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ال��دك��ت��ور  التعليم  وزي����ر  م��ع��ايل  ي��رع��ى 
حمد بن حممد العي�سى  املوؤمتر الدويل 
ال��ث��اين »الع�����ام والإره������اب ال��و���س��ائ��ل 
وال�سرتاتيجيات« الذي تنظمه جامعة 
امل���ل���ك خ���ال���د مم��ث��ل��ة ب��ق�����س��م الإع������ام 
والإت�سال بكلية العلوم الإن�سانية خال 
اإلى 9 ربيع الأول القادم  الفرتة من  7 
املوافق 6 اإلى 8 دي�سمرب 2016  مبدينة 

اأبها.
امل�سرف  اجلامعة،  مدير  واأو���س��ح   
ال��ع��ام ع��ل��ى امل���وؤمت���ر، الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور 
التعليم  وزي��ر  رعاية  اأن  ال�سلمي،  فالح 
العي�سى  تاأتي  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  ال��ع��ايل 
الأن�سطة  بدعم   ال���وزارة  اهتمام  �سمن 

والربامج العلمية يف اجلامعة. 
امل���وؤمت���ر  اأن  ال�����س��ل��م��ي  واأو������س�����ح   
اإل��������ى ال����ب����ح����ث يف ال���و����س���ائ���ل  ي�������س���ع���ى 

وال���س��رتات��ي��ج��ي��ات ال��ك��ف��ي��ل��ة مب��واج��ه��ة 
املوؤ�س�سات  دور  واإبراز  اإعامياً،  الإرهاب 
ال��ت��ع��ام��ل  الإ����س���ه���ام يف  الإع���ام���ي���ة يف 
م��ع��ه، وك�����س��ف اأ���س��ال��ي��ب��ه وال��ع��م��ل على 
ثقافة  ن�سر  يف  ي�سهم  ع��ام  راأي  تكوين 
ال��ت�����س��ام��ح وال��و���س��ط��ي��ة والع����ت����دال يف 
مع  التعاطي  اأن  اإل���ى  م�سرياً  املجتمع، 
ظ���اه���رة الإره�������اب مب��خ��ت��ل��ف اأ���س��ال��ي��ب��ه 
وو�سائله اأ�سبح من اأدق امل�سائل ال�سائكة 
املهنيني وامل�سرفني  توؤرق  التي  واملعقدة 
على امل��وؤ���س�����س��ات الإع��ام��ي��ة والأن��ظ��م��ة 

ال�سيا�سية واملنظمات الدولية.
م��ن ج��ه��ت��ه، اأك����د  وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة 
رئي�س  والأكادميية،  التعليمية  لل�سوؤون 
الدكتور  للموؤمتر،  التنظيمية  اللجنة 
حممد بن علي احل�سون اأن املوؤمتر ياأتي 
بدورها  خالد  امللك  جامعة  م��ن  اإمي��ان��ا 

ال����رتب����وي وال��ت��ع��ل��ي��م��ي ع��ل��ى امل�����س��ت��وى 
اإلى  لفتا  وال���دويل،  والإقليمي  املحلي 
اأن م��وؤمت��ر »الإع���ام والإره����اب « ي�سم 
ن��خ��ب��ة م��ن ال��ع��ل��م��اء يف جم���ال الإع����ام 
���س��ي��ق��دم��ون  ال���ع���اق���ة،  ذات  وامل����ج����الت 
م��ن خ��ال��ه روؤى وا���س��ح��ة ع��ن اأه��م��ي��ة 
مكافحة  يف  توظيفه  وكيفية  الإع����ام، 
الإرهاب مبا يتما�سى مع اأ�س�س الإعام 

ومنهجيته ال�سحيحة.
امل�سرف  امل�ست�سار  اأو�سح  ذلك،  اإلى 
رئي�س  والت�����س��ال،  الإع����ام  ق�سم  على 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��م��ي��ة ل��ل��م��وؤمت��ر، الأ���س��ت��اذ 
ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ب��ن ���س��وي��ل ال���ق���رين، اأن 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��م��ي��ة ف��وج��ئ��ت ب��ع��دد كبري 
اململكة  داخ��ل  م��ن  امل�ساركة  طلبات  م��ن 
وخارجها زادت عن األف طلب، مما �سكل 
عملت  التي  اللجنة  على  كبريا  �سغطا 

ع��ل��ى ف���رز ك��ل ه���ذه ال��ط��ل��ب��ات وو���س��ل��ت 
اإلى اختيار نحو 100 م�سارك وم�ساركة 
اأن  مبينا  وخ��ارج��ه��ا،  اململكة  داخ��ل  م��ن 
دولة   30 نحو  بلغت  الدولية  امل�ساركات 

من خمتلف العامل.
اأن اجل��ام��ع��ة ج��ن��دت جميع  واأك����د 
نظرا  امل��وؤمت��ر،  ه��ذا  الإمكانيات خلدمة 
به،  الهتمام  وعاملية  مو�سوعه  لأهمية 
مو�سحا اأن اللجنة العلمية عملت على 
اإعامية  قنوات  مل�ساركة  دع��وات  توجيه 
دول���ي���ة، و���س��ب��ك��ات ت��وا���س��ل اج��ت��م��اع��ي، 
ومراكز ا�سرتاتيجية، وموؤ�س�سات اأممية 
م���ن اأج�����ل اإ����س���ف���اء ال���ط���اب���ع ال�����س��م��ويل 
ل���ل���م���وؤمت���ر م����ن ج���م���ي���ع اجل����ه����ات ذات 

العاقة يف داخل اململكة وخارجها.

سعيد العمري

مواهب من الجامعة

الشهري: اقتحمت بوابة اإلعالم
بـ »كاميرا مهداة«

حب الت�سوير عادة حميدة رافقت الطالب يا�سر �سار ال�سهري، من ق�سم الإعام والت�سال، منذ 
�سغره. ويف حديث اإلى » اآفاق« قال: »قبل �سبع �سنوات اأهدى اإيّل اأخي، كامريا رقمية حديثة 
واأحاطني  مبميزاتها، وكيفية عملها، ثم عملت من جانبي يف البحث مبواقع الإنرتنت عن 
الطرق ال�سحيحة ل�ستخدامها، فتعمقت يف �سقل موهبتي حتى احرتفت الت�سوير، 

مما اأهلني اإلى اللتحاق بق�سم الإعام يف اجلامعة لحقا«.
»يوتيوب« لرفع ر�سيده  تتلمذ على مواقع منها  باأنه  ال�سهري  يعرتف 
ال��دوؤوب  العمل  اإل��ى  املبتدئني  امل�سورين  داعيا  موهبته،  وتطوير  املعريف 

لتطوير الذات وعدم اللتفات اإلى املحبطني.
)تفا�سيل �سفحة 12(

يا�سر ال�سهري

إنفوغرافيك »آفاق«

Source: Infographic_ksa

في اليوم العالمي للمعلم:
تحية إجالل وتقدير واحترام لمعلمينا
يحتفل بالي��وم العالمي للمعلمين س��نويا يوم 5 
أكتوبر منذ عام 1994، وهو بمثابة إحياء لذكرى 
توقي��ع التوصية المش��تركة الص��ادرة عن منظمة 
العم��ل الدولي��ة ومنظمة األمم المتح��دة للتربية 
والعل��م والثقاف��ة )اليونس��كو( في ع��ام 1966 

والمتعلقة بأوضاع المعلمين.
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السلمي يترأس اجتماع مجلس الجامعة
سعيد العمري

الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة،  مدير  تراأ�س 
ملجل�س  الأول  الج��ت��م��اع  ال�سلمي،  ف��ال��ح 

اجل����ام����ع����ة ل����ل����ع����ام اجل����ام����ع����ي احل�����ايل 
1438/1437، بح�سور الأمني العام للجنة 
التي كانت  ملبا�سرة الخت�سا�سات  املوؤقتة 
حممد  ال��ع��ايل،  التعليم  ملجل�س  م�سنودة 

بن عبدالعزيز ال�سالح، ووكاء اجلامعة، 
وعمداء الكليات والعمادات امل�ساندة. كما 
ال�سبكة،  الجتماع، من خال  �ساركت يف 

عميدات كليات البنات ع�سوات املجل�س.

وع��ق��ب اف��ت��ت��اح ال�����س��ل��م��ي اجل��ل�����س��ة، 
للتخ�س�سات  اجلامعة  وك��ي��ل  ا�ستعر�س 
الأ�ستاذ  املكلف،  املجل�س  اأم��ني  ال�سحية، 
ال��دك��ت��ور خ��ال��د اآل ج��ل��ب��ان م��و���س��وع��ات 

الأع��م��ال.  ج���دول  على  امل��درج��ة  اجلل�سة 
ون���اق�������س الج���ت���م���اع احل�������س���اب اخل��ت��ام��ي 
واملوافقة   ،1437/1436 اجلامعي  للعام 
هيئة  لع�سو  العلمي  الت�سال  طلب  على 

املوافقة  ال�سريعة، وكذلك  بكلية  تدري�س 
هيئة  اأع�����س��اء  لأح���د  تدريبية  دورة  على 
قيد عدد  واإع��ادة  الطب،  بكلية  التدري�س 

من طاب اجلامعة.

عمادة 
التدريس 
والموظفين 
تنال الـ »آيزو«

أحمد العياف
 

ت�سلم مدير اجلامعة، الأ�ستاذ الدكتور فالح 
 ،ISO 9001:200 الآي���زو  �سهادة  ال�سلمي، 
اأع�ساء  ���س��وؤون  ع��م��ادة  عليها  ح�سلت  ال��ت��ي 
هيئة التدري�س واملوظفني باجلامعة، �سمن 
الإداري  للتنظيم  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ة 
واملايل، من خال بناء معايري تقومي الأداء 

الإداري. 
وح�������س���ر م���را����س���م ال���ت�������س���ل���ي���م، وك��ي��ل 
اأحمد  الدكتور  واجل��ودة  للتطوير  اجلامعة 
اجل��ب��ي��ل��ي، وم���ن���دوب ���س��رك��ة امل��ه��ا ال��ع��رب��ي��ة 
للتميز، وعميد �سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�س 
واملوظفني الدكتور حممد البحريي، الذي 
قال بهذه املنا�سبة، اإن العمادة ت�سعى بتوجيه 
اإل���ى حتقيق معايري  م��دي��ر اجل��ام��ع��ة،  م��ن 
اجلودة ال�ساملة، وتاأهيل القطاعات الإدارية 
اإلى  اإ�سافة  الآي���زو،  على  للح�سول  واملالية 
نظامها  وتطوير  موظفيها  وتدريب  تاأهيل 

الإداري.
ت���ق���وم به  اأن م���ا  ال���ب���ح���ريي  واأ�����س����اف 
ال��ع��م��ادة م��ن اأع��م��ال يتطابق م��ع اإج����راءات 
���س��ي��ا���س��ات ن���ظ���ام الآي��������زو، م�����س��ريا اإل�����ى اأن 
موظفي العمادة على اقتناع بالعمل وحتفيز 
وامل���ق���ب���ول،  ال�����س��ل��ي��م  ب��ال�����س��ك��ل  الأداء  ع��ل��ى 
والتعهد  واللتزام  الفريق،  داخ��ل  والتعاون 
امل�ستفيدين  وح�سول  باملتطلبات،  بالوفاء 
ع��ل��ى اخل��دم��ة ب��ج��ودة ع��ال��ي��ة ووق���ت �سريع 

وطريقة منا�سبة.
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تزدحم اجلامعة، واحلمد هلل، بكثري من الن�ساطات الأ�سبوعية التي تزخر 
رئي�سي  ن�ساط  �أ�سبوع خال من  يوجد  وقلما  وعماد�ت �جلامعة،  كليات  بها 
اأو مهرجان طابي، وهذا م�سدر �سعادتي  اأو ور�سة عمل  اأو ندوة  كموؤمتر 
و�سعادة من�سوبي هذه اجلامعة. كما يتخلل هذه املنا�سبات موؤمترات دولية 

تتناول تخ�س�سات مهمة يف اجلامعة واملجتمع.
ثاثة  الأول،  الف�سل  ه���ذا  يف  اجل��ام��ع��ة  تنظم  امل��ث��ال،  �سبيل   وعلى 
م���وؤمت���رات دول���ي���ة، ه���ي: امل���وؤمت���ر ال����دويل ال���ق���راآين الأول، وت��ن��ظ��م��ه كلية 
ال�سريعة، واملوؤمتر الرتبوي الدويل الأول، وتنظمه كلية الرتبية، واملوؤمتر 
الدويل الثاين عن الإعام والإرهاب، وينظمه ق�سم الإعام والت�سال بكلية 
العلوم الإن�سانية. وي�سارك يف هذه املوؤمترات علماء وباحثون واخت�سا�سيون 

يف جمالت ال�سريعة والرتبية والإعام من داخل اململكة وخارجها.
وجامعة امللك خالد تعتز بهذه املوؤمترات؛ لأنها حتقق اأهداف اجلامعة 
وكا  املجتمع،  وخ��دم��ة  العلمي  البحث  وه��م��ا:  الأ�سا�سيتني،  ووظيفتيها 
هاتني الوظيفتني تخدم الوظيفة الأ�سا�سية الأولى للجامعة، وهي التعليم 

والتدري�س.
مكانة  تعزيز  ت�سب يف  لأنها  امل��وؤمت��رات؛  اأهمية هذه    وندرك جميعا 
اجلامعة يف املجتمع العلمي، وعلى م�ستوى املجتمع املحلي والوطني. وتقدم 

اجلامعة جميع اإمكانياتها لإجناح هذه املوؤمترات ودعمها وت�سهيل عملها.
يف  وطالباتنا  طابنا  ح�سور  باأهمية  لأن���ادي  الفر�سة  ه��ذه  واأنتهز 
فعاليات اجلامعة كافة من موؤمترات وغريها. وتوؤدي الكليات دورا حموريا 
يف تعزيز احل�سور الطابي وا�ستفادتهم من هذه املوؤمترات وتعرفهم على 
والنقا�سات  وال��درا���س��ات  البحوث  خ��ال  م��ن  املتقدم  التخ�س�س  جم���الت 

العلمية التي تعر�سها هذه املوؤمترات.
والدوليني هي منا�سبة مهمة  الوطنيني  الباحثني  وتوافر نخبة من 
واأح��دث  التخ�س�س  توجهات  على  للتعرف  اخل�سو�س  وجه  على  للطاب 

نظرياته ومنهجياته من خال هذه املوؤمترات والفعاليات العلمية.

مؤتمرات دولية

معكم
أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي

رعى حفل استقبال المستجدين
مدير الجامعة للطالب: أبوابنا مفتوحة..

واستـثمروا األنشطة في بناء شخصياتكم 
عبدالعزيز رديف

ق����ال م���ع���ايل م���دي���ر اجل���ام���ع���ة، الأ���س��ت��اذ 
ل  اجل��ام��ع��ة  اإن  ال�سلمي،  ف��ال��ح  ال��دك��ت��ور 
ما  ك��ل  حتقيق  �سبيل  يف  جهد  اأي  ت��دخ��ر 
ي��ط��م��ح اإل���ي���ه ال���ط���اب، وت��ذل��ي��ل جميع 
ال��ع��ق��ب��ات ال���ت���ي ق���د ت���واج���ه م�����س��ريت��ه��م 
اأب������واب م�����س��وؤويل  اجل��ام��ع��ي��ة، م��ب��ي��ن��ا اأن 
اجل���ام���ع���ة ���س��ت��ك��ون م��ف��ت��وح��ة اأم���ام���ه���م، 
ودع���اه���م اإل����ى ال���س��ت��ف��ادة م��ن الأن�����س��ط��ة 
ال��ت��ط��وي��ر  ع����م����ادة  ودورات  ال���ط���اب���ي���ة 

واجلودة.
ج������اء ذل������ك خ������ال رع����اي����ت����ه ح��ف��ل 
ا�ستقبال الطاب امل�ستجدين الذي �سهده 
عمادة  ونظمته  للجامعة  الرئي�س  املقر 
وعدد  ال��وك��اء،  بح�سور  الطاب  �سوؤون 

التدري�س.  هيئة  واأع�����س��اء  ال��ع��م��داء  م��ن 
و�ساحب احلفل معر�س تعريفي.

الرتحيبية  كلمته  يف  ال�سلمي  وق��ال 
ب��احل�����س��ور وال����ط����اب امل�����س��ت��ج��دي��ن اإن 
»اجلامعة لن تاألو جهدا يف �سبيل كل ما 
تطمحون اإليه، وتذليل كل العقبات التي 

قد تواجه م�سريتكم اجلامعية«.
واأ�����س����اف »اأب�������واب م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
مفتوحة  من�سوبيها  وج��م��ي��ع  ووك��ائ��ه��ا 

اأمامكم يف اأي وقت«.
وح�����ث ال����ط����اب ع���ل���ى الن�������س���م���ام 
اجل��ام��ع��ة   تنظمها  ال��ت��ي  الأن�����س��ط��ة  اإل����ى 
لأه��م��ي��ت��ه��ا يف ب��ن��اء ���س��خ�����س��ي��ة ال��ط��ال��ب، 
التي تقيمها عمادة  ال��دورات  اإل��ى  اإ�سافة 
التطوير واجلودة، ومدى فاعليتها اأي�سا 

يف تطوير الطاب.

وك�����ان ال�����س��ل��م��ي جت����ول يف اأج��ن��ح��ة 
املعر�س التعريفية باجلامعة، واطلع على 
تقدم من  التي  الأن�سطة واخلدمات  اأهم 
خالها، ثم �ساهد احل�سور فيلما خا�سا 
باجلامعة وفروعها، واخلدمات والربامج 
ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ع���م���ادة ����س���وؤون ال��ط��اب، 
اإ����س���اف���ة اإل�����ى ت���ق���دمي ع���ر����س م�����س��رح��ي 
يحكي بع�س الأخطاء التي قد يقع فيها 
الأخرى  الناحية  امل�ستجد، ومن  الطالب 
اجلامعية  حياته  امل�ستجد  ي��واج��ه  كيف 

ب�سكل �سليم ومنظم.
ت�����س��ل��ي��م الأع�������ام  ب���ع���د ذل������ك مت   
وال�سعارات لاأندية والكليات امل�ساركة يف 
الفائزة يف   ،»37 »ن�ساط  �أن�سطة �جلامعة 
العام املا�سي، لتجري املناف�سة فيما بينها 

خال العام اجلامعي احلايل.

ك��م��ا ع��ق��د ال�����س��ل��م��ي ل��ق��اء ودي����ا مع 
ال���ط���اب، ا���س��ت��م��ع خ���ال���ه ال��ع��دي��د من 
الأ���س��ئ��ل��ة وال���س��ت��ف�����س��ارات، م��ن��ف��ذا لهم 
ذات��ي��ة  ���س��رية  ت��ق��دمي  امل��ت��م��ث��ل يف  طلبهم 
خم��ت�����س��رة ع���ن م��ع��ال��ي��ه، ك��ا���س��ف��ا اأن����ه مل 
يكن يرغب يف تخ�س�س الريا�سيات عند 
ق��ب��ول��ه يف اجل��ام��ع��ة اآن������ذاك، ك��ك��ث��ري من 

الطاب يف الوقت احلايل.
 كما ا�ستدعى ال�سلمي عميد القبول 
ف��ارح  اآل  ���س��ل��ط��ان  ال��دك��ت��ور،  والت�سجيل 
اخلا�سة  الطاب  ت�ساوؤلت  عن  لاإجابة 
ب���ال���ع���م���ادة، والأخ���������ري ب��������دوره وج��ه��ه��م 
والأنظمة  اللوائح  كتيب  على  ب��الط��اع 

اخلا�س بالعمادة.
�آفاق م�صورة:
�صفحات 18، 19، 20

الجامعة تواصل تقدمها محليا ودوليا
عبد العزيز رديف

ح���ق���ق���ت اجل����ام����ع����ة ن���ق���ل���ة ع���ل���ى م�����س��ت��وى 
تقدمت  اإذ  للجامعات؛  ال���دويل  ال��رتت��ي��ب 
من امل�ستوى )551-600 وترتيب 573( اإلى 

امل�ستوى )501-550 برتتيب 520(.
ك��م��ا ت���ق���دم ت��رت��ي��ب��ه��ا ع��ل��ى امل�����س��ت��وى 
الوطني لت�سبح اجلامعة ال�سعودية الرابعة 
ذات الأداء الأف�سل، بعد اأن كانت اخلام�سة، 
منظمة QS املعنية  ن���ت���ائ���ج  وف�����ق  وذل������ك 

برتتيب اجلامعات لعام 2016.
وع������رب وك����ي����ل اجل����ام����ع����ة ل��ل��ت��ط��وي��ر 
واجل������ودة، ال��دك��ت��ور اأح��م��د اجل��ب��ي��ل��ي، عن 
�سعادته بهذا الإجناز ، موؤكدا اأن هذا التقدم 
امل��ت��م��ي��ز ت���زام���ن م���ع خ����روج ع���دد اآخ����ر من 
والعربي  ال��دويل  الت�سنيف  من  اجلامعات 
من جهة، واأن��ه جاء اأي�سا يف ظل مناخ من 
التناف�سية ال�سديدة على امل�ستويات الدولية 

والعربية والوطنية من جهة اأخرى.
تقييم  ن��ت��ائ��ج  اأن  اجل��ب��ي��ل��ي  واأو����س���ح   

الإج����م����ايل  الأداء  ع���ل���ى  ت��ع��ت��م��د  الأداء 
ل��ل��ج��ام��ع��ة، امل��ب��ن��ي ع��ل��ى ال��ت��ح��ل��ي��ل ال��دق��ي��ق 
باجلهود  ج��وان��ب، م�سيدا  ع��دة  لأدائ��ه��ا يف 

الكبرية التي بذلك لتحقيق هذه القفزة.
 QS واأ�������س������اف »ت�������س���ن���ي���ف م���ن���ظ���م���ة
اجل��ام��ع��ات  م�����س��ت��وى  يف  ي�سعها  للجامعة 
ال���ك���ب���رية ج�����دا، وه����و ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى اأع�����داد 
الطاب واأع�ساء هيئة التدري�س والربامج 
وغ����ري ذل����ك، واجل���ام���ع���ات ال�����س��ام��ل��ة، كما 
ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ن��وع��ي��ة ال����ربام����ج وامل���راح���ل 
ال��درا���س��ي��ة امل��ق��دم��ة، مب��ا يعك�س ك��م ون��وع 
اجل���ه���ود امل��ط��ل��وب��ة ل��ت��ط��وي��ره��ا واإدارت����ه����ا 
ه��ذا  اأن  م��وؤك��دا  ب�����س��ورة علمية حم��ك��م��ة«، 
اإل خطوة خطتها اجلامعة  التطور ما هو 
حثيثة،  خ��ط��وات  تتلوها  و���س��وف  ل���اأم���ام، 
حيث تتقدم اجلامعة يف طريقها وفق روؤية 

ا�سرتاتيجية بعيدة املدى«.
الأ�ستاذ  اجلامعة،  مدير  ق��دم  ب���دوره 
ال����دك����ت����ور ف���ال���ح ال�������س���ل���م���ي، ال�����س��ك��ر ل��ك��ل 
املتميز  الأداء  ه���ذا  حت��ق��ي��ق  يف  اأ���س��ه��م  م��ن 

للتطوير  وكالة اجلامعة  للجامعة، وخ�س 
م��وؤك��دا  ل��ه��ا،  التابعة  وال���وح���دات  واجل����ودة 
ت��ط��وي��ر الأداء  ال��وك��ال��ة، و���س��ع��ت  اأي  اأن��ه��ا، 
اأول��وي��ات��ه��ا،  راأ�����س  ع��ل��ى  للجامعة  ال�����س��ام��ل 
ووع�����د ب��ت��ق��دمي ك���ل ال����دع����م، وال���رع���اي���ة، 
واملتابعة، والتوجيه لها، ولكل من ي�سهم يف 
رفع �ساأن اجلامعة، وحث من�سوبي اجلامعة 
اأق�سى جهودهم لرفعة اجلامعة  على بذل 

والوطن وحتقيق روؤية اململكة 2030.
ل��ل��ق��ي��ادة  ال�����س��ل��م��ي  ال�سكر  وج���ه  ك��م��ا 
ال��ر���س��ي��دة، وع��ل��ى راأ���س��ه��م خ���ادم احل��رم��ني 
عبدالعزيز،  ب��ن  �سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفني 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  الأم��ني  عهده  وويل 
ب��ن عبدالعزيز،  ن��اي��ف  ب��ن  الأم����ري حم��م��د 
امللكي  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ال��ع��ه��د  ويل  وويل 
عبدالعزيز،  بن  �سلمان  بن  حممد  الأم��ري 
واأمري منطقة ع�سري �ساحب ال�سمو امللكي 
عبدالعزيز،  ب��ن  خ��ال��د  ب��ن  في�سل  الأم���ري 
ووزير التعليم الدكتور اأحمد العي�سى، على 

دعمهم وتوجهيهم الدائم.

وكيل �جلامعة للتطوير و�جلودة
�لدكتور �أحمد �جلبيلي

المكتبة المركزية تستقبل 
الطالب المستجدين

ا�ستقبلت املكتبة املركزية بعمادة �سوؤون املكتبات يف جامعة امللك خالد  اأم�س الأحد الطاب 
املعلومات  مب�سادر  تعرف  التي  املكتبات  �سوؤون  عمادة  عن  املن�سورات  من  بعدد  امل�ستجدين 

وخدماتها.
برئا�سة وكيل  اإر�سادية،  والقيام بجولة  الطاب  مل�ساعدة  كما مت تخ�سي�س موظفني 
املرجعية  للتعرف على اخل��دم��ات  وذل���ك  ن��ا���س��ر،  اآل  �سعيد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  ال��ع��م��ادة 
والإلكرتونية التي تقدمها العمادة، ومت توزيع اأدلة وكتيبات اإر�سادية عن املكتبة واأق�سامها، 

ونظام الإعارة، وبع�س املطويات الإر�سادية.
واأكد عميد �سوؤون املكتبات الدكتور �سعيد بن قا�سم اخلالدي، اأن املكتبة املركزية ت�ستنفر 
درا�ستهم،  اأث��ن��اء  والطالبات  الطاب  يحتاجها  التي  اخل��دم��ات  كافة  لتقدمي  جهودها  كل 
حاًثا اإياهم على ا�ستمرار زيارة املكتبات اجلامعية، وعلى عدم الرتدد يف اإبداء ماحظاتهم 
ومقرتحاتهم التي اأكد اأنها �ستعامل بكل جدية واهتمام، على اعتبار اأن امل�ستفيد هو حمور 
كل ن�ساطات املكتبات اجلامعية، متمنيا لهم التوفيق. ووجه عميد �سوؤون املكتبات با�ستمرار 
برنامج الإر�ساد ملرتادي املكتبة املركزية خال الأ�سابيع املقبلة ملن مل ت�سمح لهم ظروفهم 

بزيارة املكتبة يف الأ�سبوع الثاين من هذا الف�سل.



أخبار الجامعة

سعيد العمري

اأع��ل��ن م��دي��ر اجل��ام��ع��ة، الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور 
للتعاون  اجلامعة  ا�ستعداد  ال�سلمي،  فالح 
وت��ق��دمي ال��دع��م لهيئة الأم����ري ب��امل��ع��روف 
والنهي عن املنكر، مبنطقة ع�سري يف جميع 
امل�����س��رتك��ة،  الأه������داف  لتحقيق  امل���ج���الت، 
وذل�����ك يف اإط������ار ال�������س���راك���ة ال��ق��ائ��م��ة بني 

اجلانبني.
واأك�����د ال�����س��ل��م��ي ل���دى ا���س��ت��ق��ب��ال��ه، يف 
ال��ع��ام  امل��دي��ر  ب��امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة،  مكتبه 
ل���ف���رع ال��ه��ي��ئ��ة ب���امل���ن���ط���ق���ة، ال�����س��ي��خ ع��ل��ي 
للهيئة  ال��ر���س��م��ي  وامل��ت��ح��دث  ال�����س��م��راين، 
�ستقدم  اجل��ام��ع��ة  اأن  الأ����س���م���ري،  ع��و���س 
ال����دع����م ل��ل��ه��ي��ئ��ة، يف جم������الت ال���ت���دري���ب 
وال���ن���دوات وامل��ح��ا���س��رات، وور�����س ال��ع��م��ل، 

وامل�ساريع البحثية.
 وق�����ال »اجل���ام���ع���ة مب���ا مت��ت��ل��ك��ه من 

ت�سعد  متنوعة  واإم��ك��ان��ات  ب�سرية  خ���ربات 
ب���ه���ذه ال�����س��راك��ة م���ع ال��ه��ي��ئ��ة، وم�����س��ت��ع��دة 
ل��ت��ق��دمي م���ا حت��ت��اج اإل���ي���ه م���ن ا���س��ت�����س��ارات 

ودرا�سات وتدريب وغريها«.
من جانبه، اأكد ال�سمراين، اأن زيارته 
تفعيل  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ا  �ستنعك�س  للجامعة 
م�سريا  الطرفني،  بني  وال�سراكة  التعاون 
مع  للتن�سيق  فريقا  �سكلت  الهيئة  اأن  اإل��ى 
مبينا  م��ع��ه��ا،  ال�����س��راك��ة  وتفعيل  اجل��ام��ع��ة 
اأن الأخ��رية �ست�سكل فريقا  يف الوقت ذات��ه 
�سيخرجان  ال��ط��رف��ني  واأن  ج��ان��ب��ه��ا،  م��ن 
امل��ذك��رة،  تفعيل  لآل��ي��ة  مف�سلة  ب�سياغة 
موؤكدا  اجلامعة،  خ��ربات  من  وال�ستفادة 
يف الوقت ذاته حر�س املدير العام للهيئات 
بالتوا�سل  ال��دائ��م��ة  وتوجيهاته  باململكة 
مع اجلامعة، وا�ستثمار خرباتها وقدراتها 
الدرا�سات  واإج��راء  الهيئة  عمل  تطوير  يف 

العلمية حول كل ما حتتاج اإليه.

ّالجامعة تفعل الشراكة مع هيئة األمر بالمعروف

..وتحقق السبق بنيل جائزة ICMG التقنية
عبد العزيز رديف

ال��ع��ام��ة  الإدارة  يف  مم��ث��ل��ة  اجل��ام��ع��ة  ح��ق��ق��ت 
ال��ع��امل��ي��ة،   ICMG ج��ائ��زة  امل��ع��ل��وم��ات،  لتقنية 
 mykku وذلك من خال م�ساركتها مب�سروع
يف فرع اجلهات التعليمية من اململكة العربية 
انطاقها  منذ  اجل��ائ��زة  وتنظم  ال�سعودية.  
املتخ�س�سة يف بناء   ICMG عام 2010، موؤ�س�سة
وتخطيط موؤ�س�سات تقنية املعلومات، وت�سارك 
فيها �سنويا مئات اجلهات املتخ�س�سة يف تقنية 
خال  اجلامعة  م�ساركة  وج���اءت  امل��ع��ل��وم��ات. 
اإحدى  من  تو�سية  على  بناًء  احل���ايل   ال��ع��ام 

اجلهات ال�ست�سارية يف اإدارة اجلامعة.
لتقنية  العامة  دراة  الإ �ساركت  وبدورها 
عن  اجل���ائ���زة،  ع��ل��ى  ال��ت��ن��اف�����س  يف  املعلومات 
الإلكرتونية  البوابة  من  فريق  قيام  طريق 
واإر�سالها  باجلائزة،  اخلا�سة  النماذج  بتعبئة 
اإل���ى اجل��ه��ات امل�����س��وؤول��ة م��ع ب��ي��ان��ات جتريبية 
ودل���ي���ل ا����س���ت���خ���دام ل���ل���ب���واب���ة.  وب���ع���د اط���اع 
 mykku القائمني على اجلائزة، على م�سروع
مت ت��ر���س��ي��ح��ه م���ن ق��ب��ل جل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م، مع 
ملتطلبات  ال�ستكمالية  امل�ستندات  بع�س  طلب 

اجلائزة.
م����ن ج���ه���ت���ه، اأج�������رى ف���ري���ق امل��ح��ك��م��ني 
الإلكرتونية  البوابة  عمل  فريق  مع  مقابلة 
ل��ل��و���س��ول اإل���ى ال��رت���س��ي��ح ال��ن��ه��ائ��ي، وم���ن ثم 
ر�سحت اجلهة املنظمة للجائزة، امل�سرف على 
دارة العامة لتقنية املعلومات الدكتور �سامل  الإ
اأف�سل مدير  العلياين، للح�سول على جائزة 
بناء  تقنية معلومات يف جهة تعليمية، وذلك 

على معايري خا�سة باجلائزة.
املعلومات  تقنية  نيل  اأن  العلياين  واأك��د 
لهذه اجلائزة يعد فخرا جلامعة امللك خالد، 
اأن  اإل��ى  م�سريا  ال�سعودية،  العربية  واململكة 
���س��ع��ودي��ة  تعليمية  ج��ه��ة  اأول  ه���ي  اجل��ام��ع��ة 
انطاقها.  م��ن��ذ  اجل��ائ��زة  ه���ذه  ع��ل��ى  حت�سل 
وكان العلياين ح�سر  حفل التكرمي املقام يف 
الثامن من �سبتمرب املا�سي يف مدينة باجنلور 
ملراحل  تقدمييا  عر���س��ا  ق��دم  حيث  الهندية، 

امل�سروع وخ�سائ�سه يف املوؤمتر امل�ساحب.

العالقات الجامعية
تكرم منسوبيها

المـشاركين بـ »عكاظ«
 

فريق  �سرحان،  اآل  من�سور  اجلامعية،  للعاقات  العامة  الإدارة  مدير  كرم 
عمل العاقات العامة امل�سارك �سمن وفد اجلامعة ب�سوق عكاظ. واأ�ساد اآل 
�سرحان اأثناء التكرمي، باملوظفني وبالدور الإيجابي الذي قدموه من خال 
»م�ساركتهم الفاعلة« �سمن معر�س اجلامعة امل�سارك يف الفعالية. وقال »ما 
حتقق دليل على اهتمام اجلميع وحر�سهم على تقدمي الأدوار املنوطة بهم 
اخلارجية  املحافل  امل�سرق جلامعتنا يف  الوجه  يعك�س  وج��ه، مما  اأكمل  على 
مب�ساعفة  اجلميع  �سرحان  اآل  ط��ال��ب  كما  اجل��ام��ع��ة«.  فيها  ت�سارك  ال��ت��ي 
اجلهود، اإذ اإن لدى اجلامعة العديد من الفعاليات وامل�ساركات خال الفرتة 

املقبلة، ح�سب قوله.
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للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(

0555832030
إيميل

mubasher@kku.edu.sa
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دراسة توصي بمعالجة مخاوف األيتام
ريم العسيري

ع����ن  اجلامعة  ������س�����ادرة  درا������س�����ة  اأو������س�����ت 
اإي���ج���اد ج��و م��ن الأم����ن النف�سي  ب�����س��رورة 
وال��ت��وا���س��ل ال��ع��اط��ف��ي ب���ني الأخ�����س��ائ��ي��ني 
���س��رورة  اإل���ى  اإ���س��اف��ة  والأي���ت���ام،  النف�سيني 
اإجراء اختبارات نف�سية دوريا يف املوؤ�س�سات 
الإي���وائ���ي���ة، ل��ل��ت��اأك��د م���ن ���س��ح��ة ال�����س��ام��ة 
النف�سية لاأيتام، ودرجة املخاوف املر�سية 

لديهم.
 ك����م����ا دع�������ت اإل��������ى �������س������رورة ت��ع��ي��ني 
امل��وؤ���س�����س��ات،  ت��ل��ك  يف  نف�سيني  اأخ�����س��ائ��ي��ني 
لك��ت�����س��اف امل���خ���اوف امل��ر���س��ي��ة واحل���رم���ان 
ال��ع��اط��ف��ي، اإ���س��اف��ة اإل���ى اإج����راء م��زي��د من 
الدرا�سات والبحوث عن احلرمان العاطفي 
ل��ل��ي��ت��ي��م، وم����ا ي��خ��ل��ف��ه م���ن  اأ�����س����رار على 

نف�سيته.
وج����اءت ال��درا���س��ة ب��ع��ن��وان »امل��خ��اوف 
العاطفي  ب��احل��رم��ان  وع��اق��ت��ه��ا  امل��ر���س��ي��ة 
مبدينة  الإيوائية  باملوؤ�س�سات  الأيتام  لدى 
اأب���ه���ا«، وه���ي  م��ن اإع�����داد ال��ب��اح��ث��ة منتهى 
ب�سرى  الدكتورة  واإ�سراف  عقيلي،  حم�سن 

�إ�سماعيل �أرناوؤوط.

منهج الدراسة
وا���س��ت��خ��دم��ت ال���درا����س���ة امل��ن��ه��ج ال��و���س��ف��ي، 
26 طفا  م��ن  الأ���س��ا���س��ي��ة  العينة  وت��ك��ون��ت 
عاما  و12  ت�سعة   بني   اأع��م��اره��م  وط��ف��ل��ة، 
م���ن امل��وؤ���س�����س��ات الإي���وائ���ي���ة مب��دي��ن��ة اأب��ه��ا. 
وا���س��ت��خ��دم��ت ال��ب��اح��ث��ة جل��م��ع ال��ب��ي��ان��ات 
يهدف  ال���ذي  العاطفي  احل��رم��ان  مقيا�س 
لدى  العاطفي  الإ�سباع  م��دى  حتديد  اإل��ى 

الأطفال الأيتام.
اإل��ى  التعرف على  ال��درا���س��ة  وه��دف��ت 
واحلرمان  املر�سية  املخاوف  انت�سار  ن�سبة 
ال���ع���اط���ف���ي ل�����دى الأي�����ت�����ام يف امل��وؤ���س�����س��ات 
الإي���وائ���ي���ة م���ن اجل��ن�����س��ني مب��دي��ن��ة اأب���ه���ا، 

العاقة  طبيعة  على  التعرف  اإل��ى  اإ�سافة 
العاطفي  املر�سية واحلرمان  املخاوف  بني 
ل���دي���ه���م، وال��ك�����س��ف ع���ن ط��ب��ي��ع��ة ال���ف���روق 
يف امل���خ���اوف امل��ر���س��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��زى ملتغري 

اجلن�س.
وبينت اأن املخاوف املر�سية هي خوف 
م�سرية  بطبيعته،  خميف  مثري  م��ن  دائ���م 
ال��ذي يعاين منها  بالفرد  ت���وؤدي  اأن��ه��ا  اإل��ى 
اإلى جتنب املواقف املخيفة، كما  اأنها حالة 
ال��ف��رد  ت�سيب  ع�سابية  نف�سية  انفعالية 
خماوفه،  مواجهة  على  ق��ادر  غري  وجتعله 
وي�سعى لتجنبها، ويكون مدركا اأن خماوفه 
غ��ري ع��ق��ان��ي��ة، وت��ب��ق��ى اآث���اره���ا ع��ال��ق��ة ب��ه، 
مم��ا ي��وؤث��ر ع��ل��ى ح��ي��ات��ه وي��ع��رق��ل م�سارها 

ال�سحيح.
اأو  الأب  فقدان  ف��اإن  للدرا�سة،   ووفقا 
اآث��ارا  يرتك  الراحة،  اأو  النوم  وكذلك  الأم 
ع��م��ي��ق��ة داخ����ل ن��ف�����س ال��ط��ف��ل، ت�����وؤدي اإل���ى 

م�سكات عديدة مع نف�سه ومع الآخرين.
باأنه  العاطفي  احل��رم��ان  ع��رف��ت  كما 
ينتج  مم��ا  وال��دي��ه،  اليتيم  الطفل  ف��ق��دان 
العاطفية من احلب  منه فقدان احلاجات 

واحلنان والأمن وتقبل الذات.
اأع���را����س  املخاوف  م���ن  اأن  وك�����س��ف��ت 
الثقة  و�سعف  وال��ت��وت��ر،  القلق  امل��ر���س��ي��ة: 
بالنف�س، وال�سعور بالنق�س، والرتدد وعدم 
ال�سعور بالأمن، واجلنب وتوقع ال�سر، و�سدة 
والتهاون  وال��ه��روب  والن�سحاب  احل��ر���س 
والن�����دف�����اع و����س���وء ال�������س���ل���وك، والإج����ه����اد 
وال�������س���داع والإغ����م����اء وال���ت���ع���رق وخ��ف��ق��ان 
ال��ق��ل��ب والرجت�������اف وا����س���ط���راب ال���ك���ام، 
اإ�سافة اإلى ال�سلوك التعوي�سي، مثل النقد 
وال�سخرية والتهكم وت�سنع الوقار واجلراأة 
وال�سلوك  الو�سوا�سية  والأفكار  وال�سجاعة 
ال���ق���ه���ري، والم���ت���ن���اع ع���ن ب��ع�����س م��ظ��اه��ر 
ال�سلوك العادي، كالريا�سة والتنزه والأكل 

يف  املطاعم.

النتائج والتوصيات
املتو�سطات  اأن  اإل��ى  البحث  نتائج  وتو�سلت 
احل�سابية ملقيا�س املخاوف املر�سية لاأطفال 
الأي����ت����ام ك���ان���ت ب���درج���ة م��ن��خ��ف�����س��ة، حيث 
معياري )0،192(،  بانحراف   ،)1،33( بلغت 
امل��ت��و���س��ط��ات احل�����س��اب��ي��ة  اأن  اأظ����ه����رت  ك��م��ا 
كانت  ل��دي��ه��م  ال��ع��اط��ف��ي  احل��رم��ان  ملقيا�س 
 ،)1،86( لديهم  بلغت  اإذ  متو�سطة،  بدرجة 

وبانحراف معياري )0،283(.
ع��اق��ة  وج����ود  ع���دم  اأي�����س��ا  وك�سفت  
ارت��ب��اط��ي��ة دال����ة اإح�����س��ائ��ي��ا ب���ني امل��خ��اوف 
املر�سية واحلرمان العاطفي لدى الأطفال 
ب��امل��وؤ���س�����س��ات الإي���وائ���ي���ة، اإ���س��اف��ة اإل���ى ع��دم 
اإح�����س��ائ��ي��ة على  ف����روق ذات دلل����ة  وج����ود 
مقيا�س املخاوف املر�سية لاأطفال الأيتام 
يف املوؤ�س�سات الإيوائية تبعا ملتغري اجلن�س، 
اإح�سائية  دلل���ة  ذات  وج���ود  فروق  وع���دم 
لديهم،  العاطفي  احل��رم��ان  مقيا�س  على 

تبعا ملتغري اجلن�س.
واق��رتح��ت ���س��رورة اإج���راء مزيد من 
وا�ستخدام  املو�سوع،  ه��ذا  ح��ول  ال��درا���س��ات 
الخ����ت����ب����ارات الإ����س���ق���اط���ي���ة، ل��ل��ك�����س��ف عن 
املخاوف املر�سية واحلرمان العاطفي لفئة 
املختلط،  البحث  منهج  وا�ستعمال  الأيتام، 
بدل من املنهج الكمي امل�ستخدم يف البحث 
اإث��راء املو�سوع والك�سف  اأج��ل  احل��ايل، من 

عن مزيد من النتائج.
  واأو�����س����ت ب����اإج����راء درا�����س����ات ب�����س��اأن 
املخاوف  لتخفيف  اإر�سادي  برنامج  فعالية 
امل��ر���س��ي��ة، وال���ق���درة ع��ل��ى م��واج��ه��ت��ه��ا ل��دى 
الإي��وائ��ي��ة،  املوؤ�س�سات  يف  الأي��ت��ام  الأط��ف��ال 
العاطفي  احلرمان  اأث��ر  تناول  اإل��ى  اإ�سافة 
الإبداعي  التكيف الجتماعي، والنمو  على 
وامل�����خ�����اوف امل���ر����س���ي���ة وامل�������وت وال����ظ����ام، 
والك��ت��ئ��اب وع��اق��ت��ه ب��احل��رم��ان، اإ���س��اف��ة 
النف�سي لديهم يف  الأم��ن  درا�سات عن  اإل��ى 

مرحلة الطفولة.

القحطاني 
مشرفا

على كرسي 
الجزيرة 

بالجامعة 
 

سعيد العمري 
اجلامعة، م��دي��ر  م��ع��ايل   اأ�سدر 
اأ. د. فالح ال�سلمي، قرارا بتكليف 
ال���دك���ت���ور ع��ل��ي ب���ن ع���ب���داهلل اآل 
زه�������ري ال����ق����ح����ط����اين، م�����س��رف��ا 
اجل��زي��رة  �سحيفة  ك��ر���س��ي  ع��ل��ى 

لاإعام ال�سعودي باجلامعة.
اأن�سئ يف 14  ال�سعودي  اأن كر�سي �سحيفة اجلزيرة لاإعام  يذكر 
اتفاقية عقدتها اجلامعة مع �سحيفة  1435، مبوجب  الآخ��رة  جمادى 
البحث  ك��را���س��ي  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى   11 ال��رتت��ي��ب  ياأتي يف  وه���و  اجل���زي���رة، 

الإعامية يف اململكة العربية ال�سعودية.
الإع��ام  ق�سم  مظلة  تاأ�سي�سه حتت  يتم  اإع��ام��ي  كر�سي  اأول  وه��و 
اإلى  وي�سعى  خالد،  امللك  بجامعة  الإن�سانية  العلوم  والت�سال يف كلية 
حتقيق اأهداف اجلامعة يف ال�سراكة مع موؤ�س�سات املجتمع، مبا ي�سهم يف 

دفع البحث العلمي املتخ�س�س.

التقويم واالعتماد األكاديمي 
تزور األقسام النسائية 

هناء آل سرور
ا����س���ت�������س���اف���ت اجل���ام���ع���ة م���ت���م���ث���ل���ة ب����ع����م����ادة ال���ت���ط���وي���ر الأك������ادمي������ي 
واجلودة،  بالتعاون مع كلية الآداب للبنات باأبها، الأحد املا�سي، م�ست�سارة 
الهيئة الوطنية للتقومي والعتماد الأكادميي، الدكتورة حنان العليان 
ال��ع��م��ادات  الن�سائية م��ن وك��ي��ات  الأق�����س��ام  ق��ي��ادات  ال��ت��ي اجتمعت م��ع 

امل�ساندة وعميدات كليات البنات باأبها.
املحلي  املوؤ�س�سي  لاعتماد  اجلامعة  تقدم  ظل  يف  ال��زي��ارة  وتاأتي   
تهدف  كما  الأك��ادمي��ي،  والع��ت��م��اد  للتقومي  الوطنية  الهيئة  قبل  م��ن 
خالد،  امللك  بجامعة  البنات  كليات  على  ميدانية  بجولة  اإل��ى  القيام 
الكليات وال��ت��ع��رف على  امل��راف��ق وال��ت��ج��ه��ي��زات يف ه��ذه  والط����اع على 
اإ�سراف مبا�سر  امل�ساندة حتت  والعمادات  الكليات  الن�سائية يف  القيادات 
من وكيلة عميد التطوير الأكادميي واجلودة، الدكتورة ح�سة اآل ملوذ، 
وم�ست�سارات الوكالة، ووكيلة كلية الآداب للتطوير الأكادميي واجلودة 

الدكتورة �سعاد اآل نقري.

العلوم تحتفل
بطالبها المسـتجدين

سعيد العمري
برعاية  اجل��دي��د،  اجلامعي  للعام  امل�ستجدين  بطابها  العلوم  كلية  احتفلت 
الكلية  وكيل  وح�سور  رم���ان،  اآل  اهلل  عبد  ب��ن  �سليمان  الدكتور  الكلية  عميد 
اللقاء  و�سهد  بالكلية.   التدري�س  هيئة  واأع�ساء  حن�س  اآل  اهلل  عبد  الدكتور 
ح�سور  على  واحلر�س  والجتهاد  اجل��د  على  الطاب  حثت  توجيهية  كلمات 

املحا�سرات يف وقتها وال�ستفادة مما تقدمه اجلامعة لهم من اإمكانيات. 
يذكر اأن عدد املقبولني اجلدد بكلية العلوم بلغ 273 طالبا م�ستجدا وزعوا 

على اأق�سام الأحياء، والفيزياء، والكيمياء، والريا�سيات.
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أعراض
المخاوف
المرضية
• القلق والتوتر

• �سعف الثقة بالنف�س
• ال�سعور بالنق�س

• الرتدد وعدم ال�سعور بالأمن
• اجلنب وتوقع ال�سر.

• �سدة احلر�س
والن�سحاب والهروب.

• التهاون والندفاع
و�سوء ال�سلوك.

• الإجهاد وال�سداع
والإغماء والتعرق.

• خفقان القلب والرجتاف 
وا�سطراب الكام.

• ال�سلوك التعوي�سي
مثل النقد وال�سخرية والتهكم.

• ت�سنع الوقار واجلراأة
وال�سجاعة والأفكار الو�سوا�سية.

• ال�سلوك القهري.
• المتناع عن بع�س مظاهر 

ال�سلوك العادي.



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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متابعات

أسبوعان من االحتفاالت الوطنية
باألقسام النسائية

اأقام���ت كليات البن���ات باجلامعة خال الأ�سبوعني املا�سي���ني، عددا من الحتفالت 
مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني 86.

وقال���ت م�ساعدة وكي���ل اجلامعة لكليات البنات، الأ�ست���اذة الدكتورة خلود �سعد 
اأب���و ملح���ه، اإن الذك���رى ال�86 لتوحي���د اململكة العربي���ة ال�سعودية ه���ي تتويج لكفاح 
طوي���ل ق���اد خاله امللك املوح���د كفاحا ا�ستمر اأكرث من 30عام���ا وحقق فيه معجزة 

فوق ال�سحراء.
وتابع���ت: »ال�ست���ات حتول اإلى وح���دة كلمة ووحدة وطن نت���ج منها مياد دولة 
حديثة قوية عزيزة حتمل �سعار  ل اإله ال اهلل حممد ر�سول اهلل، لها مكانتها ووزنها 
وثقلها املحلي والإقليمي والعاملي ودورها الرائد يف حتقيق الأمن وال�سلم العاملي«.
واأ�ساف���ت: »اإنه���ا دولة حارب���ت اجلهل بالعلم ومتيزت يف ه���ذا اجلانب؛  فنحن 
ن�ساه���د اليوم انت�س���ار التعليم على جميع امل�ستويات ومبختلف املراكز والهجر، وقد 
اأ�سب���ح لدين���ا اأك���رث من 35جامعة حكومي���ة واأهلية  يف جميع مناط���ق اململكة ت�سهم 
ب�سك���ل فاع���ل يف حتقي���ق روؤي���ة اململك���ة 2030 م���ن خ���ال اهتمامه���ا بالكي���ف اإدراك���ا 
ب���اأن التعلي���م ه���و الركي���زة الأ�سا�سي���ة يف تق���دم الأم���م بتخريج مواطن���ني �ساحلني 

متميزين«.
واأردف���ت اأب���و ملح���ة: »نح���ن كلي���ات البن���ات بجامعة املل���ك خالد نحتف���ل بهذه 

الذكرى العظيمة و�سعارنا هو  »نحتفل دوًما ولي�س بيوم«. 

 �أقام���ت كلي���ة �لرتبية للبنات يف �أبها، ممثلة مبكت���ب �لن�ساط �لطالبي، حفل �ليوم 
الوطن���ي ال����86، م�ستم���ا عل���ى ع���دد من الفق���رات ب���داأت بال�س���ام امللكي، ث���م كلمة 
ترحيبي���ة، ث���م عر����س فيلم وثائقي ع���ن تاأ�سي�س اململك���ة العربي���ة ال�سعودية، تاها 

م�سهد متثيلي يهدف اإلى ت�سحيح املعتقدات اخلاطئة جتاه الوطن.

 ث���م األقي���ت ق�سي���دة وطني���ة، فكلم���ة ع���ن الي���وم الوطن���ي، ث���م م�سه���د متثيلي 
كومي���دي يهدف اإلى تعزيز النتم���اء للوطن واحلفاظ على ممتلكاته، تاه اأن�سودة 

وطنية. ثم اأتيح املجال للح�سور للتعبري عن م�ساعرهم جتاه الوطن.
 واختت���م احلف���ل بزي���ارة للمعر����س امل�ساح���ب ال���ذي ت�سمن م�سارك���ات وطنية 

لأق�سام الكلية.

احتفل���ت كلي���ة الآداب باأبه���ا، بذك���رى الي���وم الوطن���ي«86 » برعاي���ة عمي���دة الكلي���ة 
الدكت���ورة خريي���ة اآل ح�سن ووكياتها ورئي�سات الأق�س���ام والطالبات واأع�ساء هيئة 

التدري�س الأكادمييات وعدد من الإداريات.
وبع���د افتت���اح احلفل بال�س���ام امللكي، األقت اآل ح�سن كلمة به���ذه املنا�سبة قالت 
فيها: »اجلميع يدرك ما للمملكة العربية ال�سعودية من دور ريادي ومتميز وموؤثر 
عل���ى ال�ساح���ة الدولي���ة واإ�سهام���ات ومواق���ف وا�سح���ة يف �سيا�سته���ا اخلارجية التي 
�سارت عليها منذ عهد املوؤ�س�س امللك عبدالعزيز رحمه اهلل، وهي �سيا�سة  قائمة على 
العت���دال والت���زان واحلكم���ة وبعد النظ���ر والعمل على كل ما في���ه خدمة الإ�سام 

وامل�سلمني يف ظل ظروف املجتمع الدويل واأ�س�س العاقات الدولية«.
 واأ�ساف���ت: »ك���ان لبعد نظر خ���ادم احلرمني ال�سريفني- حفظ���ه اهلل- وحنكته 
واإدراك���ه اأهمي���ة تعزي���ز دور اململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة عل���ى امل�ستوي���ني الإقليم���ي 
والعامل���ي وبنائ���ه ج�سور العاقات الدولي���ة واهتمامه بالق�سايا املعا�س���رة اأن اأ�سبح 
للمملك���ة دور ري���ادي عل���ى ال�ساحة الدولي���ة لت�سهم مع بقية دول الع���امل يف تر�سيخ 

مبادئ ال�سام والأمن من اأجل خري الإن�سانية جمعاء.«
 

أبطال الحد الجنوبي
و�س���ددت اآل ح�س���ن عل���ى �س���رورة الفتخار باأبطال احل���د اجلنوبي يف ه���ذه املنا�سبة 
الغالي���ة يف نفو����س ال�سعودي���ني، وقال���ت: »يج���ب اأن  نفخ���ر باأبطالن���ا عل���ى احل���د 
اجلنوبي. اإنهم با�سلون ذادوا باأرواحهم عن الدين ثم الوطن يف ملحمة تزيد املجد 
جم���داً يف رح���اب دولة تفخ���ر باأبنائها بناة وحماة لهذا الوط���ن؛ فيد حتمي واأخرى 
تبن���ي، ون�ساأل اهلل له���م الن�سر والتمكني واأن يرحم �سهداءه���م وي�سكنهم الفردو�س 
الأعل���ى، واأن مي���ن عل���ى امل�سابني منه���م بال�سفاء العاجل، واأن يحف���ظ بادنا وباد 
امل�سلمني من كل مكروه واأن يدمي علينا نعمة الأمن والأمان والتقدم والزدهار يف 

ظل قيادتنا الر�سيدة.«
 بدورها، األقت الطالبة منال ال�سهراين كلمة حتدثت فيها عن 

ح���ب الوط���ن وماله م���ن مكانة بقلوب ال�سب���اب والفتيات، معربة ع���ن اإعجابها 
بروؤي���ة اململك���ة 2030، وذل���ك قب���ل اأن تلق���ى اأن�س���ودة وطني���ة م���ن تاألي���ف وتلح���ني 

الطالبتني: �سهد اإبراهيم عبداهلل، و�سارة يحيى الغمري.

اأقيم���ت عل���ى هام����س احلف���ل الوطن���ي ن���دوة بعن���وان »وط���ن الوح���دة والتوحي���د«، 
مب�ساركة ممثات لأق�سام كلية الآداب للبنات يف اأبها.

و�سلطت ممثلة ق�سم الدرا�سات الإ�سامية، الدكتورة عائ�سة اأبو �سبعة، ال�سوء 
على تفرد اململكة العربية ال�سعودية ومتيزها من بني دول العامل. وقالت: » دولتنا 
دولة احلرمني ال�سريفني، ومتيزت بخدمة الإ�سام وامل�سلمني، فهي دولة د�ستورها 

الكتاب وال�سنة النبوية«.
وعم���ا تولي���ه احلكومة ال�سعودية م���ن رعاية واهتمام بحج���اج بيت اهلل احلرام 
وزوار امل�سجد النبوي، قالت اأبو �سبعة: »هذا لي�س مب�ستغرب يف وطننا  الذي �سرفه 
اهلل بالإ�س���ام فك���ان حامي���ا داعيا خادما له، وهي���اأ اهلل له ملوكا وق���ادة جعلوا و�سام 
�سرفه���م ورم���ز ملكه���م خدمة احلرم���ني ال�سريفني، فه���ل عرف التاري���خ مبثل هذا 

العز؟«
وتناول���ت ما تقوم به الدولة متمثلة بالوزارات امل�ساركة يف خدمة احلجيج وما 

تقدمه من ت�سهيات يف خدمة احلجاج وتوفري �سبل الراحة والأمان لهم.
 بدوره���ا، اأ�س���ادت ممثل���ة ق�س���م اللغ���ة الإجنليزي���ة، الدكت���ورة �سع���اد اآل نق���ري ، 
بجه���ود اململك���ة العربية ال�سعودي���ة على احلدود وجهود ق���وات اجلي�س ال�سعودي يف 
حماية الوطن وتوفري الأمن والأمان بعد اهلل �سبحانه وتعايل والذود باأرواحهم يف 

�سبيل احلفاظ على الوطن واأبنائه.
 واأو�سح���ت اآل نق���ري اأن م���ا تعاي�س���ه اململك���ة م���ن اأم���ن واأم���ان اأ�سه���م يف و�سول 
الطاب والطالبات اإلى امل�ستويات العليا، واختتمت كلمتها بدعاء للمرابطني وباأن 

ياأخذ اهلل باأيديهم وي�سدد رميهم ويحميهم ويعينهم .

سارة القحطاني، هنادي الشهراني، هناء آل سرور، زهراء حبتر وسارة جمال

 بع���د ذل���ك، �س���ددت ممثلت���ا ق�سم اللغ���ة العربي���ة: الدكت���ورة م���رمي الغامدي، 
والدكت���ورة خديج���ة فقيه، على اأهمية الولء للوط���ن، والتم�سك مبا جاء يف الكتاب 
وال�سن���ة وطاع���ة ويل الأم���ر ، وع���دم الجن���راف خلف الأفك���ار التي ت�سع���ى لزعزعة 

الأمن ودمار املجتمعات .
 ث���م تناول���ت ممثل���ة ق�س���م التاريخ، الدكت���ورة نادي���ة الدو�سري، جه���ود اململكة 
عل���ى ال�سعي���د الداخلي وال���دويل، وما تقدمه خلدمة امل�سلم���ني والوقوف معهم يف 
ك���ل زمان ومك���ان، ثم ا�ستعر�س���ت باإيجاز تاريخ الدول���ة ال�سعودية الأول���ى والثانية 

والثالثة .
اململك���ة م���ع   وتناول���ت ممثل���ة ق�س���م اجلغرافي���ا، عم���رة القحط���اين، جه���ود 
الاجئ���ني يف الف���رتة الراهنة  وم���ع ق�سية فل�سط���ني منذ قيام الدول���ة ال�سعودية، 
ووقوف اململكة بجانب العديد من الدول وما تقدمة من اإمدادات ومعونات �سحية 

وغذائية وتعليمية .

 احتفل���ت كلي���ة الإدارة والقت�س���اد بذكرى اليوم الوطني 86  بفق���رات متنوعة. ويف 
كلمته���ا، تناول���ت عمي���دة الكلي���ة، الدكت���ورة فوزي���ة غري����س، تاريخ تاأ�سي����س الوطن 

وتوحيد اأطرافه ومناطقه،  واإجنازاته على مدى الع�سور املا�سية.
كم���ا ت�سم���ن احلفل م�سارك���ات من عدد م���ن م�س���وؤولت الكلية، وعل���ى راأ�سهن  

الوكيلة الدكتورة منى عزت، وعدد من الإداريات.
 يف ال�سي���اق ذات���ه، اأق���ام مركز الدرا�س���ات العليا احتف���ال  بالي���وم الوطني ال�86 
برعاي���ة م���ن عم���ادة �سوؤون الط���اب، ووكال���ة العمادة  ل�س���وؤون الطالب���ات، بح�سور 
وكيل���ة املرك���ز الدكت���ورة اأريج ع�س���ريي، واأع�ساء هيئ���ة التدري�س وجمي���ع من�سوبات 

وطالبات املركز. 

التربية تواكب الحدث
بفقرات متنوعة

اآلداب تستعرض
إنجازات المملكة

»وطن الوحدة والتوحيد«..
في ندوة

»االقتصاد« تستعيد
ملحمة التوحيد
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متابعات

السكر األبيض

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

من  املجتمع  حت��ذي��ر  يف  والأط��ب��اء  ال�سحيون  الأخ�سائيون  يت�سابق 
ن�سمع منهم حديثا  التي تعرت�س �سحته، وكثريا ما  الأخطار  بع�س 
ع��ن بع�س الأم���را����س امل��ن��ت�����س��رة يف امل��ج��ت��م��ع اأك���رث م��ن غ��ريه��ا، مثل 
الذي يوجد  الأبي�س«  »ال�سكر  ب�  ال�سكر، وما يعرف  واأمرا�س  ال�سمنة 
يف الع�سائر وامل�سروبات الغازية املوجودة يف اأ�سواقنا ونتناولها ب�سورة 

يومية.
اأ�سواقنا احتواء على ال�سكر،  اأقل الع�سريات يف  اأن  وذكر اأحدهم 
يت�سمن  ما يعادل �ستة قوالب �سكر، وت�سل يف بع�س املنتجات اإلى 13 
قالب �سكر، وهو ما ي�سمونه بال�سكر الأبي�س الذي يت�سبب يف اإ�سابتنا 

بالأمرا�س الكثرية واخلطرية  دون اأن ن�سعر بخطورته. 
ال�سكر  بخطورة  معرفتهم  م��ن  بالرغم  الأط��ب��اء  اأن  وامل��وؤ���س��ف   
من  وال��ت��خ��وي��ف  بالتحذير  اك��ت��ف��وا  ي�سببه،  اأن  ميكن  وم��ا  الأب��ي�����س  
اأن ن�سمع مببادرة  ال�ساأن دون  خطورته، وقام كل يديل بدلوه يف هذا 
م��ن ه����وؤلء الأخ�����س��ائ��ي��ني جت���اه ال�����س��رك��ات امل��ن��ت��ج��ة ل��ه��ذه الع�سائر 
ومطالبتهم باإيقاف اإنتاجها اأو تقليل ن�سبة ال�سكر يف العبوة الواحدة، 
ويكتفون بالتنظري وبث املقاطع التحذيرية دون ت�سجيل موقف ي�سفع 

لهم ويوؤكد خماوفهم.
 هذا حال كثري من الأخ�سائيني الذين يحذرون فقط وبخا�سة 
من  لديهم  مل��ا  ا�ستعر�س  وك��اأن��ه  والإذاع��ي��ة،  التلفزيونية  ال��ربام��ج  يف 
معلومات، متجاهلني باأنهم بهذه الطريقة ي�سببون الذعر بني النا�س 

من حيث ل ي�سعرون.
مليئة  اأ�سواقنا  وك��ل  ن�سرب  وم��اذا  النا�س:  من  قائل  يقول  فقد 
بهذه الع�سائر التي حتذروننا منها؟ اأين موقفكم من ذلك وكيف نثق 

مبا تطرحونه من حتذيرات واأنتم يف معاملكم وعياداتكم؟ 
الأخ�سائيني   م��ن  موحد  موقف  هناك  يكون  اأن  ه��و  نتمناه  م��ا 
والأطباء �سد هذه ال�سركات وعدم الكتفاء بامل�ساهدة والتحذير، فهم 
اأخذ موقف واملطالبة مبحا�سبة هذه ال�سركات  وحدهم من ي�ستطيع 

وب�سن القوانني التي حتمينا منهم.
اأي�سا هم من ي�ستطيع دفع املوؤ�س�سات الت�سريعية يف البلد لت�سريع 
كما  نعاي�سها  التي  الع�سوائية  بهذه  ال�سكر  ا�ستعمال  من  يحد  قانون 
اأن باأيديهم زيادة ال�سغط ال�سعبي على هذه ال�سركات حتى نعي�س يف 

�سام مع ما ن�سربه من منتجات.

وقفة

اأقام���ت كلي���ة العل���وم للبنات باأبه���ا، برعاية عم���ادة �سوؤون الط���اب، حفل الرتحيب 
بالطالبات امل�ستجدات والحتفال باليوم الوطني 86.

 وقالت عميدة الكلية الدكتورة حليمة ال�سعيدي اإن ما يعاي�سه الوطن من اأمن 
و ا�ستق���رار وتط���ور يوؤهله ليكون يف م�ساف الأم���م املتقدمة، موؤكدة اأن روؤية 2030   
تاأت���ي اإيذان���ا ببدء مرحلة جديدة من التطور و العمل اجلاد ل�ست�سراف امل�ستقبل و 

موا�سلة امل�سري لتحقيق  النمو املن�سود مع التم�سك بثوابت الدين احلنيف.
  وختم���ت كلمتها بتحية جلن���ود الوطن قائلة: » نحيي جنودنا الأبطال الذين 
ي���ذودون باأرواحهم  فداًء لدينهم ووطنهم؛ فلهم منا كل حتية و تقدير، داعني اهلل 

اأن يرحم �سهداءنا و ي�سكنهم ف�سيح جناته واأن يحفظ مملكتنا من كل �سر ».
وبع���د ذل���ك األقت مديرة الأن�سط���ة الطابية بوكالة �س���وؤون الطالبات، عائ�سة 
ع�س���ريي، كلمته���ا  معربة عن �سعادتها مب�ساركتها من�سوب���ات كلية العلوم الحتفال 
به���ذا اليوم العظيم، قبل اأن ت�سرح اأهمي���ة الأن�سطة الطابية للطاب والطالبات، 

راجية للم�ستجدات التوفيق والنجاح. 

احتف���ل املجم���ع الأكادمي���ي للبن���ات بتهامة، بالي���وم الوطني »86« على م���دي اأ�سبوع 
كامل جت�سد فيه حب وولء من�سوبات املجمع للوطن وولة الأمور.

 وابتداأت فعاليات الأ�سبوع الحتفايل مب�ساركة من اإداريات الكلية، حيث اأقمن 

ركن���ا خا�س���ا عربن فيه عن ولئهن للوطن. وعلى م�ستوى اأق�سام الكلية، نظم ق�سم 
الكيمي���اء يوم���ا احتفاليا ح�سرته جم���وع من الطالبات والع�س���وات والإداريات ومت 

خاله التعبري عن الفرحة باإلقاء الق�سائد وتنظيم امل�سابقات.
 ونظ���م ق�س���م القت�س���اد املن���زيل بالتعب���ري ع���ن ح���ب من�سوباته م���ن الطالبات 
والع�س���وات بلوحات فنية ج�س���دت �سورا للمجاهدين اأبطال الوطن املرابطني على 

حدوده، وو�سفتهم باأعني حتر�سه لكي يبقي �ساخما على مدى الزمن.
 واختتم���ت فعالي���ات الحتف���ال الوطني بكلمة م���ن عميدة املجم���ع الأكادميي، 
�سم���رية ال�سائ���غ عوا����س، حتدث���ت فيه���ا عن اإجن���ازات مل���وك اململك���ة، وبخا�سة ما 

حظيت به املراأة يف كنف موؤ�س�سي اململكة من تقدير.
وقال���ت: » لق���د اأولوه���ا كم���ا اأولها الإ�سام رفع���ة ومنزلة خا�س���ة يف املجتمع؛ 
فوف���روا له���ا كل �سبل الرقي والتقدم من حقوق وتعلي���م، واأ�سبحت املراأة ال�سعودية 
يف وقتنا احلايل عاملة وطبيبة واأكادميية متاألقة يف كل جمال تخو�س فيه؛ ولذلك 
حان دور املراأة ال�سعودية الآن لأن ترد جميل وعرفان هذا الوطن باأن حت�سن تربية 

الن�سء وحتميهم من الن�سياق وراء الأفكار ال�سالة«.
واأ�سافت: »على املراأة ال�سعودية اأما اأو مربية اأو اأكادميية اأن تغر�س يف اأولدها 
وبناته���ا مفه���وم الوطني���ة ب�سفته���ا �سلوك���ا وعم���ا ينم���ى ب���ني الأجي���ال وت�سحي���ة 
باجل�س���د وال�سواع���د والأرواح م���ن اأجل رفع���ة هذا الوطن«. واختتم���ت كلمتها بحّث 
جمي���ع من�سوبات املجمع على ب���ذل ق�سار جهودهن لأداء الر�سالة املنوطة بهن علي 

اأكمل وجه.
كم���ا اأثن���ت عل���ى اهتمام خ���ادم احلرم���ني ال�سريف���ني بقط���اع التعلي���م وبجهود 
اأم���ري منطق���ة ع�سري، الأمري في�سل بن خالد بن عبد العزيز، يف توفري كل ما يلزم 
لإجناح املنظومة التعليمية يف منطقة تهامة. و�سكرت اأي�سا مدير اجلامعة الأ�ستاذ 
الدكتور فالح ال�سلمي، وم�سرف فرع تهامة، الأ�ستاذ الدكتور حممد نا�سر القرين 
عل���ى جهودهم���ا املبذولة خلدمة الطاب والطالبات يف �ست���ي كليات وفروع اململكة، 

راجية للمملكة مزيدا من ال�ستقرار والزدهار.

عبق االحتفاالت
يعطر  مجمع تهامة

لقاءات تعريفية لـ 8000 مستجدة
باجلامع���ة،  الن�سائي���ة  الأق�س���ام  ا�ستقبل���ت 
اأك���رث من 8000 طالب���ة م�ستجدة، بعدد من 
الأن�سطة والفعاليات التوعوية والتثقيفية. 
 ويف ه���ذا الإط���ار، نظمت كلي���ة العلوم 
امل�ستج���دات  للطالب���ات  »ا�ساألين���ي«  حمل���ة 
به���دف تعريفه���ن عل���ى القاع���ات واملعام���ل 
ا�ستف�س���ار  اأي  وج���ود  ح���ال  يف  واإر�ساده���ن 

اأكادميي. 
ولفتت م�ساعدة وكيل اجلامعة لكليات 
�سع���د  خل���ود  الدكت���ورة  الأ�ست���اذة  البن���ات، 
اأبوملح���ة، اإل���ى اأن الع���ام الدرا�س���ي اجلديد 
تزام���ن مع ذك���رى عظيمة ه���ي الذكرى 86 
لتوحيد اململك���ة العربية ال�سعودية، م�سرية 
باجلامع���ة  البن���ات  كلي���ات  جمي���ع  اأن  اإل���ى 
حتتف���ل بهذه املنا�سب���ة الوطنية كما حتتفي 

با�ستقبال طالباتها امل�ستجدات.
واأ�س���ارت اإلى اأن الحتفال بامل�ستجدات 
مت ع���رب برام���ج تربوي���ة توعوي���ة ت�سمن���ت 
هيئ���ة  اأع�س���اء  وكلم���ات  املرئي���ة  العرو����س 
التدري�س واملوظفات والطالبات  واملطويات 
تاري���خ  اإل���ى  ت�س���ري  الت���ي  والربو�س���ورات 
اململك���ة واإجن���ازات حكومتنا الر�سي���دة بدءا 
املل���ك  ال�سام���خ  الكي���ان  ه���ذا  م���ن موؤ�س����س 
عبدالعزيز اآل �سعود، رحمه اهلل، حتى ع�سر 
احل���زم  مل���ك  ال�سريف���ني  خ���ادم احلرم���ني 
والعزم، �سلمان بن عبدالعزيز، حفظه اهلل. 
واأ�ساف���ت اأبو ملح���ة »الكليات ت�ستقبل 
بتعريفه���ن  وتق���وم  امل�ستج���دات  طالباته���ا 
واأنظمته���ا  ولوائحه���ا  الكلي���ة  مبن�سوب���ات 
وجمي���ع مرفقاته���ا، وتق���وم عم���اده القب���ول 
الدرا�س���ة  لئح���ة  بعر����س  والت�سجي���ل 
اجلامعي���ة والإجابة عن جمي���ع ا�ستف�سارات 
الطالب���ات امل�ستج���دات اخلا�س���ة بالدرا�س���ة 
اجلامعية واللوائح والأنظمة املتعلقه بها«.

واختم���ت قائل���ة »نح���ن به���ذه املنا�سبة 
وطنن���ا  يحم���ي  اأن  وج���ل  ع���ز  اهلل  ندع���وا 
علين���ا  ي���دمي  واأن  الر�سي���دة  وحكومتن���ا 
نعم���ه الإمي���ان والأم���ن واأن ين�س���ر جنودنا 
الط���اب  جمي���ع  يوف���ق  واأن  البا�سل���ني 
والطالب���ات، واأن يجع���ل هذا العام اجلامعي 

عام جناح ون�سر باإذن اهلل«.

م���ن جهته���ا، اأو�سح���ت عمي���دة كلي���ة 
اأن  ال�سعي���دي  حليم���ة  الدكت���ورة  العل���وم، 
حف���ل امل�ستجدات يتناول عددا من الفقرات 
ك�الأن�سودة والكلمات الرتحيبية، بالإ�سافة 
و�س���رح  واأق�سامه���ا  بالكلي���ة  تعري���ف  اإل���ى 
اللوائ���ح والأنظم���ة، وبالتعل���م الإلكرتوين، 
تك���رمي  اأي�س���ا  ي�سم���ل  اأن احلف���ل  م�سيف���ة 

املتفوقات ال�سابقات. 

مجتمع الخميس
تستقبل 130 مستجدة

م�سي���ط،  بخمي����س  املجتم���ع  كلي���ة  نظم���ت 
الطالب���ات  ل�ستقب���ال  حف���ل  برنام���ج 
امل�ستج���دات ح�س���ره نح���و »130« طالبة من 
خمتلف الأق�سام داخل الكلية، بح�سور عدد 

من اأع�ساء هيئة  التدري�س واملوظفات. 
م���ن  ث���اث  اأي�س���ا  احلف���ل  وح�س���ر 
اخلريجات املتفوقات يف الكلية با�سم  »رحلة 
خري���ج« لعر����س جتاربه���ن وكي���ف ح�سل���ن 

عل���ى اأعلى املعدلت  وا�ستعرا�س م�سريتهن 
من���ذ التحاقه���ن بالكلي���ة وحت���ى تخرجهن 
م���ع تقدميهن بع�س الن�سائ���ح لزمياتهن 
ب�سه���ادات  تكرميه���ن  وق���د مت  اجلدي���دات. 
�سك���ر وتقدير. وفى اخلتام مت ال�سحب على 
جمموعة م���ن اجلوائز، مما اأ�سفر  عن فوز 

اأربع طالبات.

690 طالبة
تلتحق باآلداب

على خط مواز، احتفلت كلية الآداب للبنات 
يف اأبها، باأك���رث م���ن 690 طالب���ة م�ستج���دة 
امل�ستج���دات،    تعريفي للطالب���ات  يف لق���اء 
بح�س���ور عمي���دة الكلي���ة، الدكت���ورة خريية 
ورئي�س���ات  ووكياته���ا  ح�س���ن  اآل  حمم���د 
الأق�سام واأع�س���اء هيئة التدري�س وعدد من 

الإداريات.
الكلي���ة  عمي���دة  قال���ت  كلمته���ا  ويف 
الدكت���ورة خريي���ة اآل ح�س���ن » الي���وم نح���ن 

نعي�س فرح���ة وطن نعت���ز مبا�سيه ونفتخر 
بحا�س���ره ون�ست�س���رف م�ستقبل���ه ونقراأ فيه 
نرح���ب  التنمي���ة  وم�س���رية  القي���ادة  ق�س���ة 
الات���ي  امل�ستج���دات  الطالب���ات  ببناتن���ا 
اجلامع���ي  الع���ام  يف  باجلامع���ة  التحق���ن 
والهم���ة  الطم���وح  يحدوه���ن   1437/1438
العالية ليتاأهل���ن يف هذه املرحلة املهمة من 
التعلي���م لتحمل امل�سوؤولي���ة وال�سري يف ركب 

البناء لهذا الوطن املعطاء«.
واأو�س���ت اآل ح�س���ن امل�ستج���دات قائل���ة 
الهم���م  اأو�سي���ك ب�سح���ذ  »ابنت���ي الطالب���ة، 
وب���ذل اجله���د واأن يك���ون النج���اح والتمي���ز 
ب���ك  لنحتف���ل  هدف���ك  الطم���وح  وحتقي���ق 
خريج���ة جتنني ثم���رات �سنوات ق���د اأعددت 

لها عدتها«.
فيلم���ا  احل�س���ور  �ساه���د  ذل���ك،  بع���د 
تق���دم  الت���ي  اخلدم���ات  ع���ن  تو�سيحي���ا 
اأن  قب���ل  وذل���ك  الكلي���ة،  داخ���ل  للطالب���ات 
تلق���ي وكيل���ة الكلي���ة لل�س���وؤون الأكادميي���ة، 
عل���ى اأهمي���ة اط���اع الطالب���ة عل���ى اللوائح عائ�س���ة فائ���ع احلي���اين، كلمته���ا التي ركزت 

اجلامعي���ة ومتابع���ة موق���ع عم���ادة القب���ول 
والت�سجي���ل، م�سلط���ة ال�س���وء عل���ى اأه���م ما 
حتت���اج اإلي���ه الطالب���ة يف املرحل���ة اجلامعية 
م���ن اإج���راءات التحويل والتاأجي���ل والغياب 

والعتذار الف�سلي واحلرمان والغياب.
�س���رورة  عل���ى  الطالب���ات  وحث���ت 
املحافظ���ة عل���ى ح�سور املحا�س���رات، وبينت 
املع���دل. كم���ا �سه���د  له���ن كيفي���ة احت�س���اب 
اللق���اء كلمات عن الإر�ساد الأكادميي ودوره 

يف توجيه الطاب والطالبات.

اإلدارة واالقتصاد
تعرف ببرامجها

احتفلت كلي���ة الإدارة والقت�ساد بطالباتها 
امل�ستج���دات؛ اإذ نظم���ت برناجم���ا تعريفي���ا 
وتف�سيليا عن الكلية ومرافقها ببيان مهام 
ك���ل مكت���ب وم���ا يخ����س الطالب���ة اأكادميي���ا 

وثقافيا.
امل�ستج���دات  ا�ستقب���ال  حف���ل  وتخل���ل 
عرو����س ع���ن اإجن���ازات الكلي���ة يف ال�سن���وات 

املا�سية من م�ساري���ع  ومعار�س، اإلى جانب 
وقفة وطنية مع اأبطال احلد اجلنوبي.

تربية أبها
تحفز المستجدات

اأق���ام  اأبه���ا،  يف  للبن���ات  الرتبي���ة  كلي���ة  يف 
مكت���ب �لن�س���اط �لطالب���ي حف���ل ��ستقب���ال 
الطالبات امل�ستجدات، بح�سور عميدة كلية 
الرتبي���ة الدكت���ورة لبن���ى العجم���ي، ووكيلة 
ال�س���وؤون الإدارية الدكت���ورة عبري حمفوظ 
الأكادميي���ة  ال�س���وؤون  ووكيل���ة  م���داوي،  اآل 
الدكت���ورة  ن���ورة يحي���ى الفيف���ي، وعدد من 
اأع�س���اء هيئ���ة التدري�س والعاق���ات العامة 

والإعام واملوظفات الإداريات .
ترحيبي���ة  مقدم���ة  احلف���ل  وت�سم���ن 
باحل�س���ور، ث���م كلم���ة حتفيزي���ة للطالب���ات 
امل�ستج���دات م���ن قب���ل مكت���ب الإر�س���اد، قبل 
اأن حتث الدكتورة لبنى العجمي، الطالبات 
عل���ى  واحلر����س  والجته���اد  اجل���د  عل���ى 
الخت�سا����س  ذات  اجله���ات  م���ع  التوا�س���ل 

لتحقيق الأهداف التعليمية.

سارة القحطاني، سهام القحطاني، هناء آل سرور، زهراء آل حبتر وهنادي الشهراني

السعيدي: رؤية 2030
تنقل المملكة لمرحلة أكثر تطورا
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أسبوعية جامعة الملك خالد

بنا
طال

قضية

عبدالعزيز رديف 

اأب���������دى ع������دد م�����ن ط������اب اجل���ام���ع���ة 
ت��ذم��ره��م م��ن و���س��ع احل��رك��ة امل��روري��ة 
ح�����ول امل���دي���ن���ة اجل���ام���ع���ي���ة وازدح��������ام 
ال�����س��ي��ارات ح��ول��ه و���س��ول اإل���ى امل��واق��ف 
امل��خ�����س�����س��ة ل���ه���م، م�����س��ريي��ن اإل�����ى اأن 
الطاب،  ك��ل  ت�سع  ل  امل��واق��ف  �ساحات 

اإ�سافة الى �سوء التنظيم املروري بها.
كما اأعادوا جزءا من ذلك الزحام 
الإدارات احلكومية  اإل��ى كرثة  امل��روري 
ح��ول امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة، واإل���ى تغيري 

خطة ال�سري املفاجئة.

فرصة موقف
اآل ه�سبان، من كلية  وا�ستغرب متعب 
العلوم املالية والإدارية، ازدحام املواقف 
ب�سكل  ال��ع��ام  ه��ذا  للطاب  املخ�س�سة 
ال�سابقة، م�سريا  الأع��وام  كبري، بعك�س 
اإل�����ى اأن�����ه ي��ه��م ب����ال����دوام م��ن��ذ ���س��اع��ات 
ال�سباح الباكر من اأجل احل�سول على 
ال�ساحات، حتى  تلك  فر�سة موقف يف 

ولو كانت حما�سراته متاأخرة.

عذر واه
ال��ق��ان��ون، حممد  واأ����س���ار ط��ال��ب ق�سم 
ال�سهراين، اإلى اأن الزحام املروري حول 
امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ة، ي��ع��وق ال��ك��ث��ري من 
الطاب يف حت�سيلهم العلمي، مو�سحاً 
اأنه وب�سبب زحام املواقف يتاأخر الكثري 
مما  حما�سراتهم،  على  ال��ط��اب  م��ن 

ي��ن��ت��ج م��ن��ه ع���دم حت�����س��ريه��م م��ن قبل 
ع�����س��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س ال����ذي يعترب 
زحمة املواقف عذر واهيا ل يقبله اأحد.
واأ�����س����اف »ل����و ع����اين امل�����س��وؤول��ون 
واأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س م���ن ع��دم 
ت���واف���ر م���واق���ف ع��ن��د دوام����ه����م حللت 
م�سكلتنا«. كما اقرتح ال�سهراين توفري 
ج�سور م�ساة من املواقف اخلارجية اإلى 
مواقف  تو�سيع  اإل���ى  اإ���س��اف��ة  الكليات، 

الطاب ولو بطريقة الطوابق.

معضلة المواقف
ويف ال�سياق نف�سه، اأكد علي اآل ه�سبان، 
اأن  والإداري����ة،  املالية  العلوم  كلية  م��ن 
ع���دم ت��ف��ه��م اأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 
ي�سكل  و�سفها،  كما  امل��واق��ف،  ملع�سلة 
ه��اج�����س��ا خم��ي��ف��ا ل��ك��ث��ري م���ن ال��ط��اب 
واأ���س��ار  التعليمية،  م�����س��ريت��ه��م  ب�����س��اأن 
اإل����ى اأن ال���وق���وع ب���ني ن����اري احل��رم��ان 
وامل���خ���ال���ف���ات امل�����روري�����ة ه����و ق���ل���ق ظ��ل 
ي�����س��اح��ب م��ع��ظ��م ط���اب اجل��ام��ع��ة يف 

هذه الأيام.

مساحات مجاورة
ول��ي��د  الأع������م������ال  اإدارة  ط����ال����ب  اأم�������ا 
اجلامعة  تعمل  اأن  فاقرتح  ال�سهراين 
لها،  امل��ج��اورة  امل�ساحات  اإ�ستئجار  على 
وبذلك  ل��ل��ط��اب،  ك��م��واق��ف  وتهيئتها 
���س��ي��ت��م ح����ل ق�����در ك���ب���ري م����ن م��ع��ان��اة 
اإل��ى  م�سريا  اأي�����س��ا،  وامل��وظ��ف  الطالب 
اأن هناك م�ساحات كبرية بجوار املدينة 

النقل الترددي حل مؤقت لتذمر 
الطالب من الحركة المرورية

اجل��ام��ع��ي��ة ���س��ت�����س��ت��وع��ب ال��ك��ث��ري من 
هند�سية  بطريقة  هيئت  ل��و  ال��ط��اب 

معينة.

تحرير المخالفات
القحطاين،  حم��م��د  اأرج����ع  جهته  م��ن 
من ق�سم اللغة العربية، �سوء التنظيم 
ب����امل����واق����ف امل�������س���ت���ح���دث���ة، وم���واج���ه���ة 
اإلى »�سوء تعامل«  الطاب يف املواقف، 
م���ن ق��ب��ل م��وظ��ف��ي الأم������ن اجل��ام��ع��ي 
اأن منحهم  اإلى  املوجودين بها، م�سريا 
يجب  اأمر  املخالفات  حترير  �ساحية 
اأن »�سيق  ف��ي��ه، م��وؤك��دا  ال��ن��ظ��ر  اإع����ادة 
منه  ينتج  للطاب  امل��ت��اح��ة  امل�����س��اح��ات 
بع�س املخالفات التي ل تخل باحلركة 
لها،  م�سطر  مرتكبها  اأن  اإل  املرورية، 
وي�ستغل ذلك رجال الأمن اجلامعي يف 

حترير املخالفات«.

حلم وكابوس
الق�سعان،  ع��ب��دال��رح��م��ن  ع��رب  ك��ذل��ك 
م��ن كلية ال��رتب��ي��ة، ع��ن ا���س��ت��ي��ائ��ه من 
مطالبا  اجلامعة،  ح��ول  املواقف  زح��ام 
بتنظيم احلركة املرورية داخلها ب�سكل 
اأك�����رب، اإ���س��اف��ة اإل����ى م��ط��ال��ب��ت��ه ب��زي��ادة 

الطاقة ال�ستيعابية لها باأي �سكل. 
موقف  على  احل�سول  اأن  واأو�سح 
اأ����س���ب���ح ح��ل��م ك���ل ط���ال���ب، ول���ك���ن عند 
اق��رتاب��ه م��ن ك��ل ال��ط��رق امل���وؤدي���ة اإل��ى 
اجل���ام���ع���ة ي���ت���ح���ول ذل�����ك احل���ل���م اإل����ى 

كابو�س يحمل اأبواق �سيارات احلاملني.

وت���اب���ع »ع���ن���د حت��ق��ي��ق ح��ل��م اأح���د 
املواقف اخلا�سة  بالوقوف يف  الطاب 
ب��ه��م ب��ع��د ج��ه��د ل��ت��ح��ق��ي��ق ح��ل��م��ه من 
ال�سباح الباكر، �سيجد من يف�سد ذلك 
احل��ل��م ع��ن��د ن��ه��اي��ة ال�����دوام ب��ال��وق��وف 

اخلاطئ وتقفيل الطريق«.
 

فكرة جبارة
وت��ع��ق��ي��ب��ا ع���ل���ى م���و����س���وع احل���اف���ات 
اإدارة الأع��م��ال  اأك���د ط��ال��ب  ال���رتددي���ة، 
ن����������واف ب������ن رم����������ان اأح����������د ال����ط����اب 
امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن م���ن اخل���دم���ة، اأن ف��ك��رة 
البا�سات الرتددية خدمت العديد من 
املواقف  بعد  اأن  اإل��ى  م�سريا  ال��ط��اب، 
على  ك��ب��ريا  عبئا  ي�سكل  ال��ك��ل��ي��ات  ع��ن 

الطاب.
اهلل  من  »بف�سل  قائا  وا�ستدرك 
ال��رتددي��ة  البا�سات  خدمة  بف�سل  ث��م 
اأي  ذل��ك  ي�سكل  لن  ال�ساعة  م��دار  على 
اإ�سكال«، واأ�ساد بن رمان بالبا�سات من 
ناحية حداثتها وحركتها الدورية من 
اإلى التنقل فيما  اإ�سافة  واإلى املواقف، 

بني الكليات.

استضافة
اآل  حممد  الرتبية  كلية  طالب  واأ���س��اد 
جميح بخدمة النقل الرتددي، وطالب 
اأي�سا بزيادة عددها لتقدم خدمة اأكرب، 
نظرا لزيادة عدد طاب اجلامعة هذا 
ط��اب  ت�ست�سيف  اأن��ه��ا  ل�سيما  ال��ع��ام 

جامعات احلد اجلنوبي.
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قضية

وليد �ل�صهر�ين

حممد �آل جميحمتعب �آل ه�صبانعلي �آل ه�صبان

ومن جهة اأخرى اأبدى اآل جميح 
ا�ستياءه من املخالفات املرورية لوقوف 
ال�����س��ي��ارات على ال�����س��ارع ال��ع��ام، م��ربرا 
ذل���ك ب��وق��وف��ه��ا ع��ل��ى اجل��ان��ب الأمي���ن 
من الطريق، وت�ساءل: »ما املخالفة يف 
ذلك اإذا كانت مواقف الطاب ممتلئة 
وال����وق����وف مي���ني ال���ط���ري���ق ل ي��ع��وق 

حركة ال�سري؟«

مشكلة الشاحنات
وو������س�����ف ال����ط����ال����ب ع���ب���دال���رح���م���ن 
العقلية،  الإع��اق��ة  ق�سم  من  العمري، 
خدمة النقل الرتددي باجلليلة التي 
خ��دم��ت ال��ع��دي��د م��ن ال��ط��اب نظرا 
ل�����س��ع��وب��ة ال��و���س��ول اإل����ى ال��ك��ل��ي��ة من 
اأن���ه طالب  اإل  امل�����س��ت��ح��دث��ة،  امل���واق���ف 
و�سرعة  البا�سات  ع��دد  ب��زي��ادة  اأي�سا 
احلالية  امل�سكلة  اأن  م��وؤك��دا  حركتها، 
ت��ك��م��ن يف اإع����اق����ة احل���رك���ة امل���روري���ة 
ل���ل���و����س���ول اإل������ى م����داخ����ل اجل���ام���ع���ة، 
م��و���س��ح��ا اأن اأك����رث م���ا ي��ع��وق ح��رك��ة 
وال��ط��اب  املوظفني  دوام  م��ع  ال�سري 
ه���ي ال�����س��اح��ن��ات، م��ط��ال��ب��ا اجل��ام��ع��ة 
ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع م�����رور امل��ن��ط��ق��ة ملنع 
ال�ساحنات من دخول املناطق القريبة 

م���ن اجل��ام��ع��ة وال����دوائ����ر احل��ك��وم��ي��ة 
املجاورة لها يف اأوقات الذروة.

رأي سائق 
اأم����ا ���س��ائ��ق احل��اف��ل��ة، ���س��ع��د ال�����س��اط��ر، 
ف��اأك��د اأن ح��رك��ة احل���اف���ات ت��ب��داأ من 
بعد  الثانية  وح��ت��ى  �سباحا،  ال�سابعة 
الظهر، ب�ست حافات تت�سع كل واحدة 
اأن  واأو�سح  منها لأك��رث من 25 طالبا، 
ال��ط��اب وف���ق خطة  احل��اف��ات تنقل 
���س��ري م��ع��ي��ن��ة م���ن دون ت���وق���ف ط���وال 
اأن زحمة  اأعاه، واأكد  الفرتة املذكورة 
����س���ي���ارات ال���ط���اب وع�����دم ال��ت��زام��ه��م 
بالنظام داخل املواقف ي�سكل لهم عائقا 

كبريا من ناحية الوقت. 

حلول لألزمة
ويف �سبيل اإيجاد حلول م�سكلة مواقف 
ال����ط����اب، ح���ر����س���ت اجل���ام���ع���ة  ع��ل��ى 
املدينة  ح��ول  امل��روري��ة  احلركة  تي�سري 
اجلامعية يف اأبها، حيث بداأت يف تنفيذ 
امل��رح��ل��ة ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة ل��ت��وح��ي��د م�����س��ار 
احلركة ملن�سوبي اجلامعة، بحيث يبداأ 
من اجلهة اجلنوبية؛ ومن ثم الجتاه 
اإلى اجلهة ال�سرقية انتهاء بال�سمالية، 

مطالب 
ومقترحات
• توسيع مواقف 

الطالب بطوابق
• استئجار  المساحات 

المجاورة للجامعة
• زيادة عدد 

الحافالت الترددية
• إعادة النظر
في صالحيات

األمن الجامعي
• منع الشاحنات 

ساعات الذروة
• توفير جسور مشاة 

بالجامعة

حممد �ل�صهر�ين

عبد�لرحمن �لقظعان

فيما  خا�سة  ال�سيارات،  حركة  لتتوزع 
يتعلق بالطاب، على املواقف املتوافرة 

على هذه ال�سوارع.
واأو����س���ح وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة امل��ك��ل��ف، 
اأن  جلبان،  اآل  خالد  الدكتور  الأ���س��ت��اذ 
اجل��ام��ع��ة ح��ر���س��ت ع��ل��ى و���س��ع خطط 
م��ت��ج��ددة و���س��ام��ل��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ن��ج��اح 
امل����اأم����ول م���ع ب���داي���ة ال���ع���ام ال���درا����س���ي 

اجلديد، ومنها احلركة املروية، وذلك 
تنفيًذا لتوجيه مدير اجلامعة الأ�ستاذ 

الدكتور فالح ال�سلمي.
واأ�ساف »مع بداية العام الدرا�سي 
اجلديد، ويف ظل تزايد اأعداد الطاب، 
ب��ات ال��و���س��ع يحتاج اإل���ى ج��ه��ود اأك��رب، 
وي���ت���ط���ل���ب م�����ن اجل����م����ي����ع ال�����دق�����ة يف 
العمل، وال�ستعداد املبكر بو�سع خطة 

ت�����س��ه��م يف ف���ك الخ��ت��ن��اق��ات امل���روري���ة 
اأن جميع  م��و���س��ح��ا  اجل��ام��ع��ة«،  ح���ول 
ان�سيابية  لإجن����اح  �ستهياأ  الإم���ك���ان���ات 
احل��رك��ة امل���روري���ة، مب��ا ي��خ��دم ط��اب 

ومن�سوبي اجلامعة.
ن���ف�������س���ه، خ�����س�����س��ت  ال�������س���ي���اق  يف 
اجل���ام���ع���ة ح����اف����ات ح���دي���ث���ة ل��ل��ن��ق��ل 
ال����رتددي م��ن امل��واق��ف اخل��ارج��ي��ة اإل��ى 

داخ����ل امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة ع��ل��ى م���دار 
من  اجلامعة  وت�سعى  الدرا�سي،  اليوم 
خاله اإلى توفري الوقت واجلهد على 
ال��ط��ال��ب، وف���ك الخ��ت��ن��اق��ات امل��روري��ة 
ب���داي���ة ال���ع���ام ال���درا����س���ي، ومت حت��دي��د 
م�سارات ل�سري احلافات، بحيث ت�سمل 
مبا  وكلياتها  اجلامعة  م��راف��ق  جميع 

فيها العمادات.

�صعد �ل�صاطر
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هادي الشهراني

ال�سهري،  �سار  يا�سر  الطالب  ا�ستثمر 
والت�����س��ال، هدية  الإع����ام  ق�سم  م��ن 
رقمية،  كامريا  عن  عبارة  وه��ي  اأخيه، 
يف اأن تكون بذرة ونواة مل�ستقبله، فع�سق 
م��ن خ��ال��ه��ا ال��ت�����س��وي��ر ال��ف��وت��وغ��رايف 
ليجمع  ال���ف���ي���دي���و،  ت�����س��وي��ر  وك���ذل���ك 
ق�سم  باقتحامه  درا���س��ت��ه  م��ع  موهبته 
الإعام والت�سال. فماذا عن جتربته 
وم��اذا  �سنوات؟  �سبع  اإل��ى  امتدت  التي 
ف���ع���ل خ����ال����ه����ا، وم������ا اأج����م����ل ����س���ورة 
ال���ت���ق���ط���ه���ا؟.. اأ����س���ئ���ل���ة اأج�������اب ع��ل��ي��ه��ا 

ال�سهري يف احلوار التايل:
  

متى بد�أت هو�ية �لت�صوير؟
اإيّل  اأه����دى  ���س��ن��وات ع��ن��دم��ا  ق��ب��ل �سبع 
اأخي الذي يكربين �سنا كامريا رقمية 
وكيفية  مبميزاتها،  واأحاطني   حديثة 
ع���م���ل���ه���ا، ث����م ع���م���ل���ت م����ن ج���ان���ب���ي يف 
الطرق  عن  الإن��رتن��ت  مبواقع  البحث 

ال�سحيحة ل�ستخدامها.
ب�سيطة  ب���اأدوات  كانت  وال��ب��داي��ات 
يجعل  مب��ا  مني  الكافية  امل��ع��رف��ة  دون 
�ل��ت��ق��اط �ل�����س��ور ب��اأف�����س��ل ح����ال، وم��ا 
اأدوات خ��ا���س��ة، ومل  م��ن  اإل��ي��ه  ي��ح��ت��اج 
اأت������ردد اأب�����دا يف ال��ت��ع��ل��م م���ن م�����س��وري 
منطقتي ومن خارجها اأحيانا، وهو ما 
جعلني اأكرث خربة ل�سيما اأنني حظيت 
بكل ال��دع��م م��ن ك��ل م��ن جل���اأت اإليهم 
اأح�سن  جعلني  ما  لهم،  وبا�ست�ساراتي 
اختيار الأدوات التي تظهر عملي ب�سكل 

جيد.

وكيف طورت
عالقتك بالكامري�؟

تعمقت يف البحث عن كيفية الت�سوير 
الفوتوغرايف ب�سورة اأكرب، وبداأت اأطور 

نف�سي �سيئا ف�سيئا عن طريق املمار�سة 
اجل�����ادة، وال��ت��ع��ل��م م��ن الأخ���ط���اء التي 
اأرتكبها اأثناء  الت�سوير، وحماولة حلها 
اإلى الدرو�س التعلمية يف  دون الرجوع 

»يوتيبوب« اإل اإذا لزم الأمر.

ماذ� عن ت�صوير �لفيديو؟
ينق�سم  الت�سوير  اأن  بعد  فيما  علمت 
اإلى ق�سمني رئي�سني هما: الفوتوغرايف 
وال���ف���ي���دي���و، وب���ع���د ت��ع��ل��م��ي ال��ت�����س��وي��ر 
الفوتوغرايف اجتهت اأي�سا اإلى ت�سوير 
معرفتي  تطوير  اإلى  و�سعيت  الفيديو، 
يف هذا املجال لأمتكن من دخول ق�سم 
الإعام والت�سال، وبحمد اهلل جنحت 
يف  تطوير هوايتي من خال التعليم، 

واإنتاج ما ير�سي طموحاتي.  

�أف�صل �صورة �لتقطتها؟ 
يجب  ت�سوير،  رحلة  اأي  يف  البدء  قبل 
خمتلف  يف  الت�سوير  باأ�سا�سيات  الإمل��ام 
واختيار  الإع����دادات،  و�سبط  الأوق���ات، 
اأف�������س���ل زواي������ا ال��ت�����س��وي��ر، ك��م��ا يجب 
وكذلك  لل�سورة  منا�سب  مكان  اختيار 

املوعد املنا�سب، وموا�سفات اجلو. 
كانت  التقطتها  ���س��ورة  واأف�����س��ل 
تبعد عنا  التبانة« وهي  درب  ل� »جم��رة 
�سوئية،  ���س��ن��ة  م��ل��ي��ون   2.5 ي��ق��ارب  م��ا 
فاخرتت موقعا مميزا بعيدا عن اأ�سواء 
امل���دي���ن���ة، وع���ن���د م���وع���د ظ���ه���ور امل��ج��رة 
للت�سوير،  اإعدادات خا�سة  ا�ستخدامت 
لل�سماح  ك���ب���رية  ع��د���س��ة  ف��ت��ح��ة  م���ث���ل: 
اأيزو  الكايف، وا�ستخدام  ال�سوء  بدخول 

»iso« مرتفع وتثبيت الكامريا.

وماذ� عن جتربة
�لت�صوير بالفيديو؟

قبل عامني،  الفيديو  ت�سوير  ب��داأت يف 
فهو ميكن امل�ساهد من الإبحار يف اأفق 
اأنه  كما  للعني،  متعة  ذا  فيكون  متنوع 
يحمل ر�سائل مفيدة للمجتمع وي�ساعد 

كثريا يف تطوير مهارة امل�سور.

كلمة �أخرية 
مفادها  للم�سورين  ر�سالة  توجيه  اأود 
اأنه يجب العمل الدوؤب لتطوير الذات، 
ال���وق���وف ع��ن��د م��رح��ل��ة معينة،  وع����دم 
املحبطني،  اإل��ى  اللتفات  ع��دم  وكذلك 
لأن الت�سوير اأ�سبح مهنة فنية، ومهمة 
التقدم  ه��و  وال��دل��ي��ل  نف�سه،  ال��وق��ت  يف 
ال��ذي ي�سهده ه��ذا امل��ج��ال، وم��ا تقدمه 
ال�����س��رك��ات م��ن م��ن��ت��ج��ات م��ت��ط��ورة من 

فرتة اإلى اأخرى.

الشهري يستثمر 
»الكاميرا الهدية« 
في حجز مقعد 
بقسم اإلعالم 
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 الحياة  كتاب
نايف األحمري

ال�سيا�سي  املحلل  م��ع  �سابقا  تلفزيونيا  ح���وارا  اأ�ساهد  كنت  اأي���ام  قبل 
ي�سرد  ال��ذي كان  »يا ها رم�سان«  برنامج  الدخيل يف  الدكتور خالد 

جزءا من ذكرياته يف ال�سبعينيات امليادية.
يقول »كنا نقراأ نهما يف املعرفة والقراءة، وكانت م�سادر املعرفة 
اأن��ت من تذهب  ال�سخ�سي،  ال��ذات وجمهودك  وتعتمد على  حم��دودة 
هذه  فاأ�سبحت  الآن  اأم���ا  وغ��ريه��ا،  وللجريدة  وللمحا�سرة  للكتاب 

امل�سادر متوافرة حتى على الأر�سفة!«
من هنا اأبداأ مقايل بالإ�سارة اإلى اأن الأمة التي تقراأ تنتج النماذج 
امل�سيئة يف �ستى املجالت وت�سنع جمتمعا متح�سرا ومتزاحما باأعداد 
الناجحني ورواد املعرفة والثقافة، وعندما تنظر بحرقة لاأمم التي 
اأعداد املتطرفني واملتبلدين فكرا  اأن نتاجها يراكم  ل تقراأ فا �سري 

وح�سا ومنعدمي الثقافة واملعرفة ورواداً  للم�سادمات ال�سوارعية.

قال اأبو الطيب املتنبي:
اأعُز مكان يف الدنى �سرج �سابح    

وخري جلي�س يف الزمان كتاب 

اأن  لو  والأدب  الثقافة  رواد  وغ��ريه من  املتنبي  �سيفعل  كان  م��اذا 
م�سادر املعرفة والقراءة ذلك الوقت حتاكي وقتنا احلايل! 

اإننا �سنبلغ مبلغا عظيما مل ولن ت�سابقنا عليه  اأبالغ اإن قلت  لن 
مغلق  ب��اب  لكل  مفتاح  الكتاب  واحلديثة.  العريقة  التاريخ  ح�سارات 
على  ب��واب��ة  وال��ك��ت��اب  يائ�سة،  روح  لكل  وح��ي��اة  مظلم  عقل  لكل  ون���ور 
�سيئاً  اآخرين قد يغريون  وا�ستفادة من جتارب  للمعارف  الدنيا وكنز 
الوقت.  م��رور  م��ع  ال��زم��ان  �سيجنيها  ب���ذورا  ويغر�س  �سخ�سياتنا  م��ن 
حوله  من  املجتمع  وبني  بينه  �ستن�ساأ  احل��ال  بطبيعة  اجليد  والقارئ 
العادة  هذا  على  وامل��داوم��ة  وتنوعها  القراء  بات�ساع  تكرب  وفجوة  هوة 

الفارهة بانتظام.
يكون  ول��ن  مميتة،  خمالب  ذا  ع��دوا  لي�س  الكتاب  ق��ائ��ا:  اأخ��ت��م 
كذلك، بل هو �سعادة للقارئ ورقي بالأمم وا�ستنها�س للقوى الكامنة 

يف نفو�سنا، وهل هناك حياة دون كتاب؟

بوح طالب

شهد النخيفي: تأثرت في رسمي
بفان جوخ وجوزفين وول

هناء سرور

اإبراهيم  �سهد  بالر�سم،  املهتمة  الطالبة  اأك��دت 
اأنها  الإجن��ل��ي��زي��ة،  اللغة  ق�سم  م��ن  النخيفي، 
ت����اأث����رت يف جم����ال م��وه��ب��ت��ه��ا ب���اإن���ت���اج ف��ن��ان��ني 
اأم��ث��ال: ف��ان ج��وخ وج��وزف��ني وول،  م�سهورين 
وممار�سة  الب�سرية  التغذية  اأن  اإل��ى  واأ���س��ارت 
الر�سم  وم�ساهدة الفيديوهات التعليمية  من 

�ساأنها اأن تطور مهارات الر�سامني املبتدئني. 

متى بد�أت �لر�صم؟
الطفولة، وط��ورت موهبتي   الر�سم منذ  ب��داأت 
ال���ذات���ي، حيث  التعليم  م��ن خ���ال  ب��امل��م��ار���س��ة 
تعلمت بع�س اأنواع الر�سم بالفحم والر�سا�س، 

ور�سم البورتريه.

من مكت�صف موهبتك؟
اأ�سرتي، واأعتقد اأن الأن�سطة املدر�سية كان لها 
دور كبري يف اكت�ساف موهبتي؛ اإذ كنت اأحب اأن 
كتبي،  اأم��ام��ي، حتى على  �سيء  اأي  اأر���س��م على 

حتى اأ�سبح الر�سم جزءا مني.

ممن تتلقني �لدعم و�لت�صجيع
لال�صتمر�ر يف موهبتك؟

اأول،  واأخ��وات��ي  والدتي  قبل  من  الدعم  اأتلقى 
ثم من املحيطني بي �سواء من داخل اجلامعة 

اأو خارجها.

مو�هب �أخرى غري �لر�صم؟
نعم هناك مواهب عديدة تكمن بداخلي  ومنها 
الت�سمي���م بالفوتو�س���وب، والإن�س���اد والت�سوير 

والإلقاء، ول�سيما اإلقاء ال�سعر يف املحافل.

�ملوهبة �لأقرب �إليك؟
موهبة  م��ار���س��ت  لأين  اأول  الإن�������س���اد،  اأف�����س��ل 
الإن�ساد كثريا من خال عدة م�سارح، ول�سهولة 

التنقل بني طبقة واأخرى.

كيف تطورين موهبة �لر�صم؟
ال��ت��ط��وي��ر ب���راأي���ي ل��ي�����س م��ن خ���ال الل��ت��ح��اق 

بالدورات التدريبية، واإمنا  باملمار�سة.

ماذ� يعني لك �لر�صم؟
ف���ن ال���ر����س���م ب��ال��ن�����س��ب��ة اإيل ي��ع��ن��ي ت��ع��ب��ريا 
وم�ساعر  اأف��ك��ار  م��ن  ال��داخ��ل  يف  يكمن  عما 

واأحا�سي�س وجت�سيدها يف لوحة فنية.

ما �أهم �ملعار�ض و�مل�صابقات
�لتي �صاركت فيها بر�صوماتك؟

���س��ارك��ت يف الأومل��ب��ي��اد ال��ث��ق��ايف ل��ع��ام 1435- 
1436، وح�����س��ل��ت ع��ل��ى  ���س��ه��ادة م���ن م��دي��ر 
اجل���ام���ع���ة ، ك��م��ا ����س���ارك���ت اأي�������س���ا يف م��رك��ز 
ال��ت��ن��م��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة ب��خ��م��ي�����س م�����س��ي��ط،  
و�ساركت اأي�سا يف معر�س »بداية حلم«، ويف 
اجلامعة  داخ���ل  ال�����س��غ��رية  امل��ع��ار���س  بع�س 

وخارجها.

متى تر�صمني؟
اأر�سم  فاأنا  اأر�سم  فيه،  ل يوجد وقت معني 
اأتقيد  متى ما �سعرت بالرغبة بالر�سم، ول 
بوقت معني، كما اأحب اأن اأق�سي بع�سا من 

وقتي مع لوحاتي يف مر�سمي  ال�سغري.

ما �أهمية �لتغذية �لب�صرية
للفنانة �ملبتدئة، وماذ� ت�صيفه لها؟

التغذي����ة الب�سري����ة مهم����ة ج����دا للمبتدئ����ني 
يف الر�س����م. ول ب����د م����ن اأن ي�ساه����د املوه����وب 
لكب����ار  وال�س����ور  الر�سوم����ات   م����ن  العدي����د 
عل����ى تطوي����ر  ي�ساع����د  ذل����ك  لأن  الفنان����ني، 
خ����ال  م����ن  الر�س����م،  يف  مهارات����ه  وتنمي����ة 
حماولة حماكاته ملثل تلك الأعمال، والنظر 
اإل����ى ح����دة الأل����وان وط����رق دجمه����ا وزاوي����ة 

الإتقان والفكرة التي يحتويها العمل.

�أ�صماء فنية ت�صكيلية تاأثرت
بها حمليا �أو عامليا؟

فين�سنت  ال�سهري   الفنان   ب��اأع��م��ال   ت��اأث��رت 
فان جوخ، والفنانة جوزفني  وول، وياأ�سرين 
الغمو�س  يف لوحاتهم كثريا،  وبخا�سة   يف  

اأعمال  الفنانة  جوزفني وول.

ما �لدعم �لذي حتتاج �إليه
�ملوهوبة د�خل �جلامعة؟ 

هناك الكثري من املوهوبات  داخل اجلامعة 
املعنوي قبل كل �سيء،  اإلى الدعم  يف حاجة 

واأقرتح عمل ركن حر للر�سم داخل الكلية.

طموحاتك يف جمال �لر�صم؟
اأط���م���ح ل��ت��ن��م��ي��ة م���واه���ب امل��ب��دع��ني يف ه��ذا 
املجال وت�سجيعهم ودعمهم معنويا،  لأنهم 
بحاجه ما�سة للدعم والت�سجيع لا�ستمرار.

�أين جتدين نف�صك
بعد 10 �أعو�م؟

اأجد نف�سي باإذن اهلل فنانة  كبرية،  متعددة 

امل��واه��ب يف ك��ل امل��ج��الت التي وه��ب يل اهلل 
فيها الرغبة وامليول.

كلمة �أخرية ؟
اأ���س��ك��ر ف��ي��ه��ا الأ���س��خ��ا���س امل��ب��دع��ني يف ه��ذا 
للياأ�س  ت�ست�سلموا   ل  لهم   واأق���ول    ، الفن 
و�الإح���ب���اط،  والب���د م��ن �مل��م��ار���س��ة  و�ل�سعي 
ل��ل��ت��ط��وي��ر م���ن خ���ال ال��ت��غ��ذي��ة ال��ب�����س��ري��ة،  
للر�سم،   التعليمية  الفيديوهات  وم�ساهدة 
واأمتنى جلميع املبدعني والفنانني، وكل من 
عز   املولى  واأ���س��األ  بالتوفيق،  موهبة  ميتلك 

وجل  اأن  يحقق اأمنياتهم.

إعالن

قيادة سيارتك +
محادثة هاتفية =
حياتك في خطر!
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قصة خبرية

يحيى سالم:
طولي أقل من متر 
وطموحاتي بال حدود

سعيد العمري

ث��ق��ة  ���س��ن��ت��م��رتا   98 ال������  ت����زح����زح  مل 
بنف�سه  �سامل  حممد  يحيى  الطالب 
اأن يلتحق  النجاح قبل  وبقدرته على 
ب��ك��ل��ي��ة ع���ل���وم احل���ا����س���ب ب��اجل��ام��ع��ة، 
متى  وح��روف��ه  كلماته  مت��اأ  فالثقة 

حتدث.
ب�سفة  القامة  �سبب  ق�سر  وعن 
الوراثي  يحيى:»العامل  يقول  عامة، 
ق�سريا  الطفل  ي��ول��د  حيث  دور،  ل��ه 
امل��ع��دل لأ���س��ب��اب وراث��ي��ة، لكون  ودون 
ق�سريا  كليهما  اأو  ال���وال���دي���ن  اأح����د 
ب����الأ�����س����ل، ويف ه�����ذه احل����ال����ة ي��ك��ون 
ووزن��ه  ج��ي��دة،  �سحية  بحالة  الطفل 
متنا�سبا مع طوله ب�سكل جيد، وعند 
يكون  عمره  وتقدير  العظم  ت�سوير 
العمر العظمي م�ساويا للعمر الزمني 
للطفل، ويكون الطفل بحيوية جيدة 
اأن��ه يبقى ق�سريا كما هي حالتي  اإل 

الآن«.

الثقة مطلوبة
 98( قامته  بق�سر  تاأثره  م��دى  وع��ن 
���س��م( ون��ظ��رة م��ن ح��ول��ه اإل���ى ط��ول��ه، 
الثقة  امل���رء  ميتلك  ل  عندما  ق���ال:« 
من  يطلب  اأن  على  يقدر  ل��ن  بنف�سه 
على  وبقدرته  به  يثقوا  اأن  الآخ��ري��ن 
حتقيق ما يريد، فلو كنت مت�سككا يف 
ثقتك بنف�سك فلن ت�ستطيع اأن تنجح 
يف ح��ي��ات��ك، وم���ن ه��ن��ا ف��اإن��ن��ي اأم��ل��ك 
طموحات ل حتدها حدود، و�ساأ�سعى 

جاهدا اإلى حتقيقها باإذن اهلل«.

اختيار التخصص
 وع�����ن اخ���ت���ي���ار ت��خ�����س�����س احل��ا���س��ب 
ي��ق��ول ي��ح��ي��ى: »ك��ي��ف ل اأخ���ت���ار ه��ذا 
التخ�س�س املهم؟ ل يخفى على اأحد 
ما اأحدثته التقنية احلديثة من ثورة 
ال��ّن��ا���س، وق��د جنحت  هائلة يف ح��ي��اة 
كثري من اأدوات تلك الّتكنلوجيا ومن 
اإح������داث تغيري  ب��ي��ن��ه��ا احل��ا���س��وب يف 
كبري يف منط حياة النا�س واأعمالهم، 
بل وحتى طريقة تفاعل بع�سهم مع 

بع�س اجتماعًيا.
ولقد تطورت تلك الأدوات ب�سكل 
يتناف�سون  النا�س  اأ�سبح  حتى  كبري 
ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م م����ن اأج������ل احل�����س��ول 
ع��ل��ى اأح����دث امل���ودي���ات وامل��وا���س��ف��ات 
امل���ت���واف���رة، واحل��ا���س��وب اح��ت��ل  حيزا 
اإذ جنح هذا  كبريا يف قطاع التقنية؛ 
الخ����رتاع ال��ره��ي��ب يف دخ���ول معظم 
ال�سغري  ف��ا���س��ت��خ��دم��ه  ال��ن��ا���س  ب��ي��وت 

والكبري على حد �سواء.

ت��ط��ور ب�سكل م��ت�����س��ارع من  وق���د 
اإلى غرفة  جهاز كبري احلجم يحتاج 
كبرية ليو�سع فيها اإلى جهاز �سغري 
ي�ستطيع الإن�سان اأن ي�سعه يف حقيبة 
�����س��ة ل���ه ك��م��ا ه���و احل�����ال مع  خم�����سّ

احلا�سوب املحمول«.

نظرة المجتمع
ي���ع���اين ق�������س���ار ال���ق���ام���ة م���ن ن���ظ���رة 
كائنات  باأنهم  ت�سعرهم  التي  املجتمع 
غ��ري��ب��ة، مم���ا ي��دف��ع��ه��م اإل����ى ال��ع��زل��ة 
ال�����س��دد يقول  والن����ط����واء، ويف ه���ذا 
يحيى: »تعاين فئة ق�سار القامة من 
يجدون  ل  فهم  والتهمي�س،  الإهمال 
ماب�س منا�سبة لهم، في�سطرون اإلى 

ارتداء ماب�س الأطفال.
ك��م��ا اأن���ه���م ي���ج���دون ���س��ع��وب��ة يف 
ال��ت��ن��ق��ل ب�����س��ب��ب ارت����ف����اع الأر����س���ف���ة 
وال�����س��امل وال��ك��را���س��ي، ومم���ا ي��زي��د 
النا�س  نظرة  �سوءا  النف�سية  حالتهم 
لهم واتخاذهم مادة دائمة لل�سخرية 
الدرامية  الأع��م��ال  يف  حتى  وال��ت��ن��در 
التي تكر�س هذا املفهوم لدى النا�س«.

اإلعالم مسؤول
وح����ّم����ل ي��ح��ي��ى الإع��������ام وو���س��ائ��ل��ه 
ت�سكيل نظرة  دورا كبريا يف  املختلفة 
ق�سار  نحو  املجتمع  لأف���راد  �سلبية 
ال��ق��ام��ة، وق��ال:»ل��ق��د ف��ر���س �سورة 
الأف��ام  قدمتهم  اإذ  عنهم؛  �سلبية 
اأدوار  يف  وال��ت��ل��ف��زي��ون  ال�سينمائية 
كوميدية هزلية �ساخرة تهدف اإلى 

اإ�سحاك امل�ساهدين.
دور  ل���ه  ك����ان  امل�������س���رح  اأن  ك��م��ا 
م�سهم يف ه��ذا الجت���اه، ف�سًا عن 
ال���ع���رو����س ال��رتف��ي��ه��ي��ة وع���رو����س 
ت�سكيل  يف  اأ����س���ه���م  مم���ا  ال�������س���ريك، 
نظرة عامة عن ق�سار القامة باأنهم 

م�سدر لل�سحك والفكاهة«.

آثار سالبة
واأ�����س����اف ي��ح��ي��ى:»ن��ظ��رة امل��ج��ت��م��ع 
ت�سبب  القامة  ق�سار  اإل��ى  الدونية 
وجتعلهم  احل���رج،  م��ن  الكثري  لهم 
ي��ب��ت��ع��دون ع���ن ال���ن���ا����س وي���رتك���ون 

املدر�سة مبكرا.
ف�����س��ا ع���ن ال��ع��ق��د ال��ن��ف�����س��ي��ة 
لهم  ف���اإن  بالنق�س  ال�سعور  ب�سبب 
اأب�سطها  م�سكات اجتماعية اأخرى 
عمل  اإي��ج��اد  حماولتهم  يف  الف�سل 
اجل�سمانية  ق��درات��ه��م  م��ع  يتنا�سب 
واأطوالهم التي توؤهلهم فقط لأداء 
اأ���س��وي��اء  ب�سر  ه��م  ب�سيطة،  اأع��م��ال 

ويجب اأن يعاملوا كذلك«.
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أندية

الرؤية  
ال��ف��ي��زي��اء م��ن��ارة  ن�����ادي  ي���ك���ون  اأن 
التطورات  ملتابعة  للطالبات  علمية 
ال��ع��ل��م��ي��ة امل��ت��اح��ق��ة واإن����ت����اج جيل 

مبدع يف املجال التعليمي واملهني.

الرسالة 
ت����وف����ري ب���ي���ئ���ة ع���ل���م���ي���ة حت��ت�����س��ن 
مهاراتهن  لإبراز  الفيزياء  طالبات 
الأم��ث��ل  وال���س��ت��غ��ال  وا�ستثمارها 
لأوقات فراغهن وحتويل طاقاتهن 
يعود  مل��ا  ومتميز  مثمر  ع��م��ل  اإل���ى 
املجال  يف  والفائدة  بالنفع  عليهن 

العلمي ب�سكل اأ�سا�سي. 

األهداف:
ال���ع���ل���م���ي  امل���������س����ت����وى  ت����ط����وي����ر   •
ل��ل��ط��ال��ب��ات واإك�������س���اب���ه���ن امل���ه���ارات 

العملية.
املواهب  لحت�سان  بيئة  توفري   •
املواهب  واكت�ساف  الإب���داع  وتنمية 

و�سقلها.
• ن�سر ثقافة القراءة وزيادة الوعي 
ال��ع��م��ل  روح  وت�����س��ج��ي��ع  ب��اأه��م��ي��ت��ه��ا 
اجل��م��اع��ي وت���ب���ادل امل��ع��ل��وم��ات مع 

الآخرين.
املبدعة  الأن�سطة والأف��ك��ار  دع��م   •
امل��ق��دم��ة م���ن ال��ط��ال��ب��ات وت��وج��ي��ه 

طاقاتهن  وا�ستثمارها.
• ت��ن��م��ي��ة م����ه����ارات ال���ط���ال���ب���ات يف 

جمالت تطوير الذات والت�سال.
• اإذكاء روح التناف�س بني الطالبات 
وغر�س القيم الإيجابية والتوا�سل 

العلمي مبختلف املجالت.
• ال����س���ت���ف���ادة م����ن ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
لفهم  وت�سخريها  املتنوعة  التقنية 

املو�سوعات الفيزيائية.

عن
النادي

نائبة رئي�صة �لنادي:
نور م�صلط

�مل�صوؤولة �ملالية:
نورة �آل عزيز

�لعالقات �لعامة:
�أريج �ل�صهر�ين 

�مل�صوؤولة �لإعالمية:
رهام �لو�دعي

�أمينة �صر �لنادي:
عهود �لقرين

رؤساء
اللجان

وجدان القرني: يقلقنا عدم تخصيص وقت
لعمل الطالبات بنادي الفيزياء

سارة  السحلي

اأو���س��ح��ت  رئي�سة ن���ادي ال��ف��ي��زي��اء  بكلية 
العلوم للبنات باأبها، الطالبة  وجدان عبد 
هيئة  اأن ح�سور  ع�سوات   ال��ق��رين،  اهلل 
وال���دورات  لاأن�سطة  بالق�سم  التدري�س 
امل��ق��ام��ة ب��ال��ن��ادي ي��ع��د اأك����رب دع���م ل��ه��ن، 
مو�سحة اأنهن  يتطلعن اإلى تقدمي املزيد 
قبلهن،   م��ن  التخ�س�سية  ال�����دورات  م��ن 
العلمية  الأن�سطة  مبراجعة  يقمن  واأن 

قبل تقدميها. 
الإدارة  تخ�سي�س  ع���دم  اإن  وق��ال��ت 
وق��ت��ا لعمل ال��ط��ال��ب��ات يف ال���ن���ادي،   من  
ال�سعوبات التي  تواجههن يف النادي؛ اإذ 
يوؤدي ذلك اإلى ال�سعوبة  يف التوفيق  بني 

املحا�سرات وح�سور النادي.

ما �أهم �لرب�مج و�لأن�صطة
�لتي قدمها �لنادي منذ تاأ�صي�صه؟

برنامج  يف  امل�ساركة  منها  كثرية  اأن�سطة 
ال���وق���اي���ة م���ن امل����خ����درات، وامل�������س���ارك���ة يف 
الوطني،  ويف  حفل  ب��ال��ي��وم  الح��ت��ف��ال 
ا����س���ت���ق���ب���ال امل�������س���ت���ج���دات، اإ�����س����اف����ة اإل����ى 

امل�������س���ارك���ة يف  الح����ت����ف����ال ب���اجل���ن���ادري���ة، 
»الخ��رتاع��ات  بعنوان  وبرنامج  وت��ق��دمي 
ل����ذوي  وتنظيم  حفل  ال���ف���ي���زي���ائ���ي���ة«، 

الحتياجات اخلا�سة.

ماذ� �أعد �لنادي للعام
�لدر��صي �جلديد؟ 

املعادلت  كتابة  كيفية  يف   دورات  �سيقدم 
ا�ستخدام  وط��ري��ق��ة  ال�����وورد،  ب��رن��ام��ج  يف 
وكذلك   احل�سابات،  يف    الأك�سل  برنامج 
 ،Origin ب���رن���ام���ج  ا����س���ت���خ���دام  ك��ي��ف��ي��ة 
»اإدارة  اإلى تقدمي دورة بعنوان  بالإ�سافة 
الوقت«، واأخرى بعنوان »ا�ستذكري بذكاء 
ول��ي�����س ب��ج��ه��د«، وب��رن��ام��ج اآخ����ر ب��ع��ن��وان 

»بالقراءة نرتقي«.

�حتياجات تنق�ض �لنادي؟
ال������ن������ادي  جم������ه������ز  ب������الح������ت������ي������اج������ات 
من  مزيد  اإل��ى  بحاجة  ولكنه  الأ�سا�سية، 
الطالبات  ل��دى  الدعم  لإبراز  املواهب 

وتعزيزها اأكرث. 

ما �لدعم �لذي حتتجن 

�إليه من ع�صو�ت �لتدري�ض 
�ملتخ�ص�صات  بالفيزياء؟

اأك�����رب دع����م ه���و ح�����س��وره��ن  ل��اأن�����س��ط��ة 
وال����������دورات ال���ت���ي ت����ق����دم، وت�����س��ج��ي��ع��ه��ن  
ل���ل���ط���ال���ب���ات، ودع���م���ه���ن امل����وه����وب����ات م��ن 
خال الإر�ساد العلمي لهن، ومراجعتهن  
الأن�������س���ط���ة ال���ع���ل���م���ي���ة  ق���ب���ل ت��ق��دمي��ه��ا، 
دورات  تفعيل  الطالبات يف  مع  وامل�ساركة 
تعليمية يف النادي مثل  طريقة التعامل 
اأو ال��ط��ري��ق��ة  م���ع الأج���ه���زة يف امل��خ��ت��رب  

ال�سحيحة يف ا�ستخدام اأدوات القيا�س.
 

�لفو�ئد �لتي تعود
على �ملن�صمات للنادي؟

الروتني  يك�سر  للنادي  الطالبة  ان�سمام 
ال�����درا������س�����ي، وي�������س���اع���ده���ا ع���ل���ى ت��ن��م��ي��ة 
الت�سال  يف  مهاراتها  وتطوير  مواهبها، 
وال��ت��وا���س��ل، وال��ع��م��ل �سمن ف��ري��ق،  كما 
ي��ت��ي��ح ال����ن����ادي ل��ل��ط��ال��ب��ات الأول�����وي�����ة يف  
ال��ت�����س��ج��ي��ل ب����ال����دورات ال��ت��ي ت��ق��ام داخ���ل 
اجل���ام���ع���ة وخ����ارج����ه����ا،  ب���الإ����س���اف���ة اإل���ى 
ال��زي��ارات خ��ارج  امل�ساركة يف  الأول��وي��ة يف 

اجلامعة.

مهار�ت حتر�صن على
تنميتها يف �لطالبات؟

الت�����س��ال  يف  ال��ط��ال��ب��ات  م���ه���ارات  تنمية 
الأج��ه��زة  م��ع  والتعامل  ال���ذات،  وتطوير 
فهم  يف  م�ساعدتهن   وك��ذل��ك  املختلفة، 
مو�سوعات الفيزياء من خال تطبيقات 
احلياة اليومية، وم�ساعدتهن  يف تب�سيط 
على  ي�سهل  مما  الفيزيائية،  املو�سوعات 

الطالبة فهمها وا�ستيعابها.
 

�أبرز �ل�صعوبات �لتي  تو�جهكم؟
ال��ط��ال��ب��ات  ل��ع��م��ل  وق���ت  تخ�سي�س  ع���دم 
اجلامعة،  مما  اإدارة  قبل  ال��ن��ادي من  يف 
ي�����س��ع��ب ع��ل��ى ال��ط��ال��ب��ة ال���ت���وف���ي���ق  بني 
امل��ح��ا���س��رات وح�����س��ور ال���ن���ادي.  ونتمنى 
الطالبات من خال  ت�ساعد اجلامعة  اأن 
الإ�����س����راف ع��ل��ى امل���واه���ب والخ���رتاع���ات 
ودعمها واإظهارها، وت�سهيل العقبات التي 

تعرت�سهن.

�إلى �أي مدى ي�صهم �لنادي 
يف ت�صجيع  �لبحث �لعلمي 

و�لبتكار؟

العلمي  البحث  ت�سجيع  يف  النادي  اأ�سهم 
والبتكار من خال برنامج  »اخرتاعات 
ال����ذي ت�سمن م�����س��رح��ي��ة مت  ف��ي��زي��ائ��ي��ة« 
العرب  املخرتعني  اأب��رز  ا�ستعرا�س  فيها 
اخرتاعاتهم،  وكيف  واأه����م  والأج���ان���ب، 
ب������داأوا م���ن ال�����س��ف��ر، ب���الإ����س���اف���ة ل�����س��رح 

مف�سل لأكرث من جهاز فيزيائي.
ك��م��ا اأن ال���ن���ادي ي�����س��م ال��ع��دي��د من 
منهن  املجال  هذا  املبدعات  يف  الطالبات 
ال��ط��ال��ب��ة ره����ام ال����وادع����ي، وق���د تقدمت 
ب��ف��ك��رة ���س��م��ن م�������س���روع »ف���ك���رت���ي« على 

م�ستوى اجلامعة. 

طموحاتكم للرقي بالنادي؟
ل �سقف لطموحاتنا، فنحن  نطمح  لأن 
ي�����س��ب��ح  ن���ادي ال��ف��ي��زي��اء ع���امل الإب�����داع ، 
واملخرتعات،  املوهوبات  اإب���راز  يف  وم��ن��ارة 
واأن ي�ساعدهن وياأخذ باأياديهن  للو�سول 

اإلى القمة باإذن اهلل، كما 
اأنف�سنا  ل��ت��وع��ي��ة   ج��اه��دي��ن  ن�سعى 
وجم��ت��م��ع��ن��ا، ون��ط��م��ح  اأي�����س��ا اإل����ى زي���ادة 
ث��ق��اف��ت��ن��ا ب�����س��ك��ل ي��ل��ي��ق ب��ك��ون��ن��ا ط��ال��ب��ات 

جامعيات.
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محمد شامي

ك�سف وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة امل��ك��ل��ف، الأ���س��ت��اذ 
ال��دك��ت��ور خ��ال��د اآل ج��ل��ب��ان، ع��ن ان��ف��راج 
و�سيك لأزمة املواقف التي ا�ستكى منها 
مراحل  اإل��ى  بالو�سول  وذل��ك  الطاب، 
ن��ه��ائ��ي��ة م���ن ح��ي��ث الت���ف���اق م���ع بع�س 
امل����اك ل���س��ت��ئ��ج��ار اأرا���س��ي��ه��م امل��ج��اورة 
حال  ج�سور  بناء  اإمكانية  مع  للجامعة، 

الحتياج.
»اآف���اق« معرفته  ل�  اآل جلبان  واأك��د 
مب���دى م��ع��ان��اة ال���ط���اب، وق�����ال« »اإن��ن��ا 
امل��واق��ف،  ق��ل��ة  م��ن  م��ع��ان��ات��ه��م  ن�ست�سعر 
وعليه حر�سنا على اإجراء درا�سة كاملة 
يف الإجازة ال�سيفية بالتعاون مع اأمانة 
والقرى  واجلهات  امل��رور  واإدارة  املنطقة 
امل���وج���ودة يف ال��ن��ط��اق ذات����ه، ك��م��ا فتحنا 
للموظفني،  خم�س�سة  ك��ان��ت  م��واق��ف 
واأطلقنا �ست حافات ترددية، وحافلتني 
لذوي الحتياجات اخلا�سة تعمل ب�سكل 

املاك  بع�س  اأن  على  م�سددا  م�ستمر«، 
رف�سوا تاأجري اأرا���س جم��اورة، وه��و ما 

اأخر الو�سول اإلى حل، ح�سب قوله.

هاشتاغ
وقادت معاناة طاب اجلامعة اإلى اإن�ساء 
ها�ستاغ على موقع التوا�سل الجتماعي 
اأكرث تداول،  اإلى ترند  ، و�سل  »تويرت« 
ط��ال��ب��وا خ��ال��ه ب��اإي��ج��اد ح��ل��ول عاجلة، 
اأن ت��ل��ك امل���ع���ان���اة ت��ت�����س��ب��ب يف  ل���س��ي��م��ا 
ما  حما�سراتهم،  مواعيد  عن  تاأخرهم 
حت�سيلهم  يف  �سلبي  ت��اأث��ري  م��ن��ه  ي��ن��ت��ج 
ال��ع��ل��م��ي ب��ح��ج��ة ع����دم ال���ت���زام ال��ط��ال��ب 
الطاب  وت��داول  املحا�سرات.  مبواعيد 
عددا من ال�سور ومقاطع الفيديو التي 

تبني معاناتهم.

حق الطالب
اأن  ال��ق��ح��ط��اين  ���س��ع��ود  ال��ط��ال��ب  وراأى 
ت��وف��ر  اأن  اأي ج��ام��ع��ة  م���ن ح���ق ط���اب 

ت�ساءل  بينما  ل�سياراتهم،  مواقف  لهم 
زم��ي��ل��ه ع��ب��دال��رح��ي��م ال�����س��ه��ري م��ق��ارن��ا 
املواقف بقاعات الدرا�سة، فقال »لو كان 
كر�سيا   25 ومنحتهم  طالب   100 ل��دي 
البقية؟  يجل�س  فاأين  فقط،  مقعدا  اأو 
ه���ذا مت��ام��ا ه��و ح���ال م��واق��ف اجلامعة 
املخ�س�سة لل�سيارات، فهي قليلة مقارنة 

بعدد ال�سيارات«.
اإلى  الكلثمي  ف��راج  الطالب  ولفت 
اأن »معاناة املواقف جترب بع�س الطاب 
على امل�سي قبل املحا�سرات م�سافة كيلو 
اإل����ى الكلية   م��رتي��ن، وق��ب��ل و���س��ول��ه��م 
الغياب  فيح�سدون  امل��ح��ا���س��رة  تنتهي 

رغم ما بذلوه من جهد«.

االصطدام بسيارات المخالفين 
اأي  اأن  علي  عبدالعزيز  ال��ط��ال��ب  واأك���د 
قد  ك��اف  بوقت  املحا�سرات  قبل  تاأخري 
اأف�����س��ح  ي��ح��رم��ك م��ن احل�����س��ور، بينما 
اأبوحجاز الأحمري اأنه ا�سطدم ب�سيارات 

إنفراج وشيك ألزمة مواقف السيارات 
باستئجار أراض مجاورة

الطاب املخالفني الذي �سدوا الطريق. 
اأن  ���س��اك��ر  ب��ني �سعد  ذات����ه،  ال�����س��ي��اق  ويف 
ه���ن���اك ه��م��ج��ي��ة يف م����واق����ف اجل��ام��ع��ة 
با�ستغراب  مت�سائا  امل���م���رات،  ب��اإق��ف��ال 
ع���ن دور ال���ع���دد ال��ك��ب��ري م���ن ���س��ي��ارات 
املرور، م�سيفا »املباين ل حتتمل اأعدادا 
القاعات  وكذلك  ال�سيارات،  من  كبرية 
وامل�سرحة واملختربات، ومع ذلك القبول 

مفتوح على م�سراعيه«. 

مخالفات باستمرار 
واأو����س���ح حم��م��د ال��ع�����س��ريي اأن ت��وزي��ع 
بالن�سبة  كثريا  بات  املرورية  املخالفات 
الطريق  كتف  يف  تقف  التي  لل�سيارات 
رغ���م و���س��وح ال�����س��ب��ب، وه���و ع���دم وج��ود 
واأعاد وائل حممد القحطاين  مواقف. 
���س��ب��ب الزدح������ام اإل����ى اإج���ب���ار وح��رم��ان 
موظفي مبنى )ج( من اإداريني وفنيني 
من الوقوف يف املواقف املخ�س�سة لهم 

نظاما داخل اجلامعة.

تحقيق

اقتراحات الطالب
• إنشاء مواقف متعددة األدوار.

• تحديد عدد من المواقع كمواقف ملعب 
المحالة، ونقل الطالب منها إلى الجامعة في 

أوقات محددة.
• إنشاء مواقف قريبة من الجامعة تتسع لجميع 

السيارات ومنها ينقل الطالب بواسطة الباصات.
• إعادة صياغة توقيت جداول المحاضرات.

• االستفادة من مبنى المحالة ونقل بعض الكليات.
• توفير سيارات نقل صغيرة )سيارات الغولف( 

للمواقف البعيدة على مدار الساعة.
• مطالبة المرور باالنتشار في المداخل والمخارج.
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تحقيق

• طالب: نسير 3 كلم على األقدام فتفوتنا المحاضرات
• هاشتاق طالبي يشعل »توتير« ويحقق التفاعل

• وكيل الجامعة المكلف يكشف آخر المستجدات 
• األمانة والمرور والقرى المجاورة شاركوا
في دراسة لحل األزمـة

مقترح وحقوق 
اق����رتح ع���ب���دالإل���ه ال��ع�����س��ريي، اإن�����س��اء 
م��واق��ف ق��ري��ب��ة م��ن اجل��ام��ع��ة لتت�سع 
ج��م��ي��ع ال�������س���ي���ارات وي���ن���ق���ل ال���ط���اب 
م���ن امل���واق���ف اإل����ى اجل��ام��ع��ة ب��وا���س��ط��ة 

حافات.
و�����س����دد ف��ي�����س��ل ع���ام���ر ع�����س��ريي 
ع��ل��ى اأن����ه م��ث��ل م���ا ل��ل��م��وظ��ف ح��ق��وق��ه 
يف اجل��ام��ع��ة ف��ل��ل��ط��ال��ب اأي�����س��ا ح��ق��وق 
 « م�سيفا  ل�����س��ي��ارت��ه،  م��وق��ف  اأب�سطها 
البحث  مب��ع��ان��اة  يومنا  ن��ب��داأ  اأ�سبحنا 

عن موقف« .

الصناعية أفضل
طريفة  ق�سة  حمدان  اإ�سماعيل  وروى 

واجهته يف اليوم الأول للعودة للدرا�سة، 
لكن  عادية  غري  بهمة  »ح�سرت  قائا 
اإل���ى ���س��ارع اجلامعة  مب��ج��رد و���س��ويل 
وروؤي����ت����ي ازدح�������ام ال�������س���ي���ارات، غ��ريت 
ال�سناعية  اإل���ى  اجلامعة  م��ن  وجهتي 

لإ�ساح �سيارتي«.

حلول جذرية 
اق�����رتح ع���ب���دالإل���ه ح���ام���د ح���ا ل��ه��ذه 
ال�����س��ائ��ق��ة ي��ت��م��ث��ل يف اإع�������ادة ���س��ي��اغ��ة 
توقيت جداول املحا�سرات، وال�ستفادة 
من مبنى املحالة، ونقل بع�س الكليات، 
وا����س���ت���ئ���ج���ار اأرا���������س وم����ب����ان م��ت��ع��ددة 
�سغرية  نقل  �سيارات  وتوفري  الأدوار، 
البعيدة  للمواقف  الغولف(  )�سيارات 

على مدار ال�ساعة.

انتقاد
تاأخر اجلامعة  الأحمري  انتقد م�سفر 
يف ح��ل امل��واق��ف وع���دم ال���س��ت��ف��ادة من 
ف����رتة الإج�������ازة ال�����س��ي��ف��ي��ة، م��ب��ي��ن��ا اأن 
الأ�ساتذة اجلامعيني اأهلكوهم بالغياب 

واحلرمان جراء الزحام.

باصان ومواقف
متعددة األدوار 

اأن��ه  اإل���ى  ال��وه��اب��ي  عبدالرحمن  اأ���س��ار 
ي��ق��ف ع��ل��ى ب��ع��د 3 ك��ل��م م���ن ال��ك��ل��ي��ة، 
وي���اأت���ي راج����ا، م�����س��ريا اإل����ى اأن احل��ل 
طريق  على  با�س  تخ�سي�س  يف  يكمن 
اخلمي�س  طريق  على  واآخ���ر  الطائف، 
البوابة  »ع��م��ال  م�سيفا  امل�سكلة،  حل��ل 

منهم،  ف��ائ��دة  ل  اجل��دي��دة  ال�سمالية 
ف��امل��ج��م��ع ب���ال���ك���ام���ل م�������س���ور وحم��م��ي 
اأمنيا«. وتابع »يجب توفري مواقف ذات 
ممكن  قدر  اأك��رب  لتكفي  متعددة  اأدوار 
م��ن ���س��ي��ارات ال���ط���اب،  ت��ف��ك وت��رك��ب 
ب�سهولة ليتم نقلها للفرعاء، وحتديد 
كمواقف  الف�سيحة  امل��واق��ع  م��ن  ع���دد 
ملعب املحالة باأوقات حمددة يتم منها 

نقل الطاب  اإلى اجلامعة«.

تأمين واستئجار
األراضي المجاورة

احلل  اإن  باح�س  اآل  ع��ب��دال��ك��رمي  ق��ال 
وا�ستئجار  تاأمني  وهو  و�سريح،  وا�سح 
الأرا������س�����ي امل����ج����اورة م���ن »ال����ري����الت 
ال�ع�سرة« التي يف »حق الطالب« ولي�س 

»�سندوق الطالب«.
ب�����دوره، دع���ا ع��ل��ي ال��ول��ي��دي اإل���ى 
ت��خ��ط��ي��ط امل�����واق�����ف، واإل����������زام الأم�����ن 
اجل����ام����ع����ي ب���ال���ت���ن���ظ���ي���م وامل�����راق�����ب�����ة، 
املداخل  بالنت�سار يف  امل��رور  وخماطبة 

واملخارج.

توقع زيادة الزحام 
توقع عبدالعزيز ال�سهري زيادة الزحام 
ج��ه��ات  وب��ع�����س  ال�����س��رط��ة  اإدارة  ب��ن��ق��ل 
امل��ن�����س��اأة  م��ب��اين  اإل����ى  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
احل��ل  اأن  راأى  لكنه  اجل��ام��ع��ة،  ���س��م��ال 
اجل�����ذري ل��ل��م��واق��ف ي��ك��م��ن يف اإن�����س��اء 
من  ت��ك��ون  الأدوار،  م��ت��ع��ددة  م���واق���ف 
املدنية  ق�سم  ط��اب  واإ���س��راف  ت�سميم 

خريجي ال�سنة اجلارية.

وكيل �جلامعة �ملكلف
�لأ�صتاذ �لدكتور خالد �آل جلبان
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آفاق مصورة

حفل استقبال 
الطالب المستجدين 
بالجامعة
نظمت عمادة شؤون الطالب، األسبوع الماضي

حفال الستقبال الطالب المستجدين في المقر الرئيس 
للجامعة بالقريقر، وذلك برعاية معالي مدير الجامعة 
األستاذ الدكتور فالح السلمي وبحضور عدد من وكالء 
وعمداء الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطالب 
المستجدين. وصاحب االحتفال معرض تعريفي شاركت به 
إدارات الجامعة المختلفة ومن بينها صحيفة »آفاق« التي 
شهد جناحها إقباال كبيرا من قبل الطالب والحضور.
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إعالن

Facebook: 

aafaq.kku

Instigram: 
aafaq.kkuTwitter:

@aafaqkku

أسبوعية جامعة الملك خالد

YouTube: 
aafaqkku

آفاق .. صحيفة الجميع في جامعتنا ومجتمعنا
E-Mail: aafaq@kku.edu.sa   |   Tel: 0172419922   |   Fax: 0172419933
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�سباح ي��وم الأرب��ع��اء امل��ا���س��ي، واأم���ام بوابة 
كلية اإح��دى جامعاتنا راأي��ت جمموعة من 
بينما  الكلية،  ملغادرة  طريقهم  يف  الطاب 
ب�سوت  خاطبوه  يدخلها.  زمائهم  اأح���د 
اأجابهم:  للكافيه(،  معنا  )تعال  م�سموع: 
ع��ل��ي��ه:  ف�������ردوا  حم���ا����س���رة،  الآن  ع���ن���دي 

»ا�سحب عليها مثلنا يا عم«!
جعلني  امل��وق��ف  ذاك  اأو  امل�سهد  ه���ذا 
منهم  فئة  اأو  جامعاتنا  ط��اب  مَل  اأف��ك��ر: 

أسبوعية جامعة الملك خالد

هم
الم

أق
ب

كالم العقالء
تزوج رجل فيمن م�سى بعد وفاة زوجه اأم 
واأولد وبيت،  زوج  له  اأولده  اأولده، وكل 
اأب���اه فبنى منزل  ي��رب  اأن  ف���اأراد كبريهم 
اأبنائه بحيث ي�ستقل كل  يجمع الأب مع 

واحد بق�سم منه.
وح��ي��ن��م��ا مت ال���ب���ن���اء ع���ل���ى اأح�����س��ن 
ح�����ال، دع����ا وال������ده ل��ي��خ��رج م���ن ال��ب��ي��ت 
ال��ط��ي��ن��ي ال���ق���دمي ل��ي�����س��ك��ن ه���و وزوج����ه 
امل��ن��زل اجل��دي��د، ف��اأب��ى ومت��ن��ع، وم���ا زال 
متنعا،  اإل  يزيد  فما  به  يغريه  اأم��ر  بكل 
واأح������رج الب�����ن، وب������داأت األ�����س��ن��ة ال��ن��ا���س 
ل  ب��اأن��ه  الأب  ات��ه��م  م��ن  فمنهم  بالقالة، 
يريد الجتماع باأبنائه، ومنهم من اتهم 
باأ�سباب  ذل��ك  وعللوا  بالتق�سري  الأب��ن��اء 
�ستى، وك���رثت الإ���س��اع��ات، مم��ا دع��ا اأح��د 
متهما  عليه  الإن��ك��ار  ال��ى  الأب  اأ���س��ح��اب 
عليه،  الأ�سباب  ملقيا  التهم  ب�سنيع  اإي��اه 

اأتريد  اأجابه:  اأن  اإل  ال�سيخ  فما كان من 
جواب  العقاء اأم جواب التنك!

ال�����س��ي��خ  اأن  اإل  ال��ن��ا���س��ح  ف��غ�����س��ب 
ا�ستدرك بقوله: لأن كا منهما له جواب 
ينا�سبه. قال: بل بكام العقاء فاأجب! 

ب����اأزواج  �ستجتمع  زوج����ي  اإن  ق����ال: 
اأب���ن���ائ���ي، وك��ل��ه��ن ك���رمي���ات ع���ل���ّي وع��ل��ى 
يكون من  ما  بينهن  و�سيكون  اأزواج��ه��ن، 
زوجي  ف�سلت  ف��اإن  التنافر،  من  الن�ساء 
اآذيت اأبنائي، واإن اأر�سيت اأبنائي اأغ�سبت 
زوج�����ي ف��م��ا اأج���م���ل اأن ت���ك���ون ال��ع��اق��ة 
عاقة ود واح��رتام و�سرت و�سام. قال: 
ه���ذا ج���واب ال��ع��ق��اء ف��م��ا ج���واب التنك 

قال:  �سوت مثل �سرب اليد عليها.
اأك��رث التنك يف هذا  اأحمد: ما  ق��ال 
الزمان فراغ يف اجلوف وجعجة و�سجيج، 
م��ه��م��ت��ه��م ت���ردي���د ك����ام ك���ل ن���اع���ق، غري 
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م�ستب�سرين ول متبعني الهدي الإلهي 
النهج  ول  ي��ق��ال،  مل��ا  وال��ف��ه��م  التثبت  يف 
دنياه  ي��ردده يف  ما  اأيعنيه  النبوي لريى 
الإمي��ان  يعنيه، ول �سريح  اأول  واآخ��رت��ه 
لي�سمت،  اأو  خ��ريا  ليقول  يوجهه  ال��ذي 
نف�سه  ق��در  يعرفه  ال��ذي  العقل  ومنطق 
اأيفتقد اإن مل يتكلم، اأو يوؤبه به اإن ح�سر.
الت�سال  و�سائل  امتطوا  تراهم قد 
نظر يف  دون  الدهماء  ليتناولها  املعا�سر 
عواقب كامهم ونتائج حتلياتهم فرب 
اأث��ارت فتنة، وك��ان �ساحبها يف حل  كلمة 
لو تذكر، فهل يعي هوؤلء خطورة ما هم 
فيه ول �سيما يف اأوقات الأزمات التي مير 
بها وطننا الغايل الذي هو اأحوج ما يكون 
قيادتنا  وراء  واح����دا  �سفا  وق��وف��ن��ا  اإل���ى 
ت��ذك��رة مل��ن ك��ان ل��ه قلب اأو األ��ق��ى ال�سمع 

وهو �سهيد؟

أ. د. أحمد بن محمد الحميد 
كلية الشريعة وأصول الدين 

وطني وأي وطن!

عبد اهلل منور الجميلي

حتى  ع�سقته  وطني،  بحب  املهوو�س  اأن��ا 
اأتنف�س  ال��ك��م��ال،  ح��د  اأحببته  ال��ث��م��ال��ة، 
بالن�سبة  ترابه  نف�س،  زف��رة  كل  يف  حبه 
اأع��ز علي من الترب،  يل م�سك، وه���واوؤه 
الأوطان  ماوؤه �سفاء، وعرفه نقاء، خري 
موقعا، واأجملها مكانا، واأكرثها عطاء، 
الهيام  ه��ذا  ك��ل  ان��ت��م��اء، فلماذا  واأج��ل��ه��ا 

بوطني؟ وما �سر هذا الع�سق الأبدي؟
وا����س���ح���ات  ب���������ارزات  ل���ث���اث  ذاك 
عن  ت��غ��ي��ب  ول  من�سف  ع��ل��ى  ت��خ��ف��ى  ل 
خمل�س ول يجحدها اإل مفل�س، اأولها: 
ف���ط���رة ف���ط���رت ال��ن��ف�����س ع��ل��ي��ه��ا؛ فحب 
ال��وط��ن م��ن الإمي����ان، وال��وط��ن للعاقل 
املخل�س �سنو الروح و�سقيقها، واهلل من 

قرنهما ول�ست اأنا.
قال تعالى »ولو اأنا كتبنا عليهم اأن 

اقتلوا اأنف�سكم اأو اخرجوا من دياركم ما 
فعلوه ال قليل منهم«.

ال��روح،  اإزه��اق  الوطن يعدل  ففقد 
ل����ذا ك���ان���ت الأوط��������ان اأغ���ل���ى م���ا ميلكه 

الإن�سان.
وث��ان��ي��ه��ا: دي��ن��ا ن��دي��ن اهلل ب��ه لهذ 
ال��وط��ن، ف��ه��و اأ���س��رف واأط��ه��ر الأوط����ان 
و���س��ام��ة منهجه،   ع��ق��ي��دت��ه،  ���س��ف��اء  يف 
و�����س����ح����ة �����س����ل����وك����ه، وف����ي����ه احل����رم����ان 
ال�����س��ري��ف��ان اأع��ظ��م واأج����ل ب��ق��اع الأر����س 
ق���اط���ب���ة، ف��ه��و ب���ذل���ك ق��ب��ل��ة امل�����س��ل��م��ني، 
اأن وطني  اأفئدة املوؤمنني، وكما  ومهوى 
واملوؤمنني،  الإميان  امل�سلني وماأرز  قبلة 
م���ل���ج���اأ  وك������رم������ه،  اهلل  ب���ف�������س���ل  ف����ه����و، 
ون�سري  املحتاجني،  وماأوى  امل�سطرين، 

املظلومني.

الأفئدة، ت�سخ�س  اإليه  فكما تهوي 
اإل���ي���ه الأب���������س����ار، وت����رن����وا اإل���ي���ه ع��ي��ون 
اهلل،  بعون  مظلوم،  م��ن  فكم  امل��وؤم��ل��ني. 
ن�����س��ره، وك��م م��ن ط��ري��د اآواه، وك��م من 
وك���م من  رب���ه،  ب����اإذن  اأم����ره  ي�سر  مع�سر 

مكروب نف�س عنه كربته!
وثالثها: خري ومناء، وعز وعطاء، 
واأم���ن ورخ����اء، مت��وج الأوط����ان بالفنت، 
وننعم نحن بالأمن وال�ستقرار، يت�سور 

الآخرون جوعا ونحن نرفل يف النعم.
ي�سهر الآخرون خوفا على اأنف�سهم 
واأب���ن���ائ���ه���م ومم��ت��ل��ك��ات��ه��م ون���ح���ن ن��ن��ام 
مفتحة  بيوتنا  واأب�����واب  ال��ع��ني  ق��ري��ري 

وم�سرعة ل نخاف ول نخ�سى.
بلفة  اأ���س��واق��ن��ا  يف  ب�سائعنا  ن�سرت 
نخاف  ل  ال��ط��ري��ق  �سابلة  ع��ل��ى  ق��م��ا���س 
عليها ول نخ�سى، وغرينا يو�سد عليها 
عليها  وي�سطى  والق�سبان  بال�سا�سل 
رغم ذلك، فاأي وطن يعدل وطني؟ وما 

دورنا اليوم جتاه هذا الوطن املعطاء؟
يجب اأن نكون جميعا اأعينا �ساهرة، 
واآذان����ا �ساغية ودروع����ا واق��ي��ة اأم���ام كل 
فكرا  ومنحرف  وحا�سد  وحاقد  مف�سد 
بوطننا  يريد  �سلوكا،  اأو  معتقدا  اأو  كان 
بعيدا،  اأو  ك���ان  ق��ري��ب��ا  خ��راب��ا،  اأو  ���س��وءا 

�سغريا كان اأو كبريا.
وح��دة  ت��ك��ون  اأن  علينا  ي��ج��ب  ك��م��ا 
الأول قبل كل  بادنا وا�ستقرارها همنا 
من  اأبنائنا  و�سعادة  �سعادتنا  فذاك  هم؛ 
بعدنا، حفظك اهلل يا وطن من كل �سوء 

ومكروه.

د. حسن بن يحيى الشوكاني
كلية العلوم اإلنسانية

اسحب على الجامعة!
ي��ت��ه��رب��ون م���ن ق���اع���ات امل��ح��ا���س��رات حتى 
اأ�سبح »احلرمان« لكرثة الغياب ظاهرة يف 

العديد من اجلامعات؟!
الطاب  م��ن  طائفة  اأن  ال�سبب  ه��ل 
لي�س  اجلامعية؛  درا�ساتهم  يوا�سلون  اإمنا 
الأع���ذار  لتقدمي  واإمن���ا  التعليم،  يف  رغبة 
بع�س  ا�ستهاك  يف  ولأ���س��ره��م؛  لأنف�سهم 
الوقت من اأعمارهم بعيدا عن دائرة العمل 
موعد  تاأجيل  عندهم  فاملهم  والوظيفة؛ 

البطاَلة الذي ل حمالة قادم؛ )رمبا(!
اإمن��ا  ال��ه��ارب��ني  اأول��ئ��ك  لعل بع�س  اأو 
اأو  ي��ري��دون��ه��ا  ل  تخ�س�سات  يف  ي��در���س��ون 

معدلتهم  ولكن  اهتماماتهم؛  عن  بعيدة 
وك��ذا  والتح�سيلي،  القيا�س  اخ��ت��ب��ارات  يف 
اأجربهم  ما  هو  الكليات  مقاعد  من  املتاح 

عليها؛ )قد يكون(!
امل���ح���ا����س���رات غ��ري  اأج��������واء  اأو رمب�����ا 
هيئة  اأع�ساء  م��ن  هناك  اإن  حيث  ج��اذب��ة؛ 
ال��زم��ن  يف  ي��ع��ي�����س  لزال  م���ن  ال��ت��دري�����س 
قابعا  التقليدية  طرقه  ومي��ار���س  املا�سي، 
خلف طاولته، يقراأ من اأحد الكتب، بعيدا 
عن نب�س ال�سباب، واأدوات ولغة ع�سرهم؛ 

)جائز(!
جامعاتنا  �سعي  ظل  يف  اأن��ه  املح�سلة 

واإن���ف���اق���ه���ا امل����اي����ني ل���ل���و����س���ول ل��ل��ج��ودة 
انتظام  يف  اأزم���ة  هناك  اأن  يبدو  املنتظرة، 
ت���ب���ادر ل��درا���س��ت��ه��ا؛  اأن  ط��اب��ه��ا؛ ف��ع��ل��ي��ه��ا 
اأ�سبابها، وو�سع اخلطط والو�سائل  ملعرفة 

لعاجها!
اأخريا دعونا ن�سع افرتا�سا اأو ُنطبِّق 
انتظام  ن�سبة  ب��ني  رب���ط  ل  ف��ي��ه��ا:  جت��رب��ة 
النهائية؛  لاختبارات  ودخولهم  الطاب 

فوقتها هل �سنجدهم يف قاعات الكليات؟!
جمموعة  على  طرحته  �سوؤال  جمرد 
خمتلفة من الطاب فكان تاأكيدهم بعدم 

احل�سور يف تلك احلالة!
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وه������و من�������وذج ي���ب���ني اأم�����اك�����ن اخل���ط���ر 
يف  التقدم  لر�سد  وقاعدة  اجلو  لتلوث 
ال��ن��م��وذج مبني على  م��واج��ه��ت��ه، وه���ذا 
الأق��م��ار  بوا�سطة  جتميعها  مّت  بيانات 
ال����س���ط���ن���اع���ي���ة وو�����س����ائ����ل ال����ط����ريان 
الأر���س��ي��ة  ال��ر���س��د  وحم��ط��ات  املختلفة 
اأك�����رث م���ن ث���اث���ة اآلف م���ك���ان يف  م���ن 

العامل.
جمعتها  ال���ت���ي  ال��ب��ي��ان��ات  ���س��م��ل��ت 
من   %90 اأن  ال��ع��امل��ي��ة  ال�سحة  منظمة 
من  الناجتة  ال�سنوية  الوفيات  جمموع 
ت��ل��وث اجل��و يف ال��ع��امل وال��ب��ال��غ عددها 
ث����اث����ة م����اي����ني م����ن ال���ب�������س���ر حت���دث 
املنخف�سة  ال���دخ���ول  ذات  ال��ب��ل��دان  يف 
ق�����س��وا  م��ن��ه��م   %94 واأن  وامل��ت��و���س��ط��ة، 
ال��ق��ل��ب والأوع���ي���ة  اأم���را����س  اإم���ا ب�سبب 
الدموية اأو ال�سكتة الدماغية اأو التهاب 
الرئة،  �سرطان  اأو  الهوائية  ال�سعيبات 

م�����س��ك��ل��ة ال��ت��ل��وث اجل�����ّوي ���س��ت��ظ��ل معنا 
فرتة لي�ست بالق�سرية حتى ندرك كلنا 
وتاأثريها، ون�ستوعب خطورتها  حجمها 
وم�����س��اره��ا، وه���ي، ب��ا ���س��ك، ت�سغل بال 
امل�سوؤولني على جميع امل�ستويات والفئات، 
وبالذات الذين تتعلق منا�سبهم ب�سحة 

املواطنني ورفاهيتهم.
يف  العاملية  ال�سحة  منظمة  ت��ق��ول 
اأح��دث تقرير لها عن تلوث اجل��و، وهو 
الربيطانية،  الطبية  املجلة  يف  من�سور 
ت�سعة من  اإن   ،)2016 اأكتوبر  اأول  )ع��دد 
ك��ل 10 اأف����راد م��ن �سكان ال��ع��امل )وه��ذا 
ميثل 92% من قاطني املعمورة( يعي�سون 
عن  فيها  ال��ه��واء  تلوث  يزيد  مناطق  يف 
امل�ستوى الذي و�سعته املنظمة بحيث ل 
على  خرائطه  بن�سر  وقامت  عنه،  يزيد 

موقعها الإلكرتوين:
http://maps.who.int/airpollution

ال���ه���واء ����س���ادر عن  ت��ل��وث  اأ���س��ب��اب  واأن 
و���س��ائ��ل ال��ن��ق��ل ال��ردي��ئ��ة وع����ادم اإح���راق 
الوقود ومن التلوث الناجت من امل�سانع 
وك���ذل���ك م���ن ال��ع��وا���س��ف ال���رتاب���ي���ة يف 

الأماكن املك�سوفة اأو القريبة منها.
وع���ل���ى ه�����ذا؛ ف�����اإن اأ����س���ب���اب ت��ل��وث 
ال����ه����واء اإم������ا ب��ي��ئ��ي��ة واإم�������ا م����ن ���س��ن��ع 
الدول  م�سوؤولية  والأخ��رية هي  اأيدينا، 
حدوثها  يف  �سواء  والأف���راد  واملجتمعات 
دول  ب������داأت  وب��ال��ف��ع��ل  م��واج��ه��ت��ه��ا،  اأم 
عند  ت����وؤدي  ���س��ي��ا���س��ات  تنفيذ  ك��ث��رية يف 
اجل��وي،  التلوث  احل��د من  تطبيقها يف 
اإل اأن اجلهود املبذولة يف هذا ال�ساأن ما 
الوعي  ن�سر  منا  ت�ستلزم  خجولة  ت��زال 
لي�سهم كل فرد يف مكافحة تلوث اجلو؛ 
ومن  اجلميع  اإل���ى  �سيتطاول  فخطره 
يتاأثر به هي الفئات الأقل حت�سينا فينا 

وهم الن�ساء والأطفال وكبار ال�سن.

تلوث الجو

د. علي سعيد 
القحطاني
وكيل كلية الطب للتطوير 
األكاديمي والجودة

رحلة البحث
عن الذات

سعيد علي العمري 
المركز االعالمي 

م��ن غ��رف��ت��ه اجل��ام��ع��ي��ة ق��رر 
ي��ق��رت���س  اأن  دي�����ل  م���اي���ك���ل 
امل��ال  م��ن ج��دي��ه مبلغا م��ن 
حوا�سيب  ���س��رك��ة  ل��ت��اأ���س��ي�����س 
»ب������ي ����س���ي���ز« ل���ب���ي���ع اأج����ه����زة 
جتميعها،  ب��ع��د  احل��وا���س��ي��ب 
وكان اأغلب زبائنه زماءه يف 
اجلامعة. وبعد هذه املرحلة، 
يبيع احلوا�سيب  اأن  ا�ستطاع 
للمحامني واملكاتب املحيطة 
ب���اجل���ام���ع���ة، وك�������ان ه������وؤلء 
ي��ط��ل��ب��ون م�����س��اع��دت��ه يف حل 
م�سكات اأجهزتهم فيعينهم 

على ترقيتها.
 وبعد عام على جتميع وبيع الكمبيوترات، ا�ستطاعت �سركته يف 1985 اأن 
تقدم اأول جهاز من ت�سميمه اأ�سماه »تريبو بي �سي« وتوالت الإجنازات حتى 

بلغ راأ�س مال �سركة ديل للحوا�سيب  حاليا  53 مليار دولر .
ما ورد اأعاه يف الق�سة مل يكن مبح�س ال�سدفة بل نتيجة عمل دوؤوب 
لطاب  كثرية  وال�سواهد  ال��ن��ج��اح،  وموا�سلة  الأه����داف  لتحقيق  وم��ث��اب��رة 
حياتهم،  يف  التحول  نقطة  وكانت  وطموحاتهم،  اآمالهم  حتققت  وطالبات 
املرحلة اجلامعية لكونها تختلف كثريا عما �سبقها من فرتات، حيث املزيد 
من احلرية والعتماد على الذات والنفتاح على عامل جديد ي�سع لك اأ�س�س 

ا�ستكمال باقي احلياة.
�مل��ر�ح��ل يف حياة �لطالب  �أه��م   و�الن��خ��ر�ط يف �حل��ي��اة �جلامعية م��ن 
اجلامعي ب�سبب ما ت�سيفه من فر�س النمو ال�سخ�سي والتعلم الأكادميي، 
الطالب  فيها  يواجه  الإن�سان،  بها  مير  مرحلة  ك��اأي  املرحلة،  ه��ذه  اأن  غري 
بع�س التحديات وال�سعوبات التي جتعله خارج نطاق الراحة وما اعتاده من 
روتني؛ لذا نرى اأن اأحد هذه التحديات قد يكون ناجتا من فقدان التوا�سل 

مع الأ�سدقاء وزماء الدرا�سة يف املرحلة الثانوية.
 وم�سطلح الذات هو ما ميلكه ال�سخ�س من م�ساعر واأفكار واإمكانات 
ا�ستغال ذلك كله ال�ستغال الأمثل يف حتقيق  وق��درات، وتطويرها يعني 
الأهداف والآمال، وهذه القدرات فيها ما هو موجود فيك بالفعل، ومنها ما 

حتتاج اإلى اأن تكت�سبه مبمار�سة فنون الكفاءة والفاعلية.
 ومع توافد الطاب اإلى كلياتهم مطلع العام الدرا�سي اجلديد اأهم�س 
يف اآذان اإخواين الطاب والطالبات اأن يبحثوا عن ذواتهم يف كلياتهم وبني 
يبحثوا  واأن  امل��ت��ع��ددة  اأن�سطتها  ويف  اجلامعة  اأروق���ة  وداخ���ل  كتبهم  اأغلفة 
البعيد  للمدى  اأهدافا  لهم  ي�سعوا  واأن  دواخلهم،  يف  الإيجابي  التميز  عن 

ويبتعدوا عن الفراغ  القاتل والنقد ال�سلبي ملا حولهم.

البلد الوحيد يف هذا الكون الذي حفظ 
فلن  ول���ه���ذا  ال��ر���س��ال��ة؛  واأدى  الأم���ان���ة 
ول��ن ي�سرك حقد  ل��وم��ة لئ��م  يخيفك 
ح��اق��د وح�����س��د ح��ا���س��د.  ب����ادي، قي�س 
اهلل ل��ك خ��ري ح��ك��ام، وه���م ���س��م��ام اأم���ان 
اختارهم  واإمي���ان،  و�سهامة  نخوة  واأه��ل 

ب��ادي ل تخايف ول حت��زين ول تقلقي 
مما يدبر ويحاك لك من داخل اأر�سك 
وم���ن خ��ارج��ه��ا ومم���ا ي��خ��ط��ط ل���ك من 
»ي��ري��دون  اأع��دائ��ك يف ال�سرق وال��غ��رب. 
اأن يطفئوا نور اهلل باأفواههم واهلل متم 

نوره ولو كره الكافرون«.
ب������ادي اأن������ت ق��ب��ل��ة امل�����س��ل��م��ني يف 
م�����س��ارق الأر������س وم��غ��ارب��ه��ا. اأن����ت ب��اد 
احل��رم��ني ال�����س��ري��ف��ني و���س��رف��ت بف�سل 
م���ن اهلل ب��ال��ق��ي��ام ع��ل��ي��ه��م��ا وخ��دم��ت��ه��م��ا 
واأنفقت  �سوؤونهما  ورع��اي��ة  وعمارتهما 
بالع�سبة من  ينوء  امل��ال ما  عليهما من 
دول ال��ع��امل ال��ت��ي احت���دت وك�����س��رت عن 

اأنيابها حيالك.
 بادي لقد كرث اأعداوؤك وح�سادك، 
ولكن ثقي متام الثقة وتيقني باأن هذه 
ب�����س��ائ��ر ال��ن�����س��ر ب�����داأت ت��ل��وح يف الآف����اق 
وع���ام���ات ال��ت��ث��ب��ي��ت وال��ت��م��ك��ني ق��ام��ت 
وك��ي��ف ذلك  اأخ����رى.  تلو  تظهر ع��ام��ة 
وح�سيبك،  ح�سيبنا  واهلل  اأح�سبك،  واأن��ا 

اإنهم  انتقاء.  لك  وانتقاهم  اختيارا  اهلل 
نخبة النخبة و�سفوة ال�سفوة وخا�سة 
بحر  النجاة يف  �سفينة  ق��ادوا  اخلا�سة 
ت��ت��اط��م اأم���واج���ه م��ن ال��ف��نت وتع�سف 
رياحه واأعا�سريه من املحن اإلى �ساطئ 

ال�سام والنجاة والأمان!

بشائر 
النصر
ثامر يحيى آل سرور 
القحطاني
خريج كلية العلوم اإلدارية 

Michael Dell
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أسبوعية جامعة الملك خالد

ميا
دي
كا
أ

محمد إبراهيم

ن�سح املفتي العام للمملكة، رئي�س هيئة كبار 
والإف��ت��اء،  العلمية  البحوث  واإدارة  العلماء 
ال�سيخ،  اآل  ع��ب��داهلل  ب��ن  عبدالعزيز  ال�سيخ 
بعدم ف�سح املجال لخرتاق ال�سف الوطني 
يف اململكة، وكذلك عدم اإعطاء الفر�سة ملن 
لتزييف  واأوام����ر  ق����رارات  ا�ستثمار  ي��ح��اول 

احلقائق اأو التهييج.
لعموم  ك��ل��م��ة  يف  ال�����س��ي��خ  اآل  واأو����س���ح 
اأن  الهجري،  العام  امل�سلمني مبنا�سبة ختام 
لهذه احلالة »م�سيبة«، م�سريا  ال�ست�سام 
اإلى اأن ما �سدر اأخريا ظروف طارئة واأ�سياء 
وظروفها  واأحكامها  اعتبارها  لها  عار�سة 
اخلا�سة، واأنه ينبغي التعاون والت�ساعد مع 

التي ترى  الأم���ور  ال��دول��ة فيما تختار من 
فيها امل�سلحة والروؤية ال�سادقة.

�سبتمرب   26 املوافق  الإثنني  و�سدرت 
املا�سي، اأربعة اأوامر ملكية ت�سمل تخفي�س 
بن�سبة  مرتبتهم  يف  وم���ن  ال�����وزراء  روات����ب 
جمل�س  ع�����س��و  م���ك���اف���اأة  وت��خ��ف��ي�����س   ،%20
الإعانة  15%، مع تخفي�س  بن�سبة  ال�سورى 
ال�سنوية التي ت�سرف لكل ع�سو يف جمل�س 
بن�سبة  والتاأثيث  ال�سكن  لأغرا�س  ال�سورى 
ال����وزراء يف  ق���رار جمل�س  ع��ن  15%، ف�سا 
ال�سنوية  العاوة  اإيقاف  الأخ��ري،  اجتماعه 

واإلغاء بدلت ومزايا ومكافاآت.
و���س��دد اآل ال�����س��ي��خ ع��ل��ى ����س���رورة ع��دم 
الن�سياق وراء كل مرجف اأو �ساحب �سائعة 
مما يكرث الكام فيه، واللغط با طائل اإل 

ال�سيئة  والتحليات  التاأويات  اأو  التهييج 
حترف  التي  املن�سفة  وغ��ري  ال�سادقة  غري 
اإ���س��اءة  على  وحتمل  م�سارها  ع��ن  احلقيقة 

الظن.
ب��رن��اجم��ه  ال�����س��ي��خ، ع���رب  اآل  وط���ال���ب 
الأ�سبوعي »ينابيع الفتوى«، على اإذاعة نداء 
الإ�سام، بتجنب اأحاديث الباطل مع و�سائل 

معادية اأو اأجنبية.
وق��ال: »نعلم اأن ما �سدر ملعاجلة اأمر 
ع��ار���س ���س��ي��زول، وي��ج��ب اأن ن��ق��ف يف وج��ه 
دعايات الباطل موقفا �سجاعا باأن نرف�سها 
احلمد،  وهلل  اأن��ن��ا،  ونعلم  اإليها،  ن�سغي  ول 
حت���ت ق���ي���ادة اأم���ي���ن���ة ف��ي��ه��ا خ����وف م���ن اهلل 

وحتكيم ل�سرع اهلل«.
املبارك  العظيم  البلد  »ه��ذا  اأن  واأك���د 

فكر

مفتي المملكة:
ال تمنحوا الفرصة 
للساعين إلى استـثمـار
القرارات واألوامر
في تزييف الحقائق 
أو التهييج

حم�����س��ود ع��ل��ى ك��ل اأح���وال���ه، وع��ل��ى عقيدته 
واأم��ن��ه وا���س��ت��ق��رار اأح���وال���ه، وع��ل��ى خ��ريات��ه 
وترابط اأبنائه مهما كاد له الكائدون فكرث 
ياأبى  ولكن  ذلك،  لأجل  ومعادوها  ح�سادها 

اهلل اإل اأن يتّم نوره ولو كره الكافرون«.
اأح����داث  ال���ع���ام  ب��ن��ا يف ه���ذا  وزاد »م����ّر 
تكون  اأن  عظيمة ج�سيمة، ولكن نرجو اهلل 
ف��ي��م��ا ق�سى  ي��ك��ون  واأن  ح��م��ي��دة،  ال��ع��اق��ب��ة 
وامل�ستقبل،  احلا�سر  يف  للجميع  خ��ري  اهلل 
اأي��ام مريرة يف احلقيقة من فنت  واإل فهي 
وحم���ن واب��ت��اء و���س��ف��ك ل��ل��دم��اء، وت��دم��ري 
للممتلكات وت�سريد لاأبرياء من م�ساكنهم 
ال��ي��م��ن ويف  ����س���وري���ا ويف  ن�����س��اه��ده يف  مم���ا 
غ��ريه��م��ا م���ن ب����اد امل�����س��ل��م��ني ال���ت���ي متر 

باأحداث ج�سيمة ع�سيبة«.

اأك������د ع�����دد م����ن اخل�������رباء الأم���ن���ي���ني 
وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ع��م��ل  وزارة  ج���ه���ود  اأن 
ق���ط���اع  ت�����وط�����ني  يف  الج����ت����م����اع����ي����ة 
الت�سالت بن�سبة 50% من حمال بيع 
و�سيانة اأجهزة اجلوالت وملحقاتها، 
من  ع��دد  بدخول  ثمارها  توؤتي  ب��داأت 
ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة ال�����س��ع��ودي��ة امل��درب��ة 

وامل�ستثمرين يف جمال الت�سالت. 
وث���م���ن ه�������وؤلء اخل�������رباء الأث�����ر 
ب��داأ  ال��ت��ي  اخل��ط��وة  ل��ه��ذه  امل�ستقبلي 
ال��ع��م��ل ب���ه م��ط��ل��ع رم�������س���ان امل��ا���س��ي 
ذل��ك  اأن  مبينني  ال���وط���ن،  اأم����ن  ع��ل��ى 
ومعلومات  اأ���س��رار  حفظ  يف  �سيظهر 
ال�سباب  �سيبعد  كما  واملجتمع،  الفرد 
منها  ينتج  ال��ت��ي  البطالة  ب��راث��ن  ع��ن 
وال�����س��ل��وك، عرب  الفكر  ان��ح��راف��ات يف 
ت����وف����ري ف����ر�����س ع���م���ل ل��ل�����س��ع��ودي��ني 
وال�سعوديات الراغبني يف العمل بهذا 
�ملادي  يت�سم مب��ردوده  �لذي  �لن�ساط، 

املربح ويحقق ال�ستقرار الوظيفي. 

أمن اجتماعي واقتصادي
وع�����ّد ال����ل����واء ال���دك���ت���ور ع��ل��ي ه��ل��ه��ول 
ال��روي��ل��ي م���ن ج��ام��ع��ة الأم�����ري ن��اي��ف 

ل��ل��ع��ل��وم الأم����ن����ي����ة، ت���وف���ري ال��ف��ر���س 
ال��ع��م��ل  وزارة  ق��ب��ل  م���ن  ال��وظ��ي��ف��ي��ة 
�سرائح  جلميع  الجتماعية  والتنمية 
امل����واط����ن����ني ح�������س���ب ت��خ�����س�����س��ات��ه��م 
وق���درات���ه���م، م�����س��روع��ا ح��ي��وي��ا يدخل 
يف ن��ط��اق الأم���ن الج��ت��م��اع��ي وكذلك 
الأمن القت�سادي ب�سفتهما عن�سرين 
مهمني �سمن الأمن الوطني ال�سامل.
ال��ت��ق��ن��ي��ة  »ق����ط����اع  اأن  واأو�������س������ح 
والت�������س���الت ي��ع��د اأح�����د ال��ق��ط��اع��ات 
ال�ساب  ي�سغلها  اأن  ميكن  التي  املهمة 
منا�سبة  وه��ي  اململكة،  يف  ال�سابات  اأو 
جدا لتحقيق العائد املادي وتوفر اأمن 
اأن  ممكن  ال��ت��ي  للمعلومات  وح��م��اي��ة 
تقع يف يد وافد قد ي�سيئ ا�ستخدامها، 
ع��م��ل  اأن  اإل������ى  اإ����س���اف���ة  وي�����س��ت��غ��ل��ه��ا، 
ال�سعوديني يف هذا املجال يحقق اأي�سا 
�سابة  �سعودية  ب��اأي��اد  التقنية  توطني 

واعدة ميكن تطويرها«. 

األمن أوال
وقال ع�سو اللجنة الأمنية يف جمل�س 
ال�سورى، الدكتور �سعود ال�سبيعي: »يف 
الأمن  ياأتي  العامل  بلدان  بلد من  اأي 

اأول، ولن يكون هناك حياة اقت�سادية 
يكن  مل  م��ا  اجتماعية  اأو  �سيا�سية  اأو 

هناك اأمن«.
 واأ������س�����اف »الأم��������ن ل����ه ج���وان���ب 
ك��ث��رية، وم��ن ه��ذه اجل��وان��ب التقنية 
احلياة،  نواحي  جميع  يف  دخلت  التي 
حيث اأ�سبحت و�سائل الت�سال متاحة 
ل��ل��ج��م��ي��ع، ل���ذل���ك ه���ن���اك ت���خ���وف من 
الخرتاق خل�سو�سية الفرد واملجتمع 
وح���ت���ى ال������دول، وحم�����ات اجل�����والت 

التي ي�سيطر عليها اإخوة وافدون.
وه�����ذا اأح�����د اجل����وان����ب الأم��ن��ي��ة 
التي يجب اأن يتم معها اأخذ احليطة 
واحلذر، لذلك يجب اأن يعمل يف هذا 
املجال �سعوديون، اإذ اإن املجتمع حديث 
ع��ه��د ب��ال��ت��ق��ن��ي��ة وال��ن��م��و الق��ت�����س��ادي 
الكبري الذي ت�سبب يف انت�سار التقنية 

بني جميع اأفراده«. 

قالقل أمنية
هيئة  ع�سو  ق���ال  م��ت�����س��ل،  ���س��ي��اق  ويف 
التدري�س بجامعة الأمري نايف للعلوم 
التميمي  على  الركن  اللواء  الأمنية، 
اإن ال��و���س��ول امل��ت��اأخ��ر خ��ري م��ن ع��دم 

الو�سول، منبها اإلى اأن ما يحدث من 
توطني يف جمالت متنوعة يعد �سيئا 
لبنات  وظيفية  فر�سا  ويفتح  مب�سرا 
الذي  ال�سريف  بالعمل  الوطن  واأبناء 

يخدم الباد.
 واأ�ساف »نعي�س ظروفا خمتلفة،  
وب���خ���ا����س���ة يف م����ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ق��اق��ل 
الأمنية التي ا�ستغلها �سعاف النفو�س، 
ويف الوقت نف�سه هناك �سباب متكد�س 
ف��ر���س��ة  اأي  ع����ن  ي��ب��ح��ث  ال���ب���ي���وت  يف 
ت�����س��م��ن ل���ه ل��ق��م��ة ال��ع��ي�����س، ول��ذل��ك 
ا���س��ت�����س��ع��رت ال����دول����ة خ����ط����ورة ع���دم 

توطني هذا القطاع.
ورغ����م اجل���ه���ود ال��ت��ي ق��ام��ت بها 
ال�سريع  النت�سار  ف��اإن  ذل��ك  لح��ت��واء 
ل��و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل والت�����س��ال ميثل 
ه��اج�����س��ا خ��ط��ريا اأم�����ام الأم������ن، وه��ن��ا 
قامت الدولة بال�سعي جاهدة ل�سعودة 
ه����ذا ال���ق���ط���اع مل���ا مي��ث��ل��ه م���ن اأه��م��ي��ة 
ق�سوى، وكان لزاما على وزارة العمل 
وال��ت��ن��م��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة ت��وط��ني ه��ذا 
ال��ق��ط��اع وع�����دم ال���ت���ه���اون ف��ي��ه وع���دم 
تاأجيله لأنه يعد جمال يدر اأرباحاً ل 

ي�ستهان بها«.

خبراء: توطين االتصاالت.. أمن اجتماعي واقتصادي وإنساني
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م���ن ي���ري���د مت���ري���ر م���ا ي��خ��ال��ف��ه. ويف 
للتوعية  وح��دة  اإن�ساء  مت  ال�سدد،  هذا 
من  عليها  القائمني  ومعظم  الفكرية 
يف  دوره���ا  ت���وؤدي  وه��ي  ال�سريعة،  كلية 
وحدة  وهناك  والأبناء،  الأفكار  حماية 
داخل  والفكرية  لاأن�سطة  التوعوية 
اأع���م���ال���ه���ا حت�سني  اأه�����م  ال��ك��ل��ي��ة م���ن 

ال�سباب من طاب ال�سريعة.
معاجلة  وتوفيقه  اهلل  بحمد  ومت 
بها  م��ر  التي  الفكرية  احل���الت  بع�س 
ب��ع�����س ال���ط���اب وح��م��ل��ت يف ط��ي��ات��ه��ا 
ب��ع�����س الأف����ك����ار امل��ن��ح��رف��ة ال��ت��ي متت 

معاجلتها وتنقيتها.
ي�ستفيد  اأن  طالب  لكل  ودع��وت��ي   
وي�ستفيد  ويزورها  التوعية  وحدة  من 
من وجودها فهي بقيادة م�سرفها العام 
مفتوح  وبابها  البكري  يحيى  الدكتور 
ل��ك��ل ال���س��ت��ف�����س��ارات وال����س���ت�������س���ارات، 
وجهوده م�سكورة، وبها برامج عاجية 

ووقائية متميزة .

قريبا �صتنظمون
�ملوؤمتر  �لدويل �لقر�آين �لأول 

لتوظيف �لدر��صات �لقر�آنية
يف عالج �مل�صكالت �ملعا�صرة..

هل من تفا�صيل عنه؟
ال�سمو  ك��رمي��ة م���ن ���س��اح��ب  ب��رع��اي��ة 
اأم��ري  ب��ن خ��ال��د،  امللكي الأم���ري في�سل 
م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري، ت��ن��ظ��م ال��ك��ل��ي��ة ه��ذا 

مشهور العمري

ق����ال ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال�����س��ري��ع��ة واأ����س���ول 
ع��ل��ي  حممد  اأ. د.  ب��اجل��ام��ع��ة،  ال��دي��ن 
تلقاه  ملن  ال�سريعة  علم  اإن  ال�سهراين، 
كفيل بحفظه فكريا وثقافيا وجتنيبه 
ال���وق���وع يف ���س��راك الأف���ك���ار ال��دخ��ي��ل��ة، 
الفكر  حت���ارب  الكلية  اأن  اإل���ى  م�����س��ريا 
املنحرف بعدة �سبل منها: برامج وحدة 

التوعية الفكرية.
اآف��اق« �سلط   « اإلى  وخال حديثه 
ال�سهراين ال�سوء على املوؤمتر القراآين 
يف  القراآنية  الدرا�سات  لتوظيف  الأول 
عاج امل�سكات املعا�سرة الذي تنظمه 

الكلية يف ال�15 من حمرم اجلاري.

حدثنا عن دور كلية �ل�صريعة
يف ن�صر �لو�صطة ومقاومة

�لأفكار �ملتطرفة؟
كلية ال�سريعة واأ�سول الدين لها دورها 
واملجتمع  ال��ط��اب  تثقيف  يف  ال��ك��ب��ري 
وح���م���اي���ت���ه���م م����ن الأف�����ك�����ار ال��دخ��ي��ل��ة 
وال����ه����دام����ة م����ن خ�����ال ن�����س��ر ال��ف��ك��ر 

ال�سرعي املوؤ�سل.
وع��ل��م ال�����س��ري��ع��ة مل��ن ت��ل��ق��اه كفيل 
من  وجتنيبه  وثقافيا  فكريا  بحفظه 
الوقوع  يف الأفكار الدخيلة، وهو مبني 
ع��ل��ى ال��ك��ت��اب وال�����س��ن��ة، وب��ذل��ك ي�سبح 
ي��ح��اج به  ال���ذي  ال��ع��ل��م  �ساحبه مي��ل��ك 

وبح�سور  الكرمي،  القراآن  عن  املوؤمتر 
واملفكرين  العلماء  كبار  من  جمموعة 
اململكة وخارجها، يف الفرتة  من داخل 

من 15- 17 حمرم اجلاري.
وي��ه��دف امل��وؤمت��ر اإل���ى رب��ط الأم��ة 
وجن��ات��ه��ا،  تلقيها  م�����س��در  اهلل  ب��ك��ت��اب 
واإب�������راز اجل���ه���ود ال��ع��ظ��ي��م��ة يف خ��دم��ة 
والنهو�س  وع��ل��وم��ه،  ال��ك��رمي  ال���ق���راآن 
يف  دوره��ا  لتوؤدي  القراآنية  بالدرا�سات 
املعا�سرة  الإ���س��ام��ي��ة  الق�سايا  ع��اج 
وال����ن����ه����و�����س ال���������س����ام����ل ل��ل��م��ج��ت��م��ع، 
الدرا�سات  توظيف  املوؤمتر  و�سيناق�س 

القراآنية يف كل من:
• عاج امل�سكات العتقادية 

والفكرية
• عاج امل�سكات ال�سيا�سية

• عاج امل�سكات الجتماعية
• عاج امل�سكات القت�سادية

• عاج م�سكات مفهوم اجلهاد
• عاج م�سكات التعلم والتعليم 

كم عدد �لأبحاث
�مل�صاركة فيه؟

وحّكمنا  400 ملخ�س  اأكرث من  تلقينا 
اأك�������رث م����ن 150ب����ح����ث����ا، و����س���ي���ل���ق���ى يف 
جل�سات.  ث��م��اين  يف  بحثا   40 امل���وؤمت���ر 
فعاليات  �ستقام  امل��وؤمت��ر  هام�س  وعلى 
م�����س��اح��ب��ة م���ن حم���ا����س���رات ون�����دوات 
وم����ع����ر�����س، وك����ذل����ك ����س���ت���ك���ون ه��ن��اك 

القاعة  يف  بالتزامن  ن�سائية  م�ساركة 
الن�سائية بكلية العلوم على طريق امللك 

عبداهلل.

ما ن�صيحتك لطالب �ل�صريعة؟
يحرتم  اأن  ال�سريعة  طالب  على  يجب 
ال���ذي يحمله يف  ال��ك��رمي  ال��ك��ت��اب  اأول 
واأن  املطهرة،  النبوية  وال�سنة  ���س��دره 
ق��دوة يف جمتمعه ويف جامعته؛  يكون 
الأن����ب����ي����اء  وعليه  ل��ع��ل��م  ح���ام���ل  ف���ه���و 
م�سوؤولية كبرية ويجب اأن يوؤديها على 

اأكمل وجه.
 وال�����س��ري��ع��ة ت��ن��ه��ان��ا ع���ن الأف���ك���ار 
اأن ي��ك��ون  طالب  ال��ه��دام��ة؛ ل��ذا يجب 
على  يعي�س  ومن  للوطن  حاميا  العلم 
اأر����س���ه، م��ن ك��ل م��ا ي��ع��ك��ر ���س��ف��و اأم��ن��ه 
واأم���ان���ه واأن ي��ح��ذر م��ن الن��ت��م��اء لأي 

جماعة ت�سو�س عليه فكره وعقيدته.

كلمة �أخرية؟
اجل��ام��ع��ة من  ملن�سوبي  ال��دع��وة  اأوج���ه 
وط��اب  ومن�سوبني  دك��ات��رة  واأ�ساتذة 
حل�����س��ور امل����وؤمت����ر  ال������دويل ال���ق���راآين 
يف  القراآنية  الدرا�سات  لتوظيف  الأول 
وال�ستفادة  املعا�سرة،  امل�سكات  عاج 
الدعوات  نوجه  وكذلك  جل�ساته.  من 
ال�����س��ادق��ة جل��ن��ود ال���وط���ن امل��راب��ط��ني 
باحلفظ  و�سعبا  ق��ي��ادة  ال��وط��ن  ول��ه��ذا 

ودوام الأمن والأمان.

الشهراني: الشريعة تحارب الضالل 
وتقوي المناعة الفكرية

بطاقة
• ب��ك��ال��وري��و���س »الق��ت�����س��اد 
الإ�سامي« من كلية ال�سريعة 
جامعة  بفرع  الدين  واأ���س��ول 
الإم����������ام حم���م���د ب�����ن ���س��ع��ود 
الإ�سامية يف اجلنوب، 1408.

»ال��ع��ق��ي��دة  م��اج�����س��ت��ري يف   •
املعا�سرة« من كلية  واملذاهب 
الإمام  بجامعة  الدين  اأ�سول 
الإ�سامية  �سعود  بن  حممد 
وع���ن���وان  ،1415 ب���ال���ري���ا����س، 

قدامة  اب��ن  »منهج  ر���س��ال��ت��ه: 
ت���ق���ري���ر ع���ق���ي���دة ال�����س��ل��ف  يف 
لها«. املخالفني  من  وموقفه 

اأ�سول  كلية  من  املعا�سرة«  واملذاهب  العقيدة   « يف  •  دكتوراه 
بالريا�س،  الإ�سامية  �سعود  بن  حممد  الإم��ام  بجامعة  الدين 
العقيدة  ال�سلف يف تقرير  ر�سالته »جهود علماء  1421، وعنوان 

والدفاع عنها«.
اإلى   وكيل ق�سم العقيدة واملذاهب املعا�سرة من 1418/7/18   •

1420/7/18
اإل��ى   1423/3/10 م��ن  ال��دي��ن  واأ���س��ول  ال�سريعة  كلية  وك��ي��ل   •

.1429/6/29
اإل���ى  م���ن 1435/4/2  ب��اجل��ام��ع��ة  ال��ع��ل��ي��ا  ال���درا����س���ات  ع��م��ي��د   •

.1436/9/1
• عميد كلية ال�سريعة واأ�سول الدين باجلامعة منذ 1436/9/1.

أساتذة

أين اإلعالم السياحي؟
بنادي  التعريفية  ال��ور���س  اإح���دى  املا�سية  ال��ف��رتة  يف  ح�سرت 
وامل�ساريع  العربية«  ال�سياحة  عا�سمة  »اأب��ه��ا  ح��ول  الأدب���ي  اأبها 
يف  واملخت�سني  املهند�سني  من  كبري  فريق  عليها  ي�ستغل  التي 
مبالغ  لها  ر�سدت  �سخمة  مب�ساريع  فوجئت  وق��د  املجال.  ه��ذا 
مدار  على  العربية  لل�سياحة  عا�سمة  اأبها  من  �ستجعل  كبرية 
�سنوات ولي�س العام املقبل فقط، م�ساريع تتنوع وت�سمل الثقايف 
والفكري ، واإبراز هوية املنطقة بعادات وتقاليد ت�سرب يف عمق 

التاريخ واجلغرافيا.
اإ�سافة نوعية لأبها، حيث  و�سيكون م�سروع »عمرة بلو�س« 
اإلى  واملدينة  الديني من مكة  ال��زي��ارات من طابعها  ه��ذه  تعود 
طابع �سياحي وثقايف واقت�سادي للمنطقة ولروادها من الدول 

العربية والإ�سامية.
 يومئذ عاتبت اإخوتي القائمني على الإعام وقلت لهم اإن 
الوهج الإعامي مل�سروع »اأبها عا�سمة ال�سياحة العربية« تبدو 
الإع��ام،  وتلوين يف  واإث���ارة  تفعيل  اإل��ى  اإن��ارت��ه خافتة، ويحتاج 
�سخمة،  وامل��ي��زان��ي��ة  مم��ت��ازة  فامل�ساريع  م��ن��ه.  الثقيل  وبخا�سة 

والأمر يحتاج اإلى تركيز فقط.
متر اأ�سهر على اللقاء، واأجدين اأذكر القائمني على الإعام 
ال�سياحي ب�سرورة اإياء اهتمام باحلدث، فا يف�سلنا عن حفل 

افتتاح اأبها عا�سمة لل�سياحة العربية، �سوى �سهرين.
ومن اجلدير بالذكر اأن جتربة »�سيف اأبها يجمعنا«  هذا 
الثقافية  ولقاءاتها  بن�ساطاتها  ومتميزة  ناجحة  كانت  ال��ع��ام 
والفنية، وبخا�سة يف اجلانب الإعامي فيها تغطية ون�ساطات 

وموؤمترات.

ساعد ساعد
محاضر بقسم اإلعالم واالتصال

ssaed@kku.edu.sa

لحظة تأمل
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كليات

هنادي الشهراني

للبنات  الرتبية  كلية  عميدة  اأك���دت 
اأ�ستاذة املناهج وطرق تدري�س  باأبها، 
لبنى  ال���دك���ت���ورة  العلوم امل�ساركة، 
ت��ك��ون  الكلية لأن  ���س��ع��ي  ال��ع��ج��م��ي، 
من  املنطقة،  يف  الكليات  طليعة  يف 
الأك��ادمي��ي��ة  ال��ربام��ج  خ��ال نوعية 
ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا، واإجن�������ازات اأع�����س��اء 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س اإل����ى ج��ان��ب اإب����راز 
كفاءات خريجات الكلية، ف�سا عن 

خدماتها املوجهة نحو املجتمع.
وك�سفت يف احلوار الذي اأجرته 
اأق�سام  فتح  نيتها  ع��ن  »اآف����اق«  معها 
يف  وت�ساعد  املجتمع،  تخدم  جديدة 
تاأهيل خريجات الكلية ل�سوق العمل، 

الطالبات  تدرب   الكلية   اأن  موؤكدة 
يف  وتدعمهن  العلمي  البحث  على 

هذا املجال.

حدثينا عن ن�صاأة
ومر�حل تطور �لكلية؟

ولكنها  حديثة،  لي�ست  الكلية  ن�ساأة 
اأ�سبحت الآن م�ستقلة بذاتها تخدم 
اخلا�سة وفقا  ال��رتب��وي��ة  الأق�����س��ام 
ع��ام  وت��اأ���س�����س��ت  ال��ع��ل��م��ي��ة،  للجامعة 
كلية  ع��ن  وانف�سلت   )1981(  1401
وه��ي   )1437(  1436 ع����ام  الآداب 
حت���ت���وي ع��ل��ى اأق�������س���ام ع��ل��م ال��ن��ف�����س 
وري��ا���س الأط���ف���ال، وق�����س��م الرتبية 
التعلم(،  �سعوبات  )م�سار  اخلا�سة 
الرتبية  اأ�سول  ق�سم  الى  بالإ�سافة 
وامل�����ن�����اه�����ج، وه�������و ي�������س���م���ل ج��م��ي��ع 

التخ�س�سات الرتبوية.

كيف جتدين م�صتوى
طالبات �لكلية من �لناحية

�لعلمية و�ل�صلوكية؟
ن�����س��ب جن��اح  ت��ك��ون  اأن  ن�����س��ت��غ��رب  ل 
ال��ك��ل��ي��ة  لأن  ع����ال����ي����ة؛  ال���ط���ال���ب���ات 
�لناحية  ومن  عالية،  ن�سبا  ت�سرتط 

ال�سلوكية فتظهر لنا بع�س احلالت 
التي تتم معاجلتها ودائما ما تكون 
مراهقة،  اأو  �سغرية  عمرية  مرحلة 
الإح�سا�س  اإلى عدم  نعيدها  واأحياناً 
بامل�سوؤولية، وهي حالت قليلة جداً.

هل هناك تو�زن بني كفاءة
�أع�صاء هيئة �لتدري�ض

و�خلدمات �لتعليمية
�لتي تقدمها �جلامعة؟

الكلية تعتمد على الدرا�سة، فجامعة 
احل��ذر  تتوخى  م��ا  ع��ادة  خالد  امللك 
التدري�س،  هيئة  اأع�����س��اء  اختيار  يف 
اإلى تطوير  ت�سعى اجلامعة  وكذلك 
اأع�ساء هيئة التدري�س ملن مل ي�سبق 
وذل��ك  اجل��ام��ع��ة،  يف  التدري�س  لهن 
امل�ستوى  م��ع  الع�سو  يتنا�سب  حتى 

الذي و�سل اإليه.
للخدمات فقدمت  بالن�سبة  اأما 
ال���ك���ل���ي���ة ال����ع����دي����د م�����ن اخل����دم����ات 
بينها  م��ن  التدري�س  هيئة  لأع�ساء 

التعلم الإلكرتوين.
اأت��ق��دم  املنا�سبة، فاإين  وب��ه��ذه 
الإلكرتوين  التعلم  لعمادة  بال�سكر 
لتعاونها الدائم وامل�ستمر مع اأع�ساء 

اأج���ل م�سلحة  م��ن  ال��ت��دري�����س  هيئة 
الإل��ك��رتوين  التعليم  اإن  اإذ  الكلية؛ 
النق�س يف  ن��واح��ي  اإك��م��ال  اإل���ى  اأدى 

التجهيزات املوجودة.

�أل تطحمون �إلى �فتتاح
�أق�صام جديدة بالكلية؟

نطمح ونخطط لفتح اأق�سام جديدة 
مثل  ال��ع��م��ل  و���س��وق  املجتمع  ت��خ��دم 
الإدارة  الفنية، وق�سم  ق�سم للرتبية 
ال�سامل،  التاأهيل  وق�سم  الرتبوية، 
وك��ذل��ك ع��دد م��ن الأق�����س��ام النوعية 
الإعام  العقلية، ق�سم  الإعاقة  مثل 
ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة  ال���رتب���وي، ق�سم 
مل��ع��ل��م ال��ت��ع��ل��ي��م الأ����س���ا����س���ي، وق�����س��م 
املرحلة  ملعلم  وال��ري��ا���س��ي��ات  ال��ع��ل��وم 
الف�سلي  املعلم  وق�سم  الب��ت��دائ��ي��ة، 
بحيث  املجتمعي،  والتعليم  ال��واح��د 
ت�����س��اع��د ه���ذه الأق�����س��ام ع��ل��ى تاأهيل 
خ���ري���ج���ات ك��ل��ي��ة ال���رتب���ي���ة ل�����س��وق 

العمل.

ما �أفكارك �لتطويرية
لالرتقاء مب�صتوى �لكلية؟

ال��ف��ر���س��ة لفتح  ل��ن��ا  ت��ت��اح  اأن  اأمت��ن��ى 

املرتبطة  البحثية  امل��راك��ز  م��ن  ع��دد 
ب��ال��ط��ف��ل والأ�����س����رة، وك���ذل���ك م��رك��ز 
ل���ل���ق���ي���ا����س وت�����اأه�����ي�����ل ال����ط����ال����ب����ات 
مركز  وف��ت��ح  التعليمية،  ل��ل��وظ��ائ��ف 
تدريب  يخ�س  فيما  خلدمة املجتمع 
امل��ع��ل��م��ات ع��ل��ى الجت���اه���ات احلديثة 
يف ال��ت��ع��ل��ي��م. واأي�������س���ا م��رك��ز ت��اأه��ي��ل 
لختبارات  العامة  الثانوية  طالبات 
باملنفعة  يعود  والقدرات مبا  القيا�س 
ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع وال��ط��ال��ب��ات، واإن�����س��اء 
ل�ستفادة  بالكلية  ملحقة  م��دار���س 
وتكون  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  اأبناء 

مرتبطة بالتعليم العام.

ما دور �لكلية يف تعزيز
جانب �لبحث �لعلمي

لدى �لطالبات؟
معظم املواد تخت�س باجلانب العلمي، 
على  الطالبات  تدريب  على  وكذلك 
عن  والبحث  العلمي،  البحث  اإل��ق��اء 
اإيجاد  اأجل  املجتمع من  ت�سغل  اأفكار 
احللول املنا�سبة لها.  وت�سارك الكلية 
�سنويا يف املوؤمتر العلمي، وفيه تقدم 
تتم مراجعتها من  اأبحاثا  الطالبات 
قبل خمت�سني بالكلية، و�سبق اأن فاز 

عميدة التربية لبنى العجمي: نطمح لفتح
أقسام جديدة تخدم المجتمع وسوق العمل

عدد من الطالبات يف هذا املوؤمتر.
ر�أيك باخلدمات

�ملقدمة للدبلوم �لرتبوي
يف �لفرتة �مل�صائية؟

مت  ول��ذل��ك  الأم����ور؛  بع�س  ينق�سها 
اجلامعة  وكيل  �سعادة  مع  التخاطب 
ل���ك���ل���ي���ات ال���ب���ن���ات ل���ا����س���ت���ف���ادة م��ن 

خدمات ال�ستثمار يف الكلية.

م�صاحة مفتوحة؟
اأن يجعلها  اأدع��و فيها اهلل عز وج��ل 
�سنة خري وتوفيق وتي�سري وجناح، و 
من هنا اأوؤكد اأن كلية الرتبية ت�سعى 
ال����ك����ل����ي����ات يف  ل����ت����ك����ون يف ط���ل���ي���ع���ة 
الربامج  نوعية  خ��ال  م��ن  املنطقة 
واإجن��ازات  تقدمها،  التي  الأكادميية 
جانب  اإل��ى  التدري�س،  هيئة  اأع�ساء 
اإب�������راز ك����ف����اءات خ���ري���ج���ات ال��ك��ل��ي��ة، 
نحو  امل��وج��ه��ة  خدماتها  ع��ن  ف�سا 
املجتمع، وتكمن مهمة كلية الرتبية 
جل��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د يف ال��ت��زام��ه��ا 
لطلبتها،  الأف�سل  التعليم  بتوفري 
ال��ذي يخولهم حتقيق جناح  الأم���ر 

لمثيل له باإذن اهلل تعالى.

الرؤية 
امل�ستمر  والتطوير  للرتبية  التاأ�سيل  يف  عامليا  من��وذج��ا  متثل  رائ���دة  كلية  نحو 
ملنظومة الرتبية والتعليم منطلًقة من جذورها العربية الإ�سامية، منفتحة على 

جمتمعها ومتفاعلة مع كل التطورات العلمية والرتبوية.

الرسالة 
اإعداد خريجات موؤهات مهنيا واأكادمييا وفقا ملعايري اجلودة والعتماد املوؤ�س�سي 
والأكادميي، وتقدمي الدعم امل�ستمر لهن اأثناء اخلدمة وم�ساعدتهن على اإيجاد 
احللول العلمية للم�سكات التعليمية من خال البحث العلمي الرتبوي يف كل 

فروع منظومة الرتبية والتعليم.

األهداف 
مائمة. تعليمية  بيئة  وتهيئة  والتعلم  التعليم  منظومتي  • تطوير 

يف  املعلمات  من  املتميزة  الب�سرية  الكوادر  من  املجتمع  احتياجات  تلبية   •
جميع التخ�س�سات وفق معايري اجلودة والعتماد الأكادميي واملوؤ�س�سي.

• تطوير منظومة التقومي امل�ستمر للطالبات املعلمات مبا يعك�س التوجهات 
احلديثة يف تقومي املعلمني.

وحتقيق  الرتبوية  وال�ست�سارات  البحثية،  وال��ربام��ج  امل��ب��ادرات  تقدمي   •
ال�سراكة املجتمعية بني الكلية واملوؤ�س�سات املحلية، والإقليمية والعاملية.

اإلى التكامل بني  • اإحداث نقلة نوعية من برامج اإعداد املعلمات مبا يوؤدي 
خمرجات التعلم، وحاجة �سوق العمل.

الرتبوية  الدرا�سات  نتائج  تفعيل  فيها  يتم  التي  املهنية  املعرفة  اإث��راء   •
احتياجات  ويلبي  ال��رتب��وي  الإ���س��اح  جهود  يعزز  مما  ون��وع��ا،  كما  املتميزة 

خطط التنمية يف املجتمع ال�سعودي.

وكيلتا الكلية 
مداوي اآل  حمفوظ  عبري  الدكتورة  الإدارية:  لل�سوؤون  الكلية  • وكيلة 

الفيفي يحيى  نورة  الدكتورة   الأكادميية  لل�سوؤون  الكلية  • وكيلة 

رئيسات األقسام
حا�سل. اأبو  �سعد  بدرية  الدكتورة  واملناهج  الرتبية  اأ�سول  ق�سم  • رئي�سة 

الأملعي. مريع  عائ�سة  الدكتورة  الرتبوي  النف�س  على  ق�سم  • رئي�سة 
ماجدة الدكتورة  اخلا�سة  الرتبية  وق�سم  الأطفال  ريا�س  ق�سم  • رئي�سة 

    فتحي �سليم.

كلية التربية للبنات بأبها

عدد طالبات الكلية  
• قسم علم النفس التربوي: 1052 طالبة

• رياض األطفال: 1036طالبة
• التربية الخاصة »صعوبات التعلم«: 131 طالبة

• دبلوم تربوي: 501 طالبة
• مجموع الطالبات: 2720
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دراسات

دراسة توصي بتوظيف 
التراث السعودي

لتطوير الفن الجداري

ريم العسيري

بق�سم  املحا�سرة  اأجرتها  درا���س��ة   ك�سفت 
بنت  ن��دى  باجلامعة،  امل��ن��زيل  القت�ساد 
مفهوم  تدعيم  اإمكانية  اجل��ري��ان،  �سعود 
اجل��داري��ة،   اللوحات  يف  الرقمية  الفنون 
وا�ستخا�س مدخات ت�سميمية جديدة 
تعتمد على وحدات م�ستوحاة من الرتاث 
ال�������س���ع���ودي وت��وظ��ي��ف��ه��ا داخ�����ل ال��ل��وح��ة 
بني  بذلك  لتجمع   الرقمية   الت�سكيلية 

الهوية واملعا�سرة.
»روؤي�����ة  الدرا�سة  بعنوان  وج�����اءت 
معا�سرة لفن اجلداريات يف �سوء التقنية 
الو�سفي  املنهجني  الرقمية«،  واتبعت 

التحليلي، والتجريبي.
 

اتجاهات الفن الجداري
وهدفت الدرا�سة اإلى التعرف على مفهوم 
واأ����س���ال���ي���ب واجت����اه����ات ال���ف���ن اجل�����داري 
اإلى تقدمي  ب��الإ���س��اف��ة  ال��رق��م��ي،  وال��ف��ن 
الرقمي  اجل���داري  للفن  معا�سرة  روؤي���ة 
ال�سعبي  ال���رتاث  م��ف��ردات  م��ن  م�ستمدة 
للو�سول  �سياغتها  واإع�����ادة  ال�����س��ع��ودي، 
للوحة  جديدة  ت�سكيلية  ت�سميمات  اإل��ى 

التعرف  اإل��ى  اإ�سافة  احلديثة،  اجلدارية 
على الو�سائط الت�سكيلية التي تتوافق مع 

اللوحة الرقمية.
 

رؤية فنية معاصرة
ومت���ث���ل���ت اأه���م���ي���ة ال����درا�����س����ة يف  ك��ون��ه��ا 
والجت��اه��ات  امل��راح��ل  على  ال�سوء  تلقي 
اإل��ى  اإ���س��اف��ة  ل��ف��ن اجل���داري���ات،  املختلفة 
تعميق دور احلا�سب الآيل  كاأداة معا�سرة 
م��ه��م��ة يف ال���ف���ن وال��ت�����س��م��ي��م، وك���ذل���ك 
اإب��راز  القيم الفنية واجلمالية  لوحدات 
وتوظيفها  ال�����س��ع��ودي،  ال�سعبي  ال���رتاث 
يف ج��داري��ات م��ع��ا���س��رة،   ب��الإ���س��اف��ة اإل��ى 
م��ن خال   فنية حديثة  ب��روؤي��ة  اخل���روج 
�سفات   حتمل  فنية  ج��داري��ات  ا�ستحداث 

الأ�سالة تتنا�سب مع ثقافة الع�سر.
 

مفردات من الوحدات
الزخرفية

وتاأكيدا على الهوية الرتاثية  للمجتمع 
ال�������س���ع���ودي، ح��ر���س��ت ال��ب��اح��ث��ة ع��ل��ى اأن 
ت��ك��ون م���ف���ردات ال��درا���س��ة م��ن ال��وح��دات 
ال�سعبي  الرتاث  من  امل�ستمدة  الزخرفية 
يف  منها  ال�ستفادة  ميكن  التي  ال�سعودي 
متعددة  ت�سميمية  حلول  على  احل�سول 
وت�سكيلية  تقنية  بروؤية  لفن  اجلداريات 
هذا  يف  ذات��ي��ة  بتجربة  وق��ام��ت  معا�سرة، 

الأمر.

ثالثة محاور
واع���ت���م���دت  ال��ب��اح��ث��ة يف  جت��رب��ت��ه��ا على 
ث��اث��ة حم�����اور  ه����ي: م��ع��ط��ي��ات الإط����ار 
ال���ن���ظ���ري م����ن خ�����ال درا�����س����ة م��و���س��وع 
والتعرف على  للفن  اجل���داري،   البحث 
اأهم العوامل التي توؤدي اإلى جناح العمل 
مدار�س  فل�سفات  من   وال�ستفادة  الفني 

الفن الرقمية. 
اأم�����ا امل���ح���ور ال���ث���اين ف��ه��و امل��ن��ط��ل��ق 
ال���ف���ك���ري ل��ل��ت��ج��رب��ة وي���ق���وم ع��ل��ى جمع 
وح�������دات م��ت��ن��وع��ة ل���ع���دد م�����ن  م��ن��اط��ق 
اململكة من  جداريات واأبواب ومن�سوجات 

ال��زخ��رف��ي��ة  ع��ن��ا���س��ره��ا  وحت��ل��ي��ل  واأوان، 
التي  تت�سف  باملرونة والقابلية للحركة 
التقني  املنطلق  اإل��ى  اإ���س��اف��ة  والت�سكيل، 
للتجربة الذي  قامت الباحثة من  خاله 
بت�سميم عدد من اجلداريات  با�ستخدام 
برامج احلا�سب الآيل املتقدمة، وخرجت 
الزخرفية  الت�سميمات  م��ن  مبجموعة 

الرقمية.

خالصة 
وخل�ست  الدرا�سة اإلى  اأن التطور العلمي 
وال��ت��ق��ن��ي يف ال��ع�����س��ر احل��دي��ث ل��ه الأث���ر 
الت�سكيلية  ال��و���س��ائ��ط  ت��ف�����س��ري  يف  امل��ه��م 
امل�����س��ت��خ��دم��ة يف ال��ت��ع��ب��ري لإ���س��اف��ة معان 
اإن�سانية ي�سعب على الو�سائط التقليدية 

التعبري عنها بنف�س الكفاءة والدقة. 
ك���م���ا ك�����س��ف��ت ال����درا�����س����ة اإم���ك���ان���ي���ة 
جديدة  ت�سميمة  م��دخ��ات  ا�ستخا�س 
ت��ع��ت��م��د ع���ل���ى وح��������دات م�������س���ت���وح���اة م��ن 
ال�������رتاث ال�������س���ع���ودي وت��وظ��ي��ف��ه��ا داخ����ل 
ما  جت��م��ع  ال��رق��م��ي��ة  الت�سكيلية  ال��ل��وح��ة 
ب��ني ال��ه��وي��ة وامل��ع��ا���س��رة، ب��الإ���س��اف��ة اإل��ى  
اإمكانية   تدعيم مفهوم الفنون الرقمية 
والإف���ادة من ذلك  اللوحات اجلدارية  يف 
يف جم���ال درا����س���ة اجل����داري����ات ال��رق��م��ي��ة 

املعا�سرة.
 

توصيات الدراسة
ب���امل���خ���زون  اله���ت���م���ام  • �����س����رورة 
ال����رتاث����ي يف ال�������س���ع���ودي���ة، واإع�������ادة 
ت���وظ���ي���ف���ه م�����ن خ������ال ال���ت���ق���ن���ي���ات 

الرقمية احلديثة.
الت�سكيلي  التجريب  يف  امل��رون��ة   •
امل��ح��دودة  ب��اخل��ربات  التقيد  وع���دم 
التي  ال��درا���س��ات  اإل���ى  ال�ستناد  عند 
الرقمية  ال��ت��ح��ل��ي��ات  ع��ل��ى  تعتمد 
ب���ا����س���ت���خ���دام ال���ك���م���ب���ي���وت���ر ك��������اأداة 
ت�سكيلية لتنفيذ جداريات معا�سرة. 
ودرا�سات  اأبحاث  اإجراء  • �سرورة  
م��ت��ن��وع��ة ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ه���ذا ال��ن��وع 

من الفنون الرقمية.

هل تستطيع 
العيش

بال كتاب؟

أسبوعية جامعة الملك خالد

زاد الفكر كزاد المعدة
دونه الموت!

إعالن
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جامعات سعودية

وزير التعليم يستعرض التعاون
مع نظيرته الفنلندية

اأحمد العي�سى، مبكتبه بالوزارة، وزيرة التعليم والثقافة يف فلندا،  ا�ستقبل وزير التعليم، الدكتور 
الثنائي مبا يف ذلك  التعاون  اأوج��ه  العديد من  املرافق. وبحث معها  �ساين غران ل�سونن، والوفد 
والتعاون  الطابية،  الزيارات  وتبادل  املعلمني،  وتدريب  فنلندا،  اإلى  املبتعثني  الطاب  عدد  زي��ادة 
يف جمالت املناهج والو�سائل التعليمية وتقنيات التعليم. كما ناق�س الطرفان �سبل ال�ستفادة من 
التجربة الفنلندية يف تطوير البيئة املدر�سية، وت�سجيع التعاون بني اجلامعات ال�سعودية والفنلندية 
اأع�ساء هيئة التدري�س والتبادل الطابي واملعريف واخلربات. واتفق  يف جمالت البحوث وزيارات 
العي�سى مع الوفد الفنلندي على جتديد التفاقية التي وقعت بني البلدين يف عام 2011، وذلك على 

نحو ي�ستوعب املزيد من جمالت التعاون بني البلدين يف جمال التعليم.

العيسى: ندرس تحويل مستويات المعلمين 
إلى مراتب موظفي الدولة

العي�سى،  اأحمد  الدكتور  التعليم  وزير  ك�سف 
ت�سكيل جلنة متخ�س�سة ت�سم وزارة اخلدمة 
املدنية، لدرا�سة م�ستويات املعلمني، والبحث 
اإل���ى م��رات��ب موظفي  يف اإم��ك��ان��ي��ة حت��وي��ل��ه��ا 

الدولة.
زي��ارت��ه منطقة  خ��ال  العي�سى  واأع��ل��ن 
ال��ب��اح��ة ن��ظ��ام��ا ج���دي���دا ل��ل��ج��ام��ع��ات ي��در���س 
حاليا يف هيئة اخل��رباء، مينحها مزيدا من 

ال�ساحيات، متمنيا اأن ينجز قريبا.
اللغة  مقررات  بتوفري  العي�سى  والتزم 
الإجنليزية جلميع املدار�س يف اململكة خال 
الأ���س��ب��وع اجل���اري. وق���ال »وف��رن��ا �سل�سلتني، 
بني  الأ�سبوع  هذا  �ستكون  الثالثة  وال�سل�سلة 

اأيدي الطاب واملعلمني«.
 وك�سف اأن الوزارة ح�سرت امل�ساريع املتعرثة على م�ستوى اململكة، م�سريا اإلى اأنها �سكلت جلنة ملراجعة 
اأ�سباب التعرث وحماولة اإيجاد احللول الازمة، مو�سحا اأن اأ�سباب التعرث متعددة ول ميكن عزوها اإلى �سبب 
واحد، م�سيفا اأن بع�سها يتعلق بالإ�سراف واملتابعة، والبع�س الآخر خا�س باملوا�سفات التي و�سعت للم�ساريع 
اإلى جانب اأ�سباب خا�سة باملقاولني، موؤكدا اأن �سركة تطوير �سمت املباين تقوم بجهد كبري يف �سبيل اإجناز 

امل�ساريع احلديثة.
واأ�ساف »ل يوجد اأي م�سروع مت اإ�سناده ل�سركة تطوير املباين وتعرث، فهي ت�سري وفق برنامج جيد. اأما 

امل�ساريع املتعرثة فمعظمها قدمي جدا وبع�سها توقف العمل فيه، ولكن نحاول اأن نعيد معاجلتها قريبا«.

تألق الجناح السعودي في معرض الكتاب بإندونيسيا
�سهد جناح اململكة امل�سارك يف معر�س اإندوني�سيا الدويل للكتاب، الذي ت�سرف عليه جامعة الإمام حممد بن 
�سعود الإ�سامية، ممثلة مبعهد العلوم الإ�سامية والعربية يف جاكرتا، اإقبال كبريا من الزوار، ومن بينهم 
الركن عبدالعزيز  العقيد  الع�سكري  وامللحق  اإندوني�سيا في�سل اخلنيني،  اململكة لدى  �سفارة  باأعمال  القائم 

العجان، وعدد من ال�سفراء املعتمدين يف اإندوني�سيا.
اإلى اإعطاء �سورة ملا  وعربرَّ القائم بالأعمال عن �سعادته و�سروره مبا يحويه جناح اململكة الذي يهدف 
ت�سهده الباد من نه�سة ح�سارية وثقافية ومعرفية يف هذا العهد التنموي الزاهر، وما مل�سه من اإقبال كبري 
للزوار على جناح اململكة، م�سيداً بح�سن التنظيم والعر�س والتقدمي، لفتاً اإلى اأن حمتوى اجلناح يربز اأي�سا 

�سماحة الدين الإ�سامي ومنهج الو�سطية والعتدال الذي ت�سري عليه اململكة ويدعو اإليه قادتها.
من جانبه، قال مدير املعهد، الدكتور خالد الدهام، الذي ي�سرف على اجلناح، اإنه ي�سم ركنا لاإ�سدارات 
جامعة  جانب  اإلى  الإ�سامية،  وال�سوؤون  والإع��ام  والثقافة  التعليم  وزارات  من  كل  من  والثقافية  العلمية 
الإمام حممد بن �سعود الإ�سامية، ودارة امللك عبدالعزيز، وجممع امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف يف 

املدينة املنورة، ومكتبتي امللك عبدالعزيز العامة، وامللك فهد الوطنية.
متيزت  املعرو�سة  الكتب  اأن  واأ���س��اف 
ب��ال��ت��ن��وع م��ن ح��ي��ث امل��و���س��وع��ات وال��ل��غ��ات، 
اأخ���ذ ج��ان��ب ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى املطبوعات  م��ع 
باللغة الإندوني�سية. كما لقي اجلناح اإقبال 
كبريا مقرونا برغبة اأكيدة يف التعرف على 
فيها،  املقد�سة  والأماكن  وثقافتها،  اململكة، 
الثقافية  وامل�سابقات  املحا�سرات  وح�سور 

امل�ساحبة للمعر�س.
املوفدين  ال�سعوديني  م�ساركة  وكانت 
للجناح،  مميزة  اإ���س��اف��ة  قدمت  املعهد  اإل��ى 
باململكة، وهم  بالزوار وعرفوا  حيث رحبوا 
القهوة  قدموا  كما  الوطني،  الزي  يرتدون 
اإ�سافة  لل�سيافة،  كرمز  والتمور  العربية 
وت��وزي��ع  التعريفية،  وال��ك��ت��ب  ال��ه��داي��ا  اإل���ى 
ت��رج��م��ة م���ع���اين ال����ق����راآن ال���ك���رمي ب��ال��ل��غ��ة 

الإندوني�سية. 

30 دولة 
تكافح 
سوسة 
النخيل

في جامعة 
القصيم

ال��ق�����س��ي��م، الأم���ري  اأم����ري منطقة  ب��رع��اي��ة 
ال���دك���ت���ور ف��ي�����س��ل ب���ن م�����س��ع��ل ب���ن ���س��ع��ود، 
البيئة وامل��ي��اه وال��زراع��ة  وب��ح�����س��ور وزي���ر 
امل��ه��ن��د���س ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ف�����س��ل��ي تنظم 
الثاين  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  الق�سيم،  جامعة 
اأك����رث م��ن 384  ال��ت��م��ر، مب�����س��ارك��ة  لنخيل 
اململكة، داخل  وباحثة منهم 66 من  باحثا 

و 318 من اخلارج، ميثلون 29 دولة.

180 ورقة علمية
�سيقدم الباحثون خال املوؤمتر 180 ورقة 
ع��ل��م��ي��ة يف م��و���س��وع��ات خم��ت��ل��ف��ة، ت��ن��درج 
حت���ت حم����اور م��ت��ع��ددة، اأه��م��ه��ا م���ا يتعلق 
بامل�ستجدات احلديثة يف الك�سف املبكر عن 
�سو�سة النخيل احلمراء وطرق مكافحتها، 
وميكنة العمليات الزراعية مبزارع النخيل، 
التحويلية  وال�سناعات  التمور  وت�سنيع 

املرتبطة بها.

و���س��ي�����س��ارك يف امل���وؤمت���ر م��ت��ح��دث��ون 
وال��ولي��ات  وال�سني  اأمل��ان��ي��ا  م��ن  رئي�سيون 
امل���ت���ح���دة وامل��ك�����س��ي��ك واإ����س���ب���ان���ي���ا وم�����س��ر 
مهمة  مو�سوعات  عن  للحديث  وامل��غ��رب، 
ال��غ��ذائ��ي��ة وال��ع��اج��ي��ة لبع�س  ك��ال��ق��ي��م��ة 
املركبات احليوية الفعالة يف التمر، وبع�س 
الطرق احلديثة يف تداول وتخزين التمر. 
و�سيكون للتقنية احليوية يف جمال التمور 
اه��ت��م��ام خ��ا���س يف م�����س��ارك��ات امل��ت��ح��دث��ني 

الرئي�سيني.

التغلب على الصعوبات
امل��وؤمت��ر  م����داولت  ت�سهم  اأن  امل���اأم���ول  م��ن 
والأب���ح���اث امل��ت��ن��وع��ة ال��ت��ي �ستقدم ف��ي��ه يف 
تعزيز اإنتاج النخيل يف اململكة، وامل�ساعدة يف 
التي  والعقبات  امل�ساعب  اأهم  على  التغلب 
تواجه هذا القطاع احليوي، ومن اأبرزها: 
اأ�سبحت  ال��ت��ي  ال��ن��خ��ي��ل احل���م���راء  ���س��و���س��ة 

منتجي  م��ن  ال��ك��ث��ري  ي����وؤرق م�ساجع  ه��م��ا 
ال��ت��م��ور يف امل��م��ل��ك��ة، وحت�����س��د ل��ه��ا ال��دول��ة 
بكل  والزراعة  واملياه  البيئة  ب��وزارة  ممثلة 
اإم��ك��ان��ي��ات �سخمة  م��دي��ري��ات��ه��ا وف��روع��ه��ا 

لل�سيطرة عليها وتقليل اأ�سرارها.
يف  والت�سنيع  ال��ت�����س��وي��ق  ي��اأت��ي  ك��م��ا   
الذين  التمور  منتجي  اهتمامات  مقدمة 
ياأملون اأن يجدوا يف مناق�سات هذا املوؤمتر 
ال��ل��ق��اءات اجلانبية  وك��ذل��ك يف  واأب��ح��اث��ه 
العلمية  املنا�سبات  ه��ذه  مثل  متيز  ال��ت��ي 
امل�ساعب  لبع�س  وح��ل��ول  ج��دي��دة  اأف��ك��ارا 
ومنتجاتها،  التمور  ت�سويق  التي تعرت�س 
التي  التحويلية  ال�سناعات  يف  والتو�سع 
تعتمد على التمور، والتي �ستزيد الأهمية 
القت�سادية لهذا املح�سول ال�سرتاتيجي، 
و���س��رتف��ع اإ���س��ه��ام ق��ط��اع ال��ت��م��ور يف الناجت 

الوطني مبا يتوافق مع روؤية 2030.

مكافحة سوسة النخيل
الطرق  بع�س  على  ال�سوء  اإل��ق��اء  �سيتم 
ومكافحة  املبكر  الكت�ساف  يف  احلديثة 

اآفة �سو�سة النخيل.
و�سيت�سمن املوؤمتر معر�سا م�ساحبا 
يف  تعمل  وموؤ�س�سات  �سركات  فيه  ت�سارك 
م�ساندة،  اأخ��رى  وقطاعات  النخيل  قطاع 
ك��م��ا ���س��ت�����س��م��ل اأن�����س��ط��ة امل����وؤمت����ر ج���ولت 
يف  املعامل  اأه��م  على  للم�ساركني  تعريفية 
م�ساريع  لبع�س  وزي���ارة  الق�سيم  منطقة 
ال��ن��خ��ي��ل امل���ت���م���ي���زة يف امل���ن���ط���ق���ة. وت���اأت���ي 
جعل  يف   2030 ال�سعودية  روؤي���ة  مرتكزات 
ال��ع��امل،  يف  للتمور  الأول  امل�����س��در  اململكة 
اإل��ى 10  اأن ت�سل  يتوقع  اإي���رادات  لتحقيق 

مليارات ريال �سنويا.

»الدمام« تنظم حملة إقليمية
لمكافحة سرطان الثدي

د���س��ن��ت ج��ام��ع��ة ال���دم���ام، الأح����د امل��ا���س��ي، 
حملة  اجلامعي،  فهد  امللك  م�ست�سفى  يف 
ال��ث��دي،  �سرطان  مكافحة  يف  متخ�س�سة 
املعريف  والتعاون  الزمني  بالتوازي  وذل��ك 
م��ع ح��م��ات مم��اث��ل��ة ت��ق��ام يف خم�س دول 
عربية �سمن �سراكة اإقليمية عربية ت�سمل 
قطر،  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  الأردن، 
ل�سرطان  الوعي  بتعزيز  وتعنى  فل�سطني، 

الثدي وباأهمية الك�سف املبكر عنه.
وق���ال���ت رئ��ي�����س��ة احل��م��ل��ة الإق��ل��ي��م��ي��ة 
للك�سف املبكر عن �سرطان الثدي، الأ�ستاذة 
تاأتي  احلملة  اإن  امللحم،  فاطمة  الدكتورة 
تقدمه  ال���ذي  املجتمعي  ال��دع��م  اإط����ار  يف 
اجلامعة للمجتمع، موؤكدة اأن الن�سوة جزء 

املجتمع ي�ستحق توافر مواد تثقيفية  من 
لأ����س���ال���ي���ب ال��ف��ح�����س ال�����ذات�����ي، وت��وع��ي��ة 
باأمرا�س الثدي، وطريقة الفح�س الذاتي 

والأمرا�س التي ت�سيب الثدي.
وقالت امللحم اإن الفح�س متاح طوال 
اجلامعي،  فهد  امل��ل��ك  م�ست�سفى  يف  ال��ع��ام 
مبينة اأن متطلبات الفح�س ت�سمل اأن تاأتي 
اأو  ال�سيدة بتحويل من م�ست�سفى حكومي 
م�ست�سفى  يف  ال���ط���وارئ  ق�سم  ط��ري��ق  ع��ن 

امللك فهد اجلامعي فيتم الك�سف عليها.
انطلقت   2016 ع���ام  »يف  واأ����س���اف���ت   
الوطن  م�ستوى  على  الإقليمية  احلملة 
يف  فعال  �سريك  الدمام  وجامعة  العربي، 
املنطقة  ع��ل��ى  تقت�سر  ول  احل��م��ل��ة،  ه���ذه 

ال�سرقية بل متثل الوطن يف خارج اململكة 
على م�ستوى خم�س دول �ساركت يف احلملة 
ق��ط��ر،  دول�����ة  ف��ل�����س��ط��ني،  الأردن،  وه�����ي: 

والإمارات، واململكة العربية ال�سعودية«
وت�����س��ت��م��ل احل��م��ل��ة ع��ل��ى 10 اأرك����ان 
رئ��ي�����س��ي��ة ه�����ي: رك�����ن ت��ث��ق��ي��ف وت��وع��ي��ة 
ال�سيدات، واآخر لتثقيف وتوعية الرجال 
الثدي، وم�سار توعية  �سرطان  باأمرا�س 
ال�����س��ي��دات م��ن ف��ئ��ة ال��ك��ف��ي��ف��ات وال�����س��م، 
�سحة  ورك��ن  ال���دوري،  الفح�س  وخيمة 
اإ�سافة لركن التغذية ومنتوجات  امل��راأة، 
ال����غ����ذاء ال��ع�����س��وي، ورك�����ن الإع�������ام يف 
امل��ج��ت��م��ع ورك�����ن خ���ا����س بلجنة  ت��وع��ي��ة 

»ل�ست وحدك«.

العدد 185  |  08 محرم 1438  |  09 أكتوبر 2016



مبتعثون

محمد حريصي

معريف  ملجتمع  م��ت��م��ي��زة  اأج���ي���ال  »اإع������داد 
املعرفة«، هكذا جاءت  اقت�ساد  مبني على 
روؤي����ة خ���ادم احل��رم��ني ال�����س��ري��ف��ني امللك 
ع���ب���داهلل ب���ن ع���ب���دال���ع���زي���ز، رح���م���ه اهلل، 
اخلارجي  وال��ت��دري��ب  البتعاث  لربنامج 

الذي اأطلق يف 1426/4/17.
وب���ه���ذا ال���ربن���ام���ج ال���ث���ق���ايف ���س��اع��ت 
وتي�سرت ثقافة الدرا�سة خارج ال�سعودية.

وي�������س���ع���ى امل���ب���ت���ع���ث���ون اإل��������ى ر����س���م 
خ��ط��ة م�����س��ت��ق��ب��ل��ه��م م���ب���ك���راً، وال��رتك��ي��ز 
ع��ل��ى اخ��ت��ي��ارات��ه��م وق��رارت��ه��م، ح��ي��ث بها 
ي�����س��ت��ك��م��ل��ون م�������س���رية ن��ه�����س��ة وط��ن��ه��م 

وجمتمعهم.
ب��ع�����س  اآراء  ا���س��ت��ط��ل��ع��ت  »اآف�����������اق« 
التي  الت�ساوؤلت  على  لاإجابة  املبتعثني 
وم��ا  الب���ت���ع���اث  ق��ب��ل  اأذه���ان���ه���م  يف  دارت 
ت��زال ت��دور يف ذه��ن كل من ينوي خو�س 
ال��ت��ج��رب��ة ذات��ه��ا. ك��ي��ف ات��خ��ذوا ال��ق��رار؟ 
�لتي  �لنقاط  �أه��م  وم��ا  ��ست�سارو�؟  وم��ن 

يجب الرتكيز عليها؟.

أكثر من ابتعاث
اأك����د امل��ب��ت��ع��ث ال����ذي ي���در����س الإع������ام يف 
ق���رار  اأن  امل�����س��ت��ن��ري،  ب��ري��ط��ان��ي��ا ع��ي�����س��ى 
الدرا�سة خارج اململكة جاء بناء على طلب 
ق�����س��م الإع�����ام والت�����س��ال ب��ال��درا���س��ة يف 
اخلارج يف  دولة كاأمريكا، كندا، بريطانيا، 
فرن�سا اأو اأ�سرتاليا، عادا خيار الدرا�سة يف 
اجلامعة  نظام  اأ�سا�سيا يف  اخل��ارج مطلبا 

يف كثري من التخ�س�سات.
وق�������ال »ل�������دي جت�������ارب ����س���اب���ق���ة يف 
نافعة  اأنها  ووج��دت  اخل���ارج،  الدرا�سة يف 
وم��ف��ي��دة يل ث��ق��اف��ي��ا وف��ك��ري��ا وم��ع��رف��ي��ا، 
حيث اطلعت على جتارب الدول الغربية 
يف تخ�س�سي واحتككت باملميزين يف هذا 

املجال وا�ستفدت من خرباتهم«.
وع���ن ال���س��ت�����س��ارة ق��ب��ل ات��خ��اذ ق��رار 
اأن  اأج��اب »م��ن املهم  الدرا�سة يف اخل���ارج، 
ال��ق��رارات،  ت�ست�سري غ��ريك يف مثل ه��ذه 
ق�سم  رئ��ي�����س  ا���س��ت�����س��رت  وب��ال��ن�����س��ب��ة يل 
الدكتور علي  الأ�ستاذ  الإع��ام والت�سال 

بن �سويل القرين وزمائي يف الق�سم ملن 
كانت لهم جتربة يف بلد معني«. 

وتابع »مل اأفكر يف ا�ستكمال درا�ستي 
داخل اململكة  لتحم�سي ال�سديد للدرا�سة 
يف اخل��������ارج، وذل������ك اإمي�������ان م���ن���ي ب����اأين 
اأ���س��ت��ط��ي��ع م���ن خ��ال��ه��ا ت��ك��وي��ن ع��اق��ات 
علمية مع العديد من الأ�ساتذة والزماء 
بعد  فعا  ح��دث  م��ا  وه���ذا  بريطانيا،  يف 
اأن ع��م��ق��ت جت��رب��ت��ي ال��ع��ل��م��ي��ة«. وو���س��ف 
امل�����س��ت��ن��ري الب���ت���ع���اث اخل���ارج���ي ب��احل��ي��اة 

املختلفة ولي�س جمرد درا�سة. 

قرار االبتعاث
م��ن ج��ان��ب��ه، اأ����س���ار امل��ب��ت��ع��ث يف اأ���س��رتال��ي��ا 
ع���ب���داهلل ال��ن��ه��دي اإل�����ى اأن ات���خ���اذ ق���رار 
املرحلة  على  يعتمد  اخل���ارج  ال��درا���س��ة يف 

العمرية للمبتعث واإمكاناته املادية.
واأو�������س������ح »�����س����اه����دن����ا ال���ت���غ���ي���ريات 
ال��دول��ة لابتعاث  ب��رن��ام��ج  اجل��ذري��ة يف 
بعثتك«  »وظيفتك  برنامج  اإلى  بتحويله 
اأن  الطالب �سرورة  وهو ما يفر�س على 
عديدة  جوانب  من  ابتعاثه  فكرة  يدر�س 

قبل اأن يتخذ قراره الأخري«.
»وظيفتك  ب��رن��ام��ج  ال��ن��ه��دي  واأّي�����د 
ب��ع��ث��ت��ك« وق�����ال »ي�����س��ع��ى ه����ذا ال��ربن��ام��ج 
والوظيفية  امل�ستقبلية  اخلطة  ر�سم  اإل��ى 
للمبتعث قبل مغادرته اململكة، كما يكفيه 
ع��ن��اء ال��ب��ح��ث ع��ن وظ��ي��ف��ة ب��ع��د ال��ت��خ��رج، 
وخ�سو�سا يف ظل املتغريات احلديثة؛ لذا 
فاإن قرار الدرا�سة يف اخلارج بعد ح�سول 
املبتعث على قبول يف الربنامج اجلديد؛ 

�سيكون اأي�سر واأ�سمن للطالب«.
القرار  اتخاذ  قبل  ال�ست�سارة  وع��ن 
ي���رى ال��ن��ه��دي اأن ال��ع��دي��د م��ن ال��ط��اب 
واحد  �سخ�س  جتربة  اأو  بتجربته  ينفرد 
وي�سعى اإلى ا�ستن�ساخها، يف حني اأنه يجب 
وي�ست�سري  وي��ق��راأ  ي�ساأل  اأن  املبتعث  على 
ال��ع��دي��د مم���ن ي��ث��ق ب��ه��م ومم����ن �سبقوه 

بتجربة الدرا�سة.
ويجب على الطالب اأن يقراأ ويعرف 
عن كل ما ي�ستجد وُيطلب منه بعد اتخاذ 
قر�ر �لدر��سة كالفيز� و�سروط �لقبول يف 

معهد اللغة واجلامعة وغريها«.

وع����ن ال���درا����س���ة يف ال����داخ����ل، ذك��ر 
يلزم  التخ�س�سات  م��ن  ع���ددا  ه��ن��اك  اأن 
درا�ستها يف داخل اململكة كال�سريعة واللغة 

العربية وغريها.
اأما بقية التخ�س�سات؛ فالأف�سل اأن 
تكون الدرا�سات العليا فيها خارج اململكة 
وخ�����س��و���س��اً ل��ل��م��ع��ي��دي��ن وامل��ح��ا���س��ري��ن؛ 
در������س  اأن  ����س���ب���ق  امل���ب���ت���ع���ث  لأن  وذل�������ك 
و�سيكون  اململكة،  داخل  نف�سه  التخ�س�س 
ُملم به ب�سكل اأو�سع يف حال درا�سته خارج 

اململكة«.
التعليم  وزارة  النهدي على  واق��رتح 
احلكومية  واجل��ه��ات  اجلامعات  واإدارات 
ي��ع��ق��دوا   اأن  م��ن�����س��وب��ي��ه��ا  ت��ب��ت��ع��ث  ال���ت���ي 
البتعاث  يف  الراغبني  وُيلزموا  ملتقيات 
رحلة  عر�س  فيها  ويتم  ح�سورها،  على 
اإلى تخرجه، ليكون الأخري على  املبتعث 
دراي�����ة ول���دي���ه ����س���ورة ك��ام��ل��ة ي��ت��خ��ذ من 

خالها قرار ابتعاثه.

سهل ممتنع
اآل  اإينا�س  بريطانيا،  اإل��ى  املبتعثة  �سددت 
كدم، على اأهمية دعم املقبلني على مرحلة 

البتعاث وت�سجيعهم.
 وقالت »يف اجتماعات جمل�س الق�سم 
ع����ادة م���ا ي��ح��ث��ن��ا رئ��ي�����س��ه وي�����س��ج��ع��ن��ا على 
البتعاث ويناق�سنا يف ذلك، واجلميع من 
ح��ول��ن��ا ك��ان��وا ي�����س��اع��دون��ن��ا وي��ق��دم��ون لنا 
ا�ستخرت  الأخ��ري  القرار  وقبل  الن�سائح، 

اهلل تعالى ثم قدمت طلبي ر�سميا« .
القرار؛  اتخاذ  ال�ست�سارة يف  اأما عن 
يجب  �سك  »ب��ا  ق��ائ��ل��ة:  ك��دم  اآل  فتو�سح 
وبالن�سبة  باخلربة،  ي�سبقك  من  ا�ست�سارة 
يل مل يكن قراري فرديا، فا�ست�سرت الأهل 

والأ�سدقاء يف ذلك« .
اململكة،  ال��درا���س��ة داخ��ل  وم��ن جانب 
�سنحت  واإن  احلقيقة  »يف  ك��دم  اآل  ذك���رت 
لغريي  �ساأتركها  الداخل؛  الفر�سة يف  يل 
و�ساأختار اخلارج، وذلك لاإملام بالتخ�س�س 
يف اجلانبني العربي والأجنبي، وال�ستفادة 

من ثقافات ال�سعوب«. 
واأ����س���اف���ت »ات����خ����اذ ق�����رار الب��ت��ع��اث 
ل���ل���درا����س���ة يف اخل�������ارج ي���ك���ون ب���ن���اء ع��ل��ى 
الجتماعية  وظ��روف��ه  املبتعث  اهتمامات 
وال��ن��ف�����س��ي��ة وال���ث���ق���اف���ي���ة ومل�����ن م���ع���ه م��ن 
اأن جتربة البتعاث فر�سة  املرافقني، كما 
واأخ��اق��ن��ا  ودي��ن��ن��ا  ب��ادن��ا  لنمثل  ثمينة 
اأ�سا�سها  بالفطرة  ه��ي  ال��ت��ي  و�سلوكياتنا 
اخل����ري وال�������س���ام«. واأ����س���اف���ت »ح����ق على 
دينه  اأن يخدم  يرد اجلميل يف  اأن  املبتعث 
ووطنه واأبناءه، فهو موؤمتن و�سي�ساأل عن 

علمه وماذا عمل به«. 

استشارة
اأو���س��ح��ت امل��ب��ت��ع��ث��ة اإل����ى اأم���ريك���ا، م��ن��ال 
املبتعثني  م��ن  ع���ددا  ه��ن��اك  اأن  ال�سهري، 
الأن���دي���ة الطابية  ي����زورون  وامل��ب��ت��ع��ث��ات 
اختيار  يف  ال�ست�سارة  لطلب  ال�سعودية 
التخ�س�س اجلامعي، ثم يتم اكت�ساف اأن 
املبتعث قد اأم�سى �سنتني يف درا�سة اللغة 
اإليه،  ي�سعى  هدف  با  وهو  الإجنليزية، 
بل دون اأن يقدم على اأي تخ�س�س يف اأي 

جامعة!«.

ال��ط��ري��ق��ة ي�سعى  واأ���س��اف��ت »ب��ه��ذه 
بلده  و�سمعة  بنف�سه  ل��اإ���س��رار  املبتعث 
ي�سكلون  املبتعثني  ه����وؤلء  وم��ث��ل  اأي�����س��ا، 
ورمب��ا  التخ�س�سات  م��ن  ع��دد  يف  تكد�سا 
رغبة  نتيجة  التخ�س�س  ه���ذا  ي��ك��ون  ل 

حقيقية من الطالب«. 
وع����ن احل����ل����ول، اأو����س���ح���ت »ت�����س��ع��ى 
الطاب  متابعة  اإلى  الثقافية  امللحقيات 
على  وم�ساعدتهم  العلمي،  حت�سيلهم  يف 
اأي��ا ك��ان��ت، لكن ذل��ك لن  جت��اوز العقبات 
املبتعث  ي��ك��ون  اأن  م��ن  نفعا  اأك���رث  ي��ك��ون 
نف�سه قد در�س قرار ابتعاثه ب�سورة كاملة 
وواف���ي���ة وا���س��ت�����س��ار ال��ع��دي��د مم��ن ح��ول��ه، 
وات��خ��ذ ق����راره م��ب��ك��را، وب��ه��ذا ل��ن يكون 
اأحد يف تعديل م�ساره  اإلى تدخل  بحاجة 
العلمي اأو تغيري تخ�س�سه وما اإلى ذلك«.
توؤكد  اململكة،  داخ��ل  ال��درا���س��ة  وع��ن 
اإل����ى  ���س��ع��ت  ال��ت��ع��ل��ي��م  »وزارة  ال�������س���ه���ري 
ا�ستقطاب العديد من الكفاءات للتدري�س 
اململكة، ففي بع�س احل��الت تكون  داخ��ل 
ال���درا����س���ة ف��ي��ه��ا  اأف�����س��ل ل��ل��م��ب��ت��ع��ث من 
برامج  يف  خ�سو�سا  اخل���ارج  يف  ال��درا���س��ة 

البكالوريو�س.
على  فتعتمد  العليا  ال��درا���س��ات  اأم��ا 
الكفاءات  وج���ود  وم���دى  التخ�س�س  ن��وع 

التدري�سية داخل اململكة«.
واأ����س���اف���ت »���س��ي��ك��ون مب���ق���دور اأب��ن��اء 
امل��م��ل��ك��ة امل���وج���ودي���ن ح��ال��ي��ا ل��ل��درا���س��ة يف 
ب��و���س��ل��ة اله��ت��م��ام  ي���غ���ريوا  اأن  اخل������ارج 
ال��ع��ل��م��ي اإل����ى داخ����ل امل��م��ل��ك��ة، وذل����ك ب��اأن 
ويعودوا  التعليمي  حت�سيلهم  يف  يجدوا 
الوطنية  ال��روؤى  وحتقيق  وطنهم  لرفعة 
ال���ت���ي ي��ن��ب��غ��ي اأن ن���ك���ون ي�����داً واح������دة يف 
حتقيقها والدفع بعجلة تنمية هذا البلد 

املعطاء«.
ت�سعد كثريا  اأنها  اإلى  واأ�سارت منال 
ع��ن��دم��ا ت����رى ال���ط���اب ال�����س��ع��ودي��ني يف 
اح��ت��ف��الت ا���س��ت��ق��ب��ال امل��ب��ت��ع��ث��ني اجل���دد، 
خلم�س  امل�ستقبلة  خطتهم  ي�سعون  وه��م 
اأو�سبع �سنوات مقبلة، وذلك بعد درا�ستهم 
امل�����س��ت��ف��ي�����س��ة لت����خ����اذ ق������رار ال���درا����س���ة 
واتخاذ  بال�سلبيات  الإيجابيات  ومقارنة 

اأق�سر الطرق لتحقيق النجاح.

بي��ن  م��ا  المبتع��ث  يعي��ش 
جامعته وناديه شاغال يومه 
بتحصي��ل العل��م، إضافة إلى 
الثقافي��ة  األنش��طة  حض��ور 

والترفيهية األخرى.
الصفح��ة  ه��ذه  وف��ي 
م��ع  س��نعيش  »مبتعث��ون« 
المبتعثي��ن أس��بوعيا ابت��داء 
الدراس��ة  ق��رار  اتخ��اذ  م��ن 
ف��ي الخارج م��رورا بمواقف 
وانته��اء  الغرب��ة،  وقص��ص 

بالعودة إلى أرض الوطن.
للمراسلة:
mohousain@kku.
edu.sa

إيجابيات االبتعاث
• إثراء المعرفة
بتنوع الثقافات

• تمثيل المملكة
والتعريف بتقاليدها

• فرصة لتأهيل المبتعث 
مهنيا

• طريقة مثلى
لتوطين التطور العلمي

مبتعثون ينصحون 
باالستشارة لتفادي 
مطبات الدراسة 
بالخارج
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صيف بناء في رحاب هارفارد
المصدر: هارفارد غازيت 

عندما مدد م�سوؤولو جامعة هارفارد اإجازة 
ال�سيف للطاب عام 1871 رحب كثري من 
اأ�ستاذ  اإل  بالتغيري،  وال��ط��اب  الأ���س��ات��ذة 
واحد متخ�س�س يف العلوم الزراعية، ا�سمه 
»اآ�سا غراي«؛ فقد ا�ستغل الإجازة يف درا�سة 
ازده����ار ال��ن��ب��ات��ات، وان�����س��م اإل��ي��ه جمموعة 
خمتربه  يف  والأ�ساتذة  الطاب  من  قليلة 

يف »حديقة النباتات« يف هارفارد.
م����ن ه���ن���ا و����س���ع���ت ه�����ارف�����ارد ال��ل��ب��ن��ة 
ال�سيفية،  ال��درا���س��ة  ل��ربن��ام��ج  الأ���س��ا���س��ي��ة 
م��ن��ه��ج   300 ال����ك����ل����ي����ات  ت�����ق�����دم  وال������ي������وم 
�سيفي ل��ل��ط��اب م��ن ال��ع��ل��وم اإل���ى درا���س��ة 
ال�سن�سكريت: لغة الهند القدمية، وتخدم 
اأن���ح���اء ال��ع��امل على  6200 ط��ال��ب م��ن ك��ل 
ح�سب ت�سريحات العميد امل�سارك لل�سوؤون 

التعليمية، ليزا ل�سكني.
ت����ع����ددت امل���ن���اه���ج وت����ع����دد ال���ط���اب 
ال��ي��اف��ع��ون ���س��غ��ار ال�����س��ن، واأ���س��ح��ت اإج���ازة 
للدرا�سة  ال��ط��اب  تركيز  حم��ور  ال�سيف 
التي كثفت اأحيانا لت�سل اإلى �سبعة اأ�سابيع 

فقط يف ح�سور اأ�سيل للطاب.
يف هذا امل�سمار، قارن املدير امل�سارك 
لدرا�سات اخلريجيني يف ق�سم الفيزياء  يف 
اجلامعة، الربوف�سيور جاكوب برانديز، يف 
و«غالييليو«  »اإين�ستني«  ط��رق  بني  ف�سله 

ال��ف��ي��زي��اء.   ال�����س��رع��ات يف منهج  يف ح�����س��اب 
حديثا  حا�سلون  ط��اب  الف�سل  وح�سر 
على �سهادة الثانوية، طامعني يف احل�سول 
ع��ل��ى م��ن��ه��ج ف��ي��زي��اء م��ل��يء ب��ال��ت��ح��دي��ات؛ 
ب��ط��رح��ه��م اأ���س��ئ��ل��ة م��ع��ق��دة ع���ن ال��ق�����س��ور 
الأ���س��ود، وهو  الثقب  احل��راري )انرتوبيا( 
م��و���س��وع ج��دي��ر ب��ال��درا���س��ة ح��ق��ا، على حد 

تعبريه.
الدرا�سي  الف�سل  اأن طاب  املاحظ 
للفيزياء متيزوا بالتنوع اجلغرايف وعددهم 
قدموا  منهم  �سبعة  اإن  اإذ  طالبا؛   25 بلغ 
واأ�سبانيا  وال�سني  وكولومبيا  رو�سيا  من 
اإلى 12 ولية  الباقون  انتمى  وكندا، بينما 
اأبوليناريو«  »كري�ستني  ومنهم  اأمريكية؛ 
م��ن ولي���ة »وي�����س��ك��ون�����س��ني«، ال��ت��ي و�سفت 
جديد  جم��ال  »لدرا�سة  بالفر�سة  الف�سل 
ارتبطت  اأنها  اإل��ى  اإ�سافة  بالكلية«،   عليها 
بطاب يحبون  الفيزياء والريا�سيات حبا 

جما، ح�سب قولها.
واأ�����س����اف����ت »م�����ن اجل���م���ي���ل ح���ق���ا اأن 
»لجراجنيان«،  معادلت   مبناق�سة  ت�سعر 
ون���ظ���ري���ة ال��ك��م��ي��ة م���ع اأن����ا�����س ي��ف��ه��م��ون��ك 

ويتوقون ملا تتوق اإليه.« 
وب�������س���ك���ل ع�������ام، ات�������س���م���ت ال��ف�����س��ول 
باختاف املناهج وبعدد طابها؛ فالكيمياء 
ال��ع�����س��وي��ة، م��ث��ا، زاد ط��اب��ه��ا ع��ل��ى اأك��رث 
م��ن 100 ط��ال��ب؛ بينما تقل�س ط��اب فن 

كتابة ال�سيناريو الراغبني يف الو�سول اإلى 
هوليوود اإلى جمموعة قليلة.

وه����ن����ال����ك ط������اب اآخ����������رون در�����س����وا 
واملنطق  الإ�سامية،  ال�سرعية  ال�سيا�سات 
ال������س�����ت�����دليل، وال�����ت�����اري�����خ ال������روم������اين، 
واللغة  بو�سطن،  يف  املعمارية  والهند�سة 

اليابانية، واأ�سول الكتابة الأكادميية.
بالدرا�سة  ال��ط��اب  م��ئ��ات  وا�ستمتع 
الطاب  مثل  متاما  اجلامعة  يف  واحل��ي��اة 
ال����ذي����ن ي���ح�������س���رون يف ف�����س��ل ال�������س���ت���اء؛ 
حيث اأك��ل��وا يف ق��اع��ة »اأن��ب��ن��ب��ريغ«، ورق���دوا 
يف م��ه��اج��ع ال���ط���اب اجل������دد، وم���ار����س���وا 
و�ساركوا  الريا�سية،  ال�سالة  يف  الريا�سة 
وما  بو�سطن  اإل��ى   اجلامعية  التنزهات  يف 
ال�ست�سارية  اخل��دم��ات  وراج���ع���وا  ب��ع��ده��ا، 

للطاب.
عليها  ح�سل  ال��ت��ي  امل��ي��زات  واأف�����س��ل 
بطاقة  على  احل�سول  يف  تتمثل  ال��ط��اب 
ه��وي��ة ه����ارف����ارد: م��ف��ت��اح دخ����ول مل��ك��ت��ب��ات، 

واأر�سيف، ومتاحف اجلامعة.
 ع��ل��ق��ت ع���م���ي���دة ������س�����وؤون ال���درا����س���ة 
ال�����س��ي��ف��ي��ة  »����س���ان���درا ن�������اداف«، ق��ائ��ل��ة اإن 
متتلكها  ال��ت��ي  ال���رثوة  تلك  جعل  مهمتنا 
ال�سكان  لكل  متاحة  ال�ستثنائية  اجلامعة 
ب���اأع���راق���ه���م امل��خ��ت��ل��ف��ة، ل��ي��ت��وا���س��ل��وا م��ع 
ه����ارف����ارد، لأن����ه ل��رمب��ا مل ت��ت��ح ل��ه��م تلك 

الفر�سة ال�ستثنائية الفريدة.

وه������وؤلء ال�����س��ك��ان ه���م ط����اب 1400 
مدر�سة ثانوية ممن لهم طموح للح�سول 
ع��ل��ى م��ن��اه��ج ت��ع��ل��م��ي��ة ع��ال��ي��ة اجل������ودة يف 

جامعة ذات ثقة.
وت���اب���ع���ت »ف�����س��ا ع���ن ه�������وؤلء، ك��ان 
ه��ن��ال��ك ط����اب ي��ع��م��ل��ون ع��ل��ى احل�����س��ول 
ع��ل��ى ب���رام���ج ال���درا����س���ة يف ه����ارف����ارد عن 
الن��رتن��ت وخافه،  ال��درا���س��ة ع��رب  طريق 
وطاب كليات اأخرى ي�سعون وراء املغامرة 

العلمية«.    

فن الخطابة
ومن �سمن ه��وؤلء، طالب من تك�سا�س مل 
لربنامج  وان�سم  عاما،   15 عمره   يتجاوز 
مهارات  ل��درا���س��ة  ج��اء  ال�سيفية  ال��درا���س��ة 
اخلطابة، وكانت له م�ساركات يف امل�سابقات 

على م�ستوى الوليات املتحدة.
وت��ع��ل��م يف ه����ارف����ارد ك��ي��ف��ي��ة ت��ه��دئ��ة  
النا�س؛ حيث قال  اأمام ح�سد من  اأع�سابه 
�سيما  ال��دورة ل  اأ�سعر باخلوف قبل  »كنت 
املدرب  امل�ستمعني؛ ولكن  اإلى  اأنظر  عندما 

علمني اأن اأحتلى برباطة اجلاأ�س.
اإن��ه��م  امل�������درب:  واأ�����س����اف » ق����ال يل 
ه��ن��ال��ك ي��ن��ت��ظ��رون��ك؛ ف���ا ت��خ�����س منهم، 
ال�سيفية  الدرا�سة  ح�سور  بعد  ه��ذا  وك��ان 
عن  كلمة  اإلقائي  وقبيل  اأ�سابيع،  �ستة  ملدة 

ال�ستئ�ساد«.

أولويات األبحاث 
السويدية على طاولة 

النقاش
المصدر: يونيفرسيتي وورلد نيوز 

بعنوان  م��وؤمت��را  ال�����س��وي��د،  يف  القت�سادية  ال��ع��ل��وم  خ���رباء  جمموعة  ع��ق��دت 
اأول��وي��ات  خطة  ل�سياغة  �ستوكهومل«،  يف  البحثية  ال�سيا�سات  يف  »ح����وارات 
اإ�سدارها قبل  يتم  اأن  القادمة،  على  الع�سر  ال�سنوات  الأبحاث اجلامعية يف 

نهاية اأكتوبر 2016.
وزي��ر  ق��دم��ت  امل��ا���س��ي،  اأغ�سط�س  ال���ذي عقد يف  امل��وؤمت��ر  اأم���ام  كلمة  يف 
الأب��ح��اث  ع��ن  �ساملة  روؤي���ة  ناط�سون،  هيلمارك  والأب��ح��اث،  ال��ع��ايل  التعليم 
تكون �سمن  اأن  �ست�ستمر يف  »ال�سويد  اأن  فيها  اأك��دت  بي�ساء  ورق��ة  يف �سورة 
الدول الثاث الأول يف ريادة الأبحاث بال�ستثمار يف اأبحاث كل فرد، على  اأن 
الذي ميثل  ي�ستمرالقطاع اخلا�س يف احلفاظ على م�ساركته يف ال�ستثمار، 
اأن تزداد  الأف�سل  واإن كان من  ال�سويد،  البحثي يف  اإجمايل ثلثي ال�ستثمار 
بها  ت�سهم  اليوم  الكربى يف عامل ال�ستثمار  الن�سبة  الن�سبة؛ نظرا لأن  تلك 

ال�سركات اخلا�سة«.
و�سنغافورة  وتايوان  وال�سني  جهة  من  ال�سويد  بني  ناط�سون  وقارنت   
من جهة اأخرى، فقالت »نحن نرى اليوم مناف�سة �سر�سة من ال�سني وتايوان 
والتعليم  الأب��ح��اث  جم��ال  يف  كبري  ب�سكل  ي�ستثمرون  فكلهم  و���س��ن��غ��اف��ورة؛ 

العايل.
ن�سمة،  مايني   10 ت�سم  �سغرية  دول��ة  ال�سويد  اأن  جيدا  نتذكر  اأن  وعلينا 
ومع هذا نرى دول اأ�سغر منا مثل  هولندا و�سوي�سرا والدمنارك ت�ستثمر الكثري 

والكثري يف جمال الأبحاث؛ ولديهم مردود اأكرب من ذلك املوجود يف ال�سويد«.
الهيكلية يف  ال�����س��وي��د بع�س الخ���ت���الت  ل��دي��ن��ا يف  »ي��وج��د  واأ���س��اف��ت   
الأبحاث؛ اإذ نرى اأن ال�سفافية واملناف�سة ل تكون متوافرة ب�سكل كاٍف عندما 
يتم الإعان عن وظائف جديدة؛ يف الوقت الذي ن�سمع فيه  �سعار اأن ال�سويد 

ترعى اأبناءها اليافعني«. 
على  العمل  منها  ُيطلب  ال��ع��ايل  التعليم  موؤ�س�سات  اإن  قائلة  واأردف����ت 
اإلى  اإج��راءات التوظيف ومراعاة توظيف اجلن�سني، م�سرية  ال�سفافية وفتح 

اأن ذلك �سيكون على راأ�س امل�سوؤوليات الإدارية يف اجلامعات والكليات.
للحفاظ  ال�سوء على احلاجة  »ناط�سون«  �سلطت  الأبحاث،  وعن جودة 
م�ساركة  ع��دم  مغبة  من  وح��ذرت  البحثي،  لا�ستثمار  التحتية  البنية  على 

الطاب اليوم ب�سكل كاف يف العملية البحثية اأثناء التدريب. 
�ستيفان  ال��ربوف��ي�����س��ور  ت��ك��ن��ول��وج��ي«،  اأوف  »ت�سامليز  جامعة  م��دي��ر  اأم���ا 
بتمويل  معلقة  اجلامعة  يف  املوازنة  مكونات  من   %70 اأن  فاأو�سح  بنغت�سون، 
بعد  للباحثني  متنح  التي  اخلارجية  البحثية  للم�ساريع  املنا�سبة  الأب��ح��اث 

عمليات تناف�سية �سعبة املرا�س.  

نماذج حوكمة الجامعات 
تعمقت »ناط�ستون« يف احلاجة اإلى اإيجاد توزان بني حوكمة اجلامعات عن طريق 

النموذج الطويل  بدًء من القمة اإلى القاع، وبني منوذج املمثل اجلامعي. 
برمير  كاري  الربوف�سيور  �ستكوهومل،  ال�سابق جلامعة  املدير  وتطرق   
التعليم  لقيادة  ال�سويدية  اللجنة  رئا�سة  تولى  باأنه  علما  ذات��ه،  الأم��ر  اإل��ى 
�سريين  »اأب�سال«،  جامعة  يف  امل�سارك  الربوفي�سور  ال��راأي  و�ساطره  العايل. 

اأوبريغ، وهو موؤلف كتاب: »اجلامعة املهددة«. 
يرى »اوبريغ« اأنه مت نزع ال�سمة اجلامعية من قيادة اجلامعة يف ال�سويد 
القرار �سمت  ال�سكل يف �سنع  اأوجد هياكل تنظيمية هرمية  عام 1977، مما 
متثيا اأقل من جانب الأكادمييني يف اللجان الأكادميية والهيئات الأخرى 

داخل اجلامعة، ح�سب قوله.
 واأ�ساف اأوبريغ اأن �سنع القرار اجلامعي يتناق�س مع الهياكل هرمية 
م�سيفا  مثا،  »جوجل«  ك�سركة  الآن،  الكربى  ال�سركات  يف  املوجودة  ال�سكل 
العنان  اإط��اق  اأك��رث يف  ال�سركات  جنحت  الهرمية يف مثل هذه  الهياكل  اأن 

لاإبداع الفكري الب�سري.

نقص التمويل يهدد الجامعات البحثية الهولندية
المصدر: تايمز

هاير إديوكاشن

الهولندية  البحثية  اجلامعات  ح��ذرت 
من خطر فقدانها مكانتها املتميزة يف 
اإل��ى  احل��اج��ة  م��وؤك��دة  العلمي،  البحث 
يورو  مليون   856 على  يزيد  ما  اإن��ف��اق 

يف العام للحفاظ على ما و�سلت اإليه.
»ذا  جم���ل���ة  ن�����س��رت��ه  ت���ق���ري���ر  ويف 

تاميز هاير اإدويكا�سن«، املعنية ب�سوؤون 
اأك��د رئي�س  ال��ع��امل،  ال��ع��ايل يف  التعليم 
»ك��ارل  الهولندية  اجل��ام��ع��ات  منظمة 
معنية  موؤ�س�سة   14 ت�سم  ديرتيت�س«، 
»احل���ك���وم���ة  اأن  امل���ك���ث���ف���ة،  ب����الأب����ح����اث 
الكفاية  فيه  مب��ا  ت�ستثمر  مل  احلالية 
يف جم����ال الإب�������داع والأب����ح����اث؛ حيث 
املياه  بدا الأم��ر كما لو كنا نخو�س يف 
على  ت��ق��دم  اأي  دون حت��ق��ي��ق  ل��ع��ام��ي��ني 

الإط��اق«. يف ال�سياق ذاته، دعا تقرير 
العمل؛  اأرب��اب  �سغط  جمموعة  رفعته 
ي��ورو  ال���دول���ة  م��ل��ي��اري  اأن ت�سخ  اإل���ى 
بالتطوير  اخلا�سة  الأب��ح��اث  لتمويل 

�سنويا.
و�سدد التقرير الذي �ساغه احتاد 
واملوؤ�س�سات  واجل��ام��ع��ات  العمل  اأرب���اب 
ال��ب��ح��ث��ي��ة وامل�������س���ايف ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، على 
�سرورة  ا�ستثمار تلك الأم��وال يف حل 

والطاقة  ال�سحية  الرعاية  م�سكات 
وال�ستدامة واحلوكمة والطعام. 

وق�����ال رئ��ي�����س  جم��م��وع��ة �سغط 
اأرباب العمل هانز دي بوير »نحتاج اإلى 
امل�ستوى  للحفاظ على  املال  مزيد من 
احل�������ايل م�����ن ال���ت���ق���ن���ي���ة، والأب�����ح�����اث 
الأ�سا�سية يف اجلامعات«، وحذر جمددا 
اأن الأم��ور تبدو يف الوقت احلايل  من 

�سعيفة ومدمرة لاقت�ساد.
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لقطات
الواليات المتحدة

اأع���ل���ن���ت »روي����������رتز« اأف�������س���ل 10 
ن���ظ���م ج���ام���ع���ي���ة يف ال�����ع�����امل  يف 
ت�����س��ن��ي��ف��ه��ا الأخ������ري ال�������س���ادر يف 
اأك���ت���وب���ر اجل�����اري لأف�������س���ل  100 
الإب���داع.   نظام جامعي يف جم��ال 
»�ستانفورد«  جامعة  نظام  وج��اء 
اأنظمة  تلته  القائمة  راأ����س  على 
ما�سات�سيوت�س  معهد  ج��ام��ع��ات 
وتك�سا�س،  وه���ارف���ارد،  للتقنية، 
ووا�����س����ن����ط����ن، وج����ام����ع����ة ك���وري���ا 
اجل�������ن�������وب�������ي�������ة، وم����ي����ت���������س����غ����ن، 
وبن�سلفانيا، وكولوفان يف بلجيكا، 
ث���م ن��ورث��وي�����س��رتن يف ال���ولي���ات 
امل����ت����ح����دة. وت����رب����ع����ت ال����ولي����ات 
نظم  اأف�سل  عر�س  على  املتحدة 
ج��ام��ع��ي��ة ب���� 46 ن��ظ��ام��ا ج��ام��ع��ي��ا 
�سمن اأف�سل 100 نظام يف العامل، 
وفرن�سا  بت�سعة،  ال��ي��اب��ان  تلتها 

وكوريا اجلنوبية بثمانية نظم.

الصين 
املتحدة  الوليات  تتمتع جامعات 
بال�سراكة  ال�سني  يف  الأمريكية 
�سينية  تعليمية  م��وؤ���س�����س��ات  م��ع 
املراقبة  اأنها تواجه  اإل  باحلرية، 
ع��ل��ى الن���رتن���ت وق���ي���ودا اأخ����رى 
ح�����س��ب م����ا اأف�������اد ت���ق���ري���ر ���س��در  
ح��دي��ث��ا ع���ن م��ك��ت��ب امل�����س��وؤول��ي��ة 

احلكومي. 

روسيا
ق����ررت وزي�����رة ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ع��ل��وم 
اإيقاف  فا�سيليفا،   اأيغا  الرو�سية 
ع��م��ل��ي��ة دم���ج ال��ك��ل��ي��ات ال��وط��ن��ي��ة 
دمييرتي  �سلفها  ا�ستهلها  ال��ت��ي 
لف��ان��وف، وه��و م��ا األ��ق��ى بظال 
 100/5 ب���رن���ام���ج  ع���ل���ى  ال�������س���ك 
خم�س  ب��اإي��ج��اد  املعني  احل��ك��وم��ي 
ج��ام��ع��ات رو���س��ي��ة ���س��م��ن اأف�����س��ل 
100 جامعة يف العامل بحلول عام 

.2020

المملكة المتحدة
اأع��ل��ن��ت احل��ك��وم��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
ت���ف���ا����س���ي���ل ال���ت���ق���ي���ي���م اجل����دي����د 
مبنحها  ب��اجل��ام��ع��ات  ل��ل��ت��دري�����س 
م����ي����دال����ي����ات ذه����ب����ي����ة وف�������س���ي���ة 
ال����ث����اين  ال�����ع�����ام  وب�����رون�����زي�����ة يف 
ل��ربن��ام��ج اإط����ار ع��م��ل ال��ت��م��ي��ز يف 
بريطانيا.  جل��ام��ع��ات  ال��ت��دري�����س 
و����س���ي�������س���ت���خ���دم ال�����ط�����اب ه����ذه 
 2017 خ����ري����ف  يف  امل����ي����دال����ي����ات 
ل��ل��ح�����س��ول ع���ل���ى �����س����ورة اأو����س���ع 
ع���ن اأف�����س��ل درج�����ات ال��ت��درب��ي�����س 
ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج اأف�����س��ل. 
ومي��ث��ل ال��ربن��ام��ج ت��غ��ي��ريا مهما 
يف �سيا�سة متويل الدولة للتعليم 
�سريتبط  التمويل  لأن  ال��ع��ايل؛ 
لأول مرة بجودة التدري�س ولي�س 

بالكميات.

جامعة درهام
Durham University

والأن����ا�����س وال��ع��م��ل��ي��ات وامل��ال��ي��ات 
والعقارات.

التصنيف العالمي
 96 امل��رت��ب��ة  يف  اجل��ام��ع��ة  • ت��ق��ع 
ع���ل���ى م�������س���ت���وى ال�����ع�����امل ح�����س��ب 
يونيفر�سيتي  وورل��د  »ذا  ت�سنيف 
واملرتبة   ،2017-2016 يف  رانكنغ« 

74 ح�سب ت�سنيف »كيو اإ�س«.
امل���رت���ب���ة  يف  اجل����ام����ع����ة  ت����ق����ع   •
ال�������س���اد����س���ة يف دل���ي���ل ال��ت�����س��ن��ي��ف 
ال��وط��ن��ي ل��ل��ج��ام��ع��ات ل��ع��ام 2017 
و  »ت���امي���ز«  ت�سنيف  يف  وال��راب��ع��ة 

»�سنداي تاميز« لعام 2017.
يف  الأك��������ادمي��������ني  م�����ن   %30  •
اجلامعة من الوافدين من خارج 

بريطانيا.
اأف�����س��ل  ���س��م��ن  اجل��ام��ع��ة  • ت��ق��ع 
خريجيها  توظيف  يف  جامعة   40
ال�سركات  يف  العامل  م�ستوى  على 
امل���رم���وق���ة ح�����س��ب ت�����س��ن��ي��ف »ك��ي��و 
-2016 ل���ع���ام  ل��ل��ج��ام��ع��ات  اإ��������س« 

.2017
ب���ال���ت���ن���وع  اجل����ام����ع����ة  ت���ت���م���ي���ز   •
احل�������س���اري وال���ث���ق���ايف وال��ع��رق��ي 
 150 ت�سم طابا من  لأنها  فيها، 
دولة، ت�سل ن�سبتهم اإلى 21% من 

اإجمايل طاب اجلامعة.
ح�سب   17505 ال��ط��اب:  ع��دد   •

اإح�سائيات عام 2015-2014

التميز  البحثي
جامعة  باأنها  اجلامعة  تتميز   •
ب��ح��ث��ي��ة رائ�������دة حل�����س��ول��ه��ا ع��ل��ى 
ال�������درج�������ات ال���ع���ل���م���ي���ة الأع�����ل�����ى 
وال���ع���ل���وم  ال����ع����ل����وم  يف جم��������الت 
وال��ع��ل��وم  والآداب  الج��ت��م��اع��ي��ة 
جامعات  اأف�سل  �سمن  الإن�سانية 

املمكلة املتحدة من حيث اجلودة.
على  اجلامعة  اأبحاث  ح�سلت   •
اجل������ودة  مت���ي���ز  ح���ي���ث  م����ن   %83
ال���ع���امل���ي���ة، مم����ا ي��ج��ع��ل��ه��ا ���س��م��ن 
اأف�������س���ل اجل���ام���ع���ات ال��ب��ح��ث��ي��ة يف 

العامل.

محطات تاريخية
• تاأ�س�ست يف 1832 مبوجب قرار 
ملكية  موافقة  ت��اه  الربملان  من 
وبعدها  ذات��ه،  العام  يف  بريطانية 
جمال  يف  كلية  اأول  تاأ�س�ست  بعام 

الطب.
مبنى  اأق�����دم  اجل��ام��ع��ة  ت�����س��م   •
ب����ن����ي ع����ام  ال�����ع�����امل  ج����ام����ع����ي يف 
»دره��ام  القلعة  مبنى  وه��و  1072؛ 

كا�ستيل«.
اأول �سباق للزوراق فيها  • تاأ�س�س 
ال�سباق  1834، مما يجعله  عام  يف 

الأقدم يف العامل.
درج��ة  اأول  اجل��ام��ع��ة  منحت    •

علمية عام 1837.
درجة علمية  • اأول جامعة متنح 
يف ال��ه��ن��د���س��ة امل��دن��ي��ة وال��ت��ع��دي��ن 

لتلبية متطلبات ال�سوق املحلي.
للجامعة  ف���رع  اأول  اف��ت��ت��ح��ت   •
م�����س��ت��ع��م��رات��ه��ا يف  يف اخل������ارج يف 
»ب���ارب���ادو����س« وه���ي دول����ة ج��زي��رة 
يف ج�����زر الأن���ت���ي���ل ال�����س��غ��ر وت��ق��ع 
�سمال  م���ن  ال��غ��رب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
ويف   1875 ع��ام  الأطل�سي  املحيط 

�سرياليون يف العام التايل 1876.
ج��ام��ع��ة  رح��م��ه��ا  م���ن  • خ��رج��ت 
»كينجز كوليدج« ال�سهرية يف عام 

1963 و�سارت جامعة م�ستقلة.

الخطة االستراتيجية 
ب���داي���ة  م���ن���ذ  اجل���ام���ع���ة  • ت���ع���د 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  خ��ط��ة   2016 ع����ام 
ج�����دي�����دة ع���ه���دت���ه���ا اإل��������ى ن���ائ���ب 
امل���دي���ر ال��ربوف��ي�����س��ور »���س��ت��ي��وارت 
ك���ورب���ري���دج« ال����ذي و���س��ع اإط����ارا 
�لعري�سة  زمنيا لو�سع �خلطوط 
هذا  نهاية  تفا�سيلها  مع  للخطة 
اأن متتد اخلطة لع�سر  العام على 

�سنوات مقبلة تنتهي يف 2027.
الآتية:  املحاور  اخلطة   • ت�سمل 
ال����ق����ي����م وال��������روؤي��������ة والأه�����������داف 
واحل����ج����م وال�������س���ك���ل والأ�����س����ات����ذة 
وال���ت���ع���ل���ي���م وجت����������ارب ال����ط����اب 
والتدويل  والتفاقيات  والأبحاث 

ب�سكل  متميزة  اجل��ام��ع��ة  تعد   •
الب�سرية،  الأجنا�س  علم  يف  رفيع 
وع���ل���م الآث���������ار، وع���ل���م ال��ك��م��ي��اء، 
واللغة  والتعليم  والكا�سيكيات 
الإجن����ل����ي����زي����ة وال����ق����ان����ون وع��ل��م 

النف�س.
مبادرة  يف  اجلامعة  ا�سرتكت   •
ت�سمى »�سراكة الثماين البحثية«، 
وت�������س���م ت���ع���اون���ا م���ث���م���را م����ا ب��ني 
ج��ام��ع��ات �سمال اجن��ل��رتا: دره��ام 
ولن���ك���ا����س���رت ول����ي����دز ول��ي��ف��رب��ول 
ومان�س�سيرت ونيو كا�سيل و�سفيلد 

ويورك.

االقتصاد البيولوجي 
مع  بالتعاون  اجلامعة  تعمل   •
تطوير  على  الأخ����رى  اجل��ام��ع��ات 
ويف  احل��ي��وي��ة.  التقنية  ���س��ن��اع��ات 
اجل����ام����ع����ة ت����ن����وع لف������ت ي��ت��م��ث��ل 
يف امل���ع���اه���د وال���ك���ل���ي���ات وامل����راك����ز 
البحثية  وامل��ج��م��وع��ات  والأق�����س��ام 
التعاون  اإب���رام  على  ت�سجع  وكلها 
الإحيائية  ال��ع��ل��وم  تخ�س�س  ب��ني 
اأج��ل  م��ن  الأخ���رى  والتخ�س�سات 
ت�سجيع ذلك الأثر على القت�ساد 

احليوي اأو البيولوجي برمته. 
وي�����س��ري الق��ت�����س��اد احل��ي��وي 
ج��م��ي��ع  اإل���������ى  ال����ب����ي����ول����وج����ي  اأو 
الأن�����س��ط��ة الق��ت�����س��ادي��ة امل��رت��ك��زة 
والعلمية  البحثية  الأن�سطة  على 
ال�����رام�����ي�����ة اإل��������ى ف����ه����م الآل�����ي�����ات 
والعمليات التي تتم على م�ستوى 
اجل����ي����ن����ات واجل������زي������ئ������ات، وك�����ذا 

تطبيقاتها ال�سناعية. 

أشهر الخريجين 
فكرة  رائ��د  اأدام���ز«:  »ريت�سارد   •
ال���ت���ج���ارة ال���ع���ادل���ة، وه����ي ح��رك��ة 
جم���ت���م���ع���ي���ة ت���ع���ن���ى مب�������س���اع���دة 
على  النامية  ال���دول  يف  املنتجني 
حت��ق��ي��ق ظ����روف جت��اري��ة اأف�����س��ل، 

وعلى حتقيق عن�سر ال�ستدامة.
من  مليادرير  ت�ساو«:  »�سي�سل   •
ه������وجن ك�������وجن، ����س���اح���ب ���س��رك��ة 

اإلعالم واألدب
بعيد كل  الإع��ام  اأن  العربي مفاده  الإعامي  الواقع  اعتقاد يف  ي�سود 
البعد عن الأدب، بحيث جند اأن العديد من النقاد يف جمال ال�سحافة  
ي��ع��ت��ربون  و���س��ائ��ل الإع�����ام جم���رد اأب�����واق دع��ائ��ي��ة، وب��خ��ا���س��ة يف ظل 

التحولت التي طراأت على امل�سهد الإعامي العربي والعاملي.
الأول���ى لدى  اإره��ا���س��ات��ه  الإع���ام منذ  ت��اري��خ  اإذا متعنا يف  ولكن 
العرب امل�سلمني وبروز تطوراته احلديثة يف اأوروبا بعد ظهور املطبعة 
والتلفزيون  ال��رادي��و  اخ��رتاع  بعد  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  ثم 
اأن  لنا  يتبني  النرتنت،  �سبكة  خال  من  املعلوماتية  الثورة  وانفجار 
ال�سحفية  املمار�سة  انطلقت منها  التي  القاعدة اجلوهرية  كان  الأدب 
ال�سليمة التي تخدم يف جوهرها البعد الثقايف واحل�ساري لاإن�سان يف 

هذا الوجود.
الكاتب وال�سحفي الفرن�سي »جون دانيال«  �ُسئل  ويف هذا الإطار 
الذي ي�سغل من�سب رئي�س حترير املجلة الفرن�سية »نوفال اأب�سرفتور« 
Nouvel Observateur«، عن الن�سيحة التي ميكن اأن يوجهها لل�ساب 
الذي يريد اأن يكون �سحفيا ناجحا يف مهنته فكانت اإجابته كالتايل: 
اأدبية  ل��ه ثقافة  وت��ك��ون  ل��غ��ات،  ث��اث  الأق���ل  اأن يتقن على  يجب عليه 
التي  ال�سحيحة  اأ�س�سها  وف��ق  ال�سحافة  ممار�سة  م��ن  متكنه  عميقة 

تعك�س بحق واقع النا�س وحتكي ب�سدق اآلمهم واآمالهم.
ثم يوا�سل حديثه قائا: اإنه منذ فرتة ق�سرية جاءين �ساب ذكي 
متحم�س للعمل ال�سحفي يريد العمل مبجلتنا، وطلب مني باإحلاح اأن 
اأمنحه الفر�سة لإجناز حتقيقات �سحفية مع فريق املجلة يف جمهورية 
ن��ريودا« و »غربيا م�سرتال«؟ فكان  ت�سيلي ف�ساألته هل تعرف »بابلو 
»�سنتياغو«  العا�سمة  يف  موجودان  قربيهما  ب��اأن  فاأجبته  بالنفي.  رده 

وقد نال جائزة نوبل لاأدب. 
وي��ق��ول ج���ون دان���ي���ال: »ل��ق��د رد ه���ذا ال�����س��اب ال���ذي ي�سع حيوية 
ون�ساطا علي قائا: وما الفائدة من معرفة هذين الأديبني يف عملي 
ال�سعوب ل ي�سفها  ف��روح  ب�سيط ج��دا،  الأم��ر  اإن  له  ال�سحفي؟ فقلت 
�سوى الأدباء، فالأدب هو الذي يزود ال�سحفي باآليات الفهم ال�سحيح 
لأفكار و�سلوكيات املجتمعات، فاإذا اأردت اأن تكون �سحفيا ناجحا فيجب 

عليك قراءة ما يكتبه الأدباء«.
هذه و�سية كاتب �سحفي فذ يف عامل الإعام الفرن�سي والعاملي 
ر اأكرث من 60 �سنة يف العمل ال�سحفي كاتبا  يبلغ ال� 94 من العمر و�سخرَّ
لافتتاحيات التي يعتقد البع�س اأنها بعيدة عن الأدب، ولكن يف حقيقة 
الأمر نراه يبدد هذا العتقاد بقوله ال�سريح عرب هذا احلوار مع هذا 
ال�ساب باأنه مل يف�سل اأبدا يف ممار�سته الإعامية ال�سحافة عن الأدب 
واأق��وال  الفا�سفة  باأفكار  تفي�س  فكتابته  والفل�سفة،  التاريخ  عن  ول 
اأبطال الروايات وال�سور ال�ساعرية التي تريد الرتقاء بفكر املجتمع، 

وبه ت�سمو ال�سحافة املفعمة باحلياة.
الربتغايل  الكاتب  دع��اه  بالربتغال  ال�سحفي  ه��ذا  ح��ل  وعندما 
الكبري »انطونيو لوبو انتني« اإلى بيته واأدخله مكتبته. فاأظهر له كل 
املقالت التي ن�سرها يف جملة »لك�سرب�س« l'expresse وخاطبه قائا: 

كنا ننتظر مقالك كل اأ�سبوع وكاأننا ننتظر ف�سا جديدا من رواية. 
اإن الأدب باإن�سانيته  ميد ال�سحفيني ب��الأدوات التي متكنهم من 
احل�سول على معرفة اأ�سمل للنا�س والب�سر مبختلف األوانهم ولغاتهم 
املجتمعات،  اأ���س��رار  باكت�ساف  لهم  وي�سمح  ببع�س،  بع�سهم  وع��اق��ات 

وي�سحذ وعيهم املهني لل�سمو اإلى عمق الإعام.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa

فضاءات

جامعات عالمية

»ت�سانك نانغ« القاب�سة.
اإي�����������س�����رتب�����رووك«:  »����س���ت���ي���ف   •
ال���رئ���ي�������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�����س��رك��ة 

»ماكدونالدز«.
م��دي��ر  اأول  ه����ي����وم«:  »ط������وم   •

ملتاحف لندن. 

ن��ائ��ب  ب���ريغ���ي�������س«:  • »روب��������رت 
مدير جامعة لي�سرت الربيطانية 

منذ 1999.
مدير  ن��ائ��ب  ك��امل��ان«:  »كينيث   •
جامعة  وم��دي��ر  »دره����ام«،  جامعة 

»غا�سجو« لحقا.
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ثقافة

بدون عنوان

د. أحمد التيهاني

اأبداأ يف �سف�سطات هذا املقال وتهومياته، اأمتنى على الزماء يف  اأن  ..وقبل 
تغيري  اأن  اكت�سفت  اأن  بعد  ال�سايب«،  »مبنى  على  عنوانه  اأن يرتكوا  »اآف��اق« 
املقالت قتا رحيما، لكنه قتل يف الأح��وال كلها، فا فرق،  العناوين يقتل 
هنا، بني قتل رحيم، وقتل عنيف؛ لأن العنوان، اأحيانا، هو الهدف الرئي�س 

من كتابة املقال، وهو حامل الر�سالة، وهو »الكل يف الكل«.
اأق��ول قويل اأع��اه، واأن��ا الذي اقرتفت خطيئَة تغيري عناوين مقالٍت 
�سحيفة  يف  ال��راأي  لق�سم  رئي�سا  اأم�سيتها  »حت��اف«،  �سبع  عرب  ل اأح�سيها، 
ال��وط��ن، وك��ن��ُت يف ذل��ك كما ق��ال ج��ّدن��ا امل��غ��ل��وب على اأم����ره: »م��ك��رٌه اأخ��اك 

ل بطل«، ف�ساحْمني يا رب.
يف  الوا�سحة  الثغرات  من  اأن  اأج��د  العناوين،  تاريخ  يف  التفكري  وعند 
اأن القدماء مل يكونوا يهتّمون بالعْنونة،  تراثنا الأدبي، وال�سعري بخا�سة، 
حتى اإنهم كانوا يعّرفون الق�سائد ذات القيمة الفّنّية العالية، ويعِرفونها من 
خال و�سفها، �سواء اأكان هذا الو�سف ُم�ستمدا من قافيتها، اأم من جزء من 
»لمّية  فيقولون مثا:  الإعجاب؛  ناجم عن  انطباعيٍّ  اأم من حكم  املطلع، 
اعتماداً  الق�سيدة  البحرتي«، عند عْنونة  و�سينّية  اأبي متام،  وبائّية  العرب، 
على قافيتها، ويقولون: »بانت �سعاد، ويا ليل ال�سّب«، عند عْنونة الق�سيدة 
باأول لفظتني من مطلعها، ويقولون: »�سمط الدهر، والفا�سحة، والدامغة«، 
عند عْنونة الق�سيدة بو�سف يدّل على الإعجاب بها، اأو ي�سري اإلى قوة اأثرها.
احلق اأّن هذه العنوانات اأو الأ�سماء اأو الأو�ساف اأو الألقاب، لي�ست ذات 
عاقة بالن�س اأو املقال؛ لأنها لي�ست من �سْنع ال�ّساعر اأو الكاتب، واإمّنا هي 
من �سْنع املتلّقني اأو النّقاد اأو جامعي الّدواوين، مثلما تكون بع�س عنوانات 

املقالت من �سنع روؤ�ساء التحرير، اأو نوابهم، اأو روؤ�ساء اأق�سام الراأي.
العنوان  هذا  فاإن  اأو ال�ساعر،  الكاتب  غري  �سخ�ٌس  العنواَن  ي�سع  حني 
العنوان احلقيقي  الّن�ّس؛ لأّن  اإطار  العملّية الإبداعّية، وخارج  ي�سبح خارج 
ن�سٌّ ُمكّثٌف مواز للن�ّس، يكون من اإبداع ال�ّساعر نف�سه، اأو بنات اأفكار الكاتب 
نف�سه )ول اأدري ملاذا نقرتف هذه اجلندرية ال�سرمدية يف جعل الأفكار بناتا، 

ول جنعلها اأولدا ولو مرة واحدة!(.
املهم، اأن العنوان جزء من ن�س املقال اأو الق�سيدة اأو الق�سة اأو اخلاطرة، 
ني: العنوان،  وهو ما عناه الّدكتور خليل املو�سى حني اأو�سح الفارق بني الّن�سّ
يف  خمتلفة  متاثلها،  يف  واح���دة  دلل��ة  اإل��ى  »ي�سريان  اإّنهما  بقوله  وال��ّن�����ّس، 
ق��راءات��ه��ا، هما: ال��ّن�����ّس، وع��ن��وان��ه، واأح��ده��م��ا ُمقّيٌد م��وج��ٌز ُم��ك��ّث��ٌف، والآخ��ر 
اأو الكّتاب  ال�سعراء  ي�سعها  مل  التي  للعنوانات  ل اأهمية  فاإّنه  ول��ذا  طويل«، 
التخفيفية يف حال كان  الرقابية  لها فوائدها  اأن  الرغم من  اأنف�سهم، على 
العنواُن املعّدُل عنواَن مقال، لكن ذلك يحّول العنوان اإلى �سيٍء ي�سبه »ملء 

الفراغ« وح�سب، حتى اإنه قد ي�سبه »الربنيطا«، فوق »ال�سماغ«!
الكّتاب على �سدمات  واأع��ان  املخاِتلة،  العناوين  الرقباء على  اأعان اهلل 

عناوينهم التي مل تلدها اأفكاُرهم.

إذا عسعسَ 
الليل

الوثائق  ترصد أحداث الماضي وتخلد تاريخ األمم 
محمد إبراهيم

ت��ف��اخ��ر ال�����س��ع��وب مب���ا ل��دي��ه��ا م���ن وث��ائ��ق 
حت���ف���ظ ت���اري���خ���ه���ا وجت���م���ع���ت ع���ل���ى م���دى 
الأزم������ن������ة، وحت����اف����ظ ال��������دول ع���ل���ى ه���ذه 
تعد  لأنها  كبرية؛  عناية  وتوليها  الوثائق 
فقد  باملا�سي،  تربطها  التي  الو�سائل  من 
اأم��وره��ا  جميع  ت��دوي��ن  يف  ال�سعوب  برعت 
وتوثيق ما يح�سل فيها من اأحداث واأمور 
يكتب  م��ا  واأ���س��ب��ح  ال��ق��دم،  منذ  جمتمعية 
حتفظ  التي  الوثائق  من  الأوراق  ه��ذه  يف 

التاريخ لكل دولة.
الذى  الأ�سلي  امل�سدر  هي  والوثيقة 
ي��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه ال��ب��اح��ث يف ال���ت���اري���خ، وه��ى 
اأي�سا املادة اخلام التي ي�سوغ منها ن�سيجه 
ال���ت���اري���خ���ي، وه����ى ع���ب���ارة ع���ن م�����س��ت��ن��دات 
الوثائق  فيه  كتب  الذى  للتاريخ  معا�سرة 
منها  ال��ع��ام��ة  ال��ر���س��م��ي��ة،  وغ���ري  الر�سمية 
واخل����ا�����س����ة؛ ك���اخل���ط���اب���ات، وامل�����ذك�����رات، 
والتقارير، والدرا�سات، والن�سرات والأوامر 
واجلمهورية،  وامللكية  الوزارية  والقرارات 
وحم��ا���س��ر الج��ت��م��اع��ات اخل��ا���س��ة بلجان 
واملن�سورات  والر�سائل  والإدارة  التخطيط 
وال�����س��ج��ات واأح���ك���ام امل��ح��اك��م وال��ف��ت��اوى 

ون�سو�س املعاهدات.

من  بد  ل  الوثيقة،  من  ولا�ستفادة 
اأن يكون لدى ال�سخ�س قدرة على قراءتها 
ومعرفة لغتها ولهجتها، والقدرة على فهم 
ال��ف��رتة،  تلك  يف  ت�ستخدم  ال��ت��ي  امل��ف��ردات 
وك��ذل��ك ال���س��ت��ف��ادة م��ن ك��ب��ار ال�����س��ن لفك 

رموز ومعاين الوثيقة.
ول��ل��ت��ح��ق��ق م���ن ���س��ام��ة ال��وث��ي��ق��ة، 

فيها،  كتبت  ال��ت��ي  ال��ف��رتة  معرفة  يجب 
وكذلك  كتابتها،  يف  امل�ستخدمة  وال��ل��غ��ة 
معرفة الرموز والأختام التي كانت تختم 
الع�سر مو�سوع  الر�سمية يف  الأوراق  بها 
عن  عبارة  هو  اأم��ة  اأي  فاأر�سيف  البحث. 
جمموعة الأوراق اأو الوثائق التي يدخل 
الفنية،  والقطع  الآث��ار  اإلى  اإ�سافة  فيها، 

جمتمع  لأي  الوثائق  ه��ذه  جمموع  فمن 
ن امل����وروث الإن�����س��اين )الأر���س��ي��ف(؛  ي��ت��ك��ورَّ
فهي كنز معريف من كنوز املا�سي، تعك�س 
اأ���س��ح��اب��ه��ا يف حياتهم  م��ن ج��ه��ة ���س��ورة 
��ل م���ن جهة  وم��ا���س��ي ت��اري��خ��ه��م، وُت�����س��كِّ
مِل��ا حتمله  اأم��ة؛  بالغة لكل  اأهمية  اأخ��رى 

من درر املعلومات.

�سدر عن نادي جدة الأدب��ي، كتاب »ال�سرد 
العامل امل��وازي«، للدكتور حممد بن يحيى 

اأبو ملحة يف 103 �سفحات. 
وق�������س���م امل����وؤل����ف ك���ت���اب���ه اإل������ى ث��اث��ة 
»ال��ت��وظ��ي��ف  ب��ع��ن��وان  الأول  م��ب��اح��ث، ج���اء 
الفكري والفني لل�سخ�سية يف روايات علي 
ب��اك��ث��ري ال��ت��اري��خ��ي��ة«، ودر���س��ه��ا م��ن خ��ال 
تق�سيم ال�سخ�سيات اإلى م�ساندة لل�سخ�سية 
الرئي�سة، وال�سخ�سيات املعادية لل�سخ�سية 

الرئي�سة، وال�سخ�سيات العتبارية«. 
وح�����م�����ل امل����ب����ح����ث ال������ث������اين ع����ن����وان 

»م�����س��ت��وي��ات ال��ل��غ��ة ال���روائ���ي���ة يف ال���رواي���ة 
اللغة  ووزع  ال�����س��ع��ودي��ة: من���اذج خم���ت���ارة«، 
ال���روائ���ي���ة يف م�����س��ت��وي��ني رئ��ي�����س��ي��ني ه��م��ا: 
املبا�سرة  »الت�سجيلية« وغري  املبا�سرة  اللغة 
»الإي����ح����ائ����ي����ة وال����رم����زي����ة، وال���غ���رائ���ب���ي���ة« 
وال���ت���ن���ا����س، وذك�����ر من�����اذج روائ���ي���ة يف ه��ذا 

املبحث.
ال��ث��ال��ث ف��ت��ن��اول البيئة  امل��ب��ح��ث  اأم����ا 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة يف اأع���م���ال اإب���راه���ي���م م�����س��واح 
يدعو  اإي��ك��ول��وج��ي  منظور  م��ن  الق�س�سية 
ف��ي��ه اإل���ى ����س���رورة امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى البيئة، 

ومقاربات النقد الإيكولوجي.
الأخ�����ري  ال����غ����اف  يف  امل����وؤل����ف  ودّون 
نقول  لعاملنا،  م��وازي��ا  عاملا  ال�سرد  »يح�سر 
ف��ي��ه م���ا مل ن��ق��ل��ه يف ع����امل احل��ق��ي��ق��ة، ويف 
اأحداث ال�سرد نفعل ما مل نفعله يف واقعنا! 
ن���ّح���رك ال�����س��خ�����س��ي��ات، ون���ح���اور الأف���ك���ار، 
نبحث  ال�سامت،  وننطق  اجل��ام��د،  ونحيي 
اأّن احل��ي��اة ل  ع��ن �سيء م��ا فقدناه، وراأي��ن��ا 

تكتمل دونه«.

الباصرة الحجازية
درا���س��ة يف اأث���ر ج��م��اع��ة ال���دي���وان يف 
اأدب���اء احل��ج��از م��ن 1350- 1400ه����، 
ل��ل��دك��ت��ور ع��ب��د ال��رح��م��ن ب��ن ح�سن 
الثقايف  مكة  نادي  اإ�سدار  املح�سني، 
العربي  النت�سار  موؤ�س�سة  الأدب����ي، 

ط1، 1436ه�/ 2015م

تضاريس
اللحظة الحرجة

ال�سعودي  الروائي  امل�سهد  يف  ق��راءة 
حممد  للدكتور  اخلليج،  ح��رب  بعد 
ب��ن ع��ل��ي احل�����س��ون، م��ن اإ����س���دارات 
نادي اأبها الأدبي، وموؤ�س�سة النت�سار 

�لعربي، ط1، 1437ه�/ 2016م

أدبي جدة يزف 
»السرد العالم 
الموازي«

قراءة في كتاب

إصدارات

محمد مفرح آل طالع
قسم اللغة العربية 

اإين اأودع يف حياة مع�سلة  
واأ�سيع يف جلج الأ�سى والأ�سئلة

ل اأ�ستكي مطر ال�سماء واإنني 
لأموت خوفا من طريق موحلة

كل الأولى �سبقوا فاأين نهايتي؟ 
ومتى يريد الغ�سن حلن البلبلة؟
�ساي وبع�س اخلبز بع�س حكايتي

وموله يف احلب اأ�سناه الوله

نص

وبقية من �سمرة يف جبهتي
تنبيك عن رجل يقد�س قاتله

يده على الأخرى ب�سمت مطبق
يتلو �ساة الكون كي يتاأمله

يدعوه يف الأق�سى نداء خافتا 
ما بال هذا القلب يثقل حامله؟

يف �سطوة الأيام نام �سباحنا
فريوز ل تكفي وهند مثقله
اأحيا احلياة ول اأراها حلوة

طعم اجلمال يزيله طول الدله
املوت لي�س نهايتي اأترى مل؟ 

اإين اأموت لكي اأعي�س الأ�سئلة.

أين نهايتي؟

�صورة تاريخية حلجاج بيت �هلل �حلر�م

فوق: وثيقة تاريخية.
�إلى �لي�صار: ترميم وثائق
تاريخية �صعودية يف د�رة
�مللك عبد �لعزيز.
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بيئتنا حياتنا
أسبوعية جامعة الملك خالد
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رؤية 2030

تاأتي �سعادة املواطنني واملقيمني على راأ�س 
اكتمال  دون  تتم  ل  و�سعادتهم  اأولوياتنا، 
�سحتهم البدنية والنف�سية والجتماعية، 
اأهمية روؤيتنا يف بناء جمتمع  وهنا تكمن 
ينعم اأفراده بنمط حياة �سّحي، وحميط 

يتيح العي�س يف بيئة اإيجابية وجاذبة. 

ُتعد الثقافة والرتفيه من مقومات جودة 
اأن ال��ف��ر���س ال��ث��ق��اف��ي��ة  احل���ي���اة، ون�����درك 
امل��ت��واف��رة ح��ال��ي��ا ل ترتقي  وال��رتف��ي��ه��ي��ة 
اإل����ى ت��ط��ل��ع��ات امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني، ول 
ت��ت��واءم م��ع ال��و���س��ع الق��ت�����س��ادي امل��زده��ر 
ال�����ذي ن��ع��ي�����س��ه؛ ل���ذل���ك ���س��ن��دع��م ج��ه��ود 
امل��ن��اط��ق وامل��ح��اف��ظ��ات وال��ق��ط��اع��ني غري 
املهرجانات  اإق��ام��ة  يف  واخل��ا���س  الربحي 
ال�����س��ن��ادي��ق  دور  ون���ف���ّع���ل  وال���ف���ع���ال���ي���ات، 
احلكومية يف امل�ساهمة يف تاأ�سي�س وتطوير 
امل��واط��ن��ون  ليتمكن  ال��رتف��ي��ه��ي��ة؛  امل��راك��ز 
وامل��ق��ي��م��ون م��ن ا���س��ت��ث��م��ار م��ا ل��دي��ه��م من 

طاقات ومواهب.
الداخل  من  امل�ستثمرين  و�سن�سجع 
�سركات  م��ع  ال�����س��راك��ات  ونعقد  واخل����ارج، 
الأرا����س���ي  ونخ�س�س  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��رتف��ي��ه 
الثقافية  امل�����س��روع��ات  لإق���ام���ة  امل��ن��ا���س��ب��ة 
والرتفيهية من مكتبات ومتاحف وم�سارح 
الكّتاب  من  املوهوبني  و�سندعم  وغريها، 
ونعمل  والفنانني،  واملخرجني  واملوؤلفني 
على دعم اإيجاد خيارات ثقافية وترفيهية 
وال��ف��ئ��ات  الأذواق  م��ع  تتنا�سب  م��ت��ن��ّوع��ة 

امل�سروعات  ه��ذه  دور  يقت�سر  ول��ن  ك��اف��ة، 
ع��ل��ى اجل���ان���ب ال��ث��ق��ايف وال��رتف��ي��ه��ي، بل 
خال  م��ن  مهما  اقت�ساديا  دورا  �ستلعب 

توفري العديد من فر�س العمل.

نعلم جميعا اأن النمط ال�سحي واملتوازن 
احلياة.  ج��ودة  مقومات  اأه��م  م��ن  يعترب 
ملمار�سة  حاليا  املتاحة  الفر�س  اأن  غ��ري 
�لن�ساط �لريا�سي بانتظام ال ترتقي �إلى 

تطلعاتنا.
ول��ذل��ك �سنقيم امل��زي��د م��ن امل��راف��ق 
واملن�ساآت الريا�سية بال�سراكة مع القطاع 
اخل����ا�����س، و����س���ي���ك���ون مب����ق����دور اجل��م��ي��ع 
امل��ف�����س��ل��ة يف بيئة  مم��ار���س��ة ري��ا���س��ات��ه��م 

مثالية.
باأنواعها  الريا�سات  �سن�سجع  كما 
م���ن اأج�����ل حت��ق��ي��ق مت��ي��ز ري���ا����س���ي على 
والو�سول  وال��ع��امل��ي،  املحلي  ال�سعيدين 
اإلى مراتب عاملية متقدمة يف عدد منها.

1.2.3 نطور مدننا
ننعم يف مدننا مب�ستوى عال من الأمان 
املحيطة  ال�سطرابات  فرغم  والتطور. 
ب��ادن��ا،  م�ساحة  وات�����س��اع  املنطقة  يف  بنا 
مدننا من  تعد  اإذ  بالأمان،  وطننا  يتميز 
يتجاوز  اأمنا، حيث ل  العامل  م��دن  اأك��رث 
م�ستوى اجلرمية ن�سبة 0،8 لكل 100،000 
العاملي  باملعدل  مقارنة  ال�سنة،  يف  ن�سمة 

املقدر ب� 7،6.
���س��ن��ع��م��ل ع��ل��ى امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ه��ذا 
الأم����ان ع��رب ت��ع��زي��ز اجل��ه��ود ال��ق��ائ��م��ة يف 

مجتمع حيوي 1

1.2.1 ندعم
الثقافة والترفيه

1.2.2 نعيش
حياة صحية

1.2 مجتمع حيوي..
بيئته عامرة

حفاظنا على بيئتنا ومقدراتنا الطبيعية من واجبنا دينيا وأخالقيا وإنسانيا
ومن مسؤولياتنا تجاه األجيال القادمة، ومن المقومات األساسية لجودة حياتنا
سنوفر العديد من المساحات المفتوحة والمسطحات الخضراء في مدننا
إلدراكنا حاجة كل فرد وأسرة إلى أماكن للنزهة والترفيه

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

ل����ذل����ك، ���س��ن��ع��م��ل ع���ل���ى احل�����د م��ن 
امل��خ��ّل��ف��ات  اإدارة  ك���ف���اءة  ب���رف���ع  ال��ت��ل��وث 
اأن���واع���ه،  ال��ت��ل��وث مبختلف  واحل����د م��ن 
و�سنعمل  الت�سّحر،  ظاهرة  �سنقاوم  كما 
املائية  لرثوتنا  الأم��ث��ل  ال�ستثمار  على 
املعاجلة  املياه  وا�ستخدام  الرت�سيد  عرب 
متكامل  مل�سروع  و�سنوؤ�س�س  وامل��ت��ج��ددة، 
لإع��������ادة ت����دوي����ر ال���ن���ف���اي���ات، و���س��ن��ع��م��ل 
ع���ل���ى ح���م���اي���ة ال�������س���واط���ئ وامل���ح���م���ي���ات 
اجلميع  مي��ّك��ن  مب��ا  وتهيئتها،  واجل����زر 
م��ن ال���س��ت��م��ت��اع ب��ه��ا، وذل����ك م��ن خ��ال 
م�سروعات متّولها ال�سناديق احلكومية 

والقطاع اخلا�س.

���س��ن��ق��وم ب����زي����ادة الأن�������س���ط���ة ال��ث��ق��اف��ي��ة 
وال��رتف��ي��ه��ي��ة وت��ن��وي��ع��ه��ا ل���اإ����س���ه���ام يف 
و�سنطور  امل��واط��ن��ني،  م��واه��ب  ا�ستثمار 
الأن���ظ���م���ة وال���ل���وائ���ح مب���ا ي�����س��اع��د على 
والأندية  الهواة  اأندية  اإن�ساء  التو�سع يف 
الج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وت�����س��ج��ي��ل��ه��ا 

اإج����راءات  و�سنتبنى  امل���خ���درات،  مكافحة 
اإ����س���اف���ي���ة ل�����س��م��ان ال�����س��ام��ة امل���روري���ة 

وتقلي�س حوادث الطرقات واآثارها.
وق���د ���س��ه��دت م��دن��ن��ا ت��ط��ورا ك��ب��ريا، 
ح���ي���ث اأن�������س���اأن���ا ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة م��ت��ق��دم��ة، 
و���س��ن��ع��م��ل ع���ل���ى ا����س���ت���ك���م���ال امل��ت��ط��ل��ب��ات 
بيئة  ملواطنينا  تهيئ  التي  والحتياجات 
ذات  اأ���س��ا���س��ي��ة  خ��دم��ات  ت�سمل  م��ت��ك��ام��ل��ة 
وو�سائل  وكهرباء  مياه  من  عالية  ج��ودة 

نقل عامة وطرقات.
و���س��ن��وف��ر ال���ع���دي���د م���ن امل�����س��اح��ات 
املفتوحة وامل�سطحات اخل�سراء يف مدننا، 
لإدراكنا حاجة كل فرد واأ�سرة اإلى اأماكن 
اأن  ذل��ك  من  وغايتنا  والرتفيه،  للنزهة 

نرتقي مب�ستوى جودة احلياة للجميع.

ي��ع��د ح��ف��اظ��ن��ا ع��ل��ى ب��ي��ئ��ت��ن��ا وم��ق��درات��ن��ا 
واأخ��اق��ي��ا  دينيا  واج��ب��ن��ا  م��ن  الطبيعية 
واإن�سانيا، ومن م�سوؤولياتنا جتاه الأجيال 
القادمة، ومن املقومات الأ�سا�سية جلودة 

حياتنا.

ر���س��م��ي��ا، و���س��ن��ط��ل��ق ال��ربن��ام��ج ال��وط��ن��ي 
»داعم« الذي �سيعمل على حت�سني جودة 
ويوفر  والثقافية،  الريا�سية  الأن�سطة 
�سبكات  وين�سئ  لها،  الازم  املايل  الدعم 
يف  وي�ساعد  النوادي،  كافة  ت�سم  وطنية 
نقل اخلربات واأف�سل املمار�سات الدولية 

لهذه الأندية وزيادة الوعي باأهميتها.
وبحلول عام 1442 )2020(، �سيكون 
هناك، باإذن اهلل، اأكرث من 450 نادي هواة 
متنوعة  ثقافية  اأن�سطة  ي��ق��دم  م�سجل 
وفعاليات ترفيهية وفق منهجية منّظمة 

وعمل احرتايف.

بني  ���س��ع��ودي��ة  م���دن   3 ت�سنيف   •
اأف�سل 100 مدينة يف العامل.

اإنفاق الأ�سر على الثقافة  • ارتفاع 
اململكة م��ن %2٫9  وال��رتف��ي��ه داخ��ل 

اإلى %6.
الريا�سة  ممار�سي  ن�سبة  • ارتفاع 
اأ�سبوعيا من %13  الأق��ل  م��رة على 

اإلى 40 %.

1.2.4 نحقق
استدامة بيئية

من التزاماتنا:
»داعم«.. وسائل ترفيه 

هادفة للمواطنين

من أهدافنا
بحلول 1452 )2030(:

Source: Infographic_ksaSource: Infographic_ksa
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تقنية

YouTube Go تطبيق
لمشاهدة الفيديو دون إنترنت

ال��ف��ي��دي��و  YouTube حت��م��ي��ل م��ق��اط��ع  ب���اإم���ك���ان حم��ب��ي  ���س��ي�����س��ب��ح ق��ري��ب��ا 
الهند  ففي  الإن��رتن��ت،  اإل��ى  دون احلاجة  ي��ري��دون  وق��ت  اأي  وم�ساهدتها يف 
ق��درة  اإت��اح��ة  بغر�س   YouTube Go تطبيق  على  ال��ت��ج��ارب  الآن  جت��ري 
�سبكات  توافر  قلة  تعاين من  التي  الأماكن  الفيديو حتى يف  مل�ساهدة  اأك��رب 
الإنرتنت. و�سيعزز هذا الإجراء اجلديد جتربة امل�ساهدة الذكية التي تبنتها 
Google، كما �سيتيح للم�ستخدم اأفقاً جديداً يف �سوق الفيديو. الغريب اأن 

ال�سركة مل تعط وقتا حمددا لبدء انطاق التطبيق حتى الآن.

جديد التطبيقات

إنفوغرافيك

غرائب االبتكارات

قطعة اكسسوار 
في المعصم 
لمحبي لعبة 
Pokemon

 Pokemon و   Nintendo �سركتا  اأعلنت 
Company اإ�سدار جهاز جديد ملحبي لعبة 
النقال،   ال��ه��ات��ف  على  البوكيمونات  �سيد 
وهو عبارة عن قطعة من الك�س�سوار تلب�س 
النقال  بالهاتف  ربطها  ميكن  املع�سم  على 

عن طريق تقنية البلوتوث.
 Pokémon Go Plus ويعمل جهاز 
ب���اله���ت���زاز لإع�����ام امل�����س��ت��خ��دم ب��اق��رتاب��ه 
بوكيمون  اأو   PokéStop �ستوب  ب��وك  من 
Pokémo، كما اأنه ي�سيء باألوان خمتلفة 
اإ�سارة للهدف، وميكن للم�ستخدم ال�سغط 
�أجل  على زر �لرباط �لقابل لالرتد�ء من 
جمع عنا�سر PokéStop القريبة منه، اأو 

للقب�س على البوكيمونات.
دولرا   35 ن��ح��و   Go Plus ���س��ع��ر 
اأم��ريك��ي��ا، ومي��ك��ن احل�����س��ول ع��ل��ي��ه عرب 
 GameStop و���س��رك��ة  »اأم�����ازون«  متجر 
على  املتحدة  للمملكة  »نينتندو«  ومتجر 

الإنرتنت.

• تاريخ انطالق الخدمة: األربعاء الموافق الخامس من أكتوبر الجاري.
• أكثر من %65 من التطبيقات تأتي عن طريق نتائج البحث.

• يمكن للمطورين االشتراك في الخدمة وجدولة الحمالت الخاصة بهم.
• للمشتركين من 20 سبتمبر – 31 ديسمبر رصيد ائتماني بقيمة 100 دوالر.

• ال يوجد حد معين لإلنفاق على اإلعالن

متجر آبل وخدمة إعالنات البحث باألرقام

حلم أصبح حقيقة

حسن أحمد العواجي

ريتويت

اأق�سام  »ُحلم«.. اأحد برامج �سركة »علم« املوجه لطاب وطالبات 
يف  والربجميات  الآيل  احلا�سب  وهند�سة  وعلوم  املعلومات  تقنية 
اإلى تقدمي خدمات ت�ساعد يف رفع  اجلامعات ال�سعودية، ويهدف 

كفاءة الطاب والطالبات، وتقلي�س الفجوة مع �سوق العمل.
ومن بوابة »حلم« التي حتوي خدمات متعددة ميكن للطالب 

اأن يبداأ يف اأحامه ومن ثم يحولها اإلى حقيقة وواقع.
م��ث��ل ه����ذه امل����ب����ادرات جت���رب اجل��م��ي��ع ع��ل��ى رف����ع القبعة 
اح���رتام���ا وت��ق��دي��را ل��ك��ل  م��ن ك���ان خ��ل��ف��ه��ا، ف��ق��د ه��رم��ن��ا من 
التنظري، واحلديث ملجرد احلديث، كما اأن اجليل اجلديد من 
امل��ب��ادرات، ليحول  ملثل هذه  العون  يد  اإل��ى مد  اأبنائنا بحاجة 
ل��روؤي��ة 2030،  اإل��ى حقائق واإجن����ازات تدعيما  اأف��ك��اره احل��امل��ة 

واإميانا بحاجة الوطن لأبنائه اأول.
وم��ن ب��اب الإمل����ام، ينظم برنامج »ح��ل��م« ه��ذه الأي���ام ور�سة 
عمل بعنوان »مع�سكرات حلم«، وفيها يعمل الطاب والطالبات 

. ISO امل�ساركون على ت�سميم تطبيقات بنظامي اأندرويد و
وتطرح يف املع�سكر اأفكار باأ�سلوب ممتع و�سائق، بينما يقوم 
املدربون بامل�ساعدة على حت�سينها وحتويلها لتطبيقات برجمية 

تنا�سب الأجهزة الذكية العاملة بالنظامني.
اأحدهم  راأ���س  كانت حلما يف  التي  اجل��دي��دة  ه��ذه احلقيقة 
اأب��واب��ه متاأبطا  اأو���س��ع  العمل من  �سوق  �ستفتح له جم��ال دخ��ول 

�ساحه القوي، وهو العلم ثم العلم.
اأن تولد، وك��م من  الأح��ام يف حياتنا ماتت قبل  كم من 
اأنها مل ترق لهذا  اأدراج ملجرد  النا�سجة ظلت حبي�سة  الأفكار 

اأو لذاك!
�سركة  ملثل  الآلف  ب��ل  امل��ئ��ات  اإل��ى  باأننا بحاجة  اأج���زم  اأك���اد 

»علم« ويف جمالت خمتلفة لي�س يف تقنية املعلومات فقط.
علينا اأن ندرك اأننا ما زلنا يف بداية الطريق، واأن امل�ستقبل 
اأمامنا من واقع امتاكنا كوادر ب�سرية قادرة على اإحلاقنا مبن 

�سبقونا، وكل ما نحتاج اإليه ال�سري على طريق »علم«!
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إعالنات جامعية

يرجى ممن يعثر
على أي من المفقودات المذكورة

في هذه الصفحة تسليمها
إلى عمادة القبول والتسجيل

مع بالغ الشكر والتقدير

إعالنات
جامعية

431807581
433800906
432816698
433822553
436816862
433821120
432816588
433822814
433820909
433820978
433822911
433819995
433823369
433802846
433820981
433820984
431815051
432816513
433820825
433822743
432800243
433822467
433822377
434819352
433802537
432801072

بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية

اشعار قبول
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية

 بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية

عبداهلل عوض ال ماطر
يوسف عبدالهادي العمري

محمود سليمان روك
محمد علي القحطاني

خديجة حسين هاشم
عثمان سعيد الشهراني

سعد سفر الشهراني
عبداهلل محمد ال فارح

منصور فايز منصور
سعيد محمد الشهراني
عبداهلل احمد الشهري
فهد سفر الشهراني  

عبدالرحمن سعيد ال علي
عبدالرحمن جابر الشهري

سلطان عبداهلل صمان
فيصل محمد القحطاني  

عبدالعزيز سعيد القحطاني
عبداهلل محمد االسمري

احمد درويش احمد
عمار احمد شاجري  
سعيد علي عسيري
وليد سعيد عبداهلل

نايف سعد عوض
احمد عبداهلل الشهري
سعيد علي القحطاني

علي عبدالعزيز المتحمي

433820782
433822478
426810163
432804055
433806222
433818200
432817019
433823922
433803679
431807564
433806512
431805816
432801642
431814864
432816584
433802308
433806467
433806476
433803083
431815073
420803810
433804489
433801201
436806960
431805781
425832073
433805385
430820515
429820385
433824994
484318558

43588421
435808421
436800180
436800180
433802338
434225011
433804302
431814869
433824854
436803400
435822814
436816052
433802528
434804342
433804422
433824803
429830136
432816947
432803158
434822830
436807041
436802682
433818357

بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
سجل اكاديمي
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية

وثيقة تخرج
وثيقة تخرج

بطاقة جامعية
بطاقة صراف آلي

وثيقة تخرج- سجل اكاديمي
وثيقة تخرج- سجل اكاديمي

بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية

بطاقة صراف آلي
بطاقة جامعية

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

وثيقة تخرج 
صراف آلي

بطاقة جامعية
بطاقة جامعية

صراف آلي
صراف آلي 

بطاقة جامعية
بطاقة جامعية 

وثيقة تخرج
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية

بطاقة جامعية- صراف آلي
بطاقة جامعية- صراف آلي

ثامر يحيى ال سعد
محمد عوض عسيري

يوسف سعد ال شريم
عبداهلل صالح ال يحيى
ابراهيم مزيد عواجي
محمد عبداهلل محمد

سعد عبدالرحمن سعد محمد 
عبدالعزيز ابو مسمار 

عوض ثابت سعيد
عمر محمد عبود

سعد محمد القحطاني
فارس محمد الشهراني 

عبداهلل مسعود سعيد
بندر صالح معيض

عبدالرحمن عائض يحيى
عبدالعزيز علي عضوان

احمد عبدالرحمن عسيري
علي محمد علي

عبدالرحمن سعد عبدالرحمن  
احمد صالح العمري

محمد حسن عبداهلل 
عبدالمجيد محمد علي

عبدالرحمن عوض الشهراني
شيخة زهير العمري

عبداهلل محم الشهري
سلمى محمد علي

عبدالعزيز محمد سعيد
يحيى مفرح الوائلي

علي محمد علي
مسفر عبداهلل الشهراني

عبداهلل مناحي الشهراني
سلطان ابراهيم عسيري
سلطان ابراهيم عسيري

علي مفرح علي
علي مفرح آل همالن

عبدالرحمن محمد القحطاني
عبدالمجيد محمد القحطاني

عبداهلل محمد علي 
عبداهلل محمد محمد

بكر احمد عسيري
ليلى يحيى الشهراني

اسماء محمد ال شيبان
عبدالمحسن عبدالرحمن 

القحطاني
عبدالرحمن سعيد عبدالرحمن

هيا مقعد البيشي
مرام احمد البارقي 

عبدالرحمن يحيى القحطاني
ابراهيم علي الزيلعي

شذى احمد الحفظي
عوض مصلح العمري

سعد عبداهلل ال زاحمه
عبدالرحمن حسن محمد
اسماء محمد العسيري
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768: تتويج كارلومان الأول و�سارملان ملكني على الفرجنة.
1264: بعد ثورة املدجنني، التي �ساندها املغاربة ومملكة غرناطة، ورغم جناحها 
يف عدة مدن، ا�ستطاع األفون�سو العا�سر ملك الق�ستاليني بح�سار واحتال مدينة 
قيادة حتت   ، العزفيني  لإم���ارة  البحرية  وال��ق��وات  امل�سلمني...  كل  وط��رد  �سري�س 

اأبو القا�سم العزيف، تدخل مدينة اأ�سيا وت�سمها.
1446: ن�سر اأبجدية هانغول يف كوريا.

1514: زواج امللك لوي�س الثاين ع�سر ملك فرن�سا بامللكة ماري تيودور.
1595: اجلي�س الإ�سباين ي�ستويل على مدينة كامرباي الفرن�سية.

1760: الإم���رباط���وري���ة ال��رو���س��ي��ة ت�����س��ت��ويل ع��ل��ى م��دي��ن��ة ب��رل��ني اإب�����ان ح��رب
ال�سنوات ال�سبع.

1806: برو�سيا تعلن احلرب على فرن�سا.
1812: ا�ستباك يف بحرية اإري بني قطع بحرية اأمريكية وبريطانية ينجم عنه 

ا�ستياء الأمريكيني على �سفينتني بريطانيتني.
1824: اإلغاء العبودية يف كو�ستاريكا.

1911: �سلح دعان باأن اليمن ولية تابعة لل�سلطنة العثمانية.
ال�سلطان اأخ��ي��ه  وف����اة  ب��ع��د  م�����س��ر  ع��ل��ى  �سلطانا  ي�سبح  ف����وؤاد  الأم����ري   :1917

ح�سني كامل.
1962: الإعان ا�ستقال اأوغندا.

1967: اإعدام الثائر الأرجنتيني ت�سي جيفارا يف بوليفيا وذلك بعد يوم واحد من 
من اعتقاله وحماكمته يف حماكمة ميدانية �سريعة.

كاربلو�س  2013 منحت لكل من مارتني  ل�سنة  الكيمياء  نوبل يف  2013: جائزة 
ومايكل لويت واأريه وار�سيل.

ن��وب��ل يف الأدب ب��ج��ائ��زة  ي��ف��وز  ب��ات��ري��ك م��ودي��ان��و  ال��ف��رن�����س��ي  ال���روائ���ي   :2014
ل�سنة 2014.

والدات
1581: كلود غا�سبارد با�سي دي ميزيرياك، عامل ريا�سيات فرن�سي.

1757: امللك �سارل العا�سر، ملك فرن�سا.
نوبل ج��ائ��زة  ع��ل��ى  ح��ا���س��ل  اأمل����اين  كيمياء  ع���امل  في�سر،  اإم��ي��ل  ه��ريم��ان   :1852

يف الكيمياء عام 1902.
1873: �سوارتز �سيلد، عامل كيمياء وفلكي اأملاين.

1879: ماك�س فون لوه، عامل فيزياء اأملاين حا�سل على جائزة نوبل يف الفيزياء 
عام 1914.

1898: توفيق احلكيم، اأديب وروائي م�سري.
1906: ليوبولد �سنغور، رئي�س ال�سنغال الأول.

1933: بيرت مان�سفيلد، عامل فيزياء بريطاين حا�سل على جائزة نوبل يف الطب 
عام 2003.

1938: هاينز في�سر، رئي�س النم�سا.
1966: ديفيد كامريون، رئي�س وزراء اململكة املتحدة ال�سابق.

وفيات
1917: ال�سلطان ح�سني كامل، �سلطان م�سر.

1934: اأبو القا�سم ال�سابي، �ساعر تون�سي �سهري.
1943: بيرت زمين، عامل فيزياء هولندي حا�سل على جائزة نوبل يف الفيزياء 

عام 1902.
1959: كامل كياين، كاتب م�سري.

1987: وليم موريف، طبيب اأمريكي حا�سل على جائزة نوبل يف الطب عام 1934.

هذا اليوم
في التاريخ

02 أكتوبر

إستراحة آفاق

 هادي الشهراني

الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  �سهدت 
خال الأ�سبوع املا�سي، هجوما �ساخرا 
على الطاب املقبلني على الدرا�سة يف 
العام اجلديد من قبل �سرائح خمتلفة 
من املجتمع، مما جعل الكثري يت�ساءل 
اإل��ى  و�سلنا  ه��ل  �سمنهم«:  م��ن  »واأن����ا 
ه��ذا احل��د م��ن ال��ف��راغ؟ ه��ل اأ�سبحنا 
�سطحية  م��و���س��وع��ات  ن��خ��ت��ل��ق  ف��ع��ا 

نتحدث عنها يف �سبكات التوا�سل؟
ب��غ�����س ال��ن��ظ��ر ع��ن اأن ال��ه��وات��ف 
ال���ن���ق���ال���ة ال���ت���ي ن��ح��م��ل��ه��ا يف ج��ي��ب��ون��ا 
اأ�سبحت ت�سغل جميع الأوقات الفارغة 
وقع  ما  اأنف�سنا:  �ساألنا  هل  واملمتلئة، 
هذه ال�سخرية يف نفو�س طلبة العلم؟

اإن��ه��ا  �سخ�سية  ن��ظ��ر  وج��ه��ة  م��ن 
�سوف تبعث يف الطاب التكا�سل وعدم 
وهذا  الدرا�سي،  بالتح�سيل  الهتمام 
النف�س  الثقة يف  نوعا من عدم  ي�سكل 
اإلى م�ستقبل مبهج للطالب  للو�سول 
ملواقع  الأكرث م�ساهدة  ال�سغري؛ لأنه 

التوا�سل الجتماعي. 
 وم���ه���م���ا اخ���ت���ل���ف���ت امل�����س��ت��وي��ات 
التعليمية واحلياة الجتماعية، فابد  
اأن  و  عنه  نتحدث  مبا  ننه�س  اأن  من 
اأي م��ن��ا���س��ب��ة ع���اب���رة جم��ال  ل جن��ع��ل 
اختافا  تن�سئ  نقا�سات  يف  للخو�س 
كل  ي�ستحق  ل  ���س��يء  ع��ل��ى  الآراء  يف 
ذل����ك الخ����ت����اف، والأه������م م���ن ذل��ك 
تلك  يتلقى  م��ن  م�ساعر  م��راع��اة  كله 
واح��د،  جمتمع  اأب��ن��اء  لأن��ن��ا  ال�سخرية 

واأخريا يجب اأن ندعم ول نحطم.

خاطرة 
صحفية

اأقيم اأول احتفال لتقدمي جائزة نوبل يف الآداب، الفيزياء، الكيمياء، والطب، يف الأكادميية امللكية املو�سيقية يف 
لاأ�سخا�س  نوبل  بت�سليم جائزة  بنف�سه  ال�سويدي  امللك  قام   ،1902 وابتداء من   .1901 �سنة  �ستوكهومل  مدينة 

احلا�سلني عليها. 
وتردد امللك »اأو�سكار« الثاين، يف بداية الأمر يف ت�سليم جائزة وطنية لغري ال�سويديني، ولكنه تقّبل الو�سع 

فيما بعد لإدراكه حجم الدعاية العاملية التي �ستجنيها ال�سويد.
ُت�سّلم جوائز نوبل يف احتفال ر�سمي يف العا�سر من دي�سمرب من كل عام، على اأن تعلن اأ�سماء الفائزين يف 
اأكتوبر من العام نف�سه من قبل اللجان املختلفة واملعنية يف حتديد الفائزين بجائزة نوبل. والعا�سر من دي�سمرب 
هو يوم وفاة ال�سناعي ال�سويدي، �ساحب اجلائزة: األفريد نوبل. وت�سلم جائزة نوبل لل�سام يف مدينة اأو�سلو، 

بينما ت�سلم اجلوائز الأخرى من قبل ملك ال�سويد يف مدينة �ستوكهومل.
على اأن اجلائزة اأثارت وتثري كثريا من اللغط يف جمال »ال�سام« حتديدا، حيث يرى البع�س اأنها تخ�سع 
لتاأثريات و�سغوطات �سيا�سية من قبل اأطراف دولية نافذة، وبالتايل يتم منح اجلائزة لأ�سخا�س يراهم البع�س 
موؤخرا،  ال��راح��ل  الإ�سرائيلي  الرئي�س  مثل  بالدماء،  ملطخة  اأيديهم  اأن  اآخ���رون  ي��رى  بينما  للبع�س،  �سام 
�سمعون برييز، الذي يعترب »اأبو القنبلة الذرية الإ�سرائيلية« والذي كان �سالعا يف عدد من املجازر بحق ال�سعب 

الفل�سطيني.

محطات بارزة
 ،2002 عام  يف  ونالها  نوبل،  جائزة  على  احلا�سلني  بني  من  �سناً  الأكرب  الآن  حتى  هو  جونيور  • رميوند 

وهو يف �سن 88.
يو�سف  مال  الإن�سان  حقوق  يف  النا�سطة  الباك�ستانية  الفتاة  هي  نوبل  جائزة  على  احلا�سلني  • اأ�سغر 
حلقوق  باك�ستان  طالبان  حركة  بانتهاك  تدويناتها  عرب  بتنديدها  وا�ستهرت  17عاما،  �سن  يف  وهي  زاي، 

الفتيات وحرمانهن من التعليم.
• ح�سلت مال يو�سف على جائزة نوبل لل�سام عام 2014 بامل�ساركة مع الهندي �ساتيارثي. وهي تعد اأ�سغر 

�سخ�س يح�سل على جائزة نوبل منذ اإن�سائها.

الوطن العربي
عرب  �سبعة  فاز  وقد  نوبل،  بجائزة  مواطنوها  فاز  التي  املناطق  اأقل  من  هي  العربي  الوطن  • منطقة 
ويف  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  نوبل  ج��وائ��ز  م��ن  الأك���رب  الن�سيب  م�سر  وح���ازت  �سيدة،  منهم  باجلائزة 
اأنور ال�سادات بعد توقيعه اتفاقية كامب ديفيد، وح�سل  املنطقة العربية، ومنهم الرئي�س امل�سري حممد 

ال�سادات على اجلائزة �سنة 1978.
اأو�سلو عام 1994،  اتفاق  بعد  يا�سر عرفات  الراحل  الفل�سطيني  الرئي�س  اأي�سا  لل�سام  نوبل  • حاز جائزة 

والرئي�س ال�سابق للهيئة الدولية للطاقة الذرية الدكتور حممد الربادعي.
• حازت اليمن جائزة واحدة من جوائز نوبل لل�سام، من خال النا�سطة توكل كرمان �سنة 2011، وهي 

اأول جائزة لمراأة عربية.
اأحد،  مع  ال�سرتاك  دون  الكيمياء  يف  نوبل  جائزة  على  زويل  اأحمد  الدكتور  الأ�سل،  امل�سري  ح�سل   •

بينما حاز الأديب امل�سرى جنيب حمفوظ جائزة نوبل يف الأدب.

جائزة نوبل
..قرن من 
التقدير 
والتشجيع
..والجدل!

فوق: ميد�لية جائزة نوبل.
�إلى �ليمني: �أحد �حتفالت ت�صليم �جلائزة.

حتت: ر�صم كاريكاتريي يعرب عن �جلدل �لد�ئر
حول �جلائزة يف جمال »�ل�صالم« �لعاملي



علماء

إستراحة آفاق

التحق معلم وافد باأع�ساء هيئة التدري�س 
باجلامعة اأخريا عند انتقاله لأول مرة اإلى 
اململكة، وتعرف على جمموعة من املعلمني 
يف جمال تخ�س�سه، وذك��ر اأن��ه يف اأح��د اأيام 
ال��ع��م��ل وع��ن��د ح�����س��وره ���س��ب��اح��ا ق��ب��ل ب��دء 
دفع  على  اأ�سدقاوؤه  اتفق  التعليمي،  العمل 
وجبة  لتاأمني  اجلميع  من  امل��ال  من  مبلغ 
»قطة  ع��ن  ي�ساألون  ف��ب��داأوا  لهم،  الإف��ط��ار 

الفطور« بالفتح، اأي املبلغ الازم للفطور.
����س���األ���ه اأح�����ده�����م: ه����ل ل���دي���ك ق��ط��ة 
ل��ل��ف��ط��ور؟ ف���اأج���اب: ل ي��وج��د ل���دي قطة 
فتابع  الأل��ي��ف.  احل��ي��وان  يق�سد  بالك�سر، 
ل��دى  م���ان���ع  ل  ي���دق���ق:  اأن  دون  ال�����س��ائ��ل 
الزماء من تناول الفطور واإح�سار القطة 
اأ�ساف الوافد: مل يكون مبقدوري  لحقا. 
اأن اأتناول معهم الطعام لأن من املقزز اأكل 

حلم القطط.
ووا������س�����ل »ب����ع����د ذل������ك اأخ���������رج اأح�����د 
واأعطاه  املال  باملكتب مبلغا من  املوجودين 
�ساحب املبادرة، ف�ساألته عن ال�سر يف املبلغ، 
ف���ق���ال: ه����ذه ق��ط��ة ال���ف���ط���ور. وع���ن���د ذل��ك 
وتعللت  جيبي  من  املطلوب  املبلغ  اأخرجت 
باأنني كنت قد ن�سيت دفع املال، وذلك خ�سية 

اأن ي�سحك علي اأ�سدقائي«.

• هو اأبو عبد اهلل حممد بن مو�سى 
اخلوارزمي  با�سم  يكنى  اخل��وارزم��ي، 
واأب��و جعفر.  قيل اإن��ه ولد يف 164ه���، 

وقيل اإنه تويف بعد عام 232ه�.
الريا�سيات  علماء  اأوائ��ل  من  يعد   •
امل�سلمني،  وقد اأ�سهمت اأعماله بدور 
كبري يف تقدم الريا�سيات يف ع�سره.

املاأمون  العبا�سي  باخلليفة  ات�سل   •
ب���غ���داد  ب���ي���ت احل���ك���م���ة يف  وع���م���ل يف 
املاأمون  وله  اإذ  اخلليفة  ثقة  وك�سب 

بيت احلكمة.
ل��اأر���س عمل  ق��ام بر�سم خ��ارط��ة   •

فيها اأكرث من 70 جغرافيا.
• قبل وفاته ع��ام 850م/232ه�����، كان 
اخل����وارزم����ي ق���د ت����رك ال��ع��دي��د من 
واجلغرافيا  الفلك  علوم  يف  املوؤلفات 
وم���ن اأه��م��ه��ا ك��ت��اب اجل���رب وامل��ق��اب��ل��ة 

ال����ذي ي��ع��د اأه����م ك��ت��ب��ه، وق����د ت��رج��م 
الكتاب اإلى اللغة الاتينية يف 1135م.
الريا�سيات،  يف  اخل��وارزم��ي  اأ�سهم   •
واجلغرافيا، وعلم الفلك، وعلم ر�سم 
لابتكار  الأ�سا�س  واأر�سى  اخلرائط، 
اأ�سلوب  وله  املثلثات.  وعلم  يف اجلرب 
امل���ع���ادلت اخلطية  م��ن��ه��ج��ي يف ح���ل 
وال��رتب��ي��ع��ي��ة اأدى اإل���ى اجل���رب، وه��ي 
عن  كتابه  ع��ن��وان  م��ن  م�ستقة  كلمة 
ه����ذا امل���و����س���وع، وه����و »امل��خ��ت�����س��ر يف 

ح�ساب اجلرب واملقابلة«.
• يعد موؤ�س�س علم اجلرب.

انت�سرت  ���س��ر  ع  ال��ث��اين  ال��ق��رن  • يف 
اأوروب��������������ا، م�����ن خ���ال  اأع����م����ال����ه يف 
لها  ك��ان  التي  الاتينية،  الرتجمات 
يف  الريا�سيات  تقدم  يف  كبري  ت��اأث��ري 

اأوروبا

الخوارزمي

هل تعلم؟ مواقف ال تنسى

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

هاتف 2419573
aalkarni@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير
محمد ابراهيم العسيري

هاتف 2419575
lmioo@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير التنفيذي
يحي بن عبداهلل التيهاني

هاتف: 2419922
yaltihani@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير - المدير الفني
أسـعد أبـو قـاعـود

aaqaoud2@yahoo.com

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

مساعدة رئيس التحرير - القسم النسائي
ريم العسيري

easseri@kku.edu.sa

هيئة التحرير
علي أحمد آل سعيد )رئيس قسم األخبار(

Aafaq1@kku.edu.sa
عبد العزيز رديف، محمد شامي، 

سعيد العمري، خالد محمد العمري، منصور كويع
مشهور العمري، سلطان عوض العسيري

عدنان األلمعي، هادي الشهراني
سارة القحطاني، أمل أبو مديني، بتول عازب

مالك مضواح، ليال الشهري

التصوير
محمد فائع

عبد الوهاب األلمعي، سعيد خلوفة

التحرير الفني
زكريا حسين، عادل العقيد

سكرتير رئيس التحرير
نايف أمان

قسم اإلعالن والتوزيع
هاتف 2419441  |  فاكس 2419933

Aafaq5@kku.edu.sa

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

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

twitter.com/aafaqkku  |  facebook.com/aafaqkku

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

كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

أسبوعية جامعة الملك خالد

بن�سر  يقومون  الذين  الأ�سخا�س  اأن  الكندية،  »تورنتو«  جلامعة  درا�سة  اأف��ادت   •
�سلوكية  ا�سطرابات  يعانون من  الجتماعي  التوا�سل  على مواقع  �سور طعامهم 

وخلل نف�سي ويحتاجون ملن يهتم بهم اأكرث، كما يفتقدون الثقة باأنف�سهم.
• املوز من بني جميع اأ�سناف الفاكهة، كان ي�سمى »طعام الفا�سفة«.

• عجائب الدنيا ال�سبع القدمية قد انتهت بفعل عوامل الزمن، ما عدا واحدة هي 
اأهرامات اجليزة مب�سر.

• امل�سد�س �سمي كذلك لأنه كان ُيَذّخُر ب�ست طلقات.
• الرئة اليمنى يف ج�سم الإن�سان اأكرب من الي�سرى؛ لأن القلب يقع فوق جزء من 

الرئة الي�سرى.  
• م�سر �سميت بهذا ال�سم ن�سبة اإلى م�سر بن ن�سر بن حام بن نوح عليه ال�سام. 
• قبل عام 1800 كانت عا�سمة الوليات املتحدة الأمريكية هي مدينة فيادلفيا 
�سمال  دامية بني  اأهلية  اإث��ر حرب  الوليات  وذل��ك قبل توحيد  وا�سنطن،  ولي�ست 

الباد  وجنوبها ا�ستمرت ل�سنوات.
• عا�سمة موريتانيا نو�ك�سوط معناها يف �الأ�سل: �ل�ساطئ �لتي تاأوي �إليه �لنوق 

لت�سرب.   
اأن  ال�سبب  اأو عطرك، ويعود  اأن ت�سم رائحة منزلك  العادة ل ت�ستطيع  اأن��ت يف   •
هذه  على  ت��ع��ودت  ق��د  لديك  ال�سم  حا�سة  فت�سبح  ب��ال��ذاك��رة  ترتبط  ال�سم  حا�سة 
الرائحة، و يرى الأطباء اأن هذا ال�سيء باحلقيقة يكون جيدا لكي ت�ستطيع التمييز 

والتعرف على الروائح اجلديدة من حولك. 
اأرب��ع  بفارق  الطول  زاد  كما   ،%50 بن�سبة  املا�سية  �سنة  املائة  يف  ال�سمنة  معدل  زاد   •

بو�سات. وتعد زيادة ال�سمنة اأكرب زيادة مما كانت عليه يف معظم التاريخ الب�سري.
• تويف رجل يبلغ من العمر 65 عاما بينما كان ي�ساهد فيلم رعب ب�سينما يف الهند، 
للم�ست�سفى فورا  اإثرها  واأغمى عليه، ونقل على  ال�سدر  اآلم يف  ا�ستكى من  حيث 

وفارق احلياة.
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أ. د . علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

نافذة

فكرة!

أحوال أبها
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تبني أبطال الرياضة 
الجامعيين

يوجللد يف كل جامعللة �لعديللد مللن �لطللالب 
�لذيللن ي�صاركللون يف منا�صبللات ريا�صيللة على 

�مل�صتويني �ملحلي و�لدويل، ب�صكل فاعل.
ولأهميللة تطويللر �لريا�صللة يف كل بلد 
ومللا ميكللن �أن تقدملله �جلامعللات مللن �أبطللال 
ريا�صيللني ميكنهم متثيللل بلد�نهللم يف �ملحافل 
�لدوليللة، تنفق جامعتنللا �لعزيزة على بع�ض 
با�صللم  �لوطللن  ميثلللون  �لذيللن  �لريا�صيللني 

�جلامعة.
وتنظللم �جلامعة �لعديد مللن �لأن�صطة 
�لريا�صيللة على م�صتللوى طالبها، بللل ي�صارك 
بع�صهللم يف حمافللل ريا�صيللة جامعيللة با�صللم 
�جلامعللة، لكنلله عللادة مللا تنتهللي عالقتهللم 
�لريا�صيللة باجلامعة عند تخرجهم، وكاأن ما 
�صللرف عليهم �أثنللاء در��صتهم قللد ذهب هباء 

منثور�!
 و�ل�صللوؤ�ل هنا: ملللاذ� ل تتبنى �جلامعة 
�صقل �لعديد من �لطللالب �لبارزين يف ريا�صة 
وتبنيهللم  عليهللم  بال�صللرف  وتقللوم  معينللة، 
ريا�صيللا، وتوفللري جميللع �حتياجاتهللم حتى 
بعد تخرجهم لت�صهم يف �صناعة جيل ريا�صي 
موؤهللل علميللا وريا�صيللا ليمثللل وطننللا خللري 

متثيل يف �ملحافل �لريا�صية؟

رؤية مدير الجامعة

الأ�ستاذ  اجلامعة،  مدير  معايل  من  ا�ست�سعرتها  التي  املاحظات   من 
للعملية  املتناهي  ودعمه غري  ال�سديد  ال�سلمي، حر�سه  فالح  الدكتور 
التعليمية يف اجلامعة، واأدركت ذلك يف اجتماعات عديدة �سخ�سية ومن 

خال جلان يف اجلامعة.
اهتمامه  مثال فقط عن  اإل��ى  اأ�سري  امل�ساألة  لتو�سيح هذه  ورمب��ا 
بالعملية التعليمية لطاب وطالبات ق�سم الإعام والت�سال، واأ�سوق 

هنا عدة اأمثلة تو�سح اهتمام معاليه بهذا املو�سوع.
اأن يكون لدى الإدارة العامة للعاقات اجلامعية  حر�س معاليه 
برنامج تدريبي وا�سح لطاب ق�سم الإعام والت�سال لا�ستفادة من 
وخا�سة  املنا�سبات  تنظيم  على  الطاب  تدريب  يف  اجلامعة  فعاليات 

لطاب الت�سال ال�سرتاتيجي )العاقات العامة(.
وكذلك حر�س معاليه اأن يتم افتتاح وحدة ن�سائية لهذه الإدارة 
يف كليات البنات لتكون نواة لتدريب طالبات ق�سم الإع��ام والت�سال 
اجلامعة  منا�سبات  تنظيم  يف  وم�ساركاتهن  عامة(  عاقات  )تخ�س�س 

الن�سائية. 
اإل��ى �سرورة  »اآف��اق«  زيارته �سحيفة  املدير عند  اأ�سار معايل  كما 
زيادة فاعلية م�ساركة طاب وطالبات الق�سم يف ال�سحيفة يف خمتلف 

املراحل ال�سحافية.
واأخريا ا�ستعجال معاليه على اكتمال التجهيزات الفنية للمركز 
اإذاع���ي���ة وتلفزيونية  ا���س��ت��دي��وه��ات  ب��اجل��ام��ع��ة م��ن خ���ال  الإع���ام���ي 
لتوفري املكان التدريبي لطاب وطالبات الإعام يف تخ�س�س الإذاعة 

والتلفزيون، وال�سحافة الإلكرتونية.

أسبوعية جامعة الملك خالد

الصفحة األخيرة

العالم من حولنا

عبد العظيم
زميلنا �لعزير، رئي�ض ق�صم 
�لت�صوير  بال�صحيفة، �لأ�صتاذ 
عبد �لعظيم ��صماعيل،  غادرنا 
موؤخر� �إلى عمل جديد. عبد 
�لعظيم �صيفتقده زمالءه كثري� 
نظر� لدماثة خلقه وملا بذله من 
جهود كبرية يف خدمة �ل�صحيفة 
و�جلامعة عموما على مر �ل�صنني 
وبال كلل؛  وبهذه �ملنا�صبة �أقامت 
�ل�صحيفة حفل تكرمي للزميل 
عبد �لعظيم، متمنني له دو�م 
�لتوفيق و�لنجاح و�لتقدم. 

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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