز�م ب��وق��ت �ل���دو�م م��ن و�ج��ب��ات 
لأد�ء  �لعمل  وقت  يخ�ض�س  بحيث  �ملوظف 
و�ج��ب��ات وظيفته. وه��ذ� �لل��ت��ز�م ج��زء من 
�لأمانة يف �لوقت؛ لأن �ملوظف موؤمتن على 
ي�ضتغل  ل  �أن  عليه  يجب  ل��ذ�  عمله؛  وق��ت 
وقت �لدو�م لق�ضاء م�ضاحله �ل�ضخ�ضية، و 
�لأ�ضر�ر،  �إذن، و�ملحافظة على  �خلروج دون 
�إف�ضاء  ب��اأي حال من �لأح��و�ل  ول يجوز له 
وظيفته  بحكم  عليها  يطلع  �لتي  �لأ���ض��ر�ر 

ت���ط���رق ن���ظ���ام �خل����دم����ة �مل���دن���ي���ة ل��ب��ع�����س 
�جل���و�ن���ب يف �أخ��الق��ي��ات �مل��ه��ن��ة، م��ن حيث 
������س�����رورة ت����واف����ر ������س�����روط  ال���ت���ع���ي���ني م��ن 
باخلدمة،  �للتحاق  قبل  علمية  م��وؤه��الت 
و�حل���ف���اظ ع��ل��ى �أ����ض���ر�ر �ل��ع��م��ل ب��ع��د ذل���ك، 
�ل�����دو�م، وع���دم ��ضتغالل  ب��وق��ت  و�لل���ت���ز�م 
�ملن�ضب. وبنّي �لنظام �أي�ضا حقوق �ملوظف، 
وو�ج���ب���ات���ه، و�جل������ز�ء�ت �ل��ع��ق��اب��ي��ة يف ح��ال 

�ملخالفة �ملتعمدة.
�لنظامية  �أن هذه �جلو�نب  ويالحظ 
�لإ�ضالم؛  فاللتز�م بهذه  تتفق مع تعاليم 
كما  �ل�ضريعة  ب��اأح��ك��ام  �ل��ت��ز�م��اً  يعّد  �لنظم 
�أنه �لتز�م وظيفّي، وهذ� يعني �ملوظف على 
�لأج��ر من  ي�ضت�ضعر  �لأنظمة حيث  تطبيق 
طاعٌة  لأن��ه  �لنظام؛  تنفيذ  على  تعالى  �هلل 
هلل تعالى، ولولة �لأمر، وحتقيق للم�ضلحة 

�لعامة.
 و�مل������ادة �لأول������ى م���ن ن���ظ���ام �خل��دم��ة 
�ملدنية تن�س على �أن  �جلد�رة هي �لأ�ضا�س 
يف �ختيار �ملوظفني ل�ضغل �لوظيفة �لعامة، 
ومت��ث��ل جم��م��وع عنا�ضر و���ض��ف��ات ذ�ت��ي��ة يف 
�ل�ضخ�س تت�ضل بالكفاء�ت �لفنية و �لإد�رية 

ولو بعد تركه �خلدمة.
وي��ق�����ض��د ب���الأ����ض���ر�ر �ل��وظ��ي��ف��ي��ة تلك 
عليها  يطلع  �ل��ت��ي  �ل��ب��ي��ان��ات  �أو  �مل��ع��ل��وم��ات 
ب��ح��ك��م ���ض��غ��ل��ه ل��ل��وظ��ي��ف��ة، و�ل���ت���ي ق���د تبقى 
خ��اف��ي��ًة ع��ن �ل��ب��ع��ي��دي��ن، وك���ذل���ك  �ملعاملة 
�لرفق  و��ضتعمال  �مل��ر�ج��ع��ني  م��ع  �حل�ضنة 
م����ع �أ����ض���ح���اب �مل�������ض���ال���ح �مل��ت�����ض��ل��ة ب��ع��م��ل��ه، 
�ملطلوبة  و�مل��ع��ام��الت  �لت�ضهيالت  و�إج����ر�ء 
لهم يف د�ئ��رة �خت�ضا�ضه ويف حدود �لنظام 
��ضتعمال  و�إ���ض��اءة  �ملن�ضب  ��ضتغالل  وع��دم 
�ل�����ض��ل��ط��ة �ل��وظ��ي��ف��ي��ة، و����ض��ت��غ��الل �ل��ن��ف��وذ 
مل�ضاحله �خلا�ضة، وهذه �ملخالفة �ل�ضرعية 
و�ل��ن��ظ��ام��ي��ة م���ن �أخ���ط���ر م���ا ت��ت��ع��ر���س له 
من  تتحول  لأن��ه��ا  �ضلبيات؛  م��ن  �لوظيفة 
�إلى خدمة م�ضلحة  �لعامة  �مل�ضالح  خدمة 

�ملوظف، و�بتز�ز �لأمو�ل �لعامة.
وي����ج����ب ع���ل���ى �مل�����وظ�����ف خ���ا����ض���ة �أن 
ي��رف��ع ع��ن ك��ل م��ا ي��خ��ل ب�����ض��رف �لوظيفة 
و�لكر�مة، �ضو�ء كان ذلك يف حمل �لعمل �أو 
خارجه؛ وهذ� يعني �أن �ملوظف م�ضوؤول عن 
ت�ضرفاته لي�س يف حمل �لعمل فح�ضب ، بل 

حتى يف �لأماكن �لعامة.

أخالقيات المهنة في نظام الخدمة المدنية

عبداهلل سعد الفصيلي
مستشار معالي مدير الجامعة 

حب األوطان
من اإليمان 

د. حسبو بشير الطيب 
قسم الدراسات اإلسالمية بمحايل عسير

قال تعالى: »و�إذ قال �إبر�هيم رب �جعل هذ� بلًد� �آمًنا و�رزق �أهله من 
�لثمر�ت من �آمن منهم باهلل و�ليوم �لآخر«.

�لبلد  هذ�  �جعل  رب  �إبر�هيم  قال  »و�إذ  وتعالى:  �ضبحانه  وق��ال 
�آمنا و�جنبني وبني �أن نعبد �لأ�ضنام«.

يحكى �هلل عن خليله �إبر�هيم عليه �ل�ضالم هذ� �لدعاء بالأمن، 
و�ل�ضالم ورغد �لعي�س، لهذ� �لبلد �حلر�م، ويت�ضح منه ما يفي�س به 
قلب �إبر�هيم عليه �ل�ضالم من حب مل�ضتقر عبادة �هلل، وموطن �أهله. 
عليه  �هلل  �ضلى  �لر�ضول  �أن  عنه  �هلل  ر�ضي  مالك  بن  �أن�س  عن 
 ، »ه��ذ� جبل يحبنا  �أح��د، فقال:  �إل��ى  ق��دم من خيرب، نظر  ملا  و�ضلم 

ونحبه« )متفق عليه(. 
وعن �أبن عبا�س ر�ضي �هلل عنهما قال: قال ر�ضول �هلل �ضلى �هلل 
عليه و�ضلم ملكة: »ما �أطيبك من بلد، وما �أحبك �إيل، ولول �أن قومي 

�أخرجوين منك ما �ضكنت غريك« )رو�ه �لرمذي(.
  نعم، جاءت �ل�ضريعة �لإ�ضالمية بحب �لأوط��ان، ومن مل تكن 
�لوطنية  �إميانه ودينه ومعتقده، فلي�ضت  �لنزعة فلري�جع  فيه هذه 
�ضعور  هي  و�إمن��ا  فقط،   �لوطني  باليوم  �حتفال  �أو  �ضعار�ت  ترديد 
بالنتماء لهذه �لأر�س، وهذ� �ملجتمع �لذي نعي�س فيه، وبذل كل ما 
هو غال ونفي�س للدفاع عن �أر��ضيه وتقدمي كل ما هو مفيد للدين 

و�لوطن.
�لوطنية دين و�أخالق وقيم ومثل رفيعة تدفعنا لتنمية وتطوير 
و�إن��ت��اج��ا   وتعليما،  علما  �ل���ر�ب  ل��ه��ذ�  ثمن  �أو  مقابل  دون  �ل��وط��ن 

وتطوير�  وتربية لالأجيال، وحفظا وحفاظا على �ملكت�ضبات.
مهند�س،  وخ��ربة  طالب،  ونبوغ  ومعلم،   �أ�ضتاذ  كفاءة  �لوطنية 
�ضانع،  و�بتكار  ز�رع،  وي��د  عامل،  وهمة  قا�س،  وع��دل  طبيب،  وعلم 

وتر�ضيد ��ضتهالك لوطن ي�ضع �جلميع.
ومقد�ضاتها،  �لأر����س  وت���ر�ب  �ل��ب��الد  وحماية  دف���اع،  و�لوطنية 
وموؤ�ض�ضاتها وممتلكاتها، وحفظ نظام دولتها، و�حر�م وطاعة ولة 

�أمرها  وتقدمي  م�ضلحة �لبالد على �مل�ضالح �لذ�تية و�ل�ضخ�ضية.
يف  فاعل  دور  وللمنزل  قيم،  وغر�س  تربية،  �أ�ضا�ضها  و�لوطنية 
و�ل��رب�ء  �ل��ولء  �لأبناء وتعليمهم مبد�أ  �لأوط��ان يف نفو�س  زرع حب 
وت��ذك��ريه��م  �لإ���ض��الم��ي��ة،  و�ل��ق��ي��م  ب��ال�����ض��ف��ات �حل��م��ي��دة  وحتميلهم 

مبجهود �لآباء و�لأجد�د. 
ك���ذب م��ن �دع���ى �ل��وط��ن��ي��ة، وه���و يحمل م��ع��ول �ل��ه��دم �أخ��الق��ا 
و�ضلوكا، برويج �ملحرمات وجلب �ملخدر�ت ون�ضر �لثقافات �مل�ضبوهة، 

وترويع �لآمنني، وقتل �مل�ضت�ضعفني، ون�ضر كل فكر �ضال ومنحرف.
كذب من �دعى �لوطنية وهو ل يخل�س يف عمله ول يقوم بو�جبه 

يف بيته وموؤ�ض�ضته وعمله ول يهتم  ب�ضوؤون وطنه. 
دي��ن��ن��ا،  ومنهجها  قبلتنا  ه��ي  �ل�����ض��ع��ودي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��م��ل��ك��ة  �إن 
�لإ�ضالمية،  لالأمة  �ضياع  �ضاأنها  يف  و�لتهاون  حرماتنا،  ومقد�ضاتها 
�لإ�ضالم،  برجحانها  ترجح  �إذ� رجحت   �ل��ذي  �مليز�ن  كفة  لأنها هي 

وهي �لأمان جلميع �ل�ضعوب �مل�ضلمة وغري �مل�ضلمة.

مميزين  زب��ون��ني  �أ�ضبحا  �أن��ه��م��ا  ل��درج��ة 
لدى »مري�ج« عامل �ملطعم.

 ت���ن���ت���ه���ي وج���ب���ت���ه���م���ا وي�������ض���ت���ق���الن 
�ملو�ضيقى،  ن��وع  على  يختلفان  �ل�����ض��ي��ارة. 
باأن �لوقت يق�ضم  �تفاق،  ويختلفان، على 

بينهما، وله �لختيار.
ي����ع����ود�ن م�����ض��رع��ني ل��ل��م��ن��زل، وك��ل 
�أتابعه  و�أح���د�ث  بينهما من ح��و�ر  د�ر  ما 
ب�����ض��ك��ل ي���وم���ي ع����رب م����ا ي��ر���ض��ل��ون��ه م��ن 
�نهماكي يف متابعتهما،  و�أثناء  »�ضنابات«، 
�إكمال  من  ومينعني  هاتفي،  جر�س  ي��رن 
�ملتابعني   �أح��د  فاأنا  »�ضناب«،  �ل���  م�ضاهدة 
تفا�ضيل  �أدق  م��ع��رف��ة  ل��ه��م  ي��ح��ق  �ل��ذي��ن 

حياة زيد وعماد!

�أغ����رّي  �أن  �أق�������در  ع��ل��ى  ب�����اأين ل  �أي���ق���ن���ت 
�أن  �إل  �أ�ضطيع  ول  ح��ويل،  من  �قتناعات 

�أبارك لهم �ضنيعهم!
يبد�أ  »زي���د«  �لع�ضريني  �لفتى  ذ�ك 
ل  فهو  �ل�ضنبور؛  م��ن  �مل��اء  ب�ضرب  يومه 
�ل�����ض��ودي��وم  يف  ون�����ض��ب  بالتعقيم  ي��وؤم��ن 

�ملياه �ل�ضحية.
تك�ضو   �لتي  �لفنية  �ملل�ضقات  يع�ضق 
�أم��ت��ار؛ لكي  ج��در�ن غرفته بارتفاع ع��دة 
»ع��م��اد«؛  فهو  �لأ�ضغر  �ضقيقه  يتلفها  ل 
حم���رف »�ل��ت��خ��ري��ب« وم��دل��ل �لأ����ض���رة، 
ُيح�ضن عالقته معه،  زي��د�  وه��و ما جعل 
لأحد مطاعم  يومي  �ضبه  ب�ضكل  وياأخذه 
�لقريبة من منزلهم،  �ل�ضريعة  �لوجبات 

ه��م��ا م��ن �أع���ط���اين ه���ذ� �حل���ق غري 
�مل�ضروع باإ�ضافتي وبث حياتهما �خلا�ضة 
ك��ث��ري يف  �أن ه���ذه ح���ال  للعلن، و�مل��وؤ���ض��ف 
و�لأط��ي��اف  �لأع��م��ار  �ضتى  م��ن  جمتمعنا 
مم���ن ي��ج��ع��ل��ون ح��ي��ات��ه��م وت�����ض��رف��ات��ه��م 
و�ل��ع��ائ��ل��ي��ة م�ضاعة  �ل��ي��وم��ي��ة  و�أف��ع��ال��ه��م 
وجعلو�  �إ�ضافتهم،  يف  يرغب  من  جلميع 
�أد�ة ت�ضهم يف تعريتهم  من هذه �لو�ضيلة 
عند �جلميع رغم �أنه ميكنهم ��ضتخد�مها 
مبا يتو�فق مع �حتياجاتهم �ليومية، وهو 
�لتو��ضل  و�ضائل  لأن  يكون؛  �أن  ما يجب 
�لج���ت���م���اع���ي ب��ج��م��ي��ع ق���ن���و�ت���ه���ا مي��ك��ن 
�ل�ضخ�ضي  �مل�ضتوى  على  منها  �ل�ضتفادة 

و�لجتماعي ، ولكن لي�س لدى زيد.

فانزات 
أ . صالح حوكاش 
كلية اللغات والترجمة 
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أسبوعية جامعة الملك خالد

ميا
دي
كا
أ

بطاقة
يف  �لدكتور�ه  على  حا�ضل   •
تخ�ض�س �لهند�ضة �لكيميائية

يف  م�����ض��اع��د�  �أ���ض��ت��اذ�  • ع��م��ل 
باملعهد  �لكيميائية  �لهند�ضة 
�لعايل للبيولوجيا �لتطبيقية 

بتون�س.
�لرئي�ضية  �ل��در����ض��ات  م��ن   •
حم����ور  يف  �أجن�������زه�������ا  �ل�����ت�����ي 
�ل��ط��اق��ات �مل��ت��ج��ددة، م�����ض��روع 
حتلية �ملياه �ملاحلة با�ضتخد�م 

�للو�قط �ل�ضم�ضية.  
�ل���رب���ط  ب����در������ض����ات  • �ه���ت���م 
و�نتقال  �ملو�نع  ميكانيكا  بني 
�حل����������������ر�رة و�ل����دي����ن����ام����ي����ك����ا 
�حلر�رية يف �ملحاكات �لعددية 
م��ع  �مل�����و�������ض�����ري  ل���ل���ت���دف���ق يف 

خمتلف �لأ�ضكال �لهند�ضية. 
�لتقطري  ب��ع��م��ل��ي��ات  �ه��ت��م   •
�لعطرية  �ل��زي��وت  و��ضتخر�ج 
م��������ن �ل������ن������ب������ت������ات �ل����ط����ب����ي����ة 
و�لطبيعية و�لزيوت �لأ�ضا�ضية 
م�����ض��ت��ح�����ض��ر�ت  ����ض���ن���اع���ة  يف 

�لتجميل.

خالد العمري

�لهند�ضة،  بكلية  �مل�ضاعد  �لأ���ض��ت��اذ  ط��م��اأن 
ق�����ض��م �ل��ه��ن��د���ض��ة �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة، �ل��دك��ت��ور 
على  �لتخ�ض�س  ط��الب  �جل����ريء،  ع��اط��ف 
م�ضتقبلهم من حيث فر�س �لعمل، و��ضفا 
ب��و�ح��دة  �ململكة  يف  �لكيميائية  �لهند�ضة 
�أن  مبينا  �ملطلوبة،  �لتخ�ض�ضات  �أك��رث  من 
�ململكة تقف �لآن على �أبو�ب مرحلة جديدة 
�ل��ن��م��و و�ل���ب���ن���اء، مم���ا ي��ع��ن��ي حاجتها  م���ن 
�لخت�ضا�ضات  خمتلف  يف  مهند�ضني  �إل��ى 

لتحقيق �أهد�ف وغايات وطنية.

ما �لذي دفعك �إلى تخ�ش�ض
�لهند�شة �لكيميائية؟

�ل��ه��ن��د���ض��ة �ل��ك��ي��م��ائ��ي��ة و�ح������دة م���ن �أك���رث 
�لأع��م��ال  ع���امل  يف  �مل��ط��ل��وب��ة  �لتخ�ض�ضات 
يف  م��وؤث��ر  �ضند  فهي  �ل��ع��امل،  م�ضتوى  على 
جمالت متعددة؛ لأنها تهتم بتحويل �ملو�د 
لالإن�ضان  ميكن  مفيدة  م��و�د  �إل��ى  �لأول��ي��ة 
�أو غري  م��ب��ا���ض��رة  ب��ط��ري��ق��ة  ����ض��ت��خ��د�م��ه��ا 
عديدة  بتخ�ض�ضات  مت�ضلة  وهي  مبا�ضرة، 
�حليوية  و�لعلوم  و�لفيزياء  كالريا�ضيات 
�أي�����ض��ا  ت��ه��ت��م  �أن���ه���ا  ك��م��ا  و�حل���ا����ض���ب �لآيل، 
�ل�ضناعية  �ل��ع��م��ل��ي��ات  وت��ط��وي��ر  بت�ضميم 
�لكيميائية �أو �لتحويلية، وكذلك بت�ضميم 
�آم��ن  حت��وي��ل  ب��ه��دف  �مل�ضانع  و�إد�رة  وب��ن��اء 

و�قت�ضادي للمو�د.

كيف ترى �شوق عمل �لهند�شة 
�لكيميائية يف �ل�شعودية؟

ت��خ�����ض�����س �ل��ه��ن��د���ض��ة �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة د�خ���ل 
�ل�ضعودية يعد و�حد� من �أكرث �لتخ�ض�ضات 
�مل��ط��ل��وب��ة ���ض��و�ء يف �ل�����ض��رك��ات �ل��ك��ب��رية �أو 
و�ح��د�  �لخت�ضا�س  ه��ذ�  ويظل  �ل�ضغرية، 
ع��ل��ى م�ضتوى  �ل��ت��خ�����ض�����ض��ات  �أف�����ض��ل  م���ن 
�مل����رت����ب����ات، وب���خ���ا����ض���ة يف جم�����ال �لإن����ت����اج 
�خت�ضا�س مطلوب يف  �أن��ه   كما  �ل�ضناعي، 

�لأ�ضو�ق �لوظيفية.
  

هل يعني ذلك تطمينا
لطالب �لهند�شة �لكيميائية

ب�شاأن م�شتقبلهم؟
�ململكة تقف �لآن على �أبو�ب مرحلة جديدة 
ملهند�ضني يف  و�ل��ب��ن��اء و�حل��اج��ة  �لنمو  م��ن 
منظومة  لإن�����ض��اء  �لخ��ت�����ض��ا���ض��ات  خمتلق 
وغ��اي��ات وطنية  �أه����د�ف  ر�ق��ي��ة يف حتقيق 
�أ�ضهم  و�لإنتاج، وهذ�  �لت�ضنيع  يف جمالت 
لتوظيف  كافية  فر�س  �إيجاد  يف  و�ضي�ضهم 

�ملهند�ضني و�لدخول ل�ضوق �لعمل.

ما �ملعوقات �لتي
يتعر�ض لها �لطالب؟

�لطالب  لها  �لتي يتعر�س  �ل�ضعوبات  �أبرز 
�إلى �ملدينة �جلامعية تتمثل  عند �لو�ضول 
موقف  على  �لطالب  ح�ضول  �إ�ضكاليات  يف 
ل�ضيارته حتى يق�ضي وقتا �إ�ضافيا ويت�ضنى 

�لفر�ت  وبخا�ضة يف  �ل��ق��اع��ات،  دخ��ول  ل��ه 
�لأول����ى م��ن �ل��ن��ه��ار، وم��ن �لأج����دى توفري 
عدد من �ملد�خل يف مقر �جلامعة ومو�قف 

�ل�ضيار�ت.

وماذ� عن �ل�شعوبات �لتي يو�جهها 
�لطالب يف �لتخ�ش�ض؟

من �أبرز �ل�ضعوبات �لتي متثل هاج�ضا لدى 
دون  �مل�ضتوى  �لتخ�ض�س،  ط��الب  من  ع��دد 
�لريا�ضيات  م��ادت��ي  يف  وبخا�ضة  �مل��ط��ل��وب 
و�لإجن���ل���ي���زي���ة، ف��ي��ك��ون ذل����ك ع����رثة �أم����ام 
�لطالب يف فهم حمتوى �ملادة �لعلمية. هذ� 
بالإ�ضافة �إلى �ضعوبات �لو�ضول �إلى �لكلية 

نتيجة �لزدحام �ملتكرر يف �أوقات �لذروة.

كيف ترى �أهمية �لبحث
�لعلمي يف �جلامعة؟

�مل��زي��د من  ي�ضتدعي  �جل��ام��ع��ة  �ل��ب��ح��ث يف 
فهو  �لعلمي،  لالإنتاج  �ملتو��ضل  �لت�ضجيع 
مكون رئي�ضي يف �جلامعة، بل هو �أحد �أهم 
�أهد�فها يزيد من قوة مركزها وي�ضعها يف 
قمة �ملوؤ�ض�ضات �لر�ئدة على م�ضتوى �ململكة 

�أو خارجها.

كلمة للطالب؟
�أن ل يعتقدو�  �إلى  �أعز�ئي  �لطالب  �أدع��و� 
ب��اإذن �هلل  �أن �لنجاح فقط حظ بل �ضناعة 

من خالل �لعمل و�جلد و�لتفكري.

أساتذة

د. عاطف الجريء:
طالب الهندسة 

الكيميائية 
مرغوبون بسوق 
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ول���ك���ن �أث����ن����اء در�����ض���ت���ي �ط���ل���ع���ت ع��ل��ى 
ت��خ�����ض�����س �لت�����ض��ال وق������ر�أت ع���ن ه��ذ� 
�لتي  باملفاهيم  فاأعجبت  �لتخ�ض�س، 
و�لفل�ضفي،  �لنظري  �جلانبني  ت�ضمل 
�ملعا�ضرة  باملجالت  �رتباطها  وك��ذل��ك 
م���ث���ل �لإع����������الم، �ل����ع����الق����ات �ل���ع���ام���ة، 
ولذلك  �لقت�ضاد؛  وك��ذل��ك  �ل�ضيا�ضة، 
يل  �ضيفتح  �لتخ�ض�س  ه���ذ�  �أن  ر�أي����ت 
�آف���اق���ا و����ض��ع��ة، ويف �أك����رث م���ن جم���ال، 
وبخا�ضة �أن �لإعالم حقل مهم يف هذ� 

�لتخ�ض�س �ل�ضمويل. 
�للتحاق بربنامج  تقدمت بطلب 
�مل��اج�����ض��ت��ري يف ع��ل��م �لت�������ض���ال ومت��ت 
�ملو�فقة من �لق�ضم، و�جتزت �لربنامج 
ع���ل���ى درج�����ة  وهلل �حل����م����د وح�������ض���ل���ت 

�ملاج�ضتري بتقدير ممتاز عام 2014.
 وب����ع����د ت���خ���رج���ي ح�����ض��ل��ت ع��ل��ى 
للطالب  متنح  �ل��ت��ي  �ل��ت��دري��ب  رخ�ضة 
�لطالب  مكتب  يف  وعملت  �ل��دول��ي��ني، 
�ل��دول��ي��ني يف �جل��ام��ع��ة �ل��ت��ي تخرجت 
ف���ي���ه���ا، وع���م���ل���ت ����ض���م���ن ف����ري����ق ع��م��ل 
لتطوير �لعالقة مع �لطالب �لدوليني 
�ل��ذي��ن ت��خ��رج��و� يف �جل��ام��ع��ة، وكذلك 
تطوير �لعالقة مع �لطالب �حلاليني.  
و�لتحقت   2015 ع��ام  �ململكة  �إل��ى  ع��دت 
بق�ضم �لإعالم و�لت�ضال بجامعة �مللك 

خالد حما�ضر�.

ما م�شتقبل �ل�شا�شة �لتلفزيونية

مشهور آل مشهور

قال �ملحا�ضر بق�ضم �لإعالم و�لت�ضال، 
�ضحمي �لغامدي، �إن �لت�ضال و�لإعالم 
جمال و��ضع ومظلة يندرج حتتها �أكرث 
يف  �ملتلقي  �أن  �إل��ى  لفتا  تخ�ض�س،  من 
�أ�ضا�ضيا يف  ج��زء�  �أ�ضبح  �لر�هن  �لوقت 
�لر�ضالة،  )�ملر�ضل،  �لت�ضال  منظومة 
�ل��و���ض��ي��ل��ة، �مل�����ض��ت��ق��ب��ل( ون�����ض��ح ط��الب 
�لإجن��ل��ي��زي��ة،  لغتهم  بتطوير  �لإع����الم 
جد�«،  مهمة  »مهارة  باأنها  ذلك  معلال 
حول  �لتخاطب  لغة  �أ�ضبحت  وب��اأن��ه��ا 
�إي�ضال  يف  ��ضتخد�ماً  و�لأك��رث  �لعامل، 

�ملعرفة يف كل �ملجالت.

حدثنا عن م�شو�رك �لأكادميي؟
ب��ع��د ح�����ض��ويل ع��ل��ى �ل��ب��ك��ال��وري��و���س يف 
�ل���ع���ل���وم �لإد�ري���������ة م���ن ج��ام��ع��ة �مل��ل��ك 
�خلا�س  �لقطاع  يف  عملت  عبد�لعزيز، 

ملدة �ضبع �ضنو�ت.
ث�����م ب����ع����د ذل�������ك ق��������ررت �ل���ت���ف���رغ 
للدر��ضات �لعليا، و�نتقلت �لى �لوليات 
�ملتحدة �لأمريكية عام 2011 و�لتحقت 
ولي��ة  يف  �ل�ضرقية  و��ضنطن  بجامعة 

و��ضنطن، مدينة ت�ضني حتديد�.
برنامج  على  عكفت  �ل��ب��د�ي��ة،  يف   
�أ�ضهر،  وثالثة  �ضنة  �لإجنليزية  �للغة 
فاأهلني لاللتحاق بال�ضنة �لتح�ضريية 
�لأعمال،  �إد�رة  يف  �ملاج�ضتري  لربنامج 

يف ظل �لتطور �لهائل و�ملت�شارع 
للتقنية؟

�ل�ضا�ضة ما ز�لت و�ضتظل �ضيدة �ملوقف، 
�لقنو�ت، ول  وتنوعت  �أ�ضكالها  تعددت 
�أق�ضد هنا �ملحطات �لتلفزيونية، و�إمنا 
�ل�ضا�ضة؛  �إي�����ض��ال �خل��رب ع��رب  ق��ن��و�ت 
�ملهمة  �لقنو�ت  �أح��د  »يوتيوب«  فمثال 
ل���دى �مل��ت��ل��ق��ي و�مل���وؤث���رة ف��ي��ه، وك��ذل��ك 

»�ضناب �ضات«، و »�إن�ضتغر�م« وغريهم.
 يف ك���ل ه���ذه �ل���ث���ورة �ل��ت��ق��ن��ي��ة �أو 
�لإع�����الم �جل��دي��د وك��ذل��ك  م��ا ي�ضمى 
كلمة  �أح�����ب  ل  �لأ����ض���ا����ض���ي،  �لإع�������الم 
ت��اأث��ري�  �لأك���رث  ه��ي  �ل�ضا�ضة  تقليدي، 
�لب�ضري  �لت�����ض��ال  لأن  �جل��م��ه��ور،  يف 
�لعامل �لأه��م يف حتريك �ل��ر�أي �لعام 
و�إث������ارة م�����ض��اع��ر �مل�����ض��اه��دي��ن، و�أق����رب 
دليل على ذلك ما فعلته لقطة �لطفل 
عمر�ن من �إثارة �مل�ضاعر يف كل �أرجاء 

�ملعمورة. 
�جلديدة  �لإع��الم  قنو�ت  و�ضهلت 
فبمجرد  �ل�ضا�ضة،  عرب  �خلرب  �إي�ضال 
وق����وع �حل����دث ب��دق��ائ��ق ي�����ض��ل ���ض��د�ه 
�ملعلنني  تركيز  �أ�ضبح  حتى  للجميع، 

�لأكرب على �لرويج عرب �ل�ضا�ضة.

نحن نعي�ض يف ع�شر �لت�شال، 
و�لإعالم جزء منه، كيف للمتابع

�أن يفرق بينهما؟
نظري  يف  فهو  و��ضع،  جمال  �لت�ضال 

مظلة يندرج حتتها �أكرث من تخ�ض�س 
�ملتلقي  �أ�ضبح  وقد  �أحدها.  �لإع��الم  و 
م��ن��ظ��وم��ة  يف  �أ����ض���ا����ض���ي���ا  ج�������زء�  �لآن 
�لو�ضيلة،  �لر�ضالة،  )�ملر�ضل،  �لت�ضال 
�مل�ضتقبل( لأن �لت�ضال �أ�ضبح تفاعليا، 
فاملتلقي �أ�ضبح �أكرث قدرة على حتليل 
�لتفاعل،  ث��م  وم��ن  �لر�ضالة،  حمتوى 
�لذي قد  �ملر�ضل  بالتو��ضل مع  وذلك 
تلفزيونية  حمطة  �أو  �ضحيفة  يكون 
�لتو��ضل  و���ض��ائ��ل  �إح���دى  �و  �إذ�ع����ة  �أو 

�لجتماعي.
�ل��ت��و����ض��ل قد  �أو  �ل��ت��ف��اع��ل   ه���ذ� 
يكون �نتقاد� �أو تكذيبا، �أو حتى تاأييد� 
للمحتوى، مبعنى �آخر مل يعد �ملتلقي 

ذلك �ل�ضخ�س �ل�ضامت.
�لفر�ضة  ل��ه  �أت���اح  �مل�����ض��ادر  فتعدد 
ول��ذل��ك  �ل��ت��ف��اع��ل.  ث��م  للتحليل وم���ن 
�لأ�ضا�ضية  �لإع����الم  و���ض��ائ��ل  �أ���ض��ب��ح��ت 
ج��م��ه��وره��ا،  �آر�ء  يف  �ه��ت��م��ام��ه��ا  ت���ويل 
ع��ن طريق  �ل��ت��و����ض��ل  ق��ن��و�ت  ففتحت 

و�ضائل �لإعالم �جلديد.
 يف �عتقادي �ل�ضخ�ضي، �أن �لإعالم 
ه���و �مل��ر���ض��ل يف م��ن��ظ��وم��ة �لت�����ض��ال؛ 
ول��ذل��ك ف��اإن �ملتلقي �ل��ع��ادي وه��و كما 
ذك����رت �أح����د ع��ن��ا���ض��ر ه���ذه �مل��ن��ظ��وم��ة، 
ل��ي�����س ل���دي���ة �ل����ق����درة يف حت��ل��ي��ل ه��ذه 
م�ضوؤولية  �ملهمة  هذه  و�إمنا  �لعنا�ضر، 
هو  �مل��ت��ل��ق��ي  ي��ع��ي��ه  وم���ا  �ملتخ�ض�ضني. 

�أهمية دوره، وهذ� هو �لأهم.

أ. سحمي الغامدي: االتصـال البصري
هو العامل األهم في تحريك الرأي العام

أساتذة

ماذ� ينق�ض طالب �جلامعة
من مهار�ت؟

يف  �لنجاح  عنا�ضر  �أح��د  �ل��ذ�ت  تطوير 
�أي جم���ال، و�ل��ل��غ��ة �لإجن��ل��ي��زي��ة مهارة 
مهمة جد� لبد للطالب �أن يكت�ضبها �إن 

�أر�د �لنجاح.
وه���������ذه �ل����ل����غ����ة �أ�����ض����ب����ح����ت ل��غ��ة 
�للغة  وكذلك  �لعامل،  ح��ول  �لتخاطب 
�ملعرفة  �إي�����ض��ال  يف  ��ضتخد�ما  �لأك���رث 
تن�ضر  �لتي  فاملقالت  �مل��ج��الت.  ك��ل  يف 
تن�ضر  �لعلمية  و�مل��ج��الت  �ل��دوري��ات  يف 
مل  �ملهارة  هذه  و�كت�ضاب  بالإجنليزية، 
�ملتخ�ض�ضة  �ملعاهد  على  مق�ضور�ً  يعد 
ب���ل ت���ع���ددت �ل��و���ض��ائ��ل و�ل���ق���ن���و�ت، مما 
يعني �أن �لطالب لدية �لقدرة يف �ختيار 

ما ينا�ضبه.
�لطالب تطوير مهار�ته يف  وعلى 
�أن  �أعتقد  و�أن���ا  �لآيل،  �حلا�ضب  جم��ال 
��ضتخد�مات  يف  �إمل����ام  ل��دي��ه��م  �ل��ط��الب 
�ل��ك��م��ب��ي��وت��ر، ول���ك���ن ع��ل��ي��ه��م م��ت��اب��ع��ة 

�لتطوير.
وه�����ن�����اك م������ه������ار�ت م���ه���م���ة ع��ل��ى 
�لإع���الم  ط��الب  وخ�ضو�ضا  �ل��ط��الب- 
و�ل��ت�����ض��وي��ق- �ك��ت�����ض��اب��ه��ا، م��ث��ل: م��ه��ارة 
�لإلقاء ومو�جهة �جلمهور، فهي مهارة 
�ملنتمني  يف  ت��ت��و�ف��ر  �أن  لب���د  �أ���ض��ا���ض��ي��ة 
مدربون  وهناك  �لتخ�ض�ضني.  لهذين 
�مل��ج��ال.   ه���ذ�  يف  متخ�ض�ضة  وم��ع��اه��د 
��ضتغالل  يف  ي�ضارع  �أن  �لطالب  وعلى 

يف  ي�ضاعده  م��ا  ك��ل  لكت�ضاب  �لفر�ضة 
 15 ب��اأن تخ�ضي�س  ذ�ت��ه، علما  تطوير  
دقيقة لتطوير مهارة ما كاف �أن يعمل 

�لفرق على �ملدى �لبعيد.

ن�شيحتك لطالب �لإعالم؟
ويتنوع  يتو�ضع  �أن  �لإع��الم  على طالب 
يف �لقر�ءة، و�أن ل يقت�ضر على �ملقرر�ت 
�لإع��الم فقط؛  �أو ما يخ�س  �لدر��ضية 
�لقت�ضاد،  �ل��ت��اري��خ،  يف  �ل��ق��ر�ءة  فتنوع 
�ل��ف��ن،   وغ��ي��ز ذل���ك، ي�ضاعد يف تو�ضع 
مد�رك طالب �لإعالم ويعطيه �لقدرة 
و�إدر�ك  �لإع���الم���ي���ة  �مل�����ادة  حت��ل��ي��ل  يف 
بال�ضكل  وتقدميها  وتنقيحها،  �أهميتها 

�ملوؤثر يف �ملتلقي.
كذلك على طالب �لإعالم �أن يهتم 
ويركز يف فرة �لتدريب �لتي قد تكون 
�لنطالقة �لأول���ى يف جم��ال �لإع��الم؛ 
ف��ال��ك��ث��ري م���ن �مل��وؤ���ض�����ض��ات �لإع��الم��ي��ة 
فرة  يف  �ملتميزين  �لطالب  ت�ضتقطب 
�لتدريب.  و�ملبادرة �ضفة مهمة لبد �أن 
تتو�فر يف �ملنتمني ملجال �لإعالم، وعلى 
�لطالب �أن ينمي هذه �ل�ضفة يف نف�ضه.

كلمة �أخرية؟
هناك عبارة قر�أتها و�أثرت يف م�ضو�ري، 
�لطالب وهي  لإخ��و�ين  �أوجهها  لذلك 
�إل��ى  ي��وج��د ط��ري��ق و�ح���د للو�ضول  »ل 

�لنجاح«.
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الشاشة ما زالت وستظل سيدة الموقف
مهما تعددت أشكالها وتنوعت القنوات

اللغة اإلنجليزية مهارة مهمة جدا
البد للطالب أن يكتسبها إن أراد النجاح



كليات

ريم العسيري

باأبها،  للبنات  �لعلوم  كلية  عميدة  جت��د 
�لفيزياء،  بق�ضم  �لتدري�س  هيئة  ع�ضو 
�ضيا�ضة  �ل�����ض��ع��ي��دي،  ح��ل��ي��م��ة  �ل���دك���ت���ورة 
تعاملها  يف  �لأم��ث��ل  �لحتو�ء،  �لطريقة 
�أه����م  م����ن  �أن  �لطالبات،  مبينة  م����ع 
ب��ال��ك��ل��ي��ة  تنمية   �أولوياتها  للنهو�س 
�ملوظفات  ب��ني  �لفريق  ب��روح  �لإح�ضا�س 

وع�ضو�ت �لتدري�س يف �لكلية.
 وب���ي���ن���ت يف ح�����و�ره�����ا م�����ع« �آف�������اق« 
معامل  �إلى  توفري  ب��ح��اج��ة  �ل��ك��ل��ي��ة  �أن 
خا�ضة  �لتجهيز  م��ن  ع��ال  م�ضتوى  على 
ب���ال���ب���ح���ث �ل���ع���ل���م���ي ل����ع���������ض����و�ت ه��ي��ئ��ة 
�لتدري�س بالكلية، موؤكدة �أنها تطمح �إلى 
و�ضول  �لكلية �إلى بيئة د�عمة ملن�ضوباتها 
من  �مل�ضتويات  �أعلى  لتحقيق  وطالباتها 

�لتقدم �لعلمي.

منا�شب تقلدتها يف حياتك �لعملية 
قبل تويل �لعمادة؟

و�لق��ت�����ض��اد  �لإد�رة  لكلية  وك��ي��ل��ة  عملت 
���ض��وؤون �لطالبات  ب��اأب��ه��ا، ووك��ي��ل��ة  �مل��ن��زيل 
ورئي�ضة  �أي�ضا،  باأبها  للبنات  �لعلوم  لكلية 
لق�ضم �لفيزياء لعدة �أعو�م، وقبلها وكيلة 

لرئي�ضة ق�ضم �لفيزياء.

�أهم �لأولويات �لتي ت�شعني
�إلى حتقيقها للنهو�ض بالكلية؟

ت��ن��م��ي��ة �لإح�������ض���ا����س ب�����روح �ل���ف���ري���ق بني 
موظفات �لكلية و�أع�ضاء هيئة �لتدري�س، 
على  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �مل���خ���رج���ات  ت���ك���ون  و�أن 

�مل�ضتوى �ملطلوب.

ما �ل�شفات �لتي يجب �أن تتو�فر
يف عميدة �لكلية لتنجح؟

�أن تكون لديها  �لقدرة على حل �مل�ضكالت 

بعيدة  ون��ظ��رة  ب�ضرب  �جلميع  و��ضتيعاب 
�ملدى، و�أن تكون على تو��ضل  مع كل من 
و�أن  �إد�رت��ه��ا ب�ضكل جيد وفعال،  هم حتت 
تكون لها نظرة م�ضتقبلية و�أهد�ف ت�ضعى 

لتحقيقها.

�شيا�شة تتبعينها مع �لطالبات
من و�قع من�شبك عميدة �لكلية؟

�لطالبات  �أعمل على �حتو�ء  د�ئما ما 
قدر �لإمكان، و�لهتمام باحتياجاتهن 
�ل��ن��ف�����ض��ي��ة و�لج��ت��م��اع��ي��ة، وحم��اول��ة 
ح���ل �مل�����ض��ك��الت �ل��ت��ي ت��و�ج��ه��ه��ن ق��در 

�لإمكان.

�شعوبات و�جهتك
منذ توليك �لعمادة؟

م��ت��ط��ل��ب��ات �ل��ع��م��ل��ي��ة �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة �ل��ت��ي ل 
تتو�فر يف �لوقت �ملنا�ضب، وتتعلق بتجهيز 

�لكلية وخدماتها �مل�ضاندة مبا يخدم �ضري 
�لعمل.

�شلوكيات تزعجك
د�خل �لكلية؟

ب��ع�����س  من  قبل  �ل�������ض���اذة  �ل�������ض���ل���وك���ي���ات 
�لطالبات  وعدم �للتز�م بالأنظمة.

�أبرز �لتطور�ت �لتي �شهدتها �لكلية 
منذ توليك �لعمادة؟

�إقامة م�ضابقة »�زرعي �لعطاء لتح�ضدي 
�لوفاء« للموظفات �لإد�ريات بالكلية.

ما �خلدمات �لتي تنق�ض �لكلية 
وت�شعني لتوفريها؟ 

ت���وف���ري م��ع��ام��ل ع��ل��ى م�����ض��ت��وى ع����ال من 
�لتجهيز خا�ضة بالبحث �لعلمي لأع�ضاء 

هيئة �لتدري�س بالكلية.

�أهم �لإجناز�ت �ل�شابقة
�لتي حققتها �لكلية

و�جلو�ئز �لتي ح�شلت عليها؟
بالكلية،  �أن���دي���ة  �ف��ت��ت��اح  �لإجن�������از�ت،  م���ن 
�لكيمياء،  �لفيزياء، ونادي  ن����ادي  م��ث��ل: 
ون�������ادي �ل����ري����ا�����ض����ي����ات، ون����ادي �لأح����ي����اء، 
�لفنون،  �لعامة،  ونادي  �لعالقات  ون��ادي 
وجميعها تهدف �إلى فتح �ملجال للطالبات 
ملمار�ضة مو�هبهن يف جميع �ملجالت وعقد 
�لتدريبية �خلا�ضة بهن. وكذلك  �لدور�ت 
�لدور�ت و�لور�س و�للقاء�ت �خلا�ضة  عقد 
ب��الأع�����ض��اء وم���ن يف ح��ك��م��ه��م و�مل��وظ��ف��ات 

بالكلية.
على  �لكلية  ح�ضول  �جل��و�ئ��ز  وم��ن   
�ملركز �لأول لعامني متتاليني 1436-1435 
�لأوملبياد  1436-1437 يف م�ضابقات  وع��ام 
�لثقايف �لأول و�لثاين، �لذي تنظمه عمادة 
�ضوؤون �لطالب �ضنويا للطالب و�لطالبات، 

عميدة علوم أبها تنشد تحقيق الريادة محليا وإقليميا

السعيدي: هدفي تنمية اإلحساس بروح الفريق
واالرتقاء بمخرجات التعليم

للكلية  �لإلكروين  �ملوقع  وكذلك ح�ضول 
ع��ل��ى �ل��رت��ي��ب �خل��ام�����س م��ن ب��ني كليات 
�إل�����ى ح�����ض��ول بع�س  �جل���ام���ع���ة، �إ����ض���اف���ة 
�ملقرر�ت �لإلكرونية على مر�كز متقدمة 

يف �لتعليم �لإلكروين.

روؤيتك �مل�شتقبلية للكلية؟
متيز  يف  و�إقليميا  حمليا  �ل��ري��ادة  حتقيق 
خريجات �لكلية وجودة �لأبحاث و�لإ�ضهام 

�لفاعل يف تنمية �ملجتمع.

كلمة �أخرية؟
د�ع��م��ة  بيئة  �إل���ى  �لكلية  �أط��م��ح  لو�ضول 
مل��ن�����ض��وب��ات��ه��ا وط��ال��ب��ات��ه��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق �أع��ل��ى 
�مل�����ض��ت��وي��ات م���ن �ل��ت��ق��دم �ل��ع��ل��م��ي، ودع���م 
رفع  على  ق���ادرة  تعليمية  ب��ك��و�در  �ملجتمع 
�لعلمي وموؤهلة  و�لبحث  �لتعليم  م�ضتوى 

لبناء جمتمع �أف�ضل.

و�أكدت  و�حتياجاتهن  ومقرحاتهن  للتطوير.  �لكلية  تقدمها  �لتي  �خلدمات  ب�ضاأن  �لكلية  طالبات  �آر�ء  �آف��اق«   « ��ضتطلعت 
�لطالبتان فاطمة �ل�ضهر�ين )ق�ضم  �لكيمياء(،  ونورة ح�ضن )ق�ضم �لفيزياء(، �أن هناك �لعديد من �لإيجابيات يف �لكلية �لتي 
ل ميكن �إغفالها،  وتتمثل يف  نظافة �مل�ضلى �لد�ئمة، و�لنظافة �لد�ئمة يف دور�ت �ملياه،  وفتح  �ملكتبة  للقر�ءة يف وقت �لفر�غ، 

و�لرتيب �لد�ئم للقاعات �لدر��ضية ونظافتها،  بالإ�ضافة �إلى تنظيم �لفعاليات و�لأن�ضطة يف م�ضرح �جلامعة.
بيئة  �إل���ى  جميعا  ي�ضعني  �ل��ط��ال��ب��ات،  �أي  �أن��ه��ن،  �ل��ق��ح��ط��اين،  ح��ن��ان  �ل��ري��ا���ض��ي��ات،  بق�ضم  �لطالبة  ك�ضفت  جانبها  م��ن 
در��ضية  نظيفة ومتطورة ومنا�ضبة، تتو�فر فيها خمتلف �خلدمات؛ �إذ طالبت نيابة عن زميالتها بتنظيف �ل�ضاحة �خلارجية 
�ملطاعم  م��ن  �مل��زي��د  وفتح  �لطعام،  ت��ن��اول  ل�ضتخد�مها  �أثناء  �خلارجية  �ل�ضاحة  يف  ط���اولت  وت��وف��ري  ي��وم��ي،  ب�ضكل  للكلية 

و�ملقاهي  مع �حلر�س على �أن تكون �لأ�ضعار بها منا�ضبة مليز�نية �لطالبات.

تعامل سيء
�جلامعة، وتغيري  �إلى  و�لدخول  �لتفتي�س  عملية  ب�ضرورة  تنظيم  �لقحطاين،  منال  �لإع��الم  بق�ضم  �لطالبة  طالبت  بدورها 

معاملة �مل�ضرفات  مع �لطالبات، موؤكدة �أن �لبع�س من �مل�ضرفات يتعاملن بطريقة �ضيئة مع �لطالبات.

جلسات داخلية
�ل�ضتاء،  �أن يتم توفري كر��ضي وجل�ضات د�خلية  �أثناء ف�ضل  �أثري رمزي: »�أمتنى  �لكيمياء،  غري بعيد عن ذلك، قالت طالبة 
كما  طالبت  �جللو�س  هناك«.  نحتمل  ول  باخلارج  جد�  ب��ارد  يكون  �لطق�س  �إن  �إذ  �خلارجية،  �ل�ضاحة  من  بدل  بها  لنجل�س 
ومعقمات  وغ�ضول  مناديل  )�لإعالم(  بتوفري  �لقحطاين  )�لأحياء(،  و�ضهد  ورهف  )�لريا�ضيات(  عو�س  ن�ضرة  �لطالبات: 

لالأيدي يف دور�ت �ملياه،  كما طالنب بال�ضماح باإدخال �لأجهزة �لإلكرونية  ل�ضرورتها بالن�ضبة لهن.

استطالع آراء

الرؤية
تتطلع كلية �لعلوم �إلى حتقيق �لريادة حمليا و�إقليميا يف متيز �خلريجني وجودة �لأبحاث و�لإ�ضهام �لفاعل يف تنمية �ملجتمع.

الرسالة
توفري بر�مج �أكادميية متميزة و�إجناز �أبحاث علمية مبعايري عاملية خلدمة �ملجتمع �ملحلي و�لإقليمي.

األهداف
و�ملهار�ت. �ملعارف  تنمي  �لأ�ضا�ضية  �لعلوم  فروع  يف  متطورة  تعليمية  بر�مج  • بناء 

عليها.  و�ملحافظة  �ملتميزة  �لب�ضرية  �لكفاء�ت  • ��ضتقطاب 
�مل�ضتمر. �لفعال  �لتدريب  • توفري 

�لكلية. �أعمال  جميع  يف  و�ملوؤ�ض�ضي  �لرب�جمي  �مل�ضتويني  على  �جلودة  معايري  تطبيق  • �ضمان 
متميزة. وبحثيه  تعليمية  بيئة  • توفري 

وخارجها. �ململكة  د�خل  و�ملهنية  و�لبحثية  �لتعليمية  �ملوؤ�ض�ضات  مع  • �ل�ضر�كة 
و�ملوؤ�ض�ضات. لالأفر�د  و�لعملية  �لعلمية  و�خلرب�ت  �حللول  وتقدمي  �ملجتمع  مع  • �لتفاعل 

تخ�ض�ضاتهم. جمال  يف  وعمليا  علميا  �ملوؤهلني  �ملميزين  باخلريجني  �لعمل  �ضوق  • تزويد 
 

عدد طالبات الكلية:
2636 طالبة 
أقسام الكلية

�لق�ضم رئي�ضة  �لكيمياء:  • ق�ضم 
�لدكتورة عائ�ضة ح�ضان.

�ضفر. �ضمر  �لفيزياء: رئي�ضة �لق�ضم  • ق�ضم 
�لريا�ضيات: • ق�ضم 

رئي�ضة �لق�ضم نادية �ل�ضهري
�لأحياء: • ق�ضم 

رئي�ضة �لق�ضم زهر�ء �لعمري
و�لت�ضال: �لإعالم  • ق�ضم 

رئي�ضة �لق�ضم نورة عامر.

وكيالت الكلية
�لإد�رية لل�ضوؤون  �لكلية  • وكيلة 

�لدكتورة معجبة حيد�ن
و�لتطوير �جلودة  • وكيلة 

�لدكتورة �ضارة �لظلماين
�لأكادميية �ل�ضوؤون  • وكيلة 

�لدكتورة بدرية �ل�ضهر�ين

كلية العلوم للبنات بأبها
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إعالن

أسبوعية جامعة الملك خالد

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

هدفي
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جامعات سعودية

من  ومر�ضحة  مر�ضحا   36 بني  من  �لفائزين  �ختيار  يف  للم�ضاركة  �ملجتمع  �أف��ر�د  �ليوم  �لتعليم  وز�رة  دع��ت 
�ملتقدمني مل�ضابقة معامل �ضعودية، و �لذين مت تر�ضيحهم  من بني �أكرث من 1600 م�ضاركة من جميع طالب 

وطالبات �ململكة و�ملد�ر�س �ل�ضعودية يف �خلارج.
وتاأتي هذه �ملرحلة �ضمن �ملر�حل �ملتقدمة مل�ضابقة معامل �ضعودية و�لتي د�ضنها وزير �لتعليم �ضابقا كاأحد 
بر�مج �لجازة �ل�ضيفية �ملوجهة للطالب و�لطالبات يف جميع مر�حل �لتعليم و�لتي تهدف �إلى تنمية مهار�ت 

�لتعلم و�ل�ضتفادة �ملثلى من �وقات �لفر�غ وذلك بتفعيل �لتعلم بالرفيه.
وطنهم  مبعامل  �مل�ضاركني  بربط  وذل��ك  للوطن  و�ل��ولء  �لنتماء  قيم  تعزيز  �إل��ى  �مل�ضابقة  هدفت  كما 
�لتاريخية و�لدينية و�حل�ضارية و�مل�ضتقبلية، فيما تو�لت مر�حل �مل�ضابقة من �لت�ضجيل و�ضول �إلى تدريب 
�مل�ضاركني �إلكرونيا يف خميم تدريب �أعدته وكالة �ملناهج و�لرب�مج �لربوية وبال�ضر�كة مع مايكرو�ضوفت 
بهدف تنمية مو�هب وقدر�ت �مل�ضاركني فيما يخ�س �أ�ضا�ضيات �للعاب �للكرونية و�لعاب �لبناء خا�ضة، حيث 

مت تدريب 36 م�ضاركا وم�ضاركة ملدة 3 �أيام كربنامج مكثف.
�مل�ضابقة  �أن  �حلارثي  عطية  بن  حممد  د.  �لربوية  و�لرب�مج  للمناهج  �لتعليم  وز�رة  وكيل  �أك��د  فيما 
�ململكة  »روؤي��ة  م�ضتقبلية  و�لعمرة، معامل  �حلج  تاريخية، معامل  رئي�ضية هي: معامل  �أربعة حماور  ت�ضمنت 

2030« و�لتي ��ضتهدفت �لطالب و�لطالبات من جميع �ملر�حل �لدر��ضية خالل فرة �جازة �ل�ضيف.
يذكر �أن م�ضابقة معامل �ضعودية حظيت باهتمام كبري من قبل �لعديد من �ملخت�ضني يف �لربية و�لتعليم 

كما لقيت متابعة جيدة من حمريف وهو�ة �للعاب �للكرونية.
وجتدر �ل�ضارة �لى �ن عدد زو�ر �ملوقع �لإلكروين للم�ضابقة جتاوز 700 �ألف ز�ئر وز�ئرة و�لذي يعد 
موؤ�ضر جناح لهذ� �لتوجه �حلديث لرب�مج وز�رة �لتعليم، فيما تتطلع وكالة �ملناهج و�لرب�مج �لربوية لتنفيذ 

م�ضاريع م�ضابهة م�ضتقبال.

جامعة المؤسس تبرم اتفاقية تعاون
مع برنامج مكافحة التدخين بالصحة

�مللك  بجامعة  �لطالب  �ضوؤون  عمادة  �أبرمت 
ع��ب��د�ل��ع��زي��ز، �ت��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون م���ع ب��رن��ام��ج 
وتن�س  �ل�ضحة.  ب���وز�رة  �لتدخني  مكافحة 
�لت���ف���اق���ي���ة ع���ل���ى �ل����ت����ع����اون �مل�������ض���رك ب��ني 
»جامعة  �مل�ضمى  »�مل��وؤ���ض�����س«  جامعة  برنامج 
بجدة  �ل�ضحة  وز�رة  وبرنامج  ت��دخ��ني«  ب��ال 
»م��ك��اف��ح��ة �ل���ت���دخ���ني«؛ م���ن خ����الل �إق���ام���ة 
�ل�����رب�م�����ج و�ل���ف���ع���ال���ي���ات �ل���ت���وع���وي���ة د�خ����ل 
ن�ضر�ت  و�إ�ضد�ر  �خل��رب�ت،  وتبادل  �جلامعة، 
وم������و�د �إع���الم���ي���ة ت�����ض��اه��م يف ن�����ض��ر ث��ق��اف��ة 

مكافحة �لتدخني.
تدريبية  دور�ت  وعقد  و�أ���ض��ر�ره  �لتدخني  عن  مفتوحة  ون��دو�ت  حما�ضر�ت  عقد  �لتفاقية  وتت�ضمن 

لكو�در �جلامعة يف جمال �لتوعية باآفة �لتدخني.
وت�ضمل �لتفاقية ��ضتخد�م عياد�ت متنقلة لتقدمي �لرب�مج �لعالجية لالإقالع عن �لتدخني، بالإ�ضافة 
�إلى تاأهيل وتدريب طاقم طبي من من�ضوبي �جلامعة من �ملخت�ضني يف �ملجال �لطبي، وتوفري �لعالج �خلا�س 
بالتدخني و�لإقالع عنه، وفر�س قر�ر�ت مبنع �لتدخني د�خل �حلرم �جلامعي، و��ضتحد�ث عقوبات �ضارمة 

على متجاوزي �لنظام، وتطبيق �لعقوبات �لو�ردة و�لقر�ر�ت ح�ضب ما ورد يف تعميم جمل�س �لوزر�ء.

طالب هندسة جامعة الفيصل ينظمون
معرض »علماء في اإلسالم«

نظم طالب �لهند�ضة بجامعة �لفي�ضل معر�س »علماء يف �لإ�ضالم«، ويتناول �ملعر�س ع�ضر �لإ�ضالم �لذهبي، 
من �لقرن �لثامن حتى �لقرن 13 �مليالدي، بغر�س ت�ضليط �ل�ضوء على  هوؤلء �لعلماء وم�ضاهماتهم �جلليلة 
�إجناز�تهم  �إلى �لتعريف بالدور �لكبري �لذي لعبته  �إ�ضافة  يف خمتلف �ملجالت �لعلمية خالل تلك �لفرة، 

و�خر�عاتهم يف �لنجاح �لذي يعي�ضه �لعامل �لآن.
�ل��ر�ث  و�إب���ر�ز  ومبتكرة  جديدة  بطريقة  �مل�ضلمني  �لعلماء  �إجن���از�ت  ��ضتك�ضاف  �إل��ى  �ملعر�س  ويهدف 
وتطوير  تنمية  يف  �مل�ضاهمة  يف  �ل�ضعودي  �ل�ضباب  لتحفيز  �لفرة  تلك  خالل  و�لعربي  �لإ�ضالمي  و�لتاريخ 

�ملجتمع وحتفيز �لطالب و�لزو�ر للمتابعة يف جمالت �لعلوم و�لهند�ضة.
وت�ضاحب �ملعر�س ور�س عمل، وعر�س مبا�ضر عن مالمح تلك �حلقبة �لزمنية �لتي تعود �إلى ما قبل 
�أكرث من �ألف �ضنة و�لتي حفلت بالتميز يف �لعلوم و�لبتكار، وكذلك �إقامة متحف �ضغري يقدم بع�س �إجناز�ت 
و�خر�عات �لعلماء يف �لع�ضر �حلايل. و�ضيتم عر�س فيلم ق�ضري عن �لعامل �بن �لهيثم يتناول جانبا من 

حياته و�كت�ضافاته �ملتميزة وم�ضاهماته يف جمال �لب�ضريات و�لريا�ضيات وعلم �لفلك.

انعقاد المؤتمر 24 للدول األعضاء 
بمكتب التربية العربي لدول الخليج

�ل��رب��ي��ة  وزر�ء  �مل���ع���ايل  �أ����ض���ح���اب  ع��ق��د 
�لأع�������ض���اء مبكتب  �ل������دول  و�ل��ت��ع��ل��ي��م يف 
موؤمترهم  �خلليج  لدول  �لعربي  �لربية 
�ل���ع���ام �ل���ر�ب���ع و�ل��ع�����ض�����ري��ن يف �ل��ري��ا���س 
ب�ضيافة �ململكة �لعربية �ل�ضعودية ممثلة 
وت�ضمن  �ملا�ضي،  �لأربعاء  �لتعليم  ب��وز�رة 
ج�����دول �أع����م����ال �مل����وؤمت����ر ت��ق��ري��ر رئ��ي�����س 
�أع���م���ال �ملجل�س  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ع��ن  �مل��ج��ل�����س 
خالل �ل�ضنتني �ملا�ضيتني، وتقرير �ملدير 
�ل��ع��ام ع��ن تنفيذ ب��ر�م��ج �مل��رح��ل��ة �لأول���ى 
�لعربي  �لربية  مكتب  ��ضر�تيجية  من 
-2015(  1441-1436 �خل���ل���ي���ج   ل�����دول 
من  �ل��ث��ان��ي��ة  �مل���رح���ل���ة  وب����ر�م����ج   ،)2020
�ل��ق��ادم��ة،  �مل��ال��ي��ة  ل��ل��دورة  �ل�ضر�تيجية 
�إلى  بالإ�ضافة  و�أجهزته،  �ملكتب  ومو�زنة 
�لربوي  �لعمل  تهم  �أخ���رى  مو�ضوعات 

�مل�ضرك للدول �لأع�ضاء .
�مل����وؤمت����ر  �أع�����م�����ال  �ف����ت����ت����اح  يف   ومت 
�لذين  و�ل�ضعادة  �ملعايل  �أ�ضحاب  تكرمي 
و�ملجل�س  �ل��ع��ام،  �مل��وؤمت��ر  يف  �أع�ضاء  كانو� 

�لتنفيذي، و�نتهت ع�ضويتهم قبل �نتهاء 
تلك �لدورة.

رف��ع  �مل��وؤمت��ر �لف��ت��ت��اح��ي��ة   ويف كلمة 
م���ع���ايل وزي�����ر �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���دك���ت���ور �أح��م��د 
�ل�ضكر  �آي����ات  ����ض��م��ى  �لعي�ضى  حم��م��د  ب��ن 
و�لتقدير ملقام خادم �حلرمني �ل�ضريفني 
�إخو�نه  و�إلى  بن عبد�لعزيز  �ضلمان  �مللك 
�هلل،  حفظهم  �لتعاون،  جمل�س  دول  ق��ادة 
على ما تلقاه م�ضرية �لتعليم من قبلهم، 

من رعاية فائقة و�هتمام بالغ.
وقال �لدكتور �لعي�ضى »نلتقي �ليوم 
ومنطقتنا  �أمتنا  به  وق��ت ع�ضيب متر  يف 
وت��ت�����ض��اع��ف ف��ي��ه م�������ض���وؤول���ي���ات �ل��رب��ي��ة 
و�ل��ق��ائ��م��ني ع��ل��ي��ه��ا، وو�ج����ب����ات �ل��ت��ع��ل��ي��م 
م�ضوؤوليتنا  فيه  وتتاأكد  عنه،  و�مل�ضوؤولني 
ج��م��ي��ع��ا يف ت��ع��زي��ز ع��م��ل��ن��ا �مل�����ض��رك من 
خالل هذ� �لإطار �ملوؤ�ض�ضي �لذي �أن�ضاأناه 
للتعاون  �ضبيال  قيامه  منذ  و�رت�����ض��ي��ن��اه 

�مل�ضرك فيما بيننا.
و�أكد معايل �لوزير �أنه على �لرغم 

من كرثة �لأعباء و�ملتغري�ت فاإن �لآمال 
�لتي تلوح لنا يف �آفاق �لتعامل �ليجابي 
�أي�ضا ومتعددة، وتبعث على  هي كثرية 
�ل�ضيا�ضية  �لإر�دة  ف��ه��ذه  �لط��م��ئ��ن��ان، 
على  حت��ف��زن��ا  �هلل،  يحفظهم  ل��ق��ادت��ن��ا، 
�لعمل �مل�ضرك �لطموح، كما �أن �لروؤى 
للم�ضتقبل  وح���ددت���ه���ا  ر���ض��م��ت��ه��ا  �ل���ت���ي 
خ�ضت �لتعليم مبكانة لئقة به، و�أعلت 
���ض��اأن��ه يف ب��ن��اء �لأج����ي����ال، م�����ض��ري� �إل���ى 
 ،2030 �ل�ضعودية  �لعربية  �ململكة  روؤي��ة 
يف  �لإيجابية  �لقيم  تر�ضيخ  يف  ودوره���ا 
�ملنظومة  وتطوير  �أبنائنا،  �ضخ�ضيات 
�لتعليمية و�لربوية بجميع مكوناتها، 
مما ميكن �ملدر�ضة بالتعاون مع �لأ�ضرة 
م���ن ت��ق��وي��ة ن�����ض��ي��ج �مل��ج��ت��م��ع لإك�����ض��اب 
و�ل�ضلوكيات  و�ملهار�ت  �ملعارف  �لطالب 
م�ضتقلة  �ضخ�ضية  ذ�  ليكون  �حلميدة، 
تت�ضف بروح �ملبادرة و�ملثابرة و�لقيادة ، 
ولديها �لقدر �لكايف من �لوعي �لذ�تي 

و�لجتماعي و�لثقايف.

التعليم تدعو  
للمشاركة في 
اختيار الفائزين 
في مسابقة 
معالم سعودية

جامعة األميرة نورة تستضيف نخبة
من اإلعالميين لتوسيع نطاق التواصل

����ض��ت�����ض��اف��ت ج��ام��ع��ة �لأم������رية ن����ورة بنت 
�لإع��الم��ي��ني من  م��ن  ع���دد�  عبد�لرحمن 

�ضحفيني ومذيعني وكتاب ر�أي.
م��ع وكيل  باجتماع  �ل��ل��ق��اء  ب���د�أ  وق��د 

�جل��ام��ع��ة �ل��دك��ت��ور ���ض��ال��ح �مل���زع���ل �ل���ذي 
مدير  حتيات  لهم  ناقال  بال�ضيوف  رحب 
م�ضري�  �لعميل،  هدى  �لدكتورة  �جلامعة 
�جلامعة  بني  �لعالقة  تقوية  �ضرورة  �إلى 
وو����ض���ائ���ل �لإع���������الم، وت���و����ض���ي���ع ن��ط��اق��ات 
�لت�������ض���ال ل��ن�����ض��ر �مل��ع��ل��وم��ة �ل�����ض��ح��ي��ح��ة 

�لدقيقة.
و�أك���د �مل��زع��ل ���ض��رورة �أخ���ذ �ملعلومة 
مفيد�  �ل�ضائعات،  وتفنيد  م�ضدرها،  من 
ح�ضنا  لي�ضت  ن���ورة  �لأم����رية  جامعة  ب���اأن 
لكل  مفتوحا  عمالقا  �ضرحا  ب��ل  منيعا، 

�ملخل�ضني.
ث���م ���ض��اه��د �حل�����ض��ور ع��ر���ض��ا مرئيا 
ح����ول �جل���ام���ع���ة، ومت ����ض��ت��ع��ر����س م��ه��ام 
و�أب��رز  و�أه��د�ف��ه��ا  ل��الإع��الم  �لعامة  �لإد�رة 
منجز�تها، ثم فتح مدير �لعالقات �لعامة 

خالد �ليمني �ملجال لالأ�ضئلة.
و�ن��ط��ل��ق �ل��وف��د �لإع��الم��ي يف رحلة 
�جلامعة،  م��ر�ف��ق  مل�ضاهدة  �حل��اف��ل��ة  ع��رب 
و���ض��اه��د �جل��م��ي��ع يف غ��رف��ة حت��ك��م �لأم���ن 

و�ل�����ض��الم��ة ك��ي��ف مي��ك��ن ���ض��ب��ط �حل��رك��ة 
�مل����روري����ة و�مل���خ���ال���ف���ات ع���رب �ل���ك���ام���ري�ت 
�مل��ن��ت�����ض��رة يف ����ض���و�رع �جل��ام��ع��ة ومم��ر�ت��ه��ا 

ومد�خلها با�ضتثناء �أماكن �لطالبات.
ثم �نتقل �جلميع �إلى غرفة �لتحكم 
ل��ق��ط��ار �جل��ام��ع��ة، ث��م �ن��ط��ل��ق��و� يف رحلة 
�أب���رز مر�فق  م��ن  �ل���ذي يعد  �لقطار  ع��رب 

�جلامعة.
�لتي  �ملركزية  �ملكتبة  �لوفد  و�نتقل 
�لعالية  وتقنيتها  ب�ضخامتها  �أب��ه��رت��ه��م 
�لآيل  �ل���ت���خ���زي���ن و�ل�����ض����رج����اع  ون����ظ����ام 
جمموعة  من  ويتكون  �ملكتبة،  يف  �ملعتمد 
بالكمبيوتر  �لتحكم  �أنظمة  من  متنوعة 
من  تلقائيا  �ل��ك��ت��ب  و����ض��رج��اع  لتخزين 

مو�قع تخزين حمددة.
�لإعالميون  �ضكر  �جلولة  ختام  ويف 
نورة  �لأم���رية  جامعة  يف  �جلولة  منظمي 
طر�ز  من  �ضاهدوه  مبا  �إعجابهم  مبدين 
�إجن��از�ت ت�ضبُّ  �ضمعوه من  عمر�ين، وما 

يف �ضالح �لوطن �ملعطاء يف �ملقام �لأول. 
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مبتعثون

مبتعثون يهنئون المملكة باليوم الوطني
محمد حريصي

�لوليات  يف  �جلامعة  مبتعثي  من  ع��دد  هناأ 
وبريطانيا،  و�أ���ض��ر�ل��ي��ا  �لأم��ريك��ي��ة  �ملتحدة 
بن  �ضلمان  �مللك  �ل�ضريفني  �حلرمني  خ��ادم 
�لعهد  ويل  وويل  ع��ه��ده،  وويل  عبد�لعزيز، 

مبنا�ضبة �ليوم �لوطني للمملكة 86.
وع���رب �مل��ب��ت��ع��ث��ون ع���ن م���دى حمبتهم 
جهودهم  ق�����ض��ارى  ب��ذل  و�ع��دي��ن  لوطنهم، 
ل���ض��ت��ك��م��ال م�����ض��رية �ل���ع���ط���اء، ودف����ع عجلة 
م�ضاف  ب��ني  �ل��ب��الد  مبكانة  للرقي  �لتنمية 
�ل����دول �مل��ت��ق��دم��ة، حم��ق��ق��ني ب��ذل��ك �ل��روؤي��ة 

�لو�عدة 2030.
�ملتحدة،  �لوليات  �إلى  �ملبتعث  وت�ضاءل 
بندر �ل�ضهري، يف حديثه �إلى »�آف��اق« قائال: 
»وط��ن��ي ه��و �ل��ع��ي��د �أم ع��ي��دي ه��و �ل��وط��ن«؟ 

و��ضت�ضهد باأبيات �ل�ضاعر مهدي �لو�يلي:

»يا وطن حييت باخليل وعيون �ل�ضبايا
ما بعد عزتك عزة ول بعدك رفاعة

�إن كتبنا عن عطاياك يا جزل �لعطايا
مزبن �للي �ضامه �لوقت و�أ�ضنته �ملجاعة

و�إن كتبنا عن مز�ياك يا كرث �ملز�يا
يكفي �إن �لنور مّنك مال �لدنيا �ضعاعة

قادك رجال لّيا وّقَفت �ضوت �ضو�يا
ن�ضل �ضيخ ما تقا�ضر على �لطولت باعة

د�م حبك يف دمانا ويلعب يف �حلنايا
و�هلل �إن تبقى على عز و�أجماد ومناعة«.

نحبك  »ك��ي��ف ل  ق��ائ��ال  �ل�ضهري  و����ض��ت��ط��رد 
ونحتفي بك، ونحن نرى غرينا منذ عقود، 
�ل�����دول �ضرقيها  �أب������و�ب  ي���ز�ل���ون ع��ل��ى  وم����ا 
و�للقمة  �لهنية،  �لعي�ضة  يف  طمعا  وغربيها 

�ل�ضوية.
من  ومنهم  �لفقر  �أخ��رج��ه  م��ن  منهم 
�ضردته �حلروب،  ومنهم من �أدركه �ملوت ومل 
وطني  يا  نحبك  ل  مبتغاه. كيف  �إل��ى  ي�ضل 
و�جتمع لنا فيك �أ�ضرف دين يف �أطهر ر�ضالة، 
و�أعظم تاأريخ باأقد�س مكانة، و�أ�ضمى حكومة 

يف حنكة و�ضيا�ضة«.
و�أ�ضاف »كي ل نحبك يا وطني ويدك 
ُت�����ض��ب��غ وف��ادت��ه��ا ك���ل ع���ام ل�ضيوف  �ل��ي��م��ن��ى 
�لرحمن، وبيدك �لي�ضرى �ل�ضارم �ل�ضم�ضام 
�أي��ن��م��ا ك���ان، بينما  ب��ر�ث��ن �لطغيان  ب��ه  ت��دك 
ب��ح��ق��وق  �ل���ق���ي���ام  يف  ب��رم��ت��ه��ا  دول  ع���ج���زت 

مو�طنيها �أو ردع معاديها.
كيف ل نحبك يا وطني وقد لب�ضنا من 
�أجمادك تاج �ملد�ئح، وو�ضاح �لكر�مة، وو�ضام 

�لعزة؛ فما �أر�ك �إل كما قال ح�ضان: 

ُخلقت مرب�أ من كل عيب..
كاأنك قد خلقت كما ت�ضاء«

مستقبل باهر
�حلبي�ضي،  ن�ضرين  �ملبتعثة   �أك��دت  بدورها، 
�ل��ت��وح��ي��د �ضتظل  �أن ذك���رى  )ب��ري��ط��ان��ي��ا(،  
حم��ف��ورة يف ذ�ك���رة �أب��ن��اء �ل��وط��ن وقلوبهم، 

لكونها تتكرر كل عام، ولأن �ملجتمع يعاي�س 
�إجناز�ت وطنه وينمو ويكرب معها.

لالأ�ضرة  »�أت��ق��دم  �حلبي�ضي  و�أ���ض��اف��ت 
�حل���اك���م���ة و�ل�������ض���ع���ب �ل�������ض���ع���ودي �ل���ك���رمي 
بالتهنئة بهذه �ملنا�ضبة، ونحن ن�ضهد �زدهار 
�حلكيمة  روؤي��ت��ه  خ��الل  من  ونه�ضته  بلدنا 
يف  لوطننا  خمل�ضون  جميعا  ونحن   ،2030
حتقيق هذه �لروؤية �ل�ضر�تيجية لننه�س 

مبملكتنا و�ضعبنا«.

تاريخ مليء بالتضحيات 
يف �ل�ضياق ذ�ته، قال �ملبتعث �ضعيد �آل قانع« 
يف هذه �لذكرى �لغالية، و�أنا �أنظر للوطن 
م���ن ه��ن��ا م���ن ب��ع��ي��د، م���ن �ل�����ض��ف��ة �ل��غ��رب��ي��ة 
يبدو  و����ض��ن��ط��ن،  م��ن  وحت��دي��د�  لالأطل�ضي 
�لوطن  وو�ع��د� ويقف  �مل�ضتقبل م�ضرقا  يل 
�لوطني،  عيدنا  �إن��ه  عاليا.  �ضاخما  �أم��ام��ي 
يوم ن�ضعر فيه بالفخر و�لعتز�ز على �ملنجز 

�لإن�ضاين و�حل�ضاري«.
و�أ����ض���اف »ه����ذه �لأم�����ة، وه����ذ� �ل��ك��ي��ان 
�أم��و�ج  عنده  تتك�ضر  �ل��ذي  �ملتحد  �لب�ضري 
�أب��ت��ه��ج،  �خل��دي��ع��ة و�ل��ت�����ض��ل��ي��ل؛ ح��ق يل �أن 
و�إن�ضانه  �لوطن  بهذ�  تدفع  عظيمة  قيادة 
وروؤي��ة  قومي  م�ضروع  �لعاملية،  �إل��ى م�ضاف 
يف  م�ضتقبلنا  ت�ضمن  دقيقة  ��ضر�تيجية 
�أع����د�ء  ي��ت�����ض��اه��ل م��ع  2030، ح���زم وع����زم ل 
�ل����وط����ن. �لق���ت�������ض���اد �لأب��������رز و�مل�����وؤث�����ر يف 
منظومة �لع�ضرين �لدولية، �أمن و��ضتقر�ر 

�ضديدة  عاملية  و�ضط ظروف  د�خلي  و�ضالم 
�لتعقيد«.

�لوطني،  يومنا  ه��و  ه��ذ�  وت��اب��ع:»ن��ع��م 
تاريخنا  هو  و�أر�ضيفنا،  وذ�كرتنا  قدرنا  هو 
�ملليء بت�ضحيات �لرجال و�إخال�س �ملحبني 
منذ عهد �لتكوين على يد �ملغفور له �ملوحد 
هذ�  يومنا  �إل��ى  �ضعود  �آل  عبد�لعزيز  �مللك 
بقيادة �مللك �ضلمان بن عبد�لعزيز �آل �ضعود.

�إنه �ليوم �لذي �أجنب فيه �لتاريخ �أمة 
و�لزمان،  �ملكان  ووطنا تغريت معه خارطة 
و�أ����ض���ب���ح وط��ن��ي رق��م��ا ���ض��ع��ب��ا يف م��ع��ادلت 
�ل���ت���و�زن �ل��ع��امل��ي، و�أ���ض��ح��ى م�����ض��در� ي�ضع 

باحلب و�ل�ضالم للعامل �أجمع«.
�لوطني  �ليوم  ه��ذ�  »يف  مهنئا  و�أردف 
�خل����ال����د، �أرف������ع �أ����ض���م���ى �آي������ات �ل��ت��ربي��ك��ات 
و�لتهاين ملقام �ضيدي وو�لدي �مللك �ضلمان 
�لعهد  �آل �ضعود، و�ضمو ويل  بن عبد�لعزيز 
و�ضمو ويل ويل  ن��اي��ف،  ب��ن  �لأم���ري حممد 
�ل��ع��ه��د �لأم�����ري حم��م��د ب���ن ���ض��ل��م��ان، و�إل���ى 
�ل�ضعودي  و�ل�ضعب  �لكرمية  �ملالكة  �لأ�ضرة 

�لنبيل ودمت يا وطن باألف خري«.

حب أبدي
وم���ن �أ���ض��ر�ل��ي��ا، �أ���ض��ار �مل��ب��ت��ع��ث  حم��م��د �آل 
هبا�س �إلى �أن �لوطن هو »ذلك �حلب �لذي 
ين�ضب،  �ل��ذي ل  �لعطاء  وذل��ك  يتوقف،  ل 
�لقلوب،  يف  �مل�ضتوطن  �لأط���ر�ف،  �مل��ر�م��ي 

�لذي ي�ضتحق �حلب �لأبدي«.

وق����دم �آل ه��ب��ا���س ت��ه��ان��ي��ه ق��ائ��ال: »ل 
للمولى  �ل�ضر�عة  �أك��ف  �أرف���ع  �أن  �إل  �أم��ل��ك 
�لر�ضيدة  حكومتنا  لنا  يحفظ  �أن  وجل  عز 
يف بقيادة مولي خادم �حلرمني �ل�ضريفني 
�مل��ل��ك ���ض��ل��م��ان ب���ن ع��ب��د �ل��ع��زي��ز، و���ض��اح��ب 
نايف ويل  بن  �لأم��ري حممد  �مللكي  �ل�ضمو 
�ل��ع��ه��د �لأم������ني، و���ض��اح��ب �ل�����ض��م��و �مل��ل��ك��ي 
�لعهد  ويل  ويل  �ضلمان  ب��ن  حممد  �لأم���ري 
بالإ�ضالم  و�أع��زه��م  ذخ���ر�ً  لنا  �هلل  حفظهم 

و�أعز �لإ�ضالم بهم«.

قفزات تنموية
�لقحطاين،  م��اج��دة  �ملبتعثة  و��ضتعر�ضت 
)ب��ري��ط��ان��ي��ا( ت��اري��خ ب��ن��اء �ل��وط��ن ونه�ضته 
و�ل��ق��ف��ز�ت �ل��ت��ن��م��وي��ة �ل��ت��ي حتققت خ��الل 
�أيامنا  �ل�ضنو�ت �لأخ��رية، وقالت »ن�ضعى يف 
وعاد�تنا  بثقافتنا  �لتعريف  �إل��ى  �لوطنية 
وت��ق��ال��ي��دن��ا م��ن خ���الل �لأن���دي���ة �لطالبية 
ي�ضمل  �ضنويا  معر�ضا  ون��ق��ي��م  �ل�����ض��ع��ودي��ة، 
و�ل��ع��اد�ت  �لعربي،  و�خل��ط  �لعمارة،  �أق�ضام 

و�لتقاليد، �إ�ضافة �إلى ركن �ل�ضتف�ضار�ت«.
�لإي��ج��اب��ي  �مل��ع��ار���س  دور  �أن  و�أك������دت 
يكمن يف تكوين �ل�ضورة �لإيجابية للمملكة، 
�أع���د�د� كبرية حتر�س على  �أن  �إل��ى  م�ضرية 

�حل�ضور و�لطالع و�ل�ضتف�ضار.
و�ختتمت �لقحطاين حديثها بالدعاء 
ب��اأن ي��دمي �هلل �لأم���ن و�ل���ض��ت��ق��ر�ر يف رب��وع 

�ململكة.

دول  ف��ي  الطالبية  األن��دي��ة  تحرص 
الثقافية  بالملحقيات  ممثلة  االبتعاث 
الدينية  باألعياد  إقامة احتفاالت  على 
والمناسبات الوطنية، ومن ذلك احتفال 
األندية باليوم الوطني لتقديم صورة 
العربية  المملكة  عن  جيدة  ذهنية 

السعودية.
بين جامعته  ما  المبتعث  ويعيش 
العلم،  بتحصيل  يومه  شاغال  وناديه 
الثقافية  األنشطة  حضور  إلى  إضافة 

والترفيهية األخرى.
»مبتعثون«  الصفحة  هذه  وفي 
أسبوعيا  المبتعثين  م��ع  سنعيش 
في  الدراسة  ق��رار  اتخاذ  من  ابتداء 
الخارج مرورا بمواقف وقصص الغربة، 

وانتهاء بالعودة إلى أرض الوطن.
للمراسلة:
mohousain@kku.edu.sa
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خارطة طريق هندية
لتدويل التعليم العالي

المصدر:
»يونيفرسيتي وورلد نيوز«

�ل��ع��ايل  �لتعليم  ل��ت��دوي��ل  �ل��ه��ن��د  تطمح 
�لعاملية  �جلامعات  كربيات  با�ضتقطاب 
ل��ف��ت��ح ف����روع ع��ل��ى �لأر������ض����ي �ل��ه��ن��دي��ة، 
�لعايل، ورغبًة  �لتعليم  �أمال يف حت�ضني 
دولر  م��ل��ي��ار�ت  ب�ت�ضعة  �لح��ت��ف��اظ  يف 
�أمريكي يدفعها  300.000 طالب هندي 
�ضنويا للدر��ضة يف �خلارج . فهل تنجح؟

�ل��وزر�ء  ب��د�أت �خلطة بعزل رئي�س 
�ل���ه���ن���دي »م����ارن����ي����در� م�������ودي«، وزي����رة 
�ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل��ت��ن��م��ي��ة �ل��ب�����ض��ري��ة �مل��ث��رية 
�ل�ضابع  يف  �ي���رين«،  »�ضمرييتي  للجدل 
وز�ري  تغيري  �ضمن  �ملا�ضي،  يوليو  من 
����ض���ام���ل، وع����ني ب����دل م��ن��ه��ا » ب��ر�ك��ي�����س 
ج���اف���ادي���ك���ار« �ل������ذي ي��ن��ف��ذ �ل�����ض��ي��ا���ض��ة 
ب�  �خت�ضار�  �ملعروفة  للتعليم  �لوطنية 
»�إن بي �إي -2016« ؛ وهي خارطة طريق 

�لبالد للتعليم.

جامعات أجنبية
وت��ت��م��ث��ل  �ل����روؤي����ة ب��ت��اأ���ض��ي�����س ج��ام��ع��ات 
�أجنبية يف �لهند، بالإ�ضافة �إلى �لتعاون 
ما بني �جلامعات �لهندية و�أف�ضل 200 

جامعة يف �لعامل.
وح�������ض���ب �ل�����روؤي�����ة، �ل���ت���ي و���ض��ع��ت 
�ل������وز�رة م�����ض��ودة ل��ه��ا ع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا يف 
يديل  �أن  �أج��ل  م��ن  �لعنكبوتية  �ل�ضبكة 
�جل���م���ي���ع ب���دل���وه���م ح���ي���ال���ه���ا ق���ب���ل 16 
تلك  �لهند  �ضت�ضجع   ،2016 �أغ�ضط�س 
تر�ضيخ  على  �لكربى  �لعاملية  �جلامعات 
�أق���د�م���ه���ا يف �ل��ه��ن��د م���ن خ����الل �إب�����ر�م 

�ل��ت��ع��اون م��ا ب��ني �جل��ام��ع��ات �ل��ه��ن��دي��ة؛ 
وتن�س �مل�ضودة على ما ن�ضه »زيادة عدد 
ط��الب �لهند �ل��د�ر���ض��ني يف �خل���ارج مع 
��ضتقطاب �لطالب �لدوليني لأر��ضيها، 
وذل�����ك م���ن �أج�����ل �ل��ع��م��ل ع��ل��ى ت��دوي��ل 

�ملناهج بالتو�زي مع �مل�ضتويات �لعاملية.
وي����ع����د �ل����ت����دوي����ل �أح�������د م���ك���ون���ات 
ت��خ�����ض��ي�����س �مل������و�رد �مل��ال��ي��ة �لإ���ض��اف��ي��ة 
متولها  �لتي  �ل��ع��ايل  �لتعليم  ملوؤ�ض�ضات 
�مل�ضودة  عليه  ن�ضت  ما  ح�ضب  �حلكومة 

�لتي �ضطرتها �لوزيرة �ملقالة »�يرين«.
وتبدو �خلطة �لتي و�ضعها �حلزب 
�لهند جريئة، لكونها تعتمد  �حلاكم يف 
يف �لأ�ضا�س على �لعزف على وتر عر�قة 
�لأكادميي، وهو ما قد  �لتميز  �لهند يف 

يكون �أ�ضطورياً �أحياناً. 
وعلى �لرغم من �لأع��د�د �ملتنامية 
ل����ط����الب �ل���ه���ن���د �مل���ت���ج���ه���ني ل���در�����ض���ة 
�ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���ع���ايل يف �خل�������ارج،  و�مل���ق���در 
ينفقون  �لعام  يف  طالب   300.000 بنحو 
600 مليار روبية هندية )ح��و�يل ت�ضعة 
�حلكومة  فاإن  �أمريكي(،  دولر  مليار�ت 
ت���اأم���ل ب���و����ض���وح �إي����ق����اف ه����ذ� �ل��ت��دف��ق، 
بجعل  د�خ��ل��ي��ا  ليتجه  بو�ضلته  وع��ك�����س 
ت�ضتقطب  �لتعليمية  �لهندية  �ملوؤ�ض�ضات 

�لطالب من �خلارج.

معارضة واسعة
�جلامعات  لفروع  �لدعوة  �لهند  وجهت 
�لهند  يف  لها  ف��روع  لتاأ�ضي�س  �لأجنبية 
مبوجب م�ضروع قر�ر �أ�ضدرته �حلكومة 
�ل�ضابقة �أنذ�ك  يف عام 2013  لكن �لقر�ر 
�حلزب  من  حتى  و��ضعة  معار�ضة  لقى 

�حل����اك����م، مم���ا �أف�������ض���ل �مل�������ض���روع  �ل���ذي 
�نق�ضى زمنه يف 2015.

منق�ضما  �جلامعات  قطاع  ز�ل  وم��ا 
على نف�ضه يف هذه �مل�ضاألة؛ ومع هذ� فاإن 
10 وليات هندية دعمت �لفكرة يف �ضورة 
�لتما�ضات للوز�رة يف �ضيا�ضتها �جلديدة. 
وجت���ل���ى ه�����ذ� يف م����ا ق���ال���ت���ه ولي����ة 
»ه���ار�ن���ا«، �مل��ج��اورة ل��دل��ه��ي، �إذ �أ���ض��درت 
ب��ي��ان��ا خ���الل �ل��ع��ام �حل����ايل ق��ال��ت فيه: 
»ي��ج��ب �ل�����ض��م��اح ل��ل��ج��ام��ع��ات �لأج��ن��ب��ي��ة 
يف  لها  فروع  بتاأ�ضي�س  بال�ضماح  �ملعتمدة 

�لهند مبوجب لو�ئح قوية.
و�������ض������ارت ولي��������ة �ل���ب���ن���ج���اب ع��ل��ى 
درب »ه����ار�ن����ا«، م���وؤي���دة ف��ك��رة �ل�����ض��م��اح 
ل��ل��م��وؤ���ض�����ض��ات �لأج���ن���ب���ي���ة �ل���ت���ي ت��ت��م��ت��ع 
مع  �لهند  يف  لها  ف���روع  بفتح  بال�ضيت 

لو�ئح تف�ضريية ملحقة.
ع���ق���د   2016 ي�����ول�����ي�����و   26 ويف 
مع  منف�ضلة  م�����ض��اور�ت  »ج��اف��ادي��ك��ار«، 
�ملنظمات �لتابعة للحزب و�أعرب ممثلوها 
تدويل  مل�ضاألة  �لتطرق  عند  قلقهم  عن 
�لتعليم ح�ضب �ضهادة �حلا�ضرين، ولكن 
�حلزب  �أكد على �لت�ضافر و�لتعاون من 
�أم��ام  �مل�ضتقبلية  �لفر�س  حت�ضني  �أج���ل 

�لطالب.

مخاوف خبراء 
ع����رب ب��ع�����س خ������رب�ء �ل��ت��ع��ل��ي��م مم����ن ل 
خماوفهم  ع��ن  ل��ه��م  �ضيا�ضية  �ن��ت��م��اء�ت 
مع  �لتعاون  تن�ضاأ عن  �لتي  �مل�ضالح  من 
عرب  ما  يف   متثلت  �لأجنبية  �جلامعات 
�ل��ع��ايل يف  �لتعليم  ع�����ض��و جم��ل�����س  ع��ن��ه 
�جل��ودة  �ضمان  وم��دي��ر  �لبنجاب  ولي���ة 

»ر�ج��ي��ف  �لبنجاب  جامعة  يف  �ل��د�خ��ل��ي 
ي�ضلم  جمتمعا  »�إن  ق���ال:  �إذ  ل��وت�����ض��ان« 
مهمة ت��وزي��ع �مل��ع��رف��ة �ل��ق��ائ��م��ة و�إي��ج��اد 
ب�ضيء  يو�ضف  �أن  ميكن  جديدة  معرفة 

و�حد: جمتمع �نتحاري.« 
و�أ����ض���اف »ك���ان���ت دع����وة �جل��ام��ع��ات 
�لهند  يف  لها  ف��روع  لتاأ�ضي�س  �لأجنبية 
حت�ضني  على  ه��ذ�  ي�ضاعد  �أن  �أم��ل  على 
مبد�أ  على  يقوم  �لعايل  �لتعليم  تناف�س 
عالية  تكاليف  �لنا�س  �ضيدفع  مب�ضط: 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م �ل����ع����ايل �ل������ذي ت��ط��ل��ب��ه ت��ل��ك 

�ملوؤ�ض�ضات �لدولية.
�ل��ك��ل��ي��ات  م���ئ���ات  �أن  �إل������ى  و�أ������ض�����ار 
�لهند  يف  تاأ�ض�ضت  و�لإد�ري����ة  �لهند�ضية 
وتفاخر بالتعاون مع �جلهات �لأجنبية، 
�أن  مب����ج����رد  �ل����ط����الب  �أن  م�������ض���ت���درك���ا 
ي��ج��دو�  �خل��ري��ج��ي��ني مل  �أن  �ك��ت�����ض��ف��و� 
فر�ضا وظيفية تدر عائد�ً �ضهرياً جمزياً 
قررو� ترك تلك �جلامعات ورجعو� �إلى 
ي�ضتطيعون  �لتي  �لتقليدية  �جلامعات 

حتمل نفقاتها، ح�ضب قوله.
�مل��وؤ���ض�����ض��ات  �أن  »ر�ج����ي����ف«  وي�����رى 
�ل��ه��ن��دي��ة مب���ا ل��ه��ا م���ن دع����م ح��ك��وم��ي 
ي��ج��ب �ل�����ض��م��اح ل��ه��ا ب��ا���ض��ت��ق��ط��اب ر�أ�����س 
جلعلها  �لهند  د�خ��ل  �ل�ضتثماري  �مل��ال 
م��وؤ���ض�����ض��ات رب��ح��ي��ة. وي�����ض��ي��ف : »�ل��ي��وم 
ي��ج��دون قيمة  �لهند  �لأث��ري��اء يف  ت��رى 
للجامعات  �ل��ز�ئ��دة  برثوتهم  �لتربع  يف 
لأن  �ل���ه���ن���د؛  جل���ام���ع���ات  ل  �ل���غ���رب���ي���ة 
�جل���ام���ع���ات �ل��وط��ن��ي��ة م���ا ز�ل�����ت ل��و�ئ��ح 
وينخر  حركتها  ت�ضل  �حلجري  �لع�ضر 
�لت�ضريعية،  �أجهزتها  عظام  يف  �لف�ضاد 

على حد قوله.

جامعة شيكاغو
تدعو الخريجين للعودة 

إلى الدراسة
المصدر: موقع جامعة شيكاغو

حان �لوقت خلريجي جامعة »يونيفر�ضيتي �أوف �ضيكاغو« لأن يحجزو� مقاعد 
جديدة لهم للتعليم حتت اإدارة اأ�ساتذة اجلامعة احلاليني بالرتباط والدرا�سة 

مع �لطالب �لذين مل يتخرجو� بعد.
ويف 21 �ضبتمرب �ملن�ضرم، �أطلقت �جلامعة �ملوقع �لتعليمي »�لومنياي يو« 
»من�ضة  ��ضم  عليه  و�أطلقت  �جلامعة،  خلريجي  ح�ضريا  �ملفتوح   ،AlumniU

ال�ستف�سار الفكري والنقا�س والنخراط العلمي«.
ويف تعليقه على �ملوقع، قال عميد كلية »غر�هام« للدر��ضات �حلرة و�ملهنية 
�لذي ي�ضحذ  �مل�ضتمرة، �لربوف�ضيور مارك نيماك: »�هتم خريجونا باملحتوى 
تعلمنا  �لتخرج؛  بعد  �لنا�س  �فتقده  »تعلمنا ما  و�أردف:  �لفكر بجودة عالية«. 

فر�س النخراط املتعمق التي كانت متاحة لهم اإبان الدرا�سة يف اجلامعة«.
وترجع بد�ية �إطالق من�ضة »�ألومناي يو« �أو خريجو �جلامعة منذ �أكرث 
»روب���رت زمي��ر« من فريق عمل  ع��ام م�ضى؛ عندما طلب مدير �جلامعة  من 
�إن�ضاء مركز  �إد�رة عالقات وتطوير�خلريجني على  »مارك نيميك« �لعمل مع 

رقمي  يدعو اخلريجني لرتباط بع�سهم ببع�س وباجلامعة اأي�سا«.
ممن  خريج   1.000 نحو  وح�ضرها  �ل�ضيف،  ف�ضل  يف  دورة  �أول  وب���د�أت 
�ضاركو� يف  دورة ر�ئدة عن �لقانون و�لتقنية قدمها �لربوف�ضيور »ر�ندي بيكر« 
عرب �لنرنت؛ بينما �ضجل 600 خريج يف دورة �أخرى �أقيمت يف يناير �ملا�ضي 
وقدمتها �لربوفي�ضورة »بيغي ما�ضون« عن �لأخالق وعلم �لأع�ضاب؛ �إذ �ضاهد 
�حلا�ضرون فيديوهات عن �ملحا�ضر�ت، وق��ر�أو� مقالت مقرحة عن �لأفكار، 
�أ�ضبوعية عرب �لنرنت؛ وهو �ضكل خمتلف عن �لدور�ت  و�ضاركو� يف نقا�ضات 

�ملفتوحة عرب �لأنرنت �لتي ُيدر�ُضها »بيكر« و«ما�ضون«.
وح�ضر  �لقاعة خريجو �أق�ضام وكليات خمتلفة يف �جلامعة، منهم �لأ�ضتاذة 
�ضتايت يونيفر�ضيتي«  »�ضامل  �مل�ضاركة يف كلية �خلدمة �لجتماعية يف جامعة 
�ل���دورة بغية  �إن��ه��ا ح�ضرت  ع��ام 1977، وق��ال��ت  �لتي تخرجت  ب��ر�ي��ن«،  »م���اري 

�لتعمق �أكرث يف �كت�ضافات جديدة يف علم �لأع�ضاب.
���ض��ه��اد�ت مقابل ح�ضورهم  �أو  درج���ات  ي��ن��ال��و�  ل��ن  �أن �خل��ري��ج��ني  ورغ���م 
�أو  �لن��رن��ت،  ع��رب  �ل����دور�ت  لإكمالهم  رقميا؛  و�ضاما  تلقو�  فاإنهم  �ل����دورة؛ 
لدلوهم باأر�ئهم حيال �حلائزين جائزة نوبل من �جلامعة، �أو بر�أى �لأ�ضاتذة 

يف مر�ضحي رئا�ضة يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية. 
من�ضة  ��ضت�ضافت  ب��ل  فح�ضب؛  �ل��ت��ج��رب��ة  ت��ل��ك  ع��ل��ى  �لأم����ر  ي��ت��وق��ف  مل 
�حلرجة  »�لق�ضايا  بعنو�ن  �أ�ضابيع  �ضتة  ملدة  در��ضيا  ف�ضال  �جلامعة  خريجي 
�جلامعة  �أ�ضاتذة  مع  ق�ضرية  نقا�ضات  �ضل�ضلة  و�أطلقت  �لعمر�ين،  �لتعليم  يف 
��ضتك�ضاف  و�أهمية  �جلاذبية:  �أم��و�ج  ملناق�ضة  �ملهتمني«  مع  »�للتفاف  بعنو�ن 
 .LIGO �لليزري  بالتد�خل  �لثقالية  �ملوجات  ملر�ضد  �خت�ضار  وليغو  »ليغو«. 
و�ضتقيم حو�ر� �آخر يف �خلريف �ملقبل ف�ضال در��ضي نحو �ضتة �أ�ضابيع بتقدمي 
�ل��ربوف�����ض��ي��ور »�آغ��ن�����س ك�����ولرد«، خ��ري��ج ع���ام 1997 ب��ع��ن��و�ن: »ح����و�ر �لأ���ض��ل��وب 

�ل�ضقر�طي لأفالطون ب�ضاأن �إمكانية تعلم �ملرء �لف�ضيلة«.
و�خت�ضار�، ترى »نيميك« �أن بو�بة جامعة �ضيكاغو ميكن �أن تكون �خلطوة 
�أع��و�م  ق�ضاء  م��ن  فبدل  �جل��ام��ع��ي؛  تعريف معني �حل�ضور  �إع���ادة  يف  �لأول���ى 
قليلة يف �ملدينة �جلامعية، ثم �لتخرج؛ ثم �لكتفاء بتلقي خطابات عن �أخبار 
�أن يكون �لطالب مرتبطا  �إعادة �لتجمع، ميكن  �أو ح�ضور �حتفالت  �جلامعة 

بالأ�ضاتذة �جلامعيني وي�ضبح �خلريج طالبا طو�ل �لعمر.
و�ختتمت ت�ضريحاتها بالقول »�إن طبيعية �لتعليم �لعايل لي�ضت �نت�ضابا 
كما كانت يف �ل�ضابق؛ فالنا�س تختلف وظائفهم يف �حلياة �لعملية، و�إذ� جنحت 
وهم  �جلامعي  �لف�ضل  يح�ضرون  طالباً  �ضتجد  �خلريجني؛  ��ضتقطاب  فكرة 
�لذين مل يتخرجو� بعد تعليما  يف عمر �خلام�ضة و�ل�ضتني، و�ضيجد �لطالب 

م�ضتمر� على �أيدي �أ�ضاتذة �جلامعة و�خلريجني يف �لوقت نف�ضه. 
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لقطات
الصين

�رت������ف������ع ع��������دد ط��������الب ك����وري����ا 
�لدر��ضة  يف  �لر�غبني  �جلنوبية 
�إل����ى  يف �جل���ام���ع���ات �ل�����ض��ي��ن��ي��ة 
ب�  مقارنة  �ملا�ضي  �لعام   66.672
تالهما   ،2006 ع���ام  يف   57.500
ط��������الب ت�����اي�����الن�����د ورو������ض�����ي�����ا، 
ب��ي��ن��م��ا �ن��خ��ف�����س ع����دد �ل��ط��الب 
بن�ضبة  �ل��ي��اب��ان  م���ن  �ل��ق��ادم��ني 
 ،14.000 �إل��ى   19.363 م��ن   %23
ل�����ض����ي����م����ا ب�������ض���ب���ب �ل����ع����الق����ات 
ق�ضايا  ب�ضبب  �ملتوترة  �لثنائية 

جيو�ضيا�ضية.

الواليات المتحدة
»م���ارك  في�ضبوك  م��وؤ���ض�����س  ق���رر 
»بري�ضيال  وزوج��ت��ه  زوك��ي��ب��ريغ« 
ث��الث��ة مليار  ����ض��ت��ث��م��ار  ت�����ض��ان« 
�لقادم  �لعقد  يف  �أم��ريك��ي  دولر 
�لو�ضول  على  �لعلماء  مل�ضاعدة 
�إلى عالج لكل �لأمر��س بحلول 
�حل����ايل، ل�ضيما  �ل��ق��رن  ن��ه��اي��ة 
�لم�����ر�������س �لأرب�����ع�����ة �ل��ق��ات��ل��ة: 
م���ر����س �ل���ق���ل���ب، و�ل�������ض���رط���ان، 
�لأمر��س  و  �ملعدية،  و�لأمر��س 

�لع�ضبية. 

أفريقيا
ي���ف���ت���ت���ح �مل����ع����ه����د �لف����ر������ض����ي 
�أف��ري��ق��ي��ا  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م �ل����ع����ايل يف 
 2017 يناير  يف  �لرقمية  �أب��و�ب��ة 
مل�ضاعدة  ج��دي��دة  دور�ت  بحزمة 
�مل���ح���ا����ض���ري���ن ع���ل���ى م���و�ج���ه���ة 
�ل���ت���ح���دي���ات �ل���ت���ي ي��و�ج��ه��ون��ه��ا 
ك���ل ي�����وم. وط�����رح ف���ك���رة �إن�����ض��اء 
�ل�ضبكة  رئ��ي�����س  م���ن  ك���ل  �مل��ع��ه��د 
�جلامعية �لعاملية لالبد�ع »بير 
�لتعليم  يف  و�لر�ئد  �أوكيبكول«، 
يف  �ليون�ضكو  منظمة  يف  �لعايل 
هر�ري وباماكو وباري�س »جمعة 

�ضعباين«. 

اليابان
�أع��ل��ن��ت �ل��ي��اب��ان ع��زم��ه��ا �إج����ر�ء 
بيانا  ب��وج��ود  م��ز�ع��م  يف  حتقيق 
م��زي��ف��ة وخ��اط��ئ��ة ظ��ه��رت يف 22 
جمموعات  �أع��ده��ا  علمية  ورق��ة 
ح�ضب  ج��ام��ع��ات  ���ض��ت  يف  بحثية 
بقلم  »�ضاين�س«  �أعلنت جملة  ما 

حمررتها »دني�س نرومايل«.

ألمانيا
�أعلنت �ملوؤ�ض�ضة �لأملانية خلدمات 
  DAAD �لأك�����ادمي�����ي  �ل���ت���ب���ادل 
ور�ب����ط����ة �جل���ام���ع���ات �ل��رو���ض��ي��ة 
على  ع��زم��ه��م��ا   ،ARU �ل���ر�ئ���دة 
�جلديدة  للمنح  برنامج  �إط��الق 
�ل�ضباب  �لأكادمييني  لالأ�ضاتذة 
و�لطالب �ملتميزين. و�أطلق على 
برنامج  �تفاقية   ��ضم  �لإع���الن 

»�أبر�م جويف«.

جامعة سالم الحكومية
Salem State University

الدرجات العلمية
منحت �جلامعة يف �لعام �لأكادميي 
درجة   1594 يلي:  ما   2015-2014
بعد  مل��ا  �ضهادة   55 و  بكالوريو�س، 
�لبكالوريو�س، 443 ماج�ضتري ، و 7 

�ضهاد�ت ملا بعد �ملاج�ضتري. 

األساتذة 
ي��ع��م��ل �لأ�����ض����ات����ذة ب�������دو�م ك��ام��ل 
عدد  وو�ضل  �جلامعة،  يف  وجزئي 
�لأ�ضاتذة 352 من �حلا�ضلني على 
درج���ات �ل��دك��ت��ور�ه مم��ن يعملون 

بدو�م كامل �إلى ن�ضبة %84. 

فروع ومساكن
ل��ل��ج��ام��ع��ة خ��م�����ض��ة ف�����روع على   •
)ح������و�يل  ه���ك���ت���ار   115 م�������ض���اح���ة 

115.000 كيلو مر مربع(
���ض��ت��ة م�����ض��اك��ن للطالب  ي��وج��د   •

يقطنها 2500 طالب.
• ي��وج��د ب��اجل��ام��ع��ة  م��ك��ت��ب��ة »ذ� 
»لريننغ  ومركز  بريي«  فردريرك 

كومونز«.

مركز التخطيط االستراتيجي 
ودعم القرار

وحتليل  جتميع  على  �ملركز  يعمل 
و�تخاذ  �لتخطيط  �لبيانات لدعم 
�ل��ق��ر�ر يف �جل��ام��ع��ة، ول���ه �أه���د�ف 

و��ضحة:
• ت��ل��ب��ي��ة م��ت��ط��ل��ب��ات �ل���ت���ق���اري���ر 
و�حلكومة  �ل��ولي��ة  �خل��ارج��ي��ة يف 

�لفيدر�لية بكل دقة.
• تنظيم وتوزيع وتف�ضري �لبيانات 
ومر�جعة  �ل��ق��ر�ر  ب�ضنع  �خلا�ضة 

�لرب�مج و�لعتماد �لأكادميي.
حت���ل���ي���ل وت���ف�������ض���ري �ل���ب���ي���ان���ات   •
وتوفري �ملعلومات �لالزمة لتخاذ 

�لقر�ر �ل�ضليم.

الخطة االستراتيجية 
خطة   2013 عام  �جلامعة  �أطلقت 
�أه���د�ف  على  ت��رك��ز  ��ضر�تيجية 

نظرة تاريخية
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  ت��اأ���ض�����ض��ت يف   •
ما�ضات�ضو�ِضْت�ْس  بولية  �لأمريكية 
ت��ع��رف  وك���ان���ت   ،1854/9/14 يف 
�آنذ�ك با�ضم »كلية �ضامل نورمال«، 
وك�������ان�������ت خم�������ض�������ض���ة ل������الإن������اث 
�أن��ف�����ض��ه��ن  �إع��������د�د  �ل����ر�غ����ب����ات يف 

للتدري�س.
ولي�����ة  يف  �ل�����ر�ب�����ع�����ة  �ل���ك���ل���ي���ة   •
»م��ا���ض��ا���ض��و���ض��ي��ت�����س« و�ل��ع��ا���ض��رة يف 

�لوليات �ملتحدة.
ت��ط��ب��ي��ق  �جل����ام����ع����ة يف  ب��������د�أت   •
الختالط بني الرجال والإناث يف 
�آن��ذ�ك  1898، وك��ان ع��دد �لطالب 

�ضئيال للغاية.
ن��ظ��ام  �أول  �جل���ام���ع���ة  ط��ب��ق��ت   •
�ح�������ر�يف ب���ال���رب���ط ب����ني �مل��ن��اه��ج 
 ،1908 ع��ام  يف  �لعملية  و�ملمار�ضة 
وك�����ان�����ت ل���ه���ا �ل������ري������ادة يف ذل���ك 
ع���ل���ى م�����ض��ت��وى �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���ع���ايل 
يف �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة �لأم��ريك��ي��ة 

باأ�ضرها.
• ت��غ��ري ����ض��م �ل��ك��ل��ي��ة م��ن »���ض��امل 
�إلى »كلية �ضامل �ضتات«  نورمال«،  
يف 1968، ويف  2010/10/26 تغري 
����ض��م �ل��ك��ل��ي��ة �إل����ى ج��ام��ع��ة »���ض��امل 

�ضتات«.

مجلس األمناء
�مل��ج��ل�����س 11 ع�����ض��و�، منهم  ي�����ض��م 
و�ح�����د ع��ل��ى �لأق������ل م���ن خ��ري��ج��ي 

�جلامعة.

عدد الطالب
في العام  2016-2015

ك��ان ع��دد �لطالب �ملقبولني يف   •
�لأول  �لعام  يف  للدر��ضة  �جلامعة 
متقدما،   5164 �أ���ض��ل  م��ن   3868

�ضجل منهم 1093.
• ع�����دد �ل����ط����الب �مل�����ض��ج��ل��ني يف 

�جلامعة:  7499 طالبا.
• عدد �خلريجني:  1716.

• �إج��م��ايل ع���دد �ل��ط��الب: 9215 
من 30 ولية �أمريكية و60 دولة.

تعليمية  ب���ر�م���ج  ت��وف��ري  ث���الث���ة: 
خرب�ت  تزكيها  متميزة  �أكادميية 
�إبد�عية، وتطوير  �لنمو  تعليمية 
�ل���ف���ك���ري و�ل�����ض��خ�����ض��ي و�مل��ه��ن��ي 
ل�����ل�����ط�����الب، و�����س����ح����ذ ان�����خ�����راط 

�لطالب يف �لعمل �ملدين.

مبادئ الخطة االستراتيجية
• جن���اح �ل���ط���الب: ك��ل ج���زء من 
ه�����ذه �خل���ط���ة ي��ع��م��ل ع���ل���ى دع���م 
جناح �لطالب �ضو�ء ب�ضكل مبا�ضر 
�أج����ل منح  �أو غ���ري م��ب��ا���ض��ر، م���ن 
�أو���ض��ع يف حتقيق  �ل��ط��الب فر�ضا 

�لأهد�ف �لتعليمية و�لأكادميية.
• التنوع: تتميز اجلامعة بنقاط 
قوة كبرية تتمثل يف تنوع �لطالب 
�ل��ث��ق��اف��ات و�لأج��ن��ا���س  م��ن جميع 
و�لأع����������ر�ق ن���اه���ي���ك ع����ن �ل��ت��ن��وع 

�لجتماعي و�لفكري.
• �ل����ض���ت���د�م���ة: ل����دى �جل��ام��ع��ة 
�أي  ب��اأن  �مل��دى تتمثل  روؤي��ة بعيدة 
�ج�����ر�ء ت��ت��خ��ذه ���ض��ي��وؤث��ر ف��ع��ال يف 
�لأجيال �لقادمة، ومن ثم �ت�ضمت 
�إج��ر�ء�ت��ه��ا ب��اأث��ر ف���وري ل يق�ضر 
ينطوي  ب��ل  فح�ضب؛  �لبيئة  على 
توؤكد  للطالب  قوية  ر�ضالة  على 

دورهم يف مر�قبة �ملجتمع.

أشهر الخريجين
�ضيا�ضي  �أت�ضالي�س:  دميير�س   •
�أم����ريك����ي ب������ارز ي��ن��ت��م��ي ل��ل��ح��زب 
�ل�����دمي�����ق�����ر�ط�����ي، وم����ث����ل ولي�����ة 
�لنو�ب  »ما�ضا�ضوتي�س« يف جمل�س 

من 1999 �إلى  2013.
• دو����ض���و�ن ���ض��ي��م��ب�����ض��ون: م���درب 
كرة قدم، ويدرب حاليا فريق »�آز-

تك«.
• ت�ضارلوت لويز بريدج: نا�ضطة 
�لعبودية،  �ضد  �لن�ضان  حقوق  يف 
و�ضاعرة ومدر�ضة، وكانت �لطالبة 
�لوحيدة يف  �ل�ضمر�ء  �لب�ضرة  ذ�ت 
�لف�ضل ذي �لرقم 200 يف �أكادميية 
»ه��ي��ج��ن�����ض��ون« ل��ت��ع��ل��ي��م �ل��ق��و�ع��د 
�لإجنليزية يف �ضامل يف عام 1854، 

كيف ننتقل
إلى مجتمع المعرفة؟

والإعالمية  العلمية  الأو���س��اط  العديد من  الأخ���رية يف  الآون���ة  ي�سود يف 
�ملعلومات  جمتمع  حت��دي��د  يف  �ل��دق��ة  وع���دم  تخبط  �مل��ع��ا���ض��رة  �ل��ع��رب��ي��ة 
وجمتمع �ملعرفة، بحيث نر�ها تعتقد �أنه بح�ضول بع�س �لبلد�ن �لعربية 
ومعد�ت  �أجهزة  يف  �ملتمثلة  �ملعلوماتية  �لتحتية  و�لبنية  �ملعلومات  على 
تقنية فقد �نتقلت بذلك بال�ضرورة �إلى جمتمع �ملعرفة، وهذ� يف �حلقيقة 
و�ملفكرين يف جمال تطور  �لعلماء  �لعديد من  �أبحاث  غري �ضحيح وفق 
 Peter »دروكر »بير  �لأمريكي  �لقت�ضاد  عامل  مثل  و�ملجتمعات  �لعلوم 
�ملعرفة ل ميكن  �إلى عامل  �لولوج  �أن  در��ضاته  يوؤكد يف  �لذي   Drucker
�أن يتحقق �إل من خالل �لدخول يف �قت�ضاد �ملعرفة، بحيث ي�ضبح �إنتاج 
�ملعارف هي �لعملية �لأ�ضا�ضية يف �ملجتمع من خالل �لعمل على ت�ضجيع 

�لإبد�ع وتنمية �لبحث �لعلمي و�لفكري يف جنباته.
�لتاريخ  بها  مر  عديدة  مر�حل  بعد  �ملعلومات  جمتمع  تبلور  لقد 
فقد  معها؛  يتفق  �لتكنولوجيا  من  بنوع  مرحلة  كل  ومتيزت  �لإن�ضاين، 
تكنولوجيا  عرفت  ثم  �ل�ضيد،  تكنولوجيا  �لبد�ية  يف  �لإن�ضانية  �ضهدت 
�لع�ضر  يف  �أخ���ري�  و�ضلت  حتى  �ل�ضناعة،  تكنولوجيا  وبعدها  �ل��زر�ع��ة، 
�لر�هن �إلى تكنولوجيا �ملعلومات �لتي ت�ضكل دعامة �لنطالق �لأولى �إلى 

�ملعرفة.
�إن جمتمع �ملعرفة ل ميكن �أن يتج�ضد �إل على �أ�ضا�س �قت�ضاد �ملعرفة، 
وقد ��ضتعمل هذ� �ملفهوم لأول مرة عام 1969 �ملفكر »بير دروكر« يف كتابه 
فيه  ي�ضري  �لذى   The Age of Discontinuities �لنقطاعات«  »ع�ضر 
�إلى �أن »�قت�ضاد �ملعرفة« Knowledge Economy يعتمد يف تبلوره على 
�لطبيعية،  �مل��و�رد  �أو  �لفيزيقية  �ملدخالت  من  �أك��رث  �لفكرية  �لإمكانات 
كما يعد �ضرطا �ضروريا لتاأ�ضي�س �ملعرفة يف �ملجتمعات من خالل تكوين 
قيم مادية وغري مادية بد�خلها ت�ضاعد على حتويل جزء من �ملعرفة �إلى 
�أو فكرية  �لتقنية للح�ضول على منتجات تعليمية  �لآلت عرب ��ضتخد�م 
�أب��رز يف هذ�  جتديدية ميكن ت�ضديرها مقابل عو�ئد مالية كبرية، كما 
�لكتاب �ملهم مقارنة بني »�لعامل �ليدوي« Manual Worker و »�لعامل 
�ملعريف« Knowledge Worker ، ُتبنينِّ �أن �لأول يعمل بيده لإنتاج �ل�ضلع 

و�خلدمات يف حني �أن �لثاين يعمل بعقله لينتج �أفكار� ومعرفة.
وعلى هذ� �لأ�ضا�س، فاإن �ملعلومات ل ميكن �أن تكون بذ�تها معرفة، 
فهي حتتاج لكي تكون كذلك �إلى عقل نقدى يفح�ضها ويتمعن يف دللتها 
ليميز بني �لز�ئف منها و�ل�ضحيح، وي�ضتطيع �أي�ضا �أن يفا�ضل بني �لآر�ء 

�ملختلفة ليفرز �لذ�تي و�ملو�ضوعي منها.
جمتمعاتنا  يف  و�لتعليم  �لفكري  و�لبحث  بالإبد�ع  نهتم  �أن  ويجب 
�لعربية، وبخا�ضة �ملالكة للبنية �لتحتية للمعلومات وجتعلها منطلقات 
�لنقدي  �ملنهج  على  ترتكز  بد�خلها،  علمية  منظومة  لإر���ض��اء  �أ�ضا�ضية 
�ل��رب��ط �ل�ضتنتاجي و�ل����دليل ب��ني خمتلف  �مل��ع��رف��ة م��ن خ��الل  لإن��ت��اج 
�مل��ع��ل��وم��ات �ل��ت��ي ت��ت��دف��ق ع��ل��ي��ه��ا ع���رب �ل���ض��ت��خ��د�م �ل��وظ��ي��ف��ي ل��و���ض��ائ��ل 
»ي��ورغ��ن  �لأمل���اين  �لجتماعي  �ملفكر  يعتربها  �ل��ت��ي  �لت�����ض��ايل  �ل��ت��د�ول 
�ل���ذي  �لن��ت��ق��ايل  هابرما�س« Jürgen  »Habermas�لف�ضاء 

�ضي�ضمح بعبورها و�لنتقال من جمتمع �ملعلومات �إلى جمتمع �ملعرفة.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa

فضاءات

جامعات عالمية

و�����ض���ت���ه���رت ب��ال��ت��ف��ك��ري �ل��ن��ق��دي 
ب��د�ر���ض��ة  �ل��ت��ي عنيت  �مل��در���ض��ة  يف 
و�جل��غ��ر�ف��ي��ا.  و�لآد�ب  �ل���ت���اري���خ 
بكلية  �لأك��ادمي��ي��ة  بعد  و�لتحقت 
»�ضامل �ضتات«، وكانت �لأولى �لتي 
�لبي�ضاء  �لب�ضرة  �أ�ضحاب  علمت 

قو�عد �للغة �لإجنليزية.
�أل���ض��ك��ا،  �ضاعر  �ضي�ضكون:   �أم   •
وفاز بلقب �ضاعر �لولية يف 1995.

م����ك����ن����ي����ف����ان: مم��ث��ل��ة  ج�������ويل   •

�أم���ريك���ي���ة وم���غ���ن���ي���ة، و����ض��ت��ه��رت 
باأدو�رها يف �أفالم »رجال جمانني« 

و »�مل�ضعوذون« و »خطر �لرياح«.
• جوليان �ضينريو�س: لعب كرة 
»بي  فريق  يف  لعب  �ضويدي،  �ضلة 

بي �ضي نيون«.
توما�س جوزيف تيبود: مدرب   •
كرة �ضلة �ضهري، و�مل��درب �لرئي�س 
لر�بطة كرة �ل�ضلة �لأمريكية »�إن 

بي �آيه«. 
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دراسة تكشف توظيف الشاعر آل فتحي للمكان 
توظيـفا حيا في شعره

ريم العسيري

�مل�ضاعد يف  �لأ�ضتاذ  �أعدها  ك�ضفت در��ضة 
ق�ضم �للغة �لعربية بكلية �لعلوم و�لآد�ب 
ل��ل��ب��ن��ات يف حم����اي����ل، و ع�����ض��و ج��م��ع��ي��ة 
زي��اد حممود  ردن��ي��ني، �لدكتور  �لأ �لنقاد 
فتحي،  �آل  ح��م��زة  �ل�ضاعر  �أن  م��ق��د�دي، 
�ملكان  �أحد �ضعر�ء منطقة ع�ضري، وظف 
حيا،  توظيفا  �ل�ضعرية  جمموعاته  يف 
جعل �لوقوف عليه مو�ضوعا ذ� �أهمية يف 

�لدر��ضات �لنقدية.
وم������ن خ������الل �ل����ن����م����اذج �ل����ت����ي مت 
�ختيارها يف �لدر��ضة تبني �أن �ملكان لديه 
�ملو�ضوعات  تنا�ضب  مهمة  قيمة  ميثل 

�لتي نظم فيها.
وج�����اءت �ل���در�����ض���ة ب��ع��ن��و�ن »دلل���ة 
�ملكان من �ملعنى �إلى معنى �ملعنى، قر�ءة 

يف مناذج من �ضعر حمزة �آل فتحي«.

 أربع مجموعات شعرية
جمموعات  �أرب��ع  على  �لدر��ضة  ووقفت 
�لنيل،   �ضعرية لل�ضاعر، وهي: توهجات 
وخمائل  �ضباأ  وح��د�ئ��ق  �ل��ث��ورة،  و�ضليل 

حمائل.
وبعد قر�ءة تلك �لأعمال، تبني �أن 
�ل�ضاعر ��ضتخدم �ملكان يف �ضعره ب�ضورة 
در��ضة هذ� �جلانب  و��ضحة، مما جعل 
�أعماله  م�ضتوفاة، لأنه مثل ظاهرة يف  

�ل�ضعرية.
فاإنها  �ل��در����ض��ة،  ملحدودية  ون��ظ��ر� 
رك���زت على من���اذج خم��ت��ارة ���ض��اع��دت يف 
حت���دي���د  خ�����ض��ائ�����س �مل���ك���ان �ل�������و�رد يف  
�ل��ن�����ض��و���س �مل��درو���ض��ة، وت��ب��ي��ني دللت 

ذكره  يف �لن�س �ل�ضعري.
ع��ل��ى مق�ضدية  �ل��در����ض��ة  ووق��ف��ت 
�لن�س  �مل���ك���ان يف  ت��وظ��ي��ف��ه  �ل�����ض��اع��ر يف 
�إلى  للولوج  �ملعنى  متجاوزة  �ل�ضعري، 

�كت�ضاف   بذلك  حم��اول��ة  �ملعنى،  معنى 
باملكان؛  �مل��ب��دع  وع��الق��ة  �لن�س  �أ���ض��ر�ر 
هذ�  يف  �ملعنى  معنى  ع��ن  �حل��دي��ث  لأن 
�جلانب  يك�ضف للمتلقي �أدبية ��ضتخد�م 

�ملكان يف �لن�س �ل�ضعري.

تحديد المكان عند الشاعر
ح����ددت �ل���در�����ض���ة �مل���ك���ان ع��ن��د �ل�����ض��اع��ر 
حمزة �آل فتحي بناء على �لغر�س �لذي 
نظمه، وعمدت �إلى تق�ضيمه �إلى ثالثة 
�أق�����ض��ام ه���ي: �مل��ك��ان �ل�����ض��ي��ا���ض��ي و�مل��ك��ان 

�لجتماعي و�ملكان  �لعلمي.
ك��م��ا وق��ف��ت �ل��در����ض��ة ع��ل��ى من��اذج 
خم���ت���ارة م���ن ���ض��ع��ر �آل ف��ت��ح��ي، �ل���ذي 
وظف �ملكان يف �أعماله �ل�ضعرية توظيفا 
مهم  جانب  حتقيق  يف  �ضاعده  جماليا 
م���ن  �ل���دلل���ة و�ل�����ض��ورة ذ�ت �ل��ع��الق��ة 

باملكان.

ربط المكان بذاتية الشاعر
ح��ر���ض��ت �ل���در�����ض���ة ع��ل��ى رب����ط �مل��ك��ان 
��ضتق�ضاء  وحم��اول��ة  �ل�ضاعر،  بذ�تية 
�لعو�مل و�لأ�ضباب �لتي دعته لتوظيفه 
ك��ا���ض��ف��ة �ل�����دللت �مل�����ر�دة م��ن��ه، وذل��ك 
�لتي  بالتحليل �لفني للنماذج �ملختارة 

ترتبط بعنو�ن �لدر��ضة.
�ل�ضاعر  �أن  �ل��در����ض��ة  و��ضتنتجت 
�مل����ك����ان يف  ف���ت���ح���ي وظ������ف  �آل  ح����م����زة 
تناولتها  �ل��ت��ي  �ل�ضعرية  جم��م��وع��ات��ه 
�لوقوف  جعلت  حيا،  توظيفا  �لدر��ضة 
�لدر��ضات  يف  �أهمية  ذ�  مو�ضوعا  عليه 

�لنقدية.

صور متعددة للمكان
ب�ضور  �ل�ضاعر  عمل  يف   �مل��ك��ان  وظ��ه��ر 
م��ت��ع��ددة منها �مل��ك��ان �ل�����ض��ي��ا���ض��ي، وه��و 
�ل�ضيا�ضية  ك��ان  لالأحد�ث  �ل��ذي  �ملكان 

�ل��ن�����س �ل�����ض��ع��ري،   ب������روزه يف  �أث�����ر يف 
و�ملكان �لجتماعي نتيجة تعلق �ل�ضاعر 
به يف �ضنني حياته،  و�ملكان �لعلمي وهو 
�ل���ذي ي��رت��ب��ط  بحياته �ل��ع��ل��م��ي��ة  من  
دور علم  وغريها، و�ملكان �لوعظي  �أو 
يغلب عليه  �ل��ذي  �مل��ك��ان  وه��و  �لديني، 
�ل�ضاعر   ت�ضد   �ل���ذي  �أو  �ل��وع��ظ  �ضفة 
جتاهه عاطفته �لدينية وغري ذلك من  

�أنو�ع  �ملكان.

تحليل ثالثة أنواع
�أن��و�ع  ثالثة  بتحليل  �ل��در����ض��ة  �كتفت 
م��ن �مل��ك��ان، ف��ب��د�أت  ب��امل��ك��ان �ل�ضيا�ضي  
�ل�������ذي ك������ان ب��������ارز� ع���ل���ى غ�������ريه  م��ن 
�أن�����و�ع �مل���ك���ان  م��ن ح��ي��ث �ل���ض��ت��خ��د�م، 
�ل�ضعر  ن��ظ��م  م���ن  ي��ك��رث  �ل�����ض��اع��ر  لأن 
�ملكان  ب��رز  ث��م  �ل�ضيا�ضي،  �ل��ط��اب��ع  ذي 

�لجتماعي فالعلمي.

المكان السياسي
�ل�����ض��ي��ا���ض��ي غلب  �ل�����ض��ع��ر  �أن  وي���الح���ظ  
ع��ل��ى غ����ريه م���ن �لأغ�����ر�������س �ل�����ض��ع��ري��ة 
�ل�ضيا�ضية  �لأح��د�ث  ولعل  �ل�ضاعر،  لدى 
�ملحيطة  باملنطقة �أدت دورها يف �لتاأثري 
يف ���ض��اع��ري��ت��ه ف��ان��ع��ك�����ض��ت ع��ل��ى �إب���د�ع���ه؛  
�لتي وقفت عليها  �ل�ضعرية  فاملجموعات 
��ضتعال �لأح��د�ث  �إب��ان   �لدر��ضة �ضدرت 

�ل�ضيا�ضية يف �ملنطقة �لعربية.
ويتجه �خلطاب �ل�ضيا�ضي يف �أعمال 
يعرب  فتارة  متنوعة،  باجتاهات  �ل�ضاعر 
عما �أمل بالأمة من م�ضاب وما �آلت �إليه 
�ملقاومة  ر�ضم  يق�ضد  و�أح��ي��ان��ا  �أح��و�ل��ه��ا، 
�ملكان  توظيف  ويعك�س  �ملذكور،  �ملكان  يف 
�ل�����ض��اع��ر ل�ضماع  �ل�����ض��ورة ح��اج��ة  ب��ه��ذه 
�لبالد  ب�����ض��رورة حت��ري��ر  �مل��ن��ادي  �ضوته 
�مل��غ��ت�����ض��ب��ة، ف��احل�����س �ل��ق��وم��ي �جل��م��ع��ي 
ي��ظ��ه��ر مب�������ض���اع���ره  جت����اه ب����الد ع��رب��ي��ة 
وي��اأت��ي  و�ل���ع���ر�ق،  كفل�ضطني  م�ضطهدة 
ه���ذ� �لإح�����ض��ا���س �ن��ع��ك��ا���ض��ا حل��اج��ة �لفن 

للتفاعل مع م�ضاعر مبدعه.

المكان االجتماعي
�ل�ضاعر  ت��غ��ن��ى  �لج��ت��م��اع��ي،  �مل��ك��ان  ويف 
مبدينة حمائل مفرد� جمموعة �ضعرية 
وهي  حم��ائ��ل«  »خمائل  بعنو�ن  م�ضتقلة 
�لتي عا�س وترعرع فيها،  ف�ضده  �ملدينة 
ق�ضيدتني  فيها  ونظم  وعبقها،  �ضحرها 
ب����ع����ن����و�ن »خ����م����ائ����ل حم����ائ����ل، وحم���ائ���ل 

�لآمال«.
 

المكان العلمي
ويف �مل���ك���ان �ل��ع��ل��م��ي، ظ��ه��ر �أث����ر �ل��رح��ل��ة 
يجد  ح��ي��ث  �ل�����ض��اع��ر،  �إب�����د�ع  يف  �لعلمية 
�ل���ق���ارئ �أن ���ض��ع��ره م��ل��يء ب��الإ���ض��ارة �إل��ى 
ومن  و�لعرفة،  للعلم  ز�ره��ا طلبا  �أماكن 
ذلك ق�ضيدته  �لتي نظمها بعنو�ن »حتية  
لكلية د�ر �لعلوم« وهي �لكلية �لتي ح�ضل 
�مل��اج�����ض��ت��ري، ك��م��ا يجد  فيها ع��ل��ى درج���ة 
�مل��ت��ت��ب��ع ل�����ض��ع��ره �ه��ت��م��ام��ه مب��ا ي��ق��ام من 
معار�س للكتب �لعلمية، ومن ذلك ذكره 

ملعر�س دويل للكتاب �أقيم يف عكاظ.

توصيات الدراسة
�أ�ضلوب  على   بالركيز  �لدر��ضة  �أو���ض��ت 
�ل�ضاعر �للغوي عند �حلديث عن �ملكان، 
�لتي  �إب��ر�ز معامله  ي�ضاعد على  ذل��ك  لأن 
�ملتلقي  �أم���ام  م���ر�ده  ك�ضف   على  ت�ضاعد 
�ل����ذي ي��ق��ف م��ق��اب��ال ل���ه  ل��ت��ن��اول ن�ضه، 

معتمد� على تنويع تلك �لأ�ضاليب.
�لنوع  ه��ذ�  �أن مثل  �ل��ب��اح��ث  وي���رى 
م��ن �ل��ع��م��ل �ل��ف��ن��ي  ي�����ض��ت��دع��ي �لتدقيق 
و�لدر��ضة �لفنية �ملتكاملة �لتي  ت�ضتطيع 
�ضاعرية  وتبني  مو�ضوعيته،  تعك�س  �أن 

مبدعة يف �آن و�حد.
ك���م���ا �أو�����ض����ت �ل����در������ض����ة ب��ال��ع��ن��اي��ة 
�ضيما  ل  �حل���دي���ث  �ل�����ض��ع��ودي  ب��ال�����ض��ع��ر 
ن�ضر  م��ن  يتمكنو�  مل  �ل��ذي��ن  �ل�����ض��ع��ر�ء 
من  �لأع��م��ال  لتلك  مل��ا  �لفنية،  �أعمالهم 
قيمة  يف ر�ضم �ضورة �لو�قع و�إبر�زها  من 
�أ�ضحابها  نف�ضية  ع��ن  و�لتعبري  ج��ان��ب، 
من جانب  ثان، عالوة على ذلك �لقيمة 
�ل��ف��ن��ي��ة ل�����ض��ع��ر ه�����وؤلء �مل��ب��دع��ني �ل��ذي��ن 
ي��ن��ت��ظ��رون �ل����در������ض����ات �ل��ن��ق��دي��ة �ل��ت��ي 

تكت�ضف  �إبد�عاتهم.

دراسات

�ل�شاعر �لدكتور حمزة بن فايع �آل فتحي )ميني �ل�شورة(
و�لدكتور زياد حممود مقد�دي، خالل �إحدى
�لندو�ت �ل�شعرية يف فرع جامعة �مللك خالد بتهامة
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من التراث

د. أحمد التيهاني

للعرب مع �لفقر و�جلوع و�لقحط و�إيقاف �لبدلت و�لعالو�ت تاريٌخ طويل، 
ت��دل على  �ضعرّية كثرية، وجلُّها  ن���و�دُر  �مل��اأك��ل  و�ضوء  �جل��وع،  ولهم يف و�ضف 
�إل��ى ُط��ْرف��ة �مل��ق��ال، و�مللفت للنظر ه��و تلك  ه���روٍب نف�ضي م��ن و�ق��ع �حل���ال، 

�حللول �لعجيبة �لتي يقاومون بها �جلوع.
فعند �لقر�ءة يف بع�س كتب �لر�ث، جند ممار�ضاٍت بع�ضها ت�ضبه �لنو�در 
�مل�ضحكة �ملبكية يف �آٍن و�حد، فقد ي�ضل كان �جلوع ي�ضل ببع�س �لأعر�ب �إلى 
�أكل �حل�ضر�ت. يروي �جلاحظ �أن �أحَد �ملدنيني قال لأحد �لأعر�ب: »�أتاأكلون 
�أّم حبني،  �إل  �حليات و�لعقارب و�جلعالن و�خلناف�س؟ فقال: ناأكل كلَّ �ضيء 

فقال �ملدين: لتْهَن �أمَّ حبني �لعافية«. يقول �أحدهم:

َيا �أُمَّ َعْمرٍو ومن يكْن ُعْقُر د�رِه
جو�َر َعِدًي  ياأُْكُل �حل�َضر�ت

وكان من عاد�تهم �لغذ�ئية، عند �ل�ضد�ئد، نْقف �حلنظل لطبخه و�أكله 
�لأح��و�ل، وع�دم  �ض�وء  �أن  �ل�ضديدة، وذلك يدل على  �لرغم من مر�رته  على 
وجود �لقوت، قد يقود�ن �إلى �أكل ما ل ت�ضت�ضيغه �لأذو�ق، ولذ� �أ�ضبح �حلنظل 
يف �ل�ضورة �ل�ضعرّية مرتبطاً باملو�قف �ملحزنة �لتي تو�زي �أحو�ل �ضوء �ملاأكل، 
فهذ� فاإن ح�ضان بن ثابت � ر�ضي �هلل عنه � يجعل من نفي نقف �حلنظل دلياًل 

على �لرفاهية حني ميدح جبلة بن �لأيهم، وي�ضف عيد �لف�ضح، فيقول:

ُح فالَوَلئُد َيْنِظْم�َن �ِضر�عاً �أَِكبَّة �ملَْرَجاِن َقْد َدنا �لف�ضْ
َيْجَتِننَي �جَلاِديَّ يف ُنَق�ب �لري�ِط َعلَْيها جما�ِضُد �لكتَّاِن

ْم�ِغ َوَل َنْقِف َحْنَظِل �ل�ضرباِن مَلْ ُيَعلَّلَن باملََغاِف�ِر و�ل�ضَّ

وي�ضف جر�ن �لعود �لنمريي �حلال �ل�ضيئة، ورغبة زوجه يف �أْن ي�ضتعري 
لها �ضاًة منيحاً مع رف�ضه لذلك يف وجود �حلنظل، و�لبْقل، �تقاًء لذل �مل�ضاألة، 

فيقول:

�أَْق�َضْمُت َل �أَبغْيِك �َضاًة َمِنْيَحًة
َوِعْنَدِك ُحّو�ٌء ُمِنيٌخ َوَحْنَظُل    

ُه �أََعفُّ و�أَْنقى ِمْن لئي��ٍم �أَُكدُّ
�أُجاِدُلُه َعْن َمالِه َوهو �أْج�دُل

وق��د ي��وؤدي �جل��وع و�ضنو�ت �جل��ْدب �إل��ى خ��الف �مل��األ��وف يف ط��رق تناول 
�أن كان�ت تعاف  �أهِلها كال�ضب�ع »بعد  ز�ِد  �لطعام، فالكاعب �حل�ضناء ت�ضري يف 

طيب �لطع�ام«، يف �أوقات �لرخاء، يقول �أو�س بن حجر:

َع����ُة �ل�َح�ْضَناُء يف َز�ِد �أْهِلَها �َضُبَعا َوَكاَنت �لَكاِعُب �ملَُمنَّ

ورمّبا جلاأ بع�ضهم �إلى �أ�ضاليب �ملخادعة �أمام �ضدة �جلوع، وذلك ما فعله 
َرها وزبيبها، وعندما �أر�دت عقابه، قال: �لأخطل مع �أّمه حني غافلها و�أكل مَتْ

�أَملَّ َعلى ِعَنباِت �لَعُج�وز
َو�ضكوُتها ِمْن ِغياٍث مَلَْم
َفَظّلت ُتنادي �أََل َوْيلَه�ا

َوَتْلعُن و�للْعُن ِمْنها �أَم�ْم )�أي �ضهل معتاد(

�لكرم  م��ع معاين  تتد�خل  و�لقحط  �حل��اج��ة و�جل���وع  ���ض��وَر  �أن  و�حل���قُّ 
و�لبخل و�لإيثار، وبع�س مبادئ �ل�ضعلكة، وجماع هذه �ل�ضور هو دللتها على 
ما كانت ت�ضل �إليه �حلال عند قلة �ملو�رد، و�ضح �لطعام �إلى درجة �للجوء �إلى 
�أنو�ع �ضيئٍة من �ملاآكل، �أو �ملوت �ختيار�ً فيما ُيْعرف ب�«�لعتفاد«، وهو �أن يغلق 

�ملرء بابه على نف�ضه حتى ميوت جوعاً!
لن ي�ضل �أحٌد �إلى »�لعتفاد«، يف ع�ضرنا هذ� وهلل �حلمد، ولن يقرب 

من حافة �لكتئاب، لكّنه قد يتاأمّل من فو�ت خرٍي كان بني يديه.

إذا عسعسَ 
الليل

جداريات أبها.. ربط حاضر المدينة بماضيها
محمد إبراهيم

�لطرقات  على  �ملنت�ضرة  �جلد�ريات  ت�ضهم 
ن�ضر  �أب��ه��ا  يف  �لعامة يف مدينة  و�مل��ي��ادي��ن 
ث��ق��اف��ات �مل��ج��ت��م��ع، و�ل��ت��ع��ب��ري ع���ن �أ���ض��ال��ة 
�ملا�ضي �لعريق �لذي تتميز به �ملنطقة على 

مر �لع�ضور.
و�أ���ض��ه��م ع���دد ك��ب��ري م���ن ف��ن��اين �أب��ه��ا 
�لت�ضكيلني �لذين يحملون �حل�س �جلمايل 
ب��ه��ذ� �ل��ن��وع م��ن �ل��ف��ن و�أب���دع���و� ك��ث��ري� يف 
جتاه  �لفيا�ضة  وم�ضاعرهم  �إبدعاتهم  بث 

مدينتهم �جلميلة.
ويعد فن �جلد�ريات من �لفنون �لتي 
�جل��م��ال،  م��ن  �لكثري  �ملدينة  على  ت�ضفي 
�ل��ل��وح��ة مت��ث��ل جانبا  ك��ان��ت  �إذ�  وب��خ��ا���ض��ة 
�ملكان، وهو ما ي�ضعى له ر�ضامو  من تر�ث 
ه���ذه �جل���د�ري���ات يف حم��اول��ة لإب����ر�ز �أه��م 
مظاهر �لر�ث للمنطقة، �أو �إبر�ز جمالت 
من  �أبها  مدينة  �إليه  و�ضلت  وم��ا  �لنه�ضة 

تقدم يف خمتلف �ملجالت.
وك����ث����ري� م����ا ي����ح����اول �ل���ف���ن���ان ب��ه��ذه 
�ل��ر���ض��وم، �خل����روج م��ن م��ر���ض��م��ه �ل�ضغري 
للر�ضم على قطعة جد�رية ليتمكن �لكثري 

م��ن �أف����ر�د �مل��ج��ت��م��ع، و�ل��ت��م��ت��ع ب��ه��ذ� �لفن 
�لفنية  �ل��ث��ق��اف��ة  ن�ضر  يف  وي�ضهم  �ل��ر�ق��ي 

ب�ضكل �أكرب.
هذه  يف  �لت�ضكيليون  �لفنانون  ويلجاأ 
�جلد�ريات �إلى ��ضتخد�م �أكرث من مدر�ضة 
يف ر�ضوماتهم  مثل  �لنطباعية و�لتاأثريية 

�لتي  و�لتجريدية  و�ل�ضريالية  و�لرمزية 
تعرب عن �إح�ضا�س �لفنان.

وي�������ض���ع���ى ف����ن����ان����و م���ن���ط���ق���ة ع�����ض��ري 
ل�ضتغالل �مل�ضاحات على �لطرقات و�لأنفاق 
�إل��ى  �ضامتة  قطعة  م��ن  جدر�نها  وحت��وي��ل 
�خلالبة  طبيعتها  عن  تعرب  ناطقة  معامل 

وت���ر�ث���ه���ا وح�����ض��ارت��ه��ا �ل��ع��ري��ق��ة �مل��ت��م��ث��ل��ة 
بالقالع و�حل�ضون وغريها، بالإ�ضافة �إلى 
�لفن �ملتعارف عليه يف �ملنطقة وهو »�لقط 
تتجاوز  ل  بحيث  »�لق�ضبة«،  و  �لع�ضريي« 
 500 �لأم��اك��ن  بع�س  يف  �للوحات  م�ضاحات 

مر مربع.

ثقافة

ت��ن��اول ك��ت��اب »وح���دة 
�ل���������ض����ورة �ل���ق���ر�آن���ي���ة 
�لإعجاز«  علماء  عند 
�للغة  بق�ضم  لالأ�ضتاذ 
�لعربية و�آد�بها بكلية 
�ل���ع���ل���وم �لإن�����ض��ان��ي��ة 
ب��اجل��ام��ع��ة �ل��دك��ت��ور  
ي���ح���ي���ى ب�����ن حم��م��د

ع��ط��ي��ف، وه���و م��ن �إ����ض���د�ر�ت ن���ادي �أب��ه��ا 
�لأدب������ي، وم��وؤ���ض�����ض��ة �لن��ت�����ض��ار �ل��ع��رب��ي، 
ب��ي��ان��ي��ة  خ��ا���ض��ي��ة   ،2016/1437 ط1، 
وهي  �ل��ق��ر�آن��ي��ة،  �ل�����ض��ورة  م��ن خ�ضائ�س 
وح��دت��ه��ا ع��ن��د ع��ل��م��اء �لإع����ج����از(. ويقع 

�لكتاب يف 140 �ضفحة.
ومن �لدو�فع �إلى بحث هذ� �ملو�ضوع 
�جلزئية  �ل��ن��ظ��رة  غلبة  �ل��ب��اح��ث،  ح�ضب 
�ملعاجلات  و�ضيادة  �لعربية،  بالغتنا  على 
�جل��زئ��ي��ة ل��ب��الغ��ة �ل��ن�����س وم���ن���ه �ل��ن�����س 
�ل���ق���ر�آين يف ت��ر�ث��ن��ا �ل��ب��الغ��ي و�ل��ن��ق��دي، 
و�ه��ت��م��ام �ل���در�����ض���ات �لأدب���ي���ة و�ل��ن��ق��دي��ة 

�ل��ع��م��ل �لأدب����ي،  �حل��دي��ث��ة بق�ضية وح���دة 
�لكليات،  �إل��ى  �جلزئيات  م��ن  و�ن�ضر�فها 
�جلمال  �أو  �لبالغة  مفهوم  يف  و�لتجاوز 
�لفني من �للفظ �ملفرد و�ملركب، و�ل�ضورة 
�ل�����ض��و�ه��د، و�لأم��ث��ل��ة  �جل��زئ��ي��ة ممثلة يف 
كال  بو�ضفه  �لأدب���ي  �لن�س  �إل��ى  �ملجتزئة 
و�ن�ضجام  ون��ظ��ام��ه،  وح��دت��ه  يف  متما�ضكا 
ع�ضوية  وحدة  وتكوينها  وتاآلفها  �أجز�ئه 

د�خلية تنتظم يف �ضياق معني.
�ل��ب��الغ��ة  �أن ع��ل��م  �مل����وؤل����ف  وي�����رى 
ب���ال���وح���دة لأن���ه���ا من  ي��ه��ت��م  �أن  ي��ن��ب��غ��ي 
�لن�س وجماله  �ملقومات يف بالغة  �أب��رز 
وجناحه، ويقول: »على �لرغم من غلبة 
�لنظرة �جلزئية على بالغتنا و�ملعاجلات 
فاإن  متعددة  لأ�ضباب  تر�ثنا  يف  �جلزئية 
بع�س علماء �لإعجاز قدميا وحديثا مل 
لبالغة  �ل��ع��ام��ة  �لكلية  �ل��ن��ظ��رة  يغفلو� 
ذلك  ويت�ضح  خ�ضو�ضا،  �لقر�آين  �لن�س 
�ل�ضورة  ع��ن وح���دة  م��ن خ��الل حديثهم 

�لقر�آنية«.

النظرية والمنهج
في النقد والقراءة 

وتحليل الخطاب..
»مداخل وإبداالت«

ل��ع�����ض��و �ل���ت���دري�������س ب��ق�����ض��م �ل��ل��غ��ة 
�ل���ع���رب���ي���ة و�آد�ب�����ه�����ا ب��ك��ل��ي��ة �ل��ع��ل��وم 
�لإن�������ض���ان���ي���ة ب���اجل���ام���ع���ة، �ل���دك���ت���ور 
حممد �ل��ك��ح��الوي. م��ن �إ���ض��د�ر�ت 
نادي �أبها �لأدبي، وموؤ�ض�ضة �لنت�ضار 

العربي، ط1، 1437/ 2016.

عطيف يسبر 
أغوار خصائص 
السورة القرآنية
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رؤية 2030

مكانة  �ل�ضعودية  �لعربية  �ململكة  ت��ب��و�أت 
مرموقة يف �لعامل، و�أ�ضبحت عنو�نا لكرم 
و��ضتطاعت  �ل���وف���ادة،  وح�����ض��ن  �ل�����ض��ي��اف��ة 
�ضيوف  قلوب  يف  مميزة  مكانة  حتقق  �أن 
�ل��رح��م��ن و�مل�����ض��ل��م��ني يف ك���ل م���ك���ان، وق��د 
�ل�ضريفني  �حل��رم��ني  بخدمة  �هلل  �ضرفنا 
وح���ج���اج ب��ي��ت �هلل �حل������ر�م و�مل��ع��ت��م��ري��ن 

و�لزو�ر.
ويف هذ� �ل�ضياق، قمنا موؤخر� بتنفيذ 
ت��و���ض��ع��ة ث���ال���ث���ة ل��ل��ح��رم��ني �ل�����ض��ري��ف��ني، 

وت���ط���وي���ر م���ط���ار�ت���ن���ا وزي���������ادة ط��اق��ت��ه��ا 
»مرو  م�ضروع  �أطلقنا  كما  �ل�ضتيعابية، 
م��ك��ة �مل��ك��رم��ة«، ����ض��ت��ك��م��ال مل�����ض��روع قطار 
�مل�������ض���اع���ر �مل���ق���د����ض���ة وق����ط����ار �حل���رم���ني. 
بالإ�ضافة �إلى ذلك، عززنا منظومة �ضبكة 
�ل��ن��ق��ل م���ن �أج����ل ت�����ض��ه��ي��ل �ل���و����ض���ول �إل���ى 
�ملقد�ضة  و�مل�����ض��اع��ر  �ل�ضريفني  �حل��رم��ني 
ومتكني �ضيوف �لرحمن من �أد�ء فري�ضة 
�حلج و�لعمرة و�لزيارة بكل ي�ضر و�ضهولة، 
من  �ملعتمرين  عدد  ت�ضاعف  �هلل  وبف�ضل 
خارج �ململكة 3 مر�ت خالل �لعقد �ملا�ضي 

حتى بلغ 8 ماليني معتمر.
ونحن ل ندخر و�ضعا يف بذل كل جهد 
وت��وف��ري ك��ل م��ا يلبي �ح��ت��ي��اج��ات �ضيوف 
�ل���رح���م���ن وي��ح��ق��ق ت��ط��ل��ع��ات��ه��م، ون���وؤم���ن 

خدمة ضيوف الرحمن
نظرا ألهمية خطة »رؤية المملكة العربية السعودية 2030« تنشر »آفاق« بنود الخطة في حلقات لتكون في متناول قراءنا، وستتابع ذلك بسلسة من الحوارات حول الخطة وبالذات في ما يخص حقل التعليم وجيل الشباب

لنبقى  ج��ه��ودن��ا  ن�����ض��اع��ف  �أن  ع��ل��ي��ن��ا  ب����اأن 
رم�����ز�ً ل��ك��رم �ل�����ض��ي��اف��ة وح�����ض��ن �ل���وف���ادة، 
و���ض��ن��ع��م��ل ع��ل��ى �إث������ر�ء رح��ل��ت��ه��م �ل��دي��ن��ي��ة 
وجتربتهم �لثقافية من خالل �لتو�ضع يف 
�ل�ضياحية  �مل��و�ق��ع  وتهيئة  �ملتاحف  �إن�ضاء 

و�لتاريخية و�لثقافية وتنظيم زيارتها.

1.1.3 نعتز
بهويتنا الوطنية

�إن���ن���ا ن��ف��خ��ر ب���اإرث���ن���ا �ل��ث��ق��ايف و�ل��ت��اري��خ��ي 
ون��درك  و�لإ���ض��الم��ي،  و�ل��ع��رب��ي  �ل�ضعودي 
�أه��م��ي��ة �مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه ل��ت��ع��زي��ز �ل��وح��دة 
�ل���وط���ن���ي���ة وت���ر����ض���ي���خ �ل���ق���ي���م �ل���ع���رب���ي���ة 

و�لإ�ضالمية �لأ�ضيلة.

م���ّر  ع���ل���ى  ُع�����رف�����ت،  �أر�����ض����ن����ا  �إن 
�لتاريخ،  بح�ضار�تها �لعريقة وطرقها 
�لتجارية �لتي ربطت ح�ضار�ت �لعامل 
تنوعا  �أك�����ض��ب��ه��ا  مم��ا  ببع�س،  بع�ضها 

وعمقا ثقافيا فريد�ً.
هويتنا  على  �ضنحافظ  ول��ذل��ك، 
�لوطنية ونربزها ونعّرف بها، وننقلها 
�إل�����ى �أج���ي���ال���ن���ا �ل���ق���ادم���ة، وذل�����ك من 
�ملبادئ و�لقيم �لوطنية،  خالل غر�س 
و�لعناية بالتن�ضئة �لجتماعية و�للغة 
و�لفعاليات  �ملتاحف  و�إقامة  �لعربية، 
وت���ن���ظ���ي���م �لأن�������ض���ط���ة �مل�����ع�����ززة ل��ه��ذ� 

�جلانب.
ك���م���ا ���ض��ن�����ض��ت��م��ر يف �ل���ع���م���ل ع��ل��ى 
�إحياء مو�قع �لر�ث �لوطني و�لعربي 

و�لإ�ضالمي و�لقدمي وت�ضجيلها دولياً، 
�إليها  �ل��و���ض��ول  م��ن  ومت��ك��ني �جلميع 
بو�ضفها �ضاهد� حيا على �إرثنا �لعريق 
�لبارز  وموقعنا  �لفاعل  دورن���ا  وعلى 

على خريطة �حل�ضار�ت �لإن�ضانية.

به،  �هلل  �ضرفنا  �ل��ذي  بو�جبنا،  قياما 
�ل��رح��م��ن، عملنا  ���ض��ي��وف  خ��دم��ة  يف 
�ل�ضريفني  �حلرميaن  تو�ضعة  على 
�ملعتمرين  ع���دد  زي����ادة  �إل���ى  �أدى  مم��ا 

�لعقد  م��دى  على  �أ�ضعاف  �إل��ى ثالثة 
ع��ام 1436  ع��دده��م يف  �مل��ا���ض��ي لي�ضل 
من  معتمر  م��الي��ني   8 �إل����ى   )2015(
خارج �ململكة، ومن خالل زيادة �لطاقة 
�ل����ض���ت���ي���ع���اب���ي���ة مل���ن���ظ���وم���ة �خل���دم���ات 
و�إقامة  نقل  للمعتمرين، من  �ملقدمة 
وغريها،  و�لرتقاء بجودتها، و�ضنعمل 
15مليون  على  ي��زي��د  م��ا  متكني  على 
بحلول  �ضنويا  �لعمرة  �أد�ء  من  م�ضلم 
على  �لتاأكيد  م��ع   ،)2020(  1442 ع��ام 
ر�ضاهم عن �خلدمات  ن�ضبة  تكون  �أن 

�لتي تقّدم لهم عالية.
����ض���ن�������ض���ع���ى �إل���������ى حت���ق���ي���ق ذل����ك 
م���ن خ����الل ت�����ض��ه��ي��ل �إج��������ر�ء�ت طلب 
�ل����ت����اأ�����ض����ري�ت و�إ������ض�����د�ره�����ا و����ض���ول 

من التزاماتنا:
شرف خدمة

المعتمرين المتزايدين 
على أكمل وجه

Source: Infographic_ksaSource: Infographic_ksa

1.1.2 نسخر طاقاتنا 
وإمكاناتنا لخدمة

ضيوف الرحمن
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رؤية 2030

من التزاماتنا:
أكبر متحف إسالمي

في العالم

�إل������ى �أمت���ت���ت���ه���ا وت���ط���وي���ر �خل���دم���ات 
�لإل�����ك�����رون�����ي�����ة �مل���ت���ع���ل���ق���ة ب���رح���ل���ة 
�مل���ع���ت���م���ري���ن، ومت��ك��ي��ن��ه��م م����ن �إث������ر�ء 
رحلتهم �لدينية وجتربتهم �لثقافية.

و�����ض����ي����ك����ون ل���ل���ق���ط���اع���ني �ل����ع����ام 
حت�����ض��ني  يف  ك����ب����ري  دور  و�خل������ا�������س 
ومنها  للمعتمرين  �ملقدمة  �خلدمات 
�لإق���ام���ة و�ل�����ض��ي��اف��ة وت��و���ض��ي��ع نطاق 
ولعائالتهم  لهم  �مل��ت��وف��رة  �خل��دم��ات 
لي�ضتمتعو� برحلة متكاملة، ومن ذلك 
توفري معلومات �ضاملة ومتكاملة من 
للتي�ضري  �ل��ذك��ي��ة  �لتطبيقات  خ���الل 
ع��ل��ي��ه��م وت�����ض��ه��ي��ل ح�����ض��ول��ه��م ع��ل��ى 

�ملعلومة.

�لتاريخي،  ب��اإرث��ن��ا  نعتز  زلنا  وم��ا  كنا 
و�ملر�ضلني  �لأنبياء  خ��امت  �أن  �ضيما  ل 
مكة  م��ن  بعث  و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى 
�إل��ى  ر�ضالته  �نطلقت  ومنها  �ملكرمة 
جمتمع  �أول  وتاأ�ض�ضت  �أج��م��ع،  �لعامل 
�إ���ض��الم��ي ع��رف��ه �ل��ت��اري��خ يف �مل��دي��ن��ة 
�ضنوؤ�ض�س  �ملنطلق،  ه��ذ�  وم��ن  �مل��ن��ّورة. 
م��ت��ح��ف��ا �إ���ض��الم��ي��ا ُي��ب��ن��ى وف����ق �أرق����ى 

�مل���ع���اي���ري �ل���ع���امل���ي���ة، وي��ع��ت��م��د �أح�����دث 
�لو�ضائل يف �جلمع و�حلفظ و�لعر�س 
رئي�ضية  حمطة  و�ضيكون  و�ل��ت��وث��ي��ق، 
مل��و�ط��ن��ي��ن��ا و���ض��ي��وف��ن��ا ل��ل��وق��وف على 
�لتاريخ �لإ�ضالمي �لعريق و�ل�ضتمتاع 
�لتعريفية  �مل��و�د  تفاعلية مع  بتجارب 

و�لأن�ضطة �لثقافية �ملختلفة.
يف  زو�ره  �مل����ت����ح����ف  و�����ض����ي����اأخ����ذ 
�حل�ضارة  ع��ه��ود  ع��رب  متكاملة  رح��ل��ة 
�نت�ضرت  �ل��ت��ي  �ملختلفة  �لإ���ض��الم��ي��ة 
يف ب����ق����اع �ل�����ع�����امل، ب�������ض���ك���ل ع�����ض��ري 
وت���ف���اع���ل���ي وب���ا����ض���ت���خ���د�م �ل��ت��ق��ن��ي��ات 
�أق�����ض��ام��ا للعلوم  �مل��ت��ق��ّدم��ة، و���ض��ي�����ض��ّم 
و�لثقافة  و�لفكر  �مل�ضلمني،  و�لعلماء 
�أب��ح��اث  وم��رك��ز  �لإ���ض��الم��ي��ة، ومكتبة 

على م�ضتوى عاملي.

من أهدافنا
بحلول 1452 )2030(:

�ل�ضتيعابية  �ل��ط��اق��ة  زي�����ادة   •
ل����ض���ت���ق���ب���ال ����ض���ي���وف �ل���رح���م���ن 
�إل��ى  ماليني   )8( م��ن  �ملعتمرين 

)30( مليون معتمر
�لأث���ري���ة  �مل����و�ق����ع  ع����دد  • رف����ع 
�إل�����ى  �ل���ي���ون�������ض���ك���و  �مل�������ض���ج���ل���ة يف 

�ل�ضعف على �لأقل.
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تقنية

 Google Trips خطط لرحلتك مع
�ل��ذك��ي��ة  ل��ل��رح��الت  تطبيقها  �أخ����ري�  �ل��ع��امل��ي��ة   Google ���ض��رك��ة  �أط��ل��ق��ت 
Google Trips �ملجاين على نظامي �أندرويد و IOS، بعد خم�ضة �أ�ضهر من 
للتخطيط  �مل�ضافرين  م�ضاعدة  �إلى   Trips ويهدف  و�لختبار�ت.  �لتجربة 
لرحالتهم بطريقة ذكية ومبتكرة عن طريق ت�ضهيل ��ضتك�ضاف �لعامل من 
�لعامل  200 مدينة حول  �لأ�ضا�ضية لأكرث من  �ملعلومات  �أهم  خالل تقدمي 
�ت�ضال بالإنرنت.  و�إتاحتها للم�ضتخدم حتى ولو من دون  يف مكان و�حد، 
�عتماد� على  �ل�ضياحية  و�ملعامل  بالأماكن  �ضخ�ضية  تو�ضيات   Trips ويقدم 
لكل م�ضافر يرغب يف  �ضياحيا  دليال  يعد  �لآخرين، فهو  �مل�ضافرين  زي��ار�ت 

تنظيم رحلته باأ�ضلوب ذكي وب�ضغطة زر.

جديد التطبيقات

غرائب االبتكارات

نظارة جديدة 
 Snap من

لتسجيل لقطات 
الفيديو 

�أعلنت �ضركة Snap عن نظارة جديدة 
 ،Spectacles م�ضمى  عليها  �أط��ل��ق��ت 
وهي نظارة �ضم�ضية لت�ضجيل �للحظات 
حفظها  ميكن  �لتي  �لفيديو  ولقطات 

.memories يف
بدرجة  بعد�ضة   Spectacles وتتميز 
�ل��ع��ني  روؤي�������ة  ل����درج����ة  م���ق���ارب���ة   115
�لت�ضجيل  ع��ل��ى  ق����درة  م���ع  �ل��ب�����ض��ري��ة، 

ب�ضغطة زر ملدة 30 ثانية.
�لأ���ض��و�ق  يف   Spectacles و���ض��ت��ت��و�ف��ر 
قريبا بقيا�س و�حد وب�ضعر 130 دولر�، 

وبثالثة �ألو�ن خمتلفة.
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.IOS 10 نظام تشغيل
معالج A10 رباعي النواة.

.Taptic Engine ليعتمد على تقنية اللمس ثالثية األبعاد Home تحديث زر
كاميرا خلفية بدقة 12 ميجا بكسل وتقنية التثبيت البصري للصورة.

فتحة عدسة بقياس f/1.8 ومستشعر أسرع بنسبة %60 عن الجيل السابق.
كاميرا أمامية بدقة 7 ميجا بكسل.

شاشة أكثر وضوحا بقياس 4.7 إنش.
بطارية أقوى تدوم ساعتين أكثر من الجيل السابق.
.32GB .. 128GB .. 256GB :ثالث سعات مختلفة

األلوان: األسود الالمع، األسود المطفي، الفضي، الذهبي والذهبي الوردي.

آيفون 7 .. جيل جديد من آبل 
بتقنية مقاومة للماء واألتربة

مصائب سامسونج 
عند آبل فوائد!

حسن أحمد العواجي

ريتويت

غ��زو  خ��ل��ف  �ملناف�ضة  �ل�����ض��رك��ات  م��ن  ك��غ��ريه��ا  �ضام�ضوجن  تلهث  بينما 
�ل�ضوق بجديد منتجاتها، لحقتها �مل�ضائب �أي�ضا، بل لزمتها كو�رث، 
فلوريد�  بولية  بيت�س  ب��امل  مقاطعة  يف  ح��دث  ما  �آخرها  ولي�س  منها 
�نفجر جهاز نقال  �ملن�ضرم، عندما  �ضبتمرب  �لتا�ضع من  �لأمريكية يف 

من نوع Note 7 حمدثا حروقا �ضديدة يف �ضاق �ضاحبه.
وكرد فعل طبيعي، رفع �ملت�ضرر �أول دعوى ق�ضائية �ضد �ل�ضركة.

بعده  ت��و�ل��ت  ب��ل  �لأول،  بيت�س  ب���امل  م��ق��اط��ة  �ن��ف��ج��ار  ي��ك��ن  ومل 
�نفجار�ت �أخرى للبطارية عند �ضحن �جلهاز، مما �أف�ضد على �ل�ضركة 
فرحتها بجهازها �جلديد، ثم �نخف�س �ضهمها وتكبدت خ�ضائر فادحة 
وح���دة من  مليوين  م��ن  �أك���رث  و�ضحب  �لإن��ت��اج،  عملية  �إي��ق��اف  نتيجة 

�لأ�ضو�ق �لعاملية.
ما �لذي حدث ل�ضام�ضوجن؟

هل هو �ل�ضباق �ملحموم لإنتاج �جلديد، و�لرغبة يف �ل�ضيطرة على 
هو  �أم  كافية،  �ضالمة  لختبار�ت  تخ�ضع  مل  باأجهزة  و�إغ��ر�ق��ه  �ل�ضوق 

عيب تقني يف خاليا بطاريات ب�ضع �أجهزة كما بررت �ل�ضركة.
 وم��ا ل ج��د�ل فيه، �أن م�ضائب ق��وم عند ق��وم فو�ئد! ففي وقت 
حتولت فرحة �ضام�ضوجن مبولودها �ل�ضابع قبل �أن يكمل �ضهره �لأول 
�إلى �أحز�ن، ظهر مولود �آبل �ل�ضابع Iphone 7، �أو بالأحرى تو�أم �آبل 
�إذ� �ضح �لتعبري، و�ضط �ضجة �إعالمية كبرية، و�كت�ضاح ل�ضوق �لهو�تف 

�لذكية �أن�ضت �جلميع مولود �ضام�ضوجن �لهجني!.
من  �لأول  �مل�ضتفيد  ي��ك��ون  �أن  يجب  �مل�ضتهلك  �إن  ي��ق��ول  �ل��و�ق��ع 
تناف�س  �ل�ضركتني، لكن �لأمر بد� عك�س �ل�ضورة �ملتوقعة، فال�ضباق نحو 
وبطريقة  كثرية  عيوبا  �أظهر  �ملنتجات  من  مبجموعة  �ل�ضوق  �إغ��ر�ق 
�ضريعة، وهو ما يجر فقد�ن ثقة �مل�ضتهلك يف كل منتج جديد، وينادي 
�بتكار  بني  ما  معادلتها  �ملتناف�ضة  �ل�ضركات  ت��زن  ب��اأن  نف�ضه  �لوقت  يف 

�جلديد و�كت�ضاب ثقة �مل�ضتهلك قبل �أن تفقد �لأخرية متاما وتهوى.



إعالنات جامعية

يرجى ممن يعثر
على أي من المفقودات المذكورة

في هذه الصفحة تسليمها
إلى عمادة القبول والتسجيل

مع بالغ الشكر والتقدير

إعالنات
جامعية

433801576
435804829
435805244

4021776
431809663
435801044
432806818
434813815
433805113
433803240
433810139
433823962
431805369
430820217
431814862

43386540
433807309

43482568
427812011
430810191
433806847
433809493
428810212
432804122
423811763
420801885

بطاقة جامعية
بطافة صراف آلي 
بطاقة صراف آلي 

وثيقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
وثيقة جامعية

بطاقة صراف آلي
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية

بطاقة صراف آلي
وثيقة تخرج

بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
وثيقة جامعية
وثيقة جامعية

زهراء محمد الشهاب
نوف محمد العمري

مهرة مسعود القحطاني
احمد حمود بدوي

صالحة محمد عسيري
عبير سعيد القحطاني
عبداهلل علي عسيري

إلياس حسين لغبي
ظافر محمد ظافر

محمد سعد االحمري
شاجع سالم علي

علي سعيد القحطاني
هشام سفر الشهراني

مشاري سعيد سعد
علوان سالم الشهري

بندر احمد الفيفي
دانيه صالح عبداهلل 

حسين مسفر ال قبطي 
مهدي ظافر ال الحارث

صالح محمد صالح 
عائشة حسن عسيري

سعيد عوض ال دبيس
وليد هادي سراج

افراح خالد عسيري
بندر عبداهلل عسيري

سليمان محمد سليمان

43286125
421978

1071945131
431807443

43481840
436804858
432802041
432802408
430810033
433824525
432802287
428837569
430810059
413409000
431807486
436817107
436816585
436816822
436816626
435820479
436816600
436816721
433800095
436816642
432801654
433806386
435800964
435821312
429820330

426123
434804615
433810323
430834693
436806481
434805320
435819232
433800809
432804169
435820902
432807421
434800287

2339947
426810871
428830080
433807455
435822356
436802823
427800159
436804485
434802051

8960
432800569
424813346
434800535

بطاقة جامعية
وثيقة جامعية
وثيقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية

بطاقة جامعية صراف آلي
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
وثيقة جامعية
بطاقة جامعية
وثيقة جامعية
بطاقة جامعية

اشعار قبول
اشعار قبول
اشعار قبول
اشعار قبول
اشعار قبول
اشعار قبول
اشعار قبول

بطاقة جامعية
اشعار قبول

بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
وثيقة جامعية
وثيقة جامعية
بطاقة جامعية

بطاقة صراف آلي
وثيقة جامعية

بطاقة صراف آلي
بطاقة جامعية

بطاقة صراف آلي 
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية

بطاقة صراف آلي 
وثيقة جامعية
وثيقة جامعية

وثيقة جامعية 
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
وثيقة جامعية 
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
وثيقة جامعية
بطاقة جامعية
وثيقة جامعية
بطاقة جامعية

روان فايز الشهري
علي سعد سعيد 

فاطمة عامر الشهراني
سعد سعيد القحطاني

صباح عبداهلل القحطاني
عبداهلل حسن ال حسن

سالم عبداهلل القحطاني
عائشة ناصر الشهراني
علي محمد القحطاني

يحيى محمد عسيري
رزان حسن الزهراني
صالحة محمد عوض

ابراهيم احمد عسيري
عامر معيض علي

عبداهلل سعد القحطاني
ابراهيم محمد علي
محمد علي ال بسام

علي جمعان احمد
يحيى علي يحيى
محمد علي حسن
فايز محمد احمد

محمد ابراهيم البارقي
عبداهلل يحيى مانع

علي محمد علي 
محمد عبداهلل االحمري
حامد محمد القحطاني

ساره عبداهلل سعيد
عبداهلل يحيى عبداهلل 

عبداهلل علي عبداهلل
عبدالعزيز حسن السرحاني

محمد محمد الحارثي
بشاير عامر عسيري
اروى صالح العمري

عبير مهدي القحطاني
خواطر حسن العمري

مها محمد ال حبشان
امجاد عبدالعزيز ابو مديني

آمال فالح الشهراني
غلباء محمد الرويع

جبهان سعيد ال حماد
زايد محمد االسمري
عائض مناحي محمد

محمد دحمان الشهري
حضينان سعد القحطاني

طالل حسين القحطاني
رضوان احمد غنوم

افنان عازب سعيد
سعد عبداهلل القرني

عبدالرحمن سعيد الشهراني
سلمى منصور االحمري
عادل سعيد الزهراني

احمد خالد العمري
تركي احمد عسيري

محمد احمد ابو مهايف
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أحداث
1187: �نتهاء ح�ضار �ضالح �لدين �لأيوبي للقد�س با�ضتيالء قو�ته على 

�ملدينة بعد 88 عاما من حكم �ل�ضليبيني لها.
�أقيمت فيه مدينة مونريال  1535: جاك كارتييه يكت�ضف �ملوقع �لذي 

�لكندية.
1552: قي�ضر رو�ضيا �إيفان �لر�بع ي�ضتويل على مدينة قاز�ن �لترية.

1789: �لرئي�س �لأمريكي جورج و��ضنطن ير�ضل �لتعديالت �لد�ضتورية 
�ملقرحة �ملعروفة با�ضم وثيقة �حلقوق �لأمريكية �إلى �لوليات لإقر�رها.

1919: �لرئي�س �لأمريكي وودرو ويل�ضون ي�ضاب ب�ضكتة دماغية �أدت �إلى 
�إ�ضابته ب�ضلل جزئي.

1925: جون لوجي بريد يقوم بتجربة �أول تلفاز يف �لعامل.
ت�ضن هجوما قويا على مو�ضكو خالل �حلرب  �لأملانية  1941: �جليو�س 

�لعاملية �لثانية.
1954: �أملانيا �لغربية تن�ضم �إلى حلف �ضمال �لأطل�ضي.

1958: �لإعالن عن ��ضتقالل غينيا برئا�ضة �أحمد �ضيكو توري.
1973: جناه �ضاه �إير�ن حممد ر�ضا بهلوي من حماولة �غتيال.

1984: جمل�س �ل�ضعب �مل�ضري يعتمد �ل�ضعار �لر�ضمي للجمهورية.
1986: جناه رئي�س وزر�ء �لهند ر�جيف غاندي من حماولة �غتيال قام 

بها �أحد �لنا�ضطني �ل�ضيخ.
زين  �لد�خلية  وزي��ر  يعني  بورقيبة  �حلبيب  �لتون�ضي  �لرئي�س   :1987

�لعابدين بن علي رئي�ضا للحكومة.
2002: �لرئي�س بو�س و�لكونغر�س �لأمريكي يو�فقان على قر�ر م�ضرك 

ب�ضن حرب على �لعر�ق.
2003: فريق �أمريكي للبحث عن �أ�ضلحة �لدمار �ل�ضامل �لعر�قية ين�ضر 
�أول تقرير له منذ بدء عمله يوؤكد فيه �أنه مل يعرث على �أي من هذه �لأ�ضلحة.

2009: �ختيار ريو دي جانريو لتنظيم دورة �لألعاب �لأوملبية 2016.

والدات
1452: �مللك ريت�ضارد �لثالث، ملك �إجنلر�.

1798: �مللك كارلو �ألبريتو، ملك مملكة �ضردينيا.
1800: نات ترنر، قائد ثورة �لعبيد �لأمريكيني �ضنة 1831.

1852: ويليام ر�مزي، عامل كيمياء بريطاين حا�ضل على جائزة نوبل يف 
�لكيمياء عام 1904.

1869: م��ه��امت��ا غ���ان���دي، ق���ائ���د ح���رك���ة حت����رر �ل��ه��ن��د م���ن �ل���ض��ت��ع��م��ار 
�لربيطاين.

1904: جر�هام جرين، كاتب رو�ئي �إجنليزي.
1907: �ألك�ضندر تود، عامل كيمياء ��ضكتلندي حا�ضل على جائزة نوبل يف 

�لكيمياء عام 1957.
1933: جون غ��وردون، عامل بريطاين يف علم �لأحياء �لتطوري حا�ضل 

على جائزة نوبل يف �لطب عام 2012.

وفيات
1931: �ل�ضري.توما�س ليبتون، رجل �أعمال ��ضكتلندي و�ضانع �ضاي ليبتون.
�لرجمة  �أعماله  �أ�ضهر  من  بريطاين،  م�ضت�ضرق  �آرب���ري،  �آرث��ر   :1969

�ملف�ضرة للقر�آن �لكرمي بالإجنليزية.
1987: بير مدور، طبيب بريطاين من �أ�ضل لبناين حا�ضل على جائزة 

نوبل يف �لطب عام 1960.
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علماء

إستراحة آفاق

حت����دث �أح�����د �أع�������ض���اء ه��ي��ئ��ة �ل��ت��ع��ل��ي��م 
ب��اإح��دى ج��ام��ع��ات �مل��م��ل��ك��ة  ع��ن موقف 
�أو�خ��ر  �لدر��ضة يف  ح��دث معه يف قاعة 
�ل���ق���رن �مل���ا����ض���ي، ف���ق���ال: »ع��ن��د ظ��ه��ور 
�ل����ه����و�ت����ف �ل���ن���ق���ال���ة، وق�����د ك���ن���ت م��ن 
نظام  �أن�����ض��اأت  �ل��ه��و�ت��ف،  ي�ضتخدمون 
يتبعه جميع �لطالب، يق�ضي باخلروج 
م���ن �ل��ق��اع��ة ع��ن��د ت��ل��ق��ي �ل��ط��ال��ب �أي 
�ل��در���س،  مقاطعة  دون  هاتفي  �ت�ضال 

و�لعودة للقاعة بعد �نتهاء �لت�ضال«.
و�أ�ضاف »يف يوم روتيني تلقى �أحد 
�ل��ط��الب �ت�����ض��ال و غ���ادر �ل��ق��اع��ة ومل 
يعد، و يف تلك �للحظات ملت نف�ضي على 

ذلك �لنظام �لذي عملت به«.
و�أردف »بعد ذلك قررت �أن ل �أ�ضمح 
لأي طالب باخلروج من �ملحا�ضرة، و يف 
وق��ت لح��ق ج��اء �إيّل �لطالب �ل��ذي مل 
يعد للقاعة يعتذر عن عدم �لعودة لأنه 

�أجاب على �ت�ضال مفاده وفاة جده.
�إذ�  �لإن�������ض���ان  �أن  ع���رف���ت  ع��ن��دئ��ذ 
م�ضدد�  للنا�س«،  �أبد�ها  كر�مته  �أعطي 
ع��ل��ى ����ض���رورة �لح�����ر�م �مل��ت��ب��ادل بني 
�ملنظومة  لتكامل  ومعلمهم  �ل��ط��الب 

�لتعليمية.

ولد يف 14 مار�س 1879، وهو عامل فيزياء 
و�أمريكي  �لأ���ض��ل  �ضوي�ضري  �مل��ول��د،  �أمل��اين 
�أب���وي���ن ي��ه��ودي��ني، ��ضتهر  �جل��ن�����ض��ي��ة، م��ن 
و�ملكونة  �لن�ضبية«  »نظرية  و����ض��ع  ب�كونه 
�خلا�ضة  �لن�ضبية  �ل��ن��ظ��ري��ة  ���ض��ق��ني:  م��ن 
�ضكلتا  وق���د  �ل��ع��ام��ة،  �لن�ضبية  و�ل��ن��ظ��ري��ة 
�حل��دي��ث��ة.  �ل��ف��ي��زي��اء  لعلم  �لأول����ى  �للبنة 

وي��ع��ت��رب �آي��ن�����ض��ت��اي��ن �أك����رب ع��ب��اق��رة �ل��ق��رن 
�لع�ضرين وحتى يومنا هذ�.

يف طفولته، قال �أحد �أ�ضاتذته عنه �إنه 
لن ينجح يف حياته.

عام 1921 على جائزة  �آين�ضتاين  حاز 
�ل��ف��ي��زي��اء ع��ن ورق����ة بحثية عن  ن��وب��ل يف 
ورقة   300 �ضمن  �لكهرو�ضوئي«  »�لتاأثري 

و�لطاقة  �مل��ادة  تكافوؤ  يف  له  �أخ��رى  علمية 
وميكانيكا �لكم وغريها.

�إل���ى  �مل���ربه���ن���ة  ����ض��ت��ن��ت��اج��ات��ه  و�أدت 
تف�ضري �لعديد من �لظو�هر �لعلمية �لتي 

ف�ضلت �لفيزياء �لكال�ضيكية يف �إثباتها.
و�أح������رق   1955 �أب����ري����ل   18 يف  ت�����ويف 
جثمانه يف مدينة »ترينتون« يف ولية »نيو 
جري�ضي« بالوليات �ملتحدة، ونرث رمادُه يف 
جرة  يف  دماغه  وحفظ  معلوم،  غري  مكان 
»ت��وم��ا���س ه���اريف«  �ل�����ض��رع��ي  ع��ن��د �لطبيب 

�لذي قام بت�ضريح جثته بعد موته. 

النازيون
�إلى  �أدول��ف هتلر   �لنازي  �لزعيم  بو�ضول 
�ل�ضلطة عام 1933 تز�يدت �لكر�هية جتاه 
�آين�ضتاين فاتهمه �لقوميون �ل�ضر�كيون 

)�لنازيون( بتاأ�ضي�س »�لفيزياء �ليهودية«.
كما حاول بع�س �لعلماء �لأملان �لنيل 
�لأم��ر  نظرياته،  يف  �أين�ضتاين  حقوق  م��ن 
�لوليات  �إلى  للهرب  �آين�ضتاين  دفع  �لذي 
منحته  بدورها  و�لتي  �لأمريكية،  �ملتحدة 
حق الإقامة الدائمة فيها، وهناك انخرط 
يف »م��ع��ه��د �ل���در�����ض���ات �مل��ت��ق��دم��ة« �ل��ت��اب��ع 

جلامعة برين�ضتون بولية نيو جري�ضي.
ويف عام 1939 كتب �آين�ضتاين  ر�ضالته 
روزفلت  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س  �إل��ى  �ل�ضهرية 
لينبهه �إلى �ضرورة �لإ�ضر�ع يف �إنتاج �لقنبلة 

�لنووية قبل �أن ينجح �لأملان بذلك.
وبعد �حتالل فل�ضطني وتاأ�ضي�س دولة 
�إ�ضر�ئيل، عر�ضت �حلركة �ل�ضهيونية عليه 
�أن يكون �لرئي�س �لأول للدولة، لكنه رف�س 
�مل��ن�����ض��ب، م��ع �أن����ه ق��د �أو����ض���ى ب����اأن حتفظ 
�لعربية  م�ضود�ته ومر��ضالته يف �جلامعة 
يف �لقد�س، و�أن تنقل حقوق ��ضتخد�م ��ضمه 

و�ضورته �إلى هذه �جلامعة.

النظرية
�لثالثة  �لعلمية  �آين�ضتاين  ورقة  وكانت 
ع���ن »�ل���ن���ظ���ري���ة �ل��ن�����ض��ب��ي��ة �خل���ا����ض���ة«، 

وت���ن���اول���ت �ل����ورق����ة �ل����زم����ان، و�مل���ك���ان، 
و�لكتلة، و�لطاقة، و�أ�ضهمت نظريته يف 
�إز�لة �لغمو�س �لذي جنم عن �لتجربة 
�ل�����ض��ه��رية �ل��ت��ي �أج���ر�ه���ا �لأم��ريك��ّي��ان: 
�أل�����ربت م��ي��ك��ل�����ض��ون  )ع����امل ف��ي��زي��ائ��ي( 
�أو�خ��ر  كيمياء(  )ع��امل  م��وريل  و�إدو�رد 

�لقرن 19 يف عام 1887.
�آين�ضتاين  ن��ظ��ري��ة  �أن  �إل����ى  ي�����ض��ار 
��ضتنتاجات  م��ع  ك��ل��ي  ب�ضكل  تناق�ضت 

»�إ�ضحاق نيوتن«.
�لنظرية باخلا�ضة  ت�ضمية  وجاءت 
�آين�ضتاين  نظرية  وبني  بينها  للتفريق 
�لالحقة �لتي �ضميت بالن�ضبية �لعامة.

وي��ع��د �آي��ن�����ض��ت��اي��ن �أ���ض��ه��ر �ل��ع��ل��م��اء 
يف �ل��ت��اري��خ �ل��ب�����ض��ري، وم���ا ي����ز�ل حتى 
من  �لو��ضع  �ل�ضيت  بهذ�  يحظى  �لآن 
�ل�ضهرة ب�ضبب �إجناز�ته �لتي �أ�ضهمت يف 
بالإ�ضافة  �لعلوم،  و�إثر�ء  �لب�ضرية  رقي 
�ملليئة باحليوية  �لنبيلة  �إلى �ضخ�ضيته 
و�ل��ق��ي��م  �ل��ت��ي ط��امل��ا دع���ت �إل���ى �ل�ضالم 
على  للق�ضاء  �لعلوم  ��ضتخد�م  حم��اول 
و�ق��ع �حل��روب �لأل��ي��م؛ ول��ِذل��ك يحتفل 
�لعامل بذكرى ميالده يف 14 مار�س كل 

عام.
�لعامل،  �لعلماء يف  وقد عكف كبار 
نظريته،  ع��ن  �آين�ضتاين  �إع���الن  وم��ن��ذ 
وحيث  �ضحتها.  �إث��ب��ات  على  �لعمل  يف 
�لبنود  ت��ت��ك��ون م��ن م��ئ��ات  �ل��ن��ظ��ري��ة  �أن 
و�لعنا�ضر، فقد ��ضتغرق �لعلماء عقود� 
ذل��ك،  ك��ل  م��ن �ضحة  �لتثبت  طويلة يف 
�أ�ضهر قليلة )يف ما  �أن متكنو� قبل  �إلى 
 )21 �ل��ق��رن  ك�ضف علمي يف  �أه��م  �عترب 
�آين�ضتاين،  نظرية  بنود  �أخر  �إثبات  من 
و�ملتعلقة بوجود تردد�ت مغناطي�ضية يف 
�ملجال �لكوين باأ�ضره متتد �إلى مليار�ت 
�ل�������ض���ن���و�ت، مي��ك��ن ت�����ض��ج��ي��ل��ه��ا �أ����ض���و�ت 
�ل��ت��ق��دم، حتى  ب��ال��غ��ة  ب��اأج��ه��زة  حركتها 
�إل��ى  بالزمن  �لأ���ض��و�ت  تلك  ع��ادت  و�إن 

مليار�ت �ل�ضنني!

ألبرت آينشتاين
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الفنية الفوتوغرافية
لنشرها في هذه الزاوية
تشجيعا للمواهب الطالبية 
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أعمال الطالب الخيرية 
و�ل��ع��م��اد�ت  �ل��ك��ل��ي��ات  م��ن  ع���دد  يقيم 
و�لأق�شام يف �جلامعة معار�ض متخ�ش�شة 
بجميع  �لت�شكيلي  �لفن  �أو  �لت�شوير  يف 
و�لرتيكو،  �لتف�شيل  �أعمال  �أو  �أنو�عه 
وغريها  �لغذ�ئية  �لفعاليات  وك��ذل��ك 
طالب  باأيدي  تنفذ  �لتي  �لأن�شطة  من 

وطالبات �جلامعة. 
ويف �ل��غ��ال��ب ف���اإن ه���ذه �لأع��م��ال 
تقوم  �ل��ت��ي  �ملنظمة  للجهات  ت��ذه��ب 
بتخزينها يف �أماكن غري خم�ش�شة فتكون 
وبخا�شة  و�ل��ت��دم��ري،  للتلف  معر�شة 
ترجع  ل  �مل�شاركة  �لأع��م��ال  �أغلب  �أن 
يت�شرف  �أو  عليها  يحافظ  لكي  مل�شدرها 

بها بطريقة �شحيحة.
�إيجاد جهة ر�عية  ومن هنا نقرتح 
معار�ض  م��ن  �جلامعة  فعاليات  جلميع 
�أن جتمع هذه �ملو�د وتباع  ونحوها على 
تكون  �أو  و�لطالبات  �ل��ط��الب  مل�شلحة 
يريدون  ما  وفق  منتجيها  ت�شرف  حتت 
�جلامعة  وطالبات  طالب  منها  لي�شتفيد 
�ل��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن ظ���روف م��ال��ي��ة �أو 
حت���ول لإح����دى �جل��م��ع��ي��ات �خل��ريي��ة، 
وبذلك تتحقق �لفائدة من هذ� �لإنتاج 

�لطالبي.

الباصات الترددية
م��ن �مل��ن��اظ��ر �جل��م��ي��ل��ة �ل��ت��ي ن�����ض��اه��ده��ا يف �جل��ام��ع��ة، م�����ض��روع 
�ل��ب��ا���ض��ات �ل��رددي��ة �ل��ت��ي تنقل �ل��ط��الب م��ن د�خ���ل �جلامعة 
�لطالب  يخدم  م�ضروع  وه��و  و�لعك�س،  �خلارجية  �ملو�قف  �إل��ى 
وغريهم �لذين ل ي�ضتطيعون �إيجاد مو�قف لهم د�خل �ملدينة 

�جلامعية.
�ل��ط��الب �ملنتفعني  ولح��ظ��ت خ��الل �لأي���ام �ملا�ضية ك��رثة 
�حلركة  �أرى  حيث  �جلامعة،  تقدمها  �لتي  �خل��دم��ة  ه��ذه  م��ن 
يف  خارجها  و�إل��ى  �جلامعة  د�خ��ل  من  �لبا�ضات  لهذه  �مل�ضتمرة 
�إلى كليته  �لطالب  تردد ل يتوقف، وهي خدمة ت�ضهل و�ضول 
وحما�ضر�ته يف ظرف دقائق فقط ومن دون عناء �لبحث عن 

مو�قف، ودون ت�ضيع وقت �لطالب.
ول �ضك يف �أن مثل هذه �خلدمة �ضتحد كثري� من �مل�ضكلة 
�ل��ت��ي ك��ان ي��ع��اين منها �ل��ط��الب يف �مل��و�ق��ف ب��اجل��ام��ع��ة. وك��ان 
ل�ضحيفة »�آفاق« ��ضتطالع عن هذه �خلدمة، ولحظنا �هتماما 
كبري� من �لطالب و�لزو�ر بال�ضتفادة منها، وهذ� ما �ضتقروؤونه 

يف �لعدد �لقادم مب�ضيئة �هلل.

أسبوعية جامعة الملك خالد

الصفحة األخيرة

العالم من حولنا

550 كيلوغرام
�ملز�رع �لأملاين �أوليفر 
لنغهامي �ملتخ�ش�ض بزر�عة 
»�لقرع« يقف خلف  �أكرب 
منجز�ته حتى �لآن وهي 
حبة قرع تزن قر�بة ٥٥٠ 
كيلو غر�م.. و�ل�شوؤ�ل:

ر  كيف �أية وجبة �شيح�شّ
لنغهامي لعائلته بهذه 
�لقرعة؟ ويف �أية �آنية طبخ؟!

المؤتمر الدولي القرآني األول
)كلية الشريعة وأصول الدين(

ندوة آليات الربط بين البحث العلمي والصناعة الدولي 

المؤتمر التربوي الدولي األول بعنوان
»المعلم وعصر المعرفة: الفرص والتحديات« )كلية التربية(

المؤتمر الدولي الثاني »اإلعالم واإلرهاب: الوسائل واالستراتيجيات«
)قسم اإلعالم واالتصال - كلية العلوم اإلنسانية(

ندوة »دور الجامعات في تعزيز حوار الحضارات« )جامعة الملك خالد(

المؤتمر الدولي للغة العربية والنص األدبي على الشبكة العالمية
)قسم اللغة العربية - كلية العلوم اإلنسانية( 

مؤتمر التنمية المتوازنة )جامعة الملك خالد(
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