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اختتام ندوة المنشآت
الصغيرة والمتوسطة في أبها

املن�ش�آت  ن��دوة  امل��شي،  الثالث�ء  اختتمت 
ال�شغرية والكبرية يف ظل نظ�م ال�شرك�ت 
ممثلة  اجل�معة،  نظمته�  التي  اجلديد، 
ب�لتو�شية  ال�شرك�ت،  حوكمة  مركز  يف 
اإل������ى اإن���������ش�����ء ����ش���ن���دوق ب��������ش���م الأم�����ري 
في�شل ب��ن خ���ل��د ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اأم��ري 
ال�شغرية  املن�ش�آت  لدعم  ع�شري،  منطقة 
امل�شوؤولية  داف��ع  م��ن  وذل��ك  واملتو�شطة، 
الجتم�عية لل�شرك�ت والأفراد يف ع�شري.

وك�������ن م���دي���ر اجل����م���ع���ة الأ����ش���ت����ذ 
الث��ن��ن  اف��ت��ت��ح  ال�شلمي  ف���ل��ح  ال��دك��ت��ور 
امل��شي، الندوة، ني�بة عن اأمري املنطقة، 
ت�شعد  »اجل����م���ع���ة  اأن  ك��ل��م��ت��ه  يف  واأك������د 
يف  تعقد  ال��ت��ي  ال��ن��دوة  ه��ذه  ب��شت�ش�فة 
متقلبة،  ع�ملية  اقت�ش�دية  ظ���روف  ظ��ل 
مم������ ي���ت���ط���ل���ب اأع�����ل�����ى درج����������ت ال��ع��م��ل 
ال��دوؤوب، والتع�ون املثمر بن اجل�مع�ت 

والقط�ع�ت احلكومية والأهلية«.

واأ���ش���ر اإل���ى اأن ال��ن��دوة ت��ه��دف اإل��ى 
ال��ت��ع��ري��ف ب��ن��ظ���م امل���ن�������ش����آت ال�����ش��غ��رية 
وامل��ت��و���ش��ط��ة، وك���ذل���ك ت�����ش��ل��ي��ط ال�����ش��وء 
ب�جل�معة،  ال�شرك�ت  حوكمة  مركز  على 
وت��ف��ع��ي��ل ال���ع���الق���ة ب��ي��ن��ه وب����ن ال��ه��ي��ئ��ة 

الع�مة للمن�ش�آت ال�شغرية واملتو�شطة.
مل  اجل�مع�ت  اأن  ال�شلمي  واأ���ش���ف 
بل  ف��ق��ط،  والتعلم  للدرا�شة  مك�ن�  تعد 
اإلى  يب�در  �ش�خم�  اأ�شحت �شرح� وطني� 
خ��دم��ة ال��وط��ن، ع��ر دوره����� ال��ف���ع��ل يف 
يف  ت�شهم  التي  وامل��ب���درات  احللول  و�شع 
والقت�ش�دية  الجتم�عية  امل�شكالت  حل 
والرتبوية، مبين� اأن الندوة ت�أتي مبنزلة 
الآلية النوعية لتحقيق الدور الأك�دميي 
يف ب���ن����ء ال��ت��ك���م��ل ال���ت���ن���م���وي، وت��ف��ع��ي��ل 
املجتمع، م�شددا  الن�شاط االقت�شادي يف 
على �شرورة اإ�شه�م اجل�مع�ت يف ت�شجيع 
التي  التن�ف�شية  القت�ش�دية  الدرا�ش�ت 

ت��ت��ن������ش��ب م���ع ال��ن��م��و ال��ع���مل��ي امل��ت�����ش���ع��د 
وترتقي مب�شتوي�ت التنمية امل�شتدامة.

واأك����د ح��ر���ص ال���دول���ة ع��ل��ى تنمية 
الفكري،  الأم��ن  حمورين مهمن، هم�: 
وال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����ش���دي��ة؛ و »ل����ذا حظي 
التي  امليزانية  التعليم بن�شيب وافر من 
اأعلنت قبل اأي�م، اإمي�ن� منه� ب�أن التعليم 
ه���و امل���ج����ل الأم����ث����ل ل���ش��ت��ث��م���ر ع��ق��ول 
لتحقيق  الأوح������د  وال���ط���ري���ق  ال�����ش��ب���ب، 

التنمية يف جميع املج�لت«.
وق�ل ال�شلمي »يجب على اجل�مع�ت 
اأن ت�شهم يف هذا التحول الوطني املعتمد 
على اقت�ش�د معريف يوؤمن ب�أن الإن�ش�ن هو 
حمور الن�ش�ط�ت القت�ش�دية، مب� ميلك 
من مه�رات وم�شتوى تعليمي يتوافق مع 
روؤية اململكة 2030 التي تنظر اإلى التعليم 
التعليم  ت�شمل  التي  التك�ملية  ب�شورته 

الع�م والع�يل والتقني واملهني«.

امللكي  ال�����ش��م��و  ���ش���ح��ب  �شكر  ك��م��� 
الأمري في�شل بن خ�لد بن عبدالعزيز 
اأم�����ري م��ن��ط��ق��ة ع�����ش��ري، ع��ل��ى رع���ي��ت��ه 
اأن يغفل  ال��ن��دوة، دون  ل��ه��ذه  ال��ك��رمي��ة 
ال�شغرية  للمن�ش�آت  الع�مة  الهيئة  عن 
وامل���ت���و����ش���ط���ة، مم���ث���ل���ة يف حم���ف��ظ��ه��� 
دعمهم  على  ال�شليم�ن  غ�ش�ن  الدكتور 

وم�ش�ركتهم.
ال���ن���دوة ج��ل�����ش���ت علمية  و���ش��ه��دت 
ب�لدعوة  تختتم  اأن  قبل  عمل  وور����ص 
اإل�����ى اإن�������ش����ء ����ش���ن���دوق ب������ش��م الأم����ري 
اأم��ري  عبدالعزيز  ب��ن  خ�لد  ب��ن  في�شل 
املن�ش�آت ال�شغرية  منطقة ع�شري لدعم 

واملتو�شطة.
تفا�صيل �صفحتي: ٨ و ٩

سعيد العمري
وعبدالعزيز الرديف

   مواهب من الجامعة

آل طلحية: من اإلذاعة المدرسية 
انطلقت موهبتي التمثيلية

يع�شق الط�لب �شعيد حممد اآل طليحه، من كلية علوم احل��شب الآيل، فن امل�شرح، منذ 
�شغره، وهو م� جعله ي�شتغل منر الإذاعة املدر�شية والأندية ال�شيفية يف �شقل موهبته 
مبكرا، ليحدد اجتاهه فور التحاقه باجلامعة باالن�شمام اإلى الن�شاط امل�شرحي الذي 
طّور مه�رته ومّلكه الأ�ش��شي�ت يف التمثيل عر الدورات واملم�ر�شة على امل�شرح، 

ح�شب قوله..
وق�ل يف حديث ل� »اآف�ق« اإن »امل�شرح ير�شل ر�ش�ئل اإيج�بية وتوعوية 
املن�شورات واخلطب واملح��شرات،  ت�أثريا من  واأبلغ  اأف�شل  للمجتمع 
اإذ اإنه يثقف املجتمع وينقل الأحداث وامل�ش�كل وعالجه� من خالل 

اأعم�ل متثيلية ممتعة«.
تف��شيل �شفحة: 13

�شعيد اآل طليحه
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تعليم المنطقة تحتفي بتخريج 195 متميزا
أمير عسير: المتفوقون نجوم المستقبل وتكريمهم واجب 

يحيى التيهاني

اأكد �ش�حب ال�شمو امللكي، الأمري في�شل 
منطقة  اأم��ري  العزيز  عبد  بن  خ�لد  بن 
اأبن�ئن�  املتفوقن من  »تكرمي  اأن  ع�شري، 
واج��ب  والط�لب�ت ورع�يتهم،  ال��ط��الب 
ع��ل��ي��ن��� ج��م��ي��ع���؛ ف��ه��م جن����وم امل�����ش��ت��ق��ب��ل 

واآم�له وتطلع�ته«.
واأ���ش���ف �شموه خ��الل رع���ي��ت��ه حفل 
ع�شري  منطقة  بتعليم  امل��ت��ف��وق��ن  ت��ك��رمي 
بن  ال��ي��وم  اأق���ف  واأن����  تو�شف  ل  »�شع�دتي 
الذين  املتفوقن  الطالب  اأبن�ئي  عدد من 
بذلوا جهدا م�ش�عف� للو�شول اإلى من�ش�ت 
التتويج، وجعلوا من التميز والتفرد �شع�را 

لهم«.
ود�شن الأم��ري في�شل بن خ�لد عددا 
م��ن امل�����ش���ري��ع وال���رام���ج ال��رتب��وي��ة التي 
مثل  ب���مل��ن��ط��ق��ة،  ال��ت��ع��ل��ي��م  اإدارة  اأط��ل��ق��ت��ه��� 
برع�ية  يعنى  ال��ذي  خلف«  »خ��ري  برن�مج 
اأب����ن�����ء ال�����ش��ه��داء وامل���راب���ط���ن واأ����ش���ره���م، 
ب����دوره  ي�����ش��ع��ى  "رفق" ال�����ذي  وب���رن����م���ج 
اإ���ش���ف��ة  اأ���ش��ك���ل��ه،  بجميع  ال��ع��ن��ف  خلف�ص 

لعدد من الرامج واملب�درات النوعية.
واأق���ي���م ح��ف��ل ال��ت��ك��رمي ع��ل��ى م�����ش��رح 
بح�شور  ب���أب��ه���،  للتعليم  ال��ع���م��ة  الإدارة 
اآل  امل��ن��ط��ق��ة، ج��ل��وي  لتعليم  ال��ع���م  امل��دي��ر 
كركم�ن، الذي قدم �شكره وتقديره لأمري 
ع�����ش��ري، ع��ل��ى »ح��ر���ش��ه واه��ت��م���م��ه ال��دائ��م 
ل��دع��م ج��م��ي��ع ب���رام���ج ال��ت��ع��ل��ي��م، ورع���ي��ت��ه 
اأبن�ئه  م��ن  وامل��وه��وب��ن  للمتفوقن  دوم���� 

الطالب«.
واأ�ش�ف اآل كركم�ن »حق لن� اليوم اأن 
يقف  من  وكل  املتفوقن،  بطالبن�  نفتخر 
وراء تفوقهم، من معلمن وق�دة مدار�ص، 
اليوم  نحتفي  جميع�  واإنن�  اأمور،   واأولي�ء 
اأمل  يعترون  الذين  املتفوقن  ب�لطالب 
امل�شتقبل ووجهه امل�شرق، وبن�ة ح�ش�رة هذا 
الوطن، وهم اليوم يحظون بدعم �شموكم 
الكرمي الذي ك�ن دائم� ملهم� لن� لتحقيق 

اأف�شل م� لدين�«.
واأردف »نحن نوؤمن اإمي�ن� ل يخ�لطه 
ي�شتحقون  الوطن وقي�دته   ب�أن هذا  �شك، 
هذا  يكون  وك��ل عط�ء، حتى  كل جهد  من� 
الوطن كم� اأراد اهلل له اأن يكون، وطن� يقود 
الع�مل نحو الف�شيلة، والتقدم والزده���ر، 
و���ش��ي��ك��ون ب���ح���ول اهلل ث���م ب���دع���م ق��ي���دت��ن��� 

وتك�تفن� عند م�شتوى تطلع�تن�«.
اآل ك��رك��م���ن ال��ت��م��ي��ز ال���ذي  وو����ش���ف 
وث��ي��ق بن  ت��ع���ون  بثمرة  امل��ك��رم��ون  حققه 
ث��الث��ة اأرك�������ن ه����ي: الأ�����ش����رة ،وال���ط����ل���ب، 
التعليم  وزارة  اأن  اإل���ى  م�شريا  وامل��در���ش��ة؛ 
اإمي�ن�   ال�����ش��راك��ة  ه���ذه  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  تعمل 

ب�أهمية دوره�.
اأب��ن���ئ��ي  اآذان  يف  »اأه���م�������ص  ووا�����ش����ل 
التفوق طريق  واأق��ول:  املتفوقن  الطالب 
امل�شتقبل  رج����ل  واأن���ت���م  م���ت��ع،  لكنه  ���ش���ق 

وعم�ده«.
واأل���ق���ى ك��ل��م��ة اخل��ري��ج��ن، ال��ط���ل��ب 
اأن ي��ك��ون  اآم�����ال  م������زن خ����ل���د ال�������ش���ه���ري، 
املتفوقون عند ح�شن ظن القي�دة والوطن، 
م��ع��ت��را رع����ي���ة ���ش��م��و اأم�����ري ع�����ش��ري لهم 
اإي�هم، و�ش�م فخر، وحمفزا لهم  وتكرميه 

على بذل املزيد من اجلهد والعط�ء.
اأم��ري ع�شري �شهد م�شرية نحو  وك���ن 
اأن  املكرمن، قبل  195 ط�لب� من الطالب 
تقديرا جلهوده  التعليم  درع  �شموه  يتلقى 

ورع�يته احلفل.
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مدير الجامعة:
ميزانية الخير عكست 

متانة االقتصاد الوطني
ثمن مدير اجل�معة الأ�شت�ذ الدكتور ف�لح بن رج�ء اهلل ال�شلمي 
م� حملته ميزانية اخلري لهذا الع�م من موؤ�شرات اإيج�بية تعك�ص 
قوة ومت�نة القت�ش�د الوطني الذي ا�شتط�ع اأن يواجه التحدي�ت 
القت�ش�دية الع�ملية، ويرهن للجميع اأنه اأحد اأقوى اقت�ش�دي�ت 
الع�مل منوا وا�شتقرارا وتطورا، وق�ل »جميع ذلك بف�شل اهلل اأول 

ثم ب�لروؤى احلكيمة لقي�دة هذه البالد املب�ركة«.
ال��ع���م اجل��دي��د، مب��� حملته  اأن ميزانية  اإل��ى  ال�شلمي  واأ���ش���ر 
مت�نة  وتعزز  امل��واط��ن  رف�هية  يف  �شت�شهم  تنموية،  م�ش�ريع  من 
اململكة  لروؤية  حتقيق�  امل�شطرد  من��وه  على  وحت�فظ  القت�ش�د، 

2030 وخطة التحول الوطني 2020.  
اأخ���رى م��ن اخل��ط��وات  واأك���د اأن ميزانية ه��ذا ال��ع���م خ��ط��وة 
املب�ركة التي توؤ�ش�ص ملرحلة جديدة من الكف�ءة والف�علية، ترتقي 
كرمي،  لعي�ص  حتقيق�  للم�شتفيدين  املقدمة  اخلدم�ت  مب�شتوى 

و�شم�ن� مل�شتقبل زاهر وتنمية م�شتدامة.
للتعليم،  الع�م  ُخ�ش�ص من ميزانية هذا  م�  تعليق على  ويف 
ق�ل ال�شلمي »قط�ع التعليم يحظى ب�هتم�م م�شهود من قي�دة هذه 
البالد، اإمي�ن� منه� ب�أن ال�شتثم�ر يف بن�ء الإن�ش�ن هو ال�شتثم�ر 
لهذا  ري���ل  ملي�ر   200 تخ�شي�ص  وم�  الوطن،  مل�شتقبل  احلقيقي 
هذه  موؤ�شرات  اأح��د  اإل  الدولة،  ميزانية  ربع  يع�دل  مب�  القط�ع، 

العن�ية الكرمية«.
واإ����ش����ف����ت  ج���دي���دة  م�����ش���ري��ع  امل��ي��زان��ي��ة  »ت�����ش��م��ن��ت  واأردف 
للم�ش�ريع الق�ئمة للمجمع�ت التعليمية واملدار�ص جلميع املراحل 
التعليمة مبختلف من�طق اململكة، كم� ت�شمنت امليزانية م�ش�ريع 
للمدار�ص  احل���ل��ي��ة  امل��راف��ق  وت���أه��ي��ل  للج�مع�ت  التحتية  البنى 
امل�ش�فة  التك�ليف  اإجم�يل  بلغ  اإذ  والكلي�ت،  واملع�هد  واجل�مع�ت 
للم�ش�ريع اجلديدة والق�ئمة، ملي�رين و 300 األف ري�ل، ول �شك 
التعليم �شيمكنه بحول اهلل من حتقيق  اأن هذا الدعم لقط�ع  يف 

توجيه�ت القي�دة وتطلع�ت املواطن«.   
وني�بة  �شخ�شي�  ب��شمه  ال�شلمي  رف��ع  ت�شريحه،  خت�م  ويف 
عن من�شوبي ومن�شوب�ت وطلبة اجل�معة، اأوفر ال�شكر ملق�م خ�دم 
و�شمو ويل ويل  الأم��ن،  و�شمو ويل عهده  ال�شريفن،  احلرمن 
العهد، حفظهم اهلل، على م� تلق�ه اجل�معة من رع�ية كرمية، كم� 
�شكر �ش�حب ال�شمو امللكي الأمري في�شل بن خ�لد اأمري منطقة 
ع�شري، على دعمه الدائم، ووزير التعليم الدكتور اأحمد بن حممد 
العي�شى على مت�بعته امل�شتمرة، �ش�ئال اهلل اأن يدمي نعمه على هذه 

البالد واأهله�.

أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي

عبدالعزيز رديف

الدكتور  الأ���ش��ت���ذ  وج��ه مدير اجل���م��ع��ة، 
ال��ط��الب  ���ش��وؤون  ع��م���دة  ال�شلمي،  ف���ل��ح 
وعمداء الكلي�ت ببذل مزيد من اجلهود 
يف رع�ية طالب وط�لب�ت اجل�معة ب�شكل 
ع�م، لتحقيق وتعزيز تفوقهم ومتيزهم 
املن��شبة  البيئة  بتهيئة  وذل���ك  العلمي، 

لهم يف جميع تخ�ش�ش�تهم.
ج�������ء ذل������ك خ������الل رع����ي���ت���ه ح��ف��ل 
التوجيه  م��رك��ز  نظمه  ال���ذي  املتفوقن 
والإر�ش�د بعم�دة �شوؤون الطالب، اأخريا، 
مب�����ش��رح اجل���م��ع��ة ب���مل��دي��ن��ة اجل���م��ع��ي��ة 

ب�أبه�.
لهذا  املكرمن  املتفوقن  عدد  وبلغ 
خمتلف  من  وط�لبة،  ط�لب�   1088 الع�م 

ف��روع  بجميع  وال��ك��ل��ي���ت  ال��ت��خ�����ش�����ش���ت 
اجل�معة.

وه����ن�����أ ال�����ش��ل��م��ي يف ك��ل��م��ت��ه خ���الل 
احلفل، املتفوقن واملتفوق�ت، راجي� لهم 
مزيدا من التفوق والنج�ح للرقي بهذه 
وم�شيدا  اأم��وره��م،  اأولي�ء  مهنئ�  البالد، 
ب���جل��ه��ود امل���ب���ذول���ة م���ن ع���م����دة ���ش��وؤون 
ال��ط��الب وم��رك��ز التوجيه والإر����ش����د يف 
اأن  للمتفوقن  واأك��د  احلفل،  هذا  اإق�مة 
واأن  العلمي،  بتفوقهم  تفخر  اجل�معة 
ت��ق��دم اجل���م��ع��ة ورقيه�  ي��دل على  ذل��ك 

علمي� واأك�دميي�.
وق���������ل »ت�������ش���ع���ى اجل�����م����ع����ة  اإل�����ى 
ق�دات  من  ليكونوا  املتفوقن  ا�شتقط�ب 
التعليمية به�، واآمل من عم�دة  العملية 
���ش��وؤون ال��ط��الب ال��رتك��ي��ز وال��ع��م��ل على 

خ��شة  نوعية  تدريبية  ودورات  ب��رام��ج 
ب�لطالب والط�لب�ت املتفوقن«.

م����ن ج����ن���ب���ه، رح�����ب م���دي���ر م��رك��ز 
اآل درمي،  ع��ب��داهلل  والإر�����ش�����د  ال��ت��وج��ي��ه 
مب��دي��ر اجل���م��ع��ة وال���وك���الء وال��ع��م��داء 
واحل�����ش��ور م���ن ط���الب واأول����ي�����ء اأم����ور، 
اإجن�زهم  واملتفوق�ت  للمتفوقن  مب�رك� 
ثروة  يعدون  اأنهم  ال��ى  م�شريا  العلمي، 
بكل  اأن حت����اط  ي��ج��ب  غ���ال���ي���ة،  وط��ن��ي��ة 

مقوم�ت الرع�ية والعن�ية.
والط�لب�ت  الطالب  »تكرمي  وت�بع 
املتفوقن من اأهم اأهداف مركز التوجيه 
اأح��د رواف��د م�شرية  والإر���ش���د، ب�عتب�ره 

التعليم«.
وُعر�ص خالل احلفل فيلم تعريفي 
ع���ن م��رك��ز ال��ت��وج��ي��ه والإر�����ش�����د، واآل��ي��ة 

اإ�ش�فة  وتر�شيحهم،  املتفوقن  اختي�ر 
اإلى اأهداف وروؤية برن�مج »تفوق« الذي 
وكيفية  امل���رك���ز،  عليه  وي�����ش��رف  ي��ق��دم��ه 

تق�شيم املراكز على املتفوقن.
من جهتهم، �شكر املتفوقون، مدير 
لهذا  ورع�يته  لهم  دعمه  على  اجل�معة 
احلفل، واأ�ش�دوا ب�أع�ش�ء هيئة التدري�ص 
ل��ت��ف��وق��ه��م  الأول  ال����داع����م  ب��و���ش��ف��ه��م 
ال��ع��ل��م��ي، وب����أول���ي����ء اأم����وره����م، م���ن اآب����ء 
ك��ل ع�شري  لهم  ي�شروا  ال��ذي��ن  واأم��ه���ت، 
اأن  اآملن  التفوق،  اأج��ل حتقيق هذا  من 
ي��ك��ون��وا خ��ري م��ن ي��رف��ع راي���ة ال��وط��ن يف 

خمتلف تخ�ش�ش�تهم العلمية.
ال�شلمي  ك����ّرم  احل���ف���ل،  ن��ه���ي��ة  ويف 
امل���ت���ف���وق���ن، ب��ت�����ش��ل��ي��م ����ش���ه����دات ال�����ش��ك��ر 

والتقدير اإليهم.

مدير الجامعة يكرم 1088 متفوقا

أسبوعية جامعة الملك خالد



حصول ستة من برامج الجامعة على اعتماد ABET الدولية
الدكتور  الأ�شت�ذ  اأكد مدير اجل�معة، 
ب��رام��ج  م��ن  ���ش��ت��ة  ال�شلمي، اأن  ف���ل��ح 
العتم�د  على  ح�شلت  ق��د  اجل���م��ع��ة، 
 ،ABET الدولية  »اإيبت «  منظمة  من 
وهي: الهند�شة الكيمي�ئية، الهند�شة 
الهند�شة  احل������ش��ب،  هند�شة  امل��دن��ي��ة، 
امل��ي��ك���ن��ي��ك��ي��ة، وال�����ش��ب��ك���ت وه��ن��د���ش��ة 
الت�����������ش������لت ال����ت����ي ت���ق���دم���ه���� ك��ل��ي��ة 
علوم  برن�مج  اإل��ى  اإ�ش�فة  الهند�شة، 

احل��شب للذكور ولالإن�ث. 
وع�������ّرف ال�����ش��ل��م��ي اإي����ب����ت ب���أن��ه��� 
م��ن��ظ��م��ة اأم���ريك���ي���ة م��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 
الأك�دميية يف  الرامج  اعتم�د  جم�ل 
جم�لت العلوم التطبيقية واحل��شب 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي���  وال���ه���ن���د����ش���ة  الآيل 
دولية  �شمعة  ذات  واأن��ه���  الهند�شية، 
مرموقة، ومعرتف به� كجهة م�نحة 
ل��الع��ت��م���د م��ن ق��ب��ل جم��ل�����ص اع��ت��م���د 

التعليم الع�يل يف الولي�ت املتحدة.
من ج�نبه، اأو�شح وكيل اجل�معة 
ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل�����ودة ال��دك��ت��ور اأح��م��د 
اجل���ب���ي���ل���ي  اأه���م���ي���ة احل�������ش���ول ع��ل��ى 
ه����ذا الع���ت���م����د، لف��ت��� اإل����ى اأن����ه يعد 

املعتمدة  ال��رام��ج  ب���أن  �شم�ن  �شه�دة 
ت��ل��ب��ي م��ع���ي��ري اجل�����ودة امل��ه��ن��ي��ة، واأن 
علمي  ب���أ���ش������ص  ي��ت��م��ي��زون  خريجيه� 
ال��ري���دة  ال��ق��درة على  را���ش��خ، ولديهم 
الن��شئة،  والتكنولوجي�ت  البتك�ر  يف 
وتوفري احتي�ج�ت التنمية وال�شالمة 
اأ�شح�ب  ي��زي��د م��ن ثقة  ال��ع���م��ة، مب��� 
خريجي  يف  التوظيف  وجه�ت  العمل 
اجل����م���ع���ة، وي���زي���د م���ن ف��ر���ش��ه��م يف 
ويرفع  املن��شبة،  ب�لوظ�ئف  اللتح�ق 
يعزز  كم�  التن�ف�شية،  ق��درات��ه��م  م��ن 

الو�شع التن�ف�شي للج�معة كلي�. 
اأن اجل�معة تويل  واأكد اجلبيلي 
اه��ت��م���م��� ك���ب���ريا ل��ق��ط���ع���ت ال��ع��ل��وم 
والهند�شة واحل��شب الآيل، مب� ي�شهم 
ب�������ش���ورة م��ل��م��و���ش��ة يف حت��ق��ي��ق روؤي����ة 
اململكة 2030، وحتوله� نحو القت�ش�د 

املعريف. 
وق�ل »ي�أتي هذا العتم�د ت�أكيدا 
جل������ودة ال��ت��ع��ل��ي��م امل����ق����دم ب���جل���م��ع��ة 
يف ه���ذه ال��ق��ط���ع���ت، واأن���ه���� ت�����ش��ري يف 
كغ�ية  التميز  نحو  ال�شحيح  طريقه� 

ا�شرتاتيجية كرى«.

واأ�������ش�������ر  اإل�������ى اأن�������ه م����ن خ���الل 
م��راج��ع��ة ال���رام���ج، ف��ق��د مت ال��ت���أك��د 
جمموعة  ي�شتويف  منه�  ك��ال  اأن  م��ن 
ال��ط��الب،   : منه�  لالعتم�د،  مع�يري 
اأهداف الرن�مج، وخمرج�ت التعلم، 
الدرا�شية،  املن�هج  امل�شتمر،  التح�شن 
واأع�ش�ء هيئة التدري�ص، والت�شهيالت 
العتم�د  واأن احل�شول على  والدعم، 
ي�أتي  دول��ي��ة  م��ن منظمة  ال��راجم��ي 
تكليال جلهود كبرية وم�شتمرة بداأت 
والتنفيذ  التخطيط  �شنوات من  منذ 
واملت�بعة امل�شتمرة من وك�لة اجل�معة 
التطوير  وعم�دة  واجل��ودة،  للتطوير 
الأك����دمي���ي واجل����ودة، واأع�����ش���ء هيئة 
ال����ت����دري���������ص ب����ل���ك���ل���ي����ت وال�����رام�����ج 
اأن ب��ق��ي��ة ال����رام����ج يف  امل��ع��ن��ي��ة، ك��م��� 
ك��ل��ي��ت��ي ال��ه��ن��د���ش��ة وع���ل���وم احل������ش��ب 
الكهرب�ئية  الهند�شة  وه���ي:  الآيل، 
وال����ه����ن����د�����ش����ة ال�������ش���ن����ع���ي���ة، ون���ظ���م 
املعلوم�ت �شوف تتقدم للح�شول على 

اعتم�د ABET خالل الع�م احل�يل.
واخ��ت��ت��م اجل��ب��ي��ل��ي  ح��دي��ث��ه ب����أن 
»ج��م��ي��ع ه���ذه الإجن��������زات م���� ه���ي اإل 

التميز،  نحو  طويل  طريق  يف  خطوة 
واأن جميع هذه الإجراءات والإجن�زات 
اهلل  ل��ول ف�شل من  لتتحقق  تكن  مل 
وتذليل  وامل�شتمر  الك�مل،  الدعم  ثم 
اجل�معة  م��دي��ر  م��ع���يل  م��ن  ال�شع�ب 

ب��ن رج���ء اهلل  الدكتور ف�لح  الأ���ش��ت���ذ 
ترفع  اجل���م��ع��ة  اأن  واأب�����ن  ال�شلمي«. 
بهذه الإجن����زات اإل��ى خ���دم احلرمن 
العهد  وويل  اهلل،  حفظه  ال�شريفن، 
حفظهم�  العهد،  ويل  وويل  الأم���ن، 

اهلل، مل���� ي��ن���ل��ه ال��ت��ع��ل��ي��م م���ن اه��ت��م���م 
ب����ل���غ، وح����ظ واف�����ر وم��ت��م��ي��ز يف ظل 
عن  يغفل  اأن  دون  الر�شيدة،  قي�دتهم 
امل�شتوى  ل��رف��ع  التعليم  وزي���ر  ج��ه��ود 

الأك�دميي للج�مع�ت.
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العلوم اإلنسانية
تنظم ملتقى

اإلعالميات الثالث
ميعاد العامري 

ملتقى  الإن�����ش���ن��ي��ة،  ال��ع��ل��وم  بكلية  والت�����ش���ل  الإع�����الم  ق�شم  ن��ظ��م 
ط�لب�ت  اإب���داع����ت  وا�شتقط�ب  اإب����راز  ب��ه��دف  ال��ث���ل��ث،  الإع��الم��ي���ت 

الإعالم وبن�ء �شخ�شي�تهن.
ط�لب�ت  تقدمي  من  ترحيبية  افتت�حية  مبقدمة  امللتقى  وب��داأ 
الق�شم، ثم انطلقت جل�ش�ته مع طبية علم النف�ص، الدكتورة مرمي 
على  تهيمن  وكيف  الإعالمية«  ال�شخ�شّية  »بن�ء  عن  بلق�ء  الن�جم 
الو�شط الإعالمي ب�لت�أثري والإقن�ع يف اجلمهور، مبينة اأن الإعالمي 
ب�شخ�شيته  يظهر  اأن  لب��د  بل  اأ�شلوب،  ي�شطنع  اأو  دور  يتقم�ص  ل 

احلقيقية ليكون موؤثرا يف جمتمعه ويلقى قبول لدى جمهوره.
اأم� املحور الث�ين فج�ء بعنوان »الكت�بة ال�شحفية«، حيث اأثرت 
الك�تبة الروائية عبري العلي اللق�ء بكّم من اأ�ش�ليب الكت�بة الأدبية 
والإبداعية وقواعد املق�ل ال�شح�يف، ثم ن�شحت الإعالمي�ت ق�ئلة: 
»ع�ي�شي �شغف التجربة والعمل الإبداعي ل�شت�شع�ر النج�ح وتقبلي 

نتيجة العمل الإعالمي بحب ور�ش�«.
مبو�شوع�ت  ق�شرية  اأف���الم  لعدة  عر�ش�  اأي�ش�  امللتقى  و�شهد 
خمتلفة من اإعداد واإنت�ج ط�لب�ت ق�شم الإعالم، مم� �ش�عد يف ظهور 

قدراتهن الإبداعية والتن�ف�شية.
وبعد ذلك حتدثت �شيفة املحور الأخ��ري، رئي�ص حترير جملة 
الع�مة«،  والعالق�ت  »الت�ش�ل  عن  امل�لكي،  اإمي���ن  الأع��م���ل،  �شيدة 
مو�شحة اأن العالق�ت الع�مة حتت�ج اإلى خطة ا�شرتاتيجية مدرو�شة 
للتوا�شل مع اجلمهور، وا�شفة الإعالم ب�لأ�ش��ص يف دعم العالق�ت 
ال��ع���م��ة، ث��م دع��ت ط���ل��ب���ت الإع����الم ال��الت��ي ميتلكن ح�ش� اإب��داع��ي��� 
و�شغف الكت�بة لالن�شم�م اإلى املجلة التي تراأ�ص حتريره� املتحدثة.

عقب ذلك، اأقيمت جل�شة حوارية اأدارته� من�شقة ق�شم الإعالم 
والت�ش�ل ب�جل�معة، نورة ع�مر مع �شيوف امللتقى، و�شعت اإلى اإ�شب�ع 

ت�ش�وؤلت الط�لب�ت وا�شتف�ش�راتهن حول م�ش�رات الإعالم املختلفة.
اإلى ذلك، مت عر�ص فع�لية »جواز �شفر« وا�شطحبه� فيلم ملم 

ب�شتى احل�ش�رات يف ال�شرق الأو�شط.
الثق�يف وال��دويل من  ب�فتت�ح معر�ص الت�ش�ل  امللتقى  واختتم 
اأرك�ن�  و�شمل  ال�شعيدي،  حليمة  الدكتورة  العلوم  كلية  عميدة  قبل 

متنوعة حل�ش�رات من خمتلف الدول حول الع�مل.

برنامج ترفيهي ألطفال 
االحتياجات الخاصة

�شهدت  املع�قن،  الأطف�ل  ملركز  زي���رة  ب�أبه�،  املجتمع  كلية  نظمت   
ال��رن���م��ج على  اح��ت��وى  وق���د  ل��الأط��ف���ل.  ترفيهي  ب��رن���م��ج  تنظيم 
على  هداي�  وتوزيع  لالأطف�ل،  وحفل  وم�ش�بق�ت  تقدميية  عرو�ص 

احل��شرين.

»بسمة« يبث التفاؤل 
بمجتمع أبها

ووك�لة  الطالب  �شوؤون  عم�دة  برع�ية  اأبه�  يف  املجتمع  كلية  نفذت 
ُخ�ش�ص  "ب�شمة"،  ب��ع��ن��وان  ب��رن���جم���  ال��ط���ل��ب���ت،  ل�����ش��وؤون  ال��ع��م���دة 
الأ�شخ��ص.  على  البت�ش�مة  �شنع  يف  ودوره  التف�وؤل  عن  للحديث 
ت��زرع  اأن  �ش�أنه�  م��ن  ال��ت��ي  الكلم�ت  بع�ص  على  ال��رن���م��ج  واح��ت��وى 
ال��ت��ف���وؤل يف ن��ف��و���ص ال��ط���ل��ب���ت، ك��م��� ���ش��ه��د ع��ر���ص ب��ع�����ص  ق�ش�ص 
الأ�شخ��ص الذين تغلبوا على مر�شهم ب�لتف�وؤل، اإ�ش�فة اإلى توزيع 
عن  امل��ع��رة  الفيديوه�ت  م��ن  جمموعة  وع��ر���ص  امل��ط��وي���ت،  بع�ص 

املو�شوع.

وال زال عطاؤنا مستمرا
اأق�م الن�دي التطوعي بكلية املجتمع ب�أبه�، ب�لتع�ون مع جلنة التوعيه 
ال��ط���ل��ب���ت، برن�جم�  ���ش��وؤون  وك���ل��ة  ع��م���دة  ب�لكلية، وحت���ت رع���ي��ة 
تطوعيا بعنوان »وال زال عطاوؤنا م�شتمرا«.  و�شهد الربنامج جتهيز 

40 �شلة غذائية مت توزيعه� على الأ�شر املحت�جة.

نظم نادي المال واألعمال بكلية العلوم اإلدارية والمالية، لقاء جمع عميد الكلية الدكتور فايز بن ظفرة مع طالب قسم إدارة األعمال. وبدأ 
اللقاء بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى رئيس القسم الدكتور وليد السيد كلمة رحب فيها بعميد الكلية، وقدم له الشكر نيابة عن أعضاء 
هيئة التدريس والطالب على دعمه مثل هذه اللقاءات التي تصب في مصلحة الطالب وتسهل التواصل بين الكلية والطالب. ثم ألقى بن ظفرة 
كلمة أبدى فيها سعادته بلقائه بأبنائه الطالب، كما حثهم على بذل المزيد من الجهد والتفوق دراسيا، طالبا منهم عدم التردد في إبالغه 
بأية معوقات قد تعوق تحصيلهم الدراسي. بعد ذلك قدم المرشد األكاديمي بالقسم الدكتور ضرار العتيبي عرضا مرئيا عن أهمية اإلرشاد 
األكاديمي للطالب، ومهمات المرشد األكاديمي ومسؤولياته تجاه الطالب. وفي الختام، كرم عميد الكلية الطالب المتفوقين بالقسم، وأحد 

أعضاء هيئة التدريس لتميزه في خدمة القسم والكلية والطالب، وذلك قبل أن يفتح النقاش بين عميد الكلية والطالب.

بن ظفرة يلتقي بطالب إدارة األعمال
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الشريعة تكرم 
البصيلي والشهراني

محمد إبراهيم

كرمت كلية ال�شريعة واأ�شول الدين ع�شو هيئة كب�ر العلم�ء الأ�شت�ذ الدكتور جريل بن 
حممد الب�شيلي، وع�شو جمل�ص ال�شورى الأ�شت�ذ الدكتور علي بن حممد ال�شهراين، ب�إق�مة 

حفل مبن��شبة تر�شيحهم� ملن�شبيهم� اجلديدين، احت�شنته ق�عة الفع�لي�ت ب�لكلية.
وافُتتح احلفل ب�آي�ت من القراآن الكرمي، ثم األقى عميد الكلية املكلف الأ�شت�ذ الدكتور 
حممد بن ظ�فر ال�شهري، كلمة عر فيه� عن فخر الكلية واعتزازه� بهذا الرت�شيح، وَعدَّ 

ذلك دلياًل على مك�نة الكلية وحيويته�.
اهلل  �ش�ئاًل  الكلية،  خدمة  يف  واإ�شه�م�تهم�  ال�شيفن  من�قب  ال�شهري  ا�شتعر�ص  كم� 
اإليهم�، ورفع �شكره وتقديره ملدير اجل�معة على  اأوكل  تع�لى لهم� التوفيق وال�شداد فيم� 

ثقته بتكليفه بعم�دة الكلية خلف�ً للدكتور علي ال�شهراين.
ثم األقى الأ�شت�ذ الدكتور جريل الب�شيلي كلمة �شكر فيه� الكلية على هذا التكرمي، 
نهل من  اأن��ه  اإل��ى  واملجتمع عموم�، م�شريا  ال�شرعي  العلم  ر�ش�لته� يف خدمة  اأهمية  واأك��د 

معينه� طالب العلم على مدى 40 ع�م�.
من جهته، اأعرب الأ�شت�ذ الدكتور علي ال�شهراين  عن �شع�دته بلق�ء من�شوبي الكلية، 
وعما يكنه من حب وتقدير جتاه الكلية التي اأم�شى فيها ما يزيد على30 ع�م� من عمره، 

�ش�كرا زمالءه على تع�ونهم معه خالل �شغله عم�دة الكلية. 

كشافة 
الجامعة يزورون 
دار التربية 
االجتماعية بأبها 

هاني الحريري

نظمت عم�دة �شوؤون الطالب ممثلة بق�شم 
الرتبية  دار  اإل��ى  زي���ارة  الك�شفي،  الن�شاط 
براجمه�  �شمن  تندرج  ب�أبه�،  الجتم�عية 
الك�ش�فة  و�ش�ركت  ال��ع���م.  لهذا  املجتمعية 
ب���� 34 ع�����ش��وا مي��ث��ل��ون ع�����ددا م���ن ك��ل��ي���ت 

اجل�معة.
 ومت خالل الزي�رة تقدمي العديد من 
الرتفيهية  وامل�ش�بق�ت  الثق�فية  ال��رام��ج 
ملن�شوبي الدار من الأبن�ء، كم� قدمت لهم 

العديد من الهداي� واجلوائز.
الدكتور  الطالب  �شوؤون  عميد  واأك��د 
تنفيذ  على  العم�دة  حر�ص  الهب��ص  مريع 
م��ث��ل ه���ذه ال���رام���ج ط����وال ال��ع���م لإدخ�����ل 
ال�شع�دة يف قلوب هذه الفئة، مل� لذلك من 
اأن  اإل��ى  م�شريا  واجتم�عية،  نف�شية  فوائد 
التح�شري  يتم  الرامج  من  العديد  هن�ك 

له� لتنفيذه� خالل الأي�م املقبلة.
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أخبار الجامعة

التواصل  المعلوماتي في استثمار شبكات  بعنوان »الوعي  بالجامعة، دورة  اإلدارة والتقنية  بالتعاون مع مكتب خبراء  المشتركة  البرامج  نادي  أقام 
االجتماعي«. وتضمنت الدورة عددا من المحاور كالمفاهيم العامة عن أهم شبكات التواصل االجتماعي وخصائصها، وبناء استراتيجيات التعامل معها، 
والتسويق الذاتي للفرد من خاللها، وكيفية تطوير الذات وزيادة المعرفة بكل ما هو جديد عبر وسائل استخدامها، وضوابط استخدام التقنية وضرورة 

الحذر من اآلثار السلبية لها.
الدورة، قدم  الدورة. وفي نهاية  برزوا في تفاعلهم ومناقشاتهم لمتطلبات  الذين  المشتركة  البرامج  الدورة عدد كبير من طالب  وشارك في 
المشرف العام على البرامج المشتركة، الدكتور أحمد آل مبشر، شكره الجزيل لمكتب خبراء اإلدارة والتقنية بالجامعة على تعاونه في إنجاح الدورة 

وتميزها، وأكد حرصه على اإلسهام في بث الدورات التي تسهم في تطوير الطلبة وزيادة وعيهم وثقافتهم ليكونوا جيل الغد المشرق.
هاني الحريري 

دورة عن
الوعي المعلوماتي
في استثمار شبكات التواصل 
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حملة للتوعية 
بالسمنة 

ومضاعفاتها
 

هاني الحريري 

يقيمه  ال��ذي  اإيج�بي�«  »ك��ن  برن�مج  �شمن 
ن�����دي ال���رام���ج امل�����ش��رتك��ة، ب���ل��ت��ع���ون مع 
ج��م��ع��ي��ة ك���وث���ر ال�����ش��ح��ي��ة، اأق��������م ال���ن����دي 
ب�ل�شمنة  »التوعية  بعنوان  تطوعية  حملة 
وم�����ش���ع��ف���ت��ه���« ه��دف��ت اإل����ى ن�����ش��ر ال��وع��ي 
وم�ش�عف�ته�  ال�شمنة  مبخ�طر  ال�شحي 
م��ث��ل الإ���ش���ب��ة مب��ر���ص ال�����ش��ك��ري وارت��ف���ع 
���ش��غ��ط ال��������دم، وك���ي���ف���ي���ة ال����وق�����ي����ة م��ن��ه���، 
ب���لإ���ش���ف��ة اإل���ى ال��ت��ع��ري��ف ب���أه��م��ي��ة النظ�م 
الغذائي ال�شحي، وامل�أكولت غري ال�شحية، 
ودوره�  ال�شليمة  ال�شحية  التم�رين  واأب��رز 

يف الوق�ية من الأمرا�ص. 
امل�ش�ر  ط��الب  �ش�رك  احلملة،  وخ��الل 
ن�شبة  وقي��ص  البي�ن�ت  بت�شجيل  ال�شحي 
وال��ط��ول،  وال���وزن  وال�شغط  ب���ل��دم  ال�شكر 
كوثر  جمعية  موظفي  ومت�بعة  ب���إ���ش��راف 
من  العديد  بتوزيع  �ش�ركوا  كم�  ال�شحية، 

املن�شورات التثقيفية.



جلسات وورش أثرت
ندوة المنشـآت الصغيرة والمتوسطة

 سعيد العمري، عبد العزيز رديف 
وسارة القحطاني

ت�������ش���م���ن���ت ن��������دوة امل����ن���������ش�����آت ال�������ش���غ���رية 
اجل��دي��د،  ال�����ش��رك���ت  ن��ظ���م  يف  واملتو�شطة 
وت�شدرت  العلمية،  اجلل�ش�ت  م��ن  ع���ددا 
اليوم الأول ورقة بحثية عن دور اجله�ت 
ال�شغرية  للمن�ش�آت  وال��داع��م��ة  املنظمة 
ال��ت��ج���ري��ة  ال���غ���رف���ة  ودور  وامل���ت���و����ش���ط���ة، 
ري����دة  م��ف��ه��وم  ن�شر  يف  ب���أب��ه���  ال�شن�عية 
الأع����م�����ل، ب����لإ����ش����ف���ة اإل�����ى ك��ي��ف��ي��ة دع��م 
املن�ش�آت ال�شغرية واملتو�شطة يف ظل روؤية 
�شعد  ب��ن  ع��ب��داهلل  الب�حث  قدمه�   ،2030

الزهراين.
ك���م���� ق����دم امل����ه����ن����د�����ص اأ�����ش�����م����ة ب��ن 
دور  ت��ن���ول��ت  ورق���ة  امل��ب���رك  عبدالرحمن 
للمن�ش�آت  وال���راع���ي���ة  ال��داع��م��ة  اجل���ه����ت 
ال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة ب���مل��م��ل��ك��ة، وروؤي����ة 
اململكة 2030 لدعم وتطوير قط�ع املن�ش�آت 
اأ�شب�ب  اإل��ى  اإ�ش�فة  واملتو�شطة،  ال�شغرية 
للمن�ش�آت  التمويل  �شم�ن  ب��رام��ج  اإن�����ش���ء 
ال�شغرية واملتو�شطة، واأهم م�ش�در متويل 

املن�ش�آت ال�شغرية واملتو�شطة ب�ململكة.
واأو���ش��ح خ��الل ورق��ت��ه اأي�����ش��� كيفية 
املن�ش�آت  مت��وي��ل  ك��ف���ل��ة  ب��رن���م��ج  ت�أ�شي�ص 
واأداء  عمله،  واآلية  واملتو�شطة،  ال�شغرية 
ب��داي��ت��ه ع����م 2006 حتى  ال��رن���م��ج م��ن��ذ 

نه�ية نوفمر من ع�م 2016.
م���ن ج����ن���ب���ه، ����ش����رك رئ��ي�����ص امل��رك��ز 
واخلبري  والبحوث  للدرا�ش�ت  ال�شعودي 
الق��ت�����ش���دي، ن������ش��ر حم��م��د ال��ق��رع���وي 
ب���ورق���ة ت���ن����ول���ت ال���دور امل���ه���م ل��ل��م��ن�����ش���آت 
ال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة يف اق��ت�����ش���دي���ت 
ال��������دول: وم����ن����ه، ال���ت���ط���وي���ر والب���ت���ك����ر، 
وتوطن التقنية واحلث على تطبيق�ته�، 
وتعزيز التن�ف�شية، ب�لإ�ش�فة اإلى ا�شتثم�ر 
امل��ت���ح��ة وتنمية م��دخ��رات الأ���ش��ر  امل����وارد 
للحد  وظيفية  فر�ص  واإي��ج���د  والأف����راد، 
امل�شتوى  وحت�شن  البط�لة،  م�شكلة  م��ن 

املعي�شي.
وت�شمنت تنويع الهيكل القت�ش�دي 
ل��ل��دول��ة وت��ع��زي��ز ���ش���درات��ه��� اخل���رج��ي��ة، 
وتوطن ومتهن عدد من �شرائح املجتمع 
اخلدم�ت،  واأ�شح�ب  واحلرفين  ك�لرع�ة 
واإمك�نية تنمية املن�طق الريفية وتوطن 

اأبن�ئه�.

قصص نجاح
وا���ش��ت��م��ل��ت اجل��ل�����ش��ة ال��ث���ن��ي��ة ع��ل��ى ع��دة 
ومتنوعة،  خمتلفة  مل�ش�ريع  جن�ح  ق�ش�ص 
ك�ن من بينه� ق�شة مركز ليزران للدكتور 

اأحمد علي القحط�ين.
 ك����م����� ت�������ش���م���ن���ت اجل���ل�������ش���ة ورق�����ة 
املن�ش�آت  م��الك  دع��م  ب��رن���م��ج  ع��ن  بحثية 
ال�شغرية املقدم من �شندوق تنمية املوارد 
علي  قدمه� الب�حث  )ه����دف(،  الب�شرية 
الرن�مج  فيه�  وت��ن���ول  ال�شهري،  حممد 
وامل�������ش���ت���ه���دف���ن م����ن����ه، وم���ب���ل���غ ال����دع����م، 
و����ش���واب���ط���ه، واإج�����������راءات ت���ق���دمي ط��ل��ب 
الدعم، واإجراءات �شرف الدعم واجله�ت 

الراعية ودوره�.
م���ن ج���ن��ب��ه، ����ش����رك ال��ب���ح��ث خ���ل��د 
حم���م���د امل����ل���ك���ي ب����ورق����ة  ع����ن دور ب��ن��ك 
التنمية الجتم�عية يف التنمية امل�شتدامة 

للم�ش�ريع ال�شغرية والن��شئة.

وا����ش���ت���ع���ر����ص ال���ب����ح���ث ي���و����ش���ف ب��ن 
عبداهلل احلربي م�هية المتي�ز التج�ري 
واملتو�شطة  ال�شغرية  امل��ن�����ش���آت  يف  واأث����ره 

وروؤية 2030.
بينم� اأو�شح الدكتور ع�مر احل�شيني 
خ�����الل اجل��ل�����ش��ة ال���ث����ل���ث���ة م����ن ج��ل�����ش���ت 
دعم  يف  القت�ش�دية  اللجنة  دور  ال��ن��دوة 
املن�ش�آت  يف  واحلوكمة  ال�شغرية  املن�ش�آت 
وت�شنيف SMEs يف  واملتو�شطة،  ال�شغرية 
الكي�ن  ح�شب  امل��ن�����ش���آت  وت��وزي��ع  امل��م��ل��ك��ة، 
وت��وزي��ع   ،)23070( ل��ل��م��ن�����ش���أة  ال��ق���ن��وين 
ب�ملن�ش�أة،  امل�شرتكن  ع��دد  ح�شب  املن�ش�آت 
وال��ن�����ش��اط االق��ت�����ش��ادي ل��ل��م��ن�����ش��اأة، ودور 
ال�شتقرار  حتقيق  يف  ال�����ش��رك���ت  حوكمة 
ال�شرك�ت  حوكمة  واأه��م��ي��ة  الق��ت�����ش���دي، 
ال�شرك�ت يف  ب�لن�شبة SMEs ودور حوكمة 
ب�لإ�ش�فة  القت�ش�دي،  ال�شتقرار  حتقيق 
للتطبيق  ق�بل   SMEs حوكمة نظ�م  اإل��ى 
من  SMEs  لال�شتف�دة  اأم�����م  وال��ع��ق��ب���ت 

نظ�م احلوكمة.
اإ�شه�م SMEs يف  اأن  احل�شيني  وذك��ر 
الن�جت املحلي الإجم�يل بلغت 20٪، و ن�شبة 
ال�شرك�ت  م��ن   ٪98 اإل��ى  ت�شل  املوؤ�ش�ش�ت 
واملوؤ�ش�ش�ت يف اململكة، يف حن اأن  البط�لة 

بلغت ٪12.

االتجاه الصعودي
اأ�ش�مة بن �ش�لح احلديثي  الب�حث  وقدم 
للناجت  ال�شعودي  االجت���اه  تناولت  ورق��ة 
امل��ح��ل��ي الإج����م�����يل، ن���ظ���را ل��ت�����ش���رع منو 
واإ�ش�فة  واملتو�شطة،  ال�شغرية  ال�شرك�ت 

وظ�ئف يف ال�شرك�ت ال�شغرية واملتو�شطة، 
وكيفية حت�شن فر�ص الو�شول اإلى اأ�شواق 
راأ�ص امل�ل، وكيفية و�شول امل�شتثمرين اإلى 
�شرك�ت ذات منو مرتفع، وتطوير القط�ع 
امل�يل )الو�ش�طة وال�شت�ش�رات(، واملخ�طر 

والعقب�ت والتحدي�ت.
اإب���راه���ي���م  اأح���م���د  واختتم الب�حث 
ب���ورق���ة عن  الأول  ال���ي���وم  ج��ل�����ش���ت  ر���ش��� 
واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�شرك�ت  ا�شتدامة 
يف ظ��ل امل��ت��غ��ريات الق��ت�����ش���دي��ة، وت��ن���ول 
حم�����رك������ت ال����ن����م����و ال�������ش���ب���ع���ة امل��ت��م��ث��ل��ة 
ال���ع���م���الء وال���ع���م���ل���ي����ت، وال��ت�����ش��غ��ي��ل  يف 
ق�عدة  وحتليل  الرقمية،  والتكنولوجي� 
والإدارة  وال��ت��م��وي��ل  وامل��خ���ط��ر  ال��ب��ي���ن���ت، 
امل���ل��ي��ة، وال���ك���وادر وامل���واه���ب، وال�����ش��راك���ت 

والتح�لف�ت.

اليوم الثاني
ويف ال��ي��وم ال��ث���ين م��ن اأي����م ال��ن��دوة، عقدت 
اأرب������ع ور������ص ع��م��ل ����ش����رك ف��ي��ه��� ع����دد من 

املهتمن ب�ل�شتثم�ر وري�دة الأعم�ل.
اأ���ش��ت���ذ املح��شبة  وق��دم اأول���ى ال��ور���ص، 
بج�معة  وامل�لية  الإداري���ة  العلوم  كلية  من 
عبداملجيد،  حميدة  ال��دك��ت��ور  خ���ل��د،  امل��ل��ك 
التخطيط  يف  ودوره�����  "املوازن�ت  ب��ع��ن��وان 
والرق�بة يف املن�ش�آت ال�شغرية واملتو�شطة"، 
وتن�ول فيه� عملية اإجراءات اإعداد املوازنة، 
ومب�دئ اإعداده�، اإ�ش�فة اإلى اأنواع املوازن�ت 
تغطيه�،  ال��ت��ي  الزمنية  ال��ف��رتة  حيث  م��ن 
املطلوبة  واملواد  والإنت�ج،  املبيع�ت،  وموازنة 
ل���الإن���ت����ج، وم����وازن����ة الأج�������ور ال�����ش��ن���ع��ي��ة 

متابعات

امل����ت����غ����رية، وم�����وازن�����ة ال���ت���ك����ل���ي���ف ال��ث���ب��ت��ة 
وامل���ت���غ���رية، اإ����ش����ف���ة اإل�����ى م��و���ش��وع حتليل 

انحراف�ت املوازنة.
من جهته�، ك�شفت اأ�شواق القحط�ين، 
الور�شة  خ��الل  ع�شري،  منطقة  اأم���ن��ة  م��ن 
وعنوانه�  الن�ش�ئي،  ب�ل�شق  اخل��شة  الث�نية 
»ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال���ش��ت��ث��م���ر وال��ت��م��وي��ل يف 
امل�������ش���روع����ت ال�����ش��غ��رية ال��ن�����ش���ئ��ي��ة«، اأه���م 
معوق�ت اأعم�ل الأ�شر املنتجة يف ال�شعودية، 
ومنه� ح�شب قوله�: �شعف درا�ش�ت جدوى 
امل��ه���رات  م�شتوى  وان��خ��ف������ص  امل�����ش��روع���ت، 
واخل�������ربات ب��ال��ن��واح��ي ال��ف��ن��ي��ة ل��ل��ن�����ش��اط، 
وع�����دم ت���واف���ر اخل�����رة ب��ك��ي��ف��ي��ة احل�����ش��ول 
وان��ع��دام  املطلوبة،  واخل���م���ت  امل��ع��دات  على 
اخل�����رة الإداري����������ة، وع�����دم وج�����ود اخل���رة 
الك�يف،  التمويل  وفقدان  الت�شويق،  ب�آلي�ت 
ب����لإ����ش����ف���ة اإل�����ى ان���ع���دام اجل������راأة وال���وع���ي 
امل��راأة  دخ��ول  وكيفية  اأهمية  الك�يف، ومدى 
جم�ل العمل اخل��ص، ومن�ف�شة امل�شروع�ت 
العم�لة  من  �شيدات  تديره�  التي  امل�ش�بهة 

الوافدة.
ال�شعودية  روؤية  اإن  القحط�ين  وق�لت 
ال�شغرية  امل��ن�����ش���آت  دع���م  ع��ل��ى  رك���زت   2030
حمرك�ت  اأه���م  م��ن  وو�شعته�  وامل��ت��و���ش��ط��ة، 
ال���ن���م���و الق����ت���������ش�����دي والأ�������ش������ر امل��ن��ت��ج��ة، 
م�����ش��رية اإل����ى اأن ج����زءا م���ن ه���ذه امل��ن�����ش���آت 

بح�جة  للدعم لتحقيق روؤية ال�شعودية.
ال�شعودية  روؤي���ة  م��ن  »ك��ج��زء  وت�بعت   
حتديد  مت  م��وؤخ��را،  عنه�  اأعلن  التي   2030
املن�ش�آت  م�ش�همة  رف���ع  وه���و  رئ��ي�����ص  ه���دف 
ال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة يف اإج���م����يل ال��ن���جت 

اأن�����ش���أت  واأي�����ش���  اإل���ى ٪35،  م��ن ٪20  املحلي 
ال�����ش��ع��ودي��ة ه��ي��ئ��ة خ������ش��ة ل���دع���م امل��ن�����ش���آت 
ال�������ش���غ���رية وامل���ت���و����ش���ط���ة، وه������ذا ب����ال ���ش��ك 
بدل من  داخ��ل��ي���،  امل����ل  ت��دوي��ر  يف  �شي�شهم 
تخدم  عم�لة  طريق  عن  للخ�رج  ت�شديره 

اقت�ش�د البلد«.
اأن الوعي القت�ش�دي لالأ�شرة  واأكدت 
امل��ن��ت��ج��ة وث��ق���ف��ت��ه��� الق��ت�����ش���دي��ة واإدراك���ه���� 
الذكي مله�رات اأفراده� وقدراتهم البتك�رية 
اإن��ت���ج  يف  وتوظيفه�  الإن��ت���ج��ي��ة  وط�ق�تهم 
ال�شلع واخلدم�ت املبتكرة املن�ف�شة من اأهم 
والجتم�عي،  القت�ش�دي  جن�حه�  عوامل 
والرتهل  والعوز  التعطل  عن  يبعده�  مم� 
�شلبية  اآث�����ر  م��ن  عنه�  ينتج  وم����  وال��ك�����ش��ل، 
واملعنوية  النف�شية واجل�شدية  ال�شحة  على 

لالإن�ش�ن.
ت���زاي���د  اأن  ال���ق���ح���ط����ين  واأ������ش������ف�����ت 
الأ�شر  بت�شجيع  ال�شعودي  املجتمع  اهتم�م 
ال�شعودية وتثقيفه� اقت�ش�دي� ج�ء لتم�ر�ص 
القت�ش�دي  دخله�  لتعزيز  الأ�شري  الإنت�ج 
العي�ص  وحت��ق��ي��ق  الج��ت��م���ع��ي��ة  وم��ك���ن��ت��ه��� 

الكرمي لأفراده�.
م��ع��وق���ت  �شبعة  ال��ق��ح��ط���ين  وع����ددت 
تقف اأم�م ال�شتثم�ر يف امل�شروع�ت ال�شغرية 
وامل��ت��و���ش��ط��ة، وت��ت��م��ث��ل يف ك��ل��ف��ة راأ������ص امل����ل 
والت�شخم والتمويل والإجراءات احلكومية 
الأولية.   املواد  وال�شرائب واملن�ف�شة وندرة 
لال�شتثم�ر  ال�شبعة  القواعد  اأن  واأو�شحت 
الن�جح تتمحور يف املك�ن واملن�طق احلديثة 
اأ�شح�ب  مع  والتع�ون  الق�ئمة،  وامل�ش�ريع 
اخلرات وال�شتثم�ر ح�شب القدرات امل�لية. 

المشاريع الصغيرة
ن���ق�����ص م����درب امل�����ش��روع���ت ال�����ش��غ��رية 
مبعهد  الأع����م�����ل  ورواد  وامل��ت��و���ش��ط��ة 
ري����������دة، ل������وؤي ر������ش�����وان، يف ال���ور����ش���ة 
ال�شغرية  امل�����ش���ري��ع  ال��ث���ل��ث��ة، م��و���ش��وع 
اإلى التنفيذ، وحتدث فيه�  من الفكرة 
ال�شرك�ء  اأبرزه�  مو�شوع�ت،  عدة  عن 
الأ�ش��شيون، وامله�م وامل�ش�در الأ�ش��شية، 
اإ�ش�فة اإلى القيمة الأ�ش��شية والعالقة 
م���ع ال���ع���م���الء وال���ق���ن���وات وال�����ش��رائ��ح 
امل�������ش���ت���ه���دف���ة، وه���ي���ك���ل���ة ال���ت���ك����ل���ي���ف، 
ب�����لإ�����ش�����ف����ة اإل��������ى م���������ش�����در ال���دخ���ل 

للم�ش�ريع ال�شغرية ب�شكل ع�م.
بعد ذلك، اأدار ممثل بنك التنمية 
الجتم�عية، خ�لد امل�لكي، حلقة نق��ص 
ل��الإج���ب��ة عن  مفتوحة م��ع احل�����ش��ور، 
يف  التنمية  بنك  دور  ح��ول  ت�ش�وؤلتهم 
واملتو�شطة،  ال�����ش��غ��رية  امل�����ش���ري��ع  دع���م 
وم�هية ا�شتحق�ق الدعم لتلك امل�ش�ريع 

وكيفية ال�شتف�دة منه�.
واخ���ت���ت���م���ت ف���ع����ل���ي����ت ال����ن����دوة 
ودوره  امل����يل  التحليل  ع��م��ل  ب��ور���ش��ة 
ال�شغرية  املن�ش�آت  يف  القرار  اتخ�ذ  يف 
حممد  ال��دك��ت��ور  قدمه�  واملتو�شطة، 
ب�ج�حر، ون�ق�ص فيه� مفهوم التحليل 
امل�������يل، واأغ�����را������ص ال��ت��ح��ل��ي��ل امل�����يل، 
وم�شتوي�ت  امل�شتفيدين  اإل��ى  اإ���ش���ف��ة 
ومو�شوع  امل����يل،  التحليل  واأ���ش���ل��ي��ب 
ال��راأ���ش��ي  والتحليل  امل���ل��ي��ة،  ال��ق��وائ��م 
امل�لية، واأخريا  والأفقي له�، والن�شب 

التنبوؤ ب�لف�شل امل�يل.

والت�شجيل  القبول  عميد  ال�شورى،  جمل�ص  ع�شو  ق���ل 
�شلط�ن  الدكتور  للندوة  العلمية  اللجنة  رئي�ص  �ش�بق�، 
ال��روؤي��ة القت�ش�دية تنوع  اأه���داف  اأه��م  اإن م��ن  ف���رح  اآل 
من  املهمة،  واأرك��ان��ه  اأجزائه  ودع��م  االقت�شادي  الن�شاط 
يف  ت�شهم  كي  واملتو�شطة،  ال�شغرية  املن�ش�آت  دعم  خالل 

ارتف�ع الن�جت املحلي للمملكة.
واأ�ش�ر، خالل حديثه يف حفل افتت�ح الندوة، اإلى اأن 
املحلي  الن�جت  واملتو�شطة يف  ال�شغرية  املن�ش�آت  اإ�شه�م�ت 

ل تزال دون الطموح.
وق�ل »حتى الآن ل تتج�وز 20٪ من اإجم�يل الن�جت 
املحلي، رغم اأن املن�ش�آت ال�شغرية واملتو�شطة متثل اأكرث 
على  من�ش�أة  و300  مليون  يتج�وز  عدده�  واأن   ،٪70 من 

م�شتوى اململكة«.
املن�ش�آت تع�ين من تخمة  اأن تلك  اآل ف�رح  واأ�ش�ف 
من  اأك���رث  فيه�  ميثلون  اإذ  ال�شعودين،  غ��ري  الع�ملن 
ب�لإ�ش�فة  ال�شعودي،  غري  العن�شر  من  الع�ملن  ثلثي 
اإل����ى ���ش��ع��وب��ة ح�����ش��ول ت��ل��ك ال��ق��ط���ع���ت ع��ل��ى ال��ت��م��وي��ل، 
وكذلك احل�جة اإلى الدعم يف الفكر الإداري والتخطيط 

ملوازنته�.
يف ال�����ش��ي���ق ذات�����ه، ق�����ل رئ��ي�����ص امل���رك���ز ال�����ش��ع��ودي 
ل��ل��درا���ش���ت وال��ب��ح��وث واخل��ب��ري الق��ت�����ش���دي، ن��شر بن 
امل�����ش���رك��ن، وق����ل فيه�:  األ��ق��ى كلمة  ال��ق��رع���وي  حممد 
الر�شيدة  واحلكومة  ال�شريفن  احلرمن  خ���دم  »ن�شكر 
على امليزانية التي اأعلنت الأ�شبوع امل��شي وك�نت مف�ج�أة 
وال�شي��شية  القت�ش�دية  القوة  اأن  توؤكد  والتي  للجميع، 
الأرق����م  ه��ذه  لن�  اأخ��رج��ت  التي  ه��ي  ومك�نته�  للمملكة 
ال�شنة  هي   2017 اأن  خالله�  من  اأك��دت  والتي  الكبرية، 
امللك  ج�معة  ال��ق��رع���وي  �شكر  كم�  ل��ل��روؤي��ة«،  احلقيقية 

خ�لد على تنظيم هذه الندوة.

آل فارح:  1.3مليون منشأة بالمملكة والمستوى دون المأمول
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متابعات

سعيد العمري

ال�شغرية والكبرية  املن�ش�آت  خل�شت ندوة 
يف ظ���ل ن���ظ����م ال�����ش��رك���ت اجل���دي���د ال��ت��ي 
نظمته� اجل�معة، ممثلة يف مركز حوكمة 
ال�������ش���رك����ت، ي���وم���ي الث���ن���ن وال���ث���الث����ء 
امل������ش��ي��ن، اإل����ى ت��و���ش��ي���ت م��ن��ه���: اإن�����ش���ء 
�شندوق ب��شم الأمري في�شل بن خ�لد بن 
لدعم  ع�شري،  منطقة  اأم��ري  عبدالعزيز، 
من  وذلك  واملتو�شطة،  ال�شغرية  املن�ش�آت 

لل�شرك�ت  الجتم�عية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  داف���ع 
والأفراد يف منطقة ع�شري.

واأو�����ش����ح رئ��ي�����ص ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��م��ي��ة 
ل��ل��ن��دوة، ال��دك��ت��ور ���ش��ل��ط���ن اآل ف�����رح، اأن 
التو�شي�ت ت�شمنت اأربعة حم�ور رئي�شية، 
اأول���ه���� ع���ن اجل���ه����ت امل��ن��ظ��م��ة وال��ب��ن��وك 
ال���داع���م���ة ل��ل��م��ن�����ش���آت ال�����ش��غ��رية، وذل���ك 
ال��ت��م��وي��ل يف  مل��وؤ���ش�����ش���ت  اأك���ر  دور  بتبني 
دعم املن�ش�آت ال�شغرية واملتو�شطة، واأي�ش� 
اإن�������ش����ء م���رك���ز ل��ت��ق��دمي ج��م��ي��ع خ��دم���ت 

للمن�ش�آت  والإدارة  والتمويل  الت�أ�شي�ص 
ال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة، اأ�����ش����وة ب���مل��رك��ز 

املخ�ش�ص للهيئة الع�مة لال�شتثم�ر.
وت�بع »املحور الث�ين خ��ص بق�ش�ص 
وعوامل النج�ح يف اإبراز النم�ذج الن�جحة 
يف منطقة ع�شري، بغر�ص حتفيز ال�شب�ب 
ع��ل��ى ال���ش��ت��ث��م���ر يف امل��ن�����ش���آت ال�����ش��غ��رية 
واملتو�شطة، واإن�ش�ء �شندوق ب��شم الأمري 
املن�ش�آت  ت�أ�شي�ص  لدعم  خ�لد،  بن  في�شل 
امل�شوؤولية  دافع  واملتو�شطة من  ال�شغرية 
الجتم�عية لل�شرك�ت والأفراد يف منطقة 
ع�����ش��ري، ب��ي��ن��م��� ك�����ن امل���ح���ور ال��ث���ل��ث عن 
منطقة  جمل�ص  يف  القت�ش�دية  اللجنة 
ع�����ش��ري، وت���أ���ش��ي�����ص امل���ن�������ش����آت ال�����ش��غ��رية 
الأع��م���ل  وتبني  املنطقة،  يف  واملتو�شطة 
ال��ت��ج���ري��ة ال��ن���ب��ع��ة م���ن ث��ق���ف��ة منطقة 
ع�����ش��ر وت���ط���وي���ره���ا ك���ع���ام���ات جت��اري��ة 

وت�شديره�«.
وك�������ن امل����ح����ور ال�����راب�����ع، ح�����ش��ب اآل 
ال�شغرية  املن�ش�آت  ف���رح، عن احلوكمة يف 
واملتو�شطة، وتطوير واإعداد دليل اإر�ش�دي 
واملتو�شطة،  ال�شغرية  املن�ش�آت  حلوكمة 
مل�ش�عدته� على تطبيق احلوكمة، وتفعيل 
خ�لد  امللك  بج�معة  احلوكمة  مركز  دور 
يف ت����أه���ي���ل م�����الك امل���ن�������ش����آت ال�����ش��غ��رية 

واملتو�شطة، واإمداد العون وامل�ش�ندة.

توصية بإنشاء صندوق دعم
باسم األمير فيصل بن خالد
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استخدام الجوال في القاعات..
إدمان أم هروب من ملل المحاضر؟ 

عبدالعزيز رديف 

الجتم�عي  التوا�شل  مواقع  �شيطرت 
وا�شح  ب�شكل  ال�شب�ب  اهتم�م�ت  على 
وملمو�ص، واختلفت الهتم�م�ت م�بن 
به  امل�شّلم  من  ولكن  و�شلبية،  اإيج�بية 
اأ�شبحوا  وال�ش�ب�ت  ال�شب�ب   معظم  اأن 
اختلقوه  اف��رتا���ش��ي  ع���مل  يف  يعي�شون 
ل��ن��م��ط ح��ي���ت��ه��م، ع���ن ط���ري���ق و���ش���ئ��ل 

التوا�شل الجتم�عي.
م��ن��ه��م م���ن ���ش��ي��ط��رت ع��ل��ي��ه تلك 
ال��و���ش���ئ��ل وا���ش��ت�����ش��ل��م ل��ه��� ك��ح���ل��ة من 
ه�تفه  مف�رقة  ي�شتطيع  ول  الإدم����ن، 
اإن �شح  امل��ح��م��ول،  ع���مل��ه  اأو  امل��ح��م��ول، 
ال��ت��ع��ب��ري، وم����ن الأم������ور ال��ت��ي ���ش���ع��ت 
اأخريا يف اجل�معة، بلوغ بع�ص الطالب 
م��رح��ل��ة م��ن اإدم������ن م��واق��ع ال��ت��وا���ش��ل 
ي�شتغنون  ل  اأنهم  لدرجة  الجتم�عي 
عن  بعيدا  امل��ح������ش��رات،  يف  حتى  عنه� 
ف��ي��ه��م م��ن ح��ي��ث عالق�تهم  ت���أث��ريه��� 
الج���ت���م����ع���ي���ة وال���ع����ئ���ل���ي���ة وح��ي���ت��ه��م 

اليومية.
»اآف�ق« �شلطت ال�شوء على ظ�هرة 
ا���ش��ت��خ��دام ال��ه��وات��ف امل��ح��م��ول��ة داخ���ل 
الق�ع�ت الدرا�شية من خالل ا�شتطالع 

اآراء عدد من الطالب.

تساهل المحاضر 
�شعود  الأع���م����ل،  اإدارة  ط���ل��ب  اأو����ش���ح 
اجل�����وال  ا����ش���ت���خ���دام  اأن  ال�������ش���ه���راين، 
التوا�شل  م��واق��ع  امل��ح������ش��رة يف  اأث��ن���ء 
الجتم�عي اأو غريه، يعتمد ب�شكل كبري 

على �شخ�شية ع�شو هيئة التدري�ص.
وق���������ل »ه�����ن������ك اأع�����������ش������ء ه��ي��ئ��ة 
�شبط  ب�أ�شلوبهم  ي�شتطيعون  تدري�ص 
املح��شرة  اأث��ن���ء  ع���م  ب�شكل  ال��ط��الب  
م��ن ح��ي��ث ا���ش��ت��خ��دام اجل����وال وغ���ريه، 
بينم� يت�ش�هل بع�شهم يف هذا املو�شوع، 
اأدرى  ال��ط���ل��ب  اأن  اإل���ى  ذل��ك  معيدين 
مب�شلحته، واأن من اأراد احل�شور فقط 
التح�شيل  اأراد  وم��ن  عليه،  �شيح�شل 

العلمي ف�شيكون مت�ح� اأم�مه«.
اأن هن�ك  اإلى  اأ�ش�ر ال�شهراين  كم� 
ال��ط��الب  عليه�  ي��ق��دم  ك��ث��رية  �شلبي�ت 
ب���أج��ه��زة ج��والت��ه��م اأث���ن����ء امل��ح������ش��رة 
الأذن  ب�شم�ع�ت  املح��شرة  كح�شورهم 
ال��ت��ي جت��ع��ل��ه��م حم���ط اأن���ظ���ار ال��ق��اع��ة 
ك����م���ل���ة، يف اإ�����ش�����رة اإل�����ى ع����دم م��ب���لة 
ب���ل��در���ص وب��زم��الئ��ه وبع�شو  ال��ط���ل��ب 

هيئة التدري�ص اأي�ش�.

تهميش وسلبية
وو���ش��ف ال��ط���ل��ب ح�����ش��ن ع���ئ�����ص، من 
ا�شتخدام  ف��ك��رة  الآيل،  احل��شب  كلية 
ب�ل�شلبية،  امل��ح������ش��رة  اأث���ن����ء  اجل�����وال 
هيئة  لع�شو  تهمي�ص  اأنه�  اإل��ى  م�شريا 

التدري�ص.
يف  اجل��وال  ا�شتخدام  »اأ�شبح  وزاد 
اأم��را  به  والن�شغ�ل  ع���م  ب�شكل  احلي�ة 
ك�ن  اإذا  فكيف  اجلميع،  ي�ش�يق  �شلبي� 
هذا الت�شرف داخل �شرح علمي، واأم�م 
لنيل  و���ش��ه��رت  تعبت  اأك���دمي��ي��ة  ق���م��ة 

العلم وتعليمه؟«.
واأ�ش�ر اإلى اأن من يقوم مبثل هذه 

على  جم��را  يكون  اأن  اإم���  الت�شرف�ت 
ح�شور املح��شرات، اأو �شيطرت مواقع 
اأخالقي�ته  على  والأج���ه���زة  ال��ت��وا���ش��ل 

حتى اأ�شبح ل يلقي ب�ل ملن حوله.
كم� اأكد ع�ئ�ص اأن هن�ك اإيج�بي�ت 
اجل�معي  املجتمع  يف  التقنية  لو�ش�ئل 
ي��ج��ب ع����دم اإغ���ف����ل���ه����، م��ث��ل ت��وا���ش��ل 
املعلوم�ت  لتب�دل  بينهم  فيم�  الطالب 
يكون  اأن  يجب  ول��ك��ن  عنه�،  وال��ب��ح��ث 
ذلك وفق الآداب والأخالقي�ت الع�مة، 

ح�شب قوله.

أمور طارئة
عم�د  الإع�����الم،  بق�شم  ال��ط���ل��ب  وب����راأ 
بع�ص  اجل������وال يف  ا����ش���ت���خ���دام  ث����ب���ت، 
الأح���ي����ن، لف��ت��� اإل���ى اأن ه��ن���ك اأم���ورا 
ط�����رئ����ة ت�������ش���ت���وج���ب ا����ش���ت���خ���دام���ه يف 
دائ���م،  ل��ي�����ص ب�شكل  امل��ح������ش��رة، ول��ك��ن 
�شرورة  على  نف�شه  ال��وق��ت  يف  م�شددا 
اح�����رتام امل���ك����ن وال����زم�����ن ل���ش��ت��خ��دام 

اجلوال من قبل اأغلب فئ�ت املجتمع.
وت��������ب�������ع »م��������واق��������ع ال����ت����وا�����ش����ل 
الج���ت���م����ع���ي غ�����زت امل���ج���ت���م���ع ب�����ش��ك��ل 
خم�����ي�����ف، ف����ف����ي اجل������م�����ع�����ة وامل�����ن�����زل 
ب�تت هن�ك  الع�مة  والأم�كن  وامل�شجد 
نف�شه� من خالل  ح���لت منغلقة على 
من  وهذا  الذكية،  ب�أجهزته�  ان�شغ�له� 

اأكر م�شبب�ت تفكك املجتمع«.
اجل����وال  ي�����ش��ت��خ��دم  »م����ن  واأردف 
اح����رتام  اإط�������ر اجل����م���ع���ة دون  خ������رج 
امل��ح��ي��ط، ف�����ش��ي�����ش��ع��ب عليه  مل��ج��ت��م��ع��ه 
ومك�نته�  الدرا�شية  ال��ق���ع���ت  اح���رتام 
العلمية، مم� �شيوؤثر �شلب� يف حت�شيله 

العلمي ب�شبب ان�شي�قه لع�مله الرقمي.

الضبط والتساهل
اأم����� ال��ط���ل��ب ب��ن��ظ��م امل��ع��ل��وم���ت، علي 
التدري�ص  الوادعي، فحمل ع�شو هيئة 
م�����ش��وؤول��ي��ة ا���ش��ت��خ��دام ال��ط���ل��ب ج��وال��ه 

اأثن�ء املح��شرات.
هيئة  ع�����ش��و  »�شخ�شية  واأو����ش���ح 
�شبط  يف  ف���ع����ل  دور  ل��ه���  ال���ت���دري�������ص 
فهن�ك  ب���أخ��رى،  اأو  بطريقة  ال��ط��الب 
ب���ع�������ص اأع�����������ش������ء ه���ي���ئ���ة ال���ت���دري�������ص 
ي��ت�����ش���ه��ل��ون م���ع ال���ط���الب يف م��و���ش��وع 
ا���ش��ت��خ��دام اجل���وال والن�����ش��غ���ل ب��ه عن 
امل��ح������ش��رة، ك��م��� اأن ه��ن���ك م���ن ي��ويل 
اه��ت��م���م��ه وم��ن���ق�����ش��ت��ه يف امل��ح������ش��رة 
لطالب معينن، متج�هال ب�قي طالب 
الق�عة، واأرى اأن ذلك �شبب رئي�شي يف 
ال��ط��الب ج��والت��ه��م  ا���ش��ت��خ��دام بع�ص 
اأن  ب�����ش��ب��ب  امل��ح������ش��رة  وق���ت  لتم�شية 
اأجل  اإل من  بوجوده  يهتم  الدكتور ل 

التح�شري والغي�ب".

تصوير المحاضرة
من ج�نبه، دافع ط�لب نظم املعلوم�ت 
علي القحط�ين عن بع�ص م�شتخدمي 
اأن هن�ك بع�ص الفوائد  اجل��وال ذاك��را 
التي ت�شتدعي ا�شتخدام الط�لب ه�تفه 

الذكي يف املح��شرة.
وق�ل »لي�ص كل من ا�شتخدم ه�تفه 
ت�شييع  يف  �شي�شتخدمه  املح��شرة  يف 
عدد  فهن�ك  ال�شلبية،  والأم���ور  الوقت 

كبري من الطالب ي�شتخدمه لت�شوير 
�شرح الدكتور يف املح��شرة«.

جم��م��وع���ت  ه���ن����ك  اأن  واأو������ش�����ح 
التوا�شل  الطالب عر مواقع  ين�شئه� 
الجتم�عي متكنهم من حتقيق ف�ئدة 
كبرية يف حت�شيلهم العلمي، يتب�دلون 
م���ن خ��الل��ه��� امل���ح��������ش���رات، وي�����ش���ع��د 
ال��واج��ب���ت،  حل��ل  فيه�  بع�ش�  بع�شهم 
اإ���ش���ف��ة اإل���ى حت��دي��د م��� اإذا ك���ن هن�ك 

حم��شرة من عدمه�«. 

تشتيت االنتباه
وك������ن ل��ل��ط���ل��ب ع���ب���داهلل ال�����ش��ه��راين، 
وا�شح حينم�  راأي  املح��شبة،  ق�شم  من 
و�شف ا�شتخدام الط�لب للجوال اأثن�ء 
من  فيه  مل���  ال�شلبي  ب���لأم��ر  املح��شرة 
ت�شتيت لالنتب�ه وعدم حتقيق الف�ئدة 

من احل�شور.

الط�لب  اأن  اإل���ى  »اإ���ش���ف��ة  ووا���ش��ل 
يدل  املح��شرة  اأثن�ء  جلواله  امل�شتخدم 
وزم��الئ��ه  ب���ل��در���ص  اهتم�مه  ع��دم  على 
والدكتور اأي�ش�، ف�إنه يوؤثر ب�شكل �شلبي 
عن  اإي���ه��م  ب�إ�شغ�له  زم��الئ��ه  بقية  على 
والإبح�ر يف  املرا�شلة  الدر�ص من خالل 
مواقع التوا�شل، متن��شي� �شبب جميئهم 
املعرفة«.  وك�شب  التعلم  وه��و  للج�معة 
ومل يغفل ال�شهراين اإيج�بي�ت ا�شتخدام 
املح��شرة كتحقيق درجة  اجل��وال خ�رج 
من  ال��ط��الب  ب��ن  التوا�شل  م��ن  ع�لية 
اأجل ك�شب معلوم�ت ومع�رف اأكرث حول 

املح��شرة.

المحاضر الممل
وب����راأ ط���ل��ب ن��ظ��م امل��ع��ل��وم���ت، م�شبب 
ال����ق����ح����ط�����ين، ا�����ش����ت����خ����دام ال��ب��ع�����ص 
ج���والت���ه���م يف امل��ح������ش��رة ب������أن ه��ن���ك 

ب��ع�����ص اأع�����ش���ء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص ممل 
مم�  للمح��شرة،  ت��ق��دمي��ه  اأ���ش��ل��وب  يف 
اإل����ى م��واق��ع  ل��ل��ج��وء  ال��ط���ل��ب  ي�شطر 

التوا�شل حتى انته�ء وقت املح��شرة.
ه��ي��ئ��ة  اأع���������ش�����ء  »ب���ع�������ص  وزاد   
التدري�س طريقة تدري�شهم مملة جترب 
ولي�ص  به�تفه،  الن�شغ�ل  الط�لب على 
يف  الن�شغ�ل  ه��ذا  يكون  اأن  ب�ل�شرورة 
البحث عن  يكون يف  فقد  �شلبي،  �شيء 
بحث  اأو  ب�ملح��شرة،  متعلقة  معلومة 
عن معلومة مل�دة اأخرى اأو حل واجب، 

وم� اإلى ذلك«.

رأي مختص 
اآخ��ر،   وللوقوف على الأم��ر من ط��رف 
اأك����د ع�����ش��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص يف ق�شم 
اأن  ع��م��ر،  ال��دك��ت��ور ح�شن  ال��ت�����ش��وي��ق، 
ا���ش��ت��خ��دام اجل�����وال اأث���ن����ء امل��ح������ش��رة 

يف  يعتمد  �شلبي  اأم����ر  ب��ه  والن�����ش��غ���ل 
نف�ص الوقت على �شخ�شية ع�شو هيئة 

التدري�ص وعالقته بطالبه.
ووا�������ش������ل »م������واق������ع ال���ت���وا����ش���ل 
ل��ه  ح����دي����ن  ذو  �����ش����الح  الج����ت����م�����ع����ي 
ذلك يجب  وعلى  و�شلبي�ته،  اإيج�بي�ته 
ال��ط���ل��ب  ب��ن  اإي��ج���ب��ي  ب�شكل  تفعيله 
وع�����ش��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص، م���ن خ��الل 

تفعيل دوره� �شمن اإط�ر املح��شرة«.
لَْت مواقع التوا�شل  واأردف »لو ُفعِّ
التدري�ص  هيئة  ع�شو  بن  الجتم�عي 
والط�لب بطريقة اإيج�بية، فلن يحت�ج 
ال���ط����ل���ب ل��الن�����ش��غ���ل ع���ن امل��ح������ش��رة 
له  ل��ن حت��ق��ق  ال��ت��ي  ال�شلبية  ب���مل��واق��ع 
مبتطلب�ت  ف���ن�����ش��غ���ل��ه  ف����ئ���دة،  اأدن�����ى 
تو�شيع  �شي�ش�عد يف  حم��شرته عره� 
مدارك الط�لب وتنوع تقدمي جم�لت 

امل�دة العلمية«

قضية

ح�شن ع�ئ�صعم�د ث�بتعبد اهلل ال�شهراين�شعود ال�شهراين

د. ح�شن عمرم�شبب ال�شهراينعلي القحط�ينعلي الوادعي
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إعالن

للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(

0555832030
إيميل

mubasher@kku.edu.sa
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أسماء العسيري: هدية صديقتي
أدخلتني عالم التصوير

هناء سرور

ط�لبت املوهوبة ب�لت�شوير، ط�لبة ق�شم 
ب���أب��ه���،  ل��ل��ب��ن���ت  الآداب  بكلية  ال��ت���ري��خ 
اأ����ش���م����ء ع��ل��ي ال���ع�������ش���ريي،  اجل���م��ع��ة، 
امل��وه��وب���ت  للط�لب�ت  دع��م��ه���  بتكثيف 
اأم�كن  خم�ش�شة  بتوفري  الت�شوير  يف 
مل���م����ر����ش���ة امل�����ه������رة، واإق������م�����ة م��ع���ر���ص 
بتنظيم  ل��ه��ن  وال�������ش���م����ح  م�����ش��ت��م��رة،  
ور�ص، وكذلك تر�شيحهن للم�ش�ركة يف 
كم�  اجل�معة،  ب��شم  خ�رجية  مع�ر�ص 
اإلى الهتم�م  دعت امل�شورين املبتدئن 
ت�شهم  اأنه�  موؤكدة  الب�شرية،  ب�لتغذية 
لهم  وت��ك�����ش��ف  م���دارك���ه���م،  يف  تو�شيع 

الإيج�بي�ت وال�شلبي�ت.

متى بداأ م�صوارك مع الت�صوير؟
املتو�شط،  الث�ين  يف ال�شف  واأن���  بداأته 
ال��ع��ن��ود  اأن ق��دم��ت يل ���ش��دي��ق��ت��ي  ب��ع��د 
نيكون هدية مبن��شبة  نوع  ك�مريا من 
ومنه�  �شحية،  وع��ك��ة  م��ن  ا�شت�شف�ئي 

بداأت اأتعلم واأ�شور كل �شيء اأم�مي.

من الذي اكت�صف موهبتك؟
وكذلك  للت�شوير،  حبي  لحظوا  اأهلي 
�شديقتي التي اأهدت اإيل الك�مريا، واأن�  
يل  م�ش�ركتهم  يف  جميع�  ل��ه��م  ممتنة 

اكت�ش�ف موهبتي.

ممن تتلقني الدعم والت�صجيع؟
ك���ن���ت اأت����ل����ق�����ه م�����ن وال����دي ي����رح����م����ه 
اهلل،  والآن اأتلق�ه من خ�يل واأمي وكل 

�شديقة حويل.

هل متلكني اأي مواهب اأخرى
غري الت�صوير؟

ن��ع��م، اأم��ل��ك موهبة ال��ك��ت���ب��ة، والإل��ق���ء 
االرجت����ايل،  وال����ت����دري����ب ال��ت��ط��وي��ري، 
ولدي  �شه�دات يف  املج�ل وهلل احلمد. 

ما اأهم  م�صاركاتك؟
ع�شري  رام  م�ش�ركتي يف معر�ص  اأهمه� 
2016، وكذلك اإق�مة معر�ص خ��ص بي 

يف  م�ش�ركتي  واأي�ش�  املفت�حة،  قرية  يف 
م�ش�بقة األوان ال�شعودية.

كيف تطورين موهبتك؟
اأغ�������ذي ب�������ش���ري ب��ح�����ش���ب���ت ع�����دد م��ن 
يف مواقع  والأج���ن��ب  العرب  امل�شورين 
التوا�شل الجتم�عي املختلفة واأ�شتفيد 

من �شورهم كثريا.

ماذا يعني لك الت�صوير؟
حي�ة لطيفة ت�أخذين اإلى ع�مل جميل، 

وتريحني اللقط�ت اجلميلة كثريا.

ما اأهم الدورات
التي ح�صلت عليها؟

خ�شعت لدورات يف جم�ل تطوير الذات 
الت�شوير فلم  والكوت�ص،  اأم� يف جم�ل 

اأح�شل على اأية دورة تدريبية.

اأهم امل�صابقات التي �صاركت فيها؟
م�����ش���ب��ق���ت ك��ث��رية منه� م��ع��ر���ص ن���دي 
امللك  ج���م��ع��ة  يف  ال��ف��وت��وغ��رايف  ع�شري 

خ�لد.

متى ت�صورين؟
الت�شوير  اأفك�ري يف  اأ�شتوحي  دائم� م� 
م��ن ع���مل��ي امل��ح��ي��ط، ك��م��� اأين اأح���ب اأن 
تظهر ال�شور ب�شكل عفوي اأكرث، لذلك 

ل وقت� خ��ش� لدي للت�شوير.

براأيك ما اأهمية التغذية 
الب�صرية للم�صور املبتدئ؟

مهمة جدا له؛ فتو�شع مداركه، وت�شهم 
يقوم  م���  و�شلبي�ت  اإيج�بي�ت  ك�شف  يف 

به.

هل تكفي املوهبة وحدها
لتنجح الفتاة املوهوبة

يف جمال الت�صوير؟ 
اإل��ى  املوهبة ج���زء، ول��ك��ن حت��ت���ج اأي�����ش���ً 
دع���ئ��م اأخ����رى م�����ش���ح��ب��ة  ك����جل���راأة يف 
ال�شرح، والذه�ب اإلى املع�ر�ص واجله�ت 

الداعمة للمواهب.

ما نوع الدعم الذي
حتتاج اإليه املوهوبة

يف الت�صوير داخل اجلامعة؟
توفري اأم�كن خ��شة ب�لت�شوير، واإن�ش�ء 
م���راك���ز ت��خ��ت�����ص مب��وه��ب��ت��ن���، واإق����م���ة 
نحن  لن�  وال�شم�ح  م�شتمرة،  مع�ر�ص 
ور���ص  نقيم  ب����أن  الكلي�ت  يف  الط�لب�ت 
عمل �شغرية للط�لب�ت من املهتم�ت يف 
جم�لن�، ودعمن� يف اأن نقدمه� م�شتقباًل 
م�����ش��ورات  ن���ر����َش���ح  واأن  اأك������ر،  ب�����ش��ك��ل 
ب��شم  خ�رجية  مع�ر�ص  يف  للم�ش�ركة 

اجل�معة.

مبن تاأثرت من امل�صورين ؟ 
ت�أثرت ب�مل�شورة �شديقتي امللهمة حن�ن 

.Queen �امللقبة ب

هل �صنحت لك الفر�صة
لعر�ض �صورك  على م�صورين كبار 

و�صماع نقدهم؟
ب��داي��ة  يف  ذل����ك  مت  احل���م���د،  نعم  وهلل 
م�������ش���واري،  ول زل���ت اأع���ر����ص ���ش��وري 
لهم  �شيت  كبري  م�������ش���وري���ن  ع���ل���ى 
قبل  ال�����ش��ل��ب��ي��ة  الآراء  ع��ل��ى  لأح�������ش���ل 
اآرائ����ه����م  م����ن  الإيج�بية،  ف�ل�شلبي 
ال��ت��ج��رب��ة  اأع����ي����د  اأن  ع���ل���ى  ي����ج����رين 
مب����الح����ظ�����ت����ه����م ال�����ت�����ي ط����رح����وه�����، 
والإي���ج����ب���ي ي��دف��ع��ن��ي ل��ل��ت��ق��دم خ��ط��وة 

وا�شعة لالأم�م. 

ما مدى حر�صك
على االحتكاك مب�صورين كبار 

لال�صتفادة منهم؟
ح�شور  على  ج��دا  حري�شة  ف���أن���   نعم، 
لأح�شل  فيه�  وامل�ش�ركة  ب��ل  امل��ع���ر���ص، 
اآراء اخل����راء م��ن امل�����ش��وري��ن يف  ع��ل��ى 
جم�يل؛ كم� نلت  �شرف ح�شور امل�شور 
ال�شتيديو  ل��رك��ن  الع�شيمي  ع��ب��داهلل 
اخل��ص يي يف معر�ص رام ع�شري2016.

ما طموحاتك يف  جمال الت�صوير؟
ال��و���ش��ول اإل���ى الح����رتاف ال��ك��ل��ي، واأن 

يكون يل ب�شمة متيزين عن غريي.
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إلى ذلك الطبيب

نايف األحمري

قبل اأربعة اأ�شهر اأجرى جدي، اأي والد والدي، عملية جراحية دقيقة 
يف ال�شري�ن بعد اأن �ش�ق ب�لأمل ذرع� ومل يكن اأم�مه �شوى اأن يغ�مر 
هذا  ب�شبب  ليلة  كل  تفي�ص  ك�نت  التي  دموعه  اإيق�ف  لأج��ل  بحي�ته 

ال�شري�ن الذي ل يتوقف عن التمدد.
 كنت يف ذلك احلن م�ش�فرا بدولة الإم���رات بداعي العمل ومل 
له  اأجريت  اأن  اأك��ون بج�نب جدي يف حلظ�ت �شعبة، وبعد  ب���أن  اأنعم 
املري�ص،  �شحة  عن  لأ�ش�أله  بوالدي  ات�شلت  اخلطرية  العملية  هذه 

ف�أخرين بنج�ح اجلراحة.
اإث���ر خ��روج��ه م��ن غرفة  امل��ك���مل���ت  ي��ك��ن ي�شتقبل  اأن���ه مل  ورغ���م 
العملي�ت، ف�إنني طلبت من والدي اأن اأ�شمع �شوت جدي ولو حلظ�ت 
بخري  ب���أن��ه  وج�وبني  اله�تف  اأخ��ذ  وفعال  اإل��ي��ه،  لالطمئن�ن  ي�شرية 
كب�ر  وب���راءة  وح��ب  بكل عفوية  مني  ت��دب يف ج�شمه، وطلب  و�شحة 
اآلمه بعد مع�ن�ته  اأنقذه من  اأكتب عن هذا الطبيب الذي  اأن  ال�شن 
واأع�د له الب�شمة والع�فية بعد اهلل والتي مل يكن يهن�أ به� طوال اأربع 

�شنوات.
من  وجن�ته  �شوته  ل�شم�ع  ب�لفرح  مغمور  واأن���  ب�ملوافقة  اأجبته 
اهتم�م�  األ��ق  ليلة، لكنني فيم� بعد مل  التي ك�نت ترافقه كل  املحنة 
بهذا الطلب بل ن�شيته، وم�شت الأي�م وع�نى جدي من اآلم اأخرى مل 
تكن تعرف اإل التجدد والنت�ش�ر يف اأي مك�ن ي�شهل عليه� التمكن منه 

فالزم امل�شح�ت ب�شكل متكرر و�شبه يومي.
 وقبل اأي�م ترجل جدي عن �شهوة )حي�ته(.. غ�درن� منتقال اإلى 
الرفيق الأعلى بجوار ربه ح�مال معه حزن كل من عرف هذا الرجل 
حفيده  ج�شد  يف  مك�ن�  احل��زن  ي��رتك  مل  رحيله  بعد  النقي..  التقي 

ف�ش�لت الدموع وُن�شبت اخلي�م التي ف��شت ب�ملعزين يف الفقيد..
اأع��رف له ا�شم� ول مالمح،  اأ�شكر ذلك الطبيب الذي ل  اأن  اأود 
اأود اأن اأقول له: اأعتذر؛ لأننني مل اأنفذ طلب جدي-رحمه اهلل، لكنني 
اليوم اأهدي اإليك كل كلم�ت املحبة التي تليق بك، واأخرك ب�أن جدي 
ك�ن يحمل لك ف�شال كبريا مل ي�شتطع اأن يو�شله اإليك واأن� اأترجم 

م�ك�ن يكن بدواخله لك ومل يف�شح به..
اأختم ق�ئال: اإلى تلك الروح التي اآملني فرافقه� واإلى تلك املالمح 
املتب�شمة دائم� التي �شعدت خل�لقه�، اإلى روح جدي التي ك�نت متالأ 
البيت فرح� وبهجة،  وتغمر ال�شيف حف�وة وكرم�، ك�ن هذا هو طلبك 
الأخري الذي مل األبه لك واأنت بينن�، ف�أرجو اأن يغفر اهلل يل ب�أن لبيته 

بعد رحيلك.

بوح طالب

مواهب طالبية

اأكد الط�لب �شعيد حممد اآل طليحه، 
اأن  الآيل،  ع��ل��وم احل������ش��ب  ك��ل��ي��ة  م��ن 
من  ال�شغر  منذ  ب���داأ  ب�مل�شرح  �شغفه 
خ����الل الإذاع��������ة امل���در����ش���ي���ة، واأي�����ش��� 
الأن���دي���ة ال�����ش��ي��ف��ي��ة، م�����ش��ريا اإل����ى اأن 
م��ي��ول��ه ال��ف��ن��ي��ة ت���ع���ززت ع��ن��د دخ��ول��ه 
اجلامعة عرب الن�شاط امل�شرحي الذي 
يف  الأ�ش��شي�ت  واأك�شبه  مه�رته  ط��ّور 
التمثيل عر الدورات واملم�ر�شة على 

امل�شرح.

لنبداأ من بدايات
ظهور موهبتك؟

ك�نت منذ ال�شغر من خالل الإذاع��ة 
ال�شيفية،  الأن��دي��ة  واأي�����ش���  املدر�شية 
وت��ع��ززت ع��ن��د دخ���ويل اجل���م��ع��ة عر 
الن�شاط امل�شرحي الذي طّور مهارتي 
واأك�شبني الأ�ش��شي�ت يف التمثيل عر 

الدورات واملم�ر�شة على امل�شرح.

ما الذي ا�صتهواك
يف العمل امل�صرحي؟

امل���������ش����رح الأه���������داف  ا�����ش����ت����ه����واين يف 
ويف  املتلقي،  يجنيه�  ال��ت��ي  وال��ف��وائ��د 
اع��ت��ق���دي اأن امل�����ش��رح ي��ر���ش��ل ر���ش���ئ��ل 
اأف�شل  للمجتمع  وت��وع��وي��ة  اإيج�بية 

املن�شورات واخلطب  ت�أثريا من  واأبلغ 
املجتمع  يثقف  اإن���ه  اإذ  وامل��ح������ش��رات، 
وعالجه�  وامل�ش�كل  الأح���داث  وينقل 
م���ن خ����الل اأع����م�����ل م�����ش��رح��ي��ة، كم� 
متكن  التي  املتعة  عن�شر  فيه  يوجد 
اأو  معلومة  اأي  ا�شتقب�ل  م��ن  املتلقي 

ف�ئدة من خالله.

ماذا عن اأعمالك امل�صرحية؟
جميع�ً،  به�  واأفتخر  كثرية،  الأع��م���ل 
املهرج�ن  اأهمه� م� قدم يف  ولعل من 
وك�����ن  ل��ل��ج���م��ع��ة،  الأول  امل�������ش���رح���ي 
ين�ق�ص  وك���ن  م�شرح�«  »نريد  بعنوان 
اأهمية امل�شرح للمجتمع و�شنع م�شرح 
والأرك������ن  ال��ق��واع��د  مكتمل  حقيقي 
املجتمعية،  امل�ش�كل  خالله  من  يع�لج 
م�شرحي،  عر�ص  اأف�شل  بج�ئزة  وف�ز 
ون���ل���ت ج����ئ���زة ث�����ين اأف�������ش���ل مم��ث��ل، 

وجوائز اأخرى عديدة.
وم��ن اأع��م���يل اأي�ش� م��� ق��دم من 
خالل املهرج�ن امل�شرحي الث�ين وك�ن 
ب��ع��ن��وان »م���ي���الد«، وامل�����ش��رح��ي��ة ك�نت 
تن�ق�ص جميع اأطي�ف واأفك�ر املجتمع، 
اإط�ر  حتت  التع�ي�ص  لن�  ميكن  وكيف 
لبن�ء  واح���دة  ي��دا  نكون  واأن  ال��وط��ن، 
الثق�ف�ت  ب�ختالف  والوطن  املجتمع 

والأف��ك���ر . وق��د ف���زت تلك امل�شرحية 
بج�ئزة ث�لث اأف�شل عر�ص. ول اأن�شى 
اأك��رث  ق��دم��ت  ال��ت��ي  الطفل  م�شرحية 
من مرة، وك�نت بعنوان »رحلة القمر«، 
وهي تزرع يف نف�ص الطفل حب العمل 
اجل���م����ع���ي، والب����ت����ع�����د ع����ن احل�����ش��د 
واحل��ق��د، وق��دم��ت يف اأك��رث م��ن مك�ن 
العربية  اجلمعية  م��ق��ر  اأه��م��ه���:  م��ن 
للثق�فة والفنون ب�أبه�، واأي�ش� اأقيمت 
مبو�شم ال�شيف ب�ش�رع الفن، و�ش�ركت 
يف م���ه���رج����ن ف��������ص ب����مل���غ���رب وح���زت 

ج�ئزة اأف�شل �شينوغرافي�.
 

ما املجال امل�صرحي
الذي جتد فيه نف�صك؟ 

اإدارة  واأي�ش�  التمثيل  يف  نف�شي  اأج��د 
التعلم يف  واأن���� الآن يف ط��ور  الإن��ت���ج، 
الإخراج، لأن العمل امل�شرحي فيه من 
الت�شويق ال�شيء الكثري، ولأنني بداأت 
م�  كل  لتعلم  اأتطلع  ف�أن�  امل�شرح،  من 
يت�شنى يل  لكي  اأعم�ل،  به من  يتعلق 
حتقق  كبرية  م�شرحي�ت  اإنت�ج  لحق� 

للم�ش�هد املتعة و الف�ئدة. 

وما اجلديد
يف م�صريتك امل�صرحية؟

آل طليحه: الجامعة صقلت موهبتي..
و »نريد مسرحا« أبرز أعمالي

اجلديد ب�إذن اهلل �شيكون م�ش�ركة يف 
فقرة امل�شرح �شمن الأوملبي�د الثق�يف 
م�ش�ركة  واأي�����ش���  ب�جل�معة،  الث�لث 
وكذلك  الث�لث،  امل�شرحي  ب�ملهرج�ن 
م�ش�ركة يف مهرج�ن امل�شرح بتون�ص. 

 
كلمة اأخرية؟

اأ���ش��ك��ر اأب���ي واأم����ي ال��ل��ذي��ن اأت���ح��� يل 
اأف�شل  اإل��ى  للو�شول  ال�شبل  جميع 
امل�شتوي�ت. واأي�ش� لأ�شدق�ئي الذين 
دع����م����وين وح�����ف�����زوين و���ش��ج��ع��وين 
املج�ل.  هذا  يف  وامل�ش�ركة  للموا�شلة 
وك����ذل����ك ال�������ش���ك���ر ل���ل���م�������ش���رف ع��ل��ى 
االأ�شتاذ  امل�شرحي باجلامعة  الن�شاط 
حممد الكعبي الذي يبذل جهدا من 
اأج���ل الرت��ق���ء ب��ه��ذا ال��ف��ن، وتقدمي 
التي تخدم  ال����دورات والح��ت��ي���ج���ت 

كل من يعمل ب�مل�شرح.
 ك���م���� اأ����ش���ك���ر ل���الأ����ش���دق����ء يف 
ج��م��ع��ي��ة ال��ث��ق���ف��ة وال��ف��ن��ون ب���أب��ه���، 
م�  ك��ل  بتوفري  امل�شوؤولن  واأط���ل��ب 
م�دي  دع��م  من  امل�شرح  اإليه  يحت�ج 
وم��ع��ن��وي وت���وف���ري امل���ك����ن امل��ن������ش��ب 
لنقدم فيه م� هو جميل وم� يرتقي 
»اأب��و  ال���ذي يطلق عليه  ال��ف��ن  ب��ه��ذا 

الفنون«.

• أسبوعية جامعة
الملك خالد

• الصحيفة الجامعية
االكثر انتشارا: 45 الف 

نسخة اسبوعيا
• أول صحيفة جامعية

تطبع بنظام الويب
• توزع في كافة مناطق 

المملكة وخارجها
• توزع كل اسبوع

داخل صحيفة الوطن

شاركونا النجاح
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أندية

رئيسة نادي الصحة النفسية:
تعارض المحاضرات يصعب مهماتنا

هنادي الشهراني

النف�شية  ال�شحة  ن����دي  رئي�شة  ع���دت 
الط�لبة  ب�أبه�  للبن�ت  الرتبية  بكلية 
اأوق���ت  تع�ر�ص  القي�شي  يحيى  اأح���الم 
اأبرز  الط�لب�ت،  الن�دي مع حم��شرات 
الن�دي،  يف  تواجههن  التي  ال�شعوب�ت 
م��وؤك��دة اأن��ه��� تطمح م��ن خ��الل الن�دي 
تتن�ول مو�شوع�ت   اإلى تقدمي  برامج 
م��ه��م��ة وم���ف���ي���دة  يف جم������ل ال�����ش��ح��ة 

النف�شية.
وب��ي��ن��ت يف ح�����وار م���ع »اآف��������ق« اأن 
ال����ن�����دي  م���ن خ����الل م���� ي��ق��دم��ه من 
ب�����رام�����ج،   ي�����ش��ه��م يف ت��ن��م��ي��ة م��ع��رف��ة 
الط�لب�ت  يف جم�ل ال�شحة  النف�شية  

ب�شكل خ��ص، وعلم النف�ص ب�شكل ع�م.

ما الذي دفعك للرت�صح
لرئا�صة النادي؟

دفعتني اأهمية ال�شحة النف�شية ب�شكل 
اأه��م��ي��ة امل�ش�ركة  ل���دي، واأي�����ش���  خ������ص 
اجل��م���ع��ي��ة يف الأن�����ش��ط��ة ال��ت��ي تخ�ص 

الق�شم الذي اأنتمي اإليه.

اإلى ماذا ت�صعني
من خالل رئا�صته؟

اإل���ى تنمية خ��رات��ي يف جم���ل  اأ���ش��ع��ى 
واإل��ى  النف�ص،  وعلم  النف�شية  ال�شحة 
توعية الط�لب�ت والو�شول اإلى قدر ع�ل 
املج�ل. ه��ذا  والتف�ين يف  الكف�ءة   من 

هل مت تنفيذ
اأي من برامج النادي؟

ق��دم��ن��� ن�����دوات ث��ق���ف��ي��ة وور������ص عمل 
النف�شية  ال�����ش��ح��ة  جم����ل  يف  ودورات 

وم�ش�بق�ت.
ك��م��� ن��ت��ن���ول يف ب��راجم��ن��� ج��وان��ب 
وفنية،  ترفيهية  وك��ذل��ك  اجتم�عية، 
اإ����ش����ف���ة اإل�����ى اأن���ن���� ن��ظ��م��ن��� م�����ش��رح��ي��ة  

ب�ل�شيكودرام�.

ما ال�صعوبات والعوائق
التي واجهت عملك؟

م��ن اأب���رز ال�����ش��ع��وب���ت، ت��ع���ر���ص اأوق����ت 
الن�دي مع جدول حم��شرات كثري من 

الط�لب�ت.
ويف ب���داي���ة ع��م��ل ال���ن����دي وج���دت 
ب��ع�����ص ال�����ش��ع��وب���ت يف ج��م��ع ال��ب��ي���ن���ت 

املهمة عن كل ط�لبة م�شرتكة.

عن النادي
الرؤية

خلق بيئة نف�شية على م�شتوي ع�ل من ال�شحة للط�لب�ت.

الرسالة 
اإعداد كوادر علمية من الط�لب�ت وملتزم�ت ب�أعلي املع�يري 

الأخالقية.

األهداف 
• تعزيز ال�شحة النف�شية للط�لب�ت ب�لق�شم من خالل ن�شر 

الثق�فة والوعي.
• ا�شتثم�ر القدرات وت�شخريه� مب� هو مفيد ون�فع للفرد 

واملجتمع.
• ال�شعي اإلى  التجديد واللتزام بتقدمي الو�ش�ئل املتنوعة يف 

جميع املج�لت.
• الدعوة  اإلى  عقد الدورات والور�ص التي تخدم هذا اجل�نب. 

اأبرز متطلباتكن
واحتياجاتكن يف النادي؟

من اأبرز متطلب�تن� توفري مقر خ��ص 
لن� نقدم من خالله الدورات والندوات 

التي ننظمه�.

روؤيتك للعمل التطوعي
وماذا ي�صيف للطالبة اجلامعية؟

ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي ي�����ش��ي��ف ل��ل��ط���ل��ب��ة 
ال���ك���ث���ري، ف���ه���و ي��ج��ع��ل��ه��� ق���������درة ع��ل��ى 
خمتلفة  ب�شور  الآخ��ري��ن  مع  التع�مل 
وي�شعرها  ال����ازم  ب��ال��ن�����ش��اط  ومي��ده��ا 
ب�لفخر وال�شع�دة، وهي تر�شم الب�شمة 

على �شف�ه غريه�.
اأم����� ال���ن����دي ف��ي��ج��ه��زه��� ب���خل��رة  
ال�شحة   م��ع��رف��ت��ه��� يف جم����ل  وت��ن��م��ي��ة 

النف�ص  وع��ل��م  خ������ص  ب�شكل  النف�شية  
ب�شكل ع�م.

اإلى ماذا حتتجن من ع�صوات 
التدري�ض بق�صم علم النف�ض؟

نحت�ج منهن دعم الن�دي مب� لديهن من 
خرات ومعرفة لإف�دة ط�لب�ت الن�دي.

اأهم اجنازات النادي؟
الن�دي م�زال يف خطواته الأولى، ولكن 
الط�لب�ت  تف�عل  يف  تكمن  اإجن���زات��ن��� 

واملجتمع مع م� نقدمه من برامج.

هل هناك �شروط معينة
لع�صوية الطالبات؟ 

ل��ي�����ش��ت ه���ن���اك ����ش���روط م��ع��ي��ن��ة، لكن 

ب�لطبع يجب اأن تكون الط�لبة ملتزمة 
اأخالقي� وعلمي�.

�صفات ترين اأنه يجب اأن تتحلى 
بها  قائدة اأي  فريق؟ 

ت���ك���ون م��ل��ت��زم��ة وم���ث����ب���رة وح�����ش��ن  اأن 
القي�دة حتى تكون خري قدوة لغريه�.

  
طموحاتك لالرتقاء بالنادي؟ 

مفيدة  فع�لة  مو�شوع�ت  لتقدمي  اأطمح 
تفيد الط�لب�ت واملجتمع.

كلمة اأخرية؟
اأ���ش��ك��ر م�����ش��وؤويل ال���ن����دي ع��ل��ى منحي 
م� لدي من مه�رات  لتقدمي  الفر�شة 

وقدرات، ولكت�ش�ب اخلرة واملعرفة.
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قصة خبرية

سعيد العمري

ت�شدت الط�لبة بكلية املجتمع للبن�ت، 
وجنحت  للم�شوؤولية  ع�شريي،  اأ���ش��واق 
يف اجتي�ز املطب�ت التي واجهته� بعد اأن 
توفيت والدته� وتزوج اأبوه� ب�أخرى ثم 
انتقل اإلى منزل الزوجة اجلديدة ت�رك� 
م�شوؤولية  ال���ك���رى،  ول�شقيقته�  ل��ه��� 
امل�شت�أجر  البيت  واإدارة  امل�شوار  اإك��م���ل 
ال��ف��رتة  ف��ل��ج���أت للعمل يف  ف��ي��ه،  وم���ن 
امل�����ش���ئ��ي��ة، ب��ي��ن��م��� ت���در����ص يف اجل���م��ع��ة 

خالل الفرتة ال�شب�حية.
وع���ن ال��ت��غ��ي��ري ال��ك��ب��ري ب��ع��د وف����ة 
يختلف  »ل  اأ�����ش����واق  ت���ق���ول  ال����وال����دة، 
ت���أث��ري وف����ة الأم يف الأ���ش��رة  اث��ن���ن يف 
م����ن خم��ت��ل��ف اجل�����وان�����ب، م��ه��م��� ك����ن 
ع��م��ر االأب����ن����اء، ف������االأم ه���ي م���ن جتمع 
ف�أ�شبح  ف��ق��دت��ه���  وق���د  ال��ع���ئ��ل��ة،  �شمل 
ك�نت  اأن  بعد  روح«  »ب��ال  الع�ئلة  بيت 
وح��ن���ن��ه���  وب��ح��ب��ه���  ب��دف��ئ��ه���  ت�شتقبلن� 
وخري  الأم  اجللي�ص  فنعم  وب���ل��دع���ء، 
تعطي  ف��ه��ي  الأم،  وال���ن���دمي  الأن��ي�����ص 
الكلم�ت  توفيه�  ول  متل.  ول  ب�شخ�ء، 
ال���ع���ب����رات، واإمن����� حمله�  ت��رف��ع��ه���  ول 

�شويداء القلب وكفى به م�شتقرا له�«.
وا�شرت�شلت »بعد وف�ة والدتي قرر 
اأبي الزواج من امراأة اأخرى، وتركن� يف 

زوجته  مع  والنتق�ل  امل�شت�أجر  املنزل 
اجلديدة اإلى منزل اآخر، وحينئذ بداأت 
اأعتره�  ال��ت��ي  ال��ك��رى  و�شقيقتي  اأن���� 
قدوة يل، يف البحث عن عمل ي�ش�عدن� 
متق�عد  وال����دي  اأن  وب��خ������ش��ة  م����دي����، 
وم��ع������ش��ه ل ي���ك����د ي����ويف ب���ل��ت��زام���ت��ه، 
على  احل�شول  يف  �شقيقتي  و�شبقتني 
امل�ش�ئية  الفرتة  يف  فيه�  تعمل  وظيفة 
بينم� تدر�ص �شب�ح�، فم� ك�ن مني اإل 
اأن� اأي�ش� بوظيفة يف املك�ن  اأن التحقت 
اأح��د الأ�شواق  ال��ذي تعمل به يف  نف�شه 
ال��ك��ب��رية ب���مل��ن��ط��ق��ة، ف���أ���ش��ب��ح��ت اأدر����ص 
امل�ش�ئية،  الفرتة  يف  واأعمل  ال�شب�ح  يف 
عن  اهلل  بعد  امل�شوؤولن  ُنعتر  اإن��ن���  اإذ 
اأنف�شن� و�شقيقي الأ�شغر، كم� اأن العمل 
وحتمل امل�شوؤولية يف عمر مبكر يجعل 
ال��ق��رارات،  اتخ�ذ  على  ق���درا  ال�شخ�ص 
وح��ل كثري م��ن الإ���ش��ك���ل��ي���ت ال��ت��ي قد 

تكون ع�ئق�«.
من  البداية  يف  »تخوفت  وت�بعت 
والعمل،  الدرا�شة  بن  التوفيق  كيفية 
م�شتحياًل  لي�ص  الأم���ر  وج���دت  لكنني 
خالل  م��ن  وذل���ك  التحقيق،  �شهل  ب��ل 
وتوزيع  ال��وق��ت،  وتنظيم  الإرادة،  ق��وة 
امل���ه���م����ت وف������ق ج�������دول زم����ن����ي ي��ق��وم 

ب��شتغالل الوقت ا�شتغالل مث�لي�«.
 وع�بت اأ�شواق على بع�ص ال�شب�ب 

العمل  ب��ن  اجل��م��ع  ب�����ش��ع��وب��ة  تعللهم 
من  واأن  واح������د،  وق����ت  يف  وال���درا����ش���ة 
واحدا  �شيخ�شر  مع�  الثنن  اإلى  يلج�أ 
منهم� ب�شبب عدم القدرة على التوفيق 
بن هذه الأم��ور، وعدم اإعط�ء كل ذي 
اأو قد ي�شبب �شغوط� وقلق�  حق حقه، 

وتوترا نف�شي�.
ووا����ش���ل���ت »ك����ل ه����ذه الأم�������ور مل 
حت����دث م��ع��ي، ب���ل اإن ال��ع��م��ل ق����دم يل 
ج����رع�����ت ع����ل���ي���ة اأع����ن���ت���ن���ي يف حت��م��ل 
امل�شوؤولية واجلدية يف العمل والدرا�شة 
الأمرين  بن  التوفيق  واملطلوب  مع�، 
بينهم�،  ال���ت���وازن  خ���الل حت��ق��ي��ق  م���ن 
�ش�قة  ���ش��ت��ك��ون  ال��ت��ج��رب��ة  اأن  و���ش��ح��ي��ح 
ق��وة حتمل  اأن��ه��� تعتمد على م��دى  اإل 
ال�شخ�ص نف�شه واإرادت��ه ومدى �شره 

وجديته يف النج�ح«.
حديثه�  يف  اأ����ش���واق  وا���ش��رت���ش��ل��ت 
م��ن كل  امل���رء  يتعلم  اأن  »ي��ج��ب  ق���ئ��ل��ة 
اخل��رات  يكت�شب  واأن  عليه  مي��ر  ي��وم 
ي��وم��ه بن  ال��الزم��ة، لكن م��ن مي�شي 
البيت  يف  للجلو�ص  يعود  ثم  الدرا�شة، 
اأو النوم �ش�ع�ت كثرية اأو مي�شي بقية 
نوع  اأي  ي�شيف  فلن  التلف�ز،  يف  يومه 
ي��وازن  اأن  الإن�ش�ن  وعلى  اخل��رة،  من 
اخلرتن  على  للح�شول  الأم���ور  بن 
)ال���درا����ش���ة واحل����ي�����ة ال��ي��وم��ي��ة( دون 

أشواق تتحدى الظروف بعد وفاة والدتها
وزواج والدها.. بالدراسة والعمل

احلياة  خ��ربة  الأّن  منهما،  اأي  جت��اه��ل 
كثريا  اأه���م  �شخ�شية  نظر  وج��ه��ة  م��ن 
جتارب  كانت  وكلما  العمل،  خ��ربة  من 
كبرية.  خراته  ك�نت  كثرية  ال�شخ�ص 
هل  جت��ارب��ه  نتائج  ع��ن  النظر  وبغ�س 
ع���دت عليه  اأو  اأو �شحيحة  �شليمة  هي 
يف  التجربة  خو�ص  ف���إن  ل،  اأم  ب�لنفع 
بف�ئدة،  منه�  للخروج  يكفي  ذات��ه  حد 
على  ال�����ش��خ�����ص  ي���رك���ز  ل  اأن  وي���ج���ب 
اأم���ور احلي�ة  ع��ن  ويبتعد  العمل  اأم���ور 

الع�مة«.
وت���ت���ح���دث اأ�������ش������واق ع����ن ع��م��ل��ه��� 
احل�����يل، ق���ئ��ل��ة »ي��ع��ل��م اجل��م��ي��ع اأن كل 
�شخ�ص ط�ل عمره، اكت�شب خرة من 
والتعاي�س  احل��ي��اة،  يف  جتربته  خ��ال 
ال��ف��الح  اإن  اإذ  التف��شيل،  خمتلف  يف 
����ش����ب���ق���� اك���ت�������ش���ب خ���رت���ه م����ن خ���الل 
ع��م��ل��ه يف ال���ف���الح���ة ����ش���ن���وات ط��وي��ل��ة، 
عمل  اأي  اأو  احل��داد  اأو  النج�ر  وكذلك 
وب�شبب  اأو جم�ل معن،  اخت�ش��ص  اأو 
اأح����ول  ف����إين  حم��شبة  تخ�ش�شي  اأن 
ج�هدة اأن اأطبق م� تعلمته يف درا�شتي 
ع��ل��ى ع��م��ل��ي احل�����يل، واأط���م���ح لإك��م���ل 
درا���ش��ت��ي يف ال��ب��ك���ل��وري��و���ص يف جم���ل 
اأف�شل  وظيفة  عن  والبحث  املح��شبة، 
ال��ذي  طموحي  وحتقيق  احل�لية  م��ن 

اأحلم بتحقيقه«.

دراسة: 
الفكاهة تتصدر 
قائمة المقاطع 

المفضلة 
بوسائل التواصل 

االجتماعي
ال�شت�ش�رية  وال��درا���ش���ت  البحوث  معهد  عن  ���ش���درة  درا���ش��ة  ك�شفت 
الواقع..  ال�شعودي،  املجتمع  »الإع��الم اجلديد يف  بعنوان  ب�جل�معة، 
الت�أثري.. �شبل التع�مل« ، اأن 89.5٪ من م�شتخدمي �شبك�ت التوا�شل 
الجتم�عي يف ال�شعودية هم من فئة ال�شب�ب وترتاوح اأعم�رهم بن 
18 و 35 �شنة، وذلك �شمن عينة ع�شوائية مت اختي�ره� اإلكرتوني�، بلغ 
حجمه� 1388 فردا من اأفراد املجتمع ال�شعودي من مرت�دي و�ش�ئل 

التوا�شل الجتم�عي، 48٪ منهم رج�ل، و52٪ ن�ش�ء.
ثم  الفك�هية  املق�طع  عن  تبحث  الأع��ل��ى  الن�شبة  اأن  بينت  كم� 

الدينية ثم الإخب�رية.
الدكتور  ال�شت�ش�رية  والدرا�ش�ت  البحوث  معهد  عميد  واأو�شح 
الظ�هرة  الدرا�شة تكمن يف طبيعة  اأهمية  اأن  عبداللطيف احلديثي 
ال��ت��ي ت��ت��ن���ول��ه���، وت���أث��ريه��� يف ر���ش��م م��الم��ح ال�����ش��ل��وك الج��ت��م���ع��ي، 
كبري  ب�شكل  تن�مى  التوا�شل  �شبك�ت  على  الإق��ب���ل  اأن  اإل��ى  م�شريا 
اأن  كما  وامل��راه��ق��ن،  ال�شباب  اأو���ش��اط  يف  وبخا�شة  لانتباه،  والف��ت 
قلة الدرا�ش�ت والبحوث التي تتن�ول هذه الظ�هرة يف اململكة زادته� 

اأهمية.
من  ف��ق��ط  يتع�ملون  العينة  م��ن   ٪72 ف����إن  ال��درا���ش��ة،  وح�����ش��ب 
خالل اجلوال ال�شخ�شي مع و�ش�ئل التوا�شل الجتم�عي، �شواء عر 
�شن�ب �ش�ت اأو في�شبوك اأو تويرت اأو وات�ص اب وغريه�، بينم� ك�ن ٪7 
ال�شب�حية،  الفرتة  خ��الل  التوا�شل  و�ش�ئل  مع  التف�عل  يف�شلون 
العينة  العمل، بينم� ذكر 55٪ من  اأوق���ت  و38٪ ي�شتخدمونه� خ�رج 

اأنهم يتف�علون معه� يف جميع الأوق�ت بال ا�شتثن�ء.

نتائج توصلت إليها الدراسة
اإلى  ون�شف  �ش�عة  من  يق�شون  املبحوثة  العينة  من   ٪32.6  •

ثالث �ش�ع�ت يف و�ش�ئل التوا�شل يومي�ً
•  46٪ يق�شون من ثالث اإلى خم�ص �ش�ع�ت يومي�.

• 20٪ يق�شون خم�ص �ش�ع�ت ف�أكرث يومي�.
• نوعية املق�طع املف�شلة للعينة املبحوثة.

• املق�طع الفك�هية بن�شبة ٪70.9.
• املق�طع الدينية ب�٪45.2.

• املق�طع الإخب�رية ب� ٪40.7.

توصيات الدراسة
وحتليل  وتو�شيف  لر�شد  م�شتقل  مركز  ب�إن�ش�ء  الدرا�شة  واأو�شت 
للدرا�شة،  واإخ�ش�عه  الجتم�عي،  التوا�شل  و�ش�ئل  على  ين�شر  م� 
العام، كما �شددت  على عقد دورات وور�س  ال��راأي  لك�شف اجتاهات 
اإيج�بي�ت  م��ن  لال�شتف�دة  ال�شب�ب،  لتوعية  دوري���ة  ول��ق���ءات  عمل 
العديد من  اإلى  اإ�ش�فة  �شلبي�ته�،  وتاليف  الإع��الم اجلديد  و�ش�ئل 
وتعزز  التوا�شل  لو�ش�ئل  الإيج�بي  الت�أثري  تدعم  التي  التو�شي�ت 

الوق�ية والتوعية.
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إستطالع

ندوة »تعزيز حوار الحضارات« تحث الطالب 
على ثقافة الحوار

مشهور العمري 

ق������ل ع��م��ي��د م���رك���ز امل���ل���ك ع���ب���داهلل 
ل��ل��درا���ش���ت الإ���ش��الم��ي��ة امل��ع������ش��رة 
وح�����������وار احل�������������ش�������رات ال����دك����ت����ور 
»ن�����دوة  اإن  ال�����ش��م��ي��ح  ع��ب��دامل��ح�����ش��ن 
ح����وار  ت���ع���زي���ز  يف  اجل�����م����ع�����ت  دور 
احل���������ش�����رات« ال���ت���ي ا���ش��ت�����ش���ف��ت��ه��� 
اجل���م��ع��ة، م��ك��م��ل��ة جل���ه���ود  امل��راك��ز 
البحثية يف اململكة، متمني� اأن توؤتي 
ثم�ره�، مقدم� �شكره للج�معة على 
املهمة،  الندوات  هذه  مثل  تنظيمه� 
اأر�شية  ت�أ�شي�ص  يف  تفيد  اأنه�  مبين� 

خ�شبة لبن�ء الفكر والوطن.
على  العلمية  اللجنة  �شكر  كم� 
الذين  والأ���ش���ت��ذة  املتميزة  الأوراق 

�ش�ركوا به�.
يف  احل�������وار  ث���ق����ف���ة  »اإن  وق�������ل 
اجل���م��ع��ة م��ط��ل��ب اأ���ش������ش��ي، ك��م��� ل 
ن��ن�����ش��ى دور امل���راك���ز ال��ب��ح��ث��ي��ة ال��ت��ي 
بن�ء  يف  واأ�شهمت  اململكة  يف  اأن�شئت 
و���ش��ن���ع��ة احل����وار م��ث��ل م��رك��ز امللك 
الوطني، ومركز  عبدالعزيز للحوار 
امل���ل���ك ع���ب���داهلل حل�����وار احل�����ش���رات 
بج�معة الإم�م، ومركز امللك عبداهلل 
بفيين�،  الأدي���ن  اأتب�ع  الع�ملي حل��وار 
فهي ثالثة مراكز اأ�ش��شية يف تعزيز 
احل��وار، وه��ذه الندوة تعتر مكملة 
جلهود هذه املراكز ونتمنى اأن توؤتي 

ثم�ره�«.

تحريك العلماء
م�����ن ج���ه���ت���ه، و�����ش����ف اأ�����ش����ت�����ذ ع��ل��م 
الج���ت���م����ع ب��ج���م��ع��ة امل���ل���ك ���ش��ع��ود، 
عبداهلل  �شليم�ن  ال��دك��ت��ور  الأ���ش��ت���ذ 
ال��ع��ق��ي��ل، ال���ن���دوة ب���� »امل��ف��ي��دة ج���دا« 
وباأنها تثر ن�شاط احلراك العلمي.

وت�����ب����ع »م����ث����ل ه�����ذه ال����ن����دوات 
حت����رك ال��ع��ل��م���ء وت���ث���ري ن�����ش���ط��ه��م، 
يفيد  ال��ت��خ�����ش�����ش���ت  ت��ع��دد  اأن  ك��م��� 
م����ن ال���ت���الق���ح ال���ف���ك���ري وال��ع��ل��م��ي 
والأك�دميي، واإنت�ج التو�شي�ت يجب 
اأر�ص الواقع، وعلى  اأن ينعك�ص على 

املوؤ�ش�ش�ت العلمية اأن تتبن�ه�«.
وعن الأثر الأمني، ق�ل »ل�شك 
ف���لأم��ن  عظيم�،  دورا  ل��ذل��ك  اأن  يف 
هو العمود الفقري للمجتمع، وكلن� 
وجميع  الق�شية،  ه��ذه  ح��ول  نتكلم 
اأمني،  ارت��ب��اط  لها  املجتمع  ق�شايا 
وه����ذه ال���ن���دوات ت��ب��ن م��وق��ع��ن��� من 
ال���ع����مل وم���وق���ع ال���ع����مل م���ن����، فهي 

تعتر مراآة تعك�ص لن� ح�لتن�«.

الهدف الطالب
كلية  عميد  اأب���دى  ذات���ه،  ال�شي�ق  يف 
الآداب بج�معة امللك في�شل الأ�شت�ذ 
ال��دك��ت��ور ظ���ف��ر ال�����ش��ه��ري ���ش��ع���دت��ه 
بطرح مثل هذه  الق�ش�ي� من خالل 
اأن  متمني�  احل�ش�رات،  ح��وار  تعزيز 
توجه هذه الندوة وغريه� للطالب 

والط�لب�ت.
ن����ري����د  ل  »ن������ح������ن  واأ����������ش����������ف 
حم������ش��رات ت��وج��ه اإل����ى الأ���ش���ت��ذة، 
ل��ل��ط��الب  ت���ت���وج���ه  اأن  ن���ري���ده����  ب����ل 

التنمية  رك���ي���زة  ف��ه��م  وال���ط����ل���ب����ت، 
واأ�ش��شه�، ون�شكر اجل�معة لطرحه� 

هذه الق�شية«.
وع�����ن ورق����ت����ه ال���ب���ح���ث���ي���ة، ق����ل 
»عممته� على الطالب، فهي طالبية 
الفر�شة  ن��ع��ط��ي  اأن  وي��ج��ب  ب��ح��ت��ة، 
لن�ش�هد  املج�ل  لهم  ونفتح  لل�شب�ب 

النت�ئج«.

أزمة حوار
اإل����ى ذل����ك، و����ش���ف  ال��دك��ت��ور زه��ري 
ال���������ش����ه����ري م�����ن ج�����م����ع����ة الإم����������م 
حم���م���د ب����ن ����ش���ع���ود الإ����ش���الم���ي���ة ، 
م��و���ش��وع ال��ن��دوة ب���حل��ي��وي، م��وؤك��دا 
الأول  احل������ش��ن  ه��ي  اجل���م��ع���ت  اأن 

للتنوير.
الدين  تتبنى  »ال��دول��ة  واأ���ش���ف 
وت���دع���م���ه، واحل������وار ه���و الأ����ش��������ص، 
وتبني اجل�معة للحوار هدف ق�مت 
القيم  ن�����ش��ر  اأن  ك��م���  ال���دول���ة،  ع��ل��ي��ه 
وم��ن���ق�����ش��ة الأم����را�����ص ال��ت���ري��خ��ي��ة 

مفيد للجميع«.
نخبوي  الطرح  اأن  »رغ��م  وت�بع 
ك��م��� ي�����راه ال��ب��ع�����ص، ف������إن ال�����ش��ب���ب 
ي��ع���ن��ون م��ن اأزم����ة ح����وار، ول نريد 
ه��ن��� ك��الم��� ن��ظ��ري���، ب��ل ن��ري��د ور���ص 
ل  فل�شفي  ف�لطرح  وتطبيق،  عمل 
خالف على ذلك،  واحلوار يجب اأن 
يبداأ بب�ش�طة حتى يتم فهم العملية 
ك�ملة، واإذا مل نح�ور الآخر �شننعزل 

عن الع�مل.
ن���ري���د ح�����وار ال���ن���د ل��ل��ن��د ف��ه��و، 
ق��وة؛ ف�ل�شعيف ل  اأداة  اأي احل��وار، 
ي���ح����ور، وال�����ش��ب���ب حم���ور وم��رت��ك��ز 

مهم يف هذه العملية«.

ندوة نادرة
العلي�  ال���درا����ش����ت  اأ����ش���ت����ذ  وام���ت���دح 
ال��ق��رى  اأم  بج�معة  ال��ت���ري��خ  بق�شم 
ال��غ���م��دي،  ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل �شعيد 

الندوة والق�ئمن على اأمره�.
وق�ل »تعد من الندوات الن�درة 
فحوار  اجلميع؛  اإليه�  يحت�ج  التي 
اأن  قبل  اإن�ش�ين  مطلب  احل�ش�رات 
يكون دولي�، ومفكرو الع�مل يوؤكدون 
اأن للح�ش�رات �شراع�، بينم� الع�مل 
ك��ذل��ك،  اإل��ي��ه���  الإ���ش��الم��ي ل ينظر 
ك��م��� ن��ن��ظ��ر اإل��ي��ه��� ن��ح��ن م���ن ج���ن��ب 
اأدبي راق اإمي�ن� من� ب�أنه� تقوم على 
ذلك،  اإل��ى  يدعو  ودينن�  الآخ��ر  فهم 

ويحثن� على فهم التع�ي�ص ودوره«.
ت��ع��ت��م��د  اأن  »اأق��������������رتح  وزاد 
اجل������م�����ع������ت م�������ق�������ررات درا�����ش����ي����ة 
ح��وار  اإدارة  فكيفية  ب��ذل��ك،  خ��شة 
احل�����ش���رات م��ل��زم ل��ل��ط��الب، ونحن 
ننطلق من منطلق ديني، والإ�شالم 
ف����ي����ه ت����ف�����ه����م وخ�������ري دل�����ي�����ل ع��ل��ى 
ذل���ك ع��ل��م ال��رتج��م��ة، ف����لأورب���ي���ون 
اليون�ين  ل��ل��رتاث  اح��ت���ج��وا  عندم� 
وال���روم����ين ا���ش��ت��ن��ج��دوا ب���ل��رتاج��م 
العربية ب�شبب م� اقرتفته الكني�شة 
م��ن اإح�����راق ل��ل��ك��ت��ب، ك��م��� اأن ت����واوؤم 
احل�ش�رات يحقق التع�ي�ص ومن ثّم 

ينعك�ص على الأر�ص وال�شالم«.

العدد 194  |  03  ربيع الثاني 1438  |  01 يناير 2017



إعالن
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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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الجامعة تتألق في بطولة المملكة للكاراتيه بالجنوب
عبدالعزيز رديف

للهيئ�ت  اململكة  بطولة  فع�لي�ت  اختتمت 
»امل��ج��م��وع��ة ال��ث���ل��ث��ة« ل��ل��م��و���ش��م ال��ري������ش��ي 
1437- 1438 التي ا�شت�ش�فته� �ش�لة مدينة 
الري��شية  عبدالعزيز  بن  �شلط�ن  الأم��ري 
ب�ملح�لة، وذلك برع�ية ع�شو جمل�ص اإدارة 
الحت�د ال�شعودي للك�راتيه، رئي�ص اللجنة 
ال��ف��رع��ي��ة ل��ل��م��ن���ط��ق اجل��ن��وب��ي��ة ع��ب��داهلل 
ح�شن حمدي، ومب�ش�ركة نحو 80 لعب� يف 
خمتلف الدرج�ت يف القت�ل والك�ت� الفردي 

واجلم�عي.
ت�������ش���درت  ال������ع�������م،  ال����رتت����ي����ب  ويف   
الن��شئن )ب(،  امللك خ�لد درج���ت  ج�معة 

وال�شب�ب، والأوملبي، والأولى. 
واأكد حمدي اأن البطولة فر�شة جيدة 
املنتخب�ت  ت��دع��م  م��واه��ب ج��دي��دة  لإب�����راز 
ال��وط��ن��ي��ة يف خم��ت��ل��ف امل�����ش���رك���ت، م��وؤك��دا 
للفرو�شية  ال�شعودي  الحت���د  اإدارة  حر�ص 
ع���ل���ى ن�����ش��ر ال��ل��ع��ب��ة ودع���م���ه���� يف خم��ت��ل��ف 
اململكة �شواء على م�شتوى الأندية  من�طق 

ال��ه��ي��ئ���ت وامل����راك����ز اخل��������ش���ة، م��ق��دم���  اأو 
الع�مة  الهيئة  ملكتب  ال��ع���م  للمدير  �شكره 
ال�شريعي  ح�مد  ع�شري  مبنطقة  للري��شة 
الدائم  لتع�ونهم  ب�ملكتب  الع�ملن  وجميع 
واللجنة  للك�راتيه  ال�شعودي  الحت����د  م��ع 
اأي�ش�ً  و�شكر  اجلنوبية.  ب�ملن�طق  الفرعية 
املن�طق  اأن��دي��ة  يف  الك�راتيه  لعبة  ملن�شوبي 
ولعبن  واإداري���ن  مدربن  من  اجلنوبية 
واأولي�ء اأمور على روح التن�ف�ص التي برزت 
يف خمتلف من�ف�ش�ت البطولة التي ت�شرف 
اجلنوبية  املن�طق  تعود  كي  اللجنة  عليه� 
ت��غ��ذي املنتخب�ت  ال��ت��ي  امل��ن���ط��ق  اأب����رز  م��ن 

الوطنية ب�لالعبن املميزين.
وح�����ش��ب م�����ش���در م���ن ع���م����دة ���ش��وؤون 
هذه  يف  الطالبية  امل�ش�رك�ت  ف�إن  الطالب، 
اإحدى ثم�ر تفعيل الأن�شطة  البطولة تعد 
ال��ري������ش��ي��ة، ودع�����م وا���ش��ت��ك�����ش���ف م��واه��ب 
الطالب للم�ش�ركة يف مثل هذه البطولت 
التي ل تقت�شر على حميط اجل�معة فقط، 
الألق�ب  على جميع  التن�ف�ص  ت�شمل  واإمن��� 

الري��شية على م�شتوى اململكة وخ�رجه�.

تكريم أبطال قفز الحواجز
عبدالعزيز رديف 

ت���وج م��دي��ر اجل���م��ع��ة الأ���ش��ت���ذ ال��دك��ت��ور 
ف����ل���ح ال�����ش��ل��م��ي ال��ف���ئ��زي��ن م���ن ط��الب 
ال��ف��رو���ش��ي��ة لقفز  ب��ط��ول��ة  اجل���م��ع��ة يف 
احلواجز للف�شل الدرا�شي احل�يل، التي 

تنظمه� عم�دة �شوؤون الطالب ممثلة يف 
ن�دي  مع  ب�لتن�شيق  الطالبية  الأن�شطة 

الفرو�شية الدويل مبنطقة ع�شري.
واخ���ت���ت���م���ت ال���ب���ط���ول���ة ف��ع���ل��ي���ت��ه��� 
ب���ح�������ش���ور ورع������ي�����ة م����دي����ر اجل����م���ع���ة 
مبيدان ن�دي ع�شري للفرو�شية الدويل. 

وح�������ش���ل ف�����ر�����ص ك��ل��ي��ة ط����ب الأ����ش���ن����ن 
ال��ط���ل��ب م��ن�����ش��ور ال��ع��م��ري ع��ل��ى ك���أ���ص 
وج���ء  الأول،  امل��رك��ز  يف  البطولة  راع���ي 
ال��ف���ر���ص ع��ب��د ال��رح��م��ن حم��م��د املبطي 
بينم�  الث�ين،  املركز  الطب يف  كلية  من 
ح��ق��ق ال��ف���ر���ص ���ش���ت��ر ال�����ش��رح���ين من 

واأم���  الث�لث.  املركز  الأ�شن�ن  طب  كلية 
الف�ر�ص  ن�شيب  من  فك�ن  الرابع  املركز 
م�جد ع�ئ�ص القحط�ين من كلية طب 
الأ�شن�ن اأي�ش�ً، كم� ح�شل الف�ر�ص اأحمد 
على  ال�شيدلة  كلية  ع�شريي من  مريع 

املركز اخل�م�ص.

واأو�����ش����ح ع��م��ي��د ����ش���وؤون ال��ط��الب 
ال��دك��ت��ور م��ري��ع ال��ه��ب������ص اأن ال��ع��م���دة 
ت��ه��ت��م مب��ث��ل ه����ذه ال���ب���ط���ولت، وت��ق��وم 
من  فيه�  وامل�ش�ركن  ال��ط��الب  ب���إع��داد 
خالل التدريب، واإق�مة بع�ص الدورات 
العملية لهم وتزويدهم ببع�ص املع�رف 

البطولت،  ه��ذه  مثل  يف  امل�ش�ركة  ع��ن 
ت��ع��م��ل على  ال���ع���م����دة  اأن  اإل�����ى  م�����ش��ريا 
وحتفيزهم  امل�ش�ركن  الفر�ش�ن  تعزيز 
ودع����م����ه����م م�����ن خ������الل م�������ش����رك����ت���ه���م 
يف ب���ط���ولت الحت�������د ال���ري��������ش���ي بن 

اجل�مع�ت ال�شعودية.
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لماذا # وعيك يحمينا؟

ع���رًف����، وع���ي���ك ي��ح��م��ي��ك اأن������ت، ل��ك��ن يف 
اأن��ت ويحمي  اإن وعيك يحميك  ال��واق��ع 
م����ن ح���ول���ك )اأ�����ش����رت����ك واأ�����ش����دق�����ءك 
وزمالء العمل واملوؤ�ش�شة التي تعمل به� 

وحتى وطنك(. 
يف ال��ع���م امل������ش��ي ك���ن��ت اأك���ر اأرب���ع 
�شببه�  ال��ع���مل  اإل��ك��رتون��ي��ة يف  ه��ج��م���ت 
ال��ك���يف م��ن قبل املوظفن  ال��وع��ي  ع��دم 

ب�شي��ش�ت اأمن املعلوم�ت يف موؤ�ش�ش�تهم، 
وهذا م� يطلق عليه »التهديد الداخلي« 

  .Insider Threat
م���وؤ����ش�������ش���ة    ن�������ش���رت���ه����  درا�������ش������ة  يف 
Dimensional Research Preempt

امل��ه��ت��م��ن  ن�����ش��ف  ن��ح��و  اإن   تقول 
حي�ل  قلقون  وتقنيته�  املعلوم�ت  ب�أمن 
من�شوبيهم  قبل  من  الداخلي  التهديد 
اأكرث من قلقهم من التهديد اخل�رجي، 
حتميل  ح���ي����ل  ق��ل��ق��ه��م  ي���ب���دون   ٪73 و 
من   Malware اخل��ب��ي��ث��ة  ال��رجم��ي���ت 
قبل املوظفن الذين يقومون ب�ل�شغط 
ب��رن���م��ج،  اأي  راب����ط وحت��م��ي��ل  اأي  ع��ل��ى 

من  يخ�شون  اإن��ه��م  ق���ل��وا  منهم   ٪87 و 
���ش��يء  اأي  ي��ف��ع��ل��ون  ال���ذي���ن  امل���وظ���ف���ن 
كلفهم  ل��و  حتى  اأعم�لهم  ينجزوا  لكي 
خم����ل���ف���ة الأن����ظ����م����ة، م���ث���ل ا���ش��ت��خ��دام 
الأج����ه����زة ب��ط��ري��ق��ة غ���ري م�����ش��روع��ة اأو 
اإعط�ء �شالحي�ت اأو منح ا�شم امل�شتخدم 
امل����رور لأ�شخ��ص  ب��ه��م وك��ل��م��ة  اخل������ص 

اآخرين.
بع�ص  الأخ��رية على  الهجم�ت  ويف 
اجله�ت يف ال�شعودية اأو�شحت كثري من 
طريق  عن  املنظم  ال�شتهداف  الدلئل 
 Client الطرفية  امل�شتخدمن  اأج��ه��زة 

 .devices

ت���ع���د ال���ق���ي����دة حم������ورا م��ه��م��� ورك���ي���زة 
على  احلكم  اأ�ش��شه�  على  يتم  اأ�ش��شية 
القي�دة  وت�شتند  املوؤ�ش�شي،  الأداء  جودة 
هم�  الأه��م��ي��ة  يف  غ���ي��ة  عن�شرين  اإل���ى 
ك���ن  واإذا  وال�����ش��خ�����ش��ي��ة،  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
التخطيط عملية ل غنى عنه� يف قي�دة 
ف���إن  املختلفة  والتنظيم�ت  اجل��م���ع���ت 
من  حت��م��ل��ه  مب���  ال��ق��ي���دي��ة  ال�شخ�شية 
يف  حت��ول  نقطة  ت�شكل  و�شف�ت  �شم�ت 

حتقيق الأداء اجليد.
وي�أتي هذا احلديث ملح�ولة ت�أكيد 
اأدائه�  اأن جن�ح الوحدات الأك�دميية يف 
م���ره���ون ب���وج���ود ال�����ش��خ�����ش��ي��ة ال��ق��ي���دة 
وحتقيق  ال��ف���رق،  �شن�عة  على  ال��ق���درة 
ت��رغ��ب يف  ك��ن��ت  اإذا  الإجن�������زات، فمثال 
معك  الع�ملن  واأداء  ب���أدائ��ك  الرت��ق���ء 

فعليك ب�إجراءات عدة اأبرزه�: 
واملع�ونن  العمل  فريق  اختي�ر   •
العدد  على  الرتكيز  وعدم  بعن�ية، 
اأخرى  عوامل  على  الرتكيز  بقدر 
منه� رغبة اأفراد الفريق يف العمل 

الفريق  اأف��راد  مه�رات  وتنوع  مع�، 
ب�شكل ي�شمن اإجن�زهم كل املهم�ت 

املخطط له�.
• جت��اوز اخل��اف��ات ق��در االإم��ك��ان 
واحل������ر�������ص ع����ل����ى ب�����ن������ء ج�������ش���ور 
ل��ل��ت��وا���ش��ل ب��ي��ن��ك وب�����ن ف��ري��ق��ك 

ب�شكل م�شتمر.
• التع�ون وقت الأزم�ت واحلر�ص 
ع��ل��ى خ��ل��ق روح ال��ت��ع���ون والأل��ف��ة 
اأوق�����ت  اأو  اأث���ن����ء امل�����رور ب�����أزم�����ت، 

تزاحم املهم�ت.
ال����ق����رارات  ات���خ����ذ  ال����ت����وازن يف   •
توجيه  عند  امل�ش�عر  يف  والت����زان 
اأفراد الفريق؛ فاالإفراط  واملبالغة 
يف التع�طي م��ع الأزم����ت ت��وؤث��ر يف 
ات��خ���ذ ال��ق��رار ، وم��ن ث��م ت��وؤث��ر يف 

النت�ئج.
الإجن���ز  على  ت�ش�عد  قيم  تبنى   •
املعلوم�ت  ج��م��ع  يف  ال��ن��زاه��ة  م��ث��ل 
ال���ن���ت����ئ���ج  ع����ر�����ص  والأم��������ن�������ة يف 
واملو�شوعية يف حتليله� وامل�شوؤولية 

يف ات���خ����ذ ال���ق���رار وال�����ش��ف���ف��ي��ة يف 
الإع���������الن ع����ن ن���ت����ئ���ج ت��ق��ي��ي��م���ت  

وحتديد نقاط ال�شعف والقوة.
• ال��ت��خ��ط��ي��ط ل��ل��م��ه��م���ت امل��ق��ب��ل��ة 
وال��ت��ن��ف��ي��ذ يف ���ش��وء ج����دول زمنى 
���ش��وء  يف  الأداء  وم��راق��ب��ة  حم���دد 
اإجن�زه� يف  املطلوبة ومعدل  امله�م 

الوقت املحدد له�.
• املرونة يف التخطيط؛ ف�لأهداف 
ب���دائ���ل  ه����ن�����ك  ي����ك����ون  اأن  مي���ك���ن 

لبلوغه�.
تن��شب  الأف��راد مبهم�ت  تكليف   •

قدراتهم وميولهم.
ال�شعف  ن��ق��اط  م���ن  ال��ت��خ��ل�����س   •
احل�لية ب�تخ�ذ الإجراءات املن��شبة 

لتح�شن الو�شع الراهن.
الأولوي�ت  اإدارة  واأخ��ريا ل بد من 
ب�شكل ج��ي��د،  ولب���د م��ن ت��ق��دمي الأه��م 
���ش��يء لديك  ك��ل  ك����ن  واإذا  امل��ه��م،  ع��ل��ى 
مهم� فهذا يعنى اأنه ل يوجد �شيء مهم 

على الإطالق.

األداء الجيد يصنع قيادة حكيمة
د.غادة حمزة الشربيني
أستاذة مشاركة بكلية التربية

ج�معتن�  حم�ية  على  من�  وحر�ش� 
من اأي هجوم اأمني قد ي�شبب كثريا من 
اخل�ش�ئر امل�دية، ل �شمح اهلل، ف�إنن� نحث 
ومن�شوب�ته�  اجل�معة  من�شوبي  جميع 
)اأ�����ش�����ت����ذة وم���وظ���ف���ن وط���ل���ب���ة( ع��ل��ى 
املعلوم�ت  اأم��ن  �شي��ش�ت  على  الط���الع 
Infosec. املعلوم�ت اأم���ن  م��وق��ع  ع��ل��ى 

تقنية  م���ع  وال���ت���وا����ش���ل   kku.edu.sa
ال�شتزادة  يف  الرغبة  ح�ل  يف  املعلوم�ت 
اأو التبليغ عن اأي ا�شتب�ه يف اعتداء اأمني 
عر  معن�  ب�لتوا�شل  وذل��ك  معلوم�تي، 
لأم��ن  املخ�ش�ص  الإل���ك���رتوين  ال��ري��د 

.infosec@kku.edu.sa املعلوم�ت

د. سالم بن فائز العلياني
المشرف العام على اإلدارة العامة 
لتقنية المعلومات  

م��ع ع�����ش��ر ال���ث���ورة ال��ت��ق��ن��ي��ة وت��ط��وره��� 
ال�������ش���ري���ع، ول�����د ج���ي���ل م����ن الأط����ف�����ل 
ال��ت��ق��ن��ي��ن، ت���راف���ق���ه���م اأج����ه����زة اآي���ب����د 
واأ�شبح  اأينما حلوا واجتهوا،  وج��واالت 
الأجهزة، فال  اأم���م  �ش�ع�ت يومهم  جل 
حوار ول تف�عل اأ�شري ول لعب حركي 
اللغوي  تطورهم  يعوق  مم�  وتف�علي، 

احلركي والذهني.
 وق������د ن�������ش����أ م�����ع ه������ذا ال���ت���ط���ور، 
م�����ش��ك��الت خم��ت��ل��ف��ة غ����ريت ���ش��ل��ب��� من 
����ش���ل���وك���ي����ت الأط������ف�������ل وامل����راه����ق����ن، 
يف  كثريا  ي�ش�عدن�  مل�ش�وئه  ومعرفتن� 
التع�مل معه لنقي اأنف�شن� واأبن�ءن� من 

تبع�ته ال�شلبية. 
العلمية  ال���درا����ش����ت  م��ن  ال��ع��دي��د 
اأن م�����ش���ه��دة  اإل�����ى  اأ�����ش�����رت  احل���دي���ث���ة 
والإل��ك��رتون��ي��ة   التلفزيونية  ال��رام��ج 
اأق��ل  للطفل  م��ن��ه���،  التعليمية  وح��ت��ى 
ال�شحيح  ال��ن��م��و  ت��ع��ط��ل  ع����م���ن،  م���ن 
لعقله؛ لأن دم�غ الطفل يف هذه املرحلة 
طريق  ع��ن  ويت�شكل  ي��ت��ط��ور  ال��ع��م��ري��ة 
التف�علية  احلركة والألع�ب والأن�شطة 
اأك����رث م���ن ال���رام���ج الإل��ك��رتون��ي��ة اأي���� 
ك�����ن����ت، وم���ه���م���� ك����ن���ت ه�����ذه ال���رام���ج 
تف�علية،  اأو تربوية فهي غري  تعليمية 

وه�����ي م����� ي�����ش��م��ى ب���ل��ت��ل��ق��ي ال�����ش��ل��ب��ي 
فيه�  للطفل  يكون  اأن  دون  للمعلومة 

دور اإيج�بي. 
كم� اأن اأبح�ث� اأخرى بينت العالقة 
ال��ع��ك�����ش��ي��ة ب���ن م�����ش���ه��دة ال��ت��ل��ف��زي��ون 
وفهم  والرتكيز  الدرا�شي  والتح�شيل 
التعبري وم��ع��دل  ع��ل��ى  وال���ق���درة  ال��ل��غ��ة 
ال��ذك���ء، يف اإ���ش���رة اإل��ى اأن��ه��� ت��وؤث��ر �شلب� 
والتنظيم  التخطيط  منطقة  من��و  يف 
والرتكيز يف الدم�غ، ب�لإ�ش�فة اإلى اأنه� 
والغ�ص  العدوانية  �شلوكي�ت  من  تزيد 
وال����ك����ذب وال�������ش���رق���ة ل����دى الأط����ف�����ل، 
ب�ألع�ب  اللعب  اأو  العنف  م�ش�هدة  لأن 
ب��ه��� ع��ن��ف ت��ظ��ه��ر ل��ل�����ش��غ���ر اأك�����رث من 
الطفل  م�ش�هدة  واأي�ش�  الكب�ر،  برامج 
ظهور  من  تزيد  التج�رية  لالإعالن�ت 
ال�����ش��ي��ئ��ة ك�لطمع  ال�����ش��ل��وك��ي��ة  ال���ع����دات 
والإحل�ح على طلب ال�شلع ال�شتهالكية 
بزي�دة خم�شة اأ�شع�ف مق�رنة ب�لأطف�ل 

الذين ل ي�ش�هدونه�. 
واأو�شحت درا�شة اأخرى من املعهد 
بع�ص  اأن  لل�شحة  الأم��ريك��ي  القومي 
م�ش�هد العنف التي ي�ش�هده� الأطف�ل 
تبلد جتاه  اإلى حدوث  اأدت  واملراهقون 

العنف وت�شهيل اقرتافه مع غريهم. 

ول تتوقف م�ش�وئ التطور التقني 
اإل��ى زي�دة  ُذك��ر �ش�بق� بل متتد  عند م� 
وهي  الأط��ف���ل،  ل��دى  ال�شمنة  معدلت 
ع�مل خطورة لالإ�ش�بة ب�ل�شكري، كم� 
لأن  ال���درا����ش����ت؛  م��ن  ال��ع��دي��د  اأثبتته� 
االإف������راط يف اجل��ل��و���س ع��ل��ى ال��و���ش��ائ��ل 
الطعام  تناول  االأف��راط يف  التقنية مع 
احلركة،  وقلة  ال�شحي  غري  وال�شراب 

عوامل تهدد �شحة �ش�حبه�. 
يف اجل�نب الإيج�بي، هن�ك ميزات 
وت�����أث����ريات ط��ي��ب��ة ل��ل��رام��ج والأل���ع����ب 
الرتبوية  والتعليمية  والبن�ءة املمتعة،  
ول���ك���ن ي���ج���ب حت���دي���د اأوق���������ت ال��ل��ع��ب  
به�  م�شموح  زمنية  ب��ف��رتة  وامل�����ش���ه��دة 
يومي�، ولنعلم ب�أن م�شهدا واحدا ولعبة 
ت��ت��ق��ل��ب يف ذه���ن الطفل  ع��ن��ف واح�����دة 
اأث�����را يف نف�شه  وت���وق���ع  امل������رات،  م���ئ����ت 
و�شلوكه ب�شورة اأبلغ من مئ�ت الدرو�ص 

واملح��شرات. 
اأط��ف���ل��ن��� ه���م ق������دة امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
وع�����م������د الأوط��������������ن؛ ول�����ه�����ذا ف������إن 
ت��ن��م��ي��ت��ه��م وت��رب��ي��ت��ه��م وت��ط��وي��ره��م 
م�شوؤولي�تن�، وعلين� اقتن�ء ومت�بعة 
وخري  نفع  فيه  مب���  ي�ش�هدونه  م��� 

لهم ب�إذن اهلل تع�لى.

األطفال التقنيون
 ريهام الشهراني 
طالبة دراسات عليا
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الرأي الجامعي

اإن نظرة ف�ح�شة ومت�أنية لفوائد 
ال�����ق�����راءة وث�����م�����رات االط�������اع جت��ع��ل 
حد  اإل��ى  مق�شرا  نف�شه  يجد  الإن�ش�ن 

كبري يف الهتم�م بهذا الأمر.
ال�����ق�����راءة  ف��������إن  احل���ق���ي���ق���ة  ويف   
ال�شي�حة  امتالك  من  الإن�ش�ن  متكن 
�شعة  م��ن  وت��زي��د  والثق�فية،  الفكرية 
اأُفقه واطالعه وتنمي قدراته العقلية 
ن�ش�ط�  ي����زداد  ف���ل��ع��ق��ل  وال��ت��ف��ك��ريي��ة، 

وف�علية من خالل القراءة.
الإن�����ش���ن بح�جة  ك���ن ج�شم  ف����إن 
اإل���ى ال��ت��م���ري��ن ال��ري������ش��ي��ة ف����إن عقله 
التم�رين  مم�ر�شة  اإل��ى  م��شة  بح�جة 
وال����ت����دري����ب�����ت ال���ذه���ن���ي���ة م����ن خ���الل 
يف  ع�شو  اأي  مثل  املتوا�شلة  ال��ق��راءة 
ل  ي�شيخ عقل من  واإل فرمب�  اجل�شم 

يقراأ. 
وه����ن�����ك ال���ع���دي���د م����ن ال���ف���وائ���د 
ال��رائ��ع��ة مل��م���ر���ش��ة الط����الع وال��ق��راءة 
يكون  اأن  املن��شب  من  ولعل  امل�شتمرة، 
م����ن اأول�����وي������ت امل�����ق�����ررات اجل���م��ع��ي��ة 
والأن�شطة والفع�لي�ت تنمية ميل حب 
ال��ق��راءة والط���الع ل��دى الطالب من 

ُي��ق���ل ع��ن اأم���ة الإ����ش���الم اإن��ه��� اأم���ة ل 
ن��زل��ت على  اأول كلمة  اأن  رغ���م   ت��ق��راأ 
و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  حممد  النبي 
»اإق��راأ«، وهذا فيه تعظيم ل�ش�أن  ك�نت 
ودوره��� يف  وت�أكيد لأهميته�  ال��ق��راءة 
الب�شر، لكن املالحظ فعال  حي�ة بني 
هو عزوف كثري من الن��ص وخ�شو�ش� 
اإن��ه ل يوجد  بل  القراءة  ال�شب�ب عن 
ول  ل��الط��الع،  وا�شحة  ميول  لديهم 
���ش��ي��م��� يف ع�����ش��رن��� احل������يل، وم��ع��ظ��م 
الأف��������راد ي��ع��ي�����ش��ون، م���ع الأ�����ش����ف، يف 
التوا�شل  وو���ش���ئ��ل  التقنية  اأح�����ش���ن 
الجتم�عي التي اأ�شبحت متثل غ�ية 

ولي�شت و�شيلة. 
املرحلة  يف  ال��ط��الب  م��ن  ويتوقع 
ب�لطالع  الهتم�م  ب�لذات  اجل�معية 
والن����ك����ب�����ب ع���ل���ى ال�����ق�����راءة ال��ن���ف��ع��ة 
جدولهم  �شمن  يكون  بحيث  واملفيدة 
ملم�ر�شة  معن  وق��ت  تخ�شي�ص  ال��ي��وم 
ال���ق���راءة، ول��ك��ن ال�����ش��وؤال ال���ذي يطرح 
نف�شه: هل يقراأ طالبن�؟ وكم ن�شيب 
القراءة من الوقت لديهم؟ وم� نوعية 

الكتب التي يطلعون عليه�؟

خ��الل ع��دد من الآل��ي���ت املن��شبة على 
النحو الآتي : 

م��ت��ط��ل��ب���ت  ���ش��م��ن  ي���ك���ون  اأن   •
تخ�شي�ص  ال��درا���ش��ي��ة  امل���ق���ررات 
الدرج�ت قد ل يتج�وز  جزء من 
خم�ص درج���ت مثال لقراءة كت�ب 
ب���لت��ف���ق مع  معن يتم اخ��ت��ي���ره 

اأ�شت�ذ املقرر. 
• ت��ن��ظ��ي��م م�����ش���ب��ق���ت ت��ت�����ش��م��ن 
ع���ر����ش���ه،  اأو  ك�����ت������ب  ت���ل���خ���ي�������ص 
وي��خ�����ش�����ص ل��ذل��ك ج��وائ��ز قيمة 

وت�شجيعية. 
• اإج��������راء درا������ش������ت ت���رك���ز ع��ل��ى 
بن  حت��ول  التي  العوائق  معرفة 

الطالب والقراءة. 
املكتب�ت  اإل���ى  ب���زي����رات  ال��ق��ي���م   •
املركزية يف اجل�معة من قبل كل 

اأ�شت�ذ وطالبه. 
ول��ع��ل��ه ي���أت��ي ال��ي��وم ال���ذي ت�شبح 
فيه القراءة وحب الطالع ع�دة يومية 
ومم����ر����ش���ة م��ث��ل ال���وج���ب����ت ال��غ��ذائ��ي��ة 
ال��ي��وم��ي��ة. ف��ل��ت��ق��راأ ل��رتت��ق��ي، وحت��ق��ق 

اأهدافك وطموح�تك.

اقرأ لترتقي

د. مبارك بن سعيد
ناصر حمدان 
عميد خدمة المجتمع
والتعليم المستمر

ما أخطر المشتتات!
د. ظافر آل حماد 

كلية التربية

العلوم،  تعليم  يف  ال��رتك��ي��ز  ع��ن  ع���مل��ي،  ت�يلندي  م���درب  م��ع  مهمة  دورة  يف 
مع  تو�شلت  حينم�   Math Clinic الري��شي�ت  عي�دة  يف  ب�أ�شت�ذي  ذك��رين 
يف  لي�شت  ري��شية  م�ش�ألة  يف  م�شكلته  اأن  الب��ت��دائ��ي،  ال��راب��ع  ال�شف  ط�لب 
الرتكيز«  »م��ه���رات  يف  واإمن����   Computation  Skills احل�ش�ب«  »م��ه���رات 
من��شبة  ا�شرتاتيجي�ت  ب��شتخدام  قمن�  ثم  ومن   ،Concentration Skills
مه�رات  م��ن  ميلك  فيم�  اإ�ش�عته�  م��ن  ب��دل  لديه  الرتكيز  م�شتوى  لرفع 

احل�ش�ب.
لقد و�شعن� له م�ش�ألة طرح ب�لآلف فق�م بطرح الآح�د والع�شرات، ومل� 
و�شل للمئ�ت والآلف حتول اإيل اجلمع ن�شي�ن� منه؛ ومن ثم ك�نت النتيجة 

النه�ئية خ�طئة ولكن احل�ش�ب�ت كل على حدة كم� توهمه� �شحيحة.
الرتكيز،  ا�شرتاتيجي�ت  على  فقط  اأ�شت�ذي  وجهود  جهودي  ان�شبت 
وعدم  امل�شتت�ت  من  والن��ص  الطالب  من  كغريه  يع�ين  الط�لب  ك���ن  حيث 
من  احل�ش�بية  العملي�ت  وعمل  الذهنية  ك�خلرائط  الرتكيز،  على  القدرة 
ثم  املطعم  ثم  املحطة  ثم  ال�شوق  اإيل  البيت  من  به  مت�شي  خريطة  خ��الل 
اإيل املنزل يف �شور  احلديقة والألع�ب وحمالت ال�شراء املتنوعة حتى يعود 
الكروت  وا�شتخدام  التكرار  عملي�ت  ثم  ممتعة،  ح�ش�بية   وعملي�ت  جذابة 
وال�شرعة يف الإج�بة والتعزيز ال�شلبي والإيج�بي لكل م� يفعله وغريه� مم� 
ك�نت توفره العي�دة من األع�ب واأ�شك�ل يف غرفة زج�جية ب�لك�مل يران� من 

اخل�رج اأ�ش�تذتي وزمالئي ووالدا الطفل جون من اخل�رج ول نراهم.
 هذا م� دع�ين للدخول يف دورة اخلبري الت�يلندي للح�شول على مزيد 
من اخل��رات الإ�ش�فية يف الرتكيز، ثم دورة اأخ��رى عر »ب��الك ب��ورد« عن 

بعد، ملدة ت�شعة اأ�ش�بيع بواقع ثالث �ش�ع�ت يومي� يف خم�شة اأي�م اأ�شبوعي�.
الواجب�ت  وك�نت  لذاكرتي وتركيزي  التوازن  اإع���دة  اأج��ل  كل ذلك من 

ت�شل اإيّل الواحدة والن�شف ليال اأحي�ن�. كل ذلك لأتعلم كيف اأركز اأكرث !

النتيجة:
قدراتي  على  ق�شت  التي  القدمية  تعليمي  اأ�ش�ليب  على  ندمت  اأنني 
ومنعتني من ا�شتخدام كل م� خلقه اهلل عز وجل يل من »اأح�شن تقومي« يف 

تعلمي وتعليمي ودرا�شتي.
الث�نية والث�نيت�ن والثالث، اأيه� ال�ش�دة، مهمة جدا يف مراحل التعليم 

ال�ش�ئعة والتي لن تعود مرة اأخرى: تذكروا، لن تعود.
واملعرفة كم� نعلم جميع� مرتاكمة، م�شتمرة، مرتابطة، متدرجة. وم� 

ف�ت فلن يعود.
يكرره�!  مل  املعلم  اأن  واملوؤ�شف  للتكرار  بح�جة  ك�نت  معلومة  من  كم 
كم من فكرة �ش�عت والط�لب �ش�رح يف م�شكالته املنزلية، واملعلم مل يدرك 
هذه املرحلة اخلطرية فلم يجذب الط�لب ويخرجه من همومه اإيل واقعه 
فرتاكمت الأخط�ء وال�شرح�ن واتهمت قدراته يف الفهم ومل يتهم معلمه اأو 

بيئته اأو منزله!
اأخ��رى كمت�بعة  اأي م�شكلة  اأو من  اأو اقت�ش�دي�  كم ط�لب ع�نى �شحي� 
اجلوال والقنوات وال�شهر وروؤية املق�طع التي تن�شي الكب�ر اأنف�شهم؛ فكيف 

ب�ل�شغ�ر!
اأن مع�ن�ة املتعلم مع الدرا�شة والتفوق والإب��داع مل  يجب الت�أكيد هن� 
اإمن� لكرثة   ... والتفوق  للتعلم  الذاتية وق�بليته  ب�شبب تخلف قدراته  تكن 

امل�شتت�ت فقط. وهن� مكمن اخلطورة.
الق�بلية  اأن لديه  اأح�شن تقومي، وهذا يعني  الإن�ش�ن يف  لقد خلق اهلل 
اأو  ن��شخة  اأي  من  اأف�شل  وي�شور  ت�شجيل  جه�ز  اأي  من  اأف�شل  ي�شجل  لأن 
Scaner واأن يخزن ويفهم ويحلل ويربط وي�شتنتج ويبدع اأكرث من اأي جه�ز 
الب�شري  ال��دم���غ  ق��درات  عن  العلمية  الدرا�ش�ت  اأثبتته  م�  وه��ذا  كمبيوتر، 

ال�شخمة التي، مع الأ�شف، مل ت�شتغل كم� ينبغي!
خت�م� اأيه� املعلمون من اأجل تعليم وتعلم ن�جح، انتبهوا من امل�شتت�ت!

التطور  ظل  يف  فع�ل  الربط  ذل��ك  يكون 
اله�ئل يف اأ�ش�ليب الإنت�ج والت�شويق واأداء 
م���مل يكن هن�ك تطبيق عملي  الأع��م���ل 
اأن  لهذا الربط؛ لذلك ف�إن من الأف�شل 
القط�ع�ت  مع  ال�شراك�ت  اجل�معة  تفّعل 
ذات العالقة يف �شوق العمل وتكون هن�ك 
زي�رات م�شرتكة بن اجل�نبن مب� يخدم 

العملية التعليمية امل�شرتكة.
ولن يكون ذلك اإل اإذا ق�مت اجل�معة 
ومم�ر�ش�ته�  ن�ش�ط�ته�  �شي�غة  ب���إع���دة 
اإط���������ر ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  الج���ت���م����ع���ي���ة يف 
اج���ت���م����ع���ي���ة م�������ش����ن���دة ل���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
وتن�شق  توجه  العلمي،  والبحث  التعليم 
اإلى  ت�شعى  التي  الأه��داف  ا�شتدامة  نحو 

حتقيقه� اجل�معة.  
ولربط خمرج�ت اجل�معة ب�ملجتمع 
وب�شوق العمل ب�شورة عملية ل اأك�دميية 
ف����ق����ط، ي���ج���ب ت��ف��ع��ي��ل ال���������ش����راك�����ت م��ع 
العمل  �شوق  يف  العالقة  ذات  القط�ع�ت 
على اأن تكون هن�ك زي�رات م�شرتكة بن 
ال��واح��د  ال��درا���ش��ي  الف�شل  اجل���ن��ب��ن يف 
م��رت��ن ع��ل��ى الأق����ل وت��ك��ون متطلب� من 

متطلب�ت كل برن�مج درا�شي.

اجل�معة مل تو�شع اإل للط�لب، ومن دونه 
الط�لب  اإن  ث��م  ج�معة.  هن�ك  تكون  ل��ن 

للمجتمع، واملجتمع يرقى ب�أبن�ئه.
وك��م��� ه��و م��ع��روف ف�����إن اجل���م��ع���ت 
ترتكز،  عليه�  اأ�ش��شية  وظ�ئف  له� ثالث 
وه����ي: ال��ت��دري�����ص، والأب����ح�����ث، وخ��دم��ة 
اأراه����� وظ��ي��ف��ة واح���دة  امل��ج��ت��م��ع. ولكنني 
فقط يف الأول والأخ��ري، األ وهي وظيفة 
خدمة املجتمع بكل م� تقوم به اجل�معة 
وخدم�ت  وا�شت�ش�رات  واأبح�ث  تعليم  من 
وهدفه  كله  ه��ذا  فمح�شلة  اجتم�عية؛ 
ه����و خ����دم����ة امل���ج���ت���م���ع مب���ع���ن����ه ال��ك��ب��ري 
املجتمع  بخدمة  املح�شور  ال�شيق  ولي�ص 

التطوعية.   
التك�ملية بن اجل�معة  العالقة  اإن 
ج�معتن�  يف  ت��ف��ع��ل  اأن  ي��ج��ب  وامل��ج��ت��م��ع 
حتى تكون له� ميزة تن�ف�شية على جميع 
اجل�مع�ت ال�شعودية. وتبداأ هذه العالقة 
التك�ملية من ربط جميع وظ�ئف الإدارة 
الثالث بع�شه� ببع�ص لتحقق يف النه�ية 

الهدف الأ�شمى وهو خدمة املجتمع.
اأنه يوجد خلل يف ربط  ويعني ذلك 
واأن��ه لن  العمل  ب�شوق  اأو  ب�ملجتمع  املنهج 

وينبغي اأي�ش� اأن يربط ذلك ب�خلطة 
يتخرج  ل  بحيث  ط���ل��ب  لكل  ال��درا���ش��ي��ة 
الط�لب اإل وقد اأجنز على الأقل �ش�ع�ت 
اأو  ال�شرك�ت  يف  الفعلي  العمل  مع  معينة 
لرج�ل  حم������ش��رات  ح�شر  اأو  املوؤ�ش�ش�ت 
الع�م  القط�ع  من  متخ�ش�شن  اأو  اأعم�ل 
واخل������ص داخ���ل اجل���م��ع��ة مب��ع��دل ثالث 

�ش�ع�ت كل ف�شل درا�شي.
وقد تكون هذه اخلطوة بديال يغني 
ع��ن ال��ت��دري��ب ال��ت��ع���وين ال���ذي ل ف���ئ��دة 
منه ول دور له �شوى رفع املعدل واإجن�ز 
ال��ط��الب.  معظم  ع��ن��د  مطلوبة  ���ش���ع���ت 
خرة  اإرث  ولديه  الط�لب  يتخرج  وبهذا 

اأك�دميي وعملي يف الوقت نف�شه.
وم� �شبق يحت�ج ب�لت�أكيد اإلى التزام 
م���ن ال���ط���رف���ن: اجل���م��ع��ة وال��ق��ط���ع���ت 
الأخرى احلكومية واخلدمية وقط�ع�ت 
الأع��م���ل،  لكنه ميكن �شبطه من ن�حية 
ق�شم.  لكل  الدرا�شية  واخل��ط��ة  اجل�معة 
اأي�����ش��� يف تثقيف  ث��م ي���أت��ي دور اجل���م��ع��ة 
امل�شتفيدة  القط�ع�ت  يف  ممثال  املجتمع 
جيل  لإن��ت���ج  التعليمية  امل�ش�ركة  ب�أهمية 

يتعلم ليعمل.

الميزة 
التنافسية 
في الخدمة 
المجتمعية 
د حسن آل طالع 
كلية العلوم اإلدارية
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أساتذة

د. العجمي: اإلعالمية العربية
بحاجة للتحرر من أدوارها الديكورية

ريم العسيري

امل�ش�عدة  والن�شر  ال�شح�فة  اأ���ش��ت���ذة  راأت 
ب��ق�����ش��م الإع��������الم والت���������ش�����ل ب���جل���م��ع��ة، 
الإع�����الم  اأن  ال��ع��ج��م��ي  م����رمي  ال���دك���ت���ورة 
وم�ش�مينه  اأح��وال��ه  م��ن  كثري  يف  ال��ع��رب��ي 
ي���ف���ت���ق���ر ل����ل����روؤي����ة وال������ه������دف، وي��ن��ق�����ش��ه 
وال���ذات���ي���ة  وال�شتقاللية   التخطيط  

والنتم�ء  والإرادة.
واأ���ش���رت اإل��ى اأن امل���راأة الإع��الم��ي��ة يف 
الديكورية،  الأدوار  العربي حبي�شة  الوطن 
وحتت�ج اإلى التحرر منه� ومعرفة مقدراته� 
ت�شتطيع  لن  الإن�ش�نية  اأن  مبينة  الع�لية، 
م�  التي  الورقية  ال�شح�فة  عن  ال�شتغن�ء 
كثري  يف  ع�لية  ت��وزي��ع  ن�شب  ت�شجل  زال���ت 
راأ���ش��ه��� املجتمع�ت  امل��ج��ت��م��ع���ت، وع��ل��ى  م��ن 
التي ت�شنع تقني�ت ال�شح�فة الإلكرتونية، 

ح�شب قوله�.

ان�صممت منذ فرتة قريبة
اإلى ق�صم االإعالم واالت�صال 

باجلامعة, كيف مت ذلك؟ 
للق�شم،  ب�ن�شم�مي  وف��خ��ورة  �شعيدة  اأن���� 
ع��ل��ى رئي�شه  ب���ل��ت��ع��رف  اأك��رم��ن��ي اهلل  ف��ق��د 
قبل  القرين  علي  الدكتور  الأ�شت�ذ  املتميز 
ح�����ش��وري اإل����ى ال��ق�����ش��م، ال��ت��ق��ي��ت��ه مب��وؤمت��ر 
الذي نظمته اجلمعية  الإع��الم والقت�ش�د 
امللك  بج�معة  الت�����ش���ل  لعلوم  ال�شعودية 
لإح��دى  رئي�ش�  وك���ن  امل��شي،  ال��ع���م  �شعود 
عمر  ال��دك��ت��ور  على  تعرفت  كم�  جل�ش�ته، 
بو�شعدة والدكتور �ش�عد �ش�عد، وجميعهم 

�شخ�شي�ت م�شرفة للق�شم.
م�  وج��دت  ب�لق�شم  التحقت  وعندم�   
وحمفزة  للعمل،  �ش�حلة  بيئة  من  توقعت 

امل�شتوى  على  العلمية  ال��ري���دة  يف  الق�شم 
ر�ش�لته يف تقدمي  ويبلغ  والإقليمي  املحلي 

كف�ءات من�ف�شة يف �شوق العمل.   

كيف ترين اإقبال الطالبات
على تخ�ص�ض ال�صحافة؟

در�شت يف عدد من اجل�مع�ت قبل جميئي 
عملية  ب����أن  ل��ل��ق��ول  ي��وؤه��ل��ن��ي  مم���  للق�شم، 
ال�����ش��ح���ف��ة ت�شهد  اأق�������ش����م  الإق����ب�����ل ع��ل��ى 
الآونة  متزايدا يف  واإقب�ل  تطورا ملحوظ� 
ذل��ك،  تعليل  يف  اخل��و���ص  ودون  الأخ�����رية، 
ف�إنه ب�ش�رة خري؛ فقد ظل الإعالم فرتات 
طويلة يف جمتمع�تن� خ��شة مهنة مي�ر�شه� 
ك����ل م����ن ت�����ش��د يف وج���ه���ه ط����رق�����ت امل��ه��ن 
الأخ��رى، فك�نت مهنة من ل مهنة له كم� 

يطلق عليه�.
بتحول  ُتنبئ  الإقب�ل  تزايد  وظ�هرة 
ب�أن الإعالم  املتعلق  الفهم اخل�طئ  يف هذا 
اأن مي�ر�شه كل �شخ�ص بغ�ص النظر  ميكن 
ع��ن اأه��ل��ي��ت��ه، واأ���ش��ح��ى االإع����ام ذا �شروط 
علمية ومهنية تقت�شي التخ�ش�ص العلمي 
والإمل�������م ب���ل��ع��ل��وم وامل���ع����رف امل��ت�����ش��ل��ة بعلم 
الإعالم.   واأم�  على م�شتوى ق�شم الإعالم 
ق����رن���� الأم����ر  واإذا  امل��ل��ك خ����ل���د،  ب��ج���م��ع��ة 
مر�ص  الإق��ب���ل  اأن  ف����أرى  الق�شم،  بحداثة 
ت�ش�عد؛  ح�لة  يف  ف���إن��ه  علمت  وكم�  ج��دا، 
لذا اأرى اأن طموح حتويل الق�شم اإلى كلية 

يجب اأن ل يطول اأمده. 

كيف تقرئني واقع ال�صحافة العربية 
ب�صفتك متخ�ص�صة

يف ال�صحافة؟
عدد  وتنق�شه  الق�شور،  م��ن  كثري  ي�شوده 
م���ن م��ط��ل��وب���ت ال��ع��م��ل الإع���الم���ي يف ظل 

املراأة  اإن  الواقع تقول  �شواهد  اأن  كم� 
اآمنت  اإذا  ومت��ي��زا  جن���ح���  حتقق  اأن  ميكن 
بقدرته� على ذلك، فعلى �شبيل املث�ل، كلن� 
بنج�ح  حظي  برن�مج  يوجد  ل  ب�أنه  يجزم 
وج��م���ه��ريي��ة وت����أث���ري ك��م��� ح��ظ��ي ب��رن���م��ج 
اأوب������را ال�����ش��ه��ري، مل ي��ح��دث ذل����ك جل��م���ل 
لونه�،  بي��ص  اأو  �شعره�  ان�شي�ب  اأو  وجهه� 
وق�شية  فكرة  ك�نت  اأوب���را  لأن  ح��دث  لكنه 
واإمي���ن���  اقتن�ع�  ك���ن��ت  ذل��ك  وق��ب��ل  واإرادة، 
بقدراته� وهو م� مل يثنه� رغم م� تعر�شت 
م�زالت  العربية  والإعالمية  قهر،  من  له 
اإل��ى  تخرجه�  ال��ت��ي  الإرادة  تلك  تنق�شه� 

ذاتيته� وتك�شبه� نكهته� اخل��شة. 

كيف ميكن  لل�صحافة الورقية
اأن حتافظ على مكانتها وت�صتمر؟  

مل ي��راودين �شك حلظة يف بق�ء ال�شح�فة 
علت  التي  الأ�شوات  تقلقني  ومل  الورقية، 
تي�ر  ظهر  عندم�  الورقية  ال�شح�فة  تنعى 
اإين ع��ل��ي يقن  ال�����ش��ح���ف��ة الإل��ك��رتون��ي��ة. 
عن  ال�شتغن�ء  ت�شتطيع  لن  الإن�ش�نية  اأن 

ال�شح�فة الورقية.
النظرية،  املغ�لط�ت  تلك  عن  وبعيدا 
ف���ل��واق��ع ي��ق��ول ذل���ك وت���وؤك���ده ل��غ��ة املنطق 
والأرق��������م؛  ف��م���زال��ت ال�����ش��ح���ف��ة ال��ورق��ي��ة 
ت�����ش��ج��ل ن�����ش��ب ت���وزي���ع ع���ل��ي��ة يف ك��ث��ري من 
التي  املجتمع�ت  راأ���ش��ه���  وع��ل��ى  املجتمع�ت، 
ت�����ش��ن��ع ت��ق��ن��ي���ت ال�����ش��ح���ف��ة الإل��ك��رتون��ي��ة 
نف�شه�، وهذا دليل واقعي على م� اأزعم، اإل 
اأن القول املهم يف هذا اجل�نب هو اأن الأمر 
يف جمتمع�تن� مُيثل ج��زءا من ح�لة هجر 

القراءة ب�شكل ع�م. 

ما الذي ينق�ض االإعالم العربي؟ 
ال���ت���خ���ط���ي���ط وال����ش���ت���ق���الل���ي���ة وال���ذات���ي���ة 
هي  ه��ذه  تقديري  ويف  والإرادة،  والنتم�ء 
ال��ذي تع�ي�شه  امل���أزق  مقوم�ت اخل��روج من 
التي  العربي  الإع���الم  موؤ�ش�ش�ت  من  كثري 
وهوية  ل�شورة  م�شوه�  م�شخ�  اإل  مُتثل  ل 

جمتمع�ته�.
اأي�ش�،  العربي  الإع���الم  ينق�ص  ومم��� 
اأن الإع��الم مل يعد عمال ع�برا، بل  اإدراك 
هو �شي�ق جمتمعي كلي يعك�ص بدقة كل م� 
ب�لك�مل  �شورته  وي�شنع  ب�ملجتمع  يتعلق 
اأم���ر ي��ج��ب اأن يرتقي  ل���دى الآخ����ر، وه���ذا 
اإلى م�شتوى امل�شوؤولية جتاه دوله، واأنا مع 
له�  اأقبل  ول  الورقية،  ال�شح�فة  ا�شتمرار 
بديال. لدي ع�شبية كبرية له�، وكم� قلت 
�شريته�  و�شتع�د  ينتهي  ول��ن  مل  ع�شره� 
الأول������ى، ب������إذن اهلل، ع��ن��دم��� ن��ن��ف�����ص غ��ب���ر 

القراءة ونعيد جمده�.

كيف تقيمني جتربتك
يف العمل ال�صحفي؟

ذل��ك  ويف  ال�����ش��غ��ر،  م��ن��ذ  م�ر�شت الكت�بة 
قوله  اأود  م���  اأن  اإل  �شرحه�،  يطول  ق�شة 
يف  ل��دي  حمبب�  اأم���را  ظلت  الكت�بة  اأن  ه��و 
يف  بت�أطريه�  اأهتم  مل  لكنني  اأح���وايل،  كل 
ق�لب ر�شمي وظلت �شت�ت� مبعرثا، وكذلك 
دخ���ويل لكلية الإع����الم ارت��ب��ط ب���أق��دار مل 

اأخطط له�.
تعييني  م��ب������ش��رة مت  ت��خ��رج��ي  وب��ع��د 
ب�لكلية معيدة، لذا ك�ن توجهي الأك�دميي 
هو الغ�لب غري اأن يل كثريا من الإ�شه�م�ت 
يف الإع�������الم امل��ه��ن��ي ب��ك��ل و���ش���ئ��ل��ه ول��ي�����ص 

ال�شح�فة فقط.
واأث����ن�����ء ع��م��ل��ي ب���دول���ة الإم���������رات يف 

ي�����ش��وده��� روح ال��ف��ري��ق ال���واح���د وال��ت��ع���ون 
اأن  اأردت  اإذا  ي��ق���ل  وك��م���  ال��ع�����ش��وات.  ب��ن 
فرئي�شة  ق�ئده�،  عن  اأ���ش���أل  املركب  تعرف 
ال��ق�����ش��م الأ����ش���ت����ذة ن�����ورة ت��ت��م��ت��ع ب���ق���درات 
فع�ل  اإداري  ك����در  ومعه�  متميزة،  قي�دية 

ك�لأ�شت�ذتن فوزية وهند. 

ما طموحاتك لالرتقاء
بالق�صم وطالباته؟

ال��ط��م��وح���ت ل ���ش��ق��ف ل��ه��� خ������ش��ة عندم� 
اإن����ه  امليدان  اإذ  الإع�����الم  ت��رت��ب��ط مب��ي��دان 
م��ي��دان  ف��ه��و  املع��شرة ،  احل��ي���ة  يف  الأه����م 
ت��ط��ورات  ي�شهد  مت�ش�رعة،  دين�ميكية  ذو 
ه���ئ��ل��ة ع��ل��ى ف����رتات م��ت��ق���رب��ة وم��ت��الح��ق��ة 
اله��ت��م���م مب��واك��ب��ة  ����ش���رورة  ي�شتدعي  م��� 
ي�شتطيع  والتطورات حتى  التغيريات  هذه 
الق�شم  كم� يقولون اأن يكون على املوعد يف 
اللح�ق به� بل يرتفع �شقف الطموح ليكون 
الق�شم �ش�بق� له� حتى يعتلي من�شة الري�دة 

على كل الأ�شعدة، وهو كذلك.

اأهداف ت�صعني لتحقيقها ب�صفتك 
ع�صوة تدري�ض بالق�صم؟ 

اأ�شعى واآمل اأن اأكون اإ�ش�فة حقيقية ونوعية 
اأب��ع���ده الأك���دمي��ي��ة  للق�شم يف ك��ل بعد م��ن 

والبحثية والتدريبية واملجتمعية.
وا�شحة  ب�شمة  اأ�شع  لأن  اأه��دف  كم� 
واأمت��ن��ى  وال��ت��ق��دم،  التطوير  ط��م��وح���ت  يف 
اأن اأكون جزءا من ت�ريخ تطور الق�شم اإلى 
كلية، ب�إذن اهلل، وهو الهدف الرئي�ص الذي 
ب�شقيه  قي�دته  على  الق�ئمون  عليه  يعمل 

الطالب والط�لب�ت.
كم� اأهدف لأن اأ�شهم بفع�لية يف رفع 
روؤية  الط�لب�ت حتى تتحقق  واأهلية  كف�ءة 

م�شتوى  على  ح�د جدا  وا�شتقط�ب  تن�ف�ص 
الع�مل اأجمع.

وم���زال الإع��الم العربي يف كثري من 
اأحواله وم�ش�مينه يفتقد الروؤية والهدف، 
ويبحث عن النموذج الذي يرتكز عليه، هذا 
التحدي�ت  واق��ع تتج�شد فيه جملة من  يف 
يف كل املجتمع�ت العربية وعلى كل ال�شعد.
الإع�����الم ال��ي��وم مي��ث��ل داع��م��� وداف��ع��� 
اأ���ش������ش��ي��� يف ح���ل امل��ع�����ش��الت وامل�����ش��ك��الت 
املجتمعية، وهو الأداة التي تعمل على ح�شد 
وتعبئته�  اإي��ج���ب��ي  ب�شكل  املجتمع  ط���ق���ت 
والنهو�ص،  التنمية  عجلة  دف��ع  يف  لت�شهم 
املرتبطة  الوطنية  امل�شروع�ت  ولت�ش�رك يف 
الأدوار  ه����ذه  اأن  اإل  ال��ع��ل��ي���،  ب���مل�����ش���ل��ح 
الأ�ش��شية غ�ئبة كثريا يف الإعالم العربي. 

كيف ترين ح�صور املراأة
يف االإعالم العربي؟ 

وا�شحة يف هذا  اإ�شراق�ت  نلحظ   اأنن�  رغم 
من  تتحرر  اأن  اإل��ى  حتت�ج  ف�إنه�  اجل���ن��ب، 
الديكورية  الأدوار  تنميط نف�شه� يف بع�ص 

التي ُر�شمت له� وعنه� يف جم�ل الإعالم.
الإع���الم���ي���ة  اأن  ون�����رى  ن��ع��ل��م  ف��ك��ل��ن��� 
بكونه�  العربية غ�لب� دوره� �شوري يحدد 
الذي جعله�  الأمر  ولي�ص م�شمون�،  �شكال 
ب��ه��ذا اجل���ن��ب على  ت��ل��ه��ث وراء اله��ت��م���م 
ح�����ش���ب ك��ون��ه��� ف���ك���رة وق�����ش��ي��ة، وع�����ش��وا 
يف  وخطري  ح��شم  دور  له  مهم�  اجتم�عي� 

بن�ء املجتمع.
ب���إع��الم  ي�شمى  م���  اأن  ل��ذل��ك  ي�ش�ف   
هذا  �شد  واأن����  ال�شح�فة،  وبخ��شة  امل���راأة، 
ال��ت�����ش��ن��ي��ف، حم�����ش��ور يف جم�����لت الطبخ 
هي  له�  ي�شيء  وذل���ك  واملكي�ج ،  وال��دي��ك��ور 

قبل الآخرين.

ع��ل��ى �شحيفة  اأ����ش���رف���ت  ع��ج��م���ن  ج���م��ع��ة 
ت�����ش��دره��� ال��ك��ل��ي��ة ل��ت��ك��ون و���ش��ي��ل��ة لتدريب 
ال����ط����الب، ل��ك��ن��ه��� ك����ن���ت ف�����ش��ل��ي��ة ت�����ش��در 
م��رة واح���دة اأث��ن���ء الف�شل ال��درا���ش��ي، ويل 
جتربة اأي�شا يف اإعداد برنامج م�شرتك مع 
ت��ل��ف��زي��ون ع��ج��م���ن ي��ع��ده ط���ل��ب���ت وط��الب 
مبن��شبة  ك���ن��ت  ف��ي��ه  حلقة  واأول  ال��ك��ل��ي��ة، 
ووجدت  الوطني  ب�ليوم  الدولة  احتف�لت 
ت�شتمر؛  مل  التجربة  اأن  اإل  وقبول  �شدى 
كم� اأن يل م�ش�رك�ت مع عدد من املوؤ�ش�ش�ت 

الإعالمية الإم�راتية. 

اأن�صاأت منتدى للقراءة بجامعة 
عجمان, فكيف ترين احلاجة

ملثل هذه الربامج التي حتث
على القراءة يف جامعاتنا العربية؟  

ح�جة ملحة وع�جلة تقت�شيه� ح�لة عزوف 
ه��ذا اجل��ي��ل ع��ن ال��ق��راءة، وه��ي ظ���ه��رة مل 

ت�شتثن جمتمع� دون اآخر من جمتمع�تن�.
لذا القراءة متثل همن� الذي يجب اأن 
ي�شغلن� جميع�، وكثريا م� ي�شغل ب�يل اإيج�د 
برامج تعيد تلك ال�شنة احل�شنة التي ك�دت 

اأن تندثر. 
ق��دم��ت ف��ك��رة اإن�����ش���ء منتدى ال��ق��راءة 
ب��ج���م��ع��ة ع��ج��م���ن واأ���ش��م��ي��ت��ه »يف حم���راب 
نكلف  اأن  ع��ل��ى  وق����م���ت  فكرته  ال���ك���ت����ب«، 
جمموعة من الط�لب�ت بقراءة كت�ب وتعقد 
جل�شة لعر�شه ون�ق�شته مب�ش�ركة جمموعة 

من اأ�ش�تذة اجل�معة وقد ك�ن.
عر�ص  فيه�  مت  جل�شة  اأول  اأن  واأذك���ر 
الذاتية  ب�لتنمية  يت�شل  اأحدهم�  كت�بن 
والآخر يف الأدب العربي، ولكن  املوؤ�شف اأن 
اأي���م��ي بج�معة عجم�ن،  ذل��ك ك���ن يف اآخ��ر 
اإن�����ش���ء  وت�����راودين ال��ف��ك��رة الآن ب���إحل���ح يف 

منتدى مم�ثل ب�لق�شم اإن �ش�ء اهلل. 

مب يجب اأن تتميز االإعالمية
يف الع�صر الراهن؟ 

ب����مل���ع���رف���ة، لأن���ن���� ن��ف��ت��ق��د ه����ذا ال�������ش���يء يف 
ب���أي  نف�شي  اأ���ش���ل  م���  وك��ث��ريا  كثري منهن، 
م��ق��ت�����ش��ى اأ���ش��ب��ح��ت اإح����داه����ن اإع���الم���ي���ة، 
وه��و  الإمي�����ن  ب���أ���ش��ع��ف  ت�ش�عدن�  ل  ومل�����ذا 
ابتع�ده� عن امليدان رفق� ب�أ�شم�عن� واآذانن� 
واأب�ش�رن�، وال�شوؤال الأهم من الذي فر�ص 
مُتثل  ب���أن  تتميز  اأن  اإرادت��ن���،  وجوده� رغم 
دواع����ي  م����  اأدري  ل  وح��ق��ي��ق��ت��ه���،  ن��ف�����ش��ه��� 
ال��ت��ق��م�����ص وال��ت��ق��ل��ي��د، امل��م��ع��ن يف ال��ع��م���ء، 
لالآخرين، ف�لإعالم ر�ش�لة يجب اأن ت�ش�غ 
للوقت  مت�شية  ولي�ص  وي�شيف،  ينفع  مب� 

وت�شميم� لالأفك�ر. 

ن�صائحك لطالبات الق�صم؟
وي����وؤم����ن  وال����ث����ق����ة،  الإرادة  مي��ت��ل��ك��ن  اأن 
م�  كثريا  الإيج�بي،  الفعل  على  بقدراتهن 
ب�شمة   وت��رك��وا  ب��رزوا  الذين  اأن  لهن  اأردد 
�شي  يف  م��ن��ك��ن  ب���أح�����ش��ن  احلي�ة لي�شوا  يف 
ومل  الفعل،  ميكنهم  ب�أنه  اآم��ن��وا  اأنهم  غري 
ي��ن��ه��زم��وا اأم�����م ال��ت��ح��دي���ت وت��غ��ل��ب��وا عليه� 

ففعلوا م� طمحوا  اإليه. 

كلمة اأخرية؟
اأ�شكر �شحيفة »اآف�ق« واأمتنى له� التوفيق، 
فهي دليل متيز كونه� �شحيفة موؤ�ش�ش�تية 
ت�����ش��در ك���ل اأ����ش���ب���وع ب��ه��ذا احل���ج���م، وه���ذا 
ال���ت���ن���وع، واأ����ش���ك���ره���� ع��ل��ى ه����ذه ال��ف��ر���ش��ة 
بن  الق�رئ  يجد  اأن  اأرج��و  التي  ال�ش�نحة 

ثن�ي� م� قلت م� يفيد. 
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أساتذة

خالد العمري

الكولريا  لق�ح  اأن جنح يف تطوير  بعد 
وحمى الوادي املت�شدع، يعمل الدكتور 
ع�������ش����م ح�����ش��ن اإب����راه����ي����م، م����ن ق�����ش��م 
الأح���ي����ء ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم يف اجل���م��ع��ة، 
ع��ل��ى  خ��و���ص م��ع��رك��ة ج���دي���دة تتمثل 
التيت�نو�ص  ملر�ص  جديد  لق�ح  ب���إن��ت���ج 
لط�لبة  م�ج�شتري  ر���ش���ل��ة  خ��الل  م��ن 
متفوقة برن�مج الدرا�ش�ت العلي�، كم� 
يعمل اأي�ش� على تطوير لق�ح لاللته�ب 
ي��واك��ب جه�ز  ال��وب���ئ��ي )ب(  ال��ك��ب��دي 
وكذلك  ال�����ش��ع��ودي،  للمواطن  امل��ن���ع��ة 

لق�ح للحمى القالعية.
كم� عمل اإلى ج�نب وكيل اجل�معة 
ل�شوؤون البن�ت الدكتور �شعد بن دعجم 
اأ���ش���م��ة م�شطفي  ال��دك��ت��ور  والأ���ش��ت���ذ 
على اكت�ش�ف قوقع جديد ينقل مر�ص 
درا�ش�ت  اإج��راء  ج�نب  اإلى  البله�ر�شي�، 
بنك  اأودع��ت يف  على م�شتوى اجلين�ت 
اجل���ي���ن����ت ال���ع����مل���ي ب���أ���ش��م���ئ��ه��م وا���ش��م 

ج�معة امللك خ�لد.

ما الذي دفعك
اإلى تخ�ص�ض االأحياء؟

الإع��دادي��ة  ب�ملدر�شة  التحقت  اأن  منذ 
التي متيزت بوجود مكتبة قيمة، كنت 
اأ�شتعري الكتب لقراءته� ب�ملنزل، واأقراأ 
الكتب  ع��دد  ل��ت��ج���وزي  ب�ملكتبة  الكتب 

امل�شتع�رة.
قراأت يف جم�ل الكيمي�ء والفيزي�ء 
وع��ل��وم احل��ي���ة ب��ك��ل اأن��واع��ه��� م��ن طب 
وحيوان ونب�ت وا�شتم�لني علم الأحي�ء 
عن ب�قي العلوم فرتكزت قراءتي على 

هذا االجتاه.

اأهم املو�صوعات البحثية
التي تهتم بها؟ 

م�����ش��ت��وى اجل���ي���ن����ت، وت��ع��ي��ن ج��ي��ن���ت 
اإي��داع��ه��� يف بنك اجلين�ت  ج��دي��دة، مت 
امللك  ج�معة  وا���ش��م  ب�أ�شم�ئن�  ال��ع���مل��ي 

خ�لد.
كذلك مت اإجراء بحث ب�ل�شرتاك 
مع الزميلن ب�لق�شم واآخرين، واأطب�ء 
من م�شت�شفى ع�شري املركزي واأبه� الع�م 
عن  للك�شف  ج��دي��دة  طريقة  لتطوير 
امل��الري��� للمترعن  الإ���ش���ب��ة مب��ر���ص 
ب�لدم، مم� زاد كف�ءة الك�شف اإلى ٪100 
مم�   ،٪500 اإل���ى  الك�شف  وق��ت  وتقليل 
الدم  كي�ص  عن  الإف���راج  ب�شرعة  يعجل 

واإعط�ئه للمحت�جن اإليه. 
ومن الأبح�ث التي تخ�ص اململكة 
اأي�������ش����، م�����ش��ح ل��ل��ف��ريو���ش���ت امل���وج���ودة 
ذل����ك،  ي���ع���ت���ق���دون  م�����  اأو  ب����لأ����ش���ح����ء 
وال��ك�����ش��ف ع���ن ال��ف��ريو���ش���ت ال��ك��ب��دي��ة 
ب����أن���واع���ه���� وم���ر����ص الأي������دز وامل���الري���� 
وال���ف���ريو����ص امل�����ش��ب��ب ل�����ش��رط���ن ال���دم، 
البحثي  ال��ف��ري��ق  ن��ف�����ص  ذل���ك م��ع  ومت 
عن  الك�شف  طريقة  بتطوير  اخل������ص 
م���ر����ص امل����الري����� ب���مل��ت��رع��ن ب����ل���دم، 
وكذلك اأجرين� بحث� جديدا عن مر�ص 
 HEV )ه���(  الوب�ئي  الكبدي  اللته�ب 
اجلنوبية  املنطقة  يف  انت�ش�ره  وم���دي 

ومدي احل�جة لتطوير لق�حه.

ما الذي يتميز به علم املناعة
عن غريه من العلوم؟

جه�ز املن�عة يف الأ�ش��ص يتميز بطريقة 
وكم�  الأخ�����رى،  الأج���ه���زة  ع��ن  تع�مله 
نعرف اأن اجله�ز املن�عي لي�ص له مك�ن 
التنف�شي  اجله�ز  مثل  ب�جل�شم  حمدد 
من  وغ���ريه  الع�شبي  اأو  اله�شمي  اأو 

الأجهزة بل ينت�شر بكل اجل�شم.
منه�  ين�ش�أ  اأع�ش�ء  يوجد  فمثال 
ي�شكن  واأع�����ش���ء  فيه�  ين�شج  واأع�����ش���ء 
ف��ي��ه��� اجل���ه����ز امل���ن����ع���ي، ل��ذل��ك يق�شم 

االجت������اه ال��ب��ح��ث��ي ال�����ذي اأ���ش��ل��ك��ه هو 
»ت���ط���وي���ر وا�����ش����ت����ح����داث ال���ل���ق����ح����ت« 
وم��ن   ،Vaccine Development
خ������الل ه������ذه الأب������ح�������ث مت���ك���ن���ت م��ن 
ال��ك��ول��ريا، وحمى  مل��ر���ص  ل��ق���ح  تطوير 
ال������وادي امل��ت�����ش��دع امل��ن��ت�����ش��ر ب���مل��ن��ط��ق��ة 
اجل���ن���وب���ي���ة ب����ل�������ش���ع���ودي���ة، وي���ج���ري 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإن��ت���ج ل��ق���ح ج��دي��د ملر�ص 
التيت�نو�ص من خالل ر�ش�لة م�ج�شتري 
ال��درا���ش���ت  ب��رن���م��ج  متفوقة  لط�لبة 
كم�  ع�شري،  ر�ش�  الط�لبة  وه��ي  العلي�، 
لق�ح  تطوير  على  العمل  اأي�ش�  يجري 
من  )ب(  ال��وب���ئ��ي  ال��ك��ب��دي  لاللته�ب 
�شعودي  م��ن مري�ص  م��ع��زول  ف��ريو���ص 
ل����ي����واك����ب ج����ه�����ز امل����ن�����ع����ة ل��ل��م��واط��ن 
ال�������ش���ع���ودي، وك����ذل����ك ل���ق����ح ل��ل��ح��م��ى 
اجتي�ح  من  اململكة  لتجنيب  القالعية 
هذا الفريو�ص الذي ي�شعب مق�ومته.

ما ال�صعوبات التي يواجهها
الطالب يف التخ�ص�ض؟

ال�����ش��ع��وب���ت يف ال��ت��خ�����ش�����ص ه���ي ك����أي 
ف���رع م��ن ف���روع ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، لكن 
ك�ئن�ت  ا�شتخدام  وج���وب  عليه�  ي��زي��د 
وغريه�،  والأران���ب  الفئران  مثل  حية 
اأن�شجة  اأو  خ��الي���  ا���ش��ت��خ��دام  ومعملي� 
ح��ي��ة وت��رب��ي��ت��ه��� وت��ك��ث��ريه��� وح��ف��ظ��ه���، 
ب�����لإ�����ش�����ف����ة اإل�������ى اإج����������راء ال��ت��ج��رب��ة 

امل�شتهدفة، مم� يزيد الأمر �شعوبة.

حدثنا عن جديد اأبحاثك
عن اململكة؟

يوجد عدة اأعم�ل جيدة، منه� م� قمت 
به مع زمالئي وكيل اجل�معة ل�شوؤون 
و�شع�دة  دع��ج��م  �شعد  ال��دك��ت��ور  ال��ب��ن���ت 
اأ���ش���م��ة م�شطفي  ال��دك��ت��ور  الأ����ش���ت����ذ 
ينقل مر�ص  ج��دي��د  ق��وق��ع  ب���ك��ت�����ش���ف 
على  درا���ش���ت  اإج���راء  ومت  البله�ر�شي�، 

اأ�ش��شية  اأع�����ش���ء  اإل���ى  امل��ن���ع��ي  اجل��ه���ز 
درا�شة  املمتع يف  ومن  ث�نوية،  واأخ��رى 
ع���ل���م امل���ن����ع���ة اأن������ه ل��ي�����ص ك����لأج���ه���زة 

الأخرى.
ف��ع��ل��ى ���ش��ب��ي��ل امل���ث����ل ف�����إن اجل��ه���ز 
بن  ال��غ���زات  تب�دل  وظيفته  التنف�شي 
له  املن�عي  لكن اجله�ز  وال��ه��واء،  ال��دم 
وق���دة  وج��ن��ود  وا�شرتاتيجي�ت  خطط 

ومق�تلون ومدافعون وعم�ل نظ�فة.
اأن  اأردت  اإذا  اأن������ه  ذل�����ك  وم����ث�����ل 
ي��دك  ت��ق��ط��ف زه����رة جميلة وج��رح��ت 
اإح�����دى الأ�����ش����واك وك�����ن ع��ل��ى طرفه� 
اآخ����ر من  ن����وع  اأي  اأو  ب��ك��رتي���  امل���دب���ب 
اجل��راث��ي��م، ف����إن اجل��ه���ز امل��ن���ع��ي يقوم 
ف����ورا ب���إح���ط��ة ه���ذا ال��ك���ئ��ن ال��غ��ري��ب، 
حم������ول ال��ق�����ش���ء ع��ل��ي��ه ف������ورا، وه���ذا 
م���  اإذا  ل���ك���ن  ال�����ع������دة،  يف  ي���ح���دث  م����� 
النق�ش�م  م��ن  اجل��راث��ي��م  ه��ذه  متكنت 
املن�عي  اجله�ز  خالي�  ف���إن  والنت�ش�ر، 
يف هذا املك�ن تطلب العون واملدد فيتم 
اإر�ش�ل قوات اإ�ش�فية من هذه اخلالي� 
اأخذ  ثم  اجلراثيم،  ه��ذه  على  للق�ش�ء 
اإلى  لتقدميه�  اجلراثيم  هذه  ب�شم�ت 
على  تعمل  التي  الب�شمة  ك�شف  خالي� 
واإن��ت���ج  اأك���ر،  بقوة  حم���رب��ة اجلراثيم 
وهن�ك  عليه�،  للق�ش�ء  م�ش�دة  اأج�ش�م 
كيفية  يف  �ش�ئقة  ك��ث��رية  �شين�ريوه�ت 
امل��ن���ع��ي ع��ل��ى الأج�����ش���م الغريبة  ال���رد 
املتحولة  ع��ل��ى خ��الي��� اجل�����ش��م  وح��ت��ى 

)ال�شرط�نية( بج�شم الك�ئن.

ماذا تقول ر�صالتك للطالب؟
اإل��ى طالب  اأول���ى  ر�ش�لة  اأر���ش��ل  اأن  اأود 
اجتهدوا  فيه�:  لهم  اأق���ول  اجل���م��ع��ة، 
يف حت�����ش��ي��ل ال��ع��ل��م يف ���ش��ت��ى امل��ج���لت 
ال��ع��م��ل��ي��ة وال��ن��ظ��ري��ة ع��ل��ى ح���د ���ش��واء، 
واأط����ب�����ء  م����دي����رون  الآن  م����ن  لأن����ك����م 
وم���ه���ن���د����ش���ون وب�����ح����ث����ون وك�����ل ���ش��يء 

اجتاز حربه ضد الكوليرا وحمى الوادي المتصدع
د. إبراهيم: معركتي القادمة ضد التيتانوس 

وااللتهاب الكبدي الوبائي

النصائح الثالث

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

»اترك هواي�تك، وابتعد عن اأ�شدق�ئك، واترك ه�تفك املتنقل«. 
اجلنوبي  »جوانغ  الكوري  الط�لب  من  الثالث  الن�ش�ئح  ه��ذه 
حكومية  وظيفة  على  احل�شول  لخ��ت��ب���رات  يتقدم  ي��ن«  الذي 
يف جم�ل ال�شرائب، وذكر اأنه يدر�ص م� يع�دل 17 �ش�عة يومي� 
امل�شائية حتى ال جتربه كرثة  الفرتة  مكتفيا بوجبة واح��دة يف 

الأكل على النوم.
ال�شيطرة  على  القدرة  الط�لب  لدى  يكن  مل  اإذا  والهواية 
حي�ته  يف  منه�  ي�شتفيد  ك��ي  مم�ر�شته�  اأوق����ت  وحت��دي��د  عليه� 
ب�شرط اأال تعوق م�شرته التعليمية، فقد تكون �شببا رئي�شيا يف 

الف�شل الدرا�شي.
ب�شورة  معهم  الوقت  وق�ش�ء  الأ�شدق�ء  مالزمة  اأن  كم�   
والت�شويف  الإهم�ل  اأم��ور تورث  املتكرر معهم،  دائمة واخل��روج 
اإذ  التعليمية؛  امل�شرية  يف  والف�شل  الدرا�شي  ال�شعف  ث��ّم  وم��ن 
وكتبه،  دف���ت��ره  ب��ن  وقته  ج��ل  يق�شي  اأن  الط�لب  يف  يفرت�ص 

معطي� اإي�ه� الأولوية يف اجلدول اليومي.
واأم� اله�تف املحمول فقد اأ�شبح ي�شكل م�شكلة كبرية لكل 
الزائر الذي  اإذ ل تخلوا جم�ل�شهم من هذا  الآب���ء والأم��ه���ت؛ 
الطالب  واأ�شبح معظم  وبن�تهم،  اأولده��م  على عقول  ا�شتحوذ 
الع�مل يف دق�ئق معدودة من خالل  ال��دوران حول  ي�شتطيعون 
الهواتف. لقد تخلى كثري من الطالب عن الأ�شدق�ء والهواي�ت 
م��ن اأج���ل ت��ل��ك اجل�����والت ال��ت��ي ت�شمى ب���ل��ذك��ي��ة، ول��ي�����ص بغية 

الرتكيز على الدرا�شة وبذل اجلهد فيه�.
فيه  يحمل  ال��ي��وم،  ط�لب  درب  رفيق  اجله�ز  ه��ذا  واأ�شبح   
كل احتي�ج�ته واأ�شراره ليطوف به اأرج�ء الع�مل وحده من دون 

ح�شيب اأو رقيب ب�شري، حتى ته�وى م�شتواه الدرا�شي.
ت�أثريات  حديثة،  علمية  درا���ش��ة  ك�شفت  ال�شي�ق،  ه��ذا  ويف   
التح�شيل  م�شتوى  على  امل��ح��م��ول  ال��ه���ت��ف  ل���ش��ت��خ��دام  �شلبية 
العلمي، معللة ذلك ب�أن معظم الطالب يفقدون الرتكيز خالل 

الدرا�شة املنزلية اأو احل�ش�ص ال�شفية بن�شبة كبرية.
اله�تف  اأن  اإلى  األف ط�لب  �شملت  التي  الدرا�شة  وتو�شلت 
الأك���دمي��ي  التح�شيل  ت��دين م�شتوى  اأ���ش��ب���ب  اأح���د  ه��و  ال��ن��ق���ل 
بن�شبة 80٪ بن الطلبة؛ ولذلك يجب ال�شتم�ع والتقيد بهذه 

الن�ش�ئح الثالث املذكورة اآنف�، وبخ��شة اأثن�ء الدرا�شة .

وقفة

ب�مل�شتقبل، ف�أنتم عم�د هذه الأمة التي 
يكون  ول��ن  والتقدم،  اخل��ري  له�  نرجو 
ه��ن���ك خ��ري اأو ت��ق��دم اإل ب��ك��م، وق���دروا 
م��� ق��دم��ه ل��ك��م وط��ن��ك��م، وت���وف���ريه كل 
واأ�ش�تذة  حتتية  بنية  من  النج�ح  �شبل 
ومكتب�ت  تخ�ش�ش�تهم،  يف  متميزين 
وواجبكم  حديثة،  تكنولوجية  وو�ش�ئل 
خالل  من  اجلميل  رد  على  تعملوا  اأن 

الرتق�ء ب�أنف�شكم ووطنكم.
ولط�لب الدرا�ش�ت العلي� اأقول: 
اعلم اأنك ب�شلك هذا الطريق، ف�إنك 
اأن  يجب  وعليه  التميز،  ع��ن  تبحث 
ت�����ش���ع��ف اجل����ه����د؛ ف���ه���ذا ال��ط��ري��ق 
ولكل جمتهد  وعن�ء،  كد  اإل��ى  يحت�ج 
اإر����ش����ء اهلل  ه��دف��ك  ول��ي��ك��ن  ن�شيب، 
�شبح�نه وت��ع���ل��ى، ث��م رف��ع��ة ال��وط��ن، 
وه�����ذا ����ش���وف ي��ن��ع��ك�����ص ع��ل��ي��ك وع��ل��ى 

غريك بكل نفع و�شالح.

د. عصام ابراهيم

• البك�لوريو�ص من كلية العلوم 
بج�معة الق�هرة ع�م 1989. 

امل��ن���ع��ة  ع���ل���م  م���ج�����ش��ت��ري يف   •
والطفيلي�ت ع�م 1990.

بله�ر�ص  ت��ي��ودور  مبعهد  عمل   •
لالأبح�ث وهو معهد متخ�ش�ص 
اأبح�ث ودرا�شة وعالج مر�ص  يف 

البله�ر�شي�.
ال��دك��ت��وراه يف التخ�ش�ص  ن���ل   •
ذات����ه م��ن ج���م��ع��ة ال��ق���ه��رة ع���م 

.2005
• التحق بكلية العلوم يف ج�معة 

امللك خ�لد ع�م 2009.
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كليات

وكيلة مجتمع الخميس:
نرمي لتعزيز ثقافة الجودة ورفع كفاءة نظام العمل

سهام القحطاني

جددت وكيلة كلية املجتمع للبن�ت بخمي�ص 
م�����ش��ي��ط ال���دك���ت���ورة  اأم���ل ب��ن��ت ح�����ش��ن اآل 
م�شيط، حر�شه� على تقدمي كل م� ي�شب 
يف م�����ش��ل��ح��ة ال��ط���ل��ب��ة م���ن ت��ع��زي��ز ث��ق���ف��ة 
على  والعمل  الكلية،  م�شتوى  على  اجل��ودة 
حتقيق  ومت�بعة  العمل،  نظ�م  ك��ف���ءة  رف��ع 

براجمه� ملتطلب�ت العتم�د الأك�دميي.

ما اأهم املنا�صب التي �صغلتها
قبل تن�صيبك وكيلة للكلية؟

ب�����داأت م�������ش���واري الأك�����دمي����ي م��ن��ذ 1430، 
ح��ي��ث مت ت��ع��ي��ي��ن��ي م��ع��ي��دة ب��ج���م��ع��ة امل��ل��ك 
ويف  اجلغرافي�،  بق�شم  حم��شرة  ثم  خ�لد، 
ق�شم  رئي�شة  من�شب  اأي�ش�  تقلدت  الأث��ن���ء 
الإعالم والعالق�ت الع�مة، كم� مت تكليفي 
الكلية  وكيلة  ب�أعم�ل  وج��ي��زة  ف��رتة  خ��الل 
ب�لني�بة بج�معة  وامل�لية  الإداري��ة  لل�شوؤون 
رئي�شة  تعييني  مت  واأخ�����ريا  خ���ل��د.  امل��ل��ك 
اإل��ى  لق�شم اجل��غ��راف��ي���، وم���ن ث��م ان��ت��ق��ل��ت 
الكلية  كلية املجتمع لأتولى من�شب وكيلة 

ب�شطر الط�لب�ت بخمي�ص م�شيط.

اأي اأهداف ترمني اإلى حتقيقها 
كوكيلة للكلية؟

الوقت احل���يل،  ب���يل يف  اأه��م م� ي�شغل  اإن 
ه��و ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ق��دمي ك��ل م��� ي�����ش��ب يف 
م�شلحة الط�لبة من تعزيز ثق�فة اجلودة 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال��ك��ل��ي��ة، وال��ع��م��ل ع��ل��ى رف��ع 
حتقيق  ومت�بعة  فيه�،  العمل  نظ�م  كف�ءة 
الأك���دمي��ي،  الع��ت��م���د  ملتطلب�ت  ب��راجم��ه��� 
اإ�ش�فة اإل��ى الإ���ش��راف على اإع��داد اخلطط 
تنفيذه�،  والت�شغيلية ومت�بعة  التطويرية 
ال�شعوب�ت  ذل���ك ه��و درا����ش���ة  والأه�����م م��ن 
وامل�����ش��ك��الت ال��ت��ي ت��واج��ه ب��رام��ج التطوير 
له�،  احل��ل��ول  واق���رتاح  وتذليله�  ب�لكلية، 
لتطوير  الالزمة  اقرتاح اخلطط  وكذلك 
م���ه����رات م��ن�����ش��وب���ت ال��ك��ل��ي��ة م���ن ع�����ش��وات 
هيئة التدري�ص واملوظف�ت واتخ�ذ خطوات 
اإيل  اأ���ش��ع��ى  اأن��ن��ي  كم�  لتنفيذه�،  اإيج�بية 
ت��ذل��ي��ل ال�����ش��ع��وب���ت ل�����ذوي الح��ت��ي���ج���ت 
اخل������ش��ة؛ وق���دمت ت��وف��ري ب��ط���ق���ت خ��شة 
اأو  امل���ك���ت���ب���ة  ع���ل���ي���ه���م يف  ل��ل��ت��ي�����ش��ري  ب���ه���م 

الك�فيرتي� اأو لدى من�شوب�ت الكلية.

ماذا عن اإجنازات الكلية؟
هن�ك ع��دد من الإجن����زات واجل��وائ��ز التي 

ح�زته� كلية املجتمع وهي ك�لت�يل:
راج  راج  اأن�ميك�  الأ���ش��ت���ذة  ح���زت   •
ج���ئ��زة يف خ��دم��ة ال��ت��ع��ل��م م��ن وزارة 

العمل للع�م 1435 و 1436.
م��وين  وا���ش��ن��ت��ي  الأ����ش���ت����ذة  • ن���ل��ت 
التعلم من  ���ش���م��ي ج���ئ��زة يف خ��دم��ة 
1435و  اجل�معي  للع�م  العمل  وزارة 

.1436
ك�ن للط�لب�ت ن�شيب من التميز،   •
�شعيد  ���ش��م��ي��ة  ال��ط���ل��ب��ة  ح��ق��ق��ت  اإذ 
القحط�ين املركز الأول على م�شتوى 
اإعالمية  من�شقة  ب�شفته�  اجل�معة 

للع�م اجل�معي 1437/1436.
موين  وا�شنتي  الأ���ش��ت���ذة  وح����زت   •
�ش�مي ج�ئزة كت�ب ب��شم الري��شي�ت 
ل��ل��ع���م  الآيل  ل��ل��ح������ش��ب  الأ���ش������ش��ي��ة 

اجل�معي 1437/1436.
درع  ع��ل��ى  ال��ك��ل��ي��ة  ح�����ش��ل��ت  • ك��م��� 
»حفظ  ملتقى  يف  مل�ش�ركته�  ب��شمه� 
من�شوب�ت  من  خ��ص  بركن  النعمة« 

خ��شة  ب�أبح�ث  تقدمن  حيث  الكلية 
ب���ح���ف���ظ ال���ن���ع���م���ة ل���ل���ع����م اجل����م���ع���ي 

.1437/1436
• ح�زت الأ�شت�ذة �شريي ديفي ثرين 
درن، ج�ئزة للبحث الذي مت اعتم�ده 
على  منظمة LAMbert ون�شر  م��ن 
م���وق���ع ع���م����دة ال��ت��ع��ل��م الإل���ك���رتوين 
بعنوان »الف�شول الفرتا�شية« للع�م 

اجل�معي 1437/1436.
اأم��ي��ن��ة  د.  م���ن:  ك��ل  ت��ك��رمي  • مت 
ان��ت�����ش���ر اجل��ي��الين،  ���ش��ل��ي��م���ن، ود. 
والدكتورة رقية الطيب، والدكتورة 
يف  حمكم�ت  ب�شفتهن  كرت�ت  رقية 
العلمي  للموؤمتر  املقدمة  الأبح�ث 
ال��ع���يل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  اخل���م�����ش��و 

للع�م 1435.

كيف اأ�صهمت الكلية
يف خدمة املجتمع؟

خدمة  يف  وم�����ش��ت��م��رة  ع���دة  اأع���م����ل  للكلية 
املجتمع يف �شتى املج�لت ك�لت�يل:

وت��دري��ب  ت��ق��وي��ة  ب���رام���ج  • ت��ن��ظ��ي��م 
الجنليزية،  للغة  )تقوية  للط�لب�ت 
ت��دري��ب ال��ط���ل��ب���ت ع��ل��ى الإ���ش��ع���ف���ت 
الأول�����ي�����ة، ال���ي���وم ال���ع����مل���ي ل��ل�����ش��ك��ري، 
فح�ص م� قبل ال��زواج واأمرا�ص الدم 
وال��غ��ذاء  ال��ع��ظ���م  ه�ش��شة  ال��وراث��ي��ة، 

ال�شحي (.
ل��ل��ط���ل��ب���ت  ع���م���ل  ور�������ص  • ت���ق���دمي 
)ت���وع���ي���ة ل��ل��م��ح���ف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ن��ظ��ر، 
الوق�ية  ال��ف��م،  �شحة  على  املح�فظة 
م�����ن الأم�������را��������ص امل����زم����ن����ة، ت��وع��ي��ة 
ال�شحي  التثقيف  ال�شليمة،  ب�لتغذية 
ع����ن خم����ط���ر ا����ش���ت���خ���دام ال��ع��ق���ق��ري 

الطبية(.
ب��ع��ن��وان  ع��ل��م��ي  م��ل��ت��ق��ى  • ت��ف��ع��ي��ل 

)خدمة املجتمع اأم�نة يف اأعن�قن�(.
امل��ج��ت��م��ع  خ���دم���ة  دل���ي���ل  • اإن���������ش�����ء 
)ت�شميم  الأع���م����ل  اإدارة  لتخ�ش�ص 
اإدارة  لتخ�ش�ص  املجتمع  خدمة  دليل 
ال��رع���ي��ة الجتم�عية  ل��دور  الأع��م���ل 

واخل�����ريي�����ة والأي������ت�������م وامل�������ش���ن���ن - 
ت�������ش���م���ي���م ك���ت���ي���ب خ����دم����ة امل��ج��ت��م��ع 
لتخ�ش�ص اإدارة الأعم�ل يحتوي على 

م�ش�رك�ت الأع�ش�ء والط�لب�ت(.
للموظف�ت  تدريبية  دورات  اإق�مة   •
وامل���ع���ل���م����ت )ال�����ش��ك��رت���ري��ة وت��ن��ظ��ي��م 
والأ���ش��ري��ة،  املهنية  ال�شحة  امل��ك���ت��ب، 
م���ه����رات ال��ك��ت���ب��ة الإداري�������ة، م��ه���رات 
الب�شرية،  امل���وارد  تنمية  احل���وار،  ف��ن 
م����ه�����رات ال���ق���ي����دة الإداري����������ة، اإع�����داد 
درا�����ش�����ت اجل�������دوى.. ح���ل امل�����ش��ك��الت 
الإداري�����ة وات��خ���ذ ال���ق���رارات، تب�شيط 
الإجراءات الإدارية، مه�رات التف�و�ص 

الفع�ل(.
)كيفية  للط�لب�ت  دورات  وكذلك   •
ال����ش���ت���ع���داد ل���الخ���ت���ب����رات، م���ه����رات 
ال����ش���ت���ع���داد ل�������ش���وق ال���ع���م���ل، اإع������داد 
وحجز تذاكر الطريان، رع�ية الأيت�م 

والعمل الطوعي(.
)دور  امل��ج��ت��م��ع  خ���دم���ة  زي���������رات   •
ال��ن�����ش���ئ��ي��ة،  ال��ت��ح��ف��ي��ظ  الأي����ت�����م، دور 

مع�ر�ص الكتب واملكتب�ت الع�مة(.
ملن�شوب�ت  خدم�ت  لتوفري  ال�شعي   •
ال��ك��ل��ي��ة ك���ف��ة )ك�����ش���ل��ة ري������ش��ي��ة مع 
ت��ن��ظ��ي��م ال����وق����ت مل��خ��ت��ل��ف ال���ف���ئ����ت، 
ك����ف���ت���ريي���� ل���الأع�������ش����ء وامل���وظ���ف����ت، 
ا����ش���رتاح���ة ل���الأع�������ش����ء وامل���وظ���ف����ت، 

م�شلى لالأع�ش�ء واملوظف�ت(.
الط�لب�ت  • خدم�ت للكلية )ت�شجيع 

على الت�شجري وكيفية التن�شيق(.
اأمية  )حم��و  الكمبيوتر  م��ه���رات   •
هيئة  لأع�������ش����ء  دورات  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر، 

التدري�ص(.

اإلى اأي مدى ينا�صب املبنى
تطلعاتكم للرقي بالكلية؟

عهد املبنى  ب�لكلية يف  م���وج���ودة  اأك����ن  مل 
ال��ق��دمي، وم���ن خ���الل م��� علمت ف����إن اأه��م 
م� مييز املبنى اجلديد هو البنية التحتية 
واملع�مل  الدرا�شية  الق�ع�ت  من حيث عدد 
والهتم�م  التعليمية  والو�ش�ئل  التعليمية 

الكلية،  ملن�شوب�ت  امل��ق��دم��ة  وب���مل��راف��ق  ب��ه��� 
و�شنعمل ج�هدين على توفري كل م� حتت�ج 
للتعلم،  مريحة  بيئة  لإيج�د  الط�لبة  اإليه 
وت���ق���دمي ب��ي��ئ��ة م��ن������ش��ب��ة لأع�������ش����ء هيئة 

التدري�ص على حد �شواء.

كيف تعملن على االرتقاء
بع�صوات هيئة التدري�ض؟

ك��م��� اأن ال��ط���ل��ب���ت ه���ن ث���م���رة امل��ن��ظ��وم��ة 
ال��ع��ل��م��ي��ة ب���ل��ك��ل��ي��ة، ف������إن ع�������ش���وات هيئة 
ال��ت��دري�����ص ه��ن ع��م��وده��� ال��ف��ق��ري، واإمي���ن��� 
م��ن��ي ب���أه��م��ي��ة ت��ط��وي��ر ال�����ذات، وال��ت��دري��ب 
امل�����ش��ت��م��ر، ف����إن���ن���ي اأح����ر�����ص ع��ل��ى حت��دي��د 
لع�شوات  الواقعية  التدريبية  الحتي�ج�ت 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص ب���ل��ك��ل��ي��ة وال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
اجله�ت املخت�شة لو�شع الرامج التدريبية 
امل��درو���ش��ة ال��ت��ي ت��ل��ب��ي ت��ل��ك الح��ت��ي���ج���ت، 
للم�ش�ركة يف هذه  التدري�ص  وحتفيز هيئة 

الرامج �شعي� اإلى تطوير مه�راتهن.

اأي امل�صاريع تت�صدر قائمة اأولوياتك؟
ن���ظ���را لن�����ش��م���م��ي احل���دي���ث اإل�����ى وك���ل��ة 
الكلية، ف�إنني اأعكف ح�لي� على و�شع اآلي�ت 
للتعرف على توقع�ت ومتطلب�ت وم�شتوى 
على  الكلية  خدم�ت  من  امل�شتفيدين  ر�ش� 
خ�رجه�،  اأو  داخله�  �شواء  ك�فة،  امل�شتوي�ت 
العمل  م�شتوى  رف��ع  يف  منه�  وال���ش��ت��ف���دة 
ت�شكيل  اق����رتاح  ع��ل��ى  اأع��م��ل  ك��م���  ب�لكلية. 
جل�ن تتعلق ب�أعم�ل الوك�لة، لتفعيل العمل 
ال��ت��دري�����ص،  هيئة  بن ع�شوات  اجل��م���ع��ي 
وتعزيز روح الفريق، واأ�شعى اأي�ش� اإلى اإيج�د 
على  امل�شتجدات  ال��ط���ل��ب���ت  مل�ش�عدة  اآل��ي��ة 
اختي�ر التخ�ش�ص املالئم، وتفعيل الرامج 
والأن�������ش���ط���ة امل���ق���دم���ة ل��ه��ن وال���ع���م���ل على 
تطويره�، وتوفري قواعد البي�ن�ت الالزمة 
ع��ل��ى حتديثه�  وال��ع��م��ل  ال��ع��ل��م��ي  ل��ل��ب��ح��ث 
اأنني  اإل��ى  اإ�ش�فة  الط�لب�ت،  على  للتي�شري 
ا�شتذك�رية  اإلكرتونية  ق���ع��ة  اأول  اأن�����ش���أت 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ج���م��ع��ة امل��ل��ك خ���ل��د، حيث 
يتم م�ش�عدة الط�لب�ت على كيفية البحث 

العلمي والطالع.

هل تعتقدين اأن خمرجات الكلية 
منا�صبة ل�صوق العمل؟

نه�شة  ال�شعودية  العربية  اململكة  ت�شهد 
�شمولية على جميع الأ�شعدة، ومن اأبرزه� 
النه�شة  ثم�ر  اأه��م  ومن  التعليمي.  املج�ل 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة اإن�������ش����ء اجل����م���ع����ت وال��ك��ل��ي���ت 
والعمل  العلمية  النه�شة  ملواكبة  اجلديدة 
والط�لب�ت  للطالب  الأم��ث��ل  الإع���داد  على 

ملواكبة متطلب�ت �شوق العمل. 
اأه��م اإجن����زات كلية املجتمع  وك���ن م��ن 
ب��خ��م��ي�����ص م�����ش��ي��ط خ����الل ال���ع����م اجل���م��ع��ي 
1436-1437 تخريج 136 ط�لبة موزع�ت على 
املح��شبة،  ه��ي:  خمتلفة  تخ�ش�ش�ت  ثالثة 
وجميعه�  املعلوم�ت،  ونظم  الأعم�ل،  واإدارة 
�شوق  ويتطلبه�  ب�لندرة،  تت�شم  تخ�ش�ش�ت 
العمل الن�ش�ئي ب�ململكة ب�شكل ع�م، ومبنطقة 

ع�شري ب�شكل خ��ص.

ما تطلعاتك للرقي بالكلية؟
ت��ع��زي��ز  اإل�����ى  املقبلة،  اأتطلع  امل���رح���ل���ة  يف 
الإداري  وال����ت����م����ي����ز  اجل����������ودة  جم����������لت 
والأك�دميي وفق� للمع�يري الع�ملية املعمول 
به�، لتحتل كلية املجتمع مك�نته� الالئقة، 
جل�معة  الأ�ش��شية  اللبن�ت  اإحدى  ب�شفته� 
تفعيل  اإل��ى  اأي�ش�  اأتطلع  كم�  خ���ل��د،  امللك 
املدمج  التعلم  يف  الع�ملية  اجل���ودة  مع�يري 
وال���ت���ع���ل���م الإل�����ك�����رتوين وت����دري����ب ج��م��ي��ع 
عليه،  التدري�ص  هيئة  واأع�����ش���ء  الط�لب�ت 
للتي�شري  بعد  عن  التدريب  عملية  وتفعيل 

على ع�شوات هيئة التدري�ص.

كلمة اأخرية؟
اللق�ء،  بهذا  لن�  ت�شريفكم  على  اأ�شكركم 
واأمت��ن��ى اأن اأك���ون وف��ق��ت واأف����دت، واأوؤك���د 
مفتوحة  مك�تبن�،  قبل  قلوبن�،  اأن  على 
التدري�ص  هيئة  ع�����ش��وات  م��ع  للتوا�شل 
واح��دة  اأ���ش��رة  جميع�ً  فنحن  والط�لب�ت، 
ون�شعى  بكليتن�،  للنهو�ص  بيد  ي��داً  نعمل 
اأتقن كل  واإذا  اأه��داف��ه���،  اإل��ى حتقيق  مع� 
من� دوره فال �شك يف اأنن� �شنكون مع� على 

طريق النج�ح ب�إذن اهلل.

عن الكلية 
الرؤية

حت��ق��ي��ق ال���ري����دة وال��ت��م��ي��ز 
امل������ع������ريف ع����ل����ى م�������ش���ت���وى 
اجل����م���ع���ة، وم����ن ث���م على 
امل�شتوى الإقليمي والع�ملي 
جمتمع  خلق  يف  والإ�شه�م 

ف�عل.
 

الرسالة
ت����وف����ري ب���ي���ئ���ة اأك�����دمي����ي����ة 
ع���ل��ي��ة اجل������ودة م���ن اأج���ل 
وت�أهيل  متميز  بحث  اإنت�ج 
ك����وادر وط��ن��ي��ة ق�����درة على 
خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع وت��ل��ب��ي��ة 

احتي�ج�ت �شوق العمل.

األهداف
• تزويد الط�لبة ب�ملعرفة 
ال��ت��خ�����ش�����ش���ت  اأح�������دث  يف 
اجل�������م������ع������ي������ة وت�������أه������ي������ل 
البحث  يف  الإب������داع  ح���ل��ة 
لتلبية  ودع���م���ه����  ال��ع��ل��م��ي 
الح��ت��ي���ج���ت امل��ت��ج��ددة يف 

�شوق العمل.
• ت���وف���ري م���ن����خ اأك����دمي���ي 
الط�لب�ت  ي�ش�عد  متميز 
علمية  نت�ئج  حتقيق  على 

متقدمة.
• ت��ه��ي��ئ��ة ب��ي��ئ��ة اأك���دمي��ي��ة 
متميزة ل�شتقط�ب اأع�ش�ء 

هيئة تدري�ص متميزين .
التقنية  امله�رات  تطوير   •
مل��واك��ب��ة ع�شر  ل��ل��ط���ل��ب���ت 

املعلوم�ت.
اجل��ودة  مع�يري  حتقيق   •
ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى الع��ت��م���د 
الوطنية  الهيئة  قبل  م��ن 

لالعتم�د الأك�دميي.
• توثيق الروابط العلمية 
وال��ث��ق���ف��ي��ة م��ع اجل���م��ع���ت 
وامل���وؤ����ش�������ش����ت ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
على  ي�ش�عد  مب���  الأخ����رى 
ت���ط���وي���ر ال��ك��ل��ي��ة وت��ع��زي��ز 

مك�نته� العلمية.

وكيالت الكلية
ل�شطر  ال��ك��ل��ي��ة  وك��ي��ل��ة   •
اأمل  الدكتورة   الط�لب�ت: 

ح�شن اآل م�شيط. 

رئيسات األقسام
• م��ن�����ش��ق��ة ق�����ش��م ال��ع��ل��وم 

الإدارية:
اأم��ي��ن��ة حممد  ال���دك���ت���ورة 

�شليم�ن 
ن��ظ��م  ق�������ش���م  م���ن�������ش���ق���ة   •
اإبراهيم  ن���ورة  امل��ع��ل��وم���ت: 

ع�شريي 

عدد الطالبات:
1162 طالبة 
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تقرير

كريمة سالم

الأطعمة  وع��ل��وم  التغذية  اأ���ش��ت���ذة  اأك���دت 
بكلية  امل��ن��زيل  القت�ش�د  بق�شم  امل�ش�ركة 
العلوم والآداب للبن�ت مبح�يل، الدكتورة 
م��ر���ص  اأن  م���ال����ش���ي،  ع���ث���م����ن  ل���ي���م���ي����ء 
فج�أة  يحدث  الأول  ال��ن��وع  م��ن  ال�شكري  
اأ�ش�بيع  اأو  اأي�م  لالأطف�ل ويكت�شف خالل 
ال��ذي  ال��ث���ين  ال��ن��وع  م��ن  ال�شكري  بعك�ص 
يظهر خالل �شنوات، م�شددة على �شرورة 
للطفل  اليومية  احلي�ة  بتنظيم  اللتزام 
امل�ش�ب ب�ل�شكري، واإ�شع�ره ب�أنه ل يختلف 
ع���ن ب��ق��ي��ة الأط���ف����ل م���ن ع���م���ره، ودف��ع��ه 
ل��ل��ت���أق��ل��م م���ع امل���ر����ص، وت��ق��وي��ة ع��زمي��ت��ه  

للتع�ي�ص معه.

سكري األطفال
اأي�����ش��� »ح��ن نتحدث ع��ن مر�ص  وق���ل��ت 
�شكري الأطف�ل ف�إنن� نق�شد النوع الأول 
م���ن امل���ر����ص، وه���و ال����ذي ي��ح��دث ب�شبب 
ول��ذا  الأن�����ش��ول��ن،  لهرمون  اجل�شم  فقد 
املعتمد على  ال�شكري  عليه مر�ص  يطلق 
ه��ن���ك جم���ل لعالج  الأن�����ش��ول��ن، ولي�ص 
ب���حل��ب��وب  الأول  ال���ن���وع  م���ن  ال�����ش��ك��ري 
املخف�شة لل�شكر اأو ب�لأع�ش�ب اأو بغريه�«.

التعامل مع األطفال
امل�ش�ب  الطفل  وعن طريقة التع�مل مع 
مع�ملة  تكون  اأن  »يجب  ب�ل�شكري ق�لت 
الأه�����ل ل��ل��ط��ف��ل امل�����ش���ب ب����داء ال�����ش��ك��ري 
النف�شية  ال�����ش��ح��ة  اإن  اإذ  ج���دا،  طبيعية 
ل��ل��ط��ف��ل ت��ع��ت��م��د ن���وع���� م����� ع���ل���ى ن��وع��ي��ة 
وعلى  تربيتهم،  الوالدين، واآلية  انفع�ل 
الوالدين جتنب اخلوف الزائد واالإفراط 
يف ت��دل��ي��ل ال��ط��ف��ل ب��ح��ج��ة اأن����ه م��ري�����ص، 
التوتر  نوع�ً  من  ل��دي��ه  ي��وج��د  ه��ذا  لأن 
والفريق  الأه��ل  تع�مل  اأن  كم�  النف�شي، 
املع�لج يعد من الأرك�ن الأ�ش��شية للتحكم 

والتع�ي�ص ب�أم�ن مع ال�شكري«.

مرض حاد البداية
واأ���ش���ف��ت: »م��ر���ص ال�����ش��ك��ري م��ن ال��ن��وع 

ي�������زداد اح���ت���م����ل اإ�����ش�����ب����ة ال��ط��ف��ل 
ب�ل�شكري عند وجود اأخ اأو اأخت من 
ولكنه  ب�ل�شكر،  م�ش�ب  مع�  اأب��وي��ه 
ل يزيد عن ن�شبة 1٪، وت��زداد هذه 
الن�شبة عند التوائم لت�شل اإلى ٪4.

 
األعراض

و����ش���ددت ال���دك���ت���ورة مل��ي���ء ع��ل��ى ���ش��رورة 
ح����ر�����ص الأم  ع�����ل�����ى  م�����راق�����ب�����ة ب��ع�����ص 
املوؤ�شرات والأعرا�ص التي قد تظهر على 
مبر�ص  ب���لإ���ش���ب��ة  تنبئ  وال��ت��ي  طفله�، 

ال�شكري، ومن هذه الأعرا�ص:
• التبول ال��الاإرادي، حيث يرتاكم 
ال�شكر يف الدم بدرجة كبرية ويبداأ 
اخل�����روج م���ع ال���ب���ول، ح��ي��ث تعجز 
ب�ل�شكر  الح��ت��ف���ظ  ع��ن  ال��ك��ل��ي��ت���ن 
عند بلوغه حدا معين�، وعند خروج 
ب�شحبه  ك�لإ�شفنجة  ي��ك��ون  ال��ب��ول 
امل���ء، ولذلك تكون  قدرا كبريا من 
اأول اأعرا�ص داء ال�شكري هو التبول 
واملالحظ  كبرية،  وبكمي�ت  املتكرر 
ع��ن��د الأط���ف����ل اأن���ه���م ق���د ي���ب���دوؤون 
ن�ئمون،  وه��م  ال�����الاإرادي  ب�لتبول 
دون  ال��ع��م��ل��ي��ة  ه���ذه  ا���ش��ت��م��رت  واإذا 
ع����الج ف�����إن اأع����را�����ص اجل���ف����ف قد 

تظهر عند املري�ص.
• زي�دة الإح�ش��ص ب�لعط�ص

• ال�شعور الدائم ب�جلوع.
• فقدان الوزن ال�شريع.

• الإح�������ش��������ص ب���ل��ت��ع��ب والإج���ه����د 
امل�شتمر

امل����زاج����ي����ة و����ش���رع���ة  ال����ت����غ����ريات   •
النفع�ل

• م�ش�كل يف الروؤية والرتكيز
اأنواع الفطري�ت  • الإ�ش�بة ببع�ص 

ب�شورة متكررة وملحوظة.

نصائح ألولياء أمور 
الطفل المصاب 

اإع�������ط��������ء ح��ق��ن  ك���ي���ف���ي���ة  ت����ع����ل����م   •
الأن�شولن لطفلك، كن �شج�ع� فهي 
لي�شت موؤملة مثل غريه� من احلقن. 

• ال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن ت���ن����ول الأغ���ذي���ة 
ال����غ����ن����ي����ة ب������ل�����ده�����ون وامل�����ق������يل 
القليلة  ب���لأ���ش��ن���ف  وا���ش��ت��ب��دال��ه��� 
ال���د����ش���م، ف��م��ث��ال ال���رتك���ي���ز ع��ل��ى 
اإع���ط����ء ال���دج����ج م���ن���زوع اجل��ل��د، 
واخ���ت���ي����ر ال���ل���ح���وم اخل����ل���ي���ة من 
ال����ده����ون م���ث���ل ال���ل���ح���م ال��ب��ق��ري 
وال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ت��ن���ول الأ���ش��م���ك 
مبعدل مرتن اأ�شبوعي�، ومراع�ة 
مقلية،  من  ب��دًل  م�شوية  تن�وله� 
واخ�����ت�����ي������ر احل����ل����ي����ب والأل������ب�������ن 

والأجب�ن قليلة الد�شم.
• مراعاة جتنب الع�شائر املحاة 

وامل�شروب�ت الغ�زية.
• الإك����ث�����ر م���ن ت���ن����ول الأل���ي����ف 

واحلبوب الك�ملة واخل�شروات
• ممار�شة اأي  ن�شاط ريا�شي .

 
معتقدات خاطئة

عن سكري األطفال
الأن�������ش���ول���ن  ب��������ش���ت���خ���دام  ال����ب����دء  اأن 
اخل����رج���ي ي������وؤدي اإل�����ى ت���ع���ود ال��ط��ف��ل 
ب��ع��د ذل���ك ل  ال��ط��ف��ل،  اأي  عليه واأن����ه، 
لل�شكر،  املخف�شة  الأق���را����ص  يتقبل 
والأولى هو البدء ب�لأقرا�ص املخف�شة 
ل��ل�����ش��ك��ر ول���ي�������ص ح���ق���ن الأن�������ش���ول���ن، 
م��ن  خ�طئ  يبطئ  اع����ت����ق�����د  وه�������ذا 
وي���وؤدي  الأن�����ش��ول��ن  ب��شتخدام  ال��ب��دء 
اإل���ى حمو�شة ال���دم م��ن ج���راء ارت��ف���ع 
���ش��ك��ر ال�����دم، ف���لأن�����ش��ول��ن اخل���رج��ي 
ل ي��وؤث��ر يف الأن�����ش��ول��ن ال��داخ��ل��ي كم� 
ب�لبدء  الإ�شراع  اإن  البع�ص، بل  يعتقد 
ب��������ش���ت���خ���دام الأن�������ش���ول���ن اخل����رج���ي 
ي�������ش����ع���د ع���ل���ى ا����ش���ت���م���راري���ة اإف�������راز 
الأن�����ش��ول��ن ال��داخ��ل��ي وال����ذي ه��و بال 
ن�حية  من  اخل���رج��ي  من  اأف�شل  �شك 

تلق�ئية وانتظ�م الإفراز .
ا�شتخدام  م��ن  ال��ك��ث��ريي��ن  خ�شية 
الأدوية التي حتوي �شكرا والتي توؤدي 
اإل����ى زي�����دة م�����ش��ت��وى ال�����ش��ك��ر يف ال���دم، 
اأن حمتوى هذه  اإدراك���ه  وال��ذي يجب 
الأدوية املختلفة من ال�شكر قليل جدا 

واملق�شود  البداية،  الأول هو مر�ص ح�د 
اأ�ش�بيع  خ��الل  يحدث  ظ��ه��وره  اأن  بذلك 
م���ع���دودة ول��ي�����ص خ���الل ���ش��ن��وات ع��دي��دة 
النوع  ال�شكري  احل���ل يف مر�ص  هو  كم� 
الث�ين، وبع�ص اأه�يل املري�ص ي�شتغربون 
اأي���م قليلة،  ح��دوث املر�ص فج�أة وخ��الل 
وقد يكون مت عر�ص الطفل على طبيب 
يكت�شف  ب�أي�م ومل  املر�ص  قبل ظهور  م� 
الطبيب الإ�ش�بة، مم� يثري غ�شب الأهل 
على ذلك الطبيب لعدم اكت�ش�فه املر�ص 

مبكرا.
مر�ص  اأن  اإل���ى  التنبيه  يجب  ول���ذا 
فج�أة  ي��ح��دث  ق��د  الأول  ال��ن��وع  ال�شكري 
ولي�ص  اأ���ش���ب��ي��ع  اأو  اأي����م  خ��الل  ويكت�شف 
للطبيب  الطفل  زي���رة  ب�ل�شرورة خالل 
والأ�����ش����ب�����ب  م����وج����ود  ف������ل�����داء  الأول، 

جمهولة«.

3 عوامل لضرر البنكرياس
داء  ك����ن  » اإذا  ق���ئ��ل��ة  ووا���ش��ل��ت م��ال���ش��ي 
الأط��ف���ل  اأو  الكب�ر  ل��دى  ���ش��واء  ال�شكري 
البنكري��ص  خالي�  تعر�ص  ب�شبب  ين�ش�أ 
لل�شرر، ف�إن اأ�شب�ب هذا ال�شرر مل تعرف 
ال��ع��دي��د من  ال��ع��ل��م���ء  اأب�����دى  ب��ع��د، واإن 

النظري�ت لتف�شري هذا العطل ومنه�:
• ع�����م����ل امل����ن�����ع����ة: ع���ن���د اإ����ش����ب���ة 
اجل�شم  ي��ب��داأ  م���،  ب�لته�ب  الطفل 
املن�عة  عر  اللته�ب  هذا  مك�فحة 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، ول��ك��ن ع��ن��دم��� ت��ت��ك��ون 
الأج�����ش���م امل�����ش���دة ل��ه��ذا الل��ت��ه���ب 
خلالي�  اأي�ش�  م�ش�دة  تكون  ف�إنه� 
فتحطمه�  ال��ب��ن��ك��ري������ص  يف  »ب��ي��ت���« 
ك��م��� حت��ط��م اجل���رث���وم���ة امل�����ش��ب��ب��ة 

لاللته�ب.
• ع���م��ل الل��ت��ه���ب���ت: وت��ق��ول هذه 
امل�شببة  اجل��رث��وم��ة  اإن  ال��ن��ظ��ري��ة 
لاللته�ب، وع�دة م� تكون فريو�ًش�، 
ت�����ذه�����ب ع�����ن ط�����ري�����ق ال���������دم اإل�����ى 
»بيت�«  خالي�  وحتطم  البنكري��ص 

بطريقة مب��شرة.
• ع����م���ل ال�����وراث�����ة: وي��������وؤدي ه���ذا 
حيث  ك���ب���ريا،  ل��ي�����ص  دورا  ال��ع���م��ل 

• دائ��م��� اأغ�����ش��ل ي��دي��ك ج��ي��دا قبل 
اإع����ط�����ء احل����ق����ن، وق���ب���ل اخ��ت��ب���ر 
م�شتوي�ت اجللوكوز يف دم طفلك.

• تعلم قدر م� ت�شتطيع عن مر�ص 
واإذا  القوة،  ال�شكري، واملعرفة هي 
ف��ه��م��ت م���ر����ص ط��ف��ل��ك ف�����ش��ت��ك��ون 

اأكرث قدرة على التع�مل معه .
ال�شحية،  • �ش�رح طفلك بح�لته 
التي  الأ�شئلة  الإج�بة عن  وح���ول 

قد يب�درك به� ب�شورة مب�شطة. 
• اأع���رف اأع��را���ص نق�ص وارت��ف���ع 
ن�����ش��ب��ة ال�����ش��ك��ر يف ال������دم ق�����در م��� 

ت�شتطيع، فطفلك يعتمد عليك. 
• ت�أكد من وجود حلوى مبتن�ول 
ي����د ط��ف��ل��ك ح���ت���ى ل ي���ح���دث ل��ه 
هبوط يف ال�شكر دون وجود حلوى 
عليه�  ببط�قة  وت��زوي��ده  بج�نبه، 

اأرق�م هواتف والديه.
واملعلمن  املدر�شة  اإدارة  اإخ��ب���ر   •
ع�������ن م������ر�������ص ال�����ط�����ف�����ل، لأخ�����ذ 
يف  ال��الزم��ة  الوق�ئية  الإج�����راءات 
اأو  ارتف�ع  اأو  ح�لة ح��دوث غيبوبة 

انخف��ص ال�شكر.
• ع���ل���م ط���ف���ل���ك ك���ي���ف���ي���ة ق��ي������ص 

م�شتوي�ت اجللوكوز يف الدم.
• خذ طفلك اإلى الطبيب ب�شورة 
منظمة للفح�ص، وين�شح اخلراء 
الكلى  ووظ���ئ��ف  العينن  بفح�ص 

عند الأطف�ل.

إرشادات لتغذية
أطفال السكري

الطفل  غ����ذاء  ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب   •
يحتوي  بحيث  متنوع�  متك�مال 
ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال��ع��ن������ش��ر ال��غ��ذائ��ي��ة 
م�������ن احل�������ب�������وب وال�����ن�����������ش�����وي������ت، 
واخل�شراوات،  والفواكه  واللحوم 
واحل�������ل�������ي�������ب  وال�������ده�������ون ل�������ش���د 

احتي�ج�ت اجل�شم ال�شرورية.
وج��ب���ت  ث���الث  ت��ن���ول��ه  يف�شل   •
خالل  خفيفة  ووج��ب���ت  رئي�شية 

النه�ر.

ول توؤثر ب�ل�شكل املعتقد يف �شكر الدم، 
بل اإن ا�شتخدامه� قد ي�ش�عد من �شف�ء 
اأدوي��ة  مثل  معن  مر�ص  من  املري�ص 
احليوية  امل�ش�دات  اأو  احل��رارة  خف�ص 
م�شتوى  خف�ص  يف  ت�����ش���ع��د  ق��د  ال��ت��ي 
ا�شتخدامه�  ث��ّم  وم��ن  ال��دم،  ال�شكر يف 

اإيج�بي ولي�ص �شلبي� كم� هو معتقد.
م��ن امل��ع��ت��ق��دات اخل���ط��ئ��ة اأي�����ش���، 
العتق�د ب�أن ال�شكري النوع الأول اأكرث 
وال�شحيح  الث�ين،  النوع  من  خطورة 
يتم  اإذا مل  خ��ط��ري،  امل��ر���ش��ن  ك��ال  اأن 

التع�مل معهم� بحرفية وعن�ية.
من  الإق����الل  اأن  ك��ث��ريون  يعتقد 
ع����دد م�����رات ال��ت��ح��ل��ي��ل ه���و الأف�����ش��ل، 
امل�����ش���ب  ل��ل��ط��ف��ل  ذل���ك رح��م��ة  واأن يف 
اأن����ه ل ميكن  ب���ل�����ش��ك��ري، واحل��ق��ي��ق��ة 
ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ال���ق���در احل��ق��ي��ق��ي من 
ج��رع���ت الأن�����ش��ول��ن م��ن غ��ري حتليل 
ب�لتحليل  الدم، وين�شح  منتظم ل�شكر 

اأربع مرات يف اليوم.
يعتقد البع�ص اأن حقن الأن�شولن 
م��ق�����ش��ور ع��ل��ى م��ن��ط��ق��ة ال��ف��خ��ذ ف��ق��ط، 
وال�شحيح اأن الأن�شولن يحقن ب�لطبقة 
عن  اجللد  طبقة  تف�شل  التي  الدهنية 
الع�شل، وهن�ك اأم�كن ومن�طق خمتلفة 
اجلزء  وت�شم  الأن�شولن  حلقن  خ��شة 
الأع����ل����ى واخل������رج�����ي م����ن ال����ذراع����ن، 
واجل���������زء الأم�������م������ي واخل�������رج������ي م��ن 
عن  بعيدا  البطن  ومنطقة  الفخذين، 
ال�شرة، واجلزء الأعلى من الإليتن من 
احلقن  م��وا���ش��ع  تغري  اأن  كم�  امل��وؤخ��رة، 
اأي�����ش��ا لتجنب ح���دوث جتمع  اأم���ر مهم 
ال���ده���ون ال�����ذي ي��ق��ل��ل م���ن ام��ت�����ش������ص 

الأن�شولن.
بحرم�ن  وي��وؤم��ن  البع�ص  يعتقد 
ط���ف���ل ال�������ش���ك���ري م����ن ال�������ش���ك���ري����ت اأو 
ن�شف  اأن  الأم���ر  وحقيقة  الن�شوي�ت، 
لتغذية  ال��الزم��ة  احل��راري��ة  ال�شعرات 
ال�شكري�ت  م��ن  ت��ك��ون  ال�����ش��ك��ري  ط��ف��ل 
والن�شوي�ت، ويف�شل الن�شوي�ت املعقدة 
التي ل ت�شبب ارتف�ع� ح�دا يف م�شتوى 

ال�شكر يف الدم.

الدكتورة مالسي: 
عاملوا الطفل المصاب 
بالسكري معاملة 
طبيعية وال تفرطوا 
في تدليله
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جامعات سعودية

العيسى يعتمد حوكمة االستخدام اآلمن
لقطاع المعلومات

اعتمد وزير التعليم الدكتور اأحمد العي�شى، �شي��شة ال�شتخدام املقبول للموارد واخلدم�ت التقنية 
اإلى  التي تعنى بحوكمة ال�شتخدام الآمن خلدم�ت قط�ع تقنية املعلوم�ت. وتهدف هذه ال�شي��شة 
هذا  يف  ال�ش�درة  احلكومية  والتوجيه�ت  التنظيم�ت  مع  متم��شية  اآمنة  اإلكرتونية  خدم�ت  توفري 
املج�ل، وت�أمل الوزارة اأن ت�ش�عد هذه ال�شي��شة يف حم�ية املوارد واخلدم�ت التقنية، واملح�فظة على 
�شرية و�شالمة وخ�شو�شية البي�ن�ت، وت�أكيد اأن تكون م�ش�در املعلوم�ت مت�حة عند احل�جة اإليه�، 

مع تو�شيح اأهمية فهم امل�شتخدمن مل�شوؤولياتهم جتاه حماية املعلومات.

إنجاز عالمي لباحث في جامعة جازان
يف اإجن���ز علمي وبحثي ي�شجل جل�معة ج���زان، متكن وكيل 
ح�شن  الدكتور  ب�جل�معة،  الإن�ش�نية  والعلوم  الآداب  كلية 
نظم  تخ�ش�ص  يف  متقدمة  علمية  اأبح�ث  ن�شر  من  خرمي، 
امل��ع��ل��وم���ت اجل��غ��راف��ي��ة وت��ط��ب��ي��ق���ت��ه��� امل��خ��ت��ل��ف��ة يف جم��الت 
اآخره�  ك���ن  ت�أثري  مع�مل  ذات   ISI وحمكمة  ر�شينة  ع�ملية 
ت�أثري  عن   Geospatial Health جملة  يف  ن�شره  مت  بحث 
التغري املن�خي على التوزيع املك�ين امل�شتقبلي ملر�ص املالري� 

وبعو�شة الأنوفيلي�ص، وخ�شو�ش� يف الع�م 2050 و 2100. 
اإلى حق�ئق ميكن العتم�د عليه� يف  الدرا�شة  وخل�شت 
بعو�شة  على  لل�شيطرة  امل��دى  طويلة  ا�شتب�قية  خطط  بن�ء 
ُن�شر البحث ب�ملوقع  النوفيلي�ص الن�قلة ملر�ص املالري�، كم� 

.PubMed- NCBI �العلمي امل�شهور ع�ملي

جامعة الملك سعود تتقدم في براءات  االختراع
ل��راءات  ال��ع���مل  م�شتوى  على  اجل�مع�ت  ترتيب  �شلم  يف  كبرية  قفزة  �شعود  امللك  ج�معة  حققت 
 63 املركز  وانتقلت من  الأم��ريك��ي،  التج�رية  والعالم�ت  ال��راءات  املمنوحة من مكتب  الخ��رتاع، 
ع�م 2014 اإلى املركز 49 ع�م 2015. وق�ل ن�ئب امل�شرف على مركز البتك�ر وبرن�مج امللكية الفكرية 
وترخي�ص التقنية يف اجل�معة الدكتور نبيل احل�رثي اإن »براءات الخرتاع التي �شجلته� اجل�معة 
هي �شمن منظومة �شن�عة املعرفة، ويتج�وز عدده� 800 يف 16 جم�ل علمي� يف اأكرث من 10 مك�تب 

حلم�ية براءات الخرتاع«.

جامعة المؤسس تحتفل
بيوم مكافحة الفساد

افتتح وكيل ج�معة امللك عبدالعزيز لل�شوؤون التعليمية الدكتور عبداهلل الذي�بي، احتف�ل اجل�معة 
�شع�ر  حت��ت  2016م،  الف�ش�د  ملك�فحة  الع�ملي  ب�ليوم  ال��ط��الب  ���ش��وؤون  بعم�دة  ن��زاه��ة  ب��ن���دي  ممثلة 

»متحدون على مك�فحة الف�ش�د«، وذلك ب�مل�شت�شفى اجل�معي. 
وجتول الذيابي باملعر�س امل�شاحب يرافقه عميد كلية الطب الدكتور حممود االأحول، ومدير 
امل�شت�شفى الدكتور عمرو احلب�شي، ووكيل العم�دة لالأن�شطة الثق�فية والجتم�عية الدكتور م�شعود 
القحط�ين، و�شمل املعر�ص لوح�ت و�شورا من م�ش�رك�ت الطالب والط�لب�ت تعر عن خطر الف�ش�د 
على الفرد واملجتمع، وعر�ش� مرئي� توعوي� ومطوي�ت تعريفية بن�دي نزاهة، اإ�ش�فة اإلى ا�شتبي�ن�ت 
وزعت على زوار املعر�ص.  كم� �شملت الفع�لية ور�شة عمل عن دور اجل�معة يف تفعيل مفهوم النزاهة 

واأثره� على الفرد واملجتمع، وحم��شرة بعنوان »النزاهة يف الو�شط الطبي«. 
والط�لب�ت،  للطالب  وورقية  اإلكرتونية  ثق�فية  م�ش�بقة  نزاهة  ن���دي  اأطلق  مت�شل،  �شي�ق  يف 
الدور  اأهمية  على  اليوبي،  عبدالرحمن  الدكتور  املوؤ�ش�ص  ج�معة  مدير  و�شدد  جوائز.  له�  ر�شدت 
ن�شبة  ورفع  والوطنية  الدينية  القيم  وتر�شيخ  الف�ش�د  مك�فحة  �شبيل  يف  اجل�مع�ت  به  تقوم  الذي 

ال�شعور ب�مل�شوؤولية.

»التعليم« تستعرض جهودها
في تعزيز اللغة العربية 

منصور كويع

اأح��م��د العي�شى،  ال��دك��ت��ور  ال��وزي��ر  ب��رع���ي��ة 
للغة  الع�ملي  ب�ليوم  التعليم  وزارة  احتفت 
اللغة  انت�ش�ر  »تعزيز  �شع�ر  حت��ت  العربية 
العربية«، وذلك �شعي� منه� يف تعزيز مك�نة 
اللغة العربية يف نفو�ص الطالب والط�لب�ت 
م��ن خ��الل ع��دة ب��رام��ج وم��ب���درات اأق�مته� 
على امل�شتوين املحلي والع�ملي، لكونه� ترى 
القراآن  لغة  ينبع من  اأ�ش��ش�  العربية  اللغة 
الكرمي. وج�ء احتف�ء وزارة التعليم ب�ليوم 
الع�ملي للغة العربية يف 18 دي�شمر واحدا 
م��ن اأب����رز الأ���ش������ش��ي���ت ال��ت��ي تهتم ال����وزارة 

بتفعيله�.

مبادرات وبرامج
وج��������ء الح����ت����ف�����ء ب����ع����دد م�����ن امل�����ب������درات 
املب�درات  ومنه�:  وع�ملي�   حملي�  والرامج 
العربية«،  اللغة  اأوملبي�د  »م�شروع  الوطنية 
اللغة  وه��ي م�ش�بقة دوري��ة �شنوية يف م���دة 
م�شتوي�ت  قي��ص  خالله�  م��ن  مت  العربية 

التفكري العلي� لدى طالب املرحلة الث�نوية 
والأهلي  احلكومي  الع�م  التعليم  مبدار�ص 
الطابي  للن�شاط  العامة  االإدارة  باإ�شراف 

الثق�يف بوزارة التعليم.
ال��ولء  تعميق  اإل��ى  امل�ش�بقة  وه��دف��ت 
اإح��دى  ب�عتب�ره�  العربية  للغة  والنتم�ء 
اأهم اأدوات تعزيز الهوية الوطنية، وتتمثل 
لرفع  املن��شبة  البيئة  تهيئة  يف  اأهميته� 
التن�ف�ص العلمي بن طلبة املرحلة الث�نوية 
واإث������راء امل��ن���ه��ج ال��درا���ش��ي��ة و الإ����ش���ه����م يف 

تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمه�.

اهتمام واسع
العربية  ب���ل��ل��غ��ة  »ال��ت��ع��ل��ي��م«  اه��ت��م���م  ام��ت��د 
لي�شمل اأبن�ء الع�ملن واملبتعثن واملقيمن 
اأبن�ء  اإلى ذلك من  يف اخل���رج، ومن يحت�ج 
ف�فتتحت  والإ�شالمية؛  العربية  اجل�لي�ت 
الأك���دمي��ي���ت وامل��دار���ص يف ع��دد من ال��دول 

ال�شقيقة وال�شديقة. 
وحققت ه��ذه الأك���دمي��ي���ت وامل��دار���ص 
التعليمية  املوؤ�ش�ش�ت  ب��ن  مرموقة  مك�نة 

و���ش��م��ع��ة ج���ي���دة ب���ن اجل����ل���ي����ت ال��ع��رب��ي��ة 
والإ���ش��الم��ي��ة يف اخل�����رج مل��� مت��ت���ز ب��ه من 
تنوع واأ�ش�لة يف املن�هج والطرق التعليمية 

احلديثة.

مراكز متخصصة
ام����ت����دادا له��ت��م���م ال���ق���ي����دات يف ال�����وزارة 
اخل���رج  يف  يقدم  ال��ذي  التعليم  مب�شتوى 
الأك�دميي�ت  تلك  به  تقوم  ال��ذي  وب�لدور 
واملدار�ص يف حتقيق جميع الأه��داف التي 
اأن�شئت من اأجله�، وطبق� مل� ورد يف تنظيم 
امل���دار����ص ال�����ش��ع��ودي��ة يف اخل������رج ال�����ش���در 
ب���ق���رار جم��ل�����ص ال��������وزراء ذي ال���رق���م 36 
الع�مة  الإدارة  ف���إن   ،25/2/1418 وت���ري��خ 
اإلى  للمدار�ص ال�شعودية يف اخل�رج ت�شعى 
اللغة  لتعليم  متخ�ش�شة  م��راك��ز  اإن�����ش���ء 
ت�بعة  ت��ك��ون  بغريه�،  للن�طقن  العربية 
ل���الأك����دمي���ي����ت وامل����دار�����ص ال�����ش��ع��ودي��ة يف 
اخل�رج، وذلك من اأجل ن�شر اللغة العربية 
وتع�ليم الدين الإ�شالمي ال�شمحة، واإبراز 

دور اململكة والتعريف بثق�فته� .

وزير التعليم يدشن البوابة 
اإللكترونية لمشروع »عين« للوثائق

بن  اأح��م��د  د.  التعليم  وزي����ر  م��ع���يل  د���ش��ن 
اليوم  ب���ل��وزارة  مكتبه  يف  العي�شى  حممد 
مل�شروع  الإلكرتونية  البوابة    29 اخلمي�ص 
ح��ف��ظ واأر���ش��ف��ة ال��وث���ئ��ق ال��ر���ش��م��ي��ة »ع��ن 
ل��ل��وث���ئ��ق« ب��ح�����ش��ور ك��ل م��ن ���ش��ع���دة وكيل 
د. عبد  وال��ت��ط��وي��ر  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط  ال�������وزارة 
رئي�ص  و�شع�دة  ال���راك،  عمر  بن  الرحمن 
���ش��رك��ة ت��ط��وي��ر ل��ل��خ��دم���ت ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة د. 
ع�م  ومدير  الزغيبي،  اهلل  عبد  بن  حممد 
بن  حم�����ش��ن  الأ����ش���ت����ذ  الإداري  ال��ت��ط��وي��ر 
حممد البقمي ، والذي قدم عر�ش�ً تعريفي�ً 
وخ�ش�ئ�شه  واأه���داف���ه  وف��ك��رت��ه  ب���مل�����ش��روع 
املوجودة  الوث�ئق  ا�شتعرا�ص  ك�فة، وكذلك 

فيه.
ويعنى املوقع اجلديد  بحفظ واأر�شفة 
وث�ئق وحمفوظ�ت الوزارة واإدارات التعليم 
و كذلك فهر�شته�  واملح�فظ�ت،  املن�طق  يف 
وت�����ش��ن��ي��ف��ه���، وي���ه���دف اإل����ى اأر���ش��ف��ة جميع 
والأنظمة  وال��ل��وائ��ح  وال���ق���رارات  التع�ميم 
وقط�ع�ته�  ال����وزارة  يف  ح�لي�  به�  املعمول 
اأجل  من  لحق�،  �شت�شدر  والتي  املختلفة، 
اللوائح  وال�شتف�دة وفق  اإت�حته� لالطالع 

اإمك�نية  املوقع  يتيح  كم�   . لذلك  املنظمة 
من  �شخ�ص  لأي  وال���ش��ت��ع��را���ص  ال��دخ��ول 
جوال  تطبيق  عر  وداخله�  ال���وزارة  خ���رج 
يف  الأ�ش��شية  البي�ن�ت  ق�عدة  مع  متزامن 

من�شتي الأندرويد والآيفون.
الإداري  التطوير  ع���م  م��دي��ر  واأ���ش���ر 
يف ال�������وزارة الأ����ش���ت����ذ حم�����ش��ن ب���ن حممد 
للجميع  م���ت����ح  امل���وق���ع  اأن  اإل�����ى  ال��ب��ق��م��ي 
وث�ئق  ع��ن  وال��ب���ح��ث��ن  املهتمن  وب���إم��ك���ن 
الإلكرتونية  املن�شة  ال�شتف�دة من  ال��وزارة 
ع��ل��ى مت�شفح  ����ش���واء  ل���ذل���ك  امل��خ�����ش�����ش��ة 
الإنرتنت اأو تطبيق الأجهزة الذكية ، مبين� 
اإل��ى خم�شة  ال��وث���ئ��ق  اأن��ه مت ت�شنيف ه��ذه 
ق��رارات،  تعليم�ت،  لوائح،  )اأنظمة،  اأق�ش�م 
تع�ميم(، م�شيف� اأنه ميكن احل�شول عليه� 
من خالل الدخول على املوقع الإلكرتوين 
»عن للوث�ئق«، وكذلك من خالل حتميل 
ت��ط��ب��ي��ق »ع����ن ل���ل���وث����ئ���ق« ع��ل��ى ال��ه��وات��ف 

الذكية.
وي��ت��ي��ح م��وق��ع ع��ن ل��ل��وث���ئ��ق البحث 
ا�شم  ب��ع��دة مع�يري مثل  ال����وزارة  وث���ئ��ق  يف 
اأو  مو�شوعه�،  اأو  الوثيقة،  ن��وع  اأو  رق��م  اأو 

اجلهة امل�شدرة للوثيقة، وكذلك عن طريق 
الكلم�ت الرئي�شة فيه�.

ال��وث���ئ��ق  اأن ه����ذه  ب���ل��ذك��ر  اجل���دي���ر 
ه��ي جم��م��وع��ة م��ن الأوع���ي���ة ال��ت��ي حتتوي 
ع��ل��ى م��ع��ل��وم���ت ت��ت��ع��ل��ق ب����أع���م����ل ال������وزارة 
امل���خ���ت���ل���ف���ة يف م���و����ش���وع����ت  وق���ط����ع����ت���ه���� 
اإبالغه�  اأو  ن�شره�  يتم  �شرية  غ��ري  ع���م��ة 
ل��ل��ج��ه���ت، وت���ت����ح ل��ل��ب���ح��ث��ن وال���دار����ش���ن 
منه�  لال�شتف�دة  العلمي  البحث  وم��راك��ز 
والتوثيقية،  والعلمية  العملية  املج�لت  يف 
وم����ن ه����ذه ال���وث����ئ���ق الأن���ظ���م���ة وال��ل��وائ��ح 
وال�شي��ش�ت واخلطط والرامج وامليزاني�ت 
والإح�����������ش������ءات والأب�����ح������ث وال����درا�����ش�����ت 

والتق�رير الإح�ش�ئية.
ي����أت���ي �شمن  امل�����ش��روع  اأن  اإل����ى  ي�����ش���ر 
الرامج وامل�ش�ريع ال�شرتاتيجية الوطنية 
العربية  اململكة  يف  الع�م  التعليم  لتطوير 
ال�����ش��ع��ودي��ة ال��ت��ي اأجن���زه���� م�����ش��روع امل��ل��ك 
التعليم  لتطوير  عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل 
ال��ع���م »ت��ط��وي��ر«، وت��ن��ف��ذه��� ���ش��رك��ة تطوير 
وزارة  م��ع  ب���ل��ت��ع���ون  التعليمية  للخدم�ت 

التعليم.
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مبتعثون

محمد حريصي

بلد  اإلى  املبتعثة  اأو  املبتعث  ي�شل  عندم� 
ك���مل��ن���خ،  ب��ع��دة ع��وام��ل  الب��ت��ع���ث ينبهر 
وو�ش�ئل  ال�ش�هقة،  وامل��ب���ين  والطبيعة، 
املوا�شالت، اإ�ش�فة اإلى التقني�ت التي قد 
بلده، مم�  اأك��رث تطورا مم� هو يف  تكون 
ي��وج��د ل��دى املبتعث ح���ل��ة م��ن ال��ذه��ول 
والإع���ج����ب مب��� ي�����ش���ه��ده، وت�����زداد ه��ذه 
هذه  مع  يتع�مل  املبتعث  ك�ن  اإذا  احل�لة 

امل�شتجدات للمرة الأولى يف حي�ته.
ك���ي���ف ا����ش���ت���ط����ع م����ن ���ش��ب��ق��ه��م اإل����ى 
الب��ت��ع���ث ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ه���ذه ال�����ش��دم��ة 
احل�������ش����ري���ة؟ �����ش����وؤال ط��رح��ت��ه »اآف�������ق« 

عليهم.

اختالف المجتمعات البشرية
ذك�����ر امل��ب��ت��ع��ث اإل������ى اأ����ش���رتال���ي���� حم��م��د 
احل�����ش���ري��ة  ال�����ش��دم��ة  اأن  ال�������ش���م���راين، 
املجتمع�ت  اخ��ت��الف  نتيجة  غ�لب�  تكون 

طبيعي  اأم��ر  اأن��ه���  اإل��ى  م�شريا  الب�شرية، 
اأي �شخ�ص يعي�ص يف و�شط ثق�يف  يواجه 

جديد.
احل�ش�رية،  ال�شدمة  اأعرا�ص  وعن 
ق�ل »غ�لب� م� يتبع ال�شدمة احل�ش�رية 
ا�شتي�ق للوطن والأهل، ورغبة يف العودة 
ال�����ش��ري��ع��ة، وع����دم ال���ق���درة ع��ل��ى تكوين 
فقدان  يف  تت�شبب  واأح��ي���ن���  ال�����ش��داق���ت، 
�شلبية  انعك��ش�ت  ي��ح��دث  مم���  لل�شهية، 
ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال���درا����ش���ي، وه����ذا م��وؤ���ش��ر 

خطري جدا«.
اجلديد  للمبتعث  »ينبغي  واأ���ش���ف 
امل��ج��ت��م��ع من  ي��ح��اول االن���خ���راط يف  اأن 
خ����الل ال��ت��وا���ش��ل امل��ب������ش��ر م���ع الأن���دي���ة 
اأي  منه�  تخلو  ت��ك���د  ل  ال��ت��ي  ال�شعودية 
خالله�  فمن  الب��ت��ع���ث،  بلد  يف  ج�معة 
اأبن�ء وطنه  ي�شتطيع تكوين عالق�ت مع 
اإلى م�ش�عدته  املبتعثن الذين �شي�شعون 
لتج�وز هذه الأزمة والندم�ج الإيج�بي 

يف املجتمع الذي �شيدر�ص فيه«.

التهيئة النفسية والثقافية
اململكة  اإل���ى  املبتعثة  اأك����دت  ج���ن��ب��ه���،  م��ن 
امل��ت��ح��دة، م��ن���ل ال�����ش��ه��ري، اأن ع��دم الإمل����م 
الإق�مة يف  واأنظمة  الأك�دميية،  ب�لأنظمة 
بع�ص  يف  املعي�شة  و�شعوبة  البتع�ث،  بلد 
املبتعث  على  خطر  مثلث  ت�شكل  البلدان، 

اجلديد.
الأه���يل  نحن  جميع�  »علين�  وزادت 
وال�����وزارات واجل��ه���ت امل�����ش��وؤول��ة اأن ن��درك 
ج���ي���دا ك��ي��ف��ي��ة ت��ه��ي��ئ��ة ال�����ش��ب���ب مل��واج��ه��ة 
اختالف منط احلي�ة، ومع�ي�شة القوانن 
اجل����دي����دة ال���ت���ي رمب����� ت��خ��ت��ل��ف ك��ل��ي��� عن 
اأنظمة بلدانهم التي ن�ش�أوا وتعودوه�، من 
الت�أهيلية للمبتعثن على  ال��دورات  خالل 
كم�  ال��دول��ة،  مبتعثي  اأو  البتع�ث  ب��رام��ج 
ومعرفي�،  ديني�  املبتعث  نح�شن  اأن  يجب 
واأن نزرع فيه النتم�ء للدين ثم الوطن، 
البتع�ث وم�  ن��راه يف دول  لأن غ�لب من 
�شلبي�  يكون  ال�شدم�ت احل�ش�رية  تعك�شه 
اأب��ع��ده عن  ع��ل��ى املبتعث اجل��دي��د، ورمب���� 
الهدف الذي ج�ء من اأجله وهو الدرا�شة«.

واأردف��������ت »غ����ل���ب���� م���ن ت���وؤث���ر فيهم 
ال�شدم�ت احل�ش�رية؛ هم من �شغ�ر ال�شن 
الذين ل ميلكون اخلرة اأو التجربة التي 
ال��ق��رارات، وبع�ص من  اتخ�ذ  متكنهم من 
نق�بلهم يف الأ�ش�بيع التمهيدية قبل بداية 
درا�شي� يف  ب�أنهم ف��شلون  الدرا�شة؛ نف�ج�أ 
اململكة، وير�شلهم اأهلهم لُيعّدلوا حي�تهم؛ 
ال��ت��ط��ور امل��ذه��ل ال��ذي  ف��ي��ن��ج��رف��ون وراء 
وال��ه��دف  ال��درا���ش��ة  ع��ن  عقلولهم  ي�شغل 

الذي ج�وؤوا من اأجله«.

ممارسة الهوايات
وح�������ش���ر امل��ب��ت��ع��ث يف ال�����ولي������ت امل��ت��ح��دة 
الأم���ريك���ي���ة، ع���ب���داهلل ال��ف��ه��ي��د، ع��الم���ت 
ال�����ش��دم��ة احل�����ش���ري��ة يف الن���ط���واء وح��ب 
الن��غ��الق وال��ع��زل��ة ع��ن املجتمع واخل��وف 
م����ن ال���ت���ع����م���ل م���ع���ه وال�������ش���ع���ور ب����حل���زن 

واالإحباط.
ق�ئال  ن�شح  احل���ل��ة،  ه��ذه  وملع�جلة   
فراغه  املبتعث وقت  ي�شتغل  اأن  »لب��د من 
اأو  ال���ري��������ش���ة  اأو  ك����ل���ق���راءة  ي���ح���ب؛  مب���� 
اأغ��ل��ب مع�هد  اأن  ال��ه��واي���ت الأخ���رى، كم� 
اللغة تقدم رحالت �شبه اأ�شبوعية للطالب، 
املدينة  مع�مل  على  خالله�  من  يتعرفون 
وي�شتطيعون تكوين �شداق�ت مع زمالئهم 
من الدول الأخرى وكذلك القرتاب من 
تق�م  التي  الأن�شطة  بهذه  اأكرث  اأ�ش�تذتهم 

بعيداً عن الف�شول الدرا�شية". 

واأ�������ش�������ف »ت���ق���ي���م م���ع���ظ���م امل���ع����ه���د 
مع  تتواكب  ثق�فية  فع�لي�ت  واجل�مع�ت 
فع�لي�ت  وتكون  الع�ملية،  والأ�ش�بيع  الأي���م 
ال��ف���ئ��دة، وتعود  مميزة ج��داً ل تخلو م��ن 

ب�لنفع الكبري على الط�لب«. 
امل���ع����ه���د  م�����ن  ال����ع����دي����د  اأن  واأك����������د 
واجل�مع�ت توفر خدمة ا�شت�ش�رية جم�نية 
نف�شية.  �شغوط�  ي��ع���ن��ون  مم��ن  لطالبه� 
وق������ل »ي���ج���ب ع��ل��ى ال���ط����ل���ب م��راج��ع��ت��ه��� 
ال  حتى  املرحلة  ه��ذه  جت���اوز  يف  مل�شاعدته 

تنعك�ص �شلبيته� على م�شتواه الدرا�شي«.

دور المبتعثين السابقين
منى  املتحدة،  اململكة  اإل��ى  املبتعثة  وت��وؤك��د 
يف  املبتعثن  على  ال��واج��ب  م��ن  اأن  حممد، 
اأك��رث  اأو  �شنتن  اأم�����ش��وا  اجل���م��ع���ت مم��ن 
يف ب��ل��د الب��ت��ع���ث؛ اأن ي��خ��دم��وا زم��الءه��م 
امل��ب��ت��ع��ث��ن اجل������دد وم�������ش����ع���دت���ه���م، وع����دم 
به  يقوم  ال��ذي  ال�شخ�شي  ب�لدور  الكتف�ء 

املبتعث.
اأمرا  لي�ص  للخ�رج  »ال�شفر  واأو�شحت 
جديدا، لكن ت�أثريات الإق�مة طويلة املدى 
وتق�ليده�؛  ع�داته�  تختلف  جمتمع�ت  يف 

قد ت�شكل ه�ج�ش� لدى املبتعثن اجلدد«. 
ب��ن  ال�����ف�����ج�����وة  ردم  ك���ي���ف���ي���ة  وع�������ن 
امل��ج��ت��م��ع���ت، ق���ل��ت »مل ي��ع��د ه��ن���ك ف��ج��وة، 
ف����ل���ع����مل اأ����ش���ب���ح ق���ري���ة ����ش���غ���رية، واإمن������ 
الختالف يف الثق�ف�ت، واأ�شبحت ال�شدمة 
اأقل كثريا مم� ك�نت عليه يف ال�ش�بق نظرا 
لعوملة الع�مل والطالع املب��شر على الدول 

الأخرى من خالل و�ش�ئل الإعالم«. 
ملن  ج��ي��دة  فر�شة  »الب��ت��ع���ث  وت�بعت 
املق�بل  لكن يف  دينه ووطنه،  اأن يخدم  اأراد 
الأخرى  الدول  ينبهر بجم�لي�ت  نرى من 
ال�شكلية  وامل���ق����رن����ت  ال����ذات  ب��ج��ل��د  ل��ي��ق��وم 

اخل�طئة التي ل تقدم اأو توؤخر«.
ال�شدمة  حت��دث  م���  »دائ��م���  ووا�شلت 
احل�������ش����ري���ة خ����الل ال�����ش��ن��ة الأول��������ى؛ ل��ذا 
ويقراأ  املبتعث  لع  يطَّ ب���أن  الكثريون  ين�شح 
كثريا قبل و�شوله اإلى بلد البتع�ث، ومن 
خالل برن�مج Google Maps ي�شتطيع اأن 
�شي�شكن  التي  املدينة  يف  افرتا�شي�  يتجول 
فيه�، مم� ي�شكل انطب�ع� اأولي� يف ذهنه قبل 

و�شوله".

مراحل الصدمة
واأف��������دت امل��ب��ت��ع��ث��ة اإل����ى ال����ولي�����ت امل��ت��ح��دة 
من  كثريا  اأن  الع�شيمي،  هند  الأم��ريك��ي��ة 
الثق�فية  لل�شدمة  ي��ت��ع��ر���ش��ون  املبتعثن 

معن�ه�  ينح�شر  ل  التي   culture shock
فقط يف النده��ص والنبه�ر فح�شب، واإمن� 

يتعداه� اإلى ت�أثريات نف�شية.
واأ����ش����ف���ت »ن�����ش���أ ه���ذا امل�����ش��ط��ل��ح ع���م 
ال��ع���مل  اإل��ي��ه  اأ����ش����ر  م��ن  اأول  وك�����ن   ،1954
 Kalvero اأوب�������ريغ  ك����ل���ف���ريو  الأم����ريك����ي 
يتعر�ص  امل��غ��رتب  اأن  ب���ّن  ال����ذي   Oberg
»مرحلة  هي:  نف�شية  متغريات  ثالثة  اإل��ى 
 Honeymoon Phase ال��ع�����ش��ل«  ���ش��ه��ر 
وف��ي��ه���  ي��ن��ت���ب امل��غ��رتب ح����ل و���ش��ول��ه من 
يراه  �شيء  بكل  فُيعجب  والنبه�ر  الده�شة 
امل�ش�عر  تت�ش�ءل هذه  اأن  اإلى  جديدا عليه 
اإلى  اأ�ش�بيع حتى تقل تدريجي�  بعد ب�شعة 
»مرحلة  وهي  الت�لية  للمرحلة  تو�شله  اأن 
وفيه�   ،Negotiation Phase التف�و�ص« 
وب�هته،  م�ألوفة  اجل��دي��دة  الأ�شي�ء  ت�شبح 
واإح���ب���اط، وه��ذه  اإل���ى ملل  املتعة  وت��ت��ح��ول 
من  اإل��ى  املبتعث  فيه�  يحت�ج  التي  املرحلة 
ي��ق��ف م��ع��ه ل��ري���ش��ده وي��وج��ه��ه لي�شل اإل��ى 
ب�  يتمثل  الث�لث  واملتغري  الث�لثة،  املرحلة 
 Adjustment Phase الت�أقلم«  »مرحلة 
وي�شبح  املغرتب،  نف�شية  فيه�  ت�شتقر  التي 
اأكرث توقع� للمواقف واأف�شل تع�مال معه�، 

ويزداد فهمه لأ�شك�ل الثق�فة ويفهمه�«. 
ال�������ش���دم���ة  ت���ت���وق���ف  »ل  واأ������ش������ف�����ت 
احل�����ش���ري��ة عند ه��ذا احل���د؛ ب��ل ق��د متتد 
بلده، فيدخل  اإل��ى  املبتعث  ع��ودة  اإل��ى حن 
العك�شية«  الثق�فية  »ال�شدمة  ي�شمىب�  مب� 
Reverse Culture Shock ليمر ب�ملراحل 
ن��ف�����ش��ه��� ال��ت��ي م����ّر ب��ه��� وق����ت و���ش��ول��ه اإل���ى 
ب��ل��د الب��ت��ع���ث، ول���ذا ي��ق��ول ع��ل��م���ء النف�ص 
الثق�يف«  »ال��ت���أق��ل��م  عملي�ت  اإن  والج��ت��م���ع 
بخم�ص  مت���ر   Culture Adjustment
م���راح���ل ن��ف�����ش��ي��ة ه����ي: م��رح��ل��ة احل��م������ش��ة 
وال�������ش���وق، وت���ك���ون ق��ب��ي��ل ال�����ش��ف��ر اإل����ى بلد 
الب���ت���ع����ث، وم���رح���ل���ة »ك����ل ����ش���يء رائ�����ع يف 
الو�شول،  عند  وتكون  اجل��دي��دة«،  الثق�فة 
ي��ل��ي��ه��� م��رح��ل��ة »ك���ل ���ش��يء ���ش��يء ومم���ل يف 
ال��ث��ق���ف��ة اجل���دي���دة«، وذل���ك ع��ن��دم��� ي�شعر 
ب�لك�آبة، ثم مرحلة الت�أقلم عندم� يبداأ يف 
فهم الثق�فة من حوله، واأخريا مرحلة »كل 
�شيء على م� ي��رام«،  وذل��ك عندم� يتكيف 

ويتع�ي�ص مع البيئة اجلديدة«.
التي  امل���دة  اأن  الع�شيمي  واأو���ش��ح��ت 
ي�����ش��ت��غ��ل��ه��� امل��ب��ت��ع��ث ل���الن���ت���ق����ل ب����ن ه���ذه 
منه�:  عديدة  عوامل  على  تعتمد  املراحل 
ال�شفر  اعتي�ده  الأجنبية، ومدى  لغته  قوة 
والغرتاب، ودرجة فهمه للثق�فة اجلديدة 

ومعرفته ب�أنظمته�.

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

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

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

الصدمة 
الحضارية.. 
قلق يالزم 
السنة األولى 
من االبتعاث

عبد اهلل الفهيد حممد ال�صمراين

العدد 194  |  03  ربيع الثاني 1438  |  01 يناير 2017



جامعات عالميةجامعات عالمية

بريطانيا: مليارا جنيه إسترليني
للتنمية والبحث العلمي

المصدر: يونيفرسيتي
وورلد نيوز

ملي�ري  �شتنفق  اأن��ه���  بريط�ني�  اأع��ل��ن��ت 
اأن�شطة  ���ش��ن��وي��� ع��ل��ى  ا���ش��رتل��ي��ن��ي  ج��ن��ي��ه 
التنمية والبحث العلمي حتى حلول ع�م 

.2021-2020
اأدل������ى ب��ه��� وزي���ر  ويف ت�����ش��ري��ح���ت 
اخلزانة الريط�ين »فيليب ه�موند« يف 
ب�  التي و�شفه�  الزي�دة  اأعلن  وقت �ش�بق 
العلمية  الأب��ح���ث  متويل  يف  »املحورية« 
وال��ت��ن��م��ي��ة يف اجل����م���ع����ت وال�������ش���رك����ت 

التج�رية ذات العالقة.
ال��ت��م��وي��ل  اأن ه����ذا  واأك�����د ه���م��ون��د 
�شيدعم البحث العلمي يف جم�ل التقنية 
مثل �شن�عة الروبوت والذك�ء ال�شن�عي 

والتقنية احليوية ال�شن�عية. 
ول��ك��ن ال��ن��ق���د اأع���رب���وا ع���ن قلقهم 
اأق��ل من  لأنه�  ال��زي���دة نظرا  تلك  ب�ش�أن 

ب�إنف�ق  احلكومة  و�شعته  ال��ذي  الهدف 
3٪ من اإجم�يل الن�جت الوطني؛ اإذ و�شل 

الإنف�ق اإلى 1.7٪ يف ع�م 2016.
ويف وقت �ش�بق، اأكدت رئي�شة وزراء 
اأم���م  »ت��ريي��زا م����ي«  يف كلمة  بريط�ني� 
اأن بالده�  ال�شن�ع�ت الريط�نية  احت�د 
التي  الع�ملية  اجلهة  ت�شبح  لأن  »تطمح 
وم�شتثمرو  وامل��خ��رتع��ون  العلم�ء  ي����أوي 

التقنية اإليه�«.
وق����ل���ت »ب��ري��ط���ن��ي��� ال���ي���وم ل��دي��ه��� 
بع�ص  الري�دة يف  وله�  وب�حثون  �شرك�ت 
الب�شر  ي�����ش��ر  ال��ت��ي  امل��ع��رف��ي��ة  احل���ق���ول 
اأن ن��دع��م��ه��م  اأغ���������واره ف���ي���ه����،  وع��ل��ي��ن��� 
ون��ح��ول ن��ق��اط ال��ق��وة يف ت��ل��ك االأب��ح��اث 
اإل����ى جن���اح���ات جت���اري���ة، وه����ذا ال يعني 
ال�شتثم�ر يف الأبح�ث والتنمية فح�شب، 
بحكمة  الأم���وال  يف  ال�شتثم�ر  يعني  بل 

و�شداد«.
واأردف���������ت »اإن����ن����� ن���دع���م ال��ت��ق��ن��ي���ت 

اإمك�نية  لديه�  التي  الأعم�ل  وقط�ع�ت 
لتقدمي من�فع طويلة الأمد لريط�ني�، 
وه���ذه ال�����ش��ي������ش���ت احل��ك��وم��ي��ة ت�شب يف 
م�شلحة مرحلة م� بعد خروج بريط�ني� 

من الحت�د الأوروبي«.
 يف تعليقه� على القرار ثمنت رئي�شة 
ج���م��ع���ت امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة ن���ئ��ب��ة مدير 
ج���م��ع��ة  »ك���ن���ت«، ج��ول��ي��� غ��وودف��ي��ل��ل��وز، 
اإع��الن احلكومة زي���دة الإن��ف���ق، وا�شفة 

اإي�ه ب�لنب�إ ال�ش�ر. 
وق�����ل����ت »اإن�������ه اع��������رتاف  ب���أه��م��ي��ة 
الأب����ح�����ث والإب�������داع يف من���و الق��ت�����ش���د 
ل��ت��ل��ب��ي��ة ال��ت��ح��دي���ت ال���ك���رى وال��ع���مل��ي��ة 
تقوية  على  و�شت�ش�عد  ت��واج��ه��ن���.  ال��ت��ي 
اأوا�شر ج�مع�ت اململكة املتحدة يف جم�ل 

الأبح�ث والأعم�ل«.
الدولين  من�ف�شين�  »اإن  ووا�شلت 
زادوا من حجم اإنف�قهم على هذا املج�ل، 
اململكة  �شي�ش�عد  الإع����الن  ف����إن  ول��ه��ذا 

رائ���دة يف جم�ل  ت��ك��ون  اأن  امل��ت��ح��دة على 
الأبح�ث والإبداع«. 

م���ن ج��ه��ت��ه اأو�����ش����ح  امل���دي���ر ال��ع���م 
ملجموعة »را�شل«، التي ت�شم 24 ج�معة 
ك�����رى يف جم������ل الأب�����ح������ث ال��ع��ل��م��ي��ة 
يف امل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة، ال���دك���ت���ور وي��ن��دي 
ب�ل�شرف على  الل��ت��زام  »ه���ذا  اأن   ب��ي���ت 
للغ�ية  مهم  والتنمية  الأب��ح���ث  جم���ل 
للج�مع�ت ملواجهة املن�ف�شة ال�شر�شة من 

قبل املن�ف�شن الدولين«.
اأهمية  ب��ي���ن،  يف  املجموعة  واأك����دت 
ال�شتثم�ر يف علوم الهند�شة والري��شي�ت 
اح��ت��ي���ج���ت  لتلبية  وال��ع��ل��وم  وال��ت��ق��ن��ي��ة 
الق��ت�����ش���د احل��دي��ث، وح���ددت اأن اإن��ف���ق 
مبن�فع  �شيعود  اإ�شرتليني  جنيه  ملي�ر 
اقت�ش�دية على البالد ب� 100 ملي�ر جنية 
احلكومة  داعية  الأق��ل،  على  اإ�شرتليني 
على  اإ�شرتليني  جنيه  ملي�ر   21 لإن��ف���ق 

امل�ش�ريع البحثية.

منحة رودس تستقطب 
أربعة طالب من 

هارفارد بأكسفورد
المصدر: هارفارد غازيت 

اأرب��ع��ة ط��الب من ج�معة ه���رف���رد، من �شمن 32 ط�لب� على م�شتوى  ف���ز 
للج�معة.   ال�شحفي  الإع���الن  »ح�شب  »رود����ص  مبنحة  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي���ت 
و�شيق�شى   .2017 اأكتوبر  من  بدء  اأك�شفورد  ج�معة  يف  الطالب  و�شيدر�ص 
و  ك��و«،  »ن�ن�شي  و  �شيلر«  »م�ي�  و  دونفي«،  »�شبن�شر  وهم  الأربعة  الطالب 
»اأنتوين ويلدر«، اأجمل اأي�م حي�تهم يف البحث والدار�شة يف ج�معة اأك�شفورد. 
لتعك�ص  الأربعة  الطالب  »ه�رف�رد غ�زيت« اجل�معية  وا�شت�ش�فت �شحيفة 

اأراءهم وانطب�ع�تهم وخططهم امل�شتقبلية املرتقبة يف اأك�شفورد.

طالب الكيمياء سبنسر دونفي
له�  اإنني متحم�ص حق�  اأك�شفورد.  ك�نت  اأع��رف كيف  اأك��ن  �شبن�شر »مل  ق�ل 
درا�شة  يف  برن�جمن  لإكم�ل  يخطط  اأن��ه  موؤكدا  جنب�ته�«،  بن  وللدرا�شة 
الأول يف  واح��د؛  ع���م  اإل��ى  واح��د منه�  الزمنية لكل  امل��دة  امل�ج�شتري، ت�شل 
جم�ل التعليم والث�ين يف جم�ل البحث يف الرع�ية الأولية بهدف حت�شن 

توا�شل الأطب�ء مع املر�شى ل �شيم� �شمن ال�شرائح الأقل دخال.
من  املكت�شبة  امله�رات  ا�شتخدام  على  خطتي  »تعتمد  �شبن�شر  واأ�ش�ف 
الأن������ص  ل�شيم�  املر�شى  الأط��ب���ء  يعلم  كيف  لتقييم  ال��رن���جم��ن  هذين 
الذين يتلقون م�شتوى متدني� من الرع�ية يف املجتمع ال�شحي.. لأنه يوجد 
لدى دليل على اأن الأطب�ء ل ي�ش�ألون املر�شى اأ�شال اأ�شئلة مثل: هل لهذا 
اأق��ول؟ ففهم كيف ي�شتخدمون م� تعلموه �شحي� لن  معنى؟ هل تفهم م� 
وعزا  اأي�ش�«.  ال�شحية  ح�لتهم  �شيح�شن  بل  فقط  فهمم  م�شتوى  يح�شن 
�شبن�شر فوزه ب�ملنحة لدرا�شة امل�ج�شتري يف اأك�شفورد اإلى الدور الذي ا�شطلع 
به اأ�شدق�وؤه وع�ئلته واأ�شت�ذته يف ه�رف�رد  موؤكدا اأن فوزه مراآة لأن��ص يف 

اجل�معة دعموه.

عالم حافل باالزدواجية  
ترى الط�لبة ن�ن�شي كو اأن الت�ريخ يحمل مع�ين اأكرث من درا�شة امل��شي؛ 
اأن  واأعتقد  الأعمى،  التع�شب  ا�شتخدامه� ملح�رية  اأداة ميكن  »اإن��ه  واأردف��ت 
اأفك�رن� يف الوقت الراهن  درا�شة الت�ريخ لديه� الإمك�نية لفك م� يدور يف 
وتو�شيع اأفكارنا جتاه ما ميكن اأن يحدث. ال�شيما االآن وما نراه يف ال�شيا�شة 
يف كل اأنح�ء الع�مل، واأمتنى اأن اأظهر من خالل اأبح�ثي م� اأراه يف الع�مل من 

تعقيد وازدواجية واأن اأبرز كيف ميكنن� اأن نبني ج�شورا ممكنة«.
ل  ومل  بحثه�،  يف  ال�شرقية  واحل�ش�رات  اللغ�ت  على  ن�ن�شي  و�شرتكز 
فهي اأمريكية من اأ�شول كورية؛  واأكدت اأن رغبته� يف درا�شة الت�ريخ ترجع 
اإلى م�ش�عدته� والده� يف بق�لته يف منطقة »بروكلن« بنيويورك التي  تكرث 
فيه� اجل�لي�ت، مم� جعله� تفهم اأكرث م� تعني كلمة »الآخ��ر«. واأكدت اأنه� 
منت يف بيئة زرعت فيه� حب النق��ص ل الت�ريخ فح�شب، ومن ثم اأ�شحت 
يف ه�رف�رد ع�شو اللجنة ال�شي��شية فيه� والرئي�ص ال�ش�بق للحوار الطالبي، 

وت�أمل اأن تكمل م�شريته� يف اأك�شفورد.

مايا سيلبر: تعلمت الكثير في هارفارد
الأم��ر  نكران  ح�لة  يف  كنت  نف�شي:  اأ�شدق  »مل  �شيلر  م�ي�  الط�لبة  ق�لت 
اإلى  ف��وزي يعود  اإن  ف��وزي مبنحة رود����ص؛  الإع���الن عن  اأن مت  برمته بعد 
ح�ش�ده� لثم�ر العمل اجلم�عي. اأ�شعر ب�لمتن�ن اإلى لكل من اأتي بي اإلى 
هن�: والدي، واأ�ش�تذتي ول�شيم� معلمتي »لي� براي�ص«؛ كم كنت حمظوظة 
ب�لعمل مع اأع�ش�ء هيئة التدري�ص يف ه�رف�رد الذين يكرث عددهم في�شعب 
واأخذوين  برع�يته،  وكللني  دفعني ب�حلم��شة  ت�شميتهم فردا فردا؛ فكلهم 

حتت جن�حهم«.
وتخطط م���ي��� لأن ت��در���ص ال��ت���ري��خ ال��ري��ط���ين والأوروب�����ي ب��دء من 
1500 حتى الت�ريخ املع��شر، معربة عن حم��شته� املتقدة ل�شر اأغوار ت�ريخ 
اإجنلرتا ملدة ع�من يف اأك�شفورد. و�شتق�شي م�ي� ال�شيف املقبل يف �شحيفة 
»وا�شنطن بو�شت«،  لأنه� تع�شق ال�شح�فة ال�شتق�ش�ئية ولأن هدفه� هو اأن 

تكون �شحفية ا�شتق�ش�ئية بعد اإكم�ل درا�شته�.

الحاسوب والجينات
واإلى  الآن  الن��ص كم� هو  �شكل  مل�ذا يظهر  اأن يعرف  انتوين  الط�لب  يريد 
اأين �شيتجهون.  ففد در�ص  التطور الب�شري يف الأحي�ء ويخطط لأن يكمل 
اهتم�مه يف دار�شة احل��شوب يف اأك�شفورد بغية اأن يفهم كيف ت�ش�عد الأدوات 

احل��شوبية  الب�حثن على التبحر يف البي�ن�ت اجلينية.
 وق�ل انتوين »اإنني �شغوف للغ�ية بدرا�شة اجلين�ت، وكيف يتم تطبيقه� 
على جم�لت خمتلفة ل�شيم� طريقة كيف اأ�شبح الإن�ش�ن هكذا، فمثال، در�شت 
اأن�  والآن  ق�ئمن،  من�شي  اأن  ن�شتطيع  وكيف  ال�شلع  اأج��زاء  تطور  ه�رف�رد  يف 
مهتم مب� يجب اأن تقوله اجلين�ت عن امل�شتقبل، وجزء من هذا امل�شتقبل يرتكز 

على علم احل��شوب من اأجل فهم معلوم�ت عن اجلين�ت«. 

مساع استرالية الحتالل الصدارة
في استقطاب الطالب الدوليين

المصدر: يونيفرسيتي
وورلد نيوز

ارتقت �شن�عة التعليم الع�يل يف اأ�شرتالي� 
ذات  �شن�عة  �ش�رت  اإذ  اأعلى؛  اإلى مرتبة 
قيمة ل ي�شته�ن به� يف مداخيل الدولة، 
 14.8( اأ����ش���رتايل  دولر  م��ل��ي���ر   20 ت���در  
ملي�ر دولر اأمريكي( �شنوي�، مم� جعله� 

وجهة  ب�شفته�  ع�ملي�  الث�لثة  املرتبة  يف 
لتلقي التعليم الع�يل.

اأعلنه�  ال��ت��ي  لالح�ش�ئي�ت  ووف��ق��� 
امل���ك���ت���ب الأ������ش�����رتايل ل���الإح�������ش����ء، جن��ح 
جمة  م�ش�كل  تقليل  يف  ال��ع���يل  التعليم 
كثريا  الأ���ش��رتايل  القت�ش�د  منه�  ع���ين 
ب�����ش��ك��ل ع������م وال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع�����يل ب�����ش��ك��ل 
للح�شول  اإداري���ة  م�شكالت  منه�  خ��ص، 

البالد،  لدخول  الالزمة  الت�أ�شرية  على 
الأ�شرتايل،  ال��دولر  قيمة  ارتق�ع  ومنه� 
وال���ه���ج���وم ع���ل���ى ال����ط����الب ال���واف���دي���ن، 
ب�لع�م  مق�رنًة   ٪8 قدره�  زي���دة  م�شجال 

امل�يل امل��شي 2015-2014.
وع��������زا اخل����������راء ه�������ذه ال�����زي������دة 
اإل���ى ال��ع��واق��ب ال��ت��ي نتجت ع��ن خ��روج 
بريط�ني� م��ن الحت����د الأوروب����ي واإل��ى 

ال����ولي�����ت  ب���رئ��������ش���ة  "ترامب"  ف�����وز 
املتحدة. وك�نت اأمريك� واململكة املتحدة 
ال����دول����ت����ن ال���ل���ت���ن ك������ن ي��ق�����ش��ده��م��� 

الطالب الوافدون قبل اأ�شرتالي�.
وي���وؤك���د م��� ���ش��ب��ق ع����زوف ال��ط��الب 
ال��ولي���ت  يف  ال��درا���ش��ة  ع��ن  ال�شينين 
امل���ت���ح���دة الأم���ريك���ي���ة ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري يف 

الوقت احل��شر.
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جامعات عالمية

لقطات
روسيا

�شتطلق رو�شي� يف الع�م امليالدي 
جديدا  ع�ملي�  ت�شنيف�  اجل��دي��د 
ل���ل���ج����م���ع����ت ح�����ش��ب م����� اأع��ل��ن��ه 
رئ��ي�����ص ن��ق���ب��ة روؤ����ش����ء ج���م��ع���ت 
�ش�دوفينت�شي«  »فيكتور  رو�شي� 
بن�ء على طلب الرئي�ص الرو�شي 

فالدميري بوتن. 

أوروبا
اتفقت 13 ج�معة اأوربية على اأن 
موؤ�ش�شة   50 ي�شم  احت���دا  توؤلف 
ل���ت����أ����ش���ي�������ص امل���ع���ه���د الأوروب����������ي 
ل�����الإب�����داع وال��ت��ق��ن��ي��ة يف جم����ل 
اأن يجمع  املقرر  الأغ��ذي��ة. وم��ن 
املعهد �شركات جتارية وجامعات 
تهدف  ك��رى  بحثية  ومنظم�ت 
ل��دع��م الإب�����داع وال��ن��م��و واإي��ج���د 
ال��وظ���ئ��ف ل��الأورب��ي��ن م��ن اأج��ل 
ج��ع��ل اأوروب�������� م���رك���زا ع���مل��ي��� يف 

جم�ل الأغذية.

غانا
الوطنية  روؤي��ت��ه���  غ���ن���  اأط��ل��ق��ت 
طالب  لتخريج  الع�يل  للتعليم 
ق���ط����ع  ل���ل���ع���م���ل يف  م�����وؤه�����ل�����ن 
من  العلمي  والبحث  ال�شن�عة 
ت�����ش��ت��ج��ي��ب اجل���م��ع���ت  اأن  اأج����ل 
يف  ال��ب��الد  يف  التنمية  ملتطلب�ت 
ال��ق��رن 21 وجل��ع��ل غ���ن��� م��رك��زا 
رئي�ش� للتعليم الع�يل يف منطقة 

غرب اأفريقي�.

النرويج
اأع��ده نخبة  دع��� تقرير حكومي 
م�����ن امل����ف����ك����ري����ن، اجل�����م����ع�����ت، 
اإل������ى ال���ع���م���ل ع���ل���ى رف�����ع ���ش��ق��ف 
ا�شرتاتيجيته�  يف  ال��ط��م��وح���ت 
الدولين  الأ�ش�تذة  ل�شتقط�ب 
واحل����ف�����ظ ع��ل��ي��ه��م م����ع اإت����ح���ة 
يتلقوا  لكي  لالأ�ش�تذة  الفر�ص 
ب�للغة  به  يتميزون  ال��ذي  العلم 

الإجنليزية.

فرنسا
الأف������رق�����ة  ال����ط����الب  ع�����دد  زاد 
الراغبن يف الدرا�شة يف اأوروب�؛ 
اإل��ى واح��د من  اإذ و�شل عددهم 
الدولين  الطالب  اأ�شل 10 من 
م����ن ك����ل اأن����ح�����ء ال����ع�����مل، وه���ي 
الن�شبة  ���ش��ع��ف  ت��ت��ج���وز  ن�����ش��ب��ة 
الع�ملية. وينتمي  ن�شف الطالب 
اإل�����ى دول  الأف�����رق����ة يف ف��رن�����ش��� 
ب��ي��ن��م��� تنتمي  اإف��ري��ق��ي���،  ���ش��م���ل 
ال��ب��ق��ي��ة اإل���ى دول غ���رب ال��ق���رة، 
ح�شب  الفرن�شية  تتحدث  التي 
ت��ق��ري��ر ���ش��در ع���ن ح��رك��ة تنقل 
وك�لة  اأعدته  الأف�رقة،  الطالب 
»ك����م���ب�������ص ف����ران���������ص«، م��ع��ت��م��دة 
»يون�شكو«  ال����  اإح�����ش���ئ��ي���ت  ع��ل��ى 

واحلكومة الفرن�شية.

جامعة ميلبورن
The University of Melbourne

يف جم�����ل الأب����ح�����ث ال��ط��ب��ي��ة واأح����د 
مب�درات التقنية احليوية. 

الخريجون
• 280األ��������ف خ���ري���ج م���ن ك���ل اأن���ح����ء 

الع�مل.
يف  اأ�شرتالي�  خ���رج  يعي�شون   ٪15  •

150 دولة.
ال����داخ����ل  يف  خ���ري���ج���وه����  ع���م���ل   •
ون�����واب   ، وزارات  روؤ������ش������ء  وم���ن���ه���م: 
الع�م، وح�كم�  روؤ�ش�ء وزراء، واحل�كم 
لتيمور  الأول����ى  وال�����ش��ي��دة  فيكتوري�، 
ف�شال  اخل���رج��ي��ة،  وزراء  ال�����ش��رق��ي��ة، 
وال�ش��شة  وامل��ح���م��ن  املهند�شن  ع��ن 
وامل����وؤرخ����ن وال��ف��ال���ش��ف��ة وال�����ش��ع��راء 

والعلم�ء والأطب�ء ورواد ال�شن�عة.

اإلنجازات البحثية
لنج�ح  اأدت  ه�ئلة  بحثية  درا�ش�ت   •
من  ال�شبعيني�ت  يف  القوقعة  زراع���ة 
اأج��رى لأك��رث من  اإذ  القرن املن�شرم؛ 
منذ  اجلراحة  تلك  مري�ص  220األ���ف 

.1984
 21 اجل����م���ع���ة  احل���ك���وم���ة  • م��ن��ح��ت 
 2012 يف  اأ������ش�����رتايل  دولر  م���ل���ي���ون 
يف  اجلذعية  اخلالي�  مركز  لت�أ�شي�ص 
لعب  دور  اأ�شرتالي�  لتوؤدي  اجل�معة 

رئي�ص يف املج�ل.
ب��دور  اجل���م��ع��ة  اأ���ش���ت��ذة  ا�شطلع   •
حم������وري يف ال�������ش���ن����ع���ة، وح�������ش���دوا 
ال��ع���مل،  م�شتوى  على  ك��رى  ج��وائ��ز 
من  امللكية  ب���مل��ي��دال��ي��ة  ال��ف���ئ��ز  منهم 
اجلمعية امللكية بلندن مق�بل اأبح�ثه 
البوليمر ع�م 2012  يف جم�ل كيمي�ء 
ومنهم  ه��ومل��ز«،  »اأن���دروا  الروفي�شور 
التي  ���ش������ص«،  »جروجيني�  ال��دك��ت��ورة 
ف�زت بج�ئزة لوري�ل املراأة الأ�شرتالية 
ن��ظ��ري   2011 يف  ال���ع���ل���وم  زم�����ل����ة  يف 
الب�شري  اجل�شد  ا�شتقب�ل  يف  اأبح�ثه� 
ل��ل��ع��ق���ق��ري ال��ط��ب��ي��ة، وال��روف��ي�����ش��ور 
»جرميي كالرك« الذي ف�ز مبيدالية 
النف�شية  اجل��م��ع��ي��ة  م��ن  »زوت����رم�����ن« 

التأسيس
ع���م  ت���أ���ش�����ش��ت  اأ���ش��رتال��ي��ة،  ج���م��ع��ة  • ه��ي 
ع��ل��ى  ف���ق���ط  ع�����م����ن  م�������ش���ي  ب���ع���د   1853
ان��ط��الق اجل���م��ع��ة الأول�����ى يف اأ���ش��رتال��ي���: 

ج�معة »�شيدين«.

مساحة الجامعة
هكت�رات،   10 امل�ش�حة  ك�نت  الت�أ�شي�ص  عند 
 20 اإل���ى  لت�شل  امل�����ش���ح��ة  ت�ش�عفت  والأن 

هكت�را.

منسوبو الجامعة
منهم  األ���ف����،   47 ال���ط���الب:  ع���دد   •

12األف ط�لب دويل.  
 6500 املوظفن:  • عدد 

 22  : التخ�ش�شية  الكلي�ت  ع��دد   •
كلية 

األساتذة المتميزون
ال��ط��ب  يف  ن��وب��ل  ب��ج���ئ��زة  • ال��ف���ئ��ز 
ال����روف����ي���������ش����ور »ب����ي����رت دوه�����ريت�����ي« 

م�ش�ركة مع بروف�شيور �شويدي.
التميز  على  احل��شل  • الروفي�شور 
الأك������دمي�����ي ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال����دويل 

»بيرت �شنغر«.
الأ���ش���ت��ذة احل������ش��ل��ون على زم�لة   •

اجلمعية امللكية.  

األبحاث
يف  الأول��������ى  ال��ب��ح��ث��ي��ة  • اجل����م���ع���ة 

اأ�شرتالي�
 850 الأبح�ث  على  اجل�معة  • تنفق 

مليون دولر اأ�شرتايل �شنوي�ً.
ع��ل��ى  الإن�����ف������ق  يف  ال���ث����ن���ي���ة  ت���ع���د   •

الأبح�ث يف اأ�شرتالي�.
ع��ل��ى  ح�����ش��ل��ت  م���ل���ب���ورن  • ج����م���ع���ة 
ال��ت��م��ي��ز يف الأب���ح����ث لع�م  م��وؤ���ش��رات 

2010 ح�شب التقرير الوطني.
بحثي  مركز   100 من  اأكرث  • لديه� 
اأك��ر  اأح��د   »21 »ب���ي��و  وت�شم  ومعهد، 
ال��ك��رى  البحثية  اأ���ش��رتال��ي���  م��راك��ز 

قنوات  تطوير  على  لعمله  ال�شويدية 
متعددة لزراعة القوقعة.

الموارد المالية للجامعة
• ح�شب اإح�ش�ئي�ت ع�م 2012 تعددت 

موارد دخل اجل�معة كم� يلي:
قبل  م��ن  م���ل��ي��ة  م��ع��ون���ت   ٪22.5  •

احلكومة الأ�شرتالية 
احلكومة  خ�رج  من  معون�ت   ٪23  •

الأ�شرتالية 
الطالب مدفوع�ت  من   7.5 •

الولية  من  معون�ت  من   ٪4.2 •
اأخرى ومداخيل  ر�شوم   34.1 •

ال�شتم�رات  مداخيل   ٪5.3 •
. وترع�ت  منح   3.4 •

الفائزون بنوبل
العلم�ء  من  كثري  اجل�معة  يف  تخرج 
مم����ن ف�������زو ب���ج����ئ���زة ن���وب���ل ل��ل��ع��ل��وم 

ومنهم:
»اليزابيث بالكبرين«  • الروفي�شور 
ال��ف���ئ��زة ب��ج���ئ��زة ن��وب��ل يف ال��ط��ب ع�م 

.2009
مريلي�ص«  »جيم�ص  الروفي�شور   •
)ف���ر���ص(«،  »�شري  لقب  على  احل��شل 
القت�ش�د  علم  يف  نوبل  بج�ئزة  وف���ز 

ع�م 1996.
اكيلي�ص«  »ج��وه��ن  ال��روف��ي�����ش��ور   •
احل��������ش���ل ع��ل��ى ل��ق��ب »�����ش����ري«، وف����ز 
بج�ئزة نوبل يف الطب وعلم وظ�ئف 

الأع�ش�ء ع�م 1963.
ب���رون���ت«  »ف���ران���ك  • ال��روف��ي�����ش��ور 
احل��������ش���ل ع��ل��ى ل��ق��ب »�����ش����ري«، وف����ز 
ب��ج���ئ��زة ن��وب��ل يف ع��ل��م ال��ط��ب  وعلم 

وظ�ئف الأع�ش�ء ع�م .1960.
»ج������و�������ش������وا  ال�������روف�������ي���������������ش�������ور   •
علم  نوبل يف  بج�ئزة  ليدبريغ«الف�ئز 

وظ�ئف الأع�ش�ء ع�م 1945.
���ش��ك���م��ن«،  »ب�����ريت  • ال��روف��ي�����ش��ور 
وعلم  الطب  يف  نوبل  بج�ئزة  الف�ئز 

وظ�ئف الأع�ش�ء ع�م 1991.

»تويتر«..
مملكة النرجسية

اإلى  الراهن  الع�شر  يف  حتولت  قد  املختلفة،  الإع��الم  و�ش�ئل  اإن 
عن  للحديث  الن��ص  م��ن  لكثري  اأب��واب��ه���  فتحت  لل�شهرة،  من�بر 
ذواتهم ومدحها، واالإفراط يف جتميلها، واأ�شحت مواقع ال�شبكات 
الجتم�عية مثل تويرت وفي�شبوك وغريهم� ف�ش�ء وا�شع� لإبراز 
مع�،  الثنن  اأو  الكلمة  اأو  ب�ل�شورة  �شواء  عنه�  والتعبري  ال��ذات 
املعجبن مب� يقولون  بتزايد عدد  البع�ص فيه�  ذوات  فتع�ظمت 
ويفعلون، وبعدد الذين يت�بعونهم عر هذه املواقع الإلكرتونية، 
عددهم  ورفعوا  احلديثة  التكنولوجية  على  حت�يلوا  اإن  يهم  ول 
من خالل عملي�ت ت�شليلية لرفع مك�نتهم يف املجتمع، ولتعزيز 
الب�حثن  ب�لعديد من  ح��دا  م�  وه��ذا  بذاتهم،  الآخ��ري��ن  اإعج�ب 
اإل���ى و���ش��ف م��واق��ع ال�شبك�ت  يف جم����ل الإع�����الم وع��ل��م ال��ن��ف�����ص 

الجتم�عية وبخ��شة »تويرت« مبملكة الرنج�شية!
ويف ه����ذا الإط���������ر، ي�����ش��ري ال���ك����ت���ب ال�������ش���وري ع���م����د ف���وزي 
اإل��ى »الأن���«(   اإل��ى �شرورة التمييز بن »الأن���وي��ة« )ن�شبة  �شعيبي 
�شخ�شية  يف  الجتم�عية  امل��واق��ع  ه��ذه  تبنيه�  التي  والرنج�شية 
الفرد، ف� »الأن�« هو معطى طبيعي يظهر مع الولدة وي�شبح ذات� 
بعد اأن تت�شكل اجتم�عي�؛ اأي ب�كت�ش�به� قيم� وع�دات و�شلوكي�ت، 
ف� »الأن�وية« هي التفكري يف الذات؛ اأي روؤية ال�شخ�ص للع�مل من 
اإلى نرج�شية تت�أ�ش�ص  خالل نف�شه، وتتحول يف ح�لته� املتطرفة 

من خالل حب الغري من اأجل الذات.
التوا�شل  و�ش�ئل  ت���أث��ري  ع��ن  حديثة  درا���ش��ة  نت�ئج  وك�شفت 
الجتم�عي، عن ميل الأ�شخ��ص امل�شتخدمن لهذه الو�ش�ئل اإلى 

الرنج�شية وحب الظهور.
اأج��راه ب�حثون من ج�معة جورجي�  ال��ذي  البحث  وج���ء يف 
الأمريكية و�شم 151 ط�لب� ترتاوح اأعم�رهم م� بن 18 و 22 ع�م� 
الرنج�شية،  من  اأعلى  ق��درا  الو�ش�ئط  ه��ذه  م�شتخدمي  ل��دى  اأن 

ون�شبة ع�لية من حب الذات والثقة ب�لنف�ص.
النف�شية  الأم��را���ص  يف  املتخ�ش�ص  الطبيب  اأي�ش�  وجن��د 
والعقلية »�ش�رج ت�شريون« يعتقد اأن كل �شخ�ص من خالل هذه 
يرتدى  فقد  مزاجه؛  ح�شب  يلب�ص  اأ�شحى  الجتم�عية  املواقع 
اأ�شهر  من  راقية  وبذلة  ري��شي�،  يكون  اأن  دون  الري��شة  بذلة 
امل�رك�ت الع�ملية دون اأن يكون ثري�، واجلميع يعلم اأن هذا الأمر 
لي�ص �شوى لعبة تتحكم فيه� الرغبة يف بن�ء �شورة للذات حتى 
م��ن خ���الل ال��ل��ب������ص، وال��ه��وي��ة ل تتغري ب���خ��ت��ي���ر ال��ث��وب ال��ذي 
يريد  فهو ل  امل���راآة  اأم���م  يقف  فعندم�  ال�شخ�ص؛  ه��ذا  يرتديه 
اأن يتنكر، بل يبحث عن �شبيل لكت�ش�ف ذاته اأكرث لأنه يحبه� 
ويريد اأن يكون من يحبونه مثله مت�م�، وهذه قمة الرنج�شية 
وعلى  الجتم�عية  عالق�ته  على  مر�شية  �شيئة  تداعي�ت  وله� 

اإدراكه لواقعه وم�شتقبله.
الجتم�عي  التوا�شل  مواقع  ت�أثريات  من  اخل��راء  ويحذر 
ب�عتب�ره� م�شوؤولة عن الرنج�شية التي تظهر على م�شتخدميه�، 
ويوؤكدون اأن الثقة والعتزاز ب�لنف�ص املرتبط به� يجب األ يتكون� 
وال�شحيح عر ط��رق خمت�شرة من خالل  امل��ت��وازن  الفرد  ل��دى 
الإنرتنت، بل من الالزم اأن ُيكت�شب� كنتيجة حتمية حلي�ة متوازنة 
ُتبنى عر العمل الدوؤوب والطموح امل�شتمر للو�شول اإلى الر�شى 

الذاتي.
يجب  ال�شخ�شي  لتوازنن�  املهددة  الرنج�شية  هذه  ولتف�دي 
علين� نحن م�شتخدمي �شبك�ت التوا�شل الجتم�عي اأن نبتعد عن  
حوله�  والتمركز  ال��ذات  متجيد  لغر�ص  ا�شتخدامه�  يف  املب�لغة 
من خال املواد التي نن�شرها، واإمنا جنعلها من دون اإفراط وال 

تفريط ميدان� للتوا�شل وتب�دل الروؤى والأفك�ر.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa
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ثقافة

المحسني 
يناقش شعر 

التفعيلة 
السعودي 

تن�ول رئي�ص ق�شم اللغة العربية واآدابه�، 
�شعر  املح�شني،  الرحمن  عبد  ال��دك��ت��ور 
ال��ت��ف��ع��ي��ل��ة ال�����ش��ع��ودي م���ن ال��ب��ن��ي��ة اإل���ى 
الدللة، يف كت�ب تكمن اأهميته يف ح�جة 
امل��ك��ت��ب��ة ال��ع��رب��ي��ة اإل�����ى درا����ش���ة ق�����ش��ي��دة 

التفعيلة يف اململكة العربية ال�شعودية.
ال���رغ���م من  "على  امل���وؤل���ف:  وق�����ل 
ال�����ش��ع��ودي  التفعيلة  �شعر  ن�����ش��و���ص  اأن 
واآالف  ال��������دواوي��������ن  م����ئ����ات  جت����������اوزت 
هذا  حول  الدرا�ش�ت  م�زالت  الن�شو�ص، 
املنتج الإبداعي �شبه غ�ئبة، وج�ءت هذه 
اأك�دميية  لدرا�ش�ت  نواة  لتكون  الدرا�شة 
ت��ع��ن��ى ب��ه��ذا ال���ل���ون ال��ف��ن��ي، اإمي����ن����ً ب����أن 
حول  تتمركز  للن�قد  مهمة  م�شوؤولية 
لقراءته�  جم���ددة  الن�ش�ل  ح��رك��ة  تتبع 

وو�شعه� يف حيزه� النقدي املن��شب". 

الباب األول
ب�به  يف  انطلق  بكت�ب  الدرا�شة  وج���ءت 
كثريا  ع�ر�ش�  الن�ص،  عتبة  م��ن  الأول 
م���ن ب��ن��ي��ات ال��ع��ن��وان ال��ف��ن��ي��ة ث���م اجت��ه 
نحو معطي�ت الن�ص اللغوية، فبحث يف 
الفنية،  وجم�لي�ته�  م�ش�دره�  املفردة، 
الن�شق  ع��ن ج��م���ل��ي���ت  ���ش��رع يبحث  ث��م 
ال��رتك��ي��ب��ي ال�����ذي ت�����ش��ك��ل��ت وف����ق ه��ذه 
�شمة  الكت�ب على  امل��ف��ردة. وك���ن تركيز 
ال��ت��ج��رب��ة اجل��دي��دة  ال��ت��ي مت��ي��ز  الكلية 
مل��ث��ل الن�شق  ال��ب��ح��ث  ع��م��وم���ً، ف��ع��ر���ص 
منطلق�  والتق�بلي،  وال���ش��م��ي  الفعلي 
البنى  م��ن  متعلق�ته�  تفتيق  اإل��ى  منه� 

ال�شغرى.

الباب الثاني
ث����م ت����ن�����ول يف ال����ب�����ب ال����ث�����ين ال��ب��ن��ي��ة 
ال��ت�����ش��وي��ري��ة م��ن ال��ك��ل��م��ة اإل����ى ال�����ش��ورة 
وال�شورة  الرتكيبية  ف�ل�شورة  امل��ف��ردة؛ 
يف  واجت��اه��ات��ه  ال��رم��ز  بحث  كما  الكلية، 

الن�ص.

الباب الثالث
وج�ء الب�ب الث�لث معني� بهيكل الق�شيدة 
امل��دور  وال�شكل  الوم�شة  م��ن  ومعم�ره� 

وامل�شرحي، اإلى البنية الطويلة.

الباب الرابع
لالإيق�ع،  فك�ن  الكت�ب  اأب���واب  اآخ��ر  واأم���� 
�شعر  والتقفية يف  ال��وزن  اإيق�ع  اإذ عر�ص 
كم�  الداخلي،  لالإيق�ع  وانتقل  التفعيلة، 
يعد  ال���ذي  ال��ب�����ش��ري  الت�شكيل  يف  ب��ح��ث 

�شمة مهمة لق�شيدة التفعيلة. 
ك���م���� األ����ق����ى ال�������ش���وء ع���ل���ى ق�����ش���ي��� 
ال�شيمرتية  م��ث��ل  م��ن  م��ه��م��ة  ت�شكيلية 
وال���ف���راغ ال��ك��ت���ب��ي والأق���وا����ص وع��الم���ت 
لله�م�ص  تعر�شه  ع��ن  ف�شاًل  ال��رتق��ي��م، 
ذلك  كل  الن�ص.  نه�ية  واإي��ق���ع  ال�شعري 
ت��ف���ع��ل ق�شية  اإط������ر من����وذج  وغ����ريه يف 
ك��شف�ً  ال��ت��ج��دي��د،  ح��رك��ة  م��ع  فل�شطن 
ع���ن اإج����م�����ع ع����دد م���ن ال���ن���ق����د ع��ل��ى اأن 
الكت�بة  وات�ش�ع  التفعيلة،  ق�شيدة  متكن 
العربي  املتلقي  وتقبل  عليه�،  الإبداعية 
اأهمه�  من  عوامل  اإل��ى  يعود  ب�شغف  له� 
ل��ل��وج��دان  ح���دث  وم����  فل�شطن  ق�شية 
ف���ه��ت��زاز  1948م،  اأح�����داث  ب��ع��د  ال��ع��رب��ي 
العربية  الثوابت  اهتزاز  اإل��ى  اأدى  القيم 

الأدبية والفنية.

مواقع التواصل االجتماعي ساعدت على تشويهها

اللغة العربية تتعرض للتحريف وطمس الهوية..
وعلى مؤسسات المجتمع إعادة بريقها بديال عن »العربلشية«

اأم���ة ب��ال ل��غ��ة خ������ش��ة ب��ه���، اأم���ة �شعيفة 
وال�شيطرة  اح��ت��واوؤه���،  �شهل  ه��وي��ة،  ب��ال 
الت�ريخ  ويف  عليه�.  الثق�فية  والهيمنة 
املع��شر مل تتعر�ص لغة ملثل م� تتعر�ص 
الكرمي(  القراآن  )لغة  العربية  اللغة  له 
وتخريب  وحت��ري��ف  ت�شويه  م��ن  ح���ل��ي���؛ 
اإلى  كثرية  اأح��ي���ن  يف  ي�شل  قد  وترميز، 
ت��ع��ّم��د ال����زج ب��ك��ل��م���ت غ��ري��ب��ة وم���ف���ردات 
عجيبة، والكت�بة ب�أخط�ء اإمالئية تعتر 
ب��دائ��ي��ة؛ مم��� ي��ك��ون مب��ث���ب��ة طم�ص له�، 

واإخف�ء ملالحمه� بن اأبن�ئه�.
اإن ج���زت  الإم��الئ��ي��ة،  ال��ك��وارث  اإن 
مواقع  يف  يومي�  نقروؤه�  التي  الت�شمية، 
كت�ب�ت  بع�ص  ويف  الجتم�عي  التوا�شل 
ط���الب امل���دار����ص وامل��ع���ه��د واجل���م��ع���ت، 
الإل��ك��رتوين،  الإع��الم  ين�شره  وبع�ص م� 
وع����دد م���ن ل���وح����ت امل���ح���الت ال��ت��ج���ري��ة 
وغ�����ريه������، وم������ ن�����ق�����روؤه ون�����ش��م��ع��ه م��ن 
اأخ�����ط������ء ل���غ���وي���ة وا�����ش����ح����ة؛ ي��ع��ت��ره��� 
تدق  ك��رى«؛  »ف�ش�ئح  اللغويون مبث�بة 
�شديد  ب���ن��ح��دار  م��ن��ذرة  اخل��ط��ر  ن�قو�ص 
ومم�ر�شيه�،  العربية  اللغة  م�شتوى  يف 
يف  العربية  الر�شمية  املوؤ�ش�ش�ت  و�شعف 
املح�فظة عليه�، وهي التي متثل الهوية 
ال�شعوب  ب��ن  ال��وج��ود  وت���رز  الثق�فية، 

والأمم الأخرى.
اأهميته�  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  وتكت�شب 
الكرى ومك�نته� الرفيعة، من وجوده� 
الع�مل  ح��ول  امل�شلمن  وقلوب  اأذه����ن  يف 
ط��وال ال��ي��وم؛ ف��ال ميكن ق���راءة ال��ق��راآن 
والعب�دات،  ال�شلوات  ومم�ر�شة  الكرمي 
وب�����ش��الم��ة  ب��و���ش��وح  ا���ش��ت��خ��دام��ه���  دون 

نطق.
ُت��َع��د من  اإن ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي 
ال���ل���غ����ت ال�����ش���م��ي��ة وم����ن اأك�����رث ال��ل��غ���ت 
مليون   423 نحو  به�  وينطق  ان��ت�����ش���را، 
ثن�ي�  ب��ن  ُي��ق��ح��م  ال���ع����مل؛  ح���ول  ن�شمة 
ح���روف���ه���� وك��ل��م���ت��ه��� م����ف����ردات غ��ري��ب��ة 
م�أخوذة من لغ�ت اأخرى خمتلفة؛ فعلى 
ك��ت��اب��ة قطعة  ق��د جت��د يف  امل��ث��ال  �شبيل 
اإن�ش�ئية مكونة من �شطور قليلة، اأخط�ء 
اإم��الئ��ي��ة ي��ن��دى ل��ه��� اجل���ب���ن، وك��ل��م���ت 
م��ث��ل )»لك����ن«،  م��ت��ك��ررة غ��ري �شحيحة 
»حي�  »ابت�ش�مت«،  »و�شعن«،  »طريقن«، 
علي ال�شاله«، »ه����ذا«، »ه����ذه«، »ذال��ك«، 
»ق���راأة«، »اأمل��ن��زل«، »اإن��ت��ي«، »اأن��ت���«(، وغري 
ذل��ك م��ن التحريف غ��ري امل��ق��ب��ول، ومن 
والأرق����م  احل���روف  ا�شتخدام  ا�شت�شه�ل 
وال����رم����وز الإجن���ل���ي���زي���ة، واخ��ت��زال��ه��� يف 
����ش���ط���ور ع���رب���ي���ة م���ب���ع���رثة، ح���ت���ى غ���دت 
»العربية« ح�لي� يف و�شع حرج بعد ظهور 
»ال��ع��رب��ل�����ش��ي��ة«، وه���ي ال��ك��ت���ب��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ب����أح���رف ورم����وز اإجن��ل��ي��زي��ة؛ مم��� ينبئ 
ثق�في�،  ت�ئه  لغوي�  �شعيف  جيل  بظهور 
املتو�شطة  فط�لب  ه��وي��ة؛  اأزم���ة  ي��ع���ين 
ال���ي���وم يتحدث  وال��ث���ن��وي��ة واجل���م��ع��ي��ة 
ب���ل��ع���م��ي��ة، وي���ح����ور وي��ت��ف���ه��م ب��ه���، ول 

يعرف غريه� و�شيلة توا�شل لفظي.
املوؤ�ش�ش�ت  اإل��ى  نتجه  يجعلن�  وه��ذا 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة؛ م��ط���ل��ب��ن ب���ل��ع��م��ل على 
ت����ق����ري����ب ال����ل����غ����ة ال����ع����رب����ي����ة ل���ل���ط���الب 
ولي�ص  الت�شهيل  خالل  من  والدار�شن؛ 
»ال��ت�����ش���ه��ل« يف ت��دري�����ش��ه��� ل��ه��م، وع���دم 
تعليمه�  يف  »امل��ت��ق��ع��ر«  ال�����ش��دي��د  التعمق 
جل��ي��ل الب��ت��دائ��ي وامل��ت��و���ش��ط وال��ث���ن��وي��ة 
واجل����م���ع���ة؛ مب���� ي��ح��ب��ب��ه��م يف ج��وان��ب��ه��� 

عنه�، مع  ُيبعدهم  ول  املختلفة،  الرثية 
تو�شيح اأن اللغة العربية هي لغة القراآن 
الكرمي، وهي هويتهم الثق�فية، واأهمية 
ال�شحيحة،  ال��ك��ت���ب��ة  ب��ق��واع��د  الل���ت���زام 
واأل يقت�شر الأمر يف املدار�ص على م�دة 
اأ�شبوعية لالإمالء فقط؛ واإمن� ب�هتم�م 
ج��م��ي��ع امل���در����ش���ن وامل����در�����ش�����ت حت��دث��� 
لت�شحيح  وق��ت��ه��م  وت��ك��ري�����ص  وك���ت����ب���ة، 
يعلمونهم  كم�  لهم  وتعليمه�  الأخ��ط���ء 
والأدب  الرفيع،  واخللق  الرتبية،  ح�شن 

يف التع�مل.
ح�لي�  تعي�ص  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة   اإن 
اأن يكون  وي��ج��ب  م��راح��ل��ه���،  اأ���ش��ع��ف  يف 
ل��ل��م��وؤ���ش�����ش���ت ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف امل��ج��ت��م��ع، 
العربية،  ب�للغة  املعنية  املحلية  واملراكز 
تدهوره�،  لإي��ق���ف  ع�جلة  ف�علة  وقفة 
التعليمية،  ب���مل��ن���ه��ج  اأك����رث  واله��ت��م���م 
تعي  متخ�ش�شة  روؤي��ة  وف��ق  واإ�شالحه� 
النم�ذج  والت�أثري، وتفعيل  الدور  اأهمية 
اجل�مع�ت  ق���ع���ت  يف  احل�شنة  اللغوية 
ال�شخ�شي�ت  واإب���راز  البحثية،  وامل��راك��ز 
والري��شية  الثق�فية  والرموز  امل�شهورة 
والإع����الم����ي����ة ال���ت���ي ت��ك��ت��ب وت�������ش����رك 
ب�لعربية؛ على اعتب�ر اأن غي�ب النموذج 
ينتج عنه جيل ل يعرف لغته  وال��ق��دوة 

وهويته، وف�قد لأهم مكون�ت وجوده.
القدوة  وجود  تعزيز  ف�إن  وب�لت�يل 
العربية  ال��ل��غ��ة  ع��ل��ى  امل��ح���ف��ظ  احل�شنة 
يف ك���ت����ب����ت���ه وت���غ���ري���دات���ه وحم����دث����ت���ه 
ال���ت���وا����ش���ل  م�����واق�����ع  وم���������ش�����رك�����ت����ه يف 
الج���ت���م����ع���ي م���ه���م وم����وؤث����ر يف ع��ق��ول 
احلر�ص،  مع  مت�بعيه،  وذائ��ق��ة  واأذه����ن 
ق���در الإم����ك�����ن، ع��ل��ى ال��ك��ت���ب��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال��رم��وز  ا���ش��ت��خ��دام  ع��ن  بعيدا  ال�شليمة 
واحل�����روف م��ن ل��غ���ت اأخ�����رى.  وكذلك 
م��ه��م يف  دور  املحلية  الإع����الم  ل��و���ش���ئ��ل 
العربية،  لغتن�  ع��ل��ى  امل��ح���ف��ظ��ة  اأه��م��ي��ة 

والتوعية ب��شتخدامه� ب�شكل �شليم.
ل  وواقعه�  العربية  اللغة   اإن ح�ل 
اأبن�ئه�  اأي���دي  على  ُتطم�ص  وه��ي  َي�����ُش��ّر، 
ال����ع����رب، وت��ع��ي�����ص ان����ح����دارا خم��ي��ف��� يف 
ال�������ش����رع ال���ع���رب���ي ب�����ش��ك��ل ع������م؛ يف ظل 
اأخ��ط���ء ت�شر برمز  امل��ت��ك��رر يف  ال��وق��وع 
ولن  ودي��ن��ه��م.  و�شخ�شيتهم  وج��وده��م، 
امل�شتهلك  ال��واق��ع  الحتف�ء  ه��ذا  يجّمل 
ب���ل��ع��رب��ي��ة يف م��ن������ش��ب���ت ق��ل��ي��ل��ة ح���ف��ل��ة 
ب���ل��ق�����ش���ئ��د، وامل���ه���رج����ن����ت اجل���وف����ء، 
ل  ال��ت��ي  النخبوية  الثق�فية  وامل��دون���ت 
يعرفه� اأحد؛ بل على موؤ�ش�ش�ت املجتمع 
امل��خ��ت��ل��ف��ة م�����ش��وؤول��ي��ة ال��ب��ح��ث اجل�����د يف 
العربية،  ال��ل��غ��ة  ح������ش��ر  �شعف  اأ���ش��ب���ب 
والعمل على تقدمي روؤية جديدة واقعية 
اأح��دث  ت�شتوعب  ال��ط��رح،  يف  مث�لية  ل 
العلوم واملع�رف املختلفة، وت�شع برامج 
ال��ع��رب��ي��ة بريقه�،  ل��ل��غ��ة  ت��ع��ي��د  وا���ش��ح��ة 

وجزالته� ومتيزه� املعت�د.
ال�شخ�شية،  م��ك��ون���ت  م��ن   ف�للغة 
ول���ك���ل اأم������ة م���الم���ح ه��وي��ت��ه��� وت���راث���ه���� 
ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ل��غ��ة  وت���ذوي���ب  وم�شتقبله�، 
وحم��������ولت ط��م�����ص م��ع���مل��ه��� ب��ق�����ش��د اأو 
و�شي�شعف  اأبن�ءه�،  عنه�  �شُيبعد  بدونه؛ 
النتم�ء مل�شدر متيزن� وثق�فتن� وتراثن� 

العربي الإ�شالمي.

* نقال عن »�صحيفة �صبق االإلكرتونية«
30 دي�صمرب 2016
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إعالم

سمر المقرن.. نموذج إعالمي نسائي فرض نفسه
أمل أبو مديني

�شمر  ال��روائ��ي��ة  ال�شح�فية  ال��ك���ت��ب��ة  ت��ع��د 
ال�شعودية  النم�ذج  املقرن، من  بنت مقرن 
امل�شرفة، فقد ولدت يف مدينة  الإعالمية 
من  الرتبية  بك�لوريو�ص  ون�لت  الري��ص 
ج�معة امللك �شعود ، وحتديدا يف تخ�ش�ص 
امل��رح��ل��ة الب��ت��دائ��ي��ة، كم�  ق��ب��ل  تعليم م��� 
ت���در����ص ح���ل��ي��� امل���ج�����ش��ت��ري يف ال�����ش��ح���ف��ة 
ب���لإ���ش���ف��ة  ال��ب��ح��ري��ن،  والإع�����الم مبملكة 
اإلى خو�شه� عددا من الدورات ال�شح�فية 

واحلقوقية.

إصدارات
���ش��در ل��ل��ك���ت��ب��ة رواي����ت�����ن ب��ع��ن��وان »ن�����ش���ء 
 .2016 اأب���ري���ل«،  »ك��ذب��ة  و   ،2008 امل��ن��ك��ر«، 
ك��م��� ����ش���در ل��ه��� ك���ت����ب ���ش��ي������ش��ي ب��ع��ن��وان 
�شوري�  ال��ط���ئ��ف��ة..  وث����ورة  ال�شعب  »ث����ورة 
والبحرين« ع�م 2012. ب�لإ�ش�فة لكت�بته� 

�شعودية  �شحيفة  يف  ق�شم�  ت��راأ���ص  ام���راأة 
وعملت  الن�ش�ئية.  الأق�����ش���م  خ���رج  يومية 
�شحيفة  مبكتب  �شح�فية  حم��ررة  اأي�ش� 
�شحيفة  ويف  ب�لري��ص،  الإقليمي  الوطن 
»اأوان« الكويتية. كم� عملت معدة لرن�مج 
»امراأة واأكرث« لقن�ة LBC اخل��ص بق�ش�ي� 

املراأة ال�شعودية.
وع��م��ل��ت ل����دى ال�����ش��رك��ة ال�����ش��ع��ودي��ة 
الري��شية،  ج��ري��دة  يف  والن�شر  لالأبح�ث 
وقدمت كثريا من احلوارات والتحقيق�ت 
واملواد ال�شح�فية عر �شفحة »ن�ش�ئي�ت« 

التي اأعدته� واأ�شرفت عليه� ملدة �شنة.

عضويات
• جمعية كت�ب الراأي.

•  هيئة ال�شحفين ال�شعودية.
• اجل��م��ع��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة ل���الإع���الم 

والت�ش�ل.
• اللجنة الإعالمية يف جمعية د�شك� 

على منع الرج�ل يف حمالت بيع املالب�ص 
الن�ش�ئية وتويل الن�ش�ء املهمة بدل عنهم.

ك��م��� ت��ب��ن��ت ق�����ش���ي��� ال�����ش��ج��ي��ن���ت يف 
حول  الق�ش�ي�  م��ن  وال��ع��دي��د  ال�����ش��ع��ودي��ة، 

العنف والتمييز �شد املراأة.

جوائز
ل��الإ���ش��الح  ال��ع��رب��ي��ة  املنظمة  درع   •
اجلن�ئي للع�م 2007 مق�بل جهوده� 
الإع���الم���ي���ة يف ن�����ش��ر ث��ق���ف��ة ح��ق��وق 
الإن���������ش�����ن، وذل������ك يف ����ش���رم ال�����ش��ي��خ 

مب�شر.
• لقب اأجنح ام��راأة عربية يف جم�ل 
���ش��ي��دة   60 ���ش��م��ن  والأدب  ال��ث��ق���ف��ة 
امل��ج���لت  خمتلف  يف  ن�جحة  عربية 
اأج��رت��ه  ا�شتفت�ء  �شمن   2008 للع�م 

جملة �شيدتي.
الأح���م���د  ف��ري��ح��ة  ال�����ش��ي��خ��ة  درع   •
اجل�����ب����ر ال�������ش���ب����ح م���ق����ب���ل اجل���ه���ود 

زاوي�����ت�����ن يف الأ�����ش����ب����وع ب���ع���ن���وان »م��ط��ر 
ال�شعودية  اجلزيرة  �شحيفة  يف  الكلم�ت«، 

منذ 2009، وحتى الآن.

زوايا مختلفة 
ت����ع����د ����ش���م���ر امل�����ق�����رن م�����ن ال�������ش���ح���ف���ي����ت 
اأ�شبوعية  زاوي���ة  له�  ك���ن  اإذ  الن�شيط�ت، 
البحرينية،  ال��ب��الد  �شحيفة  م��ن  ك��ل  يف 
و�شحيفة  ال��ق��ط��ري��ة،  ال���ع���رب  و���ش��ح��ي��ف��ة 
الوطن ال�شعودية تتحدث فيه� عن ق�ش�ي� 
املراأة بعنوان »�شوته�«، اإلى ج�نب زاوية يف 
جريدة الري��شية اأ�شمته� »حروف وردية«، 
وزاوي�������ة »�����ش����وء« يف جم��ل��ة ب��ن��ت اخل��ل��ي��ج 
الإم�راتية، و »حلو الكالم«، يف جملة هي� 
املجلة  يف  ح���رويف«  »�شهيل  و  ���ش��ي،  ب��ي  اإم 
التحقيق�ت  بع�ص  اإل��ى  اإ�ش�فة  اجل��دي��دة، 

ال�شح�فية واحلوارات يف املجلة نف�شه�.
وت����راأ�����ش����ت امل����ق����رن ق�������ش���م امل��ج��ت��م��ع 
اأول  لتكون  ال�شعودية،  ال��وط��ن  ب�شحيفة 

اخل��شة ب�أطف�ل متالزمة داون.
التح�شريية  اللجنة  يف  موؤ�ش�شة   •
لن�شر  ال��ع��رب��ي��ة  الإع��الم��ي��ة  لل�شبكة 

ثق�فة حقوق الإن�ش�ن.
• اجل��م��ع��ي��ة ال�������ش���ع���ودي���ة اخل���ريي���ة 

ملك�فحة ال�شرط�ن.
الت�بعة  البحرية  ال�شالمة  جلنة   •
حلر�ص احلدود يف املنطقة ال�شرقية.  
• ال��ل��ج��ن��ة الج���ت���م����ع���ي���ة ب��ج��م��ع��ي��ة 

الأطف�ل املع�قن.

إنجازات ومشاركات  
����ش����رك���ت ���ش��م��ر امل����ق����رن يف ال���ع���دي���د م��ن 
ك�تبة  ب�شفته�  وامل����وؤمت����رات  ال��ن�����ش���ط���ت 
وم����ع����دة وم���ت���ح���دث���ة، ك���م���� ن���ف���ذت ح��م��ل��ة 
اإع��الم��ي��ة  ح���ول ب��ي��ع ال��رج���ل يف حم��الت 
 ،2004 ع���م  ال��داخ��ل��ي��ة  الن�ش�ئية  امل��الب�����ص 
قرار  اإث��ره  على  ملف� مهم� �شدر  لتحرك 
ن�ص  ال���ذي   120 ال��رق��م  ذو  ال��ع��م��ل  وزارة 

ق�ش�ي�  يف  امل��ق��رن  ل�شمر  الإع��الم��ي��ة 
امل����راأة، وذل��ك يف ي��وم امل���راأة الع�ملي 8 

م�ر�ص 2010م ب�لكويت.
العربي  ل��الإع��الم  الهيثم  ج���ئ��زة   •
ن�ش�ئية  اإع��الم��ي��ة  �شخ�شية  ك����أب���رز 

عربية للع�م 2014.
ن������واي������� ح�����ش��ن��ة  �����ش����ف����رية  ل����ق����ب   •
ل���������دى م����ن����ظ����م����ة ب����ع����ث����ة ال���������ش����الم 
الت�بعة  ال��دب��ل��وم������ش��ي��ة  وال��ع��الق���ت 
الإن�����ش���ن  حل��ق��وق  ال���دويل  للمجل�ص 
ال�شي��شية  وال���درا����ش����ت  وال��ت��ح��ك��ي��م 
جلهوده�  تقديرا  والإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة، 
الإعالمية  امل��ج���لت  يف  واإ�شه�م�ته� 

والإن�ش�نية ع�م 2014.
امل��ف��ت���ح��ة م��ق���ب��ل جهوده�  • ج���ئ��زة 

الوطنية ع�م 2014،
• تكرمي من �شندوق الأمري �شلط�ن 
ال�شرقية،  املنطقة  يف  امل���راأة  لتنمية 

فراير 2016.
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ترامب يهزم إعالم الفزعة!

الربيع الشريف، صحيفة الرياض
18 صفر 1438 - 18 نوفمبر 2016

رمب� �شيوؤدي الفوز ال�ش�حق لدون�لد ترامب 
كلينتون  هيالري  من�ف�شته  على  اجلمهوري 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة اإل�����ى ت�����ش��ح��ي��ح ال��ك��ث��ري من 
امل��ف���ه��ي��م ال��ت��ي ك���ن��ت ت����روج ل��ه��� امل��وؤ���ش�����ش���ت 
الإع����الم����ي����ة ال����ك����رى يف ال����غ����رب ا����ش���ت���ن����ًدا 
اإع��الم��ي��ة ودرا����ش����ت، ت�شنده�  اإل���ى ن��ظ��ري���ت 
ال��ت��ج���رب وال���درا����ش����ت، ب��ل مي��ك��ن ال��ق��ول اإن 
مراكز ال�شتطالع�ت بعد م�راثون ترامب - 

هيالري النتخ�بي قد اأُ�شيبت يف مقتل.
ال�شب�ق  مل� جرى يف    واإذا نظرن� بحي�د 
اإل���ى البيت الأب��ي�����ص ب��ن ت��رام��ب وه��ي��الري، 
ومن خالل نظرة حتليلية ملجري�ت الو�ش�ئل 
امل��ع�����ش��ك��ري��ن،  ك���ال  ���ش��خ��ره���  ال��ت��ي  والأدوات 
الإع����الم  اأن  ن��ل��ح��ظ  اأن  ب��ب�����ش���ط��ة  ن�شتطيع 
الأمريكي رمب� هذه املرة يظهر ب�شكل ف��شح 
ملر�شح، هو هن� هيالري،  ب�لك�مل  اأنه منح�ز 
ع��ل��ى ح�����ش���ب م��ر���ش��ح اآخ���ر ه��و ت���رام���ب، رغ��م 
���ش��روط املهنية  اأب�����ش��ط  ي��ت��ن��اف��ى م��ع  اأن ه���ذا 
الإع��الم��ي،  العمل  مل��زاول��ة  توافره�  ال��واج��ب 
واالل����ت����زام ب��امل��و���ش��وع��ي��ة ك�����ش��رط اأ���ش��ا���س يف 
موقف كهذا، ولكن - لالأ�شف - ح�د الإعالم 
الأمريكي وَمن �ش�ر يف ركبه عن املو�شوعية، 
بل اأ�شتطيع القول اإنه انتهك كل املحرم�ت يف 
�شبيل ت�شيري العملية النتخ�بية؛ لت�شب يف 
وهو  ت��رام��ب،  ح�ش�ب  على  هيالري  م�شلحة 
ر  ال���ذي ح���َذّ ب��ذل��ك وق���ع يف اخل��ط���أ اجل�شيم 
منه م��رارا؛ اإذ اإنه، لالأ�شف، وقع حتت ت�أثري 

على  كلم�ته  ا�شتط�عت  وق��د  ب��ه.  مقتنع  ه��و 
ِقّلته� اأن ت�شل لأذن الن�خب؛ فقد ركز ترامب 
ب�����ش��ك��ل م��ل��ح��وظ ع��ل��ى ت��ع��زي��ز م��ف��ه��وم ف�ش�د 
النظ�م الإداري الذي يعمل يف اأمريك� بقي�دة 
الزع�م�ت ال�ش�بقة، وا�شتمراره يف ظل القي�دة 
ويقدم  للنظر،  لفت  ب�شكل  لأوب�م�  احل�لية 
مدى  على  وي��واج��ه  والإح�ش�ئي�ت،  ال��دلئ��ل 
ثالث من�ظرات بدون كلل اأو ملل، وبداأ يركز 
على جت��اوزات هياري من خال ما ك�شفت 
عنه �شحيفة وا�شنطن بو�شت، حول تورطه� 
اإل���ك���رتوين غ��ري ر�شمي  يف ا���ش��ت��خ��دام ب��ري��د 
اخل�رجية؛  يف  بعمله�  متعلقة  خم�طب�ت  يف 
الأم����ر ال���ذي ي��ع��ت��ره ك��ث��ريون خ��ط��را يهدد 
الأم����ن ال��ق��وم��ي ل��ل��ب��الد؛ م��� دع���� ع����ددا من 
عن  ب�لك�شف  ملط�لبته�  الع�مة  ال�شخ�شي�ت 

ح�ش�ب�ته� الإلكرتونية ال�شرية.

ملجرد  و�شيلة  ب���أي  ت��رام��ب  ت�شقط  اأن  تريد 
اأن ه��ي��الري ل ب��د اأن ت��ف��وز؛ وه��ذا م��� جعل 
جتاه  بو�شلتهم  ي��غ��ّرون  الناخبن  معظم 
وك��ردة  الداخلي،  وعيهم  خ��الل  من  ترامب 
فعل على انحي�ز الإعالم ب�لك�مل لهيالري، 
وكردة فعل عك�شية لتوقع�ت اأجهزة الإعالم 
�شببه  م�  اإل��ى  اإ�ش�فة  واجلديدة،  التقليدية 
الع�م  ال���راأي  ل�شتطالع�ت  اليومي  ال�شخ 
الأم��ري��ك��ي  اإ���ش���ف��ي��ة للجمهور  ���ش��دم��ة  م��ن 
ال�����ذي ����ش����ق ذرًع������� ب�����ش��م���ع ����ش���وت واح����د، 
وتوجه واح��د، وك���أن ترامب �شيخو�ص هذه 

النتخ�ب�ت �شكلي� فقط.
 ومن هن� تكون لدى الن�خب الأمريكي 
ت�����ش��ور ب�����أن اأم�����را م���� ي���دب���ر؛ ل��ك��ي ل ي�شل 
عزز  الأث��ن���ء  ه��ذه  ويف  ل�شدة احلكم،  ترامب 
التغيري،  يف  رغبته  ومن  موقفه  من  ترامب 

ت�شوره  ال���ذي  ال��ت��اأث��ر،  النظري يف  االجت���اه 
اأو احلقنة  ال��ر���ش������ش��ة  ن��ظ��ري��ة  ب��ك��ل و���ش��وح 
حتت اجللد، التي ظهرت بعد انته�ء احلرب 
الع�ملية الأولى، واأهم م� ج�ء فيه� افرتا�شه� 
اأف��راد  كل  اإل��ى  ت�شل  الإعالمية  الر�ش�لة  اأن 
 Uniform م��ت�����ش���ب��ه��ة  ب��ط��ري��ق��ة  امل��ج��ت��م��ع 
ي�شتقبله�  ف����رد  ك���ل  اأن  اأي   ،Reception
ال��ف��وارق  ان��ت��ف���ء  مبعنى  نف�شه�،  ب�لطريقة 
الأف��راد يف تف�علهم معه�، كم� تفرت�ص  بن 
النظرية اأن املتلقي �شي�شتجيب دائم� وب�شكل 
قوي للر�ش�لة التي يتلق�ه�، مب� يحقق هدف 
الق�ئم ب�لت�ش�ل؛ فهو يفرت�ص اأن املتلقي هو 
يف  الت�ش�لية،  العملية  يف  الأ�شعف  العن�شر 
حن اأن املر�شل هو العن�شر امل�شيطر واملهيمن 
ع��ل��ى امل���وق���ف الت�����ش���يل ب���ل��ك���م��ل؛ لأن����ه يف 
النه�ية هو من �شيقرر اإذا م� اأقنعته الر�ش�لة 

فيقبله�، اأو مل تقنعه فريف�شه� مت�م�.
ث���ر حوله� م�  النظرية  ه��ذه  اأن  ورغ��م 
ث�ر، وهي �شبه من�شية، ولكن يبدو اأنه� ك�نت 
ح������ش��رة يف امل�����ش��ه��د الن��ت��خ���ب��ي ل���رتام���ب - 

هيالري وب�شكل قوي.
اإذ  ب���ل�����ش��ب��ط؛  م��� ح���دث   وه����ذا يف�شر 
ا�شتمر الإعالم يف عملية الدعم الالحمدود 
م���ن خ����الل ���ش��خ امل���ع���ل���وم����ت ب�����ش��ك��ل ي��وم��ي 
ع��ن ت��رام��ب وف�����ش���ئ��ح��ه، وحم����ول���ة ت�شويه 
اأم����م ال���راأي ال��ع���م بكل ال��ط��رق التي  �شورته 
مي��ك��ن اأن ت��ق��ن��ع ال��ن���خ��ب ب���ع���دم ال��ت�����ش��وي��ت 
اأن���ه ق��د ملك ن��شية  ر الإع����الم  ل���ه.. وت�����ش��َوّ
جمرد  ك�ن  هذا  وب�لطبع  الأمريكي،  ال�شعب 

افرتا�ص، مل يتم التحقق منه.
املمكن  م��ن  اأن��ه  ت�شور  الإع���الم  اأن  كم� 
حت���ت ه���ذه ال�����ش��غ��وط اأن ي��ن�����ش��ح��ب امل��ر���ش��ح 
النتخ�بي،  ال�شب�ق  م��ن  ت��رام��ب  اجلمهوري 
يواجهه  التي  اليومية  ال�شرب�ت  �شيل  حتت 
به� الإع���الم، وم��دى التع�طف ال��ذي حظيت 
به هيالري نتيجة لذلك؛ م� زاد من عن�شر 
ال��ث��ق��ة ب�����أن ت��رام��ب ان��ت��ه��ى، وُح���رق���ت ورق��ت��ه 

كمر�شح جمهوري.
وك�����ل ه�����ذا ي���ج���ري وت����رام����ب ���ش���م��د، 
الواحدة تلو الأخرى، كم�  ويتلقى ال�شرب�ت 
�شبق له اأن تلق�ه� يف مي�دين امل�ش�رعة احلرة، 
يفند  اأن  وي���ح����ول  ب��ح��رف��ي��ة،  وي�����ش��د  وي����رد 
مغزى  ذات  لكنه�  وم��رك��زة،  م��وج��زة  بكلم�ت 
يِحْد فيه عن ترديد م�  ال��ذي مل  الوقت،  يف 

وت���أت��ي ال��ط���م��ة ال��ك��رى ال��ت��ي متثلت 
يف اإعالن مكتب التحقيق�ت الفيدرايل »اإف 
اته�م�ت لهيالري  اأي  اأنه لن يوجه  اآي«  بي 
ر�ش�ئل  ت�شريب�ت  ف�شيحة  ب�شبب  كلينتون 
اإب���ن فرتة  بريدية من بريده� الإلكرتوين 
عمله� وزيرة للخ�رجية؛ وم� هي اإل �ش�ع�ت 
اأوب���م��� على منت  م��ع  ه��ي��الري  حتى تظهر 
وزوجته  اأوب�م�  األقى  اإذ  الرئ��شية؛  الط�ئرة 
دعمه�  حم���ول��ة  يف  خلفه�  ثقلهم�  ب��ك���م��ل 
ال��دمي��ق��راط��ي؛  ل��ل��ح��زب  مر�شحة  بو�شفه� 
ف��ق��د ق����ل اأوب����م���� اأم������م ح�����ش��د م���ن اأن�����ش���ر 
املر�شحة يف ولية ك�رولين� ال�شم�لية »اأن� هن� 

اليوم لأنني اأوؤمن بهيالري كلينتون«.
 وق���د ا���ش��ت��ط���ع ال��ن���خ��ب الأم��ري��ك��ي - 
وهو اخلبري بكل م� يدور حوله - ا�شتيع�ب 
ه��ن���ك ح��رب��� خفية،  واأن  ي����دور ح���ول���ه،  م���� 

وخ�����ش��و���ش��� يف ال���ولي����ت امل��ت���أرج��ح��ة، وعلى 
راأ�شه� وي�شكن�شن.

ول���ل���ح���ق، ب�����ذل ال����رج����ل ج���ه���دا ل��ي�����ص 
الولي�ت،  هذه  اأ�شوات  يك�شب  لكي  ب�لهن؛ 
الرقم  ت��رام��ب  وي�شكن�شن  منحت  وب�لفعل 
وك�ن  النتخ�بي،  املجمع  يف   »217« ال�شحري 
مبنزلة اإعالن فوز ترامب الك��شح مب� ل يدع 
ذلك  اإع��الن  ت�أخر  واإن  لالجته�دات،  جم���ل 
ل�شتيف�ء جميع الأ�شوات التي ج�ءت تب�ع�؛ 
وتوجع�ت  اآلم  معه  وت����زداد  ال��ف���رق،  لتزيد 

واأنن كل من راهن على فوز هيالري.
 وبب�ش�طة �شديدة، م� حدث وم� يعي�شه 
تندد  مظ�هرات  من  الآن  الأمريكي  ال�ش�رع 
ال�شخط  عن  تعبري  اإل  هي  م�  ترامب  بفوز 
من الأداء ال�شيئ لو�ش�ئل الإعالم، ولالأ�شف 
ه� هي تع�لج اخلط�أ ب�خلط�أ، وتوؤجج ال�ش�رع 

من جديد �شد ترامب.
ت�شيطر  اأن  جدا  ال�شهل  من  ك�ن  ولئن 
على عواطف الن��ص ف�إن من ال�شعب جدا اأن 
تقنعهم ب�تخ�ذ قرار هم لي�شوا مقتنعن به، 

وهذا م� حدث.
ف�����إن حم����ول���ة ���ش��ي��ط��ن��ة ت���رام���ب رغ��م 
ك��ل م��� ق��دم��ه م��ن ���ش��وت مم��ل��وء ب�لنتق�م 
التغلب  يف  ه���ي���الري  ي�����ش��ع��ف  مل  وال��ت��ع���يل 
ع��ل��ي��ه، وق����د ا���ش��ت��ط���ع يف اآخ����ر ال�����ش��ب���ق اأن 
ي�����ش��ت��م��ي��ل ع���واط���ف وق���ل���وب حم��ب��ي��ه وَم���ن 
ك����ن���وا م���رتددي���ن؛ ل��ي��ن�����ش��م��وا حل���زب���ه، من 
خالل نداء �شّخر فيه كل خراته، وب�شوت 
ت�ش�حلي وموؤثر، وقبل �ش�عتن على اإغالق 
ترامب  دون�لد  ��ه  وَجّ اإذ  الق���رتاع؛  �شن�ديق 
موؤيديه  اإل���ى  ال�شتغ�ثة"  "نداء  ي�شبه  م��� 
ط�لب� منهم التوجه لالإدلء ب�أ�شواتهم قبل 
على  ت��غ��ري��دة  �شكل  يف  ف��ج���ء  الأوان،  ف���وات 
ح�ش�به الر�شمي يف تويرت؛ اإذ توجه بكالمه 
»ل  ق�ئال  فلوريدا  ولي��ة  يف  الن�خبن  اإل��ى 
ترتاخوا، ا�شتمروا يف الت�شويت، النتخ�ب�ت 
نبلي بالء ح�شن�، ولكن  بعد، نحن  تنتِه  مل 
م� زال هن�ك الكثري من الوقت.. اإلى الأم�م 

فلوريدا فلوريدا«.
ورمب� ك�نت هذه التغريدة مبنزلة الق�شة 
واأُع��ل��ن  وح��زب��ه���،  ه��ي��الري  التي ق�شمت ظهر 
للولي�ت  والأربعن  الرئي�ص اخل�م�ص  ترامب 
وَمن  الإع��الم  ترنح  فيم�  الأمريكية،  املتحدة 

�شّدقه مذهول من ال�شدمة.

ترامب يفرم
الإعالم الأمريكي



رؤية 2030

3.2 وطن طموح..
مواطنه مسؤول

ال���وط���ن ال�����ذي ن��ن�����ش��ده ل ي��ك��ت��م��ل اإل 
اأدوار  جميع�  فلدين�  اأدوارن�����،  بتك�مل 
القط�ع  يف  ع�ملن  كن�  ���ش��واء  ن��وؤدي��ه��� 

احلكومي اأو اخل��ص اأو غري الربحي.
جتاه  ع��دي��دة  م�شوؤوليات  وه��ن��اك 
وطننا وجمتمعنا واأ�شرنا وجتاه اأنف�شنا 

كذلك.
�شنعمل  نن�شده،  ال��ذي  ال��وط��ن  يف 
ب������ش��ت��م��رار م���ن اأج�����ل حت��ق��ي��ق اآم���ل��ن��� 
اإل�����ى حتقيق  وت��ط��ل��ع���ت��ن���، و���ش��ن�����ش��ع��ى 
امل��ن��ج��زات وامل��ك��ت�����ش��ب���ت ال��ت��ي ل��ن ت���أت��ي 
من  م�����ش��وؤول��ي���ت��ه  م��ن���  ك��ل  بتحمل  اإل 
اأع��م���ل وق��ط���ع غري  مواطنن وق��ط���ع 

ربحي.

3.2.1 نتحمل المسؤولية 
في حياتنا

ل��ق��د واج��ه��ن��� ال��ك��ث��ري م��ن ال��ت��ح��دي���ت، 
وحققن� الكثري بف�شل اهلل ثم بتك�تفن�، 
نزال  وكن� ول  بن�ء وطنن�  و�ش�همن� يف 

مث�ل رائع� يف حتّمل امل�شوؤولية.
وم��ت��غ��ريات  اإن حت���دي����ت  وح���ي���ث 
ف����إن  ج���دي���دة،  اأدوارا  ت��ت��ط��ل��ب  ال���ي���وم 
ث��ق��ت��ن��� ك��ب��رية يف اإم��ك���ن���ت��ن��� واإدراك���ن���� 
ل��ل��م�����ش��وؤول��ي���ت امل��ل��ق���ة ع��ل��ى ع��وات��ق��ن��� 
اإجن���زات  حتقيق  على  وقدرتن�  جميع�ً 
مم���ّي���زة ل��وط��ن��ن��� ومل��ج��ت��م��ع��ن��� ولأ���ش��رن��� 

ولأنف�شن�.
كل من� م�شوؤول عن بن�ء م�شتقبله، 
حيث يبني كل من� ذاته وقدراته ليكون 
م�شتقال وف�عال يف جمتمعه، ويخطط 
مل�شتقبله امل�يل والعملي. وعلى كل من� 

كذلك م�شوؤولية جتاه اأ�شرته.
م�شوؤولي�ته  من�  ك��ل  على  اأن  كم� 
الإ�شالمية  مب�دئن�  عليه�  حت�ص  التي 
الوطنية يف  العربية وتق�ليدن�  وقيمن� 
م�ش�عدة املحت�ج ومع�ونة اجل�ر واإكرام 
وتقدير  ال��زائ��ري��ن  واح����رتام  ال�شيف 

الوافدين واحرتام حقوق الإن�ش�ن.
ويف ال��ع��م��ل، ل ب���د ل��ن��� م���ن ب��ذل 
املهارات  واكت�شاب  واالن�شباط  اجلهد 
لتحقيق  وال�����ش��ع��ي  م��ن��ه���  وال���ش��ت��ف���دة 
مواطن  كل  يتمكن  الطموح�ت.ولكي 
على  �شنعمل  م�����ش��وؤول��ي���ت��ه،  اأداء  م���ن 
ل���ه يف �شتى  امل���الئ���م���ة  ال��ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ري 
اأدوات  ت���وف���ري  ذل����ك  امل���ج����لت مب���� يف 
ق��رو���ص عق�رية  م��ن  امل���يل  التخطيط 

وحم�فظ ادخ�ر وخي�رات تق�عدية.
الإط����ر  تهيئة  ع��ل��ى  �شنعمل  ك��م��� 
ال���ت�������ش���ري���ع���ي ل��ت��م��ك��ن ال���ق���ط����ع غ��ري 

الربحي واخلريي.

3.2.2 نتحمل 
المسؤولية في أعمالنا

يكتفي  اأع����م�����ل ل  ق���ط����ع  ب���ن����ء  ن���ري���د 
امل�لية فح�شب،  الأرب���ح  اإل��ى  ب�لو�شول 

بل ي�شهم يف النهو�ص مبجتمعه ووطنه 
ويقوم مب�شوؤوليته الجتم�عية، وي�شهم 
يف حتقيق ا�شتدامة القت�ش�د الوطني، 
كم� ي�شهم يف اإيج�د فر�ص عمل من��شبة 
بن�ء  م��ن  ليتمكنوا  لأبن�ئن�،  وحم��ف��زة 
دعم  على  و�شنعمل  املهني.  م�شتقبلهم 
ق��ط���ع الأع���م����ل ال��ق���ئ��م مب�����ش��وؤول��ي��ت��ه 
جتاه الوطن وال�شركات التي ت�شاهم يف 

الت�شدي للتحدّي�ت الوطنية.

3.2.3 نتحمل المسؤولية 
في مجتمعنا

كبريا  واإ���ش��ه���م���  م���وؤث���را  دورا  ل��ن���  اإن 
واإقليمي�  حملي�  اخل���ريي  ال��ع��م��ل  يف 
اأك�����ر دل���ي���ل على  وع����مل���ي����. ويف ذل����ك 
والتع�ون  وال��رتاح��م  العط�ء  قيم  اأن 
والتع�طف را�شخة اجلذور فين�، غري 
اإلى تطوير  اأن هذه املجهودات حتت�ج 

اإط�����ره����� امل��وؤ���ش�����ش��ي وال���رتك���ي���ز على 
تعظيم النت�ئج وم�ش�عفة الأثر.

اأق�������ل م����ن 1000  ال����ي����وم  ل���دي���ن���� 
م���وؤ����ش�������ش���ة وج���م���ع���ي���ة غ����ري رب���ح���ي���ة، 
ول��ت��و���ش��ي��ع ن��ط���ق اأث����ر ه���ذا ال��ق��ط���ع، 
واللوائح  الأنظمة  تطوير  �شنوا�شل 
املجتمع  موؤ�ش�ش�ت  لتمكن  ال��الزم��ة 
امل����دين، و���ش��ن��وج��ه ال��دع��م احل��ك��وم��ي 
الأث��ر الجتم�عي،  ال��رام��ج ذات  اإل��ى 

و���ش��ن��ع��م��ل ع��ل��ى ت��دري��ب ال��ع���م��ل��ن يف 
ال���ق���ط����ع غ����ري ال���رب���ح���ي، وت�����ش��ج��ي��ع 
ت�شجيع  و�شنوا�شل  فيه،  املتطوعن 
الأوق�������ف ل��ت��م��ك��ن ه���ذا ال��ق��ط���ع من 
احل���������ش����ول ع����ل����ى م���������ش�����در مت���وي���ل 
م�شتدامة، ونراجع الأنظمة واللوائح 

املتعلقة بذلك.
كم� �شنعمل على ت�شهيل ت�أ�شي�ص 
للمي�شورين  رب��ح��ي��ة  غ��ري  م��ن��ظ��م���ت 

دوره����  لتفعيل  ال���رائ���دة  وال�����ش��رك���ت 
وتو�شيع  الج��ت��م���ع��ي��ة  امل�����ش��وؤول��ي��ة  يف 
ن��ط���ق ع��م��ل ال��ق��ط���ع غ���ري ال��رب��ح��ي، 
واجلمعي�ت  املوؤ�ش�ش�ت  متكن  و�شيتم 
اأف�شل  ا�شتقط�ب  م��ن  الربحية  غ��ري 
املعرفة  نقل  على  ال��ق���درة  ال��ك��ف���ءات 

وتطبيق اأف�شل املم�ر�ش�ت الإدارية.
للقط�ع  يكون  اأن  على  و�شنعمل 
غري الربحي ف�علية اأكر يف قط�ع�ت 
ال�شحة والتعليم والإ�شك�ن والأبح�ث 
وال���رام���ج الج��ت��م���ع��ي��ة وال��ف��ع���ل��ي���ت 

الثق�فية.

من التزاماتنا:
تعظيم األثر االجتماعي 

للقطاع غير الربحي

ل ت���ت���ج����وز م�����ش���ه��م��ة ال���ق���ط����ع غ��ري 
الربحي لدين� 0.3٪ من الن�جت املحلي. 
م�  اإذا  متوا�شعة  امل�ش�همة  ه��ذه  وتعد 
يبلغ  ال��ذي  الع�ملي  ب�ملتو�شط  ق�رن�ه� 

.٪6
ت��ب��ل��غ ن�شبة  ال���راه���ن،  ال��وق��ت   يف 
امل�������ش���روع����ت اخل���ريي���ة ال���ت���ي ل��ه��� اأث���ر 
اأه���داف  ت��ت��واءم م��ع  ال��ت��ي  اأو  اجتم�عي 
ال��ت��ن��م��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ط��وي��ل��ة الأم����د ٪7 
فقط، و�شرنفع هذه الن�شبة لت�شل اإلى 
اأك���رث م��ن 33٪ ب�����إذن اهلل ب��ح��ل��ول ع���م 

.)2020( 1442
����ش���وف ي�����ش��ه��م ن���ظ����م اجل��م��ع��ي���ت 
الهيئة  ون���ظ����م  الأه��ل��ي��ة  وامل��وؤ���ش�����ش���ت 
الع�مة لالأوق�ف )الذين مت اقرارهم� 
موؤخرا( يف متكن القط�ع غري الربحي 
و�شنعمل  املوؤ�ش�شية،  نحو  التحّول  من 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ذل����ك ب��دع��م امل�����ش��روع���ت 
الج��ت��م���ع��ي،  الأث������ر  ذات  وال����رام����ج 
و�شن�شهل ت�أ�شي�ص منظم�ت غري ربحية 
واأ�شح�ب الرثوة مب� ي�شهم يف  لالأ�شر 
منو القط�ع غري الربحي ب�شكل �شريع، 
كم� �شنعمل على تهيئة البيئة التقنية 
تعزيز  على  العمل  ونوا�شل  امل�ش�ندة، 
ال��ت��ع���ون ب��ن م��وؤ���ش�����ش���ت ال��ق��ط���ع غري 

الربحي والأجهزة احلكومية.
�شنحّفز  القدرات،  بن�ء  ويف جم�ل 
ال��رب��ح��ي ع��ل��ى تطبيق  ال��ق��ط���ع غ���ري 
ال��ر���ش��ي��دة، ون�شهل  م��ع���ي��ري احل��وك��م��ة 
وتدريبه�،  الكف�ءات  ا�شتقط�ب  عملية 
ون���ع���م���ل ك����ذل����ك ع���ل���ى غ����ر�����ص ث��ق���ف��ة 

التطوع لدى اأفراد املجتمع.

من أهدافنا بحلول
:)2030( 1452

الأ�شر من  ن�شبة مدخرات  • رفع 
اإجم�يل دخله� من 6٪ اإلى ٪10.

غري  ال��ق��ط���ع  م�����ش���ه��م��ة  • رف���ع 
اإجم�يل الن�جت املحلي  الربحي يف 

من اأقل من 1٪ اإلى ٪5.
متطوع  مليون  اإل��ى  الو�شول   •
�شنوي�  ال��رب��ح��ي  ال��ق��ط���ع غ��ري  يف 

مق�بل 11 األف الآن.
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رؤية 2030

برنامج قياس األداء
م��ب��داأ  الأداء  ث��ق���ف��ة  ب���ع��ت��م���د  ق��م��ن��� 
لأع��م���ل��ن���، وح��ر���ش��ن��� ع��ل��ى تطبيقه يف 
ت��ق��ومي��ن��� جل��م��ي��ع اجل���ه����ت وال���رام���ج 
اأ�ش�شن�  وق���د  وامل�����ش��وؤول��ن،  وامل���ب����درات 

ت�شورا  الوثيقة  ه��ذه  خ��الل  ن�شع من 
وا���ش��ح��� وروؤي������ة ط��م��وح��ة ل��وط��ن��ن��� يف 
الوثيقة  وتعدهذه   ،)2030(  1452 ع�م 
اخل��ط��وة الأول�����ى يف ت��وج��ه��ن��� اجل��دي��د 
الع�ملية  املم�ر�ش�ت  اأف�شل  تطبيق  نحو 
يف بن�ء م�شتقبل اأف�شل لوطنن�. ولأجل 
حتقيق اآم�لن� وتطلع�تن�، بداأن� ب�لفعل 
بتنفيذ عدد من الرامج التي اأ�شهمت 
ومهّدت الطريق اأم�م بن�ء هذه الروؤية، 
ومن ذلك على �شبيل املث�ل ل احل�شر:

برنامج إعادة
هيكلة الحكومة

اإن منط هيكلة العمل احلكومي ع�ملي� 
الهيكلة  واإع�������دة  امل���رون���ة  ن��ح��و  ي��ت��ج��ه 
الأول��وي���ت  وخدمة  لتحقيق  امل�شتمرة 

الوطنية.
وقد متت النطالقة فعلي� يف هذا 
العلي�  املج�ل�ص  ب���إل��غ���ء  وذل���ك  امل�����ش���ر، 
اأحدهم�  جمل�شن  واإن�ش�ء  ال��دول��ة،  يف 
والآخ��ر  والأم��ن��ي��ة  ال�شي��شية  لل�شوؤون 
وقد  والتنمية،  القت�ش�دية  لل�شوؤون 
اأ���ش��ه��م ذل���ك يف ت�����ش��ري��ع ع��م��ل��ي��ة و���ش��ع 
الأداء  ك��ف���ءة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي���ت ورف����ع 
وت�����ش��ري��ع الإج�������راءات وع��م��ل��ي��ة ات��خ���ذ 
ال����ق����رار. و���ش��ن��وا���ش��ل ه����ذا ال��ت��ط��وي��ر 
مراحل  وعلى  �ش�ملة  ب�شورة  الهيكلي 

بح�شب الأولوية.

برنامج الرؤى 
والتوجهات

ل���ق���د اع���ت���م���دن���� م����� رف���ع���ت���ه اأج��ه��زت��ن��� 
احلكومية من توجه�ت وروؤى مالئمة، 
احل�لية  مه�مه�  م��راج��ع��ة  مت��ت  حيث 
امل�شتقبلية،  احتي�ج�تن�  ومواءمته� مع 
اع����ت����م�����داً ع���ل���ى ال����درا�����ش�����ت ال���الزم���ة 
الرامج  وحتليل  املعي�رية،  واملق�رن�ت 
الأداء  ق��ي������ص  وم���وؤ����ش���رات  واخل���ط���ط 

املحققة له�.

ال��رن���م��ج ب��ق��ي������ص ك���ف����ءة راأ������ص امل����ل 
ال��ع���م وتقوميه�  ال��ق��ط���ع  ال��ب�����ش��ري يف 
ت���وف���ري  وامل���������ش�����ن����دة يف  وحت���ل���ي���ل���ه����، 
ال����ك����وادر وال���درا����ش����ت وال���ش��ت�����ش���رات 
املتعلقة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  وال�����ش��راك���ت 
ب���راأ����ص امل�����ل ال��ب�����ش��ري، وامل�����ش���ع��دة يف 
الأه��داف  لتحقيق  والتطبيق  الختي�ر 

ال�شرتاتيجية.

برنامج التحول الوطني
اأج��ه��زت��ن��� احل��ك��وم��ي��ة وف��ق  عملن� م��ع 
اإج��راء جديد يف ور���ص عمل احرتافية 
ع���ل���ى حت���دي���د اأول����وي�����ت����ن����� ال��وط��ن��ي��ة 
لتحقيقه�  الالزمة  امل��ب���درات  واق��رتاح 
ع���ر ����ش���راك����ت م���ع ال���ق���ط����ع اخل������ص 
وعر  مبتكر،  وم����يل  اإداري  واأ���ش��ل��وب 
حت����دي����د م������ب�������درات ن���وع���ّي���ة ب��خ��ط��ط 
لقي��ص  وا�شحة  وم��وؤ���ش��رات  تف�شيلية 

الأداء.

برنامج الشراكات 
االستراتيجية

القت�ش�دين حول  �شرك�ئن�  مع  نعمل 
ا�شرتاتيجية  ���ش��راك���ت  ل��ب��ن���ء  ال��ع���مل 
جديدة للقرن احل�دي والع�شرين ومب� 
ي��ت��واف��ق م��ع روؤي��ت��ن��� ال��وط��ن��ي��ة لنكون 
حموراً لربط الق�رات الثالث ولتعزيز 

�ش�دراتن�.

برنامج التوسع
في التخصيص

ن��ع��م��ل ع��ل��ى حت���دي���د دق���ي���ق ل���ع���دد من 
ال���ق���ط����ع����ت امل���الئ���م���ة ل��ل��ت��خ�����ش��ي�����ص، 
ون��ق��وم ب����إع���داد ع��ل��ى ب��رن���م��ج متك�مل 
لإجن����ح ه��ذا ال��ت��وج��ه وال���ش��ت��ف���دة من 
اأف�شل املم�ر�ش�ت الع�ملية ونقل املعرفة 
ب�شكل  اأه��داف��ن���  حتقيق  م��ن  وال��ت���أك��د 

متوازن وعلمي.

برنامج تحقيق
التوازن المالي

م����ن����ذ ت����أ����ش���ي�������ص جم���ل�������ص ال���������ش����وؤون 
القت�ش�دية والتنمية، بداأن� يف مراجعة 
اعتم�ده�  واآل��ي��ة  ال��ق���ئ��م��ة  امل�����ش��روع���ت 
واأث���ره���� الق��ت�����ش���دي، واأ���ش�����ش��ن��� جل���ن���ً 
لت��خ���ذ  ج���دي���دة  اإدارات  وا���ش��ت��ح��دث��ن��� 
االإجراءات الازمة جتاهها، ومراجعة 
خالل  رفعن�  ب��ذل��ك.  املتعلقة  ال��ل��وائ��ح 
النفطية  غ��ري  اإي��رادات��ن���  امل��شي  ال��ع���م 
الأع�����وام  ون�����ش��ع��ى خ����الل  ب��ن��ح��و ٪30، 
الوترية  بهذه  ال�شتمرار  اإل��ى  الق�دمة 
يف  ج��دي��دة  اإج������راءات  ع��ر  وت�شريعه� 

قط�ع�ت متعددة.

برنامج إدارة 
المشروعات

مت������ر ب������الدن������� ال������ي������وم مب�����وج�����ة م��ن 
والتطويرية  الإ�شالحية  امل�شروع�ت 
يف جميع الأجهزة، ولإدارة ذلك الزخم 
والت�أكد من مواءمة  بطريقة مالئمة 
اجل����ه����ود، اع��ت��م��دن��� امل���ف���ه���وم ال��ع��ل��م��ي 
مكتب�ً  واأ���ش�����ش��ن���  امل�������ش���روع����ت،  لإدارة 
ال�شوؤون  جمل�ص  يف  امل�شروع�ت  لإدارة 
الق��ت�����ش���دي��ة وال��ت��ن��م��ي��ة وال��ك��ث��ري من 
اجله�ت احلكومية الأخرى، كم� اأ�ّش�شن� 

مركزاً لالإجن�ز والتدخل ال�شريع.

برنامج مراجعة األنظمة
مبراجعة  قمن�  امل������ش��ي،  ال��ع���م  خ���الل 
اأنظمة  و�شن  الق�ئمة  الأنظمة  بع�ص 
ج��دي��دة ط����ل ان��ت��ظ���ره��� م��ن��ذ ���ش��ن��وات، 
ومنه� نظ�م ال�شرك�ت، ونظ�م املوؤ�ش�ش�ت 
واجل��م��ع��ي���ت الأه���ل���ي���ة، ون���ظ����م ر���ش��وم 
الأرا�����ش����ي ال��ب��ي�����ش���ء، ون���ظ����م ال��ه��ي��ئ��ة 
و�شن�شتمر  وغريه�.  لالأوق�ف،  الع�ّمة 
يف م���راج���ع���ة الأن���ظ���م���ة ل���ل���ت����أك���د م��ن 

مالءمته� للم�شتقبل.

الأج��ه��زة  اأداء  لقي��ص  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز 
امل���ه���ّم���ة ب�شكل  ب���ه���ذه  ل��ل��ق��ي���م  ال���ع����م���ة 
موؤ�ش�شي، وقمن� ببن�ء لوح�ت ملوؤ�شرات 
امل�������ش����ءل���ة  ي����ع����زز  مب�����  الأداء  ق���ي��������ص 

وال�شف�فية.
اململكة  روؤي�����ة  حت��ق��ي��ق  ول�����ش��م���ن 
الآن  نعمل   ،2030 ال�شعودية  العربية 
ع��ل��ى اإط����الق جم��م��وع��ة م��ن ال��رام��ج 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وال���ت���ي ���ش��ي��ك��ون ل��ه��� كبري 
�شبيل  ع��ل��ى  وم��ن��ه���  حتققه�،  يف  الأث����ر 

املث�ل ل احل�شر:

برنامج التحول 
االستراتيجي لشركة 

أرامكو السعودية
ن���وؤم���ن ب�����أن ل���دى اأرام���ك���و ال�����ش��ع��ودي��ة 
الع�مل يف قط�ع�ت  ري���دة  ال��ق��درة على 
ج��دي��دة اإ���ش���ف��ة اإل���ى ال��ن��ف��ط، وعملت 
متك�مل  حت��ويل  برن�مج  على  ال�شركة 
اأك���رث من  ق��ي���دي يف  ي�شعه� يف م��وق��ع 

جم�ل.

برنامج إعادة هيكلة 
صندوق االستثمارات 

العامة
ال�����ش��ن��دوق،  هيكلة  اإع������دة  ع��ل��ى  عملن� 
اإدارة  م��ن  متكينه  يف  العمل  ون��وا���ش��ل 
الأ������ش�����ول ال���ت���ي ���ش��م��ت اإل����ي����ه ���ش���ب��ق��� 
منه  لتجعل  م�شتقبال  اإل��ي��ه  و�شت�شم 
اأك������ر ����ش���ن���دوق ����ش���ي����دي يف ال���ع����مل، 

و�شنعلن عن برن�مج متك�مل لذلك.

برنامج رأس المال
البشري

ع�مال  الب�شري  العن�شر  ل��ك��ون  ن��ظ��را 
�شنعمل  امل�����ش��روع���ت،  ل��ن��ج���ح  اأ���ش������ش��ي��� 
على ت�أ�شي�ص برن�مج متخ�ش�ص لدعم 
و�شُيعنى  امل��ه��م.  العن�شر  ه��ذا  وتفعيل 

برنامج تعزيز
حوكمة العمل

الحكومي
م�شتمرة  هيكلة  اإع�����دة  ع��ل��ى  �شنعمل 
وم��رن��ة لأج��ه��زت��ن��� احل��ك��وم��ي��ة، تلغي 
توحيد  اإل���ى  وت�شعى  امل��ت��ك��رّرة  الأدوار 
وحتديد  الإج���راءات  وت�شهيل  اجلهود 
وتفعيل  وا���ش��ح  ب�شكل  الخت�ش��ش�ت 
مهم�ته�  ت�شلم  يف  اجله�ت  م�شوؤولية 
ومي��ّك��ن  ب�لتنفيذ  ل��ه���  ي�شمح  ب�شكل 
العمل  ا�شتمرارية  وي�شمن  امل�ش�ءلة، 

واملرونة يف مواجهة التحدي�ت.
ك���م���� ���ش��ن��ن�����ش��ئ م��ك��ت��ب���ً ل�������الإدارة 
جمل�ص  م�شتوى  على  ال�شرتاتيجية 
يعمل  والتنمية  القت�ش�دية  ال�شوؤون 
على مواءمة ك�فة الرامج واخلطط 
والت�أكد من مالءمته� مع  احلكومية 
ال���روؤي���ة ال��وط��ن��ي��ة وم��ن��ع الزدواج���ي���ة 
وبرامج  ال�شي��ش�ت  ب��ن  الت�ش�رب  اأو 
الأج���ه���زة، وال��ت���أك��د م��ن اأن م��ك��ّون���ت 
ا�شرتاتيجي�ت  يف  ل  تف�شّ الروؤية  هذه 

قط�عية مالئمة.
اتخ�ذ  دع��م  مركز  �شنوؤ�ش�ص  كم� 
ال���ق���رار يف ال����دي����وان امل��ل��ك��ي ل��ت��ق��دمي 
لعملية  الالزمة  والبي�ن�ت  املعلوم�ت 
ات���خ����ذ ال����ق����رار، مب���� ي�����ش��م��ن ت��ع��زي��ز 

اعتم�ده� على الراهن والأدلة.
ه���ذه  ب��ت��ح��ق��ي��ق  ال����ت����زام����ن�����  اإن 
واإ�شه�م  لأهدافه�،  املحورية  الرامج 
ك���ل م��ن��� يف ه���ذه اجل���ه���ود ال��وط��ن��ي��ة، 
�شبيل  الأول������ى يف  اخل���ط���وة  ���ش��ي��م��ث��ل 
حت���ق���ي���ق روؤي����������ة امل���م���ل���ك���ة ال���ع���رب���ي���ة 
ب�إطالق  و�شن�شتمر   ،2030 ال�شعودية 
ب����رام����ج ج����دي����دة خ������الل ال�������ش���ن���وات 
م�شتّمر  ب�����ش��ك��ل  و���ش��ن��ع��م��ل  ال���ق����دم���ة، 
على مراجعة وتقومي اأدائن� يف �شبيل 

حتقيق روؤيتن� ب�إذن اهلل.

واهلل املوفق والهادي
اإلى �صواء ال�صبيل

كيف نحقق 
رؤيتنا

إن التزامنا بتحقيق 
هذه البرامج 

المحورية ألهدافها
 وإسهام كل منا 
في هذه الجهود 
الوطنية، سيمثل 
الخطوة األولى

في سبيل تحقيق 
رؤية المملكة 

العربية السعودية
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تقنية

مجتمعات على طريقة 
ميكافيلي

حسن أحمد العواجي

ريتويت

»الغ�ية  ال�شهرية  عب�رته  يف  ميك�فيلي  مع  نختلف  اأو  نتفق  م�  كثريا 
ترر الو�شيلة«؛ ف�أخالقن� واقتن�ع�تن� توؤكد اأن الغ�ية ل ترر الو�شيلة، 
بينم� توؤكده�  اأفع�ل بع�شن�، كيف ل وقد اأ�شبح غ�ية اأغلب جمتمع�تن� 
الو�ش�ئل  خمتلف  ابتك�ر  يف  اأب���دا  ت��رتدد  ل  اإذ  ال�شريع؛  وال��رب��ح  امل���ل 

لتحقيق هذه الغ�ية.
م�شتخدم  مليون  من  اأك��رث  بي�ن�ت  تعر�شت  امل��شية،  الأ�شهر  يف 
 .Gooligan لنظ�م اأندرويد للخطر ب�شبب ثغرة اأمنية خطرية �شميت
وح�شب املحللن ف�إن اأكرث من 13 األف جه�ز تتعر�ص يومي�  لالإ�ش�بة 
.Google بهذا الفريو�ص، يف ح�دثة تعد الأ�شواأ يف ت�ريخ نظ�م ت�شغيل

اإم��راط��وري��ة  اأ���ش��درت  امل��ر���ص، فقد  ذل��ك  ا�شت�شراء  م��ن  وللحد 
Google اأمرا جلي�شه� ب�أن ي�شتعد للحرب، ويبحث عن العدو ملب�غتته 

قبل اأن تكرث اخل�ش�ئر، ف�حلرب خدعة كم� يقولون!
واإغ��الق  الهدف  حتديد  مت  ال�شريعة،  التحرك�ت  لهذه  ونتيجة 

جميع املن�فذ مع ت�أمن البنى التحتية لكي ل تت�ش�عف اخل�ش�ئر.
Google لتوؤكد مل�شتخدمي  ولكي ل يزيد الهرج وامل��رج، ظهرت 
الإع��الن���ت  لن�شر  ج��دي��دة  و�شيلة  جم��رد  برمته  املو�شوع  ب���أن  النظ�م 
واحل�شول على امل�ل عن طريق تطبيق�ت خبيثة تعيد تن�شيب نف�شه� 
على  خ��الل��ه���  م��ن  امل��خ��رتق��ون  وي��ح�����ش��ل   ،Google Play م��ت��ج��ر  يف 
ع�ئدات م�لية تفوق 320 األف دوالر �شهريا، بينما مل جتد ال�شركة اأي 

اخرتاق�ت اأمنية اأو �شرقة لبي�ن�ت �شخ�شية.
هذا م� اأوردته ال�شركة كرد يقلل من خم�وف امل�شتخدمن، لكنه 
مل يقنع كثريين واأن��� منهم!. فم� الذي يثبت ذلك، وهل فعال غ�ية 
ال�شركة  غ�ية  اإن  اأم  امل����ل،  على  للح�شول  اإع��الن���ت  ن�شر  املخرتقن 
�شهمه�  ويهوي  اخل�ش�ئر،  تتف�قم  ل  لكي  النظ�م  م�شتخدمي  تهدئة 
اإظه�ر �شعف اخل�شم و�شرعة  �شي��شة  الأ�شهم، م�شتخدمة  يف بور�شة 

ال�شيطرة عليه؟ م� يبدو من هذا امل�شهد، اأن ميك�فيلي على حق.

إنفوغرافيك

Fam تطبيق
إلجراء مكالمات 

فيديو جماعية
iOS على نظام

مل�شتخدمي نظ�م iOS، �شدر اأخريا تطبيق 
اإج��راء مك�مل�ت جم�عية  يتيح  ال��ذي   Fam
عر الفيديو. وم� مييز التطبيق اأنه ميكن 
�شديقه  اإل���ى  دع���وة  اإر���ش���ل  م��ن  ال�شخ�ص 
 iMessage امل��را���ش��ل��ة  تطبيق  ط��ري��ق  ع��ن 
حم���دث��ة  اإل���ى  املن�شمن  ع���دد  ي�شل  ح��ت��ى 
وميكن  اأ�شخ��ص.  ثم�نية  اإل��ى  الأ���ش��دق���ء 
اخل�����روج من  اأو  الن�����ش��م���م  ���ش��خ�����ص  لأي 
مك�ملة الفيديو ح�شب الرغبة مب� يف ذلك 
م��ن ق����م ب���إن�����ش���ء امل��ج��م��وع��ة. وي��ب��ل��غ حجم 
جم�ن�  وي��ت��واف��ر  ميج�ب�يت،   37 التطبيق 

.App Store على متجر

جديد التطبيقات

غرائب االبتكارات

لعبة Steep لمحبي رياضة التزلج
التزلج احلقيقية  اأم�كن  اأ�شهر  اختي�ر   Steep وم� مييز  التزلج على اجلليد.  ري��شة  الفيديو ملحبي  األع�ب  �شوق  اأخ��ريا يف  Steep �شدرت  ت�شمى  لعبة جديدة  Ubisoft عن  �شركة  ك�شفت 
وت�شويره� بطريقة اأقرب للواقع مع حرية التزلج والختي�ر م� بن عدة اأدوات ابتداء من لوح التزلج التقليدي، وانته�ًء ب�لقفز من املروحية اأو املنط�د. ومع اأكرث من �شتة اأ�ش�ليب للعبة، 

.PC و   PS4 Xbox One :حر�شت ال�شركة على ر�شم الواقعية قدر الإمك�ن لتنقل حمبي هذه الري��شة لتجربة فريدة دون اخلروج من املنزل. وتتوافر اللعبة على اأجهزة

أفضل خمسة هواتف مقاومة للماء في 2016
.SAMSUNG Galaxy S7 هاتف •

.Galaxy S7 Edge هاتف •
.Galaxy S7 Active هاتف •
.SONY Xperia XZ هاتف •

.CAT S60S هاتف •
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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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أحجية!
اأن  ت�����ش��ت��ط��ي��ع  ول  ت������راه  ����ش���ئ   )1
تلم�شه، ن�شف ا�شمه يقتل والن�شف 

الث�ين يحيي فم� هو؟
ال���راب���ع  2( ف���ك��ه��ة م���ن 4 ح�����روف 
ا�شم حيوان  ت�شكل  والث�ين والأول 

مفرت�ص 

الجواب مقلوبا

اإلجابات

1( ال�شم�ء.

2( الرم�ن.

إستراحة آفاق

هذا اليوم
في التاريخ
1 يناير

أحداث
1259: �شيف الدين قطز يخلع نور الدين علي بن اأيبك ويت�شلم احلكم 

�شلط�ًن� على م�شر.
1531: ت�أ�شي�ص مدينة ريو دي ج�نريو على املحيط الأطل�شي.

1673: بداية التوزيع النظ�مي للريد بن مدينتي نيويورك وبو�شطن 
ب�لولي�ت املتحدة.

1801: عقد الوحدة بن بريط�ني� العظمى واأيرلندا.
1808: الولي�ت املتحدة متنع ا�شترياد العبيد.

1823: بريط�ني� تعلن �شي�دته� على جزر فوكالند.
1863: الرئي�ص الأمريكي اأبراه�م لينكون يحرر الزنوج من العبودية.

1880: فردين�ند دي ل�شب�ص ي�شرع يف اإجن�ز قن�ة بنم�.
الريط�نية  غرينيت�ص  يف  ال��دويل  املرجعي  الطول  خط  حتديد   :1885

وهو خط طول »0« درجة.
1893: الي�ب�ن تبداأ يف ا�شتعم�ل التقومي الغريغوري.

التي  الأمريكية  القوات  يد  على  كوب�  يف  الإ�شب�ين  احلكم  نه�ية   :1899
تدخلت حتت غط�ء م�ش�عدة الثوار الكوبين.

ي���ت �شن يف ال�شن والإع���الن الأول جلمهورية  ث��ورة �شن  ب��دء   :1912
ال�شن ال�شعبية.

فران�شي�شكو  ���ش���ن  بخليج  امل��ت��واج��دة  ال�شهرية  األ��ك��رتاز  ج��زي��رة   :1934
تتحول اإلى �شجن فيدرايل اأمريكي.

1934: اإيط�لي� حتتل ليبي� وحتوله� اإلى م�شتعمرة اإيط�لية.
اأت���ت��ورك  كم�ل  ب��شم  يت�شمى  كم�ل  م�شطفى  ال��رتك��ي  الزعيم   :1935

والذي يعني اأبو الأتراك.
دام  ح�ش�ر  بعد  �شت�لينجراد  من  الأمل�نية  القوات  ان�شح�ب  بداية   :1943

ع�من.
1947: ت�أميم �شن�عة الفحم يف اململكة املتحدة.

1948: الإعالن عن ت�شكيل جي�ص الإنق�ذ بقي�دة فوزي الق�وقجي مل�ش�عدة 
الفل�شطينيون.

1952: اإعالن الد�شتور الأردين.
1956: ا�شتقالل ال�شودان عن م�شر واململكة املتحدة واإعالن اجلمهورية.

1958: قي�م ال�شوق الأوروبية امل�شرتكة.
1965: �شدور البي�ن الأول حلركة التحرير الوطني الفل�شطيني »فتح« 

وبداية الثورة امل�شلحة �شد الحتالل الإ�شرائيلي.
تروج  التي  الأمريكي  التلفزيون  يف  الدع�ئية  اللوح�ت  بث  منع   :1971

لل�شج�ئر.
1984: ا�شتقالل �شلطنة برون�ي عن اململكة املتحدة.

1985: اإجراء اأول مك�ملة به�تف نق�ل يف اململكة املتحدة.
التلفزيونية الإخب�رية الأوروبية متعددة  1993: بدء بث قن�ة يورونيوز 

اللغ�ت.
1994: دخول اتف�ق التب�دل احلر لأمريك� ال�شم�لية »ن�فت�« حيز التنفيذ 

بن املك�شيك والولي�ت املتحدة وكندا.
1995: دخول اتف�قية منظمة التج�رة الع�ملية حيز التنفيذ.

1995: ال�شويد والنم�ش� وفنلندا ين�شمون اإلى الحت�د الأوروبي.
1999: بداية التع�مل ب�لعملة الأوروبية امل�شرتكة ال� »يورو«.

2001: ان�شم�م اليون�ن اإلى منطقة التداول ب�ل� »يورو«.

هل
تعلم؟

• مع���دة الإن�ش����ن حتت���وي عل���ى م� 
يق�رب 35 مليون غدة ه�شمية.

الع���ن  رم����ص  عم���ر  متو�ش���ط   •
علم����  يوم����،   90 يق����رب  الواح���د 
اأن رمو����ص ع���ن الإن�ش����ن تتج���دد 

ب��شتمرار.
• دموع الإن�ش����ن عن���د بك�ئه حتّفز 
اجل�ش���م عل���ى اإف���راز م���واد م�ش���كنة 
لالأمل، حيث يت���ّم اإفرازه� من قبل 

املخ.
• اأطول �شل�ش���لة جبلية هي �شل�شلة 
طوله����  ويبل���غ  الأندي���ز،  جب����ل 
حوايل 7000 كم، حيث تقع يف ق�رة 

اأمريك� اجلنوبّية.
الأ�ش���وات  اأول  م���ن  الأم  �ش���وت   •
التي ي�شتطيع الطفل متييزه� عن 

ب�قي الأ�شوات.
م���ن  اأك���رث  يتّح���م  ع����م  كل  يف   •
ع�ش���رة اآلف منق����ر ط�ئ���ر ب�ش���بب 

ا�شطدامه� بزج�ج النوافذ.
املوج���ودة  البح���ريات  جمم���وع   •
ع���دد  ع���ن  كن���دا وحده���� يزي���د  يف 
البح���ريات املوج���ودة يف جميع دول 

الع�مل جمتمعة.
عل���ى  يحت���وي  احل����ر  الفلف���ل   •
اأعل���ى ن�ش���بة ممكن���ة م���ن فيت�م���ن 
�ش���ي مق�رن���ة بجميع اخل�ش���راوات 

والفواكه الأخرى.
ن العظيم هو التحفة  • �ش���ور ال�شّ
ميك���ن  الت���ي  الوحي���دة  الب�ش���رية 

روؤيته� من �شطح القمر.
الدم����غ  م���ن  الأمي���ن  اجل���زء   •
يتحّكم ب�ل�ش���ّق الأي�شر من اجل�شم، 

والعك�ص �شحيح.



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

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

علماء

اجتم�ع، خمت�ص  روائي مغربي وع�مل 
ب�لأدب املغ�ربي. ولد مبدينة اجلديدة 
ب�ملغرب ع�م 1938، وتويف يف 16 م�ر�ص 
عن  بالرباط،  امل�شت�شفيات  باأحد   2009

عمر ين�هز 71 ع�م�.
البتدائية  املرحلة  خطيبي  در���ص 
يف م���دي���ن���ة اجل�����دي�����دة، وان���ت���ق���ل، ب��ع��د 
فيه�  ليكمل  اإلى مدينة مراك�ص  ذلك، 
درا�شته الث�نوية. ومل� ح�شل على �شه�دة  
البي�ش�ء، متّكن من  ال��دار  الث�نوية يف 
ال��ف��وز مبنحة درا���ش��ي��ة، ب��ع��د اج��ت��ي���زه 
اإل��ى  لي�ش�فر  ال�����ش���أن،  ه��ذا  يف  م�ش�بقة 
درا����ش���ت���ه، يف ج�معة  وي��ك��م��ل  ف��رن�����ش���، 
العلوم  �شعبة  يف  ب�ري�ص،  يف  ال�شوربون 
الج��ت��م���ع��ي��ة وال��ف��ل�����ش��ف��ة، ح��ي��ث ق���ّدم 
ر�ش�لته حول مو�شوع الرواية املغربية 

املكتوبة ب�للغة الفرن�شية.
 1971 ع�������م  خ���ط���ي���ب���ي  واأ�������ش������در 
  La املو�شومة«  »الذاكرة  الأولى  روايته 
ق�ش�ش�  ون�شر   ،Mémoire Tatouée
ورواي���������ت ون���ظ���م ق�����ش���ئ��د وك���ت���ب عن 

املجتمع�ت والفن الإ�شالمي.
ع���دة من��شب  اخل��ط��ي��ب��ي  وت��ق��ل��د 
النحو  على  تن�وله�  ميكن  اأك���دمي��ي��ة، 

الت�يل:
بكلية  ج���م��ع��ي���  اأ����ش���ت����ذا  ع��م��ل   •
الآداب والعلوم الإن�ش�نية بج�معة 

حممد اخلام�س بالرباط.
اأ�شت�ذا م�ش�عدا ثم مديرا  • عمل 
مل��ع��ه��د ال�����ش��و���ش��ي��ول��وج��ي��� ال�����ش���ب��ق 

بالرباط.
اجل����م���ع���ي  ل��ل��م��ع��ه��د  م����دي����را   •

للبحث العلمي.

املغرب  كت�ب  احت�د  اإلى  • ان�شم 
يف م�يو ع�م 1976.

»املجلة  لتحرير  رئي�ش�  عمل   •
الق����ت���������ش�����دي����ة والج���ت���م����ع���ي���ة 
ك�ن يدير جملة  ، كم�  للمغرب« 

»عالم�ت احل��شر«.
اإن���ت����ج���ه  • ت���ت���م���ي���ز جم���������لت   
ب���ل��ت��ع��دد وال��ت��ن��وع ب���ن ال��ك��ت���ب��ة 
الرواية،  ال�شعر،  بن  الإبداعية 

امل�شرح والدرا�شة الأدبية.

أعماله
م����ن ب����ن اأع����م�����ل����ه، ال���ت���ي ت���ف���وق 25 

موؤلف�:
.1971 املو�شومة،  • الذاكرة 
.1976 العربي،  اخلط  • فن 

.1993 املغ�ربية،  • الرواية 
.1993 املغرب،  • تفكري 

.1990 ب�شتوكهومل،  • �شيف 
الأدب  يف  الأج���ن���ب���ي  ����ش���ور   •

الفرن�شي، 1987.
.1979 الدم،  • كت�ب 

المسار األدبي
الع�مل  يف  �ش�ذا  اخلطيبي  منهج  ك���ن 
ال���ع���رب���ي، وال���ك���ت����ب���ة ب���ل��ن�����ش��ب��ة اإل��ي��ه 
م��غ���م��رة ت��ق��ت�����ش��ي ت��ف��ك��ي��ك الأ���ش��ي���ء 
ومم����ر����ش���ة ال��ن��ق��د امل�������زدوج ل��ل��رتاث 
اإل��غ���ء  وتقت�شي  الآخ���ري���ن،  ومل��ع��رف��ة 
احل�����دود امل�����ش��ط��ن��ع��ة ب���ن الأج��ن������ص 

الأدبية وبن اأنواع الكت�بة.
»اإن���ن���ي  ب�������رت  رولن  ع���ن���ه  ق������ل 
واخل��ط��ي��ب��ي ن��ه��ت��م ب���أ���ش��ي���ء واح�����دة، 

عبد الكبير خطيبي.. مغامرات أدبية وروايات مغربية بنكهة فرنسية

ب�ل�شور والأدل��ة والآث���ر، وب�حلروف 
والعالم�ت. ويف الوقت نف�شه يعلمني 
معرفتي،  يخلخل  جديدا،  اخلطيبي 
لأن���ه ي��غ��رّي ه���ذه الأ���ش��ك���ل، ك��م��� اأراه 
اأر�شه  اإل��ى  ي���أخ��ذين بعيدا عن ذات��ي، 
ه��و، يف ح��ن اأح�����ص ك����أين يف الطرف 

الأق�شى من نف�شي«.
ويف ال�شي�ق نف�شه يقول الروائي 
ال��رواي��ة جزء  نقد  »اإن  ب���رادة  حممد 

اخلطيبي،  عند  الكت�بة  مغ�مرة  من 
وهو عندم� ن�شر درا�شته عن الرواية 
ع���م 1968،  العربي  امل��غ��رب  ب��ل��دان  يف 
ك����ن���ت م��ع��ظ��م ال����درا�����ش�����ت ال��ن��ق��دي��ة 
امل���ك���ت���وب���ة ب����ل���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة ت��ت��خ��ذ 
م���ن ال��ن��ق��د و���ش��ي��ل��ة ل��ت��م��ري��ر بع�ص 
اأو  الت�شورات الأيديولوجية امل�شبقة، 
لتكرار و�شف�ت مدر�شية عن املذاهب 

واالجتاهات االأدبية«.

رجل مير عر مزرعة لل�ش�ي ب�لهند يف يوم م�طر
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الطالب  وعضو 
التدريس

بن��اء  يف  ج��ادة  اجلامع��ة  اأن  يالح��ظ 
الطالب من خالل تزويده بجميع العلوم, 
ومتكني��ه من تلق��ي ال��دورات وااللتحاق 
باالأندي��ة التي ي�صتطيع ممار�صة هوايته 
من خاللها, وهكذا ت�صعى جامعتنا الغراء 
جاه��دة لبن��اء الطالب وتزوي��ده بكل ما 

يحتاج اإليه.
وعلى الطرف املوازي, تهتم بهيئة 
التدري�ض وبنائهم واإ�صراكهم يف دورات 
م��ن ر�صيده��م  اأن تزي��د  كث��رية ميك��ن 
املهن��ي واملع��ريف, وجتعله��م اأك��ر قرب��ا 
التدري���ض  واأ�صالي��ب  مقرراته��م  م��ن 

احلديثة.
ولك��ن هن��اك حلق��ة مفق��ودة بني 
م��ن  والطال��ب  التدري���ض  هيئ��ة  ع�ص��و 
خالل ر�صمي��ة العالقة بينهم��ا؛ اإذ قلت 
حماوالت تطوير العالقة بني الطرفني, 

واإن وجدت فهي على ا�صتحياء.
عل��ى اجلامع��ات اأن تبن��ي خطط��ا 
الكلي��ات  خ��الل  م��ن  ا�صرتاتيجي��ة 
واالأق�ص��ام عل��ى تقوي��ة العالق��ة ب��ني 
الطال��ب واأ�صاتذت��ه, حت��ى تنع��م بجو 

جامعي ي�صوده االحرتام واالأبوة.

»آفاق« النسائية
ب��زي���دة جرع�ت  اأك��رث من ذي قبل خ��الل ه��ذا الف�شل  تطورن� 
توجه�ت  مع  توافق�  »اآف����ق«،  الن�ش�ئية يف ج�شد �شحيفة  امل��واد 
مع�يل مدير اجل�معة الذي وجهن� ب�لعمل على تكثيف جهودن� 
على  وق���د عملن�  ال��ن�����ش���ئ��ي،  للتحرير  اأك���ر  م�����ش���ح���ت  لإف����راد 
ذلك واأ�شفن� كوادر ن�ش�ئية لط�قم التحرير، ولكن� لزلن� دون 

م�شتوى التوقع والطموح. 
تغطي�ت  بن  التع�دلية  م�شتوى  اإل��ى  ن�شل  اأن  ميكنن�  ول 
اأن  دون  ال����راأي  وم�����ش���ح���ت  واأخ��ب���ره��م  وال��ب��ن���ت  البنن  كلي�ت 
القي�دات الأك�دميية  تكون هن�ك مب�درات من الطرف الآخ��ر: 
الن�ش�ئية وع�شوات هيئة التدري�ص والط�لب�ت، وهذا م� ن�شعى 
اإل��ي��ه يف م��رح��ل��ة ال��ت��ط��وي��ر اجل��دي��دة ال��ت��ي �شتكون م��ع مطلع 

الف�شل الدرا�شي الق�دم مب�شيئة اهلل.
الن�ش�ئية  القط�ع�ت  جميع  لندعو  الفر�شة  ه��ذه  وننتهز 
�شورة  لنقل  تفعيل  عمل  وبرامج  اآل��ي���ت  و�شع  اإل��ى  ب�جل�معة 
تلك الإدارات اإلى �شحيفة اآف�ق، ويجب اأن نعمل كفريق واحد 

من اأجل حتقيق هذا الهدف.

الصفحة األخيرة

أسبوعية جامعة الملك خالد
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