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برعاية �صاحب ال�صمو امللكي الأمري في�صل 
ب���ن خ���ال���د ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اأم�����ري منطقة 
ع�������ص���ري، ت��ق��ي��م اجل���ام���ع���ة مم��ث��ل��ة يف ك��ل��ي��ة 
ال��دويل  امل��وؤمت��ر  ال��دي��ن  واأ���ص��ول  ال�صريعة 
القراآين الأول لتوظيف الدرا�صات القراآنية 
الأح��د  ال��ي��وم  املعا�صرة،  امل�صكالت  ع��الج  يف 
15 حمرم ملدة ثالثة اأيام، بامل�صرح اجلامعي 

باملدينة اجلامعية باأبها.
وب���ه���ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة ع���ر م���ع���ايل م��دي��ر 
اجلامعة امل�صرف العام على املوؤمتر الأ�صتاذ 
ال�صلمي، عن  ب��ن رج���اء اهلل  ف��ال��ح  ال��دك��ت��ور 
ع�صري  منطقة  اأم���ري  ل�صمو  �صكره  خال�ص 
امل���وؤمت���ر، م�صيدا  ل��رع��اي��ت��ه  ت�����ص��ري��ف��ة  ع��ل��ى 
منا�صط  جلميع  ال��الحم��دود  �صموه  ب��دع��م 
اجلامعة، مو�صحا ال�صلمي مدى اأهمية هذا 
الكرمي  ال��ق��راآن  اأن  حيث  للجميع  امل��وؤمت��ر 

امل�صلمني  جميع  على  يجب  رب��ان��ي��ا  منهجا 
القتداء به.

وقال »العديد من م�صكالتنا املعا�صرة 
وج���د ح��ل��ه��ا م��ن اآلف ال�����ص��ن��ني يف ال��ق��راآن 

الكرمي ملن يتدبر«.
واأ�صاف »اآمل اأن نخرج من هذا املوؤمتر 
ب��ال��ع��دي��د م���ن احل���ل���ول ل��ل��ع��امل الإ���ص��الم��ي 

الأجمع ويف خمتلف جمالت احلياة«. 
لل�صوؤون  اجلامعة  وكيل  �صعادة  وق��ال 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة والأك����ادمي����ي����ة رئ��ي�����ص ال��ل��ج��ن��ة 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ل���ل���م���وؤمت���ر ال���دك���ت���ور حم��م��د 
احل�صون اأن »اإ�صراك الباحثني واملتخ�ص�صني 
من خمتلف الدول العربية والإ�صالمية من 
خالل حماور هذا املوؤمتر �صي�صاعد ذلك يف 
�صيقوم  والذي  الواقع،  لفهم  منهج  تاأ�صي�ص 
على بناء قاعدة مفاهيمية واإجرائية قادرة 

على اإيجاد احللول للم�صكالت املعا�صرة من 
منظور قراآين حكيم«.

من جهته اأو�صح عميد كلية ال�صريعة 
العلمية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ص  ال���دي���ن  واأ�����ص����ول 
ل��ل��م��وؤمت��ر ال���دك���ت���ور ع��ل��ي ال�����ص��ه��راين ب���اأن 
ب��ال��غ��ة تكمن يف وج��وب  اأه��م��ي��ة  امل��وؤمت��ر ذو 
ثابتة  الكرمي كحقيقة  ال��ق��راآن  ال��ى  ال��ع��ودة 
اأن  يف جميع جم���الت احل��ي��اة، م��وؤك��دا على 
اأه���داف ه��ام��ة لل�صعي يف  امل��وؤمت��ر رك��ز على 

عالج م�صكالتنا املعا�صرة.
اجلدير بالذكر باأن املوؤمتر �صيناق�ص 
ع������ددا م����ن ال���ب���ح���وث ال���ت���ي ا���ص��ت��ق��ب��ل��ت��ه��ا 
اجل���ام���ع���ة م���ن ال��ب��اح��ث��ني ع��ل��ى م�����ص��ت��وى 
اململكة العربية ال�صعودية، ومن امل�صاركني 
من الدول العربية والإ�صالمية، حول �صتة 
حماور �صملت توظيف الدرا�صات القراآنية 

والفكرية،  العتقادية  امل�صكالت  ع��الج  يف 
وع������الج امل�������ص���ك���الت ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة، وع����الج 
امل�����ص��ك��الت الج��ت��م��اع��ي��ة والق��ت�����ص��ادي��ة، 
وم�����ص��ك��الت م��ف��ه��وم اجل���ه���اد، اإ���ص��اف��ة اإل��ى 
ت��وظ��ي��ف ال���درا����ص���ات ال���ق���راآن���ي���ة يف ع��الج 

م�صكالت التعلم والتعليم.
من  العديد  امل��وؤمت��ر  يف  �صي�صارك  كما 
املكي  احل��رم  اإم��ام  مثل  البارزة  ال�صخ�صيات 
ومعايل  حميد،  ب��ن  �صالح  الدكتور  معايل 
الأم�������ني ال����ع����ام ال�������ص���اب���ق ل���راب���ط���ة ال���ع���امل 
ال��رك��ي،  عبداملح�صن  ال��دك��ت��ور  الإ���ص��الم��ي 
عبداهلل  بن  عبدالرحمن  الدكتور  ومعايل 
ال�صند الرئي�ص العام لهيئة الأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر والدكتور �صالح املغام�صي.

عبدالعزيز رديف

مواهب من الجامعة

القحطاني: يربطني بالرسم
عشق قديم

جر�ص  وينتظر  البتدائية،  يف  احل�ص�ص  وت��رية  ي�صتبطئ  القحطاين  يحيى  الطالب  ك��ان 
اأفالم  تفوته  يرك�ص حتى ل  البيت وهو  اإل��ى  ليعود  ال�صر،  بفارغ  الدرا�صي  اليوم  نهاية 
الر�صوم املتحركة التي ع�صقها �صغريا.  ومن هنا انطلقت موهبة القحطاين يف فن الر�صم 
لت�صق طريقها نحو النجاح وتزداد تطورا يوما بعد يوم، حتى فاز باملركز الثاين  يف ر�صم 

الكاريكاتري ممثال كلية علوم احلا�صب يف الأوملبياد الثقايف الأول.
ويف حديث اإلى »اآفاق« تطرق القحطاين، اإلى ما واجهه من �صعوبات يف م�صريته 
اأعمايل،  وعر�ص  الرقمي  الر�صم  تعلم  يف  ا�صتمراري  ال�صهل  يكن من  »مل  فقال  الفنية، 

وكنت اأتلقى انتقادات حمبطة!«.
)تفا�صيل �صفحة 12(

إنفوغرافيك »آفاق«
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يحيى القحطاين
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نيابة عن أمير عسير
السلمي يفتتح المؤتمر الثاني لطب وجراحات السمنة 

 ساره القحطاني

ن���ي���اب���ة ع�����ن ����ص���اح���ب ال�������ص���م���و امل���ل���ك���ي، 
عبدالعزيز،  بن  خالد  بن  الأمري في�صل 
م��دي��ر  ع�صري، افتتح  م��ن��ط��ق��ة  اأم�������ري 
اجلامعة، الأ�صتاذ الدكتور فالح ال�صلمي، 
اأخ�����ريا، يف ف��ن��دق ق�����ص��ر اأب���ه���ا، ف��ع��ال��ي��ات 
وج��راح��ات  ال��ث��اين لطب  العاملي  امل��وؤمت��ر 
ال�����ص��م��ن��ة وامل���ع���ر����ص ال��ط��ب��ي امل�����ص��اح��ب 
لطب  ال�صعودية  اجلمعية  تنظمه  ال��ذي 
مب�صاركة  ب��امل��م��ل��ك��ة،  ال�صمنة  وج���راح���ات 
باجلنوب،  امل�صلحة  ال��ق��وات  م�صت�صفيات 
متحدثا  و40  باأبها،  خالد  امللك  وجامعة 
ال�صت�صاريني  نخبة  ميثلون  ومتخ�ص�صا 
املتخ�ص�صني يف هذا املجال على م�صتوى 
العامل من اأمريكا واأوروبا واآ�صيا والدول 

يف  ال�صلمي  وجت��ول  واخلليجية.  العربية 
ت�صمن  ال��ذي  امل�صاحب  الطبي  املعر�ص 
اخلا�صة  الطبية  الن�صائح  م��ن  ال��ع��دي��د 
ب�������داء ال�����ص��م��ن��ة وخم����اط����ره����ا، وب��ع�����ص 
امل�����ص��ارك��ات ال��ط��الب��ي��ة يف جم���ال ال��ر���ص��م، 
بالإ�صافة اإلى الأجنحة اخلا�صة بتقدمي 
املل�صقات واملن�صورات التوعوية للزائرين.

الفائزين باملراكز اخلم�صة   ثم كرم 
اللذين  والر�صم  �صباقي اجلري  الأول يف 
اأقيما على هام�ص فعاليات املوؤمتر، حتت 

�صعار »روؤية بر�صاقة«.
لهذه  املعد  اخلطابي  احلفل  وب��دئ 
ال��ك��رمي، ثم  ال��ق��راآن  ب��اآي��ات م��ن  املنا�صبة 
األقى رئي�ص اأق�صام اجلراحة بكلية الطب 
يف اجل��ام��ع��ة، رئ��ي�����ص امل���وؤمت���ر، ال��دك��ت��ور 
حم��م��د ب����اوه����اب، ك��ل��م��ة رح����ب خ��الل��ه��ا 

ب��امل�����ص��ارك��ني، م�����ص��ت�����ص��ع��را اأه��م��ي��ة ال����دور 
احل�����ص��اري وال��دي��ن��ي وال��وط��ن��ي ل��ت��ب��ادل 
اأح��دث ما  النظر والط��الع على  وجهات 
ال�صمنة  ال��ط��ب احل��دي��ث يف  اإل��ي��ه  و���ص��ل 

وجراحاتها.
للم�صاركني  املكاين  التنوع  اأن  واأك��د 
من الوليات املتحدة الأمريكية واأ�صبانيا 
ودول  وال�صني  والهند  وم�صر  والنم�صا 
اخلليج واململكة �صي�صهم يف اإجناح اأهداف 
املوؤمتر الذي اأخذ على عاتقه الإ�صهام يف 

روؤية اململكة 2030.
م��دي��ر م�صت�صفيات  األ��ق��ى  ذل��ك  اإث���ر 
ال����ق����وات امل�����ص��ل��ح��ة ب���اجل���ن���وب، ال��ع��م��ي��د 
ثمن  كلمة  الغامدي،  حممد  بن  عبداهلل 
خ��الل��ه��ا ال���دع���م ال���دائ���م وامل�����ص��ت��م��ر من 
وما  وال�صحي،  الطبي  للمجال  ال��ق��ي��ادة 

ت��ول��ي��ه م���ن اه��ت��م��ام وم��ت��اب��ع��ة ل��ل��م��راف��ق 
احل���ي���وي���ة امل��ه��م��ة ال���ت���ي ت�����ص��ع��ى خل��دم��ة 
اململكة  مناطق  يف  وامل�صتفيدين  املر�صى 
امل���وؤمت���رات وط��رح  ع��ق��د  اأن  ك��اف��ة، مبينا 
الأوراق العلمية يف الندوات ال�صحية من 
�صاأنها ال�صتفادة من جتارب املتخ�ص�صني 

يف �صتى املجالت.
واأ�صاد بالتوا�صل العلمي والأكادميي 
وامل�صاركة الفاعلة يف مثل هذه املوؤمترات 
التي ت�صهم يف تبادل اخلرات والتجارب، 
والأوراق  الأب��ح��اث  اآخ���ر  على  وال��وق��وف 
وور�ص  اجلل�صات،  املقدمة خالل  العلمية 

العمل املنعقدة على هام�ص املوؤمتر.
ع��ق��ب ذل����ك، ق����ّدم رئ��ي�����ص اجلمعية 
ال�����ص��ع��ودي��ة ل��ط��ب وج����راح����ات ال�����ص��م��ن��ة 
يف امل��م��ل��ك��ة، امل�����ص��رف ال��ع��ام ع��ل��ى امل��وؤمت��ر، 

نبذة  اأبو ملحة،  �صعيد  بن  وليد  الدكتور 
ت��اأ���ص��ي�����ص اجل��م��ع��ي��ة، ب�صفتها  ت��اري��خ  ع��ن 
طب  جم���ال  يف  متخ�ص�صة  جمعية  اأول 
�صدور  بعد  ال�صمنة  وج��راح��ة  واأم��را���ص 
للتخ�ص�صات  ال�صعودية  الهيئة  موافقة 
حتت  اجلمعية  تعمل  اأن  على  ال�صحية 
م��ظ��ل��ت��ه��ا، م��ب��ي��ن��ا اأن���ه���ا ت��ع��ن��ى مب��ك��اف��ح��ة 
ال�صمنة من خالل ن�صر  وعالج م�صكالت 
الوعي ال�صحي بني اأفراد املجتمع وتقنني 
ال�صمنة،  جم���ال  يف  ال��ط��ب��ي��ة  امل��م��ار���ص��ات 
والدرا�صات  بالبحوث  القيام  اإل��ى  اإ�صافة 

العلمية يف هذا املجال.
اإلى  ت�صعى  اأن اجلمعية  اإل��ى  واأ���ص��ار 
خ��الل  م��ن   2030 اململكة  روؤي����ة  م��واك��ب��ة 
ال�����ص��ع��ي ن��ح��و جم��ت��م��ع ���ص��ح��ي ور���ص��ي��ق 
على  تعمل  اأنها  مبينا  ال�صمنة،  من  خال 

املجتمع  اأف���راد  بني  ال�صحي  الوعي  رف��ع 
ال�صمنة  ال��ت��وع��ي��ة مب��خ��اط��ر  م��ن خ���الل 
وم�صاعفاتها،  عنها  الناجمة  وامل�صكالت 
و�صبل الوقاية منها يف املجتمع ال�صعودي، 
اإل����ى ج��ان��ب اإ����ص���دار الأدل�����ة الإر����ص���ادي���ة 
والإك���ل���ي���ن���ي���ك���ي���ة مل���خ���ت���ل���ف امل���م���ار����ص���ني 
ال�����ص��ح��ي��ني وت��دري��ب��ه��م ع��ل��ي��ه��ا، واإج�����راء 
ال��ب��ح��وث وال���درا����ص���ات يف جم���ال وق��اي��ة 
والتن�صيق  ب��ال��ت��ع��اون  ال�����ص��م��ن��ة،  وع����الج 
م����ع امل���ن���ظ���م���ات واجل���م���ع���ي���ات ال��وط��ن��ي��ة 
ال��ع��الق��ة  ذات  وال���دول���ي���ة  والإق���ل���ي���م���ي���ة 

باأمرا�ص ال�صمنة.
م���دي���ر  ك�������رم  احل�����ف�����ل،  خ����ت����ام  ويف 
والرعاة  والداعمني  املتحدثني  اجلامعة 

يف املوؤمتر.
)اآفاق م�صورة: �صفحة 20(
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خالد  ب��ن  في�صل  الأم���ري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  ال��ي��وم  اجل��ام��ع��ة  ت�صت�صيف 
الدويل  »املوؤمتر  ل�  الكرمية  رعايته  اأم��ري منطقة ع�صري، يف  بن عبدالعزيز، 
القراآين الأول لتوظيف الدرا�صات القراآنية يف عالج امل�صكالت املعا�صرة«، يف 
جتديد م�صتمر وحر�ص بالغ من �صموه يف ح�صور ورعاية ومتابعة كثري من 

منا�صبات اجلامعة.
املوؤمتر  ه��ذا  اجلامعة،  تنظمها  التي  الأهمية  البالغة  امل��وؤمت��رات  وم��ن 
وجهد  حماولة  يف  الكرمي،  القراآن  وهو  ود�صتورنا  اأ�صا�صنا  اإلى  يعيدنا  الذي 
وع���الج م�صكالتنا  ال��رب��اين حل��ل  امل�����ص��در  ه��ذا  وب��اح��ث��ني يف توظيف  لعلماء 

املعا�صرة.
والنقا�صات  ال��ب��ح��وث  م��ن  بكثري  ث��ري��ة  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  جل�صات  و�صتكون 
العلمية التي �صت�صع مالمح وقواعد علمية واأفكارا م�صتنرية وروؤى �صرعية 
كما  والعلمية،  والجتماعية  والقت�صادية  وال�صيا�صية  الفكرية  للم�صكالت 
كاجلهاد  ال�صرعي  مدلولها  لها  ويعطي  معا�صرة،  ق�صايا  املوؤمتر  �صيتناول 
)�صروطه و�صوابطه( مبا يف ذلك احلكم ال�صرعي امل�صتند لكتاب اهلل  الكرمي 
يف مو�صوع الإرهاب وخماطره على الأمة الإ�صالمية والعربية، وعلى العامل 

اأجمع.
وي�صعدنا نحن يف جامعة امللك خالد اأن نرحب ب�صيوف املوؤمتر من داخل 
اململكة وخارجها، ون�صكرهم على م�صاركتهم، كما اأ�صكر القائمني على تنظيم 
هذا املوؤمتر من الزمالء والزميالت يف اللجنة التنظيمية، وبخا�صة الزمالء 
اجلامعة؛  كليات  منظومة  يف  املهمة  الكليات  اإح��دى  وهي  ال�صريعة،  كلية  يف 
الى  �صبابنا  خاللها  من  توجه  وجمتمعية،  فكرية  مب�صوؤوليات  ت�صطلع  اإذ 
الطريق ال�صحيح، وتعمل على ن�صر الوعي والهتمام باملو�صوعات ال�صرعية، 
بامل�صادر  م�صتنرية  �صرعية/علمية  ك��ف��اءات  تخريج  يف  دوره���ا  اإل���ى  اإ���ص��اف��ة 

ال�صرعية، وياأتي يف مقدمتها كتاب اهلل و�صنة نبيه، �صلى اهلل عليه و�صلم.

مؤتمر القرآن 
ومشكالتنا المعاصرة

معكم
أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي

أمير عسير يفتتح
المؤتمر القرآني األول اليوم األحد

عبدالعزيز رديف

ب���رع���اي���ة ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ري 
ف��ي�����ص��ل ب���ن خ���ال���د ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اأم���ري 
يف  ممثلة  اجل��ام��ع��ة  تقيم  ع�����ص��ري،  منطقة 
ك��ل��ي��ة ال�����ص��ري��ع��ة واأ�����ص����ول ال���دي���ن امل��وؤمت��ر 
الدرا�صات  القراآين الأول لتوظيف  الدويل 
القراآنية يف عالج امل�صكالت املعا�صرة، اليوم 
الأح���د ال����15 م��ن �صهر حم��رم اجل���اري ملدة 
ثالثة اأيام، بامل�صرح اجلامعي مبقر املدينة 

اجلامعية باأبها.
من جهته عر معايل مدير اجلامعة 
امل�������ص���رف ال����ع����ام ع���ل���ى امل�����وؤمت�����ر الأ����ص���ت���اذ 
عن  ال�صلمي،  اهلل  رج��اء  ب��ن  فالح  الدكتور 
ع�صري  منطقة  اأم��ري  ل�صمو  �صكره  خال�ص 
امل���وؤمت���ر، م�صيدا  ع��ل��ى ت�����ص��ري��ف��ة ل��رع��اي��ت��ه 
منا�صط  جلميع  ال��الحم��دود  �صموه  بدعم 
اأهمية  م��دى  ال�صلمي  مو�صحا  اجل��ام��ع��ة، 
ه����ذا امل���وؤمت���ر ل��ل��ج��م��ي��ع ح��ي��ث اأن ال���ق���راآن 
ع��ل��ى جميع  ي��ج��ب  رب��ان��ي��ا  ال��ك��رمي منهجا 

»العديد من  وق��ال  ب��ه.  الق��ت��داء  امل�صلمني 
اآلف  م��ن  حلها  وج��د  املعا�صرة  م�صكالتنا 

ال�صنني يف القراآن الكرمي ملن يتدبر«.
واأ�����ص����اف »اآم������ل اأن ن���خ���رج م���ن ه��ذا 
امل����وؤمت����ر ب���ال���ع���دي���د م����ن احل����ل����ول ل��ل��ع��امل 
الأج��م��ع ويف خمتلف جم��الت  الإ���ص��الم��ي 
احل���ي���اة«. ك��م��ا اأك���د ���ص��ع��ادة وك��ي��ل اجلامعة 
رئي�ص  والأك���ادمي���ي���ة  التعليمية  ل��ل�����ص��وؤون 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ل��ل��م��وؤمت��ر ال��دك��ت��ور 
حممد احل�صون باأننا نعي�ص اليوم يف عامل 
والتاأثري  وال��ت��اأث��ر  بالتوا�صل  مي��ر  مفتوح 
العمل على تنظيم  اأن  اإلى  املتبادل، م�صرياً 
موؤمتر عاملي بالغ الأهمية مثل هذا املوؤمتر 

لي�ص بالأمر الي�صري.
وق��������������ال »اإ��������������ص�������������راك ال�����ب�����اح�����ث�����ني 
واملتخ�ص�صني من خمتلف الدول العربية 
والإ�صالمية من خالل حماور هذا املوؤمتر 
���ص��ي�����ص��اع��د ذل���ك يف ت��اأ���ص��ي�����ص م��ن��ه��ج لفهم 
ال���واق���ع، وال����ذي �صيقوم ع��ل��ى ب��ن��اء ق��اع��دة 
اإي��ج��اد  ع��ل��ى  ق����ادرة  واإج��رائ��ي��ة  مفاهيمية 

منظور  من  املعا�صرة  للم�صكالت  احللول 
كلية  عميد  اأو���ص��ح  فيما  ح��ك��ي��م«.  ق����راآين 
اللجنة  رئ��ي�����ص  ال��دي��ن  واأ����ص���ول  ال�صريعة 
ال�صهراين  الدكتور علي  للموؤمتر  العلمية 
باأن املوؤمتر ذو اأهمية بالغة تكمن يف وجوب 
ثابتة  كحقيقة  الكرمي  القراآن  الى  العودة 
اأن  على  موؤكدا  احلياة،  يف جميع جم��الت 
اأه���داف هامة لل�صعي يف  امل��وؤمت��ر رك��ز على 
رب��ط  �صملت  امل��ع��ا���ص��رة،  م�صكالتنا  ع���الج 
لتلقيها  م�صدرا  تعالى  اهلل  بكتاب  الأم���ة 
و�صعادتها  ع��زه��ا  وط��ري��ق  جناتها  و�صبيل 
اململكة يف خدمة  دور  واإب���راز  ال��داري��ن،  يف 
ال����ق����راآن ال���ك���رمي وع���ل���وم���ه، ك��ذل��ك اإب����راز 
امل�����ص��ك��الت  ال���ك���رمي يف ع���الج  ال���ق���راآن  دور 
القراآنية،  بالدرا�صات  والنهو�ص  املعا�صرة، 
لتوؤدي دورها يف عالج الق�صايا ال�صالمية 
ال�صامل  بالنهو�ص  والإ���ص��ه��ام  امل��ع��ا���ص��رة، 
ط��اق��ات  ت��وظ��ي��ف  ال���ى  اإ���ص��اف��ة  للمجتمع، 
امل�صكالت  ع���الج  وج��ه��وده��م يف  ال��ب��اح��ث��ني 

املعا�صرة.

املوؤمتر �صيناق�ص  باأن  اجلدير بالذكر 
عددا من البحوث التي ا�صتقبلتها اجلامعة 
من الباحثني على م�صتوى اململكة العربية 
ال�صعودية، اإ�صافة الى امل�صاركني من الدول 
العربية والإ�صالمية، حول 6 حماور �صملت 
ت��وظ��ي��ف ال����درا�����ص����ات ال���ق���راآن���ي���ة يف ع��الج 
امل�����ص��ك��الت الع��ت��ق��ادي��ة وال��ف��ك��ري��ة، وع��الج 
امل�����ص��ك��الت ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة، اإ���ص��اف��ة ال���ى ع��الج 
امل�صكالت  وع���الج  الج��ت��م��اع��ي��ة،  امل�صكالت 
اجل��ه��اد،  مفهوم  وم�صكالت  الق��ت�����ص��ادي��ة، 
القراآنية يف  الدرا�صات  اإلى توظيف  اإ�صافة 

عالج م�صكالت التعلم والتعليم.
ك��م��ا ���ص��ي�����ص��ارك يف امل���وؤمت���ر ال��ع��دي��د من 
املكي  احل���رم  اإم���ام  مثل  ال��ب��ارزة  ال�صخ�صيات 
م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ���ص��ال��ح ب��ن ح��م��ي��د، وم��ع��ايل 
الأمني العام ال�صابق لرابطة العامل الإ�صالمي 
الدكتور عبداملح�صن الركي، ومعايل الدكتور 
ع��ب��دال��رح��م��ن ب���ن ع���ب���داهلل ال�����ص��ن��د ال��رئ��ي�����ص 
العام لهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر 

والدكتور �صالح املغام�صي.

• ربط الأمة بكتاب اهلل تعالى م�صدر 
تلقيها و�صبيل جناتها وطريق عزها 

و�صعادتها يف الدارين.
• اإبراز دور اململكة يف خدمة القراآن 

الكرمي وعلومه.
• اإبراز دور القراآن الكرمي يف عالج 

امل�صكالت املعا�صرة.
• النهو�ص بالدرا�صات القراآنية؛ 

لتوؤدي دورها يف عالج الق�صايا 

ال�صالمية املعا�صرة، والإ�صهام 
بالنهو�ص ال�صامل للمجتمع.

• توظيف طاقات الباحثني وجهودهم 
يف عالج امل�صكالت املعا�صرة.

 

المحور االول
توظيف �لدر��سات �لقر�آنية 

يف عالج �مل�سكالت �العتقادية 
و�لفكرية:

• اخللل يف التعامل
مع م�صادر التلقي وفهمها. 

• املادية الإحلادية.
• التكفري بني الإفراط 

والتفريط.
• الفهم اخلاطئ للحرية 

وامل�صاواة.
• اهتزاز الثقة بالهوية 

الإ�صالمية.
• الت�صكيك يف الثوابت.

المحور الثاني
توظيف �لدر��سات �لقر�آنية

يف عالج �مل�سكالت �ل�سيا�سية:

• واجبات الراعي والرعية
بني الإفراط والتفريط.

• ف�صل ال�صيا�صة عن الدين.
• اخللط بني مبداأ ال�صورى 

الإ�صالمية والدميقراطية 
الغربية.

المحور الثالث
توظيف �لدر��سات �لقر�آنية

يف عالج �مل�سكالت �الجتماعية:
• �صعف التوا�صل والتكافل 

الجتماعي.
• امل�صكالت الأ�صرية.

• دعوات تفكيك املجتمعات 

الإ�صالمية )املذهبية - 
الطائفية(.

• م�صكالت ال�صباب. 
• م�صكالت املراأة.

المحور الرابع
توظيف �لدر��سات �لقر�آنية

يف عالج �مل�سكالت �القت�سادية:
• الت�صاهل يف التعامل

مع املال العام.
• �صوء الإنفاق. 

• اأكل املال بغري حق.
• الفقر.

• البطالة.

المحور الخامس
توظيف �لدر��سات �لقر�آنية

يف عالج م�سكالت مفهوم �جلهاد:

• الفهم اخلاطئ ملفهوم
اجلهاد و�صوابطه.

• مفهوم الإرهاب وتطوره.
• العتداء على الدماء 

املع�صومة.

المحور السادس
توظيف �لدر��سات �لقر�آنية

يف عالج م�سكالت  �لتعلم 
و�لتعليم:

• التقليل من �صاأن العلماء 
واأثرهم يف الأمة.

• العزوف عن العلم ال�صرعي.
• الف�صل بني العلم والعمل.
• �صعف خمرجات املوؤ�ص�صات 

التعليمية.
• �صعف الجتهاد والبداع 

العلمي.

أهداف المؤتمر

محاور المؤتمر
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يف درا�����ص����ة ع��ل��م��ي��ة ح��دي��ث��ة ب���ع���ن���وان »اأث����ر 
ال�صرف  م��ي��اه  ح��م��اأة  با�صتخدام  الت�صميد 
الثقيلة  ال��ع��ن��ا���ص��ر  ت���راك���م  ع��ل��ى  ال�����ص��ح��ى 
ومن���و واإن��ت��اج��ي��ة ن��ب��ات ال�����ص��ب��ان��خ«، تو�صل 
باحثون من كلية العلوم باجلامعة، اإلى اأن 
الت�صميد باحلماأة حتى معدل 40 جم/كجم 
ال�صبانخ  نبات  اإنتاجية حم�صول  يزيد من 
مب���ق���دار ث��الث��ة اأ����ص���ع���اف، ك��م��ا ي��زي��د من 
خ�صائ�صها  م��ن  ويح�صن  ال��رب��ة  خ�صوبة 

الفيزيائية.
ه���ذا  اأن  اإل��������ى  ال����ب����اح����ث����ون  واأ�������ص������ار 
على  العتماد  تقليل  �صاأنه  من  ال�صتخدام 
املخ�صبات  با�صتخدام  التقليدى  الت�صميد 
لتلوث  وامل�صببة  م��ادي��ا  املكلفة  الكيميائية 
يف  للحماأة  ال�صتخدام  هذا  اأن  كما  البيئة، 
من  للتخل�ص  اآم��ن��ا  ح��ال  مي��ث��ل  الت�صميد 
اإنتاج احلماأة  اليوم من ح�صيلة  90 طنا يف 
فى  ال�صحي  ال�صرف  معاجلة  حمطة  من 

مدينة اأبها مبنطقة ع�صري.
واأج���������رى ال����درا�����ص����ة ال����ه����ادف����ة اإل����ى 
ال��ت��خ��ل�����ص م���ن ب��ع�����ص م���ل���وث���ات ال�����ص��رف 
من  اأع�����ص��اء  ي�صم  بحثي  ف��ري��ق  ال�صحي، 
يف  العلوم  بكلية  والكيمياء  الأحياء  ق�صمي 
اإبراهيم  الدكتور   من:  كل  وهم  اجلامعة، 
رم��ان،  اآل  �صليمان  وال��دك��ت��ور  عيد،  حممد 
عبد  والدكتور  البيبانى،  اأحمد  والدكتور 
اللطيف ه�صام، والدكتور م�صطفى طاهر، 

والدكتور خالد فهمى.
ومت ن�صر الدرا�صة فى املجلة الدولية 

العلمية املتخ�ص�صة:
The International Journal of
Phytoremediation

باحثون بالجامعة: التسميد بالحمأة
يزيد إنتاجية السبانخ
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النهاري مديرا عاما
لمكتب مدير الجامعة

اإداري��ا يق�صي  ال�صلمي، قرارا  اأ�صدر مدير اجلامعة، الأ�صتاذ الدكتور فالح 
بتكليف املوظف حممد بن علي النهاري، بالعمل مديرا عاما ملكتب مدير 
اجلامعة. وورد يف ن�ص القرار اأنه اأتى بناء على ال�صالحيات املخولة ملدير 
اجلامعة نظاما، وبعد الطالع على نظام جمل�ص التعليم العايل واجلامعات 

ولوائحه، وبناء على ما تقت�صيه م�صلحة العمل. 
من جهته، عر النهاري عن �صعادته بهذا التكليف، معربا عن �صكره 
وتقديره ملدير اجلامعة، على هذه الثقة الغالية، م�صريا اإلى اأن هذا القرار 
الرقي  يف  لالإ�صهام  اجلهد،  من  مزيد  لبذل  وتوفيقه،  اهلل  بعون  �صيدفعه 
مب�صتوى العملية الإدارية يف اجلامعة. يذكر اأن النهاري يعد من القيادات 

الإدارية املتميزة يف منطقة ع�صري، اإذ تدرج يف العديد املنا�صب.

نادي الهندسة يدشن أنشطته
عدنان األلمعي

نظم نادي الهند�صة مطلع حمرم اجلاري، حفل تد�صني اأن�صطته الطالبية 
كلية  وكيل  بح�صور  اجلديد،  اجلامعي  العام  من  الأول  الدرا�صي  للف�صل 
م�صفر، ووكيل  اآل  خلوفه  حممد  الدكتور  الأك��ادمي��ي��ة  لل�صوؤون  الهند�صة 

الكلية للتطوير واجلودة الدكتور علي اآل خزمي، وروؤ�صاء الأق�صام بالكلية.
بامل�صاركة  ال��ط��الب  اأو���ص��ى  ال���ذي  الكلية  وك��ي��ل  بكلمة  احل��ف��ل  وب���دئ 
واختتم  تطويرهم.  يف  دوره��ا  على  ال�صوء  م�صلطا  الطالبية،  الأن�صطة  يف 
لالأع�صاء  ال�صتمارات  وت�صجيل  التد�صني  لوحة  وتوقيع  بالتد�صني  احلفل 

اجلدد. وبلغ عدد امل�صجلني اأكرث من 70 طالبا.



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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العلوم اإلدارية تستقبل مستجديها
حسام ذيبان

العلوم  بكلية  والأع���م���ال  امل���ال  ن���ادي  اأق����ام 
الإداري��ة و املالية باجلامعة، لقاء للطالب 
امل���رك���زي���ة  امل������درج������ات  امل�������ص���ت���ج���دي���ن، يف 
الدكتور  الكلية  عميد  بح�صور  باجلامعة، 
ف��اي��ز ب��ن ظ��ف��رة، ووك��ي��ل ال��ك��ل��ي��ة ل�����ص��وؤون 
الغامدي،  عبدال�صالم  ال��دك��ت��ور  ال��ط��الب 
الدكتور  التعليمية  لل�صوؤون  الكلية  ووكيل 

علي اآل فايع، وروؤ�صاء الأق�صام ، وعدد من 
اأع�صاء هيئة التدري�ص .

ظ��ف��رة رحب  لب��ن  بكلمة  اللقاء  ب���داأ 
من خاللها بالطالب امل�صتجدين ، وحثهم 
على الجتهاد و املثابرة ابتداء من الف�صل 
الأول خالل امل�صرية اجلامعية، و قدم لهم 
لهم  ع��ون��اً  �صتكون  ال��ت��ي  الن�صائح  بع�ص 

خالل م�صريتهم اجلامعية.
بالكلية،  الأك��ادمي��ي  املر�صد  ق��دم  ث��م 

من  بني  عر�صا  اإبراهيم،  حممد  الدكتور 
الأكادميي للطالب  الإر�صاد  اأهمية  خالله 
املر�صد  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  وكيفية  اجل��ام��ع��ي، 
الأك����ادمي����ي ال��ف��رع��ي وط��ري��ق��ة ال��ت��وا���ص��ل 

معه.
ب���ع���د ذل�����ك ق�����دم ع�����ص��و ال���ت���دري�������ص، 
الدكتور اأ�صامة �صالم، �صرحا تف�صيليا عن 
وكيفية  اأه��م��ي��ت��ه،  و  الإل���ك���روين  التعليم 
ت�صهيالت  م��ن  يقدمه  وم��ا  معه  التعامل 

سن التقاعد من 64-60

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

خالل  م��ن  حديثا  تداولها  مت  اإ�صاعة  اأ�صا�ص  ه��و  امل��ق��ال  ع��ن��وان 
اأن  اأ���ص��ك��ال��ه، وط��ب��ي��ع��ي  و���ص��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي بجميع 
يفاجئنا الإعالم غري امل�صوؤول كل �صاعة باإ�صاعة جديدة تنت�صر 

بيننا كما تتن�صر النار يف اله�صيم.
واملوؤ�صف اأنه يتم الرويج لها من خالل �صرائح من املجتمع 
اإِْن  اآََم��ُن��وا  ��ِذي��َن  ��َه��ا الَّ اأَيُّ متنا�صني ق��ول ال��ب��اري جلت ق��درت��ه »َي��ا 
ِبُحوا  َفُت�صْ ِبَجَهاَلٍة  َقْوًما  يُبوا  ُت�صِ اأَْن  َفَتَبيَُّنوا  ِبَنَباأٍ  َفا�ِصٌق  َجاَءُكْم 

َعلَى َما َفَعْلُتْم َناِدِمنَي« )6 احلجرات(.
ولعل  تنت�صر يف  جمتمعنا،  ب���داأت  ال��ت��ي  الإ���ص��اع��ات  ك��ث��رية 
اآخرها ا�صتحداث ر�صوم على بع�ص اخلدمات، ورفع �صن التقاعد 

اأو ن�صبة ال�صتقطاع من رواتب املوظفني.
التاأكد من  اأو  ت�صديقها  منها ل ميكن  كثريا  اأن  واملوؤ�صف 
بني  ن�صيبها  تاأخذ  كي  خ�صبا  مرتعا  جتد  ذل��ك  وم��ع  �صحتها، 
املعارف  جميع  اإل��ى  لإر�صالها  ب�صرعة  ينجرفون  الذين  النا�ص 
واملجموعات التي لديهم يف التطبيقات الذكية، وكاأنهم حققوا 
ن�صرا اأو �صبقا يف نقل اخلر ول يريدون اأن ي�صبقهم اإليها اأحد. 
ومدى  ير�صلونه  ما  خطورة  يراعون  ول  ي�صاوؤون  كما  ير�صلون 

�صدقه اأو �صحته.
بطء  انت�صارها  يف  وي�صهم  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه  يغذي  م��ا  ولعل 
اجلهة ذات العالقة يف تاأكيدها اأو نفيها، وعندما تتحرك اجلهة 

لإي�صاح حقيقة هذه الإ�صاعة تنطفئ ول تكاد تذكر.
مع  توا�صلنا  و�صائل  خمتلف  على  تربع  الإ���ص��اع��ات  ه��ذه 
الوطن  وي��روج لها من خ��الل مواقع خ��ارج  املجتمع اخل��ارج��ي 
من اأنا�ص حاقدين ومغر�صني يحاولون التاأثري يف املجتمع من 
خالل الت�صكيك يف كل ما يقدم اإليه من خدمات وجعلها تبدو يف 

اأعيننا عبئا كبريا �صنتحمله يف قادم الأيام.
اإل وا���ص��ت��خ��دم��ت��ه��ا لن�صر  ت���رك و���ص��ي��ل��ة  ال��ف��ئ��ات مل  ه���ذه 
ال��ن��ا���ص، وق��د وج���دت مرتعا خ�صبا يف  اأك��اذي��ب��ه��ا وخ��دع��ه��ا على 

التطبيقات الذكية. 
اأ�صدته  ت��رد معروفا  امل��واق��ع وال���دول مل  الفئات من  وه��ذه 
اململكة قط ولو بكلمة طيبة، بل حتاول بكل الطرق اإ�صعافنا من 

خالل ن�صر هذه الأقاويل املرجفة.

وقفة
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وذل���ك قبل  وخ��دم��ات للطالب اجل��ام��ع��ي، 
اأن يلقي كلمة نادي املال والأعمال، مقرره 
اآل ح��م��و���ص،  ب���ن ع��ب��دال��رح��م��ن  ع���ب���داهلل 
اإبراز  يف  ودوره  النادي  اأهمية  على  م�صددا 
الطالب  حمو�ص  اآل  وح��ث  الكلية.  طالب 
�صتخدم  اأفكار  اأي  وتقدمي  الت�صجيل  على 
وت��ط��ور م��ن ال��ك��ل��ي��ة واجل��ام��ع��ة وال��وط��ن. 
لالأ�صئلة  امل���ج���ال  ُف��ت��ح  ال��ل��ق��اء  خ��ت��ام  يف  و 

وال�صتف�صارات. 

دراسة توصي بإدخال »الدوم«
في غذاء مرضى السكري والضغط

ريم العسيري

اأو�صت درا�صة �صادرة عن اجلامعة، باإ�صافة 
ال���دوم ملنتجات اخل��ب��ز، واإدخ���ال���ه يف غ��ذاء 
م��ر���ص��ى ال�����ص��ك��ري و���ص��غ��ط ال���دم وال��ك��ل��ى، 
واحل����ر�����ص ع��ل��ى ت���ن���اول���ه لح���ت���وائ���ه على 
لالأك�صدة،  م�صاد  ولأنه  الغذائية،  الألياف 
ما  لتعوي�ص  ع�صريا،  تناوله  اإل��ى  اإ�صافة 
والأم��الح  الفيتامينات  من  اجل�صم  فقده 

املعدنية.
عنوان  حمل  ال���ذي  البحث  واأج����رت 

»اأ�����ص����رار ث��م��رة ال������دوم«، ال��ط��ال��ب��ة بق�صم 
والآداب  العلوم  بكلية  امل��ن��زيل  القت�صاد 
ل���ل���ب���ن���ات مب���ح���اي���ل، ����ص���احل���ة ع�������ص���ريي، 
التجريبي،  ال��و���ص��ف��ي  امل��ن��ه��ج  ب��ا���ص��ت��خ��دام 
ليمياء عثمان  ال��دك��ت��ورة  اإ���ص��راف  وحت��ت 

مال�صي.
اإل���ى ك�صف اإم��ك��ان��ي��ة  وه���دف ال��ب��ح��ث 
اإل���ى منتجات اخل��ب��ز، مثل  ال���دوم  اإ���ص��اف��ة 
وحت�صني  الغذائية  القيمة  لرفع  الكيك، 
اخل���وا����ص احل�����ص��ي��ة، اإ���ص��اف��ة اإل����ى اإدخ����ال 
ومر�صى  ال�صكر  م��ر���ص��ى  غ���ذاء  يف  ال����دوم 

ارتفاع �صغط الدم والكلى والكولي�صرول، 
وا�صتخدام ع�صري الدوم لتعوي�ص النق�ص 

يف الفيتامينات واملعادن.
 واأو�صحت الدرا�صة اأن الدوم هو نوع 
من �صجر النخيل، بي�صاوي ال�صكل �صالح 
ال��دم،  ارت��ف��اع �صغط  ل��ع��الج  ل��الأك��ل، جيد 
اأي�صا لعالج  مفيد  املائي  امل�صتخل�ص  واأن 
من  ال��دوم  �صجرة  اأن  البلهار�صيا، م�صيفة 
الأ����ص���ج���ار امل��ع��م��رة وث��م��اره��ا اأك����ر منظم 
لل�صغط، وميكن ا�صتهالكها على �صورتها 
ال���ط���ازج���ة، ك��م��ا مي��ك��ن ن����زع ال���ن���واة منها 

ال��ل��ح��م��ي��ة وطحنها  ال��ط��ب��ق��ة  ث���م جت��ف��ي��ف 
واحل�صول عليها يف �صورة م�صحوق ناعم.

اإل���ى اأن م��ن مميزات  اأي�����ص��ا  واأ����ص���ارت 
ه����ذه ال���ث���م���رة اإم���ك���ان���ي���ة ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا يف 
امللم�ص  يف  اأث���را  لها  لأن  اخل��ب��ز،  منتجات 

والنكهة والقيمة الغذائية.
واأجرت الباحثة جتربة اإ�صافة الدوم 
ملنتجات اخلبز لحتوائه على الفيتامينات 
والألياف والعنا�صر املعدنية واملواد امل�صادة 
اإل����ى منتجات  ي�����ص��ي��ف  ل��الأك�����ص��دة، ولأن�����ه 

اخلبز خوا�صا ح�صية مرغوبة فيها.
عينات  ثالث  على  الدرا�صة  واأجريت 
من الكيك: الأولى خالية متاما من الدوم، 
 ،%15 بن�صبة  ال��دوم  على  حتتوي  والثانية 

والثالثة حتتوي على الدوم بن�صبة %20.
الكيك  لعينات  احل�صي  التقييم  ومت 
امل�����ص��اف ل��ه ال���دوم م��ن قبل اأع�����ص��اء هيئة 
التدري�ص والطالبات يف معامل التغذية يف 

كلية العلوم والآداب مبحايل ع�صري. 
اأن  احل�صي  التقييم  نتائج   واأو�صحت 
ال��دوم  م��ن   %15 على  حتتوي  التي  العينة 
هي الأف�صل من حيث اللون، تليها العينة 
ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى 20% م���ن ال������دوم، ثم 
اأن  ي��وؤك��د  ال���دوم، مم��ا  العينة اخلالية م��ن 
الكيك، ح�صب  ل��ون  ال���دوم حت�صن  اإ���ص��اف��ة 

تقييم املقيمني.
التي حتتوي على  العينة  اأن  وك�صفت 
ن�صبة 20% من الدوم هي الأف�صل من حيث 
من  اخلالية  العينة  ح�صلت  كما  الطعم، 
الدوم على اأقل الدرجات من حيث الطعم، 
تعطي  للكيك  ال��دوم  اإ�صافة  اأن  يوؤكد  مما 

طعما اأف�صل من الكيك اخلايل منه.
ال��ت��ي  ال��ع��ي��ن��ة  اأن  اأي�������ص���ا   واأظ����ه����رت 
الأف�صل  بن�صبة 15% هي  حتتوي على دوم 
من حيث النكهة، تليها العينة التي حتتوي 
اإل��ى  ي�صل  قبول  هناك  اأن  كما   ،%20 على 

50% للكيك امل�صاف اإليه الدوم.
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أهداف المؤتمر
التعري��ف بالعالقة بين اإلع��الم واإلرهاب وطرق انتش��اره ومظاهر اختالفه بي��ن الدول من حيث 

المفهوم وأساليب المواجهة.

دراس��ة مخاط��ر اإلرهاب وآثاره ف��ي الحياة العامة وعل��ى المنظومة الفكري��ة والعقيدية في 
مختلف  المجتمعات.

إستجالء العالقة بين وسائل اإلعالم وانتشار ظاهرة اإلرهاب.

تبيان االستراتيجيات اإلعالمية والقانونية واألخالقية الكفيلة بالمساهمة في مكافحة اإلرهاب.

إب��راز دور القي��م الديني��ة والقانوني��ة واألخالقية والثقافية ف��ي مواجهة اإلره��اب والحد من 
انتشاره.

محاور المؤتمر
المحور األول:

اإلعالم واإلرهاب.. المفاهيم واالبعاد
1( تعدد مفاهيم اإلرهاب في وسائل اإلعالم.

2( تعامل وسائل اإلعالم مع اإلرهاب وأشكاله.
3( ابعاد اإلرهاب في وسائل اإلعالم )السياسية، الدينية، االجتماعية، الثقافية والتاريخية(.

4( أسباب ظهور وانتشار اإلرهاب من منظور وسائل اإلعالم.

المحور الثاني:
الترويج اإلعالمي لإلرهاب وتداعياته في المجتمع
1( الوسائل واألساليب اإلعالمية المروجة لإلرهاب في المجتمعات.

2( آث��ار التروي��ج االعالم��ي ومخاطره��ا ف��ي المج��االت الديني��ة والسياس��ية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية واألمنية وغيرها.

المحور الثالث:
اإلرهاب وفضاء اإلعالم العربي والدولي

1( تعامل اإلعالم الحكومي العربي مع ظاهرة اإلرهاب.
2( معالجة وسائل اإلعالم العربية الخاصة لظاهرة اإلرهاب.

3( تغطية اإلعالم الدولي للعمليات اإلرهابية.
4( ظاه��رة اإلره��اب وكيفي��ة التعامل معها من منظور السياس��ات اإلعالمية للمؤسس��ات 

اإلعالمية الدولية.
5( التغطيات اإلعالمية للعمليات اإلرهابية الدولية في اإلعالم العربي والدولي .

6( ظاهرة اإلرهاب واس��تغاللها في اقتصاديات المؤسس��ات اإلعالمية ف��ي العالم العربي 
والدولي.

المحور الرابع:
اإلرهاب واإلعالم الجديد

1( الدعاية واإلشاعة اإلرهابية في اإلعالم الجديد.
2( توظي��ف الجماع��ات اإلرهابية لمواقع التواص��ل االجتماعي في تجنيد الش��باب والترويج 

للفكر اإلرهابي.  
3( دور شبكات التواصل االجتماعي في انتشار ظاهرة اإلرهاب والترويج لها.

المحور الخامس:
اإلرهاب واستراتيجيات المواجهة

1( االستراتيجيات اإلعالمية الكفيلة بمكافحة اإلرهاب.
2( دور اإلعالم الديني وأجهزة اإلعالم األمني في مواجهة اإلرهاب.

3( أدوار األس��رة والمؤسس��ات الدينية والتربوية والمنظمات السياس��ية والمجتمع المدني 
في مواجهة ظاهرة اإلرهاب.

4( دور الحمالت اإلعالمية والتخطيط التنموي في الحد من  األنشطة اإلرهابية.
5( تجارب الستراتيجيات إعالمية عربية ودولية في عملية التصدي لظاهرة اإلرهاب.
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أسبوعية جامعة الملك خالد

بنا
طال

قضية

عبدالعزيز رديف 

ي����واج����ه ال���ط���ال���ب اجل���ام���ع���ي امل�����ص��ت��ج��د 
التي  والتحديات  التغريات  من  العديد 
مما  ق��ب��ل،  م��ن  مواجهتها  ل��ه  ي�صبق  مل 
وت�صكل  الأح��ي��ان،  بع�ص  يف  تائهاً  يجعله 
ب��داي��ة احل��ي��اة اجلامعية م��اأزق��اً قبل  ل��ه 
الندماج مع الأنظمة، علما اأن اجلامعة 
ت�صهل الأمر كثريا على امل�صتجدين، كما 
�صعت لتذليل ال�صعاب عن طريق اإقامة 
بالكليات وخدماتها  التعريفية  اللقاءات 
اإ�صافة  من�صوبيها،  مع  التوا�صل  و�صبل 
امل�صتجدين  الطالب  ا�صتقبال  حفل  اإلى 
املعلومات  الذي توفر من خالله جميع 
واخلدمات التي ميكن للطالب امل�صتجد 
ال����ص���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا م����ن خ�����الل م��ع��رف��ة 

حقوقه واللوائح والأنظمة.
التي واجهها بع�ص  امل�صكالت  ومن 
عدم  اجلامعة،  يف  امل�صتجدين  ال��ط��الب 
وال��ق��اع��ات،  الكليات  مب��داخ��ل  معرفتهم 
اإ����ص���اف���ة اإل�����ى ع����دم ف��ه��م��ه��م ل��الأن��ظ��م��ة 
تقدمها  ال��ت��ي  التعليمية  الإل��ك��رون��ي��ة 

اجلامعة كخدمة تعليمية معا�صرة.

بالك بورد
ال�صريعة  بكلية  امل�صتجد  الطالب  واأك��د 
اأن  القحطاين  �صلطان  ال��دي��ن،  واأ���ص��ول 
اإ�صكال يف  له  ي�صبب  ب��ورد«  »ب��الك  نظام 
اإل��ى  م�صريا  اجلامعية،  م�صريته  ب��داي��ة 
اأنه هو والعديد من زمالئه امل�صتجدين 
النظام  مع  التعامل  يف  �صعوبة  يجدون 

يف ال��ع��دي��د م��ن امل��ق��ررات، وق���ال »اأمت��ن��ى 
الت�صاهل  ال��ت��دري�����ص  هيئة  اأع�����ص��اء  م��ن 
م��ع��ن��ا ن��ح��ن امل�����ص��ت��ج��دي��ن يف ال��ت��ك��ال��ي��ف 
واملحا�صرات والواجبات عر بالك بورد، 
حتى ير�صخ فهمنا للنظام ب�صكل كامل 
لكي ل يوؤثر ذلك على معدلتنا لحقا، 
يبنى  م��ا  ه��و  الأول  الف�صل  م��ع��دل  لأن 

عليه م�صتقبلنا اجلامعي«.

المطعم الجامعي
ويف ال�صياق نف�صه، اأ�صار الطالب امل�صتجد 
اإل��ى  ال�����ص��ه��راين  ال��رب��ي��ة حم��م��د  بكلية 
اأن����ه اط��ل��ع ع��ل��ى ���ص��رح كيفية ا���ص��ت��خ��دام 
ب��ورد عن طريق ح�صاب اجلامعة  ب��الك 
الفائدة  ذلك  له  يحقق  باليوتيوب، ومل 
كيفية  ���ص��رح  ي��ت��م  اأن  م��ت��م��ن��ي��ا  ال���ت���ام���ة، 
من  للم�صتجدين  ال��ن��ظ��ام  م��ع  التعامل 
ق��ب��ل اأع�������ص���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص ع��م��ل��ي��اً 
لتتحقق  املعامل  اأح��د  يف  مبا�صر  وب�صكل 

الفائدة من هذه اخلدمة ب�صكل تام.
ا�صتقبال  حفل  اأن  ال�صهراين  واأك��د 
وللعديد  ل��ه  ق��دم  امل�صتجدين  ال��ط��الب 
م���ن زم���الئ���ه ك��ث��ريا م���ن ال��ف��وائ��د ال��ت��ي 
ك����ان����وا ي���ج���ه���ل���ون���ه���ا، م�������ص���ريا اإل�������ى اأن 
منها  ا�صتفاد  للحفل  امل�صاحبة  املعار�ص 
امل�����ص��ت��ج��دون ك���ث���ريا، وذل����ك ع���ن ط��ري��ق 
اإي�������ص���اح ح��ق��وق��ه��م وواج���ب���ات���ه���م، وم��ن 
املطعم  بها خدمة  اأ���ص��اد  التي  اخل��دم��ات 

اجلامعي.
اجلامعة  يف  وج��ودن��ا  »بحكم  وق���ال 
ل�صاعات طويلة ب�صبب املحا�صرات نحتاج 

بالك بورد.. الجداول.. والمكافآت..
صعوبات ترهق المستجدين

اإل����ى م��ث��ل ه���ذه اخل��دم��ة ال��ت��ي تقدمها 
اإلى  اإ�صافة  وراق  منظم  ب�صكل  اجلامعة 

�صعرها الرمزي«.
واأ�صاف »زرت املطعم اجلامعي ومل 
ذلك  وك���ان  جامعية،  بطاقة  ل��دي  يكن 
ي�����ص��ب��ب يل ح���رج���ا، ول��ك��ن ف��وج��ئ��ت ب���اأن 
�صجلت  حيث  للجميع،  مي�صرة  اخلدمة 
املطعم  ا�صتقبال  ل��دى  اجلامعي  رق��م��ي 
وقاموا على الفور ب�صرف بطاقة موؤقتة 
خا�صة باملطعم، متكنت من خاللها من 
ال�صتفادة من املطعم كاأي طالب جامعي 

وب�صعره الرمزي«.

عدم ترتيب
واأ���ص��ول  ال�����ص��ري��ع��ة  بكلية  امل�صتجد  اأم���ا 
ال��دي��ن، ذي��ب احل��ج��ل��ي، ف��اأك��د اأن���ه عانى 
حياته  ب��داي��ة  يف  امل�صكالت  م��ن  ال��ع��دي��د 
اجل���ام���ع���ي���ة ال����ت����ي مت���ث���ل���ت يف ت��ع��دي��ل 
الدرا�صي  الف�صل  ب��داي��ة  منذ  اجل���داول 
اأنظمة  اأن عدم فهمه  اإلى  الأول، م�صرياً 
احلذف والإ�صافة اأوقعه يف م�صكلة عدم 
ترتيب املواد، مما جعله يعاين من اأوقات 

فراغ كثرية فيما بني املحا�صرات.
وق���ال »م���ن امل��ف��ر���ص ع��ل��ى الكلية 
بداية  يف  امل�صتجدين  ب��ج��داول  تعنى  اأن 
م�صوارهم اجلامعي، نظرا لعدم خرتهم 

يف ذلك«.
 م�صريا اإل���ى اأن���ه ه��و وال��ع��دي��د من 
الطالب امل�صتجدين يعانون من م�صكلة 
ع�����دم �����ص����رف ال���ب���ط���اق���ات اجل���ام���ع���ي���ة، 
وبطاقات ال�صراف الآيل، مبينا اأن تاأخر 

ناحية  م��ن  م��اأزق��ا  ل��ه��م  ي�صكل  امل��ك��اف��اآت 
�صراء الكتب وامل�صتلزمات اجلامعية.

تأخر المكافآت
تخ�ص�ص  يف  امل�����ص��ت��ج��د  اأو�����ص����ح  ك���ذل���ك 
اأن  ال�صهراين،  حممد  التعلم،  �صعوبات 
م�صكلة تاأخر املكافاآت مقابل ارتفاع اأ�صعار 
الكتب املطلوبة يف تخ�ص�صه تعد هاج�صا 
كما عر عن  ال��زم��الء،  وللعديد من  له 
ا�صتيائه من اخلدمات الغذائية يف املدينة 
اجلامعة، واأ�صار اإلى اأن عدم وجود اأماكن 
اأي�صاً  اجلامعة  يف  ا���ص��راح��ات  اأو  جتمع 

يعد م�صكلة يجب اإعادة النظر فيها.
نقاط  اإل��ى  تفتقر  »اجلامعة  وق��ال: 
جت���م���ع ت��خ�����ص ال����ط����الب مم����ا ي��ج��ع��ل��ن��ا 
ن�صتخدم امل�صليات كا�صراحات لنا«، كما 
عر اأي�صا عن ا�صتيائه من و�صع مواقف 
اإل��ى  م�صريا  م�صاحتها،  و�صغر  ال��ط��الب 
�صعيفه جدا،  ال��رددي  النقل  اأن خدمة 
ق���ول���ه يف �صغر  ب��ح��د  وي��ك��م��ن ���ص��ع��ف��ه��ا 
اإ�صافة  النقل،  يف  امل�صتخدمة  احلافالت 

اإلى قلة عددها.

تسهيل الصعاب
الإن�����ص��ان��ي��ة،  ال��ع��ل��وم  بكلية  املت�صجد  اأم���ا 
هيئة  اأع�صاء  بتعامل  فاأ�صاد  ح��زام،  �صامل 
اأمامهم  لل�صعاب  وت�صهيلهم  التدري�ص 
مو�صحاً  م�صتجدين،  ط��الب��ا  ب�صفتهم 
هي  البداية  يف  واجهته  التي  امل�صكلة  اأن 

حتديد القاعات والذهاب اإليها،.
وق�������ال: »ك������ان غ���ري���ب���ا ع��ل��ي��ن��ا ن��ح��ن 
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قضية

حممد �ل�سهر�ين�سامل حز�محممد �ل�سهر�ين ذيب �جلحلي

امل�����ص��ت��ج��دي��ن ح���ف���ظ اأم�����اك�����ن ال���ق���اع���ات 
تعاون  ول��ك��ن  ب�صهولة،  اإل��ي��ه��ا  وال��و���ص��ول 
علينا  وحر�صهم  التدري�ص  هيئة  اأع�صاء 
ح��ل لنا ج���زءا ك��ب��ريا م��ن ه��ذه امل�صكلة«.  
تقدمها  التي  باخلدمات  �صامل  اأ�صاد  كما 
لهم  نظمتها  التي  وب��ال��ل��ق��اءات  اجلامعة 
اأن من  اإلى  ب�صفتهم م�صتجدين، م�صريا 
منها  ا�صتفاد  التي  اخلدمات  ه��ذه  اأعظم 
اإ�صافة  ال���رددي،  النقل  خدمة  الكثري: 
الرفية  وو�صائل  الريا�صية  ال�صالة  اإلى 

املتاحة فيها.

اللوائح واألنظمة
وم����ن ج��ه��ة اأخ������رى اأو����ص���ح���ت اجل��ام��ع��ة 
العديد من اللوائح والأنظمة واخلدمات 
الطالب  على  ي��وج��ب  مم��ا  موقعها،  ع��ر 
امل�صتجد الطالع عليها، حيث ن�صت تلك 
ال��ل��وائ��ح والأن��ظ��م��ة على ح��ق��وق الطالب 

وواجباته على النحو التايل:
 ،)5( من  تراكميا  املعدل  • يح�صب 
وح���ر����ص���ك ع���ل���ى ارت����ف����اع م��ع��دل��ك 
يف امل�����ص��ت��وي��ات الأول�������ى؛ ي�����ص��اع��دك 
امل�����ص��ت��وي��ات  امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه يف  يف 

املتقدمة.
�صوف   4.5 ع��ن  معدلك  ب��زي��ادة   •

حت�������ص���ل ع���ل���ى م����ك����اف����اأة ال���ط���ال���ب 
امل��ت��م��ي��ز ن��ه��اي��ة ال��ف�����ص��ل ال��درا���ص��ي، 
مرتبة  على  حت�صل  تخرجك  وعند 

ال�صرف.
5؛  2 من  نزول معدلك عن  • عند 
حال  ويف  اأول،  اإن����ذارا  تعطى  ���ص��وف 
متتالني؛  ف�صلني  الإن���ذار  ا�صتمرار 

�صوف يتم طي قيدك من اجلامعة.
لكل  والغياب  احل�صور  اأخذ  يتم   •
ن�صبة  جت���اوزت  ح��ال  ويف  حما�صرة، 
م��ن  حت�����رم  �����ص����وف  25%؛  غ���ي���اب���ك 

دخول الختبار النهائي.
من  مي��ّك��ن��ك  ال��درا���ص��ي  • مت��ي��زك 
العينية؛  امل��ك��اف��اآت  ع��ل��ى  احل�����ص��ول 
التدريبية،  ال����دورات  يف  وامل�����ص��ارك��ة 
وال���رح���الت اخل��ارج��ي��ة، وال���ن���دوات 
التعرثات  اأغ��ل��ب  اأن  علما  ال��ع��امل��ي��ة، 
نتيجة  اجلامعي  للطالب  الدرا�صية 

عدم معرفته باللوائح و الأنظمة.
 

المشاركة في
األنشطة الطالبية

التي  اخل��دم��ات  لطالبها  اجلامعة  تقدم 
من �صاأنها تهيئة اجلو الأكادميي املالئم، 
الف�صلية  ال���رام���ج  م���ن  ع�����ددا  وت���ط���رح 

والأن�����ص��ط��ة امل��ت��ن��وع��ة ال��ت��ي ت��ه��دف اإل���ى 
تفعيل ثقافة الطلبة، وتو�صيع مداركهم، 
وت�صاعدهم يف حت�صيل املعارف واخلرات 
ال����ن����اف����ع����ة، وت����ع����وده����م ع���ل���ى امل�������ص���ارك���ة 
الجتماعية، وتوؤكد انتماءهم اإلى وطنهم 
فر�صة  ومتنحهم  الإ���ص��الم��ي��ة،  واأم��ت��ه��م 
ميولهم  مع  املتوافقة  الأن�صطة  م��زاول��ة 
ومواهبهم، وتك�صبهم العديد من املهارات 
يف  ال�صليمة  الإي��ج��اب��ي��ة  والقيم  املتنوعة 

�صوء اأنظمة اجلامعة ولوائحها.

خدمات تقدمها عمادة
شؤون الطالب 

وال����رام����ج  الأن�������ص���ط���ة  • ت���ق���دمي 
لهم  تتيح  التي  املتنوعة  الطالبية 
واخل��رات  امل��ع��ارف  حت�صيل  فر�صة 
للم�صاركة  توؤهلهم  ال��ت��ي  وامل��ه��ارات 

الفاعلة داخل اجلامعة وخارجها.
للطالب  امل��الئ��م  ال�صكن  توفري   •

وفق اللوائح املنظمة لذلك.
ال��ط��الب��ي��ة  اخل����دم����ات  • ت���ق���دمي 
للم�صت�صفيات  التحويل  يف  واملتمثلة 
باجلامعة،  الطبية  اخلدمات  واإدارة 
وا����ص���ت���ق���ب���ال ال����ت����ق����اري����ر ال��ط��ب��ي��ة 

واإحالتها للكليات.

• منح الطلبة ال�صعوديني تخفي�ص 
تذاكر ال�صفر الداخلي.

• خماطبة اجلهات احلكومية فيما 
يتعلق باأمور الطلبة.

ال���غ���ذائ���ي���ة  ال����وج����ب����ات  ت����ق����دمي   •
ل���ل���ط���الب يف م��ط��اع��م  امل���خ���ف�������ص���ة 
اجل��ام��ع��ة، والإ����ص���راف ع��ل��ى تقدمي 
اخل���دم���ات ال��غ��ذائ��ي��ة يف م��ن��ا���ص��ب��ات 
اجل���ام���ع���ة واح���ت���ف���الت���ه���ا؛ وك��ذل��ك 
اأث������ن������اء الج����ت����م����اع����ات ال���ر����ص���م���ي���ة 

وغريها.
الج��ت��م��اع��ي��ة  ال���رع���اي���ة  • ت���ق���دمي 
ل��ل��ط��ل��ب��ة امل���ح���ت���اج���ني ع����ن ط��ري��ق 

�صندوق الطالب.
وح������دات  ب���ق���ي���ة  م����ع  • امل�������ص���ارك���ة 
ال���ت���وع���ي���ة  ب������رام������ج  اجل����ام����ع����ة يف 
واخل�������دم�������ات ال����ع����ام����ة وال���ت���ن���م���ي���ة 

ال�صياحية باملنطقة.

الخدمات اإللكترونية
املعلومات  لتقنية  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ت��ق��دم 
ال���ع���دي���د م����ن اخل����دم����ات الإل���ك���رون���ي���ة 
اخلا�صة بالطالب؛ بالتعاون مع اجلهات 
املختلفة باجلامعة، وجتدونها على موقع 
اجل��ام��ع��ة م��ب��ا���ص��رة م���ن خ����الل ال��ب��واب��ة 

الإل����ك����رون����ي����ة،  وم����ن اأب�������رز اخل���دم���ات 
املقدمة للطالب امل�صتجدين:

 :myKKU الإلكرونية البوابة   •
ي�����ص��ت��ف��ي��د م��ن��ه��ا ال���ط���ال���ب ل��ت��وف��ري 
الو�صول،  و�صرعة  واجلهد،  الوقت 
وذلك بجمع اخلدمات الإلكرونية 
واح��دة، ي�صمن  وتبويبها يف حزمة 

ت�صفحها يف وقت قيا�صي.
• تطبيق myKKU: تطبيق يقدم 
الأج��ه��زة  اأن��ظ��م��ة  خ��دم��ات��ه جلميع 
ال��ذك��ي��ة وب���دخ���ول م���وح���د، و�صمم 
 ،myKKU بوابة خدمات  لتقدمي 
تقدمها  التي  للخدمات  بالإ�صافة 
اجلامعة يف متناول اجلميع، ومينح 
اخلدمات  م��ن  ال�صتفادة  التطبيق 

من خالل الدخول املوحد.
 :Blackboard نظام اإدارة التعلم •
هو خطوة الطالب الأولى لكت�صاف 
يف  والبدء  اجلديد،  التعليمي  عامله 
وهو  والتفاعل،  والتوا�صل  التعلم 
التدري�ص  هيئة  ع�صو  ي�صاعد  نظام 
متميز  تعليمي  حمتوى  تقدمي  يف 
التعليمية،  العملية  اأه���داف  يحقق 
بطرق  التعلم  يف  الطالب  وي�صاعد 

خمتلفة وممتعة.

ال��ت�����ص��ج��ي��ل  ب����واب����ة  • اأك����ادمي����ي����ا: 
اخل��دم��ات  م��ن  ع��دد  على  وت�صتمل 
ال���ف���رع���ي���ة م����ث����ل: حت����وي����ل درج����ة 
ع���ل���م���ي���ة، خ�����دم�����ة ط����ل����ب ب���ط���اق���ة 
من  وجم��م��وع��ة  الآيل،  ال�������ص���راف 
نوع  كتغيري  الأك��ادمي��ي��ة  احل��رك��ات 
ال����درا�����ص����ة، وت���غ���ي���ري ال��ت��خ�����ص�����ص، 
من  ان�صحاب  طلب  خدمة  واخ���ريا 
اجل���ام���ع���ة. وي�����ص��ت��ط��ي��ع امل�����ص��ت��ف��ي��د 
)ال��ط��ال��ب( ال���ص��ت��ف��ادة م��ن جميع 
اخل�������دم�������ات؛ وذل���������ك م������ن خ����الل 
الدخول املوحد SSO، والتكامل مع 

الأنظمة اجلامعية الأخرى.
الف��را���ص��ي��ة:  ال��ف�����ص��ول  • ن��ظ��ام 
التدري�ص  هيئة  لع�صو  يتيح  نظام 
ت����ق����دمي حم����ا�����ص����رة ع�����ن ب���ع���د اأو 
اللتقاء بطالبه عن بعد يف جل�صة 
اأي مكان  وم���ن  وق���ت  اأي  ن��ق��ا���ص يف 
ع���ن ط���ري���ق ال��ف�����ص��ل الف��را���ص��ي 
متعددة  ع��ر���ص  ط���رق  يتيح  ال���ذي 
ل���ل���م���ح���ا����ص���رة، وجم����م����وع����ة م��ن 
مع  وال��ت��وا���ص��ل  للتفاعل  الأدوات 
اأدوات  اإل�����ى  ب���الإ����ص���اف���ة  ال���ط���الب، 
الف�صل  جل�صة  يف  والتحكم  الإدارة 

الفرا�صي.
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مواهب

خالد العمري

اأو����ص���ح امل���وه���وب ب��ف��ن ال��ر���ص��م، طالب 
نظم املعلومات يف كلية احلا�صب الآيل، 
النا�ص  جميع  اأن  ال��ق��ح��ط��اين،  يحيى 
يكمن  الفرق  اأن  م�صتدركا  موهوبون، 
مبكرا  يكون  ال��ذي  الكت�صاف  زم��ن  يف 
عند  ومتاأخرا  النا�ص  لبع�ص  بالن�صبة 

اآخرين.
ودعا القحطاين، الذي فاز باملركز 
الثاين يف جمال ر�صم الكاريكاتري اأثناء 
الأول  ال��ث��ق��ايف  الأومل��ب��ي��اد  يف  م�صاركته 
باجلامعة، عر »اآفاق« كل موهوب اإلى 
واأل  الذاتي،  بالتعلم  اأن يطور مهارته 
ي�صت�صلم للعقبات والعوائق، نا�صحا يف 
الوقت نف�صه بقراءة ق�ص�ص الناجحني 

واملبدعني.

لنبد�أ من حيث بد�أ �سغفك 
بالر�سوم �ملتحركة؟

يف ���ص��غ��ري ك��ن��ت م��ن الأط���ف���ال ال��ذي��ن 
لي�صاهدوا  رك�صا  املدر�صة  من  يعودون 
تعر�ص  ك��ان��ت  ال��ت��ي  املتحركة  ال��ر���ص��وم 

بعد الظهر؛ كنت اأع�صق ذلك الفن.
ويف الإج�����ازة الأ���ص��ب��وع��ي��ة ك��ن��ت ل 
اأنام بعد الفجر حتى اأ�صاهد ما يعر�ص 
يف ال�صباح من ر�صوم، وتلك ذكريات مل 

متح من ذاكرتي. 
الثانوية،  باملرحلة  اللتحاق  ومع 
دخ��ل��ت ع��امل الإن��رن��ت وت��وا���ص��ل��ت مع 
الفن فتعمقت  كثري ممن يحبون هذا 
اأن ما  ع���رف���ت  ح��ت��ى  ع��ن��ه  ال��ب��ح��ث  يف 
ك��ن��ت اأت���اب���ع ي�����ص��م��ى ب���� »الأمن�������ي« وه��و 
على  وتعرفت  اليابانية،  الثقافة  م��ن 
اآخ����ر ي�صمى »امل��ان��غ��ا« وه���و ع��ب��ارة  ف��ن 
مر�صومة  ت��ك��ون  م�����ص��ورة  ق�ص�ص  ع��ن 
يتم  ث��م  اح��راف��ي��ة  بطريقة  وم��وؤل��ف��ة 

حتويلها لالأمني.
الفوتو�صوب وقتئذ  تعلم  ب��داأت يف 
ع��ن ط��ري��ق الإن���رن���ت و ع��م��ل��ت ف��رة 
لدى قناة »�صبي�صتون« على »في�صبوك« 

وقد كنت �صعيدا يومئذ.

وماذ� بعد ذلك؟
م������ع دخ����������ويل امل�����رح�����ل�����ة اجل���ام���ع���ي���ة 
وانت�صار  ال��ع��امل  وت��رية تطور  وارت��ف��اع 
العربي  الإبداع  اأرى  بداأت  التطبيقات، 
يف ال���ر����ص���م ب���اأن���واع���ه وك�����رثة م��ت��اب��ع��ي 
بفن  اأه��ت��م  وب����داأت  اليابانية،  الثقافة 
 3D الأب��ع��اد  ثالثية  املتحركة  الر�صوم 
ودي��زين  بيك�صار  ل�صركة   Animation

وغريها.
ر���ص��ام��ا  اأ����ص���ب���ح  اأن  اأمت���ن���ى  ك��ن��ت 
اأتعلم واأتابع  رقميا، وبف�صل اهلل بداأت 

ك��ث��ريا م��ن امل��وه��وب��ني على الإن��رن��ت، 
للر�صم،  اأخ���رى  ب��رام��ج  على  وت��ع��رف��ت 
وك���ذل���ك ب������داأت ت��ع��ل��م ف���ن ال��ت��ح��ري��ك 
زلت  وم��ا  املتحركة،  الر�صوم  و�صناعة 
اأتعلم واأطور من نف�صي يف هذا املجال .

هل من م�ساعب و�جهتك
يف م�سريتك؟

مل ي��ك��ن م���ن ال�����ص��ه��ل ا����ص���ت���م���راري يف 
اأعمايل،  وعر�ص  الرقمي  الر�صم  تعلم 
وخ�����ص��و���ص��ا يف ب���داي���ات���ي؛ ف���اأن���ا ب����داأت 
للجامعة،  دخ���ويل  عند  ال��ر���ص��م  اأت��ع��ل��م 
اأ�صغر مني كثريا  اأرى مبدعني  وكنت 

وم�صتوياتهم متقدمة جدا.
اإن���ن���ي كنت  ل���ك  اأق�����ول  اأن  ن�����ص��ي��ت 
اأت���ل���ق���ى ان���ت���ق���ادات حم��ب��ط��ة م��ث��ل »م��ا 
ع��ن��دك ���ص��ال��ف��ة ق��ف��ل ح�����ص��اب��ك« ب�صبب 

عر�ص اأعمايل يف الإنرنت.
التي  ال��رام��ج  تعلم  عند  واأي�����ص��ا 
ف��ل��دي جت��رب��ة جمانية  اأ���ص��ت��خ��دم��ه��ا، 
ق����دره����ا ���ص��ه��ر ك���ح���د اأق���������ص����ى، ث����م ل 
اأ�صتطيع ا�صتخدامه حتى اأقوم ب�صرائه، 
وك��ذل��ك ل��وح��ة ال��ر���ص��م ال��رق��م��ي التي 
ت�صمى »تابلت« لن اأ�صتطيع العمل من 
اأح���اول تخ�صي�ص  دون��ه��ا؛ ول��ه��ذا كنت 
اأدخ��ر ما يكفي  املكافاأة حتى  مبلغ من 

ل�صراء هذه الأ�صياء.

حدثنا عن م�ساركاتك؟
ي���وج���د ه���ن���اك م����ن ي��ق��ي��م م�����ص��اب��ق��ات 
وحت������دي������ات ت����ك����ون ع����ل����ى الإن�����رن�����ت 
وجل��م��ي��ع ال��ف��ن��ان��ني م���ن ك���ل ال��ب��ل��دان 
يف  و�صاركت  نف�صي،  لتطوير  فاأ�صتغلها 
يف  اأقيم  ال��ذي  الأول  الثقايف  الأوملبياد 
الثاين  املركز  على  وح�صلت  اجلامعة، 
كلية علوم  الكاريكاتري ممثاًل  ر�صم  يف 

احلا�صب.

وماذ� عن �أهم �أعمالك؟
اأعمايل حم�صورة يف  اأن تكون  اأحب  ل 
ن���وع م��ع��ني ب���ل م��ت��ن��وع��ة حت���ت م�صمى 
الر�صم الرقمي، فقد قدمت كاريكاتريا 
تطوير  الأول عن  الثقايف  الأوملبياد  يف 
ال�������ذات و ت����اأث����ري و����ص���ائ���ل ال��ت��وا���ص��ل 
احل��دي��ث��ة عليه، وق��دم��ت يف الأومل��ب��ي��اد 
ال��ث��ق��ايف ال���ث���اين ع��م��ال ع���ن ال��ت��دخ��ني 
ع��ن طريق  اأع��م��ال لأ�صخا�ص  وك��ذل��ك 
�صرحا  اأو  ر���ص��م��ه��م  ط��ل��ب��وا  الإن���رن���ت 

للتلوين الرقمي وغريه .

من دعمك يف م�سريتك �لفنية؟
امل��ادي  ب��ال��دع��م  علي  عائلتي  تبخل  مل 
و امل��ع��ن��وي وال��ت�����ص��ج��ي��ع؛ ف��ه��م م��ن ك��ان 
بالياأ�ص  اأ�صعر  عندما  للتقدم  يدفعني 

يحيى القحطاني:
كلنا موهوبون 
وقراءة قصص 
الناجحين تنمي 
المهارات 

ويدعون اهلل بالتوفيق و التقدم يل يف 
هذا املجال. واحلمد هلل وال�صكر له اأول 
واآخرا، و »من ل ي�صكر النا�ص ل ي�صكر 
اهلل«؛ ولهذا اأحب اأن اأ�صكر والدي واأخي 
على كل الدعم الذي قدموه وما زالوا 
ي��ق��دم��ون��ه، وك��ذل��ك اأب���ن���اء ع��م��ي، فقد 
�صجعوين وكانوا حا�صرين عند تكرميي 
على  امل�صرف  واأ�صكر  ان�صغالهم.   رغ��م 
الدكتور  احل��ا���ص��ب  ع��ل��وم  كلية  اأن�صطة 
يبخل  ل  ك��ان  ال��ذي  القحطاين  مفرح 

علي بالن�صح والت�صجيع والإر�صاد. كما 
اأ�صكر امل�صرف على نادي اخلط العربي 
فقد  �صيف،  الدكتور  الت�صكيلي،  والفن 
لرئي�ص  ال��ن��ائ��ب  اأك���ون  اأن  علي  ع��ر���ص 
النادي ولكن ان�صغايل بالدرا�صة منعني  
اأ�صدقائي من  اأ�صكر  من ذلك. وكذلك 
ال�صابقة  وامل��راح��ل  اجلامعية  امل��رح��ل��ة 
واأوجه ال�صكر اإلى كل من �صجعني ممن 
التوا�صل  و�صائل  ط��ري��ق  ع��ن  عرفتهم 

الجتماعي.

�أهد�فك �مل�ستقبلية؟
اأط���م���ح لإت����ق����ان ال���ر����ص���م ال���رق���م���ي و 
���ص��ن��اع��ة الأمن���ي�������ص���ن ����ص���واء ث��ن��ائ��ي��ة 
 ،3D الأب��ع��اد  ثالثية  اأو   2D الأب��ع��اد 
و ال��ق��درة على اإن��ت��اج اأف���الم واأل��ع��اب 
فتخ�ص�صي  جمتمعنا،  يف  ب�صمة  لها 
على  ال�صوء  ي�صلط  اهلل  م��ن  بف�صل 
بناء الألعاب، ولكن ذلك ل يغني عن 
املتخ�ص�صة  وال��دورات  الذاتي  التعلم 

يف تلك املجالت .

كلمة �أخرية؟
اأوؤمن باأن لكل �صخ�ص موهبة خا�صة 
عليه  متاأخرة،  اإل  تظهر  مل  واإن  ب��ه، 
ت��ط��وي��ره��ا ب��ال��ت��ع��ل��م ال����ذات����ي وع���دم 
ال����ص���ت�������ص���الم ل��ل��ع��ق��ب��ات وال���ع���وائ���ق، 
الناجحني  ق�ص�ص  ب��ق��راءة  واأن�����ص��ح 
واملبدعني من كل اأنحاء العامل فهي 
ب�صكل كبري، ويجب  حمفزة وملهمة 
اأن تعلم اأنك ل�صت وحدك يف الطريق 

اإلى النجاح.
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مواهب

االختالف ثقافة 

نايف األحمري

اأقبل الختالف، لكن اختاليف عنك ل يعني اختاليف معك. هذه اجلملة 
التي �صاغتها اأنامل الدكتور اأمين العتوم تطل بنافذتها على ما اأحببت 
فيه  ت�صاوؤل  اأه��م  �صاأطرح  ال��ذي  الختالف  اليوم عن مو�صوع  اأورده  اأن 

كالتايل: هل نحن قادرون على حتويل الختالف اإلى ثقافة؟ 
اأ�صاهد كل يوم عر �صا�صات التلفزة برامج تلفزيونية من خمتلف 
الهتمامات، وال�صيوف لبد اأن يختلفوا، والختالف كما يقال ل يف�صد 
بل  ال��ود فح�صب  يف�صد  ال�صا�صات جتده ل  اأغلب  ولكن يف  للود ق�صية، 

يف�صد اخللق والأخالق بال مرر!
ترا�صق و�صباب و�صتائم دون احرام ملن ي�صاهدهم. وهوؤلء حولوا 
�صاحة النقا�ص اإلى جدل �صخ�صي وجتريح دون مراعاة لثقافة الختالف 

املحمودة التي تنتهي بانتهاء النقا�ص.
ويف مواقع توا�صل الإعالم التفاعلي اجلديد، ما تلبث اأن تت�صفح 
»توير« حتى جتد اختالفاتنا موؤ�صفة اأول على املو�صوع الذي تخاله يف 
بداية الأمر متعلقا مب�صروع اأممي �صيحدد م�صتقبل العامل ويظهر يف 
النهاية اأنه ل يتعدى كونه جدل عظيما ب�صبب جماهريية ناد على اآخر! 
ن��ح��ت��اج اإل����ى ع��ق��ول ت��ق��ب��ل الخ���ت���الف ومت��ق��ت اخل�����الف، وت���درك 
الكراهية  تبعث  اأن  بال�صرورة  لي�ص  فهي  تتفق  مل  اإن  حتى  الآراء  ب��اأن 
قبولك  عدم  ب�صبب  اليومية  ال�صراعات  من  مزيد  وك�صب  واخل�صومة 

لهذه الثقافة.
اأ���ص��اه��د م��ن��اظ��رة ملر�صحي ال��رئ��ا���ص��ة يف ال��ولي��ات  اأي���ام كنت  وق��ب��ل 
الإ�سقاط  ميار�سون  وكيف  بع�ض  عن  بع�سهم  يختلف  وكيف  املتحدة، 
على الآخر وتبادل ال�صتائم، وكل هذا فقط لك�صب تعاطف �صعبي للفوز 

بكر�صي الرئا�صة يف البيت الأبي�ص! 
هذه احلالة جتدها جتوب ف�صاء »توير« ب�صراوة واأي�صا لل�صبب 

ذاته لك�صب تعاطف �صعبي لزيادة متابعي ح�صاب افرا�صي معني! 
اأختم قائال: املجتمعات املتح�صرة والراقية هي من تدرك جليا 
باملو�صوع  والإمل����ام  املعرفة  على  تبعث  اإن�صانية  �صمة  الخ��ت��الف  ب���اأن 
واأن  تقدم  الخ��ت��الف  اأن  نعي  اأن  علينا  ك��ام��ل..  ب�صكل  عليه  املختلف 

اخلالف تخلف!

بوح طالب

ميعاد عامر: امنحونا فرصة تقديم 
دورات رسم للمبتدئات

ريم العسيري

نادت  املوهوبة بالر�صم، طالبة ق�صم الإعالم 
الفنانة  بح�صور  ع��ام��ر،  ميعاد  والت�����ص��ال، 
الجتماعي  ال��ت��وا���ص��ل  م��واق��ع  ال���واع���دة يف 
العطاء،  على  قدرتها  من  يزيد  ذل��ك  لكون 
وي��ف��ت��ح ب���اب ال��ن��ق��د وال��ت��وج��ي��ه��ات، وت��ب��ادل 
الآراء التي تفيد الفنان يف م�صريته، اإ�صافة 
اإلى اأنه يزيد من عدد  متابعيها  والداعمني 
واجلمعيات  ال�صتثمارية  اجل��ه��ات  م��ن  لها 

الثقافية.
امل�����ص��اب��ق��ات  اإن  »اآف����������اق«   ل�����   وق����ال����ت 
وال���ل���ق���اءات ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة يف اجل��ام��ع��ة ال��ت��ي 
على  وحت��ف��زه��م  بالر�صم  امل��وه��وب��ني  جتمع 
اأن  متمنية  ج����دا،  ق��ل��ي��ل��ة  والإن����ت����اج  ال��ع��م��ل 
تعليم  دورات  ب��ت��ق��دمي  اجل���ام���ع���ة  ت�����ص��م��ح 
الر�صم للمبتدئني من الطالب والطالبات، 
وا���ص��ت��ق��ط��اب ف��ن��ان��ات حم���رف���ات ل��ت��دري��ب 

املوهوبات.

بد�ياتك يف �لر�سم؟  
الأحا�صي�ص  حيث  ب��ال��داخ��ل  يكمن  ال��ر���ص��م 
وامليول الفنية التي  ميتلكها  الإن�صان، ومنذ 
���ص��غ��ري واأن����ا اأح����دق ك��ث��ريا يف ال��ر���ص��وم��ات 
الكرتونية  واأتاأملها بعمق، ومل اأحت لنف�صي 
حينها  اأن اأم�صك بقلم واأبداأ بالر�صم، واإمنا 
عنها  واأبحث  الر�صومات  ب�صدة  اأتاأمل  كنت 

بني ال�صور.
يف   15 ال����  ���ص��ن  يف  ب����داأت  ف�صيئا  �صيئا 
خ���و����ص ه����ذا ال���ع���امل اجل���م���ي���ل، وان��ط��ل��ق��ت 
ال�صخ�صيات  من  العديد  ور�صمت  بري�صتي 
الكرتونية  ب�صكل بدائي وجميل نال  اإعجاب 

الكثريين ممن حويل. 
الر�صم  فرة وجيزة  ابتعدت عن   ثم 
للمناف�صة  الثانوية  املرحلة  يف  اإليه  وع��دت 
اأتعلم  ب��داأت  اأك��ر، ومنذ ذلك الوقت  ب�صكل 
واأع��م��ل اأك���رث فالحظت ت��ط��ورا يف اأع��م��ايل 

يوما بعد يوم.

ما �ملد�ر�س �لت�سكيلية
�لتي متيلني �إليها؟

اأق����رب لتج�صيد  ف��ه��ي  ال��واق��ع��ي��ة،  امل��در���ص��ة 
اإح�صا�ص  م��ن  ال��ر���ص��ام  ميتلكه  مب��ا  ال��واق��ع 
واإب������داع ودق����ة يف ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل ال��ت��ي تعطي 
ال��ع��م��ل ط��اب��ع��ا اإب���داع���ي���ا م��ل��م��ا ب��ال��ت��ح��دي 
ل��ل��واق��ع، كما  العمل  والإ����ص���رار يف م��ق��ارب��ة 
ملا  مبا�صر  ب�صكل  ال��ر���ص��م  للفنان  يتيح  اأن���ه 
والأم��اك��ن  الطرقات  يف  هو  موجود اأمامه 
تلك  مع  يعي�ص  اأن  ي�صتطيع  حيث  العامة، 

اجلمادات اأمتع حلظاته.

�أهم م�ساركاتك �لفنية؟
را�صد  بن  حمدان  ال�صيخ  جائزة  يف  �صاركت 
ع�صري،  م�صتوى  على  وت��اأه��ل��ت  م��ك��ت��وم،  اآل 
���ص��ارك��ت يف م��ع��ر���ص رام ع�����ص��ري، ويف   ك��م��ا 

الأوملبياد الثقايف بجامعة امللك خالد.

كيف طورت ميعاد موهبتها؟  
ب��ال��ت��ع��ل��م ال���ذات���ي ح��ي��ث ال��ب��ح��ث امل�����ص��ت��م��ر، 
وتكثيف التغذية الب�صرية التي تعمل على 

تو�صيع املدارك، والعمق يف العمل.
مبواقع  بال�صتعانة  نف�صي  اأدرب  كما 
التوا�صل الجتماعي على ر�صم بع�ص اأجزاء 
واأجمع  وغريها،  ال�صعر  اأو  كاجل�صم  الوجه 
املراد  للجزء  فيديوهات  خمتلفة  اأو  �صورا 
ال��ظ��ل  وحت���دي���د  اأب���ع���اده  تعليمه، وحتديد 

والنور والزوايا املهمة، ويتم بذلك التدريب 
من  الر�صم  تنقل  التي  امل�صتمرة  واملمار�صة 

عمل بدائي اإلى حمرف وواقعي اأكرث. 

من يلهمك من �لفنانني
�لت�سكيليني عامليا �أو حمليا؟ 

ال��ف��ن��ان��ون ل ح�صر ل��ه��م، وك��ل ف��ن��ان ل��ه ما 
واأ�صلوبه  اإح�صا�صه  ول��ه  اأع��م��ال��ه  يف  مي��ي��زه 
اخل���ا����ص ال����ذي ي��ج��ذب اإل���ي���ه ال��ع��دي��د من 
للعمل.  والإخ�����راج  ال��ط��اب��ع  ب��ه��ذا  املهتمني 
وم���ن ال��ف��ن��ان��ني ال��ذي��ن اأ���ص��ري اإل��ي��ه��م دائ��م��ا 
يف ���ص��ب��ب ت��ط��وي��ر م��وه��ب��ت��ي ال��ف��ن��ان��ة ن���ورة 
الفنانة  العثمان،  ت��رك��ي  الفنان  ال��ت��ّم��ام��ي، 
و العودة،  ب�صرى  الفنانة  البحريي،  اأم��اين 

Kelvin Okafor، Emanuele 
Dascanio، Agnes Cecile.

ماذ� ي�سيف �حل�سور

يف مو�قع �لتو��سل �الجتماعي 
للفنانة �لو�عدة؟

ي���زي���د م���ن ق�����درة  ال��ف��ن��ان��ة ع���ل���ى  ال��ع��ط��اء 
للعديد  ثريا  ب�صكل م�صتمر، ويقدم عر�صا 
م��ن امل�����ص��اه��دي��ن ل��ال���ص��ت��م��ت��اع  وال���ص��ت��ف��ادة 
م��ن ت��ل��ك ال��ه��واي��ة ال��ف��ن��ّي��ة اجل��م��ي��ل��ة،  كما 
ت�صتقبل  الفنانة  يجعل  ال��ع��ر���ص  ذل��ك  اأن 
والآراء  وال��ت��وج��ي��ه��ات   النقد  م��ن  ال��ع��دي��د 
دراي��ة مبا  اأك��رث  تفيدها وجتعلها  التي قد 
ت�صنعه بني اأناملها، كما اأرى اأي�صا اأن ن�صر 
ال��ت��وا���ص��ل الجتماعي  م��واق��ع  الأع��م��ال يف 
ي��زي��د م��ن ع���دد امل��ت��اب��ع��ني وال��داع��م��ني من 
الثقافية  واجلمعيات  ال�صتثمارية  اجلهات 

واملعار�ص املحلية والعاملية.

كيف يتم �لو�سول
�إلى حمطة �حرت�ف �لر�سم؟

تعلم  اإلى  بالإ�صافة  املمار�صة،  ثم  املمار�صة 

اأن  واأرى  الفنون،   ومتطلبات  الأ�صا�صيات، 
اإلى مرحلة  ذلك  عامل �صروري للو�صول 
والإب��������داع منقطع  والح�������راف  الإت����ق����ان 
النظري، وكما  يقول  الفنان الإ�صباين بابلو 
ك��م��ح��رف، حتى  ال��ق��واع��د  »ات��ق��ن  بيكا�صو 

تتمكن من ك�صرها كفنان«.

ما �أهمية �لفكرة بالن�سبة �إليك؟
اأي  ت�صكيل  م��ه��م��ا يف  ج����زءا  ال��ف��ك��رة مت��ث��ل 
العمل  ال�صعور جتاه  يعتمد  فعليها  ر�صمة؛ 
والن���دم���اج ف��ي��ه، وال���ق���درة ع��ل��ى امل����زج بني 
ال��واق��ع واخل��ي��ال، واخ��ت��ي��ار ال�����ص��ورة امل��راد 
والوقت   الكثري من اجلهد  يتطلب  ر�صمها 
الكثري  حتمل  منا�صبة  ���ص��ورة  ع��ن  للبحث 
م���ن ال���و����ص���وح وال��ت��ع��اب��ري وامل����ع����اين  ليتم  
الدّقة  واإ�صفاء  اخلا�ص،  باأ�صلوبي  متثيلها 
ال�صورة   تلك  معنى  لي�صل  التفا�صيل  يف 
ب��ط��ري��ق��ة ف��ن��ّي��ة م��ذه��ل��ة، ك��م��ا اأن ال��ف��ك��رة 
تتبلور بجمالها يف جمّمل العمل والتعابري 

الظاهرة منه.

هل هناك طقو�س معينة
توؤدينها �أثناء �لر�سم؟

اخل�صبة  واملخيلة  الذهن  و�صفاء  ال��ه��دوء 
من  والتمّكن  الإب���داع  على  ب�صغف   ت�صاعد 
الر�صم، واأمار�ص هوايتي واأنا اأرت�صف املزيد 
النغمات  م��ن  القليل  واأ�صتمع  القهوة  م��ن 

التي تهدئ النف�ص.

حديثنا عن ر�سمك �مللك
 عبد �هلل بن عبد �لعزيز

ب�سكل مبا�سر �أمام عدد
من �مل�سوؤوالت؟

الثانوية  قبل  امل����رح����ل����ة  يف  ذل������ك  ك������ان 
من  ال��ع��دي��د  زي�����ارة  ع��ن��د  عامني  حتديدا 
مديرات املدار�ص مبنطقة ع�صري وامل�صرفات 
والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزارة  م��ن  وامل��وج��ه��ات 
ب��ع�����ص��ري وق���دوم���ه���ن مل���در����ص���ت���ي ال��ث��ان��وي��ة 
طلبت  ح��ي��ث  م�صيط،  بخمي�ص  اخل��ام�����ص��ة 
مني املديرة اأن اأح�صر اأدواتي، واأر�صم ب�صكل 
احلا�صرات  اأثناء  اأم��ام  اأح��ب  وكما  مبا�صر 

قيامهن بجولة ا�صتطالعية على الأن�صطة 
املقدمة من الطالبات واملعلمات يف كل ركن 
من اأركان املدر�صة، واخرت اأن اأر�صم امللك 
ع���ب���داهلل، ي��رح��م��ه اهلل، ب��ط��ري��ق��ة ال���� »ب��وب 
والتكنيك  ب��ال�����ص��ه��ول��ة  يتميز  ح��ي��ث  اآرت« 
واقعية  ب�صورة  املالمح  اإظ��ه��ار  يف  ال�صريع 

ولفتة  لالنتباه.

هل ح�سلت �لطالبة �ملوهوبة
بالر�سم د�خل �جلامعة

على �لدعم �لكايف؟
ال��دع��م واله��ت��م��ام ب��ال��ر���ص��م داخ����ل كليتي 
���ص��ع��ي��ف ج������دا، ح���ي���ث ل م���ع���ر����ص ي��ج��م��ع 
اأو اجل��ام��ع��ة  ب��ال��ك��ل��ي��ة  ال���ف���ن���ان���ات  اأع����م����ال 
وال��ل��ق��اءات  اأن  امل�صابقات  عام،  كما  ب�صكل 
الفنانني وحتفزهم  التي جتمع  التناف�صية 

على العمل والإنتاج قليلة جداً.
ال���ف���ر����ص يف  ل���ن���ا  ت���ت���اح  اأن  واأمت����ن����ى 
للمبتدئني  ال��ر���ص��م  تعليم  دورات  ت��ق��دمي 
م��ن ط��ال��ب��ات وط����الب اجل��ام��ع��ة، واأن يتم 
التن�صيق مع اإحدى الفنانات املحرفات يف 
ال�صتفادة  من  الطالبات  لتمكني  التدريب 
وتغيري اأجواء الدرا�صة وال�صتمتاع باملوهبة 

داخ���ل  ممتع  ومفيد  ب�����ص��ك��ل  ومم��ار���ص��ت��ه��ا 
اجلامعة.

ما مدى حر�سك على �سماع
نقد كبار �لفنانني لتطوير موهبتك؟ 

ت��وخ��ي احل���ذر حتى ل يكون  اأح��ر���ص على 
له  تاأثري �صلبي على فني  واأعمايل، واأبحث 
املنبثقة   والتعليمات  التوجيهات  عن  دائما 
من الفنانني الكبار اأ�صحاب امل�صرية الفنية 
ال���ع���ط���رة، ح��ي��ث ي�����ص��ب��ع��ن��ي ذل����ك ب��ال��ف��ائ��دة 
والنتباه لالأخطاء،  لدي  امل��دارك  وتو�صيع 
ال��ف��ن��ان��ني وع��ر���ص  ال��ت��وا���ص��ل م��ع  ويهمني 
اإي��اي  ت�صجيعهم  وي�صعدين  ل��ه��م،  اأع��م��ايل 
ودع��م��ه��م امل��ت��وا���ص��ل وم��ن��ه��م  ال��ف��ن��ان تركي 
ال��ع��ث��م��ان، وال��ف��ن��ان ع��و���ص زارب، وال��ف��ن��ان 

اإبراهيم الأملعي، والفنانة ب�صرى العودة.

ن�سيحة �إلى �ملوهوبات
�ملبتدئات بالر�سم؟

اأق���������������ول ل�������ه�������ن: ع����ل����ي����ك����ن ب����ال����ن���������ص����ال 
امل��وه��وب��ني  م��ن  فقليل  لأجل  موهبتكن، 
والناجحني يتميزون ويثابرون على تطور 

وتقدم م�صتواهم الفني والإبداعي. 
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قصة خبرية

حصل على أول المملكة
في السباحة ورفع األثقال

عبد اهلل البشري.. 
كفيف بقدرات

تفوق األسوياء

سعيد العمري

بع�ص الإعاقات تقوي اأ�صحابها وتزيدهم 
واجتيازها  ال�صعاب  حت��دي  على  اإ���ص��رارا 
بكل جناح، متاما كما فعل الطالب الكفيف 
ال����ذي ي���در����ص ب��ك��ل��ي��ة ال�����ص��ري��ع��ة واأ����ص���ول 
الدين باجلامعة، عبداهلل اأحمد الب�صري. 
اأج��زاء  �صتة  ال��ذي يحفظ  الب�صري  وحقق 
م�صتوى  على  الأول  املركز  اهلل،  كتاب  من 

اململكة يف قراءة الرايل.

لغة المكفوفين
وع��ن لغة ب��راي��ل، ق��ال الب�صري »اإن��ه��ا لغة 
املكتوبة  ال��ك��ت��اب��ة  ن��ظ��ام  امل��ك��ف��وف��ني، وه���ي 
الب�صر  �صعاف  اأو  للمكفوفني  امل�صتخدمة 
عن طريق اللم�ص، ولغة برايل هي لي�صت 
ل��غ��ة مب��ع��ن��ى ال��ك��ل��م��ة، واإمن�����ا ه���ي طريقة 
للمكفوفني  ال���ق���راءة  ت�صهيل  يف  للكتابة 
ب���راي���ل  ل���غ���ة  الب�صر، وتخدم  و����ص���ع���اف 
عر�صها  بف�صل  ال��ق��راءة  يف  امل�صتخدمني 
للحروف بال�صكل التقليدي البارز، وميكن 
الكتابة بطريقة برايل مع القلم اأو اأدوات 
اأخ������رى م��ث��ل ط��ري��ق��ة ب���راي���ل امل��ح��م��ول��ة 
ج��ه��از  ع���ل���ى  اأو  امل����الح����ظ����ات،  ت����دوي����ن  يف 

الكمبيوتر الذي يطبع ب�صكل مزخرف«.
 

أسباب اإلصابة
قال  الب�صر،  بكف  الإ���ص��اب��ة  اأ���ص��ب��اب  وع��ن 
ال��ب�����ص��ري »ت��خ��ت��ل��ف اأ����ص���ب���اب ك���ف ال��ب�����ص��ر 
ب���اخ���ت���الف ال���ع���وام���ل امل����وؤدي����ة اإل����ي����ه، ويف 
حالتي مثال فهي مر�ص وراث��ي،  وت�صبب 
ه��ذا ال��ن��وع يف ك��ف الب�صر مل��ا ي��ق��ارب %65 
الأق��ارب  زواج  ب�صبب  عامليا،  احلالت   من 

وغ���ي���اب اإم��ك��ان��ي��ة ال��ف��ح�����ص ال��ط��ب��ي قبل 
ال���زواج، وه��ي ت�صمل احل��الت التي تنتقل 
م��ن ج��ي��ل اإل���ى ج��ي��ل ع��ن ط��ري��ق اجلينات 
ال��وراث��ي��ة، وت�صبب ه��ذه ال��ع��وام��ل ح��دوث 
اأع��داد  حجم  من   %3 بنحو  تقدر  اإ�صابات 

املواليد يف العامل«.

تضييق خناق
اأو�صع  جم��الت  فتح  يف  الب�صري  وي��رغ��ب 
وت��خ�����ص�����ص��ات اأك������رث ل��ل��ك��ف��ي��ف، وق�����ال: 
»الطالب ذوو الإعاقة الب�صرية يطمحون 
العملية من خالل  اأحالمهم  اإلى حتقيق 
اخ���ت���ي���ار ال��ت��خ�����ص�����ص امل��ن��ا���ص��ب وامل���الئ���م 
�سوق  يف  والن��خ��راط  منهم  �سخ�ض  لكل 
يف  �صك  ل  ال��ت��ي  رغبتهم  العمل  بح�صب 
اأنها �صتتفاوت من �صخ�ص اإلى اآخر،  لكن 
اأن يكون  اإل  اأح��ي��ان��ا  ي��اأب��ى  ال��واق��ع  ح��اج��ز 
الب�صرية  الإع���اق���ة  ذوي  فيجعل  ع��ائ��ق��ا 
وهو  معينة،  تخ�ص�صات  يف  حم�صورين 
م���ا ي�����وؤدي ب��ه��م اإل����ى احل����رية وي��ق��ف �صد 
التكد�ص،  اإل���ى  ينتهي  ك��م��ا  ط��م��وح��ات��ه��م، 
وع����دم وج����ود ف��ر���ص ع��م��ل ن��ت��ي��ج��ة ل��ع��دم 
اجلامعة  ففي  التخ�ص�صات؛  يف  التو�صع 
هما:  ف��ق��ط،  م��ت��اح��ان  تخ�ص�صان  ه��ن��اك 

ال�صريعة واللغة العربية«.

األول في السباحة واألثقال
واإجنازاته فيها،  لها  الريا�صة وحبه  وعن 
جلميع  مهمة  »ال��ري��ا���ص��ة  الب�صري  ي��ق��ول 
امل��ج��ت��م��ع ب�صكل ع���ام ول��الأ���ص��خ��ا���ص  ف��ئ��ات 
اآث��ار  لتخفيف  خا�ص  ب�صكل  الإع��اق��ة  ذوي 
الإع��اق��ة م��ن خ��الل م��زاول��ة م��ا نحب من 

ن�صاطات.

يف  ك���ب���ريا  دورا  ل��ل��ري��ا���ص��ة  اأن  ك��م��ا 
ع����الج ك��ث��ري م���ن الأم����را�����ص يف خمتلف 
للكفيف، ومن  اأو  للمب�صر  العمر  مراحل 
خالل ممار�صتي للريا�صة ب�صكل م�صتمر، 
م�صتوى  على  الأول  امل��رك��ز  على  ح�صلت 
اململكة يف ال�صباحة ورفع الأثقال مع نادي 
اأبها، و�صاركت يف كرة الهدف التي تنظمها 
اجل��ام��ع��ة، وم���ا زل���ت اأرغ�����ب يف امل�����ص��ارك��ة 
ب��اأن�����ص��ط��ة ري��ا���ص��ي��ة اأخ����رى خ��ا���ص��ة ب��ذوي 

الحتياجات اخلا�صة«.

تطوير وحدة االحتياجات 
بالجامعة

وي���اأم���ل ال��ب�����ص��ري اأن ي��ت��م ت��ط��وي��ر وح��دة 
واإب���راز  باجلامعة  اخل��ا���ص��ة  الح��ت��ي��اج��ات 
دوره��������ا ب�����ص��ك��ل اأك�������ر ل���ت���ق���دمي اأف�������ص���ل 
اخل����دم����ات امل��م��ك��ن��ة ل��ط��الب��ه��ا، وت��ق��دمي 
ال��ت�����ص��ه��ي��الت ال��ت��ي ت�����ص��ه��م يف دجم��ه��م يف 
العليا،  العلمية  ال��درج��ات  ونيل  املجتمع، 
وت���ق���دمي ال���ع���ون وامل�����ص��اع��دة الأك��ادمي��ي��ة 
رائ��دا  منوذجا  تكون  واأن  لهم،  والإداري����ة 
يف اجلودة و�صمولية اخلدمات التي تقدم 
يرتقوا  واأن  اخلا�صة،  الحتياجات  ل��ذوي 
ب��خ��دم��ات��ه��ا ل��ت�����ص��ه��م يف دم����ج وم�����ص��اع��دة 
ذوي الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة وي��ت��م اإن��ه��اء 

اإجراءاتهم بكل ي�صر و�صهولة.

تعامل الناس
وع���ن ك��ي��ف��ي��ة ت��ع��ام��ل ال��ن��ا���ص م��ع��ه، ق���ال: 
»ال��ك��ف��ي��ف ه���و ك�����اأي ���ص��خ�����ص اآخ������ر؛ ل��ذا  
اأي �صخ�ص ب�صكل  عاملونا كما تعاملمون 
طبيعي ومن دون افتعال، فال تظهروا  لنا 
كلمة  وخا�صة  وال�صفقة،  ال��زائ��د  العطف 

الكفيف  جتعل  الكلمة  ف��ه��ذه  »م�����ص��ك��ني«، 
ي�صعر وكاأنه عاجز حقا، وعند اللتقاء باأي 
كفيف ل بد من حتيته وم�صافحته عو�صا 
م���ن حم���اول���ة ال��ت��خ��ف��ي��ف ع��ن��ه ب��ال��ك��الم، 
اأنك تتحدث  اأَْعِلمه  وعندما تتحدث معه 
اإليه، فهو ل يرى عينيك حتى يعرف اأنك 
تتحدث اإليه؛ لذا ناده با�صمه حتى يعرف 
عندما  وخا�صة  اإل��ي��ه،  موجه  احلديث  اأن 

يكون مع جمموعة.
وعند التحدث مع الكفيف ل حتاول 
رف����ع ����ص���وت���ك، ب���ل اج���ع���ل ح��دي��ث��ك معه 
ارت��ف��اع ال�صوت  ال�����ص��وي مت��ام��ا لأن  م��ث��ل 
تقدم  ول  م�صايقته،  اإل���ى  وي���وؤدي  ي��وؤذي��ه 
وخا�صة  للكفيف  امل�����ص��اع��دات  م��ن  الكثري 
بالعمل  ال��ق��ي��ام  ميكنه  ال��ت��ي  احل����الت  يف 

مبفرده«.

بصيرة بدال عن البصر
ويوا�صل الب�صري: »اإن اهلل حرمنا الب�صر 
ل  ق��د  ب�صرية  عنه  عو�صا  اأعطانا  ولكنه 
اأن  يتمنون  ال���ذي  الأف����راد  بع�ص  يجدها 
تتوافر لهم ب�صرية وذكاء لدرجة معينة؛ 
اإن�صان  هو  الكفيف  اأن  البع�ص  يظن  فقد 
غري طبيعي ل ي�صتطيع القيام بواجباته 

اليومية، وهوؤلء خمطئون.
ف���امل���ك���ف���وف���ون ه����م ال����ذي����ن ف���ق���دوا 
يعود بع�صها  قد  عديدة  لأ�صباب  ب�صرهم 
للولدة اأو اأ�صباب وراثية اأو لفقدان الب�صر 
ب�صكل تدريجي، اأو نتيجة حوادث، وهناك 
ف����رق ب���ني ال��ك��ف��ي��ف والأع����م����ى،  ف��اأع��م��ى 
ولد  والكفيف  الب�صر،  فاقد  ول��د  الب�صر 
معينة  ولأ�صباب  املتكامل  بب�صره  مب�صرا 

خف نظره اأو فقده«.

عاملونا كما 
تعاملون أي 
شخص بشكل 
طبيعي

وال تظهروا لنا 
العطف الزائد 
والشفقة وخاصة 
كلمة »مسكين« 
فهذه الكلمة 
تجعل الكفيف 
يشعر وكأنه
عاجز حقا
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أندية

الرؤية
• اإعداد طالبات جميدات للغة 

الإجنليزية.
ال��ث��ق��ة  ال��ط��ال��ب��ات  • اإك�������ص���اب 
باللغة  التحدث  عند  باأنف�صهن 

الإجنليزية.
التعاون وامل�صاركة   • زرع �صفة 
ف���ي���م���ا ب������ني ال����ط����ال����ب����ات مب��ا 

يفيدهن.
م��ن  ع�������دد  اأك���������ر  • اإجن����������از 
الأن�����ص��ط��ة وامل�����ص��اري��ع امل��ف��ي��دة 

للطالبات. 

الرسالة
حت���ف���ي���ز ال����ط����ال����ب����ات وت���وف���ري 
ال���و����ص���ائ���ل ال����الزم����ة ل��ت��ط��وي��ر 
اللغة الإجنليزية لديهن بطرق 
ب�����ص��ي��ط��ة وج�����دي�����دة  ت��ف�����ص��ل��ه��ا 
ال�����ط�����ال�����ب�����ات ع������ن الأ������ص�����ل�����وب 

التقليدي لتعلم اللغات. 

األهداف
الإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة  • ت��ط��وي��ر 

باأ�صاليب جديدة ومبتكرة.
ال��ت��ق��وي��ة  درو���������ص  • اإق�����ام�����ة 

لبع�ص املواد للطالبات.
لهن  املنا�صبة  البيئة  • توفري 

ملمار�صة اللغة الإجنليزية.
• زرع روح القيادة يف الطالبات.
• اإبراز املواهب لدى الطالبات 

يف كل املجالت.
وامل�صاريع  الأن�صطة  اإق��ام��ة   •
مل��م��ار���ص��ة ال��ل��غ��ة ب�����ص��ك��ل اأك���ر 

وعر�ص املواهب.
ال���دورات  م��ن  العديد  دع��م   •
الإجنليزية  اللغة  ي�صمل  فيما 

وغريها من اللغات.

عن
النادي

رئي�سة �لنادي:
د. �أمة �حلفيظ علوي 

و�لتدريب:  �جلل�سات  • جلنة 
�أجماد �لب�سري ونورة نا�سر 

�ملو�هب: • جلنة 
�سهد �إبر�هيم

�لتطوعي: �لعمل  • جلنة 
منال �ل�سهر�ين

�لثقافات: ملتقى  • جلنة 
�سجى �سعيد

أعضاء
اللجان

رئيسة نادي اإلنجليزية:
غياب االستقاللية تسبب في إلغاء أنشطتنا

هناء سرور 

الإجنليزية  اللغة  ن���ادي   م��ق��ررة  اأك���دت   
الطالبة   اأب��ه��ا،  يف  للبنات  الآداب  بكلية 
اأجم�����اد ال��ب�����ص��ري، اأن اإ����ص���راك الأق�����ص��ام 
يهدد  ال��ن��ادي،  مبقر  الكلية  يف  الأخ���رى 
اخلطوة  تلك  اأن  م�صيفة  ا�صتقالليته، 
الأن�����ص��ط��ة،  م���ن  ك��ث��ري  اإل���غ���اء  يف  ت�صببت 
متمنية اأن يتم اإيجاد حل لذلك الأمر . 

 وك�����ص��ف��ت يف ح����وار م���ع »اآف������اق« اأن 
النادي اأ�صهم يف زرع روح العمل اجلماعي 
لغتهن  ت��ط��وي��ر  ويف  ال���ط���ال���ب���ات،  ل����دى 

الإجنليزية، وتوعيتهن باأهميتها. 

متى �أن�سئ �لنادي
وكم عدد ع�سو�ته؟

 ،1435/1434 الأك��ادمي��ي  ال��ع��ام  يف  اأن�صئ 
وعدد طالباته نحو 90 طالبة. 

ما �لرب�مج �لتي مت تنفيذها؟ 
عقد جل�صات تطوير ملحادثة الإجنليزية، 
وزيارات اأكادميية وجمتمعية، وا�صت�صافة 
مدار�ص ومعاهد، وتقدمي دورات جلميع 

ال��ط��ال��ب��ات واأخ�����رى لأع�����ص��اء ال��ت��دري�����ص 
اإ�صافة  والعامالت، وعقد برامج دعوية، 
اإل����ى اإح���ي���اء امل��ن��ا���ص��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة ون�صر 
بلغات  الوطني  وال���ولء  الن��ت��م��اء  ثقافة 
العاملية  الأي���ام  اإح��ي��اء  وك��ذل��ك  خمتلفة، 

واملنا�صبات.

هل من �سعوبات تو�جهكن؟ 
���ص��غ��ط ال����وق����ت، وك������رثة امل���ح���ا����ص���رات، 
وتراكم الأعباء، وقلة امليزانية، واحلاجة 
اإل�����ى م���زي���د م���ن ال���دع���م امل�����ايل ل��ت��وف��ري 
قلة  اإل��ى  بالإ�صافة  الأه����داف،  يدعم  م��ا 
باأهمية  الطالبات  ل��دى  الثقايف  ال��وع��ي 

النتماء ملثل هذه الأندية.

ما �ملهار�ت �لتي ُيك�سبها �لنادي 
�أع�ساءه وزو�ره؟ 

القيادية،  ال�صخ�صية  يف  جبارة  تطورات 
وال��ت��ع��ارف  ال��ت��ع��اوين،  ال��ع��م��ل  روح  وزرع 
خمتلفة،  م�صتويات  م��ن  الطالبات  ب��ني 
مبا يفيد دينيا ودنيويا، والتطور الكبري 
يف ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة ل���دى ال��ط��ال��ب��ات 
امل�������ص���ارك���ة يف  اأن  ك���م���ا  وا����ص���ت���خ���دام���ه���ا، 

اأ���ص��ه��م يف تنمية  ال��ف��ع��ال��ي��ات وح�����ص��وره��ا 
ب��الن��ت��م��اء  للجامعة   ال��ط��ال��ب��ات  ���ص��ع��ور 

والوطن  والرغبة يف خدمتهما.

ما مدى كفاءة مقر �لنادي؟ 
املقر م�صتقل ويتوافر به كل الحتياجات 
اأ�ص�صته  الأن�����ص��ط��ة، وق���د  امل��ه��م��ة لإق��ام��ة 
بالق�صم  التدري�ص  وع�����ص��وات  الطالبات 
اأن�����ه مت ح��دي��ث��ا  اإل  ال��ك��ل��ي��ة،  ب���دع���م م���ن 
اإ����ص���راك ب��ع�����ص الأق�����ص��ام الأخ�����رى فيه، 
لإلغاء كثري من اجلل�صات  ا�صطرنا  مما 
والأن�����ص��ط��ة، ون��ت��م��ن��ى  اإي��ج��اد ح���ل  لهذا  
ليت�صنى  ب��ه   ا�صتقاللنا  واإع����ادة  ال��ع��ائ��ق 
وجه،  اأمت  على  النادي  خطط  تفعيل  لنا 

واحل�صول على الفائدة التي نرجوها .

كيف ترين �إقبال �لطالبات
على تعلم �للغة �الإجنليزية؟ 

ي���غ���ل���ب ع���ل���ى ال���ط���ال���ب���ات ح���ب���ه���ن ل��ل��غ��ة 
ت���ط���وي���ر  و����ص���غ���ف���ه���ن يف  الإجن����ل����ي����زي����ة 
م�����ص��ت��وي��ات��ه��ن ف��ي��ه��ا، ون��ل��م�����ص ذل����ك من 
خ������الل م����ب����ادرت����ه����ن يف ال���ت�������ص���ج���ي���ل يف 
النادي  م��ن خ��الل  ال��ن��ادي، كما نحر�ص 

ع��ل��ى ت��وع��ي��ة ال��ط��ال��ب��ات ب��اأه��م��ي��ة اللغة 
الإجنليزية، ويعد ذلك من اأهم هدافنا. 

ما �لدعم �لذي جتدنه
من ع�سو�ت �لتدري�س

�ملتخ�س�سات باالإجنليزية  ؟ 
ع�صوات التدري�ص دائما يح�صرن جل�صات 
ال���ن���ادي ل���الإ����ص���راف وت��ق��ي��ي��م الأن�����ص��ط��ة 
واإث��رائ��ه��ا، وال��وق��وف على الح��ت��ي��اج��ات، 
فيما  الطالبات  ت�����ص��اوؤلت  ع��ن  والإج��اب��ة 

يتعلق باللغة الإجنليزية.

ما دور جلنة ملتقى �لثقافات؟
الأن�سطة  م��ن  ن�ساط  ال��ث��ق��اف��ات،  ملتقى 
ال��ن��ادي،  ن��اأخ��ذه��ا بعني الع��ت��ب��ار يف  التي 
نا�صر،  ن���ورة  ال��ط��ال��ب��ة  اللجنة  وت���راأ����ص 
وي���ت���م م���ن خ��الل��ه��ا ت��ع��ري��ف ال��ط��ال��ب��ات 
ال��ب��ل��دان،  بثقافات   التدري�ص  وع�����ص��وات 

وعاداتها وتقاليدها.
 

حدثينا عن بر�جمكم
وخططكم �مل�ستقبلية؟ 

 من براجمنا امل�صتقبلية تكثيف الأن�صطة 

التعليمية خالل جل�صات النادي، وتر�صيح 
ط��ال��ب��ات م���ن ق��ب��ل رئ��ي�����ص��ة ال���ن���ادي لكل 
امليدانية  للزيارات  خطط  وو�صع  جل�صة، 
وال���دورات،  امل�صاريع  واخل��ارج��ي��ة لإق��ام��ة 
وم����وؤمت����رات  ودورات  ب����رام����ج  واإق�����ام�����ة 

اأكادميية.

ما طموحاتكن لالرتقاء بالنادي؟ 
ت����خ����ري����ج ط�����ال�����ب�����ات جم������ي������دات ل��ل��غ��ة 
الثقة  اإك�صابهن  جانب  اإل��ى  الإجنليزية، 
ب��الإجن��ل��ي��زي��ة،  ال��ت��ح��دث  ع��ن��د  باأنف�صهن 
وامل�صاركة بينهن مبا  التعاون  وزرع �صفة 
يفيدهن، واإجناز اأكر عدد من الأن�صطة 

وامل�صاريع التي تر�صد اإجنازاتهن.

كلمة �أخرية؟ 
ك���ل ال�����ص��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر مل��وؤ���ِص�����ص��ة ورائ����دة 
وق��ائ��دة ال��ن��ادي ال��دك��ت��ورة اأم���ة احلفيظ 
علوي من ق�صم اللغة الجنليزية، لبذلها 
ال���وق���ت واجل���ه���د م���ن اأج�����ل ال��ط��ال��ب��ات. 
اجلامعة  واإدارة  الكلية  لعمادة  وال�صكر 
ل��دع��م��ه��م��ا امل��ت��وا���ص��ل لأن�����ص��ط��ة الأن��دي��ة 

الطالبية. 
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محمد شامي
 

مع اقراب انتخابات اختيار جمال�ص اإدارت 
املتكرر  الت�صاوؤول  يح�صر  الأدبية،  الأندية 
ب�����ص��ك��ل ع����ام وط���الب  ال�����ص��ب��اب  ع���ن غياب  
�صواء  امل�صهد،  عن  خا�ص  ب�صكل  اجلامعات 
عر احل�صور لالأم�صيات والندوات، اأو حتى 
اأن  املن�صود منهم، ل�صيما  يف الفعل الثقايف 
لحت�صانهم،  اإل  توؤ�ص�ص  مل  الأن��دي��ة  تلك 

واإبراز مواهبهم وتنميتها. 
»اآف��اق«  غا�صت  الأ�صباب،  »ع��ن  وبحثا 
و����ص���ط الأط��������راف امل��ع��ن��ي��ة داخ�����ل امل��ح��ي��ط 

اجلامعي، وخرجت باآراء عدة.

محاربة الشباب  
ق�����ال ط���ال���ب ق�����ص��م الإع��������الم والت�������ص���ال، 
م�صهور العمري »على مدى ع�صور التاريخ 
ثقافية  �صورة  ت�صكيل  يف  دور  لل�صباب  ك��ان 
املجتمع، وتزيد  ت�صهم يف نه�صة  وتغيريية 
قوته وترفع من بنائه، ولكن عندما يغيب 
تغيب  الثقايف،  امل�صهد  ت�صدر  عن  ال�صباب 
�صورة  ت�صكيل  يف  وتبداأ  الواقع،  لغة  معهم 
متغايرة تثقل من مفهوم الثقافة، ويتحمل 
عن  ال�صباب  غيب  م��ن  ذل��ك  يف  امل�صوؤولية 
ق��وت��ني،  ف��ال�����ص��ب��اب مي��ل��ك��ون  دوره�����م،  اأداء 
الدعم  وينق�صهم  والقوة،  )الفراغ(  الوقت 

والت�صجيع«.
واأ����ص���اف ال��ع��م��ري: »ع��ن��دم��ا حت���ارب 
ف��ه��ي ت�صعى  ال�����ص��ب��اب  الأدب����ي����ة  الأن����دي����ة 
ال���رثوة  ه���ذه  م��ن  ينق�ص  مم��ا  لتغيببهم، 
�صلبية ل  ثمار  توؤتي  قوة معاك�صة  وتكوين 

تخدم الدولة ول �صعبها«.

تناقض في الحركة الثقافية
واع�����رف  ط��ال��ب ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، �صالح 
عن  ال�صباب  بعزوف  الب�صري،  حممد  بن 
الأندية الأدبية، اآمال يف اأن تكون الأندية 
يلحق  واأن  لل�صباب،  ج��اذب��ة  امل�صتقبل  يف 
ال�صابة  الثقافية  ب���الإدارة  اجلديد  اجليل 
وريادتها ل�صوؤونها الأدبية وهو ما يتحقق 
النمطية  ل��ل��ث��ق��اف��ة  ال��ف��ع��ل��ي  ال��ت��غ��ي��ري  ب���ه 
التقليدية التي ما زال يتزعمها اأفراد من 

على  ويفر�صها  الرائدة  الثقافية  الأجيال 
وعي ال�صباب، ح�صب قوله.

الثقافية  احلركة  يف  »التناق�ص  وزاد 
ال�صعودية اأدى اإلى هجرة العقول الإبداعية 
للموؤ�ص�صات  وقطيعتها  وابتعادها،  ال�صابة 
اإي��ج��اد  اأع��ي��اه��ا  اأن  بعد  الوطنية  الثقافية 
اإدارة  متزعمي  مع  م�صركة  تفاهم  و�صيلة 
الثقافة املحلية يف موؤ�ص�صات الدولة ب�صكل 

خا�ص«.
اأوج��ده هذا  اإنكار ما  وتابع »ل ميكن 
وفكريا  واأدب���ي���ا  ثقافيا  ال�صبابي  الب��ت��ع��اد 
الهوية  يف  ثقافية  واإ�صكاليات  ف��ج��وة،  م��ن 
ال��وط��ن��ي��ة، واأن�����ه اأح�����دث خ��ل��ال يف م��ف��ه��وم 

الوعي والنتماء الوطني �صلوكا وهوية«.
الثقافية  ال��ع��ق��ول  ه��ج��رة  اأم����ر  وع����زا 
ال�����ص��اب��ة اإل�����ى ب��ح��ث��ه��ا ع���ن ح��ا���ص��ن ث��ق��ايف 
ت���وج���ه  م���ع���ه  ازداد  وط�����ن�����ي،  غ�����ري  اآخ��������ر 
منظمات  نحو  ون��زوح��ه  ال�صعودي  ال�صباب 
وموؤ�ص�صات ثقافية اأخرى غري وطنية، وجد 
منها الرحيب والرعاية والحتواء لفكره 
ثقافيا  امل�صتقبلية  وتطلعاته  وطموحاته 

واإن�صانيا، فارتبط بها ارتباطا وثيقا.
واأ�صاف »ل ميكن جتاهل ما قد يورثه 
من  ال�صباب  جليل  املعاك�ص  النحياز  ذل��ك 
خماطر كبرية اإذا اأدركنا اأن اأولئك ال�صباب 
طاقة اأوك�صجني متثل بنقاء تطلعاتها رئة 
الوطن واأنفا�صه امل�صتقبلية التي اإذا اأ�صيبت 
ب��ال��ع��ط��ب، ف����اإن الأ����ص���رار ���ص��ت��ك��ون وخيمة 

واخل�صائر �صتبدو فادحة«.
وا���ص��ر���ص��ل »اأث����ق ب����اأن ال�����ص��ب��اب اأ���ص��د 
ال�صغف  ف��اإن  ولذلك  �صلفه،  بثقافة  حفاوة 
اإل���ى ���ص��دور ال��الئ��ح��ة اجل���دي���دة ل��الأن��دي��ة 
الأدب���ي���ة وال��ت��ط��ل��ع اإل���ى اإي��ج��اب��ي��ات��ه��ا كبري، 
الثقايف  الواقع  يف  نتائجه  تثمر  اأن  واأرج��و 

الوطني عاجال، وكلنا اأمل«.

 تغيير الالئحة مطلب 
م��ن ج��ان��ب��ه، رف�����ص ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة املجتمع، 
اآل  اأبها الأدبي، الدكتور اأحمد  رئي�ص نادي 
الأندية  عن  ال�صباب  ابتعاد  ت�صمية  مريع، 
الأدبية عزوفا بقدر ما هو ح�صور ل ي�صل 
مفردة  وا�صفا  املطلوب،  الطموح  حد  اإل��ى 

وت��ط��رق  ال�����ص��يء.  بع�ص  بال�صعبة  ع���زوف 
»العام  قائال:  ناديه،  جتربة  اإل��ى  مريع  اآل 
املا�صي ح�صر اإلينا 25 طالبا من اجلامعة، 
ال�صباب  اإب��داع��ات  لن�صر  الفر�صة  وفتحنا 
النادي  »بواكري« وجتاوزنا بع�ص  يف ن�صرة 
ال�صراطات واملعايري املطلوبة فيها بهدف 
دعمهم وت�صجيعهم، اإ�صافة اإلى اأننا النادي 
الوحيد الذي منح جلانه �صالحية طباعة 
ث��الث��ة ك��ت��ب ل��ل�����ص��ب��اب ب��ع��د حت��ك��ي��م��ه��ا من 
ذات  م��ن  يكونوا  اأن  �صريطة  ال��ن��ادي،  قبل 
ف�صال  اللجان،  فيها  تقع  التي  املحافظات 

عن وجود جلنة اإبداع«.

عزوف الشباب عن األندية األدبية..
حرب أم تكاسل؟

جلنة  اإن�����ص��اء  يف  ج��دي��ا  »نفكر  وزاد: 
خا�صة بال�صباب يديرونها باأنف�صهم«.

اأ�صباب  اأه���م  م��ن  اأن  م��ري��ع  اآل  واأك���د 
ال���ذي ي�صل حلد  ع��دم حتقيق احل�����ص��ور 
الطموح، ا�سرتاط لئحة الأندية الأدبية 
�صنا معينا لع�صويتها، مقرحا يف الوقت 
يتم  ح��ت��ى  ع��ام��ا،   20 دون  تقلي�صه  ذات����ه 
���ص��دد على  اأن����ه  اإل  ال�����ص��ب��اب،  ا���ص��ت��ق��ط��اب 
ال�صاب  اإم�����ص��اء  ي��واك��ب ذل���ك  اأن  ���ص��رورة 
النادي لتاأكيد رغبته يف الفعل  عامني يف 
ال��ث��ق��ايف ول��ي�����ص جم���رد ال��و���ص��ول ملرحلة 

الع�صوية فقط«.

تحقيق

• رئيس نادي أبها: فتحنا الفرصة لنشر إبداعاتهم وتجاوزنا اشتراطات لتشجيعهم
• آل مريع: الئحة السن عامل مؤثر في العضوية وأقترح تقليصه إلى دون 20 سنة
• التيهاني: يسجلون في الجمعية العمومية ويسددون رسومها
ثم يغيبون عن األنشطة

أين الشباب؟
لنادي  الإداري  امل�صوؤول  اأو�صح  جهته،  من 
»اأن  التيهان  اأح��م��د  الدكتور  الأدب���ي،  اأب��ه��ا 
اأ�صماءهم  �صجلوا  ال�صباب  هناك عددا من 
يف اجلمعية العمومية للنادي، وكنا �صعداء 
بوجودهم، بيد اأنهم ل ي�صاركون يف اأن�صطة 
العمومية  اجلمعية  واج��ت��م��اع��ات  ال��ن��ادي 
�صداد  يف  وانتظامهم  بها  التحاقهم  رغ��م 

الر�صوم«.
واأ����ص���اف: »ك��ن��ت اأمت��ن��ى م��ن ه���وؤلء 
اأ�صمائهم  ت�صجيل  ع��ل��ى  ح��ر���ص��وا  ال��ذي��ن 
ي��ح�����ص��روا  اأن  ال��ع��م��وم��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  يف 

منا�صط النادي وي�صاركوا يف الجتماعات، 
ف���ن���ح���ن ن����ري����د ال�������ص���ب���اب ون���ط���م���ح اإل�����ى 
ح�سورهم وم�ساركتهم، خا�سة مع ن�ساط 

املحافظات«.
وتابع: »على الرغم من ذلك، هناك 
ع����دد م���ن ال�����ص��ب��اب ان��ت��ظ��م��وا يف اأن�����ص��ط��ة 
ال����ن����ادي، وب��ع�����ص��ه��م ����ص���ارك يف امل��ط��ب��وع��ة 

ال�صبابية الأولى  بواكري«. 
اأع������داد  اأن  ع���ل���ى  ال���ت���ي���ه���اين  و�����ص����دد 
ال�صباب  م��ن  الأدب��ي��ة  ل��الأن��دي��ة  املنت�صبني 
ول  قليل  العربية  اللغة  خريجي  وخا�صة 

يرقى للطموحات.

لقطة من احتفالية لنادي اأبها الأدبي مبنتدى الرواد الذي يجمع عددا من املثقفني واملهتمني من مدنيني وع�صكريني واأ�صاتذة جامعيني واأدباء ونا�صطني اجتماعيني

مقر نادي اأبها الأدبي
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بيئتنا حياتنا
أسبوعية جامعة الملك خالد



رياضة

مدير المنشآت الرياضية بالجامعة:
نحن بحاجة لشركات صيانة متخصصة

عبدالعزيز رديف 

تت�ص���كل املن�ص���اآت الريا�ص���ية باجلامع���ة 
من عدد من املالعب وال�ص���الت متثل 
واجه���ة ريا�ص���ية ذات كف���اءة عالي���ة يف 
منطق���ة ع�ص���ري ب�ص���فة عام���ة، وذل���ك 
حر����ص من اجلامع���ة على الإ�ص���هام يف 
تغذي���ة الأندي���ة واملنتخب���ات الوطني���ة 
بالعب���ني يف خمتل���ف الألعاب، اإ�ص���افة 
بن���اء  يف  الإ�ص���هام  عل���ى  حر�ص���ها  اإل���ى 
�صخ�ص���ية متكاملة للطالب حتى يكون 

قادرا على الإبداع يف جميع املجالت.
واأب�������������رز ال�������������ص������الت، ال�������ص���ال���ة 
»قريقر«،  الرئي�صي  باملقر  الريا�صية 
ف��ي��ه��ا ����ص���الت مغلقة  ت���ت���واف���ر  ال���ت���ي 
وكرة  الطائرة،  ك��رة  وبخا�صة  عديدة 
ال�صلة، اإ�صافة اإلى كرة قدم ال�صالت. 

بكامل  ال��ري��ا���ص��ي  ال���ص��ت��اد  �صمم  كما 
م���راف���ق���ه.  وي��ت��واف��ر يف امل��ب��ن��ى اأي�����ص��ا 
البدنية،  وال��ل��ي��اق��ة  للحديد  �صالتان 
خدماتها  قدمت  املرافق  هذه  وجميع 
اأربعة  ال��ع��ام املا�صي لأك��رث م��ن  خ��الل 

اآلف طالب يف قريقر فقط.

عائق عدم االختصاص
الريا�ص���ية  املن�ص���اآت  مدي���ر  واأو�ص���ح 
اأن  القحط���اين،  م�ص���لي  باجلامع���ة، 
معظم املن�ص���اآت اخلا�صة باجلامعة ذات 
كف���اءة عالية، وتقدم خدمات  للطالب 
ب�ص���كل متمي���ز، م�ص���ريا اإل���ى اأن عملية 
والت�ص���ليم  ال�ص���يانة  اأعم���ال  تاأخ���ري 
ي�ص���كالن عائقا لهم ب�صفتهم مقدمني 
للخدمات الريا�صية باجلامعة. وقال: 
»اإدارة املن�ص���اآت الريا�ص���ية يف خمتل���ف 

اإل���ى دعمهم���ا  الف���روع بحاج���ة ما�ص���ة 
مبوظف���ني واإداري���ني وفنيني ل�ص���مان 

تقدمي خدمات راقية وباحرافية«.
عل���ى  القائم���ني  »عل���ى  واأردف 
امل�صاريع باجلامعة التعاقد مع �صركات 
�صيانة متخ�ص�صة باملن�صاآت الريا�صية، 
ول���و مت ذل���ك مل���ا تاأخ���ر ت�ص���ليم العديد 
منها يف اجلامعة، فاملن�ص���اآت الريا�صية 
مل���ا  اأي مق���اول،  ل ي�ص���تطيع �ص���يانتها 
ت�ص���مه من معايري جودة ومقايي�ص ل 

يجيدها اإل متخ�ص�ص«.
م�ص���بح  اأن  القحط���اين  واأك���د 
تع���اد  بالقريق���ر  الريا�ص���ية  ال�ص���الة 
دوري،  ب�ص���كل  اإن�ص���ائه  اأعم���ال  حالي���ا 
القائ���م  املق���اول  كف���اءة  لع���دم  وذل���ك 
باأعمال ال�صيانة والإن�صاء، م�صريا اإلى 
اأن امل�صبح الريا�ص���ي الأوملبي اجلامعي 

يتطلب اإن�ص���اءه عن طريق متخ�ص����ص 
لتجن���ب اللج���وء اإلى اإع���ادة تاأهيله من 

فرة لأخرى.
كذلك وجه ب�ص���رورة اإعادة النظر 
يف ملع���ب اجلامع���ة بلع�ص���ان مل���ا يتميز 
ب���ه م���ن م�ص���احة وموق���ع، موؤك���داً اأن���ه 
ل���و مت���ت اإع���ادة تاأهيل���ه و�ص���يانته من 
واجه���ة  ف�صي�ص���بح  متخ�ص����ص،  قب���ل 
ريا�ص���ية للجامع���ة تق���ام فيه���ا العديد 
م���ن الدورات الريا�ص���ية على م�ص���توى 

املنطقة.

دوام الصالة
الريا�ص���ية  ال�ص���الة  دوام  وييب���داأ 
وامل�ص���رفني عليه���ا م���ن بداي���ة ال���دوام 
ال�صباحي الذي يتاح فيه اأي�صا الألعاب 
الرفيهي���ة للط���الب مث���ل البلي���اردو، 

وتن����ص الطاول���ة وغريه���ا. كم���ا تفت���ح 
ال�ص���الة اأبوابها يف الفرة امل�صائية من 
الرابع���ة ع�ص���را وحتى التا�ص���عة م�ص���اء 
لإتاح���ة ممار�ص���ة ع���دد من الريا�ص���ات 
يف �ص���الت احلدي���د واللياق���ة البدني���ة 
والألع���اب املتعلق���ة به���ا، جلميع طالب 
اجلامعة ومنتخباتها اأي�ص���ا، وي�ص���رف 
على تلك ال�ص���الت يف الفرة امل�ص���ائية 
ا�ص���تقطبتهم  متخ�ص�ص���ون  مدرب���ون 

اجلامعة اأخريا.

منشآت قيد التسليم 
الأخ���رى  الريا�ص���ية  املن�ص���اآت  اأم���ا 
حت���ت  اأو  الت�ص���ليم،  قي���د  ماه���و  منه���ا 
املدين���ة  ال�ص���يانة اأبرزها  اإج���راءات 
اجلدي���د  اجلامع���ة  مبق���ر  الريا�ص���ية 
اأ�ص���خم  م���ن  يع���د  وال���ذي  بالفرع���اء، 

عل���ى  اجلامعي���ة  الريا�ص���ية  امل�ص���اريع 
م�ص���توى اجلامعات، اإذ تبلغ م�ص���احتها 
الإجمالية 43،600 مر مربع، اإ�ص���افة 
اإلى ملعب لكرة القدم يت�ص���ع ل� 21،000 
األف م�صاهد ومب�صاحة اإجمالية قدرها 
باأبع���اد اأوملب���ي  وم�ص���بح  م2،   61،550

50 × 25 م، ومواقف لل�صيارات مب�صاحة 
25،211 م2.

وكذل���ك يتواف���ر بف���رع اجلامع���ة 
باملحال���ة �ص���الة ريا�ص���ية جدي���دة على 
و�ص���ك الت�ص���ليم، وت�ص���توعب اأك���رث من 
ثالث���ة اآلف طالب على مدى الف�ص���ل 
ق���دم،  ك���رة  ملع���ب  ت�ص���مل  الدرا�ص���ي، 
جتهيزاته���ا،  بجمي���ع  مغلق���ة  و�ص���الة 
اإ�ص���افة اإلى م�ص���بح اأوملبي، وملعب كرة 
ق���دم يف فرع اجلامعة بلع�ص���ان، يحتاج 

لل�صيانة حالياً وهو ذو كفاءة عالية.

القحطاني:
معظم المنشآت 

الخاصة بالجامعة 
ذات كفاءة عالية 

ولكن  تأخير أعمال 
الصيانة والتسليم 

يشكالن عائقا..
ونحن بحاجة 

ماسة إلى الدعم 
بموظفين وإداريين 

وفنيين لضمان 
تقديم خدمات 
احترافية راقية
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آفاق مصورة

لقطات من حفل افتتاح
المؤتمر العالمي الثاني
لطب وجراحات السمنة
والمعرض الطبي المصاحب
الذي نظمته الجمعية السعودية 
لطب وجراحات السمنة
بمشاركة مستشفيات القوات 
المسلحة بالجنوب وجامعة 
الملك خالد
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أسبوعية جامعة الملك خالد

هم
الم

أق
ب

التسامح قيمة إنسانية
ق��ي��م��ة الإن���������ص����ان يف دي���ن���ه واأخ����الق����ه 
ال�صمحة،  باإن�صانيته  ومت�صكه  و�صدقه 
بالإ�صالم،  واللتزام  التدين  هو  وهذا 
هتافات  ول  ���ص��ع��ارات  لي�ص  والإ����ص���الم 
معاملة  هو  واإمن��ا  واأ�صكال،  �صورا  ول 
وت���ط���ب���ي���ق ع���م���ل���ي يف واق��������ع احل���ي���اة 

والب�صرية يف اهلل وباهلل.
اإن �صالتي ون�صكي وحمياي  »قل 
العاملني. ل �صريك له  ومماتي هلل رب 

وبذلك اأمرت واأنا اأول امل�صلمني«.
وال���ت�������ص���ام���ح م���ف���ه���وم اأخ����الق����ي 
الديانات  جميع  اإل��ي��ه  دع��ت  اجتماعي 
ال�����ص��م��اوي��ة، مل���ا ل���ه م���ن دور واأه��م��ي��ة 
والت�صامن  الوحدة،  حتقيق  يف  كرى 
ل��ت��م��ا���ص��ك امل��ج��ت��م��ع��ات وال��ق�����ص��اء على 
اخل��الف��ات وال�����ص��راع��ات ب��ني الأف����راد 

واجلماعات. 
وي���ع���د ال���ت�������ص���ام���ح اأح������د امل���ب���ادئ 
الإن�����ص��ان��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��وم ع��ل��ى اح���رام  
وهو  الآخ��ري��ن،  وق��ي��م  وعقيدة  ثقافة 

ركيزة اأ�صا�صية حلقوق الإن�صان والعدل 
واحلريات الإن�صانية العامة.

ن�صيان  ي��ع��ن��ي  ال��ت�����ص��ام��ح  اأن  ك��م��ا 
وه��و  الإرادة،  ب��ك��ام��ل  امل�����وؤمل  امل��ا���ص��ي 
التخلي عن رغباتنا يف اإيذاء الآخرين 
اأعيننا  ن��ف��ت��ح  واأن  م�����ص��ى،  ���ص��ب��ب  لأي 
ل����روؤي����ة م���زاي���ا ال���ن���ا����ص ب����دل م���ن اأن 
ندين  اأو  ون��ح��اك��م��ه��م،  عليهم،  نحكم 
بالرحمة  ال�صعور  هو  بل  منهم،  اأح��دا 
ولذلك  والتعاطف، واحلنان، واحلب؛ 
و���ص��رورا  ان�صراحا  قلوبنا   فتح  وج��ب 
بالغ�صب   �صعور  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن  دون 
�صخ�ص  لأي  ���ص��ال��ب��ة  م�����ص��اع��ر  ب������اأي  

اأمامك.
اأج��ل  م��ن  فقط  الت�صامح  ولي�ص   
الآخرين ولكن من اأجل اأنف�صنا لتنعم 
للنداء  ا�صتجابة  وقبلهما  بال�صفاء، 
يخطئون  ال��ب�����ص��ر  ف��ج��م��ي��ع  ال����رب����اين، 
ولباأ�ص يف اأن يخطئ الإن�صان فاخلطاأ 
ج����زء م���ن م��ك��ون��ات ال��ب�����ص��ر وخ��ريه��م 

الرأي الجامعي

م��ن يتعلم م��ن خ��ط��ئ��ه وم���ا اق��رف��ت��ه 
يداه فريجع  م�صاحما اأول لنف�صه ثم 

لالآخرين.
عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر���ص��ول  ق���ال 
و���ص��ل��م: »خ��ري اخل��ط��ائ��ني ال��ت��واب��ون«؛ 
فهذه هي القيمة الإن�صانية احلقيقية.

طبيعية  نتيجة  ال��ت�����ص��ام��ح  وي��ع��د 
لن���ف���ت���اح ال���ع���امل ب��ع�����ص��ه ع��ل��ى بع�ص 
واختالط الأجنا�ض والأديان والأعراق 
ذلك  يح�صل  ول��ن  التعاي�ص،  ل�صمان 
اأق���ول:  ب��ل  وال��ت�����ص��ايف،  بالت�صامح   اإل 
لن تهناأ، وتنعم الب�صرية يف حياتها اإل 

بالت�صامح.
وم�����ن ه���ن���ا اأق�������ول م��و���ص��ي��ا ل��ك��ل 
يحتل  مل  اإن  واجل���م���اع���ات:  الأف������راد 
الت�صامح دواخلنا وقلوبنا فلن ت�صفو 
ثّم �صتذهب  واأرواح��ن��ا،  ومن  نفو�صنا 
ري��ح��ن��ا وت���ت���ف���رق ج��م��اع��ت��ن��ا وت�����ص��ي��ع 
دولتنا. »ول تنازعوا فتف�صلوا وتذهب 

ريحكم«.

د. حسبو بشير الطيب
قسم الدراسات اإلسالمية
محايل عسير

ر����ص���ال���ة اإل������ى اأب����ن����ائ����ي وب���ن���ات���ي ال���ط���الب 
والطالبات: يف اأيامنا هذه انطلقت امل�صرية 
 143٨/1437 ال��درا���ص��ي  ل��ل��ع��ام  التعليمية 
حتمل يف طياتها العلم النافع واملفيد للفرد 
واملجتمع بل للعامل اأجمع كل يف تخ�ص�صه، 
فالعلم بحر وا�صع ل يقل بالغرف منه ول 
�صرب منه، ول يغرق من غا�ص  يظماأ من 
ف��ي��ه؛ ول���ذل���ك اأو���ص��ي��ك��م ب����اأن ل ي��اأخ��ذك��م 
الياأ�ص  والك�صل من النيل بقدر ا�صتطاعتكم 
من هذا العلم الذي �صيكون نرا�صا ي�صيئ 

لكم دروب العلم واملعرفة.
اأب���ن���ائ���ي وب���ن���ات���ي، اأن���ت���م يف درج��ات��ك��م 
اأيام الدرا�صة واأنتم على ثالثة  الأولى من 
معدل  ل��دي��ه  لي�ص  م�صتجد  اأول��ه��ا  اأب��ح��ر: 
درا�صي، وثانيها من له معدل متميز يجب 
اأن ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى م�����ص��ت��واه، وال��ث��ال��ث  من 
فر�صة  منح  اأو  منخف�ص  ولكن  معدل  ل��ه 
الغايل  يبذل  اأن  عليه  وال��واج��ب  اأك���رث،  اأو 
وال���رخ���ي�������ص يف ���ص��ب��ي��ل ال���ل���ح���اق ب��ال��رك��ب 
اأمام  ي�صرفه  الذي  امل�صتوى  اإلى  والو�صول 

نف�صه ثم اأمام والديه وحمبيه.
م��ع��ا���ص��ر ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات، لي�ص 
بينكم من هو بال هدف ول طموح، ولي�ص 
هناك وظيفة بال قيد اأو �سرط، كما اأننا يف 
زمن اأ�صبح املت�صابقون كرثا ي�صل بع�صهم 
اأو نحوه. فهال  اإل��ى اآلف على كب�ص واح��د 

جعلتم اأنف�صكم يف املقدمة؟
الأي������ام مت�����ص��ي وامل��ع��ل��وم��ات ت��راك��م 
ت�صل  حتى  تلهو  اأو  تغفل  اأحيانا  والنف�ص 
�صاحبنا  يكون  وعندها  مر�صاها  ال�صفينة 

بال �صيد اإذ اجلميع يفرحون ب�صيدهم.
ال�صراب  اأح���الم  ال��ق��ول:  بنا  ويح�صن 

تلك هي احلياة بال علم.

علي عبداهلل البكري 
كلية علوم الحاسب
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الرأي الجامعي

للم�صاركة  ودع����وت  ال��ع��امل��ي��ة  اجل��ام��ع��ات 
باأن نعمل جميعا لت�صبح جامعتنا �صمن 
ن�صعد  اأن  واقرحت  العاملي،  الت�صنيف 
على �صلم الت�صنيف مبا يعادل نحو 30-

50 رقما، وهذا قد ي�صتغرق عدة �صنوات، 
ال�صعود  ا�صتطاعت جامعات غرينا  واإذا 
نحن؟  ن�صتطيع  ل  ف��ل��م��اذا  ال��ق��م��ة  اإل���ى 
ول  الإم��ك��ان��ات  ولديها  فتية  فجامعتنا 
ي��ن��ق�����ص م��ن�����ص��وب��ي��ه��ا اجل����د والج��ت��ه��اد 
ال��روؤي��ة وال��رغ��ب��ة يف الو�صول  وو���ص��وح 

اإلى الأهداف.
وت���وف���ي���ق���ه  اهلل  ب���ح���م���د  وال������ي������وم 
وب����ال����رج����وع اإل������ى ال��ت�����ص��ن��ي��ف ال��ع��امل��ي 
اح��ت��ل��ت   ،2016 ل���ع���ام   QS ل��ل��ج��ام��ع��ات 
عامليا   520 ترتيب  خ��ال��د  امل��ل��ك  جامعة 
وت��ق��دم ت��رت��ي��ب��ه��ا اإل����ى امل�����ص��ت��وى ال��راب��ع 
ك���ان���ت اخل��ام�����ص��ة من  اأن  ب��ع��د  وط��ن��ي��ا 
الت�صنيف  ه���ذا  وي��ع��ت��م��د  الأداء،  ح��ي��ث 

ومتقن،  وجيد  ح�صن  كل  تعني  اجل��ودة 
بالتطوير  تهتم  م�صتمرة  عملية  وه��ي 
ال����ذي ه���و دائ���م���اً يف اجت����اه واح����د اإل���ى 
الأف�صل والأح�صن، ول تعد ول حت�صى 
بتطبيق  املرتبطة  واملنافع  الفوائد  تلك 
معايري اجلودة يف جميع جمالت احلياة 
موؤ�ص�صة  اأي  ت�صتطيع  ول  امل��ع��ا���ص��رة، 
تتجاهل  اأن  خا�صة  اأو  ع��ام��ة  اأك��ادمي��ي��ة 
الأخذ بو�صائل اجلودة يف اأ�صا�ص تكوينها 
مب��ع��اي��ري  الأخ�������ذ  اإن  اإذ  ووظ���ي���ف���ت���ه���ا؛ 
اجلودة يرقى باخلدمة، ويقلل الأخطاء 
يعود  وه��ذا  املن�صاأة،  �صمعة  من  ويح�ّصن 
بالفائدة والر�صا على الطالب وينعك�ص 

على اجلهات ذات العالقة كافة.
ومنذ �صنتني كتبت مقال يف ال�صابع 
من حمرم 1435، العدد 93 من »اآف��اق«، 
وك���ن���ت ح��ري�����ص��ا ع��ل��ى م��ع��رف��ة ت��رت��ي��ب 
ت�صنيف  قائمة  بني  خالد  امللك  جامعة 

ال���ع���امل���ي ع��ل��ى م��ع��اي��ري رئ��ي�����ص��ي��ة م��ث��ل: 
جودة التعليم، وجودة اأداء اأع�صاء هيئة 
وحجم  البحث،  وخم��رج��ات  التدري�ص، 
اأع�صاء  ع��دد  اإل��ى  ينظر  حيث  املوؤ�ص�صة 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص ال���ذي���ن ح�����ص��ل��وا على 
جوائز عاملية وكم ا�صت�صهد باأبحاثهم يف 
التخ�ص�صات العلمية وكم عدد الأبحاث 

املن�صورة.
على  الإج����م����ايل  الأداء  وي��ع��ت��م��د 
التحليل والتدقيق لأعداد اأع�صاء هيئة 
التدري�ص بالن�صبة اإلى الطالب، ونوعية 
ال���رام���ج امل��ق��دم��ة واجل���ه���ود امل��ط��ل��وب��ة 

لتطويرها.
اأدع�����و للمرة   وع��ل��ى ه����ذا، ف��اإن��ن��ي 
والعطاء  الأداء  ي�صتمر  اأن  اإل��ى  الثانية 
اأف�صل  ت�صنيف  قائمة  على  نكون  لكي 
500 جامعة يف وقت مل يعد لنا فيه خيار 

�صوى املناف�صة حمليا وعامليا.

المشاركة في الحلم 2

د. علي سعيد 
القحطاني
وكيل كلية الطب للتطوير 
األكاديمي والجودة

ثالثة في مهمة 
رسمية

د. أحمد بن محمد الحميد 
كلية الشريعة واصول الدين 

ال���50  فئة  م��ن  نقدية  ورق���ة 
ي�صتعر�ص بها اأحد التالمذة 
واأعيننا  ويقب�صها  يب�صطها 
ده�صة  ب��ني   متلهفة  ترقبها 
وح�����ص��د وت���ع���رف،  ف��ل��م يكن 
ق��رب،  ع��ن  راآه���ا  ق��د  َنا  َبع�صُ
ول�صوء حظ �صاحبنا اأن دخل 
به  فاأم�صك  الف�صل  اأ�صتاذنا 
���ص��ائ��ال  م���ن اأع���ط���اك؟ ك��ان 
وال��دت��ه  اأن  �صاحبنا  ج���واب 
من اأعطته! واأ�صتاذنا ما برح 
حتى  اإج��اب��ت��ه  م���ن  مت�صككا 
فا�صت دموع امل�صوؤول، حينها  
اأم��رين واثنني معي  قائال:
منزل  اإل���ى  ال��ورق��ة  ب��ه��ذه  ت��ذه��ب��ون  �صباحا  رب��ع��ا  اإل  التا�صعة  الآن  ال�صاعة 
اإن  اإياها وقولوا  اأعطته، ف�صلموها  اإنها   قالت  فاإن  اأمه،  وت�صاألون  �صاحبكم 
عن  تتاأخروا  ول  بالورقة  فارجعوا  تعطه  مل  واإن  ه��ذا،  عن  ينهاك  الأ�صتاذ 

التا�صعة والن�صف واإل عاقبتكم معه.
�صاحة  جنوب  اآن���ذاك  ال��واق��ع��ة  ال�صعودية  امل��در���ص��ة  مبنى  م��ن  خرجنا   
اإلى  متوجهني   - البتدائية  املرحلة  من  الرابعة  ال�صنة  يف  ونحن   - البحار 
منزل �صاحبنا جاعلني همنا تنفيذ املهمة التي اأوكلها اإلينا اأ�صتاذنا، فتحت 
اأتينا لها،  فاأفا�صت  لنا تلك املراأة الطيبة وعرفناها باأنف�صنا وباملهمة التي 
علينا من حنان دافق وعطف اأم روؤوم فاأبت اإل اأن نفطر معها، تناولناه على 
عجل خوفا من اأن نتاأخر عن املوعد، فاأجابت: اأن نعم اأنا التي اأعطيته مكافاأة 
الريح،   ن�صابق  وانطلقنا   اأ�صتاذنا  ذكره  ما  موؤكدين  الورقة  فاأعطيناها  له، 
اأخرناه باجلواب فخلع حزامه معاقبا �صاحبنا باأن ل تتفاخر على اأ�صحابك 

مرة اأخرى .
اأمنوذج لأ�صتاذ خمل�ص، فمبلغ كهذا ل يتوافر لكثري من الرجال ف�صال 
يكون  اأن  فاإما  خطري  اأم��ر  م�صدره  وحقيقة  �صغري،   طفل  يد  يف  يكون  اأن 
ح�صيلة �صرقة، اأو اأن غريبا اأعطاه لغر�ص ما، وطريقة عر�ص الطالب للورقة 
فيها تباه وتفاخر، وهو �صلوك مذموم وجب تهذيبه واإ�صعار التلميذ بخطورة 
فعله واأن يرتدع غريه عن جماراته، م�صركا تالمذته يف حل  الق�صية، فقد 

اأوكل ملمثلني منهم التحقيق يف امل�صاألة وجنحت اللجنة يف  مهمتها. 
التعليم  ي��ن��ف�����ص��الن، ومم��ار���ص��ة مهنة  ���ص��ن��وان ل  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رب��ي��ة 
واحلر�ص  واملوهبة  املهنة  وح��ب  الإخ��ال���ص  بني  ممزوجة  تركيبة  تقت�صي 
على التالميذ، فتجد الأ�صتاذ ينطلق من وحي امل�صوؤولية وممار�صة الربية 
بالرحمة لأ�صتاذنا رزق  ملعلمينا ودع��اء  بال تنظريات ل ثمرة منها؛ فتحية 

القوا�صمي حّيا اأو ميتا.

ودور العلم واهتمت مبجالت اأخرى.
اإن توحيد هذه البالد على يد قائدها 
امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز، رح��م��ه اهلل، ه��و جتربة 
النماذج  واأح���د  ال���دويل  للمجتمع  متميزة 
النهج  اإب����راز  يف  الأم���م  ت��اري��خ  يف  الناجحة 
الداخلية  �صيا�صتها  يف  اململكة  تبنته  ال��ذي 
ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى م���ب���ادئ الإ����ص���الم احل��ن��ي��ف، 
نفو�ص  يف  لنغر�ص  ثمينة  فر�صة  اأن��ه��ا  كما 

من خالل م�صرية النه�صة العمالقة التي 
عرفها الوطن ويعاي�صها يف جميع املجالت، 
اأ�صبحت اململكة يف زمن قيا�صي يف م�صاف 
من  كثري  على  تتميز  بل  املتقدمة،  ال��دول 
وحمايتها  وتراثها  الدينية  بقيمها  ال��دول 
ال��ع��ق��ي��دة الإ����ص���الم���ي���ة وت��ب��ن��ي��ه��ا الإ����ص���الم 
واأول��ت  للم�صلمني،  حياة   واأ�صلوب  منهجا 
اله��ت��م��ام ب��احل��رم��ني ال�����ص��ري��ف��ني  وقبلة 
اهتمامها وبذلت كل غال يف  امل�صلمني جل 
احلجاج  اأراح  ب�صكل  وتو�صعتهما  اإعمارهما 
وال���زائ���ري���ن واأظ����ه����ر غ����رية ال����دول����ة على 
ثوب  اأف�صل  واإب��رازه��ا يف  امل�صلمني  حرمات 

يتمناه كل م�صلم.
 ول���ق���د داأب������ت ح��ك��وم��ة امل��م��ل��ك��ة منذ 
اإن�����ص��ائ��ه��ا ع��ل��ى ن�����ص��ر ال��ع��ل��م وت��ع��ل��ي��م اأب��ن��اء 
والثقافة  والآداب  بالعلوم  والهتمام  الأمة 
العلمي و�صيانة  البحث  بت�صجيع  وعنايتها 
يف  واإ�صهامها  والعربي  الإ�صالمي  ال��راث 
احل�صارة العربية والإ�صالمية والإن�صانية، 
واجلامعات  وامل��ع��اه��د  امل��دار���ص  �صيدت  كما 

وتعزيز  الأم��ة  لهذه  الوفاء  معاين  الن�صء 
امل���ب���ادئ وامل���ع���اين ال��ت��ي ق��ام��ت عليها ه��ذه 
البالد ونعّمق يف روح ال�صباب معاين احل�ص 
الوطني والنتماء حتى ي�صتمر عطاء ذلك 
اأن يحفظ  اهلل  ندعو  كما  امل��ب��ارك.  الغر�ص 
بالدنا، وين�صر جنودنا البا�صلني على احلد 
اجل��ن��وب��ي، ���ص��ائ��ل��ني امل����ويل ن�����ص��را م��ن اهلل 

وفتحا قريبا لهم.

وطن 
ونهضة
د. عبير محفوظ
آل م�داوي
وكيلة كلية التربية
للشؤون اإلدارية
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أسبوعية جامعة الملك خالد

ميا
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أ

ر اإم�������ام وخ���ط���ي���ب ج���ام���ع اخل��ل��ف  ح������ذَّ
ع�صاف  بن  عبيد  ال�صيخ  حائل،  مبدينة 
ال�����ط�����وي�����اوي، م����ن الآث����������ار اخل���ط���رية 
جمموعة  تكتل  اأو  جتمع  من  الناجمة 
الإ�صالم  ياأمر  مل  اأم��ر  على  النا�ص  من 
ب���الج���ت���م���اع ع���ل���ي���ه، وي����ك����ون ولوؤه������م 
وب�����راوؤه�����م وحم��ب��ت��ه��م وب��غ�����ص��ه��م م��ن 
ب�  التكتل  اأو  التجمع  هذا  وا�صفا  اأجله، 
الأدواء  م��ن  داًء  واع��ت��ره  »ال��ت��ع�����ص��ب«، 
اخل���ط���رية، ال��ت��ي اأ���ص��ي��ب��ت ب��ه��ا الأم����ة، 
اإلى  واأدت  �صوكتها،  اإ�صعاف  وت�صببت يف 

متزيق وحدتها، ونق�ص بناء عزتها.
اأن من  اإل�����ى  ال���ط���وي���اوي  واأ�����ص����ار 
اإل��ي��ه  امل��ن��ت��م��ني  اأن  ال��ت��ع�����ص��ب  خم���اط���ر 
ي�����زن�����ون ت���ع���ام���الت���ه���م م�����ع الآخ�����ري�����ن 
اأَْك��َرَم��ُك��ْم  »اإِنَّ  مب��ي��زان  ولي�ص  مب��ي��زان��ه، 
النا�ص  اأَْتَقاُكْم«، و�صعور هوؤلء   ِ ِعْنَد اهللَّ
ب��اأن��ه��م اأف�����ص��ل م��ن غ��ريه��م، واأن��ه��م هم 
ال�صامية،  واملنزلة  الرفيعة،  املكانة  اأهل 
���ص��اأن��ه  ال��ع��ظ��ي��م، واأن غ��ريه��م  وال�����ص��اأن 
ال���ك���ره وال��ب��غ�����ص والح���ت���ق���ار، واأن�����ه ل 
ق��ي��م��ة ل���ه ول اع���ت���ب���ار، ����ص���ارب���ا اأم��ث��ل��ة 
ك���ث���رية ل��ل��ت��ع�����ص��ب يف امل��ج��ت��م��ع، م��ن��ه��ا: 
والتع�صب  والأن�صاب،  للقبائل  التع�صب 
ل���ل���ج���م���اع���ات والأح������������زاب، وال��ت��ع�����ص��ب 
ل���ل���م���ذاه���ب واجل���ن�������ص���ي���ات وال����ب����ل����دان، 
والأل��وان  والأحياء  والأندية  واللهجات 

وغريها.
ظ����اه����رة  ال���ت���ع�������ص���ب  اأن  واأك�����������د 
تفريق  ت�����ص��ب��ب��ت يف  ���ص��ي��ئ��ة،  اج��ت��م��اع��ي��ة 
وتقوي�ص  ال�صوكة،  واإ���ص��ع��اف  الكلمة، 
الأم����ة؛ ولذلك  ال��ب��ن��اء، ومت��زي��ق ج�صد 
تبارك  ونهى عنه، فقال  اهلل منه،  حذر 
َجِميًعا   ِ اهللَّ ِبَحْبِل  ُموا  »َواْعَت�صِ وتعالى 
ُقوا«. وقال عز وجل »َوَل َتُكوُنوا  َوَل َتَفرَّ

ُقوا«. َكالَِّذيَن َتَفرَّ
ويف احلديث ال�صحيح يقول النبي 

اَعَة  �صلى اهلل عليه و�صلم »َمْن َتَرَك الطَّ
���َم���اَع���َة، َف���َم���اَت، َم����اَت ِم��ي��َت��ًة  َوَف������اَرَق اجْلَ
ًة،  َراَيٍة َع�َصِبيَّ َت  َخَرَج حَتْ َوَمْن  ٍة،  َجاِهِليَّ
ْو  اأَ ًة،  َع�َصِبيَّ ين�صر  اأَْو  ٍة،  ِلَع�َصِبيَّ ُب  َيْغ�صَ
ٌة،  ٍة َفُقِتَل، َفَقْتُلُه َجاِهِليَّ َيْدُعو اإَِلى َع�َصِبيَّ
َه��ا  ��ِرُب َب��رَّ ���ِت���ي َي�����صْ مَّ َوَم����ْن َخ����َرَج َع��لَ��ى اأُ
َوَفاِجَرَها، َل ُيَحا�َص ِمْن ُموؤِْمٍن، َوَل َيِفي 

ِلِذي َعْهِدَها، َفلَْي�َص ِمنِّي َوَل�ْصُت ِمْنُه«. 
التع�صب  »اإن  ال��ط��وي��اوي  واأردف 
اأمر يجب احلذر منه، والذي يريد وجه 
اهلل وال��دار الآخ��رة ل يتع�صب اإل لأمر 
اهلل، عز وجل، ونهيه، ول يتكتل اإل مع 
من مت�صك بكتاب اهلل، عز وجل، و�ُصنة 

يوايل  ول  و�صلم،  عليه  اهلل  �صلى  نبيه، 
اأج��ل �صبيل اهلل -عز  اإل من  ول يعادي 

وجل- ودينه.
ف���ف���ي احل����دي����ث ال�����ص��ح��ي��ح ي��ق��ول 
عبداهلل بن م�صعود ر�صي اهلل عنه: َخطَّ 
و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  اهلِل  ���وُل  َر����صُ َل��َن��ا 
ُثمَّ َخطَّ  َفَقاَل: »َهَذا �َصِبيُل اهلِل«،  ا،  َخطًّ
يِنِه، َوَعْن �ِصَماِلِه، َفَقاَل  ُخُطوًطا َعْن مَيِ
»َهِذِه �ُصُبٌل، َعلَى ُكلِّ �َصِبيٍل ِمْنَها �َصْيَطاٌن 
َراِطي  َهَذا �صِ »َواأَنَّ  َتاَل  ُثمَّ  اإَِلْيِه«،  َيْدُعو 
ُبَل  ال�صُّ َتتَِّبُعوا  َوَل  ��ِب��ُع��وُه  َف��اتَّ ُم�ْصَتِقيًما 
اُكْم ِبِه  َق ِبُكْم َعْن �َصِبيِلِه َذِلُكْم َو�صَّ َفَتَفرَّ

َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن«.

فكر

الشيخ الطوياوي: التعصب ظاهرة سيئة
فرقت األمة وأضعفت شوكتها

ف�صبيل اهلل، ع��ز وج���ل، واح���د، هو 
ال����ذي ي���واَل���ى م��ن اأج���ل���ه، وي���ع���اَدى من 
اأج���ل���ه، وي��ق��رب م��ن اأج���ل���ه، وي��ب��ع��د من 
ويرف�ص من  اأج��ل��ه،  م��ن  ويقبل  اأج��ل��ه، 
اأج���ل���ه، وي��ق��دم م��ن اأج���ل���ه، وي���وؤخ���ر من 
اأجله، فلنتق اهلل اأحبتي يف اهلل، ولنحذر 
مظاهر  اأج���ل  م��ن  التكتل  اأو  التع�صب 
�صبل  اأو  خم��ال��ف��ة،  م��ن��اه��ج  اأو  زائ���ف���ة، 
مِلُ��وؤِْم��ٍن  َك���اَن  »َوَم���ا  تعالى  ق��ال  متفرقة، 
اأَْمًرا  َوَر�ُصوُلُه   ُ اهللَّ ى  َق�صَ اإَِذا  ُموؤِْمَنٍة  َوَل 
َوَمْن  اأَْمِرِهْم  ِمْن  ُة  ��رَيَ اخْلِ َلُهُم  َيُكوَن  اأَْن 
��اَلًل  ��لَّ ���صَ َف��َق��ْد ���صَ َوَر���ُص��وَل��ُه   َ َيْع�ِص اهللَّ
التع�صب  اأ���ص��رار  تاأكيد  واأع��اد  ُمِبيًنا«.  
الذي  امل�صلمني،  تفرق  �صبب  هو  فقال: 
ه���وان  اإل����ى  واأدى  اأم��ت��ه��م،  ب��ع��زة  اأودى 
دولتهم، وذهاب ريحهم الذي حذر اهلل 
َوَل  َوَر�ُصوَلُه   َ اهللَّ »َواأَِط��ي��ُع��وا  بقوله  منه 

َتَناَزُعوا َفَتْف�َصُلوا َوَتْذَهَب ِريُحُكْم.
باأنف�صنا عما  اأن نرباأ  فيجب علينا 
على  ولنحر�ص  تفرقنا،  يف  �صبباً  يكون 
األ وهو الإمي��ان،  ما يوؤلف بني قلوبنا، 
الكرمية،  واملنة  العظيمة،  النعمة  تلك 
ال��ت��ي ف��ي��ه��ا جن��ات��ن��ا ب��ال��دن��ي��ا والآخ�����رة، 
َلْو  ُقُلوِبِهْم  َبنْيَ  ��َف  كما قال تعالى: »َواأَلَّ
ْفَت َبنْيَ  اأَْنَفْقَت َما يِف اْلأَْر�ِص َجِميًعا َما اأَلَّ
اإِنَُّه َعِزيٌز  َبْيَنُهْم  اأَلََّف   َ َوَلِكنَّ اهللَّ ُقُلوِبِهْم 

َحِكيٌم«.
 وتابع »ولنكن اإخواناً، اأيها الإخوة، 
و�صلم،  عليه  اهلل  �صلى  النبي،  اأم��ر  كما 
 ِ ِعَباَد اهللَّ يف احلديث ال�صحيح »َوُكوُنوا 
َيْظِلُمُه  ل  امْلُ�ْصِلِم؛  اأَُخ��و  امْلُ�ْصِلُم  اإِْخ��َواًن��ا. 
اأمر  فالتفرق  َيْحِقُره«،  ول  َيْخُذُلُه  ول 
من  خ���ط���ورت���ه  ع��ل��ى  اأدل  ول  خ���ط���ري، 
يف  و�صلم،  عليه  اهلل  �صلى  النبي،  ق��ول 
اأََراَد  »َم����ْن  م�صلم  رواه  ال���ذي  احل��دي��ث 
َوِه��َي َجِميٌع،  ��ِة  َه��ِذِه الأُمَّ اأَْم��َر  َق  ُيَفرِّ اأَْن 

ْيِف َكاِئًنا َمْن َكاَن«. ِرُبوُه ِبال�صَّ َفا�صْ

ال��دك��ت��ورة  ال�صعودية،  الباحثة  اأ���ص��ارت 
اإل��ى  الطريف،  عبدالرحمن  بنت  غ��ادة 
عليها  ط���راأت  ق��د  املجتمع  م��ك��ون��ات  اأن 
ت��غ��ريات ك����رى، لف��ت��ة اإل����ى اأن الأ���ص��ر 
حد  مت�صابهة  ن�صخا  امل��ا���ص��ي  يف  ك��ان��ت 
الأ���ص��رة  مت��ت��از  بينما  اأح��ي��ان��ا،  التطابق 
دخ��ول  ب�صبب  بالتنوع،  ال��ي��وم  احلديثة 
كاملربية،  ن�صيجها،  يف  ج��دي��دة  عنا�صر 
اأ�صكال  تختلف  وامللتيميديا؛  والتلفاز، 
ودرج����ات ت��اأث��ريه��ا يف الأف������راد، وت��ع��وق 

الأ�صرة يف وظيفتها التقليدية.
التي  التغريات  اأن  الباحثة  وت��رى 
ط���اول���ت الأ�����ص����رة ال�����ص��ع��ودي��ة، ف��ر���ص��ت 
حيث  الطفل،  لربية  ج��دي��دة  اأمن��اط��اً 
ت حدة ال�صرامة، وال�صدة، واحلزم،  خفَّ
نحو  الجت������اه  وزاد  ال���ع���ق���اب،  وف���ر����ص 
اأن�صطة مل  وقبول  والتدليل،  الت�صامح، 

تكن مقبولة �صابقاً.
ال��ت��ي  الأ����ص���ال���ي���ب  اأن  واأو����ص���ح���ت 
ال�صعودية  الأ�صرة  اإليها  تلجاأ  اأن  ميكن 
ل��غ��ر���ص ال��ق��ي��م م���ت���ع���ددة: ك��ال��ع��ب��ادات، 
وال���ق���دوة وامل���ث���ل الأع���ل���ى )ال���وال���دي���ن، 
املعلمني، الأقارب، الأ�صدقاء( واحلوار، 
والق�ص�ص التعليمية، واللجوء لأ�صلوب 

الوعظ،  واأخ��ريا  والرهيب،  الرغيب 
التي  املت�صارعة  ال��ت��غ��ريات  اأن  م�صيفة 
تواجهها الأ�صرة ال�صعودية اأحدثت هزة 
عنيفة يف وظائفها احليوية، وتراجعا يف 

قدرتها على تاأدية مهماتها الربوية.

تحوالت كبيرة
وح�����ص��رت ال���درا����ص���ة ال���ت���ح���ولت ال��ت��ي 
ال�صعودية يف:  الأ�صرة  واقع  طراأت على 
اإلى  ممتدة  اأ�صرة  من  �صكلها  يف  التغريُّ 
امللحوظ  والتح�صن  »ن���ووي���ة«،  �صغرية 
يف م�����ص��ت��واه��ا الق��ت�����ص��ادي، وال�����ص��ح��ي، 

والتعليمي.
وم����ن ال���ت���ح���ولت  اأي�������ص���ا، ح�صب 
ال��ه��ج��رة من  انت�صار ظ��اه��رة  ال��ب��اح��ث��ة، 
الأري��اف اإلى املدن. وتقل�ص دور الأم يف 
وتف�صى  للعمل،  خروجها  بعد  التن�صئة 

ظاهرة »املربيات« يف غالبية الأ�صر.
التغريات  »اأم��ا  الطريف  واأ�صافت 
الأق�����������وى، ف���ه���ي ت���ل���ك ال����ت����ي ع�����ص��ف��ت 
ال���ع���ق���دي���ن  امل���ح���ل���ي���ة يف  ب���امل���ج���ت���م���ع���ات 
الأخريين، من اكت�صاح لثورة املعلومات 
قرية  اإل��ى  العامل  حمولة  والت�صالت، 
نافذ  ع��امل��ي  م��ث��ل  عليه  يهيمن  ك��ون��ي��ة، 

اإعالميا وثقافيا وفنيا وقيميا، متجاوزا 
دعا  ما  املحلية،  املجتمعات  خ�صو�صيات 
الأخ�����ص��ائ��ي��ني الج��ت��م��اع��ي��ني لإط���الق 
����ص���رخ���ات ال��ت��ح��ذي��ر، خ�����ص��ي��ة ح�����ص��ول 
ت����ده����ور ق���ي���م���ي خ����ط����ري، ي����ه����دد ك��ي��ان 
دعواتهم  وانت�صار  املحلية،  املجتمعات 
عر و�صائل الإعالم، ب�صرورة التم�صك 
والأخ��الق��ي��ة،  الثقافية  باخل�صو�صية 

وجتنب الن�صهار يف تيار العوملة«.
وح���اول���ت ال��ط��ري��ف يف درا���ص��ت��ه��ا، 
الأ���ص��رة يف تربية  ل��دور  اإع���ادة العتبار 
ال�صلم  زرع  اأهمية  على  م�صددة  ال��ف��رد، 
ال��ق��ي��م��ي ل���دي���ه يف م��رح��ل��ة ال��ط��ف��ول��ة 
امل���ب���ك���رة، ك��م��ا ح�����ددت امل���ع���وق���ات ال��ت��ي 
ت��ع��ر���ص وظ��ي��ف��ة الأ�����ص����رة ال��رب��وي��ة 

والأخالقية.

توصيات علمية
متحورت  بتو�صيات  الدرا�صة  وخرجت   
ح����ول دع�����وة الأ�����ص����رة ال�����ص��ع��ودي��ة اإل���ى 
ا�صتعادة دورها عر القنوات والأ�صاليب 
ال��ت��ال��ي��ة: اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون ب��ني الأ���ص��رة 
التن�صئة  وو���ص��ائ��ط  م��وؤ���ص�����ص��ات  وج��م��ي��ع 
الج���ت���م���اع���ي���ة، ك���امل���در����ص���ة، وامل�����ص��ج��د، 

وو���ص��ائ��ل الإع�����الم، و����ص���رورة ال��ت��ح��اور 
م���ع الأب����ن����اء وم�����ص��ارك��ت��ه��م اأن�����ص��ط��ت��ه��م 
واهتماماتهم، واأهمية العتناء بالأبناء، 
وت���ل���ب���ي���ة اح���ت���ي���اج���ات���ه���م، ورع���اي���ت���ه���م، 
مب���ا ي���ع���ود ع��ل��ي��ه��م ب��ال��ن��ف��ع وال���ف���ائ���دة، 
والثقافية،  الريا�صية  النوادي  كاإقامة 
اأ�صاليب  وات��ب��اع  ال�صيفية،  وامل��خ��ي��م��ات 
الغلظة،  ع��ن  بعيدا  امل��ع��ت��دل��ة،  ال��رب��ي��ة 
واجل������ف������اء، والإه�������م�������ال، وال���ت���دل���ي���ل، 
التي  العلمية  الأبحاث  من  وال�صتفادة 
ب��دوره��ا على  القيام  الأ���ص��رة من  متكن 

الوجه املطلوب.
اإل��ى تقوية  اأي�صا  ال��درا���ص��ة  ودع��ت 
معاين العقيدة الإ�صالمية، وتر�صيخها 
لدى الأبناء منذ ال�صغر، وتعليم الأبناء 
وتعويدهم على التم�صك بالقيم مبكرا.
و�����ص����ددت ع���ل���ى �����ص����رورة ت�����ص��دي 
الأ����ص���رة ل��الأف��ك��ار وال��ن��ظ��ري��ات امل��ل��وث��ة 
ل���ل���ق���ي���م الأخ�����الق�����ي�����ة، وب�����ي�����ان ال��ق��ي��م 
الأب��ن��اء،  نفو�ص  يف  وزرع��ه��ا  ال�صحيحة، 
لتتحول اإلى اجتاهات �صلوكية اإيجابية، 
اإ���ص��اف��ة اإل����ى ا���ص��ت��خ��دام م���ب���داأ ال��ث��واب 
وال��ع��ق��اب يف غ��ر���ص ال��ق��ي��م، وه���و م��ب��داأ 

اأ�صيل يف الإ�صالم.

الطريف: الثورة التقنية أحدثت هزة في وظائف األسرة
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امل������وارد ال��ب�����ص��ري��ة، ف��ق��د ا���ص��ت��ف��دت من 
التلقيني  التعليم والتحول من  اأ�صاليب 
اأن  اأح���اول  واأن���ا  التفاعلي،  التعليم  اإل��ى 
اأنقل هذا الأ�صلوب يف حما�صراتي، لكي 
ال��ف��ائ��دة  ع��ل��ى  ال��ط��الب  جميع  يح�صل 

املرجوة.
  

ماذ� يتطلب تخ�س�س �ملو�رد 
�لب�سرية من مهار�ت؟

يركز  ال��ب�����ص��ري��ة  امل�����وارد  اإدارة  تخ�ص�ص 
ال��ع��ن�����ص��ر  اإدارة  ع��ل��ى  اأ���ص��ا���ص��ي��ة  ب�����ص��ف��ة 
اأن  امل��ع��روف  وم��ن  املنظمات،  يف  الب�صري 
العملية  ه���و حم���ور  ال��ب�����ص��ري  ال��ع��ن�����ص��ر 
الإداري�������ة، وه���و امل��ح��رك الأ���ص��ا���ص��ي لها، 
بالعن�صر  اه��ت��م��ام  ه��ن��اك  ك���ان  م��ا  فمتى 
الب�صري بالتزامن مع الهتمام بالعوامل 
واإدارة  امل��ن��ظ��م��ة،  تنجح  ���ص��وف  الأخ�����رى 
امل������وارد ال��ب�����ص��ري��ة ت��ع��ن��ى ب��ك��ل م���ا يتعلق 
وحتى  بالوظيفة  التحاقه  منذ  باملوظف 

تركه للعمل.
 ولذلك فاإن وظيفة املوارد الب�صرية 
ت��ع��د م���ن اأه����م ال��وظ��ائ��ف يف امل��ن��ظ��م��ات، 
وذلك يعود لأهمية املهمات وامل�صوؤوليات 
وال����وظ����ائ����ف ال���ت���ي ت���ق���وم ب���ه���ا وك���ذل���ك 
امل���وارد  اإدارة  لها  ت�صعى  ال��ت��ي  الأه����داف 

الب�صرية.
يكت�صب  اأن  يجب  فيها  فاملتخ�ص�ص 
امل�����ه�����ارات ال�������ص���روري���ة ال���ت���ي ت��ع��ي��ن��ه يف 
وفعالية،  ك��ف��اءة  ب��ك��ل  مهماته  مم��ار���ص��ة 
وذلك من خالل التعلم امل�صتمر ومواكبة 

التطورات يف التخ�ص�ص. 
الب�صري  العن�صر  اأن  امل��ع��ل��وم  وم��ن 
ورغباته  حاجاته  وتتطور  تتغري  ك��ائ��ن 

مشهور العمري  

الأع���م���ال  اإدارة  ب��ق�����ص��م  امل��ح��ا���ص��ر  اأك�����د 
الإدارية،   العلوم  بكلية  الب�صرية  واملوارد 
من  الغالبية  اأن  اأحمد  اآل  عامر  اأحمد 
الب�صرية  امل���وارد  اإدارة  تخ�ص�ص  ط��الب 
تخ�ص�صات  لأهمية  وفهم  اإدراك  لديهم 
امل���ال والأع���م���ال، م�صريا اإل���ى اأن��ه��م من 
للتعلم،  طموح  لديهم  ال��ذي��ن  ال��ط��الب 
واأن الغالبية مميزون ومدركون لأهمية 

مرحلة التعليم اجلامعي. 

م�سو�رك �الأكادميي يف �سطور؟
الإداري��ة  العلوم  ق�صم  من  تخرجي  بعد 
يف  م��ع��ي��دا  عينت  خ��ال��د،  امل��ل��ك  بجامعة 
ل��درا���ص��ة  ق��ب��ول  ال��ق�����ص��م، فح�صلت ع��ل��ى 
اإدارة  تخ�ص�ص  يف  وامل��اج�����ص��ت��ري  ال��ل��غ��ة 
نيوكا�صل  ج��ام��ع��ة  يف  ال��ب�����ص��ري��ة  امل�����وارد 
ابتعاثي  على  املوافقة  وبعد  باأ�صراليا، 
م���ن ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ���ال���د، اجت��ه��ت اإل���ى 
ا���ص��رال��ي��ا ودر����ص���ت يف م��ع��ه��د اجل��ام��ع��ة 
للغة الإجنليزية، واأكملت برنامج اللغة 
الإجن��ل��ي��زي��ة خ���الل ن��ح��و ���ص��ن��ة واأرب���ع���ة 

اأ�صهر. 
ب����ع����د ذل�������ك ال���ت���ح���ق���ت ب���رن���ام���ج 
امل��اج�����ص��ت��ري وح�����ص��ل��ت ع��ل��ى ���ص��ه��ادت��ه يف 
اإل��ى  ترقيتي  مت��ت  ع��ودت��ي  وبعد   ،2013

حما�صر يف ق�صم اإدارة الأعمال.

كيف كانت جتربة �البتعاث؟
ا�صتفدت  ف��ق��د  ث��ري��ة وم��ف��ي��دة،  جت��رب��ة 
م��ن��ه��ا ك����ث����ريا، ف��ب��ج��ان��ب ت��ع��ل��م��ي ل��ل��غ��ة 
اإدارة  بتخ�ص�ص  والإمل������ام  الإجن��ل��ي��زي��ة 

وظروفه املادية واملعنوية ودوافعه، وعلى 
مدير اإدارة املوارد الب�صرية اأن يتعامل مع 
تكمن  وهنا  وال��ت��ط��ورات،  التغريات  ه��ذه 

�صعوبة هذه الوظيفة.
  

كيف ترى م�ستوى
طالب �لتخ�س�س وماذ� ينق�سهم؟

اإدارة  تخ�ص�ص  يف  الطالب  من  الغالبية 
وجميع  خ��ا���ص  ب�صكل  ال��ب�����ص��ري��ة  امل�����وارد 
لديهم  ع���ام،  ب�صكل  ال��ك��ل��ي��ة  تخ�ص�صات 
امل��ال  تخ�ص�صات  لأه��م��ي��ة  وف��ه��م  اإدراك 
املتميزين  الطالب  من  وه��م  والأع��م��ال، 
ال����ذي����ن ل���دي���ه���م ط���م���وح ع�����ال وحت��م�����ص 

للتعلم.
وب��ال��ن�����ص��ب��ة اإل����ى م���ا ي��ن��ق�����ص بع�ص 
الطالب فهو الهتمام واجلد والنتظام 
يف ح�����ص��ور امل��ح��ا���ص��رات، وع��م��وم��ا ف��اأن��ا 
�صاحب نظرة تفاوؤلية نحو طالب الكلية، 
وم��درك��ون  متميزون  الغالبية  اأن  واأرى 

لأهمية مرحلة التعليم اجلامعي.
 

ف�سل �أي م�سروع هل هو
وليد حلظة �أم نتيجة

غياب �لنظرة �لبعيدة
عند �لتخطيط؟

ه���ن���اك ع����دد م���ن ال���ع���وام���ل ت��ت�����ص��ب��ب يف 
ين�صب  اأن  ميكن  ول  م�صروع،  اأي  ف�صل 
الف�صل اإلى التخطيط فقط، فقد يكون 
الأخري ممتازا ولكن التنفيذ يكون �صبب 
الف�صل، والعملية الإدارية هي منظومة 

متكاملة.
عليه  ت��ط��ب��ق  اأن  ي��ج��ب  ف��امل�����ص��روع 
وتنظيم  تخطيط  م��ن  الإدارة  وظ��ائ��ف 

وظائف  م��ع  بالتزامن  ورق��اب��ة  وتوجيه 
واإدارة  التمويل  يف  تتمثل  التي  امل�صروع 
امل�����وارد ال��ب�����ص��ري��ة وال�����ص��راء وال��ت��خ��زي��ن 

والإنتاج والت�صويق. 
ويجب تطبيق وظائف الإدارة على 
ك��ل وظيفة م��ن وظ��ائ��ف امل�����ص��روع حتى 
اأن  ف��ال مي��ك��ن  امل�����ص��روع،  ن�صمن جن���اح 
امل�صروع   ب��اأي وظيفة من وظائف  نقوم 
دون اللجوء لوظائف الإدارة. هنا يت�صح 
اأن هناك جمموعة من الوظائف يجب 

اأن تتكامل لكي ينجح اأي م�صروع.

مب تو�سي طالب
كلية �لعلوم �الإد�رية؟

ه���م الأك�����رث يف اجل���ام���ع���ة، وع��ل��ي��ه��م اأن 
ويجب  العمل،  �صوق  متطلبات  يواكبوا 
اأن  ي��ع��ي  اأن  ال��ك��ل��ي��ة  يف  ال���ط���ال���ب  ع��ل��ى 
ا�صتعداد  هي  اجلامعية  درا�صته  مرحلة 
فعلي لالنخراط يف �سوق العمل، وعليه 
اأن ي��ح��ر���ص ع��ل��ى ح�����ص��ور امل��ح��ا���ص��رات، 
يجب  وك���ذل���ك  ال����درو�����ص،  ي���راج���ع  واأن 
عليه اأن ي�صتفيد من اأ�صاتذته يف الكلية، 
واأن  بتخ�ص�صه،  الإمل����ام  على  وي��ح��ر���ص 

يطلع على كل جديد يف تخ�ص�صه.

كلمة �أخرية؟
وحكامنا  بالدنا  يحفظ  اأن  اهلل  ن�صاأل 
ك��ي��د الأع��������داء يف  ي����رد  و���ص��ع��ب��ن��ا، واأن 
الأمن  نعمة  علينا  واأن يدمي  نحورهم 
املرابطني  ين�صر جنودنا  واأن  والأم��ان 
�صاملني غامنني،  اأه��ل��ه��م  اإل���ى  وي��رده��م 
ودم�������ت ����ص���اخم���ا ي����ا وط������ن الإ�����ص����الم 

والعروبة. 

آل أحمد: من الضروري أن يواكب 
طالب اإلدارة سوق العمل

أساتذة

بناء االنسان
ح��ني ت��ق��راأ ال��ت��اري��خ ومنعرجات الأح����داث، ل ت��وؤث��ر فيك 
نك�صات احل�صارة ول هو�ص احلداثة ول اأحاديث ا�صت�صراف 
واإن كانت خفية  »اأجندة«   ب�  العادة   املرتبطة يف  امل�صتقبل 
اقت�صادي  وب��غ��الف  �صيا�صي  ط��اب��ع  ذات  فكرية  بخلفيات 

واأهداف اجتماعية اإن�صانية متنوعة.
عند  يتوقف  ل  ب��ذات��ه،  قائم  وعلم  مدر�صة  وال��ت��اري��خ 
درا�صة املا�صي فقط كما يعتقد البع�ص، بل جوهره درا�صة 
هكذا  اأو  امل�صتقبل،  وا���ص��ت�����ص��راف  احل��ا���ص��ر  لفهم  امل��ا���ص��ي 
الراهن �صواء  الأح��داث وت�صارعها يف  توجب علينا غربلة 
اأو �صدنا، واإن كان عهدنا اليوم الزخم الكبري  كانت معنا 
م��دار  على  والأخ��ب��ار  للمعلومات  املتناهي  غ��ري  والتدفق 
اليوم وال�صاعة وباأكرث من و�صيلة، حيث وجب التمحي�ص 
والتحري والتق�صي وغربلة »الق�صف الإعالمي« اليومي 
ال���ذي يتعر�ص ل��ه ال��ف��رد ب��ل الأ���ص��ر وامل��ج��ت��م��ع��ات، وه��ذه 
واأه��ل  وال��وط��ن��ي  املحلي  ال���راأي  وق���ادة  النخبة  م�صوؤولية 
ت�صييد  لي�ص  اليوم  حتديات  لتجاوز  املطلوب  لأن  الثقة، 
بناء  بل  اأهميتها،  على  كانت  واإن  ال��ط��رق،  و�صق  البنايات 
ال�صحيح  امل�صار  على  اللبنات  و�صعت  ما  ومتى  الإن�صان، 
فهم  يف  والع���ت���دال  ال�صحيحة  وال��ن��ظ��رة  ال��وع��ي  حت��ق��ق 

انك�صارات احلا�صر.
اب��ن خلدون حني كتب يف مقدمته قائال  وق��د �صدق 
اأ�صباب  ول��ه  بطبيعته  للخر  متطرقا  ال��ك��ذب  ك��ان  »ومل���ا 
النف�ص  ف��اإن  وامل��ذاه��ب  ل���الآراء  الت�صيعات  ومنها  تقت�صيه 
اأعطته حقه  اإن كانت على حال العتدال يف قبول اخلر 
ك��ذب��ه،  ���ص��دق��ه م��ن  وال��ن��ظ��ر ح��ت��ى تتبني  التمحي�ص  م��ن 
اأو نحله قبلت مبا يوافقها من  ل��راأي  واإن خامرها ت�صيع 

الأخبار لأول وهلة ».
 ك���اأن اب��ن خ��ل��دون م��ن خ��الل ه��ذه الأ���ص��ط��ر يتحدث 
ع��ن ه��ذا ال��زم��ن امل��ت�����ص��ارع، رغ��م اأن���ه ع��ا���ص يف بيئة بعيدة 
امل�صادر  م��ن  ي��ذك��ر كثري  ب��ل  ال��ي��وم،  ع��ن حالنا  البعد  ك��ل 
اليوم يف منطقة  اإل��ى  اأن��ه كتب مقدمته يف مغارة مازالت 
تيارت، »تيهارت« قدميا، باجلنوب ال�صرقي باجلزائر، فما 
اأحوجنا اليوم اإلى مغارة متثل جدار �صد للكم الهائل من 

املعلومات والأخبار، وبخا�صة املغلوطة والكاذبة.

ساعد ساعد
محاضر بقسم اإلعالم واالتصال

ssaed@kku.edu.sa
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• أسبوعية جامعة
الملك خالد

• الصحيفة الجامعية
االكثر انتشارا: 45 الف 

نسخة اسبوعيا
• أول صحيفة جامعية

تطبع بنظام الويب
• توزع في كافة مناطق 

المملكة وخارجها
• توزع كل اسبوع

داخل صحيفة الوطن

شاركونا النجاح



كليات

كريمة سالم

والآداب  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��دة  و���ص��ف��ت 
بق�صم  املحا�صرة  ع�صري،  مبحايل  للبنات 
الكيمياء، �صمرية حممد ال�صايغ، الكلية 
التي تعد اأكر كليات فرع تهامة وتخدم 
للطالبات  باملنا�صبة  طالبة،  اآلف  �صتة 

كبيئة علمية، نظرا حلداثة املبنى.
اأن  واأك�������دت يف ح�����وار م���ع »اآف��������اق« 
خريجات  الكلية هن امل�صوؤولت عن دفع 
عجلة التنمية يف املجتمع، وعلى عاتقهن 
التي  التحديات  مواجهة  م�صوؤولية  تقع 

تفر�صها ظروف الع�صر.

�أفكار ت�سغل بالك ب�سفتك عميدة 
وت�سعني لتنفيذها؟

طليعة  يف  ت��ك��ون  ل��ك��ي  بالكلية  الرت���ق���اء 
بناء  طريق  عن  واجلامعة  تهامة  كليات 
بناءة تخدم �صوق  �صعودية  ن�صائية  كوادر 
ال��ع��م��ل يف ج��م��ي��ع امل���ج���الت، اإل����ى جانب 
املجتمع  خ��دم��ة  يف  ال��ك��ل��ي��ة  دور  ت��ف��ع��ي��ل 
وال�����ص��ع��ي اإل����ى رف���ع ك���ف���اءة اخل��ري��ج��ات، 

واإبراز خدماتهن املوجهة نحو املجتمع.

ما �لتطور�ت �لتي �سهدتها �لكلية
منذ توليك �لعمادة؟

وت��ط��وره��ا  ح��دي��ث��ة  لي�صت  الكلية  ن�����ص��اأة  

بل   ، العمادة  توليت  اأن  منذ  فقط  لي�ص 
الربية  كلية  وكيلة  توليت من�صب  منذ 
وال��ك��ل��ي��ة، وهلل احل���م���د، يف من���و وت��ط��ور 

ملحوظ.
ويف بداية العام اجلامعي 1429/2٨ 
وهو العام الذي  ان�صمت فيه الكلية ماليا 
افتتاح  امل��ل��ك خ��ال��د، مت  واإداري����ا جلامعة 
ق�صمي نظم املعلومات واللغة الإجنليزية 
عام 1430/29، ومت حتويل خطة الدرا�صة 
اإلى خطة كلية العلوم  من كلية الربية 

والآداب للعام اجلامعي 1433/1432.
ك��م��ا مت اف��ت��ت��اح ال��دب��ل��وم ال��رب��وي 
وق���د    ،1436/435 اجل����ام����ع����ي  ل���ل���ع���ام 
نظم  تخ�ص�صي  ال��ك��ل��ي��ة  ف��ي��ه  ا�صتقبلت 
املعلومات واللغة الإجنليزية، وكذلك مت 
اجلامعي  للعام  الربوي  الدبلوم  افتتاح 
الكلية  فيه  ا�صتقبلت  وق��د   .143٨/437
اإل���ى نقل  اإ���ص��اف��ة  ال��ت��خ�����ص�����ص��ات،  جميع 
والأدب���ي  العلمي  مبقريها  الكلية  مبنى 
بداية  بتهامة مع  الأكادميي  املجمع  اإلى 

العام اجلامعي 1437/1436.

�أهم �الإجناز�ت
�لتي حققـتها �لكلية؟

الكلية من اأكر كليات فرع تهامة وتخدم 
���ص��ت��ة اآلف ط��ال��ب��ة م���وزع���ة ع��ل��ى ث��الث��ة 

اأق�صام  اأدبية وخم�صة اأق�صام علمية.

وم������ن اأه�������م الإجن��������������ازات، اف���ت���ت���اح 
ال��ذي يخدم طالبات  ال��رب��وي  ال��دب��ل��وم 
ك��ف��اءات  ت��خ��ري��ج  املنطقة وي�����ص��اع��د ع��ل��ى 
املجالت  العمل يف  �صوق  تربوية ملواجهة 
افتتاح  اإل��ى  بالإ�صافة  لديهن،  املرغوبة 
ق�صمي نظم املعلومات واللغة الجنليزية 
ع�����ام1430/29ه������ ، وا���ص��ت��ح��داث وح���دات 
ت��ط��وي��ري��ة ك��ث��رية ت��خ��دم اأع�����ص��اء هيئة 
التعلم  وح��دة  مثل  والطالبات  التدري�ص 

الإلكروين، ووحدة التوجيه والإر�صاد.

ماذ� عن  �جلو�ئز
�لتي ح�سلت عليها �لكلية؟ 

ال��ت��ي ح�صلت عليها  اأب����رز اجل��وائ��ز  م��ن 
لالأن�صطة  ال��ث��اين  امل��رك��ز  نيلها  الكلية، 
للعام  اجلامعة  م�صتوى  على  الطالبية 
موظفتني  وح�����ص��ول   ،36/35 اجل��ام��ع��ي 
م���ن ال��ك��ل��ي��ة ع��ل��ى ج���ائ���زة ال��ت��م��ي��ز على 

م�صتوى اجلامعة.

حدثينا �إ�سهامات �لكلية
يف خدمة �ملجتمع؟

مب�صتوى  ب��الرت��ق��اء  الكلية  م��ن  اإمي��ان��ا 
وتعزيز  امل��ق��دم��ة،  املجتمعية  اخل��دم��ات 
ال�صعور بامل�صوؤولية الوطنية لدى جميع 
الإمكانات  ت�صخري  من�صوبيها من خالل 
وال��رام��ج  التخ�ص�صات  وتوظيف  كافة 

العلمية، وتوجيه البحث العلمي خلدمة 
حر�صت  فقد  م�صكالته،  وح��ل  املجتمع 
على تقدمي حما�صرات توعية وتثقيفية 
و�صحية، وذلك بالتعاون مع اأع�صاء هيئة 
بالإ�صافة  امل��ج��الت،  جميع  يف  التدري�ص 
كفاءتهن  ل��رف��ع  للخريجات  دورات  اإل���ى 
بني  متبادلة  زي���ارات  وتنظيم   العلمية، 
الكلية ومدار�ص املنطقة يف اإطار ال�صراكة 

املجتمعية.

ما مدى منا�سبة �لكلية
كبيئة علمية للطالبات؟

علمية  كبيئة  للطالبات  منا�صبة  الكلية 
بن�صبة ٨0% نظرا لأن املبنى جديد، فقد 
 1437/1436 اجلامعي  ال��ع��ام  يف  عانينا  
من عدم توافر بع�ص املرافق واخلدمات، 
ولكن، وهلل احلمد، اأ�صبح الو�صع اأف�صل 
حيال  ي�صعني  ول  ال�����ص��اب��ق،  م��ن  ك��ث��ريا 
�صعادة  اإل���ى  بال�صكر  اأت��ق��دم  اأن  اإل  ذل���ك 
امل�����ص��رف ال���ع���ام ع��ل��ى ف���رع ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 
خالد بتهامة، الدكتور حممد بن نا�صر 
واملثمرة يف  البناءة  القرين، على جهوده 
علمية  بيئة  اإل���ى  للو�صول  ق�صري  وق��ت 

متكاملة.

�إلى �أي مدى تهتم �لكلية
بالدر��سات �لعليا؟

ال��ف��ر���ص  ك��ل  ال��ك��ل��ي��ة لأع�����ص��ائ��ه��ا  تي�صر 
لإكمال الدرا�صات العليا يف تخ�ص�صاتهن 
لكى يخدمن اجلامعة ووطنهن. وحاليا 
ل ي���وج���د ل��دي��ن��ا ب���ف���رع ت��ه��ام��ة ب��رام��ج 
ولكن  وال��دك��ت��وراه،  املاج�صتري  ل��درا���ص��ة 
�صاء  اإن  حثيث  ل��ذل��ك  ال�صعي  اأن  ن���رى 
اهلل، وال��ك��ل��ي��ة ح��ري�����ص��ة ع��ل��ى الرت���ق���اء 

باأع�صائها.
وه�����ن�����اك خ����ط����ط ت���ن���ف���ذ ك�����ل ع����ام 
التدري�ص  هيئة  باأع�صاء  خا�صة  وخطة 
للتعلم  خ��ا���ص��ة  دورات  وت�����ص��م��ل  اجل����دد 
ال��ت��دري�����ص  الإل���ك���روين لأع�����ص��اء هيئة 
اجلدد الناطقني باللغة العربية واأخرى 
يف  ودورات  ب���الإجن���ل���ي���زي���ة،  ل��ل��ن��اط��ق��ني 
مل  ملن  وبخا�صة  التعلم،  ا�صراتيجيات 
ودورات  اجلامعة،  يف  العمل  لهن  ي�صبق 
التعامل  وكيفية  الأك��ادمي��ي  الإر���ص��اد  يف 
مع حالت الطالبات، وكل هذه الدورات 
وغريها يتولى مركز الدورات والرامج 

بالكلية اإعدادها وتنفيذها.

ن�سيحة �إلى طالبات �لكلية؟
اأن�صحهن بالهتمام مب�صتقبلهن ورعاية 
اأن���ف�������ص���ه���ن، واحل����ف����اظ ع���ل���ى م��ل��ك��ات��ه��ن 
امل�صتقبل،  واأم��ه��ات  املجتمع  ن�صف  فهن 
وال���دوؤوب  اجل��اد  بالعمل  اأن�صحهن  كما 
مل��وا���ص��ل��ة ال��ن��ج��اح وال��ت��م��ي��ز، والل���ت���زام 

عميدة علوم محايل:
نهدف لبناء كوادر نسائية تخدم سوق العمل

اهلل  ومراقبة  احلنيف  الإ�صالم  بتعاليم 
يف ال�صر والعلن والتوكل عليه.

كيف ترين مالءمة
خمرجات �لكلية ل�سوق �لعمل؟

اخلريجات هن امل�صوؤولت عن دفع عجلة 
تقع  عاتقهن  وعلى  املجتمع،  يف  التنمية 
م�����ص��وؤول��ي��ة م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي 

تفر�صها ظروف الع�صر.
وال���ك���ل���ي���ة ت���خ���دم م��ن��ط��ق��ة ت��ه��ام��ة 
ل��ك��ون��ه��ا ت�����ص��م ت��خ�����ص�����ص��ات ت��ن��ف��رد بها 
املنطقة؛ ولذلك فاإن هناك مالءمة بني 

اخلريجات واحتياج �صوق العمل.

روؤيتك �مل�ستقبلية للكلية؟
نطمح لأن تكون الكلية يف طليعة الكليات 
باململكة، واأن تكون ذات ريادة ومبادرة يف 
تنمية املجتمع وبنائه بجيل متميز علما 

وخلقا منتميا لدينه ووطنه.

 كلمة �أخرية؟
اأمت���ن���ى اأن ي��ت��م ق��ري��ب��ا اف��ت��ت��اح اأق�����ص��ام 
ج����دي����دة ت��خ�����ص ال���ط���ال���ب���ات ب��ال��ك��ل��ي��ة 
وال����ف����رع، ت�����ص��اع��د يف ال���رق���ي ب��خ��دم��ة 
العمل،  �صوق  احتياج  وتغطي  املجتمع، 
العمل  وف��ري��ق  للطالبات  اأمنياتي  م��ع 

بالتوفيق والنجاح.

الرؤية
الريادة العلمية والبحثية عر بيئة حمفزة خدمة للمجتمع وموؤ�ص�صاته املختلفة.

الرسالة
تقدمي برامج اأكادميية وبحثية عالية اجلودة عر التوظيف الأمثل لتقنيات املعرفة، ورفد 
املجتمع بكفاءات موؤهلة علميا وتقنيا ت�صهم يف اخلدمات البناءة ملوؤ�ص�صات املجتمع املختلفة 

األهداف
• تر�صيخ فخر النتماء للدين الإ�صالمي من خالل املمار�صة والتطبيق.

• �صمان اأعلى معايري اجلودة والتطوير امل�صتمر جلميع
الرامج الأكادميية والأن�صطة العلمية والتعليمية والإدارية.

• توفري بيئة اأكادميية حمفزة للتعليم والإبداع والبحث العلمي
وال�صعي اجلاد و�صول لالعتماد الأكادميي.

• دعم واإنتاج بحوث اإبداعية ت�صهم يف التنمية امل�صتدامة وبناء القت�صاد املعريف.
• ال�صتفادة من الثورة التقنية للو�صول ملجتمع معريف من خالل

التوظيف الأمثل لتقنيات املعرفة احلديثة.
 

وكيالت الكلية
• وكيلة الكلية: اأحالم معدي ع�صريي

• وكيلة ال�صوؤون الأكادميية: �صهى جمال
• وكيلة التطوير واجلودة: د. اإينا�ص عبد ال�صميع

رئيسات األقسام
• اللغة الإجنليزية: ب�صرى اأحم�صاين 

• نظم املعلومات: عائ�صة �صعثان 
• الكيمياء: �صاحله معدي ع�صريي

• الريا�صيات: الدكتورة فاطمة عبا�ص 
• الفيزياء: يا�صمني ح�صن ع�صريي

• الدرا�صات الإ�صالمية: د. هالة بيومي
• اللغة العربية: نبيلة جابر 

• الدبلوم الربوي: عائ�صة م�صعود
• القت�صاد املنزيل: عائ�صة منيع

كلية العلوم واآلداب للبنات بمحايل

•  الدراسات اإلسالمية: 2350
•  اللغة العربية: 1795

•  االقتصاد المنزلي: 238
•  الرياضيات: 356

•  اللغة اإلنجليزية: 385

ا�صتطلعت »اآفاق« اآراء بع�ص طالبات الكلية للوقوف على مدى ر�صاهن 
عن اخلدمات املتاحة بها، وما ينق�صها. وقالت  الطالبة بق�صم الكيمياء، 
تفتقر  لكنها  وجيدة  الكلية  يف  منا�صبة  اخلدمات  الأ�صلمي:  »  اإن  منار 

لبع�ص املقومات التي نحتاجها  نحن الطالبات يف ع�صر العوملة«.

تفعيل األنشطة
م���ن ج��ان��ب��ه��ن ط���ال���ب ك���ل من 
�صحر البارقي والعنود ع�صريي 
بريد  بتفعيل  املزي اآل  وم��رام 
املنهجية  د  من  الرامج  غري 
على  احلياة  التي  ت�صفي 
املتعة  ح�صب  بع�ص  اجلامعية 
ق���ول���ه���ن.  واأك��������دت  الطالبة 
يف  البارقي   معاناتهن  �صحر 
املحا�صرات  من  تكد�ص  الكلية 
ال���������ص����ب����اح����ي����ة،  ال�������ف�������رة  يف 
مم�����������ا ي�����ت�����������ص�����ب�����ب يف ع�����������دم 
امل�صاركة  وح�صور الفعاليات 
والرامج التي تنظمها الكلية، 

وعدم ال�صتفادة منها.

•  الفيزياء: 277
•  الكيمياء: 350

•  نظم المعلومات: 349
•  الدبلوم التربوي: 52

•  العدد الكلي:  6100  طالبة

آراء طالبات

عدد طالبات الكلية

عدم توافر مكتبة
وضغط المحاضرات

وعن ال�صعوبات وامل�صكالت التي يعانني منها داخل الكلية، قالت مرمي 
متكاملة  جامعية  مكتبة  توافر  ع��دم  ال�صعوبات  اأك��ر  من  بريد  اإن  اآل 
املعرفة  اإك�صابهن  ف��راغ، ويف  اأوق��ات  الطالبات يف ق�صاء  احتياجات  تلبي 
اأي�صا �صغط  اأن من ال�صعوبات  وتطويرهن من خالل الط��الع، مبينة 

املحا�صرات يف الفرة ال�صباحية.

اقتراحات الطالبات
لتطوير واقع الكلية

اإلكرونية. بخدمات  �صخمة  جامعية  مكتبة  • توفري 
الكلية عميدة  مع  مفتوحة  لقاءات  • تنظيم 

ورئي�صات الأق�صام ي�صتمعن فيها  اإلى م�صكالت الطالبات
ويناق�صن احللول املمكنة.

املواهب  لدعم  وحتفيزية  تطويرية  ولقاءات  ندوات  • عقد 
وت�صجيعها.

ال�صغط  امل�صائية  لتخفيف  الفرة  • فتح   الدوام   يف 
على  الفرة ال�صباحية.

ال�صيفي. الف�صل  • اإتاحة 
البوفيهات. خدمات  • تطوير 
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دراسات

دراسة تنصح بعدم وضع الجوال
بجوار القلب أو المناطق التناسلية

يحيى القبعة

ن�صرت املجلة الدولية للطب ال�صريري 
مل�صت�صار  درا�صة  اأمريكا  يف  والتجريبي 
ع����م����ادة ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي ب��اجل��ام��ع��ة، 
الأ�صتاذ الدكتور عطا اهلل القط، خا�صة 
ال��ه��ات��ف  م��ن  املنبعثة  الأ���ص��ع��ة  ب��ت��اأث��ري 
امل���ح���م���ول ع���ل���ى اخل�������ص���وب���ة و���ص��ف��ات 
احل���ي���وان���ات امل��ن��وي��ة يف ذك����ور ال��ف��ئ��ران 

البي�صاء.
الدرا�صات  »ك��رثت  الباحث:  وق��ال 
ل�صتخدام  ال�صلبية  ال��ت��اأث��ريات  ح���ول 
الإن�صان؛  �صحة  على  اجل���وال  الهاتف 
اإذ اإن الهاتف اجلوال اأ�صبح الآن و�صيلة 
رئ��ي�����ص��ي��ة ل���الت�������ص���الت احل���دي���ث���ة عن 
العامل يعد  اأماكن كثرية من  بعد، ويف 
يعتمد  التي  الوحيدة  الو�صيلة  مبنزلة 

عليها يف الت�صالت«.
الهاتف  ا�صتعمال  اأن  اإل���ى  واأ���ص��ار 
اجل�����وال ع��امل��ي��ا وحم��ل��ي��ا ظ���اه���رة غري 
امل�����وج�����ات  ا�����ص����ت����خ����دام  م�������ص���ب���وق���ة يف 
عقدين  مدى  على  الكهرومغناطي�صية 
���ص��اب��ق��ني م����ن ال�����زم�����ان، ح���ت���ى اأ���ص��ب��ح 
ه��ذا اجل��ه��از ���ص��رورة ل غنى عنها من 

�صروريات الت�صال.

أمراض يسببها الجوال
اأ���ص��رار  الباحثني م��ن نفي وج��ود  وم��ن 
ل��ل��ه��ات��ف اجل�������وال وم���ن���ه���م م����ن اأث���ب���ت 
ال�����ص��رر ع��ل��ى ج�����ص��م الإن�������ص���ان، وبع�ص 
ال��درا���ص��ات رب��ط��ت ب��ني الأم���را����ص التي 
ي�صاب بها الإن�صان وا�صتخدامه للهاتف 
اجلوال ومن هذه الأمرا�ص،  ال�صرطان 
ال��ع��ام  وال�����ص��ع��ف  وال�����ص��داع  امل���خ  واأورام 

والزهامير.

آثار على الخصوبة
وه���دف���ت ت��ل��ك ال���درا����ص���ة ل��ت��ق��ي��ي��م اآث����ار 
 )EMR( ال��ك��ه��روم��غ��ن��اط��ي�����ص��ي  الإ���ص��ع��اع 
امل���ن���ب���ع���ث ع����ن ال���ه���ات���ف امل���ح���م���ول ع��ل��ى 
اخل�صوبة، وموا�صفات احليوانات املنوية 

يف ذكور اجلرذان. 
ك��م��ا رك����زت ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ا���ص��ت��خ��دام 
م�����ص��ت��خ��ل�����ص ن����ب����ات امل���وري���ن���ج���ا ك���اأح���د 
مواد  على  لحتوائه  الطبيعية  املنتجات 
امل�صاد لالآثار  م�صادة لالأك�صدة وتاأثريه 

اجلانبية ل�صتخدام الهاتف املحمول.
ال���ع���دد  ت��ق��ي��ي��م  ال����درا�����ص����ة  يف  ومت 
واحل��ي��وي��ة واحل��رك��ة وت�����ص��وه��ات ال�صكل 
اخل���ارج���ي ل��ل��ح��ي��وان��ات امل��ن��وي��ة، ك��م��ا مت 
 SOD & CAT الأك�صدة  م�صادات  تعيني 

وم����وا�����ص����ف����ات  خ�����وا������ص  م����ل����ح����وظ يف 
الأك�صدة  وم�����ص��ادات  املنوية  احل��ي��وان��ات 
حدث  بينما  التاأك�صد،  عامل  يف  وزي���ادة 
حت�صن كبري يف خوا�ص احليوانات املنوية 
املعر�صة لأ�صعة  تلقت احليوانات  عندما 

الهاتف اجلوال مل�صتخل�ص املورينجا. 
الن�صيجية  ال��ن��ت��ائ��ج  اأظ���ه���رت  ك��م��ا 
املنوية  الأن��اب��ي��ب  اأن   EMR جمموعة  يف 
غري منتظمة مع وجود خاليا قليلة من 
قليل من احليوانات  املني، وعدد  اأمهات 
امل�����ن�����وي�����ة، وخ�����الي�����ا م����ت����ع����ددة ال����ن����وى 

العمالقة. 
وك����ان����ت م����وؤ�����ص����رات دل����ي����ل ت��ك��اث��ر 
جم��م��وع��ة  يف  ك���ب���رية   PCNA اخل���الي���ا 
اإن  اإذ  ال�صابطة،  املجموعة  مقابل   EMR
لها  الهاتف اجلوال  الناجتة من  الأ�صعة 
اأي�صا تاأثري حراري  يوؤثر على احليوانات 
املنوية، ويوؤدي اإلى موت اخلاليا املرمج، 

وكذلك اإلى �صرر يف اأن�صجة اخل�صية.
وخ���ل�������ص���ت ه������ذه ال�����درا������ص�����ة اإل�����ى 
ل����الإ�����ص����ع����اع  امل������زم������ن  ال����ت����ع����ر�����ص  اأن 
الهاتف  م��ن  ال��ن��اجت  الكهرومغناطي�صي 
اجل����وال  ي��وؤث��ر ع��ل��ى اخل�����ص��ي��ة، مم��ا قد 
ي�����وؤدي اإل����ى ال��ع��ق��م يف اجل�����رذان وال���ذي 
ميكن الوقاية منه عن طريق ا�صتخدام 

6 مليارات
مستخدم للجوال

بقطاع  خ��راء  ك�صف  ال��درا���ص��ة،  وح�صب 
اأن  املعلومات  وتكنولوجيا  الت�����ص��الت 
ي�صتخدمون  �صخ�ص  مليارات  �صتة  نحو 
العامل  م�صتوى  على  املحمولة  الهواتف 
ل��ع��ام 2016. واأن����ه ي��ت��م اإن��ت��اج اأك���رث من 
م���ل���ي���ار ه���ات���ف حم���م���ول ����ص���ه���ري���اً ع��ل��ى 
لكل  جهازا   30 مبعدل  العامل،  م�صتوى 

ثانية.

التأثيرات الصحية
للهاتف  ال�صحية  ال��ت��اأث��ريات  وت��ت��وق��ف 
املحمول على الأ�صعة الناجتة منه وتردد 
تلك الأ�صعة والفرة الزمنية التي يتم 
خاللها التعر�ص لهذه الأ�صعة، وعلى ما 

اإذا كانت املكاملات م�صتمرة اأو متقطعة. 
املحمولة   ال��ه��وات��ف  م��ن  وت��ن��ب��ع��ث 
الكهرومغناطي�صية،  الأ�صعة  من  كمية 
ح��ي��ث ي��ق��وم ال��ع��ل��م��اء ب��اأب��ح��اث تعتمد 
تعر�ص  ل��و  ال��ت��ي  الكمية  ع��ل��ى حت��دي��د 
ت�صبج  الأ�صعة  ه��ذه  ف��اإن  ال�صخ�ص  لها 
وكذلك حتديد خماطر  له،  اآمنة  غري 
ت��ع��ر���ص الإن�����ص��ان ل��ت��ل��ك الأ���ص��ع��ة على 

املدى الزمني البعيد.

ب��الإ���ص��اف��ة   ،MDA ال��ت��اأك�����ص��د  وع���ام���ل 
اخل�صية  لن�صيج  امل��ج��ه��ري  للت�صخي�ص 
 PCNA وت��ع��ي��ني دل��ي��ل ت��ك��اث��ر اخل���الي���ا

با�صتخدام كيمياء الأن�صجة املناعية. 

عينات الدراسة
ذكرا من  الدرا�صة من 60  وتكونت عينة 
اأرب���ع  اإل���ى  تق�صيمها  مت  اجل�����رذان  ذك���ور 
املجموعة  تلقت  م��ت�����ص��اوي��ة،  جم��م��وع��ات 
الأولى )ال�صابطة( نظاما غذائيا عاديا، 
بينما تلقت املجموعة الثانية يوميا وملدة 
من  ملجم/كجم   200 اأ���ص��اب��ي��ع،  ثمانية 

امل�صتخل�ص املائي لأوراق املورينجا.
وت��ع��ر���ص��ت امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ال��ث��ة اإل��ى 
املنبعثة  الأ���ص��ع��ة  م��ن  ميجاهريتز   900
�صاعة واح��دة  مل��دة  املحمول  م��ن اجل���وال 
الأ���ص��ب��وع  اأي����ام يف  �صبعة  ومل����دة  ال��ي��وم  يف 
للمجموعة  بالن�صبة  اأم��ا  التجربة،  م��دة 
ال���راب���ع���ة، ف��ت��ع��ر���ص��ت لإ����ص���ع���اع ال��ه��ات��ف 
مب�صتخل�ص  م��ع��اجل��ت��ه��ا  ومت  امل��ح��م��ول 

املورينجا. 

نتائج الدراسة
املعر�صة  املجموعة  اأن  النتائج  واأظهرت 
ب�صكل  ان��خ��ف��ا���ص��ا  اأب����دت   ،EMR لأ���ص��ع��ة 

م�����ص��ت��خ��ل�����ص امل���وري���ن���ج���ا امل�����ص��ت��خ��دم يف 
الطبيعية  امل��ن��ت��ج��ات  ك���اأح���د  ال���درا����ص���ة 

امل�صادة لتاأثريات الإ�صعاع.

نصائح عند استخدام الجوال
ع���ن  ب�����ال�����ه�����ات�����ف  ال������ت������ح������دث   •
ط���ري���ق ا����ص���ت���خ���دام م��ك��ر ال�����ص��وت 

)امليكروفون(.
• ع�����دم و����ص���ع ال���ه���ات���ف م��ب��ا���ص��رة 
م�صافة  لتبعيد  وذل���ك  الأذن،  على 

الإ�صعاع.
عند  الأذن  �صماعات  ا���ص��ت��خ��دام   •

الت�صال فقط.
• عدم حمل اأو و�صع الهاتف بجوار 
الأماكن احل�صا�صة باجل�صم، كالقلب 

اأو املناطق التنا�صلية.
اأثناء  الو�صادة  حتت  و�صعه  ع��دم   •

النوم.
• ع���دم الت�����ص��ال ع��ن��د ال�����ص��ف��ر اأو 
وذل��ك  �صعيفة،  ال�صبكة  ك��ان��ت  اإذا 
مرات  قدرته  ي�صاعف  الهاتف  لأن 

عديدة للتوا�صل مع ال�صبكة.
ال�صرورة  ح��الت  ا�صتخدامه يف   •
ال��ق�����ص��وى وال���ت���ح���دث اأق�����ل وق��ت 

ممكن.
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جامعات سعودية

وزير التعليم يناقش التعاون مع سنغافورة
منصور كويع

التقى وزير التعليم الدكتور اأحمد العي�صى اأخريا بوزير الدولة للتعليم يف �صنغافوره الدكتور جانيل بوتو�صريي 
يف مقر وزارة التعليم ال�صنغافورية، وذلك يف اإطار زيارة العي�صى حاليا اإلى �صنغافورة.

واطلع خالل الجتماع على التجربة ال�صنغافورية يف جمال التعليم، كما ناق�ص الوزيران جمالت التعاون 
امل�صرك بني البلدين وطرق تعزيزها، وذلك بح�صور عدد من امل�صوؤولني ال�صنغافوريني، وامل�صت�صار امل�صرف على 

اإدارة التعاون الدويل الدكتور �صامل املالك، وامللحق الثقايف يف �صنغافورة الدكتور اأمين موؤمنة.
العاملية يف تدريب  املراكز  اأب��رز  ال��ذي يعد من  ال�صنغافوري  الوطني  املعهد  العي�صى  زار  اآخ��ر،  من جانب 
املعلمني وتهيئتهم للبيئة التعليمية، وقدم رئي�ص املعهد، يل �صونق، خالل الزيارة عر�صا كامال عن اأدوار املعهد 
منذ اإن�صائه يف تنمية وتطوير احلركة التعليمية التي قادت �صنغافورة لأن تتبواأ مكانة مرموقة يف �صلم الدول 

الأف�صل تعليميا، ومتت مناق�صة �صبل التعاون بني املعهد والوزارة.

كرسي العمران لألمراض المستوطنة ينشر 18 بحثا
بني امل�صرف على كر�صي ال�صيخ حممد بن عبدالرحمن العمران لالأمرا�ص امل�صتوطنة بالأح�صاء، عميد كلية 
الطب بجامعة امللك في�صل بالأح�صاء، الدكتور حامت قطب، اأنه بعد عمل دوؤوب ا�صتمر �صبع �صنوات من بداية 
العمل بالكر�صي العلمي، مت اإجراء جمموعة من الأبحاث يف جمال اأمرا�ص الدم، بينما مت ن�صر 1٨ ورقة علمية 

م�صركة يف جمالت عاملية لها قيمة علمية.
واأ�صاف »خالل هذه الفرة تو�صل فريق البحث بالكر�صي بالتعاون مع فريق بحثي من جامعة الدمام، 
وفريق بحثي من كلية الطب بجامعة بو�صطن بالوليات املتحدة الأمريكية، اإلى حتديد منط وراثي »عامل 
يف  املنجلية  بالأنيميا  امل�صابني  ال�صعوديني  ل��دى  اجلنيني  الهيمجلوبني  م�صتوى  ينظم   ANTXR1 وراث���ي« 

املنطقة ال�صرقية«.
ي�صار اإلى اأن م�صتوى الهيمجلوبني اجلنيني لدى امل�صابني بالأنيميا املنجلية ذات النمط العربي الهندي 
املنت�صر يف املنطقة ال�صرقية من اململكة، يعد مرتفعا مقارنة مب�صتواه يف امل�صابني بالأنيميا املنجلية ذات النمط 

الوراثي الإفريقي.
ولكن  املر�صى.  ه��وؤلء  عند  املر�ص  و�صراوة  املر�صية  العوار�ص  بانخفا�ص  مقرونا  يكون  الرتفاع  وه��ذا 
يبقى مر�ص الأنيميا املنجلية اأحد الأ�صباب الرئي�صية يف املنطقة ال�صرقية للموت املبكر والتنومي املتالحق يف 

امل�صت�صفيات لهوؤلء املر�صى، وخ�صو�صا الذين يكون عندهم م�صتوى الهيمجلوبني اجلنيني منخف�صا.

جامعة المؤسس تدعم أبحاث
القيم األخالقية بكرسي نايف

امللك عبدالعزيز بجدة،  اعتمد مدير جامعة 
دعم  اليوبي،  عبدالرحمن  الدكتور  الأ�صتاذ 
القيم  م��و���ص��وع��ات  ت��ت��ن��اول  علميا  ب��ح��ث��ا   15
مت  اأن  بعد  ال�صعودي،  املجتمع  يف  والأخ���الق 
العلمية،  اللجنة  قبل  م��ن  عناوينها  اختيار 
لكر�صي  التابع  الأب��ح��اث  دع��م  برنامج  �صمن 
الأمري نايف بن عبدالعزيز للقيم الأخالقية.
العليا  ال��درا���ص��ات  معهد  عميد  واأو���ص��ح 
ال���رب���وي���ة، امل�������ص���رف ال���ع���ام ع��ل��ى ال��ك��ر���ص��ي، 
العلمية  اللجنة  اأن  الأفندي،  �صعيد  الدكتور 
ل��ل��ك��ر���ص��ي ت��ل��ق��ت ال���ع���دي���د م����ن امل���ق���رح���ات 
البحثية منذ اإعالنها فتح باب دعم الأبحاث 
الأخ���الق���ي���ة يف خ��م�����ص��ة حم����اور ه���ي: امل��ح��ور 
وال��رب��وي النف�صي  امل��ح��ور  امل��ع��ريف،  النظري 
العلمية حددت  اللجنة  اأن  اإلى  الثقايف والإعالمي، م�صريا   واملحور الجتماعي، واملحور القت�صادي، واملحور 
الكر�صي  حم��اور  باأحد  وثيقا  ات�صال  مت�صال  املقرح  البحث  مو�صوع  يكون  ب��اأن  املدعومة  الأب��ح��اث  معايري 

العلمية اخلم�صة، واأن يعالج ق�صايا جوهرية يف املجتمع ال�صعودي.
اإن البحوث املر�صحة التي مت الإع��الن عنها �صتتلقى دعما مبا�صرا من كر�صي الأمري  وقال الأفندي 
نايف بعد توقيع العقود مع الباحثني، على اأن ت�صلم اأبحاثهم للكر�صي خالل �صتة اأ�صهر من توقيع العقد. 

العلمي  ن��اي��ف للقيم الأخ��الق��ي��ة يف �صقها  الأم����ري  ك��ر���ص��ي  الأب���ح���اث �صمن خ��ط��ة  وي��اأت��ي دع���م ه���ذه 
والأكادميي؛ اإذ جتاوزت البحوث املدعومة من الكر�صي 30 بحثا عن القيم الأخالقية يف خمتلف جمالت 
العلمية  احللول  وتقدمي  واأ�صبابها  ومظاهرها  ال�صعودي  املجتمع  يف  الأخالقية  امل�صكالت  لر�صد  احلياة 

والعملية للحد منها.

إطالق كرسي لالهتمام بلوز الباحة
اأعلن رجل الأعمال، ال�صيخ �صعيد بن علي العنقري، اإن�صاء كر�صي ُيعنى باأ�صجار اللوز التي متتاز بها منطقة 

الباحة، ويطلبه الكثري من امل�صتهلكني واملهتمني بال�صاأن الزراعي.
جامعة  ب��اإدارة  الكرى  بالقاعة  الزيتون  لأبحاث  العنقري  كر�صي  نظمها  التي  ال��دورة  خالل  ذلك  جاء 

الباحة اأخريا بعنوان »ح�صر اأ�صجار الزيتون الري باملنطقة«، بح�صور وفد من دولة ماليزيا.
وحت����دث اأ���ص��ت��اذ ال��ك��ر���ص��ي ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل اخل�����ص��ر ع��ن ح�����ص��ر اأ���ص��ج��ار ال��زي��ت��ون ال����ري يف املنطقة، 
املعلومات  ل�صتخال�ص  املكانية،  املعلومات  ونظم  بعد  عن  ال�صت�صعار  تقنيات  فيه  ا�صتخدمت  اأنه  اإلى  م�صريا 
والبيانات عن �صطح الأر�ص وامل�صطحات املائية با�صتخدام �صورة ملتقطة من اأعلى، بوا�صطة ت�صجيل الأ�صعة 

الكهرومغناطي�صية املنعك�صة اأو املنبعثة من �صطح الأر�ص بت�صجيل البيانات ومعاجلتها.

العيسى: رؤية 2030 اهتمت بالتعليم
والتدريب ورفع كفاءة القوى البشرية

منصور كويع

اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  التعليم،  وزي��ر  اأع��رب 
واملهني،  التقني  للتدريب  العامة  املوؤ�ص�صة 
الدكتور اأحمد العي�صى عن �صكره وتقديره 
مل���ق���ام خ�����ادم احل���رم���ني ال�����ص��ري��ف��ني امل��ل��ك 
الغالية  ثقته  على  عبدالعزيز،  بن  �صلمان 
اإدارة  جمل�ص  رئ��ا���ص��ة  بتوليه  �صخ�صه  يف 

املوؤ�ص�صة العامة للتدريب التقني واملهني.
اأك���ون عند  اأن  »اأمت��ن��ى  العي�صى  وق��ال 
ح�صن الظن، واأن اأ�صتطيع تلبية طموحات 
العامة  املوؤ�ص�صة  ودع��م  تطوير  يف  القيادة 

للتدريب التقني واملهني«.
واأ����ص���اف »ال���ق���رار ي��خ��دم اخل��ط��وات 
ال�صابقة التي دجمت ما بني التعليم العام 
وه��ذا  واح����دة،  وزارة  يف  ال��ع��ايل  والتعليم 
�صيحقق مزيدا من التكامل بني موؤ�ص�صات 
التعليم  وم��وؤ���ص�����ص��ات  وال��ت��دري��ب  التعليم 
اأمله  ع��ن  م��ع��راً  ال��ع��ام«،  ال��ع��ايل والتعليم 

باأن يقدم املزيد من املواءمة بني خمرجات 
التعليمني العام والعايل، والتدريب التقني 
وامل��ه��ن��ي م���ع اح��ت��ي��اج��ات ال��ت��ن��م��ي��ة و���ص��وق 

العمل يف امل�صتقبل.
اململكة  روؤي��ة  اأن  على  العي�صى  و�صدد 
مل��و���ص��وع  ك���ب���ريا  اه��ت��م��ام��ا  اأول������ت  2030م 
ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��دري��ب ورف����ع ك��ف��اءة ال��ق��وى 

الب�صرية الوطنية.
وت���اب���ع »اأم���ام���ن���ا حت���دي���ات ك���ب���رية يف 
وتطوير  ال�صعودية  ال��ك��ف��اءات  رف��ع  �صبيل 
من  مزيد  وحتقيق  اأك���ر،  ب�صكل  ق��درات��ه��ا 
وال��ت��دري��ب  ال��ع��ايل  التعليم  ب��ني  ال��ت��ك��ام��ل 
ت���ك���ون خم��رج��ات  واأن  وامل���ه���ن���ي،  ال��ت��ق��ن��ي 
التعليم العام قادرة على الوفاء باحتياجات 
ال���رام���ج ال��ت��دري��ب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ة م���ا بعد 

الثانوية«.
وعن اأبرز امللفات التي �صيبا�صر »وزير 
مبكر  »الوقت  قال  عليها،  العمل  التعليم« 
حول مو�صوعات حمددة، لكن لدي خرة 

�صابقة يف املوؤ�ص�صة العامة للتدريب التقني 
واملهنية، وهناك اطالع على ما ا�صتجد يف 
والأم���ر  وامل��ه��ن��ي،  التقني  التعليم  تطوير 
يحتاج اإلى البحث مع امل�صوؤولني باملوؤ�ص�صة 
واإ�����ص����راك ال���زم���الء ب����ال����وزارة يف م�����ص��األ��ة 
ال��ت��خ��ط��ي��ط ل��ل��م��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة، وب��ال��ت��ايل 
ن��ح��ت��اج ل��ع��ق��د ور����ص���ة ع��م��ل مل��ن��اق�����ص��ة �صبل 
والتعليم  اجلامعي  التعليم  ب��ني  التكامل 

التقني واملهني«.
وب��ال��ن�����ص��ب��ة اإل����ى اآخ����ر امل���راح���ل ال��ت��ي 
امللك  جامعة  اإن�����ص��اء  م��ب��ادرة  اإليها  و�صلت 
قال  التطبيقية،  التقنية  للعلوم  �صلمان 
مبادرات  �صمن  امل��ب��ادرة  ه��ذه  »اإن  العي�صى 
نناق�ص  و�صوف  الوطني،  التحول  برنامج 
والرفع  ممكن  وق��ت  باأ�صرع  املو�صوع  ه��ذا 
ل��ل��م��ق��ام ال�����ص��ام��ي ال��ك��رمي ب��ال��ت��و���ص��ي��ات يف 
الكليات  ب��ني  اإن�����ص��اء اجل��ام��ع��ة وال��ت��ك��ام��ل 
ال��ت��ق��ن��ي��ة وم����راك����ز ال���ت���دري���ب امل��ه��ن��ي مع 

اجلامعة املقرحة«.
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مبتعثون

محمد حريصي

ق��راره  اتخاذ  بعد  رحلته  املبتعث  يبداأ 
ب��ال��درا���ص��ة خ����ارج امل��م��ل��ك��ة، ب��الط��الع 
ع��ل��ى ���ص��ي��ا���ص��ات واإج�������راءات الب��ت��ع��اث، 
واجلامعة  البتعاث  بلد  اختيار  واآلية 

والتخ�ص�ص.
ويف ه���ذا ال�����ص��دد، ق���دم ع���دد من 
امل��ب��ت��ع��ث��ني ال���ذي���ن ا���ص��ت��ط��ل��ع��ت »اآف�����اق« 
وت�صهيل  لتي�صري  مقرحات  اآراءه����م، 
التحول  البتعاث من خالل  اإج���راءات 
ال��ت��ام اإل���ى ال��ن��ظ��ام الإل���ك���روين، رغ��م 
الب���ت���ع���اث  اإدارة  ب����«مت���ي���ز  اإ����ص���ادت���ه���م 
والتدريب يف اجلامعة وما تقوم به من 

جهود لإجناز املعامالت«.

تعقيدات المعامالت الورقية
طالب املبتعث اإلى بريطانيا، حممد اآل 
مريع، ب�صرورة اأن تودع اإدارة البتعاث 

باجلامعة الورق.
م�صارف  على  »نحن حاليا  وق��ال: 
عام 2017، وما زلنا ن�صتخدم املعامالت 
املتعبة يف معامالت البتعاث،  الورقية 
ح��ي��ث ك��ان��ت م��ع��ام��ل��ت��ي ب��ن�����ص��ب��ة %100 

ورقية«.
اإدارة  ع���ل���ى  »اأق����������رح  واأ�������ص������اف 
النظام  اإل��ى  ال�صريع  التحول  البتعاث 
الإلكروين، حفظاً لوقتهم وجهدهم، 
امل��ع��ام��الت مب�صتوى  حل��ف��ظ  واأي�������ص���اً 

تطلعات اإدارتي البتعاث واجلامعة«.
واأو�صح اآل مريع اأن املعاملة تاأخذ 
انعقاد  انتظار  من  ابتداء  طوياًل  وقتاً 
جمل�ص للق�صم، مرورا مبجل�ص الكلية 

ثم لإدارة البتعاث وجمل�ص اجلامعة.
اإدارة  جمل�ص  من  »اأمت��ن��ى  واأردف 
اجل��ام��ع��ة اإع�����ادة ال��ن��ظ��ر يف اآل��ي��ة �صري 
معاملة املبتعث، وذلك مبوافقة رئي�ص 
اإدارة  الق�صم، ثم التوا�صل مبا�صرة مع 
املعيدين  جميع  لأن  وذل���ك  الب��ت��ع��اث، 
واملحا�صرين غالبا ملزمون بالبتعاث، 
ويف ه�����ذا ح���ف���ظ ل���وق���ت امل���ج���ال�������ص يف 
لوقت  حفظ  واأي�����ص��ا  والكلية،  الق�صم 

املبتعث ول�صرعة اإجناز معاملته«.

عمل مميز
م��ن ج��ان��ب اآخ����ر، اأك����دت امل��ب��ت��ع��ث��ة اإل��ى 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، ف���وز احل�����ص��ن، اأن 
اإدارة البتعاث تقوم بعمل مميز وجهد 
اإج���راءات املبتعث يف  اإن��ه��اء  ملحوظ يف 

اأق�صر وقت ممكن.
واأ����ص���اف���ت »م����ن خ����الل جت��رب��ت��ي 
من  الب��ت��ع��اث  اإدارة  ف���اإن  ال�صخ�صية؛ 
مهامها  اأداء  يف  مت��ي��زا  الإدارات  اأك���رث 
ع��ل��ى اأك���م���ل وج����ه ويف دق����ة م��ت��ن��اه��ي��ة، 
ونتمنى ا�صتن�صاخ عملها لبقية الإدارات 
الأخ�������رى ب���اجل���ام���ع���ة، ك��م��ا ي��ح��ق لنا 

جميعا اأن نتباهي بها«.
اإدارة  م����ن  »امل�����رج�����و  واأ�����ص����اف����ت 
الب���ت���ع���اث ت��ط��وي��ر ع��م��ل��ه��ا ب��الن��ت��ق��ال 
الكّلي اإلى النظام الإلكروين، و�صتكون 
جناحها،  و�صتحقق  جدا  مميزة  خطوة 
احلايل،  ومتيزها  جناحها  اإل��ى  اإ�صافة 
املعاملة  اإي��ج��اد  املوظف  على  ي�صهل  اإذ 
والتعامل معها، وكذلك ل يلزم املبتعث 
عنه  ينوب  من  اأو  ال�صخ�صي  احل�صور 
و�صولها  ومكان  ورقياً  املعاملة  ملتابعة 

واملتطلبات التي تنق�صها«.
نظام  جتربة  با�صتن�صاخ  وطالبت 
»اإجن�������از« ل��ل��م��ع��ام��الت الإل���ك���رون���ي���ة، 
الأخ��������رى  اجل�����ام�����ع�����ات  اأن  م������وؤك������دة 
�صت�صتن�صخ التجربة الإلكرونية لإدارة 

البتعاث.

الدورات التأهيلية 
يرى عبداهلل العواد، املبتعث بالوليات 
ال�������دورات  اأن  الأم����ريك����ي����ة،  امل���ت���ح���دة 
اإج�����������راءات اجل��ام��ع��ة  ال���ت���اأه���ي���ل���ي���ة يف 
ل��الب��ت��ع��اث ت��ع��د م��ط��ل��ب��ا م��ه��م��ا، وق���ال 
»يجتهد عدد من املقبلني على البتعاث 
يف اختيار دولة البتعاث واجلامعة من 
خالل زمالء العمل اأو عر ما قراأه يف 
يتعار�ص  قد  مما  الإلكرونية،  املواقع 
�صوابط  اأو  الق�صم  م�صالح  مع  اأحياناً 

اختيار اجلامعة للدرا�صة«.
وع��ن احل��ل امل��ق��رح اأع���رب العواد 
ع���ن اأم���ل���ه ع��ق��د ل���ق���اء ن�����ص��ف ���ص��ن��وي 
ُت�����ص��رح من  الب��ت��ع��اث،  ع��ل��ى  للمقبلني 

خالله اإج��راءات و�صوابط اجلامعة يف 
عملية  و�صري  التقدمي  واآلية  البتعاث 

املوافقة على البتعاث.
ال��ت��ي  امل��ل��ت��ق��ي��ات  اأن  اإل�����ى  واأ�����ص����ار 
برنامج  ملبتعثي  التعليم  وزارة  تقيمها 
لالبتعاث،  ال�صريفني  احلرمني  خ��ادم 

تعود بالنفع الكبري على املبتعث.
برنامج  يف  مر�صحا  »كنت  وت��اب��ع: 
لالبتعاث  ال�صريفني  احل��رم��ني  خ��ادم 
ق��ب��ل ال��ت��ح��اق��ي ب��ال��ع��م��ل يف اجل��ام��ع��ة، 
امل��ب��ت��ع��ث��ني مبدينة  م��ل��ت��ق��ى  وح�����ص��رت 
الريا�ص، ويف حني تقدمي لالبتعاث؛ 
اع��ت��م��دت ك��ل��ي��ا ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي 
اكت�صبتها من اأيام امللتقى، يف امل�صتندات 
املطلوبة وطريقة اختيار بلد البتعاث 

وبقية الإجراءات«.
هذه  مثل  تقام  اأن  ال��ع��واد  ومتنى 
يف  اأ�صا�صيا  �صرطا  تكون  واأن  ال���دورات 

م�صتندات البتعاث.

غياب اإلصدارات 
اأك��������دت امل���ب���ت���ع���ث���ة اأم��������اين ال�������ص���ه���ري، 
بالوليات املتحدة الأمريكية اأي�صا، اأنه 
لإدارة  توعوية  اإ���ص��دارات  اأي  توجد  ل 
اأن  يفر�ص  الإدارة  اأن  م��ع  الب��ت��ع��اث، 
حيث  من  حيوية  الإدارات  اأك��رث  تكون 
الإ�صدارات التي تتواكب مع املتغريات 
الداخلية واخلارجية بالن�صبة اإلى دول 

البتعاث.
اأ�صئلة  اإيل  اأن و�صلت  وقالت »بعد 
»اآف���اق«؛ بحثت عر  ال��غ��راء  �صحيفتنا 
»اإدارة  ع���ن  ج���وج���ل،  ال��ب��ح��ث  حم����رك 
الب���ت���ع���اث وال���ت���دري���ب ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 
ال�صبكي  راب��ط��ه��ا  اأج���د يف  خ��ال��د«، ومل 
ل��ع��ام  ال��ن��ظ��ام��ي��ة  الآراء  دل���ي���ل  ����ص���وى 
ال��ع��دي��د من  ه��ن��اك  اأن  واأع��ت��ق��د   ،1436
ال��ت��ع��دي��الت ع��ل��ى ال��دل��ي��ل خ�����ص��و���ص��ا 
ب��ع��د ال����ق����رارات الأخ�����رية م���ن جمل�ص 

الوزراء«.
الب��ت��ع��اث  اإدارة  »ت��ع��م��ل  واأ���ص��اف��ت 
اإن��ه��اء  وال��ت��دري��ب ب�صكل مميز ج��دا يف 
ب�صكل  وال��ت��دري��ب  الب��ت��ع��اث  معامالت 
بع�ص  اإ����ص���دار  ينق�صها  ول��ك��ن  ن��اج��ح، 
مع  اإج��راءات��ه��ا  تو�صح  التي  املن�صورات 
املبتعث،  وواج���ب���ات  وح��ق��وق  املبتعثني 
واإع������ادة احل���ي���اة مل��وق��ع��ه��ا الإل���ك���روين 

وجعله مالذاً ملبتعثي اجلامعة«.
اإدارة  زي���ارة  عند  »اأمت��ن��ى  وتابعت 
البتعاث والتدريب اأن اأجد العديد من 
ال���وزارة  باأنظمة  املتعلقة  الإ����ص���دارات 
واجل����ام����ع����ة ل���الب���ت���ع���اث وال����ت����دري����ب، 
للمعلومات  ال��و���ص��ول  ط���رق  وت��ي�����ص��ري 

املتعلقة بالبتعاث«.

أمنية المبتعثين
الأح��م��ري،  �صو�صن  املبتعثة  اق��رح��ت 
ب��ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة الأم���ريك���ي���ة، فتح 
اجلامعة  مبتعثي  بني  للتوا�صل  نافذة 
من خالل موقع اجلامعة الإلكروين.

وق���ال���ت »ل�����دى امل��ب��ت��ع��ث اجل��دي��د 
غالبا العديد من الأ�صئلة التي يرغب 
ع��ن��ه��ا، فيبحث غ��ال��ب��ا عن  الإج���اب���ة  يف 
نف�صها،  املدينة  اإل��ى  �صابقني  مبتعثني 

ورمب����ا ك����ان امل��ب��ت��ع��ث ق���د ع����اد ل��ل��وط��ن 
مبا  فيفيده  اأك����رث،  اأو  �صنني   10 ق��ب��ل 
يكون  وق��د  ال�صنني،  ع�صرات  قبل  ك��ان 
نف�صيهما  واجل��ام��ع��ة  املدينة  يف  حاليا 
اأح�����د زم���الئ���ه امل��ب��ت��ع��ث��ني م���ن ج��ام��ع��ة 
امللك خالد ومن تخ�ص�ص اآخر وهو ل 

يعلم«.
واأ����ص���اف���ت الأح���م���ري »اأمت���ن���ى اأن 
مبتعثي  بجميع  خ��ا���ص��ة  ن��اف��ذة  تفتح 
امللك خالد لتكون حلقة و�صل  جامعة 
بينهم، وتر�صل من خاللها التعميمات 
ال��ل��ق��اءات  وتعقد  باملبتعثني،  املتعلقة 
ال�صهرية اأو املو�صمية  لتو�صيح الآليات 

ودعم املبتعثني نف�صيا ومعنوياً.
ال����ت����دري����ب  اإدارة  وت�������ص���ت���ط���ي���ع 
والب���ت���ع���اث م���ن خ����الل ه����ذه ال��ن��اف��ذة 
دعم  ع��ر  والتميز  احلما�صة  روح  ب��ث 
اأخ��ب��اره��م،  ون�����ص��ر  املتميزين  ال��ط��الب 
وج���ع���ل ال����ن����اف����ذة ط���ري���ق���ا خم��ت�����ص��را 
للمبتعث للو�صول اإلى كليات اجلامعة 
امل��خ��ت�����ص��ة  الإدارات  م���ع  وال���ت���وا����ص���ل 

ومعايل مدير اجلامعة«.
املبتعثني  م��ن  ع���دد  »مي���ر  وزادت 
اأو توتر،  اإحباط نف�سي  اأحيانا بحالت 
املخت�صني رغ��م  اإل����ى غ��ري  ي��ل��ج��اأ  وق���د 
متميزين  نف�صيني  ا�صت�صاريني  وج��ود 
امللك  جامعة  يف  اململكة  م�صتوى  على 
خ��الل  م��ن  املبتعث  في�صتطيع  خ��ال��د، 
ال�صت�صاري  التوا�صل مع  النافذة  هذه 
احلالة  وع��ر���ص  ال��رب��وي  اأو  النف�صي 
الأق�������ص���ام  ت��خ�����ص�����ص  اأن  ع���ل���ى  ع���ل���ي���ه، 
فيها  التدري�ص  لأع�صاء  جدول  املعنية 
من  املبتعثني  ا�صتف�صارات  على  ب��ال��رد 
اإدارة  ل  وتتف�صّ اأ�صبوعياً،  �صاعة  خالل 
�صمن  ال�صاعة  ه��ذه  باعتماد  اجلامعة 

الن�صاب لع�صو هيئة التدري�ص«.
وع����������ن الأق�����������������ص��������ام امل�����ق�����رح�����ة 
ل��ال���ص��ت�����ص��ارات ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ال��ن��اف��ذة 
ل��ل��م��ب��ت��ع��ث��ني؛ ق���ال���ت »ال����ص���ت�������ص���ارات 
ال��ن��ف�����ص��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال���رب���وي���ة 
كبري  اإقبال  عليها  �صيكون  والأ�صرية؛ 
ينت�صب  باأنه  املبتعث  و�صي�صت�صعر  جدا، 

لعائلة ا�صمها جامعة امللك خالد«.

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

آل مريع:
استثمار التقنية 
اإللكترونية في 

المعامالت ضروري
الحسن:

على الجهة المعنية 
أن تستنسخ نظام 

»إنجاز«
العواد:

الدورات التأهيلية 
إلجراءات االبتعاث 

مطلب مهم
األحمري:

البد من فتح نافذة 
للتواصل بين مبتعثي 

الجامعة

مطالبات 
بتيسير 
إجراءات 
االبتعاث

حممد �آل مريع عبد �هلل �لعو�د
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هارفارد تضع منهجا لتطبيق العولمة
المصدر: هارفارد غازيت 

م���ا زال�����ت ج��ام��ع��ة ه����ارف����ارد ت��ف��ك��ر يف 
ي�صاعد  ل��ل��ط��الب  ج��دي��د  منهج  و���ص��ع 
اجلامعة  يف  العوملة  فكرة  تطبيق  على 

لي�صحى طالبها مواطنني عامليني. 
للعوملة  منهج  و�صع  فكرة  وترجع 
ال��رب��ي��ة يف اجلامعة  كلية  م��دي��ر  اإل���ى 
الذي   رامي��ر«  »فريناندو  الروفي�صور 
»طاملا  واح���دة:  جملة  يف   فكره  خل�ص 

فاإنه  �صريعة؛  بوترية  يتغري  العامل  اأن 
يجب اأن يتغري كل �صيء معه«. 

وي���رى »رامي����ر« اأن اإع����داد ط��الب 
ل��ي��ك��ون��وا م��واط��ن��ني ع��امل��ي��ني ي��ج��ب اأن 
املعنيني  ك��ل  اأول��وي��ات  راأ����ص  يكون على 
بالربية والتعليم، ولكنه ت�صاءل: كيف 
ل��ه��م ذل���ك يف ظ��ل ع���دم وج��ود  يت�صنى 
اإل��ى  منهج ي�����ص��اع��ده��م ع��ل��ى ال��و���ص��ول 
الو�صول  ت�صاعدهم يف  درو���ص  اأو  م��ادة 

اإلى الهدف؟

 واأ����ص���اف رامي���ر »اإذا ك��ن��ا ج��ادي��ن 
ح��ي��ال اأع�����داد ال���ط���الب ل��ف��ه��م ال��ع��ومل��ة 
اأن نتعامل مع الأم��ر كما نفعل  فعلينا 
يف اأي م��و���ص��وع اآخ����ر ج��ادي��ن ح��ي��ال��ه؛ 
اأن يكون لدينا منهج قوي عايل  يجب 
واأن  ���ص��ارم��اً  يكون  اأن  ويجب  اجل���ودة، 
ي��وف��ر ف��ر���س��اً للطالب ل��الن��خ��راط يف 

املو�صوع«.
وب��داأ رامي��ر فكرته بعر�ص الأم��ر 
ال��دك��ت��وراه  م��ن ط��الب  على جمموعة 

الكفاءات  بتحديد  ي��ب��داأ  منهج  لو�صع 
بها  يتحلى  اأن  ي��ج��ب  ال��ت��ي  وامل���ه���ارات 
فهم  اأج��ل  العامة من  الثانوية  ط��الب 
ال���ع���امل وم����ن ث���م حت�����ص��ي��ن��ه ل��ل��و���ص��ول 
يف  العامليني  امل��واط��ن��ني  متكني  ل��ه��دف 
وهو  اجلامعة،  يف  يدر�ص  منهج  �صورة 
ع���ن���وان ل��ك��ت��اب مل ي�����ص��م��م ل��الأ���ص��ات��ذة 
اأعينهم  ن�صب  العوملة  ي�صعون  الذين 
ل  ملن  حتد  مبنزلة  ليكون  بل  فح�صب 

يهتمون بها.«

كوريا الشمالية تقرر 
تفعيل الجامعات البحثية

المصدر: يونيفرسيتي وورلد نيوز 
قررت حكومة كوريا ال�صمالية اأن تتحول جامعة »كيم اإيل �صنوغ« اإلى جامعة 
بحثية عاملية يف خطوة تعد الأولى من نوعها يف تلك البالد البعيدة الفقرية. 
ويف خطاب اأر�صله زعيم كوريا ال�صمالية، كيم جوجن يون، اإلى اجلامعة، التي 
تاأ�صي�صيها،   اإن اجلامعة، يف احتفالها مبرور 70 عاما على  اأ�ص�صها جده، قال 
يجب اأن تعقد منتديات اأكادميية دولية واأن تو�صع نطاق التعاون البحثي مع 

اجلامعات املرموقة واملراكز البحثية يف الدول الأخرى.
للطالب  الفر�صة  تتيح  اأن  يجب  اجل��ام��ع��ة  اإن  خ��ط��اب��ه،  يف  كيم  وق���ال 
الأجانب الراغبني يف تعلم اللغة الكورية، م�صيفا اأنه يجب اأن تر�صل كوريا 
»اأم��ورا  يدر�صوا  اأن  على  الأخ��رى  اجلامعات  يف   للدرا�صة  طالبها  ال�صمالية 
اأوراق��ا علمية متميزة  الأخ��رية  تنتج  اأن  اإليها اجلامعة على  اأ�صا�صية« حتتاج 
لتقدميها ولن�صرها يف جمالت علمية عاملية«، ح�صب ما جاء يف اخلطاب الذي 
�صبق؛  ع��ام  اأي  ال�صمالية خطابا خمتلفا عن  كوريا  ���ص��وؤون  اخل��راء يف  ع��ده 
نظرا لأن زعيم كوريا ال�صمالية نف�صه هو من �صطر اخلطاب؛ اأما يف ال�صنوات 
من  تعد  كانت  التي  اخلطابات  هذه  مثل  يلقي  »�صوجن«  يكن  فلم  املن�صرمة 

قبيل احلمالت الإعالمية ولال�صتهالك املحلي. 
ي�صع  جمل�صها  بجعل  اجلامعة  دور  تقوية  اإل���ى  ر�صالته  يف  كيم  ودع���ا 
والأق�صام  الكليات  كل  جهود  ت�صافر  رح��م  من  تخرج  امل��دى  طويلة  خططا 

لتناف�ص اأرقى اجلامعات البحثية العاملية.
العقوبات  ج��راء  دولية  تعاين من قطيعة  ال�صمالية   كوريا  اأن  املعروف 
تلك  ب��اأن  علماً  ال��ن��ووي،  برناجمها  2010ب�صبب  ع��ام  من  املفرو�صة  الدولية 

الدولة ال�صيوعية البعيدة اأجرت جتربتها النووية الرابعة هذا العام.

مؤتمر بجامعة أكسفورد 
 للحفاظ على البيئة

موقع جامعة أكسفورد
ال��ك��وك��ب    من  املقبل للحفاظ على  اإب��ري��ل  اأك�صفورد قمة يف  تنظم جامعة 
الريطانية  احلكومة  قبل  من  املبذولة  اجلهود  على  ال�صوء  ت�صليط  اأج��ل 
اجلديدة، ومن قبل ق�ص�ص النجاح الواقعية التي تبذل على امل�صتوى املحلي 

من التفاوؤل حيال امل�صتقبل.
اإبريل 2017 بعنوان »موؤمتر  املقرر عقدها يف 22-20  القمة،  و�صتجمع 
ب��احل��ف��اظ على  املعنيني  ال��ك��وك��ب«، اخل���راء  للحفاظ على  ال��ت��ف��اوؤل  ق��م��ة  
واملنظمات  وال�صناعة  احلكومات  يف  ممثلة  العامل،  اأنحاء  كل  من  الكوكب، 
غ��ري احل��ك��وم��ي��ة والأ���ص��ات��ذة اجل��ام��ع��ي��ني م��ن اأج���ل الح��ت��ف��ال  بالنجاحات 
املحققة والو�صول اإلى طرق جديدة اإيجابية للحفاظ على الكوكب.   والقمة 
لندن«  يف  احل��ي��وان  علم  »جمعية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  اأك�����ص��ف��ورد  جامعة  تعقدها 

و�صتكون مفتوحة للجميع.
ويف تعليقها على القمة، قالت اأ�صتاذة التنوع البيئي يف »تا�صو ليفات�صو«، 
نوؤثر يف تغيري طريقة تفكري  اأن  اإي ميلرن غولند: »نحاول  الروف�صيورة 
النا�ص حيال احلفاظ على الكوكب. يوجد الكثري من الأخبار ال�صيئة، مما 
قد يعطي انطباعاً باأن الأمور ت�صري من ال�صيء اإلى الأ�صواأ.  ولكن الأمر لي�ص 
كذلك؛ فما نحتاجه هو تغيري عقلية التفكري حتى يت�صنى لنا ال�صتمرار يف 
وكذلك  الكوكب،  على  احلفاظ  جتاه  النابغني  اليافعني  ال�صباب  ا�صتقطاب 
انخراط العامة يف التنوع الإحيائي وتاأكيدنا باأن نوؤثر على �سناع ال�سيا�سة 

مل�صاعدتنا على حل امل�صكلة املع�صالت التي تواجه الكوكب«.
  واأعربت عن اأ�صفها من اأن البع�ص ل يفهم املهمة التي تواجه الفريق 
العامل  يف  الكرى  اخل�صارة  اأن  موؤكدة  الكوكب،  على  باحلفاظ  يتعلق  فيما 

تتمثل يف خ�صارة التنوع الحيائي، مما ي�صبه الإن�صان، ح�صب قولها.
 واأ�صافت: »يت�صح ذلك ب�صكل عام يف وجود اأ�صياء مثل القائمة احلمراء 
لالأحياء املهددة بالنقرا�ص يف العامل وموؤ�صر حياة الكوكب، والذي له اأثر 

كبري يف معي�صة النا�ص يف كل العامل«.
علم  جمعية  يف  الكوكب  حماية  ب��رام��ج  م��دي��رة  اأو���ص��ح��ت  جهتها،  م��ن 
البيئة مدمر،  النا�ص على  اأث���ر  اأن   ، ب��ي��ايل«  »ج��ون��اث��ني  ل��ن��دن،  احل��ي��وان يف 
وقالت: »ل غرو اأن حركة احلماية اأر�صلت ر�صائل �صلبية  جتاه التهديديات 
التغيري.  فكر  لن�صر  املثلي  الطريقة  لي�صت  ه��ذه  لكن  املقلقة،  والتحديات 
احللول  على  نركز  واأن  امل�صتقبل  ع��ن  اإيجابية  روؤي���ة  لدينا  يكون  اأن  يجب 
لإقناع املجتمع ليفعل �صيئا ما ؛ علينا اأن نحتفل بالنجاح واأن نحدد ما ينجح  

ونقي�ص عليه«.
قمة  ينظم  الذي  �صميث�صونيان«  »معهد  الفعالية  تنظيم  و�صي�صارك يف 
نكون  اأن  يجب  مل��اذا  منها:  مو�صوعات  ملناق�صة  التفاوؤلية  العاملية  الأر����ص 
اأفكار  تبني  م��ن  نتعلم  كيف  بالنجاح.؟  نحتفل  اأن  علينا  كيف  متفائلني؟ 
�صائبًة للم�صاعدة على حل التحديات الكرى للحفاظ على العامل، وكيف 

نتعلم من النجاح والف�صل يف الوقت ذاته؟

جامعة ييل تحتفل بيوم االستدامة
المصدر: موقع جامعة ييل

اح��ت��ف��ل��ت ج���ام���ع���ة »ي����ي����ل« اأخ��������ريا، ب��ي��وم 
»جمتمع  اأف���راد  اجتمع  حيث  املوؤ�ص�صيني 
ييل« ليتعلموا  كيف ت�صهم فروع اجلامعة 

يف و�صع خطة لال�صتدامة.
عنها  اللثام  اأم��اط  فقد  اخلطة،  اأم��ا 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة اأوائ�����ل اأك��ت��وب��ر اجل����اري، 
وغربا  �صرقا  »ي��ي��ل«  جامعة  ال��ت��زام  معلنا 

»وي�صت  ف��رع  امل��دي��ر  واخ��ت��ار  بال�صتدامة، 
الأ�صجار  خ�صب  م��ن  املبني  ب���ارن«،  ك��ام��ب 
وال������ذي ي�����ص��اع��د ال���ط���الب ال���راغ���ب���ني يف 
امل�صاركة يف م�صاريع ال�صتدامة ب�صكل عام 
ع��ل��ى ال��و���ص��ول ل��ف��رع اجل��ام��ع��ة م��رام��ي 

الأطراف .
ب�������������داأ ن�������ائ�������ب م�������دي�������ر اجل�����ام�����ع�����ة 
ال�صوء  بت�صليط  كلمته  »�صكوت�صروبل« 
الإ����ص���ه���ام يف جعل    اجل��ام��ع��ة يف  دور  ع��ل��ى 

ال�����ع�����امل  اأك��������رث  ا����ص���ت���دام���ة ع����ن ط��ري��ق 
الطاقة  معهد  اأحدها  ال�صبعة؛  معاهدها 
بتبني منهج علمي جماعي   املعني  العلمي 
اإدارة  وحلول  التناف�صية  املتجددة  للطاقة 

الكربون. 
وعلى �صبيل املثال، �صتعو�ص منظومة 
الطاقة ال�صم�صية يف فرع اجلامعة »وي�صت«  
م��ا ي����وازي اأك���رث م��ن 16 األ����ف  م��ر طني 
اأنه  اأك�صيد الكربون؛ ف�صاًل عن  من ثاين 

فرع  ف��اإن  ال�صتدامة  مكتب  مع  بالتعاون 
خمتراته  يف  جت��دي��دات  يطبق  اجل��ام��ع��ة 
ت�صاميم  الريادة يف  برنامج   معتمدة من 
با�صم   اخت�صارا  امل��ع��روف  والبيئة  الطاقة 

.LEED
واأح����د اإب���داع���ات ال���ص��ت��دام��ة اف��ت��ت��اح 
لب«  لند�صكايب  »ي��ي��ل  خمتر  اجل��ام��ع��ة 
املقام  كامب�ص«  »وي�����ص��ت  اجل��ام��ع��ة  ف��رع  يف 
ب��زي��ادة و�صول  املعني  كلم2  األ��ف   136 على 
ال���ط���الب والأ����ص���ات���ذة اإل�����ى اإج������راء م��زي��د 
م��ن الأب���ح���اث امل��ت��ع��ددة وال��ت��ع��اون العلمي 
يف جم�����الت ال�����ص��ح��ة وال��ب��ي��ئ��ة واحل���ي���اة 
بال�صراكة  الجتماعي  والإب��داع  والهند�صة 
م���ع 20 ق�����ص��م��ا وك��ل��ي��ة وم��ن��ظ��م��ة يف رح���اب 

جامعة »ييل«.
ف�صل  حلول  فر�صة  الطالب  وانتهز 
اخل���ري���ف يف ال��ت��ج��ول يف م�����ص��اري��ع »ي��ي��ل« 
وم�صاريع  »ويكيهاو�ص«  فيها  امل�صركة مبا 
الع�صبية،  والتجارب  احلراجية  الب�صاتني 
الذي  الع�صل  وتناولوا  م�صروبات  وتذوقوا 
قدمته لهم جمموعة طالب »بيي �صبيي�ص« 

املعنية بالنحل والع�صل ومنتوجاته. 
واختتم اجلميع احلفل  بزراعة �صجر 
ي��رم��ز ل��ت�����ص��اف��ر ج��ه��ود ط���الب واأ���ص��ات��ذة 
ه��اف��ن«  »ن��ي��و  ف���رع  يف  ومتطوعيها  »ي��ي��ل« 
العمرانية«  امل��وارد  »مبادرة  مع  و�صراكتها 

يف ال�صتدامة.
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لقطات
أوروبا

اأ������ص�����ار ت���ق���ري���ر ن�������ص���ره م��ر���ص��د 
 20 اأن  اإل������ى  ح���دي���ث���ا،  ال���ت���م���وي���ل 
دول������ة اأوروب������ي������ة م����ن اأ�����ص����ل 24 
التعليم  مت��وي��ل  بتقلي�ص  ق��ام��ت 
احل��ف��اظ  ت�صتطع  مل  اأو  ال��ع��ايل 
على وت��رية زي��ادة ع��دد الطالب. 
البيانات  اأن  اإل��ى  التقرير  واأ���ص��ار 
اجلامعات  رابطة  اأ�صدرتها  التي 
الأوروب���ي���ة، زادت يف 11 دول���ة يف 
 2015 و   200٨ ب���ني  م���ا  ال���ف���رة 
ال��ط��الب  ت�صجيل  ن�����ص��ب��ة  اأن  اإل 
تقل�صت يف �صبع دول منها، بينما 
على  وال�صويد  ال��رنوي��ج  حافظت 

ذات امل�صتويات ال�صابقة.

الجزائر
اأعلنت اجلزائر عن خارطة طريق 
جديدة للتعليم العايل والأبحاث 
العلمية يف جهود لتتحول الدولة 
نحو القت�صاد املعريف، وذلك من 
التعليمية  امل��ع��اي��ري  رف���ع  خ���الل 
وحت�����������ص�����ني ف������ر�������ص ت����وظ����ي����ف 
اخل��ري��ج��ني وت��ق��وي��ة الأب���ح���اث. 
اإن�صاء  الطريق  وتت�صمن خارطة 
اجلامعات  لت�صنيف  وطني  نظام 
متطلبات  تلبية  على  مل�صاعدتها 
نظام  واإن�صاء  العاملي،  الت�صنيف 
التعليم  موؤ�ص�صات  اأداء  لتقييم 
ال�������ع�������ايل، وحت���������ص����ني خ����دم����ات 
ال�صفافية  ون�صر ثقافة  اجلامعة، 

والنفتاح.
ك����م����ا ت����خ����ط����ط اجل�����زائ�����ر 
ل��و���ص��ع خ��ط��ط ل��ت��اأ���ص��ي�����ص معهد 
ال��ري��ا���ص��ي��ات ال�����دويل يف ج��ه��ود 
لن�صر اجلودة يف تعليم الريا�صيات 
ولتزويد  والأبحاث يف اجلامعات 
املجتمع بعلماء يف هذا املجال من 
ال��ب��الد.  يف  ب��اه��ر  م�صتقبل  اأج���ل 
ت��ق��ع يف  اأن اجل���زائ���ر  وامل����ع����روف 
يف   14٨ اأ����ص���ل  م���ن   113 امل��رت��ب��ة 
ت��ع��ل��ي��م ال���ري���ا����ص���ي���ات يف ال��ع��امل 
املعلومات  ب��ي��ان��ات  تقرير  ح�صب 
ال���ع���امل���ي ال���������ص����ادر ع����ن م��ن��ت��دى 

القت�صاد العاملي يف عام 2015.

ألمانيا
يواجه الطالب يف اأملانيا �صعوبات 
يف احل�����ص��ول ع��ل��ى ���ص��ك��ن، ح�صب 
م�����ص��ح اأج������راه م��ع��ه��د »م��و���ص��ي�����ص 
م��ن��دل�����ص��ي��ه��ن« يف ب����رل����ني  ع��ل��ى 
امل������دن  اجل�����ام�����ع�����ات يف  م���ع���ظ���م 
الذي  التقرير  الكرى.  وخل�ص 
مدينة   91 يف  طالب   5000 �صمل 
اإلى اأن و�صع الإ�صكان متاأزم يف 19 
مدينة منها ميونخ وفرانكفورت 
التقرير  واأج��رى  وكولون ومني. 
م��ن��ه��ا:  ع����ام����ال  ع���ل���ى 23  ب����ن����اء 
واإح�صائيات  الإي��ج��ار  م�صتويات 
ال�صكن ال�صاغر، واأعداد الطالب، 

وهجرة الطالب.

الجامعة النرويجية للعلوم والتقنية
Norwegian University

of Science and Technology
اأكادميية اأو علمية، منهم %39 

ن�صاء.
م�صاحة  على  اجلامعة  • تقع 
734مليون مر مربع ما بني 
اأماكن متتلكها اأو ت�صتاأجرها.

الدراسات
بدرا�صة  اجلامعة  • تخت�ص 
التقنية والعلوم الطبيعية. 
يف  علمية  درجات  • تقدم 
البكالوريو�ص و املاج�صتري 

والدكتوراه يف العلوم الإن�صانية 
والجتماعية والقت�صادية 

و علوم ال�صحة والتعليم 
والتخ�ص�صات اجلمالية. 
درجات  اجلامعة  • تقدم 

علمية يف الطب وعلم النف�ص 
والهند�صة املعمارية والآداب 
واملو�صيقى والتدري�ص ف�صال

عن التقنية.

التأسيس
تعود جذور اجلامعة الرنويجية 

للعلوم والتقنية  اإلى �صنة 1760 مع 
تاأ�صي�ص جمعية تروندهامي التي 

اأ�صبحت ت�صمى اجلمعية الرنويجية 
امللكية للعلوم والآداب، اإل اأن اجلامعة 

تاأ�ص�صت ر�صميا يف 1996 باحتاد 
املعهد الرنويجي للتقنية، والكلية 

الرنويجية للعلوم العامة، ومتحف 
التاريخ الطبيعي وعلم الآثار، وكلية 

الطب، واأكادميية تروندهامي للفنون 
اجلميلة وتروندهامي للمو�صيقى.

حقائق وتواريخ
كلية  14 اجلامعة  • ت�صم 

و 70 ق�صما.
اجلامعة ميزانية  • ت�صل 

اإلى 6.7 مليار كروان نرويجي.
 6700 اجلامعة  يف  • يوجد 

�صخ�ص منهم 4053 يف وظائف 

الطالب
 39 اإلى  الطالب  عدد  • ي�صل 

األف طالب ن�صفهم يدر�صون 
التقنية والعلوم الطبيعية. 

طالب  6000 • يدر�ص 
برامج تعليمية اإ�صافية. 

علمية درجة   6500 نحو  • متنح 
يف البكار يو�ص واملاج�صتري �صنويا.

طالب   3000 اجلامعة  يف  • يوجد 
وافد من عدد من الدول.

اتفاقية  300 • اأبرمت 
لتبادل الطالب مع 60 جامعة

يف العامل باأ�صره.

األبحاث
درجة   3٨0 اجلامعة  • متنح 

دكتوراه �صنويا منها 44 % للن�صاء
• يوجد يف اجلامعة 100 خمتر.
م�صروعا   19 ل�  اجلامعة  • تن�صق 

يف برنامج اإطار عمل املفو�صية 
الأوروبية و ل�صبعة يف برنامج 

»هوريزون 2020«
فرعا  17 بها  اجلامعة  • مكتبة 

ومليوين جملد مطبوع و950 األف  
كتاب اإلكروين و 16 األف  جملة 
علمية اإلكرونية و ثالثة اآلف 

جملة مطبوعة و 450
قاعدة بيانات.

التصنيف العالمي
حتتل اجلامعة الرتيب 202

يف الت�صنيف العاملي للجامعات
»ويبو ماتريك�ص«.

أشهر الخريجين
بجائزة  الفائز  اأون�صاغر:  • لر�ص 

نوبل يف الكيمياء  عام 196٨ 
بجائزة  الفائز  جيفيري:  • اإيفار 

نوبل يف الفيزياء عام 1973 
بجائزة الفائز  موزر:  • اإدوارد 

نوبل يف الطب عام 2014 
الفائز  موزر:  بريت  • ماي 
بجائزة نوبل  يف الطب عام 

2014

الهواتف الذكية 
ومرض »نوموفوبيا«

كتابه  الأن��دل�����ص��ي يف  �صهيد  اب��ن  وال�صاعر  الأدي����ب  ك��ث��ريا  ُي��ب��ه��رين 
يتكلم فيه  وال��زواب��ع« عندما  »التوابع  ال��ذي يحمل عنوان  ال�صهري 
عن واق��ع النا�ص يف زمانه يف قالب ق�ص�صي خيايل رائ��ع يرز من 
تفكريهم  على  امل���اردة  وال�صياطني  اجل��ن  ع��ق��دة  ا�صتحواذ  خ��الل��ه 
و�صيطرتها على عقولهم حتى ُيخيَّل لهم اأنها تتبعهم يف كل مكان، 
نغ�صت  والفو�صى يف حياتهم  القلق  زواب��ع عديدة من  اأح��دث  مما 

اأوقاتهم وم�صار معي�صتهم . 
جمتمعاتنا  اأح���وال  بعيد  ح��د  اإل��ى  ي�صبه  اأراه  امل�صهد  ه��ذا  اإن 
املعا�صرة بعد ظهور الهواتف الذكية وانت�صارها املذهل لدى خمتلف 
مكان  كل  يف  ترافقنا  لنا  توابع  �صارت  حتى  الجتماعية  ال�صرائح 
نتوا�صل عر  اليومية، حيث �صرنا  مهيمنة على جمريات حياتنا 
الوقت  نعرف  خاللها  وم��ن  ونتبادلها  ال�صور  ونلتقط  الن�صو�ص 
ون�صتمع  واملجالت  اجلرائد  ونت�صفح  الطق�ص  اأح��وال  على  لع  ونطَّ
ومقاطع  التلفزيونية  ال��ف�����ص��ائ��ي��ات  ون�����ص��اه��د  الإذاع���ي���ة  ل��ل��ق��ن��وات 
الفيديو ونت�صوق ونحجز مقاعد ال�صفر يف �صركات الطريان ونراقب 
حركة ح�صاباتنا البنكية وا�صتثماراتنا يف البور�صات املختلفة املحلية 

والعاملية حتى �صارت حياتنا رقمية �صئنا اأم اأبينا.
تغمر  كانت  التي  احل��ب  م�صاعر  الذكية  الهواتف  ق��رت  لقد 
عالقاتنا الجتماعية فاأ�صبحنا نتبادل الر�صائل الن�صية الق�صرية 
ال�صفاه  ب��ذل��ك  وا���ص��ُت��ب��دل��ت  ال���زي���ارات  ب��دل  والأع���ي���اد  املنا�صبات  يف 
بوكالة  اجل��دي��دة  التكنولوجيات  يف  اخلبري  جعل  مم��ا  بال�صبابة، 
 Duane Damiani دوان«  »دام��ي��اين  »ف����ادا«،  الرقمية  الن�صائح 
ي�صف الهواتف الذكية باأنها غري اإن�صانية لأنها ت�صتغني عن الكالم.

اأ�صبحنا نرى حتى طالب اجلامعات  اأنَّنا  الأده��ى والأم��ر  ثم 
درو���ص��ه��م  لت�صوير  �صهلة  و�صيلة  ه��وات��ف��ه��م  ات��خ��اذ  يف  ي��ت��وان��وا  مل 
واملعاين  الأف��ك��ار  لر�صيخ  وكتابتها  ح�صورها  ب��دل  وحما�صراتهم 
ال���ت���ي حت��ت��وي��ه��ا يف ع��ق��ول��ه��م، و���ص��رن��ا ب���ذل���ك ن���ع���اين م���ن م��ر���ص 
التي  ال���ذي مي��ث��ل ح��ال��ة اخل���وف   Nomophobia »ن��وم��وف��وب��ي��ا«  
�صواء  ال��ذك��ي  هاتفه  دون  م��ن  نف�صه  يجد  عندما  الإن�����ص��ان  تعري 
لفقدانه اأو ن�صيانه اأو ل�صعف يف تغطية �صبكة الت�صالت اأو انتهاء 

الر�صيد امل�صجل فيه.
ولكن باملقابل يزعم الكثري من املعجبني بالهواتف الذكية اأن 
تطبيقاتها التقنية قد اأحدثت تنظيما دقيقا يف حياة النا�ص بحيث 
الأمكنة  اإلى  توفرها  التي  اخلرائط  تر�صدهم من خالل  اأ�صبحت 
ال��ت��ي ي��ري��دون ال��و���ص��ول اإل��ي��ه��ا  وت��ذك��ره��م مب��واع��ي��ده��م اليومية 
وت��خ��ره��م ع��ن ح��ال��ة اجل���و امل��م��ط��رة اأو ال���ب���اردة اأو احل����ارة  لأخ��ذ 

خمتلف الحتياطات الالزمة وال�صرورية .
 Phil »وقد قال يف هذا ال�صياق الكاتب الفرن�صي »فيل مار�صو
Marso، منظم  حملة  »من دون هاتف حممول« العاملية )6-٨ 
اأن نتفهم تعلق  اأن��ه ميكننا  فراير كل ع��ام، منذ نحو 10 �صنوات(، 
فيها،  كلها م�صجلة  تفا�صيل حياتهم  الذكية لأن  بهواتفهم  النا�ص 
واإذا ت�صادف و�صاعت اأو تعطلت، ي�صعرون باأنهم منعزلون كليا عن 

العامل«.
وكان »فيل مار�صو«  قد اآلف يف عام 2004 اأول كتاب من نوعه يف 

العامل على �صكل ر�صائل ن�صية ق�صرية.
وب��ني م��وؤي��د وم��ع��ار���ص ل��ه��ذه ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة ف��اإن��ه��ا يف ظل 
التطور التقني الهائل الذي ي�صهده تاريخنا احلديث، فاإنها �صتبقى 
كل  مقتحمة  الجتماعية  اأو�صاطنا  يف  ووا�صع  كبري  بنفوذ  متمتعة 
جمالتنا احلياتية مما ي�صتوجب علينا التعامل معها ب�صكل معقول 
حتى ل نفقد حريتنا يف ت�صيري اأمورنا ول نكون تابعني لها نرقب 

زوابعها يف كل حني .

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa
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ثقافة

حوارات »خنفشارية«

د. أحمد التيهاني

)1(
- هل لديك �صكن؟

- ل.
- وهل حت�صل على بدل �صكن؟

- وماذا يعني »بدل �صكن«؟
والتنكري  والتعريف  واجل��ر  والن�صب  الرفع  املبدل منه يف  يتبع  �صيء  - هو 

والوجود و«العدم«.
اأّن من كان له �صكن يح�صل معه على بدل  القاعدة  اأفهم من هذه  - يعني 

�صكن، ومن مل يكن له �صكن، فال بدل له.
- ل بدل له، ول بواكي.. هذه هي القاعدة.. عندك اعرا�ص؟

- ل. ما عندي اعرا�ص، لكن »حبيت اأفهم«.
- اإذن، عليك اأن تفهم اأي�صا: »بدل الغلط، وبدل الن�صيان«.

- »اأنت من جدك«؟
»اأو�صح  وليكن:  اب��ن مالك،  األفية  ي�صرح  كتاٍب  اأي  راج��ع  ج��اد..  اإين  واهلل   -

امل�صالك«؛ لتعرف اأنواع »البدلت« كلها.. وتفهم.

)2(
- هل لديك بيت؟

- لدي اأربعة دواوين فيها اأكرث من ٨00 بيت وهلل احلمد.
- ما �صاء اهلل تبارك اهلل.. وكلها مرخ�صة؟

- نعم. كلها مرخ�صة من وزارة الثقافة الإعالم؟
- الثقافة والإعالم!

- نعم وزارة الثقافة والإعالم.. وهل تريد مني اأن اأرّخ�ص اأبياتي/ بيوتي من 
وزارة ال�صوؤون البلدية كما يفعل العقاريون امل�صاكني؟

- اأهااااا.

)3(
وا�صحا  َمْعلماً  اأعطني  اأبها، فقد غادرُتها طفال قبل 40 عاما..  اأع��رف  - ل 

اأقابلك عنده.
- قابلني عند دوار الق�صبة.

- اأين دوار الق�صبة؟
- »واهلل البل�صة«.. هو �صار تقاطعا كله »�صبات«.

ميدان  عن  �صخ�ص  اأي  اأ���ص��األ  يعني  »ال�صبات«..  ميدان  اأول:  من  يل  قل   -
»ال�صبات«، فيدلني؟

- يا اأخي اأنت ما ترك »حركاتك«.. خال�ص، قابلني يف �صاحة البحار.
- »اأنت من جدك«؟!.. وكيف اأدخل؟.. يقولون: ممنوع.

�صارت  ل..  ل..  واإل..  البحار..  �صاحة  حديقة  يف  قابلني  اأج��ل  �صدقت..   -
احلديقة عمارة لل�صيارات.

- اأجل، اأين اأقابلك؟ 
- امممممم.. خال�ص، قابلني عند مدخل حي القرى.

- ممتاز.. اأعرفه.. احلمد هلل اأنه باق على عهدي به.
- ل.. ل.. هذا حي جديد ا�صمه »القرى«.. وهو يقع خارج احلزام الدائري.

- والقرى الذى نعرفه.. اأين ذهب؟
- »حل��ق ج��دي اهلل يلحقك ج��دي«.. اأق��ول ل��ك: اأي��ن اأن���ت؟.. اأن��ا »اأج��ي��ك«، و 

»ارفع البندق.. اهلل يخليك«.

إذا عسعسَ 
الليل

جامع ريدة.. 200 عام في خدمة اإلسالم
اأق��دم امل�صاجد يف  يعد جامع ري��دة من 
اأ�صفل منازل  ويقع يف  منطقة ع�صري،  
وق��الع ري���دة، ومب��ح��اذاة تلك احلقول 
ال��زراع��ي��ة اإل��ى ال��غ��رب منها. ورغ��م اأن 
ت��اري��خ بنائه غ��ري م��ع��روف ف���اإن بع�ص 
امل��وؤرخ��ني ذك��روا اأن��ه يعود اإل��ى ما قبل 

200 عام.  
و������ص�����ي�����د اجل�������ام�������ع ب�����احل�����ج�����ارة 
امل�����ص��ق��ول��ة، ول����ه ف��ن��اء وا����ص���ع ن�����ص��ب��ي��اً، 
ي��ق��ع غ���رب���ي اجل���ام���ع وج���ن���وب���ه، وف��ي��ه 
التدري�ص  ب��ه��دف  ك��ان  اأن���ه  ي��ب��دو  رواق 
كان  اأن هذا اجلامع  باعتبار  والتعليم، 
زوايا  توجد يف  اإذ  العلمي،  له ح�صوره 
ال�صكل،  هرمية  م��ب��اٍن  اجل��ام��ع  �صطح 

لعلها لغر�ص الزينة.
ومت��ي��ز اجل��ام��ع ع��ن بقية م��ن��ازل 
ري�����دة وم��ب��ان��ي��ه��ا، وحم������راب اجل��ام��ع 
م��ث��ل��ث ال����راأ�����ص، وم���ن���ره ُم�����ص��اب��ه ل��ه، 
ول��ك��ن ب�����ص��ورة اأ���ص��غ��ر، وه��و اأرف���ع منه 
اأخرى  واح��دة، وبداخله درج��ة  بدرجة 

واجلامع  خلطيب.  كم�صراٍح  و�صعت 
الطويلة،  الأل����واح  م��ن  ب��ع��دد  م�صقوف 
وامل�صتطيلة ال�صكل، تتعامد معها األواح 
اأك���ر منها ���ص��م��ك��اً، وت��ت��ع��ام��د م��ع ه��ذه 
الألواح الأخرية مراكب طويلة �صخمة 
م��ن اأ���ص��ج��ار ال��ع��رع��ر، وه��ي تتكئ على 
اأع���م���دة يف غ��اي��ة ال���ق���وة. وي��ف�����ص��ل بني 
خ�صبية  قواعد  واملراكب  الأعمدة  تلك 
�صميكة منقو�صة ب�صكل هند�صي، ت�صفي 
وللجامع  جمالياً.  طابعاً  ال�صقف  على 
ن��واف��ذ، ك��ل ن��اف��ذة ع��ب��ارة ع��ن قطعتني 
قطعة  ول��ك��ل  م��ت��ع��ام��دت��ني،  خ�صبيتني 
يعطي  منقو�ص،  حديدي  ح��زام  منهما 
ت��ل��ك ال��ق��ط��ع ق����وة وم���ت���ان���ة، وم��ن��ظ��راً 
كامل  ب�صكل  وتتطابق  اأي�����ص��اً،  جمالياً 
طريقة ت�صميم تلك النوافذ مع اأبواب 

ذلك اجلامع.
ول تزال ُتقام به ال�صلوات اخلم�ص 
وي�صلى به �صالة اجلمعة بالرغم من 

�صغر حجمه.

�صدر عن نادي الأح�صاء الأدب��ي، بال�صراك 
»نقد  كتاب  والتوزيع،   للن�صر  الكفاح  دار  مع 
العربي  الرحلة  اأدب  يف  الآخ���ر   ونقد  ال���ذات 
حامد  بن  اأحمد  عبداهلل  للدكتور  احلديث«، 
يف طبعته الأولى عام 2015، وهو من الإنتاج 
ق�صم  لأ���ص��ات��ذة  والإب���داع���ي  والأدب����ي  العلمي 
اللغة العربية واآدابها بكلية العلوم الإن�صانية.

وب��اب��ني،  متهيد  اإل���ى  ال��ك��ت��اب  وينق�صم 
الأول يقع يف اأربعة ف�صول، والآخر يف خم�صة.

ت�����ص��م��ن ال���ت���م���ه���ي���د م���ب���اح���ث ع���دي���دة 
ع��ن : ال����ذات والآخ�����ر: روؤي����ة ع��رب��ي��ة، ال���ذات 

اأدب الرحالت: مهمة  والآخ��ر: روؤية غربية، 
وارحت��ال  التجني�ص  اأي�صا  وت��ن��اول  م��زدوج��ة. 
الآخ�������ر ن���ح���و ال��������ذات، ارحت�������ال ال�������ذات اإل����ى 
الآخ��ر، ال��ذات والآخ��ر يف الأع��م��ال الروائية، 
ال��رح��ل��ة احل���دي���ث���ة: ال���ب���واع���ث وال���ب���داي���ات، 
رح���الت���ه���م  ر�����ص����د  اإذ  الأوائ������������ل،  ال����رح����ال����ة 
ال�صياحية،  وال��رح��ل��ة  واحل��ج��ازي��ة  الر�صمية 
وكذلك تناول الرحالة الأواخ��ر، مركزا على 
والعربية  والأندل�صية  احلجازية  رحالتهم 
والإ���ص��الم��ي��ة وال�����ص��ح��ف��ي��ة وال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة 
وال�صينية  والرو�صية  والأمريكية  والعلمية 

واليابانية والرحالت الأخرى.
»ن��ق��د ال����ذات« ك��ان ع��ن��وان ال��ب��اب الأول 
ال����ذي ا���ص��ت��م��ل ع��ل��ى اأرب���ع���ة ف�����ص��ول، الأول: 
ت��خ�����ص�����ص ل��ن��ق��د ال�����ذات ح�����ص��اري��ا، وت���ن���اول 
ال��رح��ال��ة الأوائ�����ل والأواخ������ر، م��ت��ط��رق��ا اإل��ى 
املالمح الفنية عن كليهما متمثلة يف الأ�صلوب 
الإن�صائي واملكان، وجاء الف�صل الثاين بعنوان 
اجلهل  عند  وت��وق��ف  �صلوكيا«.  ال���ذات  »ن��ق��د 
ال��دي��ن��ي وال��ق��ي��م ال��غ��ائ��ب��ة وال���وع���ي ال��غ��ائ��ب 

دار الكفاح ترفد 
للمكتبة »نقد 
الذات في أدب 
الرحلة العربي 
الحديث« 

قراءة في كتاب
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وال�����رثوة ال�����ص��ائ��ع��ة ع��ن��د ال��رح��ال��ة الأوائ�����ل 
والأواخر. ويف الف�صل الثالث تطرق ملو�صوع 
الأوائ��ل  الرحالة  ل��دى  �صيا�صيا«  ال��ذات  »نقد 
والأواخر، حيث الظلم وال�صتبداد والإهمال 
وال�صا�صة  ال��غ��ائ��ب  والإ����ص���الم  الإدارة  و���ص��وء 
ال��وح��دة وال�صعوب  وق�����ص��اي��ا الأم����ة واأح����الم 
امل�����ص��ط��ه��دة وال��ع��ق��ول امل��ه��اج��رة وال��ق��ي��ادات 
اإلى  ال��راب��ع  الف�صل  تطرق  بينما  الكالمية، 
يف  متمثلة  كليهما  ع��ن��د  ب���ال���ذات«  »الإ����ص���ادة 
والذات  التاريخي  واملنجز  بالثوابت  العتزاز 
احل��ا���ص��رة وال���رم���وز ال��ف��اع��ل��ة ومت��ي��ز ال���ذات 

املغربة والذات الإيجابية. 
ال��ك��ات��ب  ال����ث����اين، حت�����دث  ال����ب����اب  ويف 
ال��ذي احتوى على خم�صة  عن  »نقد الآخ��ر« 
ف��ك��ري��ا«  »ن��ق��د الآخ�����ر  ف�����ص��ول، الأول : ع���ن 
الثاين  الأوائ��ل والأواخ���ر، والف�صل  للرحالة 
الآخ���ر ح�����ص��اري��ا« حيث �صهادة  » نقد  ل���  ك��ان 
ال��ت��اري��خ وال��ن��زع��ة امل��ادي��ة واحل�����ص��ارة الظاملة 
العارية  وامل��ادي��ة  والعن�صرية  وال�صتعبادية 

واخلائفة.

الآخ��ر  »نقد  فعن  الثالث  الف�صل  اأم��ا 
���ص��ل��وك��ي��ا«، ح��ي��ث ���ص��ي��اع احل���ي���اء وال��ب��خ��ل 
واجل���ف���اء والن���ح���الل واح��ت�����ص��ار الأ����ص���رة 

والنزعة املادية
»نقد  بعنوان:  ال��راب��ع   الف�صل  وج��اء 
الآخر �صيا�صيا« وتناول الظلم ال�صتعماري 
وال�����ط�����غ�����ي�����ان الأم���������ريك���������ي واجل������رمي������ة 
ال�����ص��ه��ي��ون��ي��ة واجل����ن����اي����ات ال��ري��ط��ان��ي��ة 
وال���ظ���ل���م ال���ف���رن�������ص���ي. وحت����دث����ت امل���الم���ح 

وال�صخرية  الأمل  بني  العاطفة  عن  الفنية 
وال�صورة التمثيلية. وختم املوؤلف بالف�صل 
حيث  ب��الآخ��ر«،  »الإ���ص��ادة  بعنوان  اخلام�ص 
واملنجز  الإجن��ل��ي��زي  واخل��ل��ق  باري�ص  فتنة 
الإف�����رجن�����ي و����ص���ط���وع اأم����ريك����ا وامل���ع���ج���زة 
ال��ي��اب��ان��ي��ة واحل�����ص��ور الأوروب������ي وامل��الم��ح 
الفنية عن اأ�صرب اخلر وخا�صية الرتداد 
براجم  كتابه  امل��وؤل��ف  وذي��ل  والت�صخي�ص، 

لكتاب الرحلة العربية احلديثة.



إعالم

عبدالعزيز  ال�صيخ  العام  املفتي  رف�ص 
من  ت�صدر  التي  التهامات  ال�صيخ  اآل 
تتهم  وال��ت��ي  الغربية،  اجل��ه��ات  بع�ص 
يف  ال��دع��اة  وبع�ص  الدينية  التعاليم 
وربطها  ال��ت��ط��رف،  بن�صر  ال�����ص��ع��ودي��ة 

بداع�ص.
وق�����ال امل��ف��ت��ي يف ح������وار، ُو���ص��ف 
الوثائقي  الفيلم  يف  ُع��ر���ص  ب��ال��ن��ادر، 
 Confronting داع�������ص«  »م��واج��ه��ة 
 PBS ق����ن����اة  ع���ر����ص���ت���ه  ال�������ذي   ،Isis
واحلمد  ال�صعودية،  »اإن  الأم��ري��ك��ي��ة: 
ال���ك���ت���اب وال�������ص���ن���ة،  هلل، ع���ل���ى م��ن��ه��ج 
وجمتمعنا يرف�ص الإرهاب والتطرف 
يتعاون معه، ويعرف  اأنواعه، ول  بكل 
املتطرفة  والأف���ك���ار  الإره�����اب  حقيقة 

ونتائجها ال�صيئة«.
 وتناول الفيلم الوثائقي اتهامات 
عدد من امل�صوؤولني الغربيني للتعاليم 
ال��دي��ن��ي��ة وب��ع�����ص ال���دع���اة امل�����ص��اي��خ يف 

ال�صعودية بالتحري�ص والكراهية.
الأمريكي مارتن  املرا�صل    وذكر 
�صميث، الذي يقوم بتوثيق ال�صراعات 
 15 منذ  الأو���ص��ط  ال�����ص��رق  منطقة  يف 
عاما، ويتناق�ص مع م�صوؤولني يف البيت 
ل  ف�صّ اأن��ه  ال��ق��رار،  و�صانعي  الأبي�ص 
للقاء  بنف�صه  ال�صعودية  اإل���ى  ال�صفر 
�صحة  من  والتاأكد  امل�صوؤولني،  بع�ص 

لل�صعوديني،  ت��وج��ه  ال��ت��ي  الت��ه��ام��ات 
وعالقة ال�صلفية بداع�ص.

 والتقى �صميث خ��الل وج���وده يف 
ال��ري��ا���ص م�����ص��وؤول��ني ���ص��ع��ودي��ني، نفوا 
لتعاليم  ع��الق��ة  اأي  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن 
الدين باملتطرفني وداع�ص، كما عر�ص 
ال�صعودية  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  امل��ج��ه��ودات 
مل���ح���ارب���ة ال���ت���ط���رف، وت���ع���دي���ل ب��ع�����ص 
من  ُت�صتغل  قد  التي  الدرا�صية  املناهج 

قبل البع�ص ب�صكل �صلبي.
  واأك����د وزي���ر ال��ث��ق��اف��ة والإع����الم، 
ال��دك��ت��ور ع���ادل ال��ط��ري��ف��ي، يف حديث 
»مواجهة  الوثائقي  الفيلم  يف  ق�صري 
اأن ه���ن���اك ي��وم��ي��ا م�����ص��اورات  داع�������ص« 
ولقاءات مع النا�ص واملخت�صني ملحاربة 
التطرف، كما اأن هناك قناة الإخبارية 
وب�����رام�����ج ����ص���ع���ودي���ة، ت�����ص��م��ح ل��ل��ن��ا���ص 
اآرائ���ه���م وم��ن��اق�����ص��ات يف كيفية  ب��ط��رح 
والأف��ك��ار  التطرف  م��ن  اأبنائنا  حماية 

الداع�صية.
ج��زءا  ال��وث��ائ��ق��ي  الفيلم  وع��ر���ص 
م����ن ح��ل��ق��ة »ب��ي�����ص��ة ال�������ص���ي���ط���ان« م��ن 
ب��رن��ام��ج »���ص��ي��ل��ف��ي«، ال�����ذي ع���ر����ص يف 
�صهر رم�صان عام 2015؛ لتاأكيد الدور 
الكبري الذي يقوم به ال�صعوديون يف كل 
الإع����الم، يف حماربة  ومنها  امل��ج��الت، 

الفكر ال�صال. 

الطريفي: نحارب اإلرهاب بكل الطرق ومنها اإلعالم
المفتي »يواجه داعش« في حوار نادر

ويرفض ربط اإلرهاب بتعاليم السعودية

إعالن

اإلرهاب ال دين له
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ه��دف��ن��ا ه���و ت��ع��زي��ز م���ب���ادئ ال��رع��اي��ة 
جمتمع  لبناء  وتطويرها  الجتماعية 
ق���وي وم��ن��ت��ج، م���ن خ���الل ت��ع��زي��ز دور 
الأ�صرة وقيامها مب�صوؤولياتها، وتوفري 
ال�صخ�صية،  بناء  على  ال��ق��ادر  التعليم 
و�صحية  اجتماعية  منظومة  واإر���ص��اء 

ممّكنة.

1.3.1 نهتم بأسرنا
اإنها  حيث  املجتمع،  ن���واة  ه��ي  الأ���ص��رة 
مت���ث���ل احل���ا����ص���ن���ة الأول��������ى ل���الأب���ن���اء، 
وال�����راع�����ي ال���رئ���ي�������ص لح��ت��ي��اج��ات��ه��م، 
واحلامي للمجتمع من التفكك. ولعل 
اأبرز ما مييز جمتمعنا التزامه باملبادئ 
وال��ق��ي��م الإ����ص���الم���ي���ة، وق�����وة رواب���ط���ه 
الأ���ص��ري��ة وام��ت��داده��ا، مم��ا يحّثنا على 

تزويد الأ�صرة بعوامل النجاح الالزمة 
وتنمية  اأب��ن��ائ��ه��ا  رع��اي��ة  م��ن  لتمكينها 

ملكاتهم وقدراتهم.
�صنعمل  الغاية،  هذه  اإل��ى  ولن�صل 
العملية  الأم��ور يف  اأولياء  اإ�صراك  على 
التعليمية، كما �صنعمل على م�صاعدتهم 
يف بناء �صخ�صيات اأطفالهم ومواهبهم 
ح��ت��ى ي��ك��ون��وا ع��ن��ا���ص��ر ف��اع��ل��ة يف بناء 
جمتمعهم، و�صن�صجع الأ�صر على تبني 
ث��ق��اف��ة ال��ت��خ��ط��ي��ط مب���ا ي��ت��ن��ا���ص��ب مع 
الإمكانات املتاحة لها، ومبا ميكنها من 
اأبنائها والعناية بهم  توفري احتياجات 

على اأكمل وجه.
ن��درك رغبة كل  ويف ه��ذا ال�صدد، 
باأهمية  ون��وؤم��ن  م�صكن،  بتمّلك  اأ���ص��رة 

ذلك يف تعزيز الروابط الأ�صرية.
ال�����ص��ك��ن  ن�����ص��ب��ة مت���ّل���ك  اأن  ورغ�����م 
ع���دد  واأن   ،)%47( ت���ب���ل���غ  احل����ال����ي����ة 
امل����واط����ن����ني يف ال�������ص���ري���ح���ة ال��ع��م��ري��ة 
ت��ن��ام  ال���راغ���ب���ة يف مت���ّل���ك م�����ص��ك��ن يف 

ه��ذه  رف���ع  اإل���ى  ن�صعى  ف��اإن��ن��ا  م�صتمر، 
ع���ن )%5(  ي��ق��ل  ال��ن�����ص��ب��ة مب���ق���دار ل 
بحلول عام 1442 )2020(، وذلك ب�صن 
ع��دد م��ن الأن��ظ��م��ة وال��ل��وائ��ح، وحتفيز 
فاعلة  �صراكة  وب��ن��اء  اخل��ا���ص،  القطاع 
مع املواطن لتمكينه من احل�صول على 
م�صكن مالئم خالل فرة منا�صبة وفق 
م�����ص��ارات مت��ّل��ك ت��ق��دم ح��ل��وًل متويلية 
وادخ����اري����ة ت��ت��ن��ا���ص��ب م���ع اح��ت��ي��اج��ات��ه 

ال�صكنية.

�صرن�صخ القيم الإيجابية يف �صخ�صيات 
ت��ط��وي��ر املنظومة  اأب��ن��ائ��ن��ا ع��ن ط��ري��ق 
التعليمية والربوية بجميع مكوناتها، 
مما ميّكن املدر�صة بالتعاون مع الأ�صرة 
خالل  م��ن  املجتمع،  ن�صيج  تقوية  م��ن 
اإك�������ص���اب ال��ط��ال��ب امل���ع���ارف وامل���ه���ارات 

وال�������ص���ل���وك���ي���ات احل���م���ي���دة ل���ي���ك���ون ذا 
�صخ�صية م�صتقلة تت�صف بروح املبادرة 
وامل���ث���اب���رة وال���ق���ي���ادة، ول���دي���ه���ا ال��ق��در 
والجتماعي  الذاتي  الوعي  الكايف من 
وال���ث���ق���ايف، و���ص��ن��ع��م��ل ع��ل��ى ا���ص��ت��ح��داث 
جمموعة كبرية من الأن�صطة الثقافية 
والريا�صية  والتطوعية  والجتماعية 
ع����ر مت���ك���ني امل���ن���ظ���وم���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

والثقافية والرفيهية.

1.3.3 نمّكن مجتمعنا
اخلدمات  منظومة  تطوير  �صنوا�صل 
الجتماعية لتكون اأكرث كفاءة ومتكينا 
تعظيم  ع��ل��ى  �صنعمل  ح��ي��ث  وع���دال���ة، 
ال���ص��ت��ف��ادة م��ن دع���م ال��غ��ذاء وال��وق��ود 
وال��ك��ه��رب��اء وامل�����اء م���ن خ���الل توجيه 

الدعم مل�صتحقيه.
و������ص�����ن�����ويل اه�����ت�����م�����ام�����ا خ���ا����ص���ا 
ب���امل���واط���ن���ني ال���ذي���ن ي��ح��ت��اج��ون اإل���ى 

لهم  �صنقدم  حيث  ال��دائ��م��ة،  ال��رع��اي��ة 
القطاع  مع  و�صنعمل  امل�صتمر،  الدعم 
غ����ري ال���رب���ح���ي وع�����ر ال�������ص���راك���ة م��ع 
ال��ق��ط��اع اخل���ا����ص ع��ل��ى ت��وف��ري ف��ر���ص 
التدريب والتاأهيل الالزم التي متّكنهم 

من اللتحاق ب�صوق العمل.

1.3.4 نرعى صحتنا
ل��ق��د ب��ذل��ن��ا ج���ه���ودا ك���ب���رية ل��ت��ط��وي��ر 
امل���ن���ظ���وم���ة ال�����ص��ح��ي��ة خ�����الل ال��ع��ق��ود 
املا�صية، حيث بلغت ن�صبة عدد الأ�صّرة 
ول��دي��ن��ا  ن�����ص��م��ة،   )1000( ل��ك��ل   )2،2(
اأدق  يف  العاملية  الكفاءات  اأف�صل  بع�ص 
وارتفع متو�صط  الطبية،  التخ�ص�صات 
ال��ع��م��ر ل��ل��ف��رد خ���الل ال��ع��ق��ود الثالثة 

املا�صية من )66( اإلى )74( عاما.
ال�صتفادة  حتقيق  اإل��ى  و�صن�صعى 
امل��ث��ل��ى م���ن م�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات��ن��ا وم��راك��زن��ا 
ال��ط��ب��ي��ة يف حت�����ص��ني ج����ودة اخل��دم��ات 

ال�صحية ب�صقيها الوقائي والعالجي.
�����ص����ريك����ز ال����ق����ط����اع ال�����ع�����ام ع��ل��ى 
ت��وف��ري ال��ط��ب ال��وق��ائ��ي ل��ل��م��واط��ن��ني، 
وت�����ص��ج��ي��ع��ه��م ع���ل���ى ال�����ص����ت����ف����ادة م��ن 
اأولى  الأولية خطوة  ال�صحية  الرعاية 

يف خطتهم العالجية.
كما �صي�صهم يف حماربة الأمرا�ص 
بني  التن�صيق  درج��ة  و�صرنفع  املعدية. 
وال��رع��اي��ة  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات 
الج���ت���م���اع���ي���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ت���ك���ام���ل يف 
امل�����ص��ت��ف��ي��دي��ن منها  ت��ل��ب��ي��ة م��ت��ط��ل��ب��ات 

واحتياجاتهم.
����ص���ريك���ز ال���ق���ط���اع ال����ع����ام ك��ذل��ك 
ومراقبا  ومنّظما  خمططا  دوره  على 
الأ�صرة  و�صيمّكن  ال�صحية،  للمنظومة 
الرعاية  تقدمي  يف  بدورها  القيام  من 
امل���ن���زل���ي���ة لأف������راده������ا. ول����رف����ع ج����ودة 
اخل����دم����ات ال�����ص��ح��ي��ة، ���ص��ن��ع��م��ل ع��ل��ى 
حكومية  �صركات  خ��الل  م��ن  تقدميها 

متهيدا لتخ�صي�صها.

مجتمع حيوي 2

Source: Infographic_ksa

1.3 مجتمع حيوي
بنيانه متين

1.3.2 نبنـي
شخصيات أبنائنا
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رؤية 2030

ك��م��ا ���ص��ن��ع��م��ل ع��ل��ى ت��و���ص��ي��ع ق��اع��دة 
ال�صحي،  التاأمني  نظام  من  امل�صتفيدين 
ب�صكل  اخل��دم��ة  على  احل�صول  وت�صهيل 
اأ�صرع، وتقلي�ص اأوقات النتظار للو�صول 
اإل������ى الأخ�������ص���ائ���ي���ني وال����ص���ت�������ص���اري���ني، 
و���ص��ن��درب اأط��ب��اءن��ا ل��رف��ع ق��درات��ه��م على 
م���واج���ه���ة وع������الج الأم������را�������ص امل��زم��ن��ة 
وخ��ط��را على �صحة  ت�صكل حت��دي��ا  ال��ت��ي 
وال�صكر  القلب  اأم��را���ص  مثل  مواطنينا 

وال�صرطان.

اأبنائهم  بتعليم  الأب���وي���ن  اه��ت��م��ام  مي��ث��ل 
ركيزة اأ�صا�صية للنجاح، وميكن للمدار�ص 
واأول����ي����اء اأم������ور ال���ط���الب ال���ق���ي���ام ب���دور 
اأك��ر يف ه��ذا املجال مع توفر املزيد من 
الأن�صطة املدر�صية التي تعزز م�صاركتهم 
يف العملية التعليمية. وهدفنا هو اإ�صراك 
املدر�صية  الأن�����ص��ط��ة  يف  الأ���ص��ر  م��ن   %٨0

بحلول عام 1442 )2020(.
املزمع  »ارتقاء«،  برنامج  �صيت�صمن 
الأداء  موؤ�صرات  من  جمموعة  اإط��الق��ه، 
التي تقي�ص مدى اإ�صراك املدار�ص لأولياء 

الأمور يف عملية تعليم اأبنائهم.
و������ص�����ن�����ق�����وم ب�����اإن�����������ص�����اء جم���ال�������ص 
لأول���ي���اء الأم����ور ي��ط��رح��ون م��ن خاللها 
التي  الق�صايا  ويناق�صون  اق��راح��ات��ه��م 
مت�ص تعليم اأبنائهم، وندعم ذلك بتوفري 
وت��اأه��ي��ل��ه��م  للمعلمني  ت��دري��ب��ي��ة  ب��رام��ج 
م��ن اأج���ل حتقيق ال��ت��وا���ص��ل ال��ف��ع��ال مع 
اأول���ي���اء الأم�����ور، وزي����ادة ال��وع��ي باأهمية 
م�صاركتهم. كما �صنعمل على التعاون مع 
الربحي  غري  والقطاع  اخلا�ص  القطاع 
يف تقدمي املزيد من الرامج والفعاليات 

املبتكرة لتعزيز ال�صراكة التعليمية.

ه��دف��ن��ا الرت����ق����اء مب�����ص��ت��وى اخل���دم���ات 
ال�صحية وجودتها، وغايتنا قطاع �صحي 
فعال وذو اأ�صلوب مبتكر، ُيوِجُد تناف�صية 
اخل��دم��ات،  مقدمي  ب��ني  اأكب�ر  و�صفافية 
والفاعلية  ال��ك��ف��اءة  حت�صني  م��ن  ومي��ّك��ن 
م�صتويات  كل  على  والإنتاجية  واجل��ودة 
ت��ق��دمي اخل���دم���ة، وي��ت��ي��ح خ���ي���ارات اأك��رث 

تنوعا للمواطنني.
ومن اأجل بلوغ هذا الهدف، �صننقل 
�صبكة من  اإل���ى  ت��ق��دمي اخل��دم��ات  مهمة 
ت��ت��ن��اف�����ص فيما  ال�������ص���رك���ات احل��ك��وم��ي��ة 
بينها م��ن ج��ه��ة، وم���ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص 
تقدمي  على  العمل  يف  اأخ���رى  جهة  م��ن 
�صيمكننا  مما  ال�صحية،  اخلدمات  اأج��ود 
على  العام  القطاع  م�صوؤولية  تركيز  من 
واإي��ج��اد  وال��رق��اب��ي��ة،  التنظيمية  املهمات 
ذات  ال��ن��وع��ي��ة  التخ�ص�صات  م��ن  امل��زي��د 
الأولوية يف اخلدمات ال�صحية، ومتكني 
اخلدمة  مقدم  اختيار  م��ن  امل�صتفيدين 

املالئم لحتياجاتهم.

• الرت�����ق�����اء مب���وؤ����ص���ر راأ��������ص امل����ال 
الج��ت��م��اع��ي م���ن امل���رت���ب���ة 26 اإل���ى 

املرتبة 10.
• زيادة متو�صط العمر املتوقع من 

74 اإلى ٨0 عاما.

من التزاماتنا:
»ارتقاء«..

دور أكبر لألسرة
في تعليم أبنائها

من التزاماتنا:
أسلوب مبتكر لصحة

ذات جودة عالية 
وفاعلية أكبر

من أهدافنا بحلول 
:)2030( 1452

Source: Infographic_ksa

Source: Infographic_ksa

ترسيخ القيم 
اإليجابية في 

شخصيات أبنائنا 
بتطوير المنظومة 

التعليمية والتربوية 
بجميع مكوناتها

تطوير منظومة 
الخدمات االجتماعية 
لتكون أكثر كفاءة 
وتمكينا وعدالة، 

وتعظيم االستفادة 
من دعم الغذاء 

والوقود والكهرباء 
والماء
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تقنية

تسوق من البيت
MallzApp مع تطبيق

تطبيق جديد ملحبي الت�صوق يجمع بني جميع املاركات يف مكان واحد وهو 
وال�صركات  التجارية  الأ���ص��واق  م��ن  للعديد  الو�صول  كبوابة   MallzApp
يعر�ص  زر،  �صغطة  خالل  ومن  ال�صتعرا�ص  ال�صهلة  وبواجهته  واملعار�ص. 
للم�صتخدم جميع الأ�صواق املوجودة يف منطقته، مما ي�صهل الو�صول للمتجر 
التطبيق  والتخفي�صات.  امل���ولت  لأخ��ب��ار  ي��وم��ي  ا�صتعرا�ص  م��ع  امل��ط��ل��وب، 

،Ios جماين على نظامي اأندرويد و

جديد التطبيقات

إنفوغرافيك

غرائب االبتكارات

نظارة جديد للواقع االفتراضي
من Google بـ 80 دوالرا

�صمن فعاليات موؤمتر MadeByGoogle الذي عقد يف مدينة �صان فران�صي�صكو اأخريا، ك�صفت �صركة google عن نظارة 
القما�ص. وقد حر�صت  Daydream View �صنع غالفها اخلارجي من  ا�صم  اأطلقت عليها  جديدة للواقع الفرا�صي، 
Google على اأن تكون Daydream ب�صيطة الت�صميم من دون م�صت�صعرات اأو اأجهزة حتكم، فهي تت�صل مبا�صرة بالهاتف 
ب�صعر  املقبل  نوفمر  الأ�صواق خالل  و�صتكون متوافرة يف   ،Daydream لتتوافق مع من�صة  النظارة  ل�صلكيا. و�صممت 

مبدئي قدره 80 دولرا.

• تصميم جديد وحجم صغير وسهل للتخزين في األماكن الصغيرة.
• شاشة LCD عالية الوضوح.

• نظام تركيز تلقائي لتحسين الصورة.
• تصوير بسرعة 24 إطارا في الثانية.

.RAW وملفات JPEG قدرة على معالجة صور •
.4K تصوير فيديو بدقة •

سهام غوغل 
وطائر تويتر

حسن أحمد العواجي

ريتويت

اأن ك��ان مي��الأ الدنيا  خ��ّف تغريد ط��ائ��ر »ت��وي��ر« ه��ذه الأي���ام بعد 
اأحلانا يف بع�ص الأحيان، ون�صازا اأحايني اأخرى؛ فاأعني ال�صيادين 
ان��خ��ف��ا���ص قيمته  ال��ف��رة رغ���م  وب��ن��ادق��ه��م م�صوبة ن��ح��وه يف ه���ذه 
اأق��ل من 17 مليار  اإل��ى  ع��ام 2013  ال�صوقية من 30 مليار دولر يف 
دولر هذا العام، اأي ما يقارب الن�صف؛ لذا فاإن اإمتام عملية ال�صيد، 
اأق�صد البيع، �صتكون مبنزلة اإعادة اأمل لهذا الطائر يف التغريد من 

جديد.
ذكرنا الفري�صة ومل نذكر ال�صيادين! ومن البديهي اأن يكون 
اأول��ه��م واأك��رثه��م خ��رة، »غ��وغ��ل« بال م��ن��ازع، ففي حالة ا�صتحواذ 
مع  الثانية  تطوير  م��ن  الأول���ى  �صتتمكن  »ت��وي��ر«،  على  »غ��وغ��ل« 

اأهداف جديدة دون امل�صا�ص باأ�صا�ص »توير«.
اإل��ى 4%، كما  »توير«  اأ�صهم  ارتفعت  اإع��الن اخل��ر،  ومبجرد 
اأكرث من 500 مليون مغرد،  اإلى  اأن يف هذا اللتفاف غنيمة ت�صل 
وهذا الرقم الكبري هو ما لفت نظر �صركات اأخرى لتدخل مناف�صة 
»ديزين«  �صركة  املثال،  �صبيل  ومنها على  »توير«،  ال�صتحواذ على 
اإن��ذار رغبتها يف دخولها هذا  �صابق  دون  اأعلنت ومن  التي  العاملية 

ال�صباق لعل طائر توير ي�صبح جزءا من �صخ�صياتها الكرتونية.
لكن رغبة »ديزين« مل تدم طويال؛ اإذ اأعلنت ال�صركة ان�صحابها 
نهائيا من املناف�صة ليهوي على اإثر ذلك، �صهم توير 5% من جديد.
يف  اأ�صبح  م��ا  اإذا  حاله  �صيكون  وكيف  »ت��وي��ر«؟  يف  املميز  م��ا 

اأح�صان »غوغل« الذي يرك�ص ب�صده ل�صمه؟
يف حقيقة الأمر اأن »توير« رغم كل م�صاوئه، �صيكون اإ�صافة 
اإلى  بل يف حتويله  املغردين فقط،  لي�ص يف عدد  »غوغل«  ل�  كبرية 
من�صة اإخبارية �صريعة  تنقل اخلر يف حلظته، وهذا ما حتتاج اإليه 
»غوغل« يف  ينجح  ا�صراتيجي. فهل  اإليه كهدف  »غوغل« وتطمح 

ا�صطياد فري�صته اأم �صيظهر �صياد اآخر؟
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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

436813567
432805576
432804185

1029179254
432801966
433803421
436806594
430810097

10130
432800692
434820401
428830976
422800529
434818968
423812254
416016033
432802385
436802801

43480745
434801294

8833
434812498
432806577
433807174
433823002
432804568

صراف آلي
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية

وثيقة تخرج
بطاقة جامعية

صراف آلي
صراف آلي

بطاقة جامعية
بطاقة موظف

بطاقة جامعية
وثيقة تخرج
وثيقة تخرج
وثيقة تخرج

بطاقة جامعية
وثيقة تخرج
وثيقة تخرج

بطاقة جامعية
صراف آلي
صراف آلي
صراف آلي

وثيقة تخرج
صراف آلي 

وثيقة تخرج – سجل اكاديمي
صراف آلي

بطاقة جامعية
وثيقة تخرج

عبداهلل حزام الشهري
سعيد عبدالرحمن الشهراني

ريم صالح القحطاني
فاطمة حنش الشهري

وليد محمد الرفيدي
امجاد عبداهلل القحطاني

نوف حسين الهمالني
عبداالله احمد الوادعي

احمد محمد الصواب
حسن محمد ال مداوي

حسن احمد عسيري
فاتن عبده الشهراني
فهد ابراهيم عسيري

ناجع سليمان الحريصي
عبدالرحمن محمد االسمري

محمد سعد عبداهلل الشهراني
عبداهلل عوض الوادعي 

ابتسام عبداهلل الشهراني
صالحة حسن عسيري

عائشة ناصر عقران
عامر عبداهلل ال عامر 

عهود محمد الوادعي 
عبدالرحمن علي االسمري

اروى محمد القحطاني
مرعي مهدي قاسم

عبدالعزيز عبداهلل الشهري

431804601
428811758
431807842
435821547
418999062
431805386
428839222
432803252
436804382
434822157

430810513
435802686
432819112
432800328
433802322
432816783
433804614
434818839
433805997
433821038
435802922
432802424
434811359

43381615
433800065

وثيقة تخرج
وثيقة تخرج
وثيقة تخرج
وثيقة تخرج

وثيقة تخرج- سجل اكاديمي
وثيقة تخرج

وثيقة تخرج- سجل اكاديمي
وثيقة تخرج 

صراف آلي
وثيقة تخرج

وثيقة تخرج – سجل اكاديمي
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية

بطاقة جامعية 
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية

وثيقة تخرج- سجل اكاديمي
صراف آلي
صراف آلي

بطاقة جامعية
بطاقة جامعية

عبدالرحمن ضيف اهلل  عسيري
نايف شايع القحطاني

احمد علي الشهري
احمد علي الشهري
جابر احمد الشهري

عبدالهادي محمد هادي
حليمة محمد الشهري

احمد صالح الشهري
عبداهلل علي عسيري

حنان عوض علي
سمية غرمان العمري

سلطان عايش البقمي
عبداهلل سعيد الشهري
مبارك محمد االسمري

عبداهلل مبارك الشهراني
حسين شاهد القحطاني

عبدالمجيد علي القحطاني
فارس محمد ظافر
محمد حسين علي 

تركي سعيد القحطاني
ناصر علي عامر

تغريد مشبب علي
خالد سالم علي

شوق عوض عبداهلل
علي احمد عسيري

سعد علي الوادعي

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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أحداث
النورماندي يهزم هارولد جودوين�صون ملك  دوق  الفاحت  ويليام   :1066

اإجنلرا يف »موقعة ها�صتنجز«، ويعلن نف�صه ملكا على اإجنلرا.
ملك  ع�صر  ال�صاد�ص  لوي�ص  زوج��ة  اأنطوانيت  م��اري  امللكة  اإع��دام   :1793

فرن�صا بتهمة اخليانة.
اللغة العربية  1933: امللك فوؤاد يوقع مر�صوما بتاأ�صي�ص واإن�صاء جممع 

بالقاهرة.
1945: تاأ�صي�ص منظمة الأغذية والزراعة »الفاو«

اإدان��ت��ه��م م��ن قبل حمكمة  ال��ن��ازي��ني الأمل����ان بعد  10 م��ن  اإع����دام   :1946
نورنبريغ بعد احلرب العاملية الثانية.

بتقدمي  القا�صي  مار�صال  م�صروع  على  توقع  اأوروب��ي��ة  دول��ة   16  :1948
م�صاعدة اقت�صادية اأمريكية كبرية لإعادة اإعمار اأوروبا بعد احلرب العاملية 

الثانية.
1949: انتهاء احلرب الأهلية يف اليونان.

30 مدينة اأمريكية احتجاجا على ا�صتمرار  1967: م�صريات احتجاج يف 
احلرب يف فيتنام.

1970: حممد اأنور ال�صادات يتولى رئا�صه م�صر ر�صميا خلفا جلمال عبد 
النا�صر وذلك بعد اأن توليه الرئا�صة بالنيابة منذ وفاة �صلفه، ب�صفته نائبا 

للرئي�ص.
الطيار  لبنان وعلى متنها  اإ�سرائيلية فوق جنوب  1986: �سقوط طائرة 

رون اأراد.
اجلرنال  ال�صابق  ت�صيلي  دكتاتور  تعتقل  ي��ارد  �صكوتالند  �صرطة   :1998

اأوغ�صتو بينو�صيه يف لندن.
2002: افتتاح مكتبة الإ�صكندرية اجلديدة يف م�صر.

2003: جمل�ص الأمن الدويل يعتمد م�صروع قرار اأمريكي يق�صي بقيام 
اأمريكية دون حتديد موعد  قيادة  العراق حتت  قوة متعددة اجلن�صيات يف 

اإعادة ال�صيادة للعراقيني.

والدات
1430: امللك جيم�ص الثاين، ملك ا�صكتلندا.

1758: نوح وب�صر، عامل لغويات اأمريكي.
1854: اأو�صكار وايلد، موؤلف م�صرحي وروائي و�صاعر اأيرلندي.

نوبل  جائزة  على  حا�صل  بريطاين  �صيا�صي  �صامرلني،  اأو�صنت   :1863
لل�صالم عام 1925.

1868: اأحمد �صوقي، �صاعر م�صري ملقب باأمري ال�صعراء.
الأدب  نوبل يف  على جائزة  اأمريكي حا�صل  كاتب  اأونيل،  اأوج��ني   :1888

عام 1936.
1890: مايكل كولينز، زعيم اأيرلندي مناه�ص للحكم الريطاين.

1908: اأنور خوجة، رئي�ص األبانيا ال�صابق.
1914: حممد ظاهر �صاه، ملك اأفغان�صتان الراحل.

1927: غونر غرا�ص، اأديب اأملاين حا�صل على جائزة نوبل يف الأدب 1999.

وفيات
1793: امللكة ماري اأنطوانيت، زوجة لوي�ص ال�صاد�ص ع�صر ملك فرن�صا.

1956: جول رمييه، رئي�ص الحتاد الدويل لكرة القدم.
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هذا اليوم
في التاريخ

16 أكتوبر

إستراحة آفاق

مشهور العمري  

على  مقبلة  ب��الدن��ا  اأن  يف  �صك  ل 
ونقلة  وح�صا�صة  مف�صلية  مرحلة 
اأمتنى اأن نحتفل �صويا بتحقيقها، 
وهو  فرحتنا  م��اي��ع��وق  ثمة  ول��ك��ن 
اأي�����ادي ال��ظ��الم يف ن�صر  ا���ص��ت��م��رار 
نعلم  الذي  املقيت  اجلاهلي  الفكر 

جيدا �صرره وعواقبه.
تنه�ص  باخت�صار  الفكر  ه��ذا 
النا�ص  به جمموعة �صغرية همها 
وم��الح��ق��ت��ه��م واإ�����ص����دار الأح���ك���ام 
كاملراأة  الفئات  بع�ص  على  املهينة 

وكم عانت! 
وع��ن��د ذك��ر امل����راأة ف���اإين اأدع��و 
ال�����ص��ر ع��ل��ى من  ي��رزق��ه��ا  اأن  اهلل 
يراها �صلعة رخي�صة لق�صاء �صهوة 

مقيتة وهم كرث بني ال�صباب. 
يرى  القوة على حماربة من 
ال���ن�������ص���اء ف��ت��ن��ة ع��ظ��ي��م��ة ����ص���ت���وؤدي 

للهالك. 
ول���ه���وؤلء اأق�����ول: ع����ودوا اإل��ى 
عليه  اهلل  �صلى  امل�صطفى  ع�صر 
مع  العادل  تعامله  وطبقوا  و�صلم 
امل�����راأة ل��ت��درك��وا ح��ج��م الإج��ح��اف 
املمار�ص على هذا الكائن اللطيف. 

خاطرة 
صحفية

هو  ال�صم�صيه  جم��م��وع��ت��ن��ا  يف  ك��وك��ب  اأب��ع��د   •
»ب��ل��وت��و«وي��دور م��ره واح���دة ح��ول ال�صم�ص كل 

24٨ �صنه من �صنواتنا الأر�صية. 
يت�صاوى  ال�صنة  اأي��ام  • هناك يومان فقط من 
ف��ي��ه��م��ا ال��ل��ي��ل وال���ن���ه���ار، ه��م��ا 21 م���ار����ص و22 
الربيعي  ب��الن��ق��الب  الأول  ي��ع��رف  ���ص��ب��ت��م��ر، 

والثاين بالنقالب اخلريفي. 
ع��ام��ا كامال  يعي�صا  اأن  وف���اأرة  ل��ف��اأر  ق��در  اإذا   •

فاإنهما ينجبان ن�صال يقارب 15 األف فاأر. 
• يدخل عر فتحتي اأنف الأن�صان يوميا 14،5 

م3 من الهواء. 
• قلم الر�صا�ص العادي ير�صم خطا طوله 56 

كلم.
الكوجنر�ص  مكتبة  يف  الكتب  رف���وف  اأط���ول   •

الأمريكي يبلغ اأكرث من 526 كلم.

هل تعلم
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وال تعكس بالضرورة رأي صحيفة آفاق أو رأي جامعة الملك خالد

كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«
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هو اأبو عثمان عمرو بن بحر بن حمبوب 
ب���ن ف������زارة ال��ل��ي��ث��ي ال���ك���ن���اين ال��ب�����ص��ري 
)159ه���� - 255ه����( اأدي���ب عربي ك��ان من 

كبار اأئمة الأدب يف الع�صر العبا�صي.
عّمر اجلاحظ نحو 90 عاما وترك 
ك��ت��ب يف  ك��ث��رية ي�صعب ح�����ص��ره��ا،   كتبا 
علم الكالم والأدب وال�صيا�صية والتاريخ 
وال�صناعة  واحليوان  والنبات  والأخالق 

والن�صاء وغريها.
ك����ان م��ت�����ص��ال، اإ����ص���اف���ة لت�����ص��ال��ه 
ب��ال��ث��ق��اف��ة ال���ع���رب���ي���ة، ب��ال��ث��ق��اف��ات غري 
ال���ع���رب���ي���ة ك���ال���ف���ار����ص���ي���ة وال���ي���ون���ان���ي���ة 

والهندية.

من مميزاته الكتابية 
ع�صره؛  مو�صوعات  ت��واك��ب  كتاباته  كانت 
واحليوان،  والنبات،  الإن�صان،  يف  كتب  فقد 
ال��ف��رق  اأم�����ور جم��ت��م��ع��ه وف���ئ���ات���ه، ويف  ويف 

الإ�صالمية وغري الإ�صالمية.
ك��م��ا ك���ان مي��ي��ل اإل����ى اأ���ص��ل��وب اجل��دل 
من  بكثري  وا�صت�صهد  واحل����وار،  واملناق�صة 
اآي����ات ال���ق���راآن، واحل���دي���ث، وال�����ص��ع��ر، وك��ان 

ميزج بني اجلد والهزل، اإ�صافة اإلى ابتعاده 
عن اأ�صلوب التكلف وال�صنعة.

من أشهر كتبه
•  البيان والتبيني يف اأربعة اأجزاء.
•  كتاب احليوان يف ثمانية اأجزاء.

•   البخالء.
•   املحا�صن والأ�صداد.

ول���ك���ت���اب ال���ب���خ���الء اأه���م���ي���ة ع��ل��م��ي��ة 
وطبائعهم  الب�صر  نفو�ص  عن  يك�صف  حيث 
و�صلوكهم، عالوة على احتوائه على العديد 
واملغمورين،  وامل�صاهري  الأع��الم  اأ�صماء  من 
و�صفات  والأماكن  البلدان،  اأ�صماء  وكذلك 
اأهلها والعديد من اأبيات ال�صعر والأحاديث 
اأدب��ي��ة  علمية  مو�صوعة  فالكتاب  والآث�����ار، 

اجتماعية جغرافية تاريخية.

سبب وفاته 
كتبه عليه،  وق��وع  كان  وفاته  �صبب  اإن  قيل 
لكن البع�ص يقول اإن وفاته مل تكن �صوى 

نتيجة مر�صه.

الجاحظ.. موسوعة ثقافية أثرت األدب العربي

تصوير فوتوغرافي

تدعو »آفاق«
طالب وطالبات 

الجامعة إلى تزويدنا 
بأعمالهم الفنية 

الفوتوغرافية
لنشرها في هذه 

الزاوية تشجيعا 
للمواهب الطالبية 

تصوير الطالبة
بقسم علم النفس:
روان خالد الحمادي

»لي�صت احلرية اأن تختار بني الأ�صود 
والأبي�ص، بل اأن تبتعد عن الختيارات 

املحددة م�صبقا«.
تيودور أدورنو

العبقرية عبارة عن 1% من الإلهام
و 99 % من اجلهد.

توماس أديسون 
اين اأعمل دائما ما ل اأ�صتطيع عمله

لكي اأتعلم كيفية عمله.
بابلو بيكاسو

رجل بال اأخالق هو وح�ص
مت اإطالقه علي هذا العامل.

ألبير كامو
لي�ص هنالك طريق لل�صالم
بل اإن ال�صالم هو الطريق.

غاندي 
كل واحد منا هو مكفوف واأ�صم حتى

يتم فتح اأعيننا على زمالئنا وحتى تنفتح 
اآذاننا على �صماع اأ�صوات الب�صرية.

هيلين كيلر
لي�ص مهما ما يقوله النا�ص لك
فالكلمات والأفكار ميكنها فعال

اأن تغري العامل.
روبن ويليامز

حكم وأقوال
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نافذة

فكرة!

أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد
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غائم 
جزئيا مشمس

مركز لتدريب
المعلمات والمعلمات 

للبنــات  �لرتبيــة  كليــة  �قرتحــت عميــدة 
باأبهــا، �لدكتورة لبنــى �لعجمي، يف حو�رها 
يف �لعــدد �ملا�ســي، �إن�ســاء عــدد مــن �ملر�كز 
يف �جلامعــة، و مــن �سمنهــا »مركــز تدريــب 
يف  �حلديثــة  �الجتاهــات  علــى  �ملعلمــات 

�لتعليم«.
باعتبارهــم  �ملعلمــني  �إ�سافــة  ميكــن 
و�سيكــون  �لتعليميــة،  �لعمليــة  يف  �ســركاء 
خطــوة  �جلامعــة  تبنتــه  حــال  يف  �ملركــز 
جبــارة ت�سهــم يف تاأهيــل جيــل جديــد مــن 
باخلــربة  مت�سلحــني  و�ملعلمــات  �ملعلمــني 
�حلديثــة،  �لتعليــم  �أ�ساليــب  يف  �لكافيــة 
ولديهم �خلــربة �لعلمية من خالل ما تلقوه 

من علوم �أثناء در��ستهم �جلامعية.
لتو�سيــل  نــو�ة  �سيكــون  �ملركــز  هــذ� 
مــا  و�آخــر  �لتعليــم  يف  �حلديثــة  �الأفــكار 
و�سلت �إليه طرق �لتدري�س، وكذلك معرفة 

�مل�ستجد�ت يف هذ� �ملجال.
كما �سي�سهم �ملركز يف تزويد �ملعلمني 
خــالل  مــن  �لكافيــة  و�ملعلمات باخلــربة 
�إطالعهــم علــى �أ�ساليــب �لتدري�ــس يف كل 
دولــة مــن دول �لعــامل و�الأ�سلــوب �لــذي 

يتعاملون به مع طالبهم.

خلية عمل
ع��ل��ى جميع  ال��ف��رة كخلية ع��م��ل  ه���ذه  اجل��ام��ع��ة تعمل خ���الل 
اأ�صعدتها )اإدارة وكليات واأق�صام(، ومن خالل اللجان التنظيمية 
والعلمية للموؤمترات والندوات والفعاليات العلمية التي تعمل 

بانتظام يف الإعداد لكثري من موؤمترات اجلامعة.
ول فرق بني موؤمتر �صتنظمه اجلامعة العام القادم، وبني 
اآخر �صتنظمه الأ�صبوع املقبل، فهناك عمل دوؤوب وجهد كبري من 

اأجل اأن تظهر هذه الفعاليات العلمية على اأف�صل م�صتوى.
وخ����الل الأ���ص��اب��ي��ع ال���ق���ادم���ة، اب���ت���داء م���ن ه���ذا الأ���ص��ب��وع، 
مهمة  مو�صوعات  يف  اجلامعة  تنظمها  دولية  م��وؤمت��رات  هناك 
كال�صريعة اأو الربية اأو الإعالم اأو اللغة العربية، وغريها كثري 

من فعاليات اجلامعة.
وهذا احلراك العلمي يعك�ص مكانة جامعة امللك خالد بني 
احل��راك  ه��ذا  يف  متميزة  مكانة  تتبواأ  اإذ  ال�صعودية؛  اجلامعات 

العلمي الكبري يف جامعات اململكة.

الصفحة األخيرة

المؤتمر الدولي القرآني األول
)كلية الشريعة وأصول الدين(

مؤتمر مستجدات العمود الفقري السادس

االجتماع 22 للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي

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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التاريخالفعالية والجهة المنظمة

التقويم األكاديمي

دعوة
تدعو »آفاق« كافة منس��وبي ومنس��وبات الجامعة من أعضاء هيئة 
تدريس وموظفين وموظفات وطالب وطالبات من الراغبين بنشر أخبار 
إداراتهم وكلياتهم ونشاطاتهم األكاديمية إلى االتصال بالصحيفة 
والتنس��يق مع فريق تحريرها في وقت مبك��ر قبل الحدث المطلوب 
تغطيته، لتتمكن الصحيفة من اتخاذ الترتيبات الالزمة بهذا الخصوص.
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