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التعليم  وزي���ر  امل��ع��ايل  �صاحب  ي��رع��ى 
العي�صى،  حممد  ب��ن  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور 
الأول  ال��������دويل  امل����وؤمت����ر ال����رب����وي 
ال�����ذي ت��ن��ظ��م��ه اجل���ام���ع���ة، ال��ث��اث��اء 
امل��ق��ب��ل ب��ف��ن��دق ق�����ص��ر اأب���ه���ا، ب��ع��ن��وان 
ال��ف��ر���ص  امل���ع���رف���ة:  »املعلم وع�صر 
وال���ت���ح���دي���ات«، وحت����ت ���ص��ع��ار »م��ع��ل��م 
متجدد لعامل متغري«، وي�صتمر ثاثة 

اأيام، مب�صاركة باحثني من 15 دولة.
وث��ّم��ن م��دي��ر اجل��ام��ع��ة، امل�صرف 
الأ���ص��ت��اذ الدكتور  امل��وؤمت��ر،  ال��ع��ام على 
التعليم  وزي���ر  رع��اي��ة  ال�صلمي،  ف��ال��ح 
ل��ل��م��وؤمت��ر، م��ب��ي��ن��ا اأن���ه���ا ت���اأت���ي �صمن 

اه��ت��م��ام��ات ال������وزارة ب��دع��م الأن�����ص��ط��ة 
والربامج العلمية يف اجلامعة، موؤكدا 
برامج  تطوير  اإل��ى  املوؤمتر يهدف  اأن 
مبا  ال��رب��ي��ة،  ك��ل��ي��ات  اإعداد املعلم يف 
يواكب الحتياجات املتجددة ملتطلبات 
دور املعلم يف  وت��اأك��ي��د  امل��ع��رف��ة،  ع�صر 
اإ���ص��اف��ة  ت��خ��ري��ج ج��ي��ل واع وم��ث��ق��ف، 
اإل������ى ت���خ���ري���ج ال�����ك�����وادر امل���وؤه���ل���ة م��ن 
ومعلمي  واملفكرين  واخل��رباء  العلماء 
اخل��ربات  م��ن  وال���ص��ت��ف��ادة  امل�صتقبل، 
ال���ع���رب���ي���ة والأج����ن����ب����ي����ة امل���ت���م���ي���زة يف 
�صياغة روؤى ومداخل فعالة يف جمال 

اإعداد املعلم وتنميته مهنيا.

م��ن ج��ه��ت��ه، اأك���د وك��ي��ل اجلامعة 
ل��ل�����ص��وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة والأك���ادمي���ي���ة، 
الأ����ص���ت���اذ ال���دك���ت���ور حم��م��د ب���ن علي 
احل���������ص����ون، ال�������ذي ي�����راأ������ص ال��ل��ج��ن��ة 
اإميانا  ياأتي  اأنه  للموؤمتر،  التنظيمية 
م�����ن اجل����ام����ع����ة ب�����دوره�����ا ال����رب����وي 
املحلية  امل�����ص��ت��وي��ات  ع��ل��ى  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
اأن��ه  اإل��ى  لفتا  وال��دول��ي��ة،  والإقليمية 
ي�صم نخبة من الباحثني امل�صاركني يف 

املجال الربوي.
ب�����������دوره، اأو�������ص������ح ع���م���ي���د ك��ل��ي��ة 
ال���رب���ي���ة، رئ���ي�������ص ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��م��ي��ة 
كا�صي،  اآل  عبداهلل  الدكتور  للموؤمتر 

اأن اللجنة العلمية فوجئت بعدد كبري 
امل�صاركة من داخل اململكة  من طلبات 
ملخ�ص   500 ع��ل��ى  زادت  وخ���ارج���ه���ا، 
بحث وورقة عمل، مت قبول 177 منها، 
وورق��ة  بحثا   56 اأ�صبحت  الفرز  وبعد 
واإ�صامية  عربية  دول��ة   15 م��ن  عمل 

وعاملية.
امل��وؤمت��ر  اأن  ك��ا���ص��ي  اآل  واأ�����ص����اف 
ت�صاحبه ور�ص علمية وتدريبية داخل 
اجلامعة وخارجها للطاب واملعلمني، 
يقيمها عدد من اخلرباء العاملني يف 

جمال الربية.
سعيد العمري

المؤتمر التربوي الدولي األول بالجامعة

أهداف المؤتمر
• تطوير برامج اإعداد املعلم يف كليات الربية 
مب��ا ي��واك��ب الح��ت��ي��اج��ات امل��ت��ج��ددة ملتطلبات 

ع�صر املعرفة.
• التاأكيد على دور املعلم يف تخريج جيل واع 
املوؤهلة  الكوادر  تخريج  اإل��ى  اإ�صافة  ومثقف، 
م��ن ال��ع��ل��م��اء واخل����رباء وامل��ف��ك��ري��ن ومعلمي 

امل�صتقبل.
والأجنبية  العربية  اخل���ربات  م��ن  الإف����ادة   •
يف  فعالة  وم��داخ��ل  روؤى  �صياغة  املتميزة يف 
جمال اإعداد املعلم وتنميته مهنياً؛ مبا يواكب 
الحتياجات املتجددة ملتطلبات ع�صر املعرفة.
• تطوير برامج اإعداد معلم ذوي الحتياجات 

اخلا�صة يف �صوء متطلبات ع�صر املعرفة.
• ت����ق����دمي ت���������ص����ورات م���ق���رح���ة لإ�����ص����راك 
للمعلم  امل��ه��ن��ي  الأداء  ت��ط��وي��ر  يف  اجل��ام��ع��ات 
الدرا�صات  برامج  دور  وتفعيل  اأثناء اخلدمة، 

العليا يف ذلك.
• تو�صيع اآفاق التعاون بني اجلامعات واإدارات 
و�صمان  التعليم  متهني  يحقق  مب��ا  التعليم 

جودته وا�صتقراره.

محاور المؤتمر
المحور األول

 اإعداد املعلم وتطويره املهني
يف �ضوء املتطلبات الرتبوية املتجددة: 

• اإعداد املعلم بني النظامني
التتابعي والتكاملي.

• املعلم واملناهج املطورة.
• املعلم وا�صراتيجيات التدري�ص 

احلديثة.
• املعلم واأ�صاليب التقومي احلديث.
• املعلم وتوظيف التقنية احلديثة.
• املعلم والطاب ذوي الحتياجات 

اخلا�صة
• التنمية املهنية للمعلم يف �صوء 

املتطلبات الربوية املتجددة.

المحور الثاني
دور املعلم يف غر�س القيم يف �ضوء 

املتطلبات الثقافية واالجتماعية:
• املعلم ون�صر قيم الت�صامح والعتدال.

• دور املعلم يف اإبراز القيم احل�صارية 

لاأمة العربية والإ�صامية.
• املعلم وتر�صيخ قيم النتماء

والهوية واملواطنة.
• املعلم وتعزيز القيم البيئية وال�صحية.

المحور الثالث
 دور املعلم يف �ضوء فر�س
وحتديات ع�ضر املعرفة:

• دور املعلم يف �صوء ثقافة العوملة.
• دور املعلم يف ع�صر النفتاح املعريف.

• دور املعلم يف مواجهة الإرهاب 
والت�صليل الفكري.

• دور املعلم يف التعامل مع الق�صايا 
اجلدلية.

المحور الرابع
املعلم وتطوير مهنة التعليم: 

• املعلم واإدارة ال�صلوك ال�صفي.
• املعلم كمر�صد وقائد مدر�صي.

• املعلم والدافعية نحو العمل 
التدري�صي.

• املعلم وقيادة التغيري.
• املعلم وجمتمع املعرفة

إنفوغرافيك »آفاق«
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أمير عسير 
ينقل تعازي 
خادم الحرمين 
في الشهيد 
الشهري

..ويرعى الحفل الختامي ألنشطة جمعية الكوثر

يحيى التيهاني

نقل �صاحب ال�صمو امللكي، الأمري في�صل بن خالد بن عبدالعزيز، 
اأمري منطقة ع�صري، تعازي خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان 
امللكي  ال�صمو  العهد �صاحب  �صعود، و�صمو ويل  اآل  بن عبدالعزيز 
الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز، لأهل واأ�صرة ال�صهيد علي 
تنومة.  ال��دوارة مبحافظة  قرية  ال�صهري مبنزلهم يف  بن ظافر 

وا�صت�صهد ال�صهري اأثناء اأداء واجبه يف �صبط مروجي املخدرات.
واأك����د الأم����ري في�صل ب��ن خ��ال��د خ���ال ال���زي���ارة اأن ال��ق��ي��ادة 
الر�صيدة  تثمن الدور الكبري الذي يقدمه رجال الأمن للت�صدي 
الوطن،  هذا  ل�صباب  �صمومهم  ين�صرون  الذين  املخدرات  ملروجي 
الدين  ع��ن  ي��داف��ع  وه��و  اهلل  ب���اإذن  ال�صهادة  ن��ال  الفقيد  اأن  مبينا 
ي�صكنه  واأن  وامل��غ��ف��رة،  الرحمة  ل��ه  ع��ز وج��ل  �صائًا اهلل  وال��وط��ن، 

ف�صيح جناته، ويلهم اأهله ال�صرب وال�صلوان.
اإل��ى خادم  �صكرهم  بالغ  ال�صهيد عن  ذوو  اأع��رب  من جهتهم 
احلرمني ال�صريفني ول�صمو ويل العهد، و�صمو اأمري منطقة ع�صري 
على تعزيتهم وموا�صاتهم يف فقيدهم، مما كان لها بالغ الأثر يف 
للمليك  فداء للدين ثم  اأنهم جميعاً  تخفيف م�صابهم، موؤكدين 
الهزاين،  عبدالرحمن  تنومة  حمافظ  العزاء  وح�صر  وال��وط��ن. 

وعدد من م�صايخ القبائل.

يحيى التيهاني

رع���ى ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و امل��ل��ك��ي، الأم���ري 
عبدالعزيز، اأمري  بن  خالد  بن  في�صل 
م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ري، ال��رئ��ي�����ص ال��ف��خ��ري 
اخلريية   ال�صحية   ال��ك��وث��ر  جلمعية 
احل���ف���ل  اخلتامي  ع�����ص��ري،  مب��ن��ط��ق��ة 

لأن�صطة اجلمعية لعام 1437.
واب����ت����داأ احل���ف���ل اخل���ط���اب���ي امل��ع��د 
لهذه املنا�صبة، بتاوة اآيات من القراآن 
ال����ك����رمي. ع���ق���ب ذل�����ك ����ص���اه���د ���ص��م��وه 
اأب�����رز   ع���ن  مرئيا   ف��ي��ل��م��ا  واحل�������ص���ور 

اأن�صطة اجلمعية.
اإدارة   رئ��ي�����ص جم��ل�����ص  األ���ق���ى  ث���م 
ج���م���ع���ي���ة ال����ك����وث����ر مب���ن���ط���ق���ة ع�����ص��ري 
الدكتور، جربان بن مرعي القحطاين، 
كلمة اأو�صح خالها اأن اجلمعية حظيت 
يف  املنت�صرة  اجلمعيات  من  كمثياتها 
اأنحاء اململكة العربية ال�صعودية بكامل 

الدعم من ولة الأمر. 
ح��ظ��ه��ا  زاد  اجل��م��ع��ي��ة  اأن  وب�����ني 
واك��ت��م��ل ب���ذره���ا ب��رع��اي��ة ���ص��م��و اأم���ري 
م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ري ل���ه���ا، ب�����ص��ف��ت��ه حمبا 
ل��ل��خ��ري وال���ع���ط���اء وداع����م����ا ل��اأع��م��ال 

التطوعية واخلريية على الدوام.
واأ�صاف »جمعية الكوثر ال�صحية  
اخلريية مبنطقة ع�صري حققت بف�صل 
اهلل وتوفيقه، املركز الأول على م�صتوى 
يف  للتميز  ال�صبيعي  ج��ائ��زة  يف  اململكة 
املتو�صطة  وامل��ن�����ص��اآت  اخل����ريي  ال��ع��م��ل 
ال���ع���ام���ل���ة يف ال����ق����ط����اع  الج���ت���م���اع���ي 
متخ�ص�صة  ج���ائ���زة  وه���ي  والإغ����اث����ي، 

اأنها  تخ�صع ملعايري حتكيم عاملية، كما 
ح�صلت على �صهادة الآيزو العاملية من 

املحاولة الأولى لها، وهلل احلمد«. 
اأم����ري املنطقة  د���ص��ن  ع��ق��ب ذل���ك 

م�����ص��روع ب��ي��ت اخل����ربة وا���ص��رات��ي��ج��ي��ة 
التطوع  2020.

���ص��م��وه  ك������رم  ويف خ����ت����ام احل����ف����ل 
الرعاة والداعمني للجمعية، كما رعى  

الكوثر،  جمعية  بني  اتفاقيتني  توقيع 
لل�صجون، واأخرى  ال��ع��ام��ة  وامل��دي��ري��ة 
بني جمعية الكوثر واجلمعية الوطنية 

حلقوق الإن�صان مبنطقة ع�صري.
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معلم متجدد
لعالم متغير *

يف ع���امل ت�����ص��ارع امل���ت���غ���ريات، وت���ط���ور ال��ت��ق��ن��ي��ات، وجت����دد النظم 
للنه�صة  الأ�صا�ص  املحرك  هو  الب�صري  العن�صر  يبقى  الربوية، 
والركن الركني يف التنمية، ومن هنا كان الهتمام كبريا باملعلم؛ 
لأن عملية التعلم والتعليم هي اأ�صا�ص ت�صكيل هذا الت�صارع والتطور 

والتجدد، واملعلم هو املحرك والداعم واملوؤثر يف هذه العملية.
القيم،  بناء  يف  دوره  على  والتاأكيد  مهنيا،  املعلم  تطوير  اإن 
وت��ع��ري��ف��ه ع��ل��ى اأب����رز ال��ف��ر���ص وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه واآل��ي��ة 
مع  باإيجابية  التفاعل  اأدوات  ميتلك  اأن  من  ومتكينه  مواجهتها، 

املتغريات، لهي اأهداف �صامية املعنى ومرامي عميقة الأثر.
ول �صك يف اأن روؤية الوطن الطموحة يف لغتها وم�صمونها 
حتتم علينا يف موؤ�ص�صات التعليم اأن ن�صايرها ويرتد رجع �صداها 
يف م�صاريعنا وبراجمنا، ومن هنا كان م�صروع جامعة امللك خالد 
باإقامة املوؤمتر الربوي الدويل الأول حتت عنوان »املعلم وع�صر 
املعرفة.. الفر�ص والتحديات« والذي و�صعنا له �صعارا طموحا 
يتناغم مع روؤيتنا الطموحة »معلم متجدد لعامل متغري« ليكون 
العملية  كفاءة  من  الرفع  يف  اجلامعة  من  اإ�صهاما  املوؤمتر  هذا 
الربوية باإعداد املعلم اإعدادا يليق باملرحلة ياأخذ فيها باأ�صباب 
التطور والتحديث وير�صخ اأقدامه يف اأر�ص �صلبة قوية اأ�صا�صها 
النتماء للدين وقيمه، والولء للوطن وقادته، ليخرج لنا جيل 
لبنة  خالد  امللك  جامعة  وت�صع  بها،  وينعم  التنمية  هم  يحمل 
اأن ننعم ب� »اقت�صاد مزدهر، وجمتمع حيوي،  اإلى  يف روؤية ترنو 

ووطن طموح«.

* من اإ�صدارات »املوؤمتر الربوي الدويل الأول«

أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي

رعى �صاحب ال�صمو امللكي الأمري في�صل 
منطقة  اأم��ري  عبدالعزيز،  بن  خالد  بن 
قيادات  تاأهيل  م�صروع  اتفاقية  ع�صري، 
بعد  ع�صري  منطقة  يف  املحلية  الهيئات 
اأن جاءت ب�صراكة اجتماعية بني كل من: 
�صليمان  وموؤ�ص�صة  خ��ال��د،  امللك  جامعة 
ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ال���راج���ح���ي اخل���ريي���ة، 
وموؤ�ص�صة امللك خالد اخلريية، واملجل�ص 
مبنطقة  اخلريية  للجمعيات  التن�صيقي 

ع�صري.
نخبة  تاأهيل  اإل��ى  امل�صروع  وي��ه��دف 
م����ن ال����ق����ي����ادات وال���ع���ام���ل���ني ب��ال��ه��ي��ئ��ات 
بكفاءة وفاعلية،  املحلية مبنطقة ع�صري 
اإق��ام��ة �صل�صلة م��ن ال��ربام��ج  م��ن خ��ال 
درا���ص��ة  على  املبنية  النوعية  التدريبية 
ل���اح���ت���ي���اج���ات ال���ت���دري���ب���ي���ة يف ال���واق���ع 
ناجحة  لتجارب  من��اذج  وعر�ص  العملي، 
وملهمة يف العمل الجتماعي واخلريي، 
ث����م ت���وف���ري خ����دم����ات ا����ص���ت�������ص���اري���ة ب��ع��د 
التدريب يف اجلوانب ال�صرعية والتقنية 
واملالية من قبل متخ�ص�صني  والإداري���ة 
والإ���ص��راف على  كاملة،  �صنة  م��دى  على 
خ���ط���ط ال���ه���ي���ئ���ات واإب���������راز م�����ص��اري��ع��ه��ا، 
ب���الإ����ص���اف���ة اإل�����ى اإج������راء ق��ي��ا���ص ل��اأث��ر 
املتحقق يف مرحلة ما بعد التدريب وفق 

معايري علمية ومو�صوعية.

إحصائيات للجمعيات واللجان
ووفقاً لإح�صائيات امل�صروع، ت�صم منطقة 
يزيد على 74 جمعية خريية،  ما  ع�صري 
اإ�صافة  اجتماعية،  جلنة   65 من  واأك��ر 
اإلى 29 جمعية لتحفيظ القراآن الكرمي، 
و 44 مكتب دعوة، و�صتة فروع جلمعيات 
وع��دد  �صحية،  جمعيات  و�صت  مركزية، 
واملكاتب  وال��ل��ج��ان  اجلمعيات  م��ن  كبري 
التي هي يف طور الرخي�ص، وي�صتهدف 
امل�صروع من هذه الهيئات األفي متدرب ب� 

42 برناجما تدريبيا.
• مراحل لتنفيذ امل�صروع.

التدريبية:   الحتياجات  درا���ص��ة   •
الحتياجات  امل�����ص��روع  اإدارة  در���ص��ت 
ال���ت���دري���ب���ي���ة يف ال���ه���ي���ئ���ات امل��ح��ل��ي��ة 
م���ن خ����ال ت�����ص��م��ي��م ال���ص��ت��ب��ان��ات 
وت���ع���م���ي���م���ه���ا وج����م����ع امل���ع���ل���وم���ات، 
وحت��ل��ي��ل��ه��ا م���ن ق��ب��ل ف���ري���ق علمي 

متخ�ص�ص.
• ت�����ص��م��ي��م ال���ربام���ج ال��ت��دري��ب��ي��ة: 
ت��دري��ب��ي��ة  ب����رام����ج   10 اإع���������داد  مت 
خم���ت���ارة ح�����ص��ب الأول�����وي�����ات ال��ت��ي 

الحتياجات  درا���ص��ة  عنها  اأ���ص��ف��رت 
ال��ت��دري��ب��ي��ة، وح�����ددت م��و���ص��وع��ات 
وحم���اور ه��ذه ال��ربام��ج، ث��م اأع��دت 
بعناية، وحكمت من قبل  احلقائب 
خرباء متخ�ص�صني ل�صمان وفائها 
مب��ت��ط��ل��ب��ات ال���ه���ي���ئ���ات وت��ط��ل��ع��ات 

امل�صروع.
التدريب  ينفذ  التدريب:  تنفيذ   •

اأب��ه��ا وبي�صة  على ث��اث م��راح��ل يف 
مرحلة  ك���ل  ويف  ع�����ص��ري،  وحم���اي���ل 
ي��وج��ه ال��ت��دري��ب لأرب���ع جمموعات 
اجل��دول  م��ن  يت�صح  كما  خمتلفة، 

املرفق.
يقدم  التدريب:  بعد  ما  خدمات   •
امل�������ص���روع ل��ل��ه��ي��ئ��ات امل��ح��ل��ي��ة ب��ع��د 
ال���ت���دري���ب ع�����دة خ����دم����ات، اأه��م��ه��ا 

الإ������ص�����راف ع���ل���ى اإع��������داد اخل��ط��ط 
الإ���ص��رات��ي��ج��ي��ة، والإ�����ص����راف على 
املحلي،  املجتمع  احتياجات  درا���ص��ة 
وك����ذل����ك ع���ل���ى ���ص��ي��اغ��ة م�����ص��اري��ع 
ن���وع���ي���ة، وع���ر����ص من�����اذج م��ت��م��ي��زة 
خدمات  وتقدمي  واإقليميا،  حمليا 
اجلهات  لهذه  خمتلفة،  ا�صت�صارية 

على مدى �صنة كاملة.

بمباركة األمير فيصل بن خالد

إنطالق مشروع تأهيل قيادات 
الهيئات المحلية بعسير

سعيد العمري

اط���ل���ع م���ع���ايل م���دي���ر ج���ام���ع���ة امل��ل��ك 
خ���ال���د الأ�����ص����ت����اذ ال���دك���ت���ور ف���ال���ح ب��ن 
اآخ������ر  ع����ل����ى  ال���������ص����ل����م����ي،  اهلل  رج���������اء 
امل�������ص���ت���ج���دات وال���ت���ح���دي���ث���ات ل��ل��م��وق��ع 
الإل���������ك���������روين ل����ل����م����وؤمت����ر ال��������دويل 
الإع���ام  والإره����اب )الو�صائل  ال��ث��اين 
وال����ص���رات���ي���ج���ي���ات(، وال������ذي ���ص��ي��ق��ام 
ال���ف���رة م���ن 7-9 رب����ي����ع الأول  خ����ال 
 ،2016 6-٨ دي�صمرب  امل���واف���ق   ،143٨
ب��ف��ن��دق ق�����ص��ر اأب���ه���ا، وذل�����ك ب��ح�����ص��ور 
وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل�����ص��وؤون الأك��ادمي��ي��ة 

التنظيمية  اللجنة  رئي�ص  والتعليمية 
ال���دك���ت���ور حم��م��د احل�������ص���ون، وع��م��ي��د 
رئي�ص  ن��ائ��ب  الإن�����ص��ان��ي��ة  ال��ع��ل��وم  كلية 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ال��دك��ت��ور يحيى 
املركز  على  ال��ع��ام  وامل�����ص��رف  ال�صريف، 
»اآف������اق« رئي�ص  الإع���ام���ي و���ص��ح��ي��ف��ة 
علي  الدكتور  الأ�صتاذ  العلمية  اللجنة 
اأع�صاء  ال��ق��رين، وع��دد م��ن  ب��ن �صويل 

اللجان امل�صاركة.
وي�������ص���ت���م���ل امل�����وق�����ع ع����ل����ى ك���اف���ة 
التفا�صيل اخلا�صة باملوؤمتر، كمو�صوع 
واأه�������داف امل���وؤمت���ر وحم�����اور امل���وؤمت���ر، 
وامل��ع��ر���ص امل�����ص��اح��ب، و���ص��ع��ار امل��وؤمت��ر 

امل�شاركة  و���ش��روط  امل�����ش��ارك��ة  وال��ل��ج��ان 
ع��ن جامعة  ون��ب��ذه ق�صرية  ب��امل��وؤمت��ر، 
امل���ل���ك خ���ال���د وم���دي���ن���ة اأب����ه����ا، وج��م��ي��ع 
و�صتتم  امل���وؤمت���ر،  ت��ه��م  الأخ���ب���ار  التي 
اإ���ص��اف��ة ج����دول اجل��ل�����ص��ات والأب���ح���اث 
امل�صاركة باملوؤمتر بكافة تفا�صيلها على 

املوقع يف القريب العاجل.
يذكر اأن املوقع مت اإعداده من قبل 
بالتعاون  باجلامعة،  الإع��ام��ي  املركز 
املعلومات  لتقنية  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��ع 
ومي����ك����ن الط��������اع ع���ل���ي���ه م����ن خ���ال 

الرابط التايل:
/http://sitcmt.kku.edu.sa

العيسى يمتدح مشاركة 
الجامعة ببرنامج »إجازتي«

عدنان األلمعي
تلقى مدير اجلامعة، الأ�صتاذ الدكتور فالح ال�صلمي، خطاب �صكر وتقدير من 
بالفاعلة  و�صفت  التي  امل�صاركة  مقابل  العي�صى،  اأحمد  الدكتور  التعليم  وزير 
املرج���وة  واملتميزة للجامعة ممثلة بعمادة �صوؤون الطاب، لتحقيق الأهداف 

من الربنامج الوطني »اإجازتي« حتت �صعار »�صيفك �صعيد ووقتك مفيد«.
م��ن ج��ان��ب��ه، اأو���ص��ح م��دي��ر اجل��ام��ع��ة اأن ل��ه��ذا ال��دع��م امل��ع��ن��وي م��ن وزي��ر 
التعليم بالغ الأثر  يف نفو�ص العاملني يف امليدان واأنه يحفزهم على بذل مزيد 
من العطاء واجلهد يف �صبيل اإجناح هذه الربامج املثمرة. واأعرب ال�صلمي عن 

�صكره للقائمني على الربنامج الذين اأ�صهموا يف حتقيق اأهدافه املرجوة.

مدير الجامعة 
يطلع على 
آخر تحديثات 
موقع »المؤتمر 
الدولي لإلعالم 
واإلرهاب«
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د. عبداهلل
آل كاسي

• بكالوريو�ص علوم من كلية 
املعلمني  يف اأبها.

وط��رق  مناهج  ماج�صتري   •
تدري�ص العلوم.

وط���رق  م��ن��اه��ج  • دك����ت����وراه 
تدري�ص العلوم.

ب��ق�����ص��م  م�������ص���ارك  • اأ�����ص����ت����اذ 
امل���ن���اه���ج وط������رق ال���ت���دري�������ص 
1430ه�����  م��ن  ال��رب��ي��ة  بكلية 

حتى اليوم.
عبد  امللك  موؤ�ص�صة  ع�صو   •
ال����ع����زي����ز ورج�����ال�����ه ل���رع���اي���ة 

املوهوبني. 
لكلية  عميدا  حاليا  يعمل   •

الربية.

آل كاسي: 500 ورقة أثرت
مؤتمر المعلم بكلية التربية

مشهور العمري

باجلامعة،  الربية  كلية  عميد  اأعلن 
الكلية  اأن  كا�صي،  اآل  الدكتور عبداهلل 
ا���ص��ت��ق��ب��ل��ت م���ا ي��زي��د ع��ل��ى 500 ورق���ة 
امل��وؤمت��ر  يف  للم�صاركة  وب��ح��ث  علمية 
ال������دويل ال�����ذي ���ص��ت�����ص��ت�����ص��ي��ف��ه يف 29 
»املعلم وع�صر  بعنوان  �صفر اجل��اري، 
املعرفة: الفر�ص والتحديات«، قبل اأن 
ت�صبح بعد الفرز 177 ورقة اأجيز منها 
56 ورقة علمية بعد اخل�صوع للتحكيم 

من داخل اجلامعة وخارجها.

حدثنا عن املوؤمتر الدويل
الذي �ضتعقده كلية الرتبية؟

اإمي����ان����ا م���ن ك��ل��ي��ة ال���رب���ي���ة ب���دوره���ا 
املعلم وتكوين �صورته  بناء  الرائد يف 
ودع����م����ه م����ن خ�����ال ال����ربام����ج ال��ت��ي 
تخرجه،  وبعد  قبل  للمعلم  تقدمها 
�صعت وح��ر���ص��ت ع��ل��ى اإق��ام��ة امل��وؤمت��ر 
ال�������دويل »امل���ع���ل���م وع�������ص���ر امل���ع���رف���ة: 

الفر�ص والتحديات«.
ومن هذا املنطلق بداأنا بالرتيب 
واأخذ املوافقات من اجلهات الر�صمية، 
ورق��ة    500 على  ي��زي��د  م��ا  وا�صتقبلنا 
اأ�صبحت  ال��ف��رز  وبعد  علمية وبحث، 
ل��ل��ت��ح��ك��ي��م م���ن داخ���ل  177 خ�����ص��ع��ت 

اجل��ام��ع��ة وخ��ارج��ه��ا ح��ت��ى مت اإج����ازة 
56 بحثا وورق��ة علمية منها لتعر�ص 

خال يومني متتاليني.

ماذا تتوقع من نتائج املوؤمتر؟
يف  ت�صهم  ب��ن��ت��ائ��ج  ن��خ��رج  لأن  ن��ط��م��ح 
ت��ط��وي��ر ب��رام��ج اإع�����داد امل��ع��ل��م. واأول 
التعليم  وزي��ر  برعاية  ظهرت  النتائج 
ل��ه��ذا امل��وؤمت��ر، ووج���وده دل��ي��ل حر�ص 
الفائدة، ول�صك  التطبيق ون�صر  على 
ال��ت��ي  وال���ن���ت���ائ���ج  ال������ق������رارات  اأن  يف 
حظا  اأوف���ر  بحثي،  جم��ال  على  تبنى 

للتطبيق من غريها.
لن�صر  ج��اه��دي��ن  ن�صعى  ول��ذل��ك 
ملمو�ص  ب�صكل  وتطبيقها  التو�صيات 
والربوية  التعليمية  العملية  يدعم 

وبرامج اإعداد املعلم.
وك����ذل����ك ع���ل���ى ه���ام�������ص امل���وؤمت���ر 
العلمية  ال�صعودية  اجلمعية  �صنطلق 
ل��ل��م��ع��ل��م »ج�����ص��م« ب��ع��د اأن اأت�����ت ه��ذه 
اإميانا  ومن�صوبيها  الكلية  من  الفكرة 
وت��ط��وي��ره،  للمعلم  ال��ذه��ب��ي  ب��ال��دور 
و�صيد�صنها  اإل��ي��ه،  يحتاج  م��ا  وت��ق��دمي 

معايل وزير التعليم.

ماذا عن كلية الرتبية
ودورها يف توجيه ال�ضباب؟

عاما،   40 م��ن  اأك���ر  الزمني  عمرها 
ول تزال تزداد تاألقا يف القيام بدورها 
الربوي، فاملعلم هو الركيزة الأولى  
عظيمة،  ومكانته  اجل��ي��ل،  اإع����داد  يف 
وم���ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق وع���ت  احل��ك��وم��ة 
الربية  كليات  واأع��ط��ت  الأم���ر  ه��ذا 
القيام  على  واأمنتها  اله��ت��م��ام  ب��ال��غ 

بدورها.
كليات  اأق�����دم  م���ن  كليتنا  وت��ع��د 
ال����رب����ي����ة ع���ل���ى م�������ص���ت���وى ال���وط���ن 
طرحنا  يف  جن��دد  ما  ودائما  العربي، 
لنواكب التغيري احلا�صل مبا يحقق 

الر�صالة ال�صامية ويعني عليها.
 

الشباب ودور األسرة
والمجتمع

كيف تقيم ت�ضرفات ال�ضباب 
مع تطور �ضبكات التوا�ضل 

االجتماعي؟ 
ال�����ص��ب��اب ه���م ع��م��اد الأم�����ة وم�����ص��در 
ق��وت��ه��ا وع����زه����ا، وه����م ����ص���اح ق���وي، 
وي��وؤ���ص��ف��ن��ا م���ا ن�����ص��اه��ده يف ال��وق��ت 
ت�����ص��يء لقيمة  اأف���ع���ال  ال���راه���ن م���ن 
التوا�صل  �صبكات  ع��رب  ال�صباب  ه��ذا 
ال��دور  نتحمل  ل  ولكن  الجتماعي، 
الأ���ص��رة  ف��ي��ه  ت�صاركنا  ب��ل  مب��ف��ردن��ا، 
واملجتمع عرب جميع و�صائله واأدواته، 

المؤتمر التربوي الدولي األول

والإر����ص���اد  ال��ت��وج��ي��ه  مهمتنا  فنحن 
هذا  تكاملية جلعل  عملية  والتوعية 

العن�صر م�صدر فخر وعزة.
يتم�صكوا  اأن  لل�صباب  ون�صيحتي 
لهذا  والنتماء  الدين  بهذا  ويعتزوا 
عند  ي��ك��ون��وا  واأن  ال���غ���ايل،  ال���وط���ن 
ح�صن الظن واأكر، واأن يبنوا بالعمل 
وال���ع���ل���م، وي���ه���دم���وا ����ص���روح اجل��ه��ل 

والتخلف.

كلمة اأخرية؟
اأت����وج����ه ب��ال�����ص��ك��ر خل�����ادم احل��رم��ني 
ال�صريفني، ول�صمو ويل العهد، و�صمو 
ويل ويل العهد، وملعايل وزير التعليم 
ال���دك���ت���ور اأح���م���د ال��ع��ي�����ص��ى، وم��دي��ر 
اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ف��ال��ح ال�����ص��ل��م��ي، 
ولرئي�ص اللجنة التنظيمية الدكتور 
العاملة  وال��ل��ج��ان  احل�����ص��ون،  حممد 
كافة، ولكل من �صارك واأر�صل واأ�صهم 

يف هذا املوؤمتر.
وه��ن��ا اأ���ص��ي��د ب��ط��ل��ب��ات امل�����ص��ارك��ة 
ال��ت��ي و���ص��ل��ت اإل��ي��ن��ا م��ن دول ال��ع��امل 

العربي وخارجه.
احل�صور  اإل���ى  باجلميع  واأه��ي��ب 
امل���وؤمت���ر،  ر���ص��ال��ة  لنن�صر  وامل�����ص��ارك��ة 
بتنفيذ  ���ص��وي��ا  ن��ح��ت��ف��ل  اهلل  وب���ع���ون 

جميع ما يخطط له يف املوؤمتر.
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كلمات حول المؤتمر

اإننا يف جامعة امللك خالد نرى يف هذا 
العن�صر  يف  اأم���ث���ل  ا���ص��ت��ث��م��ارا  امل���وؤمت���ر 
ل�صتدامة  ب��ارع��ا  وحتقيقا  ال��ب�����ص��ري، 
ط��م��وح��ة، ف��امل��ع��ل��م ه���و ث��م��رت��ن��ا ال���ذي 
جنني ثماره، ونرى يف تطويره وبنائه 
جت���وي���دا مل��خ��رج��ات��ن��ا ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، فما 
نحن اإل وعاء جهده، ومرمى اأهدافه، 
الغد، وما  اليوم هي غر�صنا يف  فثماره 

نبنيه فيه نبنيه لنا.
ال����رب����ي����ة يف ج��ام��ع��ت��ن��ا  وك���ل���ي���ة 
ب���ط���اق���ات���ه���ا وك��������وادره��������ا وب�����راجم�����ه 
الأكادميية ت�صع من خال هذا املوؤمتر 

الأه����داف  لتحقيق  ك��ام��ل��ة  اإم��ك��ان��ات��ه��ا 
اأربعة  منه، من خال حم��اور  املرجوة 
راأي���ن���ا اأن���ه���ا ت�����ص��ت��وع��ب ج���وان���ب مهمة 
يف ت��ط��وي��ر ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��م وال��ت��ع��ل��ي��م 
ال��ت��ج��دد يف النظم  امل��ع��ل��م، وت��واك��ب  يف 
مبا  املعلم  وتعرف  احلديثة،  الربوية 
ي��واج��ه��ه م��ن حت��دي��ات وف��ر���ص ليكون 
قادرا على التعامل معها باإيجابية، كما 
التعاون  مل��زي��د م��ن  الآف���اق  اأن��ه��ا تو�صع 

البناء بني اجلامعات واإدارات التعليم.
بال�صكر  اأت��ق��دم  اأن  اإل  ي�صعني  ول 
ل��زم��ائ��ي ال���ذي���ن اأ���ص��ه��م��وا ب��ف��اع��ل��ي��ة 

يف اإق��ام��ة ه��ذا امل��وؤمت��ر ب���دءا م��ن كلية 
ال����رب����ي����ة وال����ل����ج����ان ال���ع���ام���ل���ة ف��ي��ه��ا 
من  معنا  امل�صاركني  وخارجها، وجميع 
واأم��ل  ثقة  وكلنا  وحم��ك��م��ني،  باحثني 
واجلل�صات  العلمية  الأبحاث  حتقق  اأن 
احلوارية والربامج امل�صاحبة الأهداف 
عن�صرا  امل��ع��ل��م  ي��ك��ون  واأن  امل���اأم���ول���ة، 
اأ�صا�صا حا�صرا يف كل فكرة، واأن نخرج 
العملية  ت��ط��وي��ر  يف  ت�صهم  بتو�صيات 
قيمة  وتعك�ص  ال��ط��م��وح��ة،  التعليمية 
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د واأث���ره���ا يف ب��ن��اء 

جمتمعها.

وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية:
المعلم عنصر أساس حاضر في كل فكرة

احل���م���د هلل ال�����ذي رف����ع ب��ال��ع��ل��م اأه���ل���ه، 
وال�����ص��اة وال�����ص��ام ع��ل��ى خ��ري ال��ربي��ة 
و���ص��ح��ب��ه وب����ع����د: ف��امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال�������ص���ع���ودي���ة ق���ام���ت وا����ص���ت���ق���ام���ت ع��ل��ى 
قواعد ثابتة واأ�صول را�صخة من الدين 
جبارة  جهود  والعمل،  والعلم  واخل��ربة 
يف التاأ�صي�ص والبناء والربية والتعليم، 
تعاقب يف ت�صييدها ملوكها وحكوماتها، 
واخلرية من رجالتها، جيا اإثر جيل، 
حتى اآل الأمر حلكومة خادم احلرمني 
عبدالعزيز  بن  �صلمان  امللك  ال�صريفني 

حفظه اهلل اأيده بن�صره.
ف�����واك�����ب�����ت ح����ك����وم����ت����ه ب��ح��ك��م��ت��ه 
والأدوات،  الأ�صاليب  وطورت  املتغريات، 
واأوكلت  عنايتها،  فائق  التعليم  واأول���ت 
اإلى موؤ�ص�صاته �صبل تطويره، بال�صتفادة 
من كل فر�صة تعليمية ممكنة يف عامل 
ب��امل��ع��رف��ة، وال��ت��ق��ن��ي��ة يف  يتميز ع�����ص��ره 
واملعلم   بالتعليم  ارت��ق��اء  وذل��ك  معا،  اآن 

للمكانة الائقة به يف عامل متغري.
وك��ل��ي��ة ال���رب���ي���ة ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 
خ���ال���د ب��اع��ت��ب��اره��ا اإح������دى امل��وؤ���ص�����ص��ات 
هذه  يف  ال��رائ��دة  والتعليمية  الربوية 
يف  بدورها  منها  اإميانا  املباركة  الباد 
ال��ب��ن��اء احل�����ص��اري وال���رب���وي، و�صعيا 

املعلم والرتقاء  منها للتميز يف خدمة 
قامت  املهنية  وتنميته  اإع��داده  بربامج 
امل��ع��ل��م وع�صر  ال����دويل:  امل��وؤمت��ر  بعقد 
امل��ع��رف��ة: ال��ف��ر���ص وال��ت��ح��دي��ات حتت 
���ص��ع��ار »م��ع��ل��م م��ت��ج��دد ل��ع��امل متغري«، 
وت���ع���ُد ذل����ك م�����ص��اه��م��ة ب���ن���اءة م��ن��ه��ا يف 
احل�����ص��اري  وال��ب��ن��اء  الت�صييد  م�����ص��رية 
وامل����ع����ريف ل��ل��ن��ه��و���ص ع��ل��م��ي��ا وت��رب��وي��ا 
ب��اإن�����ص��ان ه����ذه ال���ب���اد امل���ب���ارك���ة، تلك 
امل�صرية وذلك الت�صييد الذي متيزت به 

باد احلرمني حر�صها اهلل .

واآخ���را  اأول  هلل  فال�صكر  وخ��ت��ام��ا 
ثم ال�صكر ملعايل وزير التعليم لدعمه 
ورع��اي��ت��ه ل��ل��م��وؤمت��ر، وال�����ص��ك��ر مل��ع��ايل 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة امل�����ص��رف ال��ع��ام على 
امل���وؤمت���ر ووك���ي���ل اجل��ام��ع��ة ل��ل�����ص��وؤون 
اللجنة  رئي�ص  والأكادميية  التعليمية 
التنظيمية ولكافة الزماء يف اللجنة 
وال�صكر  الأخ����رى،  وال��ل��ج��ان  العلمية 
ل��ل��م��ت��ح��دث��ني ول��ل��ب��اح��ث��ني ول��ك��ل من 
����ص���اه���م يف اإع��������داد وت��ن��ظ��ي��م واجن�����اح 

فعاليات هذا املوؤمتر.

عميد كلية التربية: المؤتمر مساهمة
في مسيرة التشييد والبناء الحضاري والمعرفي
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مدير الجامعة يستقبل قيادة بلدي الخميس
عبدالعزيز رديف

ا���ص��ت��ق��ب��ل م���دي���ر اجل����ام����ع����ة، الأ����ص���ت���اذ 
اأخ��ريا،  مبكتبه  ال�صلمي،  فالح  الدكتور 
رئ���ي�������ص امل���ج���ل�������ص ال���ب���ل���دي مب��ح��اف��ظ��ة 
خمي�ص م�صيط ظافر اآل فاهدة، ورئي�ص 
اهلل  عبد  ب��ن  �صليمان  املحافظة،  بلدية 

ال�صهراين، والوفد املرافق لهما.
وتاأتي زيارة ممثلي املجل�ص البلدي 
املو�صوعات  م��ن  ع��دد  لبحث  وال��ب��ل��دي��ة 

املتعلقة باملحافظة واجلامعة.
وبينما ناق�ص اللقاء و�صع الأرا�صي 
وكيفية  املحافظة،  للجامعة يف  اململوكة 

اجلانبني،  ي��خ��دم  مب��ا  منها  ال���ص��ت��ف��ادة 
ومب��ق��رح��ات��ه،  ب��ال��وف��د  ال�صلمي  رح���ب 
ب��ك��ام��ل  ت�����ص��ع��ى  اجل���ام���ع���ة  اأن  م����وؤك����دا 
تعليميا،  باملنطقة  للنهو�ص  اإمكانياتها 
اإ�صافة اإلى خدمة املجتمع التي تعد من 
املجل�ص  لرئي�ص  مثمنا  اأه��داف��ه��ا،  اأب���رز 
التعليمية  العملية  البلدي حر�صه على 
يف املنطقة، م�صريا اإلى اأنه �صتتم درا�صة 
مقرحات الوفد ب�صكل اأو�صع، لفتا اإلى 
خطوة  اأي  ع��ن  تتوانى  ل��ن  اجلامعة  اأن 

تتقدم بالعملية التعليمية.
 من جانبه، اأو�صح اآل فاهدة خال 
اللقاء اأن اجلامعة متلك موقعا متميزا 

يف ����ص���رق امل��ح��اف��ظ��ة ي��ج��ب ا���ص��ت��غ��ال��ه 
لها  ف��رع  فتح  اأب��ن��اءه��ا، مقرحا  ليخدم 
واملحافظات  وامل��راك��ز  املحافظة  ي��خ��دم 
ال�������ص���رق���ي���ة م����ن امل���ن���ط���ق���ة، مل����ا ي��ت��ك��ب��ده 
عناء  م��ن  املحافظات  تلك  م��راك��ز  اأب��ن��اء 
وخم���اط���ر اأث���ن���اء درا���ص��ت��ه��م يف ال��ف��روع 

اجلامعية احلالية.
م��واق��ع  "هناك  ف���اه���دة:  اآل  وق����ال 
وفتح  ا�صتئجارها  للجامعة  ميكن  مميزة 
ذات  تعليمية  خدمة  لتقدمي  بها،  ف��روع 
نطاق وا�صع على م�صتوى منطقة ع�صري، 
وه��ن��اك ع��رو���ص م��ن ج��ام��ع��ات خليجية 
خا�صة ترغب يف فتح فروع لها باملنطقة، 

يف  مواقعها  ا�صتثمار  للجامعة  يتيح  مما 
هذا ال�صاأن، اإ�صافة اإلى اأن فتح فروع لهذه 
�صي�صهم  املنطقة  يف  اخلليجية  اجلامعات 

يف تنمية التعليم ب�صكل اأكرب".
ب�������دوره، ���ص��ك��ر ال�������ص���ه���راين ج��ام��ع��ة 
قدمتها  التي  اخلدمات  على  خالد  امللك 
للبلدية واملجل�ص البلدي من ناحية اإقامة 
الدورات، مو�صحا اأنه مت عقد �صراكة مع 
امل�صتمر  والتعليم  املجتمع  خدمة  عمادة 
ملن�صوبي  ال��ت��دري��ب��ي��ة  خ��دم��ات��ه��ا  ل��ت��ق��دمي 
اإ�صافة  البلدية واأع�صاء املجل�ص البلدي، 
تدريبية  دورات  ل��ت��ق��دمي  التن�صيق  اإل���ى 

للمجتمع اأي�صا.

أخبار الجامعة

QS رئيس منظمة
يزور الجامعة

 
سعيد العمري

رئي�ص  مكتبه،  يف  ال�صلمي،  فالح   الدكتور  الأ�صتاذ  اجلامعة،  مدير  ا�صتقبل 
بالرتيب  املعنية  الدولية  املنظمات  اأ�صهر  اإح��دى   ،QS اإ���ص«  »كيو  منظمة 
الدويل والعربي للجامعات، نيز كواكريلي، بح�صور وكيل اجلامعة للتطوير 

واجلودة، الأ�صتاذ الدكتور اأحمد اجلبيلي.
اإج��راءات  �صمن  ياأتي  اللقاء  اأن  �صحفي،  ت�صريح  يف  اجلبيلي  واأو�صح 
الأداء،  يف  ملمو�صا  تقدما  تظهر  التي  خالد  امللك  جامعة  ل��زي��ارة  املنظمة 
وا�صتعرا�ص ومناق�صة ما مت من تطوير �صامل تقوم به اجلامعة، مما اأهلها 
 520 واملرتبة  ال�صعودية،  اجلامعات  م�صتوى  على  الرابعة  املرتبة  لتحقيق 

عامليا، اإذ تقدم ترتيبها الدويل خال عام واحد مبعدل 50 مرتبة.
التي  املمكنة  املبادرات  ا�صتعرا�ص ومناق�صة عدد من  �صيتم  واأ�صاف اأنه 
والعربية  الوطنية  امل�صتويات  على  اجل��ام��ع��ة  ومت��ي��ز  ت��ق��دم  ا�صتمرار  ت��ع��زز 
اململكة  روؤية  ت�صهم يف حتقيق  ا�صراتيجية مهمة  باعتباره غاية  والدولية، 

»2030«، ومبا يتنا�صب مع الدعم غري املحدود الذي يلقاه نظام التعليم.
ي�صار اإلى اأن التقدم الذي حققته اجلامعة تزامن مع خروج عدد اآخر 
من اجلامعات من الت�صنيف العربي والدويل، ويف ظل مناخ من التناف�صية 

ال�صديدة على امل�صتويات العربية والدولية والوطنية من جهة اأخرى.

الـدراسات اإلسالمية
بآداب أبها يفتتح
أنشطته الطالبية

هناء آل سرور 

افتتح ق�صم الدرا�صات الإ�صامية بكلية الآداب للبنات باأبها،  الثنني املا�صي 
الق�صم  143٨ه�  برعاية رئي�صة  ل��ع��ام  الطالبي  الن�شاط  فعاليات برنامج 
الأكادمييات  من  وجمموعة  طالبة  وح�صور90  ال�صرحاين،  اأم��ل  الدكتورة 
الطالبة  قدمتها  باحلا�صرات  ترحيبية  بكلمة  الربنامج  وافتتح  بالق�صم . 
لرئي�صة  كلمة  تلها  ط��ال��ع،  ن��ورة  الطالبة  ب�صوت  ت��اوة  ث��م  حممد،  حليمة 
الدكتورة �شامية حكمي،  الن�شاط  الق�شم عربت خاللها عن �شكرها لرائدة 

وفريق الطالبات امل�صارك بالربنامج.
غري  الأن�صطة  ح�صور  على  الطالبات  حثت ال�صرحاين  جهتها،  م��ن 
اإل��ى  امل��وه��وب��ات  دع��ت  كما  فيها،  امل�صاركة  على �صرورة  واحل��ر���ص  املنهجية 

تقدمي اأفكارهن الإبداعية، والتعاون مع الن�شاط  ليتم  دعمها. 
للم�شاركة يف  الطالبات وجذبهن  دعوة  الطالبي اإلى  الن�شاط  ويهدف 
الأن�صطة الطابية، وتعزيز حب الوطن يف قلوبهن وت�صجيعهن على املبادرة 

الإيجابية، وامل�صاركة ل�صتثمار اأوقات الفراغ مبا يعود بالنفع والفائدة .
يف �صياق اآخر، و�صمن الفعاليات التي ينظمها ق�صم التاريخ، اأعلن نادي 
للعام  الأول  ال��درا���ص��ي  للف�صل  الثقايف  املو�صم  افتتاح  بالق�صم عن  الكتاب 
اجلامعي 1437/143٨، وذلك باإقامة ركن ال�صتعارة للطالبات برعاية كرمية 

من عميدة الكلية الدكتورة دولة حممد ع�صريي .

مجتمع محايل تدشن 
أنشطتها

عدنان األلمعي 

د�صنت كلية املجتمع مبحايل ع�صري اأن�صطتها لهذا الف�صل الدرا�صي، اأخريا، 
بتنظيم  وهما  له،  امل�صاحب  واملعر�ص  امل�صتجدين،  الطاب  ا�صتقبال  بحفل 

النادي الطابي بالكلية.
الكلمات من �صمنها كلمة راعي احلفل  العديد من  كما تخلل احلفل 
اإبراهيم  اأحمد  الكلية  وكيل  وكلمة  عامر،  اآل  اأحمد  الدكتور  الكلية  عميد 
القبيعي، واأخرى لرئي�ص ق�صم ال�صريعة الدكتور حمزه اآل فتحي، وكلها حثت 
الطاب على اجلد والجتهاد، للم�صاهمة يف بناء الوطن، واللتحاق بالنادي 

الطابي، وال�صتفادة مما تقدمه اجلامعة يف هذه الأندية.
واختتم احلفل بدعوة اجلميع لزيارة املعر�ص امل�صاحب الذي احتوى 
على كتيبات اإر�صادية لطاب الكلية، ولوحات ت�صمنت �صروحا تف�صيلية عن 

روؤية اململكة 2030.
الطابي،  النادي  مع  بالتن�صيق  بالكلية،  التدريب  وح��دة  اأقامت  كما 
العام  امل�صرف  ا�صت�صاف  الذي  اأكادميية(  )جمال�ص  الأول  الأ�صبوعي  اللقاء 

على فرع اجلامعة بتهامة الأ�صتاذ الدكتور حممد بن نا�صر القرين.

سعيد العمري

والطالبة  العمري،  �صعد  عبداملح�صن  الطالب  من  كل  �صارك 
منى يحيى القرين، من كلية ال�صيدلة باجلامعة، ببحث علمي 
واملحافظة  باأدويتهم  ال�صكري  ب��داء  امل�صابني  )ال��ت��زام  بعنوان 
اأقيم  على احلمية(، يف املوؤمتر العاملي لل�صكري وال�صمنة الذي 

اأخريا يف مدينة الريا�ص.
وكانت م�صاركة الطالبني مت تر�صيحها لتكون ثاين اأف�صل 
يف  امل�صارَكني  تكرمي  ومت  العربي.  ال��ع��امل  م�صتوى  على  بحث 
توفيق  والدكتور  مفتي،  عدنان  الربوفي�صور  قبل  من  البحث 
خ���وج���ة، وال���دك���ت���ور ���ص��ع��ود احل�����ص��ن، وك��ل��ه��م اأ�����ص����ادوا بالبحث 
اإح��دى  يف  بن�صره  واأو���ص��وا  للمجتمع،  منه  امل��رج��وة  وال��ف��ائ��دة 
جميع  منه  ي�صتفيد  لكي  توثيقه  لأه��م��ي��ة  العلمية،  امل��ج��ات 

املمار�صني ال�صحيني حمليا ودوليا.
اإج��راء البحث الفائز يف مراكز الرعاية  اأنه مت  اإلى  ي�صار 
طب  اأك��ادمي��ي��ة  م��ع  وذلك بالتعاون  م�صيط،  بخمي�ص  الأول��ي��ة 
مرك  الدكتور  وباإ�صراف  م�صيط،  بخمي�ص  واملجتمع  الأ�صرة 

اآل مرك.
المتياز  ط��اب  م��ن  هما  ومنى  عبداملح�صن  والطالبان 
لربنامج دكتور �صيديل، الذي تقدمه كلية ال�صيدلة لتخريج 
�صيادلة متميزين للقيام بدورهم ال�صريري مع الفريق الطبي 

لتقدمي خدمة رعاية �صحية مميزة للمجتمع.

طالبان بالجامعة يحققان تميزا بحثيا بمؤتمر عربي
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أخبار الجامعة

شؤون الطالب تطلق الدورة الثالثة
من األولمبياد الثقافي الشهر المقبل

عبدالعزيز رديف

ت��ط��ل��ق اجل���ام���ع���ة مم��ث��ل��ة يف ع��م��ادة 
الأومل��ب��ي��اد  ال��ط��اب، فعاليات  ���ص��وؤون 
ال��ث��ق��ايف يف دورت�����ه ال��ث��ال��ث��ة ل��ط��اب 
وط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة، خ���ال ال��ف��رة 
املدينة  مقر  يف   ،143٨/3/٨--6 من 
اجلامعية بقريقر، وذلك عن طريق 

املناف�صات الفردية واجلماعية.
الطاب  ���ص��وؤون  عميد  واأو���ص��ح 

امل�صاجلة  ا���ص��رح،  الإل���ق���اء،  ال��ن��ب��وي��ة، 
ال�صعر  الف�صيح،  ال�صعر  ال�صعرية، 
ال���ن���ب���ط���ي، الأف�����������ام ال���وث���ائ���ق���ي���ة، 
الت�صكيلي،  ال��ر���ص��م  ال��ع��رب��ي،  اخل���ط 
ال��ر���ص��م ال���ك���اري���ك���ات���ريي، ال��ت�����ص��وي��ر 
الت�صكيلي،  الت�صوير  ال��ف��وت��وغ��رايف، 
ال���ف���ن ال���رق���م���ي )ال���ت�������ص���ام���ي���م(، 60 

ثانية، امل�صرح لك(.
اأم���ا امل��ن��اف�����ص��ات اجل��م��اع��ي��ة فهي 
)امل�������ص���اب���ق���ة ال���ث���ق���اف���ي���ة، الأوب����ري����ت 

الأوملبياد  اأن  الهبا�ص  مريع  الدكتور 
ب�صكل  ���ص��ي��ك��ون  ال��ث��ال��ث��ة  ن�����ص��خ��ت��ه  يف 
م��ت��ج��دد، وذل����ك ب��ع��د ال��ن��ج��اح املميز 
الأول���ى  الن�صختني  يف  حققه  ال���ذي 
وال��ث��ان��ي��ة، والإق����ب����ال ال��ك��ب��ري ال���ذي 

حظي به من جميع الطاب.
وق�������ال »����ص���ي���ت���ن���اف�������ص ال���ط���اب 
خمتلفا،  جم���ال   20 يف  وال��ط��ال��ب��ات 
)القراآن  منها 17 جمال فرديا هي: 
ال������ك������رمي، اأع���������ذب ت���������اوة، ال�����ص��ن��ة 

الإن���������ص����ادي، اخل���دم���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة(، 
املوؤمتر  منها ما هو �صمن مناف�صات 
وطالبات  لطاب  التناف�صي  العلمي 

التعليم العايل باململكة«.
ه���ذه  اأن  ال���ه���ب���ا����ص  اأك��������د  ك���م���ا 
لتنا�صب  ب��ع��ن��اي��ة  اخ��ت��ريت  امل���ج���الت 
الطاب  ومواهب  ومهارات،  ق��درات، 
وال����ط����ال����ب����ات ل���ي���ت���م ا���ص��ت��ق��ط��اب��ه��م، 
واح����ت����واء م���ا ي��ت��م��ي��زون ب����ه، ب��ه��دف 
امل�������ص���ارك���ة يف امل���ن���اف�������ص���ات الأخ������رى 

ال�صعودية  اجل��ام��ع��ات  م�صتوى  على 
والدولية.

وك�����ان�����ت ال����ع����م����ادة ق�����د وج���ه���ت 
الدعوة اإلى كافة الطاب والطالبات 
زرع  ب��ه��دف  الأومل��ب��ي��اد  يف  للم�صاركة 
التناف�ص فيما بينهم يف �صتى املجالت 
املرجوة  النتائج  وحتقيق  املطروحة، 
م����ن اإق����ام����ة م���ث���ل ه�����ذه ال��ت��ظ��اه��رة 
الثقافية، كما بينت وجود 17 مناف�صة 

فردية، وثاث جماعية خمتلفة.
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إختتام حملة التوعية بسرطان الثدي 
بالتعاون مع جمعية »زهرة« بأبها

سارة القحطاني

التوعية  فعاليات  اجلامعة،  اختتمت 
مع  بالتعاون  الثدي،  �صرطان  مبر�ص 
جمعية زهرة باأبها، حتت �صعار »ع�صر 

�صنني #ومكملني«.
وكانت احلملة التي �صاركت فيها 
ط��ال��ب��ات ج��م��ي��ع ال��ك��ل��ي��ات ب��اجل��ام��ع��ة،  
اإ�صافة اإلى طالبات ومن�صوبات التعليم 
من 12 مدر�صة ثانوية باأبها، انطلقت 
امل���ا����ص���ي، م���ن م�����ص��رح  اأك���ت���وب���ر  يف 23 
اإل��ى  انتقلت  ث��م  للبنات  ال��ع��ل��وم  كلية 
يف  الطالبات  لدرا�صة  اجلامعي  املركز 
اليومني الأخريين، وذلك ل�صتهداف 
اأكرب �صريحة من الطالبات وع�صوات 

هيئة التدري�ص.

200 زائرة
���ص��ه��دت احل��م��ل��ة حم���ا����ص���رات علمية 
باجلامعة،  العلمية  اللجنة  قبل  م��ن 
واأرك�����ان�����ا ت���وع���وي���ة، وع����ي����ادة جم��ه��زة 
بطبيبة ا�صتقبلت اأكر من 200 زائرة 
م��ن م��ن�����ص��وب��ات اجل��ام��ع��ة واأه��ال��ي��ه��ن، 
م�صت�صفى  اإل��ى  �صيدة   50 حتويل  ومت 
ال���������ص����ع����ودي الأمل��������������اين، حل���اج���ت���ه���ن 

ل�صتكمال الفح�ص.
املركز  عميدة  قالت  جانبها،  من 
اجلامعي لدرا�صة الطالبات، الدكتورة 
عاء احلاقان، اإن احلملة اأتت مبادرة 
ال��ث��دي،  ل�����ص��رط��ان  م��ن جمعية زه���رة 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ��ال��د، 
مم��ث��ل��ة يف ع���م���ادة ����ص���وؤون ال��ط��ال��ب��ات، 
لتقدم  اأق��ي��م��ت  احل��م��ل��ة  اأن  م�����ص��ي��ف��ة 

يحتجن  م��ا  ك��ل  باملنطقة  ل��ل��ط��ال��ب��ات 
اإليه من وعي حول هذا املر�ص، و�صبل 

الوقاية منه، والك�صف املبكر عنه.

إحصائيات علمية
كلية  اأ�صتاذة  ك�صفت  ذات��ه،  ال�صياق  ويف 
ال���ط���ب ب���امل���رك���ز اجل���ام���ع���ي ل���درا����ص���ة 
يف  الن�صار،  اإمي��ان  الدكتورة  الطالبات 
اأن  احل��م��ل��ة،  خ��ال  قدمته  لها  بحث 
الأورام احلميدة ميكن اإزالتها يف اأكر 
مرة  الظهور  اإل��ى  تعود  ول  احل���الت، 
اأخ��رى  اأم��اك��ن  يف  تنت�صر  ول  اأخ����رى، 
اخلبيثة  الأورام  بخاف  اجل�صم،  من 
اإلى  م�صرية  بال�صرطان،  ت�صمى  التي 
اأن النوع الأخري قابل لانت�صار داخل 
اخلايا  تدمري  على  وق���ادرة  اجل�صم، 

املجاورة وباقي الأع�صاء.
واأو�صحت اأن �صرطان الثدي يعد 
ال�صيدات يف  �صيوعا عند  الأورام  اأكر 
جميع  م��ن  ال��ث��ل��ث  بن�صبة  ال�����ص��ع��ودي��ة 

الأورام اخلبيثة الأخرى.
وقالت »يعّد اأهم واأخطر �صرطان 
ال��وف��ي��ات،  ال��ن�����ص��اء م��ن ح��ي��ث  ي�صيب 
وك��ذل��ك م��ع��دل الإ���ص��اب��ة، وه��ن��اك 14 
امراأة ت�صاب ب�صرطان الثدي يف اململكة 
م���ن ب���ني 100 األ����ف ام������راأة ���ص��ع��ودي��ة، 
وام�������راأة واح�����دة م���ن ب���ني ك���ل ث��م��اين 
ب�صرطان  لاإ�صابة  معر�صة  �صيدات 

الثدي يف فرة ما من حياتها«.
امل�صابة  احل��الت  »ع��دد  واأ�صافت 
 2741 ال�صعودية  يف  ال��ث��دي  ب�صرطان 
ح���ال���ة، ب��ح�����ص��ب اإح�������ص���اءات ال�����ص��ج��ل 
 %20.6 ومت���ث���ل  ل����������اأورام،  ال���وط���ن���ي 

م����ن اإج����م����ايل الإ�����ص����اب����ات اجل���دي���دة 
ب���ال�������ص���رط���ان امل��ك��ت�����ص��ف��ة يف ���ص��ف��وف 
حالة،   5617 ع��دده��ا  والبالغ  الن�صاء، 
منها ٨00 حالة �صرطان ثدي ت�صخ�ص 
64% من  اأن  كما  ال�صعودية،  �صنويا يف 
احلالت حتدث قبل �صن اخلم�صني يف 
حتدث  احل��الت  وغالبية  الغرب  دول 

بني �صن60 و 65".

االكتشاف المبكر
اكت�صاف  ن�صبة  اأن  اإل��ى  الن�صار  ونبهت 
���ص��رط��ان ال��ث��دي يف م��راح��ل��ه الأول����ى 
متدنية جدا يف اململكة، حيث ل تزيد 
على 15%، مقارنة ب� ٨5% يف الوليات 
الوقت  موؤكدة يف  الأمريكية،  املتحدة 
�صرطان  م��ن  ال�����ص��ف��اء  ن�صبة  اأن  ذات���ه 
ال���ورم  ك���ان  اإذا   %97 ت��ت��ج��اوز  ال��ث��دي 
الأول���ى، مو�صحة  لي��زال يف مراحله 
اأن تاأخري الك�صف يهبط بالن�صبة اإلى 
الثدي  ب�صرطان  الإ���ص��اب��ة  واأن   ،%25
تعود اإلى عدم الك�صف املبكر، ومن هنا 

ياأتي اأهمية هذه احلملة.
ال���ك���ت���ل  م�����ن   %  ٨0« واأردف�������������ت 
الن�صيجية والنتوءات املح�صو�صة تنتج 
يف ال���ث���دي ع���ن ت���غ���ريات ورم���ي���ة غري 
�صرطانية )حميدة(، وُيو�صي الأطباء 
الطبيب  ا�صت�صارة  ب�صرورة  ال�صيدات 
 %70 اأن  كما  تغري،  اأي  ماحظة  عند 
لديهن  لي�ص  امل�صابات  م��ن   %٨0 اإل��ى 
ع��ام��ل وراث����ي، اإ���ص��اف��ة اإل���ى اأن ٨ من 
غري  ت��غ��ريات  لديهن  ن�صاء   10 اأ���ص��ل 
بالثدي،  �صرطانية(  )لي�صت  طبيعية 
ليفية  اأورام  اأو  ال��ث��دي  تكي�صات  مثل 

أخبار الجامعة

حميدة«. ويف هذا اجلانب، �صددت على 
اأورام  اأي  من  للتاأكد  الك�صف  �صرورة 
باملوجات  بالفح�ص  ���ص��واء  ال��ث��دي،  يف 
باأخذ  اأو  املاموغرام  اأو  ال�صوتية  فوق 
الثدي للفح�ص، يف  اأن�صجة  عينة من 
اأن 5%-10% من حالت �صرطان  حني 
ال���ث���دي ل��ه��ا م�����ص��ب��ب��ات وراث����ي����ة وه��ى 
ت�صوهات يف عمل جينات طبيعية مثل 
BRCA2 و BRCA1، م�صرية اإلى اأن 
يف  ت�صوهات  لديهن  ال��ل��وات��ي  الن�صاء 
هذين اجلينني يكّن عر�صة لاإ�صابة 
اأك���ر من   %  ٨0 بن�صبة  امل��ر���ص  ب��ه��ذا 

الن�صاء الأخريات.
ووا�����ص����ل����ت »ل���ي�������ص ب���ال�������ص���رورة 
للجينات  احل��ام��ل��ة  امل�����راأة  ت�����ص��اب  اأن 
عوامل  ه��ن��اك  لأن  ال��ث��دي،  ب�صرطان 
ال�صرطان،  ن�صوء  على  ت�صاعد  اأخ��رى 
اإي��ج��اب��ي��ا،  ال���وراث���ي  الفح�ص  ك���ان  اإذا 
مبعنى وج��ود خلل وراث��ي، فهذا يدل 
ب�صرطان  الإ�صابة  احتمال  زيادة  على 
اإمكانية  اأو  متى  حتديد  دون  ال��ث��دي 

حدوثه«.
 واأ�صافت »تراوح ن�صبة ال�صيدات 
اإ���ص��اب��ت��ه��ن  ال���ل���وات���ي مت ت�����ص��خ��ي�����ص 
ب�����ص��رط��ان ال��ث��دي دون وج����ود ت��اري��خ 
وذلك   ،%90-70 بني  لاإ�صابة  عائلي 
ل ُي��ل��غ��ي ع��ام��ل ال��ت��اري��خ ال��ع��ائ��ل��ي يف 
زيادة فر�صة الإ�صابة، حيث تت�صاعف 
الأولى  الدرجة  من  املُقربني  باإ�صابة 

)الأم، الأخت اأو البنة(«.

حبوب منع الحمل 
وا���ص��ت��ن��ادا اإل���ى ع���دة درا����ص���ات علمية، 

احتمال  ه��ن��اك  اأن  ال��ن�����ص��ار  اأو���ص��ح��ت 
ب����اأن ي����وؤدي ا���ص��ت��ع��م��ال م��وان��ع احلمل 
اإلى ارتفاع ب�صيط يف ن�صبة  عرب الفم 
الثدي،  ب�صرطان  لاإ�صابة  التعر�ص 
من  احل��ال��ي��ة  الأ���ص��ك��ال  اأن  م�صتدركة 
ح���ب���وب م��ن��ع احل���م���ل ل ت���زي���د خطر 
واأن  ال�����ث�����دي،  ب�������ص���رط���ان  الإ�����ص����اب����ة 
ا���ص��ت��ع��م��ال ه��رم��ون الإ���ص��روج��ني اأو 
ال���ربوج�������ص���رون، ب��ع��د ���ص��ن ان��ق��ط��اع 
اإل�����ى ارت���ف���اع ن�صبة  ي�����وؤدى  ال��ط��م��ث، 
اإلى  داعية  الثدي،  ب�صرطان  الإ�صابة 
هذا  وم�صار  فوائد  مناق�صة  ���ص��رورة 
ال���ع���اج م���ع ال��ط��ب��ي��ب ق��ب��ل ال���ب���دء يف 

تناوله.
ال�صمنة  ب��ني  وع��ن وج��ود عاقة 
والإ����ص���اب���ة ب�����ص��رط��ان ال���ث���دي، وب��ني 
ال�����ص��م��ن��ة امل���ف���رط���ة وال���ط���ع���ام ال��غ��ن��ي 
الياأ�ص،  �صن  بعد  خ�صو�صا  بالد�صم، 
حت���ول  "الدهون  ال���ن�������ص���ار:  ق����ال����ت 
اإ�صروجني،  اإلى  الأخرى  الهرمونات 
وم��������ن ث��������ّم ت�����رف�����ع ن�������ص���ب���ة ح������دوث 
ال�صرطان، وبالأخ�ص �صرطان الثدي، 
ع��ام��ا  ت�����ص��ك��ل  ل  ال�����ص��م��ن��ة  اأن  ك���م���ا 
ال�صغر،  منذ  وج��دت  ح��ال  يف  اإ�صافيا 
امل�صي،  وبخا�صة  التمارين  اأن  وبينت 
ب�صرطان  الإ���ص��اب��ة  ن�صبة  م��ن  تقلل 
بانتظام،  واإذا متت ممار�صتها  الثدي، 
الأ���ص��ب��وع،  يف  �صاعة   2.30-1.25 مل��دة 
ت��خ��ف��ي��ف اخل��ط��ر بن�صبة  اإل����ى  ت�����وؤدي 
1٨% لأنها توؤثر اإيجابيا على م�صتوى 
الإ�����ص����روج����ني وال���ربوج���ي�������ص���رون 
وتعزيز  اجل�صم،  يف  ن�صبتهما  بتقليل 

املناعة يف مكافحة ال�صرطان.

الجهل بالعوامل والوقاية
وك������ان������ت وك����ي����ل����ة امل������رك������ز اجل���ام���ع���ي 
كلية  يف  امل�صاعدة  الأ���ص��ت��اذة  للطالبات، 
ال��ت��م��ري�����ص، ال���دك���ت���ورة ن��ع��م��ة ري��ا���ص، 
والأ����ص���ت���اذة امل�����ص��ارك��ة يف ك��ل��ي��ة ال��ط��ب 
)ال��ق�����ص��م ال��ف�����ص��ي��ول��وج��ي( ق���د ق��ام��ت��ا 
�صيدة  ل��ن��ح��و600  ا�صتبيانات  بت�صميم 
العمرية  للفئة  وزائ����رات  طالبات  ب��ني 
ما بني 1٨ - 45 �صنة.  واأظهرت النتائج 
كافية  معلومات  لديهن  لي�ص   %90 اأن 
ع���ن امل���ر����ص وع����ن ال���ع���وام���ل امل�����ص��ب��ب��ة 
اأن هناك  كما  الوقاية منه،  وعن طرق 
معلومات خاطئة عن الفح�ص الذاتي، 
وك�صفت عن تخوفهن من املر�ص، وعدم 

معرفتهن باأ�صعة املاموجمرام.

تصحيح مفاهيم خاطئة
م����ن ج���ه���ت���ه���ا، اأك��������دت ع�������ص���و جم��ل�����ص 
زه��رة  جمعية  جمل�ص  ع�صو  ال�����ص��ورى، 
اأن����ه بناء  اآل م�����ص��ي��ط،  ال��دك��ت��ورة م��ن��ى 
تو�صيات  تقدمي  مت  احلملة  ه��ذه  على 
لت�صحيح املفاهيم واملعلومات اخلاطئة 
ع��ن امل���ر����ص، وال��ت�����ص��دي��د ع��ل��ى ال��ه��دف 
الأ���ص��ا���ص��ي وه���و ال��رك��ي��ز ع��ل��ى اأه��م��ي��ة 
اإجراء الفح�ص املبكر والفح�ص الذاتي 

ب�صفه دورية.
ي���ذك���ر اأن اأك�����ر م���ن األ�����ف ���ص��ي��دة 
م���ن خم��ت��ل��ف اجل���ه���ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف 
امل��ن��ط��ق��ة ا���ص��ت��ف��ادت م���ن احل��م��ل��ة ال��ت��ي 
اليومية  ال�صحوبات  من  بعدد  اختتمت 
م�صابقات  وكذلك   7 اآيفون  ج��وال  على 
لأف�صل �صعار اأو فيديو ق�صري للحملة، 

وكذلك هدايا عينية.

دورة إلبراز
دور الصيدلي 
في المجتمع

ال�����ص��ي��دل��ة  ب��ك��ل��ي��ة  دواء  ن������ادي  ن���ظ���م 
يف  ال�������ص���ي���ديل  دور  ع����ن  حم����ا�����ص����رة 
خ���دم���ة امل���ج���ت���م���ع، ����ص���رح���ت خ���ط���وات 
العلمي  وال��ب��ح��ث  ال�����ص��ي��ديل  ت��ط��وي��ر 

والدرا�صات.
فيديوهات  املحا�صرة  وت�صمنت 
ق�������ص���رية ل���ت���ج���ارب ع���امل���ي���ة يف جم���ال 
وعلق  ���ص��رح��ه��ا  املجتمعية  ال�����ص��ي��دل��ة 
عليها املحا�صر الدكتور عادل اأبو علي، 
و�صط ح�صور كثيف لطاب وطالبات 
وع��دد  اأخ���رى  �صحية  وك��ل��ي��ات  الكلية 

من اأع�صاء هيئة التدري�ص.
امل��درج��ات  يف  املحا�صرة  واأق��ي��م��ت 
لكلية  مبا�صرة  بثت  بينما  امل��رك��زي��ة، 
عميد  ح�صرها  كما  بال�صامر،  البنات 
عبدالرحمن  الدكتور  ال�صيدلة  كلية 

ال�صيعري.
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للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(

0555832030
إيميل

mubasher@kku.edu.sa
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مواهب طالبية

الشهري:
أرسم بهدوء

خالد العمري 

ي���ف�������ص���ل ط����ال����ب ال����ل����غ����ات وال����رج����م����ة، 
امل����وه����وب يف جم����ال ال���ر����ص���م، حم��م��د بن 
ظ��اف��ر ال�����ص��ه��ري، ال���ه���دوء والب��ت��ع��اد عن 
الفنية،  اأعماله  يف  ي�صرع  حني  ال�صجيج، 
تقاطعه  ل  بتنا�شق  اأفكاره  خيوط  لين�شج 

املداخات ول ت�صتته امللهيات.
»اآف���اق«  م��ع  ح��وار  ال�صهري يف  ولفت 
اإل���ى اأن���ه ي�صعى اإل���ى ت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ه يف 
يف  امل�����ص��ارك��ة  ل���ه  لتت�صنى  ال��ر���ص��م  جم���ال 

م�صابقات عاملية ومعار�ص دولية.

البداية
قال ال�صهري »كانت بداية ظهور موهبتي 
يف ال���ر����ص���م اأث����ن����اء امل���رح���ل���ة الب���ت���دائ���ي���ة، 
وت���ط���ورت ت��دري��ج��ي��ا ح��ت��ى  ق�����ص��ي��ت تلك 
املرحلة متميزا يف الر�صم بني الطاب يف 
مدر�صتي، لكنني انقطعت عنه يف املتو�صطة 
لعدم وجود معلم خمت�ص بالربية الفنية 
املرحلة  حتى  الن��ق��ط��اع  وا�صتمر  حينئذ، 
اجلامعية با�صتثناء ر�صوم الكتب التي كنت 
اأق�صي بها الوقت اأثناء احل�ص�ص اململة«. 

واأ���ص��اف »ق���ررت ال��ع��ودة اإل���ى املجال 
الثانوية،  املرحلة  يف  التخرج  بعد  الفني 
ويف كل ر�صمة ومع كل عمل األحظ تقدما 

يف مهارتي«.

صعاب ومشكالت
وع����ن امل�����ص��ك��ات ال���ت���ي واج���ه���ت���ه يف ب��داي��ة 
اأ�صار اإلى اأنها متثلت يف  م�صواره يف الر�صم، 
عدم وجود معلم يوجهه، اإ�صافة اإلى انعدام 

العاقات الفنية.
وا���ص��ت��درك ق��ائ��ا »ل��ك��ن اأك���رب امل�صاكل 
بالن�صبة اإيل هو امللل والفتور واأي�صا تكلفة 

املنطقة وع��دم توافرها  وانعدامها يف  امل��واد 
ب�صهولة وانعدام الدورات التدريبية هنا«.

م�صكلة  لكل  ب��اأن  مني  »اإمي��ان��ا  واأردف 
وا���ص��ل��ت  م�����ص��ت��ح��ي��ا،  ����ص���يء  ل  واأن  ح����ا 
امل��م��ار���ص��ة ب�������الأدوات ال��ب�����ص��ي��ط��ة وال��ت��غ��ذي��ة 
الب�صرية ومتابعة امللهمني واملحبني للعمل، 
اإلى جانب حتفيز عائلتي واأحبتي وتعليقات 
وما  التوا�صل،  مواقع  يف  متابعّي  ون�صائح 

زال التعليم والتطور م�صتمرا«.

مشاركات وأعمال
اأن���ه ���ص��ارك يف العديد  واأو����ص���ح ال�����ص��ه��ري 
املدر�صية، م�صريا   املعار�ص وامل�صابقات  من 
يف ال��وق��ت ذات���ه اإل���ى اأن���ه ع��م��ل ع��ل��ى ر�صم 
���ص��خ�����ص��ي��ات ل��األ��ع��اب وب���رام���ج ل��ل��ه��وات��ف 
ال��ذك��ي��ة، واأن ال��ع��دي��د م��ن اأع��م��ال��ه بيع يف 

اأ�صواق ومعار�ص فنية.

داعمون ومحفزون
م�صريته،  يف  دعمه  عمن  ���ص��وؤال  على  وردا 
وعلى  الداعمني  م��ن  العديد  »ه��ن��اك  ق��ال 
راأ����ص���ه���م ع��ائ��ل��ت��ي ال���ك���رمي���ة، ف��ال�����ص��ك��ر هلل 
واملعنوي  امل��ادي  دعمهم  على  لهم  ثم  اأول 
اإي�����اي ل��ل��ت��ط��ور واإن�������ص���اء هويتي  ودف��ع��ه��م 
من  بع�ص  جهد  اأن�صى  ل  واأي�صا  الفنية، 
وح��ب  ن�صائحهم  يف  تفانيهم  يف  اأق���ارب���ي 
اخلري يل واأ�صدقائي وكلماتهم الإيجابية 
وامل���ح���ف���زة، واأي�����ص��ا ن�����ص��ائ��ح ال��ع��دي��د من 
فال�صكر  امل��ج��ال،  يف  والأ���ص��ات��ذة  الفنانني 
لهم جميعا، فمن ل ي�صكر النا�ص ل ي�صكر 

اهلل«. 
ومل ي��غ��ف��ل ال�����ص��ه��ري ع���ن ال��ف��ن��ان��ني 
اأثر  لهم  ك��ان  الذين  املحفزين  والفنانات 
ومنهم:  قوله،  وتقدمه، ح�صب  تطوره  يف 
ال��ف��ن��ان اإ���ص��م��اع��ي��ل ال�����ص��م��ي��ل��ي، وال��ف��ن��ان��ة 

العثمان،  تركي  والفنان  البحريي،  اأماين 
وال��ف��ن��ان مهند ب��اع��ارم��ه، وال��ف��ن��ان��ة ن��ورة 
الطريفي، والفنانة زينة ال�صهري، مقدما 

لهم جزيل ال�صكر والتقدير.

طقوس الرسم 
واأو����ص���ح اأن����ه ي��ح��ب الن���ف���راد يف حم���راب 
الإب�������داع ل��ي��خ��ل��و ب���اأف���ك���اره، وق�����ال »اأح����ب 
لأح�صل  وال�صجيج  الأن��ظ��ار  عن  البتعاد 
على راحة البال والطماأنينة قبل البدء يف 
وال�صراب  الطعام  تناول  اأحب  ول  الر�صم، 
وق����ت ال���ر����ص���م، ب���ل اأن���ه���ي وج���ب���ات���ي قبل 
اأب��داأ الر�صم ل اأحب  ال�صروع فيه، وحينما 
اأن يقاطعني اأحد باأي �صكل من الأ�صكال اأو 

ي�صتت انتباهي«.

أهداف وطموحات 
اأنه ي�صعى لأن ي�صتمر يف  ال�صهري  وك�صف 
ومهارته  ق��درات��ه  وزي���ادة  موهبته  تطوير 
ال��ت��ق��دم  يف  »اأرغ�������ب  واأردف  ب��امل��م��ار���ص��ة، 
والتطور لأ�صبح مدرب ر�صم معتمد، كما 
اأخ��ط��ط ل��ل��ت��وج��ه اإل���ى امل��در���ص��ة ال��واق��ع��ي��ة 
التي هي من اأهم املدار�ص الفنية، واأمتنى 
الر�صم  وم�صابقات  مناف�صات  يف  امل�صاركة 
ال��ع��امل��ي��ة وامل�������ص���ارك���ة يف م���ع���ار����ص دول��ي��ة 
املنطقة  اأرغب يف تطوير  واأي�صا،  �صهرية. 
متخ�ص�ص  متجر  اأول  وافتتاح  اجلنوبية، 

بالأدوات الفنية يف املنطقة اجلنوبية«.

كلمة أخيرة
ويف ختام حدثيه، وجه كلمة للمبتدئني يف 
جمال الر�صم، وقال: »اأن�صحهم بالعتماد 
على النف�ص واملمار�صة والتغذية الب�صرية 
وال���رك���ي���ز ع��ل��ى ال��ت��ق��دم وت��ق��وي��ة ن��ق��اط 

ال�صعف«.
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مواهب طالبية

هل تستطيع 
العيش

بال كتاب؟

أسبوعية جامعة الملك خالد

زاد الفكر كزاد المعدة
دونه الموت!

إعالن

ريم العسيري

اأك���دت امل��وه��وب��ة ب��اخل��ط ال��ع��رب��ي، الطالبة 
ب��ق�����ص��م ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
والآداب باملحالة،  ندى الغامدي، اأن الدعم 
املوهوبون  اإليه  يحتاج  ما  اأه��م  هو  املعنوي 
وامل���وه���وب���ات ب���اخل���ط يف م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ري، 
اإقامة  اإلى  اأي�صا بحاجة  اأنهم   اإلى  م�صرية 

معار�ص حتت�صن اأعمالهم.

متى اكت�ضفت موهبتك
يف اخلط العربي؟

يف ���ص��ن ال��ع��ا���ص��رة ت��ق��ري��ب��ا، وذل����ك ب��ع��د اأن 
املرحلة  ُر�صحت ب�صفتي طالبة موهوبة يف 

البتدائية.

كيف طورت موهبتك؟
اأن  بال�صرورة  والتدريب، ولي�ص  باملمار�صة 
يكون كل خط متقن جميل مق�صورا على 
اأن  �صخ�ص  اأي  ي�صتطيع  ب��ل  اخل��ط��اط��ني، 
يح�صن م��ن م��ه��ارات��ه يف اخل��ط م��ن خال 
لر�صم  ال�صحيحة  الطرق  وتعلم  التدريب 

احلروف.

مبن تاأثرت  من اخلطاطني؟ 
باأمي يف املقام الأول، فقد كانت، وما زالت، 
ع��ن��ي خري  ف���ج���زاه���ا اهلل  م��ع��ني يل،  خ���ري 
تعلمت كثريا من اخلطاطني  كما  اجل��زاء، 

نا�صر امليون وعبيد النفيعي.

يقال اإن عدد اخلطاطات ال�ضعوديات 
قليل مقارنة بنظرائهن  الذكور .. 

ما راأيك؟
ل اأعتقد ذلك، بل يوجد كثري من الأنامل 
املبدعة، ل�صيما مع وجود مواقع التوا�صل 

الجتماعي.

هل هناك اأ�ض�س معينة تختارين 
وفقها العبارات التي تخطينها؟

معينة،  ولكن اأُف�صل  اأ���ص�����ص  ه��ن��اك  لي�ص 
الق����ت����ب����ا�����ص����ات الأدب�������ي�������ة ل����ل����ع����دي����د م��ن 
الأدباء مثل: فاروق جويده، جربان خليل، 
ويليام  ف��ل��وب��ري،  كنفاين،غو�صتاف  غ�صان 

�صك�صبري. 

ما الدعم الذي  يحتاج اإليه 
املوهوبون  واملوهوبات باخلط 

العربي  مبنطقة ع�ضري؟

م��ا  اأه������م  ه����و  امل���ع���ن���وي  ال����دع����م   اأرى  اأن 
اأن�����ص��ى اأهمية  اإل��ي��ه، واأي�����ص��اً ل  ي��ح��ت��اج��ون 
بوجود  لوحاتهم،  لعر�ص  املعار�ص  اإق��ام��ة 
اخلطاطني الكبار لا�صتفادة من خرباتهم 
وا�صتماع نقدهم،  وذلك من �صاأنه اأن ينمي 
امل���واه���ب ال�����ص��اب��ة يف امل��ن��ط��ق��ة وي��ت��ي��ح لهم 
الوعي  وي��رف��ع  مهاراتهم  لإب���راز  الفر�صة 

باأهمية ثقافة اخلط العربي.

ما اأهم م�ضاركاتك؟ 
بجامعة  الثاين  الثقايف  الأوملبياد  م�صابقة 
ال��ذي  »ب��داي��ة حلم«  ومعر�ص  خ��ال��د،  امللك 
اأقامه مركز املوهبة والإبداع بجامعة امللك 
ل��اإب��داع  ال��ب��اح��ة  ج��ائ��زة  وم�صابقة  خ��ال��د، 

والتفوق.

ما اأهم اجلوائز التي ح�ضلت عليها؟
ال��ث��ق��ايف  ب��الأومل��ب��ي��اد  الأول  امل���رك���ز  ج���ائ���زة 
هذه  ونيلي  خالد،   امل��ل��ك  بجامعة  ال��ث��اين 
اأول  اإن���ه���ا  اإذ  ال��ك��ث��ري،  ي��ع��ن��ي يل  اجل���ائ���زة 
كبريا  دعما  عليها،  وت�صكل  ح�صلت  جائزة 

ملوهبتي.

ما االأدوات التي ت�ضتخدمينها
يف اخلط؟  

 Roco ال����ع����رب����ي  اأق��������ام اخل������ط  غ����ال����ب����ا، 
Artline، وق�صبات الكتابة.

 
هل هناك نوع معني

من �خلطوط متيلني �إليه �أكرث؟
والثلث،  والرقعة  وال��دي��وان  بالن�صخ  اأكتب 
من  اأك����ر  وال��ن�����ص��خ  اأتقن الديوان  ل��ك��ن��ي 

غريهما.

متى تتحرك ندى الغامدي
للكتابة واخلط؟ 

متى ما �صعرت بالإلهام ج�صدت ما بداخلي 
يف لوحة.

م�ضاريعك امل�ضتقبلية؟
�صام«  »ر�ص�الة  معر�ص  اهلل،  ب��اإذن  �صاأُقيم، 
الثقافة  جمعية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  كليتي،  يف 
ال�صوء على  ت�صليط  فيه  و�صيتم  والفنون، 
كتابة الأحاديث النبوية ال�صريفة باللغتني 

اللغة العربية واللغة الإجنليزية.

وماذا عن طموحاتك
يف جمال اخلط؟

خري  بكل  ووط��ن��ي  ثقافتي  لتمثيل  اأط��م��ح 
من خال موهبتي، واأن اأكون م�صدر فخز 

واعتزاز لوطني باإذن اهلل.

كلمة اأخرية؟ 
ل�������وال�������دي  ث��������م  اأول،  هلل   ال�����������ص�����ك�����ر 
وعظيم  اجل��زي��ل  ال�صكر  ووال��دت��ي،  فلهما 
لكليتي،  ب��ال�����ص��ك��ر  اأت���ق���دم  ك��م��ا  الم���ت���ن���ان، 
اأبو  الدكتورة �صراء  راأ�صها عميدتها  و على 
ملحة، على دعمها امل�صتمر يل ولزمياتي 
امل�����ب�����دع�����ات، ف����ه����ي م����در�����ص����ة يف اخل���ل���ق 
اجل��زاء،  خري  عنا  اهلل  فجزاها  والتوا�صع، 
ال��ت��دري�����ص بق�صم  اأن�����ص��ى ع�����ص��و ه��ي��ئ��ة  ول 
اللغة الإجنليزية، اأ�صتاذتي الفا�صلة رحمة 

علوي، على دعمها امل�صتمر يل.

ندى الغامدي:
أقترح تنظيم معارض 
لمواهب الخط بعسير
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إدارات

مدير األمن والسالمة:
التسرب في تصاريح المواقف إشاعة

خالد العمري

ل��ل�����ص��ام��ة  ال���ع���ام���ة  الإدارة  م���دي���ر  اأ�����ص����ار 
والأم����ن اجل��ام��ع��ي، ع��ل��ي ف��اي��ز الأح��م��ري، 
متابعة  يف  ت��ك��م��ن  اإدارت������ه  م��ه��م��ة  اأن  اإل����ى 
جميع عمليات ال�صامة والأمن باجلامعة 
وال����ع����م����ل ع���ل���ى م���ن���ع وق��������وع احل���������وادث، 

ومعاجلتها عند الوقوع.
ونفي الأحمري يف حديثه اإلى »اآفاق« 
�صرف  عملية  يف  ت�����ص��رب  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن 

ت�صاريح دخول املركبات.
 

اأبرز املهمات التي تقومون بها؟
من اأبرز ما توؤديه الإدارة العامة لل�صامة 

والأمن اجلامعي، ما يلي:
ل������اإدارات  وامل��ت��اب��ع��ة  • ال��ت��خ��ط��ي��ط 
والأم�����ن  ال�����ص��ام��ة  لإدارة  ال��ت��اب��ع��ة 
الأم������ن  اإدارة  وه��������ي:  اجل����ام����ع����ي، 
وال�صحة  ال�صامة  واإدارة  اجلامعي، 

املهنية، واإدارة ال�صوؤون الإدارية.
ال�صامة  ع��م��ل��ي��ات  ج��م��ي��ع  اإدارة   •
والأم��ن باجلامعة، والعمل على منع 
وق�����وع احل��������وادث، وم��ع��اجل��ت��ه��ا عند 

الوقوع.
• م���ب���ا����ص���رة ال��ت��ح��ق��ي��ق امل���ب���دئ���ي يف 
امل�����ص��ك��ات واحل�������وادث ال��ت��ي ت��ق��ع يف 
اجل��ام��ع��ة ����ص���واء اأح��ي��ل��ت اإل��ي��ه��ا من 
امل�صوؤولني يف اجلامعة اأو مت اكت�صافها 
لل�صامة  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ق��ب��ل  م��ن 

والأمن اجلامعي.
وخمارج  مداخل  ومراقبة  تنظيم   •
اجلامعة ووحداتها الأخرى وتدقيق 

هويات الأ�صخا�ص اإذا لزم الأمر.
للجامعة  الدخول  • اإ�صدار ت�صاريح 
لاأفراد  �صواء  ووحداتها،  ومرافقها 

اأو املركبات.
• الإ�صراف على حركة ال�صري وتنظيم 
امل��روري��ة  املخالفات  امل��واق��ف وحت��دي��د 

مع مراعاة الأنظمة املتعلقة بذلك.
ال�صركات  وعمال  موظفي  • مراقبة 
وامل����وؤ�����ص���������ص����ات ال���ع���ام���ل���ة وم����رت����ادي 

اجلامعة يف حدود اخت�صا�صاتها.
• اإعداد مناوبات احلرا�صة باجلامعة 
اأي��ام العمل والعطات والإج��ازات  يف 

الر�صمية.
امل��ن��ا���ص��ب��ات  ت��ن��ظ��ي��م  يف  • امل�����ص��ارك��ة 
مع  بالتعاون  باجلامعة  والفعاليات 

الإدارات ذات العاقة كافة.

حدثنا عن الدورات املتخ�ض�ضة
التي تنظمونها؟

نقدم  العاقة،  ذات  اجلهات  مع  بالتن�صيق 
ال�������دورات امل��ت��خ�����ص�����ص��ة مل��ن�����ص��وب��ي الأم�����ن، 

ومنها:
وال�����ص��ام��ة  الأم�����ن  م���ب���ادئ  دورة   •

)رجال ون�صاء(.
اجلمهور  م��ع  التعامل  ف��ن  دورة   •

)رجال ون�صاء(.
)رج��ال  امليدانية  ال�صامة  دورة   •

ون�صاء(.
�شغوط  مع  التعامل  مهارات  • دورة 

العمل )رجال ون�صاء(.
امل��دن��ي��ة  واحل���م���اي���ة  الأم�����ن  دورة   •

مبدينة الأمن العام بع�صري.

يف  امل����دين  ال���دف���اع  اأع���م���ال  دورة   •
امل���ن�������ص���اآت امل���دن���ي���ة مب����رك����ز ت���دري���ب 

منطقة ع�صري.
تطوير  ال����دورات  تلك  حققت  ول��ق��د 
وخلقت  الأم���ن،  ملن�صوبي  الوظيفي  الأداء 
ط���اب���ع ال���ت���ع���ام���ل الأم����ث����ل م����ع م��ن�����ص��وب��ي 
اجل��ام��ع��ة وم���رت���ادي���ه���ا، ورف���ع���ت ج��اه��زي��ة 
املوظف جلميع احل��الت التي يواجهها يف 
الأمنية  احل��ال��ة  يف  ذل��ك  ويتجلى  ال��ع��م��ل، 

التنظيمية العامة يف اجلامعة.
لل�صامة  العامة  الإدارة  اأ�صهمت  كما 
والأمن اجلامعي يف توفري احلالة الأمنية 
ملن�صوبي  امل��ائ��م��ة  وال�����ص��ام��ة  وامل���روري���ة 
اجل���ام���ع���ة وح���م���اي���ة مم��ت��ل��ك��ات��ه��ا ل��ي��ت��ف��رغ 
اجلميع للبذل والعطاء وتنفيذ طموحات 
داخل  املرافق  لتكون  من�صوبيها  وتطلعات 

املدينة اجلامعية وخارجها اآمنة.
وم����ن اإ���ص��ه��ام��ات��ن��ا اأي�������ص���ا، امل�����ص��ارك��ة 
وامل��ح��اف��ل  الأن�����ص��ط��ة اجل��ام��ع��ي��ة  يف جميع 
اجلهات  تنظمها  التي  والوطنية  الدولية 

اجلامعية.

كيف ترون تعاون
من�ضوبي اجلامعة معكم

فيما يتعلق مب�ضكلة املواقف؟
والإدارة  اجلامعة  من�صوبي  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
العامة لل�صامة والأمن اجلامعي ل باأ�ص 
كليات  وافتتاح  اجلامعة  ات�صاع  ظ��ل  يف  ب��ه 
واأق�صام جديدة.  وت�صعى جامعتنا العزيزة 
اإلى اإيجاد ما يكفي من املواقف رغم كرة 
امل���رك���ب���ات وحم����دودي����ة امل����واق����ف، وق��ام��ت 
ال�صرقية  اأخ��ريا بتوفري مواقف يف اجلهة 
ل��ب��واب��ة ال���ط���اب، وذل����ك ل�����ص��د الح��ت��ي��اج 

املتزايد ملواقف املركبات.

يقال اإن هناك ت�ضربا
يف ت�ضاريح الدخول.. كيف ميكن 

�ضبط هذه العملية؟
والأم��ن  لل�صامة  العامة  الإدارة  تقوم 
اجل���ام���ع���ي ب�������ص���رف ت�������ص���اري���ح دخ����ول 
وفق  الت�صاريح،  بق�صم  املركبات، ممثلة 
ملن�صوبي  ت�صاريح  ب�صرف  ملزمة  اآلية 
التدري�ص  هيئة  اأع�����ص��اء  م��ن  اجل��ام��ع��ة 
واملوظفني، وي�صتثنى من ذلك الطاب 
ذوو الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة واحل����الت 
لهذه  به  املعمول  التنظيم  وفق  الطبية 
احل����الت، وم��ا يتم ت��داول��ه م��ن ت�صيب 
ل���ه،  ال���ت�������ص���اري���ح ل ���ص��ح��ة  يف ����ص���رف 
ينزع  البع�ص  اأن  اأحيانا  يح�صل  ولكن 
ويقدمه  مركبته  من  الت�صريح  مل�صق 
دخ��ول  م��ن  بق�صد متكينه  ط��ال��ب  اإل���ى 
اإل  لي�ص  الت�صرف  ه��ذا  امل��واق��ف، ومثل 
ف���ردي���ا وي��ت��م ���ص��ب��ط��ه يف ف���رة وج��ي��زة 

ويطبق عليه النظام.

اإلى اأين و�ضل م�ضروع
البوابات االإلكرتونية؟ 

البع�ص  ع��ل��ى  امل�����ص��روع  ه���ذا  تطبيق  مت 
من  للتاأكد  وذل��ك  اجلامعة،  مرافق  من 
ج����دوي ���ص��اح��ي��ت��ه، ول ي����زال امل�����ص��روع 
على  لتعميمها  وذل����ك  ال���درا����ص���ة  حت���ت 
جميع املقار اجلامعية، اإذ اإن هناك بع�ص 
اإيجاد  اإلى  العقبات التي ت�صعى اجلامعة 

حلول تتنا�صب معها.

قدمنا دورات 
تخصصية ساهمت 
في تطوير األداء 
الوظيفي لمنسوبي 
األمن وأوجدت طابع 
التعامل األمثل مع 
منسوبي الجامعة 
ومرتاديها، ورفعت 
جاهزية الموظف
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قصة خبرية

سامي أحمد: قاومت أصعب
التحديات إلكمال مسيرتي الجامعية

سعيد العمري 

والآداب  العلوم  بكلية  الطالب  واج��ه 
اأحمد، ظروفا  يف حمايل، �صامي علي 
اآماله  اأن تق�صي على كل  �صعبة كادت 
يف الن���ت���ظ���ام ع��ل��ى م��ق��ع��د ال���درا����ص���ة 
وذلك  اهلل،  لول رحمة من  اجلامعي، 
باإعاقة  الأك���رب  اأخ���وه  اأ���ص��ي��ب  اأن  بعد 
فكرية وحركية يف حادث مروري موؤمل 
امل�صوؤولية عن  راي��ة  منه  بدل  ليت�صلم 
اإع��ال��ة الأ���ص��رة، ث��م ت��وال��ت الب��ت��اءات 
اأخيه الأ�صغر   بوفاة والدته ثم رحيل 
�صاعده الأمين متاأثرا بحادث مروري 

مفجع.
يف ح����دي����ث اإل�������ى »اآف������������اق«، ق���ال 
عر�صة  نحن  الدنيا  ه��ذه  »يف  �صامي: 
هذه  تكون  ف��ت��ارة  وامل�صائب؛  ل��اآف��ات 
قريب  ف��ق��د  م��ن  الأرواح  يف  امل�����ص��ائ��ب 
ت��ك��ون يف الأب����دان من  وحبيب، وت���ارة 
اأمرا�ص موؤملة وح��وادث مفجعة تقعد 
ال�����ص��خ�����ص وجت��ع��ل��ه ق��ع��ي��د ال��ف��را���ص، 
وت���ارة يف الأم����وال م��ن خ�صائر واآف��ات 
وُتْفِقُر �صاحبه؛ فتحيله  املال،  ت�صيب 
م��ن غ��ن��ي اإل���ى ف��ق��ري يتكفف ال��ن��ا���ص، 
اأو  النف�ص،  يف  معنوية  م�صائب  وت��ارة 
يف من نحب؛ من حتول من حال اإلى 

�صدها«.

قصة حزن
يروي �صامي ق�صته بقوله: »تخرجت 
�صنة  امل����ج����اردة  ال��ع��ل��م��ي يف  امل��ع��ه��د  يف 
باجلامعة  والتحقت  بامتياز،  1431ه��� 
الإجنليزية  اللغة  تعلم  يف  مني  رغبة 
واحل�صول على درجة علمية منا�صبة، 
وب���������داأت درا�����ص����ت����ي يف ك���ل���ي���ة ال���ل���غ���ات 

والرجمة باأبها، لكن �صاءت الأقدار اأن 
ي�صاب اأخي الأكرب بحادث مروري نتج 
وج�صدية  فكرية  باإعاقة  اإ�صابته  منه 
الوحيد  ال��ع��ائ��ل  جعلني  مم��ا  دائ���م���ة، 
لأ�صرتي وامل�صوؤول عنها بعد اهلل لكون 
وال�����دي م��ق��ع��دا، مم���ا ا���ص��ط��رين اإل���ى 
ال��ع��ل��وم والآداب يف  ك��ل��ي��ة  اإل����ى  ال��ن��ق��ل 

حمايل لقربها من منزيل«.
الظروف �صعوبة  »ازدادت  واأردف 
ح��ني م��ر���ص��ت وال���دت���ي م��ر���ص��ا اأودى 
ال�صنة  يف  واأن�����ا   ،1432 ع���ام  ب��ح��ي��ات��ه��ا 
الثانية اجلامعية، ولأن امل�صاب عظيم 
اأن يوؤثر �صلبا يف درا�صتي  فقد خ�صيت 
ذلك  حذف  على  الظروف  واأجربتني 

الف�صل  الدرا�صي«.
�صامي يف حديثه قائا  ا�صر�صل 
درا�صتي  ا�صتاأنفت  ال��ت��ايل،  ال��ع��ام  »يف 
وقمت بتقلي�ص مقرراتي للحد الأدنى 
اأعني  �صعيا مني لأن  �صاعة، وذلك   13
اأ�صرتي ماديا، لكن الأمر مل يكن كما  
م�صتواي  على  ذل��ك  اأث��ر  فقد  توقعت، 
اأن  بعد  م��ع��ديل  وانخف�ص  ال��درا���ص��ي 
كر غيابي وحرمت دخول الختبارات 
جاهدا  اأ�صعى  كنت  اأين  علما  ب�صببه، 
وم�صوؤوليتي  درا���ص��ت��ي  ب��ني  للتوفيق 
العمل  على  جم���ربا   وك��ن��ت  العائلية، 

والدرا�صة لتوفري املال«.

فاجعة أخرى
ب��ن��ربة ح��زي��ن��ة، وا���ص��ل ���ص��ام��ي ق��ائ��ا: 
»اأراد اأخي الأ�صغر م�صاعدتي، لكن �صاء 
اهلل اأن ي�صاب هو اأي�صا بحادث مروري 
مفجع اأودى بحياته، مما جعلني اأفكر 
يف ترك الدرا�صة والتوجه ل�صوق العمل 
اأن وال���دي رف�����ص ذل��ك واأراد يل  ل��ول 

بعد  رغم  درا�صتي  اأ�صتمر مبوا�صلة  اأن 
امل�صافة عن الكلية ن�صبيا، وعدم توافر 
التدري�صية  الهيئة  وجهل  نقل،  و�صيلة 

بظرويف«.

المستوى السابع
امل�صتوى  حاليا،  اأح��م��د،  �صامي  ي��در���ص 
ال�شابع، ومل تثنه �شغوط الهم واحلزن 
وال��ق��ل��ق، ب��ل مت�����ص��ك ب��ال�����ص��رب وه��دف 
التي  ال�صنوات  رغم  والتخرج  الدرا�صة 

خ�صرها يف احلذف والنقل.
 ي���ق���ول »رغ�����م م���ا م�����ررت ب���ه من 
اأج��اه��د نف�صي  ظ���روف فاإنني م��ا زل��ت 
اأم����وري  واأنا  ك��ل  يف  اهلل  على  معتمدا 
اأن  بعد  �صنة يل يف اجل��ام��ع��ة  اآخ���ر   يف 
نقل  ب��ني  فيها  ���ص��ن��وات  �صبع  اأم�����ص��ي��ت 
وحذف، حماول اأن اأوفق بني احتياجات 
ب��ع��ده��ا هم  ليبقى  ودرا���ص��ت��ي  اأ���ص��رت��ي 
املجهول،  فقد  واخل��وف من  الوظيفة 
ذهبت،  اأينما  اأ�صبحا هاج�صا يطاردين 
و�صعوبة  احلياتية  التغيريات  ظ��ل  يف 
م��ق��اوم��ة امل��ت��ط��ل��ب��ات امل��ع��ي�����ص��ي��ة؛ ف��اأن��ا 
علي  اأن  عائلتي  واأعرف  ع��ن  م�صوؤول 

توفري �صبل العي�ص الكرمي لهم«.

شكر وامتنان
ي��ك��م��ل ���ص��ام��ي ح��دي��ث��ه ب��ت��ق��دمي ���ص��ك��ره 
وام��ت��ن��ان��ه ل���� »م�������ص���وؤول وح����دة الإر����ص���اد 
والتوجيه بكلية العلوم والآداب مبحايل، 
ال���دك���ت���ور حم��م��د اأب�����و ال���زه���و، ل��وق��ف��ت��ه 
ال�������ص���ادق���ة م���ع���ي ب���ال���رغ���م م����ن ���ص��ع��ف 
توفري  اإل��ى  وحاجتها  الوحدة  اإمكانيات 
تفعيل  م��ن  لتتمكن  الأم�����ور  م��ن  ك��ث��ري 
دوره�������ا ب�����ص��ك��ل ف���ع���ال ي�����ص��ه��م يف جن���اح 

الأهداف التي اأن�صئت من اأجلها«.
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رياضة

بعد تتويجه بذهبية ألعاب القوى 

آل فارح: اإلعاقة جعلتني رياضيا طموحا
عبدالعزيز رديف

ت�����وج م��ن��ت��خ��ب اجل���ام���ع���ة ب��امل��ي��دال��ي��ة 
���ص��ب��اق 100 مر  ب��ط��ول��ة  ال��ذه��ب��ي��ة يف 
بني  اللقب  على  مناف�صة  بعد  حركي، 
اأكر من 15 جامعة، �صمن مناف�صات 
ب��ط��ول��ة الحت������اد ال���ري���ا����ص���ي لأل���ع���اب 
ل���ذوي الح��ت��ي��اج��ات اخلا�صة  ال��ق��وى 
امللك  جامعة  اأخ��ريا  ا�صت�صافتها  التي 

عبدالعزيز بجدة.
وق�����ل�����د وزي���������ر ال���ت���ع���ل���ي���م راع������ي 
العي�صى،  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  ال��ب��ط��ول��ة، 
بطل اجلامعة امل�صارك، الطالب مهند 

مو�صى اآل فارح، امليدالية الذهبية.
اجلامعة  بطل  ا�صت�صافت  »اآف��اق« 
ب��ع��د الإجن����از ال���ذي ح��ق��ق��ه، اإذ اأو���ص��ح 
طالب ق�صم املحا�صبة ذو ال�20 عاما، اأن 
اجلامعات  احت��اد  بطولة  يف  م�صاركته 
تعد الثالثة له على م�صتوى اجلامعات 

ال�صعودية.
واأ���ص��ار يف ال��وق��ت ذات��ه اإل��ى اأن له 
اأبها،  نادي  اأخرى يف  م�صاركات عديدة 
لاحتياجات  اململكة  منتخب  و�صمن 
اخلا�صة، كما �صارك يف ماراثون ع�صري 
حمققاً املركز الأول، اإ�صافة الى �صباق 
املركز  ال��ذي حقق  الهوائية  ال��درج��ات 

الثاين فيه.
فارح  اآل  �صارك  ذات��ه،  ال�صياق  ويف 
يف بطولة الحتاد الريا�صي للجامعات 
لأل��ع��اب ال��ق��وى ال��ع��ام امل��ا���ص��ي، وحقق 
ف��ي��ه��ا امل����رك����ز ال����ث����اين ع���ل���ى م�����ص��ت��وى 

اجلامعات ال�صعودية اآنذاك.

حرص على المشاركة
الأول  املركز  وحتقيقه  م�صاركته  وعن 
يف بطولة الحتاد الريا�صي للجامعات 
ب���األ���ع���اب ال���ق���وى ل����ذوي الح��ت��ي��اج��ات 
اخل���ا����ص���ة ب����ج����دة، ق������ال: »ك���ن���ت وق���ت 
الإع�������داد ل���ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة اأت������درب يف 
م��دي��ن��ة الأم������ري ���ص��ل��ط��ان ل��ل��خ��دم��ات 
امل�صوؤولون  وكان  بالريا�ص،  الإن�صانية 
اأن��ن��ي  ي��ظ��ن��ون  ع��ن منتخب اجل��ام��ع��ة 
اأ���ص��ت��ط��ي��ع  امل�����ص��ت�����ص��ف��ى ول  م�����ص��اب يف 
امل�صاركة  وكنت حري�صا على  امل�صاركة، 
�صفري  ي��ك��ن  ومل  ال��ب��ط��ول��ة،  ه���ذه  يف 
وال���ت���دري���ب  ل��ل��ت��اأه��ي��ل  اإل  ل���ل���ري���ا����ص 

ا�صتعداداً للبطولة«.
رف�������ص   « ف���������ارح:  اآل  واأ�������ص������اف 
امل�������ص���وؤول���ون ع���ن م��ن��ت��خ��ب اجل��ام��ع��ة 
املع�صكر  ح�����ص��وري  ل��ع��دم  م�����ص��ارك��ت��ي 
اخلا�ص مبنتخب اجلامعة، ومع ذلك 
مل اأ�صت�صلم بل اأقنعتهم باأنني على اأمت 
ال�صتعداد و�صاأحقق فوزا يف البطولة«، 
ي���دخ���ل  مع�صكر  اأن�����ه مل  اإل�����ى  لف���ت���اً 
م��ن��ت��خ��ب اجل��ام��ع��ة يف ال���ع���ام امل��ا���ص��ي 
الف�صية،  امليدالية  اأي�صا، عندما حقق 
ح�صوره  ع��دم  �صلبا  فيه  يوؤثر  اأن  دون 
نف�صه  يعد  ب��اأن��ه  ذل��ك  معلا  املع�صكر، 

للم�صاركة يف اأي بطولة ب�صكل دوري.

متطلبات ملحة
عدم  وراء  ال�صر  ع��ن  ���ص��وؤال  على  وردا 
ال���ت���زام���ه ب��امل��ع�����ص��ك��ر، ق����ال اآل ف����ارح:« 
ال��ع��ائ��ق ال��وح��ي��د ال����ذي مي��ن��ع��ن��ي من 
�صيارة  توافر  عدم  هو  املع�صكر  ح�صور 
اجلامعة«،  مع�صكر  يف  لل�صباق  خا�صة 

مطالبا بتوفريها لتحقيق الفائدة له 
وجلميع الراغبني يف امل�صاركة من ذوي 

الحتياجات اخلا�صة باجلامعة.
ل��ه  ال����داع����م����ني  اأك������رب  اأن  واأك�������د 
هما وال���داه، وق��ال: »ال��وال��د وال��وال��دة 
بحالتي،  جيدا  ويهتمان  ي�صجعانني، 
تعليمي،  اإك��م��ال  يف  كبري  ف�صل  ولهما 
مع  امل�صاركة  على  �صجعاين  من  وهما 
م��ا حققته  لأح��ق��ق  اجل��ام��ع��ة  منتخب 

من بطولت«. 
واأ����ص���اف: »ال���وال���د وال���وال���دة هم 
من ط��وراين واأه��اين نف�صيا و�صحيا 
وب��دن��ي��ا، وك��ان��ا ال��ع��ون ب��ع��د اهلل يل يف 
حت��ق��ي��ق ط��م��وح��ات��ي واأح����ام����ي؛ مما 
ي��ج��ع��ل��ن��ي ف���خ���ورا ج����داً ب��دع��م��ه��م يل، 
وذل������ك م����ا ي�������ص���اع���دين ع���ل���ى ت��خ��ط��ي 

ال�صعاب، حتى يف اأ�صعب الأمور«.
وال���ده  اأن  اإل����ى  ف����ارح  اآل  واأ����ص���ار   
ح���ري�������ص ج�����دا ع���ل���ى م�������ص���ارك���ت���ه م��ع 
م��ن��ت��خ��ب اجل���ام���ع���ة، م����وؤك����دا اأن�����ه مل 
ي���ف���ارق���ه حل���ظ���ة واح��������دة ح���ت���ى اآخ����ر 

حلظات حتقيق بطولته الأخرية.

طموح ال يتوقف
ب��اه��ت��م��ام اجل��ام��ع��ة،  ف�����ارح  اآل  اأ�����ص����اد 
وب���خ���ا����ص���ة ع����م����ادة �����ص����وؤون ال���ط���اب 
مبينا  الريا�صية،  الأن�صطة  يف  ممثلة 
اأن��ه��ا ت��دع��م��ه  وت��ذل��ل ال�صعاب اأم��ام��ه 
التي ميثل من  للم�صاركة يف بطولته 

خالها اجلامعة.
توقفه عن  الإع��اق��ة مل  اأن  واأك���د 
مقتنع   « ق��ال:  ب��ل  طموحاته،  حتقيق 
اأ�صبح  بل  هلل،  واحلمد  بالكر�صي  جدا 
ال��ك��ر���ص��ي ج���زءا م��ن ح��ي��ات��ي، 15 عاما 
بل  ي��ف��ارق��ن��ي  ال���ذي مل  وه���و �صديقي 
اإن�صانا  مني  وجعل  لاأف�صل،  غ��ريين 
اإجن��������ازات عظيمة  ���ص��اح��ب  ط��م��وح��ا 

ويطمح لتحقيق الأف�صل«.
م�����ص��ارك��ت��ه يف  اأن  ف����ارح  اآل  وذك����ر 
الأن�صطة الريا�صية تعد نقلة نوعية يف 
حياته واأن لها نكهة خمتلفة عن بقية 
م�صاركاتي  »رغ��م  واأردف:  اإ�صهاماته، 
ال�����ص��اب��ق��ة م���ع ن�����ادي اأب���ه���ا ال��ري��ا���ص��ي 
مع  امل�صاركة  فاإن  ال�صعودي،  واملنتخب 

اجلامعة تعد جناحا بحد ذاته«.
واأو�صح اأن م�صاركته مع اجلامعة 
ب����داأت م��ن دع����وة اأح����د اأ���ص��دق��ائ��ه من 
ال����ذي  اخل���ا����ص���ة  الح���ت���ي���اج���ات  ذوي 
ريا�صية  اأن�صطة  ه��ن��اك  اأن  ل��ه  اأو���ص��ح 
تهتم بفئته وتقدم لهم الدعم الكامل، 
اجلامعة  باأن�صطة  التحقت   « وق����ال: 
ال���ري���ا����ص���ي���ة ووج�������دت م��ن��ه��م ال���دع���م 
وها  والت�صجيع،  والرحيب  واحلفاوة 
اأه����م بطولة  اأن����ا وهلل احل��م��د ح��ق��ق��ت 
ع��ل��ى م�����ص��ت��وى اجل��ام��ع��ة واجل��ام��ع��ات 

ال�صعودية كافة«.
و�����ص����ك����ر ب����ط����ل اجل�����ام�����ع�����ة ل��ك��ل 
الريا�صية  الأن�����ص��ط��ة  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني 
ع��ل��ى م��ن��ح��ه��م اإي�����اه ال��ث��ق��ة م���ن خ��ال 
م�����ص��ارك��ت��ه ب��ا���ص��م اجل��ام��ع��ة يف احت���اد 
اجلامعات الريا�صي رغم عدم التزامه 
مو�صًا  امل�����ص��ارك،  املنتخب  مبع�صكر 
�صكره لوزير التعليم على تكرميه اإياه، 
دعمه  على  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  �صكر  كما 
غ���ري امل���ح���دود ل��اأن�����ص��ط��ة ال��ري��ا���ص��ي��ة 

باجلامعة وحر�صه على جودتها.
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إعالن

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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آفاق مصورة

زيارة قسم اإلعالم 
وصحيفة »آفاق« 
والمركز اإلعالمي  
للمدينة الجامعية 
بالفرعاء
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الرأي الجامعي

أسبوعية جامعة الملك خالد

هم
الم

أق
ب

رؤية الوزير العيسى وفتح النوافذ الموصدة
عاصم حمدان *

بال�صرح  املحلية  �صحافتنا  ت��ن��اول��ت  ل��ق��د 
والتحليل ومن روؤى متباينة ورقة معايل 
العي�صى  د.اأح���م���د  ال��ع��ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزي����ر 
عددها  يف  احلياة  �صحيفة  ن�صرتها  والتي 
 11(  2016 م���ار����ص   20 ب��ت��اري��خ  ال�������ص���ادر 
جمادى الآخرة 1437(، وقد اخت�صر فيها 
الوزير العي�صى روؤيته اإزاء التعليم ونظامه 
وم��وا���ص��ع ال��ق�����ص��ور ف��ي��ه ب��اأ���ص��ل��وب ميكن 
و�صفه بال�صهل املمتنع، ويحمد له اأن ابتداأ 
ورقته اأو روؤيته بالثناء على �صلفه الدكتور 
حم��م��د ب���ن اأح���م���د ال��ر���ص��ي��د، رح��م��ه اهلل، 
حما�صرته  ت�صمنته  ما  جلهة  وخ�صو�صاً 
األقاها عام 1416، على خ�صبة م�صرح  التي 
اأفكار هامة يرمز  امللك �صعود من  جامعة 
اإلى  »تعليمنا  املثري  اإليها بو�صوح عنوانها 

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

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

م�صارحة الذات بدل من جماملتها.
العي�صى:«بالتاأكيد فاإن  الوزير  يقول 
الإجابة هي النفي، فبادنا ت�صتحق تعليما 
اأف�صل ومدار�ص اأف�صل ونظامنا التعليمي 
هامة  نقلة  يف  ث��م  الطموح،  م�صتوى  دون 
التي  املعوقات  تلك  ي��ده على  ي�صع  جن��ده 
ميكن و�صفها باأنها مزمنة حيث يقول: »ل 
�صك يف اأن نظامنا التعليمي ل يزال مكبا 
ب��ك��م ه��ائ��ل م��ن ال��ت��ح��ّوط��ات وال��ت��وج�����ص��ات 
ممن  والتدخات  املكتوبة  وغ��ري  املكتوبة 

ميتلك اخلربة وممن ل ميتلكها«.
اأبعد من تلك القيود  اإل��ى  ثم يذهب 
املكبلة اأو املعيقة لنطاقة اأكرب لتعليمنا 

اإلى  ي�صري �صراحة  بكافة م�صتوياته، فهو 
املتطّفلني على هذا امليدان قائا: »وممن 
كل  يف  ويفتي  ق�صية،  ك��ل  يف  اأن��ف��ه  يح�صر 
�صاردة وواردة وممن يتخوف من كل جديد 
وي�صعى  مبدع  فكر  كل  ميحو  اأن  فيحاول 
اإل����ى ت��ك��ب��ي��ل امل���ي���دان ب�����ص��ك��وك وه��واج�����ص 

ومعارك �صغرية وتافهة هنا وهناك«.
ول��ع��ل ال���وزي���ر ال��ع��ي�����ص��ى ي��دع��و اإل���ى 
�صرورة منح نظامنا التعليمي ا�صتقاليته 
والذين  عليه  الطارئني  اأولئك  عن  بعيدا 
يتوهمون اأنهم الأقدر والأ�صفى والأنقى، 
الأول  التعليم  رج��ل  على  يخفى  ل  ولعله 
التي  والأن�صطة  الفعاليات  من  الكثري  اأن 
ك��ان��ت ق��ائ��م��ة يف م��دار���ص��ن��ا ق��ب��ل م��ا يقرب 
من ن�صف قرن من الزمن قد مت اإلغاوؤها 
احت�صنتهم بادنا  البع�ص ممن  قبل  من 
الإ�صام  باأدبيات  يعرف  ما  بيننا  فن�صروا 
مع  ح�صوره  للم�صرح  يعد  فلم  ال�صيا�صي، 
باب  ما يدخل يف  اأهميته ومت حت��رمي كل 
الرويح عن النف�ص! اإ�صافة اإلى ما قاموا 

املعتاد  الأ�صبوعي  عملنا  خ�صم  يف 
ال��زم��اء  اأح���د  ه��ات��ف  ال�صحيفة،رن  يف 
ل��ي��ت��وا���ص��ل م��ع زم��ي��ل اآخ����ر م��ن اإح���دى 
الكليات  ي�صتف�صر عن �صفحة »مواهب«، 
وه�����ي ط���اب���ي���ة ب��ح��ت��ة ت�����ربز امل���واه���ب 
اجلامعية، وتن�صر يف كل عدد، ملا لها من 

اأهمية وت�صجيع للطاب.
باأن  اإيّل  بالن�صبة  ال�صدمة  كانت   

الزميل يف  تلك 
الكلية، 

اأبدو  اأن  اأخربنا بوجود طاب �صبق  قد 
ا���ص��ت��ع��داده��م ق��ب��ل ذل����ك ل���ي���روا ه��ذه 
الع��ت��ذار  وج���اء  مب��واه��ب��ه��م.  ال�صفحة 
ب��اجل��م��ل��ة م���ن ال���ط���اب. مل�����اذا؟ لأن��ه��م  
اأن  �صبق  لهم  لزميل  ج��رى  مبا  �صمعوا 
هجوم  من  ال�صفحة  ه��ذه  يف  له  ن�صرنا 
غري م�صوؤول من طاب اآخرين، تعر�ص 
»توير«  �صفحات  على  لل�صخرية  فيه 
وو���ص��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل الأخ������رى. وتلك 
خ��ط��وة اأح�����ص��ب��ه��ا ه��زل��ي��ة 
مت  ولكن  اإل،  لي�ص 
اأخ����ذه����ا ب��ع��ني 
اجل�������دي�������ة 

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

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

مل اأت�صور اأن ي�صلوا لتلك الدرجة، 
ب��دوره  ال��ذي  باملحرر  ات�صال  فاأجرينا 
بجل�صة  املوهوبني  الطاب  اإقناع  حاول 
بال�صرعة  اجل��راح  يطبب  واأن  ا�صت�صفاء 
الن�صياع  بعدم  يقنعهم  واأن  املطلوبة، 
مل��ث��ل ه����ذه الأق�����اوي�����ل م���ن امل��رب�����ص��ني 

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

 لكي  نح�صل على الثقة بالنف�ص، 
ي��ج��ب اأن ن��ق��وم ب��ال��رب��ي��ة ال��ر���ص��ي��دة يف 
فعندما  �صحيح،  ب�صكل  الطفولة  فرة 
اأي  دون  حزينة  بائ�صة  الطفولة  تكون 
رع��اي��ة ت��اأت��ي ه���ذه ال��ث��غ��رات ال��رب��وي��ة، 
ب��ال��ث��ق��ة،  امل����راه����ق  ي��ت�����ص��ب��ع  اأن  ف��ي��ج��ب 
خ�صو�صا مبن يحيطون به والأقربني، 
واإع����ط����ائ����ه ال���ن�������ص���ائ���ح  وه�����ي ال���ف���رة 
ال��ث��ق��ة نتيجة  ت��ف��ق��د  الأ����ص���ع���ب. وق����د 
للهزلية املفرطة التي جتربك على 
ت����رك ه���واي���ات���ك؛ وع��ل��ي��ه يجب 
الأم��ام وعدم  اإل��ى  دائما  النظر 
الل��ت��ف��اف مل��ث��ل ه���ذه ال��ع��رات 
اأن جتعلنا ندور  التي ميكنها 

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

ال�صعيفة املرددة.
فاإنه  ث��اب��ت��ة،  بخطى  ت�صري  ول��ك��ي   
اأم��ام��ك  ه��دف��ك   ت�صع  اأن  عليك  يجب 
هو  اإن����ه  ب���اهلل  وث���ق  لتحقيقه،  وت�����ص��ع��ى 
واأق��ول  �صيء.  كل  على  ال��ق��ادر  امل�صتعان 
لهوؤلء املحبطني: ل جترحوا غريكم؛ 

فر�صا النا�ص غاية ل تدرك.

قتل موهبة!

عادل العقيد 
صحيفة »آفاق«
التحرير الفني 

ل��روح الإ���ص��ام احلقيقية من  ب��ه م��ن واأد 
بغلظة  وا�صتبدالها  ورحمة  ورف��ق  ت�صامح 
وج���ف���وة ه���ي اأب���ع���د م���ا ت���ك���ون ع���ن امل��ن��ه��ج 
الو�صطي واملعتدل الذي اختارته حكومتنا 
الر�صيدة منذ تاأ�صي�ص هذا الكيان الكبري، 
وكاأنهم مبا بثوه من اأفكار اأوهمونا باأنهم 
الفارقة  امل��رح��ل��ة  فكانت  والأك���ف���اأ  الأق����در 
1400ه����،  اأح���داث  م��ع  املعا�صر  تاريخنا  يف 

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

طات والتوج�صات واملخاوف. التحوُّ

* نقال عن جريدة املدينة
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الرأي الجامعي

الذرة، �شرط توافرها وتوافر ال�شالمة 
من جراء ا�صتعمالها.

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

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

بريطانيا من خال و�صلة عماقة.  
»تو  موؤ�ص�صة  عمليات  مدير  يقول 

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

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

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

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

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

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

بديلة: اأ�صعة ال�صم�ص!

مزارع الطاقة الشمسية!

د. علي سعيد القحطاني
وكيل كلية الطب
للتطوير األكاديمي والجودة

لماذا يا أبي؟
خالد العثمان

كلية الهندسة 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

»مستجدات الصلح في القتل العمد«
دراسة حديثة لمعهد البحوث بالجامعة

علي آل فرحان

دع���ت درا����ص���ة ����ص���ادرة ع��ن م��ع��ه��د ال��ب��ح��وث 
والدرا�صات ال�صت�صارية يف اجلامعة، بعنوان 
»م�صتجدات ال�صلح يف القتل العمد: الواقع 
املجتمع  توعية  تكثيف  اإل��ى  وامل�صروعية«، 
ب���وج���وب ح��ق��ن ال����دم����اء، و ت�����ص��ك��ي��ل جل��ان 
ال�صعي  ل��ت��ويل  املخت�صة  اجل��ه��ات  قبل  م��ن 
بال�صلح يف القتل العمد، والنظر يف املغالة 
ال��واق��ع��ة ال��ي��وم يف الأم�����وال ال��ت��ي ت��ب��ذل يف 
اإن�صاء  اإل��ى  اإ�صافة  العمد،  القتل  ال�صلح يف 
بر�صد  للعناية  متخ�ص�صة  بحثية  م��راك��ز 
الج��ت��م��اع��ي��ة بجميع  ال���ظ���واه���ر  ودرا�����ص����ة 

اأنواعها.
وجاء يف الدرا�صة اأنها ت�صتمد اأهميتها 
من اأهمية املو�صوع الذي تتناوله وارتباطه 
وظواهر  متعددة  ق�صايا  م��ن  ا�صتجد  مب��ا 
الديات،  يف  باملبالغة  عاقة  ذات  اجتماعية 
ما  املعهد-  ح�صب  اأهميتها-  من  يزيد  كما 
طراأ على ال�صلح يف القتل العمد اليوم من 
عن  ل�صرفه  يعالج  مل  ل��و  مم��ا  ال�����ص��وائ��ب، 
اأهدافه النبيلة، ولأخرجه عما �صرع له من 

احلكم واملقا�صد.
معاجلة  اإل��ى  هدفت  الدرا�صة  وكانت 
واق�����ع ال�����ص��ل��ح يف ال��ق��ت��ل ال��ع��م��د م��ع��اجل��ة 
والعقد  احل��ل  اأه��ل  وم�صاعدة  مو�صوعية، 
ومن بيده القرار على اتخاذ القرار املنا�صب 
املبني على درا�صة علمية مو�صوعية �صاملة،  
ال���وع���ي املجتمعي  ت��ن��م��ي��ة  اإل����ى  ���ص��ع��ت  ك��م��ا 
ب��ال�����ص��ل��ح ال�����ص��رع��ي ال�����ص��ل��ي��م م���ن الأه�����واء 
املكتبة  النف�ص واملزايدات، واإثراء  وحظوظ 
وتناولت  ر�صينة،  علمية  بدرا�صة  الفقهية 

ب�صكل تف�صيلي فقه امل�صتجدات.
 ك��م��ا ���ص��ل��ط��ت ال�������ص���وء ع��ل��ى اأه��م��ي��ة 
وال�صنة  الكتاب  يف  العمد  القتل  يف  ال�صلح 

كم�صطلحني  والعاقلة  القبيلة  ال��درا���ص��ة 
حتريرهما  وينبغي  متقارب،  مفهوم  ذَوي 
ملا يرتب على ذلك من الأحكام وامل�صائل، 
واهتمت بالعرف ال�صائد يف مفهوم القبيلة 
اللغوي  املفهوم  على  ل  الواقع  على  للبناء 
امل�صهور، وقررت اأنه ميكن اأن تنزل القبيلة 
مبفهومها اليوم منزلة العاقلة مبفهومها 
عند الفقهاء فتتحمل الدية عن القاتل يف 
بع�ص اأنواع الدية، غري اأنها ل تتحمل دية 
ما يجب فيه ق�صا�ص، اأي دية القتل العمد.
من  اأ�صا  امل��اآلت  يف  النظر  وباعتبار 
الت�صرفات  عليه  تبنى  ال�صريعة،  اأ���ص��ول 
اأو املنع، وتطبيقاً لهذا الأ�صل على  ب��الإذن 
م�صاألة العفو وال�صلح، واإن كانا فا�صلني يف 
اإليهما،  مندوب  فيهما،  مرغوب  اأ�صليهما، 
لكن اإذا اأدى ذلك لا�صتخفاف بالدماء، ملا 
اأن القبيلة �صتبذل جهدها  �صاع يف املجتمع 
ال��ك��ث��ري يف  امل����ال  وب����ذل  ال�����ص��ع��ي لل�صلح  يف 
�صبيل العفو، فاإذا مت تتبع الواقع والتحقق 
امل��ال   العفو وال�صلح وب��ذل  ف��اإن  م��ن ذل��ك، 
الأ�صل  ك��ان  واإن  املمنوع  من  يكون  حينئٍذ 

فيهما اأنهما من امل�صروع.
باإن�صاء  القبيلة  اإل����زام  الثاين:  املبحث 
���ص��ن��دوق م���ايل ل��دف��ع امل����ال يف ال���دي���ات يف 
ف��ي��ه:م��ي��زت  ال�����ص��ل��ح  اأو يف  ال��ع��م��د  ال��ق��ت��ل 
الدرا�صة بني اأغرا�ص اإن�صاء �صندوق جلمع 
كان  ف��اإن  القبيلة،  اأف���راد  توؤخذ من  اأم���وال 
والإح�صان،  ال��رب  على  التعاون  �صبيل  على 
اإل��زام، ول تريب ول مامة،  تطوعاً دون 
لأم�����ور غ��ال��ب��اً م���ا حت����دث، م��ث��ل احل��رائ��ق 
وح�����وادث ال�����ص��ري ون��ح��وه��م��ا ف��ه��ذا ج��ائ��ز ، 
اإن�صاء �صندوق لأم��ر يلزم  اأم��ا الإل��زام على 
فاإنها  اخل��ط��اأ،  القتل  يف  كالدية  الدافعني 
تلزم العاقلة كما هو مقرر عند الفقهاء، اإذا 
الدية، وكان  تلزمه  اإل من  به  يلزم  كان ل 

اأو  ع��ق��د  اأي  ي�����ص��ح  ل  الأول:  ال��ق��ول 
�شرط اإل ما ورد يف ال�شرع.

القول الثاين: الأ�صل �صحة كل عقد 
اأو �شرط مل يرد ال�شرع بتحرميه.

ا�صتدلل  ووج��وه  تفا�صيل  واأو�صحت 
اأن ه��ذا ال�شرط  اأ�شحاب كل ق��ول، وق��ررت 
اأما  ال�صابقني،  القولني  على  بناًء  ي�صح  ل 
من الوجه الأول، فاأنه ل دليل خا�صا على 
اعتباره، واأما على القول الثاين فهو مباح 
يف الأ�صل اإل اأّن هناك اأدلة عامة تدل على 
حترميه، ومنها قوله تعالى :  اأََلّ َتِزُر َواِزَرٌة 
اأُْخ���َرى، فهذا ال�شرط فيه جت��اوز على  ِوْزَر 
من ل ذنب له كذرية القاتل وزوجته واأهله 
ال��ث��اث  ال��غ��اي��ات  وب���ه ل تتحقق  ورح���م���ه، 
املذكورة يف احلديث عن ر�صول اهلل  : )فهو 
باخليار بني اإحدى ثاث، فاإن اأراد الرابعة 
فخذوا على يديه اأن يقتل اأو يعفو اأو ياأخذ 

الدية(.
القاتل  ت��ن��ازل  ا���ش��راط  الرابع:  املبحث 
وورث���ت���ه ع���ن اأم��اك��ه��م م���ن اأر������ص ودور: 
اآراء  امل�صاألة  الدرا�صة حلل هذه  ا�صتعر�صت 
امل���ذاه���ب الأرب���ع���ة، وا���ص��ت��ن��ت��ج��ت اأن����ه يجوز 
ال���دم على  اأول��ي��اء  اأن ي�صطلح اجل���اين م��ع 
ي�صطلحان  اأي  وج��ن�����ص��ه،  ع��ل��ي��ه  امل�����ص��اَل��ح 
اأو  ع���ق���اراً  اأو  ن���ق���داً  ي��ك��ون  اأن  ب��ال��را���ص��ي 
غريهما من مال ومنفعة، كما يجوز تعيني 
ورثته  اجل��اين من  يلزم غري  اأن  اإل  نوعه، 
بت�صليم  ال���دم  اأول���ي���اء  ق��ب��ل  م��ن  عاقلته  اأو 
اأر���ص ودور  مقابل  العقارية من  اأماكهم 
ال��درا���ص��ة يف  ي��ج��وز، وبينت  ف��ه��ذا ل  العفو 

نهاية هذا املبحث اآثار هذا ال�شرط.
ت��زوي��ج  ع��ل��ى  ال�����ص��ل��ح  اخلام�س:  املبحث 
املقتول:تو�صعت  ذوي  ام��راأة من  ال��دم  ويل 
الدرا�صة يف تف�صيل هذه امل�صاألة، لرتباطها 
وق��ررت  النكاح،  اأحكام  من  اأخ��رى  مب�صائل 

وع���ن���د ع��ل��م��اء الأم������ة، م�����ص��ت�����ص��ه��دة ب��ق��ول��ه 
ِلُحوا  َ َواأَ�صْ اهلَلّ ��ُق��وا  َف��اَتّ وت��ع��ال��ى:  �صبحانه 
َذاَت َبْيِنُكْم، موؤكدة اأن لل�صلح ثمارا عظيمة 
تتمثل يف ذهاب ال�صغائن والإحن، وت�صوية 
اخل�������ص���وم���ات، وحت��ق��ي��ق ر����ص���ا ال��ن��ف��و���ص، 
وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى اأم���ن وا���ص��ت��ق��رار املجتمع 

ووحدته واجتماع كلمته.

تعريف المستجدات
ا���ص��ت��ه��ل��ت ال���درا����ص���ة ب��ت��ع��ري��ف امل�����ص��ت��ج��دات 
ال��ف��ق��ه��ي��ة واأه���م���ي���ة درا����ص���ت���ه���ا، وم�������ص���ادر 
باأحكامها،  ال�صريعة  ووف��اء  فيها،  الجتهاد 
وبالنظر  الإ���ص��ام��ي،  الفقه  يف  ف�«بالتاأمل 
امل�صلمني،  حياة  وتطور  املجتمع،  حركة  يف 
وجتدد الق�صايا، وحدوث النوازل وتتابعها، 
ونظرا لتعدد جوانب احلياة، وتغري اأمناط 
بيئاتهم وتنوعها...  النا�ص، وتغري  معاي�ص 
بالتاأمل يف ذلك كله، جند اأنه ل يخلو زمن 
يف حياة امل�صلمني منذ ع�صر  الر�صالة، اإلى 
يومنا هذا من م�صتجدات جتّد يف حياتهم، 
على  الفقهاء  واجتهاد  نظر  اإل��ى  احتاجت 
م��ر ع�صور  الإ���ص��ام، وم��ن ه��ذا م��ا يتعلق 

مبو�صوع ال�صلح يف القتل العمد«.
وت����ط����رق����ت اأي���������ص����ا اإل�������ى ال���ت���ع���ري���ف  
بال�صلح وموا�صعه وجمالته عند العلماء، 
و�صروطه التي حتقق امل�صلحة منه واأدلتها، 
وب��ي��ان م�����ص��روع��ي��ت��ه، ك��م��ا ت��ن��اول��ت تعريفا 
ل��ل��ق��ت��ل ال���ع���م���د، وم����ا ورد م���ن ت��غ��ل��ي��ظ يف 

حترميه والنهي عنه، وما يقت�صيه.

ستة مباحث 
واحتوت الدرا�صة على �صتة مباحث رئي�صية، 

على النحو التايل:
ما  ب��دف��ع  القبيلة  اإل����زام  االأول:  املبحث 
���ص��ول��ح ع��ل��ي��ه م��ن امل����ال م��ه��م��ا ب��ل��غ:ع��رف��ت 

القدر املح�صل بقدر املبلغ املقدر �صرعاً، ول 
وكان  عليهم،  فيه  اإج��ح��اف  ول  بهم،  ي�صر 
الزمن الذي يجمع فيه بقدر الزمن الذي 

جتب فيه دية القتل اخلطاأ.
 اأما اإن كان على وجه الإلزام يف اأمر ل 
كاأن تن�صئ القبيلة �صندوقاً  يلزمهم �صرعاً 
القبيلة  اأف��راد  مبالغ من  فيه  مالياً جتمع 
لدفع الديات يف القتل العمد، فهذا ل ي�صح 
القتل  يف  عليه  امل�����ص��ال��ح  امل���ال  لأن  ���ص��رع��اً، 

العمد ل يلزم العاقلة.
اإل����زام القبيلة  اأث���ر  ال��درا���ص��ة  وب��ي��ن��ت 
القتل  امل���ال يف  م��ن  عليه  م��ا �صولح  ب��دف��ع 
على  واإثقال  لل�صريعة،  العمد من خمالفة 
ال��ن��ا���ص، واإي��غ��ار ال�����ص��دور واإث����ارة البغ�صاء 

وال�صحناء، والت�صاهل يف الدماء.
املبحث الثالث: ا�شراط اأولياء الدم نفي 
من  وقطعهم  بلدهم،  من  وذريتهم  القاتل 

قبيلتهم:
و�صحت الدرا�صة مبتداأ اأقوال الفقهاء 

يف ال�شروط والعقود ب�شكل عام:

ع���دم ���ش��ح��ة ه���ذا ال�����ش��رط ل ع��ل��ى ق��واع��د 
الظاهرية،  فقه  على  ول  الأرب��ع��ة  امل��ذاه��ب 
الفرد  واأ�صراره على م�صتوى  اآث��اره  وبينت 

واملجتمع.
احل��ب�����س  ا�����ش����راط  ال�����ض��اد���س:  املبحث 
ال��درا���ص��ة م��ع��ن��ى احلب�ص  امل��وؤب��د:و���ص��ح��ت 
وم�����ش��روع��ي��ت��ه، وب��ي��ن��ت اأن ه���ذا ال�����ش��رط ل 
يخلو من اآثار نافعة واأخ��رى �صارة ، وقرر 
على م�صاره  ترجح  منافعه  اأّن  الدرا�صة  ت 

لعدة اأ�صباب بينتها بالتف�صيل.

أبرز التوصيات
اختتمت الدرا�صة بتو�صيات عدة من اأهمها 

باخت�صار:
امل�����ص��ت��ج��دات  ب����درا�����ص����ة  • ال���ع���ن���اي���ة 

الفقهية.
ب��وج��وب  امل��ج��ت��م��ع  ت��وع��ي��ة  تكثيف   •

حقن الدماء.
اجل��ه��ات  ق��ب��ل  م��ن  جل���ان  ت�صكيل   •
يف  بال�صلح  ال�صعي  ل��ت��ويل  املخت�صة 

القتل العمد.
اليوم  ال��واق��ع��ة  امل��غ��الة  يف  النظر   •
يف الأم����وال ال��ت��ي ت��ب��ذل يف ال�صلح يف 

القتل العمد.
متخ�ص�صة  بحثية  م��راك��ز  اإن�صاء   •
ل��ل��ع��ن��اي��ة ب��ر���ص��د ودرا�����ص����ة ال��ظ��واه��ر 

الجتماعية بجميع اأنواعها.
اجلهات  بع�ص  زودت  اجلامعة  وكانت 
احل��ك��وم��ي��ة ذات ال��ع��اق��ة ب��ه��ذه ال��درا���ص��ة 
ل��ا���ص��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا ك����وزارت����ي ال��داخ��ل��ي��ة، 
التحقيق   وهيئة  العليا،  واملحكمة  والعدل، 
املناطق،  اإم����ارات  وجميع  ال��ع��ام،  والدع����اء 
وجل����ان الإ����ص���اح ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا، وحظيت 
الدرا�صة باأ�صداء وا�صعة لدى املهتمني بهذا 

املو�صوع.

من الضروري تكثيف 
توعية المجتمع 
بوجوب حقن الدماء

اشتراطات أهل 
المقتول تُعرض 
على أحكام الشرع 
ومقاصده
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كليات

عميدة العلوم التطبيقية بمحايل لـ«آفاق«:

هدفنا تهيئة مناخ تعليمي مناسب للطالبات 
وإعدادهن للحياة العملية

فاطمة األسمري 

اأك��������دت ع���م���ي���دة ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة مب��ح��اي��ل، ال���دك���ت���ورة  منى 
حم���م���د  جم�������اه�������د، اأن ال���ك���ل���ي���ة ح��ق��ق��ت 
تاأ�صي�صها،  م��ن��ذ  الإجن������ازات  م��ن  ال��ع��دي��د 
الأن�صطة  ويف  العلمي،  البحث  جم��ال  يف 
عدة  تنظيمها  اإل��ى  بالإ�صافة  املجتمعية، 
وور���ص  تدريبية  علمية، ودورات   ل��ق��اءات 
ال�صحيني  واملمار�صني  للممر�صات  عمل 

بامل�صت�صفيات. 
وبينت اأن الكلية حتر�ص على تطوير 
م���ه���ارات ع�����ص��وات ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص من 
خال عقد دورات وور���ص عمل، مو�صحة 
اأن من�صوباتها يعملن على  خطة  �صنوية  
اجلديدة  املو�صوعات  تت�صمن  للتدريب  
يف جم����ال ط����رق ال���ت���دري�������ص، واأ���ص��ال��ي��ب 
والبحث  الإل���ك���روين  وال��ت��ع��ل��م  التقييم 

العلمي وغريها.

ما االأهداف التي ت�ضعينها
على قائمة اأولوياتك؟

للطالبات  منا�صب  تعليمي  م��ن��اخ  تهيئة 
امل��ه��ارات  اك��ت�����ص��اب  خ��ال��ه  م��ن  ي�صتطعن 
العملية،  للحياة  واإع���داده���ن  ال�����ص��روري��ة 
الكلية، وتطبيق معايري  اأه��داف  وحتقيق 
اجلودة يف كل ما يخ�ص العملية التعليمية 

والإدارية والأن�صطة املجتمعية.

اأبرز االإجنازات التي حققتها
الكلية منذ تاأ�ضي�ضها؟

عقدت اأربعة من اللقاءات العلمية، متثلت 
وال��ل��ق��اء  للتمري�ص،  ال��ع��ل��م��ي  امل��ل��ت��ق��ى  يف 
مرتني  ب��واق��ع  ال�صحية  ل��ل��ك��وادر  العلمي 
لكل منهما. اأما يف جمال البحث العلمي، 
ف���ق���د مت اإجن�������از خ��م�����ص��ة م����ن الأب����ح����اث 
الأب��ح��اث  م��ن  وال��ع��دي��د  امل��م��ول��ة  العملية 
الكلية  نفذت  كما  ون�صرها،  املمولة  غ��ري 
التي  املجتمعية  الأن�����ص��ط��ة  م��ن  ال��ع��دي��د 
ت��خ��دم اح��ت��ي��اج��ات امل��ج��ت��م��ع، اإ���ص��اف��ة اإل��ى 
التدريبية  ال����دورات  م��ن  كثريا  تقدميها 
امل��ع��ت��م��دة  للممر�صات  ال��ع��م��ل  وور�������ص 

واملمار�صني ال�صحيني بامل�صت�صفيات.

ما مدى حر�ضكم على االرتقاء 
مبخرجات الكلية؟

ال��ك��ل��ي��ة ح��ري�����ص��ة ج�����دا ع���ل���ى الرت����ق����اء 
مبخرجاتها، اإذ اإن الربنامج املفعل حاليا 
هو برنامج التمري�ص، ونظرا لأهمية هذا 
للمجتمع  املبا�صرة  وخدمته  التخ�ص�ص 
من�صوبات  جميع  ف���اإن  امل��ر���ص��ى،  ورع��اي��ة 
ال��ق�����ص��م ح��ري�����ص��ات ع��ل��ى ت���ق���دمي ك���ل ما 
الطالبات  واإك�����ص��اب  امل��ج��ال،  ه��و جديد يف 
املهارات الازمة لتهيئتهن ل�صوق العمل، 
ك��م��ا اأن ال��ك��ل��ي��ة ت�����ص��م  م��ع��م��ا حم��اك��ي��ا 

للواقع.
 وي���وج���د ب��ق�����ص��م ال��ت��م��ري�����ص جلنة 
لتطوير اخلطط واملناهج، �صمن مهامها 
وخمرجات  للمقررات  ال���دوري  التطوير 
ال��ربن��ام��ج وم��راج��ع��ت��ه��ا م��ع الخ��ت��ب��ارات 
والأن�صطة لكل مقرر، واأي�صا يتم متابعة 
ال���ط���ال���ب���ات ب�����ص��ن��ة الم����ت����ي����از، وت���ق���دمي 

ال�����دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة وور�����ص ال��ع��م��ل على 
ح�صب احتياجهن.

كيف تتلم�س الكلية
احتياجات الطالبات؟ 

حت���ر����ص ال��ك��ل��ي��ة ع���ل���ى دع�����م ال��ط��ال��ب��ات 
وال����ت����وا�����ص����ل امل�������ص���ت���م���ر م���ع���ه���ن مل��ع��رف��ة 
مبا�صر  ف��ه��ن��اك  توا�صل  اح��ت��ي��اج��ات��ه��ن، 
لتلقي  �صندوق  يوجد  كما  معهن،  يوميا 
امل��ق��رح��ات، ووح����دة ال��ت��وج��ي��ه والإر����ص���اد 
التي لها دور كبري يف م�صاندة الطالبات، 
ويتم  بالكلية،  الطابية  اللجنة  واأي�صا 
م��ن��اق�����ص��ة اح��ت��ي��اج��ات��ه��ن وال���ع���م���ل ع��ل��ى 

تلبيتها.
 

وكيف ت�ضهم يف خدمة املجتمع؟
م������ن خ��������ال  ب�����راجم�����ه�����ا ال���ت���ث���ق���ي���ف���ي���ة 
وور����ص  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال�صحية، والدورات 
ال���ع���م���ل  ال���ت���ي ت���ق���وم ب���ه���ا جل���ن���ة خ��دم��ة 
املجتمع  احتياجات  درا���ص��ة  بعد  املجتمع 
ب����اإ�����ص����ه����ام ع���������ص����وات ه���ي���ئ���ة ال���ت���دري�������ص 
والطالبات، وقد اأقامت الكلية العديد من 
تفعيل  ومنها  اجل��ان��ب،  ه��ذا  الربامج يف 
لل�صكر،  العاملي  اليوم  العاملية مثل  الأي��ام 
ل��ل��ك��ل��ي، و���ص��ه��ر التوعية  ال��ع��امل��ي  وال���ي���وم 
للدرن  العاملي  وال��ي��وم  ال��ث��دي،  ب�صرطان 
عن   تثقيفية  ب��رام��ج  )ال�صل(، وتنظيم 
الذهنية،  الإع��اق��ة  م��ع  الأ���ص��ري  التكيف 
املنجلية،  الأنيميا  مر�ص  �صد  والتوعية 
الحتياجات  ب��ذوي  بالهتمام  والتوعية 
اخل��ا���ص��ة، وب��ي��ان خ��ط��ورة امل��خ��درات على 

الأ�صرة واملجتمع  وال�صلوك ال�صحيح.

حدثينا عن االآلية التي تتبعها 
الكلية لالرتقاء بالكادر االأكادميي؟

يوجد بالكلية جلنة ور�ص العمل واللقاءات 
عقد  اأه��داف��ه��ا:  �صمن  م��ن  ال��ت��ي  العلمية 
م��ه��ارات  لتطوير  العمل  وور����ص  ال����دورات 
ع�صوات هيئة التدري�ص، ويتم و�صع خطة 
يف  اجل��دي��دة  امل��و���ص��وع��ات  تت�صمن  �صنوية 
التقييم  التدري�ص، واأ�صاليب  طرق  جمال 
العلمي  وال��ب��ح��ث  الإل����ك����روين  وال��ت��ع��ل��م 

وغريها.

هل ح�ضلت الكلية على اأي من 
اجلوائز؟ 

ال���ث���اين يف  امل���رك���ز  ع��ل��ى  ال��ك��ل��ي��ة   ح�صلت 
الأوملبياد الثقايف يف جمال الأوبريت، واأي�صا 
الكاريكاتري، كما   جم��ال  يف  الثاين  املركز 
ح�صلت على املركز الأول يف جمال البحث 
اللقاء  يف  ال�صحية(  العلوم  )ف��رع  العلمي 

التناف�صي لطاب وطالبات اجلامعة.

ما التحديات التي تواجه
عميدة الكلية؟

اأن اأي م�����ص��وؤول ي��واج��ه عقبات  م��ن امل��وؤك��د 
ف��اإن  اإيّل   وبالن�صبة  واج��ب��ات��ه،  اأداء  اأث��ن��اء 
اأك���ر ه���ذه ال��ت��ح��دي��ات �صعوبة ه��و وج��ود 
بع�ص الأ�صخا�ص ل ي�صت�صعرون امل�صوؤولية 

اأو لديهم  �صعف انتماء.

كلمة اأخرية؟ 
وحتقيق  الطالبات  جلميع  التوفيق  اأرج��و 
تفعله  ما  كل  اأن  يتفهمن  واأن  اأحامهن، 
ال���ك���ل���ي���ة ه�����و مل�����ص��ل��ح��ت��ه��ن وخ�����وف�����ا ع��ل��ى 

م�صتقبلهن، واأي�صا اأرجو التوفيق لع�صوات 
اأن  واأمت���ن���ى  وامل��وظ��ف��ات،  ال��ت��دري�����ص  هيئة 
نف�صه، واأن  تطوير  على  اجلميع  يحر�ص 
الكلية  على  ينعك�ص  �صوف  ذل��ك  اأن  يتفهم 

وتطويرها.

مطالب واقتراحات 
ول����ل����وق����وف ع���ل���ى ر�����ص����ا ال���ط���ال���ب���ات ع��ن 
اخل�����دم�����ات ال����ت����ي ت���ق���دم���ه���ا ال���ك���ل���ي���ة م��ن 
واقراحاتهن  املقدمة  وال��ربام��ج  ع��دم��ه، 
اآراء بع�صهن  »اآفاق  ا�صتطلعت  التطويرية، 

وخرجت بالتايل:

 برامج توعوية  
و�صفت الطالبة يف امل�صتوى اخلام�ص، نهى 
باجليدة   الكلية  خ��دم��ات  حم��ف��وظ،  علي 
من  خمتلف النواحي، مبينة اأن الطالبات 
يطمحن اإل��ى امل��زي��د م��ن اخل��دم��ات بحكم 

انتقال الكلية اإلى مقر جديد. 
اأن يتم تقدمي دورات   وقالت »اأقرح 
ت�����ص��اع��د ع��ل��ى ت��و���ص��ي��ع م������دارك ال��ط��ال��ب��ة 

واإقامة برامج توعوية لهن«. 

صاالت رياضية 
م���ن ج��ان��ب��ه��ا، ق���ال���ت ال��ط��ال��ب��ة ب��امل�����ص��ت��وى 
اخل���ام�������ص، ع��ائ�����ص��ة ح�����ص��ن »اخل����دم����ات يف 
الكلية جيدة ولكنها  بحاجة اإلى التطوير، 
فعلى �صبيل املثال  نتمنى اأن يكون الطعام 
وم��ت��ن��وع��ا  ���ص��ح��ي��ا  الكافترييا   يف  امل���ق���دم 

ينا�صب جميع الأذواق«. 
واأ�����ص����اف����ت: »ال�����ربام�����ج امل���ق���دم���ة يف 
ج��ي��د،  وب��ع�����ص��ه��ا  ك���اف���ي���ة  ال��ك��ل��ي��ة  لي�صت 

ومبا  اأك���ر،  تطوير  اإل���ى  يحتاج  وبع�صها 
الكلية  اأ�صبحت يف مقر جديد ووا�صع،  اأن 
فناأمل اأن يكون هناك برامج ريا�صية، واأن 
األعاب، وتقدمي برامج  يتم توفري  �صالت 
ثقافية تكون على �صكل اأن�صطة وور�ص عمل 
حتى يكون هناك تفاعل من قبل الطالبات 
الربامج  تلك  تقت�صر  واأل  الفائدة،  وتعم 

على حما�صرات فقط«. 
ت��وف��ري  ي��ت��م  اأن  واق����رح����ت ع��ائ�����ص��ة 
يعمل  وحديقة  الريا�صية  لاألعاب  �صالة 
اقرحت  كما  ال��ط��ال��ب��ات،  ت�صميمها  على 
اأي�صا اأن يتم تنويع الأطعمة يف الكافترييا، 
اجل����دي����د،  امل���ب���ن���ى  يف  م�صلى   وت�����وف�����ري 
وم��ك��ت��ب��ة ل��ل��ت�����ص��وي��ر ق��ري��ب��ة م���ن ال��ق��اع��ات 
وكذلك  نف�صه،   القاعات  الدرا�صية مببنى 
ت���وف���ري ع���ام���ات م�������ص���وؤولت ع���ن ن��ظ��اف��ة 

دورات املياه.
 

تطوير الفكر والذات 
اإل�����ى ذل�����ك، ب������داأت ط��ال��ب��ة الم���ت���ي���از هند 
لإدارة  ال�صكر  ب��ت��ق��دمي  حديثها  ع�����ص��ريي 
»جهدها  على  حت��دي��دا  وكليتها  اجل��ام��ع��ة 

الكبري لتذليل ال�صعاب«.  
امل��ت��واف��رة يف الكلية،  وع��ن اخل��دم��ات 
عالية  اأهمية  »منا�صبة،  وذات  اإن��ه��ا  قالت 
للطالبات، واأقرح اأن يتم توعية الطالبات 
ب��اأه��م��ي��ة ال��ري��ا���ص��ة وال��ت��غ��ذي��ة ال�����ص��ح��ي��ة، 
ذل���ك  اأن   ي��ع��ت��ق��دن  م��ن��ه��ن  لأن ك�����ث�����ريات 
تقدم  اأن  اق��رح��ت  كما  ف��ق��ط«،  للمر�صى 
وفن  والفكر  ال���ذات  لتطوير  �صهريا  دورة 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع الآخ����ري����ن، وخ�����ص��و���ص��ا فن 

التعامل مع املر�صى. 

الرؤية
والبحث  التعليم  يف  رائ���دة  موؤ�ص�صة 
ال��ع��ل��م��ي، ل��ت��اأه��ي��ل ك����وادر ذات ك��ف��اءة 
متميزة باملجالت ال�صحية املختلفة.

الرسالة 
اإع��������داد ك�������وادر ق�������ادرة ع���ل���ى ال��ع��م��ل 
امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال�����ص��ح��ي��ة  امل�����ج�����الت  يف 
م������ن خ��������ال ا������ص�����ت�����خ�����دام اأح��������دث 
ال�صراتيجيات التعليمية والبحثية 
املجتمع  والتقنيات احلديثة خلدمة 

باملنطقة اجلنوبية.

األهداف 
لتكون  ال��ك��ل��ي��ة  دور  ت��ط��وي��ر   •
التعليمية  امل��راك��ز  م��ن  واح���دة 
واإع���داد  خالد  امللك  جامعة  يف 
اإطار نظام  الب�صرية يف  الكوادر 

اجلودة.
• توفري مناخ جامعي يتفق مع 
فل�صفة ومبادئ اجلودة والتميز 

يف الأداء.
الكلية  وفاعلية  ك��ف��اءة  رف��ع   •
البحثية  امل��راك��ز  اأح��د  ب�صفتها 

املتميزة. 
• زي�������ادة ق������درة ال��ك��ل��ي��ة ع��ل��ي 
الإ����ص���ه���ام يف خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع 
وت�������ص���وي���ق خ����دم����ات اجل��ام��ع��ة 
ال����ب����ح����ث����ي����ة وال����ت����ط����ب����ي����ق����ي����ة 

وال�صت�صارية.
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أساتذة

آل فارح:
التعامالت اإللكترونية 

بعمادة القبول
فاقت %80

مشهور العمري

اأكد عميد القبول والت�صجيل، الدكتور 
تطبيق  ن�صبة  اأن  ف����ارح،  اآل  ���ص��ل��ط��ان 
ال���ع���م���ادة ال���ت���ع���ام���ات الإل���ك���رون���ي���ة 
تفوق ٨0%، ابتداء من القبول وانتهاء 
التي  بالعمليات  وم�����رورا  ب��ال��ت��خ��رج، 
درا�صته.  اأث��ن��اء  الطالب  اإليها  يحتاج 
يواجهها  التي  امل�صاكل  فارح  اآل  وعدد 
يف  وتعدياتها  اجل���داول  يف  الطالب 

كل ف�صل درا�صي، وا�صعا حلول لها.

امل�ضكالت املتعلقة باجلداول 
تتكرر يف كل ف�ضل درا�ضي.. هل 

من حلول لها؟
يف ن��ه��اي��ة ك���ل ف�����ص��ل درا�����ص����ي ُي��غ��ل��ق 
ال���ف�������ص���ل، وحت��ت�����ص��ب امل�����ع�����دلت، ث��م 
النتائج على �صجات الطاب  تعك�ص 
والطالبات، ثم يبداأ الت�صجيل بثاث 
الت�صجيل  م��رح��ل��ة  اأوله�����ا:  م��راح��ل، 
وط����ال����ب����ات  ط�������اب  جل���م���ي���ع  الآيل 
اجلامعة، اأي اكتمال الن�صاب لطاب 
الثانية  واملرحلة  اجلامعة.  وطالبات 
دخول  اأي  يدويا،  بالت�صجيل  فتتمثل 
التي  امل��واد  وت�صجيل  بنف�صه  الطالب 
ي��ري��ده��ا ب��اإ���ص��راف��ه ���ص��خ�����ص��ي��ا، ول��ك��ن 
الطاب  من  معني  بعدد  نلزم  اأحيانا 
 4٨ ت�صجيل  مت  اإذ  فمثا   ال�صعبة،  يف 
يتبقى  الآيل،  الت�صجيل  عرب   50 من 
اأن  ط��ال��ب��ني  لأول  م��ق��ع��دان، ومي��ك��ن 
ي��ح�����ص��ا ع��ل��ى ال�����ص��ع��ب��ة، وم���ن ث���م ل 
مي��ك��ن ل��ن��ا ال��ت��دخ��ل يف م��ع��اجل��ة ه��ذه 

الإ�صكالية.
اأم��������ا امل����رح����ل����ة ال����ث����ال����ث����ة، وه���ي 
امل���ع���اجل���ة ال����ي����دوي����ة ع����رب م�����ص��ج��ل��ي 

فاإن جمل�ص  ذكرت  وكما  املقرات.  من 
اجلامعة هو من يت�صرف يف ذلك.

اإلى اأي مدى يتم تطبيق 
التعامالت االإلكرتونية يف 

العمادة؟
خطونا خطوة كبرية يف تطبيق ذلك 
بن�صبة تفوق ٨0 %، ابتداء من القبول 
بالعمليات  وم��رورا  بالتخرج،  وانتهاء 
ال���ت���ي ي��ح��ت��اج اإل���ي���ه���ا ال���ط���ال���ب اأث���ن���اء 
درا���ص��ت��ه، ون��ح��ن ن��ق��دم ه���ذه اخل��دم��ة 
املحمولة  ال��ه��وات��ف  يف  مب�صط  ب�صكل 
وهذه  ج��وال«،  »اأكادمييا  تطبيق  عرب 
خ���دم���ة م�����ص��ت��ح��دث��ة ه���دف���ه���ا ت��وف��ري 
ال���راح���ة ل��ل��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات داخ��ل 
خارجها،  املبتعثني  وحتى  ال�صعودية، 
اأن بع�ص  التي تواجهنا  امل�صكلة  ولكن 
ال��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات ي��رك��ون اأرق���ام 
يرتب  مم��ا  �صحيحة  غ��ري  ج����والت 
كما  خ��اط��ئ��ة،  معلومات  عليه اإر�صال 
ي�صعن اأرقام  ال��ط��ال��ب��ات  ب��ع�����ص  اأن 
اآبائهن اأو اإخوانهن، وهذا خطاأ ي�صيع 
ال��ف��ر���ص��ة ع��ل��ي��ه��ن م���ن خ����ال بع�ص 

الإعانات.
واأي�������ص���ا ي��ط��ِل��ع ب��ع�����ص ال��ط��اب 
وه��ذه  ال�صرية،  اأرق��ام��ه  على  زم���اءه 
م�����ص��ك��ل��ة، وال���ع���م���ادة ط���رق���ت ���ص��ب��ك��ات 
ن�صبة  وحققنا  الجتماعي،  التوا�صل 
م��ت��اب��ع��ة ع��ال��ي��ة، وال���ه���دف م���ن ذل��ك 
ال��ط��ال��ب  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل��ي��ة  كله ت�صهيل 
وال��ط��ال��ب��ة، ول��ك��ن ي��ظ��ل وج����ود ع��دم 
قناعة عند بع�ص الطاب والطالبات 
ب��اخل��دم��ات ال��ت��ي ن��ق��دم��ه��ا، وم���ا زال 
القدمية يف  الطريقة  يف�صل  البع�ص 

املطالبة وال�صتف�صار عن حقه.

وم�صجات الكليات يف الأ�صبوع الأول 
الأه��م،  مبعاجلة  ونبداأ  الدرا�صة،  من 

فاملهم، واخلريجني اأول.
وم���������ن واج�����ه�����ت�����ه م���������ص����اك����ل يف 
التجلي�ص، مثل من ي�صجل له النظام 
12 ���ص��اع��ة ف��ق��ط ب�����ص��ب��ب ال��ت��ع��ار���ص 
ن��ب��داأ مرحلة تغيري  وحت���ل، وم��ن ث��م 
ال�صعب واأوقاتها مبا ينا�صب الطالب.

����ص���راح���ة: تكمن  ب��ك��ل  اأق���ول���ه���ا 
وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��اب  اأغ��ل��ب  م�صكلة 
يف  جداولهم  ح�صر  ي��ري��دون  اأنهم  يف 
وقت معني مثا من الثامنة �صباحا 
م�صكلة  وه���ذه  ظ��ه��را،  الثانية  وح��ت��ى 
من  اأك��ر  على  حتتوي  اجلامعة  لأن 
70 األف طالب وطالبة، وتخيلوا معي 
لو كل طالب وطالبة حققت له رغبته 
مت�صخمة  ال�����ص��ع��ب  ب��ع�����ص  ف�����ص��ن��ج��د 
ب���ع���دد ك��ب��ري م���ن ال����ط����اب، وب��ع�����ص 
ال�صعب ل جتد فيها ولو طالبا واحدا، 
التي  امل�صاكل  اأب���رز  بالتحديد  وه���ذه 
ال��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات،  ي��ت��ح��دث عنها 
ون��ح��ن ن��ع��م��ل ع��ل��ى اإر����ص���اء اجل��م��ي��ع، 
ول���ك���ن م���ن ال�����ص��ع��ب ح�����ص��ول ذل���ك، 
معينة  واآلية  بنظام  حمكومون  لأننا 
بالقفز  لأنف�صنا  ن�صمح  ول��ن  نتبعها، 

على القواعد التي ن�صري عليها.
اآلية  يفهموا  اأن  ال��ط��اب  وع��ل��ى 
العمل املوجودة، وهناك �صوابط ن�صري 
اجل��ام��ع��ة،  جمل�ص  خ���ال  م��ن  عليها 
الطاب  التعليم. ويجب على  ووزارة 
بت�صجيل  امل��ط��ال��ب��ة  ع���دم  وال��ط��ال��ب��ات 
على  �صتنعك�ص  لأنها  طويلة،  �صاعات 
مت  واإن  وجم����ه����وده����م،  حم�����ص��ل��ه��م 
يف  ف�صتجده  ك��ث��رية،  �صاعات  ت�صجيل 
ال��ف�����ص��ل ي�صطر حل���ذف ع��دد  ن��ه��اي��ة 

مباذا تن�ضح الطالب؟
الطاع ال�صخ�صي وعدم التكال على 
ن��ق��ل امل��ع��ل��وم��ة. وي��ج��ب ع��ل ال��ط��ال��ب 
ال��ل��وائ��ح  ب��ن��ف�����ص��ه وي����ق����راأ  ي��ب��ح��ث  اأن 
له  مفيد  ب�صكل  ويفهمها  والأن��ظ��م��ة، 
ب�صكل  الأك��ادمي��ي��ة  حياته  م�صرية  يف 
ال��ع��ام��ة ب�صكل ع��ام،  خ��ا���ص، وح��ي��ات��ه 
واجل�����د والج���ت���ه���اد وال���رك���ي���ز على 
مواعيد  ق�صية  ولي�صت  امل��واد،  نوعية 

تنا�صب وقته.
ي��ك��ون  اأن  ال���ط���ال���ب  ي��ج��ب ع��ل��ى 
والتكيف  ال�صعوبات  ملواجهة  م�صتعدا 
وي�صتفيد  املكتبة،  يح�صر  واأن  معها، 
ي���وم���ه اجل��ام��ع��ي  ي��ج��ع��ل  واأن  م��ن��ه��ا، 
اإن وجد فيه وقت فراغ  تعليميا حتى 

ويحذر من ال�شقوط الأكادميي.
 امل�صتوى الأول هو اللبنة القوية 
وال����ق����اع����دة ال�������ص���ل���ب���ة، وي���ج���ب ع��ل��ى 
ال��ط��ال��ب اله��ت��م��ام ب��ه��ا وم��راع��ات��ه��ا، 
اجلامعة  يف  م��ا  جميع  اأن  وب��خ��ا���ص��ة 

م�صخر له وخلدمته. 
ويف �صبكات التوا�صل الجتماعي 
اأن ي��ب��ت��ع��د عن  ي��ج��ب ع��ل��ى ال��ط��ال��ب 
بحقه  املطالبة  يف  الوهمية  امل�صميات 

اأو يف تقدمي ال�صكوى.

كلمة اأخرية؟
ت�صت�صعر  اأن  ي��ج��ب  ل��ل��ط��ال��ب:  اأق����ول 
ق��ي��م��ت��ك وه���دف���ك ال�����ذي ت��ع��ي�����ص من 
ب�����ص��ك��ل  ث��ق��اف��ت��ك  ت��ب��ن��ي  واأن  اأج����ل����ه، 
بالقوة،  اإنتاجيتك  على  يعود  متنوع 
وابتعد  وتعلم  بالنماء،  وطنك  وعلى 
ع��ن الإ����ص���اع���ات، وك���ل الم��ن��ي��ات لكم 
ب��ال��ت��وف��ي��ق وال���ن���ج���اح، ول���ه���ذا ل��وط��ن 

با�صتمرار البناء والنماء.
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جامعات عالميةجامعات عالمية

مدرسة صومالية تبتعث طالبها
إلى »هارفارد« سنويا

المصدر: »سي إن إن موني« 

ح�صل 60 طالبا �صوماليا على القبول يف 
كهارفارد  الأمريكية  اجلامعات  كربيات 
ما�صا�صوت�ص  ومعهد  اللباب  وجامعات 
للتقنية منذ عام 2013 وحتى الآن؛ فما 

ال�صر وراء ذلك؟
ال�����ص��ر ي��ك��م��ن يف م���در����ص���ة ا���ص��م��ه��ا 
اأ�ص�صها  داخلية  مدر�صة  وه��ي  »اأب��ار���ص��و«، 
اأو  التحوط  �شناديق  لأح��د  �شابق  مدير 
)املحفظة الوقائية( يف الوليات املتحدة  
وت�����ص��م   ،2009 ع����ام  ���ص��ت��ار«  »ج���ون���اث���ون 
املتو�صطة  امل��راح��ل  يف  معدم  طالب   200

والثانوية.
وقرر »�صتار« اأن يرك عمله بعد ما 

الذهاب   وق��رر  ال���دولرات  جنى مايني 
اإلى ال�صومال، وا�صتقر يف ولية م�صتقلة 
اآث����ار احل��رب  تنف�ص ع��ن ك��اه��ل��ه��ا غ��ب��ار 
لها  وو���ص��ع  ال�صديد  واجل��ف��اف  الأه��ل��ي��ة 
اأمريكي  دولر   300.000 قيمتها  موزانة 

يف العام.
اإل��ى  »�صي  وق��ال »�صتار«  يف حديث 
اإن اإن موين«: اإن اجلميل يف الطاب اأن 
لأنهم  تقهر؛  ل  التميز  يف  رغبة  لديهم 
يرغبون يف التميز حتى عن اأقرانهم هنا 

يف ال�صومال.
واأ�صاف: »لو نظرت لطابنا الذين 
تفوقوا بالفعل  �صتجد اأنهم طاب ق�صوا 
جل وقتهم يف اأن ي�صبح غدهم خري امن 
حا�صرهم، لي�ص من الناحية الأكادميية 

وجاءت  النواحي.«  كل  من   بل  فح�صب، 
الثمرة يف اأول دفعة متخرجة عام 2013، 
الآخ��ري��ن يف  األهمت  ال��ت��ي  الدفعة  وه��ي 
اأج��ل  م��ن  التميز  م��ن  ع��ن مزيد  البحث 

نيل منحة يف اجلامعات الأمريكية.
وع�����������ن اح������ت������ي������اج������ات ال������ط������اب 
الأمريكية،  اجلامعات  يف  ال�صوماليني 
قال �صتار: اإنهم يف  حاجة ملنحة تعليمية 
اجلامعة  م��رح��ل��ة  يف  تعليمهم  لإك���م���ال 
للطالب  اأمريكي  دولر   50،000 ب�  تقدر 

الواحد.
ح�صلوا  الطاب  »غالبية  واأ�صاف: 
التي  الكاملة  املنحة  ه��ذه  على  بالفعل 
وح�صل  املعي�صة،  م�صاريف  حتى  تغطي 
 12 بقيمة  منح  على  بالفعل  الدار�صون  

ب��اإ���ص��ه��ام��ات من  اأم���ريك���ي  م��ل��ي��ون دولر 
���ص��ري��ي��ت« ووك��ال��ة  »وول  اأ���ص��دق��ائ��ه يف 

الوليات املتحدة للتنمية الدولية. 
وي��ع��م��ل ���ص��ت��ار م���ع جم��م��وع��ة من 
املدار�ص الداخلية يف الوليات املتحدة من 
اأجل اإر�صال طابه اإليهم يف اإطار برنامج 
ط��اب��ه  اأن  لي�صمن  ال��ط��اب��ي  ال��ت��ب��ادل 

ي�صتطيعون م�صايرة الطاب الغربيني.
لل�صنوات  اإ�صافية  تعد  ال�صنة  وه��ذه 
املا�صية، وقال �صتار: اإن هذا العام ي�صاعد 
ال���ط���اب ع��ل��ى ال���ت���اأق���ل���م م���ع احل�����ص��ارة 

الغربية.
املنحة  اأول طالب ح�صل على هذه   
وه��و  اآدم«،  ال�����ص��م��د  »ع��ب��د  ه���و  ل��ل��ت��اأق��ل��م 
هارفارد،  يف  حاليا  يدر�ص  ال��ذي  الوحيد 
يف  خا�صة  كلية  يف  ع��ام  نحو  ق�صى  حيث 
اأقرانه  اأنه �صيتكيف مع  نيويورك ليتاأكد 

الأمريكيني. 
وق����ال ع��ب��د ال�����ص��م��د يف م��ق��اب��ل��ة مع 
»�صي اإن اإن موين«: »مل تكن لدى فر�صة 
للجلو�ص لختبار »�صات« لول وجودي يف 

اأمريكا«.
ال�صومال  من  ال�صمد  عبد  ورحلة 
لهارفارد تعد مبهرة باعتبار اأنه منذ �صت 
�صنوات مل يكن يعرف الإجنليزية اأ�صا، 
و�صفها  ال��ت��ي  ه���ارف���ارد  الآن يف  ه��و  وه���ا 

ببيته حني قال: »اأ�صعر اأنها بيتي الآن«
املناف�صة  فاإن  املدر�صة؛  اإلى  ورجوعا 
ال�صومال  يف  الطاب  بني  حاليا  حتتدم 
اأن  ب��ع��د  »اأب���ار����ص���و«  ب��ال��درا���ص��ة يف  للظفر 
بالنجاح  وهنالك  هنا  الأخ��ب��ار  تطايرت 

الطابي فيها.
ال��ق��ب��ول يف  اخ��ت��ب��ار  لأداء  وي��ت��ق��دم 
امل��در���ص��ة ه���ذا ال��ع��ام ن��ح��و 1000 ط��ال��ب، 
ول���ك���ن ���ص��ي��ت��م ق���ب���ول50 ط��ال��ب��ا ف��ق��ط يف 
ال�صف الثاين البتدائي علما باأن تكاليف 
ال��ع��ام  يف  اأم���ريك���ي  دولر   1٨00 امل��در���ص��ة 
فقط  وي��ت��ل��ق��ى  ال�����ص��ك��ن،  ت��ك��ال��ي��ف  ت�صمل 
تلك  لتغطية  اإع��ان��ات  الطاب  من   %30

النفقات.

أصغر دكتور
على مستوى الدول 

االسكندنافية
موقع جامعة ستوكهولم 

اأ�صغر �صخ�ص يف الدول  ال� 20،  اأ�صبح �صتيفان بويجمان، الذي مل يكمل عامه 
ال�صكندننافية يح�صل على درجة الدكتوراه يف الع�صر احلا�صر.

ففي التا�صع من اإبريل املا�صي، نال »�صتيفان« درجة الدكتوراه من  جامعة 
الإط��اق  على  ال�صويد  يف  �صخ�ص  اأ�صغر  رمب��ا  »ب��اأن��ه  و�صفته  التي  �صتوكهومل 
اأطروحته »فل�صفة الريا�صيات  اأن يكمل الدكتوراه« ويظفر بها مقابل  ا�صتطاع 
يتح�صل  ال��ذي  الأول  ويعد  الريا�صيات«،  فل�صفة  نطاق  تو�صيع  العامة:  ل��دى 

عليها على م�صتوى هولندا.
على  وح�صل   ،1995 ع��ام  الهولندية  »لي����دن«  مدينة  يف  »�صتيفان«  ول��د 
املاج�صير يف علوم احلا�صب الآيل عام 2013، وحت�صل على البكالوريو�ص يف �صن 

ال� 1٨، والثانوية على ال� 15.
 وقال »�صتيفان« يف مقابلة على اليوتيوب مع »يونيفر�صيتي وورلد نيوز« 
اإنه لطاملا كان ي�صبق اأقرانه يف اأداء العديد من الأ�صيا، فقد بداأ الدرا�صة يف �صنه 

الرابعة، وقفز عدة �صنوات  يف الدرا�صة.
وذهب«�صتيفان« اإلى �صتوكهومل عام 2014 لدرا�صة الدكتوراة التي اأكملها 
يف عام ون�صف، وهي ما و�صفه بالتحدي حني قال: »لقد كانت �صعبة كما يتخيل 
اأنها كانت �صعبة  اأ�صتطيع قوله  لأي �صخ�ص يتح�صل على الدكتوراة، وجل ما 

مثل كل من حت�صل عليها من قبل.«
وعن �صاعات عمله يف الأ�صبوع، قال �صتيفان: »ظللت اأعمل نحو 40 �صاعة 
م�صريف  اأن  واأك���د  الأ���ص��دق��اء«  ول��ق��اء  ال�صفر  يف  اأط���ول  ب��اع��ا  وق�صيت  اأ�صبوعيا 

ر�صالته: »بير باغن« و »داغ ف�صربيتاه« كان ملهمني له.
واأعرب عن عدم اإجادته للغة ال�صويدية؛ اإذ اإن م�صتواه فيها مزر، م�صتدركا 
اأري��ده ممار�صة اللغة لتح�صني  اإعاقة له، وق��ال: »جل ما  اأي��ة  اأن ذلك مل ميثل 

م�صتواى.«
وتقوم اأطروحة »�صتيفان« على �صرب اأغوار الريا�صيات وجتيب عن ت�صاوؤل 
مفاده:  هل هي حقيقة اأم ق�صة اتفق النا�ص عليها؟ واأو�صح اأن الفا�صفة اأخفقوا 

يف �صم غري اخلرباء يف النظريات.
وكيفية  الريا�صيات  طبيعة  حول  النظريات  من  العديد  »�صتيفان«  واأع��د 
ممار�صات  و�صفت  تعلمها  طريقة  ول  الريا�صيات  طبيعة  ل  اأن��ه  واأك��د  تعلمها 
اإننا  اإحدى النظريات   املثال؛ قالت  العادية يف الريا�صيات. فعلى �صبيل  النا�ص 
ال��ن��ا���ص ل  م��ن  الكثري  ول��ك��ن  دل��ي��ل،  لدينا  ك��ان  اإذا   2 اأن  1+1=  ن��ع��رف فح�صب 

ميتلكون دليًا ريا�صيا اأن 1+1=2 اإذا طلب منهم تقدمي دليل.
فل�صفة الريا�صيات

املوؤلفة  النظريات  ك��ل  اأن  �صتكوهومل  جامعة  موقع  يف  »�صتيفان«  وكتب 
الريا�صيات.  م�صكلةفل�صفة  تكمن  وهنا  عقلهم؛  يف  الريا�صيات  علماء  و�صعها 
ي��اأخ��ذون در���ص  ال��ط��اب عندما  ف��ك��رة عما يفعل  اأدن���ى  ت��وج��د لدينا  ف���الآن ل 
الريا�صيات يف املدر�صة الثانوية اأو عندما يح�صب النا�ص العاديون مقدار الفكة 

التي يحتاجون اإليها عندما يذهبون للمتجر.« 
التدري�ص  واأ���ص��ول  النف�ص  علم  ولكن  اإج��اب��ة؛  اأي��ة  اأملك  »ل  قائا:  وعلق 
رمبا �صاعداين؛ لأنهما يعطيان فكرة عن قدرات النا�ص عندما يقومون باأب�صط 
لعمل  ن�صتخدمها  ال��ت��ي  امل��ك��ون��ات  م��ا  �صنعرف  عندها  الريا�صيات.  م�صتويات 

نظريات جديدة. »
والآن �صيبقى »�صتيفان« يف �صتكوهومل ملدة ثاث �صنوات على الأقل لإكمال 

درا�صة ما بعد الدكتوراة يف اإطار �صعيه ليكون اأ�صتاذا جامعيا.

جامعة شيكاغو تتعاون
مع »آبيفاي« لمكافحة السرطان

المصدر: موقع شيكاغو نيوز

»اآبيفاي«  و�صركة  �صيكاغو  جامعة  اأب��رم��ت 
لل�صيدلنيات البيولوجية« العاملية، �صراكة 
خ��م�����ص��ة اأع�������وام، م���ن اأج����ل حت�����ص��ني وت���رية 
الأورام يف  ع��ل��م  ال��ط��ب��ي يف  ال��ب��ح��ث  ت��ق��دم 
كا الطرفني. وتقوم ال�صراكة على تقوية 
على  الباحثني   ب��ني  م��ا  ال��ت��ع��اون  وت�صجيع 
علم  ف���روع  خمتلف  يف  البحث  عجلة  دف��ع 
والربو�صتاتا  والرئة  الثدى  ت�صمل  الأورام 
امل�صاريع  تختار   اأن  على  وال��دم  وامل�صتقيم 
ال��ب��ح��ث��ي��ة جل���ن���ة ت��وج��ي��ه��ي��ة ت���ت���ك���ون م��ن 
مم��ث��ل��ني م���ن اجل��ام��ع��ة وال�����ص��رك��ةع��ل��ى اأن 
حت�صل ال�صركة على رخ�صة ح�صرية لبيع 
امل��ن��ت��وج��ات ال��ت��ي ت��ت��و���ص��ل اإل��ي��ه��ا اجل��ام��ع��ة 

مبوجب هذه التفاقية.
وق�������ال ن����ائ����ب ال���رئ���ي�������ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
لل�صوؤون الطبية يف جامعة �صيكاغو »كينيث 

يف  والعاملني  الباحثني  »اإن  بولون�صكي«: 
ال��ط��ب ال�����ص��ري��ري يف اجل��ام��ع��ة ع��م��ل��وا من 
معينة  جم��الت  يف  اآبيفاي  علماء  مع  كثب 
ال��زم��ان.  م��ن  ل���ردح  وال�صموم  امل��ن��اع��ة  مثل 
وه������ذه الت���ف���اق���ي���ة ت�����ص��ف��ى ع��م��ق��ا ل��ذل��ك 
اأمله  عن  واأع��رب  واملنتج«.  الثابت  التعاون 
باأن يزيد م�صتوى التفاعل احلايل يف تقدم 
لرعاية الطبية بدء من مر�صى ال�صرطان.

�صركة  �صتوفر  التفاقية،  من  وكجزء 
»اآب����ي����ف����اي« ل��ل�����ص��ي��دلن��ي��ات ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة 
ال��ت��م��وي��ل ال������ازم ل��ل��ت��ع��اون ل���ص��ت��خ��دام��ه 
يف اأغ����را�����ص ال��ب��ح��ث م���ا ق��ب��ل ال�����ص��ري��ري 
امل�صتقبلية  والربامج  ال�صريرية  والتجارب 

املمكنة يف اجلامعة املنبثقة من ال�صراكة.
 و�صتوفر تلك اجلهود لعلماء واأطباء 
ال��ت��ج��ارب  يف  للم�صاركة  ف��ر���ص��ة  اجل��ام��ع��ة 
وتوفر  ال�صركة،   بها  تقوم  التي  ال�صريرية 
ل��ه��م ال��ع��اج��ات اجل��دي��دة ل��ا���ص��ت��خ��دام يف 

البحث ما قبل ال�صريري  التي يتم متويلها 
مبوجب هذه التفاقية ، اإلى جانب توفري 
ف��ر���ص ال��ع��م��ل م��ن ك��ث��ب م��ع ف���رق البحث 
للتبادل  ل��ل��روي��ج  ال�����ص��رك��ة  وال��ت��ط��وي��ر يف 

املعريف العلمي.
م��ن ج��ه��ت��ه،  ع��ل��ق ن��ائ��ب رئ��ي�����ص اإدارة 
تطوير العاج ال�صريري يف ال�صركة، »غاري 
ال�صموم  علم  يف  »التقدم  قائا:  غ���وردون« 
اأو  الأ���ص��ا���ص��ي  العلمي  امل�صتوى  على  ���ص��واء 
الأكلينيكي  ي�صري بوترية اأ�صرع واأكرب يوما 
بني  امل�صرك  التعاون  و�صي�صمح  ي��وم.  بعد 
بتو�صيع  ال�صريريني  وامل��ع��اجل��ني  العلماء 

نطاق البحث لنفع املر�صى. 
�صي�صارك  البحثي،  التعاون  اإط��ار  ويف 
باحثو جامعة �صيكاغو و�صركة »ابيفيل« يف 
العلماء  �صيجتمع  حيث  ال�صنوي،  املنتدى 
من كل املوؤ�ص�صات ملناق�صة الأبحاث وتقييم 

امل�صارع املحتملة اجلديدة. 

ع��م��ي��د  ق������ال  ال���������ص����ي����اق،  ه������ذا  ويف 
الربوف�صيور  اجل��ام��ع��ة  يف  ال��ط��ب  كلية 
رائعة  لفر�صة  اإنها  فوكيي«:  »اإيفرييت 
لباحثينا يف اأن يتعاونوا مع عماق من 
ال�صموم  علم  جم��ال  يف  البحث  عمالقة 

من اأجل تطوير عقار جديد .
بارزا  ع�صوا  »ابيفيل«  �صركة  وتعد 
يف مركز تبادل الإبداع يف اجلامعة، وهو 
التخ�ص�صات  من   العديد  التقاء  مركز 
وتعد  الأعمال،  بريادة  اخلا�صة  البينية 
م��راق��ب��ا ل�����ص��ن��دوق الإب������داع ب��اجل��ام��ع��ة 
ب������ 20 م��ل��ي��ون  ق���ي���م���ت���ه  ت����ق����در  ال��������ذي 
اأم���ريك���ي، وي��رك��ز ع��ل��ى ال��روي��ج  دولر 
لاإعانات البحثية يف مراحلها الأولى 
النا�صئة يف اجلامعة،  ال�صركات  مع دعم 
ما  بال�صراكة  ي��دار  ال�صندوق  ب��اأن  علما 
للتقنية  �صيكاغو  وم��رك��ز  اجلامعة  ب��ني 

ومركز بول�صكي.
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جامعات عالمية

لقطات
الواليات المتحدة

»يونيفر�صيتي  �صحيفة  ت��ع��ق��د 
م���اي���و   24 يف  ن������ي������وز«،  وورل���������د 
اجلاري، منتدى افرا�صيا على 
الن���رن���ت مل��ن��اق�����ص��ة الجت���اه���ات 
وج���ودة  بنمو  املتعلقة  النا�صئة 
ال���ت���ع���ل���ي���م الن�����ت�����ق�����ايل، وذل�����ك 
ب���ال�������ص���راك���ة م����ع م��وؤ���ص�����ص��ة »در 
بالتعليم  امل��ع��ن��ي��ة  اأدي��ووك��ا���ص��ن« 

العايل يف مدنية نيويورك. 

الهند
ق����دم امل��ع��ه��د ال��وط��ن��ي ل��ل��ت��ح��ول 
رئي�ص  ملكتب  ت��ق��ري��را  ال��ه��ن��د،  يف 
الوزراء ولوزارة التنمية الب�صرية 
م�����ن اأج��������ل دع��������وة اجل����ام����ع����ات 
الأج���ن���ب���ي���ة ل��ف��ت��ح ف�����روع ل��ه��ا يف 
�صحيفة  اأوردت  ح�صبما  الهند 
»ذي انديان اأك�صربي�ص«. ويف هذا 
بجلب  املعني  املعهد  ط��رح  امل��ق��ام 
ودعم التعليم العايل من اخلارج 
ثاثة حلول هي: اإ�صدار قانون 
جديد لتنظيم ت�صغيل اجلامعات 
تعديل  اأو  ال��ب��اد،  يف  الأج��ن��ب��ي��ة 
هيئة املنح اجلامعية ال�صادر عام 
1956 باإدراج اجلامعات الأجنبية 
ت�صهيل  اأو  م��ع��ت��ربة،  ك��ج��ام��ع��ات 
اإدراج تعديات طفيفة يف قانون 
برامج  اإدخ����ال  اأج���ل  م��ن  الهيئة 

توءمة مع اجلامعات الغربية.

المملكة المتحدة
اأق����ام����ت »ي��ون��ف��ري���ص��ت��ي ك��ول��دج 
ال�����ص��ن��وي  م���وؤمت���ره���ا  ل���ن���دن«  اأو 
ال����راب����ع ل��ل��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���ع���ل���م، يف 
اأب��ري��ل امل��ا���ص��ي. و���ص��ه��د امل��وؤمت��ر 
اأع���ده  علميا  ع��ر���ص��ا   22 ت��ق��دمي 
ال���ط���اب، ج���رى اخ��ت��ي��اره��ا من 
�صمن  وم����ن  ع���ر����ص.   100 ب���ني 
طالب  تقدم   املقدمة،  العرو�ص 
احلا�صب الآيل »توبيا�ص بوخيل« 
ال�صحابي ما  بربنامج لات�صال 
بني الطاب واأ�صاتذتهم، عر�ص 
فيه برناجمه »�صاك دوت كوم« 
ت��ب��ادل 2600 ملف  ح��ي��ث ج���رى 
ن�صية  ر���ص��ال��ة   116،000 وك��ت��اب��ة 

با�صتخدام الربنامج.

مدغشقر
وق�������ع امل���ج���ل�������ص امل���دغ�������ص���ق���ري 
الأف����ري����ق����ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل، 
اليون�صكو،  م��ع  �صراكة  اتفاقية 
التعليم  يف  اجل��ودة  ثقافة  لن�صر 
ال���ع���ايل يف اأف��ري��ق��ي��ا ل���ص��ي��م��ا يف 
بالفرن�صية،  ال��ن��اط��ق��ة  ال��ب��ل��دان 
ع��ل��م��ا ب�����اأن الت���ف���اق���ي���ة اأط��ل��ق��ت 
ال�صهر  ف��ا���ص��و  ب��ورك��ي��ن��ا  يف دول���ة 
امل���ا����ص���ي، و���ص��ت��ب��ح��ث يف ت��ط��وي��ر 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل م����ن م��ن��ظ��ور 
التحليل وبناء القدرات الب�صرية 

و�صبط اجلودة.

جامعة بريستول
University of Bristol

الطالب
ط��ال��ب��ا   17،117 ال�����ط�����اب:  ع������دد    •

وتف�صيلهم كما يلي:
3909 • العلوم:  

التأسيس
تاأ�ص�صت عام  1٨76،  وكانت اأول جامعة يف 
والطاب على  للطالبات  تدر�ص  اإجنلرا 

قدم امل�صاواة دون متييز.

2390 • الهند�صة: 
3956 • الآداب: 

2436 ال�صحية:  • العلوم 
الطبية:1040 احليوية  • العلوم 

33٨6 والقانون:  الجتماعية  • العلوم 

األساتذة
و�صل عددهم اإلى 613٨ اأ�صتاذا حتى 

اأغ�صط�ص 2015.

موزانة الجامعة
اجل����ام����ع����ة  م������داخ������ي������ل   اإج��������م��������ايل   •

530.9مليون جنية اإ�صرليني 
مليون   54 امل���ال:  راأ����ص  يف  ال�صتثمار   •

جنيه اإ�صرليني
م��ل��ي��ون   35.7 امل�������وازن�������ة:  ف���ائ�������ص   •
ج��ن��ي��ه اإ���ص��رل��ي��ن��ي ح�����ص��ب ال�����ص��ن��ة امل��ال��ي��ة 

.2015/2014

األبحاث
اجلمعية  يف  زمالة   40 اجلامعة  تقدم   •
الأك�����ادمي�����ي�����ة  يف  زم�����ال�����ة  و15  امل���ل���ك���ي���ة 

الربيطانية.

الجامعة الخضراء
بالبيئة،  • تولى اجلامعة اهتماما خا�صاً 
الآث��ار  تقليل  خلطة  بالن�صمام  وب���ادرت 
ال�������ص���ارة ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة ب����«ج���وائ���ز الأث����ر 

الأخ�صر«
ث��م��اين  ���ص��م��ن  اجل���ام���ع���ة  •  اخ����ت����ريت 
ج��ام��ع��ات رائ�����دة ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف ب��رن��ام��ج 
»غرين اأكادميي« للم�صاعدة يف ال�صتدامة 

بو�صعها �صمن املناهج الدرا�صية.

جوائز
ح�صلت اجلامعة على جائزة امللكة اليزابيث 
لأبحاثها   2015 ل��ع��ام  ال��ع��ايل  التعليم  يف 
امل��ت��م��ي��زة يف ال����ولدة وامل��ول��ودي��ن اجل���دد.

جائزة نوبل
• ح�صل 12 فائز ا على جائزة نوبل ممن 
اأو  خريجا  ب�صفته  باجلامعة  عاقة  لهم 

بروفي�صورا اأو غري ذلك:
»ويليام  اجلامعة  يف  الكيمياء  اأ���ص��ت��اذ   •
»�صري« وفاز  رام��زاي« احلا�صل على لقب 

بها عام 1904.

ديراك« وح�صل  »بول  الهند�صة  • خريج 
عام  الفيزياء  جم��ال  يف  منا�صفة  عليها 

.1933
فرانك  »�صي�صيل  اجلامعة  • املحا�صر يف 
ب��������اأول« واحل���ا����ص���ل ع���ل���ى اجل����ائ����زة ع���ام 

.1950
الأ����ص���ب���ق،  ب��ري��ط��ان��ي��ا  وزراء  رئ��ي�����ص   •
عام  عليها  وح�صل  ت�صر�صل«،  »وين�صتون 
�صيما  ول  ال��ع��دي��دة،  اأع��م��ال��ه  ع��ن   1953
جم��م��وع��ت��ه امل��ك��ون��ة م���ن ���ص��ت��ة جم��ل��دات 

عن احلرب العاملية الثانية. 

التصنيف الجامعي 
يف  ال��ع��امل  يف   69 امل��رك��ز  على  ح�صلت   •
لعام  ادي��وك��ا���ص��ن«  ه��اي��ر  »ت��امي��ز  ت�صنيف 

.2016
• ح�صلت على املركز 37 �صمن الت�صنيف 
العاملي للجامعات  »كيو ا�ص« لعام 2015-

 .2016
اأف�صل  �صمن   20 امل��رك��ز  على  ح�صلت   •
للت�صنيف  وفقا  الربيطانية  اجل��ام��ع��ات 
للعام  املتحدة  اململكة  جلامعات  الوطني 

.2016

عقلنة اإلعالم
يف  امل�صتعملة  الت�صليل  اأ�صاليب  عن  ت�صجيليا  فيلما  موؤخرا  �صاهدت 
و�صائل الإع��ام املختلفة يربز اأن لي�ص كل ما يقال يف الإع��ام هو يف 
جوهره �صدقا، ول ميكن النظر اليه على اأنه احلقيقة الكاملة، بحيث 
اإن التطورات الهائلة التي تعرفها التقنيات احلديثة لو�صائل الت�صال 
وظهور الأجيال اجلديدة لاأقمار ال�صناعية وتعدد الف�صائيات جعلت 
اإلى درجة  اأدوات قوية للتاأثري يف النا�ص وت�صليلهم  الإعام وو�صائله 

ب�صط �صلطتها وهيمنتها عليهم. 
يبني واقع احلال اأن امل�صهد الإعامي املعا�صر قد عرف تغيريات 
كبرية م�صت كيانه وكينونته الوظيفية والبنيوية لتحوله اإلى غر�ص 
التجهيل والت�صليل الذي يتجاوز بعده الإعامي والت�صايل، ُي�صتغل 
خلدمة اأهداف ومنطلقات نفعية مادية اأو معنوية يف خمتف املجالت 
ذات ال�صلة بتحقيق الربح وتوجيه الراأي العام لأهداف متعددة مثل 
والجتماعية  القت�صادية  اأن��واع��ه��ا  مبختلف  الأزم����ات  فتيل  اإ���ص��ع��ال 
وغ���ريه���ا يف امل��ج��ت��م��ع، واأي�����ص��ا ت��اأج��ي��ج اخل���اف���ات وال�����ص��راع��ات بني 
الأي��دي��ول��وج��ي��ات لو�صع ال��ن��ا���ص والأح�����داث يف ق��وال��ب ع��ام��ة جامدة 
تثري  م�صبقة  اأحكاما  اأو  عاطفيًة،  مواقًف  اأو  مب�صطًة،  ب��اآراء   حم��ددة 

النزاعات وفو�شى القيم والأفكار يف الأو�شاط الجتماعية.
ويف هذا الإطار ي�صري الناقد واملفكر الأمريكي »نعوم ت�صوم�صكي«  
يف ك��ت��اب ل��ه يحمل ع��ن��وان »ك��ي��ف ي��وؤث��ر الإع����ام ع��ل��ي��ن��ا«، اإل���ى وج��ود 
جم��م��وع��ة م��ن ال���ص��رات��ي��ج��ي��ات ت�صتخدم م��ن ق��ب��ل و���ص��ائ��ل الإع���ام 
ا�صتمدها »ت�صوم�صكي«  لإحداث تاأثريات نف�صية على اجلماهري، وقد 
من وثيقة �صرية يعود تاريخها اإلى �صنة 1979 ومت ت�صريبها �صنة 19٨6 

وحتمل عنوان »الأ�صلحة العامة خلو�ص حرب هادئة«.
الذي  الإلهاء  عن�صر  على  ال�صراتيجيات  هذه  جوهر  يرتكز 
م�صائل  تتناول  للنا�ص  اإعامية  م�صامني  تقدمي  خ��ال  م��ن  يتم 
تافهة لإ�صغالهم بها واإبعادهم عن امل�صكات احلقيقية التي يعانون 
بدل  الطرح  يف  الت�صليلية  العاطفية  الأ�صاليب  ا�صتخدام  مع  منها 
الباطني  عقلهم  يف  لها  امل���روج  الأف��ك��ار  لغر�ص  العقلي  التاأمل  م��ن 
واإبقائهم دائما يف حالة من اجلهل والغباء من خال ت�صويه متعمد 

للحقائق، والتعميم املفرط.
ومم���ا ي��زي��د م��ن خ��ط��ورة ه���ذا الإع�����ام امل�����ص��ل��ل، اأن���ه ل ميكن 
ال�صخ�صية،  اخل��ربة  خ��ال  م��ن  معلومة  اأي��ة  م��ن  يتحقق  اأن  للفرد 
الرئي�صي لكل  امل�صدر  اأ�صبحت هي  الإع��ام قد  لأن خمتلف و�صائل 
والديانات  والثقافات  وال�صعوب  الدول  عن  ملواقفه  واملوجهة  اأفكاره 

والأ�صخا�ص وغريها.
عن  الإع���ام  و�صائل  م��ن  العديد  انحرفت  ال�صياق،  ه��ذا  ووف���ق 
اإيجاد  خ��ال  من  ت�صحيحه  لزاما  ف�صار  ال�صليم  الطبيعي  م�صارها 
ومعايري  اأ�ص�ص  وف��ق  وتنظيمها  وحتديثها  عقلنتها  اإل��ى  ت�صعى  اآليات 
وم�صكاته  واآلم����ه  ط��م��وح��ات��ه  تعك�ص  املجتمع  ملتطلبات  ت�صتجيب 
يقدم احلقيقة  اإع��ام  اإل��ى  للو�صول  بداخله  الت�صال  تفعيل  وتكر�ص 
ويعك�ص  الإن�����ص��ان  يخدم  بالعقول،  وال��ت��اع��ب  الت�صليل  ع��ن  مبتعدا 

واقعه بكل �صدق ومو�صوعية.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa
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ثقافة

عسكر حيدر

د. أحمد التيهاني

ات�صعت  اأن  بعد  وا�صعا،  بابا  احلديث  ال�صعر  يف  الإن�صاين  الجت��اه  ب��ات 
والفل�صفية  الفكرية  ال��درا���ص��ات  يف  ق��راءات��ه��م  وزادت  ال�����ص��ع��راء،  اآف���اق 
والجتماعية التي تعزز فيهم قيما اإن�صانية كثرية، وقد برز هذا الجتاه 
عن  اإل  امل�صتقلني  ال�صباب  ال�صعوديني  ال�����ص��ع��راء  م��ن  كبري  ع��دد  عند 
الإب��داع، وهو ناجم عن الأمل الذي ي�صعرون به مما يرونه حولهم من 
التطرف والقتل والإرهاب والتدمري؛ مبعنى اأن ظهور املعاين الإن�صانية 
يف �صعرهم ميثل ردة فعل، ولي�صت هذه املعاين اآتية من كونهم اعتنقوا 
مذهبا فل�صفيا، ثم راحوا يدافعون عن مبادئه العاّمة، وين�صرون اأفكار 

منظريه.
وهو  امل��غ��اي��ر،  بتح�شني  الرف�س  ل��الإره��اب،  رف�شهم  اأمن���اط  وم��ن 
العبداهلل، حني ي�صور  ال�صاب حيدر  الأح�صائي  ال�صاعر  ما وجدته عند 
اجلندي ال�صاهر على اأمن الوطن واأهِله، ت�صويرا �صاعرا يجعل اجلندي 
اأعني  يف  هو  فيما  �صام،  رج��ل  مع�صوقته/ لياه،  الأر����ص  �صري  ال��ذي 
قاتُله،  يوؤجر  ال��دم  مهدر  اأثيم  معتد  كلها،  الطوائف  من  الإره��اب��ي��ني، 
ويف ذلك اإيحاء باأن ال�صد الذي اتخذوه عدوا، لي�ص عدوا اإل يف عقائد 
 .. يْحمرُّ "تلٌّ  عنوانها:  ق�صيدة  من  يقول  واإن�صانيا.  فكريا  املنحرفني 

وَفّزاعة":
َومَلَْحنا خيمَة اجُلنديِّ

بْل
و�َصِمْعنا مع لياُه حواَرْه

ُه لياُه -: اأر�صُ  •  
يا ليلى ُخذْي ِمْعَطفْي

نامْي
اُه َخفارْه َفُكمَّ

َداُرُه ُيدِخُلها يف جوِفِه
خ�صيَة الأحنا�ِص اأْن تدخَل داَرْه

عيُنُه �ُصنبلٌَة ماأى ِبَفّاِحها
حَتُر�ُص للَقْمِح َنهاَرْه

قلُبُه َفّزاَعٌة!
لكّنُه

ُكلَّما ا�صطاَد كناِرّياً
اأََطاَرْه..

امل��ق��ط��وع��ة ال�����ّص��اب��ق��ة جُم���ت���زاأٌة م��ن ق�����ص��ي��دة ط��وي��ل��ة ي��غ��ل��ب عليها 
و�صفا  لي�ص  وه��و  م�صاء،  ذات  لاأر�ص/ ال�صحراء  الوا�صف  الت�صوير 
للو�صف يف ذاته، واإمنا هو و�صف للقول يف الوطن بطريقة �صردية مكونة 
واأ�صذاء، ومتتلئ  واأ�صوات  األ��وان  متتابعة، حتت�صد خالها  من م�صاهد 
تعدد م�صاهد  انتهز  اأنه  يعني  والب�صرية، مما  املكانية  الرموز  بتوظيف 
الن�ص انتهازا، لي�صور اجلندي ت�صويرا جماليا يجعل من هذا الإن�صان 
اإلى  اإلى حد احلنّو عليها، وي��راأف بالكائنات  ماكا، فهو يحب الأر���ص 
حد الرفع عن �صلبها حريتها، ويحر�ص على م�صاعر الإن�صان حر�صا 

تعك�صه عينه ال�صبيهة ب�صنبلة حتر�ص نهار/ تفاوؤل الفاح.
ُيلب�ص  اإن��ه  والإخ��ا���ص، حتى  بالإن�صانية  ه��ذا اجلندي مكتنٌز  اإن   
الأر�ص/ لياه معطفه لتنام يف حمى كميه، وهو حار�صها الأمني الذي 
اأن يدخلها غادر مرب�ص، وهو يعتق كل  يدخلها يف جوفه حر�صا من 
تخيف  التي  كالفّزاعة  ثابت  قلبه  اأن  من  الرغم  على  ي�صطاده،  طري 
الّطري، ل لتخيفها، واإمنا لتحمي الأر�ص من كل ما يكدر �صفو اأمنها، 

اأو يت�صبب يف نق�ص رغد عي�صها.
اإن هذا الت�صوير امل�صهدي الذي يجعل اجلندي اأمنوذجا لاإن�صان، 
يف خرييته وعطائه واإخا�صه وحبه، تعبري اإيحائي عن رْف�ص الإرهاب 
بتح�صني ما ي�صر الإرهابيون َو�َصادُتهم على قبحه، وهو اأبلغ يف التاأثري 
اجلنود،  ت�صف  التي  املكررة  الإعامية  اللفظية  القوالب  من  النف�صي 
الذي مل ينجح  املبا�صر  العقلي من احلجاج  اأجنع يف احلجاج  وبالّتايل 
يف تغيري اأفكار اإرهابيني كثريين؛ لأن للجمال الفني اأثرا �صحريا خفيا 

غري حم�صو�ص.

إذا عسعسَ 
الليل

الوثائق  ترصد أحداث الماضي وتخلد تاريخ األمم 
محمد إبراهيم

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

التاريخ لكل دولة.
الذى  الأ�صلي  امل�صدر  هي  والوثيقة 
ي��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه ال��ب��اح��ث يف ال���ت���اري���خ، وه��ى 
اأي�صا املادة اخلام التي ي�صوغ منها ن�صيجه 
ال���ت���اري���خ���ي، وه����ى ع���ب���ارة ع���ن م�����ص��ت��ن��دات 
الوثائق  فيه  كتب  الذى  للتاريخ  معا�صرة 
منها  ال��ع��ام��ة  ال��ر���ص��م��ي��ة،  وغ���ري  الر�صمية 
واخل����ا�����ص����ة؛ ك���اخل���ط���اب���ات، وامل�����ذك�����رات، 
والتقارير، والدرا�صات، والن�صرات والأوامر 
واجلمهورية،  وامللكية  الوزارية  والقرارات 
وحم��ا���ص��ر الج��ت��م��اع��ات اخل��ا���ص��ة بلجان 
واملن�صورات  والر�صائل  والإدارة  التخطيط 
وال�����ص��ج��ات واأح���ك���ام امل��ح��اك��م وال��ف��ت��اوى 

ون�صو�ص املعاهدات.

من  بد  ل  الوثيقة،  من  ولا�صتفادة 
اأن يكون لدى ال�صخ�ص قدرة على قراءتها 
ومعرفة لغتها ولهجتها، والقدرة على فهم 
ال��ف��رة،  تلك  يف  ت�صتخدم  ال��ت��ي  امل��ف��ردات 
وك��ذل��ك ال���ص��ت��ف��ادة م��ن ك��ب��ار ال�����ص��ن لفك 

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

فيها،  كتبت  ال��ت��ي  ال��ف��رة  معرفة  يجب 
وكذلك  كتابتها،  يف  امل�صتخدمة  وال��ل��غ��ة 
معرفة الرموز والأختام التي كانت تختم 
الع�صر مو�صوع  الر�صمية يف  الأوراق  بها 
عن  عبارة  هو  اأم��ة  اأي  فاأر�صيف  البحث. 
جمموعة الأوراق اأو الوثائق التي يدخل 
الفنية،  والقطع  الآث��ار  اإلى  اإ�صافة  فيها، 

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

من درر املعلومات.

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

اأبو ملحة يف 103 �صفحات. 
وق�������ص���م امل����وؤل����ف ك���ت���اب���ه اإل������ى ث��اث��ة 
»ال��ت��وظ��ي��ف  ب��ع��ن��وان  الأول  م��ب��اح��ث، ج���اء 
الفكري والفني لل�صخ�صية يف روايات علي 
ب��اك��ث��ري ال��ت��اري��خ��ي��ة«، ودر���ص��ه��ا م��ن خ��ال 
تق�صيم ال�صخ�صيات اإلى م�صاندة لل�صخ�صية 
الرئي�صة، وال�صخ�صيات املعادية لل�صخ�صية 

الرئي�صة، وال�صخ�صيات العتبارية«. 
وح�����م�����ل امل����ب����ح����ث ال������ث������اين ع����ن����وان 

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

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

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

تكتمل دونه«.

الباصرة الحجازية
درا���ص��ة يف اأث���ر ج��م��اع��ة ال���دي���وان يف 
اأدب���اء احل��ج��از م��ن 1350- 1400ه����، 
ل��ل��دك��ت��ور ع��ب��د ال��رح��م��ن ب��ن ح�صن 
الثقايف  مكة  نادي  اإ�صدار  املح�صني، 
العربي  النت�صار  موؤ�ص�صة  الأدب����ي، 

ط1، 1436ه�/ 2015م

تضاريس
اللحظة الحرجة

ال�صعودي  الروائي  امل�صهد  يف  ق��راءة 
حممد  للدكتور  اخلليج،  ح��رب  بعد 
ب��ن ع��ل��ي احل�����ص��ون، م��ن اإ����ص���دارات 
نادي اأبها الأدبي، وموؤ�ص�صة النت�صار 

العربي، ط1، 1437ه�/ 2016م

أدبي جدة يزف 
»السرد العالم 
الموازي«

قراءة في كتاب

إصدارات

�ضورة تاريخية حلجاج بيت اهلل احلرام

فوق: وثيقة تاريخية.
اإلى الي�ضار: ترميم وثائق
تاريخية �ضعودية يف دارة
امللك عبد العزيز.
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إعالن

أسبوعية جامعة الملك خالد

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

هدفي
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رؤية 2030

2.4 اقتصاد مزدهر
موقعه مستغل

التجارة  ط��رق  اأه��م  ملتقى  يف  وطننا  يقع 
�صن�صتغّل  امل��ن��ط��ل��ق،  ه����ذا  وم����ن  ال��ع��امل��ي��ة، 
زي���ادة تدفق  امل��ت��ف��رد يف  موقعنا اجل��غ��رايف 
التجارة العاملية بني اآ�صيا واأوروبا واأفريقيا 

وتعظيم مكا�صبنا القت�صادية من ذلك.
جتارية  ���ص��راك��ات  ب��اإب��رام  �صنقوم  كما 
جديدة من اأجل تعزيز قوتنا القت�صادية، 
لت�صدير  ال�����ص��ع��ودي��ة  ال�����ص��رك��ات  و���ص��ن��دع��م 
م��ن��ت��ج��ات��ه��ا اإل�����ى ال����ع����امل. و���ص��ن��ج��ع��ل من 
من  وال��ق��ري��ب  املميز  اللوج�صتي  موقعنا 
الطاقة حمفزا لنطاقة جديدة  م�صادر 
نحو ال�صناعة والت�صدير واإعادة الت�صدير 

اإلى جميع دول العامل.

2.4.1 ننشئ منصة
لوجستية مميزة

ب��صخ  املا�صية  ال�صنوات  خ��ال  قمنا  لقد 
ا����ص���ت���ث���م���ارات ���ص��خ��م��ة يف اإن�������ص���اء امل���وان���ئ 
واملطارات،  والطرقات  احلديدية  وال�صكك 
على  ال�صتثمارات  هذه  من  ن�صتفيد  ولكي 
ال�����ص��راك��ة  اأك��م��ل وج���ه �صنعمل م��ن خ���ال 
م��ن ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص حمليا ودول��ي��ا على 
وحت�صينها  وزيادتها  البنى  ه��ذه  ا�صتكمال 

وربطها مبحيطنا الإقليمي.
عن  مكا�صبنا  زي��ادة  على  �صنعمل  كما 
ط��ري��ق احل��وك��م��ة ال��ر���ص��ي��دة والإج������راءات 
الفعالة، وتطوير نظام جمركي ذي كفاءة 
عالية. و�صنفعل الأنظمة واللوائح القائمة 
ون��ط��وره��ا مب���ا مي��ّك��ن م�����ص��غ��ل��ي منظومة 
ال��ن��ق��ل اجل�����وي وال���ب���ح���ري وغ���ريه���م من 
ويحقق  مثلى  ب�صورة  اإمكاناتها  ا�صتثمار 
ال���رب���ط ب���ني امل���راك���ز ال��ت��ج��اري��ة ال��ق��ائ��م��ة، 
وي��ف��ت��ح ط��رق��ا ج��دي��دة ل��ل��ت��ج��ارة. و�صيعزز 
ذلك من مكانتنا كمن�صة لوج�صتية مميزة 

بني القارات الثاث.

2.4.2 نتكامل
إقليميا ودوليا

الأو�صط،  ال�صرق  يف  الأك��رب  اقت�صادنا  يعد 
 )2،4( املحلي  ال��ن��اجت  اإج��م��ايل  يبلغ  حيث 
تريليون ريال، ومنتلك عاقات اقت�صادية 
اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول  مع  وثيقة 
اإلى عاقاتنا مع  اإ�صافة  العربية،  والدول 

الدول الإ�صامية وال�صديقة.
�صراكات جتارية  اإب��رام  اإل��ى  و�صن�صعى 
الب�صائع  حركة  ان�صياب  وت�صهيل  جديدة، 

وتنقل الأفراد وتدفق روؤو�ص الأموال.
ويعد اندماجنا يف حميطنا اخلليجي 
كل  على  امل�صرك  اخلليجي  العمل  ودف��ع 
امل�صتويات من اأهم اأولوياتنا، لذلك �صنعمل 
التعاون  م�صرية  ا�صتكمال  على  جاهدين 
اخلليجي، وبخا�صة فيما يتعلق با�صتكمال 
تنفيذ ال�صوق اخلليجية امل�صركة وتوحيد 
ال�����ص��ي��ا���ص��ات اجل���م���رك���ي���ة والق���ت�������ص���ادي���ة 
الطرق  �صبكة  اإن�صاء  وا�صتكمال  والقانونية 

و�صبكة �صكك احلديد اخلليجية. و�صن�صعى 
ال��دول  م��ع  الفعلي  ال��راب��ط  اإل���ى حتقيق 
الأخ������رى امل���ج���اورة م���ن خ���ال اخل��دم��ات 
التحتية  البنية  وم�صروعات  اللوج�صتية 
الربط  م�صروعات  ومنها  للحدود  العابرة 
و�صنعمل  م�صر،  ع��رب  اأفريقيا  م��ع  ال��ربي 
ع��ل��ى ت���اأم���ني ت��وا���ص��ل ل��وج�����ص��ت��ي وجت���اري 
رئي�صا  م��رك��زا  خ��ال��ه  م��ن  ن�صبح  �صل�ص 

للتجارة العاملية.

2.4.3 ندعم
شركاتنا الوطنية

ن�صبية  م��زاي��ا  م��ن  منلكه  م��ا  على  �صرنكز 
ب����دل م���ن امل��ن��اف�����ص��ة يف ج��م��ي��ع امل���ج���الت، 
فالأهم يف هذه املرحلة هو تركيز اجلهود 
يف املجالت التي ن�صمن من خالها مركزا 

قياديا.
ومن هذا املنطلق، �صنعمل على تعزيز 
مكانة ال�صركات الوطنية الكربى، ل �صيما 
يف جم�����الت ال��ن��ف��ط وال��ب��روك��ي��م��اوي��ات 
والبنوك والت�صالت وال�صناعات الغذائية 
التي  التجزئة،  ال�صحية وجتارة  والرعاية 
الو�صول مبنتجاتها وخدماتها  ا�صتطاعت 
اإلى الأ�صواق الإقليمية والعاملية، و�صنعمل 
الأخ���رى  الوطنية  ال�����ص��رك��ات  متكني  على 
التي لديها فر�ص منو واع��دة مبا ي�صمن 

خلق كيانات اقت�صادية جديدة كربى.
كما �صنقدم كل دعم ممكن لل�صناعات 
خدماتها  ت�صويق  م��ن  لتمكينها  الوطنية 
لت�صدير  ات��ف��اق��ي��ات  واإب�������رام  اخل������ارج،  يف 

منتجاتها.

من أهدافنا بحلول
:)2030( 1452

اأداء  • تقدم ترتيب اململكة يف موؤ�صر 
 49 املرتبة  اللوج�صتية من  اخلدمات 

اإلى 25 عامليا والأولى اإقليميا.
• رفع ن�صبة ال�صادرات غري النفطية 
الأق����ل من  ع��ل��ى  اإل����ى %50  م��ن %16 

اإجمايل الناجت املحلي غري النفطي.

إزدهار.. شفافية وتنمية

زيادة مكاسبنا
عن طريق الحوكمة 

الرشيدة وتطوير 
نظام جمركي

ذي كفاءة عالية
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رؤية 2030

3.1.1 ننتهج الشفافية
الف�صاد  مع  مطلقا  نت�صامح  اأو  نتهاون  لن 
ب��ك��ل م�����ص��ت��وي��ات��ه، ����ص���واء اأك������ان م���ال���ي���اً اأم 
املمار�صات  اأف�صل  م��ن  و�صن�صتفيد  اإداري����ا. 
ال�صفافية  م�صتويات  اأعلى  لتحقيق  العاملية 
القطاعات.  جميع  يف  الر�صيدة  واحلوكمة 
و���ص��ي�����ص��م��ل ذل���ك ات���خ���اذ ك���ل م���ا ه���و ممكن 
ل��ت��ف��ع��ي��ل م���ع���اي���ري ع���ال���ي���ة م����ن امل��ح��ا���ص��ب��ة 
وخططنا  اأه��داف��ن��ا  اإع���ان  ع��رب  وامل�صاءلة، 
يف  جناحنا  وم��دى  اأدائنا  قيا�ص  وموؤ�صرات 

تنفيذها للجميع.
نطاق  تو�صيع  ع��ل��ى  ك��ذل��ك  و�صنعمل 
معايري  وحت�صني  الإل��ك��رون��ي��ة  اخل��دم��ات 
احلوكمة، مبا �صيحد من التاأخري يف تنفيذ 
الأعمال، وحتقيق هدفنا يف اأن نقود العامل 

يف جمال التعامات الإلكرونية.

3.1.2 نحافظ
على مواردنا

الحيوية
فيما يخ�ص املوارد الغذائية، �صنوا�صل بناء 
اآمنة  مب�صتويات  ا�صراتيجية  خم��زون��ات 

وكافية ملعاجلة احلالت الطارئة.
ك����م����ا ����ص���ن���ب���ن���ي ������ص�����راك�����ات زراع�����ي�����ة 
اهلل  حباها  ال��ت��ي  ال���دول  م��ع  ا�صراتيجية 

املواطن  على  نفر�ص  لن  وا���ص��ح:  التزامنا 
اأو  ال������روة  اأو  ال���دخ���ل  ع��ل��ى  ���ص��ري��ب��ة  اأي 
التوازن  حتقيق  و�صيتم  الأ�صا�صية،  ال�صلع 
يف امل��ي��زان��ي��ة، وت��ن��وي��ع م�����ص��ادر الإي������رادات، 
ب�صورة  العامة  امليزانية  واإدارة  وتعظيمها 
ر�صيدة مما �صينعك�ص على ا�صتقرار الأ�صعار 
الأم��ن  من  مزيداً  واأ�صرته  املواطن  ومينح 

القت�صادي.
ويف القطاع العام، �صنعمل على تعزيز 
ك��ف��اءة الإن���ف���اق م��ن خ���ال و���ص��ع �صوابط 
���ص��ارم��ة ع��ل��ى اآل���ي���ات الع��ت��م��اد مب���ا ي��زي��د 
الأثر املتحقق مقابل ال�صرف، و�صيتم ذلك 
م��ن خ��ال تعزيز ال��ت��واف��ق ب��ني الأول��وي��ات 
وتعزيز  امليزانيات،  وتوزيع  ال�صراتيجية 
�����ص����واب����ط ت���ن���ف���ي���ذه���ا واآل������ي������ات ال��ت��دق��ي��ق 
عن  امل�صوؤولة  اجلهات  وحتديد  واملحا�صبة 

ذلك.
امل�صروعات  كافة  مبراجعة  قمنا  وقد 
القائمة واملعتمدة للتاأكد من مدى منا�صبة 
مردودها على الوطن والقت�صاد، واتخذنا 
الإجراءات الازمة لإيقاف عدد منها وفق 
معايري وا�صحة. و�صن�صعى كذلك اإلى اإدارة 
وال�صتفادة  اأمثل  باأ�صلوب  الب�صرية  امل��وارد 
م��ن اأف�����ص��ل امل��م��ار���ص��ات امل��ّت��ب��ع��ة يف تقدمي 
اخلدمات امل�صركة على م�صتوى احلكومة.
وفيما يخ�ص الإي��رادات، �صنعمل على 
العاّمة  ال���ص��ت��ث��م��ارات  �صندوق  ك��ف��اءة  رف��ع 

اأك���ر م��رون��ة يف م��واك��ب��ة متطلبات  ن��ك��ون 
مما  اأولوياتها،  وحتقيق  الوطنية  ال��روؤي��ة 
احلكومي  للعمل  فاعلة  حوكمة  �صيحقق 
على  التنفيذي  العمل  ا�صتمرارية  وي�صمن 
توجهاتها  اعتماد  ع��رب  ال����وزارات  م�صتوى 

وخططها من قبل القيادة.
للهياكل  دقيقة  �صنقوم مبراجعة  كما 
املهمات  وت���وزي���ع  والإج�������راءات احل��ك��وم��ي��ة 
وامل�����ص��وؤول��ي��ات وال�����ص��اح��ي��ات وت��ط��وي��ره��ا، 
عملية  ب��ني  ال��وا���ص��ح  الف�صل  ي�صمن  مب��ا 
التنفيذ،  ومراقبة  وتنفيذه  ال��ق��رار  اتخاذ 
اتخاذ  لت�صريع عملية  توجهنا  ويتواءم مع 
ال��ق��رار واحل��د م��ن ال��ه��در امل��ايل والإداري، 
الذي قطعناه يف  الكبري  لل�شوط  ا�شتكماًل 

هذا ال�صاأن.
ممّكنة  وح��دات  ا�صتحداث  و�صنوا�صل 
يف احلكومة ملراقبة التنفيذ ومتابعة الأداء 
وف���ق اأف�����ص��ل امل��م��ار���ص��ات ال��ع��امل��ي��ة امل��ت��ب��ع��ة، 
ودعمها مبا حتتاج اإليه من اإمكانات ب�صرية 
الوحدات  هذه  و�صتقوم  ونظامية.  وماّدية 
احلكومية  الأج��ه��زة  جميع  ب��ني  بالتن�صيق 
مل�صاعدتها  ال�صلة،  ذات  الأخ��رى  واجلهات 
يف متابعة وحت�صني اأدائها، و�صول اإلى اأداء 

اأكر مرونة وفاعلية.

من التزاماتنا:
برنامج الملك سلمان 

لتنمية الموارد البشرية
اإل������ى حت���دي���د اأف�����ص��ل  ل ن������زال يف ح���اج���ة 
امل���م���ار����ص���ات وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ل���ل���ت���اأك���د م����ن اأن 
املقومات  ميتلكون  العام  القطاع  موظفي 
ول��ذل��ك،  للم�صتقبل.  ال���ازم���ة  وامل���ه���ارات 
�صنقوم بتدريب اأكر من 500 األف موظف 
حكومي عن بعد وتاأهيلهم لتطبيق مبادئ 
اإدارة املوارد الب�صرية يف اأجهزتنا احلكومية 
جميع  و�صتتبع   ،)2020(  1442 عام  بحلول 
ال������وزارات وامل��وؤ���ص�����ص��ات احل��ك��وم��ي��ة اأف�����ص��ل 
امل���م���ار����ص���ات يف امل�������وارد ال��ب�����ص��ري��ة وحت��ق��ق 

النتائج املتوقعة منها باإذن اهلل.
مبداأ  اجل����دارة  اع��ت��ب��ار  يف  و�صن�صتمر 
من  قاعدة  تاأ�صي�ص  على  و�صنعمل  اأ�صا�صيا 
قادة  ليكونوا  الب�صرية  والكفاءات  املواهب 

امل�صتقبل.
�صيوؤ�ص�ص برنامج امللك �صلمان لتنمية 
املوارد الب�صرية اإدارة للموارد الب�صرية يف كل 
جهاز حكومي، و�صيقدم الدورات التدريبية 
على  واملواهب،و�صنعمل  امل��ه��ارات  لتطوير 
اأعلى  اإل���ى  وك��ف��اءت��ه  امل��وظ��ف  اإنتاجية  رف��ع 
الأداء  اإدارة  معايري  تطبيق  عرب  م�صتوى، 
رقمية  من�صات  وب��ن��اء  امل�صتمر،  والتاأهيل 
امل�صركة،و�صن�صع  الأ���ص��ا���ص��ي��ة  للمهمات 
�صيا�صات لتحديد قادة امل�صتقبل ومتكينهم، 
ون�صنع بيئة حمفزة، تت�صاوى فيها الفر�ص 

ويكافاأ فيها املتميزون.

من التزاماتنا:
توفير الخدمات 

»المشتركة«
الإنتاجية  زي��ادة  يف  الدولة  توجه  لتحقيق 
ورف����ع ك���ف���اءة الإن���ف���اق احل��ك��وم��ي، ول��ك��ون 
مع  تتنا�صب  ل  احلكومي  القطاع  اإنتاجية 
حجم الإنفاق، �صنطبق  منهجية اخلدمات 
اجلهود  توحيد  اإل��ى  تهدف  التي  امل�صركة 
وتوفري  امل����وارد  م��ن  الق�صوى  لا�صتفادة 
باأقل  اجل��ه��ات  جلميع  منا�صبة  عمل  بيئة 
ت��ك��ل��ف��ة، وذل����ك ب��دم��ج اخل���دم���ات امل�����ص��ان��دة 
يف الأج���ه���زة احل��ك��وم��ي��ة ل��رف��ع الإن��ت��اج��ي��ة 
واحل��د من  التكاليف،  وتخفي�ص  واجل��ودة 

الهدر املايل والإداري.
اخل�����دم�����ات  اأ�������ص������ل������وب  اإن  وح�����ي�����ث 
ع��امل��ي��ا وحم��ل��ي��ا يف كثري  امل�����ص��رك��ة مطبق 
التطبيق  عملية  ف�صتكون  القطاعات،  من 
على م��راح��ل بعد درا���ص��ة و���ص��ع اخل��دم��ات 
وحتديد  احلكومية  القطاعات  يف  امل�صاندة 

ت��رب��ة خ�����ص��ب��ة وم��ي��اه  م�����وارد طبيعية م���ن 
وفرية مبا يحمي مواردنا املائية، و�صرن�ّصد 
باإعطاء  الزراعي  املجال  يف  املياه  ا�صتخدام 
متتلك  التي  الزراعية  للمناطق  الأول��وي��ة 
و�صرنكز  ومتجددة،  طبيعية  مياه  م�صادر 
كما  ال�صمكي،  ال���ص��ت��زراع  دع��م  يف  جهودنا 
الأغذية  وم�صنعي  امل�صتهلكني  مع  �صنعمل 

والتجار للتقليل من كميات الهدر.

3.1.3 نتفاعل
مع الجميع

بني  التوا�صل  قنوات  تدعيم  على  �صنعمل 
الأجهزة احلكومية من جهة وبني املواطن 
وني�صر  اأخ��رى،  والقطاع اخلا�ص من جهة 
�صبل التفاعل بو�صائل ذكية، و�صن�صتمع اإلى 
احلكومية  الأج��ه��زة  ون�صجع  اجلميع  اآراء 
على تلبية احتياجات كل مواطن ونعزز من 

جودة اخلدمات التي تقدمها.
وامل��ب��ادرة  التفاعل  اجلميع  م��ن  نريد 
ع����رب م�����ص��ارك��ت��ن��ا ب����������الآراء وامل����ق����رح����ات، 
التطلعات  حتقيق  على  اأجهزتنا  و�صتعمل 

والآمال.

3.1.4 نلتزم
بكفاءة اإلنفاق
وبالتوازن المالي

ع��ائ��دات��ه  ت��ك��ون  اأن  ي�صمن  مب��ا  وفاعليته 
راف�������دا ج����دي����دا وم�������ص���ت���دام���ا ل��اق��ت�����ص��اد 

الوطني.
ال�صتفادة  نحو  توجهنا  �صي�صهم  كما 
م���ن م��ك��ان��ة امل��م��ل��ك��ة ك��م��ن�����ص��ة ل��وج�����ص��ت��ي��ة 
الدخل  م��وارد  جديدة للعامل عرب حت�صني 
من التعرفة اجلمركية وحترير القطاعات 
الإي����رادات  زي���ادة  يف  املختلفة  القت�صادية 

غري النفطية.
و�صن�صتمر يف الإدارة الفاعلة لإنتاجنا 
واإع���ادة  ال��ع��ائ��دات  ت��دف��ق  ل�صمان  النفطي 
الراخي�ص  ر�صوم  �صنطور  ا�صتثمارها، كما 
ب��اجل��ه��ات احلكومية  واخل��دم��ات اخل��ا���ص��ة 

واأدوات حت�صيلها.
و����ص���ن���ع���م���ل ع���ل���ى ت����ق����دمي ع������دد م��ن 
اخلدمات اجلديدة بر�صوم منا�صبة يف عدد 
البلدية  م��ث��ل  ال��ق��ط��اع��ات اخل��دم��ي��ة،  م��ن 

والنقل والعمل.

3.1.5 ندعم المرونة
اإن اإلغاء املجال�ص العليا يف الدولة وتاأ�صي�ص 
جم��ل�����ص ال�������ص���وؤون ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة والأم���ن���ي���ة 
والتنمية  الق��ت�����ص��ادي��ة  ال�����ص��وؤون  وجمل�ص 
اتخاذ  و�صرعة  والكفاءة  الفاعلية  من  رفع 

القرار.
و�صن�صتمر يف الدفع بهذا الجتاه كي 

التطبيق،  واأول��وي��ات  وخطة  العمل  نطاق 
و�صيتم اتباع املنهجيات احلديثة يف تطوير 
جودة  تقي�ص  اأداء  ملوؤ�صرات  وفقا  الأع��م��ال، 

العمل، وتخفي�ص التكاليف ونقل املعرفة.

من التزاماتنا:
»قوام«.. رفع

كفاءة اإلنفاق
����ص���ن���ل���ت���زم ب����رف����ع ك����ف����اءة الإن������ف������اق ال���ع���ام 
وحت���ق���ي���ق ال���ك���ف���اءة يف ا����ص���ت���خ���دام امل������وارد 
واحل������د م����ن ال����ه����در، و���ص��ن��ط��ل��ق ب��رن��ام��ج 
ا�صمه من قول اهلل  ا�صتلهمنا  »ق��وام« الذي 
َومَلْ  ُي�ْصِرُفوا  مَلْ  اأَْنَفُقوا  اإَِذا  ِذيَن  تعالى:»َواَلّ
وا َوَكاَن َبنْيَ َذِلَك َقَواماً«، ليكون ذلك  َيْقُرُ
الربنامج  تخطيط  يف  عليه  ن�صري  منهاجاً 

وتنفيذه.
و���ص��ن��ق��وم م��ن خ���ال ال��ربن��ام��ج على 
لاأنظمة  ودقيقة  �صاملة  مراجعة  اإج���راء 
وال����ل����وائ����ح امل����ال����ي����ة يف ج���م���ي���ع الأج����ه����زة 
احل��ك��وم��ي��ة ل��ل��ت��ح��ول م���ن ال���رك���ي���ز على 
مفهوم  اإل����ى  فح�صب  الإج�������راءات  ���ص��ام��ة 
اأهداف  بتحقيق  وارتباطه  ال�صرف  فاعلية 
حم��ددة ميكن قيا�ص فاعليتها مبا يحفظ 

ا�صتدامة املوارد والأ�صول واملوجودات.
ن�صر ثقافة  اإلى  الربنامج  كما يهدف 
ك���ف���اءة الإن����ف����اق ب���ني خم��ت��ل��ف امل�����ص��ت��وي��ات 
اب��ت��داًء من  الإداري���ة يف اجلهات احلكومية 

امل�صوؤول الأول لكل جهة.
و�صيت�صمن الربنامج م�صارات تدريب 
اأداء  ل��ت��ط��وي��ر  امل��ج��ال  ه���ذا  يف  متخ�ص�صة 
املوظفني ذوي العاقة، وحت�صني الأداء يف 
الإدارات املالية واإدارات املراجعة الداخلية.

من التزاماتنا:
تطوير الحكومة 

اإللكترونية
ل��ق��د ح��ق��ق��ن��ا ت��ق��دم��ا م��ل��ح��وظ��ا يف جم��ال 
نطاق  و�صع  حيث  الإل��ك��رون��ي��ة؛  احلكومة 
اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة ل��ل��م��واط��ن ع��ن طريق 
لت�صمل  الأخ��ري  العقد  يف  الإن��رن��ت  �صبكة 
ال��ت��وظ��ي��ف وت��ي�����ص��ري ال��ب��ح��ث ع���ن ف��ر���ص 
ال��ع��م��ل وال��ت��ع��ل��م الإل�����ك�����روين وخ���دم���ات 
اإ�صافة  املرور واجلوازات والأحوال املدنية، 
اإل���ى خ��دم��ات ال��دف��ع الإل��ك��روين واإ���ص��دار 
اأ�صهم  مم��ا  وغ��ريه��ا،  التجارية  ال�صجات 
يف حت�����ص��ني ت��رت��ي��ب امل��م��ل��ك��ة، ح�����ص��ب ع��دة 
املتحدة  الأم��م  موؤ�صرات عاملية مثل موؤ�صر 
للحكومة الإلكرونية، لريتفع من املرتبة 
90 يف عام 1425  )2004( اإلى املرتبة 36 يف 

عام 1436 )2014(.
و�صنو�صع نطاق اخلدمات الإلكرونية 
نظم  مثل  اأخ��رى  خدمات  لت�صمل  املقّدمة 
ال�صحية  املعلومات اجلغرافية، واخلدمات 
اخلدمات  جودة  �صنح�صن  كما  والتعليمية. 
امل��ت��واف��رة حاليا ع��رب تي�صري  الإل��ك��رون��ي��ة 
الإجراءات وتنويع قنوات التوا�صل واأدواته، 
و�صندعم ا�صتعمال التطبيقات الإلكرونية 
ع��ل��ى م�����ص��ت��وى اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة مثل 
ومن�صة  احلكومية،  الإلكرونية  ال�صحابة 
امل����وارد  اإدارة  ون���ظ���ام  ال��ب��ي��ان��ات،  م�����ص��ارك��ة 
ال��ب�����ص��ري��ة، و���ص��ن��ع��زز ح��وك��م��ة اخل���دم���ات 

الإلكرونية على م�صتوى احلكومة.

من أهدافنا بحلول 1452 
:)2030(

• زي����ادة الإي�������رادات احل��ك��وم��ي��ة غري 
اإل����ى )1(  ال��ن��ف��ط��ي��ة م��ن 163 م��ل��ي��ارا 

تريليون ريال �صنويا.
املركز  اإل��ى   ٨0 املركز  الو�صول من   •

20 يف موؤ�صر فاعلية احلكومة.
املراكز  اإلى  املركز 36  الو�صول من   •
ال�خم�صة الأولى يف موؤ�صر احلكومات 

الإلكرونية.
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تقنية

مكتبة المسلم 
الصوتية بـ60 لغة

تطبيقا   Google Play م��ت��ج��ر  ���ص��م 
امل�صلم  )مكتبة  بعنوان  جديدا  جمانيا 
ال�صوتية( وهو عبارة عن مكتبة �صوتية 
القراآنية  التاوات  كبرية من  ملجموعة 
والأدعية  ال�صريفة  النبوية  والأحاديث 

والأذكار.
املكتبة عن غريها،  وما مييز هذه 
دعمها باأكر من 60 لغة خمتلفة حول 
وال��رك��ي��ة  ال�صينية  فيها  مب��ا  ال��ع��امل، 

والإ�صبانية والإجنليزية.
مرتا  م�صحفا  التطبيق  ويحوي 
ب���اأ����ص���وات 98 ق����ارئ����ا، واآخ������ر م��رج��م 
ل���ع���دة ل���غ���ات م����ع اإم���ك���ان���ي���ة م�����ص��ارك��ة 
التوا�صل  �صبكات  عرب  ال�صوتية  امللفات 

الجتماعي.

حرب ترامب التقنية

حسن أحمد العواجي

ريتويت

فعلها دون��ال��د ت��رام��ب ال���ذي اع��ت��ق��د ك��ث��ري م��ن ال��ن��ا���ص ب��اأن��ه اأح��م��ق 
النتخابات  يف  ال��ن��ك��راء  هزميته  بنهاية  �صتنتهي  بتهديدات  يهذي 
�صباح  ك��اأي  يكن  مل  نوفمرب  م��ن  التا�صع  �صباح  اأن  اإل  الأم��ريك��ي��ة، 
واملر�صحة  اجل��م��ه��وري،  امل�����ص��رح  ب��ني  حم��م��وم  تناف�ص  فبعد  ع����ادي، 
الدميقراطية هياري كلينتون، اختارت اأمريكا ترامب ليخالف كل 
التوقعات وي�صبح الرئي�ص ال� 45 للوليات املتحدة، وت�صبح تهديداته 
ما  يرقب  فالكل  اأجمع،  العامل  اأنظار  حمط  العلنية  وت�صريحاته 

�صتحمله الأيام القادمة من اأخبار حتى على امل�صتوى التقني.
وخال حملته النتخابية، �صرح ترامب باأنه �صيجرب �صركة اآبل 
اأمريكا  داخل   iPhone املعروف  جهازها  �صنع  على  العاملية   Apple
 Pegatron رغم التكلفة العالية، بينما لن تتمكن �صركتا فوك�صكون و

ال�صينيتان من �صنع الهاتف داخل ال�صني مرة اأخرى.
هذه التهديدات ال�صابقة التي يبدو اأنها �صت�صبح واقعا، قوبلت 
اإمكانية  لدرا�صة  لل�صركتني  اأر���ص��ل  بطلب  اآب��ل  من  املا�صي  الأ�صبوع 
اإل���ى حقيقة رغ���م تكلفتها  الإق�����دام ع��ل��ى ه���ذه اخل��ط��وة، وحت��وي��ل��ه��ا 
حملته  خ��ال  اآب��ل  �صد  ت��رام��ب  ت�صريحات  ب��اأن  يبدو  لكن  العالية، 
النتخابية واقراحه مقاطعة ال�صركة ومنتجاتها لرف�صها م�صاعدة 
التي  الق�صية  يف  �صابق  وق��ت  يف   FBI الفيدرالية  التحقيقات  مكتب 
عرفت بحادثة »�صان برناردينو« و »الهاتف امل�صفر«، هي ما �صريغم 

اآبل على مد يدها لفتح �صفحة جديدة مع ترامب!
يف احل��ق��ي��ق��ة، مل ي��ك��ن اأ���ص��د امل��ت�����ص��ائ��م��ني ي��ت��وق��ع ف���وز ت��رام��ب، 
�صتبقى جمرد  اأم  تلك  ووع��وده  تهديداته  �صيم�صي يف  اأعلم هل  ول 

ت�صريحات قيلت لدفع الناخبني لاإدلء باأ�صواتهم مل�صلحته.
اآب��ل �صتلتزم ال�صمت، ومت�صي قدما يف  ب��اأن �صركة  اأج��زم  واأك��اد 
اأن جترب على ذلك، كما �صتلغي كثريا من  تنفيذ وعود ترامب قبل 
خططها التو�صعية �صرق اآ�صيا، ولكن هل �صتتنازل اأي�صا عن م�صتوى 
الت�صفري واحلماية يف اأجهزتها؟ واإن ال� 20 من يناير 2017 لناظره 

لقريب!

جديد التطبيقات

 5 تقنيات للمنزل الذكي في 2016

غرائب االبتكارات

 Mi Bunny
ساعة ذكية 

لألطفال
اأعلنت �صركة Xiaomi ال�صينية عن �صاعة 
 Mi اأ���ص��م��ت��ه��ا   ل��اأط��ف��ال  ذك��ي��ة خم�ص�صة 
Bunny م�صنوعة من مادة البوليكاربونات 
 Mi وزودت  ال�صيلكون.  م��ادة  من  و�صوارها 
و  البلوتوث  عرب  الت�صال  مبيزة   Bunny
WiFi، اإ�صافة اإلى خا�صية GPS والت�صال 
اخللوي؛ وهي مزودة ب�صريحة مدجمة من 
SOS ميكن للطفل  SIM. وبوجود زر  نوع 
�صوتية  ر�صالة  م��ع  مبوقعه  اإ���ص��ارة  اإر���ص��ال 
 300mAh ق�صرية. ولوجود بطارية بقوة 
ت�صتطيع ال�صاعة البقاء يف و�صع ال�صتعداد 
 Mi Bunny �صعر  وي�صل  اأي����ام.  �صتة  مل��دة 

الر�صمي نحو 46 دولرا فقط.

 Samsung منصة
SmartThings hub

نظام مركزي للتحكم 
والسيطرة على مجموعة 
من األجهزة في آن واحد

Ecobee3 ثرموستات
نظام تدفئة وتبريد للمنزل 
يعمل باللمس ومتوافق 

مع الهاتف الذكي
ونظام األوامر الصوتية

 Amazon Echo مكبر
الصوتي..  متوافق مع 

األجهزة التي تعمل بنظام 
األوامر الصوتية مع القدرة 

على القراءة الصوتية 
للكتب وحالة الطقس

قفل 
 SmartCode

916
حجم صغير
مع القدرة

على استخدام 
المفاتيح 
القديمة 

ونظام بصمة 
األصبع

جهاز مراقبة تسرب المياه 
Wally Home

مزود بتطبيق ذكي 
لمراقبة تسرب المياه داخل 

المنزل مع ميزة التنبيه 
باستخدام الرسائل وتحديد 

درجة الحرارة والرطوبة
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إعالن

Facebook: 

aafaq.kku

Instigram: 
aafaq.kkuTwitter:

@aafaqkku

أسبوعية جامعة الملك خالد

YouTube: 
aafaqkku

آفاق .. صحيفة الجميع في جامعتنا ومجتمعنا
E-Mail: aafaq@kku.edu.sa   |   Tel: 0172419922   |   Fax: 0172419933
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إستراحة آفاق

هذا اليوم
في التاريخ

Source: Infographic_ksa

أحداث
1571: التتار يحرقون مو�صكو بعد ا�صتيائهم عليها.

لتحديد  وذل��ك  املتحدة  واململكة  فرن�صا  بني  بيكو  �صايك�ص  اتفاقية  اإب��رام   :1916
مناطق النفوذ يف الوطن العربي بعد تهاوي الدولة العثمانية.

1923: تاأ�صي�ص اإمارة �صرق الأردن.
1940: تاأ�صي�ص �صركة الوجبات ال�صريعة ماكدونالدز.

1941: القوة اجلوية الأملانية ت�صن اأعنف غارة جوية على العا�صمة الربيطانية 
لندن يف احلرب العاملية الثانية.

حاملة  على  مدمرا  هجوما  ي�صنون  اليابانيون  النتحاريون  الطيارون   :1945
العاملية  احل��رب  من  الأخ���رية  ال�صهور  يف  وذل��ك  »اإن��رب��راي��ز«  الأمريكية  الطائرات 

الثانية.

م�صتوطنة  على  ال�صتياء  من  تتمكن  الفل�صطينيني  املقاتلني  من  ق��وة   :1948
عطروت �صمال القد�ص يف بداية حرب فل�صطني بني العرب وال�صهاينة وذلك قبل 

يوم واحد من الإعان عن قيام دولة اإ�صرائيل.

1948: اجليو�ص العربية تدخل فل�صطني اأبان حرب فل�صطني، والإعان عن قيام 
دولة اإ�صرائيل، ويعرف هذا اليوم بيوم النكبة.

1955: الإعان عن قيام حلف وار�صو.
1963: الكويت تن�صم لاأمم املتحدة لت�صبح الع�صو 111 يف املنظمة الدولية.

1964: اإحتفالت بانتهاء العمل يف املرحلة الأولى من ال�صد العايل يف م�صر.
1980: اإ�صرائيل تعلن اأن القد�ص هي عا�صمة اإ�صرائيل اإلى الأبد.

اإثيوبيا واأوغندا ورواندا وتنزانيا يوقعون بالأحرف الأولى على اتفاقية   :2010
اإطارية لتقا�صم مياه نهر النيل بعد مفاو�صات ا�صتمرت ع�صر �صنوات، وكينيا ت�صدر 
الكونغو  مندوبو  يح�صر  مل  بينما  عليها،  التوقيع  دون  لاتفاقية  م��وؤي��دا  بيانا 

الدميقراطية وبوروندي، مع رف�ص م�صري و�صوداين لاتفاقية.

والدات
العلوم  يف  نوبل  ج��ائ��زة  على  حا�صل  اأم��ري��ك��ي  اقت�صادي  ميلر،  م��ريت��ون   :1923

القت�صادية عام 1990.

1950: يوهان�ص بيدنورتز، عامل فيزياء اأملاين حا�صل على جائزة نوبل يف الفيزياء 
عام 1987.

وفيات
1610: امللك هرني الرابع، ملك فرن�صا.

1643: امللك لوي�ص الثالث ع�صر، ملك فرن�صا.
1926: ال�صلطان حممد ال�صاد�ص، �صلطان عثماين.

الربيطانية لحتال  اجل��ي��و���ص  ق��اد  ب��ري��ط��اين  ج���رنال  األ��ن��ب��ي،  اإدم��ون��د   :1936
فل�صطني وعموم باد ال�صام، اإبان احلرب العاملية الأولى، و�صاحب املقولة امل�صهورة 
حذاءه  و�صع  اأن  بعد  الأي��وب��ي،  الدين  الدين  �صاح  الإ�صامي  القائد  �صريح  عند 

الع�صكري على ال�صريح: »ها قد عدنا يا �صاح الدين«.

1937: م�صطفى �صادق الرافعي، كاتب واأديب م�صري.
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إستراحة آفاق

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

هاتف 2419573
aalkarni@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير
محمد ابراهيم العسيري

هاتف 2419575
lmioo@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير التنفيذي
يحي بن عبداهلل التيهاني

هاتف: 2419922
yaltihani@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير - المدير الفني
أسـعد أبـو قـاعـود

aaqaoud2@yahoo.com

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

مساعدة رئيس التحرير - القسم النسائي
ريم العسيري

easseri@kku.edu.sa

هيئة التحرير
علي أحمد آل سعيد )رئيس قسم األخبار(

Aafaq1@kku.edu.sa
سلطان عوض العسيري، عبد العزيز رديف

محمد شامي،  سعيد العمري، خالد محمد العمري
منصور كويع، مشهور العمري

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

مالك مضواح، ليال الشهري

التصوير
محمد فائع

عبد الوهاب األلمعي، سعيد خلوفة

التحرير الفني
زكريا حسين، عادل العقيد

قسم اإلعالن والتوزيع
هاتف 2419441  |  فاكس 2419933

Aafaq5@kku.edu.sa

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

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

twitter.com/aafaqkku  |  facebook.com/aafaqkku

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

كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

أسبوعية جامعة الملك خالد

أرقام قياسية

• النار صفراء اللهب
أشد من النار زرقاء اللهب.
• أثناء صعودك على المصعد
إلى أعلى فإن وزنك يزداد.
• البناء األثري الوحيد على األرض
والذي يرى من الفضاء الخارجي
هو سور الصين العظيم.
• أعلى عاصمة في العالم
هي الباز عاصمة بوليفيا
إذ يبلغ ارتفاعها 4000 مترا
فوق سطح البحر.

هل تعلم؟

»الرش« صاحب 
القرن األضخم

أضخ��م ق��رن س��جلته موس��وعة 
»جيني��ز لألرق��ام القياس��ية«، هو 
لن��وع من الثيران إفريقية المنش��أ 
 Watusi »من فصيل��ة »واتوس��ي
اس��تقدمت إلى الواليات المتحدة 
منذ عق��ود، حيث تتم تربيتها في 
محمي��ة متخصص��ة بتربي��ة ه��ذه 
الفصيل��ة من األبقار والثيران. وقد 
حط��م الثور الظاهر ف��ي الصورة، 
واسمه »الرش« أرقام الموسوعة 
ف��ي ف��ي 6 ماي��و 2003، بقرنه 
البال��غ طول��ه )للق��رن الواحد( ما 

يقارب المتر )95،25 سم(.
»الرش« الذي عاش ل� 14 سنة، 
حافظ عل��ى رقمه القياس��ي إلى 
أن توف��ي ع��ام 2010 بعد اصابته 
بمرض الس��رطان في أح��د قرنيه؛ 
وقد تعافى لفت��رة محدودة بعد 
اخضاع��ه لعالج��ات طبي��ة حثيث��ة 
اس��تمرت عاما كام��ال، ولكنه في 
النهاية خسر معركته مع المرض 
الس��رطان  انتش��ر  حي��ث  الخبي��ث، 
مجددا في جس��مه وخس��ر كثيرا 

من وزنه وتساقط شعره.
وكان »الرش« قد نال ش��هرة 
واسعة حيث كان السياح يزورونه 
ف��ي المحمي��ة التي ع��اش فيها، 
كما أنه ظهر في أكثر من برنامج 

تلفزيوني بالواليات المتحدة.
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أ. د . علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

نافذة

فكرة!

أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد
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مشمس غائم 
جزئيا

مجله علمية
ألبحاث الطالب

الط��الب  م��ن  العدي��د  اجلامع��ة  ت�ض��م 
العلم��ي،  البح��ث  البارزي��ن يف  والطالب��ات 
وقد �ض��ارك كثري منهم يف م�ضابقات حملية 
وعاملي��ة يف ه��ذا املج��ال.. فلم��اذا ال تبادر 
اجلامع��ة باإن�ض��اء جمل��ة علمي��ة حمكم��ة 

تعنى باأبحاثهم؟
خا�ض��ة  علمي��ة  جمل��ة  اإن�ض��اء  اإن 
باأبح��اث الط��الب والطالب��ات من �ض��اأنه اأن 
ي�ض��هم يف حتفيزهم على االإب��داع البحثي، 
اإ�ض��افة اإلى اأنها، اأي املجلة، �ض��تكون  نقطة 
العلمي��ة  اأبحاثه��م  ن�ض��ر  يف  انطالقته��م 
لي�ض��تفيد منه��ا غريه��م يف جم��ال البح��ث 

االأكادميي.
م��ن املقرتح��ات اأن تكون تل��ك املجلة 
الت��ي ال ت��زال يف ط��ور الفك��رة، باإ�ض��راف 
عدد م��ن اأع�ض��اء هيئة التدري���س االأكفاء 
يف اجلامعة؛ فاإن�ضاء جملة للطالب �ضيك�ضر 
حاج��ز اخل��وف لديهم م��ن ن�ض��ر اأبحاثهم، 
و�ضي�ضجع غريهم من زمالئهم وزميالتهم يف 
البحث العلمي، كما �ضتحد من اعتماد بع�س 
الطالب على �ض��راء االأبح��اث اجلاهزة من 
املكتبات ومراكز الت�ضوير والتقدم بها على 

اأنها من جهده وع�ضارة فكره.

مؤتمر اإلعالم واإلرهاب
تعمل جلان املوؤمتر الدويل الثاين »الإعام والإره��اب« على مدار 
ال�صاعة لو�صع اللم�صات ال�صتعدادية النهائية والرتيبات الأخرية 
لعقد هذا املوؤمتر الدويل، الذي ي�صارك فيه نحو 100 �صخ�صية من 
داخل اململكة وخارجها، اإ�صافة اإلى معر�ص م�صاحب يعك�ص جهود 
دعم  يف  ال�صعودية  املوؤ�ص�صات  وجهود  الإره���اب  مكافحة  يف  اململكة 
الإره��اب. وقد ر�صدنا توجهات كبرية  احل��راك املجتمعي ملكافحة 
هذا  متابعة  يف  واخلارجية  ال�صعودية  الإعامية  املوؤ�ص�صات  لدى 

احلدث العلمي الكبري يف جامعة امللك خالد.
ون�����ص��ع��د ن��ح��ن يف ق�����ص��م الإع������ام والت�������ص���ال ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
الإن�صانية باأن يكون هذا املوؤمتر الدويل هو الثاين يف عمر الق�صم 
الق�صري الذي ل يتعدى اأربع �صنوات، اإذ جند الق�صم جميع طاقاته 
وطالبات يف خدمة  اأ�صاتذة وطاب  من�صوبيه من  واإمكانياته من 
جميع  توجيه  مت  كما  الكبري،  والإع��الم��ي  العلمي  الن�شاط  ه��ذا 
من  العلمية  وال���ص��ت��ف��ادة  امل��وؤمت��ر  حل�صور  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��اب 
امل�صاركات البحثية املتخ�ص�صة، اإلى جانب التدريب على اجلوانب 

التنظيمية للموؤمتر.

الصفحة األخيرة

أسبوعية جامعة الملك خالد

العالم من حولنا

هوكينغ: الثقوب 
السوداء بوابات 

لعوالم أخرى
�ضتيفن  ال�ضهري  الربيطاين  الفيزياء  ع��امل  ق��ال 
هوكينغ يف جامعة هارفورد يوم االإثنني 19اأبريل، 
كما  موؤبدة  �ضجونا  »لي�ضت  ال�ضوداء  الثقوب  اإن 
لعوامل  بوابات  تكون  اأن  ميكن  بل  يعتقد«،  ك��ان 
اأخرى. وطرح هوكينغ يف نظريته اجلديدة خالل 
جامعة  يف  ���ض��ان��درز  م�ضرح  يف  األقيت  حما�ضرة 
هارفارد، اأمام اأكرث من األف �ضخ�س من كبار علماء 

الفيزياء والف�ضاء.
اإط��الق  اأع��ق��اب  يف  املحا�ضرة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
ميلرن  يوري  الرو�ضي  امللياردير  بني  جمع  م�ضروع 
�ضتيفن  الربيطاين  النظرية  الفيزياء  وع��امل 
»م���ارك  ف��ي�����ض��ب��وك،  ���ض��رك��ة  وم��وؤ���ض�����س  هوكينغ 
اأب��ع��د م��ن الكواكب  ال��ذه��اب  زوك��رب��ريغ« ه��دف��ه 
املجاورة لنا يف النظام ال�ضم�ضي ال�ضتك�ضاف كواكب 
الب�ضرية، و�ضيكلف  للمرة االأولى يف تاريخ  اأخرى 

100 مليون دوالر.
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